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  چکیده
اسطوره پیرامون  ، اندیشمند فرانسوي معاصرروالن بارتمحتوایی دیدگاه  این مقاله به تحلیل و تغییر

براي  سازوکاريمثابه عبور کرده و از آن به . بارت توانسته است از اسطوره به معناي افسانه،پردازدمی
شناسی و نظام مفهومی سوسور و نیز با کند. بارت، با استناد به قواعد زبان استفادهبرساختن جهان اجتماعی 

 اقتباس از نشانگان جمعی دورکیم، به این نتیجه رسید که اسطوره به نمادهاي لفظی و مکتوب منحصر
ته از گرفترین نکته الهامتواند به اسطوره بدل شود. مهمهر چیزي در عالم انسانی، بالقوه می ؛ بلکهشودنمی

شناختی(دال و مدلولی) نمادها در مقابل داللت زبان هااجتماعی نمادها و نشانهـ  سوسور، داللت فرهنگی
ترین اند: شکل و معنا. مهماي، داراي دو جنبه مختلفهاي اسطوره(داللت اولیه) است. از دید سوسور، دال

تبدیل امور اجتماعی «به  مین موضوع،است. بارت، از ه» تفوق شکل بر معنا«پردازي اسطوره سازوکار
اساسی نشانه، که مربوط به  ۀ، با تفوق شکل، جنبنظر ويانتقال یافته است. از » تاریخی به امور طبیعی

گردد. در این صورت، شود و هویت زمانی و مکانی، معناي نشانه ناپدید میمعناي آن است، دچار تحریف می
 ۀشویم. در این مرحله، بورژوازي توانسته با تصرف در این نشانواجه میما با موجودي فرازمان و فرامکان م

 .کندبرجسته ـ  را که همان جنبه شکلی دال استـ  تهی شده از معناي اصلی، معناي موردنظرش

 ، بارت.اسطوره، نشانه، داللت، معنا، شکل :هاهکلیدواژ
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 مقدمه

پیچیدگی فزاینده و مهارناشدنی، سرعت و شتاب  ،که ازجمله آنهادارد فردي بهمتعدد و منحصرهاي ویژگی ،جهان مدرن
در  مستمراً ،یعنی عرصه مجازي و تصنعی آن ،از این جهان آن است. بخشیهاي وار پدیدهتطورات و ارتباط شبکه ،تغییرات

امعه بشري است. بخش مختلف جهاي در ساحت ،ناپذیر و انعکاس مستقیم و غیرمستقیم این تغییراتتبدل مهار و حال تغییر
 ۀگیرد. در نتیجمورد دخل و تصرف و دستکاري هدفمند قرار می ،مین منافع قدرتمندانأت برايحقیقی این جهان نیز همواره 

دستخوش ابهام معنایی شده است. برخی  ،هاي عالم هستیاین تصرفات، اینک خصوصیات اصلی بسیاري از حقایق و پدیده
ها، نیازمند درك این ابهاماند. شده تبدیلقابل فهم از زمان و مکان زندگی، به اموري غیر به دلیل بریده شدن ،حقایق
که تحلیل درست آن برخی ابعاد  ،هااین پدیدهۀ متنی است. ازجملمتنی و میانهاي پیچیده و برقراري ارتباطات درونتحلیل

 است.» اسطوره« سیال و مبهم حقایق جهان زندگی را روشن سازد،
هستی اشاره داشت، هاي واقعی واقعیتاي، تخیلی، دروغین یا جنبه غیرافسانههاي قدیم به پنداشت در »اسطوره«

 یعنی ؛کرد توان بسیاري از حقایق عالم انسانی را به کمک اسطوره تحلیل و تفسیر، امروزه میروالن بارتاما از دید 
شناخت. توان این جنبه از حقایق را بازمی ،شناسانهبا تحلیل اسطورهو تنها اند، اي یافتهاي اسطورهحقایق عالم، جنبه

اي داد؛ چرا توان به حقایق هستی، جنبه اسطوره: چگونه میاستاالتی از این دست ؤبه س پاسخاین نوشتار، درصدد 
 ،ايتحلیل اسطوره چه نوع حقایقی هستند؟ ،اياهمیت یافته است؟ حقایق اسطوره ،اسطوره در جامعه مدرن و پسامدرن

 کند؟هایی دارد و چه چیزي را اثبات میچه ویژگی
هاي فرهنگی اجتماعی سازي، تاریخ، جامعه، طبیعت، انسان و پدیده، مدعی است که بورژوازي به کمک اسطورهبارت

ق عالم انسانی، که حقای اي ازبورژوازي سعی دارد برساختی اسطوره یعنی ؛کندمی را مطابق میل خود تغییر داده و تفسیر
ات اصلی خود را در دادن حقایق تاریخی اجتماعی، نی دست دهد و با طبیعی جلوهه ماهیتی تاریخی اجتماعی دارند، ب

گویی ساده، بلکه نه یک دروغ بارتسازي در دستگاه نظري رو اسطورهاي آنها پنهان سازد. ازاینهاي اسطورهالیه
 چراکه ؛اهداف و تمنیات بورژوازي است اي متناسب باهاي عالم انسانی، به شیوهپدیده ساختن پیچیده براي برسازوکاري 

 هاي اساسی آنها را مطابق میل خود دستکاري و تحریف کند.تمایل دارد ضمن حفظ حقایق، برخی از جنبه
اي از برخی تخیلی و روایت افسانهسرایی مثابه افسانهیعنی اسطوره به ؛اسطوره با تلقی کهن و رایج آن چنین برداشتی از

متفاوت است. کارکرد اسطوره به این معنا، ارضاي کنجکاوي،  کامالً مین برخی اهداف و اغراض،أت برايرویدادها و حقایق 
 هاي ناشناخته هستی و...ها، کاهش هراس از واقعیتنایافتنی، عینیت دادن تخیلی برخی آرمانترسیم نمادین حقایق دست

متفاوت از دریافت سنتی آن است. در تلقی مدرن، دریافت و  ، چیزي کامالًبارتما تلقی مدرن از اسطوره، به روایت بود. ا
این تلقی، از  هاي تاریخی اجتماعی تبدیل شده است. اسطوره دراي خاص از مواجهه با واقعیتاي، به گونهتحلیل اسطوره

هاي ، نظام فکري بدیل و مدعی عقالنیت و روشنگري در مواجهه با واقعیتشکل فردي به شکل نهادي ارتقا یافته و به نوعی
 انسانی بدل شده است. این نوشتار، بر بحث و بررسی پیرامون معناي دوم اسطوره تمرکز دارد.
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، کارکردهاي این نظام و بارتشناسانه هاي مختلف از اسطوره، مبانی اندیشه اسطورهاین نوشتار، به تلقی در
شارحان و مفسران  ، تحلیل محتواي کیفی آثار وي و آثاربارتهاي وي اشاره خواهد شد. روش ما در فهم اندیشه آورينو

اي بهره گرفت. شناسایی منطق وي در ها، باید از تحلیل اسطوره، براي فهم برخی پدیدهبارتاز نظر دیدگاه وي است. 
شناختی و دستگاه اسطوره بارتاندیشه  البتهشناختی است. شناختی و روشمند کندوکاوهاي معرفتطرح این دیدگاه، نیاز

 راحتی قابل فهم و توضیح نیست.ههاي شارحان و مفسران وي، هنوز ابهاماتی دارد که برغم تالشهوي، ب
گشاید. نظریه ما می برتر دنیاي پیچیده معاصر ، افق جدیدي در شناخت عمیقبارتاي شک، تحلیل اسطورهبی

هاي تاریخی اجتماعی، طبیعی نمایاندن به دلیل تالش در ارائه تصاویر برساختی از پدیده ،از بورژوازياي شکوائیه ،بارت
تري توان فهم دقیقمی ،بارتهاست. با استناد به دیدگاه گرایانه برخی قیود انضمامی از این پدیدهحذف تحریف و آنها

 دست داد.ه باي رسانههاي ویژه در عرصه محصوالت فرهنگی و فعالیتهب ،جهان معاصرهاي از واقعیت

 پیشینه تحقیق

بار به مقاله یکاین وجود دارد. وي اي از و مقاله )1972( شناسیاسطوره با عنوان بارتاز  در این خصوص، کتابی
با عنوان  دخت دقیقیانشیرینو یک بار به قلم الف) 1380( »زمان حاضر اسطوره در«با عنوان یوسف اباذري قلم 

 »روالن بارت، اسطوره و مطالعات فرهنگی«با عنوان  اي نیزترجمه شده است. مقاله الف)1386( »اسطوره امروز«
  .است شدهلیف ) تأ1390( یوسف اباذريتوسط 

ترین اشکال مقاله به ) تدوین شده است. مهم1390( عباس خورشیدو  یوسف اباذري» شناسیاسطوره و اسطوره«مقالۀ 
. شناسی قادر به حل آن نیستبخشد که اسطورهبیان تناقضی پایان می شناسی را باتحلیل اسطوره بارتاین است که  ،بارت

ست. این تناقض، شناسی، از ارائه کلیت ابژه ناتوان و مدام بین ابژه و رمزگشایی از آن در نوسان ااسطوره تناقض این است که
  .شناسانه به درك نااستوار از واقعیت منجر شودشود که تحلیل اسطورهمی موجبقابل حل نیست و  بارتبراي 

 شود:اشاره می آنها بهدر اینجا که است نیز به زبان انگلیسی نگارش یافته  منابعی
ساطیر دنیاي است. طبق این کتاب، ا )2017( جان گومز اثر شناسی بارتتحلیلی از اسطوره کتابی تحت عنوان

که یعنی همان  ،فکر کنیم که وضع موجود، طبیعی است تا دنکنهمه به یک هدف گرایش دارند: ما را وادار می ،مدرن
این نوعی تصرف است و مانع از  که کند، این نباید مسلم تلقی شود. در عوض، او پیشنهاد میبارتباید باشد. از نظر 

  .دنیا اعتقاد داشته باشیم که ممکن است چیز دیگري باش ،یزها را متفاوت ببینیمشود که چآن می
تجزیه و  ،) تدوین شده است. در این مقاله2011( دي جی هاپتز، توسط »هاي بارتشناسیاسطوره«اي نیز با عنوان مقاله

