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چكیده
روالن بارت (9191-9191م) ،نشانه شناس فرانسوی است که مفهوم «متن » شالوده پژوهشهای ادبی اوست به نحوی که اینن
مفهوم را از شکل صرفا نوشتاری آن خارج کرد و تمام نشانه هنای داللنت زا را در اینن رسنتره رنمناد مشنرون بنر آنکنه
مخاطب با خوانش آن ها بتواند به متنی تازه دست یابد .وی به یاری روش های زبنان شنناختی و نشنانه شنناختی ،سناختار
های اصلی و مناسبات درونی متن را تبیین می کرد.این مقاله با هدف شناخت و تبیین طیف واژران روالن بارت در نقد ادبی
با تکیه ویژه بر مفهوم «متن» شکل ررفته است و در پی پاسخگویی به این سوال اسنت کنه اساسنا از خن ل کندام رنروه از
واژران کلیدی در نظام فکری این منتقد می توان به دیدراه های او در رابطه با مفهوم «منتن» دسنت پیندا کنرد شروش تحقین
توصیفی و تحلیلی است و برپایه مطالعات کتابخانه ای سامان یافته است .نتایج پژوهش نشان می دهد که مفهنوم منتن از نظنر
روالن بارت از طری واژرانی نظیر نویسا،نویسنده ،مرگ مولف ،متن نوشتنی ،متن خواندنی ،نوشنتار سنفید ،بینامتنینت ،لن ت
متن ،اسلوب نوشتار و درجه صفر نوشتار قابل درک است.
واژران کلیدی:روالن بارت،متن،نویسا،نویسنده،مرگ مولف

مقدمه
روالن بارت(  9191-9191م) ،نشانه شناس و منتقد ادبی فرانسوی ،بی شک یکی از مهمترین متفکنران معاصنر ،ننه
تنها در کشور فرانسه بلکه در کل جهان ،است .آثار بارت حوزه های متفاوتی چون نشانه شناسنی ،نقند ادبنی ،زبنان
شناسی ،عکاسی  ،نظام مد و پوشاک را شامل می شوند .شاید بهترین اصط حی که بتوان در مورد حوزه های متننو
پوشش داده شده در آثار بارت به کار برد اصط ح نشانه شناسی زندری روزمنره باشند .بنارت بنا معکنوس سناختن
عبارت سوسور ،که زبان شناسی را بخشی از دانش عمومی نشانه ها یا همان نشانه شناسی ( )semiologyمی دانند،
معتقد است این نشا نه شناسی است که بخشی از زبان شناسی به شمار می رود  .از نظر بارت ،قواعد و اصول نظنری
مورد استفاده در دانش زبان شناسی را می توان در مورد نظام های نشانه شناختی دیگر نیز به کنار برد(.رنل احمنر و
شهبازی)09:9:11،
روالن بارت را می توان از متفکران حوزه هرمونتیک مدرن دانست به نحوی کنه مخاطنب ،خنوانش و تفسنیر اعتبنار
ویژه ای نزد او دارد(پیراوی و حکیم)0:9:10،وی از سنال  9119تنا سنال  9111مقناالت ماهاننه کوتناهی در Les
Lettres Nouvellesبه چاپ رساند.و در آن ها ابعاد متفاوت زندری روزمره و فرهنگ مردمی را مورد توجه قنرار
داد.آنچه این م قاالت را از دیگر مقاالت درباره فرهنگ جدا و منفک می ساخت ،سوای دید ناف و نکته بین و کننایی
بارت ،روشی بود که او در نگارش این مقاالت از آن سود جسته بود ،روشی که او را قادر می ساخت تا پودر ماشنین
لباس شویی و صورت ررتا راربو و محاکمه دهقان متهم به قتل و نحوه برخورد جامعه ادبی با شعر شاعری خردسال
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و برج ایفل و کشتی کچ و اسباب بازیها را توصیف کند.عنصری که مقاالت بارت را که به مواردی این چنین متفاوت
پرداخته بود ،یگانگی می بخشید روشی فکری بود که بارت به کار ررفته بود.تحلینل و تیزبیننی و بصنیرت شنگرف
بارت را نمی توان در ن گارش این مقاالت نادیده ررفت اما شیوه پرداختن او به این مسائل چنان ناف بود کنه بعند از
او نیز روش او را دیگران به کار ررفتند و اکنون کاری که بارت آغازکننده آن بود به احتمال قریب به یقین به یکی از
تنومندترین و پربارترین شاخه های مطالعات فرهنگی بدل شده است.بارت در سال  9111مقاله ای بنه ننام «اسنطوره
در زمانننه حا ننر )» (MythTodayنوشننت کننه در آن روش و بینننش و شننگردهای کننار خننود را تو ننی
داد(اباذری)9:3:9:91،
بارت اولیه همانند ساختارررایان فرانسه تحت تاثیر نگاه ساختارررایانه سوسور از متن بود.ساختارررایان وظیفه خنود
را از مطالع ه متن،رسیدن به ساختار بنیادین حاکم و از پیش مفروض می دانستند .آن ها این ساختار را جهانی و واحد
قلمداد می کردند.به این ترتیب به تفاوت های فرهنگی،زمانی،مکانی و دیگر عوامل فرامتنی توجه نداشنتند.اما بنارت
متاخرو دیگر پساساختارررایان با آزادی انرژی متن تو ی دادند که دیگر متن یک معنای قطعی ندارد .این تمایل بنا
طرح تیوری مرگ مولف شکل تازه ای به خود ررفت(.پیراوی و حکیم )0:9:10،
این مقاله در نظر دارد با تیببن واژران کلیدی در نقد ادبی روالن بارت به درک مفهوم متن از خ ل این کلمات دست
یابد .بر همین اساس نخست کلیاتی از مفهوم متن در نظر روالن بارت ارایه شده سنس بنا ذکنر واژه هنای مهنم در
طیف لغات روالن بارت به تشری مفهوم متن پرداخته شده است.
