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به اجرایی را  (Vanessa Beecroft)فت برلین، ونسا بیکراملّیِ نو در  گالری ، در5002آوریل  8در . 1

تن داشتند( ایستاده،  هب نایلونیشلوارهای - جورابآنها  حقیقتاًگرچه برهنه ) صد زنِ که در آن ردبُصحنه 

هایی  ، پس از انتظار در صفی مطول، در گروهو گرفتندنگاه دیدارگرانی قرار  اعتنا، در معرضِ حرکت و بی بی

رو و کنجکاو، شروع کردند به زیرچشمی نگاه  دیدارگران، همزمان کم موزه شدند.زمین  وارد فضای وسیعِ

میان آنها، در . پس از سیر کردن قرار بگیرند شدن هدید آنجا بودند تا موردِ ه هر ترتیبهایی که ب به بدن کردن

های  بدن ارتشیِ مقاماتِ مانستهزده شروع به فاصله گرفتن از  لتاخج گرانار، دیدور دیده همچون ارتشی

گران بودند، ارنه تنها زنان بلکه دید آنهایی که در تالش برای دیدنِ دشمن کردند. نخستین اثرپذیریِلختِ 

اتفاق  ،باشد روی داده بایست میتوانست و، شاید،  چیزی که مینامکان بود. یک  برایشاناین بود که آنجا 

 نیافتاد.

خاطر  درقدرت را  سادومازوخیستیِ آیینِ امان بینگرند: این صحنه  میرا های برهنه  که بدن یملبس مردان

ساد  دومِس شهر صد و بیست روز در)که تا حدودی وفادارانه  ی پازولینیسالو لمفی آغازِ. در کند زنده می

آنها  در حالیکهخواهند خود را در ویالیشان حبس کنند.  می قدرت انِکند(، چهار نفر از صاحب را بازتولید می
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 سازند که وادارشان هستند جستجوی قربانیانی دربینانه  اریکب قدرتان صاحباین مانند،  می ملبس کامالً

لی از تَ امریکایی که در مقابل هایشان را ارزیابی کنند. سربازانِ و عیب ها سنحُبرهنه وارد ]ویال[ شوند، تا 

ا هیچ چیزی د. امملبس بودنخود در زندان ابو قریب ایستاده بودند نیز  شده شکنجه زندانیانِ ۀهای برهن بدن

چیزی  کهرسد، زیرا نظر وارونه می رابطه بهاینجا خاص  از یک منظرِ: ندادروی  نو ملیِ گالری مانند به آن در

دفاع  بی ای که بخصوص دختران جوان انگاری مدام به سمت تماشاگرانِ شرمانه ملول و بی تر از نگاهِ خائنانه

یک توانست، تحت هیچ شرایطی،  نمی روی ندادو  روی دهدوجود نداشت. نه: آنچه قرار بود  انداختند می

 بوده باشد. تر رگیای حتا ناممکناز یک اُ عالئمی اولیهسادومازوخیستی،  میتینگِ

 

به تصویر ( The Last Judgmentنهایی ) قضاوتِاز  نقاشی، انگاری آنها در یک منتظر بودندهمه  به نظر

-در جوراب ها وارونه بودند: دخترانِ نقش ااینجا حت که توان دریافت می تر ا، با نگاهی دقیقم. ادرآمده بودند

 ( همیشه پوشیده بهiconographicنگار ) شمایل رحم و سختگیری بودند که سنتِ های بی شلوارها فرشته

—های زمستانی لباسو ملبس به  مردد—. به عبارت دیگر، دیدارگرانکرده استی بلند بازنمایی یاه جامه

حتا  کامل را شان در برهنگیِ ، که تصویرگریکشیدند را انتظار میشان  که قضاوت مردگانی بودند تجسّمِ

 روا دانسته است.نیز االهیاتی  سنتِ ترین مآب مقدس
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ساده بود. در  تنها یک برهنگیِ بلکه، نفری چندک ]سکس[ ه یآنچه اتفاق نیافتاد، نتیجتاً، نه شکنجه و ن

 ی گوناگون در معرضِها ، و شکلدنژازن با سن، صدها  جایی که بدنِ—این فضای وسیع و پرنور

انگاری هیچ اثری از برهنگی —بررسی کند جزء-به-جزءتوانست به راحتی و  ، که نگاه مینمایشگری بود

ندادن اتفاق  مند بوده باشد، رخدادی که با رویهنر نیّتاین فرضاً نبود. رخدادی که تولید نشده بود )یا، 

 برد. ال میؤپرده زیر س انسان را بی بدنِ برهنگیِ افتاد( خودِ

 

االهیاتی  است. همه با داستان پیدایش آشنایی  از یک توشیحِ ناپذیر جدایی . در فرهنگ ما، برهنگی5

و چشمان هر دوی »گناه برای نخستین بار دریافتند که لخت هستند: پس از دم و حوا اآن  بنا برارند، که د

همچون امر این  شناسان، کالم زعمِ به(. 7:3)پیدایش « دریافتند که لخت هستند نشده بود، و آنا گشودهآنها 

پیش از  با وجود اینکهدهد.  آنها را پاک کرده است روی نمی ساده و پیشینِ از اینکه گناه ناآگاهیِ ای هنتیج

، ملبس به کهلخت بودند؛ بل آنهاتوان گفت که  نمینبودند،  یی انسانی ۀهیچ جام هبپوشیده  ادم و حوا هبوطْ

ده بود یچسبشان  ( بر تنglory) تعزّای از  جامه ۀمثاب ( بودند، که بهclothing of graceرحمت ) گیِجام

 گوید(. سخن می« روشنایی گیِجام» ازشود،  ر یافت میزوه کاوی که در مثالِ جهودی از این کالم )روایتِ

 آنها نخست مجبور به پوشاندنِاکنون کنده شد. برگناه از تن آنها پس از ماوراءطبیعی بود که  گیِاین جام

های انجیر را به هم دوختند و  آنها برگ)» ساخته بودند خودکه  شدندهای انجیر  از برگ لُنگیبا  شان برهنگی

داشتند به تن  ییها از بهشت، آنها جامه خراجا ۀ، در لحظسپس[(. 7:3]پیدایش « تنبان ساختند برای خود بندِ

ما تنها در دو مقطع در  ست که نیاکانِاینها بدین معنا . تمامیِساخته بود شانبرای حیوانات از پوستِخدا  که

 آن و ساختنشان  برهنگیآگاهی از  زمانی میان ۀه فاصلاحتماالً در کوت زمینی برهنه بودند: نخست، بهشتِ

تن  هجدیدشان را ب نِهای پوستی را درآورده و جامه [شان انجیری] های لُنگای که آنها  ؛ دوم، لحظهها لُنگ

یک  ۀمثاب به :است داشتهگرانه وجود  ذار، برهنگی، به قولی، تنها نفیاین دو موردِ گُ ۀکردند. و حتا در بحبوح

 یبهشت که به آمرزیدگانِ تعزّ ۀکنند های خیره ای از جامه شانهن پیش ۀمثاب رحمت و به جامگیِبهرگی از  بی

 وقفه از عذاب باشد، هنگامی که بی های دوزخیان بدن جهنم و در تنها درشود. برهنگیِ کامل، شاید،  اهدا می

االهیاتِ برهنگی وجود ندارد  توان گفت در مسیحیّتْ برند. در این صحنه می رنج می خداییابدیِ عدالت 

 پوشیدگی وجود دارد. تنها االهیاتِ کهبل
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برهنگی  ۀدر باب مسئلشناسانِ مدرن که  ، یکی از اندک کالمچرا اریک پترسونین دلیلی است که ا. 7

مضامین متراکم  اتصفح اندکدر این عنوان داده است.  االهیاتِ پوشیدگیاش را  تأمل کرده است، مقاله

برهنگی و گناه وجود  میانجی میانِ االهیاتی خالصه شده است. قبل از هر چیز، یک پیوندِ بی اصلیِ سنتِ

 دارد:

، امّا وجود داشت جامگی فقدانِشود. قبل از هبوط یک  تنها پس از گناه است که برهنگی ظاهر می

شود.  رخداد نمی ا با آن همشود، ام می لزمستمرا  جامگی فقدانبرهنگی  نبود.برهنگی هنوز این 

از آن نام « ها گشودن چشم» ۀمثاب بهس مقدّ یی پیوند دارد که کتب برهنگی با کنش روحی دریافتِ

چیزی است  لباس فقدانِ در حالیکهشود،  می توجه واقع که موردچیزی است آن . برهنگی برند می

شد  مشاهده می پس از گناه زمانیها تن برهنگی ،اینبنابرماند.  ( میunobservedناشده ) که مشاهده
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و  ادم طبیعتِ حتم به، ، که هبوط باعث آن شدتغییر. این باشدتغییر کرده  انسان (being) بودنِ که

به عبارت دیگر، بایستی یک دگرگشتِ متافیزیکی بوده باشد که  .وا را کامالً تحت تأثیر قرار دادح

 1.باشدداده را تحت تأثیر قرار  یک تغییرِ اخالقی صرفاًان، و نه انس بودنِ شیوۀچنین  این

شامل ( را denudationشدگی ) رحمت، برهنه جامگی ، در فقدان«دگرگشتِ متافیزیکی»این ، با اینحال

 .شود می

منجر شد. پیش از  بدن، به دریافت برهنگی آن« کشفِ»گناه به  واسطۀ بهطبیعتِ آدمی  تحریف

نبود. « لخت»، جامگی فقداندر حتا  اش، ندای برای خدا وجود داشت که ب گونههبوط، انسان به 

شود که  کت تشریح می، با این فاجامگی فقدان آشکارِ ، با وجودانسان بدن« نالخت بودگیِ»حالت 

انسان به راحتی خود را در  را دربر گرفت. انسان ماوراءطبیعی مانند یک جامه شخصِ رحمتِ

خدا را از  عزّت گناه ۀواسط بهانسان خدا بود.  رحمت ملبس به الهی پیدا نکرد: او عزّتِ ان نورمی

 نابِ عریانیِشود:  پدیدار می تعزّبدونِ  بدنِیک اش  در طبیعتنتیجتاً اکنون دست داد، و 

فاقدِ هرگونه شدگیِ ناشی از کارکردپذیریِ ناب، بدنی که  ، برهنه(corporeality) جسمانیّت

 5.از دست رفته استاکنون  خدایی عزّتنهفته در  شأنِ غاییِ اصالت است، زیرا

را بیان کند که  جامگی ساسی میان هبوط، برهنگی، و فقدانِهای دقیق این پیوندِ ا سعی دارد با ترم پترسون

 بدنِ‘ شدگیِ برهنه: »’ردبَ پیش می و عریانی برکندن ۀیک کنشِ ساد دربر گرفتنِ سوی بهنظر گناه را  به

بدن آدمی، که به ‘ کشفِ’هایشان آمده باشد. این  بدن یِین بایستی پیش از آگاهی از برهنگهای نخست انسان

های  نشانه رحم از بدن با تمامی بی شدگیِ دهد، این برهنه پدیدار شدن می ۀاجاز اش ‘عریان جسمانیّت’

د، تنها زمانی شو پذیر می اند رؤیت ه گشوده شدهگنا واسطۀ بهاش، که برای چشمانی که اکنون  یگرای سـکـس

آنچه قبالً ملبس و  ، که‘شده است کشف’اکنون ‘ پوشیده بود’از هبوط شود که فرض کنیم آنچه قبل  درک می

 7«است. حجاب بیو  لباس محجوب بود اکنون بی

 

همان رخدادپذیریِ  (، با جایمندیtheological apparatusِاالهیاتی ) در این مرحله معنای دستگاهِ. 4

