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چکیده
تاری نگاری عينی ،به تدبير دیگر ،عينيتگرایی در تاری نگاری و مس ئلة وجود مرجع واقدی در
عکاس ی به ظاهر پيوند آش کاری با هم ندارند ،چنانکه بيش تر جس تارهای مداص ر که دربارة نس بت
تاری و عکاس ی نگاش ته ش دهاند با توجه به تداری جدید از قابليت بازنمایی عکاس ی و بدون توجه
صریح به جریانهای تاری نگاری نوشته شدهاند گرچه همگی در نقد بازنمایی عکاسانه به آ ار روالن
بارت و دیگر هم عص رانش ،به عنوان متون کالس يک این حوزه ،ارجاع دادهاند .اما نکتهای که کمتر
بدان پرداخته ش ده اس ت آن اس ت که توجه بارت به مس ئلة مرجع در عکاس ی فراتر از س اختارگرایی
ص رف اس ت و بازخوانی آراء بارت در دو حوزة به ظاهر متفاوت تاری نگاری و عکاس ی نش ان میدهد
که نگرش انتقادی او به س نت تاری نگاری عينی در تمام مس ير فکریاش ،از س اختارگرایی تا
پساساختارگرایی ،در حوزههای مختل از جمله عکاسی حاضر بوده است .به عبارت دیگر ،آنچه بارت
در واکاوی مسئلة مرجع در عکاسی جستتو میکند در اصل همان مسئلة تاری نگاری عينی و نسبت
آن با واقديت اس ت ،همان واقديتی که از نگاه او قابل بازنمایی نيس ت .بارت ،که در واکاوی س اختار
روایتهای تاریخی بر امکان عينیگرایی در تاری نگاری تردیدهای جدی وارد میکند ،در جس تتو
برای یافتن مرجع عک ها در حوزة نش انهش ناس ی ،اس طورة ععک مس اوی با واقديت اس ت .را به
چالش میکش د و بدین ترتيب رویکرد واقعگرایی را در تاری و عکاس ی از منظر نش انهش ناس ی به
پرسش میگيرد.
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واژگان کلیدی :تاری نگاری ،اسطوره ،مرجع ،نشانهشناسی ،عکاسی ،روالن بارت.
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مقدمه
گفتار تاریخی چه نس بتی با واقديت دارد؟ آیا روایت تاریخی امکان بازنمایی واقديت
بيرونی را دارد؟ آیا عکاسی به عنوان یکی از مظاهر تمدن امروزین برشی از همان واقديت
بيرونی اس ت که تاری نگاری عينی بدان نظر دارد؟ چه نس بتی ميان عکاس ی و تاری
میتوان برقرار کرد؟ این پرس شه ا از منظر نظری هپردازان ت اری نگ اری و طرف داران
نظریههای واقعگرا در عکاس ی از جمله روالن بارت در وجهی اش تراک دارند و آن اینکه
تاری و عکاسی هر دو در نسبت با چيزی که واقديت نام دارد ،مدنا مییابند.
در قرن بيس تم نگرش انتقادی بر واقعگرایی تاریخی وارد ش د که با انتقاد از جامده و
فرهن گ م درن پيوس تگی داش ت .مق دم ات این رویکرد ت ازه پيش تر ب ا مکت ب آن ال،1
جامدهش ناس ی دورکيم ،2فلس فه نيچه 3و مهمتر از همة زبانش ناس ی فردینان دو س وس ور و
نویس ندگان پس اس اختارگرا و پيش گامان نقد نو ادبی در نش ریه تل کل 4فراهم آورده ش ده
بود.
نظریهپردازان ادبی متأ ر از فردینان دوس وس ور زبان را نظامی خودبس نده دانس تند و
اعالم کردند که واقديت بهوس يلة زبان برس اخته میش ود .این رویکرد را بارت ،پل دومان،
هيدن وایت ،ژاک دریدا و ژان فرانس وا ليوتار ادامه دادند .از نگاه آنها تاری هيچ ارجاعی
به واقديتی خارج از متن خود ندارد .هر چن د خود تاری دانان چنين نگرش ی را به تم امی
نپذیرفتند و بر این باور باقی ماندند که مورخان باید برای رس يدن به نگرش حقيقی درباره
گذشته دیدگاه متدادلتری در پيش گيرند (ایگرس.)139 ،12-10 :1396 ،
بارت عدم تمایز بين حقيقت و داستان را در نظریه زبان سوسور بازشناخت .سوسور از
س ویی زبان را نظامی بس ته و مس تقل با س اختاری نحوی میداند و از س وی دیگر میگوید
زبان ابزاری برای انتقال مدنا و واحدهای مدنایی نيس ت بلکه این مدناس ت که تابع زبان
اس ت .این ایده که به نوعی تلقی س اختارگرایانه از جامده و تاری نيز هس ت ،در اص ل بر
این نکته تأکيد میکند که حرکت انس ان درون چارچو س اختارها از جمله س اختارهای
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زبانی رخ میدهد ،س اختارهایی که نه تنها به وس يلة انس ان تديين نمیش وند ،بلکه آنها
هس تند که فکر و عمل او را تدين میبخش ند .بارت متأ ر از نظریه زبان س وس ور چنين
نتيته میگيرد که از آنجا که متنها بر واقديت داللت ندارند ،تفاوتی بين حقيقت و قص ه
وجود ندارد ( ایگرس.)168 :1396 ،
از نگ اه ب ارت مفهوم واقدي ت در متون ت اریخی همواره مدن ایی اس ت ک ه ص ورت
آش کاری ندارد و در پش ت برتری ظاهری مص داق پناه گرفته اس ت .او این نهانش دگی
واقديت را در مص ادیقی از تمدن امروزی از جمله عک ها و فيلمهای مس تند نيز مییابد
و آن را عا ر واقديت .نام مینهد و امکان بازنمایی واقديت در ادبيات ،تاری و عکاس ی را
به موازات هم به پرسش میگيرد .او تالش در جهت نمایش واقديتی خاص را از مصادیق
اس طورهس ازی در زمان حاض ر مینامد .نزد او ععک مس اوی با واقديت اس ت .نيز از
همين منظر باوری اس طورهای نزد عموم اس ت و میکوش د آن را اس طورهزدایی کند .بارت
در گام بددی اس ت که بر مس ئله مرجع در عکاس ی متمرکز میش ود .در جس تار عپيام
عک  .به وجود مرجدی حقيقی در عکاس ی آگاه میش ود و عکاس ی را پيامی بدون رمز
مدرفی میکند و بر وجود حقيقی ناواقديت عک در زمان حال ص حه میگذارد و ماهيت
عک را به مثابه گذش تهای تاریخی وص میکند .هدف مقاله حاض ر آن اس ت که
نگرش بارت به عک به مثابة متن را درآ ار متنوع و به ظاهر ناسازگار او در موضوعاتی
چون تاری نگاری ،اس طورهش ناس ی و عکاس ی از س اختارگرایی تا پس اس اختارگرایی واکاوی
کند تا از این مس ير وجود نگرش تاری نگارانه او به همه موض وعات مورد توجهاش را
ا بات و از نو صورتبندی کند.
