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چكیده
اتحاد اشغال و جنگ زمان در ریشتر1 گرهارد
سال در شد. بزرگ شرقی آلمان در شوروی جماهیر
1961بهآلمانغربیعزیمتکردتاحرفهخودرابه
سال آخرین در ریشتر دهد. توسعه هنرمند عنوان
روی از بزرگ نقاشیهایی کشیدن خود تحصیالت
عكسهایسیاهوسفیدبااستفادةطیفیازخاکستریها
آغازکرد،امابرخالففوتورئالیست2هایمعاصرخود،
کسانیچونچاککلوز،3اوازعكستنهابهعنواننقطة
شروعاستفادهمیکرد،نهبهعنوانسرمشقیکهبایدبا
وفاداریکاملنسخهبرداریشود.منابعتصویریریشتر
براینقاشیهایعكسبنیاد،4تصاویرخصوصیومنظره
استکهتوسطخوِدنقاشبادوربینثبتشدهاندونیز
تصاویریکهاوازعكسهایمنتشرشدهدرروزنامهها،

کتابهاوعكسهایهواییانتخابمیکند.
درمقالةحاضرمجموعهایازآثارهنریریشتررا،
لكان فكری مقوالت حسب آمد، چكیده در چنانكه
بررسیمیکنیم.بهجهاتیمتفاوتاینهنرمندوروانكاو
انتخابشدهاند، میآیند هم به بیشباهت نظر به که
خصوصاًبهاینجهتکههردوبهترتیبازاواسطقرن
تأثیرشگرفی برنظریةفرهنگوهنرهایزیبا بیستم
فرانسه روانكاوی جنبش در لكان »متون داشتهاند.
مقدسشمردهمیشودامادرکشورهایانگلیسیزبان
لكانبیشتربهعنوانیکفیلسوففرانسویدیدهشده
استتامؤلفیصاحبنظردرحوزةبالینیونویسندگان
از باتلر6 جودیت و فاستر5 هال مانند زبان انگلیسی
از متنوعی انواع تا میکنند استفاده لكان نظریههای
مباحثازنقدهنریومطالعاتفیلمگرفتهتافمینیسم
کنند« دنبال را جنسیت مطالعات و

.)Roudinesc,1999:435(
سخنازتأثیرواهمیتریشتردردنیایهنردشوار
است،بخشیبهاینجهتکهاوهنوززندهاستوهنوز
همنقاشیمیکندوآثارجدیدشرابهنمایشمیگذارد.
بااینحال،ازدهة1960ریشتربهدلیلپیچیدگیو
دامنةسبکهایهنریخود،هنرمندیشهرهاست.الزم
بهذکراستکهآثارریشترفراوانوبهلحاظحجمقابل
توجهاستونمونههایمورداشارهدراینجاتنهامعدودی

ازآثاراواست.

روش پژوهش
از استفاده پژوهش، این کلی رویكرد و روش
چارچوبنظریروانكاویلكانبامطالعةموردیبرروی
بخشیازمهمترینمجموعةآثارنقاشیگرهاردریشتر
است.آثارمنتخبباروشروانكاوانه-تفسیریوخوانشی
برونمتنی7درسنجشباویژگیهایطرحشدهارزیابی
شدهاندتاتفسیریمعنادارازاینآثاربهمثابةپدیدههای
تاریخی-فرهنگیبهدستآید.باتوجهبهدردسترس
ویژه به و هنری معتبر سایتهای از آثار اصل نبودن
است. شده استفاده ریشتر گرهارد شخصی وبسایت
بر تكیه با است. تحلیلی توصیفی- پژوهش این روش
آثار تفسیری،محتوای بارویكردی و روانكاوی راهبرد
است. شده استنباط نهایی نتیجة و تبیین ریشتر
ازروش اطالعات برایجمعآوری مقاله این همچنین
و منتشرشده مصاحبههای به و برده بهره اسنادی

کاتالوگهاینمایشگاهینیزرجوعکردهاست.


پیشینة پژوهش
در گسترده کاربرد بهرغم لكانی روانكاوانة خوانش
علوماجتماعی،سیاسی،انسانشناختیوحتیادبیبه
ندرتدرحوزةنقدوتحلیلآثارهنریوبهویژههنرهای
ادبیات پیشینة در است. شده گرفته کار به تجسمی
موضوعبهاندیشههایلكانبهطورعاموهمچنیندر
فرهنگی رسانههای و انسانی علوم مختلف حوزههای
مانندتلویزیونوسینماوهمچنینآثارادبیپرداخته
کژ جمله: از کتابهایی در مثال برای است شده
نگریستنووحشتازاشکهایواقعیباتحلیلاسالوی
ژیژک)13۸۸و1393(دربارهسینماویاکتابهاییکه
بهشكلکلیبهلكانپرداختهاندازجمله:مكتبلكان:
روانكاویدرقرنبیستویكمدکترمیتراکدیور)13۸1(
؛وهمچنیندرپایاننامةدورةکارشناسیارشدسینما
از روانكاویوسینما )13۸7(»رابطة ادریسشیخی
از ادبی نقد حوزة در مقاالتی و ژیژک« اسالوی نظر
جمله:»نقدشعرزمستانازمنظرروانكاویلكان«دکتر
غمنامة از لكانی »خوانشی و )13۸۸( پاینده حسین
رستمواسفندیار«بهروزمكری)1394(ونقدهنری
با آرت ویدئو در زنانه هویت مفهوم »بررسی مانند:
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پیپولتی آثار بر )مطالعهای لكان رویكردروانكاوی
ریست(«فروغخبیری،علیشیخمهدی)1394(ازاین
دارند، اطالع نگارندگان که جایی تا لیكن جملهاند،
لكاندر روانكاوی رویكرد بر تكیه با پژوهشی تاکنون
تحلیلآثارنقاشیوباالخصگرهاردریشترکاریانجام

نشدهاست.

