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نشانهشناسي تاريخنگاري پسانوگرا:  
«اسطورههاي مدرن» روالن بارت و فراداستان تاريخنگارانة ليندا هاچن  

  
  حسين پيرنجمالدين

  شيما شهبازي
  

چكيده  
ازديدگاه روالن بارت، يكي از اهداف نشانهشناسي، بازسازي نظامهاي معنايي غيرزباني ازجمله 
تاريخ است. ازنظر ليندا هاچِن، تاريخنگاري1 و فراداستان تاريخنگارانه2 نهتنها بر نحلة نقادانة 
تاريخيگري جديد3 تأثير داشته است؛ بلكه بر زمينههاي گوناگون مانند نشانهشناسي- كه پيشتر 
تاريخ در آن جايي نداشت- تأثيرگذار بوده است. تاريخ يك نظام نشانهشناسي فرهنگي است و 
ساختاري ايدئولوژيك دارد. هاچن نشانهشناسي تاريخ را با اسنادي4 كه مورخان از آنها به 
دانايي تاريخي5 ياد ميكنند مرتبط ميداند كه «اسطوره» يكي از آنهاست. اساطير فرهنگي 
بيانگر و سامانبخش شيوههاي مشترك مفهومسازي در يك فرهنگاند. اساطير- كه زماني 
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براساس وقايع تاريخي خلق شدهاند- در گذار تاريخي تغيير مييابند؛ چنانكه از آنها فقط 
نشانههايي باقي ميماند كه بهشيوههاي گوناگون ميتوان آنها را بيان كرد. محتواي اوليه و 
اصلي1 تاريخي آنها بازيافتناپذير است. فراداستان تاريخنگارانة پسانوگرا درصدد بازنويسي 
تاريخ است. نويسندگان پسانوگرا تاريخ را در قالب نوعي اسطوره روايت ميكنند؛ با آنكه 
آگاهاند كه بازنمايي تاريخ بازنمايي چيزي «بازنماييناشدني» است. افزونبر اين، روالن بارت 
برآن است كه اساطير در تمام ابعاد زندگي يافت ميشوند. از آنجا كه اسطوره شيوهاي براي 
بازنمايي تاريخ است، نوعي تاريخنگاري بهشمار ميآيد. هدف اين مقاله، بررسي نشانهشناسي 
فراداستان تاريخنگارانة پسانوگرا با التفات به نگرة «اسطورههاي مدرن» روالن بارت است. 
نويسندگان مقاله استدالل ميكنند كه شايد بتوان رويكرد هاچن را بازآفريني نظريات بارت 
دربارة ادبيات پسانوگرا دانست. در پايان، نمونههايي از آثار سام شپارد با محوريت تاريخنگاري 

و اسطورة پسامدرن آورده شده است.  
واژههاي كليدي: فراداستان تاريخنگارانة پسانوگرا، نشانهشناسي، اسطوره، تاريخ، ليندا 

هاچن، روالن بارت.  
  

1. تاريخنگاري پسانوگرا  
تاريخنگاري مطالعة تاريخ و روششناسي تاريخ است. الكاپرا از آن به «بازمفهومسازي فرهنگ 
برحسب گفتمانهاي جمعي» ياد ميكند (به نقل از Hutcheon, 1988: 15) و هيدن وايت 
برآن است كه در زمينة پژوهشي تاريخ به بازتعريف تاريخ بهمثابة «مطالعة معناي اجتماعي از 
بعد تاريخي آن» توجه روزافزوني ديده ميشود (Ibid). فردريك جيمسون2 در مقالة 

ميگويد:   «پسامدرنيسم يا منطق فرهنگي سرمايهساالري متأخر»
براي اطمينان بايد مفهوم پسامدرن را تالشي براي انديشيدن تاريخي به اكنون در 
عصري درنظر گرفت كه از بن تاريخي انديشيدن را فراموش كرده است. در اين 
صورت، پسامدرن يا بيانكنندة نوعي سائقة تاريخي سركوبناپذير ژرفتر است 

                                         
1. original/ originary 
2. Fredric Jameson  
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(هرچند تحريفشده) يا عمالً آن را سركوب و منحرف ميكند، بسته به اينكه ترجيح 
  .(1984: ix) شما كدام سوي اين ابهام باشد

بنابراين، از آنجا كه پسامدرن به هر شكلي با تاريخ سروكار دارد، تاريخنگاري واژهاي است 
رايج در توصيف فرهنگ و ادبيات پسامدرن؛ گرچه رويكردهاي متفاوتي به آن وجود دارد. 
انتخاب واژة «تاريخنگاري» توسط هاچن در توصيف فرهنگ و ادبيات پسامدرن، تالشي است 
براي رد اين ادعا كه ادبيات پسامدرن غيرتاريخي1 است. او فراداستان تاريخنگارانه را اينچنين 

تعريف ميكند:  
... آن دسته رمانهاي معروف كه هم بسيار درخودنگر (self-reflexive) هستند و هم 
ستوان زن ادعاهايي درباب وقايع و شخصيتهاي تاريخي آنها دارند: رمانهايي چون
Midnight ) نيمهشب بچههاي ،(The French Lieutenant’s Woman) فرانسوي
Famous Last ) مشهور حرفهاي آخرين ،(Ragtime) رگتايم ،(Children

Words). در بيشتر آثار انتقادي نوشتهشده بر پسامدرنيسم، بيشتر روايت- چه ادبيات 

و تاريخ و چه نظريه- كانون توجه بوده است. تاريخنگاري پسامدرن اين سه حوزه را 
دربرميگيرد؛ به عبارت ديگر خودآگاهي نظري آن از تاريخ و داستان بهعنوان 
برساختههاي بشري، (تاريخنگاري فراداستان) زمينه را براي بازانديشي و بازآفريني 

