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 **سوم: قسمت 1پاهای کنتس

 گودو-گیل سالومون ابی

 ی بهار احمدی فرد ترجمه

 

 (پاهای یک روسپی3

 «.در دستِ مردان است -ی میل مبادله-اقتصاد مبادله»

 لوسه ایریگاری-

 "زنان برای فروش"

هایی از رابطه حولِ ثبت بازنمایی، در بین این سه نماد زنانگی وجود دارد؟  چه گونه  -، پورنوگرافیبرهنه، روسپی    

آل بدنش، در اصل،  ی عناصرش حفظ شد، اما مرد که نمایشِ ایده برهنگی، میراث عهد باستان، تا قرن نوزدهم همه

ای  چه به شکلِ تجسمِ گالمورش در مقام فاحشهی مدلی ادراکی برای بیان نقاشی بود، حذف شد. روسپی،  دهنده ارائه

های فراگیر و کناییِ امپراطوری دوم و  ی دختری همگانی، یکی از موتیف مشهور یا به شکل تصویر پست و هرزه

، با 2جا که عناصر خاصی از برهنگی را میان قراردادهای خود دارد جمهوری سوم بود. پورنوگرافی، به خصوص از آن

های پورنوگرافیک و  جا که فرض بر آن است که زنانِ عکس ریزد و تا آن یابد و آن را در هم می یبرهنگی تالقی م

های بوژوازی، به طریقی، مورد نفوذ این حقیقت که کلِ  های اشرافی، اندورونی خانه روسپیهستند،  روسپیاروتیک، 

 بودند.  قرار گرفتهگذاری جوری طراحی شده بود تا مصادره کند و محدود سازد،  سیستم قانون

                                                           
 .1391، زمستان 33ی اکتبر، شماره نشریةی عکاسی  نامه منتشر شده در ویژه  1
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 زنی بدن آن در که دانم می اروتیک را عکسی. هستند پردانه نطریه نه و سیستماتیک نه شودم، می قائل پورنوگرافی و اروتیک عکاسی بین که تمایزی  

 کودتای از. گیرم می نظر در پونوگرافی را آن باشد، اش جنسی اندام نمایش یا خودارضایی حال در اگر اما. باشد گرفته قرار هنرمندانه شکلی به لخت
 زیبا هنرهای ی مدرسه دیوارهای روی بر تنها ولی بودند، قانونی آکادمیک های عکس. نبود سخت و سفت آنچنان عکاسی سانسور ،16ی دهه تا1981
 چیزی بودند؛ حکومت هوس و هوی معرض در شدند، می فروش و خرید آزادانه که( soft-core) نرم اروتیک های عکس. بودند فروش و خرید قابل
 .بود شرمی بی یا نزاکتی بی دیگر، جایی در شد، می محسوب هنر جایی در که
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ش ی گفتمانی را نشان دهم: تال با در رابطه قرار دادن این سه لفظ در کنار یکدیگر،  امیدوارم تا شکستِ قرنطینه     

پذیر از آب  رخنههای مختلف  ریزد، نه صرفاً از آن جا که مرزبندی فرو می به طور دائممجاز جهت جداسازی مجاز از غیر

ها بودند، همگی در نهایت یک  هایی )فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی( که متضمن آن جا که مکانیزم آیند، بلکه از آن در می

دهد. اشتیاق  دوم نشان می های متعددِ امپراطوری چیز هستند. گواهِ  شکستِ این محدودسازی، خودش را در پسِ نقاب

 "جی کالرک  چه تی شناسی با آن روانی نسبت به تصویر و بدن فاحشه یک سمپتوم بود. و ظهورش، در گفتمان زیبایی

انبوه تصاویر پورنوگرافیک، گواهِ انگیزشی جهت تسلط  به ظاهرنامید، نمایان شد. و در نهایت، تولید  "بحران برهنگی

 را پست و خنثی  میل بود، ولی در عین حال، همین تولید انبوه، قدرت و خطرِ این انگیزشی  یافتن و تصاحبِ ابژه

 ساخت.

تر است. آن موقع هم،  کنم، پورنوگرافی عکاسانه از لحاظ تجربی گریزان شان را می از میان این سه لفظی که بحث    

های استاندارد  ت و به همین دلیل در تمامی تاریخی بخشِ زیرزمینیِ تولید عکاسانه بوده اس مانند اکنون، بازنماکننده

هایشان را در معرض دید عموم نگذارند،  های پورنوگرافیک تمایل دارند تا داشته داران عکس عکاسی جا ندارد. مجموعه

زی سا توان تعدادی عمومی ها و دیگر نهادهای عمومی داشتند. هرچند، مطمئناً می ها، موزه سکوتی متناظر با کتابخانه

 صورت داد.

