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ي روانكاو يكردرويدئوآرت با زنانه در و يتمفهوم هو يبررس
  )يستر يپيلوتيبر آثار پ اي مطالعه(الكان 

  *2، علي شيخ مهدي1فروغ خبيري

  چكيده
. اسـت  شدههويت جنسي آنان است كه همواره در مطالعات زنان بازنگري  ،يكي از نمودهاي هويت زنان در جامعه

ة آرت رسـان  ويـدئو . كنـد آرت بررسي  ت زنانه را با رويكرد روانكاوي الكان، در ويدئوپژوهش حاضر در نظر دارد هوي
اي كه پس از جنگ جهاني دوم آغاز شـده بـود، بـا ابـداع      شناسانه زيبايي هاي هنظري  اي است كه در كشاكش هنري

بياني متعـارف   ةو شيوويدئو در تقابل با زبان نحوي . دششصت ميالدي متولد  ةدوربين ويدئويي قابل حمل در ده
بـا گسـترش هنرهـاي    . اسـت   ها را به چالش كشيده رو، رويكرد مسلط بر اين رسانه سينما و تلويزيون بوده و ازاين

محور مورد توجه قرار  هويت جنسي با نگاهي زن ةلئهاي ويدئوآرت مس اخير، در بسياري از نمونهة اجرايي در دو ده
يدئويي مرتبط با اين موضوع بررسي شده و از ميان هنرمندان فعالِ اين عرصه، آثار و ،در اين پژوهش. است  گرفته

الكان انجام شد، اين نتيجه به ة از خالل تحليل و تفسيري كه براساس نظري. است  دهشآثار پيپيلوتي ريست تحليل 
گفته و سـاختارهاي   هويت زنانه در جامعه با زبان زنانه سخنمسئلة دست آمد كه اين هنرمند هنگام پرداختن به 

  .است  نمايش مسلط مردانه را فرو ريخته

  كليدواژگان
  .آرت، هويت زنانه ويدئو، پيپيلوتي ريست، روانكاوي، ژاك الكان
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  مقدمه
، به نحوي كه موجـب درك تفـاوت از ديگـران شـود    هويت در معناي آگاهي و شناخت از خود، 

نسبت متأخر است كه  ويت زنانه مفهومي بهه. شودهاي فردي و جمعي بررسي   تواند در حوزه مي
پـژوهش حاضـر در   . دهـد  هاي جنسي و جنسيت ارتباط مـي  شناخت زنان از خويش را به تفاوت

مـيالدي در بسـياري از جوامـع     1970و  1960ة كه از اواخر ده ،هويت زنانه رامسئلة نظر دارد 
آرت بايـد   علـت انتخـاب ويـدئو    بـارة در. كندآرت بررسي  مورد پرسش قرار گرفته است، در ويدئو

 منزلـة  اوج تحوالت فرهنگي عصـر خـود بـا اختـراع دسـتگاه ويـدئو بـه       ة گفت كه ويدئو در دور
ايـن  . دشـ به ابزاري جديد براي بيان هنرمندان بدل  1970ة هنري ظهور كرد و در ده اي هرسان

در ايـن   ،رو ايـن  از .هاي بازنمـايي پذيرفتـه شـد    هنري معاصر براي نظامة يك گون منزلة رسانه به
هـاي بيـان آن، كـاركرد ويـدئو در بازنمايانـدن مفهـوم هويـت         پژوهش، با شناخت زبان و شيوه

  .است  نظر قرار گرفته جنسيتي مد
در اين بررسي، رويكرد روانكاوانه انتخاب شـده و بـراي چـارچوب نظـري، آراي ژاك الكـان      

با استفاده از ايـن  . گرفته شده است در نظر 1»گيري جنسيت ساختارهاي شكل«پيرامون مفهوم 
شود كه معناي جنسيت و هويت جنسي را تغيير  اي بدل مي  آرت به رسانه پرسش كه چگونه ويدئو

آرت،  بـا اينكـه زبـان ويـدئو    «: دهد، اين فرضيه در نگارش پژوهش در نظر گرفته شده اسـت  مي
سينما و تلويزيون است و رها از همچون سينما، زبانِ تصاوير متحرك است، اين رسانه مستقلِ از 

  ».مناسبات اقتصادي و سياسيِ سينما و تلويزيون، زبانِ مردمحور بر آن حاكميت ندارد
انجـام شـده    ،ويژه نقاشـي و سـينما   به ،زنان در هنرهاي تجسمية هاي فراواني دربار پژوهش

در خود مختلف اي ه شكل را در 2زنان شدن ژهموقعيت اب هاهنر اين تاريخدهد  است كه نشان مي
هـاي   خصـوص فـيلم   هاي مبارزه با اين نگاه در سينماي مسـتقل و بـه   نخستين بارقه .نهفته دارد

هـاي سـبك ويـدئويي،     و بعـدها بـا ظهـور دوربـين     شـد پديـدار   ميالدي 1960 ةدر ده تجربي
ي اي در تصويرسـاز  ابـژه  منزلـة  بـه  د و حضـور زنـان را  شهنريِ چنين تقابلي ة آرت نمايند ويدئو

  ].46ـ45،ص3[ كشيد مردانه به چالش 
مفهـوم هويـت    ةهاي ژاك الكان دربار  شدن نظريه ظهور اين فناوريِ تصويريِ جديد با مطرح

روانكـاوي  ة پردازان مسائل زنـان در حـوز   د كه مورد توجه نظريهشهفتاد مقارن ة جنسي در ده
ور زن در ويـدئوآرت و  حضـ ة رو، هدف اصلي ايـن پـژوهش آن اسـت كـه نحـو      اين از. قرار گرفت

  .هنري جديد در بازنمايي هويت زنانه به وجود آورده است تحليل كندة اين گون  چالشي را كه

                                                        
Sexuation .1 34ص،8[ ندارد يستيز ةت از جنبيجنس يريگ لكبه ش يه ربطكان كخاص ال يفهومم[.  

