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آنچــه در ادامــه می  آیــد یــک تجزیــه و تحلیــل معمــول از مطالــب 
تصویــری نیســت، بلکــه تحلیلــی اســت کــه ســعی دارد دربــاره خــود 
ــه  ــت مطالع ــارکتی در جه ــن مش ــد. هم  چنی ــزی بگوی ــل چی تحلی
تصاویــر منســوب بــه لینگچی اســت کــه در زبان انگلیســی »مــرگ از 
هــزار بــرش« نامیــده می  شــوند. بــا این حــال، مشــارکت مــن محدود 
و جزئــی اســت. دیگــران دربــاره زمینــه اجتماعــی و سیاســی تصاویــر 
لینگچــی نوشــته  اند و مــن از تاثیــر غریــب آن بــر درک سوررئالیســم.  
ــی از از  ــم تاریخ ــرای فه ــی  ها ب ــوع از بررس ــن آن ن ــده م ــه عقی ب
لینگچــی و ایــن پرســش جدیدتــر کــه در اوایــل ســده بیســتم بــرای 
ــز هنجارشــکن  محســوب می  شــد  ــی مشــخص، چــه چی بینندگان
حائــز اهمیــت هســتند. تصاویــر لینگچــی پیچیده  انــد و نقش  هــای 
ــا،  ــت ه ــوی، سوررئالیس ــان فرانس ــا عکاس ــادان ت ــی را از ج متنوع
روانشناســان، و اخیــراً منتقــدان مختلفــی از جورجــو آگامبــن تا جرج 

ــد.  ــر می  گیرن ــان را در ب ــدی اوبرم دی
ســهم مــن از مطالعــه تاریخــی تصاویــر لینگچــی مطالعــه  ای تمامــاً 
تجربــی اســت: قصــد دارم بــه طــور خاصــه لحظــه بــه لحظــهء یــک 
مراســم اعــدام لینگچــی تــا لحظــه قطــع عضــو نهایــی را شــرح دهم. 
چنیــن مطالعــه  ای پیشــتر صــورت نگرفته  اســت و مــن چنــد نقطــه 
را در تحلیــل کــه حــدس و گمــان   هســتند مشــخص کــرده  ام. ایــن 
تحلیــل هم  چنیــن محــدود بــه ســه ســکانس اســت کــه بــا جزئیــات 
کافــی شناســایی شــده  اند، بــدان معنــا کــه تنهــا در چنــد مــورد از 
آخریــن لینگچــی هایــی کــه در ســال 1۹۰۵ در شــانگهای انجام شــد 
صــدق می  کننــد.  بــه عــاوه، مــن تحلیــل خــود را مختصــر کــرده  ام 
تــا بــا محدودیت  هــای ایــن کتــاب در تعــداد بازتولیــد در هــر فصــل 
همــراه باشــم. یــک تحلیــل جامــع از متــد دقیــق لینگچی   حــدودا به 
چهــل تصویــر نیــاز دارد، بیشــتر از آن چــه می  تــوان در ایــن کتــاب 
گنجانــد. پــس آنچــه مــن بررســی می  کنــم تنهــا نمونــه یــک بحــث 

جامــع اســت. 

مایلــم در مــورد خــود تحلیــل نیــز چیــزی بگویــم. مــن عاقمنــدم 
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 دهنــده  ام تنها 
نــگاه مختصــری بــه ایــن تصاویــر انداخته  انــد، و چندیــن نفــر تصاویر 
را زمانــی کــه قصــد صحبــت به مــدت طوالنــی داشــته انــد از صفحه 
ــی مــدت  ــدن طوالن ــزوم دی ــا را از ل ــا م ــد، ت نمایــش حــذف کرده  ان
آنهــا خــاص کننــد. همیــن نکتــه را نیــز می  تــوان دربــارهء نویســنده 
ــن  ــار ای ــتین ب ــرای نخس ــه ب ــای، ک ــناس، ژرژ بات ــد سرش و هنرمن
تصاویــر را منتشــر کــرد گفــت. تصاویــر مذکــور پیش  تــر بــه صــورت 
اجمالــی دیــده می  شــدند. نــگاه می  کنــی، در خــود می  پیچــی، و ســر 
بــر می  گردانــی. کنجــکاو بــودم کــه اگــر بــا توجــه مــداوم یــک دکتــر 

یــا یــک جــاد نــگاه کنــم چــه اتفاقــی می  افتــد.
ــا نگاهــی ثابــت دیــده می  شــوند، چیــزی از  چــرا؟ وقتــی تصاویــر ب
قــدرت اصلــی خــود را از دســت می  دهنــد و از راه  هایــی دیگــر کســب 
قــدرت می  کننــد. باتــای نیــاز داشــت تصاویرش هنجارشــکن باشــند 
ــردم( هنجارشــکنی  ــر اشــاره ک ــه  ای دیگ ــه در مقال و )همان  طــور ک
تبدیــل بــه یک شــرط اصلــی در هنر پســا سوررئالیســت شدهاســت. 
ایــن نکتــه برخــی از مقــاالت ایــن کتــاب را القــا می  کنــد. چــه اتفاقی 
ــودن دســت  ــر از هنجارشــکن ب می  افتــد، هنگامــی کــه ایــن تصاوی