گفتار تاریخی
نوآوری بارت در درک و تبيين س اختار متون تاریخی ،کنار نهادن تمایز روایت خيالی
و روایت واقدی بود ،تمایزی که از ابداعات ارس طو بود و تا پيش از این نزد همه پذیرفته
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بود .ب ارت ب ا عبور از این ب اور مقبول ت اری را از حوزه علم دور کرد و ب ه ادبي ات نزدی ک
س اخ ت (ن ک :ایگرس 139 ،12-10 :1396 ،ن ک :ب ارت .)83 :1373 ،از نظر او روای ت
تاریخی تف اوت آش ک اری با روایت داس ت انی /خي الی ن دارد و هر دو بر مبن ای روایت بن ا
شدهاند (.)Clark, 2004: 96
ب ارت در جس ت ار عگفت ار ت اریخی .ک ه ب ه س ال  1967نگ اش ت ه اس ت ،از منظر
نش انهش ناس ی به واکاوی گونههای متددد روایت تاریخی میپردازد .او ادعای واقعگرایی
عينی نزد مورخان را به چالش میگيرد و در مقام منتقد ،گذش ته تاری نگاری عينی را به
وس يل ه پ دی دههای نوظهوری چون عک اس ی ،گزارشه ای خبری و ذيره ب ه زم ان ح ال
میآورد و ب ه رذم ت أکي دی ک ه بر ع دم امک ان ب ازنم ایی واقدي ت در زب ان دارد ب ه مورخ ان
عينیگرا توص يه میکند که از عکاس ی به عنوان مدتزة بازنمایی در عص ر حاض ر بهره
گيرند.
بارت گفتار تاریخی را ص ورتی از ش رح و بس ط ایدئولوژی میبيند .از این منظر مورخ
س اختار زبان را به گونهای ش کل میدهد تا مدنای ذایب را دربرگيرد .بارت واقديت را
وجودی زبانی میداند و به مورخانی که خود را در حوزهای فرازبانی در نس بت با واقديت
میبينن د انتق اد میکن د .از نظر او در چنين گفت اری گونهای اقت دار وجود دارد که مقبوليت
توص ي های مورخ را به خواننده تحميل میکند ( .)Clark, 2004: 96بارت با اس تناد
به متون گوناگون تاریخی و تمایز ميان زمان تاریخی و زمان تالي کتا تاریخی نتيته
میگيرد که گفتار تاریخی گفتاری خطی نيست و بر احتمال ویژگی فرادستوری 5آن اشاره
دارد (بارت.)85 :1373 ،
بارت گزارش تاریخی به مثابه روایت واقدی را در کنار روایت افس انهای چون روایتی
خيالی قرار میدهد و بدین ترتيب تاری را به اسطوره پيوند میزند .او مدنای مرتبه دوم را
که در اسطورهها یافته است به گفتار تاریخی تدميم میدهد:
یکی دیگر از خص ایص اص لی گفتار تاریخی آن اس ت که واحدهای

278

حکم

ت و فلسفه  ،سال  ،15شمارة  ،59پایيز 1398

درونم ای های گفت ار ب ه س طح ردهه ا و زنتيرهه ای برتر وارد میش ون د.
بررس یهای مقدماتی نش ان میدهد که این ردهها همان ردههایاند که در
روایتهای افسانهای نيز به چشم میخورند .چنين ردهای تمامی آن بخش
از گفتار تاریخی را که متازا بر یک مفهوم تلویحی داللت دارد پوش ش
میدهد .برای مث ال توص ي ميش ل ه از جامههای الوان ،ابت ذال نت ابت
دودمانی و آميختگی س بکهای مختل مدماری در اوایل قرن پانزدهم
همگی ح اکی از ی ک مفهوم واح د یدنی فروپ اش ی اخالقی اواخر قرون
وس طی اس ت .اجزاء و عناص ر این رده ،عنمایه.ها به مفهوم مورد نظر
پيرس یا به بيانی دقيقتر عنشانهها .هستند (بارت.)91 :1373 ،
بارت تالش مورخ برای کنارهگيری از متن را روش ی میداند که مؤل از طریق آن
میکوش د چنين بنمایاند که عگویی این تاری اس ت که از خویش س خن میگوید . .و به
کنایه به عبارت ع مدص وميت تاری  6.از فوس تل دو کوالنژ 7ارجاع میدهد ( Clark,
 .)2004: 96به باور بارت مورخ با انتخا این روش س وژه ش ناس نده را حذف نمیکند
بلکه تنها عنقا عينيت .را جایگزین عنقا انس انی .میکند ،به عبارت دیگر رهن به
س وژهای عينی بدل میش ود .از نظر بارت مورخ با حذف نش انة راوی میخواهد بگوید که
این خود مراجع و منابع هس تند که س خن میگویند .بارت آن را نوعی افس انهپردازی
میداند و آن را عتوهم ارجاعی 8.می نامد .بارت یادآور میش ود که چنين ش يوهای خاص
گفت ار ت اریخی نبوده اس ت و پيش از این نيز نویس ن دگ ان دوره رئ اليس م برای ا ب ات
عينیگراییش ان از رکر عمن .دوری میکردن د .ب ارت در نه ای ت امک ان عينیگرایی ب ه
وس يله مورخ را با اس تناد به علم روانش ناس ی چنين مردود اعالم میکند :عامروز میدانيم
که ذيبت هر نشانه یا دال خود حائز داللت و مدناست( .بارت.)88-87 :1373 ،
از نگ اه ب ارت گفت ار ت اریخی همچون دیگر گفت اره ایی ک ه م دعی واقعگراییان د،
س اخت اری دوالی ه دارد و در حقيق ت یکی در ری ل دیگری قرار میگيرد .ب ه عب ارت دیگر
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عواقديت .در تاری عينی مدنایی اس ت که در پ س لطه ظاهری مص داق پنهان ش ده
9
است (بارت .)94-93 :1373 ،او این مقولة تازه و ذير قابل صورتبندی را ع ا ر واقديت.
مین ام د و آن را گفت اری ت اریخی میدان د ک ه ب ا پوش ان دن ی ا پنه ان کردن واقدي ت پ دید
میآی د و ت أکي د میکن د ک ه خود پوش ان دن مدن ا ،یدنی ذيب ت واقدي ت ،هم انق در مهم و
مدنادار اس ت که حض ور آن و دقيقاً همين مدنای واقديت مخفی اس ت که ویژگی خاص
گفتار تاریخی اس ت یدنی توجه به واقديتی که ذير مس تقيم و با واس طه بر واقديت داللت
میکن د :عگفت ار ت اریخی از واقدي ت تبدي ت نمیکن د ،تنه ا بر آن دالل ت میکن د در ج ای
جای گفتار تاریخی یک حکم مس تمراً تص دیق میش ود :این یا آن واقده روی داده اس ت.
اما مدنایی که افاده میش ود ص رفاً آن اس ت که فردی مدعی تص دیق این حکم اس ت( .
