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 ا نيتشاو کارکرد ساختاری آن در داستان  « ایکاروس»بازخوانی اسطوره 
 استراوس-ماری گوستاو لوکلزیو براساس آراء  کلود ل وی-نوشته ژان

 وحيد نژاد محم د
 دانشیار گروه آموزشي زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبريز

 تبريز، ايران
 (4199 زمستان، تاريخ چاپ: 91/91/00، تاريخ تصويب: 84/49/02تاريخ دريافت: )

 چکيده 
ايي را ماهیت و نظام اسطوره ا نیتشالوکلزيو از نويسندگان قرن بیستم فرانسه با نوشتن ر مان 

کند. در نزد لوکلزيو اسطوره ايکاروس همچون ر مانهاي ديگر خود در بستر روايت برجسته مي
زماني و تاريخي خود را در قالب  شود تا تغییراتبصورت نهاد و نظامي اجتماعي ظاهر مي

ايي در کنار ، عناصر زماني و مکاني بگونها نیتشاپذير ارائه دهد. در داستان معنايي برگشت
، يك گذشته و يك هويت گ مشده را از وراي وقايع «خواب»گیرند تا يك يکديگر قرار مي

مضامین و قواعد  اجتماعي و عناصر طبیعي بازسازي کنند. خلق اسطوره در اين داستان،
گیرد که پايداري و اي شکل ميايي نیز بگونههمراه دارد. پیوند معاني اسطورهساختاري را به 

ايي ايکاروس در اين داستان جزئي رو، معني اسطورهخود را منعکس کند. از اين« زباني »ويژگي 
ني، و برخوردار از شود که حاکي از تصاوير زماني و مکااز زبان و نظام  معنايي محسوب مي

هاي ساختاري مشترک و همگاني است. و اين ساختار زباني  اسطوره است که با اجزاء و اليه
 دهد. ها و حوادث تاريخي شکل و ا لگو ميگسسته و مستور به روايت

 استراوس-، لوکلزيو، ل ويا نیتشااسطوره، ايکاروس، کليدی:  واژگان

 

 

 

 

0.  

 __________________________________________________________________________  
 nejad_mohammad@yaho.com (نویسنده مسئول)  
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 مقدمه .6
-قلمداد کرد زيراکه کلیشه« هاي انسانيهويت»توان ن ادبي را ميهاي  روايي  متوماهیت

که -هاي تعامل را توانند نظامهاي موجود در آنها عامل شناخت خود و ديگري بوده و مي
( ادبیات و آثار داستاني 4008نمود دهند. )بورديو،  -حاصل شناخت انسان و اجتماع است
هاي بسیار اجتماعي و فرهنگي  يك سرزمین وارد مقوله خواسته ناخواسته با الهام از فرآيندهاي

سو بدنبال نمود پیامهاي اجتماعي و سیاسي بوده و از  شوند که از يكگسترده گفتماني مي
رو، گفتمانهاي دهند. از اينها را از يك زاويه انساني و تاريخي نشان ميسوي ديگر انديشه

بالقوه آن بوده و در بطن آثار داستاني صورت  تاريخي و روايي مقدم بر نوشتار و يا صورت
کنند و به يك ابزار  ارتباط جهاني بالفعل خود را منطبق با شرايط زيستي انساني حاصل مي

هايي است که ساختار آنها عمیقا  با شوند. بنابراين عرصه ادبیات بستر پديدهتبديل مي
تاني نیز هويت خود را از طريق هاي داسساختارهاي اجتماعي پیوند يافته است. و سوژه

يابند. بعالوه ايي و متناسب با يك موقعیت  تاريخي باز ميبازنمايي در يك گفتمان اسطوره
غايت تحلیل اسطوره، شناسايي  ابزارهاي زباني، فکري، اجتماعي و سیاسي جوامع از زواياي 

هاي معنادار ه از همه ک نشهاي نموننسخه»بیشمار است. به بیان ديگر، کارکرد اسطوره تثبیت  
( تحلیل ساختار  اسطوره در قرن بیستم بیانگر  نگرشي 118، 4001ا لیاده، «)باشد.انسان مي

ايي بسیار طبیعي و در بستر  اجتماعي و زبانشناختي است. و دستیابي نمادين به واقعیت از زاويه
آورد. هرچند که فرآيندهاي به فرآيندهاي  تولید معنا کلید درک  آن ساختار را فراهم مي

ا فتاده و ايي نیز نمود  جرياني هستند که در يك شرايط زماني و مکاني در گذشته اتفاق اسطوره
ايي از پويايي  ساختار رو مفهوم  روايت اسطورهشود. از اينيا صورت ذهني به آنها داده مي

صر فرانسوي، ادبیات يك ک نش نويس معاتواند جدا باشد. براي لوکلزيو، ر ماناجتماعي نمي
شوند. شود که بواسطه آن ارتباطات انساني ترسیم مياجتماعي، سیاسي و تاريخي محسوب مي

متون روايي  وي بدنبال مفاهیمي همچون بازگشت به اصل، انحطاط جوامع م درن در مقابل 
ند تا به ابعاد جوامع ابتدايي، احیاي ارزشهاي انساني و ايدئال، و جستجوي هويت گمشده هست

هاي انساني و تاريخي ارزش و معنا ارائه دهند. در واقع، متون روحاني و معنوي، و قابلیت
ايي لوکلزيو حاکي از تراکم تجربیات رواني در بستر روايت بوده که در آن روايي و اسطوره

، اهداف  روشوند. از اينتصاوير ابتدايي با رويدادهاي طبیعي و عوامل حیاتي بشر عجین مي
باشد و ماهیت فردي آنها معنادهي  ا عمال و باورهاي انساني در بستر تاريخ و متون داستاني مي

اين ي داستاني  لوکلزيو بطور ناخودآگاه جاري است. به و اجتماعي  آنها در روان انسان و جامعه
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ايي و عناصر اسطوره هاخاطر، وي مواد تاريخي را در کنار ماهی ت ناخودآگاه  ساختارها، پديده
 کند تا حرکت  عصیان سوژه و مقاومت ماد ه و شکل ثابت ساختار  ک الن را نشان دهد. نمايان مي

شود تا تصاوير ضمني و ساختارها نمود ، پارادايم زماني شکسته ميا نیتشادر داستان 
ن را در بسترهاي ي داستايابند. و اسطوره ايکاروس در اين داستان بررسي روند  اجزاء سازنده

کند. در اين مقاله، زماني و مکاني تسهیل بخشیده و سطوح مختلف داستاني را ملموس مي
استرواس، انسانشناس -گیري از رويکرد ساختارگرايي کلود ل ويتالش بر اين است تا با بهره

دهیم. ها پاسخ معاصر فرانسوي، نظام کارآمدي حاکم بر روايت را نشان داده و به برخي پرسش
ي اسطوره و ا شکال ناخودآگاه شدهآيا روايت در اين داستان قادر است ا لگوهاي از پیش تعیین

ها و وقايع را ي ايکاروس بطور مستقل واقعیترا نشان دهد. آيا روابط و اجزاء سازنده اسطوره
تا چه  گیري اسطوره ايکاروس در اين داستانهاي داستاني در شکلکنند. نقش سوژهترسیم مي

 کنند. را افاده مي« معناي  اسطوره»ها و ر خدادها در جهان اجتماعي چگونه میزان بوده و پديده
 

 پيوند تجربه و حوادث تاریخی   .3

هاي آفريقايي، آسیايي و آمريکاي التین سفر کرد و حاصل به بسیاري از سرزمینلوکلزيو 
حیات اجتماعي و تاريخي نشان داد. وي  ها را در قالب مفاهیم، ا شکال و نمادهايآن جابجايي

ها سرزمینبکر و باستاني بومیان اين هاي و فرهنگ شیفته آداب و رسومبیشتر در اين سفرها 
، ا نیتشاهمچون شد. او اين تجربه و اشتیاق ناشي از آن را در نگارش بسیاري از آثار خود 

