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  چکیده

له در أ مسنیا. ردیگ ی است که بر اثر همزادان شکل میرانی اي  از مسائل جامعهیخیتار یب
 که ،ی مدرسی اثر تقنیتر  او مهمیی و تنهاایکلی   رمانیمضمون اصل. ابدی یها بازتاب م رمان

 رمان نجات خود را در نی ايها تیشخص.  استیی است، تنهاقی عهد عتيها برگرفته از اسطوره
 رایز. خورند ی شکست منهی زمنیاما در ا. دانند ی خود مگری دي مهی به همزاد و ندنپناه بر

تکرار . شود ی ملی جامعه تبدییستای اجهینت  تا به همزادان و درشود یهمزاد همواره تکرار م
 یدان مواجه شود و حرکت همزاي دهیها با پد  آنخی که تارگردد ی در جوامع سبب مدادی رونیا

 و ایکلی همسان در رمان يها تی همزادان و شخصی پژوهش بررسنیهدف ا. ها رخ ندهد در آن
 مرداد 28 و شکست روشنفکران در سندهی عصر نوی و اجتماعیاسی اوست که عوامل سییتنها

مزادان  هي دهی پدامدی به پانیدر پا.  بوده استرگذاریثأ رمان تنی اتی و محبوبنشیدر آفر
  .میا  پرداختهیشناس بوغر شدن و شرق ی جهان؛ و راه حل آنیخیتار ی بیعنی
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  مقدمه. 1
ت و داراي مفاهیم و شته اساعتقاد به وجود همزاد همواره در میان ملل و اقوام مختلف وجود دا

هاي  نامه  اغلب در لغت.اند هاي مشترك گوناگون است ولی اساساً داراي توصیفات و ویژگیتعابیر
نامۀ دهخدا عالوه بر  در لغت. سن و سال دانسته شده است فارسی واژة همزاد به معنی هم

کودکی که . ودوقل«، که به معناي جفت نیز است- » توأم«سن و سال به دیگر مفهوم همزاد  هم
در . اشاره شده است) ذیل واژة همزاد(» رفیق. دوست«، »با کودك دیگر از یک مادر بزاید

آید  مشهور است که چون فرزندي متولد شود جنی هم با او به وجود می«برهان آمده است که 
 در). 1214: تا تبریزي، بی(» گویند باشد که آن جن را نیز همزاد می و با آن شخص همراه می

جاماندة ادیان پیش از اسالم در ایران به موجوداتی فراطبیعی چون دومینو  ها و متون به افسانه
از ریشۀ یم به معنی (همچنین جم . اند و فروهرها اشاره شده که معادل همزاد دانسته شده

و جمک، خواهر و برادري که همسر یکدیگرند به منزلۀ نخستین همزادان در آراي ) همزاد
اي از جنس جن و پري  در میان اقوام عرب به ارواح نامرئی). 44: 1377باقري، (اند  انیهندو ایر

و شیطان به نام تابعه باور داشتند که همیشه همراه انسان است و به شاعران تلقین شعر 
در باورهاي عامیانه ایرانیان نیز همزاد جسمی نامرئی است که از نظر ظاهري هیچ . کند می

 ندارد و در تمام دوران زندگی فرد همراه وي است و پس از مرگ انسان او نیز تفاوتی با آدمی
  .دهد میرد و یا با تغییر شکل به زندگی خود ادامه می می

از . هاي اصلی آثار نویسندگان شد مایه در اواخر قرن هیجدهم در اروپا همزاد یکی از درون
 1اتو رنک. یات دست زد، اتو رنک بودنخستین کسانی که به مطالعۀ عمیق تصویر همزاد در ادب

از شاگردان فروید و از نخستین کسانی بود که به ادبیات و هنر در روانکاوي ) 1884-1939(
را منتشر کرد که در » همزاد«اي تحت عنوان   مقاله1914وي اولین بار در سال . توجه داشت

شناختی همزاد را مورد بررسی  شناختی و قوم هاي ادبی و روانشناختی و منابع اسطوره آن جنبه
همزاد به «مایۀ همزاد در مقالۀ   آخرین سخنان وي دربارة درون1941قرار داد و نهایتاً در سال 

  ).265-264: 1394صنعتی، (انتشار یافت » مثابۀ خود نامیرا
دور از گذشتۀ : داند اتو رنک در این مقاله همزاد را از پیامدهاي اندیشۀ بشر دربارة نامیرایی می

ها به کمک عناصر فراطبیعی و معنویت در صدد بودند تا نیاز خود به نامیرایی و  تاکنون انسان
با پیشروي بشر به سوي مدرنیت، همچنان تخیل و نیروهاي . ماندگاري را برطرف کنند

مکتب رمانتیک که در واکنش به . اي در زندگی انسان مدرن دارد غیرمنطقی کاربرد ویژه
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اواخر قرن هیجدهم در اروپا شکل گرفت بر پایۀ شناخت خویشتن و رسیدن به گرایی در  عقل
ها براي شناخت خود و شخصیت دو نیمۀ این  تالش رمانتیک. خودآگاهی استوار بوده است

