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Abstract 
The creation of a text could be the result of a 
desire for pleasure. This pleasure is felt both by 
the author of a text as he creates it and by his 
unknown reader. Pleasure may be the truth latent 
within a text, one which both the reader and 
author observe with satisfaction as part of the 
beauty of the text. Gadamer, a prominent 
contemporary philosopher regards truth and 
beauty as two indivisible factors within a text 
and particularly within a work of art. He believes 
pleasure is attained once the truth latent within a 
text is exposed. A photograph or picture, just like 
a pleasurable text, exposes its truth to that special 
spectator that manages to see that truth. Roland 
Barthes analyzes the pleasure attained from a 
photograph in his book Camera Lucida, devoted 
entirely to photography. Studium and punctum, 
two elements resulting in visual pleasure in a 
photograph were first introduced in Camera 
Lucida. These concepts can also be used to 
analyze pictorial (virtual) texts. 
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  هچكيد
لـذّتي كـه   . در پيِ خواست لذّت نيز باشـد  تواند يم خَلقِ متن

ي مـتن، در حـينِ آفـرينشِ مـتن، آن را تجربـه      پديد آورنـده 
ي متن، در قرائت ي ناشناخته؛ و لذّتي هم، كه خوانندهكند يم

لذّت متن، شايد حقيقـت نهفتـه در   . كند يممتن، آن را كشف 
ي نامعلومِ آن، و وانندهچه خ –هستيِ متن باشد، كه مخاطب 

آن را در زيباييِ مـتن،   – اش هياولبه سانِ مخاطب  مؤلفچه 
ــظّ   ــافتي، ح ــين دري ــاهده، و از چن ــمش ــرد يم ــادامر، از . ب گ

ي معاصر، حقيقـت و زيبـايي را دو عنصـرِ    فالسفه نيتر بزرگ
تفكيك ناپذير در هر متن و به ويژه در اثر هنـري دانسـته، و   

كـه در   دانـد  يمـ ط به آشكارگيِ حقيقتـي  دريافت لذت را، منو
  .متن نهفته است

عكس، به مثابه متني لذّت آفرين، آشكارگيِ حقيقت خـود را  
ي خويش، به نحوي منحصر بـه فـرد،   در برابر مخاطبِ ويژه

 –روالن بارت، لذّت عكس را در اتاقِ روشـن  . كند يمآشكار 
. كـاود  يمـ  –ي عكاسـي نوشـت   كتابي كه منحصـراً دربـاره  

استوديوم و پونكتوم، دو عنصرِ حظّ بصـري، در عكـس، كـه    
بـه سـاير    تواننـد  يم، شوند يماولين بار در اتاق روشن مطرح 

  .نيز، قابلِ بسط باشند) تجسمي(متونِ تصويري 

  واژگان كليدي
  .لذّت متن، روالن بارت، اتاق روشن، عكس، استوديوم، پونكتوم
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  ساز عكس، متنِ لذّتمقدمه؛ 
 يا گذشتهوجود مخاطبِ عكس، در برابر آن، به فهمِ . ها انسان ةترف است از زمانِ از دست يا بازمانده. عكس، يادگار گذشته است

هم كه  يا جذبهاما، لذّت و . گذارد ينمجز قبول رويداد آن در ذهن وي، باقي  يا چارهبودن عكس،  كه واقعي خورد يمگره 
ت آفرين بودنِ متن، از لذّ. آنچگونگيِ فهمِ مخاطبِ عكس است در برابر  ةهم بست، بسيار زديانگ يمخويش بر  ةعكس در بينند

ديگر، لذّت آفرينيِ عكس، معطوف به  يا جنبهاز . كند يمكه عكس، به مثابه اثر هنري، زيباييِ تصويري را مفتوح آن روست 
كاركردي كه عكس به طور خاص، بر . شود يم، گشوده اش نندهيبكاركرد منحصر به فرد آن است، در دنيايي كه مابينِ عكس و 

. كند يم، و آن را در چشمِ مخاطب، به جادويي مبدل "قاپد يم"عكس، نمود واقعيت را . دارد، و در ذات آن نهفته استعهده 
 "نمود"كند، تثبيت كردن  تواند ينمچه چشم به خودي خود هرگز ، آنكند يمچه دوربين آن". ساز است آور و لذّت و، خلسهاين جاد

را، از اين كه  نمودهااز  يا مجموعهدوربين، ... كند يم، جدا و حفظ نمودهايداد را از جريانِ دوربين، نمود آن رو. آن رويداد است
لذّت . ]75: 1380برجر، [ "دارد يمرا بال تغيير، نگه  هانآ، و كند يمديگر بدهند، حفظ  ينمودهابه طور طبيعي، جاي خود را به 

غير متعارف بودن كار عكس، از آن رو هم هست كه ما، نمودهاي بايد گفت، اين . آورد يمگونه است كه سر بر  عكس، اين
كه عكس، آن را بازتابانده و شايد  يا نمودهمعناي باز . ميكن يم، دريافت "ميفهم يم"عكاسي شده را بر حسب آن چه كه خود 

ور، هرگونه شناخت و نيز در اين حض. ما دارد در زمانيِفهمِ ما، ريشه در حضورِ . است كرده يمزماني هم، معنايي را حمل 
–را  نمودها، هاآن. كنند ينم، بر خالف حافظه، به خودي خود، معني را حفظ ها عكس". ، خود را به زمان نسبت خواهد دادليتأو

 يعملكردهامعنا، حاصل . كنند يم، عرضه هاآنفارغ از معنيِ  -ميشو يمقايل  نمودهابراي  معموالًاعتبار و ارجي كه ما  ةبا هم
به  تواند يم، كند يمچه روايت تنها آن. در زمان توضيح داده شود، و بايد رديگ يمعمل كردن، در زمان صورت . ادراك است ةقو

خاص با عكس، مفهومي گسترده و گاه  ةاما، ماهيت فهمِ عكس، يا به بيان ديگر، لذّت نهفته در مواجه. ]همان[ "ما بفهماند
، به فرايند عملكرد عكس در 2، در اتاق روشن1روالن بارت. ياري را به فكر واداشته استپردازان بس ناشناخته است كه نظريه

لذّتي كه در مخاطب ايجاد . شود يمدر اين فرايند است كه لذّت در متن و از آن ظاهر . پردازد يمبرابرِ مخاطبِ خاصِ خويش، 
نيرويي در عكس پنهان است، كه خود را در چگونه ديدنِ گويا، . آورد يمر خوانشِ عكس، سر بر، از رويكرد مخاطب دشود يم

