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چکیده
هــد

از ایــم ملالــه ارا ــه روششناســی ژیلبــر دوران و پیــادک دــردن هن بــهصــورتی

روشمنــد و علمــی روا ایــرا از اوســتاو فلــوبر (ســه هصــه ،افســانة ســم ژولــیم
مهماننـواز) اسـ .در واهـ  ،بـا تللیـن ایـم ایـر ،هـد

یـافتم معنـا از الـا ایـم ایـر

اس .نگارنداان ایم ملالـه سـعی دارنـد ایـم روایـ .را بـر اسـا

روش اسـطورک-نلـد

و اسطورک-تللیـن بررسـی دننـد تـا بتواننـد بـه ایـم پرسـه پاسـظ دهنـدل ن ـام ت یلـی
فلــوبر در ایــم روایــ .چگونــه تولیــد معنــا مـیدنــد؟ ایــم ن ــام ت یلــی الهــام ارفتــه از
دــدام اســطورک اســ.؟ و چــرا ایـم یـا هن تصــویر بــه نهــم تلمیـن شــدک اســ .و چــه
تصــاویر دیگــرا را بهصــورت بــافتی فــرا مــیاوانــد یــا چــه نلــو ت یلــی را نشــان
م ـیدهــد بــراا پاســظ بــه ایــم پرســه بنیــادیم فــر

را بــر ایــم اذاشــتهایم دــه از

هنجا ی ده هر ایـر نـاا ادبـی الهـام ارفتـه از بافـ .ا تمـانی و فرهنگـی اـود اسـ .و
الهــام ارفتــه از اســطورکهاا همــان فرهنــت اســ ،.پــل ب ــه او ایــم ایــر بایــد از
اســطورکهاا ههرمــانی و ب ــه دوم هن بایــد از اســطورکهاا مــذهبی شــکن ارفتــه
باشد
کلیددددواژه  :اســـطورک-تللیـــن ،اســـطورک نلـــد ،ت یـــن ،ســـااتارهاا اســـرار همیـــ ،
سااتارهاا چراه اا ،سااتارهاا ههرمانی
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شمارة چهارم

 .۱مقدمه

تللیــن ت ینشناســان از ادبیــات بــر مســیلة دریافــ .و پــذیرش پای ـهری ا شــدک اســ.
بههمیم ااطر بایـد در هنگـام اـوانه یـا روایـ .بـا ایـم فـر
توجــه اواننــدک را جل ـ

ردـ .دـرد دـه هن ـه

م ـیدنــد ،همــان وجــه مشــترن بــیم روایــ .و اســطورک اســ .و

اسطورک ن ـام «معنـایی پویـایی اسـ .دـه تشـکین شـدک از نمادهـا ،دهمالگوهـا و ملردـهها»
(دوران 6331 ،6ص  )1۶در واه ـ  ،یکــی از روشهــایی دــه هــادر اســ .منتلــد را بــه عم ـ
معنــاا یــا مــتم برســاند «اســطورک-نلــد» 9و بــهدنبــا هن «اســطورک-تللیــن» 9اســ .بــراا
رســیدن بــه ایــم معنــاا ژر

و هم نــیم بــراا رســیدن بــه مصــمون اصــلی هیــار یــا

نویســندک و شــاعر ،بایــد در جســت وا واژکهــاا تک ـرارا و تصــاویر ت یلــی تکــرارا یــا
تش یص اروکهاا نمادینی بـود دـه بـا رد.هـا یـا ژسـ.هاا اصـلی در ارتبـا هسـتنند؛
همچنیم ،باید در جسـت وا اشـیاا برا یـدکاا بـود دـه بـه دور هنهـا یاسـرا از نمادهـا
شکن میایرنـد و سـعی مـیدننـد بهصـورت طبیعـی مت لـی شـوند عملـاً ،بـا ایـم دـار ،از
یا سو اوشههاا ت یلـی را در یک اثدر ادبدی بـهدسـ .مـیهوریـم ،یعنـی م موعـهاا از
نمادهــاا را دــه از یــا دهمالگــو سرچشــمه ارفتهانــد و تلــاش دارنــد ایــم دهمالگــو را
استرش دهند از سوا دیگر ،بـا ایـم عمـن تلـاش مـیدنـیم همشـکلیهـا ۶یـا دوهطبـیهـا
را از میان تصاویر تعریـ

5

دنـیم؛ یعنـی هـوانینی دـه نمادهـاا اونـااون را رهبـرا مـیدننـد

تا همدیگر را متلابلـاً فراب واننـد و همزمـان ایـم نمادهـا بـه دور یـا هسـتة سـازماندهنـدک
متماین میشوند تـا انسـ ام درونـی ایـم ایـر و ایـم ن ـام ت یلـی را نشـان دهنـد اسـطورک-
نلد و اسـطورک-تللیـن یکـی از ایـم روشهاسـ .دـه بـه اواننـدک دمـا مـیدنـد بـه ایـم
مصامیم اصلی و واژکهاا تکرارا معناساز برسد

1. Durand
2. mythocritique
3. mythanalyse
4. isomorphismes
5. polarisations
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بــا الهــام از روش ژیلبــر دوران ،در ملالــههاا هبلــی ،در ــوزة ت ینشناســی بــه تللیــن
روای.هاا ایرانـی و اـارجی پـردااتیم و ایـم بـار ،در ایـم ملالـه و در ادامـة پژوهههـاا
متمرد اـود ،افسـانة سـم ژولـیم مهمـاننواز از اوسـتاو فلـوبر را انت ـاا نمـودیم تللیـن
ژیلبر دورانی در ادبیات بـر پرسـه پـذیرش و دریافـ .اسـتوار اسـ .اصـن و بنیـاد تللیـن
ژیلبر دورانی بر ایم اس .دـه هنچـه توجـه اواننـدک را جلـ

مـیدنـد ،همـان شـباه.هاا

روایــ .بــا اســطورک اســ .و اســطورک-نلــد در پ ـی هن اســ .بدانــد هن ارتبــا و همــاهنگی
ریشهاا و پیوسـتگیهـاا عمیلـی دـه اسـطورکهاا بنیـانی بـر مـتم تلمیـن مـیدننـد دـدام
هستند براا روشمشدن ایم مسیله ،مطالعـة اـود را بـا ایـر نـامبـردک در بالـا هغـاز مـیدنـیم
ایـم نمونــه ایـم توانــا ی را بــه مــا مـیدهـد دــه ب همـیم چــه ســود نلادهنهــاا مـیتــوان از
سااتارهاا ت ین برد
فلوبر دومیم روایـ .دتـاا سـه هصـه ،افسـانة سـم ژولـیم مهمـاننواز را از نلاشـیهـاا
پن رة دلیسـاا شـهر روهن ت یـن دـردک و هن را نوشـته اسـ .نگارنـداان ایـم ملالـه سـعی
دارنــد ایــم روایــ .را براســا

روش اســطورک-نلــد و اســطورک-تللیــن بررســی دننــد تــا

بتواننـد بـه ایـم پرســهها پاسـظ دهنـدل ن ــام ت یلـی فلـوبر در ایــم روایـ .چگونـه تولیــد
معنــا مـیدنــد؟ ایــم ن ــام ت یلــی الهــام ارفتــه از دــدام اســطورک اســ.؟ و چــرا ایـم یـا هن
تصــویر بــه نهــم تلمیــن شــدک اســ .و چــه تصــاویر دیگــرا را بهصــورت بــافتی فــرا
میاواند یا چـه نلـو ت یلـی را نشـان مـیدهـد؟ بـراا پاسـظ بـه ایـم پرسـههاا بنیـادیم
فـر

را بـر ایـم اذاشـتهایم دـه از هنجـا ی دــه هـر ایـر نـاا ادبـی الهـام ارفتـه از بافــ.

