
____________________________ 

 52/90/6900: تاريخ پذيرش1396      /90/90 :تاريخ دريافت

ـ پژوهشی، شمارة   6931، زمستان چهارمفصلنامة مطالعات زبان و ترجمه )دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی(، علمی 

 

-با تکیه بر اسطوره اثرگوستاو فلوبر نوازمهمانژولین  سنافسانة  دری ااسطورهی هانیتزئ

 تحلیل  -نقد و اسطوره
 

، نویسنده ایران ،ی، تهرانمدانشگاه آزاد اسلاوقت نیمه ،ید بهشتینشگاه شهداگروه زبان و ادبیات فرانسه  ادتاس) یعباس یعل

 (مسئول

aliabbassi1344@yahoo.fr 

 (ایران ، تهران،واحد تهران مرکزی اه آزاد اسلامیگروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگ استادیار) جعفر جهانگیر میرزا حسابی

jaf.mirza_hessabi@iauctb.ac.ir 

 

 چکیده

ــد   ــه ه ــه ارا  ــم ملال ــروشاز ای ــر دوران یشناس ــه ژیلب ــردن هن ب ــادک د ــورتی و پی ص

ــدروش ــوبر ) من ــتاو فل ــرا از اوس ــی روا ای ــو علم ــم ژول ــانة س ــه، افس ــه هص م یس
( اسـ.  در واهـ ، بـا تللیـن ایـم ایـر، هـد  یـافتم معنـا از الـا  ایـم ایـر نـوازمهمان

نلـد -اسـا  روش اسـطورک اس.  نگارنداان ایم ملالـه سـعی دارنـد ایـم روایـ. را بـر

تللیـن بررسـی دننـد تـا بتواننـد بـه ایـم پرسـه پاسـظ دهنـدل ن ـام ت یلـی -و اسطورک

؟ ایــم ن ــام ت یلــی الهــام ارفتــه از دنــدیمــفلــوبر در ایــم روایــ. چگونــه تولیــد معنــا 

ن شــدک اســ. و چــه یــر بــه نهــم تلمیا هن تصــویــم یــو چــرا ادــدام اســطورک اســ.؟ 

ــریر دیتصــاو ــ صــورتبهرا  اگ ــرا  یافتب ــف ــدیم ــان  اوان ــی را نش ــا چــه نلــو ت یل ی

ــر ایــم دهــدیمــ ــادیم فــر  را ب ــم پرســه بنی ــه ای ــراا پاســظ ب از دــه  ایماذاشــته  ب

ده هر ایـر نـاا ادبـی الهـام ارفتـه از بافـ. ا تمـانی و فرهنگـی اـود اسـ. و  یجا هن

ــه از  ــد از  اهااســطورکالهــام ارفت ــر بای ــم ای همــان فرهنــت اســ.، پــل ب ــه او  ای

ــ ــد از  اهاطورکاس ــه دوم هن بای ــانی و ب  ــطورکههرم ــه  اهااس ــکن ارفت ــذهبی ش م

 باشد 

ســـااتارهاا اســـرار همیـــ ، تللیـــن، اســـطورک نلـــد، ت یـــن، -اســـطورک واژه :کلیدددد

   سااتارهاا ههرمانیسااتارهاا چراه اا، 
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 . مقدمه۱

ــر مســیلة دریافــ. و پــذیرش  شناســاننیت تللیــن  ــپااز ادبیــات ب شــدک اســ.   ا یرهی

همیم ااطر بایـد در هنگـام اـوانه یـا روایـ. بـا ایـم فـر   ردـ. دـرد دـه هن ـه هب

و  جــه مشــترن بــیم روایــ. و اســطورک اســ.، همــان ودنــدیمــتوجــه اواننــدک را جلــ  

 «هاملردـهو  الگوهـادهممعنـایی پویـایی اسـ. دـه تشـکین شـدک از نمادهـا، »اسطورک ن ـام 

را بــه عمــ   منتلــددــه هــادر اســ.  ییهــاروشدر واهــ ، یکــی از  ( 1۶ص   6331، 6)دوران

اســ.  بــراا  9«تللیــن-اســطورک»دنبــا  هن بــهو  9«نلــد-اســطورک»معنــاا یــا مــتم برســاند 

ــاا ژر  و  ــم معن ــه ای ــیدن ب ــیم رس ــا هم ن ــار ی ــلی هی ــه مصــمون اص ــیدن ب ــراا رس ب

ــد در جســت وا  ،نویســندک و شــاعر ــاواژکبای ــیر ت یو تصــاو ارارکــت اه ــ ارارکــت یل ا ی

 ؛در ارتبـا  هسـتنند یاصـل اهاژسـ.یـا  هـا رد.ه بـا دـبـود  ینینماد اهااروکص یتش 

از نمادهـا  اسـرای هـاهنه دور بـود دـه بـ اادکیـبرا  اایاشـ اجسـت وباید در  ،میچنهم

 از، بـا ایـم دـار، اًعملـطبیعـی مت لـی شـوند   صـورتبه دننـدیمـ یسـعو  رنـدیایمشکن 

از  اام موعـه یعنـی ،میـهوریمـدسـ. هبـ در یک اثدر ادبدی را یلـیت  اهااوشه سو یا

ــانماد ــا  ا راه ــه از ی ــودهمد ــمه  الگ ــدارفتهسرچش ــم  ان ــد ای ــاش دارن ــودهمو تل را  الگ

 5هـایهطبـا دویـ ۶هـایشـکلهم میدنـیمـم عمـن تلـاش یـگر، بـا اید اسواز  دهند  استرش

 دننـدیمـ اونـااون را رهبـرا اه نمادهـادـ ینیهـوان یعنـی ر تعریـ  دنـیم؛یاز میان تصاو را

دهنـدک بـه دور یـا هسـتة سـازمان ایـم نمادهـا زمـانهمرا متلابلـاً فراب واننـد و  گریدهمتا 

-اسـطورک  تـا انسـ ام درونـی ایـم ایـر و ایـم ن ـام ت یلـی را نشـان دهنـد شوندیممتماین 

بـه ایـم  دنـدیمـدـه بـه اواننـدک دمـا  هاسـ.روشیکـی از ایـم تللیـن -نلد و اسـطورک

 تکرارا معناساز برسد   اهاژکوامصامیم اصلی و 

                                                 
1. Durand 

2. mythocritique 

3. mythanalyse 

4. isomorphismes 

5. polarisations 
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ــا الهــام از روش ژیلبــر دوران ــه، در ب ــه تللیــن  شناســیت یندر  ــوزة  هبلــی، اهاملال ب

 اهـاپژوهه، در ایـم ملالـه و در ادامـة پـردااتیم و ایـم بـارو اـارجی  ایرانـی اها.یروا

 تللیـن  را انت ـاا نمـودیم از اوسـتاو فلـوبر نوازمهمـانم یژولـ سـمافسـانة  متمرد  اـود،

اصـن و بنیـاد تللیـن دورانی در ادبیات بـر پرسـه پـذیرش و دریافـ. اسـتوار اسـ.   ژیلبر

 اهاشـباه.، همـان دنـدیمـتوجـه اواننـدک را جلـ   چـههندـه  ایم اس.ژیلبر دورانی بر 

 یهن اســ. بدانــد هن ارتبــا  و همــاهنگ یدر پــ نلــد-اســطورکو روایــ. بــا اســطورک اســ. 

دام دـ دننـدیمـن یـلمتبـر مـتم  یانیـبن اهااسـطورکه دـ یلـیعم اهـایوسـتگیپو  ااشهیر

  میدنـیمـهغـاز بـردک در بالـا ایـر نـامم مسیله، مطالعـة اـود را بـا یشدن اروشم اهستند  برا

از  تــوانیمــ اهــاهننلادم چــه ســود یب همــ د دــهدهــیمــرا بــه مــا  یم توانــا یــم نمونــه ایــا

  ن برد یت  اسااتارها

 اهـاینلاشـاز را  نوازمهمـانم ی، افسـانة سـم ژولـهه هصـسـتـاا د. یـم روایفلوبر دوم

نگارنـداان ایـم ملالـه سـعی ردک و هن را نوشـته اسـ.  دـن یـت شـهر روهن  اسـایلدپن رة 

ــم روایــ. را براســا   ــد ای ــا -اســطورکنلــد و -روش اســطورکدارن ــد ت تللیــن بررســی دنن

ایـ. چگونـه تولیــد پاسـظ دهنـدل ن ــام ت یلـی فلـوبر در ایــم رو هابتواننـد بـه ایـم پرســه

ا هن یــم یــو چــرا اایــم ن ــام ت یلــی الهــام ارفتــه از دــدام اســطورک اســ.؟ ؟ دنــدیمــمعنــا 

ــم تلمیتصــو ــه نه ــر ب ــه تصــاوی ــ. و چ ــدک اس ــریر دین ش ــافت صــورتبهرا  اگ ــرا  یب ف

بنیـادیم  هاابـراا پاسـظ بـه ایـم پرسـه ؟دهـدیمـیا چـه نلـو ت یلـی را نشـان  اواندیم

الهـام ارفتـه از بافــ.  ادبـی دــه هـر ایـر نـاا یجـا هناز دـه  مایاذاشـتهفـر  را بـر ایـم 

همــان فرهنــت اســ.،  اهااســطورکالهــام ارفتــه از  نیــ  ا تمــانی و فرهنگــی اــود اســ. و

