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 **: قسمت اول*کنتس هایپا

گودو-گیلسالومونابی

 یبهاراحمدیفردترجمه



از،آشکارازنسازیِابژهبیبدیلِنهادِبرایهر،بانیمالیاست:پشتیداشتهشدهژکتیویتهازدسترسزنانبدورنگهسوب

ی،گفتمان،میل.ییبازنماشود:ابژهمیتامینهمینطریق

"درآمدهاستبهتصرف’مردانگی‘هموارهتوسط’سوژگی’راجعبهتمامنظریاتِ"ی،هایریگارلوس -

شمارگیج کهموردمطالعهکنندهمورخانعکاسیمایلندتا بهدوحاشاناسیتصاویریرا ولیبهیطهت، یجدا،

سانهمندرت لیوندرهردوحیطهجایهایکنتسکستی.عکسمرسومغیرعکاسیوعکاسیمرسومتقسیمکنند:

کنتسد.نگیرمی طرفی، درهای،از از که ثروتمندیبود مشتریانِ از یکی وعکسشرکتتنها میر برداریلوکسِ

عکسودرباریانشدومعکاسانرسمیامپراطورپیرسون، هاییکهلوئیسپیرسونازکنتسبرداشته،عبورکرد.اکثرِ

 است، لحاظفنیو صوریبه عکسشبیه، نجیببه زنانِ برازندههایدیگر و خدماتکهستاایزاده شانبهرهاز

دیگر،ولی؛بردندمی سوی تعدادِاز کنتس که داددفعاتی قرار معرضدوربین در را نمونهخودش چند در یو

ظاهرجلویدوربینهست.ماازکنتسیکهبازیرپیراهنزنانادوربین،استثنائیمقابلویایستادنِطرزدهنده،کانت

هاهنجارشکنیباکمیانصاف،ایندهد،بایدچهبرداشتیداشتهباشیم؟ایشرادرمعرضدیدقرارمیاپاهی،شودمی

بپذیریمیبهعنوانامیالزنتوانیممیرا درنظرولیوقتیزمینه؛غریباگرنهدیوانه، یفرهنگیواجتماعیویرا

می اینهاعکسعجیببودنِگیریم، با مقایسه موضوعدر نحوه،ویکه هایبازنماییخودشطراحِ است، ازبوده

،رسندمیبندیبهنظرقابلدستههاکهدرابتداچنینغیراینعکساهمیتِدرواقع،بیشترِ.میزانکمیاهمیتداراست

.بنایراین،بایدبگویمغیرمجازاستشانبادیگرتصاویر،چهمجازوچهنبادیگرانواععکاسی،نزدیکیاشدرهمسانی

ستکهاوراامآنفرهنگیکنتسنیست،بلکهطلسیکهایمنحصربهفردازوسواسیتنهابیان،اینتصاویرمنطق

.تولیدکردهاست

                                                           
*
.1391،زمستان93یاکتبر،شمارهنشریةیعکاسینامهشدهدرویژهمنتشر 

فرد،منتشرشدهدر،ترجمةبهاراحمدی"پاهایکنتس:قسمتاول"(؛1939گیل)سالومونگودو،ابینحوة ارجاع به مقاله:*
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نیزایزمینهدارندبهیکبررسیمحورهایکنتسبههماناندازهکهنیازبهیکبررسیزندگینامه،عکساینسان

مندندنیاز غیرمتعارفباشند، اینتصاویرعجیبو همکهظاهر هرچقدر  سازنده. بایددرعناصر هایکانماشانرا

میبازنماییمختلف تواننشانهکهمخرجمشترکشانرا همهابنابراین،خوانشآنشناساییکرد.شناسیزنانهنامید،

نش باشد:انهباید دیالکتیکی هم و آننشانهشناسانه که روی آن از سرمایهشناسانه شخصی بیان درها زنی گذاریِ

توسطازآنرویکهاینکنشِبیانیِفردی،ودیالکتیکییر؛تصوبهشکلگذاریدرخودشسرمایه-هستندتصویرش

کاتبمیقرارداد بیشتر را او استکه چنینخوانشیهاییشکلگرفته نویسنده. تا موقعیتاینعکس،داند از را ها

اشدرفضایدرثبتمیلیلبهشواهدیازقدرتپدرساالریکشدوتبدتاریخیبیرونمیییکتحفهاهمیتِبی

میتخصیص زنانگی به خوکند.یافته از انشدوم فترهگذر سه یتالقیِ میشیسم تالقییابدبسط دیگر، در که ای
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اجتماعیِپدیده و فرهنگی عصرهای روانیِمینیزراآن فتیشیسمِ کرد. مشاهده ویژگیپدرساالری،توان  بر که

اپایهبدنجسمانی شده کاالریزی فتیشیسم پسآنداری،سرمایهدرست. در مارکسکه شی"چه "وارگینقاب

شدهدناممی پنهان تولید، طرق بر و اجتماعیو، میروابط ایجاد که خصوصیاتپایهکند،ای و است، شده ریزی

عکسفتیش ابژهگاریییادرد-سازِ ساکنِاز تصویر غایباست. ایکه پردهانجمادیافتهیکنگاهِ ایبرایبازیِ،

آگاهیتماشاگر. اینتصویریِ همانزمانیموضوع مارکسدرستدر کنتسبه"فتیشیسمکاال"که نوشتکه را