ا تمــانی و فرهنگــی اــود اســ .و نیـ الهــام ارفتــه از اســطورکهاا همــان فرهنــت اســ،.
پـــل ب ـــه او ایـــم ایـــر بایـــد از اســـطورکهاا ههرمـــانی و ب ـــه دوم هن بایـــد از
اسطورکهاا مذهبی شکن ارفته باشـد بـا الهـام از اسـطورة مربـو بـه اـود ،هاعـدتاً همـان
چینه و نلو ،تکـرار مـیشـود بـا ایـم ت ـاوت دـه فیگورهـا مت ـاوت مـیشـوند بـههمـیم
من ــور ،ابتــدا م ــاهیم و روش اســطورک-نلــد و اســطورک-تللیــن معرفــی اواهــد شــد و
هناــاک بــه تللیــن روایــ .افســانة ســم ژولـیم مهمــاننواز ایــر فلــوبر اــواهیم پردااــ .تــا
نگارنداان ایم ملاله بتوانند به پرسههاا مطرح شدک ،پاسظ اویند
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 .۲بحث

ژیلبـر دوران ،بــراا بنــاا اســطورک-نلــد ،نلــد ت یـن مــادا را دـه در ارتبــا بــا اندیشــة
ااســتون باشــلار اســ .رهــا مـیدنــد تــا بتوانــد رویکــرد و روش جدیــدا را تلــ .عنــوان
اســطورک-نلــد و اســطورک-تللیــن بنــا نهــد در واه ـ  ،یکــی از ویژا ـیهــاا اصــلی ت ک ـر
دوران تــداوم همیشــگی افکــار اوســ .اواننــدة هیــار ژیلبــر دوران دا مــاً پیوســتگی و
تداومی را در روشهاا نلـد ادبـی او مشـاهدک مـیدنـد بـهعنوان نمونـه ،ویژاـی مشـترن و
همیشــگی در مطالعــات و بررســیهــاا اونــااون او اســطورک اســ.؛ اســطورک موعــو و
مصــمون اصــلی در تللیلــات اوس ـ .روششناس ـی نلــد ادب ـی ژیلبــر دوران پای ـهری ا بــر
ارزشاــذارا دوبــارة شناا.شناسـی اســطورک مـیباشــد ارزشاــذارا د ـه تــا اوایـن هــرن
بیستم بر ایر مثبـ.ارا ـی پرومتـهاا در دشـورهاا اروپـایی بـه فراموشـی سـرردک شـدک بـود
هیــار دوران یکــی از بهتــریم روشهــاا ارا ــة ت کـر اســطورکاا اســ .هــم اســطورک و هــم
ت یلــات ،نلطــة هغــاز و پایـان هــر تللیـ علمـی و هنــرا بــراا ژیلبــر دوران اســ .یعنـی
ایمدــه ،اســطورک و ت یلــات هم ــون چهــارراهی هســتند دــه در هن مســا ن تــاری ی،
اجتمــاعی و فلسـ ی بــا انگی کهــاا روانشــنااتی در یکــدیگر وارد مـیشــوند در روش نلــد
ادبی دوران ،اواندن اسـطورک ،دلیـدا اسـ .بـراا درن ایـر ادبـی ،هنـرا و تـی علمـی و
فنی بر ایم اسا

مـیتـوان ادعـا دـرد دـه ایـر انسـانی ،عمـن دوبارکسـازا اسـطورک اسـ.

ژیلبــر دوران مــیاویــدل «در ایــر بــ رر هنــرا ،اصوصــاً ادبــی ،اــود ایــر ،ا تــار ایــر،
باف.هــاا ایــر اــود اســطورک را

م ـیســازد یــا دوبــارک س ـازا م ـیدنــد » (دوران ،63۹3

ص  )613بــه همـیم دلیـن اســطورک ارا ــهدهنــدة بســیار اــوبی از ســااتارهاا ن ــام ت ی ـن
اس.
در دتــاا ســااتارهاا انســان شناســی ت یــن ،ملدمــه بــر دهمالگوشناســی عمــومی و

اصوصــاً در صــورتهاا اســطورکاا و شــکنهاا ایــر ،از نلــد اســطورکاا بــه تللیــن
اســطورکاا ،ژیلبــــر دوران بــه اهمیــــ .اسطــــورک در نلــد ادبــی مــیپــردازد و نلــد
ادبـــــیاش را «اســطورک-نلــد» و «اســطورک-تللــــین» مــینامــد در واهــ  ،نلــد او ،ابتــدا،
ردتــی اســ .از نلــد روانکــاوا بــه اســطورک-نلــد و ،هناــاک ،بــه طــر

اســطورک-تللیــن

سا پن اهم

دوران بــر الــا

ت یمهاا اسطورکاا در افسانة سم ژولیم مهماننواز …

35

بســیارا از اندیشــمندان بــر ایــم بــاور اســ .دــه «بــیم تصــاویر و

صــلنههاا اســطورکاا یونــان باســتان دــه داراا دلالــ .معنــایی هســتند و ن امهــاا جدیــد
روای.هــاا فرهنگــی امــروزا هم ــون ادبیــات ،هنرهــاا زیبــا ،ایــد ولوژا و تــاریظ
جــدایی وجــود نــدارد» (دوران  ،63۹3ص  )66ایــم موعــو یکــی از دو فرعــیة اصــلی

او بــراا نوشــتم دـــــتاا بســیار معــروفه صــورتهاا اســطورکاا و شــکنهاا ایــر
اســ .در واه ـ  ،ای ـم میرچاالیــادک بــود دــه بــراا اولــیمبــار بهصــورت بســیار روشــم ایــم
فرعــیه را فرمو بنــدا دــرد دــه بــر اســا

هن روای.هــاا فرهنگــی و اصوصــاً رمــان

جدید سرمایههاا اسطورکاا دم و بیه پذیرفتهشدکاا هستند
ژیلبر دوران چون شار مورون 6بـر ایـم بـاور اسـ .دـه بـراا اـوانه ایـر هنـرا بایـد
اسـطورة هن ایـر را یافـ .توجیـه او بـراا جانشــینی عنصـر «اسـطورة هغـازیم» بـا «اســطورة
ش صـی» از شـار مـورون بـه ایـم صـورت اســ.ل بـهن ـر ژیلبـر دوران شـ ص یـا «مــم»
هنلــدر توانــا ی نــدارد تــا انگی کهــااِ رفتــارِ انســان را (انســان بــهمعناا دلــی) داملـاً بررســی
دند؛ ایم عمن از هدرت فرد اـار اسـ.؛ بـراا توجیـه رفتـار و تبـدین ایـم رفتـار بـه هنـر
یــا ادبیــات بایــد در برابــر انگی کهــایی هم ــون اودســـتایی یــا اوداــواهی دــه در فــرد
وجــود دارد ،انگی کهــاا بســیار هــویتر دیگــرا را پیــدادرد؛ ایــم انگیــ ک فراتــر از انگیــ ة
ش صــی اواهــد بــود و هن همــان اســطورة هغــازیم یـا ابتــدایی اســ .دــه هم ــون هــدرت
مطل

ادم عمن میدنـد ایـم انگیـ ک فراتـر از فـرد مـیرود بـهن ر ژیلبـر دوران ،برالـا

شــار مــورون ،بولهوس ـیهــاا «مــم» یــا ااــو نم ـیتوانــد چن ـان هــدرتی داشــته باشــد دــه
انگی کها را بیدار دنـد ،بلکـه ایـم اسـطورک اسـ .دـه توانـایی چنـیم دـارا دارد اسـطورک از
شـ ص و از رفتارهــا و ایــد ولوژاهــاا شـ ص فراتـر مـیرود اسـطورکها بــه ایلــی دور
بــر مــیاردنــد فراتــر از ــوادص ش صــی و فراتــر از ســااتارهاا وجــودا مــیرونــد
اســطورک-نلــد یــا نلــد اســطورکاا مــوهعیتی فرهنـــگی دارد اســطورک-نلــد بــا ایــم اصــن
اســـاسی هغـاز مـیشـودل تصــــویرا تلمینشـدک یـا نمـادا سـادک بـراا ایمدـه در یـا
ایر وارد شود و هم نیم بـراا ایمدـه دااـندننـدک هـم باشـد و بـراا ایمدـه نیرویـی باشـد
1. Charles Mauron
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تا بتواند سـااتار ایـر را سـازماندهی دنـد بایـد در زمینـه و پایـهاا انسـانی دااـن شـود دـه
ایلی عمیـ تر از ـوادص ش صـیاا اسـ .دـه در نااودهاـاهی فـرد ـا شـدکاند ایـم
پایــه و زمینــة اصــلی بــراا فــرد همــان میــراص فرهنگــی و فرافرهنگــی ،زبــانی ،ایــدکها و
تصاویر اس .در تللین هاـر ،نلـد اسـطورکاا در مـورد اسـطورة هغـازیم پرسـه مـیدنـد
ایم اسطورة هغازیم داملاً بـا میراصهـاا فرهنگـی اشـبا شـدک اسـ .ایـم اسـطورة هغـازیم
تصــاویر تلمینشــدک و تــی اســطورة فــردا را در اــود دااــن م ـیدنــد و ایــم زمینــه و
اصن همان اسطورک یا روایـ .اسـ .دـه هـد