کند. متن پترسون،  گیری می ، شروع به شکلسازد برقرار میبرهنگی و پوشیدگی  ای که میان اه در رابطهنگ

یی که به «متافیزیکی دگرگشت»سازد.  ناقضات را عیان میبودگیِ برخی ت مستلزمدر نگاه نخست،  کم دست

نخستین زوج را پنهان « عریانِجسمانیّت » رحمت است که جامگی ، تنها فقداندر واقعانجامد،  گناه می
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 جسمانیّت»گناه( از قبل در این  پذیریِ امکان کم دستگناه )یا  ست کهبدان معنا سازد. قاعدتاً، این می

پوشیدگی اکنون این  ود داشته است. بدان معنا که نبودِبهره از رحمت است، وج ، که خود بی«عریان

مثابۀ  ، به«بارگی سـکـهای س نهنشا با تمامی»اش،  زیستمانی« نابِ کارکردپذیری»را در  «عریان جسمانیّتِ»

بدن انسان با  اه نیازی به پوشاندناگر پیش از گن سازد. پدیدار می« هرگونه اصالت است بدنی که فاقد»

یک ، آمد می دیگر یک برهنگی پیش از، سپس برهنگیِ معصوم و سعادتمندِ بهشتی بود عزّت حجابِ

 دهد. اش را راه می انه ظاهر شدنرحم رحمت، بی لباس با برکناریکه گناه، « عریان جسمانیّت»

 ای برهنگی و پوشیدگی با مسئله رابطۀ میان ظاهر ثانویِ مربوط به به حقیقت موضوع این است که مسئلۀ

و رحمت. پترسون  میان طبیعت هیاتی تماماً بنیادین است: پیوندِاال شود که از نظر رخداد می دیگر هم

رحمت  اینبنابرشود که بایستی پوشیده شود،  دگی پیش از بدنی انگاشته میطور که پوشیهمان»نویسد،  می

طبیعی این همان دلیلی است که چرا رحمتِ ماوراء د.محقق شو عزّتمقدم بر طبیعت است، که بایستی در 

معنا که او طبیعتی  بدان—آفریده شد لباس آدمی بدونشود.  اعطا می به انسان جامگی در هیبتدر بهشت 

به جامۀ  پس از آنخلق شد تا  فقدان جامگیامّا او با این —خود داشت ن ازآنِخدایی جدا از طبیعت

 4«ملبس شود. عزّتطبیعیِ ماوراء

 اش با رحمت است. انسان در رابطه ، مسئلۀ برهنگی مسئلۀ طبیعتبنا بر این

 

( نقره نگاهداشت reliquary) ]اسپانیا[ یک یادگارنامۀر لئون د ایزیدوروسن  کلیسای دانشگاهیِدر . 2

 ادمها  . یکی از پانلاستبرجسته حجاری شده  شکل بههایی از کتاب پیدایش  صحنهشده که در دو طرفِ آن 

اند  تازگی دریافته مقدسی، آنها به کتاب روایت بنا بردهد.  شان از عدن نشان می راجو حوا را اندکی قبل از اخ

اند.  اند، پوشانده شان نگاه داشته های انجیر، که با دست چپ شان را با برگ گاه که لخت هستند و خجلت

اش را  راست رسان دستو با ژستی پُایستاده است، ، پوشیده در نوعی ردا، خاطر آزرده مقابلِ آنها آفریدگارِ

[ توضیح داده 7:3]پیدایش  «گفت، تو کجا هستی؟ ادمخداوند به » شرحِسوی آنها دراز کرده است )که با  به

که احمقانه در تالش برای بازتاب داده شده  راست دو خطاکار های این ژست در دست شده است(.

کند،  ما را بیشتر جلب میتوجه بعدی، که  صحنۀ کند، و حوا به مار. به حوا اشاره می ادمهستند،:  عذرآوری
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اخت هایی از پوست س و همسرش تونیک ادمخداوند برای و »دهد:  را شرح می 7:51بندی از کتاب پیدایش 

سازد، ملبس بازنمایی  را، با حالتی که غمگینیِ زیادش را آشکار می ادمناشناس  هنرمندِ .«کرد ناو بر تن آن

ظاهراً  خداوند در حالیکه، کشد تصویر می لخت بهحوا را با پاهای  ورکنندهحسمیی  کند؛ امّا، با نوآوری می

 با تمام نیرو در ،شود ه میددیلباس ۀ به سختی باالی یق اش زن، که چهره کند. تونیک را به زور بر تنِ او می

در پیچش غیرطبیعیِ پاهایش و  نه تنهاتوان  شک این را می کند: بدون ن مقاومت میخدایی این خشونتِبرابر 

 خدا چنگ زده است. مأیوسانه به جامۀاش دید که  راست بلکه در ژست دست اش چشمان لوچحالت 

 

رسد برگِ  نظر می خواهد لخت بماند )به تن کند؟ چرا او می اش را به«کتِ خز»خواهد  ا حوا نمیچر

البته، یک سنتِ  گم کرده است(؟را  آن انجیرش را درآورده است یا اینکه، در شدتِ کشمکش]اش با خدا[

های ساخته شده از پوستِ  ، جامهنسبت داد قدّیس، تئودوریتِ سایرس، و جروم توان به نایلوسِ کهن، که می

خز، زیرمعنایی  ایتالیایی معادل کتِ واژۀ، pellicia، در واقع)انگاشتند  میسمبلی از مرگ  مثابۀ بهرا  حیوانات

جنس هایی از  با جامه های پوستین را تعمید، تونیک (. این دلیلی است که چرا پس از غسلِداردکارانه  گناه

مان  های پوستین مسیح، ما جامه جامۀآن هنگام، آماده برای »نویسد،  کردند )جروم می سفید جایگزین می کتانِ

تماماً  وهایی که پیوندی با مرگ ندارند،  کنیم، جامه مان را بر تن می های کتانی ، سپس جامهایم درآوردهرا 
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دیگر  2.«(سازیمایمان را با حقیقت محکم ه ، بتوانیم اندامسفید هستند، به این خاطر که پس از غسلِ تعمید

. و گذارند میماجرا  معنای ظاهریِ خود را بر تأکید در عوضانند جان کریسوستم و آگوستین، ها م نویسنده

حوا اهمیّتی  اند به ژست داشتهنآن قصد  که نه سازندۀ یادگارنامه و نه خریداران نیز وجود دارد امکان این

این واپسین  که به یاد آوریم آورد به دست میاش را  ، ماجرا تنها زمانی مفهوم مناسببا اینحالویژه دهند. 

های  با پوستما قبل از اینکه  زمینی است، آخرین لحظه که نیاکان و حوا[ در بهشت ادمزندگی آنها ] لحظۀ

قضیه این باشد،  . اگرتوانند هنوز لخت باشند میحیوانی پوشیده شوند و برای همیشه از بهشت رانده شوند، 

آور  دهد، نمادی شگفت اندامی که مأیوسانه به پوشانیده شدن مقاومت نشان می ای و باریک نقره پس فیگور

 از زنانگی است.

 

 (indumentum gratia) جامگیِ رحمترا  آن جامه است )آگوستین . رحمت چیزی مانند به یک6

دور انداخت. امّا به همین را  آن شد ای بود که می ها، افزوده جامه همۀبدان معنا که، رحمت مانند  6د(خوانَ می

. و از آنجا که رحمت، از زبان انسان را شکل داد جسمانیّتکه افزودنِ رحمت  داردنیز را  دهیدلیل این معنا

اش ملول  ، از آنجا که، آگوستین هرگز از بازگفت«مسیح به ما داده شدبا  پیش از آغازِ زمان»حواری، 

 ، طبیعتِ«ز به وجود نیامده بودندداده شود هنو آنانهنگامی داده شد که آنهایی که قرار بود به »شود، آن  نمی

 3است.بوده « عریان جسمانیّت»قبل  قبل لخت شکل گرفته است؛ همیشه از انسان همیشه از
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 طبیعت نوعی برهنگی است. در حالیکهگذارد که رحمت یک جامه است  پترسون بر این ایده تأکید می

 Kleider] «سازند ها مردم را می لباس»، )یا در رونوشت آلمانی« سازند دم را میها آ لباس» المثل با ذکر ضرب

machen Leute)] دهد که او توضیح می 

آید، زیرا او بدون آنها تفسیرناپذیر است.  وجود می یش بهها لباسنه تنها مردم، بلکه انسان با 

پذیر  تمامی درک رحمت به واسطۀ بهروِ رحمت است، و تنها  ، دنبالهاش غایت بنا برانسان،  طبیعتِ

شده است، زیرا تنها « ملبس»طبیعی ت، و جاودانگیِ ماوراءِعدالت، معصومی به دما اینرواست. از 

موهبتِ رحمت  واسطۀ بهاش را به وی ببخشند و نتیجتاً آنچه خدا  توانند شأن هایی می چنین لباس

امّا این تنها چیزی نیست که پوشش بهشتی ما د. نبرای او مقدر کرده است را پدیدار ساز عزّتو 

، عدالت—ها دقیقاً مانند موردِ لباس—هد کهد به ما نشان می بلرساند.  آن یاری می را در دریافت

 به این حقیقتِ نیزدم اعطا شوند تا او را کامل سازند. نهایتاً، ما ت، و جاودانگی باید به امعصومی

طبیعی ماوراءِ رحمتِ دمدر ا بنا بر اینپوشانند،  ن را میها بد که لباس همانگونهرسیم: که  غایی می

ت. این به حال خود گذاشته اسرا  آناو  خدا وانهاده شده و عزّتپوشاند که با  طبیعتی را می

( flesh« )تن»مقدس  انحطاط به آنچه متون-حال-در رخدادپذیریِ طبیعت انسانِ همچون

اهمیّتی ژرف به  اینبنابرباهی و فساد، ارائه شده است. نامند، پدیدارشدگیِ برهنگیِ آدمی در ت می

آدمی در بهشت دریافت که  ،نامد را موهبتِ رحمت می «جامگی»این حقیقت که سنتِ کاتولیک 

که از شدن کند، آغاز به تفسیر عزّت واسطۀ این جامگی تواند تنها به می انسان ، وجود دارد.کند می
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یزی بسیار . چاز بُرون به او تعلق داردتنها  ،دیگر ، درست مانند هر تکه جامۀنظری مشخص نقطه

 فقدان» ،شده که رحمت پیش از طبیعتِ خلقشود: این صرفِ جامگی بیان می اهمیّت در این بُرونِپُر

 8آید. اش می دگیبو پذیریِ برهنه امکان همچنینو اش، «جامگی

طور بالقوه تباه و  ، یا به«تفسیرناپذیر»، تمام گوید که طبیعتِ انسان نیمه پرده نمی پیدایش هر جایی بی کتاب

جامگی، باید برهنگیِ بدن را بپوشاند،  مانندرحمت، که  بر بایستگی نیازمند رحمت بوده است. با تأکید

کند که، دقیقاً به همین دلیل، پیش از طبیعتِ  ناپذیر تبدیل می گرِ چاره تمام نوعی بهرا  آن االهیاتِ کاتولیک

 سرعت زیر جامۀ نوبنیاد به امّا این برهنگیِ «.جسمانیّتِ عریان»آید:  می آن ناروشنِ حامل مثابۀ بهآدمی 

در گناه، یعنی  تنها در لحظۀ (natura lapsa) شده طبیعتِ منقضی مثابۀ بهرحمت ناپدید شده است، تا سپس 

یک  مثابۀ به هومو ساکرشناسیِ سیاسیِ  گونه که اسطورهشود. درست همانشدگی بازپدیدار  لخت لحظۀ

)هرچند این حیاتِ  است (killable) پذیر نتیجتاً کُشت مقدّس، وکه ناسره،  یک حیاتِ برهنه ،انگاری پیش

لختِ طبیعتِ انسان تنها  جسمانیّت اینبنابرشود(،  تولید می ای هانگار چنین پیش وسیلۀ بهتنها  برهنه

 این وجودیی است که جامگیِ رحمت خواهد بود. با  گرِ نوبنیاد و نورانی پُرابهامِ آن تمام انگارۀ پیش

گناه بارِ دیگر طبیعت و  (caesura) گرِ تقسیمهر زمان که و گر پنهان شده است،  انگاره پشتِ تمام پیش

 گردد. رحمت، برهنگی و پوشیدگی را تقسیم کند، به آشکارگی باز می

تا  کم دست. گناه اساساً، عیان ساخترا  آن بلکه تنها را به دنیا معرفی نکرد شرّاین بدان معناست که گناه 

 ، بازماندۀ«عریانجسمانیّتِ »شود. برهنگی،  می باعثشود، برکناریِ جامگی را  آنجا که به نتایجِ آن مربوط می

 همۀکند، که، در  داللت می یک ناتمامیِ ساختپار در آفرینشبه است که  [گنوسی]یی  ناپذیرِ عرفانی تقلیل

آن  واسطۀ بهناه وجود نداشت بلکه خود رخدادها، باید پوشیده باشد. با این وجود، تباهیِ طبیعت، پیش از گ

 تولید شد.

