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مقدمه
تنهادرصورتی ایناستکه بر ادعا مقاله، این در
زیباییشناسی یک شكلگیری امكان به میتوانیم
متفاوتدرفضایمجازیپاسخدهیمکهتكلیفمانرا
کرده مشخص مؤلف« »نقش و مؤلف« »چیستی با
باشیم.چراکهدرفضایمجازیآنچهمیتواندبهطور
ریشهایتغییرکردهباشدتغییرسازوکاررابطهمؤلفو
کمی گسترش با صرفاً دیگر، موارد در و است متن
شكلگیری امكان بررسی بنابراین مواجهایم. امكانات
مؤلف مسئلة بررسی طریق از متفاوت زیباییشناسی
اساسچه بر اینکهعنصرخالقانه بود. ممكنخواهد
سازوکاریازدلموقعیتهایجبری)زبان،طبقهو
تاریخ(امكانبروزپیدامیکند،متغیرهایتأثیرگذاربر
طرحزیباییشناسیتازهدرفضایمجازیرابهآزمون
بهعبارتیروشنخواهدشدآنچهدر خواهدگذاشت.
مسئلةمؤلفمابهاختصار»تعارضخالقیت«مینامیم
کرد. خواهد پیدا وضعیتی و چه مجازی فضای در
همچنینتالشبراییافتنپاسخاینپرسشکه»چه
که داد خواهد توضیح میکند« مؤلف را مؤلف چیز
تفاوتکارکردمؤلفدرفضایمجازیچهتأثیریبرفهم
ماازماهیتآنخواهدگذاشت.ازطریقایندوپرسش
استکهمیتوانیممتغیرهایتأثیرگذارفضایمجازیرا
دربروزاثرهنری)ازحیثتولیدکنندگیوتوزیعکنندگی(
که دهیم پاسخ پرسش این به و کنیم شناسی
ممكن چگونه مجازی فضای در تازه زیباییشناسی

خواهدبود.
بر مؤلف مسئلة به مربوط پرسشهای یافتن در 
آرایچهارمتفكرتمرکزشدهایم.ژانپلسارتر،روالن
متفكرانهر این بالنشو. موریس و فوکو میشل بارت،
را آن و کرده تأکید مؤلف مسئلة بر نحوی به کدام
از هیچكدام که است آشكار اگرچه کردهاند. برجسته
آنهامسائلشانرادربارهفضایمجازیمطرحنكردهاند
اماچنانكهاستداللخواهدشدمیتوانازمسائلطرح
شدهدراندیشةآنانبرایبازخوانیوفهمنقشمؤلفدر
فضایمجازیاستفادهکرد.بنابرایندراینمقالهتالش
دهیم: پاسخ پرسش اصلی یک به نهایت در میکنیم
فضای در متقاوت زیباییشناسی یک »شكلگیری

مجازیچگونهممكنمیشود.«اماپاسخدادنبهاین
موقعیت در تأثیرگذار متغیر فهم و تعیین به پرسش،
فضایمجازیمشروطشدهاستواینمتغیرتأثیرگذار
رامیتواندرمسائلطرحشدهحولدومحور»چیستی«
و»کارکرد«مؤلفجستجوکرد.بههمیندلیلبهمنظور
پاسخدادنبهپرسشاصلی،ابتداسؤالهاییازخالل
و مؤلفطرحشده دربارةمسئلة اینترنتی پیشا متون
سؤالهای به دادن پاسخ چگونه که میشود استدالل
اصلی پرسش پاسخ تبیین و یافتن به میتواند فرعی
کمککند.بنابراینمقالهدردوبخشتالشمیکندبه

چهارپرسشپاسخدهد:
1.پرسشهایطرحشدهازخاللمسئلةمؤلف:

-میانعنصرخالقانهآفرینشهنریوموقعیتجبری
مؤلفچهنسبتیبرقراراست؟

-آنچهکهیکاثرراازباقیمحصوالتزیستیمؤلف
جدامیکندچیست؟

2.پرسشهایمرتبطبافضایمجازی:
بروز عرصههای دیگر با تفاوتی مجازیچه فضای -

)اعمازتولیدوتوزیع(اثرهنریدارد؟
عنصر یک منتظر باید شرایطی چه تحت -

زیباییشناسیتازهدرفضایمجازیباشیم؟

1. مسئلة مؤلف
1 .1. مسئله مؤلف و تعارض خالقیت1

تعارضخالقیتازتعارضاتیاستکههرمتفكری
بررسی را هنر تولید یا امكانخلق دربارة بخواهد که
کند،ناگزیربایدبهآنپاسخبدهد.تعارضیمیانآزادی
واختیاروتكینهگیهنرمندبازمینههایجبریکهاورا
احاطهکردهاست.زمینههاییازقبیلموقعیتطبقاتی،
این مؤلف. دردسترس مادی امكانات و زبان زیستی،

تعارضرامیتوانبهشكلزیرصورتبندیکرد.
الف.اگرهنرمندبهوقتخلقآزاداستچراتاقرن
که نشده پیدا نابغهای هیچ میالدی نوزدهم

امپرسیونیستینقاشیکند؟
ب.اگرهنریکفرآورداستجایگاهمنحصربهفرد

هنرمندازکجامیآید؟
پاسخسارتربهچنینتعارضییکپاسخمبتنیبر
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تحلیلتاریخیطبقاتیاست.اوپاسخخواهدداداساسا
برجستهشدنعنصر»سبک«2محصولموقعیتیاست
البته ندارد. دادن انجام برای دیگری کار هنرمند که
سارترسبکرامشخصاًدرموردادبیاتبهکارمیبرداما
در فرم3 به را آن زیاد چندان نه تسامح با میتوان
فرم روی کردن کار داد. تعمیم تجسمی هنرهای
محصولموقعیتیاستکههنرمنددیگروظیفهایبرای
معموالً هنرمند هجدهم قرن تا ندارد. دادن انجام
سخنگوییكیازدوجبهةمبارزهایواقعیبود.اماآن
جنگباپیروزیبورژاوزیبهپایانرسیدوهنرمندعمال
)سارتر،172:1340( شد. »طفیلی« یک به تبدیل
بنابراینچونمؤلفنمیتواندلزومحضورخودراتوجیه
کند،ناچارمیشودبهطریقینشانبدهدکهکاراوبه
اندازةکاردیگراقشارجامعهکه»جیزهایواقعی«تولید
میکنندارزشمنداست.همسوباسارتر،بارتاستدالل
میکندکهاینارزشرامؤلفازطریقزحمتکشیدن
برایایجادفرمایجادمیکند.بهعبارتیدرشرایطیکه
نگاهسودمحورپیروز)بورژوازی(جایگاهاقشارمختلفرا
کردهاند خرج تولید برای که کاری نیروی اساس بر
میسنجد،هنرمندمجبورمیشودثابتکندکهبهقدر
است. کشیده زحمت و کرده کار کافی

)Barthes,1953:32-44(

همینسؤالرااگرازکسیباگرایش»حكمتهنر
خواهد بالموضوع را سؤال احتماالً بپرسیم، اسالمی«
دانست.4درواقعاگرچهبهنظرمیرسداینتعارضبه
ازهنرهموجود تلقیحكمتهنری همینشكلدر
داردوهنرمنددراینرویكردهمدرموقعیتیاستکه
ازسویزبان،طبقهوتاریخاحاطهشدهاستوناگزیر
ارزشهایجاودانرادرهمینموقعیتهایجبریبروز
و »خالق« معادل نقشی که آنجایی از اما میدهد،
نقش و نشده تعریف اسالمی هنر درحكمت »نابغه«
هنرمندکنارزنندةپردههااستوقرارنیستچیزیاز
خودشخلقکند،»تعارضخالقیت«بهوجودنخواهد
بهیک را هنرمند نقش  نهایت در تلقی این اما آمد.
برای واسطه نقش کرد. خواهد تبدیل واسطه5
زیباییشناسیبرآمدهازتبیینکانت،نقشیناکافیاست
امابرایتلقیحكمتهنریچنانکهذکرشدمشكلی

که نیست نیازی اساساً که چرا کرد، نخواهد ایجاد
هنرمندمشتغلبههنرهایزیباجایگاهویژهایداشته
باشد.بههمیندلیلاینتعارضزیباشناختیراحكمت
هنرسالبهبهانتفاءموضوعمیکندوخود»زیباشناسی«
راکنارمیگذارد.ازاینرودشواراستکتابیبارویكرد
سنتگرا)یاحكمتهنریاسالمی(یافتکهدردیباچه
یافصلاولشخودرااززیباشناسیمبرینكردهباشد.اما
اگربخواهیمدرحوزةزیباشناسیبمانیموبرایهنرمند
نقشیبیشازیکواسطهقائلباشیم،اینتعارضحل
باقیمیماند.تالشسارتر بعنوانیکمعضل و نشده
نظر به ناکافی آنجا از معضل این به پاسخگویی برای
میرسدکهاونمیتواندمفهومیمعرفیکندکهبدون
داد. تعمیمش هم تجسمی هنرهای به بشود تسامح
مخصوصاًکهخوداومدامتأکیدمیکندکارکردوماهیت
ادبیات)نثر(متفاوتاست.هنرهانشانهاند6درحالیکه
ادبیاتسخنگفتناست.)سارتر،18:1340(اومسئلهرا
تحت ادبیات تاریخ بازخوانی طریق از ادبیات برای
از نمیتواند نویسنده میکند. حل طبقاتی موقعیت
موقعیت که شرایطی در بنابراین بگریزد. موقعیتش
نمیدهد را فرم روی بر کار اجازة طبقاتی و تاریخی
مؤلفهرچقدرهمنابغهباشدنمیتواندسبكیخارجاز
)از هنرها باقی برای ابهام اما  بیافریند. موقعیت آن
هنرهایتجسمیگرفتهتاشعر(باقیمیماند.بهگفتة
سارتر»هیچکسبادیدنگرانیكا)اثرپیكاسو(باآزادی
خواهاناسپانیاهمعقیدهنشدهاست.«)سارتر،17:1340(
پسمعنایینداردکسیازنقاش)وهرهنرمندی(توقع
بگوید. چیزی نیست قرار اصاًل او باشد. داشته التزام
)هنر میدهند نسبت سارتر به عموم که را التزامی
متعهد(موردتكذیبسارتراست.ازنظراوازآنجاییکه
کارهنرمندخلقشیئیونهآفرینشنشانهاستاصاًل
نبایدونمیتوانازاوالتزاموتعهدرابازخواستکرد.
)همان،17-18(.بنابرایندرستاستکهسارتراصلرا
اما میدهد قرار بگویی« میخواهی »چه ادبیات در
در نیست. هنرهاصادق باقی در این که است متوجه
بگویی« میخواهی »چگونه میتواند اصل هنرها باقی
باشد.پسیکانشقاقمیان»سبک«و»فرم«بوجود
میآید.بهتعبیریفرمدرباقیهنرها»شرطکافی«و
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سبکدرادبیات»شرطالزم«است.اینتفكیکعموماً
را آن میکنیم صحبت فرم از وقتی ما نیست. رایج
تأکید بنیادین اهمیت قرارمیدهیم. باسبک مساوی
سارتربرضرورتسبکهمینجداسازیاست.اماهمین،
باعثمیشودتالشسارتربرایحلتعارضخالقیت،

