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شناسيبهعنوانابزاریبرایرمزگشایيازابعادمتفاوتزندگيازاسطوره2روالنبارتچکیده: 

نکتهروزمرهوفرهنگعامهاستفادهمي گرچهنگاه تحسینکند. بینبارتدرتحلیلابعادمذکور،

وی که است روشي مهم اما است، ميبرانگیز قادر داللترا از بتواند تا پنهانکند های

زدایيکند.سپسدیگراننیزاینروشترینمسایلزندگيروزمرهاسطورهترینوجزئيپاافتادهپیش

اند.درمقالهحاضر،نقدروشهایفرهنگيگذاشتهرابهکارگرفتهوتأثیرمهميدرحوزهپژوهش

و3شناسيموردتوجهاست.برایاینکار،ازآرایژاکلکانهمورداستفادهروالنبارتدراسطور

تفصیل،4اسالویژیژک به آن در که را عصرحاضر در اسطوره بارتمقاله است. شده استفاده

شناسيبخشدکهاسطورهروشوبینشموردنظرشراتوضیحدادهاست،بابیانتناقضيپایانمي

ازارائهکلیتابژهناتوانومدامبینابژهورمزگشایيازآنشناسيقادربهحلآننیست:اسطوره

شناسانهشودکهتحلیلاسطورهدرنوساناست.اینتناقضبرایبارتقابلحلنیستوباعثمي

حلاینتعارض،استفادهازمفهومناخوداگاهاست؛بهدرکنااستوارازواقعیتمنجرشود.ظاهراًراه

بارتآگا که تحلیلشحذفميمفهومي از را آن گفتمانهانه عنوان به وساطتناخوداگاه کند.

مي محدودیتدیگری از )کیفیتتواند ایدئولوژی و چیزها( طبیعي )کیفیت شعر دوگرایي های

رازآلودچیزها(فراتررودوپشتوانهنهایينقدایدئولوژیرانقطهفراایدئولوژیکيقراردهدکهبرای

امکان این ميمنتقد فراهم بيرا و طبیعي محتوای تا پدیدهکند عنوان به را تجربه واسطه

ایدئولوژیکردکند.
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 مقدمه

شناسااياساات.کتااا روالنبااارتیکاايازمهمتاارینمنتقاادانمعایااردرزمینااهنشااانه

ولیهاوستکهدربارهفرهنگعاماهفرانساهنوشاتهشادهاسات.ها،یکيازآثاراشناسياسطوره

هاا،اناواعهایمختلففرهنگعامهازجملاهورزش،سارگرميموضوعکتا مذکور،نقدجنبه

کناد.ازکشفقواعادبرساازندهمعنااتاالشمايغذاهاوغیرهاست.بارتدراینکتا ،برای

دهدکهزباانبارایبرسااختنمعناابررسيقرارميرو،نهمعنابلکهامکاناتفرماليرامورداین

فراهمکردهاست.

مباانيو"اسطورهدرزمانهحاضار"ها،درمقالهشناسيبارتپسازانتشارمجموعهاسطوره

توانآنراچکیدهروشوبینشویشناسيتدوینکردکهمياسلو نظریخودرادراسطوره

شناسايباارت،بررسايشایوههنگدانست.موضوعنشاانهشناسيفرشناسيواسطورهدرنشانه

هاینشانهموجدمعناست؛زیاراواقعیاتهماوارهدریاکچاارچو زباانيخاا تولیدنظام

شودکهمقیدبهعالیقومنافعخایياست.برساختهوفهممي

نيراشناسيبابهتعلیقدرآوردنبدیهيبودنزنادگيروزماره،بنیاابهاعتقادبارت،اسطوره

کند.ازآنجایيکهواقعیتهموارهباهواساطهیاکنظااممعناایيبراینقدایدئولوژیفراهممي

تفااوتتواندواقعیتيخنثيوبيشود،هرگزنميپذیروبرافرادتحمیلميخا برساخته،درک

آنتواندبهرمزگشایيشناسيميای،هدفخایيداردکهاسطورهمحسو شود.هرنظامنشانه

هاایمعنااجهاانطرفاناهنیساتونظاامواسطهوبيگاهبيبپردازد.تجربهجهاناجتماعي،هیچ

کنند.پذیرمياجتماعيرابرایافراددرک

شناسي،احیایمعنایشفافوبیگانهنشدهچیزهاموردتوجهاسات؛هادفيکاهدراسطوره

راًنسابتيکاهباارتدرچناینبارتبهناممکنبودنشدرزمانحاضرواقافاسات.امااظااه

کندناهتنهااباهوضعیتيبینواقعیتوآدمیان،توییفوتبیین،وموضوعومعرفتبرقرارمي

ایوارهاساطورهتواندبهابقاوبازتولیدنظامشيکند،بلکهمياحیایاینمعنایشفافکمکنمي

اساطورهدرزماناه"بارتمقالهشودکههایيبررسيمينیزمنجرشود.درمقالهحاضر،دشواری

 رساند.راباآنبهپایانمي"حاضر
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 ی نظرچارچوب 

هایمهمدرمقالهحاضر،ازآرایژاکالکانواسالویژیژکاستفادهشدهاست.یکيازویژگي

کاویالکانيمحوریتچرخشزبانيدرآناست.الکاننیزمانندساختارگرایانينظیرلویروان

داندومعتقداستکهبایدنظمنمادینرابراساسنظماجتماعيرایکنظمزبانيمياشتروس،

درنتیجاه،آنهاه.(Muller and Richardson1982)هااماوردبررسايقاراردادمناسباتمیاندال

است.1کند،عملکرددالاعظمهویتیکحوزهایدئولوژیکیایکنظمنمادینراتثبیتمي

ایندارناد.هامعناایمشاخووازپایشتعیاینشادهمادین،هیچیکازدالدریکنظمن

هابدوناینکهضرورتاًحاملمعنایيازپیشتعیینشدهباشند،دروضعیتيسیالقراردارناددال

آوردوباههاراازسیالبودنبیرونميتوانندهرمعنایاهویتيداشتهباشند.آنههایندالکهمي

هااودهد،عملکردومداخلهدالاعظماست.دالاعظممعنایسایردالیمشخصيميآنهامعنا

کند.هارابایکدیگرتعیینمينیزنسبتدال

کند،ماهیاتمتنااقضدالاعظاماسات.اینکاهدالاعظامآمیزمياماآنههاینروندراابهام

توانداینسوءتفاهمراایجاادبرسازندهکلیتعریهنمادینوضامنهویتوثباتآناست،مي

ترینواژهودالياستکههمهمعاانيموجاودرادرعریاهنماادین،درکندکهدالاعظم،غني

ایاستکههمهاشیاوامورازطریقرجوعمذکور،نقطه خودمتراکمکردهاست.امااینکهنقطه

بلکهیرفاًیکدالمحضاسات.باراییابند،دالاعظمنهتنهاهیچمعنایيندارد،بهآنمعنامي

مثال،ایرانيبودنممکناستبرایکسانيیکدالاعظممحسو شودوهمهاعمالورفتارو

افکارآنهابارجوعبهایندال،معناووحدتیابد.اماپرسشاینجاستکهایرانيباودنباهچاه

بهاميکهدردالاعظاموجاوددارد،هایيبایدسنجید؟امعناست؟وایرانيبودنراباچهویژگي

درایناستکهاینپرسشهیچپاسخيندارد.هیچسنجهیاویژگيمشخصيوجودناداردکاه

تواندربارهمعنایایرانيباودنبتوانبراساسآن،ایرانيبودنیاهویتایرانيراتعیینکرد.مي

االذهانيبخواهدبارایرانايهطوربینبهمناقشهپرداخت.امادرنهایت،معنایيوجودنداردکهب

هاانیازباهبودنداللتکند.زمانيکهنظمنمادینبهنامدالایرانيبودن،روکششود،همهدال

2نگرانهطورواپس
هایچبهتواننميبودنراایراني؛اماشودبامحوریتایندالتفسیرومعنامي 

                                                           
1. Master Signifier 
2. Retroactive 
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؛دالاعظامهماوارهاساتبودنگرفتهایرانيازدالخودرامعنایکهتقلیلدادهایيدالازیک