 

مشخص شده است، که اگر آن تنها  مهمِّ االهیاتی ما با یک چنین میراثِ . این برهنگی در فرهنگ3

در محل  اش قرارِ مالقات بهیابد چرا  شخص درمی آنگاهناپذیر و پُرابهامِ جامگی باشد،  فهم انگارۀ پیش

است،  االهیاتی )البته ناآگاهانه( مشروط به سنت نگاه کردنی چنین عمیقانه !رسد نمیاجرای ونسا بیکرافت 

آنها. آزاد ساختنِ کاملِ  گردد چیزی نیست جز سایۀ ها )رحمت( آشکار می لباس زمانی با کنده شدنِآنچه 
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( و privativeگر ) منفی منحصراً به یک شیوۀرا  آن دهند که به ما اجازه می ،کر]ی[برهنگی از الگوهای ف

 اندیشیِ غیرمعمول. کاری است نیازمندِ روشن ،ای دریابیم لحظه

االهیاتی که طبیعت و رحمت، برهنگی و پوشیدگی را  آمدهای این شبکۀ ما یکی از پی در فرهنگِ

نه یک حالت بلکه یک رخداد است. نظر به  در واقعاین است که برهنگی  دهد پبوند می هم بهتنگاتنگ 

موهبتی —آن است ناگهانیِ برکناریِ ای لباس یا نتیجۀ ز افزودنِ تکهی پرابهام اا انگاره اینکه چون پیش

توانیم  ما می اینبنابر. نه به فرم و باشندگی بل به زمان و تاریخ تعلق داردبرهنگی —آیند یا فقدانی ناگه ناگه

. در ثابتیک فرم و یک داراییِ  مثابۀ بهو یک عریانی تجربه کنیم، نه  شدگی برهنهیک  مثابۀ بهتنها برهنگی را 

 هر صورت، فهمِ آن سخت و نگاه داشتنِ آن ناممکن است.

اجراهای ماقبل، زنان هرگز  همۀ، درست مانند ملّیِ نو گالری انگیز نیست که در اجرای در پس تعجب

اجرای در گالریِ گاگوزیان  اند )کفش درطول داشتهی از جامگی بر خود کامالً لخت نبودند بلکه همیشه ردّ

ساختمان دوک  سیاه در پوشی-در ونیز، آلت کلکسیونِ گاگنهایم در لندن، کفش و نوعی صورتکِ توریدر 

 مثابۀ بهما با برهنگی است.  وارۀ رابطۀ ریِ لختی، از این منظر مدلتیز، به قولی، رخدادناپذی استریپ (.در جنوا

دهد  دهد آن زمان که روی می خود اجازه نمی فرمی که به مثابۀ بهرسد،  اش نمی رخدادی که هرگز به تمامیّت

که شود. نظر به این کران است: روی دادنِ آن هرگز متوقف نمی ظاهر، بی کامالً فروگرفته شود، برهنگی، به

تواند  اش اساساً ناتمام است، اینکه چیزی جز رخدادِ فقدانِ رحمت نیست، برهنگی هرگز نمی چون طبیعت

حتا  دهد، به جستجوی برهنگی ادامه می مشتاقانه کند اقناع سازد. نگاهْ نگاهی که خود را به آن عرضه می

ای  اعضایی که پنهان بودند به شیوه همۀهنگامی که حتا  کنده شود، یترین تکه لباس هنگامی که کوچک

 وقیحانه به نمایش درآیند.
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ز آلمان به باقیِ اآلِ اجتماعیِ جدید  یک ایده مثابۀ به( را nudismخواهی ) برهنه ،مبیست سدۀاگر در آغاز 

مان همساز شود، عجیب نیست که این تنها  توانست با طبیعتِ انسانی کردند که می تبلیغ می های اروپا جنبش

و (، Lichtkleidهای روشنایی ) جامه مثابۀ بهگری با برهنگی  پورنوگرافی و روسپیۀ برهنگیِ زنند تقابلِبا 

پذیر  جامگیِ رحمت، امکان مثابۀ بهاز برهنگیِ معصوم  االهیاتیکهن مفهومِ ۀ برانگیزاندنِ ناآگاهان نتیجتاً

 نه طبیعت بل—پرستان به نمایش گذاردند نه برهنگی بل پوشیدگی آنچه آن طبیعت اینبنابر بود. می

 بود.—رحمت

چیز بازگشتی واجه شود، باید قبل از هربرهنگی م ی با مسئلۀطور جدّ خواهد به پژوهشی که می

برهنگی و پوشیدگی، طبیعت و رحمت داشته باشد. هدف  تقابلِ االهیاتی میان شناسیک به خاستگاهِ باستان

دستگاهی است که چنین  درک و خنثا کردن آغازینِ ماقبلِ جدایی بل ک حالتاینجا نه غرقه شدن در ی

 وجود آورده است. را به یی جدایی

 

بندیِ دستگاه االهیاتیِ طبیعت  ساختبرای گر  ای تعیین ، لحظههر مفهومی آگوستین، به اشهرِ خد. 8

اش در بابِ موضوعِ  دیدگاه هایِ مفهومی برای رحمت )پوشیدگی( است. آگوستین از قبل بنیان)برهنگی(/
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 On) در بابِ طبیعت و رحمتنوشتارِ توان در  بسط داده بود که آنها را میرا های علیه پالگیوس  جدلکاری

Nature and Grace) ها در میانِ آنهایی که ارتدکسیِ  ترین چهره یکی از اصلی—پالگیوس زعمِ یافت. به

طبیعتِ  رحمت چیزی جز—کارشان پایان داد شان به حواشیِ سنتِ مسیحی به ندنحاشیه را دگماتیک با به

ای  به شیوه نکردن. در نتیجه رخدادپذیریِ گناه 3خلق کرد آزادۀ انسان نیست آنگونه که خدا با اراد

تواند از  آنچه که نمی، به معنای inamissibile واژۀاش از پالگیوس  ناپذیر )آگوستین در نقدگری جدایی

 ندگار است. پالگیوس منکربرد( و بدونِ نیاز به رحمتِ بیشتر در طبیعتِ انسان ما کار می را به دست رود

قلمروی رخدادپذیری یا پندارد، که به ترتیب با  عدنی یکی می با طبیعتِرا  آن شود بلکه رحمت نمی وجود

ضرورتاً بر فقدانِ —اراده است که گناه—دما داند. گناه است برابر می بالقوگی که مقدم بر اراده و کنش

با برعکس، . ارث رسید انسان به نفرینی بر تمامیِ نژاد مثابۀ بهخود  ۀنوب کند، رحمتی که به ت داللت نمیرحم

دم در ادرست مانندِ —هر آدمی اینکه با اینحال دهند، به گناه کردن ادامه می ،کردندها گناه  انسان د اینکهوجو

 د.مانَ باقی می انکارناشدنیتواناییِ گناه نکردن را دارد —هشتب

-این یکی پنداشتنِ طبیعت با رحمت است که آگوستین چنان سرسختانه در نوشتارهایِ ضد

چیزی  آنها تفاوت میاندر  گذارد. ه میناپذیرشان را صحّ تفاوتِ تقلیل در عوضکند، و  اش رد می پالگیوسی

گناهِ نخستین، که تنها دو سده بعد رسماً توسطِ کلیسا در شورای مدرسی آرنج  آموزۀتر از کشفِ  کم

(School Council of Orange پذیرفته )شهرِ دم در تفسیرِ وضعِ عدنی و هبوطِ اۀ هددر خطر است. مشا شد

روحی  های و حوا نه با بدن ادمنماید.  طبیعت و رحمت برای اکنون بسنده می براساس این ضدیّتِ میان خدا

(spiritual) های آنان ملبس به رحمت بود انگاری با جامه  های حیوانی خلق شدند، امّا بدن با بدن بلکه

، انگیزشِ لیبیدوشناختند، آنها  مینطور که مرگ و بیماری را درست همان . نتیجتاً،پوشیده شده باشد

رمی تکنیکی در ]نوشتارهای[ آگوستین است که تِ لیبیدوشناختند.  نمینیز را  شان جنسیهای  ناپذیرِ انداممهار

]گاالتیا  “Caro enim concupiscit adversus”ای از پاول ) کند. بر اساسِ قطعه آمدِ گناه را تعریف می پی

شکافی گریزناپذیر میانِ تن و اراده  مثابۀ بههایش دربرابرِ روح،  نافرمانیِ تن و امیال مثابۀ به لیبیدو(، [2:13

 نویسد که قبل از گناه، آگوستین می تعریف شده است.