رسد عکاسی  به نظر می  های پورنوگرافیک به وجود آمدند،  که داگروتیپ ممکن شد، عکس اوالً، تقریباً به محظ آن     

)از هر عکس فقط یک نسخه ممکن  هایی یکتا بودند ها عکس پورنوگرافیک، کاالیی لوکس بوده است. البته داگروتیپ

، فرآیند 1981، و تا سال ولوژی کالوتایپ در فرانسه مورد استفاده قرار نگرفتتکن 1986بود تولید شود(؛ تا بعد از 

آمیزی  های پونوگرافیک، دقیق با دست رنگ داد، اختراع نشده بود. عکس شمار را می تر که اجازه تکثیر بی کلودیون

تی بود. گرانت رومر، عضوِ ها اغلب تجمال شد و تزئینات آن ها با دقت انجام می شدند، جاگیری و نورپردازی مدل می

شد، پنهان  های ساعت که با فنرهای پنهانی باز می های پورنوگرافیک را در کاور داگروتیپگوید  ، میی ایستمن خانه

های  آوردندشان. تا سال پوشاندند، یا به شکل جواهرات آویزی درمی ها می دان کردند، یا با کاورهای داخلی انفیه می

انگیز و  های پورنوگرافیک، استریوپتیکونی بودند. دارای  توهم سه بعدی هیجان م، بیشتر داگروتیپآغازین امپراطوری دو

ی بصری  شدند، کامالً بدون گرِین بودند، جلوه میالعاده طبیعی بودند، با زحمت بسیار رنگ زده  جزئیات فوق

عالوه، دیدن ه ممکن با واقعیت را داشت. بآمیزی شده، بیشترین حد شباهت  های داگروتیپیِ با دست رنگ استریوپتیکون

کند؛ این توهم که درون تصویر هستیم، به شدت  برداری می ام وجوه تصویر پردهتصویر از طریق استریوپتیکون از تم

ی ایستمن،  های کلکسیون کرومر، در خانه آور است؛  در تعدادی از داگروتیپ ییات اغلب اعجابظرافت جز قوی است،

ها نگاه  اند و وقتی با استریوپتیکون به آن کاری شده های مدل توسط سوزنی روی سطح عکس کنده شوارهگردنبند و گو

  نمایند. درخشند و براق می شود، می
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 1911و  1988المللی  های بین های تجمالتی از هنر عکاسی، در زمان نمایشگاه رومر معتقد است، تولید این نمونه     

، تولید پورنوگرافی برای 86ی  های ثروتمند بود. هرچند، تا اواسط دهه که پاریس پر از خارجی به اوج خود رسید، زمانی

 مشتریان ممتاز، با شکل تولید انبوه آن پیوند خورد که افت در کیفیت و ساخت آن را به همراه داشت.

های موجود  عکاسی یا به قراردهاد هایی که ای از روش جا، نمونه کشیدند؟  این این تصاویر چه چیزی را به تصویر می   

جا که به قوانین  سازم. آن سازد، مطرح می دهد و یا قوانین خودش را می ها را تغییر می شود یا آن بازنمایی متصل می

های  نند لیتوگرافیهایی فوری بودند، ما در خیلی از موارد، نمونههای گوناگون  شود، تصاویر مقاربت موجود متصل می

ها هم در معرض تغییراتی قرار گرفتند. از لحاظ فنی، کنترل ناپذیریِ  . هرچند که همینسلطنت ژوئیهکِ پورنوگرافی

ها،  ی گرافیست لقوههای با های زنده به پوزیشن ی مقاومت اندام دوربین روی سه پایه، کندیِ نسبیِ نوردهی، و درجه

تر شد.  برای مثال، پورنوگرافی سنتاً حرکتِ  تکلف بیو نمایشی، به طریقی محدودتر و به طریقی دیگر  همگی موجب پز

هایی از بدنش شد،  داد؛ با ورود عکاسی، تاکیدِ بیشتر و بیشتری روی  نمایش زن یا قسمت سکسیِ خاصی را نشان می

یدی هایی جد ها.  از آنجا که پا مکانی اروتیک بود، پُزهایی جهت نظم و ترتیب بیانی نمایشی برای مصرفِ اسکوپتیکون

که قسمت پشتیِ صندلی بین پاهایشان بود به  در حالی ها روسپیبرای حظ بردن از پاها ابداع شدند. رقصندگان و 

که، تصویر به  توان به عکاسی داد، این ر کشیدن اندام تناسلی زنان را میشدند. و امتیازِ ابداعِ به تصوی تصویر کشیده می

