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 پور، به نگارش سهراب نبیجستاری بر همبستگی عنوان و اثر؛ پایداری حافظه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (url 1آمریکا ) مدرن، نیویورک، هایهنر یموزه متر،سانتی ٩٩در  ٤٢بوم،  روی روغن ، رنگ١٣٩١دالی،  ، سالوادورحافظه پایداری -1 تصویر

هایی نام ؛اندافتهیاتصال  ناپذیری به آندارد که به طرز جدایی دنبالبه  را زیادی به اصطلاح مستعار یهانامپایداری حافظه 

صویر ت افزای آن باتر را از عنوان و ارتباطات همتوجهعناصر موجود در کادر توجه مخاطبان نو و کم فیدارند با توص یکه سع

مردم و  یی منتقدین و زندگی روزمرهرفته کار تری ناشی از برخورد اصطلاحات بهدور سازند. که البته خود به شکل فعال

. 2)آویزان(های ذوب شونده و پژمرده ساعت"، "1ساعت های نرم"هایی همچون ترجیح مکرر آنان نسبت به عنوان هستند. نام

ی حاضر را در رسیدن به مقصود خود راهبر خواهند شد. دالی خود نوان اثر موجودند که معماهایی در عحال آنکه کلید واژه

که  رئالیستی خودری سوی اولیهبرداری از آنان را در دوره کرد و اهمیت بهرهی روانی تاکید میشده القا ها بر توهمات خودبار

 ،ی آنترین نمونهترین و دقیقرد و اثر مورد بحث را کاملکهم عصرش تعریف می ی جهانِ حاصلِ ترس از تغییر هر روزه

شمرد. به طوری که اولین کسی که میآمیزی تاثیرگذار بردانست، به حد اغراقمیهم از منظر تصویری و هم بیان مفهومی 

تاکید بر عناصری که گویی هنرمند با  دانست.شد را خود میزده میزده و به عبارتی وحشتزده، هیجاناز اثر نهایی شگفت

 یشهای هنری خوبه مخاطبان در رویکرد بینی خودمید به القا و قبولاندن جهانناهای خویش میآنان را اجزایی از باور

 (٢٤٤: ص ١٣٢٤دالی، ) پرداخت.می

                                                           
1 The Soft Watches 2 The Melting and the Droopy Watches 
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ها و ، تکنیککلاسیک نقاش در به کارگرفتن رنگ و برخورد( مترسانتی ٩٩در  ٤٢کوچک تصویر )ی بسیار به اندازه توجهبا 

امکان موقعیتِ  یا همان ی امکان بروزکه نقاش طرح مسئلهاین نکته های قلم زنی، محو کاری، طراحی و بُعدنمایی شیوه

او با تکنیکی که هدف غایی خود را ثبت  کند؛طبین اثر خود را در ذهن داشته توجه را به خود جلب میمخا منطقِ پذیری در 

انسان  کرد و با همان تدبیر کهی دید انسان، عینیت، ماهیت ادراک پنج گانه و آنچه که بیرون از خود، واقعیت تعریف مینقطه

ها برای ننمود، به ثبت ناپایداری قدرت فهم منطقی از جهان و آنچه که قررا مرکزیت تاثیرپذیر و تاثیرگذار هستی معرفی می

ت گرفته از نیروی حیات، أهای نشای از امیال و رانهپردازد. بخش سرکوب شدهاش وقت و عمر صرف شده بود، میساختن

ی تولید مثل که هر از چند گاهی همچو موادِ مذابِ روانِ زیرِ همان اصل لذت و میل به جاودانگی و تداوم حیات به واسطه

دالی  هایسازد. نقاشیهایی حضور پنهان خود را نمایان میزند و با رخنه به موقعیتمی ی نازک زمینِ آگاهی ضربهپوسته

با دقت و  ،ورزندگری تاکید میبر ثبت کردن بدون هر گونه گزینشو  کنندی دست از رویا ارائه میهایی ساختها عکسخود ر

فضایی که در زمانِ رویا نرم شده و بُعدِ زمان که بدونِ  سازد.جاری میخودآگاهی ی نیمهظرافت تمامی که ناخودآگاه در خلسه

 (٤٢٤: ص ٤١١٩دالی، ) ای از گذر عمر نیست.فضا جز اندیشه

پاشی ئالیستی بر فرورای سوری مراقبههای نرم را نمادی ناخودآگاه از نسبیت فضا و زمان، و نتیجهساعت 3داون اَدِس