پیشینه تحقی :
کتابها و مقاالت مرتبط با روالن بارت به تعداد زیادی در ایران ترجمه شنو منتشنر شنده اسنت اعنم از کتابهنای اینن
نویسنده مانند کتاب ل ت متن()9:90ترجمه پیام یزدانمو و کتاب درجه صفر نوشتار()9:90ترجمنه شنیرین دخنت
دقیقیان که هریک در مقدمه و متن خود مطالب متنوعی درباب مفهوم متن از دیدراه روالن بارت دارند.همچنین مقاله
مولف به مثابه مهمان متن نه روح متن(بر اساس رویگرد روالن بارت به مفهوم مولف)()9:10نوشته مر یه پیراوی و
اعظم حکیم نزدیکترین ارتبان را با مقاله پیش روی دارند.و از این حیث اصلی ترین منبن در تنالیف اینن مقالنه بنه
حساب می آیند.
متن و حضور آن در آثار روالن بارت
رورونی مو وعی آثار روالن بارت از ادبیات ررفته تا موسیقی ،پوشاک ،مسائل روزمره و اجتماعی ،عکاسی ،سنینما،
نقاشی ،ررافیک و  ...باعث می شود که مفهوم متن در آثار او فراتر از مفهوم معمول متن باشد .مفهوم متن تا پیش از
روالن بارت ،شامل آثار نوشتاری می شد اما بارت از این تعریف محدود در بعد زمنان و مکنان فراتنر رفتنه و بسنتر
مشترک تمام نظام هایی که او از آن ها با عنوان متن یاد می کند را نشانه هنایی داللنت زا منی دانند کنه مخاطنب بنا
خوانش آن ها می تواند به متنی تازه شکل دهد .در نگاه بارت یک شهر ،نظام غ ا ،خنوراک و  ...ننوعی منتن اسنت.
مفهوم رسترده متن می تواند به شکل های مختلفی عینیت مادی بیابد .نوشتار تنها شکلی از متن است که بنا سناختار
نگارشی خود ،در تقاط با ساختار نگاره ای تصویر که خود رونه ای متن محسوب می شود ،متنی با امکانات تنازه را
بوجود می آورد که دررستره داللی متن تأثیر ر ار خواهد بود.در نگاه بارت زبان از جایگاه ویژه ای برخوردار اسنت
تا جایی که معتقد است چیزی خارج از دنیای زبان وجود ندارد و حتی ارر نشانه های زبانی همنراه تصنویر نباشنند
نشانه های غیر زبانی مانند تصویر ،پیکربندی و ساختاری زبانی دارد(.پیراوی)
از سوی دیگر مفهوم متن د ر نظر روالن بارت ارتبان دو سویه و نارسستنی با زبنان شناسنی دارد  .بنه تعبینر بابنک
احمدی« هدف اش نه کشف حقیقت پنهان در آثار ،بلکه شناخت زبان آنها بود .او در پی کشنف معنانی نبنود و منی
خواست قائده های معنایی را کشف کند ،یعنی امکاناتی که زبان برای معنا بوجود می آورد و مو و نقند ادبنی نینز
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کشف زبان است ،نکته اصلی نه پیام ،بلکه رمزران است (.احمدی.)091:9:99 ،در ادامه مهمترین واژران کلیدی کنه
از خ ل آن ها می توان به مفهوم متن در آثار روالن بارت پی برد به صورت موردی بیان شده اند
.6متن خواندنی،متن نوشتنی
 .روالن بارت مو و " نویسا" و" نویسنده " را در کتاب "درجه صفر نوشتار" مطرح میکند.وی معتقند اسنت کنه
برخی می نویسند که "چیزی" را نوشته باشند ولی برخی دیگنر فقنط بنرای خنود نوشنتن منی نویسنند .دسنته اول
"نویسنده "و رروه دوم " نویسا"هستند (شمیسا)01::9:91،روالن بارت نوشتن را برای آن مولفی که  ecrivantمی
نامد فعلی متعدی درنظر میریرد یعنی او "چیزی" را مینویسد تا مخاطب درریر "چیزی"شودکه او نوشته است .امنا
نو دوم نوشتن در شرایطی تحق می یابد که این عمل ،فعلی الزم است .روالن بارت مولنف اینن ننو متنون را -
 ecrivainمی نامد.این رروه از مولفین "می نویسند" و ما در ریر نوشتن آنها می شویم نه درریر آنچه کنه ا نوشنته
اند(صفوی.)19:9:91،
روالن بارت در راستای تبیین این دو نو مولف ،دو نو متن را نیزمعرفی می کنندوی بنه متنونی کنه تفسنیر هنای
متعددی از آن بر می آید متن نوشتنی(نویسایی)writerly،می رویدو متونی که باب مکاشفات در آنها مسدود اسنت
را متن خواندنی(خوانایی)readly،می نامد و به همین نسبت نگارنده متون نو اول را "نویسا "ونگارنده متون ننو
دوم را "نویسنده " می نامد(شمیسا)010:9:91،
(برخ ف نویسا) از معنا آغاز نمی کند ،بل به سوی معنا کشیده می شود .بنارت بنرای مخاطنب دو شنیوه خنوانش
متفائت را لحاظ می کند،رونه اول خواندن به قصد ل ت بردن  ،دانسنتن داسنتان و پاینان آن اسنت و روننه دوم را -
خواندن نمادین می نامد که برای کشف معانی باطنی ونهفته ی داستان ت ش می کند .وی معتقد است اینن دو روننه
