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تحلیل زمان های درهم رونده در عکس های یادمانی از منظر آراء برگسون و فروید
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چکیده

تعامل مخاطبین با عکس های یادمانی همواره با مفهوم یادمان سازی سوژه ی از دست رفته همراه  است که عماًل درهم رفتن زمان های 
گذشته و حضور در زمان حاضر را با فقدان و سوگواری در برابر این عکس ها پر رنگ می سازد. عکس های یادمانی انواعی از 
عکس های مرتبط با متوفیان و ازدست رفتگان است که در انواع گوناگون خلق شده و با تداعی تجربیات زیست شده ی افراد در 
کنار بازماندگان، یاد آن ها را در اذهان زنده نگاه می دارد. دربرخی از انواع عکس های یادمانی مانند عکس شیء ها، تجربه ی 
ادراکی منحصربه فردی میان تصویِر شخص غائب ) از زمان گذشته( و شئ یادمانده )در زمان حال( ایجاد می شود. بدین معنی که 
برای مخاطب خاص در برابر این عکس ها، زمان گذشته  با زمان حال در تداوم و پیوستگی است و موجب فهِم معنایی متفاوت 
ازحضور در لحظه ی اکنون گردیده و انگاره ای ذهن آشنای زمان خطی معمول را متحول می سازد. هانری برگسون فیلسوف فرانسوی 
قرن بیستم زمان  را به عنوان امری متحول شونده و پیوسته تفسیر می کند و برای این ویژگی اصطالحی به کار می برد: »دیرند«. 
پرسش اصلی اما آن است که آیا عکس های یادمانی می تواند با چنین مفهومی از زمان از منظر برگسون، و نیز مفهوم سوگواری 
 که زیگموند فروید در برابر فقدان عزیز از دست رفته مطرح ساخته، هم جهت باشند؟ در این تحقیق به  روشی تحلیلی و براساس 
آراء هانری برگسون )در مسئله ی تعریف زمان های درهم شونده( و زیگموند فروید )در فرایند سوگ(، برخی از انواع عکس های 
یادمانی   را مورد مطالعه قرار داده است. نتیجه آن که عکس های یادمانی، عالوه بر عملکردی بت واره گون در فرآیند سوگواری، 
نوعی زمان بندی تحول پذیر و مفهومی را نیز دارا هستند که سبب تحول در ادراِک تجربه ی زیست شده ی فرد به واسطه ی تفسیر 

دیرند در مفهوم زمان می شود.
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مقدمه
تأمل درباب حقیقت زمان همواره پرابهام است و معانی آن به نظر 
پنها می رسد؛ اما با این وجود آگاهی ما زمان مند است و ما با نوعی 
آگاهی درونی از زمان پیوندی همیشگی داریم. پس از اختراع عکاسی، 
آدمی در تالش بوده  تا فراموشی ای  را که حاصل از گذر زمان است، با 
سازوکار عکاسی از خود دور کنند. ازاین روی، ماهیت عکس عبارت 
است از تصدیق همان چیزی که از زمان گذشته بازنمایی می کند و اما 
در زماِن حال توسط بیننده اش تجربه می شود. در واقع، عکس به واسطه ی 
خیال پردازی هایی که در ذهن بیننده در آینده شکل می دهد، خاطره 1های 
گذشته  را پر رنگ می سازد؛ گویی که در برابر عکس، زمان، انبساط نفس 
در خاطره و انتظار است. موجودیت انسان از یک »آن و لحظه« سپری 
شونده و رو به زوال تعیین می شود؛ اما بر خالف موجودات دیگر، در 
جریان حوادثی که بر او می گذرد تعاملی ذهنی برقرار می کند. بنابراین 
ماندگار  به صورت خاطره  و  در حافظه2  او  دریافت های  و  ادراک ها 
می شوند. ازاین روی، خاطره به عنوان یکی از اجزاء و بخش های تعریف 
زمان از تعامل میان ذهن و حوادث گذشته، و انبساط ذهن بر حوادث 
پرده بر می دارد و دریافت و ادراک فرد از خاطره را در گذر زمان دچار 
تغییر و تحول می کند. وقتی که مطالعه درباره ی زمان از نگرش سطحی 
انگارانه فراتر رود و سؤال هایی بنیادی درباره ی آن مطرح گردد، می توان 
به دریافتی حقیقی تر از آن دست یافت. در این میان، عکس ها تصاویری 
هستند که حضوری بسیار نیرومند در خلق انگاره ی »این جا  -      اکنون« 
دارند و با قدرت فراخوانی گذشته ای که توسط خاطره در اکنون به 
چالش کشیده شده، لحظه ای را برمی سازند که در آن به مخاطب فرصت 

تأمل درباره ی آن چه پیش تر رخ داده، اعطا می گردد.

روش پژوهش
تحقیق حاضر به لحاظ نظری، مبتنی است بر آراء هانری برگسون 
در باب زمان و یادمانده- نمود، و بنابراین، به تغییرات و دگرگونی هایی 
که در بستر دیرند در دریافت ها و ادراکات تجربه ی زیست شده افراد 
صورت می گیرد، توجه داشته و براساس تعاریف برگسونی از دیرند، 
انواع اصلی عکس های  زمان، و فرایندهای درهم رونده ی آن، به تحلیل 
یادمانی خواهد پرداخت. هم چنین در روند پژوهش، به نظریه سوگواری 
فروید نیز ارجاع داده می شود؛ چرا که عکس های یادمانی می توانند در این 
مرحله عملکردی بت واره گون داشته باشند. عکس  های یادمانی تحلیل شده 
در این تحقیق )جامعه ی آماری( براساس نمونه های آمارِی مشخص شده در 
انواع عکس های یادمانی )الکت ها، عکس جواهرات، عکس       مجسمه( از 
میان انواع متنوعی از عکس های یادمانی اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن 

بیستم گزیده شده اند.

پیشینه پژوهش
پایان نامه ها  برخی  به  فارسی،  منابع  در  یادمانی  درباب عکس های 
پایان نامه   در   )1397( تقی پور  نیلوفر  نمود:  اشاره  می توان  مقاالت  و 
کارشناسی ارشد خود با عنوان »دیرند در عکاسی، خوانشی برگسونی از 