 .كند يمعكس، ظاهر 

  
  عكس   ةحادث

چه در عكس، لذّت ؛ آنشود ينمبراي مردمان، خالصه  ييها عكسشيفتگي در برابر عكس، به عالقه، جذبه يا خواستني بودن 
است، كه در برش  يا حادثهوجودش، به تجليِ . ابدي يم، عكس هستي "حادثه"با . ، حادثه يا رخداد استنهد يمخود را بر  ةويژ
خاصِ عكس رخ  ةوقوع حادثه و دريافت آن، پيش از منطقي و عقالني بودنِ شناخت، امري است شهودي، كه در بينند. دارد
ست؛ حادثه، همان هستيِ زندگي ا. ابدي يم يا حادثهعكس است كه در عكس،  ةبايد عنوان كرد كه اين مخاطبِ ويژ. دهد يم

، و بدون آن، بخشم يمبا حادثه، به عكاسي هستي "، و به قول بارت، سازد يمنيك و دردآلود آن  يها حادثهذات زيستن را، 
، و در اين بين، عكس است كه با كند يمحادثه، عكاسي را عملي انساني و زنده . ]24: 1384بارت، [" عكسي هم در كار نيست

، واقعاً هيچ چيز ها روزنامه يها عكس":  ديگو يم، 3"سارتر"از قول  "بارت" .كند يمحفاظت  اين تولد، تولد حيات انساني را
چقدر هم هر. فرض كنم آنهامندي در  ي هستي، بي كه هيچ سويهكنم يم نگاهشانبه ديگر كالم، من . برايم ندارند يا يگفتن

كه من، دخالتي در  بي... اي ندارند شناسانه ي، راستي در عكس حاضرند، هيچ حالت هستنميب يمكساني كه عكسشان را 
هم نشاني از آدميت دارند، و هم ندارند؛  شيها آدمبرهوتي غم بارند، كه  ها عكسحادثه،  بي. ]34: همان ["حضورشان داشته باشم

ين تعريف، آدمي را كه ا(حضور نور  ةماند يباقعكس، اين واكنش نور و مواد حساس، و اين . هم تصوير آدمي هستند، و هم نيستند
 يها لحظه، ]23: همان [ "كنم يمافتاده، پرتوها را دريافت  ريتأخاز آن، به كنشي به "كه  اندازد يمِ بارت "عكسِ تماشاگر"به ياد 

ه، انگار به جاي بيننده، اين خود اوست كه مشتاقان. بخشد يم، و نيرو و جاني به او شكافد يممشتاق  ةتنهايي را در مقابل بينند
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ناگهان، "گونه كه  دار شود همان مست شود؛ جان؛ تا بدان بنگرد و از حضورش سرطلبد يمواكنش ناب مخاطب خويش را 
" ننديآفر يم ها حادثهاين همان چيزي است كه تمامي ... بخشم يمو من، جانش . دهد يم؛ به من جان كند يمعكسي در من اثر 

، در گفت و گويي مشتاق براي رهايي و مخاطبش، و عكس و نهد يم، بنيان اين امر، ارتباطي دوسويه را. ]34:  همان[
. كدام از طرفينِ مكالمه، در جايگاه اول خويش قرار ندارند ؛ پس از اين گفت و گو است كه هيچرنديگ يمبخشي قرار جان

ن مخاطبِ خاص، از تمامي اي ة؛ و عكس نيز، به واسطكند يمو هويتي را در آن كشف  ابدي يم يا حادثهمخاطب، در عكس، 
ديگر  ةهستيِ عكس، منوط است به ويژگي متـمايزش از هم 4.دار شده است اكنون، جان. گردد يمتصاوير ديگر جهان، متمايز 

  .نديآ يمتصاويري كه به سمت ما، 
مدن مخاطب، ربطي عكس، كه البته با وقوعِ حادثه و تجليِ آن يكسان است، ديگر به جذب و تكانه يا خوش آ "وجود داشتنِ"

عناصري ناهمگون است كه در هم جواريِ هم  ي عكس چيست، شايد متوجهاين كه حادثه. متكي است اش حادثهندارد؛ بل بر 
كه هيچ پيش  ييها عكسچه كه، در برابر . البته، اين به پيش فهمِ ما از عناصر نيز وابسته است. اند گرفتهقرار  -در عكس–

افقِ مخاطب "در شُرُف وقوع است، نداريم، كششي و حالي نيز نخواهيم داشت؛ چرا كه به هر حال،  آنها چه درة آنذهنيتي دربار
از پيش  يا مجموعهافقي كه . ابدي يماو سامان  يها تيذهنو پيش  ها يداوري پيش و موقعيت هرمنوتيكي وي، به وسيله

.  ]261: 1385واعظي، [" خويش است يها يداورآزمودن پيش قبلي وي است، و او، دايماً در حال  يها فهمو پيش  ها يداور
چريكي  ة؛ هيچ تصوري از امور مبارزدانم ينم اصالً"چريكي،  يها عكسهمچون  ييها عكسدر برابر :  ديگو يمبارت خود 

پذير خود به آن نا ، در عين شيفتگيِ وصفكند يماين مجالي است به گذر از اين نكته كه او، تالش . ]39: 1384بارت، ["ندارم
گنگ و احساس ناب را گوياتر كند، و به تمام عكاسي، به عنوان يك اصل كلي،  ة، از هر رهگذر، اين حادثاش ژهيوچند عكسِ 
از  كنند يمرا مجزا  هاآن، و حاضراند ها عكس؛ دو عنصر، كه در برخي رسد يمدر اين راستا، به دو تعريف خاص . سرايت دهد

  .نديگر تصاوير جها ةهم

  
  لذّت فرهنگي در برابرِ لذّت جزيي

دست هم  يها انگشتدر هر عكسِ خاص، كه شايد به تعداد . ساز، اما در تضاد، هستند استوديوم، و پونكتوم، دو درگاه لذّت
عنصر :  ندشو يمدو عنصر هم جوار درك  -نرسند و فقط، از ميانِ اين دو عنصر، پونكتوم را، آن هم در شرايطي ويژه دارا هستند

؛ بنابراين، همواره جزيي از يك كل است، كه شود يمحضور فرهنگ و آداب و سنن درك  ةاول، به مثابه يك كل، و به واسط
لذّتي زودگذر را باعث . رود ينمتر  ، از احساسي كلي، آن طرف"استوديوم"گذاري اين عنصر، ريتأثنوع . كند يماطالعاتي را ارايه 

