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چکیده

کند که
بیان مسئله :تلفیق در متون مربوط به جهانیشدن و مطالعات پسااستعماری فرایندی را توصیف می 
طی آن عناصری از فرهنگهای مختلف در ارتباط با یکدیگر هویتی تلفیقی مییابند .بسیاری این پدیده را
باید به آن
با جهانیشدن و افزایش ارتباطات بین فرهنگی مرتبط میدانند .موضوع دیگری که در این زمینه 
هند و میتوان ردپایشان را در
خود ادامه مید 
کرد این است که اسطورهها در زمان حاضر به زندگی 
توجه 
هد و تأثیرات
خود ادامه مید 
فرهنگ معاصر به شکل واضحی دنبال کرد .اسطوره در دنیای معاصر به زندگی 
افراد دارد .بدینترتیب آشکارسازی نقش اسطورهها در جامعه معاصر
روانشناختی و جامعهشناختی بر رفتار 
امری ضروری است.
یدهای است که
کرد اسطوره به شکل تلفیقی ،پد 
هدف پژوهش :با توجه به این دو نکته میتوان اینگونه ادعا 
امروزه نیز در فضای سیاسی اجتماعی نقش پررنگی دارد .هدف این مقاله بررسی یکی از این اساطیر در فضای
برند باراک اوباما است .این مقاله در پی پاسخ به این پرسش
سیاسی معاصر به واسطة تحلیل نشانهشناختی 
برند اوباما آن را به اسطورهای تلفیقی تبدیل میکند؟ این اسطوره
است که چه الگوی نشانهشناختی در پس 
چه واقعیاتی را در سطح تاریخی و سیاسی تحریف میکند؟
شناختی
روش پژوهش :روش تحقیق در این نوشتار بر مبنای الگویی است که «روالن بارت» از تحلیل نشانه
ِ
برند باراک اوباما در
اسطوره در نظا ِم زبانشناسی ارائه میدهد .براساس روش رمزگشایی بارت از اسطوره ،
انتخابات سال  2008تحلیل شد.
برند اوباما اسطورهای تلفیقی متشکل از نشانگان مختلف
نتیجهگیری :در نتیجة این تحلیل میتوان گفت 
کند و از سوی دیگر با
بردهداری در امریکا را تحریف می 
نژادی و فرهنگی است که از سویی تاریخ استعمار و 
آزادیخواه با حکومتی دموکراتیک بر نارضایتیهای جهانی از سیاستهای
جلوه دادن امریکا به عنوان کشوری 
گذارد.
جنگطلبانه امریکا سرپوش می 
برند اوباما ،دیاسپورا ،برندسازی سیاسی.
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راضیه مهدیه نجف آبادی و ابوالقاسم دادور

براین مبنا و باتوجه به نظرات افرادی چون بارت (بارت،1359 ،
 )136-85میتوان گفت از آنجا که نیاز بشر به اسطوره رفع نشده
است ،این ساختار زبانی همچنان در دوران معاصر به زندگی خود
هد با این تفاوت که تبدیل به اسطورههای امروزی
ادامه مید 
میشود .به گفتۀ او اسطوره از این نظر گفتاری سیاست ،زدوده
است .هدف اسطوره نفی و انکار واقعیت نیست ،بلکه شرح و
گزارش آن به واسطه تطهیرکردنش است .بهترین عرصه ظهور و
نمود اسطوره عرصه سیاست است ،به عنوان مثال تصویری که از

شود نه شخصیتی تاریخی و واقعی بلکه موجودی
استالین داده می 
فرایند سیاستزدایی

جاودان است .تصویر استالین مثالی بارز از
است (ستاری .)1376 ،بر این مبنا کار اسطورهشناس برمالکردن
اسطورهها و اسطورهزدایی است .بنابراین گفتارش به مذاق
بورژوازی خوش نمیآید (همان« .)53-52 ،آلفرد سووی»
یدههایی اسفبار میداند .از
اساطیر را به مثابه بزه و گناه و یا پد 
تضاد و تباین میان دو تصویر و تصور از
نظر او اسطوره نمودگار 
یک پدیده پیش از مشاهده و پس از مشاهده علمی آن است.
پس اسطوره در عرصة سیاست سلطان قاهر است .معیار صحت
سیاست ،تبعیت عامه از سیاست است ( .)Sauvy, 1966چنان
حد زیادی میتواند
شد اسطوره در عرصة سیاست تا 
که گفته 
موجب گمراهی طبقه متوسط شود؛ بدینترتیب هدف از این
پژوهش اسطورهزدایی از یکی از اسطورهها در فضای سیاسی
برند باراک اوباما در دوران رقابت ریاست جمهوری
معاصر است .
در سال  2008تبدیل به اسطورهای تلفیقی در فضای سیاسی
برند و کشف
معاصر شد .مسئله اصلی این پژوهش تحلیل این 
الیههای اساطیری آن است .بر این اساس میتوان پرسش اصلی
کرد که چه الگوی
اینپژوهش را به این شکل صورتبندی 
برند اوباما آن را به اسطورهای تلفیقی
نشانهشناختی در پس 
تبدیل میکند؟ در پی شکلگیری این اسطوره چه واقعیاتی در
شدهاند؟ فرضیهای
سطح تاریخی و سیاسی تحریف و مخدوش 
برند اوباما
گیرد عبارت است از اینکه 
که بر این اساس شکل می 
در سطح نشانهشناختی اسطورهای تلفیقی متشکل از نشانههای
مختلف نژادی و فرهنگی است که بسیاری واقعیات مربوط به
تاریخ و سیاست امریکا را پنهان میکند.
الزم به ذکر است که اسطوره را از جنبههای مختلفی اعم از
فلسفه ،انسانشناسی ،زبانشناسی ،نشانهشناسی و غیره میتوان
رویکرد نشانهشناختی

تحلیل کرد .این پژوهش از آن میان به
روالن بارت میپردازد.

