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دربارهء همدستی تحلیل دیداری و شکنجه .یک گزارش جزء به جزء از
عکس های لینگچی
نویسنده:جیمز الکینز
مترجم :هستی صالحی

*1

کارشناسی مجسمه سازی دانشگاه هنر ،تهران ،ایران.

آنچــه در ادامــه میآیــد یــک تجزیــه و تحلیــل معمــول از مطالــب
تصویــری نیســت ،بلکــه تحلیلــی اســت کــه ســعی دارد دربــاره خــود
تحلیــل چیــزی بگویــد .همچنیــن مشــارکتی در جهــت مطالعــه
تصاویــر منســوب بــه لینگچی اســت کــه در زبان انگلیســی «مــرگ از
هــزار بــرش» نامیــده میشــوند .بــا این حــال ،مشــارکت مــن محدود
و جزئــی اســت .دیگــران دربــاره زمینــه اجتماعــی و سیاســی تصاویــر
لینگچــی نوشــتهاند و مــن از تاثیــر غریــب آن بــر درک سوررئالیســم.
بــه عقیــده مــن آن نــوع از بررســیها بــرای فهــم تاریخــی از از
لینگچــی و ایــن پرســش جدیدتــر کــه در اوایــل ســده بیســتم بــرای
بینندگانــی مشــخص ،چــه چیــز هنجارشــکن محســوب میشــد
حائــز اهمیــت هســتند .تصاویــر لینگچــی پیچیدهانــد و نقشهــای
متنوعــی را از جــادان تــا عکاســان فرانســوی ،سوررئالیســت هــا،
روانشناســان ،و اخیــرا ً منتقــدان مختلفــی از جورجــو آگامبــن تا جرج
دیــدی اوبرمــان را در بــر میگیرنــد.
ســهم مــن از مطالعــه تاریخــی تصاویــر لینگچــی مطالعــهای تمامـاً
تجربــی اســت :قصــد دارم بــه طــور خالصــه لحظــه بــه لحظــهء یــک
مراســم اعــدام لینگچــی تــا لحظــه قطــع عضــو نهایــی را شــرح دهم.
چنیــن مطالعــهای پیشــتر صــورت نگرفتهاســت و مــن چنــد نقطــه
ـان هســتند مشــخص کــردهام .ایــن
را در تحلیــل کــه حــدس و گمـ 
تحلیــل همچنیــن محــدود بــه ســه ســکانس اســت کــه بــا جزئیــات
کافــی شناســایی شــدهاند ،بــدان معنــا کــه تنهــا در چنــد مــورد از
آخریــن لینگچــی هایــی کــه در ســال  ۱۹۰۵در شــانگهای انجام شــد
صــدق میکننــد .بــه عــاوه ،مــن تحلیــل خــود را مختصــر کــردهام
تــا بــا محدودیتهــای ایــن کتــاب در تعــداد بازتولیــد در هــر فصــل
لینگچی حــدودا به

همــراه باشــم .یــک تحلیــل جامــع از متــد دقیــق
چهــل تصویــر نیــاز دارد ،بیشــتر از آن چــه میتــوان در ایــن کتــاب
گنجانــد .پــس آنچــه مــن بررســی میکنــم تنهــا نمونــه یــک بحــث
جامــع اســت.
* مترجم مسئولSalehihasti00@gmail.com:

مایلــم در مــورد خــود تحلیــل نیــز چیــزی بگویــم .مــن عالقمنــدم
کــه تاثیــر نگریســتن بســیار آهســته و دقیــق بــه تصاویــر دردناکــی
مثــل لینگچــی را مطالعــه کنــم ،نگریســتنی کــه قــادر اســت هــر
برشــی را در ایــن عمــل بازســازی کنــد .در نشســتی کــه پیــش از این
کتــاب برگــزار شــد دریافتــم کــه اکثــر همــکاران ارائــه دهنــدهام تنها
نــگاه مختصــری بــه ایــن تصاویــر انداختهانــد ،و چندیــن نفــر تصاویر
را زمانــی کــه قصــد صحبــت به مــدت طوالنــی داشــته انــد از صفحه
نمایــش حــذف کردهانــد ،تــا مــا را از لــزوم دیــدن طوالنــی مــدت
آنهــا خــاص کننــد .همیــن نکتــه را نیــز میتــوان دربــارهء نویســنده
و هنرمنــد سرشــناس ،ژرژ باتــای ،کــه بــرای نخســتین بــار ایــن
تصاویــر را منتشــر کــرد گفــت .تصاویــر مذکــور پیشتــر بــه صــورت
اجمالــی دیــده میشــدند .نــگاه میکنــی ،در خــود میپیچــی ،و ســر
بــر میگردانــی .کنجــکاو بــودم کــه اگــر بــا توجــه مــداوم یــک دکتــر
یــا یــک جــاد نــگاه کنــم چــه اتفاقــی میافتــد.