زاگاذاریراتروماتیاکیااآسای یکدالبدونمدلولاست.همینوضعیتاستکهکنشنام

کنند،همهباارجاعباهدالاعظامایکهاموربراساسآنعملميکند.عریهنمادینوشیوهمي

ایجابيدرابژهنیست.ازاینرو،کانشنامیادندریابد،امادالاعظمبیانگرهیچویژگيمعنامي

درهارشاکليازوجاود،چیازی"کند.بهاعتقادلکانای،یکمازادغیرنمادینایجادميهرابژه

چنانغری ودورازذهندرکاراستکهآدميدرعملپیوستهازخوددرماوردغیارواقعاي

رغیرواقعي،همانمازادیاساتکاهدرهارشاي،اینام .(Lacan 1988, 229)«پرسدبودنآنمي

آید.ماازادیکاهباهبیشازخودشياستودرنتیجهورودشيبهعریهنمادینبهوجودمي

گذاریبهوجودآمدهاسات،همبساتهثاباتدالبادونمادلولاینشکلدرهرابژهبهدلیلنام

است،بلکههمانمازادنامتعینوغیرقابلایکهبیانگرآناست.درواقع،مدلولهردال،نهابژه

نامد.بدینترتی ،همانعامليکهفرایندنمادینشادنوميaنمادینشدنياستکهالکانابژه

کناد،گاذاریتولیادمايکند،بامازادیکهازطریقهمیننامبازنمایيجهانرادرزبانمیسرمي

ساازد،اماایتانجامشود.گرچهزباانجهاانرامايسازیباموفقشودکهفرایندنمادینمانعمي

aتوانددرساحتنمادینادغامشود.ازاینرو،اباژهکنشتروماتیکمداخلهزباندرجهاننمي

aشاود.اباژهبیانگرشکافيدرعریهنمادیناستکهدرآنخودفرایندبازنمایي،بازنمایيماي

لزبانیعنينمادینکردن)نفسنمادینکردنبادونایاستکهعملفرمابازنمایيکنندهلحظه

آنکهمحتوایيداشتهباشد(درخودزباانباهعناوانیکايازمحتواهاایعریاهنماادینادغاام

ساازد،آنراازهامشود.درنتیجههمینتناقضاستکهآنههبرایسوژهواقعیاترابرمايمي

پاشد.مي

  نینمادي اختگو  1ضاحیاست

گربودنآناست.استیضاحفراینادیاساتکاهلاعظمدرنظمنمادین،استیضاحکارکردمهمدا

یابند.درواقع،استیضاحساازوکاریاساتکاهدرافراددرآنبهدرکيازهویتخوددستمي

براساسایدئولوژیحااکمتصادیقکهوجودخودراشودبهنحویتولیدميهانتیجهآن،سوژه

فراینداستیضاحاهمیتدارد،ایناساتکاهساوژه،ماوردخطاا قاراردوبپذیرد.آنههدرکن

                                                           
1. Interpellation 
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گرفتنشراتصدیقکند.درمورددالاعظمنیزمهمایناستکهبرایمثال،کسيخودشراباه

عنوانیکایرانيبازشناسيکند.معنيوضعیتمذکور،ایناستکهازساویدالایرانايباودن

تیضاحباموفقیتانجامشدهاست.درچنینوضاعیتياساتمورداستیضاحقرارگرفتهوایناس

شود.کهیکفردبهعنوانیکسوژه)مثالًیکایراني(برساختهمي

زیراسوژهنهبنیانشود،اینرویهدوپیامدعمدهدارد.اوالً،تقدموخودبنیادیسوژهنفيمي

د.دوماینکاه،رویاهشاوشناختوادراک،بلکهمحصولیکفراخوانیاخطاا محساو ماي

کند.اوالً،سوژهبایادهویاتخاودرادریاکعامالمذکوربهدوشکلازسوژهمرکززدایيمي

بیرونيیعنيدیگرینمادینبیابدودوماینکهایندیگریهویاتبخاش،چیازیجازیاکدال

کايشادنباهمعنااییبدونمدلولیایکدالتهينیست.بنابراین،تصدیقاستیضاحوساوژه

هایایجابيوانضاماميساوژهاسات.درنتیجاهشدنبادالتهياستکهبهمعناینفيویژگي

هاایدیگاربازنماایيهمیننفياستکهبهتعبیرالکاندالچیزیاستکهساوژهرابارایدال

یاباد،امااشدنبادالبدونمدلول،جایگاهمشخصيدرنظامنماادینمايکند.سوژهبایکيمي

یابيبامازادغیارقابالبهدلیلهمینبدونمدلولبودندالاستکههرنوعفرایندهویتدقیقاً

تواندآنرادرساختارهویتيخودبگنجاند.سوژهدرعریهشودکهسوژهنميادغاميمواجهمي

کند.ایاننااماشغالمي-مثالًیکمعلم-یابد،جایگاهمشخصيرانمادینازطریقناميکهمي

شودکهبتواندخودرابازشناسيکندودیگراننیزاوراازاینطریقبشناسند.امامعلمباعثمي

خواهاد؟دیگاریجایگااهاشازسوژهچهمايبودنبهچهمعناستودیگریباایننامگذاری

لامکند،اماچرااینجایگاهبایدبهاینسوژهدادهشدهباشد؟کانشاعاالممعسوژهرااعالممي

کندوبدونمحتوایمشخواست.درواقع،دیگرییرفاًاعالممي1بودن،کنشيیرفاًاجرایي

توانددراینجایگاهقراربگیرد؛همانطورکهنتاای آزماوناساتخداميکهکسيازاینپسمي

شاود،گیردواساميکهدرسایتمشاهدهمايوزارتآموزشوپرورشبررویسایتقرارمي

شود.اماآیارویهثابتيبرایمعلمبودنوجودداردوآیاشیوهخایيميپسمعلمنامیدهازاین

شاود؟آنهاهیاکمعلامرامعلاموجودداردکهاگررعایتنشود،فردازمعلمبودنساقطماي

هاایایجاابيفاردکند،نامیدهشدنشبهعنوانیکمعلماستوایننامیدهشدنباهویژگايمي

ایاساتکاهایانناامراحمال.معلمبودنمازادبرهستيعینيوایجاابيساوژهمرتبطنیست

                                                           
 Performative.1
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گویانهزبان،برسازندهعریهنمادیناست:معلمکسياستکهباهکند.همینوجهاینهمانمي

تواندکنشيتروماتیکباشاد.تعیاینهویاتبااگذاریميرو،کنشنامگویند.ازایناومعلممي

اشبااکاساتيروبارویاابيافتد،سوژهرادرفرایندهویاتپیوستهبهتعویقميداليکهمدلولش

محتوابودنآناست،سوژهراکند.اینفقدانکهناشيازبيبنیانبودنکنشنامیدنونیزبيمي

کند:چرامنآنيهستمکههستم؟دیگریباقراردادنمندرباپرسشازمیلدیگریمواجهمي

آیدکهسوژهباماازادایبهوجودميخواهد؟اینپرسشدرلحظهتمازمنچهميجایيکههس

دهاد.جایگاهيروبروشودکهدرعریهنمادیندارد.البتهاینمازادهمیشهخودرانشااننماي

توانبهمعنایعملدیگریپايبارد،امااساوژهمعنااراباهعهادهدیگاریگرچههیچگاهنمي

دانمایرانيبودنیعنيچه؛اماایرانيبودنقطعاًمعناایمشخصايداردکاهيگذارد:گرچهنممي

توانمباجستجوپیدایشکنم.درواقعاینعریهنمادینیادیگریاستکاهباهاگربخواهممي

توانادازپرساشداند.ماداميکهسوژهایندانشرابرایدیگریقایلباشد،مايجایسوژهمي

داندوآنهاهراداردکاهماننادارم.اعتماادطفرهرود.دیگریمي"هي؟خواچهمي"هیستریک

تواندازطریقفانتزیپوشایدهسوژهبهدیگریهمانفانتزیسوژهاست.فقدانبرسازندهمیلمي

کاهداردوشود.یعنيبینهستيانضماميوعینيبماند.سوژهباورودبهعریهنمادیننفيمي

اساساًسوژهشدننیزباهمعناایتجرباهوآید؛يبرناگذشتنيبهوجودميجایگاهنمادینششکاف

شکافبینواژگانواشیایاازبینرفتنتطابقبینهستيومعناستودرنتیجهمداخلههماین

عنصرتروماتیکیعنيزباناستکهالکانسوژهشدنیاورودبهساحتزبانرامستلزمتجرباه

(.Butler 2005داند)اختگينمادینمي

تواناددرمقاامکند.فانتزیميباوجوداین،سوژهایناختگيرابهواسطهفانتزیترمیممي

یکسازوکاردفاعي،هیستریسوژهوپرسشازمیلدیگریرامساکوتبگاذاردوبارایآن

کاانآنرایکمحتوایایجابيبیابد.درواقع،فانتزینویدتحققیگانگيسوژهوابژهاستکهل

نامد.پارادوکسفاانتزیایاناساتکاهفاانتزیمحصاولهماانعامالیاکیفمي1ژوییسانس

ایاستکهتحققفانتزیرابرایهمیشهناممکنکردهاسات.ساوژهبارایاینکاهبااکنندهاخته

ساازدتااایبرماياشراشکلدادهاسات،فاانتزیفقدانيروبرونشودکههستهضروریهستي

تواندآنرابهدستآوردوحتياگرهاماشدگرچهازژوییسانسمحروماست،اماميمطمئنب

                                                           
1. Jouissance 
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نتواندآنرابهدستآورد،بدونشکدیگریآنرادارد.بهتعبیارژیاژک،درمقالاهامارواالی

اشرادرنورددوایانواقعیاتایاستکهسوژهبتواندفانتزیکاویلحظههیستریک،پایانروان

ایکهسوژهبتواندعاملیتراازدیگریبهخاودمنتقالدکهدیگریوجودندارد؛لحظهرابپذیر

کند.