اشراتجارییمظچنینصنعتعکاسیگسترشعوهمبودلوازمآرایشواعضایبدنشدرحالثبتِرزیعکاسانهط

.2دهدتالقیآنانرانیزنشانمیکانبلکهمزدیکیزمانیِسهشکلفتیشیسمراکرد،نهتنهانتجربهمی

بی وتالقیاینفتیشیسمبدنتردیدآنمکان، یهارویبدنزن،درسرتاسرامپراطوریدوموجمهورزناست،

هرجاسومیافتمی ولیبیشاز بازنماییشود. در ، زنان، استسهنوعاز تصویرفاحشه)هملفظیوهم.مشهود در

-رونتماشاگرتماشاگرِد-ویررقصندهیابازیگرجمعشدهاست؛درتصدربدناونمادین(،کههمفروشندهوهمکاال

یافته،موردمداقهقرارمیتجسبارنهایتیوزیباکهبیشود؛ودرتصویرزنیجهانمیدانستهازگردشکاالکهنوعی

اتفاقیشاست.توجهکنیدکهپوشکالبدشکافیشدهگرفتهو اینسهفتیشیسمدرونواطرافبازنماییزنانهمطمئناً

اولیهیادعامیهایریگارلوسنیست. توانبهیثروتکاپیتالیستیرامیکندکهتحلیلمارکسازکاالبهعنوانشکلِ

یکیازتالشویبرایادغامنگاهِپدرساالریاطالقکرد.نظامجایگاهزندر نقدمسائلمارکسیستیوروانکاوانه،

ازیشیسم،فتنوع.تمرکزبرتنهااولینسازدجنسی،روشنمیگیریموضعدررابطهبامکانیزمونتایجراادبیمتاخر

تاریخ پدیده میاین اساختکند.زدایی مانند فتیشیسمی، ارهای سرچشمهوسناریو که آندیپال همچوناست،انی

فرافرهنگیوتغییرناپذیرارائهمیداده هستند.زرکهبهطشوندهاییفراتاریخی، اسرارآمیزیازمحاسباتمادیمجزا

هنفوذکاالبتصدیقِیبدنزناستولیبههمانمقدار،یافتهمسلماستکهقرننوزدهمنمایانگرِفتیشیزاسیونشدت

تجربهوآگاهیتمامیحوزه کاالرا،دراینقرن،داریاهمیتهایزندگی، آیاممکننیستحکومتنوظهورِ است.

هایجدیدکاالمندکردنزنانگیدید؟شکلمتناظر

 بهنظرمیاینچشماز  ،رسدانداز، هردوشکلکاالمندکردن،بیانعکاسیبهعنوانعاملیحیاتیدر انتشارِ و

کهدوربینسوژه ازآنجا عالوهبراین، قطعهقطعهوتجزیهمییزندهکارکرددارد. مکانیزماشرا شازلحاظاکند،

مکانیزم با موازات میهایشیبصریدر قرار تصووارگی بازتولیدِ و تولید امر در سرمایهیریِگیرد. از داری،جهانی

کاالتوعکاسی کردنامانهم کاالمند ابزارِ هم نموهای.9ستو و بسطرشد مفهوم فرهنگیقرننوزدهمیمانند

                                                           
موضوعمقالههمولوژی  2 کاالوزندرپدرساالری، فتیشِ بینِ "women on the market"یلوسهایریگاریالعادهیفوقهایساختاریِ

یکاترینپورتر،کارولینازویبهترجمه"this sex which is not one"یخودمننیزتاحدزیادیوامدارتحلیالتاوست.بهاست.مقاله
نیزمراجعهکنید.1391یتاکا،انتشارتدانشگاهکورنل،بورک،ا

یجودیثویلیامسون،لندن،انتشاراتنوشته"Decoding Advertisements"تواندریعکاسیمیینقشدوگانهبحثکاملیرادرباره 9
Marian Boyars،1391.یافت
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ازیشهرت،همراهباگفتمانیافته فرهنگدوربینجداییبرخاستِهایکمکیمدوتبلیغات، عالوهبراین،ناپذیرند.

بهغایتمهمی بازیمیکند.بدانداده"نمایش"نام،گرایانیکهموقعیتدرگسترششرایطعکاسینقشِ دراند،

هب-آورد،تصاویرجدیدیازمردانگیوزنانگیهایجدیدیازبدنبهوجودمیبندیعکاسی،پیکربندیومفصل؛آخر

دهندهتغییرشکلقویویاآمیزه،بهسیاقخودگذرندتاتریازبازنماییمیکهازمیانانواعقدیمی-خصوصزنانگی

مدرنیته کنند.رااز تولید وشاید اجتماعی، و اقتصادی دگرگونی ایدئولوژیجنسی، ماتریسمتراکمِ درون گذر از

تسلیم فرهنگکاالاستگسترشِ بههمانهاعکس.پیبردهایکنتسبهاهمیتتاریخیِعکستوانکهمیناپذیرِ

خسواالتیدربارهکهاندازه یادآوریبازنماییزنانهبرمی-دویطبیعتِ هستنددالبرانگیزییتاریکوغمهاانگیزانند،

گریزناپذیرند،برایوینیزچنیندرعصرماطورکهداریهمانناتمادیسرمایهپدرساالریوتعیّناتروانیکهتعیّآن