می  کشــند، یــا بــه طــرز غیرمنتظــره  ای هنجارشــکن می  شــوند؟
در نهایــت، ایــن پرسشــی اســت کــه مــن در برابــر خــود و هــر کــس 
ــه ایــن  ــج را مطالعــه می  کنــد می  نهــم. چــرا مــا ب کــه بازنمایــی رن
تصاویــر می نگریــم؟ آنهــا چــه تاثیــری بــر مــا، و دیگــران می  گذارنــد؟ 
ــه  ــددا ب ــاب مج ــن کت ــه در ای ــردی ک ــت، در میزگ ــان نشس در پای
چــاپ رسیده  اســت، مــن ایــن ســوال را از ســر خود  انعکاســی مطــرح 
کــردم. کنجــکاو بــودم کــه چــرا گــروه توراندخــت  ایــن تصاویــر را 
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ــده  ــاز س ــون، در آغ ــه، اکن ــن مطالع ــوم ای ــد؟ مفه ــه می  کن مطالع
جدیــد، چیســت؟ اکثــر مــا در نشســت بــا تاریخچــهء ایــن تصاویــر 
آشــنا بودیــم- کــه بیــش از 1۰۰ ســال پیــش در چیــن تولیــد و در 
فرانســهء پیشــاجنگ جمــع  آوری و منتشــر شــده  اند. بعضــی اشــاره 
ــا  ــد، ت ــه می  کنن ــرای واســازی مطالع ــر را ب ــن تصاوی ــه ای ــد ک کردن
دریابنــد بــرای بیننــدگان در فرانســه و چیــن چــه معنایی داشــته  اند. 
دیگــران، همچــون جــروم بورگــون، که بیــش از هرکســی دربــاره این 
تصاویــر نوشته  اســت، گفــت دلیــل عاقمنــدی وی بــه ایــن تصاویــر 
بــه عنــوان ســند پایــان یــک دوره طوالنــی ســنت بورســیهء حقوقــی 
چیــن  اســت. هرکــدام از مــا انگیزه  هــای متفاوتــی داشــتیم. بــه نظرم 
یــک عــدم کلــی انعــکاس دربــاره نقش  هــای خودمــان وجود داشــت: 
دلیلــی کــه مــا، در مقــام فــرد و گــروه، بــه آن تصاویــر به  خصــوص و 
بــه آن لحظــهء تاریخــی به  خصــوص عاقمنــد بودیــم. همانطــور کــه 
می  تــوان در میزگــرد پایان  بنــدی ایــن کتــاب دیــد، انعــکاس چندانی 
دربــاره آن موضــوع بــه چشــم نمی  خــورد، 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 سیســتماتیک  تر 

و آهســته  تر.
ــا  ــه وجــود دارد، هدفــی کــه ت ــن مقال ــرای ای هــدف ســومی هــم ب
زمانــی کــه اولین پیش  نویس را ننوشــتم انتظــارش را نداشــتم و آن را 
بســط نــداده بــودم. فکــر می  کنــم رونــد آهســته و گاهــی مشــقت  بار 
تماشــای مرحلــه بــه مرحلــهء  لینگچــی بــا تحلیــل دیــداری معمول 
کــه در کاس هــای تاریــخ هنــر در سراســرجهان بــر هــر تصویــری 
اعمــال می  شــود تشــابهاتی دارد. در »ژرف  خوانــی« یــک تصویــر، چــه 
تحلیلــی قــراردادی، یــا تحلیــل ترکیب  بنــدی، آیکونوگرافــی، یــا هــر 
نــوع مشــاهدهء دقیــق دیگــر، چشــمان دانش  آمــوز یــا دانشــجو بایــد 
آهســته و بــه طــور سیســتماتیک بــر تصویــر حرکــت کنــد، از هیــچ 
ــی  چیــز چشــم پوشــی نکنــد، همــه چیــز را دریافــت کنــد و معان
ــا در آن  ــازد. تنه ــد س ــدی و قاعده  من ــه بن ــر را طبق ــی تصوی اساس
صــورت، در ســیر آموزشــگری  تصاویــر، می  تــوان گفــت کــه امــکان 
ادامــه و ســاخت تفاســیر جدی وجــود دارد. آنچــه مــن در ژرف  خوانی 
ــکافی   ــوه کالبدش ــه نح ــت ک ــن اس ــم ای ــی دریافت ــر لینگچ تصاوی
ــه  ــا کالبدشــکافی هم ــا از نظــر ســاختاری ب ــا در آن عکس  ه بدن  ه
تصاویــر توســط یک چشــم سیســتماتیک، منطقــی و کامل همســان 
اســت. نتیجه  گیــری مــن ایــن اســت کــه تحلیــل دیــداری یــک قــدم 
بی  طــرف، غیــر مســتدل و مقدماتــی در درک تصاویــر نیســت بلکــه 
می  توانــد کالبدشــکافی خشــک و خونســردانه تصویــر باشــد: عملــی 
قدرتمنــد، تهاجمــی و ویرانگــر کــه تصویــر را از خودش جــدا می  کند، 
آن را تکــه تکــه   کــرده و آن را بــا اندام  هــای مقطــوع، درمانــده و آمــاده 
بــرای تفســیر رهــا می  کنــد. در اینجــا بنــا بــر محدودیت  هــای ایــن 
ــه  ــام »آن  چ ــه ن ــی ب ــردازم. در کتاب ــدان می  پ ــی ب ــا کم ــاب تنه کت
ــژه، ایــن تحلیــل را  ــا ایــن رســانهء وی عکاســی اســت « در رابطــه ب
گســترش بیشــتری داده  ام.  )از دیگــر موتیــف هــای نشســت ایــن بود 
ــه تفکــر در مــورد رســانه   مــورد مطالعه  مــان  ــا بســیار کــم ب کــه م