در . ، آموخت، و هم شناساند"مرسومِ كلي يها قاعده"در  توان يمنوعي آموزش است؛ همه چيزش را ؛ و در حقيقت، شود يم
" هيچ هشياريِ خاصي اما گير و دو آتشه هم هست؛ البته بي توافق همه يا گونه"عكس، استوديوم عنصري است كه نسبتاً 

عكسي از طبيعت بيجان، ممكن است ". ضمني صريح و:  اند عكس مطرح يها داللتدر استوديوم است كه . ]42: همان [
داللت (گر آرامش و سادگي باشد  ؛ و ممكن است بيان)داللت صريح(را در داخل گلداني بر روي ميز چوبين نشان دهد  ييها گل

هم  يا يضمن ةاما اشار ها عكستمامي . ، تكيه دارددهد يمچه عكس نشانش داللت صريحِ، بر آن]. 55: 1385بِرت، [" )ضمني
، تماشاگر بيش از ظواهر چيزي دريافت نخواهد كرد، و عكس زند يمگر است يا حرفي  و بدون فهمِ اين كه عكس اشاره"دارند، 

و نيز، با فـهمِ داللت  ميگذار يمداللت صريح را زود پشت سر . ]57: همان ["را واقعي خواهد پنداشت، و نه تصويري از واقعيت
و ما را . كند يمي فرهنگ، معني ؛ چه كه داللت دوم، معاني را به وسيلهميبر يمدهنده هم  كانضمنيِ عـكس، لذّتي گاه حتي ت

اين فهم و  ةجا كه زميناما به هر حال از آن. را ها اشاره، ايماها، و ها چهره، ها حالتلذّت ببريم؛ معنيِ  هاآنتا از  سازد يمسهيم 
ما، استوديوم را به هر حال، درك كرده و . مند فرهنگ آداب:  يِ يك بسترِ موجهلذّت، بايد كه روشن باشد، نياز است به پادرميان

 ةاما داللت ضمني، گاه، چونان محملِ يك نكت. شود يممان، فهم  در نهايت، استوديوم، با هشياريِ مطلقِ. ميكن يمزود فراموش 
همچون  ييها ييدوتاكيد كند، كه چنين أت دارد يمرا بر آن  "بارت"؛ و همين است كه زند يمخويش را نيش هم  ةجزيي، بينند
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اين . بندي شده، و پركننده در فضا و زمان ندارند داللت صريح و ضمنيِ عكس، آن چنان هم كه بايد، حضوري مقيد، طبقه
  : ، تا معنا و مفهومي كه در ذهن هست، به پيش برودنديآ يم ها ييدوتا

چنـين  ...).  نوشـتني، /داللـت ضـمني، خوانـدني   /داللت صـريح ( ام كردهرا مطرح من در سخن خود، مفروضات مزدوج بسياري "
گـاه زبـاني را   . بندي را ، نوعي نيروي الزم براي طبقهام گرفتهمفهومي را از علم وام  يها روالگاه برخي  ؛اند يساختگ ييها تقابل

... اين داللت ضمني است ؛اين داللت صريح است ،محال است بشود گفت. پايبند آن باشم ،كه بخواهم تا ابد بي ،ام كردهسرقت 
يـك سرمشـق الزم    ريزيِ ؛ اين تقابل، براي طرحكند يماين كار چيست؟ خيلي ساده، اين كار، به گفتن چيزي كمك  ةپس فايد

  .]120: 1385بارت، [" است، تا معنايي خلق كنيم، و بعد بتوانيم آن را قلب كنيم؛ دگرگون كنيم
 "چيزي"، همان كند يمقطع  كامالًحضور دارد، كه البته، با حضورش، بودن استوديوم را  ها عكسدر اين اما عنصرِ دومي كه 

فهم  ة؛ همه چيز در دايرشود يماز معنا، درك  تر قيعم يا گسترههيچ وابستگي به  ، بييا يانجيمهيچ  است كه وجودش، بي
چيزي چونان استوديوم نيست كه ما،  "بارت"، از نظر "پونكتوم". ، رخ داده استيا حادثهسان كه گويي  آن هم بدان گنجد يم

، ديآ يماين بار،  اين عنصر است كه از صحنه بر "بل . با دانشي فراگير و تفكر منسجم خويش، آن را از صحنه، به دست آوريم
دار  پونكتوم يها عكس، دار نشان يها عكس. ]42: 1384بارت، [" كند يمانگار كه تيري از كمان برجهيده، و در من رخنه 

؛ كبودشان هم زند يمشان  ؛ نيشرود يمخويش را نشانه  ةكارا، عمق وجود بينند يا ضربههستند، كه پونكتوم شان، چونان 
و همچون . كند يم، آن گاه كه مرا، در نگاهي، با نگاهي مبهوت ]همان["برايم جان گداز هم هست"؛ اين عنصر دوم، كند يم

موضوعِ عكس باشد،  تواند يماستوديوم، "گفت،  توان يمدر نهايت . ندينش يمبرخاسته، بر فهمِ من،  –س عك –تيري از صحنه 
 تواند يماستوديوم، . عكس، بگويد و خوب، البته در ارتباط با عقايد و فرهنگ خويش ةبه وسيل خواهد يمهر آن چه عكاس 

عكس باقي  ةتنها استوديوم دارد، همه چيزش در داخلِ محدودهم باشد، اما عكسي كه  العاده فوقجالب، مورد توجه و حتي 
استوديوم عمل  ةتجزي ةو عنصر دوم، پونكتوم، به مثاب. ، بيرون نخواهد آمدجهد يم، و چيزي از آن همچون تيري كه بر ماند يم

استوديوم را  ةشياري، زمينمثل اين كه با ه( روم يمچه كه اين بار، من نيستم كه به دنبال آن . شود يمكرده، و موجب رسوخ 
و البته،  .]Batchen, 2009: 48[" كند يم؛ همچون تيري، مرا سوراخ شود يم، بل خودش است كه از صحنه خارج )فراهم كنم

مند و فرهنگي را بر  گير يا شايد بشود گفت آداب همه يا جاذبهصرفاً، "جزيي ندارند، و  ة، هيچ نكتها عكسبسياري از 
. استوديوم، از جنس دوست داشتن است و نه عشق ورزيدن. ]43: 1384بارت، ["پونكتومي در خود ندارند هيچ. زنديانگ يم

ناشدني، مكرر، آيا كلِ اين  برآمده از تن، سركوب". شود ينمبراي پنهان كردن نيازي كه برآورده ...! دوستت دارم...! دوستت دارم
سخن گفتن از اين واژه، از آن رو ضروري است كه، مانند ماهي مركبي كه نوعي فقدان نيست؟  ةكنند طغيانِ ابراز عشق، نهان

