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چکیده
دریافت و شناخت زمان در عکس های یادگاری، فرایندی نشانه شناسانه است. این فرایند بر اساس تعامل میان رمزگان 
انواع  از  بر اساس سطح دانش مخاطب  بافت-  به  ناآشنا  برای مخاطب  را  بازه زمانی  بیرون متن عکس ها، تعیین  درون و 
رمزگان- امکان  پذیر می سازد. پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه اي،  به روش اسنادی- توصیفی انجام شده است و 
روش تحلیل رمزگان مرتبط با زمان در این مقاله بر اساس الگوی رمزگان "دانیل چندلر" است، فرض مقاله بر این است که 
مخاطب از طریق تحلیل انواع رمزگان فنی، اجتماعی و ادارکی می تواند به درک زمان و تعیین بازه زمانی در عکس نایل شود. 
گذر زمان نیز بر اساس نظریه معاصر استعاره "لیکاف" و با به کارگیری استعاره های چون "راه" و "حرکت" تبین می شود. 
نتیجه حاصل از به کار گیری این دو الگو )تحلیل رمزگان و استعاره( بیانگر آن است که زمان در عکس های یادگاری همواره 
در عکس های یادگاری گذری دورانی است که از  میان گذشته، حال و آینده در گذر است، به عبارتی دیگر "گذر زمان" 

گذشته به حال یا آینده و بازگشت مجدد آن به گذشته در رفت و آمد است. 
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مفهوم زمان مفهومی ذهني اس��ت، چیزي که ذهن ما کشف 
کرده اس��ت و براي مشخص کردن زنجیره تحوالت و تغییرات آن 
را به کار مي برد. از این رو زمان، مفهومي انتزاعي اس��ت که درک 
و س��نجش آن بر اس��اس انواع نگره های فلسفی متفاوت است. در 
واقع مفهوم زمان بنا بر ماهیت خود دارای پیچیدگی ها و ابهاماتی 
است که تا حدودی از سیالیت آن ناشی می شود و از روزگار یونان 
باستان تاکنون ذهن فالسفه را درگیر خود کرده است. در این مقاله 
قص��د نداریم تا به ان��واع ادراکات از زمان بپردازیم، مراد ما از زمان 
همان تعریف خطی از آن اس��ت که برای زمان مبدا و مقصد قائل 
است. در واقع سوال اصلی مقاله این است: زمان)زمان خطی( و گذر 
آن در عکس های یادگاری چگونه بازنمایی می شود و نشانه شناسی 
چگون��ه می تواند ما را در دریافت و ش��ناخت زمان در عکس های 

یادگاری مدد رساند. 
روش��ی که پیشتر "سجودی" در "نش��انه شناسی زمان و گذر 
زمان: بررسی آثار کالمی و تصویری در نقاشی و نگارگری1" به آن 
پرداخت. تفاوت ماهوی میان عکاسی و نقاشی در ثبت و بازنمایی 
واقعیت – علی رغم ش��باهت های بی شمار این دو رشته تجسمی 
همجوار- س��بب شده است که نتوان تمامی دست آوردهای مقاله 
س��جودی را برای بررسی نش��انه های زمان در عکس های یادگاری 

به کار گرفت، هر چن��د الگوی دریافت گذر زمان از طریق تحلیل 
استعاره های راه و حرکت در نظریه معاصر اسطوره لیکاف از مقاله 

سجودی اخذ شده است.
 اگر بپذیریم که نشانه شناس��ی ش��امل مطالع��ه ی بازنمایی و 
فرایندهای آن است، برای نشانه شناسان" واقعیت همیشه با نوعی 
بازنمای��ی هم��راه اس��ت)چندلر، 1386، 95(. عکس ها و خصوصاً 
عکس یادگاری به دلیل آنکه یکی از رسانه های بازنمایی عصر حاضر 
هستند، همواره نسبت و پیوندی با واقعیت داشته اند، که در تفسیر 
نشانه شناس��ان به نشانه های ش��مایلی و گاه به نشانه های نمایه ای 
دس��ته بندی می شوند. البته در این تقس��یم بندی، متن عکاسی را 
نبای��د متن��ی منفرد و ج��دا در نظر گرفت. از ای��ن رو پیش بینی 
می ش��ود که همواره ردی از نشانه های پیدا و پنهان زمان از طریق 
ثبت واقعیت و بازنمایی به متن عکس ها منتقل ش��ود. در واقع در 
نشانه شناسی زمان در عکس های یادگاری به طور عمده با دو دسته 
نش��انه ها سر و کار داریم؛ نشانه های درون متنی و نشانه های برون 
متنی. درک زمان از طریق خوانش رمزگان مستتر در عکس برای 
مخاطب امکان پذیر می ش��ود. همانگونه که در آغاز نیز گفته شد، 
به دلیل آنکه زمان امری مفهومی است، فرایند ادراک آن نیز چون 

سایر مفاهیم از طریق استعاره ممکن می شود. 

تعریف عکس یادگاری

در تعریف عکس ی��ادگاری و تمایز آن با عباراتی چون عکس 
ش��خصی2، عکس خانگی3 و عکس سردستی4 عالوه بر شباهت ها 
و قرابت ه��ای معنای��ی و بعضاً هم پوش��انی ها، باید می��ان آنها بر 
اس��اس موضوع پژوهش تفاوت هایی قائل شد. پاتریشیا هالند5 در 
مقاله "خوش��ا نگریس��تن به عکس های خانوادگ��ی" میان تصاویر 
"خصوصی" یا "شخصی" با "عکس خانوادگی" تمایز قایل می شود 
و معتقد است که زندگی خصوصی ما دامنه گسترده تری از زندگی 
خانوادگی ما را در بر می گیرد و با یکسان فرض کردن این دو واژه، 
چه بسا بخشی از تجربیات زندگی خصوصی را نادیده فرض کنیم. 
هر چند وی معتقد است اینکه عکاسی خصوصی جنبه خانوادگی 
پیدا کرده است، خود گواهی بر جنبه خانوادگی پیدا کردن زندگی 
روزمره و گس��ترش "زندگی خانوادگی" اس��ت. از نظر او عکاس��ی 
شخصی در متن خانواده ها رشد کرد و پا به پای تاریخ عکاسی غرب 

تحول یافت )هالند، 1391، 147(. 
" عکاس��ی خانگی" نیز اصطالحی است که اسلیتر 6، سارواس7 و 
فرولی��چ 8 به کار برده اند و دلیل این نامگذاری را مرکزیت یافتن خانه 
برای همه فعالیت های عکاسانه دانسته اند. هر چند آنان معتقدند که 
عکاسی در سفر و ... نیز در نهایت در بستر خانه دیده و بایگانی می شود 

.(Saravas& Frohlich, 2011, 5)
اصطالح عکس سردستی نیز پس از اختراع دوربین کداک و تغییر 

در نوع کار با دوربین های راحت و سردستی وضع شد. عکس هایی که 
در لحظه گرفته می ش��ود و در آن چون دوربین های پیشین نیازمند 
مدت زمان نوردهی باال، و انواع تنظیمات فنی دوربین نباشیم. چیزی 
که در ادامه این روند در عکاس��ی دیجیتال و انواع دوربین های تلفن 

همراه و دیجیتال و... تحقق یافت. 
عکس یادگاری می تواند چه بس��ا از همین عکس های سردستی 
باش��د اما با اخذ این واژه، انبوهی از عکس های یادگاری گرفته ش��ده 
پیش از کداک را حذف خواهیم کرد که بعضا نشانه های صریح زمان را 
با خود به یادگار گذاشته اند. در تعریف "عکس یادگاری" نیز باید گفت 
این عکس می تواند هم پاره ای از عکس های شخصی، عکس های خانگی 
و حتی عکس های سردستی باشد اما در همه این عکس ها باید عنصر 
خاطره برجسته و متمایز باش��د. در واقع در عکس یادگاری "خاطره 
سازی" کارکرد اصلی عکس تلقی می شود)زندوکیلی،36،1390(. در 
واقع مهم ترین ویژگی عکس های یادگاری در میان سایر عکس ها سیر 

گذر زمان است.