چــرا؟ وقتــی تصاویــر بــا نگاهــی ثابــت دیــده میشــوند ،چیــزی از
قــدرت اصلــی خــود را از دســت میدهنــد و از راههایــی دیگــر کســب
قــدرت میکننــد .باتــای نیــاز داشــت تصاویرش هنجارشــکن باشــند
و (همانطــور کــه در مقالــهای دیگــر اشــاره کــردم) هنجارشــکنی
تبدیــل بــه یک شــرط اصلــی در هنر پســا سوررئالیســت شدهاســت.
ایــن نکتــه برخــی از مقــاالت ایــن کتــاب را القــا میکنــد .چــه اتفاقی
میافتــد ،هنگامــی کــه ایــن تصاویــر از هنجارشــکن بــودن دســت
میکشــند ،یــا بــه طــرز غیرمنتظــرهای هنجارشــکن میشــوند؟
در نهایــت ،ایــن پرسشــی اســت کــه مــن در برابــر خــود و هــر کــس
کــه بازنمایــی رنــج را مطالعــه میکنــد مینهــم .چــرا مــا بــه ایــن
تصاویــر مینگریــم؟ آنهــا چــه تاثیــری بــر مــا ،و دیگــران میگذارنــد؟
در پایــان نشســت ،در میزگــردی کــه در ایــن کتــاب مجــددا بــه
چــاپ رسیدهاســت ،مــن ایــن ســوال را از ســر خودانعکاســی مطــرح
کــردم .کنجــکاو بــودم کــه چــرا گــروه توراندخــت ایــن تصاویــر را
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مطالعــه میکنــد؟ مفهــوم ایــن مطالعــه ،اکنــون ،در آغــاز ســده
جدیــد ،چیســت؟ اکثــر مــا در نشســت بــا تاریخچــهء ایــن تصاویــر
آشــنا بودیــم -کــه بیــش از  ۱۰۰ســال پیــش در چیــن تولیــد و در
فرانســهء پیشــاجنگ جمــعآوری و منتشــر شــدهاند .بعضــی اشــاره
کردنــد کــه ایــن تصاویــر را بــرای واســازی مطالعــه میکننــد ،تــا
دریابنــد بــرای بیننــدگان در فرانســه و چیــن چــه معنایی داشــتهاند.
دیگــران ،همچــون جــروم بورگــون ،که بیــش از هرکســی دربــاره این
تصاویــر نوشتهاســت ،گفــت دلیــل عالقمنــدی وی بــه ایــن تصاویــر
بــه عنــوان ســند پایــان یــک دوره طوالنــی ســنت بورســیهء حقوقــی
چیــن اســت .هرکــدام از مــا انگیزههــای متفاوتــی داشــتیم .بــه نظرم
یــک عــدم کلــی انعــکاس دربــاره نقشهــای خودمــان وجود داشــت:
دلیلــی کــه مــا ،در مقــام فــرد و گــروه ،بــه آن تصاویــر بهخصــوص و
بــه آن لحظــهء تاریخــی بهخصــوص عالقمنــد بودیــم .همانطــور کــه
میتــوان در میزگــرد پایانبنــدی ایــن کتــاب دیــد ،انعــکاس چندانی
دربــاره آن موضــوع بــه چشــم نمیخــورد ،و بــه دیــدگاه مــن ممکــن
اســت بــا تغییــر در نحــوه نگریســتن بــه آن تصاویــر رابطــه ثابــت مــا
بــا آنهــا متزلــزل شــود -در ایــن مــورد بــه صــورت سیســتماتیکتر
و آهســتهتر.
هــدف ســومی هــم بــرای ایــن مقالــه وجــود دارد ،هدفــی کــه تــا
زمانــی کــه اولین پیشنویس را ننوشــتم انتظــارش را نداشــتم و آن را
بســط نــداده بــودم .فکــر میکنــم رونــد آهســته و گاهــی مشــقتبار
تماشــای مرحلــه بــه مرحلــهء لینگچــی بــا تحلیــل دیــداری معمول
کــه در کالسهــای تاریــخ هنــر در سراســرجهان بــر هــر تصویــری
اعمــال میشــود تشــابهاتی دارد .در «ژرفخوانــی» یــک تصویــر ،چــه
تحلیلــی قــراردادی ،یــا تحلیــل ترکیببنــدی ،آیکونوگرافــی ،یــا هــر
نــوع مشــاهدهء دقیــق دیگــر ،چشــمان دانشآمــوز یــا دانشــجو بایــد
آهســته و بــه طــور سیســتماتیک بــر تصویــر حرکــت کنــد ،از هیــچ
چیــز چشــم پوشــی نکنــد ،همــه چیــز را دریافــت کنــد و معانــی
اساســی تصویــر را طبقــه بنــدی و قاعدهمنــد ســازد .تنهــا در آن
صــورت ،در ســیر آموزشــگری تصاویــر ،میتــوان گفــت کــه امــکان
ادامــه و ســاخت تفاســیر جدی وجــود دارد .آنچــه مــن در ژرفخوانی
تصاویــر لینگچــی دریافتــم ایــن اســت کــه نحــوه کالبدشــکافی
بدنهــا در آن عکسهــا از نظــر ســاختاری بــا کالبدشــکافی همــه
تصاویــر توســط یک چشــم سیســتماتیک ،منطقــی و کامل همســان
اســت .نتیجهگیــری مــن ایــن اســت کــه تحلیــل دیــداری یــک قــدم
بیطــرف ،غیــر مســتدل و مقدماتــی در درک تصاویــر نیســت بلکــه
میتوانــد کالبدشــکافی خشــک و خونســردانه تصویــر باشــد :عملــی
قدرتمنــد ،تهاجمــی و ویرانگــر کــه تصویــر را از خودش جــدا میکند،
ـه کــرده و آن را بــا اندامهــای مقطــوع ،درمانــده و آمــاده
آن را تکــه تکـ 
بــرای تفســیر رهــا میکنــد .در اینجــا بنــا بــر محدودیتهــای ایــن
کتــاب تنهــا کمــی بــدان میپــردازم .در کتابــی بــه نــام «آنچــه
عکاســی اســت » در رابطــه بــا ایــن رســانهء ویــژه ،ایــن تحلیــل را
گســترش بیشــتری دادهام( .از دیگــر موتیــف هــای نشســت ایــن بود
ـانه مــورد مطالعهمــان
کــه مــا بســیار کــم بــه تفکــر در مــورد رسـ 

ـانه پیشــی گرفتهاســت).
