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ــا  ــود ب ــاب خ ــنده( در کت ــگاه و نویس ــتاد دانش ــری )اس ــر نص امی
ــم  ــا رویکــرد عل ــی« ب ــر و چهــرة قربان ــاق زجــر: تصوی ــوان »ات عن
ــه  ــی ب ــان اسیدپاش ــر قربانی ــازه از تصاوی ــی ت ــه خوانش ــر ب تصوی
عنــوان بخشــی از فرهنــگ دیــداری مــا ایرانیــان پرداختــه اســت. 
در متــن حاضــر محمدحســین محمــدی )پژوهشــگر هنــر( دربــارة 
ــا ایــن  ایــن کتــاب و بخش هایــی از شــیوه های مواجهــة نصــری ب

ــردازد. ــو می پ ــه گفتگ ــر ب ــق تصاوی ــة منط ــر از دریچ تصاوی
محمدحســین محمــدی: نشــریة مــا در ایــن شــماره دربــارة کتــاب 
ــه  ــی ک ــا موضوع ــب ب ــام داده و متناس ــی انج ــر پژوهش ــاق زج ات
مــا داشــتیم کــه »رنــج در هنــر« بــود یکــی از منابعــی کــه بــرای 
مــا جالــب توجــه بــود همیــن کتــاب بــود. تجربــة دیــداری مــا از 
مشــاهدة تصاویــر قربانیــان اسیدپاشــی که یــک تجربة تکرارشــونده 
اســت ایــن پرســش را در ذهــن مــا بــه وجــود مــی آورد کــه نــگاه 
مــا بــه ایــن تصاویــر چگونــه اســت و ایــن تجربــه چــه ویژگی هایــی 
ــی،  ــق روانشناس ــوان از طری ــؤال را می ت ــن س ــه ای ــخ ب دارد؟ پاس
جامعه شناســی یــا حتــی فلســفة اخــالق جســتجو کــرد، امــا شــما 
در کتابتــان از طریــق دانــش تصویــر بــه ایــن موضــوع پرداخته ایــد. 
ســؤال اول ایــن اســت کــه چــرا اصطــالح اتــاق زجــر را از الکینــز  
برگرفتیــد و بــرای کتــاب انتخــاب کرده ایــد و ایــن اصطــالح چــه 

نســبتی بــا ایــن تصاویــر دارنــد؟ 
ــک  ــا کم ــه م ــه ب ــر چگون ــش تصوی ــه دان ــم این ک ــؤال دوم ه س
ــیم و  ــر برس ــن تصاوی ــق از ای ــش دقی ــک خوان ــه ی ــه ب ــد ک می کن
مفاهیــم تازه تــری را از مواجهــة بــا ایــن تصاویــر بــه دســت بیاوریــم؟ 
امیــر نصــری: مــن اول از تجربة شــخصی خودم شــروع کنــم و بعد بگویم 
کــه چــرا ایــن کتــاب را نوشــتم. دو نــوع تصویــر در فرهنــگ دیــداری مــا 
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ایرانی هــا وجــود دارد کــه این هــا بســیار تکثیــر و بازتولیــد می شــوند و 
تصاویــر بســیار دردناکــی هســتند. شــما در انــواع و اقســام خبرگزاری هــا 
ــان اسیدپاشــی اســت  ــر قربانی ــی تصاوی ــد. یک ــر را می بینی ــن تصاوی ای
ــا  ــا ب ــی کــه در هــر جــای دنی ــدام. درصورت ــر اع و دیگــری هــم تصاوی
توجــه بــه اخــالق رســانه ای و اخــالق تصویــر اگــر بخواهیــد ایــن تصاویر 
ــا  ــن محدودیت ه ــه ای ــود دارد ک ــی وج ــد محدودیت های ــر کنی را تکثی
مرتبــط بــا بحــث آزادی بیــان هم نیســت. شــما نمی توانیــد در امریــکا از 
یــک محکــوم بــه اعــدام یــک عکــس کامــل منتشــر کنیــد چه برســد به 
این کــه او را وقتــی کــه مثــال بــاالی چوبــة دار اســت بــه تصویــر بکشــید 
و بعــد هــم یــک تلقــی اســتتیکی و زیباشــناختی نســبت بــه ایــن مقولة 

