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بخشدکهاسطورهشناسي
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درنوساناست.اینتناقضبرایبارتقابلحلنیستوباعثمي
بهدرکنااستوارازواقعیتمنجرشود.ظاهراًراهحلاینتعارض،استفادهازمفهومناخوداگاهاست؛
مفهومي که بارت آگاهانه آن را از تحلیلش حذف ميکند .وساطت ناخوداگاه به عنوان گفتمان
دیگری ميتواند از محدودیتهای دوگرایي شعر (کیفیت طبیعي چیزها) و ایدئولوژی (کیفیت
رازآلودچیزها)فراتررودوپشتوانهنهایينقدایدئولوژیرانقطهفراایدئولوژیکيقراردهدکهبرای
منتقد این امکان را فراهم ميکند تا محتوای طبیعي و بيواسطه تجربه را به عنوان پدیده
ایدئولوژیکردکند .
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مقدمه
روالنبااارتیکاايازمهمتاارینمنتقاادانمعایااردرزمینااهنشااانهشناسااياساات.کتااا 
اسطورهشناسيها،یکيازآثاراولیهاوستکهدربارهفرهنگعاماهفرانساهنوشاتهشادهاسات.
موضوعکتا مذکور،نقدجنبههایمختلففرهنگعامهازجملاهورزش،سارگرميهاا،اناواع
غذاهاوغیرهاست.بارتدراینکتا ،برایکشفقواعادبرساازندهمعنااتاالشمايکناد.از
بررسيقرارميدهدکهزباانبارایبرسااختنمعناا

اینرو،نهمعنابلکهامکاناتفرماليرامورد
فراهمکردهاست .
بارتپسازانتشارمجموعهاسطورهشناسيها،درمقاله"اسطورهدرزمانهحاضار"مباانيو
اسلو نظریخودرادراسطورهشناسيتدوینکردکهميتوانآنراچکیدهروشوبینشوی
درنشانهشناسيواسطورهشناسيفرهنگدانست.موضوعنشاانهشناسايباارت،بررسايشایوه
تولیدنظام هاینشانهموجدمعناست؛زیاراواقعیاتهماوارهدریاکچاارچو زباانيخاا



برساختهوفهمميشودکهمقیدبهعالیقومنافعخایياست .

بهاعتقادبارت،اسطورهشناسيبابهتعلیقدرآوردنبدیهيبودنزنادگيروزماره،بنیاانيرا
براینقدایدئولوژیفراهمميکند.ازآنجایيکهواقعیتهموارهباهواساطهیاکنظااممعناایي
خا

تواندواقعیتيخنثيوبيتفااوت


شود،هرگزنمي

پذیروبرافرادتحمیلمي
برساخته،درک

محسو شود.هرنظامنشانهای،هدفخایيداردکهاسطورهشناسيميتواندبهرمزگشایيآن
بپردازد.تجربهجهاناجتماعي،هیچگاهبيواسطهوبيطرفاناهنیساتونظاامهاایمعنااجهاان
پذیرميکنند. 


اجتماعيرابرایافراددرک
دراسطورهشناسي،احیایمعنایشفافوبیگانهنشدهچیزهاموردتوجهاسات؛هادفيکاه
بارتبهناممکنبودنشدرزمانحاضرواقافاسات.امااظااهراًنسابتيکاهباارتدرچناین
وضعیتيبینواقعیتوآدمیان،توییفوتبیین،وموضوعومعرفتبرقرارميکندناهتنهااباه
تواندبهابقاوبازتولیدنظامشيوارهاساطورهای

احیایاینمعنایشفافکمکنميکند،بلکهمي
نیزمنجرشود.درمقالهحاضر،دشواریهایيبررسيميشودکهبارتمقاله"اساطورهدرزماناه
راباآنبهپایانميرساند.

حاضر"
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چارچوب نظری
درمقالهحاضر،ازآرایژاکالکانواسالویژیژکاستفادهشدهاست.یکيازویژگيهایمهم
روانکاویالکانيمحوریتچرخشزبانيدرآناست.الکاننیزمانندساختارگرایانينظیرلوی
اشتروس،نظماجتماعيرایکنظمزبانيميداندومعتقداستکهبایدنظمنمادینرابراساس
مناسباتمیاندالهااماوردبررسايقارارداد(1982.)Muller and Richardsonدرنتیجاه،آنهاه

هویتیکحوزهایدئولوژیکیایکنظمنمادینراتثبیتميکند،عملکرددالاعظم1است. 

مادین،هیچیکازدالهامعناایمشاخووازپایشتعیاینشادهایندارناد.

دریکنظمن
دالهابدوناینکهضرورتاًحاملمعنایيازپیشتعیینشدهباشند،دروضعیتيسیالقراردارناد
هاراازسیالبودنبیرونميآوردوباه

کهميتوانندهرمعنایاهویتيداشتهباشند.آنههایندال
آنهامعنایمشخصيميدهد،عملکردومداخلهدالاعظماست.دالاعظممعنایسایردالهااو
هارابایکدیگرتعیینميکند. 


نیزنسبتدال
اماآنههاینروندراابهامآمیزميکند،ماهیاتمتنااقضدالاعظاماسات.اینکاهدالاعظام
برسازندهکلیتعریهنمادینوضامنهویتوثباتآناست،ميتوانداینسوءتفاهمراایجااد

کندکهدالاعظم،غنيترینواژهودالياستکههمهمعاانيموجاودرادرعریاهنماادین،در
مذکور،نقطهایاستکههمهاشیاوامورازطریقرجوع

خودمتراکمکردهاست.امااینکهنقطه 
بهآنمعناميیابند،دالاعظمنهتنهاهیچمعنایيندارد،بلکهیرفاًیکدالمحضاسات.بارای
مثال،ایرانيبودنممکناستبرایکسانيیکدالاعظممحسو شودوهمهاعمالورفتارو
افکارآنهابارجوعبهایندال،معناووحدتیابد.اماپرسشاینجاستکهایرانيباودنباهچاه
معناست؟وایرانيبودنراباچهویژگيهایيبایدسنجید؟ابهاميکهدردالاعظاموجاوددارد،

درایناستکهاینپرسشهیچپاسخيندارد.هیچسنجهیاویژگيمشخصيوجودناداردکاه
بتوانبراساسآن،ایرانيبودنیاهویتایرانيراتعیینکرد.ميتواندربارهمعنایایرانيباودن
بهمناقشهپرداخت.امادرنهایت،معنایيوجودنداردکهبهطوربیناالذهانيبخواهدبارایراناي
بودنداللتکند.زمانيکهنظمنمادینبهنامدالایرانيبودن،روکششود،همهدالهاانیازباه

2
نميتوانبههایچ
بامحوریتایندالتفسیرومعناميشود؛اماایرانيبودنرا 

طورواپسنگرانه


1. Master Signifier
2. Retroactive
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بودنگرفتهاسات؛دالاعظامهماواره

یکازدالهایيتقلیلدادکهمعنایخودراازدالایراني
یکدالبدونمدلولاست.همینوضعیتاستکهکنشنامگاذاریراتروماتیاکیااآسای زا
ایکهاموربراساسآنعملميکنند،همهباارجاعباهدالاعظام

ميکند.عریهنمادینوشیوه
معناميیابد،امادالاعظمبیانگرهیچویژگيایجابيدرابژهنیست.ازاینرو،کانشنامیادندر
هرابژهای،یکمازادغیرنمادینایجادميکند.بهاعتقادلکان"درهارشاکليازوجاود،چیازی
چنانغری ودورازذهندرکاراستکهآدميدرعملپیوستهازخوددرماوردغیارواقعاي
بودنآنميپرسد») .(Lacan 1988, 229اینامرغیرواقعي،همانمازادیاساتکاهدرهارشاي،


بیشازخودشياستودرنتیجهورودشيبهعریهنمادینبهوجودميآید.ماازادیکاهباه
اینشکلدرهرابژهبهدلیلنامگذاریبهوجودآمدهاسات،همبساتهثاباتدالبادونمادلول
است.درواقع،مدلولهردال،نهابژهایکهبیانگرآناست،بلکههمانمازادنامتعینوغیرقابل
نمادینشدنياستکهالکانابژهaمينامد.بدینترتی ،همانعامليکهفرایندنمادینشادنو
کند،بامازادیکهازطریقهمیننامگاذاریتولیادمايکناد،

بازنمایيجهانرادرزبانمیسرمي
شودکهفرایندنمادینسازیباموفقیتانجامشود.گرچهزباانجهاانرامايساازد،اماا

مانعمي
کنشتروماتیکمداخلهزباندرجهاننميتوانددرساحتنمادینادغامشود.ازاینرو،اباژهa
بیانگرشکافيدرعریهنمادیناستکهدرآنخودفرایندبازنمایي،بازنمایيمايشاود.اباژهa
بازنمایيکنندهلحظهایاستکهعملفرمالزبانیعنينمادینکردن(نفسنمادینکردنبادون
آنکهمحتوایيداشتهباشد)درخودزباانباهعناوانیکايازمحتواهاایعریاهنماادینادغاام
ميشود.درنتیجههمینتناقضاستکهآنههبرایسوژهواقعیاترابرمايساازد،آنراازهام
ميپاشد .