بارت.)94 :1373 ،
او نتيت ه می گيرد ک ه ویژگی ش اخص گفت ار ت اریخی ک ه آن را از انواع دیگر گفت ار
متمایز میکند ،وجود پارادوکس يکال حقایق اس ت .عاز نظر زبانی عحقایق .به عنوان
جزیی از گفت ار وجود دارن د ،ولی م ا ب ه گون های وانمود میکنيم ک ه گویی آنه ا ص رف اً
ب ازتولي د عچيزی .در مرتب ه و س طحی دیگر از هس تی (و ی ا ب ه کالم دیگر در نوعی
عواقديت .فراس اختاریاند .و نکته مهم آنکه عگفتار تاریخی یگانه گفتاری اس ت که به
مص داقی عبيرون .از خود اش اره دارد مص داقی که در واقع هرگز نمیتوان آن را فراچنگ
آورد .پ هنوز این پرسش فراروی ماست که :جایگاه عواقديت .در ساختار گفتار تاریخی
کتاس ت؟(.بارت .)94-93 :1373 ،بارت بدین ترتيب امکان تاری نگاری عينی و بازنمود
واقديت بيرونی را به چالش میکشد.
ب ارت برای حکمی ک ه گفت ار ت اریخی درب ارة وقوع روی دادی میده د ،اهميتی ت اریخی
قائل میش ود .اما میکوش د مخاطب را به تحوالت مداص ر و پدیدههای نوظهوری چون
عکاس ی ،موزههای تاریخی ،رش د رمانهای واقعگرا ،خاطرهنویس ی و توليد فيلمهای
مس تند ،متوجه کند .او با اش اره به تحوالت مذکور در جهان مداص ر بر این نکته تأکيد
میکن د ک ه ع اکنون تم دن م ا از وجوه گون اگون ب ه هم ان عا ر واقدي ت .یدنی واقدي ت
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پنهان ش ده مدطوف اس ت و در رأس همة این تحوالت عکاس ی قرار دارد ..او امتياز
عکاس ی را توانایی انتقال این مدنای مض اع میداندکه آنچه دوربين بت کرده اس ت به
راس تی در گذش ته اتفاق افتاده اس ت .از نگاه بارت عک به نوعی عص ندوقچة اش ياء
متبرک و دنيوی .ماس ت با این تفاوت که این ص ندوق دیگر مدنای مقدس خود را از
دس ت داده و تنها گواهی زنده اس ت بر آنچه زمانی بوده اس ت و اکنون مرده اس ت .بارت
در ادامه بر این نکته تأکيد میکند که وقتی به این امر آگاهی داریم که عواقديت .چيزی
جز عمدن ا( .م دلول/نش ان ه) نيس ت ،آنگ اه تق دسزدایی عک از چيزه ایی ک ه از مي ان
رفتهاند ،خود به نوعی واقديت را به تباهی و ویرانی میکش اند .بدین ترتيب واقديتی که به
مدنا بدل ش ده اس ت بر اس اس نيازهای علم تاری قابل تبدیل و تغيير میش ود (بارت،
.)94-95 :1373
بارت که بين رشد تاریخی رمانهای رئاليستی از جمله رمانهای فلوبر و تسلط تاری
عينی پيون دهایی میبين د ،با توجه دادن مورخان به پ دیدههای مد اص ر چون عک اس ی،
گزارشهای خبری ،نمایش گاههای اش ياء عتيقه و ص ندت توریس م میکوش د آنان را ترذيب
کند که در پژوهشهایش ان از امکانات زیباییش ناس انه و ذرورآفرین بازنمایی در آن زمان
یدنی عک ها ،فيلمهای مس تن د و ذيره بهره برند (  .)Clark, 2004: 97به عب ارت
دیگر اس تدالل او بر این مبناس ت که همانطور که رمانهای فلوبر با وص زبانی وقایع
میکوش يدند تص ویری نزدیک به واقديت ارائه دهند ،اکنون عکاس ی ،فيلمهای مس تند و
ذيره برشی از واقديتی در گذشته ارائه میدهند که به کار مورخان خواهد آمد ،هر چند که
در نهایت واقديت ذير قابل بازنمایی است.
بارت در ادامه تردید خود به امکان بازنمایی واقديت را در ارتباط با تاری روایت تبيين
میکند .او مینویس د که س اختار روایت به واس طه اس طوره و حماس ههای نخس تين به واقع
از بطن افس انه برآمد و تکامل یافت ولی به موازات این تکامل روایت به نش انه و گواهی
از واقديت نيز بدل ش د .از نظر او اما در تاری نگاری مداص ر نقش روایت کمرنگ ش ده و
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کمتر به وقایعنگاری میپردازد .اکنون آنچه در مرکز توجه اس ت س اختارهای روایت
هس تند که در واقع نوعی چرخش ایدئولوژِکی اس ت .بارت بحث خود را در روایتهای
تاریخی چنين پایان میدهد :عروایت تاریخی رو به زوال اس ت و از این پ مديار تاری
اساساً فهمپذیری است ،نه واقديت ( .بارت.)95 :1373 ،
بارت تقریباً به همان س بک و س ياقی که در جس تار عگفتار تاریخی .امکان بازنمایی
واقديت در زبان را مردود اعالم میکند ،در متموعه مقاالت اس طورهش ناس یها نيز از
منظری دیگر که امروز آن را به رویکر مطالدات فرهنگی نزد بارت میش ناس يم ،میکوش د
واقديت پنهان از نظر را در زندگی روزمره بيابد و از آنها راززدایی کند .بدین ترتيب نگرش
تاریخی او از وجوه متددد به مفهوم اسطوره از نگاه او نزدیک است.
اسطوره و تاریخ
نقد ایدئولوژِکی که بارت در واکاوی انواع گفتار تاریخی به کار گرفته بود در متموعه
مقاالت اسطوره شناسی ها )1957( 10با تدری خاص او از مفهوم اسطوره صورت دیگری
ب ه خود می گيرد .ام ا همچن ان نگرش انتق ادی ب ارت ب ه ب اور عمدص ومي ت ت اری  .در آن
مس تتر اس ت .نقد او در این متموعه مقاالت بر اس طورههای امروزین متمرکز اس ت،
اس اطيری که با داللتهای ض منی خود بر واقديت س رپوش میگذارند و س بب میش وند
ت اری ب ه مث اب ه حقيقتی بیزم ان و بیمک ان و ج اودان جلوه کن د .او این ب اور ع ام ک ه
ععک مس اوی با واقديت اس ت .را یکی از مص ادیق اس طورههای امروزی میداند و آن
را در جستارهای متددد به پرسش میگيرد.
