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چکيده
بازگشت به اسطوره ها و طرح نمادین آنها در قالب رمان ،میتواند از یك سو ،واکنشی به واقعة
سیاسی یا اجتماعی نامطلوب باشد و از دیگر سو ،راه حلی برای ضرورت بازنگری معرفتی در
بنیاد تفكر ملی تلقی شود« .یكلیا و تنهایی او» از جمله رمانهای اسطوره ای فارسی است که برا
این انگیزهها ،پس از کودتای  03مرداد در ایران نوشته شد .آنچه ضرورت بازاندیشی را در این
رمان ایجاب می کند ،گرایش خالف هنجار «تقی مدرسی» در بازنمایی اسطورة غیربومی است.
از آنجا که واکاوی روایت اسطورهای این رمان ،می تواند رهگشای تحلیلی منطقی درباب علت
009
گرایش تقی مدرسی به اسطورهای غیربومی باشد ،این پژوهش به شریوة توصریفی -تحلیلری و

مبتنی بر خوانش بینامتنی روالن بارت تالش کرده است به تفسیری دیگرگونه از رمران دسرت
یازد .مطابق نتایج این تحلیل ،نویسندة يکليا بیش از هر اسطورهای ،ژرفساخت رمان خرویش
را با اسطورة ليليت در عهد عتیق همسو کرده است که در قالب شخصیت تامار و کنشرهای او
نموی آشكار می یابد .اما آنچه نویسنده را به این اسطورة توراتی کشانده ،پیوند بینامتنی رمان با
داستان کوتاه «لیال ،دختر ایرانی» نوشتة آناتول فرانس اسرت کره در آن ،سررزمین ایرران مرأمن
لیلیت (فرشتة شب) قبل از سكونت اقوام ایرانی دانسته شرده اسرت؛ سررزمینی کره لیلیرت بره
همدستی شیطان همواره در پی بازگشت بدان است و کودتای  03مرداد  30را میتوان یكی از
آن کوششها در بازگشت به سرزمین ایران و به تبع آن ،سیطرة فساد ،گسست پیوند اجتمراعی و
غلبة حس تنهایی در ایران تفسیر کرد.
كليدواژه ها :رمان اسطوره ای در ایران ،بینامتنیت و خوانش سیاسری ،اسرطورة لیلیرت ،یكلیرا و
تنهایی او.

 .0تعريف مسئله
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یكی از جریانهای داستان نویسی دهة سی در ایران ،گرایش به احیای اسطورههاست کره
دوشادوش رمانهای تاریخی حرکت می کند و همانند آن ،بیش از هر عاملی در تحوالت
سیاسی -اجتماعی آن دهه در ایران ریشه دارد؛ برا ایرن تفراوت کره رمانهرای تراریخی
فارسی برخالف صیروریت همزمانی رمانهای تاریخی در غرب (نك .لوکراچ،)995 :9333 ،
غالبا پناهی ارتجاعی به تاریخ است؛ حسی نوستالژیك که از یك سرو افسروسکنران از
نبود منجی و امید در عصر خوی ش ،گذشته را مأمنی برای فراموشری حرال و وقرایع آن
می داند و از دیگر سو ،در البهالی تاریخ به دنبال هویت خودباختره خرویش مریگرردد
(نك .غالم)9339:950 ،؛ از این رو ،رمان نویسان تاریخی با شعار نیچهای کره «زیسرتن برا
حقیقت امكانپذیر نیست» (بهنقل از لوکراچ )000 :9333 ،با تخریب آگاهانه تاریخ و توجره
به جنبه های رمانتیك زندگی شخصیتهای نامدار تاریخ ایران به برازپروری شخصریتهای
تاریخی در قالب شبهشوالیه های رمانسهای اروپرایی رو مری آورنرد و سراختار و شریوه
روایت را فدای تكوین شخصیتها و ترسیم تفرد آنها میکننرد؛ ایرن درحرالی اسرت کره
رماننویسان اسطورهگرا با وجود تأکید بر شخصیتی اسطورهای به تقویت زبان نمادین و
تكوین و تدوام روایت و تمرکز بر ابال درونمایههای رمان ،توجهی بیشتر دارند؛ از این
رو ،روایات اسطوره ای به ضرورتی تاریخی در بازسرازی و بازاندیشری معرفتری متكری
است؛ و نویسنده آنها میکوشد با جداسازی اسطورهها از بافتار اصرلی و کراربرد آن در
بافتی جدید به روایت خویش مفهومی نمادین بخشد .غلبة بار ایردئولوژیك و سرشرت
نمادین و قدسی اسطورهها و همچنین بیزمرانی و بریمكرانی ذاتری آنهرا بره رمانهرای
اسررطوره ای بیشررتر از رمانهررای ترراریخی غنررای اندیشررگانی و روایرری مرریبخشررد.
(نك.بزرگبیگدلی و همكاران .)031 :9331 ،بنابراین ،اسطورهها ایرن امكران را دارنرد کره برا
مقتضیات جامعه همخوانی کنند و معانی جدید بیابند و «تعبیر مضامین مختلف زنردگی
را عهدهدار شوند» (میر عابدینی .)323 :9330 ،بنابراین ،نویسنده این امكران را مرییابرد برا
توجه به اوضاع روحی و مقتضیات جامعه اش به کمك اسرطوره ،ناگفترههرا را در سریر
داستان جاری کند و دنیای پرتناقض فردی و پارادوکسهای اجتماعی را به زبانی نمادین
به تصویر کشد و ضمن حفظ حریم تفرد به فرد توانایی بازاندیشی در خویشتن فردی و
قومی عطا کند؛ با همة این اوصاف ،گرایش به رمانهای تراریخی و اسرطورهای در دهرة
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سی و چهل به ساختار سیاسی و گفتمان مرکزی جامعه بستگی تام داشته است .از ایرن
دیدگاه ،نگارش رمانهای تاریخی و اسطوره ای در اصطالح به تیغی دو دم شربیه اسرت؛
زیرا از یك سرو برا سیاسرتهای حكرومتی همخروانی داشرت؛ چراکره تقویرت جریران
رماننویسی تاریخی و اسرطورهای برا ایردئولوژی پهلروی یعنری تأکیرد برر جنبرههرای
شوونیزمی و باستانگرایی بر کسب مشروعیت همخوانی داشت و از دیگر سو ،حرکتری
اعتراضی بر اوضاع سیاسی و اجتماعی بهشمار میرفت؛ زیرا جو اختنا و سرکوب پس
از کودتای  03مرداد ،مجال هرگون ه اعتراضی را از روشنفكران گرفته بود و جو سانسور
و ارعاب گاه و بیگاه نویسندگان را از طرح آزاد و رئال مسرائل چرالشبرانگیرز جامعره
برحذر می داشت و سراسر جامعه را غبار اضطراب و ناایمنی دربرگرفته برود از ایرنرو،
چاره ای جز مبارزة منفی در قالب هنر و ادبیات باقی نمیمانرد؛ لرذا برخری نویسرندگان
برای فرار از واقعیتها و وضعیت اسفناك موجود «دنیای ایدهآل خود را در گذشرتههرای
دور و البهالی اساطیر کهن باز میجویند» (طاهری)30 :9339،؛ باشد که به شكسرتن سرد
سانسور در قالب روایات اسطورهای برسند.
«یكلیررا و تنهررایی او» (9332ه.ش) اثررر تقرری مدرسرری (9304-9399ه.ش) یكرری از آن
روایتهاست که در فضای سانسور و جو اختنا حاکم در تالش است تا روایتی نمادین
از تأثرات ناشی از کودتای  03مرداد  30عرضه کند .گرچه سرخوردگی شدید مدرسری
از پیامدهای کودتا او را قهرا به دامان اسطورهها کشاند ،چنانكه خودِ نویسنده آشكارا به
این مطلب اشاره کرده است « :سومین کارم ،یكلیا و تنهایی او است که نوشتن این کتاب
از یك طرف سرخوردگیهای شخصی و سیاسی آن زمان بود و از طرف دیگر آشنایی با
کتاب مقدس» (مدرسی )9343:05،با این حال از ایرن دیردگاه ،او را مریتروان در ردیرف
نویسندگانی دانست کره «برا دادن جنبرهای اسرطورهای بره دردهرایی کره نتیجرة وضرع
اجتماعی-تاریخی خاص است به آنها کلیت می بخشند؛ آنها را در عرفران مریپیچنرد و
دردهای ازلی و ابدی بشر میپندارنرد» (میرعابردینی)322:9330،؛ رویكرردی کره بیشرتر از
موقعیت بحرانی نویسنده و اوضاع اجتماعی زمانة او حكایرت دارد؛ مروقعیتی ناشری از
«نومیدی فلسفی ،بیماریهای روان نژندی یا بههم ریختگی هویت فردی و اجتمراعی کره
در همه حال بر پایة زیباشناختی غیرعقالنی استوار» است (دستغیب .)221 :9333 ،یكلیا نه
تنها از دیدگاه امثال عبدالعلی دستغیب« ،حسب حال گروهی از افراد نسرلی اسرت کره
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پس از شكست و دلمردگی و نومیدی حاصل از آن به درون خرود پنراه مریبرنرد و در
امیال خود تسالیی میجویند» (همان )205 :به دلیل ماهیت اسطورهایش از یك سو و به
واسطة ارتباط سازمانی تنگاتنگ نویسنده با سازه های تاریخی و اجتماعی یا برهعبرارت
دیگر بستگی ناگسستنی با زندگی جامعه و مبارزهها و سیاست آن (نك .تادیه)930 :9312 ،
از دیگر سو ،می تواند نمودار و نمادی از گسیختگی هویت اجتماعی و قرومی ناشری از
تفرد دنیای مدرن و تشتت هویت فردی باشد؛ همان گونه که برخی پیشتر بدان تصرریح
کرده اند« :رمانهایی از این دست که معموال پرس از کودترا نوشرته شرده انرد در سرطح
پنهانتری ،روابط گسیختة اجتماعی را نشان میدهند» (تسلیمی.)10 :9333 ،
يکليا و تنهايي او – که در سال  9335ه.ش بهترین رمان سال شد( -نك میرعابردینی،
 )050 :9334در میان رمانهای اسطوره ای آن دوران باید رمانی آوانگارد به شمار آید؛ زیرا
از نخستین اسطوره های غیربومی است کره زیرسراخت روایری اثرری ایرانری را شركل
می دهد و باعث جلب توجه به اسرطوره گرایری غیربرومی در ادبیرات داسرتانی معاصرر
می شود .گزینش سبك داستانی سوررئالیستی با رویكرد درونگرایانره یرا روانكاوانره در
رمان «یكلیا و تنهایی او» (9332ه.ش) خود میتواند نشانهای از واکرنش نوسرتالژیك امرا
قهقرایی به اسطوره ای غیربومی به شمار آورد؛ زیرا گرایش سوررئالیستی نویسندة رمان،
حرکتی اعتراضی در طرد رمانتی سیسم تاریخی و گریز از یكدستی و همگونگی رمانهای
تاریخی دهة سی بود .البته افزون بر آن در ریشهیابی تمایل به طرح اسطورة غیرایرانری،
نباید از کمرنگ شدن آرمانهای ملگرایانه ناشی از شكست جنبش مردمی در رویآوردن
به اسطورههای غیربومی غافل ماند؛
چرا که بر اثر شكست آرمان نویسرندگان رمران تراریخی و ظهرور حرزب تروده و
استحكام قدرت گروه های اجتماعی وابسته بره بیگانگران ،احساسرات پرجروش و
خروش وطن پرستی در بین نویسندگان و تا حدی زیاد در میان مردم ،فروکش کرد
و به دنبال آن ،رمان تاریخی اصیل -که بر محور ناسیونالیسم دور میزد -مهمتررین
محرك خود را از دست داد (غالم.)950 :9339 ،