استیضاح 1و اختگي نمادین
کارکردمهمدالاعظمدرنظمنمادین،استیضاحگربودنآناست.استیضاحفراینادیاساتکاه
افراددرآنبهدرکيازهویتخوددستميیابند.درواقع،استیضاحساازوکاریاساتکاهدر
نتیجهآن،سوژههابهنحویتولیدميشودکهوجودخودرابراساسایدئولوژیحااکمتصادیق
کندوبپذیرد.آنههدرفراینداستیضاحاهمیتدارد،ایناساتکاهساوژه،ماوردخطاا قارار

1. Interpellation
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گرفتنشراتصدیقکند.درمورددالاعظمنیزمهمایناستکهبرایمثال،کسيخودشراباه
عنوانیکایرانيبازشناسيکند.معنيوضعیتمذکور،ایناستکهازساویدالایرانايباودن
مورداستیضاحقرارگرفتهوایناستیضاحباموفقیتانجامشدهاست.درچنینوضاعیتياسات
کهیکفردبهعنوانیکسوژه(مثالًیکایراني)برساختهميشود .
اینرویهدوپیامدعمدهدارد.اوالً،تقدموخودبنیادیسوژهنفيميشود،زیراسوژهنهبنیان
شناختوادراک،بلکهمحصولیکفراخوانیاخطاا محساو مايشاود.دوماینکاه،رویاه
مذکوربهدوشکلازسوژهمرکززدایيميکند.اوالً،سوژهبایادهویاتخاودرادریاکعامال
بیرونيیعنيدیگرینمادینبیابدودوماینکهایندیگریهویاتبخاش،چیازیجازیاکدال
بدونمدلولیایکدالتهينیست.بنابراین،تصدیقاستیضاحوساوژهشادنباهمعنااییکاي
شدنبادالتهياستکهبهمعناینفيویژگيهایایجابيوانضاماميساوژهاسات.درنتیجاه
همیننفياستکهبهتعبیرالکاندالچیزیاستکهساوژهرابارایدالهاایدیگاربازنماایي
کند.سوژهبایکيشدنبادالبدونمدلول،جایگاهمشخصيدرنظامنماادینمايیاباد،اماا

مي
دقیقاًبهدلیلهمینبدونمدلولبودندالاستکههرنوعفرایندهویتیابيبامازادغیارقابال
ادغاميمواجهميشودکهسوژهنميتواندآنرادرساختارهویتيخودبگنجاند.سوژهدرعریه
نمادینازطریقناميکهميیابد،جایگاهمشخصيرا-مثالًیکمعلم-اشغالميکند.ایانناام
باعثميشودکهبتواندخودرابازشناسيکندودیگراننیزاوراازاینطریقبشناسند.امامعلم
بودنبهچهمعناستودیگریباایننامگذاریاشازسوژهچهمايخواهاد؟دیگاریجایگااه
سوژهرااعالمميکند،اماچرااینجایگاهبایدبهاینسوژهدادهشدهباشد؟کانشاعاالممعلام
بودن،کنشيیرفاًاجرایي1وبدونمحتوایمشخواست.درواقع،دیگرییرفاًاعالمميکند
کهکسيازاینپسميتوانددراینجایگاهقراربگیرد؛همانطورکهنتاای آزماوناساتخدامي
وزارتآموزشوپرورشبررویسایتقرارميگیردواساميکهدرسایتمشاهدهمايشاود،
ازاینپسمعلمنامیدهميشود.اماآیارویهثابتيبرایمعلمبودنوجودداردوآیاشیوهخایي
وجودداردکهاگررعایتنشود،فردازمعلمبودنساقطمايشاود؟آنهاهیاکمعلامرامعلام
ميکند،نامیدهشدنشبهعنوانیکمعلماستوایننامیدهشدنباهویژگايهاایایجاابيفارد
مرتبطنیست.معلمبودنمازادبرهستيعینيوایجاابيساوژهایاساتکاهایانناامراحمال
Performative1.
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ميکند.همینوجهاینهمانگویانهزبان،برسازندهعریهنمادیناست:معلمکسياستکهباه
گذاریميتواندکنشيتروماتیکباشاد.تعیاینهویاتباا


رو،کنشنام

گویند.ازاین
اومعلممي
پیوستهبهتعویقميافتد،سوژهرادرفرایندهویاتیاابياشبااکاساتيروبارو

داليکهمدلولش
ميکند.اینفقدانکهناشيازبيبنیانبودنکنشنامیدنونیزبيمحتوابودنآناست،سوژهرا
باپرسشازمیلدیگریمواجهميکند:چرامنآنيهستمکههستم؟دیگریباقراردادنمندر
جایيکههستمازمنچهميخواهد؟اینپرسشدرلحظهایبهوجودميآیدکهسوژهباماازاد
جایگاهيروبروشودکهدرعریهنمادیندارد.البتهاینمازادهمیشهخودرانشااننمايدهاد.
گرچههیچگاهنمي توانبهمعنایعملدیگریپايبارد،امااساوژهمعنااراباهعهادهدیگاری
ميگذارد:گرچهنميدانمایرانيبودنیعنيچه؛اماایرانيبودنقطعاًمعناایمشخصايداردکاه
اگربخواهمميتوانمباجستجوپیدایشکنم.درواقعاینعریهنمادینیادیگریاستکاهباه
جایسوژهميداند.ماداميکهسوژهایندانشرابرایدیگریقایلباشد،مايتوانادازپرساش
هیستریک"چهميخواهي؟"طفرهرود.دیگریميداندوآنهاهراداردکاهماننادارم.اعتمااد
سوژهبهدیگریهمانفانتزیسوژهاست.فقدانبرسازندهمیلميتواندازطریقفانتزیپوشایده

شود.یعنيبینهستيانضماميوعینيکاهداردو

بماند.سوژهباورودبهعریهنمادیننفيمي
يبرناگذشتنيبهوجودميآید؛واساساًسوژهشدننیزباهمعناایتجرباه

جایگاهنمادینششکاف
شکافبینواژگانواشیایاازبینرفتنتطابقبینهستيومعناستودرنتیجهمداخلههماین
عنصرتروماتیکیعنيزباناستکهالکانسوژهشدنیاورودبهساحتزبانرامستلزمتجرباه
اختگينمادینميداند(.)Butler 2005 

باوجوداین،سوژهایناختگيرابهواسطهفانتزیترمیمميکند.فانتزیميتواناددرمقاام
یکسازوکاردفاعي،هیستریسوژهوپرسشازمیلدیگریرامساکوتبگاذاردوبارایآن
یکمحتوایایجابيبیابد.درواقع،فانتزینویدتحققیگانگيسوژهوابژهاستکهلکاانآنرا
ژوییسانس1یاکیفمي نامد.پارادوکسفاانتزیایاناساتکاهفاانتزیمحصاولهماانعامال
اختهکنندهایاستکهتحققفانتزیرابرایهمیشهناممکنکردهاسات.ساوژهبارایاینکاهباا
فقدانيروبرونشودکههستهضروریهستياشراشکلدادهاسات،فاانتزیایبرمايساازدتاا
مطمئنباشدگرچهازژوییسانسمحروماست،اماميتواندآنرابهدستآوردوحتياگرهام
1. Jouissance
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نتواندآنرابهدستآورد،بدونشکدیگریآنرادارد.بهتعبیارژیاژک،درمقالاهامارواالی
ایاستکهسوژهبتواندفانتزیاشرادرنورددوایانواقعیات

هیستریک،پایانروانکاویلحظه
رابپذیردکهدیگریوجودندارد؛لحظهایکهسوژهبتواندعاملیتراازدیگریبهخاودمنتقال
کند. 

روش پژوهش
است.اینروشکهمبتنيبرمبانينظریاستکاه

روشپژوهشحاضر،خوانشسمپتوماتیک1
دربخشقبلبیانشد،تفاوتمهميباروشهایکیفيوکميدارد.ویژگيمشترکروشهاای
پژوهشکميوکیفيایناستکهآنهاواقعیتراآنگونهکههست،بهعناوانایالموضاوعه
پژوهشخودميپذیرند.امادرخوانشسمپتوماتیکدقیقاًاینمسئلهبررسايمايشاودکاهایان

ایلموضوعه،خودچگونهبرساختهميشود.درروشهایپژوهشکمايوکیفاي،واقعیاتاز
پیشدادهشدهموردبررسيقرارميگیردوپژوهشگرباانتخا یکايازابعاادواقعیات،ساعي
ميکندویژگيهاونسبتآنراباسایرابعادواقعیتبررسيکند.اماخوانشسمپتوماتیکخاود
کشدواینپرسشرامطرحميکندکاهخاودایان


اینواقعیتازپیشدادهشدهرابهچالشمي
واقعیت،درنتیجهچهسازوکاریبهوجودآمدهاست. 
درخوانشسمپتوماتیک،نسبتيکهاجزاباواقعیتبهعنوانکالبرقارارمايکنناد،متفااوت
است؛بهاینمعناکهکلیتنسبتبهاجزایش،حالتخنثيوبايتفااوتناداردوواقعیاتباه
عنوانکل،هموارهازطریقیکيازاجزایشتعیینميشود.برایمثال،کلیاتواحادیباهاسام
علموجوددارد.اماعلمدرمعنایکليآنچیست؟اینجاستکههریکازمکات (اجازا)علام
(کل)رابراساسایولوقواعدخا

