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 چکیده:
ابدی هستند كه در ذهن هر انسانی قرار دارند و از -ها مفاهیمی ازلیالگوكهن زمینه و هدف:

راهبری، نسلی به نسل دیگر منتقل شده و مفاهیمی مانند عشق، مرگ، ترس، شادی، فداكاری، 

ر الگوها پی برد و دكینه و دشمنی را بیان میکنند. اولین بار، كارل دوستاو یونگ، به اهمیت كهن

كتابهایش به آنها پرداخت. آنها در زنددی روزمرۀ انسانها نقش اساسی داشته و همچنین در ادبیات 

ر ادبی مانددار بیشتر از چراكه هنرمندان و نویسنددان برای ایجاد یک اث دارند؛ و هنر نیز حضور

الگوها در ناخودآداه است، میتوان تأثیر كه جایگاه كهن آنجا ناخودآداه خود الهام میگیرند و از

آنها را در آثار ادبی و هنری مشاهده و بررسی كرد. بر همین اساس هدف كلُّی این مقاله، بررسی 

 سی است.از تقی مدرّ« یکلیا و تنهایی او»الگوهای رمان و تحلیل كهن

ای انجام شده و روش پژوهش دردآوری اطالعات در این مقاله بصورت كتابخانه روش مطالعه:

 .تحلیلی ی توصیفی است ،در این جستار

الگوها در این رمان قابل مشاهده و ردیابی های این مقاله، انواع كهنبراساس یافته ها:یافته

آنیمای « تامار»و زنی به نام « یکلیا»آنیموس « كوشی»هستند. در این رمان، چوپانی به نام 

است. هم یکلیا و هم میکاشاه در رسیدن به آنیما و آنیموس خود دچار ناكامی میشوند. « میکاشاه»

 .الگویی استفاده شده استنبطور كلُّی در این اثر از یازده نماد و جلوۀ كه

الگوها در این رمان، قابل مشاهده، نتیجج حاصل از پژوهش نشان میدهد انواع كهنگیری: نتیجه

بررسی و تحلیل هستند. در این رمان، یکلیا در وصال به آنیموس خود ناكام میماند. همچنین 

واقع تامار، جلوۀ منفی و شیطانی  درشاه نیز بخاطر مخالفت یهوه، به وصال آنیمایش نمیرسد. میکا

شاه باید از وصال او خودداری كند. یکلیا در جریان عاشق شدن به خویشتن خود آنیماست و میکا

 دست مییابد و میپذیرد تنهایی سرنوشت محتوم بشر است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Archetypes are eternal-eternal concepts that 
are in the mind of every human being and are passed from one generation to 
another and express concepts such as love, death, fear, happiness, sacrifice, 
leadership, hatred and hostility. For the first time, Carl Gustav Jung realized the 
importance of archetypes and discussed them in his books. They play an 
essential role in people's daily life and are also present in literature and art 
because artists and writers draw inspiration from their subconscious to create 
a lasting literary work, and since the position of archetypes is in the 
unconscious, their influence can be observed and analyzed in literary and 
artistic works. Based on this, the general purpose of writing this article is to 
examine and analyze the archetypes of the novel "Yekolya and Her Loneliness" 
by Taqi Modarresi. 
METHODOLOGY:  This article is a Library-Based Compilation and its Compilation 
Tool is Note-Taking. 
FINDINGS: Based on the findings of this article, all kinds of archetypes can be 
seen and traced in this novel. In this novel, a shepherd named "Kooshi" is the 
animus of "Yekolya" and a woman named "Tamar" is the anima of "Mika Shah". 
Both Yekolya and Mika Shah fail to reach their anima and animus. In general, 
11 archetypal symbols and effects are used in this work. 
CONCLUSION: The result of this research shows that all kinds of archetypes in 
this novel can be observed, examined and analyzed. In this novel, Yekolya fails 
to connect with her animus. Also, MikaShah does not get to join his anime due 
to Yahweh's opposition. In fact, Tamar is the negative and evil aspect of Anima, 
and Mika Shah should avoid connecting with her. In the process of falling in 
love, Yekolya finds herself and accepts that loneliness is the inevitable fate of 
mankind. 
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 مقدمه
شمسی در تهران متولُّد شد. پس از پایان تحصیالت  4344تقی مدرّسی از نویسنددان معاصر ایران است. او در سال 

ابتدایی و متوسّطه در زادداه خود به دانشکدۀ پزشکی راه یافت و پس از دریافت دكترای پزشکی به آمریکا رفت. 

نویسان مدرنیست آمریکا به شمار یکی از داستان او سالیان درازی از عمر خود را در آمریکا دذراند. همسرش»

ل مند شد و داستانهایی دربارۀ مسائآید. چند باری به ایران سفر كرد و بعد از انقالب دوباره به مسائل ایران عالقهمی

در را  یکلیا و تنهایی او(. مدرّسی مهمترین اثر خود یعنی 459: 4374)عبداللهیان، « داخلی ایران به چاپ رساند

شمسی نوشت. این اثر بزودی مطرح شد و نام مدرّسی را در ایران مشهور كرد. دوران نوشتن و  4331سال 

دیریهای مرداد بود. در این مقطع، سخت 69فعالیّتهای ادبیش همزمان با دهج سی شمسی و حوادث پس از كودتای 

شده بودند. در این دوران روشنفکران  سركوب سیاسی و اجتماعی به غایت رسیده بود و بسیاری از اهل قلم زندانی و

هایی یکلیا و تنو اهل قلم اجازۀ چاپ آثار سیاسی و اجتماعی را نداشتند و آثارشان ممیّزی و توقیف میشد. مدرّسی 
ناه الگوها پها و كهنرا در واكنش به این فضا نوشته است. او برای در امان ماندن از بازكاوی و پیگرد، به اسطوره او

برده است تا در سایج آنها بطور نمادین، به انتقاد از وضع موجود بپردازد. رمان یکلیا و تنهایی او سرشار از 

الگوهای دونادونی است كه در این اثر جلوۀ  بارزی دارند. هدف كلُّی از نگارش این مقاله، بررسی همین كهن

داری بره كرده و ابزار دردآوری اطُّالعات آن نیز فیشای استفادالگوهاست. این مقاله از روش مطالعج كتابخانهكهن

 است.