.اندبوده

 تصویرمیل (1

یادداشتلیونحوالیکنتسکستی دفتر بابزیباشسنشصتسالگیدر ییجوانیدر ازلی"اشچنیننوشت: پدر

تدانسنمیابدی آوردویروزیکه دنیا به استرا خلقکرده چه او،،  وی، کهآنبه بود چنانعالیشکلداده

خودشیفتگیگزافوخودتمجیدی"ظیمازدستداددراثرتفکردراینکارعرا،عقلشاثرشبهپایانرسیدکهزمانی

اینادعااستفادهازضمیردلیلتراست،عجیب،داردایکهاوبداناذعانسازییعجیباست،ولیابژهکنتستاحد

بررویخودشاست."اثر"سومشخصوگماشتننام

اوایلدهه1914ندگانازسالآمیزتوسطدیگراظهارنظرکناغراقاتاینتمجید ،درزمانیکهکنتس1916یتا

بهحالزن"نوشتهاستگاستونژولیوه.تکرارشد،امپراطوردومبودیمعشوقه ،رایدیگرتا زمانحیاتحداقلدر

کهندیده،خودم ونوسنامیرا او تراشضربهباامکهدر گرفتهاستهایاستادانبزرگقلمو پرستشقرار بهمورد ،

تا":آمدتصدیقکردهاستازاوبدشمیکهعمیقاًپرنسسپولیندومترنیشحتی."نکمالیتجسمیافتهباشدچنی

"نیزدوبارهببینمرااموانتظارندارمشبیهشایندیدهامچنینزیباییرزندگیبهحالد

متول وراسیس، اولدویرجینیا کنتسدوکستیوئدِ توصیفاتیکهمعاصرینشازاودرلیون،پسازمرینی، بدنبالِ گش،

.هادرطولامپراطوریدوموجمهوریسومنوشتند،درمعرضدونوعدیدگاهقرارگرفتفترخاطراتهاودیادبودنامه

تاریخسیاسیرسمیآنعصر، تاریخچهدر شخصیتیفرعیاست.یامپراطوری،در میتنها نظر زمانیبه کهرسد

رانقشاین،هاستویارتباطیدورداشتیکامیلوکاوورکهبا،بهعنوانگماردههاستیناپلئونسومبودمعشوقه

 تاداشته نقشهاز با امپراطور لومباردیهایشاههمکاری پیدمون، سرزمین امانوئلجهتاتحادِ دو-ویکتور و ونتیا

اینقشزیباییافسانهیدوماززندگیکنتسبعدازمرگوی،اطمینانحاصلکند.داعیه،یویسیسیلتحتسلطه

درخواهانازاینمنظر،کنتسدرمعرضپروپاگاندایجمهوریامپراطوراست.یمعشوقهدرمقامجرئیشاووبدنامی



فرد(گودو)مترجم:بهاراحمدی-گیلسالومونابی-«پاهایکنتس:قسمتاول» تحلیلسایرهنرها:عکاسیبخش   

 




www.academyhonar.com 

1 

 

امپراطوریدومبود)زمان ژاک)هایتاریخیمدرن(،رومانسهایعصرحاضرییهاورسواحماقتبنجامینگاستینو:

پسپرده،شابانه در جالب(زهر شاید مدیحهو آنان مضحکترین رای کنت مونتسکوِاز دو وگذرانخوشابرت

زماندارد.فراکهسبکیمنحصربهفردواستکنتسِالهیبهنام،پوششیک

مقدمه یکیاز عجیبِ مجموعههایکتابِ مونتسکیو عکسدو کارهایههایکنتسهمراایاز زیادیاز تعداد با

واینریکردهاستخریدا1933سال،ایبعدازمرگاودهها،جواهراتوخاطراتاوستکهویدرمزاینامهشخصی،

خیلیاززنانمشهورکهباآنزیرا؛دهدعکسبیشازهرچیزدیگری،فردیتکنتسرانشانمی466بالغبرمجموعه

وتجاریکردفروشبرداریقرارگرفتند،تصاویرشانبازتولیدشد،عکسدامپراطوریدوموجمهوریسومبهتعددمور

باآنکهتوسطعکاسماهریبرداشتهشدهبودند،باکمیهایکنتسرا.عکسقرارگرفتگردشدرایبهطورگسترده

ایچنیننسبتدادنیویدانست.خودِتالیفتوانانصافمی پیرویمبتنیبر از دور کنتسبه نحقیقتاستکه

کرد،حالتقرارگرفتن،مشخصمیاشرامقابلدوربینشاینمایهعکاس،بهطرزقابلمالحظمنفعالنهازدستورات

تجهیزاتلب دیگر صندلیو پایهو معلوممیاس، گاهیدربارهساخترا روتوشکردنعکسهارنگیو آمیزییا

می عکسیتصمیم چندصد باید ما گرفتراگرفت. او از لوئیسپیرسون یکهمکاریکاریمشترکبدانیم،،که

ایکهسیسالبهطولانجامید.کاریهم

آن ببخشیم، تصاویر این به بخواهیم که هم اعتبار میزان میهر سویخود به مرا توجه جنبهچه  هایکشاند،

متناقضِمسئله و است.تالشکنتسجهتخلقعکاسانهساز چیزیخود هر انبیشاز نارسیسیسمو، باشتآشکارِ

