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 آهو خانمشوهر رمان در  شخصيّتبررسي تكامل 

 2هاي بيداري قهرمان درونالگوكهن با تكيه بر

 1سولماز مظفري
 س دانشگاه آزاد اسالمی واحد سما، شیرازفارسی و مدرّ  اتادبیّ ی زبان ودکتر

 9فرهاد كاكه رش

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهاباد یفارس ادبیّات زبان و گروه استادیار

 چكيده:
اساس آرای یونگ بناا شاده  است که بر شناختیرواننقد ادبی و مبتنی بر نقد  نوینهای نظریّهالگویی از کهننقد 

ذهان شاا ر و  توسّط هاآنهای یک اثر، چگونگی جذب الگوکهنن نوع نقد، ضمن مطالعه و بررسی است. در ای

بشر در زندگی اسات و در ناخودآگااه  مکرّرهای که محصول تجربه الگوکهن. شودمینشان داده  ۀ این اثرنویسند

ایان مطالعاات،  یا بار اا. ستا گرفتهوی به ودیعه نهاده شده، از زوایا و ابعاد گوناگون مورد بررسی و تحلیل قرار 

رها در زندگی هر فارد الگوکهنبا تکیه بر حضور  فردیّتیای ؤرای رسیدن به کمال و رسفر قهرمانی ب اسات.  میساّ
یی با تکیاه بار مباانی الگوکهناز منظر نقد  افغانی  لی محمّد  نوشت شوهر آهو خانمهدف این مقاله، بررسی رمان 

 بیداری قهرمانان درون است.  گاندوازدههای الگوکهن  اای مار بر.کی .ن و هیوایرسو اس. .فکری کارول

هاای داساتانی نیا  شخصیّتد نها، نشان دهالگوکهنتا ضمن آشنایی اجمالی با این  اندهدرکتالش  گاننگارند 

د. نتایج ایان تحقیان نشاان و سفر قهرمانی را ایش گیرن نهندگام  تفرّددر فرایند  توانندمیها الگوکهناین  تجلّیبا 
 نظریّاات بار اایا خاود،  یختشاناروانهاست و به دلیل رویکرد الگوکهنسرشار از  شوهر آهو خانمرمان  دهدمی

هاای شخصایّتو دیگار  گیاردمی را در اایش تفرّد، روند الگوکهن 7با حلول آهو یی قابل تحلیل است. الگوکهن

 برای او دارند. شرّفتدهندگی را در مسیر داستان نقش ارورش

 .افغانی  لی محمّد، شوهر آهو خانمرمان ، شخصیّت سفر قهرمانی، الگوکهنیی، الگوکهننقد  :هايدواژهكل
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 :مهمقدّ -2

ای اجتماا ی اسات و نویسانده ،معاصار نویسداساتان( ش. در کرمانشاه 1931)متولّد  افغانی  لی محمّد

فروشاانه، گوهاای طاوالنی و فضالواروااست. گفت نوزدهم ۀطوالنی سد هایرماناو یادآور  هایرمان

از فیلساوفان و مشااهیر  قولنقالغربای،  هایافسانهاز اساطیر و  گیریبهرهفراوان،  استفاده از تمثیل به حدّ

ت اجتماا ی در سایر حاواد  تحاوّالباه  توجّاه، در کناار ساوادبیی و هاای  اامّشخصیّتجهان از زبان 

برخی از آثار وی  بارتناد های بارز آثار اوست. آداب و رسوم مردم از جمله ویژگی داستان و آشنایی با

 رناج هاایبافته ،(1933) سیندخت ،(1922) بهشته ۀمیو شلغم ،(1912) سوقره ۀشادکامان در هایرماناز: 

، (1977) ااروین دختردایای ،(1977) دخترم خداحافظ ،(1975) زاربوته ،(1931) بکتاش دکتر ،(1931)

مجمو اه و  )منتشار نشاده( صاوفی صاحنه و دزد کنگااور ،)منتشار نشاده( دنیای ادران و دنیای فرزندان

 .(1973) محکوم به ا دام ( و1937) همسفرها هایداستان

داناای کال،  ۀدید بیرونی به شایو  فصل با زاوی 11صفحه و  111رمانی اجتما ی در  شوهر آهو خانم 

کاه مکاان  است« انجمن کتاب ایران»سال از طرف  ۀو داستان برگ ید« السلطنتی کتاب س ۀجای » ۀبرند

 شاوهر آهاو خاانم. رماان ساتاشمسای  1953تا  1919 هایسال آن، کرمانشاهو زمان وقوع رویدادهای 

 ادبیّااتدر  تأثیرگاذار ایحادثاهدر ایران منتشر گردید کاه انتشاار آن،  ش .ها 1913نخستین بار در سال 

زیردسات جامعاه  هایالیهزندگی زنان در  باراسفن با واقعیّت داستااصلی  مای بود. دروننی ایران داستا

در ایان رماان کاه مضامون و محتاوای اساسای آن توصایف وضا   در آن روزگار ایوندی ن دیک دارد.