از سوی دیگر، هنرمند به  در نگاهی ((Link 1) ٤بند  :١٣۸٤داند. )اَدِس، میعقاید و ادراک بشر از نظم تغییرناپذیر کیهانی 

او حاضر  هرسد کبه نظر می دهد.سازِ علمی نمیبینی کلیتمجموعگی یک جهانپردازد و تن به زیرانکار چنین تفاسیری می

ی ههای شهودی و ناخودآگاه است که راه به نظریات اثبات شدنیست تاثیرپذیری را بپذیرد بلکه معتقد است که چنین دریافت

 علمی می گشایند.

باور  توانند بچشند، بو بکشند، لمس کنند، بشنوند یا ببینندها فقط آنچه را که میزبانزد است که تمام کاتالونیایی

کرد یم های آمریکایی بر این گقته تاکیدهایش با شبکهها در مصاحبهبار دالی خود (٤٢: ص ٤١١٢، 5نِره - 4شارن)دِ کنند.می

شدگی و از شکل افتادگی و تری از نرمساخت خود به درک عمیقهایش برقرار میکه در صحبت هایی حسانیو با مشابهت

تایی، ی انسانی برای بازیابیِ ایسها مظهر تقلای پر مخاطرههمچنان که عصاکرد. هایش اشاره میسانی عناصر تابلودر کل کش

ر استخوانی پرسوناژها و عناصاند، از شکل افتادگی و بیی تاریخ اروپای معاصر نقاشهای از سر گذراندهپس از فجایع جنگ

ورک پنیر تر، کوهستان پنیر و نیویا دقیقمسیح مثل پنیر است، ی"کنند. ی اروپا فریاد میی زخم خوردهرهاصلی نیز بر پیک

ص : ٤١١٢)دالی،  "اندازد.رُمی میبه سبک  7فرانسیسکو من را به یاد پنیر کمامبِر گوتیک است اما سان 6بزرگ روکفورتِ 

 (١٢۸و  ١٢٢

 

                                                           
3 Dawn Ades (1943 -), (Tate Modern) 

مدرن لندن تیت انیاز متول یکیو  ییایتانیپرداز بر هینظر  
4 Robert Descharnes (1926-2014) 

ی فرانسوینویسندهعکاس، فیلمساز و   

5 Gilles Néret (1933-2005) 
 مورخ هنر و ناشرِ فرانسوی
6 Roquefort Cheese 
7 Camembert Cheese 
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ت ی نسبیتِ آلبرز نظریهی تاثیر پذیری او ای نقاشانههای نرم او را نتیجهکه ساعت 8ی ایلیا پریگوگیندالی در پاسخ به نامه

پایداری "های نرم در ی طرح شده؛ به هنگام نقاشی ساعتدانست اذعان کرده بود که بر خلاف این فرضیهمی 9آینشتاین

لِ های داغِ سواحی ماسه، در یک روز آفتابی گرم تابستانی، در رویای ذوب شدن پنیر فرانسوی کمامبر بر پهنه"حافظه

ای طولانی مدت حولِ مسائلِ غامضِ فرو رفته در مراقبه (٢١ص  :٤٣١٩ ریاحی،ش غوطه ور بوده است. )، شهر زادگاه10کاداکاز

در  (٢٤٤: ص ١٣٢٤دالی، به همراه سردردی شدید. ) پس از خوردن پنیر "11ر نرمبَا" ی چیستیِ فلسفی و معمای گیج کننده

رای گستردگی درونی ب کند وها جمع میرا در اطراف پهنا ازهم کشیدگیِ اجزای تصویر، این جهان بیرون نقاشی است که خود

کند. در کنار چنین برخوردی تفاسیر سان درک میهر چه پیرامون است را مختل و کش ،ی خودآگاهِ آگاهیپایداری در پهنه

اعتمادی و اوهام تهدیدآمیز  به عنوان نهایت بی 12روانکاوانه از این ویژگی، در آثار این هنرمند فراوان است. می توان از پارانویا

وارِ امافتادگی اندی انسان از واقعیت در زندگی روزمره یاد کرد. و ازشکلدر به خطر انداختن پایداریِ تصویر پذیرفته شده