جدیدی  هایترین آثار خلقت، همواره مورد مطالعج پژوهشگران بوده و پیوسته الیهروان انسان بعنوان یکی از پیچیده

زجمله ا -كه روانشناسی تحلیلی با نام و شناخته میشود-از آن كشف و تعریف شده است. كارل دوستاو یونگ 

اندیشمندانی است كه دامی مهم و بنیادین درجهت بازشناخت روح انسان برداشته است. او با معرُّفی ناخودآداه 

جمعی بعنوان میراث مشترک تمامی انسانها، از هر قوم و نژاد و فرهنگ، انسان معاصر را متوجّه بخش ناشناختج 

دهندۀ ناخودآداه جمعی، بمثابج قواعدی عمل میکنند لالگوها بعنوان اجزای تشکیكهن روان خود ساخت. در نگاه او،

وبات نه تنها رس»دیری از آنها، به درک عمیقتر و بهتری از محیط نائل میشود. از نظر یونگ كه ذهن انسان با بهره

تجربیات اجداد انسانی بشر در زمینج ناخودآداه جمعی ما وجود دارد، بلکه رسوبات كنشهای انواع حیواناتی كه 

اند و هر انسانی به میزان زیادی اسیر و نمایندۀ یک نشین شدهداد انسان به شمار میروند نیز در این زمینه تهاج

 (.67:4377)یونگ، « روح جمعی به شمار میرود

ای ؛ متشکُّل از دو كلمج آركی و تایپ است. آركی در فرهنگ یونانی، به معنای كهن و تایپ نیز كلمه4تایپآركی

میالدی  4444الگو اصطالحی است كه برای اولین بار توسط یونگ در سال معنای الگو است. كهنفرانسوی به 

 4444یونگ نخست در سال »های مختلف از جمله ادبیات شد. شناسی وارد علوم و رشتهمطرح شد و از روان

ای را میسازند نمونهیر كهنها هستند كه تصاونمونهخواند و همین كهن« نمونهكهن»های ناخودآداه جمعی را درونه

ها و (. این مفاهیم كه دارای جلوه69:4397)روتون، « كه از طریق اساطیر، رؤیاها، هنر و ادبیات با آنها آشناییم

مظاهر دونادون هستند به خودی خود محتوایی ندارند و آنگاه محتوا پیدا میکنند كه به مرحلج خودآداهی برسند 

رند الگوهایی وجود داهای روانشناسی میتوان دفت جای تردید نیست كه كهنبه یافته با توجّه»و نمادین شوند. 

« اند و وجود آنها را تنها از رهگذر آثار آنها بر محتویات خودآداه میتوان اثبات نمودكه هیچگاه خودآداه نبوده

)یونگ، « س، خود، سایه و نقابآنیما، آنیمو»الگوهای اصلی عبارتند از: (. از دیدداه او كهن441: 4371)یونگ، 

                                                      
1. Archetype 
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هنرمند، مفسّر رازهای روح »(. این الگوها در آثار ادبی اكثر هنرمندان وجود دارند، زیرا از نظر یونگ 454: 4394

زمان خویش است، بدون اینکه خواهان آن باشد؛ مانند هر پیامبر راستین. او تصوّر میکند از هرفای خود سخن 

 «كه از طریق دهانش سخن میگوید و آنچه وی میگوید، وجود دارد، زیرا تأثیردذار است میگوید، امّا روح زمان است

 (.616:4374)یونگ، 

هنرمندان و نویسنددان برای ایجاد یک اثر ادبی مانددار، بیشتر از ناخودآداه خود الهام میگیرند و از آنجایی كه 

الگوها را بر آثار ادبی و هنری مشاهده و بررسی كرد. نالگوها در ناخودآداه است، میتوان تأثیر این كهجایگاه كهن

 از تقی مدرّسی بپردازد. "یکلیا و تنهایی او"الگوهای رمان بر همین اساس، این مقاله در نظر دارد به بررسی كهن

 ،الگوی اصلی یونگ، نمادهای دیگر اساطیری چون راهب، كاتببر استفاده از پنج كهنمدرّسی در این اثر، عالوه

 كار برده است. در و عاشق را نیز بهدهنده، پیر دانا، وسوسهنجات

 

 سابقۀ پژوهش

ی ای یکلیا و تنهایی او نوشتج تقبازخوانش بینامتنی رمان اسطوره»ای با عنوان زاده و جعفری هرفته، در مقالهقاسم

ۀ روابط بینامتنی پنهان اثر، با اسطورشخصیّت تامار در روایت اصلی رمان از »اند كه به این نتیجه رسیده« مدرسّی

در پی  -یلیتسکونتگاه ابتدایی ل-ای كه بواسطج پیوندش با سرزمین ایران لیلیت پرده میگشاید. شخصیّتی اسطوره

(. قبادی و همکاران، 435: 4346زاده و جعفری هرفته، )قاسم« بازدشت به سرزمین بالنددی و رشد خویش است

مرداد در بازتاب  69ای یکلیا و تنهایی او و ملکوت، با نگاه به تأثیر كودتای تحلیل اسطوره»ای با عنوان در مقاله

ه با توجّه ب»اند كه اند. آنها در پایان به این نتیجه رسیدهای این دو رمان پرداختهبه تحلیل اسطوره« هااسطوره

آمیز، مایش واقعیتهای زمانی در پردۀ بیانی ابهامآمیز بعد از كودتا، بهترین ابزار بیانی برای نفضای سیاه و تحکُّم

ای (. حیدری و خانی اسفندآباد در مقاله19: 4343)قبادی، بزرگ بیگدلی و علیجانی، « ای بوده استنماد اسطوره

اند. آنها در پایان ای این دو اثر پرداختهبه نقد اسطوره« های دو رمان ملکوت و یکلیانقد اسطوره»با عنوان 

خواننده در این كتابها با اسطورۀ یهوه و شیطان، یعنی همان مفاهیم كلُّی ازلی و ابدی »اند كه دیری كردههنتیج

ای كتاب مقدّس روبروست. البتُّه با این تفاوت كه در رمان یکلیا و تنهایی او، شیطان فرشتج مقرُّب، چهره

)حیدری و خانی « مد و با او همدردی میکندداشتنی و معقول دارد و نیازهای روحی و عاطفی آدم را میفهدوست

 (.456: 4346اسفندآباد، 

 

 نگاهی كوتاه به رمان یکلیا و تنهایی او

به یک چوپان است. یکلیا بخاطر  "یکلیا"دربارۀ عشق یک شاهزاده خانم یهودی به نام  "یکلیا و تنهایی او"رمان 

رمیخورد. شیطان برای او داستان عشق یکی از این عشق، از سوی پدر خود طرد میشود و در راه به شیطان ب

کلیا و نثر نویسنده در ی»پادشاهان قدیم اسرائیل را تعریف میکند كه آن پادشاه نیز در عشق شکست خورده است. 