ـــد از  ـــر بای ـــم ای ـــد از  اهااســـطورکپـــل ب ـــه او  ای ههرمـــانی و ب ـــه دوم هن بای

دتاً همـان عـاـود، هابـا الهـام از اسـطورة مربـو  بـه مذهبی شکن ارفته باشـد   اهااسطورک

همـیم بـه  شـوندیمـبـا ایـم ت ـاوت دـه فیگورهـا مت ـاوت  شـودیمـتکـرار  ،چینه و نلو

ــدا  ــور، ابت ــطورکمن  ــاهیم و روش اس ــطورک-م  ــد و اس ــن-نل ــ تللی ــی اواه ــدمعرف و  د ش

اــواهیم پردااــ. تــا ایــر فلــوبر  نوازمهمــانم یژولــ ســمافســانة بــه تللیــن روایــ.  اــاکهن

  ویند  پاسظ ا ،مطرح شدک اهاپرسهبه  ندبتواننگارنداان ایم ملاله 
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 بحث. ۲

در ارتبــا  بــا اندیشــة ه دــرا  ان مــادیــ، نلــد ت نلــد-اســطورکبنــاا  اوران، بــرالبـر دیژ

تــا بتوانــد رویکــرد و روش جدیــدا را تلــ. عنــوان  دنــدیمــســ. رهــا ا باشــلارااســتون 

ــد و اســطورک-اســطورک ــن-نل ــا نهــد تللی ــ ،   بن ــیواز  یکــیدر واه ر کــت  یاصــل اهــایژا

ــداوم همد ــگیوران ت ــاف یش ــ.ک ــار ژار اوس ــدة هی ــری  اوانن ــاً دوران  لب ــتگیپدا م و  یوس

و  نمشـتر یژاـیونمونـه،  عنوانبـه  دنـدیمـمشـاهدک او  ینلـد ادبـ اهاروشرا در تداومی 

ــگیهم ــات و  یش ــدر مطالع ــایبررس ــااون او اه ــطورک ا اون ــ.اس ــطورک موعــو   ؛س و اس

ــ یشناســروش.  لــات اوســیدر تلل یاصــلمصــمون  ــپا ژیلبــر دوران ینلــد ادب ــر  ا یرهی ب

ن هــرن یــه تــا اوادــ ااــذارارزش  باشــدیمــاســطورک  یشناســشناا. ةدوبــار ااــذارارزش

سـرردک شـدک بـود   یبـه فراموشـدر دشـورهاا اروپـایی  ااپرومتـه یارا ـستم بر ایر مثبـ.یب

  هــم اســطورک و هــم اســ. اااســطورکر کــارا ــة ت  اهــاروشم یاز بهتــر یکــیهیــار دوران 

 یعنــیاســ.  لبــر دوران یژ ابــرا اهنــر و یعلمــ  یــان هــر تللیــنلطــة هغــاز و پا ،لــاتیت 

ــهمیا ــطورک و ت د ــات ی، اس ــونل ــار هم  ــتند یراهچه ــ هس ــارد ــا ن ت ، ی یه در هن مس

  در روش نلــد شــوندیمــ وارد گریکــدیدر  یاتشــنانروا اهــا کیانگبــا  یو فلســ  یاجتمــاع

 و یعلمـ یو  تـ ا، هنـریایـر ادبـ ندر ابـرااسـ.  ادیـلد ،اسـطورکوران، اواندن د یادب

اسـطورک اسـ.   اسـازدوبارکعمـن  ،ایـر انسـانی دـه ادعـا دـرد تـوانیمـبر ایم اسا    یفن

ــر  ــ دورانژیلب ــاویم ــر، ل »دی ــار ای ــر، ا ت ــود ای ــی، ا ــاً ادب ــرا، اصوص ــ رر هن ــر ب در ای

ــر اــود اســطورک را      اهــاباف. ــای ــارک ســ ســازدیم ــا دوب ــدیمــازا ی  ،63۹3 )دوران  « دن

ن یــت ن ــام  ادهنــدة بســیار اــوبی از ســااتارهان اســطورک ارا ــهیــم دلی( بــه همــ613  ص

 اس. 

ــاا  در  ــااتارهادت ــانســان  اس ــ ت یشناس ــر ی ــه ب ــالگودهمن، ملدم ــومی یشناس و  عم

ــاً در  ــورتاصوص ــطورک اهاص ــکنو  اااس ــد  اهاش ــر، از نل ــطورکای ــن  اااس ــه تللی ب
ــطورک ــی ، ژاااس ــد ادب ـــورک در نل ـــ. اسطـ ــه اهمیـ ـــر دوران ب ــیلبـ ــردازدیم ــد  پ و نل

ـــ ــد-اســطورک»را  اشیادبــ ـــین-اســطورک»و « نل ــ« تللـ ــدیم ــدا، نام ــد او، ابت ــ ، نل   در واه

  تللیــن-اســطورک، بــه طــر  اــاکهنو،  نلــد-اســطورکبــه  اروانکــاو نلــد ردتــی اســ. از 
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ــا دوران ــم ب ــر ای ــمندان ب ــیارا از اندیش ــا  بس ــر ال ــه ب ــ. د ــاویر و »ور اس ــیم تص ب

جدیــد  اهــان امیونــان باســتان دــه داراا دلالــ. معنــایی هســتند و  اااســطورک اهاصــلنه

ــا.یروا ــروزا  اه ــی ام ــون فرهنگ ــات، هنهم  ــاریظ     ادبی ــد ولوژا و ت ــا، ای ــاا زیب ره

ــدارد ــود ن ــم موعــو  یکــی از دو فرعــیة ( 66  ص، 63۹3)دوران  « جــدایی وج اصــلی  ای

ــت او ــراا نوش ــروفه ب ــیار مع ـــتاا بس ــورتم دــ ــطورک اهاص ــکنو  اااس ــر اهاش  ای

بســیار روشــم ایــم  صــورتبهبــار م میرچاالیــادک بــود دــه بــراا اولــیماســ.  در واهــ ، ایــ

ــیه را  ــدفرمو فرع ــا  هن  ابن ــر اس ــه ب ــرد د ــا.یرواد ــان  اه ــاً رم ــی و اصوص فرهنگ

  هستند  ااشدکدم و بیه پذیرفته اااسطورک اهاهیسرماجدید 

اسـ. دـه بـراا اـوانه ایـر هنـرا بایـد  بـاوربـر ایـم  6ژیلبر دوران چون شار  مورون

اســطورة »بـا « اسـطورة هغـازیم»عنصـر  یجانشــینبـراا  اواسـطورة هن ایـر را یافـ.  توجیـه 

« مــم»شـ ص یـا  ژیلبـر دورانن ـر شـار  مـورون بـه ایـم صـورت اســ.ل بـه از« ش صـی

بررســی  داملــاًدلــی(  معنااتــارِ انســان را )انســان بــهرف اِهــا کیانگهنلــدر توانــا ی نــدارد تــا 

دند؛ ایم عمن از هدرت فرد اـار  اسـ.؛ بـراا توجیـه رفتـار و تبـدین ایـم رفتـار بـه هنـر 

ــد  ــات بای ــا ادبی ــری ــا کیانگ در براب ــرد اودســـتایهم ــون  ییه ــه در ف ــا اوداــواهی د ی ی

ــود دارد ــا کیانگ ،وج ــم ا اه ــدادرد؛ ای ــرا را پی ــویتر دیگ ــیار ه ــ ة بس ــر از انگی ــ ک فرات نگی

هــدرت هم ــون ا ابتــدایی اســ. دــه یــم یش صــی اواهــد بــود و هن همــان اســطورة هغــاز

، برالـا  ژیلبـر دوران ن ربـه  رودیمـایـم انگیـ ک فراتـر از فـرد   دنـدیم ادم عمن  مطل 

ــا « مــم» اهــایبولهوســشــار  مــورون،  ــ توانــدینمــ ااــوی  دــهن هــدرتی داشــته باشــد اچن

از ی چنـیم دـارا دارد  اسـطورک یـم اسـطورک اسـ. دـه توانـاییدار دنـد، بلکـه ارا ب ها کیانگ

بــه ایلــی دور  هااسـطورک  رودیمــفراتـر هــاا شــ ص از رفتارهــا و ایــد ولوژاشـ ص و 

ــر ــ ب ــدیم ــودا اردن ــااتارهاا وج ــر از س ــوادص ش صــی و فرات ــر از   ــ  فرات ــدیم   رون

ــا -اســطورک ــد ی ــد نل ـــگی دا اااســطورکنل ــوهعیتی فرهن ــد-اســطورکرد  م ــم اصــن  نل ــا ای ب

در یـا  دـهمیایـا نمـادا سـادک بـراا  شـدکل تصــــویرا تلمینشـودیمـاســـاسی هغـاز 

نیرویـی باشـد  دـهمیادننـدک هـم باشـد و بـراا دااـن دـهمیابـراا هم نیم ایر وارد شود و 
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دـه د دااـن شـوانسـانی  ااهیـپادنـد بایـد در زمینـه و  یدهسـازمانتا بتواند سـااتار ایـر را 

  ایـم اندشـدک  ـااسـ. دـه در نااودهاـاهی فـرد  اایش صـاز  ـوادص  تر یـعمایلی 

ــر ــراا ف ــة اصــلی ب ــه و زمین ــراص فرهنگــی و فرافرهنگــیپای ــان می ــانی، د هم ــا، زب و  هادکی

  دنـدیمـدر مـورد اسـطورة هغـازیم پرسـه  اااسـطورکتصاویر اس.  در تللین هاـر، نلـد 

ایـم اسـطورة هغـازیم  فرهنگـی اشـبا  شـدک اسـ.  اهـاراصیمایم اسطورة هغازیم داملاً بـا 

ــردا را در اــود دااــن شــدک تصــاویر تلمین ــی اســطورة ف ــو  ت ــدیم ــه و  دن ــم زمین و ای

اصن همان اسطورک یا روایـ. اسـ. دـه هـد  هن هشـتی تصـادهاا هزاردهنـدک بـا یکـدیگر 

 در سطح وجود انسانی اس.  