ميل جنسي همـواره در   ةعنوان ابژ به معناي اين است كه زنان به) feminine objectification( شدن زنانه ابژه .2
  .]18،ص3[ مردانه هستند ةمعرض نگاه خير
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 روانكاوانه و استدالل در باب انتخاب آن يكردرو
روانكاوي الكان در پيوندي عميق بـا فرويـد قـرار دارد و توضـيح يكـي بـدونِ علـم بـه ديگـري          

ي در آرا» اختگـي «اي از فراينـد   ميالدي خوانش تازه 1970 ةدهالكان در آغاز . غيرممكن است
در . تفاوت هويت جنسي مردان و زنان دست يافت ةفرويد عرضه كرد و به مفاهيم جديدي دربار

ايـن روشـنگري الكـان در    . شوند ها پيرامون جنسيت بازانديشي مي پرسش همةروانكاوي الكان، 
  .ا تقويت كردبحث جنسيت، پيگيري هويت جنسي در هنر ر

بـه   غلـب ااسـتوار بـوده و    2و اختگـي  1اديـپ ة هويت جنسي از منظر فرويد بر مفاهيم عقـد 
داده  اي از ابهام قـرار  جنسيت را براي دختران در هالهمسئلة او . پردازد جنسيت كودكان پسر مي

و  گانـه  هـاي سـه   انساني در روند رشد هويت جنسي خويش، سـاحت  ةاما از نظر الكان، سوژ. بود
رو، او بـراي گـذر در ايـن مراحـل      ايـن  از. كند تودرتوي روان انسان را به طريقي متفاوت طي مي

  .شود ميان پسر و دختر تفاوت قائل مي
در خـويش   را 3به هنگام شناخت، فقدان فالوس ،نثؤمة در تفسير الكان، سوژ ،كلي صورت به

زن با تمام ابزارهـا تـالش   ، رو اين از. به عبارت ديگر، سهم زن شناخت فقدان است. كند درك مي
ـ  ورزيدن به پدر و سپس همسر و باالخره ميل را با عشق كند فالوس يم خـود صـاحب    دبه فرزن

معـادل   يـك از  شـدن  برخورداربراي انتظار او ة زن در نظر الكان به منزل يلم ].277،ص6[ شود
 ييبازنمـا  يبـرا  او .اسـت  نالكاتفكر  ياز مردمحور يحاك يدگاهد ينا. مردانه است ياندام جنس

 يان، مردانگكالنظر به . بودن ا فالوسيداشتن  فالوس: گذارد ش روي زنان ميين فقدان دو راه پيا
 4متضـمن نقـابِ   يه زنـانگ كـ  يدرحـال  ؛ا تظـاهر بـه آن اسـت   يـ متضمن ژسـت داشـتنِ فـالوس    

انه يا زنانه را ه ساختار مردك يزيآن چ يباب تفاوت جنس در. چهره زدن است بر» بودن فالوس«
سـانس  يان ژوئكـ دسـت آورد؛ آنچـه ال   توانـد بـه   يه فرد مكاست  يسانسيند نوع ژوئك ين مييتع

  ].134،ص8[ نامد يبزرگ م يگريسانس ديو ژوئ يفالوس
 زمينـة خـود در  ة او نظريـ . كند جنسيت را بررسي مي مسئلةدرواقع، الكان از موضعي ديگر 
 كنـد  كه چگونه ناخودآگـاه خـود را در ميـل بيـان مـي     دهد  جنسيت را در اين قالب توضيح مي

                                                        
سـاز بـر    اوج تمايالت جنسي كودكانه است كه از طريـق پيامـدهايش، اثـري سرنوشـت     ةدهند اديپ نشان ةعقد. 1

 .]47،ص8[ نهد تمايالت جنسي بزرگساالن مي
در مقام موضوع  يگريپسرها از د يعني ؛پ را داردياد ةم خاتمه و حل عقدكپسران ح يبرا) castration( گياخت .2

شود و راه حـل   يپ منجر مياد ةه به عقدكاست  ياختگ ةاما در مورد دختران عقد. نندك يم يپوش عشق چشم
  .]135،ص8 [دآن وجود ندار يبرا يبخش تيرضا

فـالوس دال فقـدان   . ارز نيست اما با آن هم، كان دالي است كه با قضيب نسبت دارداز نظر ال )phallus( فالوس. 3
اين كاركرد . كند رود ميل مادر را ارضا مي اي كه گمان مي ابژه ؛كند اي خيالي را ايفا مي در ابتدا نقش ابژه. است

  .]55،ص9[ نمادين فالوس است
4. masquerade 
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اي  در ساحت خيالي، فالوس ابژه. گانه تفاوت دارد هاي سه ميل به فالوس در ساحت ].125،ص1[
اما در ساحت نمادين فالوس دال فقدان اسـت؛ ميلـي    ،كند خيالي است كه ميل مادر را ارضا مي

. دشـو  يمـ  يمربوط به داللت تلقـ  يموضوع يان، تفاوت جنسكاز نظر ال. شود است كه ارضا نمي
ق يـ ه از طركند يها ه مواضع سوژهكستند، بلين يشناخت البدك يها داده يو زنانگ يم مردانگيمفاه