با اینكه هم خود مدرسی به بازتاب اسطوره های توراتی در زیرساخت روایت یكلیا
اشاره کرده است و هم منتقدی چون میرعابدینی (نك .میرعابدینی 050 :9334 ،و )325:9330
و عبدالعلی دستغیب (نك .دستغیب )921 :9334 ،بردان تصرریح کرردهانرد و امثرال حسرن
کامشاد در این باره آوردهاند که:
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داستان از روایات تورات نشأت می گیرد و سعی دارد تاحدی بره روال میلرتن 9بره
بحث-اگر نگوییم توجیه -مشیت الهی بپردازد ...در این هنگرام کمترر چیرزی جرز
ترجمة آثار خارجی منتشر میشد و نویسندگان ایرانی ،ظاهرا از بیم سانسور دولتی،
کمتر سرا ابتكار و نوآوری میرفتند .مدرسی با انتخاب مضمونی توراتی ،توانست
به داستانش دوری و دیرینگی بخشد و دربارة مسائل ابدی انسان بهگونهای بنویسد
که بار سیاسی نداشته باشد .1آنچه شگفتی خواننده را برمیانگیزد ،بصیرتی است که
این نویسندة بیست و سه ساله-که از قضا دانشجوی پزشكی بود -در مورد مسرائل
روانشناختی تنهایی بشر ،هراس آدمری از ارتكراب گنراه و تمرایلش بره پیرروی از
شیطان مكار و نه پروردگار نیكخواه از خود نشران مریدهرد (کامشراد910 :9332،و
.)913

با این حال ،تاکنون هیچ پژوهشی مبسوط و کامل دربارة نوع روایت توراتی موجود
و واکاوی پیوندهای بینامتنی رمان یكلیا صورت نگرفته است .این بیاعتنایی خودآگاه یا
ناخودآگاه در کنار اهمیتی که نوع روایت اسطورهای منعكس در رمان –بهعنروان حلقرة
آغازین گفتمان اسطورهگرایی دهة سی و چهرل -در بازنمرایی اوضراع آشرفته ،مربهم و
پیچیدة آن دورة تاریخی دارد ،ضرورت بازخوانش این رمان و نمایش پیوند بینامتنی آن
را با نوع اسطورة توراتی آشكار میسازد.