تنهایی او، نثری است كالسیک و به مناسبت موضوع عاشقانه و شاعرانج داستان از روشنی، ساددی، استواری و 

(. بسیاری از منتقدان، این اثر مدرّسی را، بهترین اثر او میدانند. 17:  4391)صبور، « ار استروانی نسبی برخورد

یکلیا با ساختاری استوار و با نثری است به اقتضای فضا »اند. آنها ساختار استوار و نثر آهنگین این اثر را ستوده

فارسی  های نثرزدیک به كالسیک، كه نشانهشاعرانه و عاشقانه، شفاف و صاف و در عین حال سنگین و آهنگین و ن

 (.451: 4374)حقوقی، « عهدین در آن آشکارا پیداست
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 الگوهای رمان یکلیا و تنهایی اوبررسی كهن

 الگوهای مختلف رمان یکلیا و تنهایی او مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرند.در ادامه كهن

 

 الگوی آنیموس كهن
چوپان دلج پدرش میشود. چوپان، آنیموس  "كوشی"دختر پادشاه اسرائیل، عاشق  "یکلیا و تنهایی او"در رمان 

الگوی آنیموس، سرمشقی كهن برای عشق ورزیدن است. یونگ، مرد درونی زن را، یکلیا به شمار میرود. كهن

خود را در اوهام زن تجسّم مییابد یا  آنیموس نام نهاده است. آنیموس روان زنانج مرد است و اغلب در رؤیاها و

رفتار خویش،  فرد ممکن است در»عملکردهای زن نشان میدهد و در ذهن او نفوذ میکند. یونگ اعتقاد داشت كه 

الگویی را در واكنش یا احساس عاشق و معشوق الگویی در پیش بگیرد. نمونج این سرمشقهای كهنسرمشق كهن

یموس الگوی آنیما و آنکدیگر، بلکه سرچشمه درفته از كهنمیتوان دید كه نه برآمده از رابطج شخصی این دو با ی

 (.494: 4399)پاینده، « است كه زمینج بروز آن واكنش یا احساس را در فرد ایجاد میکند

دم را آمد. خوغروبها در كنار ایوان پادشاه، میان سرخی و كبودی به دنبالم می»یکلیا، چوپان را بسیار دوست دارد: 

هایش از زمین بلند میکرد و به میان صحرا میبرد. تا صبح در كنارش بلند ختم. او مرا مثل برُّهاندادر آغوشش می

 (.3: 4331)مدرّسی، « نمیشدم

هر فردی در كنار آنیموس خود احساس آرامش میکند و دوست دارد همواره در كنار او باشد. یکلیا هم دوست دارد 

من خدا را فراموش كرده »ر كنار او حتُّی خدا را هم فراموش میکند: همواره در كنار آنیموس خود باشد، بطوریکه د

ای از او دور باشم. فقط داهی وقت سحر كه به قصر پادشاه برمیگشتم، هوسی در دلم بودم. دلم نمیخواست لحظه

 (.3)همان: « های دمشده و خاموش آن را بیابممینشست. دلم میخواست قدری میان صحرا تنها بودم و دوشه

نیموس در روان ناخودآداه فرد جای دارد و خاطرات عشق او هردز فراموش نمیشوند. یکلیا با یادآوری خاطراتش آ

های خوش را زنده میکند؛ خاطراتی كه هیچ دریزی از آنها نیست و همواره در حال با آنیموسش، یاد آن لحظه

ه پدر یکلیا، از ماجرای این عشق باخبر تداعی شدن هستند. عشق یکلیا و چوپان چندان دوامی ندارد. وقتی ك

 میشود، چوپان را میکشد و دختر را تازیانه میزند و از دربار میراند. 

دویی این غریزۀ قهر و شکست است كه در پدر تجلُّی مییابد و مانع عشق و لذُّت دختر میشود. بعد از این حادثه، 

عشقها همیشه به سرانجام »حرا و بیابان میشود. یکلیا كه عشق و محبّت خود را از دست داده است، آوارۀ ص

نمیرسند و عاشقان ناكام میمانند، زیرا عاشق شدن و عشق ورزیدن دودانگی را از میان برمیدارد و تنهایی محو 

 (.475: 4396)میرصادقی، « میشود و آدم، تنها بودن خود را از یاد میبرد

ید از عشق دست بکشد و پدر را داشته باشد، ولی تنها بماند یا یکلیا بر سر دوراهی عشق و پدر مانده است. یا با

اینکه عاشق باشد و مورد طعن و لعن پدر قرار درفته و از دربار رانده شود. درنهایت او عشق را انتخاب میکند امّا با 

شق، بر كشته شدن چوپان توسط پدر، او هم عشق را از دست میدهد و هم پدر را. او كه كوشیده است به مدد ع

 ترس و تنهایی خود غلبه كند، درنهایت شکست میخورد و در ترس و تنهایی باقی میماند.

 

 الگوی آنیماكهن

با شیطان كه در هیئت یک پیرمرد ظهور  "ابانه"پس از اینکه یکلیا توسط پدر از دربار رانده میشود، در ساحل رود 

را بازدو  "تامار"به زنی به نام  "شاهمیکا"و، داستان عشق كرده است، روبرو میشود. شیطان برای دلداری و تسکین ا
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(. این بزرگ 445: 4371)یاوری، « آنیما بزرگ بانوی روح مرد است»شاه به شمار میرود. میکند. تامار، آنیمای میکا

« دارد هر مردی حوّا را در درون خود»المثلی آلمانی به حوّا معروف است. بانوی روح مرد، همان است كه در ضرب

روان زنانه تجسّم تمام تمایالت روانی زنانه در روح مرد است. مانند »(. یونگ عقیده دارد 444: 4375)دورین، 

احساسات و حاالت عاطفی مبهم، حدسهای پیشگویانه، پذیرا بودن امور غیرمنطقی، قابلیّت عشق شخصی، احساس 

 (.695: 4354، )یونگ« خوشایند به طبیعت و رابطج او با ضمیر ناخودآداه

ند. زنددی میک "عازار"میکاشاه، پادشاه اسرائیل است. او در قصر بزردی با پسرش  "یکلیا و تنهایی او"در رمان 

اه شآورد. میکارا با خود به غنیمت می "تامار"پسر میکاشاه به جنگ میرود و پس از بازدشت از جنگ، زنی به نام 

اش میبرد. او اكنون آنیمای خود را یافته است و در كنار او احساس یمهعاشق تامار میشود و او را با خود به خ

آرامش میکند. میکاشاه قصد دارد آنیمایش را با خود درون قصرش در شهر اورشلیم ببرد، امّا نادهان قاصدی از راه 

نبی ظاهر شده و  ای سرور اسرائیل دیروز در كوه سفُّاره خداوند بر یاكین»آورد: میرسد و با خود خبر مهمّی می

های شهرهای خود را دفته است كه شیطان از سدوم كسی را بلند كرده و لعنت خدا با اوست. اسرائیل دروازه

(. درواقع تامار، جلوۀ منفی و شیطانی 47: 4331)مدرّسی، « میبندد و از ورود او به شهرهای خود جلودیری میکند

اری كند، امّا پادشاه از فرمان خداوند سرپیچی میکند و تامار را با خود شاه باید از وصال با او خوددآنیماست و میکا

به قصر میبرد، به او عشق ورزیده و او را دلباران میکند. دلها نیز میتوانند نمادی از آنیما باشند. به اعتقاد یونگ 

 (.465: 4373)یونگ، « ای قدسی از سوی ناخودآداه به صاحب رؤیاستدل در رؤیا مانند جلوه»

ای شاه از ج»برای میکاشاه تامار از همج زنان جهان زیباتر است. او تامار را بسیار دوست دارد و او را دلباران میکند: 

ای. ای زیباترین زنان عالم. آنگاه سبد دل خود بلند شد و دفت: تو بر همه چیز قادری. تو مافوق جهان قرار درفته

 (.64: 4331)مدرّسی، « لی كردارا از زمین برداشت و روی سینج تامار خ

پس از اینکه خداوند بر اهالی شهر غضب میگیرد، میکاشاه زیر فشار درباریان و مردم شهر علیرغم میل باطنیش، 

تامار را از شهر بیرون میکند و از آنیمایش دست میکشد. امّا او همچنان بخاطر از دست دادن آنیمایش غمگین و 

نمادین است، چنانکه هم مار را به ذهن تداعی میکند كه خود عامل شیطان است و هم  نام تامار»دلتنگ است. 