خودشتعریفميکند.بایدتعریفيازعلمبهیاورت

کليوجودداشتهباشد.امامسألهایناستکهدراینتعریف،هریکازاجزاباهشاکلخاا
خودارائهميدهند.اینتعریفخا



وجزئي،درهریکازمکات علمي،بهتعریفکليعلم

تبدیلميشود.انگارقبلازاینکهاینمکت یانحلهفکریخا
وجودداشتهوپسازاینکهاینمکت یانحلهفکریخا

ظهورکند،اینتعریافکلاي

ظهورکرده،ذیلاینتعریافکلاي

قرارگرفتهاست.اماواقعیتایناستکههریکازمکات مذکور،بااینکهفقطیکيازانواعو
1. Symptomatic Reading
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مصادیقعلمبهعنوانیککلاست،امادرآنهاعلمبهشکلکليآنتعریفميشودکاهپیاماد
محتومچنینفرایندیایناستکهوقتيدریکمکت خا

،علمبهمعناایکلايآنتعریاف

ميشود،اینتعریفبهگونهایاستکهیرفاًهمینمکت خا

بهمعناایدقیاقکلماه،علام

اییلوحقیقيمحسو ميشودوسایرمکات تاحدیازراهدرستویحیحمنحارفشاده
است.اینمثال،نحوهبرساختهشدنواقعیترانشانميدهد؛بهایانمعنااکاهواقعیاتزمااني
واقعیتميشودکهیکيازاجزانسبتبهسایراجزابرتریوتفوقیابدوبتواندکلواقعیاترا
بهنفعخودنمایندگيکند(مایرز .)1385
پیامدمهمایننوعتفسیرایناستکهواقعیاتزماانيکاهباهعناوانواقعیاتموضاوعیت
یابد،تعادلوانسجامشراازدستميدهد.واقعیتامرمنسجمویکپارچاهاینیسات،زیارا

مي
هموارهیکيازاجزایواقعیتنسبتبهکلحالتمازادميیابد.یعنيماباجزئيسروکارداریم
درآناست،باکلنیزبرابریميکناد.درنتیجاه،

کهدرعینحالکهبخشيازواقعیتومحاط
اجزاباکل،رابطهونسبتمساویوبرابرندارندوجزئيوجودداردکهبهدلیلبرقراریرابطاه
نامتقارنباکل،موج شکلگیریواقعیتميشود.اینشکلازبرسااختهشادنکلیاتباهایان
معناستکهیکجزء،کلفرایندراتحتالشعاعخودقرارميدهاد.کلیات،بخشايازمحتاوای
جزئيخوداستیاميتوانگفتبهدرونآنکشیدهميشود.بنابراین،محتاوایجزئايکلیات،
چیزیبیشاززیرمجموعهایازکلیتاست.اینمحتوایجزئي،کلیتراتابعخودميکناد.در
دایميمحتواهایجزئيکاهکلیاتراتاابعخاود

نتیجه،واقعیتچیزینیست،مگرهمینتغییر
ميکنند(ژیژک،1388b.)42ازاینرو،خوانشسمپتوماتیکمانندروشهایکمايوکیفايدر
ينميمانادوخاودآنپیکربنادیراکاهواقعیات

سطحتحلیلوبررسيواقعیتهایتجربيباق

نامیدهميشود،هدفقرارميدهد.اگرخوانشسمپتوماتیکرامبناقراردهایم،رابطاهونسابت
کند.درروشهایمتعارفپاژوهش،پژوهشاگرباابررساي


ایتغییرمي

کلوجزءبهنحوریشه
کندبهویژگيهاومختصاتکلدستیابد.امادراینروش،جازءمايتواناد


هاتالشمي
نمونه
دردرونخودشکلرابهنمایشبگذارد.اگارجازءازطریاقجایگااهماازادیکاهباهدسات
توانازطریقبررسيجزء،مختصاتوویژگيهاایکالرا


کند،مي

آورد،کلرانمایندگيمي
مي
بهدستآورد.درنتیجه،خوانشسمپتوماتیکبهفرایندنمونهگیرینیازندارد؛زیرادیگرفارض
پژوهشگرایننیستکهکلیتيازپیشدادهشدهوجودداردوبانمونهگیاریوبررساياجازاو
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توانبهیکنتیجهگیریکليرسید.هارجازءمايتوانادازطریاق

بخشهایمختلفاینکلمي
هژمونیکشدنشباکلبرابریکند.بنابرایندراینروشبااتصال1امرتکینوامرکليمواجاه
هستیم؛یعنيبدوناینکهبهجستجویتعمیمهایتجربياحتیاطآمیازنیاازباشاد،مايتاوانیماز
کلیتبهمعنایمطلقکلماهیاحبتکنایم(هماان.)46پژوهشاگردرایانروشباهشایوهای
شودودربارهکلیتبهطورنسبيقضاوتنميکند. 


استقرایيبهکلیتنزدیکنمي
اگربراساساینرویکرد،واقعیتیامتنموردبررسيرادرنظربگیریم،ماتننیازانساجام
اشرادرنتیجهرابطهنامتعادلونامتوازناجزابایکدیگروباکلبهدستميآوردوباه

ظاهری
هیچوجهنسبتبهآنههبیانماي کنادبايتفااوتوخنثاينیسات.اگاریاکماتنانساجامو
یکپارچگياشرامدیونعدمتعادلوبرابریبیناجزاست،درنتیجههرمحتوایينیزنميتواناد
دریکمتنخا

بیانشود.یکمتنیرفاًبهمسایليامکانبیانشدنميدهدکهقادربهحال

کردنشانباشد.ازاینرو،برایاینکهمتنبتواندمحدودهوچارچو خودراحفظکند،مسایلي

کهخارجازاینمحدودهمطرحميشودراسرکو ميکندیانادیدهميگیرد.بنابراین،چارچو 
کندوهمازحیثآنچهبیاننميکناد،تعیاین

ومحدودیتهاییکمتنازحیثآنههبیانمي
ميشود. 

عاملوحدتبخشمتن،آنرابهپاسخگفتنبهپرسشهایيسوقمايدهادکاهخاودماتن
امکانطرحشراداشتهاست،اماعالوهبرپاسخهایموردانتظار،موجدتولیدپاسخهایمعیو 
بههمانپرسشيميشودکهميکوشدحذفشکند.ازاینرو،سااختاریاکماتنهامازآنهاه
غای است(آنههمسکوتگذاشتهشده)وهمبههمانمیزانازآنههحاضاراسات(اماربیاان
شده)،ناشيميشود.هدفنقدبهاینشیوه،واسازیمتن(یااخاوانشسامپتوماتیکماتن)باه
منظورآشکارکردنپروبلماتیک2آناست :
«خوانشسمپتوماتیکهرمتني،مستلزمیکقرائتدووجهياسات:نخساتخوانادنماتن
آشکاروسپسقرائتآنههمسکوتوغای استازطریقتناقضاتمتنآشاکار(یااباهبیاان
دیگرازطریقسمپتومهایمسألهایکهميکوشدتابههرنحوممکانمطارحشاود)تااازایان
طریق،متننهفتهتولیدوقرائتشود»(استوری،1383 .)3
1. Short Circuit
2. Problematic

 206مطالعات جامعهشناختی 197 -221 :)39(18

خوانشسمپتوماتیک،متنراواجدمعنایواحدنميداندوهدفشاستخراجمعناایثاباتو
پنهانمتننیست.معنادرمتنپنهاننیست،بلکهخودمتنبرسااختهتکثاریازمعاانيمتعاددو
حتيمتناقضاست.متنمحصولفعالیتوخالقیتنویسندهاشنیسات.خاوانشسامپتوماتیک

کند.نقصيکهنميتواندباهایچتمهیادیاا


متنرابهواقعیتيمرکززدایيشدهوناقوتبدیلمي
تکنیکيجبرانشود.مرکززدایيمتنبهاینمعناستکهنميتوانمتنرابهایلیابنیاانياولیاه
مانندقصدنویسندهتقلیلداد(فرتر،1386.)85متنمحصولتقابلگفتمانهاایياساتکاهدر
نگاهاول،هیچنسبتمشخصيباهمندارند.زیراخوانشگفتمانهایيکهدرمتنبیانشادهاناد،

هایيمیسرخواهدبودکهبهسکوتکشیدهشدهاند:«اینتعارضنشانهنقصاان

براساسگفتمان
متننیست،بلکهمبینمستترشدنیکدیگرباودگيدراثاراسات.دیگرباودگيایکاهماتنباه
تواندباآنههنیستونیزباآنههدرحاشیهآنرخميدهد،پیوندیاباد.تبیایناثار

واسطهآنمي
ادبيیعنينشاندادناینکهبرخالفآنههازظواهربرميآید،متنواجداستقاللنیسات،بلکاه