پیشینة پژوهش

چند دسته قرار
در ارتباط با پژوهش حاضر مطالعات انجامشده در 
چند دستة را میتوان از کل به جزء طبقهبندی
میگیرند .این 
هستند که به طور کلی به مقوله

کرد؛ دسته اول پژوهشهایی
اسطوره در فضای معاصر میپردازند .اولین متون ایجادشده در این
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حوزه در آثار فلسفی «کاسیرر» ،مطالعات انسانشناختی «لوی
اشتراوس» ،اسطورهشناسی جوزف «کمبل» و نشانهشناسی روالن
بارت به چشم میخورد .اما بعدها محققان در ادامه آثار این بزرگان
زدهاند .از این
دست به رمزگشایی از اسطوره در زمان حاضر 
کرد که طی تحلیلی
جمله میتوان به نوشته «جیانگلین» اشاره 
بیانی مسئله خودآگاهی زیباییشناسانه را در اسطورههای معاصر
شرح مید 
هد ( .)Xianglin, 2010هاتنیک ()Hutnyk, 2005
نیز با اشاره کوتاهی به شخصیتهای ترکیبی در اساطیر اروپا
شخصیتهای تلفیقی را در فضای علمی کنونی بررسی میکند.
همچنین ستاری ( )210-70 ،1376به رمزگشایی از دو اسطورة
غالب در فضای کنونی ایران دست میزند؛ او در تحقیقی مفصل
هد که سرگشتگی هویتی در فضای معاصر منجر به
نشان مید 
شکلگیری این دو اسطورة غالب شده است« .دادور» و «مقدم»
( )1388حضور قهرمانان اسطورهای را در شخصیتپردازیهای
مربوط به بازیهای یارانهای و اسباب بازیهای کودکان بررسی
میکنند« .چیدستر» نیز نقش اسطورههای ورزشی را در بازسازی
بعد از حمالت یازده سپتامبر کاویده است
اجتماعی در امریکای 
هستند که به طور

( .)Chidester, 2009دسته دوم مطالعاتی
خاص اسطوره را در زمینه برندسازی بررسی میکنند .از این
برد که «ویتکوسکی» برروی
میان میتوان از مطالعهای نام 
برند رمینگتن 1انجام داده است .او در این مطالعه شرایطی را

برند طی آن رفتاری اسطورهوار داشته بررسی کرده است
که 
( .)Witkowski, 2016نمونة دیگر از این دسته ،پژوهشی است
که از سوی کونیگ و همکاران در سال  2016برروی برندهای
لوکس صورت گرفته و به شیوه تحلیل روالن بارت از اسطوره،
تحلیلی اسطورهشناختی از این برندها ارائه داده است (Konig,
 .)Wiedmann, Hennigs & Haase, 2016مهمترین تفاوت این
پژوهش با مطالعة حاضر در تمرکز اولی بر برندهای مصرفی و
فرد و ارزشهای
دومی بر برندی سیاسی است .در نتیجه مقالة اول 
برند بررسی کرده در حالی
فردی را در ارتباط اسطورهشناختی با 
که مطالعة کنونی بر نگرش جمعی و تحریف آن توسط اسطوره
هستند که اسطوره و تأثیر

تأکید دارد .دستة دیگر مطالعاتی

و تأثر آن را در فضای سیاست میکاوند .از این میان میتوان
کرد که طی آن «دوبین» تفکر اسطورهای
به مطالعهای اشاره 
غالب در افکار عمومی مردم روسیه را در باب پیشرفت و نحوه
هد (Dubin,
برخورد این کشور درروابط سیاسیاش نشان مید 

 .)2012فکوهی ( )1379نیز با اشاره به نقش اجتماعی اساطیر
از نظر ساختارگراها تحلیل ساختی از اسطورة وای ارائه میدهد.
همچنین «گونس» نقش اسطوره را در بسیج نیروهای سیاسی
کند ( .)Gunes, 2013گروه دیگری از
در کردستان بررسی می 
تحقیقات تأثیر اسطوره را در فضایی سیاسی اما در بستر تاریخی
واکاوی میکنند .از آن جمله میتوان به پژوهش «السکینووا»
کرد که با توجه به این که هوشنگ
( )Lassikova, 2010اشار ه 
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کرد و از سوی دیگر اژدهاکشبودن او
آتش را به ایرانیان عرضه 
در اسطوره ،نقوش بافتهشده برروی منسوجات زنان دوره صفوی
هد این اسطوره بر دیپلماسی ایرانی
کند و نشان مید 
را مطالعه می 
درخصوص استفاده از سالح آتشین در دوران صفوی چه تأثیری
برند
هستند که به تحلیل 