(. در اساطیر 447: 4394)نوری خاتونبانی، « موجب دناه و اخراج و آواردی و تار و مار شدن آدم )ع( از بهشت شد

« ابله با او، آتش را آفریداهریمن مار را كه همریشج مرگ است، آفرید و اهورامزدا دربرابر آن و برای مق»ایران 

 (.737: 4394)یاحقی، 

 

 الگوی خویشتن یا خودكهن

را بر آن نهاد. خویشتن درست مثل خورشید  "خود"الگویی است كه یونگ نام دهندۀ شخصیّت، كهناصل سازمان

الگویی است كه در مركز ناخودآداه جمعی قرار دارد. روان ناخودآداه كه در مركز منظومج شمسی قرار درفته، كهن

الً شخصیّت من معمو» نامیده است:« خویشتن»به كلیّت شخصیّت برتر انسان تعلُّق دارد. یونگ این شخصیّت برتر را 

كه بخوبی شناخته شده است و محدودۀ « من»ویشتن مینامم، و از این طریق تفاوت زیادی میان الگوی فرابرتر را خ

آن، ذهن ناخودآداه است، و كلُّ شخصیّت، كه مضامین ناخودآداه و نیز مضامین خودآداه را در بر میگیرد، قائل 

 (.665: 4155)یونگ،« میشوم

عاشق شدن، میخواهد به خویشتن خود دست یابد، امّا پس از آنکه  یکلیا در جریان "یکلیا و تنهایی او"در رمان 

عاشق كوشی چوپان پدرش میشود، از جانب پدر تنبیه و از قصر رانده میشود. او سردشته و پریشان در كنار رود 



 44/ های اساطیری كتاب مقدسی با تکیه بر جلوهسمدرّ یاز تق «او ییو تنها ایکلی»رمان  ییالگوكهن تحلیل

 

با شیطان كه در هیئت یک پیرمرد جلوه كرده است، روبرو میشود. شیطان او را دلداری میدهد و سعی  "ابانه"

یکند با حرفهایش، خویشتن یکلیا را به او بشناساند؛ خویشتنی كه همیشه تنهاست و تنها خواهد ماند و تنهایی م

(. شیطان میخواهد 1: 4331)مدرّسی، « ایتو همیشه تنها بوده»سرنوشت مقدّر اوست. شیطان به یکلیا میگوید: 

لیا را بازدو كند. از نظر شیطان، زنددی این جهان با دفتن این جمله، تنهایی بشر و سرنوشت مقدّر او را برای یک

برای انسان سخت میگذرد. انسان همواره از تنهایی میگریزد و به فکر زنددی ابدی در جهان دیگر است تا تنها 

یکلیا زنددی در روی این جهان كور، بر پسر انسان سخت میگذرد. حدّاقل او امیدوار است كه بعد از این »نماند: 

(. درواقع یکلیا و شیطان، یک درد مشترک 4)همان: « ه جاودانی را در پیش دارد و در آنجا تنها نخواهد بودمرحله را

 یکلیا به تحمّل تنهایی كه تحمّل سرنوشت»آید. دارند؛ تنهایی و به همین خاطر است كه شیطان بسراغ یکلیا می

)حیدری و خانی اسفندآباد، « آیدسراغ او میمحتوم است محکوم میشود و شیطان نیز كه تنهاست تنهای تنها، ب

(. شیطان در ادامه برای اینکه ثابت كند سرنوشت محتوم بشر، تنهایی است، داستان عشق میکاشاه به 46: 4346

تامار و شکست عشقی او را برای یکلیا تعریف میکند. یکلیا پس از شنیدن داستان میکاشاه، به خویشتن خود دست 

 پناه است.واقع یکلیا نمادی از بشر مطرود و بیزنددی را در تنهایی ادامه دهد. درمییابد و میپذیرد 

 

 الگوی نقابكهن

یک نقاب است،  "پرسونا"الگوی كهن»الگوهای مهمّ فروید است. یکی از كهن "پرسونا"یا  "نقاب"الگوی كهن

شولتز، )« واقعاً هستیم به خود میگیریم ظاهری علنی كه برای نشان دادن خودمان بعنوان فردی كه متفاوت با آنچه

سازی شخصی با محیط اطراف و اجتماع خود ضروری به نظر میرسد. (. وجود نقاب برای هماهنگ444: 4393

چون برای راحت زیستن در اجتماعات بشری و ایجاد روابط و تعامل بیخطر، الزم است نقابی را كه جامعه پذیرای 

 خصیّت مجازی، به زنددی اجتماعی بپردازیم.آن است بر چهره بزنیم و با ش

شیطان برای اینکه در جامعه ظاهر شود و به نبرد با یهوه بپردازد، در هیئت پیرمرد  "یکلیا و تنهایی او"در رمان 

چوپان و تامار ظاهر میشود. درواقع این دو هیئت، نقابهای شیطان هستند. در اوایل رمان، زمانی كه یکلیا از دربار 

با پیرمردی روبرو میشود كه قصد دارد به او دلداری بدهد، این پیرمرد درواقع  "ابانه"در كنار رود میشود و  رانده

ردای »شیطان است كه با نقاب پیرمرد چوپان ظاهر شده است. شیطان در آغاز رمان، با این نقاب ظاهر میشود: 

یشد. ولی چیزی كه در او مشخُّص بود، چشمان اش به سینه ساییده مدرازی بر تن داشت. ریش بلند و آویخته

 (.6: 4331)مدرّسی، « ای میدرخشیدوحشی و نافذش بود كه در تاریکی مانند زمرُّد شکسته

در قسمت دوم رمان هم، شیطان با نقاب زنی زیبا به نام تامار در قصر میکاشاه جلوه میکند و قصد دارد او را فریب 

در یک جا با نقاب پیرمرد چوپان، یکلیا را راهنمایی میکند و او را دلداری  "ایی اویکلیا و تنه"دهد. شیطان در رمان 

تامار »میدهد و در جایی دیگر، با نقاب تامار، میکاشاه را به نافرمانی مقابل یهوه و خشونت دربرابر مردم وامیدارد: 

تبداد ه و میکا را به خشونت و سختگیری و اسبا ایجاد شیفتگی در میکا پادشاه اسرائیل، رفتار او را با مردم تغییر داد

ها واداشته است و دویی هر بار صدایی موذی، او را به مصلوب و مقتول كردن مردم فرمان میدهد. بخشی از برنامه

 «است، در داستان مطرح میشود "عسابا"های شیطان بوسیلج همین تامار و پسرعموی پادشاه، كه نامش و دفته

