
 

 اثر هنری در آرای روالن بارت با رویکرد خوانش متون و آثار هنری کهن شناسی متون وشانهن

 

ها، با جوامع انسانی همراه و همزاد بوده است. در  نخستین انسانها از زمان پیدایش  نمادها یا نشانه

این میان این عامل در زایش بسیاری از آثار ادبی و هنری نیز تأثیر بسزایی داشته و مشهود است. 

متن متندر جهان  با  ،  پسین  های نوشتهها در گفتمان  و  نشانهپیشین  قدرتمنداند.  از  که  ترین  ها 

ادبی زبان  اند  عناصر  پیوسته  ،»جهان متن«  فرایند همنشینی،  آفرینش معن   در  در    پرداند.می  ابه 

گفتمان بینامتنیت برداشت واحدی از متن در کار نیست. آغازی متصور نیست و مقصد متن نیز 

های نویسایی به  ویژگی متنواسطه  است و خوانش مخاطب. خوانشی که به    «متن »است. تنها   ناپید

  ا بارت با اعالم مرگ نمادین نویسنده امکان پدیدار شدن معن  .انجامدشمار میآفرینش معناهای بی

هایی است که متن  فرضآورد، زیرا دریافته است که وجود نویسنده همیشه حامل پیشرا فراهم می

خواند، اما اثر ادبی در غیاب سوژه در صیرورتی که ذاتی زبان ادبی است؛  وری شدن فرا میرا به دا

پژوهش حاضر به روش سازد.  فراهم میرا  معانی در ادراک حسی مخاطب  مدن آعینیت در  بهامکان 

ای به رشته تحریر درآمده است. براساس  های منابع کتابخانهتوصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده

های نویسایی کهن  متنآثار هنری و    کند تا  دورنمایی را ترسیم می شناسی،  ، نشانهپژوهشهای  یافته

سخن بگویند و  به زبان هنر ادبی چیستی    ودحضور مخاطب از خآفریننده در  ر غیاب نویسنده و  د

 خویش را آشکار سازند. 
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شناسی متن و اثر هنری در آرای روالن بارت نشانه  

 مقدمه 

به سایر علوم راه    سپس  شد، دار جنبش پست مدنیسم است از زبان و ادبیات آغاز  که طالیه  جنبش پساساختارگرایی

می  شماربه   سی ادبی از  چهره های نقد ادبیشناو مبدع نشانه  1روالن بارت استاد برجسته کلژدو فرانسیافته است.  

دغدغه  ، به دیگر سخن،  های ادبی بنا نهاده شده استمتن   توجه به ادبیات و  بنیانبر    این فیلسوفنظام اندیشه  رود،  

بوسیله ژولیا کریستوا،     که  بینامتنیتکند. طرح نظریه  می   جستجودر روابط بینامتنیت متن را  بارت ادبیات است. او در  

شد مطرح  بارت  پژوهشزمینه   ،همکار  از  بسیاری  بارتساز  است.  های  از  شده  گذر  در  پسا    بارت  به  ساختارگرایی 

و روابط میان متنساختارگرایی،   ادبی  اثر  به  دیگرگونه  نگاهی  اوها میبا  به دست    پردازد.  از متن  معنای منسجمی 

بر  با متن ارتباط برقرار کند. او  خواهدیای که خود م ، به گونهسازدخواننده فراهم می دهد بلکه این امکان را براینمی

بر صحنه متن هیج شمعی روشن نیست. در پس متن هیج کسی ) نویسنده( فعال نیست و در پیش  این باور است که 

دهد.  وانش متن به دست میای دیگر از خگونه  ،با حذف سوژهست. از از این رو،  منفعل نیمتن هیچ کس )خواننده(  

به جای اینکه به ثبات برسد گم  خوانشی که دیگر سوژ محور نیست بلکه لذت از خوانش یا بیانی است که در آن سوژه  

ها  بافتباید  در جهان متن  هم تنیده تشکیل شده است.   و متن نیز از بافتی درنظر بارت همه چیز متن است    ازشود.  می

آفرینش مداوم  که با    مورد بررسی قرار گیرد. به واقع متن دارای ارگانیسمی  زنده و حیاتمند استو روابط بین آنها  

ند،  کیسنده گذر می شاکله تفکر بارت زبان است . زبان مانند طبیعتی از میان گفتار نو  هد.دبه حیات خود ادامه میمعنا  

یا    به واسطه توانایی گویایی؛  زیرا  ،ناپذیر استان گریزقدرت در زب  .اش کندهبی آنکه هیچ فرمی به آن ببخشد یا تغذی

ای  دو سطح متمایز بر  کریستوا( است که در ابدیت انسانی ریشه دوانده است. بارت و  langu، از طریق زبان )تردقیق

ی  اجتماع یی که  معنی«، یا معنای خالقانه قانون گریز، و دیگر سطح »داللت« یا معناشوند؛ یکی سطح »زبان قائل می

بارت را متمایز و   یهآنچه نظرتوجه بارت معطوف به سطح معنای خالقانه است.  شود.است و به وسیله اجتماع مهار می

از دیگر موضوعات مهم در اندیشه بارت »بینامتنیت    .های ادبی است، توجه به فلسفه وجودی متنسازدتأمل برانگیز می

جهان  بر نظریه ادبی  بناکند.  ئل کلیدی پست مدرنیسم را مطرح مییکی از مسابا »بینامتنیت«    این منتقد ادبی است.  «

قرار  ،  متن بینامتنیت    گیرد. مطالعاتمیدر یک زنجیره و شبکه متنی آغاز و پایانی وجود ندارد. هر متنی در میانه 

ای به  صورت زنجیرهکه به  ؛پسینهای  های دورهبا متنرابطه  در  کالسیک  های ادبی  متنتا    سازدای را فراهم میزمینه

« در آرای  بوده است تا به تبیین »جهان متن  شوند. تالش نوشتار پیش رو بر اینپذیر  کنند، تأویلهم پیوسته ظهور می 

اندازی نوین از خوانش ا چشم مثابه اثر هنری مورد بررسی قرار گیرد تو از این رهگذر حقیقت متن  بهبپردازد  بارت  

 دست دهد.  به یطه فلسفه هنردر حهای ادبی متن

ارچوب ساختارگرایی  هحوزۀ آثار فاخر فارسی در چ  های بسیاری در پژوهشبررسی پیشنه پژوهش حاکی از این است که  

های  که ابزارهای پژوهش  اندمتون نویسایی ادبی کهن امکانات بالقوه ایبینامتنیت در  صورت گرفته است، اما روابط  

های موجود پاسخ  از پرسشای  تالش بر این بوده است تا به پارهآورند.  میرا فراهم  بنیادین و شواهد عینی در این زمینه  

؟ بارت  می رساندیاری  های پیشین  دوره  و رمزیفاخر    های متنتأویل  بینامتنیت« به  »  رابطهبررسی    : چگونهداده شود
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پژوهش حاضر به روش  کند؟  های ادبی پیشنهاد میمعنای هزار توی متن  برای انکشاف  ، چه راهی را با اعالم مرگ مؤلف

 ای به رشته تحریر رد آمده است. های منابع کتابخانهتوصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده

 نیروی ادبیات  .1

سپس    فراهم ساخته است؛   های جنبش پست مدرن راو زمینه   ههای ادبی آغاز شدساساختارگرایی از ادبیات و نظریهپ 

دیگر خود در   و از سوی پرسشی را مطرح سازد  ادبیات از یک سو   ه است. آمدزوایای پنهان اثر هنری بر کشف در صدد 

  متن شده است.  آغاز نگرشی نوین به هنر  نظریه جهان متن    آید. دغدغه بارت نیز ادبیات است، مقام پاسخ آن بر می

  آفرینش معنا  تجربه و مخاطب واند تا به اندیشه او بال و پر دهد و اوج گرفتن اندیشهخمخاطب را به تفکر فرا می  ادبی

افتد.  فایی زبان در اثر ادبی  اتفاق مینامد. اوج شکوانقالب دائمی زبان را ادبیات می  بارت شکوه  را به تماشا بنشیند. 