پرداختیــم، گویــی پیــام در اهمیــت از رســانه   پیشــی گرفته  اســت.(

تجزیه وتحلیل روش لینگچی
1.لینگچــی بــا برداشــتن ســینهء چــپ قربانــی آغــاز می  شــود. ایــن 
اتفــاق به  خصــوص در اســایدهایی بــزرگ ضبــط شــده اســت)تصویر 
شــمارهء 1(.  تصویــر بزرگ  تــر متعلــق بــه یکــی از استریوســکوپ  ها 

. ست ا
یــک بــرش بســیار تمیــز پوســت، چربــی ســطحی و عضلــه ســینه 
ــن  ــا ای ــی  دارد. در اینج ــرغ شــکل برم ــک محــدوده تخــم م را در ی
ــات اســت. منطقــی اســت اگــر  رویــه مشــابه کنــدن پوســت حیوان
ــاف   ــت. غ ــی بوده  اس ــاد قصاب ــص ج ــا تخص ــم منش ــور کنی تص
ــان  ــده  ای، همچن ــای میان  دن ــا و ماهیچه  ه ــاننده دنده  ه ــراق   پوش ب
دســت  نخورده  اند، اتفاقــی کــه در کنــدن پوســت یــک حیــوان هــم 
مشــترک اســت. تنهــا باریکــه کوچکــی از خــون به چشــم می  خــورد. 
ــزی  ــدار خونری ــرد، مق ــورت پذی ــی ص ــه خوب ــت  کندن ب ــر پوس اگ

بســیار کــم خواهــد بــود.
۲ در اســایدهای بعــد، ســایر برش  هــا صــورت گرفته  انــد )تصویــر۲، 
بــاال(.  غــاف برداشــته و دنده  هــا نمایــان شــده  اند و بــازو در ناحیــه 

بــاالی مفصــل آرنــج گشــوده شده  اســت.
روزنــهء عدســی  وار ایجــاد شــده را بــا پیــکان نمایــش داده  ام. همیــن 
ــت.  ــم دیده  شده  اس ــری ه ــای دیگ ــای لینگچی  ه ــکل در عکس  ه ش
اکنــون پنجمیــن و ششــمین دنــده رو بــه بــاال خــم شــده  اند، و رأس 
قلــب دقیقــا پشــت آنهــا قــرار دارد، کــه تنهــا بــا الیــه نازکــی از غاف 
محافظــت شــده اســت. ایــن امــکان وجــود دارد کــه هــدف از ایــن 
ــب  ــوده باشــد. رأس قل ــرد ب ــب ف ــان قل ــردن ضرب ــرش، آشــکار ک ب
احتمــاال در محلــی قــرار دارد کــه بــا پیــکان بــدان اشاره  شده  اســت.

در همیــن عکس)تصویــر۲، بــاال( ناحیــهء جلــوی بــازوی فــرد 
می  تــوان  اعدام  هــا  ســایر  عکس  هــای  از  شکافته  شده  اســت. 
ــر را  ــه دو  س ــاد عضل ــد: ج ــل را فهمی ــن عم ــام ای ــی انج چگونگ
ــرش  ــر آن ب ــد از زی ــد، و بع ــد کن ــا آن را بلن ــرد ت ــگون می  گی نیش
را می  زنــد. در ایــن مــورد بــازوی مــرد را بــه قــدری نزدیــک بدنــش 
ــه دو  ــت )ب ــه بریده  اس ــوی او را در دو نقط ــاد پهل ــه ج ــته  اند ک بس

ــد(. ــگاه کنی ــازو ن ــرش ب ــار ب ــوی او، کن ــک در پهل ــرش کوچ ب
ــده  ــت درازای  اش بری ــازو  را در جه ــتخوان ب ــی از اس ــاال نیم احتم
ــی  ــن )یک ــد زبری ــرد زن ــای ِگ ــل   ه ــن، کوندی ــد. در پایی و دریده  ان
ــاره  ــدان اش ــکان ب ــا پی ــه ب ــت ک ــاعد( پیداس ــتخوان  های س از اس
ــه  ــوان ب ــزرگ چنیــن برشــی را می  ت ــا یــک ســاطور ب شده  اســت. ب
راحتــی انجــام داد. بــه طــور معمــول کتاب  هــای آشــپزی چینــی بــه 
ــا  ــزرگ، ب ــتخوان  های ب ــی اس ــتخوان  ها، حت ــتن اس ــرورت شکس ض
ســاطور اشــاره می  کننــد. زمانــی کــه اســتخوان بــازو شکســته شــد، 
ــا  ــو کشــید و غضروف  ه ــوان جل ــه راحتــی می  ت ــی را ب بخــش پایین
را در مفصــل آرنــج شــکاند. در دیگــر عکس  هــای لینگچــی مشــهود 
اســت کــه ایــن عمــل بــر هــر دو دســت و پــا انجــام می  شــده اســت. 

ــول می  شــود. ــدون قطــع عضــو معل ــی ب ــس از آن قربان پ
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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 
ــری  ــکانس  های دیگ ــورد س ــوان در م ــر را می  ت ــن ام ــد.  همی باش
ــد. ــازو و ران را نبریده  ان ــتخوانهای ب ــراً اس ــا ظاه ــه در آنه ــت ک گف

)تصویــر شــماره 4 را ببینید.(
3. بــا پــاک شــدن فضــای میــان دنــده هــا، قربانــی می  توانســته تپش 
ــکانس  های  ــر س ــد. در دیگ ــود را ببین ــای خ ــرکات ریه  ه ــب و ح قل
ــپ  ــمت چ ــت فرد)س ــمت راس ــری در س ــرش پایین  ت ــی ب لینگچ
ــه  آن  ــه چشــم می  خــورد. نمون ــرای آشــکار کــردن کبــد، ب مــا( ، ب
ــه زیــر  را می  تــوان در تصویــر شــمارهء ۲،پاییــن دیــد. ایــن بــرش ب
دنده  هــا رفتــه و ماننــد برش  هــای دیگــر ناحیــهء خاصــی را ترســیم 