 (.44-6: 4393)شیری، 

 

 الگوی سایهكهن

آن دسته از رفتارها و اعمالی كه جامعه به هیچ وجه انجام آنها را برنمیتابد و همج افراد با پست و شوم شمردن 
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الگوی سایه در رؤیا و آفرینشهای ادبی و كهن»نامیده میشود.  "سایه"آنها، برای سركوب كردنشان، تالش میکنند 

ا تجسّم شخصی پایین و بسیار ابتدایی كسی، با كیفیّات دلناپذیر یا هنری، بصورت شخصیّت همجنس فرد و ب

 (.43: 4354)فوردهام، « شخصی كه دوستش نداریم تظاهر میکند

شاه دربرابر فرمان یهوه و اسیر شهوت عشق تامار شدن، جنبج پست و سایج شخصیّتی اوست. میکاشاه نافرمانی میکا

از طرف دیگر از خشم و غضب یهوه میترسد؛ او بین دوراهی عشق زمینی و از طرفی دل در دروِ عشق تامار دارد و 

میکاشاه كه به نوعی توانایی جلب زنان را نداشته، با دیدن تامار، آنچنان »اطاعت الهی، سردردم و پریشان است. 

 "اروس" نهاد )لذُّت مطلق( در وجودش شعله میکشد كه حاضر است در این راه، سرنوشت مردمش را نیز فدا كند.

)غریزۀ شهوت( كه در نهاد قرار دارند نیز تأثیر بسزایی در ایجاد كنشهای شخصیّت  "لیبیدو")غریزۀ عشق( به همراه 

 (.43: 4346)حیدری و خانی اسفندآباد، « شاه دارند

 -سایج او-امنون عابد، كاهن دربار پادشاه، سعی میکند پادشاه را متوجّه كارهای زشت و جنبج بد شخصیّتیش 

بکند. امّا پادشاه به نصایح او دوش نمیدهد. درواقع امنون عابد، نقش ضمیر ناخودآداه پادشاه را بازی میکند. 

پادشاه نگاه دیگری به آسمان »سرانجام زمانی كه عذاب الهی بر شهر نازل میشد، پادشاه به هوشیاری میرسد: 

م و بااحتیاط، آنطوركه انسان خیال میکرد خود را برای های آسمان، ابرهای كبود، تهدیدآمیز، آراانداخت. از دوشه

 (.35: 4331)مدرّسی، « آمدندای آماده میسازند، جلو میحمله

اش، آشنا شده است، آنها را پس میزند و تصمیم های پست و شخصیّتی خود و سایهدرنهایت پادشاه كه با جنبه

میکا در همان دوراهج كشمکش قرار میگیرد. »هر نازل نشود: میگیرد تامار را از شهر بیرون كند تا عذاب الهی بر ش

شیطان را بردزیند یا بخاطر مردم، خدا را؟ در اندیشه و زبان سنُّت، تکلیف آسمانی، ارزش است و ارزشها، بی چون 

هر را از ش "تامار"و چرا باید اعمال شوند. احساس وظیفه به شاه فرمان میدهد كه جانب یهوه )خدا( را بگیرد و 

 (.96: 4399)تسلیمی، « براند

 

 الگوی پیر داناكهن

پیر خردمند زمانی پدیدار میشود كه »الگوی پیر خردمند است. شیطان نماد كهن "یکلیا و تنهایی او"در رمان 

یازها ریزی است و قادر نیست به تنهایی این ندیری و برنامهبینی، تفاهم، پند نیکو، تصمیمانسان نیازمند به درون

را برآورد. پیر دانا این كمبود معنوی را جبران و محتویّاتی را برای پر كردن این خأل عرضه میکند. پیر خردمند راه 

 (.441: 4349)یونگ، « رسیدن به مقصود را میداند و به قهرمان نشان میدهد

ان شیط "کلیا و تنهایی اوی"كننده دارد، امّا در رمان در اكثر روایات دینی و تاریخی، شیطان چهرۀ زشت و دمراه

بصورت یک پیرمرد مهربان و دنیادیده  "یکلیا و تنهایی او"ای مثبت و خردمندانه دارد. شیطان در رمان چهره

نکتج مهم درمورد شخصیّت شیطان این »دهندۀ آالم بشر است. ترسیم شده است؛ پیرمردی كه غمخوار و تسکین

الگوی پیر خردمند است كه بر سر راه قهرمان داستانها در مواقع هنكنندۀ شخصیّت كاست كه او به نحوی تداعی

)قبادی، بزرگ « سختی و بحران ظاهر میشود تا آنها را راهنمایی و ارشاد كند و حقیقت را بر آنان آشکار سازد

 (.16: 4343بیگدلی و علیجانی، 

ایی است و برای اینکه حرف خود را شیطان در هیئت یک پیر خردمند به یکلیا میگوید كه عاقبت انسان تنه   

ثابت كند، داستان عشق میکاشاه به تامار را برای او میگوید. در این داستان كه شیطان آن را روایت میکند نیز 

سرانجام میکاشاه به فرمان یهوه، عشقش را ترک میکند و به تنهایی پناه میبرد. شیطان، در پایان یکلیا را دلداری 



 43/ های اساطیری كتاب مقدسی با تکیه بر جلوهسمدرّ یاز تق «او ییو تنها ایکلی»رمان  ییالگوكهن تحلیل

 

کلیا های او پرداخت و دفت یشیطان به نوازش دونه»وید عشق را دریابد تا زنددیش آسانتر شود: میدهد و به او میگ

 (.11: 4331)مدرّسی، « تو عشق را دریاب زنددی آسانتر خواهد شد

 دهندهالگوی نجاتكهن

رش در دهنده در حالت مقتدنجات»دهنده است. الگوی نجات "یکلیا و تنهایی او"در رمان  "شائول"شخصیّت 

دهنده تركیبی از قدرت و حمایت را آید و كمک میکند و وقتی مأموریتش انجام شد، میرود. نجاتزمان نیاز می

عرضه میکند. برای كمک به بقای دیگران در شرایط دشوار بحران یا روندی كه خود آنها بنیج بیرونی یا دانش 

 (.437: 4345)میس، « درونی الزم برای عبور از آن را ندارند

شاه بر سر دوراهی عشق و عذاب الهی قرار میگیرد، دچار بحران و وقتی كه میکا "یکلیا و تنهایی او"در رمان 

سردردمی میشود و بتنهایی نمیتواند دست به انتخاب بزند و توان الزم برای عبور از این بحران را ندارد؛ در این 

هنسال ماهیگیر ك "شائول"ز این مرحله بسالمتی عبور كند. آید و كمک میکند تا ابه یاری او می "شائول"شرایط، 

م همج مرد»و خوشنامی در اورشلیم است كه همج مردم شهر او را به درستکاری میشناسند و برای او احترام قائلند. 