از دیدگاه علم روانشناسی . مایۀ همزاد در آثار این دوره شد عصر بود که سبب اهمیت درون
مایۀ همزاد در آثار این  درون. هاي درونی فرد دارد خصیتهمزاد ارتباط مستقیم با شناخت ش

هاي اولیه و عامیانه ولی بر پایه  دوره با دیدي روانشناختی و تعبیري متفاوت نسبت به پنداشت
ها با  اتو رنک در مقالۀ خود برخی از داستان. و اساس همین باورها از همزاد به کار گرفته شد

یسندگانی چون داستایوفسکی، ادگار آلن پو، ژان پل سارتر، لویس مایۀ همزاد را در آثار نو درون
به طور مختصر بررسی نموده است که اغلب در آثار این نویسندگان همزاد در ... استیونسون و

  .چرخۀ تکامل، به یک خود بد تبدیل شده است
گان غرب و مایۀ همزاد در آثار نویسند در ادبیات ایران صادق هدایت با تأثیرپذیري از درون

نظریۀ اتو رنک، بوف کور را خلق کرد اما رویکرد وي فراتر از شیوة دیگران بوده است و از آنجا 
  . رسد به رهیافت همزادان می

  چارچوب نظري پژوهش. 2
  :بریم در این پژوهش از نظریه و اصطالحات زیر بهره می

با طرح » شناسی ربوغ پیام هدایت و نظریۀ شرق«علی تسلیمی در کتاب : همزادان. 2-1
وي دربارة بوف کور . نظریۀ همزادان برخی از آثار هدایت را از این دیدگاه بررسی نموده است

گوید که هر انسانی همزادي دارد، بلکه همه را همزادِ هم   کور فقط نمی بوف«: نویسد می
اي از   مجموعهکور جامعۀ بوف . اند  آفریده ها با یکدیگر یک روح کلی گویی همۀ آدم. داند می

 راوي تنها یک همزاد ندارد که .داند ها را سایۀ خود می همزادان است که راوي همۀ آن
دیگري «او باشد، بلکه داراي همزادان فراوانی است که با هم به زبان الکان » دیگريِ کوچک«

 دیگري بزرگ همان خدا، روح جهانی و نیز روح عصري هگلی و یا. آورند را پدید می» بزرگ
با آنکه اندیشۀ ). 57: 1393تسلیمی،  ( »جامعه، ایدئولوژي و گفتمان مردم یک روزگار است

اگر همزاد به . همزادان نتایج متفاوتی نسبت به اندیشۀ همزاد دارد، ادامۀ همان اندیشه است
جفتی دو نفره تعلق دارد، همزادان به افراد زیادي متعلق است که ممکن است خوب و یا بد 

اند که یک نفر داراي دو همزاد  همزاد گاهی خوب است و گاهی بد و حتی گاهی گفته .باشند
اینکه . خوب و بد است، اما معموالً گفته شده است که یک نفر یا همزاد خوب یا همزاد بد دارد

آنچه ما در . گردد همۀ همزادان فرد شبیه و همسان یکدیگر باشند، نظریۀ همزادان را سبب می
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و برد  هاي متمایز را از میان می اي با همزادان بد است که هویت  داریم، جامعهاینجا در نظر
  .دهد تا تاریخی بودن شکل نگیرد هویتی رخ می بی

که هویت یک ملت در برابر هویت دیگري قابل بازشناسی است، هویت  چنان: تاریخی بی. 2-2
 نداشتن هویت جداگانه ).94- 86: همان. نک(دهد  فردي نیز در برابر هویت دیگري رخ می

وجود همزادهاي . آورد هویتی بلکه زشتی را به وجود می نسبت به دیگران، خود به خود بی
یکسان در قرون مختلف که بیانگر نبودِ هیچ نوع تغییري در طول تاریخ است، نشان از وجود 

ها براي  اکثر آنها سایه و همزاد یکدیگرند  تاریخ انسان در جامعۀ بی. تاریخی در جامعه است بی
کنند و یا اگر بخواهند با شناخت دیگر همزادها به  رسیدن به آگاهی و تغییر هیچ تالشی نمی

خورند  برند و شکست می ها و اعمال گذشته راه به جایی نمی آگاهی برسند با تکرار همان ارزش
اي   بر جامعهتاریخی به جو حاکم پدیدة بی. زنند هاي قدیمی را رقم می و تنها همان افسانه

گیري در آن رخ نداده  اشاره دارد که با گذر زمان هیچ تحول و دگرگونیِ تأثیرگذار و چشم
چنین جامعۀ ایستایی را که اگر تغییر اندکی هم در آن ایجاد شود دوباره به اصل خود . است

دگردیسی نیز تاریخ واقعی نیست اگر «توان داراي تاریخ دانست؛  گردد، نمی بازمی
اي پس از دگرگونی، به بنیاد بازگردد و یا  اگر جامعه. وبرگشتی و داراي فراز و نشیب باشد رفت