مجازات داشــته باشــید. 
خــب مــن بــه ایــن تصاویــر ]اعــدام[ همیشــه نــگاه می کــردم و خیلــی 
ــم  ــتم ببین ــود می خواس ــده ب ــون آزاردهن ــود و چ ــده ب ــم آزاردهن برای
ــن  ــدم کــه ای ــر کــرد؛ و بعــد دی ــن تصاوی ــرای ای ــوان ب چــه کاری می ت
ربطــی هــم بــه گرایــش خبرگزاری هــای مختلــف هــم نــدارد و و وقتــی 
ــاًل  ــگاه کام ــک ن ــتند ی ــود را می فرس ــکاس خ ــا ع ــن خبرگزاری ه ای

زیباشــناختی بــه ماجــرای اعــدام دارنــد. 
محمدحســین محمــدی: حتــی بــا این کــه این هــا عــکاس ژورنالیســتی 

؟ هستند
ــد  ــگاه کنی ــما ن ــتند. ش ــتی هس ــکاس ژورنالیس ــه ع ــری:  بل ــر نص امی
خبرگــزاری فــارس، خبرگــزاری مهــر و خبرگزاری هــای دیگــر از 
ــه  ــد  و ایــن ب گرایش هــای مختلــف همــه یــک هم چنیــن دیــدی دارن
ــه ایــن ماجــرا. بحــث مــن  نظــر مــن یــک رویکــرد اخالقــی نیســت ب
راجــع بــه خــود مســألة اعــدام نیســت، بحــث مــن ایــن اســت کــه مــا 

ــم.  ــاب بدهی ــه آن  را بازت ــد چگون بای
و مــورد دوم یعنــی تصاویــر قربانیــان اسیدپاشــی اســت که تصاویــر آن ها 
بســیار بســیار دردنــاک اســت. بــاز اینجــا هــم ایــن رویکــرد اســتتیکی 
وجــود دارد. مــن فکــر می کنــم کــه شــاید اینجــا هــم اخــالق تصویــر 
رعایــت نمی شــود. ایــن مســأله باعــث کــه بخواهــم یــک کاری در ایــن 
زمینــه انجــام بدهــم. در مــورد اسیدپاشــی بحــث چهــره هــم بــرای مــن 
مهــم بــود یعنــی چهــره ای کــه تخریــب شــده؛ از بیــن تمــام عکس هــا 
ــه چهــار عکــس کــه در آن هــا قربانیــان اسیدپاشــی عکــس  رســیدم ب
ــره  ــک چه ــی ی ــتند، یعن ــت داش ــان را در دس ــی خودش ــرة قبل چه
ــت  ــن اهمی ــرای م ــده ب ــرة تخریب ش ــار آن چه ــده در کن تخریب نش

داشــت. 
بــه همیــن خاطــر رویکــرد علــم تصویــر یــا bildwissenschaft را انتخاب 
کــردم کــه یــک گرایــش بســیار جدیــد اســت کــه در بیســت ســال اخیر 
ــه  ــان شــکل گرفتــه و هنــوز حــوزة انگلیســی زبان ب در حــوزه آلمانی زب
طــور دقیــق بــا آن آشــنا نیســتند. در علــم تصویــر بحــث می شــود کــه 
مــا نمی خواهیــم صرفــاً بــه ارزش اســتتیکی یــا هنــری تصویــر بپردازیــم. 
یــک تصویــر می توانــد یــک شــناخت بــرای مــا بســازد کــه این شــناخت 
همــراه بــا یــک منطــق اســت و ایــن منطــق تصاویــر متفــاوت از منطــق 

کلمــات و منطــق زبــان اســت. 
محمدحســین محمــدی: و دربــارة عنــوان کتــاب چــرا ایــن عبــارت را از 

الکینــز بــر گرفتیــد؟ 
امیــر نصــری: الکینــز جملــة بســیار جالبــی دارد و اصــالً نــگاه رمانتیکــی 
ــا  ــز ب ــی کــه کتــاب چیســتی عکاســی الکین ــدارد. تقابل ــه عکاســی ن ب