 .9پيشينة پژوهش
در باب رمان یكلیا و تنهایی او ،میتوان مطالبی پراکنده در میران آثرار منتقردانی چرون
حسن میرعابدینی ،عبدالعلی دستغیب ،علی تسلیمی ،قهرمان شیری و  ...یافت؛ چنانكره
قهرمان شیری در مقالة « بازتاب عصر عتیق و نثر توراتی در آثار تقری مدرسری» ()9333
تالش کرده است تا به واک اوی متن رمان یكلیرا در کیفیرت بازتراب سربك داسرتانی و
نوشتاری متون توراتی بپردازد یا حسن فرامرزی که در مقالهای ژورنالیستی «نگراهی بره
جهان داستانی تقی مدرسی» به شكلی گذرا و سطحی تالش کرده است ،به جهرانبینری
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 .1چارچوب نظري پژوهش
این جستار به شیوة توصیفی -تحلیلی مبتنی بر نظریة خروانش بینرامتنی روالن برارت
تالش میکند با توجه و تأکید بر محوریترین شخصیت رمان و کنشرهای او در زنجیررة
پیرنگ ،پیوندهای بینامتنی رمان را با اسطورة توراتی «لیلیلت» رمزگشایی کند.
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تقی مدرسی در آثارش نقبی بزند؛ عالوه بر آن تاکنون یك پایان نامه کارشناسی ارشد با
نام « ساختارگرایی و بررسی عشق در سره رمران زیبرا ،یكلیرا و تنهرایی او ،سووشرون»
(دانشگاه الزهرا  )9333دربارة یكلیا نگاشته شده است؛ اما هیچکدام از این آثار به خروانش
بینامتنی رمان و تفسیر سیاسی گرایش اسطوره ای رمان یعنی استفادة سیاسی مدرسی در
بهره گیری از اسطورة توراتی و حتی تبیین نوع اسطورة توراتی -که به زعرم مرا چیرزی
جز بازسازی اسطورة «لیلیت» نیست -اشارهای نكررده انرد و بیشرتر ایرن پژوهشرها بره
بررسی سبكی و زبانی و گاه تحلیل محتوا با نگاهی به متون عهد عتیرق چرون ترورات
اکتفا نموده اند .از این رو ،ای ن پژوهش به دلیل تالش بررای کشرف زیرسراخت اصرلی
روایت اسطوره ای رمان یكلیا و نشان دادن پیوستگاری بینامتنی آن با داسرتانهای مشرابه
خارجی و اسطورة لیلیت از دیدگاه تورات و تلمود ،همچنین خوانش سیاسری از رمران
یكلیا ،مدعی تازگی و نویافتگی است که میتواند در تبیین سریر بازتراب اسرطورههرای
غیربومی در ادبیات داستانی معاصر و تحلیلهای دقیقتر منتقدان مفید باشد.
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.2بازخواني روايت «يکليا و تنهايي او»
یكلیا دختر امصیا ،پادشاه اورشلیم به سبب دلسپاری به چوپان دربار«کوشی» به دسرتور
پدر -که تاب این هنجارشكنی و بیآبرویی ندارد -برهنه با زنگولة رسوایی به پا از شهر
اخراج می شود .یكلیا هراسناك و تنها در کنار رود ابانه به ناگهان با شریطان ،کره «ردای
درازی بر تن داشت .ریش بلند و آویختهاش به سینه سائیده میشد ( ...مدرسی،)1 :9332،
روبهرو میشود« :یكلیا! نترس چوپان پیر و سادهای کنارت نشسته ( »...همان .)99،شیطان
با تحقیر عشق یكلیا -به تعبیری نمادی از سرزمین ایران -1حقیقت را با آنچه بشر براور
دارد ،متمایز میخواند« :یكلیا درست گوش کن؛ تو اگر تنها نبودی برهدامرن او آویرزان
نمیشدی ...می خواستی به عشقت عظمرت و نشراط بردهی؟ آه یكلیرا مگرر عشرق ترو
عظمت نداشت ...مگر مردم اسرائیل به سبب عظمت و شیرینی عشرقت جامره برر تنرت
ندریدند؟( »...همان94 ،تا  )91این تفسیر شیطان ،زمینه را برای روایرتش از کیفیرت رانرده
شدن خویش از درگاه الهی مهیا می سازد .به باور او ،عشق نه ودیعه ای الهی بلكه رازی
است که از جانب شیطان در وجود انسان نهاده شده است (نك .همان 09 ،و .)00
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پس از این ،شیطان داستان اورشلیم را در زمان پادشاهی ميکا ،نماینردة یهروه در آن
سرزمین مقدس ،بازمی گوید و داستان اسطوره ای ستیز خیرر و شرر را در قرالبی جدیرد
دوباره نمایان می کند .همه چیز در اورشلیم عادی است .نام یهوه در همهجا جاری است
و میكاه پادشاه در اوج صالبت و استواری است .اوج داستان ورود زنی اسرت بره نرام
تامار؛ غنیمتی از قوم بنیعمون که پسر پادشاه ر عازارر از جنگ برای اورشلیم سوغات
آورده است .تامار با فتانی و اغواگریهایش در دل پادشاه و اطرافیران او نفروذ مریکنرد.
میكاه بر او دل می بندد و از اینكه به واسطة آن ،صالبت گذشته را از دست داده اسرت،
هراسان می شود .ناگهان قاصدی از راه می رسد و پیغام میدهد که یهوه برر یراکین نبری
ظاهر شده و « گفته است که شیطان از سدوم کسی را بلند کرده و لعنت خدا با اوسرت.
اسرائیل دروازه های شهرهای خود را می بنردد و از ورود او بره شرهر خرود جلروگیری
میکند» (همان .)40،میكاه با دلی شكسته به شهر باز می گردد و تامار پشرت دروازههرای
شهر میماند .عسابا پسرعموی پادشاه که خود را به هوس و گناه فروخته و غالبراً مقرر
است (همان ،)903-900 ،می کوشد تا به میكاه دلداری دهد .پادشاه برای فررار از ایرن دو
راهی و وسوسههای پسرعمویش از امنون عابد میخواهد تا برا تعریرف داسرتانهایی از
خشم یهوه ،او را از این سردرگمی و اضطراب نجات دهد« .امنون» داستان قوم لروط را
تعریف میکند .اما هیچ چیز نمی تواند بر قلب پادشاه تسلی بخشد و از تردیرد و انردوه
او بكاهد .باالخره با وسوسههای عسابا شبانه به دروازه شهر میرود و تامار را با خود به
قصر می آورد .تامار با دلرباییهایش پادشاه را مسخ میکند بهگونه ای که پادشاه برهجرای
یهوه ،میكاه را مافو جهان می خواند« :تو بر همهچیز قرادری ،ترو مرافو جهران قررار
گرفته ای .ای زیباترین زنان عالم» (همان .)922،یهوه به نشانة خشم ،طوفان و بیماری وبرا
را به سرا اورشلیم می فرستد .زنان و مادران ،نگران و وحشتزده به قصر مریآینرد و از
پادشاه می خواهند ،تامار را اخراج کند .پادشاه که در وجودش عشرق زمینری را تجربره
کرده و به لذت آن رسیده است ،نمی تواند از آن چشم بپوشرد .مرردم در صرحرا جمرع
می شوند و شائو ل ماهیگیر به نمایندگی از اورشلیم میكاه را بر اخرراج تامرار تحرریض
می کند .مردم تامار را به گردونهای مضحك می بندند و او را از شهر میرانند .برا رانرده
شدن تامار ،گویا قلب میكاه نیز از سینة او خارج میشود.
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 .1پيوند بينامتني روايت يکليا و تنهايي او با اسطورة «ليليت»
اگر مطابق منطق بینامتنیت بپذیریم که هیچ اثری بدون توجه و پیوند دیالكتیك برا آثرار
قبل از خویش به وجود نیامده است و همواره بین متون متأخر با مترون متقردم و حتری
متون بعد گفتگو برقرار است و «متون همگی بهطرور برالقوه متكثرر بازگشرت پرذیر در
معرض پیش پنداشتهای خاص خواننده ،فاقد مرزهای روشن و تعریف شده و همرواره
درگیر بیان یا سرکوب آواهای مكالمه ای موجود در جامعهانرد» (آلرن ،)010 :9332،رمران
«یكلیا و تنهایی او» برای هر خوانندهای می تواند معنای خاص داشته باشد و متناسب با
پیش فرضهای ذهنی ،افق انتظار او را روشن سازد .از این رو ،تأکید مریشرود کره ایرن
جستار در جستجوی تأثیر و تأثر یرك مرتن برر مرتن دیگرر نیسرت و در پری تفسریری
هرمنوتیك مبتنی بر نشانه های بینامتنی پیش متنهای خواننده است .اگرر چره بره تعبیرر
روالن بارت جستجوی خاستگاه متن ،خود بنمایهای اسطورهای است که انسان همرواره
جویای آن است؛ زیرا « انسان همواره از اینكه ریشه و نسب خود یا چیرزی را بشناسرد،
لذت می برد و این اسطوره همرواره بره شركلهای گونراگون در جوامرع سرنتی حضرور
دارد»(نامورمطلق)92: 9334 ،؛ اما بینامتنیت مورد نظر ما بینامتنیت خوانشی بارت است کره
معتقد است خواننده در برخورد با متن به کمك پیش متنهای خوانده شده و حاضرر در
ذهن خویش از انفعال می گریزد و فعاالنه به کمك شبكه ای از متنهرا لرذتی خراص بره
خوانش متن میدهد (نامور مطلق 913 :9312 ،تا  .)022در این نگرش بینامتنی ،متن از حوزة
متن بسته و پدیدارشناختی خارج و به متنی زایشی بدل می شود؛ در این معنا «بینامتنیت
به طور متناقض نمایی رهایی یك متن از متن دیگر است» (همان .)912 ،به عقیردة برارت
« بینامتنیت از این نظر ،برداشتهای مرسوم و متعارف ما را از درون و بیررون مرتن را بره
پرسش میکشد؛ معنا را چیزی میانگارد که هرگز نمیتوانرد در چرارچوب خرود مرتن
بگنجد و به آن محدود شود» (به نقل از آلن.)901 :9335 ،
بر اساس دیدگاه خوانش بینامتنی بارت ،نویسندگان این جستار بر این عقیدهاند کره
رمان یكلیا و تنهایی او بازسازی دیگرگونه از روایت اسطورهای «لیلیت» است که «تقری
مدرسی» خودآگاه یا ناخودآگاه برای ترویج و تجسم ذهنیات و برداشرتهای خرویش از
جامعة ایرانی پس از کودتا  -برای رهایی از سانسور و اختنا  -بدان متوسل شده است؛
روزگاری که تفرد ،خودباختگی ،بیهویتی و تنهایی در الیهالیة طبقات اجتمراعی نفروذ
کرده بود و جامعه را به سبب تأثر از وسوسه های اغواگرانة شیطان به سوی دلبستن بره
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عشقهای مادی درنتیجه گسیختگی پیكرة قومی و اجتماعی کشرانده اسرت .شراید غلبرة
چنین اوضاعی را بتوان نوعی اعتراض به غفلت عمومی و بازگشت انتقامجویانة شیطان
و سایهافكنی تاریكی به سبب حضور دیگربارة «لیلیت» در جامعرة ایرانری تعبیرر کررد و
شكست نهضت ملی در ایران نمودی از آن بهشمار آورد.
اگر به کمك متون دیگر بخواهیم دلیل گرایش مدرسری بره اسرطورة لیلیرت را -بره
عنوان زیرساخت رمان یكلیا -ریشهیابی کنیم ،بیش از هرچیز داستان «لیال ،دختر ایرانی»
آناتول فرانس ،نویسندة شهیر فرانسوی در این رمزگشایی به کمك ما میآیرد؛ داسرتانی
که به زعم ما ،رمان یكلیا در ارتباطی نزدیك با سبك ،محتوا و ساختار آن ،آفریده شرده
است که با وجود اختالف دیدگاه و نگرش آن دو بره اسرطورة لیلیرت ،پیونرد بینرامتنی
بسیار بین آن دو وجود دارد .در داستان آناتول فرانس نسبت میان اسطورة لیلیت با ایران
به خوبی تبیین شده و آن هنگامی است که ایران را سرزمین مورد پسند لیلیرت پرس از
گریز از بهشت عدن ،معرفی میکند:

از این شواهد ،ریشة تمایل نوسرتالژیك تقری مدرسری بره اسرطورة لیلیرت پرس از
کودتای  03مرداد  9330آشكار می شود؛ زیرا به باور او شیطان به کمك لیلیت(= تامرار
در رمان) تالش کرده است ،انتقام خویش را از حرکت ایرانیان در راندن اهریمن از مرز
و بوم ایران -از زمان بیزمانی اسرطورههرا تراکنون -بگیررد و بازگشرت خرویش را در
سرزمین ایران با راندن پاکی و جلوه های اهورایی و آغشتن آن با گناه و تنهایی ندا دهد.
حاکمیت اهریمنی بیگانگان و دست نشاندة فریب خوردة آن یعنی محمدرضا پهلوی را
در سرکوب نهضت مردمی باید نموداری از آن بهشمار آورد.
بنابراین برای بازنمایی نوع اسطورة توراتی منعكس شده در رمان یكلیرا پریش و بریش از
هر چیز بایرد بره ماهیرت اسرطورة «لیلیرت» در اسرطورههرای تروراتی پرداخرت ترا میرزان
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 در آن لحظه در چشمان سیاه درشت او تنها اثر رؤیایی عمیق و شریرین نمروداربود .مثل این بود که دارد به دور نگاه می کند به خیلری دور برهسروی ایرران؛ ایرن
کشور دوردست هزار و یكشب که این دخترك شهرآشوب سیاه چشم عاشق کرش
را میان گلها و سبزههای خود پرورش داده بود( فرانس 014 :9340 ،و .)010
 هنگامی که وی از آدم دوری گرفت و به راه خود رفت ...سرزمینی کره او بردانرفت ،منطقة زیبا و خوش آب و هروایی برود کره بعردها ایرانیران در آن سركونت
گزیدند و آن را ایران نام نهادند»(همان 010 :و .)013