یــا بهتــر بگــو یم الگــو ی  شــنااتیرکاسطوا اهســته»تلــاش دارد  نلــد-اســطورکاــوانه 

« نشـان دهـد ۹متنـی شـ اهی یـا نوشـتارا باشـد توانـدیمـرا در عم  روایتی دـه  اااسطورک

ـــه 68۶، ص  6331دوران، ) ـــر دورانهمـــیم اـــاطر (  ب ـــات  ژیلب ـــراا ایب ـــن رب  هیهاهی

تــا بتوانــد از میــان ســااتارهاا ســطلی بــه  دنــدمیاســتاندا  را بررســی  اهــاآنرم

الگـــوها ی را دــه باعــ  شــکن دستـرســــی پیــدا دنــد و هنگــاک، دهــماا درونــی ســااتاره

 پیدا دند   ،اندشدک هاآنرمب شیدن به ایم 
 

ــان» ــ ررهن ــه رم ــویل ب ــی هن اســـ. ]اســتاندا   ن ــه از  در پ ــم اســ. د ای

ــة عــ یم  ــم لای ــان ای ــانپاو پیه اهاآننشــمی ــادة زب ــاا دهــم نیروهــاا  ،افت پوی

ــا ــه در پن ییالگوه ــا، را د ــان هرزوه ــرؤه ــی را  ااپردازی ــیار درون ــتلالات بس و اش

ــااتار  ــس ــدیم ــازمانو  دهن ــ یدهس ــدیم ــد دنن ــا دن ــدک تلری   «در درون اوانن

   (6۶-69، ص  6316دوران، )
 

، یعنـی روا مصـمون روایتـی دوران مطالعـه را بـر دنیـاا داسـتانبا ایـم نگـرش، ژیلبـر 

بـیم روشـنی   ژیلبـر دوران بـهدنـدیمـ ا یرهیـپاایر و نـه روا سـبا ایـم یـا هن نویسـندک 

ــاوت  ــشــکن و مصــمون ت  ــذاردیم ــه مصــمون نشــان  ا ــایله را ب ــو تم ــدیم ــدیم ده   ب

  هن ــه در نگــاک دنــدیمــریــ ا پایــهشناســی مــدلو  را ازیبو زیباشناســی ادرادــی ترتیــ ، او 

 توانـدیمـژیلبر دوران داراا اهمی. اس. ایـم اسـ. دـه ببینـد چـه چیـ ا در نوشـتة ادبـی 
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ــپاطــورا  ژیلبــر دورانبــدون ت ریــ  ترجمــه شــود  در واهــ ، روش  شــدک اســ.  ا یرهی

ــیم  ســویی دیگــر، از  ،نویســنداان ســادک ، از یــا ســو وچــون اســتاندا  یســینورماندــه ب

 صـورتبهژیلبـر دوران، نـ د اسـتاندا ، ایـم هنرمنـد نابلـه، اسـطورک  ن ربـه  اذاردینمفرق 

ــه ــی ب ــوعی دــه روا رواســااتگی )یعن یــ. ســوار شــدک باشــد( زادک نشــدک اســ.، بلکــه ن

 اسطورک از درون نویسندک جوشیدک شدک و به دنیا همدک اس.  

ــر دوراناز ن ــر  ــا یکــدیگر شــباه.، ژیلب ــان و اســطورک ب ــد و هن اســت ادة رم هــایی دارن

 ی هســتند دــه دــنه اصــلی رایهــاســکانل»ســ.ل ایــم تکرارهــا تکرارهددااز  هــاهنمشــترن 

دـنه اصـلی  ،بیـانی دیگـربـه ( 681، ص  شناسـیاسـطورک« )‘دننـدیمـر شکن دوتاک تکرابه’

ــه را  ــدین ب ــتان تب ــتان در داس ــداس ــدیم ــ دنن ــات از طری ــایی اســطورک در ادبی ــل شناس    پ

ــایی  ــهشناس ــکنهماز تصــاویر  ییهااوش ــاز  ش ــهغ ــودیم ــااون  ش ــطوح اون ــه در س هن د

ااتارهاا مــردم ســدر دتــاا را ایــم الگــوا دامــن ژیلبــر دوران ) شــوندیمــظــاهر  هــاا ارک

ــد نشــان دادک اســ.(  انت ــااِ  شناســی ــژوهه روا  اهام ــه پ صــورت  هــاهندوچــا د

ایلی وسی  اس.، زیرا ایـم انت ـاا از عنـوان سـادة یـا ایـر هغـاز و بـه م موعـه  ردیایم

تدزیین شـدک در یـا مـتم   یا اسـطورک یـا چنـدیم اسـطورة یبـ.شودیمهیار نویسندک اتم 

دـه  هورنــــدیمـابـ ارا را فـراهم » هااسـطورک  ایـم دهــندیمـتشـکین را متن  یااسطوره

 میتــریجهــانو هــم  میتــریدرونــدمــا هن دلـــی. ادبیــات بــا تمــام چی هــایی دــه هــم بــه

تـ ییم « )سـازدیمـ متـثیررا  هـاهنو  شـودیمـاسـ. مـرتب   اااواننـدکعناصر وجودا هـر 

ــطورک ــطورک(  »6۶، ص  اااس ــه هااس ــطة ب ــیوواس ــایژا ــ ص اه ــه مش ــی د ــدة ااص دنن

ــ.هاهن ــن  س ــتم داا ــدر م ــوندیم ــعی.، هن  ش ــاص، هن وع ــلنة ا ــه هن ص ــراا نمون )ب

]یـا  6وا ـدهاا معنـایی اسـطورکرا  هـایژاـیوایـم  ژیلبـر دورانویژای ههرمان و غیرک( دـه 

وا ــد ا تمــانی را  میتردوچــا» اســازواژکایــم  (۹1)شــلبورر، ص    «نامــدیمــ  هــاتمیم

ــد ــه از بدع ــطورک د ــایی اســ. مشـــ ص  اااس ــ. معن ــداراا دلال ــازدیم ، 63۹3، دوران« )س
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ـــ»( و در عـــــمم 9۶۶ص   ـــم وا ــــدهاا دوچـــا ب مشـــ ص تکرارهدددا وســـیلة های

 (   63۶، ص  شناسیاسطورک« )شوندیم

یـا اسطـــورک  اعـــر شـود، بایـد و دـافی اسـ. دـه هن دـنه ادبـی، هن  دهمیابراا 

ـــا  ـــان ی ــــا.یش ـصـمک ـــی  اهـ ـــادب ــــه  اهاباه.ش ـــا دن ـــا ی ـــوندک را ب تکرارش

هــیو وجــه ارا ــه دهنــد  بــه اااســطورکیــا ش صــی.  اااســطورک، یــا مکــان اااســــطورک

اصـلی و سـنتی اسـطورک نـام بـردک شـوند  در ایـم مــورد،  اها.یش صـا تیا  نیس. دـه 

ــا  ــر دوران از ی ــر »ژیلب ــا بهت ــم، ی ــر اس ـــندا ب ـــلی و مسـ ـــرا فعـ ـــلان و بــرت رجـ

بــه ایــم معنــا دــه  (636، ص  شناســیاسطورک) دیــاویمــســ م « م بــر اســم اــاصبگــویی

 اها.یش صـ اهـایژاـیوو  هـادنهبراا تش یص یـا اسـطورة پنهـان، بایـد بیشـتر بـه 

ــردن از  ــام ب ــا ن ــدایگان ی ــم از ا ــریح و روش ــر ص ــه ند ــر ب ــود و دمت ــارک نم ــتانی اش داس

ــان  ــطورکههرمان ــ. اااس ــاور پرداا ــورد، ب ــم م ــر  در ای ــ.ِ  دوران ژیلب ــاً روا طبیع دامل

اســتوار اســ.  وانگهــی، بــراا  ،دنشــی دــه در ارتبــا  بــا ســااتارهاا درونــی ت یــن اســ.

ــم  درن ــر ای ــر دوران ب ــتم، ژیلب ــاورســاا.ِ یــا م ــاً  ب پنهــان  اهااســطورکاســ. دــه غالب

دــه  رودیمــی پــیه تــا جــایهشــکار و صــریح هســتند  ژیلبــر دوران  اهااســطورکاز  مــویرتر

 عنوانبــه هـاهندــه از  ییهااسـطورکاــاهی نویسـنداان بـراا انت ــاا  دهـدیمــ تـی نشـان 

 اوسـیلة شـمار ملـدوده  وانگهـی، اسـطورک فلـ  بـافتنـدیمـبه اشتباک  ،دنندیمالگو است ادک 

در سـااتار متنـی دااـن شـود  هویـ. الگـوا  توانـدیمـهـایه میـتم وا دهاا معنایی یا از

 ــد نصــاا بــه همــارا  صــورتبه هــاتمیمدادا از دــه تعــ» دهـــدیمــوهتــی ر   اااســطورک

 (   9۶۶، ص  هاصورت« )سیدک باشندر

ــاً تلــ.ِ فرمــانِ  نویســندک نیســ.  بافــ.  اِهااواســ. صــور اســطورک در نوشــتار دامل

ــثی اااســطورکروا انت ــاا الگوهــاا  اااســتردکفرهنگــی در ســطح  ــ ریت ــم اــذاردیم   ای

 ن ربـه  در واهـ ، دننـدیمـن را هـم تعیـیم توهعـات اواننـداا فرهنگـی اصوصـاً اهاباف.