دوستت دارم ... شود يمگذاري بر آن، كتمان  ، ناكاميِ ميل نيز، در پوششِ افراط در صحهكند يممحو  نظرها، خود را از رنگشبا 
كند، مگر مادر را؛ و مگر خدا  معذب رديگ يمهركسي را كه مخاطب آن قرار  تواند يماين است كه :  يك خواهش است

 "بارت"خوردن است؛ احساس درد نمودن؛ حضور داشتن؛ داشتن و نداشتن؛  عشق ورزيدن اما، نيش. ]147: 1385بارت، ["را
  : ديگو يمخود 

دوسـت  / دوسـت دارم :  ه اسـت پيش پا افتاد يا قهيسلبسيار پهناور تمنايي دل آسوده، ميلي دم دمي،  ةاستوديوم، همان گستر"                      
مـبهم، گريـزا و    يها يدلبستگ نصفه نيمه را؛ از همان سنجِ يا اراده، دارد يم، تمنايي نصفه نيمه را به تكان وا ...استوديوم. ندارم

 "مناسـب "كـه يـك نفـر،     ييهـا  لبـاس ، و در ها كتاب، در ها يسرگرم، در ابدي يمولنگاري است، كه آدمي در مردم  يها كشش
  .]43: 1384بارت، [" اندشاند مي

 كامالً؛ چرا كه چارچوبِ لذّت و چند و چونِ آن بايد زديخ يممندي بر از فرهـنگ، دانـش، آداب. اكـتسابي است كامالًاسـتوديوم، 
مندي، همان فرهيختگي و همان به كار بردن دانش برترِ موجود، و به نوعي عاقل بودن، منطقي بودن  آداب. تشخيص داده شود

آن چيزهايي است كه در  استوديوم، همة! ين گونه دوست بدارمؤدب باش؛ اين گونه لباس بپوش؛ سينما برو؛ و نيز حتي، ا: ستا
به دليل (، امري پذيرفتني است يا عدهنقصانِ آن در اين است، كه اگر به ازاء مجموع . موثراندبخش، مفيد و  نظر اول، لذّت
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؛ فهمند ينمديگر، قاطعانه، هستند كه اين استوديوم را  يا عده، در مقابل، )رهنگشان در ف شرايط حضورشان، مصالحه
؛ و نقصان استوديوم در برابر پونكتوم هم در اين نهفته است كه، شخصي نيست؛ فراگير در يك اجتماع است، و رنديپذ ينم

  .دنيا ةهم پونكتوم اما، تنها براي من است؛ در. همين خود محدوديت فهم را به دنبال دارد
، برخاسته از آن است، و اين )شيها عكس(كه عكاس، براساس آن، اعمالش  ييها تينكردنِ من است، از  استوديوم، تجربه

است كه اعمالش بر آن  ييها تينآن  ة، تجربكند يمكه كشف عكاس را برايم ممكن "؛ چه كه استوديوم كند يمتداعي لذّت 
پس در استوديوم، بايد . دهد يمالبته كسب اين تجربه، توسط منِ تماشاگرِ آن عكس، رخ و . ]45: 1384بارت، [" استوار است

كه به  ييها كنشهدف عكاس در عكس رخ بنمايد، و يا مخاطب به هر حال آن را بيابد؛ به هر سو اما، استوديوم را در سنجِ 
برداري و تفسيرِ عكس، و شايد هم، در اين كارهايي كه توجيهي است براي عمل عكس :  ، بايد يافتشود يم "وصل"عكاسي 

ابهامي هستيم كه  ة، ما در كشف و تعريف واژه به واژنديآفر يمعكس، چون گاه ابهام . توجيه و شناسايي، لذتي نيز نهفته باشد
 يها عكس، و گاه در ماند ينماما، در آن نقطه فقط  شود يمابهام، البته از استوديومِ عكس شروع  ةگستر. نديآفر يماو، 

اقتباس انجام شده، . كنند يم، از نماها اقتباس ها عكس":  اين ابهام، در ذات عكاسي نهفته است. گردد يمخـصوصي، مـتجلي 
برداري  تمام روي دادهاي عكس. ابدي يمكه در معناي هر عكس، انعكاس  شود يم، و سبب گسيختگي آورد يمشكاف به وجود 

يگزين مداومت با روي داد، آن گونه است كه موجوديتشان، جا هاآنكه ارتباط شخصي  ييها عكسبه جز  –شده، ابهام دارند 
برجر و [" كنند يمرا مخفي  ها عكسداد عكس، ابهام ، به منظور تشريح رويها واژه، با به كارگيري معموالً – شود يممفقود، 

دانايي،  ةلذّتي است كه از تعاريف برآمده از گستر. ز استسا بخش و چاره ، لذّت"اغلب"عملِ كشف ابهام، . ]121: 1383مور، 
و گاه چونان زخمي برآمده از عكس، آن را . و البته، ابهامِ عكس، در نهايت، اغلب، سر جاي خود باقي است گردد يمحاصل 
  . انگيز داردبخش و شور پونكتوم، هماره سوزشي لذّت. كند يمدار  نشان

جا شروع شده و ي شوق معلوم است؛ از اينست؛ همهشده؛ انتهايش معلوم ا شوقي اما هدايت. شوق است ةاستوديوم، برانگيزند
اين همان شوقي است كه دسترسي ما را به پونكتومِ ... در نهايت، اين جا هم فروكش خواهد كرد. اين، روند اشتياق است

ماني است كه تمام مردمِ ديگر را حتي، از و نيز، ه. فرهنگي، گرفتاريم يا هيالچرا كه در . عكس، دشوار خواهد ساخت
شوق استوديومي، . شوقي منطقي است ةاين شوق، برآمد. احساس آن، محروم يا لحظه، و يا حتي الاقل )پونكتوم(فهميدنش 

ديوم آن چه با استو":  سدينو يمبارت . مان يمنطق، در احساسات ها انسانما  ةشوق و اندوه روزمر. روزمرگيِ شوق و اندوه است
پونكتومِ عكس، از جنس عشق ورزيدن . ]45: 1384بارت، [" ، هرچه هست، شوق و اندوهم نيست؛ هرگزشوم يممتصرف 

؛ شما را از دهد يم؛ شما را تغيير كند يم؛ در شما رسوخ كند يم؛ عشق حمله ديخواه يمنه به آن صورت كه شما "است، اما، 
ديد كننده و در عين حال هنفوذ شخصي، چيزي خطرناك، ت... دهد يمالي قرار ؛ شما را در حالت انفعآورد يمخودتان بيرون 