پرداختیــم ،گویــی پیــام در اهمیــت از رسـ 
تجزیه وتحلیل روش لینگچی
.۱لینگچــی بــا برداشــتن ســینهء چــپ قربانــی آغــاز میشــود .ایــن
اتفــاق بهخصــوص در اســایدهایی بــزرگ ضبــط شــده اســت(تصویر
شــمارهء  .)۱تصویــر بزرگتــر متعلــق بــه یکــی از استریوســکوپها
ا ست .
یــک بــرش بســیار تمیــز پوســت ،چربــی ســطحی و عضلــه ســینه
را در یــک محــدوده تخــم مــرغ شــکل برمــیدارد .در اینجــا ایــن
رویــه مشــابه کنــدن پوســت حیوانــات اســت .منطقــی اســت اگــر
تصــور کنیــم منشــا تخصــص جــاد قصابــی بودهاســت .غــاف
بــراقپوشــاننده دندههــا و ماهیچههــای میاندنــدهای ،همچنــان
دســتنخوردهاند ،اتفاقــی کــه در کنــدن پوســت یــک حیــوان هــم
مشــترک اســت .تنهــا باریکــه کوچکــی از خــون به چشــم میخــورد.
اگــر پوســتکندن بــه خوبــی صــورت پذیــرد ،مقــدار خونریــزی
بســیار کــم خواهــد بــود.
 ۲در اســایدهای بعــد ،ســایر برشهــا صــورت گرفتهانــد (تصویــر،۲
بــاال) .غــاف برداشــته و دندههــا نمایــان شــدهاند و بــازو در ناحیــه
بــاالی مفصــل آرنــج گشــوده شدهاســت.
روزنــهء عدســیوار ایجــاد شــده را بــا پیــکان نمایــش دادهام .همیــن
شــکل در عکسهــای لینگچیهــای دیگــری هــم دیدهشدهاســت.
اکنــون پنجمیــن و ششــمین دنــده رو بــه بــاال خــم شــدهاند ،و رأس
قلــب دقیقــا پشــت آنهــا قــرار دارد ،کــه تنهــا بــا الیــه نازکــی از غالف
محافظــت شــده اســت .ایــن امــکان وجــود دارد کــه هــدف از ایــن
بــرش ،آشــکار کــردن ضربــان قلــب فــرد بــوده باشــد .رأس قلــب
احتمــاال در محلــی قــرار دارد کــه بــا پیــکان بــدان اشارهشدهاســت.
در همیــن عکس(تصویــر ،۲بــاال) ناحیــهء جلــوی بــازوی فــرد
شکافتهشدهاســت .از عکسهــای ســایر اعدامهــا میتــوان
چگونگــی انجــام ایــن عمــل را فهمیــد :جــاد عضلــه دوســر را
نیشــگون میگیــرد تــا آن را بلنــد کنــد ،و بعــد از زیــر آن بــرش
را میزنــد .در ایــن مــورد بــازوی مــرد را بــه قــدری نزدیــک بدنــش
بســتهاند کــه جــاد پهلــوی او را در دو نقطــه بریدهاســت (بــه دو
بــرش کوچــک در پهلــوی او ،کنــار بــرش بــازو نــگاه کنیــد).
احتمــاال نیمــی از اســتخوان بــازو را در جهــت درازایاش بریــده
و دریدهانــد .در پاییــن ،کوندیــلهــای گِــرد زنــد زبریــن (یکــی
از اســتخوانهای ســاعد) پیداســت کــه بــا پیــکان بــدان اشــاره
شدهاســت .بــا یــک ســاطور بــزرگ چنیــن برشــی را میتــوان بــه
راحتــی انجــام داد .بــه طــور معمــول کتابهــای آشــپزی چینــی بــه
ضــرورت شکســتن اســتخوانها ،حتــی اســتخوانهای بــزرگ ،بــا
ســاطور اشــاره میکننــد .زمانــی کــه اســتخوان بــازو شکســته شــد،
بخــش پایینــی را بــه راحتــی میتــوان جلــو کشــید و غضروفهــا
را در مفصــل آرنــج شــکاند .در دیگــر عکسهــای لینگچــی مشــهود
اســت کــه ایــن عمــل بــر هــر دو دســت و پــا انجــام میشــده اســت.
