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 پيرامون تأثيرپذيري روالن بارت از آندره ژيد
  

  طهمورث ساجدي صبا
  هاي خارجي دانشگاه تهران  دانشكدة زباناستاديار

  
  ٢٥/٣/٨٤: تاريخ وصول

  ١٠/٥/٨٤: نهايي تاريخ تأييد
  

  چکيده
گويد و خوانندگان را به  که روالن بارت آشکارا از تأثيرپذيري خود از آندره ژيد سخن مي   هاي بعد است      و سپس در سال    ١٩٧٥در سال   
اما آنچه که از ديد همگـان بـه دور   . شود گيرد بارزتر مي هايي که انجام مي هاي بعد و در مصاحبه  اين اظهارات علني در سال    . دارد تأمل وا مي  

بارت با گفتن اين کـه ژيـد در جـواني او    .  از نخستين مقاالت و تتبعاتش بود  واني او و دقيقاً   مانده بود، اهميت همين تأثيرپذيري از ابتداي ج       
 به ايام اشغال خاک فرانسه در جنگ دوم توسط آلمان و اقامتش در آسايشگاهي بـراي مـداوا         جايگاه بزرگي در مطالعاتش داشته است، دفعتاً      

در . در آنجا به آثار ژيد اختصاص داده و يا اين که به تقليد از او آثاري را منتشر کرده بودهايش را  گردد، يعني به محلي که نخستين مقاله برمي
هـايش در   اين مقاله ما پيرامون تأثيرپذيري او از چندين اثر ژيد، که منجر به تأليف چندين تتبع عالمانه شده و حتي به تأمالت و آخرين گفته     

  .نيمک ها را بررسي مي همين باره پرداخته و آن
  

  . روالن بارت، آندره ژيد، تأثيرپذيري، آثار، ادبيات فرانسه، قرن بيستم: کليديهاي هواژ
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  مقدمه
کنـد و روالن   اش اذهان جوانان را متوجـه خـود مـي    هاي سياسي و اجتماعي گيري  و پس از آن آندره ژيد با آثار و موضع   ١٩٣٠هاي   در سال 

 طوالني اش، که منجر به بستري شدن نسبتاً اين توجه پس از بيماري. دهد جه خاصي به او نشان مي بارت نيز، همانند همة جوانان عصر خويش تو       
هاي بعد با تأثير از ژيد چندين تتبـع کوتـاه و    در سال. هايش را به آثار و به تقليد از آثار او انتشار دهد  شود تا نخستين مقاله    شود، موجب مي   او مي 

آورد و حتـي در جـايي مـدعي     پذيري خود از ژيد سخن به ميان مير از تأثي در يکي از اين تتبعات علناً ١٩٧٥ل  کند و سپس در سا     بلند منتشر مي  
.  ايـن تأثيرپـذيري نـشده بـود    هشد، به طوري که تا آن وقت نيز کسي متوج  آن نميهکرد کسي متوج ثير اعتراف نميأشود که اگر خود به اين ت      مي

 تأثيرپذيري او در خالل آثاري است که متأثر از ژيد بوده و نيز ارزيابي اهميت و جايگاه وي در کل آثار هدف اين پژوهش بررسي چگونگي روند
  .، که در طي آن روند اين تأثيرپذيري همچنان ادامه داشته است١٩٧٥اوست، به ويژه بعد از سال 

  بحث و بررسي
 René و رنـه  Werther که يادآور قهرمانان پيشيني همچون ِورِتـر  Ménalque، اثر آندره ژيد، با قهرمانش، ِمنالک  )١٨٩٧ (هاي زميني  مائده

پردازند، حتي روژه مارتن   جوانان با شور و شوق به مطالعة آن مي١٩٢٠کند، اما در حوالي  است، پس از انتشار توجه چنداني را به خود جلب نمي
 Daniel de، از خالل ماجراهاي قهرمان اين رمـان، دانيـل دو فونتـانن    )١٩٤٠ - ١٩٤٢ (خانوادة تيبو، مؤلف  Roger Martin du Gardدو گار

Fontanin٢٤٤، ص ١٩٧٤کلود مارتن، (ورزد  پردازد و به سهم خود در تأثيرگذاري و جاودانگي کتاب ژيد اهتمام مي ، به سخن مي.(  
هـاي   بارة جنبـه ر نوشت،  بيشتر دهاي زميني مائدهبر ) ١٩٤٧(» اين مرد کيست؟«با عنوان  Pierre Emmanuel اما نقدي که پي ير ِامانوئل 