داشته است .دستة آخر نیز پژوهشهایی
باراک اوباما پرداختهاند .از این میان میتوان به مقاله «ردموند»
برند اوباما را به عنوان تصویری تلفیقی در فضای
کرد که 
اشاره 
سیال ستارهسازی 2تحلیل و بررسی می 
کند (.)Redmond, 2010
تفاوت این مقاله با پژوهش حاضر در این است که مقاله کنونی
این نشانه تلفیقی را در فضای دیاسپورای سیاسی به عنوان یک
اسطوره با رویکردی نشانهشناختی بررسی کرده است در حالی
موند معطوف به فرهنگ عامه است.
که توجه رد 
همچنین «سیدمن» و «پارک» نقش طراحی بصری از جمله
برند باراک
پوستر ،استیکر ،صفحات وب و غیره را بر موفقیت 
اند (Siedman
کرده 
اوباما در کمپین انتخاباتی سال  2008آنالیز 
 .)& Park, 2010نمونه دیگر نیز مطالعه «هارتنل» است که
تأثیر بیانی 3اوباما در حیطه عدالت اجتماعی را بر بازتعریف برند
هد ( .)Hartnell, 2012شباهت نتایج این دو
امریکا شرح مید 
برند اوباما بر تغییر تصویر امریکاست .با این
پژوهش در تأثیر 
تفاوت که پژوهش حاضر از منظری اسطورهشناختی به موضوع
نگریسته و واقعیات پنهان در پس اسطوره را تشریح کرده است.
برند امریکاست اما در
تأکید بر 

از سوی دیگر در پژوهش هارتنل
خود اوباماست و اسطوره امریکا نتیجه
برند 
مقالة حاضر تمرکز بر 
برند اوباما
برند تلقی میشود .از میان مقاالتی که به 
حاصل از این 
رویکرد اسطورهشناختی نداشتهاند .پژوهش

اند هیچ یک
پرداخته 
حاضر با تمرکز ویژه بر اسطورههای معاصر و همچنین پدیده
برند «باراک اوباما» را به عنوان نمونهای
تلفیق در فضای دیاسپورا 
از اسطوره تلفیقی در فضای سیاسی معاصر واکاوی میکند.

مبانی نظری
5
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•اسطوره
«میتوس» در معنای «اسطوره» اساساً در توصیف داستانهایی
مورد خدایان و موجودات فراانسانی به کار میرود .اما در عین
در 
توانند به عنوان الگویی برای فعالیتهای
حال اسطورهها می 
باشد (Bolle, 2005,
کاربرد داشته 

خرد و دانش
انسانی ،جامعه ،
 .)6359در دوران مدرن فیلسوفان ،اسطورهشناسان ،انسانشناسان
و زبانشناسان اسطوره را مطالعه کردهاند« .میرچا الیاده»
اند ( )Eliade, 1963در حالی
کیهانشناسی را بنیان اسطوره مید 
که برای روالن بارت ،اسطوره بخشی از دستگاه نشانهشناختی
ارتباطات است که چیزها به موجب آن تعریف میشوند .از نظر
گیرد و
خود را از فرهنگ می 
او اسطوره سازهای است که معنای 
این معنا ناشی از «ماهیت» چیزها نیست (.)Barthes, 1972, 110
«لئو اشتراوس» اسطوره را از منظر ساختارگرایانه تحلیل میکند
4

( )Bolle, 2005و جوزف کمبل جنبههای روانشناختی آن را در
برابر نمودهای متافیزیکیاش مطالعه کرده است (Campbell,
 .)1968اسطوره هرگونه تعریف شود ،اما آنچه در این زمینه واقعاً
ارد تأثیر غیرقابل انکار آن بر رفتار فردی و جمعی در
اهمیت د 
سطح اجتماع است (.)Bouchard, 2015
6
•تلفیق
تلفیق یا دورگهگی از مفاهیم بنیادین در اندیشه «هومیبابا»
ید فرهنگی از
است .او این مفهوم را برای توصیف ظهور اشکال جد 
موقعیت چندفرهنگی به کار میبرد .از نظر هومیبابا بر روی مرز
ارد که
وجود د 
خردهفرهنگهای همجوار ،شکافهایی 
فرهنگها و 
امکان نشت فرهنگها در یکدیگر و شکلگیری فرهنگی جدید
را فراهم می 
کند ( .)Bhabha, 1994او تلفیق را به عنوان عبارتی
8
کند که به یک «فضای سوم » ارجاع
«در-میان »7استفاده می 
میدهد .از نظر هومیبابا تلفیق شکلی از استتار است و گونهای
رود (« .)ibid., 226پاپاستریادیس»
بدعتگذاری به شمار می 
«فرایند دوگانه» مهاجرت و جهانیشدن در تعریف