های های تناسلی و ضعفهای وسیع ساحلی را به ترس از نابینایی، اختگی، اختلالات اندامهای پراکنده در دشتوارهگوشت

 ردی جنسی مردانه نیز تفسیر کرد.لکعم

جع ی او راقرار گرفتن گفتهمورخین  و با توجه به مورد توافقِملاقات کرد  ساله ۸٤فرویدِ زیگموند جوان با  دالی١٣٩۸ِدر سال  

ه حال بمن تا به ، نگاه این پسر، نگاه مجنونی پر تعصب است" :13ای به اشتفان سوایگبرای مثال در نامهبه این نقاشِ جوان 

ک نابغه آورِ یجوانِ اسپانیایی با چشمان شگفت اند، اما این مردِ نادان تمامشانکردم که انگار ها جوری نگاه میئالیسترسور

برخی از آثار و همچنین قابل دانستنِ  ،((Link 2) ٢و  ٢تا: بند فروید، بی ) "ی خود تجدید نظر کنم.در عقیده باعث شد تا

تاب زندگی دالی در ک اند.ناپذیر این اثر بدل گردیدهمندی به بخش جداییچنین تفاسیر ساختار ،روانکاوانهدالی برای آنالیز 

تا تمثال پردازی و زبانِ تصویریِ جهانِ  مخواستئالیستی خود، میری سوردر دوره" پنهان سالوادور دالی اذعان کرده است که

، ام، امروزحال که با خلق این اثر )پایداری حافظه( به این مهم دست یافته ، جهان حیرت آورِ پدرم فروید.مدرون را خلق کن

 "است. 14پدرم هایزنبرگخواند. و امروز است مرا به سوی خود می جهان بیرون؛ جهان فیزیکی که از روانشناسی اعتلا یافته

ن و تریی بسیاری مهمبه عقیدهو ابه، ی مش( و این گونه شد که دالی به خلق آثاری با محوریت ایده٩٤٢: ص ١٣٣۸)دالی، 

ترین معرفان (( از منظر بداعت محتوایی و یکی از کامل١ )تصویر ترین نقاشی تمام عمر خود )پایداری حافظهتاثیر گذار

ی هنری قرن بیستم در هنر پس از جنگ پرداخت. آثاری که گویی مدام در تکاپوی دوباره به چنگ آوردنِ های تازهرویکرد

متعدد های نزی در اندازههای براز تندیس کنند؛ای را عنوان میرکیبات تازهی ناب اولیه و تحقق ناگهانی آن تقلا کرده و تدهای

، (٢صویر مشابه )تهایی با موضوع مشترک و در ابعاد ها(ی بیشمار گرفته تا نقاشی)لیتوگرافی هاچاپ ها و(، طرح٩و  ٤)تصویر 

                                                           
8 Ilya Prigogine (1917-2003) 
ی نوبل شیمی به منظور ی جایزهشیمیدان طبیعی بلژیکی، متولد روسیه، برنده 

های مولکولی تحقیق بر ساختار  
9 Albert Einstein (1879-1955) 
ی ی نوبل فیزیک به منظور بسط نظریهی جایزهفیزیکدان آلمانی، برنده 

ای و مکانیک کوانتومی نسبیت ذره  
10 Cadaqués, Catalonia, Spain 
11 supersoft 

12 Paranoia   
 جنون ایجاد سوء ذن شدید و هذیان پنداری
13 Stefan Zweig (1881-1942)  

نگار اتریشینویس، نمایشنامه نویس و روزنامهرمان   
14 Werner Heisenberg (1901-1976) 
ی نوبل فیزیک به منظور طرح مکانیک ی جایزهفیزیکدان آلمانی، برنده  
 کوانتومی و اصل عدم تعادل
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تلاشی پایداری "توان ترینِ آنان را میاما مهم پرداخته است، "پایداری حافظه"بررسی و بازترکیب عنصر اصلی تابلوی  به دالی

کرد که با ابعادی تقریبا مشابه به بازسازی اثر اولیه و اینبار نه با رویکرد پیشین به تعبیر خود  ( عنوان٤تصویر ) "15حافظه

ای هی به قول خود او تاز"تمهیدات نقاشانه"تری یافتهبینی و یا در مفهوم تقلیلکه با جهان "16انتقادی -پارانویایی "هنرمند 