پــس از آن قربانــی بــدون قطــع عضــو معلــول میشــود.
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شــاید هــدف از دو بــرش در ناحیــه تحتانــی اســتخوان بــازو و ران ،
و همچنیــن تشــریح (کالبدشــکافی نمایشــی) رأس قلــب ،ایــن بــوده
اســت کــه قربانــی قــادر بــه مشــاهده بدنــش در طــول ویران شــدنش
باشــد .همیــن امــر را میتــوان در مــورد ســکانسهای دیگــری
گفــت کــه در آنهــا ظاهــرا ً اســتخوانهای بــازو و ران را نبریدهانــد.
(تصویــر شــماره  ۴را ببینید).
 .۳بــا پــاک شــدن فضــای میــان دنــده هــا ،قربانــی میتوانســته تپش
قلــب و حــرکات ریههــای خــود را ببینــد .در دیگــر ســکانسهای
لینگچــی بــرش پایینتــری در ســمت راســت فرد(ســمت چــپ
مــا)  ،بــرای آشــکار کــردن کبــد ،بــه چشــم میخــورد .نمونــه آن
را میتــوان در تصویــر شــمارهء ،۲پاییــن دیــد .ایــن بــرش بــه زیــر
دندههــا رفتــه و ماننــد برشهــای دیگــر ناحیــهء خاصــی را ترســیم
میکنــد.
تــا ایــن لحظــه ،قربانــی خــون بیشــتری از دســت دادهاســت ،امــا
هنــوز نــه بــه قــدری کــه منجر بــه از دســت دادن هوشــیاریش شــود.
یکــی از دالیــل اســتفاده از چاقوهــای بســیار برنــده و برشهــای
تمیــز شــاید طوالنــی کــردن مــدت هوشــیاری قربانــی بودهباشــد.
( مــن مدعــی نیســتم کــه هــدف ایــن اعمــال طوالنــی کــردن رنــج
قربانــی بــوده اســت .بــه طــور گســترده توســط غربیهــا تصــور
میشــد کــه لینگچــی عملــی اســت کــه بــرای ایجــاد درد انجــام
میشــود .هیــچ ســندی در ایــن بــاره در متــون چینــی وجــود نــدارد.
بلکــه بــه نظــر میرســد مقصــود ،اطمینــان از ایــن امــر بودهاســت
کــه فــرد نتوانــد در کنــار نیــاکان خود جــای بگیــرد چرا کــه تدفینی
ناشایســت خواهدداشــت .در ایــن زمینــه ،محتمــل اســت کــه هر چه
فــرد بــرای مــدت طوالنیتــری هوشــیار باشــد ،بیشــتر بــه سرنوشــت
ابدیــش آگاه میشــود .تفــاوت میــان دیدگاههــای غربــی و مقاصــد
غیرغربــی یکــی از مایههــای ایــن کتــاب اســت ،کــه در میزگــرد
مکتــوب در انتهــای کتــاب نیــز بــه آن میپردازیــم .در اینجــا هــم بــا
ایــن کــه جــزوی از تحلیــل کنونــیام نیســت بــدان اشــاره میکنــم
؛ زیــرا وقتــی ایــن مطالــب را بــه اعضــای گــروه توراندخــت کــه
مشــغول مطالعــه ایــن تصاویــر هســتند ارائــه کــردم ،بــه مــن گفتنــد
کــه از توقعــات غربــی حمایــت میکنــم و کجفهمیهــای مهلــک را
بازتولیــد میکنــم .تنهــا کاری کــه مــن انجــام میدهــم ایــن اســت
کــه گزارشــی در مــورد آنچــه ایــن عکسهــا ممکــن اســت نشــان
دهنــد بدهــم).
 .۴در ابتــدا جــاد پاهــای قربانــی را از ناحیــه گوشــتی بــاالی زانــو
میبریــد (تصویــر شــمارهء  ،۳بــاال).
در ایــن تصویــر او ســاطورش را بــرای دوربیــن ثابــت نــگاه داشــته
اســت( .ایــن اتفــاق در چنــد عکــس دیگــر هــم تکــرار شــده اســت.
بــه نظــر میرســد ایــن ژســتها در لحظــات مهمــی گرفتــه شــده
باشــند ).بــاالی ســاطور ،اســتخوان ران ،ماهیچههــای بــاالی آن ،و
پوســت و چربــی را میتــوان در ســه الیــهء جداگانــه مشــاهده کــرد.
از اثــرات بریــدن عضــات و دیگــر بافتهــا ایــن اســت کــه بــرش
موجــب رفــع تنــش شــده و عضــات بــه عقــب برمیگردنــد.