گیري درکی ها به شکل. اسطورهه استتهاي مختلف داشتأثیر عمیقی در زمینه ،از فرهنگ معاصر فرانسه بارتتحلیل مختصر 
شناسی راجع به اسطوره بارتبه مبانی  ،اند. این مقالههکننده انبوه کمک کردکارکرد آثار مصنوعی در یک فرهنگ مصرف ةاز نحو

نشده  توجههاي مرتبط با آن، تمرکز شده و به نظریه بارتنظریه خود  بر در آثار فوق صرفاً نیز انتقاداتی دارد. گفتنی است که
 .نیز توجه شده است بارتهاي دیگر و توضیحات شارحان و مفسران نوشتار، به نظریهاین که در درحالیاست. 
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 شناسیمفهوم

 اسطوره

تعریف افسانه، گفته  (دال). در متفاوت ارائه شده است: افسانه و ناقل پیام و معنا از اسطوره، تاکنون دو معناي نسبتاً
ویژه آنهایی که به تبیین تاریخی اولیه از گروهی از مردم یا وقایع و ههاي باستانی، بیا مجموع قصه شده است: قصه

اسطوره در این معنا، بیشتر نوعی فهم و تفسیر فردي، در . )30، ص 1386رویدادهاي طبیعی پرداخته است (بارت، 
 ست.خصوص وقایع اجتماعی و طبیعی ا

که  رسدبه نظر می .)30یا نوعی فرم و داللت است (همان، ص  ،معناي دیگر اسطوره، نوعی گفتار رساننده پیام
تیروکمانی که براي «گوید: می بارت. ءیا شی ،این دال ممکن است لفظ باشد .است ترین ویژگی اسطورهداللت مهم

اسطوره گفتاري است برگزیده تاریخ؛ . «)30ان، ص (هم »اي گفتار استگونه شود نیزدعوت به جنگ آورده می
 .)31(همان، ص  »تواند در طبیعت چیزها باشداسطوره نمی

 به معناي گفتار و پیام است. اسطوره در ،)muthos(، اسطوره نوعی گفتار ناقل پیام است. واژه یونانی بارتدید  از
این نکته که . )138، ص 1390این معانی را مدنظر دارد (اباذري،  ۀهم ،بارتنوعی پیام مخدوش است.  ،ما عصر

را اجتماعی جهان  ،بارت آمد.خواهد آن در ادامه توضیح  ،باشدپیام مخدوش  ،پیام و از سوي دیگر ،سویکزا اسطوره
اسطوره  اساس،نداند. برایمی یو معنابخش معنافاقد  ،کنونی عصر را در متناین هاي کند و داللتبه متن تشبیه می

 شود. »اسطوره«تواند و هرچیزي که داللتی داشته باشد، می هاي ناقصی دارداي است که داللترسان گستردهپیام
  نویسد:می مصادیق اسطوره ة، درباربارت

هاي خارجی، هنرهاي ها، سیاستشناسیییهاي زندگی، قوانین، اخالقیات، زیبااسطوره تمام جنبه
بورژوازي  ...)67، ص ب1386(بارت،  »شود.[آنها]را شامل می نمایشیهاي ادبیات و آئینداري، خانه

شود. براي نمونه، زدایی کرده و اسطوره براي آشکار کردن آنها وارد عمل میها، نامجنبه ۀهم در
 )ایده ملت پنهان ساخته است (همان سیاسی را پشت ۀبورژوازي، خونریزي در عرص

و مراحل » برج ایفل«کند، اما شاید می بیانهاي زیادي شده، مثال، براي بیان اشیاي اسطورهخود آثار، هرچند در بارت
جهان ما باشد که منظور وي را به بهترین وجه  اي دریی از اشیاي اسطورهیاگو عنوان یک برج، مثال نسبتاًگیري آن بهشکل

یء یک ش عنوان]،کند. وي، از[این برج بهن برج، به جاي انسان یاد میدهد. وي، در تفسیر این سازه، از قرار گرفتانتقال می
گریزي آن است. انسانی که در کند. از دید وي، ویژگی برج، عقلفایده، که قادر است معانی مختلفی را جذب کند، یاد میبی

، که »برج ایفل«اي به نام یابد. اسطورهبرج ادغام شده، تنها داراي توان دیدن محسوسات است و معانی حقیقی را درنمی
فایده معنا و بیبی روند؛ یک شکل ذاتاًی و جمال آن به دیدنش مییبراي تماشاي زیبا ۀشود و همپاریس با آن شناخته می

پس اسطوره درجایی . )43-31ب، ص 1380ترین اسطوره بدل شود (بارت، انی مختلف را جذب کند و به بزرگاست که مع
شناسی خود، ، در اسطورهبارتمعناي اسطوره درآنجا بدون رقیب رشد کند.  گیرد که معناي مهمی در آن نباشد، تاشکل می
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ترتوضیح دهد. مثال دیگر، که با بیانی پیچیدهرا توضیح می محتوا شدن انسان و سپس، اسطوره شدن انسان و اشیاچگونگی بی
آن، شکل و ترتیبات به یک اسطوره بدل  تابلوي نقاشی است که در و اي هنرهاي نمایشی مثل تئاتریافته، نقش اسطوره

 .)146-141، ص الف1379(بارت، گیرد جاي محتوا و عوامل ایجادکننده قرار میه شده و ب

 شناسیاسطوره

ص  ،1390 مهر،اند (شایاننویسد: دانشی که مواد و مصالح آن مجموعه اساطیرشناسی میتعریف اسطوره ، درکراپ ساندرالک
علوم طبیعی؛ اسطوره و اولیه همتاي ابتدایی عنوان به اسطوره شناسی مدرن، دو تلقی متفاوت از اسطوره دارد:اسطوره. )173

 فریزرو  تایلور و است رویکرد قرن نوزدهمی به اسطوره ،اول تلقی نمونه ابتدایی علوم طبیعی. از متفاوت تقریباً مثابه چیزيبه
، کامو، جوناس، بولتمن، الیاده، مالینوفسکی .است رویکرد قرن بیستمی به اسطوره ،ند. تلقی دومهست آن ۀقائالن برجست از

اي سازگار با علم، اسطوره را به دنیاي فیزیکی توان به شیوهمی ال این است که آیاؤقائالن برجسته آنند. س ،یونگو  فروید
 .)771-757، ص 2015سیگال،  ر.ك:( بازگرداند؟

شناسی، قدري ابهام دارد. او از اسطورهبارت قرن بیست و یکمی است. مراد  بارت بندي، رویکرددر این دسته
، ص الف1386(بارت، داند نه یک رشته علمی خاص شناسی را نوعی تحلیل میزبان و اسطورهاسطوره را یک فرا

هاي زبانی برد تحلیلکار ،بارتشناسی اسطورهاست،  اسطوره تحلیل، کاربرد روش علمی در بارتدغدغه اصلی  .)90
و  سوسورسی شناهاي زبانگیري از تحلیلبا بهره ويفرهنگی اجتماعی جهان انسانی است. هاي در مورد واقعیت

 بندد. سعی دارد آن را در جهان اجتماعی به کار ،افزودن داللت ثانویه به آن

 صورت -محتوا 

دال  به دو جنبه ،تربه دو جنبه از دال و مدلول و به بیان دقیق و اندبیانات اندیشمندان مختلفی به کار رفته در ،این دو مفهوم
شناختی معتقد در تحلیل ساختارگرایی زبان ،ويتفاوت چندانی با تعاریف رایج ندارد.  ،از این دو واژه بارتاشاره دارند. تعریف 

شود و اجزاي این زبان و منطق تولید آن، محتواي است که روایت می همان چیزيمحتواي ساختارگرایی، «است: 
شوند (بارت، میمراتب و الگوي توزیع، شکل آن شمرده ، سلسلهبنديطبقهدر مقابل،  .شوندساختارگرایی شمرده می

تاریخی ـ  هویت انسانی بارت ،دهدپوستی که به پرچم فرانسه سالم نظامی میمثال، سرباز سیاه در. )17، ص الف1379
است،  که برآمده از یک هنجار اجتماعی ،سالم نظامی او به پرچم فرانسه و »محتوا یا معنا«مثابه یک شخص سرباز را به

 یعنی امپراطوري فرانسه اشاره دارد. ،به یک مدلول فرهنگی اجتماعی ،تلقی کرده و مجموع آنها» شکل«

 بارت مرتبط با نظریههاي هنظری

ها از طرح سایر نظریه. پردازیممی ،دارند بارتکه قرابت بیشتري با نظریه  ،مهمنظریه  چهارهایی از ، به طرح گزیدهاینجادر 
 .شودارتباط و ضیق مجال اجتناب می به دلیل ضعف

۱۲    ،۱۴۰۰، تابستان ۴۷سوم، پياپي  شمارهدوازدهم،  سال  

 نظریه کاسیرر الف)

همه جا مشابه به  رغم تنوع و ناهمخوانی ظاهري مخلوقات اساطیري، عمل تولید اسطوره در، علیارنست کاسیرر ازنظر
عتقدند چراکه م ؛انداز دید وي، بیشتر تفسیرهاي فلسفی از اسطوره به خطا رفته .)110، ص 1373رسد (کاسیرر، نظر می

هاي روانی ویژگی اسطوره در واقع دگوگونی :معتقد است فرویدسایه اسطوره چیزي مخفی شده است. براي نمونه،  در
ه یعنی همه تالش دارند تا ب ؛ها و تفاسیر، در روش کشف اسطوره مشترکند، این نوع نظریهکاسیرر جنسیت است. از دید

اي از اعتقادات جزمی نیست، بلکه اما اسطوره، منظومه .)112، ص 1373صورت عقلی اسطوره را فهم کنند (کاسیرر، 
تا مادامی که  :معتقد استدورکیم با الهام از  کاسیرر. )117بیشتر از کنش و عمل تشکیل شده است (همان، ص 