هن هشـتی تصـادهاا هزاردهنـدک بـا یکـدیگر

در سطح وجود انسانی اس.
اــوانه اســطورک-نلــد تلــاش دارد «هســتهاا اسطورکشــنااتی یــا بهتــر بگــو یم الگــو ی
اسطورکاا را در عم روایتی دـه مـیتوانـد متنـی شـ اهی یـا نوشـتارا باشـد ۹نشـان دهـد»
(دوران ،6331 ،ص  )68۶بـــه همـــیم اـــاطر ژیلبـــر دوران بـــراا ایبـــات ن ریـــههایه
رمآنهــاا اســتاندا را بررســی میدنــد تــا بتوانــد از میــان ســااتارهاا ســطلی بــه
ســااتارهاا درونــی دستـرســــی پیــدا دنــد و هنگــاک ،دهــمالگـــوها ی را دــه باع ـ

شــکن

ب شیدن به ایم رمآنها شدکاند ،پیدا دند
«هن ــه رمــاننــویل ب ـ رر [اســتاندا

در پــی هن اســـ .ایــم اســ .دــه از

میــان ایــم لایــة ع ـ یم نش ـآنهاا و پیهپاافتــادة زبــان ،نیروهــاا پویــاا دهــم
الگوهــایی را دــه در پنهــان هرزوهــا ،رؤیــاپردازا و اشــتلالات بســیار درونــی را
ســااتار مــیدهنــد و ســازماندهی مــیدننــد در درون اواننــدک تلریــا دنــد»
(دوران ،6316 ،ص )6۶-69
با ایـم نگـرش ،ژیلبـر دوران مطالعـه را بـر دنیـاا داسـتان ،یعنـی روا مصـمون روایتـی
ایر و نـه روا سـبا ایـم یـا هن نویسـندک پایـهری ا مـیدنـد ژیلبـر دوران بـهروشـنی بـیم
شــکن و مصــمون ت ــاوت مــیاــذارد و تمــایله را بــه مصــمون نشــان مــیدهــد بــدیم
ترتیـ  ،او زیباشناســی ادرادــی و زیباشناســی مــدلو را پایــهریـ ا مـیدنــد هن ــه در نگــاک
ژیلبر دوران داراا اهمی .اس .ایـم اسـ .دـه ببینـد چـه چیـ ا در نوشـتة ادبـی مـیتوانـد

سا پن اهم

بــدون ت ری ـ

ت یمهاا اسطورکاا در افسانة سم ژولیم مهماننواز …

3۹

ترجمــه شــود در واه ـ  ،روش ژیلبــر دوران طــورا پای ـهری ا شــدک اســ.

دــه بــیم رماننویس ـی چــون اســتاندا  ،از یــا ســو و نویســنداان ســادک ،از ســویی دیگــر،
فرق نمیاذارد بـهن ر ژیلبـر دوران ،نـ د اسـتاندا  ،ایـم هنرمنـد نابلـه ،اسـطورک بهصـورت
ســااتگی (یعنــی بــهنــوعی دــه روا روایــ .ســوار شــدک باشــد) زادک نشــدک اســ ،.بلکــه
اسطورک از درون نویسندک جوشیدک شدک و به دنیا همدک اس.
از ن ــر ژیلبــر دوران ،رمــان و اســطورک بــا یکــدیگر شــباه.هــایی دارنــد و هن اســت ادة
مشــترن هنهــا از تکرارهدداســ.ل ایــم تکرارهــا «ســکانلهــایی هســتند دــه دــنه اصــلی را
’بهشکن دوتاک تکرار مـیدننـد‘» (اسـطورکشناسـی ،ص  )681بـهبیـانی دیگـر ،دـنه اصـلی
را بــه داســتان در داســتان تبــدین مــیدننــد پــل شناســایی اســطورک در ادبیــات از طریــ
شناســایی اوشــههایی از تصــاویر همشــکن هغــاز مــیشــود دــه در ســطوح اونــااون هن

ا ارکهــا ظــاهر مـیشــوند (ژیلبــر دوران ایــم الگــوا دامــن را در دتــاا سـااتارهاا مــردم
شناســی نشــان دادک اســ ).انت ــااِ مــد هاا دوچــا دــه پــژوهه روا هنهــا صــورت
میایرد ایلی وسی اس ،.زیرا ایـم انت ـاا از عنـوان سـادة یـا ایـر هغـاز و بـه م موعـه
هیار نویسندک اتم میشود یا اسـطورک یـا چنـدیم اسـطورة یبـ.شـدک در یـا مـتم تدزیین
اسطورهای متن را تشـکین مـیدهــند ایـم اسـطورکها «ابـ ارا را فـراهم مـیهورنــــد دـه
بــهدمــا هن دلـــی .ادبیــات بــا تمــام چی هــایی دــه هــم درونـیتــریم و هــم جهــانیتــریم

عناصر وجودا هـر اواننـدکاا اسـ .مـرتب مـیشـود و هنهـا را متـثیر مـیسـازد» (تـ ییم
اســطورکاا ،ص « )6۶اســطورکها بــهواســطة ویژاــیهــاا ااصــی دــه مشــ صدننــدة
هنهاســ .در مــتم دااــن مــیشــوند (بــراا نمونــه هن صــلنة اــاص ،هن وعــعی ،.هن
ویژای ههرمان و غیرک) دـه ژیلبـر دوران ایـم ویژاـیهـا را وا ـدهاا معنـایی اسـطورک[ 6یـا
میتمهــا م ـینامــد » (شــلبورر ،ص  )۹1ایــم واژکســازا «دوچــاتریم وا ــد ا تمــانی را
دــه از بدعــد اســطورکاا داراا دلالــ .معنــایی اســ .مشـــ ص مــیســازد» (دوران،63۹3 ،
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ص  )9۶۶و در عـــــمم «ایـــم وا ــــدهاا دوچـــا بـــهوســـیلة تکرارهدددا مشـــ ص
میشوند» (اسطورکشناسی ،ص )63۶
براا ایمده یـا اسطـــورک اعـــر شـود ،بایـد و دـافی اسـ .دـه هن دـنه ادبـی ،هن
مکـــان یـــا ش ـصـی.هـــــاا ادبـــی شـــباه.هاا تکرارشـــوندک را بـــا یـــا دنــــه
اســــطورکاا ،یــا مکــان اســطورکاا یــا ش صــی .اســطورکاا ارا ــه دهنــد بــههــیو وجــه
ا تیا نیس .دـه ش صـی.هاا اصـلی و سـنتی اسـطورک نـام بـردک شـوند در ایـم مــورد،
ژیلبــر دوران از یــا «رجــــلان و بــرتـــرا فعــــلی و مســــندا بــر اســم ،یــا بهتــر
بگــوییم بــر اســم اــاص» س ـ م م ـیاوی ـد (اسطورکشناســی ،ص  )636بــه ایــم معنــا دــه
براا تش یص یـا اسـطورة پنهـان ،بایـد بیشـتر بـه دنههـا و ویژاـیهـاا ش صـی.هاا
داســتانی اشــارک نمــود و دمتــر بــه ندــر صــریح و روشــم از اــدایگان یــا نــام بــردن از
ههرمانــان اســطورکاا پردااــ .در ایــم مــورد ،بــاور ژیلبــر دوران داملــاً روا طبیعــِ.
دنشــی دــه در ارتبــا بــا ســااتارهاا درونــی ت یــن اســ ،.اســتوار اســ .وانگهــی ،بــراا
درن ســاا ِ.یــا مــتم ،ژیلبــر دوران بــر ایــم بــاور اســ .دــه غالب ـاً اســطورکهاا پنهــان
مــویرتر از اســطورکهاا هشــکار و صــریح هســتند ژیلبــر دوران تــا جــایی پــیه مـیرود دــه
تـی نشـان مـیدهـد اــاهی نویسـنداان بـراا انت ــاا اسـطورکهایی دــه از هنهـا بــهعنوان
الگو است ادک میدنند ،به اشتباک مـیافتنـد وانگهـی ،اسـطورک فلـ بـهوسـیلة شـمار ملـدودا
از وا دهاا معنایی یا میـتمهـایه مـیتوانـد در سـااتار متنـی دااـن شـود هویـ .الگـوا
اســطورکاا وهتــی ر مـیدهـــد «دــه تعـدادا از میتمهــا بهصــورت همــارا بــه ــد نصــاا
رسیدک باشند» (صورتها ،ص )9۶۶
صــور اســطورک در نوشــتار دامل ـاً تل ـ ِ.فرمــانِ اواســ.هااِ نویســندک نیســ .بافــ.
فرهنگــی در ســطح اســتردکاا روا انت ــاا الگوهــاا اســطورکاا تــثییر م ـیاــذارد ایــم
باف.هاا فرهنگـی اصوصـاً توهعـات اواننـداان را هـم تعیـیم مـیدننـد در واهـ  ،بـهن ر
میرسـد تـاریظ جوامـــ بـا ظـاهر شـــدن و ناپدیـد شـدن همـیم اسـطورکها تعیـیم شـدک
باشـــد بررســـی ایـــم پدیـــدکهاا دورکاا و تبـــدیلی دـــه اســـطورکها هن را متلمــــن
میشـــــوند ،موعــــو مطالعـة اسـطورة تللیلـی اسـ .نلـد اسـطورکاا و نلـد تللیلـی
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متلابلـــاً همـــدیگر را تلـــــذیه و دامــــــن مـــیدننـــدل نلـــد اســـطورکاا م موعـــهاا از
میــتمهــاییرا دــه در مر لــهاا از زمــان ظهــور پیــدا دردکانــد بــراا نلــد تلــــلیلی فــراهم
مــیدنــد ،در ــالیدــه تمــام ت ربــههاا اصــن از نلــد تللیلــی مــیتوانــد نگــاک نلــد
اســطورکاا را هدایـــ .دنـــــد نلــد اســطورکاا بــه دمـــــا نلــد تللیلــی در م مــو
سعی دارد «جهان اسـطورکاا را دـه ’ سـلیله‘ یـا فهـم اواننـدک تشـکین مـیدهـد بـا جهـانی
اســطورکاا دــه از اــوانه چنــیم ایــر مش صــی اصــن مـیشــود» روبـهرو ســازد (دوران،
 ،63۹3ص )9۶9
بــراا ا ـ ارش تــاریظِ تــداانِ اســطورکاا در جامعــه و در هنره ـا ،نلــد تللیلــی م هــوم
حوضچة معندایی را درسـ .دـردک اسـ .ایـم موعـو  ،تشـکین ت یـن اجتمـاعیفرهنگـی
را بـا تشـکین یــا روداانـه ملایسـه مـیدنـد از اولـیم جریانهــاا روداانـه دـه در پیونــد
با پدیدار شدن اسـطورکهاا هـدیمیاسـ .تـا اتمـام دلتاهـایی دـه روداانـه بـا هن شـرو بـه
تلســیم شــدن مـیدنــد و بـهوســیلة جریانهــاا همســایه تسـ یر مـیشــود ،مـیتــوان شــه
مر له را تعییم درد ایـم شـه مر لـه بـیم یـاصـد و چهـن تـا یـاصـد و هشـتاد سـا
ر میدهـد (رجـو دنیـد بـه اسطورکشناسـی ،ص  )85ایـم مـدت ،زمـان متوسـطی اسـ.
دــه ژیلبــر دوران بــراا جریانهــاا ب ـ رر فرهنگــی دــه در درون هنهــا ایــم متــون ادبــی
درســ .م ـیشــوند ،ااتصــاص م ـیدهــد بررســی جریــان ادبــی ،بــاز همــان تعری ـ