کتــاب اتــاق روشــن بــارت  دارد و آن پاســخی کــه بــه بــارت می دهــد 
]البتــه مــن تمــام ایده هــای الکینــز را قبــول نــدارم[ امــا آن جملــه را از او 
گرفتــم و آن جملــه را مفهوم ســازی کــردم یعنــی این طــور نبــوده وقتــی 
الکینــز می گویــد: »عکاســی اتــاق زجــر اســت« مــن بخواهــم بگویــم که 
او چــه گفتــه، بلکــه در پایــان کتــاب گفتــم کــه تلقــی مــن از اتــاق زجــر 

چیســت و اتــاق زجــر چــه ویژگی هایــی می توانــد داشــته باشــد.
محمدحســین محمــدی: دربــارة ویژگــی ای کــه اتــاق زجــر بایــد داشــته 
ــر  ــدم ام ــد. شــما از تق ــی ده ــتتیکی رخ م ــراً در حــوزة اس باشــد ظاه
اســتتیکی بــر امــر اخالقــی در جایــی این طــور نوشــته اید: »مــادام کــه 
نســبت بــه بازنمایــی تروما نگــرش اســتتیکی نداشــته باشــیم نمی توانیم 
بــرای عــدم بازنمایــی آن هــا بــه اخــالق متوســل شــویم«. منظور شــما از 

ایــن جملــه چــه بــوده اســت؟
امیــر نصــری: ایــن خــودش می توانــد یــک تــز باشــد، نگــرش اســتتیکی 
فی نفســه نگــرش بــدی نیســت نســبت بــه یــک ماجــرا چــون مــا االن 
بخشــی از آن چیــزی را کــه تحــت مفهــوم رنــج می شناســیم برآمــده از 
یــک نگــرش اســتتیکی اســت. مثــالً تلقــی نقاشــان از مفهــوم پاتــوس 
خیلــی تأثیرگــذار اســت بــر تلقــی کــه مــا امــروز می توانیــم از مفهــوم 
رنــج داشــته باشــیم. امــا آیــا ایــن نگــرش اســتتیکی می توانــد از نگــرش 
اخالقــی عــدول بکنــد یــا نــه؟ و ایــن مهــم اســت کــه آن نگــرش اخالقی 
چگونــه نگرشــی باشــد، مــا گرایش هــای مختلــف اخالقــی داریم درســت 
همان طــور کــه نگرش هــای مختلــف اســتتیکی داریــم. مــن در مقدمــه 
ــی را  ــک قربان ــج ی ــم رن ــا می توانی ــا م ــه آی ــردم ک ــن طــور بحــث ک ای
بــه ایــن صــورت بازنمایــی بکنیــم یــا اصــالً بازنمایــی نکنیــم؟ و آن جــا 
گفتــه ام کــه بارهــا و بارهــا پیش تــر دربــارة ایــن مســأله صحبــت شــده 
مثــل عکاســی از جنــگ، عکاســی از قربانیــان و ...ٌ؛ اصــالً اســتعاره هانــس 
بلومنبــرگ  را بــه کار بــردم :»آدم هــای کشتی شکســته«، و ایــن بحــث 
کامــالً جدلی الطرفیــن اســت یعنــی مــا بــرای هــر دو طــرف می توانیــم 
دالیلــی بیاوریــم. یعنــی مــا می توانیــم دالیلــی بیاوریــم کــه بازنمایــی 
ــی  ــم دالیل ــی اســت و از آن ســو می توانی ــک کار اخالق ــر ی ــن تصاوی ای
ــا  ــن در اینج ــی نیســت. م ــر اخالق ــن تصاوی ــی ای ــه بازنمای ــم ک بیاوری
خواســتم تــا ایــن فراینــد را تفســیر کنــم یعنــی وارد قضــاوت اخالقــی 
بــودن یــا نبودنــش نشــدم بلکــه خواســتم ایــن پیشــنهاد را بدهــم کــه 
ــر  ــر را از منظــر علــم تصوی ــارغ از ایــن موضــوع بیاییــم و ایــن تصاوی ف
ببینیــم و مشــاهده کنیــم کــه ایــن تصاویــر چــه امکان هایــی را بــه مــا 
می دهنــد و از ایــن امکان هــا چــه نتایجــی را می توانیــم متصــور شــویم. 
خــب مثــالً پرداختــن بــه مفهــوم چهــره و تلقی هایــی کــه از ایــن مفهوم 
وجــود دارد، نامتناهــی بــودن چهــره، مســألة چهرة قبلــی و بعــدی و ... از 