به کار ب ست و به زندگي ناب  ماد ي يخلسهو  آفريقايي، ي طالجوينده، خواب  مکزيکي، بیابان
جاري در میان بومیان و ساکنان مناطق بکر و دست نخورده چه از نظر انساني، چه از نظر 

يافته بر اين هاي توسعهعنوي تأکید کرد و اعتراض خود را نسبت به سلطه قدرتمفرهنگي و 
د. لوکلزيو که در آثارش در اعالم کربود درن که منشاء نگراني و اضطراب و زندگي م  ،هاتمدن

هايي است که انسان را به است، همواره به دنبال نشانه «طبیعتانسان و »پي ايجاد تعادل میان 
-گرداند. يکي از مهمهاي خود پیوند داده و او را تحت هر شرايطي به اصل خويش بازريشه

ترين بسیاري از مهم ها احساس تعلق شخص به سرزمین آبا و اجدادي است کهترين اين نشانه
هايي شخصیتيابند. هويت مي بواسطه همین وابستگيلوکلزيو کودک و نوجوان هاي شخصیت

هاي معصوم خود در پي  اکتشاف و آگاه نمودن انسان به اسرار جهان زيستي هستند. که با چهره
لوکلزيو در نمود تعلق ، از بارزترين آثار شودي زماني متفاوت بیان ميدر دو بازهکه  ا نیتشار مان 



 226ستراوس یبراساس آراء  کلود ل و ویکلزگوستاو لو یمار-نوشته ژان تشايآن در داستان  ا ن یو کارکرد ساختار «کاروسیا»اسطوره  یبازخوان

666 

 

الگوي بازگشت به اصل خويشتن است. در اين اثر، تصويري که لوکلزيو هنخاطر لوکلزيو به ک 
ايي و اسطوره اي تنگاتنگ با دنیاي کودکي و جامعه بدويدهد در رابطهرائه ميسعادت بشر ااز 

-ز آثار لوکلزيو قرار ميمیل به بدويت و کودکي در زمره وجه تماي»دارد. بنابراين قرار  آفريقا

هاي مختلف شوند و سپس از جنبهگیرند که بر حسب آن اين شمايل طبیعي ابتدا وارد اثر مي
( روابط معنايي در اين داستان نیز نشانگر  22، 8991)دوتون، «گیرند.مورد واکاوي قرار مي

دهند. به بیان ود ميايي خود را نمروابط زباني هستند که در ريزساختارهاي داستاني و اسطوره
شوند. لوکلزيو در اين ديگر، ا شکال  معنايي در اين داستان از وراي ر خدادهاي نامنظم محقق مي

کند تا به ا شکال تجارب خود که با وقايع پیوند خورده، عینی ت بخشیده و داستان تالش مي
-ي نشان دهد. بدينهاي بشرايي را در بطن تخیل و ا دراک و ارزشآگاهي تاريخي و اسطوره

ترتیب، لوکلزيو در اين داستان، پیوندي ژرف مابین اسطوره و اتفاقات آشفته دنیاي معاصر 
رو، کند تا ساختار آن را معقول و معنادار در بطن نظام انساني تبیین کند. از اينبرقرار مي

یوسته بدنبال محور بوده و همچون نظام  زباني پمند و شکلاسطوره در اين داستان، انگیزش
 است.  « معنا»ساختار و 

 
 از خواب تا روایت .0

)مادر  8نوجوان دوازده ساله، مااوو 4ما با خواب و عصیان سه نفر: ف نتان ا نیتشادر ر مان  
بهمراه مادر خود به  4012)پدر ف نتان( مواجه هستیم. ف نتان در سال  1ف نتان( و ج فري آلن

شود. مسیري که آن را خود لوکلزيو را ديده عازم آفريقا مي خواست پدري که نه او و نه آفريقا
در  1نیز در کودکي پیموده بود. ج فري که بدنبال کار و بار و روياي خود در سرزمین م روا 

سودان بود، در يك شهر بندري بنام ا نیتشا در نیجريه مشغول به کار است. شهر ا نیتشا به لحاظ 
باشد. در اين براي کشور نیجريه بسیار حائز اهمیت مياقتصادي، فرهنگي و حتي مذهبي 

هاي خاطرات کودکي خود مولف نیز بازسازي رغم سفري از اروپا تا آفريقا، تکهداستان، علي
ي راه شود تا روياي مدفون شده را براي ابديت در بستر روايت زنده کند. بطوريکه در میانهمي

وحشي و محل ي رودخانه نیجر، خواب و رويايي  هايو در بطن رودها و صداي موسیقي طبل

 __________________________________________________________________________  
1 Fintan 
2 Maou 
3 Geoffroy Allen 

4 Meroë :به شمال سمت از و است شده واقع سودان روف است درکه اهرام آن همچون مصر باستان بسیار مع م روا  سرزمین 

 (  بود.Le royaume koushو بمدت هفتصد سال پایتخت پادشاهی کوش ) .شودمی منتهی مصر
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شود تا سکوت و حجاب زمان را درهم شکند. خوابي که آفريقا را در درون خشونت زنده مي
کند. واقعیتي که آفريقا را براي ف نتان و مادرش و هیجان، و تب و تاب و حسرت عريان مي

ايي، واقعه و تاريخ را به مکاشفه دهد. بلکه اين سفربسان سرزمین رويايي و سعادت نشان نمي
هاي به کمك جابجايي»زند. در واقع، لوکلزيو در اين داستان ايي پیوند ميهاي اسطورهدرونمايه

 ا نیتشا ( داستان1، 4001بورگ مانو، «)دارد.بیشماري، از کودکي و تجارب آن دوران پرده برمي
هاي سرزمین اييهاي تاريخي و اسطورهتواقعی هاي استعمار از يکسو و بازنمودافشاگر آسیب
 وقايع به را «روايت»باشد و ( از سوي ديگر مي4012) 4و جنگ بیافرا( نیجريه)غرب آفريقا 

يابند. اين وقايع بازتاب عصیان و نمادين عینی ت مي تصاوير با کند کهمي مرتبط ايياسطوره
 اند. نگلیس گرفتار شدهآزاديخواهي مردماني هستند که در زير يوغ و استعمار ا

ها، اسطوره ،«واقعیت و خواب» از متفاوت بسیار نوشتاري و باا نیتشا  داستان با لوکلزيو
 ها،ذهنی ت کشیده و تحول تصوير به آفريقا قلب در را آنها پیچیده ساختارهاي و هافرهنگ

 ناخودآگاه که بطورفرهنگهايي  .دهدمي نشان تاريخ بستر در را انساني ادراک و خواب تجارب،
 نمادين مأوا تصاوير وسیع قلمرو در که شوند و ساختارهاييمي متوس ل معنادار تصاويري به

ايي آخرين ملکه م روا  از نسل امپراطوري مصر قديم است که استان اسطورها نیتشا د. اندگرفته
اند. سفر آنها دهرانده ش 8مردمان اين ملکه از سرزمین اجدادي خود توسط ا شغالگران آکسوم

هاي ناشناخته و اسرارآمیز آفريقا تا اينکه بتوانند به هويت و اصل حرکتي است بسوي سرزمین
در ايتالیا  1و عمه ر ز 1خويش بازگردند. خاطرات زيباي ف نتان در نزد مادر بزرگ ا ور لیا

رويارويي با  نشدني هستند. بخصوص وقتیکه قهرمان نوجوان داستان در مسیر آفريقا وفراموش
آنکه ج فري آل ن همیشه در هیجان و سوداي حرکت است. حال 8پدر خويش، ج فري آل ن

کرد، از آخرين وقفه در اين باب صحبت مياو بي»بسمت مصر، آفريقا و سرزمین م روا  است. 
ي سیاهي که تا قلب آفريقا از صحرا فرمانروايي رودخانه نیل، از آخرين ملکه

 ( 02، 4004، لوکلزيو«)گذشت.
 