اسات، مناسابات خاانوادگی و ضاوابط احساسای و  چندهمساریزنان ایرانای و نکاوهش آیاین  باراندوه

 .ه و ایگرد آن نی  بازنمایی شده است اطفی همرا

 را آن ،شناسایروان مختلاف هایدیادگاه از تاوانمی رماان، این بر یشناختروان مبانی  احاط دلیل به 

 رماان در حاضار( Archetypes) الگوهاایکهان یاافتن مهام، مباحث این از یکی. داد قرار بررسی مورد

 باا کاه اسات (Heu.k.Marr) مار کی هیو و( Carol.S. Pearson) ایرسون کارول فکری مبانی با مطابن

 از ایرساون کاارول. داد قرار تحلیل مورد را داستان در حاضر قهرمانی سفر توانمیها الگوکهن این یافتن

 زنادگی بار کهان مواریاث تاأثیر  زمین در یونگ فکری مبانی بر تکیه با که است یونگ مکتب شاگردان

 در بشار هار زنادگی در الگاوکهان 15 یافتن به آنیموس و آنیما نقاب، ،سایه چون هاییالگوکهن و بشر

 ۀبرازناد زنادگی مانناد خود آثار در را نظریّه این و یافت دست زندگی در روحی و ذهنی رشد سفر طی
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 تحلیلای، شناسایروان  زمینا در دیگاری شناسروان کمک به درون قهرمان بیداری و درون قهرمان ،من

 قهرماان در حاضار هایالگوکهن که است این بر سعی اژوهشی جستار این در. نمود مطرح مار، کی هیو

 کادام بار تلویحاً نویسنده .1: ه شودداد ااسخ سؤاالت این به و یافته اساس این بر شوهر آهو خانم داستان

 مانناد ی ن داستانی هایشخصیّت در هاالگوکهن یافتن آیا .5 است؟ داشته تأکید رمان این درالگوها کهن

 روناد طایّ باه قاادر ادبای ناوع این داستانی هایشخصیّت  هم آیا .9 است؟ مقدور انسانی هایشخصیّت

 باه را ماتن داساتان، فضاای بار حااکم  انشناساروان  حیط به توجّه با نویسنده آیا .1؟ هستند قهرمانی سفر

 است؟ نموده ادغام ادبی  حیط با را آن یا سپرده موضوع این دست

 :تحقيق ةنپيشي

 ،(1911) میرصاادقی. اسات باوده ادبی منتقدان توجّه مورد مختلف، رویکردهای با شوهر آهو خانمرمان 

 مختلاف زوایای و ابعاد در داستان این تحلیل به( 1917) میر ابدینی و( 1979) کازرونی ،(1971) اربابی

اناد. کهادویی و ارداخته ر آهو خانمشوهبه بازخوانی رمان  (1911) اباذری و امیری همچنین. اندارداخته

را بررسای  سووشاونو  شاوهر آهاو خاانم هاایرمانااردازی قهرماان زن در  شخصیّت( 1911شیروانی )

واحاد  را بررسای کارده اسات. خانمشوهر آهو و  نخل ۀانسان، میودو کتاب (1975) منتظرقائماند. کرده

( 1935ساالمیان و همکااران ) بی کارده اسات وارزیا ادبی هایمکتبرا از نظر  شوهر آهو خانم( 1911)

 ،اژوهشاگر مشااهدات به توجّه با است گفتنیاند. های مکتب رئالیسم را در این رمان بررسی کردهمؤلّفه

 یافات نیمادوّ اثار داساتان، ایان در ایرساون فکاری مباانی اساس بر هاالگوکهن و قهرمانی سفر زمینه در

 .است نشده

 :چهارچوب مفهومي -1

 یي:الگوكهننقد  ها والگوكهن -1-2
را باا  و خواننده جدید نقد ادبی، دیدگاه نوینی از آثار ادبی را آشکار ساخت نظریّاتقرن بیستم همراه با 

