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 شناسی روالن بارترویکردی تحلیلی به اسطوره

 مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ،شناسيدانشيار گروه جامعهالدين / سيدحسين شرف sharaf@qabas.net 

  shafaq1355@gmail.comمؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ،دانشجوي دكتري مطالعات فرهنگيرضا شفق / غالم

 02/04/1400ـ پذيرش:  15/11/1399دريافت: 

 چكيده
اسطوره پيرامون  ، انديشمند فرانسوي معاصرروالن بارتمحتوايي ديدگاه  اين مقاله به تحليل و تغيير

براي  سازوكاريمثابه عبور كرده و از آن به . بارت توانسته است از اسطوره به معناي افسانه،پردازدمي
شناسي و نظام مفهومي سوسور و نيز با كند. بارت، با استناد به قواعد زبان استفادهبرساختن جهان اجتماعي 

 اقتباس از نشانگان جمعي دوركيم، به اين نتيجه رسيد كه اسطوره به نمادهاي لفظي و مکتوب منحصر
ته از گرفترين نکته الهامتواند به اسطوره بدل شود. مهمهر چيزي در عالم انساني، بالقوه مي ؛ بلکهشودنمي

شناختي)دال و مدلولي( نمادها در مقابل داللت زبان هااجتماعي نمادها و نشانهـ  سوسور، داللت فرهنگي
ترين اند: شکل و معنا. مهماي، داراي دو جنبه مختلفهاي اسطوره)داللت اوليه( است. از ديد سوسور، دال

تبديل امور اجتماعي »به  مين موضوع،است. بارت، از ه« تفوق شکل بر معنا»پردازي اسطوره سازوكار
اساسي نشانه، كه مربوط به  ة، با تفوق شکل، جنبنظر ويانتقال يافته است. از « تاريخي به امور طبيعي

گردد. در اين صورت، شود و هويت زماني و مکاني، معناي نشانه ناپديد ميمعناي آن است، دچار تحريف مي
 ةشويم. در اين مرحله، بورژوازي توانسته با تصرف در اين نشانواجه ميما با موجودي فرازمان و فرامکان م

 .كندبرجسته ـ  را كه همان جنبه شکلي دال استـ  تهي شده از معناي اصلي، معناي موردنظرش

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

پيچيدگي فزاينده و مهارناشدني، سرعت و شتاب  ،كه ازجمله آنهادارد فردي بهمتعدد و منحصرهاي ويژگي ،جهان مدرن

در  مستمراً ،يعني عرصه مجازي و تصنعي آن ،از اين جهان آن است. بخشيهاي وار پديدهتطورات و ارتباط شبکه ،تغييرات

امعه بشري است. بخش مختلف جهاي در ساحت ،ناپذير و انعکاس مستقيم و غيرمستقيم اين تغييراتتبدل مهار و حال تغيير

 ةگيرد. در نتيجمورد دخل و تصرف و دستکاري هدفمند قرار مي ،مين منافع قدرتمندانأت برايحقيقي اين جهان نيز همواره 

دستخوش ابهام معنايي شده است. برخي  ،هاي عالم هستياين تصرفات، اينك خصوصيات اصلي بسياري از حقايق و پديده

ها، نيازمند درك اين ابهاماند. شده تبديلقابل فهم از زمان و مکان زندگي، به اموري غير به دليل بريده شدن ،حقايق

كه تحليل درست آن برخي ابعاد  ،هااين پديدهة متني است. ازجملمتني و ميانهاي پيچيده و برقراري ارتباطات درونتحليل

 است.« اسطوره» سيال و مبهم حقايق جهان زندگي را روشن سازد،

هستي اشاره داشت، هاي واقعي واقعيتاي، تخيلي، دروغين يا جنبه غيرافسانههاي قديم به پنداشت در «اسطوره»

 يعني ؛كرد توان بسياري از حقايق عالم انساني را به كمك اسطوره تحليل و تفسير، امروزه ميروالن بارتاما از ديد 

شناخت. توان اين جنبه از حقايق را بازمي ،شناسانهبا تحليل اسطورهو تنها اند، اي يافتهاي اسطورهحقايق عالم، جنبه

اي داد؛ چرا توان به حقايق هستي، جنبه اسطوره: چگونه مياستاالتي از اين دست ؤبه س پاسخاين نوشتار، درصدد 

 ،ايتحليل اسطوره چه نوع حقايقي هستند؟ ،اياهميت يافته است؟ حقايق اسطوره ،اسطوره در جامعه مدرن و پسامدرن

 كند؟هايي دارد و چه چيزي را اثبات ميچه ويژگي

هاي فرهنگي اجتماعي سازي، تاريخ، جامعه، طبيعت، انسان و پديده، مدعي است كه بورژوازي به كمك اسطورهبارت

ق عالم انساني، كه حقاي اي ازبورژوازي سعي دارد برساختي اسطوره يعني ؛كندمي را مطابق ميل خود تغيير داده و تفسير

ات اصلي خود را در دادن حقايق تاريخي اجتماعي، نيّ دست دهد و با طبيعي جلوهه ماهيتي تاريخي اجتماعي دارند، ب

گويي ساده، بلکه نه يك دروغ بارتسازي در دستگاه نظري رو اسطورهاي آنها پنهان سازد. ازاينهاي اسطورهاليه

 چراكه ؛اهداف و تمنيات بورژوازي است اي متناسب باهاي عالم انساني، به شيوهپديده ساختن پيچيده براي برسازوكاري 

 هاي اساسي آنها را مطابق ميل خود دستکاري و تحريف كند.تمايل دارد ضمن حفظ حقايق، برخي از جنبه

اي از برخي تخيلي و روايت افسانهسرايي مثابه افسانهيعني اسطوره به ؛اسطوره با تلقي كهن و رايج آن چنين برداشتي از

متفاوت است. كاركرد اسطوره به اين معنا، ارضاي كنجکاوي،  كامالً مين برخي اهداف و اغراض،أت برايرويدادها و حقايق 

 هاي ناشناخته هستي و...ها، كاهش هراس از واقعيتنايافتني، عينيت دادن تخيلي برخي آرمانترسيم نمادين حقايق دست

متفاوت از دريافت سنتي آن است. در تلقي مدرن، دريافت و  ، چيزي كامالًبارتما تلقي مدرن از اسطوره، به روايت بود. ا

اين تلقي، از  هاي تاريخي اجتماعي تبديل شده است. اسطوره دراي خاص از مواجهه با واقعيتاي، به گونهتحليل اسطوره

هاي ، نظام فکري بديل و مدعي عقالنيت و روشنگري در مواجهه با واقعيتشکل فردي به شکل نهادي ارتقا يافته و به نوعي

 انساني بدل شده است. اين نوشتار، بر بحث و بررسي پيرامون معناي دوم اسطوره تمركز دارد.
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، كاركردهاي اين نظام و بارتشناسانه هاي مختلف از اسطوره، مباني انديشه اسطورهاين نوشتار، به تلقي در

شارحان و مفسران  ، تحليل محتواي كيفي آثار وي و آثاربارتهاي وي اشاره خواهد شد. روش ما در فهم انديشه آورينو

اي بهره گرفت. شناسايي منطق وي در ها، بايد از تحليل اسطوره، براي فهم برخي پديدهبارتاز نظر ديدگاه وي است. 

شناختي و دستگاه اسطوره بارتانديشه  البتهشناختي است. شناختي و روشمند كندوكاوهاي معرفتطرح اين ديدگاه، نياز

 راحتي قابل فهم و توضيح نيست.ههاي شارحان و مفسران وي، هنوز ابهاماتي دارد كه برغم تالشهوي، ب

گشايد. نظريه ما مي برتر دنياي پيچيده معاصر ، افق جديدي در شناخت عميقبارتاي شك، تحليل اسطورهبي

هاي تاريخي اجتماعي، طبيعي نماياندن به دليل تالش در ارائه تصاوير برساختي از پديده ،از بورژوازياي شکوائيه ،بارت

تري توان فهم دقيقمي ،بارتهاست. با استناد به ديدگاه گرايانه برخي قيود انضمامي از اين پديدهحذف تحريف و آنها

 دست داد.ه باي رسانههاي ويژه در عرصه محصوالت فرهنگي و فعاليتهب ،جهان معاصرهاي از واقعيت

 پيشينه تحقيق

بار به مقاله يكاين وجود دارد. وي اي از و مقاله (1972) شناسياسطوره با عنوان بارتاز  در اين خصوص، كتابي

با عنوان  دخت دقيقيانشيرينو يك بار به قلم الف( 1380) «زمان حاضر اسطوره در»با عنوان يوسف اباذري قلم 

 «روالن بارت، اسطوره و مطالعات فرهنگي»با عنوان  اي نيزترجمه شده است. مقاله الف(1386) «اسطوره امروز»

 .است شدهليف ( تأ1390) يوسف اباذريتوسط 

ترين اشکال مقاله به ( تدوين شده است. مهم1390) عباس خورشيدو  يوسف اباذري« شناسياسطوره و اسطوره»مقالة 

. شناسي قادر به حل آن نيستبخشد كه اسطورهبيان تناقضي پايان مي شناسي را باتحليل اسطوره بارتاين است كه  ،بارت

ست. اين تناقض، شناسي، از ارائه كليت ابژه ناتوان و مدام بين ابژه و رمزگشايي از آن در نوسان ااسطوره تناقض اين است كه

 .شناسانه به درك نااستوار از واقعيت منجر شودشود كه تحليل اسطورهمي موجبقابل حل نيست و  بارتبراي 