فقطدرحوزةادبیاتباقیبماند.
و اصطالح  از بارت که است تعارض این حل برای
مفهومنوشتار7استفادهمیکند.وسبکرابهعنوانیک
Barthes,1953 :24-(8.عنصرغیرانتخابیکنارمیگذارد
31( حالمیتوانبااستفادهازاصطالحشناسیبارتبهاین

تعارضپاسخداد:هنرمندآزاداستولیآزادیاشمحصور
نوزدهم قرن تا امپرسیونیسم نوشتار است. نوشتار در
موجودنیستواگربپرسیمباتوجهبهنوشتارموجود،چرا
نقاشی امپرسیونیستی نوزدهم قرن در هنرمندان همه
نكردهانداوپاسخخواهددادجایگاهمنحصربفردهنرمند
ایناستکهدرچهارچوبمحصورشدهاشمناسبتترین

)Ibid( .نوشتاررابهبهترینشكلانتخابکند
بهاینترتیباینتعارضحلمیشود.اماپرسش
دیگریسربلندمیکند:اگرآزادیخالقاثرمحدودبه
نوشتاراست،چگونهمیتوانآزادیمخاطبرانامحدود
دانست؟مگرمخاطبنیزدرچهارچوبنوشتارمحصور
نیست؟مخصوصاًکهبارتتأکیدفراوانیبررویآزادی
خوانندهگذاشتهبود.اصوالًمرگمؤلف9نظریهایاست
)هنرمند( مؤلف نوشتهاست او خواننده. آزادی برای
 Barthes,( شود. آزاد )مخاطب( خواننده تا میمیرد
1977:43(وازآنجاییکهبارتبرتمایزادبیاتازشعرو

و نقاشی به رامیتوان نمیکندآن تأکید باقیهنرها
سایرهنرهاهمتعمیمداد.بههرصورتاصطالحنوشتار
آزادی و مؤلف بودن محصور )معضل را معضل این
مفهوم یعنی میگذارد. باقی نشده حل را خواننده(
نوشتارازآزادیمشروطمؤلفسخنمیگویدامابرای
خوانندهآزادیبیقیدوشرطقائلمیشود.درحالیکه
مخاطبنیزمنطقاًبایدمحصوردرموقعیتهایجبری
بودنوضعیت برایدرکمحصور باشد. خالق)مؤلف(
مخاطببیشازهرچیزمفهومگفتمان10میشلفوکو
بهکارمیآید.11اماشایدبتوانباتوسلبهمفاهیمدیگری
راحل نحویمشكل به بهکارمیگیرد بارت کهخود

کرد.درمقالةدیگریبارتبهتمایزمیاناثرومتناشاره
میکند.12اثربهنحویکدگذاریشدهومحصوراستو
متنبازوخوانشپذیر.)Barthes, 1977:55(اماواقعیت
حل »اثر« حوزة در را مشكل هم این که است این
اثر باقیمیگذارد. میکندودرحوزةمتنحلنشده
متن اما میشود فهم مشروط و شده کدگذاری
دعوتکنندهونامحدوداست.بنابرایندرحوزة»متن«
باقی آزادیبیقیدوشرطمخاطبحلنشده مشكل
استکهکمابیشهم »اثر« درحوزة وصرفاً میماند
خوانندهوهممؤلفتحتموقعیت،محصورمیشوند.
آزادیمخاطبدرحوزة»متن«بهنظرمخاطبرابه
که چیزی میکند. پرتاب طبقهاش و تاریخ از بیرون
منطقاًطبقتبیینبارتنبایدممكنباشد.بنابرایناگر
است باز هنرٍی محصول یک که »متن« شود پرسید
چگونهازمحدودیتچهارچوبنوشتارمیگریزدپاسخی
درمفهومپردازیبارتیافتنخواهدشد.درواقعتحلیل
به باشد( داشته را قصدش مشخصاً آنكه )بدون بارت
مسئلهتعارضخالقیتپاسخمیدهدولیهمچناندر
باقی آزادی حدود و چگونگی مسئلة مخاطب حوزة
میماندوبهنحویحلآنرابرایفوکوبهارثمیگذارد.
بارت از مستقیم( اشاره )بدون فوکو که پرسشی
میپرسددرنگاهاولسادهاست.اگرمؤلفنباشد،چهچیز
اثررابهاثرتبدیلمیکند؟13اینپرسشنشانمیدهدکه
مشخصاً میکنیم صحبت مؤلف« »مرگ درباره وقتی
روشننیستکهازمرگچهچیزیصحبتمیکنیم.چرا
کهفرضگرفتهایماثرمیتواندبدونمؤلفوجودداشته
یا نقد تشریح  )Focault, 1980:138( شود. فهم و باشد
دستکمتكملهفوکوبرنظریة»مرگمؤلف«ازاینجهت
الزماست.وقتیکسیمیگوید»منمیخواهمبهیکاثر
فارغازمؤلفبپردازم«ازابتدایک»اثر«رافرضگرفتهاست.
امااینفرضبدونپیشفرضگرفتنمفهوممؤلفمقدور
نیست.بهعنوانمثالیکرمانرادرنظربگیریم.چراما
برچسبقیمتراجزءاثربهحسابنمیآوریم؟اگرکسی
بتواندبهاینپرسشبدوناینکهالزمباشدشبحمؤلفرا
احضارکندپاسخدهدمسئلهراحلکردهاست.باتوجهبه

دیدگاهفوکودوپاسخبهاینپرسشقابلطرحاست:
یک.منبرچسبقیمتاثرراهمجزءاثرمیدانم.
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دو.چونبرچسبقیمترامؤلفدرجهاناثرتعبیه
نكردهپسجزءاثرنیست.

پاسخ»یک«آشكاراپاسخیهرجومرجطلبانهاستو
ازچهارچوبزیباییشناسیخارجمیشود.حتیاگرکسی
بهاینپاسخقانعباشدنمیتواندمدعیشودکهدرایده
»مرگمؤلف«چنینخواستیوجودداشتهاستچراکه
درآنصورتسخنگفتنازاثرومتنناممكناست.همة
جهانمیتوانداثریامتنهمةانسانهایرویکرةزمین
باشد.درواقعدریکنسبینگریمطلققرارمیگیریمکه
درآنهرگزنمیتوانیمبفهمیممامخاطبکدامبخشاز
محصوالتزیستیمؤلففرضیهستیم.خالصةنقدفوکو
برایدةمرگمؤلفایناستکهمؤلفبامرگاشاثرو
را »دو« پاسخ اگر و داد. خواهد کشتن به هم را متن
تعبیه مؤلف را قیمت »برچسب کنیم قبول و بپذیریم
نكردهپسجزءاثرنیست«دوبارهمؤلفرااحضارکردهایم.
بهایندلیلطبقتحلیلفوکومرگمؤلفواعالناستقالل

)Ibid(.اثر،چیزینیستجزتأئیددوبارهحضورمؤلف

1 .2. چیستی مؤلف
بارتگفتهبودمؤلفبایدبمیردتاخوانندهآزادشود.14
مؤلف میدهد نشان فوکو )اما )Barthes,1977:148(
جانسختترازآناستکهبهوسیلةاثر)یاحتیمتن(
بمیرد.چوناصاًلمتنبدونحضورمؤلفتمایزیباسایر
کنشهایزیستیخالقاثرندارد.فوکوتأملشرانهروی
مرگمؤلفکهرویتغییررویكردمابهمكانیسممؤلف
پرسش یک عنوان به )Focault, 1980: 141( میگذارد. 
میتوانیممطرحکنیمکهآیامؤلفدرهمهزمانهامعنی
امروزیاشراداشتهاست؟برایطرحوتبیینپاسخ،اگر
بااستفادهازپیشنهادفوکوشخصیتیمثلابوعلیسینارا
درنظربگیریممابادوبوعلیطرفهستیم.بوعلیالهیات
شفاوبوعلیقانون.بهعبارتی،بوعلیدانشمندوبوعلی
ادیب.بوعلیداشمندقبلازسیطرهمدرنیتهبهعنوانیک
برچسباعتباربخشرویاحكامطبیاشکارکردداشته
است.یعنیسختنیستتصورآنکهیکپزشکمحلی
بگوید»اینجوشاندهرااستفادهکنیدچونطبقفرمایش
چرخش یک این است.« خوب مزاج برای بوعلی
وجود تجربی15 علم حوزه در امروز آنچه گفتمانیاست.