ی اندام تناسلی زنان باشد. در این ژانر تنها قسمت خیلی کوچکی از زن  ارائهطریقی ساخته شده باشد که تنها هدفش، 

نهادی این نوع بازنمایی، حذف صورت زن، پوشاندن  های پیش الزم است تا هدف حاصل شود. در واقع، یکی از استعاره

 گونه، یا پنهان ساختن صورت زیر انواع نقاب است. صورت با هرچیزِ لباس

چیز به غیر از اندام جنسی زن، ختم شد، در عوض، قطب دیگرش، به ویژگی  زنمایی به حذف همهاگر یک قطب با   

کند،   به طور مستقیم به لنزِ دوربین نگاه میها مدل زن  که در آن _هایی از این دست ی زن امتیاز داد. عکس  نگاه خیره

  های سنتی پورنوگرافی فاصله گرفتند.از حالت به شدت _یابد تالقی میی تماشگر  و بدین طریق نگاهش، با نگاه خیره

جا یک زن واقعی است که به باالترین درجه نمایش داده شده است، زنی واقعی است که نگاه را تا آنجا که در این

دهد،  عکاسی پورنوگرافیک خودش را از دنیای تصاویر فانتزی خارج کرد و خواهان  کند و به آن جواب می دریافت می

 ای مبهم، میان واقعیت و خیال شد. رصهتصاحب ع

ای بودن عکس ، آغاز  ی ویژگیِ نمایه خاطر  مسئلهه گو بر سر قابل پذیرش بودن یا نبودنِ عکاسی برهنه، بوگفت     

کردند، عکاسی  دنبال می 1986ی  شد.  در نزدِ اعضایِ گرامی انجمن عکاسی فرانسه، که فعاالنه این مسئله را در دهه

ها و  های برهنه از نمایش شناسی نبود. بنابراین عکس ی زیبایی بنا بر تعریف، قادر به وارد شدن به عرصهبرهنه، 

های این انجمن حذف شدند. این ممانعت، دارای دو مولفه بود،  یکی از آن به روشنی بیان شد، و دیگری درون  رقابت

ان میانجیِ مورد ادعایشان، بین مدل زنده و تصویر چارچوب گفتمان به صورت ضمنی باقی ماند. اولی مربوط به فقد
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خاطر ذاتِ بازتولیدِ مکانیکی از ه سازی، و تجریدسازی، ب آل پردازی، ایده عکاسی بود؛ اقداماتِ هنرمند از قبیلِ نظریه

 (naked)جلوی دگردیسی  لخت   _رفت می طور که مجادله پیش همان_ها افتادند. غیابِ این میانجی درجه اهمیت می

بندی گفته شود،  چه را که امکانش نبود تا درباره هر دو دستهو بعدتر، وجهِ ضمنیِ گفتمان آن گرفترا (nude)  به برهنه

 به جریان انداخت.

ست که از سویی نشان بر واالیی اروتیکِ برهنگی دارند و از ا ی نخست، این موضوع بسته بر قراردادهایی در درجه    

ِ این ژانر، برهنگی هم به شکل صوری و هم  ش واالیییفتیش بودن آن هستند. از دیدگاهِ گنجاسویی دیگر نشان بر 

کند.  شناسی که بر روی آن بازنمایی بدن زن نقش بسته است، عمل می ی مشبکِ زیبایی استداللی،  به شکل صفحه

های  که باید از دنیای واقعیِ بدن طلبانه و بازیِ رهای میل و مالکیت خیالیست، هرچند های لذت ای برای نگاه صفحه

دارای جسمیت و فردیت قابل تمیز باشد. به عنوان فتیش، بدن برهنه باید این ترس را که بدنِ واقعی زن همواره خطر 

گونه، قراردادهایی جهت سرکوب و محو کردنِ مهبل یا حذفِ موی بدن و و این -تولید مثل را دارد، تعدیل یا انکار کند

 ی پُزهای قابل قبول، به وجود آمدند. رست از قبل تجویز شدهچنین فههم

ریزد، به طور خالصه، مالکیت بدن برهنه  آلیزاسیون و مرزگذاری را به هم می برهنگی عکاسانه ناگریز ساختارهای ایده   

بلکهه پاههای    چه را که نقاش حذف کرد، عکاس به نمایش گذاشت: نه تنها موهای ناحیه تناسلی،کند. آن را مختل می

روحش همراه  ی مستقیم و بی ست که اغلب با نگاهِ خیرها ها که صورت یک زنِ واقعیترینِ آن کثیف، و شاید آزاردهنده

