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  "عنوان یب ران،یا "یخانم گوهردشتدی بر مجموعه عکس نق

  4931 آذر -  محسن یگالر -تهران  

 امین امینی      نوشته شده توسط

 

 زندگی روز مره و جنگ 

عدد از مجموعه زندگی  01دانشگاه هنر  من خانوم گوهر دشتی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد از 

روزمره و جنگ را دیده ام ،  عکسها زوج  جوانی در این عکسها نشان داده شده که در حال گذراندن 

می ( ..... عروسی ، ماشین عروس ، جشن تولد ، هفت سین سال نو ) زندگی روز مره هستند مانند 

 .باشد

نی بی آب وعلف فرهنگی که نشان از زمان خاصی است دو زوج جوان در فضایی سوررئال و سرزمی

زندگی می کنند ، در حالی که خاطرات جنگ یا ایدیوروژی حاکم بر جنگ آنها را محاصره کرده و 

 .آنها مجبور به گذراندن باقی عمر در این فضا هستند 

به همراه دارد ،  افکار مرده و زندگی کلیشه ای در این عکسها فریاد می زند ، عکسها نوعی تناقض را

سوال و . سایه های سنتی جنگ بر افکار مدرن جامعه امروز ایران در این عکسها قابل ذکر می باشد 

 تفکر اینجاست ، چه باید کرد ؟ 

راه حل را در یکی از عکسها می توان دید ، در این عکس زوج جوانی را نشان می دهد ، خانوم در 

زمینه سمت چپ که هر دو لباس تیره به تن دارند و در پیش زمینه سمت راست و همسرش در پس 

 .حال پهن کردن پارچه ای سفید روی سیم خاردار هستند 
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سیم خاردار ، حصار نظامی هستند که به دور چیزی کشیده می شوند که به تعبیر من به دور افکار این 

 .زوج کشیده و آنها را محصور کرده است 

الی که دستمالهی سفید را به نشانه صلح بر روی این سیم خاردار دو زوج با حالتی محضون در ح

 .پهن می کنند تا بلکه این ذهن متوقف شده بتواند در جهت صلح نیز حرکت کند 

 

اما عکسی که بسیار معروف شده ، همان زوج جوان ، با لباسی متفاوت که نشان از قشر دیگری از 

ن صبحانه برروی میزی با پارچه ای سنتی  که نشات جوانان این سرزمین می باشد ، در حال خورد

 .گرفته از فرهنگ کشورمان می باشد ، هستند 
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مرد در حالی که نگران و متفکرانه به همسرش نگاه می کند ، لوله تانکی که به سمت سر مرد جوان 

 .نشانه رفته ، نشان از سرکوب افکار با قوی ترین ادوات جنگی را نشان می دهد 

 

 مراقب افکارت باش؟                            
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  "عنوان یب ران،یا " یعکس خانم گوهردشت مجموعه بر نقدی

 4931 آذر -  محسن یگالر -تهران 

 نوشته شده توسط بهاره سلطانی

 

چطور می شود بر عکس هایی که نهایت بی حسی و بی تفاوتی را نمایش می دهد، برچسب بد 

یا خوب زد؟ از آدم هایی که گویی بازیگران فیلمی هستند که حال متوقف شده، سرد و ساکت اند، 

 داد؟  "عنوان"احساسی دریافت کرد؟ غمگین یا شاد شد؟ واقعا چگونه می توان، به ایران، 

،  -...فرش و مبل و چاله و سرسره -در گستردگی بیابان، در چارچوب هایی محدود آدم هایی که

. فرم تپه ها و صعود و فرود آرامشان، سکون مطلق تصویر را اندکی بر هم می زنند. گرفتار شده اند

 .چون دریایی آرام، آنقدر آرام که چیزی یا کسی را به جایی نمی رساند

یی همگی عزادارند، اما ارتباطی بینشان نیست، جز مبلی که چون زنانی سیاه پوش مشغول دعا، گو

 .کشتی است، کشتی که قرار نیست به جایی برود

عروس ها و داماد هایی که عاشقانه می رقصند، اما چون آدمک های کوکی، از حرکت بازایستاده اند 

است ، نه قالیچه حضرت روی فرشی که نه فرش پرنده عالالدین . و به همان اندازه خالی از احساسند

 .سلیمان، به جایی نمی رود

به هرچه که معترضند، به جایی نمیرسند، فرو . رو به ما ایستاده اند، معترض، با مشت های گره کرده

 .میروند

خروس ها را برداریم ، جایش . سربازها و جنگ خروس ها. تالش بی ثمر. سرسره، صعود و سقوط

مسافران ایستاده در جایی که ایستگاه هست یا نیست، رو به . ریمآدم بگذاریم، شهر یا کشور بگذا

. سوی غرب دارند؟ مهاجرت می کنند؟ اصال می روند؟ می رسند؟ گویی فقط ایستاده اند و منتظر

دعا، عشق، اعتراض، تالش، جنگ، مهاجرت، هیچ . انگار هیچکس به جایی نمی رسد. انتظاری بیهوده

. نیست بیفتد و تغییری بوجود نمی آید و این عدم تغییر آزاردهنده است اتفاقی قرار. نتیجه نمی دهند

آدم ها از این بیابان شروع می شوند، در حالیکه به اینجا تعلق ندارند، در همین بیابان هم تمام می 