مســائلی اســت کــه می توانیــم بــه آن هــا اشــاره کنیــم. 
محمدحســین محمــدی: فکــر کنــم در پاســخ بــه ایــن چیــزی که شــما 
ــما  ــه ش ــی ک ــه جای ــم ب ــاره کن ــد اش ــد بای ــن می خوانی جدلی الطرفی
ــر شمایل شــکنی مضاعــف اســت.  گفته ایــد عــدم بازنمایــی ایــن تصاوی
آیــا شمایل شــکنی مضاعــف یــک کار غیــر اخالقــی محســوب می شــود؟

ــف  ــم شمایل شــکنی مضاع ــر مي کن ــن فک ــاً. م ــه لزوم ــر نصــری: ن امی
یعنــی کــه ایــن عکس هــا یــک پیامــی را می تواننــد منتقــل بکننــد کــه 
جلــوی آن را می گیریــم. امــا بــه شــرط آن کــه مــا یــک نــگاه اســتتیکی 
ــگاه  ــک ن ــد ی ــا می توانن ــن عکس ه ــاً ای صــرف نداشــته باشــیم طبیعت
ــی  ــک قربان ــه ی ــا ک ــن عکس ه ــون در ای ــند، چ ــته باش ــی داش اخالق
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اسیدپاشــی چهــرة قبلــی و چهــرة فعلــی خــودش را در یــک قــاب نشــان 
ــی داشــته باشــد.  ــام اخالق ــک پی ــد ی ــد می توان می ده

محمدحســین محمــدی: وقتــی شــما بــه ســراغ دانــش تصاویــر می روید 
خــب از هــر تصویــری می توانیــم ســخن بگوییــم. دیگــر لزومــاً محــدود 
بــه آثــار هنــری نیســتیم. ایــن کــه عکس هــا از یــک رویــداد واقعــی خبر 
می دهنــد بــا رنجــی کــه مــا در ســایر آثــار هنــری می بینیــم مثــل آثــار 
کاراواجــو یــا مجســمة الئوکــون و آثــار دیگــر، آیا تفاوتــی ایجــاد می کند. 
ــاص  ــی  خ ــک ویژگ ــن ی ــا ای ــد؟ آی ــاس تر می کن ــا را حس ــن م ــا ای آی

عکاســی اســت کــه وارد ایــن تصاویــر می شــود؟
امیــر نصــری: طبیعتــاً هــم ویژگــی خــاص عکاســی اســت و هــم این کــه 
بــه طــور کلی تــر بســتگی بــه منظــر مــا دارد. یعنــی دیــدن یــک کار از 
کاراواجــو و خشــونتی که در کار او هســت از خشــونت بســیاری از تصاویر 
ــار  ــک ب ــم ی ــا نمی توانی ــد. م ــر باش ــناک تر و دردناک ت ــتند هراس مس
ارزشــی بــر ایــن موضــوع بگذاریــم کــه چــون ایــن یــک تصویــر واقعــی و 
ژورنالیســتی اســت حساســیت برانگیزتــر اســت. مــا وقتــی از دریچه علم 
تصویــر بــه آثــار هنــری هــم نــگاه کنیــم در آن جــا تصویــر بــودن آن اثــر 
اســت کــه بــرای مــا مــالک اســت نــه این کــه یــک اثــر هنــری اســت. 
ــا دورة  ــک نقاشــی رنسانســی ی ــه ی ــم ب ــه همــان ســان کــه می توانی ب
ــور فکــر بکنیــم.  ــه یــک عکــس آمات ــگاه بکنیــم می توانیــم ب ــاروک ن ب
یعنــی مهــم نیســت چــه کســی ایــن تصویــر را خلــق کــرده بلکــه مهــم 
ایــن اســت کــه چــه منطقــی پشــت ایــن تصاویــر هســت. مــا آن منطــق 
ــی و ارزشــیابی هنــری اینجــا  می خواهیــم تحلیــل کنیــم یعنــی ارزیاب