الكان در اينجا مفهـوم نقـاب    .شوند يف ميه در مقام دال است، تعركنسبت مرد و زن با فالوس، 
  :كند را مطرح مي

زني كـه  . كه زنان بايد فالوس باشند حالي وانمود كنند، درتوانند به داشتن فالوس  مردان مي
. ماهيت زنانگي خود چشـم بپوشـد   بايد فالوس باشد، يعني دال ميل ديگري بزرگ باشد، بايد از

زن آرزو نـدارد كـه موضـوع     ،بنـابراين . هـاي خـود را در نقـاب بگـذارد     ويژگية واقع بايد هم در
  ].289 ، ص10[ ورزي و عشق باشد ميل

 يرا خـال  يا ثـابت يـ دار يـ ت پايهر هو ير پايه زكاست  يزي، ناخودآگاه چيانكانداز ال  چشم از
ان در مراحـل ابتـدايي تفكـر خـود     كـ ال. شـود  يز مـ يدار نيپا يت جنسين شامل هويند و اك يم

اختگـي را عامـل فقـدان    ة كرد و پيرو فرويد، عقـد  مي كيكمفهوم فالوس تف يت را برمبنايجنس
  ].20، ص7[ دكر يبراي زن تعريف م

هـاي ديگـر بـراي ديگـري بـزرگ ايفـا        هاي جنسيتي ماننـد نقـش   در ساحت نمادين، نقش
هاي جنسيتي، بايد پرسيد ايـن   است كه پيش از شروع تحليلي از نقش دليلبه همين : شوند مي

است كه نمايش تخيل همواره   روانكاوي الكاني نشان داده. شوند ها براي چه كسي اجرا مي نقش
كنـد كـه تصـوير زن     نيـز اسـتدالل مـي    1پگي فلَـن . شود ديگري بزرگ اجرا مية اي نگاه خيربر

  :مثالً. كند نمايشي براي فانتزي مردانه عمل مية همواره همچون پرد
نمايش است كه ميل مردانه را در نهايت ة زن همچون يك پردة يك ستارة شد تصوير فتيش

بلكـه   ،دهـد  شود نشان مـي  سوژگي زني را كه ديده ميتنها  تصوير زن نه. دهد وضوح نشان مي به
  ].26، ص11[ خواهد او را ببيند ميلِ مردي است كه مية نمايانگر نيروهاي سازند

: ال را مطـرح كـرد  ؤتوان اين سـ  ، ميشود ميساختن تصوير جنسيتيِ زن بررسي ة وقتي نحو
  نند؟ك هايشان را ايفا مي بزرگ كيست كه زنان براي او نقش اين ديگريِ

براي شناخت جايگاه هويت جنسي در نزد الكان الزم است سوژه در اين ساختار و در ميـان  
سـوژه مفهـوم واحـدي    ، از نظر الكـان . دشومعرفي ) خيالي، نمادين و واقع(گانه  هاي سه ساحت

 .كه كانون اصلي هويت سوژه است، گره خورده است ،2»ديگري« ندارد و تعريف آن با
خود است كه همان ابـژه  ة شد گمة موجودي است كه هميشه به دنبال ابژ براي الكان انسان

                                                        
1. Peggy Phelan 
2. other 
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در هر ميل، همراه با ميل به اين ديگري كوچك، ميل بـه  . است a(1كوچك  ةابژ(ديگري كوچك 
در ايـن ميـل، بخـش واقعـي     . ديگري بزرگ چون فرهنگ و زبان ؛تري نيز وجود دارد چيز بزرگ

بخـش مردانـه را   . دهـد  ژوئيسانس زنانه توضـيح مـي   ةوسيل غيرقابل بيان است و الكان آن را به
زبان قرار دارد و بخـش زنانـه يـا ژوئيسـانس همـان      ة داند كه در عرص قسمت تمنّامند وجود مي

  ].11، ص4[ قسمت غيرقابل توضيح است
مـا قـرار دارد و بـه     يز هسـت كميل در مر. فقدان استة به نظر الكان، ميل در پيوند با كلم

به  يريناپذ ييجدا طور ل و فقدان بهيواقع، م لمه اساساً در رابطه با فقدان است؛ درك قيدق يمعنا
ل ين، ميبنابرا: ندك يف مياز از تقاضا تعريق نيتفرة ماند يل را باقيان مكال. اند گره خورده گريديك

ـ يـ تفرة مانـد  يه باقكعشق، بل ينه تقاضا اق به ارضاشدن است وينه اشت  اسـت  ياز دومـ  يق اول
  ].131ص ،1[

ميل در ساحت نمادين در ارتبـاط بـا ديگـري    . چيز ديگري است  در ساحت دوم، ميلِ سوژه
  :شود بزرگ توضيح داده مي

كوشـد ايـن ميـل را بـه      شود و مي سوژه با ميلِ ديگريِ بزرگ مواجه مي ،در ساحت نمادين
سازد، اما در پـر   ا ميديگري بزرگ خود رة هاي حوز پس با همانندسازي خود با دال. زبان بياورد

جنبشي از دالي به دال ديگر  ،در اينجا. شود كردن شكاف ميان سوژه و ديگري بزرگ موفق نمي
  ].168، ص12[ شود آيد و سوژه يك در ميان ظاهر شده و ناپديد مي به وجود مي
الكـان مفهـوم ژوئيسـانس را بـه      ،واقـع  در. ندشو ميل زنانه و مردانه جدا مي ،در ساحت واقع

ژوئيسانس همراه نگـاه، نقـش علتـي را بـراي ميـل سـوژه ايفـا        . گيرد جاي ميل زنانه به كار مي
كند، حال آنكه  فقدان، از آنچه ندارد، تغذيه مي ةميل از تجرب. يابد كند، اما به ميل تقليل نمي مي
  ].20، ص7[ نداردئيسانس هيچ فقداني ژو