 اییکارکرد  ساختار اسطوره .6
 __________________________________________________________________________  

1Biafra  
2 Axoum.شهری باستانی در اتیوپی امروز که فرمانروایان و پادشاهانش قریب به چهارصد سال در آنجا حکومت کردند : 

3 Aurélia 
4 Rose 
5 Geoffroy Allen 



 226ستراوس یبراساس آراء  کلود ل و ویکلزگوستاو لو یمار-نوشته ژان تشايآن در داستان  ا ن یو کارکرد ساختار «کاروسیا»اسطوره  یبازخوان

666 

 

انسان براي تسلط بر جهان پیرامون و تحقق بخشیدن به فرضیه حیات خود، مجبور بوده 
ايي است تا ريشه و خواستگاه خود را شناسايي کند. شناسايي تاريخ و منشاء جهان نیز پنجره

اده به آن اشاره دارد تفکر آفرينش. همانطور که میرچا ا لی« زمان مقدس »بسوي شناسايي  
ايي حاصل دو برداشت از جهان است : مقدس و نامقدس. با اين برداشت دوگانه ما با اسطوره

شويم که هدف آن شناسايي تصوير نمادين يك بازگشت معنادار به تاريخ بشريت مواجه مي
و آغاز کردن بازگشت به زمان آغازين که غايت شفابخشي  آن، از ن»حیات ديرينه بشر است : 

ا لیاده، «)آفرينش  جهان، نمونه مثالي هر نوع آفرينش. [...]باشد حیات و تولد دوباره نمادين مي
هاي انسان س نتي و ابتدايي شناسايي شده و در ( به کمك همین تفکیك، ذهنی ت21، 4109

سرشت و  کنند. بنابراينفضاي زماني و مکاني ا شکال خود را براي انسان معاصر نمايان مي
-ها و آيینرو اسطورهئي به جايگاه  آن در ساختار جهان بستگي دارد. از اينسرنوشت هر شي

ها، صورتهاي همین آيین»اند. هاي کیهاني در اصل و اساس  هرگونه دانش وي قرار گرفته
، ( بدين خاطر19، 4011ا لیاده، «)دهند.آفرينش  الهي و قالبهاي آفرينش بعدي او را نشان مي

شود. بنابراين آفرينش الهي، در دنیاي نامقدس  خود تبديل به خالق مي« شکل»انسان با تقلید 
مطالعه درباره اسطوره، تفحصي درباره ساز و کار  حیات رواني انسان و نوعي مطالعه فرهنگي »

 (12، 4121پاينده، «)شود.در خصوص باورهاي عمومي و خاستگاه  ناپیداي اين باورها تلقي مي
ايي، مستقل، خودب نیاد و داراي منطق دروني هستند. در منظر، گفتمانهاي  ادبي و اسطوره از اين

باشد. ساختاري قابل تبیین مي کند که با قواعدرا نمايان مي ايينزد لوکلزيو نیز اسطوره شبکه
دل دانش هاي ادبي بهترين بستر تبادهد که آفرينشايي نشان ميهاي اسطورهنگاهي به روايت

اجتماعي انسان در يك مقطع زيستي هستند و مفاهیم و محتواي همین دانش، توصیف عملکرد 
ي ادبي اسطوره»هاي ذهني  آنها است. در واقع ها و پردازشهاي انساني و بازخواني نگرشگونه

 ( 41، 4001برون ل، «)شود.مذهبي در ادبیات محدود نمي-ي قوميبه بقاي  اسطوره
شناسي  ها، انساننظريات خود را در حیطه اسطوره 4019استراوس در سالهاي -ويکلود ل 

 شناسي  ساختاريانسانتوان به ساختاري و پیوندهاي دروني  آنها بسط داد. از آثار مهم وي مي
گرمسیريان ( و 4018)انسان  وحشي(، 4010)ساختارهاي ابتدايي  خويشاوندي(، 4082)

هاي فکري ساختارگرايي و حتي هاي وي جرياند. بطوريکه انديشه( اشاره کر4088)اندوهگین
هاي شصت و هفتاد را بطور کلي متحول کرد. فرضیات و ا لگوهايي که پساساختارگرايي دهه

-دهد بیشتر ماهیت و تکرار عادات و تجارب را دچار دگرگوني ميوي براي تحلیل ارائه مي

ه را آشکار کرد. وي با نگرش ساختارگرايي و استراوس ساختار  پیچیده اسطور-کند. ل وي



 666  0011 ، پایيز و زمستان6 هشمار، 62، دوره پژوهش ادبيات معاصر جهان

 
 

666 

 

تالش کرد تا با ا لگوبرداري از زبانشناسي ساختارگراي  « روابط خويشاوندي»تفح ص در 
، روابط اختیاري  دال  و مدلول را در 4سوسور و محورهاي جانشیني و همنشیني  ياکوبس ن

-هاي معنيبال شناسايي  زنجیرهشناسي خود نشان دهد. به بیان ديگر، وي بدنهاي انسانتحلیل

هاي صورت»هاي يك زبان و هاي  معنايي  اسطوره بود که از روابط ساختاري مدلولدار و جلوه
کند که از طريق را تولید مي« معنايي»شود. در واقع، به نظر وي، اسطوره ناشي مي« آوايي و معنا

که حاصل ساختار است بیشتر جنبه رو، معنايي ها در دسترس زبان قرار گیرد. از اينمدلول
( استراوس 111، 4082استراوس، -پسند.)ل ويذهني و ناخودآگاه دارد تا صورت ظاهري و عوام

خويشاوندي، زبان  هاي دوگانه و ساختارهايانسان، تقابل تفکر ذهن، شیوة با بررسي ساختار
و تئوري زباني را شکل ي طبیعت خارج کرده و آن را وارد قلمرو فرهنگ نمود. را از سیطره
-( استراوس تحلیل818، 4010هايي بدون دال  هستند.)استراوس، هاي آن، مدلولداد که نشانه

هاي ساختاري و آوايي زبانشناسي  سوسوري ها را از تحلیلهاي معنايي و خويشاوندي اسطوره
تماعي تعريف ها و عناصر زبان را درون زندگي اجبه عاريه گرفت همانطور که سوسور نشانه

( در واقع، معنا و 11، 4024سوسور، «)ها است.زبان نظامي از نشانه»کرد با تاکید بر اين امر که 
ايي ناخودآگاه در بستر ذهن و انديشه، در مقاطع زماني تاريخ زيستي هاي معنايي آن بگونهنظام

هاي معنايي شکل اند. از سوي ديگر، براي استراوس، تفکر بشر بر مبناي تقابلشکل گرفته
-گرفته و ساختار و نظام  اسطوره از همان ساختار  زبان و گفتار برخوردار است. زيراکه نشانه

هاي آن قراردادي و مستور هستند. به بیان ديگر، اسطوره گوياي کارکرد  ديرين ذهني  انسان و 
-ه از مجموعهمعناي يك اسطور»آفريند. در واقع عناصر مشترک آن است. زباني که فرهنگ مي

( و ک ل ساختار، خود مديون 191، 4082استراوس، -ل وي«)شود.ي کثیري از وقايع ناشي مي
کنند. همانطور که کمك مي« معناي   ک لي»تغییرات ريزساختارهايي است که به دريافت و تولید 

 براي الکان ناخودآگاه همچون زبان ساختاربندي شده است براي استراوس نیز ناخودآگاه،
آيد. ي زباني با اجزاء  خود به حساب ميگفتمان ديگري بوده و اسطوره، يك نظام و سازه
ايي کند. از اينرو، همه ساختارهاي  اسطورهنظامي که از فرد بسوي ک ل و فرهنگ حرکت مي

ايي با يکديگر کند. و اين معاني  اسطورههستند که به تولید معنا کمك مي« نظام و پیام»داراي 
کنند. گیري و برداشت  مفهومي  خود را در نزد نوع بشر تکمیل ميارتباط هستند و شکلدر 
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-درهم مي ايي ايکاروس نیز در اين داستان با تاريخ و تجربهمند روايت اسطورهساختار نظام