مــالک نیســت. 
ــی  ــالح زیباشناس ــو از اصط ــارة کاراواج ــدی: درب ــین محم محمدحس
ــن  ــدن ای ــا دی ــه ب ــم ک ــن بگوی ــر م ــود. اگ ــتفاده می ش ــمئزاز اس اش
ــالق  ــة اخ ــواه وارد مقول ــواه  ناخ ــا خ ــوم آی ــمئز می ش ــا مش عکس ه
شــده ام؟ و از ســوی دیگــر اگــر ایــن ترومــا را از دریچــة مبحــث امــر واال 
نــگاه کنیــم چــه؟ آیــا نوعــی لــذت منفــی یــا لــذت تــوأم بــا درد در اینجا 
وجــود دارد؟ در مواجهــة بــا ایــن عکس هــا آیــا داریــم گونــه ای از امــر واال 

ــم؟  ــه می کنی را تجرب
امیــر نصــری: امــر واالیــی کــه مــا در قرن بیســتم بــا ان روبه رو می شــویم 
یــک امــر دیگــری اســت. بــه نظــرم اینجــا وارد مقولــة امــر واال نشــویم اما 
بحــث ترومــا را می توانیــم مطــرح کنیــم. بحــث ترومــا یــک بحــث کاماًل 
جــدی اســت و مــا وقتــی کــه بــا تصویــر قربانیــان اسیدپاشــی مواجــه 
ــا کســانی مواجــه شــده ایم کــه یــک زخــم خیلــی  می شــویم یعنــی ب
عظیمــی داشــته اند و ایــن زخــم عظیــم هــم یــک نمــود بیرونــی در آن 
چهــرة تخریب شــده دارد و هــم یــک وجــه درونــی دارد کــه به نظــرم این 
وجــه درونــی خیلــی جدی تــر از صــورت تخریب شــدة بیرونــی اســت. مــا 
تنهــا یــک ظاهــر را داریــم می بینیــم در حالی کــه ایــن یــک روان زخــم 
اســت. ایــن را نبایــد بــه یــک زخمــی کــه در ســطح پوســت وجــود دارد 
ــد. بخــش اعظــم آن  ــت می کن ــن کفای ــم همی ــم و بگویی ــل بدهی تقلی
ــی  ــم وقت ــه بگوی ــود ک ــن ب ــن ای ــالش م ــت و ت ــان اس ــم پنه روان زخ
ــه ســطح ظاهــر  ــا صحبــت می کنیــم تمــام کار خــود را ب ــارة تروم درب
تقلیــل ندهیــم. بــه همیــن خاطــر مثــالً از بحــث پوســت کــه صحبــت 
کــردم گفتــه ام کــه تنهــا یــک معنــای پوســت آن معنــای ظاهــری آن 
اســت و معانــی دیگــری هــم می تــوان بــرای پوســت متصــور شــد. حــاال 
نکتــه ای کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه بازنمایــی ایــن تصاویــر بازنمایی 