اي که در آن وقت عليه هر ادبيات غير متعهد، عليه هر اثـري     وانگهي، در پايان جنگ جهاني دوم، اين کتاب نيز از محاکمه          . اخالقي اين کتاب بود   
ميرد،  در مقابل کودکي که مي«: ژان پل سارتر گفته بود. مانددور نه شد، ب عدالتي در دنيا مي که باعث انحراف افکار از مسائل گرسنگي، جنگ و بي      

 در اينجـا اصـالً  ). همان جـا (»  نگرم زا مي  را به مثابة يک کتاب دهشتهاي زميني مائدهمن «: و سپس با تأکيد يادآور شده بود »  جايي ندارد  تهوع
  .باشد قي و يا خود مفهوم اصل اخالق است که مورد بحث مي مورد بحث نيست، بلکه در واقع هر اصل اخالهاي زميني مائدهاصول اخالقي 
شود، امري که خود معرف وضع تثبيت شده و شناخته شدة وي  ژيد منتشر مي) ژورنال (دفتر ايام، سه چاپ از ١٩٤١ تا ١٩٣٩هاي  بين سال 

 ١٩٤٢ در سـال  هاي اشـغال فرانـسه و دقيقـاً    الدر همين س). ٩٥ ـ ٩٤، صص  ١٩٥٢ناويل،  (در آغاز جنگ دوم و اشغال فرانسه توسط آلمان بود           
در طـول اقامـت   . رود گريبان بود، براي مداوا بـه آسايـشگاهي در اسـتان ايـزر، در جنـوب فرانـسه، مـي       ه روالن بارت، که با بيماري سل دست ب      

 ژيد، که نتيجة دفتر ايامدازد، از جمله همين پر هاي چندي نيز مي شود، به مطالعة کتاب اش، که منجر به آشنايي وي با افکار مارکسيستي مي طوالني
  نکتة تأمل. کند ، ارگان اين آسايشگاه، منتشر ميها  هستيشود، در فصلنامة  اش هم محسوب مي اي، که اولين مقالة منتشر شده آن را به صورت مقاله

آيـد و از ايـن    عمل نمـي ه ط به ژيد و آثارش ذکري از آن بگيرد و در هيچ موضوع مربو برانگيز اين که اين مقاله مورد توجه ژيدشناسان قرار نمي       
  .ماند روي گمنام مي

هاي سفر  يادداشتهاي ژيد،  اوست، عنواني که يادآور نوشته   ) ١٩٤٢(» دفتر ايام هايي دربارة آندره ژيد و         يادداشت«اين مقاله، که عنوان آن      
مـارتن،  ( در زماني نوشته شده که او به علت جنگ در الجزيره سـاکن اسـت            است و ) ١٩٣٦(هايي دربارة شوپن     يادداشتو  ) ١٨٨٨ (در برتاني 

بـه  «ها که مؤلف بدون در نظر گرفتن معيارهاي انجام يک اثر و با گفتن اين که    ايست از اظهار نظرها، تأمالت و بررسي       ، مجموعه )١٨، ص   ١٩٧٤
، بحث و بررسي خود را، به )٣٢، ص ١، ج ١٩٩٣، بارت(» رجح استشود، ا رسد که عدم انسجام، نسبت به نظمي که موجب تحريف مي نظرم مي

  .دهد  ارائه مي،١نويسي صورت نوشتارهاي کوتاه و مقطع و يا به زباني بهتر قطعه
  موجب کنجکاوي دربارة انـسان  نفع چنداني داشته باشد، مگر اين که مطالعة اثر بدواًژورنالگويد شک دارد که خود   بارت از همان ابتدا مي    

  چنـد مـاه پـس از انتـشار رمـان     ، که ژيد تقريباً )١٩٢٦ (سازان  ژورنال سکه  بر) ٢٤همان، ص   (در واقع، اين گفتة تأملي است       ). همان جا (نشود  
اش را  هـاي داسـتاني   و در آن جو الزم براي نگارش اين رمان و شخـصيت ) ٦٥ و  ٦٣، صص   ١٩٥٢ناويل،  (آن را منتشر کرد     ) ١٩٢٥ (سازان سکه

به عالوه، بارت معتقد بود که نفـع نقـد   ). ١٦٨، ص ١٩٦٨تي يري، (هاي داستاني آن  کرد، در ضمن سندي است بين مؤلف اثر و شخصيت   فراهم  
در اين است که اين کتاب را به عنوان يک رمان بزرگ روسي، که توسط يک نويسندة بزرگ فرانسوي نوشته شده است، در نظر بگيرد، چون کـه               