 روش پژوهش

استکاهاست.اینروشکهمبتنيبرمبانينظری1روشپژوهشحاضر،خوانشسمپتوماتیک

هاایهایکیفيوکميدارد.ویژگيمشترکروشدربخشقبلبیانشد،تفاوتمهميباروش

شکميوکیفيایناستکهآنهاواقعیتراآنگونهکههست،بهعناوانایالموضاوعهپژوه

شاودکاهایانپذیرند.امادرخوانشسمپتوماتیکدقیقاًاینمسئلهبررسايمايپژوهشخودمي

هایپژوهشکمايوکیفاي،واقعیاتازشود.درروشایلموضوعه،خودچگونهبرساختهمي

گیردوپژوهشگرباانتخا یکايازابعاادواقعیات،ساعييقرارميپیشدادهشدهموردبررس

هاونسبتآنراباسایرابعادواقعیتبررسيکند.اماخوانشسمپتوماتیکخاودکندویژگيمي

کندکاهخاودایانکشدواینپرسشرامطرحمياینواقعیتازپیشدادهشدهرابهچالشمي

بهوجودآمدهاست.واقعیت،درنتیجهچهسازوکاری

کنناد،متفااوتدرخوانشسمپتوماتیک،نسبتيکهاجزاباواقعیتبهعنوانکالبرقارارماي

است؛بهاینمعناکهکلیتنسبتبهاجزایش،حالتخنثيوبايتفااوتناداردوواقعیاتباه

هاسامشود.برایمثال،کلیاتواحادیباعنوانکل،هموارهازطریقیکيازاجزایشتعیینمي

علموجوددارد.اماعلمدرمعنایکليآنچیست؟اینجاستکههریکازمکات )اجازا(علام

کند.بایدتعریفيازعلمبهیاورت)کل(رابراساسایولوقواعدخا خودشتعریفمي

کليوجودداشتهباشد.امامسألهایناستکهدراینتعریف،هریکازاجزاباهشاکلخاا 

دهند.اینتعریفخا وجزئي،درهریکازمکات علمي،بهتعریفکليعلمهميخودارائ

شود.انگارقبلازاینکهاینمکت یانحلهفکریخا ظهورکند،اینتعریافکلايتبدیلمي

وجودداشتهوپسازاینکهاینمکت یانحلهفکریخا ظهورکرده،ذیلاینتعریافکلاي

واقعیتایناستکههریکازمکات مذکور،بااینکهفقطیکيازانواعوقرارگرفتهاست.اما

                                                           
1. Symptomatic Reading 
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کاهپیامادشوددرآنهاعلمبهشکلکليآنتعریفمي،امااستمصادیقعلمبهعنوانیککل

کت خا ،علمبهمعناایکلايآنتعریافیکمدرمحتومچنینفرایندیایناستکهوقتي

یاستکهیرفاًهمینمکت خا بهمعناایدقیاقکلماه،علاما،اینتعریفبهگونهشودمي

ازراهدرستویحیحمنحارفشادهشودوسایرمکات تاحدیاییلوحقیقيمحسو مي

دهد؛بهایانمعنااکاهواقعیاتزمااني.اینمثال،نحوهبرساختهشدنواقعیترانشانمياست

زابرتریوتفوقیابدوبتواندکلواقعیاتراشودکهیکيازاجزانسبتبهسایراجواقعیتمي

(.1385)مایرزبهنفعخودنمایندگيکند

پیامدمهمایننوعتفسیرایناستکهواقعیاتزماانيکاهباهعناوانواقعیاتموضاوعیت

اینیسات،زیارادهد.واقعیتامرمنسجمویکپارچاهیابد،تعادلوانسجامشراازدستميمي

یابد.یعنيماباجزئيسروکارداریمزایواقعیتنسبتبهکلحالتمازادميهموارهیکيازاج

کناد.درنتیجاه،درآناست،باکلنیزبرابریميکهدرعینحالکهبخشيازواقعیتومحاط

اجزاباکل،رابطهونسبتمساویوبرابرندارندوجزئيوجودداردکهبهدلیلبرقراریرابطاه

شود.اینشکلازبرسااختهشادنکلیاتباهایانکل،موج شکلگیریواقعیتمينامتقارنبا

دهاد.کلیات،بخشايازمحتاوایالشعاعخودقرارميمعناستکهیکجزء،کلفرایندراتحت

شود.بنابراین،محتاوایجزئايکلیات،توانگفتبهدرونآنکشیدهميجزئيخوداستیامي

کناد.درکلیتاست.اینمحتوایجزئي،کلیتراتابعخودميایازچیزیبیشاززیرمجموعه

کاهکلیاتراتاابعخاوددایميمحتواهایجزئينتیجه،واقعیتچیزینیست،مگرهمینتغییر

هایکمايوکیفايدر(.ازاینرو،خوانشسمپتوماتیکمانندروش42،b1388کنند)ژیژکمي

مانادوخاودآنپیکربنادیراکاهواقعیاتينميهایتجربيباقسطحتحلیلوبررسيواقعیت

دهد.اگرخوانشسمپتوماتیکرامبناقراردهایم،رابطاهونسابتشود،هدفقرارمينامیدهمي

هایمتعارفپاژوهش،پژوهشاگرباابررسايکند.درروشایتغییرميکلوجزءبهنحوریشه

توانادیابد.امادراینروش،جازءمايهاومختصاتکلدستکندبهویژگيهاتالشمينمونه

دردرونخودشکلرابهنمایشبگذارد.اگارجازءازطریاقجایگااهماازادیکاهباهدسات

هاایکالراتوانازطریقبررسيجزء،مختصاتوویژگيکند،ميآورد،کلرانمایندگيميمي

نیازندارد؛زیرادیگرفارضگیریبهدستآورد.درنتیجه،خوانشسمپتوماتیکبهفرایندنمونه

گیاریوبررساياجازاوپژوهشگرایننیستکهکلیتيازپیشدادهشدهوجودداردوبانمونه
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توانادازطریاقگیریکليرسید.هارجازءمايتوانبهیکنتیجههایمختلفاینکلميبخش

ینوامرکليمواجاهامرتک1هژمونیکشدنشباکلبرابریکند.بنابرایندراینروشبااتصال

تاوانیمازآمیازنیاازباشاد،مايهایتجربياحتیاطهستیم؛یعنيبدوناینکهبهجستجویتعمیم

ای(.پژوهشاگردرایانروشباهشایوه46کلیتبهمعنایمطلقکلماهیاحبتکنایم)هماان

کند.شودودربارهکلیتبهطورنسبيقضاوتنمياستقرایيبهکلیتنزدیکنمي

براساساینرویکرد،واقعیتیامتنموردبررسيرادرنظربگیریم،ماتننیازانساجاماگر

آوردوباهاشرادرنتیجهرابطهنامتعادلونامتوازناجزابایکدیگروباکلبهدستميظاهری

کنادبايتفااوتوخنثاينیسات.اگاریاکماتنانساجاموهیچوجهنسبتبهآنههبیانماي

توانادرامدیونعدمتعادلوبرابریبیناجزاست،درنتیجههرمحتوایينیزنمياشیکپارچگي

دهدکهقادربهحالدریکمتنخا بیانشود.یکمتنیرفاًبهمسایليامکانبیانشدنمي

رو،برایاینکهمتنبتواندمحدودهوچارچو خودراحفظکند،مسایليکردنشانباشد.ازاین

گیرد.بنابراین،چارچو کندیانادیدهميشودراسرکو ميینمحدودهمطرحميکهخارجازا

کناد،تعیاینکندوهمازحیثآنچهبیاننميميهاییکمتنازحیثآنههبیانومحدودیت

شود.مي

دهادکاهخاودماتنهایيسوقمايبخشمتن،آنرابهپاسخگفتنبهپرسشعاملوحدت

هایمعیو هایموردانتظار،موجدتولیدپاسختهاست،اماعالوهبرپاسخامکانطرحشراداش

رو،سااختاریاکماتنهامازآنهاهکوشدحذفشکند.ازاینشودکهميبههمانپرسشيمي

غای است)آنههمسکوتگذاشتهشده(وهمبههمانمیزانازآنههحاضاراسات)اماربیاان

اینشیوه،واسازیمتن)یااخاوانشسامپتوماتیکماتن(باهشود.هدفنقدبهشده(،ناشيمي

آناست:2منظورآشکارکردنپروبلماتیک

خوانشسمپتوماتیکهرمتني،مستلزمیکقرائتدووجهياسات:نخساتخوانادنماتن»

آشکاروسپسقرائتآنههمسکوتوغای استازطریقتناقضاتمتنآشاکار)یااباهبیاان

کوشدتابههرنحوممکانمطارحشاود(تااازایانایکهميهایمسألهدیگرازطریقسمپتوم

(.3،1383)استوری«طریق،متننهفتهتولیدوقرائتشود

                                                           
1. Short Circuit 

2. Problematic 
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داندوهدفشاستخراجمعناایثاباتوخوانشسمپتوماتیک،متنراواجدمعنایواحدنمي