اپن به شکل نمادینی به در ژ ٢٤٣١ وستاثری که پس از انفجار اتمی آگپردازد. می "17ایذره –ای هسته"با عنوان منش 

از جمله نخستین نقاشانی  18کاندینسکی"پردازد. ها میی تمام موجودات یعنی اتمهای سازندهی اثر ارجاعی به پارهتجزیه

ر ها و موسیقی افلاک نام نهاد. اگاست که هنرش را با فیزیک و روانشناسی درآمیخت و آثارش را نمود کیهانی، همنوایی رنگ

 و کران شناختن وهای نمادین و ناخودآگاه دست یابیم باید آمادگی در خود و با خود بودن و حد ی نشانهبخواهیم به پهنه

یرد و آن گباشیم و بدانیم کمال در راه است و آنگاه آن زندگی تازه ما را در آغوش مییگانگی با جهان تازه و پیرامون را داشته

 :١٩٣٤یاحی، )ر "ایم.شناسیم وارد شدهشناسیم به دنیایی که اساسا نمینک از دنیایی که به ظاهر میایکشیم. را به آغوش می

 (٤٣ص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (url 2، سنگاپور )19متر، گالری یانگسانتی ١٣١برنز، ارتفاع  ،٢١٣١دالی،  )سمت راست(، سالوادور پایداری حافظه -٤ تصویر

(url 3، لس آنجلس، آمریکا )21متر، گالری اَندرو وایسسانتی ۸.٤١ی سبز، ارتفاع برنز و پتینه ،٢٣۸١دالی،  )سمت چپ(، سالوادور 20مقطع زمان -٩ تصویر

                                                           
15 The Disintegration of Persistence of Memory 
16 paranoiac-critical method 
17 Nuclear- atomic method 
18 Wassily Kandinsky (1866-1944)  

استگرا شناخته شدهپرداز روسی که به عنوان اولین نقاشان انتزاعنقاش و نظریه  
19 Yang Gallery 
20 The Profile of Time 
21 Andrew Weiss Gallery 
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 سن دالی، سالوادور یموزه متر،سانتی ٤٤.٢در  ٤١.٤ بوم، روی روغن ، رنگ٤٢٣١دالی،  ، سالوادور22ی نخستین انفجارهای نرم در لحظهساعت -٢ تصویر

 (url 4فلوریدا، آمریکا ) که نامش از شهری در روسیه برگرفته شده است،پترزبورگ شهری ساحلی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پترزبورگ شهری  سن ،23دالی سالوادور یموزه متر،سانتی ٩٩در  ٤٤.٢بوم،  روی روغن ، رنگ٤٤٣١-٤٢٣١دالی،  ، سالوادورحافظه تلاشی پایداری -٤ تصویر

 (url 5آمریکا ) فلوریدا، ساحلی که نامش از شهری در روسیه برگرفته شده است،

                                                           
22 Soft Watch at Moment of First Explosion 23 The Dalí (Salvador Dalí Museum) 
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بات اندازد. موجودات غریب و ترکیدادن ذهن به مدلول را به تاخیر می ئالیستی، عبوررها در آثار سورها در کنار نمادکاربرد نشانه

(، خود، موجودیتی مستقل از ارجاع ٢و  ٢تصویر های ناقص اما به اصطلاح جاندار )وارهانداما، اعم از همگرا و واگرا و هو سنتز

. امکان دق خود درنگ کرده به تجربه بپردازکنند تا در فضای مخلوکنند. آنان از بیننده دعوت میسمبلیکِ صرف مطالبه می

با  کند وپیدا میمو را محو کرده، نار قلمه دارد که آثاای ریشوقوع و احساس ناامنیِ مخاطب درست در همان رویکرد نقاشانه

ایی به غرابت د. فضنپردازها میی انسانی هر روزههایی با منابع نور بیرون کادر به بعد نماییِ عینیت یافته در تجربهپردازینور

گذاران بر ترین تاثیرز بزرگکی اشاعر نسبتا گمنام فرانسوی، ی 24ی تکان دهنده و مرموز از ایزادور دوکاساین استعاره

ترین اثر مون در مهمآههای هنری، که با اسم مستعار کنت لوتررئالیستی در ادبیات و دیگر حوزهرهای سوگیری جنبششکل