ممانی نظری پژوهش
پاراهایم به گانة لكانی:

تصاویر خاموش، مادیت دیالكتیک از گذر با لكان
منجمدوواژههایمتحرک،پارادایمغنِیسهگانهایرا
فرمهای فیزیكی، مادیتهای میان تفاوتگذاری برای
خیالیومعناهایاستنباطشدةآثارهنریفراهممیکند
یا خیالی امر پارادایم، سه این .)3۸ لواین،1397: (
تصویری،۸امرنمادین9وامرواقع10است.بهباورلكان
موقعیتمادرداموبردةغرایزنیستبلكهمربوطبه
است.)جدول انسانی تجربة از فرهنگدرسهساحت

شماره1(
خود)ایگو(یعنیآگاهیفرددرمرحلةامرخیالی
)تصویری(وقلمرومرحلةآینهایشكلمیگیرد.تخیل
را سوژه و دارد ساحت این در مهمی نقش تصویر و
مجذوبخودمیکندکهبهصورتنمادینهویِتسوژه
واژگانسرپرستانکودک و بیرونی براساستصاویر را
)دالها(میسازد.امرنمادین،بُعدیزبانیاستامابه

فرامین و قوانین جایگاه نیست. برابر زبان با سادگی
با همسو را آن میتوان که است بزرگ« »دیگری
سوپرایگو)فرامن-فراخود(فرویدیدانست.امرنمادین
مولفةاساسیتكوینسوبژکتیویتهدرجهانفرهنگی-
اجتماعیاست.دراینساحتواقعیتومعناتوسطامر
نمادینایجادمیشودوبهسوژههویتنمادینفرهنگی-
اجتماعیمیبخشد.امرنمادینبالغوامرواقع،واقعیت
و خالء پیشازبانی، ساحت واقع، امر میکند. ایجاد را
بیشكلی،پُربودگی)توپُری(اولیهووحدتبدنکودک
ومادراست.امرواقعغیرقابلانعطافوُصلباستودر
واقع امر همچنین میکند. مقاومت نمادسازی برابر
هموارهمیِلبهسرپیچیوفرارویازامرنمادینداردکه
میتوانآنراباجایگاهنهاد)آن(بهنزدفرویدهمسو

تلقیکرد.
او مفاهیم و مسئله درطرح لكانی اینسهساحت
بسیارمهمهستندوازنظراوبهطورکاملتجربةانسانی

رادربرمیگیرند.

هیالكبیر۱۱ هقیقت و مجاز:
درمان مرحلة اولین با را دیالكتیک شیوة لكان
روانكاویمقایسهمیکند،یعنیدرستوقتیکهروانكاو،
و تناقضها با مواجهه به مجبور را درمان تحت فرد
شكافهایموجوددرروایتاشمیکند.روانكاوازبیانات
سردرگموتداعیهایآزادفردتحتروانكاوی،حقیقت

شكل/ دال/ /جایگاه بنیاد تصویر فرد/ آگاه بخش مهمترین یعنی خیالی ثبت
تصویر/ثبتبازشناسیدیداری/تالشبرایساختهویتفردیدرزیرتصاویراز
پیشتعیینشدهتوسطفرهنگ/حوزةتصاویرفریبنده/جایگاهتكوینایگو)من-

خود(فرویدی

امرخیالی)تصویری(

واژهبنیاد/جایگاهمعنا/جایگاهدیگریبزرگ/جایگاهسوژگی/مدلول/فرهنگ/
زبان/تالشبرایساختهویتاجتماعیومفهومپردازیخودبرایپذیرفتهشدن
درجهانکالمی/حوزةکلماتواقعی/فرماندرونیشدةهنجارهایاجتماعیو

فرهنگی/جایگاهسوپرایگو)فرامن-فراخود(فرویدی

امرنمادین

بیشكلی/بیمعنایی/پیشازبانی/فضایخالیبینخطوطنوشتهشده/تالشبرای
پُرکردنخالیبودگیخاموشونادیدنیجسمانی/شورشوانقالب/جایگاهنهاد