بیابانی که معلوم نیست کجاست، بی عنوان است و مهم نیست کجاست، که حتی آسمان پهن و . شوند
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نور تخت و کنتراست کم عکس ها و بی . و روشنایی استدارد، آسمان که مظهر امید درخشانی هم ن

 .سایه بودن آدم ها هم، بر این بی حسی و بی تفاوتی می افزاید

 

عکس ها، چیدمان هایی هستند که زیبا نیستند، قرار نیست که زیبا باشند، قرار است همان  بی حسی 

عکاس در انتقال این بی حسی و بی تفاوتی کامال موفق بوده  .و بی تفاوتی آدم هایش را منتقل کند

 .است
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  "عنوان یب ران،یا " یعکس گوهردشت مجموعه بر نقدی

 4931 آذر -  محسن یگالر -تهران  

 نوشته شده توسط زهرا زارع

 

محسن  کی یمنف یگالر در ماه آبان 8 جمعه عصر در "عنوان بدون رانیا" عکس شگاهینما

  .شده یکارگردان یها صحنه با رمتعارفیغ و بیعج یها عکس .شد برگزار

 به میشو یم یگالر وارد یوقت " دیرو ینم یاهیگ درن که ینیسرزم در / ستمیز باد از درتر به در"

  .است آشکار هنرمند احساس و دغدغه شعر تیب نیا در که .میکن یم شاملو برخورد شعر تیب نیا

 .هدف یب و یته ینیسرزم در هدف یب و یته یها آدم از یریتصو یعنی

به  یزندگ یآشنا و روزمره انیجر در که هستند ما جنس از ییانسانها ، یدشت گوهر یها سوژه

 که در یحیصر و ساده یمعنا زین و مجموعه نیا یها عکس در انسانها تنوع .اند شده دهیکش ریتصو

 ینده ایآ ریدرگ را امروز جامعه یتمام تینها در و انسانها کیکای، داستیهو مجموعه نیا آثار بطن

 .کند یم یابیارز ناآشنا

 که توسط شود یم دهید یدرخت اول نگاه در ، کرد جلب را من نظر که مجموعه نیا یعکسها از یکی

 یم بر دوش را درخت نیا که ینفر دو و ریتصو مرکز در نخل درخت کی .شود یم دهیکش نفر دو

 به که که ینخل درخت .شود یم مخاطب بینص نخست برخورد در که است یافتیدر همه کشند،

 خود گاهیو جا اصل و شهیر از نکیا است، او یها خواسته نیتر ژرف و انسان ینما تمام نییآ مثابه

 و دیام از یچ نشانیه که باشد داشته موضوع نیا به اشاره تواند یم که افتاده نیزم به و شده جدا

 که است چپ سمت ییطال نقطه در یریقرارگ تیموقع در نفر دو ریتصو .ستین یانسان یها خواسته

 .ابدی یم شیافزا یانرژ نیا طناب کشش با و دارد قاب در را یانرژ نیشتریب

 است که رگذاریتأث و معمول ریغ روش به یمعمول یزهایچ شینما ییتوانا مجموعه نیا قوت نقاط از

تمام  در انیپا در .کند ارزشمند و خاص اریبس را اثر آن تواند یم یعکاس اثر کی در یژگیو نیا

به  را ندهیآ از ینگران و حسرت و أسی از یحس توانسته یخوب به عکاس شده، دمانیچ ریتصاو

 .بگذارد شینما
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  "عنوان یب ران،یا " یعکس گوهردشت مجموعه بر نقدی

 0931 آذر -  محسن یگالر -تهران  

 زادهصمد قرباننوشته شده توسط 

 

افرادی جمع شده در درون گودال که برخی از آنها با مشت های گره کرده خود هر کدام به 

عروس و داماد هایی که در حال گذراندن بهترین لحظات زندگی خود در  ,سویی خیره گشته اند 

زنانی نشسته بر روی مبل که انگار برا عزیز از دست رفته شان در حال عزاداری  ,کنار همدیگرند 

مردانی نیم لخت که در درون یک  ,تعدادی زن و مرد که بر روی سرسره در حال بازی اند  ,هستند 

زنان و مردانی که در حال انتظار در یک ایستگاه اتوبوس می  ,وام پالسیده منتظر رسیدن آب هستند 

 .و سربازانی که در حال تماشای نزاع میان دو خروس هستندباشند 

. گوهر دشتی به تصویر کشیده شده اند "بی عنوان ,ایران "اینها اتفاقاتی هستند که در مجموعه  

اتفاقاتی که همه آنها در یک زمینی خالی و دشتی بی رمق هم از لحاظ بصری و هم ساختاری رخ 

چه لزومی ! همه این اتفاقات در همچین فضایی باید رخ می دادند؟ به راستی برای چه باید. داده اند

دارد که مراسم عزیز از دست رفته ای در همچین زمین خالی و بدون مراسم تشریفاتی ویژه ای 

و یا اینکه چه لزومی دارد تا کسی بخواهد مراسم عروسی خود را در همچین فضایی ! برگزار شود؟

 ! جشن بگیرد؟

اما . ل در نگاه اول می توانند ذهن هر مخاطبی را با چالش جدی مواجه گردانندتمامی این مسائ