انداخت اورشلیم او را میشناختند و به او شائول میگفتند. او ماهیگیری بود كه در كنار رود اردن تور به رودخانه می

ها مینشست و با پیرزنان صحبت میکرد. دختران را دلداری میداد و هیچوقت و در كنار شهر، كنار سکُّوی خانه

 (.34: 4331)مدرّسی، « لبخند دوشج لبش كه حاكی از تسلُّط و محبّت بود محو نمیشد

ند. او مردّد است و نمیتواند بین آید تا با آنان صحبت كدر آخرین روز مهلت یهوه به میکاشاه، او به میان مردم می

آید و از او میخواهد بخاطر مردم شهر، عشق و غضب الهی، یکی را انتخاب كند. در این هنگام شائول به سخن می

شائول دفت: خوب نگاه كن آیا قلبت را محبّت فرانمیگیرد؟ »از عشق خود بگذرد تا شهر دچار عذاب الهی نشود: 

بیگناهی این طفل كه صادقانه برای تو مزارع اورشلیم را درو میکند دریه كند؟ چرا  آیا چشمانت نمیخواهد بخاطر

 (.14)همان: « پادشاه! چرا میخواهی دریه كنی و تسلُّی یابی؟

من هیچوقت نمیخواهم تو »دهنده از پادشاه میخواهد بخاطر مردم شهر از عشقش بگذرد: شائول در هیئت نجات

بایی، سرزنش كنم. این سرنوشت انسان است كه باید بخاطر زیبایی به هالكت افتد. را بخاطر عشقت، عشق تو به زی

های اورشلیم راه بروم و مردمش را دوست بدارم. باید فهمید كه مردم از زنددی امّا امروز من دیگر نمیتوانم در كوچه

 (.15)همان: « خودشان مانند قلعه دفاع میکنند

دلنرم میشود، از عشقش میگذرد و سرانجام میپذیرد تامار را از شهر بیرون كند: میکاشاه با شنیدن حرفهای شائول، 

نادهان پردۀ اتاق تاریک باال رفت و تامار آهسته از آن بیرون آمد. نگاه كنجکاو او همه كس را دید و بدون اینکه »

 (.16)همان: « كسی به او دستور دهد، از دردونه باال رفت

شائول بعنوان یک منجی ظهور میکند و میکاشاه را از بحران نجات میدهد. او به نوعی  "اویکلیا و تنهایی "در رمان 

بخش قوم یهود است، شائول هم كه در اساطیر یهودی نام طالوت، نجات»یادآور شخصیّت طالوت در تورات است: 

ان اورشلیم را از خشم یهوه های تامار محافظت میکند و ساكندر این داستان بعنوان منجی، میکا را دربرابر وسوسه

 (.13: 4343)قبادی، بزرگ بیگدلی و علیجانی، « نجات میدهد

 

 گرالگوی وسوسهكهن

ه است و شادر است. عسابا پسرعموی میکاالگوی وسوسهنماد كهن "عسابا"شخصیّت  "یکلیا و تنهایی او"در رمان 

آنان به انجام دناه است. هنگامی كه عازار از جنگ  شاه و دیگران و وادار كردنهمواره در حال وسوسه كردن میکا
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شاه را وسوسه میکند كه تامار را آورد. عسابا در همان آغاز، میکارا با خود می "تامار"برمیگردد، زنی زیبا به نام 

عسابا دفت: میخواهم از موالیم تقاضا كنم تامار را به كسی بسپاریم كه خودش »بعنوان معشوق انتخاب كند: 

 (.43: 4331)مدرّسی، « تخاب میکند زیرا او سوغات اسرائیل استان

عسابا »دری و طنُّازی او را مجذوب كند: عسابا، تامار را نیز وسوسه میکند كه دست از سر پادشاه برندارد و با عشوه

ود ن بده و خمدّتها او را از پشت تماشا میکرد و بعد به میان سپاهیان رفت و به تامار دفت: خوشگلکم جامی به م

 (.44)همان: « ای؟را به شکارت برسان. چطور او را تنها دذشته

آورد كه تامار، شیطان یا فرستادۀ اوست و نباید وارد اورشلیم شود، میکاشاه بتنهایی هنگامی كه قاصد یهوه پیغام می

وسوسه میکند كه تامار را با خود به وارد اورشلیم شده و تامار را با خود به شهر نمیبرد. امّا عسابا دوباره پادشاه را 

عسابا دستش را به كمر دذاشت و همانطوركه آسمان را مینگریست، دفت:... »اورشلیم ببرد و از او دست نکشد: 

)همان:  «باید اقرار كرد زن زیبایی بود و تو میبایست خیلی بااستقامت و كودن بوده باشی كه از آن دست كشیدی

49.) 

آورد. وقتی كه امنون، كاهن دربار شاه، او را از وسایس عسابا، تامار را با خود به درون قصر میمیکاشاه تحت تأثیر 

غضب الهی میترساند، باز هم عسابا پادشاه را وسوسه میکند كه به حرفهای امنون توجّه نکند و تامار را در قصر نگه 

را باال انداخت و دفت:... امنون عزیزم! صمیمانه  هایشعسابا بردشت و در چشمهای امنون نگاه كرد، بعد شانه»دارد: 

 (.61)همان: « به تو میگویم كه آن دختر را، ادرچه فاسق خداوند باشد دوست خواهم داشت

گوی الهای عسابا میشود و مردم شهر را به تامار میفروشد. عسابا در این ماجرا در نقش كهنشاه، اسیر وسوسهمیکا

رائیل را شاه[ اسمیکا»]شاه را فریب میدهد: هایش میکاازی میکند و براحتی با وسوسهدر نقشش را بخوبی بوسوسه

به بهای زنی فروخته بود و در آن شهر، عسابا فقط از او حمایت میکرد و عملش را بزیبایی میستود. او میگفت: 

 «از این موضوع اطُّالعی ندارد زیبایی تامار، ارزش تمام جهان یهوه را تا اندازۀ تخته پوستی پایین آورده و صانع

 (.67)همان: 

نیز هست. دون هوانی كه پادشاه را به طغیان علیه یهوه تحریک  4"دون هوان"الگوی از طرف دیگر، عسابا نماد كهن

عسابا پسرعموی شاه كه برداشتی از تیپ دون هوان است، جلوۀ دیگری از شیطان را نمایش میدهد، او را »میکند: 

الگوی مرد اغوادر (. دون هوان، كهن314: 4397)میرعابدینی، « تمایالت طبیعی و غریزی خود میخواندبه پیروی از 

الگو با جسمیّت و مهارت مرتبط است، معرُّف مردی هرچند این كهن»است و همواره بدنبال اغوا كردن زنان است: 

الگوی (. عسابا هم در نقش كهن45: 4345)میس، « است كه تنها برای لذُّت فتح كردن، دنبال شکار زنان است

بدنبال اغوای زنان و كامجویی از آنان است. عسابا شخصیّتی است كه  "یکلیا و تنهایی او"دون هوان، در طول رمان 

عسابا روی زمین نشست و دفت: پادشاه من مستم. شراب زیادی »دذرانی است: همواره بدنبال لذُّت و خوش

)مدرّسی، « ام. امّا من مستم. سخنانم را اصالح كنیدزه هم برای شما دذاشتهام. حسرت نخورید چند كونوشیده

37:4331.) 