ت یــن

اس .ده ایم جریان ادبی هن را انتلا مـیدهـد؛ بررسـی دکدور یدا تدزیین اسدطورهای یـا
ایر همان هرار دادن دهی ایم ت ییم در یا وع ة معنایی اس.
تحلیل افسانة سن ژولین مهماننواز ،چکیدة روایت:

دومیم داسـتان از سـه هصـه ،افسـانة سـم ژولـیم مهمـاننواز از یـا تـابلوا ویتـراا در
دلیسااداتدرا شهر روهن 6به فلوبر الهام شدک اس.
بــا تولــد ژول ـیم دو پیهاــویی دربــارة هینــدة او ان ــام م ـیای ـردل دشیش ـی بــه مــادرش
میاوید ده او هدم ملدسی اواهـد شـد و دـولیاا (اـدا) بـه پـدرش مـیاویـد دـه ژولـیم
1. La cathedral de Rouen
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به شکوک و ب رای اواهـد رسـید بـهزودا ،مـرد جـوان بـه شـکارچی اناهکـار و بـیر ـم
بــد مــیشــود روزا ،در پایــان دشــتار یوانــات ،اــوزن نــر بــ رر و ســیاهی بــه او
م ـیاوی ـد د ـه پــدر و مــادرش را اواهــد دشــ .از تــر  ،ژولــیم از علاهــه بــه شــکارش
چشــمپوشــی م ـیدنــد ،امــا ایلــی زود ،در شــلن ن ــامی دراشــانی دااــن م ـیشــود دــه
بــهلطـ

هن بــا داتــر امرراتــور ازدوا مـیدنــد طــولی نمـیدشــد دــه زنــدای جدیـد او را

دسن میدند و در یـا شـ

تابسـتانی از هصـر اـار مـیشـود تـا دوبـارک شـکار دنـد در

غیبــ .او والــدینه درا هصــرش را بــه صــدا در م ـیهورنــد همســر جــوان ژول ـیم ت ــ.
م صوص بـه اـودش را بـه هنهـا مـیدهـد در همـیم هنگـام شـکارچی هـدیمی از ایمدـه
دیگر توانایی دشتم تی یـا یـوان را هـم نـدارد عصـبانی مـیشـود زمـانیدـه صـبح بـه
اتاهه باز میاردد ،فکر مـیدنـد همسـرش بـه او ایانـ .دـردک اسـ ،.زیـرا زن و مـردا را
اوابیدک روا ت ته میبینـد پـل ،بـا ان ـر پـدر و مـادرش را در ت ـ.اواا مـیدشـد
بعــد از ایــم دــار ،زنــدای ســادة لیرانــهاا را هغــاز مــیدنــد و در دنــار روداانــهاا
زورقبان میشـود شـبی ،مـردا جـذامیاز او دمـا مـیاواهـد ژولـیم ت ـ .اـودش را
به او میدهد ،و در پاسظ بـه تلاعـاا ج امـی ،او را بـا بـدن اـودش اـرم مـیدنـد هناـاک
جــذامی ،د ـه دس ـی دیگــرا ج ـ

صــرت مس ـیح نیســ ،.او را در هغــوش م ـیای ـرد و بــه

هسمان میبرد
بعد از ایم الاصـة دوتـاک بـه ددـور یـا تـ ییم اسـطورکاا ایـم هصـه مـیپـردازیم ماننـد
ت ییم تمام روای.هاا رمانسـکی ،عملـی ههرمانانـه بـا جسـت وا عرفـانی پیونـد مـیاـورد
و بــا اســت ادک از اســتعارة معماراونــه دــه بــراا ژیلبــر دوران بســیار مهــم اســ ،.ای ـم هصــه
روا ایـم دو پایـه یعنــی پایـة ههرمانانــه و پایـة عرفــانی اســتوار مـیاــردد از پایــة ههرمــانی
هغاز میدنیم
پایــههاا ههرمــانیل تلویــ .تولــد و الگــوا نمــرود 6ژیلبــرت دوران در پژوهشــه
روا رمان استاند  ،تثدید مـیدنـد دـه بـراا رسـیدن بـه انـدازکها و رسـیدن بـه ارزشهـاا
ههرمــان ،ش ص ـی .داســتانی بای ـد بهوســیلة بعص ـی از پدی ـدکهایی د ـه تولــدش را پوشــه
1. Nemrod
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میدهند تلوی .شود فلوبر بیشتر بـر ریشـة رو ـانی ژولـیم تکیـه دـردک اسـ .تـا بـر جنبـة
فی یکیاش؛ یعنـی درسـ .همـان زمـانیدـه فلـوبر دربـارة مـادر ژولـیم مـینویسـدل هنهـدر
ن ـ د اــدا راز و نی ـاز د ـرد تــا ایمدــه پســرا بــراا او هوردک شــد بنــابرایم ،ایــم پســر تــا
ـدودا پســر اداســ .ایـم ایــدک در تصــویر نـوزاد تکــرار شــدک اسـ .و او را بــا مــانتوا
زرب  .و دلاکِ بـه اـنه مـ یمشـدک بـا مرواریـدها نشـان دادک اسـ .ژولـیم بیشـتر بـه یـا
مسیح دوچولو شبیه بـود تـا بـه یـا انسـان معمـولی در این ـا صـورا از تکـرار اسـطورة
مســیلی وجــود دارد دــه انتهــاا هصــه را هــم مشــ ص مــیدنــد امــا اصوصــاً ،تلییــر
ش صی.داسـتانی بــه ههرمـان بهوســیلة بـازا پیهبینـیهــایی دـه ایـم نشـانة الهـی را تثییـد
مـیدننــد تصــمیم شــدک اســ .ایـم پیهبینـیهــا سـهبــار در مــتم همــدک اســ.ل پیهاــویی
دشیه و دولی ده در هنگـام تولـد ژولـیم دیـدک مـیشـوند ،و هناـاک ،پیهاـویی اـوزن نـر
س ـیاکرنــت ب ـ رر ای ـم ســه پ ـیهاــویی پیامبراونــه د ـه در هصــههاا پری ـان بس ـیار دی ـدک
م ـیشــود ،بازســازا و تک ـرارا اســ .از اســطورة یونــانی ســه مــوهر 6ی ـا ســه پــارن 9د ـه
سرنوش .انسانها را میبافـد و بـاز مـیدنـد در ایمجـا ،موعـو بـر سـر اسطورکایسـ .بـا
ریشة ماکاونـه (یعنـی مربـو بـه اسـطورکها و ت ینهـاا مربـو بـه مـاک) دـه بـا نمادهـاا
شبانهایی دـه بـهمعنـاا اعـطراا در ملابـن جریـان دشـندة زمانیـ .اسـ ،.پیونـد اـوردک
اس .ایم اسطورک بـا ظرافـ .و بـا مهـارت در تصـویر مـادر ژولـیم ظـاهر مـیشـود؛ یعنـی
زمانی ده مادر او بـه تصـویر دشـیدک مـیشـود و راوا مـیاویـد دـه او ،یعنـی مـادر ،ایلـی
س ـ ید بــود در ادامــه و در عــیم ایمدــه بــه مــادر رنــت مــاک را ااتصــاص م ـیدهــد ،فلــوبر
مینویسـد دـه مـادر دونریسـی مـیدـرد ماننـد پرانهـا ژولـیم پسـر یـا مـادرِ ددشـندک و
ماکماننــد اســ .ادنــون مــیتــوان فهمیــد چــرا پیرمــرد هن هن طــور پیشــگویی دــرد (هن
پیرمــردا دــه بــا لبــا