تروماســت ولــو آن کــه ســطح ظاهــری ترومــا باشــد. بــه همین خاطــر آن 
گروهــی کــه معتقدنــد کــه ترومــا را نبایــد بازنمایــی کــرد مثــل کســانی 
کــه مخالــف انتشــار عکس هــای آشــوویتس بودنــد، بــه ایــن نکتــه توجه 
ندارنــد و همیشــه مــی خواهنــد آن را پنهــان بکننــد حــال آن کــه ایــن 
ــن اســت  ــا ای ــراس این ه ــف اســت. ه ــوع شمایل شــکنی مضاع ــک ن ی
ــت  ــت و عظم ــر آن ابه ــود دیگ ــر ش ــر منتش ــن تصاوی ــی ای ــه وقت ک
ــود  ــل می ش ــود و تبدی ــازی می ش ــی رود. عادی س ــت م ــته از دس گذش
بــه یــک امــر اســتتیکی یــا یــک امــر روزمــره. مــن خــودم تــا قبــل از 
این کــه اردوگاه آشــوویتس را از نزدیــک ببینــم از آن یــک تصــور عجیــب 
ــن آن  ــرای م ــوویتس ب ــر آش ــدم دیگ ــد از بازدی ــتم و بع ــی داش و غریب
صــورت گذشــته را نداشــت. صــورت واقعی تــری پیــدا کــرد هرچنــد کــه 
نهایتــاً آشــوویتس هــم تبدیــل شــد بــه یــک امــر توریســتی. آن هــا هــم 
ــه یــک امــر روزمــره  ــل ب از همیــن می ترســیدند کــه آشــوویتس تبدی
شــود امــا خــب بــه نظــر مــن روزمرگــی خیلــی بهتــر از آن اســت کــه ما 

شمایل شــکنی مضاعــف بکنیــم. 
ــی از  ــه یک ــد ک ــما داری ــردی ش ــک رویک ــدی: ی ــین محم محمدحس
ــه  ــما ب ــه ش ــا ک ــت. آن ج ــاب اس ــن از کت ــة م ــورد عالق ــای م بخش ه
ــن  ــطة ای ــه واس ــا ب ــن عکس ه ــه ای ــد. ک ــس از پرداخته ای ــش از/ پ پی
ــده اند  ــت ش ــک روای ــری دارای ی ــان خب ــوندة عکاس ــرد تکرارش رویک
چــون عــکاس زمــان را وارد عکــس کــرده اســت. درســت اســت کــه مــا 
خــود رویــداد یعنــی آن لحظــة اســید پاشــیدن را ندیدیــم امــا بــا تصویــر 
قبــل و بعــد از رویــداد، روایتــی از ایــن رویــداد بــرای مــا نقــل می شــود. 
ــه مــا چــه  ایــن عکس هــا حــاوی یــک روایــت شــده اند. ایــن روایــت ب

ــد؟ ــد بگوی می خواه
ــه خــود را  ــر در خودشــان روایــت مختــص ب ــن تصاوی ــر نصــری: ای امی
ــی را  ــازة زمان ــاب دو ب ــک ق ــد در ی ــما می توانی ــه ش ــن ک ــد. همی دارن
ببینیــد، همین طــور کــه می توانیــد یــک چهــرة کامــل و یــک چهــرة 
تخریب شــده را در کنــار هــم ببینیــد و ایــن امــکان مقایســه را داشــته 
باشــید، ایــن می توانــد ذیــل مفهــوم روایــت بگنجــد. اینجــا مــن ایــن را 
ــدی  ــة کار ان ــی before/after و نمون ــر تبلیغات ــا تصاوی مقایســه کــردم ب
وارهــول  را هــم آوردم. یعنــی مــا بــرای یــک جراحــی بینــی مــا تصویــر 
ــا  ــد ب ــم و بع ــالً اغراق شــده نشــان می دهی ــة کام ــک زاوی ــی را از ی قبل
نشــان دادن تصویــر بعــدی می خواهیــم یــک ارزشــگذاری بکنیــم. ایــن 
الگــو شــاید بــه شــکلی ناخــودآگاه در تصاویــری کــه از ایــن افــراد تهیــه 
شــده وجــود دارد و مــا می توانیــم ایــن تصاویــر را از ایــن منظــر ببینیــم.