آثار عکاسی ویلیام اگلستون« که در رشته ی پژوهش هنر دانشگاه الزهرا 
به انجام رسیده است، با شناساندن مفهوم دیرند نزد برگسون آن را در 
عکس های ویلیام اگلستون بررسی می کند و نشان می دهد که عکس های 
این عکاس معاصر از بهترین نمونه ها در دیداری کردِن زماِن در حاِل گذر 
به وسیله عکاسی است. این تحقیق با بررسی عکس های اگلستون متذکر 
می شود که عکس ها درک نقش گذرای آدمی را در میان اشیای نسبتًا 
پایدار آسان تر می کنند. در پایان نامه  کارشناسی ارشد محبوبه پوربقال 
محمدی )1392( با عنوان »بررسی زمان در آراء برگسن« که در رشته ی 
الهیات و معارف اسالمی دانشگاه بین المللی امام خمینی ارایه شده، زمان 
از دیدگاه برگسون مورد تحلیل قرار گرفته و به این نکته اشاره می شود که 
اصلی ترین مسأله در فلسفه وی تمایز میان زمان های موجود در مباحث 
علمی است. یکی از آن ها زمان کیفی است که آن را به طور مستقیم 
تجربه می کنیم و دیگری زمان قراردادی است که با ساعت ها و ثانیه ها 
سنجیده می شود. از دید برگسون، اشتباه مشهود علم در این است که زمان 
را امری کّمی می پندارد درحالی که ماهیت زمان امری کیفی است که از 
طریق وجدان ادراک می شود. همچنین محمدمهدی صالح بیگی )1391( 
در پایان نامه  کارشناسی ارشد خود با عنوان »باز از نو: دژاووی ماتم در 
“دوبلینی ها” اثر جیمز جویس: خوانش فرویدی« در رشته ی زبان و ادبیات 
انگلیسی دانشگاه شهید چمران اهواز به انواع فقدان هایی می پردازد که 
منجر به ایجاد ماتم در دوبلینی های جیمز جویس شده است. خاطراتی 
که جویس در دوگانگی به خاطر آوردن و از یادبردن به شکلی تعلیقی 
نگاشته. این پایان نامه در پیوند با روان بیمار شخصیت ها، هریک از آن ها 
را معرفی نموده و سرانجام، به مطالعه ی دوبلینی ها با تأثیرپذیری از نظریه 

ماتم فروید می پردازد. 

مبانی نظری پژوهش
مسئله ی تعریف زمان: دیرند برگسونی

هانري برگسون3 فیلسوف معاصر فرانسوی و از اندیشمندانی است که 
یکی از مهم ترین محورهای تفکر او را بازنگری در مفهوم حقیقت زمان 
تشکیل می دهد. او جزو اولین کسانی است که زمان را از بعدی کیفی 
مورد بررسی قرار داده و نگاه کّمی به زمان را نفی می کند. برگسون زمان 
را با عناوین دیرند4، دیمومت و استمرار5ِ محض معرفی می کند که فهم 
آن ها نیازمند بیان معنای مورد نظر برگسون از مفاهیم ذکر شده است؛ 
از طرف دیگر، اهمیت زمان در اندیشه برگسون بر شکل گیری تفکر 
ژیل دلوز6 تأثیرگذار بوده و الهام بخش او در اکتشافاتش در زمینه سینما. 
به زعم وی و آندری تارکوفسکی7 فیلم ساز برجسته روس؛ زمان هم چون 
صدا در موسیقی و رنگ در نقاشی شالوده سینما می شود )فتح طاهری و 

پارسا، 1395: 38(. 
دیرند، دریافِت زمانِی مورد نظر برگسون است که در آن ما حاالت 
ذهنی اکنون خود را از احواالت پیشین مان جدا نمی کنیم؛ بلکه تمامی آن 
احوال را در یک کل منسجم و یکپارچه در نظر می گیریم. زیرا چنین 
حاالتی اساسًا قابل تفکیک از یکدیگر نیستند. بدان معنی که خودآگاهی 
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منظور از بالقوه بودن این نیست که فرض کنیم گذشته هنوز حالت های 
محقق نشده ای دارد و می تواند بالفعل شود؛ بلکه منظور این است که درک 
ما از وقایع و تجربیات گذشته می تواند به شکلی تازه  در زمان حال بر ما 
 A/B ظاهر شود. برای مثال )در تصویر 1(، خاطره یا اتفاقی که در قسمت
رخ داده، ممکن است در نقطه  Á/B՜ زوایای تازه ای از آن، برای ما روشن 
شود. بدین ترتیب، در یک رویداد مشخص دریافت های حسی، در سطوح 
و زمان های مختلف، متفاوت خواهند بود. مثاًل یک رویداد متأثر کننده 
مانند مرگ یک عزیز در سطح A/B شاید به شدت متأثرکننده باشد، اما 
کمی بعدتر در سطح ˊÁ/B از شدت تأثر آن کاسته می شود و این دیرند 

مستمر و متحول شونده ادامه پیدا می کند. 

فراخوانی اندیشه و یاد در حافظه
مغز انسان در یادآوری وقایع گذشته و خاطرات، آن یادمانده11 ا ی  را 
که با ادراک حسی اکنون هماهنگی دارد را فراخوانده و مورد توجه 
قرار می دهد؛ یعنی یادمانده را از ضمیر ناخودآگاه12 به سطح خودآگاه13 
می آورد. به بیان دیگر، آن یادمانده ها و خاطراتی که هنوز تداعی نشده  اند 
از  ناخودآگاه ثبت شده  و حاضرند. برگسون دراین باره  اما در ضمیر 

یادمانده   -   نمود14 نام می برد. 
در تصویر )2(، یادمانده ی ناب )AB( اولین دریافت ما از مواجهه با 
واقعیت است که اطالعاتش در ذهن ما ثبت شده. برای مثال، اولین بار که 
آتش را می بینیم، اطالعاتی مانند رنگ شعله های آتش و گرما را دریافت 
می کنیم که در یادمانده نمود )BC( عبارت است از مواجه شدن ها و 
دریافت های بعدی ما از آتش؛ یعنی مرحله ای که پردازش گری اطالعات 
در آن صورت می گیرد. در بخش ادراک )CD( ما با آخرین مواجهه و 
دریافت حسی روبه رو هستیم؛ یعنی مرحله ای که آخرین درک ما از 
آتش رخ می نماید و این دریافت واپسین ادراک نهایی ماست. بنابراین در 
این نمودار به وسیله MO مسیر خطی AD به دو بخش تقسیم می شود؛ 
در بخش  AO تصور حضور دارد و بخش OD فقط دریافت های حسی 

حاضر است که مجموعًا، منجر به فرآیند ادراک می شوند. 
مراحل سوگ: زیگموند فروید15

فروید فرآیند پیچیده ذهن را به سه قسمت خودآگاه، پیش آگاه16 و 
ناخودآگاه تقسیم کرد و تعاریف دقیقی درباره ی مفاهیمی چون فقدان، 
سوگواری، ماتم و بت واره17 ارائه نمود. سوگواری یا ماتم18 به معنای 
واکنش از دست دادن عزیزی است که شامل بر حالت ذهنی دردناک و 
حس بی عالقگی به جهان خارج است و یا واکنشی به از دست دادن ایده ای 