پیوستگاری رمان یكلیا با اسطورة ليليت آشكار شود.
 1-9بازخواني اسطورة ليليت
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اسطورة لیلیت ،یكی از پر رمز و رازترین اسطوره های آفرینش است که در عهرد عتیرق
بویژه در تلمود به آن اشاره شده است .لیلیت واژهای عبری بره معنرای «دیرو شرب» در
سنت خاخامی است که شاید اصلی آشوری ر بابلی داشته و در آیین قباال نماد وسوسة
جنسی است(فضائلی 091 :9333 ،و  )002؛ این کلمه؛ که از واژة لیل مشتق است به معنرای
دیو ماده و معروفترین ارواح شریر مؤنث دانسرته شرده اسرت(یزدانپرسرت .)93 :9332،در
کتاب اشعیا باب سی و چهارم ،آیة 92ذکر او آمده است« :خداوند را در بُصرره قربرانی
است و ذبح عظی می در زمین اَدوم ...و نهرهای آن به قیر و غبرار آن بره کبریرت مبردل
خواهد شد ...و عفریت شب[لیلیت] نیز در آنجا مأوا گزیده برای خود آرامگاهی خواهد
یافرت» (برره نقرل از حجررازی .)925 :9330 ،در روایررات تلمرود او همسررر شرریطان و ملكرره
دیوهاست (یزدانپرست )93 :9332 :و در روایات افسانهای او نخستین همسر آدم بود که از
جنس خاك [سرخ :نمادی از آتش] آفریده شده بود .لیلیت و آدم هرگز در کنار یكدیگر
به آرامش نرسیدند .لیلیت نمی توانست برتری آدم را بر خود قبول کند و از همراهی برا
او در روابط زناشویی امتناع می ورزید .سپس او ،نام اعظم خدا را بر زبان آورد و از نزد
آدم دور شد و بین آسمان و زمین معلق مانرد .پرس از گریرز لیلیرت از بهشرت عردن،
خداونرررد بررررای آدم همسرررری از جرررنس خرررودش[از دنررردة چرررپ او] خلرررق
کرد( .)Mann&lyle,1995:136آناتول فرانس در داستان «لیال ،دخترر ایرانری» در قالرب
سخنان کشیش پیر به اسطورة لیلیت با اندکی تصرف اینگونه اشاره میکند:
آدم پیش از حوا یك زن دیگر داشت که در انجیرل از وی ذکرری نشرده ،ولری در
کتاب تلمود در تورات ذکر او آمده است .نام وی چنانكه تلمود مریگویرد لیلیرت
بود ،و پیش از اینكه حوا از دندة آدم بهوجود آید ،او مانند آدم از مشتی خاك قرمز
خلق شد و چون به خالف حوا از گوشت و پوست آدم پدید نیامده بود ،آن عالقره
و دلبستگی حوا را به آدم احساس نكرد و بسادگی از او جدا شد .هنگامی کره وی
از آدم دوری گرفت و به راه خود رفت .هنوز آدم مرتكب گناه نشده برود و لیلیرت
نیز بی اینكه گناه را شناخته باشرد ،زنردگانی ترازة خرود را دور از آدم آغراز کررد.
سرزمینی که او بدان رفت؛ منطقة زیبا و خوش آب و هوایی بود که بعدها ایرانیران
در آن سكونت گزیدند و آن را ایران نام نهادند؛ بدین ترتیب او در گناه آدم و حروا
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شرکت نجست و در نتیجه از نفرینی که خداوند به نسل حوا فرستاد درامان ماند و
روحش ب ه تیرگی مرگ و بیماری و خطا آلوده نگشت؛ چرون گنراهی نكررده برود
برای رستگاری روح خود از آالیش آن به توبه نیاز نداشرت و اصروال امكران گنراه
کردن نداشت تا امكان پرهیزگاری داشته باشد .خداوند او را از گناه و ثواب هر دو
برکنار داشت؛ زیرا وی را مشمول نفرین خود به نسل حوا نكررده برود .هرچره او
می کرد نه بد بود و نه خوب .دختران او نیز همه چرون او عمرر جراودان دارنرد و
مانند وی از پیامد رفتار و پندار خود مبرا هستند؛ زیرا در مقابل خداوند مسرئولیتی
ندارند که چیزی از دست بدهند یا بهدست آورنرد .ایرن دخترران در هرکراری کره
بخواهند مختارند بی اینكه حقیقتا برای گناه و ثواب مفهومی قائل باشند یرا متوجره
گردند که نظیر رفتار ایشان برای فرزندان حوا گناهی است که گاه بخشوده شدن آن
ممكن نیست (فرانس 010 :9340 ،و .)013

دربارة اسطورة لیلیت آمده است که:

پس از چندی آدم از آزردن لیلیت پشیمان شد و نزد خداوند رفت و از او خواست
که لیلیت را برگرداند .یهوه سه تن از فرشتگانش را برای رسراندن پیغرام و برگردانردن
لیلیت ،نزد او فرستاد .آنها به لیلیت گفتند که اگر حاضر بره بازگشرت نشرود ،هرر روز
صدنفر از فرزندان او را خواهند کشت ت ا تسلیم شود و بازگردد .اما لیلیت از بازگشرتن
امتناع ورزید و این سرنوشت را در برابر همخوابگی با آدم ترجیح داد و تهدید کرد کره
به ازای رنج و دردهایش او نیز هنگام زایمران بره مرادران و فرزندانشران حملره ،و در
خواب مردان رؤیاهای شیطانی و شهوانی را بر آنها مستولی میکند (همان.) 923،
دربارة شمایل لیلیت در رویات تلمود آورده شده است که وی چهرة انسان ،گیسوان
بلند و دو بال دارد (یزدانپرست .)93 :9332 ،به روایت عامه ،لیلیت از راه آینه وارد حرریم
زندگی انسانها میشود؛ زیرا همواره پشت آینه زندگی میکند(حجازی.)992 :9330 ،
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پیش از خلقت حوا ،خدا او را همراه آدم و از خاك و به تعبیرری از جرنس آترش
خلق کرد تا یاور او باشد .از اتحاد آدم با این زن ،آسمودئوس (معادل اَئشمه ،دیرو
خشم در اساطیر ایرانی) خلق شد که همان شیطان یا جنی است که بعدها با لیلیت
ازدواج کرد  . ....لیلیت در غاری در ساحل سرخ مقیم شد و هنوز هم اقامتگراهش
همان جاست .جنهای دنیا را به عنوان جفتهای خویش برگزید و در زمان کوتراهی
هزاران فرزند جن به دنیا آورد؛ بدین ترتیب دنیا پر از جن شد و لیلیت مادر جنیان
و همسر آسمودئوس ،پادشاه جنیان لقب گرفت (به نقل از حجازی.)920 :9330 :

لیلیت نماد روشهای دنیایی و افعالی است که خداونرد نمریپسرندد (همران .)992:در
اساطیر سومری بیشتر حیواناتی چون مار و جغد را قرین او مریدانسرتند .مشرهورترین
نسخة لیلیت در مسیحیت ،نقاشیهای «میكل آنژ» در صومعة سیستین ،این زن را به شكل
یك مار ر زن نمایش داده است و او را همان ماری می داند که به اغوای حوا و اخرراج
آدم از با عدن اخراج شد(همان .)992:چنانكه در اسطورهای سومری آمده است ،شیطانی
مادینه ،درون «درخت مقدس زندگی» مقیم است و مایة وحشت مردم و جنگل و مرانع
رشد و ثمردهی درختان می شود(نك .گیل گمرش 33 :9333 ،و  32و الیراده ،9330 ،ج  52 :3و
 .)59این شیطان مادینه ،که همان لیلیت دانسته شده سرانجام به دسرت گیرل گمرش ،از
درخت بیرون کشیده میشود و به صحرا رانده میگردد (نك .افسانة گیل گمش.)23 :9333 ،
لیلیت از آنجا که میوة ممنوع را نخورده بود ،فر میان خیر و شر را نمیدانست و ایرن
ندانستن او را از آتش دوزخ نجات داد؛ همچنین از حكم مرگی که خدا برر آدم و حروا
جاری کرده در امان مانرده ،بنرابراین همرواره زنرده اسرت(حجرازی .)9330:923 ،جالرب
اینجاست که مار در اساطیر ملل نیز نماد جاودانگی و طول عمر نیز دانسته شده است.
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 5-0تامار ،هستة مركزي پيوند بينامتني رمان يکليا با اسطورة ليليت