  .]Batchen, 2009: 49[ "العاده فوقشديداً لذت بخش؛ چيزي 
لذّت  ها دادهما به هر حال، براي داناييِ بيشتر، از كسب ( كند يماستوديوميِ خود، ارايه  ةاطالعاتي كه به هرسو، عكس در جذب

، اگر هم اطالعي از ها داللتاين . صريح و ضمني آن، هويدا شوند يها داللت، تا طلبد يما در جزييات خود ، دقتي ر)ميبر يم
را  هاآن، نديآ يمبنديِ آن، به عنوان اطالعاتي كه از سوي عكس، به سمت ما ة عكس و پيكرمطالع ةنداشته باشيم، به وسيل هاآن
مند  خود با جهان، آداب ةما، به دانستنِ بيشتر محتاجيم تا در رابط. گردند ينمباعث اما به هر حال، جذبي را در ما . ميريگ يمفرا

، و قادر به ارضاي كند يمبه يك رشته چيزهايي مجهزم ". دهد يمرفتار كنيم، و عكاسي، اين عطش را به خوبي پاسخ 
، لذتي را نيز در ها دادهبرخي از اين . ]46: 1384بارت، [" به مـني كه دوست دار دانايي است. وارگيِ خاص خود من اسـت بت

از آن چيزي كه هست و كُل است؛ و اين  دهد يمآموزش دارد، و اطالع  يا جنبهدر نهايت، استوديوم، بسيار . كنند يممن ايجاد 
نيز در  تر قيعمرساني اما، در  سطحي  اين اطالع. كند يمآن كل، توضيحش داده، و يا توصيفش  ةعكس، چونان جزيي از پيكر

، دهند يمچه به دقت، نشانش ، گاه از آنورزند يم، در چارچوب فرهنگي كه بدان اصرار ها عكسكه چرا. دهد يمبرابر عكس روي 
، و آن را در خود، چونان رويدادي پروراند يماست كه اغلب، آن را در ذهن مخاطب  يا دهياجا كه عكس، حاويِ آن. روند يمفراتر 
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تماشاگر . مخاطب است ةتوجه خود قرار داده، احساس زيست ةچه عكس، نقطاينجا، آن. دهد يمايشش برداري شده، نم كه عكس
  . ابدي يمباز  –را  ستنشيزحواس معطوف به  –عكس، در برابر آن، زندگي خويش را 

 يها سعكاغلب  –سويه  عكسِ تك. گي خاصي، هستند سويه چونان تك  -استوديوم عكس  - "سر به راه عكس يها جاذبه"
و هرگز . ]59: همان [" زند يمو اين، معناي سر راست ظاهري است كه تلنگر "عاطفي نخواهد آمد،  ةبه كار ضرب –جهان 

، پونكتومي نخواهد داشت، كه پونكتوم، در عكسي كند ينمپس چون آشوبي به پا . سازد ينممجذوب، پريشان يا اندوهگين 
بارت . هستند ها ينگار سويه، هرزه عكس تك ةبهترين نمون. ماند يمم زده، در خاطر عكاسي را بره ةهست، كه روزمرگيِ هر روز
به نظر بارت، ". سازد يم، متمايز 6نگار را از عكس هرزه5گرا  كور، همان چيزي است كه عكس كام ةمعتقد است كه حضور نقط

. كه يك پونكتوم، وجود داشته باشد دهد يمجويي، زماني رخ  چنين تصويري، استوديوم خالص است؛ در حالي كه لذت
؛ بيننده كند ينمنگاري، به طور معمول، يك تصوير خود بسته است؛ حاوي لذّتي سطحي است كه قاب خود را ترك  هرزه

توسط آن لمس  تواند ينمآن را از طريق نوعي توجه، ستايش نمايد، اما، هرگز نخواهد توانست كه آن را لمس كند، و  تواند يم
 تواند يم، هيچ پونكتومي ندارند، و نهايتاً هانياكه  كند يمكيد أو به همين دليل هم ت. ]Batchen, 2009: 31[" شود
؛ كشد يمگرا، بيننده را از قاب، بيرون  بر خالف، تصوير كام. برند يمكننده باشند، و به همين خاطر هم زود، حوصله را سر  گرمسر

 . دهد يمجاست كه رخ ة جزيي، ايننكت ريتأث. دينما يمخارج از قابِ خود، در وي نفوذ ؛ و رود يمخيالِ سر راست وي را نشانه 

  
  كورِ لذّت خصوصيِ مرگ ةپونكتوم، نقط

اما عكاسي، . شده، رسمي، بزرگ و فرهنگي هم بود؟ نقاشي مانست، كه آن، براي بشر، شناخته عكس، در گذشته، به چه چيز مي
جا كاويدني است، با نقاشي، كه محصول هنر در يك پونكتوم عكس، كه اين اصالً. ستبه داليل متعدد، همچون نقاشي ني

به نظر من، پيوند " كند يم، بر خالف، عكاسي را با تأتر مقايسه و عنوان "بارت"اجتماع و سنت است، چه سنخيتي دارد؟ 
در تضاد . تر در تضاد و تشابهي ويژه استأت عكاسي با. ]47: 1384بارت، [ "عكاسي با هنر، نه از طريق نقاشي، كه با تأتر است

؛ تصوير، ضرورتاً غيابِ آن چيزي است كه عكس، سوداي نشان دهد يمرا نشان  ها تناست چون، عكس همواره بازنمود اشياء و 
 هاآنبازنمود و نه  ها تن، )سينما، نقاشي(تجسمي  يهنرها ةسواي هم«تأتر اما، جداي از عكاسي، و . پروراند يمدادنش را در سر 

آن را به  يتوان ينمقائم به ذات است؛ تو . ه امكانبتن در تأتر، هم قائم به ذات است، و هم مشروط . گذارد يمرا به نمايش 
مشروط به امكان است؛ تو ممكن است بتواني آن را به تملك خود درآوري، چون فقط بايد جنوني آني ... . تملك خود درآوري

بارت، [" كني "لمس"تا روي صحنه بپري، و آن چه را كه اشتياق تو را بر انگيخته، ) در تَوانِ تو هست و اين(به تو دست دهد 
مسلم؛  يا كهيدارد؛ مشابهتي خاص در محتوا؛  –يا تأتر با عكاسي  –اما، عكاسي، تشابهي عميق هم با تأتر . ]107: 1385
عكاسي،  بنيادين، با مرگ ارتباطي تنگاتنگ داشتند؛ و يتأترها. از راه مرگ:  كه عكس، به هر حال، در خود دارد يا حادثه