را به توان آن نمی کنیم،جو میوهاي طبیعی جستجهان جسمانی، از طریق شهود پدیده هاي اسطوره را درسرچشمه
از جنس احساس  اسطوره :، ضمن پذیرش بعد اجتماعی اسطوره معتقد استکاسیرر .)117(همان، ص  فتنحو کامل دریا

از نظر وي، ذهن انسان ابتدایی معطوف به مسائل عملی یا نظري نبوده، بلکه بیشتر . )119است، نه اندیشه (همان، ص 
 .)121به دنبال احساس و الفت بوده است (همان، ص 

گونه نقد مستدل و تر، متن هیچاي، ارتباط دال و مدلول، طبیعی است و تصویر و به بیان گستردهدرتخیل اسطوره
تابد؛ زیرا در اسطوره، ویژگی فرم مقبولیت دارد، بدون اینکه از چراییِ هاي میان اجزاي خود برنمینسبت ةعقلی را دربار

عنصر اصلی است:  اسطوره داراي دو هر :گویددر تشریع ابعاد ساختاري اسطوره می ،کاسیرراین مقبولیت پرسش شود. 
 ).130-120(همان، ص  عنصر نظري و عنصر هنري

، به اعتبار موضع نوکانتی خود، از چیره شدن اسطوره بر خرد در نظام سیاسی مدرن نگران است. از دید وي، کاسیرر
سازد. مردم کند و سپس، آن را رام خویش میبرد، آن را فلج میعمه یورش میاسطوره به مانند ماري است که ابتدا به ط

تعلقات  ۀرا از هم» اسطوره«سعی دارد تا  کاسیررآورند. در مقابل اسطوره، بدون هیچ نوع مقاومتی، سر تسلیم فرود می
د، آزاد سازد و اسطوره را استقالل اسطوره در آنها وجود دار ۀهایی که خطر فروکاستن و استحالصورتسایر زبانی، هنري و 

، داراي کاسیرر، درك و فهم شود. بنابراین، اسطوره در تلقی بخشد تا در قالب یک هویت و صورت فرهنگی خودبسنده
 .)75، 6، 71، 70، ص1378هاي نمادین، ازجمله زبان و هنر است (کاسیرر، فرمی مستقل از سایر صورت

 ةمهم بوده است، عبارتند از: بعد اجتماعی اسطوره، کاربرد اسطوره درحوز بارتي ، که براکاسیررنکاتی از نظریه 
هاي ، ارتباط اسطوره با بخشکاسیررصور فرهنگی و نمادین.  سایراحساسی اسطوره و مستقل بودن آن از  ۀسیاست، جنب

 تري به اسطوره دارد.عیدر مقابل، مکتب فرانکفورت نگاه اجتما .توجه قرار داده است مورد غیرفرهنگی را کمتر

 نظریه مکتب فرانکفورت ب)

این  ،)1389هورکهایمر،  آمده (آدرنو، دیالکتیک روشنگريکتاب  گونه که درآن ،ادعاي اصلی برخی اصحاب فرانکفورت
ساز بدل شده [مدرنیته] خود به جریانی اسطوره که روشنگري ،زدایی تحقق نیافتهتنها اسطورهاست که در جهان مدرن، نه
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جمعی در حوزه هاي سازي کلیشههایی به طرح این ادعا پرداخته که روشنگري اسطورهدر قالب استعاره ،است. این کتاب
مراه فرهنگ را نیز با خود ه و اي، علم، هنرمعقول تبدیل کرده است. این نگاه کلیشه کنشسیاست، علم و تجارت را به یک 

گفت، به فرایندهاي جمعی اي سخن میکه از نمادهاي اسطوره کاسیررساخته است. مکتب فرانکفورت برخالف 
زدایی از دغدغه اسطورههمچنین  ،مکتباین  .اي اکتفا نکرده استپردازي توجه کرده و تنها به نمادهاي اسطورهاسطوره

 از دید آنها، روشنگري :معتقد است ،هورکهایمرو  آدورنوتشریح دیدگاه در  هابرماسپردازي را دارد. فرایندهاي جمعی اسطوره
اگرچه در نهایت نیز بدان  .اما به مرور زمان از آن فاصله گرفته است ،اي استمدرنیته، اگرچه داراي خاستگاه اسطوره /

و  آدورنواست، پردازيسطورهازآنجاکه روشنگري نقطه مقابل ا ،هابرماس . از دید)295، ص 1375(هابرماس،  استگشته باز
 .)290سخن گویند (همان، ص  مجبورند از همکاري پنهانی روشنگري با اسطوره ،هورکهایمر

هاي تبلیغاتی فاشیسم بوده است. درعین حال، عطف توجه به اسطوره، نمادپردازي منبع الهام مکتب فرانکفورت در
که پیراستن جامعه از اسطوره و ایدئولوژي و رهایی از آن بود. مقصود آنها این  ،نه اسطوره ،مکتباین اصلی  ۀمسـئل

در  ،از هواداران این مکتب ،بنیامینآن برسـانند.  بود که نظام اجتماعی را به جایگاه و موقعیت عملکردي شایسته
 مثبتی به اسطوره گاه نسبتاًن ،)225-210ص ،1377(بنیامین،  »اثر هنري درعصر تکثیر مکانیکی«اي با عنوان مقاله

منفی است. از دید هابرماس، مکتب فرانکفورت،  به شدتنگاه غالب مکتب فرانکفورت راجع به اسطوره اما  ،ابراز کرده
هاي عصر روشنگري تبدیل کرده است آن را به یکی از اسطوره عقالنیت ابزاري، به ،نیتعقالبا محدود ساختن 

 .)295، ص 1375هابرماس، (
بزرگ سبک آثار  ،بنیامیندید  است. ازو تقلیدي محتوا هاي روشنگري، اشکال هنري بیی دیگر از اسطورهیک
، ص 1377، دومی و کاذب تکیه دارد (بنیامین ۀدیگر و بر هویتی دست هنري پیوسته بر شباهت خود به آثار ،هنري
است.  خود هنوز افسون اسطوره ،شده از جهانزداییدرك اسطورهرغم ادعاي هبروشنگري  ،هابرماساز دید . )296
محتوا گردد و خرد بیمحتوا میرا براي فریب و نیرنگ به کار بگیریم، بی وقتی آن«نویسد: ز مینیدر مورد خرد وي 

 .)301، ص1375را برباید (هابرماس، آنتا  ،است طعمه مناسبی براي اسطوره
خود نوعی [جهان طبیعی و جهان انسانی] از یکدیگر،  ف جهانهاي مختلتفکیک بخشاز دید مکتب فرانکفورت، 

انسانی هاي هاي طبیعی و جهان طبیعی را از ویژگیاي، به نوعی جهان انسانی را از ویژگیاین تفکیک اسطورهاسطوره است. 
در جهان روشنگري،  .)300یافتنی است (همان، ص پردازي تحققخواه اسطورهکند. این کار، تنها با ویژگی تمامیتتهی می

 ندارد. ، جاییچیزي جز قدرت و برگشتن به اسطوره در آن گویا .)310-307(همان، ص  جایگاه روشنی نداردعقل 
اي، عمومیت یافتن اسطوره، نگاه اجتماعی به اسطوره، نقش قدرت و سلطه در جهان اسطوره گفت:توان پس می

که مورد توجه مکتب  ،گرایانه اسطوره و بسیاري از این مسائلاي در جهان بورژوازي، ویژگی کلغلبه نگاه اسطوره
 شتراکات این دو نظریه، داشتن ریشهشود. یکی از دالیل اوبیش یافت میکم بارتدیدگاه  فرانکفورت قرار گرفته، در

شوند. البته ازآنجاکه ختم می نیچهبه نوعی به  ،تردید این دوبیاست.  نیچههاي مشترك در اتصال و ارتباط با اندیشه

۱۴    ،۱۴۰۰، تابستان ۴۷سوم، پياپي  شمارهدوازدهم،  سال  

شباهتی با نظریه  ،ادبی نظریه وي ۀبهره گرفته، جنب خوداز نظریه ساختارگرایی ادبی فرانسوي نیز در نظریه  بارت
از نحوه برساخته شدن اسطوره نیز  ،با الهام از ساختارگرایی فرانسوي بارتدیگر،  عبارتکفورت ندارد. به مکتب فران
 مطرح نشده است. ،که چنین بحثی در مکتب فرانکفورتدرحالی .کندبحث می

 نظریه کلودلوئی اشتراوس ج)

  :نویسداست می اسطورهتعریفی که یادآور معناي قدیمی  در، اشتراوس
احساسات بنیادي  اسطوره». هاي تاریخی...هاي وجدان جمعی، اولویت بخشیدن به شخصیتیاؤر«

 از دید برخی، اسطورهو سازد اند، نمایان میها مشتركهمچون عشق، کینه و انتقام را که میان همۀ انسان
  .)49، ص 1390هایی است که درك آنها مشکل است (جواري و رضایی، اقدام براي توضیح پدیده

، مطرح لوئی برولو  مالینوفسکییعنی  ؛شناس برجستهمردمدو هاي ضرورت شناخت ساختار را با انتقاد از نظریه ،اشتراوس
برد تفکر  ،ثانیاً .ددانهاي ابتدایی میها را به اشتباه انسانوي برخی انسان ،این است که اوالً مالینوفسکیکند. انتقاد وي از می

این است  برول. انتقاد وي از ددانو اساس تفکر آنها را سودگرایانه می کندمحدود مییازهاي اساسی آنها را در حد ارضاي ن
یک از این دو نظریه قابل دفاع و پذیرش نیستند ، هیچاشتراوس. از دید ددانرا غیرعقالنی می هااین انسانکه وي تفکرات 

 .)16، ص 1380(اشتراوس، 
و تا بین علم و اسطوره جدایی بیندازد است میالدي همواره تالش کرده  18و17، دنیاي علم از قرون اشتراوساز نظر 

مسیر خود سعی دارد تا این شکاف را از میان بردارد و  ۀ، علم مدرن در اداماشترواسنظر اما به ؛کید کندأبر وجه عقلی علم ت
اسطوره  ۀمدعی است که مسئل اشتراوس .)5- 3ص ند (همان،کید بیشتري کأبر وجه حسی واقعیت، مثل دیدن و بوییدن ت