ـت بــوده اســت .جــاد
گویــا قطــع پاهــا نیــز مشــابه رونــد قطــع دسـ 
پــا را از بــاال تــا مفصــل زانــو بــاز کــرده ،عضــات و غــاف را تمیــز
میکنــد ،از اســتخوان ران رد میشــود؟ و آن را در مفصــل زانــو
بیــرون میکشــد .در تصویــر شــماره ،۳پاییــن دیــده میشــود.
در زیــر بــرش تمیــز نخســتین ،دومیــن بــرش قــرار دارد کــه
ناهموارتــر ،بــه درون عضــات چهارســر ران زده شدهاســت .ایــن
بــرش نشــانگر چندیــن ضربــه اســت .ناحیــه ســمت راســت زخــم
بهویــژه دریدهشــده و پارهپــاره بــه نظــر میرســد کــه حداقــل از
هشــت بــرش مجــزا تشــکیل شدهاســت.
پیــکان بــاال ،نشــانگر الیههــای پوســت ،چربــی و عضــات از بــرش
اول اســت .پیــکان میانــی ،تــودهای از ماهیچههــا بــه نــام چهارســر
ران و پیــکان پایینــی انتهــای بریــده شــده اســتخوان ران را نمایــش
میدهــد( .تصویــری دیگــر از همیــن مراســم اعــدام انتهای اســتخوان
ران را در پــای چــپ فــرد نشــان میدهــد کــه از میــان عضــات
قطــع شــده زخــم ،بیــرون زدهاســت ).همچــون در دســتها ،جــاد
از بریــدن ســرخرگ بــزرگ رانــی و ســیاهرگ صافــن اجتنــاب
میکــرد کــه منجــر میشــد فــرد خــون بســیار زیــادی را از دســت
بدهــد.
 .۵در ایــن مرحلــه ،دســت و پاهــای فــرد قطــع شــدهاند ،کاری
کــه بــه آســانی صــورت میگیــرد امــا خونریــزی قابــل توجهــی
را در پــی دارد ،کــه بــه از دســت رفتــن هوشــیاری فــرد منتهــی
میشــود(تصویر شــمارهء  .)۴در ایــن مــورد ،اســتخوانهای بــازو
قطــع نشــدهاند ،همانطــور کــه در اینجــا پیداســت ،دو کوندیــل گــرد
اســتخوان در انتهــای بریــده بــازوی چــپ فــرد قابــل مشــاهدهاند.
مفصــل آرنــج دســت راســت او نیــز بــرای قطعشــدن بــا یــک بــرش
 ۷شــکل آمــاده شــده اســت.
پــس از آن ســر فــرد را بــه جلــو خــم کــرده و آن را بــا شــکافی میــان
مهرههــای گــردن جــدا میکننــد .بــدن تکهتکهشــده ،بــر زمیــن
انداختــه و یــا تکههــای آن در ســبدی جمــعآوری میشــوند.
میتــوان در مــورد هــر یــک از ایــن مراحــل نیــز ،از جملــه بســتن
اولیــهء قربانــی ،کــه خــود یــک روش پیچیــده بــود ،بــه تفصیــل ادامه
داد .امــا تــا همیــن نقطــه بــرای مشــخص کــردن توالــی وقایــع کافی
اســت .بــا ایــن اطالعــات ،میتــوان بــا دقــت بــه هــر عکســی از
مرحله از مراســم را نشــان

لینگچــی نگریســت و گفــت تقریبـاً کــدام
میدهــد.
سهنتیجهگیری
ایــن خالصــه مختصــر و ناتمامــی از وقایــع مراســم اعــدام لینگچــی
بــود کــه در چندیــن مجموعــه عکســی کــه در شــانگهای تولیــد
شــده ،ضبــط شدهاســت و از آن مــن ســه نتیجهگیــری را بــه
اختصــار مطــرح خواهمکــرد.
.۱از ســه هــدف ایــن مقالــه ،مشــخصترین هــدف مطالعــه خــود
لینگچــی اســت .حتــی در مجموعــه محــدود عکسهــای موجــود،
کــه همگــی در آخریــن ســالها پیــش از آن کــه انجــام ایــن عمــل
متوقــف شــود ثبــت شــدهاند ،تنوعــی در توالــی وقایــع بــه چشــم
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میخــورد ،و طبیعتـاً در طــول قــرون گذشــته تنــوع بســیار بیشــتری
وجــود داشــته اســت .بــا ایــن حــال ،در ایــن عکسهــا ،همچنیــن
ثبــات جالــب توجهــی نیــز وجــود دارد .پیشــنهاد مــن ایــن اســت
کــه ایــن توالــی وقایــع کــه در اینجــا ترســیم کــردهام ،بــه شــکل
اختصــاری ،تصاویــر باقیمانــده را شــامل میشــود .ایــن حاکــی از
وجــود یــک رویــهء شــناخته شــده یــا قابــل انتظــار اســت و نشــان
میدهــد کــه تنهــا گــروه کوچکــی از جــادان مســئولیت لینگچــی
را ،در آخریــن ســالهای انجــام آن ،برعهــده داشــتند .فرضیتریــن
عنصــر در تحلیــل مــن ایــن گمــان اســت کــه اســتخوان بــازو و ران را
بریــده و انتهــای آنهــا را بیــرون میکشــیدهاند .ایــن فــرض در برخــی
عکسهــا بســیار محتمــل بــه نظــر میرســد ،امــا در باقــی کمتــر
واضــح اســت .معتقــدم بــرای رســیدن بــه یــک جــواب قطعــی بــه
عکسهایــی جدیــد یــا  -چیــزی کــه وجــود آن در پژوهشهــای
تاریخــی هرگــز ناممکــن نیســت ،یعنــی – بــه متــون ،نیــاز داریــم.
