
חשיבה פוסטמודרנית

מות המחבר

ר ענת חן"ד



אתם בטח מכירים את התמונה

ורמיר, נערה עם עגיל פנינה

עגילעםנערה"התמונהאתמכירלאמי

גםאלאהתמונהאתרקולא"?פנינה

ואת(שבליהטרייסישל)הספראת

...הסרט

עגילעםנערהכאןמצוירתהאמנם

?פנינה

?התמונהאתציירבאמתורמירהאם
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?מאיפה יש למשרתת ענייה עגילי פנינה

כדי שנוכל לענות על כל השאלות הללו בהתאם  

נצטרך להבין את הגישה המרכזית בפרשנות  

.גישת מות המחבר: הפוסטמודרנית של יצירות





רולאן בארת/ מות המחבר 

,  רולאן בארתהיא גישה ביקורתית שאותה הגה מבקר הספרות מות המחבר•
טקסט קצר זה הוא אחד  . 1968שפורסם בשנת " מות המחבר"במאמר הקצר 
.פוסט מודרניסטיהשיחמאבני הדרך ב

קיימת לגיטימציה לקורא לפרש לפי אמונתו והבנתו כל טקסט  , לפי גישה זאת•
מות  "העמדה היסודית של המאמר . אף אם לא זו הייתה כוונת המחבר, כתוב

המנסחת את היעלמות המחבר מן השיח  , הגמונית-היא עמדה אנטי, "המחבר
על הקורא להתעלם מקיומו של , משמע. הביקורתי ואת החלפתו בקורא עצמו

כדמות המאחדת את יצירת  , מסויםהיסטוריותרבותיהמחבר בקונטקסט 
.כדי שיפתחו לפניו אפשרויות פרשנות בלתי סופיות, הספרות

הקורא החדש של הטקסט הוא האחראי על שחרור הפוטנציאל  , לפי בארת•
. החתרני של היצירה אל העולם

לימודי  הוא הבסיס לקריאות החתרניות של " מות המחבר"ניתן לומר כי , למעשה•
בשני העשורים האחרונים שבהן מפרשים הקוראים את הספרות  התרבות

לפי ( הסובייקטיבית)ואת המציאות , והאמנות על פי המציאות הסובייקטיבית
.פירוש מכוון של אותה יצירה
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מישל פוקו/ ? מהו המחבר