درجوهرمادیخود،نشانهایازغیبتيمعینداردکههمهنینایلهویتآناسات»(اساتوری
،1384 .)4
خوانشسمپتوماتیکدرپيردگیریاینسکوتهادرمتناست؛زیراهستهبرساازندهاثار
درهمینامربهسکوتکشیدهشدهاست.خوانشسمپتوماتیکدرپينشاندادنتنااقضهاایي

استکهدرمتن،بینامربیانشدهوامرنشاندادهشدهوجوددارد :
گذاریدرونيبینآنههمتنميخواهدبگویدوآنههماتن

«درهرمتنيیکشکافیافایله
عمالًميگوید،وجوددارد.برایتبیینمتن،منتقدبایدازاینشکاففراتررودتادریابدمتنچه
بایدبگویدتابتواندآنههراميخواهدبگوید،بیانکند.ضمیرناخودآگاهمتندرهماینشاکاف
شکلميگیرد.همهنیندرضمیرناخودآگاهمتناستکهرابطهآنمتنبااوضاعایادئولوژیکو
شود.گفتمانهایضدونقیض،دروناینشکافیامرکازغایا 


تاریخيموجودیتشآشکارمي
دراینشکافاستکهمتنبهتاریخمرتبطميشود»(همان .)5

راتهيکردهاندوهم

براساساینروش،درمقالهحاضر،مقاله"اسطورهدرزمانهحاضر"کاهیکايازمهمتارین
مقالههایبارتدردورهاولفکریاشمحسو ميشودومقاله"برجایفل"بهعناوانیکاياز
مواردیکهبارتبهتفسیریکيازمهمترینمظاهرجامعهفرانساهپرداختاهاسات،ماوردنقادو
بررسيقرارخواهندگرفت. 
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یافتههای پژوهش
اذعانميکندکهنمايتوانادترکیبايمیاان

روالنبارتدرپایانمقاله"اسطورهدرزمانهحاضر"
ایدئولوژیوشعرراتصورکند:«بهنظرميرسدکهاینامردشواریایاساتکاهدرزماناهماا
مدخلیتداردوهنوزفقطیکانتخاا ممکاندربرابارآنوجاودداردوایانانتخاا ،فقاط
پذیرایدوروشاستکههردوبهنحویکسانافراطيهستند:یاارائهواقعیتيکهتماماًدربرابر
تاریخنفوذناپاذیراساتوایادئولوژیزهکاردنآن؛یاابارعکاسارائاهواقعیتايکاهدرغایات
پذیروتقلیلناپذیراساتو-درایانماورد-شاعریسااختنآن.دریاککاالم،هناوز

رخنهنا
نميتوانمترکیبيمیانایدئولوژیوشعررامتصورشوم»(بارت،1380 .)132

اماآیاواقعیترخنهناپذیروتقلیلناپذیریکهباافارارویازنظاامنشاانهشناساانهواحیاای
معنایخوداشیابهعنوانکیفیتطبیعيچیزهامجالبیاانخاودرایافتاهاسات،مصاداقدقیاق
واقعیتایدئولوژیکنیست؟وآیاشعریساختنباتکیهبارباداهتوخودآشاکارگيواقعیات
(بگذاریدواقعیتخودسخنبگوید؛اگرنیکبنگریدميتوانیدبهدرساتيدریابیادکاهواقعیات

چگونهاست)دوحدافراطياسطورهشناسيرادرداماینهمانيبرابارنهادهاانمايانادازد؟باه

اعتقادبارت،اینکهمابرایمدتزمانيمحکومشدهایمباشیوهایافراطيدربارهواقعیتساخن
بگوییم،احتماالًبهایندلیلاستکهایدئولوژیسموضدآن،گونههایيازرفتارهستندکههناوز
جادویياندوشکافدرجهاناجتماعيآنهاراوحشتزده،نابیناومجذو کردهاست.واژگاان
سنجیدهایکهبارتبرایتوییفواکنشایندوحدافراطيبهشکافدرجهااناجتمااعيباه
دهدکهریشهاینبنبسترابایاد


نشانمي
وحشتزدگي،نابینایي،مجذو شدن-

کارميبرد-
درجایيجستکهبارتعامدانهازرجوعباهآناجتناا مايکناد:«اساطورهچیازیراپنهاان
نميکندوچونیرفاًازطریقتحریفیامخدوشکردنعملميکند،برایتبیینآننیاازیباه
ناخودآگاهنیست»(همان.)97اماآنههدراسطورهشناسيبارترازآلودباقيميماند،رازآلودگي
ایدئولوژیسموشعراست.
مازاد نظام داللت
.1

بهاعتقادبارت،درنشانهشناسي،چنیننیستکهدالومدلولمضامینيباشندکهبرای

افادهمعنابهترتی ازپيیکدیگربیایندویکيمبیندیگریباشد،بلکههردوازطریقمضمون
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سوميکهنشانهنامدارد،بهیکدیگردوختهميشوند.«نشانهایکهپیونددهنادهتاامدومضامون
).اماکارکرددوگانهنشانه،همدالومدلولرامتحدميکندوهامپیوناد

اولیهاست»(همان:89
کشاند.اگردالفقطدرشکلخنثيوتهياشحضوردارد،مادلول،

تامایندورابهشکستمي
دالکليونا راازطریقگنجاندنشدریکشبکهمعنایي،انضماميميکند.باراسااسمثاال
هایسرخ،وشوروعشق،بلکهباگلهاایشاورمندوعشاقمناد

خودبارت-مانهیرفاًباگل
شدهروبروهستیم-مدلولهممعناایانضاماميدالمحساو مايشاودوهاممعاادلشابکه
گریميکند.ازاینرو،نشانهمضمونينیسات


ایاستکههستيانضماميدالرامیانجي
معنایي
کهبهعنوانعنصرسوم،دوتایيدالومدلولراتکمیلکند؛بلکهخودمدلولاستکاهشارایط
کند.حلقهمعناازطریقدوتایيدالومدلولکاملميشود؛اماا


گریمي
تحققخودشرامیانجي
شرطامکانمعنایعنينشانه،(بهایندلیلکهنشانههمانمدلولاست)تمامیتایانحلقاهرااز
درونبهچالشميکشد.پیوندتامدالومدلولهموارهازسویجزئي(مدلولي)ناتمامميماناد
کهعالوهبراسنادمعنابهدال،نظامنشانهشناسانهرادرکلیتشبازنمایيمايکناد؛زیارامضامون
سوم(نشانه)چیزیجازمضاموندوم(مادلول)نیسات.ماازادمادلولنسابتباهدال،فرایناد
گریراباارجاعبهنقطهایکهنظمنماادینرادرکلاتفرماالشباازمينمایاناد،ممکان/

داللت
ناممکنميکند.ازاینرو،اینهمانيدالومدلولبهواسطهوجودنقطاهایخاارجازخاودش
ورزیميکند :

شود؛نقطهایکهدیگریازآنجا 
میل


(نشانه)میسرمي
«نظمنمادینبهطورمشخو،آننظمفرمالياستکهرابطهدوتایيواقعیتتجربيبیروناي
وتجربهسوبژکتیودرونيراتکمیل/مغشوشميکند.ازاینرو،نقدزونرتل1بهآلتوسرکاامالً
موجهاست.آلتوسرانتزاعرافرایندیدرنظرميگیردکهکامالًدرقلمرودانشرخميدهدوباه
همیندلیل،امتناعميورزدکهمقوله"انتزاعواقعي"2راگویاییکآشافتگيشاناختشناساانه3
محسو کند.درچارچو تمایزمعرفتشناسانهبنیادینيکهآلتوساربایناباژهواقعاي4واباژه
قائلميشود،اندیشیدنبهانتزاعواقعيناممکناست.زیارااانتازاعواقعاياپاایعنصار

دانش5

1. Sohn Rethel
2. Real Abstraction
Epistemological Confusion3.
4. Real Object
Object of Knowledge5.
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سوميرابهمیانميکشدکهزمینهچنینتفکیکيراویرانميکند:فرمتفکرکهنسبتبهتفکار،
پیشینيوبیرونياست-بهطورخالیه:نظمنمادین»(1994, 304.)Zizek 
بههمینمعناستکهژیژکانتزاعواقعيراناخودآگاهسوژهاستعالیيوپشتوانهدانشعیني،
کلي

1

وعلميميداند(11



2008,.)Zizekدرواقع،دراینجابهاعتقادژیژکباایکايازتعااریف

ممکنازناخودآگاهمواجههستیم؛یعنيهمانفرمتفکرکهجایگاههساتيشناساانهاش،جایگااه
هستيشناسانهخودتفکرنیست(همان .)13

اگرفرمتفکربهعنواندیگربودگيتقلیالناپاذیریکاهایانهماانيتفکاروموضاوعشرا
ناممکنميکند،شرطامکانتفکراست،اسطورهشناسيتالشيبرایعدممواجهباایننااممکن
بودنوجبرانآنازطریقمحتوایایجابيداللتاست.بهپایانرسااندنموفقیاتآمیاززنجیاره
داللت،نظامنشانهشناسانهرابهمکانيامنبراینهادینهشدنمعناورامشدنواقعیتاجتمااعي
راتشدیدميکند :