ادبی،   نویساییمتندانش  از خوانایی جدا می   های  تمامی سعرا  و نشیبسازد.  فراز  زبان و همه  هایی که  ی و تالش 

ها را  کند تا نشانهمیانجی را بازی می  . دانشی که در میانه قرار دارد و نقشد در راه رسیدن به تفکر ادبی استپیمای می

آید.  اک حسی مخاطب به عینیت در میادر  با حضور در صحنه متن  است که اثر ادبی در    . در صحنه »متن« حاضر کند

امر واقعی همان  (.  29:  1393)بارت،    «ی واقع  است یعنی همان روشنایی امرادبیات خودِ واقعیت  »  است:معتقد  بارت  

متون نویسایی  شود، به بیانی دیگر، همان ناب بودگی که  است که در متن نویسایی پدیدار میاصیل اثر هنری    ماهیت

آن سخن  هادر گفتمان میان متنهای مختلف  به هم پیوسته دوره از وجود چیزی خبر  اندگفته  از  ادبیات همواره   .

مری سوژه محور است و در هر  به واقع ادبیات اظه امکان آشکار شدنش وجود دارد.  چیزی پنهان که هر لح  دهد.می

میل به تکثر دارد.    وگر است  ای سلطه بر این باور است که زبان پدیدهبارت  توانایی تبدیل شدن به ابژه را دارد.    زمان

 کند نیروی گویایی زبان خارج از مدار قدرت آن شنیده شود.  ربایی است که کمک می زعم بارت ادبیات ترفند هوشبه

  آفرینی را در او بیانگیزد. ند تا میل به حضور در صحنه و نقشکهای زبانی میرا درگیر بازیجو  سلطه  نیروی ادبیات زبان 

در  » نویسد:. بارت می. که توانایی تبدیل ناممکن به ممکن را در صحنه متن دارد  یناپذیربینیگر و پیشآشوب ینیروی

است، اینک بدون آن که  ی  موضوع مورد عالقه اش همواره امر واقع  که چراگراست  ارتباط با دانش ادبیات قاطعانه واقع

گرا بودگی تا حد  ر عین واقع برم، بگویم ادبیات د یحرف متناقضی زده باشم، چون واژه را در معنای آشنایش بکار م 

. این توانایی همواره  (  35:  همو)  «تواند امر ناممکن را معنا دار کنداست، زیرا بر این باور است که میگراغراق غیر واقع 

 های بشری باشد.  نشاند، تا مرجعی برای هدایت گفتمان موجود در همه دانشعلوم میادبیات را را در صدر  

ابزار قدرت نمایی    به  زبان  در این گفتمان   سازد. که امکان گفتمان را فراهم می  ی میانجی قدرتمندمیانجی است،    ادبیات 

های گفتمانی  بندیگفتمان و صورتادبیات از طریق شود. تبدیل میهنری و نوشتار لحظه شکوهمند خلق اثر  ،ادبیات

قدرتی که با بیرونی    ،شودگستر میقدرت و سلطه زبان ذاتی و درونی است، نیرویی که با نوشتار بیرون  .کندعمل می 

دوران باستان  از »  نمایی است.نیروی دیگر ادبیات بازبارت معتقد است که  گردد.  می  شدن و به نوشتار درآمدن جاودانه

  که چیزی را  باز نمایی کند،]اما[ چه  ده است که چیزی را  (، ادبیات در پی آن بودهای پیشرو )آوانگارتا آخرین تالش

  . شودمایی نمیبازنبه آسانی  از آنجایی که امر واقعی    (.34  :همان)  «توانم بگویم: امر واقعیای نامأنوس میمن به شیوه
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که اوج شکوفایی  زبان در  برداشت  کرد  توان چنین  کند  تا آن را بیان کند. بنابراین، میمی   ادبیات گفتمانی را آغاز

باشد که  واند ذوق هنری و نیروی متن ادبی تدلیل این امر می باز نمایی امر واقعی است.  ، متن نویسایی یا نوشتار ادبی

سازد هنر همواره مانند گریزگاهی برای آزادی اندیشه از قیدهای زبانی عمل  نیروی سرکش زبان را مقهور خود می

 کنند. ایفا می ابزار قدرتمند هنرمند برای رسیدن به امر واقعی را  نقش خیال و تصاویر خیالی  کند.می

تأکید می  ادبیات  نیروی  بر سه  را    ورزد بارت  آن  یادگیری  درو  نشانه   3تقلید     2، سه مفهوم   کند  بندی میطبقه  4و 

. ادبیات نیز به عنوان دانش مرجع، دستی در  گیرددر تالش برای شناخت جهان صورت می  « یادگیری»(.     28:همان)

، هر چند با وجود نظریه نسبیت  بخشدمیت  . نیرویی نهفته ادبیات وجود دارد که به علوم شأن و مرتبتمامی علوم دارد

از ایام باستان مورد مناقشه    «تقلیدنیروی دوم یعنی، »، ممکن است این جایگاه تغییر کند.  یسمحاکم بر پست مدرن

. مراد او نیز هت به نظریه بازنمایی ارسطو نیستشبارسد بازنمایی مورد نظر بارت بییلسوفان بوده است. به نظر م فی

  است و   5یاری ادبیات است. با این تفاوت که حاصل محاکات در صحنه نمایش ارسطو پاالیش ه  بازنمایی امر واقعی ب

آید که لذت متن در نظریه  در اینجا این سوال پیش می و  آورد.میین بارت لذت متن را به ارمغان  بازنمایی در نظریه نو

السیک فلسفه جای خود را به گرایش  ادبی بارت همان نتیجه مورد نظر ارسطو را در پی دارد؟ یا همانند سایر تفکرات ک

  ؟ کندی ارجاع مگر مخاطب  دهد و همچنان به بینش تأویلن حال ناممکن، می ممکن  و در عیامر  ؛  نسبیت پسامدرن

که نسبیت بر جهان حاکم است و  مدرن شناخت کامل میسر نیست، چرا  باور پستپاسخ اندکی دشوار است. زیرا در  

پایانی  ی و بیها وجود دارد. و همین امر موجب تداوم جریان دائم ه تجربه درآمدن یا نیامدن پدیدههمیشه امکان ب

در  و تکاپوی زایش معنا    درزنجیره اتصال واقعیت و خیال است  که  هنری   -که همواره تازگی دارد و متن ادبی  گرددمی

  « نشانهسر انجام، »  یابد.ر ذهنی، به این امر دست می در تالشی برای عینیت بخشیدن تصاوی  ، کنار  گرایش به زیبایی

بارت همه  :  گفتوان  تشناسی ادبی شده است. میآرای  بارت منجر به پیدایش نشانهدر    ادبیات  ین مفهومبه عنوان سوم

به نام »جهان متن«    در پیکرۀ منسجمی  را    ؛ ازدوره کالسیک تا به امروزادبی  مباحث مورد مناقشه در باره فلسفه هنر

کشاند تا حقیقت پنهان  « میمتن   مخاطب را به چالش گفتمان در »جهان  ،روابط بینامتنیتتوسط  . سپس  کندجمع می

قاعده کلی نظریه ادبی خود را بر این سه قانون از پیش  از این رو، بارت متن که همانا شناخت زبان است حاصل شود. 