می  کنــد.
ــا  ــی خــون بیشــتری از دســت داده  اســت، ام ــن لحظــه، قربان ــا ای ت
هنــوز نــه بــه قــدری کــه منجر بــه از دســت دادن هوشــیاریش شــود. 
ــای  ــده و برش  ه ــیار برن ــای بس ــتفاده از چاقوه ــل اس ــی از دالی یک
ــی بوده  باشــد. ــی کــردن مــدت هوشــیاری قربان تمیــز شــاید طوالن

) مــن مدعــی نیســتم کــه هــدف ایــن اعمــال طوالنــی کــردن رنــج 
ــور  ــا تص ــط غربی  ه ــترده توس ــور گس ــه ط ــت. ب ــوده اس ــی ب قربان
ــرای ایجــاد درد انجــام  ــه ب ــی اســت ک ــه لینگچــی عمل می  شــد ک
می  شــود. هیــچ ســندی در ایــن بــاره در متــون چینــی وجــود نــدارد. 
ــه نظــر می  رســد مقصــود، اطمینــان از ایــن امــر بوده  اســت  بلکــه ب
کــه فــرد نتوانــد در کنــار نیــاکان خود جــای بگیــرد چرا کــه تدفینی 
ناشایســت خواهد  داشــت. در ایــن زمینــه، محتمــل اســت کــه هر چه 
فــرد بــرای مــدت طوالنی  تــری هوشــیار باشــد، بیشــتر بــه سرنوشــت 
ــی و مقاصــد  ابدیــش آگاه می  شــود. تفــاوت میــان دیدگاه  هــای غرب
ــرد  ــه در میزگ ــت، ک ــاب اس ــن کت ــای ای ــی از مایه  ه ــی یک غیر  غرب
مکتــوب در انتهــای کتــاب نیــز بــه آن می  پردازیــم. در اینجــا هــم بــا 
ایــن کــه جــزوی از تحلیــل کنونــی  ام نیســت بــدان اشــاره می  کنــم 
ــه  ــت ک ــروه توراندخ ــای گ ــه اعض ــب را ب ــن مطال ــی ای ــرا وقت ؛ زی
مشــغول مطالعــه ایــن تصاویــر هســتند ارائــه کــردم، بــه مــن گفتنــد 
کــه از توقعــات غربــی حمایــت می  کنــم و کج  فهمی  هــای مهلــک را 
بازتولیــد می  کنــم. تنهــا کاری کــه مــن انجــام می دهــم ایــن اســت 
کــه گزارشــی در مــورد آنچــه ایــن عکس هــا ممکــن اســت نشــان 

دهنــد بدهــم.(
ــو  4. در ابتــدا جــاد پاهــای قربانــی را از ناحیــه گوشــتی بــاالی زان

ــاال(.  ــمارهء 3، ب ــر ش ــد )تصوی می  بری
ــگاه داشــته  ــت ن ــرای دوربیــن ثاب ــر او ســاطورش را ب ــن تصوی در ای
اســت. )ایــن اتفــاق در چنــد عکــس دیگــر هــم تکــرار شــده اســت. 
بــه نظــر می رســد ایــن ژســت  ها در لحظــات مهمــی گرفتــه شــده 
ــاالی آن، و  ــای ب ــتخوان ران، ماهیچه  ه ــاطور، اس ــاالی س ــند.( ب باش
پوســت و چربــی را می  تــوان در ســه الیــهء جداگانــه مشــاهده کــرد. 
ــرش  ــه ب ــن اســت ک ــا ای ــدن عضــات و دیگــر بافت  ه ــرات بری از اث

ــد. ــه عقــب برمی  گردن موجــب رفــع تنــش شــده و عضــات ب

گویــا قطــع پاهــا نیــز مشــابه رونــد قطــع دســت   بــوده اســت. جــاد 
پــا را از بــاال تــا مفصــل زانــو بــاز کــرده، عضــات و غــاف را تمیــز 
می  کنــد، از اســتخوان ران رد می  شــود؟ و آن را در مفصــل زانــو 

ــود. ــده می  ش ــن دی ــماره 3،پایی ــر ش ــد. در تصوی ــرون می  کش بی
در زیــر بــرش تمیــز نخســتین، دومیــن بــرش قــرار دارد کــه 
ــن  ــت. ای ــر ران زده شده  اس ــات چهارس ــه درون عض ــر، ب ناهموارت
ــه اســت. ناحیــه ســمت راســت زخــم  بــرش نشــانگر چندیــن ضرب
ــل از  ــه حداق ــد ک ــر می  رس ــه نظ ــاره ب ــده و پاره  پ ــژه دریده  ش به  وی

ــت. ــکیل شده  اس ــزا تش ــرش مج ــت ب هش
پیــکان بــاال، نشــانگر الیه  هــای پوســت، چربــی و عضــات از بــرش 
ــام چهارســر  ــه ن اول اســت. پیــکان میانــی، تــوده  ای از ماهیچه  هــا ب
ران و پیــکان پایینــی انتهــای بریــده شــده اســتخوان ران را نمایــش 
می  دهــد. )تصویــری دیگــر از همیــن مراســم اعــدام انتهای اســتخوان 
ــات  ــان عض ــه از می ــد ک ــان می  ده ــرد نش ــپ ف ــای چ ران را در پ
قطــع شــده زخــم، بیــرون زده  اســت.( هم  چــون در دســت  ها، جــاد 
ــاب  ــن  اجتن ــیاهرگ صاف ــی  و س ــزرگ ران ــرخرگ ب ــدن س از بری
می  کــرد کــه منجــر می  شــد فــرد خــون بســیار زیــادی را از دســت 