بدلميکند.مازاددالنیزعدمتقارندالومدلول

« آنههدریکنشانه(نام)مناس اهمیتحیاتيدارد،نهشباهتتاموتماامباهاباژهنامیاده
شده،بلکهتنهااینواقعیتاستکهنام"ویژگيبارز"ابژهیاشيءرادرخوددارد.دراینجااباا
خشونتيسروکارداریمکهنظمیاساماننمادینرابرميسازد:نامبافروکاستنابژهنامیادهشاده
بهیکویژگيمنحصربهفردآنراميکشد.ایننهعدمکفایتنام،بلکهنیرویمثبتآندرفرو

کاستنابژهبهجوهرآناست:ماوقتيواردفضاینمادینمحضميشاویمکاهدیگاردردرون
عریهمایمسیس،عریهبازتولید(نا)کاملشباهتنیستیم-درفضاینمادینخودشاکافایاا
فایلهابینناموابژه،ابژهراازدروندوپارهميکندوبیناباژهدرواقعیاتخشانشوسااحت

جوهریابژهفایلهمياندازد»(ژیژک،1388b .)100

دال،ابژهرادرویژگيهایایجاابياشبازنماایينمايکناد،بلکاهاباژهدریاککانشایان
همانگویانهبهدالتهيدوختهميشود:یکدرختآنچیزیاساتکاهدیگاریآنرادرخات
مينامد.اگرآنگونهکهبارتميگوید،رابطهدالومدلولنهازجنسبراباری،بلکاهازجانس
همارزیاست،عملنامگذاریامکانقیاسپذیریاباژههاارابااکناارگذاشاتنوجاوهکیفايو
هایيکههمارزواقاع


انتزگذاشتنوجهانضماميابژه
غیرقابلقیاسشانممکنميکند.دالبادرپر
کهخودداليدیگراست،پیوندميخورد.پیونادیکاهگرچاهمعناایدالرا

شدهاند،بهمدلول-
1. Universal
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تثبیتميکند،امافقدانيراکهجوهرهعملکرددالدرفضاینمادیناست،دستنخوردهبااقي
ميگذارد.زیراهرگونهداللتگریبراساسایلشباهتوهمسانيبهمعناایتغییارعریاهاز
نمادینبهخیالياست.ازاینرو،گرچهاسنادمعنابهدال،زنجیرهنظامنشاانهشناساانهراباهراه
مياندازد،اماوجهاجرایيزبانبهعنوانکارکردبنیادینآن،دالهااراباهواساطهنفايمعناایاا
محتوایایجابيابژهبایکدیگرمبادلهپذیرميکند-معنابرایجذ مازاددالوگنجانادنآندر
نظامنشانهشناسانههموارهچیزیکمدارد .

گرچهبارتتلویحااًمیالمداخلاه گاردیگاریراباهعناوانماازادداللاتمايپاذیرد،اماا
اسطورهشناسياشرابراساسسرکو وحذفایننگاهخیرهسامانميبخشد.بهاعتقادبارت،
ویژگيمشترکدونظامنشانهشناسانهایکههریکدرنسبتبادیگریبهطاورمتنااو تنظایم
ميشود،انطباقکاملمحتوابرفرماست.درزبان-ابژه،معنابردالودرمابعدزبان،مفهاومبار
شکلمنطبقميشود.ازاینرو،تنشدیالکتیکيکهبهواسطهنگاهخیرهدیگری،نظمنماادینو
ابژهاشراازدروندوپارهميکند،باتفکیکدوقط متضادیپنهانميماندکاهمايتوانناددر
عینحفظاستقاللوخودبسندگيشان،یکدیگررادفعیاجاذ کنناد،پنهاانمايماناد:«معناا
همیشهآنجاستتاشکلراعرضهکند؛شکلهمیشهآنجاستتاازمعناپیشيگیردوهایچگااه
ت ضادی،کشمکشيیاشکافيمیانشکلومعناوجاودنادارد.آنهااهرگازدریاکمکاانقارار
ندارند»(بارت،1380.)99بهاعتقادبارت،دالتهيميتواندازطریقیکمدلولقطعاي،پارو
تبدیلبهنشانهشود.درحاليکهوجهاجرایيزبانوهمارزیدالومدلول،انطباقمحتوارابار

نیازیتبییناسطورهشناسانهازناخودآگاه،معناایسرراسات

فرمناممکنميکند.اینجاستکهبي
یابد.زنجیرهداللتهموارهازسویمکانيبیرونيکهاسطورهشناسيرادرفرمناابش

خودرامي
بازنمایيميکند،بهبنبستکشیدهميشود.مکانيکهاسطورهشناسيرابانقطاهکاورواقعیات
میانجيدالومدلول،اسطورهشناسيراازرهگذرانکاارمیال

مواجهميکند.امااکتفابهرابطهبي
دیگری،منسجمویکپارچهنگهميدارد .

.2بهاعتقادبارتدورویي1دالباعثميشودکهگفتاراساطورهایباهعناواناعاالمونیاز
گزارشظاهرشود.بارتدرتحلیلهایانضمامياشبهطوردقیقدربارهشکافيبحثمايکناد
کهازاینطریقدرواقعیتپدیدميآیاد.اماادرتادقیقروشرمزگشاایيازاساطوره،طاوری
1. Duplicity
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کندکهگویيچنینتناقض هاایيباههایچوجاهبارایشموضاوعیتنادارد.ماثالًدر


وانمودمي
اسکيمينویسد :

رمزگشایيازشالهبه
االجرادریافتميکنمکهایانچیازراشاالهباه

«...احساسميکنمکهشخصاًدستوریالزم
اسکيبنامم؛یاحتيبهترآنرابهعنوانجوهربهاسکيبودنببینم.اینامربهآنسب استکه
اینمفهومباتماميسرشتاختصایياشدربرابرمنظااهرمايشاود.اایانمفهاوماماراپاي
کهمجموعهنیتهایيرابازشناسمکهآنرادرآنجااباه

گیردوجستجوميکندتامراوادارد

مي
عنواننشانتاریخيمنفردوخا

بهعنوانرازوهمدستيپنهانحرکتبخشایدهانادومانظم

ساختهاند.اینفراخوان،فراخوانيواقعياستکهبرایهرچهبیشترآمرانهشدن،تنبههرناوع
جرحوتعدیليدادهاست.تماميچیزهایيکهدرساطحتکنولاوژیتوجیاهکننادهومشاخو
کنندهخانهبهاسکيبهشمارميروندحذفشدهاناد-انباار،پلاههاایخاارجي،کبوترخاوانو
غیره-وآنههباقيماندهاستنظميسادهاستکهموردمناقشهنیستوحملهچنانسرراسات
استکهاحساسميکنماینشالهاکنونبرایمانخلاقشادهاسات.درساتمثالموضاوعي
جادویيکههماینکدرزندگيمنسربرآوردهاست.بدونهرنوعپیشینهتاریخيکهمسب آن
بودهباشد»(همان  .)100
آیاجرحوتعدیلدرخانهبهاسکيکهباحذفسطوحتکنولوژیاک،استیضااحراهارچاه
آمرانهترميکند،همانخشونتنمادینينیستکهابژهرابهجوهرشتقلیلميدهد؟آیادریافت
دستوربرایاینکهاینچیزراشالهبهاسکي"بنامم"یاآنرابهعنوان"جوهربهاساکيباودن"
ببینم،بیانگرکارکرداینهمانگویانهدالنیست؟آنههشاالهباهاساکيراپایشرویمانقارار
اسکيبانامیدهشادننمايتواناد

دهد،آنراازشباهتخیاليباخودشجداميکند.شالهبه

مي
چیزیجزسرشتاختصایياشباشد.ازاینرو،فرارویازعریاهبازتولیادناکامالشاباهت
(عریهخیالي)وتقلیلابژهبهنظميسادهوغیرقابلمناقشاه،هامشاالهباهاساکيرادرنظام
اسطورهایادغامميکندوهمآنرابهچیزیبیشازخودبدلميکند.اینمازادبایادازطریاق
بازشناسيمجموعهنیت هایيمهارشودکاهشاالهراباهعناوانرازوهمدساتيپنهاانحرکات
بخشیدهاند.انگیزشمندکردناسطورهبادادنمحتوایایجابيبهمیلدیگریامجموعاهنیاتهااا
اسطورهرابهواقعیتيمتعلقبهمنتبدیلميکند.اماکنشبيبنیادوتروماتیاکنامیادنبااپااک
اشباقيميگذارد.فانتزی،انگیزشومجموعاه

کردنپیشینهتاریخيابژه،آنرادرهالهجادویي
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نیتهایاسطورهراجعلميکند،امابازگشتامرسارکو شادهدرمقاامرازوارگايواقعیات،
شکافساختارداللتگروسوژهدالراپابرجانگهميدارد.ازاینرو،نتای وپیامدهایداللت،
زارشهیچگاهبرهممنطبقنميشود .