این دگردیسی اگر تفاوتی جدي پدیدار . پیوندد به نشیب و پستی مایل شود به تاریخ نمی
  ).48همان، (» نسازد، باز هم بیرون از تاریخ است

شدن  شدن، جهانی ان و تاریخیهمزادیکی از لوازم : شناسی وغرب شدن و شرق جهانی. 2-3
 غرب و  شدن شرق اي از جهانی گونه.شود ها می سبب تعامل و تحول ملتشدن  جهانیاست،

شناسان به غرب را  شناسان به شرق و غرب شناسی نگاه منفی شرق  غرب و  شناسی است شرق 
شدنِ غیراستعماري رخ  نگرد تا جهانی شدن می ها و نیز جهانی ندارد، بلکه با نگاهی مثبت به آن

شناسان تفاوت دارد،  شدن معمول در آثار جامعه شناسی با اینکه با جهانی غرب و شرق«: دهد
شدن نیز باشد، زیرا این واژه، چندان در ناپدید کردن مرز میان شرق  اي از جهانی تواند گونه می

باید . د را داردهاي خو هاي بومی خود و غرب جاذبه شرق ارزش. کند و غرب پافشاري نمی
شرق . تري داشته است هاي خاوري، روند تاریخی بپذیریم که باخترزمین، وارونۀ سرزمین

هاي بومی و مذهبی  شدن را از غرب فرا گیرد و غرب نیز ناچار است به گرایش تواند تاریخی می
قد اي براي ن هاي شرقی دست بردارد که خود زمینه احترام گذارد و از دستبرد به سرمایه



 »یکلیا و تنهایی او« در داستان تاریخی همزادان بی       رخسار زبان        1398 پاییز، 10شماره         /
  

 

9

 شناسی با شرق  غرب و  تفاوت شرق... سازد پسااستعماري فراهم میو  استعماري جویانۀ آشتی
ستیزند،  دو، خودآگاهانه، به ترتیب با شرق و غرب می شناسی آن است که این  شناسی و غرب 

  .)16-15همان، (» سر ستیز با شرق و غرب ندارد) شناسی وغرب شرق(اما این گفتمان 
  وهشپیشینۀ پژ. 3

 و  پیام هدایت و نظریۀ شرق«طور که پیش از این اشاره شد علی تسلیمی در کتاب  همان
مبحث همزادان را مطرح کرده و برخی از آثار هدایت را از این دیدگاه بررسی » شناسی غرب

با توجه به اهمیت رمان بوف کور در ادبیات معاصر ایران، نویسندگان بسیاري در . نموده است
از جمله ) 1334(داستان بلند یکلیا و تنهایی او . اند خود به این رمان توجه داشتهخلق آثار 

هاي  ترین رمان توان گفت از بوف کور تأثیر پذیرفته است و آن را از مهم آثاري است که می
هاي همزاد داراي  در یکلیا و تنهایی او همانند بوف کور شخصیت. دانند ادبیات معاصر می

با . بخشند اند که نظریۀ همزادان و پیامدهاي آن را تحقق می هاي مشترك یها و ویژگ شباهت
هاي  توجه به اینکه رمان یکلیا و تنهایی او قابلیت تحلیل از دیدگاه همزادان را دارد تا جنبه

مختلف این رمان به خوبی شناخته شود ولی تاکنون پژوهشی با این دیدگاه صورت نگرفته 
  . است

  هدف پژوهش. 4
هاي مشترك بین  از نظر ویژگی» یکلیا و تنهایی او«این پژوهش هدف، بررسی رمان در 

گردد و همچنین بیان  ها و همزاد بودن آنان است که پدیدة همزادان را سبب می شخصیت
شناسی است که  وغرب شدن و شرق حل آن جهانی تاریخی و راه پیامدِ رویداد همزادان یعنی بی

توان در سبک نویسندگی تقی مدرسی در آفرینش این اثر  ل را میح هایی از این راه نشانه
  .مشاهده نمود

  مختصري از زندگی تقی مدرسی. 5
اي روحانی   در تهران از خانواده1311تقی مدرسی روانپزشک و نویسندة مشهور ایرانی متولد 

مجلۀ تنهایی او را منتشر کرد که از سوي  وقتی که دانشجوي طب بود رمان یکلیا و. است
وي پس از اتمام دورة .  را به خود اختصاص داد1335سخن عنوان بهترین رمان ایرانی سال 

از دیگر آثار او . دکتري براي ادامۀ تحصیل به آمریکا رفت و براي همیشه در آنجا زیست
ها  است که در آن) 1368(و آداب زیارت ) 1368(هاي غایب  ، آدم)1344(شریفجان، شریفجان 

نویسان معاصر  وي از نخستین داستان. رمان نخست خود موفق و تاثیرگذار نبوده استاندازة  به
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آوردن   روي1332هاي پس از  در سال. اي نگاشته است است که رمان خود را در قالب اسطوره
هاي سیاسی و نشانۀ سرخوردگی  به اسطوره در آثار نویسندگان به نوعی بیانگر گریز از واقعیت