)آن(فرویدی

امرواقع

جدول شماره1 . سه ساحت لکانی
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است معتقد لكان رو این از میکند. استخراج را
»روانكاویتجربهایدیالكتیكیاست«)اونز،235:13۸7(.
حال عین در و اساسی اصطالحات از یكی حقیقت12
پیچیدةگفتارلكاناست.ازمنظراوهموارهحقیقتبه
میل13ارجاعداردوهدفدرمانروانكاویسوقدادن
فردتحتروانكاویبهسمتسامانبندیاینحقیقت
است.لكاندرتقابلباسنتهایفلسفةکالسیکمعتقد
استحقیقتزیبانیستوپیبردنبهضرورتآنهم
بلكه نیست، واحد عاموجهانشمول نیست، سودمند
مطلقاًخاصاستکهبرایهرسوژهایمنحصربهفرد
است.حقیقتازنظراوعمیقاًبافریبكاریمرتبطاست،
چراکهدروغهااغلببسیارگویاترازگفتههایصادقانه
میتوانندحقیقترادربارةمیلآشكارکنند.فریبكاری
ودروغدرتقابلباحقیقتقرارندارند:برعكس،آنهادر

متنحقیقتثبتمیشوند.
کارروانكاوونقاشمیتواندکشفبخشیازحقیقت
ونشاندادنمجازباشد.تقابلیکهلكانمیانحقیقتو
امرواقعایجادمیکنددرجایجایآثاراوحضوردارد؛
واپس را حقیقت ما کردهایم. عادت واقع امر به »ما
یادآور لكان همه، این با )اونز،212:13۸7(. میزنیم«
دارد؛ شباهت نیز واقع امر به حقیقت که میشود
به سامانبندیهمةحقیقتغیرممكناستو»دقیقاً
دلیلهمینناممكنی،حقیقتبهسویامرواقعمتمایل

است«)اونز،212:13۸7(.

نةمت اندیشة لكان و نقاشی ریشبر
لكانانسانیترادرروابطدیالكتیكیبینچشم14و
نگاه15میشناسد.ایننیازمابهدیدن،دیدهشدنوبه
رسمیتشناختهشدناستکهماراازدنیایحیوانات
است. متفاوت نگاهکردن17 با دیدن16 میکند. متمایز
دیدننوعیعملمكانیكیاستامادرنگاهکردنفهمو
ریشتر بنیاِد عكس نقاشیهای دارد، حضور شناسایی
دیگری1۸ خیره نگاه بهسطح رسوخ امكان عدم نیزبه
اشارهمیکنند؛اوبازنماییهاییکهپرسشدارندبیآنكه
پاسخیبرجایبگذارند،نقاشیمیکند.لكانوریشتر
و بینحقیقت وتنش بهمفهومحقیقتشک هردو
و میل بهتر درک دنبال به میکشند، پیش را مجاز

فقدانهستندکهنشاندهندةارتباطانسانهاهمبا
خودوهمبادیگراناست.نقاشیهایریشتردیالكتیزه
کردنامرواقعلكانیاست،تالشبرایاینکهسخنیا
امرناگفتنیرابیانکندوباتأثیرآننیزکناربیاید.لكان
وریشترهردومسائلمربوطبهمیلوفقدانرامورد
بررسیقرارمیدهند.درنظرلكانمیلوفقداندرواقع
میل با برابر وجود لذا دارند هستیشناختی موقعیت
)هستی( وجود سوژه خوِد اینكه محض »به است:
آن اساس بر که است الوجود یک مدیون او مییابد،
.)Miller,1988:192( میکند« ایجاد را خودش فقدان
میِلسوژةلكانیغیرقابلدستیابیاست.میلازچنگ
سوژهمیگریزدواوزندگیخودرادرچارچوبفقدان،
زندگیمیکند.»لكانمیلانسانراباامرمحالپیوند
دادووجهیازانسانرابهمانشاندادکههمیشهبا
جهانموجوددرتضادوناهماهنگیبهسرمیبرد.لكان
دنبال به انسان آن در که است اندیشهای نظریهپرداز
امیالیستکههرگزبداندستنخواهدیافت،بهدنبال
)علی، رسید« نخواهد بدان هرگز که تصویریست
به نیز، ریشتر عكسبنیاِد نقاشیهای در .)۸4:1395
بینندهنماییازمیِلخویشارائهشدهاستکهمتعاقباً
میلاشازطریقروشیازتكنیکهاینقاشانه،مانندتار
شدنومحوشدگی،ردونفیشدهاست.گوییهرگزبه
میِلخویشدستنخواهدیافت.کارریشتررامیتوان
بهمثابةتأکیدیبرمعضلانسانِیمیلبهدرکجهانو
که حال عین در داد، شرح آن درون در جایگاهمان
مورد در اطمینانی هرگونه از بردن لذت آسایش
قطعیت، و یقین به ما میل میکند. رد را آگاهیمان
هموارهنفیمیشودوبهبنبستمیرسد.عالوهبراین،
همروانكاووهمهنرمندازمادربارةتعیینجایگاهامر
واقع امر ریشتر و لكان نظر از میکنند، پرسش واقع
معانیمتفاوتیدارد.»دراندیشةلكانامرواقعساختاری
در رخنهای23 یا شكاف هیچ است. نامتمایز22 و بِكر
محدودةامرواقعوجودندارد،زیرامتعلقبهدورةقبلاز
کودک بدن اینكه از پیش است، نمادین امر و زبان
توسطزبانوامرنمادینبامالیمتبهتبعیتازقوانین
اجتماعیترغیبشود.بیواسطگی،توپُربودنویكدستی
سپس و ُکشته24 نمادین نظم کالم توسط واقع، امر
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و حفرهها شكافها، گسست، این با میشود. گسسته
موجودیتهایقابلتشخیصوتمییزیازامرواقعرها
وایجادمیگردد«)Fink,1995:24(.امرواقعدرسطح
امری معنای به و میشود تمام و ُکشته نمادین نظم