چارچوب نظری

1. نسبت عکاسی با واقعیت
از آغاز تاریخ عکاس��ی تاکنون، عکاسی و نسبت آن با واقعیت 

مقدمه
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همواره مورد تردید، پرس��ش و محک قرار گرفته اس��ت. ستایش 
از عکاس��ی را بیشتر به دلیل راست نمایی آن دانسته اند و طردش 
را به خاطر فاصله ای که همواره با واقعیت داش��ته است. اختراع و 
ثبت عکاسی به منزله هنر در روزگاری صورت گرفت که رئالیسم 
وجه غالب بیان هنری ش��ده بود. از ای��ن رو ضابطه واقعیت مهم 

ترین میزان ارزیابی عکس ها بود)احمدی،264،1371(.
"روالن بارت" نیز به گونه اي دیگر این مساله را طرح مي کند. 
وي در مقال��ه اي درباره نظریه بیان تصویر، به طرح این پرس��ش 
مي پردازد که احساس واقعیتي که عکس تولید مي کند چیست؟ 
و محدودیت هاي عکاس��ي کدامند؟ بارت مي گوید: وقتي به یک 
عک��س نگاه مي کنیم حض��وري نمي بینیم که آنجاس��ت چرا که 
این تعریف در مورد هر نس��خه اي ص��دق مي کند، بلکه حضوري 
مي بینیم ک��ه آنجا بوده اس��ت. بنابراین با مقول��ه مکاني-زماني 
تازه اي س��ر و کار داریم: مکان حاضر، اما زمان گذشته. چنان که 
در عکاس��ي یک هم پیوندي غی��ر منطقي میان اینجا و آن زمان 
وجود دارد. به نظر بارت، همین امر کیفیت ناواقعیت واقعي عکس 
را توضی��ح مي دهد از منظر وي، پاره اي از واقعیت را باید در یک 
موقعیت زماني پیش��ین یافت چرا که زماني تصویر جلوي عدسي 
دوربین هس��تي داشته است؛ کافي است تا- یک وسیله مکانیکي 
ب��از تولید- تنها تصویري ضبط کند تا آن معجزه؛ واقعیتي که ما 

از آن در امانیم را به ما هدیه بدهد)متز،1376، 31 و 32(.
»س��وزان س��انتاگ«9 نیز در کتاب "درباره عکاس��ی" 10 شرح 
مفصلی از کاربردها و مصرف عکس در جامعه س��رمایه داری امروز 
می ده��د؛ او معتقد بود که دوربین ها واقعیت را به دو طریق- برای 
جامعه صنعتی_ معنا می کنند، به صورت صحنه ای تماشایی)برای 
ت��وده ها( و به صورت ابزار نظارت ب��رای حاکمان. از این رو تولید 
تصاوی��ر، یک ایدئولوژی حاکم به وجود م��ی آورد. تغییر اجتماعی 
جای خود را به تغییر در تصاویر می دهد. در واقع براس��اس سخن 
سانتاگ، امروزه تصاویر جایگزین واقعیت می شود و ما تنها از طریق 
تولید و مصرف آن اس��ت که می توانیم ام��ر واقعی را از غیرواقعی 
تشخیص دهیم. واقعیت تنها در چارچوب تصویر است که فهمیده 
می شود. در واقع امروزه به جای آنکه عکس ها صرفاً به ثبت واقعیت 
بپردازند، خودش��ان به هنجار و قاعده ای برای نحوه پدیدار ش��دن 
اشیاء در نگاه ما تبدیل شده اند و به این ترتیب خود تصور واقعیت 
و واقع گرایی را هم تغییر داده اند)سانتاگ، 1390، 188(. از این رو 
اگر عکاس��ی را به عنوان رسانه ای که به طور نسبی واقعیت در آن 
بازنموده می شود بپذیریم، آیا می توانیم بگوییم که همواره بخشی از 
واقعیت – مکان و زمان- در عکس ها خصوصا عکس های یادگاری 
باقی می ماند که امکان دریافت و درک زمان را بر ای هر مخاطبی 

بر - اساس سطح دانش او - ممکن می سازد؟

2. نسبت عکاسی با زمان

1.2. عکس و خاطره 
کلیش��ه معروف "یک عکس خوب خاطره است" تا هم اکنون 

توانس��ته است س��از و کار اقتصادی این رس��انه را برای مصارف 
خانگ��ی و آمات��وری آن تامین کند. چیزی ک��ه می توان آن را به 
قول اس��تیو ادواردز 11جایگزینی ب��رای آینه های حافظه دار هومر 

دانست)ادواردز، 1390، 174(.
این رسانه از آغاز ابزار ارزنده ای برای ثبت خاطره بوده است، 
خصوصاً عکس های یادگاری اع��م از پرتره، عکس های گروهی و 
... چرا که آنها خاطره چیزها و آدم ها را به یاد می آورند. آنها بین 
زمان و مکان گذشته و حال ارتباط برقرار می کنند و زنجیره ای از 
تداعی ها را بر می انگیزند. هر چند که از قبل نمی توان پیش بینی 
کرد که از تور خاطرات چه چیزی می توان بیرون کشید )ادواردز، 
1390، 176(. از نظ��ر ادواردز، خاط��ره، فرایند فعالی اس��ت که 
گذش��ته را در حال می س��ازد و بر مبنای دل مشغولی های کنونی 
بخش های��ی از آن را بر می گزیند و ش��کل تازه ای به آن می دهد. 
عکس ه��ا گاه خاطرات را از ذهن می زدایند یا آنکه جانش��ین آن 

می شوند)ادواردز، 1390، 182(.
وی معتقد اس��ت که مکان س��نتی خاطره و داس��تان گویی 
آلبوم های خانوادگی اس��ت. آلبوم ه��ای خانوادگی در حدود دهه 
1860 رای��ج ش��دند، از آن تاریخ تاکنون، این تصاویر به اش��کال 
متفاوت اعم از بس��ته تا فایل های دیجیتالی یافت می ش��وند. بنا 
به نظ��ر او خاطره زمانی برانگیخته می ش��ود که در یک ش��بکه 
اجتماعی خاص به کار رود. این خاطرات می توانند در ش��بکه ای 
از دوس��تان، اقوام نزدیک و دور و یا حتی در ش��بکه های مجازی 
اجتماعی و ... باشد. به اشتراک گذاری عکسی در حوزه عمومی به 
منظور یادآوری و تداعی خاطره جمعی اس��ت که در مردم رخنه 

کرده است )ادواردز، 1390، 177(.