قابل توجه،  ةنكت. ]48: 1384بارت، [ "مينيب يمكه زيرش، مرگ را، ] است[ يا شده آرايش ةشدي منجمدكنايتي از چهره«
داق، بر مخاطب خود آور بودن مرگ است، كه چون در عكس، ديده شود، و احساس گردد، اندوهي ويژه را در تمنّاي مص دلهره

كيدي دو أخود، ت ةكه عكس، با اراي –مرگ در عكس، و پراكندگيِ آن در هنگام رؤيتش  ةآيا حضور هموار. كند يمتحميل 
نشان از پونكتومي است  -، هميشه درگير است اش گذشته؛ كه عكس، با "نيست"كه ديگر  دهد يمچندان، بر مصداقي نشان 

عكس، ارتباطي مستقيم با مرگ . در نظر دارد "بارت"ظريف اما، مرگي است كه  ةآن است؟ نكتكه بارت، در پيِ معنادهي به 
عكس، همچون متني . گردد يمخود، آشكار  ةآن پنهان نموده، بر حسب خوانشِ خوانند يها هيالدارد؛ اما مرگي كه خـود را در 

  .ماند يمكه، واكنش مخاطب در برابر عكس، باقي ؛ و البته ندينش يمخواندني است، كه مخاطب آن، به گفت و گو با آن 
، 7"آندره بازن"چه اين، از آن روست كه آن. گذارد يمعكس در برابر مخاطبِ خويش، آن را در تقابل با سينما نيز  ةزنند لذت نيش
سينما،  ةتحليل خود درباربازن، در . ، به نوعي ويژه با پونكتوم عكس، در ارتباط استنهد يمدر هنر سينما، نام  8كور ةبدان نقط
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كه در سينما، بازيگري كه حتي از صحنه و قاب خارج  كند يم، و عنوان برد يمدر صحنه نام  "ي كورنقطه"از حضور اين 
چرا كه . معتقد است كه سينما قدرتي دارد كه عكاسي، در نگاه اول ندارد "بازن". دهد يم، باز به زندگيِ خود ادامه شود يم

آن  ةاست، و بنابراين، همه چيز در داخل قاب نيست، و خارج از محدود 10نيست، بل يك ماسك 9او، يك قاب صحنه، از نظر
جزيي در  يا نكتهاما . نامد يم "ي كورنقطه"، اين تداوم ناديدني را "بازن". دهند يمهم اشيايي هستند كه به حيات خود ادامه 

، از اين مطلب "بارت"آن است، و  ةدر امتداد قاب و خارج از محدود اين برداشت هست، و آن، پويايي آن چيزي است، كه
كه داراي يك استوديوم خوب هستند، به  هاآن، شامل رميگ يمحاال كه در برابر هزاران عكس قرار ... " ديگو يماستفاده كرده، 
بارت، . "رديم يم"، كامالً ديآ يم؛ هر آن چه داخل قاب است، زماني كه از قاب بيرون كنم ينمكوري احساس  ةهيچ وجه نقط

خوب است؛ تصويري كه  ةعكسي كه استوديوم خوب دارد؛ قصد و نيت خوب دارد؛ داراي ايد:  كند يمعكسِ بد را چنين تعريف 
او با استفاده . دهد ينمخوب آماده شده، همه چيزش، در داخل قابش، مهياست و در جريان، و خارج از قاب، به زندگيِ خود ادامه 

سازيِ خشونت ، بل از تصويرزند ينم؛ از مرگ داخل قاب يا نمايش خشونت حرف كند يم، از خشونت استفاده "رديم يم"لغت  از
از زماني كه عكس، استوديوم خوب دارد، ولي هيچ پونكتومي . كند يمبراي چيزي كه نمايش دادن، بدان مشغول است، استفاده 

، كه كند يمبنابراين، پونكتوم، همان كاري را . شود يمكور هم ايجاد  آيد، يك نقطة كه پونكتوم به وجود به محضي اما. ندارد
  .]Batchen, 2009: 50[" خويش ةسينما، با بينند

  
  كنندهگير پونكتوم، به مثابه كشف لذّتي غافل

در عدسي خيره شده،  كه سوژه، ناخودآگاه رود يمبرداري، تا بدان جا پيش  گيري، در حين عكس گاه كه غافل آن شود يمچه 
غافل از اين امر؟ عكس، همچون سندي از اين غفلت است؛ تو گويي اين بار،  كامالًبرداشته شده، خودش اما،  عكسش

ابزار دست عكاس نام  نيتر مهمگيري، به عنوان  اما از غافل "بارت". كند يم 11صحنه را قاپيده و دوباره ارايه تر واضحتر،  نقاب بي
است، و حسابش از پونكتوم عكس،  ها عكستكانه، حاصلِ غافلگيري در اين گونه . بدان سرپا است اصالًعكاسي  ؛ انگاربرد يم

: 1384بارت، ["عاطفي است يا ضربه، كمتر به كار )با پونكتوم متفاوت است كامالًكه (عكاسي  ةتكان"آخر، . سواست كامالً
، گردد يمكه عكاس، به عنوان شگرد كارش، بدان متوسل  يا يريگ افلاز غ كامالًگيريِ خويشتن در برابر عكس،  غافل. ]49

منطق و  ةغيبت قو. عقل ةگيريِ تماشاگر، كنشي است در برابر عكس؛ در برابر سكوت و خاموشيِ به يكبار جداست؛ غافل
به  –خويش را  ةاگرِ ويژتماش – كند يمگير  پس عكس، غافل. سازد يم "گير غافل"استدالل، به ناگاه، ما را در برابر عكس، 

گيري،  باز كند؛ و نيز عكس، در غافل اش نهفتهوي را بر پونكتوم  يها چشمافتاده در برابرش؛ تا در اين جريان،  ريتأخكنشي به 
كننده است كه، ما، از گير عكس، وقتي غافل". جا، عكاس، دليلي را بر عكاسي خويش، دست و پا كند، تا اينشود يمانداخته 
عكاس، در پيِ ":  ديآ يمگيريِ ما، امري است كه از جانب عكس بر  و اصالً غافل ]51:  قبلي["خبريم گرفته شدنش بي چراييِ

 يا بهانه؛ زيرا، جهان را تنها ديجو ينماو اين حاالت را در جهان خارج . اند نداشتهحاالتي از اشياء است، كه پيش از اين وجود 
آوردنِ  شكار است كه در آن، عكاس و دوربين، براي به وجود يا گونهعمل عكاسي، ... ن حاالتبراي به وجود آمدنِ اي انگارد يم