 شود:اشاره مي آنها بهدر اينجا كه است نيز به زبان انگليسي نگارش يافته  منابعي

ساطير دنياي است. طبق اين كتاب، ا (2017) جان گومز اثر شناسي بارتتحليلي از اسطوره كتابي تحت عنوان

كه يعني همان  ،فکر كنيم كه وضع موجود، طبيعي است تا دنكنهمه به يك هدف گرايش دارند: ما را وادار مي ،مدرن

اين نوعي تصرف است و مانع از  كه كند، اين نبايد مسلم تلقي شود. در عوض، او پيشنهاد ميبارتبايد باشد. از نظر 

 .دنيا اعتقاد داشته باشيم كه ممکن است چيز ديگري باش ،يزها را متفاوت ببينيمشود كه چآن مي

تجزيه و  ،( تدوين شده است. در اين مقاله2011) دي جي هاپتز، توسط «هاي بارتشناسياسطوره»اي نيز با عنوان مقاله

گيري دركي ها به شکل. اسطورهه استتهاي مختلف داشتأثير عميقي در زمينه ،از فرهنگ معاصر فرانسه بارتتحليل مختصر 

شناسي راجع به اسطوره بارتبه مباني  ،اند. اين مقالههكننده انبوه كمك كردكاركرد آثار مصنوعي در يك فرهنگ مصرف ةاز نحو

نشده  توجههاي مرتبط با آن، تمركز شده و به نظريه بارتنظريه خود  بر در آثار فوق صرفاً نيز انتقاداتي دارد. گفتني است كه

 .نيز توجه شده است بارتهاي ديگر و توضيحات شارحان و مفسران نوشتار، به نظريهاين كه در درحالياست. 
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 شناسيمفهوم

 اسطوره

تعريف افسانه، گفته  )دال(. در متفاوت ارائه شده است: افسانه و ناقل پيام و معنا از اسطوره، تاكنون دو معناي نسبتاً

ويژه آنهايي كه به تبيين تاريخي اوليه از گروهي از مردم يا وقايع و ههاي باستاني، بيا مجموع قصه شده است: قصه

اسطوره در اين معنا، بيشتر نوعي فهم و تفسير فردي، در . (30، ص 1386رويدادهاي طبيعي پرداخته است )بارت، 

 ست.خصوص وقايع اجتماعي و طبيعي ا

كه  رسدبه نظر مي .(30يا نوعي فرم و داللت است )همان، ص  ،معناي ديگر اسطوره، نوعي گفتار رساننده پيام

تيروكماني كه براي »گويد: مي بارت. ءيا شي ،اين دال ممکن است لفظ باشد .است ترين ويژگي اسطورهداللت مهم

اسطوره گفتاري است برگزيده تاريخ؛ . »(30ان، ص )هم «اي گفتار استگونه شود نيزدعوت به جنگ آورده مي

 .(31)همان، ص  «تواند در طبيعت چيزها باشداسطوره نمي

 به معناي گفتار و پيام است. اسطوره در ،(muthos)، اسطوره نوعي گفتار ناقل پيام است. واژه يوناني بارتديد  از

اين نکته كه . (138، ص 1390اين معاني را مدنظر دارد )اباذري،  ةهم ،بارتنوعي پيام مخدوش است.  ،ما عصر

را اجتماعي جهان  ،بارت آمد.خواهد آن در ادامه توضيح  ،باشدپيام مخدوش  ،پيام و از سوي ديگر ،سويكزا اسطوره

اسطوره  اساس،نداند. برايمي يو معنابخش معنافاقد  ،كنوني عصر را در متناين هاي كند و داللتبه متن تشبيه مي

 شود. «اسطوره»تواند و هرچيزي كه داللتي داشته باشد، مي هاي ناقصي دارداي است كه داللترسان گستردهپيام

 نويسد:مي مصاديق اسطوره ة، درباربارت
هاي خارجي، هنرهاي ها، سياستشناسيييهاي زندگي، قوانين، اخالقيات، زيبااسطوره تمام جنبه

بورژوازي  ...(67، ص ب1386)بارت،  «شود.]آنها[را شامل مي نمايشيهاي ادبيات و آئينداري، خانه

شود. براي نمونه، زدايي كرده و اسطوره براي آشكار كردن آنها وارد عمل ميها، نامجنبه ةهم در

 (ايده ملت پنهان ساخته است )همان سياسي را پشت ةبورژوازي، خونريزي در عرص

و مراحل « برج ايفل»كند، اما شايد مي بيانهاي زيادي شده، مثال، براي بيان اشياي اسطورهخود آثار، هرچند در بارت

جهان ما باشد كه منظور وي را به بهترين وجه  اي دريي از اشياي اسطورهياگو عنوان يك برج، مثال نسبتاًگيري آن بهشکل

يء يك ش عنوان[،كند. وي، از]اين برج بهن برج، به جاي انسان ياد ميدهد. وي، در تفسير اين سازه، از قرار گرفتانتقال مي

گريزي آن است. انساني كه در كند. از ديد وي، ويژگي برج، عقلفايده، كه قادر است معاني مختلفي را جذب كند، ياد ميبي

، كه «برج ايفل»اي به نام يابد. اسطورهبرج ادغام شده، تنها داراي توان ديدن محسوسات است و معاني حقيقي را درنمي

فايده معنا و بيبي روند؛ يك شکل ذاتاًي و جمال آن به ديدنش مييبراي تماشاي زيبا ةشود و همپاريس با آن شناخته مي

پس اسطوره درجايي . (43-31ب، ص 1380ترين اسطوره بدل شود )بارت، اني مختلف را جذب كند و به بزرگاست كه مع

شناسي خود، ، در اسطورهبارتمعناي اسطوره درآنجا بدون رقيب رشد كند.  گيرد كه معناي مهمي در آن نباشد، تاشکل مي
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ترتوضيح دهد. مثال ديگر، كه با بياني پيچيدهرا توضيح مي محتوا شدن انسان و سپس، اسطوره شدن انسان و اشياچگونگي بي

آن، شکل و ترتيبات به يك اسطوره بدل  تابلوي نقاشي است كه در و اي هنرهاي نمايشي مثل تئاتريافته، نقش اسطوره

 .(146-141، ص الف1379)بارت، گيرد جاي محتوا و عوامل ايجادكننده قرار ميه شده و ب

 شناسياسطوره

ص  ،1390 مهر،اند )شاياننويسد: دانشي كه مواد و مصالح آن مجموعه اساطيرشناسي ميتعريف اسطوره ، دركراپ ساندرالک

علوم طبيعي؛ اسطوره و اوليه همتاي ابتدايي عنوان به اسطوره شناسي مدرن، دو تلقي متفاوت از اسطوره دارد:اسطوره. (173

 فريزرو  تايلور و است رويکرد قرن نوزدهمي به اسطوره ،اول تلقي نمونه ابتدايي علوم طبيعي. از متفاوت تقريباً مثابه چيزيبه

، كامو، جوناس، بولتمن، الياده، مالينوفسکي .است رويکرد قرن بيستمي به اسطوره ،ند. تلقي دومهست آن ةقائالن برجست از

اي سازگار با علم، اسطوره را به دنياي فيزيکي توان به شيوهمي ال اين است كه آياؤقائالن برجسته آنند. س ،يونگو  فرويد

 .(771-757، ص 2015سيگال،  ر.ك:) بازگرداند؟

شناسي، قدري ابهام دارد. او از اسطورهبارت قرن بيست و يکمي است. مراد  بارت بندي، رويکرددر اين دسته

، ص الف1386)بارت، داند نه يك رشته علمي خاص شناسي را نوعي تحليل ميزبان و اسطورهاسطوره را يك فرا

هاي زباني برد تحليلكار ،بارتشناسي اسطورهاست،  اسطوره تحليل، كاربرد روش علمي در بارتدغدغه اصلي  .(90

و  سوسورسي شناهاي زبانگيري از تحليلبا بهره ويفرهنگي اجتماعي جهان انساني است. هاي در مورد واقعيت

 بندد. سعي دارد آن را در جهان اجتماعي به كار ،افزودن داللت ثانويه به آن

 صورت -محتوا 

دال  به دو جنبه ،تربه دو جنبه از دال و مدلول و به بيان دقيق و اندبيانات انديشمندان مختلفي به كار رفته در ،اين دو مفهوم

شناختي معتقد در تحليل ساختارگرايي زبان ،ويتفاوت چنداني با تعاريف رايج ندارد.  ،از اين دو واژه بارتاشاره دارند. تعريف 

شود و اجزاي اين زبان و منطق توليد آن، محتواي است كه روايت مي همان چيزيمحتواي ساختارگرايي، »است: 

شوند )بارت، ميمراتب و الگوي توزيع، شکل آن شمرده ، سلسلهبنديطبقهدر مقابل،  .شوندساختارگرايي شمرده مي

تاريخي ـ  هويت انساني بارت ،دهدپوستي كه به پرچم فرانسه سالم نظامي ميمثال، سرباز سياه در. (17، ص الف1379

است،  كه برآمده از يك هنجار اجتماعي ،سالم نظامي او به پرچم فرانسه و «محتوا يا معنا»مثابه يك شخص سرباز را به

 يعني امپراطوري فرانسه اشاره دارد. ،به يك مدلول فرهنگي اجتماعي ،تلقي كرده و مجموع آنها« شکل»

 بارت مرتبط با نظريههاي هنظري

ها از طرح ساير نظريه. پردازيممي ،دارند بارتكه قرابت بيشتري با نظريه  ،مهمنظريه  چهارهايي از ، به طرح گزيدهاينجادر 