یعنياعالموگ
باوجوداین،همهاینتنشهابایدبرایاسطورهشناسمکتومبمانند؛زیرااسطورهشناسينیز
هماننداسطوره،نیازمندتصل وانجمادواقعیتبرایرمزگشایيازآناست:«برایتأملدراین
تناقض،مابایدعامدانهاینچرخششکلومعناراقطعکنیم،بایدبرهرکدامجداگانهمتمرکاز
شویموروشایستایکشفورمززدایيرابراسطورهبهکاربندیم.سخنکوتااهماندربرابار
پویایيآنبایدراهعکسرادرپیشگیرم.خالیهکنممانبایادازحالاتخواننادهباهحالات
اسطورهشناسگذرکنم»(همان.)100-99آیااینتناقض،نشانهفتیشیزمپنهانبارتنیست؟اگر
انکارفتیشیستي،فالوسرادرآنجاکهغای است،حاضرميداند-خو مايدانامکاهفاالوس
آنجانیست،امادرعینحالطوریرفتارميکنمکاهگاویيفاالوسآنجاسات-باارتنیازباه
گونهایرفتارميکندکهگویينظامنشانهشناسانهواقعیترازآلودوجاادویيراکاامالًدرخاود
ادغااامماايکنااد.ازایاانرو،اسااطورهشناساايدرنهایااتبااهمحافظااهکاااریماايانجامااد.بااارت
اسطورهشناسراموجودمطرودیمي داندکهباهدلیالتخریا وانقطااعيکاهدرزباانپدیاد
ميآورد،محکومبرلبهایستادناست.اینوظیفهبيپایان،بدونآنکهامیدیبهبازگشتیانویاد
شناسراازجمعیتبیگانهميکند.اماماداميکهنظامنشاانهشناساانه


یوتوپیاداشتهباشد،اسطوره
بهمثابهکلیتيفروبستهودرخود،یابهیاورتمجموعاهایازعنایارمساتقلومجازاازهام
تحلیلشود،اسطورهشناسنهتنهاازپسوظیفهبرلبهایستادنبرنميآید،بلکهراهيجزنوساان
بیندوحدافراطيرخوتحایلازمحافظهکاری(ایدئولوژی)یاارادهگرایيبهظاهررادیکاالي
نداردکهبناستهمهچیزرادرنهایاتدسات نخاوردهبااقيبگاذارد(شاعر).باهگفتاهباارت،
ایدئولوژیوشعرهمخودجادویياندوهمازشکافموجوددرحیااتاجتمااعي،مجاذو ،
نابیناووحشتزدههستند.آیاهمینعبارتبهدرستيتقابل"قط هایمتضاد"و"امارواقعاي
آنتاگونیسم"رانشاننميدهد؟محکومیتبهسخنگفتندربارهواقعیاتباهشایوهایافراطاي،
متضمنفرضقط هایمتضادیاستکهدرفضایيخنثيومعصوم-اسطورهای-یکادیگررا
درجداليبيپایانبازتولیدميکنند.انگاراسطورهشناسينیزبهاسطورههایيکهتولیادمايکناد،
نیازدارد.درحاليکهنقدایدئولوژینهبانوسانبینقط هایمکملدوتایي،بلکاهازجایگااه
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تهيوبنیادینيمیسراستکهبهواسطهغیابش،هرپدیدهایمعنایخودراباارجاعبهآنتعاین
ميبخشد.بهتعبیارژیاژک:«برسااخته شادنواقعیاتاجتمااعي،متضامنسارکو اولیاهیاک
آنتاگونیسماست،درنتیجهپشتوانهنهایينقدایدئولوژی-نقطهارجاعفراایدئولوژیکيکاهماارا
قادرميسازدتامحتوایبيواسطهتجربهمانرابهعنوانامرایدئولوژیکردکنیم-نه"واقعیت"،
بلکهامرواقعي"سرکو شده"آنتاگونیسماست»(1999, 77.)Zizek 
فانتزیباوجودنمادینکردنمیلدیگری،بایدفایلهسوژهراازامارتروماتیاکنیازحفاظ

کند.پسعجی نیستکهناتوانيازدرنوردیدنفانتزیبا"نابینا"نگهداشتنسوژه،میلدیگری
جلوهمي دهد.ازدوحادافراطايواقعیات،کااریجازتقادیسیاا

را"جذا "و"هراسآور"
طفرهرویبرایسرکردنباشکافاجتماعيبرنميآید.نشانهشناسيبرجایفل،مثالمناسبيبرای
رمزگشایيازاسطورهاسطورهشناسياست .

برج ایفل
.3

اگربرجمعنایسرراستينداشتهباشد،ميتواندبهراحتيمخاطبشرادرنوسانعشق

ونفرتگرفتارکند.همانطورکهاولینبندمقالهبارتنیزباانکاربرجآغاازوبااپاذیرشآن
یابد:گيدوموپاسانبرایندیدنبرج،غذایشرادررستورانبرجميخورد؛برجايکاه

پایانمي
برپایهاستیضاحموفقيکهمقومجوهرپاریسي/فرانسویبودناست،درتمامطولشا آنجاا
خواهدبودوبارتراازفرازپاریسبهتکتکدوستانشپیوندميزنادکاهآنهاانیازدرحاال

دیدنبرجهستند.برجنشانهایذاتاًتهياستکهبهمعنایهمهچیزاست.پساگارقارارباشاد

آنرایرفاًمخزنتخیلوایماژبشریبدانیم،بهمواجهباتفاوتومازادایفلنسبتبهخاودش
نیازنیست.ازاینرو،برایبارتنفيبرج،وسوسهاینادراست؛زیرابههیچچیزدرماالطماه
نميزند.اماآنههموپاسانراميآزارد،ایناستکهاگراحتیاطهایالزمراباهعمالنیااوریو
برجراببیني،برجنیزبهتوخیرهميشود،آنهمنهبهعنوانسوژهایتجربايوعیناي،بلکاهاز
جایگاه«یگانهنقطهکورنظاميبصریکهخودمرکزآناستوپاریسمحیطآن»(بارت،1380
.)32برجازایننقطهکوربهبازدیدکنندگانشمينگردوازطریقایننگااه«پاریسايراکاهدر
ونبهاومينگارد،باهعناوانچیازیبرمايساازد»

زیرپایشگستردهوگردآمدهاستوهماکن
).اماآیانگاهيکهبرسازندهپاریسبهعنوانچیزیاست،ميتواندبه«نگاهيکهدیده

(همان32
ميشود»(همان)32تقلیلیابد؟آنههبهاعتقادبارت،دیالکتیاکپیهیادهوحادتکارکردهاایي
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استکهاسطورهبرجازآننیروميگیرد،چیزیجزسازوکاریدفاعيبراینادیدهگارفتنعادم

تقارنچشمونگاهخیرهنیست.برجهمميبیندوهمدیدهميشود.اماایندوکارکرد،هیچگاه
دریکنقطهباهمتالقينمي کنند.همینعدمتقاارناساتکاهباهچیازیدرموپاساانلطماه
زند.امافضایخنثيومعصوميکهبنیاناسطورهشناسيبارتاسات،شاکافساوژهومیال

مي
دیگریرابههمميدوزد:«برجچیزیکاملاستکهدربارهاشایطالحاًميتوانگفاتهاردو
نوعجنسیتبینایيراداراست»(همان.)33-32بههمیندلیلاستکهبارتایفلراموضاوعي
باشکوهبرایعاشقانداللتميداند.اگریادمانپاریس،بهزمینهای1تقلیلپذیراستکاههاردو
کندوهرکسميتواندتخیالتوایماژهایمطلوبشرابارآن

نوعجنسیترادرخودادغاممي
فرافکنيکند،اسطورهشناسيبیشازآنکهمعطوفبهدالتهايوناا باشاد،بارپاردهفاانتزی
متمرکزاست.اگربناستایفلهمواره"چیزیازخودبشار"باشاد،چیازیازبارجباهعناوان
تفاوتنا باقينميماند.اسطورهشناسفقطازطریقیکيشدنمنحرفانهبایادماانپااریساز
خواهمنميخواهد .


کند؛ایفلچیزیغیرازآنههمنمي

آنرمزگشایيمي
اسطورهشناسدراینزمینهتفاوتيباسازندگانبارجنادارد.آنهاهازهماانابتاداشاماتت
ميشد،بيفایدگيبرجبود.دلیلتراشيهایعلمدوستانهنیزراهبهجایينمايبارد.یادماانيکاه
بناستتجسمژوییسانسشهرباشاد،نمايتوانادعباثوبايفایادهنباشاد:«دلیالتراشايهاای
فایدهگرایانه،هراندازهکهنزداسطورهعلم،واالوبلندمرتبهباشند،درقیاسبااکاارکردتخیلاي
عظیميکهآدمیانراقادرميسازدتاانساانکامالباشاند،چیازینیساتند»(هماان:.)33تانش
همیشگيرویاوکارکرد،درمعمارینیزبااولویتدادنبهدومي،اینکاارکردتخیلايعظایمرا

مهارميکند.اگرژوییسانسدرعریهنمادینممنوعاست،حتيآنهایيکهبهدستشآوردهاناد،
بایدبهنداشتنوجستجویآنتظاهرکنند.سازندگانایفلنیزباادلیالتراشايهاایعقالیايو
تظاهربهبياعتنایيبهکیفيکهباساختنبرجازآنخودخواهندکرد،مايتواننادتاانهایاتدر
جادهژوییسانسپیشرویکنند.اماتاآنجااکاهبااایثاارگریمنحرفاناه،خاودراوقافعلامو
فایدههیچکارینميکند،مگرپنهاانکاردنمعناا»

کارکردهایفایدهگرایانهاشنشاندهند؛زیرا«
(همان)34مهمنیستکهاینبرجچاهحجمايازتخیالوکیافراآزادمايکناد.هادفماا

1. Context
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اندازهگیریهایآیرودینامیکي،کالبدشناسيیعودکننده،مشاهداتهواشناسيوغیرهاست.ایفل
رینميداند؛برایمانیزاهمیتيندارد،اگرهیچگاهآنرانداشتهباشیم .