سازشفتیشیسم کاریِو اینمصنوعسازیخودابژهدرسوژه ویژهااستکه نشانهتِ تبدیلبه ازهاییآزاردهندهرا

ایپردازیرقصآید،پردازیِکنتسبهنمایشدرمیزیراآنچهپیاپیدررقصسازد؛اشانمیگیزنانوبازنماییسرگشت

اگرنهمحالبودنِکندجهتاهدافمبهمکهاوتالشمی دنِنجهتنمایاتالشیاشبرایخودمنظورکند،سختی،

هاایننیستکهبنابراین،قصدمنازمبادرتورزدیدنبهطرحموضوعمولفبودندررابطهبااینعکس.استخود

یرموآنرابهکنتسبدهم،یاحتیازپیرسونبگامتیازرااین یموضوعاتموبوطبهمولفبودندرپیچیدهطبیعتِ

زنانه-یخودهایکنتسبامسئلهتاکیدبرایناستکهفردیتعکسمنعکاسیرانشاندهم،بلکهقصدِ بازنماییِ

یابد.تالقیمی

اینموضوعنیستکهدرطولتاریخنیاز بودهبازنماییبهندرتمولفِزنان،بهتاکیدبر حاانهایخود لچهبهد،

تاقبلازقرنبیستم،استثنائاتانگشت،عنوانسازنده یادبیاتوداستان،تعدادشماریدرزمینهچهبهعنوانمدل.

زمینه در ویکمتری بصری داردهنرهای زمینهوجود در ای نمونه هیچ وجوتقریباً عکاسی ندی واقع،دارد. در

مالحظاتِسرسری اترین عکاسانه زنانبازنمایی می،ز آنسازآشکار که تصاویرد در معموالً ،ها ساختهبرهمانگونه

هاینسبتبهدیگرسیستم،شده"ازقبلنوشته"اندکهبهطرزناچیزیکمترکدگذاریشدهوبهسختیکمترشده

است. محروبازنمایی اجتماعی و سیاسی حقوق از که آنان مارکساز بازنماییآن"-اندشدهمتوصیف را خود ها
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باید؛آنیخودنیستند()نمایندهکنندنمی 4شوند)نمایندگی(بازنماییها
یمستعمراتیریاوسوژهاقدربهپرولتهمان-"

ربینتولیدکردوخودرابرایدو ولیکنتساینکاررابهمعنایواقعیکلمهانجامداد. قابلاطالقاستکهبهزنان.

دهد،ایازخودبازنماییارائهمیمونهکهیکزنقرننوزهمیبرایمانزمانیگیرندهبود.تنهاتصمیمخودش،طریقیبه

توجهورزیم.اشبیانیصورتمانیزبایدبهطبعاً



 

                                                           
4
 “they don’t represent themselves; they must be represented” 
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ازبنیاد1979،سالنگاتیوازکنتس916تا216آوریکردهاست،عکسیکهکنتدومونتسکیوجمع494عالوهبر  

ضمیمه پیرسون، و خانهعکاسیمیر است.یکلکسیونِ کولمار شهر عکاسیِ آرشیو اکنوندر و یبارونآدولفشد

قریببهاتفاقعکس بینسالاکثریتِ چنداما؛اندگرفتهشدهدراوجشهرتوزیباییسوژه1911و1911هایها،

ونهارادادکهیکسریازآناناکنسریِدیگریازعکس،کنتسبهپیرسونسفارش1933سالقبلازمرگشدر

استوبیشترآناندرکولمارهستند.درکلکسیونِشرکتگیلمانپیپر

ندوانزگریایکابینههایعکسهاوچهکارتویزیتچههایکامالًرسمیپرترههایمحدودیتکهاز-هااینعکس

بهچند-دارندیخاموعجیبهایبادسترنگشدههایتمامبدنوعکسی،پرترهتابلوهایتئاترییاروایبهتمایل

ند.استثناییدلیلا
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،صرفنظرازشهرتیابدنامی،بهچنینیقرننوزدهمزنِکه،کمیتخیلیباالییدارند.مطمئناً،هیچنخستآن    

اندازه به کوتاه زمانی بازه این در وسعتی است. نگرفته قرار عکاسی مورد کنتس کهی هست زنانامکانش

بهتعددموردعکاسیقرارگرفتهباشند)بشماریانگشت یا ملکهویکتوریا کلئودومرود(،ایبهنامفاحشهرایمثال،

یکنتسبرایخودشهااکثرِعکسرسدبهنظرمیکهشد،درحالیفتجاریگرفتهمیمصارصاویرشانجهتتولی

شده یکآتلیهاند.سفارشداده در کهعمدتاً عکاسیپرتره اینعصر، باشیمکهدر ذهنداشته یهمچنینبایددر

وبههاستتکنسیناحتیاجبود؛بهمهارتچندینمتخصصوهاستشد،بههیچوجهارزاننبودمخصوصانجاممی

بهحاالتکهاودرآنهایکنتسعکس.هاستنبودیسرسرهیچعنوانکاریمعمولو هایدرلباس،یمتفاوتها

بالماسکه، زنییاعجیبدرباری، درتابلوهایرواییدرنقشِ راهبهعیتیاهلبروتاینرمست، د،شظاهرمینهایت،

ند.اهبودپیچیدهتولیداتیحتماً
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بود،یا-درپیراهنزیرزنانهیالباسخواب-بدونلباسدادودرآنهاهاییکهویبرایخودشسفارشمیعکس