در اشاره به
تلفیق میگوید :تلفیق به شکل دستهبندی مناسبی در «لبه» یا
شود و التقاط فرهنگی را در جایی
محل تالقی دیاسپورا ظاهر می 
کند که جماعت پراکنده در صحنه مهاجرت با میزبان
توصیف می 
کشد که از
روبهرو میشوند .او فرایندی از توسعه را به تصویر می 
شود و
شبیهسازی و تلفیق مهاجران با جامعه میزبان شروع می 
پیچیدهتر در جوامع کالنشهری امروز منتهی میشود

به چیزی
( .)Papastergiadis, 2000تلفیق اصطالحی است که درحقیقت
از زیستشناسی به حوزة سیاست فرهنگی منتقل شده و به طور
کلی با توجه به تعاریف نظریهپردازان مختلف میتوان گفت به
معنای تلفیق و ترکیب در لحظه تبادل فرهنگی است (Gilory,
 .)1993, 33در چرخش هزارهای تلفیق را این گونه تعریف
یدههای
کردهاند :عبارتی برای اشاره به گستره وسیعی از پد 

نقد فرهنگی
اجتماعی و فرهنگی شامل اختالط که در حوزه 
و نظریهپردازی پسااستعماری به مفهومی کلیدی تبدیل شده
است ( .)Brah & Coombs, 2000جدول  1نمونههای مختلفی
از تلفیق را در زمینههای متفاوت ارائه میکند.
تلفیق امکانات بسیاری برای خالقیت و آفرینش در اختیار صاحبان
صنایع فرهنگی و هنرمندان قرار داده است .اما نگرانیهایی را نیز
ایجاد کرده است .هومیبابا آن را نیرویی
برای منتقدان فرهنگی 
اند که امکاناتی برای خلق تازگی به
مولد و همزمان مخرب مید 

هد و با فرایندی از انتقال و بازارزشگذاری محاصره
جهان مید 
معتقد است که مفاهیم

شده است ( .)Bhabha, 1994, 227چو
توانند با مفاهیمی
محبوبی چون تلفیق ،تنوع و کثرتگرایی می 
چون تناقض ،تکثر ،گرایش به مکالمه و اشارات پسااستعماری
و جهانشهروندی در یک دسته قرار گیرند .از نظر او این
آیند تا بر مسائل سیاست و تاریخ نابرابری
مفاهیم به کار می 
سرپوش بگذارند ،در نتیجه میراث استعمار از زبان استعمارزده
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جدول  .1تلفیق در فضاهای مختلف از علم و تکنولوژی تا ادبیات و فرهنگ عامه.

توضیحات بیشتر

نمونه

بستر فرهنگی

پروتزها

علم -فناوری

پیوند نامیمون
ادبیات تخیلی با
دانش تسلیحاتی در
برنامة انهدامی برای
مقابله با قدرتی
چون ژاپن.

اقتصاد و سیاست

تبلیغات بنتون

تبلیغات -فرهنگ
عامه

بنتون سعی میکند تفاوتهای نژادی ،فرهنگی ،مذهبی یا
سیاسی را با کنار هم قرار دادن شأن در تصاویر تبلیغاتی با
متحد بنتون» از میان بردارد.

عنوان «رنگهای

قهرمانان سریال
بیگانگان

سریال – فرهنگ
عامه

بیگانگان مجموعه داستانی است که با تم ترس از غلبه بر جهان
بماند حتی به
خواهد زنده 

ساخته شده؛ قهرمانی بیگانه که می
هزینه میزبانش .از نظر گیبسون در رویارویی با بیگانه تفاوت
میان نژاد بشری بسیارکمرنگ جلوه میکند.

غلبه استعماری غرب قدیم امروزه در دانش هایبرید در فیزیک
هستهای ادامه یافته و به همان میزان در اکتشافات فضایی و
برنامههای تسلیحاتی برنامههایی که همه در راستای امپریالیسم
گیرند و به تحکیم هژمونی اقتصادی
مورد استفاده قرار می 
ایاالت متحده در تجارت منتهی میشوند.

برند در جایگاه اسطوره تلفیقی از منظر روالن بارت


....................................................................

تصاویر

پروتزهای مختلف از عینک گرفته تا فضای اینترنت که خود
پروتزی جهانی است تا پروتزی به اسم اونکوموس که اختصاصاًَ
برای تست سرطان ایجاد شده است.

ود میشود .فریبندگی بزرگ گفتمان تلفیق پستمدرن در
مسد 
دعوت به ملحقشدن به قدرت جهانی از طریق همسطحکردن
نابرابریهای پیشین خفته است؛ به شیوهای که روابط موجود
قدرت را پذیرفتنی و بازخوانی بیعدالتیهای گذشته مالل آور
بنماید (.)Chow, 1998, 155-156

و غیرضروری
از نظر بارت ( )88-86 ،1359اسطوره نوعی گفتار است .هرچیز
باشد به شرط اینکه یک گفتمان آن را انتقال
تواند اسطوره 
می 
دهد .اسطوره با توجه به موضوع پیام آن مشخص و معین
شود که با آن
نمیشود ،بلکه با شیوهای مشخص و معین می 
تواند از حالت
این پیام را بیان میکند .از نظر او هر شیئی می 
شود تا
کند و باز 
هستی بسته و خاموش به حالتی گویا گذار 
جامعه آن را اخذ کند .عکس برای بارت به همان میزان نوعی
از گفتار است که مقالة روزنامه.
هند
از سوی دیگر برندها که بخشی از فرهنگ عامه را تشکیل مید 
توانند به شیوه تلفیق خلق شوند .چنانکه در جدول  1در
می 
برند بنتون با شعار «رنگهای متحد
مورد کمپین تبلیغاتی 