و وار ها، اسلوب موشکافانه، مینیاتورتجانس گر قابلِ این عدمتواند نمایشاست و میثبت کرده "25های مالدورورنغمه"خویش 

ی یک چتر و یک چرخ خیاطی بر روی موقعیتی به زیبایی مواجهه" افزای ادبی و دراماتیک آنان باشد:غافلگیرکننده و بارِ هم

  ((، بخش سوم٢سرود ) ٢٩: ص ٤١١٤دوکاس، ) "تشریح میزِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (url 6) ، مادرید، اسپانیا27ی ملی ملکه سوفیاموزه متر،سانتی ١٤١در  ١١١بوم،  روی روغن ، رنگ٣٤٣١دالی،  ، سالوادور26خودارضاگر بزرگ -٢ تصویر

                                                           
24 Isidore Lucien Ducasse (Comte de Lautréamont) 
(1846-1870)  
 شاعر فرانسوی و از تاثیرگذاران مهم هنر و ادبیات مدرن 

25 Les Chants de Maldoror (The Songs of Maldoror) 
(1968-1869) 
26 The Great Masturbator 
27 Queen Sofía National Art Center Museum (Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía) 
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 هنر ی مجموعه باواریا، ایالت ،29گالری هنر مدرن ١١١در  ١٤١.٢بوم،  روی روغن ، رنگ٣٤٣١دالی،  ، سالوادور28معمای میل: مادرم، مادم، مادرم -٢ تصویر

 (url 7) مادرید، اسپانیا  آلمان مونیخ، مدرن،

ده و خلق شده عیین کننای تاز آخرین اثر نقاشانه برای رسیدن به تفسیر پایانی که خودنگاره گیریبهرهاما این معما پیش از 

ه و با رجوع به دو اثر کپرداخته است، کمی به توصیف محیط درونی و ارتباطات اجزا  "پایداری حافظه"دهی به بعد از شکل

 قاشینکند تا ارتباطات بصری در ترکیب بندی و ساختار کلی ( سعی می٢و  ٢ تصویراند )شدهپیش از نقاشیِ موردِ بحث خلق 

  .تر سازدروشنها و عناصر ارگانیک به کمک پیکرهرا 

 یهاها و چشم اندازها، صخره. تخته سنگکنندیاو عنوان م یبه دوران کودک یاچهیرا در یآثار دال عیوس یپهنه

ته و کار که بر آثار او نوش ییهاستیاز ژورنال یاعده یاند که حتکار شده انهیگرا عتیطب اتیفت و جزئبا ظرا یبه حد یساحل

)شمال  ایکاتالون جیکاتاکاز در خل یشهر ساحل یهارا در کرانه (٢و  ٢ تصویر) هارهصخ نیاز ا یبرخ کنندیاند، ادعا مکرده

. از (۸ویر )تص کنندیتوجه را به خود جلب م دهندیمدعا ارائه م نیکه به عنوان مدارک ا یریو تصاو اندافتهی( ایاسپان یشرق

 ی(، کلاهک پرتگاه ساحل١ ری)تصو لوتاب یناهموار موجود در سمت راست و بالا یهابه صخره توانیدست نکات م نیا

پرتگاه  نیدر مجاورت ا 31پانلورا به کوه  نهیزمشیشوم پ ییو خوفناک و گو بیو غر بیعج یهیاشاره کرد، و سا 30کرئوس

  نسبت داد. یعیطب

                                                           
28 The Enigma of Desire: My Mother, My Mother, My 
Mother 
29 Gallery of Modern Art in Munich 

30 Cap de Creus 
31 Panelo/Pani Mountain 
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 سنگی در پرتگاه ساحلی کرئوس معروف به سنگ خفته، مکان نگهداریعکس ، ٩٢٣١، عکاس نامعلوم، 32توقف خوابیده استزمین شناسی بدون  -۸ تصویر

 (url 8وم )نامعل

ا مورد انداز ررنگ، وجه زمینی و این جهانی چشم ترینگرم به عنوان کاملهای ایهای کلاسیک یعنی انواع قهوهی رنگغلبه

های شدیدِ سه ساعتِ سرد فام به رنگ آسمان، خود را از بستر کلی حاکم بر کادر دهد، حال آن که کنتراستتاکید قرار می

چشم مخاطب از مراتبِ چندم  چسبد و از منظر الویت ظهور در(. تنها ساعتی که به میز می١ ریتصوکشانند )جلو می