طرح یافتند.  ۀسر جهان در قالب قوانینی مثل قوانین ازدواج زمین سرا معنا درظاهر بیکه بسیاري از امور به زمانی مطرح شد
 نمودهاي حسی نیز اهتمام هبلکه باید به امور و داد ؛کرد طرحعقالنی م هاي کامالًتوان همه چیز را در قالباز دید وي، نمی

از آن گرفتار نوعی  هاستفاده کنند ۀجامع و افراد و توهمی نیز دارد ۀاسطوره یک جنب ،اشتراوساز نظر . )13-11(همان، ص
تر دارد. احساسی اسطوره قوي ۀبه بیان دیگر، جنب. )6ص  ،1978شوند (اشتراوس، دلخوشی فکري می ییا نوع ادراکیتوهم 

هاي جدي دارد (همان، ص معناي مصطلح آن تفاوتبا علم به این علم،عنوان نوعی علم مطرح بود، اما ه بهاگرچ اسطوره
 گراست.تفکر علمی جزءست؛ اما گرااي کلدو این است که تفکر اسطوره هاي آنازجمله تفاوت ؛)8

 حفظ کند. علم تاریخ نیز کامالًتا گذشته را  اسطوره همچنین نوعی بیان تاریخ است و همچون تاریخ تالش دارد
 ؛اي نیست. اسطوره همچنین در اصل، پیام داشتن و متضمن پیام بودن با تاریخ مشترك استهاي اسطورهعاري از جنبه

 .)48-46، ص 1380هایی وجود داشته باشد (اشتراوس، اگرچه ممکن است در انتقال پیام میان تاریخ و اسطوره تفاوت
بیش مشترکی وهاي کمداراي ویژگی جهانهاي مناطق مختلف شده، اسطورهمطالعات انجام طبق، اشتراوساز دید 

که ذهن آنجا. و ازو ساختار واحد آن استهستند و حتی در جزئیات نیز به یکدیگر شباهت دارند. دلیل این اشتراك، ذهن 
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طوره را نابود کند. همچنین براي درك اسطوره تواند اسوجود دارد، پس پیشرفت نمی (اعم از سنتی و مدرن) در هر دنیایی
و مثل زبان » اسطوره، از مقولۀ زبان است«باید به زبان رجوع کرد و روابط میان آواها و معانی را دریافت. به بیان دیگر، 

 .)61-59، ص همانهایی دارند (هرچند ساختارهاي آنها، با هم تفاوت ؛و موسیقی داراي ساختار است
اي است که تنها به کمک قواعد ساختاري آن قابل تشخیص است. این اسطوره شبکه اشتراوسید همچنین، از د

این  هایی که دریابی براي کلیۀ پرسششبکه، معناي جهان و تصورات ما دربارة جهان، جامعه، تاریخ و انسان و پاسخ
گذر اند، در آن مشترك ي جهاناسطورهااي که همۀ . مضمون عمدهسازد، براي ما روشن میرسدزمینه به ذهن می

کننده تعیین مبادله یکی از صور .اشکال تبادل درجهان انسانی است همهمقدمه  ،از طبیعت به فرهنگ است. ظهور زبان
 شود.می محسوبنظام اجتماعی 

 ساختار زبانی سوسور نظریه. د)

یکی از  ،این قسمت ساختار زبانی نیز استفاده شده است. در، از نظریه و مفاهیم مربوط به تحلیل بارتاي تحلیل اسطوره در
 دهیم.ثر بوده است، مورد بررسی قرار میأاز آن مت بارتظاهر،  هاي ساختار زبانی که درنظریه

هاي اجتماعی نیز بسان شوند. واقعیتشونده درك میتنظیمعنوان موجودات خودساختارها به در نظریه ساختاري،
شوند. این نظم ارتباطی، منطق روابط میان می دركهایی که در میان آنها، نظمی از روابط مشخص وجود دارد، همجموع

 منظمجاییهاي از اجزا وجود دارند که هم خود آنها و هم روابط آنها، خاصیت جابسازد. در این نظم، مجموعهآنها را روشن می
از  سوسورشوند. مراد جا میهصورت منظم جابه هاي آن بدرست شبیه بازي شطرنج که مهره ؛(جانشینی و همنشینی)دارند

است که  اي از قواعدداراي مجموعهزبان دهد. همچنین، هاست که زبان طبیعی ما را تشکیل میاي از دالزبان، مجموعه
اند که پذیر شدهرو امکانکنند. روابط اجتماعی نیز ازآنیآموزند و درونی مها آنها را بالقوه در خود دارند، یا آنها را میانسان

در زبان، بین دو ویژگی همزمانی و در زمانی، تفکیک  سوسور. )188، ص 1386اند (هوارث، اي از معانی معینداراي مجموعه
ها، در عه تکاملی واژهبه توس» درزبانی« و باشدهاي مرتبط، بدون ارجاع به زمان مینظامی از واژه» همزمانی«قائل است. 

 ، در پرتو همزمانی تفسیر»درزمانی«مهمتر است و  سوسوربراي » همزمانی« .)189طول زمان اشاره دارد (همان، ص 
 جنبه دیگري نیز دارد که از آن به النگ و بافت زبان داراي دو جنبه همزمانی و درزمانی است ،سوسور پس از دیدشود. می

)Lungue( کننده کند. این جنبه از زبان، فراهمها را بیان میست که ایدهاهنظامی از نشانه ،»النگ«مراد از  شود.تعبیر می
. کندمیمطرح  را ، جنبه دیگري از زبان یعنی کالم و گفتارالنگعمل رعایت کنند.  قواعدي است که کاربران زبان، باید در

. شود (همان)که امري فردي و فرعی است، متمایز می (پارول) گفتار ازکالم و (النگ)، سیستم اصلی و اجتماعی زبان روازاین
و  است که مرکب از دال» نشانه«اند. زبان یک عنصر بنیادین نیز دارد و آن دیگر، قواعد و کالم دو جنبه از زبان عبارتبه 

یعنی مفهوم  ؛ربه) به یک مدلولگ ةمدلول است. دالی مثل گربه (به صورت صدا یا نوشته، یعنی بیان گفتاري و نوشتاري واژ
یعنی داللت گربه بر این مفهوم و مدلول امري قراردادي است  ؛و مدلول، امري اختیاري است گربه اشاره دارد. رابط میان دال

  .و مدلول در عین اختیاري بودن، ثابت است پیوند دال. )190(همان، ص 

۱۶    ،۱۴۰۰، تابستان ۴۷سوم، پياپي  شمارهدوازدهم،  سال  

هاي زبانی را خلق ها، هویتها و مدلولفاوت بین دالها و روابط است. تزبان شامل تفاوت ،سوسورپس از نظر 
شود. همچنین، در زبان دو ویژگی اي از جمالت و عبارات منجر میرشتهگیري شکل به ،هاکند و روابط بین نشانهمی

ارت شوند و عبنشین میهم ،کلمات گاه در یک نظم خطیرو وجود دارد. ازاین »نشینیهم«و  »جانشینی«دیگر به نام 
شود. ساختارگرایی به جایگزین می ،با نشانه دیگري که غایب است ،حاضر سازند و گاه یک نشانهاي را مییا جمله

  کمک این دو اصل، توانسته روابط میان سطوح مختلف را با یکدیگر توضیح دهد.
 ،هایی برده استپذیرفته و بهرهثیر أت مذکور، عمیقاًهاي هايهرچند از نظریه بارت :بندي کلی باید گفتدر جمع

در تحلیل قدرت به  ،فوکوییـ  اي. وي، همچنین از دیدگاه نیچهنیست هاپذیري وي، منحصر به این نظریهاما تأثیر
 و امثال آنها نیز نکاتی الکان، دریداهاي پسامدرن اندیشمندانی همچون ثیر پذیرفته و از دیدگاهأت روشنصورتی بسیار 

 ابی است.یبه صورت آشکار و پنهان قابل رد ،که در نظریه او ستبرگرفته ا را

 شناسی بارتمفروضات اسطوره

به برخی از  صرفاًیک فیلسوف اجتماعی، و ضیق مجال، عنوان به بارتاست که به دلیل تعدد مفروضات الزم به یادآوري 
به دلیل برخی ابهامات  ،از آنهااي پاره ،اینکهعالوه  .شود، بسنده میثرترنددر توضیح و فهم نظریه مؤکه  ،مفروضات وي

 ، از این قرارند:بارتشناسی نیافته است. مفروضات مرتبط با دیدگاه اسطوره توضیح ،شارحان وي نیز در کالمحتی 
اتخاذ  سوسورویژه نظریه هب ،نگاه ساختاري خود را از ساختارگرایی فرانسوي بارت اي به جهان:نگرش رابطه. 1

پندارد و همین نظم اي میکرده است. این دستگاه نظري، جهان را بسان یک سیستم منظم زبانی و داراي نظم رابطه
ها به مطالعه سیر تاریخی پدیدهصرفاً گرایی، به دلیل انکار ذات ،شود. این تلقیاي، ماهیت و بنیاد عالم پنداشته میرابطه

 شناختی مطالعه جهان است. اسطوره نیزروششناختی و هستیبنیاد اي، لیل رابطهکند. تحو تغییرات آنها بسنده می
که امروز نیز تحت تأثیر قدرت در حال برساخته شدن است، مورد توجه قرار گرفته است.  ،متغیر یک امر دائماًعنوان به

نقش  دارد که مستقیماً خش قواعد زیرساختی نیزدر عین حال که ب ،اي، زبان اساس و مبناستدر تحلیل رابطه
اي، نگاه رابطههمچنین تر از خود آن و جنبه کاربردي زبان است. مهم ،تردید قواعد حاکم بر گفتاراین کاربردي ندارند. 