چیزیازمیلدیگ
.4

بهاعتقادبارت،ایالتبرجدرایناستکهبیشتر"شکلدهنده"باهرییاایعظیماي

اسااتکااههمگااانخواهااانمشااارکتدرآنهسااتندتااا"موضااوعحقیقااي"آن.ایاانتفکیااک
کارکردهایدوگانهبرجازهم،ودادنمعنایيپروکاملبههرکدام،یکيشدنبایادمانپاریس
نگردواگربازدیدازبرج،بهمعناییکيشدنبا

راآسانولذتبخشميکند.برجبهپاریسمي
ایننگاهبرسازندهباشد،بدونشکميتوانجوهرپاریسرادرککرد،فهمیدوچشید.اسطوره
جایيبرایچونوچراباقينميگذارد.رابطهانتقاليبرجودوستدارانشبهواسطهنگااهيکاه
امرانسانيرابهامرطبیعايبادلماي کناد،هایچردپااویادگااریراازفراخاوانآمراناهایفال
برنميتابد.ازاینرو،بینشسراسرنمابهعنوانبنیانتخیليبرج،چیزیجازمیالمنحرفاناهباه
تصاح نگاهدیگریونگریستنازجایگاهدیگرینیست.تصاح ایننگاه،تصاح وروایت
تاریخپاریساست .
بارترمزگشایينگاهبرجرابهپاریسنهفقطکنشيذهني،بلکهنوعيآغازکردنمايداناد.
آغازکردنيکهمساویسفرایفل12سالهازوالیتشدیژون،برایکشفجادویپااریساسات.
هنظمبرترلذتهاا،ارزشهاا،هنرهااوتجماالترا

کشفاینجادو«تماميحرکتفرارفتنب
موج ميشود.اینجهان،جهانگرانبهایياستکهشناختآنآدميراميسازد.بدینمعناکه
نشانورودبهزندگيحقیقي،احساسهاومسئولیتهاست»(همان.)40اگرترتیبيکهبارتدر
ذکرپیامدهایاینکشفرعایتکردهاست،معنادارباشد،فتحشهردروهلهاولتضامینکنناده
ژوییسانسسوژه(فرارفتنبهنظمبرترلذتها،ارزشها،هنرهاوتجمالت)وپاسازآنورود
شدن(شناختيکهانسانراميسازدوبهمعنيورودبهزندگيحقیقاي

بهعریهنمادینوسوژه

احساسهاومسئولیتهاست)است؛تصاوریپاساتورالکاهاحتمااالًدرماوردهارشهرساتاني
اییدقميکند.پساگرپاریس،موجودیراکهرن سفربرخودهموارکارده،و


پاریسندیده
برج،پاریسيراکهدرزیرپایشگستردهاست،بهچیزیتبدیلميکناد،آنکاهباهدیادارایفال
ميرود،جذابیتسحرآمیزمهتابيها،کالهفرنگيهاوجوهرهپایتختممتازرایکجاازآنخاود
ميکند.بازدیدازبرج،تکرارانتخا اجباریورودبهپااریسویکايشادنبااژوییساانسآن
است.بههمیندلیل،برایهرخارجيیاشهرستاني،بازدیدازبارج"بنااباهتکلیاف،دریادر

 216مطالعات جامعهشناختی 197 -221 :)39(18

بازدیدها"قراردارد.نگریستنازفرازبرجبااتحادچشمسوژهونگاهخیارهدیگاری،ساوژهرا
قادربهمشارکتدررییایپاریسميکند.«برجمدخلاساتونشااندساتیاابيباهمعرفات
است».شایداگراینتکلیفدریدربازدیدهاانجامنشود،پاریستاآخاراباژهایبیگاناهبااقي
بماند .
اماداستانبهاینجاختمنميشود.آیارمزگشایيازپاریس،همانآغازکردنينیساتکاهباه
زعمفوکوهمهمایلبهطفارهرویازآنهساتیم؟(فوکاو،1384.)12بازدیدکننادهمايخواهاد
پیشاپیشخودرادرآنسویلذتهاوتجمالتببیند،امابرجنیزهمهونگفتماانباهآغازهاا
سکقربانيکردنرا

تقدسميبخشد.بهاعتقادلکان،نميتوانمانندبسیاریازانسانشناسان،منا
نشانهمبادلهیانوعيتوافقمیانعریهمقدسونامقدسمحسو کرد.قربانيکاردن،ناهنشاانه
مبادلهنهادینهشدهانسانباخدایان،بلکهشرطامکانآناست.قربانينثارنميشودتاچیازیدر

عوضبهدستآید.قربانينثارميشودتاعریهنمادینيبهعنوانفضایامکانمبادلهبرسااخته
شود:ميدهمتابتوانمبخواهم(بوتبي.)1384ازاینرو،برجنیزقربانيمايطلباد،اگاربناسات
جایيباشدکه«اجازهميدهدهرکسيعضویازقوميباشد»(بارت،1380.)40بااالرفاتناز
برج،بهمعنایاجرایمناسکياستکهبازدیدکنندهرابادالبدونمادلولیکايمايکناد.ایان
هایرییایپاریسبازنمایيميکناد.آیاا


خشونتنمادینبانفيبازدیدکنندهاورابرایسایردال
توانگفتبرجبهچیزیدرمالطمهنميزند؟ 


هنوزنیزمي
.5

بهاعتقادبارت،برجنمادیاشيءاساتکاهزنادگيمجازاازوجاهنماادینشدارد؛و

هیچگاهتنشوتضادی،ایندووجهرابهیکدیگرنميپیوندد.ازایانرو،پاسازاینکاهشارح
ایبرجبهمثابهنمادرابهپایانميرساند،سروقتبرجبهمثابهشيءمايرود.

داللتهایاسطوره
اینتفکیک،روشيماهرانهبرایاجتنا ازرویارویيباخلئياستکهدرنتیجهتداخلایاندو
نشدنشانبریکدیگرپدیدميآید.برجبهعناواننماادباااستیضااحآمراناهاش،

کارکردومنطبق
نویدبخشکامیابيولذتاست،امابرجبهعنوانشيءپردهازجذابیتسحرآمیزنمادبرميدارد:

برجهیچچیزنیست.گرچهبایدمناسکورودبهبرجرابهجاآورد،امابرجهیچاندرونيبارای
بازدیدمشتاقانشندارد.برجبهعنواننماد،مدخليبرایوروداست،امابرجدرمقامشيء،نگاه
آوردوتنبهتشخووتعیننميدهد.ایفل


مبهوتبازدیدکنندگانشرابهوضعیتتعلیقدرمي
درونينداردتاآنراازبیرونمتمایزکند.اماتنهاراهیکيشدنباایفل،تصاح ماازادیاسات
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رابهنگاهبرسازندهپاریستبدیلکردهاست.مازادیکهتنهازمانيبهدستميآیادکاه

کهبرج
برجازطریقتفکیکبیرونودرونبهمیلسلبيدیگری،محتوایيایجاابيبخشاد:حااالدرون
برجهستموپاریسگستردهدرزیرپایبرج،ازآنمناست.امابيدروپیکربودنبرج،باعث
ميشودکهمیلدیگریبهشکلنا وآسی زایشظاهرشود.انگارایفلهماوارهجاایيدیگار
است.هرکسرکردنيکهآشو اولیهرابهکلیتيتحتهژمونيدالتبدیلميکناد،باهماازادی
ميانجامدکهدرپيپرکردنتفاوتدالنسبتبهخودشاست.بهتعبیرژیژک،اینکسرکاردن
هایفانتزیبازميکند...تنهاکااریکاه

بهمعنایخاليکردنياستکهفضارابرایظهورتمثال
بایدبکنیممشخوکردنیکمحدودهوحصارکشیدنبهدورآناسات؛بالفایالهساروکلاه
).ازاینرو،فانتزیمحصولانطباقمازادبارفقاداني

اشباحپیداخواهدشد(ژیژک،a138844
ازطریقمختلکردنتوازندرونوبیرونمحققمايکنادوشاایدباه

استکهتعینواقعیترا
همیندلیلاستکهینعتبستهبندیدرفروشمحصوالتچنیناهمیتيیافتهاسات.میالباه
خریدکاالیپشتویترینیاکاالیيکهبهزیبایيبستهبندیشدهاست،میلبهتصاح ماازادی
استکهدرکاالبیشازخودکاالست.خودبسندگيکاالدرعینمازادبودننسبتباهخاودش،
ژوییسانسيدرکاالتولیدميکندکهباهربارخریدکردندرپيتملکآنهستیم.همیشاهیاک
مارکمعتبریایکفروشگاهخا

ميتواندجایگاهآنفضایتهيراایفاکندتاامصارفکنناده

امیالوآرزوهایحسرتآلودشرابرآنبارونفکنايکناد.هماینتهايباودنکااالبارمبناای
محوریتارزشمبادلهاستکهبهاعتقادمارکس،بهرازآلودگيکاالميانجامد.تاآنجاکهتکارار

بندیميکند:تورادوست


عملخریدکردن،ناشيازشکستياستکهلکانآنراچنینیورت
دارم،امادردرونتوچیزیبیشازتوهست؛همانابژهپتيaکهبرایآنلتوپارتمايکانم
(همان.)325
پساگردرون،کسرینسبتبهبیرونراازطریقفانتزیجبرانميکند،بيدروپیکربودن
اعتنایيمطلق اشبهژوییسانساسات.پااریستعلاقخااطریباهجهاانکیافو


برج،نشانهبي
کامجویيابرمنوقیحندارد.میلدیگریبهتعویقميافتدیاخالءویرانگرشراعیاانمايکناد؛
گویيرییایعظیمپاریسازدرونخردونابودميشود .