  .(Hutcheon, 1988: 5) اشكال و مضامين گذشته فراهم ميآورد
در ادبيات تاريخنگارانه (تأكيد بيشتر هاچن بر داستان است) متون تاريخي و ادبي ادغام 
شده و بينامتنيت2 بهوجود آمده است. در اينجا تاريخ هرگز نميتواند به دنياي تجربي واقعي 
اشاره كند؛ بلكه فقط به متن ديگر برميگردد (Ibid, 143). درحالي كه جيمسون ميگويد تاريخ 

متن نيست؛ بلكه غيرروايي و بازآفرينينشدني3 است (159 :1981).   
ازديدگاه هاچن، آنچه وقايع تاريخي را ميسازد، پيرنگگذاري4 روايي و تبييني تاريخ
نگاري وقايع گذشته است. درواقع، اين همان همبافتي5 است كه معناي تاريخي پسامدرن خود 
را در آن قرار ميدهد (Hutcheon, 1988: 92). همچنين، هاچن اضافه ميكند كه فراداستان 
                                         
1. ahistorical 
2. intertextuality 
3. unrepresentational 
4. emplotment 
5. context 
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تاريخنگارانه با راست و دروغ رويداد تاريخي بازي ميكند. برخي جزئيات تاريخي تحريف 
ميشوند. درواقع، فراداستان تاريخنگارانه جزئيات تاريخي را دخيل ميكند؛ ولي آنها را 
وانمايي1 نميكند (Ibid, 114). هاچن اظهار ميكند فقط تاريخ نيست كه ادعاي حقيقت دارد؛ 
ادبيات تاريخنگارانة پسامدرن نيز گفتماني است مانند تاريخ؛ نظامي داللتگر2 كه با حقيقت3 در 
ارتباط است و فروكاستن گذشتة برونمتني4 به حوزة تاريخنگاري بهنام استقالل هنر را برنمي-
تابد. تاريخنگاري نهتنها گذشته را متني5 ميكند؛ بلكه آن را ميسازد (Ibid, 93). درواقع، 
همانگونه كه پل ريكور نشان ميدهد، نگاشتن تاريخ است كه «سازندة وجه تاريخي فهم 

  .(Ibid, 92 به نقل از) «.است
تاريخنگاري پسامدرن دربارة ذات هويت و سوژگي6، مرجعيت7، بازنمايي8 و برداشتهاي 
ايدئولوژيك از نوشتن در تاريخ سؤالهايي مطرح ميكند (Ibid, 111). هر بازنمايي از گذشته 
برداشتهاي ايدئولوژيك تبيينپذير خود را دارد (White, 1978: 69). اما ايدئولوژي پسامدرن 
ناسازهوار9 است: از يكسو با بازنماييهايي از گذشته سروكار دارد و از سوي ديگر براي انتقاد از 
فرهنگ گذشته آنها را نقيضهاي10 ميكند. تاريخ و آگاهي تاريخي متعلق به فرهنگاند و هويتساز 

(Ankersmith, 2010: 139)؛ بنابراين نميتوان آنها را از مطالعات ادبي حذف كرد.  
تمام رويدادها و شخصيتهاي فرهنگي گذشته تاريخ خود را برميسازند؛ موسيقي، تئاتر، 
سينما و غيره رويدادهاي فرهنگي نوين هستند. ادبيات و هنر پسامدرن درخودنگر و در عين 
حال داراي بافتي تاريخياند و در متنيت خود حامل تاريخي از خودند. اينگونه است كه با 
پديدههايي مانند نمايشنامه دربارة نمايشنامه، موسيقي دربارة موسيقي، داستان دربارة داستان و 

گونههايي از هنر كه دربردارندة تاريخ خودند، روبهروييم.  
                                         
1. simulate 
2. signifying system 
3. truth 
4. extratextual 
5. textualize 
6. subjectivity 
7. reference 
8. representation 
9. paradoxical 
10. parody 
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2. تاريخ و گذشته در پسامدرن: بحران بازنمايي  

ارتباط ميان تاريخ و گذشته و ادبيات و فرهنگ را پيشتر در تاريخيگري و تاريخيگري جديد 
نظريهپردازاني مانند هيدن وايت و ميشل فوكو بررسيدهاند. چنانكه ميدانيم، رويكرد پسامدرن نه 
يكسره صوري است و نه يكسره ايدئولوژيك انتزاعي؛ ويژگياي كه باختين1 (252 :1981) براي 
مطالعة دقيق هنري برميشمرد؛ بلكه متشكل از تركيبي از اين دو رويكرد نسبت به آثار هنري 
است. تاريخ از مفاهيم ايدئولوژيك نشاندار در پسامدرنيسم است؛ زيرا براي درك فرهنگ 

امروز ضروري است.   
بهباور هاچن، پسامدرنيسم روش خوبي است براي بهپرسش كشيدن چوني و چرايي اين 
فرض كه «انديشيدن به گذشته ممكن است» (Shirvani, 1994: 294). از ديد او، 
پسامدرنيسم بازانديشي رندانهپردازانة2 تاريخ است. همانطور كه گذشته را نميتوان انكار كرد، 
نميتوان بهآساني به آن رجعت كرد؛ زيرا «هميشه رابطة آن با اكنون انتقادي بوده و نه 
نوستالژيك.» (Hutcheon, 1988: 45). بنابراين، هاچن گذشته را در پسامدنيسم رجوع 
ناقدانه3 ميبيند. براي داشتن رويكردي ناقدانه بايد گذشته را «بازنمايي» كرد؛ درحالي كه در 
پسامدرنيسم نوعي بازنمايي رندانهپردازانه از چيزها و رويدادها را شاهديم. در ديدگاه هاچن، 
اسناد گذشته يا نشانههاي نشانهشناسانه4 در پسامدرنيسم آنگونه كه بودريا باور دارد، وانمايي 
نميشوند (نشانههايي بدون معنا و واقعيت) (Chandler, 2002: 80)؛ بلكه بهصورت 
نقيضهوار و رندانهپردازانه (آيرونيك) بازنمايي ميشوند. اين نقيضه پاستيشي تهي5 نيست 
(تعريفي كه جيمسون از نقيضه دارد). براي هنرمندان پسامدرن نوعي «كاوش است در 
اندوختههاي تصويري گذشته- يك بازنگري چالشانگيز- به نحوي كه بتوان تاريخ بازنماييها 
را نشان داد.» (Hutcheon, 1989: 93). نقيضه ما را متوجه تاريخي ميكند از تصاوير و 
شمايل6 يا به تعبير دقيقتر، بازنماييهايي كه در فرهنگ امروز ميبينيم. سرشت ناسازوار 
                                         