 باشد. « خیال و واقعیت»آمیزد تا روشي براي بیان 
 

 ساختار فانتزی ایکاروس و نمایش  واقعيت .2

(، مبتکر و Daídalos( فرزند  د دال يا د دالوس )Icarosو يا ايکاروس )ايکار 
شود که بدنبال زمین محسوب ميهاي قديمي يونانپیکرتراش  مینوس شاه، يکي از اسطوره

کند. از جمله ي زمان را به شاهکار  تاريخي تبديل ميگريز از سرنوشت  محتوم  خود، قاعده
8در جزيره کر ت 4ساخت هزارتوهايي توان بهابتکارات د دالوس مي

يونان اشاره کرد که به  
 1شوند. تسئوس 1ي غولي بنام  مینوتورکردند تا طعمهدستور مینوس قربانیان را وارد آنجا مي

بود، به نبرد با مینوتور رفته و  8ي دختر مینوس، آرين يا آريادنهنیز که قهرمان آتن و دلداده
که آرين به وي داده بود، هالک کرده و از هزارتو خارج  1خيتوانست آن را به کمك رشته ن

شود، شاه که از همدستي د دالوس و دخترش براي فرار  تسئوس)ت ز ه( باخبر ميشود. مینوس
کند. د دالوس براي فرار و گريز خود و ايکاروس و پدرش را در همان هزارتو زنداني مي

فرار تدبیر کند. بنابراين، بالهايي شبیه پرندگان از  ي کر ت، بايد چارهپسرش از هزارتو و جزيره
کند. زيراکه سازد و به فرزند خود پرواز بدور از دريا و خورشید را سفارش ميپ ر و موم مي

سوزاند. ايکاروس که سرمست فرار و دريا رطوبت دارد و گرماي  خورشید بالهاي مومي را مي
کند. تفاسیر متعددي از ، و در معرض گرما سقوط ميشیفته آزادي است از تدبیر پدر غافل شده

ي يوناني قابل مشاهده است: اين پرواز و گريز وجود دارد و مضامین بیشماري در اين اسطوره
تخطي از روابط و تابوها، غرور و پرواز، فرار از سرنوشت، گذر از طبیعت به فرهنگ، گريز و 

استنباط کرد که برخي از فرآيندهاي ذهني و  توانآزاديخواهي. با تامل در اين اسطوره مي
خالقی ت، »رو، شوند. از اينهاي فرهنگي و زيستي تبديل ميناخودآگاه در طول زمان به پديده

مراتب، گريز در عالم خیال هاي اجتماعي و سلسلهگريز از زندگي روزمره، از واقعیت
کشد در داستان رتبط را به چالش مي( اين اسطوره که مفاهیم ذهني  م81، 4021ل بوري، «)است.
با عناصر طبیعت و اسرار  آن عجین شده است. به اين خاطر، « خواب»و در بطن يك  ا نیتشا
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حتي رودخانه نیجر داراي يك کارکرد نمادين و معنادار است و احساس دروني قهرمان  داستان 
آب  سنگین  [...]ل جاري بود رودخانه پیوسته در میان سواح»دهد. )ف نتان( را بخوبي نشان مي

-دهد و جنگل را با ولع ميايي که زمین را شکاف ميها، رودخانهآکنده از خون انسان

 ( 410، ص4004لوکلزيو، «)د ر د.
ي عصري استراوس، اسطوره، حکايت  ياد و خاطره-پردازي همچون ل ويبراي نظريه

طور که براي يونگ حضور عنصر است که تبادلي مابین انسان و طبیعت وجود داشت. همان
ج فري وقتي با بود. « تولد و پیدايش»ايي نماد مونث  در آثار داستاني و اسطوره« آب»حیاتي 
ايي پي شود و به داستان ک شتار مردمان قبیلههاي استعماري شرکت انگلیسي درگیر ميسیاست

داند که بسمت فري ميج »کند. در نیجريه حرکت مي 4ب ر د بسمت شهري بنام آرو شوکومي
( پايان  گريز و 898همان، «)نوردد.و ب ل م جريان  زمان را درمي [...]رود، بسمت قلب حقیقت مي

آرو شوکو حقیقت است، »جستجوي آزادي بشريت نیز براي ج فري سرزمین آرو شوکو بود. 
طوره يك تصوير اس»رو بقول روالن بارت ( از اين891همان، «)ايستد.قلبي که از تپیدن نمي

بارت، «)مبتني بر تبديل ب عد فرهنگي، اجتماعي و ايدئولوژيك به ب عد  طبیعي [...]جمعي است 
کالمي و ساختاري  ايکاروس در نزد لوکلزيو يك نظام  « ياسطوره»( بنابراين، 4421، 4001

الگويي دانست نتوان ک هي گريز و مفاهیم وابسته را ميارتباطي را با خود در پي دارد. اسطوره
-یخته ميکه با موضوع بر انگافرادي  در ذهن يذهن هايیتواقعبه عنوان  در طول زمان»که 

يابد و خواننده با اين ا لگوهاي مشترک که میراث زيستي و شوند باقي مانده و تداوم مي
 ( 88-1، 4011بودکین، «)کند.باشند، فانتزي و نماد را در ذهن خلق مياجتماعي مي

 

 ایی ایکاروسختار  اسطورهسا .6
 

تاريخ اجتماعي پیوسته با تحلیل اسطوره در ارتباط است و تعامالت  اجتماعي نیز 
بسترهاي الزم را براي تولید معنا ايجاد کرده و به عامل رقابت در ساختارهاي  اجتماعي تبديل 

اعي مرتبط بوده و هاي اجتمهاي اجتماعي افراد بشر نیز با دريافترو، ک نششوند. از اينمي
شناسي هاي زيستي، ايدئولوژيکي و سیاسي هستند. در مباحث انسانعامل تايید برداشت

فرهنگي از يك سو و از « هاي شباهت»و « شکلهم»هاي ايي نیز نفوذ و تداخل در اليهاسطوره

 __________________________________________________________________________  
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مس ل، ا «)هاي  فرهنگي و تاريخيتفاوتها و تفکیك»و « هاشکليبي»سوي ديگر برجسته کردن  
هاي ( فرآيند تحلیل اسطوره و نماد را میس ر کرده و پیوند ادبیات و روايت41، 4082

شناسي  م درن، از ساختارگرايي  پراپ استراوس، پدر انسان-کند. ل ويتر ميجهانشمول را محکم
 کشف دنبال به زبانشناسان شناسان همچونشناسان و جامعهانسان»الگو گرفت و نشان داد که 

 میان را رفتار درک و ارتباط ايجاد که هستند اينهفته و هاي ضمنيحاکم بر آن نظام واعدق
نیز  ا نیتشا( در واقع، ر خدادهاي داستان 12، 4122سجودي، «).سازدممکن مي جامعه يك مردم

کنند که ساختار  روايي را به کمك عناصر خواب )ج فري( در بعنوان کاتالیزورهايي عمل مي
ي روايت را شدهکنند. و بازسازي آنها توسط راوي، اجزاء کانونيو نسبت تعريف مي يك ک نش

کالبد »کند. بنابراين قهرمان داستان ي زماني و مکاني تبیین ميدر يك توصیف صريح، در بازه
کند، مجموعه روابطي که مقد م بر افراد اجتماعي را همچون يك نظام درک مي

ايي هاي دوگانهتقابل»( بعالوه تحلیل اسطوره ايکاروس در کنار 11، 4012استراوس، «)هستند.
تواند ساخت و معناي نهفته آن را آشکار ( مي1، 4128نیکولز، «)کندکه استراوس مطرح مي

ها در نیجريه و ها برگرفته از شرايط ناگوار )قتل عام بومیان توسط انگلیسيکند. اين تقابل
یات )زندگي بومیان در آسايش و آرامش در کنار عناصر سودان( و شرايط بسیار مطلوب ح

هاي منفور )افسران انگلیسي همچون مونتانارو( و طبیعي، دشت و رودخانه(، شخصیت
ي انسان، طبیعت و گر رابطههاي مستقل و بارور )همچون ا يا و ماريما که تداعيشخصیت

زنند. بنابراين در اين شانگان پیوند ميهاي معنايي را با نظام  نپیدايش هستند( بوده و محدوديت
شود متولد مي« معنا»هاي مشابه و متناقض، هاي مرگ و حیات، طبیعت و فرهنگ، انديشهتقابل

دهد. در اين هاي معنامحور نشان مي( و ساختارهاي پنهان را با ويژگي414، 4121)استراوس، 
ها ايي، اسطورکايي و گزارههاي جملهداستان، توالي  حوادث با اجزاء خود همچون جمله، رابط

 [معناي ]تنها »گیرد که در پي ساخت معنا است. زيراکه ايي در متن صورت ميو روابط اسطوره
( معنايي که ويژگي  11، 4122کاسیر ر، «)اسطوره ظرفیت بازنمايي  جهان توصیف شده را دارد.