نه به این «. نبودند هر دو لخت بودند، امّا شرمگین دم و حواا»، آمده استمتونِ مقدس در ه چچنان

هنوز لیبیدو برهنگیِ آنها هنوز زننده نبود، زیرا  کهبلدیدند؛  خاطر که آنها برهنگیِ خود را نمی

منظورِ  بود، امّا نه به گشودهآنها  نیانگیخته بود. . . چشمانشان بر اراده هایشان را در برابر اندام
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 دانست هایشان هنوز نمی را اندامتشخیصِ آنچه زیرِ جامگیِ رحمت به آنها بخشیده شده بود، زی

نده شد، برای تنبیهِ نها برکَچگونه در برابرِ اراده طغیان کند. هنگامی که این رحمت از ]بدن[ آ

هایشان بیدار شد. نتیجه این بود  پرواییِ جدید در اشتیاقِ بدن شان با مجازاتی برابر، یک بی نافرمانی

 10شان آگاه و نگران ساخت. آنها را به وضع وشد، که برهنگیِ آنها زننده 

، بدین وسیله به چیزی بدل گشتند که بایستی آزاد باشند شان تعزّتوانستند در  اعضای بدنی که زمانی می

از های انجیر ساخت، و  ودشان با برگو حوا را وادار به پوشاندنِ خ ادماز این رو شرمی که  .شدند میپنهان 

در  حتا»نویسد،  ه است که، اگوستین میناپذیر از وضعِ بشر تبدیل شد آن روز تاکنون به عنصری جدایی

عریان  ورزی با بدنِ برهنه دارند )و بدین خاطر حکیمِ تنهاییِ تاریکِ هند، حتا آنهایی که عادت به فلسفه

(gymnosophistsنامیده می ) های بدن،  از دیگر قسمت شان های جنسی انداممنظورِ متمایز ساختنِ  شوند(، به

 11.«پوشانند آنها را می

 

کم  کند، یا دست معرفی میرا بارگیِ عدنی  سـکـانگیزش از س شگفت. در این مرحله آگوستین مفهومِ 3

ی پساهبوطی لیبیدو. اگر کردند نمیها گناه  اگر انسان است بوده بارگی می سـکـآنچه این س

(postlapsarian) پذیر است، پس آن حالت از رحمت که  های جنسی تعریف ناپذیریِ کنترلِ اندام با امکان

 گیرد: دربر مینیز های جنسی را  ترلِ کاملِ اراده بر انداممقدم بر گناه است کن

 و ن مقاومتشد، ازدواج ای در بهشت، اگر نافرمانیِ گناهکارانه با نافرمانیِ دیگری مجازات نمی

 همۀ مانند نما های جنسی و اراده را نشناخته بود. برعکس، اندام لیبیدو درگیری میانو  ضدّیت

تولید را  بذر زمینِ شده بود خلقبودند. آنچه بدین منظور  در خدمتِ اراده می بدن های دیگرِ اندام

فرمانِ  نتیجۀضروری، و در  تنها در مواقعپاشد. . . .  کاشت، همانندِ دستی که زمین را تخم می می

 15لیبیدو. علت انگیزش بود، نه به پذیرفته هایش  در اندامرا  آن و زن کاشته میخود را  مرد بذراراده، 

که هایی  گروتسک از کنترلِ اراده بر آن اندام قریباًتاش به مثالی  بخشی به فرضیات واقعیّتبرای آگوستین 

 :کند اشاره می آیند ناپذیر مینظر مهار به

شان[ به  بدن وسیلۀ بهیابی ] برای دست انگیزشان شناسیم که با تواناییِ حیرت ا میر هایی آدم

. هستند سازند ها متمایز می خود را از دیگر انسان هستند هاچیزهایی که دیگران کامالً ناتوان از آن
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همزمان. طورِ  بهدوی آنها  یا هر یک گاهیهایشان را حرکت دهند،  توانند گوش آنهایی که می

 با اینحال دارند. به جلو و عقبرا تواناییِ حرکت دادنِ خطِ پیشانی یا پوستِ سرشان  برخی

اند باال بیاوردند، انگاری  شان هر آنچه را که بلعیده توانند ارادمندانه با فشاردادنِ شکم می برخی

صدای دیگر افراد  نیزتوانند صدای پرندگان و حیوانات، و  ای نباشد. برخی می شکمِ آنها جز کیسه

ارادی  طورِ درنهایت، هستند آنهایی که به. و نباشدتقلید کنند که اختالفی میانِ آنها  خوبرا آنقدر 

بدونِ اینکه بوی ناخوشایندی داشته  را از مقعدشان بیرون دهند توانند صداهای گوناگونی می

 پردازند. خوانی میجا که انگاری از آن نقطه به آوازباشد، تا آن

های رحمت تصور کنیم.  لباس بارگیِ عدنی را زیر سـکـا بایستی سبر اساسِ این مدلِ آموزنده نیست که م

ه دستی را بلند کنیم، و اند، درست به همان راحتی ک های جنسی انگیخته شده اراده، اندام ای از جانب با اشاره

اش را  بود که منی برای مرد ممکن می»د: کن همسرش را حامله می لیبیدوگریِ آتشینِ  انگیزش شوهر بدون

گونه که اکنون خونِ رست همان، ددهداو انتقال  به بدن همسرش کیِبدونِ آسیب رساندن به تمامیّتِ فیزی

 14«داشته باشد. یاش همساز نکه با تمامیتآ شود بدون مِ یک باکره جاری میقاعدگی از رح

نگیِ رخدادپذیریِ اکنون چیزی وجود ندارد که ما را قادر سازد چگو هم»نویسد،  )آگوستین می خیالاین 

تر ارائه  زنندهحتا  طبیعتِ فرمانبر رحمت را به جسمانیّتِ بشر پس از هبوط«( دهیمح چنین چیزی را شر

 از طریقت طبیعت پس از گناه است، که بشری تباهیِ های جنسی کلید رمز ناپذیرِ اندامدهد. برهنگیِ مهار می

 هد. تولیدِ مثل انتقال می

 

وارِ طبیعتِ انسان که در بنیانِ ادعاهای باال نهفته است ارزشمند  تأکید گذاردن بر مفهومِ پارادُکس. 10

که آگوستین، برخالفِ پالگیوس، از آن است گناهِ نخستین ۀ آموزنماید. این مفهوم در همسویی با  می

مدرسی ۀ تنها در فلسفتأیید شد،  253آموزه که توسطِ شورای آرنج در سالِ ن ای کند. جانبداری می

(Scholasticismبه ساخت )-آدم  طبیعتِ انسان با گناهِۀ آموز بنا بر این. یافتاش دست  پرداختِ کامل-و

ها از انجامِ خوبی  انسان رحمتْ یاریِ (، و بدون2:15رومیان « اند کردههمگی گناه »آن  واسطۀ بهکه تباه شد )

نخواهد ساده  پاسخ. امّا اگر اکنون از خود بپرسیم چه بر سرِ طبیعتی آمد که تباه شد، شدند میکامالً ناتوان 

های  اش، از همان نخست با موهبت اش، مانندِ برهنگی طبیعت دم از رحمت خلق شد، و نتیجتاًا در واقع. بود

ۀ ه شد و تماماً در سایبه خود واگذارد پس از گناهْاو انسان خدا را ترک گفت،  از آنجا کهالهی پوشیده شد. 
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تِ راحتی به پدیدار شدنِ یک طبیع به، فقدانِ رحمت با اینحالاش قرار گرفت.  ( طبیعتmercy) شفقت

است که حاصلِ این فقدانِ  شود تنها یک طبیعتِ تباه ظاهر می، آنچه در عوضپیشین و ناشناخته اجازه نداد. 

 نیست، زیرا تنها گناه آغازینآید که دیگر  به صحنه می آغازینرحمت است. با برکناریِ رحمت طبیعتی 

 این طبیعت صرفاً به برآمدی از این گناه تبدیل شده است. در نتیجهنخستین است، و 

که در سال  شناسِ تیزبین ( )یک کالمThomas Cajetanرخداد نیست که تامس کاژتان ) این یک هم

منظورِ  ، بهتامس آکویناس هیاتِمدخل االاش از  ( در روایتمخالفِ فرمانِ مارتین لوتر بود 1218

 گوید، تفاوت میان یابد. او می میگری با برهنگی را ضروری  سازیِ این پارادُکس استفاده از یک قیاس روشن

انسان )که با رحمت خلق نشد( و طبیعتِ اساساً زیبنده که بعدها از دست رفت، با « ناب»نظر  طبیعتِ به

انگاری نه تنها در موردِ طبیعت  این همانند یکی است. ،برهنه با شخصی که برهنه شده شخصیانِ تفاوتِ می

با رحمت، را که سرسختانه جامگی  را بلکه در موردِ برهنگی نیز روشنگر است، و مفهومِ استراتژیِ االهیاتی

که فقط برهنه  یکه برهنگیِ شخص همانطورسازد. درست  روشن می دهد با برهنگی پیوند میرا طبیعت 

طبیعتِ انسان، که  بنا بر ایناست، —متفاوت با اینحالو —است با برهنگیِ شخصی که برهنه شده همانند

است.  متفاوت ،که قبل از افزوده شدنِ رحمت بودرا از دست داد، از آنچه )رحمت( آنچه طبیعت نبود 

که برهنگی با  همانگونهپذیر است، درست  تعریف ،رفته)رحمت( که از دست  اکنون طبیعت با ناطبیعت

شود. طبیعت و رحمت، برهنگی و پوشیدگی، یک کلِّ  نابرهنگی )پوشیدگی( که از آن کنده شد تعریف می

آنها —کم در موردِ طبیعت دست—دهند که عناصرش جداگانه و خودفرمان اند، اگرچه واحد را تشکیل می

—این چنینی—مانند. امّا این بدان معناست که برهنگی و طبیعتِ نمینخورده باقی  شان دست پس از جدایی

 شده وجود دارد. عریان، و تباه ، تنها طبیعتِدر عوضناممکن هستند: 

 

و حوا قبل از گناه پوشیده به جامگی رحمت  ادماز آنجا که در هیچ جای کتاب مقدس ذکر نشده که . 11

و حوا لخت بودند و  ادمتنها چیز مسلّم این است که در آغاز . شان بودند ناتوان از دیدنِ برهنگیبودند، 

« کردند احساسِ شرم نمیو هر دوی آنها برهنه بودند، مرد و همسرش، و )»کردند  احساس شرم نمی

نجیر بپوشانند. اهای  [(. برعکس، پس از هبوط آنها احساس نیاز کردند که خودشان را با برگ5:52]پیدایش 

 شد. یی که بایستی پنهان می ، سپس، گذر از برهنگیِ بدون شرم به برهنگیالهیتخطّی از فرمانِ 
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پذیریِ برهنه  گناه از دست رفت امکان واسطۀ بهشرم، این ایده که آنچه  نوستالژی برای برهنگیِ بدون

 غیرقانونی در متونِ همچنینها و  ، نیرومندانه در انجیلاست سرخ شدن ]از شرم[ بدون بودنِ

[extracanonical :های کتاب مقدّس پذیرفته است. م. عنوانِ بخش هایی غیر از آن دسته که کلیسا به کتاب]  ظاهر

خوانیم:  می روایتِ تامس انجیل به. در («پنهان شده»نامیم، یعنی  آپوکریفا میرا  آن که ما نابخردانهشود ) می

عیسی جواب ‘ بینیم؟ نمایی، و چه وقت تو را می چه هنگام خود را بر ما آشکار می’اش پرسیدند:  حواریون»

هایتان را درآورید و مانندِ  ، هنگامی که لباسنیدهایتان را برکَ شرم لباس]احساس[ هنگامی که بدونِ ’داد: 

 12‘«کنید، و ترسی نخواهید داشت. گاه شما پسرِ خدای حاضر را نظاره می کودکان لگدمال کنید؛ آن

توانست بدون ]احساس[ شرم  می نخست، تنها موقعیتی که شخص سدۀدو  مسیحیِۀ جامع در سنتِ

بزرگساالن اجرا  زاد بلکه اساساً در مورد-کانِ نوکود میدی بود، که معموالً نه در موردآیینِ تع شودبرهنه 

آن  نخستین را پذیرفت جبری شد(. گناهۀ آموزکلیسا  همۀشد )غسل تعمید نوزادن تنها پس از اینکه  می

 این برهنگیِ آیینیِ خاطر رِ اعضایِ کُمونُته بود )بهدر حضو لخت در آب آموزِ بردن مسیحیّت مستلزمِ فرو

ساحلی داریم(. سیریلِ  مان را نسبت به برهنگیِ ناپذیر یا نسبیِ فرهنگ شرح غسل شدگان است که رواداریِ

در بابِ این آیین اینگونه اظهار نظر  آموز گفتارهایِ مسیحیّت درسدر ( Cyril of Jerusalem)اورشلیم 

 هایتان را درآورید. . . . ، فوراً لباسبزرگسالی و گناهبرکندنِ  عالمت محضِ اینکه داخل شدید، به به»کند:  می