2.2 عکاسی و مرگ
در اولین سال های تولد عکاسی، ویلیام تالبوت12 به قابلیت ویژه 
دوربین در ثبت زخم های زمان اش��اره کرد. منظور او آسیب هایی 
بود که در اثر گذش��ت زمان به س��اختمان ها و... وارد می شد. در 
مورد عکس های یادگاری بیش��تر از فرس��ایش اشیاء و بناها، این 
جسم ماس��ت که دچار فرسایش می شود. ما از خالل عکس های 
خانوادگی واقعیت پیر ش��دن همدیگر را دنبال می کنیم. در واقع 
عکاسی، سیاهه برداری از میرایی و فناست)ادواردز،156،1390(. 
س��وزان س��انتاگ نیز در این خصوص به صراحت می گوید "تمام 
عکس ها یاد آور مرگ اند. عکاس��ی از چیزی یا کسی مشارکت در 
ای��ن میرایی و ناپایداری اس��ت. عکس ها با تکه تکه کردن لحظات 
و منجم��د ک��ردن آنها بر ذوب بی امان زمان ش��هادت می دهند" 

)سانتاگ، 1390، 40(.
به نظر متز13 نیز عکاس��ی از راه های بی ش��ماری با مرگ پیوند 
می یابد. نخس��تین این راه ه��ا با دقت به کارب��رد »معمول« عکس 
ش��ناخته می شود: حفظ یادمان ها. همچون دقت به عکس های آدم 
عزیزی که تازه از دستش داده ای. راه دیگرش این است: هر چند ما 
خود زنده ایم، اما آن لحظه که در عکس ثبت شده است، مرده است 
و آدمی که در آن لحظه وجود داش��ت، اکنون دیگر نیس��ت. منش 

t
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عکس، سکون و سکوت اس��ت و یادآور مرگ است، به این معنا که 
باید پذیرفت کس��ی مرده است و من هنوز هستم. عکس به آینه ای 
همانند می شود که خود را در آن می بینیم، نه در آن لحظه ی خاص 
بل س��الخورده تر، آن سان که گذر عمر میان لحظه گرفتن عکس و 
»اکنون« برجسته می شود. آن دگرگونی ها که خود نشناخته ایم – یا 

بهتر دانسته ایم که نشناسیم- در عکس جلوه می کند. 
گش��ودن و بسته ش��دن دوربین عکاس��ی موضوع را به دنیای 
دیگ��ری می برد، به دنیایی بی زمان. گرفتن عکس کنش��ی قطعی، 
ناگهانی و تند درس��ت همچون مرگ یا همچون ساختن )فتیش(14 
در ناآگاهی اس��ت. با هر عکس، قطعه ای از زمان به گونه ای قطعی، 
خشن و بی رحم از تقدیر محتوم اش می گسلد)احمدی، 1372، 84(. 
آندره بازن، متز و جان برگر15 همگی عکس را تقابل حضور و غیاب 
مرجع و در واقع تقابل مرگ/زندگی دانس��ته اند. عکاسی محصول 
تقابل مرگ/زندگی نیس��ت، بل جایی اس��ت که این تقابل در آنجا 

ساخته می شود)به نقل از مقیم نژاد، 1389، 83(.
در واقع از لحظه ای که عکس گرفته می شود جدایی و فاصله اش 
را ب��ا زمان ح��ال و آینده اعالم می کند و به گذش��ته تعلق می یابد. 
چیزی که با اس��تعاره مرگ پیوند می یابد. هر چند مرگ این لحظه 
ثبت ش��ده در زمان دیدن عکس ها و گذر از گذشته به حال و یا به 
نظر بارت16 با ناسازه اینجا- اکنون و آنجا – آنگاه به زمان حال پرتاب 

می شود و جانی دوباره می یابد )به نقل از ادواردز، 1390، 173(.

3.2. تحریف زمان در عکس
طبق آنچه که پیش��تر گفته ش��د، عکس ها به دلیل آنکه همواره 
به عنوان ابزاری راست نما در بازنمایی واقعیت شناخته می شدند، 
می توانند نشانه های مکان و زمان را در خود ثبت کنند. ثبت این 
نش��انه ها نمی تواند همواره نمایشگر زمان باشد، چه بسا برخی از 
عکس ها به دلیل دس��تکاری در رم��زگان فنی)تغییر عکس های 
رنگی جدید به عکس های س��یاه و س��فید یا تک رنگ( می توانند 
حت��ی زمان واقعی در عک��س را تحریف س��ازند. گاه عکس های 
ی��ادگاری بنا ب��ه نیت مولف یا س��فارش دهنده عک��س می تواند 
نش��انه های متفاوتی از رمزگان اجتماعی)نظیر استفاده از پوشش 
غربی توس��ط زنان قاجار( را با خود حمل کند. از این رو خواندن 
عک��س یادگاری و دریافت زمان در آن نباید تنها بر اس��اس یک 
رم��زگان و زیر رمزگان های آن باش��د. خواندن عکس یادگاری با 
توجه به بافت آن و در تعامل میان نشانه های دورن و بیرون متنی 
و تعامل میان انواع رمزگان ها ممکن خواهد شد هر چند بر خالف 
نقاشی انتزاعی به ندرت ممکن است همه رمزگان های موجود در 

عکس به گونه ای به حذف یا غیاب زمان اشاره کنند. 

3. زمان در عکس یادگاری

1.3. واحد خواندن عکس یادگاری 
متز در مقاله ای با عنوان عکاس��ی و فتیش نخس��تین تمایز 
تصویر عکاس��ی با س��ینما را در اندازه زمانی و مکانی "واحدهای 

خوان��دن"17 آنها می داند. اصطالحی که لویی یلمس��لف18 به کار 
ب��رده بود و مقصودش واحدهای اصل��ی خواندن یا دریافت متن، 
یعنی س��اختاری بود که تمامی��ت متن را آم��اده ی ارائه ی معنا 
می کند. به طور مثال رمانی را در یک روز می خوانیم، به قطعه ای 

موسیقی در یک ساعت گوش می دهیم.
 واحد خواندن در عکاسی یعنی تصویری نقش بسته بر کاغذ 
ک��ه کوچکتر از واحد خواندن در سینماس��ت. اف��زون بر این در 
عکاسی، زمان تعیین شده و ثابتی برای خواندن وجود ندارد. این 
زمان به مخاطب مربوط است و اوست که » فاصله زمانی دیدن« 
را تعیین می کند. اما در س��ینما زمان خواندن را پبشاپیش مولف 

تعیین کرده است)احمدی، 1372، 82(.
در عکس ه��ای یادگاری زمان خواندن یک عکس به خواننده 
و ارتب��اط عکس با بافت و عناصر بینامتنی آن بس��تگی دارد، ما 
می توانیم عکس��ی یادگاری از شخص در گذش��ته را ساعت های 
مدیدی و در بازه های زمانی مختلفی بخوانیم، عکس های یادگاری 
دوس��تان و آشنایان را تنها در دقایقی بخوانیم و در زمان خوانده 
ش��دن عکس ها به روایت ها و تاویل های دیگران گوش بسپاریم و 
... در واقع همانگونه که متز گفته اس��ت، واحد خواندن در عکس 
یادگاری همانند س��ایر عکس ها زمان مش��خصی ندارد و تنها به 

مخاطب وابسته است.