یكدست،یكپارچهوتوپُردیگروجودندارد.
امر از بنیادش عكس نقاشیهای در ریشتر
واقعی،اصیلوحقیقیپرسشمیکند،رسانهایکهاورا
بهلكاننیزپیوندمیدهد.روانكاوینیزدرپسآنچهبه
ظاهرواقعیاستواقعیتهاراجستجومیکند.بهکشف
رمزهاویاقوانینناخودآگاِهنهفتهدرپدیدارهامیپردازد.
و تولید غیرقابل که میکند ثبت را سوژهای »عكس
یک در تصرف و ثبت عمل با است. توصیف غیرقابل
قاب،سوژةعكاسیُکشتهمیشود.پسازآنبهعنوان
شیءفینفسه25ودرساحتامرواقعوجوددارد.لكان
ما برونخویشی26 در واقع امر گوید می که هنگامی
وجوددارد،اینمفهومراازهایدگرقرضمیگیرد.امر
برای زبان از ما که دارد وجود درشرایطی فقط واقع
توصیفومادیتبخشیدنبهآناستفادهمیکنیم.سوژة
حاضردرعكسنمادچیزیغیرازمرجعخودشاست.
سوژهبهتصویریمحضبدلگشتهکهشایدبتوانآنرا
مرگسوژهنامنهاد«) Barthes,1984:28(.تنهاراه،برای
ساختنیکتصویرعكاسیبهعنواننمادیازچیزی،
ایجاددوباره،قابگرفتنازنوونمایشمجددآناست.
بازآفرینی،بازسازیوبازنمایش،27دغدغةگرهاردریشتر

است.
یكی از روانكاو، و هنرمند نشاندن هم کنار در با
استفادهمیکنیمتادیگریراباآنبهتربشناسیم.ریشتر
قراردادهای فقط معاصر جهان در که است معتقد
ضروریاندکیهستندکههنوزوجوددارند،بهچیزها
کارآمد و مفید که میشوند باعث و میبخشند نظم
باشند.مابقیچیزهاازدسترفتهاست.»قراردادهادر
ایندلیلزیانبارندکه به نقاشیفقطمعیارهستندو
مانع آنها دارند. تعیینشده پیش از ایدئولوژیک قالب
به که میگوید ریشتر نتیجه در هستند روشنگری
روانكاویاعتقادوباورداردزیراتعصباتراازمیانبر
که نحوی به میسازد، مستقل و بالغ را ما و میدارد
و حقیقیتر ایدئولوژی، بدون غذا، بدون میتوانیم

همان این )بوکلو،10۸:13۸3(. کنیم« عمل انسانیتر
امریاستکهریشتردرنقاشیبهدنبالآناست.

کنندة تقویت لكان و ریشتر مقاله، این منظر از
یكدیگرهستند؛ریشترباتصویرولكانباگفتارسروکار
دارد.هرکدامآنچهراکهدیدهوگفتهمیشوندزیر
سؤالمیبرند.چهچیزیواقعیوچهچیزیبراساس
میلوفقدانماوجوددارد؟هیچمفهومواحدیبرایآن
چهکهبهآن»واقعیت«میگوییمبرایریشتریالكان
وجودندارد؛تنشبینواقعیت2۸وتوهموجودداردکه
بایدبهآنپرداختتاسوژةروانكاوییابینندةنقاشیدر

اینخوانشآگاهیجدیدیکسبکنند.
دیده  و میشود دیده آنچه دارد تأکید لكان
نمیشود،آنچهحضورداردوغایباست،آنچهحقیقی
ومجازیاست،بهمفاهیممرتبطبانگاهوهوسشكل
میدهند.نگاه،سوژهرابهچیزیکهحاضراستپرچ
میکنددرحالیکههوسغریزةمیلبهچیزیاستکه
لذت منشأ به خیره نگاه نظریة با لكان است. غایب
به همچنین و هنری اثر بینندة در زیباشناختی
التذاذهنریوجودداردوچگونگی تفاوتهاییکهدر
ارتباطآنهاباجنسیتیاطبقهاجتماعیافرادمیپردازد.
اونگاهراچیزیدرنظرمیگیردکهسوژه)یامخاطب(
درابژه)یااثرهنری(میبیند.نگاهامریابژکتیواستنه
معمول شیوة اصطالح، این از لكان تعبیر سوبژکتیو.
اندیشیدنمارادربابنگاهدگرگونمیسازدچونآن
رابهطورپیشفرضنوعیفرایندفعالمیدانیم،امانگاه
بهجریان بصری بهطور را ما میل ابژه، مثابةیک به
میاندازدواینهمانچیزیاستکهلكانابژةکوچک
)ابژهعلتمیل(29مینامد.ایناصطالحخاصبیانگرآن
استکهاینابژهوجودایجابینداردبلكهحفرهایدر
میداندیداست.»ابژهعلتمیل،دیِدسوژهبرابژهنیست
بلكهشكافیدردیِدبهظاهرقدرتمندسوژهاست.این
آن اشارهمیکندکهدر نقطهای به ما شكافدردید
میلمان،خودرادرآنچهمیبینیم،آشكارمیکند.میل،
میداندیدراتحریفمیکند،درنتیجهنگاهبامختل
کردنتواناییمخاطباورادرگیراثرهنریمیکند.نگاه
درمقامابژهعلِتمیلیعنیهمانچیزیکهباتجربةما
نهفته تجربة آن بطن در اما است همراه واقعیت از
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میماند.چیزیکهدرواقعیتوبیشازواقعیتاست.
گنجانده نگاه همچون واقعیِت در ما مشاهدة نقش
میشود«)مکگوان،13:1394(.درواقعقابلیتدیدی
وجودنداردمگرازطریقذهنیتماکهمیداندیدرادر