تعیـیم شـدک  هااسـطورکظـاهر شـــدن و ناپدیـد شـدن همـیم  بـاتـاریظ جوامـــ   رسـدیم

ـــم  ـــی ای ـــد  بررس ـــپدباش ـــدیل اادورک اهادکی ـــه و تب ـــطورکی د ــــن  هااس هن را متلم

و نلـد تللیلـی  اااسـطورکتللیلـی اسـ.  نلـد  ةعـة اسـطورمطالموعــــو   ،شـــــوندیم
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از  اام موعـــه اااســـطورکل نلـــد دننـــدیمـــمتلابلـــاً همـــدیگر را تلـــــذیه و دامــــــن 

ــراهم  انــددردکاز زمــان ظهــور پیــدا  اامر لــهدــه در  راییهــامیــتم ــراا نلــد تلــــلیلی ف ب

ــ ــدیم ــالیدن ــام ، در   ــه تم ــهد ــن  اهات رب ــی  اص ــد تللیل ــاز نل ــدیم ــد  توان ــاک نل نگ

ــطورک ـــد   اااس ـــ. دنــ ــد را هدای ــطورکانل ــی ااس ــد تللیل ـــا نل ــه دمــ ــو   ب در م م

بـا جهـانی  دهـدیمـیـا فهـم اواننـدک تشـکین  ‘سـلیله ’دـه ا را اجهان اسـطورک»سعی دارد 

دوران، رو ســازد )هروبــ« شــودیمــدــه از اــوانه چنــیم ایــر مش صــی  اصــن  اااســطورک

 (   9۶9، ص  63۹3

یلــی م هــوم ا، نلــد تللدر جامعــه و در هنرهــ اااســطورکبــراا اــ ارش تــاریظِ تــداانِ 

فرهنگـی   ایـم موعـو ، تشـکین ت یـن اجتمـاعیاسـ. دـردک درسـ.را  حوضچة معندایی

روداانـه دـه در پیونــد  اهــاجریان  از اولـیم دنـدیمــرا بـا تشـکین یــا روداانـه ملایسـه 

تـا اتمـام دلتاهـایی دـه روداانـه بـا هن شـرو  بـه  اسـ.یمیهـد اهااسـطورکبا پدیدار شدن 

شــه  تــوانیمــ، شــودیمــهمســایه تســ یر  اهــاجریانوســیلة هو بــ دنــدیمــتلســیم شــدن 

صـد و هشـتاد سـا  و چهـن تـا یـا صـدتعییم درد  ایـم شـه مر لـه بـیم یـا مر له را

زمـان متوسـطی اسـ.  ،(  ایـم مـدت85، ص  شناسـیاسطورک)رجـو  دنیـد بـه  دهـدیمر  

ــراا  ــر دوران ب ــه ژیلب ــه در درون  اهــاجریاند ــ رر فرهنگــی د ــی  هــاهنب ــون ادب ــم مت ای

ادبــی، بــاز همــان تعریــ  ت یــن  جریــان  بررســی دهــدیمــااتصــاص  ،شــوندیمــدرســ. 

یـا  یااسدطورهتدزیین دکدور یدا ؛ بررسـی دهـدیمـادبی هن را انتلا   جریاناس. ده ایم 

 ایر همان هرار دادن دهی  ایم ت ییم در یا  وع ة معنایی اس.  

 ت: یروا ةدیچک، نوازمهمانن یژول سن نةتحلیل افسا 

تـابلوا ویتـراا در از یـا  نوازمهمـانم یسـه هصـه، افسـانة سـم ژولـم داسـتان از یدوم

 ه فلوبر الهام شدک اس.  ب 6اتدرا  شهر روهنددلیساا

ــ بــه مــادرش  یشــیشدل ردیــایمــاو ان ــام  نــدةیدربــارة ه ییاــوهیپم دو یبــا تولــد ژول

م یه ژولـدـ دیـاویمـه پـدرش )اـدا( بـ اایولدـاواهـد شـد و  یملدس هدمه او د دیاویم

                                                 
1. La cathedral de Rouen  
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 ر ـمیبـار و کـاناه یارچک، مـرد جـوان بـه شـازوداواهـد رسـید  بـه یوک و ب راکبه ش

ــد   ــب ــودیم ــات، ، در ا  روزش ــتار  یوان ــان دش ــپای ــ رر و س ــر ب ــوزن ن ــه او  یاهیا ب

ــه ده پــدر و مــادرش را اواهــد دــ دیــاویمــ ــه ب ــیم از علاه  شــکارششــ.  از تــر ، ژول

ــپوشــی چشــم ــدیم ــا  ،دن ــی زود، در شــلن ام ــدااــن  یدراشــانی ن ــامایل ــه  شــودیم د

د او را یــجد یدــه زنــدا دشــدینمــ  طــولی دنــدیمــامرراتــور ازدوا   داتــرلطــ  هن بــا بــه

نـد  در دار کتـا دوبـارک شـ شـودیمـاز هصـر اـار   یشـ  تابسـتان یـا و در دندیمسن د

م ت ــ. ی  همســر جــوان ژولــهورنــدیمــنه درا هصــرش را بــه صــدا در یبــ. او والــدیغ

 دـهمیا ازی میهـد یارچکم هنگـام شـی  در همـدهـدیمـ هـاهنم صوص بـه اـودش را بـه 

صـبح بـه  دـهیزمـان  شـودیمـ یوان را هـم نـدارد عصـبانیـ  یـا یشتم  تد ییگر تواناید

را  ازن و مـرد، زیـرا همسـرش بـه او ایانـ. دـردک اسـ. دنـدیمـ، فکر ارددیماتاهه باز 

  دشـدیمـ اواات ـ.بـا ان ـر پـدر و مـادرش را در  ،  پـلنـدیبیمت ته  ااوابیدک رو

ــد  ــا ازبع ــارم ی ــدا ،د ــادة  یزن ــهس ــاز  اا لیران ــرا هغ ــدیم ــار د  و در دن ــهارودان  اان

م ت ـ. اـودش را ی  ژولـاواهـدیمـ امـداو  ازیجـذام ا، مـردی  شـبشـودیم بانزورق

 اـاکهن  دنـدیمـ، و در پاسظ بـه تلاعـاا ج امـی، او را بـا بـدن اـودش اـرم دهدیمبه او 

و بــه  ردیــایمــســ.، او را در هغــوش یح نیجــ   صــرت مســ اگــرید یســده دــ، یجــذام

   بردیمهسمان 

ماننـد   میپـردازیمـ م هصـهیـا اااسـطورکم ییتـ ددـور یـا بعد از ایم الاصـة دوتـاک بـه 

 اـوردیمـونـد یپ یعرفـان اعملـی ههرمانانـه بـا جسـت و ی،کرمانسـ اها.یروام تمام ییت 

م هصــه یــ، ااســ.دک از اســتعارة معماراونــه دــه بــراا ژیلبــر دوران بســیار مهــم و بــا اســت ا

  از پایــة ههرمــانی داــردیمــاســتوار عرفــانی  ةپایــههرمانانــه و  ةپایــه یعنــی یــم دو پایــا ارو

   میدنیمهغاز 

ــپا ــان اهاهی ــتلو لیههرم ــرودی ــوا نم ــد و الگ ــرت دوران   6. تول ــه ژیلب در پژوهش

 اهـاارزشو رسـیدن بـه  هاانـدازکرسـیدن بـه  اه بـرادـ دنـدیمـد دیثت روا رمان استاند ،

ــان،  ــبا یداســتان. یش صــههرم ــپداز  یبعصــوســیلة بهد ی ــدش را پوشــه دــ ییهادکی ه تول

                                                 
1. Nemrod  
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جنبـة  ردک اسـ. تـا بـردـه کیـژولـیم ت یشتر بـر ریشـة رو ـانیتلوی. شود  فلوبر ب دهندیم

هـدر هنل سـدینویمـم یر ژولـفلـوبر دربـارة مـاد دـهیزمـانهمـان یعنـی درسـ.  ؛شایکی یف

ــ د اــدا راز و ن ــن ــاز ی ــا د ــابر دــهمیارد ت ــراا او هوردک شــد  بن ــم پســر پســرا ب ــا ایم، ای ت

 ابــا مــانتوو او را  پســر اداســ.  ایـم ایــدک در تصــویر نـوزاد تکــرار شــدک اسـ. ـدودا 

 یـاشـتر بـه یژولـیم بنشـان دادک اسـ.   دهایـشـدک بـا مروارمـ یم هبـه اـنزرب . و دلاکِ 

رار اسـطورة کـاز ت ان ـا  صـوریدر ا تـا بـه یـا انسـان معمـولی  ه بـودیوچولو شبدح یمس