دشیشـی عـ یم و از جــنل پشــم در ملابــن مــادر ظــاهر شــد و بـا

لی اـوردن روا پرتــو نـور مــاک عـرو دــرد) وانگهـی ،دـولی پیهاـویی دــه در مـه ظــاهر
مــیشــود ،پــیه از ناپدیــد شــدنه در میــان علــ زار ،ایــم نمــاد ماکاونــه را اســترش
1. Des trois Moires
2. Trois Parques
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میدهد دستبندهاا نلرکاارنگی دـه دـولی هنهـا را بـه هـر دو بـازویه بسـته اسـ .دـولی
را به ایم نماد ماکاونه بهصورت ایلـی روشـم پیونـد مـیزنـد از یـا سـو ،مـه و علـ زار
ظــاهر شدنشــان را بــه تصــاویر شــ

دلهــرکهور متصــن مــیدننــد و از ســویی دیگــر ،بــه

نمــادارایی ایـاهی اســتلاله پیونــد مـیزننــد مکـان ناپدیدشــدنه یـادهور طبیعـ ِ.دتــونیمِ

6

(یا طبیعـ .مربـو بـه الهـهاانِ جهنمـیزمـیم) سـتارة ش هاسـ .در عـیم ایمدـه ویژاـی
ستی کجو و پر افت ـار ههرمـان بیـان مـیشـود ،پیهبینـی تلییـر نهـایی ههرمـان هـم صـورت
میایرد ،هرچند ده هـر دو پیهاـویی در ظـاهر متصـاد بـهن ر مـیرسـند ،در بـاطم ایـم دو
بــا یکــدیگر منس ـ م و همراســتا هســتند؛ چــرا د ـه نمادهــاا مــاکدشــاورزا 9ایــم دو را بــه
یکدیگر پیونـد مـیزننـد بـههمـیم دلیـن ،هـر دو پـیهاـویی مـیتواننـد در ادامـة یکـدیگر
ان ام شوند و ایم موعو بـه اـوزن وابسـته اسـ .دـه بـا ن ـرینه دلیـد نمـادینی را بدهـد
دــه بــه دمــا هن ژولــیم بتوانــد ایــم دو پیهاــویی را بــه یکــدیگر هم ــون زن یــرا
متصندند
اــوزن ن ـرِ ســیاک ب ـ رر هم نــیم متعل ـ بــه اوشــههاا نمــادیم ماکاونــه اســ .و در
عمم بهعنوان تلییر ری ـ .یـوانی و تلییـر دتـونیمِ الهـة یونـانی در ن ـر ارفتـه مـیشـود؛
یعنـی همــان هرتمــیل اســ( .شــکاربان بـ رر المرـیهــا و تــدااندننــدة مــاک) رنــت ســیاک
اوزن ،هن را بهعنوان نمـاد مـاکِ جدیـد متمـای مـیسـازد؛ یعنـی همـان مـاک سـیاک ،همـان مـاک
ناپیــدایی دــه اسطورکشناس ـی هن را بهعمــد اولــیم مــرر م ـینامــد؛ همــان مــاکِ ســیاهی دــه
همزمان هم پایان و هم هغـاز یـا چراـه را نشـان مـیدهـد بـا یـا چنـیم ویژاـی اسـ.
دــه اــوزن ســنت ا از دو پیهاــو ی هبلـی را بــه ان ــام مـیرســاند مــاک مــردک ،نشــاندهنــدة
تمــام یوانــاتی اســ .دــه بهوســیلة ژولــیم دشــته شــدکاند و اعلــام نتی ــة رأا داداــاهی
اس .ده اوزن از طر

تمام یوانات بیـان مـیدنـدل «ن ـریم بـر تـون ن ـریم بـر تـون ن ـریم

بــر تــون اا ســنتد  ،بــا هلبــی و شــی ،روزا اواهــد همــد دــه پــدر و مــادرت را بــه هتــن
 6ص  chtonien .روا واژة لاتیم شکن ارفته اس .و از واژة یوناا  khthônبه معناا زمیم مشت شدک اس .ایم
ص  .هر هنچه را ده م تص با الههاان جهنمی اس .توصی

میدند
2. Agro-lunaire
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اـــواهی رســـاندن» (بـــهنلن از شـــلوبورر ،9111 ،ص  )19و بـــدیمترتیـــ  ،دـــنه
والدیم ددشی با ان انـدن زو دامـن والـدیم یعنـی تـی بـا دشـتم مـادر در هـم شـکلیهـا
یا در همانههاا وسـی تصـاویر مربـو بـه مـاک در ایـم روایـ .دااـن شـدک اسـ .اـوزن
نر ،نمـاد مـاک جدیـد ،نشـان مـیدهـد دـه بـراا رسـیدن بـه تلییـر و تلـولی بـا ارزشهـاا
مثبــ .و بــراا ایمدــه مس ـیر نمــادیم ماکاونــة ژولــیم روا ارزشهــاا مثبــ .بــاز شــود و
براا ایمدـه بـه عـرو و نـور برسـد ،بایـد ژولـیم بـه عمـ هطـ
بهطر

من ـی بـرود و از هنجـا

بالا رد .اود را هغاز دند

هــر ســه پیهاــویی ،یعنــی پیهاــویی دش ـیه ،اــدا (د ـولی) و اــوزن نــر ،سرنوشــتی
ههرمانانــه را بــه ژولــیم نســب .مــیدهنــد دــه ایــم سرنوشــ .بــا نشــانههاا چراــهاا
ماکدشاورزا مش ص شدکاند ایـم سرنوشـ .بـا چهـار هربـانی متـوالی شـکن ارفتـه اسـ.
ده هر ددام از هنهـا مرا ـن دـنه و ژسـ .ههرمانانـة ژولـیم را تشـکین مـیدهنـدل هربـانی
د ـردن یوانهــا در هنگــام ش ـکار ،هربــانیدــردن انســانهــا در زمــان جنــت ،هربــانی دــردن
والــدیم و در نهایــ ،.هربــانی دــردن اــود زیــرا در مر لــة هاــر زنــدای ژولــیم ،یعنــی
درســ .هبـن از پــذیرش جــذامی توسـ ژولـیم بهدرســتی مـیتــوان از هربــانی دــردن اــود
س م ا  ،.زیرا ژولیم وهتـی مـیبینـد دـه دیگـر هـادر نیسـ .جنـایتی را دـه در ـ پـدر
و مــادرش ان ــام دادک فرامــوش دنــد تصــمیم بــه اوددشــی م ـیای ـرد فل ـ زمــانی از ایــم
عمن چشمپوشـی مـیدنـد دـه در ها یـا چشـمه شـباه .اـودش را بـا پـدرش مشـاهدک
میدند تنها در ایم زمان اسـ .دـه اـ سـیر هدمدشـی بـه پایـان مـیرسـد و تلییـر تلـو
انتهایی و هم نیم تلییـر چراـه همـادک مـیشـود وانگهـی ،تلییـر و نوشـدای چراـة زمـان
با دسی ده شبیه بـه یـا مسـیح دوچـا اسـ ،.معرفـی مـیشـود و ایـم تصـویر چراـه بـا
تصویر مسـیح دـوچکی دـه بـه هسـمان مـیرود و «در ملابـن سـرور و اال مـان