فرایند تلفیق برای ایجاد

شود این کمپین از
بنتون »9مشاهده می 
پیامی انساندوستانه مبنی بر آشتی میان نژادها ،ادیان و حتی

..............................................................................
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رویکردهای سیاسی مختلف استفاده کرده است .بدینترتیبکه
مورد نظر
ال نشانة 
در سطح نشانهای ،متشکل از دال و مدلول ،د ِ
از تلفیق دالهای دیگر شکل میگیرد .این نشانههای تلفیقی
مانند هر

(متشکل از دال و مدلول) برطبق نظر روالن بارت
توانند به شرط آمیختگی با
عنصر نشانهشناختی دیگری می 
شوند و اسطورههایی
نوعی از معنای اجتماعی تبدیل به اسطوره 
روند ( .)Hutnyk, 2005بارت اذعان میدارد
تلفیقی به شمار 
ود به گفتار نمیشود ،بلکه از
که اسطوره پیام است و پیام محد 
سینما و عکاسی تا گزارش ورزشی و تبلیغات را در برمیگیرد
شد تبلیغات مربوط به برندی
(بارت )86 ،1359 ،و چنانکه ذکر 
توانند به شیوهای تلفیقی طراحی
برند نیز می 
خود 
خاص و یا 
شده و به اسطوره تبدیل شوند.

روش تحقیق

•تحلیل اسطوره به شیوة روالن بارت
از منظر نشانهشناسان ،نشانه متشکل از سه عنصر دال ،مدلول
و خودنشانه است که به معنای تداعی مدلول در ذهن به واسطة
برخورد با دال است .از نظر بارت در اسطوره باز همان الگوی سه

وجهی را مییابیم .اما اسطوره در این معنا نظامی خاص است که
از زنجیرة نشانهشناسانهای ساخته شده که قبل از آن وجود

نشریۀ علمی باغ نظر / 64-57 ،)91(17 ،دی 1399

داشته است :اسطوره نظام نشانهشناسانه مرتبة دوم است .آنچه
در نظام اول نشانه است در نظام بعدی به دال تبدیل میشود.
باید در اینجا به یادآوریم که مصالح گفتار اسطورهای (خود
ما 
زبان ،عکس ،نقاشی ،پوستر ،مناسک ،چیزها و غیره) هراندازه در
افتند به
باشند به محض آن که به تور اسطوره می 

آغاز متفاوت
کارکرد داللتکننده محض فروکاسته میشوند .اسطوره آنها را

شود
ارد و وحدت آنها از آنجا ناشی می 
همان مصالح اولیه میپند 
که جملگی به منزلت زبانی صرف فرومیافتند .اسطوره چه با
خواهد

شود چه با نوشتار تصویری ،می
نوشتار الفبایی روبهرو 
11
10
که در آنها فقط جمع نشانهها و نشانهای کلی و واژهغایی
کند و به دقت تعیین
نخستین زنجیره نشانهشناسانه را مشاهده 
واژهغایی است که واژۀ نخست به نظام بزرگتری مبدل میشود
خود فقط جزوی از آن است .همه اتفاقات به
سازد و 
که آن را برمی 
هند که اسطوره نظام شکلی داللتهای نخستین
گونهای رخ مید 
را به کنار مینهد .بارت از آنجا که این تغییر جانبی برای تحمیل
اند آن را به شکل جدولی ارائه میکند
اسطوره را ضروری مید 
کند که باال و پایین نهادن مفاهیم در این الگو
و البته اشاره می 
امری کام ً
ال استعاری است (همان .)92 ،تصویر  1الگوی روالن
بارت از نظام نشانهشناختی اسطوره را به تصویر میکشد.
برای رمزگشایی اسطوره میتوان به شکل یا معنا یا هردو توجه
کرد و براین اساس سه گونه قرائت مختلف از اسطوره داشت.

دا ً لفظی
اولین شکل توجه به دال تهی است .جایی که داللت مجد 
برخورد تولیدکنندة

میشود .این شکل از قرائت اسطوره نحوة
کند و در
خود را آغاز می 
اسطوره است؛ کسی که با مفهومی کار 
جستجوی شکلی برای بیان آن برمیآید .در شکل دوم توجه خود
را به دال پُر معطوف میکنیم  -که در آن به روشنی میان معنا
و شکل تمییز قائل میشویم و در نتیجه تحریفی را که یکی بر
کند مشخص میسازیم .این دالی است که
دیگری تحمیل می 
متشکل از دال و مدلول و در حقیقت نشانه در سطح اول است
خود به دالی برای مدلولی دیگر تبدیل میشود .در این
و حال 
سطح داللت اسطوره را رمزگشایی میکنیم .در سطح آخر توجه
خود را بر دال اسطورهای به عنوان کلی دربسته که متشکل از

معنا و شکل است معطوف میکنیم ،داللتی مبهم مییابیم .در
این سطح به مکانیسم مقوم اسطوره و به پویایی آن واکنش