هاي شود. در برداشتيزباني دارد و عاملي براي پردازش مقاطع زماني محسوب م
ها پنهان کردن  تضاد و تقابالت، و برجسته پساساختاري از اسطوره بايد افزود که نقش اسطوره

سرمشق و تکرار همان است که »توان ادعا کرد که رو ميکردن تکرار و ا لگوها است. از اين
طور انه از آنها بهسازد و در هر زماني مطابق با شرايط زمها را میس ر ميبازگشت  اسطوره

 ( 21، 4101دادور، «)شود.مستقیم و غیرمستقیم صحبت مي
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هاي واقعي داستاني، حرکت اسطوره ايکاروس در اين داستان، در کنار حرکت شخصیت
دهد که در خواب ج فري آلن ريشه هاي فرعي ولي برجسته و تاريخي را نیز نشان ميشخصیت

، بهمراه 4ي سیاه، آمانیرناسشود. فرار ملکهيار خود رانده ميايي که از داند. خواب ملکهدوانده
( در سده قبل از میالد ر خ 418، 4004مردمان سرزمینش از دست سربازان آکسوم )لوکلزيو، 

دهد. ملکه بر روي پیشاني  خود داد. و اين حکايت گريز محتواي خواب ج فري را شکل مي
و شاهین داشته و در میان باد سهمگین صحرا، در میان  نشان طاليي  ا زيريس، نشان ماه و آفتاب

و آخرين  8کند و سربازان آکسوم نیز بدنبال قتل عام فرزندان آتونمرگ و سکوت حرکت مي
زنان براي »آنکه مردمان م روا  بدنبال سرزمیني جديد به راه ا فتادند. راهبان آفتاب بودند. حال

هايي از ني را به رودخانه ا شك کودکان، و مردان زورق کشیدند،جمع کردن چهارپايان فرياد مي
است که همچون  1( بعد از آمانیرناس اين دخترش، آرسینوء 411همان، «)کنند.روانه مي
ي جوان مصري است کند. آرسینوا ، اولین ملکهايي جاري مردمان خود را هدايت ميرودخانه

را بر پیشاني  خود  8یات، و خداي هوروس، ايزد مرگ و ح1که نشان و عالمت مقد س ا زيريس
بیند. سرزمیني کند. يك شب، ملکه، خواب  يك سرزمین و پادشاهي  ديگر را ميدريافت مي

شود. و اين همان خوابي بود که از طرف بدور از صحرا و کوهها که در آنجا آفتاب تمام مي
فرزندان آتون نیايش کردند و  دمدر سپیده»( به وي الهام شده است. Râخداي  زندگي جاودان )

( بنابراين گريز و آزاديخواهي 412همان،«)هاي خود، در سکوت، ساحل را ترک کردند.با ب ل م
( در واقع، در 491، 4124ا لیاده، «)ي معنوي از آمال بشر ابتدايي است.بیانگر تجربه»قوم م روا  

شود تا معنايي را براي خي آمیخته مياين داستان، حکايت  گريز و فرار با تجارب و مفاهیم تاري
ملکه م روا  بهمراه مردمانش بدنبال دنیايي ديگر »صیرورت و حرکت نوع بشر اعاده کند. 

( تصاوير مقد س ملکه نیز شامل ماه، آفتاب و بالهاي شاهین است 440، 4004لوکلزيو، «)بود.
کند و داد رودخانه حرکت ميدر امت 1کشتي بزرگ ا ست ر»ب ندد. که بر صورت مردمانش نقش مي

در داخل آن مردمان سرزمین م روا  هستند. ا ست ر ملکه بود و با مردمانش بسوي سرزمیني زيبا 
( از 489همان، .«)2رود. سرزمیني که آن را ف نتان بر روي نقشه ديواري خوانده بود: گاا وپیش مي

 __________________________________________________________________________  
1 Amanirenas 
2 Aton 
3 Arsinoë 
4 Osiris 
5 Horus 
6 Esther 
7 GAO : شهری در کشور مالی و در کنار رودخانه نیجر   
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داي فرار  زندانیاني است که در سوي ديگر، حرکت و گريز مردمان م روا  شبیه به زندگي و سو
ها در بند و دنیاي به اصطالح م درن در مناطق کار اجباري نیجريه تحت استیالي انگلیسي

کنند و اين مساله بیش از پیش باعث آزردگي و گريز و سردرگمي خانواده زنجیر کار مي
کند گويي ل ميايي اين داستان را براي پسرش ف نتان نقشود. ج فري بگونهج فري آلن مي

ي ا نیتشا مجرايي براي جهان ديگر است. و حکايت  زندگي خودش است. مثل اينکه رودخانه
 4ا زانا»کند شهر تاريخي و داستان مرموز  آن را تجس م کند. ف نتان با اين حکايت  پدر، سعي مي

د و همه اهالي  م روا ، کاتبان، فاضالن، معماران فرمانرواي آکسوم با سپاهیانش وارد شهر م روا  ش
ي خود و هاي مقد س خود حرکت کردند. آنها در پي  ملکهها و گنجوران همراه با گل هو پیشه

( لوکلزيو در اين ر مان، بازيهاي داستاني را همچون 411همان، «)دنیايي جديد به راه ا فتادند.
ايي ي ايکاروس را بگونهکند تا اسطورهروايت مي صورتهاي خواب در درون داستانهاي ديگر

ها را ها و ارزشو تجلي ايدئال« رهايي»مداوم به تصوير درآورد. به بیان ديگر، مولف صورت 
سازد تا پاسخ و تفسیري به کارکرد اسطوره در متن خود ارائه در يك عینیت نمادين متبلور مي

یجريه، وقتي فهمید پسرش قتل عام خواهد شد او و ( شاه، امپراطور ب نین در نObaکند. ا با)
هفتاد و دو کودک قبیله خود را بهمراه مايحتاج مسیر در صندوقي گذاشت و روانه رودخانه 

 ( 419باز کردند و خاندان وي آنجا بسط يافت. )همان،  8کرد. صندوق را در شهر ساپله
وء  نشده بلکه مااوو، مادر ف نتان، بار در نیجريه تنها شامل مردمان م رگريز از شرايط اسف

نیز در آنجا با ديدن وضعیت بردگي بومیان، احساس تحقیر و آشفتگي داشته و تصمیم به 
بايد قبل از اينکه  [...]توانیم اينجا بمانیم. از اينجا خواهیم رفت. ديگر نمي»بازگشت دارد. 