 .شودارتباط و ضيق مجال اجتناب مي به دليل ضعف
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 نظريه كاسيرر الف(

همه جا مشابه به  رغم تنوع و ناهمخواني ظاهري مخلوقات اساطيري، عمل توليد اسطوره در، عليارنست كاسيرر ازنظر

عتقدند چراكه م ؛انداز ديد وي، بيشتر تفسيرهاي فلسفي از اسطوره به خطا رفته .(110، ص 1373رسد )كاسيرر، نظر مي

هاي رواني ويژگي اسطوره در واقع دگوگوني :معتقد است فرويدسايه اسطوره چيزي مخفي شده است. براي نمونه،  در

ه يعني همه تالش دارند تا ب ؛ها و تفاسير، در روش كشف اسطوره مشتركند، اين نوع نظريهكاسيرر جنسيت است. از ديد

اي از اعتقادات جزمي نيست، بلکه اما اسطوره، منظومه .(112، ص 1373صورت عقلي اسطوره را فهم كنند )كاسيرر، 

تا مادامي كه  :معتقد استدوركيم با الهام از  كاسيرر. (117بيشتر از كنش و عمل تشکيل شده است )همان، ص 

را به توان آن نمي كنيم،جو ميوهاي طبيعي جستجهان جسماني، از طريق شهود پديده هاي اسطوره را درسرچشمه

از جنس احساس  اسطوره :، ضمن پذيرش بعد اجتماعي اسطوره معتقد استكاسيرر .(117)همان، ص  فتنحو كامل دريا

از نظر وي، ذهن انسان ابتدايي معطوف به مسائل عملي يا نظري نبوده، بلکه بيشتر . (119است، نه انديشه )همان، ص 

 .(121به دنبال احساس و الفت بوده است )همان، ص 

گونه نقد مستدل و تر، متن هيچاي، ارتباط دال و مدلول، طبيعي است و تصوير و به بيان گستردهدرتخيل اسطوره

تابد؛ زيرا در اسطوره، ويژگي فرم مقبوليت دارد، بدون اينکه از چراييِ هاي ميان اجزاي خود برنمينسبت ةعقلي را دربار

عنصر اصلي است:  اسطوره داراي دو هر :گويددر تشريع ابعاد ساختاري اسطوره مي ،كاسيرراين مقبوليت پرسش شود. 

 (.130-120)همان، ص  عنصر نظري و عنصر هنري

، به اعتبار موضع نوكانتي خود، از چيره شدن اسطوره بر خرد در نظام سياسي مدرن نگران است. از ديد وي، كاسيرر

سازد. مردم كند و سپس، آن را رام خويش ميبرد، آن را فلج ميعمه يورش مياسطوره به مانند ماري است كه ابتدا به ط

تعلقات  ةرا از هم« اسطوره»سعي دارد تا  كاسيررآورند. در مقابل اسطوره، بدون هيچ نوع مقاومتي، سر تسليم فرود مي

د، آزاد سازد و اسطوره را استقالل اسطوره در آنها وجود دار ةهايي كه خطر فروكاستن و استحالصورتساير زباني، هنري و 

، داراي كاسيرر، درك و فهم شود. بنابراين، اسطوره در تلقي بخشد تا در قالب يك هويت و صورت فرهنگي خودبسنده

 .(75، 6، 71، 70، ص1378هاي نمادين، ازجمله زبان و هنر است )كاسيرر، فرمي مستقل از ساير صورت

 ةمهم بوده است، عبارتند از: بعد اجتماعي اسطوره، كاربرد اسطوره درحوز بارتي ، كه براكاسيررنکاتي از نظريه 

هاي ، ارتباط اسطوره با بخشكاسيررصور فرهنگي و نمادين.  سايراحساسي اسطوره و مستقل بودن آن از  ةسياست، جنب

 تري به اسطوره دارد.عيدر مقابل، مکتب فرانکفورت نگاه اجتما .توجه قرار داده است مورد غيرفرهنگي را كمتر

 نظريه مكتب فرانكفورت ب(

اين  ،(1389هوركهايمر،  آمده )آدرنو، ديالكتيك روشنگريكتاب  گونه كه درآن ،ادعاي اصلي برخي اصحاب فرانکفورت

ساز بدل شده ]مدرنيته[ خود به جرياني اسطوره كه روشنگري ،زدايي تحقق نيافتهتنها اسطورهاست كه در جهان مدرن، نه
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جمعي در حوزه هاي سازي كليشههايي به طرح اين ادعا پرداخته كه روشنگري اسطورهدر قالب استعاره ،است. اين كتاب

مراه فرهنگ را نيز با خود ه و اي، علم، هنرمعقول تبديل كرده است. اين نگاه كليشه كنشسياست، علم و تجارت را به يك 

گفت، به فرايندهاي جمعي اي سخن ميكه از نمادهاي اسطوره كاسيررساخته است. مکتب فرانکفورت برخالف 

زدايي از دغدغه اسطورههمچنين  ،مکتباين  .اي اكتفا نکرده استپردازي توجه كرده و تنها به نمادهاي اسطورهاسطوره

 از ديد آنها، روشنگري :معتقد است ،هوركهايمرو  آدورنوتشريح ديدگاه در  هابرماسپردازي را دارد. فرايندهاي جمعي اسطوره

اگرچه در نهايت نيز بدان  .اما به مرور زمان از آن فاصله گرفته است ،اي استمدرنيته، اگرچه داراي خاستگاه اسطوره /

و  آدورنواست، پردازيسطورهازآنجاكه روشنگري نقطه مقابل ا ،هابرماس . از ديد(295، ص 1375)هابرماس،  استگشته باز

 .(290سخن گويند )همان، ص  مجبورند از همکاري پنهاني روشنگري با اسطوره ،هوركهايمر

هاي تبليغاتي فاشيسم بوده است. درعين حال، عطف توجه به اسطوره، نمادپردازي منبع الهام مکتب فرانکفورت در

كه پيراستن جامعه از اسطوره و ايدئولوژي و رهايي از آن بود. مقصود آنها اين  ،نه اسطوره ،مکتباين اصلي  ةمسـئل

در  ،از هواداران اين مکتب ،بنيامينآن برسـانند.  بود كه نظام اجتماعي را به جايگاه و موقعيت عملکردي شايسته

 مثبتي به اسطوره گاه نسبتاًن ،(225-210ص ،1377)بنيامين،  «اثر هنري درعصر تکثير مکانيکي»اي با عنوان مقاله

منفي است. از ديد هابرماس، مکتب فرانکفورت،  به شدتنگاه غالب مکتب فرانکفورت راجع به اسطوره اما  ،ابراز كرده

هاي عصر روشنگري تبديل كرده است آن را به يکي از اسطوره عقالنيت ابزاري، به ،نيتعقالبا محدود ساختن 

 .(295، ص 1375هابرماس، )

بزرگ سبك آثار  ،بنيامينديد  است. ازو تقليدي محتوا هاي روشنگري، اشکال هنري بيي ديگر از اسطورهيک

، ص 1377، دومي و كاذب تکيه دارد )بنيامين ةديگر و بر هويتي دست هنري پيوسته بر شباهت خود به آثار ،هنري

است.  خود هنوز افسون اسطوره ،شده از جهانزداييدرك اسطورهرغم ادعاي هبروشنگري  ،هابرماساز ديد . (296

محتوا گردد و خرد بيمحتوا ميرا براي فريب و نيرنگ به كار بگيريم، بي وقتي آن»نويسد: ز مينيدر مورد خرد وي 

 .(301، ص1375را بربايد )هابرماس، آنتا  ،است طعمه مناسبي براي اسطوره

خود نوعي ]جهان طبيعي و جهان انساني[ از يکديگر،  ف جهانهاي مختلتفکيك بخشاز ديد مکتب فرانکفورت، 

انساني هاي هاي طبيعي و جهان طبيعي را از ويژگياي، به نوعي جهان انساني را از ويژگياين تفکيك اسطورهاسطوره است. 

در جهان روشنگري،  .(300يافتني است )همان، ص پردازي تحققخواه اسطورهكند. اين كار، تنها با ويژگي تماميتتهي مي

 ندارد. ، جاييچيزي جز قدرت و برگشتن به اسطوره در آن گويا .(310-307)همان، ص  جايگاه روشني نداردعقل 

اي، عموميت يافتن اسطوره، نگاه اجتماعي به اسطوره، نقش قدرت و سلطه در جهان اسطوره گفت:توان پس مي

كه مورد توجه مکتب  ،گرايانه اسطوره و بسياري از اين مسائلاي در جهان بورژوازي، ويژگي كلغلبه نگاه اسطوره

 شتراكات اين دو نظريه، داشتن ريشهشود. يکي از داليل اوبيش يافت ميكم بارتديدگاه  فرانکفورت قرار گرفته، در

شوند. البته ازآنجاكه ختم مي نيچهبه نوعي به  ،ترديد اين دوبياست.  نيچههاي مشترك در اتصال و ارتباط با انديشه
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شباهتي با نظريه  ،ادبي نظريه وي ةبهره گرفته، جنب خوداز نظريه ساختارگرايي ادبي فرانسوي نيز در نظريه  بارت

از نحوه برساخته شدن اسطوره نيز  ،با الهام از ساختارگرايي فرانسوي بارتديگر،  عبارتکفورت ندارد. به مکتب فران

 مطرح نشده است. ،كه چنين بحثي در مکتب فرانکفورتدرحالي .كندبحث مي

 نظريه كلودلوئي اشتراوس ج(

 :نويسداست مي اسطورهتعريفي كه يادآور معناي قديمي  در، اشتراوس
احساسات بنيادي  اسطوره«. هاي تاريخي...هاي وجدان جمعي، اولويت بخشيدن به شخصيتياؤر»