داردبهبرچسبمؤلفاحتیاجندارد.امروزکسینهطب
بوعلیونههیچگزارهایازعلمتجربیرابهاعتبارمؤلف
آنقبولنمیکند.درپزشكی،فیزیکوبیشازهمهدر
در برعكس، اما است. بیاهمیت مؤلف اساساً ریاضیات
حوزهعلومانسانیومشخصاًادبیاتوهنر،مولفتعیین
کنندهاست.اشارهفوکوبهایننكتهاوراوامیداردتانه
دربارهمرگمؤلف،کهدربارهتغییرکارکردمؤلفگمانهزنی
آیا نداشته را امروزینش کارکرد مؤلف همیشه اگر کند.
ممكناستزمانیفرابرسدکهمابتوانیمکارکردمؤلفدر
یعنی )Ibid( بدهیم. تغییر را هنر( عام بطور )و ادبیات
همانطورکهدیگرفیزیكدانبهعنوانمؤلفحضورندارد،
اینكهدستکم نه باشد)مگر نداشته هنرمندهمحضور

یکباردرطولتاریخایناتفاقافتادهاست؟(
سؤال یک به مقاله این این در ما منظور همین به
مكانیسم چگونه و شرایطی چه »در میرسیم: مشخص
رابطهمتنومؤلف)خالقاثرواثرهنری(تغییرخواهد
کرد؟«سارترپیشازفوکوهمینسؤالرامشخصادربارة
مؤقعیتطبقاتیمطرحکردهبود.بهاینصورتکهتحت
چهشرایطیامكانداردمخاطب»بالفعل«و»بالقوه«یكی
شود)اینیكیازحالتهایتغییررابطهایاستکهفوکو
را شكل دو سارتر پاسخ میکند(. مطرح سارتر از بعد
گذشته به بازگشت شرایط در یكی میگیرد: مفروض
برای اشراف و کشیشها برای کشیشها که )شرایطی
و میالدی( هفدهم و دوازدهم قرون مینوشتند: اشراف
و دهد رخ بیرون در انقالب یک که شرایطی در دیگر
-128 )سارتر،1340: بپاشد. فرو فعلی شكل به طبقات
132(پاسخسارتربرایموقعیتکنونی)اگربپذیریمکه
بازگشتبهموقعیتگذشتهممكنومطلبوبنیست(این
استکهمؤلفاینشكافرابپذیردووانمودنكندکهبرای
همین به )Sartre, 1948: 169-171( مینویسد. همگان
دلیلپرسشیکهفوکومطرحمیکند)تحتچهشرایطی
نحوی به میکند( تغییر مؤلف و متن رابطه مكانیسم
اینكه بدون است. سارتر پرسشهای بازصورتبندی
پاسخهایسارترراکافیدانستهباشد.بهنظرمیرسداین
است. تعیینکننده همچنان مسئلهای امروز تا مسئله
خواهیم دیگرگون هنری ما شرایطی چه تحت اینکه
تبیینفوکوپاسخ باشدطبق بهتر بنابراینشاید داشت.
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اینپرسشرانهدرموقعیتبیرونی)انقالبوفروپاشی
ادراک و متن توزیع و تولید مكانیسم در بلكه طبقات(
بهعبارتیرویتحلیلوضعیتی مخاطبجستجوکنیم.
تأکیدکنیمکهدرآنشكلهایتثبیتشدةتولیدوتوزیع
شكستهشدهاست.وضعیتیکهتاپیشازایندر»آینده«
قرارداشتاماامروزمیتواند»موقعیتکنونی«محسوب
شود.نقلقولیازاندیوارهول16وجودداردکهمیگوید
میرسد.« شهرت به دقیقه پانزده کس هر آینده »در
بهساختار مربوط پیشگویی اینیک  )آرچر،20:1387(
این عمال آنچه اما بودهاست هنری اثر توزیع و تولید
پیشگوییرابهواقعیتامروزتبدیلمیکندفضایمجازی
است.بنابراینفضایمجازیمیتواندیکنمونةمطالعاتی
مؤثرباشد،برایبازطرحسؤالهایطرحشدهکهدربخش

دوماینمقالهبهآنهاخواهیمپرداخت.

2. مؤلف در فضای مجازی
2. 1. کارکرد مؤلف در فضای مجازی

ازحیثنقشتوزیعکنندگی تفاوتفضایمجازی
آثارهنریبادیگررسانههایتوزیعهنرچیست؟فضای
مجازیبرخالفرسانههایجمعیسنتیتعاملی17است.
در هم مخاطبان همافزا روند یک در دلیل همین به
تكرارآنچهماباآنمواجهایممشارکتمیکنند.فقطما
نیستیمومنبعپخشیکهیکمرکزیتداردودرتوزیع
وپخشاثرهنریزیادهرویمیکند.شبكههایاجتماعی
هرمخاطبرابهیکسازةپخشوتوزیعتبدیلمیکند.
بهاینترتیبناگهانیکفیلم،یکقطعهموسیقییاهر
مصرف از بعد و میشود شكوفا دیگری هنری پدیدة
شدنتاحدمرگ،ازیادهامیرود.میتوانمشاهدهکرد
کهاینتغییر،درفضایمجازیتعیینکنندةسرعت
هنری اثر فراموشی سرعت مهمتر، آن از و فراگیری
است.درچنینفضایی،توقعایناستکهکارکردودر
نتیجهغایتمعنیبخشمؤلف،تغییرکند.درواقعدر
توانایی که رسالت، تنها نه دیگر هنر، که زمینهای
جاودانگیبخشینداردسؤالبیوجهینیستاگرپرسیده
شود:»مؤلفچرادرفضایمجازیمینویسد؟«.اینجا
میشودازمفهومپردازیسارتراستفادهکردوسؤالاورا
پرسید: کلی بهطور که مجازی فضای درباره صرفاً نه

در  )Sartre, 1948: 45( »نویسندهبرایچهمینویسد«
جاییکهکارکردهنربهمثابهپاسخیبهمیلجاودانگی
کنارگذاشتهشدهاستوامكانهایدیگرپیشکشیده
دادن پیوند میکند مطرح سارتر که امكانی میشود،
ضرورتوآزادیاست.)Sartre, 1983: 550(مانهبرای
گوشه داستانی فضای تعبیر به )خرچنگها آیندگان
مینویسم. کنونی موقعیت برای که )18 آلتونا نشینان
شود. ممكن آزادی و ضرورت جمع تا میکنیم خلق
جهانبدونضرورتتبدیلمیشودبهامكانمطلقیکه
آدمرابهتهوعدچارمیکندوباضرورتمطلقبهخفقان
)آنتوانروکانتنقهرمانتهوعباچنینتعارضیسروکار
داشت(.تنهاخدااستکهجمعضرورتوآزادیرابا
آن بر کهضرورت کرده دارد.چونجهانیخلق خود
آزادیاش اماچونخودشخلقکرده است حكمفرما
تا میکند خلق هنرمند یک بنابراین نمیشود. سلب
در  )Ibid( کند.  تجربه را حسی چنین لحظاتی برای
همینتلقیمخاطبهممیخواندتادوبارهآزادیاشرا
سرور از بهشكلی طریق این از و کنند اثرکشف در
زیباییشناختی19برسد.طرحچنینپاسخیبرایفضای
مجازینیزممكناست.نویسنده)یابطورکلیمؤلف(
لحظاتی برای تا تمنایجاودانگی( از )فارغ میآفریند
واردجهانیشودکهدرآنهمضرورتوثباتداردهم
امكانوآزادی.امامخاطبچه؟مخاطبچهانگیزهایاز

مواجههبامحصوالتتولیدمؤلففضایمجازیدارد؟
بهاینترتیباگربخواهیمدوبارةسؤالرااینبارهمراه
باپاسخشفافترمطرحکنیمچنینخواهدشد:دریکاثر
هنریجهاندیگریساختهمیشودودرادبیاتنیزمؤلف
مینویسدتاجهانیدیگربرایزیستآزادوامنخودش
بسازد.امابرخالفهنربهطورعاموادبیاتبهطورخاص،
اینپاسخ،موقعیتمخاطبرادرفضایمجازیتوضیح
نمیدهد.ادبیاتجاییاستکهمخاطبمیتوانددرآنبا
بهنظر اما ادبیهمكاریکند. نویسندهدرساختجهان
نمیرسدکهتوییتهاواستتوسهابرایمخاطبجهانی
دیگربیآفرینندچراکهفاقدعناصرزیباییشناختیالزمو
مشارکت همذاتپنداری، برای کافی هنر کیفیت
زیباییشناختیودرنهایتغرقکردنمخاطبدرجهان
مؤلف اند.آنهاشبیهپیامهایروزانهایهستندکهممكن
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استآدمیدرخیابانازهمسایهبگیرد.بهچنینچیزی
نمیتوانگفتامكانیبرایتجربهجهانجدید.امابایک
تلقیدیگرشایدبتوانهمینایدهراقبلازکنارگذاشتن
تاحدودیوجاهتمندکرد.اثرمؤلفدرفضایمجازینه
متنهایشکهشناسهکاربرییاآیدی20است.مخاطبان
امكانتجربهجهاندیگررادردرمتنهایمنفردکهدر
کلهویتمتنیوغیرمتنییکآیدیدارند.ایناگرچه
هردوسؤال)چرامینویسیموچرامیخوانیم(درفضای
آنكه از بیش تجربهاش اما میدهد پاسخ را مجازی
و ساز همان یعنی است. اجتماعی باشد زیباییشناختی
کاریدراینجافعالشدهکهمخاطبانهنگاممواجههبا
»سلبرتی«21دریافتمیکنند.سلبرتیکیست؟سلبرتی
کسیاستکهخودشفارغازآثاریکهتولیدمیکند»اثر«
است.طبیعتانبایدتوقعسویههایرهاییبخشازچنین
نوعی مجازی فضای در نظر این از و داشت مواجههای
بازگشتبهعقب،درمواجههبامتنصورتگرفتهاست.از
سویدیگرباشكلگیریدوبارهمفهومسلبرتیوبازگشت
میان شكاف دوباره پیشینی، وضعیت به مؤلف برند22
نظر به ابتدا در که فاصلهای میشود.23 برقرار مخاطبان
میرسیدقراراستازبینبرودیاکمترشود.البتهاگرچه
فعال خواننده گان و متن موقعیت مفهومپردازی این
اماتماموب24 راتوضیحمیدهد. درشبكههایاجتماعی
ایرانی وب مثال عنوان به نیست. اجتماعی شبكههای
تجربهتالیفدهسالهایراهمپشتسرشداردکهدرآن
نویسندگانیباناممستعار،بدونپشتوانههایاجتماعیو
ظاهریکهیکسلبرتیرامیسازد،درآنفعالبودهاند.
آنهارانمیشودباسازوکارمواجههباسلبرتیتوضیحداد.
یاری دیگری مفاهیم از که باشد احتیاج شاید بنابراین
بگیریم.بهاینمنظورمسئلهراازنگاهموریسبالنشوطرح