). 344: 1383میرعابدینی، . رك(هاي روشنفکرانۀ این دوره است  اي آرمانه در اثر ناکامی
 بر اثر بیماري سرطان در شهر بالتیمور ایالت مریلند آمریکا 1376مدرسی در دوم اردبیهشت 

  . درگذشت
  خالصۀ داستان. 6

، اش به کوشَی یکلیا دختر امصیا پادشاه اسرائیل است که بعد از فاش شدن رابطه و دلدادگی
هاي پاره و  گذشت که در بیابان با لباس چوپان پدرش، از شهر اورشلیم رانده شد و سه روز می

رسد در آنجا به خود  وقتی که در کنار رود ابانه می. زد زنگوله به پا، تنها و سرگردان پرسه می
و رسد  مرد چوپانی که در واقع شیطان است از راه می. کشد آید و در علفزارها دراز می می

گوید و  هاي بین خدا و شیطان از روز ازل به خاطر انسان می دهد و از درگیري اش می دلداري
سپس داستان سرنوشت میکاه، پادشاه قدرتمند و تحت حمایت یهوه که بر تمام اسرائیل 

کند؛ پسر پادشاه، عازار پیروز از جنگ بازگشته و غنائمی  کرد را برایش حکایت می حکمرانی می
آورد از جملۀ آن غنائم زنی است زیبا و افسونگر به نام تامار که به پدر  د به همراه میرا با خو

شوند اما کاهنان تامار را فرستادة  پادشاه و تامار دلباختۀ یکدیگر می. کند کش می خود پیش
 پادشاه بر سر دوراهی انجام فرامین یهوه و پاسخ به. دهند شیطان دانسته و او را به شهر راه نمی

گیرد و در این میان عسابا، پسرعموي پادشاه فردي است که اعتقاد  اش قرار می خواستۀ قلبی
کند و سخنانش در  هایش تشویق می به پیروي از غرایز دارد و پادشاه را به پیروي از هوس

دو عذاب  در حین عشقبازي آن. آورد گذارد و پادشاه تامار را به قصر خود می پادشاه تأثیر می
افراد قصر از جمله امنون عابد و . پوشاند آید و ابرهاي سیاه ماه را می بر اورشلیم فرود مییهوه 

افتند و سعی در منصرف کردن پادشاه از این هوس زمینی دارند اما تامار در  عازار به تکاپو می
و همچنین مردم اسرائیل در صحرا جمع شدند و خواستار . کند درون عازار نیز آشوب به پا می

گرداند و تامار را  پادشاه پس از کشمکشی درونی از عشقش روي می. شوند صحبت با پادشاه می
آید ولی در واقع پادشاه نتوانست به آرامش  یهوه به دلداري پادشاه می. کنند از شهر بیرون می

  .ستاش آمده و تنها مانده ا برسد و تنها مانده بود همانند یکلیا که در بیابان شیطان به دلداري
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  همزاد در یکلیا و تنهایی او . 7
در اینجا . است... همزاد داراي مفاهیم گوناگونی چون همسان، جفت، همسر، همراه و 

در رمان یکلیا و تنهایی : اي همزاد یکدیگرند مشخص خواهیم کرد گونه هایی را که به شخصیت
شیطان به شکل . ندک او همراهی و جفت شدن شیطان با یکلیا مفهوم همزاد را تداعی می

اش دهد؛ همانند  گوید تا او را آرام کند و دلداري شود و با او سخن می چوپان بر یکلیا ظاهر می
صحبتی  آنچه در باورهاي عامیانه از همزاد وجود دارد که در هنگام مشکالت همزاد به هم

  .رساند آید و او را یاري می شخص می
یکلیا به . جوش آمد  گذاشت و چشمۀ دیدگانش بهتکلف سرش را به سینۀ شیطان یکلیا، بی«

  ).22: 1343مدرسی، (» گریست سختی می
در آمده است نمایانگر همزاد ] معشوق یکلیا[همچنین این مسئله که شیطان به شکل چوپان 

بودن شیطان و معشوق یکلیا است که اشاره به این باور دارد که پس از مرگ همزاد انسان به 
  .گذشته به زندگی خود ادامه خواهد دادهمان شکل و هیئت 

تصویر این دو نشان . هاي یکلیا و پادشاه هستند هاي دیگر همزاد در این رمان شخصیت از نمونه
اند؛ یکلیا براي  از همسان بودن آنان دارد که در دو دوره از زمان داراي سرنوشتی مشابه بوده

شود هنجارهاي اجتماعی مانع  پدرش میآورد و عاشق چوپان  فرار از تنهایی به عشق روي می
  .شود تواند به خواستۀ درونی خود برسد و سرانجام تنهایی نصیب او می شوند و نمی او می

هاي شب که با طلوع فجر زمین را ترك  کنم وقتی او را یافتم تنهائی مانند سایه اما فکر می«
  ).16همان، (» کنند، از من گریخت می