طور کامل در نخستين صحنة  ه ب داستايفسکي، که ژيد مطالعات مبسوطي دربارة او انجام داده بود، تقريباًبرادران کارمازوفر لحن و روح پسران، د
  ).٣١، ص ١، ج ١٩٩٣، بارت(شود   يافت ميسازان سکهرمان 

هايش،   اساس نقد آثارش، سکوت ژيد در آن چگونگي پيدايش آثارش، زندگي و مطالعاتش و نيز         ژورنالامر مسلم اين است که خوانندگان       
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اي  لحن گفتارش به گونه. بيند در او مي) ٢٣همان، ص (شود   هر آنچه را که در مونتني ديده ميخصايص بارز فکري، اعترافات کم اهميت و تقريباً
ها هم که خود  ، وليکن خيليها که مخالف اويند، خشمگين خواهند شد شوند، چون که بعضي ها موجب دو دستگي مي است که خيلي از اين گفته     
  .شوند بينند، شيفتة او مي را در وضعيت مشابهي مي

هاي ايـن منطقـه مـستقر     محل استقرار پروتستان،  ٢اجداد ژيد، که ايتاليايي بودند، در اواخر قرن شانزدهم در جنوب فرانسه، در نزديکي اوِزز              
 هم به  در شمال فرانسه بود، مذهب کاتوليک داشت و شديداً،٣اش، که اهل روان ياما خانوادة مادر). ٣، ص ١٩٧٤مارتن، (شده و پروتستان شدند 

، ٥، زادگاه مـادري، و در النگـدوک  ٤اين وضعيت ديني، و نيز زندگي و تحصيل در دوران کودکي و نوجواني در نُرماندي   ). همان جا (آن پايبند بود    
بيشتر معرف شکوائية دوران تحصيلي و موضع ضد دست راستي او بودند، ارائه شـده  زادگاه پدري، توسط ژيد با صالبت و تأمل در دو مقاله، که            

مـادر  . دانستند، به آن جلب شده بـود  ها، که خود را شريک احساسات او مي و در نتيجه توجه خيلي از خانواده ) ٣٩ و   ٢٩ ص، ص ١٩٦٣ژيد،  (بود  
، در جنوب غربي فرانسه بود و به ٧ از گاسکونيقي بود، و پدرش کاتوليک و اصالتاً، در شمال شر٦اي از آلزاس   بارت پروتستان و متعلق به خانواده     

  ).١٠٣٨، ص ٢، ج ١٩٩٤بارت، (دانست   را در سر داشت و خود را جنوبي مي٨همين روي بارت هميشه هواي بايون
در آن منطقة نرماندي نسبت بـه النگـدوک و   همين امر بارت را واداشت تا با مدنظر قرار دادن وضع جغرافيايي فرانسه و وضعيت موربي که  

از ) ژيد(طور که او  باشد، همان حاصل آميزش آلزاس و گاسکوني، که وضعيت موربي دارند، مي«کرد، بگويد که  آلزاس نسبت به گاسکوني پيدا مي
چگونه ممکن است خود و شوقش را « که و سپس متذکر بشود» نواخت نرماندي و از النگدوک بود، پروتستان بود، ذوق ادبيات داشت و پيانو مي           

  ).١٧٠، ص ٣، ج ١٩٩٥ بارت،(» در اين نويسنده باز نيابد
، کـه حـسب حـال هـم     ژورنالاند از اين    شود افرادي که داراي تعليم و تربيت پروتستاني        بودن ژيد، متذکر مي   » پروتستان«بارت با تأکيد بر     
 معادل اعترافات مسيحي دانسته و هميشه هم معتقدند که از اين طريق کنند، تقريباً بة عام پيدا ميآنان اعترافاتي را که جن. اند است، خشنود و راضي 

اي که پروتستان بودنـد،    شده روسو، آمي يل و ژيد، سه چهرة شناخته به زعم بارت،). ٢٣، ص ١همان، ج (توانند خود را منزه و پاک نگه دارند   مي
 سوئيسي، که داراي تبار فرانسوي و پروتـستان بـود،   H. F. Amielهانري فِرِدريک آمي يل ). همان جا(اند  هسه اثر بزرگ همراز به يادگار گذاشت

  .کنند طوري که امروزه هم از آن به نيکي ياد مي هها بود، ب ژورنالصاحب يکي از بهترين 
 ژورنـال  پروتستان بود، براي او قطعاتي از      اش، که  معلم خصوص : شود اش مي  يک حسن اتفاق موجب کامروايي ژيد در مسير زندگي ادبي         

