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فرهاد كاكه رش
استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهاباد

چكيده:
نقد کهنالگویی از نظریّههای نوین نقد ادبی و مبتنی بر نقد روانشناختی است که بر اساس آرای یونگ بناا شاده
است .در این نوع نقد ،ضمن مطالعه و بررسی کهنالگوهای یک اثر ،چگونگی جذب آنها توسّط ذهان شاا ر و
نویسندۀ این اثر نشان داده میشود .کهنالگو که محصول تجربههای مکرّر بشر در زندگی اسات و در ناخودآگااه
وی به ودیعه نهاده شده ،از زوایا و ابعاد گوناگون مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است .بار اایا ایان مطالعاات،
میسار اسات.
سفر قهرمانی برای رسیدن به کمال و رؤیای فردیّت با تکیه بر حضور کهنالگوها در زندگی هر فارد ّ
هدف این مقاله ،بررسی رمان شوهر آهو خانم نوشت لی محمّد افغانی از منظر نقد کهنالگویی با تکیاه بار مباانی
فکری کارول .اس .ایرسون و هیو .کی.مار بر اای کهنالگوهای دوازدهگان بیداری قهرمانان درون است.
نگارندگان تالش کردهاند تا ضمن آشنایی اجمالی با این کهنالگوها ،نشان دهند شخصیّتهاای داساتانی نیا
با تجلّی این کهنالگوها میتوانند در فرایند تفرّد گام نهند و سفر قهرمانی را ایش گیرند .نتایج ایان تحقیان نشاان
میدهد رمان شوهر آهو خانم سرشار از کهنالگوهاست و به دلیل رویکرد روانشاناختی خاود ،بار اایا نظریّاات
کهنالگویی قابل تحلیل است .آهو با حلول  7کهنالگو ،روند تفرّد را در اایش میگیارد و دیگار شخصایّتهاای
داستان نقش ارورشدهندگی را در مسیر تشرّف برای او دارند.
كليدواژهها :نقد کهنالگویی ،کهنالگو ،سفر قهرمانی شخصیّت ،رمان شوهر آهو خانم ،لی محمّد افغانی.

 .1تاریخ دریافت1935/2/52 :
 .5رایانامه:
 .9رایانام نویسندۀ مسئول:

تاریخ اذیرش1935/3/93 :
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 - 2مقدّمه:
لی محمّد افغانی (متولّد  1931ش .در کرمانشاه) داساتاننویس معاصار ،نویساندهای اجتماا ی اسات و
رمانهای او یادآور رمانهای طوالنی سدۀ نوزدهم اروااست .گفتوگوهاای طاوالنی و فضالفروشاانه،
استفاده از تمثیل به حدّ فراوان ،بهرهگیری از اساطیر و افسانههای غربای ،نقالقول از فیلساوفان و مشااهیر
جهان از زبان شخصیّتهاای اامّی و بیساواد ،در کناار توجّاه باه تحاوّالت اجتماا ی در سایر حاواد
داستان و آشنایی با آداب و رسوم مردم از جمله ویژگیهای بارز آثار اوست .برخی از آثار وی بارتناد

از :رمانهای شادکامان درۀ قرهسو ( ،)1912شلغم میوۀ بهشته ( ،)1922سیندخت ( ،)1933بافتههاای رناج
( ،)1931دکتر بکتاش ( ،)1931بوتهزار ( ،)1975خداحافظ دخترم ( ،)1977دختردایای ااروین (،)1977

دنیای ادران و دنیای فرزندان (منتشار نشاده) ،صاوفی صاحنه و دزد کنگااور (منتشار نشاده) و مجمو اه
داستانهای همسفرها ( )1937و محکوم به ا دام (.)1973
شوهر آهو خانم رمانی اجتما ی در  111صفحه و  11فصل با زاوی دید بیرونی به شایوۀ داناای کال،
برندۀ «جای ۀ سلطنتی کتاب سال» و داستان برگ یدۀ سال از طرف «انجمن کتاب ایران» است کاه مکاان

و زمان وقوع رویدادهای آن ،کرمانشاه سالهای  1919تا  1953شمسای اسات .رماان شاوهر آهاو خاانم
نخستین بار در سال  1913ها .ش در ایران منتشر گردید کاه انتشاار آن ،حادثاهای تأثیرگاذار در ادبیّاات
داستانی ایران بود .درونمای اصلی داستان با واقعیّت اسفبار زندگی زنان در الیههای زیردسات جامعاه
در آن روزگار ایوندی ن دیک دارد .در ایان رماان کاه مضامون و محتاوای اساسای آن توصایف وضا
اندوهبار زنان ایرانای و نکاوهش آیاین چندهمساری اسات ،مناسابات خاانوادگی و ضاوابط احساسای و
اطفی همرا ه و ایگرد آن نی بازنمایی شده است.
به دلیل احاط مبانی روانشناختی بر این رماان ،میتاوان از دیادگاههای مختلاف روانشناسای ،آن را
مورد بررسی قرار داد .یکی از این مباحث مهام ،یاافتن کهانالگوهاای ( )Archetypesحاضار در رماان
مطابن با مبانی فکری کارول ایرسون ( )Carol.S. Pearsonو هیو کی مار ( )Heu.k.Marrاسات کاه باا
یافتن این کهنالگوها میتوان سفر قهرمانی حاضر در داستان را مورد تحلیل قرار داد .کاارول ایرساون از
شاگردان مکتب یونگ است که با تکیه بر مبانی فکری یونگ در زمین تاأثیر مواریاث کهان بار زنادگی
بشر و کهنالگوهایی چون سایه ،نقاب ،آنیما و آنیموس به یافتن  15کهانالگاو در زنادگی هار بشار در

طی سفر رشد ذهنی و روحی در زندگی دست یافت و این نظریّه را در آثار خود مانناد زنادگی برازنادۀ

بررسی تکامل شخصیّت در رمان شوهر آهو خانم با تکیه بر کهنالگوهای بیداری قهرمان درون 152/

من ،قهرمان درون و بیداری قهرمان درون به کمک روانشناس دیگاری در زمینا روانشناسای تحلیلای،
هیو کی مار ،مطرح نمود .در این جستار اژوهشی سعی بر این است که کهنالگوهای حاضار در قهرماان
داستان شوهر آهو خانم بر این اساس یافته و به این سؤاالت ااسخ داده شود .1 :نویسنده تلویحاً بار کادام
کهنالگوها در این رمان تأکید داشته است؟  .5آیا یافتن کهنالگوها در شخصیّتهای داستانی نی مانناد
شخصیّتهای انسانی مقدور است؟  .9آیا هم شخصیّتهای داستانی این ناوع ادبای قاادر باه طایّ روناد
سفر قهرمانی هستند؟  .1آیا نویسنده با توجّه به حیط روانشناساان حااکم بار فضاای داساتان ،ماتن را باه
دست این موضوع سپرده یا آن را با حیط ادبی ادغام نموده است؟
پيشينة تحقيق:
رمان شوهر آهو خانم با رویکردهای مختلف ،مورد توجّه منتقدان ادبی باوده اسات .میرصاادقی (،)1911
اربابی ( ،)1971کازرونی ( )1979و میر ابدینی ( )1917به تحلیل این داستان در ابعاد و زوایای مختلاف
ارداختهاند .همچنین اباذری و امیری ( )1911به بازخوانی رمان شوهر آهو خانم ارداختهاناد .کهادویی و
شیروانی ( )1911شخصیّت ااردازی قهرماان زن در رمانهاای شاوهر آهاو خاانم و سووشاون را بررسای
کردهاند .منتظرقائم ()1975دو کتاب انسان ،میوۀ نخل و شوهر آهو خانم را بررسای کارده اسات .واحاد
( )1911شوهر آهو خانم را از نظر مکتبهای ادبی ارزیابی کارده اسات و ساالمیان و همکااران ()1935
مؤلّفههای مکتب رئالیسم را در این رمان بررسی کردهاند .گفتنی است با توجّه به مشااهدات اژوهشاگر،
در زمینه سفر قهرمانی و کهنالگوها بر اساس مباانی فکاری ایرساون در ایان داساتان ،اثار مادوّنی یافات
نشده است.
 - 1چهارچوب مفهومي:
 -2-1كهنالگوها و نقد كهنالگویي:

قرن بیستم همراه با نظریّات جدید نقد ادبی ،دیدگاه نوینی از آثار ادبی را آشکار ساخت و خواننده را باا
ابعاد شگرف و تازهای در این آثار آشنا کرد« .نقد کهنالگویی» ( )Archetypal crtiticismدر حقیقات
یکاای از زیرمجمو ااههای نقااد روانشااناختی نااوین اساات« .منتقاادان ایاان شاایوه میقاااً در جسااتجوی
صورتهای مثالی و کهنالگویی در آثار ادبی هستند و به تعبیر دیگار از رابطاه ادبیّاات و هنار باا ا ماا
سرشت بشری سخن میگویند؛ زیرا اثر هناری را تجلّای نیروهاای اویاا و ذاتای برخاساته از ا ماال روان
جمعی بشریت میانگارند( ».اماامی )535 :1912 ،اسااس نقاد کهانالگاویی ایان اسات کاه بیاان ادبای،
محصول ناخودآگاه تجرب جمعی نوع بشر است .منتقد در این نوع نقد توجّه و مطالعا خاود را معطاوف
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به بررسی کهنالگوهای متن میسازد .کهنالگوها ،اشکال و تصااویری برخاساته از ذات جمعای هساتند
که مالً در تمام جهان ،اج ای تشکیل دهندۀ اساطورهها هساتند و در این حاال نتاایج فاردی و طبیعای
برخاسته از ناخودآگاهند .یونگ اظهار میدارد که کلما کهانالگاو را از منااب کالسایک مثال سیسارو
( )Ciceroو الینی ( )Plinyو متاون مقادّس هرمتیاک ( )The Corpus Hermeticumاگوساتین و مانناد
آنها اتّخاذ کرده است( .کمپل )93-51 :1379 ،این تصوّرات باستانی و کهان در نوشاتههای فارسای باا
ناوین آغازینه ،سرنمون ،صورت مثالی ،صورت ازلی ،صورت اسااطیری و نمونا دیریناه ترجماه شاده
است .نقد کهنالگویی ،هر ژانر ادبی را باه من لاه بخشای از کالّ ادبیّاات ماورد مطالعاه و ااژوهش قارار
میدهد .ایکرۀ اصلی نقد کهنالگویی تصاویر ،شخصایّتهاا ،طرحهاای روایای و درونمایاههای فر ای
است و سایر ادیدههای نو ی ادبیّات در تمام آثار ادبی حضور دارند« .به این ترتیب ،شاالودهای را بارای
مطالعا ارتباطاات متقاباال اثار فاراهم ماایآورد( ».مکاریاک .)131 :1919 ،افارادی چاون جیما فریا ر،
نورتراپ فرای و جوزف کمپل نی در زمین بررسای متاون از نگااه نقاد اساطورهای (نقاد کهانالگاویی)
تحقیقاتی را انجام دادهاند و آثاری ارزنده از خود در این زمینه به جای گذاشتهاند.
 -1-1كهنالگو هاي بيداري قهرمانان درون از دید كارول .اس .پيرسون و هيو .كي .مار:

کهنالگوهای منبعث از ذهن روانشناس شاهیر سوئیسای ،کاارل گوساتاو یوناگ ،افاراد دیگار را بار آن
داشت تا در راستای آنها به کشف کهنالگوهای دیگر دسات یابناد؛ از جملا آنهاا ،میتاوان کاارول.
اس .ایرسون و هیو .کی .مار را نام برد که با توجّه به نظریّات یونگ مبنی بار تاأثیر کهانالگوهاا در سافر
تفرّد بشری ،دوازده کهنالگو را مطرح نمودند .آنچه بیش از هر چی سبب مطرح گردیدن کهانالگوهاا
میشود ،مسئل سفر قهرمانی هر شخص در زندگی اوست که برای رسیدن به کماال و خودشناسای آن را
طی میکند .بسایاری از نویساندگان چاون جاوزف کمپال ،کریساتوفر وگلار (،)Christopher Vogler
رابرت جانسون در کتااب اساطورۀ جاام مقادّس ( ،)1917کاارول .اس .ایرساون و هیاو .کای.ماار ،سافر
قهرمانی را به نوان الگویی برای روند رشد فردیّت مورد بحاث و بررسای قارار دادهاناد و بار ایان بااور
بودند که بشر در این سفر به شناخت میقی از خود ای میبرد و معانی مهمّ زنادگی خاود را درمییاباد.
کارول .اس .ایرسون و هیو .کی .مار با تکیه بر کهنالگوها ،سفر قهرمانی را مورد بازبینی و کااوش قارار
میدهند؛ کهنالگوهای دوازدهگانهای که آنها با تأکید بر مسئل شخصایّت بیاان مینمایناد ،بارتناد از:
معصوم ،یتیم ،جنگجو ،حامی ،جستجوگر ،اشن ،نابودگر ،آفرینشگر ،حاکم ،دلقک ،فرزانه ،جاادوگر.
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وی در اثر دیگر خود با نوان قهرمان درون تنها به  3کهنالگوی یتیم ،سلحشور ،شاعبدهباز ،سارگردان،
شهید و بازگشات توجّاه نشاان داده و سافر قهرماانی بشار را باه آنهاا محادود و معطاوف نماوده اسات
) .)Pearson, 1989: 8در این نوشته ،تأکید بر کهنالگوهای دوازدهگان وی است.
کهنالگوی معصوم ( )Innocentاغلب اوّلین کهنالگویی است که شاخص در سافر قهرماانی باا آن
روبااهرو میگااردد« .ایاان کهاانالگااو مظهاار ا تماااد بااه دیگااران و جهااان اساات» (ایرسااون)93 :1933 ،
کهنالگوی یتیم ( )Orphanدر کودکی با رسیدگی نشدن به احتیاجاتش و در ب رگساالی باا ضاعفهای
درونی ،وقاای اسافناز زنادگی ،زورگاویی افاراد و بیماریهاای جسامی روباهرو اسات .کهانالگاوی
جنگجو ( )Warriorهدفمند است و حدّ و مرز تعیاین میکناد .جنگجاو باه رقابات و ایکاار القاه دارد.
(همان )25 :جنگجو میخواهد دنیای خود را با اتّکا بر اراده و تصویرش از یک دنیاای برتار تغییار دهاد.
( )Pearson,1989:76کهنالگوی حامی ( )Caregiverاصوالً مردمدوست و مهرباان اسات و از کماک
به دیگران لذّت میبرد .کهنالگوی جستجوگر ( )Seekerبرای یافتن ااساخ کنجکاویهاای مایقش و
برطرف کردن نیاز درونیاش ماجراجویی میکند (ایرسون .)31 :1933 ،مادۀ اصلی کهانالگاوی اشان
( « ،)Loverشن» است .شن ،صرفنظر از جنبههای رمانتیک و جنسی آن ،شامل استعداد شخص بارای
قبول تعهّد نسبت به دیگاران اسات کاه گااهی ایان تعهّاد ،مساتل م ازخودگذشاتگی و فاداکاری اسات.
(شااملو )12 :1911 ،کهاانالگااوی نااابودگر ( )Destroyerمیتواناد فاردی باشااد کااه قربااانی حادثااهها و
شکستها شده و خواهان بازسازی زندگی خویش است؛ از سوی دیگر او میتواند کسای باشاد کاه راه
و تجربههای جدیدی را در زندگیاش انتخاب میکند .کهانالگاوی آفرینشاگر ( )Creatorکاارآفرین،
مخترع و نوآور است؛ به صورت فعّاالنه ،قوّۀ تخیّال خاود را باه کاار میگیارد و هماهچی و هماهکس را
اب ار انجام نقشههای هنری خود میسازد« .کهنالگوی حاکم ( )Rulerباید تصمیم بگیرد از فرصاتهای
موجود برای سودجویی شخصی استفاده کند یاا در راه مصالحت و رفااه ماومی .او مجادلاه ،مشااجره،
بحث و جادل را دوسات دارد و میتواناد زورگاو باشاد( .دقیقیاان )23:1933 ،توانمنادی «کهانالگاوی
جادوگر» ( )Magisianمانند «حاکم» ،ناشی از همااهنگی وضاعیّت و مارام درونای او باا حقااین بیرونای
است« ...جادوگر» از آگاهیهای روزمرّه و ادّی فراتر میرود و شیوههای متفاوت و مینتری را بارای
ملی کردن امور به کار میگیرد( .ایرسون« )131 :1933 ،جادوگر» تسهیلکنندهای اسات کاه قادرت و
کاراییاش از جذبه ،نفوذ و غلب شخصیّتش بر موقعیّت سرچشمه میگیرد ،نه از مقاام و ریاسات .باه نظار
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میرسد کهنالگوی فرزانه ( )Sageهمان ایر خردمند یوناگ باشاد« .ایار داناا ،نمااد از ویژگای روحاانی
ناخودآگاه است و زمانی که انسان نیازمند درونبینای ،تفااهم و اناد نیکاو و تصامیمگیری اسات و قاادر
نی ست به تنهایی این نیاز را برآورد ،ظاهر میشود» (مورناو)79 :1913 ،؛ بناابراین ،او چاون اساتاد معناوی
(نظیر ایر مغان در ادبیّاات رفاانی ماا) مال میکناد (حساینی )111 :1917 ،و شخصایّت «کهانالگاوی
دلقک» ( )Jesterشامل کمدینها ،دلقکهاا ،طن ناویسهاا ،کاریکاتوریساتهاا و همچناین انساانهاای
شوخطبعی میشود که شادی و خنده را همهجا با خود میبرند (ایرسون.)151 :1933 ،
 -9-1مراحل سفر قهرماني:

توالی ا مال قهرمان از الگوی ثابت و معیّنی ایروی میکند که در تمامی داستانهای جهان در دورههاای
گوناگون قابل تأمّل و بررسی است .شاید بتوان گفت یک قهرمان اساطورهای کهنالگاویی وجاود دارد
توساط گروههاای بسایاری از ماردم نسخهبرداریشاده اسات.
که زنادگی او در سارزمینهای گونااگون ّ
قهرمان اساطیری معموالً اایهگذار صر تازه ،دین تازه ،شهر تازه و یا شیوۀ تازهای از زنادگی اسات کاه
برای دستیابی به آن باید رص قدیم را ترز گوید و گام در مرحلهای تازه و نو بگذارد .مطابن با ایان
باور قهرمان به منظور جستوجو و شناخت خود به سفر میاردازد.
سیر تحوّل و سفر قهرمان ( )The Heros Journeyرا میتوان باه ساه مرحلا اصالی تقسایم کارد کاه
بارتند از :جدایی ( یمت) ،تشارّف و بازگشات؛ کاه کمپال آن را هسات اساطورۀ یگاناه میناماد؛ در
توصیف ایان هسات مرکا ی آماده اسات« :یاک قهرماان از زنادگی روزمارّه دسات میکشاد و سافری
مخاطرهآمی به حیط شگفتیهای ماوراءالطّبیعه را آغاز میکناد؛ باا نیروهاای شاگفت در آنجاا روباهرو
میشود و به ایروزی قطعی دست مییابد .هنگام بازگشت از این سفر ار رم و راز ،قهرمان نیاروی آن را
دارد که باه یاارانش برکات و فضال ناازل کناد( ».کمپال )13 :1913 ،معماوالً سافر قهرماانی در حالات
بیگناهی و بیهوشی آغاز میشود و در دولتی از فضل و آگاهی برتر به اایان میرسد(Brown, 1999: .

) 11با توجّه باه ایان مطلاب کاه قهرماناان در طای سافر کماالگرای خاود از مناابعی غیرمعماولی یااری
میطلبند ( ،)Lotze, 2004: 30شاید بتوان گفت که این کهنالگوها هستند کاه در هار دورهای از سافر
قهرمانی ظاهر میشوند و نقش هدایتگر را بر هده میگیرند« .سفر معموالً با یک یا هم کهانالگوهاای
مربااوب بااه موقعیّاات ترکیااب میگااردد( ».سااخنور )97 :1973 ،در هاار دورهای از زناادگی ،یکاای از
کهنالگوها حکومت و مدیریّت زندگی را در دست میگیرد؛ مسیر اسطورهای زنادگی هار شخصای باه

بررسی تکامل شخصیّت در رمان شوهر آهو خانم با تکیه بر کهنالگوهای بیداری قهرمان درون 153/

سه قسمت تقسیم میگردد که هرکدام از ایان بخشهاا میتواناد از کهانالگوهاای خاا ّ خاود یااری
بگیرد؛ قابل بیان است که ایان کهانالگوهاا «میتوانناد در مراحال مختلاف دگرگاون شاوند( ».ایرساون
:)113-113 :1933
جدول بيداري كهنالگوها در مراحل تكامل شخصيّت

آماده شدن برای سفر اسطورهای
آغاز سفر اسطورهای
بازگشت از سفر اسطورهای

معصوم ،یتیم ،حامی ،جنگجو
جستجوگر ،نابودگر ،اشن ،آفرینشگر
حاکم ،جادوگر ،فرزانه ،دلقک

 -5-1نگاهي به داستان شوهر آهو خانم:

از روزی که هما برای خرید نان به مغاازۀ سایّد میاران سارابی میآیاد ،زنادگی آرام ایان مارد دینادار و
خانوادهدوست دگرگون میشود .هما که وجاهت خیرهکنندهای دارد ،به گفت خاود ساهطالقه و از خاناه
رانده است .سیّد میران در ارتو حسّی که آن را نوعدوستی میانگارد ،به یاری او میشاتابد و سارانجام او
را از خان حسین خان ضربی که میخواهد از هما وناوس هنرمنادی در رقاص بساازد ،خاار کناد و باه
خان خود مایآورد  .آهاو خاانم کاه در حسان نیّات شاوهرش تردیادی نادارد ،از مهماان خاود اساتقبال
میکند؛ امّا دیری نمیگذرد که رنگ واقعی ماجرا آشکار میگردد و سایّد میاران باه بهانا بساتن دهاان
بدگویان ،هما را به قد خود درمیآورد .به تدریج هما امتیاز و حقاوقی بایش از آهاو کساب میکناد و
بین دو هوو برخوردهایی روی میدهد که به زیان زن اوّل تمام میشاود .سایّد میاران کاه گاویی افساون
شده ،آهو را بیرحمانه کتک میزند و هم روابطش را با وی قط میکند و در زنادگی اار از هاوس و
لذت با هما غر میشود؛ دیگر به کار و کاسبیاش نمیرسد؛ ترز نمااز میکناد؛ هدیاههای گرانبهاا
برای معشوقش میخرد و در تمام این مدّت آهو ساکت و حسرتزده نظارهگر است.
سرانجام سیّد میران که در غیبت قهرآمی آهو و فرزندانش تقریباً هماهچی ش را از دسات داده اسات،
دکّان را به حرا مینهد و با گذاشتن سهمی برای آنان ،با هما به ا م سافری بیبازگشات راهای گااراژ
میشود .در این میان آهو که از ماجرا مطّل شده است ،یکباره از اوست انفعالیاش به درمیآید و خاود
را به گاراژ میرساند و شوهر را با فضیحت به خانه بازمیگرداند .سیّد میران که منتظار اسات هماا نیا باه
دنبال او به خانه بیاید ،خبردار میشود که او باا راننادهای  -کاه گویاا از ّشاا ساابقش باوده  -شاهر را
ترز کرده است .بدین ترتیب کاری که قل سیّد میران بارها حکم به انجامش داده  -بازگشت باه نا د
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آهو و فرزندانش  -امّا شقش به هما مان آن شده بود ،خودبهخود باه وقاوع میایونادد .آهاو کاه بارای
مدّتی به روستا رفته ،توسّط خورشید خبردار میشود که سیّد میران و هما در حال تارز خاناه و رفاتن از
کرمانشاه هستند .آهو با سر تی شگفت به کرمانشاه بازمیگردد و با شجا تی که از خود نشاان میدهاد،
به گاراژ میرود و سیدّ میران را که مبهوت از سخنان شجا ان آهوسات ،باه خاناه بازمیگرداناد .هماا باا
البرز  -همان اشن سینهچاز گذشته و رانندۀ فعلی  -تمامی دارایی بازمانده در چمادانها را برداشاته و
به تهران میرود.
 -5-1شخصيّتهاي داستان شوهر آهو خانم:

در این داستان سه شخصیّت اصلی هنرنمایی میکنند :سایّد میاران سارابی ،آهاو و هماا؛ باه نظار میرساد
دیگر شخصیّتهای داستان ،مکمّل این سه هستند و نقاش اارورشدهنادگی دارناد .قابال بیاان اسات باا
الشاعاع وجاود خاود
اینکه هما در مرک داستان قرار گرفته و تمامی وقاای تکاندهنادۀ داساتان را تحات ّ
میگیرد ،قهرمان داستان آهو و سیّد میران هستند.

 -2-5-1معرّفي شخصيّتهاي اصلي داستان شوهر آهو خانم:
الف :سيّد ميران سرابي:

در ابتدای داستان ،مردی متدیّن و نه متشرّع با روحیّهای کااری ،باوجادان و صامیمی و واجاد مسائولیّت
اجتما ی و تا حدّی با بینشی سیاسی و به دنبال ایشرفت مقام ،به خواننده معرّفی میشود ،امّا باا ورود هماا
به زندگیاش ،تغییر رویه میدهد و چهرۀ دیگری از او باه مخاطاب معرّفای میگاردد .او کاه در ابتادای
داستان ،شخصی در بنادِ خاناه و خاانواده اسات و تماام ساعی خاود را بارای حفاظ آراماش خاانوادهاش
معطوف میسازد ،با ورود هما تمامی آرامش را به دست خود برهم میزند.
ب :آهو:

«آهو خانم نمون واقعی زن ایرانی است :زنی ب رگوار کاه حانّ و حقاوقی نادارد و هماین سابب خاواری
اوست .تصویر واق گرایان افغانی ،بیمارگونی تصوّرات اغلب نویسندگان این دوره نسابت باه زن ایرانای
را برمال میکند» (میر ابدینی .)931 :1977 ،آهو نماد سنّت است که در برابر تجدّد هما قد لم میکناد
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و سعی در حفظ آرامش و بازگرداندن حنّ خود  -وجود سیّد میران  -به خود و خاانواده دارد .در برخای
از بخشها به جای جدل ابتدایی کاه باه ناوان راه چااره انتخااب کارده باود ،ساکوت میکناد؛ هماین
سکوت او نی برای خواننده گ نده است .اس از ورود هما به خاناهاش ،او باا دختارش – کاالرا  -و ساه
اسار خاود زناادگی میکناد و باااوجود درگیریهاای لفظاای کاه بااا هماا دارد ،سااعی در حفاظ همساار و
فرزندانش دارد .خفّت و خواری او توسّط سایّد میاران در چنادین بخاش داساتان اینقادر رقّات برانگیا
است که ناراحتی و دلآزردگی خواننده را از سیّد میران و مردانی آنچنانی دربر میگیرد )1(.سایّد میاران
برای رهایی از دست او حتّی از کتک زدنش هم دست نمیکشد و با بیرون انداختن او از خاناه خوانناده
را مبهوت این همه سنگدلی و قساوتقلب میسازد .آهو نماد چهرۀ زن ایرانای در زماان نویسانده اسات
که مطی امر مرد است .او بارای حفاظ خاانواده و فرزنادانش و بازگشات همسار باه ساوی خاود مجباور
میشود سکوت ایش بگیرد و با سکوت خاود تان باه تقادیر بدهاد و گااهی هام نتواناد ایان ساکوت را
تحمّل کند و ستی هجو گردد .در اایان داستان شخصیّت آهو تحوّلی را کاه بایاد در وجاودش رخ دهاد،
با حرکتی ناگهانی نشان میدهد و همسر اغفال شده و مدهوش خود را به خانه بازمیگرداند.
«آهویی که در برابر حادثهای که خان او را درنوردیاده باود؛ بغا

کارد؛ قهار کارد؛ ضاجه کارد؛ نااز کارد؛

مبهوت و منفعل شد؛ به جادو و جنبل و نی مشورتهای زنانه متوسّل شد ،به تدریج تبدیل به آهاویی میشاود کاه
محکمتر حرف میزند و حرفهای محکمتر نی میزند .جسورتر شاده اسات و در او ایان جساارت و باه خاود
آمدن ،در اایان داستان ،یکتنه ،استوار ،بیمشورت و با اطمینان به تحقّن مل خود ،میاران را باه کاشاان ماأنوس
بازمیگرداند» (اباذری و امیری.)71 :1911 ،

ج :هما :زنی زیبارو در نفوان جوانی است؛ تناوّعطلاب ،اررافااده و خودخاواه کاه در طای داساتان ،ایان
مسئله نمود مییابد که او به دنبال خوشگاذرانی و آزاد زیساتن اسات؛ آزادیای کاه او طلاب میکناد،
برابر باا آزادی ماردان اسات .زنای انحصاارطلب و حساود ،خسایس در شان و دمادمیم ا  .هماا زنای
کاولیزاده ،مطلّقااه ،بیسروسااامان ،بیریشااه ،ساارگردان در میاان اهاادافی بیاایااه و اساااس ،شااوهگر و
هوسباز و خانهبرانداز است که میتوان او را در تقابل با شخصیّت آهو ،نماد دنیای مدرنی ه دانست .ایان
زن کولی ،شهری شده؛ واجد روحیّاتی متجدّدانه ،زنی نوظهور در داستان معرّفی میگردد کاه از تماامی
ترفندهای خود برای بیقرارسازی سیّد میران بهره میبرد .وی از شوهر ساابنِ بادگمان و خشان خاود دو
فرزنااد دارد کااه حساارت دیدارشااان را دارد ،امّااا ساارانجام باارای رساایدن بااه امیااال سااودجویانه و
هوسبازانهاش ،حتّی از فکار کاردن باه فرزنادانش نیا دسات میکشاد و سایّد میاران را وادار باه کاو
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میسازد .وی ایش از آشنایی با سیّد میران در خان حسین خان ضربی سااکن باوده اسات و حساین خاان
در او هنرمندی بینظیر مییابد .این رقّا

شوهگر حتّی باوجود قول دادن به سیّد میران دست از رقاص

نمیکشد و اشقانه این حرفه را دوست دارد« .او میخواهد زن آزادی باشد و تحت تأثیر هار چیا ناو و
جدیدی است که میبیند و میشنود .با آغوش بااز کشاف حجااب را میااذیرد؛ زیارا کاه باا الیقاش
همخوانی دارد؛ کارها و رفتارهای او زنان اطرافش را به تعجّب وامیدارد و با ث میشود تاا دیگاران او
را دارای سالمت اخال ندانند» (کهدویی و شیروانی .)71 :1911 ،در فصل سوم با خصالتها و گذشات
هما آشنا میشویم :زنی بلهوس ،سرکش و «متجدّد»« .زنی که میخواهد از ایلهای کاه جامعاه و سانّتها
بر دورش تنیدهاند ،درآید؛ امّا به لل متعدّد گمراه میشاود .هماا در سراشایب ساقوب اخالقای باه دسات
مطربها میایوندد و رقّا

میشود» (میر ابدینی .)932 :1977 ،هما که به تساوی حقو زنان با ماردان

میاندیشد ،از اصالحات حکومت اشاتیبانی میکناد؛ امّاا ایان اصاالحات از وامال ساو دهندۀ هماای
بیفرهنگ و بیتجربه به گمراهی است .توصیف ذاب روحی او با تصویر دنیاای مبتاذلی کاه زمینهسااز
سقوب زن است ،همراه میشود و رمان افغانی را صاحب ا تباری اجتما ی میکند.
 -6-1بررسي و تحليل كهنالگوهاي شخصيّت «آهو خانم» مطابق با نظریة كهـنالگـویي
كارول پيرسون و هيو كي مار:

به نظر میرسد آهو در داستان با کهنالگوی یتایم و ساپس معصاوم باه خوانناده معرّفای میگاردد؛ البتّاه
کهنالگوی معصوم در وی قوّت بیشتری دارد و کهنالگوی یتیم نقش ارورش دهنادگی کهانالگاوی
معصوم را در وی ایفا میکند .او نا د خالاهاش با ر

شاده و ساختیهای بسایاری در زنادگی متحمّال

گردیده است؛ از همان کودکی و نوجوانی مشغول کار کردن است و اس از اینکه باه قاد سایّد میاران
سرابی درمیآید ،دوباره سختیها و ناگواریهای زندگی را درز میکناد؛ امّاا او زنای شاکیبا و صابور

است و امید خود را از دست نمیدهد« :آهو با اینکه در لحظ قد سالش شان ده ،یعنای کمتار از نصاف
مال شوهر بود ،از هوش و اختگی یک زن جاافتاده بهاره داشات؛ کارکشاته و ارتکاااو باود؛ ناان و انیار
خان شوهر غذای آسمانیاش بود .در و تخته را خدا به هم جور کرده بود؛ او هم دختر بیکس و کااری
بود که زیر سرارستی خاله و شوهرخالهاش از تیغ آفتاب تاا دیربااز شاب ،روزگاارش باه رناج و محنات
سپری میشد ...مونس دائمی دختر جوان ،دود کورکنندۀ هی م و گرمای خفهکنندۀ تناور یاا اجاا باود»
(افغانی.)33 :1911 ،
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میران اس از اینکه با همسر راهی شهر شد ،مال چندانی نداشت؛ ااس آهاو هام بایاد دسات باه کاار

میشد و «از خالهاش تشتی برای خمیر کردن و ساجی برای ناان اخاتن باه امانات گرفات و باه هار جاان
کندنی بود سر نبش چهارسو دکّانی لم کردند ...روزها هنگامیکه [میران] ای هی م یاا آرد ارزان خار
به سراب و سر راهها به ب گیری میرفت ،این زن مثل یک مرد در دکّان میماناد ،باا گوشاهای از ساربند
کردیاش جلوی دهان و بینی را میاوشاند؛ آستینها را تا آرنج باال میزد؛ نام خدا را باه زباان مایآورد
و مشغول به کاار میشاد .خاودش خمیار میکارد؛ خاودش چوناه میگرفات و خاودش نیا میاخات و
میفروخت» (همان .)33 :بعد از اینکه آهو کاالرا را بااردار شاد ،باه ده نا د خالاهاش برگشات و ساپس
دوباره با بازگشت به شهر ،زندگی را با میران در دست گرفت .میران در دکان نانوایی شریک شده باود؛
سپس لطف خدا شاملشان شد و میاران ناانوایی ب رگای در کمارکش خیاباان با ر

شاهر اجااره کارد.

کارش رونن گرفت و آهو اس از اینکه صاحبخانه شد ،باز هم گذشت سخت خود را فراموش نکارد و
برای اینکه درآمد مستقلّی داشاته باشاد ،شاروع باه گیوهباافی کارد .حضاور کهانالگاوی یتایم و ساپس

معصوم و اس از آن حاامی باه ترتیاب نشاان از بیاداری کهانالگوهاا در وجاود آهاو دارد« :اگار تجربا
گذشت آهو به حساب نمیآمد ،در حقیقت آنها از هیچ شروع کرده بودند» (همان.)33 :
حضور مداوم آهو در کنار سیّد میران مؤیّد بیداری کهنالگوی حاامی در اوسات .ااس از ورود هماا
به حریم زنادگی آهاو ،آهاو دسات از حمایات سایّد میاران برنداشات و غاذایی کاه خاود و بچّاههایش
میخوردند ،برای سیّد میران و هما هم میبرد .سیّد میرانی که با اارو بر فر سر آهو مایزد؛( )5او را زیار
مشت و لگد میگرفت؛ میخواست آب جوش بر سر آهو بری د؛( )9ابراز نفرت نسبت به آهاو میکارد

() 1

و میخواست آهو را به سبب تمایل خاطرش به هما طال دهد ،بار دیگر از حمایتهای روحای و ماالی
آهو بهرهمند میشود.