 حقیقات در( Archetypal crtiticism) «ییالگوکهننقد »آثار آشنا کرد. در این  ایتازهابعاد شگرف و 

منتقاادان ایاان شاایوه  میقاااً در جسااتجوی »نااوین اساات.  تیشااناخرواننقااد  هایزیرمجمو ااهیکاای از 

و هنار باا ا ماا   ادبیّااتیی در آثار ادبی هستند و به تعبیر دیگار از رابطاه الگوکهنمثالی و  هایصورت

نیروهاای اویاا و ذاتای برخاساته از ا ماال روان  تجلّای؛ زیرا اثر هناری را گویندمیسرشت بشری سخن 

ایان اسات کاه بیاان ادبای،  ییالگاوکهاننقاد اسااس  (535: 1912 )اماامی،.« انگارندمیجمعی بشریت 

خاود را معطاوف   و مطالعا توجّهجمعی نوع بشر است. منتقد در این نوع نقد  خودآگاه تجرب محصول نا
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جمعای هساتند ، اشکال و تصااویری برخاساته از ذات هاالگوکهن. سازدمیهای متن الگوکهنبررسی  به

و طبیعای  و در  این حاال نتاایج فاردی هساتند هااساطوره ۀ، اج ای تشکیل دهندهاندر تمام ج  مالًکه 

 سیسارورا از منااب  کالسایک مثال  الگاوکهان  که کلما داردمی. یونگ اظهار برخاسته از ناخودآگاهند

(Cicero )الینی و (Pliny)  هرمتیاک مقادّسو متاون (The Corpus Hermeticum) ین و مانناد اگوسات

فارسای باا  هاینوشاته ات باستانی و کهان درتصوّراین  (93-51: 1379 ،لکمپ) ذ کرده است.خااتّ هاآن

دیریناه ترجماه شاده   و نمونا صورت مثالی، صورت ازلی، صورت اسااطیری ، سرنمون، ناوین آغازینه

ماورد مطالعاه و ااژوهش قارار  ادبیّاات هر ژانر ادبی را باه من لاه بخشای از کالّ ،الگوییکهن نقد است.

فر ای  هایمایاهدرونروایای و  هاایطرحهاا، شخصایّتیی تصاویر، الگوکهناصلی نقد  ۀ. ایکردهدمی

را بارای  ایشاالوده، به این ترتیب»ر تمام آثار ادبی حضور دارند. د ادبیّاتنو ی  هایادیدهاست و سایر 

، ون جیما  فریاا رچاا(. افارادی 131: 1919، )مکاریاک.« آوردماایباطاات متقاباال اثار فاراهم ارت  مطالعا

( ییالگاوکهان)نقاد  ایاساطورهنقاد  بررسای متاون از نگااه  ل نی  در زمیننورتراپ فرای و جوزف کمپ

 .اندگذاشتهو آثاری ارزنده از خود در این زمینه به جای  انددادهتحقیقاتی را انجام 

 :مار .يك .هيوو  پيرسون .اس .هاي بيداري قهرمانان درون از دید كارولالگوكهن -1-1

شاهیر سوئیسای، کاارل گوساتاو یوناگ، افاراد دیگار را بار آن  شناسروانهای منبعث از ذهن الگوکهن

 .کاارول تاوانمی، هااآن  از جملا ؛های دیگر دسات یابنادالگوکهنبه کشف  هاآنداشت تا در راستای 

هاا در سافر الگوکهان تاأثیرات یونگ مبنی بار یّبه نظر توجّهمار را نام برد که با  .کی .ایرسون و هیو .اس

هاا الگوکهانسبب مطرح گردیدن  چی  هررا مطرح نمودند. آنچه بیش از  الگوکهنبشری، دوازده  تفرّد

سفر قهرمانی هر شخص در زندگی اوست که برای رسیدن به کماال و خودشناسای آن را  مسئل ، شودمی

(، Christopher Vogler) گلارو. بسایاری از نویساندگان چاون جاوزف کمپال، کریساتوفر کندمیطی 

ماار، سافر .کای .ایرساون و هیاو .اس .، کاارول(1917) مقادّسجاام  ۀاساطوردر کتااب  رابرت جانسون

 و بار ایان بااور اناددادهمورد بحاث و بررسای قارار  فردیّتقهرمانی را به  نوان الگویی برای روند رشد 