میکنیم.
بالنشوبرخالفسارتروفوکووبارت،اینسؤالرا
به را برایکهوچرامینویسم کهچگونهمینویسیم،
وضوحپاسخنمیدهد.اواصوالًنوشتنراامریناممكن
برایتصاحب )Blanchot, 1992:30(موقعیتی میداند.
آنچهمنطقاًمقدورنیست.آنچهدرسارترضرورتنامیده
یا »مرگ« به بالنشویی ترمینولوژی در میشود
»ناممكن«تبدیلمیشود.اینجاییاستکهراهبالنشو

ازسارتربهکلیجدامیشود.اگرسارتربهنحویباهنر
راهحلارائهمیدهدبالنشوادبیات)ماامادرمعنایعام
امكان ازهنرسخنمیگوییم(رابهعنوانعدم اینجا
معرفیمیکند.جاییکهبیراهحلیرابعنوانراهحل
میپذیریم25اینناممكنبودناگرچهواجدخصوصیت
سلبیاستدرخودنوعیآریگوییمستتردارد.بهاین
معنیکهمؤلفباپذیرششكستپیروزمیشود.این
و دارد بكتی طنین معاصر ادبیات در اگرچه گفته
فیلسوفیکهبهذهننزدیکمیشودنیچهاستامااز
است. کانت یادآور غیرمنتظره طرزی به دیگر سویی
البتهنهکانت»زیبا«.کانتواال.26کانتدرتامالتاش
دربارة»واال«،جاییکهبهنظرمیرسدازهمیشهازهنر
دورتراست،بهنكتهایاشارهمیکندکهمیتواندروشنگر
واال خوشایندی مكانیسم شرح در او باشد. بحث این
»ایدههای بر احاطه از مدام »تخیل«  که مینویسد
عقل«بازمیماندوشكستمیخورد.بهآندستدراز
میکندوواالمرزهایدسترسیاورامیشكند.)کانت،
177:1388(بهاینترتیبعماًلمادرمقابلبزرگیو
عظمتواالتحقیرمیشویم.اگراینگزارهرارهاشده
کانت نتیجهگرفتکه بگذاریممیتوانعجوالنه باقی
داردچندقرنزودترواردحوزةروانكاویمیشودوبرای
هنرریشههایمازوخیستیقائلمیشود.اماکانتادامه
میدهدوجملهراچنینتكمیلمیکندکه»انسانیت
درذاتخودشسربلندوتحقیرنشدهباقیمیماند«.
مكانیسم به مستقیمی ربط دیگر این )همان،180(
خوانشی در میتوان )اگرچه ندارد هنر مازوخیستی
آزادترربطغیرمستقیمشرابرقرارکرد(.درشرحیکه
کانتخودشبراینجملهمینویسدومامیتوانیماینجا
اینگونه تحقیر از لذت مكانیسم کنیم، تمرکز آن بر
روشنمیشود.اینما)بهعنوانفردانسان(هستمکه
ما یعنی بازیابیم. رادرخودمان اینعظمت میتوانیم
هستیمکهمیتوانیماینعظمترادریابیمودرمقابلش
کوچكی احساس جانور یک کنیم. کوچكی احساس
نمیکند،چوناحساستحقیرناشیازشكستازدرک
این به است. انسانی منحصراً ویژگی یک واال عظمت
ترتیبانسانیتسربلندمیشود.درعینشكست.)همان(
چیزیشبیهبههمینمكانیسمدرمقابلواالیپویا27
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نیزفعالمیشود.درآنجانیزترسمنشاءلذتمیشود.
البتهکانتترسبالفعلراازدایرهخارجمیکند.ترس
فرار دارد که آدمی است. نفس بقاء موضوع بالفعل
میکندوبرجانشنگراناستازواالدوراست.اماآن
ترسدرونیبالقوهنیزترسیانسانیاست.بازهمتحقیر
وجوددارد.امانهتحقیرسرکوبگریکهماراازانسان
مقابل در معیدانه زدن زانو )کانت کند دور بودنمان
بتهارامصداقواالنمیداند.آنترسبالفعلاستاز
دنیایاآخرتما()کانت،197:1388(بنابراینچهدر
احساسکوچكیدرمقابلآنچهعظیماستوچهدر
ترسبالقوهدرمقابلپدیدههایدهشتناکماعماًلاز
طریقتصدیقشكستنوعیاحساسزیباشناختیرادر
از بالنشو ترسیم رو این از میکنیم. کشف خودمان
وضعیتناممكنادبیات)ودرمعنایعامهنر(آنچنان
تفسیر در نیست. شاذ میرسد نظر به ابتدا در که
که است.چیزی نشسته واال جای در مرگ بالنشویی
باواالیکانتیقابلتفسیرمیکند مرگرادربالنشو
غیرقابلدستیابیبودنآناست.بالنشومینویسد:»ما
بهمرگخونمیگیریم.دربرابرمرگاهلینمیشویم.
مرگمفهومینیستکهبتوانبهآندستیافت.همواره
آمدنی بهچنگ اما است. قطعی است.حضورش آنجا
نیست.«)Blanchot, 1982:30(بایاریازدیدگاهبالنشو
برایبازخوانیکانت،مرگمارادعوتمیکندبهچیره
چنگاش به آنكه به میکند دعوت را تخیل شدن.
بیاورد.بهیکبازیکهسرانجامششكستاستدعوت
میشویم.مرگدعوتیبهفهممعنینیست.اگرچنین
)Blanchot, 1992:1(.بودبهچنگمیآمدواهلیمیشد
آنچهراکهبالنشودربارهمرگمطرحمیکندمیتوان

درقالبیکتعارضصورتبندیکرد:
-مرگوجودداردپسزندگیبیمعنیاست.

-مرگوجودداردپسزندگیمعنیدارد.
بهعبارتیدرمقابلقطعیتمرگهمهتجربههایما
بیمعنیاست.اماهمینقطعیتاستکهازطریقحد
زدنبرزندگی،تجربههایماراازبیمعناشدندرامتداد
ابدیت،رهاییمیبخشد.اینیکمفهومشهودیاست.
یعنیبایدباآنمواجهشویمتاقطعیتآنرادریابیم.
برایلحظهایمیدرخشدوخاموشمیشود.بخشیاز

ادبیاتجهانبهاینتجربهمیپردازدچراکهجهانهنر
ماراآمادهمیکندکهمرگراتجربهکنیم.اماتجربة
تعارضکه این دارد. تعارض خودش ذات در مرگ
ادبیات)وبهطورعامهنر(بهماتجربةمعنیداریعرضه
راتبخیرمیکند: نهایتهمةمعانی کندکهخود،در
بالنشوهمواره استکه اینمنظر از  »تجربةمرگ«.
میاناینتجربهوادبیاتهمبستگیبرقرارمیکند.در
رمانبازداشتمرگ28،راویمینویسد،برایاینكهمرگ
رانهنابود،کهموقتاًبازداشتکند.ازاینمنظرادبیات

بهطورخاصوهنربهطورعامدوکارکرددارد:
یک.امكانتجربهمرگرافراهممیکند.29

دو.مرگرابهتعویقمیاندازدیابازداشت)دستگیر(
میکند.امادرقطبدیگراینتعارض)مورددو(اینمرگ
 Blanchot,(استکهامكانیکتجربهمعنیداررافراهم
امتناع مورد در را تعارض همین بالنشو  )1982:175

نوشتنهمبهکارمیبرد.)Hill, 1997:43(نوشتن)وبه
طورکلیخلقهنری(تقاضایدستیابیبهورایزمان
نحوی به و آینده و گذشته تعلیق تقاضای مكان، و
خواستدستیابیبهبینهایتاست.اینخواستنهتنها
تمثیل در که طور همان بلكه نیست قرین توفیق با
دقیقاً این است. شكست قرین قطعاً میبینیم اورفه
مكانیسمیاستکهکانتبرایامرواالتوصیفمیکند.
میلبهدستیابی30وشكستنهاییتخیلبرایدستیابی
بهایدههایعقل.)کانت،1388:177(ازطرفدیگر
اصرارکانتبهاینكههیچپدیدهایمصداققطعیواال
و نامعمول تكرار فرط از گاه که اصراری نیست.
وسواسآمیزبهنظرمیرسدنكتةدیگریاستکهدست
نیزهمواره بازمیگذارد.مرگ تفسیر این برای را ما
جدلآمیزوسؤالکنندهباقیمیماند.امااگراینتطبیق
راهمینجارهاکنیمجایگاههنرروشننمیشود.31در
مقالةنگاهاورفهبالنشواینموضوعراازجهتدیگری
از تمثیلی که را »اورفه« وضعیت او میکند. مطرح
هنرمنداستاینگونهتحلیلمیکندکهاومحكومبه
اتمام به را بینهایت استچراکهمیخواهد شكست
کند. تمام است نشدنی تمام که را آنچه و برساند
بودن ناممكن بر میگیرد گواهی را اورفه سرنوشت
تعویق اینجا در )Blanchot, 1981( هنرمند. موقعیت
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یککارکرددوگانهپیدامیکند.بهاینمعنیکههم
که تضادی میدهد. آرامش هم و میکند مضطرب
میتوانازآنیکپارامتربرایتحلیلزیباییشناختی

استخراجکرد.
نقطة داریم. کار نقطهسرو دو با ما هم اینجا در
آغازین)مثاًلوقتیکهچشممابهتابلومیافتد(ونقطة
بر اما سارتر( تعبیر به زیباییشناختی )سرور پایانی
تبیین از را تعویق مفهوم اگر سارتر اصطالح خالف
بالنشووامبگیریم،اثرهنریازآنرولذتبخشنیست
کهمارابهلحظةسرورزیباییشناختیمیرساند.ازآن
رولذتبخشاستکهاینلحظهرابهتعویقمیاندازد.32
ازهنربهمعنایعام اینجا را)ومادر ادبیات بالنشو
صحبتمیکنیم(دراینحوزهمیفهمد.نوشتنبرای
بازداشت و دستگیری یا و مرگ انداختن تعویق به
بجای اگر حال شكست.34 به محكوم تالشی مرگ33.
مدل زیباییشناختی، لذت یا ارضا، بگذاریم مرگ
مفهومیمانبرایتحلیلیکاثرهنریتكمیلمیشود.
دراینمدلامابرخالفمدلهایمعمول،لذتهمدر
مؤلفوهمدرمخاطببهیکمیزاندرکاراست.هم
مؤلفوهممخاطببهتالشیمحكومبهشكستدست
میزنندبرایدسترسیبه»بینهایت«.بهجایبینهایت
تالش بهجای و کانت35 استعالیی ایدههای بگذاریم
بگذاریمتخیلیکهدردسترسیتاموتمامبهایدههای
کانت از بالنشویی خوانش یک میماند ناکام عقل
کانت واال،چون در تفاوتکه این با بهدستمیآید.
ما میجست طبیعت در را بالقوه مصداقهای
نمیتوانستیمچیزیدربارهخلقاثربگوییماینبالنشو
برپا دوباره را نظام همان کانت به بیاشاره که است
میکندواینبارخالقرانیزدرآنقرارمیدهد.این
گذاشتن کنار مشكل زیباشناسی از محتوایی تلقی
مخاطبراندارد.همهنرمندوهممخاطب،بهنحویبا
درگیرشدنبااثرهنریمرگرابهتعویقمیاندازند.
چوندرجهانیدرگیرمیشوندکهدرآنمرگموضوع