نگریست روي علفزارهاي کنار ابانه، نیمه  دنبال خیال شیطان به افق میطور که به  یکلیا همان«
  ).152همان، (» عریان و تنها، دراز کشیده بود

کند نیز پادشاه همچون یکلیا به عشق و زیبایی  در داستانی که شیطان براي یکلیا حکایت می
راندن عشق از خود برد اما در برابر سنن مذهبی و خواست یهوه مجبور به تسلیم و  پناه می

  :شود شود و باز هم در دامن تنهایی اسیر می می
  ).144همان، (» کرد سردي تنهائی را به روي بدنش حس می] پادشاه[«
شود و در روي زمین کسی نیست که او را تسلی  دانست که نیرو از پایش کشیده می اما او می«

  ).147همان، (» ... آسمان تنها باشددهد و براي او بهتر است سالها بر باالي قصرش نزدیک به
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جفت و نیمۀ یکدیگرند از دیگر همسري و رابطۀ عشقی بین یکلیا و چوپان، تامار و پادشاه که 
ي کهن همسر را همزاد انسان ها هاي همزاد در این رمان است زیرا در اسطوره نمونه

اي دیگر از شیطان و همزاد  شاه جلوه و همچنین شخصیت عسابا پسر عموي میکاه. دانستند می
یزه و خواستۀ عسابا همچون شیطان سعی دارد تا پادشاه را تشویق کند که مطابق با غر. اوست

و در نهایت بیرون راندن تامار از شهر توسط مردم یادآور همزاد . قلب و نفس خود رفتار کند
  .اند است که همانند یکلیا تبعید شد و تنها ماند و هر دو سرنوشتی همسان داشته

اي که دارند  هاي درونی ها و ویژگی هاي داستان با رابطه شود شخصیت طور که دیده می همان
هاي  ها و شباهت بخشد، ویژگی زاد یکدیگرند و آنچه در اینجا نظریۀ همزادان را تحقق میهم

  .باشد ها می مشترك بین این شخصیت
  همزادان در یکلیا و تنهایی او. 8

بسا شامل همسر، جفت و هرگونه همسانی  چنانچه در بحث همزاد بیان شد همزادان چه
ستقیماً همزاد نیستند اما با گسترش مفهوم همزاد و زیرا در رمان، همسانان اگرچه م(شود  می

اگر هر یک از این همسانان و همزادان بر اساس ). گیرد همزادان این موارد را در بر می
. دهند شان در کنار همدیگر نهاده شوند مجموعاً همگی همزادان را تشکیل می هاي بین شباهت

. گروه همزادان مثبت و منفی تقسیم کردتوان به دو  هاي همزاد در این رمان را می شخصیت
ایم، در اینجا نیز دو گروه همزادان به شکل  داشته) تابعه و زوبعه(که همزاد خوب و بد  چنان

بندي  قبل از هر چیز باید گفت که این تقسیم. کنند خوب و بد، منفی و مثبت خودنمایی می
ین برداشت بر اساس ساختار کل خوب و بد مطابق درك از متن داستان است؛ به عبارت دیگر ا

هاي کهن داراي شخصیتی با  شیطان اگر چه اغلب در اساطیر و داستان. آید دست می داستان به
شود اما در متن  بار منفی است و در متن هم داراي صفات منفی است و با بدي از او یاد می

در این رمان . دهد یاي از همزادان خوب را تشکیل م صورت نامستقیم مثبت است و مجموعه به
دهد و  کند و انسان را به سمت آرزوهایش سوق می شیطان افراد را به عشق و زیبایی دعوت می

  .سعی در نجات نوع بشر دارد
تو عشق را دریاب زندگی آسانتر ! یکلیا. این به عهدة اسرائیل است که امیالش را بشناسد«

  ).151: 1343مدرسی، (» خواهد شد
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کند و نهال آرزوها را در   یهوه زورگو است و با نیروي خشم خود حکمرانی می اما در مقابل آن
خشکاند و انسانی را که در پی آن است تا از تنهایی و انزوا پا بیرون نهد مجازات  دل می

  .کند می
. کرد داد و تهدید می خاست، مرا نشان می برمی» او«سوي  در مقابل هر تهدیدي که از زمین به«

کرد و  فهمید، خرد می خواست و او معنی آن را نمی زهائی را که انسان آزادانه میتمام آن چی
  ).22همان، (» گذاشت روي دهان انسان سنگ می

در داستان میکاه پس از تنها شدنش، یهوه سعی در دلداري او دارد و در مقابل آن شیطان به 
بدین روي «. ه مؤثر نبوده استآید که یهوه چندان در به آرامش رساندن میکا دلداري یکلیا می

تواند حجم زمین را داشته باشد و با همۀ بزرگی و بلندي بر زمین  آسمان چیزي کم دارد و نمی
) و یاري مردمی که به این آسمان چشم دارند(هاي آسمان  پادشاه با همۀ تالش. برد رشک می