 الگوی كاتبكهن

د كاتبان عبری در اصل منشیانی بودن»الگوی كاتب است: نماد كهن "یورام"شخصیّت  "یکلیا و تنهایی او"در رمان 

ی روحانی درآمدند كه مسئول نوشتن و حفظ قوانین اكم بصورت طبقههای پیامبران را مینوشتند، امّا كمكه خطابه

 (.413:4345)میس، « برداری از طومارهای پیشین و روی كاغذ آوردن سنن شفاهی بودندو سوابق، و رونوشت

                                                      
1. Don juan   
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اتب هم ك»یورام، كاتب دربار میکاشاه است. او هر روز در قصر مینشیند و كوچکترین وقایع دربار را ثبت میکند: 

ر سنگی نشسته بود و بر پوست آهو وقایع را مینوشت. پادشاه خیلی آهسته به یورام نزدیک شد در دوشج دیگری ب

و دفت: هان یورام! امروز آهسته صبح شراب خوبی نوشیدم كه شاید از لبان دختران اورشلیم دواراتر بود. خوب 

 (.9:4331)مدرّسی، « نیاست كه در تاریخت از این شرابی كه روح میکاهِ پادشاه را تسلُّی بخشیده صحبت ك

اهمیّتترین ماجراهای قصر و جزئیترین كارهای پادشاه را یورام از خود هیچ اختیاری ندارد و مجبور است كه بی

اهمیّت و جزئی مورد تمسخر عسابا قرار میگیرد، از كارش دفاع میکند: ثبت كند. وقتی او بخاطر ثبت ماجراهای بی

ده بود، دستش را روی پوست آهو دذاشت و دفت: نه عزیز من. من همه چیز را یورام كه متوجّه كنایج عسابا ش»

ای بزرگ و یا كوچک باشد. مهم این است كه آن حادثه با تمام جزئیّاتش، خواهم نوشت. این مهم نیست كه حادثه

 (.  4)همان:« مثل عکسی كه در آب منعکس دردد، نوشته شود

ارزش است، امّا روزی مهم و باارزش خواهد اهمیّت دربار، ادرچه امروز بییورام معتقد است هر حادثج كوچک و بی

عشق و انزوای دیگران برای او »اراده فقط وظیفه دارد حوادث را ثبت كند: شد. یورام كاتب، مانند موجودی بی

اد. ا تشکیل خواهد داهمیّتی ندارد. او از ترسها و حماقتها و یا شجاعتها و عصیانها مینویسد. او سردذشت اسرائیل ر

ای نیست. او قالب تاریخ است و محتوای آن از دسترس شخصیّت و اندیشج امّا در این ماجرا، صاحب عقیده و اراده

(. پادشاه نیز فقط یک وظیفه برای او متصوّر است. یورام موظُّف 444:4391)دهباشی و كریمی، « او به دور است

میکا »اهمیّت بودنشان داشته باشد: كاری به بااهمیّت بودن حوادث یا بیاست تاریخ اسرائیل را بنویسد و نباید 

دست بر سینج او دذاشت و دفت: یورام! فراموش نکن كه تو باید وقایع اسرائیل را بنویسی. این یک صحبت خصوصی 

 (.4:4331)مدرّسی، « است، پس ما را راحت بگذار

 

 الگوی راهب كهن

الگوی راهب است. امنون عابد، كاهن و مسئول امور نماد كهن "امنونِ عابد"شخصیّت "یکلیا و تنهایی او "در رمان 

وجوه مثبت این الگو، معنویّت كامالً واضح، تعهّد و سرسپرددی، استقامت و پشتکار و »دینی قصر میکاشاه است: 

از حد  كنار درفته و بیششاید خرد است. در وجه سایه، فرد منزوی میتواند بعنوان كسی نگریسته شود كه از دنیا 

 (.443:4345)میس، « خشکه مقدّس است

شاه، مسئول حفظ سنن و مواریث مذهبی است. او سعی میکند همواره در كنار پادشاه باشد و امنون در قصر میکا

 ا بهامنونِ عابد از در وارد شد. پادشاه ایستاد و دستهایش ر»همچنین خبرهای خوبی را برای او به ارمغان بیاورد: 

آیی؟ امنون عصای خود را به دیوار تکیه داد و دفت: جالل یهوه بر سر اسرائیل سایه كمر زد: هان امنون از كجا می

 (.45:4331)مدرّسی، « انداخته است. پسرت با نصرت از جهاد برمیگردد

شاه را به انجام الگوی راهب، سعی میکند همواره مناسک و آیینهای مذهبی اجرا شود و پادامنون در هیئت كهن

پادشاه آسمان را نگریست و دفت: متبرُّک باد یهوه، كه از بنددانش مثل طفالنی »این مراسمات تشویق میکند: 

یتیم پرستاری میکند. امنون عصایش را از كنار دیوار برداشت و دفت: خوب پسرم، حاال موقعی است كه به خیمج 

 (.45)همان:« ذاریماجتماع داخل شویم و برای پدر آسمانها بخور بگ

در مواقعی كه پادشاه دچار ترس، تردید و اضطراب میشود، امنون وظیفه دارد با بازدو كردن داستانهای مذهبی 

پادشاه همانطوركه متفکُّر زمین را مینگریست دفت: امنون! پادشاه »قدیمی، ترس و تردید او را تسکین دهد: 
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ی. اند برایش صحبت كنهولناكتر است و مردم بیشتر از آن ترسیده احتیاج دارد كه از داستانهای قدیم هركدام كه

 آیا یهوه مردم را بسبب بدكاریشان مجازات نکرده؟ امنون پهلوی پادشاه بنشین و سختترین آنها را تعریف كن...

از همین جهت میخواستی داستان قهر خداوند را برایت شرح دهم؟ آیا میخواهی با ترس، اضطراب را فراموش  -

 نی؟ ك

 (.66)همان: « اینطور است امنون -

امنون، با جدیّت و تمام توان و تالشش، به حفظ سنُّتها و شعائر مذهبی، همّت دماشته است و وقتی كه تالشهای 

کلُّی  امنون كه ب»روبرو میشود، با عصبانیّت و خشم با او برخورد میکند:  -پسرعموی پادشاه-او، با تمسخر عسابا 

رحالیکه دستش میلرزید و عصایش را در مشت میفشرد، به پادشاه دفت: ای سرور اسرائیل! عصبانی شده بود، د

من دیگر نمیتوانم با این مرد در زیر یک آسمان نفس بکشم. او منحرف است. او مخالف نظم و آرامش جهان یهوه 

 (.61)همان: « است. باید مردم را از او ترساند

آورد نیز، امنون بسیار عصبانی و هراسان میشود. او نزد پادشاه میرود قصر می وقتب كه میکاشاه تامار را با خود به

امنون با انگشت به پنجره اشاره كرد و دفت: باید نگاه كرد، خداوندا! ماه »و پادشاه را از غضب الهی میترساند: 

 (.35)همان:« میگیرد و جهان بطرف تاریکی میرود

میگیرد و غضب الهی هم دارد بر اورشلیم نازل میشود، امنون بسیار هراسناک است وقتی پادشاه بر سر دوراهی قرار 

و غضب الهی را، ناشی از عصیان دربرابر خدا میداند و خواهان این است كه پادشاه، تامار را از قصر بیرون كند: 

كه سزاوار میباشد ستایش امنون آرام مانند اینکه بخواهد دعایی بخواند شروع به صحبت كرد: ما یهوه را آنچنان »

همان: )« نمیکنیم، بلکه آنطوركه با طبایع ما سازدار است با او حرف میزنیم. اسرائیل در این ماجرا چه خواهد كرد

35.) 