، ادم کنند، زیرا آنها تصویر م نمیشر برهنه هستند، و احساس گان همهانگیز! آنها در برابر دید چقدر حیرت

 16«کرد. نمی که در بهشت لخت بود و احساس شرم ستنده نخستین انسان

که « های پوستین تونیک»وارثانِ  ،هستند« های شرم لباس»دمال کردند، گشدگان ل هایی که غسل لباس

هایی هستند که پس از غسل تعمید  س      داشتند. اینها لبا به تنای که از بهشت رانده شدند  مان در لحظه نیاکان

دقیقاً  گر است تعیین شوند. امّا آنچه در این آیینِ غسل تعمید انِ سفید جایگزین میهایی از کت با جامه

این  خاطر نماد و پیمان نجات]از گناه[. و به مثابۀ بهاست  (Adamic) وار ادمشرمِ  فراخواندنِ برهنگیِ بدون

 که از پوشیدنکند، همچنان  الژی مینوست سن ایزیدورو، حوا احساسۀ ارنامبرهنگی است که، بر یادگ

 زند. کند سر باز می می  پوشیدنهایی که خدا او را مجبور به  لباس

نه برهنگیِ بدون شرم است، موتیفی بسیار کهن،  وارۀ ن برهنگیِ کودکانه که مدلآ«: مانند کودکان. »15

 در اسناد و مدارک یهودی و مسیحی است. همچنینبلکه  روایتِ تامس انجیل به در متون گنوسی مانند تنها
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تولید مثل پراکنش شد، بر نپذیرفتن  واسطۀ بهآن گناه نخستین بر اساس که  ای آموزهبا وجود اینکه 

ع که کودکان از ، این امرِ واقکند داللت می (زادان-غسل دادنِ نو از این پسو کودکانه ) معصومیت

شود. چنانچه  تِ بهشتی پیوند داده میمسیحی به معصومی سنت کنند اغلب در نمی شان احساسِ شرم برهنگی

هر دوی آنها برهنه بودند، ’گویند  مقدّس می هنگامی که متون»خوانیم،  پنجم می سدۀدر یک متنِ سوری از 

 13«شان غافل بودند، درست ماننندِ کودکان. ، بدین معناست که آنها از برهنگی‘کردند و احساس شرم نمی

 تۀو، آنها در نوعی بدرنیابند را شان دار شدند، تا زمانی که برهنگی نخستین نشان ن با گناهِاگرچه کودکا

را  لیبیدو (appearance) آگوستین، نمودِ زعم بهو غافل از شرمی هستند که،  برند سر می بهفراموشی )لیمبو( 

 دهد. اجازه می

شانزدهم( آواز خوانی  سدۀتا اند که  تصدیق کردهرا  آن این ایده است که ما عمل امتیازمندِ )منابعی از 

( voce biancaشان )«سفید»، انگاری صدای دهیم برای پسرها ادامه میدرطولِ انجامِ وظایف دینی را 

تِ پیشاهبوطی توشیحِ معصومی ( دربردارندۀvoces mutataeپس از بلوغ ) »دگرگشتۀ»برخالفِ صداهایِ 

مرگ و گناه )تداعی کنندۀ( ی ها لباس برکندن جامگیِ کتانی است که پس از، رنگِ (Candida) سفیداست. 

تماماً سفید، زیرا هیچ ردّی از مرگ بر خود »نویسد،  شود. جروم می از تنِ غسل شدگان به آنها داده می

شته را و تمامی شرمِ گناهانِ گذ سازیمهایمان را با حقیقت محکم  تعمید بتوانیم اندام پس از غسلِ تاندارد، 

از صدای انسان  حالتیرا برای توصیفِ  سفید واژۀ (Quintilianکوئنتیلی )نخست  سدۀامّا در  18«بپوشانیم.

 سیقیِ، در تاریخ موبنا بر این گیرد. کار می کند( به )گرچه، مسلم است که او به صدای کودکان اشاره نمی

کردند کُرخوانانِ پسر را پیش از  جوان، تالش میبرای اطمینان از ثبات و دوام صدای که بینیم  ما می مقدّس

تِ معصومی—برای یک گمشدهاست  این نوستالژی کلید رمز« صدای سفید»سند اخته کنند. آنکه به بلوع بر

 کنیم. نمی درکرا  آن برای چیزی که، مانند برهنگیِ پیشاهبوطی، دیگر—عدنی

 

با آنها داریم را رویارویی  ترین انتظارِ پایدار در جاهایی که کم های االهیاتیِ روشن از مقوله یک مثال. 17

، هستی و نیستیکتابِ  از(، the Otherدهد. در بخشِ اختصاص یافته به رابطه با دیگری ) در سارتر روی می

 او این کار را با استفاده دهد. برهنگی را در رابطه با هرزگی و سادیسم مورد بررسی قرار می سارتر موضوع

اگر این نزدیکی را بدون توجه به —دهد که های آگوستینی انجام می هایی آنقدر نزدیک به مقوله از ترم



19 

به این نتیجه شاید —گرفتیم در نظر می اند مان را جایگیر کرده یی که تمامی واژگانِ جسمانیّت االهیاتی میراث

 که این پیوند عمدی بوده است. رسیدیم می

 در انگلیسی، flesh) «تن»سازیِ ر چیز یک استراتژی در جهتِ آشکارسارتر، میل پیش از ه زعم به

chairفرانسوی،  درcarne ایتالیایی( در بدنِ دیگری ) درthe Otherتأخیر انداختنِ این  ( است. با به

 در حالتِ عادّیکه  آرایشها و  لباس خاطرِ بهنه ، بدن تیِ دیگر(اهیاال واژۀیک  -incarnation« )یافتگیِ تن»

همیشه در قریباً تاست: آن « جایمند»که بدنِ دیگری همیشه است  به این حقیقت بلکه سازند پنهان میرا  آن

بدنِ دیگری در اصل »هایی در ذهن است:  کامل کردنِ این یا آن ژست، این یا آن حرکت، با هدفۀ پروس

با  بدن. در حالتِ معمول، شود نمایان می پایاییِ نابِ حضور مثابۀ بهبدنی جایمند است؛ برعکسِ آن، تن 

؛ هیچ چیزی در یک شود می  پنهان حرکاتتر از همه بدن با  ؛ امّا مهمشود می پنهان جز آنآرایش، لباس، و 

 اش اگر او برهنه باشد. میل تالشی برای لخت کردنِ بدن از حرکاتحتا  کمتر نیست، ]اش[تن ازرقاصه 

بدنِ  یافتگیِ تنیابی به  ؛ تالشی است برای دستیک تنِ ناب مثابۀ بهیدن به آن منظورِ موجودیّت بخش به است

 13«دیگری.

 نامد: می« رحمت»بدنِ دیگری همان چیزی که سارتر  «جایمندِ»قریباً همیشه ت وجودِاین 

گردد. آن، باالتر از تمامیِ برشَوَندش  یک وجودِ نفسانیِ جایمند آشکار می مثابۀ بهدر رحمت، بدن 

(transcendence ،)در حالِ کنش و از دیدگاه  شود؛ برگذرنده پدیدار می-یک برشونده مثابۀ به

دریافتنی که از اکنون ۀ پذیر است. هر حرکت در یک پروس کند درک ت و غایتی که دنبال میوضعی

در حرکت است. . . . که، دقیقاً  بایستگی و آزادیِاز  شود. . . . این تصویر درک می رود به آینده می

سازد.  بدن ابزاری است که آزادی را نمایان می ،دهد. . . . در رحمت بگویم، رحمت را شکل می

ظه را در هر لح آندارد،  سنجی پرده برمی یک ابزارِ باریک مثابۀ بهکنشِ پرموهبت، تا آنجا که از بدن 

 آورد. اش برای زیستن فراهم می با عذرآوری

اندازد اکنون  تأخیر می یی که دریافتِ برهنگی را به جامگی مثابۀ بهاالهیاتی از رحمت  ا این استعارۀحت

طور کامل حضور دارد، امّا  شود: برهنگیِ تن به با رحمت ملبس و مبدل می پس، واقعیّتمندی»گردد:  ظاهر می

جامگی، هیچ حجابی غیر  بی حجاب به بی گریِ بدنبرای نمایش چالشِ برینِ رحمت ،اینبنابر. شود نمی دیده

ای نامرئی  با جامهرا  آن هایش بدنِ لخت است که کنش ها ترین بدن . پرموهبتندارداز خودِ رحمت 
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حضور نداشته  د، هرچند که برای چشمانِ تماشاگران کامالًنساز تمامی پنهان می اش را به تن د ونگیر دربرمی

 51«باشد.

ای که او  یافتگیِ ویژه بخشد. تن اش را سامان می رحمت است که سادیست استراتژی جامۀدر مقابلِ این 

 ینوعزننده]گی[ »است، که چیزی جز از دست دادنِ رحمت نیست: « زننده»بار آورد  خواهد به می

[species]  بودن-دیگری-برایاست از (Being-for-the-Other)،  ۀگونکه به [genus] موهبت بی 

[disgracieuxتعلق دارد . . . .بی ] گردد. . . .هنگامی که یکی از عناصرِ رحمت در  ت آشکار میموهب

هایش  از کنشرا  آن خود گیرد که تماماً هایی را به ستاش خنثا شود. . . . هنگامی که بدن ژ یافتگی واقعیّت

55.«کنند( تن را نمایان inertiaرها سازند و ماندگراییِ )
 شیوۀاین دلیلی است که چرا سادیست، به هر  

اش، یعنی  را وادار به حاالتِ ناجوری کند که زنندگی د تن را آشکار سازد، بدنِ دیگریکن ممکن، سعی می

 سازد. را نمایان می رحمت همۀناپذیرِ  فقدانِ جبران

 

اغلب بسیار بجا هستند.  ،اند االهیاتی داشتههای عمیقِ  ریشه —حتی اگر ناخواسته—هایی که تحلیل. 14

، سادومازوخیستی رواج پیدا کرده ]مجله، ویدئو و جز آن[ اتِژانری از انتشاراخیراً در بسیاری از کشورها 

لب، -بر-دهد: لبخند اش نشان می معمول حاالتِهای برازنده و  نخست قربانیِ آینده را با لباس در آن که

ند صفحه ناگهان همان اش، یا در حالِ تورق یک مجله. خواننده پس از ورق زدنِ چ تاننان با دوسز قدم

، تمامیِ کند مشاهده می ترین حاالت ترین و دردناک رعادّیشده، و مجبور به تقبل غی لخت، بسته دختر را

ریخت شده، برکنده شده -کوژ و بد-و-ابزارهای بخصوصی کژ وسیلۀ بهاش، که  از خطوطِ چهرهحتا  رحمت

معادلِ اینجا —(poires d’angoisseها، و اجسامِ عذاب ) ها، شالق با تسمه—. دستگاهِ سادیستیستا

خشونت فقدانِ رحمتی که  کند و با های رحمت را برمی شناسان، جامه زعم کالم ، که بهرا گناه کاملِ نامقدسِ

اش دارد  چنگ آوردن سازد. آنچه سادیست سعی در به کند، در بدن آزاد می را تعریف می« جسمانیّتِ عریان»

، یا (زیرهای  در عکس )دختر ملبس« وجودِ جایمند»ای که  خالیِ رحمت، سایهۀ چیزی نیست جز پوست

در اشاره به چنانکه سارتر —، که بر بدن افتاده است. امّا دقیقاً به همین دلیل میلِ سادیستجامگیِ روشنایی