انسان در حالتی قرار می  گیرد که همه آن احواالت در استمرار هستند؛ 
یعنی گذشته و حال به یک کل منتظم8 تبدیل می شوند. برگسون در 
کتاب پژوهش در نهاد زمان و اثبات اختیار: رهیافتی به نخستین داده های 
وجدان9 مقصود خود را از دیرند این گونه بیان می کند: »دیرند درون ما 
چیست؟ یک کثرت کیفی، بی شباهت به عدد، یک دگرگونی همساز و 
به سامان که با این وصف یک کّم فزاینده نیست. خالصه، لحظات یک 
دیرند درونی، بیرون از یکدیگر نیستند« )برگسون، 1368: 208(. در واقع، 
رویکرد برگسون نسبت به زمان این گونه است که به جای متمرکز شدن 
بر گذر عقربه های ساعت و دیگر قراردادهای کّمی، بر اتصال رویدادها 
و تجربیات گذشته در حال و آینده در قالب یک کِل یکپارچه توجه 
دارد. »...]دیرند[ چیزی است که هریک از ما از طریق اندیشه در زندگی 
درونی خود آن را درک می کنیم، فرآیندی از تغییر است که هیچ بخش 
آن از یکدیگر خارج نیستند اما نفوذ متقابل جایی است که گذشته به 
حال تغییر کند جایی که هیچ تکراری در آن نیست بلکه خلق مستمر از 

چیزهای جدید است« )نجفی افرا، 1395: 214(. 
از سوی دیگر، مراحل مختلف زندگی انسان در استمرار زمان معنا 
پیدا می کنند و در یاد و خاطره انسان بازشناسی می شوند؛ بدین ترتیب 
که انسان، در هر نقطه ای، رویدادهای قبلی را به کمک حافظه نزد خود 
حاضر می یابد. بنابراین، توالی دیرند تنها برای موجود خودآگاه وجود 
دارد که می تواند آن تسلسل را حفظ کند و فرآیند گذشته را به حال 
پیوند  زند؛ یعنی انسان خودآگاه می تواند در درون خود اتصال و پیوستگی 

احواالت گذشته و حال را بیابد و تداوم و سیالنیت را درک کند. 
اما می توان گفت که آن لحظه ای که خصلت سیالنیت و پویایی زمان 
مورد نظر برگسون را داشته باشد، لحظه اکنون )حال( است؛ زیرا به اعتقاد 
او، وقتی از درک کنونی صحبت می شود، مقصود همان بیان دیرند است. 
آن چه که »اکنون« خوانده می شود، در حقیقت قابل تفکیک از گذشته 
و آینده ی من نیست؛ بلکه یکی از حلقه های زنجیره دیرند درونی من 
است که ابتدا بر روی گذشته من اثر می گذارد و سپس به سمت آینده 
متمایل می شود. به بیانی دیگر، یک ادراک گذشته ی هم اکنونی10، و نیز 
یک تعیین آینده ی هم اکنونی است)برگسن، 1376: 203(. برگسون برای 
روشن کردن این مسئله طرح مخروط وارونه را برای شفاف سازی گذشته 

بالقوه مطرح می کند. 

تصویر 1. مخروط وارونه در تبیین گذشته ی بالقوه.
منبع: )برگسون، 1376: 235(

تصویر 2. یادمانده   -    نمود در ذهن انسان.
منبع: )برگسون، 1375: 198(
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برمی سازد و بیننده را همراه می کند تا به درکی از آن شئ یادمانی همراه 
شده با عکس دست یابد. هدف این گونه عکس ها، ارتقاء ظرفیت حافظه 
عکاسی و در نتیجه خنثی کردن واقعیت مرگ )یا غیاب( و جایگزینی 

آن است. 
عکس های یادمانی همانند ماشین زمان عمل می کنند؛ زیرا که در 
آمدوشد بین گذشته و حال هستند که با دخل وتصرف های حسی و زمانی 
از ما می خواهند سوژه هایی را که به کسانی تقدیم شده اند، به یاد آوریم 
تا آن ها را به عنوان موجودات حاضر احساس کنیم. به زعم روالن بارت26 
درون عکس از یک بدن واقعی که در آن جا بوده، انرژی هایی ساطع 
می شود و من )مخاطب( که اکنون این جا هستم، آن را لمس می کنم؛ مانند 
بند نافی که تأکید بر حضور یک نوزاد دارد، در عکس ها هم حقیقت 
حضور کسی که از آن عکاسی شده، در ذهن مخاطب تداعی می شود.

)Barthes, 1984: 81( وجود اشیاء یادمانی )مو، تکه ای از لباس فرد 
از دست رفته وغیره( در پیوند با عکس ها، عمل یادآوری را به فعل و 
انفعاالتی پیچیده در زمان تبدیل می کند. چیزی که بمانند خاطره ای زنده 
انگار، به صورتی ضمیمه ای از طریق حافظه به عکس اضافه شده و فهم 
آن را دچار تحول می کند طوری که انگار هماره با آن همراه بوده است. 
بارت می نویسد: »خواه باعث برانگیختن شود یا نشود، این یک ضمیمه 
است: این همان چیزی است که من به عکس اضافه می کنم و چیزی که 

در حال حاضر آن جا است« )بارت، 1397: 108(. 
الیزابت ایست لیک27 در مقاله ای درباره اهمیت و کاربرد اجتماعی، 
عکاسی بر این باور است که عکاسی به عنوان شیوه ی جدید ارتباط انسان 
با انسان است -نه به واسطه ی نامه، پیغام یا تصویر- که خوشبختانه 
فاصله ی میان آن ها، اکنون، ُپر گشته  است)به نقل از برونه، 1398: 96(. 
در عکس های یادمانی که با اشیاء یادمانی همراه می شوند، اشیاء در حکم 
پرکننده ی فاصله ی میان گذشته و حال که کاماًل قابل لمس نیز هست، 
همانند عملکرد بت واره، نوعی بیمه  شدن در برابر جدایی، از دست دادن 
یا ابدی  و فراق را در ذهن مخاطب خود می سازد؛ به صورتی موقتی و 
به عکس  افزوده می شود، و حضور نمایه ای28 سوژه را تکرار و تقویت 

می کند. 