 "عنوان آن یعنی  ,موضوعی که می تواند تمامی این افراد و اتفاقات را در همچین مکانی گرد آورد

زمین برهوت گوهر دشتی به نوعی نمادی از ایرانی است عریان گشته از . می باشد "بی عنوان ,ایران 

شاهد اتفاقاتی است که در  ,زمینی که تنها در حکم یک ناظر بی طرف . و عنوان خویشهویت 

یکی عزا و در آخر به  ,یکی جشن می گیرد  ,یکی دست به اعتراض می زند . درونش رخ می دهند

 . جنگ ختم می شود
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. خنثی کنشی هر چند. گوهر دشتی اکثرا در حال کنش هستند "بی عنوان ,ایران  "آدم های مجموعه 

در ضمیر ناخود آگاه جمعی این افراد  0این کنش را می توان در سطحی عمیق تر و از دیدگاه یونگ 

 کنش هایی همچون  . جستجو کرد

از دیدگاه یونگ قسمت اعظم کنش هایی که که ما در .. مرگ و ,لذت برای دیدن نزاع  ,اعتراض 

برای مثال لذت دیدن نزاع میان دو . دارند زندگی خود انجام می دهیم ریشه در ناخودآگاه جمعی ما

حیوان را می توان ریشه در ذات انسان های بدوی جستجو کرد که عالقه زیادی به جنگ و خونریزی 

می توان برخی از این کنش ها را بیانگر عقده های   و یا از دیدگاهی دیگر و از نظر فروید. داشتند

 ,عقده های همچون نیاز جنسی . اویر دیده می شوندسرکوب شده ای دانست که در برخی از این تص

که هرکدامشان با گرفتن قسمتی از ضمیر ناخود آگاه به دنبال ..و ,گناه  ,پیشرفت و تکامل ,اعتراض 

فرصتی برای بروز می باشند به نحوی که اگر بخواهیم آن ها را در این تصاویر پی بگیریم می توان 

 .گشتن مکان هر چه بیشتر خودشان را به مخاطب دیکته کرده اند گفت که این عقده ها با بی عنوان

. را می توان در مسیر کلی آثار گوهر دشتی هم بررسی نمود "بی عنوان ,ایران "در نهایت مجموعه 

در چند سال گذشته نگاهی متفاوت به  9 "صحنه پردازی شده "هنرمندی که با استفاده از عکاسی 

او همواره مکانی را که در نگاه اول . دوده سرزمین خود داشته استزندگی انسان به خصوص در مح

فضای کلی آثار خود قرار می دهد و به گونه ای مخاطب خود را ,بیانگر جغرافیای خاصی نیست 

جنگ ,زندگی  "او از مجموعه . هدایت میکند تا هر کدام تعریف خود را از میهن بدست آورند

مچون عبادتگاهی می انگارد که کم کم تحت شرایط مختلفی در وطن را ه "بی خانمان"تا  "امروز

طوریکه انسان های موجود در آن مجبور هستند تا با زدن . حال از دست دادن هویت خود می باشد

اما از کجا معلوم نباشد که یکی از . نقابی بر چهره های خود به زندگی در همین مکان ادامه دهند

 !کنش ها و رفتار های نادرست همین افراد نباشد؟دالیل همین بی هویتی مام وطن 

                                                           
خاطر  که به سوئیسیو متفکر  روانپزشک(  ۷۸۱ -  ۶۹ )  (Carl Gustav Jung: آلمانیبه ) کارل گوستاو یونگ  

زیگموند یونگ را در کنار . معروف است شناسی تحلیلی روانشناسی و ارائٔه نظریاتش تحت عنوان هایش در روان فعالیت
هرچه فروید »: پژوهشگر آثار یونگ« فریدا فوردهام»کنند به تعبیر  گذاران دانِش نوین روانکاوی قلمداد می از پایه فروید

 «.است اشته، یونگ تکمیل کردهناگفته گذ
: تلفظ آلمانی( )Sigmund Schlomo Freud: آلمانیبه ) زیگیموند شلومو فرویدیا  زیگموند شلومو فروید  
[ˈt    nt ˈfʊzi:km] ( چکیبه :Sigismund Schlomo Freud( ) ۲ درگذشتٔه  - ۷۱۹  مٔه ۹زادٔه 

 .شود شناخته می روانکاویاتریشی است که پدر علم  شناس عصب( ۶۲۶  سپتامبر
۲ Staged Photography 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B7%DB%B5_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B6%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://en.wikipedia.org/wiki/WP:IPA_for_German
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B6_%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B5%DB%B6_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B3_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B3_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B3_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B3%DB%B9_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%A8%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C


 

9 
 

 



 

10 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

11 
 

  "عنوان یب ران،یا " یعکس گوهردشت مجموعه بر نقدی

  4931 آذر -  محسن یگالر -تهران  

 کوشاشده توسط مریم هاتفینوشته 

 

های جا مانده در این دشت و دلگرمی  ی آدم دشتی پهن و عریان، هراس ناخودآگاه و دلشوره    

 ایران بی عنوانناگاه از تجمع این آدم های فشرده به هم در زمینی سرد و بی روح در نمایشگاه 

 .گوهردشتی به چشم می خورد

هم بودن انسان ها، نشان  ی آخر این عکاس در عین کنار ها در دو مجموعه ویژگی تک ماندن انسان