. یاباددرمیزنادگی خاود را  و معانی مهمّ دبرمیکه بشر در این سفر به شناخت  میقی از خود ای  بودند

ها، سفر قهرمانی را مورد بازبینی و کااوش قارار الگوکهنمار با تکیه بر  .کی ایرسون و هیو. .اس .کارول

،  بارتناد از: نماینادمیبیاان  شخصایّت مسئل  بر تأکیدبا  هاآنکه  ایگانهدوازدههای الگوکهن؛ دهندمی

. ی، جستجوگر،  اشن، نابودگر، آفرینشگر، حاکم، دلقک، فرزانه، جاادوگرمعصوم، یتیم، جنگجو، حام
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 ،، سارگردانبازشاعبدهیتیم، سلحشور، الگوی کهن 3تنها به  درونقهرمان وی در اثر دیگر خود با  نوان 

 محادود و معطاوف نماوده اسات هااآننشاان داده و سافر قهرماانی بشار را باه  توجّاهشهید و بازگشات 

Pearson, 1989: 8)). وی است. گان دوازدههای الگوکهنبر  تأکیداین نوشته،  در 

در سافر قهرماانی باا آن شاخص ست که ایی الگوکهنین اوّلاغلب ( Innocent)معصوم  یالگوکهن 

 ( 93: 1933)ایرسااون، « مظهاار ا تماااد بااه دیگااران و جهااان اساات الگااوکهاانایاان . »گاارددمی روروبااه

 هایضاعفکودکی با رسیدگی نشدن به احتیاجاتش و در ب رگساالی باا  ( درOrphan) ی یتیمالگوکهن

ی الگاوکهاناسات.  روروباهجسامی  هاایبیماریدرونی، وقاای  اسافناز زنادگی، زورگاویی افاراد و 

ار  القاه دارد. جنگجاو باه رقابات و ایکا .کنادمیو مرز تعیاین  هدفمند است و حدّ (Warrior)جنگجو 

تغییار دهاد.  ی برتارکا بر اراده و تصویرش از یک دنیاادنیای خود را با اتّ خواهدمی ( جنگجو25)همان: 

(Pearson,1989:76 )ی حامیالگوکهن (Caregiver)  ًو مهرباان اسات و از کماک  دوستمردماصوال

 مایقش و  هاایکنجکاویبرای یافتن ااساخ  (Seeker) ی جستجوگرالگوکهن. بردمی لذّتبه دیگران 

ی  اشان الگاوکهاناصلی  ۀماد .(31: 1933)ایرسون،  کندمیماجراجویی  اشونیدربرطرف کردن نیاز 

(Lover) ،«رمانتیک و جنسی آن، شامل استعداد شخص بارای  هایجنبهاز  نظرصرفاست.  شن، «  شن

و فاداکاری اسات.  ازخودگذشاتگی، مساتل م تعهّادنسبت به دیگاران اسات کاه گااهی ایان  تعهّدقبول 

و  هاحادثااهد فاردی باشااد کااه قربااانی تواناامی( Destroyer) ی نااابودگرالگااوکهاان (12: 1911 )شااملو،

د کسای باشاد کاه راه توانمیاز سوی دیگر او  ؛شده و خواهان بازسازی زندگی خویش است هاشکست

، کاارآفرین (Creator) آفرینشاگری الگاوکهان .کندمیانتخاب  اشزندگیجدیدی را در  هایتجربهو 

را  کسهماهو  چی هماهو  گیاردمیخاود را باه کاار  تخیّال ۀنه، قوّفعّاالبه صورت  ؛استمخترع و نوآور 

 هایفرصاتباید تصمیم بگیرد از  (Ruler) ی حاکمالگوکهن» .سازدمیهنری خود  هاینقشهاب ار انجام 

موجود برای سودجویی شخصی استفاده کند یاا در راه مصالحت و رفااه  ماومی. او مجادلاه، مشااجره، 

ی الگاوکهان»( توانمنادی 23:1933 . )دقیقیاان،د زورگاو باشادتوانامیحث و جادل را دوسات دارد و ب

ام درونای او باا حقااین بیرونای و مار وضاعیّت، ناشی از همااهنگی «حاکم»مانند  (Magisian)« جادوگر

را بارای  ریت مینمتفاوت و  هایشیوهو  رودمیی فراتر و  ادّ روزمرّه هایآگاهیاز « جادوگر... »است