6

صـرت

مســیح هــرار مــیایــرد» (بــهنلن از شــلوبورر ،9111 ،ص  )15پیونــد برهــرار مــیدنــد و
مستلکمتر میشود بدیمطریـ  ،ژولـیم چهـار مر لـة دشـتار را مـیشناسـد دـه ایـم چهـار

1. Seigneur

61۶

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

شمارة چهارم

مر له دهیلاً بـا شـمار دورکهـاا مـاک برابـر اسـ 6 .در هـر مر لـه ،ژولـیم دمـی بیشـتر بـه
اــودش ن دیــا مـیشــودل ابتــدا دشــتار یوانهــا ،ســرل دشــتار هشــنایانه ،هناــاک دشــتم
والــدینه بــا عــربات ان ــر و در انتهــا تللیــر زنــدایاش تــا هنجــایی دــه اهــدام بــه
اوددشی میدنـد و مسـرابـودن بیمـارا جـذام را نادیـدک مـیایـرد بـدیمترتیـ  ،ژولـیم
اشــون .هرب ـانیدننــدک 9را د ـه متعل ـ بــه اسطورکشناســی مــاکدشــاورزا اســ .در داســتان
داان میدندل ژولیم در داسـتان ابتـدا اـود را بهصـورت سـوژک ،هناـاک بـهعنوان ابـژک نشـان
مـیدهــد ،البتــه تــا لل ــهاا دــه اهــدام بــه اوددشــی مـیدنــد بــه شــکن داملـاً فعــا دیــدک
میشود و در انتها بهشـکن من عـن نمایـان مـیشـود ایـم دواانـههاا فاعـن و م عـو  ،هاتـن
فعــا و هاتــن من عــن جــاا اــود را بــه دواانــة اعمــا زمینــی ،دتــونیم و اعمــا هســمانی،
اورانیم 3میدهنـد پـل بـا ت ـاوتی زیـاد در ظـاهر ،اشـون .و تلـد ِ ژولـیم از ایـم نـو
ت ین نتی ه میشود
عمــن یــا ژســ .ههرمــانی ژولــیم بــه دور وا ــد معنــایی اســطورک یــا دو میــتم چــر
م ـیاــورد ،وا ــد-اســطورة شــکار و وا ــد-اســطورة جنــت دــه بــهعنوان هــدای.دننــدة
فیگور ایم ژس .ههرمـانی اسـطورة ان یلـی نمـرود را نشـان مـیدهـدل «شـکارچی اشـم در
ملابــن ســرور و اــال » و «توانــا و هدرتمنــد بــر روا زم ـیم» (بــهنلن از شــلوبورر،9111 ،
ص  )18بر اسا

سن ،.نمـرود امرراتـور بـابیلون ۶شـد و تمـام بـیمالنهـریم را بـه تسـ یر

اــود در هورد بــههمـیم اــاطر ویکتــور هواــو در عاهبــ .شـیطان 5از نمــرود الگــوا یــا
فــاتح را ال ـ دــردک اســ 1 .ژول ـیم م ه ـ بــه انــوا اونــااونی از نمادهــاا جــدا دننــدک
(ماننــدل شمشــیر ،ان ــر و ) اســ .د ـه نشــاندهندة هــدرت و جنگــدای اوســ.ل «دمــان
تیرانــدازا»« ،تیــر دمــان»« ،شمشــیر»« ،دــارد بــ رر» نلــه و دــاردردِ ههرمــانی ژولــیم

 -6 6یا چهارم او ماک  -9ماک دامن  -9یا چهارم هار ماک  -۶ماک جدید
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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بـهدمـا یـا مبــارزة جـانفرسـا و ن لایـر بــیم او و تصـاویر و نمادهـاا ری ــ .یوانی،
ری .تــاریکی و ری .ســلوطی بازنمــاییشــدک و ســازماندهی شــدک اســ.ل در روایــ،.
نمادهــاا ری ــ .یوانی توســ

یوانــات و تصــاویر الادیــاتور ارا ــه شــدکاند ،نمادهــاا

ری .تاریکی با داانشـدن بـه زمـیم باتلـاهی یـا تـی بـا هسـمان و اورشـید اـونیشـدک
دیدک مـیشـوند و نمادهـاا ری .سـلوطی بهوسـیلة پرتگـاک یـا بهوسـیلة پلـی دـه در ـا
ارااشدن و فرو ری تم اسـ .نشـان دادک شـدکاند بـهعنوان نتی ـه ،ایـم شـبکه یـا اوشـة
تصـــاویر و نمادهـــا در تصـــویر ری .تـــاریکی ها( ،تاریـــاتر از جـــوهردوات) دیـــدک
م ـیشــود یعنــی درســ .زمــانیدــه ژول ـیم جــذامیرا از روا ها رد م ـیدنــد و بــه طــر
دیگر سا ن مـیبـرد بـدیم ترتیـ  ،مبـارزک ادامـه مییابـد ،تـا در انتهـا ،بـه تصـاوی عـرو
اتم شود و ایـم تصـویر عـرو اـود را بـه دمـا نمادهـاا ع یمشـدای نشـان مـیدهـدل
«هن دسی دـه بـازوانه ژولـیم را در اـود ارفتـه بـود بـاز هـم بـ رر و ب ررتـر مـیشـد
به دا ده سـر و پاهـایه بـا هـر دو دیـوار دلبـه براـورد مـیدـرد» (بـهنلن از شـلوبورر،
 ،9111ص  )۹1در انتهــا ،ملردــة ویــژة ســومیمِ ســااتارِ ههرمــانی در من ومــة روزانــه،
پی ـروزا ههرمــان را امصــا و تثیی ـد م ـیدنــد امــا ،ااــر دلــاورا و ههرمــانی ژولــیم بــر روا
چنیم تلییر و تلولی باز مـیشـود ،بـه ایـم دلیـن اسـ .دـه ایـم دلـاورا بـهدمـا جهشـی
اسرارهمی یا عرفانی دواانه و دوتایی شدک اس.
ادنــون بــه دومــیمســااتار ایــم روایــ .دــه پای ـة اســرارهمی (یــا عرفــانی) و اســتمرار و
پیوندِ ههرمـان بـا جهـان اسـ .مـیپـردازیم 6فلـوبر روایـته را در سـه ب ـه سـازماندهی
م ـیدنــد ،یــا ب ــه را بــه د ـوددی و بــه دارهــاا برجســتة ههرمــان در ارتبــا بــا ش ـکار
ااتصــاص دادک اســ ،.ب ــه دیگــر بــه دلــاوراهــاا جنگ ـی ژولــیم و دشــتم والــدینه
ااتصــاص دارد؛ ب ــه ســوم در ارتبــا بــا توبــه دــردن اوســ .دو ب ــه او داســتان
دارهاا زمینی ژولیم را روایـ .مـیدنـد و پیهاـویی را دـه در مـورد پـدرش شـدک ،نشـان
میدهد ب ه هار دسـتیابی ژولـیم بـه شـکوک و جلـا هسـمانی را روایـ .مـیدنـد دـه در
ابتداا ایم داستان به مـادرش اعلـام شـدک بـود سـازمان روایـی ایـم روایـ ،.ظـاهراً جـدا از
1. Portanntt mystique
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یکدیگر ترسـیم شـدک اسـ ،.امـا در عمـ ایـم سـه ب ـه بـا یکـدیگر در پیونـد هسـتند و
ارتباطی تنگانت بیم هنها وجود دارد و ایم ارتبا در درون هنها دیدک میشود
شــکارچی و ســرباز در اصــن هــر دو یــا دــنه مشــابه را ان ــام مــیدهنــد از بدعــد
روانداوا ژولیم تمـاً بایـد (بـهشـکن نمـادیم) یوانـات را بکشـد و دسـ .بـه هتـن پـدر
اود ب ند با دشتم پـدر و مـادر او بـر ادیـد اـود غلبـه مـیدنـد فلـوبر بـراا بـه تصـویر
دشــیدن شــکارچی م ـینویســدل «ژول ـیم از دشــتم اســته نم ـیشــد» (بــهنلن از شــلوبورر،
 ،9111ص  )۹6و وهتی فلـوبر ههرمـان جنـتجو را در ـالیدـه بـه پیـران تـر م مـیدـرد
و هنهــا را نم ـیدشــد از تــر