محمدحســین محمــدی: جایــی گفتیــد کــه چهــرة دوم یــا همــان چهرة 
ــی  ــرة اجتماع ــر چه ــی دیگ ــه عبارت ــا ب ــک ی ــک ماس ــده ی تخریب ش
جدیــدی اســت کــه جامعــه می خواهــد بــه این هــا بدهــد. ایــن 
دقیقــاً یعنــی چــه؟ ایــن یعنــی مــا دیگــر ایــن افــراد را نمی بینیــم یــا 
ــا جامعــه می خواهــد ببینیــم؟ می خواهیــم آن هــا را آن طــور کــه مــا ی

امیــر نصــری: ببینیــد خــب زیرعنــوان کتــاب »تصویــر و چهــرة قربانــی« 
ــی  ــرة اجتماع ــک چه ــا ی ــه ب ــراد در جامع ــی اف اســت. حضــور اجتماع
ــا چهــرة قبلــی یــا چهــرة خصوصــی افــراد  اســت کــه ممکــن اســت ب
ــن  ــد ای ــی بســته تر باش ــه فضــای اجتماع ــد. هرچ ــته باش ــاوت داش تف
ماســک بیشــتر نمــودار می شــود و ایــن ماســک خودش را بیشــتر نشــان 
می دهــد. جامعــه ماســک های مختلفــی را بــه افــرادش اهــدا می کنــد و 
در ایــن ماســک یکــی از مــوارد قربانــی بــودن اســت. مــا راجــع بــه قربانی 
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اسیدپاشــی صحبــت می کنیــم و اســم ایــن آدم هــا دیگــر بــرای مــا مهــم 
ــی،  ــی، قربان ــم، قربان ــا می زنی ــه این ه ــگ ب ــک ان ــدام ی ــا م نیســتند. م
قربانــی. ایــن همــان چیــزی اســت کــه بســیار دردنــاک می توانــد باشــد. 
محمدحســین محمــدی: یعنــی بــدون ایــن صفــت قربانــی دیگــر ایــن 

ــد حضــور اجتماعــی داشــته باشــد؟ ــرد نمی توان ف
امیــر نصــری: نــه نمی توانــد حضــور اجتماعــی داشــته باشــد. در یکــی 
از عکس هــا آورده ام دربــارة نــگاه جامعــه بــه آن فــردی کــه اسیدپاشــی 
شــده، گاهــی نــگاه از ســر ترحــم اســت، گاهــی از ســر تــرس، یــک وقت 
هــم نــگاه از ســر لــذت اســت، یعنــی نگاه هــای متفــاوت وجــود دارد امــا 
ــی  ــم قربان ــود و آن ه ــه می ش ــوان خالص ــک عن ــل ی ــا ذی ــة این ه هم
بــودن اســت. انــگار قربانــی بــودن تبدیــل بــه یــک جــزء ذاتــی ایــن افراد 

شــده اســت.
محمدحســین محمــدی: اگــر مــا در ایــن عکس هــا، تصویــر قبلــی آن هــا 
نبینیــم و فقــط تصویــر فعلــی آن هــا را ببینیــم اثرگــذاری ایــن عکس هــا 

ــد؟ ــر می کن تغیی
امیر نصری: به نظر من کمتر دردناک است. 

محمدحســین محمــدی: پــس مــا داریــم بــر درد عکــس، چــه ســوژه و چــه 
مخاطــب می افزاییــم؟

امیــر نصــری: بــه نوعــی بلــه. دردناکــی آن هــم بــه ایــن دلیــل اســت کــه آن  
چهــرة قبلــی دیگــر نیســت و دیگــر بــاز نمی گــردد. مثــل عکس هایــی کــه 

جنبــة نوســتالژیک بــرای مــا دارنــد. مثــل یــک عکــس یــک فــرد متوفــی.
محمدحسین محمدی: که بارت هم به این اشاره کرده است.

امیــر نصــری: بلــه دقیقــاً بــارت هــم بــه ایــن اشــاره کــرده، یعنــی نکتــه ای 
کــه در اینجــا وجــود دارد ایــن اســت کــه عکاســی یک جــور مــرگ مضاعف 
ــگاه  ــه عکــس او ن ــی ب ــرده و وقت ــه او م ــم ک ــا می دانی ــی م می شــود. یعن
می کنیــم بــه نحــو مضاعــف بــرای مــا می میــرد. ایــن نســبتی اســت کــه 
بیــن عکاســی و فقــدان وجــود دارد. انــواع فقــدان داریــم کــه یکــی مرگ 
اســت. یکــی دیگــر از دســت دادن چهــره، یکــی از دســت دادن جوانــی 
ــم.  ــم می بینی ــان داری ــای قبلی م ــا در عکس ه ــه م ــت ک ــادابی اس و ش
بــه خاطــر همیــن نســبت عکاســی و فقــدان اســت کــه مفهــوم زجــر 
دارد شــکل می گیــرد، زجــر الزامــاً شــکنجه نیســت بلکــه از دســت دادن 