ــ ــود دارد یمس ــلی وج ــاد ــم مشــ ص  اه انته ــهصــه را ه ــدیم ــا دن ــاً  ام ــ، تلاصوص ر یی

 دییــتثرا  یم نشـانة الهــیــه ادـ ییهــاینــیبهیپ ابـازوســیلة بهبــه ههرمـان  یداسـتان.یش ص

 ییاــوهیپبــار در مــتم همــدک اســ.ل هســ هــاینــیبهیپم یــم شــدک اســ.  ایتصــم دننــدیمــ

 نـرن اـوز ییاـوهیپ، اـاکهن، و شـوندیمـم دیـدک یه در هنگـام تولـد ژولـد یولده و یشد

دک یــار دیان بســیــپر اهاهصــهه در دــ امبراونــهیپ ییاــوهیم ســه پــیــرنــت بــ رر  ااکیســ

ــانیاســ. از اســطورة  ارارکــو ت ا، بازســازشــودیمــ ــ 6ســه مــوهر یون ــاری ــ 9نا ســه پ ه د

بـا  سـ.یااسطورک، موعـو  بـر سـر جـامیا  در دنـدیمـو بـاز  بافـدیمرا  هاانسان. سرنوش

 ادـه بـا نمادهـا مربـو  بـه مـاک( اهـانیت و  هااسـطورک)یعنـی مربـو  بـه  اونـهماکشة یر

ونـد اـوردک یپ ،دشـندة زمانیـ. اسـ. جریـانمعنـاا اعـطراا در ملابـن ه بـهدـ ییهاناشب

یعنـی  ؛شـودیمـم ظـاهر یر مـادر ژولـیمهـارت در تصـوم اسطورک بـا ظرافـ. و بـا یاس.  ا

 یلـیمـادر، ایعنـی او، دـه  دیـاویمـو راوا  شـودیمـزمانی ده مادر او بـه تصـویر دشـیدک 

، فلــوبر دهــدیمــبــه مــادر رنــت مــاک را ااتصــاص  دــهمیادر عــیم  و در ادامــه  د بــودیســ 

شـندک و مـادرِ دد   ژولـیم پسـر یـاهـاپرانماننـد  دـردیمـ یسـیردوندـه مـادر  سـدینویم

ــدماک ــ.  مانن ــون  اس ــادن ــوانیم ــفهم ت ــرد هن د ی ــرا پیرم ــور چ ــرد )هن هن ط ــگویی د پیش

ا و بــشــد م و از جــنل پشــم در ملابــن مــادر ظــاهر ی عــ یشــیشدرمــردا دــه بــا لبــا  یپ

دــه در مـه ظــاهر  ییاـوهیپ یولدــ  وانگهـی، دــرد(پرتــو نـور مــاک عـرو   الی اـوردن رو

ــ ــودیم ــیه از ناپدش ــ، پ ــدنه در می ــد ش ــان ی ــ، ازار عل ــاد ی ــهماکم نم ــترش  اون را اس

                                                 
1. Des trois Moires 

2. Trois Parques  
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ه بسـته اسـ. دـولی یرا بـه هـر دو بـازو هـاهنه دـولی دـرنگی اانلرک ا  دستبندهادهدیم

 زارعلـ مـه و از یـا سـو،   زنـدیمـایلـی روشـم پیونـد  صورتبه اونهماکرا به ایم نماد 

ــاهر  ــه تصــاو شدنشــانظ ــ  یرا ب ــرکر ش ــمتصــن  هوردله ــددنیم ــویی د ن ــه یو از س ــر، ب گ

 6مِیتــوندعــ.ِ یادهور طبیــدشــدنه یان ناپدکــ  مزننــدیمــونــد یاســتلاله پ یاهیــنمــادارایی ا

 یژاـیو دـهمیا  در عـیم هاسـ.ش زمـیم( سـتارة مـیجهن اانِالهـه)یا طبیعـ. مربـو  بـه 

صـورت تلییـر نهـایی ههرمـان هـم  ینـیبهیپ ،شـودیمـو پر افت ـار ههرمـان بیـان  جو کیست

در بـاطم ایـم دو  ،رسـندیمـ ن ربـهدر ظـاهر متصـاد  ییاـوهیپه هـر دو د، هرچند ردیایم

ایــم دو را بــه  9دشــاورزامــاک اه نمادهــادــچــرا  ؛هســتند راســتاهممنســ م و یکــدیگر بــا 

یکـدیگر  در ادامـة تواننـدیمـ ییاـوهیهمـیم دلیـن، هـر دو پـ  بـهزننـدیمـپیونـد یکدیگر 

نی را بدهـد ید نمـادیـلداسـ. دـه بـا ن ـرینه وابسـته زن ایم موعو  بـه اـو ان ام شوند و

ــ ــه د ــده ب ــ ام ــد ایهن ژول ــم بتوان ــوهیپم دو ی ــه  ییا ــدیگر را ب ــون یک ــزن هم   اری

     دندمتصن

ــرِ اــوزن ــ رر  ســیاک ن ــیم ب ــه هم ن ــ  ب ــهماکنمــادیم  اهااوشــهمتعل و در  اســ. اون

 ؛شـودیمـدر ن ـر ارفتـه  مِ الهـة یونـانییتـوندو تلییـر  یوانیـ   ـ.یرتلییر  عنوانبهعمم 

دننــدة مــاک(  رنــت ســیاک و تــداان هــایالمرــ)شــکاربان بــ رر اســ. هرتمــیل همــان یعنـی 

همـان مـاک یعنـی همـان مـاک سـیاک،  ؛سـازدیمـنمـاد مـاکِ جدیـد متمـای   عنوانبههن را  ،اوزن

ــدایی دــه  ــیم مــرر عمــدبههن را  یشناســاسطورکناپی ــ اول ــاکِ ؛نامــدیم ســیاهی دــه  همــان م

 اسـ. یژاـیوبـا یـا چنـیم   دهـدیمـهم پایان و هم هغـاز یـا چراـه را نشـان  انزمهم

دهنــدة   مــاک مــردک، نشــانرســاندیمــرا بــه ان ــام  یهبلــ یاــو هیپدــه اــوزن ســنت ا از دو 

ــاتیتمــام   ــاســ.  یوان ــیلة بهه د ــوس ــام نت اندشــدکشــته دم یژول ــاهی  ارأ ــة یو اعل دادا

م یم بـر تـون ن ـریم بـر تـون ن ـرین ـرل »ددنـیمـوانات بیـان یه اوزن از طر  تمام  داس. 

اواهــد همــد دــه پــدر و مــادرت را بــه هتــن  ابــا هلبــی و شــی، روز د ،ســنت ابــر تــون ا

                                                 
مشت  شدک اس.  ایم  به معناا زمیم  khthônشکن ارفته اس. و از واژة یوناا  روا واژة لاتیم chtonienص .   6

 دند  توصی  می جهنمی اس.اان چه را ده م تص با الههص . هر هن
2. Agro-lunaire    
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ـــواه ـــاند یا ـــه)ن« رس ـــلوبورر، ب ـــدیم( 19ص   ،9111نلن از ش ـــنه و ب ـــ ، د ترتی

 هـایشـکلددشی با ان انـدن زو  دامـن والـدیم یعنـی  تـی بـا دشـتم مـادر در هـم والدیم

وسـی  تصـاویر مربـو  بـه مـاک در ایـم روایـ. دااـن شـدک اسـ.  اـوزن  اهاانههمدر یا 

 اهـاارزشبـا  یر و تلـولییـدن بـه تلیرسـ ادـه بـرا دهـدیمـد، نشـان یـنر، نمـاد مـاک جد

ــراا  ــةماکر نمــادیم یمســ دــهمیامثبــ. و ب ــیم روا  اون ــاز شــود اهــاارزشژول و  مثبــ. ب

 جـاهنبـرود و از  یبـه عمـ  هطـ  من ـژولـیم د یـبا بـه عـرو  و نـور برسـد، دـهمیابراا 

  طر  بالا  رد. اود را هغاز دندبه

 ی، سرنوشــتاــوزن نــر( و یولدــه، اــدا )یشــد ییاــوهیپ، یعنــی ییاــوهیپهــر ســه 

ــ ــه ژول ــه را ب ــب. یههرمانان ــم نس ــدیم ــا  دهن ــ. ب ــم سرنوش ــه ای ــانهد ــه اهانش  ااچرا

ن ارفتـه اسـ. کشـ یمتـوال یانم سرنوشـ. بـا چهـار هربـیـ  ااندشدکمش ص  اشاورزدماک

 یل هربـاندهنـدیمـم را تشـکین یمرا ـن دـنه و ژسـ. ههرمانانـة ژولـ هـاهندام از ده هر د

دــردن  یدر زمــان جنــت، هربــان هــاانســاندــردن یار، هربــانکدر هنگــام شــ هــاناوی ردن دــ

ــد ــانیوال ــ.، هرب ــ یم و در نهای ــدا ردن اــود د ــة هاــر زن ــرا در مر ل ــ یزی ــی یژول م، یعن

از هربــانی دــردن اــود  تــوانیمــ یدرســتبهم یژولــ توســ  یجــذامن از پــذیرش درســ. هبــ

ه در  ـ  پـدر دـرا  یتیدـه دیگـر هـادر نیسـ. جنـا نـدیبیمـم وهتـی یرا ژولیزس م ا .، 