و  زبان بازتاب غیرانتخابی ؛زبان اصل و اساس در تولید متن است، بارت از نظرگیرد. جهان را بسان متن در نظر می
 .)35، ص 1378ان است (بارت، دارایی مشترك آدمی

با تحقیقات  اشتراوسعقالنی دارد. این موضع را  اسطوره نه افسانه که جنبه کامالً . عقالنی بودن اسطوره:2
 ،اندها، هرچند متنوععقالنی و نظاموار است. اسطوره کامالًاي پدیده ،بسیار گسترده اثبات کرده و نشان داده که اسطوره

 وام سوسوراي از نظریه ساختارگرایی رابطه ،اسطوره عقالنی بودنبراي اثبات  بارتیک غیرعقالنی نیستند. اما هیچ
 به کنار نهاد. گرفت و تلقی افسانه بودن اسطوره را کامالً
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 ،(مدرنیته) مکتب فرانکفورت نشان داد که اسطوره با دو پدیده قدرت و روشنگري . پیوند اسطوره و قدرت:3
هاي شک، جنبهآن خالصه کرد. این جهان، بیدر دواعی عقالنی  صرفاًنزدیک دارد. دنیاي مدرن را نباید  ارتباطی
تحریف ایدئولوژیک  ،کند و آنویژگی جدیدي به جهان انسانی اضافه می دارد. قدرت اساساًاي اي برجستهاسطوره

جالب اینکه حتی خود روشنگري را نیز به اسطوره  د.هستناي اي اسطورهجنبه دارد هاي ایدئولوژیکاست. این تحریف
منافع و  ۀپای که بر ،دیگر، عقالنیت صوري و ابزاري عبارتدهد. به اي به آن میسازد و ماهیت اسطورهبدل می

همچون اصحاب مکتب  ،بارتتدریج به جاي روشنگري نشسته است.  به داري شکل گرفتهایدئولوژي سرمایه
دنیاي جدید نقش داشته است. نقطه  یک جنبه اساسی ازعنوان به ،که قدرت در خلق اسطورهفرانکفورت معتقد است 

ها، شوها ها، فیلمها، عکسکرد که روزنامهاین بود که وي با تعجب مشاهده می شناسیدر اسطوره بارتمالت أآغاز ت
من از اینکه «اي طبیعی جلوه دهند: همه سعی دارند تا واقعیتی را که اجتماعی تاریخی است، به گونه ،و شعور متعارف

بداهت پوشاندن به  ۀ، جامبارت)از نظر 138، ص 1390(اباذري،  »امشوند، خشمگینطبیعت و تاریخ خلط می مداوماً
زند. وي در مقدمه کتاب به آن دامن می نوعی سوءاستفاده ایدئولوژیک است که بورژوازي ،امور زندگی روزمره

اي این کتاب چارچوب نظري دوگانه«دهد: توضیح می چنینخود در این کتاب را با  هدف ،)1970( شناسیاسطوره
از سوي دیگر، تالشی اولیه براي تحلیل  .پردازداي میایدئولوژیک زبان فرهنگ توده ۀسو، به نقد جنبدارد: ازیک

که  ،شناسانه، اسطوره رابا تحلیلی نشانه بارترو، این). از9(همان، ص » سازوکارهاي این زبان است شناسانه ازنشانه
اسطوره، طبیعی سازوکار کند که میو اثبات  ،هدامورد نقد قرار د ،بورژوازي استزبان ایدئولوژیک بورژوازي و خرده

هاي اجتماعی تاریخی ساخته خود خواهد پدیدهزي میساجلوه دادن امور اجتماعی تاریخی است. بورژوازي با اسطوره
 ۀ. وظیفجلوه دهدناپذیر تناقضات آفریده خود را اموري عادي و اجتناب ،وسیلهاي طبیعی جلوه دهد و بدینرا به گونه

 است. برداري از این جریان افسونگرشناسی، پردهاسطوره
 اگراند. امور فرهنگی داراي دو جنبه عقالنی و احساسی :معتقد است کاسیرر اي بودن امور فرهنگی:دوجنبه .4

احساسی  جنبه ۀدیگر، غلب عبارتیابد. به اي میفرهنگی ماهیت اسطوره ةجنبه احساسی قوت و غلبه پیدا کند، پدید
با  بارتعاري از زمان و مکان جلوه کند.  ،یک امرطبیعیعنوان به شود تاموجب می ،در یک پدیده فرهنگی اجتماعی

 ۀسازي جنبها و پنهانزمانی پدیدهبه شکل دیگري، بی و طرد برخی مقدمات وي، کاسیررگیري استفاده از نتیجه
 کند.تاریخی آنها را تبیین می

تنها تلقی ما از ماهیت اسطوره بودن اسطوره به کنار نهاده شود، نه وقتی افسانه یابی کاربرد اسطوره:. عمومیت5
همه چیز، از دریا، ماشین، پودر رختشویی،  ،امروزه، بارتیابد. از نظر کاربرد آن نیز بسیار عمومیت میکند که می تغییر

، هیچ واقعیت بارتنظر  از .)30ص ،الف1386شود (بارت، یعنی رساننده پیام مبدل  ؛تواند به اسطورهمی ،دادگاه و...
به  ،شناسی را از تأکید بر الفاظ و تصاویر، نشانهبارترو توان یافت. ازایننمی هانشانه ةسفت و سختی خارج از حوز

بلکه باید به  ،هاي ادبی الفاظدیگر، ما نباید تنها به داللت عبارتمحصوالت فرهنگی تغییر داد. به  ۀتأکید بر هم

۱۸    ،۱۴۰۰، تابستان ۴۷سوم، پياپي  شمارهدوازدهم،  سال  

 ،والتفرهنگی ثانویه محصـ  هاي اجتماعیبسا داللتداللی همه محصوالت فرهنگی عطف توجه کنیم. چههاي جنبه
قلمرو شناسی را وارد ، با این تحلیل، مباحث نشانهبارتاي داللت لفظی اولیه آنها را به فراموشی سپارد. مدل اسطوره

به حالت اجتماعی ارتقا  ،فرهنگی کرد. وي، تحت تأثیر این موضع، اسطوره را از حالت فرديـ  اجتماعی موضوعات
 سیستماتیک بدل ساخت. کامالً ، در نهایت، اسطوره را به یک امربارتداد. 

به هفت خصوصیت آن به شرح  ،جامعه نوعی متن است و در توضیح متن ،بارتاز نظر  . جامعه بسان متن:6
 :ذیل اشاره کرده است

نوعی فعالیت و نوعی تولید نگریست عنوان به یافته، بلکه بایدشده و تعینمثابه امري تعریف. متن را نباید به1
تنها به دلیل خوانده شدن  ،آثار فرهنگی امروزي :معتقد است مرگ نویسندهدر کتاب . وي )58ص الف، 1373 (بارت،

 )38 ب، ص1373بارت، یابند و هیچ قانون الهوتی یا نظم دیگري بر آنها حاکم نیست (توسط خوانندگان اعتبار می
 .)200، ص 1390 (بارت، »کندمی ضمن مصرف شدن، اعتبار مصرفی پیدا متن تنها در به بیان دیگر، هر

اي یا حتی جزء ساده ،مراتبتوان بخشی از سلسلهمتن را نمی .حد ادبیات خوب متوقف شود تواند در. متن نمی2
است. متن همواره نوعی تجربه حد و  آنهمان نیروي آشوبگر  ،سازدآنچه متن را می ،برعکس .از انواع ادبی دانست

 ).59الف، ص 1373بارت، رود (بیان پیش میمرز است و تا مرز قواعد 
شان ظهور ةاند و شیوبینیم. آنها تصاویر محضزیادي میهاي همه جا عکس این روزها در

ها گرد ها و آلبوم، ارزیابی شده، تأیید شده، در مجلهشده است. از میان آنهایی هم که گزینشناهمگون
اند و مسرتی ناقابل و ناچیز ۀمای ،اند؛ تنها برخی از آنهااز صافی فرهنگ گذشته ،آمده و از این رهگذر

 .)6ج، ص 1380بارت، (» شان با کانونی خاموش، و ارزشی فروکوفته در نهانم استروي سخن گویا

 ،بلکه ناظر به تأخر و تعلل است. عرصه متن ،متن ناظر به کشف نیست :نه با مدلول ،کند. متن در ارتباط با دال معنا پیدا می3
اشاره ندارد.  ،که نیاز به کشف داشته باشد ،همان عرصه دال است و دال نتیجه و پیامد معناست و به امري سري و غیبی

حد و حصر. متن، مرکز و بیاما بی ؛هاست واجد ساختار استمتن که عرصه دال ،نمادین است. به همین جهت ،سرشت متن
 بارت .)61الف، ص 1380 ،بارتدر عین حال، فاقد غایت و مرکز است ( .یعنی نظم و قاعده دارد ؛نی پارادوکسیکال داردزبا
شود و متن به صورتی عنصر زمان نیز حذف می ،دهد که وقتی نویسنده حذف شدتوضیح می ،مرگ نویسندهکتاب  در

ترند. یکی از ها زندهاین روزها تصویرها، از انسان«. )380 ب، ص1380، بارت( .ماندموضوع باقی میتنها بسنده و خود
گاه که این وارونگی کشد. آنپاي اخالق را به میان می شاید همین وارونگی است. چنین وارونگی لزوماً ،هاي جهان ماعالمت
 .)48ج، ص 1380، بارت( »گسلدیابد، جهان انسانی، یک سره از واقعیت میتعمیم 
این تکثر، مواد نامتجانس أ درهم بافته است. منشاي ناپذیر و شبیه پارچهاست و تکثر آن نیز پایانمتن متکثر . 4

قابل  ،پذیر آنهاي تکرارکنند و تنها تفاوتفرد را ایجاد میگسیخته است. همه اینها یک ترکیب منحصربهو ازهم
 لمس است. هر متنی میان متن دیگري است.
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قانون  .این است که متن مؤلف دارد، و مؤلف در حکم پدر است ،فرایند انشعاب و اسناد لف دارد. معنايؤمتن م. 5
گونه احترامی ندارد و قابل شکستن است (همان، ص متن هیچ در عین حال، .شناسدرسمیت میه نیز این رابطه را ب

همان، کند (حکمرانی می ید آثارهاي تولخواننده بر تمام عرصه .چون نویسنده در آثار امروزي محو شده استهم و) 62
 ،شود و نویسنده بسان اداکننده متناز حذف نویسنده، متن خود بسنده و مخصوص زمان حال می پس .)379 ص