 خود شده و سرانجام هـم  دفتر ايامبه فکر تدوين ) ٤٤ ، ص١٩٧٤مارتن،  (١٨٨٦ و ١٨٨٣هاي  کند و ژيد نيز از همان سال    آمي يل را تدريس مي    
و غيره نبوده است، بلکه نحوة نگارش آن  ثبت ديدارهاي دوستانه  ژيد صرفاً  ژورنالاما خصلت اساسي    . کند  آغاز مي  ١٨٨٩نگارش آن را در سال      

 او يـک عنـصر   ژورنـال به عالوه، بارت معتقد بـود کـه در   . رايج بود» تک گويي «ارائه شده بود و فاقد سبک نگارش        » گفتگو«بود که به صورت     
، بخصوص اين که ژيد در )٢٣ ص ،١، ج ١٩٩٣، بارت(هاي مقدس در آن آورده شده بود  عرفاني وجود دارد، چون که تأمالت زيادي نيز از کتاب

  ).١٣، ص ١٩٧٤؛ مارتن، ٣٦، ص ١٣٥٠،ژيد( دلبستگي شديد خود را به مسيح ابراز داشته بود ٩؟...آيا اکنون تو نيز با کتاب ١٩٢٢سال 
زرگي بود و اين ذوق ژيد نويسندة ب.  وي و مقالة خود او در همين زمينه نيستژورنال  ربط با ژيد بي» ذوق ادبيات«تذکر بجاي بارت دربارة 
 ١٩٣٨ سـال  ژورنـال   ولـيکن در . رفت، در خود احساس کرده بود  ميS. Mallarméکه به محفل استفان ماالرمه  را از همان ايام جواني و زماني

ـ    همين امر باعث مي). ٣٢، ص ١، ج ١٩٩٣، بارت(دان بشود  نويسد که عالقه داشت طبيعي  مي د بـه علـوم   شود تا بارت بگويد که تـوجهي کـه ژي
اش نباشد، چـون   ربط با وضع دوران تحصيلي شايد که اين نکتة بارت بي. داشت، بايستي براي خواننده تأمالتي را موجب شود      طبيعي معطوف مي  

ـ   را در سـوربن، کـه دروسـش او را ارضـاء نمـي     ) ٩٨٨، ص ٢، ج ١٩٩٤، بـارت (»  بنـدي  مطالعات نـيم «که به ياد داشت که      جـز دروس  ه کـرد ب
که آرزوي او اين بود  ، در حالي)١٠٣٨همان، ص (شناس برجستة پل مازون، انجام داده و موفق به گرفتن ليسانس ادبيات کالسيک شده بود  نييونا

 دنبال آنه ، اثر آلبر کامو، نظر او را به طرف سبک نگارش گيراي آن و ببيگانهاما يک حسن اتفاق، مطالعة رمان . که در جاي ديگري درس بخواند
  ).٩٨٨همان، ص (وقت هيچ اثري از هيچ منتقدي را نخوانده بود  که تا آن هم در حالي کند، آن به نقد ادبي جلب مي

 Mlle de Goecklinوي در هفت سالگي نخستين دروس پيانو را نزد مادموازل دو گوکلن . نوازي ژيد بود» پيانو«تذکر ديگر او دربارة ذوِق 
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کند و حتي در فيلمي که مارک آِلگـِره   کند، آن را تکميل مي اي که به پيانو پيدا مي يرد و سپس بعدها از روي عالقهگ فرا مي ) ٥ ص   ،١٩٧٤مارتن،  (
M. Allégret١٨٨، ص انهم(پردازد  کند، در آن به نواختن پيانو مي  از زندگي او تهيه مي(.  

اش گذرانده بود از عمة خود، آليس بارت، که در اين شـهر معلـم    اش را در باي يون، نزد مادربزرگ پدري بارت هم، که اغلب دوران کودکي 
امـا  ). ١٢٠٦ و ٣٢٥، صـص  ٣، ج ١٩٩٥، بـارت (يابـد   اش اُنس مي گيرد و با جو آکنده از موسيقي خانواده پيانو بود، نواختن آن را تا حدي فرا مي    

پـردازد   کند و در نـزد وي بـه فراگيـري آواز مـي      پيدا ميCh. Panzéraخوان معروف فرانسوي، شارل پانِزرا  بعدها گرايش عجيبي به طرف آوازه
  A. Téchiné، به کارگرداني آنـدره ِتـشينه   )١٩٧٩ ( خواهران برونتهشود تا در فيلِم  ليکن عالقة او به سينما باعث مي). ١٠٣٨، ص ٢همان، ج (