کثاریازمعاانيمتعاددوپنهانمتننیست.معنادرمتنپنهاننیست،بلکهخودمتنبرسااختهت

اشنیسات.خاوانشسامپتوماتیکحتيمتناقضاست.متنمحصولفعالیتوخالقیتنویسنده

تواندباهایچتمهیادیااکند.نقصيکهنميمتنرابهواقعیتيمرکززدایيشدهوناقوتبدیلمي

یابنیاانياولیاهتوانمتنرابهایلتکنیکيجبرانشود.مرکززدایيمتنبهاینمعناستکهنمي

هاایياساتکاهدر(.متنمحصولتقابلگفتمان85،1386مانندقصدنویسندهتقلیلداد)فرتر

اناد،هایيکهدرمتنبیانشادهنگاهاول،هیچنسبتمشخصيباهمندارند.زیراخوانشگفتمان

ضنشانهنقصااناینتعار»اند:هایيمیسرخواهدبودکهبهسکوتکشیدهشدهبراساسگفتمان

ایکاهماتنباهمتننیست،بلکهمبینمستترشدنیکدیگرباودگيدراثاراسات.دیگرباودگي

دهد،پیوندیاباد.تبیایناثارتواندباآنههنیستونیزباآنههدرحاشیهآنرخميواسطهآنمي

لنیسات،بلکاهآید،متنواجداستقالدادناینکهبرخالفآنههازظواهربرميادبيیعنينشان

)اساتوری«ایازغیبتيمعینداردکههمهنینایلهویتآناساتدرجوهرمادیخود،نشانه

(.4،1384

هادرمتناست؛زیراهستهبرساازندهاثارخوانشسمپتوماتیکدرپيردگیریاینسکوت

هاایيضدادنتنااقاست.خوانشسمپتوماتیکدرپينشاندرهمینامربهسکوتکشیدهشده

استکهدرمتن،بینامربیانشدهوامرنشاندادهشدهوجوددارد:

خواهدبگویدوآنههماتنگذاریدرونيبینآنههمتنميدرهرمتنيیکشکافیافایله»

گوید،وجوددارد.برایتبیینمتن،منتقدبایدازاینشکاففراتررودتادریابدمتنچهعمالًمي

خواهدبگوید،بیانکند.ضمیرناخودآگاهمتندرهماینشاکافبتواندآنههراميبایدبگویدتا

گیرد.همهنیندرضمیرناخودآگاهمتناستکهرابطهآنمتنبااوضاعایادئولوژیکوشکلمي

هایضدونقیض،دروناینشکافیامرکازغایا شود.گفتمانتاریخيموجودیتشآشکارمي

(.5)همان«شوددراینشکافاستکهمتنبهتاریخمرتبطمياندوهمراتهيکرده

کاهیکايازمهمتارین"اسطورهدرزمانهحاضر"براساساینروش،درمقالهحاضر،مقاله

بهعناوانیکاياز"برجایفل"شودومقالهاشمحسو ميهایبارتدردورهاولفکریمقاله

نمظاهرجامعهفرانساهپرداختاهاسات،ماوردنقادومواردیکهبارتبهتفسیریکيازمهمتری

بررسيقرارخواهندگرفت.
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 های پژوهش یافته

توانادترکیبايمیاانکندکهنماياذعانمي"اسطورهدرزمانهحاضر"روالنبارتدرپایانمقاله

اایاساتکاهدرزماناهمارسدکهاینامردشواریبهنظرمي»ایدئولوژیوشعرراتصورکند:

مدخلیتداردوهنوزفقطیکانتخاا ممکاندربرابارآنوجاودداردوایانانتخاا ،فقاط

تماماًدربرابرپذیرایدوروشاستکههردوبهنحویکسانافراطيهستند:یاارائهواقعیتيکه

تاریخنفوذناپاذیراساتوایادئولوژیزهکاردنآن؛یاابارعکاسارائاهواقعیتايکاهدرغایات

شاعریسااختنآن.دریاککاالم،هناوز-درایانماورد-ناپذیراساتوپذیروتقلیلنارخنه

(.132،1380)بارت«توانمترکیبيمیانایدئولوژیوشعررامتصورشومنمي

شناساانهواحیاایناپذیریکهباافارارویازنظاامنشاانهناپذیروتقلیلاماآیاواقعیترخنه

یتطبیعيچیزهامجالبیاانخاودرایافتاهاسات،مصاداقدقیاقمعنایخوداشیابهعنوانکیف

واقعیتایدئولوژیکنیست؟وآیاشعریساختنباتکیهبارباداهتوخودآشاکارگيواقعیات

توانیدبهدرساتيدریابیادکاهواقعیات)بگذاریدواقعیتخودسخنبگوید؛اگرنیکبنگریدمي

انادازد؟باهرداماینهمانيبرابارنهادهاانمايشناسيرادچگونهاست(دوحدافراطياسطوره

ایافراطيدربارهواقعیتساخنباشیوهایماعتقادبارت،اینکهمابرایمدتزمانيمحکومشده

هایيازرفتارهستندکههناوزبگوییم،احتماالًبهایندلیلاستکهایدئولوژیسموضدآن،گونه

زده،نابیناومجذو کردهاست.واژگااننهاراوحشتاندوشکافدرجهاناجتماعيآجادویي

ایکهبارتبرایتوییفواکنشایندوحدافراطيبهشکافدرجهااناجتمااعيباهسنجیده

بسترابایاددهدکهریشهاینبننشانمي-زدگي،نابینایي،مجذو شدنوحشت-بردکارمي

اساطورهچیازیراپنهاان»کناد:تناا مايدرجایيجستکهبارتعامدانهازرجوعباهآناج

کند،برایتبیینآننیاازیباهکندوچونیرفاًازطریقتحریفیامخدوشکردنعملمينمي

ماند،رازآلودگيشناسيبارترازآلودباقيمي(.اماآنههدراسطوره97)همان«ناخودآگاهنیست

 ایدئولوژیسموشعراست.

 مازاد نظام داللت

شناسي،چنیننیستکهدالومدلولمضامینيباشندکهبرایبارت،درنشانهبهاعتقاد .1

افادهمعنابهترتی ازپيیکدیگربیایندویکيمبیندیگریباشد،بلکههردوازطریقمضمون
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ایکهپیونددهنادهتاامدومضاموننشانه»شوند.سوميکهنشانهنامدارد،بهیکدیگردوختهمي

کندوهامپیوناد(.اماکارکرددوگانهنشانه،همدالومدلولرامتحدمي89همان:«)اولیهاست

اشحضوردارد،مادلول،کشاند.اگردالفقطدرشکلخنثيوتهيتامایندورابهشکستمي

کند.باراسااسمثاالدالکليونا راازطریقگنجاندنشدریکشبکهمعنایي،انضماميمي

منادهاایشاورمندوعشاقهایسرخ،وشوروعشق،بلکهباگلهیرفاًباگلمان-خودبارت

شاودوهاممعاادلشابکهمدلولهممعناایانضاماميدالمحساو ماي-شدهروبروهستیم

کند.ازاینرو،نشانهمضمونينیساتگریميایاستکههستيانضماميدالرامیانجيمعنایي

الومدلولراتکمیلکند؛بلکهخودمدلولاستکاهشارایطکهبهعنوانعنصرسوم،دوتایيد

شود؛امااکند.حلقهمعناازطریقدوتایيدالومدلولکاملميگریميتحققخودشرامیانجي

شرطامکانمعنایعنينشانه،)بهایندلیلکهنشانههمانمدلولاست(تمامیتایانحلقاهرااز

ماناد)مدلولي(ناتمامميدالومدلولهموارهازسویجزئيکشد.پیوندتامدرونبهچالشمي

کناد؛زیارامضامونشناسانهرادرکلیتشبازنمایيمايکهعالوهبراسنادمعنابهدال،نظامنشانه

سوم)نشانه(چیزیجازمضاموندوم)مادلول(نیسات.ماازادمادلولنسابتباهدال،فرایناد

نمایاناد،ممکان/هنظمنماادینرادرکلاتفرماالشباازميایکگریراباارجاعبهنقطهداللت

ایخاارجازخاودشهمانيدالومدلولبهواسطهوجودنقطاهکند.ازاینرو،اینناممکنمي

کند:ورزیميمیلایکهدیگریازآنجاشود؛نقطه)نشانه(میسرمي

واقعیتتجربيبیروناينظمنمادینبهطورمشخو،آننظمفرمالياستکهرابطهدوتایي»

بهآلتوسرکاامالً1کند.ازاینرو،نقدزونرتلوتجربهسوبژکتیودرونيراتکمیل/مغشوشمي

دهدوباهگیردکهکامالًدرقلمرودانشرخميموجهاست.آلتوسرانتزاعرافرایندیدرنظرمي

"انتزاعواقعي"ورزدکهمقولههمیندلیل،امتناعمي
3شناساانهییکآشافتگيشاناختراگویا2

واباژه4شناسانهبنیادینيکهآلتوساربایناباژهواقعايمحسو کند.درچارچو تمایزمعرفت

شود،اندیشیدنبهانتزاعواقعيناممکناست.زیارااانتازاعواقعاياپاایعنصارقائلمي5دانش

                                                           
1. Sohn Rethel 
2. Real Abstraction 

 Epistemological Confusion.3

4. Real Object 
 Object of Knowledge.5



 
 
 
 
 
 

 209اسطوره اسطوره شناسی  . 1390اباذري و خورشيدنام . 
 