از ایــم فلــ  زمــانی   ردیــایمــو مــادرش ان ــام دادک فرامــوش دنــد تصــمیم بــه اوددشــی 

دش را بـا پـدرش مشـاهدک دـه در ها یـا چشـمه شـباه. اـو دنـدیمـ یپوشـچشمعمن 

ر تلـو  ییـو تل رسـدیمـان یـبـه پا یشـدر هدمیه اـ  سـدـم زمان اسـ. یتنها در ا  دندیم

زمـان    وانگهـی، تلییـر و نوشـدای چراـةشـودیمـر چراـه همـادک ییـتلهم نیم و  ییانتها

و ایـم تصـویر چراـه بـا  شـودیمـمعرفـی  ،اسـ. اوچـدح یمسـ یـاه بـه یشببا دسی ده 

 صـرت  6مـاناال ملابـن سـرور و  در »و  رودیمـه بـه هسـمان دـ یکوچدـح یتصویر مسـ

ــرار یمســ ــح ه ــایم ــه« )ردی ــلوبورر، ب ــرار 15ص   ،9111نلن از ش ــد بره ــ( پیون ــدیم و  دن

م چهـار یـدـه ا شناسـدیمـشـتار را د ةم چهـار مر لـیژولـ ، یـطرمی  بدشودیم ترمستلکم

                                                 
1. Seigneur  
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بـه  شـتریب یدمـم یر مر لـه، ژولـدر هـ 6 مـاک برابـر اسـ. اهـادورکبـا شـمار  لاًیدهمر له 

دشــتم  اــاکهن انه،ی، ســرل دشــتار هشــناهــاناوی ل ابتــدا دشــتار شــودیمــ یــااــودش ن د

ــر ــربات ان  ــا ع ــدینه ب ــدای و در وال ــر زن ــا تللی ــا اانته ــاهنش ت ــ ییج ــدام ب ــه اه ه د

ترتیـ ، ژولـیم   بـدیمردیـایمـدک یـجـذام را ناد امـاریبـودن بو مسـرا دنـدیماوددشی 

اســ. در داســتان  اشــاورزدمــاک شناســیاسطورکه متعلــ  بــه دــرا  9ننــدکدیاناشــون. هربــ

نشـان  ابـژک عنوانبـه اـاکهنسـوژک،  صـورتبهم در داسـتان ابتـدا اـود را یل ژولدندیمداان 

بــه شــکن داملــاً فعــا  دیــدک  دنــدیمــدــه اهــدام بــه اوددشــی  االل ــه، البتــه تــا دهــدیمــ

فاعـن و م عـو ، هاتـن  اهادواانـه  ایـم شـودیمـیـان شـکن من عـن نماو در انتها به شودیم

فعــا  و هاتــن من عــن جــاا اــود را بــه دواانــة اعمــا  زمینــی، دتــونیم و اعمــا  هســمانی، 

  پـل بـا ت ـاوتی زیـاد در ظـاهر، اشـون. و تلـد ِ ژولـیم از ایـم نـو  دهنـدیم 3اورانیم

   شودیمت ین نتی ه 

ــان ــا ژســ. ههرم ــ یعمــن ی ــه دور وا ــدیژول ــایی مع م ب ــا دو من ــاســطورک ی  چــر تم ی

ــ ــه  ةاســطور-شــکار و وا ــد ةاســطور-، وا ــداــوردیم ــت د ــهجن ــدة هــدای. عنوانب دنن

اشـم در  یارچکشـل »دهـدیمـنمـرود را نشـان  یلـیان  اسـطورةفیگور ایم ژس. ههرمـانی 

ــا و هدرتمنــد بــر رو»و « ملابــن ســرور و اــال  ــه)« میزمــ اتوان  ،9111نلن از شــلوبورر، ب

ر یم را بـه تسـ یالنهـرمیشـد و تمـام بـ ۶لونیاسا  سن.، نمـرود امرراتـور بـاب  بر (18ص  

 یــااز نمــرود الگــوا  5طانیعاهبــ. شــتــور هواــو در یکم اــاطر ویهمــهورد  بــه اــود در

ــاتح ــ 1را الــ  دــردک اســ.  ف ــااونیژول ــوا  اون ــه ان ــدک دجــدا  ااز نمادهــا یم م هــ  ب نن

مــان د»ســ.ل او یهــدرت و جنگــدا ةدهنده نشــاندــاســ. )ماننــدل شمشــیر، ان ــر و    ( 

ــدازیت ــت»، «اران ــاندر ی ــ»، «م ــ»، «ریشمش ــ ررد ــاردردِ «  ارد ب ــه و د ــاننل ــ یههرم م یژول

                                                 
 ماک جدید  -۶ا چهارم هار ماک ی -9ماک دامن  -9یا چهارم او  ماک  -6   6

2. La violence sacrificielle   

3. Ouraniennes  

4. Babylone 

5. La Fin de Satan  
6. Voir V. Hugo, La Fin de Satan (p. 3-153), in Poésie, IV (op. cit.), «Livre premier : le 

glaive», p. 17-37. 
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، یوانی  ــ.یرنمادهـاا تصـاویر و بــیم او و  ریـان لفرسـا و دمـا یـا مبــارزة جـانبـه

ــار .یر ــلوط .یرو  یکیت ــایی یس ــدک و بازنم ــازمانش ــ.ل یدهس ــدک اس ــ.، ش  در روای

ــا ــه یتوســ    یوانی  ــ.یر انماده ــاتور ارا  ــات و تصــاویر الادی ــدکوان ــااندش  ا، نماده

شـدک ید اـونیبـا هسـمان و اورشـ یا  تـیـ یلـاهم باتیشـدن بـه زمـبا داان یکیتار .یر

ه در  ـا  دـ یپلـوسـیلة بها یـپرتگـاک وسـیلة به یسـلوط .یر او نمادهـا شـوندیمـدک ید

 ةاوشـشـبکه یـا نتی ـه، ایـم  عنوانبـه  نداشـدک تم اسـ. نشـان دادک یشدن و فرو راراا

ـــار .یرتصـــاویر و نمادهـــا در تصـــویر  ـــتار)ها،  یکیت ـــدک  (از جـــوهردوات ترای دی

ــاندرســ. یعنــی  شــودیمــ ــ دــهیزم ــه طــر   دنــدیمــها رد  ااز رو رایجــذامم یژول و ب

بـه تصـاوی  عـرو  ، در انتهـا، تـا ابـدییم  بـدیم ترتیـ ، مبـارزک ادامـه بـردیمـدیگر سا ن 

ل دهـدیمـنشـان  یشـدامیع مادهـاا اتم شود و ایـم تصـویر عـرو  اـود را بـه دمـا ن

 شـدیمـ تـرب ررم را در اـود ارفتـه بـود بـاز هـم بـ رر و یهن دسی دـه بـازوانه ژولـ»

نلن از شـلوبورر، بـه)« دـردیمـوار دلبـه براـورد یـه بـا هـر دو دی دا ده سـر و پاهـابه

ــا، (  ۹1ص   ،9111 ــملردر انته ــة ود ــی ــانیومژة س ــااتارِ ههرم ــه یمِ س ــة روزان  ،در من وم

 اروژولــیم بــر  یو ههرمــان ا  امــا، ااــر دلــاوردنــدیمــ دییــتثو  ههرمــان را امصــا اروزیــپ

 یجهشـ امـده ایـم دلـاورا بـهدـن اسـ. یـم دلیـبـه ا ،شـودیمـباز  یر و تلولییم تلیچن

    شدک اس. ییدواانه و دوتا یعرفاناسرارهمی  یا 

ــه دومــیم ــانیــا )اســرارهمی   ةپایــار ایــم روایــ. دــه ســااتادنــون ب ( و اســتمرار و یعرف

 یدهسـازمانته را در سـه ب ـه یـفلـوبر روا  6میپـردازیمـپیوندِ ههرمـان بـا جهـان اسـ. 

ار کبرجســتة ههرمــان در ارتبــا  بــا شــ اارهــادو بــه  دیوددــب ــه را بــه  یــا، دنــدیمــ

ــه یااتصــاص دادک اســ.، ب ــه د ــاورگــر ب ــیم و  یجنگــ اهــاادل ــددژول  هنیشــتم وال

ــااتصــاص دارد؛  ــوم در ارتب ــه س ــه ب  ــا توب ــا  ب ــتان د ــ.  دو ب ــه او  داس ردن اوس

نشـان  ،پـدرش شـدک در مـورددـه را  ییاـوهیپو  دنـدیمـرا روایـ.  ژولیم ینیزم اارهاد

دـه در  دنـدیمـرا روایـ. ه شـکوک و جلـا  هسـمانی ژولـیم بـ  ب ه هار دسـتیابی دهدیم

جـدا از  ظـاهراًسـازمان روایـی ایـم روایـ.، اعلـام شـدک بـود  به مـادرش ابتداا ایم داستان 

                                                 
1. Portanntt mystique  
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یکدیگر ترسـیم شـدک اسـ.، امـا در عمـ  ایـم سـه ب ـه بـا یکـدیگر در پیونـد هسـتند و 

   شودیمدیدک  هاهنوجود دارد  و ایم ارتبا  در درون  هاهنارتباطی تنگانت بیم 

ــکارچ ــرباز یش ــام  و س ــابه را ان  ــنه مش ــا د ــر دو ی ــدر اصــن ه ــددهیم ــد   از بدن ع