( کنـد   بارت دربارة اين فيلم نقد جالبي هم منتشر مـي . زي کند را باW. Thackerayشرکت کرده و در آن، نقش نويسندة انگليسي ويليام تکري 
  ).٩٩٦، ص ٣همان، ج 

 روالن بارت به قلـم  او در.  ژيد دارد هاي زميني  مائده، که دومين مقالة چاپ شدة اوست، سعي در تقليد           )١٩٤٤ (در يونان بارت در مقالة،    
در : نويسد  در بخشي از آن مي). ١٧٠همان، ص  (»  زميني تقليد شده بود    هاي مائده از   ]در يونان [ نوشتار مقالة ديگر     ظاهراً«: گويد  مي روالن بارت 

هاي آن در تابستان  اما آتن شهري است که خيابان. الجزاير است داند که کدام يک مرکز يا حاشية يک مجمع يونان آنقدر جزيره است که انسان نمي
ها نيز با لهجة خاصي به  پردازند و دلقک رگ و عمومي، که در آنجا به اجراي نمايش ميبناهاي عظيم آن و گردشگاه بز. خيلي گرم و خشک است 

اي از ژيـرودو و نيـز فـيلم     ها، به ذکـر نمايـشنامه      ها و مجسمه   به هنگام صحبت از موزه    . اند هاي اين شهر تاريخي    پردازند، از جاذبه   حرف زدن مي  
وجود آمده از کمي شراب کيفيتي غير  هيک مستي ب«: گويد اش مي باز در جاي ديگري از مقاله  . پردازد ، به کارگرداني کوکتو مي    مشهوِر خوِن شاعر  
  ).٥٦همان، ص (» از سياه مستي دارد

انـد، بـه همـان رياضـت      ها نزديـک  قدر به يوناني ها، که در همه چيز اين  داند، معتقد است که شرقي     بارت، که اين اقدام را نوعي رياضت مي       
 منظور بارت، حافظ است کـه ژيـد   در اينجا احتماالً). همان جا(» در اين خصوص اشعار يک شاعر ايراني وجود دارد« ويژه اين که     پردازند، به  مي

 را با شعري از حافظ هاي زميني مائدهژيد کتاب اول  ). ٧٢ و ٤٧، صص ١٩٧٤مارتن، ( گوته کشف کرده بود ديوان شرقيوي را از طريق مطالعة 
اش از منـاظر طبيعـي و    وليکن بارت در مقالـه . پردازد پس در جاهاي ديگر به ذکر نام وي و ديگر شعرا و نويسندگان ايراني مي   کند و س   شروع مي 

، قهرماني همچـون  هاي زميني مائدهکند، اما از دو ويژگي مهم  شهري، از وضع زندگي روزمره، نوع غذاها و مردم يونان توصيفات جالبي ارائه مي         
 او به اين کشور به همراه يک گروه ١٩٣٨هاي يونان، با مسافرت سال  شک تأثرات او از زيبايي بي. اش، اثري مشهود نيست عر گونهِمنالک و متن ش

  . ربط نبوده است تاتري، بي
دا کرده  پي١٠شناسي در نام) ١٣٣، ص ٣، ج ١٩٩٥، بارت(عالقة وافر و تخصص کاملي ) ٣١، ص ١، ج ١٩٩٣، بارت(بارت با مطالعة آثار ژيد 

، نظرش را به يافتن معـادل  )٥٢، ص ١٣٥٠ژيد، ( بود قرآن» المائده« وي، که برگرفته از سورة       هاي زميني  مائدهتوجه اکيد او به عنوان کتاب       . بود
، ج ١٩٩٣، بارت(قف بود  او وابري که آثار ژيد را به خوبي مطالعه کرده و از ابعاد تأثير گوته نيز يبه عالوه، از آنجا. کند گويايي براي آن جلب مي  

» لرزش«، به معني Das Schaudern خود آورده بود بررسي کرده بود، مثل دفتر ايامهايي را که وي از زبان آلماني اخذ و در  و معادل) ٢٦، ص ١
 پيـدا  هاي زمينـي  ئدهماکند تا از طريق اين زبان معادلي در قياس با  ، در جاي ديگري سعي مي)٤٤ و ٦٢٥ ص، ص ١٩٧٤؛ مارتن،   ٢٤همان، ص   ( 