دن کشتار بومیان نیجريه توسط ( با دي411همان، «)خیلي دير شود ف نتان را با خود ب ب رم.
بله، حق با »کند ها و استعمارگران انگلیسي، ج فري در پاسخ ف نتان اينگونه اظهار ميانگلیسي

شباهت به ( نیز بيOya( شخصیت  ا يا)812همان، «)توست. بهتر است که حاال از اينجا برويم.
ي م روا  در جاده»شود. نتهي ميگريز مردمان  م روا  نیست که در نهايت به سرگشتگي  بشريت م

رو، معنا محصول نظام ( از اين812همان، «)میانه شن  صحرا گ م شد. همه چیز محو شد.
 کند. هاي زباني را منعکس ميفرهنگي است و واقعیت

 
 

 __________________________________________________________________________  
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 ایکاروس در بستر تاریخ و روایت .8

 

وقايع در بستر  تاريخ نشاني از پیوندهاي عل ي  رويدادها است و روايت نیز حکايت  همان
هاي زماني و مکاني، براي بیان و واقعیت و خیال. روايت براي اوصاف همه احواالت در ب رهه

طلبد. روايت براي بسترسازي  خیالي خود، به ژانرها و تصاوير عیان  ا بژه و سوژه، راوي مي
اک  دروني شود. روايت و بازنمود ايکاروس در نزد لوکلزيو تصويري از ادرمختلف متوسل مي

ي شده بوده که در زمان و مکان بدنبال هويت است. بعبارت ديگر، همان ا دراک بدنبال سازنده
 ا نیتشاي خود است. از اين منظر، تصوير خلق شده از خاندان م روا  در داستان ارزش و ا بژه

 ساختار واقع فراتر از ا دراک بشري و بیشتر از همه مزي ن به طرح و اراده و عمل است. در
 خواهد جهان هاياسطوره يزايیده ما زيستي هويت و بوده جهان تفسیر  از بازتابي انسان خیالي 

ا لگوهايي از »ايي معر ف بگونه ا نیتشابنابراين ساختارهاي اجتماعي موجود در داستان . بود
هر روز »اند. ( هستند که با تصوير عناصر اجتماعي آمیخته شده422، 4121فکوهي، «)واقعیت
عناصر نامتغیر در »( اگر بخواهیم بدنبال 421، 4004لوکلزيو، «)کنند.وقفه حرکت ميآنها بي

( باشیم در اين داستان، فرافکني محتويات 81، 4128استراوس، »)هاي سطحيمیان تفاوت
-ايي را بازي ميها و تصاوير ناخودآگاه در بستر روايت نقش عمدهتاريخي و يا بیان موقعیت

و بر روي سنگ، نام   »ند. تصاويري که گاهي با عناصر و مفاهیم مقد س آمیخته شده است. کن
( البته برداشت ما از 422، 4004لوکلزيو، «)کنند.هوروس، خداي زمین و دريا را حك مي

تواند محدود به صورت طبیعي و مقد س باشد زيراکه اسطوره در داستان ا نیتشا صرفا  نمي
دهد که در يك ايي نشان ميهاي داستاني را استحالهکال زيستي  شخصیتتجلیات عیني ا ش

بافتار گسترده و پیوسته بوده و اين جوهره کلي اسطوره لوکلزيو خواهد بود که برگرفته از ذهن 
اسطوره واقعیت مسل م »توان اد عا کرد که انسان و برخوردار از ماهیتي واحد است. بنابراين مي

دارد. ي نخستین را اعالن ميسطوره، ظهور يك موقعیت  کیهاني و يا واقعهنهد. ارا بنا مي
 ( 28-21، 4002ا لیاده، «)بنابراين همیشه حکايت  يك آفرينش است.

ي انساني در ها، اشیاء و سوژهايي ايکاروس، کارکرد و حضور پديدهدر ساختار اسطوره
نیرناس ملکه، ج فري، ف نتان، سابین ر د، و شود. به بیان ديگر، آمادرون همان ساختار توجیه مي

شوند که تشخیص  آن معلول تشخیص روابط ايي تعريف ميعناصر ديگر در درون نظام  نشانه
ايي همچون ف نتان و يا جفري به تنهايي فاقد معنا اجتماعي و تاريخي است. از اين منظر، سوژه
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نظام متني لوکلزيو، ک نش و رويکرد هاي اجتماعي در و محوريت است. در واقع، اگر پديده
کنند صرفا  بدين خاطر است که ساختار و يا ساختارهايي را در مقیاس کالن افراد را تبیین مي

هاي وي به نفع  ساختار و نظام  ک ل ي کنار رو، سوژه و ک نشبه مخاطب شناسايي کنند. از اين
، از کشتي ا نیتشاه حوادث در داستان رود تا معاني و روابط دروني  آنها تجلي يابند. هممي

-که ف نتان و مادرش بر آن سوار شده و سیاحتي را آغاز مي-در شهر نیس فرانسه  4سورابايا

ها در نیجريه، ک شتار بومیان و بیماري ج فري، عناصري را تشکیل گرفته تا حرکت ب ل م -کنند
استراوس است که ا لگوهاي  زباني ايي مورد نظر دهند که بخشي از نظام ساختاري و نشانهمي

-آن در سطح ناخودآگاه و مستتر داستان قرار گرفته است. نشانه به واقعیت و روايت تبديل مي

توان اينگونه اذعان کرد که ساختار ايکاروس را اعاده کند. به بیان ديگر، مي« معنا»شود تا 
ها براي تولید  روابط و نشانه برگرفته از فرآيندهاي تاريخي، طبیعت و ذهن آدمي است که از

، همان 8به آت ب»گیرد. همانطور که در نهايت گريز و سفر بهره مي« نظام»معنا و در درون  يك 
( حتي 421، 4004لوکلزيو، «)ي آسمان ريشه دوانده است.رسند که رودخانهسرزمیني مي

ها را دستگیر و نگلیسيزمانیکه مااوو در شهر نیس فرانسه است و ايتالیا وارد جنگ شده و ا
مااوو به »کنند، بخاطر شوهر انگلیسي خود سعي بر فرار دارد. در اين زمان است که زنداني مي

( و باالخره 02همان، «)انديشید، به سفري ناممکن از وسط صحرا.ملکه سیاه سرزمین م روا  مي
روايت سه نفر بیانگر سه شود. در واقع، پوشاند و عازم آفريقا ميبه روياي خود جامه عمل مي

ايي از حوادث و ماجراهايي زاويه ديد و سه نگاه متفاوت است. نگاه و روايت ف نتان که آمیزه
کنند. روايت مادر هاي کشف، تجربه کردن و جستجو برجسته مياست که سفر را در سايه

به وصل جمال و آرزو ايي از امید، انتظار، سعادت و تخیل است که میل ف نتان )مااوو( نیز آمیزه
ها و آرزوهاي گمشده در بطن يك دارد. در نهايت، روايت پدر )ج فري( نیز گرچه بدنبال آرمان

رسد. بنابراين ساختار ايکاروس در اين اسطوره است اما جز خواب و جنون به جايي نمي
دهد. اين ه ميمند ارائداستان، داراي ارزشهايي است که به عناصر سازنده ويژگي پیوسته و نظام

گرايي  نسبي است که در نزد برخي زبانشناسان معاصر برداشت از ساختار، بدور از مفهوم
شود. زيراکه هويت  ساختار را همانطور که استراوس و ( ديده مي4029همچون لیکاف )

کنند. به نظر ياکوبس ن به آن اشاره دارند روابط  اجزاء و واحدهاي دروني آن تعیین مي
( از اين 422، 4121فکوهي، «)ترين فرآيندهاي ذهني  انسان هستند.ساختارها، عمیق»وس، استرا
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منظر، اسطوره ايکاروس در اين داستان با مشترکات ذهني  خود، انديشه و مشاهدات لوکلزيو را 
-ها و ساختارهايي ضمني و مجر د عريان ميهاي ملموس را در اليهکند و واقعیتهدايت مي

هايي که با رمزگشايي  آنها جايگاه سوژه به نفع معاني و ا لگوهاي جمعي ها و اليهتکند. واقعی
ساختارگرايي از يك ماتريالیسم و يا ضدانسانگرايي جديد »شود. به بیان ديگر، تضعیف مي