نگاه در روانكاوي الكان به ميـل پيونـد    بحث از ميل از آنجا ضرورت دارد كه مفهوم ديدن و
  .است  خورده

اي  آينـه ة پندارهايي در نظـر بگيـريم كـه شـخص در دور     ةچنانچه ساحت خيالي را مجموع
هايي باشد كه دنياي اجتمـاعي، قـانون، نـام پـدر و      كند و ساحت نمادين همان مؤلفه كسب مي
  .لق دارد و خود وجود نداردتع» من«دهد، ديگري الكان به  اي را سامان مي نظم ابژه

هايي از يك كل ديگـري بـزرگ    بخش ،درواقع. ديگري كوچك ساده استة توضيح مفهوم ابژ
 ةتوانـد بـه ابـژ    نمايش هر جزء از يك كـل مـي   ،به نظر نگارنده. آيند مي كوچك درة صورت ابژ به

ت، بلكـه  هـاي جنسـي نيسـ    اين موضوع فقط در ارتباط با جنبـه  ،در سينما. كوچك تبديل شود
ة ابـژ  .ديگـري كوچـك اسـت    ةنمايش جزئي از بدن يك فرد به صورت نمايي درشت همـان ابـژ  

                                                        
1 .»a « اين عبارت جايگزين درautre  فرويدي » ابژه«اين اصطالح حاصل گسترش . است  شده» ديگري«به معناي

  .]162، ص5[ است» ديگري«به معناي مصداق ميل و تلقي الكان از مفهوم 
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توانـد كـانون اصـلي توجـه را      ها متفاوت است، بدين علـت كـه نمـي    ديگري كوچك با ديگر ابژه
ة ابـژ  ،بنـابراين . آورد وجـود مـي   چارچوبي نامرئي و بيرون از آگـاهي بـه  ، همه تصاحب كند؛ با اين

 نتيجه، خود در. فقدان استة كنند ميل نيست، چون كه خود نمايانة كوچك، هدف يا ابژديگري 
  ].368، ص2[ هاي خودآگاه است آن در ميان ابژهة كنند عامل ميل و هدايت
 ةگويد و ايـن تفكـر او در دهـ    پايداري هويت جنسي سخن ميناخود از  هاي هالكان در نظري

. تواند اساس چارچوب نظـري پـژوهش حاضـر باشـد     و مياين نظر ا. كند در هنر نفوذ مي 1970
رسد اين است كه اين هويـت ناپايـدار بـراي زنـان      پرسش اساسي كه با توجه به آن به ذهن مي

  آرت قابل تفسير است؟ چگونه در ويدئو
توان در ارتبـاط   آرت را بيش از هر چيز مي هاي مرتبط با هويت زنانه، ويدئو با توجه به مقوله

 ،جنسيت موردبا استفاده از مبحث الكان در . كردهاي وابسته به روانكاوي الكان تحليل  با مقوله
  .انسجام هويت پايدار زنانه را توضيح داد و عدم يعلت گسستگتوان  مي

 پيپيلوتي ريست
سرعت  اي جديد ظاهر شد، هنرمندان زن به رسانهة مثاب هنگامي كه ويدئو به، 1970 ةل دهياز اوا

ند كه مردان و زنان دسترسي يكساني كرداي تبديل  اده كردند و آن را به اولين رسانهاز آن استف
محملي براي كاويـدن موضـوعاتي مـرتبط بـا      منزلة ويژه از ويدئو به ها به فمنيست. به آن داشتند
 معمـوالً ( هنرمنـد  از سـوي اجـرا  ة ثبت سرراست و صادقان. ها و هويتشان بهره بردند بدن، تجربه

ها، استقالل و  در برابر دوربيني كه حركتي نداشت، در خدمت كاوش در خواسته ،)تنها صورت به
 ةدر دهـ خصـوص   يكي از داليل اين توجه هنرمندان به ويدئو، بـه  .قرار گرفت هنرمند خويشتن

ويدئو راه حلي براي هنرمنداني بود كـه از   ،عبارتي به .تاريخ هنري براي ويدئو بود فقدان ،1970
 ].9ـ8، ص13[ ها به اين رسانه نيز همين بود دليل توجه فمنيست. ان بودندسنت گريز

او يكي از هنرمندان . آغاز كرد 1986فعاليت هنري خود را از سال ) 1962( پيپيلوتي ريست
علـت تمركـزش بـر ويـدئو     ة او دربـار . اصلي خود برگزيدة رسان منزلة معاصر است كه ويدئو را به

كـه تصـاوير متحـرك در     شوند، درحالي تصاوير متحرك بيشتر جذب ميمردم امروز به : گويد مي
او معتقـد اسـت هنرمنـدان معاصـر     . است  درآمده) سينما و تلويزيون(هاي تجاري  انحصار رسانه

  1.آرت جبران كنند اين كمبود را از طريق ويدئو بايد
عمـول در  مة ، زماني كه ويـدئو درگيـر دوگـانگي ميـان يـك رسـان      90ة ريست از اوايل ده

بخشيدن به ويـدئو در ايـن جـدال پـا بـه       تلويزيون و يا يك گونه در هنر معاصر بود، براي هويت
عنوان يك پديده  مشكلي نداشت كه اثرش به ،برخالف ساير هنرمندان معاصر ،او. عرصه گذاشت