امتناعنیست.موضوعتعویقاست.
راهحلضمنیبالنشوکهدراینجابرایفهمپدیده
خواندنونوشتندرفضایمجازیازآناستفادهشد،به
فضایمجازی در نویسنده دریابیم که ماکمکمیکند

»چرامینویسد«وخواننده»چرامیخواند«هردوقصد
دارندبهنحویمرگرابهتعویقبیندازند.همچنینآنچه
بالنشودربارهناممكنبودننوشتنمیگویدبهماکمک
میکندبفهمیمنوشتندرفضایمجازیهمانقدرناممكن
واقعاً خلق، لحظة در نویسنده آن. از بیرون که است
بزرگ رمان یک باشد قرار چه مینویسد. چرا نمیداند
بنویسدچهقرارباشدیکیادداشتدویستکلمهایبرای
وبالگشخصیاشبنویسد.اکنوناگرپرسیدهشود»مؤلف
درفضایمجازیبرایکهمینویسد؟«،سؤالیکهآشكارا
یکسؤالسارتریاست.Sartre, 1948: 75(36(درپاسخبه
مناسبات در معنیداری تغییر چه دید باید پرسش این
تولید،مخاطبوتوزیعافتادهاستکهبتوانبهتبعآن

انتظارپاسخیمتفاوتداشت؟
یکنگاهایناستکهدرحوزهتولیدتغییرعمدهایرخ
ندادهاست)دستکمتغییریکهمدنظرسارترباشدرخ
ندادهاست(.استفادهازکامپیوتربرایساختهنردراین
مفهومصرفاًگسترشیکمیاست.یعنیهمانطورکهبا
پیشرفتشیمیبراینقاشفرصتهایفراهممیشودوبه
رنگهایتازهدسترسیپیدامیکند،تولیدنیزباامكانات
سایبریسادهترمیشود.ازاینمنظرماباپدیدهایصرفاً
جدید صرفاً هستیم. روبرو تازه38 مطلقاً نه و جدید37
که زمانی مثل گذشته، تغییرات ادامة در است تغییری
مدلتازهوپیشرفتهتریازیکاتومبیلبهبازارمیآیدو
مطلقاًتازهتغییریاستبنیادی،مثلاختراعماشینبخار.
بنابراینروشنکردنایننكتهکهتغییراتکارکردمؤلف
متناسب را ما انتظارات تازهاست، مطلقا یا صرفاجدید
از هایم39 مایكل که هنگامی مثال بهعنوان کرد. خواهد
استفانوایت40چنیننقلمیکندکه»واژهپردازادبیاترا
متحولمیکند«)هایم،48:1390(بهنظرمیرسدنوعیاز
شیفتگیراموردنقدقرارمیدهدکههرامكانتازةفنیرا
مالزمباتحولیکیفیومطلقاتازهمیداند.اینشیفتگی
)بهتعبیربهتر،تكنولوژشیفتهگی41(اصوالدرمواجههباهر
پیشرفتتكنولوژیكیمخاطبانخودشرادارد.همانطور
فراهم فرصتی موقعیتی چنین در تكنولوژیهراسان که
گوردن که کسانی آخرالزمانی. انذارهای برای میبینند
)گرام، میکند. یاد تازه42 الدهای بهعنوان آنان از گرام
تازه موقعیت از هراس طبل بر که کسانی )21:1390
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خواهندکوفتومدامارزشهاوخوبیهایدنیایقدیمرا
دوگانه این از پرهیز با اگر بنابراین شد. خواهند متذکر
)هراسوشیفتگی(بهسؤالابتداییبازگردیموبپرسیم
»آیادرفضایمجازیمكانیسمرابطهمتنومؤلفتغییر
کردهاست؟«درپاسخمیتوانیم بهآنچهزمانیدرفضای
نگوییم اگر کنیم. توجه بودهاست شایع ایران، مجازی
اولین،دستکمیكیازاولینشكلهایتولیدوتوزیعمتن
همگانیدراینترنت،ایمیلبودهاست.درایمیل،نامهاز
کارکردآشنایخودخلعوبهوسیلهایبرایتوزیعمتن
تبدیلمیشود.بازارسالنامههایالكترونیكیبامحتواهای
متفاوت)اعمازتوصیههایپزشكیوورزشیوحرفهای
پندآموزمتونزیبانویسیشده(.دردوراناوجاستفادهاز
دهه )اواخر متن توزیع برای وسیلهای عنوان به ایمیل
هفتادواوایلدهههشتادشمسی(تغییرکارکردیقطعی
رابهمانشانمیدهد.درتغییرکارکردنامه،ایمیلتبدیل
بهابزارارسالمتونیشدکهنویسندةاصلیشانمفقودبود.
امروزهباگسترشوب2اینشكلازتوزیعبهابزارکهای43
درچنین آیا اما منتقلشدهاست. همراه تلفن گفتگوی
موقعیتیبهمعنایبارتیکلمه،مؤلفمردهاست؟قطعاًدر
در ندادهاست. رخ مؤلفی مرگ بارتی معنای به اینجا
معنایبارتیمؤلفبهعنوانخدایپشتمتنپنهاناست.
امااگرمتنپزشكیباشدباسمتشغلی)یک اینجا در
پزشکدرهارواردبهعنوانمثال(واگرادبییافلسفی
باشد،بانامهایشناختهشدهازقبیلصادقهدایت،دکتر
داده اعتبار متن به فوکو میشل خود حتی و شریعتی
میشود.ازاینمنظرتفاوتیمیانحضورمؤلفباجهان
بیرونوجودندارد.درهمهآنهامؤلفبهقویترینشكل

درنقشپدرمتنحاضراست.
از عام )بطور مجازی فضای در نوشتن تجربه اما
از را دیگری تازهی موقعیت فرض اجتماعی( شبكههای
نظر به میکند. مطرح مخاطب از مؤلف شناخت حیث
میرسدیکوبالگنویسبرخالفیکنویسندهخارجاز
وب،میداندبرایچهکسانیمینویسد)وبهطریقاولی
توییتر(. یا پالس گوگل یا فیسبوک در نویسنده یک
بنابراینظاهرااودرپاسخبهاینپرسشسارتربهسادگی
برای بدهد: پاسخ میتواند کسی؟( چه )برای
دو بین باید موقعیت این تحلیل در دنبالکنندگان.44

)قرن میکند اشاره آن به سارتر که بنیادینی وضعیت
دوازدهموقرنهفدهممیالدی(واینوضعیتتازهنسبتی
عنوان )به مجازی فضای در نویسنده آیا کنیم. برقرار
کسی چه برای میداند کننده( منتشر نه و نویسنده
مینویسد؟آیادنبالکننده)فالوئر(همانمخاطببالفعل
است؟یکنویسندهپیشامجازیراابتدافرضمیگیریم.
روشن برایچهکسیمینوشت؟ صادقهدایت.هدایت
استکهاینجاحقنداریمروایبوفکورراباهدایتیكی
بگیریموپاسخدهیمکهاوبرایسایهاشبررویدیوار
بامشقت را بوفکور مامیدانیمکههدایت مینوشت.
زیراکسکردهوبرایدوستانشفرستادهاست.45ازطرفی
درک بالفعل( )مخاطبان هدایت دوستان که میدانیم
درستیازکاریکهاومیکردنداشتند.پسدرطرحدوباره
اگر مینوشت کسی چه برای هدایت که پرسش این
»برای که قبیل این از ادیبانهای پاسخهای بخواهیم
که دید خواهیم بگذاریم کنار را مینوشت« آیندگان
هدایتبرایمخاطبانینامعلومدرزمانومكانمینوشت.
اینمجهولبودنمخاطبانمحصولشكافیاستکهمیان
مخااطببالقوه)فارسیزبانانزندهدرهزاروسیصدوپانزده
بالفعل)دوستانهدایتومخاطبان هجری(ومخاطبان
نامههایش(ایجادشده.اینشكافکهامروزهبدیهیفرض
اینطور همواره یعنی است. مصنوع شكاف یک میشود
نبودهوممكناستزمانیدرآیندهنیزاینطورنباشد.این
تنهایی اصطالح به و میکند تنها را مؤلف که شكاف
هنرمندرااختراعمیکندوتبدیلمیشودبهیکعنصر
ذات در واقع در هنری، و ادیبانه شكوههای همة ثابت
ادبیاتوهنرنیست.تنهایینویسنده)یامؤلفاثرهنری(
به میتوانیم مثاًل برد. عقب تاریخ طول در نمیتوان را
همینسیاقاینسؤالرامطرحکنیمکهآیاحافظتنها
)توزیع کنیم توجه شعر توزیع مكانیسم به اگر بود؟
میگوید شعر کسی چه برای میدانسته او  شفاهی(
)مسئلهدراینجابههیچوجهسفارشدهندهاثرنیست(.
روشن است؟ میشناخته را مخاطبانش تک تک آیا اما
استکهحافظنمیتوانستهتکتکمخاطبانشرابشناسد.
پسچراعلیرغمشباهتصوریمیانابهامدرمخاطب
برای که نمیشود مدعی حافظ حافظ( و هدایت )میان
سایهاشبهرویدیوارمینویسد؟اینتمثیلپاسخقطعی
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امامیتواندروشنکندکهاینشكاف بهمانخواهدداد
برای حافظ است. نبوده ازلی شكافی مخاطبان میان
دنبالکنندگاناششعرمیگفت.حتیاگرتکتکشانرا
ندیدهبود.)موالناهمدرفیهمافیهازتمثیلدستدر
شكمبهگوسفندکردناستفادهمیکند.میگویدازشعر
مثل میگوید. شعر میهمانانش برای اما است منزجر
میزبانیکهدستدراحشاءگوسفندمیکند»منازشعر
بیزارم«)موالنا،1383،:8(پسزمانیبوده،کهشكافمیان
مخاطببالفعلوبالقوهاینهمهعمیقنبودهاست.بنابراین
اینشكاف مجازی فضای اکنون کهآیا پرسید میتواند
این به پاسخ برطرفکردهاست؟در را میانمخاطبان
ازاینحیث،میانوب1)که بایدتوجهکردکه پرسش
وبالگهامحصولآنبودند(ووب462)شبكههایاحتماعی
امایک تفاوتمعنیداریوجوددارد. پاگرفتند( درآن
وجود اجتماعی وشبكههای وبالگ میان اشتراک نقطه
داردکهمدنظرمااست.درهردوشبحدنبالکنندگان
قابلمشاهدهاست.اکنونسؤالسارترتحتاینموقعیت
جدیدقابلیتبازطرحدارد:»آیادنبالکنندگاندرفضای
مجازیمخاطببالفعلاند؟«یکوبالگنویسخوانندگانی
داردکهاگرچههمهشانرابهچهرهیانامنمیشناسداما
بهشكلیک لینکهاوجودداردکهمیتوان از مسیری
هم وبالگنویس یک کرد. مشاهده آنرا غیرشفاف خط
دنبال را او که آنان برای مینویسد. میهمانانش برای
میکنندوبرایآنانکهدنبالکنندگانشرادنبالمیکنند.
اگرقرارباشدبرایاینوضعیتنامیبگذاریممیتوانیماز
کنیم. استفاده نامعلوم معلوم- دنبالکنندگان اصطالح
دنبالکنندگانمعلوم-نامعلوموضعیتوبالگنویسرادر
توضیح مینویسد کسی چه برای که پرسش این برابر
میدهد.اماآیااینموقعیتکهازحیثدنبالکنندگان
متنهایی تولید به منجر است تازه مطلقاً موقعیت یک