نشانه
اسطوره

مدلول

دال
نشانه

تصویر  .1اسطوره در نظام زبان .مأخذ:

.Barthes,1972, 92

بحث و نتیجهگیری

یکی از قویترین برندها (ایماژها) در عرصه سیاسی معاصر،
برند باراک اوباما ،رئیس جمهور ایاالت متحده ،است .استفاده

رئیسجمهور از بازاریابی سیاسی امری بیسابقه نیست اما اوباما
به ویژه در ایاالت متحده قویترین تاکتیکها را داشته است
( .)Seidman & Park, 2010در ادامه با توجه به الگوی تحلیل
برند باراک اوباما در
استناد به 

نشانهشناختی روالن بارت و با
انتخابات سال  2008امریکا از این اسطوره رمزگشایی میشود.
برند مستلزم سه
به زعم متخصصان ،تبدیل رئیسجمهور به 
فرد و دستگاه دیپلماسی ،بازاریابی
استراتژی است :کاالییکردن 
فردمحور به جای پلتفرممحور و شبیهسازی رئیسجمهوری
( .)Kotler, 1975در اینجا دو مقوله بازاریابی فردمحور و
شبیهسازی رییسجمهور تحلیل میشوند .در بازاریابی فردمحور
تکیه بر خود فرد است و ویژگیهای شخصی او به عنوان
برند به شمار میروند .در زمینه
عوامل اصلی تشکیلدهنده 
شود که
شبیهسازی رییس جمهور به استراتژی بصری توجه می 
تصویر او را در ذهن مخاطب تبدیل به رییسجمهور میکنند.
بدینترتیب در تحلیل شبیهسازی رییسجمهور دو نمونه از
شوند و پس از آن در
پوسترهای تبلیغاتی کمپین او بررسی می 
برند واکاوی
زمینه بازاریابی فردمحور ویژگیهای شخصی این 
شود تا چگونگی تلفیقیبودن این نشانه در هر دو زمینه
می 
بعد این نشانة تلفیقی تحت الگوی
مشخص شود .در مرحلة 
شود تا
اسطورهشناسی-نشانهشناختی روالن بارت بررسی می 
ویژگیهای اسطورهایاش نمایان شوند.
•تلفیق در شبیهسازی رییسجمهور در طراحی بصری
کمپین
وجه مشترک تمامی پوسترهای تبلیغاتی در این کمپین ،کاندیدای
ریاستجمهوری با پوستی تیره به عنوان دال تهی است که نوید
امید و تغییر میدهد .تصویر  2نمونهای از تصاویر بسیاری است

که در این زمینه خلق شدند .اما مخاطبان کاندیدای سیاهپوست
ند و پیام مخابرهشده از سوی
از نژادها و فرهنگهای مختلف بود 
باید پیامی خطاب به همه اینها میبود .بنابراین استفاده
برند می 

برند موثرترین راه برای مخاطب
ترفند تلفیق در طراحی این 

از
قراردادن ایشان و دربرگرفتن این تنوع مخاطب بود .به عنوان

...................................................................

زبان

دال

مدلول

نشان میدهیم و به قرائتکنندة اسطوره بدل میشویم .بارت
اند که اسطوره را برحسب
تنها سومین نوع توجه را پویا مید 
کند (بارت،
اهدافی که در ساختارش مندرج است مصرف می 
برند باراک اوباما در
 .)104 ،1359بدینترتیب در این مقاله 
کمپینهای تبلیغاتی سال  2008که نشانهای تلفیقی است
کند تشریح
براساس شیوه تحلیلی که بارت از اسطوره ارائه می 
و الیههای زیرین پنهان در آن واکاوی میشود.

..............................................................................
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هستند که به وضوح نشان مید 
هند

مثال تصاویر 3و 4پوسترهایی
چگونه مهاجران امریکای التین در امریکا مخاطب قرارگرفتهاند.
هد که توسط
تصویر  3پوستر سیلک اسکرینی را نشان مید 

ری
نوالند 12طراحی شده و کاندیدای ریاست جمهوری را غرق
کشد که به دوردست خیره شده است و
در نور به تصویر می 
خورشیدی با شعاعهایی از آفتاب در پشت سر دارد .این پوستر
تلفیقی (هایبریدی) از آیکونوگرافی مذهبی برگرفته از تصاویر
قدیسین و تصویر کاندیدای ریاست جمهوری در مرکز کادر در
کسوت دهقانان امریکایجنوبی با نگاه خالی یک روستازاده است.
اشعههای آفتاب با بافت ضخیم پارچههای روستایی ،ترکیب رنگ
زرد با تنالیتههای قهوهای و شعار  I DREAMEدر پایین پوستر