   نهد.کالسیک می موجود 

درخشند،  شوند، مییی تشکیل شده است  که  پدیدار میهاشمار کهشکشان، جهان متن از بیپساساختارگرا  در بینش

گذارند. ادبیات به  یگر تأثیر می بر یکد  و   اند بیکران جهان متن  حیاتمندِ   ه عضوی از پیکره هم  شوند، اما نگ میو کم ر

،  به سخن دیگر، اثر هنری با نیرویی جادویی واژگان  تجربه حضوری به نام نوشتار هنریگفتار در آمدن زبان است در 

آفریند. و  میای  تأویل پرداخته و معنای تازهو هر مخاطبی با خوانش خود از متن ادبی به نوعی به    آید به نوشتار در می

که در  امری    داردتکثر معنا و پدیدار شدن  که به شکل شگفت انگیزی میل به    های نوشته هنری استاین امر از ویژگی

 یا مولوی و ...  ر آثار شاعران بزرگی چون حافظ  ، زبور مانوی و در دوره طالیی متأخر دمتن نویسایی کهن چون اوستا

 
2.mathésis 
3 .mimésis 
4. sémiosis  

5.Catharsis 
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بی واهمه از درستی یا نادرستی تأویل خود ضمن آنکه معناهای    ها،در خواندن این متن اتفاق افتاده است. هر مخاطبی

بنا بر نظریه لذت متن بارت مادی و   توانداین لذت می برد.نظیری از خواندن آن لذت میبه شکل بی آفریند، وتازه می

کمی تأمل در تفاوت دو    با   ارسطو موجب پاالیش روح آدمی شود.نظریه کاتارسیس  و یا همچون    یا سطحی از آگاهی

گرایانه  زاد و بنا به اقتضای تفکرات نسبیتوان این نظر را مطرح ساخت که »لذت متنِ« بارت نوعی برداشت آدیدگاه می

»کاتارسیس« در نظریه ادبی ارسطو است. زیرا لذت متنی که بارت از آن    نگرش قطعیت کالسیک از  به متن در برابر

به دریافت معنی و در نتیجه  شناخت و آگاهی    کند کهبه نوعی رضایت خاطر مخاطب را یادآوری میگوید  سخن می 

 انجامد.  می

 و روابط بینامتنیتمثابه اثری هنری بهجهان متن .2

به این  ه است.  وارد گفتمان پست مدرنیسم شد  گاهو آنشروع،  های ساختار زبان  بررسی  در   زبان و  ازپساساختارگرایی  

نامتنیت  . جهان متن و روابط بیستاشده    تاریخ ساز ای  آغازگر تغییرات عظیم و دوره،  چون همیشه؛  ادبیات   که  معنا

.  اندهای یافتبارت نیز جایگاه ویژه  ءهای زبانشناسی، در آرا با وارد شدن در بحثدو مقوله  این  نیز حاصل این دوره است.  

نماید. متن از بافت  انجام نیز میآغاز هستند. گفتگویی که بیها با یکدیگر در گفتگویی بیبارت معتقد است که متن

»درهم  مأخوذ از آن است، به معنی    textکه    textusگردد به نوعی پارچه باز می   نیز  textریشه  .  است  تشکیل شده

اثر  »نظر بارت همان  ازهای دیگر است متن  نی یک بافت در هم پیچیده از بافت(. هر مت61: 1373بارت، بافته« است)

است که با اثر به معنی عام آن متمایز است و وجه تمایز آن منحصر به فرد بودن متن است. این یگانگی در    «هنری

از این رو ، متن قابلیت    .زایش معنا استپویا با نیروی  بافت متن آشکار می گردد، زیرا، اثر هنری دارای بافت زنده و  

   . شمار را داردهای بیتأویل

ی متن نه از طریق آنچه به  و معنا شوند.  منجر میهای تازه  یرند و به آفرینش متنگهم وام می  ها از متن  در این نظام، 

اندیشه پساساختارگرای  در  .  شودتولید مینیز  نزد مخاطب    ها با یکدیگر وسیله نویسنده تولید شده، بلکه در ارتباط متن

ا یکدیگر به آفرینش  در گفتمان و تعامل بها  بلکه متنر سازنده معنا نیست  شود و نویسنده دیگحذف می  سوژه   بارت

ه  . هدف ادبیات سخن گفتن از بخش پنهان عالم متن است که در رویارویی مستقیم متن با مخاطب بمعنا مشغولند

گذشته    توان گفت تکرارر لحظه از زمان ممکن است. حتی میکشف تازگی در ه»  شود.تجربه درآمده و پدیدار می

که گذشته همان قدر در حال ایجاد است که اکنون. این ذات زندگی حتی در  کند، چراه را دگرگون می همیشه گذشت

چی است،  میگذشته  تجربه  که  پویازی  و  زنده  صشود  و  میست  اندیشه    47:  1395اردالنی،  )پذیرد«یرورت  در   .)

بافت است. نیروی حیا ارگانیسم و  نیز موجودی زنده و دارای  به پویایی و  ها را  نشانه  ، تمند متن پساساختارگرا متن 

می فرا  دائمی  به  گفتمان  نیروی  دلیل  خواند.  یکدیگر  همین  با  ارتباط  در  متن  عناصر  و  که  است  زیستن  و  حرکت 

 آفرینند.  های تازه و بدیع میصورت

منظور من از ادبیات  ویسد:  نایی از سلطه زبان را دارد. او میاست که توانایی رهواقعی  امری  »متن«    در نظر بارت  

با پیکرمجموعه آثار  از  از نوشتارها نیست، حتای  بتر میپیشرفته  ی ی  از  ازار ]فرهنگی[ یا آموزشی هم  گویم بخشی 

در ادبیات بیش از هر چیز  این  بر. بناکنش نوشتن  ،ها بر اساس یک کنش استاز نشانه  ای پیچیده. بلکه نگارش  نیست



شناسی متن و اثر هنری در آرای روالن بارت نشانه 510   

 معصومه قاسمی، اسماعیل بنی اردالن، علی صادقی شهپر، حسین اردالنی 

بارت،  )  سازند. زیرا متن به حق شکوفایی زبان استها که اثر را مینی بافتی از دالع، متن مورد نظرم است، یو اساساً

ن «و  ها نقش پل ارتباطی میان »جهان متنشانه ، در دنیای متن، هاستای از نشانهبافت درهم تنیده نمت. (27: 1393

پردازد  های تو در توی آن می متن در الیهکنند. مخاطب یا خواننده متن به کشف حقیقت  »جهان خواننده « را ایفا می

آورد. به این  حالت تعلیق در می  را  ست، مخاطب متن ا  هاو شرط این انکشاف حضور مخاطب به دور از همه پیش فرض

خن  خود سمتن یا اثر ادبی    سپارد تاوش میشود و سپس گروبرو میواقعی  با کنار گذاشتن زوائد با متن  معنی که  

های از  یست بلکه  فرآیندی از گفتمان متنسازد. از سویی، متن دارای معنای ثابت ن  بگوید و معنای خویش را پدیدار