مطلقاًتازهشدهاست؟47

2 .2. امکان زیبایی شناسی تازه در فضای مجازی
2. 2. 1. زیبایی شناسی متن در فضای مجازی

درتالشبرایپاسخبهاینپرسشکه»آیادرحوزه
متناتفاقزیباییشناختیتازهایرخدادهاست؟«فرضیه
بنیادینایناستکهاگرجایگاهمؤلفعوضشود)یابه

تعبیرفوکومكانیسمیکهبینمؤلفومتنبرقراراست
جابهجاشود(الجرممابایدبامتنهایمتفاوتیروبرو
فعال را ناشناختهای کهظرفیتهای متنهایی باشیم.
که بپذیریم اگر واقع در تازه. مطلقاً متنهایی کند.
مكانیسمرابطةمتنومؤلف)دستکمبرایلحظاتی(
تغییرکردهاستبایدمتنهایمتفاوتیتولیدشدهباشد.
به آنكه جز نداریم چارهای فرضیه این بررسی برای
متنهایواقعاًموجوددرفضایمجازیتوجهکنیم.در
صرفاً را مجازی فضای که متنهایی البته عرصه این
کنار کردهاست انتخاب عرضه برای محملی بعنوان
میاندو تمایزیجدی ابتدا عبارتیدر به میگذاریم.

گونهازمتنهامیگذاریم.
الف:متنهاییکهصرفاًدراینترنتعرضهشدهاند.

ب.متنهاییکهدراینترنتتولیدشدهاند.

میتوانشكلالفرابهعنوانیکتغییر»صرفاًجدید«
ازموضوعبحثکنارگذاشت.یعنیهمانطورکهباپیشرفت
لوور موزه به سریعتر بتوانیم ما است ممكن تكنولوژی
سمفونی یک از متفاوت اجراهای به آسانتر یا برویم
دسترسیپیداکنیم،فضایمجازیاینفرصترافراهم
برقرار ارتباط راحتتر آثار بعضی با مخاطبان که کرده
کنند.)Tribe, 2009:310(موردالفبیشتردررویكردهای
جامعهشناسانهبهزیباشناسیبررسیشدهاست.بهعنوان
بنیامین والتر بنیادین مقاله به میتوانیم مشهور نمونه
طور به مكانیكی«48 بازتولید عصر در »هنر کرد. اشاره
خالصهادعایبنیامینایناستکهامكانتكثیرممكن
وگستردگی تولید رادرشیوه تازهای استظرفیتهای
)29-18 والتر،1382: ـ )بنیامین کند. ایجاد مخاطب
جنبش»هنرمفهومی«قویترینشاهدبرایتحكیماین
بنیاناستداللیاست.کافیاستبطورتصادفییکجستجو
زنان، فراوانی به مثال و دهیم انجام هنر تاریخ کل در
سیاهپوستانیااقلیتهایگفتمانیدیگردرجریاناصلی
تاریخهنرتوجهکنیم.مثاًلببینیمتاهزارونهصدوشصت
چندزنبهعنوانهنرمندجریاناصلیدرتاریخهنروجود
داشتهاند.آشكاراستکهتغییردرشیوهتوزیع،بهتغییردر
شیوهتولیدمنجرشدهودرنتیجهمابازیباشناسیمتفاوتی
روبروشدهایم.)Koaspell, 2003:113(برایبررسیهمین
تفاوتدرزیباییشناسیشكلگرفتهدراینترنت،ازمنظر
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تغییرانتولوژیکرخدادهدرآنمامیتوانیمبپرسیم»آیا
اینترنتبطورانحصاریتغییریدرزیباشناسیمتنبوجود
آوردهاستیاتغییراتمحصولپیشرفتموازیتكنولوژی
دردیگرزمینههابودهاست؟«بهعنوانمثالبهدوکاراز
رضاقاسمی)داستاننویس(توجهمیکنیم.اولموردیکه
اینترنتبعنوانوسیلهایبرایعرضهاستفادهکرده از او
برای او بابل49ودیگریتجربههاییکه است.رمانچاه
نوشتنداستاندنبالهداردرفضایمجازیانجامدادهاست50
در محسوسی تفاوت کار شیوه دو میان بررسی در
که است دشوار البته دیدهنمیشود. کارها زیباشناسی
بتوانحكمقطعیدادامادستکممیتوانمدعیشدکه
درتشخیصکارمؤلف،دچاراشتباهنمیشویم.هردوکار
عناصرزیباشناختیکارهایمؤلفرابازتابمیدهند.اگر
در کلی بهطور آنها از یكی باید بود محسوس تفاوت
و میگرفت قرار مؤلف ادبی کارنامة از متفاوت جایی
است.هردو نشده اماچنین بازشناسیمیبود. غیرقابل
اینترنتعرضه نوشتهایکهدر ازپیش مورد)چهرمان
شدهوچهرمانیکهدراینترنتنوشتهشده(محصولکار
از فارغ این و اینجارضاقاسمی(هستند یکمؤلف)در
آگاهیما،ازخودمتونقابلدریافتاست.همانطورکه
ودر بازارشدند روانه نهایتهردودرچاپکاغذی در
بررسی بهتر مطالعاتی نمونه گرفتند. قرار هم امتداد
آنجاییکه از وبالگها مورد در اکنون است. وبالگها
از فارغ میتوان کردهاست فروکش حدودی تا موجشان
موج ابتدای در زمانی داد. پاسخ ابتدایی هیجانزدگی
بازسازیسازوکارهایجهان وبالگنویسیقبلازآنکه
با کند، تثبیت بیرون جهان با مطابق را آنها بیرون،
موقعیتیمطلقاًتازهروبروبودیم.تعدادزیادیوبالگنویس
متنهاییتولیدمیکردندکهنهشباهتیبهادبیاترسمی
امكانیک بود. ازحنسمكالمههایروزمره نه داشتو
بررسیجامعهشناسانهبرایبررسیاینمتنها)کهعمدتاً
درابتدایدهههشتادشمسی(تولیدشدندمهیااست.اما
اندازه همین نیست جامعهشناسانه که ما پژوهش برای
استنادکافیاستکهبهتفاوتاینمتنهاباآنچهماپیش
ازآنمیشناختیماشارهکنیم.ازآنجاییکهوبالگنویسان
)اغلبباناممستعار(متونیتولیدمیکردندکهنمیشدبه
سادگیتحتعنوانهایآشناطبقهبندیشانکرد،تحت

در میشدند. بازشناسی وبالگی، پستهای کلی عنوان
ما ذکرشد قاسمی رضا از که کاری دو برخالف اینجا
میتوانیمتفاوتمعنیدارراازتفاوتدرطبقهبندینوع
نوشته،تشخیصدهیم.کسیدررمانبودننوشتةرضا
قاسمیتشكیکنمیکندوآنهاهمدرامتدادنوعادبی
نوشتههای طبقهبندی برای اما میشوند شناخته رمان
مورداشارهدروبالگهامجبوربهجعلناممیشویم. البته
امروزمیدانیمپسازمدتیدوبارهنظمدرحوزةنوشتار
برقرارشد.نویسندگانتعدادیازآنوبالگهابهبازارنشر
رسمیواردشدندوتعدادینیزسرازرسانههایجریان
اصلیدرآوردند.اینجابهمفهومیکهبارتمطرحکرده
طریق از را بخش این پرسشهای و میشویم نزدیک