شود با هر دو دست  مقدر به شکست شده است، زیرا او هرگز موفق نمی—کند آن کوتاهی نمی

حاصل  ظاهراًمطلوب  یقین، نتیجۀ تولید آن دارد. به وار سعی در یی را فرا چنگ آورد که ماشین «یافتگی تن»
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ماند که  ه در حالتی میمانبرانافتاده است، فر-نفس-اکنون تماماً تنی زننده و از شده است: بدنِ دیگری

هم آزادی و هم رحمت را از دست داده است. امّا دقیقاً همین آزادی  نظر باقطعیّت کند؛ به امر میگر  شکنجه

یک ابزار  مثابۀ به رفتار کردن با دیگری هرچه بیشر سادیست به»ماند:  ر میناپذی است که ضرورتاً لمس

 57«شود. همان اندازه این آزادی از او دور می پافشاری کند، به

         

شناسان  زعم کالم اش دارد، )به عی در فرا چنگ آوردنِ آن در قربانییی که سادیست س «زنندگی»برهنگی، 

برهنگی آن  آزادی و رحمت نیست. عریان ادم( چیزی غیر از فرضیه و پشتیبانیِ ناپایدارِ مانند جسمانیّت

روی دهد. جسمانیّت عریان،  انگاشت شود تا چیزی مانند گناه مقدم بر رحمت پیش چیزی است که بایستی

 ، تنهااست، تنها حاملِ نامحسوس و ناروشنِ گناه است. در حقیقت، تنها عریانی خیات برهنه مانند

ند. در فرهنگِ ما برهنگی به چیزی مانند کَ برمی اشارات]سر و دست[ است که جامگی و رحمت را از بدن

تاریخ طبیعیِ ۀ ( با موم برای موزClemente Susiniشود که کلمنته سوسینی ) زنانگیِ زیبای برهنه منتهی می

های  را بردارد، و نخست دیواره کالبدیهای این مدل  تواند الیه توسکانی خلق کرد. شخص می دوک بزرگِ

تری  بزرگ (omentum) منتومِها و احشا که هنوز با اُ ششۀ آشکار سازد، سپس آرایرا  ای بطنی و سینه

. امّا مهم نیست رسد می هایی کوچک به جنینها، تا نهایتاً، درونِ رحم  اند، سپس قلب و روده پوشیده شده

 ویم، بدنِ لختِ زن زیبای دل ا هبررسی کرد موشکافانهمان  با نگاهرا  آن چه اندازه ما مدل مومی را باز کرده و

نظر به این مدلِ  سَرِگی، قریباً تقدّس، به-ماند. از این رو نا ناپذیر باقی می روده درآمده سرسختانه دسترس
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ها )رحمت(  ناسره است زیرا تنها با برکناری پوشش مومی چسبیده است. مانند طبیعت، برهنگیْ

 پذیر است. دسترس

        

 

کرد که  منتشر Vogueۀ یک دولوحی در مجل (Helmut Newtonهلموت نیوتن ) 1385در نوامبر . 12

چپِ مجله ما چهار زنِ ۀ مشهور شد. در صفح (They Are Coming) «آیند آنها می»زودی تحتِ عنوانِ  به

بینیم که  می( را دهدانجام  را شکار توانست هایی که ظاهراً بدونِ آنها عکاس نمی کامالً لخت )جدا از کفش

مقابل در سمتِ راستِ مجله ۀ روند. صفح هایی در یک شوی مُد با حالتی سرد و خشک راه می مانندِ مدل

. یگانه دهد های برازنده و شیک نشان می ها، امّا این بار کامالً ملبس به جامه ها را در همان حالت همان مدل

یکی هستند.  در واقع، دو تصویر نمودها ف تمامیِکند این است که، برخال تولید میتأثیری که این دولوحی 

اینکه عکاس  اگر امکانِحتا  شان را بر تن دارند. اند، برهنگی همان شیوه که لباس پوشیده ها دقیقاً به مدل

کار  نظر اینجا، ناخوسته، به یقین دستگاهِ برهنگی/پوشیدگی که به هدفی االهیاتی در سر داشته است نباشد، به
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 Big Nudesۀ نیوتن دو سال بعد همین دولوحی را در مجلشود. هنگامی که  چالش کشیده می افتاده است به

 ورد، درست مانندآ در ابتداآن زنان پوشیده هستند را ها را بر هم زد و تصویری که در  لوح منتشر کرد، نظمِ

 خورده تأثیر شدگی بود. امّا حتا در این نظمِ برهم زمانی که در بهشت جامگیِ رحمت مقدم بر برهنه

نه شرمی وجود دارد و نه اند؛  تماشاگر گشوده نشده ها و نه چشمان نخورده باقی ماند: نه چشمان مدل دست

آنگونه که در —را اعتنایی شود، که همان بی ها بیشتر افسونگر می مدلۀ تصویر به چهرارزیِ دو  . همعزّتی

های تصویریِ هبوط، فضایی  . چهره، که در بازگفتکند ها بیان می در عکس—ها معمول است مدل میان

 ازاتچوهای م تواند اندوه، شرم، و ترسِ زوجِ رانده )پیش از هر چیز شخص به یاد نقاشی است که هنرمند می

(Masaccio) اینجا همان نارساییِ خشک را پیدا —افتد( را بازنمایی کند در کلیسای کوچک برانکاچی می

 دیگر یک چهره نیست. ،کند: آن می
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در اجرای بیکرافت، برهنگی اتفاق  ین است که نه در دولوحیِ نیوتن، و نهاساسی اۀ در هر صورت نکت

های االهیاتی از  انگاره پیش مثابۀ به، که (fallen) نیافتاده است. انگاری جسمانیّتِ عریان و طبیعتِ اوفتاده

شدگی دیگر چیزی برای آشکارسازی ندارد.  اند، و بنا بر این برهنه اند، هر دو محو شده جامگی عمل کرده

 (، میانfabricِ( و بافتِ بدن )fleshمُد است، یعنی عنصری نامعیّن میان تن ) تنها چیزِ باقیمانده جامگیِ

 پیشاهبوطی عدن. حالتِتجاریِ  هیاتِ جامگی است، سکوالرسازیِنامقدّسِ اال طبیعت و رحمت. مُد وارث

 

های  واژه بنا برآید، و  می خیر و شردهد از درختِ دانشِ  در کتابِ پیدایش سیبی که حوا به ادم می. 16

هنگامی که از آن )»این دانش به آنهاست  و رساندن« هایشان گشودنِ چشم»آن  آمیزِ مار، هدف وسوسه

در و  [(.7:2]پیدایش « را خواهید شناخت خیر و شرخدا  شمانتان گشوده خواهد شد، و مانندخورید، چ می

کتاب ۀ شناسند، بنا بر اشار از آن می شود، امّا آنچه پس ادم و حوا پس از آن فوراً گشوده می ، چشمانواقع

بنا بر «. پی بردند که برهنه هستند هر دوی آنها گشوده شد، و آنها و چشمان»شان است:  ، تنها برهنگیمقدّس
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نش، این چیزی که برهنگی است. امّا این نخستین اُبژه و محتوای دا شان از خیر و شرْ تنها محتوای دانش این

 رسیم؟ چیست؟ با آگاهی از برهنگی به چه دانشی می نامیم برهنگی می

آنها پی بردند که ’اینکه » نویسد:  مقدّس می مورد بحث از کتابۀ قطعۀ بارنظر در با اظهار( Rashiراشی )

خود  اکنون واحد از خدا داشتند، وتنها درکی ]قبالً[ به چه معناست؟ به این معناست که آنها ‘ برهنه هستند

عزت و عدالتی که با اطاعت از  که ادم و حوا از است آمده Genesis Rabbahدر  54«ساختند. آزادآن  را از

هی از دستگاهی که تاکنون بایستی برای ما آشنا شده باشد، آگا بنا برآمد محروم بودند.  انِ خدا میفرم

ی )جامگیِ نامرئی و خیال آنچهت منجر شد: این دانش که به یک محرومی دیگر در گذشته برهنگی بار

 آید( است، از دست رفته است. های الهی می رحمت، عدالتی که با اطاعت از فرمان

 ت ناممکن نیست. که این دانشیدانشِ نخستینِ بشر ری گوناگون از این فقدان محتوایتفسیۀ هرچند ارائ

دانشِ  جزتواند این معنادهی را داشته باشد که این دانش چیزی نیست  می در واقعمحتوا -از-نخستینِ خالی

معنای آگاهی از یک اُبژه نیست بلکه تنها  بدان معنا که آگاهی از برهنگی به (.knowabilityپذیری ) دانست

در  نهایشا با گشودنِ چشمهای نخستین  یی که انسان پذیریِ آگاهی است. برهنگی فقدانِ حجاب، تنها امکان

 بود. پذیر نمی آن دانش امکان است، که بدون« آشکارگی»، گشایشِ بهشت دیدند، گشایشِ حقیقت است

هیچ . کند میپذیری را فاش  پوشیده نبودن با جامگیِ رحمت، نه ابهامِ تن و گناه بلکه روشناییِ دانست حالت

، این است وجود نداشتن حالتِهمان فرضی آن سوی جامگیِ رحمت وجود ندارد، و دقیقاً این  چیز

 پذیریِ ناب آن نستدریافتِ دا ایمعن . دیدنِ بدنی لخت بهرگی و حضورِ ناب، که برهنگی باشدپدیدا

 اش است. های عینی ، فراسو یا مقابلِ گزارهفراسوی هر راز

 

صریه کاوی با االهیاتِ مسیحی کامالً بیگانه نیست. در سنتِ شرقی، که با باسیلِ قی . این نوع کالم13

(Basil the Great ) و یوحنای دمشق(John of Damascus )شود، آگاهی از برهنگی بر فقدانِ  بازنمایی می

آرزوی  آمدِ پی نیزوضعِ عدنی و کند که  حالتِ خلسه )اکستاسی( و ناآگاهیِ سعادتمندانه از خود داللت می

ها در حالتی از  ن انسانقبل از گناه، نخستی کرد. انسان تعریف می را درآیندی  ناگه «ها برطرف کردنِ عیب»

ها، فروبستگیِ چشمانِ روح و دریافتِ حالتِ  زیستند. اهمیّت واقعیِ گشودگیِ چشم می فراوانی و کارگی بی
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گناه فقدان یا کاستی است. آنگاه آگاهیِ کاربردی  ز سستی و فقدانحالتی ا همچونو خوشیِ خود  فراوانی

را  یی سازد. برعکس، گناه دریافتِ فراوانی انسان، که جامگیِ رحمت پوشانده است، عیان نمی را در طبیعت

 یک فقدان تعریف کرد. مثابۀ بهکه وضعِ عدنی را شود  شامل می

هایش را نه مرهونِ طبیعت )مانندِ حیوانات( و نه  د، لباسمانْ نویسد، اگر انسان در بهشت می باسیل می

که به عشقی که او به خدا داشت پاسخ  دانست مینیکی، بلکه تنها به رحمتِ خدایی تکیک تواناییِ مرهونِ 

ده برای آنها را به جستجوی بیهو شان، گناهْ عدنیۀ سعادتمندانۀ مراقب ها به ترک با وادار کردنِ انسان داد.