بخشد. میل به گفتمان هم در بافت متن وجود دارد.  ده تداوم میپیش موجود است که رابطه خود را با متن های آین 

شوند این میل به  گفتگو برای تکثر و تازه شدن از وجوه تمایز تفکر  هیم گذشته باز تولید میها مفادر تعامل بین بافت

را  ار پساساخت بتواند خویش  تا  بلکه مرکز گریز و ستیزه جوست  نیست  ایستا  گرا در زمینه »بینامتنیت« است. متن 

درآید و با حرکت سیال اندیشه  به فعل    قوه  از  معنا  گذارد تا  ه این امکان را در اختیار متن میپدیدار سازد. حذف سوژ

  بارت  .شودای روبرو میلحظه با تجربه تازه  ، هردائمی معنا این آفرینش  به صیرورتی دائمی دست یازد. مخاطب در  

نویسنده(  روشن نیست: در پس متن هیچ کسی )  ی متن هیچ شمعیبر صحنهدهد: »بیر دیگری از متن ارائه میتع

 (.  36: 1394بارت،  ) «ایای هست نه ابژه( منفعل؛ نه سوژه)خوانندهی و در پیش متن هیچ کس فعال نیست

متن اثر هنری    دهد. به این اعتبار،ارجاع میبه خود اثر هنری    هایدگر  6سرآغاز اثر هنری  بارت تحت تأثیر ایده  ظاهراً

درباره  م آشکارگی  است که باید خود در باره خویش سخن بگوید نه نویسنده و نه مخاطب بلکه تنها خود اثر در مقا 

گوید؟   وال این است چگونه متن از خود میپردازد! سکند. در غیاب سوژه، ابژه به تأویل خویش میخود سخن آغاز می 

 ونگوگ،    اثر هنری یک جفت کفش روستایی   « باشد آنجا که»سرآغار اثر هنری  له مقاشاید پاسخ به نوعی نزد هایدگر در  

تا  اثر    دهد،ارجاع میثر  د ابه خو  را  درک اثر هنری  هایدگر  .  کشداندیشه مخاطب را به چالش می ،  یا اشعار هولدرلین

مخاطب  که نزد    است  متنی  ،    روستایی های  کفشاثر هنری     به واقع راوی اثر خودِ اثر است.از خود بگوید آنگونه هست.  

سازد.  های متن نویسایی را محقق میویژگی  گزیند، زیرا  هایدگر  اشعار هولدرلین را بر می و نیز    کند! از خود روایت می 

آغاز کار هنری و هنرمند، هنر  سر»  :رسدذات هنر به این نتیجه می   های بسیار دربارههایدگر پس از پرسش و پاسخ 

بارت نیز هنر    .(  40:  1394)هایدگر،    «یابد  وجودِ موجود در سرآغاز تعین میذات است. ذاتِ   سرآغاز برآمدگهاست.  

و این روایت همان  تحقق و سامان  دهد،  کند، ارجاع میهنری  از خود می   ادبی را به خود اثر و روایتی که متن یا اثر

 متن  است.  یافتن  حقیقت در 

آفریند، ریشه در نظام زبانی دارد که خود  جمله، هر بند، یا کل متنی که می  گیرد، هربه کار می  ای که مؤلف هر کلمه»

کند. این نوع نگرش به زبان که  را نیز بر اساس همین نظام کسب میبرآمده از آن بوده و از همین رو معنای خود  

: 1395آلن،  )  « اندنامیده  ت پردازان هم عصر او آن را نگرش بینامتناست که نظریهطرح شده همان نگرشی  توسط بارت م

 

6 . Der Ursprung des Kunstwerkes)The Origin of the Work of Art). 
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های  د، که از متنهای متعدضای یک متن مفروض، یا پاره گفتاربینامتن بودن، به این مفهوم وابسته است که در ف (.    29

ز  معنا، ما گره از این خنثی شدگی باکنند. با خواندن  تعامل دارند و یکدیگر را خنثی می اند، با هم  دیگر گرفته شده

کشد  را به چالش میمتن    یدیدگاه ساختارگرا ،در نقد پساساختارگرا  یت (. نظریه بینامتن245:  1388هارلند،  کنیم)می

  دائمی ها در گفتمانی  متندر این ارتباط    کند کهمی  تعریفو حال و آینده  های پیشین  و ارتباطی دو سویه میان متن

به  با تکثر معنا می  یکدیگر  و  این  تولید  به  امکان   ، ترتیبپردازند.  آورد. در گفتمان  فراهم می  تکثر این    حذف سوژه 

ادبی متن پرداخته میبه  بیشتر  پساساختارگرا   به  این جنبه ادبی متن دق  شود.جنبه  یقاً، همان مقوله ای ایست که 

راه تأویل متن   هنری مطرح  و در نهایت  را از چیستی اثر های هرمنوتیک نوین دهد تا پرسشامکان می «فلسفه هنر»

 را  نزد مخاطب هموار سازد.

نویسنده  قرار دارد که عقیم    ،رسد. در یک طرفجود دارد که هیچگاه به پایان نمیودر بینامتنیت گفتمانی  این،  بنابر

بینامتنیت    گفتمان  از این رو، درشود.  منفعل می  ،تولید معناماند و در طرف دیگر مخاطب است که خود پس از  می

است زیرا در اندیشه پساساختارگرایی سوژه در حال تکامل    زگریمتن ساختار   توان به معنای نهایی رسید. نمی  هیچگاه

حرکت دائمی  وسیله مخاطب، جریانی از وسیله حذف سوژه و تولید معنا بهاین تکامل بهها، میان متنرابطه در   است و

 شود.  انع از صیرورت و آفرینندگی آن می. متن مرکز گریز نیز هست زیرا که مرکزیت مکندایجاد می را

استدالل از  دارها  نمدرهای مهمی که پستیکی  اصالت  ناب    ،ندعلیه  بینامتنیت  اساسی  اصل  زیرا  است.  بینامتنیت 

وسیله  ز تبدیل به چگونکی تولید معنا بهمسئله اصالت نی  ، شود. با حذف نویسندهو تازگی محض را منکر می  یبودگ

دهد، نفی همین اصالتی است که  تنیت را با پست مدرنیسم پیوند می شود. یکی از عناصری که بینامخواننده متن می

نامور  کند)ن بارت مرگ مؤلف را نیز اعالم میسنتی برای اثر و به دنبال آن برای مؤلف قائل بود. بینامتنیت از زبا  در دوره 

تا آزادانه   دهد ماری را در اختیار مخاطب قرار میش امکانات بی  « مرگ نویسنده»رسد  (. به نظر می289:  1394مطلق،

. به  متن و در نهایت تأویل آن مشارکت داشته باشد  یبیاندیشد و در باز تولید معنا به متن  های  فرضو به دور از پیش 

نیست بلکه باز گذاشتن دست خواننده    در متن  به معنی عدم حضور اونمادین بوده و  مرگ نویسنده  رسد که  نظر می

تر  ب و تأویل درستچون استادی خردمند همواره مخاطب خاص خود را در مسیر مناس  آفرینش معنا است.در تداوم  

های  میان دیدگاه  صرف نظر از  تفاوت ها با یکدیگر  به سخن دیگر، بینامتنیت و توجه به گفتگوی متن  کند. راهنمایی می 

داشته  تواند زمینه نگرش نوین به اثر ادبی را در پی میا قطعیت و نسبیت معنای اثر ادبی  کالسیک و پسامدرن در رابطه ب