هاي ( بنابراين، ساختارگرايي  لوکلزيو، بررسي پديده149، 4021دولوز، «)تواند جدا باشد.نمي
قواعد حاکم بر آنها در سطوح بسیار عمیق است که زبان  حوادث نهفته را با ساز و  اجتماعي و

 دهد.  کارهايي نشان مي

 
 

 کارکرد تصویری حافظه .6

 

عناصر زماني همچون تصاوير مکاني نقش کلیدي بر عهده دارند. تاريخ  ا نیتشادر داستان 
ابند به قرن چهارم قبل از میالد يي خود نجات ميعزيمت و گريز مردمان مروا  که توسط ملکه

گردد و بیشتر شبیه داستان مقد س حضرت موسي پسر عمران و حکايت گريز وي و قوم برمي
ي بازسازي شده محصول يك حافظه ا نیتشا»باشد. در واقع اسرائیل از مصر و اسارت ميبني

لوکلزيو تصويري  ( و2، 4001بورگمانو، «)جستجوي جديد از زمان  از دست رفته. [...]است 
شباهت به داستانهاي مقدس ديگر نیست. داستان عبور کشتي  کند بيکه در اين داستان خلق مي

استقامت است که  و صبر اراده، ها. و در نهايت اين شناخت،نوح از میان مصائب و درد و رنج
ه و کند. در واقع، اين ساختار حکايات گذشتبراي اکتشاف و حیات مسیر را هموار مي

( رودخانه 28، 4088کاسیر ر، «)سازد.امکان ساختاربندي جهان را میس ر مي»ها است که اسطوره
نیجريه در اين داستان نمادي از حیاتي جاري و ساري است در مقابل فراموشي و اضمحالل و 
وقايعي که جنگ آنها را پوشانده است. ف نتان دوازده ساله قادر نیست خود را با وضعیت 

کند. ج فري که بار سرزمین ا نیتشا وفق دهد و حتي پدر را به ديد يك بیگانه نگاه ميفاجعه
کند که وضعیت حاکم بر شیفته حوادث آخرين ملکه سرزمین م روا  است تصاويري خلق مي

شبي ملکه سیاه خوابي ديد. و در آن »آمیزد. نیجريه و سودان را با تصاوير ملکه م روا  درهم مي
( در بطن رمان، روايت 411، 4004لوکلزيو، «)ین و قلمرو  ديگري را مشاهده کرد.خواب، سرزم

ي عريضي را نسبت به متن مورد روايت ف نتان با خود دارد و همین خواب ج فري آلن حاشیه
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( به روايت 811، 8991شکل روايت و حکايت، يك صورت حماسي و يا حتي مقد س )س ال، 
نیز موتیف دريا اند. ج فري و ف نتان با عناصر طبیعي عجین شده تصاوير روايي  دهد.ج فري مي

-زمان را تداعي مي يپذيرواحد آزادي و خاصیت چرخشي و بازگشت در آن  اين داستان،در 

کشد خود اسطوره ايکاروس که خود ساختار و نظام  اجتماعي جامعه م روا  را به تصوير مي کند.
ي شود که اجزاء سازندهفرازبان محسوب مي»( و حتي 819، 4082استراوس، «)بخشي از زبان»

( به بیان ديگر، در 810، 4021استراوس، «)دهند.ميدار شکلمعني 4هايآن را مضامین و بخش
قانون معنايي »دهند که در نهايت به مي ، اجزا سازنده، معاني جزء را شکلا نیتشاداستان  
توان آنها را به جوامع وهاي ساختاري هستند که ميشود. اين اجزاء، ا لگنزديك مي« گشتالت

ها بدنبال نظم و نظام خاص  ها و دگرگونينظميم درن نیز نسبت داد که از وراي قراردادها، بي
خود هستند. همانطور که خود داستان نیز بدنبال ايجاد حلقه ارتباط بین مصر قديم و سرزمین 

ادهاي نامنظمي جاري است که به عناصري از آفريقا است. همچنین در اين داستان ر خد
رو، طرح اسطوره از طرف لوکلزيو جستجوي هاي زماني اشاره دارند. از اينواقعیت در ب رهه

هاي زيستي  گ مشده خواهد بود. لوکلزيو همچون زمان از دست رفته، و حکايات و چرخه
ها، ا پردازش  فرهنگها همراه باستراوس معتقد بود ساختارهاي دروني  اسطوره-ل وي

دهند. بقول ساختارهاي اصیل واقعیت  زيستي و تاريخي  موجودات انساني را تشکیل مي
ايي مأوا گزيده است ي عظیمي از روابط معنايي در حکايات اسطورهشبکه»استراوس در واقع 

ون ساختارشان تواند از عناصر  مجزا در درها داراي معنا هستند، اين معنا نمياگر اسطوره [...]
استراوس، -ل وي«)يابند.ناشي شوند بلکه ناشي از صورتي است که اين عناصر درهم تلفیق مي

لوکلزيو با طرح حکايت سفر عناصر طبیعي  جهان را به انسان معاصر معرفي کرده ( 819، 4082
است. از يك سو خیالپردازي در عرصه روشنايي، جستجوي آب که يکي از عوامل حیاتي بشر 

هاي آيد، و از سوي ديگر طرح بازگشت به کودکي در البالي حکايت سفر، اليهبحساب مي
دهند که هر يك از راويان جستجو و انکشاف خود ساختاري و معنايي تودرتويي را شکل مي

هاي لوکلزيو فرصتي براي تحقق آرزوهاي انساني هستند بطوريکه سطورهکند. ارا با آن بیان مي
ا پیوند و برقراي  تعادل قلمرو خودآگاهي  بشر با قلمرو ناخودآگاهي  جمعي غايت اصلي آنه

ايي از نظامهاي نمادين مورد تواند بعنوان مجموعههر فرهنگ مي»استراوس -است. در نزد ل وي
توجه قرار گیرد که مبادي  آن زبان، قوانین ازدواج، روابط اقتصادي، علم و هنر و مذهب 

ي ملموس بواسطه يك رابطه طبیعي هر نشانه( بنابراين 128، 4012 )الپالنش،«خواهد بود.
 __________________________________________________________________________  

1 Séquence  
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ايي لوکلزيو نیز در يك شود. و فرهنگ و نظام  اسطورهخوانده مي« نماد»مابین دال و مدلول 
شود. بطوريکه اين ساختار با چارچوب آيیني و اجتماعي، و در يك ساختار مستقل محقق مي

وحدت و نظام نمادين است تا حضور و نظام اجتماعي   شکل کالمي و تاريخي  خود، بدنبال
ايي از رفتار انساني واقعیت و گونه»اسطوره گريز را برجسته کند. از اين منظر، اسطوره 

نیز بیانگر پیوند  ا نیتشاهاي همنشیني و جانشیني متن ( تحلیل زنجیره41، 4124ا لیاده، «)است.
يت و ساختار حافظه با شکل دادن  يك خط سیر تاريخ و تجربه است. زيراکه ساختار  روا

، زمان  پیدايش، «زمان واقعي»دهند که خاستگاه  آنها ها و ا لگوهايي را نشان ميدرزماني، ارزش
ها در يك زمان  روايي پیوسته تکرار فضاي بومي و تصاوير  جمعي است. همانطور که اسطورک

. عناصر کیهاني نیز همراه با عناصر زمیني شده و حاوي  يك رابطه همنشیني )زنجیري( هستند
دهند که بدنبال سرزمین موعودي است که آرامش را به و آسماني، ملکه سرگرداني را نشان مي

نسل و طايفه خود را به ارمغان آورد. صورتهاي اجتماعي همچون ازدواج، سربازان انگلیسي، 
ها، اجزايي همچون کوه، دريا، رودخانه روابط عاطفي ج فري و مااوو، و عناصر جغرافیايي نیز با

ي رو، چرخهدهند. از اينمسیر حرکت و تکوين تاريخ را در قالب تصاوير و نمادها نشان مي
قدرت جادويي و سعادت »گريز مشابه حرکت و سی الی ت آب رودخانه نیجر است که داراي 