موقعساختنشتحریفمیکند.
لكانمفهومحقیقتیااصالترادرزبانوتصویرزیر
سؤالمیبرد،درتوصیفشازساحتامرخیالیادعای
خودراروشنمیکندکه:»درماهیتتصویر،همهچیز
طور به .)Miller,1981:93( است« )فریب( دام یک
مشابه،ریشتردرکماراازآنچههنگاممشاهدةیک
ابژهمیبینیموآنچهدرفرآینددرکدخیلاست،زیر
سؤالمیبرد.ساحتامرخیالیمربوطبههمریشترو
هملكاناست.مابهآنچهکهتمایلداریم،نگاهمیکنیم،
اماآنرابهطورکاملبهدستنمیآوریم.دربحثاز
نگاه،لكانتحتتأثیرمرلوپونتی30وخوانشکوژو31از
هگلاستتاوابستگیسوژهرابرایبازشناسی32وشاید
بهخاطروجودوهستیاو،بهعمِلدیدنیاشناختن
پیونددهد.بنابرایندیالكتیکحقیقتومجازمشخص
میکندکهاگرمندرنگاِهدیگریشناختهشوم،وجود
دارم.اینمیِلبازشناسیتوسطدیگریاستکهمارابه
عنوانانسانمتمایزمیکند.لكاناینموضوعرابیشتر
نگاِه بین نسبت در دامی که میدهد توضیح و بسط
دیگریوآنچهکهانسانتمایلداردببیند،وجوددارد،
اماسوژهبهشكلیمتفاوتنگریستهمیشودومیلاوبه
بازشناسیناکاممیماند.بنابراین،چشمبهعنوانعضوی
کهمیبیند،بهمثابةابژةaکوچک)ابژهعلتمیل(لكانی
عملمیکندونمادفقدانیاستکههرگزبهطورکامل

پرنخواهدشد.
اینمقالهنشانمیدهدکهروانكاووهنرمندمطرح
میکنند:»سوژهایکهفرضمیکندمیداندومیفهمد،
فریبخوردهاست،یااینكهاوخود،بهخاطرمیلاش
اولیة نقاشیهایعكسبنیاِد بخورد. فریب خواستهکه
سوژة توسط که تصاویری مثابة به میتوان را ریشتر
شده اجرا لكانی شده(34 تقسیم )سوژة خطخورده33
است،فهمکرد.دربینسالهای1962-1965،ریشتر
مجموعةآثاریخلقکردکهمربوطبهخانوادهاشدر
در که رودی35 عمویش، است، جنگ دوران طول

)تصویر1(، شد کشته جهانی جنگ اولیة هفتههای
خود کندذهن خالة توسط آن در ریشتر که نقاشی
ماریانا،36کهبعداًدراردوگاهمرگنازیکشتهشد،نگه
داشتهشده)تصویر2(وچندیننقاشیازهواپیماهای
نظامی)تصویر3(نمونههاییازاینسلسلهآثاراست.با
اینوجودریشتربااینگونهموضوعاتمربوطبهجنگبا
هیچ به که کرد ادعا و کرد برخورد کامل طرفی بی
معنیمیخواند« بی را آثارش و ندارد اعتقاد چیزی
)Storr,2002:289(.بااینحال،ریشترچندیننسخهاز

عمورودیوتعدادزیادیهواپیماهایجنگیمختلفرا
آلمانی اتحادضد توسط که هواپیماهایی کرد، نقاشی

مورداستفادهقرارگرفتهبودند.
اینویژگِیتكرار،37امضایکاراوست.اواغلبیک
زمینههای در یا میکند، تكرار بار چندین را تصویر
دربارة لكان استفادهمیکند. ازهمانموضوع مختلف
تكراردررابطهباحافظهبحثمیکندودومفهومرابه
به سرکوبشده »تكراِر مورد: اولین میدهد. ارائه ما
را آن او است،که )دال( نشانگر3۸ یا سمپتوم عنوان
حافظه لكان، گفتة به مینامد. )اتوماتیک(39 خودکار

تصویر1: عمو رودی. 1965. رنگ روغن روی بوم. 85* 50 سانتیمتر.