اند، غير  كه تاكنون، ديده نشده ييها تيموقعاين عمل، شكار حاالت جديد اشياء، . شوند يمكاركردي نامريي، با يكديگر تلفيق 
گيري كه  گيريِ عكس، به دو گونه خواهد بود؛ غافل غافلبدين نحو، . ]49و  47: 1387فلوسر، [" و اطالعات است ها ممكن
رؤيت عكس، در  ةخلس. نهد يمگيري كه خود عكس، بنيانش را به شگفتي تمام، بر  حضورش، نبوغ عكاس است؛ و غافل أمنش

ز است از متماي كامالًگير شـدن در مقابلِ عكس،  تماشاگر در برابر غافل يها كنش. دهد يممواجهه با دومي است كه روي 
جا، پونكتوم، اين. ن در برابر آن استاز آن، و لذت بردن و مات ماند "بازديد"ي بيننده، نوعي كه عكاس، ايجاد نموده و وظيفه

گيري  شوقي برآمده در برابر پونكتوم عكس؛ چون، غافل. هم هست "عكسِ عزيزمان"شوق و اندوه ما، بهت و خيرگي در برابر 
  . است و بهت از آن برخاسته
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تمامي اين ". كند يمپيچي ه در هنر، كهنه شده در زندگي، سربرداشته شدنش، از تمامي رسوم ماند ةعكس، از همان لحظ
و چه بسا، نگرشي . ]51: 1384بارت، [" )بانديغركه به همين خاطر هم به چشم ( نهند يمة سرپيچي سر، بر قاعدها يريگ غافل

، حصولِ خويش از همان دينما يمت به ساير هنرها در نمايش خويش در بيننده ايجاد كه عكس، در تفاوتي كه بس شگرف، نسب
اكنون، . است كه قانونِ هنر را، روزمرگي زيستن را در خود مستهلك نموده، و به زير پا انداخته است يا هياول يها يچيپسر

گرا، كشف  اخالق ة؛ توسط مخاطب فرهيختزداندا يماست كه عكاس، بدان چنگ  يا يريگ غايت عكاسيِ روزمره شده، در غافل
كند؛ اما نه شوقي،  اش زده و شايد هم در نهايت، شگفت. نشاند يمدر وي  -استوديوم وار  -؛ و اين كشف، حظّي و لذتي شود يم

  . ، نخواهد داشتيا ضربهو نه اندوهي، و نه 
  

  لذت خصوصي، و هستي مخاطبِ عكس
با اين حالي كه آن، از قبل، در عكس (، كنم يمن، مخاطبِ خاصِ عكس، بدان اضافه پونكتومِ عكس، همان چيزي است كه م

بر يك  كند يم، اين، داللت كنم يماز طرف ديگر، اين، در واقع همان چيزي است كه من به عكس اضافه "). وجود داشته است
با اين حال، آن چه . ديآ يمالق عكس به حساب ؛ كسي كه به نحوي خكند يمفعال، كه چيزي را به آن اضافه  العاده فوق ةبينند

به وضوح، بارت  .]Batchen, 2009: 52[" جا وجود دارد، چيزي كه در عكس هستآن، چيزي است كه از قبل، كند يماو خلق 
، به  -دهبينن -كه در آن، خواننده  دهد يم، و نوعي از مطالعه را خطاب قرار آورد يماز خلق عكس در برابر مخاطب، پا به ميان 

تضادي است كه آن را  ةدهند در ارتباط با عكاسي، اين مسئله، نشان". شركت دارد -عكس –طور فعال در بازآفرينيِ متن 
، ..."انفعال فعال"اين . كند يمجا حضور دارد، كمك ، كه در ديدن چيزي كه از قبل آن13؛ يك ديد فعالمينام يم 12انفعال فعال

اين مفهوم را ] پس... [ديآ ينماز قبل، در دنيا وجود دارد؛ چيزي كه تنها يك تصوير به حساب  نوعي تماس است با چيزي كه
  .]Ibid["دهد يم، و او، به من، جاني كنم يممن، آن را جاندار : ميفهم يمچنين 

 درويشتنم را و بنابراين، حضور خ. عكس، تنها مخاطبِ آن هستم ةويژ ة، به عنوان بيننديا جذبهپس من، در برابرِ چنين 
لمسِ  –برداشتي نسبتاً شهودي از آن دارم  – فهمم يم؛ و از آن رو كه خويشتنم را كنم يمرويارويي با عكس، مدام ورانداز 

ديد كه شرح و  توان يمپيداييِ پونكتوم، براي من، چندان دشوار نيست، و بيانش اما، در گرو گذشتن از حصار منيت من است؛ 
محتاطانه، هر  كامالً، در كالمي "بارت". شرح و تفصيل مصداقي است كه تنها براي مخاطبي ويژه وجود داردتفصيلِ پونكتوم، 

، پونكتوم، يك ها وقتبيشتر ":  سازد يم، عنوان كند يمويژه، از خويشتنِ خويش دريافت  يها عكسآن چيزي كه در برابر اين 
از پونكتوم، به نوعي، تفويض خويشتنم  ييها نمونهبه دست دادنِ از همين رو، . ناتمام ةجزيي است؛ يعني يك ابژ ةنكت

به جايي،  –كه هستم  - جا ، چيزي نقش بسته است؛ مرا از ايناز عكس، قسمتي از آن يا گوشه. ]61: 1384بارت، ["است
به  اش خاطرهر درون من، د دانم يم، اما اكنون، از بيان آن عاجزم و فقط ام كردهمطمئناً آن جا را زماني درك . كند يمپرتاب 

، 14"ديلتاي"شايد از جنسِ همان همدلي كه  – زديانگ يمرا در من براين چيزِ كوچك، همدلِي خاصي . "هست"صورتي گنگ، 
پونكتوم، هيچ رجحاني بر اصول "، عكس را، در وجود خويشتن، ببينم؛ گردد يمباعث  – 15سعي كرد، تا بدان دست يابد اش همه

ي جزيي، خودشناسي من را نشانه ؛ اين نكته]همان["نااهل باشد تواند يمپونكتوم، . مناسب، قايل نيست ةاخالقي يا سليق
و از حضورم درِش، باخبر  ام كردهآن جهاني را كه درِش زندگي  ةهم فهمم يم. شناسم يمو بهتر  نميب يمبا آن بهتر . رود يم