 از ديد برخي، اسطورهو سازد اند، نمايان ميها مشتركهمچون عشق، كينه و انتقام را كه ميان همة انسان

 .(49، ص 1390هايي است كه درك آنها مشكل است )جواري و رضايي، اقدام براي توضيح پديده

، مطرح لوئي برولو  مالينوفسکييعني  ؛شناس برجستهمردمدو هاي ضرورت شناخت ساختار را با انتقاد از نظريه ،اشتراوس

برد تفکر  ،ثانياً .ددانهاي ابتدايي ميها را به اشتباه انسانوي برخي انسان ،اين است كه اوالً مالينوفسکيكند. انتقاد وي از مي

اين است  برول. انتقاد وي از ددانو اساس تفکر آنها را سودگرايانه مي كندمحدود مييازهاي اساسي آنها را در حد ارضاي ن

يك از اين دو نظريه قابل دفاع و پذيرش نيستند ، هيچاشتراوس. از ديد ددانرا غيرعقالني مي هااين انسانكه وي تفکرات 

 .(16، ص 1380)اشتراوس، 

و تا بين علم و اسطوره جدايي بيندازد است ميالدي همواره تالش كرده  18و17، دنياي علم از قرون اشتراوساز نظر 

مسير خود سعي دارد تا اين شکاف را از ميان بردارد و  ة، علم مدرن در اداماشترواسنظر اما به ؛كيد كندأبر وجه عقلي علم ت

اسطوره  ةمدعي است كه مسئل اشتراوس .(5- 3ص ند )همان،كيد بيشتري كأبر وجه حسي واقعيت، مثل ديدن و بوييدن ت

طرح يافتند.  ةسر جهان در قالب قوانيني مثل قوانين ازدواج زمين سرا معنا درظاهر بيكه بسياري از امور به زماني مطرح شد

 نمودهاي حسي نيز اهتمام هبلکه بايد به امور و داد ؛كرد طرحعقالني م هاي كامالًتوان همه چيز را در قالباز ديد وي، نمي

از آن گرفتار نوعي  هاستفاده كنند ةجامع و افراد و توهمي نيز دارد ةاسطوره يك جنب ،اشتراوساز نظر . (13-11)همان، ص

تر دارد. احساسي اسطوره قوي ةبه بيان ديگر، جنب. (6ص  ،1978شوند )اشتراوس، دلخوشي فکري مي ييا نوع ادراكيتوهم 

هاي جدي دارد )همان، ص معناي مصطلح آن تفاوتبا علم به اين علم،عنوان نوعي علم مطرح بود، اما ه بهاگرچ اسطوره

 گراست.تفکر علمي جزءست؛ اما گرااي كلدو اين است كه تفکر اسطوره هاي آنازجمله تفاوت ؛(8

 حفظ كند. علم تاريخ نيز كامالًتا گذشته را  اسطوره همچنين نوعي بيان تاريخ است و همچون تاريخ تالش دارد

 ؛اي نيست. اسطوره همچنين در اصل، پيام داشتن و متضمن پيام بودن با تاريخ مشترك استهاي اسطورهعاري از جنبه

 .(48-46، ص 1380هايي وجود داشته باشد )اشتراوس، اگرچه ممکن است در انتقال پيام ميان تاريخ و اسطوره تفاوت

بيش مشتركي وهاي كمداراي ويژگي جهانهاي مناطق مختلف شده، اسطورهمطالعات انجام طبق، اشتراوساز ديد 

كه ذهن آنجا. و ازو ساختار واحد آن استهستند و حتي در جزئيات نيز به يکديگر شباهت دارند. دليل اين اشتراك، ذهن 
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طوره را نابود كند. همچنين براي درك اسطوره تواند اسوجود دارد، پس پيشرفت نمي )اعم از سنتي و مدرن( در هر دنيايي

و مثل زبان « اسطوره، از مقولة زبان است»بايد به زبان رجوع كرد و روابط ميان آواها و معاني را دريافت. به بيان ديگر، 

 .(61-59، ص همانهايي دارند )هرچند ساختارهاي آنها، با هم تفاوت ؛و موسيقي داراي ساختار است

اي است كه تنها به كمك قواعد ساختاري آن قابل تشخيص است. اين اسطوره شبکه اشتراوسيد همچنين، از د

اين  هايي كه دريابي براي كلية پرسششبکه، معناي جهان و تصورات ما دربارة جهان، جامعه، تاريخ و انسان و پاسخ

گذر اند، در آن مشترك ي جهاناسطورهااي كه همة . مضمون عمدهسازد، براي ما روشن ميرسدزمينه به ذهن مي

كننده تعيين مبادله يکي از صور .اشکال تبادل درجهان انساني است همهمقدمه  ،از طبيعت به فرهنگ است. ظهور زبان

 شود.مي محسوبنظام اجتماعي 

 ساختار زباني سوسور نظريه. د(

یکی از  ،این قسمت ساختار زباني نيز استفاده شده است. در، از نظريه و مفاهيم مربوط به تحليل بارتاي تحليل اسطوره در

 دهیم.ثر بوده است، مورد بررسی قرار میأاز آن مت بارتظاهر،  های ساختار زبانی که درنظریه

هاي اجتماعي نيز بسان شوند. واقعيتشونده درك ميتنظيمعنوان موجودات خودساختارها به در نظريه ساختاري،

شوند. اين نظم ارتباطي، منطق روابط ميان مي دركهايي كه در ميان آنها، نظمي از روابط مشخص وجود دارد، همجموع

 منظمجاييهاي از اجزا وجود دارند كه هم خود آنها و هم روابط آنها، خاصيت جابسازد. در اين نظم، مجموعهآنها را روشن مي

از  سوسورشوند. مراد جا ميهصورت منظم جابه هاي آن بدرست شبيه بازي شطرنج كه مهره ؛)جانشيني و همنشيني(دارند

است كه  اي از قواعدداراي مجموعهزبان دهد. همچنين، هاست كه زبان طبيعي ما را تشکيل مياي از دالزبان، مجموعه

اند كه پذير شدهرو امکانكنند. روابط اجتماعي نيز ازآنيآموزند و دروني مها آنها را بالقوه در خود دارند، يا آنها را ميانسان

در زبان، بين دو ويژگي همزماني و در زماني، تفکيك  سوسور. (188، ص 1386اند )هوارث، اي از معاني معينداراي مجموعه

ها، در عه تکاملي واژهبه توس« درزباني» و باشدهاي مرتبط، بدون ارجاع به زمان مينظامي از واژه« همزماني»قائل است. 

 ، در پرتو همزماني تفسير«درزماني»مهمتر است و  سوسوربراي « همزماني» .(189طول زمان اشاره دارد )همان، ص 

 جنبه ديگري نيز دارد كه از آن به النگ و بافت زبان داراي دو جنبه همزماني و درزماني است ،سوسور پس از ديدشود. مي

(Lungue) كننده كند. اين جنبه از زبان، فراهمها را بيان ميست كه ايدهاهنظامي از نشانه ،«النگ»مراد از  شود.تعبير مي

. كندميمطرح  را ، جنبه ديگري از زبان يعني كالم و گفتارالنگعمل رعايت كنند.  قواعدي است كه كاربران زبان، بايد در

. شود )همان(كه امري فردي و فرعي است، متمايز مي )پارول( گفتار ازكالم و )النگ(، سيستم اصلي و اجتماعي زبان روازاين

و  است كه مركب از دال« نشانه»اند. زبان يك عنصر بنيادين نيز دارد و آن ديگر، قواعد و كالم دو جنبه از زبان عبارتبه 

يعني مفهوم  ؛ربه( به يك مدلولگ ةمدلول است. دالي مثل گربه )به صورت صدا يا نوشته، يعني بيان گفتاري و نوشتاري واژ

يعني داللت گربه بر اين مفهوم و مدلول امري قراردادي است  ؛و مدلول، امري اختياري است گربه اشاره دارد. رابط ميان دال

 .و مدلول در عين اختياري بودن، ثابت است پيوند دال. (190)همان، ص 
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هاي زباني را خلق ها، هويتها و مدلولفاوت بين دالها و روابط است. تزبان شامل تفاوت ،سوسورپس از نظر 

شود. همچنين، در زبان دو ويژگي اي از جمالت و عبارات منجر ميرشتهگيري شکل به ،هاكند و روابط بين نشانهمي

ارت شوند و عبنشين ميهم ،كلمات گاه در يك نظم خطيرو وجود دارد. ازاين «نشينيهم»و  «جانشيني»ديگر به نام 

شود. ساختارگرايي به جايگزين مي ،با نشانه ديگري كه غايب است ،حاضر سازند و گاه يك نشانهاي را مييا جمله

 كمك اين دو اصل، توانسته روابط ميان سطوح مختلف را با يکديگر توضيح دهد.