2.3. دریافت زمان در عکس های یادگاری
در تقس��یم بندی س��ه گانه "پیرس"19 از نشانه ها، عکس ها به 
دلیل شباهتی که با موضوع شان دارند، جزء نشانه های شمایلی20 
و در برخی موارد نمایه ای21 تعریف می ش��وند، پیرس معتقد بود 
که نش��انه های نمایه ای به زمان و مکان معینی مربوط می شوند، 
از این رو و به خاطر تش��ابه زیاد بین عناصر نمایه ای و ش��مایلی، 
عکس ها تکه هایی از زمان را به تصویر می کشند، حتی عکس های 
برساخته نیز لحظه های معینی را بازنمایی می کنند. رخدادهایی 
که ما در عکس می بینیم، رخ داده اند و عکس گواهی است بر وقوع 
آنها. اما زمان عینیت یافته در عکس، وضعیتی عجیب و متناقض 
دارد، چرا که چیزها و رخدادهایی که ما در عکس می بینیم بیش 
از این واقع ش��ده اند )چندلر، 1386، 76(. در عکاس��ی همواره با 

توالی سه زمان رو به رو هستیم.
گذشته--------- حال ---------- آینده -----و بازگشت 
و تداعی به گذشته از طریق دیدن عکس های گرفته شده در حال 

یا آینده

در واقع عکس ها همان اندازه که چیزی از گذش��ته را با خود 

آیندهگذشته   حال   آینده حال   گذشته  
حرکت یک سویه زمان: خطی 
یا گذر یک طرفه از گذشته به 

حال و آینده

در  زمان  دوسویه  حرکت 
عکس: تداعی گذشته در حال 
یا تخیل آینده در حال عکس

جدول 1- جدول تطبیقی زمان خطی - زمان عکسی.
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دارن��د و گذر توقف ناپذی��ر زمان را به یاد م��ا می آورند، به زبان 
بنیامین22 گذشته ما را نیز به درون حال پرتاب می کنند. بنیامین 
بر خالف بارت می کوشید تا گذشته را در حال فعال کند. به نظر 
او هیچ چیز گذشته همیشه از بین نمی رود و رد و نشانه های آن را 

می توان در حال بازیافت )ادواردز، 1390، 173(.
بنا به نظر او در عکاسی هیچ وقت نمی توان در حال از آینده 
عک��س گرفت و این غیر ممکن اس��ت. این دس��ترس ناپذیری تا 
حدودی ش��بیه داس��تان ماش��ین زمان اس��ت که مس��افری به 
دوران آین��ده س��فر کرده بود و متوجه می ش��ود که هیچ گواهی 
بر اثبات س��فر شگفت انگیزش در دس��ت ندارد. مسافر زمان در 
جای��ی می گوید: "کاش دوربی��ن ام را همراه آورده بودم" آن وقت 
می توانس��تم در ی��ک لحظه از این جهان زیری��ن عکس بگیرم و 

سپس سر فرصت آن را بررسی کنم)ادواردز،1390، 129(.
هر چند بر خالف مس��افر ماشین زمان، در عمل نمی توان از 
آینده عکسی گرفت، اما شاید بتوان در زمان مشاهده عکس ها در 
تخیل خویش آینده را مجسم کرد)مثال مادری که با نگاه کردن 
به عکس های روز اول مدرس��ه فرزندش می تواند او را در دانشگاه 
تجسم کند و...(، و از آینده نیز تصویری ساخت و خود و دیگران 

را با عکس در آینده هم مالقات کرد.

4. دریافت زمان

بر اس��اس ان��واع تقس��یمات از الگوی خطی زم��ان، زمان را 
می توان به واحدهایی چون ثانیه، دقیقه، س��اعت، روز، ماه، فصل 
و س��ال تقس��یم کرد. همچنین هریک از این واحدها خود دارای 
بخش ها و زیربخش های دیگری اس��ت، به طور مثال تقسیم روز 

به صبح، ظهر، عصر و... 
اگ��ر این س��خن چندل��ر23 را بپذیریم که هم��ه بازنمایی ها 
نظام های نش��انه ای اند و آنها بیش��تر داللت گرند تا بازنماینده، از 
نظ��ر او برای پذیرش این موضوع، نیازی به انکار واقعیت خارجی 
نیست، اما به رس��میت شناختن رمزگان قراردادی و واقع گرا نیز 
الزم اس��ت)چندلر، 1386، 234(. ف��رض ما بر این اس��ت که با 
مطالع��ه رمزگانی که از طریق نظام بازنمایی واقعیت در عکس ها 
آش��کار می ش��وند، می توانیم به شناخت نس��بی زمان در عکس 

یادگاری دست یابیم.
دریافت زمان در عکس های یادگاری با توجه به دانش پیشین 
مخاطب و بافتی که عکس در آن ارائه می شود؛ همواره برای بیننده 
امکان پذیر اس��ت هر چند درجات آن می تواند متفاوت باش��د. در 
مواجهه با عکسی از دوره قاجار و از طریق رمزگان مستتر در عکس 
می توانیم زمان نسبی آن را تشخیص دهیم. هر چند تعیین تاریخ 
دقیق آن توس��ط پژوهش��گران تاریخ عکاسی ممکن است چرا که 
آن��ان با توجه به دانش باالیی ک��ه از انواع رمزگان های تخصصی و 
فنی مربوط به فرایندهای عکاس��ی اعم از دوربین، فرایند ظهور و 
چاپ و ... دارند، می توانند آسان تر و دقیق تر از افراد عادی به تعیین 

زمان انداختن یا گرفتن عکس ها نائل شوند.

5. نشانه های درون متنی 

1.5. رمزگان
مفهوم رمز در نشانه شناس��ی بس��یار بنیادی است. سوسور با 
رمزگان زبانی س��ر و کار داش��ت و تاکید می کرد که نش��انه ها به 
تنهایی معنادار نیس��تند و فقط وقتی که در ارتباط با یکدیگرند، 
تفس��یر پذیر می باش��ند. در واقع رم��زگان از نظ��ر دانیل چندلر 
چارچوبی را به وجود می آورد که در آن نشانه ها معنا می یابند. در 
واقع نمی توان چیزی را که در قلمرو رمزگان نیست، نشانه نامید. 
رمزگان نش��انه ها را به نظام های معنادار تبدیل می سازد و بدین 
ترتیب باعث ایجاد رابطه میان دال و مدلول می ش��ود. همچنین 
قرارداده��ای رمزگان، نش��انگر بع��د اجتماعی در نشانه شناس��ی 
هس��تند. یک رمز مجموعه ای از فرایندهاس��ت ک��ه کاربران یک 
رسانه مثاًل عکاس��ی یا سینما با آنها مانوس اند. در واقع همانطور 
که اس��تیوارت ه��ال گفته اس��ت »بدون کارکرد ی��ک رمز هیچ 

گفتمانی قابل درکی وجود ندارد«)چندلر،1386، 219(.