اســت. ایــن فقــدان اســت کــه در اینجــا اهمیــت می یابــد.
ــل  ــم منتق ــب ه ــه مخاط ــر ب ــن زج ــا ای ــدی: آی ــین محم محمدحس
می شــود یــا این کــه مــن نگرش هــای مختلفــی می توانــم داشــته باشــم 
کــه یکــی از آن هــا ممکــن اســت صرفــاً یــک رنــج باشــد کــه مــن هــم 

تجربــه اش بکنــم؟
امیــر نصــری: واقعیتــش ایــن اســت کــه نمی توانــم پاســخ بدهــم چــون 
مخاطبــان مختلــف بــا رویکردهــای مختلــف می تواننــد بــا عکــس مواجه 

بشوند.
ــن  ــه م ــج ب ــه آن رن ــود دارد ک ــش وج ــدی: امکان ــین محم محمدحس

ــل بشــود؟ منتق
امیــر نصــری: بــه نظــرم می شــود اتفاقــاً، بــه نظــرم خیلــی دردناک اســت 
دیگــر. ببینیــد ژرژ باتــای  از آن ماجــرای شــکنجه و مــرگ چینــی که به 
آن مــرگ هــزار زخــم می گوینــد عکس هایــی داشــت امــا آن عکس هــا 

ــگاه نمی کــرد. ــت ن را می گذاشــت در جیبــش و هیچ وق
محمدحســین محمــدی: همــان کــه در اشــک های اروس بــه آن اشــاره 

کــرده اســت.
امیــر نصــری: بلــه. یعنــی رنــج دیگــری رنــج مــن هــم اســت و ایــن 
یعنــی دیــدن ایــن عکس هــا خیلــی دردنــاک اســت امــا زیــاد دیــدن 
ــد  ــادم می آی ــن ی ــرد. م ــن می ب ــرش را از بی ــا آن تأثی ــن عکس ه ای
ــود  ــان اسیدپاشــی منتشــر شــده ب ــه عکــس قربانی ــل ک ــه آن اوای ک
ــانه های  ــا و رس ــی روزنامه ه ــا، یعن ــرای آدم ه ــود ب ــاک ب ــی دردن خیل
ــی چــاپ  ــا اصالحات ــا ب ــد ی ــا را چــاپ نمی کردن ــن عکس ه ــی ای چاپ
می کردنــد چــون بســیار بســیار دردنــاک بــود امــا خــب بعــداً دیدیــم 
ــه ایــن  عکس هــا فروکــش کــرد.  کــه حساســیت اجتماعــی نســبت ب
ــه  ــدازه ک ــر ان ــت. ه ــن اس ــم همی ــا ه ــی از مصیبت ه ــب یک ــه خ ک
بیشــتر شــما تصاویــری از ایــن ســنخ نــه فقــط اسیدپاشــی را منتشــر 
ــود.  ــر می ش ــا کمت ــه آن ه ــبت ب ــی نس ــیت اجتماع ــی حساس می کن

پی نوشت
 James Elkins .1 )1۹55م، مورخ و منتقد هنر امریکایی( 

 Roland Barthes  .2 )1۹15-1۹۸۰م، نظریه پــرداز ادبــی، فیلســوف، منتقد 

ــناس فرانسوی( و نشانه ش
Hans Blumenberg   .3 )1۹۲۰-1۹۹6م، فیلسوف آلمانی(

Andy Warhol   .4 )1۹۲۸-1۹۸7م، هنرمند امریکایی (

Georges Bataille   .5 )1۸۹7-1۹6۲م، فیلسوف فرانسوی(