اسات کاه قادرت و  ایکنندهتسهیل« جادوگر» (131: 1933 ایرسون،) .گیردمیر به کار  ملی کردن امو

نه از مقاام و ریاسات. باه نظار  ،گیردمیسرچشمه  موقعیّتش بر شخصیّت  ش از جذبه، نفوذ و غلباکارایی
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داناا، نمااد از ویژگای روحاانی ایار »همان ایر خردمند یوناگ باشاد.  (Sage)ی فرزانه الگوکهن رسدمی

اسات و قاادر  گیریتصامیمو اناد نیکاو و  تفااهم ،بینایدرونناخودآگاه است و زمانی که انسان نیازمند 

؛ بناابراین، او چاون اساتاد معناوی (79: 1913)مورناو، « شودمی، ظاهر ست به تنهایی این نیاز را برآوردنی

ی الگاوکهان» شخصایّت( و 111: 1917 حساینی،) کنادیم مال  ی ماا( رفاان ادبیّااتنظیر ایر مغان در )

هاای هاا و همچناین انساانهاا، کاریکاتوریساتهاا، طن ناویسها، دلقکشامل کمدین (Jester) «دلقک

 .(151: 1933)ایرسون،  برندمیبا خود  جاهمهکه شادی و خنده را  شودمیطبعی شوخ

 :قهرماني سفر مراحل -1-9

هاای جهان در دوره هایداستانکند که در تمامی می ایروینی گوی ثابت و معیّتوالی ا مال قهرمان از ال

الگاویی وجاود دارد ای کهناست. شاید بتوان گفت یک قهرمان اساطوره و بررسی تأمّلگوناگون قابل 

اسات.  شادهبردارینسخهاز ماردم  بسایاریهاای گروه توسّاطگونااگون  هایسارزمینکه زنادگی او در 

کاه  اسات ای از زنادگیتازه ۀو یا شیو  صر تازه، دین تازه، شهر تازه گذاراایهمعموالً  ریاساطی قهرمان

تازه و نو بگذارد. مطابن با ایان  ایمرحلهو گام در گوید قدیم را ترز    رصبه آن باید  یابیبرای دست

 اردازد.وجو و شناخت خود به سفر میقهرمان به منظور جست باور

اصالی تقسایم کارد کاه   باه ساه مرحلا توانمیرا  (The Heros Journey) قهرمانو سفر  تحوّلسیر  

در  ؛نامادیگاناه می ۀاساطور  ل آن را هساتو بازگشات؛ کاه کمپا تشارّف بارتند از: جدایی )  یمت(، 

کشاد و سافری دسات می روزمارّهیاک قهرماان از زنادگی : »مرکا ی آماده اسات  توصیف ایان هسات

رو جاا روباهباا نیروهاای شاگفت در آن ؛کنادبیعه را آغاز میالطّهای ماوراءیشگفت  آمی  به حیطمخاطره

راز، قهرمان نیاروی آن را  و رم  یابد. هنگام بازگشت از این سفر ارشود و به ایروزی قطعی دست میمی

سافر قهرماانی در حالات  معماوالً (13 :1913، ل)کمپا «.ارانش برکات و فضال ناازل کناددارد که باه یا

 :Brown, 1999). رسدمیضل و آگاهی برتر به اایان و در دولتی از ف شودمیو بیهوشی آغاز  هیگنابی

خاود از مناابعی غیرمعماولی یااری  گرایکماالباه ایان مطلاب کاه قهرماناان در طای سافر  توجّهبا  (11

از سافر  ایدورهها هستند کاه در هار الگوکهناین  ، شاید بتوان گفت که(Lotze, 2004: 30) طلبندمی

 هاایالگوکهان  با یک یا هم معموالًسفر . »گیرندمی  هده برش هدایتگر را و نق شوندمیقهرمانی ظاهر 

 یکاای از  ،از زناادگی ایدوره( در هاار 97: 1973)سااخنور، « .گاارددمیترکیااب  موقعیّااتمربااوب بااه 

هار شخصای باه  زنادگی ایاسطوره؛ مسیر گیردمیزندگی را در دست  مدیریّتها حکومت و الگوکهن
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 خاود یااری هاای خاا ّالگوکهان د ازتوانامی هاابخشاز ایان  هرکدامکه  گرددمیسه قسمت تقسیم 