1.1.5. رمزگان اجتماعی
از مه��م تری��ن رمزگانی ک��ه می تواند مخاط��ب عکس های 
یادگاری را به درک نس��بی زمان هدایت کند، رمزگان اجتماعی 
است که خود شامل زبان گفتاری، رمزگان بدنی، رمزگان مربوط 
به کاال و رمزگان رفتاری است. از این میان تنها رمزگان گفتاری 
را نمی ت��وان ب��ه دلیل ماهی��ت اش در نشانه شناس��ی عکس های 
ی��ادگاری به کار برد. در این مقاله س��عی بر این اس��ت تا فرایند 
درک و تش��خیص زم��ان در عکس های تاریخی ای��ران و هم در 

عکس های سردستی معاصر مورد بررسی قرار گیرد.

2.1.5. رمزگان مربوط به کاال
رمزگان مربوط به کاال شامل زیر رمزگان هایی چون مد، لباس 
و ماش��ین می شود. طبیعی اس��ت که اشیا و عناصر، نحوه آرایش 
و پوش��ش، نحوه چیدمان اعم از دکوراس��یون داخلی و فضاهای 
ش��هری، تغییر در نام ه��ای تجاری24 و حض��ور نمادین برخی از 
اشیاء و ... می تواند ما را در ره گیری زمان در عکس ها یاری کند. 
هر چقدر تجربه و دانش نش��انه ای بینن��ده از تغییرات مربوط به 
رمزگان کاال باالتر باش��د در تعیین زمان عکس ها موفق تر خواهد 
ب��ود. از طریق رمزگان بدنی و همچنین رم��زگان مربوط به کاال 
اعم از نحوه پوش��ش،)کاله پهلوی،کت و ش��لوار و کراوات و ...(، 
ژس��ت)حاالت خش��ک و رسمی، ژس��ت راحت و ...( و همچنین 
عناصر دکوراس��یون داخلی چون پرده،پشتی، مبل ، صندلی و ... 

می توان محدوده زمانی عکس را مشخص کرد.
 

3.1.5. رمزگان رفتاری اعم از آداب و رس�وم، تشریفات و 
ایفای نقش ها و بازی ها

بدیهی اس��ت که آداب و رس��وم و س��نن در ه��ر دوره ای به 
فراخور تغییر در ش��رایط فرهنگی و اجتماعی جامعه دستخوش 

نشانه شناسی زمان و گذر آن در عکس های یادگاری
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تغییر می ش��وند، تغییر در آداب تش��ریفات و برخی از رس��م ها، 
همچنی��ن تغیی��ر در برخی از نقش ها و جایگاه ه��ا اعم از جایگاه 
اجتماعی تا جایگاه فرد در خانواده چیزی است که در عکس های 

یادگاری و خانوادگی نیز بازنموده می شود.

1.2.5. رمزگان متنی
 که از مهم ترین رمزگان ش��ناخت زمان در عکاس��ی اس��ت 

عبارت است از: 

1.1.2.5. رمزگان مربوط به عکاسی 
 رم��زگان نور که با ش��ناخت نس��بی از آن می توان از طریق 
بازتاب آن بر اش��یاء و ...، میزان ش��دت ، رن��گ و همچنین نوع 
سایه های تش��کیل شده اشخاص و اش��یاء تا حدودی واحدهای 
زمان��ی از روز را در عکس ه��ا تعیین کرد )ن��ور صبح، نور غروب، 
نور ش��ب و ن��ور فالش هر کدام در عک��س تنالیته های25 رنگی و 

کنتراست های26 متفاوتی را ارائه می کنند(.

2.1.2.5. رمزگان تکنیکی 
ش��امل رمزگان دوربین، انواع فیلم س��یاه و س��فید و رنگی، 
رمزگان ش��یمیایی)نحوه ظهور فیل��م و چاپ عکس ها( و رمزگان 
مرب��وط به نمایش عکس ه��ا )تکی، زنجیره ای، انتش��ار در وب، 

ذخیره در فایل و ...( است. 
رم��زگان تکنیک��ی از مهم ترین رمزگانی اس��ت ک��ه اهل فن 
)مجموعه داران و پژوهشگران تاریخ عکاسی( از آن برای تعیین حدود 
تاریخی یک عکس بهره می گیرند. هر چقدر آشنایی بیننده عکس 
یادگاری با رمزگان تکنیکی بیشتر باشد در تعیین زمان عکس موفق تر 
خواهد بود. آش��نایی با انواع شیوه های عکس برداری از داگروتیپ تا 
دوربین های دیجیتال،- مدت زمان نوردهی، صفحه حساس به نور، 
آش��نایی با انواع فرایند های ظهور و همچنین چاپ عکس- س��بب 
خواهد ش��د تا بیینده با مدد از سایر رمزگان ها و به کار گیری دانش 

خود از رمزگان تکنیکی به تعیین زمان عکس نایل شود.27
رمزگان فنی، خود به زیر رمزگان های بی ش��ماری در عکاس��ی 
دس��ته بندی می ش��وند که از  آن جمله می توان ب��ه رنگ و ته رنگ 
عکس ها، وضوح، بافت و دانه دار بودن عکس، و ... اشاره کرد. هر چند 
نباید این نکته را از خاطر برد که امروزه برای انتقال حسی قدیمی و 
بازگشت به گذشته امکان تبدیل عکاس های رنگی به سیاه و سفید 
یا عکس هایی مونوکروم 28)عکس های تک رنگ یا عکسی با تنالیته 
هایی از یک رنگ( به وسیله نرم افزارهای کامپیوتری و حتی امکانات 

جانبی انواع دوربین های دیجیتال برای همه میسر است. 

3.5. رمزگان تفسیری 

رمزگان تفس��یری که ش��امل رمزگان ادراکی و ایدئولوژیک 
می ش��ود نیز می تواند ما را تا حدودی در شناخت زمان عکس ها 
یاری رس��اند. بعضی از نظریه پ��ردازان معتقدند که حتی ادراک 

ما از جهان روزمره ش��امل رمزگان است)چندلر، 1386، 222(. 
چندل��ر معتقد اس��ت که ما به ندرت از ع��ادات دیداری مان در 
جه��ان آگاه می ش��ویم، چرا ک��ه جهان به عنوان رمز کوش��ش 
عامدانه ای است، عادت کردن به یک موضوع باعث پنهان ماندن 
آن می شود. با این وجود یک تجربه کوچک می تواند باعث شود 
که ادراک بصری م��ان را در “پرانتز قرار دهیم” )همان، 1386، 
224(. همانگون��ه که چندلر گفته اس��ت، تمایز و درک رمزگان 
ادراکی به س��ختی ممکن اس��ت. از این رو نبای��د از خاطر برد 
ک��ه هر عص��ر و دوره ای رمزگان ادراکی و تصوی��ری ویژه خود 
را داراس��ت که چه بسا برای مردمان س��ایر عصرها یا مردمانی 
ب��ا نظ��ام ادراکی دیگ��ر، متفاوت باش��د. به طور مث��ال بومیان 
جنگل ه��ای آفریقا از دیدن عکس دو بع��دی همان واقع گرایی 
و نظام بازنمایی را که س��ایر مردمان داشتند، ندارند. از رمزگان 
ادراکی عکس ها در زمانه امروز می توان به جعلی بودن عکس ها 
اش��اره کرد. فرض اینکه هر عکس��ی که ویژگی های منحصر به 
فردی را در نور ، رنگ و ... دارد، عکس��ی دستکاری شده است، 
یکی از پیش فرض های دیداری عصر ماس��ت که با پیش فرض 
دیداری عکس های گذش��ته - مبنی بر آنچه که در عکس وجود 