خواندن ،همزمان رخ می دهند .رونه ی دوم ناخودآراه پیش می رود ،منط زندری هرروزه را باز نمی تابند وشنامل
بررسی متن و فهم ساختار معنایی آن است(.احمدی)090:9:99،
روالن بارت درباره نسبت مخاطب با متون نوشتنی وخواندنی معتقد است کهمنتن خوانندنی معمنوالف آفنرینش ذهننی
مخاطب را اساس کار نمی داند؛ اما مخاطب ،متن نوشتنی را در حال خواندن می آفریند وبه تعبیر دیگر آن را دوبناره
می نویسد(همان)0:1،روالن بارت درباره متن نوشتنی (متن نویسا) در آغناز کتناب "اس /زد" اینگوننه منی رویند":
هدف اثر ادبی آن است که خواننده را نه به مصرف کننده ،بلکه به تولیدکننده متن بدل کند" منتن نوشتنی(نویسنا) در
تقابلی دورانه با ارزش مقابل خود یعنی متن خواندنی (متن خوانا یا متن ک سیک)قرار می ریرد .متن نویسنا را نمنی
توان یافت زیراکه این متن ساختارساختار است":شعریت بدون شعر"(ریما.)933:9:99،
روالن بارت متن خواندنی ونوشتنی را از دیدراه فنرا زبنان( )Meta languageنینز تحلینل منی کنند"( .فرازبنان"
اصط حی مربون به فرمالیسم روس است وبه معنی زبانی است که خود احکامی را درباره زبانهنای دیگنر بینان منی
کند)...روالن بارت اذعان میکند که متون خوانا ،بستگی زیادی به قدرت نظم دهنده یک فرازبان دارنند  .رمزرانهنای
هرمنوتیکی وپروآیروتیک در چنین متن هایی  ،رمزرانهای دیگر را سازمان می دهند تا بتواننند اصنط حات خنود را
"برپایه نظمی تغییر ناپ یر"تحمینل کننند .امنا متنون نویسنا ،از چنند معننایی بنودن نامحندود جانبنداری منی کننند
(.همان)090:
.2نوشتار ناخوانا ،درجه صفر نوشتار ،اسلوب نوشتار ونوشتار سفید
به اعتقاد روالن بارت رسسته شدن پیوستگی میان تاریخ،متن و مولف نه تنها مخاطب را در جایگاه واقعی خود قنرار
می دهد بلکه انرژی مولف نیز آزاد می شود تا به عنوان مدلول نهایی متن در بعدی از زمان و مکان و تنها بنه عننوان
یک اسم محبوس نبایکی دیگر از مفاهیمی که این مولف مطرح می کنند "نوشنتار ناخواننا" نامینده منی شنود.روالن
شد.بارت در آثار خود در باب متن رابطه نویسنده و خواننده را به یک رابطه دو سویه تبدیل منی کنند.متن مرزهنای
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معنایی و جایگاهی خواننده و نوشتن و مولف و مخاطب را در می نوردد به این معنا که مخاطنب در نقنش مولنف و
مولف می تواند در نقش مخاطب بازی کند (.پیراوی و حکیم)90:9:10،
در همین راستا وی معتقد است که نوشتن و بازی ناتمام پنهان و آشکار را تکرار کردن ،دال را بزرگ و بزررتر کنردن
و از آن هیوالیی ساختن ،مدلول را تا نامرئی تقلیل دادن ،پیام را نامتعادل ساختن ،قالب را به خاطر سسردن و محتوا را
از یاد بردن ،در یک ک م تمامی نوشتار ،تمامی هنر را در قالب لوح بازنوشتنی جا دادن است .لوحی تمام ناشدنی کنه
هر آنچه درر شته نوشته شده در آن تملی دارد ع وه برآنچه که در حال نوشته میشود .این لوح در نهاینت لنوحی
است خوانا"(کهنمویی)903:9:91،
روالن بارت مفهوم "درجه صفر نوشتار" در کتابی به همین نام آورده است .وی کتاب "درجه صنفر نوشنتار " را در
پاسخ به کتاب "ادبیات چیستش" اثر ژان پل سارتر نوشته است؛ مولف اخیر در کتاب "ادبیات چیستش"به دفنا از
ادبیننات متعهنندی پرداختننه کننه از نظننر اخ قی،وظیفننهیآزادی بخشننیدن بننه همننهی مننردم را هنندف خننود مننی
داند(.میسن.)93:9:91،اما روالن بارت در "درجه صفر نوشتار" ،نتیمه میریرد که مولف نمی تواند تنها به خواست
جامعه و در راستای تامین خواست جامعه بنویسد(.پاکتچی)01:9:91،بارت در این کتناب روی مفهنوم زبنان تأکیند
میکند و همین اصرار نشنان منی دهند کنه او چنندان هنم بنه احکنام تناریخی – جامعنه شناسنیک پایبنند نیسنت
(احمدی)001:9:91،وی در این کتاب ثابت می کندکه مفهوم" سبک" پ از فروپاشی زنندری بنورژوازی درقنرن
نوزدهم  ،برای اولین بار مطرح شد ونویسندران سعی کردند تا سبکی برای خود بیابند و برخی نویسندران دیگر نینز
چون "کامو" و "همینگوی" کوشیدند از هر سبکی مبرا باشنند .از نظنر روالن بنارت ،تماینل رنروه دوم در حکنم
حرکت به سمت درجه صفر نوشتار است تا آنما که این بی سبکی  ،خود به نوعی سبک بدل منی شنود .بنه همنین
دلیل روالن بارت سعی دارد نشان دهد که نوشتار در هر شکلش دارای سبک خاص خود است(.صفوی)19،9:91،