در این دوران شلوغ و پر ازدحام؛ اما دور از هم، . غیر قابل انکاری است از وضعیت این روزهای ما

 .خواسته گریبانمان را گرفته است که خبر از بی خبری ما از جهان اطراف ما دارد؛ گناهی که نا

ادی از آرامشی خیالی باشند؛ مانند ها در تالشند که نم بعضی عکس بی وطنی  به گمانم در مجموعه

 .زن لمیده بر قالی که البته سرابی است از آرامش و چیزی نیست جز تنهایی بی انتها

ها به سختی متوجه  ها آن قدر است که در بعضی عکس ها در برابر وجود کوچک انسان وسعت کوه

ها یکدیگر را گم  کوههایی که در عظمت و بزرگی این  انسان. شویم حضور انسانی در کادر می

خیره مانند . ها به هم خیره مانده است اند؛ هر قدر هم دور از هم ولی باز انگار نگاه های آن نکرده

جان توجه ام را جلب  های بی سردی بی عنوان این چهره. ی بی عنوان های فشرده به هم مجموعه گروه

خشکشان که گویی به قصد تلنگری به  بندی اند با چیدمان و ترکیب هایی که هماهنگ نگاه. کند می

. وجدان ما بوده که شاید پنگتوم را ناگاه در وجود کسی بر انگیزد و به اعماق وجود او راه یابد

به هر سو انگار . های گریزان از وطن یا رانده شده از آن که را گریزی ندارند ی آدم تلنگری به واسطه

 .اند ها همه در وطن خود بی وطن مانده این

 

 

 

 



 

12 
 

  "عنوان یب ران،یا " یعکس گوهردشت مجموعه بر نقدی

  4931 آذر -  محسن یگالر -تهران  

 نوشته شده توسط مهران مقیمی

مخاطبین این نقد اهالی دانشگاهی و به خصوص دانشجویان و دانش آموختگان رشته عکاسی 

 .هستند 

این هدف را دنبال کرده تا مخاطب را میان واقعیت و « ایران، بی عنوان »دشتی در انتخاب نام       

او معتقد است که در این مجموعه به ایران اشاره کرده، اما محتوایش را از آن گرفته . خیال رها کند

ها به چشم نمی از همین رو مکان هایی را انتخاب کرده که رد پایی از انسان سکنا گزیده در آن. است

» استفاده از کلمه . طبق صحبت هایش بی زمانی و بی مکانی برایش بسیاراهمیت داشته است. خورد

سؤاالتی در اینجا . به این منظور بوده تا مشخص نشود که به چه چیزی اشاره می کند« بی عنوان 

 .مطرح می شود که در ادامه به حل آنها خواهم پرداخت

 مسئله مهمی وجود دارد و آن این است که آیا می توان محتوا را از نام ایران گرفت ؟     

در ذهن هر ایرانی « آنچه بر آن گذشته » نام ایران از آنجا که با تاریخ، اقلیم و به طور کلی با یک 

مخاطب ایرانی، برای هر « ایران » ماندگار شده، هر گونه تالشی را به منظوربی محتوا جلوه دادن نام 

در صورتی که « ایران » البته این عمل بی محتوا جلوه دادن واژه . با شکست مواجه خواهد کرد

 .مخاطب غیر ایرانی باشد به راحتی و بدون هیچ خطری صورت می پذیرد

واکنش من به این مسئله، به شکلی است که هر گونه تالشی دراین زمینه بیهوده خواهد بود مگر با 

ئه مطلبی به مخاطبی خواص و دشتی حداقل در مورد اول، آن طور که از میان عکسها هدف ارا

پیداست به دنبال تاثیر بیانی است و مخاطبی خاص برای او مورد توجه است، چرا که برای هیچ 

 .مخاطب ایرانی، ایران بی محتوا تعریف لفظی، نوشتاری یا تصویری ندارد

نکته جالب توجه این است که امروزه برخی سوء « مکانی بی » و « بی زمانی » درباب مسائل 

برداشت ها یا عدم شناخت ناکافی، باعث می شود که بعضی کلمات و کلید واژه ها به گونه ای 

از آنجا که مدیوم عکاسی تعریفی مشخص دارد و حداقل در : برای مثال . مخاطره آمیز استفاده شوند

عقیده باشد ، این است که عکس یک لحظه از زمان را ثبت می این یک مورد احتماال دشتی با من هم 

این گزینش ماهیتی زمانی و مکانی دارد پس هر دو را . کند و در واقع قطعه ای را گزینش می کند
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شاید متقاعد کننده باشد که احتماال دشتی مدیوم درستی را انتخاب نکرده و اگر . شامل خواهد شد

ن رهایی از زمان و مکان با سهولت بیشتری صورت می پذیرفت چرا مناظر دشتی نقاشی می شدند ای

که نقاشی قابلیت خلق عالمی را دارد و نیازی به مخفی کردن زمان و مکان گزینش شده در تصاویر 

 .نبود

و « به زعم خود او » دلیل اینکه دشتی برای چیدمان تصاویر خود به سراغ فضاهای دور افتاده     

رود به خوبی مشخص است، مناظری که عیناً نکته ای ظاهری برای بر انگیختن خالی از سکنه می 

بیننده ندارند و به خاطر رنگهای خنثی، جزئیات نه چندان محرک در فضا و بدون ارجاع مستقیم به 