در تحلیل بینامتنی رمان یكلیا با اسطورة لیلیت ،باید نقطة عزیمت روایت را به ظهرور و
بروز مرموز زنی نسبت داد که ناگهانی ظاهر می شرود و رونرد عرادی داسرتان را بررهم
میزند و بر پیچیدگی روایت میافزاید .حضور مرموزانة او ،خواننده را با سؤاالتی درهم
تنیده درگیر میسازد؛ پرسشهایی که می تواند شامل دو ساحت درون و بیرون متن باشد.
نخست ،پرسشهای درون متنی مانند این زن کیست؛ نماد چیسرت؟ در وجرود وی چره
چیزی نهفته است که پادشاه را با آن عظمت و صالبت به موجودی سسرت و ضرعیف
مبدل می کند؟ چرا یهوه بر این زن خشم گرفته است و نسبت آن با شریطان چیسرت و
چرا شیطان می خواهد ،حضور خود را با او به مخاطب القا کند؟ دوم ،پرسشهای بررون
متنی چون علت خلق این رمان پس از کودتای  03مرداد چیست؟ چررا تقری مدرسری
برخالف تمایل نوستالژیك نویسندگان همعصر خویش به تاریخ و اسطورههای ملی بره
اسطوره ای غیربومی متوسل می شود؟ تناسب اسطورة لیلیت با اوضاع سیاسی -اجتماعی
ایران پس از کودتا چگونه توجیه پذیر است؟و. ...
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در وهلة نخست ،می توان بره رابطره شخصریتها ،کنشرها و افكرار آنهرا در رمران برا
شخصیتها و کنشها و فضای روایات عهد عتیق اشاره کرد؛ برای نمونه ،میكراه در رمران
یكلیا -که نمایندة یهوه در سرزمین اورشلیم است و در نبردی بین خیررو شرر ،نماینردة
پیروز خیر است -شخصیتی شبیه به پیامبران دارد؛ درست ماننرد میكراه پیرامبر ،کره در
تورات عنوان فصلی از عهدین را به خود اختصاص داده است (نرك .گلرن ومررتن:9332،
 )9423یا «شائول» -که در اساطیر یهودی نام طالوت ،نجات بخش قوم یهود اسرت -در
این داستان نیز به عنوان منجی برا سرخنان و گفتره هرای خرود ،میكراه را در رهرایی از
نقشه های تامار و راندن او در نتیجه رهایی اورشلیم از عذاب یهوه یاری میکند.
با همه شباهتهایی که بین شیطان در رمان یكلیا با شیطان در روایات اسطورهای یهود
وجود دارد ،نقطة ثقل روایت که بررمال کننردة پیونرد اسرطورة لیلیرت برا رمران اسرت،
شخصیت مرموز «تامار» در روایت شیطان است و ارتباطی که بین داستان رانرده شردن
تامار با رانده شدن لیلیت و رانده شدن یكلیا برقرار میشود؛ لذا باید شخصیت تامرار را
حلقة پیوند میان اسطورة لیلیت و رمان یكلیا به شمار آورد .گویا شیطان با نقل روایرت
خویش ،می کوشد به یكلیا بفهماند که بالیی که بر سرش آمده ،کیفر انتقامی است که او
از رانده شدن خود و لیلیت از درگاه یهوه در آغاز آفرینش مادی و تكرار آن حادثره در
رانده شدن تامار(لیلیت) از اورشلیم می گیرد .و به نوعی همان تحقرق مردعای شریطانی
نزد یهوه ،برای گمراهی نسل بشر و دور کردن آنها از حریم امن یهروه اسرت« :صردای
زنگوله های پای یكلیا که در کنار ابانه قدم برمی داشت نشان از آن مریداد کره یكلیرا از
اورشلیم بیرون شده و لعنت خدا با اوست»(مدرسی)4 :9332 ،؛ همان گونه که خود نیز در
داستان میكاه و تامار به ملعون شدن خویش در نگاه انسانها اشاره میکند(همان.)40 ،
تامار با ویژگیهای خاصش ،بسیار با لیلیت در اسطورة سامی به عنوان «ملكة دیوها و
همسر شیطان» (یزدانپرست )93 :9332،همخوانی دارد؛ حتی فضایی کره در داسرتان ایجراد
می کند ،سیاهی حاکم بر اورشلیم ،ترس و واهمه ای که در دل زنان و مادران برهوجرود
می آورد ،تأثیر و نفوذش بر سرداران ،سپاهیان و  ...در رابطهای بینامتنی با ایرن اسرطورة
سامی قابل تبیین است .نشانههای مشترك توصیف شخصی ت لیلیت در اساطیر سرامی و
یهودی با شخصیت تامار در رمان بر این ادعا صحه میگذارد؛ یعنی همانگونه کره «بره
روایت تلمود لیلیت چهرة انسان ،گیسوان بلند و دو برال دارد در ادبیرات رازوارانره ،او

همسر شیطان معرفی میشود (یزدانپرست )93 :9332،و در گنجینه ای از تلمود به عنروان
ملكة شب معرفی شده است (کِهن ، )03 :9330 ،تامار نیز در رمان یكلیا چیزی جز تجلری
لیلیت (ایزدبانوی شب) در هیأتی جدید نیست که به فرمان شیطان(همسر خویش) برای
گمراهی بشر در درجة اول و نفوذ دوباره در سرزمین یهوه (نماد ایران) گام برمیدارد:
او دختری بود از بنی عمون بهنام تامار؛ مانند شب خاموش و پیچیده و مثل غروب
آتشین و انردوهناك (مدرسری . )20 :9332 ،گیسروان سریاه او مانرد قیرر مرذاب برر
شانه هایش ریخت ...چشمان کشیده اش ،که در تاریكی از میان دو پردة سیاه جرال
یافته بود و با نگاه گذرنده و خواب آور سپاهیان را مینگریست( ...همان.)52،

تناسب تامار با شب و تاریكی بی شباهت با لیلیت ،فرشتة شب نیست و در داسرتان
آشكارا از این تناسب سخن به میان آمده است:
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پادشاه بدون اینكه چیزی به تامار بگوید بهطرف شهر راه افتاد  ...پردة سیاه شب در
پشت اورشلیم آویزان بود و لرزش مشكوکی در آن به چشم میخورد .سپاه تیرگی
آن چنان در نجوای سنگین و هراسناك خود مشغول بود که پادشراه را برهسسرتی و
وحشت می کشاند .ارواح خاموش شب گرد اندوه در آسمان شهر میپاشیدند و ماه
در ورای این گرد ،خواب میدید(همان42 ،و .)45