پادشاه آهسته دفت: ای امنون »پادشاه نیز از امنون میخواهد به درداه یهوه دعا كند تا غضب الهی از شهر برود: 

 «ه، برایش زاری كن، التماس نما، مصیبت اسرائیل را بیان كن. شاید از تقصیر ما دردذردبرو و از خود او بخوا

 (.35)همان:

 

 الگوی عاشقكهن

الگو نه تنها در كسانی كه درایش رمانتیک این كهن»الگوی عاشق است: نماد كهن "عازار"در این رمان  شخصیّت 

 (.454:4345)میس، « د فراوان دارد نیز متبلور میشوددارند، بلکه در هركسی كه شور و اشتیاق عظیم و تعهّ

عازار، پسر میکاشاه است. پادشاه او را به جنگ با قبیلج بنی عمون فرستاده است و اكنون در انتظار بازدشت اوست. 

دختر  ،ایزابل»دختر یورام كاتب است. ایزابل نیز مانند پادشاه، در انتظار بازدشت عازار است:  "ایزابل"عازار عاشق 

و  اش دذاشتیورام كاتب بر كنار در ایستاده بود و صحرای دور را تماشا میکرد. پادشاه تا او را دید دست زیر چانه

دفت: ایزابل هنوز صحرا را نگاه میکنی؟ دختر! خوب انتظار پسرم عازار را میکشی. هیچ میدانی حسرت كامرانی 

 (.9:4331)مدرّسی، « آزارد؟پسرم چطور روح مرا می

ای دارد و چندان اهل جنگ و مبارزه عازار با اینکه با پیروزی از جنگ برمیگردد، امّا روحیج رمانتیک و عاشقانه

شهر  عسابا دفت: عازار! بهتر میبود در»نیز بیان میکند:  -هایی كه به او میزنددر كنایه-نیست. این نکته را عسابا 

 (.44)همان :« یابانها عقب خون انسان بدویمیماندی و دختران را بازی میدادی تا میان ب

آورد. زنی كه باعث مشکالت فراوان و غضب الهی عازار از جنگ با بنی عمون، زنی به نام تامار را به غنیمت می

همان وقت بود كه با بنی عمون جنگی كردیم و سوغات را به غنیمت درفتیم. آنچه را كه میخواستیم به »میشود: 
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 (.43)همان: « تم و او دختری بود از بنی عمون به نام تامارپایت بیندازم یاف

الگوی عاشق، معشوقش ایزابل را بسیار دوست دارد و با او عشقبازی میکند. عازار عاشق و عازار در هیئت یک كهن

ک حیج رمانتیهای خود او را میفریبد و عاشق خود میکند. درنهایت عازار با رودلباختج ایزابل است، امّا تامار با عشوه

یر دخود، فریب عشق تامار را میخورد و دلباختج او میشود. پس از بیرون كردن تامار از شهر، عازار، افسرده و دوشه

بعد از آن حادثه... سردار اسرائیل، عازار، در كناری افتاده بود... ادر رهایش میکردند خود را به دامن »میشود: 

-های تامار ار به نوعی نماد حضرت آدم نیز هست. او تحت تأثیر وسوسه(. عاز11)همان:« فلسطینیان مینداخت

ندۀ تامار، كنعازار بدلیل رفتار و سخنان وسوسه»فریب میخورد و اسیر عشق او میشود:  -شیطان یا فرستادۀ شیطان

 (.13:4343)قبادی، بزرگ بیگدلی و علیجانی، «  آن ارادۀ عظیم خود را به جنگ و كسب افتخار از دست میدهد

 

 گیرینتیجه

های این از تقی مدرّسی پرداخته است. براساس یافته "یکلیا و تنهایی او"الگوهای رمان این مقاله به بررسی كهن

، "كوشی"الگوها در این رمان، قابل مشاهده و بررسی هستند. در این رمان چوپانی به نام تحقیق،  انواع كهن

وشی را میکُشد و یکلیا در وصال به آنیموس خود ناكام میماند. همچنین در این آنیموس یکلیاست؛ امّا پدر یکلیا، ك

آنیمای میکاشاه است. میکاشاه نیز بخاطر مخالفت یهوه به وصال آنیمایش نمیرسد. درواقع تامار،  "تامار"رمان 

ویشتن عاشق شدن به خ جلوۀ منفی و شیطانی آنیماست و میکاشاه باید از وصال با او خودداری كند. یکلیا در جریان

رای شیطان ب "یکلیا و تنهایی او"خود دست مییابد و میپذیرد كه تنهایی سرنوشت محتوم بشر است. در رمان 

اینکه در جامعه ظاهر شود و به نبرد با یهوه بپردازد، در هیئت پیرمردی چوپان و زنی به نام تامار ظاهر میشود. 

و اسیر شهوت عشق تامار شدن، جنبج پست و سایج شخصیّتی اوست. در این  نافرمانی میکا شاه دربرابر فرمان یهوه

ای زشت و الگوی پیر خردمند است. در اكثر روایات دینی و تاریخی، شیطان چهرهرمان، شیطان، نماد كهن

 "شائول"ای مثبت و خردمندانه دارد. شخصیّت ، شیطان، چهره"یکلیا و تنهایی او"كننده دارد، امّا در رمان دمراه

در است. او پسرعموی میکاشاه الگوی وسوسهنماد كهن "عسابا"دهنده است و شخصیّت الگوی نجاتنیز نماد كهن

 "یورام"، "امنون عابد"است و همواره در حال وسوسه كردن پادشاه برای انجام دناهان بیشتر است. شخصیّتهای 

 ب و عاشق هستند.الگوهای راهب، كاتنیز، به ترتیب نماد كهن "عازار"و 

 

  نویسندگان مشاركت

دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد  در مصوّب فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنمایی شاهپور شهولی كوه شوریآقای دكتر   است.شده استخراج ایذه

 متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوان لهراسب عالی محمدیاند. آقای بوده مطالعه این

ها و راهنماییهای به عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل دادهامیدوار مالملی اند. آقای دكتر نقش داشته نهایی

 هر سه پژوهشگر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درتخصصی این پژوهش نقش داشته

  است.بوده

 

  قدردانی و تشکر

دانشکده علوم انسانی دانشگاه  پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان
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 .نمایند اعالم دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه ایذهآزاد اسالمی واحد 

 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخالقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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