بارت در متموعة مقاالت اس طورهش ناس یها ،گونهای دیگر از گفتار را تبيين میکند و
آنرا اس طوره مینامد .مدنایی که او از واژة اس طوره مراد میکند ورای تداری مرس وم این
واژه اس ت .او که به کارکرد واژهها توجه دارد ،با گذر از مفاهيم متددد و آش نای برآمده از
واژة اسطوره بر وجه پيامرسان اسطوره تأکيد میکند .از نظر بارت اسطوره نظامی ارتباطی
است که پيامی را میرساند و به وسيلة شيوة بيان آن تدری میشود .عاسطوره یک گفتار
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اس ت .بدین مدنا که محص ول گفتار(پارول) اس ت و نه س اختار زبان(النگ) (بارت:1394 ،
 11 .)30به بيان بارت در س طح داللت انویه اس ت که اس طوره پدید میآید .اس طورهها
بدین س بب که بر خالف زبان بر مبنای نش انههای از پيش موجود عمل میکنند ،یک
نظام نش انهش ناختی مرتبه دوم هس تند .عآنچه در نظام مرتبه اول یک نش انه بوده در نظام
مرتبه دوم صرفا یک دال میشود.)Barthes, 1976: 114( .
نقد جدی بارت بر کارکرد امروزین اسطورهها به موجب آن است که این اساطير تازه
ت اری را ب ه مث اب ه حقيقتی بیزم ان ،بیمک ان و ج اودان جلوه میدهن د .برای نمون ه
ای دئولوژی ح اکم خود را ب هوس يآ اس اطير امروز بي ان و تحمي ل میکن د .از وج ة دیگر
اس طورههای امروزین عناص ر فرهنگی را چنان می نمایاند که گویی باید بی چون و چرا و
بهص ورت طبيدی پذیرفته ش وند .به عبارت دیگر عاس طوره س بب میش ود رفتارها ،باورها،
ارزشه ای فرهنگی و ت اریخی ک امالً طبيدی ،ع ادی ،خودآگ اه ،ج اودان و مط ابق ب ا عق ل
س ليم ب ه نظر آین د( .چن دلر .)217-216 :1387 ،روش انتق ادی ک ه ب ارت در متموع ة
مقاالت اس طورهش ناس یها به کار میگيرد ادامة نقد فرهنگ بورژوایی در کتا دیگرش
به نام درجة ص فر نوش تار 12اس ت .با این تفاوت که در آنتا بر نوش تار به مثابه دال اس طورة
ادبی تاکيد ش ده اس ت (بارت )62 :1394 ،و نقد او بر طبيدی جلوه دادن تاری در ادبيات
بورژوایی اس ت و در اینتا وجوه گوناگون فرهنگ فرانس ه را در نظر دارد و در تالش اس ت
از آنه ا اس طورهزدایی کن د .ب ارت در س طح زن دگی روزمره در جس تتوی مدن ای
نش انههاس ت ،عناص ر فرهنگی را اس طورههای امروزین مینامد و میکوش د با کش نظام
نشانهشناسانة این اسطورهها از آن ها اسطورهزدایی کند .برای بارت عک ها نيز جزئی از
عناص ر فرهنگی پيرامونش هس تند و میکوش د با س اختارش کنی باورهای عموم دربارة
عکاسی از آن راززدایی کند و از تأ ير اسطورهای عک برابر با واقديت است ،بکاهد.
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اسطورة «عکس مساویِ واقعیت»
از نگاه بارت آنچه در اختيار اسطوره است بهویژه در فرهنگ عامه تنها پيام نوشتاری
نيست بلکه عکاسی ،سينما ،گزارشنویسی ،ورزش ،نمایش و تبليغات همگی میتوانند در
خدمت گفتار اسطورهای قرار گيرند (بارت .)31 :1394 ،او اسطورههای امروزین را در همه
جا جس تتو میکند ،از جمله در عک ها و تص اویری که در همه جا پراکندهاند .یکی از
متموعه مقاالت اس طورهش ناس یها دربارة نمایش گاه عکس ی با نام عخانوادة بزرگ بش ر.
در پاری نوشته شده است .این نمایشگاه یکی از مهمترین نمایشگاههای عک در دورة
خود بوده اس ت که گروهی از برجس تهترین عکاس ان دنيا عک هایی از مردمان س راس ر
دني ا ب ا نژاد و فرهن گه ای مختل را گرد آورده بودن د .ب ارت بر چنين نم ایش ی خرده
میگيرد چون از نظر او بر نمایش ص وری فرهنگهای بش ری یدنی تفاوت های س طحی
چون پوس ت و مو بنا ش ده اس ت و از تمایزهای تاریخی و فرهنگی آنها چش م پوش يده
اس ت .نقد او بر نگرش ی اس ت که انس انها را در قالبی بی زمان و مکان مینمایاند و چه
بس ا راذب اس ت آنها را جاودان ،همچون اس طوره به مدنای کهن آن ببيند .این نوع نگاه
تأیيد نگرش س لطهجویانه اربابان اس ت که اینبار در قالب اس طورهای عک برای طبيدی
جلوه دادن تفاوتها و تبديضها میکوش د :ع این نوع اسطورهسازی سبب میشود عناصر
ناهمگون و چه بس ا متض ادی که طبقات و قش رهای متفاوت جامده را ش کل میدهند،
طبيدی انگاش ته ش وند و در اص ل هدفی اس ت که س لطهجویان بر جامده دنبال میکنند.
( .)Barthes, 1976: 100-102نگاه بارت در اینتا آشکارا به تفکر مارکسيستی اشاره
دارد ،مبنی بر اینکه فرهنگ هر جامده نمایشگر ایدئولوژی حاکم بر آن جامده است.