اما احتماال . چیزی، همگی می توانند زمینه مناسبی برای قرار دادن سوژه اصلی در مرکز کادر باشند

به سادگی یا به قصد کنار گزاردن مسئله زمین و خاک، با این تفکر که خطری تهدیدش  گوهر دشتی

 1( بنگرید به تصویر انسانهای معترض در چاله . ) نمی کند

 

گفتگوی : ) همزمان با بررسی دیگر تصاویراین مجموعه به نکات جالبی از سخنان عکاس می پردازم

  (محمد رضا شاهرخی نژاد با گوهر دشتی 

یعنی عنوان . دشتی معتقد است پیش از شروع به کار روی این مجموعه، به عنوانی فکر نکرده بود    

را بعدها پس از انتخاب اولیه یا شاید هم نهایی عکس ها اتخاذ نموده است که این خود « بی عنوان » 

ری امری الزام آور مسئله ای در خور توجه است،برخی بر این باورند که تقدم عنوان برای تولید هر اث

نیست، اما آیا می توان وقت، هزینه و انرژی خود را صرف مجموعه ای کرد که البته هنوز عنوانی را 

برای آن در ذهن پرورش نداده ایم ؟ از آنجا که رابطه ای حتی غیر مستقیم میان ایده و عنوان وجود 

این باب فکر می کنم مسئله فقط  در. دارد، پس تصاویر در زیر چتر کدام ایده انتخاب خواهند شد

خطری که بسیاری از عکاسان . است« نظریه » دشتی نیست، بلکه میزان توجه افراد به مقوله تئوری 

                                                           
4
 http://gohardashti.com/?page=gallery&item=12 ( عکسها از وب سایت گوهر دشتی )    

5
در گالری محسن  ۶9پیرامون نمایشگاه اخیرش در آذرماه  یگفت و گوی محمد رضا شاهرخی نژاد با گوهر دشت   

http://gohardashti.com/?page=gallery&item=12
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را تهدید می کند، عدم   و آزاده اخالقی  کشورمان، به خصوص مثلث گوهر دشتی، شادی قدیریان

این خطر زمانی شکل ابتذال . ل استدرک یا کشف منفعطی در بی توجهی به رابطه میان نظریه و عم

به خود می گیرد که یا نظریه فراموش شده و اثر بر پایه عمل صرف استوار است و یا برداشت های 

من شاهد نقد « ایران ، بی عنوان »غلط از مبحث نظریه اثر را به زوال می کشد و در این مجموعه 

بنگرید به تصویر جمعی ) دچار زوال است  چیزی هستم که در مرحله پیش ازنقد که آگاهی  می نامم

 (از زنان که به سوگ نشسته اند 

 

 ( و همچنین بنگرید به تصویر گروهی از نوجوانان در یک وان حمام )

 

 

 

بازهم « بی وطن » دشتی مدام به تجربه زیسته اش اشاره می کند و در مجموعه دیگرش با عنوان     

 .از این تجربه می گوید

اما آیا انسان های تصاویر دشتی با آن . وی می گوید بی وطن یعنی به هیچ جا تعلق نداشته باشی

لباس های خاص محلی به جایی تعلق ندارند؟ من نیز پهنه کویر را ساعتها نظاره کرده ام اما زمانی که 

اهد داد سرایم از یک فرد کویرنشین در حالی که رو به آن پهنه دارد بپرسید چه می بینی ؟ پاسخ خو

پس چطور فردی از جنس کویر با لباس متعلق به آن مکان، می تواند مدام برای دشتی تداعی گر . را

                                                           
6
 http://shadighadirian.com ( تهران ۲۱۲  زاده) قدیریان شادی  

7
( شیراز ،۲۱۸  زاده )اخالقی  آزاده   
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خبر از تجربه نازیسته « دشت » بی وطنی باشد؟ برداشت خالی از سکنه بودن و نا کجا از زمین کویر 

زیسته اش را احتماال  پس تا اینجا مشخص می شود که دشتی تجربه. ای می دهد که غم انگیز است

دشتی بوی نم . از فیلم های دفاع مقدس بدست آورده تا قدم زدن برروی زمین سیال و دگرگون کویر

بنگرید به عکس گروهی که روی قالیچه ای که .) اولین باران کویر را نبوییده بلکه تماشا کرده است

 )پرنده نیست، جشن زناشویی برپا کرده اند 

 

دیگر از بخشهای صحبتش مسئله تغییر کارکرد رسانه عکاسی را مطرح کرده و من دشتی در یکی     

فکر می کنم این موضوع که رسالت عکاسی چیست و چه بوده، در باب شناخت بهتر آثار دشتی راه 

واژه ای که در « شجاعت » وی گفته است که در برلین بسیار آموخته است و . گشا خواهد بود

این که بتوانی آن طور که می خواهی کار کنی و پشت . یاد داده می شود سیستم آموزشی ما کمتر

جسارت را یاد می گیری و اینکه از پروسه خلق اثرت لذت می . کارَت بیاستی و از مخاطب نترسی

 .بری نه از نمایشگاهت

مه کل شعر شناسی ماالر 3زبان است که سخن می گوید نه مؤلف و به زعم بارت  از دیدگاه ماالرمه 

در فرو پاشاندن مؤلف به نفع نوشتار خالصه می شود که در نهایت به مفهم احیای جایگاه خواننده 