بی نظمی حافظه29 در مواجه با عکس های یادمانی
بر خالف نظرات رایج، عکاسی و حافظه-   ناخودآگاه30 باعث تقویت 
حافظه کوتاه مدت نمی شوند بلکه آن را مملو از تصاویری می سازند که 
القاء تجربه ی  برای  تاریخی منسجم و حاوی اطالعات هستند.  دارای 
حسِی حافظه-   ناخودآگاه، باید عکس به نحوی دگرگون شود یا تغییر 
شکل بیابد. به عبارت دیگر، باید درون عکس تحوالتی رخ دهد تا ما 
را در تداومی پویا از گذشته به زمان حال سوق دهد. سوژه عکس هم 
باید به همین ترتیب تغییر کند؛ از کسی که فقط دیده شده، به شخصی 
که واقعًا احساس شده است. از تصویری که از فاصله دور روی دیوار 
مشاهده می شود، به چیزی که تبادل عاطفی عمیقی به واسطه رؤیت و لمس 
آن صورت می پذیرد)Batchen, 2004: 94(. این توضیحات در چرایِی 
تولید عکس شیء ها بسیار راه گشاست. تالش مردم عادی برای غلبه کردن و 

تجریدی که جایگزین او شده است؛ مانند آزادی یا ایده سرزمین پدری. 
»ماتم اساسٌا فقط معلول نوعی فقدان واقعی ابژه میل، یعنی معلول مرگ 
آن است« )فروید، 1382: 10(. در فرآیند سوگواری، ابژه های جایگزین 
مثل اشیائی که به فرد از دست رفته تعلق داشتند، به او کمک می کند تا از 
واقعیت تبعیت کند. »این ابژه های جایگزین شخص متوفی قادرند هم چون 
بازنمایی های این »خاطرات و انتظارات« عمل کنند« )ُددوو، 1396: 191(. 
اما این ابژه ها فقط عملکرد مادی و فیزیکی ندارند؛ بلکه فرد سوگوار 
آن ها را حفظ می کند تا بیان گر روایت هایی از حافظه شخصی باشند 
که جایگزین آن فقدان می شوند. »شئ جایگزین )ابژه ثانویه( نشان دهنده 
دلبستگی به شخص از دست رفته است اما ناامیدی ناشی از عدم ارتباط با 
شخص محبوب و فقدان حضور او سبب درهم شکستن رابطه لیبیدو فرد 
سوگوار با ابژه جایگزین می شود« )Freud, 1914: 249(. بنابراین در 
عمل ماتم فرآیند روانی و عاطفی ای که سبب می شود بر فقدان ابژه غلبه 
کند، حدس و گمانی است که تمامی خاطرات و انتظاراتی که نشان 
دهنده وابستگی و پیوند لیبیدو19 به ابژه گم شده هستند با این واقعیت 
روبه رو می شوند که آن ابژه20 دیگر وجود ندارد. بنابراین در این مرحله 

پذیرش وابستگی خود را به ابژه ثانویه برای مهرورزی قطع می کند. 

بت واره
بت واره نشانه ای از فقدان است که به فضای مجاور فقدان اشاره 
می کند. فروید معتقداست که هنگامی که کودک برای اولین بار بدن 
مادر خود را کشف می کند، چون این باور را دارد که همه انسان ها 
آلت تناسلی مردانه21 دارند، واهمه از این که همه انسان ها ممکن است از 
مردانگی محروم شوند در درون او هراس از اختگی ایجاد می کند. در این 
میان، ذهن کودک جانشینی را به صورت ناخودآگاه جایگزین این هراس 
می کند و در بزرگسالی به این روند ادامه می دهد. »ابژه ای که به عنوان 
بت واره برای بت واره گرا اهمیت زیادی دارد، البته این ابژه معمواًل چیزی 
معمولی است )یک صندلی، تکه ای لباس، یک تار مو(... از طرفی کشفی 
که بت واره گرا انجام می دهد... کشفی ایجابی نیست بلکه غیاب است، 
غیابی که نشان دهنده مکانی است که او انتظار دیدن آن را دارد یا حاکی 

از جایی است که باید باشد«)ورنت، 1392: 40(. 
کریستین متز22 در مقاله »عکاسی و بت واره«23، بت واره را به معنای 
اخص کلمه شیئی که مایه ی خوش شانسی است و شانس می آورد، می داند؛ 
مانند یک خودنویس یا یک خرس عروسکی. بت واره ها را باید حفظ 

کرد و آن ها را در اختیار داشت؛ همانند عکسی در یک کیف دستی. 
عکس های یادمانی24

ایاالت  و  بریتانیا  در  نوزدهم  قرن  اواسط  در  یادمانی  عکس های 
متحده اروپا به اشکال مختلف رایج شدند. در برخی از انواع عکس های 
یادمانِی مفصل و پر از جزئیات )همانند یکی از مهم ترین انواع عکس 
یادمانی که بدان عکس-   شیء25 می گوییم(، روابط نامرئی، احساسات و 
خاطرات به صورت ویژه ای دارای عملکردهای فردی و اجتماعی هستند. 
در این نوع عکس ها، عمومًا عکس در کنار اشیاء و ملزوماتی که عمومًا 
عناصری یادمان ساز هستند، قرار داده شده و با آن یک شیء یک پارچه را 

مژگان ملکی و همکاران
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دلیل استقبال از این گونه جواهرات این بود که وجود پرتره ی عزیز 
از دست رفته )مرگ یا غیاب( درون جواهرات و ارتباط مستقیم آن  با 
پوست بدن، سبب تسلی و دلگرمی برای  شخص سوگوار می شد. عمومًا 
عنصری زنانه تلقی می شد و علت آن هم به قول پت جالند38 این است که 
زنان احساسات فقدان را شدیدتر تجربه می کنند و این احساسات را 
آشکارتر نشان می دهند )Cited by Whitmore, 2018: 582(. درون 
برخی از الکت ها، طره ی   موی شخص از دست رفته تعبیه می شد که 
نشانه ای از حضور آن شخص برای فرد استفاده کننده از الکت بود )تصویر 
4(. بسیاری از نویسندگان دوره ی ویکتوریا که از استغاره های متصف به 
مو، به عنوان شگردی برای پیشبرد طرح کلی داستان خود استفاده می کردند 
که این امر نشان دهنده ی درک خاص مردمان ویکتوریایی از ارتباط میان 
مو با مفاهیمی هم چون عشق و مرگ، روابط عاطفی و اشاره به اسرار 

 .)Renken, 2021: 4( آن هاست
3. عکس جواهرات39: این نوع آثار عکاسانه، در حقیقت جواهراتی 
هستند که عکس روی آن ها تعبیه می شود و طیف وسیعی از کاربردها را 
خلق می کند. بسیاری از این جواهرات، برای ابراز عشق یا به بیانی دیگر 
نشان ازدواج بوده اند؛ همانند یک گردن آویزی که حاوی پرتره هایی از 
یک زن و شوهر است که پشت به پشت در دو طرف آویز قرار گرفته اند 
ابدی40 است که توسط  نوازش  نوعی  این  تعبیر دیگر،  به  )تصویر 5(. 
طراح، از پیش تعیین شده و به این معنی است که آن ها هرگز از هم جدا 
نمی شوند. در این جا، عکس به تنهایی در مرکز توجه نیست، بلکه تبدیل 
به ابژه ای یادمانی می شود که قابلیت آن را دارد که چونان نگهدارنده 

یا به تعبیری کاهش دادن قدرت عکاسی در تولید و جایگزینِی خاطرات و 
احساسات با تصاویر ایستا و تاریخی را در همین ترکیب اشیاءبا عکس های 
یادمانی مشاهده می کنیم. این تالش ها به صورت افزودن نوشتار، نقاشی، 
قاب، گلدوزی، بال های پروانه و اشیاء دیگر به عکس ها دیده می شود. 
این اشیاءِ همراه شده با عکس ها، توجه بیش ازپیش را به حضور فیزیکی 
خود عکس در کنارشان جلب می کند. از این روی، در عکس های یادمانی، 
افزودن یک یادمانده به عکس، آن را به یک شئ دست ساز و یک 
تجربه ازطریق چندین حواس مختلف بدل می کند که به شدت خاطره 