 ،هايي برده استپذيرفته و بهرهثير أت مذكور، عميقاًهاي هايهرچند از نظريه بارت :بندي كلي بايد گفتدر جمع

در تحليل قدرت به  ،فوكوييـ  اي. وي، همچنين از ديدگاه نيچهنيست هاپذيري وي، منحصر به اين نظريهاما تأثير

 و امثال آنها نيز نکاتي الكان، دريداهاي پسامدرن انديشمنداني همچون ثير پذيرفته و از ديدگاهأت روشنصورتي بسيار 

 ابي است.يبه صورت آشکار و پنهان قابل رد ،كه در نظريه او ستبرگرفته ا را

 شناسي بارتمفروضات اسطوره

به برخي از  صرفاًيك فيلسوف اجتماعي، و ضيق مجال، عنوان به بارتاست كه به دليل تعدد مفروضات الزم به يادآوري 

به دليل برخي ابهامات  ،از آنهااي پاره ،اينکهعالوه  .شود، بسنده ميثرترنددر توضيح و فهم نظريه مؤكه  ،مفروضات وي

 ، از اين قرارند:بارتشناسي نيافته است. مفروضات مرتبط با ديدگاه اسطوره توضيح ،شارحان وي نيز در كالمحتي 

اتخاذ  سوسورويژه نظريه هب ،نگاه ساختاري خود را از ساختارگرايي فرانسوي بارت اي به جهان:نگرش رابطه. 1

پندارد و همين نظم اي ميكرده است. اين دستگاه نظري، جهان را بسان يك سيستم منظم زباني و داراي نظم رابطه

ها به مطالعه سير تاريخي پديدهصرفاً گرايي، به دليل انکار ذات ،شود. اين تلقياي، ماهيت و بنياد عالم پنداشته ميرابطه

 شناختي مطالعه جهان است. اسطوره نيزروششناختي و هستيبنياد اي، ليل رابطهكند. تحو تغييرات آنها بسنده مي

كه امروز نيز تحت تأثير قدرت در حال برساخته شدن است، مورد توجه قرار گرفته است.  ،متغير يك امر دائماًعنوان به

نقش  دارد كه مستقيماً خش قواعد زيرساختي نيزدر عين حال كه ب ،اي، زبان اساس و مبناستدر تحليل رابطه

اي، نگاه رابطههمچنين تر از خود آن و جنبه كاربردي زبان است. مهم ،ترديد قواعد حاكم بر گفتاراين كاربردي ندارند. 

و  زبان بازتاب غيرانتخابي ؛زبان اصل و اساس در توليد متن است، بارت از نظرگيرد. جهان را بسان متن در نظر مي

 .(35، ص 1378ان است )بارت، دارايي مشترك آدمي

با تحقيقات  اشتراوسعقالني دارد. اين موضع را  اسطوره نه افسانه كه جنبه كامالً . عقالني بودن اسطوره:2

 ،اندها، هرچند متنوععقالني و نظاموار است. اسطوره كامالًاي پديده ،بسيار گسترده اثبات كرده و نشان داده كه اسطوره

 وام سوسوراي از نظريه ساختارگرايي رابطه ،اسطوره عقالني بودنبراي اثبات  بارتيك غيرعقالني نيستند. اما هيچ

 به كنار نهاد. گرفت و تلقي افسانه بودن اسطوره را كامالً
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 ،)مدرنيته( مکتب فرانکفورت نشان داد كه اسطوره با دو پديده قدرت و روشنگري . پيوند اسطوره و قدرت:3

هاي شك، جنبهآن خالصه كرد. اين جهان، بيدر دواعي عقالني  صرفاًنزديك دارد. دنياي مدرن را نبايد  ارتباطي

تحريف ايدئولوژيك  ،كند و آنويژگي جديدي به جهان انساني اضافه مي دارد. قدرت اساساًاي اي برجستهاسطوره

جالب اينکه حتي خود روشنگري را نيز به اسطوره  د.هستناي اي اسطورهجنبه دارد هاي ايدئولوژيكاست. اين تحريف

منافع و  ةپاي كه بر ،ديگر، عقالنيت صوري و ابزاري عبارتدهد. به اي به آن ميسازد و ماهيت اسطورهبدل مي

همچون اصحاب مکتب  ،بارتتدريج به جاي روشنگري نشسته است.  به داري شکل گرفتهايدئولوژي سرمايه

دنياي جديد نقش داشته است. نقطه  يك جنبه اساسي ازعنوان به ،كه قدرت در خلق اسطورهفرانکفورت معتقد است 

ها، شوها ها، فيلمها، عکسكرد كه روزنامهاين بود كه وي با تعجب مشاهده مي شناسيدر اسطوره بارتمالت أآغاز ت

من از اينکه »اي طبيعي جلوه دهند: همه سعي دارند تا واقعيتي را كه اجتماعي تاريخي است، به گونه ،و شعور متعارف

بداهت پوشاندن به  ة، جامبارت(از نظر 138، ص 1390)اباذري،  «امشوند، خشمگينطبيعت و تاريخ خلط مي مداوماً

زند. وي در مقدمه كتاب به آن دامن مي نوعي سوءاستفاده ايدئولوژيك است كه بورژوازي ،امور زندگي روزمره

اي اين كتاب چارچوب نظري دوگانه»دهد: توضيح مي چنينخود در اين كتاب را با  هدف ،(1970) شناسياسطوره

از سوي ديگر، تالشي اوليه براي تحليل  .پردازداي ميايدئولوژيك زبان فرهنگ توده ةسو، به نقد جنبدارد: ازيك

كه  ،شناسانه، اسطوره رابا تحليلي نشانه بارترو، اين(. از9)همان، ص « سازوكارهاي اين زبان است شناسانه ازنشانه

اسطوره، طبيعي سازوكار كند كه ميو اثبات  ،هدامورد نقد قرار د ،بورژوازي استزبان ايدئولوژيك بورژوازي و خرده

هاي اجتماعي تاريخي ساخته خود خواهد پديدهزي ميساجلوه دادن امور اجتماعي تاريخي است. بورژوازي با اسطوره

 ة. وظيفجلوه دهدناپذير تناقضات آفريده خود را اموري عادي و اجتناب ،وسيلهاي طبيعي جلوه دهد و بدينرا به گونه

 است. برداري از اين جريان افسونگرشناسي، پردهاسطوره

 اگراند. امور فرهنگي داراي دو جنبه عقالني و احساسي :معتقد است كاسيرر اي بودن امور فرهنگي:دوجنبه .4

احساسي  جنبه ةديگر، غلب عبارتيابد. به اي ميفرهنگي ماهيت اسطوره ةجنبه احساسي قوت و غلبه پيدا كند، پديد

با  بارتعاري از زمان و مکان جلوه كند.  ،يك امرطبيعيعنوان به شود تاموجب مي ،در يك پديده فرهنگي اجتماعي

 ةسازي جنبها و پنهانزماني پديدهبه شکل ديگري، بي و طرد برخي مقدمات وي، كاسيررگيري استفاده از نتيجه

 كند.تاريخي آنها را تبيين مي

تنها تلقي ما از ماهيت اسطوره بودن اسطوره به كنار نهاده شود، نه وقتي افسانه يابي كاربرد اسطوره:. عموميت5

همه چيز، از دريا، ماشين، پودر رختشويي،  ،امروزه، بارتيابد. از نظر كاربرد آن نيز بسيار عموميت ميكند كه مي تغيير

، هيچ واقعيت بارتنظر  از .(30ص ،الف1386شود )بارت، يعني رساننده پيام مبدل  ؛تواند به اسطورهمي ،دادگاه و...

به  ،شناسي را از تأكيد بر الفاظ و تصاوير، نشانهبارترو توان يافت. ازايننمي هانشانه ةسفت و سختي خارج از حوز

بلکه بايد به  ،هاي ادبي الفاظديگر، ما نبايد تنها به داللت عبارتمحصوالت فرهنگي تغيير داد. به  ةتأكيد بر هم
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 ،والتفرهنگي ثانويه محصـ  هاي اجتماعيبسا داللتداللي همه محصوالت فرهنگي عطف توجه كنيم. چههاي جنبه

قلمرو شناسي را وارد ، با اين تحليل، مباحث نشانهبارتاي داللت لفظي اوليه آنها را به فراموشي سپارد. مدل اسطوره

به حالت اجتماعي ارتقا  ،فرهنگي كرد. وي، تحت تأثير اين موضع، اسطوره را از حالت فرديـ  اجتماعي موضوعات

 سيستماتيك بدل ساخت. كامالً ، در نهايت، اسطوره را به يك امربارتداد. 

به هفت خصوصيت آن به شرح  ،جامعه نوعي متن است و در توضيح متن ،بارتاز نظر  . جامعه بسان متن:6

 :ذيل اشاره كرده است

نوعي فعاليت و نوعي توليد نگريست عنوان به يافته، بلکه بايدشده و تعينمثابه امري تعريف. متن را نبايد به1

تنها به دليل خوانده شدن  ،آثار فرهنگي امروزي :معتقد است مرگ نويسندهدر كتاب . وي (58ص الف، 1373 )بارت،

 (38 ب، ص1373بارت، يابند و هيچ قانون الهوتي يا نظم ديگري بر آنها حاكم نيست )توسط خوانندگان اعتبار مي

 .(200، ص 1390 )بارت، «كندمي ضمن مصرف شدن، اعتبار مصرفي پيدا متن تنها در به بيان ديگر، هر

اي يا حتي جزء ساده ،مراتبتوان بخشي از سلسلهمتن را نمي .حد ادبيات خوب متوقف شود تواند در. متن نمي2

است. متن همواره نوعي تجربه حد و  آنهمان نيروي آشوبگر  ،سازدآنچه متن را مي ،برعکس .از انواع ادبي دانست

 (.59الف، ص 1373بارت، رود )بيان پيش ميمرز است و تا مرز قواعد 

شان ظهور ةاند و شيوبينيم. آنها تصاوير محضزيادي ميهاي همه جا عكس اين روزها در

ها گرد ها و آلبوم، ارزيابي شده، تأييد شده، در مجلهشده است. از ميان آنهايي هم كه گزينشناهمگون