، برهنگی، به این سنتخدا دور کرد. با توجه ۀ که آنها را از مراقب ،علومی پرتاب کرددانش تکنیکی و  دانش

 یعنی، دانش—کند، بلکه به فقدانِ مراقبه التین، به جسمانیّت اشاره نمی سنت ستین و باقیکه در آگو آنچنان

، هنگامی در واقعدهد.  اش با دانش کاربردی و زمینی ارجاع می سپاری و جای—پذیریِ ناب از خدا دانست

کاملی که در خلسه )آگوستین  کند، ادم از حالتِ مراقبۀ خواب می ی آدم او را درآوردنِ دنده برایکه خدا 

( به 52«وارد شد و از رموز سر درآورد دیوانِ خدایی بهبا نفوذ به حریمِ خدا، خلسه او  واسطۀ به»نویسد،  می

 شیوۀاین یا آن نه  بنا بر این، هبوط نه سقوطِ تن بلکه سقوطِ ذهن است. برد. رسد لذت می اوجِ خود می

 خطر است.که در است های آگاهی ت، بلکه پایگان و حالتمندیبرای برهنگی و فقدانِ معصومی معاشقه

 

فلسفه و عرفان تعلق دارد.  واژگان به قلمرو آگاهی، رمز  کلید مثابۀ به—شدگی یا برهنه—برهنگی .18

به  همچنینشود، بلکه  مربوط می« وجودِ برهنه»بَرین، یعنی  دانشۀ به ابژ نه تنهاآن این است که  دلیل ذکر

، یا «پروری خیال»، یا ایماژدانش یک ۀ های میانی واسط تِ سدهکند. در ذهنی دانش ربط پیدا می خودِ پروسۀ

از این  گریِ عریان یک پیشرفت مثابۀ بهنتیجتاً  شود که دانشِ کامل را سبب می ای شود. پروسه نوع خوانده می

ز عناصرِ ااندک اندک —ورزی در حافظه با گذر از احساسات به خیال—که شود وصف می« پروری خیال»

آن هم  ،ارائه دهد ناب ایماژیا  ، یک مفهوم«پذیر نوعِ فهم»یک  مثابۀ بهشود تا خود را  حِسمندش کنده می

شود،  (، ایماژ یکپارچه برهنه میintellectionورزی ) کنشِ عقل واسطۀ به. دوکامل ش شدگی برهنهزمانی که 

شد، زیرا  چنین می قبل لخت نبود، در هر صورت این چنین از اگر این»—نویسد سینا می آنطور که ابن—و

 56«تواند در آن باقی بماند ( نمیmaterial affectionمادی )ۀ ند که عاطفکَ این ایماژ را چنان برمی تأمّلْۀ قو

 پیرامونِ برهنگی است.در بر و  دانشِ کامل تأملی



27 

ذاتِ »ای که ایماژ )که با  شیوه هاین پیوندِ میانِ ایماژ و برهنگی، ب (Eckhartهای اکهارت ) در یکی از وعظ

ک ی ایماژْ»شود:  بیشتر بسط داده می ،مطلق و ناب از دانشۀ شود( به چیزی مانندِ یک واسط یکی می« عریان

را  آن ها دهد، آنگونه که متافیزیکدان اش سرایت می تل است که ذاتِ عریان را در تمامیو فرما تجلّیِ ساده

درخود  شروع به آماسیدن و لرزیدنچیزی دریافت که  مثابۀ بهرا  آن توان که می هستحیاتی یابند. . . .  درمی

در ترمینولوژیِ اکهارت 53«.بیاندیشد گسترشِ بیشترشۀ بارآنکه همزمان در کند، بدون می خود و خودبه

bullitio  که  کند، در حالی داللت می خدا یا انسان یا تنش درونیِ اُبژه در ذهن لرزهبرebullition بر وضع 

عیار  کند، واسطی تمام داللت دارد. ایماژ، تا آنجا که وجودِ برهنه را بیان می های واقعی بیرون از ذهن ابژه

نه یک  و منطقی استۀ واقعی است. به همین منوال، آن نه صرفاً یک اُبژدرون ذهنی و شیءِ ۀ میانِ ابژ

 واسطۀ بهآن شیء ۀ لرز ؛«(یک حیات/زندگی)»کند  زیست می تِ واقعی: چیزی است کهموجودی

ی که در یها فرم»دهد.  خود می شناخته شدن را بهۀ ارتعاشی که ایماژ در آن اجاز یِ خودش است؛پذیر دانست

. . . این همان دلیلی است که  روش میانِ دو دریاپرخۀ نگ، مانندِ یک تَلرزند وقفه می دارند، بیماده وجود 

 .نویسد طور می، یکی از شاگردانِ اکهارت این58«ثبات آنها فهمیدۀ بارچیزی درتوان  نمیچرا 

سازد  ( میknowableبدان معنا که لرزشی که این بدن را شناختنی )—انسان، ایماژِ آن است برهنگیِ بدنِ

کنند.  انسان استعمال می بر ذهن ناپذیر است. همان شیفتگیِ یکتایی که ایماژها درک دارد نگاه میامّا در خود 

پذیریِ شیء )برهنگیِ آن( است، پس نه شیء را بیان  که ایماژ نه آن شیء بل دانست دقیقاً به این خاطر

نظر به اینکه چون آن چیزی نیست مگر واگذاردنِ شیِ به دانش  ،با اینحالکند.  کند و نه بر آن داللت می می

، برهنگی از خودِ شیء جدا نیست: نیست پوشانند میرا  آن هایی که )آگاهی(، پس چیزی جز برکندنِ لباس

 خودِ شیء است.

 

زمان فراسوی نظرگاه اش و، هم امیِ پیچیدگیِ االهیاتیبرهنگی در تمۀ بارتالشی برای اندیشیدن در. 13

های  ویشاوندیخاش در بابِ  اواخرِ مقالهوالتر بنیامین محقق شده است. در  آثار پژوهش دراالهیاتی با 

، را در رابطه ذات(، نمود و unveiled( و ناپوشیده )veiledمیانِ پوشیده )ۀ گوته، او در زیبایی رابط انتخابیِ

( اش بود دید که آن زمان عاشق می( Jula Cohnنمودِ ژوال کان ) شکل همچونبا کاراکترِ اُتیلیا )که بنیامین 

کند، با یک  اش می که احاطهگی و شیئی  دهد. در زیبایی، پوشیده و ناپوشیده، احاطه مورد بررسی قرار می
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ت که ای اس . از این رو، زیبا آن اُبژهاستدر ارتباط  نامد ( میGeheimnis« )پنهان»که بنیامین  بایسته رابطۀ

ناپذیرانه  االهیاتیِ برنهادش آگاه است، که ابطال ایسته است. اینکه بنیامین از عمقپوشیده]گی[ برای آن ب

 ای که در آن باور پذیر است، ایده« قدیم-دورانۀ اید» به هد، با ارجاعد پوشیده را به ناپوشیده پیوند می

« یکسان با خودش» تواند میاش  گی تنها تحتِ احاطهشود، زیرا  دگرگون می [گرداندنپوشیده با ناپوشیده ]

 «پذیرنا نمایان»زیبایی در ذاتِ خودش رخدادناپذیریِ ناپوشیده ]شدگی[ است؛ آن  در نتیجهبماند. 

[unenthullbar.است ] 

بنا [ خواهد بود. . . . unscheinbarنهایت ناپدیدار ] بی در ناپوشیدگی زیباۀ شود که اُبژ مشخص می

-nonپذیری )نا نمایانۀ [ به ایدگرداندنناپوشیده ]ۀ در رویارویی با هر آنچه زیباست، اید ،بر این

unveilabilityشود. . . . اگر تنها زیبا]یی[، و نه چیزی خارج از آن، بتواند پوشیده باشد  ( مبدّل می

مود در زیبایی ن ( نهفته خواهد بود.secretزیبایی در پنهان ) و پوشیده بماند، پس بنیانِ خدایینِ

ضروریِ چیزها برای ما. ۀ غیرضروریِ چیزها در خودشان، بل احاطۀ چنین است: نه احاط تنها این

ای  گونه طور که بهیابد، درست همان رورتی خدایین می[ بعضی مواقع ضگرداندنیچنین پوشیده ]

سوی  افتد، ناپدیدار را به که خارج از زمان اتفاق می گرداندنیخدایین مقرر شده که ناپوشیده 

ها را به انحالل  ( تمامیِ پنهانrevelationسازد، آنجا که پدیدارگری ) ناپدیدی به هیچ رهنمون می

 کشاند. می

ها  وقتی به انسان ناگه کند، به احتِ زیبایی یکی میناپذیرانه پوشیده و ناپوشیده را در س قاعده که جدایی این

پوشیده و ناپوشیده شکل گرفته است،  وحدتی که میان نتیجۀ ماند. در رسد ناتوان می شان می برهنگی و

که دوگانگیِ برهنگی  تنها زمانی ، آن هموجود داشته باشد ذاتْ مثابۀ بهتواند  کند که زیبایی می بنیامین ادعا می

برعکس، هرچقدر [: »bloßen Naturعریان ]طبیعتِ ۀ و پوشیدگی دیگر وجود نداشته باشد: در هنر و پدید

شود  یتر م د، روشنبیان کند تا نهایتاً در باالترین سطحِ انسانی به ثبات برستر خود را  این دوگانگی روشن

 همۀ ضروری محو شده است، و بدن لخت انسان به موجودیّتی فراسوی پوشش زیباییِ که در برهنگیِ بدون

 70«کارِ آفریدگار.—رود ها می آفرینش همۀو کاری که فراسوی —(sublimeواال )—یابد ها دست می زیبایی

زیبایی تنها —این نمودِ ناب استۀ وار مدل که در رمان—در بدنِ انسان، و بخصوص در اُتیلیای گوته

است، در « پذیرینا نمایان»پذیر  ری و طبیعت اصلِ اِعمالدر آثارِ هن در حالیکه، اینروتواند پدیدار باشد. از  می

 نه تنهاپس  71«پذیر نیست.نا نمایان هیچ چیزِ میرایی»سرسختانه اثبات شده است:  بدن زنده اصلِ مقابلْ
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 پذیری از برخی جهات کلید کند، بلکه نمایان پذیریِ لخت بودگی زیباییِ انسان را به نمود محکوم می رخداد

تواند  همیشه می است؛« پذیر نمایان»نهایت  بیو ت ضرور دهد: در بدنِ انسان زیبایی به رمزِ خود را تشکیل می

، حدّی وجود دارد که فراسوی آن نه ذاتی که بتواند بیشتر با اینحال نمایش درآید. یک نمودِ صِرف به مثابۀ به

وجود ندارد. اینجا شخص تنها با خودِ پوشش، خودِ نمود، که دیگر  طبیعتِ منقضینمایان شود و نه یک 

شود، این  نازدودنیِ نمود آنجا که چیزی نمایان نمیۀ ماند این ته شود. چیز نیست، مواجه می نمودِ هیچ

برهنگیِ انسان است. آن چیزی است که وقتی پوشش را از  ،این—تواند بپوشد جامگی که دیگر کسی نمی

ناپذیریِ معرفیِ ایده  کانت، امکان زعم بهماند. واال است به این خاطر که،  زنید باقی می می زیبایی کنار

شود، نظامی که آنچه در آن  ای مشخص با معرفیِ یک نظامِ برتر وارونه می احساسات در نقطه واسطۀ به

پوشش، خودِ نمود نمایان  این شیوه است که در برهنگیِ بدونقولی، خودِ معرفی است. به  معرفی شده، به

نمودی است که خالءِ  دهد. پس واال نهایت رها از پنهان نمایش می نهایت ناپدیدار، بی و خود را بی شود می

 شود. دهد؛ و در این نمایشگری اتفاق افتادنِ ناپدیدار را باعث می نمایش قرار می خود را مورد

ای  برگماشته شده، و قاعده« ترین امید گزاف»نمود است که  بنیامین، دقیقاً برایۀ مقال ، در پایانِدر نتیجه

در  اگر زیبایی 75«.برد اش رنج می از استثناءِ یگانه»که بر اساسِ آن خواهشِ نمودِ خیر )نیکی( مهمل است، 