)URL1:منبع(
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غیرقابلویرایشاستوعلیرغماظهاراتریشترمبنی
برای وی اصرار و ندارند معنایی نقاشیها که این بر
نداشتنایدئولوژی،زنجیرةنشانگان)داللت(،40تصاویری
بهیاداومیآورندواینتصاویرباخاطراتدردناکآنها
درنقاشیهایاولیةاوظاهرمیشوند.اینتصاویربرآمده
ازدورانکودکیهنرمندمرتبطبهادعایلكانیاستکه
تكرار،مقاومِتسوژهدربرابرابژةaکوچکاست.عالوهبر
اجتنابکردنازابژةaکوچک،سوژههمچنینازهرگونه
احساساولیهلذتیادردمرتبطباآنجلوگیریمیکند
ورابطهباابژةaکوچکتوسطاحساساتاساسیانزجار
یابیزاری،مانندهیستری،یااحساسغرقشدنونیازبه
میشود« مشخص وسواس، مانند اجتناب،
با میتواند تكرار، عمِل بنابراین، .)Fink,1995:95(

ما باشد.ضمناً، واقعمرتبط امر از ازجنبهای اجتناب
ممكناستبپرسیمکهچراریشتربراینقاشی،رودی،
نازی سرباز نیز او که خودش پدِر نه و پدرش، برادر
شكستخوردهایبودکهبهخانهبازگشت،انتخابکرد
وچرااواحساساجبارکردکهخودراباخالهماریانای
بسیارجوانشسالهاپسازقتلشتوسطنازیهانقاشی
کند؟میتوانیممیلبهبازیابیحسوحدتخانوادگی
قبلازجنگرادراینآثاربخوانیم،دورةطالییرویایی
کهتصویِرآیینهاِیغیرقابِلشناساییازحافظهکودکی
رابازتابمیدهدکهگوییخودرادرآیینهمیبیندو

میلبهاینوحدتخانوادگیدارد.
برخوردی »تكرار حافظه: عنوان به تكرار دوم نوع
آسیبزاوتروماتیکباامرواقعاست،چیزیکهدربرابر

نشانهای وجه هیچ به و میکند مقاومت نمادین امر
)دال(نیست.لكاناینرا41tuchéمینامد.)درروانكاوی
به ازچیزیاست. تأثیرپذیری لكان،کوتاهترینطریق
است« تكاندهنده« »لمسی خودش گفتة
)بارت،17:1390(.نمونهایازاینتكراررادرمجموعه
نقاشیهاییباعنوان1۸اکتبر1977مشاهدهمیکنیم
کهشخصیتهایاصلیگروهباادرماینهوف42رابازنمایی
میکندکهدرشرایطمشكوکدرسلولهایشانمرده
بودند.یکدههپسازمرگآنها،ریشترباشخصیتهای
اینمجموعهبهگونهایرفتارمیکندکههمبیتأثیرو
همتأثیرگذارباشندوچندینبارتصویرهرشخصرا
این داستانهای در و6(. 4و5 )تصویر میکند تكرار
توصیفی غیرقابل و تحمل غیرقابل محتوای همرزمان
وجودداردکهریشتربااستفادهازتكراروبااستفادهاز
رنگخاکستریکهاوآنرارنگبی-رنگی43مینامد،
شرحمیدهد-مانندعكسهایمطبوعاتی،هیچچیِزاثر
بخشیازاینافراددیدهنمیشود،هیچبودنشانمثل
سوژههایخطخوردةلكانیاستکهتوسطزباناحاطه
یا مردگان به اکنون )دالها(44 آنها نام اند. شده
»تروریستها«اشارهداردونهچیزیدیگر.مردمیکه
زبان با آرزوهایشان و رویاها ایدهها، بودند، آنها
مطبوعاتورسانههایعنیدرساحتنظمنمادینکشته
از شدهاند،رسانههاییکهآنهارابهعنوانمجموعهای
»تروریستها«تعیینمیکنند،وتوسطمرگشانآنها
بهعنوانیکامرآسیبزانشاندادهمیشوند.»ازمنظر
لكانساحتنظمنمادین)زبان،ناموقانونپدرودیگری
بزرگ(قلمروغیاب،فقدانومرگاست.دالونمادبا

تصویر2: خاله ماریانا. 1965.رنگ روغن روی بوم. 100*115 سانتیمتر

)URL2 :منبع( 

تصویر3: بمب افکن.1963. رنگ روغن روی بوم.130*180 سانتیمتر.

)URL3 :منبع(
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مفهوممرگگرهخوردهاست،مرگسازندةنظمنمادین
است«)اونز،126:13۸7(.

بنابراینبهطورمتناقضومعموِلدراصطالحلكانِی
ساحتنظمنمادین،ماینهوف،45بادر46واسلین47درزیر
نشانگر)دال(»تروریست«قرارمیگیرندودیگروجود
ندارند.نقاشیهایریشترممكناستبهمثابةدیالكتیک
لكانِیامرواقعفهمشوندوهمچنین،تالشیستبرای
بازگوییآنچهدرآنزمانغیرقابلتوصیفوگفتگوبود،
وکنارآمدنباتأثیرآن.محوشدگیپرترههایکتكنیک
معمولدرآثارریشتراست،ممكناستبهمعنایتار
شدنحافظه،تارشدنحقیقتباشد.برایمثالتوسط
مسئول میکردند ادعا بسیاری که پلیس و مطبوعات
مرگاینانقالبیونجوانبودند.بهعالوهتارشدنیک
برای میکند مجبور را ما که است نقاشی تكنیک
کنیم، نگاه دوباره و کنیم نگاه درک و شناسایی
که چه آن بر تأکید و دوباره تمرکز برای تالشیست
با ما لكانیاستکه بهخواست نزدیک این میبینیم.
میشنویم، آنچه و میگوییم آنچه به بیشتری دقت
نداردکه فرادهیم؛هیچحقیقتمطلقیوجود گوش
که همانطور کنیم، تكیه آن به لكان تفكر در بتوانیم
حقیقتیدرآثارریشترمندرجنیست.هیچكدامخدایی
رابهماپیشنهادنمیدهندتامشكالتمارابرطرفکند.
است مجبور روانكاوی، تحِت شخص مانند مخاطب،
دوبارهودوبارهازخودشسؤالکندکهچهچیزیرا