1. Bakhtin 
2. ironic rethinking 
3. critical revisiting 
4. the semiotic signs 
5. empty pastiche 
6. icons 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


92   □   نامة نقد/ مجموعهمقاالت دومين همايش ملي نقد ادبي با رويكرد نشانهشناسي ادبيات  
 

پسامدرنيسم با نقيضه ساخته ميشود؛ زيرا بهطور ناسازوار همزمان آنچه را كه نقيضه ميكند، 
   :(Ibid, 6) در خود ميگنجاند و بهچالش ميكشد

به عبارت ديگر، پسامدرن همچنان درزمينة بازنمايي عمل ميكند، نه درزمينة وانمايي، 
حتي اگر بهطور مداوم قواعد اين زمينه را بهپرسش بكشد. در نوشتههاي خود دربارة 
آوانگارد، ليوتار انگارة روانكاوي را بهكار ميگيرد. تالش براي درك حال با كاويدن 
گذشته (Le Postmodern Explique 125). همين انگاره دربارة رويكرد پسامدرن 
به «حضور گذشته» و رد عامدانة رويكرد به آينده، چه در كسوت مثبت و آرمانشهري 
(ماركسيستي) آن و چه در كسوت منفي و آخرالزماني (نونيچهاي) آن، نيز گوياست. 
اهداف آن محدودتر است: تا ما را وادار كند از فاصله پذيرفتهشدهاي از حال به گذشته 
بنگريم. رندانهپردازيهايي (آيرونيهايي) كه زاييدة اين فاصلهگذارياند از نوستالژيك 
بودن پسامدرن جلوگيري ميكنند. هيچ اشتياقي براي بازگشت به گذشته چونان زمان 
ارزشهايي ارجمندتر و سادهتر وجود ندارد. اين آيرونيها همچنين مانع از 
كهنپژوهي (antiquarianism) ميشوند. گذشته بهخوديخود و از خود ارزشي 
ندارد. درواقع، اين تالقي حال و گذشته است كه قرار است ما را وادارد به پرسمان 
از- تحليل، تالش براي درك- چگونگي برساختن فرهنگ و فهم ما از آن 

  .(Hutcheon, 1988: 230)
ناسازوارهاي پسامدرن ميآموزند كه از بازنمايي گزيري نيست؛ اما ميتوان آن را بررسيد و 
نشان داد كه چگونه ميتواند انواع خاصي از دانايي و درنتيجه انواع خاصي از قدرت را مشروعيت 
بخشيد (Ibid). اين ماهيت بازنمايانه دليل ديگري است بر گرايش ايدئولوژيك هنر و ادبيات 
پسامدرن. هدف تاريخنگاري اين است كه تجربة چندپارة1 گذشته را به دانايي مبدل كند و آن را به 

خوانندگان حاضر ارائه كند: يا بهصورت ادبي و يا بهصورت حك كردن گذشته2.  
  

3. نشانهشناسي تاريخنگاري   
نشانهشناسي «دانشي است كه به بررسي نقش نشانهها چونان اجزاي حيات اجتماعي ميپردازد.» 
(Chandler, 1995: 1). نشانه چيزي است (يك رنگ، اشاره، شيء، معادلة رياضي و...) كه بهجاي 
                                         
1. fragmented 
2. inscription 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


نشانهشناختي تاريخنگاري پسانوگرا/ حسين پيرنجمالدين، شيما شهبازي   □   93  
 

چيزي غير از خود ميآيد (Danesi, 2004: 4). واژه يا تصوير را نيز ميتوان نشانه خواند 
(Chandler, 2002: 2). تصاوير1 بهمعناي فني، به بازنماييهاي بصري محدود نيستند؛ آنها 
دربردارندة بازنماييهاي تمام حواساند. گاه تصاوير در هيئت شمايل2 ارائه ميشوند. بازنمايي 
شمايلگونة3 نشانهها از نابترين اشكال بازنمايي است (Johansen, 2003: 380) و در زمينههايي 
مانند ادبيات و تاريخ بسيار رايج است. در شمايلگونگي4 نحلههايي مانند زبانشناسي و ادبيات 
بهطرزي ثمربخش بههم ميرسند (Fischer & Muller, 2003: 1). اين امر مختص واژهها نيست؛ 
تصاوير نيز ميتوانند شمايلگونه باشند. هدف پژوهش نشانهشناسانه، بازپردازي كاركردهاي 
نظامهاي داللت ـ به غير از زبان ـ براساس فرايند غالب در بررسيهاي ساختارگرايانه است؛ يعني 
ساختن وانمودهاي5 از موارد تحت بررسي (Barthes, 1968: 95). يكي از اين نظامهاي 
داللت، تاريخ است. ازنظر هاچن، تاريخنگاري بر مطالعات ادبي تأثير گذاشته است و اين تأثير 
به تاريخيگري جديد محدود نيست؛ بلكه زمينههايي مانند نشانهشناسي را كه روزگاري تاريخ 
بهطور رسمي از آن كنار گذاشته شده بود نيز شامل ميشود. ازديدگاه او، تاريخ هستندهاي 
است توليدكنندة معنا و در عين حال، توليد و دريافت نشانهشناسانة معنا در بافتي تاريخي 
ممكن است (Hutcheon, 1988: 100). تاريخ نظام نشانهاي فرهنگي است؛ برساختهاي است 
ايدئولوژيك (Ibid, 112). هاچن نشانهشناسي تاريخ را به اسنادي منتسب ميكند كه 