اند و مسرتي ناقابل و ناچيز ةماي ،اند؛ تنها برخي از آنهااز صافي فرهنگ گذشته ،آمده و از اين رهگذر

 .(6ج، ص 1380بارت، )« شان با كانوني خاموش، و ارزشي فروكوفته در نهانم استروي سخن گويا

 ،بلکه ناظر به تأخر و تعلل است. عرصه متن ،متن ناظر به كشف نيست :نه با مدلول ،كند. متن در ارتباط با دال معنا پيدا مي3

اشاره ندارد.  ،كه نياز به كشف داشته باشد ،همان عرصه دال است و دال نتيجه و پيامد معناست و به امري سري و غيبي

حد و حصر. متن، مركز و بياما بي ؛هاست واجد ساختار استمتن كه عرصه دال ،نمادين است. به همين جهت ،سرشت متن

 بارت .(61الف، ص 1380 ،بارتدر عين حال، فاقد غايت و مركز است ) .يعني نظم و قاعده دارد ؛ني پارادوكسيکال داردزبا

شود و متن به صورتي عنصر زمان نيز حذف مي ،دهد كه وقتي نويسنده حذف شدتوضيح مي ،مرگ نويسندهكتاب  در

ترند. يکي از ها زندهاين روزها تصويرها، از انسان». (380 ب، ص1380، بارت) .ماندموضوع باقي ميتنها بسنده و خود

گاه كه اين وارونگي كشد. آنپاي اخالق را به ميان مي شايد همين وارونگي است. چنين وارونگي لزوماً ،هاي جهان ماعالمت

 .(48ج، ص 1380، بارت) «گسلديابد، جهان انساني، يك سره از واقعيت ميتعميم 

اين تکثر، مواد نامتجانس أ درهم بافته است. منشاي ناپذير و شبيه پارچهاست و تکثر آن نيز پايانمتن متکثر . 4

قابل  ،پذير آنهاي تکراركنند و تنها تفاوتفرد را ايجاد ميگسيخته است. همه اينها يك تركيب منحصربهو ازهم

 لمس است. هر متني ميان متن ديگري است.
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قانون  .اين است كه متن مؤلف دارد، و مؤلف در حکم پدر است ،فرايند انشعاب و اسناد لف دارد. معنايؤمتن م. 5

گونه احترامي ندارد و قابل شکستن است )همان، ص متن هيچ در عين حال، .شناسدرسميت ميه نيز اين رابطه را ب

همان، كند )حکمراني مي يد آثارهاي تولخواننده بر تمام عرصه .چون نويسنده در آثار امروزي محو شده استهم و( 62

 ،شود و نويسنده بسان اداكننده متناز حذف نويسنده، متن خود بسنده و مخصوص زمان حال مي پس .(379 ص

همان  ،آشنا هنگام عکاسي تنها امر ،به همين دليل .جوهر عکاسي مرگ است. )همان( گرددهمراه متن متولد مي

 .(5صداي فنرهاي دوربين است )همان، ص 

 (.64الف، ص 1380)بارت،  شودر اثر خواندن دوباره اجرا ميبيعني تابع كيفيت است و  ؛متن مصرفي است. 6

اما  ،مانند؛ رمزها هرچند قابل استفاده مجددندشود. تنها رمزها باقي ميمتن مصرفي است و هميشه دوباره توليد مي

شود كه مرتب متن توليد يك نويسا ظاهر مي ،نويسندهبا حذف . (380ص ب، 1380بارت، قابل نابود شدن نيستند )

ما مجبوريم به خوانده شدن به اشکال  .مانند )همان(ناكام مي ،كنندخواهند از آن تقليد كند و ديگران كه ميمي

 .(5ص  ،مختلف در جامعه تن دهيم )همان

 بارت،) را توليد كردوان چنين متني تحتي اگر ندانيم كه نمي .مصرف متن، نوعي لذت با خود به همراه دارد .7

 .(66الف، ص 1380

چراكه فرض اين  ؛كندبندي نمياي را در باب متن صورتهيچ نظريه ،اين هفت گزارهكه كند تصريح مي بارت

در عين حال،  ،شودپس يك نظريه هميشگي ارائه نمي .اين است كه همه چيز قابل شکستن است ،هاقبيل نظريه

 دهند.دست ميه اي در باب متن بمند نظريهضيح زمينهكدهايي براي تو

بديل ادعاي بي ،منداند. هيچ ]دالي[ها نيز نمادهايي موقتي و زمينهو دالاند، مهم بارتها براي تفاوترو ازاين

ها را دارند و پس همين ويژگي ،اند، اگر همه چيزها بسان متنبنابراينقابل باور بودن ندارد. بودن، دائمي بودن و غير

 با ابزارهاي مناسب باشيم. ،ما بايد به دنبال شناخت و فهم حقايق آنها

يعني جهان متکثر، مرتبط، عاري از قطعيت، قابل  ،«جهان چون متن»ويژه فرض هب ،اين مفروضات تکيه بر با

كند. تطبيق مي اصول را بر اسطوره نيز رود. وي همينمي به سراغ تحليل اسطوره بارتبرساختن، و خوانش پذير، 

مکاني زماني و بيبا قدرت و فرض بي ،اي جهان، فرض عقالني بودن اسطوره، فرض پيوند اسطورهساختار رابطه فرض

در باب اسطوره مفيد و  ،بارت ها درمدرنيته ازجمله مفروضات بسيار مهمي هستند كه در تقرير نظريهبرخي واقعيت

 كنيم.اشاره مي در خصوص اسطوره ،بارتنظريه هاي به برخي ديگر از ويژگي ينجاا ثرند. درؤم

 هاي مفهومي بارتنوآوري

ابتدا تقسيم دوگانه دال و مدلول را مطرح كرد و جمع اين  وياست.  سوسوردر ادبيات « نشانه»، قرينه مفهوم «داللت»مفهوم 

كنيم، نويسيم، در واقع آوايي از دهان خارج ميگوييم يا ميرا مي« سگ» ةوقتي كه ما واژ ،براي مثالناميد.  (sign) دو را نشانه
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آن صدا يا  سوسوركنيم. وپاي پشمالويي اشاره ميدر عين حال، به تصوير ذهني موجود چهاردست .زنيميا نقشي بر كاغذ مي

 خواند.مي« نشانه»اند، در واقع پشت و روي يك سکه نامد و جمع اين دو را كهنقش را دال و آن تصوير ذهني را مدلول مي

شود و به نشانه، داللت و مدلول، مفهوم خوانده مي (meaning-form) شکلـ  ، دال، معنابارتشناسانه در نظام نشانه

فهوم، شکل، مـ  معنا»را به فرمول « نشانهـ  مدلولـ  دال»يعني  سوسورفرمول مشهور  بارتگردد. بنابراين، اطالق مي

 ، خود متشکل از معنا و شکل است. مفهوم در فرمول وي، نيزبارتدال در نظام داللتي  رواينر داده است. ازيتغي« داللت

 كند.از همين قاعده تبعيت مي را دارد و نسبت داللت با نشانه نيز سوسورهمان جايگاه مدلول در فرمول 

 .(370ب، ص 1380همان دال در داللت اوليه است )بارت،  ،شکل، در نظام داللت ثانويهـ  در حقيقت، معنا

براي اينکه نقش فرهنگ  ،بارتاست. « داللت» ،نام گرفته و تركيب آنها «مدلول»شود، گرفته مي مفهومي كه از دال

 دال داللت ثانويه را مركب از معنا و شکل مالحظه كرده است. روشن است كه شکل كامالً ،و اجتماع را پررنگ كند

يعني از نظام  ؛نهايت جلو رودتواند تا بيمي ،برگرفته از ساختارهاي اجتماعي است. طبق اين روش، نظام داللت ثانويه

 ام تداوم يابد. nشناسانه شناسانه مرتبه اول شروع و تا نظام نشانهنشانه

شکل لحاظ كرده است. را داراي دو جنبه معنا و  اين است كه آن ،«دال»در بخش  بارتنوآوري  ،خالصه اينکه

توانم ها ميمن گاهي وقت»با منظره بيرون تشبيه كرده است:  ،نسبت معنا و شکل را به نسبت شيشه اتومبيل بارت

 .«زمينه قرار دهم و گاهي برعکس توجهم را به شيشه معطوف كنم و منظره را در

مدلول  گاه به (،41، ص الف1386 رت،)با معادل آن به مفهومگاه از  بارت، سوسورياما در مقايسه با مدلول 

( نيز 45)همان، ص  كرده است. در بخش داللت ( تعبير44ص  اي )همان،و گاه به مدلول اسطوره (41)همان، ص 

مدلول  مثالً .گويدگنگ و مبهم سخن مي كند و گاه كامالً( استفاده مي37)همان، ص « نشانه» ةگاه به جاي آن از واژ

 .(47برد )همان، ص را به جاي دال به كار مي

اجتماعي ـ  فرهنگيهاي اخذ كرده و با عطف توجه به مدلول سوسورها را از نظام داللتي نشانه بارتهرحال، به 

به جاي نمادهاي لفظي  ،مربوط سخن گفته است. همچنينهاي اجتماعي و دالـ آنها، از نوعي داللت به نام فرهنگي 

 دوركيمها، همان نشانگان جمعي موردنظر از نشانه بارتمراد  ها تأكيد كرده است. احتماالًو نشانه اشيا تبي، برو ك

 ها افزوده است.را بدان دوركيمياخذ و ويژگي جمعي  سوسورنشانگان را از  بارتديگر،  عبارتاست. به 

 نوآوري بارت در نظام داللت

پردازان، به بسط و ارتقا نظام گيري از افکار ساير نظريهايشان نقل شد، و با بهرهمفروضاتي كه از  ، با تکيه بربارت

و مدلولي، تغييراتي ايجاد كرده كه با عطف توجه به موضوع  دراين نظام دال ويپرداخته است.  سوسورداللتي 

 شود.ها اشاره مياسطوره، در ادامه بدان

كليد فهم نظام اجتماعي بورژوازي است. توجه به اين نکته الزم است ، كشف ساختار نشانگان جمعي، بارتاز ديد 

 ،در بحث اسطوره بارتكنند. تمام تأكيد خصوصيات ثانوي پيدا مي ،كه نشانگان جمعي در سطح فرهنگي اجتماعي
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كم به اما دست ،مبهم سخن گفته ، هرچند در بيان خصوصيات ثانوي اشيابارتكشف اين خصوصيات ثانوي است. 