هم چنان كه با  شوم يمبا آن درگير . دهد يمو خود را بسط  ابدي يمسترش ي زندگي من گ، به همهيا لحظهپونكتوم، در . نبودم
حالتي است كه به . ]همان["وار، پونكتوم، نيرويي كم و بيش بالقوه براي گسترش دارد هرچه هم صاعقه":  درگيرم ام يزندگ

:  رود يمجا، عكس به راستي از خود فراتر ينا". دهد يم، در لحظه، رخ ام نمودهآميز، در درنگي كه ناخودآگاه ايجاد  صورتي كنايت
آيا اين يگانه اثبات هنرش نيست؟ ويراني خويشتن به عنوان يك رسانه، ديگر بيش از اين نشانه نماندن و نبودن، بل خود شيء 

وار،  صاعقه يا لحظهجا كه خود را، در برابر من، محو نسازد، براي هستي دادن به عكس پونكتومي ندارد، تا آن]. همان["شدن؟
. مسطح سپيد و سياه نبينم، بل شكاف خويش را با گذشته و هم اكنونم،  پر كنم يا صفحهكه من، درش ديگر آن را همچون 
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خود، كه نه تنها در گذشته، در آينده هم جاري است، در  ةرفت چنين عكسي است كه بيننده را مدام، به جستجوي زمان از دست
 ةحتميِ كوچك در تجرب يها نكتهحضور مخاطب، به وجود همين  ةآيند. طلبد يميِ خويش هم آوايي با حس و حال درون

  ! هم اش يدرونخودشناسي . ابدي يمزيسته، بستگي 
  

  گيري نتيجه
در تنهاييِ . ، لطفي ويژه دارندها عكسبرخي . رود يم، فراتر ورزد يملذّت عكس، گاه از آنچه بسترِ فرهنگيِ عكس بدان اصرار 

، به پيش جهانشوابسته به فهمي پيش فهمانه از زندگيِ خويش در  كامالًاو را،  ليتأوبر مخاطب خويش وارد شده و خاصي، 
يافته، در عكاسي، و مفهومِ  مند و نظام آداب كامالًجا، صرف آشكارگيِ محتوا و يا هستيِ عكس، آن چه لذّت عكس، اين. برند يم

خويش  ةل عكس، در اين خلوت، متني خوشي ساز است كه حقيقتي را از هستيِ بينندب. زيباييِ عكس مطرح است، نخواهد بود
اين خوشي، . اي و لمسي آني، بايد آن را دريابد ي خويش، در تكانهفهمِ شهوديِ بي واسطه يها هيال، كه او، در كند يمآشكار 

؛ آورد يمساز، از فقدان سر بر  لذّت خوشي. نشاند يمجزيي، سوزي و گدازي بر وي  يا نكته؛ و در زند يم؛ نيشش كند يماغوايش 
بودگيِ مصداقي كه براي  -جا -آن. ، و در زمان و افقِ هستندگيِ مخاطب، ديگر حضور ندارددهد يمآن چه عكس نشان 

 اش نندهيب، فقداني است، كه شوند ينمكه مصداقشان، چونان صريح بر مخاطب وارد  ييها عكسمخاطب، عزيز است، حتي در 
اين، جداي از لذّتي است كه هماره، در متنِ . سازد يمرها  –يا حتي خيالِ تمثال  –را در هوايي سرخوشي بخش از رؤيت تمثال 

 يها داشتهكه . ساز، خواند عكس را بايد در چنين شرايط تاويلي، به مثابه متني خوشي. عكس، بدان اصرار ورزيده شده است
 "لذّت سازِ"هاي  مؤلفهعكس با  ليتأوامرِ تفسيرِ عكس بوده است، اغلب، قايل به  يها يبنديپاچه همواره فرهنگي، و آن

، نخواهد گردد يم "سرخوش"جزيي، در برابرش هستي يافته و  يا نكتهخويش است، و هرگز به كارِ مخاطبي كه در عكس، پيِ 
   16.آمد

عكس، گاه، غير فرهنگي، . در بسترِ فرهنگ، توجيه شود اندتو ينم، )به بار آورِ لذّتي آشفته( ساز  عكس، به سانِ متني خوشي
  .كند يم، مطالبه ليتأوي مجنون است؛ و اين جنون را، از مخاطبِ خويش نيز، هنگامه

  

  ها نوشت پي
1  .  (1915-1980) Barthes, Roland  
2 .Camera Lucida 

3  Sartre, J.P. 

، مكالمه، اهميتي ويژه در افقِ "هانس گئورگ گادامر"ي ها آموختهي هرمنوتيك مدرن و به ويژه در فلسفه. 4
، موجب رشد و بهبود جايگاه )ي معنايي متنها داللتافق (گفتگو، در فضاي بين مخاطب و متن . تاويليِ متن دارد

  .گردد يم) و حتي متن(مخاطب 
erotic photo 5.  

pornographic photo 6 .  
7 .Bazin, Andre 

8 .Spectum 

Frame  9.   
10 .mask 



  
  27-36/تأويل عكس، و چگونگيِ تحقق لذت متن در مخاطب /1389 و زمستان پاييز/ سال هفتم/ ده پانزشماره               
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Represent . 11   
12 . Active passivity  

An active passivity .13 

١۴  .(1833-1911) Dilthey,Wilhelm  

، بـه  همـدلي ، از طريـق  تواند يمگرِ متن،  ليتأوديلتاي، فيلسوف زندگي، و متاله بزرگ قرن نوزدهم، معتقد بود . 15
از طريق همدلي، مفسر و مورخ، خود را ": ، دست يابد )شود يم كه متن را نيز شامل(ي تاريخي ها دهيپدفهمِ عيني 

   ].118:  1385واعظي، [ "به درون حيات و زندگي ديگران راه يابد تواند يم، و كشد يماز غلتيدن در تاريخ، بيرون 

ه خشـنود  بخش، متنـي كـ   متنِ لذت":  كند يمساز را تبيين  ساز و متنِ خوشي بارت، چگونگيِ تفاوت متنِ لذت.  16
و گسستي از آن ندارد؛ متني كه بـا رويـة    ديآ يم؛ متني كه از دلِ فرهنگ بخشد يم؛ شادي كند يم؛ برآورده كند يم

، متنـي كـه ناراحـت    آورد يمـ متني كه نوعي فقدان به بار : متنِ سرخوشي بخش . راحت خواندن پيوند خورده است
و  هـا  ارزشخي، فرهنگي و رواني خواننده، همبسـتگيِ سـاليق،   ي تاريها پنداشت). شايد تا حد نوعي مالل( كند يم

  ].1386:33بارت، [ "آشوبد يمخاطرات، او را بر 
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