ایمدــه والــدینه را بکشــد ،فرامــوش نم ـیدنــد در واه ـ ،

وادــنه هدمدشــی و غیــر ارادا ژولــیم در ایــم مــورد را بــه نمــایه مــیاــذاردل «وهتــی
عــابرا پیــرا را ملابــن اــویه م ـیدی ـد ،بــراا دی ـدن چهــرکاش فری ـاد م ـیدش ـید ،انگــار
ترسیدک بود ده او را از سر غ ل .بکشد» (بهنلن از شلوبورر ،9111 ،ص )۹6
بــا الهــام از اســطورة نمــرود و ویژاـیهــاا نمــرود ،ژولــیم فــاعلی انســانی اســ .بــراا
فعن دشتم در نگـاک ایـم فاعـن انسـانی م عو هـاا فعـن دشـتم بههیووجـه مهـم نیسـتند و
به ساا نمیهیند و دشتم پدر و مـادر نتی ـة طبیعـی ایـم منطـ بسـیار اشـم اسـ .بعـد
از پیهاــویی اــوزن نــر ،ژولــیم بــر ماهیــ .اواســتههایه شــا م ـیدنــدل «نــهن نــهن نــهن
نمیتوانم هنها را بکشمن» بعد ،میاندیشـیدل «ااـر بـا وجـود ایـم ،ایـم را مـیاواسـتم ان ـام
دهم؟

» و میترسید ده مبادا شـیطان ایـم میـن را بـه وا اللـا دنـد (بـهنلـن از شـلوبورر،

ص )۹6
در ایـم اســتمرار جنــونهمیـ هتــن ،مـیتـوان اســتمرار ویـژة اولـیم ســااتار اســرارهمی را
دید بـا دشـتم ،ژولـیم زمـان را متوهـ

مـیدنـد ل «از زمـان نـامعلومی ،در یـا دشـورا و

فل به دما واهعیـ .وجـودا اـودش در شـکار بهسـر مـیبـرد و همـه چیـ بـا سـهولتی
ده در رؤیاها ل میدنیم صورت میارف( ».بهنلن از شلوبورر ،9111 ،ص )۹9
توصی

فصاا شکار بـه اونـهاا روایـ .مـیشـود دـه در هن همـه چیـ طـورا ات ـاق

میافتد دـه در «رویاهـا» دیـدک مـیشـود ایـم فصـاا رؤیـا ماننـد اـود را در فصـاا جنـت
هم نشان میدهد یعنـی زمـانی دـه ژولـیم بـا لطـ

الهـی ن ـات پیـدا مـیدنـد همـة ایـم

سا پن اهم
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فصــاها بــراا او پناهگاکهــایی امــم در ملابــن زمــان و زمانمنــدا ملســوا مــیشــوند
مکآنهــاا هدرتمنــدا دــه در هنهــا هرامــه اولیــه را بازمییابــد فلــوبر ایــم فصــا را بــه
وســیلة دومــیم ســااتار عرفــانی دــه متمردــ بــر وابســتگی ،چســبندای و ادغــام متمردــ
اس .ارا ه میدند
او

ها چشــمهها را در دســته مــینوشــید ،ســی هاا جنگلــی را در ــالیدــه

میدوید میاورد ،ااـر اسـته مـیشـد زیـر دراـ .بلـوطی اسـترا  .مـیدـرد؛ نیمـههاا
ش

بر میاش .در الیدـه غـرق اـون و انولـاا بـود و موهـایه پـر از اـار دراتـان

بود و بوا یوانـات و شـی مـیداد او شـبیه یوانـات و شـی شـد هنگـامیدـه مـادرش
او را در هغوش میدشید بـهسـردا هغـوش مـادرش را مـیپـذیرف .و بـهن ر مـیرسـید دـه
به چی هاا عمی میاندیشد (بهنلن از شلوبورر ،9111 ،ص )۹9
روابــ ژولــیم بــا مــادر واهعــیه از روابــ برتــر وا بــا بــ ررمــادر زمینــی 6تــثییر
مــیپــذیرد اــون و انولــایی دــه وجــود او را مــیپوشــانند یــادهور لکــههاا روا بــدن
نوزادند شـکار نمـادا از دیـدار دوبـارک و و ـدت بـاطنی بـا بـ رر-مـادر اسـ .هاتـن بـا
ای ـم مــادر جســم م ـیپــذیرد تــا جــاییدــه بــا دراتاناــاردار و همیمطــور بــا طعمــههایه
اشــتباک ارفتــه مـیشــود و شــبیه مـیشــود همــان تصــویر یـوانی در هنگــام والــدیم دشــی
ظاهر میشود ل او پـا بـه زمــیم مـیدوبیـد ،دـ
م ـیزد جــدا ی و شــکا

مـیدـرد و ماننـد یوانـات و شـی نعـرک

انســان و ی ـوان ناپدی ـد م ـیشــودل ژول ـیم بــا دشــتم والــدینه

پیونــدش را بــا بــ رر-مــادر بــه منتهــاا درجــه ســوق مــیدهــد ابتــدا جنــت و ســرل
والدیمدش ـی طولــانیتــر م ـیدننــد راک ل ـی را دــه او بــا شــکار بــراا اعــطرابه در ملابــن
زمانیـ .مییابـد بـا دشـتم پـدر و مـادر ،هـدرت مطللـی را بـاز مییابـد دـه هاـریم شــکار
بییمـرش شکسـ .و نـابودا هن را بـه وا یابـ .دـردک بـودل شـکار ،جنـت و والدیمدشـی
نه فل براا وا مرا ن پیونـد بـا بـ رر-مـادر زمینـی را نشـان مـیدهنـد بلکـه پناهگاهـاا
متــوالی ،تک ـرار شــوندک و تودرتــو در ملابــن اعــطراا از مــرر هســتند والدیمدش ـی هــم
ایم منط را (یعنی دشـیدک شـدن ژولـیم بـه طـر

بـ رر-مـادر) در هـم نمـیشـکند ،زیـرا
1. Grande Mère tellurique
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ژولــیم را مــیبینــیم فلیــر و اــدا شــدک «از ریشــهها ،ایاهــان ،میوکهــاا از دســ .رفتــه و
صد ها» (به نلن از شلوبورر ،ص  )۹۶تلذیه میدند
ملردــه ادغــام و درهــم شــدن بــا نمادهــاا همشــکن یعنــی نمادهــاا چســبندک و
چســبنان هم نــیم اســترش مییابــدل «هطرکهــاا یــظزدک بــه مــانتویه مــیچســبیدند »
(بــهنلن از شــلوبورر ،9111 ،ص « )۹۶شـــرارکهاا هتــه ابریشــم اــام بــه نــیمتنــهاش
مــیچســبیدند» (بــهنلن از شــلوبورر ،9111 ،ص  )۹۶پدیــدکهاا ها و هــوایی اــاص را
نی باید در همیم طبله مرت