ها در و پديده تصريح كرده است. از ديد وي، اشيا هاي ديگرها و افزودن جنبهيعني تجريد كردن برخي جنبه ؛و موردد

مانند، بلکه برخي خصوصيات آنها حذف و خصوصيات در همان حالت اوليه باقي نمي ،اجتماعيـ  درون نظام فرهنگي

دهد: يکي اينکه اين حذف و اضافات با چه ال پاسخ ميؤدو س، در اين قسمت به بارتشود. ها افزوده ميديگري بدان

 شود.ها افزوده ميچه چيزهايي از اشيا حذف و چه چيزهاي بدان ،و ديگر اينکه .گيردصورت ميسازوكاري 

تا  ،شودطي ميسازوكاري اصلي در اينکه چه  ةنکتكند و جو ميواسطوره را در داللت ثانويه متن جست بارت

 در مرتبه ثانويه دو بخش دارد: يکي معنا كه پر گردد، اين است كه دالاي بدل داللت اوليه به داللت ثانويه و اسطوره

اين است كه هر دالي، معنايي با هويت تاريخي و هويت  ،«پردال»است و ديگري شکل كه تهي است. مراد از بخش 

همان معناست. اما دال يك شکل تهي هم دارد كه از تضعيف و بخش پردال رو زماني و مکاني مشخص دارد. ازاين

 شود.تحريف معناي پر حاصل مي

سازد. بلکه آن را ضعيف مي ،كنداين است كه شکل، معناي اوليه را سركوب نمي ،كيد داردأبر آن ت بارتآنچه 

آن پنهان سازد.  كند و خود را درنيروي حياتي خود را از آن كسب  بايدزيرا شکل اسطوره  ؛معناي اوليه نبايد بميرد

، بارتديد  وريت فرانسوي باز شود. ازطبايد به كناري گذاشته شود تا جايي براي امپرا ،داستان زندگي فرد سياهپوست

داللت عنوان به ،]=داللت سالم نظامي او بر امپراطوريت فرانسه معنا و غلبه شکل برهمين بازي ميان معنا و شکل 

پوست نماد نماد نيست؛ يعني جوان سياه ،ايشکل اسطورهگفتني است كه است. اسطوره بيانگركه است ثانوي است[ 

 ،او با ژست خاص ،. سالم نظامي]= معنا[ شدنيمفرانسه نيست. او حضوري دارد غني و خودانگيخته و در عين حال، را

اينجا تنها  ،گفتيم طور كه قبالًهمان ،اقع. در و]= شکل برآمده از يك هنجار نظامي[ وريت فرانسوي استطنشان امپرا

ماند. اما آيا چنين شده باقي ميشده و تحريفجان با معاني تضعيفزمان و مکان يا شکلي بيشکل و انباري از توده بي

 كند كه به فرايندخرد معرفي ميسازوكار ، هفت بارتپذير است. امکان ،بر معنا تفوق يابد ،كه در آن شکل ،سازوكاري

 .(43-40ب، ص 1380كنند )بارت، تفوق شکل بر معنا كمك مي

 يا فنون تفوق شكل بر معناسازوكارها 

بورژوازي با به رسميت  ،مثال براييعني قبول شري عرضي براي خالص شدن از شري ذاتي و اساسي.  .كوبي. مايه1

 كند.خالص ميهاي بنيانکن بعدي خود را از شر اعتراض ،شناختن جنبش اعتراضي آوانگارد

زيرا به او  ؛بردمسئوليت انسان را از ميان مي ،ترتيببدين .كندزدايي مياسطوره تاريخ .. محروميت از تاريخ2

هاي مصنوع، تاريخمند و تغييرپذير. براي مثال، نه با پديده ،روستهاي طبيعي روبهقبوالند كه در اجتماع با پديدهمي

كردند و ماهيتي تغييرناپذير براي آن  شناسان غربي، شرق را ديگري ابدي غرب تصورشرق :معتقد است سعيد ادوارد

 واقع شرق را از كل تاريخ خود تهي كردند. عکس اين امر نيز در مورد غرب صادق است.در  .قائل شدند
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ديد وي،  دهد. خرده بورژوا ازخرده بورژوايي نسبت ميهاي اين فن را بيشتر به اسطوره بارتسازي. . شبيه3

كند و از طريق اين كسي است كه قادر به تحمل ديگري و غيرخودي نيست. بنابراين، اسطوره همه چيز را توزين مي

منکر ديگري بودن و غيريت  ،سانبدين .كندتعيين مي ،شناسدكه خود معيار آن را مي ،وزن ديگري را با وزني ،عمل

آن را  ،كه اسطوره نتواند ديگري را به چيزي شبيه خود بدل سازدگاميسويه ديگري نيز دارد: هن ،شود. اين فناو مي

گيرد و آن را به موضوع خنده و تمسخر و ميشيء  جديت آن را از .كندگونه تبديل مياي تماشايي و دلقكبه ابژه

 كند.به موضوع خشم و نفرت خود بدل مي ،برعکس يا كامالًسرگرمي 

اين فن، زماني «. نمايش، نمايش است»مثل است. مل بر تعريف همان با همان فن مشتاين  گويي.همان. اين4

خود را از مخمصه خالص  ،كند تا با شگردي لفظيفرو مانده باشد و سعي اي شود كه اسطوره در تبيين پديدهاجرا مي

كند و قتل عقل، خيانت ميگيرد: قتل زبان، چون زبان به گوينده قتلي دوگانه در اين حال صورت مي بارتكند. از نظر 

كند. در عين حال، اين فن مدعي است كه هم تبيين كرده و هم شرط عقل را به چون عقل در برابر او مقاومت مي

همين است كه » گويند:هاي كودك خود ميوالديني هستند كه در برابر پرسش ،جاي آورده است. مثال بارز اين فن

 .سازدآورد، زور و قدرت را جايگزين استدالل ميجهاني مرده و ساكن به وجود مي گوييهمان، اينبارتاز نظر «. هست

 شود كه مستدل سخن گفته است.در عين حال، مدعي مي

شوند و به چيزي شبيه به هم فروكاسته با يکديگر توزين مي متضاد دو چيز ،در اين فن . نه اين و نه آن گويي.5

گريي كاري و اصالحمحافظه :گويندشود. مثل اينکه ميشر هر دو خالصي حاصل مي از ،شوند و به نام چيزي واالترمي

بهتر از هر دو است. آن  ،مدعي استكه  شودمعرفي مييگانه ديگري  ةشيو ،. سپساند و هر دو غيرمقبولندعين هم

 سازد.شود و كسي را به چيزي متعهد نميشيوه يگانه نيز به دقت تعريف و مشخص نمي

 كه ديگرايگونهخرده بورژوايي است، درصدد است تا واقعيت را ساده كند، به اين فن، كه عمدتاً كردن كيفيت. ي. كم  6

شناسي زيبايي حوزهيي از كاربست اين فن در هامثال بارتكارگيري هوش و فکر براي فهم آن باقي نماند. جايي براي به

مدعي است كه تئاتر هنري اثري است كه تنها سو، است. براي مثال، ازيكارائه كرده است. اين فن، متضمن نوعي تضاد 

هاي از سوي ديگر، ميان پول بليط تئاتر و جلوه .بايد با شهود و دل فهميده شود و نيازي به كاربرد عقل و نقادي آن نيست

 فروش آن فهم كرد[.]يعني ارزش هنري آن تئاتر را بايد با پول  كندنمايشي آن، توازني بازاري برقرار مي

 جهان ،سوازيك بورژوازي. است نظر و شرح بدون اتفاقيه وقايع از دقيق گزارش ،آن از منظور . گزارش واقعيت.7

از سوي ديگر، درصدد گزارش از  .كاهدفرو مي طبيعي امري به را تاريخي امري يعني ؛كندمي تبديل واقع امر به را

اند و ردپاهاي ساخته تاريخ تبيين و ضد دو ضد بودگي الزم و ملزوم يکديگرند. هر ،دهي و واقعآيد. گزارشآن برمي

 .(126-125الف، ص 1380پوشاند )بارت، زماني است فرو ميبي بيانگركه  ،ها را با ظاهري بديهيشدن پديده

جو كرده است. وآنها را جست، بارتاند كه هاي بورژوازيهايي از تالشاموري ثابت نيستند، بلکه نمونه سازوكارهااين 

شوند كه معاني را تحت قيموميت اشکال بياورند آنها، تفوق شکل بر معناست؛ يعني همه آنها براي اين اجرا مي ةهم ةنتيج
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 شوند، تا معاني حقيقي مطرح نشوند. تاريخ و هويت تاريخي كامالًشده حفظ ميكنند. معاني تضعيف و جامعه را از اشکال پر