ی  ی آزمند و ابهژه  گر یا مهربانی را دارد که نشان بر پیچیدگیِ بینِ سوژه است. به ندرت نگاه این زنان، آن حالت ترغیب

انگیز است. در  اغلب کامالً سرراست، مصمم و خالی از اغواگری است. گاهی اوقات چالش میل است. برعکس، نگاهِ آنان

ای کهه آن نقاشهی بهر آن دامهن زد، بهدون شهک در        ی مانه از آن دست است، و بخشی از رسهوایی  حقیقت نگاهِ المپیا

گرفته  اش قرار  ه در موازاتِ بازنماییای، از تصویرپردازیِ نهان و غیرمجازی بود ک  ، البته تصدیق نایافته تشخیصِ گسترده

 بود.

، که از بسیاری وجوه، بسیار شامل است، 1918جی کالرک راجع به برخورد با المپیا در سال  در این زمینه، بحثِ تی   

ند با ی بدن زنان کامالً در پیو ی آنان بدن برهنه، رسوایی المپیا، و فتیشیسمِ فزاینده هایی را که به واسطه کامالً ربط

رونق یافتن و انتشارِ عکاسی پورنوگرافیک و اروتیک بود، نادیده گرفته است. بحث کالرک منوط بر این مفهوم است که 

پذیری  افقِ بازنمایی -ی تجاری است ی سکسوآلیته یافته دیققیمت و عموماً تص ای، گران تجلیِِ افسانه- فاحشه درباری

آمیزی  ت. ولی المپیا به این مرزها تجاوز کرد،  و به همین دلیل، به طور تشویشی امپراطوری دوم را ساخ نگارانه شمایل

ها فاحشگی توان به تصویر کشیده شدن شد، او مرزهای استداللی را که در آن تر فاحشگی خواندهای پایین متعلق به رده

شد  ) یا زنانی که تصور می هاروسپیداشت، ویران ساخت.  مشکلِ این فرموالسیون آن است که میزان چرخش تصاویرِ 

ای مناسب برای   قیمت، نماینده گران هایروسپیکه ها و سطوح را نادیده گرفت. در حالی ند( از تمامی ردهروسپی هست

ها،  سازی کشید، اسطوره ای که اعضای کمتر خاصِ این حرفه را به تصویر می نگارانه ها بودند، سنتِ شمایل دیوار سالن
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 عالوه، در مورد زنانی که برای تصاویر پورنوگرافیک پزه های بازنمایی مخصوص خود را تولید کرد. ب حالتقراردادها و 

کردند، وانمود به خودارضایی  که پاها خود را باز می های تولید انبوه(، زنانی چه تجمالتی و چه نسخهگرفتند ) می

دخترانی  -ندبر آن بود که روسپی هستد، قطعاً فرض جنس خود یا با جنس مخالف بودن کردند، در حال سکس با هم می

شده و کم و بیش  ی جنسی های زنانهوسیعی از هویت ی ها هستند. در واقع، گستره و یا مدل آرتیست -همگانی

نخست در تولیدات لیتوگرافی  ،3گرند هوریزنتال، کوکوتِ چاق، 2کوکوت، شیرِ ماده، چشم آهویی، 1گریسِت _خودفروش

 و بعدتر، در عکاسی به تصویر کشیده شدند. 46و  36ی  دهه

خصوص که تنوع و ه کند، ب ی لغات مردان در رابطه با زنان،  بحثی را طلب می این تمایزات متفاوت لغوی در دایره   

ی غنی و متنوعی برای زنانی که  نامه نگاری، کاربرد داشته است. در آغاز، چنین واژه ی شمایل ها در حوزهابهام آن

کلمه معادل دارند، است و  21ی جنسی دارند، یا زنان روسپی، مانند آن داستان معروف اسکیموها  که برای برف،  رابطه

که گذارد. هرچند، در جواب این می هشوند، صح اشان تعریف می واسطه فعالیت جنسیه که زنان ببر اهمیتِ مرکزی این

هیمی بدان اطالق شد، باید گفت به طرق مختلف ممکن است، رخ چگونه این اهمیت وارد زبان شد و چه نوع از مفا

، موارد حیاتی، نظارت، کنترل و اری، پزشکی و اجتماعیِ فاحشگیگذ داده باشد. در چهارچوب مختصاتِ حقوقی، قانون

، اکثراً نوشته شده بود گونه توسط پرنت دوشاتلت المعارف تتحدید بودند. مفادِ گفتمان فاحشگی، که با جزئیاتی دائر

عمومی را شناسایی کرد، ثبت کرد، به مناطق مشخصی محدود ساخت؛ فعالیتش را  روسپیاگر بتوان یک   ابزاری بودند.