نمودل

او از منــاط بســیار ســوزانی عبــور دــرد دــه زیــر ــرارت اورشــید موهــاا هماننــد
مشعن اودبهاود شعلهور مـیشـدند؛ و منـاط دیگـرا دـه هنهـدر سـرد بودنـد دـه بـازوان
از بدن جدا میشد و به زمـیم مـیافتادنـد؛ و دشـورهایی دـه در هنهـا هنهـدر مـه زیـاد بـود
دــه هدمهــا بــا شــبحهایی دــه هنهــا را ا اطــه دــردک بودنــد ،راک مــیرفتنــد (بــهنلن از
شلوبورر ،9111 ،ص )۹۶
بــدن بــه ملــی مــیپیونــدد ،و ملــی رفتارهــاا بــدن را بــهاــود مــیایــرد ژولــیم
زندایاا را هـدای .مـیدنـد دـه در پیونـد دامـن بـا جهـان اسـ .بـدیمترتیـ  ،نمـادا از
همیم اونـه اسـ .دـه تلییـر جـذامی را بیـان مـیدنـدل «بنـابر ایـم جـذامی او را در هغـوش
دشید و نااهان چشـمهایه روشـنایی سـتاراان را بـهاـود ارفتنـد و موهـایه ماننـد اشـعه
اورشــید امتــداد یافتنــد» (بــهنلن از شــلوبورر ،9111 ،ص  )۹۶اســتلالة جهــانی مســیح
دــه راهنمــاا ارواح اســ .نمــادا عرفــانی از اتلــاد بــا روشــناییهــاا هســمانی اســ .هبلـاً
نشــانههاا بیمــارااش تصــاویرا از چســبندای را تشــکین مــیدادنــد دــه بــههمــان
همشکلیها وابسته بودنـد بـراا متلاعـد شـدن ،دـافی اسـ .نگـاهی بـه اسـباا سـ رکهایی
بینــدازیم دــه وا از هنهــا اســت ادک دــردک اســ.ل «داســه و دســتة چــاهو همــان لکــههایی را
دارنــد دــه روا بــدنه دیــدک مــیشــد» (بــهنلن از شــلوبورر ،9111 ،ص  )۹1جــذامی
وابستگی به دنیا را عینی .میب شد و بنـا بـر یـا سـن .پیونـد اسـ .دـه او بـا اـواهه از
ژولیم دعـوت مـیدنـد در دنـارش ب وابـد تصـویر دو بـدن ،دهـان در ملابـن دهـان ،سـینه
روا ســینه بــا دلمــاتی عاشــلانه هن را تصــدی مــیدنــد ژولــیم بــا دراز دشــیدن ل ــ.
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هم ــون روز تولــدش ،نمــاداراییاا را امتــداد م ـیدهــد دــه عبــارت «پوش ـیدک از اــون و
انولــاا» بعــد از شــکار ،هن را بــه مــا نشــان م ـیداد همشــکلی تصــاویرِ شــکار و جنــت و
تعــالی و عــرو اــواهی بــر دا مــیبــودن رفتــار عرفــانی ژولــیم اســ .فلــ  ،در مر لــة
پای ـانی ،ارزشاــذارا االــاهی عمــن و ژســته تلیی ـر م ـیدنــد دــه ایــم ارزشاــذارا بــا
چشمپوشــی از اوددشــی سااتاربنداشــدک ،بــر دواانــة روزانــه دــه در ارتبــا بــا فــتح
دتونیم و عرو اورانی اس .دلال .میدند
 .3نتیجهگیری

اسطورک-نلـد و اسـطورک-تللیـن تلـاش دارنـد مشـ ص دننـد دـدام انسـ امهاا ژرفـی
هسـتند دــه الگوهـاا اســطورکاا را بـه یــا مـتم ااتصــاص مـیدهنــد ایـم رویکــرد را بــا
بررســی داســتان دوتــاهی از اوســتاو فلــوبر ،افســانه ســم ژول ـیم مهمــاننواز ،نشــان دادیــم
ایم نمونه ،ایم توانایی را به اواننـدک مـیدهـد تـا ب همـد مـیتـوان چـه اسـت ادة منتلدانـهاا
از ســااتارهاا ایــا پردازا داشــ .در واهــ  ،ن ریــة خیددالپردازی هم ــون هموزشــی
اســ .بــراا اــوانه تصــاویرا د ـه در مــتم بافتــه شــدکاند هــد

ایــم ن ریــه ،شناســاییِ

اتلاد معنایی ایم تصاویر اس.
در پاسظ به ایم پرسـه دـه دـاردرد ن ـام ت یلـی ایـم روایـ .چگونـه اسـ .و چگونـه
معنا تولید مـیدنـد ،بایـد ا ـ .دـه ت یـن نمادسـاز ژولـیم بـراا ایمدـه بتوانـد نااودهاـاک،
اود را از ایم دنیاا مـادا رهـا سـازد و بـه دنیـاا معنـوا و رمـ ا برسـد ،تلـاش مـیدنـد
جهـــانی دوهطبـــی را پایـــهری ا دنـــد؛ یکـــی ســـااتارهاا ت یلـــی ههرمـــانی و دیگـــرا
سااتارهاا رم همیـ بـا سـاا .ایـم هطـ  ،ژولـیم ردتـی جه.مـدار و یـاسـویه را از
پایـههاا ههرمـانی شـرو مـیدنـد تـا در انتهــا بـه پایـههاا رم همیـ و اسـرارهمی برسـد بــا
رسیدن به ایم هط  ،او نـه فلـ اـود را تعـالی ب شـید بلکـه توانسـ ،.بـهطور نااودهاـاک،
اذر زمـان نابوددننـدک در ت یـن اـودش را هـم دنتـر دنـد در واهـ  ،او توانسـ .اـود را
هم ــون صــرت مســیح( ) جاودانــه دنــد و در بـیزمــانی اــود را مســتلر ســازد ردــ.
از یا هط

به هطـ

دیگـر ،در ایـم داسـتان دوتـاک ،تلییـر جهـانبینی از اـوا و شـی بـه
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اــوا هرام و مهمــاننواز ژولــیم را در اــود دارد انت ــاا عنــوان «ژولــیم مهمــاننواز»
بـراا ایــم داســتان ،بـیدلیـن نیســ .بــدیهی اســ .دــه ژولـیم تلییــر مـیدنــد او دیگــر هن
شـکارچی بـیر ـم نیســ .او بـرعکل ،ب شــندک و مهمـاننواز اســ .ایـم تلییــر و تلــو
اصنشدک در ژولـیم ،بسـتگی بـه وارونگـی دیاتِتیـاِ ژسـ ِ.ههرمـانی او دارد ژولـیم پـل
از هن ده فعالانه مرر را بـه دیگـران مـیدهـد ،بـا وااـذار دـردن اـود بـه جـذامی ،من علانـه
مــرر را مــیپــذیرد ایــم عمــن اســرارهمی و اصــطلا اً عرفــانی دــه مبــیم مهمــاننوازا
ش ـ ص ملــد

اســ .بــا نواشــدن دا م ـیشــکارچی ،جنگ ــو و ســرل والــدیمده بــا

جهان هستی مهیا مـیشـود ایـم مسـیله هم نـیم از نیـازا نشـی .مـیایـرد دـه ش صـی.
داستانی اـدا بـراا همی ـتم بـا وجـود دیگـران ا سـا

مـیدنـد دـه در ایـم صـورت بـاز

میتوان ادعا دـرد دـه نمـادا از اللـاق و درهمجوشـی و نواشـدای اسـ .بـدیمترتیـ ،
داستان فلوبر بـه مـا مـیهمـوزد دـه مهمـاننوازا دهمالگـویی یـا هدیـه و موهبـ .نیسـ.
بلکــه پیونــد و اللــاق اســ .ب ـیشــا بــههم ـیم دلی ـن اســ .دــه در زبــانِ فرانســه مهمــان
بـهعنوان اسـم بــهطور یکسـان بیـانگر دسـی اســ .دـه مـیپــذیرد و نیـ دسـی دـه پذیرفتــه
میشود در واهـ  ،سـااتارِ پشـتکار دـه ژولـیم را بهسـوا تلـد

سـوق مـیدهـد بهوسـیلة

هشــ تگی میــان معنــاا م هــو و معنــاا معلــوم افعــا و موجــودات متمــای مــیشــود
مهماننوازا تداومیاس .براا پیوستم به جهان ،نواشدای باطنی با جهان اس.
در انتها ،براا اینکـه دری ـهاا بـراا مطالعـات بعـدا اشـودک باشـیم ،بـا پرسشـی ملالـه
را به پایان مـیرسـانیمل هیـا برالـا

روش ژیلبـر دوران دـه بـه م هـوم ن ـام ت یلـی توجـه

میدند ،مـیتـوان روشـی را جسـت و نمـود دـه بـر اسـا

هن بتـوان بازاشـتی بـه الاهیـ.

زبان هغاز نمود؟ بر ایم بـاور هسـتیم دـه ایـم بازاشـ .بـه الاهیـ .زبـانی داملـاً عـرورا
اس.؛ زیرا بدیموسیله مـیتـوان بـیم ت یـن و ن ـامِ زبـان ارتبـا و پیونـد برهـرار دـرد و هن
دو را با یکدیگر هشتی داد با هشـتی ت یـن و ن ـامِ زبـان ،هنگـاک بایـد دیـد اـوانه اواننـدک
از ایم روای .چگونه اواهد بود
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سا پن اهم
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