از سوی دیگر سارتر و روالن بارت هردو به زبان به عننوان ابنزار ارتبنان منینگریسنتند .نویسننده کتناب "ادبینات
چیستش"زبان را متمایز از سبک می داند .سارتر معتقد اسنتکنه زبنان ،تصنمیمی از سنوی اجتمنا اسنت وسنبک
،تصمیمی فردی است .اما روالن بارت مسئله را پیچیده تر میکند وعامل سومی را بنه زبنان وسنبک منی افزایند کنه
"اسلوب نوشتار" نامداردیعنی زبان ،سبک واسلوب نوشتار از نظر او ،سه بعد فرم ادبی هستند .بارت  ،سبک را بخش
خصوصی وجود مولف می نامد و زبان را قراردادی جمعی تعریف می کند .روالن بارت اسنلوب نوشنتار را نمایننده
تاثیر عوامل تاریخی و طبقاتی بر شیوه نگارش می داند .سبک وزبان بنرای اینن نویسننده حکنم ابنزه را دارنند ولنی
اسلوب نوشتار یک کارکرد است که مناسبت میان آفرینش وجهان را تعریف می کند(مکاریک)9:99::91،
بارت چند نو اسلوب نوشتار از جمله ک سیک،انق بی،استالینی،تروتسکیستی و کمونیزم اروپایی و راست فرانسنوی
را بررسی می کند وهمه آنها را در داشتن مرزهای بسته ،مشترک می داند(دقیقیان )909:9:31،توجه داشت کنه روالن
بارت ،اصط ح نوشتار سفید را ابدا نکرده بلکه این ترکیب نخستین بار توسط سنارتر در توصنیف بیگاننه آلبرکنامو
استفاده شده اما اصط ح درجه صفر نوشتار اختصاص به روالن بارت دارد(همان)901:
ماحصل تفاوت فکری روالن بارت و ژان پل سارتر در زمینه ادبیات متعهد به بهترین وجه در مفهوم" نوشتار سنفید"
طرح می رردد.آنچه بارت « شیوه ی نگارش سفید یا بی طرف » خوانده و جایی آن را در حکم « درجه صفر نوشتار
» دانسته است ،نزدینک شندن بنه شنیوه ی نگنارش روزنامنه هنا ،یعننی لحنن رنزارش روننه ،غیرعناطفی و سنرد
است(احمدی )091:9:99،روالن بارت زبان ادبی غیر متعهد را در قالب "اسلوب نوشتار سفید "تبیین منیکنند یعننی
نوشتاری که "از هر رونه بندری برای نظمی که مهر زبان بر آن خورده باشد"آزاد شود(بارت)99:9:39،در واقن وی
آن نو زبان ادبی را اسلوب نوشتار می نامد که به دلیل هدف اجتمناعی درررنون شنده اسنت  .بنه عقینده بنارت،
اسلوب نوشتار همان عاملی است که نگارش نویسنندران ینک دوران و دارای منناف اجتمناعی همسنان را بنه هنم
نزدیک می کند .همان چیزی که ما با عنوان کلیشه سیاسی در نگارش می شناسیم(همان.)91:
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.9لذت متن
روالن بارت مفهوم "ل ت متن" را در کتابی به همین نام طرح کرده است .این ترکیب در پیوندی نارسستنی با دیگنر
.
نظریات این مولف قرار دارد به ویژه در ارتبان تنگاتنگ با " مرگ مولف" وهمینطور"از اثر تا متن"معننا منی یابند
(بارت)9:9:90،ل ت متن ،کاملترین بیان دلبستگی بارت به زبان است(احمدی)019:9:99،به عبارت دیگر "ل ت متن
"بر اساس تمایز میان "متن خوانا" و "متن نویسا" ونیز بر اساس ایده بنیادین نوشتار یا متنیت (نوشتار به مثابنه ینک
فرآیند ومتن  /نه به مثابه یک ابژه یا اثر) شکل ررفته است(مکاریک .)010:9:99،روالن بارت در این اثر از دو مفهوم
"ل ت " )(Pleasurو "سرخوشی یا کیف") (Blissسخن می روید(بارت)9:9:90،
 .روالن بارت در کتاب” ل ت متن” ودر کتاب “قطعاتی از سخن عاشقانه” همدسنتی خوانننده بنا خینال پنردازی
های مولف را آنگونه که در قراردادها و رفتمان های عاشقانه نقش بسته آشکار می کند(.مکاریک)999:9:99،
ل ت متن صراحتاف بر این نظر ،که آثار ادبی محصول شناخت و دانشاند خط بط ن میکشد و به جنای آن منیرویند
که این آثار محصول ل تاند(میسن)10:9:90،بارت با طرح تمایز خوشی و ل ت ما را به « جهان اروتینک » نزدینک
کرده است .از تعاریف ارائه شده توسط روالن بارت در این باره می توان دریافت که خوشی ،خواننده را ریج و منگ
می کند.به قول روالن بارت  «:خوشی همچون بحرانی دررابطه ی او با زبان نمایان منی شنود » امنا لن ت ،رابطنه ی
مستقیم میان خواننده و زبان می آفریند و متنی که موجد خوشی است تمایزی درونی را به رخ می کشد  .بنارت در
ل ت متن یک اپیکورررای تمام عیار است .او نمی پرسد « :چرا از یک متن ل ت می بریم ش »بلکه بنه سنادری منی-
روید « :از خواندن متنی ل ت می بریم ،چون با ل ت نوشته شده است » .بنارت تنهنا منی خواهند بدانند چگوننه از
خواندن یک متن ل ت می بریم(.احمدی.)019:9:99،