 

فرمتفکرکهنسبتبهتفکار،کند:کشدکهزمینهچنینتفکیکيراویرانميسوميرابهمیانمي

.(Zizek304 ,1994)«بهطورخالیه:نظمنمادین-پیشینيوبیرونياست

بههمینمعناستکهژیژکانتزاعواقعيراناخودآگاهسوژهاستعالیيوپشتوانهدانشعیني،

زتعااریفدرواقع،دراینجابهاعتقادژیژکباایکايا.(Zizek11 ,2008)داندوعلميمي1کلي

اش،جایگااهشناساانهممکنازناخودآگاهمواجههستیم؛یعنيهمانفرمتفکرکهجایگاههساتي

(.13شناسانهخودتفکرنیست)همانهستي

ناپاذیریکاهایانهماانيتفکاروموضاوعشرااگرفرمتفکربهعنواندیگربودگيتقلیال

الشيبرایعدممواجهباایننااممکنشناسيتکند،شرطامکانتفکراست،اسطورهناممکنمي

آمیاززنجیارهبودنوجبرانآنازطریقمحتوایایجابيداللتاست.بهپایانرسااندنموفقیات

شدنواقعیتاجتمااعيشدنمعناورامشناسانهرابهمکانيامنبراینهادینهداللت،نظامنشانه

کند:راتشدیدميکند.مازاددالنیزعدمتقارندالومدلولبدلمي

آنههدریکنشانه)نام(مناس اهمیتحیاتيدارد،نهشباهتتاموتماامباهاباژهنامیاده»

ابژهیاشيءرادرخوددارد.دراینجااباا"ویژگيبارز"شده،بلکهتنهااینواقعیتاستکهنام

روکاستنابژهنامیادهشادهسازد:نامبافخشونتيسروکارداریمکهنظمیاساماننمادینرابرمي

کشد.ایننهعدمکفایتنام،بلکهنیرویمثبتآندرفروبهیکویژگيمنحصربهفردآنرامي

شاویمکاهدیگاردردرونکاستنابژهبهجوهرآناست:ماوقتيواردفضاینمادینمحضمي

نخودشاکافایاادرفضاینمادی-کاملشباهتنیستیمعریهمایمسیس،عریهبازتولید)نا(

کندوبیناباژهدرواقعیاتخشانشوسااحتفایلهابینناموابژه،ابژهراازدروندوپارهمي

(.100،b1388)ژیژک«اندازدجوهریابژهفایلهمي

کناد،بلکاهاباژهدریاککانشایاناشبازنماایينمايهایایجاابيدال،ابژهرادرویژگي

شود:یکدرختآنچیزیاساتکاهدیگاریآنرادرخاتيگویانهبهدالتهيدوختهمهمان

گوید،رابطهدالومدلولنهازجنسبراباری،بلکاهازجانسنامد.اگرآنگونهکهبارتميمي

هاارابااکناارگذاشاتنوجاوهکیفايوپذیریاباژهگذاریامکانقیاسارزیاست،عملنامهم

ارزواقاعهایيکههمانتزگذاشتنوجهانضماميابژهکند.دالبادرپرغیرقابلقیاسشانممکنمي

خورد.پیونادیکاهگرچاهمعناایدالراکهخودداليدیگراست،پیوندمي-اند،بهمدلولشده

                                                           
1. Universal 
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کند،امافقدانيراکهجوهرهعملکرددالدرفضاینمادیناست،دستنخوردهبااقيتثبیتمي

ایلشباهتوهمسانيبهمعناایتغییارعریاهازگریبراساسگذارد.زیراهرگونهداللتمي

شناساانهراباهراهنمادینبهخیالياست.ازاینرو،گرچهاسنادمعنابهدال،زنجیرهنظامنشاانه

هااراباهواساطهنفايمعناایاااندازد،اماوجهاجرایيزبانبهعنوانکارکردبنیادینآن،دالمي

معنابرایجذ مازاددالوگنجانادنآندر-کندپذیرميادلهمحتوایایجابيابژهبایکدیگرمب

شناسانههموارهچیزیکمدارد.نظامنشانه

پاذیرد،امااگاردیگاریراباهعناوانماازادداللاتمايگرچهبارتتلویحااًمیالمداخلاه

،بخشد.بهاعتقادبارتاشرابراساسسرکو وحذفایننگاهخیرهسامانميشناسياسطوره

ایکههریکدرنسبتبادیگریبهطاورمتنااو تنظایمشناسانهویژگيمشترکدونظامنشانه

ابژه،معنابردالودرمابعدزبان،مفهاومبار-شود،انطباقکاملمحتوابرفرماست.درزبانمي

ینوشود.ازاینرو،تنشدیالکتیکيکهبهواسطهنگاهخیرهدیگری،نظمنماادشکلمنطبقمي

توانناددرماندکاهمايکند،باتفکیکدوقط متضادیپنهانمياشراازدروندوپارهميابژه

معناا»ماناد:شان،یکدیگررادفعیاجاذ کنناد،پنهاانمايعینحفظاستقاللوخودبسندگي

گااههمیشهآنجاستتاشکلراعرضهکند؛شکلهمیشهآنجاستتاازمعناپیشيگیردوهایچ

ضادی،کشمکشيیاشکافيمیانشکلومعناوجاودنادارد.آنهااهرگازدریاکمکاانقارارت

تواندازطریقیکمدلولقطعاي،پارو(.بهاعتقادبارت،دالتهيمي99،1380)بارت«ندارند

ارزیدالومدلول،انطباقمحتوارابارتبدیلبهنشانهشود.درحاليکهوجهاجرایيزبانوهم

شناسانهازناخودآگاه،معناایسرراساتنیازیتبییناسطورهکند.اینجاستکهبياممکنميفرمن

شناسيرادرفرمناابشیابد.زنجیرهداللتهموارهازسویمکانيبیرونيکهاسطورهخودرامي

شناسيرابانقطاهکاورواقعیاتشود.مکانيکهاسطورهکند،بهبنبستکشیدهميبازنمایيمي

شناسيراازرهگذرانکاارمیالمیانجيدالومدلول،اسطورهکند.امااکتفابهرابطهبياجهميمو

دارد.دیگری،منسجمویکپارچهنگهمي

ایباهعناواناعاالمونیازشودکهگفتاراساطورهدالباعثمي1.بهاعتقادبارتدورویي2

کنادوردقیقدربارهشکافيبحثماياشبهطهایانضماميگزارشظاهرشود.بارتدرتحلیل

آیاد.اماادرتادقیقروشرمزگشاایيازاساطوره،طاوریکهازاینطریقدرواقعیتپدیدمي

                                                           
1. Duplicity 
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هاایيباههایچوجاهبارایشموضاوعیتنادارد.ماثالًدرکندکهگویيچنینتناقضوانمودمي

نویسد:اسکيميرمزگشایيازشالهبه

کنمکهایانچیازراشاالهباهاالجرادریافتميوریالزمکنمکهشخصاًدستاحساسمي»...

اسکيبودنببینم.اینامربهآنسب استکهاسکيبنامم؛یاحتيبهترآنرابهعنوانجوهربه

شاود.اایانمفهاوماماراپاياشدربرابرمنظااهرماياینمفهومباتماميسرشتاختصایي

هایيرابازشناسمکهآنرادرآنجااباهکهمجموعهنیتکندتامراواداردگیردوجستجوميمي

انادومانظمعنواننشانتاریخيمنفردوخا بهعنوانرازوهمدستيپنهانحرکتبخشایده

اند.اینفراخوان،فراخوانيواقعياستکهبرایهرچهبیشترآمرانهشدن،تنبههرناوعساخته

یيکهدرساطحتکنولاوژیتوجیاهکننادهومشاخوجرحوتعدیليدادهاست.تماميچیزها

هاایخاارجي،کبوترخاوانوانباار،پلاه-انادروندحذفشدهاسکيبهشمارميکنندهخانهبه

وآنههباقيماندهاستنظميسادهاستکهموردمناقشهنیستوحملهچنانسرراسات-غیره

سات.درساتمثالموضاوعيکنماینشالهاکنونبرایمانخلاقشادهااستکهاحساسمي

جادویيکههماینکدرزندگيمنسربرآوردهاست.بدونهرنوعپیشینهتاریخيکهمسب آن

(.100 )همان«بودهباشد

اسکيکهباحذفسطوحتکنولوژیاک،استیضااحراهارچاهآیاجرحوتعدیلدرخانهبه

دهد؟آیادریافتجوهرشتقلیلميکند،همانخشونتنمادینينیستکهابژهرابهترميآمرانه

"اساکيباودنجوهربه"یاآنرابهعنوان"بنامم"اسکيدستوربرایاینکهاینچیزراشالهبه

اساکيراپایشرویمانقارارگویانهدالنیست؟آنههشاالهباههمانببینم،بیانگرکارکرداین

توانادشادننماياسکيبانامیدهبهکند.شالهدهد،آنراازشباهتخیاليباخودشجداميمي

اشباشد.ازاینرو،فرارویازعریاهبازتولیادناکامالشاباهتچیزیجزسرشتاختصایي

اساکيرادرنظام)عریهخیالي(وتقلیلابژهبهنظميسادهوغیرقابلمناقشاه،هامشاالهباه

د.اینمازادبایادازطریاقکنکندوهمآنرابهچیزیبیشازخودبدلميایادغاممياسطوره

هایيمهارشودکاهشاالهراباهعناوانرازوهمدساتيپنهاانحرکاتبازشناسيمجموعهنیت

هااااند.انگیزشمندکردناسطورهبادادنمحتوایایجابيبهمیلدیگریامجموعاهنیاتبخشیده

روماتیاکنامیادنبااپااکبنیادوتکند.اماکنشبياسطورهرابهواقعیتيمتعلقبهمنتبدیلمي

گذارد.فانتزی،انگیزشومجموعاهاشباقيميکردنپیشینهتاریخيابژه،آنرادرهالهجادویي
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کند،امابازگشتامرسارکو شادهدرمقاامرازوارگايواقعیات،هایاسطورهراجعلمينیت