)ایرساون  «در مراحال مختلاف دگرگاون شاوند. تواننادمی»هاا الگوکهاناست که ایان  بیانقابل  ؛بگیرد

1933 :113-113): 
 شخصيّتها در مراحل تكامل الگوكهنجدول بيداري 

 معصوم، یتیم، حامی، جنگجو                 ای               رای سفر اسطورهآماده شدن ب

 جستجوگر، نابودگر،  اشن، آفرینشگر               ای                     آغاز سفر اسطوره

 حاکم، جادوگر، فرزانه، دلقک                  ای                   بازگشت از سفر اسطوره

 :شوهر آهو خانمداستان  نگاهي به -1-5

، زنادگی آرام ایان مارد دینادار و آیادمیمیاران سارابی  سایّد ۀاز روزی که هما برای خرید نان به مغااز

و از خاناه  طالقهساهخاود   دارد، به گفت ایکنندهخیره. هما که وجاهت شودمیدگرگون  دوستخانواده

و سارانجام او  شاتابدمی، به یاری او انگاردمی دوستینوعرا  ی که آنمیران در ارتو حسّ رانده است. سیّد

د و باه وس هنرمنادی در رقاص بساازد، خاار  کنااز هما ونا خواهدمیکه  حسین خان ضربی  را از خان

. آهاو خاانم کاه در حسان نیّات شاوهرش تردیادی نادارد، از مهماان خاود اساتقبال آوردمایخود   خان

بساتن دهاان   باه بهانا سایّد میارانو  گرددمیرنگ واقعی ماجرا آشکار که  گذردنمیامّا دیری  ؛کندمی

و  کنادمی. به تدریج هما امتیاز و حقاوقی بایش از آهاو کساب آورددرمیبدگویان، هما را به  قد خود 

کاه گاویی افساون  سایّد میاران. شاودمیتمام  اوّلکه به زیان زن  دهدمیبین دو هوو برخوردهایی روی 

اار از هاوس و  و در زنادگی کندمیرا با وی قط  ش روابط  و هم زندمیکتک  رحمانهبی، آهو را شده

 بهااگران هایهدیاه؛ کنادمی؛ ترز نمااز رسدنمی اشکاسبیدیگر به کار و  ؛شودمیبا هما غر  لذت 

 .است گرنظاره زدهحسرتآهو ساکت و  مدّتو در تمام این  خردمیبرای معشوقش 

را از دسات داده اسات،  چی شهماهکه در غیبت قهرآمی  آهو و فرزندانش تقریباً  سیّد میرانسرانجام  

راهای گااراژ  بازگشاتبیو با گذاشتن سهمی برای آنان، با هما به  ا م سافری  نهدمیدکّان را به حرا  

خاود  و آیددرمیبه  اشانفعالی  از اوست بارهیکشده است،  مطّل . در این میان آهو که از ماجرا شودمی

که منتظار اسات هماا نیا  باه  سیّد میران. گرداندبازمیو شوهر را با فضیحت به خانه  رساندمیرا به گاراژ 

شاهر را  -کاه گویاا از  شّاا  ساابقش باوده  - ایراننادهکه او باا  شودمیدنبال او به خانه بیاید، خبردار 

باه نا د بازگشت  -به انجامش داده بارها حکم  سیّد میرانترز کرده است. بدین ترتیب کاری که  قل 
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. آهاو کاه بارای ایوناددمیباه وقاوع  خودخودبهامّا  شقش به هما مان  آن شده بود،  -آهو و فرزندانش 

تارز خاناه و رفاتن از  حال درو هما  سیّد میرانکه  شودمیخورشید خبردار  توسّطی به روستا رفته، مدّت

، دهادمیو با شجا تی که از خود نشاان  گرددمیمانشاه بازکرمانشاه هستند. آهو با سر تی شگفت به کر

. هماا باا گردانادبازمیآهوسات، باه خاناه   که مبهوت از سخنان شجا ان را سیدّ میرانو  رودمیبه گاراژ 

را برداشاته و  هاچمادانتمامی دارایی بازمانده در  -فعلی  ۀگذشته و رانند چازسینههمان  اشن  -البرز 

 .ودرمیبه تهران 

 :شوهر آهو خانمي داستان هاشخصيّت -1-5

 رسادمیباه نظار  ؛سارابی، آهاو و هماا سایّد میاران: کنندمیاصلی هنرنمایی  شخصیّتدر این داستان سه 