وجه شباهت دیگر تامار با لیلیت جنبة فاحشگی اوست که البته از ایرن دیردگاه بری
شباهت با «جَهی» ،دختر اهریمن ،در اسطورههای ایرانی نیست .در بندهش نیز هموست
که به یاری اهریمن(پدر) می رود و به او قول مری دهرد کره کیرومر و فرزنردان او را
بیاالید (دادگی 59 :9341،و  . )50در اساطیر سامی و یهودی فاحشه بابل را که در مكاشرفه
یوحنا ذکر شده ،لیلیت میدانستند که سرانجام رانده شده است (نك .حجرازی.)9330:990،
در رمان یكلیا نیز تامار به صفت فاحشگی منسروب و از اورشرلیم رانرده مری شرود .از
ویژگیهای ذاتی لیلیت جنبة هوسناکی اوست .تامار نیز در این داستان اوج هوس میكراه
است .آنجا که پادشاه اعتراف میکند «:تامار مرا فریفت و عقلم را ربرود .اکنرون کره در
کنارم نیست من لزوم عقل را احساس میکنم» (مدرسی .)905 :9332،در ادبیات قباالیی نیز
«لیلیت نماد شهوت جنسی و وسوسههرای جنسری اسرت» (یرزدانپرسرت .)93 :9332 ،در
صحبتی که بین عسابا و پادشاه صورت می گیرد پادشراه بررای فررار از وسوسره آوردن
تامار به درون شهر او را نماد هوس میخواند در حالی که عسابا مقهور عشق هوسرناك
تامار ،عشق هوس آلود میكاه و تامار را میستاید:
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اکنون امنون عابد را به اینجا میآوردم .او بهتر از تو میتواند بر هوسهای نامشرروع
ما لگام بزند.
ر به نظر من تمام هوسها مشروع هستند.
ر به شرطی که فاسد نباشند.
ر هوسی که فاسد نباشد هوس نیست؛ نق و بهانه است (مدرسی.)02 :9332،

تناسب هوسناکی با عشق لیلیت و تامار در رمان پیشتر در داسرتانپردازیهای آنراتول
فرانس نیز تصریح شده است .آنراتول فررانس در داسرتان «لریال ،دخترر ایرانری» عشرق
شخصیت اول داستان به لیلی را با هوسی مرموز توصیف میکند:
نه مسلما این زن یرك زن عرادی و طبیعری نبرود؛ زیررا هریچ اثرری از هیجانهرا و
احساسات و غرایزی که در دیگران پدید میآورد در او دیده نمی شد .هنگامیکره
وارد شدم با چشمان سیاه درشت و مخمور خود که جاذبة مغناطیسی فتنهانگیزشان
سراپای مرا مرتعش می کرد به من نگریست ،ولی در چهره اش هیچ نشانی از عالقه
یا نفرت ،شادمانی یا خشم پدیدار نبود؛ چرا فقط یك حس در آن یافتم و آن یرك
نوع هوس سوزان و نوازش دهنده بود ،ولی حتی این گرمی هوس نیز با آنچه نرزد
زنان دیگر وجود دارد ،شباهت نداشت؛ مثل این بود که بدین هوس چیرز دیگرری
مرموز و وحشی آویخته است که حتی ذرات هوا را نیز به جاذبه خود پایبند میکند
(فرانس.)013 :9340،
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در رمان یكلیا نیز آن گاه که «امنون» از پادشاه مریخواهرد بررای بقرای اورشرلیم از
هوس کوچك خویش (عشق آلوده به تامار) دست بكشد ،پادشاه از گرفتاری خویش در
جاذبة هوس سخن میگوید که «هوسها هیچوقت کوچك نیستند .کوچك ما هستیم کره
نمیتوانیم از آنها بگذریم» (مدرسی )909 :9332،و آنجا که تامار را از شهر رانده اند او در
تنهایی با خود میگوید «:امیال کوچك وقتی به صورت هوس درآمدند ،مردان بزرگ را
بنده خود خواهند کرد» (همان.)925 ،
از نشانه های ارتباط بینامتنی روایت با اسطورة لیلیت ،همگونی رفتار میكاه-به عنوان
نمادی از حضرت آدم  -با رفتار آدم هنگرام جداشردن لیلیرت-بره روایرت تلمرود -در
بهشت عدن است .همان گونه که آدم پس از دوری لیلیت اظهرار پریشرانی و پشریمانی
می کند میكاه نیز از دوری تامار نگران میشود؛ زیررا «او برهخروبی مریدانسرت اگرچره
زخمی بهبود یابد اما جای آن تا ابد باقی خواهد ماند .قلب او برا دلتنگری مریزد .یرك
اندوه بزرگ که با خیالی دور آمیخته شده بود روح او را فرا میگرفت» (همان)925 ،؛ لذا

011


هم چنانكه فرار لیلیت از با عدن و پناه بردن به غار را میتوان تبعید غرایز حیروانی بره
تاریكترین مغاکهای ذهن تعبیر کرد؛ خروج تامار نیز به معنی نرابودی آن نیسرت ،بلكره
پنهان کردن عشق او در تاریكترین مغاکهای ذهن پادشاه است .از این روست که میكراه
نیز خواهان بازگشت تامار است « :پادشاه زیر لب زمزمه کرد :ای محبوب من برگرد ترا
نسیم روز بوزد و سایهها بگریزند( »...همان)925 ،؛ درست ماننرد حالرت جروانی کره در
داستان آناتول فرانس با ترك لیال بدان دچار شده بود:
لیال رفت و با همان سادگی که نخستین بار در زندگی من راه یافته برود مررا بررای
همیشه ترك کرد .دو روز تمام در خانة خود در حالی که بین خشم و جنون به سر
بردم ،باالخره احساس کردم که نزدیك است برای رهایی از این بار خرد کننردهای
که بر قلبم فشار میآورد ،خودم را بكشم(فرانس.)010 :9340 ،
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پیوند مشابه دیگر تامار با شیطان و لیلیت یكسانی آن دو در همراهی با صفت خشم
است « .شریطان یرا شرمائیل ملرك خشرونت اسرت .او تجسرم خشرونت الهری اسرت»
(حجازی .)990 :9330،تامار نیز فرستادة شیطان به اورشلیم است که با خود خشم یهوه را
به همراه دارد .در سراسر داستان تامار و میكاه ،فرستادة شیطان است کسی که یهوه بر او
خشم گرفته است؛ هم چنانكه لیلیت هم به دلیل نافرمانی در بازگشت ،مورد خشم یهوه
است.
افزون بر موارد یادشده ،وجود برخی از گزاره های کنشری در دو روایرت و مقایسرة
آنها به وجوه شباهت شخصیت تامار با لیلیت می افزاید .در اسطورة لیلیت آمرده اسرت
که:
لیلیت حوا را اغوا می کند تا آن لقمه مهلك را به دهان ببرد؛ از درون به مرا حملره
می کند؛ از همان نقطهای که گمان می کردیم بر آن اسرتیال یافترهایرم؛ از راه حروای
تسلیم و سربه راه .ناگهان متوجه می شویم درهم شكسته ایرم؛ قروانین اجتمراعی را
زیرپا می گذاریم و به دیگران و خویش آسیب می رسرانیم .هبروط از برا عردن را
تجربه کردهایم (حجازی.)9330:993،