                                                        
 ]14[نگاه كنيد به : تايمز نيويورك ةهنرمند با نشرية رگرفته از مصاحبب. 1
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تـر   در فرهنگ پاپ معرفي شود، بلكه خود او اثـرش را بخشـي از يـك تغييـر اجتمـاعي بـزرگ      
 ].24، ص15[ نستدا مي

 .اساس رويكرد روانكاوانه تحليل خواهد شد تعدادي از آثار اين هنرمند بر ،در ادامه

  دهد من دختري نيستم كه چيزهاي زيادي از دست مي
، يكي از 1دهد من دختري نيستم كه چيزهاي زيادي از دست مي ايِ دقيقه كانال پنج ويدئوي تك

ة هنر در دانشـكد ة هنوز دانشجوي رشتماني ساخت كه او آن را ز. نخستين كارهاي ريست است
) 1986( دهد من دختري نيستم كه چيزهاي زيادي از دست مي. بازل سوييس بودشهر طراحي 
  .بود  در نظر گرفته شدهخانگي  نمايشگريك  و براي نمايش دردر يك نسخه در ابتدا 

كشـد كـه در يـك     وير مـي هاي سياه و سفيد بـه تصـ   اين ويدئو زن جوانِ جذابي را در برش
ـ  چرخد ميواري دور اتاق  شكل ديوانه هبو فضاي خالي و سفيد قرار گرفته  مـن دختـري   ة و تران

ايـن عبـارت، اقتباسـي از خـط اول     . كند را تكرار مي دهد نيستم كه چيزهاي زيادي از دست مي
جـان لنـون    ايـن ترانـه را  . نام دارد 3است يك سالح گرم خوشبختياست كه  2بيتلز گروه آهنگ
او دختري نيست كـه  : شود گونه آغاز مي اين آهنگ اين. است  سروده ،يوكو اونو ،همسرش ةدربار

  ).1شكل ( 4دهد چيزهاي زيادي از دست مي
  :گويي با اشاره به دوران كودكي خودش گفته استو يست در گفتر

فوذ را نثير و أولين تا اوسازي  مجسمه و ست كه ويدئوا اين كار اداي احترامي به اونو، درواقع
جـان لنـون را    اي از توان گفت در ايـن ويـدئو ريسـت ترانـه     عالوه بر اين، مي .گذاشتبر ريست 

رسـد،   بـه نظـر مـي   . آرت روشن كنـد  ويدئوي پاپ را با ويدئو كند تا مرز يك موزيك بازخواني مي
نمـايش زن را  ة وگرفتن اجراهاي موسيقي پاپ، قصـد دارد شـي   ريست در اين ويدئو غير از نشانه

  5.اي ديگر ارائه كند به گونه ،رقصد هاي زنانه مي وار و به دور از اغواگري كه ديوانه حالي در
عنـوان عامـل برتـري در     پيپيلوتي ريست بر آن است كه از قدرت ذهني زن بـه  ،طوركلي هب

ارد كه اغلب ها به عوامل فيزيكي بستگي د پذيرد كه برخي از قدرت او مي. جامعه استفاده نمايد
توانـد ايـن فقـدان را     زعم او عامـل فـانتزي مـي    اما زن با قدرت ذهن و به ،زنان فاقد آن هستند

  ].23، ص15[ جبران نمايد

                                                        
1. I'm Not The Girl Who Misses Much (1986) 

 The Beatles 
3. Happiness Is a Warm Gun 
4.
 

Pipilotti R ist, I’m Not the Girl Who Misses Much 1986, Available from: 
http://www.newmedia-art.org/cgi-bin/show-oeu.asp?ID=150000000036249&lg=GBR 
[Accessed 3 Apr 2015]. 

5.

 

Pipilotti Rist, I’m  Not the Girl Who Misses Much 1986, Available from: 
http://www.tate.org.uk/art/artworks/rist-im-not-the-girl-who-misses-much-t07972/text-
summary [Accessed 30 Jul 2015]. 

 

2. 
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رقص در ويدئوي  1994هنرمندي است كه حركتي مشابه با اين را در سال  1گيليانويرينگ
حركت او . رقصد در لندن ميدر اين اثر، ويرينگ در وسط يك مركز خريد . اجرا كرد 2در پكهام

نمايش او شبيه . گذارد، نيست اي كه خود را به نمايش مي در مقابل دوربين شبيه رقصنده
نمايش به چگونگي ة اين شيو. شخصي يك زن است كه در مقابل آينه قرار گرفته استة تجرب

بدن زن ة ضهاي عر همواره رقص و حركات موزون يكي از شيوه زيرا ،بازنمايي زن ارجاع دارد
اين حركت به معناي عرضه و نمايش بدن را  دادن تنها انجام نه ويرينگنمايشِ . است  بوده
ها و  فرض تواند فارغ از پيش شخصي زنانه مية انگر آن است كه تجرببيكند، بلكه  معنا مي بي
  .مردساالر باشدة هاي حاكم جامع نگاه

 

 :منبع ،1986ويدئو،  ، پيپيلوتي ريست،داده ستد از زيادي چيزهاي كه نيستم دختري من .1شكل 
www.moma.org  

  جا هست هميشه، همه
ريسـت بـه صـورت دو صـفحة نمايشـگر در مجـاورت        3جـا هسـت   هميشه همـه اجراي ويدئوي 

هـا، زنـي بـا حالـت شـادي و سرمسـتي غيرمعمـول در         در يكي از آن. يكديگر به نمايش درآمد
حركـت زن بـا   . دهـد  ها را نمـايش مـي   تصاويري از گل خيابان در حال قدم زدن است و ديگري