هادی اند. اعتقادِ تفسیر پیشناست ساعت نارنجی رنگی است که مورچگانِ تجمع کرده به خوردن تدریجی آن مشغولبرخوردار

شده کنند. رویایی که کاملا چیده هایِ متفاوتی از مراحلِ گذار و شکل گیری یک رویا ارائه میها، ساحتاین است که ساعت

ی ی خواب و بیداریِ بیننده به مثابهیِ یک برخورد در فاصلهماند. در نتیجهای از تئاتر میاف ادعای نقاش به صحنهخلو بر

 تصویر)ظه تلاشیِ پایداری حاف"ر تابلویِ ای چوبی به تابوتی ساده و یا حتی تکه یا جزئی از اجزایی که دنقاش، میز یا قفسه

ک، پردازد. درختی خشی روی میز با انعکاس آسمان به تداعی دریا میشود و شیشهبدل میاند به کرات در فضا پراکنده "(٤

اهم ی سومین ساعت را فری آویختهدار پیکرهروید تا مثل عصایی نگهیِ بنیادین موجودات میی ذرهشده از حفرهمرده و قطع

گسی کنند. اکنون ماند را برقرار میو رنگ بسیار متفاوتی ارتباط دو ساعت اول و دوم که از منظر ساختار سازد. حشرات نقطه

تر، لغزد نشسته است. ساعتِ آویخته اما در وضعیتی پایداری میز به پایین میبر روی تنها ساعتی که در حال ذوب شدن از لبه

 شود.ر میگهی را تداعیگاای کارکرد یافته؛ نشیمنیافتهکند. آخرین ساعت به شکلِ فرمشدگی در انحنا را القا میسفت

 

 

                                                           
32 Geology sleeps without cease 
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رشِ اشان بدهد، با وارونه شدن اعداد نمایش یافتهها را مشابه تشخیص میها بر خلاف اولین نگاه که جایگاه عقربهساعت

است. و این درست اولین جایی است که کارکرد ساعت این دهند بلکه برش در کلیت کار نهفتهزمانی معینی را بازتاب نمی

داده و به مکانیزمِ حرکت زمان ای خود را از دستکی و این دستاویز مورد اطمینانِ انسان مدرن که کارکردِ نشانهابزار مکانی

ی میز است که حرکتِ رو به پایین را با شود. دومین جا همان ساعت در حال ذوب شدن به لبهاست، منحل میبدل گشته

دهد. اما این برش همچو ناقوسی که اش نشان میخوردنی در حالِ لیزرفتهی با فاصله از سطح قرار گها و عقربهاعوجاج لبه

ه موضوع ده را بپراکند، با تلنگری، بیننتر در فضا از هم میرنگرنگ و کمآید و بعد زنگ صدایش به مرور کممیبه صدا در

پ با قطع قطری که از بالا راست به پایین چ ی میزکند. برش خطی لبهیِ میانه و مرکز کادر پرتاب میوارهاصلی، یعنی اندام

ی وارهکند تا در راستای کشیدگی آن گوشتچپ کادر آزاد می-تر پایینی فعالشود، چشم را از مثلث قائم الزاویهکشیده می

، با متر(نتیسا ٩٩در  ٤٢ی کوچک کادر در انتخاب بوم )انداز گردش کند. اندازهگونِ به زمین ماسیده، در فراخنای چشمچهره

خودآگاهِ مه و ناانتهایی و فشردگی فضای نیسازند. به لطف این تدبیرِ بیانداز تضادی سازنده در معنا میدیدِ چشم گستردگی افقِ

 کنند.روان امکان بروزی بصری پیدا می

ی دالی در آثار چهرههایی شخصی از عنوانی بود که به تمثال "33هیولای غریب"ی میان؛ ی از هم دریدهحال پیکره 

شد. این ( نسبت داده می٢ تصویر) "معمای میل، مادرم، مادرم، مادرم"( و ٢ تصویر) "خودارضاگر بزرگ"اش همچو پیشین

ای با یک چشم و چند مژه بر پلک را تواند چهرهشدن باشد، میتواند تجسدی از موجودی در حال محوپیکره همزمان که می

ودِ گرایانه به ختواند از منظری تمثالی دیگری از رویا اشاره کند. همچنین میه حالت، ساحت یا مرحلهتداعی کرده و خود ب