دغام با اجزاء طبیعت بیشتر ها با وصف وقايع و ا ( اين اليه844، 4004لوکلزيو، «)باشد.مي
بدنبال ارائه مفهوم و معنا هستند. همین شکل  توصیف، روايت مااوو را در بطن يك ضرباهنگ 

خواهیم رفت در يك روستا و »دهد که همیشه در پي مدينه فاضله است. نوستالژيك نشان مي
تا صحرا طي  شايدم رودخانه را [...]رحم زندگي کنیم بدور از اين مردمان  شرور و بي

کند که بدور از ( و همین بیان از سرزمین اتوپیايي، خواب مولفي را احیا مي848همان، «)کنیم.
ترين ارزشهاي انساني ترين و ابتداييجوامع صنعتي و تمدن ويرانگر، بدنبال زنده کردن بديع

 است.  
که ساختار آنکنند حالحاوي وقايعي است که تغییر مي ا نیتشابافت ظاهري و سطحي 
هاي عمیق، ثابت و ارجاعي برخوردار است. و طبق اصل دروني و مستور  آن، از اليه

 -هااز جمله اسطورک–هاي نهفته ساختارگرايي استراوس، سطوح ظاهري بسیار متاثر از اليه
هاي زيربنايي هستند. بدين دلیل، اسطوره ايکاروس در اين داستان  بر يك ساختار زباني با اليه

-ها و تصاوير است. تقابلباشد. بنابراين معناي اسطوره ترکیبي از اين صورتمي« ناخودآگاه» و

ي آيند. و براي لوکلزيو، حافظههاي دوگانه نیز از اين تصويرسازي در بستر اسطوره بوجود مي
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کند. به بیان ديگر، آنچه که در شود صورت عیني پیدا ميمکان و آنچه که در مکان تجربه مي
شود پديدار است. و در اين داستان، اسطوره ايکاروس و اسطوره زمان و مکان ادراک مي

بستر داستاني و مشروعیت  تاريخي »کنند تا آمانیرناس حکايت  گذشته را وارد يك گشتار مي
انسان، ماهی ت  خود را در بطن »( لوکلزيو با علم به اينکه 291، 4024استراوس، «)حفظ شود.

( تالش کرد تا در 81، 4022استرواس، «)سازدنتي و تحوالت آنها محقق ميهاي س فرهنگ
هاي زماني و مکاني همراه سازد. ادراکي که بستر روايت ا دراک خود را از جهان با موقعیت

هاي رو، شخصیتخود مقد م بر تجربه است و شرط تمامي شهودهاي دروني و بیروني. از اين
ايي استعاليي و آمیخته با تجربه خواب و رويا نشان و مکان را بگونهتجربه خود از زمان  ا نیتشا

دهند. بنابراين برداشت  زيستي و اجتماعي  آنها جدا از تاريخ و سیاست جهان نیست بلکه مي
کند، و هم طبیعت، اشیاء و هم معقول و محسوس بوده و توالي  ذهني و زماني را منعکس مي

کنند. لوکلزيو همچون جهان ملموس و خیالي را تبیین ميدهد که ارجاعاتي را نمود مي
هاي زباني به اسطوره معنا بخشید. هاي داستاني و دال استراوس با تقد م قرار دادن اسطورک

زبان  اسطوره، ساختار بنیادين  ذهن » ا نیتشاتوان اينگونه اظهار کرد که در داستان بطوريکه مي
پذيرد ( بنابراين، اسطوره روايت نمي411، 4122ويدسون، سلدون و «)کند.بشر را آشکار مي

 دهد.    کند و ماهیتي تازه به آن ب رهه ارائه ميزيراکه خارج از محدوده زماني عمل مي
 
 گيری نتيجه .01

 
ايي و در پي  تعمیم عناصر زبانشناسي استراوس برگرفته از نظام نشانه-ساختارگرايي ل وي

شناختي است. و اشد. ادبیات نیز بستر اسطورها و معاني  هستيبهاي اجتماعي ميبه پديده
هاي تاريخي  خود همیشه پويا هستند زيراکه پیوسته بازسازي و هاي ادبي بهمراه  سازهاسطوره

ها محصول زبان و تاريخ هستند. لوکلزيو با علم به اينکه انسان، شوند. اسطورهبازنمايي مي
سازد، ساختار  اسطوره را در درون يك ي س نتي محقق ميهاماهیت خود را در بطن فرهنگ

ي توان به ساختار مسنجم اسطورهدهد. بطوريکه ميايي با عناصر تاريخي نشان مينظام نشانه
-هاي داستاني دسترسي پیدا کنیم. نظامايي و اسطورکهاي نشانهايکاروس )گريز( از وراي نظام

تصاوير نمادين از اصالت و هويت بشر هستند. واقعیت بدنبال  ا نیتشاهايي که در داستان  
-هاي فکري و اجتماعي را نشان مياسطوره در اين داستان نه تنها يك واقعیت تاريخي با زمینه

ي انسان در دهد بلکه گريزي است به مسائل فردي و روانشناختي  انسان. در واقع روياي ديرينه



 666  0011 ، پایيز و زمستان6 هشمار، 62، دوره پژوهش ادبيات معاصر جهان

 
 

666 

 

ين منظر، براي لوکلزيو همچون استراوس عملکرد  يابد. از اها و نمادها تجلي مياسطوره
ي اين داستان، ساختار و فرهنگ در بازسازي  يك انديشه قرار گرفته است. عناصر سازنده

هستند. لوکلزيو با طرح « موقعیت  زباني جديد»کنند که خود خالق معنا و ا لگويي را برجسته مي
هاي راه روابط و عناصري برگرفته از واقعیتهاي سوژه را بهماسطوره ايکاروس، اراده و ک نش

-سطحي و عمقي و وابسته به جهان اجتماعي در قالب يك ساختار  منسجم و عامل نشان مي

ها و حوادث و روابط  آنها در بطن يك ساختار  ک ل ي قرار دارند. در آنکه تمامي  پديدهدهد. حال
هند که در بطن روابط  خود، به ساختار  دهايي را شکل مياين داستان، مجموعه حوادث نشانه

بخشد. مولف در اين داستان از سويي ما را به سفري به اعماق خودمان ک ل ي جايگاه و معنا مي
نمايان « هااسطوره»کند و از سوي ديگر تجارب تاريخي و اجتماعي خود را در قالب دعوت مي

 ها،ايدئولوژي باورها، از اعم لوکلزيو نزد در هااسطوره اجتماعي  تفکر نمادين کند. ساختار مي
 پويايي  و داده شکل را مولف شخصیتهاي زندگي واقعیت الينفك  جزء  ها،واکنش ها،برداشت

 در رواني تجربیات تراکم از حاکي ها در متون لوکلزيواسطوره واقع، در. دهدمي نشان را آنها
 و طبیعي رويدادهاي با ايياسطوره و معنايي راستاي در را ابتدايي تصاوير و بوده متون بستر

 و تاريخ بستر در انساني ا عمال معنادهي  آنها اهداف  رو،اين از. اندآمیخته بشر حیاتي عوامل
 لوکلزيو داستاني  يجامعه و انسان روان در آنها اجتماعي  و فردي ماهیت و بوده داستاني متون
ي عل ي ندارد بلکه برحسب ارجاعات استان، چرخهروايت در اين د .جاريست ناخودآگاه بطور

ي رو، اسطورهشود. از ايناست که در سطوح زيرين محقق مي« ساختاري»ها داراي و ک نش
ايي خاص  خود برخوردار است. لوکلزيو ايکاروس در اين داستان زباني است که از نظام  نشانه

آورد که طن مرزهاي اتوفیکسیون به تصوير درميرا در با نیتشا با تلفیق واقعیت و خیال، داستان  
 شناسايي  عناصر آن نیز نیازمند کاوشي ديگر است. 
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