شد تحت نظارت مادام،  و اگر می تفکیک کردخانه دارای مجوز  به ساعات خاصی محدود کرد، بدنش را در یک فاحشه

طور که سیستم همانفکرانش یک شرِ الزم )پلیس، دکتر زنان باشد، سپس فاحشگی، که از نظر پرنت دوشاتلت و هم

شد. خطری که این سیستم  ست( بود،  قابل مدیریت و کنترل میا فاضالب برای سالمت همگان الزم و ضروری

ثبت نشده  روسپیمخفی،  روسپیحال رشدِ صفوفِ فاحشگان مخفی بود، منظور از کرد، افزایش در  منطقی را تهدید می

 است.

های مجاز لندن و  خانه که به صورت کاهشی متقابل در تعداد فاحشه-فاحشگی مخفی  ولی هشدار ناشی از افزایشِ   

شد، بر روی نگرانیِ  فاحشگی دانسته می  "آشکارِ"چه نزد عموم، نمایش چنین، آنو هم -ود داشتپاریس بازنم

 هایچه از رهگذر تحلیل -چه در تالش جهت تعریف فاحشه در خطر بودتری سرپوش گذاشت. زیرا در آخر،  آن اساسی

، یا در کارهای متعددِ 46ی  های دولتی انگلستان دهه شناختی، مانند کار پرنت دوشاتلت و کتاب شناختی و جامعه جمعیت

ان یک زن تو پذیریِ زنان بود. چگونه می ، شَک و شبهه در تفکیکهاروسپیحول موضوع  پسند مطبوعات عامه

پرسید: آیا دقیقاً هدف این گفتمان آن نیست که  طور که آلن کوربین تشخیص داد؟ یا همان کار را از یک روسپی درست

کار این  رانَد تا به زن درست آل به حاشیه ثبت شده را به عنوان چیزی متضاد ایده روسپیتفاوتی ایجاد کند و بنا بر آن، 

                                                           
1
 پوشیدند، به آنان داده شده بود ی کارگر که از لحاظ مالی مستقل بودند، این نام به خاطر روپوش خاکستری که در حین کار می طبقهزنانی از   

2
 ی مرغ معادلی کودکانه برای واژه  

3
 ، اشاره به حالت افقی خوابیدن دارداست روسپیی قرن نوزدهم به معنای  در فرانسه  
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-، بعدها بیشتر هم شد. زیرا تحقیقاتِ پرنتتعریف طبیعت روسپیی تر تعریف شود؟  ضرورتِ فرصت داده شود تا مناسب

آیند و از  درمی روسپیدوشاتلت و محققان انگلیسی بر این موضوع اشاره کرده بودند که زنان به حالتی سیال به حالت 

توانست باعث ترغیب موقتی زنان به فاحشگی  ز دست دادن شغل یا دیگر فاکتورهای اقتصادی میشوند؛ ا آن خارج می

ای و  ای عمومی، افسانه باشد، ولی ممکن بود، به همین سرعت نیز فاحشگی را ترک کنند.  بنابراین ساختِ پوسته

الی، شیرینی دوست و غیره(، توسط بسیار سرد، تنبل، الابه به کارِ معین کردن تعریفِ روسپی بیاید )ای ک اسطوره

 بردند، ناکام ماند. ی خود گفتمان را نیز زیر سوال می ای دالیل تجربی که شرایط اولیه مجموعه

و این دلیل اصلی آن بود  که نانای زوال، گولدن فالی، الیزای گونکورت، مارتِ هوسمان، یا استرِ بالزاک باید دارای     

گری بوده باشند، حال چه از فراز آن آمده باشهند، چهه از اعمهاق آن.  نهه تنهها       ز روسپیهایی مشخص و بارزی ا ویژگی

افتاده توصهیف   ی آنان نیز باید به شکلی ناکارا و از ریخت شدند، بلکه سکسوآلیته همگی باید به سرنوشتی شوم دچار می

چه تاثیرات منفی و چه فساد اخالقهی،  ی زنان روسپی، چه به شکلی وراثتی،  شناسی سکسوآلیته شد. این سان، سبب می

ای از اطمینهان   وارِ توصیفاتِ فاحشه، حس دوباره های نمونه شد، چنین توضیحاتی، به شکلِ قالب کامالً قابل توضیح می

 کردند؛ آنها اسبابی علیهِ شک و شبهه بودند. حاصل می

یابند، حقیقتِ لرزان و  که لغات بسط می مانیز ی زنانه است. حتی زبانِ سکسوآلیتهعدم اطمینان، جزءِ الینفکِ     