،نتای وپیامدهایداللتدارد.ازاینرو،گروسوژهدالراپابرجانگهميشکافساختارداللت

.شودزارشهیچگاهبرهممنطبقنميیعنياعالموگ

شناسينیزشناسمکتومبمانند؛زیرااسطورههابایدبرایاسطورهباوجوداین،همهاینتنش

برایتأملدراین»هماننداسطوره،نیازمندتصل وانجمادواقعیتبرایرمزگشایيازآناست:

ایدعامدانهاینچرخششکلومعناراقطعکنیم،بایدبرهرکدامجداگانهمتمرکازتناقض،ماب

شویموروشایستایکشفورمززدایيرابراسطورهبهکاربندیم.سخنکوتااهماندربرابار

الاتپویایيآنبایدراهعکسرادرپیشگیرم.خالیهکنممانبایادازحالاتخواننادهباهح

(.آیااینتناقض،نشانهفتیشیزمپنهانبارتنیست؟اگر100-99)همان«نمشناسگذرکاسطوره

دانامکاهفاالوسخو ماي-داندانکارفتیشیستي،فالوسرادرآنجاکهغای است،حاضرمي

باارتنیازباه-کنمکاهگاویيفاالوسآنجاساتآنجانیست،امادرعینحالطوریرفتارمي

شناسانهواقعیترازآلودوجاادویيراکاامالًدرخاودنظامنشانهکندکهگویيایرفتارميگونه

انجامااد.بااارتکاااریماايشناساايدرنهایااتبااهمحافظااهکنااد.ازایاانرو،اسااطورهادغاااممااي

داندکهباهدلیالتخریا وانقطااعيکاهدرزباانپدیادشناسراموجودمطرودیمياسطوره

پایان،بدونآنکهامیدیبهبازگشتیانویادوظیفهبيآورد،محکومبرلبهایستادناست.اینمي

شناساانهکند.اماماداميکهنظامنشاانهشناسراازجمعیتبیگانهميیوتوپیاداشتهباشد،اسطوره

ایازعنایارمساتقلومجازاازهامبهمثابهکلیتيفروبستهودرخود،یابهیاورتمجموعاه

آید،بلکهراهيجزنوساانزپسوظیفهبرلبهایستادنبرنميشناسنهتنهااتحلیلشود،اسطوره

گرایيبهظاهررادیکااليکاری)ایدئولوژی(یاارادهبیندوحدافراطيرخوتحایلازمحافظه

نخاوردهبااقيبگاذارد)شاعر(.باهگفتاهباارت،نداردکهبناستهمهچیزرادرنهایاتدسات

همازشکافموجوددرحیااتاجتمااعي،مجاذو ،اندوایدئولوژیوشعرهمخودجادویي

امارواقعاي"و"هایمتضادقط "نابیناووحشتزدههستند.آیاهمینعبارتبهدرستيتقابل

ایافراطاي،دهد؟محکومیتبهسخنگفتندربارهواقعیاتباهشایوهرانشاننمي"آنتاگونیسم

یکادیگررا-ایاسطوره-معصومهایمتضادیاستکهدرفضایيخنثيومتضمنفرضقط 

کناد،هایيکهتولیادمايشناسينیزبهاسطورهکنند.انگاراسطورهپایانبازتولیدميدرجداليبي

هایمکملدوتایي،بلکاهازجایگااهنیازدارد.درحاليکهنقدایدئولوژینهبانوسانبینقط 
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ایمعنایخودراباارجاعبهآنتعایندهتهيوبنیادینيمیسراستکهبهواسطهغیابش،هرپدی

شادنواقعیاتاجتمااعي،متضامنسارکو اولیاهیاکبرسااخته»بخشد.بهتعبیارژیاژک:مي

نقطهارجاعفراایدئولوژیکيکاهماارا-آنتاگونیسماست،درنتیجهپشتوانهنهایينقدایدئولوژی

،"واقعیت"نه-امرایدئولوژیکردکنیممانرابهعنوانواسطهتجربهسازدتامحتوایبيقادرمي

.(Zizek77 ,1999«)آنتاگونیسماست"سرکو شده"بلکهامرواقعي

کردنمیلدیگری،بایدفایلهسوژهراازامارتروماتیاکنیازحفاظفانتزیباوجودنمادین

،میلدیگرینگهداشتنسوژه"نابینا"کند.پسعجی نیستکهناتوانيازدرنوردیدنفانتزیبا

دهد.ازدوحادافراطايواقعیات،کااریجازتقادیسیااجلوهمي"آورهراس"و"جذا "را

شناسيبرجایفل،مثالمناسبيبرایآید.نشانهرویبرایسرکردنباشکافاجتماعيبرنميطفره

شناسياست.رمزگشایيازاسطورهاسطوره

 برج ایفل

تواندبهراحتيمخاطبشرادرنوسانعشقميسرراستينداشتهباشد،اگربرجمعنای .3

ونفرتگرفتارکند.همانطورکهاولینبندمقالهبارتنیزباانکاربرجآغاازوبااپاذیرشآن

خورد؛برجايکاهیابد:گيدوموپاسانبرایندیدنبرج،غذایشرادررستورانبرجميپایانمي

/فرانسویبودناست،درتمامطولشا آنجاابرپایهاستیضاحموفقيکهمقومجوهرپاریسي

زنادکاهآنهاانیازدرحاالخواهدبودوبارتراازفرازپاریسبهتکتکدوستانشپیوندمي

ایذاتاًتهياستکهبهمعنایهمهچیزاست.پساگارقارارباشاددیدنبرجهستند.برجنشانه

اجهباتفاوتومازادایفلنسبتبهخاودشآنرایرفاًمخزنتخیلوایماژبشریبدانیم،بهمو

اینادراست؛زیرابههیچچیزدرماالطماهنیازنیست.ازاینرو،برایبارتنفيبرج،وسوسه

هایالزمراباهعمالنیااوریوآزارد،ایناستکهاگراحتیاطزند.اماآنههموپاسانرامينمي

ایتجربايوعیناي،بلکاهازآنهمنهبهعنوانسوژهشود،برجراببیني،برجنیزبهتوخیرهمي

،1380)بارت«یگانهنقطهکورنظاميبصریکهخودمرکزآناستوپاریسمحیطآن»جایگاه

پاریسايراکاهدر»نگردوازطریقایننگااه(.برجازایننقطهکوربهبازدیدکنندگانشمي32

«ساازدنگارد،باهعناوانچیازیبرمايونبهاوميزیرپایشگستردهوگردآمدهاستوهماکن

نگاهيکهدیده»تواندبه(.اماآیانگاهيکهبرسازندهپاریسبهعنوانچیزیاست،مي32)همان

(تقلیلیابد؟آنههبهاعتقادبارت،دیالکتیاکپیهیادهوحادتکارکردهاایي32)همان«شودمي
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یجزسازوکاریدفاعيبراینادیدهگارفتنعادمگیرد،چیزاستکهاسطورهبرجازآننیرومي

شود.اماایندوکارکرد،هیچگاهبیندوهمدیدهميتقارنچشمونگاهخیرهنیست.برجهممي

کنند.همینعدمتقاارناساتکاهباهچیازیدرموپاساانلطماهدریکنقطهباهمتالقينمي

شناسيبارتاسات،شاکافساوژهومیالزند.امافضایخنثيومعصوميکهبنیاناسطورهمي

توانگفاتهاردواشایطالحاًميبرجچیزیکاملاستکهدرباره»دوزد:دیگریرابههممي

(.بههمیندلیلاستکهبارتایفلراموضاوعي33-32)همان«نوعجنسیتبینایيراداراست

پذیراستکاههاردوتقلیل1ایهداند.اگریادمانپاریس،بهزمینباشکوهبرایعاشقانداللتمي

تواندتخیالتوایماژهایمطلوبشرابارآنکندوهرکسمينوعجنسیترادرخودادغاممي

شناسيبیشازآنکهمعطوفبهدالتهايوناا باشاد،بارپاردهفاانتزیفرافکنيکند،اسطوره

زیازبارجباهعناوانباشاد،چیا"چیزیازخودبشار"متمرکزاست.اگربناستایفلهمواره

شناسفقطازطریقیکيشدنمنحرفانهبایادماانپااریسازماند.اسطورهتفاوتنا باقينمي

خواهد.خواهمنميکند؛ایفلچیزیغیرازآنههمنميآنرمزگشایيمي

شناسدراینزمینهتفاوتيباسازندگانبارجنادارد.آنهاهازهماانابتاداشاماتتاسطوره

بارد.یادماانيکاههایعلمدوستانهنیزراهبهجایينمايتراشيفایدگيبرجبود.دلیلبيشد،مي

هاایتراشايدلیال»فایادهنباشاد:توانادعباثوبايبناستتجسمژوییسانسشهرباشاد،نماي

گرایانه،هراندازهکهنزداسطورهعلم،واالوبلندمرتبهباشند،درقیاسبااکاارکردتخیلايفایده

(.تانش33)هماان:«سازدتاانساانکامالباشاند،چیازینیساتنديکهآدمیانراقادرميعظیم

دادنبهدومي،اینکاارکردتخیلايعظایمراهمیشگيرویاوکارکرد،درمعمارینیزبااولویت

اناد،کند.اگرژوییسانسدرعریهنمادینممنوعاست،حتيآنهایيکهبهدستشآوردهمهارمي

هاایعقالیايوتراشاينداشتنوجستجویآنتظاهرکنند.سازندگانایفلنیزباادلیالبایدبه

تواننادتاانهایاتدراعتنایيبهکیفيکهباساختنبرجازآنخودخواهندکرد،مايتظاهربهبي

جادهژوییسانسپیشرویکنند.اماتاآنجااکاهبااایثاارگریمنحرفاناه،خاودراوقافعلامو

«کاردنمعنااکند،مگرپنهاانفایدههیچکارینمي»اشنشاندهند؛زیراگرایانهفایدهکارکردهای

کناد.هادفماا(مهمنیستکهاینبرجچاهحجمايازتخیالوکیافراآزادماي34)همان
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غیرهاست.ایفلهایآیرودینامیکي،کالبدشناسيیعودکننده،مشاهداتهواشناسيوگیریاندازه