بدهــد.
ــده  اند، کاری  ــع ش ــرد قط ــای ف ــت و پاه ــه، دس ــن مرحل ۵. در ای
ــی  ــل توجه ــزی قاب ــا خون  ری ــرد ام ــانی صــورت می  گی ــه آس ــه ب ک
ــی  ــرد منته ــیاری ف ــن هوش ــت رفت ــه از دس ــه ب ــی دارد، ک را در پ
ــازو  ــتخوانهای ب ــورد، اس ــن م ــمارهء 4(.  در ای ــود)تصویر ش می  ش
قطــع نشــده  اند، همانطــور کــه در اینجــا پیداســت، دو کوندیــل گــرد 
ــل مشــاهده  اند.  ــرد قاب ــازوی چــپ ف ــده ب ــای بری اســتخوان در انته
مفصــل آرنــج دســت راســت او نیــز بــرای قطع  شــدن بــا یــک بــرش 

ــاده شــده اســت. ۷ شــکل آم
پــس از آن ســر فــرد را بــه جلــو خــم کــرده و آن را بــا شــکافی میــان 
ــن  ــر زمی ــده، ب ــدن تکه  تکه  ش ــد. ب ــدا می  کنن ــردن ج ــای گ مهره  ه

انداختــه و یــا تکه  هــای آن در ســبدی جمــع  آوری می  شــوند.
می  تــوان 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 
ــی از  ــر عکس ــه ه ــت ب ــا دق ــوان ب ــات، می  ت ــن اطاع ــا ای ــت. ب اس
لینگچــی نگریســت و گفــت تقریبــاً کــدام مرحله   از مراســم را نشــان 

می  دهــد.
سه نتیجه  گیری

ایــن خاصــه مختصــر و ناتمامــی از وقایــع مراســم اعــدام لینگچــی 
ــد  ــانگهای تولی ــه در ش ــه عکســی ک ــن مجموع ــه در چندی ــود ک ب
شــده، ضبــط شده  اســت و از آن مــن ســه نتیجه  گیــری را بــه 

ــرد. ــرح خواهم  ک ــار مط اختص
ــود  ــه خ ــدف مطالع ــه، مشــخص  ترین ه ــن مقال ــدف ای ــه ه 1.از س
لینگچــی اســت. حتــی در مجموعــه محــدود عکس  هــای موجــود، 
کــه همگــی در آخریــن ســال  ها پیــش از آن کــه انجــام ایــن عمــل 
ــه چشــم  ــع ب ــی وقای متوقــف شــود ثبــت شــده  اند، تنوعــی در توال
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می  خــورد، و طبیعتــاً در طــول قــرون گذشــته تنــوع بســیار بیشــتری 
ــن  ــا، هم  چنی ــن عکس  ه ــن حــال، در ای ــا ای وجــود داشــته اســت. ب
ــن اســت  ــب توجهــی نیــز وجــود دارد. پیشــنهاد مــن ای ثبــات جال
ــه شــکل  ــرده  ام، ب ــه در اینجــا ترســیم ک ــع ک ــی وقای ــن توال ــه ای ک
ــی از  ــن حاک ــود. ای ــامل می  ش ــده را ش ــر باقی  مان ــاری، تصاوی اختص
وجــود یــک رویــهء شــناخته شــده یــا قابــل انتظــار اســت و نشــان 
می  دهــد کــه تنهــا گــروه کوچکــی از جــادان مســئولیت لینگچــی 
ــن  ــتند. فرضی  تری ــده داش ــام آن، بر  عه ــالهای انج ــن س را ،در آخری
عنصــر در تحلیــل مــن ایــن گمــان اســت کــه اســتخوان بــازو و ران را 
بریــده و انتهــای آنهــا را بیــرون می  کشــیده  اند. ایــن فــرض در برخــی 
ــر  ــی کم  ت ــا در باق ــه نظــر می  رســد، ام ــا بســیار محتمــل ب عکس  ه
واضــح اســت.  معتقــدم بــرای رســیدن بــه یــک جــواب قطعــی بــه 
ــای  ــود آن در پژوهش  ه ــه وج ــزی ک ــا - چی ــد ی ــی جدی عکس  های

تاریخــی هرگــز ناممکــن نیســت، یعنــی – بــه متــون، نیــاز داریــم.
ــی  ــی تجرب ــه دو پیامــدی کــه از ایــن توال ــا ایــن وجــود، مــن ب ۲. ب
می  تــوان اســتخراج کــرد بیشــتر عاقمنــدم تــا بــه خــود آن. عمــل 
نگریســتنی کــه بــه اســتنتاجی انجامیــد کــه در اینجــا تنهــا طرحــی 
از آن را آورده  ام، چندیــن روز طــول کشــید. ایــده مــن در ابتــدا ایــن 
بــود کــه متفــاوت از نحــوه   تماشــای دیگــران در گذشــته، نــگاه کنــم. 
و متفــاوت از نحــوه نگریســتن شــرکت  کنندگان نشســت، زمانــی کــه 
ــن  ــن ای ــد م ــد. امی ــش نشــان داده می  ش ــر صفحــه نمای ــر ب تصاوی
بــود کــه بــا بنیــاد کــردن شــیوه متفاوتــی از نگریســتن، مــا- کســانی 
کــه ایــن تصاویــر را مطالعــه می  کننــد، و شــما، در مقــام خواننــده- 
ارتبــاط همیشــگی  مان بــا ایــن مطالــب را برهــم زنیــم، و راهــی بــرای 