) انی که عاشق او بودهچوپ(همچون یکلیا تنهاست و شاید دلگرمی شیطان که در تمایل چوپان 
این داستان تعارض نسل جدید با قدیم را نیز . بر یکلیا ظاهر شده، برتر از دلجویی یهوه باشد

تر است تا به عشق انتزاعی، آن هم در گیرودار  گوید؛ نسل تازه به شیطان دلگرم بازمی
 چه در یکلیا و چه .زیبایی از شیطان است و تنهایی و رنج از خدا. هاي اجتماعی زمان نابسامانی
گیرد و به سوي  ي تنهایی بشري از جایی به نام زمان باستان سرچشمه می»ابانه«. در میکاه

دارد و با حکایت عشق از  گاهی شیطانی او را به خود مشغول می از هر. نوع بشر در جریان است
  ).83: 1388تسلیمی، (» رهاند اش می تنهایی

خوردة او را تسکین بدهد؟ یهوه هم این را  وح زخمتوانست ر آیا این تسلیت کوچک می«
سوي میکاه  اي فرشتگان رحمت، به-: گفت از همین جهت در آسمان می. دانست خوبی می به

سوي او برانید تا  خوابهاي طالئی را به. هاي خود دلداري دهید پادشاه بشتابید و او را با مهربانی
اکنون درهاي . رید تا سنگینی بار خود را درنیابداو را در آغوش بگی. وجود او را مسحور کنند

  ).148 - 147: 1343مدرسی، (» آسمان به روي او باز است
میکاه بعد . خورد» او«شوند به چشم  هائی که دیگر مهار نمی قدرت قوانین از دست رفته، آن«

هم پادشاه دانستند، ولی او حتی بر افکار خود  از آن حادثه، اگرچه او را پادشاه اسرائیل می
  ).150همان، (» نبود

هایشان  ها و همسانی ها و همزادان در رمان با توجه به شباهت توان گفت شخصیت بنابراین می
اند،  شوند یک گروه مثبت که شیطان و تابع اویند و گروه دیگر که منفی به دو گروه تقسیم می
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همۀ بشر گرفتار آنند فرار کند اي که  یکلیا براي اینکه از تنهایی. اند شامل یهوه و پیروانش
ها و قوانین  خاطر سنت شود اما به عاشق چوپان پدرش به تعبیري همزاد و نیمۀ دیگر خود می

سبب نیست که شیطان  بی. شود ماند و مجازات می ثمر می جامعه، تالشش براي ایجاد تغییر بی
 بتواند یادآور جفت و ظاهر شود و) کوشی(آید تا در هیأت عاشق یکلیا  به شکل چوپان درمی

گونه است  در داستان میکاه نیز همین. همزاد یکلیا باشد و درد و رنج او را کمی تسکین دهد
شوند و  آورد اما مذهب و مردم مانع او می که وي براي فرار از تنهایی، از خود به تامار پناه می

کنند تا  ی او را مجبور میهاي درون سرانجام پس از کشمکش. دانند تامار را فرستادة شیطان می
همسانی یکلیا و میکاه شاه تمثیلی از کل بشر است که گرفتار تنهایی . از عشقش روي برگرداند

زنند چون تا وقتی که بازیچۀ  ابدي است و دست یاري کسانی چون چوپان و تامار را پس می
  . ثمر خواهد بود شان براي رهایی از این ورطه بی اند تالش سنت

دهد و سعی بر این دارد تا  سابا، پسرعموي پادشاه تصویري از شیطان را ارائه میشخصیت ع
رمانتیکی تقواستیز است که از «میکاه را به پیروي از تمایالت نفسانی دعوت کند وي 

جوید و از شور مطلق، بازگشت به طبیعت و رهایی  قراردادهاي متداول اطراف خود بیزاري می
عسابا در تمام ). 346: 1383میرعابدینی، (» کند ها پیروي می یتغریزه از قید تمام محدود

کند با سخنانش پادشاه را متقاعد سازد تا از عشق خود نگریزد و به  طول ماجرا تالش می
  .تمایالت خود پاسخ دهد

از آن گذشته . میکاه به من گوش کن رحمت و شفقت یهوه مثل آب اردن ارزان قیمت است«
؟ !ترسانی؟ از چیزي که در ماست، و نه او و نه تو و نه من بر آن حاکمیم یمرا از چه م! امنون

حاال . این را باید فهمید. قانون آفریده شد و بعد سنت آن براي خودش خدایی گردید... اوه 
! امنون عزیزم. گوید دختري را دوست بدار قانون به من می. دیگر باید از قانون تبعیت کرد

» م که آن دختر را، اگرچه فاسق خداوند باشد، دوست خواهم داشتگوی صمیمانه به تو می
  ).84: 1343مدرسی، (

توان تابع یهوه دانست که گوش به فرمان امنون عابدند و بر این  گروه مردم را در داستان می
  . باورند که خالف فرمان یهوه عمل کردن عذابی بزرگ را در پی خواهد داشت
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  تاریخی یهویتی همزادان و ب بی. 9
هاي داستان که  شخصیت. فضایی که در کل جریان داستان وجود دارد یادآور جبر الهی است