متن ل ت محور به تایید باورها وانتظارات خواننده مشغول است اما متن سرخوش یا کیف محور آنهنا را دچنار رنم
رشتگی ،رسیختگی و رنج می کند .متن ل ت محور از فرهنگ برمی خیزد و از آنها نمیرسلد حال آنکه منتن کینف
محور ،فر یات تاریخی ،فرهنگی وروان شناسی خواننده را آشفته میکند.متن ل ت محور ر ایت خاطر به بنار منی
آورد اما متن کیف محور نوعی رسیختگی آزاردهنده به همراه دارد .متن ل ت محور رابطه ساده ما با زبان را به مثابنه
امری ایستا و محندود تاییند منی کنند امنا منتن کینف محنور ،رابطنه خوانننده بنا زبنان را دسنتخوش بحنران منی
کند(مکاریک)010:9:99،
بارت آثار "روستاوفلوبر" را بهترین مثال برای چنین متنی می داند .در آثار فلوبر جای خالی بسیاری در منتن وجنود
دارد ،اما متن بی معنا نیست .به نظر بارت  ،این امکان وجود دارد که خواندن متون ادبی ک سیک را با حن ف برخنی
قسمت های آن به پایان بریم اما هنگام مطالعه متون ادبی مدرن ،بایستنی متن به تمامی خوانده شنود و حن ف کنردن
قسمت هایی از آن غیر ممکن به نظر می رسد ،زیرا در رمان های مدرن ،حادثه در متن داسنتان رخ نمنی دهند بلنک
این زبان است که دستخوش حادثه می شود .بارت متون ادبی را دو نو می داند  :نوعی از متن ادبیکه لن ت بخنش
است و نو دیگری از متن ادبیکه مایه سرخوشی است.مطالعة متن ل ت بخش ،مایه ر ایت خاطر و آرامش اسنت
در حالی که مطالعة متن رونه دوم  ،باعث ایماد احساس نگرانی درخواننده می شود چنین متنی در خواننده احسناس
فقدان ایماد میکند که به دنبال آن ،ح سرخوشی ایماد می شود .بارت در پایان اظهار منی دارد کنه مطالعنه متنون
ادبی ک سیک مایه ل ت استاما سرخوشی ایماد نمیکند .سرخوشی تنها از اموری کنهکنام ف تنازری داشنته باشنند،
حادث می شود و به خودی خود یک ارزش محسوب می شود(احمدی.)011:9:99،
ل تی که روالن بارت از آن سخن می روید نه فرویدی است ونه الکانی....ل ت متن به همنان انندازه کنه نشناندهنده
یک نو نوشتار است نشانگر یک شیوه خاص خوانش هم هست .همان خوانشی که نیچه آنرا نشخوارکردن خواننده
بود وفوکو ازآن دفا کرده بود(بارت)3:9:90،روالن بارت به رونه ای با سبک خود بازی منیکنند تنا اندیشنه هنا و
نظرات خود را تا حد ممکن بی ثبات و رسسته نشان دهد واین ررایش به بهترین وجه در کتاب "ل ت متن" نماینان
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است .وی در این کتاب داللت های دورانه آثار/متون و ل ت/کیف رامغشوش میکند تا هیچ شکلی از معننا را ممتناز
نسازد(مکاریک )11:9:91،همانگونه که متن نویسا هر نو ایدئولوژی ،ارزشگ اری و اولوینت بخشنی را باطنل منی
شمرد،ل ت متن نیز یک ایدئولوژی را نسبت به ایدئولوژی دیگر برتر نمی داند(.همان.)019:روالن بارت معتقد اسنت
هدف از خواندن یک متن بازی کردن با آن و اذت بردن از آن است.او مشارکت و همراهی در کار نوشنتن را ننوعی
ل ت حاصل از خوانش می داند(.پیراوی و حکیم)91:9:10،
.4بینامتنیت
امروزه" بینامتنیت " اصط حی رایج در نظریه ادبی و زبان شناسی متن است .ژولیا کریسنتوا در اواخنر دهنه شصنت
می دی در بررسی نظریات میخائیل باختین (خصوصا اصل مکالمه رری) این اصط ح را وارد عرصه نقد و نظرینه
ادبی فرانسه کرد.واژه "ترامتنیت" نیز راه به همین معنا بکار رفته است(.همان )30:از سوی دیگر روالن بارت نیز بنه
نو بهخود یکی از بانیان حتمی و تاثیرر ار مو و بینامتنیت به حسناب منیآیند .ارتبنان اینن نویسننده بنا مفهنوم
بینامتنیت یک ارتبان عمی و دوسویه است زیرا از یک سو نظریات وی در بسیاری از مو وعات بینامتنینت هنم ننو
ررایانه بوده و هم بستری برای رسترش بینامتنیت رردیده است(.نامورمطل )9:1:9:91،
بینامتنیت مبتنی بر این اندیشه است که متن نظامی بسته  ،مستقل وخود بسنده نیست بلکه پیوندی دوسویه وتنگاتنگ
با سایر متون دارد .حتی می توان رفت که در یک متن مشخص هم مکالمه ای مستمر میان آن متن و متونی که بیرون
آن متن وجود دارد در جریان است.این متون ممکن است ادبی وغیرادبی باشند ،هم عصر همان متن باشند یا به سنده
های پیشین تعل داشته باشند(مکاریک )3::9:99،بینامتنیت نزد بارت به یک نظریه زیربنایی تبدیل میشود ،چنانکنه
با آن نظریات اصلی خود همچون تفاوت میان اثر و متن  ،مرگ مولف ،مخاطب محوری و ل ت متن را بنا منینهناد.