هادرحالخوابیدنیایاتصاویریکهدرآناتروریاپوشیدهبود،یملکهازپاهایشدرصندلیکهبالباسینماینزدیک

تصویریکهدرحالگریهکردندرونیکقابمستطیلیاستکهیدارشدن،ترسیاخشماست،یاحتیازخوابب

هاپرترهجاننیزدرحواشیسلفژانریازطبیعتبی.ندستمالحظههرویمیزیقرارگرفتهاست،بههماناندازهقابل

دارد ووجود یکسریعکس. در هادرآنکههایفوقالعادهلیموضوعمولفبودنکنتسبیشازهرجایدیگر،

برداریاززوایایمختلفعکس،دامنشراباالزدهاستودستوردادهازپاهایشوردههاوجورابشلواریشرادرآکفش

شود.شود،معلوممی

کارترآشپخششوندازجاییحتیهابههیچعنوانقرارنبودعکسکهرغمآناینژستعلیآمیزِشوکناشایستگی

،شدهاوبازیگرانوزنانِهرجاییِآندورانکهبرایمصرفهمگانتولیدمیرقصندههایعکسدربدانیمشودکهمی

به،وشتجسمانیتبدیلگجهتِیالزمهادرواقعشرط.اینجورابهاستبودپوشیدهشلواریزیرجورابزنانپاهای

هامانندکارکردنزدبودلر،کارکرداینجوراب.ندلذتیاروتیکبودبهوالبتهگونمجسمهشناسیِمتعالیوشکلزیبایی

.استلوازمآرایش

سوادمانموردتمسخرقراریازجانبفیلسوفانباحمقانهبرایهمگانروشناست،استفادهازپودرسفیدکننده،که

لکوپیساستطراحیشدهآمیزیتبهطورموفقیبهاینمنظوراست،گرفته رنگِ کهطبیعتتا ظالمانههاییرا

وحدتیهمانوجودآورد،مانندبهدررنگوبافتپوست،مطلقوحدتیطریقبرد،وبدینازبین،پاشیدهرویصورت

.1دبرجایگاهیواالترومتعالیمیآدمیرابهدرنگ،بی،کنندخلقمیههایرقصندکهساق

پوشیدناروتیکِبهخصوصهایبرهنهیاژستهایمدلتنهادر،چنانرایجبودهاستکهساقلختاینتصورآن

استکه)استاکینگ(بلندیساقدوم،اینجورابزنانهمثالآمدهاست.درمیبهنمایشدر،بلندجورابساقیادرآوردنِ

میاییتکمیلینشانه کدگذاریمیرا حیثاروتیکبودن، از را زن بدن که تصویرپردازیسازد در حالچه کند.

پااینامروزی.وگرافیکقرنهجدهموچهدرمجالتِپورن بهعکاسرسمیکهزنیاشرافی،هرچندبدنام، هایشرا

معمولِ یکیازچندینمرزِ  بودقابلنمایشدرعکاسیامپراطوریدومچهآندربارنشاندهد، این.کندنقضمی،

عجیب اینعکسحقیقتبهتنهاییگواهِ مانندتصاویراند)هانهکدگذاریاروتیکشدهولیاینعکسهاست.بودنِ

ونهبالینییاساقپاقوانینِنمایشِمخصوصیدارند(هانمایشِفتیشیستیکِاروتیکیاپورنوگرافیکتجاریکهدرآن

کهگونهمدرک هرچند شبیههستند، بیشتر بسیار دوم ژانر اول.ندتربه ژانر عوض،تا کهدر خواستکنتسآنبود

براینگاهخودحفظنماید.عملیکهنشانگرکارهاییکفتیشیستهاراآنهاییازبدنشبگیردوتصاویریازبخش

است.

                                                           
1  بودار، مدرن"شارل زندگی ترجمه"نقاشِ مقاالت، دیگر و مدرن زندگی نقاشِ کتاب در فایدون،، انتشارات لندن، ماین، اد.جاناتان ،1314ی

99یصفحه
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اینوجود فتیشبهصورتبالینیبهعن،با یاوانابژهتئوریفرویدبرغیرممکنبودنفتیشیسمزنانهتاکیددارد.

کندوبزرگانکارمیتوامانبدنمادرفاقدآناست،شودپنداشتهمیمردانهراکهعضوشودکهجایگزینتعریفمی

دارمی اینمنظرد. اهمیتایناز بتئوری، اارزشخاطره تواستدلیعنوانمُشبه آنبهطور باورِکهدر أماندو

برفتیشیسمراهِاینمدلساختاریرا،عمالًاست،اینتعریفنوطبرخطراختگیکهمجاولیتاآن،داردتناقضوجودم

یکابژهضرورتگذاریلبیدوییبرسرمایهشکلهایبالینیفتیشیسم)بهنمونهرسدبهنظرمیدرواقع،بندد.زنانهمی

استجهتارضایجنسی بتعریفشده ندارد. وجود درونحیطه( امکانیتئوریرواننابراین، تاشنیستتحلیلی،

عکسرابطه کنتسبا رابطهی بالینی، معنای به حداقل دیدگاهایشرا، از فتیشیستیکدانست. نشانهای شناسانه،ه

این،همانطورکهبدانیممسایکالسیکازنارسیسیرانمونههایشاگرشیفتگیکنتسبهعکسترخواهدبودمستدل