داند؛برایمانیزاهمیتيندارد،اگرهیچگاهآنرانداشتهباشیم.رینميچیزیازمیلدیگ

باهرییاایعظیماي"شکلدهنده"بهاعتقادبارت،ایالتبرجدرایناستکهبیشتر .4

آن.ایاانتفکیااک"موضااوعحقیقااي"اسااتکااههمگااانخواهااانمشااارکتدرآنهسااتندتااا

شدنبایادمانپاریسپروکاملبههرکدام،یکيکارکردهایدوگانهبرجازهم،ودادنمعنایي

شدنبانگردواگربازدیدازبرج،بهمعناییکيکند.برجبهپاریسميبخشميراآسانولذت

توانجوهرپاریسرادرککرد،فهمیدوچشید.اسطورهایننگاهبرسازندهباشد،بدونشکمي

رابطهانتقاليبرجودوستدارانشبهواسطهنگااهيکاهگذارد.جایيبرایچونوچراباقينمي

کناد،هایچردپااویادگااریراازفراخاوانآمراناهایفالامرانسانيرابهامرطبیعايبادلماي

تابد.ازاینرو،بینشسراسرنمابهعنوانبنیانتخیليبرج،چیزیجازمیالمنحرفاناهباهبرنمي

دیگرینیست.تصاح ایننگاه،تصاح وروایتتصاح نگاهدیگریونگریستنازجایگاه

تاریخپاریساست.

داناد.بارترمزگشایينگاهبرجرابهپاریسنهفقطکنشيذهني،بلکهنوعيآغازکردنماي

سالهازوالیتشدیژون،برایکشفجادویپااریساسات.12آغازکردنيکهمساویسفرایفل

هاا،هنرهااوتجماالتراهاا،ارزشهنظمبرترلذتتماميحرکتفرارفتنب»کشفاینجادو

سازد.بدینمعناکهشود.اینجهان،جهانگرانبهایياستکهشناختآنآدميراميموج مي

(.اگرترتیبيکهبارتدر40)همان«هاستهاومسئولیتنشانورودبهزندگيحقیقي،احساس

کننادهارباشد،فتحشهردروهلهاولتضامینپیامدهایاینکشفرعایتکردهاست،معنادذکر

ها،هنرهاوتجمالت(وپاسازآنورودها،ارزشژوییسانسسوژه)فرارفتنبهنظمبرترلذت

سازدوبهمعنيورودبهزندگيحقیقايشدن)شناختيکهانسانراميبهعریهنمادینوسوژه

کاهاحتمااالًدرماوردهارشهرساتانيهاست(است؛تصاوریپاساتورالهاومسئولیتاحساس

کند.پساگرپاریس،موجودیراکهرن سفربرخودهموارکارده،واییدقميپاریسندیده

کناد،آنکاهباهدیادارایفالبرج،پاریسيراکهدرزیرپایشگستردهاست،بهچیزیتبدیلمي

یتختممتازرایکجاازآنخاودهاوجوهرهپاها،کالهفرنگيرود،جذابیتسحرآمیزمهتابيمي

کند.بازدیدازبرج،تکرارانتخا اجباریورودبهپااریسویکايشادنبااژوییساانسآنمي

بنااباهتکلیاف،دریادر"است.بههمیندلیل،برایهرخارجيیاشهرستاني،بازدیدازبارج
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اهخیارهدیگاری،ساوژهراقراردارد.نگریستنازفرازبرجبااتحادچشمسوژهونگ"بازدیدها

یاابيباهمعرفاتبرجمدخلاساتونشااندسات»کند.قادربهمشارکتدررییایپاریسمي

ایبیگاناهبااقيشایداگراینتکلیفدریدربازدیدهاانجامنشود،پاریستاآخاراباژه«.است

بماند.

ازکردنينیساتکاهباهشود.آیارمزگشایيازپاریس،همانآغاماداستانبهاینجاختمنمي

خواهاد(.بازدیدکننادهماي12،1384رویازآنهساتیم؟)فوکاوزعمفوکوهمهمایلبهطفاره

هاوتجمالتببیند،امابرجنیزهمهونگفتماانباهآغازهااپیشاپیشخودرادرآنسویلذت

کردنراسکقربانيشناسان،مناتوانمانندبسیاریازانسانبخشد.بهاعتقادلکان،نميتقدسمي

کاردن،ناهنشاانهنشانهمبادلهیانوعيتوافقمیانعریهمقدسونامقدسمحسو کرد.قرباني

شودتاچیازیدرمبادلهنهادینهشدهانسانباخدایان،بلکهشرطامکانآناست.قربانينثارنمي

یامکانمبادلهبرسااختهشودتاعریهنمادینيبهعنوانفضاعوضبهدستآید.قربانينثارمي

طلباد،اگاربناسات(.ازاینرو،برجنیزقربانيماي1384دهمتابتوانمبخواهم)بوتبيشود:مي

(.بااالرفاتناز40،1380)بارت«دهدهرکسيعضویازقوميباشداجازهمي»جایيباشدکه

کناد.ایاندلولیکايمايبرج،بهمعنایاجرایمناسکياستکهبازدیدکنندهرابادالبدونما

کناد.آیااهایرییایپاریسبازنمایيميخشونتنمادینبانفيبازدیدکنندهاورابرایسایردال

زند؟توانگفتبرجبهچیزیدرمالطمهنميهنوزنیزمي

ومجازاازوجاهنماادینشدارد؛بهاعتقادبارت،برجنمادیاشيءاساتکاهزنادگي .5

پیوندد.ازایانرو،پاسازاینکاهشارح،ایندووجهرابهیکدیگرنميگاهتنشوتضادیهیچ

رود.رساند،سروقتبرجبهمثابهشيءمايایبرجبهمثابهنمادرابهپایانميهایاسطورهداللت

استکهدرنتیجهتداخلایاندواینتفکیک،روشيماهرانهبرایاجتنا ازرویارویيباخلئي

اش،آید.برجبهعناواننماادباااستیضااحآمراناهنشدنشانبریکدیگرپدیدميکارکردومنطبق

دارد:نویدبخشکامیابيولذتاست،امابرجبهعنوانشيءپردهازجذابیتسحرآمیزنمادبرمي

برجهیچچیزنیست.گرچهبایدمناسکورودبهبرجرابهجاآورد،امابرجهیچاندرونيبارای

انشندارد.برجبهعنواننماد،مدخليبرایوروداست،امابرجدرمقامشيء،نگاهبازدیدمشتاق

دهد.ایفلآوردوتنبهتشخووتعیننميمبهوتبازدیدکنندگانشرابهوضعیتتعلیقدرمي

درونينداردتاآنراازبیرونمتمایزکند.اماتنهاراهیکيشدنباایفل،تصاح ماازادیاسات
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آیادکاهاست.مازادیکهتنهازمانيبهدستميرابهنگاهبرسازندهپاریستبدیلکردهکهبرج

برجازطریقتفکیکبیرونودرونبهمیلسلبيدیگری،محتوایيایجاابيبخشاد:حااالدرون

برجهستموپاریسگستردهدرزیرپایبرج،ازآنمناست.امابيدروپیکربودنبرج،باعث

زایشظاهرشود.انگارایفلهماوارهجاایيدیگارکهمیلدیگریبهشکلنا وآسی شودمي

کناد،باهماازادیاست.هرکسرکردنيکهآشو اولیهرابهکلیتيتحتهژمونيدالتبدیلمي

انجامدکهدرپيپرکردنتفاوتدالنسبتبهخودشاست.بهتعبیرژیژک،اینکسرکاردنمي

تنهاکااریکاه...کندهایفانتزیبازميدنياستکهفضارابرایظهورتمثالبهمعنایخاليکر

بایدبکنیممشخوکردنیکمحدودهوحصارکشیدنبهدورآناسات؛بالفایالهساروکلاه

رو،فانتزیمحصولانطباقمازادبارفقاداني(.ازاین44،1388a)ژیژکاشباحپیداخواهدشد

کنادوشاایدباهکردنتوازندرونوبیرونمحققمايازطریقمختلاستکهتعینواقعیترا

بندیدرفروشمحصوالتچنیناهمیتيیافتهاسات.میالباههمیندلیلاستکهینعتبسته

بندیشدهاست،میلبهتصاح ماازادیخریدکاالیپشتویترینیاکاالیيکهبهزیبایيبسته

خودبسندگيکاالدرعینمازادبودننسبتباهخاودش،استکهدرکاالبیشازخودکاالست.