حاال اگر هنرمند را به مثابه مؤلف درنظر بگیرم احتماال موضع دشتی را بهتردرک خواهم . نیز هست

که با حذف  شاید دشتی نمی داند. کرد چرا که او به نترسیدن از مخاطب و شجاع بودن اشاره دارد

 . مؤلف ادعای کشف رمز اثر به ادعایی بیهوده بدل می شود

در بخش پایانی و البته پیش از نتیجه گیری به این مطلب می پردازم که چه پیش آمده که دشتی     

. برآن است که بیان عکاسانه را بلد، و در دنیای معاصر، مهم این است که مفاهیم خود را پیدا کنید

د دارد این است که چرا دشتی به عنوان تحصیل کرده رشته عکاسی به سراغ عکاسی با سؤالی که وجو

                                                           
8
 

۷۶۷ در گذشت  –  ۷8 زاده   -شاعر  - Stéphane Mallarmé - استفان ماالرمه     
9
۶۷1 در گذشت  -۱ ۶ زاده  –نویسنده ، فیلسوف و نظریه پرداز ادبی      - Roland Barthes - بارت روالن  
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فیلم یا دوربین قطع بزرگ نمی رود ؟ شاید بتوان این طور پاسخ داد که مقدسات آن مدیوم ها اجازه 

 هر چند که عکاسان زیادی با ورود به. ورود وی به آن فضای شور انگیز و اسرار آمیز را نخواهند داد

و قطع چاپ های بزرگ به سراغ دوربین  01(Dead Pan Photography)  فضای عکاسی سرد

اما مسئله بسیار مهم در این باب تفاوت میان . های قطع بزرگ می روند کما اینکه موفق هم می شوند

گوهر دشتی دوربین دیجیتال قطع کوچک را انتخاب . یک فرد حرفه ای و یک فرد ذوق ورز می باشد

 . راه حل های آن را می داندکرده زیرا رسیدن به فهم مشترک با مخاطبین خاص و 

 : سخن پایانی 

عدم شناخت زمین و مدیوم مورد استفاده نزد دشتی، از تجربه زیسته نادرستی در مناطق کویری 

 . خراسان خبر می دهد

اگر شخصی به بیان عکاسانه خودش اشاره کند احتماال خود را مؤلف دانسته پس نمی تواند مخاطب 

د و پیامدآن خلق یک شی است ونه یک اثرهنری و این شی در مسیر را تا این حد بی ارزش بدان

چیزی که . مانند مادری که جَنینی را مُرده به دنیا می آورد. تبدیل شدن به اثرهنری ازبین می رود

 . حداقل درآثار کالسیک کمتر دیده می شود

 .وحدت اثرنه درمنشاء آن بلکه درمقصد آن نهفته است 
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 Dead Pan Photography –  شارلوت کاتن ، عکاسی سرد: مقاله اثر  



 

17 
 

  "عنوان یب ران،یا " یعکس گوهردشت مجموعه بر نقدی

  4931 آذر -  محسن یگالر -تهران  

 نوشته شده توسط نیما بزرگی

 

گوهر دشتی به نکاتی پی  "ایران، بدون عنوان "با نگاهی اجمالی به عکسهای مجموعه ی 

نخست آنکه مولف حساسیت تکنیکی نداشته است و عکس ها همگی به ساده ترین شکل ممکن . بردم

دوم آنکه . نور، رنگ ، کادر بندی و دیگر نکات نیز این نکته را تایید می کند. چیده و ثبت شده اند

مانند تیری به چشمان شما فرود می آید، استفاده افراطی از رسانه ی    ی صحنه پردازی شدهعکاس

ها در مرکز کادر و در بیابان  عکاسی به مثابه ابزار و ثبت عکس هایی خالی از تکنیک ، چیدمان انسان

 .برهوت همه و همه فضایی غریب و خارج از دنیای واقعی را تصویر می کنند

استفاده ی حداقلی و تقریبا بدون تکنیک از رسانه ی عکاسی، تنها راه باقیمانده برای دشتی با توجه به 

بیان مفهومی عمیق و بزرگ و جدید و شگرف است، تا عکس های خود را روی طناب مفهوم گرایی 

و سکانس  "مونتی پایتون ها"تصاویری طنزگونه و فکاهی است که من را به یاد  ،پهن کند ، اما حاصل

تجمع انسان هایی به ظاهر ثابت قدم و با هدفی مشترک، اما در پس زمینه ای . فیلم هایشان انداخت

که آنها را در حد یک جوک کوچک می کند و آنها را بی هدف و تالش هایشان را بی نتیجه می 

و گویی  انسان هایی که در اوج فعالیت و تمرکز ولی در فضایی بی ربط به خودشان قرار دارند. نمایاند

 .نه تنها متوجه این عدم تناسب نیستند بلکه آن را عادی می پندارند

 

 

 

 ، منفعل و بی تاثیر نشان دادن یکچرا که ابله. بی هیچ مکثی با دشتی مخالفم ار،در این توهین آشک

 زیستی و جامعه شناختی کامال عکس نه تنها زیبا نیست بلکه از لحاظ ،قوم در ساختن آینده خویش

 .است که در دنیای واقعی اتفاق می افتد چیزی

                                                           
11 stage photography 
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مخاطبانی که بی . به همین دالیل می توان اقبال مجموعه ی دشتی را در خارج از ایران توجیه کرد

