


 تضاد الزمه ى شناخت تمام اشیاء ، پدیده ها ، رفتارها و تمام 
آنچه در عالم هستى وجود دارد مى باشد و با شناخت درست از 

همه چیز، به هدف بزرگ خود نزدیک تر مى شویم که هدف نهایى 
ما، جز کمال چیزى نیست. 

 تضاد دو نوع است : تضاد ذاتی و تضاد تجربی ، که هر دوی 
این تضادها از سه سطح  : پندار(تفکر) ، گفتار و رفتار(عمل) 

تشکیل شده اند. 

 بحث تضاد ذاتی مثل : به محض اینکه ما می گوییم روز ، شب 
در ذهن شما تداعی می شود ، یا می گوییم سفید ، سیاه در 
ذهن تداعی وی شود ، تضاد ذاتی چیزی است که به صورت 

طبیعی وجود داشته و هست و بیشتر بحث آن را ادامه نمی دهیم 
، بحث ما روی تضاد تجربی است. 

 تضاد تجربی : نوعی از تضاد است که به صورت هوشمندانه 
از آن استفاده می کنیم و دارای هر سه سطح پندار ، گفتار و 

رفتار است ، اما اگر این سه سطح باهم موازی و در یک راستا 
باشند این تضاد تجربی باعث پیشرفت و رسیدن ما به کمال 

خواهد شد. 

به طور مثال :  

پندار : فکر میکنیم به چایی نیاز داریم تا خستگی ما رفع شود 

گفتار : هرجا که میشینیم ازخواص رفع خستگی چایی حرف میزنیم 

رفتار : درعمل هم ،  همه جا چایی می خوریم  



 اما اگر اختالفی در هرکدام از این سه سطح پندار ، گفتار و 
رفتار باشد به آن تناقض می گوییم که باعث ایجاد مانع محکمی  

برای رسیدن ما  به کمال خواهد بود. 

مثال : 

پندار : با فکر کردن به رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی احساس 
امنیت می کنیم 

گفتار : در حرف هایمان همه را تشویق به رعایت قوانین راهنمایی و 
رانندگی می کنیم 

رفتار : اما در عمل خود ما حین رانندگی کمربند نمی بندیم و قوانین 
را رعایت نمی کنیم 

 نتیجه : 

این موضوع بحث گسترده ای است که این نمایشگاه سکوی 
کوچکی بود برای بسط دادن بحث تضاد و تناقض با جامعه ی در 

حال حاضر ما و دالیل پیشرفت و عدم پیشرفت آن و راهی برای 
تجزیه و تحلیل همه ی افراد شاخص جامعه در همه ی حوزه ها  

تاریخ برگزاری : ۷ ام الی ۱۰ ام فروردین ماه ۱۳۹۶ 

مکان : سالن فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان سراوان 

استان سیستان و بلوچستان 



در باب نمایشگاه و عکس ها : 

کل عکس های نمایشگاه سیاه و سفید هستند ، این یعنی که چهره 
ظاهری نمایشگاه یک تضاد ذاتی است ، کمتر از تکنیک های 

عکاسی سخن می گوییم  و بیشتر از اندیشه پشت هر عکس می 
نویسیم، از تضادهای ذاتی و تجربی دیگری که باید در آنها بیشتر 

تامل شود . 





 

 نور ،  شهر مرده را زنده نگه می دارد



 

به سوی آینده 

در این تصویر آینه وسط ماشین چون پشت سر راننده را همواره 
نشان می دهد  نمادی از گذشته است و آن مرد در حال گذر از 

روبرو است و روبرو یعنی آینده و مرد در حال خروج از کادر است 
یعنی گذر زمان ، گذر از زمان حال 



 

در این تصویر نقاط تاریک نشانه جهل و نقاط روشن نشانه دانایی 
هستند که انسان توسط آنها فراگرفته شده است ، از سایه انسان 
استفاده شده چون جهل و دانایی در ظاهر افراد مشاهده نمی 

شوند ، بلکه بعد از انجام عملی یا حرفی نمایان می شوند  



 

سلطه تاریخ و گذشتگان بر ما (در زمان حال) 



 

سایه زنی گمشده (در خود) در آب باران (نماد پاکی و آزادی) جمع 
شده روی آسفالت خیابانی (نمایانگر راه) 



 

انسان در سلطه کوهستان (انسان نماد موجودی فانی و ضعیف در 
برابر کوهستان)  



 

دایره و کادر مستطیلی خود تضاد هستند ،  ولی در این تصویر 
تضاد با زندگی عکاس گره خورده است ، در بزرگ سالی گریزهای 

عمیقی به کودکی خود میزند ، این تصویری است که عکاس در 
زمان کودکی در کانون فجر شهرستان سراوان دیده است و االن که 

عکس آن را گرفته است ۲۵ سال دارد. 