همان  ،آشنا هنگام عکاسی تنها امر ،به همین دلیل .جوهر عکاسی مرگ است. (همان) گرددهمراه متن متولد می
 .)5صداي فنرهاي دوربین است (همان، ص 

 ).64الف، ص 1380(بارت،  شودر اثر خواندن دوباره اجرا میبیعنی تابع کیفیت است و  ؛متن مصرفی است. 6
اما  ،مانند؛ رمزها هرچند قابل استفاده مجددندشود. تنها رمزها باقی میمتن مصرفی است و همیشه دوباره تولید می

شود که مرتب متن تولید یک نویسا ظاهر می ،نویسندهبا حذف . )380ص ب، 1380بارت، قابل نابود شدن نیستند (
ما مجبوریم به خوانده شدن به اشکال  .مانند (همان)ناکام می ،کنندخواهند از آن تقلید کند و دیگران که میمی

 .)5ص  ،مختلف در جامعه تن دهیم (همان
 بارت،( را تولید کردوان چنین متنی تحتی اگر ندانیم که نمی .مصرف متن، نوعی لذت با خود به همراه دارد .7
 .)66الف، ص 1380

چراکه فرض این  ؛کندبندي نمیاي را در باب متن صورتهیچ نظریه ،این هفت گزارهکه کند تصریح می بارت
در عین حال،  ،شودپس یک نظریه همیشگی ارائه نمی .این است که همه چیز قابل شکستن است ،هاقبیل نظریه

 دهند.دست میه اي در باب متن بمند نظریهضیح زمینهکدهایی براي تو
بدیل ادعاي بی ،منداند. هیچ [دالی]ها نیز نمادهایی موقتی و زمینهو دالاند، مهم بارتها براي تفاوترو ازاین

ها را دارند و پس همین ویژگی ،اند، اگر همه چیزها بسان متنبنابراینقابل باور بودن ندارد. بودن، دائمی بودن و غیر
 با ابزارهاي مناسب باشیم. ،ما باید به دنبال شناخت و فهم حقایق آنها

یعنی جهان متکثر، مرتبط، عاري از قطعیت، قابل  ،»جهان چون متن«ویژه فرض هب ،این مفروضات تکیه بر با
کند. تطبیق می اصول را بر اسطوره نیز رود. وي همینمی به سراغ تحلیل اسطوره بارتبرساختن، و خوانش پذیر، 

مکانی زمانی و بیبا قدرت و فرض بی ،اي جهان، فرض عقالنی بودن اسطوره، فرض پیوند اسطورهساختار رابطه فرض
در باب اسطوره مفید و  ،بارت ها درمدرنیته ازجمله مفروضات بسیار مهمی هستند که در تقریر نظریهبرخی واقعیت

 کنیم.اشاره می در خصوص اسطوره ،بارتنظریه هاي به برخی دیگر از ویژگی ینجاا ثرند. درؤم

 هاي مفهومی بارتنوآوري

ابتدا تقسیم دوگانه دال و مدلول را مطرح کرد و جمع این  وياست.  سوسوردر ادبیات » نشانه«، قرینه مفهوم »داللت«مفهوم 
کنیم، نویسیم، در واقع آوایی از دهان خارج میگوییم یا میرا می» سگ« ةوقتی که ما واژ ،براي مثالنامید.  )sign( دو را نشانه
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آن صدا یا  سوسورکنیم. وپاي پشمالویی اشاره میدر عین حال، به تصویر ذهنی موجود چهاردست .زنیمیا نقشی بر کاغذ می
 خواند.می» نشانه«اند، در واقع پشت و روي یک سکه نامد و جمع این دو را کهنقش را دال و آن تصویر ذهنی را مدلول می

شود و به نشانه، داللت و مدلول، مفهوم خوانده می )meaning-form( شکلـ  ، دال، معنابارتشناسانه در نظام نشانه
فهوم، شکل، مـ  معنا«را به فرمول » نشانهـ  مدلولـ  دال«یعنی  سوسورفرمول مشهور  بارتگردد. بنابراین، اطالق می

 ، خود متشکل از معنا و شکل است. مفهوم در فرمول وي، نیزبارتدال در نظام داللتی  رواینر داده است. ازیتغی» داللت
 کند.از همین قاعده تبعیت می را دارد و نسبت داللت با نشانه نیز سوسورهمان جایگاه مدلول در فرمول 

 .)370ب، ص 1380همان دال در داللت اولیه است (بارت،  ،شکل، در نظام داللت ثانویهـ  در حقیقت، معنا
براي اینکه نقش فرهنگ  ،بارتاست. » داللت« ،نام گرفته و ترکیب آنها »مدلول«شود، گرفته می مفهومی که از دال

 دال داللت ثانویه را مرکب از معنا و شکل مالحظه کرده است. روشن است که شکل کامالً ،و اجتماع را پررنگ کند
یعنی از نظام  ؛نهایت جلو رودتواند تا بیمی ،برگرفته از ساختارهاي اجتماعی است. طبق این روش، نظام داللت ثانویه

 ام تداوم یابد. nشناسانه شناسانه مرتبه اول شروع و تا نظام نشانهنشانه
شکل لحاظ کرده است. را داراي دو جنبه معنا و  این است که آن ،»دال«در بخش  بارتنوآوري  ،خالصه اینکه

توانم ها میمن گاهی وقت«با منظره بیرون تشبیه کرده است:  ،نسبت معنا و شکل را به نسبت شیشه اتومبیل بارت
 .»زمینه قرار دهم و گاهی برعکس توجهم را به شیشه معطوف کنم و منظره را در

مدلول  گاه به )،41، ص الف1386 رت،(با معادل آن به مفهومگاه از  بارت، سوسورياما در مقایسه با مدلول 
) نیز 45(همان، ص  کرده است. در بخش داللت ) تعبیر44ص  اي (همان،و گاه به مدلول اسطوره )41(همان، ص 

مدلول  مثالً .گویدگنگ و مبهم سخن می کند و گاه کامالً) استفاده می37(همان، ص » نشانه« ةگاه به جاي آن از واژ
 .)47برد (همان، ص را به جاي دال به کار می

اجتماعی ـ  فرهنگیهاي اخذ کرده و با عطف توجه به مدلول سوسورها را از نظام داللتی نشانه بارتهرحال، به 
به جاي نمادهاي لفظی  ،مربوط سخن گفته است. همچنینهاي اجتماعی و دالـ آنها، از نوعی داللت به نام فرهنگی 

 دورکیمها، همان نشانگان جمعی موردنظر از نشانه بارتمراد  ها تأکید کرده است. احتماالًو نشانه اشیا تبی، برو ک
 ها افزوده است.را بدان دورکیمیاخذ و ویژگی جمعی  سوسورنشانگان را از  بارتدیگر،  عبارتاست. به 

 نوآوري بارت در نظام داللت

پردازان، به بسط و ارتقا نظام گیري از افکار سایر نظریهایشان نقل شد، و با بهرهمفروضاتی که از  ، با تکیه بربارت
و مدلولی، تغییراتی ایجاد کرده که با عطف توجه به موضوع  دراین نظام دال ويپرداخته است.  سوسورداللتی 

 شود.ها اشاره میاسطوره، در ادامه بدان
کلید فهم نظام اجتماعی بورژوازي است. توجه به این نکته الزم است ، کشف ساختار نشانگان جمعی، بارتاز دید 

 ،در بحث اسطوره بارتکنند. تمام تأکید خصوصیات ثانوي پیدا می ،که نشانگان جمعی در سطح فرهنگی اجتماعی



   ۲۱ شناسی روالن بارتلی به اسطورهيکردی تحليرو

کم به اما دست ،مبهم سخن گفته ، هرچند در بیان خصوصیات ثانوي اشیابارتکشف این خصوصیات ثانوي است. 
ها در و پدیده تصریح کرده است. از دید وي، اشیا هاي دیگرها و افزودن جنبهیعنی تجرید کردن برخی جنبه ؛و موردد

مانند، بلکه برخی خصوصیات آنها حذف و خصوصیات در همان حالت اولیه باقی نمی ،اجتماعیـ  درون نظام فرهنگی
دهد: یکی اینکه این حذف و اضافات با چه ال پاسخ میؤدو س، در این قسمت به بارتشود. ها افزوده میدیگري بدان
 شود.ها افزوده میچه چیزهایی از اشیا حذف و چه چیزهاي بدان ،و دیگر اینکه .گیردصورت میسازوکاري 
تا  ،شودطی میسازوکاري اصلی در اینکه چه  ۀنکتکند و جو میواسطوره را در داللت ثانویه متن جست بارت

 در مرتبه ثانویه دو بخش دارد: یکی معنا که پر گردد، این است که دالاي بدل داللت اولیه به داللت ثانویه و اسطوره
این است که هر دالی، معنایی با هویت تاریخی و هویت  ،»پردال«است و دیگري شکل که تهی است. مراد از بخش 

همان معناست. اما دال یک شکل تهی هم دارد که از تضعیف و بخش پردال رو زمانی و مکانی مشخص دارد. ازاین
 شود.تحریف معناي پر حاصل می

سازد. بلکه آن را ضعیف می ،کنداین است که شکل، معناي اولیه را سرکوب نمی ،کید داردأبر آن ت بارتآنچه 
آن پنهان سازد.  کند و خود را درنیروي حیاتی خود را از آن کسب  بایدزیرا شکل اسطوره  ؛معناي اولیه نباید بمیرد

، بارتدید  وریت فرانسوي باز شود. ازطباید به کناري گذاشته شود تا جایی براي امپرا ،داستان زندگی فرد سیاهپوست
داللت عنوان به ،[=داللت سالم نظامی او بر امپراطوریت فرانسه معنا و غلبه شکل برهمین بازي میان معنا و شکل 

پوست نماد نماد نیست؛ یعنی جوان سیاه ،ايشکل اسطورهگفتنی است که است. اسطوره بیانگرکه است ثانوي است] 
 ،او با ژست خاص ،. سالم نظامی[= معنا] شدنیمفرانسه نیست. او حضوري دارد غنی و خودانگیخته و در عین حال، را