جبر الهی . شوند هویت می اند با توجه به جو حاکم بر اندیشۀ جامعه به نوعی بی دچار دوگانگی
. جاد کندخواهد تغییر ای سازد تا آنگونه که می اختیار می گیرد و فرد را بی هویت را از انسان می

در واقع به تعبیري این موضوع همان اندیشه وحدت وجود در ادیان است که در آن فرد خود را 
کند تا سرشار از او شود و با همگام شدن با خدا به نوعی وحدت  از هرچه غیر از معبود تهی می

سوفان هاي فیل جامعه در بسیاري از اندیشه. رسد و از خود هیچ هویتی ندارد وجود عرفانی می
. جامعه عمالً نمایندة روح خداست. بزرگ چون هگل و الکان نشانۀ روح بزرگ یعنی خداست

خواهد تحولی در  توان این موضوع را مشاهده کرد که تامار می در یکلیا و تنهایی او نیز می
هایشان به طرفداري  ها و سنت جامعۀ یهودي متعصب ایجاد کند اما گروه مردم به خاطر ارزش

و . شاه را از سرپیچی فرمان یهوه منصرف کنند شوند تا میکاه وه در صحرا جمع میاز یه
تاریخی را در پی دارد که بر جامعۀ شرقی سایه  شوند این پیروزي بی سرانجام مردم پیروز می

طور براي یکلیا همین اتفاق  و همین. شود افکنده است و پادشاه در دیگر همسانان خود غرق می
شود و  کنند مانع پیشرفت او می اي که در آن زندگی می و آداب و سنن جامعهروي داده است 

  .ماند با شکست خوردن در تغییر و دگرگونی خود، همیشه اسیر تنهایی می
هاي نسل روشنفکر بوده  ها و آرمان با توجه به دوران زندگی مدرسی که دورة شکست ارزش

ی و ابدي بودن این دردهاي بشري را منتقل ها، مفهوم ازل است وي با روي آوردن به اسطوره
. داند بیند و آن را توالی حوادث تکرار شونده می مدرسی سیر تاریخ را قانونمند نمی«. سازد می

را ) بخشی از کتاب مقدس(» کتاب جامعه«پیوندد و بیهودگی  پس، کهن و معاصر را به هم می
گیري غیرتاریخی، انعکاس جنبش  جهاین نتی. زند با پوچی جدید در بافتی عرفانی گره می

میرعابدینی، (» ها باعث نشد اي است که هیچ تغییر مثبتی را در زندگی انسان خورده شکست
1383 :345.(  

آنچه شده است همان است که خواهد شد و زیر . آنچه بوده است همان است که خواهد بود«
  ).24: 1343مدرسی، (» اي نیست آفتاب هیچ چیز تازه

ین داستان تمثیل این است که تاریخی در جامعه یهود که نمادي از برخی کشورهاي  بنابرا
ها و عناصري غربی چون فرویدیسم و مانند آن در  شود اما وجود نشانه شرقی است ایجاد نمی
  .کند غربی می-طول تاریخ آن را شرقی
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  شناسی وغرب شدن و شرق جهانی. 10
هاي ادبیات جدید   که نقشی مثبت دارند از مشخصهدر این رمان وجود همزادان خوب شیطانی

ها و اهریمنان منفی چندان منفی نیستند بلکه شیطنت دارند  اروپایی است که در آن شیطان
شیطنت با اهریمنی بودن که منفی منفی است فرق دارد و در جهان غرب گاهی مثبت است 

نی در این رمان مثل تامار و یا همزادهاي شیطا. شود گوته دیده می» فاوست«اش در  که نمونه
عسابا سعی دارند تا پادشاه را به تغییر و دگرگونی دعوت کنند تا از تنهایی و انزوایی که در آن 

اي و سنتی حاکم بر جامعۀ شرقی  هاي تعصبی یهوه اسیر شده است رهایی پیدا کند اما اندیشه
 شرقی است یهوه جبار و زوگو در دین یهود که نمایندة جوامع. شود مانع این دگرگونی می

  . گیرد هایش رفتار کند هدف خشم و انتقام او قرار می است و کسی که بر خالف فرمان
مدرسی توانسته است در این رمان با پیوند این دو ویژگی شرق و غرب ادبیات ایران را وارد 

هایی  و مشخصهها  شدن فراتر رفته است چون ویژگی شناسی کند؛ او از جهانی وغرب حیطۀ شرق
را که از ادبیات و فرهنگ شرق و غرب وام گرفته است مرز مشخصی ندارند؛ همانگونه که پیش 
از این گفته شد در خود متن ترس از یهوه و برتري او آشکار است اما در ساختار کل متن 

دهد تا از  هاي مثبت است و انسان را به سوي عشق و آرزوهایش سوق می شیطان داراي جنبه
  .نهایی رهایی یابدت