פוקו הרחיב את דבריו של בארת והכיל אותם גם על  •

'  מוסיקה וכו, יצירות אמנות

שמרגע שיצירה כלשהי  מות המחבר באמנות פירושו•

מפסיק  , האמן-הוא , יצאה מידי יוצרה לאוויר העולם

כי היא קיימת בזכות עצמה  , להיות רלוונטי ביחס אליה

היצירה  . עבור הנחשפים אליה בלי קשר למי שיצר אותה

. היא כמו מילים היוצאות מפינו ודומות לחץ הנורה מקשת

משיצא החץ לעבר מטרתו אי אפשר יותר להחזירו או  

 .לשלוט בו



האמן ומות המחבר–ורמיר 
להעלותשאפשרביותרהפרטיהאמןהיהורמיר•

לנואין,כתובדברשוםהשאירלאהוא.הדעתעל

לאמעולםהוא,למדמיאצלאוהיכןמידעשום

תלמידיםלואין,טיוטותהותירלא,עצמידיוקןצייר

אנחנו.מצומצמותמאודכאמןחייועלוהידיעות

מהיצירותורקאךהאמןורמיראתמכירים

הוא."כעיןרקלנומוכרורמיר"–שציירהמעטות

.שלובציוריםביותרהחסרההדמות

ביותררחבהפרשנותמזמניםשלוהציוריםלפיכך•

.תרבותיאוהיסטורימהקשרהמנותקת



מודרניזם ופוסטמודרניזם ביצירה

אין לנו שום מידע היסטורי בנוגע לזהות  •

האם היא  ? אמיתיתהאם היא דמות . הנערה

איפה היא  ? מתי היא נולדה? ביתו של האמן

כל אלו שאלות  ? קנתה את המטפחת הכחולה

בתפיסה  . המודרניהפרשן ששואל את עצמו 

"  אמת"המודרנית היה חשוב להגיע לחקר ה

ולחשוף את כוונת האמן ומשמעות היצירה  

.  לגביו

בחשיבה הפוסטמודרנית אין משמעות לכוונת  •

הפרשן  . האמן אלא רק לתגובת הצופה

מה היא  : כמוהפוסטמודרני שואל שאלות 

מה היא רוצה ? על מה היא מסתכלת? רואה

או  . הרי המבט שלה מופנה אלי? ממני כצופה

מה אני  ? אני נמצא בעמדת הצייר. אל הצייר

האם בלי העין  ? רואה כשאני מסתכל עליה

?  שלי היא עדיין קיימת
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?מה תעשו אם תעברו ליד ערימת סוכריות

טורסערימת הסוכריות של גונזלס 

יצירת אמנות מפורסמת שקל להדגים  •

תגובת  "בעזרתה את גישת מות המחבר ו

היא ערמת הסוכריות של גונזלס  " הצופה

(  במשקל של אדם ממוצע)זוהי ערמה . טורס

עטופות בנייר צלופן מונחת  , של סוכריות

.בפינה של חלל תצוגה

חלק עומדים  . צופה מגיב ליצירה/ הקהל •

חלק . ומתלבטים האם אפשר לקחת סוכריה

חלק . לוקחים ואוכלים ובכך משנים את היצירה

לא מבין שיש כאן בכלל יצירת אמנות ואחרים  

בכל מקרה ללא  ". עבדו עליהם"חושבים ש

צופה אין משמעות ליצירה והאמן לא יכול  

לשלוט ביצירה אחרי שיצר אותה והציב אותה  

. בחלל



טורס-ערמת הסוכריות של גונזלס
.  האמן ביקש ליצור קשר בילתי אמצעי עם הקהל•

.הוא ביקש להעניק לו משהו ממשי

.תן/ האמן בודק יחסים של קח •

ערמת הסוכריות  . נתינה כרוכה בתחושה של כיליון•

.המתמעטת מזכירה את התמעטות גופו של האדם

.האמן מעלה שאלות הקשורות בחיים ומוות•

?  מותר לקחת. תחושת הלקיחה מעוררת מבוכה•

? מותר לאכול? כמה מותר לקחת? אסור לקחת

?  האם זאת חוצפה? האם זה מנומס? צריך לשמור



?מה אתם רואים בתמונה
(מי שמכיר שלא יגלה)



?  אז מה אתם פה

החשיבותאתלהביןאפשרהזאתהתמונהבעזרת

/אמנותיצירתכלכלפיהמחברמותגישתשל

.בעולםתופעותמיניכלכלפיאפילואוספרות

לפרשנותשפתוחהתמונהזאתראשוןבמבט

בהלראותוניתן(הטריקאתמכיריםשלאבתנאי)

כמספר,סערה,שלג,נקודות...."דברים"הרבה

.הפרשנויותמספרכךהאנשים

אםקורהמה...אבל

לכםואומריםבאים

?כאןישמה





עכשיו אי אפשר לחזור אחורנית

מרגע שסימנו את הקו האדום ומתברר שיש  •

.  אי אפשר לחזור אחורניתדולמטיכאן כלב 

לא נוכל יותר  " פרשנות"כאשר נתנו לנו את ה•

להשתחרר ממנה שכבר נאמר או הוצג ותמיד  

זאת הסכנה  . הדולמטינראה את הכלב 

.  שבפרשנות המודרנית

אבל . האלטרנטיבה היא לא לסמן את הגבולות•

האם לפי גישת מות  : אז נשאלת השאלה

?  מותרהכלהמחבר 

לפי גישת מות המחבר יש לפרשנות גפ•

.  או יותר נכון מודלים של פרשנות. גבולות



מות המחבר ומודלים של פרשנות

:מקובל להצביע על שלושה מודלים של פרשנות

מבינים יצירה כמו שמבינים כל –המודל הפרגמטי •

.  תקשורת בין בני אדם

בכל יצירה יש עוגנים שעוזרים  -מודל הפענוח  •

.לפענוח שלה

כל צופה מגיע מתוך קהילה  –המודל ההרמנויטי •

.  פרשנית שבעזרתה הוא מפרש את היצירה



המודל הפרגמטי

הבנת יצירת אמנות היא כמו –המודל הפרגמטי •

אנו  . הבנת תקשורת בסיסית בין שני בני אדם

לפי . מניחים מראש כי לבני אדם יש כוונות טובות

מי שיצר את היצירה איננו משטה " עקרון החסד"