که یادآور پیام مبارز سیاهپوست امریکا «مارتین لوتر کینگ»
است این ترکیب را تقویت میکنند.
تصویر  4نیز از نظر نشانهشناسی بصری تلفیقی از تصویر کاندیدای
مدرن با الیه نشانهشناختی از امریکای جنوبی اعم از تونالیتههای
رنگ آبی در صورت و رنگهای قرمز ،زرد ،قهوهای و نارنجی
در پس زمینه ،با قاب دالبر قهوهای یادآور تصاویر انقالبیون
امریکایجنوبی و نوشته  NUESTRA VOSبه معنای صدای
ی التین را
ما به زبان اسپانیایی است که رأیدهندگان آمریکا 
خطاب قرار میدهد.
کاندیدا در حالی که در مرکز تصویر قرارگرفته ،تمامی کادر را
تند و مصمم به دور دست دارد،
اشغال کرده و نگاهی با شیب 
اشعههای آفتاب در پشت سر و اندک اخم روی پیشانی که حاکی
از عزم راسخ است به این تصویر آیکونوگرافی انقالبی میبخشد.
زرد از سویی و قاب بسته دور کادر و
تضاد میان رنگ آبی و 


تصویر .2نمونهای از پوسترهای تبلیغاتی کاندیدای ریاست
جمهوری Change We Can Believe In (2008). Obama
.for America ’08
مأخذ.Sideman & Park, 2010, 11 :
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جهت نگاه به سمت خارج کادر از سوی دیگر تصویر کاندیدا را
کند و از کادر بیرون میکشد .چنین پوسترهایی
برجستهتر می 
هند که چگونه عنصر تلفیق در نشانهشناسی بصری
نشان مید 
برند اوباما را در ارتباط با اقلیت نژادی
به خدمت گرفتهشده تا 
تقویت کند.
•تلفیق در بازاریابی فردمحور در کمپین انتخاباتی
عالوه براین تمهیدات نکتهای که مشاوران تبلیغاتی اوباما به
بود که در
ند همین در اقلیتبودن او 
خوبی از آن استفاده کرد 
ابتدا میتوانست نقطه ضعفی در برابر کاندیدای سفیدپوست به
آید اما با تدبیر درست و در نظرگرفتن اقلیتهای نژادی
حساب 
مختلف به عنوان مخاطبان کمپین به نقطة قوت تبدیل شد.
برند در حقیقت تلفیقی از عناصر نشانهشناختی مختلف در
این 
بود که در ویژگیهای شخصیتی او نیز به چشم
کنار یکدیگر 
میخورد .نام او (باراک حسین اوباما) متشکل از اسامی التین و
عربی است .از نظر نژادی نیز یک دورگه سیاهپوست-امریکایی
است و از نظر مذهبی نیز از مادری مسلمان و پدری غیرمسلمان
زاده شده است .قرارگرفتن همۀ این دالهای فرهنگی و نژادی
(باراک -حسین -اوباما  -مسلمان  -غیرمسلمان  -سیاهپوست -
امریکایی) در کنار هم در سطح زبانی نشانهای تلفیقی (هایبرید)
سازد که می 
را می 
تواند در فضای دیاسپورایی 13ایاالت متحده با
تکثر قومی ،نژادی ،زبانی و فرهنگی باال به موفقیت دست یابد.
•نشانه تلفیقی به مثابه اسطوره
آنچه در این مقاله از اهمیت برخوردار است سطح اسطورهشناختی
این نشانة تلفیقی است .در پی پاسخ به پرسش اول این
باید اذعان داشت دالهای تشکیلدهنده این نشانه
پژوهش 

تصویر « .3ری نوالند» ،The Dream ،تلفیق تصویر
کاندیدا با عناصر زندگی روستایی امریکای التین به
همراه آیکونولوژی مذهبی از طریق اشعههای آفتاب
در پشت سر .مأخذ.Sideman & Park, 2010, 18 :

تصویر  .4رافائل لوپز ،تلفیق تصویر کاندیدای
ریاست جمهوری با عناصر انقالبی از امریکای
جنوبی.
مأخذ.Sideman & Park, 2010, 18 :
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مانند مسلمانبودن یا سیاهبودن اغلب به جمعیت اقلیت در
ل پر (در
ایاالت متحده اشاره دارند .بدینترتیب در توجه به دا 
فرد در جایگاه
سطح اسطورة شناختی درمییابیم قرارگرفتن این 
کند که هر
کاندیداتوری ریاست جمهوری این نکته را پررنگ می 
تواند در امریکا به هر
کسی در صورت بروز تواناییهای فردی می 
جایگاهی دست یابد .قرارگرفتن این مفهوم در جایگاه دال در سطح
فرد و آزادی و تواناییهای
اسطورهشناختی به مدلول احترام به 
فردی در این کشور اشاره میکند .این دال و مدلول در این سطح به
آزادیخواهی و احترام به «قابلیتهای فردی»
مهد 
اسطوره امریکا ،
میانجامد .تصویر  5تحلیل اسطورهشناختی پیکره مطالعاتی را در
الگوی روالن بارت نشان میدهد.
از نظر بارت ( )97 ،1359اسطوره واقعیت را پنهان نمیکند ،بلکه آن
را تحریف و مخدوش میکند .بدینترتیب پرسش دوم این پژوهش
به ذهن متبادر میشود :با پررنگشدن این اسطوره چه واقعیاتی
از نظر پنهان میمانند؟ سرشماری بیبیسی در سال  2007در
هد که از هر چهار
بررسی  26000نفر در  25کشور نشان مید 
نفر سه نفر با سیاستهای ایاالت متحده در برابر عراق ،گوانتانامو،
ایران ،کره شمالی و گرمشدن زمین مخالف 
اند (.)McGirt, 2008
برند اوباما به عنوان اسطورهای تلفیقی چهره
در چنین شرایطی 
جدیدی از امریکا در ذهنیت بورژازی خلق کرد؛ حکومتی تماماً
تواند به باالترین جایگاه
دموکراتیک که در آن یک نفر از اقلیت می 
دست یابد .تصویری که از اوباما در سال  2008ساخته و به عنوان
رئیس جمهور امریکا به جهان عرضهشد ،به عنوان اسطورهای عمل
کند که واقعیت نارضایتی  75درصدی از سیاستهای امریکا را
می 
کند و این کشور را به عنوان سرزمین فرصتهای برابر
تحریف می 
آزادیخواه به تصویر میکشد .مقولة دیگری که بارت
با حکومتی 
کند همراهی هموارة اسطوره با تاریخ است و آنچه
به آن اشاره می 
بردهداری
برند اوباما به خوبی از عهده پنهانکردنش برآمده تاریخ 