بارت با درک اختياری بودن نشانه نزد سوسور ،همواره از همسانگيری زبان و واقديت
انتقاد میکرد در اس طورهش ناس یها و ا ر دیگرش نظام مد 13بر این نکته تأکيد میکند که
مرجع نش انهها و نظامهای نش انهای هرگز طبيدی نيس تند بلکه قراردادی و فرهنگی
هس تند .بدین س بب مرجع همواره در جایی اس ت که به باور نمیآید ( Allen, 2003:
 .)119او از همين منظر به کرات اس طورة عک مس اوی با واقديت اس ت را به پرس ش
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میگيرد و میگوید مردم با این گفته که دوربين دروغ نمیگوید ،اس طورة عام دیگری می
سازند .استدالل او بر این مبنا است که دقيقاً با بهرهگيری از داللت صریح در عک است
که ایدئولوژی حاکم خود را طبيدی جلوه میدهد (.)Allen, 2003: 37-38
او در جس تار عاس طوره ،امروز .برای تبيين و انتقاد از اس طورة عک برابر با واقديت
اس ت ،به عکس ی از روی جلد متلة پاری ماچ 14ارجاع می دهد .عکس ی که بارت به آن
توجه میکند جوان س ياهپوس تی با لباس نظامی را نش ان میدهد که در حال س الم نظامی
است و گویا به پرچم فرانسه خيره شده است .عک به ظاهر بازنمایی واقعگرایانه از یک
س رباز اس ت .اما به زعم بارت گویی این تص ویر به چيزی بيش از رمزگان تص ویر اش اره
دارد و مدنای دیگری هم در آن پنهان اس ت .مدنایی بدین مض مون :عفرانس ه یک
امپراطوری بزرگ اس ت ،همه فرزندانش با هر رنگ پوس تی وفادارانه در زیر پرچم آن
خدمت میکنند .)Allen, 2003: 116( .بارت پيام اس طوره را چنين دریافت میکند
که بين دال(س رباز س ياهپوس تی که به پرچم فرانس ه ادای احترام می کند) و مدلول
(عظمت فرانس ه یا ميهن دوس تی فرانس وی) تفاوتی وجود ندارد .طبق این دریافت ،چنين
پيامی به رمزگش ایی ،تفس ير یا رمززدایی نياز ندارد چون نش انه در عک جوان نظامی
س ياهپوس ت از پيش وجود دارد .اس طوره این نش انه را گرفته و به دالی برای یک مدلول
دیگر تبدیل میکند .به عبارت دیگر آنچه در نظام مرتبه اول یک نش انه بوده در نظام
مرتبه دوم ص رفاً یک دال می ش ود .)Allen, 2003: 114( .بارت برای روش ن ش دن
مفهوم فوق به عکس ی دیگر در روزنامه از تش ييع جنازة ملکة انگلي ارجاع میدهد .او
جمديت تماش اگران را که منتظر دیدن تابوت ملکة مادر هس تند یک نش انة مرتبة اول
میداند .دال ،تصویر اجتماع است و مدلول ،جماعت منتظر تودیع با جنازة ملکة مادر است
و نش انه ،گزارش خبری این واقده اس ت که میتواند با چنين عبارتی بيان ش ود :عجمديت
بس ياری برای وداع با جنازة ملکة مادر س اعتها ص بس تهاند ..بدین ترتيب اس طوره
مدناهای مرتبة اول را ربوده و آن را به مدناهای مرتبة دوم یا آنچه بارت داللت (نش انه
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اسطورهای) 15مینامد بدل میکند (.)Allen, 2003: 44
مرج عکس و تاریخ
نس بت تاری نگاری و عکاس ی در جس تارهای دیگر بارت که کمی پيش تر از جس تار
عگفتار تاریخی .نگاش ته ش ده نيز وجود دارد .بارت در جس تارهای عپيام عک )1961( .
و عبالذ ت تص ویر )1964( .نيز از عک اس ی ب ه مث اب ة گفت اری ت اریخی ی اد میکن د و
میکوش د برای عک نيز س اختاری ش بيه به س اختار متون در نظر گيرد و نس بت آن را با
واقديت (مص داق) از این منظر واکاوی کند .او س رانتام تفاوت آش کار زبان گفتار با زبان
عک را در مرجع واقدی عک ها مییابد.
هدف بارت از واکاوی نش انهش ناس انه عک ها در اص ل پيدا کردن قواعدی منطبق با
زبان در رس انهای به نام عکاس ی اس ت .در جس تار عپيام عک  .نخس ت س اختار عک را
جزئی از س اختار متن میبيند .از نظر او عک چاپ ش ده در روزنامه به موازات متن،
ش رح عک ها ،ص فحهآرایی و حتی نام نش ریه دیده میش ود و بدین ترتيب متموعهای از
پيامها به ص ورت هم زمان منتقل میش وند و همة آنچه در کنار عک به چاپ میرس ند،
در رمزگشایی عک ها به کار میآیند .او حتی ارسال و دریافت پيام از چنين عکسی را در
بس تر فرهنگی و جامده ش ناختی تفس ير میکند .برای مثال تأکيد میکند که جهتگيری
س ياس ی روزنامهای خاص در تفس ير پيام نزد مخاطب مؤ ر اس ت .اگر چاپ عکس ی خاص
در روزنامهای محافظهکار مدنایی خاص داش ته باش د ،چاپ همان عک در روزنامهای
کمونيس تی مدن ایی دیگر خواهد یافت .بارت بر این نکت ه آگاهی دارد که با وجود آنکه
عک و ش رح عک در کنار هم چاپ میش وند ولی دو س اختار متزا از هم دارند .ش رح
عک س اختاری زبانی و خود عک س اختاری ناش ناخته دارد (Barthes, 1977:16-
 .) 17بارت میکوش د بحث خود را بر پایة تحليل س اختار مس تقل و یگانة عک ادامه
دهد و نس بت محتوای عک با واقديت بيرونی(مرجع) را واکاوی کند و با این پرس ش
آذ از میکن د ک ه پي ام عک چگون ه م اهيتی دارد و عک چ ه چيزی را انتق ال میده د.
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بارت پيام عک را با پيامهای متن بنياد مقایس ه میکند و اس تدالل میکند که پيامهای
متن بنياد بر نوعی تطابق بين نشانهها و مرجع آنها متکیاند در حالیکه تصویر عکاسانه
خود واقدي ت را هرچن د ب ا مح دودیته ایی انتق ال میده د .آنچ ه او مح دودیته ای عک
مینامد ش امل نس بت چيزها با یکدیگر ،ژرفنمایی و رنگها (بهویژه در عک های س ياه
و س فيد) اس ت اما تأکيد میکند که این نوع کاس تیها به مدنای کس ر در ریاض ی نيس ت و
برای گذر از واقديت به عکس ی از آن الزم نيس ت واقديت را به عناص ر و اجزایی تتزیه
کنيم و از آنها نش انههایی به تمامی متفاوت از ش یء بازنمایی ش ده بس ازیم .در واقع ميان
شیء و تصویری از آن به فاصلهای به نام رمزگان نياز نيست .او میافزاید بیتردید تصویر
بازنمایی خود واقديت نيس ت اما ش کی هم نداریم که ش باهت تقریباً کاملی با آن دارد و
همين کمال همانندی اس ت که نزد عموم مش خص ه عک اس ت .او س رانتام به این
دریافت مهم از پيام تص ویر عکاس انه میرس د که عبا پيدایش عکاس ی ،انقالبی در تاری
نش انههای انس انی پدید آمده ،چون عک پيامی پيوس ته ایتاد میکند .عک آنچه را
انتقال میدهد ،فرو میکاهد اما در آن دگرگونی ایتاد نمیکند و چنين نتيته میگيرد که
پي ام عک ی ک پي ام پيوس ت اری اس ت ی ا ب ه بي انی دیگر عپي ام ب دون رمز اس ت.
(.)Barthes, 1977: 17
چندلر ( )242-241 :1387تص ریح میکند عبارت ععک پيامی بدون رمز اس ت.