سازیولیاگربهشخصیت؛شدهاستخودبینیوغرورزنانهدانستهمیهرچندگزافانه،از،بیانینیزدرزمانخودشکار

سوژگیزنانهپروبلماتیکمِکنتسرادرونمسائلسیبرگردیم،بهترآناستتانارسیس"اثر"کنتسازخودشبهعنوان

رایجاکهداازآن؟نگریستمیبدنشوهاساق،ویرصورتبرتصاباچشمانچهکسیتابفهمیمکنتسدرنظربگیریم

بولیکپدرساالریقرارمودرخارجازنظامسنیستنارسیستیکسازیجهتهویت،اندامیازمنظرفرهنگیممتاز

راهرا،شودکهموقعیتزنانه،ادعامیاستنسبتبهمردانگیتعریفشده"دیگری"وتنهابهعنوانیکاستگرفته

سوژگیمی دستیافتنبه  این-بنددبر بهسوژگیدر فهمیدههویتیشکلتعریفِجا هویتیمتفاوت، نه مثبتو

میلاست،یهعنوانابژهشمشروطبرموقعیتشبادرنتیجه،زنیکهارزششنزدخودشوارزشاجتماعی.شودمی

،میلرایجِبهاینمعنیتولیدکند.نسبتبهآنسازیکردهاستتاهویتیتقریبامطلقدرونیگونهاینرانگاهمردانه

پیچیدهومتفاوتجنسیخاطرمفههب-یسوژگیخارجازمحدوده-شودطورکهشخصدیدهمییشتن،آندیدنخو

برایزنان،دیدنخودشانهمانشود.می .بلکهشرایطآناستشونددرتکمیلسوژگینیستورکهدیدهمیطزیرا

شرایطییمتقارنبا،مکملاستشاملدرونیکردننگاهمردانهکه،دهدشکلمیسوژگیزنان،بهطیکهولیشرای

مسنارسیسیی،کمترنشانهکنتسگونِهایوسواسنماییزبا-،خوداینسان،نیست.دهدشکلمیسوژگیمردانبهکه

هستندکهتشخیصبینِسوژگیوابژهبودنایریشهایوبیشترنمایشگربیگانگی-یآننیزهستند،هرچندنشانهاو

اندازد.رابرمی

است،آنبا اینعکسولیکهکنتسمولفبازنماییخود در تناقضیاساسیروبهما با همینشویم.رومیها در

سوژگی-تالیفتصویرش فردیتو دالبر می-ستاموقعیتیکه کنتستنها بهشکلِ خودشرا ازی"اثر"تواند

 زنانگی،کدگذاریشدهاستادانهزنانگیِ جاییدیگرسرچشمهمیبازتولیدکند، رابرتدوایکهمانندهمیشهاز گیرد.

 همیشگی.تابلوویوانِطوالنینبود،یک1تابلوویوانزندگیاینزنچیزیجزیک"مونتسکیونوشتهاست:

                                                           
1 Tableau vivantهاییبازیگرانیامدلاست.ایناصطالحکهاززبانفرانسهاقتباسشدهاست،درتوصیفگروهیاز"تصویرزنده"،بهمعنای

 کننداند.درطولنمایش،بازیگرانصحبتیاحرکتنمیاندواغلبنورپردازیتئاتریشدهآیدکهبهدقتپُزگرفتهمی
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ایکهقطعبهیقین.مشخصهدارندزیباییشتاکیدنگونومرمریبروجوهمجسمهکنتسازاو،توصیفاتمعاصرینِ

بااورایگیزبالماسکهنالباسرسوایی.برایمثال،پرنسسدومترینشگشتهاستمیاشبارزتراثرغرورهمیشگیدر

ما،نارضایتیرغمعلی":گویدبدونکرست،ولیدرآخرمیساقوبازویبرهنهوکند؛توصیفمی"ساالمبو"عنوان

زیباییِ بخورم قسم آنمجسمهباید بود، ساخته ویآشکار چنانکمالگونیکه که بود آندیدهبییافته نزاکتیدر

نروبرتموافقاستکهومارشالک "اردکهپابهحیاتگذاشتهاست.ایبپنداورامجسمهتتوانسشد.آدمیمینمی

اردایغیرقابلقیاسدلیونزیباییمادامکستی آنتیکشباهتیونوسیپروجینووهمبههمبهباکرهدرآنواحد".

"بهمرمریانقاشیباقیماند،بدونحرکتوبدونزندگی...شبیه؛ولیهموارهدرحالتیدارد

یقرننوزدهماستوایدرفرهنگفرانسهتکرریافتهومهموارهوتوتمیکاززیباییزنانهموضوعِاینتصورشی    

بهغایتقراردادیتوصیفاتزیباییزنانهممکناستدراواخرآنعصرزبانِیابد.زوالتفاوتچندانینمیتاازبالزاک

درنتیجه،.7شانبهعنوانمتونیازقبلنوشتهشدهاستجایگاه،ماندمیابتثترباشد،ولیآنچهجزئیاتپرترومشخص

اندبلکهمعموالًربطچندانیبهسازیشدهنقلزنزیبا،نهتنهاکامالًعمومیبهکارگرفتهشدهدرگفتمانیهایفرمول

شخصیفردیِخصوصیاتِ در ندارندکه اویند، نوشتهوصف بین ناهماهنگی ایجاد باعثِ موضوع همین وو ها