وقتیکه قاچا اارچ سیّد میران برمال میشود ،ایان آهوسات کاه باه او ااول میدهاد« :چاون حاس
کرده بود شوهرش در آن موق حسّاس در تنگنای بیاولی اسات ،یکباار آورده باود سای توماان و باار
دیگر هجده تومان به او داده بود» (همان)233 :؛ این حمایت دقیقاً در زمانی است کاه سایّد میاران قصاد
دارد او را طال دهد .حمایت آهو از فرزندانش هام در طایّ داساتان مشاهود اسات .حماایتش از دیگار
افراد مانند نقره ،صفیه بانو ،گل لی محمّد و همسایهها و مساتأجران ،حکایات از چهارۀ انساندوسات و
مهربان او دارد؛ حتّی در بعضی از مواق از هما هم جانبداری میکند.

()2
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آهو ،این زن درهم شکسته و آسیبدیدۀ داستان که متضارّر آسایبهای روحای  -روانای و جسامی
میشود ،با اینکه با تمام سختیهای زندگی که او را تحتالشّعاع قارار داده ،مواجاه اسات ،امّاا ساعی در
حفظ آرامش خانواده دارد و همین سبب میگردد کهنالگوی حامی را در وجود خود ارررنگ ساازد تاا
آرامش خانوادهاش را حفظ کند.
در کنار کهنالگوی حامی ،کهنالگوی اشن هم بیدار است .آهو شیفت همسر و فرزندان و خواهاان
آرامش خانه است ،به همین دلیل سعی دارد شن گذشته را به دل همسرش بازگرداند .او اس از مطارود
و متروز شدن از جانب سیّد میران در آرزوی توجهی از سوی همسر است )3(،امّا هماا چاون حجااب و
حائلی در این میانه قرار گرفته است .با آمدن غیرمترقّب هما به زندگی سیّد میاران ،کهانالگاوی جنگجاو

در وجود آهو بیدار میشود؛ آهوی ساکت ،آرام و محجوب با در خطر دیدن زنادگی خاود و باا دیادن
اینکه کس دیگری قصد دارد همسرش را از او بربایاد ،تبادیل باه زنای جنگجاو و ساتی هگر میشاود .باا
متالطم شدن زندگی آهو باا ورود هماا ،د اوا و مرافعاه ماابین او و هماا شادّت و حادّت میگیارد و در
بسیاری از بخشها ،این د وا و مرافعه چهرۀ دیگر آهو را نشان میدهد؛ امّا اگر در هنگام ایان جنجالهاا
سیّد میران حضور داشته باشد ،این مرافعه به نف هما به اایان میرسد .با اینکه غری ۀ جسمانی سایّد میاران
سبب ایروزی نسبی هما در این کشمکشها میشود ،امّا استقامت آهاو و ایگیاری راه مباارزه باا هماا در
جای خود بینظیر است.
آهو اس از ستی ههای بسیار با فهمیدن اینکاه دیگار در دل همسارش جاایی نادارد ،دسات از مباارزه

میکشد و «به معنای واقعی کلمه کاری به کار آن دو نداشت .سیّد میران ابتدا تصاوّر کارد زن با رگش
اس از آن مالقات کذایی و صحبتهای نامطلوبی که بیشک نمیتوانست قلبش را جریحهدار نکند ،باه
حساب خود قهر کرده است و این هم یکی از شیوهها و اداهاای معماول میاان زناان اسات ،بارای جلاب
شوهر؛ امّا مدّت زیادی در این اشتباه نماند .به تدریج که دقّت میکرد ،ای میبرد که در کاار آهاو هایچ
نقشه یا نیّتی نیست» (همان.)239 :
خبر رفتن سیّد میران و هما به گاراژ برای سکونت در تهران از طرین خورشید به آهو میرساد و آهاو

«با گامهای بلند و چهرۀ حنطلب که هم سوز و گدازهای دل رنجدیاده و روح خاواری کشایدهاش را
در خود نقش کرده بود ،یَسَل کشان ایش رفت و در دو قدمی ن دیک او ایستاد .ار چادرش را باا دسات
به کمار گرفتاه و سارتااای وجاودش در ا م و ارادهای جوشاان متشانّج باود .آنجاا ااس از آنکاه چناد
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لحظهای در سکوت مطلن ،سکوت مطلقی که کارگرتر از دشن بدترین ناس اها بود ،در چشم مارد خیاره
شد ،به صدای بلند و سرکشی که بیا تناترین رهگذر خیابان را متوقّف میکرد ،بار وی خروشاید...آهو
این را گفت و با قطعیّت کوبندهای که قویترین ارادهها را منکوب میکرد ،به سوی مارد خاود شاتافت.
سیّد میران که از حیارت غاافلگیری و بیشتار از آن ،تارس از آبروریا ی ،خاون در ر هاایش منجماد
گشته بود ،خودبهخود به طرف او جلب شد .وقتیکه زن یقهاش را گرفت و مثال یاک بچا خطاکاار باه
سمت درشکه کشانید ،افکارش در چنان گردابی از دودلی و سارگردانی دسات و ااا مایزد کاه قادرت
کوچکترین مقاومت یا حتّی اندیشه از وی سلب شده بود» (همان .)133-132 :این کنش ناگهانی آهاو
برای حفظ زندگی خود و برگرداندن همسر به خانه که با موفّقیّت روبهرو میگردد ،مؤیّاد حضاور تاومم
کهنالگوهای نابودگر ،اشن و جنگجو اسات کاه باه تکامال شخصایّت آهاو یااری میرسااند .حضاور
کهنالگوی جستجوگر همراه با این کهنالگوها بعد از آمدن هماا حاس میشاود؛ آهاو باه دنباال راهای
برای بازگرداندن همسر است و هم راهها را از جمله جادو و د ا ایش میگیرد .او به دنباال راهای بارای
تحوّل روحی و فکری همسرش است و این جستجو برای رهایی از حضور هما صورت میگیرد.
 -7-1بررسي و تحليل سفر قهرماني در رمان شوهر آهو خانم:

در این رمان سه شخصیّت اصلی در سهگوش یک مثلّث شقی قرار میگیرناد؛ ابتادا شان میاان آهاو و
سیّد میران؛ سپس شن میان هما و سیّد میران و باار دیگار ااس از رفاتن هماا باا البارز باه تهاران باه نظار
میرسد شن میان سیّد میران و آهو شاعلهور خواهاد شاد و آنهاا بارای زنادگی دوبااره خاود را آمااده
میسازند .تمام کنشهایی که در داستان مشهود است ،برای مثلّث زیر رخ میدهد:
نمودار مثلّث كنشي شخصيّتهاي اصلي شوهر آهو خانم

سیّد میران سرابی
آهو

هما

هرچند موتیف شن بر این رمان سایه افکنده ،نمیتاوان درونمایا اجتماا ی داساتان را نادیاده گرفات.
خاصای باه خاود اختصاا
ّ
بحث روانشناسی نی در این رماان جایگااه

داده اسات .در ایان رماان سافر

قهرمانی شخصیّت را میتوان برای هر سه شخصیّت اصلی در نظر گرفت؛ زیرا در هار ساه نفار تحاوّالتی
در اندیشه و باور و روح صورت میاذیرد؛ همای کولی تبدیل باه زنای شاهری ،هوسبااز و خانهبراناداز
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میشود و ساعی در حفاظ اناهگااهی کاه بارای آزادی و رهاایی از انحصاار باه دسات آورده میکناد و
میخواهد در مبارزهای که شاروع شاده ،خاود ایاروز میادان باشاد؛ از ساوی دیگار سایّد میاران متادیّن،
خانوادهدوست و آرام در راه شن هما دست از دین و ماذهب و خاانواده و آبارو کشایده و تنهاا و تنهاا
شن هما برایش حائ اهمّیّت است .از همه بیشتر ،تحاوّل در آهاو توجّاه خوانناده را باه خاود معطاوف
میسازد .زنی آرام ،محجوب و ساکت وارد میدانی میشاود کاه هما زنادگی او را تهدیاد میکناد؛ از
سویی همسرش از او رمیده شده و در دام شن و هوس گرفتار گشته است ،از ساوی دیگار خاناهاش در
حال نابودی و ویرانای اسات .حقارتهاایی کاه وجاودش را در برگرفتاه ،باه ایان تحاوّل دامان میزناد.
بیشتر از دو تنِ دیگر فرایند تفرّد را میتوان در شخصیّت آهو مشااهده نماود .باه نظار میرساد قهرماان
اصلی داستان ،آهو خانم است تا سیّد میران.
 -2-7-1آماده شدن براي سفر اسطورهاي:

آهو زنی ساده و آرام و دربند خاانواده اسات کاه تماامی تاالش خاود را معطاوف باه حفاظ آراماش در
زندگیاش ساخته است؛ امّا آنچه سبب میشاود او از اوسات خاود خاار شاود و ااای در سافر قهرماانی
بگذارد و تالش کند مان خوشبختی و آرامش را از سر راه بردارد ،تلنگری است کاه باا ورود هماا باه او
وارد میشود .او وقتی حضور هما را به نوان «هوو» درمییاباد ،درز میکناد کاه بایاد خاود را آماادۀ
ستی ی کند که چندان هم به موفّقیّت خود امیدوار نیست.
سیّد میران به قصد یاری به زنی که فکر میکند به او ظلام شاده و رهاایی آن زن از ماوقعیّتی کاه در
آن قرار گرفته است ،اا ایش میگذارد و آهو را نی با خود همراه میسازد؛ غافل از اینکه با این کماک،
توفانی به زندگی آهو وارد میشود .سیّد میران هما را مهمان چندروزه معرّفی میکند و آهاو نیا باه ایان
مسئله تن در میدهد که مهمان را به خانه بپذیرد .با ماروری بار رخادادهای داساتان میتاوان آغااز سافر
قهرمانی آهو را دریافت؛ ایرفتهای زیر مؤیّد این مطلبند:
حادثة  :2آهو برای اندوه و غصّههای هما با او همدردی میکند و حتّی او را «خواهر» میخواناد )7(.هماا
در اینجا چهرۀ مثبتی از خود نشاان میدهاد؛ در کارهاا باه آهاو کماک میکناد و ساعی میکناد در دل
بچّههای سیّد میران جا باز کند (همان.)133 :
حادثة  :1آهو از سهطالقه شدن هما باخبر میشود و بر او دل میسوزاند (همان.)511 :
حادثة  :9هما  12روز در خان سیّد میران میماند و آهو باودنِ او را در خاناهاش بیمعناا میداناد و آرزو
میکناد هرچااه زودتاار خاانوادهاش بیاینااد و او را ببرنااد (هماان .)513 :بعااد از مادّتی گیارۀ ساار همااا در
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اتا خواب سیّد میران دیده میشود و شک و تردید آهو نسبت به هما بیشتر میشود؛ ایان مسائله سابب
میشود آهو بعد از آن بیشتر مراقب حرکات و سکنات هما و سیّد میران باشد (همان.)513 :
حادثة  :5آهو از بیژن ارسوجو میکند و متوجّه میشود هما از او رو میگیرد ،نه از سیّد میاران و هماین
سبب میگردد هم او و هم بیژن کوچک به احساس و رابط غیر ادی باین سایّد میاران و هماا اای ببرناد
(همان .)557-553 :آهو به در خان همسار ساابن هماا مایرود و ملاوس ،خواهرشاوهر ساابن هماا ،هما
حقاین زندگی هما را به آهو میگوید (همان .)593-553 :آهو به خانه آماده و خواهاان رفاتن هماسات.
سیّد میران در مقابل این حرف سکوت میکناد .آهاو تنهاا راه چااره را ایان میداناد تاا از بخشاندگی و
ا تمادش به سیّد میران در ن د هما بگوید تا تذکّری به هما داده باشد (همان.)519 :
حادثة  :5آهو میخواهد غذای هما را جداگاناه باه اتااقش بفرساتد ،امّاا باا ا تارا

سایّد میاران مواجاه

میشود (همان.)511-513 :
حادثة  :6سرانجام اوّلین چالش زندگی آهو رخ میدهد :سیّد میاران باه قصاد صایغه ،هماا را باه محضار
میبرد؛ امّا او را قد میکند (همان.)522 :
اوّلین تنش به وجود میآید و کهنالگوی معصوم آهو در قالب کهنالگوی جنگجاو خاود را آماادۀ
مبارزۀ تنبهتن با سرنوشت میسازد .در اینجاست که سفر اسطورهای آهو آغااز میشاود .ایان رخادادها
همگی ناظر بر مقدّمات سفر آهوست.
 -1-7-1آغاز سفر اسطورهاي:

آهو با بیدارسازی کهنالگوی جنگجو ،حضور کهنالگوی اشن را نی نشاان میدهاد .او میخواهاد باا
تمام وجود از خود و حقوقش که نادیده گرفته شاده اسات ،دفااع کناد .رویادادهایی کاه نشاان از سافر
شخصیّتی آهو و ایجاد انقالب درونی اوست ،در زیر نشان داده میشود:
كنش  :2اوّلین کنش او قفل کردن درِ اتا هما و به انتظار نشساتن بارای بازگشات سایّد میاران و هماا از
مسجد است (همان.)523 :
كنش  :1آهو با شنیدن قد به جای صیغ هما در چالش افسردگی و غم میافتد:

«ضربهای که بر روح او وارد آمده بود ،فو طاقتش بود؛ نه نیروی شاخ و شاانه کشایدن و جنجاال باه ااا
کردن داشت ،نه توان گریه و زاری .بیآنکه در بیرون اتا دیده شاود ،ماشاینوار تنا خاود را از ایانور
اتا به آنور میکشانید و مانند بیماران برای آوردن سفرۀ نان و کاوزۀ آب مینشسات و برمایخاسات».
(همان)533-532 :
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كنش  :9سیّد میران اس از سه روز به ن د آهوی دلشکسته میآید و با گریا او مواجاه میشاود (هماان:
 ،)573-531از این به بعد آهو سعی دارد همسر را به سوی خاود و فرزنادانش بازگرداناد (کهانالگاوی
جستجوگر در جستجوی راهی برای برگرداندن سیّد میران به زندگی ساابن اسات) .آهاو هماراه باا بیادار
کردن کهانالگاوی جنگجاو در وجاود خاود در جساتجوی کهانالگوهاای مکمّال و ارورشدهناده در
شخصیّت رو به اویایی خود است؛ به همین دلیل:
 کربالیی بّاس را به ن د سیّد میران و خاله بیگم را به ن د هما میفرستد تا این دو از هم جدا شاوند کاهبا بنبست مواجه میشود (همان.)571 :
 میرزا نبی را که دوست و همکار صمیمی سیّد میران است ،واسط طال میکند (همان.)513 : با شنیدن هذیانهای هما ،دلش نسبت باه او صااف میشاود؛ ولای ایان دوساتی اایادار نیسات (هماان:.)533
 خبر بدنامی هما را از ننه اصغر  -اادوی حمّام  -میشنود و به سیّد میران میگوید (همان.)932-532 : اوّلین د وای جنجالی هما و آهو رخ میدهد و سیّد میران جانب هما را میگیرد و آهو را زیر سایلی ولگد و مشت میگیرد و با اارو بر فر سر آهو میزند (همان.)912-911 :
 آهو گروه نوازندگان را به خانه د وت میکند و در این میاان هماا باا داریاوش  -اسار صافیه خاانم -میرقصد و این آغاز جنجالی دیگر در خانه است (همان.)931-923 :
 آهو به کمک سیّد میران کس داریوش را که ن د هماسات ،مییاباد؛ ولای هماا باا چربزباانی سایّدمیران را قان میسازد (همان.)919-972 :
 آهو دوباره راه تسلیم به سرنوشت در اایش میگیارد و ساعی در حفاظ آراماش خاود و بیا تناایی باهشن بین هما و سیّد میران دارد (همان.)111 :
 آهو سعی میکند از آرایش و اوشش هما تقلید کناد کاه باا تمساخر همسار ،هماا و حتّای فرزنادانشمواجه میشود و چی ی ج افسردگی برای او در برندارد (همان.)131-121 :
 آهو به واسط خورشید با سیّد میران به سخن مینشیند و از او میخواهد هما را ترز کند؛ امّاا باا ابارازتنفّر و ان جار سیّد میران نسبت به خود روبهرو میگردد و باار دیگار افساردگی آهاو رقام میخاورد و او
شکست در شن را میاذیرد (همان.)171-137 :
 آهو برای برگشت همسر به ن دش دست به جاادو و جمبال مایزناد کاه بیتاأثیر اسات (هماان-171 :.)173
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 آهو از همهچی بریده و دیگر کاری به سیّد میران و هما ندارد و این بیا تنایی از چشم سیّد میران هامبه دور نمیماند (همان.)239-235 :
 سیّد میران ن د آهو در مورد هما درد و دل میکند و ا تراف میکند که از ولخرجیهای هما باه ساتوهآمده و نسبت به او بدگمان است (همان.)259-251 :
 صبوری سیّد میران بودن ،برای آهو نویدی دربر دارد و سرانجام صحن اروتیکی بین سیّد میاران و آهاوصورت میگیرد (همان.)222 :
 د وایی بین هما و آهو درمیگیرد؛ هماا باه کاالرا تهمات رابطاه داشاتن باا اسار کوچاک فار خاانمیزند؛ سیّد میران میخواهد آب جوش بر سر آهو بری د که هما ممانعت میکند .سیّد میاران آهاو را از
خانه بیرون میاندازد و سپس تصمیم به طال دادن او میگیرد (همان.)275-235 :
 هنگام دستگیر شدن سیّد میران به خاطر قاچا  ،با اینکه سیّد میران قصد طاال آهاو را داشاته ،آهاو ازوی حمایت مالی میکند (همان.)233 :
 آهو بار دیگر در تفریح دستهجمعی خانواده و رفتن به باا باه حرفهاای سایّد میاران و ا تاراف او باهشن هما گوش میدهد و ایشنهاد شش روز ترز هما را به سیّد میران میدهد تا محبّات هماا نسابت باه
میران سنجیده شود (همان.)395-311 :
 آهو با شنیدن نامحرم بودن هما به سیّد میران و ماندن هما در خانا سایّد میاران دوبااره جنجاالی باه راهمیاندازد؛ امّا سیّد میران دوباره هما را به خانه برمیگرداند (همان.)335-313 :
 آهو تصمیم میگیرد دیگر کاری با سیّد میران و هما نداشته باشد (همان.)332 : آهو ماجرا خواستگاری الماس ،اسر گنجی خان بنکدار ،از کالرا را با سیّد میاران در میاان میگاذارد؛امّا سیّد میران با فهمیدن این مسئله که الماس خواهان هماسات ،ااساخ منفای میدهاد و مااجرای ازدوا
کالرا منتفی میشود (همان.)711-333 :
 آهو سادهلوحانه ه ین سفر سیّد میران و هما را به قم میدهد (همان.)759 : آهو اس از اتّفاقات بدی که برای سیّد میران رخ میدهد (کچو نامی دخل ده روز ناانوایی را مایدزددو فرار میکند؛ مالیّ زیادی برای سیّد میران مینویسند؛ نان نانوایی را وزن میکنند و دکان سیّد میران باه
دلیل کمفروشی به حرا گذاشته میشود) ن د میرزا نبی از بیا تناایی سایّد میاران باه او و بچّاهها گالیاه
میکند و امیدوار است میرزا نبی ،سیّد میران را ارشاد کند (همان.)777-773 :
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 د وای دیگری بین آهو و هما بر سر افشای طلسم در اتا هما درمیگیرد و آهو به ایشانهاد میارزا نبایبا بچّهها به سراب میرود (همان.)719 :
تمامی این کنشها و حاالت مبیّن این است که دگرگونی در شخصایّت آهاو آماادگی اباراز و افشاا
دارد .این اتّفاق ات و رویدادها حاکی از سفر درونی و روحی آهو است .اس از آشاکار شادن شخصایّت
دوم آهو که در مقام دفاع از زندگی خود بروز میکند ،او آمادۀ یک تلنگر است تا با تماام وجاود خاود
را نشان دهد و سرانجام این مسائله رخ میدهاد .هماین تلنگار روحای میتواناد شاروع تحاوّل و انقاالب
درونی آهو باشد که این دگرگونی شخصیّتی رخ میدهد.
 -9-7-1بازگشت از سفر:

اس از تمامی این رویدادها و با رفتن آهو به سراب ،در حقیقت خواننده انتظار دارد که تا حدّی آهاو باه
این اتّفا

ادت کرده باشد و اگر سیّد میران و هما از کرمانشاه بروند ،آهو واکنشی نشان ندهد ،امّا اس

از رویدادها ،آهو در سراب سعی در بازیافتن آرامشی دارد که از دست داده است؛ این باار بایاد تغییاری
اساسی در او رخ دهد؛ این تغییر را با مطّل شدن او از رفتن سیّد میاران و هماا باه گااراژ باه قصاد تارز
کرمانشاه و سکونت در تهران میتوان دید .خورشید به آهو خبر میدهد که سیّد میران و هماا باا فاروش
خانه قصد رفتن به تهران دارند .آهو سراسیمه و با سر تی شگفت از سراب به کرمانشاه میآید؛ باه خاناه
میرود و با نام سراسر ندامت و اشایمانی سایّد میاران مواجاه میشاود .وی باا سار ت باه سامت گااراژ

میرود و «با گامهای بلند و چهارۀ حنطلاب کاه هما ساوز و گادازهای دل رنجدیاده و روح خاواری
کشیدهاش را در خود نقش کارده باود ،ی ََسال کشاان اایش رفات و در دو قادمی ن دیاک او ایساتاد .اار
چادرش را با دست به کمر گرفته و سرتااای وجودش در م و ارادهای جوشان متشانّج باود .آنجاا ااس
از آنکه چند لحظهای در سکوت مطلن ،سکوت مطلقی که کاارگرتر از دشان بادترین ناسا اها باود ،در
چشم مرد خیره شد ،به صدای بلند و سرکشی که بیا تناترین رهگذر خیابان را متوقّف میکارد ،بار وی
خروشید( »...همان.)133-132 :
این کنش ناگهانی آهو برای حفظ زن دگی خاود و برگردانادن همسار باه خاناه کاه باا موفّقیّات روباهرو
میشود ،بیانگر حضور تومم کهنالگوهای نابودگر ،اشن و جنگجو اسات کاه باه دگرگاونی شخصایّت
آهو منجر میشود .آهاو باا ایان تغییار ناگهاانی از سافر طاوالنی باازمیگردد و باا حفاظ خاانوادهاش در
حقیقت ارمغانی برای دیگر ا ضا دارد .این کنش غیرمنتظرۀ او برای سیّد میران هام تاازگی دارد و نشاان
از تحوّلی جیب در وجود آهوست:
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«[آهو] با قطعیّت کوبندهای که قویترین ارادهها را منکوب میکارد ،باه ساوی مارد خاود شاتافت .سایّد
میران که از حیرت غافلگیری و بیشتر از آن ،تارس از آبروریا ی ،خاون در ر هاایش منجماد گشاته
بود ،خودبهخود به طرف او جلب شد .وقتیکه زن یقهاش را گرفت و مثل یک بچّا خطاکاار باه سامت
درشااکه کشااانید ،افکااارش در چنااان گرداباای از دودلاای و ساارگردانی دساات و اااا ماایزد کااه قاادرت
کوچکترین مقاومت یا حتّی اندیشه از وی سالب شاده باود .باه االوه حقانیّات حارف زن و موقعیّات
نامناسب آن رهگذر به او چنین اجازهای نمیداد .با این غلیان خشام و سرکشای و طغیاان ارادهای کاه او
در زن ب رگش میدید ،فی الواق به نظر میآمد که نقش مساافرت عجالة میبایاد باطال شاناخته شاود...
وقتیکه میخواست ااا روی رکااب درشاکه بگاذارد ،سارش را برگرداناد تاا حرفای ب ناد ،آهاو مانناد
فرّاشهای حرفنشنو و بیمنطن هد سابن ،او را به داخل درشکه راند و خاود اهلاویش نشسات .آهاو و
این همه صالبت مردانه ،جیب بود!» (همان)133 :
بار دیگر ا ترا

سیّد میران به این انقالب درونی آهو و ااسخ کوبندۀ آهو باه او ،نشاان از بازگشات

از سفری طوالنی درون به برون آهو دارد .آهو باا تحاوّلی درونای ساعی میکناد حقّای کاه از او تضایی
شده ،به خود بازگرداند و این را حنّ خود میداند که سیّد میران به خاناه باازگردد و آرامشای کاه سالب
شده است دوباره به خانه آورده شود:

«قبل از آنکه [سیّد میران] داخل اتا شود ،برگ شت و روی سنگ خاارای ایاوان کاه در اثار آفتااب روز
هنوز گرم بود ،نشست و با لبخند افسرده و تمسخر باری که در ین حال نشاان ا تارا

او باود ،گفات:

"تو که اینقدر کولی و دردو نبودی!" آهاو باا هماان غلیاان خشام و احسااس باه او ااساخ داد" :کاولی
نبودم؛ امّا از این به بعد خواهم بود .دردو نبودم ،تنهام به تنا آن سالیطه خاورد .اگار حااال یاا یاک دقیقا
دیگر قدم نامیمونش به آستان این داالن رسید ،من میدانم و انتقام هفت سال مصیبتها و زجرها کاه بار

سرم آوردید .برای بچّههای من چه خوابی بود که دیده بودی؟! دستت درد نکند میران!"» (همان)137 :

اس از باخبر شدن از رفتن هما با البرز و بردن تمامی اول و اسباب سیّد میاران باا خاود ،ایان تحاوّل آهاو
نتیجه میدهد و دوباره زنادگی آرامای کاه قبال از ورود هماا باه آن خاناه وجاود داشات ،از سار گرفتاه
میشود .سفر قهرمانی و تحوّل درونی آهو نتیجاهای باه دنباال دارد؛ بازگشات همسار باه آغاوش آهاو و
فرزندانش:

«آهو خانم نمیدانست بخندد یا بگرید ،بیشک گوشش وضای نمیشانید؛ در صادای شاوهرش اگرناه
هنوز محبّت ،بلکه انس دیرین مو میزد» (همان.)111 :
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 -8-1نتيجهگيري:

به نظر میرسد در رمان شوهر آهو خانم میتوان ناصر و مؤلّفاههای روانشناسای یوناگ را دریافات .از
مهمترین نظریّات یونگ ،تحلیلی مبتنی بار برجستهساازی ناخودآگااه جمعای و کهنالگوهاسات .بعادها
کاارول .اس.ایرساون و هیااو .کای.مااار در بساط ایاان نظریّاه کوشاایدند و بار مبنااای آن ،کهانالگوهااای
دوازدهگان خود را مبنای سفر قهرمانی قرار دادند و سفر مخااطرهآمی قهرماانی را در ساه مرحلا (آمااده
شدن برای سفر ،آغاز سفر اسطورهای و بازگشت از سفر) در گرو هدایت و ارشاد اروتوتیا هاای خاود

در وجود بشر در جهت روند فرایند تفرّد معرّفی نمودند .با توجّه باه سافر قهرماانی در رماان شاوهر آهاو
خانم میتوان به نتایج زیر دست یافت:
 -1در رمان شوهر آهو خانم این روند با حضور کهنالگوها به وضوح دیده میشود.
 -5افغانی کوشیده است تا با حیط روانشناسی میقی که بارای رماان خاود انتخااب کارده ،کنشهاای
شخصیّتهای خود را در تناسب و سنخیت شخصیّتی آنان هدایت نماید و سیر سفر قهرمانی را مطاابن باا
مبانی فکری یونگ و خوانش ایرسون دنبال کند.
 -9مطابن با نظری حضور کهنالگوهای بیداری قهرمان درون ،سعی نویسنده بر این معطوف کرده است
که هر شخصیّت حاضر در داستان – چه به صورت اررنگ یا کمرنگ – بناا بار جاوهره و ماهیّات خاود
کنش و ملکرد خود را در جهت سیر تفرّد نشان دهاد و در طای ایان داساتان سایر تحاوّل شخصایّت در
افراد داستان به خصو

شخصیّت اصلی ،آهو خانم ،مشهود است.

 -1سفری که آهو در طی داستان در فکر و ذهن و مل خود برای تکامل شخصیّت دارد ،شاکل دهنادۀ
کهنالگوهاست .دوازده کهنالگوی ایرسون و هیو کی مار در این سفر فردیّت یابی ،نقش بسایار مهمّای
ایفا میکنند؛ افراد مکمّل رشد آهو  -سیّد میران و هما  -نی با تجلّی کهنالگوها ،خود را در ایان فرایناد
دخیل مینمایند.
 -2دیگر شخصیّتها (از جمله هماا) در مراحلای از ایان سافر وارد میشاوند و تاالش بارای رسایدن باه
مقصدی برای رسیدن به اهداف شخصی خود دارند .کنشها و واکنشهای ایاای سایّد میاران و هماا باه
صورت ناخودآگاه همگی نقش ارورشدهندگی را برای رشاد و تکامال شخصایّتی آهاوی زجرکشایدۀ
داستان به دنبال دارند.
 -3با تحلیل در این راستا ،این نتیجه حاصل میگردد که باوجود چالشهاا و تلاههای اساطورهای فاراوان
از جمله افسردگی و غم و ح ن مین آهو در طیّ داستان و حقارتهاا و ماذلّتهایی کاه او را تاا اایاان
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داستان رها نمیسازد ،نویسنده سعی در نشان دادن رشد شخصیّتی وی دارد که با بروز کهانالگوهاا ایان
مسئله نمود مییابد.
 -7خار از محتوای اجتماا ی و ادبای ایان رماان کاه باا بحثهاای روانشناسای و انسانشناسای ادغاام
گردیده است ،رویکرد روانشناساان اثار میتواناد افکاار نویسانده را نیا نسابت باه مساائل و معضاالت
اجتما ی زنان نشان دهد.
این اژوهش نشان میدهد میتوان با بهرهگیری از کهنالگوهای شخصیّتی و توجّاه باه سافر قهرماانی
به تحلیل و تفسیر متون ادبی ارداخت و مفاهیم اصلی مکنون در آنها را آشکار و واضح ساخت .باه نظار
میرسد این اژوهش در این چارچوب مفهومی میتواند رهنمون تحلیل کهنالگوهای بیاداری قهرماناان
درون و سفر قهرمانی در جهت دستیابی به تفرّد بشری در سایر رمانهای معاصر باشد.
پينوشتها:
(« )1وقتی شوهرش با آرامش ببری که به سوی شکارش میرود ،بدون شتاب و خشونت ظاهری به او ن دیک شاد و ماچ
دستش را گرفت ،آن را به زمین گذاشت .به ارادۀ خود با وی به ایوان و از آنجا به اتا رفت تا ببیند میخواهاد چکاارش
کند؟ به داخل اتا که رسیدند بدون هرگونه مقدّمه یا مالحظه و اروا و با غضب هرچه تمامتر باران مشت و لگد و سایلی
بر سر زن بیچاره باریدن گرفت» (افغانی.)912 :1911 ،
(« )5سیّد میران چون دیوانهها چشمش به گردش افتاد .ردیف دندانهای اریهاش تلانتلان در دهاانش باه صادا درآماد.
سرش در جستجوی چی ی به چ

و راست گشت .در اشت شیش  ،در چشمش به چی ی خورد و آن ااروی دسته شکسته

و به دردنخوری بود که از دکّان آورده بودند و از چندی ایش همچنان در ایوان گذاشته بود؛ گویا مطلوب خاود را یافتاه
بود ...روی سر زن که رسید ،چوبدست سنگین را به هوا برد و مثل آنکه بر اشم بکوبد ،بیمحابا بر فارقش فارود آورد»
(همان.)911 :
(« )9سیّد میران ببرآسا به طرفش یورش برد .میان او و زن بینوا سماور ب ر

مسوار حائل بود که آهو قاوریاش را زماین

گذاشت .مرد جنونزده بیآنکه به اقبت هراسناز مل خود بیندیشد ،سماور را که آب آن هنوز از جوشیدن نیفتاده بود
از دودستهاش گرفت و روی سر برافراشت ...سیّد میران با دستهای برافراشته و لرزان یکلحظه مردّد ماند؛ به الوه همان
موق هما سراسیمه خود را به میان انداخت و به تخت سینهاش کوفت» (همان.)237 :
(« )1از تو بدم میآید ،همین .مجبورم میکنی آنچه در دل دارم رز و راست بگویم .آهو ،تنها بر سر بد آمدن نیست ،از
تو خوف جانی دارم؛ از تو وحشت میکنم؛ مثل اینکه موی گر

بر تن داری؛ هر وقت چشامم باه چشامت میخاورد،

مورمورم میشود .از بچّههایم نه بریدهام و نه میتوانم ببرم؛ امّا از آنها هم همینقدر که خون تو را در بدن دارند ،بی ارم.
این حقیقت آن چی ی است که من احساس میکنم؛ دلم از تو سیاه شده است» (همان.)179 :
( )2زمانی که سیّد میران در مورد رفتار غیراخالقی هما از آهاو میارساد ،آهاو در ااساخ میگویاد« :مان ...مان ...آخار
نمیتوان م درو بگویم ...خیلی گوش به زنگ بودهام؛ بلکه بتوانم چی ی از او ببینم یا بشنوم؛ امّا برای خاطر خادا بگاویم،

 /111فصلنام ادبیّات داستانی ،سال دوّم ،شمارۀ  ،2زمستان 1935
هرگ  ،هرگ  .این آن چی ی است که من میدانم .خدایا بنده شناس تو هستی؛ امّاا باه سار شااهدی کاه باا هما بادیها و
نارواییهایی که این زن در حنّ من کرده و باز هم میکند ،غیر از این چی ی اشت سرش نگفتهام یاا اگار گفتاهام و یاادم
نیست ،توبه میکنم» (همان.)213 :
(« )3هیچ کلمه و جملهای قادر نیست حال زن جفا کشیده و خواری دیده را در آن لحظ گرانبها به توصیف درآورد .باا
یک لفظ معنیدار شوهر که در ین حال ایام امید و شادمانی بود ،رستاخی ی از شن و احساس در قلبش به اا شد .سستی
و لختی ترسآوری که به سر حدّ مر

سکرآور و گوارا بود ،بر ارکان اراده و وجودش رخنه ایدا کرد ...و آهو نی همین

را میخواست» (همان.)221 :
([ )7خطاب آهو به هما]« :حن داری خواهر ،حن داری؛ امّا چرا باید غصه به خودت راه بدهی؟ جوان نیساتی کاه هساتی؛
خوشگل و خوشصحبت نیستی که هستی .از یک زن شایسته و به تمام معنی قابل چه چیا ی کام داری؟ الحمادی هایچ»
(همان.)513 :
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