تاريخنگاران بهمثابة «دانايي» تاريخي ارائه ميكنند:  
... اسناد نشانههاي رويدادهايي ميشوند كه تاريخنگار به حقايق تاريخي بدلشان 
ميكند (Williams, 40). آنها البته نشانههايي نيز هستند در بافتهايي كه ازپيش به 
شكل نشانهشناسانه برساخته شدهاند؛ بافتهايي كه خود وابسته به نهادها (اگر اسناد 
رسمي باشند) يا اشخاصاند (اگر روايتهاي دستاول باشند). چنانكه در فراداستان 
تاريخنگارانه، نكته در اينجا اين است كه گذشته زماني وجود داشت؛ اما دانش تاريخي 

  .(Ibid, 122) ما از آن از راه نشانهها انتقال يافته است
                                         
1. images 
2. iconically 
3. iconic 
4. iconicity 
5. simulacrum 
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يكي از مدارك/ اسناد بهكار گرفتهشده در تاريخنگاري، اسطوره است. معموالً اسطورهها را 
با افسانههاي كهن و حكايتها و ماجراهاي خدايان و قهرمانان همپايه ميدانند. واژة اسطوره 
به عقايدي اشاره دارد كه نادرستيشان نشاندادني است؛ اما كاربرد نشانهشناسانة اين واژه لزوماً 
رسانندة اين نيست. مانند استعارهها، اسطورههاي فرهنگي به ما كمك ميكنند تجربههاي خود 
را در يك فرهنگ درك كنيم. درواقع، آنها روشهاي مشترك مفهومسازي چيزي در فرهنگ 
را سازماندهي و بيان ميكنند (Lakoff & Johnson, 1980: 185-186). زماني اسطورهها 
براساس رويدادها و حقايق تاريخي شكل گرفتهاند؛ اما هنگاميكه به نسلهاي بعد منتقل شدند، 
فقط نشانهاي نشانهشناسانه از آنها باقي ماند كه به گونههاي مختلف تفسيرپذير است. براي 
مثال، «گاوچرانها» بهدليل قهرماني و پهلوانيشان در ميان آمريكاييهاي صدر تاريخ آمريكا 
شخصيتهايي اسطورهگونه بودند. برخي نويسندگان (مانند سام شپارد يا كورمك مككارتي) 
همچنان اسطورة گاوچران را در آثار خود بهكار ميگيرند؛ اما نه لزوماً بهعنوان بازنمايي از 
قهرماني؛ زيرا در پسامدرنيسم بسياري از نشانههاي نشانهشناسانة تاريخي ناسازوارانه تفسير 

ميشوند و بهكار ميروند.  
در نشانهشناسي، نشانة شمايلي1 جايگاه مهمي دارد؛ زيرا تنها نشانهاي است كه ميتواند به 
ما چيز جديدي آموزش دهد (Johansen, 2003: 406). در تاريخنگاري پسامدرن بسياري از 
تصاوير و چهرهها در قالب شمايلها بازنمايي ميشوند؛ زيرا بناست آنها معاني و معاني 

ضمني2 جديد را به فرهنگ امروز منتقل كنند.  
4. الگوهاي فرهنگ عاميانه و تاريخنگاري   

همانطور كه اشاره شد، تاريخنگاري پسامدرن از پيوندهاي ميان گذشته و حال چشمانداز 
گستردهاي ارائه ميدهد. هدف آن نشان دادنِ چگونگي شكلگيري الگوهاي فرهنگي عصر 
حاضر تحت تأثير اسطورهها و ارزشهاي گذشته و نيز چگونگي نقيضه شدن آنها در ادبيات 
پسامدرن است. براي بررسي الگوهاي فرهنگ عاميانه، ديدگاهي نشانهشناسانه و تاريخنگارانه 

الزم است كه بهنوعي شمايلشناسي3 عصر پسامدرن را ممكن ميسازد.  
                                         
1. iconic sign 
2. connotation 
3. iconography 
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بهنظر ميرسد نشانهشناسي به مطالعة فرهنگ عاميانه و هنر نقيضهاي پسامدرن تمايل زيادي 
دارد و براي مطالعات تاريخنگارانه نوعي الزام بهشمار ميآيد. نشانهشناسي جديد برآن است كه 
تصاوير بهاندازة كلمات گويا و معنادارند و از آنجا كه تصاوير، اساطير و اسناد در تاريخنگاري حائز 
اهميتاند، نشانهشناسي نيز در اين حوزه بسيار كاراست. ليندا هاچن در رويكرد خود به فراداستان 
پسامدرن بر اهميت نشانهشناسي تأكيد كرده و از شخصيتهاي مهمي مانند روالن بارت، امبرتو اكو 
و ژان بودريا در اين زمينه ياد كرده است. در اين بخش، نظريات روالن بارت بهعنوان شخصيتي 

پيشتاز درزمينة نشانهشناسي فرهنگ عاميانه مطرح ميشود.  
  

5. نشانهشناسي فرهنگ عاميانة روالن بارت  
نشانهشناسي فرهنگي بارت موضوعات فراواني را شامل ميشود؛ ازجمله نظريات او دربارة 
بينامتنيت، نشانهشكني1 و اسطورهشناسي و اساطير نوين.2 ازنظر بارت، نشانهشناسي فقط 
مطالعة نشانهها نيست؛ بلكه به علمي كاربردي تبديل شده و در خدمت مطالعات فرهنگي قرار 
پسامدرن3 از بارت  بوطيقاي گرفته است. يكي از داليلي كه هاچن براي يادكرد مكرر در كتاب
بيان ميكند، «رؤياي آرماني بارت است براي پروراندن نظريهاي متني كه هم صوري باشد و 
هم تاريخي.» (Hutcheon, 1988: 100). او اين مسئله را يكي از مهمترين دشوارههاي4 
صوري5 از پيوند ميان صورت و تاريخ  روش پسامدرن ميداند. همچنين، باختين در كتاب
بحث ميكند؛ اما آنچه در پسامدرنيسم مطرح ميشود، نه وحدت اين دو و نه تلفيق آنهاست 
(Ibid, 101). درواقع، نوعي بينامتنيت است كه طبق گفتة بارت، رابطة بهچالش كشيدهشدة 
نويسنده و متن را با رابطهاي ميان خواننده و متن جايگزين ميكند؛ رابطهاي كه جايگاه معناي 
متني را در خود تاريخ گفتمان ميجويد (Barthes, 1977: 160). ازنظر بارت، بينامتنيت 
«ناممكن بودن زيستن بيرون از متن بيكران» است (36 :1975). بنابراين، متن ادبي هستندهاي 
مستقل و واحد درنظر گرفته نميشود؛ بلكه برايند انبوهي از رمزهاي ازپيشموجود،6 گفتمانها 
                                         