کندکهباهربارخریدکردندرپيتملکآنهستیم.همیشاهیاکژوییسانسيدرکاالتولیدمي

کننادهتواندجایگاهآنفضایتهيراایفاکندتاامصارفمارکمعتبریایکفروشگاهخا مي

باودنکااالبارمبناایفکنايکناد.هماینتهايآلودشرابرآنبارونامیالوآرزوهایحسرت

انجامد.تاآنجاکهتکارارمحوریتارزشمبادلهاستکهبهاعتقادمارکس،بهرازآلودگيکاالمي

کند:تورادوستبندیميعملخریدکردن،ناشيازشکستياستکهلکانآنراچنینیورت

کانمکهبرایآنلتوپارتمايaبژهپتيدارم،امادردرونتوچیزیبیشازتوهست؛همانا

 (.325)همان

کند،بيدروپیکربودنپساگردرون،کسرینسبتبهبیرونراازطریقفانتزیجبرانمي

اشبهژوییسانساسات.پااریستعلاقخااطریباهجهاانکیافواعتنایيمطلقبرج،نشانهبي

کناد؛افتدیاخالءویرانگرشراعیاانمايميجویيابرمنوقیحندارد.میلدیگریبهتعویقکام

شود.گویيرییایعظیمپاریسازدرونخردونابودمي

کردندربرجبایدهمهنانتوجیهيداشتهباشد.برایباارتبازدیادازبناایيکاهامادرنگ

ناخودآگااهبیارون"تواندترجماندیگریبارایحکامعبارتيکهمي-جوهرهآن،بیرونياست
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بارایفهمیادنایانامارکاه»شاود:جزازطریقسرکو ناخودآگااهمیسارنماي-باشد"تاس

دهد،یرفاًنیازمندمشاهدهاینبازدیدکنندهمدرنچگونهخودرابااینیادمانمتناقضتطبیقمي

(.اگرنثارقربانيبرایبازدیدکنندهناخوشایند41،1380)بارت«دهدهستیمکهبرجبهاوچهمي

برد.اولاینپیشاکشبارج،ت،بذلوبخششبرج،رن حایلازاینعدمتقارنراازیادمياس

نظمتکنیکيآناست.برجتماشایياستوبایددرآندرناگکارد،زیاراعماارتيبااظرافات

رساد،ازنزدیاکپایانمهندسياستواگرازدوربنایيیکپارچهوبههمپیوستهبهنظرمايبي

هاایهاایمتقااطعوقسامتهایباههامپیوساتهوبخاشوریازقطعاتوتکهآتکثرحیرت

کشد.همانطورکهساختنبرجازطریاقتقلیالمعنااباهفایادهتوجیاهمتنوعشرابهرخمي

ایازهنارمهندسايباهمکاانيامانبادلشد،شيبيدروپیکرنیزباتقلیلیافتنبهنمونهمي

کهسازندهبرجباود،جاایشراباهجزئیاات،یافحات،دتخیليشود.رییایعظیموکارکرمي

دهدکهحاالآنهاسازندهبرجهستند.هایيميتیرهایآهنيوپیچ

ایازکسا وکارهاایکوچاک...مجموعاه»دومینپیشکشجهانکوچکآشانایياسات:

(42)هماان«فروشندگانکارتپستالویادگاریوزلمزیمبووبادکنکواسبا بازیوعینک

.یکايازترفنادهایرایا بارایاستکردنمکانسودمندوکالًهمهآنچیزهایيکهبرایرام

فرنگايبخریادوکشياست:ازمار گوجهگرایي،شرکتدرقرعهترغی مخاطبانبهمصرف

کننادهکشيتضمینيبرایمصارفکشيماهآینده،یکدستگاهخودروبرندهشوید.قرعهدرقرعه

درنهایتبهدستآید.آنهههیچکاالیيواجدآننیستودرنتیجهزنجیاره"چیز"استتاآن

شود.ماازادکااالمحتاوایيميکشيتعییناندازد،ازطریقجایزهقرعهگرایيرابهراهميمصرف

فروشانداخالبارجکنندهازبابتمیلدیگریراحتباشد.دستیابدتاخیالمصرفایجابيمي

اینیستکهپاافتادهریزیایادگاریپیشهمانخردهaیزچنینکارکردیبرایایفلدارند.آیاابژهن

خریم؟یادمانبيدروپیکرچیزیبرایعرضهکردنندارد.ازیکيازفروشندگانداخلبرجمي

ترینارزشبيام،بهاندازهکافيارضاکنندهاست.شایداماگفتناینکهاینراازداخلایفلخریده

ترینهدیهیاسوغاتمحساو شاود.بارایباارتشود،باارزشچیزیکهدراینجاخریدهمي

تواندرآنجارویابافت،غاذاخاورد،مشااهدهکارد،فهمیاد،برجمکانخوشایندیاستکهمي

هپرسهزد،خریدکردوخودرابریدهازجهانوبااینهمهمالکجهاناحساسکارد.امااآنها
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کاردنموپاساانوهماهکناد،مساتثنيبخشماياینتجربهانقطاعوپیوستگيراجذا ولذت

دانند.هایياستکهایفلرامهارناشدنيميآن

 گیری نتیجه

شناسينیزآنراپذیردودرتدقیقروشاسطورههاومازادهایفرایندداللتراميبارتتناقض

کهبتواندبینایدئولوژیوشاعر،راهساوميرابرگزیناد.باهشودهمینمانعميوکند؛انکارمي

تواندکامالًدرمحتوایآنادغاامشاود؛درحااليکاهالکااننشااناعتقادبارت،فرمداللتمي

تواناددرزنجیارهنماادینبازنماایيدهدکهفرمداللتبهعنوانامرواقعيتفکروزبان،نميمي

شاود،هاممداخلهنگاهخیرهدیگریدرزبانوتفکارایجاادمايشود.نقطهکوریکهدرنتیجه

کناد.گذاردوهمفضایيتهيبرایازسرگیریتفکارفاراهممايفرایندبازنمایيتامراناتماممي

اینفضایتهيبدیلياستکهبارتبرایفرارویازدوگانهشعروایدئولوژینیازدارد.الکاان

داندکهافکارفراموششدهوازیادرفته،بلکهدیگرینمادینيميناخودآگاهرانهمخزنامیالو

ایهموارهچیزیبایشازشودهرابژهابژهایکهباعثمي-ابژهمیلرادارد؛علت-حکمعلت

خودشداشتهباشد.درواقع،وجهتروماتیکناخوداگاهنیزدرایناستکهسوژهرابااماازادی

پذیرنیست.اینماازادتروماتیاکباامقاوماتدرمعنایيموجودادغامکندکهدرنظاممواجهمي

دارد.برابرادغامدرزنجیرهنمادین،فضایيرابرایبازتفسیروبازتعریفواقعیتگشودهنگهمي

تواندباشناسيميپذیرنیست،اسطورهازآنجایيکهاینفضایخالي،بهشعریاایدئولوژیتقلیل

ایگاهناخودآگاه،ازعهدهایستادنبرلبهجامعهوتاریخبرآید.امابارتبایکايسخنگفتنازج

کنادکاهکردنفرمومحتوایداللت،ایدئولوژیوشعررابهساختارهایيتاموتمامتبدیلماي

شاناسازهارموضاوعقابالفرارویازآنهابهفروپاشيواقعیتوخاليماندندساتاساطوره

شاایدو.زیرابرایبارتچیزیورایساختارهایموجاودتصاورپذیرنیسات؛انجامدتفسیرمي

هاایسااختارگرایياساتکاهویرادرنهایاتباهبامحادودیتهمینسرخوردگيازمواجه

دهد.اماباسخنگفاتنازجایگااهناخودآگااه،ایانپساساختارگرایيوپستمدرنیسمسوقمي

واقعیت(اساتکاهپشاتوانهخاوانشسامپتوماتیکوهستهسختوواقعيواقعیت)امرواقعي

گیرد.انتقادیواقعیتقرارمي
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تاوانروباروشادوتفااوتنمايکند،باواقعیتخنثيوبيطورکهبارتنیزبیانميهمان

یاباد.تفااوتالکاانبااواقعیتهموارهبهمیانجينظامداللتبهعنوانواقعیتموضوعیتماي

پذیربهگیردکهتقلیلاننگاهخیرهبرسازندهواقعیترامازادیدرنظرميبارتایناستکهالک

توانتفکراستکهمي1کردنایننگاهخیرهیافرماننمادینواقعیتنیست.درنتیجهباتروماتیزه

ایکهدرآنتفکرفرمنابياستکهاقتضایهیچمحتوایخایيرارابهنقطهیفررساند؛نقطه

ینجایگاهتهي،تکرارچرخهایدئولوژیوشعررامتوقفوامکانشروعدوبارهرامیسرندارد.ا

گیاریشناسيبهناخودآگاهنیازنادارد،هامامکاانشاکلکند.بارتباتأکیدبراینکهاسطورهمي

کندوهامراهرابارخاوانشانتقاادیاساطورهونظااممعناایيهایجدیدرامسدودميداللت

بندد.چونحایلنقادایادئولوژیبارایباارت،فروپاشااندنواقعیاتودرافکنادنموجودمي

هاوشناسيراازتناقضتوانداسطورهپریشانهاست.ظاهراًآنههميشناسبهفضایيرواناسطوره

شناسيرابانادیدهبستيکهدچارآناستبرهاند،آغازکردنازایلياستکهبارتاسطورهبن

کند.غازميگرفتنآنآ
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