اي  كنايـه كـه  (دسـتي خـود    موسيقي ويـدئو همـاهنگي دارد، امـا در لحظـاتي كـه او بـا چـوب       
كوبـد، ايـن    شـده در خيابـان مـي    هاي پـارك  به شيشة ماشين) هجوآميز از خشونت مردانه است
از كنـار او گذشـته و بـا لبخنـد     حين، پليس زني  در همين . كند صدا موسيقي ويدئو را قطع مي

  .دهد به او سالمي نظامي مي
                                                        

1. Gillian Wearing 
2. Dancing in Peckham 
3. Ever is over all (1997) 
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دستي موجـود در   هايي است كه به چوب شده از تصاوير گل نمايشگر ديگر، يك ويدئوي لوپ
نمايشـگر  ة شـوند و گـاهي از صـفح    اين تصاوير گاه به انتزاع نزديك مي. دست زن شباهت دارد

ن تماشاي نخستياي است از آنچه در  اين خالصه. گيرند و بخشي از آن را مي روند ميديگر فراتر 
خوبي عناصر صدا، خيال، فضـا   ريست توانسته به. دشو دريافت مي جا هست هميشه همهويدئوي 

  ).2شكل (و ويدئو را براي خلق يك اثرِ جايگزين واقعيت تركيب كند 
 پوشـيده  1جـادوگر شـهر اُز  در اين ويدئو، زن جوان لباسي شبيه شخصيت دوروتي در فـيلم  

كـه   درحـالي ؛ زنـد  هـايي قرمـز در خيابـان قـدم مـي      است؛ او با پيراهني به رنـگ آبـي و كفـش    
اين زن به شكل شخصـيت  . دستي شبيه جادوگران با گل سرخي در نوك آن به دست دارد چوب

اي مبنـي   از اينجا نشانه. است  درآمده) جادوگر شهر از( هاي خيالي تاريخ سينما زن يكي از فيلم
از  در روانكاوي توسل به تخيل راهي است كه سـوژه . دشو ورود خيال در اين تحليل ظاهر ميبر 

  .دهد مي  ها را نشان به خواسته نيافتن طريق آن نارضايتي حاصل از دست
دهد سرشار از رنگ و زيبايي است و نشاني از انتقـام بـراي    اما دنيايي كه پيپيلوتي نشان مي

خود را با حالـت شـعف و خـالي از خشـم     ة او عمل مجرمان. نداردگيري حق در آن وجود  بازپس
ـ   كند نه پليسِ زني كه از كنار او عبور مي. دهد انجام مي او نـدارد،   ةتنها اعتنايي به عمـل مجرمان

  .دهد اي به او سالم مي بلكه به حالت صميمانه
  :كند پگي فلن در توصيف اين ويدئو، ابعاد روانكاوانه آن را روشن مي

. كنند كه آن يك انتقام تخيلـي فمنيسـتي اسـت    اي تفسير مي گونه اري اين ويدئو را بهبسي
فـالوس  ة را به نشان بلند گلة دستي به شكل يك ساق چوبزني در لباسي كه در عرف زيباست، 

قانون يا نام پدر باشد و  ةتواند نمايند همتاي او زني در لباس قانون است كه مي. در اختيار دارد
  ].29، ص15[ كند ييد ميأوابسته به فالوس را ت قدرت زن

  :فلن معتقد است
برخالف ديگر آثار فمنيستيِ مبتني بر انتقام، اين ويدئو زيباسـت و بـا تصـاويري آهسـته از     

در ) مردانـه (امـا او   ،آيـد  شمار مـي  طور واضح اثري فمنيستي به ويدئو به. است  ها در آميخته گل
اي متفاوت را نسبت بـه دارايـي، جنـبش و عمـل      ج داده و رابطهبرابر تفكر غالب شهامت به خر

  ].همان[ ترين دستاورد اين ويدئو است اين حقيقي. كند مجرمانه ايجاد مي
توان گفت، در ساحت نمادين، اين ويدئو بازنمايي فقداني است  الكان مي هاي هبراساس نظري

  .كند كه زن در مسير شناخت هويت خود تجربه مي
اديپ و ة او عقد. اختگي زن مطرح كرده بود ادامه داد ةعقدة ي را كه فرويد دربارالكان بحث

ه كـ ن است ينماد ينديفرا يان، اختگكبه نزد البا اين تفاوت كه اما ، محوريت قضيب را پذيرفت

                                                        
1. The wizard of oz (1939) 
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فقدان  يا بازشناسيص ياو و تشخ 1سانسيقطع ژوئ يه به معناكب فرد، بليقطع قض ينه به معنا
 بـودن  فـالوس  ايداشتن  فالوس: ش رو داردين پكن فقدان دو راه مميا ييبازنما يبرا سوژه. است

 ].55،ص9[

قول به اين معناست كه بـراي زنـان دو راه بيشـتر وجـود نـدارد؛ يـا        رسد اين نقل به نظر مي
يـا  ) مانند پليس در ويدئوي حاضـر ( و همانند مردان رفتار كنند دارند  اينكه تظاهر كنند فالوس

  .فالوس قرار بگيرند) ابژه( يا همان موضوع شناسايي پذيرند متعلق فالوسباينكه 
 ،واقـع  در. شود نگاه خيره بازنمايي مي ةواسط كند، اغلب به فقداني كه زن در جامعه تجربه مي

گيرد، فقدان فـالوس جبـران    اي است كه زن تا زماني كه در معرض آن قرار مي نگاه خيره وسيله
بـا در   ،زن در اين ويـدئو . بودن است الكان براي جبران فقدان، نقابِ فالوس راهكار ديگر. دشو مي