شناختی همواره  کته نیز توجه داشت که گفتمان غالب هر دوره بنابر نگرش فلسفی و مباحث زیباییباید به این ن  .باشد

ها در برابر مخاطب  سازد. به این معنی که اثر ادبی در گفتگوی میان متنحضور یا عدم حضور نویسنده را پررنگ می

 رد.  گذاای از معنای هزارتوی پیچیده متن را به نمایش میای الیههر دوره

 اهمیت نشانه ها در جهان متن.3 

وت به بار نشست. یکی از اهداف  ای متفاگونه  در آثار بارت به  شده بودشناسی که با آرای فردینان دوسوسور آغاز نشانه

نشانه  هاست.  ای به هم پیوسته از داله معنای متن است. متن خود زنجیرهها برای رسیدن بدانش تأویل کشف نشانه
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دهد. دال جای  هر نشانه به نشانه دیگر ارجاع میهای  لنهایت دا پردازد. بیاز تلفیق دال و مدلول به تولید معنا می  نیز

ر  کند. د )دال(  تا بی نهایت ادامه پیدا می   شود که این معنا دهد و خود تبدیل به دال دیگر میخود را به مدلول می 

. به بیانی  دهداو را شکل می  »نظریه ادبی«   هسته مرکزی « نشانه»اره شد،  تر به آن اشگانه بارت که پیشبندی سهطبقه

. بارت معتقد است موضوع آیدبه شمار میکشف جهان متن  شناسی از ارکان بنیادین  نشانه،  در نگاه این اندیشمنددیگر،  

بانشناسی از خود  از این رو، ز داریم.شناسی ما با افراط در نوعی ریاضت سر و کار شناسی نامحدود است و در زبانزبان

می  بارت ساختارزدایی  زبان  کند،  ساختارزدایی  نشانهاین  را  میشناسی  نیرویی  زبان   او.  نامدشناسی  دارای  را  شناسی 

، تنها صدای خود را به گوش برساند  سازیخواهد با میل به پنهانداند که در گفتمان قدرت میگر  و فریبکار میسلطه

شناسی،  در دانش نشانه  کند.عاری از ناخالصی میزبان را  شناسی نقش صافی را به عهده دارد که  نشانه،  بارته  در اندیش

متن مرکز گریز است. و تمایلی  از آنجایی که  شوند.  متمایز می  ،شودنقشی که در متن به آنها داده می  به اعتبار  هانشانه

اجی ادبیات  شناسی همچون نبه آفرینش معنا بپردازد. نشانه  د  زبان در بازی آزا  خواهداختار و چارچوب ندارد و میبه س

دهد از  سفر است که امکان می  شناسی ادبی همین نشانه»  شود تا سفر خویش را آغاز کند.در صحنه متن فعال می

: نظریه  شود این است  (. سوالی که در اینجا مطرح می61:  1393،  )بارت  « اندازی آزاد بر این خوان نظر افکنیمچشم

تا چه حد می نویسایی  بینامتنیت  از  گذشته  تواند در خوانش متون  ماندهکه  بدیهی است    اند کمک کند؟به جای 

های  های دورهطریق بررسی نشانه  تواند از  می  خواننده اثر ادبی  یا   خواه منتقد مخاطب متون کهن    اساس این نظریه،بر

کند.  حنه متن ظهور میرهگذر بر ص های که از این  ها برگیرد، چه بسیار تأویلتوشه  ،هنهای ادبی ک متنخوان    مختلف از 

کند.  ها را تأویل میست که نشانه. اوگیردنقش کلیدی بر عهده میمخاطب زی آزاد زبان و در صحنه ادبیات، در این با

در  نشانه فقط  دارد  که  جایگاهی  دلیل  به  دقیقاً  میشناسی  که  است  مخاطبانش  وفاداری  افتد سایه  مقبول    تواند 

خویشکاری  ،  دارد و با حذف نویسندهمعطوف میها ادبی  خود را به در سطح معنایی نشانه  بارت توجه،  ( به واقع61:همان)

نی  هایی که در گذر زمان مع متنبا خواندن  طب اثر ادبی  مخااز این رو،  کند.   ها رابه مخاطب تفویض می تأویل نشانه

  کند. کلمات را تجربه می رستاخیز    لحظه پرشکوه،  انده تعبیر بارت معنا باخته شدهو یا ب  اندحقیقی خود را از دست داده

یکی سطح »معنی«  شوند؛  و سطح متمایز  برای زبان قائل مینماید که کریستوا و بارت دیادآوری این نکته ضروری می

(significance  قانون یا معنای خالقانه  به وسیله  (،  و  اجتماعی است  یا معنایی که  و دیگر سطح »داللت«  گریز، 

زند در جستجوی سطح دیگری از ماهیت  پنهان  از قوانین سر باز می  معنا  (.  244:  1388هارلند،  )شود  هار می اجتماع م 

ور یابد. معنا به  معنا امکان ظه  ها. باید راهی جست تا آید، یعنی در پس داللتیکه تمایل به آشکارگی دارد، بر مخود  

شود و راه دیگر راه جسم  کند که »بینامتنیت« نامیده می هاد می شود. یکی راهی که کریستوا پیشندو طریق باز می

از طریق جسم خواننده متکثر  رود« و  ؛ یعنی آنجا که معنی »در می کندت بر سطح جسمانی خواندن تأکید می است. بار

معنا منجر به قوام  جسارت مخاطب در بدست آوردن سررشته رها شده در آفرینش  ،  زعم بارتبه(.  245:  همان)  شود می

این رو، شودو دوام متن می از  ب  .  نوی  ابارت  از معنا می حذف  به متن،و  ،  گیردسنده قطعیت را  راه    با نگرش نسبیت 

باید توجه داش  گشاید.میشمار را  های بیتأویل تأویلاما  های مختلف در روابط بین  ت که در نظریه ادبی کالسیک 

کم تأویل نزدیک به مقصود  ها وجود دارد، اما همواره نقش نویسند پررنگ بوده و قطعیت نظر نویسنده و یا دستمتن

 پذیر است.  نویسنده امکان
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را به مشارکت در تولید    های افسونگرِ متن  مخاطبجذبهن واسطه پرورد و به همیرانگی می متن نوشتاری در خود شاع

ین  تجربه در آید و  از طریق همبه    انگیزد، تا را را بر میادراک حسی خواننده  نویسایی    متن    زیرا،کند،  ترغیب میمعنا   

نیرومند می های م تجربه حسی مخاطب است که نشانه به موجود زنده  پیدا  نیروی  د،که  نگردتن بدل  حیات و تکثر 

ان  آید. گویی انس برای آشکار شدن به نوشتار در می یابد کهای میآثار متأخر خود همه چیز را نشانهد. بارت در نکن می

در اثر شن    ها، در شفافیت صخره  انسان کجاست!،  یابد. »باغ ذن : نه گلی، نه رد پاییدر هنر نوشتن تولدی دوباره می

کند  اشاره می  ( 5)ها به هایکو ژاپنی  بارت در امپراتوری نشانه  (.117:  1392،  )بارت  عمل نوشتار«در    ، کش روی ماسه

ای از جواهرات است که در آن هر جواهری ان گفت کالبد جمعی هایکو، مجموعهتوها را توضیح دهد: میکه رابطه نشانه

، یک مرکز یا یک  ن آنکه هرگز بتوان در این مجموعهوبازتابی از تمامی جواهرات دیگر را تا بی نهایت در خود دارد، بد 