شـکن نمـادیم(  یوانـات را بکشـد و دسـ. بـه هتـن پـدر هبایـد )بـ اًژولیم  تمـ اداوروان

  فلـوبر بـراا بـه تصـویر دنـدیمـاود ب ند  با دشتم پـدر و مـادر او بـر ادیـد اـود غلبـه 

ــ» لســدینویمــدشــیدن شــکارچی  نلن از شــلوبورر، بــه)« شــدینمــم از دشــتم اســته یژول

 دـردیمـبـه پیـران تـر م  دـهی ـالرا در  جوجنـتفلـوبر ههرمـان تی و وه (۹6ص   ،9111

ــر   دشــدینمــرا  هــاهنو  ــدینه را بکشــد، فرامــوش  دــهمیااز ت ــدینمــوال ــ ،   دن در واه

ــنه  ــهدمواد ــیم  یدش ــر ارادا ژول ــایه  درو غی ــه نم ــورد را ب ــم م ــای ــذاردیم ــ» لا  یوهت

انگــار  ،دیدشــیمــاد یــفر اشچهــرکدن یــد ا، بــرادیــدیمــه یرا ملابــن اــوپیــرا  اعــابر

    (۹6ص   ،9111 نلن از شلوبورر،)به« بکشد غ ل. دک بود ده او را از سریترس

نمــرود، ژولــیم فــاعلی انســانی اســ. بــراا  اهــایژاــیوبــا الهــام از اســطورة نمــرود و 

وجـه مهـم نیسـتند و هیوفعـن دشـتم به اهـام عو فعن دشتم  در نگـاک ایـم فاعـن انسـانی 

و دشتم پدر و مـادر نتی ـة طبیعـی ایـم منطـ  بسـیار اشـم اسـ.  بعـد  ندیهینم ساا به

ــر ییاــوهیپاز  ــر ماهیــ. اــوزن ن ــیم ب ــه»ل دنــدیمــشــا  هیهااواســته، ژول ــهن ن ــهن ن ن ن

ان ـام  اواسـتمیمـایـم را ، ایـم ااـر بـا وجـودل »دیشـیاندیمبعد، ن« را بکشم هاهن توانمینم

نلـن از شـلوبورر، )بـهاللـا دنـد  ان را بـه ویـم میـطان ایده مبادا شـ دیترسیمو     « ؟ دهم

 ( ۹6ص  

را  اســرارهمی م ســااتار یژة اولــیــاســتمرار و تـوانیمــ  هتــن، یــهمم اســتمرار جنــونیـدر ا

و  اشـوردیـا ، در یاز زمـان نـامعلوم» ل دنـدیمـم زمـان را متوهـ  یشـتم، ژولـدد  بـا ید

 ی  بـا سـهولتیـمـه چهو  بـردیمـ سـربهواهعیـ. وجـودا اـودش در شـکار  امدفل  به 

    (۹9ص   ،9111نلن از شلوبورر، به)« ارف.یمصورت  میدنیماها  ل یؤده در ر

دـه در هن همـه چیـ  طـورا ات ـاق  شـودیمـروایـ.  اااونـهتوصی  فصاا شکار بـه 

ماننـد اـود را در فصـاا جنـت  ایـرؤ  ایـم فصـاا شـودیمـدیـدک « رویاهـا»دـه در  افتدیم

  همـة ایـم دنـدیمـانی دـه ژولـیم بـا لطـ  الهـی ن ـات پیـدا   یعنـی زمـدهدیمهم نشان 
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ــراا او  ــاها ب ــاپناهگاکفص ــوا  ییه ــدا ملس ــان و زمانمن ــن زم ــم در ملاب ــام ــوندیم   ش

ــاآنمک ــه در  اه ــدا د ــاهنهدرتمن ــه را  ه ــه اولی ــدییبازمهرام ــه اب ــم فصــا را ب ــوبر ای   فل

ــیم  ــانوســیلة دوم ــر وابســتگ یســااتار عرف ــ  ب ــه متمرد ــام متمر یچســبندا ،ید ــو ادغ   د

    دندیمارا ه  اس.

 دــهی ــالرا در  یجنگلــ اها یســ، دینوشــیمــرا در دســته  هاچشــمه    ها  او

 اهامـهین؛ دـردیمـاسـترا .  یر دراـ. بلـوطیـز شـدیمـ، ااـر اسـته اوردیم دیدویم

ه پـر از اـار دراتـان یبـود و موهـا اولـااندـه غـرق اـون و یدر  ال اش.یمش  بر 

مـادرش  دـهیهنگـامشـد   یوانـات و شـیه  ی  او شـبدادیمـ یوانـات و شـی  ابود و بو

دـه  دیرسـیمـ ن ربـهو  رف.یپـذیمـهغـوش مـادرش را  اسـردبـه دیدشیماو را در هغوش 

   (۹9ص   ،9111نلن از شلوبورر، به)  شدیاندیم  یعم ا هایبه چ

ــ ــ  ژول ــیرواب ــادر واهع ــا م ــر ویم ب ــ  برت ــا  اه از رواب ــ ررب ــادر ب ــیزمم ــثی 6ین  ریت

ــ ــذیم ــاان  اــون و ردیپ ــود او را  ییول ــه وج ــد ــانندیم ــ پوش ــهادهور ی ــدن  ارو اهالک ب

اسـ.  هاتـن بـا مـادر -بـ رربـا  یدار دوبـارک و و ـدت بـاطنیـاز د ا  شـکار نمـاددندنوزا

 هیهاطعمــهبــا  طــورمیهمو  اــارداردراتانبــا  دــهییجــاتــا  ردیپــذیمــم مــادر جســم یــا

 والــدیم دشــیهنگــام در  یوانیــر  ی  همــان تصــوشــودیمــه و شــبی شــودیمــارفتــه اشــتباک 

نعـرک  یوانـات و شـیو ماننـد   دـردیمـ، دـ  دیـدوبیمـم یـل او پـا بـه زمـ شودیمظاهر 

ــ ــشــکا  انســان و  و  یجــدا   زدیم ــوان ناپدی ــشــودیمــد ی ــدیل ژول ــا دشــتم وال نه یم ب

ــدیپ ــا ون ــ ررش را ب ــا-ب ــه منته ــادر ب ــوق  ام ــه س ــدرج ــدیم ــت و   ده ــدا جن ــرل ابت س

ــان یدشــمیوالد در ملابــن  اعــطرابه ارا دــه او بــا شــکار بــرا ی لــراک دننــدیمــ تــریطول

م شــکار یدـه هاـر ابـدییمرا بـاز  یهـدرت مطللـ ،  بـا دشـتم پـدر و مـادرابـدییم یـ.زمان

 یدشـمیوالدل شـکار، جنـت و بـودیابـ. دـردک  اهن را بـه و اشکسـ. و نـابود یمـرشیب

 ااپناهگاهـه کـبل دهنـدیمـرا نشـان  ینـیمـادر زم-بـ ررا ونـد بـیپمرا ن  او ابرانه فل  

ــوال ــن اعــطراا کــ، تیمت ــو در ملاب  هــم یدشــمیوالد  هســتند از مــرررار شــوندک و تودرت

را یـز ،شـکندینمـدر هـم مـادر( -م بـه طـر  بـ رریدک شـدن ژولـیشـد یعنی)م منط  را یا

                                                 
1. Grande Mère tellurique 



  چهارمشمارة       (             دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه                       618 

 

ــ ــ م رایژول ــیبیم ــدک مین ــدا ش ــر و ا ــان، ی، اهاشــهیراز » فلی ــاوکیماه ــه و  اه از دســ. رفت

  دندیمه یتلذ( ۹۶)به نلن از شلوبورر، ص  « هاصد 

ــملر ــدنه د ــم ش ــام و دره ــا ادغ ــا نماده ــکنهم اب ــی ش ــا یعن ــبندک و  انماده چس

ــبنان  ــیم چس ــترش هم ن ــدییماس ــاهطرکل »اب ــ اه ــانتو زدکظی ــه م ــه یب ــبیم  « دندیچس

ــه) ــلوبورر، ب ـــ» (۹۶ص   ،9111نلن از ش ــه ابر اهارارکش ــایهت ــم ا ــه ش ــم ب ــهمین  اشتن

ــ ــبیم ــه)« دندیچس ــلوبورر، ب ــپد (۹۶ص   ،9111نلن از ش ــوا اهادکی ــاص  ییها و ه را ا

 م طبله مرت  نمودل ید در همی  باین

ــاط  بســ ــه ز یار ســوزانیاو از من ــرد د ــور د ــعب ــی ــایر  ــرارت اورش ــد  اد موه همانن

دـه بـازوان هـدر سـرد بودنـد دـه هن اگـریمنـاط  دو  ؛شـدندیمـ ورشعله اوداودبهمشعن 

اد بـود یـهـدر مـه زهن هـاهندـه در  یی؛ و دشـورهاافتادنـدیمـم یبه زمـ و شدیماز بدن جدا 

ــه  ــاهدمد ــا  ه ــبحب ــه  ییهاش ــاهند ــد، راک  را ه ــردک بودن ــه د ــا اط ــدیم ــه)  رفتن نلن از ب

 (۹۶ص   ،9111شلوبورر، 

ــه ملــ ــدن ب ــ  یب ــددیپیم ــایو ملــ ،ون ــه ا  رفتاره ــدن را ب ــاــود ب ــایم ــردی م ی  ژول