اینجا تنها  ،گفتیم طور که قبالًهمان ،اقع. در و[= شکل برآمده از یک هنجار نظامی] وریت فرانسوي استطنشان امپرا
ماند. اما آیا چنین شده باقی میشده و تحریفجان با معانی تضعیفزمان و مکان یا شکلی بیشکل و انباري از توده بی

 کند که به فرایندخرد معرفی میسازوکار ، هفت بارتپذیر است. امکان ،بر معنا تفوق یابد ،که در آن شکل ،سازوکاري
 .)43-40ب، ص 1380کنند (بارت، تفوق شکل بر معنا کمک می

 یا فنون تفوق شکل بر معناسازوکارها 

بورژوازي با به رسمیت  ،مثال برايیعنی قبول شري عرضی براي خالص شدن از شري ذاتی و اساسی.  .کوبی. مایه1
 کند.خالص میهاي بنیانکن بعدي خود را از شر اعتراض ،شناختن جنبش اعتراضی آوانگارد

زیرا به او  ؛بردمسئولیت انسان را از میان می ،ترتیببدین .کندزدایی میاسطوره تاریخ .. محرومیت از تاریخ2
هاي مصنوع، تاریخمند و تغییرپذیر. براي مثال، نه با پدیده ،روستهاي طبیعی روبهقبوالند که در اجتماع با پدیدهمی

کردند و ماهیتی تغییرناپذیر براي آن  شناسان غربی، شرق را دیگري ابدي غرب تصورشرق :معتقد است سعید ادوارد
 واقع شرق را از کل تاریخ خود تهی کردند. عکس این امر نیز در مورد غرب صادق است.در  .قائل شدند
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دید وي،  دهد. خرده بورژوا ازخرده بورژوایی نسبت میهاي این فن را بیشتر به اسطوره بارتسازي. . شبیه3
کند و از طریق این کسی است که قادر به تحمل دیگري و غیرخودي نیست. بنابراین، اسطوره همه چیز را توزین می

منکر دیگري بودن و غیریت  ،سانبدین .کندتعیین می ،شناسدکه خود معیار آن را می ،وزن دیگري را با وزنی ،عمل
آن را  ،که اسطوره نتواند دیگري را به چیزي شبیه خود بدل سازدگامیسویه دیگري نیز دارد: هن ،شود. این فناو می
گیرد و آن را به موضوع خنده و تمسخر و میشیء  جدیت آن را از .کندگونه تبدیل میاي تماشایی و دلقکبه ابژه

 کند.به موضوع خشم و نفرت خود بدل می ،برعکس یا کامالًسرگرمی 
این فن، زمانی ». نمایش، نمایش است«مثل است. مل بر تعریف همان با همان فن مشتاین  گویی.همان. این4

خود را از مخمصه خالص  ،کند تا با شگردي لفظیفرو مانده باشد و سعی اي شود که اسطوره در تبیین پدیدهاجرا می
کند و قتل عقل، خیانت میگیرد: قتل زبان، چون زبان به گوینده قتلی دوگانه در این حال صورت می بارتکند. از نظر 

کند. در عین حال، این فن مدعی است که هم تبیین کرده و هم شرط عقل را به چون عقل در برابر او مقاومت می
همین است که « گویند:هاي کودك خود میوالدینی هستند که در برابر پرسش ،جاي آورده است. مثال بارز این فن

 .سازدآورد، زور و قدرت را جایگزین استدالل میجهانی مرده و ساکن به وجود می گوییهمان، اینبارتاز نظر ». هست
 شود که مستدل سخن گفته است.در عین حال، مدعی می

شوند و به چیزي شبیه به هم فروکاسته با یکدیگر توزین می متضاد دو چیز ،در این فن . نه این و نه آن گویی.5
گریی کاري و اصالحمحافظه :گویندشود. مثل اینکه میشر هر دو خالصی حاصل می از ،شوند و به نام چیزي واالترمی

بهتر از هر دو است. آن  ،مدعی استکه  شودمعرفی مییگانه دیگري  ةشیو ،. سپساند و هر دو غیرمقبولندعین هم
 سازد.شود و کسی را به چیزي متعهد نمیشیوه یگانه نیز به دقت تعریف و مشخص نمی

 که دیگرايگونهخرده بورژوایی است، درصدد است تا واقعیت را ساده کند، به این فن، که عمدتاً کردن کیفیت. ی. کمّ 6
شناسی زیبایی حوزهیی از کاربست این فن در هامثال بارتکارگیري هوش و فکر براي فهم آن باقی نماند. جایی براي به

مدعی است که تئاتر هنري اثري است که تنها سو، است. براي مثال، ازیکارائه کرده است. این فن، متضمن نوعی تضاد 
هاي از سوي دیگر، میان پول بلیط تئاتر و جلوه .باید با شهود و دل فهمیده شود و نیازي به کاربرد عقل و نقادي آن نیست

 فروش آن فهم کرد].[یعنی ارزش هنري آن تئاتر را باید با پول  کندنمایشی آن، توازنی بازاري برقرار می
 جهان ،سوازیک بورژوازي. است نظر و شرح بدون اتفاقیه وقایع از دقیق گزارش ،آن از منظور . گزارش واقعیت.7

از سوي دیگر، درصدد گزارش از  .کاهدفرو می طبیعی امري به را تاریخی امري یعنی ؛کندمی تبدیل واقع امر به را
اند و ردپاهاي ساخته تاریخ تبیین و ضد دو ضد بودگی الزم و ملزوم یکدیگرند. هر ،دهی و واقعآید. گزارشآن برمی

 .)126-125الف، ص 1380پوشاند (بارت، زمانی است فرو میبی بیانگرکه  ،ها را با ظاهري بدیهیشدن پدیده
جو کرده است. وآنها را جست، بارتاند که هاي بورژوازيهایی از تالشاموري ثابت نیستند، بلکه نمونه سازوکارهااین 

شوند که معانی را تحت قیمومیت اشکال بیاورند آنها، تفوق شکل بر معناست؛ یعنی همه آنها براي این اجرا می ۀهم ۀنتیج
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 شوند، تا معانی حقیقی مطرح نشوند. تاریخ و هویت تاریخی کامالًشده حفظ میکنند. معانی تضعیف و جامعه را از اشکال پر
؛ نشیندمی گویی یا چیزهاي مشابه به جاي خود واقعیتهمان هاي اساسی دیده نشوند. اینشوند، تا فعالیتنابود می
 . و...گردد ارائه میی به جاي توصیف کیفیت اعداد و ارقام کم شوند.ارائه می هاي لفظی، به جاي اصل واقعیتگزارش

مراتب یک کشور غربی اي از وجود عدالت در سلسلهنشانهپوست، جمهور سیاهامروزه ممکن است انتخاب یک رئیس
جمهور صالحیت باشد. یا به قدرت رسیدن یک رئیسصالحیت یا کمهرچند ممکن است فردي بی ؛سفیدپوست تلقی شود

 اي از مترقی بودن حکومت باشد، هرچند ممکن است فردي فاقدتواند نشانهباسواد در کشوري مثل افغانستان، می ظاهراً
اي از حاکمیت دموکراسی تلقی وزیر، نشانه جمهور و نخستصالحیت باشد. یا در کشوري مثل پاکستان، وجود رئیس

توان با صدها مثال نشان داد که اشکال ظاهري اختیارات در دست ارتش باشد. می ۀکه ممکن است همدرحالی ،شودمی
پردازي، توان با اسطورهاین است که می بارت نظرالصه جوامع، ممکن است با محتواي حقیقی آنها متفاوت باشد. خ

 مانند.باز چشم مردم بدور  حقایقتا  کردشده پنهان هاي ساختهاسطوره ۀرا در زیر سای (یا معانی) ماهیت حقیقی
توانیم بسیاري از معانی ، عامل تفوق شکل بر معناست. ما در سایه اشکال، میبارتاز دید  حال، اسطوره هربه 

یعنی شکل ظاهري پدیده را از معناي اصلی آن تهی کرده و معناي موردنظر و مقصود  ؛شده را پنهان کنیمکاريستد
کند. این نمادها، نمادها و آواهاي صرف بدل می هاي تهی از معنا و شبهخود را جایگزین کنیم. اسطوره حقایق را به شکل

در  نام نهاد. »پردازياسطوره«توان شوند. مجموعه این فرایند را میهاي بریده از زمان و مکان عرضه میبسان کلیت
 مقاومت کرد یا خیر؟ ي،پردازسازي و اسطورهتوان در برابر اسطورهکه آیا میمبنی بر ایناست اینجا سؤالی مطرح 

 مقاومت در برابر اسطوره

 انداختهبه همه چیز چنگ  در جهان مدرن، اسطوره تقریباً .هیچ مقاومتی در برابر اسطوره موفق نبوده است :معتقد است بارت
ن بگریزد و دنیا تواند از دست انساهیچ چیز نمی« اند:است. این حقیقتی است که نویسندگان بورژوازي نیز بدان اشاره کرده

 .)108، ص 1386(بارت، » مانند ابزاري در دست اوست ،حتی جاهاي دوردست آن
این زبان نیز به اما اسطوره حتی  .کندتوانسته است در برابر اسطوره مقاومت  نمونه در ظاهرعنوان ، بهزبان ریاضی

퐸 اینشتیناین دستبرد، دزدیدن فرمول مشهور آشکار . نمونه کندتعرض می = 푀퐶 آن را به دال  است که اسطوره
  .)108الف، ص 1380، بارت( کرده استناب ریاضی بدل 

در  ،کوشد تا ضد زبان باشد و برخالف نثرکند. البته شعر میتواند در برابر اسطوره مقاومت نمی زبان شعري نیز
شفافیتی است که فاصله بین کلمه و شیء از میان چنان  بلکه بیشتر درصدد رسیدن به آن ،جوي معنا نیستوجست

به طعمه  ،نیز در نهایت انجامد و شعربه موفقیت نمی ،یعنی تالش براي شکست دادن اسطوره ؛اما این تالش .برود
 شود.تمام و کمال اسطوره بدل می