  ها که در آن هر واژه تنها به وسیله واژگان دیگر قابل تعریف است یافت. یک فرهنگ واژه  هسته نخستین پرتو فشانی 

وجود  . محصولی از سوژه که اینک تنها  ر در می آیند، باز تولید می شوند(. واژگان زمانی که به نوشتا  115:  همان)

همه عالم کهکشانی از متون نانوشته است.   زادانه الیه درونی اثر هنری است.تشریفاتی دارد. متن به بیان در آوردن  آ

  با هسته درونی متن  حضور  در لحظه  تواند  او می  .کندانسان به عنوان میانجی عمل میو    اندهای عالم متنهمه پدیده

بیافریند. و به واقع این کنش او همان به حضور « اثر هنری » ،به بیانی دیگر .رآوردرار کرده و آنرا  نوشتار دبر ق ارتباط 

است که میل به آشکارگی دارد. همه عناصر جهان در تالش برای نوشتار درآمدن  «اثر هنری  »  درآوردن ذات مستور 

ه های  از قدرت نوشتلوح سفیدی که در انتظار نوشتن در محیطی قدرتمند به واسطه پیش زمینه ای  همچون  .  اند

گردند و  ای برای متون دوره های پسین خود میمتون کهن پیش زمینه،  با این طرز تلقی  .گردندهستمند می   پیشین، 

این رابطه » گفتمان متن ها« در »جهان های متن «می تواند در دور هرمنوتیک خود بسیاری از ناگفته های  روابط  

 نشانه های رمزی و سمبولیک متن های کهن را آشکار سازد.  میان 

وبی  . بارت به خشناسی و مطالعات ادبی استنشانه  محور مطالعات بارت بر پایهشد،  به آن اشاره  تر  همانگونه که پیش

زبان مانند  » کند.  ت در نظام سلطه زبان را گوشزد می ها توانایی ادبیاگفتمان میان متناز قدرت زبان را دریافته است و  

ای  . زبان مانند دایرهاش کنده هیچ فرمی به آن ببخشد یا تغذیه، بی آنککند ز میان گفتار نویسنده گذر می طبیعت ا 

 . (35:  الف  1393) بارت،    «کندیک کالم فردی آغاز به استقرار میتجریدی از حقایق است که خارج از آن تنها چگالش  

خواهد بر شود که میگری زبان ناشی میسلطه از قدرت    میل نمایی دارد. این  به بازگرایش    زبان امری واقع است که

گیرد  ، تمامی آفرینش ادبی را در بر می کشدمانند آسمان که زمین را در بر می تمامی هستی مسلط شود.  زبان کمابیش  

های  بارت تا حد زیادی از نوشتهرسد  به نظر می(.  انهمگیرد)ای برای آدمی شکل می هو در بزنگاه رسیدن آنها آشیان

شاعران    گزیند، متفکران و ر آن سکنی میانسان د زبان خانه هستی است و»هایدگر درباره زبان تأثیر پذیرفته است.  

این خانه باور است.   (.38:  1991)هایدگر،    اند«نگاهبانان  براین  عالم    هایدگر  انسان در  زبان ممکن  حضور  با  هستی 

می یابد. و در زبان به    در را    خویش  هویت  و    آدمی است. زیرا آدمی در زبان هستی یافتهوجود    خانهزبان  شود.  می

 (. 5 :1959هایدگر، )«شودمیبنا نهاده هستی انسان در زبان » به بیانی دیگر،  .دهدمه میاداحیات خویش 
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قدرت، به واسطه  گر آگاه است ، بنابراین به دنبال راهی برای گریز از این سلطه می جوید.  بارت از نیروی زبان سلطه

  ( 22:  1393،بارتانی ریشه دوانده است)توانایی گویایی و دقیق تر گفته باشم، از طریق زبان است که در ابدیت انس

  زبان زمانی که  (.  ان هم)  ب قدرت استدر رکا   دوستانه  های ین اندازد، حتی در ژرفنای موقعیتزبان به محض آنکه طن

ود وارد نظام  سرشت خ  همچونو  آید  ژه بلکه زمانی که به عینیت در مینه در سو،  به وسیله کالم؛  آیدگفتار در می

گذاری  بگوییم میل به قانون  توانایی گویایی در حکم قانون گذاری است. زبان قانونگذار است یا بهترشود.  سلطه می

نویسد:  بارت می    است.  تکثر و آفرینش معنابه سوی  ها  نشانه رویکرد    ، و گریز است و میل پیدایی داردانونمعنا ق   ،دارد

بنابراین،  (. این هیوال نیاز به قدرت دارد تا بتواند خود را به اثبات برسد.  همان)«  در هر نشانه هیوالیی نهفته است»

شاکله نظریه ادبی بارت این است که هنر ادبی توانایی مهار نیروی سرکش  می کند و در نهایت  قدرت را از زبان دریافت  

 زبان را دارد. 

 و مخاطب نویسنده  .4

اگر به  »  اندیشد، تا به متن مجال تولید معنا دهد. او بر این باور است:بارت راهی برای گریز از قطعیت معنای متن می

و اقدام به بستن  نوشته  ایم  ایم، نوعی مدلول نهایی برای آن بستهکردهای عطا کنیم، قیدی بر آن تحمیل  متن، نویسنده

برای آنکه آینده را از آن نوشتن کنیم باید اسطوره را واژگون سازیم:    معتقد است،  ( بارت 380:  1373،  )بارت  « ایمکرده

ریخی خود» مرگ مؤلف« را  تولد خواننده باید به بهای مرگ نویسنده به انجام برسد به این ترتیب بارت در مقاله تا

. فرد  شودخود حذف می  آفریند و سپسمی  ، عالمی را  یا بهتر بگوییم کند. نویسنده به عنوان سوژه، متن را؛  اعالم می

ها  تنمگفتگوی بی پایان  در این  .  شوددیگر بار سوژه حذف می  شود، آفریده می  معناگیرد.  ار می دیگر در جایگاه سوژه قر

د. و با  هرخوانشی از متن معنای  ن دهاز نویسنده به حیات خود ادامه میمستقل  که د ن شوشمار پدیدار میمعناهای بی

  جریانی دائمی که  بل،  این دور هرمنوتیک نه تنها دور باطل نیست  شود. میدیگری آفریده شده و دیگر با  سوژه حذف  

تولید واست  تولید معنا  از   این  ادامه می  و  نهایت  بی  تا  در  زایش معنا  و متن  بالفعل  یابد.  فعالیت خواننده   جریان 

این انتظار    .شود و منتظر مخاطب می ماندعل میبا نوشتن سوژه منف   ،شودنوشتن آغاز می،  نویسنده  ا مرگب  ،گرددمی

و با گشودگی اندیشه در برابر معنا سر    پیدا خواهد شد که متن را بخواند  ای ها طول بکشد اما خواننده. سالممکن است

به سخن  ن شنید آن هم از زبان خود متن نه سوژه دیگری.تواتنها می  به مثابه اثر هنری،   در برابرعالم متن فرود آورد.  