وی این مفهوم را به سال  9139و در مقاله «از اثر به متن» مطرح کرده است والبته در سنال  913:در مقالنه «نظرینه
متن» به طور خاص به بینامتنیت میپردازد و یکی از قسمتهای بخنش دوم اثنر خنود را بنه اینن مو نو اختصناص
میدهد .بارت در سال  9139مو و را ممدداف در مقاله "ماجرای نشانهشناسی" مطرح می کند که این روند تنا سنال
بعد یعنی  9131و به ویژه در کتاب ل ت متن قابل مشاهده است( .نامورمطل )9:1:9:91،
روالن بارت درباره بینامتنیت می روید":مفهوم بینا متن ،مفهومی است که بعد اجتماعی را وارد نظرینه منتن منیکنند
:ایننن کننار بننر اسنناس مسننیری مشننخص یننا تقلینندی ارادی انمننام نمننی ریننرد بلکننه اسنناس آن اشنناعه اسننت"
(مکاریک)39:9:99،بینامتنیت ،رفته رفته به عنوان یکی ازمهمترین مبانی فکری بارت در شنکل رینری دیندراه هنا و
آرای او نقش مهمی را ایفا می کندارت در مقاله «از اثر به متن» ویژری هنایی بنرای منتن برمنی شنمارد کنه موجنب
جداسازی آن از اثر می شود.
وی به هفت دسته از تفاوت ها اشاره دارد که عبارتند از :روش ،رونه ها ،نشانه ،تکثر ،خویشاوندی ،خوانش و ل ت.
در میان این هفت دسته تفاوت ،حداقل  0دسته از آنها به طور مستقیم با اشناره بنه بینامتنینت مطنرح منی شنوند کنه
عبارتند ازتکثیر و خویشاوندی .بارت در تو ی دسته پنمم از تفاوت های میان اثر و متن به بحث تکثنر معننایی در
متن و تقابل آن با اثر می پردازد .بارت داللتگری را متعل به اثر می دانند کنه اغلنب در معناهنای مشنخص و یگاننه
محدود می شود .به همین دلیل او از واژه داللت پردازی استفاده می کند تا بتواند چندرانگی و تکثر معننایی در منتن
را مشخص و متمایز کند .داللت پردازی در مقاله دیگر بارت یعننی «نظرینه منتن» بنیش از پنیش منورد توجنه قنرار
می ریرد .بنابراین پیرو نظر خود بارت ،این بینامتنیت است که با ماهیت چندآوایی (یعنی پولیفونی )(polyphonie
از نظر باختین و استروفونی ) (stereophonieاز نظر خود بارت) و چند بعدی خود موجب می شود تا منتن دارای
ویژری چند معنایی شود.
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بارت در مقاله «از اثر به متن» و در مبحث تکثر معنایی مو و بینامتنیت را درست پ از بحث راج به اسنتروفونی
مطرح می کند که بیانگر ارتبان تنگاتنگ این دو است .دیگر متن همانند اثر نیست که به یک معننای واحند و پنهنان
محدود شود و کار مفسر و منتقد یافتن این معنای مرکزیت یافته و واحد باشد ،بلکه تکثر معنایی موجب می شود تنا
هر شخصی در فرآیندی که قرار می رینرد معننایی از معناهنای روننارون را کشنف ینا حتنی خلن کنند .در نتیمنه
همانطوری که رفته شد ،دیگر منتقد در پی داللتگری نیست ،بلکه به داللت پردازی مشغول است .بارت هنگنامی کنه
به دسته پنمم از تفاوت های اثر و متن یعنی م ک خویشاوندی بویژه در ارتبان بنا مللنف منی پنردازد ،دوبناره بنه
بینامتن توجه دارد و می روید« :متن می تواند بدون مانت ،پدر خوانده شود؛ و بالعک آن ،بازسنازی مینان منتن،
مسأله وراثت را از بین می برد .مسأله این نیست که مللف نمی تواند به متن یا به متن خود«بنازرردد»؛ امنا در چننین
صورتی وی به عنوان میهمان مطرح می شود ».چنان که م حظه می شود ،روابط میان متن ها جای رابطه میان مللنف
و اثر را می ریرد .این تعامل و تداخل بینامتن در تولید متن،موجنب از بنین رفنتن اصنالت مللنف و اقتندار او منی
شود(نامورمطل )999:9:91،
.5تاویل بی انتهای متن(مر گ مولف)و مولف به مثابه متن
در نظریه های ادبی هرچه به دوره معاصر نزدیک میشویم اهمیت مولف در تعیین معنای نهایی متن کاهش می یابند.