 صحبت به روالن بارت به قلم روالن بارتاي در  گذاري او به طور عالمانه ، سالي که از ژيد و اهميت آثار و تأثير١٩٧٥از اين روي در سال  . کند
هاي  مائدهاقع، بارت  در و.»من و سوپ ادبي من است ١١اورسوپ. ژيد زبان اولية من است«) ٧٩٢، ص ٣ ج ١٩٩٥، بارت(گويد  آورد، مي ميان مي

ش، کـه  ا يـا پـيش غـذاي روزانـه    ) ٧٩٢همـان، ص  (» سوپ ادبـي « را معادل واژة فلسفي آلماني اورسوپ آورده و در نتيجه آثار ژيد را در         زميني
  .داند همچنان به آن نياز دارد، مي

بنيـان  « بـه معنـاي    واژه فلسفي آلماني، کـه تقريبـاً  نامد، باز از يک  مي١٢اش را آبگروند نويسي اما بارت، که در کتاب خود اين بخش از قطعه        
 اش و در ايـامي کـه بـر حـسب اتفـاق دورادور او را در يـک آبجـو        کند تا از ابعاد تأثيرگذاري ژيد در دوران نوجواني ، استفاده مي ١٤ است ١٣»اوليه

اما اين چند . بيند، در چند جملة نغز حرف بزند مي) ٧٤٨همان، ص  (» خواند مشغول خوردن گالبي بود و کتاب مي      «که   فروشي پاريسي، در حالي   
تـر از آن   مهـم . شـود  شود، با تفسير بارزي آشکار مي    هايش منتشر مي   ، که مصاحبه  ١٩٨١ و   ١٩٧٥هاي   داري است، در سال    جمله، که اعتراف معني   

اي به آن نـشده   ه او اختصاص داده شده بود، اشارهاي هم که ب وقت کسي متوجه آن نشده بود و در هيچ نوشته  اش بود که تا آن ظرافت تأثيرپذيري 
                                                        

10- Onomastique 
11- Ursuppe 
12- Abgrund 
13- Fond premier 

  .)Philippe Hamon(پ آمون يليحات دوست و همکار بارت، فيبا تشکر از توض -١٤
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  .بود
ژيد زبان اولية من اسـت، اورسـوپ   « : مثالً ژيد چه تأثيري در شما داشته است؟ مگر نه اين است که در کتابتان مي خوانيم    «: در مقابل اين سؤال   
ام، چونکـه از خـودم حـرف      گفتـه ارت به قلـم روالن بـارت  روالن ببله من آن را در اين کتاب «: دهد ؛ و بارت پاسخ مي»من، سوپ ادبي من است 

باري، نوجـوان کـه بـودم، خيلـي بـه      . ام توانست بشناسد، اشاره کرده کس نمي ام، که هيچ طور قطع من به موضوعات مربوط به نوجواني پس به . زدم  مي
کـس بـويي    رغم آن، تا به حال هيچ  البته با نوعي شيطنت، که عليشوم،  پرداختم و ژيد هم خيلي برايم اهميت داشت، اما متذکر مي            مطالعة آثار ژيد مي   

همـان، ص  (» اي تأثير ژيدگونـه وجـود داشـته اسـت     ترين ذره ام، کوچک اند که در کارهايي که انجام داده        هرگز به من نگفته   . از اين موضوع نبرده بود    
٧٩٢.(  

دهد و معرف حضور نويـسندة مـورد عالقـة     هايي که خود به دست مي شتهشود و سر ر شايان توجه است که اين اعتراف در پايان تعديل مي 
رسد که به طور  ام، چنين به نظر مي باري، اکنون که من توجه را به اين امر معطوف داشته«: گويد او مي. شود گويي همراه مي اوست، با نوعي تناقض

اي است  گويم که اين امر مقايسه معذالک، به شما مي . ام انجام بدهم پيدا بکنند     نستههايي موروثي بين ژيد و آنچه را که توا          طبيعي انواع رشته   کامالً
  ).همان جا(» که نوجوان بودم، ژيد برايم مهم بود، اما اين امر به هيچ وجه معرف آن نيست که در کارم حضور دارد زماني. ماند که خيلي تصنعي مي

، در جـاي  )٧٤٨همـان، ص  (» کـرد  منـد مـي   عالقه) ژيد(ة گيرا وجود داشت که مرا نيز به او    هزاران نکت «در واقع بارت، که يادآور شده بود        
اي بايـستي دوبـاره    هيچ شـک و شـبهه   ، که بي١٥ ماندابها:حداقل يک کتاب بزرگ، يک کتاب مدرن، از ژيد هست«: گفت ديگري با تأکيد تمام مي    