ده تنها و اما اقبال آن در ایران اگر با شکست مواجه نش. هیچ هراسی تحقیر ملتی دیگر را می پذیرند

طبان ایرانی را در دام ناآگاهی و بی سوادی انداخته و مرزی مولف است، که مخادلیلش جوایز برون 

کارکرد این مجموعه برای مخاطب .آنها را وادار به واکاوی اضافی برای یافتن دردی عمیق می کند

 .عمیق تر کردن چاه بی هویتی است حفاری برای یایرانی همچون ابزار

در نهایت باید بگویم که هنگام استفاده از ابزار رسانه وقتی مولف از میان تمامی ویژگی ها و قابلیت 

های تخصصی و تکنیکی آن تنها بیان یک مفهوم را انتخاب کرده و باقی را به کناری می اندازد، باید 

 . دقت بیشتری در انتخاب ابزار خود داشته باشد

شاید . تئاتر نمایش گو و نوشتن تا ساختن یکز گفت وا لفی دارد،رساندن یک مفهوم راه های مخت

دغدغه ی دشتی و نوع نگاه او به جامعه ی ایران با گفت و گوی یک ساعته و نسبتا تخصصی با فردی 

 .  متخصص برطرف می شد
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  "عنوان یب ران،یا " یعکس گوهردشت مجموعه بر نقدی

  4931 آذر -  محسن یگالر -تهران  

 نوشته شده توسط مونا رکابدار

 

بی عنوان وبی وطن است که می _نمایشگاه خانم دشتی شامل دو مجموعه عکس با عنوانهای ایران 

 .توان گفت تا حدودی بی ربط به یکدیگر نیست

در ایران بی عنوان، عکسها در بیابانی خشک که عدم زندگی وروح درآن موج می زند گرفته شده 

ال در یکی از عکسها سرسره ای  می بینیم که انبوهی از دختر وپسر های جوان سوار برای مث.است

چه بسا این عکس استعاره از فراز و نشیب .بوده و علیرغم تالشهای فراوان هیچگونه حرکتی ندارند

های موجود در جامعه بر سر راه این جوانان بوده که با وجود تالش های زیاد، پیشرفتی موجود 

 . ه در انتظاری بیهوده به سر می برندنیست وهم

در مجموع می توان گفت گوهر دشتی با انتخاب این مجموعه ؛همانطور که از نامش پیداست،به 

 . نوعی بی محتوا یی و تعلیق  و با نا امیدی به انتظار آینده بودن اشاره کرده است

ه خانم دشتی در بیابانهای در طرف دیگر نمایشگاه، مجموعه عکسی دیگر دیده می شود گه به گفت

بی عنوان وجود صخره های بلندی است که می تواند نماد  _قشم گرفته شده و وجه تمایز آن با ایران

 .نوعی استقامت ویا بلعکس، موانع بزرگی بر سر راه و دلیلی برای ترس باشد

نداشته وهمیشه می توان گفت این مجموعه برگرفته از مهاجرانی است که هیچگاه وطنی برای زندگی 

در یکی از عکسها که تعدادی وسایل زندگی در آن وجود دارد،م را به این جهت سوق می .سرگردانند

در کل،گوهر دشتی شاید تمایل به نشان د ادن .دهدکه عکسها اشاره به مهاجرین خاورمیانه دارد

هیچگونه امیدی به  سرگردانی ها و معلق بودنها دارد و اینکه گویی عناصر عکس در نوعی خال بدون

 .آینده قرار دارند
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  "بی وطن " یعکس خانم گوهردشت مجموعه بر نقدی

  0931 آذر -  محسن یگالر -تهران  

 زادهبامداد امین نوشته شده توسط

 

شکل  ایران اجتماعی مناسبات به نگاهی :هدف با گوهردشتی های عکس مجموعه رسد می نظر به

 تا و قدرت کم اما آیند می فرود مخاطب پیکره به ای ضربه همچون گرچه ها عکس است، این گرفته

 نقطه یک و لحظه یک در بیابان فضای بیکرانگی در مجموعه این های سوژه .اند سطحی حدودی

 ماندن و رفتن بین دارند قرار معلق وضعیتی در برهوت بیابان درون این اند، گوی شده جمع هم کنار

 .باشد کنونی ایران وضعیت از ابزورد شاید استعاره که بیابانی ... ناخواستن و و خواستن یا

آرای  صحنه عکاسی دل از گوی که هستند مستند عکاسی بازنمایی منطق از برشی همچون ها عکس

 .اند متولد شده شده

 رویدادی انتظار در های انسان روایت اند، روایت بر مبتنی همگی مجموعه این های شخصیت

 امید از ای بارقه توان می ها آن چهره در همچنان اینحال با بکت، نامه نمایش در گودوهمچون آمدن 

 .یافت

 می او از را تفکر تداوم فرصت اما دهد، می راه خود درون به را مخاطب گوهردشتی های عکس

 از بعضی در آشکاراند، های داللت شامل شده خلق تصاویر های توصیف از چون بسیاری گیرد،

 پوش سیاه زنان تصویر :به بنگرید مثال عنوان به) شوند می ابتدایی و قدری ساده به ها داللت تصاویر