که تنها خود  کار داریم   ای سرواشیاء است ما در اینجا با پدیده که پدیدارشناسی علم به ذاتتوجه به این امر با  دیگر،

اثر ادبی  مانیم تا  ها در  انتظار میها و پیش داوریبدون پیش فرض،  ت مستورش را آشکار کند. ازاین روتواند ذامی

  خویش بگوید.ذات   خود از 

ها  دانها و برگهتوان در کتاب فروشینویسد:  اثر را میاو می  شود. ( تمایز قائل می  text( و متن )    workبارت میان اثر )

قواعدی خاص به خود    کند و در تقابل باکرد، اما متن از خود کشف حجاب میهای درسی مشاهده و در فهرست کتاب

(.  اثر را کسی می نویسد که تنها میل نوشت دارد و خالقیتی پشت آن نیست صرفاً  59:  1373بارتشکل میدهد )

آید. اما متن، نوشتاری خالقانه با استفاده  ش زبانی نویسنده به نوشتار در میگزارش رخدادی است که با استفاده از دان

تواند حاوی» صفاتی از متن « باشد در حالی که  زند. کهن ترین اثر ادبی نیز میمی ز قدرت خیال  آفرینش معنا دست  ا
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، متن مستقر در  دستان ماست  درشوند.  اثر متکی  یچ وجه متن محسوب نمیبسیاری از محصوالت ادبی معاصر به ه

متوقف  تهای قفسه کتابخانه،  در ان  ، مثالً تواند در جایی ارد و بس. متن نمیزبان است: متن فقط در مقام گفتار وجود د

از خالل یک یا  تواند  است: متن می  )  ( traversée,traversalسازد نوعی پیمایش  شود؛ کنشی که متن را بر می 

متن یک  اما    ارزش ادبی برای آن قائل نمی شود.اثر در نگاه بارت وجود مادی دارد که  .  (59:انهم)  چندین اثر گذر کند

با وجود این، با متن    .شودمی  های پیشین نوشتهبینامتیت اثرروابط  های زبانی  است. اثر نیز از نشانهتمام عیار  ثر هنری  ا

سازد؟ پاسخ واضح است:  نویسایی بودن متن. حاصل کار دقیقاً  ویژگی اثر را با متن متفاوت می  چه  ، پس.  متفاوت است

نویسایی که در هر خوانشی بنا به ماهیت سمبولیک  آثار   :سازدفلسفه وجودی اثر هنری را مطرح میهسته اصلی بحث 

  اند.زمند تأویل و رمزگشاییپی آن نیا  به تولید معنا و  خود قادر

جهان را به درستی   پندارد می تواندر شبیه فیزیک نیوتنی است؛ اثر می اث»دهد.  با مثالی اثر و متن را توضیح می بارت

اع را نیز وارد مطالعه ابژه  خواهد نسبیت قواعد ارجاست که می  نییاینشت تر باز نمود. متن اما شبیه علم  و به طور عینی

شود و با وجود اوست که موجودیت در می آید. آنچه متن را بر می سازد، دقیقاً  کند. اثر به وسیله نویسنده نوشته می

.  معناهای مداوم می آفریند  خواننده   به یاری نفعل است اما متن  ایستا و م اثر  .  (همان ) «ن است همان نیروی آشوبگر مت

در خوانش دوباره در زمان دیگر متن به صورت دیگری در    و سرانجام   ت که معنا بر او پدیدار می شودمخاطب کسی اس

 .  آفریندمیدیگرشود و معنایی پدیدار  می خواننده متنابر بر

نویسایی شاعرانگی و سهای متنویژگیاز   بودن آنهای  نویسامبولیک  با هر خوانشی دوباره تولید  ها است. متن  یی 

ر صیروتی دائمی  ها دآورد. دالسر برمی  ییتازهد. در هر متن مرگ سوژه اعالم و سوژه  پذیرتازه می   ویلأو ت  شودمی

شود. معانی  گیرد، معانی تازه تولید میرا میق   ه در جایگاه نویسندهخوانندآفرینند و در هر باز تولیدی  ای دیگر میتجربه

اثر ادبی را جاودانه    ، این صیرورت دائمیکنند.  شمکش دائمی زبانی ظهور می شوند. آن ها در کبه آسانی تولید نمی

    سازد.می

 یا لذت زیباشناختی متن نقد .5  

ساختار  ارزیابی قرار می دهد نه متن را. هر پدیده فرهنگی در نقد پساکرانمند ساختن متن است نقد اثر را مورد    نقد  

داوری« درباره  ها به معنای »ها و زبانکند. نقد راستین عرفای پیروی نمیاز الگوی تعریف شدهگرا ساختارگریز است و  

شد، نیازی به داوری  بی باهاست. نقد اگر بخواهد انقالادن، جدا کردن و دو الیه کردن آنآن ها نیست؛ بلکه تمیز د

ا سلطه گریز  گر  اردهد در حالی که نقد پساساختکند. و حکم می (. نقد نو داوری می 25:  1391بارت،  کردن ندارد )

در آثار متأخر  ، بارت  . در نتیجهتوان داوری کردنمی ،توان سخن گفتپذیرد. در باره متن تنها میو داوری را نمی است

  منتقد جه داشته باشیم که  . باید توکندد و خویشکاری نوینی به او عطا می دهتغییر میصحنه متن   قد رانقش منت خود  

مناسب برای  های  ارائه راهکار  در   سعی . بلکه  است با این تفاوت که تنها خواننده صرف نیست  متن   خود نیز خواننده 

قد کارکرد سنتی داوری داشت،  تا زمانی که ن  نویسد:بارت میرا دارد.    متن   معانی   های پنهانالیهمخاطب به    دستیابی

د و نقش  نقد می کن   نیز    نقد سنتی را  او(.  انهم)  توانست چیزی جز یک سازشکار باشد. سازشکار با منافع داوراننمی

وشگرانه آید کاخود از خوانندگان متن به شمار میکند که  باید با احتیاط عمل کند. منتقد که  آن را به پلیسی تشبیه می 
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کند، معرفی  متن را آنگونه که خود دریافت می   خواهدکسی که مدعی درک کامل اثر است می  ،اندیشدبه اثر ادبی می

این درحالی است که معنای قطعی دربین نیست و معنای تولید شده با هر مخاطبی نسبت به دیگری متفاوت  کند.  

 است.

کند نه فلسفه وجودی آن را. منتقد  ، فلسفه کاربردی متن را تفسیر میمنتقد آگاه به دانش نقد  در بینش پساساختارگرا

اثری  ، اما  گیردحسی کمک می   ز شهودبرای دریافت معنا ا   نیزدارد. او  فرق    که اندکی با مخاطبان دیگر  است  ایخواننده

های ذاتی و ماهیت متن  کار منتقد یافتن ارزش است.  کند دیگر متن ادبی نیست بلکه متن خوانایی  می   که منتقد تولید

است که  کسی  منتقد  ، و قواعد معنایی را می جوید.  کنددر رابطه با یکدیگر بررسی می نیست بلکه مناسبات آنها را  

پرسش    با دهد تا  تیک سوق میونسوی بینش هرمدر اختیار مخاطب قرار داده و متن را به    های تأویل را   عوامل و ابزار

 .  شمار و تولید معنا نزد مخاطب را هموار سازدهای بیویلأراه تموجود، و پاسخ های 

ق معنا چیزی از پیش تعیین شده نیست زیرا در    دارای  ها  طعیت وجود ندارد. کهکشان متناندیشه پست مدرنیسم 

اندیشه  هاست که به  تنها گریز از داوری و پیش فرض  .گنجدب نمی ارچوهدر چ  و  ناپذیر استنیروی سرکش و مهار

به باز    نظریه ادبی پساساختارگرا  بنابر این،   دهد تا به آفرینش معنی و تأویل اثر ادبی بپردازد .بال پرواز می  مخاطب

و به جای آن خویشکاری کشف زبان و قاعده های    گیردنیروی داوری را از منتقد می  پردازد، اندیشی مسائل نقد می 