؛ نشيندمي گويي يا چيزهاي مشابه به جاي خود واقعيتهمان هاي اساسي ديده نشوند. اينشوند، تا فعاليتنابود مي

 . و...گردد ارائه ميي به جاي توصيف كيفيت اعداد و ارقام كمّ شوند.ارائه مي هاي لفظي، به جاي اصل واقعيتگزارش

مراتب يك كشور غربي اي از وجود عدالت در سلسلهنشانهپوست، جمهور سياهامروزه ممکن است انتخاب يك رئيس

جمهور صالحيت باشد. يا به قدرت رسيدن يك رئيسصالحيت يا كمهرچند ممکن است فردي بي ؛سفيدپوست تلقي شود

 اي از مترقي بودن حکومت باشد، هرچند ممکن است فردي فاقدتواند نشانهباسواد در كشوري مثل افغانستان، مي ظاهراً

اي از حاكميت دموكراسي تلقي وزير، نشانه جمهور و نخستصالحيت باشد. يا در كشوري مثل پاكستان، وجود رئيس

توان با صدها مثال نشان داد كه اشکال ظاهري اختيارات در دست ارتش باشد. مي ةكه ممکن است همدرحالي ،شودمي

پردازي، توان با اسطورهاين است كه مي بارت نظرالصه جوامع، ممکن است با محتواي حقيقي آنها متفاوت باشد. خ

 مانند.باز چشم مردم بدور  حقايقتا  كردشده پنهان هاي ساختهاسطوره ةرا در زير ساي )يا معاني( ماهيت حقيقي

توانيم بسياري از معاني ، عامل تفوق شکل بر معناست. ما در سايه اشکال، ميبارتاز ديد  حال، اسطوره هربه 

يعني شکل ظاهري پديده را از معناي اصلي آن تهي كرده و معناي موردنظر و مقصود  ؛شده را پنهان كنيمكاريستد

كند. اين نمادها، نمادها و آواهاي صرف بدل مي هاي تهي از معنا و شبهخود را جايگزين كنيم. اسطوره حقايق را به شکل

در  نام نهاد. «پردازياسطوره»توان شوند. مجموعه اين فرايند را ميهاي بريده از زمان و مکان عرضه ميبسان كليت

 مقاومت كرد يا خير؟ ي،پردازسازي و اسطورهتوان در برابر اسطورهکه آيا ميمبني بر ايناست اينجا سؤالي مطرح 

 مقاومت در برابر اسطوره

 انداختهبه همه چيز چنگ  در جهان مدرن، اسطوره تقريباً .هيچ مقاومتي در برابر اسطوره موفق نبوده است :معتقد است بارت

ن بگريزد و دنيا تواند از دست انساهيچ چيز نمي» اند:است. اين حقيقتي است كه نويسندگان بورژوازي نيز بدان اشاره كرده

 .(108، ص 1386)بارت، « مانند ابزاري در دست اوست ،حتي جاهاي دوردست آن

اين زبان نيز به اما اسطوره حتي  .كندتوانسته است در برابر اسطوره مقاومت  نمونه در ظاهرعنوان ، بهزبان رياضي

𝐸 اينشتيناين دستبرد، دزديدن فرمول مشهور آشکار . نمونه كندتعرض مي = 𝑀𝐶2 آن را به دال  است كه اسطوره

 .(108الف، ص 1380، بارت) كرده استناب رياضي بدل 

در  ،كوشد تا ضد زبان باشد و برخالف نثركند. البته شعر ميتواند در برابر اسطوره مقاومت نمي زبان شعري نيز

شفافيتي است كه فاصله بين كلمه و شيء از ميان چنان  بلکه بيشتر درصدد رسيدن به آن ،جوي معنا نيستوجست

به طعمه  ،نيز در نهايت انجامد و شعربه موفقيت نمي ،يعني تالش براي شکست دادن اسطوره ؛اما اين تالش .برود

 شود.تمام و كمال اسطوره بدل مي

برابر  براي مقاومت در بارتاسطوره صورت نگرفته است. يگانه طرح بر برا هيچ مقاومت موفقي در ،بنابراين

 يکي از آثار خود،در  گوستاو فلوبربراي مثال، . «اي كردن خود اسطورهاسطوره»اسطوره، چيزي است تحت عنوان 
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، اين است كه اسطوره را بارتاز ديد  فلوبراز اسطوره موجود زباني برآمده است. مشکل  درصدد ساختن اسطوره،

شناسانه و ايدئولوژيك آن كه ناقدان اسطوره، بايد در دو سطح نشانهدرحالي شناسي نقد كرده،تنها از حيث زيبايي

 .(108را مورد نقد قرار دهند )همان، ص 

هاي همچون حزب انقالبي است )همان، ص زدايي بورژوازي از پديدهاز مقاومت در برابر اسطوره، نام ،ديگر ةنمون

تواند وجود نمي ،رژوايي، نه فرهنگ، نه اخالق و نه هنر پرولتارياييدر زمانه سيطره فرهنگ بو :معتقد است بارت. (113

مجبور است از فرهنگ بورژوايي استقراض كند. بنابراين،  ،كند كه هرآنچه بورژوايي نيستكيد ميأداشته باشد و ت

 ،بارتبورژوايي كند.  زدايي، همه چيز از جمله حزب انقالبي را در باطننامسازوكار تواند از طريق فرهنگ بورژوايي، مي

اعمال  نيز هاي جهان سوميشود كه اين سياست در مورد جنبشهاي خود متذكر ميدر يکي از زيرنويسحتي 

 هرحال، اين نمونه هم براي اثبات مدعا موفق نبوده است. بهشود. مي

اما به اعتقاد  .گارد هستندـ هاي موسوم به آوان گروهاند، ضد ايدئولوژي بورژوايي شوريده كه برگروه ديگري 

كه دست بر قضا خود  ،هاها محدودند و بورژوازي نيز توان هضم و جذب آنها را دارد. اين گروه، اين شورشبارت

که مخاطب عجيب اين .شوندفکران را شامل ميبخش كوچکي از بورژوازي هستند، به طور عمده هنرمندان و روشن

اند به بعد، هنر و اخالق بورژوايي را به مبارزه طلبيدهها ستها از زمان رمانتيگروهآنها، نيز خود بورژوازي است. اين 

که در حيطه سياسي يا اقتصادي خصومتي با بورژوازي داشته باشند. آنها از زبان، هنر و اخالق بورژوازي اينبدون 

ه قي از مقاومت در برابر اسطوره بهيچ نمونه موف بارتهرحال، به  .(69، ص 1386)بارت، نه از منزلت آن  ،متنفرند

يعني تالش براي رمزگشايي از  ؛است اي كردن خود اسطورهتنها نمونه پيشنهادي وي، اسطوره .دهدنمي دست

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

 گيرينتيجه

به  ،سپسفسانه و واقعيت بريده از زمان و مکان است. در اين نوشتار، ابتدا به مفهوم اسطوره پرداخته شد كه داراي دو معناي ا

بودند كه اسطوره، نه يك پديده ساده، بلکه  متفق شدههاي طرح. ديدگاههاي انديشمندان مختلف پرداخته شدطرح نظريه

اجتماعي ـ  ساختاري پيچيده است و نياز به رمزگشايي و تفسير دارد. همچنين، روشن شد كه اسطوره جنبه احساسي، فرهنگي

هاست. در ادامه، به تحريف واقعيت ،در عصر بورژوازيآن در ارتباط است. ازجمله كاركردهاي قوياً پررنگي دارد و با قدرت نيز 

و « داللت اوليه»داللت ناشي از اين تركيب را  بارتپرداخته شد.  نشانه(ـ  مدلولـ  گانه آن )دالو ابعاد سه سوسورشناسي نشانه

در جنبه دال، طرح داللت ثانويه است كه براي  بارتنهاد. نوآوري  نظام داللت اوليه بنا ةپاي موردنظرخود را بر« داللت ثانويه»

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 تاريخ و هويت  .نبه تاريخي دارد و قابل دستکاري نيست، اين است كه معنا جبارتمعناست. ادعاي اصلي 

د. بورژوازي از همين خصوصيت و داآن به اي توان آن را مورد دستکاري و تحريف قرار داد و معناي اسطورهتاريخي است، مي

 د.كنها را مطابق ميل خود تنظيم مياللتكند، و درا در اشکال مختلف وارد مي استفاده كرده و معاني موردنظر خودامکان سوء
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قراردادي است،  بينانه و تعيين داللت آن كامالً، كه خوشسوسورازجمله نتايج نظام داللت ثانويه، برخالف داللت اوليه 

ممکن ها، يابند. در اين دستکارينيز امکان دخالت ميها ها، اغراض و دخل و تصرفاين است كه در داللت ثانوي، انگيزه

. روشن است كه شوند تغيير دستخوشها به اقتضاي منافع قدرتمندان حفظ شده و ثابت بمانند و برخي است برخي داللت

 گران است.سازي اراده و اغراض تحريفترين كاركرد آن، پنهاناين ثبات جعلي و ساختگي بوده و مهم

 طبيعي جلوه دادن امور فرهنگي، اجتماعي و ،وره، بارزترين كاركرد اجتماعي اسطبارت نکته ديگر اينکه از ديد

بورژوازي از  ،بارت كاربرد را دارد. ازديد ينبيشتر ،وار و مصرفي امروزيجامعه توده تاريخي است. اسطوره در

پوشاند. بها جامه عمل تواند بداننمي اغراضي دارد كه جز از طريق اسطوره ،هاسازي و تحريف واقعيتاسطوره

 مين اين هدف نقش محوري دارند.أدر ت ،جمعيهاي رباب قدرت و رسانهاهاي سياست
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