ترتیـ ، نمـادا از بـدیم  امـن بـا جهـان اسـ.دونـد یه در پدـ دنـدیمـرا هـدای.  اایزندا

را در هغـوش  او یجـذامم یـا بنـابر» لدنـدیمـبیـان  را یجـذامهمیم اونـه اسـ. دـه تلییـر 

ه ماننـد اشـعه یاـود ارفتنـد و موهـاسـتاراان را بـه ییروشـنا هیهاچشـمد و نااهان یدش

ــدد یاورشــ ــداد یافتن ــ)« امت ــلوبورر، هب ــتلال  (۹۶ص   ،9111نلن از ش ــان ةاس ــ یجه ح یمس

 اًاســ.  هبلــ یهســمان اهــاییروشــنااز اتلــاد بــا  یعرفــان اارواح اســ. نمــاد ادــه راهنمــا

همــان دــه بــه دادنــدیمــن یتشــکرا  یاز چســبندا اریتصــاوش ابیمــارا هاانشــانه

 ییهاسـ رکسـباا ابـه  یاسـ. نگـاه یدـاف متلاعـد شـدن، اوابسته بودنـد  بـرا هایشکلهم

را  ییهالکــهچــاهو همــان  ةاســه و دســتد»اســت ادک دــردک اســ.ل  هــاهناز  ام دــه وینــدازیب

ــه رو ــد د ــدنه د ادارن ــب ــدک ی ــدیم ــه)« ش ــلوبورر، ب ــذام  (۹1ص   ،9111نلن از ش  یج

اسـ. دـه او بـا اـواهه از پیونـد سـن. یـا و بنـا بـر  ب شدیم. ینیا را عیبه دن یابستگو

نه یملابـن دهـان، سـ ر دو بـدن، دهـان دریدر دنـارش ب وابـد  تصـو ددنـیمـم دعـوت یژول

ــ ارو ــاتیس ــا دلم ــلانه  ینه ب ــد را هنعاش ــ  یتص ــدیم ــدن ــی  ژول ــا دراز دش ــ. یم ب دن ل 
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ــدشهم ــون  ــداد  اایینمــادارا ،روز تول ــرا امت ــارت  دهــدیم دک از اــون و یپوشــ»دــه عب

شــکار و جنــت و  صــاویرِت یشــکلهم  دادیمــبعــد از شــکار، هن را بــه مــا نشــان « اولــاان

ــرو   ــالی و ع ــواهتع ــر یا ــ ب ــودنیدا م ــان ب ــار عرف ــ یرفت ــ یژول ــ ،م اســ.  فل  ةدر مر ل

ــپا ــاه ااــذارارزش ،یانی ــتل عمــن و ژســته یاال ــر یی ــدیم ــم دــه  دن ــا  ااــذارارزشای ب

ــچشم ــ یپوش ــدک،اتاربنداسا یاز اوددش ــتح  ش ــا ف ــا  ب ــه در ارتب ــه د ــة روزان ــر دواان ب

    دندیماس. دلال.  دتونیم و عرو  اورانی

 گیرییجهنت. 3

ژرفـی  اهاانسـ امدـدام  تللیـن تلـاش دارنـد مشـ ص دننـد-نلـد و اسـطورک-اسطورک

ایـم رویکــرد را بــا   دهنــدیمـرا بـه یــا مـتم ااتصــاص  اااســطورکهسـتند دــه الگوهـاا 

  نشــان دادیــم ،نوازمهمــانم یافســانه ســم ژولــ ،از اوســتاو فلــوبر بررســی داســتان دوتــاهی

 اانـهامنتلد ةچـه اسـت اد تـوانیمـ دتـا ب همـ دهـدیمـی را به اواننـدک ایم توانای نمونه،م یا

ــااتارهاا  ــااز س ــ. اپردازا ی ــداش ــ ، ن ری ــون  یپردازالیددخ ة  در واه ــی هم  هموزش

شناســاییِ  ،  هــد  ایــم ن ریــهاندشــدکه در مــتم بافتــه دــرا یاســ. بــراا اــوانه تصــاو

 ر اس.  یم تصاویاتلاد معنایی ا

پاسظ به ایم پرسـه دـه دـاردرد ن ـام ت یلـی ایـم روایـ. چگونـه اسـ. و چگونـه در 

 ،بتوانـد نااودهاـاک دـهمیابـراا  ژولـیم، بایـد ا ـ. دـه ت یـن نمادسـاز دنـدیمـمعنا تولید 

 دنـدیمـ، تلـاش برسـدرمـ ا اود را از ایم دنیاا مـادا رهـا سـازد و بـه دنیـاا معنـوا و 

 ســـااتارهاا ت یلـــی ههرمـــانی و دیگـــرا ؛ یکـــیدنـــد ا یرهیـــپاجهـــانی دوهطبـــی را 

سـویه را از و یـا مـدارجه. ردتـی  ، ژولـیمایـم هطـ  سـاا.  بـا رم همیـ سااتارهاا 

همی  برسـد  بــا و اسـراررم همیــ   اهاهیـپاتـا در انتهــا بـه  دنـدیمــههرمـانی شـرو   اهاهیـپا

ااودهاـاک، طور نبـه، او نـه فلـ  اـود را تعـالی ب شـید بلکـه توانسـ.، رسیدن به ایم هط 

واهـ ، او توانسـ. اـود را دننـدک در ت یـن اـودش را هـم دنتـر  دنـد  در اذر زمـان نابود

اــود را مســتلر ســازد   ردــ.  یزمــانیبــدنــد و در  صــرت مســیح) ( جاودانــه هم ــون 

از اـوا و شـی بـه  ینیبجهـاناز یا هط  به هطـ  دیگـر، در ایـم داسـتان دوتـاک، تلییـر 
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ــوا هرام و  ــانا ــی نوازمهم ــود دارد  م راژول ــوان  در ا ــاا عن ــیم »انت  ــانژول  «نوازمهم

او دیگــر هن   دنــدیمــ  بــدیهی اســ. دــه ژولـیم تلییــر نیســ. نیـدلیبــ ،داســتانبـراا ایــم 

اســ.  ایـم تلییــر و تلــو   نوازمهمـانو  ب شــندک ،نیســ.  او بـرعکل ر ـمیبــشـکارچی 

م پـل ی  ژولـاو دارد یههرمـاندیاتِتیـاِ ژسـ.ِ بسـتگی بـه وارونگـی  ،در ژولـیم شدک اصن

 انـهمن عل ،یجـذامبـا وااـذار دـردن اـود بـه  ،دهـدیمـبـه دیگـران از هن ده فعالانه مرر را 

ــرر  ــرا م ــذیم ــ  اردیپ ــن ی ــطلا اً م عم ــرارهمی  و اص ــاناس ــ یعرف ــه مب ــانم ید  انوازمهم

ــا  ــد، جنگ ــو و ســرل یشــکارچیدا مــشــدن نواشــ ص ملــد  اســ. ب ــا  دهمیوال ب

ش صـی. دـه  ردیـایمـ نشـی. اازیـاز نهم نـیم م مسـیله یـ  اشـودیمـا یمه یجهان هست

دـه در ایـم صـورت بـاز  دنـدیمـا سـا   گـرانی ـتم بـا وجـود دیهم ابـرا اـداداستانی 

 ترتیـ ،  بـدیماسـ. یشـدانواو  یجوشـدرهمادعا دـرد دـه نمـادا از اللـاق و  توانیم

سـ. یموهبـ. نه و یـا هدیـ ییالگـودهم انوازمهمـاندـه  همـوزدیمـداستان فلوبر بـه مـا 

مهمــان فرانســه  ن اســ. دــه در زبــانِیــم دلیهمــبــه شــایبــاللــاق اســ.  پیونــد و بلکــه 

رفتــه یپذ دـه ی  دســیـو ن ردیپــذیمـاســ. دـه  یانگر دسـیــکسـان بی طوربــهاسـم  عنوانبـه

وسـیلة به دهـدیمـتلـد  سـوق  اسـوبهم را یپشـتکار دـه ژولـ سـااتارِ ،  در واهـ شودیم

ــ تگ ــم یهش ــای ــام اان معن ــو  و معن ــا ا ه ــودات متم ــا  و موج ــوم افع ــ  یمعل ــودیم   ش

 با جهان اس.   یباطن یشدانواوستم به جهان، یپبراا  اس.یتداوم انوازمهمان

ملالـه  یم، بـا پرسشـیاشـودک باشـ امطالعـات بعـد ابـرا اا ـهیدره کـنیا ابرا در انتها،

توجـه  ن ـام ت یلـی م هـومه بـه دـ ژیلبـر دورانا برالـا  روش یـل همیرسـانیمـان یرا به پا

. یـبـه الاه یبازاشـته بـر اسـا  هن بتـوان دـرا جسـت و نمـود  یروشـ تـوانیمـ، دندیم

 اعـرور داملـاً ی. زبـانیـالاهم بازاشـ. بـه یـه ادـم یم بـاور هسـتینمود؟ بر ازبان هغاز 

 رد و هندـونـد برهـرار یزبـان ارتبـا  و پ ن ـامِن و یـم ت یبـ تـوانیمـله یوسمیرا بدیز ؛اس.

زبـان، هنگـاک بایـد دیـد اـوانه اواننـدک ن ـامِ با هشـتی ت یـن و  داد  یگر هشتیدیکرا با  دو

   اواهد بوداز ایم روای. چگونه 
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