 .۲بــا ایــن وجــود ،مــن بــه دو پیامــدی کــه از ایــن توالــی تجربــی
میتــوان اســتخراج کــرد بیشــتر عالقمنــدم تــا بــه خــود آن .عمــل
نگریســتنی کــه بــه اســتنتاجی انجامیــد کــه در اینجــا تنهــا طرحــی
از آن را آوردهام ،چندیــن روز طــول کشــید .ایــده مــن در ابتــدا ایــن
ـوه تماشــای دیگــران در گذشــته ،نــگاه کنــم.
بــود کــه متفــاوت از نحـ 
و متفــاوت از نحــوه نگریســتن شــرکتکنندگان نشســت ،زمانــی کــه
تصاویــر بــر صفحــه نمایــش نشــان داده میشــد .امیــد مــن ایــن
بــود کــه بــا بنیــاد کــردن شــیوه متفاوتــی از نگریســتن ،مــا -کســانی
کــه ایــن تصاویــر را مطالعــه میکننــد ،و شــما ،در مقــام خواننــده-
ارتبــاط همیشــگیمان بــا ایــن مطالــب را برهــم زنیــم ،و راهــی بــرای
بهچالشکشــیدن مشــغولیتمان بیابیــم.
بیــش از ده ســال از اولیــن نشســت در بــاب ایــن موضــوع ،در تورنتــو
(بــه ایــن موضــوع در دیباچــهء کتــاب اشــاره شــده اســت) ،کــه
مــن در آن شــرکت کــردم میگــذرد؛ و نیــز حــدود هفــت ســال از
نشســتی کــه نخســتین جرقههــای ایــن کتــاب در آن زده شــد .در
ایــن مــدت چندیــن نشــریه مهــم بــه میــزان کافــی آنچــه دربــاره
لینگچــی میدانیــم را خالصــه کردهانــد .امــا مطمئــن نیســتم کــه
آیــا پژوهشــگران ایــن مطالــب -و بهطــور گســتردهتر ،پژوهشــگران
مطالــب دیگــری کــه در ایــن کتــاب هــم شــرح دادهشدهاســت-
هرگــز بــه منشــا عالقــه خــود فکــر کردهانــد .در نشســتهایی
کــه مــن در آنهــا حضــور داشــتم ،برخــی پژوهشــگران اشــارهکردند
کــه عالقهشــان از میــل بــه فهــم متــن تاریخــی شــانگهای در آغــاز
قــرن بیســتم ناشــی شدهاســت؛ ســایرین از عالقــه بــه تاریــخ اعمــال
کیفــری چیــن یــا تاریــخ گرایشهــای اســتعماری فرانســه در فرجــام
قــرن یــاد کردنــد .در ایــن علــل شــکی نیســت :بــه نظــر منطقــی
خواهــد رســید اگــر بگوییــم هــرگاه یــک تاریخنــگار بــر یــک موضــوع
مجــزا تمرکــز میکنــد ،میــل اولیــهء او یافتــن اتفاقــی کــه رخ داده و
چرایــی وقــوع آن اســت.
مطالــب تاریخــی معمــوالً بهخودیخــود جذابانــد :ظاهــرا انگیــزه
و منبــع عالقــه را تامیــن میکننــد« .ظاهــرا»  ،چــرا کــه همیشــه
چیــزی بیشــتر در میــان اســت .نــگارش تاریخــی ،همانطــور کــه
نظریهپــردازان آن از نیچــه و ویلهلــم دیلتــای تــا هایــدن وایــت

گفتهانــد ،اقدامــی دوجانبــه اســت :تاریخنــگار بــه آن مطلــب ،بــه
دلیــل چیــزی از زندگــی خــودش ،عالقمنــد میشــود .نــگارش
تاریخــی و پژوهــش ،ضرورتــا گفتمانهایــی میــان تجــارب تاریخنــگار
و وقایعــی هســتند کــه او در پــی فهــم آنهــا اســت ،و فهمیــدن نیــز،
خــود ،همــواره عملــی متقابــل اســت :نــگارش تاریــخ میتوانــد راهــی
بــرای فهــم خــود باشــد .اینهــا کلیشــههای نظریــه تاریخــی بازتابــی
اســت کــه در برخــی از متــون ،همچــون متــون والتــر بنیامیــن ،از
ـش فــرض گرفتهشــدهاند .در مســیر پژوهــش تاریخــی معمــول،
پیـ 
روشــنگری متقابــل زندگــی تاریخنــگار بهوســیله مطالــب تاریخــی
همــواره بیــان نمیشــود و یــا حتــی مــورد توجــه قــرار نمیگیــرد.