میبیندومیشنود،وچراوبرایچهکسیاینگونهرفتار
میکند.

بر ریشتر بازآفرینیشده مهم نقاشیهای از یكی
اساسعكسیازهشتپرستاردانشجوییاستکهبه
رسیدند قتل به 1966 سال در وحشیانهای طرز
)تصویر7(.ریشتربرایایجادمجددتصاویربرگرفتهاز
مطبوعاتمعاصر،نقاشیخلقمیکند،مشتملبرهشت
بوممجزا،کهبعداًبهصورتگروهیمجدداًدرکنارهم
نحوة تا میدهد اجازه وی به امر این گرفتهاند. قرار
و پلیس مدارک در پرستاران فردیِت پاککردِن
اینواقعیتکه عكسهایمطبوعاتیرابرجستهکند.
خبردرگذشتآنهاباعنوان»هشتپرستاردانشجویی«
گزارششدهبود،دخترانرادرحالتشبیهمرگتثبیت
میکند.زباِنتیتِر»هشتپرستاردانشجویی«سوژههارا

تصویر: 5،4 و6: مرگ. 1988. رنگ روغن روی بوم. 62*62 سانتیمتر / 

)URL4,5,6 :100*140سانتیمتر/ 112*102 سانتیمتر )منبع
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بهطورمعناداریبهنشانگر)دال(تقلیلمیدهدوآنها
راازابعادواقعیهویتشانجدامیکند.

رفتارنقاشانةریشترشاخصههایفردیدخترانرا
تارومحومیکندوبدینترتیبنفیهویترابیشتر
اوباحفظشكلهرصورت،موهاو برجستهمیسازد.
خصوصیاتکلیمراقباستکههریکازهفتمورد
دیگرراازهممتمایزکند.بااینحال،مشخصاستکه
مادرحالمشاهدةبازنماییهستیم؛اینتصویرینیست
کهداللتضمنیبرشباهتداشتهباشد)مانندبسیاری
باز-نمایی4۸ بلكه کالسیک(، سنتی های نقاشی از
دخترانیاستکهدیگروجودندارند.این»دیگرموجود
تشكیل را نقاشیها این موضوع که است نیست«49
میدهد،واینمعنایاخالقیایناثرهنریاست.یكی
ازاصلیتریننمودهایامرواقعازمنظرلكانمرگاست
کهاحساسیازخالءووحشترادرسوژهبرمیانگیزد
وقواعدسختومحكماورابرهممیزند.اینمرگاست
کهمادرسراسرزندگیخودآنرانادیدهمیگیریم،از
اشارهبهغیرقابلاجتناببودنآندوریمیکنیم،گویی
هرگزایناتفاقنخواهدافتاد.مرگرخنهایاستکهاز
مواجه خود بودن فانی با میشویم مجبور آن طریق
پرستاران از باقی-مانده«50 چیز- »هیچ »این شویم.
اشارهبهفقدانهستیشناختی51درتفكرالکاناست«
ابژة نهایت، در پرستاران .)Elger&Obrist,2009:28(

گمشدةزبانوفرهنگرسانهایزمانههستند.بهعبارتی

ریشترتواناییارائةمجددوبازشناسیآنهارادارد.بااین
حال،بازشناسیاو،بهتعبیرلكانی،بهمثابةمیلبهابژة
کوچکa استکههرگزقابلدستیابینیستودراین
موردممكناستتالشبراینفیظلموستمخاصدر

نحوهمرگوجبرانخسارتآندیدهشود.

نبیجه 
جهان به که خودآگاه سوژههایی ما لكان نظر در
مینگرندنیستیمبلكهموجوداتیهستیمکههموارهاز
پیشدرمعرضدیددیگریقرارداریم.»ماتنهاازیک
نقطهمیبینیماماازهمةنقاطدرمعرضدیدهستیمو
دیدهمیشویم.نگاهخیرهایوجودداردکهازپیشناظر
برماست«)اونز،4۸۸:13۸7(.»ریشترنیزباپرسشاز
بینیم، ابژهایمی به نگاهکردن با ما چیستیآنچه
چیزی همان بیند می شخصی آنچه که دارد عقیده
نیستکهدیگرانمیبینند.ازنظرریشتر،ظاهر،یک
مشاهده بیننده سوژة توسط که ابژهای است. پدیدار
میشود،تجربیاتزندگیسوژهوروششخصیاشبرای
درکجهان،بهآنابژهشكلوفرممیبخشد.بنابراین،
انتقال واقع در میکند، نقاشی ریشتر که ابژهای هر
مشاهده طریق آن از را ابژه آن او که است طریقی
میکند«)Elger&Obrist,2009:29(. وقتیبهنقاشیهای
اونگاهمیکنیمهمیننگاهریشتررادرآنهامیبینیم.از
اینمنظر،اودرفهِمفقدانیکهدرتنشبیندیدنو