دارد، واقعی اس��ت- در تضاد اس��ت.
نش��انه های ایدئولِوژیک نی��ز گاه در عکس ه��ای یادگاری و 
عکس ه��ای خانوادگی می توانن��د ما را در ش��ناخت زمان یاری 
رس��انند. این نش��انه های ایدئولوژیک گاه با تغییر در پوش��ش و 
آرایش و گاه با اضافه نمودن عناصر و نمادهایی در متن عکس ها 
نظیر تصویر رهبران سیاسی یا پرچم ها، عالئم خاص مانند تصویر 
دو انگش��ت به شکل v به نشانه پیروزی و ... قابل تشخیص است 
ک��ه بواس��طه ارتباطات بینامتنی که با س��ایر مت��ون تصویری و 
تاریخی ایجاد می کنند، می تواند ما را در تعیین بازه زمانی عکس 

یاری رسانند. 

6. نشان های برون متنی

از نشانه های برون متنی موثر در دریافت زمان در عکس های 
یادگاری می توان به انواع پشت نویسی ها و حاشیه نویسی ها برای 
برخ��ی از عکس ها اش��اره کرد که از مهم ترین این یادداش��ت ها 
بای��د از نوش��ته های ناصرالدین ش��اه بر حاش��یه عکس هایی که 
خود و دیگران گرفته اند، یاد کرد)طهماس��ب پور،1387، 34(29. 
همانگون��ه که ب��ارت مطرح می کند زیرنوی��س می تواند همچون 
لنگ��ر30 نق��ش محدودکنن��ده ای ب��رای معن��ای عکس داش��ته 

.(Barths,1977,38)باشد
زیرنوی��س، عموم��اً دو نقش عمده را ب��رای عکس ایفا می کند: 
جلب توجه بیننده به ویژگی های معین)در واقع متن نوشتاری، نقش 
راهنم��ا را برای بیننده بر عهده دارد(، نقش دیگر آن را باید افزودن 
اطالعاتی از حوزه های دیگر به عکس دانست که ممکن است خصلتی 
.) Wright, 1999,105)فراتر از گستره نظام بازنمایی عکاسانه باشد

در واق��ع همین نقش دوم زیرنویس اس��ت که کمک می کند 
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ت��ا بیننده ب��ه دریافت زم��ان در عکس نائل ش��ود. حتی اگر در 
زیرنویس یا حاش��یه عکس های ی��ادگاری به طور صریح به تاریخ 
گرفتن عکس اش��اره ای نش��ده باش��د، از اش��ارات دیگری چون 
موض��وع عکس، م��کان و حتی نام برخی از اف��راد می توان زمان 

نسبی عکس را تعیین کرد.
 همچنی��ن نحوه قرارگیری عکس ها در آلبوهای خانوادگی و 
تقدم و تاخر آن، دسترس��ی به شجره نامه ها، روایت ها و خاطرات 
ش��فاهی که در هنگام دیدن عکس های ی��ادگاری در جمع های 
خانوادگی و دوس��تانه نقل می ش��ود، چون��ان عناصری پیرامتنی 
عمل می کنند. از این رو ارتباط درون متنی هر یک از عکس ها با 
هم و در یک مجموعه)نظیر آلبوم خانوداگی( سبب خواهد شد تا 

بتوانیم به درک و دریافتی نسبی از زمان نائل شویم. 

گذر زمان در عکس چگونه درک می شود؟

حال که درب��اره چگونگی تعیین بازه زمانی بوس��یله خوانش 
رمزگان و تعامل میان رمزگان های مختلف در عکس، به این نتیجه 
رس��یدیم که تعیین محدوده زمان یک عکس وابس��ته به سطوح 
رم��زگان متاثر از بازنمایی واقعیت در درون یک عکس و همچنین 
کمک بالواسطه رمزگان بیرون از متن عکس چون نوشته، حاشیه 
نویس��ی و روایت های ش��فاهی و انواع روابط بینامتنی و پیرامتنی 
خارج از عکس اس��ت. اکن��ون باید ببنیم با توجه ب��ه اینکه زمان 
مفهومی انتزاعی اس��ت، گذر زمان در عکس های یادگاری چگونه 
درک می شود؟ مفاهیم انتزاعی در زبان روزمره از طریق استعارات 
بیان می ش��وند. در واقع ذهن انس��ان ب��رای درک مفاهیمی چون 
عش��ق، زمان،حالت، دگرگونی، خوش��بختی و ... هم��واره در حال 
س��اخت اس��تعاره اس��ت تا این مفاهیم را به قلمرو ادارک نزدیک 
کند. در این بخش با ش��ناخت استعاراتی که ما در زندگی روزمره 
درباره عکس ها و همچنین در زمان خواندن)دیدن( عکس ها به کار 

می بریم، می توانیم به درک گذر زمان نائل شویم.

7. تعریف استعاره از منظر لیکاف

ارس��طو اصط��الح اس��تعاره را وض��ع ک��رد ک��ه خ��ود ای��ن 
اصطالح)meta به معنای در پس به عالوه phereinبه معنای حمل 
کردن( استعاره ای دیگر است. وی معتقد بود که فهمیدن چیزهای 
انتزاعی مس��تلزم اس��تدالل استعاری است)دانس��ی،1387، 88(.

در تعری��ف کالس��یک اس��تعاره31 را ش��یوه بیان ش��اعرانه یا 
بدیعی دانس��ته اند که طی آن یک یا چن��د واژه موجود برای یک 
مفه��وم، خارج از معانی معمولش برای بیان مفهوم مش��ابه به کار 

می رود)لیکاف، 1383، 196(. 
لوی اش��تراوس ادعا می کند که تمام جوامع، انتزاعیاتی را که 
برایش��ان مهم است به وسیله تجسم استعاری شان در قالب تجربه 
عینی با معنا می کنند. س��پس این استعارات عینی، به صورت ابزار 
تفکر درمی آید. اینها فهم ما را از این انتزاعیات ش��کل می دهد و 

بنابراین قادرمان می س��ازد که در زندگی روزمره از لحاظ مفهومی 
ب��ا آنها دس��ت و پنجه نرم کنی��م؛ چنین اس��تعاره های روزمره با 
اس��تعاره های ادبی از بس��یاری جهات تفاوت دارند. اینها بر خالف 
استعاره توجه را به خود جلب نمی کنند و بنابراین ما را آگاهانه به 
رمزگشایی فرا نمی خوانند. پس بسیار پوشیده ترند و احساسی که 
بوجود می آورند، به راحتی به صورت بخشی از "فهم متعارف" جامعه 
ما در می آیند. یعنی قس��متی از فرضیات بازبینی نشده و مسلمی 
می شوند که در سراسر جامعه گسترده شده است. وی معتقد است 
که اس��تعارات روزمره ایدئولِوژیک تر و پوشیده تر از استعارات ادبی 
اس��ت و بنابراین نیاز اس��ت که ما در قبال آنها و فهم متعارفی که 
می س��ازند هشیار باش��یم)به نقل از فیس��ک،1386، 142-143(.