گاه به درستی درک نشده است و برای فهم این عبارت به مقاله دیگری از بارت با عنوان
عبالذت تص ویر )1964( .ارجاع میدهد .بارت در این مقاله از رمز آنالوگ (مش ابه) به
عنوان ویژگی پيوس تة رس انه نام میبرد و این پرس ش را مطرح میکند آیا درک یک رمز
آنالوگ در مقابل رمز دیتيتال امکانپذیر اس ت؟ در حالیکه در اینتا رابطة دال و مدلول
مانند زبان اختياری نيس ت .او بار دیگر تأکيد میکند که در عکاس ی هم تقليل مکانيکی و
هم مداخلة انس انی ص ورت میپذیرد .نقش انس ان در ایتاد عک که با انتخا موض وع،
قا بندی ،زاویة دید اپتيکی ،تنظيم فاص له ،نورپردازی ،فوکوس ،س رعت ش اتر ،ميزان
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نوردهی ،چاپ و نيز خالقيتهای فردی نشان داده میشوند و در اصل گویای داللتهای
ض منی هس تند .با وجود این عکاس ی همچون رمزگان قواعدی ندارد که باعث دگرگونی
ش وند ،رابطة مدلولها با دالها نوعی تغيير ش کل به حس ا نمیآید بلکه باید آن را به
عنوان ع بت .تلقی کرد او با اش اره به طبيدت نمایهای رس انه مدتقد اس ت که تص ویر
عبهطور مکانيکی بت میش ود .و بدین ترتيب اس طوره ععينيت .خود را تقویت میکند.
عک اس ی بر خالف طراحی ی ا نق اش ی ،هم ه چيز را ب از تولي د میکن د :عبرای حرک ت از
واقديت به عک ني ازی به تقس يم این واقديت به واحدهای آن و تلقی هر کدام از این
واحدها به عنوان یک نش انه نيس ت .عک ها متفاوت با ابژه خود با مخاطب ارتباط برقرار
میکنند قرار دادن ...یک رمز ميان ش یء و تص ویرش ض رورتی ندارد ..او نتيته میگيرد
که تص اویر را نمیتوان به کلمات تقليل داد .با وجود این عهر نش انه را میتوان یک رمز
پنداش ت .و در یک س طح باالتر از س طح ملفوظِ داللت مس تقيم میتوان یک رمز ض منی
تش خيص داد .از نظر بارت پيامی که از داللت ض منی عک ها دریافت میش ود با
اطالعات تاریخی و جامدهش ناختی مخاطب مدنا مییابد ،مدنایی ض منی که از نظر بارت
خواس ته یا ناخواس ته در قلمرو ایدئولوژی درک میش وند .به عبارت دیگر خوانش عک
بهواس طه رمز داللت ض منی ،هميش ه تاریخی اس ت و به به دانش خواننده وابس ته اس ت و
همچون یک زبان واقدی ،در ص ورتی که نش انههایش آموخته ش وند قابل فهم میش ود
(بارت .)199-196 :1393 ،بنابراین واض ح اس ت که اگر این گفته بارت را که ع عک ...
پيامی بدون رمز اس ت .بدین مض مون تدبير کنيم که هيچ رمزی در توليد یا خوانش
عک ها دخيل نيس ت ،یک س وء تدبير نس بت به بارت دچار ش دهایم .منظور او این بود که
تقلي ل عک به عواح دهای داللتیِ .بني ادی ممکن نيس ت .منحص ر کردن عک به
داللتهای مستقيم احتمال تبدیل شدن این داللت ها به اسطوره را تا حد زیادی افزایش
میدهد (چندلر.)243-242 :1387 ،
بارت در جس تار ع بالذت تص ویر .بحث خود را در مدنایابی عک ها ادامه میدهد و
بار دیگر خطر اسطورهسازی به وسيلة عک ها را یادآور میشود .از سویی در پی آن است
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ک ه نش ان ده د در عک اس ی ،ب هویژه در متموع ة عک ه ا پيون د رمزگ انه ا ب ا یک دیگر
عرص های بالذی همچون متن پدید میآورند تا مدانی پنهان را آش کار کنند و از س وی
دیگر نگرش اس طورهزدای خود را با تحليلی از عک یک آگهی تبليغاتی برای ش رکت
مواد ذذایی پانزانی ادامه میدهد .او بر تمایز بين داللت ص ریح و ض منی در این آگهی
تأکيد میکند و مینویسد این آگهی مصداق یا مرجع را ،پيام تصویر را که داللت صریحی
دارد ،در راس تای طبيدینمایی مدناهای فرهنگی و ایدئولوژیک خود مورد اس تفاده قرار
میدهد (.)Allen, 2003: 120
از نگاه بارت تص ویر دارای داللت ص ریح ،پيام نمادین را طبيدی جلوه میدهد .داللت
ض منی به ویژه در آگهیهای تبليغاتی چنان فریبندگی ایتاد میکنند که آن را مدص ومانه
و بی ذرض جلوه میدهد :عهرچند که پوس تر پانزانی آکنده از رمزگانها اس ت ،اما تا
زمانی که پيام زبانی(شرح عک ) کفایت کند ،در حد عکسی از آنجا استیِ طبيدی ابژهها
باقی میماند .از نگاه بارت فقدان رمزگان پيام را اندیشهزدایی میکند ،زیرا به نظر میرسد
در حال جای دادن نشانههای فرهنگ در دل طبيدت است( .بارت.)42-37 :1389 ،
مسئلة مرجع یا مصداق در عکاسی از نگاه نشانه شناسانه بارت که در ارتباط تنگاتنگ
با نظریات نقد ادبی و تاریخی اوس ت در بس تر آ ار س اختارگرای او تدری میش ود .اما آلن
در پژوهش جامدی که دربارة بارت نگاش ته اس ت ،روش ن س اخته اس ت که بارت در آ ار
بددیاش در دوره پس اس اختارگرایی نيز به گونهای دیگر این مس ئله را پی میگيرد و باز
هم آن را با مس ئلة تاری و تاری مندی پيوند میدهد .برای نمونه او در جس تارعمدنای
س وم :نکات پژوهش ی دربارة عکس هایی از آ ار آیزنش تاین )1970(16.از نش انهش ناس ی به
تمامی فاص له میگيرد و به رهيافتی نزدیک میش ود که در نگارش ا ر دیگرش به نام
 s/zبه کار گرفت و اینبار در عک ها عنص ری مییابد که مانند نوش تار در ادبيات
آوانگارد عمل کرده و در برابر زمان تقویمی میایستد و بدین ترتيب بيننده را درگير تدامل
لذتبخش ،آزادانه و بیانتها با دال و از اینرو درگير مدنازایی میکند ( Allen, 2003:
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 122-123بارت .)84-63 :1389 ،بارت بار دیگر مدنای س وم را به ص ورتی دیگر در
آخرین ا رش اتاق روش ن )1980(17میپرورد و آن را با واژه پونکتوم مش خص میکند و
بار دیگر مسئلة مرجع یا مصداق عک را محور بحث خود قرار میدهد.
اما نکتهای که در خوانش آ ار بارت دربارة عکاسی باید در نظر داشت آنست که او در
دوران عکاسی آنالوگ میزیست و با عکاسی دیتيتال و مسائل آن مواجه نشد .اکنون به
واسطة این تغيير بنيادی در عکاسی ،بسياری از باورهای رایج درباره مرجع واقدی عک ها
و نسبت آنها با تاری و واقديت به پرسش گرفته شدهاند .در جهان امروز پذیرفتن عک ها
به ویژه عک های قدیمی ،به عنوان سندی تاریخی خود به اسطورهای قابل راززدایی
تبدیل شده است و بيش از گذشته ضروری است که سندیت آن همچون اعتبار هر منبع
تاریخی دیگر به ا بات برسد و بر خالف باور عموم عهرگز نمیتوان از عک به عنوان
نقل قولی در داخل گيومه و یا پانوشتی بر متنی تاریخی استفاده کرد متن و عک در کنار
هم باید رازگشایی شوند .)Paschalidis, 2004: 36( .افزون بر این میدانيم که در
دنيای امروز ما اذلب به واقديت شبيه سازی شده واکنش نشان می دهيم و نه خود واقديت.