اینجا  آنگاه—ذات، پوشیده و ناپوشیده د وۀ نموبایستۀ یعنی، رابط—اش زمانی پنهان بود ترین وضع اساسی

یجتاً، درخشد. نت خود می خودبه« نمودِ خیر» همچونای  کند و برای لحظه د خود را از این گره باز مینمو

« پذیر نا یاننما»ناضروری و اکنون نمود  شود: ، تنها در متونِ گنوسیِ خاصّی یافت میروشناییِ این ستاره کِدِر

جایی که این  شود. این نمود نمایان نمی وسیلۀ بهتا جایی که دیگر چیزی است،  کارگیریِ زیبایی از به

گذارد،  اش را بر جای می گر نشانتر از هر جای دی برجسته—این فقدانِ واال از رازِ برهنگیِ انسان—نمود

 هره است.چ

 

نِ بسیار جذاب دوست بود. در بنیامین با گروهی از زنا 70ۀ و اوایلِ ده 50ۀ های ده در اواخرِ سال .50

که بودند( Eva Hermann(، و اِوا هرمان )Ola Parem(، اُال پارم )Gert Wissingآنها گرت ویسینگ ) میان

 هایی که در طولِ مشترک بودند. در روزنگاشتای بخصوص با نمود  بنیامین همگی در داشتنِ رابطه زعم به

در توصیفِ این رابطه نگاشت، بنیامین که سعی  می 1371تا ژوئنِ  اش در سواحل فرانسوی از می اقامت
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مواجه شده بود پیوند با آن گوته  اش در باب رمان ها قبل در مقاله ه سالکنمود ۀ با درونمایرا  آن داشت،

 ،«همسرِ اسپییر»نویسد،  او میداد.  می

این : »تر بود از همیشه افسردهدر دورانی که کند،  بازگو میاِوا هرمان  ازرا کننده  این عبارتِ خیره

وچروک اطراف  رچینای پُ که من غمگین هستم بدین معنا نیست که مجبور باشم با چهرهحقیقت 

تر از تمامیِ برخوردهایی که در این  این خیلی چیزها را برای من روشن ساخت، مهم«. را بگردم

تنها پژواکی ضعیف و متأخر از این ، ام داشته—گرت، اِوا، هرمان—هادهای اخیر با این موجو سال

این ۀ دیروز با اسپییر در بار .[Schein] نمودۀ ام است: تجرب ترین تجاربِ زندگی اساسییکی از 

رسید که این زنان  ن به این برداشتِ عجیباین زناۀ خود در بارۀ نوب او نیز به موضوع حرف زدم،

را اندیشند  شان این است که هرآنچه می هیچ احساسِ افتخاری ندارند، یا اینکه قانونگانِ ارجمندی

رساند که آنها نسبت  زبان آورند. این یک برداشتِ کامالً صحیح است، و ژرفنای تعهدی را می به

معنای نابودی آن  از هر چیز به پیش« زبان آوردنِ هر چیز به»کنند. زیرا این  به نمود احساس می

[ scheinhafiتنها تا آنجایی که نمایان ] شود. ؛ یا اینکه، پس از نابودی آن به اُبژه بدل میگفته است

 همگون سازند.را  آن توانند است آنها می
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یاری از زنانِ زیبا عادی تعریف کند، که برای بس« نیهیلیسمِ زیبایی» مثابۀ بهتواند این نگرش را  شخص می

شود و سپس نمایشِ این نمود با نوعی اندوهِ بعید،  کاستن از زیباییِ خود به نمودِ ناب را شامل می است، که

امّا دقیقاً همین فقدانِ  کند. تواند بر چیزی جز خود داللت کند را انکار می سرسختانه این ایده که زیبایی می

اش موفق  دست آوردندر به  پوشش که زیبایی این برهنگیِ بدون—پندارهایی پیرامونِ خود است

آورد. این پندارزُدایی از زیبایی، این نیهیلیسمِ بخصوص، با  را فراهم می ها هترین جذب که هولناک—شود می

به  هایشان پاک کنند، ت را از چهرهگیرند تمامیِ حاال که قبل از همه یاد می مُدپرستهای  ها یا مدل مانکن

تبدیل شده  نابِ نمایشگریهای آنان به ارزشِ  امِ چنین کاری، چهرهدر انج رسد. خود میۀ ترین مرحل گزاف

 آورند. اغوایی بخصوص به دست می و، نتیجتاً،
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مان  در حالیکه بدنست، که مشخص شده ا نبدن با یک ناتقارنِ بنیادی-چهرهۀ ، رابطما . در فرهنگ51

. مطابق با این تقارن ارشدیّتِ سر )رأس( است، که ماند ت لخت میاوقا ما بیشترِ چهرۀمعموالً پوشیده است، 

ماند: از سیاست )آنجا که برترین  ثابت می ها وبیش در تمامیِ زمینه امّا کمهای زیادی بیان شود  شیوه شاید به

ایِ پاول از مسیح(، از هنر )آنجا که  شود( تا دین )متافورِ جمجمه ( نامیده میhead« )رأس»قدرت معموالً 

توان بدن را  در یک پرتره سر را بدونِ بدن بازنمایی کرد، امّا چنانچه از تصاویر برهنه پیداست، نمیتوان  می

. این ره، آنجا که سر محلِ بیانگری، به مفهومِ کاملِ کلمه استتا زندگیِ روزم تصویر کشید(سر به بدونِ 

های بسیار هیجانی  غلب نشانهبدنِ دیگر حیوانات ا در حالیکهتأییدپذیر است که  حقیقتواپسین با این ۀ نکت

های جنسیِ مندریل، و  اندام های آتشینِ نقشی که بر پوستِ پلنگ است، رنگدهند ) را نمایش میا و گوی

 بیانگر و گویا است. ای ه، بدنِ انسان منفردانه فاقدِ مشخص(های پروانه و پرهای طاووس بال همچنین

که را یابد که شرمی  شدنِ مهارناپذیری می ِ خود را در سرخ و نیز نقطه ضعف رشدیّتِ چهره گواهاین ا

شماریِ برهنگی  راست کند. شاید این دلیلی باشد که چرا تصدیق میکنیم  هنگامِ برهنه بودن احساس می

شعاع قرار تواند چهره را تحت ال برَد. اینکه برهنگیِ یک بدنِ زیبا می نظر ارشدیّتِ چهره را زیرِ سؤال می به

، دیالوگِ افالطون که به موضوعِ زیبایی اختصاص یافته Charmidesروشنی در  به نامرئی کند،را  آن دهد، یا

ای زیبا دارد، امّا  چارمیدز، مردِ جوانی که نامِ خود را بر دیالوگِ مذکور دارد، چهره است، بیان شده است.

اگر قرار بود لخت شود، باور »نقدَر زیباست که اش آ گوید، بدن گوگرها می-و-که یکی از گفت آنچنان

(. این ایده که aprosopos ،124بود،  می« بدونِ چهره»او  یعنی ،معنای ظاهری« )ای ندارد کردید که چهره می

که زنانِ متهم به جادوگری به نهفته است تواند با ارشدیّتِ چهره رقابت کند، در پاسخی  بدنِ برهنه می

 آنان اند: دفاع مقعدِ شیطان را بوسیده( Sabbathسَبَت ) شگفت بودند چرا آنها در طول ه درکدادند آنهایی 

ها  عکاسیِ اروتیک، مدلطور مشابه، در نخستین مراحلِ  این بود که حتا آنجا، آنجا یک چهره است. به

ا در صمیمیّتِ ، انگاری لنزهای نادیده آنها رهستندحالتی رؤیایی و رمانتیک  کردند در میمود بایستی وان

 جایی که تنها کارِ چهره به بیان امّا با گذرِ زمان این رویّه وارونه شد، تا زده کرده بود. شان شگفت خلوتگاه

، sfacciataggineشرمی ] آمد. بی برهنه برای دیده شدن به نمایش درمی ای بدل شد که بدن شرمانه اهیِ بیآگ

 پوشش است. چهره، اکنون کنون همتای ضروریِ برهنگیِ بدوناشناختی، یعنی فقدانِ چهره[  از نظرِ ریشه

( secretبه نبودِ پنهان )—زند کند یا به تماشاگر چشمک می نز نگاه میآنچنان که به ل—همدستِ برهنگی

 دهد، یک نمایشگریِ ناب. شدن را می-دیده-ی تنها یک اجازه ،دهد؛ آن دیده شدن میۀ اجاز
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ری )احتماالً خودِ کاراکت ،Honorious of Autunقلمِ  به Clavis physicaeدر یکی از نسخِ خطّیِ . 55

گیِ چیزها را روشن  کند احاطه آنکس که سعی می» دست دارد که روی آن نوشته:مؤلف( روبانی را به 

که شود  مشخص می ای در نقطهیی تعریف کرد که  گی احاطه مثابۀ بهتوان برهنگی را  می 74.«سازد

زیبایی »آن  بنا بر، که درک کردپذیر نیست. از این منظر است که باید اندرزِ گوته را  سازی دیگر امکان روشن

ماند،  باقی می« گی احاطه» تنها به این خاطر که زیبایی تا آخر یک 72«تواند خود را روشن سازد. هرگز نمی

را —رسد خود میۀ ترین مرحل به گزاف برهنگیکه در —ماند، نمود می« ناپذیر بیان»تنها به این خاطر که آن 

‘ پنهان’یک توان روشن ساخت بدین معنا نیست که آنها  توان زیبا خواند. اینکه برهنگی و زیبایی را نمی می

گی  شود. چنین نمودی رازناک خواهد بود، امّا دقیقاً به همین دلیل آن یک احاطه در خود دارند که عیان نمی

توان جستجو برای رازی که درونِ آن پنهان شده است را ادامه داد.  این مورد همیشه می نخواهد بود، زیرا در

نمودی ناب  مثابۀ بهشده  برهنهخود را  ،ناپذیر رازی وجود ندارد؛ آن گیِ شرح به عبارت دیگر، در احاطه

دهد، این  ش میاش را نمای ای برهنگی گوید، نخست با خنده زیبا میۀ سازد. تنها چیزی که چهر آشکار می

توانی، مستقیم  ام را روشن سازی؟ پس اگر می گی خواستی احاطه ام را ببینی؟ تو می خواستی پنهان می»است، 

چیزی غیر از  :یعنیبرهنگی از این منظر،  «به آن نگاه کن. به این فقدانِ مطلق و نابخشودنیِ رازها نگاه کن!

واال امّا نمایشگریِ برهنگی است، این ۀ این دقیقاً پندارزُداییِ زیبایی در تجرب با اینحالاین وجود ندارد. 

تواند دستگاهِ االهیاتی را از کار  معنایش، که تاحدودی می همۀو  رازآلودگی همۀبسیار بدِ نمود ورای 

 یدیدارِ انسانناپۀ ما را به دیدنِ یک بدنِ ساد ،طبیعتِ تباههای  خیالرحمت و  بیاندازد و فراسویِ شأنِ

همان اندازه بر طبیعت که بر رحمت، و  کند، به انه عمل میرو کارافتادگیِ این دستگاه که پسکند. ازدعوت 

ۀ سازد. این سکنای ساد شان آزاد می همان اندازه بر برهنگی که بر پوشیدگی، آنها را از توشیحِ االهیاتی به

پسرِ « سفیدِ»یی است که، مانندِ صدای  آن برهنگی—ستبخصوصِ آن اۀ لرز ها پنهاننمود در فقدانِ 

 شود. کند و، دقیقاً به همین دلیل، موفق به رسوخِ در ما می کُرخوان، بر چیزی داللت نمی
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