ها را داراست. لغتِ کنند تا بر آن حکم رانند، دائماً خطرِ غلبه بر آن متلونی که لغات تالش می

demimonde=halfworld1946ی  ، که در آغاز به شرایطی زنانه اشاره داشت، توسط  الکساندر دوما)پسر( در دهه ،

)بیوگان، زنانی که از  نخستین بار به کار برده شد،  اشاره به زنانی داشت که آزاد شده بودندابداع شد. در نمایشی که 

که وضعیت تاهلشان مبهم دانسته  جاکه مورد احترام بودند، ولی از آناین ها(، و با همسرانشان جدا شده بودند، و خارجی

 شدند. رانده می  شد، به حاشیه می

ی ثابت و  شده که بین دو نقطه ِ متغیر و متزلزلِ معنایی زنِ جنسی یل به اشاره بر ویژگیابهامِ  این اصطالح تما    

نگاری زنانگیِ  جایی است، دارد. در نتیجه، نواحی خاکستری در  موضع محکم زن درستکار و زن هرجایی در جابه

کند و با کار کردن،  نها زندگی می) زن جوان و مستقلی که ت از جایگاهی باال یا پایین(، گریست) معشوقه -شده جنسی

کند، از لحاظ روابط جنسی جسور است و تمایل دارد امیال خودش را دنبال کند و  ش را تامین میانیاز مالی

کند، در پاریس قرن نوزده، گریست نقش سنتی زنان را که به زنان اجازه حضور در  هایش را زیاد عوض می معشوق

همگی نیاز اجتماعیِ تعریف کردن را   -گاه به گاه، رقصنده، بازیگر زن روسپی، 4رد(،  لورِتداد، زیر سوال ب جامعه را نمی

   ی ناپذیرِ قدرت هستند. ولی مسئله گذاری، حکمرانی و کنترل، عنصر جداییکنند، و در عین حال، نام سردرگم می

و  هاروسپین الغای آن، یا بین طرفدارانِ هایِ بین قانوگذاران فاحشگی و یا طرفدارا ی بحث ای که در پس زمینه اصلی

ست که به ا ای تر از آن، مسئله تر است. مهم جا ذکر شد، اساسیای که در این یا شاکیان آنان قرار دارد،  احتماالً از مسئله

                                                           
4
 .ی پایین در ارتباط بوده است زاده از رده ی باال یا یک اشراف درباری، معموالً با مرد بورژوا از طبقه خیابانی و روسپیروسپی حالتی میانی بین   
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او بر زنانگی سایه افکنده است: معمای زنانگی، اسفینکسی بدون راز، معمایی بدون راه حل.  -و مادی -طور فرهنگی

 خواهد؟ توان او را شناخت؟ چه می کیست؟ او چیست؟ چطور می

اند. لحنی موذی و  پسند درباره کنتس کستیلیون مطرح شده های عامه ، در روزنامهاین سواالت توان حدس زد که می   

، 1981سال  ها/اشخاص مقتدر جامعه دارند. ی ژورنالیست مایه ی بی اند و به طور ضمنی اشاره بر سفسطه کنایی داشته

 "در این لحظه از تاریخ، پاریس شاهد یک شیر نر و یک ماده شیر است" نوشت: ،8بلژیک خودمختارژورنالیستی در 

خواهد؟  ها را بشکند. او کیست؟ چه می های شیکِ آن روزها قلب ست در سالناای مرموز است که قرار  کنتس، غریبه

  اکنون در پاریس است. ،1که برای مذاکرات صلحِ پس ازجنگ کریمه ی سزار، بود شیر نر پرنس اورلفِ پیر، فرستاده

نیست. با این حال، کنت اورلف،  1موند ماده شیر کنتس است که هنوز بیوه نشده است و به هیچ عنوان جزو دِمی

انسه لیسی و فردن است ) این اصطالح هنوز در انگچون شیر توصیف شده است، که به معنای برجسته و قدرتمند بو هم

یک فاحشه درباری است.  -جنسیای  چون ماده شیر توصیف شده است که به معنای شکارچی مرایج است( و کنتس ه

ی درباری خوردن نزد  اش، و احترامش در دربار از برچسبِ فاحشه خاطر وضعیت تاهلش، مرتبهه این موضوع که کنتس ب

ای دارد که تالش داشت تا به معنای زهد زنانه و  شناختی رفتعموم، مصون نمانده است، اشاره بر عدمِ ثباتِ سیستمِ مع