آنگونه که در  ،بینهای گذرِ زمان در چشم رویاها را به نشانی یک رویاست رهنمون شده و ساعتنقاش که در حال تجربه

 کند. افتد، تبدیلرویا اتفاق می

است. او در این مورد روانشناسانه خوانده ای ضدِ ( را خودنگاره٣ تصویر) "34بیکن سرخ شدهی نرم با خود نگاره"دالی  

ی ام. این قالب خوردنی است و اندکی مزهخود را نقاشی کرده یدرون، بیرون و پوستهو  به جای نقاشی روح"اذعان داشته: 

نِ تریام. از آنجا که سخاوتمندشده را در نقاشی آوردهی بیکن سرخرا کشیده و ورقهها نامطبوع دارد. به این دلیل مورچه

اشاره به القای طعمی نامطبوع و ( ٩٤٣: ص ٤١١٢نِره،  -شارن )دِ "کنم تا خورده شوم.هنرمندانم، همواره خود را تعارف می

ی نقاش است، تا حدود زیادی به همان چهرهما  "هیولای غریبِ"وجود مورچگان، همچنین پیش فرض دانستن این که 

 .پردازدروی صحنه است، می راش که بی نمایشزهرخندِ هنرمند و این استهزای تلخ ِکارگردانی ایستاده در پشتِ پرده

 

                                                           
33 strange monster 34 Soft Self-Portrait with Grilled Bacon 
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سپانیا ا کاتالونیا، دالی، سالوادور یموزه تر،مسانتی ٤١.۸در  ٢١.٩بوم،  روی روغن ، رنگ١٣٢١دالی،  ، سالوادوری نرم با بیکن سرخ شدهخودنگاره -٣ تصویر

(url 9) 

ا آمدگی و گستردگی طولی رکه به کلیت کاربردی آن بسیار نزدیک است، کش "تداوم"علاوه بر معادل  "35پایداری"ی واژه

ی اژهی دیگر به ونکتهها در زبان بصری تصویر عنوان کرد. توان آن را معادلِ دالِ زبانی ساعتکند. پس مینیز تداعی می

حافظه به سه حوزه  "38شیفرین-37اتکینسون "ای در علم عصب شناسی معروف به شود؛ بر طبق نظریهمربوط می "36حافظه"

 شود:می و چهار بخش تقسیم

  39ی حسانیحافظه -١

  40ی فعالحافظه -٤

 41ی کوتاه مدت و بلند مدتحافظه -٩

 (١٣٤ - ۸٣: ص ١٣٢۸ شیفرین،-)اتکینسون

 

                                                           
35 Persistence 
36 Memory 
37 Richard Atkinson (1929-)  

روانشناسی آمریکایی در دانشگاه کالیفرنیا، سن دیِگو مدرس  
38 Richard Shiffrin (1942-)   

علوم شناختی آمریکایی در دانشگاه ایندیانا، بلومینگتون مدرس  
39 Sensory Memory 
40 Working Memory 
41 Short-term and Long-term Memory 
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 یحسان یهمان حافظه نیفرم، از طرف نقاش؛ ا اتیفیطعم غذا و ک یهادر ارتباط با اثر مورد بحث و با توجه به مشابهت

ا که ر ییهازیحافظه است که الصاق تجارب به چ یگونه نیهم قایدق رایاست، زذوب شده را متاثر شده یهااست که ساعت

 توانیم یاتجربه نیبه خاطر آوردن چن ی. براسازدیم ریامکان پذ میآوریم خاطرشان به مراتب نیترقیدر عم ت،یما در نها

نداشته و از جانب  یهمخوان اشمیخوانیم تیاشاره کرد که در آنان حس ما از گذر زمان با آنچه که واقع ییهاتیبه موقع

همان  ایو  ساعت یعنیگذارِ گذرِ زمان است که از نشانه یزیاز آن چ تریطولان اریبس گذراندیرا از سر م تیوضع نیکه ا یفرد

 ایاست در ساحت و داشتهقرار تیآن موقع یکه در تجربه یفرد از حس یخاطره ییکرده است. گو افتیشدنِ عمرِ روز در یط

انده عقب م فتاده،از کار ا یکه با نگاه به ساعت یندیاست. حسِ ناخوشاشده از ذهن رخ داده و از سر گذرانده یمتفاوت یحوزه