برابر  براي مقاومت در بارتاسطوره صورت نگرفته است. یگانه طرح بر برا هیچ مقاومت موفقی در ،بنابراین
 یکی از آثار خود،در  گوستاو فلوبربراي مثال، . »اي کردن خود اسطورهاسطوره«اسطوره، چیزي است تحت عنوان 
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، این است که اسطوره را بارتاز دید  فلوبراز اسطوره موجود زبانی برآمده است. مشکل  درصدد ساختن اسطوره،
شناسانه و ایدئولوژیک آن که ناقدان اسطوره، باید در دو سطح نشانهدرحالی شناسی نقد کرده،تنها از حیث زیبایی

 .)108را مورد نقد قرار دهند (همان، ص 
هاي همچون حزب انقالبی است (همان، ص زدایی بورژوازي از پدیدهاز مقاومت در برابر اسطوره، نام ،دیگر ۀنمون

تواند وجود نمی ،رژوایی، نه فرهنگ، نه اخالق و نه هنر پرولتاریاییدر زمانه سیطره فرهنگ بو :معتقد است بارت. )113
مجبور است از فرهنگ بورژوایی استقراض کند. بنابراین،  ،کند که هرآنچه بورژوایی نیستکید میأداشته باشد و ت

 ،بارتبورژوایی کند.  زدایی، همه چیز از جمله حزب انقالبی را در باطننامسازوکار تواند از طریق فرهنگ بورژوایی، می
اعمال  نیز هاي جهان سومیشود که این سیاست در مورد جنبشهاي خود متذکر میدر یکی از زیرنویسحتی 

 هرحال، این نمونه هم براي اثبات مدعا موفق نبوده است. بهشود. می
اما به اعتقاد  .گارد هستندـ هاي موسوم به آوان گروهاند، ضد ایدئولوژي بورژوایی شوریده که برگروه دیگري 

که دست بر قضا خود  ،هاها محدودند و بورژوازي نیز توان هضم و جذب آنها را دارد. این گروه، این شورشبارت
که مخاطب عجیب این .شوندفکران را شامل میبخش کوچکی از بورژوازي هستند، به طور عمده هنرمندان و روشن

اند به بعد، هنر و اخالق بورژوایی را به مبارزه طلبیدهها ستها از زمان رمانتیگروهآنها، نیز خود بورژوازي است. این 
که در حیطه سیاسی یا اقتصادي خصومتی با بورژوازي داشته باشند. آنها از زبان، هنر و اخالق بورژوازي اینبدون 

ه قی از مقاومت در برابر اسطوره بهیچ نمونه موف بارتهرحال، به  .)69، ص 1386(بارت، نه از منزلت آن  ،متنفرند
یعنی تالش براي رمزگشایی از  ؛است اي کردن خود اسطورهتنها نمونه پیشنهادي وي، اسطوره .دهدنمی دست

 هاي پنهان آن براي همگان روشن شود.تا جنبه ،اسطوره

 گیرينتیجه

به  ،سپسفسانه و واقعیت بریده از زمان و مکان است. در این نوشتار، ابتدا به مفهوم اسطوره پرداخته شد که داراي دو معناي ا
بودند که اسطوره، نه یک پدیده ساده، بلکه  متفق شدههاي طرح. دیدگاههاي اندیشمندان مختلف پرداخته شدطرح نظریه

اجتماعی ـ  ساختاري پیچیده است و نیاز به رمزگشایی و تفسیر دارد. همچنین، روشن شد که اسطوره جنبه احساسی، فرهنگی
هاست. در ادامه، به تحریف واقعیت ،در عصر بورژوازيآن در ارتباط است. ازجمله کارکردهاي قویاً پررنگی دارد و با قدرت نیز 

و » داللت اولیه«داللت ناشی از این ترکیب را  بارتپرداخته شد.  نشانه)ـ  مدلولـ  گانه آن (دالو ابعاد سه سوسورشناسی نشانه
در جنبه دال، طرح داللت ثانویه است که براي  بارتنهاد. نوآوري  نظام داللت اولیه بنا ۀپای موردنظرخود را بر» داللت ثانویه«

آن  نحوه ظهور و بروز ،آن دو جنبه معنا و شکل قائل شده است. مراد وي از معنا، مصداق و محتواي نشانه و مراد از شکل
اما شکل، چون فاقد تاریخ و هویت  .نبه تاریخی دارد و قابل دستکاري نیست، این است که معنا جبارتمعناست. ادعاي اصلی 

د. بورژوازي از همین خصوصیت و داآن به اي توان آن را مورد دستکاري و تحریف قرار داد و معناي اسطورهتاریخی است، می
 د.کنها را مطابق میل خود تنظیم میاللتکند، و درا در اشکال مختلف وارد می استفاده کرده و معانی موردنظر خودامکان سوء
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قراردادي است،  بینانه و تعیین داللت آن کامالً، که خوشسوسورازجمله نتایج نظام داللت ثانویه، برخالف داللت اولیه 
ممکن ها، یابند. در این دستکارينیز امکان دخالت میها ها، اغراض و دخل و تصرفاین است که در داللت ثانوي، انگیزه

. روشن است که شوند تغییر دستخوشها به اقتضاي منافع قدرتمندان حفظ شده و ثابت بمانند و برخی است برخی داللت
 گران است.سازي اراده و اغراض تحریفترین کارکرد آن، پنهاناین ثبات جعلی و ساختگی بوده و مهم

 طبیعی جلوه دادن امور فرهنگی، اجتماعی و ،وره، بارزترین کارکرد اجتماعی اسطبارت نکته دیگر اینکه از دید
بورژوازي از  ،بارت کاربرد را دارد. ازدید ینبیشتر ،وار و مصرفی امروزيجامعه توده تاریخی است. اسطوره در

پوشاند. بها جامه عمل تواند بداننمی اغراضی دارد که جز از طریق اسطوره ،هاسازي و تحریف واقعیتاسطوره
  مین این هدف نقش محوري دارند.أدر ت ،جمعیهاي رباب قدرت و رسانهاهاي سیاست

   

۲۶    ،۱۴۰۰، تابستان ۴۷سوم، پياپي  شمارهدوازدهم،  سال  

 منابع
 .157-137ص ، 18، ش ارغنون ،»اسطوره و مطالعات فرهنگیروالن بارت، «، 1390اباذري، یوسف،

 پوالد، تهران، فرزان روز.علی جهان و  الریجانیفاضل ۀ ترجم ،اسطوره و تفکر مدرن، 1380اشتراوس، کلود لوي، 
  گام نو.، تهران، مراد فرهادپور و امید مهرگانۀ ، ترجمدیالکتیک روشـنگري(قطعات فلسـفی)، 1389آدرنو، تئودور، هورکهایمر، ماکس، 

 .66-57ص ، 4، شارغنون مراد فرهاد پور،ۀ ، ترجم»از اثرتا متن« الف،1373بارت، روالن، 
  .381-377ص ، 25، شهنرداریوش کریمی، ۀ ترجم، »مرگ نویسنده« ب،1373، ـــــ 
 دخت دقیقیان، تهران، هرمس.نشیریۀ ترجم، درجه صفر نوشتار، 1378، ـــــ 
 .18-17ص ش صفر،  ،بیدارآزیتا افراشی، ۀ ، ترجم»در مقابل ادبیات« ،الف1379 ،ـــــ 
 .146-141ص، 3و2، شزیبا شناختمصطفی اسالمیه، ۀ ، ترجم»دیدورو، برشت و آیزنشتاین«، ب1379، ـــــ 
 .135-85ص ، 18، ش ارغنون یوسف اباذري،ۀ ، ترجم»اسطوره در زمانه حاضر« الف،1380، ـــــ 
 .43-31، ص 19ش ، نونغاریوسف اباذري، ۀ ترجم ،»برج ایفل« ب،1380، ـــــ 
 چشمه.نیلوفر معترف، تهران، ۀ ترجم ،هاي درباره عکاسی)اتاق روشن (اندیشهج، 1380، ـــــ 
 نشر مرکز.تهران، چ چهارم، دخت دقیقیان، شیرینۀ ، ترجمامروز اسطوره، الف1386، ـــــ 
 تهران، نشر مرکز. ،دخت دقیقیانشیرینۀ ، ترجمها(ناتیلوس و کشتی سرمست)شناسیاسطوره، ب1386، ـــــ 
 .203-199ص ، 51 و 50، ش سورهعظمیه ستاري، ۀ ترجم ،»شناسی و فضاي شهرينشانه« ،1390، ـــــ 

 .225-210ص ، 31، شفارابیفرجام، امید نیکۀ ، ترجم»عصر تکثیر مکانیکی اثر هنري در«، 1377بنیامین، والتر، 
شناسی ساختاري کلود لوي ساختار اسطوره و زبان ساختار خویشاوندي و زبان در مردم« ،1395 رضایی،و مهناز  جواري، محمدحسین

 .66-43ص، ص 33، ش جستارهاي زبانی، »تروسسا
  تهران، کیهان.، دایرة المعارف تطبیقی علوم اجتماعی، 1390مهر، علیرضا، شایان

  ، ترجمۀ بزرگ نادرزاد، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.اي در باب انسانرساله، 1373کاسیرر، ارنست، 
   مـوقن، تهـران، هرمس.اهللایدۀ ، ترجمايفلسفه صورت هاي سمبلیک: اندیشه اسطوره، 1378، ـــــ 

 ،ارغنون علی مرتضویان،ترجمۀ  ،»ماکس هورکهیمر و تئودور آدورنو: درهم تنیدگی اسطوره و روشنگري« ،1375هابرماس، یورگن، 
 .316-291 ص ،12و  11

  .203-187ص ، 72، شرسانهبهرامی کمیل، ۀ ، ترجم»هاي نمادینسوسور ساختارگرایی و نظام«، 1386هوارث، دیوید، 
Barth, Roland, 1972, Mythologies, translater: Annette Lavers, HILL and WANG. 
Claude Lévi-Strauss, 1978, Myth and Meaning, Routledge and Kegan Paul, London and New York. 
Segal, A.Robert, 2015, The Modern Study of Myth and Its Relation to Science, Jurnal Religion 

and Scince, v. 50, Issue3, p 757-771. 
 