1. semioclasm 
2. modern myths 
3. A Poetics of Postmodernism 
4. problematic 
5. The Formal Method 
6. pre-existent codes 
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و متون قبلي است. به اين معنا، هر واژهاي در متن بينامتن است و نهتنها بايد بر حسب معناي 
فرضي موجود در خود متن، بلكه بايد براساس روابط معنادار خارج از متن كه به گفتمانهاي 
فرهنگي بسيار كشيده شده، خوانده شود (Allen, 2003: 82). بارت مسئلة مرجع و مرجعيت 
زبان را در پيوند با گفتمان مطرح كرد. در ادبيات تاريخنگارانه، تاريخ يك بينامتن است؛ 
مرجعي كه با متن تركيب نميشود؛ بلكه در كنار آن قرار ميگيرد و گذشته را به حال 

ميپيوندد.   
نظرية ديگر بارت در ارتباط با اين بحث، مفهوم «اسطوره» است كه براي اولينبار در كتاب 
او مطرح شد. ازديدگاه بارت، اسطوره نظامي ارتباطي1 است؛ يك پيام، مفهوم يا  اسطورهشناسي
انگاره است و بهطور كلي، گونهاي از داللت است (Barthes, 1957: 107). او بر جنبة 

تاريخي اساطير تأكيد ميكند و ميگويد: 
اسطورهشناسي ميتواند تنها بنياني تاريخي داشته باشد؛ زيرا اسطوره گونهاي از سخن 
منتخب تاريخ است و نميتواند برخاسته از «سرشت» چيزها باشد. سخني اينگونه 
نوعي پيام است؛ بنابراين تنها محدود به سخن شفاهي نميشود. اسطوره ميتواند 
متشكل باشد از گونههاي نوشتن يا بازنمايي؛ نهتنها گفتمان مكتوب، بلكه عكاسي، 
سينما، گزارش، ورزش، نمايش، تبليغات. تمام اينها ميتوانند موضوع سخن 

    .(Ibid, 108) اساطيري باشند
اسطورهها بيشتر در فرهنگ عاميانه، روزنامهنگاري و ادبيات بهويژه ادبيات عاميانه و 
ضربالمثل يافت ميشوند. اين حوزهها بهترين نمونههاي توليدات نشانهشناسانه بهشمار 
ميروند؛ زيرا ساختة زبان، تصاوير، رسوم و شكلهاي مختلفاند. اسطورهها در اين حوزهها 
متولد ميشوند، توليدمثل و رشد ميكنند (Calefato, 2008: 75). حتي شمايلگونگي 

پسامدرن- كه بازنمايي وقايع، حقايق و اشياء است- نيز اسطوره ميشود.  
اسطوره گونهاي از بازنمايي است و از آنجا كه تاريخ تعيينكنندة معناي آن است، نوعي 
تاريخنگاري بهشمار ميآيد. بارت با اساطيري انگاشتن تمام رويدادهاي فرهنگي، در مطالعات 
فرهنگي و اسطورهپژوهي انقالبي برپا كرد. اسطورهشناسي ديگر فقط مطالعهاي صورتگرا 
نيست؛ «نظر به اينكه علمي صوري است، بخشي از نشانهشناسي بهشمار ميآيد و با توجه به 
                                         
1. a system of communication 
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اينكه علمي است تاريخي، نوعي ايدئولوژي محسوب ميشود: به بررسي ايدهها- در- شكل1 
   .(Barthes, 1957: 111) «.ميپردازد

اسطوره از الگويي سهوجهي2 تشكيل شده است كه «دال، مدلول و نشانه» توصيف ميشود؛ 
اما زنجيرة نشانهشناسانة3 آن ازپيش وجود داشته است (Ibid, 113). گويي صورت و معناي 
اسطوره مدام درحال قايمباشكبازي باشند. بارت بر اين موضوع تأكيد ميكند كه اسطوره نماد 
نيست؛ زيرا صورت آن در زمينة متن حاضر است؛ اما اين حضور «رامشده» «با فاصلهاي كه 
حايل آن شده، كمي واپس مينشيند.» (Ibid, 117). او اين مسئله را با تصوير يك سرباز 
سياهپوست ممثّل ميكند كه درحال سالم نظامي دادن به پرچم سهرنگ فرانسه است. او 
ميگويد از آنجا كه سرباز سياهپوست بيش از حد حضور دارد، نميتواند نمادي از امپرياليسم 
فرانسه تلقي شود. شكل اسطوره نميتواند نمادين و نيز تاريخي باشد؛ اما مفاهيم پشت اين 
اسطورهها را تاريخ تعيين ميكند. برخالف شكل، مفهوم اسطوره هرگز انتزاعي نيست؛ بلكه 
سرشار از موقعيت4 است. تاريخي كامالً جديد در دل اسطوره كاشته شده است (Ibid). اساطير 
تغيير معنا ميدهند؛ زيرا درطول تاريخ، مدلول دال درحال تغيير است. حتي گاه اساطير 
اسطورهزدايي5 و بعد دوباره اسطورهاي6 ميشوند. شكل (ريخت) اسطوره ثابت ميماند؛ 
درحالي كه مفهوم آن تغيير ميكند و به اين ترتيب، از دل اسطورههاي كهن اسطورههاي جديد 
سربرميآرد. بارت مدعي است رابطهاي كه مفهوم اسطوره را به معناي آن وصل ميكند، بر 
دگرريختي7 استوار است. اسطوره مفهوم معنا را تحريف ميكند و اين تحريف فقط به اين دليل 
ممكن است كه شكل اسطوره را ازپيش معناي زباني8 آن ساخته است. مفهوم تغيير ميكند؛ اما 
معناي آن از بين نميرود (Ibid, 121). بارت اين مسئله را نقش «نشانهشكنانة9» اسطوره 
                                         