 تصاویر این کمک با تا است کشور از خارج بیننده صرفاً اثر که مخاطب رسد می نظر به که (نشسته

 اجتماعی کارکرد عکاس تصاویر از بعضی در .درک کند را ایران داخل اجتماعی مناسبات بتواند

 و حساسیت کردن زنده هنر اگر کارکرد :دیگر عبارت به کند، می دیگر هدفی قربانی را خود تصاویر

 بخشی آگاهی در توان اما کم موفق ما حساسیت برانگیختن در حدودی تا مجموعه این باشد، آگاهی

 .است خودمان سرزمین مردم برای
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 آنگاه باید شود می قرائت تودرتو متنی همچون عکس که کنیم می زندگی ای دوره در که بپذیریم اگر

 برای شاید دشتی گوهر های عکس زبان .بپردازیم عکاسی و زبان میان ارتباط به چیز از هر بیش

 در دریدا زعم به آنکه به جای علّت همین به باشد آشکار و صریح شدت به عکاسی جدی مخاطب

 همین به .گیرد می قرار تصاویر روی بر شناسی لفاف همچون معنی بیفتد، تعویق به معنی ها آن

 . 0ماند می عقیم مخاطب میل و شور برانگیختن در مجموعه این علّت

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 :به بنگريد موضوع اين به تر جامع نگاهي براي   

 1392 نو داد رخ نشر /جنفي صاحل اسالمي، مازيار /زيژك اسالوي نگريسنت، كژ
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  "بی وطن " یعکس گوهردشت مجموعه بر نقدی

  4931 آذر -  محسن یگالر -تهران  

 نوشته شده توسط فرنوش مرادمند

 

فضاهای طبیعی، انسان را به نوعی مغلوب طبیعت نشان می مجموعه ی بی وطن با عکاسی در 

انسانی که به هر شکل خود را . طبیعتی بکر که با انسان و عناصر زنده سر سازگاری ندارد. دهد

سازگار نشان می دهد و روند طبیعی زندگی را طی می کند ولی در نهایت مجبور به ترک مکان و یا 

واره بیننده را متوجه حقارت خود در برابر عظمت طبیعت عظمت فضاهای طبیعی هم. مرگ می شود

استفاده از فضاهایی که برای بیننده آشنایی زیادی ندارد مگر اینکه پیش از این عکس هایی از . می کند

 .همین طبیعت را دیده باشد

در عکس های صحنه پردازی شده گاه سوژه ها را همانی میبینیم که در گذشته هم در عکس های 

مادری که سوگوار فرزندش است و به شکلی حزن آلود پیکر بی . ان پیش از این دیده ایمعکاس

جانش را در آغوش گرفته تداعی پیه تا، مریم مقدسی را می کند که پیکر مسیح را در بر میگیرد و یا 

عکاسانه تر ذهن را به سمت عکس یوجین اسمیت هدایت میکند از پرتره ی توموکو که در ژاپن 

تصویری ایرانی شده از رویدادی که در جهان رخ می دهد و با همین امر که . کرده است عکاسی

 .مربوط به زندگی و خلقت است وطن را میتوان همه ی جهان تصور نمود

از منظری دیگر انسان امروزی محیطش را ترک می کند، دیگری داشته هایش از مکان قبلی را با خود 

که نشان از کوچ و در جستجوی  "ا خود ببرد هر کجا که خواستوطنش را ب"می برد و می خواهد 

 .مکان تازه بودن است؛ امری که در دنیای امروز گریز ناپذیر است

 

مجموعه ی بی وطن در نهایت ما را مقهور مکانی که وطن می نامیم نشان می دهد و به نوعی جبر 

 .دهدزمان و مکان را مسلط بر هر چه که ما خواسته ایم نمایش می 
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  "بی وطن " یعکس گوهردشت مجموعه بر نقدی

  4931 آذر -  محسن یگالر -تهران  

 نوشته شده توسط مرضیه جولهرزاده

 

عمق .گویی خورشید به همه چیز یکسان می تابد.روشنایی یکسانی در همه جای عکس دیده می شود

انسان را یکسان نشان می میدان تا ابد و عدم فوکوس بر موضوع خاص، همه چیز را طبیعت و 

 ...آسمان آبی و رنگ های آرام گویی باید اطمینان دهنده باشد اما.دهد

فضایی غریب که درست نمی دانم کجاست عظمت کوه ها و کوچکی انسان ها حتی در پالن اول 

 .تناقص هایی است از نوع اغلب آثار این مجموعه

دری که فرزند بی جانش را در آغوش گرفته و انسان های چمدان به دست آواره مبهوت، غمگین، ما

الشه شتری بی جان در وسط کادر و انسان هایی بی تفاوت که نظاره گرند، .یاد آور مرگ مسیح است

مردی بی جان در میانه کادر همه و همه نشان از پناه انسان آواره به دامان طبیعت نه چندان ایمن 

 .است

ی هنری است با نگاهی انتقادی به تحوالت اجتماعی و خلق گوهر دشتی، که از هنرمندان سبک عکاس

تصاویری بدیع نوعی از آوارگی جامعه معاصر را به تصویر می کشد که نه فقط با شروع جنگ، بلکه 

 .با خاتمه ی آن نیزادامه دارد

 ...آوارگی، که نه فقط در مکان، بلکه در زمان و روح آدم هاست
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