امادرنگکردندربرجبایدهمهنانتوجیهيداشتهباشد.برایباارتبازدیادازبناایيکاه

جوهرهآن،بیرونياست-عبارتيکهميتواندترجماندیگریبارایحکام"ناخودآگااهبیارون
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است"باشد-جزازطریقسرکو ناخودآگااهمیسارنمايشاود:«بارایفهمیادنایانامارکاه
بازدیدکنندهمدرنچگونهخودرابااینیادمانمتناقضتطبیقميدهد،یرفاًنیازمندمشاهدهاین

هستیمکهبرجبهاوچهميدهد»(بارت،1380.)41اگرنثارقربانيبرایبازدیدکنندهناخوشایند
است،بذلوبخششبرج،رن حایلازاینعدمتقارنراازیادميبرد.اولاینپیشاکشبارج،
نظمتکنیکيآناست.برجتماشایياستوبایددرآندرناگکارد،زیاراعماارتيبااظرافات
بيپایانمهندسياستواگرازدوربنایيیکپارچهوبههمپیوستهبهنظرمايرساد،ازنزدیاک
تکثرحیرتآوریازقطعاتوتکههایباههامپیوساتهوبخاشهاایمتقااطعوقسامتهاای
متنوعشرابهرخميکشد.همانطورکهساختنبرجازطریاقتقلیالمعنااباهفایادهتوجیاه
ميشد،شيبيدروپیکرنیزباتقلیلیافتنبهنمونهایازهنارمهندسايباهمکاانيامانبادل
دتخیليکهسازندهبرجباود،جاایشراباهجزئیاات،یافحات،

ميشود.رییایعظیموکارکر
هایيميدهدکهحاالآنهاسازندهبرجهستند .


تیرهایآهنيوپیچ
دومینپیشکشجهانکوچکآشانایياسات:«مجموعاهایازکسا وکارهاایکوچاک...
فروشندگانکارتپستالویادگاریوزلمزیمبووبادکنکواسبا بازیوعینک»(هماان)42
وکالًهمهآنچیزهایيکهبرایرامکردنمکانسودمنداست.یکايازترفنادهایرایا بارای
ترغی مخاطبانبهمصرفگرایي،شرکتدرقرعهکشياست:ازمار گوجهفرنگايبخریادو
کشيماهآینده،یکدستگاهخودروبرندهشوید.قرعهکشيتضمینيبرایمصارفکنناده

درقرعه
استتاآن"چیز"درنهایتبهدستآید.آنهههیچکاالیيواجدآننیستودرنتیجهزنجیاره
مصرفگرایيرابهراهمياندازد،ازطریقجایزهقرعهکشيتعیینميشود.ماازادکااالمحتاوایي
کنندهازبابتمیلدیگریراحتباشد.دستفروشانداخالبارج


یابدتاخیالمصرف
ایجابيمي
نیزچنینکارکردیبرایایفلدارند.آیاابژهaهمانخردهریزیایادگاریپیشپاافتادهاینیستکه
ازیکيازفروشندگانداخلبرجميخریم؟یادمانبيدروپیکرچیزیبرایعرضهکردنندارد.

ارزشترین

اماگفتناینکهاینراازداخلایفلخریدهام،بهاندازهکافيارضاکنندهاست.شاید 
بي
چیزیکهدراینجاخریدهميشود،باارزشترینهدیهیاسوغاتمحساو شاود.بارایباارت
برجمکانخوشایندیاستکهميتواندرآنجارویابافت،غاذاخاورد،مشااهدهکارد،فهمیاد،
پرسهزد،خریدکردوخودرابریدهازجهانوبااینهمهمالکجهاناحساسکارد.امااآنهاه
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اینتجربهانقطاعوپیوستگيراجذا ولذتبخشمايکناد،مساتثنيکاردنموپاساانوهماه
هایياستکهایفلرامهارناشدنيميدانند .


آن

نتیجهگیری
بارتتناقضهاومازادهایفرایندداللتراميپذیردودرتدقیقروشاسطورهشناسينیزآنرا
همینمانعميشودکهبتواندبینایدئولوژیوشاعر،راهساوميرابرگزیناد.باه

انکارميکند؛و
اعتقادبارت،فرمداللتميتواندکامالًدرمحتوایآنادغاامشاود؛درحااليکاهالکااننشاان
دهدکهفرمداللتبهعنوانامرواقعيتفکروزبان،نميتواناددرزنجیارهنماادینبازنماایي

مي
شود.نقطهکوریکهدرنتیجهمداخلهنگاهخیرهدیگریدرزبانوتفکارایجاادمايشاود،هام
فرایندبازنمایيتامراناتمامميگذاردوهمفضایيتهيبرایازسرگیریتفکارفاراهممايکناد.

اینفضایتهيبدیلياستکهبارتبرایفرارویازدوگانهشعروایدئولوژینیازدارد.الکاان
ناخودآگاهرانهمخزنامیالوافکارفراموششدهوازیادرفته،بلکهدیگرینمادینيميداندکه
حکمعلت-ابژهمیلرادارد؛علت-ابژهایکهباعثميشودهرابژهایهموارهچیزیبایشاز
خودشداشتهباشد.درواقع،وجهتروماتیکناخوداگاهنیزدرایناستکهسوژهرابااماازادی
مواجهميکندکهدرنظاممعنایيموجودادغامپذیرنیست.اینماازادتروماتیاکباامقاوماتدر
برابرادغامدرزنجیرهنمادین،فضایيرابرایبازتفسیروبازتعریفواقعیتگشودهنگهميدارد.
شناسيميتواندبا


پذیرنیست،اسطوره
ازآنجایيکهاینفضایخالي،بهشعریاایدئولوژیتقلیل
سخنگفتنازجایگاهناخودآگاه،ازعهدهایستادنبرلبهجامعهوتاریخبرآید.امابارتبایکاي
کردنفرمومحتوایداللت،ایدئولوژیوشعررابهساختارهایيتاموتمامتبدیلمايکنادکاه
فرارویازآنهابهفروپاشيواقعیتوخاليماندندساتاساطورهشاناسازهارموضاوعقابال
تفسیرميانجامد.زیرابرایبارتچیزیورایساختارهایموجاودتصاورپذیرنیسات؛وشااید
همینسرخوردگيازمواجهبامحادودیتهاایسااختارگرایياساتکاهویرادرنهایاتباه
پساساختارگرایيوپستمدرنیسمسوقميدهد.اماباسخنگفاتنازجایگااهناخودآگااه،ایان
هستهسختوواقعيواقعیت(امرواقعيواقعیت)اساتکاهپشاتوانهخاوانشسامپتوماتیکو
انتقادیواقعیتقرارميگیرد. 
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همانطورکهبارتنیزبیانميکند،باواقعیتخنثيوبيتفااوتنمايتاوانروباروشادو

واقعیتهموارهبهمیانجينظامداللتبهعنوانواقعیتموضوعیتمايیاباد.تفااوتالکاانباا
بارتایناستکهالکاننگاهخیرهبرسازندهواقعیترامازادیدرنظرميگیردکهتقلیلپذیربه
استکهميتوانتفکر

واقعیتنیست.درنتیجهباتروماتیزهکردنایننگاهخیرهیافرماننمادین1
رابهنقطهیفررساند؛نقطهایکهدرآنتفکرفرمنابياستکهاقتضایهیچمحتوایخایيرا
ندارد.اینجایگاهتهي،تکرارچرخهایدئولوژیوشعررامتوقفوامکانشروعدوبارهرامیسر
کند.بارتباتأکیدبراینکهاسطورهشناسيبهناخودآگاهنیازنادارد،هامامکاانشاکلگیاری

مي
داللتهایجدیدرامسدودمي کندوهامراهرابارخاوانشانتقاادیاساطورهونظااممعناایي
موجودمي بندد.چونحایلنقادایادئولوژیبارایباارت،فروپاشااندنواقعیاتودرافکنادن

شناسيراازتناقضهاو


توانداسطوره
اسطورهشناسبهفضایيروانپریشانهاست.ظاهراًآنههمي
بنبستيکهدچارآناستبرهاند،آغازکردنازایلياستکهبارتاسطورهشناسيرابانادیده
غازميکند. 
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