زمانــی که پژوهشــگر تصمیــم به مطالعــه مطالب شــدیدا ً ناخوشــایند
یــا دردنــاک میگیــرد ایــن مقولــه تبدیــل بــه یــک مشــکل مــداوم
میشــود .در ایــن مــوارد دالیــل مرســوم مطالعــه مطالــب شــاید
مجابکننــده نباشــند .اگــر اســتفان آیزنمــن میگویــد در حــال
مطالعــه عکسهــای ابوغریــب اســت تــا فهــم بهتــری از شــرایط
سیاســی کنونــی داشــته باشــد  ،یــا اگــر والنتیــن گروبنــر میگویــد
بــه فوتوژورنالیســم عالقــه دارد تــا شــفقت و هویــت روشــنســازد،
بیشــک ایــن توضیحــات صحیحانــد .امــا ایــن تنهــا بخشــی از
ماجراســت .امیــدوار داشــتم با تماشــای آهســته و عمدی ایــن تصاویر
بتوانــم نشــان دهــم کــه مطالعــه چنیــن موضوعــی چقــدر عجیــب
میتوانــد باشــد :و منظــورم از عجیــب ،بهطــور بالقــوه ،یــک رشــته
کامــل از مفاهیمــی اســت کــه هــر تاریخنــگار خــود بایــد بهدســت
بیــاورد -منحــرف ،مازوخیســتیک ،سادیســتیک ،جامعهســتیزانه یــا
نژادپرســتانه.
وقتــی تصاویــر بــار تاریخــی و احساســی ایــن چنینــی داشــته باشــند
انگیزههــای شــخصی تاریخنــگار بعــدی عمومــی مییابنــد .امیــد
داشــتم بــا اتســاع زمــان صــرف شــده بــر ایــن تصاویــر ،بــرای محققان
گفتــن ایــن کــه تنهــا در حــال مطالعــه رویــه حقوقــی چیــن ،یــا
تاریــخ اســتعمار ،یــا تاریــخ شــرق هســتند .بــا آهســته کردن ســرعت
نگریســتن امیــدوار بــودم بــرای هــر کــس کــه خــود را ،حتــی موقتـاً،
بــه ایــن تصاویــر عالقمنــد مییابــد امــکان ایــن پرســش فراهــم
شــود کــه دلیــل عالقمنــدی خــود را دریابــد .بهخصــوص در رابطــه
بــا سوررئالیســم ،مــن شــک دارم کــه اگــر باتــای آهســتهتر و بــا
دقــت بیشــتری مینگریســت همچنــان میتوانســت عالقــهاش بــه
ایــن تصاویــر را حفــظ کنــد و یــا آنهــا را لحظاتــی مثالزدنــی از
هنجارشــکنی انــگارد .آنهــا تبدیــل میشــدند بــه  ...چیــزی دیگــر .در
ایــن زمینــه مــن تنهــا میتوانــم در جهــت ایــن ادعــا ســخن بگویــم،
امــا ایــن موضــوع در تمامــی تصاویــری کــه مواجهــه بــا آنهــا دردنــاک
اســت نیــز صــدق میکنــد :اگــر فــردی خــود را بــه بعضــی تصاویــر
ایــن کتــاب ،یــا مســائلی کــه مطــرح میکننــد ،عالقمنــد یابد ،شــاید
بایــد روشــی کامـ ً
ا متفــاوت از پیــش را بــرای مواجهــه بــا آن در نظــر
بگیــرد -مواجهــهای بســیار آهســته ،بــرای مثــال -بــه عنــوان راهــی
بــرای برهــم زدن رابطــه خــود بــا تصاویــر ،و تســهیل کــردن یــک
رویارویــی انعکاســی بــا انگیزههــا و ســر منشــا عالقمندیهــای خــود.