، که به تقليد از شـکل  قطعاتي از يک گفتار عاشقانه، در کتاب ١٩٧٧يعني در سال   دو سال بعد،    ). ٣٢٩همان، ص   (» توسط مدرنيته ارزيابي شود   
اشاره (ها  من اين نام«: گويد  اشاره کرده و ميماندابها، باز به کتاب )١٦٧ -١٦٦ صهمان، ص(اش، نوشته شده است دفتر ايام نويسي ژيد در    قطعه

» اسـت هيچ ، کتاب ماندابها«: گويد ليکن چند صفحة بعد مي). ٥٨٩همان، ص (» ها است اب نامگيرم که کت  به عاريه مي  ماندابهارا از   ) به يازده نام  
گويي ظريف، يا بازگشت مجدد به موضوعي که يک يا چند بار بررسي شـده اسـت، از صـناعات انتقـادي و از فنـون          تناقض) . ٦٠٨همان، ص   (

  ).١٣٣همان، ص (ز به آن مطلب، وليکن از زاوية ديگري، بپردازد اش به آن موضوع با برجستة بارت است تا ضمن نشان دادن عالقه
اش، که به مضامين اين اثر ژيد توجه نشان داده بود و به گفتة خودش » دفتر ايامهايي دربارة آندره ژيد و  يادداشت«اما بارت از هنگام نوشتن 

را به سبک آن نوشـته بـود   ) ١٩٧٥(الن بارت به قلم روالن بارت روروي آورد و ) ٧٩٢ و ٣٣٣ صهمان، ص(نويسي  از طريق مطالعة آن به قطعه    
،  )١٩٧٠ (S/ Z، )١٩٧٠ (ها امپراطوري نشانه، )١٩٥٧ (ها شناسي اسطوره، باز به گفتة خودش آثار ديگري همچون )١٧٠ و ١٦٧، ١٦٦ صهمان، ص(

خويش را با الهام از ) ١٠٠٤همان، ص ) (١٩٧٩ (دفتر ايام و حتي) ١٩٨٠(اتاق روشن ، )١٩٧٧ (قطعاتي از يک گفتار عاشقانه، )١٩٧٣ (لذت متن
  .هم حضوري پرثمر پس ژيد تا آخرين روزهاي عمرش در کارش حضور داشت، آن. نويسي ژيد نوشت قطعه

يـز  دهـد معرفـي کنـد، وي ن    هاي فرانسوي ده عنواني را که تـرجيح مـي   خواهد که بين رمان ، يکي از جرايد پاريس از ژيد مي ١٩١٣در سال   
برخوردهـا   در مجموعـة  اي کـه بعـداً   پردازد، مقاله نوشته و در آن به معرفي ده رمان برتر خود مي» ....ده رمان فرانسوي که     «اي تحت عنوان     مقاله
زد که اين نوع تمرين درسي را به هنگام تحصيل در کالس معـاني و بيـان    ژيد حدس مي ). ١٦٦ص  ،  ١٩٦٨،  يتي ير (شود   هم چاپ مي  ) ١٩٢٤(
  ).١٨٧، ص ١٣٧٧ژيد، ( بود Jules Lemaître باني آن نيز ژول لومتر داد و ظاهراً نجام ميا

ده ل نوشتن خويش را تحـت عنـوان   يخواهد که دال اي از او مي شود و روزنامه اي روبرو مي  مشابه، با تقاضاي نسبتا١٩٦٩ًبارت نيز، در سال    
  ).٥٤١، ص ٢، ج ١٩٩٤، بارت( بنويسد دليل نوشتن

 و ١٩٣٣اي است که بارت در تابـستان    ها نبود، بلکه در اصل مقاله  شبيه آنداد، فقط عنوان نسبتاً آنچه که متن ژيد را به متن بارت ربط مي     اما  
رة  منتشر کرده بود، آن هم با ذکر جزئياتي از دروس دوکريتون در حاشية با عنوان ١٩٧٤ نوشته بود، وليکن آن را در سال ١٦»کريتون«تحت عنوان 

اين منتقد و نويسندة بزرگ کتابي تأليف کرده بود و در آن به صالحديد خود پايان آثار .  و نيز ذکر نام ژول لومتر     کريتوندبيرستان، به ويژه تفسير     
اي کـه بـارت    الهاما مق. ناميد مي...  كريتوندر حاشيةداد  سان انجام مي کرد و کاري را که بدين هم با هجو مؤلف اصالح مي بزرگ کالسيک را، آن  