.  בני אדם נוהגים להצהיר על הכוונות שלהם. בנו

.  הכוונות של בני האדם הם ראציונאליות או רגשיות



מודל הפענוח

לפי מודל זה יש ביצירה עצמה עוגנים או צפנים  •

והצופה יכול לזהות אותם או לפענח אותם בעזרת 

.מערכת של כללים הקיימת בכל שדה ובכל תחום

ההנחה היא שביצירת האמנות הדברים ניתנים לנו  •

בלשון מוצפנת ולאט לאט הצופה יכול לפענח את 

.המשמעות הטמונה ביצירה

בכל תחום ידע יש סימנים מוסכמים ויציבים  •

.שבעזרתם ניתן לפענח את מרכיבי היצירה



המודל ההרמנויטי

.  הצופה בא אל היצירה עם מטען תרבותי כלשהו•

מתוך  , הצופה יכול להבין דברים מתוך ההקשר

ניסיון החיים שלו ומתוך הנסיבות שבהן הוא בא 

.במגע עם יצירת האמנות



תנורו של עכנאי/ ? מהו המחבר

אם הלכה כמותי  : חזר ואמר להם
,  מן השמים יוכיחו

מה לכם : יצאתה בת קול ואמרה
אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל  

.  מקום
: עמד רבי יהושע על רגליו ואמר

.  לא בשמים היא
? מאי לא בשמים היא

שכבר נתנה  אמר רבי ירמיה מ
תורה מהר סיני  

אין אנו משגיחין בבת קול 
שכבר כתבת בהר סיני אחרי רבים 

.  להטות
הוא באותה -ברוך-מה עשה הקדוש

?  שעה
: היה מחייך ואמר

. נצחוני בני נצחוני בני

('עא', דף נט, בבא מציעא' עפ)

זה הוא תנור של עכנאי  ו
באותו היום השיב רבי אליעזר  

.  כל תשובות שבעולם ולא קיבלו הימנו
אם הלכה כמותי חרוב זה  : אמר להם

,  יוכיח
.  נעקר חרוב ממקומו מאה אמה

.  אין מביאין ראיה מן החרוב: אמרו לו
אם הלכה כמותי  : חזר ואמר להם

,  אמת המים יוכיחו
. חזרו אמת המים לאחוריהם

אין מביאין ראיה מאמת  : אמרו לו
. המים

אם הלכה כמותי  : חזר ואמר להם
,  כותלי בית המדרש יוכיחו

.  הטו כותלי בית המדרש ליפול



"מות המחבר"על פי " ויקיפדיה"

אילו רולאן בארת היה חי כיום הוא בוודאי היה רואה בויקיפדיה  •
".  מות המחבר"התגלמות מוחשית של רעיון 

האופן שבו ויקיפדיה כביכול הולכת ונוצרת מעצמה מבלי להיות  •
וכמו כן טשטוש הגבולות שקיים בה בין  , מיוחסת למחבר אחד

בגלל האפשרות המלאה שהיא מעניקה " קורא"ובין " מחבר"
מזכירים מאוד  –לגולשים לערוך באופן חופשי את תוכן המאמרים 

".  מות המחבר: "את דבריו של בארת במאמרו המפורסם

במאמר זה בארת קורא תגר על העמדה המסורתית שנוטה לייחס  •
ובהתאם לכך לפרש את אותו הטקסט , כלשהו" מחבר"כל יצירה ל

,  הביוגרפיה שלו, מתוך התייחסות לדעותיו האישיות של אותו מחבר
בארת מתנגד בתוקף לגישה זו וטוען  . 'התקופה בה הוא חי וכו

.שהיא מגבילה ביותר
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