تامار نیز در جمع سپاهیان و سرداران وارد میشود؛ چنگ بهدست از کنرار هرکردام
عبور میکند؛ به پادشاه میرسد و او را انتخاب میکند .برایش چنگ مینوازد به دامانش
می افتد و با این کار قلبش را تسخیر میکنرد (مدرسری 9332:59 ،و  .)50میكراه قروانین را
زیرپا می گذارد و تامار را فار از اضطراب و نگرانی مردم به شهر میآورد (همان 33 ،ترا
 .)13با حضور تامار خشم یهوه بر سرزمین اورشلیم فرود می آید و بیماری وبا همه جرا
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را در برمیگیرد (همران)922،؛ بدین گونه میكاه به سبب فریب خوردن از اغروای تامرار و
تجربة عشق هوس آلود او از اوج اولوهیت و صالبت به سستی و سرافكندگی و تنهایی
دچار میگردد.
البته ممكن است کسی در فرایند تفسیری خویش به کمك تفسیر یا خوانش یرونگی
از کهن الگوی چهارگانه تكامل ،تامار را جلوه ای از کهن الگوی سرایه بدانرد کره بایرد
قدرت موجود در آن را جذب کرد تا به سوی تكامرل حرکرت کررد (نرك .کروپ:9332 ،
)925؛ کهن الگویی که بخش ناهشیار وجود آدمی است و طردش باعث عدم تعادل ذهن
و ویرانی می شود؛ چراکه به گمان برخی « اگر انسان با لیلیت زیبای درون خویش کنرار
نیاید و او را آن گونه که هست نپذیرد ،لیلیت هیوالیی مری شرود و او را از درون نرابود
میکند» (حجازی .)993:9330،اما این علت اساسی جذابیت تامار در نگاه میكاه و دیگرران
نیست ،بلكه ویژگی اغواگرانه و جلوههای رنگارنگ و فریبندة تجسم لیلیرت اسرت کره
کاله عقل را از بیننده می رباید و او را مسحور خویش می سازد و بدین سبب موجبرات
گمراهی و تنهایی را فراهم میآورد؛ تفسیر یا خوانشی که تقریبرا نقطرة مقابرل خروانش
یونگی است.
اسطورة لیلیت با ایران پیوندی ناگسستنی دارد؛ زیرا -همانگونه که گفته شد -ایران
خاستگاه لیل و شیطان است و آن دو تالش میکنند تا به هر صورت ممكن دوبراره بره
سرزمین ایران -که با حضور خداوند از آن رانده شده بودند -بازگردند .اگر بپذیریم که
«یكلیا و تنهایی او» برایند بازگشت به ناخودآگراه و غلبرة نگررش درونگرایانره پرس از
کودتاست ،می توان شخصیتهای رمان را به کمك اسطورة لیلیت رمزگشایی سیاسی کرد.
یكلیا نمادی از سرزمین ایران است .میكاه نماد مردم است و تامار و چوپان با جلوههای
فریبندة خویش نمادی از استعمار برای تصرف برر جسرم و روح و روان ملری ایرانیران
است .در واقع شیطان و لیلیت به کمك نقشههای استعماری راه بازگشت انتقام جویانره
خویش را به سرزمین ایران هموار کرده  ،و با ایجاد گسیختگی قومی و شكست انسجام
اجتماعی به تفرد و انفعال و تنهایی دامرن زده انرد .گویرا نویسرنده برا طررح نمرادین و
سوررئال این پیامد ناهنجار نه تنها دغدغههای خویش را به نمایش میگذارد؛ برا نشران
دادن راهكار رهایی از خشم خداوند و آفات حضرور اسرتعمار ،چراره را در رهرایی و
راندن تامار استعمار و بازگشت به وحدت ملی میداند.
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 .6نتيجهگيري
رمان «یكلیا و تنهایی او» با ساختار درهم تنیده ای از چند روایت ،بازسازیی از اسرطورة
لیلیت -بانوی اول آدم قبل از خلقت حوا -در روایات توراتی و سامی اسرت کره تقری
مدرسی در پیوندی بینامتنی با داستان «لیال ،دختر ایرانری» نوشرتة آنراتول فررانس بردان
پرداخته است .با اینكه در نگاه نخستین ،توجه مدرسی به اسرطوره ای غیربرومی خرود
نشانه ای از رویكرد خالقانه به اسطوره ها برای رهرایی از یكدسرتی کلیشرهای رمانهرای
تاریخی و اسطورهگرای دهة سی به نظر میرسد و با اینكه تقی مدرسی به سبب اختنا
شدید سیاسی چاره ای جز توسل به داستانی نمرادین و انتخراب سررزمین اورشرلیم بره
عنوان خاستگاه این اسطو ره ندارد حضور خودآگراه یرا ناخودآگراه اسرطورة لیلیرت در
زیرساخت بنیادین روایت ،حكایت از تفسیری ذهنگرایانه 5و سوررئال از اوضاع اختنا
و فضای بحران زدة جامعة ایران پس از کودتای  9330ه .در ایرران اسرت .شخصریت
تامار در روایت اصلی رمان از روابط بینامتنی پنهان اثر با اسطورة لیلیت پرده میگشاید؛
شخصیتی اسطوره ای که به واسطة پیوندش با سرزمین ایران -سكونتگاه ابتدایی لیلیت-
در پی بازگشت به سرزمین بالندگی و رشد خویش است و کودتای  03مرداد ،نمادی از
بازگشت ظلمت و در نتیجه گسست پیوندهای قومی و اجتمراعی و حاکمیرت تفررد و
وحشت تنهایی در بین تك تك افراد بویژه روشنفكران ایرانری اسرت و تنهرا راه چراره
برای گریز از آسیبهای حضور اسرتعمار و بازگشرت بره هویرت ملری ،طررد تامارگونرة
استعمار است.
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پینوشت

1. John milton

 .0با اینكه کامشاد به نكاتی مهم از یكلیا اشاره کرده  ،نتایج این پژوهش هم نشاندهندة ترأثیر نهضرت
ترجمة رمانها و داستانهای خارجی در پرداخت اسطوره ای و ساختاری رمان یكلیاست و هم مبرین
بار سیاسی رمان است؛ گرچه با تأویل و هرمنوتیك می توان به این مهم دسرت یافرت؛ بره عبرارت
دیگر ،بازتاب توراتی و تلمودی اسطورة لیلیت در رمان میتواند با خوانشی سیاسی همراه گردد که
در متن مقاله بدان اشاره شده است.
3. Roland Barthes
 .2نخست باید توجه کرد که زن در مفاهیم نمادشناسی اسطورهای ،مظهری از زمین است؛ همانگونه که
زمین ،مادر همه موجودات دانسته شده است (نك .الیراده ،9330،ج .)11 :9در اسرطورهای کهرن در
کیفیت خلق زن از زمین آورده شده است « :چنین بود منشأ اولیة زن که از جسم و جوهر مادر زمین
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تشكیل شد؛ اما از روح قدسی جان گرفت» (همان .)035 ،دُدیگر اینكه از آنجا که در نگرش اسطوره
ای مكان و زمان چندان نمی تواند معنادار باشد؛ زیرا اسطورهها غالبا بیزمان و بیمكانند و به همرین
سبب دائما و در هر عصر و مكانی ظهور و بروز دارنرد (سرتاری ،)0-4 :9333 ،نبایرد صررف ذکرر
اورشلیم ،محل وقوع حواد داستان ،ما را از توجه نمادین متن به سرزمین ایران برحذر دارد؛ چراکه
در نگاه بینامتنی دالها به دلیل قرار گرفتن در بافت فرهنگی و ساختاری متن دیگر ،معنایی متناسب با
بافتار جدید می یابند ،ضمن اینكه نباید از حاکمیت سانسور و حساسیت رژیم پهلوی به امور سیاسی
و اجتماعی و ایجاد جذابیت و واقع نمایی به سبب تناسب مكان و حادثه غافل ماند؛ از این روسرت
که یكلیا را نمادی از سرزمین ایران دانستهایم.
5. Subjective
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