1. ideas-in-form 
2. tri-dimensional 
3. semiological chain 
4. situation 
5. de-mythify 
6. re-mythify 
7. deformation 
8. linguistic meaning 
9. semioclastic 
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ميخواند كه خود را ميشكند و در عين حال با خردهها و ردپاها خود را بازمينماياند 
  .(Calefato, 2008: 72)

 در دالّ اسطورهاي، شكل تهي اما حاضر است و معنا غايب اما كامل. اسطوره بيشتر با نيتش
 .(Barthes, 1957: 122) تعريف ميشود تا با معناي تحتاللفظياش1؛ زيرا شكلش تهي است
دركل همانطور كه بارت اشاره ميكند، اسطوره «ترجيحاً با تصاوير نحيف و ناقص كه معنا در 
آنها پيه آب كرده و آمادة داللت است، كار ميكند؛ تصاويري چون كاريكاتورها، پاستيش، نماد 
و غيره». در پسامدرنيسم، شخصيتهاي پاستيشگونه و كاريكاتوري دالهاي خالي و تصاوير 

ناقص مورد اشارة بارت را ميسازند؛ آنها سازندة اساطير جديدند.         
اسطوره نظام انديشهنگارانة2 ناب است (Ibid, 126)؛ يك دالّ غيرزبانيِ تهي است كه 
مفهوم و معنا دارد. بارت اسطوره را «دزدي زباني»3 ميخواند (Ibid, 131-132)؛ زيرا اسطوره 
هرجا پديدار شود، نظام ضمني معاني4 را جايگزين نظام معاني صريح5 ميكند. اسطوره 
پديدهها را از معنا تهي ميكند و معناي خودش را جايگزين آن ميكند؛ به همين دليل است كه 
به آن دزدي زباني ميگويند (Tager, 1986: 631). اين ويژگي در ادبيات كه نظامي 

اسطورهاي است، مشاهده ميشود.  
وقتي بارت از اسطوره ميگويد، هرگز القا نميكند كه اسطوره نادرست يا غيرواقعي است. 
اسطوره كاري است؛ زيرا «تشكيك به القاهاي آن راه ندارد و غيرنقادانه پذيرفته ميشوند.» 
(Kooijman, 2004: 70). براي مثال، كوييجمان در فرهنگ عاميانة آمريكا به جسيكا لينچ- 
سرباز آمريكايي درحال خدمت در عراق در جنگ دوم خليج فارس- اشاره ميكند. با اسطوره 
ساختن از صورت خندان او در رسانه، نوعي توجيه براي بيگناه جلوه دادن آمريكا در حمله به 
عراق فراهم ميشود. درحالي كه برداشت انتقادي فيلم «سگ را بجنبان» موفق نميشود؛ اين 
فيلم هجوي است دربارة ناآگاهي ديرينة آمريكاييها از رويدادهاي جهان. جسيكا لينچ با 
قهرماني منفعل خود6 مانند سربازي شجاع و قربانياي بيگناه، نهتنها به «چهرة» (نماد) جنگ 
                                         
1. literal 
2. ideographic 
3. language robbery 
4. connotated 
5. denotated 
6. passive heroism 
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دوم خليج فارس تبديل ميشود؛ بلكه توجيه مثبت بيچونوچرايي براي حضور نيروهاي 
آمريكايي در عراق فراهم ميكند (Ibid, 70). همانطور كه ميبينيم، اين نوع اسطورهسازي 
ايدئولوژيك است. بارت اساطير فرهنگ معاصر را انباشتي از بارهاي معنايي (معاني ضمني) 
Chandler, 2002: ) نميدانست؛ بلكه آنها را روايتهاي ايدئولوژيك و فرازبان ميانگاشت
142). ازديدگاه او، اساطير قادرند «كاركرد ايدئولوژيك نشانهها را پنهان كنند» (Ibid, 145)؛ 

زيرا آنها هرچه را كه تاريخي يا سياسي است، طبيعي جلوه ميدهند. ازاينروست كه او 
Barthes, ) اسطوره را «سخن غيرسياسيشده»1 و گفتمانهاي مسلط فرهنگ معاصر ميخواند

   .(1957: 142

او برآن  را مطالعهاي دقيق از فرهنگ معاصر دانستهاند. اسطورهشناسي كار بارت در كتاب
است تا نشان دهد وقتي چيزي به زبان تبديل ميشود، چه ميشود. او موارد (ابژههاي) فرهنگي 
بسياري را برميشمرد: از رمان تا موسيقي، از تصاوير تا فن خطابة كالسيك، از عشق تا تئاتر، 
از اسطورة معاصر تا مد، و از ژاپن تا فرهنگ غذايي (Calefato, 2008: 71). اين همان كاري 
است كه بارت در مقالة «اسطورة امروز» انجام داد. او عكس روي جلد يك مجله را دال يا 

شكل گرفت و به تبيين ايدئولوژي پنهان در آن پرداخت.  
رويكرد جديد بارت به اسطوره نشان داد كه جامعهشناسي در بسياري از گسترههاي 
ارتباطجمعي حضور پيدا كرده است و بهندرت ميتوان حوزهها و يا مكانهايي يافت كه خالي 
از معناي اجتماعي باشند. براي مثال، او به «دريا» بهعنوان پديدهاي طبيعي اشاره ميكند و 
ميگويد اگر آن را چيزي كرانمند درنظر آوريم، نشانههاي اجتماعي و سياسي فراواني مانند 
پرچمها، بندرها، عالئم و غيره بهياد ميآيند؛ يا هنگامي كه رويدادهاي عاميانه مانند كُشتي با 
مسائلي مانند قهرماني و ضد قهرماني (بهعنوان دو موضوع اساطيري) درگير ميشوند، درواقع 
به نوعي زبان بدل ميشوند. بارت به نشانهشناسي جايگاهي داد مانند علمي اجتماعي يا بهتر 