به  چالش  کشــیدن مشــغولیت  مان بیابیــم.
بیــش از ده ســال از اولیــن نشســت در بــاب ایــن موضــوع، در تورنتــو 
ــه  ــت(، ک ــده اس ــاره ش ــاب اش ــهء کت ــوع در دیباچ ــن موض ــه ای )ب
ــز حــدود هفــت ســال از  مــن در آن شــرکت کــردم می  گــذرد؛ و نی
ــن کتــاب در آن زده شــد. در  نشســتی کــه نخســتین جرقه  هــای ای
ــاره  ــه میــزان کافــی آنچــه درب ایــن مــدت چندیــن نشــریه مهــم ب
ــد. امــا مطمئــن نیســتم کــه  لینگچــی می  دانیــم را خاصــه کرده  ان
ــب- و به  طــور گســترده  تر، پژوهشــگران  ــن مطال ــا پژوهشــگران ای آی
ــت-  ــرح داده  شده    اس ــم ش ــاب ه ــن کت ــه در ای ــری ک ــب دیگ مطال
ــت  هایی  ــد. در نشس ــر کرده  ان ــود فک ــه خ ــا عاق ــه منش ــز ب هرگ
کــه مــن در آنهــا حضــور داشــتم، برخــی پژوهشــگران اشــاره  کردند 
کــه عاقه  شــان از میــل بــه فهــم متــن تاریخــی شــانگهای در آغــاز 
قــرن بیســتم ناشــی شده  اســت؛ ســایرین از عاقــه بــه تاریــخ اعمــال 
کیفــری چیــن یــا تاریــخ گرایش  هــای اســتعماری فرانســه در فرجــام 
قــرن  یــاد کردنــد. در ایــن علــل شــکی نیســت: بــه نظــر منطقــی 
خواهــد رســید اگــر بگوییــم هــرگاه یــک تاریخ  نــگار بــر یــک موضــوع 
مجــزا تمرکــز می کنــد، میــل اولیــهء او یافتــن اتفاقــی کــه رخ داده و 

چرایــی وقــوع آن اســت.
ــزه  ــرا انگی ــد: ظاه ــود جذابان ــوالً به  خودی  خ ــی معم ــب تاریخ مطال
ــه همیشــه  ــرا« ، چــرا ک ــد. »ظاه ــن می  کنن ــه را تامی ــع عاق و منب
ــه  ــگارش تاریخــی، همان  طــور ک ــان اســت. ن ــزی بیشــتر در می چی
ــت  ــدن وای ــا های ــای ت ــم دیلت ــه و ویلهل ــردازان آن از نیچ نظریه  پ

ــه  ــب، ب ــه آن مطل ــگار ب ــت: تاریخ  ن ــه اس ــی دوجانب ــد، اقدام گفته  ان
ــگارش  ــود. ن ــد می  ش ــودش، عاقمن ــی خ ــزی از زندگ ــل چی دلی
تاریخــی و پژوهــش، ضرورتــا گفتمان  هایــی میــان تجــارب تاریخ  نــگار 
و وقایعــی هســتند کــه او در پــی فهــم آنهــا اســت، و فهمیــدن نیــز، 
خــود، همــواره عملــی متقابــل اســت: نــگارش تاریــخ می  توانــد راهــی 
بــرای فهــم خــود باشــد. اینهــا کلیشــه  های نظریــه تاریخــی بازتابــی 
ــن، از  ــر بنیامی ــون والت ــون، هم  چــون مت ــه در برخــی از مت اســت ک
پیــش   فــرض گرفته  شــده  اند. در مســیر پژوهــش تاریخــی معمــول، 
ــب تاریخــی  ــگار به  وســیله مطال ــی تاریخ  ن ــل زندگ روشــنگری متقاب
ــرار نمی  گیــرد.  ــا حتــی مــورد توجــه ق ــان نمی  شــود و ی همــواره بی
زمانــی که پژوهشــگر تصمیــم به مطالعــه مطالب شــدیداً ناخوشــایند 
یــا دردنــاک می گیــرد ایــن مقولــه تبدیــل بــه یــک مشــکل مــداوم 
ــاید  ــب ش ــه مطال ــوم مطالع ــل مرس ــوارد دالی ــن م ــود. در ای می  ش
ــال  ــد در ح ــن می  گوی ــتفان آیزنم ــر اس ــند. اگ ــده نباش مجاب  کنن
ــرایط  ــری از ش ــم بهت ــا فه ــت ت ــب اس ــای ابوغری ــه عکس  ه مطالع
سیاســی کنونــی داشــته باشــد ، یــا اگــر والنتیــن گروبنــر می  گویــد 
ــا شــفقت و هویــت روشــن   ســازد،   ــه فوتوژورنالیســم عاقــه دارد ت ب
ــی از  ــا بخش ــن تنه ــا ای ــد. ام ــات صحیح  ان ــن توضیح ــک ای بی  ش
ماجراســت. امیــدوار داشــتم با تماشــای آهســته و عمدی ایــن تصاویر 
بتوانــم نشــان دهــم کــه مطالعــه چنیــن موضوعــی چقــدر عجیــب 
ــد باشــد: و منظــورم از عجیــب، به  طــور بالقــوه، یــک رشــته  می  توان
ــگار خــود بایــد به  دســت  کامــل از مفاهیمــی اســت کــه هــر تاریخ  ن
ــا  بیــاورد- منحــرف، مازوخیســتیک، سادیســتیک، جامعه  ســتیزانه ی