)URL7 :تصویر:7. هشت پرستار دانشجویی. 1971. رنگ روغن روی بوم. هر تابلو 70*95 سانتیمتر )منبع
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دانستنیعنیدیالكتیکحقیقتومجازمشهوداست،
بسیاربهلكاننزدیکمیشود.روانكاووهنرمندبرآنند
کهمارادرگیراینفراشددیالكتیكیکنند.لذاحسب
ضروتایندیالكتیکبایستیازشناختقبلی،کهبه
هرتقدیرشناختیمجازیوبناچارتوهماست،صرف
در کردن محو و تار تكنیکهای از ریشتر کرد. نظر
عكسهای از همچنین و شناسایی عدم برای نقاشی
و نمیدانیم آنچه کردن نمادین برای قابلشناسایی
نمیتوانیمبدانیم،یعنیفقدان،استفادهمیکند.ازمنظر
میکند فكر که را آنچه باید انسان ریشتر و لكان
میشناسدبهطورمتفاوتینگاهکند.ازآنجاکهنوآوری
ما به و میگذارد رسانهها بر عمیقی تأثیر فناوری
زمان در رویدادها و مردم از بیشماری بازنماییهای
برای جدیدی روشهای باید میکند، عرضه واقعی
و لكان نظر به کند. جستجو بیند می آنچه پردازش
ریشترنهروانكاوهمهچیزدانونهدیگریبزرگیکه
واسطة به »واقعیت ندارد. وجود میبیند، را حقیقت
دستگاهچشموسازمانیافته،مطابقباتجربیاتگذشته،
فقدانومیِلسوژهدرکمیشود.تمامنقاطمرجعما،
هرچیزیکهدربارةآنصحبتمیکنیموهرروشیکه
ازطریقآنعملمیکنیم،همهآنهاکلیشههستند«
تحلیلی جلسة مانند .)Elger&Obrist,2009:65(
مطرح را پرسشهایی ریشتر نقاشیهای روانكاوی،
میکنندکهسوژهرابهدوبارهدیدنودوبارهاندیشیدن
وپذیرفتنمسئولیتخویشدرجهاندعوتمیکنند.
توهم و واقعیت مجاز، و حقیقت میاِن تنِش به توجه
باعثمیشودکهسوژةتحتروانكاویوبینندةنقاشی
و دربارةخود آگاهیجدیدی خوانش، این در بتوانند
جهانکسبکنند.باتوجهبهروانكاویلكانیونقاشی
ریشترمیآموزیمکهواقعیتوتوهمچیست؟مناسبت
بینمتعلقمیلوفقدانچگونهاست؟مادیدیازمنظر
مطلقنداریم.دیدمامقیدبهذهنیتاستکهمیدان
ساختنش و دادن سازمان موقع و هنگام در را دید
تحریفمیکند.لذاحقیقتمطلقیدرتفكرلكانوجود
نداردکهبتوانیمبدانتكیهکنیم،چنانكهکهحقیقتیدر

آثارریشترمنطوینیست.

پی نوشت ها
1. Gerhard Richter
2. Photorealism
3. Chuck Close
4. Painting- from- photographs
5. Hal Foster
6. Judith Butler
7. Out-text reading
8. Imaginary order
9. Symbolic order
10. Real order
11.منشأاصطالح»دیالكتیک«ومفادآنبهاندیشةیونانیبر
میگردد.درنظرآنهااینواژه)عالوهبرداللتهایدیگر(
ازطرفهای یكی آن در که بود کالمی فراشدی نشانگر
مناظرهموردپرسشقرارمیگیردتاتناقضهایکالماش
آشكارشود.اینشیوةگفتوشنودیاستکهافالطونآن

رابهسقراطنسبتمیدهد.
12. Truth
13. Desire
14. Gaze
15. Eye
16. Seeing
17. Looking
18. The impossibility of piercing the surface of 

another’s gaze
19. desire and lack
20. dialectization
21. The real
22. “unrent, undifferentiated fabric”
23. gaps
24. “killed”
25. thing-in-itself
26. “ex-ists”
27. Recreating, reframing and representing
28. reality’
29. Object little a
30. Maurice Merleau-Ponty
31. Alexandre Kojeve
32. recognition
یافتن زبان،برای و نمادین امر ساحت به ورود با سوژة .33
جایگاهشدراینساحت،یكپارچگیاشراازدستمیدهد

ودچارکسروفقدانمیشود.
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34. ‘divided subject’
35. Rudi
36. Marianne
37. Repetition
38. the repetition of the repressed as symptom 

or signifier
39. automaton
40. the signifying chain
41. the traumas of childhood 
42. Baader-Meinhof Group
43. the colour of no-thing
44. (signifiers)
45. Ulrike Meinhof
46. Andreas Baader
47. Gudrun Esslin
48. re-presentation
49. “no-longer-exist”
50. “nothing-left”
51. ontological lack
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