مفهوملحظةآزادیتوضیحمیدهیم.
بارتدردرجهصفرنوشتارآنجاکهدربارهانتخاب
تا میگیرد بكار را مفهوم این میدهد توضیح نوشتار
توضیحبدهدکهچگونههرمكتبتازههنری)وادبیبه
طورخاص(برایلحظهایمیتواندکدهایتثبیتشده
رابشكندوچگونهبهسرعتاینکدهاتحتیکنظام
)نوشتار(صورتبندیشدهوقابلتشخیصمیشود.در
تازه واقعشكستنهرساختاریبهسرعتدرساختار
به را مكتبها شكلگیری این میشود. صورتبندی
نحویهگلیتوضیحمیدهد)تز،آنتیتزودوبارهتز(.اما
میکند. روشن را بیرونی ساختار صرفاً توضیح این
چنانكهاشارهشدکانتدرتوضیحامرواال)نبردتخیلو
ایدههایعقل(درنهایتمكانیسملذترابر»شكست«
بنامیکند.51)کانت،174:1388-175(.تخیلمدام
توسطایدههایعقلتحقیرمیشودتادرنهایتمیبازد
)برخالفامرزیباکهدرآننبردمیانتخیلوفاهمه
دارد(. همیشهجریان تا ظاهراً آزاد بازی و است دائم
این کنیم استفاده آن از اینجامیخواهیم که نكتهای
استکهدرامرواالکانتمصداقیتعییننمیکند.عدم
تعیینمصداقبهایندلیلاستکهدرنهایتاینبازی
باشكستبهپایانمیرسد.یکزیباهمیشهزیبااست
اماواالمصداقیندارد.مابالحظهواالییسروکارداریم.
روشن بارت آزادی لحظه مفهوم با انطباق این اکنون
دارد. وجود آزادی لحظة ندارد. وجود آزادی میشود.
میانه از را داستانش که کنید فرض را وبالگنویسی
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و تجربهها زندگینامه، میان مرزی میکند. تعریف
رویاهایشنیست.تحتتأثیرکامنتهاقبلوبعدقصه
رادوبارهتعریفمیکند.وفضایهذیانیتازهایمیسازد
کهپیشازایندرنوشتارفارسیوجودنداشتهاستو
را نوشتههایش تمام عصبانیت لحظة یک در سپس
منهدممیکند.اینصرفاًشكلتازهایازعرضهنیست.
شكلتازهایازمتناست.بنابراینبرایلحظاتیامكانات
فضای در شده تولید متنهای در زیباشناسانه تازه
مجازیبروزکرد.اماچنانكهپیشازاینازتحلیلبارت
دربارهموقتیبودنآزادیدرنوشتارتازه،تأکیدکردیم،
اینامكانهابهسرعتدرمسیرتازهصلبشدوازبین
در وبالگنویسان انفجاری نوشتار تجربه اکنون رفت.
زبانفارسیصرفاًدرخاطرهجمعیخوانندگانشانحاضر
کدهای لحظاتی برای مجازی فضای  واقع در است.
سابقراشكستوبافورانیازخالقیت،ادبیاتاقلیتو
سخنگفتنازدرهمشكستگانوحذفشدگانمواجه
شكل هشتاد دهه در که وبالگهایی میان در شد.
گرفتندنویسندگانیازهمهاقلیتهایگفتمانیظهور
از تازهای ترکیبهای نیستند. دیگر اکنون که کردند
این نژادی. و قومی اقلیتهای تا جنسی اقلیتهای
بر نهبهعنوانیکحاشیه بار اولین برای نویسندگان
متنکهدرخودمتنمینوشتند.ظهورگوگلریدر52
)دراصطالحمتداولگودر(آنهارادوبارهبهحاشیهراند
وباظهوروب2وشبكههایاجتماعیوامكانمحدود
شدند. حذف اصلی جریان از همیشه برای نویسی53
گوگلریدردوبارهبهاینجریانفاقدمرکزیتمرکزیت
و شدن( مشهور و پسندیدن امكان طریق )از داد
به دوباره اقلیتها شرایط این در که طبیعیاست
اقلیتبودگیخودشانبازمیگردند.بهاینترتیبلحظه
از عدهای طوریکه رفت بین از و آمد بوجود آزادی
فعاالندرحوزةوبالگ54،درصددنجاتدادنشبرآمدند
)Derakhshan: 2015(ازسویدیگرباشكلگیریدوباره

مفهومسلبرتیوبازگشتبرندمؤلفبهوضعیتپیشینی،
»آیا پس شد.55 برقرار مخاطبان میان شكاف دوباره
شكافمیانمخاطبانبالقوهوبالفعلازبینرفت؟«در
پاسخمیتوانتأکیدکرد:»بلهوخیر«.یابااستفادهاز

تبیینبارت56پاسخداد:برایلحظهایازبینرفت.

ادراک زیباشناختی مخاطب در فضای   .2 .2 .2
مجازی

تقسیمبندیسنتیمیانمؤلفومخاطبدرفضای
مجازی،برقرارنیست.مادرفضایمجازیباکاربرانسر
وکارداریمکهبههماناندازهکهمؤلفاندمخاطببه
حسابمیآیند.همچنینتفاوتمحصلیمیانمؤلفدر
نقشخالقومؤلفدرنقشتوزیعکنندهوجودندارد.
چهبساکاربرتولیدکنندهازوجاهتکمترینسبتبه
این تمام باشد. برخوردار کننده توزیع کاربر یک
نقشهایآمیختهدرهمرامیتوانبهطورعام»کاربر«57
نامید.امادرعینحالمیتوانیکتقسیمصرفاًکاربردی
برایدرکواکنشورفتارکاربرانهنگامیکهمخاطب
مواجهة حوزة در داد. انجام مؤلفاند که هنگامی و
آثارهنریدرشبكههای با بهعنوانمخاطب کاربران
اجتماعینیزمیتوانپرسیدآیاتغییردرشكلمواجهه،
تغییریدرادراکزیباییشناختیایجادکردهاست؟برای
در مخاطب کاربران حسی بمباران به میتوان پاسخ
باعث که موقعیتی کرد. اشاره اجتماعی شبكههای
میشودآثارهنریبهسرعتمطرح،مصرفوغیرقابل
مفهوم از استفاده با میتوان را این شوند. استفاده
جهش داد. توضیح خستگی«58 »جهش خستگی
آثار فرمالیستی تحلیل در که مفهومیاست خستگی
هنریازسویاستفانپپر59مطرحمیشود.)هاسپرس،
105:1393(توضیحاوالبتهکاماًلریشههایفیزیولوژیک
دارد.مثالهایاوهمهحولهنرهایتجسمیوعنصر
رنگاست.تالشیبرایعینیسازیزیبایییشناسی.این
دربارهفضای عام بحث به میتواند آنجایی از تالش
مجازیمتصلشودکهماعماًلدرفضایمجازیامكان
مواجههبسیاربایکاثرهنریرابیشازفضایحقیقی
پیدامیکنیم.درواقعامكانبازنشرهندسییکمتن،
عكسیااثرهنریخودبخودزمینهسازجهشخستگی
میشود.مخاطبهنردرفضایمجازیگاهیالزمدارد
فیزیكی فعالیت یک به مثاًل و شود خارج قضا آن از
حقیقیبپردازدتادوبارهبتوانددرشبكهایپیچیدهاز
مواجهاتحسیباتصویروصداکاراییاشرابهدست
بیاورد.ازایننظرفضایمجازیپدیدهایمطلقاًجدید،
نیست.بلكهصرفاًکمیتمواجههراافزایشمیدهد.مثل
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یاسالنکنسرت اینكهمثالدرمحلسكونتماموزه
زیادباشدوباعثشودحساسیتمانرانسبتبهعناصر

هنریمحلهازدستبدهیم.
در را کاربران بعضی مجازی، فضای همچنین
موقعیتورودبهجهانتازه،وتجربةدرکدستاولاز
در دیگر یکبار آنها عبارتی به میدهد. قرار »تولد«
موقعیت این توضیح برای میآیند. دنیا به بزرگسالی
دو کییرکیگار سهگانه مراحل از دریفوس هیوبرت
مرحلهاولرادرتحلیلمواجههکاربرانبافضایمجازی
ابتدای بهکارمیگیرد.)دریفوس،92:1389(کاربردر
ورودبهفضایمجازیعرصةگستردهایازامكانهارابه
تمام از موقتاً جهان گویی میبیند. خودش روبروی
یک که جهانی شبیه شدهاست. تعلیق ضرورتهایش
اگر که مطلق آزادی یک میکند. تجربهاش کودک
به را ما باید کنیم استفاده سارتر تعبیر از بخواهیم
»تهوع«دچارکند.تهوعناشیازدرکامكانبینهایت.
به و نیست زاینده یا رهاییبخش لزوماً امكان این اما
یا شناختضرورتها مرحلة بعد، مرحلة دلیل همین
»اخالق«فرامیرسد.مرحلهحسانینزدکییرکیگار،
مرحلهایاستکهبایدازآنعبورکرد.اماهمانطورکه
در نمیکنند عبور آن از واقع درجهان هرگز کسانی
مقیم مرحله همین در کسانی هم مجازی فضای
میشوند.ازدیگرسوکاربرتازهواردبهجهانمجازی،
شباهتیباراویروایت»سلوکزائر«60دارد.مسیحی
سادهدلیکهبهدلیلسادهدلیاشبرایسلوکبرگزیده
میشود.برایکسانیکهتجربةشانبااینترنتبعداز
جهانی چنین بوده هوشمند تلفنهای شدن همهگیر
پیشرواست.دنیایعجایبیکهنظیردنیایکودکیا
زائر،درآنامكانهایسعادتازقبلسازماندهیودر
نتیجهمسدودنشدهاست.اگربخواهیمازتبییندریفوس
استفادهکنیم،همهاینمخاطباندرمرحلهاولمراحل
سهگانهکییرکیگارهستند.وایناحتمالدورنیستکه
و بمانند باقی مرحله همین در مخاطبان از بسیاری
هنگامیکهازنقشکاربرمخاطببیرونمیآیندودر
اینترنتدستبهتالیفمیزنندبهترول61تبدیلشوند.
ازاینمنظرمیتوانبرایبعضیکاربران)ونهمسلما
همةآنها(فضایمجازیرابهشهرپسازفاجعهتشبیه

کدهای هنوز و شكسته قدیم کدهای که جایی کرد.
جدیدشكلنگرفتهاست.)Plouge, 2009:190(بهاین
نتیجهخواهیمگرفت باشیم، بدبین اندکی اگر ترتیب
بالفعل یا ازمنظرفوکو، بامخاطب تغییررابطهمؤلف
ازمنظرسارتر،طبقپیشبینی بالقوه شدنمخاطبان
آنهاظرفیتهایرهاییبخشیرابرایبعضیکاربران
آزادکردهاستامااینرهاییبخشیبهآنشكلینبوده
کهآنهاانتظارشرامیکشیدند.اگرچهدراینمورد،
عجوالنه نمیتوان بدبینی و خوشبینی از فارغ
نتیجهگیریکرد.مادرپایانتاریخنیستیموامكانات
رهاییبخشمیتواندنهپشتسر،کهپیشرویکاربران،

بهعنوانمخاطبومؤلفباشد.