هایزنانیندهاوب،صورتهابخشاکثرنوزدهماست.درنهایتصویریاززیبارویانوفاحشگانمعروفِقرتاریخچه

پِرل بیشترینشهرتشروسپیِ)چونکورا بود(دردرباریقرننوزدهمیکه دورانامپراطوریدوم راست)الپاییوا،

 موفقروسپیِالشمن، که نوزدهمی قرن درباری نیز آنان میترین استدشدانسته مجموعهجاه،ه زیرک، دارطلب،

حامیمعماری ملکهبودهاستجواهرات، لیاندوپوژیاندخواندهمینیزروسپیانیواورا )ازرقصندگانفرانسوی(

اززیباترینوبدنام بودهاست(ترینزنانعصرخودفولیبرژر، یشخصیت)دونفراولمدلیترکیبیبراآنادزلیون،

یکنتس،ردنبهپاهایشلوولوفربه،بانگاهکبههمینترتیبرسند.میبهنظرنانایزوالبودند(کامالًتکراری

استانداردهایزیباییزنانههموارهدرحالتغیدرکدلیلاینهمهسروصداسختمی یرند؛درمعیارهایشود.مطمئناً

د.درشوهایمختلفبدنکموزیادمیتعالوه،اهمیتقسمه.بجایدارندهاوهمالغرهاامپراطوریدومهمفربه

حتیزمان جوانیش، گرفتهشکوه ستایشقرار شدهزانوانکنتسمورد مقایسه هلوهایرسیده با طبق.استو بر

گرفتند.سدیگر،ازپاهاوبازوانشقالبمینوییمونتسکیووچندینزندگینامهگفته

خودشرامشاهده،اوکهازرهگذرشانوآنقراردادهاییشدمیدیدهبرطبقآنانکنتسالبته،قراردادهاییکه     

سیتاریخیویکبرر،.بنابراینهستندگرانه،بیشازحدمیانجیاشسمانیهرگونهارجاعیبهواقعیتجکرد،جهتِمی

                                                                                                                                                                                     
 
7
شراتوصیفکند،ولیخوددهد،خودشراتکرارمیتوانواقعاًتوضیحداد:درهرقسمتبدن،خودشرانشانمیزیباییرا)برخالفزشتی(نمی" 

تواندکاریبیشازدفاعازکمالدرهمهپس،گفتمان،نمیمنهستم،هرآنچههستم.تواندبگوید:وبههمانتهیبودن(تنهامیکند.مانندخدا)نمی
یتواندازخودشبهشکلیکنقلقولست،واگذارکند:هنر.بهبیاندیگر،زیبایینمهاییتمامزیبایجزئیاتکندوبایدباقیرابهکُدیکهدرزمینه

(99ی،صفحهHill and Wang،1374یریچاردمیلر،نیویورک،انتشارات،ترجمهS/Z)روالنبارت،"دفاعکند....
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بایدهافمینیستیازعکس ی.حرکتکندساختارشانایِهایکلیشهیجنبهشاهدهمبهسمتِ جالباینسان، کیاز

مشخصهترینجنبهتوجه آنشان، میهایتئاتریبودنِ گفتکنتسیکست. بازنماییشود بهشکلِزنانهمجموعه

 است. داده ارائه بالماسکه یا تئاتر از دوربینیغیربیانگریچهرهنوعی به میکه رسمیتعرضه حداکثریودارد،

گیرد.ماازمخاطبمی،را،چهواقعیوچهتخیلیدسترسیروانشناسانههرگونهمکانِااش،نمایی-شمایلیبودنخود

بهیماشناسیبهسآنبیشتر،ازهرگونهعالقهازوحتیداریمفاصلههایبورژواییخیلیجاازقراردادهایپرترهاین

ماسک،اشخودنوعیوزیباییاشاستمعادلیاززیبایییدیگران،کنتسیخودشوعقیدههستیم.طبقعقیدهدور

آرایشاستسازینوعیپنهان امپراطوریحتیدراستاندا-اش.زیادهازحدبودنِ ردهایتازهبهدورانرسیدهوپفکیِ

.استآلیایدهیکجلوهایازقبیلهنقابی،تئاتریوغیرشخصیشدهاستستکهکامالًاایتجسمیاززنانگی-دوم

ازآنهایدارایسبکزنیستکهخواستارجعلهویترویزیادهیهایکنتساغلبنشاندهندهاگرعکس است،

پیچیدهیدهندهروستکهنمایش جهتتصورازهرگونهبرانگیزشیدربینندهتاقصدداردشدتهب،ایچنینزنانگیِ

ممانعتورزد.،ازپسنقابروانشناسییاکاراکتر،شخصیت،

 اهمیتداردنظریهنیزمانندسازوکاربالماسکهنکتهکهزنانگیبهاینیادآوریازاینمنظر، .پردازیشدهاست،

اشباتعریفشرایطِرابطهخاطرِهبوبندیشدفرمولهفرانسوی،جوانریویهگرِتحلیلروانازجانباینتفکر،اولینبار

یا زنانه آن)سوژگی نظریه،9(فقدان روانتوسط معاصر)لوستحلیلپردازان فمینیست ایریگارگر نظریهه و دازانپری(

لباسجنسبهتنکردنِمانندِهبالماسکه"نویسددوآنمی.احیاشددوان()کلرجانستن،مریآنسینماییفمینیست

زنانگیاستکهداردعانزیراخوداذ،نیستبازیافتنیبهطوردقیق،خالفم -هشدهاستاسکیساختممانندِکهخودِ

پنهانمیینیکهبیایتزیالیه بالماسکهدرنمایاندنزنانگیهویتیرا . 3کندایراحفظمیفاصله،سازد... بهنوعی،.