هایی که ساخته شده  بندی ی مقابلِ آن قوام ببخشد. قدرتِ زیاد زنانی که فعالیت جنسی داشتند؛ به طور مدام رده نقطه

ی معمولی  شهی درباری و فاح احشهای که در پیِ ف ساخت. هیستری فرهنگی ها را محدود سازند، واژگون می بود تا آن

های مهمی هستند( به  های زوال برای نانا یا توصیفاتِ غلوآمیزِ دوکمپ از تعداد و تاثیراتِ فاحشگان، مثال یادداشت)

بودند، فراتر رفت. زیرا، تشویشی که به  ها فعالیت جنسی  زنان محدود شده هایی که در آن بندی وجود آمد، از تقسیم

 روند. سازی فراتر می های محدود متناجسی است که از گفتمانوارد نامخاطر ه فیگور زن چسبیده است، ب

تصویرپردازی برهنه، اروتیک و پورنوگرافیک و گفتمان فاحشگی هر کدام به مقدار زیادی به این تهدید واکنش       

د ساختار ماننکند؛ تفاوت جنسی،  اند. بدن زن برهنه در فرهنگ غربی، میلِ پدرساالری را بازنمایی می نشان داده

جا نیست. چیزی برای دیدن و چیزی برای پنهان کردن وجود ندارد. پورنوگرافی فتیشیسم، هم آنجا هست و هم آن

سازد. ولی  تا آن حد که اندام تناسلی را موضوع تصویر می دهد، حتی یِ آن تفاوت را نمایش میی فیزیک یقیناً نشانه

تِ زنی که اینطور به تصویر کشیده شده و مینیاتوری شده است  و عدم ، بخاطر موقعیت فرودس هرگونه خطر بالقوه

خاطرِ ه ای که ب آید، اربابی شده است. اربابی و مالکیت با نگاه تماشاگر جور در می کتِ ذاتیِ بازنمایی عکاسانه، خنثیحر

شود. در  برانگیزاند، دوبرابر میآمیز یا ناخوشایند که تماشای زن ممکن است  ساختار خود عکس، با راندنِ هرچیزِ مخاطره

کنند تا بار دیگر  اش تالش می کننده های خسته اش، تیپولوژی های معرفت شناختی آخر، گفتمان فاحشگی، سختگیری

                                                           
5
 Independence Belge 

6
هی ساردینیا شود که میان امپراتوری روسیه تزاری از یک سو و فرانسه، انگلیس، پادشا گفته می 1981تا فوریه  1983جنگ کریمه به جنگهای اکتبر   

 رخ داد و امپراتوری عثمانی از سوی دیگر
7
 .شده است اند، خارجیان و به طور کلی به زنانی با وضعیت تاهل نامعلوم گفته می در پاریس آن دوران به زنان بیوه، زنانی که همسرانشان را ترک کرده  
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ای دارد، ولی به هر حال، جایگاهی  که نقاط خالیبخش از دانش و قدرت را ارائه دهند که با وجود آن عمارتی اصمینان

 ی قطعی. ودن کنترل و سلطهاست به سوی ممکن ب

تر بدان  شکست قرنطینه سازی که من قبل       

تر از  هایی بسیار فرارونده اشاره کردم،  کاربست

تخریبِ قراردادهای آکادمیک یا شکست فرضیِ 

عالوه،  تا ه کنترل و تحدید فاحشگی دارد. ب

وقتی که  تشویش فرهنگی ناشی از شکست در 

گیرد  معلول را اشتباه میکنترل فاحشگی، علت و 

ای به فاحشه  گری و قدرت فسادگری و تخریب

دهد که در همه جای جامعه رسوخ خواهد  می

کرد، فاحشه، سنبل بحرانی اجتماعی خواهد ماند 

که در آن زن، تبدیل به فیگور گناه، فساد، و از 

هم پاشیدگی خواهد بود. موانعی که بینِ مجاز و 

پذیرش یا عیاشی غیر مجاز، اغواگری قابل 

نگاری  شناسی یا هرزه پرستانه، زیبایی شهوت

است، هرگز مستحکم نخواهد بود، زیرا همیشه 

گاه دارای ثبات نیستند و  تصادفی هستند و هیچ

در بده بستان با یکدیگر و در واقع وابسته به 

همدیگر هستند. بنابراین، کلِ سیستمِ تمایزات، 

ی که وانمود سیستم -ها و کدها جزئیات، نشانه

در   -ها بنا شده است ی تفاوت کند بر پایه می

حقیقت، دارای جزئیاتی با گرایشِ عمده به امری واحد است. گرایش به هنجارهای پدرساالری که بر شهربازیِ اقتصاد 

ی به یک ای خیابانی،  همگ ی درباری، یا فاحشه ی پرولترین، فاحشه کند،  زیبایی درباری، رقصنده جنسی حکمرانی می

 اندازه سوژه هستند، اگر به یک اندازه فرودست نباشند.