نژادپرســتانه.
وقتــی تصاویــر بــار تاریخــی و احساســی ایــن چنینــی داشــته باشــند 
ــد  ــد. امی ــی می  یابن ــدی عموم ــگار بع ــخصی تاریخ  ن ــای ش انگیزه  ه
داشــتم بــا اتســاع زمــان صــرف شــده بــر ایــن تصاویــر، بــرای محققان 
ــا  ــی چیــن، ی ــه حقوق ــن کــه تنهــا در حــال مطالعــه روی گفتــن ای
تاریــخ اســتعمار، یــا تاریــخ شــرق هســتند. بــا آهســته کردن ســرعت 
نگریســتن امیــدوار بــودم بــرای هــر کــس کــه خــود را، حتــی موقتــاً، 
ــم  ــش فراه ــن پرس ــکان ای ــد ام ــد می  یاب ــر عاقمن ــن تصاوی ــه ای ب
شــود کــه دلیــل عاقمنــدی خــود را دریابــد. به  خصــوص در رابطــه 
ــا  ــته  تر و ب ــای آهس ــر بات ــه اگ ــک دارم ک ــن ش ــم، م ــا سوررئالیس ب
ــه  ــه  اش ب ــان می  توانســت عاق دقــت بیشــتری می  نگریســت همچن
ــی از  ــی مثال  زدن ــا را لحظات ــا آنه ــد و ی ــظ کن ــر را حف ــن تصاوی ای
هنجارشــکنی انــگارد. آنهــا تبدیــل می  شــدند بــه ... چیــزی دیگــر. در 
ایــن زمینــه مــن تنهــا می  توانــم در جهــت ایــن ادعــا  ســخن بگویــم، 
امــا ایــن موضــوع در تمامــی تصاویــری کــه مواجهــه بــا آنهــا دردنــاک 
اســت نیــز صــدق می  کنــد: اگــر فــردی خــود را بــه بعضــی تصاویــر 
ایــن کتــاب، یــا مســائلی کــه مطــرح می  کننــد، عاقمنــد یابد، شــاید 
بایــد روشــی کامــاً متفــاوت از پیــش را بــرای مواجهــه بــا آن در نظــر 
بگیــرد- مواجهــه  ای بســیار آهســته، بــرای مثــال- بــه عنــوان راهــی 
ــر، و تســهیل کــردن یــک  ــا تصاوی ــرای برهــم زدن رابطــه خــود ب ب
رویارویــی انعکاســی بــا انگیزه  هــا و ســر منشــا عاقمندی  هــای خــود.

3. ســومین هــدف مــن بیــان ایــن موضــوع اســت کــه نــوع معمــول 
ــزار  ــد، اب ــر می  آموزن ــدی هن ــه دانشــجویان مبت ــداری ک ــل دی تحلی
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ــه  ــه نظــر می  رســد، نیســت. تجزی ــه ب ــه ک بی  طــرف ادراک، آن گون
و تحلیــل قــراردادی و ترکیــب بنــدی، فهرســت  های شــمایل  نگاری، 
بازســازی روایــی – تمــام روش  هــای ظاهــراً مقدماتی، ابتدایــی و بدوی 
نگریســتن- از رویارویــی بی  طرفانــه بــا ابژه  هــای تصویــری بســیار بــه 
دورانــد. بــه عقیــده مــن اینهــا کالبدشــکافی ســرد و عمومــاً خشــن 
ابژه  هــای تصویــری هســتند. فهرســتی از نشــانه  های شــمایل  نگارانه، 
شــرحی نشانهشــناختی از نشــانههای یــک تصویــر، فهرســتی 
فرمالیســتی از شــکل  ها و رنگ  هــای یــک نقاشــی، همگــی از همــان 
ــد  نگریســتن حساب  شــده، سیســتماتیک و منضبطــی بهــره می  برن
کــه مــن در رابطــه بــا تصاویــر لینگچــی اســتفاده کــردم. رویکردهــای 
رســمی، نشانه  شــناختی و شــمایل  نگارانه ممکــن اســت خونســرد و 
حتــی بی  رحمانــه باشــند. آنهــا ایــن احســاس را ایجــاد می  کننــد کــه 
یــک تصویــر بــا گرفتــن یــک عنصــر، در یــک آن، کامــل شده  اســت؛ 
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، نشــانه  ها و یــا ســمبل  های درون یــک تصویــر در ایــن 
زمــان بازبینــی شــده  اند 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 
ــا  ــد ب ــی( می  توان ــد نقاش ــداول« مانن ــای »مت ــه چیزه ــداول) ب مت
کنش  هــای تقویت  شــده شــقاوت آغــاز شــود، و چگونــه وضــوح یــک 
شــرح تاریــخ هنــری خــوب، بــرای مثــال، می  توانــد بــا  نوعــی تحلیــل 
ــم  ــکافانه فراه ــونده و کالبدش ــرد، مانع  ش ــاب شده،س ــری حس تصوی
یــا تقویــت شــود- تحلیلــی کــه توهــم اساســی نظــارت را بــه وجــود 

مــی  آورد.
تحلیــل یــک تصویــر به شــیوهء متــداول، تکــراری، عــادی و القا شــده 
توســط آمــوزش، در تصویــر ایجــاد رنــج می  کنــد و میــل بیننــده بــه 
فهمیــدن را بــه عنــوان یــک میــل رنــج  آور بیــان و هویــدا می  ســازد. 
و در جــواب بــه تحلیــل تاریــخ هنــری یــا انتقــادی اجــازه می  دهــد 
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 بی  حرکتــی و کالبدشــکافی تصویــر اســت. درد و 
لــذت از یکدیگــر تغذیــه می  کننــد: تحلیــل رســمی یــا شــمایل  نگارانه 
ــر  ــک تصوی ــج ی ــه در رن ــی ک ــر لذت ــش ه ــا افزای ــده را ب ــل بینن می
می  توانــد یافــت شــود تغذیــه می  کننــد: یــا بــه بیــان دقیــق، در یــک 
فرمــول، تجزیــه و تحلیــل، درد ِ تفســیر را بــه عنــوان لــذت تصویــر 