گریز قرار می  ز ابتدا در برابر پدیداری ساختارمخاطب ا نشاند.دهد. در عوض مخاطب را در صدر میمعنایی را به او می 

ها برای دریافت معناست  ه در هزارتوی متن به دنبال نشانهکند. خوانند  تجلی  به شکل واقعی خودگیرد که قرار است،  

در کشمکش   ، کندگیرد، با آن ارتباط برقرار میمیای قرار متن هر لحظه در برابر ظهور تازه های و با اندیشیدن به الیه

الیه دیگر از    سپس، با   از خواندن متن لذت ی برد،شود ، همذات پنداری می کند،  دائمی و بی پایان متن درگیر می

. در برابر هر مخاطبی نمایشی نوینی  خواهد از مستوری بدر آیدناآرام که مید. متن چونان حضوری شومیروبرو  متن 

متن    ،ای دیگر را بگشایید در این گشودگی ماند تا مخاطبی دیگر الیهباز در انتظار می  اندازد. متن از معانی به راه می

گیرد. گویی  عنا صورت میباز زایشی دیگر از م  دهد وگوش می  نشهر مخاطبی به شیوه خود به سخگوید.  سخن می

»جهان  های بی شمار در جهان بی انتهایی  به نام  کهکشان  سپس،  و  ،گیردای شکل می ان متن کهکشان تازهدر جه

ده  ، خواننتنها از دیدگاه تولید معنایا نادرستی تأویل از سوی مخاطب،  صرف نظر از درستی    کنند.ظهور می«    متن

ادبی می این جریان  اتصال  ادبی  شود.حلقه  متن می   نظریه  از  که  تأویلی  هر  متنپساساختارگرا،  در  ریشه  های  کند 

های کهن و توجه به روابط بینامتنیت متن را به سوی دور هرمنوتیک  های پیشین دارد. از این رو، خواندن متندوره

 . سازدب روشن میمخاط را برایهای بسیاری ناگفته ها های میان متندهد. بدیهی است که پرسش و پاسخسوق می

در   ( Epoché)و متن را به حالت تعلیق  ،کندحذف میها را فرضپیش ناگزیر، ، معنا دریافت مخاطب اثر هنری، برای 

که میل به  «اثر هنری  برابر »، در  سپس   .دتا لذت متن را تجربه کن  دگیرشهود حسی را به یاری می   آورد، آنگاه،می

سخن بگوید و آنگونه که هست    تا اثر هنری خود ،  هافرض  بدون پیش  د مانمخاطب صرف میگشودگی و نامستوری دارد  

بازی آزاد یابدمتن مجال آن را می.  انگیز استود را آشکار کند. نتیجه کار شگفتذات خ تا در  به آفرینش    زبان   ؛   ،

  هایماند و آن توجه به خصوصیات متنای باقی میو سیری تکاملی بپیماید. اما همواره نکته  معناهای تازه بپردازد. 
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به تبع آن حضور   نگاشته شده است و  به هدف پاالیش  بر ماهیت خویش  بنا  ادبی تعلیمی سمبولیک کالسیک که 

را همراه نیست و جای گفتگوی  نیرومند نویسنده، پیام متن و قطعیت تأویل نهایی چندان با نظریه نسبیت پساساختارگ

به معنای متن را مفروض گرفته  بسیار دارد. اما اگر لذت متن مورد نظر بارت را رضایت ناشی از آگاهی و شناخت نسبت  

تواند شود. و این نظریه میخود متن و روابط عناصر متن با یکدیگر و در نتیجه تکثر معنا  می حاصل کار اهمیت، شود

های مختلف باستان  امالت فلسفه هنر بخصوص هنر ادبی منجر شود. جهان متن آثار هنری و فاخر دورهبه انقالبی در تع

هنری گذارند تا خوانش این متون  ای از متون پیوسته را در اختیار پژوهشگران میه میانه، و دوره اسالمی زنجیرهدور

گوید  ن آورد. لذت متنی که بارت از آن سخن می ، به سخن دیگر، لذت متن را به ارمغاسطحی دیگر از آگاهی و شناخت

رسد. در سرتاسر متون ادبی کهن زبان فارسی نقد و نظریه ادبی به  به نوعی با تفکر نویسندگان کهن همسو به نظر می

ک  که ناشی از در  خوردمیان نیامده است؛ اما تفکر غالب نگرش زیبایی شناختی به چشم میمعنای امروزی سخنی به

؛ و  هاشناختی به متن است. متون کهن زبان فارسی مخاطب را در جستجوی نشانهمخاطب و ادراک  زیبایی و شناخت

کشاند و آفرینش معنا و تأویل متن را  های پنهان متن میهای رمزی  به غور در الیهو حکایت ها البته در قالب داستان

 سازد.میسر می

 گیرینتیجه

است. روالن بارت معتقد است ادبیات چیزی نیست جز متن و متن  هرآنچه چیزی است    زبان ترین تجلی  ادبیات اصیل

گنجد. در باور بارت سیطره ادبیات بر تمامی دانش و شناخت بشری امری ریشه دار است. همه  که در عالم هستی می

ارت در جهان متن و روابط  ب.  دارد و نه سرانجامش آشکار است جهان از متن تشکیل شده است. جهان متن  نه سرآغاز

ها  صحنه متن را در هم می ریزد. با اعالم مرگ نویسنده، نقش او را به کناری می نهد و نقش تعیین کننده  بین متن

می دهد تا در جهان متن  با هر خوانشِ   این امکان راها  را اثر هنری می بخشد. او با حذف نمادین سوژه به نشانه

. نقش  بارت نقش منتقد نیز تغییر می کندمخاطب، به گونه ای بدیع  نقش آفرینی کنند. در تفکر پساساختارگرای  

نماد ها و تاویل همچنان در گفتمان متن آشکار و نهان می شود گویی بارت که خود در ادبیات منتقدی چیره دست  

یش سر باز می زند. او در جستجوی نشانه ها به معنا دست می یابد و در رابطه با خود هم مرگ  است از ایفای نقش خو

بارت عالم متن را    .نویسنده را اعالم می کند تا دست مخاطبان خود را در برابر متن خویش برای خلق معنا باز بگذارد

طب قادر است، که به کمک شهود حسی، لذت  به حالت تعلیق در می آورد، تا به معنا مجال آفرینش دهد. آنگاه، مخا

اثر هنری که میل به گشودگی و نامستوری دارد مخاطب آزادانه به خلق معنا   ربه کند. به بیان دیگر، در برابرمتن را تج

های باور نیچه ای از حضور توأمان آپولون و می پردازد بدون پیش فرض ها و  به دور از داوری. به نظر می رسد رگه

توان از او تأثیر  سوس در معنای اثر ادبی بارت نیز به چشم می خورد. در جستجوی تفکر نظریه ادبی بارت نمیدیونی

نپذیرفت و با معنای پیام وی هم سو نشد و  چون او از متن سخن نگفت. چرا که ویژگی متن نویسایی چنین است:  

که در آن خیل  اندازی را به رویمان می گشاید  م  میل به تکثر و جاودانگی. توجه به روابط درونی جهان متن، چش

عظیمی از متون سمبولیک و نویسایی دوره کهن و میانه و نیز متأخر فارسی همانند آثار هنری که در انتظار مخاطب  

                  خود مانده اند، از خویش سخن بگویند آنگونه که هستند، نه آن گونه تا کنون در باره آنها داوری شده است.               
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