به عبارت دیگر امروزه عکاسی در بت قابل اعتماد واقديت ناکام است.ع هر اندازه که
عکاسی آنالوگ به بيننده امکان تتربه خود واقدی زمان ،مکان و طبيدت را میداد ،عکاسی
دیتيتال به ما درباره امکان بازنمایی واقديت هشدار میدهد .چرا که نزد همگان پذیرفته
است که تصویر دیتيتال بازتا آیينهوار جهان نيست بلکه ارجاع به انبوهی از دادههای
الکترونيک و فرمولهای ریاضی است که به واسطة آنها آنچه قرار است دیده شود،
تدری میشود .)Koepnick, 2004: 96- 98( .چنين نگاهی در اصل نگرش بارت
به عکاسی آنالوگ و باور به توق زمان به وسيله آن را به پرسش میگيرد .اکنون دیگر
نمیتوان گفت عک دیتيتال زمان را متوق میکند و تاری را در خاطره نگاه میدارد.
تصویر دیتيتال بيشتر بر فرایند پردازش و نه نتيته تأکيد دارد .در واقع عکاسی دیتيتال
مانند عکاسی آنالوگ جریان زمان را متوق نمیکند ،بلکه خالق تصویر را به اصالح و
تغيير فرا میخواند تا بدین ترتيب گذشته را دوباره صورتبندی کند و از خاطرههای عکاسانه
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دوران عکاسی آنالوگ فراتر رود .عاکنون مهمترین پرسش این نيست که چگونه عکاسی
آنالوگ یا دیتيتال بازنماییهای مختل از زمان دارند بلکه پرسش اصلی آن است که ما
چگونه تصاویری مدين را (چه آنالوگ و چه دیتيتال) در درون روایتهای بزرگتر تاری
و حافظه جای دهيم و چگونه از تصاویر برای پيوند گذشته و اکنون سود بریم.
(.)Koepnick, 2004:100-102
نتیجهگیری
تاری نگاری به مثابة علمی نظاممند برای بازنمایی عينی گذش ته (تاری نگاری عينی)
و عکاس ی به مثابة ابزاری برای بازنمایی واقديت عينی هر دو در س دة نوزدهم پدید آمدند.
بارت از نخس تين نظریهپردازانی اس ت که پيوندهای عکاس ی و تاری نگاری را مس تقيم یا
ذير مس تقيم آش کار س اخته اس ت و به گاه نوش تن درباره انواع گفتارهای تاریخی از امکان
عکاس ی در بازنمایی واقديت س خن گفته و بدین ترتيب ش أنی مدرفتش ناس انه برای
عکاس ی قائل ش ده اس ت .روش ی که آ ار بس يار متنوع بارت دربارة عکاس ی در ریل آن
گردآمدهاند ،نش انهش ناس ی اس ت و دیدگاهی که در پ پش ت همة این آ ار تکرار میش ود
نگرش نقادانة اوس ت که در بس ترتاریخی مدنا مییابد .به عبارت دیگر او در آ ار متنوعش،
در اص ل مس ير نقد ایدئولوژیکی را که با مارک ش کل گرفته بود به س وی نش انهش ناس ی
گردانده است.
بارت مفهوم واقديت در متون تاریخی را همواره مدنایی میداند که ص ورت آش کاری
ندارد و در پش ت برتری ظاهری مص داق پناه گرفته اس ت .او این نهانش دگی واقديت را
نوعی گفت ار ت اریخی میدان د ،آن را عا ر واقدي ت .ن ام مینه د و در مص ادیقی از تم دن
امروزی از جمل ه عک ه ا و فيلمه ای مس تن د میی اب د .او از عک اس ی ب ه عنوان اعت از
بازنمایی در عص ر حاض ر نام میبرد و آن را امکانی برای مورخان در نزدیک ش دن به
واقديت میداند .از نگاه او عکاس ی انقالبی در تاری نش انهش ناس ی پدید آورده اس ت و
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قدرت آن در س رش ت بیرمزگان آن اس ت .عک هرگز وهمی از حض ور نيس ت بلکه
واقديت آن در نس بت با گذش ته مدنا مییابد .وجود مرجع واقدی در عک ها بر خالف
متون اش اره به واقديتی اس ت که در آنجا وجود داش ته اس ت و عک بازنمایی برش ی از
واقديتی در گذش ته است .به عبارت دیگر عک س دی در برابر جریان تاری ایتاد میکند
و گذشته را به اکنون میآورد.
تفکر بارت که بر بنيانی نقادانه اس توار اس ت ،همواره به عدم امکان بازنمایی واقديت و
حتی دوری جس تن از تالش برای بازنمایی واقديتی مدين تأکيد دارد .واقديت از س ویی در
زبان ذير قابل بازنمایی است و از سویی دیگر اگر حکمی مبنی بر امکان بازنمایی واقديتی
خاص ص ادر ش ود ،احتمال اس طوره ش دن آن افزون میش ود که با نگرش انتقادی بارت و
مق ابل ة او ب ا هرگون ه پيش فرض مدص ومي ت در ت اری در تد ارض خواه د بود .از نگ اه او
بازنمایی بیطرفانة تاری چه در روایت تاریخی و چه در عک ها ممکن نيس ت و همواره
تحت س يطرة باورهای تاریخی و اس طورهای باقی میماند .به همين س بب اس ت که او در
آ ار بددی خود دربارة تاری و عکاس ی از س اختارگرایی فاص له میگيرد و به تدامل
ل ذتبخش ب ا هر متنی از جمل ه عک میپردازد و این روش را راه گریزی از ح اکمي ت
اراده انسانی میداند.
نقد آ ار بارت به دالیل گوناگون دش وار و حتی ذير ممکن مینماید .برجس تهترین
دليل آن اس ت که او خود س ختگيرترین منتقد آ ارش بود .به همين س بب اس ت که در
آ ارش به کرات با تغيير مس ير فکریاش و تبيين مس ئلهای خاص با رویکردهای گوناگون
مواجهيم .او نویسندهای قابل تقليد نيست .آ ار بارت پيرو ندارد اما به واسطة شوقی که در
دیگران ایتاد میکند تا روش خاص خود را در نقد بيابند ،همواره بس ياری را به بازخوانی
آ ارش فرا میخواند.