برانگیز بوده و کارکردهایی اجتماعی و فرهنگی دارد.
این گونه آثار عکاسانه، بیش تر مرتبط با عمل یادآوری31 و رؤیاپردازی 
هستند. اصواًل عکس ها در نگاهی هستی شناسانه به عنوان شاهد و هم چنین 
در خدمت دستگاه های حافظه عمل می کنند. امروزه دیگر ما نمی توانیم 
صرفًا به حافظه ی خود تکیه کنیم تا تمام جزئیات گذشته را به طور دقیق 
حفظ کند )Reineman, 2011: 1242(. در عکس شیءها هنگامی که 
به عناصر الصاق شده ی خارج از عکس نگاه کرده و آن را لمس می کنیم، 
تصویر به همراه شئ یادمانی الصاق شده به آن، انگار که امکان لمس 
که  می رسد  به نظر  و  می سازد  مهیا  فیزیکی  واقعًا  به طور  خاطره ای را 
تداخل حس بینایی و المسه، منجر به تجربه ی ادراکی جدید و استمرار 
لحظات می شوند. »حافظه به اندازه احساس تصویری نیست. پس از آن 
چالش این است که عکاسی به معادل بصری بو و طعم تبدیل شود؛ چیزی 
 Batchen,(»که همان طور مشاهده می شود، بشود آن را احساس نمود

 .)2004: 15

و  یادمانی  عکس های  انواع  با  آشناشدن  بیش تر  برای  ادامه،  در 
عملکرد آن ها در مقوله ی زمان و حافظه به طور خالصه به معرفی آن ها 

می پردازیم:
1. دسته ی عزیز32: در طول جنگ سربازها عکس عزیزان خود را 
درون جعبه سیگار، کاله، بین کتاب و یا در جیب هایشان نگهداری 
بر  عکس هایشان را  سربازان  دوم،  جهانی  دوران جنگ  در  می کردند. 
دسته اسلحه شان قرار می دادند که بعدها بانام دسته ی عزیز شناخته شد. 
عکس ها معمواًل متعلق به نامزدها و یا همسران سربازها بودند و اصطالح 
دسته عزیز هم از همین امر نشأت می گیرد؛ گاهی هم عکس هایی متعلق 
به کودکان، والدین و یا سایر اعضای خانواده روی دسته ی اسلحه الصاق 

می شد33 )تصویر 3(.
2. الکت34: یک شئ تزیینی کوچک است که به طور معمول از طال 
و نقره ساخته شده و دور گردن فرد و روی زنجیر استفاده می شود تا 
چیزهایی که دارای ارزش احساسی هستند، درون آن نگهداری شوند )مثل 
عکس و طره های مو(. الکت ها معمواًل در مراسمات خاص به عزیزان 
اعطا می شوند؛ اما پیدایش آن به عصر ویکتوریا35 بازمی گردد. حدود سال  
1860 میالدی الکت های یادبود36 به عنوان سبِک جواهرسازِی عزاداری، 
جایگزین انگشترهای عزاداری37 شدند. آن ها در قرن نوزدهم و اوایل قرن 
بیستم  به عنوان جواهرات سوگواری رواج یافتند؛ زیرا نه تنها به عنوان 
اجباری  پوشش  به  بلکه  داشتند،  کاربرد  ازدست رفته  محبوب  یادبود 

سوگواری در دوران ملکه ویکتوریا نیز تبدیل شدند. 

تصویر 3. دسته عزیز ستوان جان ارنسر 26 ساله، فرمانده پیاده نظام
ایاالت متحده که در حمالت آلمان در جبهه ایتالیا در سال 1944 

)donttakepictures.com( :شرکت داشته است. منبع
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حاضر ماست، حضور عکس ها در تداوم زندگی مخاطب خود بیش از 
پیش معناهای درهم رونده از تداخل زمان های گذشته در اکنون خواهند 
یافت. به عبارتی، به جای آن که عکس های یادمانی لحظه هایی از توقف 
زمان باشند که به صورتی سرد و خشک صرفًا ارجاع به گذشته می دهند، 
نشانه ای از تداوم و استمرار زمان در بستر دیرند را نمایان می کنند که 
همچنان در لحظه ی اکنون هم قابلیت درک و احساس گذشته را ایجاد 
می کنند. پل استراند44 از عکاسان مدرن قرن بیستم نوشت: »لحظه ی ثبت 
تصویر، یک لحظه ی زیستی یا تاریخی است که دوام آن ها در نهایت نه 
با ثانیه ها بلکه به حسب ارتباط آن با یک عمر سنجیده می شود« )برجر، 

 .)60 :1398
عملکرد عکس های یادمانی در بستر زمان بروز و معنی می یابد و باید 
در بستر زمان هم تعریف و تدقیق شود؛ برای مثال، در تصویر )7(، پرتره 
داگرئوتیپ بانویی درون دستبند بافته شده ای از مو قرار گرفته است. شاید 
بتوان حالت چهره زن را هنگام بازکردن درب الکت این گونه متصور شد 
که در ذهن خود می گوید: »من هنوز هستم، مگر نه؟« یا این که »هرگز 
فراموشم مکن«. جزئیات ظریفی که در این عکس یادمانی وجود دارند، 
واکنش احساسی ما را عمیق تر می کنند؛ زیرا احساس و لمس موهای فرد 
از دست رفته بر دور مچ دست فرد سوگوار، نشانه و تداعی از آن عزیز 
است که احساس بسیار نزدیکی را در ذهن فرد بازمانده ایجاد می کند. 
گویی که مصداق درگذشته در کنار اوست و فرد سوگوار با خود زمزمه 
می کند: از جلوی چشمانم محو شدی، می خواهم ببینمت. موهایت را 
دور دستانم تاب می دهم، در عکست با  لبخندی آرام و کم رنگ نگاهم 
می کنی و به چشمانت خیره می شوم؛ لبخند می زنم. دستم را آهسته سوی 
عکست می کشم و می بوسمت. بنابراین تصویر زنده45 درست همان جایی 
خلق می شود که تأکیدش همواره بر جان داشتن سوژه است و این اتفاقی 

)پروتز( 41، امر یادمانی را در مجاورت حضور تجسم یافته ی هویِت فرد 
از دست رفته )که با عناصری چون مو یا ناخن آن ها نمود می یافت(، در 
 Venturini,( مجاورت عکس و درون جواهر، حفظ و نگهداری کند