  .است  بودن بر چهره زده نماد فالوس، نقاب فالوس منزلة به ،دستي دست گرفتن چوب
عنصر فقدان و سركوب هويت براي زني كه در آن نمايش  ،جا هست هميشه همهدر ويدئوي 

تـوان بـه ژوييسـانس تعبيـر كـرد؛       زن در تخريب را مي سرمستي اين. شود وجود ندارد مي داده 
  .است  ميلي در زن كه تاكنون او درصدد احقاق آن برنيامده

كنـد ميـل زن بـه اعمـال خشـونت و عمـل        گذاري مي آنچه هويت زن را در اين ويدئو نشانه
جنسيت را مواضع سوژه نسبت فرد با  ،به نظر الكان. نقاب فالوس مردانه است ةواسط مجرمانه به
  .كنند تعيين مي

 

، 1997 چيدمان، ـ ، پيپيلوتي ريست، ويدئوستهجا  هميشه همه 
  www.theartsdesk.com:منبع

                                                        
1. jouissance 

 .2شکل 
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  من با شما كامالً موافقم
كـه از يـك فروشـگاه بـه سـمت       حالي در ،هنرمند 1)1999( موافقم من با شما كامالًدر ويدئوي 

اي از شب در  در پشت سر او، صحنه. است  به دوربين خيره شده ،در حال حركت است يآپارتمان
  .)3 شكل(حال جريان است كه در آن افرادي عريان حضور دارند 

قرارگيري دوربين و تصاوير . كند مدت به دوربين نگاه مي در اين ويدئو، پيپيلوتي ريست تمام
دوربـين در آن بـه   ، آثار ريست بيشتردر . فاوت استاين ويدئو با ساير ويدئوهاي اين هنرمند مت

اما در اينجا دوربين ثابت در باالي سر او قرار دارد و . رود صورت سيال از جايي به جاي ديگر مي
كه به دوربـين خيـره   ، عالوه بر تصوير خود ريست. كند خود او از جايي به جاي ديگر حركت مي

آن . داخته شده است نيز در اين ويـدئو وجـود دارد  شده، تصوير ديگري كه روي قسمت سر او ان
. اند هاي اوليه هستند كه در جنگلي سرگردان هايي برهنه شبيه انسان شده، اندام تصوير پروجكت

هستند كه در فضايي فارغ از وقـايع زنـدگي    2هاي كوچك نيمف ها شبيه الهه رسد آن به نظر مي
  3.برند روزمره به سر مي

كند كه  جو ميو اي را جست بلكه ديگري ،كان، تنها به دنبال خود نيستنگاه خيره در نظر ال
 .راهگشاي گذر از ساحت خيالي الكان به ساحت نمادين است

توان گفت ديگري ريست در اين ويدئو همان تصويري است كه در تمام طـول ويـدئو بـر روي     مي
ي ديگري غيـر از صـورت هنرمنـد    اين تصوير زماني كه دوربين روي چيزها. صفحة نمايشگر قرار دارد

اي  موضـوع شناسـايي  . جـا وجـود دارد   واقع، عنصري معلق است كه در همه در. رود، نيز وجود دارد مي
يـك   معلق است؛ به هر دو تعلق دارد و به هيچ» ديگري«ديگري كوچك به نحوي غريب ميان سوژه و 

  .هم به خود سوژه پيوسته استكنندة ديگرترينِ ديگري است و  زمان هم مشخص تعلق ندارد؛ هم
الكـاني كـه در   ة توان بـا مفهـوم نگـاه خيـر     را مي من با شما كامالً موافقمويدئوي  بنابراين،

ديگري كوچك چيزي از ة ابژ. ديگري كوچك است، تفسير كرد) موضوع شناسايي(ارتباط با ابژه 
خـارج از سـوژه ظـاهر    ترين بخشِ سوژه است، اما همـواره در جـايي ديگـر و     آنِ سوژه و نزديك

جـو اسـت و   و سوژه مدام در حال پـويش و جسـت   ،نتيجه در. گريزد شود و از چنگ سوژه مي مي
  .يابد هرگز نمي

طـور   ميل او همان. حلي براي فقدان خود در ساحت ديگري است ورز به دنبال راه ميلة سوژ
است، چون تمناي سـوژه  اما مسير تمنا اليتناهي . ميل ديگري است: گويد كرات مي كه الكان به
  ].96،ص7[ همسو شود كند كامالً تواند با آنچه ديگري به او عرضه مي هرگز نمي

                                                        
1. I Couldn’t Agree With You More (1999) 
2. nymphs 
3. Pipilotti Rist I Packed the Postcard in my Suitcase Vol 32 no 1, 2012, Available from 

https://www.artlink.com.au/articles/3763/pipilotti-rist-i-packed-the-postcard-in-my-
suitcas/ [Accessed 3 May 2015]. 
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اتصال دو ساحت خيالي و نمادين و عاملي است كـه هويـت   ة ميل به نگريستن در اينجا نقط
  .آن قابل شناسايي است ةوسيل هزن ب

  

 www.youtube.com: ، منبع1999، پيپلوتي ريست، ويدئو، موافقم من با شما كامالً 

  با من مهربان باش
هاي خود بـه تـالش بـراي تثبيـت نگـاه زنانـه در جايگـاهي فراتـر از          پيپيلوتي ريست در ويدئو

 منزلـة  مـرد بـه  ة در ويدئوهاي ريسـت كليشـ   ،اقعو در. پردازد معمول مية هاي زنانه و مردان تقابل
بـا مـن مهربـان    در ويـدئوي  . شـود  موضوع شناسايي تصوير شكسته مي منزلة عامل نگاه و زن به