اما نکتهای که در آ ار بارت دربارة عکاسی قابل نقد و بررسی است آن است که او در
دوران عکاسی آنالوگ میزیست و با عکاسی دیتيتال و مسائل آن مواجه نش د .اکنون به
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واس طة این تغيير بنيادی در عکاس ی ،بس ياری از باورهای رایج درباره مرجع واقدی
عک ها و نسبت آنها با تاری و واقديت به پرسش گرفته شدهاند که گاه میتوانند نقدی
بر نگرش ب ارت نيز ب ه ش م ار آین د .برای مث ال کوش ش ب ارت در اس طورهزدایی از
عک هایی با مضمون سياسی بود و تالش او در جهت به پرسش کشيدن باور اسطورهای
ععک مس اوی با واقديت اس ت .بيش تر بر باورهای ایدئولوژیکی او اس توار بود ،اما به
عک ه ایی ک ه از نظر او ت اریخی ب ه ش م ار میرفتن د ب ه دی د اذم اض می نگریس ت و
کمابيش و محتاطانه آنها را به عنوان سندی مدتبر برای تاری نگاری میپذیرفت.
اما پژوهش گران مداص ر بر این باور هس تند که در جهان امروز پذیرش عک های
قدیمی به عنوان س ندی تاریخی خود اس طورهای قابل راز زدایی اس ت و باید س ندیت آن
مثل هر متن تاریخی دیگر از نو بررس ی ش ود .افزون بر این باید در نظر داش ت که امروزه
واکنش در برابر واقديت ش بيه س ازی ش ده مس ئله اص لی اس ت و نه خود واقديت .هر اندازه
که در گذش ته عکاس ی آنالوگ به بيننده امکان تتربه خود واقدی زمان ،مکان و طبيدت را
میداد ،عکاس ی دیتيتال به ما درباره امکان بازنمایی واقديت هش دار میدهد .به عبارت
دیگر امروزه عکاسی در بت قابل اعتماد واقديت ناکام است و آگاهيم که تصویر دیتيتال
بازتا آیينهوار جهان نيست .اکنون مس ئله اص لی چگونگی بازنمایی های مختل از زمان
به وس يله عکاس ی آنالوگ یا دیتيتال نيس ت بلکه مهم آن اس ت که ما چگونه این تص اویر
س اخته ش ده به وس يله عکاس ی آنالوگ یا دیتيتال را درون روایتهای بزرگتر تاری و
حافظه جای دهيم و به وسيله آنها گذشته و اکنون را به هم پيوند دهيم.
س خن آخر آنکه اگر عکاس ی برای بارت انقالبی نش انهش ناختی به ش مار میآمد چون
عک ها برخالف متون مرجدی واقدی داش تند ،اکنون با ورود به دوران عکاس ی دیتيتال
ب ای د ارع ان کرد ک ه ب هواس ط ة ج ا ب ه ج ایی مف اهيم فض ا ،زم ان و مک ان ب ا انقالبی
مدرفتش ناختی روبروئيم که ما را به س مت درک جهان از طریق تص اویری که احاطهمان
کردهاند میبرد .واقديت به س وی عتص اویر واقدی .چرخيده اس ت ،پدیدهای که در بطن
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مطالدات فرهنگی جدید قابل تبيين است.
پی نوشتها:
 .1مورخان آنال با ترکيب روشش ناس ی س اختارگرا ،اش کال پيچيده و فلس فی نظریه
اجتماعی و روشهای تتربی و آماری به بررس ی و ارزیابی تاری دراز مدت س اختارها
و چرخههای اجتماعی -اقتصادی کالن پرداختند (لوید.)271-270 :1387 ،
2. David Émile Durkheim

 .3نيچه ،مارک  ،فروید و اخالف پس ت مدرنش ان ،یدنی فوکو ،ليوتار ،دریدا و الکان نه
تنها بر به س نت تاریخیگری که به کمک آن مدنای گذش ته را درک میکنيم انتقاد
وارد میکنند بلکه به هر نوع تفس ير دیگری که قبول نداش ته باش د که تاری گذش ته
آن بهطور نس بی در گرو تاری حال آن قرار دارد ،بدبين و بیاعتماد هس تند ( نورری،
 .)295-294 :1387نيچ ه در دو ا رش ب ا ن امه ای زایش تراژدی( )1872و درب اره
س ودمن دی و ن اس ودمن دی ت اری برای زن دگی(  )1874امک ان پژوهش ت اریخی و
س ودمن دی آن را انک ار کرده بود .از نگ اه او وجود حقيقتی عينی (ابژکتيو) بی هيج
وابس تگی به رهنيت( س وبژکتيویته) اندیش مند ممکن نيس ت ( ایگرس-10 :1396 ،
 .)12بارت از نيچه ایدة ناس ودمندی پژوهش تاریخی به س بب عدم امکان وجود عينی
بدون وابستگی به سوژه را بر گرفت.
 . 4نش ریه ا رگذار تل کل  tel quellکه نام خود را از عنوان ا ری از پل والری گرفته بود
نظریه ادبی را از حوزه س اختارگرایی فراتر برد و به مرحلة پس اس اختارگرایی وارد کرد.
نظریة تل کل در قالب آ ار کریستوا ،بارت ،دریدا و دیگران با برداشتهای رادیکال از
زبان و نوش تار ،ارزشهای مدرن و س رمایهدارانة مص رف و مدنای ابت و اس توار را به
چالش میکشيد (.)Allen, 2003: 121
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5. paragrammatism
”6.“the chastity of History
7. Fustel de Coulanges
8. referential illusion
9. reality effect

 .10اس طورهش ناس یها از تا يرگذارترین آ ار بارت اس ت و در بردارندة مقاالتی اس ت که
بارت در س الهای  1954تا  1956هر ماه در نش ریة  le lettres nouvellesدر س تونی
به نام عاس طورهش ناس ی این ماه .مینوش ت و در  1957در قالب یک متلد منتش ر
شدند.
 .11بارت در کتا مبانی نش انهش ناس ی که به س ال  1964نگاش ت ،مفاهيم اس اس ی از
رویکردی تازه به نش انهش ناس ی را بيان میکند و در آن تمایزاتی ميان النگ(نظام
زبان) و پارول(کاربرد زبان) ،دال و مدلول و روابط جانش ينی و همنش ينی و همچنين
چگونگی ب هک ارگيری این مف اهيم در رابط ه ب ا پ دی دهه ای ذير زب انی متف اوت طرح
میشود.
 .12او در درجة ص فر نوش تار زبان و س بک را ابژههایی کور میداند و اس لو نوش تار را
کنشی همبسته با تاری  .اسلو نوشتار زبان ادبی است که متناسب با هدف اجتماعی
خود دگرگون ش ده اس ت .به عبارت دیگر فرمی اس ت که به خدمت انس انی درآمده و
به همين سبب با بحرانهای بزرگ تاری مربوط شده است .از نگاه بارت اسلو های
نوش تاری که نویس نده از ميان آنها انتخا میکند زیر فش ار تاری و س نت ش کل
میگيرند (بارت.)41 -40 ،1390 :
13. The Fashion System
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14. Paris-Match
15. signification
"16. "The third Meaning: Research notes on some Eisenstein stills
17 . Camera Lucida
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