.)2020: 4

4. عکس مجسمه42: عکس مجسمه نوعی هنر مردمی در مکزیک 
است که از اواخر دهه 1920 تا اوایل دهه 1980 بسیار مورد استفاده 
قرار گرفت. این هنر به جز در مکزیک، در جوامع مکزیکی آمریکایی 
مانند هیوستون و شیکاگو نیز شایع بود و آثار متوعی به اشکال گوناگون 
عکس مجسمه فروخته می شد. )تصویر 6( در طول جنگ جهانی و پس 
از آن نیز، یعنی زمانی که خانواده ها مشغول گرامیداشت یادبود پسران، 

برادران و پدران از دست رفته ی خود بودند، همچنان محبوب بود. 
در عکس مجسمه ها نیز استفاده از بخشی از موی بدن متوفی به عنوان 
شیء یادمانی در کنار عکس شایع بوده است. چنین شیوه هایی در تولید آثار 
یادمانی در دهه های اولیه قرن نوزدهم امری معمول بود. توماس الِکر43 
درباره اهمیت حضور مو به عنوان ماده خام خاطره در تولید شی یادمانی 
می نویسد که آن ها به بهترین شکل، بدل به نمود مادِی تداوم خاطره ای 
شدند که یادمانی شدنی سمبلیک آن، گرچه ابدی نیست اما به قدر کافی 
ماندگار هست که این توهم را ایجاد کند که انگار این شی یادمانی چونان 
بخشی از یک شخص است که همانند یک یادگاری و به طور وهم آلودی 

.)cited by Batchen, 2004( به زندگی خود ادامه می دهد

تحلیل زمان های درهم رونده در عکس های یادمانی
هنگامی که دریابیم زمان های گذشته، بخشی جدایی ناپذیر از زندگی 

تصویر 4. پرتره ای از یک زن جوان، سازنده ناشناس،
)Batchen, 2004: 68( :1860. منبع

تصویر 5. آویز با پرتره یک زن و یک مرد،
)Batchen, 2004: 35( :سازنده ناشناس، 1850. منبع

تصویر 6. پرتره یک مرد، چاپ نقره ای ژالتینی با رنگ و قاب چوبی،
)artmuseum.princeton.ed( :هنرمند مکزیکی، سال 1940. منبع
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با تاج گل های بافته شده از گل های خشک به همراه موهای شخص 
ازدست رفته همراه شده. این تصویر، عکس کابینت زن جوانی است که 
عبارت »M.R« در پایین آن گلدوزی شده. این که فقط حروف اول 
نام این زن بر روی پارچه حک شده، نشان می دهد که برای استفاده 
خصوصی منظور شده و فقط برای تأثیرگذاری روی کسانی است که 
از قبل نام کامل او را می دانستند. از سوی دیگر، گنجاندن عمدی موهای 
متوفی و حروف اختصاری به وضوح گواه چیزی است که فیلیپ آریس48 
 cited( آن را گذر از یادگار مرگ سنتی به وهم یادگاری49 نامیده است

.)by Venturini, 2020: 6

اطراف عکس پرتره را برای حذف کردن شخصی که در کنار سوژه ی 
اصلی ایستاده برش زده اند اما بازوی فرد غائب همچنان در درون کادر و 
در کنار اندام زن دیده می شود و به نظر می رسد با حسی عاشقانه بازوی 
وی را دربرگرفته. در دست دیگر زن، دسته گل کوچکی قرار دارد که 
بقایای نمادین آن اکنون در تاج گل و موهای بافته شده ی الصاقی به عکس 
قابل مشاهده است. طرز ژست گرفتن و نوع ایستادن آن ها بیانگر این است 
که این تابلو در اصل به عنوان پرتره ی عروسی این زوج خوشبخت ساخته 
شده. اما آیا همسرش در هنگام مرگ نابهنگام M.R تصویر خود را تا 
حدی از پرتره اصلی حذف کرده و او را به عنوان تنها سوژه ی اصلی و 
قابل مشاهده باقی گذاشته؟ انگار که همسر متوفی به هنگام تماشای این 
عکس در گفت و گویی درونی با خود این گونه زمزمه می کند: »از همان 
روزی که تو را به قلبم و خانه ام دعوت کردم، تمام لحظاتم با تو سپری 
شد. چنان روحمان در هم یکی شد که گویی مرا از یاد بردی و راهی 
سفری دور شدی. حقیقت را به من بگو، کجای این روزهای خوش تو را 
ترساند؟ هنگامی که تماشایت می کنم حضورت را حس می کنم. صدای 
خنده هایت را می شنوم؛ باور می کنم که کنارم هستی و برایم از هیجانات 
روزمر ه ات می گویی. موهایت را نوازش می کنم و گرمای بدنت از آن 
سوی عکس به سراغم می آید. چقدر دور و با این حال، نزدیکی«. این گونه 
گفت وگوهای درونی دربرایر عکس های یادمانی که امکان لمس اشیاء 
یادمانی را نیز به بازماندگان می دهد، فرد سوگوار را تسلی خاطر داده و 
پس از مدتی او می تواند از این شکل دلبستگی رهایی یافته، تسلی خاطر 

است که تنها میان چنین عکس هایی و بیننده ی آن روی می دهد. به عبارتی، 
تصویر زنده، تصویری است که توسط عکس در )حافظه ی( بیینده شکل 

.)Sapikowski, 2014: 2( می گیرد
فقدان و جدایی در طول زمان  به  اما نسبت  فرد سوگوار  واکنش 
یکسان نخواهد بود؛ رویکردهای متعددی نسبت به رویداد سوگ در 
طول زمان و درون فرد ایجاد می شود. فرد سوگوار در ابتدا به دلیل ارتباط 
و مأنوس شدن با ابژه ی یادمانده، تحت تأثیر عاطفه ی شدیدی واقع شده و 
بنابراین آن را جایگزینی برای تداوم حضور متوفی می کند. آرام آرام، ابژه ی 
یادمانده به ویژه به شکل عکس های یادمانی که عملکردی بت واره گون 
دارند، موجب می شوند که فرد سوگوار، از طریق آن ها، محبوب خود 
را، نه به لحاظ شناختی، بلکه به نحوی وجودی به خاطر آورد و سایه ی 
حضور وی را درون احساس خاطرات بازیابد. در ادامه و همان طور که 
زمان می گذرد، استحاله و دگرگونی ای درون مخاطب رخ می دهد که 
ادراکات و دریافت های وی از طریق تجربیات روزمره، عواطف روزانه 
و کردوکارهای فردی و اجتماعی در بستر دیرند دچار تحول می گردند. 
ازاین روی، عکس های یادمانی به عنوان یک اثر مادی، تمثیلی از خاطره ای 
زنده و حاضراند که مرزهای مکان و زمان را از بین می برد و به نوعی 
نگاهی فراگیر به  مفهوم زمان به دست می دهد که گذشته، حال و آینده 
را در بر می گیرد. ویکتوریا براون46 اصطالح »چند زمانی«47 را برای نشان 
 cited( دادن جهت های زمانی متعددی که »اثر« دارد، پیشنهاد کرده است
by Arias, 2020(. زمان گذشته در عکس یادمانی، همان زمان ثبت 