 
ترس از تنهایی و طلب نجات از آن 



 

بازی کودکان بر روی خاک گذشتگان خود که از آنها هیچ نمی دانند       
(تپه ای که کودکان روی آ در حال بازی هستند ، تپه پیر کهور نام 

دارد و از تپه های باستانی ثبت شده ی جهانی روستای سب است) 



 

آب باران بر روی زمین سیمانی (نمادی از زندگی روی زمین مرده) 

و سایه ی یک انسان درون آب (انسان خود نمادی از زندگی است 
بر روی زمین) 



 

پنجره ی کالسی درون مدرسه ۲۲ بهمن شهرستان سراوان. 

پشت این پنجره هزاران دانش آموز با امید درس خوانده اند و به 
جایی رسیده اند اما االن این پنجره ی پر از امید و خاطره ، با 

تخریب و متروکه شدن مدرسه تبدیل به پنجره  ناامیدی شده است. 





دروازه اول خود قاب نگاه ما را تشکیل می دهد ، سه دروازه دیگر 
نماد سه سطح  پندار ، گفتار و رفتار در تضاد هستند ، این عکس 

از نظر تاریخی و بافت هم حائز اهمیت است 



عکسی زیبا از خرماها و سبد نگهداری آنها که حاصل انرژی 
کنترل شده ی  آسمان ها و زمین  توسط انسان هستند ، انرژیی که 
اگر کنترل و در جهت هدفمند استفاده نمی شد به هیچ دردی نمی 

خورد. 

  





 





 نردبان آسمان

 



سخن آب 



 بزرگ شدن آرزویی بود که به امتحانش نمی ارزید

 



 روزهای سخت





 

لبخند کودکان معصوم نشان دهنده امید  وزندگی در اوج فقر و 
سختی است 



باعکس این کودک در حین بازی و لبخندش خواستم  

 قسمتی ازبازیهای کودکانه گذشته ی خود و اکثر هم سن و 
سالهای خودم را نشان بدهم که چه گذشته شاد و پر انرژی داشتیم 

بدور از تکنولوژی امروزی 
 



هدفم از این عکس نشان دادن استواری، پایداری و ایستادگی در 
مقابل مشکالت و فراز و نشیب های روزگار است 

 





  هستند.می خواهم ايمان داشته باشم

 که هر چيزی ممکن است و می خواهم

 .که از پيچيدگي های دنيا بی خبر باشم

 می خواهم دوباره به همان زندگی ساده

  خود برگردم ، نمی خواهم زندگی من پر

  شود از کوهی از مدارک اداری،خبرهای

 ... ناراحت کننده، صورتحساب، جريمه و
 می خواهم به نيروی لبخند ايمان داشته

 ،باشم،به يک کلمه محبت آميز،به عدالت

 . . . به صلح ،به فرشتگان،به باران ،و به

 اين دسته چک من، کليد ماشني ، کارت
 ... اعتباری و بقيه مدارک ، ... مال شما

 ... من رسماً از بزرگسالی استعفا می دهم

نویسنده: سانتیا سالگا 

بدينوسيله من رسماً از بزرگسالی 

استعفا می دهم و مسئوليتهای 

يک کودک هشت ساله را قبول میکنم  

می خواهم به يک ساندويچ فروشی  

بروم و فکر کنم که آنجا يک رستوران 

پنج ستاره است.می خواهم فکر کنم  

شکالت از پول بهتر است،چون میتوانم 

آن را بخورم!می خواهم زير يک درخت  

بلوط بزرگ بنشينم وبا دوستانم،بستنی 

بخورم.میخواهم درون يک چاله آب بازی  

کنم و بادبادک خود را در هوا پروازدهم. 

میخواهم به گذشته برگردم،وقتی همه 

چيز ساده بود ، وقتی داشتم رنگها را، 

جدول ضرب را و شعرهای کودکانه راياد 

می گرفتم ، وقتی نمی دانستم که چه  

چيزهايي نمی دانم و هيچ اهميتی هم  

نمی دادم .می خواهم فکر کنم که دنيا  

چقدر زيباست و همه راستگو و خوب 



 دستان تو چند سال دارند؟ 

درختان پرگره 

به موهای من که دست میکشند 

بهار میشوند 

بوی ریشههایی که از خواب برخاستهاند 

زمزمٔه زمین 

پشت خمیده پاییز را 

میشکند 

باد بهار 

در میان انگشتان خشکیده میرقصد 

گردن سبزم را 

بیشتر خم میکنم 

لبریزم از این هرم اشتیاق 

که پوست گرم تنم را 

زیر دستان تو 

حس کنم. 

شاعر :  هالینا پوشویاتوسکا 



وقایع و اتفاقات زندگی انسان فقط تا زمانی می توانند او را خرسند یا غمگین کنند که هنوز از محبوس بودن در 

میان حصارهای وجود خودش آگاه نشده باشد. بعد از آن، چاره ای جز این نخواهد داشت که پوزخند بزند، به 

آوارگی هایش، به آگاه شدن هایش، به هیچ بودن هایش، به تالش هایش برای چیزی شدن و به تمام این قصه 

مضحک. هیچ راه گریزی نمی بینم … 



مراسم افتتاحیه نمایشگاه و جشن روز جهانی هنرهای نمایشی