جورج لیکاف32 نیز نظریه کالسیک استعاره را به چالش می طلبد و 
معتقد است باید در این فرض که زبان روزمره عاری از استعاره است و 
شیوه بیان بدیع و شاعرانه است و همچنین موضوعی زبانی است، تردید 
کرد. او معتقد است که استعاره ها در واقع نگاشت هایی کلی در قلمرو 
مفهومی اند و س��رانجام اینکه جایگاه استعاره به کلی در زبان نیست، 
بلکه خاستگاه آن را باید در چگونگی مفهوم سازی یک قلمرو ذهنی بر 

حسب قلمرو ذهنی دیگر یافت )لیکاف، 1383، 197(. 
این واقعیت که زمان به گونه ای اس��تعاری و بر حسب حرکت، 
اش��یاء و مکان ها درک می شود، با دانش زیستی مطابقت دارد. در 
دس��تگاه های بصری مان کاوشگر)آش��کار ساز( حرکت و همچنین 
آشکارساز اشیاء و مکان ها را داریم اما کاوشگر زمان را به هر علتی 
که باش��د، نداریم. بنابراین، این که زمان بر حسب اشیاء و حرکت 
درک می شود، توجیه زیست شناسی محکمی دارد)همان،227(. 

لیکاف درباره زمان بر اساس تعریف اش از استعاره می گوید که 
اغلب زمان بر حسب مکان مفهوم سازی می شود، زمان را بر حسب 
چیزهای مادی)اش��یاء و مکان ها( و حرک��ت درک می کنیم. زمان 
ح��ال در همان مکانی قرار دارد که مش��اهده گر متعارف قرار دارد. 

اجزای نگاشت استعاره زمان به این ترتیب است: 
زمان چیز است.

گذر زمان حرکت است.
زمان ه��ای آین��ده در جلوی روی مش��اهده گر ق��رار دارند و 

زمان های گذشته در پس وی.
چیزی حرکت می کند و چیزی ایستا است.

در نتیج��ه به این اس��تلزام می رس��د که “از آنج��ا که حرکت 
پیوسته است و تک بعدی، گذر زمان پیوسته و تک بعدی است.”

همچنی��ن در م��وارد خاص مش��اهده گر ثابت اس��ت. زمان ها 
چیزهای مادی هس��تند که نس��بت به مش��اهده گر در حرکت اند 

)همان، 225و 224(.

8.الگوی زمان لیکاف

زمان ثابت مشاهده گر 
در حال حرکت، مثال:)ما داریم به عید نزدیک می شویم(

مش��اهده گر ثابت زمان نس��بت به 

نشانه شناسی زمان و گذر آن در عکس های یادگاری
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مشاهده گر در حال حرکت است، مثال:)عید دارد نزدیک می شود(
در نگاه به عکس های یادگاری، عموماً از تعابیری چون چقدر 
ج��وان بودیم، یا ما داریم پیر می ش��ویم، بچه ها چقدر زود بزرگ 
می ش��وند و ... اس��تفاده می کنیم که براس��اس الگوی لیکاف در 
برخ��ی موارد زمان را ثاب��ت و بیننده یا مش��اهده گر عکس ها را 
متحرک و در برخی دیگر از تعبیرات، زمان متغیر و مش��اهده گر 
ثابت است. در عکاسی، زمان حال همواره موقعیت بیننده عکس 
در نظر گرفته می ش��ود و آنچه در عکس بازنمایی می شود نسبت 

به آن سنجیده می شود عباراتی چون: 
مث��ل ب��رق گذش��ت، نفهمیدیم چه ج��وری گذش��ت و .... 

)مشاهده گر ثابت و زمان، متغییر است(
دیگر به آخر خط رس��یده ایم، شما هنوز اول راه هستید و ... 

)مشاهده گرمتغیر و زمان، ثابت است( 
ترتیب عکس های آلبوم های خانوادگی بیش��تر بر اس��اس یک 
منطق زمانی اس��ت. از این رو مش��اهده گر، ثابت فرض می ش��ود 
و زمان در عکس های آلبوم متغیر اس��ت که این مس��اله منجر به 
دریافت گذر زم��ان از طریق دیدن عکس ها می ش��ود)عکس های 
کودکی، نوجوانی، ایام تحصیل، عروس��ی و ... در یک آلبوم و یا هر 

یک در آلبوم هایی جداگانه(

استعاره راه

استعاره ابتدای یک راه را بر ابتدای یک مقیاس و فاصله طی 
شده را بر کمیت به طور کلی می نگارد)فرا می افکند( نکته جالب 
توجه آن اس��ت که منطق راه بر منطق قیاس های خطی نگاشته 

می شود)فرا افکنده می شود(
 .

طرح واره راه

همچنی��ن می ت��وان در عکس ه��ای یادگاری، گ��ذر زمان را 
از طریق اس��تعاره راه نش��ان داد. اس��تعاره، ابتدای یک راه را بر 
ابت��دای یک مقیاس و فاصله طی ش��ده را بر کمیت به طور کلی 
می نگارد)ف��را می افکند( منطق راه ب��ر منطق مقیاس های خطی 

نگاشته می شود )همان، 219و 218(.

طرحواره راه

الف( مبدا ج( مقصد
بر اس��اس این الگو می توان مفه��وم زمان در عکس یادگاری 

را درک کرد.

الف( زمانی که عکس گرفته می شود)مبدا( ب( 
زمانی که عکس دیده می شود)مقصد(

ب( زمانی که عکس دیده می شود )مبدا( ب( 
زمانی که عکس به آن ارجاع داده می شود )مقصد(

ه��ر چه قدر طول این زمان یا راه طوالنی تر باش��د، عکس ها 
ارزش بیش��تری پیدا می کند، چیزی که سانتاگ نیز به صراحت 
ب��دان اش��اره می کند که زمان س��رانجام بیش��تر عکس ها حتی 
غیرحرفه ای ترین آنها را به سطح هنری می رساند)سانتاگ،1390، 
53(. در زم��ان دیدن عکس های آلبوم های خانوادگی بر اس��اس 
موضع مشاهده گر و زمان طبق طرح واره های حرکت و راه "درک 

گذر زمان" که مفهومی انتزاعی است ممکن می شود.