حايل ميان خود ة او صورت پر از آرايش خود را به شيش. دوربين براي او همانند آينه است 1باش
اكثـر   بـرخالف  .شـود  ريخته ديده مي هم به مالد و در انتهاي ويدئو صورت او زشت و و دوربين مي

كند تـا آرايـش    قدر تكرار مي كنند آرايشِ خود را نگه دارند، او اين عمل را آن سعي مي، زنان كه
چيدمان بر ديوار برجي در برلين  ـ صورت ويدئو هتر ب اين ويدئو پيش .ديگر عامل زيبايي او نباشد

  ).4شكل ( 2به نمايش درآمده بود

  www.thegorgeousdaily.com: منبع، 2008 ، پيپيلوتي ريست، ويدئو،با من مهربان باش 
                                                        

1. Be nice to me (2008) 
2. Open My Glade (2001) 

.3شکل 

 

 .4شکل 
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تالش ريست آن است كه با از بين بـردن معيارهـاي معمـول زيبـايي زن در ويـدئو       ،درواقع
يباني هاي بصري معمـول پشـت   تصاوير معيار و رمزگان از سويكه فانتزي جنسي اگر  نشان دهد
تـوان   به نظر ريست، جنسيت سوژه و ارتباط آن با تصوير را مي. شود شكست مواجه مي نشود، با

  :قول بيانگر نظر اوست اين نقل. كردبا بحث روانكاوي تفسير 
. اسـت   طور خاصي در ناخودآگاه ما نگه داشته شده موضوع مقدس يا غيرمقدسِ جنسيت به

هاي چركيني را كـه در   ها و عقده ه ما خواهيم توانست زخمام ك به همين دليل، من متقاعد شده
زبان تصاوير، دسترسي مستقيمي به . اند با قدرت صدا و تصوير نمايش دهيم درون ما انبان شده

 كننـد  تر از كلمات ما را وادار به بيـداري مـي   مراتب قدرتمند تصاوير با زباني به .ناخودآگاه دارند
  ].22، ص15[

  گيري هبندي و نتيج جمع
اي در ساحت خيالي، ميـل و   آينهة هايي چون بازتاب خود مرحل الكان جنسيت را از طريق گزاره

ها به كـار آمدنـد؛    اين مفاهيم در تحليل ويدئو. كند ديگري بزرگ در ساحت نمادين توصيف مي
اي هـ  بلكه در نمونه ،جنسيت وجود داشت ةمفاهيم الكاني دربارة ك همينه بدين معنا كه در هر

كه بـه توصـيف هويـت جنسـي      ،مسقيمي از وجود اين مفاهيم هاي مستقيم و غير انتخابي نشانه
توانـد بـه    يمـ  ي تخيليفقط در فضا يجنس تيهو زعم الكان، به. وجود داشتند ،كردند كمك مي

 .شـود  حـس مـي   و در زندگي واقعي، وجود فقـدان در هويـت دائمـاً    كند دايآل دست پ دهيا كي
كـه   يا همچون رودخانـه ؛ شود يم يناشين فقدان از همي بشر يدر زندگ تيجنس رِيحضور فراگ

  .رديگ يم جا را فرا آن همه البيكند و س يم زيسد، سرر كيهنگام برخورد به 
گيري خود مفـاهيم غالـب پيرامـون هويـت جنسـي را بـه چـالش         آرت در بستر شكل ويدئو

براي به چالش كشـيدن نگـاه مردسـاالرانه     هاي ديگري رسانه ،آرت پيش از ظهور ويدئو. كشد مي
جريانِ هنـر اجـرا و در مقابلـه بـا سـينما و       ةآرت در ادام حركت خود را آغاز كرده بودند و ويدئو

  .دشعامل ايجاد نگاه مسلط بر زن پيشگام منزلة  تلويزيون، به
 در ويـدئوي . يابـد  در آثار هنرمند انتخابي تفاوت نقش زنانه با معيارهاي روانكاوانه نمود مـي 

نمـادي بـراي مردانگـي در شـهر     ة ، زن با ابزاري به نشانموافقم من با شما كامالً ريست با عنوان
هـايي زيبـا    تصوير او از اين خشونت و اغتشاش با موسيقي و تصوير گـل . كند اغتشاش ايجاد مي

از ايـن  زني كه در ساحت نمادين به شناختي از خـود رسـيده و درصـدد انتقـام     ؛ دشو همراه مي
  .دهد د، انجام ميشو ديگري كه همواره با آن تعريف مية وسيل هاما اين عمل را ب. جايگاه است

نگرد از مكاني به  زني كه به دوربين مي ،ستهجا  همه هميشهدر ويدئوي ديگر اين هنرمند، 
ـ  و او در ايـن جسـت  . گيرد رود و مخاطب را با لبخندي پوشيده زير نظر مي مكان ديگر مي ه جـو ب
گردد و از مكاني به مكان ديگر و از زماني به زمـان   مي ،، كه بر خود او سايه افكنده دنبال ديگري
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قشري از هنرمندان زني كه درصدد بـازبيني   ةعنوان نمايند به ،پيپيلوتي ريست. ديگر معلق است
ز طريق زنانگي ا ةمسئلتوجه به هايي چون اهميت رنگ،  با ويژگي ،آمدند هويت جنسي بر مسئلة

ـ رنگ و حس المسه جـايي سـوژه از محلـي بـه محـل ديگـر و        ه، استفاده از حركات دوربين، جاب
آرت به دور از  كارگيري فضايي رنگي و عناصر شاد و گرم جايگاه تصويرِ هويت زنانه را در ويدئو به

  .گذارد هاي مسلط به نمايش مي هاي رسانه شيوه
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