   .(Ibid, 73) بگوييم، جامعهشناسي ناقدانه2 كه با پيچيدگيهاي عصر حاضر روبهرو ميشود
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بارت را بهدليل رويكرد راديكال آن به فرهنگ واال1 «نمود متني كالسيك و  اسطورهشناسي
بنيادي از گذار دهة شصت از بيزاري مدرنيستي نسبت به فرهنگ عاميانه به ستايش پسامدرن از 
فرهنگ عاميانه» دانستهاند (Dekoven, 1998: 82). آنچه را كه بارت اسطورههاي جديد 
خواند، بهواقع، فرهنگ عاميانة بورژوا بود كه از آن نقاب برگرفته بود؛ زيرا پس از مدتي اين 
اسطورهها بار معنايي سياسي و فرهنگي خود را به عوام نشان ميدادند. گفته ميشود او خود را 
با دفاع آدورنوگونه از آوانگارد بهمثابة كنش زيباييشناسانه قادر به مقاومت (دربرابر فرهنگ 
تودهاي) همداستان كرده بود (Ibid, 84). وقتي از تئاتر آوانگارد سخن به ميان ميآيد، ميبينيم 
كه اسطورهها و شمايل چقدر مقاوم، راديكال و انقالبي هستند. بنا بود اين تصاوير واكنشي 

باشند به فرهنگ واالي ادبيات مدرنيستي كه نخبگان فقط براي نخبگان نوشته بودند.  
  

6. مطالعة موردي  
در ميان آثار ادبي عصر پسامدرن، نمايشنامههاي سام شپارد از بهترين نمونههاي اسطورة جديد 
و تاريخنگاري بهشمار ميآيند. اساطير شپارد زاييدة فرهنگ عاميانة آمريكا مانند موسيقي راك، 
مواد مخدر و هنر آوانگارد و بيت2 بوده و با سنت و نخبهگرايي در تقابلاند. آنچه در آثار 
شپارد محوريت مييابد، اميد به يافتن نظم و معنا در زمان حال با نوعي تعامل با تخيالت 
وهمآلود گذشته است. شپارد در كارهاي اخير خود، براي بهتصوير كشيدن سير معرفتي 
شخصيتها درپي يافتن هويت در غرب كهن (نماد موفقيت، آزادي، بيريشگي يا بهعبارتي 
همان رؤياي آمريكايي)، از شگردهاي فراواقعگرا (در كارهاي متقدم) و پسانوگرا بهره گرفته 
است. او در آثار خود بهياري اساطير كهن- كه در فرهنگ عامه نمودي تازه يافتهاند- تاريخ 
غرب را بررسي ميكند و پيوندهاي موجود ميان فرهنگ امروز (فرهنگ عاميانه و فرهنگ 

عالي) و نيز ارزشهاي كهن ملت را كه اكنون به اسطوره تبديل شدهاند، نمايش ميدهد.  
اسطورهها آمريكاييها را به نسلهايي از نژادها و خانوادهها ازجمله مهاجران اوليه و بوميان 
آمريكايي ميپيوندند. در اسطورة سرحد3، ارتباط ميان ساكنان جديد آمريكا و غرب وحشي 
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بررسي ميشود. گاوچرانها- تصاوير مكرر در نمايشنامههاي شپارد- «اسطورة قهرمان»، نوعي 
شپارد از دو  گاوچرانها رؤياي اقبال و شهرت را يادآوري ميكنند. براي مثال، در نمايشنامة
گاوچرانِ اسطوره «ضد قهرمان» ميسازد؛ شخصيتهايي كه در آمريكاي كهن نماد قهرماني 
بوده و در عصر پسامدرن به نقيضة آن تبديل شدهاند. در صحنهاي از نمايش، دو گاوچران خود 
را در جنگي با بوميان آمريكا (سرخپوستها) تصور ميكنند و تمام تالش خود را براي از بين 
بردن بوميان خيالي بهكار ميبرند. اين صحنه بهنوعي تاريخ آمريكاي كهن را (تاريخي كه 
ادعاي قهرماني و تمدني ديرينه دارد) با لحني انتقادي و طعنهوار بازنمايي ميكند و اسطورة 
«خود» و «ديگري»- از مهمترين اساطير در فرهنگ استعمار- را ازديدگاه جديدي بيان ميكند. 
درواقع، شپارد در اين نمايشنامه از فرهنگ نخبه و متمدن مدرن انتقاد ميكند و فرهنگ 

غيرمتمدن عامه را تقديس و تجليل.  
«اسطورة هنرمند»1 رؤياي تمدني است كه در هنر بهويژه موسيقي و فيلم جستوجو 
ميشود. موسيقي راك و فيلمهاي وسترن از صورتهاي رمانتيسم هستند كه با افسانههاي 
عاميانة آمريكايي ادغام شده، به اسطوره تبديل ميشوند. كاربرد نوستالژيك اسطورة هنرمند از 
مهمترين ويژگيهاي آثار شپارد است. او دغدغهاش درباب هنر پسامدرن را در آثار مختلف 
جغرافياي فرشتگان، شهر گاوچران، دهان ملودرام، ب، نمايشنامة آپارتمان در خودكشي مانند
ب آپارتمان در خودكشي بهخوبي بيان ميكند. براي مثال، جرم دندان و اسب رؤياپرداز يك
به زندگي و دغدغههاي پيانونواز جاز ميپردازد كه الهامات هنري خود را از دست داده است. 
او براي بازسازي قدرت تصور و خيالش تصميم به خودكشي ميگيرد (درواقع «خودهاي» 
وجودش را ميكشد تا به خود جديد مطابق با هنر روز دست پيدا كند). در اين اثر، شپارد 
اسطورة هنرمند را بهعنوان مولّد و منشأ يك اثر اصيل نقيضهاي ميكند. او با نگاه تاريخي- 
2 منتسب به هنر درطول تاريخ را بهپرسش ميكشد و به  انتقادي خود اسطورة خاستگاه
شپارد مينماياند كه  هم فرشتگان شهر دغدغهها و پريشانيهاي هنرمند پسامدرن ميپردازد. در
حتي تخيل هنرمند نيز از آثار سوء نظام سرمايهداري و فرهنگ مصرفگرايي آمريكايي درامان 
نمانده و مانند نوعي صنعت يا كاال به خريد و فروش ميرسد. در نمايشنامههاي شپارد، 
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اسطورة رؤياي آمريكايي بهصورت ضد اسطوره بازنمايي ميشود و با نگاهي نقادانه تاريخ 
شكلگيري خود را بازنگري ميكند.  