نتیجه
دراینمقالهماابتدامسئلهمؤلفراازخاللچند
پرسشبازخوانیکردیم.درجستجوییافتناینپاسخ
کهمؤلف)درمعنایعام(چراتولیدیاخلقمیکند.چرا
خلق دیگری چیز نمیتوانسته کرده آنچهخلق جز
کندودرچهصورتیامكانداردامكاناتزیباییشناختی
فوکو، سارتر، آرای منظور این به بگیرد. تازهایشكل
بررسی مؤلف کارکرد و چیستی محوریت با را بارت
کردیم.بدونآنکهلزوماًخودآنهامدعیباشندکهبه
دادهاند،دیدیمکهدرعمل پاسخ یكدیگر پرسشهای
مسائلمربوطبهمؤلفدریکفضاینظریبسته،دائم
تالش مقاله دوم بخش در میشود. بازطرح یا طرح
کردیمازطرقتجربهفضایمجازی،همانپرسشهارا
بر عالوه پاسخشان یافتن برای و کنیم طرح دوباره
و مؤلف مسئلة از بالنشو متفاوت تبیین از استفاده
پاسخهاییکهاوبهآنمیدهدفضایمجازیرادردو
قرار توجه مورد مؤلف منظر از مخاطب و متن حوزة
مؤلف مسئله در که بود این توجه این دلیل دادیم.
هموارهگمانهزنیبرایموقعیتیدیگرگونوجودداشته
همیشه تكنولوژیجدید یک باظهور ازطرفی است.
کسانیهستندکهمدعیانقالبهایاساسیشوندیااز
آنطرفاعالمکنندکه»هیچچیزتغییرنكردهاست«.
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دربارهیمسئلةمؤلف،فضایمجازیبهماامكاندادکه
آنگمانهزنیهارابهآزمونببریمودربارةفضایمجازی،
تغییرات که کرد فراهم را فرصت این مؤلف مسئلة
مورد هراس و شیفتگی دوگانهی از فارغ را احتمالی

بررسیقراردهیم.
نتیجهپایانیکهشایددروسعاینمقالهباشداین
استکهفضایمجازیدرابتدایشكلگیریمثلهر
فضایتازهایراهیبهخرجازفضایبستةجامعةصلب
اماهرچه فراهمکرد. ادبی یا وکدگذاریشدةهنری
گذشتاینفضابهفضایبیرونازوبشبیهترشدهودر
وب2وشبكههایاجتماعیانطباقبادنیایبیرونبه
باب بستهشدن انطباق این نتیجة رسید. کمال
فرصتهایزیباییشاختیمنحصربهفردفضایمجازی
بود.درتوضیحاینگشودگیوانسدادبهایدةبارتاشاره
انقالبیهشدارمیدهدکه شد.آنجاکهدربارةنوشتار
خاصیت و میگیرد قرار کنترل تحت زود خیلی
انقالبیاشراازدستمیدهد.طبقاینتعبیر،آزادی
فضای دارد. وجود آزادی لحظة صرفاً و ندارد وجود
لحظاتی برای باشیم محتاط اگر همدستکم مجازی
توانستاینلحظهرابرایشكلیتازهاززیباییشناسی،

ایجادکند.

پی نوشت ها

1. Antinomy

2. Style

3. Form

4.براینمونهنگاهکنیدبهپاسخسیدحسیننصربهالیوت
دیوتش.درآنجاتوضیحمیدهدکهدرخواستدیوتش
ازاوبرایاینكهبابخشیازسنتزیباییشناسیموجود
اینكه بجای کسی که است این شبیه کند همراهی
تالشکندهواراپاکیزهکندتوصیهکندبهماسکزدن

)رحمتی،186:1390(
5. Medium

6. Signe

7. Ecriture

8.مفهومنوشتاررابارتکمیجبریوکمیغیرجبری
میداند.برخالفزبانوسبککههردوکاماًلجبریاند
چون نوشتار ندارد گزینششان در اختیاری مؤلف و
انتخابدعوت به را نویسنده ازپیشموجود فرمهای

)21-14:1953,Barthes(.میکند
9. Le Morte d’Athour

10. Discourse

11.اصطالحنوشتاربارتیبادیسكورسفوکوییهمپوشانی
گفتمان کردهایم. برقرار نسبتی ما اینجا در اما ندارد.
اینجا در لیكن است. نوشتار از عامتر )دیسكورس(
شباهتایندوبرایتوضیحموقعیتکافیاست.فوکو،
نوشتاربارتیراازتحلیلادبیاتوهنربطورخاصجدا
میکندوسعیمیکندباآنکلتاریخانسانیراتوضیح
که بود شده وضع این برای بارت نوشتار اما بدهد.
عنصریاختیاریبرایتوضیحتاریختطورمتندرنظر

بگیرد.
12. Work-Text

13. Qu’est -ce qu’un  auteur ?

14.رجوعشودبهمقاله»مرگمؤلف«بارت.برایدریافت
اینتأکیدکهمرگمؤلفندایآزادیخوانندهاست.یک
تئوریمربوطبهخوانشکهگاهی)مشخصاًدراشارهبه
اتوماسیونسوررئالیستی(ایدههاییرابرای»خلق«هم

مطرحمیکند.
15. Science

16. Andy Warho

17. Interactive

18. Les Séquestrés d’Altona

19. Joie esthétique

20. Id

21. celebrity

22. Brand

23.-دراینمورداختالفنظروجوددارد.نمیتواننتیجه
قطعیگرفت.بهعنوانمثالنازلیکاموری،وبالگنویس
فعالدردورانوب1،اساساوب1راسلبرتیپرورمیداند
ومعتقداستازاینجهتوب2بهدلیلامكانگزینش
بحثهایی آن از این دارد. بهتری موقعیت مخاطبان
استکههردوطرفمیتوانندبرایمدعایشانشواهدی
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مناقشاتی چنین وارد ما پروژه این در کنند. معرفی
نخواهیمشد.صرفاًدرهمینحدکهخودمفهوممؤلف
بعنوانیکبرندوتبدیلشبهسلبرتیبینفعاالنعرصه

مجازییکمسئلهاستبرایماکافیاست.
24. web

25.بالنشومعجزهادبیاترانهزندهکردنالعیاذرکهجسد
باقیماندهاشمیداند.

26. Sblime

27. Dyna-mique

28. L’arrêt de mort

برای برگزیدهام را ناشونده اهلی واژة من اینجا در .29
تفسیرواالومرگ.همازآنروکهدرآننوعیتهاجم
وجودداردوهمازآنروکهنمیتوانباآنخوگرفت.
30. grasp

31.بالنشودرنسبتادبیاتبامرگبهسراغفرانتسکافكا
نویسندة هر از بیش شاید که که نویسندهای میرود.
دیگریبتوانردامرواالرادرآثاراوسراغگرفت.بالنشو

نیزمستقیماًسراغکافكارفتهاست.
سرور مكانیسم سارتر نظر از که داشت توجه باید .32
زیباییشناختیجنسینیستبلكهناشیازایناستکه
مخاطبآزادیاشرادراثربازمیشناسدوازاینکشف

مسرورمیشود.
33.موریسبالنشوعنوانکتابشراعمداًابهامآمیزگذاشته

است.
34.بالنشو،بازداشتمرگ:1977

35. Transcendental Ideas

Pour qui  ecrit-on?.36برایچهکسی؟پرسشاصلیفصل
سومکتابسارتردربارهچیستیادبیاتاست.

37. The merely novel

38. The radically new

39. Micheal Heim

40. Stephan White

41. technologyphilia/Geek

42. Ned Ludd

43. Application

44. Fallowers

45.صادقهدایت،هشتادودونامهبهحسنشهیدنورایی

پیشگفتار:بهزادشهیدنورایی،مقدمهوتوضیحات:ناصر
پاکدامنپاریس،کتابچشمانداز،1379.

46. Web1/web2

47. The radically new

48. The Work of Art in the Age of Mechanical 

Reproduction 

49.قاسمی،رضا،چاهبابل.نشرباران،سوئد.1999
50.قاسمی،رضا،وردیکهبرههامیخوانند،انتشاراتخاوران،

پاریس،2004
51.کانتاینمكانیسمرااینگونهتوضیحمیدهد:»احساس
عدمکفایتقوهمابرایحصولایدهایکهبرایماقانون
است«یا»واالاحساسرنجیاستناشیازعدمتوفیق

تخمینزیباشناختی..«)کانت،174:1388(
52. Google reader

53. protectation

54. Hossein Derakhshan,The Web We Have to 

Save,website: medium

55.دراینمورداختالفنظروجوددارد.نمیتواننتیجهقطعی
گرفت.بهعنوانمثالنازلیکاموری،وبالگنویسفعالدر
دورانوب1،اساساوب1راسلبرتیپرورمیداندومعتقد
مخاطبان گزینش امكان دلیل به اینجهتوب2 از است
ازآنبحثهاییاستکههردو این موقعیتبهتریدارد.
در کنند. معرفی مدعایشانشواهدی برای میتوانند طرف
در صرفاً شد. نخواهیم مناقشاتی چنین وارد ما مقاله این
همینحدکهخودمفهوممؤلفبهعنوانیکبرندوتبدیلش
بهسلبرتیبینفعاالنعرصهمجازییکمسئلهاستبرای

طرحبحثماکافیاست.
چگونه که میدهد توضیح نوشتار صفر درجه در بارت .56
ایدئولوژیبهسرعتهرفرمتازهایراازآنخودمیکندوبه
اینترتیبآزادیصرفاًدریکبازهزمانی)یکلحظه(باقی
میماندوهیچفرمدائمیرهاییبخشیقابلدستیابینیست
57. User

58. Fatigue mutation/habit mutation/the 

mechanized habit mutation

59. Stephen.C.pepper

60. The Pilgrim’s Progress

61. Troll
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