عکس است و زمان حال، اکنونی است که آن را نگاه می کنیم. هنگامی 
که در بیننده ی خاص عکس، زمان های درهم رونده یا هم زمانی ها رخ 
دهند، زمان ثبت عکس در معنای امروز آن و در تداخل با تجربه ی زیسته 
شده ی هم اکنون بیننده معنا می شود که بر استمرار، تحول و پویایی ای در 
دریافت و ادراک ما نسبت به هرآن چه مربوط به زمان گذشته هست، 

تأکید می گذارد.
از منظر پدیدارشناختی، بدن انسان به عنوان میانجی میان اشخاص و 
اشیاء با خود عمل می کند و ادراک تجسم یافته را به همراه تجربه ی 
زیسته از جهان، شئ و خود، با هم پیوند می دهد. بدین سبب، یک شئ 
از طریق حواس درک می شود و از طریق ادراک حسی بر بدن تأثیر 
در  را  توجه  قابل  محلی  سنت  یک   ،)8( تصویر   .)Ibid.( می گذارد 
اواخر قرن نوزدهم نشان می دهد که در آن، اطراف عکسی از متوفی 

تصویر 7. قرارگیری الکت داگرئوتیپ روی دستبند بافته شده
)flickr.com( :از مو، سال 1881. منبع

تصویر 8. پرتره ی زنی با نام )M.R( به همراه موهای بافته شده اش،
)Batchen, 2004: 90( :عکاس ناشناس، سال 1890 میالدی. منبع
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این عکس ها  بازگشت به گذشته هستیم! زیرا تعریف زمان در برابر 
به صورت دَورانی از گذشته به حال و آینده و بازگشت مجدد آن ها 
تجربه ی  عکس ها  این گونه  با  رویارویی  هنگام  است.  آمدوشد  در 
زیست شده ی فردی، در حافظه تداعی می شود و در آن نمی توان زمان  را 
به صورتی خطی و کالسیک تفکیک نمود. چراکه تداعی ها و خاطرات 
در مسیری بازشناسی می شوند که از اولین ادراک و دریافت که گذشته ی 
بالقوه نامیده شده، تا آخرین دریافت که حال بالفعل را شکل می دهد، 
و  زمان  تقسیم ناپذیری  تطوراند.  و  تحول  حال  در  مستمر  به صورت 
تحوالتی که در ادراک و دریافت فرد صورت می گیرند، در بستر دیرند 
محقق می شوند. با تداوم یک رویداد در بازیابی های هنی و در خاطره، و 
در هر مواجه با آن در زندگی، به فرد این امکان داده می شود تا معناهای 
آن تجربه ی زیست شده را در کیفیت اکنون زندگی خود بازیابی کرده و 
در استمرار درهم تنیده ی زمان درکی متفاوت از آن را دریافته و پذیرای 

تحول در فهم آن شود. 
فرد سوگوار پس از فقدان و واردشدن به مرحله سوگواری نیازمند 
جایگزینی است که در این میان عکس های یادمانی چونان بت واره این 
عکس هایی  چنین  لمس کردن  و  دیدن  می گیرند.  عهده  بر  را  عملکرد 
به عنوان ابژه ی جایگزین فقدان، سبب تسکین و تسلی فرد سوگوار می شود. 
تداعی خاطرات و تجربه ی زیست شده وی در حافظه اش مشابه همان 
کیفیتی است که زمان حقیقی )زمان کیفی( داراست؛ زیرا که این لحظات 
ناپذیرند و در استمرار و پیوستگی در جریان هستند. براساس  تقسیم 
مرتبط  یادمانده  -  نمود  در  دریافت ها  و  ادراک   به تغییرات  که  آن چه 
است و به ویژه برهم بودگِی گذشته ی بالقوه و حال بالفعل که برگسون در 
مخروط وارونه از آن نام می برد، دریافت فرد سوگوار به مرور و براساس 
شرایط زندگی و تماس با شیء جایگزین در عکس های یادمانی، دچار 

تغییر می شود و فقدان خاتمه می یابد.
تقسیم ناپذیری زمان به زعم برگسون و دگرگونی در آخرین دریافت 
و ادراک از رویدادی )حال بالفعل در یادمانده- نمود( در تجربه ی زیست 
شده فرد روی می دهد. آن چه که گذشته و حال را از هم متمایز می کند، 
محور زمانی آن ها نیست؛ بلکه امر بالقوه و بالفعل است که سبب درهم 
روندگی زمان ها می شود. این مطلب نشان می دهد که زمان حال چگونه 
می گذرد و به گذشته می پیوندد و حال بعدی )آینده( به چه نحوی به هم  
اکنون مبدل می شود و در بستر دیرند دریافت و درک ما از تجربیات 

زیست شده مان دچار دیگرگونی می گردد.
عکاسی همواره بر این امر مصر بوده که واقعیت را آن طور که در 
گذشته حاضر بوده، نمایش دهد. بنابراین در عکس های یادمانی، عالوه 
بر این کیفیت استنادی در بسیاری از عکس های روزمره که به صورت 
ثابت و سرد، صرفًا تأکید بر امر گذشته دارد، حضور اشیاء، عناصر، مو و 
ناخن به عنوان اشیاء جایگزین فقدان که در کنار عکس ها عرضه و ارایه 
می شوند، این کیفیت استنادی  را که معطوف است و ُمصر بر بازنمایِی 
آنچه گذشته و اکنون تمام شده، به خارج از قاب هدایت کرده و امکان 
حضورِ بخشی از آن چه را که مرتبط با متوفی است )مو و ناخن و اشیاء 
مورد عالقه ی وی(، در برابر مخاطب فراهم ساخته و درک زمان اکنون 

گرفته و پذیرای حس فقدان  گردد. و اتفاقًا همین پیوند عمیق و استمرار 
گذشته در زمان حال است که می تواند موجبات تسلی خاطر را در 
افراد سوگوار ایجاد کند. چرا که تجربه ی گذشته  را در مفاهیم امروزی 
زندگی زیسته غرق ساخته و نوعی نگرش جدید بر رخداد سوگ را 
فراهم می سازد. »رّد، چیزی است که از گذشته بر جا مانده و در زمان 
حال دنبال می شود و همزمان به آینده ارجاع می دهد. این نسبت سیال 
گذشته، حال و آینده، حتی از زمانی به شکل خطی گذشته- حال- آینده 