ا شده و ب جادیسفت مانده اما خم و معوج، ا ایدر حال ذوب شدن، ذوب شده و  یبا نگاه ساعت تیاز شکل افتاده و در نها ایو 

 و انتظار ما متفاوت است. تجربه

 دهیتجسد بخشکه اسب را  یتمام تیدارد و با قطع ( نام١١ تصویر) "شده با زمان نیاسب ز"که  یسیبا توجه به تند

)عظمت(ِ  اصالت"(، ٩ تصویر) "مقطع زمان"(، ٤ تصویر) "حافظه یداریپا"از جمله  یگرید یهامجسمه نیاست، و همچن

 شیسخت شدن در انحنا را پ یدهیا (، که١٢تصویر  و ١٩تصویر ، ١٤ ریتصو) "٩و  ٤، ١رقصِ زمان " ( و١١ تصویر) "زمان

 یترو به شکل کامل تردهیچیپ تر،یغن یشکلبه ( را ١ تصویرمورد بحث ) یاصل ینقاش توانیم سازند،یو متجسد م دهیکش

 یر تابلود یو ماه گونچهره یکه با شباهت پوسته یگذار یکه نقطه ییمرز در نظر گرفت. جا یبر رو ایتر و پوکارانهمحافظه

ا است که اثر ب نگونهی. اشودیمنظور م گوننیبر ساعتِ ز یترمهم دیشده و تاک ( پنهان٤ تصویر) "حافظه یداریپا یتلاش"

را  یریه تصوک یبی. با دارا بودن تمام عناصر غرکندیم ریتعب ایپنداشتن زمان و ساعت دوباره ساعت را به زمانِ رو یکی یِنف

که  ایاز رو یمناظر یِچشمِ ثبت کننده و ریالهام تصاو یِواسطگیهنرمند بر ب داتِیو با تمام تاک کنندیم فیتوص نگو ایرو

تازه  یااثر به پوسته و واسطه کشد،یآشکارِ خود را به رخ م یِدهیگز یِهابخش یو پنهان خرامدیآن م یهاهیناخودآگاه در سا

 یلیدور و خ یلیخ دا،یناپ یدیخورش یدر تلالو ینیزر شخندِیبا ر اتیح ییِرایم نِیادیبن قتیکه حق گرددیهمچون کلمات بدل م

، شیخو یختهیآو وارِ ی( از د١ تصویر) تا با برداشتن قاب توانستی. کاش مکندیمانده بر سطح نظاره م نندگانِ یبه ب کینزد

  را از هم بازکرد. یناگشودگبه کمالِ  کینزد یآورو به طرز وحشت دهیچیپ همگرهِ در نیا
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 (url 10متر، گالری اَندرو وایس، لس آنجلس، آمریکا )سانتی ٣.٢٩برنز، ارتفاع  ،١٣۸١دالی،  )سمت راست(، سالوادور 42اسب زین شده با زمان -١١ صویرت

 (url 11متر، گالری اَندرو وایس، لس آنجلس، آمریکا )سانتی ٣.٣٤برنز، ارتفاع  ،١٣۸١دالی،  )سمت چپ(، سالوادور 43اصالت )عظمت( زمان -١١ تصویر

 

 

 

 

 

 (url 12آنجلس، آمریکا ) اَندرو وایس، لس متر، گالریسانتی ٢.۸٩، برنز، ٢٣۸١ دالی، ، )سمت راست(، سالوادور١44رقص زمان  -١٤تصویر 

 (url 13متر، گالری اَندرو وایس، لس آنجلس، آمریکا )سانتی ٩١.٢، برنز، ٢٣۸١، ، )وسط(، سالوادور دالی٤45رقص زمان  -١٩تصویر 

 (url 14متر، گالری اَندرو وایس، لس آنجلس، آمریکا )سانتی ٤٢.٢، برنز، ٢٣۸١ ، )سمت چپ(، سالوادور دالی،٩46رقص زمان  -١٢تصویر 

                                                           
42 Horse Saddled with Time 
43 The Nobility (Greatness) of Time 
44 Dance of time I 

45 Dance of time II 
46 Dance of time III 



Tajrishcircle.org 
1همبستگی عنوان و اثر پرونده:  

 

9 
 

 فهرست منابع تصویری

 

url 1: https://www.moma.org/collection/works/79018  
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