 .۳ســومین هــدف مــن بیــان ایــن موضــوع اســت کــه نــوع معمــول
تحلیــل دیــداری کــه دانشــجویان مبتــدی هنــر میآموزنــد ،ابــزار
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بیطــرف ادراک ،آن گونــه کــه بــه نظــر میرســد ،نیســت .تجزیــه
و تحلیــل قــراردادی و ترکیــب بنــدی ،فهرســتهای شــمایلنگاری،
بازســازی روایــی – تمــام روشهــای ظاهــرا ً مقدماتی ،ابتدایــی و بدوی
نگریســتن -از رویارویــی بیطرفانــه بــا ابژههــای تصویــری بســیار بــه
دورانــد .بــه عقیــده مــن اینهــا کالبدشــکافی ســرد و عموم ـاً خشــن
ابژههــای تصویــری هســتند .فهرســتی از نشــانههای شــمایلنگارانه،
شــرحی نشانهشــناختی از نشــانههای یــک تصویــر ،فهرســتی
فرمالیســتی از شــکلها و رنگهــای یــک نقاشــی ،همگــی از همــان
نگریســتن حسابشــده ،سیســتماتیک و منضبطــی بهــره میبرنــد
کــه مــن در رابطــه بــا تصاویــر لینگچــی اســتفاده کــردم .رویکردهــای
رســمی ،نشانهشــناختی و شــمایلنگارانه ممکــن اســت خونســرد و
حتــی بیرحمانــه باشــند .آنهــا ایــن احســاس را ایجــاد میکننــد کــه
یــک تصویــر بــا گرفتــن یــک عنصــر ،در یــک آن ،کامــل شدهاســت؛
بــا جــدا کــردن عنصــر از زمینــه و حرکــت بــه ســوی عنصــر بعــد ،تــا
زمانــی کــه تمامــی عناصر ابــژه تصویــری از دیگــری تمییز داده شــده
باشــند .عناصــر ،نشــانهها و یــا ســمبلهای درون یــک تصویــر در ایــن
زمــان بازبینــی شــدهاند و تصویــر بــرای مطالعــات بعــدی آماده اســت.
بــرای مــن ایــن یکــی از فوایــد مهــم نشســت بــود :تماشــای خــودم
در حــال نگریســتن ،و دریافتــن ایــن موضــوع کــه چگونــه نگریســتن
متــداول( بــه چیزهــای «متــداول» ماننــد نقاشــی) میتوانــد بــا
کنشهــای تقویتشــده شــقاوت آغــاز شــود ،و چگونــه وضــوح یــک
شــرح تاریــخ هنــری خــوب ،بــرای مثــال ،میتوانــد بــا نوعــی تحلیــل
تصویــری حســاب شده،ســرد ،مانعشــونده و کالبدشــکافانه فراهــم
یــا تقویــت شــود -تحلیلــی کــه توهــم اساســی نظــارت را بــه وجــود
مــیآورد.
تحلیــل یــک تصویــر به شــیوهء متــداول ،تکــراری ،عــادی و القا شــده
توســط آمــوزش ،در تصویــر ایجــاد رنــج میکنــد و میــل بیننــده بــه
فهمیــدن را بــه عنــوان یــک میــل رنــجآور بیــان و هویــدا میســازد.
و در جــواب بــه تحلیــل تاریــخ هنــری یــا انتقــادی اجــازه میدهــد
پــا فراتــر گذارنــد و لــذت خــود را ایجــاد کننــد .دیالکتیکــی از تفســیر
دردنــاک و لــذت تفســیری در تاریــخ هنــر ،نظریــه و نقــد وجــود دارد
و اولیــن مرحلــه آن بیحرکتــی و کالبدشــکافی تصویــر اســت .درد و
لــذت از یکدیگــر تغذیــه میکننــد :تحلیــل رســمی یــا شــمایلنگارانه
میــل بیننــده را بــا افزایــش هــر لذتــی کــه در رنــج یــک تصویــر
میتوانــد یافــت شــود تغذیــه میکننــد :یــا بــه بیــان دقیــق ،در یــک
فرمــول ،تجزیــه و تحلیــل ،درد ِ تفســیر را بــه عنــوان لــذت تصویــر
تولیــد میکنــد.
بــرای مــن ،ایــن هــدف ســوم جذابتریــن و بــه طــور بالقــوه
گســتردهترین هــدف اســت .همچنــان دربــارهء آن و بــه گســترهای
کــه ممکــن اســت در آن قابــل بهکاربســتن باشــد فکــر میکنــم .بــه
وســعتی کــه ممکــن اســت لینگچــی نمونــهای از نــگا ِه تاریــخهنــری
بــه طــور کلــی ارائه دهــد ،میتوانــد انتقــادی عمیــق از رســوم نهادین
رشــتهء تاریــخهنــر باشــد :ســردی آن ،میــل شــدید آن بــه ســلطه بر
تصاویــر و دلبســتگیاش بــه تولیــد رنــج.
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 .۳ ۳مختصرتریــن خالصــه ،مدخــل ویکیپدیــا «بــرش آهســته» اســت کــه
در  ۱۶ژانویــه  ۲۰۱۲اضافــه شــد.
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 ۸آن هــدف بــا یافتههــای گــروه تحقیقاتــی توراندخــت همخوانــی دارد،
مقاصــد قانونــی لینگچــی :اثبــات ایــن امــر بــه قربانــی ،خانــوادهاش ،و عمــوم
کــه بــدن قربانــی ویــران خواهــد شــد و در جهــان پــس از مــرگ ادامــه در
مســیر خانــوادهاش بــرای او غیرممکــن خواهــد بــود.
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 ۱۱انتظــار دارم دیگــر اعضــای گــروه توراندخــت بــا پیشــنهادم در اینجــا
مخالفــت کننــد؛ جــراح پالســتیکی کــه بــا وی مشــورت کــردم میگویــد
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بــاز شــده اســت بــه نظــر بــرای نشــان دادن ضربــان قلــب قربانــی اســت،
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