 درک و تاویل زمان در عکس هاي یادگاري فرایندي نشانه شناسانه 
است که از طریق خوانش رمزگان هاي اجتماعی و فرهنگی موجود در 
متن عکس ها امکان پذیر است. نشانه هاي برون متني چون نوشته ها، 
حاشیه نویسي ها و روایت هاي خانوادگي و ... همگي مي توانند به کمک 
رمزگان ها و تعامل میان آنها، ما را در دریافت زمان در عکس یاري رسانند. 
زمان، مفهومي انتزاعي است که ادراک آن چون هر امر انتزاعي دیگري 

در زندگي روزمره به حوزه اس��تعاره نزدیک مي شود. از طریق بررسي و 
شناخت استعاراتي که ما در هنگام نگاه کردن به عکس هاي آلبوم هاي 
خانوادگي به کار مي بریم مي توانیم به درک گذر زمان دست یابیم. مخاطب 
عکس هاي یادگاري، از طریق به کارگیري استعاره های "راه و حرکت" 
فرایند گذر زمان در عکس ها را مفهوم سازي و درک مي کند. در زیر نتایج 
بحث به صورت جداول رمزگان دریافت زمان و گذر آن ترسیم شده است.

نتیجه

جدول 2-جدول رمزگان موثر در دریافت زمان.

زیر رمزگان هارمزگان

نشانه های 
درون متنی

رمزگان 
اجتماعی

بدنی )تماس، مجاورت، جهت فیزیکی، حالت، چهره(
کاال )مد، لباس و ماشین(

رفتاری )آداب و رسوم، نقش های اجتماعی، بازی ها(
رمزگان 

متنی
فنی )نور، وضوح، رنگ و ته رنگ، بافت و ...(

تکنیکی )دوربین، فیلم، فرایندهای شیمیایی، نحوه نمایش و ارائه عکس و...(
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زیر رمزگان هارمزگان

نشانه های 
درون متنی

رمزگان 
تفسیری

رمزگان ادارکی
ایدئولوژیکی )تصاویر رهبران مذهبی وسیاسی، پرچم، نشان های سیاسی و...(

نشانه های 
برون متنی

نشانه های نوشتاری )پشت نویسی، حاشیه نویسی، اشاره به عکس در متون تاریخی نظیر سفرنامه ها، 
روزنامه ها و جراید، درج اتوماتیک تاریخ بر روی عکس، درج تاریخ در فایل RAW به صورت دیجیتالی و ...(
چیدمان )نحوه قرار گیری عکس ها در زنجیره عکس های آلبوم و تقدم و تاخر آن نسبت به سایر عکس ها، 

عکس های تکراری در سایر آلبوم ها و ...(
روایت)خاطرات شفاهی، نقل قول ها و روایت های بستگان و کسانی که عکس به آنها تعلق دارد(

طرحواره 
حرکت

زمان ثابت------------- مشاهده گر)خوانشگر عکس( متغیر
مشاهده گر متغیر ---------- زمان ثابت

طرحواره راه
مبدا)زمان گرفتن عکس(-------------- مقصد)زمان دیده شدن عکس(

مبدا) زمان دیده شدن عکس(---------مقصد)زمانی که عکس به آن ارجاع می دهد(

جدول 3- جدول گذر زمان در عکس های یادگاری بر اساس نظریه اسطوره معاصر لیکاف.

الگوی گذر زمان در عکس یادگاری بر اساس طرحواره راه بر اساس "نظریه اسطوره معاصر لیکاف"

عک��س( دی��دن  )زم��ان  مقص��د  عک��س(         انداخت��ن  )زم��ان   مب��دا 

می ده��د( ارج��اع  آن  ب��ه  عک��س  ک��ه  )زمان��ی  مب��دا  عک��س(      دی��دن  )زم��ان  مقص��د 

پی نوشت ها

1 سجودی در آن مقاله بر اساس نظریه استعاره معاصر لیکاف و تحلیل همنشینی 
) مکانی و توالی( دانیل چندلر به این نتیجه رسیده است که گذر زمان در نقاشی 
یا از طریق گذر از قاب نقاشی با توجه به تجربه شناختی مخاطب و شکل دادن 
به قاب های نامرئی پسین و پیشین است و یا به واسطه نشانه های فراتر از متن 

نقاشی چون عنوان تابلو و ... )سجودی، 1388، 167-206(.
2 Personal Photography.
3 Domestic Photography .
4 Snapshot Photography.
5 Patricia Holland.
6 Dan Slater.
7 David M. Frohlich.
8 Risto Saravas.
9 Susan Satang.
10 On Photography.
11 Steve Edwards.
12 William Henry Fox Talbot.
13 Christian Metz.

Fetish 14: بت واره، بت، صنم.
15 John Berger.
16 Roland Barthes .
17 Lexis.
18 Louis Hjelmslev .

19 Charles sanders Peirce.
Iconic 20: وجه��ی که در آن مدلول به خاطر ش��باهتش با دال فهمیده 

می شود.
Indexical 21: وجه��ی ک��ه در آن دال صرف��ا اختیاری نیس��ت بلکه به 

طریقی )فیزیکی یا علی( مستقیما به مدلول متصل است.
22 Walter Bendix Schönflies Benjamin.
23 Daniel Chandler.
24 Brand.
25 Color Tonality.
26 Contrast.

27 برخی از مهم ترین روش های عکسبرداری و تاریخ تطبیقی این روش ها 
در ایران بدین شرح است:  

- داگرئ��و تی��پ: 1839 میالدی/ م��دت زمان نوردهی 15 ت��ا 20 دقیقه/
)مقارن با محمد شاه و کودکی ناصرالدین شاه(

- شیش��ه کلودی��ون تر: ) 1852-1880 م(/ مدت زمان نوردهی در س��ایه 
حدود 5 تا 10 ثانیه/ مقارن با حکومت ناصرالدین شاه/کیفیت عکس مناسب و 

بسته به نوع تونر کاغذ آلبومینه رنگ عکس شیر شکالتی یا نارنجی
- کالوتیپ: ) 1840-41 م (/مدت نور دهی چند دقیقه/ مقارن با حکومت 
ناصرالدی��ن ش��اه/ در انتقال تصویر منفی به چاپ مثبت بافت کاغذ مش��اهده 

می شود.
- شیشه ژالتینی خشک: 1881 – 1920 م / مقارن با حکومت ناصرالدین 

نشانه شناسی زمان و گذر آن در عکس های یادگاری
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ش��اه / مدت نورده��ی ثانیه و کثری از آن / تصویر ش��فاف با درجات متفاوت 
خاکستری

- فیلم شیت و رول: 1930 م/ مدت زمان نوردهی کسری از ثانیه/ کیفیت 
عالی/ مقارن با اواخر حکومت ناصرالدین شاه تا دوران اول پهلوی

- فیلم با حساس��یت 100: 1936م/کیفیت عالی/از زمان حکومت پهلوی 
دوم تاکنون ) ستاری و شاهرودی،112،1385- 118(

- دوربین های دیجیتال: تقریبا از ده سال پیش/ کیفیت و سهولت عالی 
28 Monochrome. 

29  طهماس��ب پور درکتاب “ناصرالدین، ش��اه عکاس” معتقد اس��ت که 
نوش��ته های ناصرالدین ش��اه بر حاشیه عکس ها سبب ش��ده است که امروزه 
م��ا بتوانیم نکات جالبی را از عکس ها بفهمیم و همچنین این نوش��ته ها نقش 

روشنگرانه ای در تدوین صحیح تاریخ عکاسی در ایران داشته اند.
30 Anchorage.
31 Metaphor.
32 George Lakoff.
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