نیز فراتر می رود« )خبازی کناری، 1389: 47(. 
زندگی اش  روزهای  آشفته ترین  شاید  که  بانویی   ،)9( تصویر  در 
لباسی سیاه با  را سپری می کند، نشان داده می شود. او پوستی روشن و 
آستین های چین دار بر تن دارد و چشمانش به نقطه ای در دوردست  ها 
خیره شده که به دوربین نگاه نمی کند؛ اما او چه چیزی را پنهان می کند؟ 
سنجاق سینه ای که به صورت عکس یادمانی بر روی لباس مشکی خود 
آویخته، نشانی از فقدان و سوگ دارد که با چهره ای آرام در این عکس 
درآمیخته و گویی او را حتی برای لحظه ای، از تالطم فقدان دور کرده 
و بنابراین درون عکس آرام گرفته است. زمزمه ی درونی او با هربار 
الصاق عکس به صورت سنجاق سینه بر لباس عزای خود، می تواند چنین 
باشد: »تو در این جا حضور داری، در البه الی خاطرات مان؛ تو را کنارم 
احساس می کنم...« در این جا نوعی از حضور تداعی می شود که با دیگر 
اشکال بازنمایی تفاوت دارد از جنس برخورد روالن بارت با عکس هایی 
خصوصی که معتقد است آن ها را می بیند، احساس می کند و ازاین رو به 
آن ها توجه می کند و بدان می اندیشد. این اندیشیدن همان رویکرد درونی 
افراد است که تجربه ی زیسته را در حافظه به خاطره پیوند می زند. گمان 
می رود که این تنها یادمانی باشد که می توان آن را جایگزینی برای فرد 
از دست رفته دانست و اغلب، این گونه عکس ها بی درنگ به موضوع 
دلبستگی برای فرد تبدیل می شوند. عکس های یادمانی از سویی یادآور 
سوگواری مصداق ازدست رفته اند و از سویی دیگر، موجب می گردند 
که در یادمانده- نمودهای سوژه ی متوفی، دریافت و ادراک مخاطب از 

رویداد )فقدان( در بستر دیرند دچار تحول و دگرگونی شود. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نتیجه گیریـ 
حال  در  یادمانی  عکس های  در  که  داشت  باور  این گونه  نمی توان 

تصویر 9. بانویی که سنجاق سینه سوگواری پوشیده است.
)luminous-lint.com( :عکاس ناشناس. منبع
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فتح طاهری، علی؛ پارسا، مهرداد )1395(، هستی، زمان و سینما بررسی تأثیر 
هانری برگسون بر فلسفه سینمایی ژیل دلوز، نشریه هنرهای زیبا-هنرهای 
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شماره 21، صص 83- 102.
انتشارات  تهران:  فلسفه،  در  زمان  و  )1395(، حرکت  مهدی  افرا،  نجفی 

روزنه، چاپ دوم.
ورنت، مارک )1392(، بت واره )فتیش( در نظریه و تاریخ سینما، نشریه 

اطالعات حکمت و معرفت، سال هشتم، شماره 6، صص 42-39.
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Arias, R. (2020). Sensoriality and Hair Jewellery in Neo- 
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raphy. Translated by Richard Howard. Farrar, Straus and Gir-
oux publication. New York.

Batchen, G. (2004). Forget Me Not. Published by: Prince-
ton Architectural Press. New York.

Freud, S. (1914). Morning and Melancholia. Translated 
frome the German under the General Editorship: James Stra-
chey. Published by: The Hogarth Press. London.

Reineman, J. (2011). Between The Imaginary and the Real: 
Photographic Portraits of Mourning and of Melancholia in Ar-
gentina. the International Journal of Psychoanalysis. Publish-
er: Taylor & Francis. United Kingdom.

Renken, S. (2021). The Performativity of Hair in Victorian 
Mourning Jewellery. Published by: The Coalition of Masterʼs 
Scholars on Material Culture.

Sapikowski, L. (2013-2014). The Faceless Portrait: Ano-
nymity and Identity in Andres Serrano’s the Morgue. Harts 
& minds: the Journal of Humanities and Arts. United States.

Venturini, A. (2020). Augmented Portraits: An Alternative 
Approach to Seventeenth Century Mourning Jewellery. Ed-
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آن را از طریق پیوندهای شناختِی دیگر چون المسه، به گذشته ی باقوه ای 
که عکس بر آن مصر است، فراهم می سازد.

پی نوشت ها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Memento.  2. Memory.
3. Henri Bergson (1859-1941).
4. Duration.  5. Continuity.
6. Gilles Deleuze. 7. Andrei Tarkovsky.
8. Organic Whole.
9. Essai sur les Donnéesimmédiates de la Conscience.
10. Passé Immédiat. 11. Souvenir.
12. Unconscious.  13. Conscious.
14. Image-Souvenir.
15. Sigmund Freud (1939-1856).
16. Preconscious.  17. Fetish.
18. Mourning.

Libido .19: درون هر انسانی مقدار ثابتی انرژی روانی حاضراست که فروید 
آن را لیبیدو )زیست مایه( نام نهاد. درون خواسته ها نهاد انرژی روانی وجود 
دارد که باید به نحوی آزاد شوند و جلوگیری از آن ها باعث از بین رفتن شان 
نمی شود. برای مطالعه بیش تر، ر.ک: ال. اتکینسون و دیگران، زمینه روانشناسی 

هیلگارد، 1398.
20. Object.  21. Phallus.
22. Christian Metz.  23. Photography and Fetish.
24. Memorial Photography.
25. Photo-Object.
26. Roland Brathes (1915-1980).
27. Elizabeth Eastlake. 28. Indexical.
29. A Memory Disorder. 30. Memory– Involuntary.
31. Reminder.  32. Sweetheart Grip.

 Sweetheart Grips”: WWII Soldiers Would« 33. برگرفته از مقاله
Make Clear Grips For Their Pistols To Display Their Sweet-

hearts« در آدرس اینترنتی زیر )تاریخ دسترسی: مهرماه 1400(:
https://designyoutrust.com/2019/03/sweetheart-grips-wwii-sol-
diers-would-make-clear-grips-for-their-pistols-to-display-their-
sweethearts/

34. Locket.  35. Victorian Age.
36. Memento Lockets.

Mourning Rings .37: انگشتری که به یاد شخص متوفی استفاده می شود. 
38. Pat Jalland.  39. Photo-Jewelry.
40. Perpetual Caress.

41. به معنی هر نوع جانشینی برای رفع یا بهبود نقص و یا حفظ زیبایی است، 
مانند دندان مصنوعی.

Fotoescultura .42: هنری مکزیکی و پر طرفدار به معنی عکس حک شده 
که درآن تصویر چهره روی پس زمینه چوبی چسبانده می شود.

43. Thomas Laqueur. 44. Paul Strand.
45. Living Image.  46. Victoria Browne.
47. Polytemporality. 48. Philippe Ariés.
49. Memento Illuis.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فهرست منابع فارسیـ 
ال اتکینسون؛ جی اتکینسون؛ ای اسمیت، و دیگران )1398(، زمینه روانشناسی 

تحلیل زمان های درهم رونده در عکس های یادمانی از منظر آراء برگسون و فروید
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wwii-soldiers-would-make-clear-grips-for-their-pistols-to-
display-their-sweethearts/
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