از آنجا كه در عصر پسانوگرا تصوير خانواده همچون تكيهگاه محكمي از بين رفته، خانواده 
و روابط خانوادگي به تصاويري نوستالژيك و اسطورهاي تبديل شده است. بنابراين، «اسطورة 
خانواده» از ديگر زيرشاخههاي رؤياي آمريكايي بهشمار ميرود. شپارد معتقد است خانوادة 
آمريكايي بهعنوان خانوادة هستهاي،1 ديگر در فرهنگ آمريكاي دهة شصت جايي نداشت و 
Roudane,  اعضاي خانواده به افرادي مستقل و دور از هم تبديل شده بودند (شپارد به نقل از

68-67 :2002). درنتيجه، كوشيد تا اين تصوير چندپاره از خانواده يا همان جامعة مقدس را 

در آثارش بازنمايي كند و با نگرش نقادانة خود سقوط ارزشهاي فرهنگ آمريكا را بهتصوير 
و  ذهن دروغ حقيقي، غرب گرسنه، طبقة نفرين (برندة جايزة پوليتزر)، مدفون كشد. كودك
از آثاري هستند كه به اسطورة خانواده و نقيضة آن در عصر پسامدرن ميپردازند.  عشق حماقت
شپارد نشان ميدهد تصوير پدر بهعنوان اسطورة قدرت و پشتيباني و تصوير مادر بهعنوان 
اسطورة وفاداري و فداكاري دگرگون شده و اين دگرگوني بنيان خانواده را زيرورو كرده است. 
اعضاي خانواده نسبت به يكديگر غريبه شدهاند و به نوعي فراموشي مزمن مبتاليند؛ بهگونهاي 
حقيقي، پدر خانواده را ترك كرده و تنها و  غرب كه حتي گاه خود را بهخاطر نميآورند. در
به زنهايي  ذهن سرگردان در جستوجوي رؤياي آمريكايياش در بيابان بهسر ميبرد. دروغ
ميپردازد كه بعد از سالها رنج و خشونت خانوادگي در جستوجوي هويت و استقالل 
خويشاند. نسل دوم و سوم خانوادههاي بهتصوير كشيدهشده دچار بيهويتي، بياعتمادي و 

تنهايي شديد هستند و مانند پدران و مادران خود در دام دروغ رؤياي آمريكايي اسيرند.  
شپارد به شخصيتهاي حاشيهاي فرهنگ آمريكا مانند زنان، نوازندگان موسيقي راك، 
گاوچرانها و غيره مركزيت ميدهد و وضع آنها را در فرهنگ دهة شصت تا امروز آمريكا 
بازنمايي ميكند. آنچه شپارد مينماياند با آنچه رسانههاي آمريكا بهويژه هاليوود- بهعنوان 
تاريخ فرهنگ و هنر آمريكايي- به دنيا عرضه ميكنند، تفاوت بسيار زيادي دارد. تصوير 
خانواده در آثار شپارد خانوادة بازنموده در تبليغات تلويزيوني (خانوادهاي شاد، متحد و موفق) 
نيست؛ بلكه نهادي ازهمپاشيده است كه تجربة چند دهه زندگي در قرن بيستم آمريكا بر او 
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روشن كرده است. هنرمند نمايشنامههاي شپارد هنرمند خالق آثار اصيل ادبيات و سينماي 
آمريكا نيست؛ بلكه شخصيتي است كه همچنان در جستوجوي هويت هنري خويش در 
منجالب نظام سرمايهداري دست و پا ميزند. شپارد تاريخ فرهنگ و ادبيات آمريكا را با 
نگرشي نقادانه از نو «مينگارد» و روشن ميكند كه اسطوره در عصر پسامدرن ديگر اسطوره 

اسطوره تبديل شده است.    نيست؛ بلكه به نقيضة آن يا ضد
  

7. نتيجهگيري  
تاريخنگاري پسامدرن ليندا هاچن تاريخ را مانند نظام نشانهاي فرهنگي، سرشار از نشانههايي 
خالي از معناي اوليه و آمادة كسب معناي جديد معرفي ميكند. در صورتبندي1 او، اسطوره 
يكي از اسناد تاريخ (نظامي نشانهاي) است كه از معناي اصلي/ اوليه تهي شده و معنايي جديد 
پذيرفته است؛ معنايي كه بيشتر نقيضهگون است؛ زيرا نقش اسطورة پسامدرن بهپرسش كشيدن 
و بازنگري گذشته است. گذشته باكمك اساطير جديد بيشتر بازنمايي ميشود تا وانمايي؛ 
درواقع بهنوعي مسئلهمند2 ميشود. روالن بارت به مطالعة دقيق اساطير جديد ميپردازد. بحث 
او اين است كه تاريخ معناي اسطوره را تعيين ميكند؛ بنابراين نميتوان آن را نشانهاي خارج از 
گفتمان تاريخي دانست. اساطير نقيضهوار دوران مدرن فقط نشانههايي نشانهشناسانه نيستند؛ 
بلكه داراي معناهاي سياسي، تاريخي و اجتماعياند. شايد بتوان گفت رويكرد هاچن بهنوعي 

صورتبندي دوبارة آراي بارت درزمينة داستان پسامدرن است.  
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