ــد. ــد می  کن تولی
بــرای مــن، ایــن هــدف ســوم جذاب  تریــن و بــه طــور بالقــوه 
ــه گســتره  ای  ــارهء آن و ب ــان درب گســترده  ترین هــدف اســت. همچن
کــه ممکــن اســت در آن قابــل به  کاربســتن باشــد فکــر می  کنــم. بــه 
وســعتی کــه ممکــن اســت لینگچــی نمونــه  ای از نــگاهِ تاریــخ   هنــری 
بــه طــور کلــی ارائه دهــد، می  توانــد انتقــادی عمیــق از رســوم نهادین 
رشــتهء تاریــخ   هنــر باشــد: ســردی آن، میــل شــدید آن بــه ســلطه بر 

تصاویــر و دل  بســتگی  اش بــه تولیــد رنــج.
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۲هیــچ چیــزی کــه در اینجــا بایــد بگویــم بــه معنــای جایگزینــی یــا اصــاح 
آن مطالــب نیســت، و از هــر خواننــده  ای کــه بــه لینگچــی عاقمنــد اســت 
می  خواهــم بــه کتابــی کــه در یادداشــت 1 بــدان اســتناد کــرده  ام و حداقــل 
برخــی از منابــع متعــددی را کــه بــه نوبــه خــود ذکــر می  کنــد نــگاه کنــد. 
همچنیــن در ابتــدا بایــد بگویــم کــه تصاویــری کــه مــن در اینجــا بازتولیــد 
می  کنــم همــه توســط گــروه تحقیقاتــی فرانســوی بــه نــام توراندخــت جمع 
ــودم. مــن دانشــی کــه از ایــن  آوری شــده اســت کــه مــن از اعضــای آن ب
ــتارم،  ــون و ویراس ــروم بورگ ــوص ج ــا و به  خص ــون آنه ــر دارم را مدی تصاوی

ماریــا پیــا دی بــا، هســتم.
3 3. مختصرتریــن خاصــه، مدخــل ویکی پدیــا »بــرش آهســته« اســت کــه 

در 16 ژانویــه ۲۰1۲ اضافــه شــد.

ــد  4 در طــی ایــن تحلیــل یــک عــکاس هنــری و جــراح پاســتیک، دیوی
تپلیــکا، مــرا همراهــی کــرد.

.)2011 ,What Photography Is )New York: Routledge  

 ،  turandot.chineselegalculture.org 3 در پایگاه اطالعاتی ,Lingchi B ,195 ۶ تصویر

افزوده  شده در ۶ ژوئن ۲۰۱۲.

ــی turandot.chineselegalculture.org  ؛  ــگاه اطالعات ــر Lingchi B ,196, 4در پای ۷ تصوی

ــن ۲۰1۲. پاییــن، تصویــر  Lingchi B ,197, ۵ افزوده-شــده در 6 ژوئ

ــی دارد،  ــت همخوان ــی توراندخ ــروه تحقیقات ــای گ ــا یافته  ه ــدف ب 8 آن ه
مقاصــد قانونــی لینگچــی: اثبــات ایــن امــر بــه قربانــی، خانــواده  اش، و عمــوم 
کــه بــدن قربانــی ویــران خواهــد شــد و در جهــان پــس از مــرگ ادامــه در 

مســیر خانــواده  اش بــرای او غیرممکــن خواهــد بــود.

turandot.chineselegalculture. ۵در پایــگاه اطاعاتــی ,Lingchi B ,1۹۷  ۹ تصویــر
org ؛ پاییــن: جزئیــات تصویــر Lingchi C ,4۲,8 اضافــه شــده در 6 ژوئن ۲۰1۲.

turandot.chineselegalculture. 8 در پایــگاه اطاعاتــی,Lingchi C ,4۲ ۱۰ تصویــر

org اضافــه شــده در 6 ژوئــن ۲۰1۲.

ــا  ــا پیشــنهادم در اینج ــروه توراندخــت ب ــر اعضــای گ ــار دارم دیگ ۱1 انتظ
ــا وی مشــورت کــردم می  گویــد  مخالفــت کننــد؛ جــراح پاســتیکی کــه ب
ــد.  ــش دهن ــازو و ران را نمای ــرش ب ــز ب ــزی به  ج ــا چی ــکان دارد عکس  ه ام
واضــح اســت کــه کالبدشــکافی بازوهــا و پاهــا بــرای فلــج کــردن قربانــی، 
ــردن  ــدود ک ــا مح ــان ب ــهء او هم  زم ــدن اولی ــه ش ــه تک ــش تک ــرای نمای ب
خون  ریــزی بــوده اســت. ناحیــهء عدسی  شــکل کــه در ســمت چــپ ســینه 
ــان قلــب قربانــی اســت،  ــرای نشــان دادن ضرب ــه نظــر ب ــاز شــده اســت ب ب
اگرچــه ممکــن اســت بــا پــاک شــدن عضــات بیــن دنــده  ای، تنفــس قربانی 

ــد. ــر شده  باش ــیار واضح  ت ــز بس نی
.)۲۰۰۷ ,Stephen Eisenman, The Abu Ghraib Effect )London: Reaktion  

13 فصل 11 همین کتاب را ببینید.
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