مولف تا قبل از پیدایش" نقد نو"در دهه  91:1خداوندرار متن بود.اما در قرن بیستم تنی اس الینوت()9111-9991
با طرح دیدراه هایی در نقد ،خداوندراری مولف را زیر سوال برد وبدین ترتیبزمینهشکل ریری آرائ منتقدان ننو را
فراهم کرد.الیوت در مقاله ای با عنوان"سنت و قریحه فردی" استدالل می کندکه نویسنده ی موف دائما از خویشنتن
در میر ردو شخصیت خود را محو می کند(.پاینده.)11:9:91،
این جریان ادامه می یابد تا آنکه روالن بارت یکی از نظریات مهم ،بحث انگیز و تاثیرر ار خود یعنی «منرگ مولنف»
را ارائه داد .از نظر او "مولف" مفهومی ایدئولوژیک است که قصد مشروعیت بخشیدن به عمل نوشنتن وخوانندن را
دارد.کنشی که همیشه صدای یک شخص واحد را حاکم می کند(مکاریک):91:9:99،مسنئله اقتندار مولنف بنه نظنر
بارت دیگر مو وعیت ندارد .وی در توجیه "مرگ مولف" به چندین دلیل اشاره دارد که مهمتنرین آنهنا بینامتنینت
است  .روالن بارت تاکید می کند که به همان اندازه که متنهای پیشین در زایش متن جدید نقش مهمنی رابنر عهنده
می ریرند ،به همان اندازه نینز از اهمینت نقنش مولنف کاسنته منیشنود(نامورمطل ")999:9:91،منرگ مولنف" کنه
درسال 9119انتشار یافت ،ناظر به «تولد خواننده» به قیمت «مرگ مولف» است  .برای روالن بارت حتی خود مولنف
نیز خواننده است(پاکتچی):1:9:91،
روالن بارت جهت اثبات نظریه مرگ مولف از تعریف لغوی کلمه متن استفاده می کند.او متن را به معنای بافتنه منی
داند و از مثال عنکبوتی استفاده می کند که همزمان با تنیدن تار ،آن ها را نیز می بلعد.وی تو ی می دهد که مولنف
در نگاه سنتی در بک رابطه خویشاوندی با متن خود،پن درانگی مهینبش را بنه آن تحمینل منی کنند و از اینن طرین
جایگاهی بی چون و چرا می یابد.بنابراین تو ی یک اثر را همواره در جستموی مرد ینا زننی منی دانند کنه آن را
تولید کنرده اسنت.در نگناه او بیشنتر وجهنه و اعتبنار او نسنبت بنه خنوانش مخاطنب اهمینت منی یابند(پیراوی و
حکیم)::9:10،
وی،توجه بوطیقیای مدرنیستی را به خواننده معطوف میکند بر این اساس معنای یک متن ناپایندار اسنت وموقعینت
های رونارون خوانش ،بدون ارجا به مرجعی که معنا را تثبیت می کند(مولف)،درررون می شود .وی معتقند اسنت
که "هدف اثر ادبی این نیست که خواننده مصنرف کنننده باشند بلکنه هندف اینن اسنت کنه او تولیند کنننده منتن
باشد"(رات)09:9:99،بدین ترتیب روالن بارت با اع م مرگ مولف حوزه قرائت پ یری متن و اعمال نظنر مخاطنب
را افزایش داد و مولف را به موجودی پدیدآورنده وبی دفا تبدیل کردکه تولیدش دست به دست می رردد بی آنکنه
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بر آن مالکیتی داشته باشد .همانطور که پیش از این نیز رفته شد این مولف با تکیه بر مفهوم بینامتنیت بنه مفهنوم رد
خویشاوندی می رسد که شالوده نظری مرگ مللف است .بارت با استفاده از تعاملی که متن ها در آفرینش متن نوین
دارند ،ح مالکیت مللف را مورد تشکیک قرار می دهد( .نامورمطل .)999:9:91،
مرگ مولف یکی از زمینه هایی است که باعث رسترش مفهوم متن می شود.با ح ف مولف،ادعای کشف رمز متن به
ادعایی بیهوده بدل می شود.مولف قائل شدن برای متن یعنی تحمیل حدی به آن یعنی قائل شدن ینک مندلول نهنایی
برای آن یعنی بستن آن(پیراوی و حکیم)1:9:10،
.به عقیده روالن بارت رابطه میان مللف و اثر با رابطه میان مللف و متن کام ف متفاوت است ،زیرا متن بنرخ ف اثنر
تحت تملک مللف محسوب نمی شود و بنابراین برای مطالعه متن نیاز نیست به مللف و آرا و زندرینامه او مراجعنه
شود ،بلکه خود متن کفایت می کند .با انکار و رد پیوند خویشاوندی و تملکی میان متن ومللنف ،رفتنه رفتنه نقنش
مللف تا آن حد مورد تردید قرار می ریرد که به مرگ او می انمامد .به نظر بارت بر اساس بینامتنیت به همان انندازه
که منتهای پیشین در زایش متن جدید نقش مهمی را بر عهده می ریرند ،به همان اندازه نیز از اهمینت نقنش مللنف
کاسته می شود .استفاده ای که بارت از بینامتنیت برای «مرگ مللف» می کنند ،همنراه بنا اسنتدالل هنایی اسنت کنه
کریستوا و باختین پیشتر -البته به شکل محدودتر -به آن توجه کرده بودند(نامورمطل .)999:9:91،
روالن بارت از سوی دیگر به مولف به مثابه یک متن نگاه می کند .از نظر او مولف خود بنه عننوان ینک منتن قابنل
خوانش است.خوانش یک متن نیز در اندیشه بارت بدون در نظر ررفتن یک بافت آن غیر ممکن است .پن نینت و
خواست مولف بلکه عوامل شکل دهنده به بافت اجتماعی و فرهنگی و دینی و ....یک مولف ،در شکل ریری مولنف