ند
و استثمار سیاهان در امریکاست .بسیاری از نظریهپردازان معتقد 
یدهای
فرایند تلفیق و توجه به آن به عنوان پد 

در دوران حاضر
یدهگرفتن
فرهنگی به منظور یکدستکردن تنوع فرهنگی ،ناد 
تفاوتها و حتی به دیده اغماض نگریستن نگاه استعماری اتفاق
میافتد؛ گرچه برخی دیگر نیز به سبب امکانی از خالقیت که

پینوشتها

muthos 5 / myth 4 / rhetoric 3 / liquid celebrity 2 / Remington 1
United Colors of 9 / third space 8 / in-between 7 / hybridity 6
Ray Noland 12 / final term 11 / global 10 / Benetton
 diaspora 13مفهومی در نظریه فرهنگی که اشاره به گسترهای از جابهجایی

قلمرویی خواه به اجبار خواه خودخواسته دارد.

فهرست منابع

•بارت ،روالن .)1359( .اسطوره در زمانه حاضر (ترجمۀ یوسف اباذری).
ارغنون.136-85 ،)18(،
•دادور ،ابوالقاسم و مقدم ،نسرین .)1388( .درآمدی بر ارتباط قهرمانان
مدلول :اقلیتهای نژادی ،مذهبی و
فرهنگی هم میتوانند در امریکا به
باالترین جایگاه برسد.

رشد تواناییهای فردی بدون توجه به قومیت و نژاد در امریکا
نشانه  :امکان 
اسطوره

رشد تواناییهای فردی بدون توجه به قومیت و نژاد در امریکا
دال  :امکان 

آزادیها و
مدلول :احترام به فرد و 
تواناییهای فردی در این فرهنگ

مهد آزادیخواهی و احترام به قابلیتهای فردی
نشانه :امریکا ،
تصویر  .5تحلیل اسطورهشناختی پیکره مطالعاتی در الگوی روالن بارت .مأخذ :نگارندگان.

...................................................................

زبان

دال  :کاندیدای سیاهپوست (اقلیت) ریاست جمهوری

ستودهاند .اما با

هد آن را
فرایند تلفیق به صنایع فرهنگی مید 

توجه به منطق فریبدهندۀ اسطورههای بورژازی میتوان تلفیق
خواند و نمونههای بسیاری از آن را در

را نوعی اسطوره بورژوا
برند باراک اوباما
فضای سیاسی کنونی مشاهده کرد .در این مقاله 
در کمپین انتخاباتی سال  2008به عنوان یکی از این اسطورهها
در فضای سیاسی معاصر تحلیل و سطوح اسطورهشناختی آن
مشخص شد .هدف از پژوهش حاضر در حقیقت اسطورهزدایی
از یک اسطوره تلفیقی بوبنابراین اهمیت پژوهش حاضر از سویی
در نگاه اسطورهشناختی به یک پدیده فرهنگی -سیاسی یعنی
برند باراک اوباما و از سوی دیگر در بررسی پدیده تلفیق از خالل

تحلیل نشانه شناختی این اسطوره است.بازخوانی اسطورهشناختی
رویکرد ذکرشده نسبت به تلفیق

هد که هر دو
برند نشان مید 
این 
ترکیب نشانهها و خواه در عالئم
توانند درست باشند .از سویی
می 
ِ
بصری در طراحی پوسترها و تبلیغات خواه در زمینه مشخصات
مولد
فردی بیانگر این نکته است که چگونه تلفیق به عنوان عنصری 
شد تا مخاطبینی از گروههای
و عامل خالقیت به خدمت گرفته 
هد و به موفقیت کمپین تبلیغاتی
نژادی مختلف را مخاطب قرارد 
منجر شود .از سوی دیگر در توجه به پرسش دوم پژوهش مبنی
چیستی تحریف واقعیات از سوی اسطوره میبینیم
بر چگونگی و
ِ
بردهداری عمل میکند،
که اسطوره تلفیقی چگونه در تحریف تاریخ 
کند و نگاه
سیاستهای جنگافروزانه ایاالت متحده را پنهان می 
استعماری را نادیده میانگارد .این خوانش از اسطوره بر فرضیه
تأیید میزند.
پژوهش مهر 
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