لـومتر بـه   : شد هجو در هجو بـود  مخلص کالم اين که کاري که انجام مي. نوشته بود هجويه عليه لومتر بود که خود به هجو افالطون پرداخته بود          
  ).٢٧، ص ٣همان، ج (پرداخت و بارت به هجو لومتر  هجو افالطون مي

تي دربارة لومتر، که از نويسندگان دسـت راسـتي بـود، پرداختـه و انگيـزة نوشـتن        مقالة ژيد موجب شده بود تا بارت هم به ذکر جزئيا    قطعاً
 .اش از طريق او يادآور شود اش را با انگيزة ژيد براي نوشتن مقاله نخستين مقاله

هاي  ش و به مناسبتها و تتبعات در کتاب. گرفت مي بر اش را در هاي ادبي و زندگي شناخته شده توجه بارت به ژيد مستمر بود و تمامي زمينه   
                                                        

15- Paludes 
16- Criton 
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گوناگوني همچون نگارش سنتي در ادبيات سنتي فرانسه، عالقه به نويسندگان بزرگ قرن بيستم، نويـسندگاني کـه هماننـد او دوسـت داشـتند در           
 تعهد را به دنبال داشت ها نوعي ها بود و نويسندگاني که گفتار آن ها نيز معرف گفتار آن    ها در روزنامه   هاي آن  تعطيالت به مطالعه بپردازند و عکس     

، ١، ج ١٩٩٣، بـارت (او در اين کشور تهيه شده بود ) ١٩١٩ (١٧آهنگ روستايي، که فيلمي از  ١٩٣٨هم در سال     ؛ از شهرتش در ژاپن، آن     )سارتر(
 نيـز نويـسندگان   اش به آثار کالسيک نويـسندگان فرانـسه و   و عالقه) ٣١همان، ص  (شناسي آثار او     ، از اسطوره  )١٨٨، ص   ١٩٧٤ ؛ مارتن، ٢٧ص  

نويسي ژيد بر آثار ديگران، خاطرة خـوبي داشـت و    بارت از مقدمه. پرداخت ها مي آلماني و روسي، پيوسته ياد کرده و به ذکر بعضي از مباحث آن  
، به عالوه ژيد )١٤٠١، ص ٢همان، ج (، اثر پي ير لوتي آزيادهپرداخت، مثل مقدمه بر چاپ ايتاليايي  هاي وزيني مي به همين روي به نوشتن مقدمه
هاي گوناگون اهدا کند و بارت نيز، که اين خـصلت را دوسـت داشـت،     هاي خود را به دوستان نزديک و به مناسبت عالقة وافري داشت که کتاب 

  .زد  به اقدام مشابهي دست ميدقيقاً
به هنگام جنگ جهـاني اول  ) ١٠ و ٥ ص، ص١٩٧٤، مارتن(ق مشترک، که ناخواسته با مسلول بودن ژيد و معافيت او از نظام وظيفه   ياين عال 

همراه بود، نوعي اُلفت نيز در بارت به وجود آورده بود، چون که وي نيز مسلول بود و در طول جنگ جهاني دوم بستري شـده بـود و همگـان از       
الگوي ژيد براي او اصيل و ). ٨١٤، ص ٣، ج بارت(شدند، ليکن سرانجام با پرتودرماني مداوا شد    اش، به او نزديک نمي     ترس واگير بودن بيماري   

  .بخش تتبعاتش بود پيوسته الهام

  گيري نتيجه
آندره ژيد سوپ ادبي يا قوت روزانة روالن بارت بود، اين حقيقت از هنگام نوجواني وي و با انتشار نخستين مقاالت وي آشکارا بيان شـده          

 بـارت ديـن   ١٩٧٥در سال . يابد فتخار و انتشار آثار بزرگ و کوچک، همچنان استمرار ميهاي اوج و ا    هاي بعدي، سال   ليکن تأثير آن در سال    . بود
 آن هدهد که تا آن وقـت کـسي متوجـ    زند و حتي مواردي را مورد تأکيد قرار مي   از تأثير او در آثارش حرف مي       کند و رسماً   خود را به ژيد ادا مي     

کـرد، در آخـرين    شد و خود نيـز بـه صـراحت از آن يـاد مـي      نويسي در اغلب آثارش ديده مي    تأثيرپذيري او از ژيد، که از طريق قطعه       . نشده بود 
شود، اما اين دفعه حاصل کار به هيچ وجه همانند حاصل کار ژيد نيست و بـارت نيـز      پيگيري مي ) ژورنال (دفتر ايام هاي عمرش با نگارش      سال

  .خود به اين حقيقت معترف است
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