 4 و گوته3 در ادبیات غربی موضوع آثار نمایشی مهمی است که نویسندگانی چون مارلو2فاوست
اش را در قرن شانزدهم رقم زده و  گرد بود که زندگی بازي دوره فاوست شعبده. اند بدان پرداخته

 به عنوان 5گوته مفیستوفلس) 1831-1808(» فاوستِ«در . اند هایی بدان آمیخته افسانه
بندد که خود را  فاوست پیمان می. یابد که روح فاوست را به تباهی بکشد شیطان اجازه می

یابد و  اما در دوران زندگی به قدرت فراوان دست می) ویژه آخر عمرش به(تسلیم شیطان کند 
ند ز در این جهت او به کارهاي ناشایسته نیز دست می. آورد از جمله هلنِ تروآ را به چنگ می

فرشتگان او را براي آنکه دوزخیان به چنگش نیاورند، با خود . شود ولی بعد پشیمان می
اثر مارلو وي باید در پایان زندگی روحش را به ) 1604(البته در دکتر فاستوس . برند می

  .(Drabble and Stringer, 1987) خورد تري در آنجا رقم می راي تلخشیطان واگذارد و ماج
درست است که گروهی در مشرق چون احمد غزالی، . ر شرق وجود ندارداین اندیشه د

ها او را نه از جهت گناه بلکه از جهت  اند، اما آن اي مثبت بخشیده القضات به شیطان چهره عین
. اند اما ادبیات معاصر ایران زیبایی گناه را از جهان غرب گرفته. اند اش تقدیس کرده درستکاري
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 شرق تنها گروه اندکی چون خیام بودند که به شیطنت البته نه در حد البته در جهان گذشتۀ
گیر نبود و اساساً خود خیام نیز  اش چشم فاوست گرایش داشتند اما در همان اندازه نیز اندیشه

گرایی بیش از همه به نام  بنابراین اندیشۀ لذت. ارزش است اش کم در ایران و گفتمان عرفانی
. درسی این نگرش را در درون افکار شرقی و توراتی طرح کرده استم. غرب رقم خورده است

شود و کتب مقدس آن  انسان به غرایز دچار می. پذیرد اما افکار توراتی آن را در درون خود نمی
 عشق زمینی را به 6جایی کنند که با عمل تصعید و جابه پذیرد و تالش می را تا حدودي می

ی از دیدگاه فروید انتقال احساسات از اوبژه و موردي جای جابه. عشق آسمانی بدل کنند
جایی در نزد  این جابه). 335: 1389هلر، (تهدیدکننده به اوبژه و موردي خالی از تهدید است 

خواهد به  اند ممکن است رخ دهد، اما میکاه نمی کسانی که داراي فراخود مذهبی نیرومندي
ست و دیگريِ بزرگِ شرقی است که او را وادار به پر جایی تن دهد و این جامعۀ یهوه این جابه
اي  بسا چهره در صورتی که نزد اندیشمندان غربی، شیطان چه. کند جایی کاذب می این جابه

ها از درك مسئلۀ شرّ  رمانتیک«: گوید لوکاچ می. ها از این گروه بودند منفی ندارد؛ رمانتیک
منبع اصلی و مصداق تاریخی حکم لوکاچ ... شیطانی عاجز بودند و یا حتی بدان باور نداشتند

» زندگی و آثار نوالیس است که معتقد بود هیچ چیزي شرّ نیست و عصر طالیی نزدیک است
 ).251: 1390فرهادپور، (

  گیري نتیجه. 11
هاي خود  همزاد و همزادان تنها به همسانی در زمان تعلق ندارد، ادبیات در قالب استعاره

تواند همزاد تامار باشد  رو یکلیا می کند از این اهمزمان را به هم تشبیه میبسیاري از همسانان ن
همچنین اگر از دیدگاه همزادان بنگریم از جهت دور . اکنون خود نامیرا و زندة اوست که هم

شود و این سلسلۀ همزادان  شدن از عشق زمینی، یکلیا عالوه بر تامار با میکاه نیز همسان می
اگر همچنان . وجود همزادان به معنی تکرار یک پرسوناژ و عملکرد اوست. ابدتواند ادامه ی می

ها به صورت مشابه زندگی کنند و رانده شوند و دوباره زنده بمانند و همان شیوة گذشته  انسان
تحولی در جهان شرق بیشتر رقم  این بی. را پی گیرند، تحول و تاریخی رخ نخواهد داد

مدرسی . دهد از جهان غرب نسبت به عناصر تازه انفعال نشان میجهان شرق بیشتر . خورد می
پذیر  در اثر حاضر بدان اشاره کرده و تالش نموده است که اندیشۀ انفعال غربی را عادي و امکان

اکنون  وي با این کار جهان غربی را در دل جهان شرقی پیشنهاد کرده است اما هم. قلمداد کند
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دن را دارد و یکی از شرایط ش گونه آثار جنبۀ جهانی این.  نداردجهان شرقی قدرت پذیرش آن را
  .شدن همصدایی جهان شرق و غرب با یکدیگر است جهانی
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