موثر است و در خوانش متن حایز اهمیت است .یکی از ویژری های نقد کهنه ،دانشگاهی یا فرهنگسنتانی کنه بنارت
آن را نقد می کنداین است که منتقد از زندری مولف آغاز می کند.این در صورتی است که این زنندری بنرای منتقند
کام فر ی است چرا که در تمامیت خود شناخته شدنی نیست.از طرف دیگر ارزش هایی در متن کشنف منی کنند
که به رمانش جا ودانه می آیدو ارتباطی به بافتی که منتن در آن شنکل ررفته،نندارد.ارر بنارت همنانطور کنه بافنت
اجتماعی را در شکل ریری نشانه های جهان مولف مهم می داند ،تا اندازه ای این بافت را تحت تاثیر مولف و کننش
خل کردن او لحاظ می کند.نظریه مرگ مولف برای ما در این میان مفهومی تازه می یابد.بارت در کتاب درجه صنفر
نوشتار معتقد است که مولف می تواند بر جامعه اثر بگ اردو آن را تغییر دهدو اینگونه نیست کنه مولنف در راسنتای
تامین خواست جامعه بنویسد.پیراوی وحکیم)91:9:10،
جمع بندی ونتیجه گیری
روالن بننارت( 9191-9191م) ،نشننانه شننناس و منتقنند ادبننی فرانسننوی اسننت کننه از سنناختارررایی بننه سننمت
پساساختارررایی حرکت کرد و حوزه های نشانه شناسی ،زبان شناسی را با نقد ادبی در هم آمیخت .مفهوم منتن از
نظر او ،فراتر از مفهوم معمول آن است و رستره ای فراتر از متن صرفا نوشتاری می شد .وی تمام نظنام هنایی هنایی
که او از آن ها با عنوان متن یاد می کند را نشانه هایی داللت زا می داند که مخاطب با خوانش آن هنا منی توانند بنه
متنی تازه شکل دهد .از نگاه او مفهوم متن ارتبان دو سویه و نارسستنی با زبان شناسنی دارد.وی بنا تبینین مفهنوم "
نویسا" و" نویسنده " رونه های متون نوشته شده را تفکیک می کنید  .برهمبن اساس معتقد اسنت کنه برخنی منی
نویسند که "چیزی" را نوشته باشند ولی برخی دیگر فقط برای خود نوشنتن منی نویسنند .دسنته اول "نویسننده "و
رروه دوم " نویسا"هستند.
او به مقوله بارر اری سبک بر مفهوم متن نیز ورو د پیدا می کند و از این حیث متن بدون سبک را متنی م یدانند کنه
یه سمت درجه صفر نوشتار میل کرده است .نوشتار سفید نیز کلید واژه دیگری است که تفکر روالن بارت را دربناره
متن تشری می کند.به عبارت دقیقتر زبان ادبی غیر متعهد را در قالب "اسلوب نوشتار سفید "تبیین منیشنود کنه در
بطن یک متن قابل ردیابی است" .ل ت متن " نیز بر اساس تمایز میان "متن خوانا" و "متن نویسا" ونینز بنر اسناس
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ایده بنیادین نوشتار یا متنیت (نوشتار به مثابه یک فرآیند ومتن  /نه به مثابه یک ابژه یا اثر) شکل ررفتنه اسنت روالن
بارت دو مفهوم "ل ت " )(Pleasurو "سرخوشی یا کیف") (Blissرا برای متن قابل م حظنه منی دانند .لن ت
متن صراحتاف بر این نظر ،که آثار ادبی محصول شناخت و دانشاند خط بط ن میکشد و به جای آن میروید که اینن
آثار محصول ل تاند.از تعاریف ارائه شده توسط روالن بارت در این باره می توان دریافت کنه خوشنی ،خوانننده را
ریج و منگ می کندمتن ل ت محور به تایید باورها وانتظارات خواننده مشغول است امنا منتن سنرخوش ینا کینف
محور آنها را دچار رم رشتگی ،رسیختگی و رنج می کند .متن ل ت محور از فرهنگ برمنی خینزد و از آنهنا نمنی-
رسلد حال آنکه متن کیف محور ،فر یات تاریخی ،فرهنگی وروان شناسی خواننده را آشفته میکند.متن ل ت محور
ر ایت خاطر به بار می آورد اما متن کیف محور نوعی رسیختگی آزاردهنده به همراه دارد .متن ل ت محنور رابطنه
ساده ما با زبان را به مثابه امری ایستا و محدود تایید می کند اما متن کیف محور ،رابطه خواننده با زبان را دسنتخوش
بحران می کند.
بینامتنیت نیز مفهوم دیگری است که در شرح ویزری های متن در آثار روالن بارت جایگاه ویژه ای دارد.این مفهنوم
مبتنی بر این اندیشه است که متن نظامی بسته  ،مستقل وخود بسنده نیست بلکه پیوندی دوسویه وتنگاتنگ بنا سنایر
متون دارد .حتی می توان رفت که در یک متن مشخص هم مکالمه ای مستمر میان آن متن و متونی که بیرون آن متن
وجود دارد در جریان است.این متون ممکن است ادبی وغیرادبی باشند ،هم عصر همان متن باشند ینا بنه سنده هنای
پیشین تعل داشته باشند.
مرگ مولف نیز چهارچوبه ای نظری است که رستر تاویل پ یری متن را در اندیشه روالن بارت توسعه می دهند و
متن را از متن تک معنا به متن قابل خوانش تبدیل می کند.روالن بارت جهت اثبات نظرینه منرگ مولنف از تعرینف
لغوی کلمه متن استفاده می کند.او متن را به معنای بافته می داندمرگ مولف یکنی از زمیننه هنایی اسنت کنه باعنث
رسترش مفهوم متن می شود.با ح ف مولف،ادعای کشف رمز متن به ادعایی بیهوده بدل می شود.
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