ناینشود.دوآمیجدا،بالماسکهاستیکریویهکهادعاکردهبودکهزنانگیاساساًفرموالسیونازنفرموالسیوندوآ

بهسوییمتفاوت تادهدجهتمیتفکررا قادر جنبهاورا از تا زداییوبالماسکهآشناییبهشکلهایزنانگیسازد

درولی،گرقراردهدکنندهیاحداقلتخریبواژگونایضربهدرجهتسازوکارشرازداییکندوبدینطریقثبات

هایگیرییزنانه،کمترذهنرابهسمتردِموضعهایبالماسکهازمکانیزمایزندهینمونهدرمقامکنتسنظرگرفتنِ

برد.میپدرساالریقوانیندربرابرِپدرساالریوبیشتربهسمتتسلیمصددرصدی

                                                           
خیزد،اشباشد،برمیایاززنانگیستکهازآگاهیزنازمیلمردمبنیبرخواستشجهتآنکهزندیگریشدهایجعلییابیگانهبالماسکه:نسخه" 9

"لراتجربهکنددهد،نیزاینمیطورکهمردبهاوشکلمیدهدتااینمیلرانهتنهادرحقخودشتجربهکندبلکه،همانبالماسکهبهزناجازهمی
 ایریگاری، صفحهthis sex which is not one)لوسه پیش226ی، چنینفرموالسیونیدر اشکالِ  یکزنانگیفرضاً(. وجودِ فرضشمبنیبر

 است."موثق"

یمرینوشته،"Film and the Masquerade: Theorising the female spectator"جهتدیدنبرداشتیمتفاوتازاینمفهمومبه
آندوآنمراجعهکنید.

بازنماییزنانهبررویتحقیقاتِروانکاوفرانسوی،میشلمونترلیاستواراست.-هایخودسازیمالحظاتدوآندربابِبالماسکهدرچهارچوبمسئله 3
ازدستبدهندیاسرکوبکنند،انندبدنمادرراکامالًتویفقدانهستندوهیچگاهنمیناندچارفقدانوسیلهجهتبازنمایویمعتقداستازآنجاییکهز

"زن،ویرانیبازنماییست"نویسدکند.اومیگذارندکهازبازنماییجلوگیریمیزیادهازحدبهبدنهایشانرابهنمایشمیاینزدیکی
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دررااوکنتس،هایعکساززیادیتعدادکهنکتهاینبالماسکه،تحلیلیروانمعناییِیسویهازوجود،اینبا

نشان-11یشاگِبروتاین،اهلایزادهرعیت،16پَسیازایراهبهها،قلببانویاتروریا،یملکه–بالماسکههایلباس

ایسازهشکلیبهزنانگیخودوترعمیقایمعانیهاآندرکههاییعکستابرخوردارندکمتریاهمیتازدهد،می

راآندلخواهبهزنیکهنیستلباسیزنانگی.شودمیساختهزیر،لباسیالباسژست،قرارگیری،حالتتوسطِظریف

کنتسکهداشتوجودبالماسکهرسوموآدابدرچیزیوجود،اینبا.کندزندگیشبایدکهاستنقشیبلکیدرآورد،

وکردسرایتنیز،12جورجفرزندش،تنهابهخودخواستههایشکلتغییرِشکلِبهشیداییاین.بودپاسخگوبدانعمیقاً

شکلبهاوقاتگاهیاست،شدهپوشاندهدخترکیکلباسپسربچه،برهاعکسازتعدادیدر.شدتحمیلنیزاوبر

اینسخهشکلبهتوجه،جالبهایعکسسرییکدریاواستگینزبورگیارینولدزازهجدهمیقرنیشوالیهیک

برهنهشانهوگردناند،شدهتزیینگلباوشدهدرستسانهماندقیقاًموها:استدرآمدهکودکیشزماندرمادرشاز

است حالترخنیمصورتبهوآمرانهکنتسحالیکهدرکند،میبازیرامادرشخدمتکارنقشنیزهاییعکسدر.

.استکردهدوربینبهرواو،است،گرفته



 ادامه دارد ....

                                                           
سنرودشرقییکنارهپاریس،ازایمنطقه 16
ژاپنیمختلفهنرهایشاملآنهاهنرهایودارنداشتغالهنروسرگرمیبخشدرکهشدمیاطالقزنانیبهژاپندر 11
کالسیکموسیقیورقصمانندشود،می
ازسویستایشگرانشنیزداربومسئله،شدیداًآنگیزنخواهدبوداگربدانیمروابطبینکنتسوپسرشازنوجوانیویبهبعدتعجب 12 د.کنتسحتا

یکیمشکالتیستکهکنتوراسیسبخاطرش،خواستارمقدماتطالقشدهبود.جورجدر،شد.درواقع،اینمسئلهتفاوتوغافلدانستهمیمادرِیبی
سنبیستوچهرسالگیدراثرتبسرخدرگذشت.