    

زمان، هم خودش  کند، به طریقی که آن کپی، به طور هم  ای برای کاال وجود ندارد که آن را کپی به عبارت دیگر، آینه  

 و هم انعکاسِ خودش باشد.

 لوسه ایریگاری 
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 "جنسی که از یک نوع نیست"

ها از آینه استفاده هایی که در آنخصوص آنه فتن صدها عکسی که کنتس از خودش سفارش داد، ببعد از در نظر گر   

ای  شود.  مانند زنانگیِ قراردادی مایگی تالش جهت اعالم این ادعا که کنتس مولف است، هویدا می کرده است،  میان

اند که بدن و روح باید  کننده نه، بستری تحمیلهای فریم عکاسا که باور بر این بود که او به آن تجسم بخشیده است، لبه

کنتس  -های باله، نمایش بدن ها، پُزها، لباس ها، طرز ایستادن سازی ها، پنهان خودشان را با آن وفق دهند. ماسک

ها انعکاس یافته است؟  و  شده و محدود از بازنمایی ای از پیش تعیین چیست مگر لوح سپیدی که بر روی آن گستره

ناگریز، مولف بودنِ موردِ  ونی کهها، مگر تابعیت به رژیمی اسکیوپتیکاو چیست مگر جذب کامل تمام آنفردیت 

  های کنتس کستیلیون این برد. از این رهگذر معناییست که عکس اش را به عنوان ارکستراتور نگاه، از بین می دعوی

 چنین دردسرساز می شوند.

داد، که حالتی  ی استودیو، او عکسی متشابه از خودش را، در کادر قرار می ها  در فضای تئاترگونه در تعدادی از عکس    

دهد. تصویر در تصویر، انگار که بخواهد خودش تفسیری از نمایشی  نهایت به تصویر جدید می از تصاویر مکرر تا بی

او چشمش را در میان پاسپارتویِ مشکی بیضوی نگه -هورترین آنانمش -ها شدنش ارائه دهد. در یک سری دیگرِ عکس

اش را در یک آینه کوچک دستی، که طوری به سمت تماشگر کج گرفته  داشته است. در سری دیگری، او نگاهِ خیره

نتس کند. ک ی آن باشد، مضاعف می ی نگاه خیره و هم ابژه دهد در آنِ واحد هم سوژه شده است که به کنتس اجازه می

دانست  این تصاویر تنها برای او هستند، به کدام نیت،  بندی نگاه را اجرا می کند؟ با آنکه می برای چه کسی این قاب

 گرفت؟ اش و تاکید بر آن صورت می انزوای نگاه خیره

آورد، در حال  ِ سوژه و ابژه به وجود می ممکن است گفته شود که ابهام عمیقِ این ژست، اغتشاشی که در موقعیت    

فرضش دال بر وجود فضایی  وارگیست که به نمایش گذاشته است. جذابیتِ این نوع تفسیر بخاطرِ پیش افشای شی

تواند خود را ابراز کند. ولی تصاویر کنتس در  می ، هرچند مینیمال و پروبلماتیک، است که زن از آنجا بحرانی

شان، بر اشغال چنین فضایی اشاره ندارند، و چیزی جز در آغوش گرفتن تمام و کمال نگاهِ دیگری و  تمامیت

بخشد، و تثبیت خودش جهت  ی آن ثبات می سازی بر طبق آن نیستند. در نتیجه، نگاهی که او به خود  بر پایه هویت

توان آن را تقلیدی  مینین نی مردانگی دانست و همچ زه ویژهامتیا -دزدی-توان از آنِ خودسازی ه را، نمیدریافتِ نگا

سازد.  کنتس، بیشتر یک اثر هنریِ زنده  کند، واژگون می که به طور بالقوه قدرتی را که از آن تقلید می عمدی دانست

ماند که ممکن باشد میلی از  ای باقی نمی و ابزار بازنماییاست، کنتس آنچنان ذوب در میلِ دیگران است که فضا، زبان 

 -ی میل تصویر و ابژه -ترین معنایش،   ی کنتس دو کستیلیون ،در گسترده آنِ خودش را بازنمایی کند. میراث عکاسانه

ست که زنان ای سازد: میل چه کسی؟ که ضرورتش در کابردش در هر میزان از توانمندسازی ما را با این مسئله روبرو می

 توانند مطالبه کنند. از این رهگذر می
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