دهنادگی دارناد. قابال بیاان اسات باا مکمّل این سه هستند و نقاش اارورش های داستان،شخصیّتدیگر 

الشّاعاع وجاود خاود داساتان را تحات دهنادۀتکانتمامی وقاای  اینکه هما در مرک  داستان قرار گرفته و 

 میران هستند. د، قهرمان داستان آهو و سیّگیردمی

 

 :شوهر آهو خانمهاي اصلي داستان شخصيّت معرّفي -1-5-2

  :سرابي سيّد ميران :الف
و واجاد مسائولیّت و صامیمی  باوجادانای کااری، دی متدیّن و نه متشرّع با روحیّهدر ابتدای داستان، مر

، امّا باا ورود هماا شودمی معرّفیاجتما ی و تا حدّی با بینشی سیاسی و به دنبال ایشرفت مقام، به خواننده 

او کاه در ابتادای  .گارددمی معرّفایدیگری از او باه مخاطاب  ۀو چهر دهدمی، تغییر رویه اشزندگیبه 

 اشخاانوادهی خاود را بارای حفاظ آراماش خاناه و خاانواده اسات و تماام ساع بنادِ شخصی در ،داستان

 .زندمیتمامی آرامش را به دست خود برهم  هما، با ورود سازدمیمعطوف 
   :آهو ب:
و حقاوقی نادارد و هماین سابب خاواری  واقعی زن ایرانی است: زنی ب رگوار کاه حانّ  آهو خانم نمون»

سندگان این دوره نسابت باه زن ایرانای ات اغلب نویتصوّرافغانی، بیمارگونی  گرایان واق اوست. تصویر 

 کنادمی  لم قد(. آهو نماد سنّت است که در برابر تجدّد هما 931: 1977)میر ابدینی، « کندمیرا برمال 
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به خود و خاانواده دارد. در برخای  - سیّد میرانوجود  - خود و سعی در حفظ آرامش و بازگرداندن حنّ

هماین  ؛کنادمی ناوان راه چااره انتخااب کارده باود، ساکوت کاه باه  به جای جدل ابتدایی هابخشاز 

و ساه  - کاالرا – ش، او باا دختاراشخاناهسکوت او نی  برای خواننده گ نده است. اس از ورود هما به 

لفظاای کاه بااا هماا دارد، سااعی در حفاظ همساار و  هاایدرگیری باااوجودو  کنادمیاسار خاود زناادگی 

رقّات برانگیا   قادرایندر چنادین بخاش داساتان  سایّد میاران توسّطخفّت و خواری او  .فرزندانش دارد

 سایّد میاران (1).گیردمی برچنانی درآنو مردانی  سیّد میرانخواننده را از  آزردگیدلاست که ناراحتی و 

ه خوانناد با بیرون انداختن او از خاناهو  کشدنمیاز کتک زدنش هم دست  حتّی برای رهایی از دست او

 زن ایرانای در زماان نویسانده اسات ۀ. آهو نماد چهرسازدمیقلب مه سنگدلی و قساوترا مبهوت این ه

. او بارای حفاظ خاانواده و فرزنادانش و بازگشات همسار باه ساوی خاود مجباور است که مطی  امر مرد

سکوت ایش بگیرد و با سکوت خاود تان باه تقادیر بدهاد و گااهی هام نتواناد ایان ساکوت را  شودمی

، در وجاودش رخ دهادی را کاه بایاد تحوّلآهو  شخصیّتدر اایان داستان گردد.  جوهستی تحمّل کند و 

 .گرداندبازمیو همسر اغفال شده و مدهوش خود را به خانه  دهدمیبا حرکتی ناگهانی نشان 
 ؛نااز کارد ؛ضاجه کارد ؛قهار کارد ؛ بغا  کارد؛باود درنوردیادهاو را   که خان ایحادثهآهویی که در برابر » 

کاه  شاودمیشد، به تدریج تبدیل به آهاویی  توسّلزنانه م هایمشورتبه جادو و جنبل و نی   ؛و منفعل شدمبهوت 

. جسورتر شاده اسات و در او  ایان جساارت و باه خاود زندمینی   ترمحکم هایحرفو  زندمیحرف  ترمحکم

 ماأنوس   مل خود، میاران را باه کاشاان تحقّنو با اطمینان به  مشورتبی، استوار، تنهیکآمدن، در اایان داستان، 

 (.71: 1911)اباذری و امیری، « گرداندبازمی

خودخاواه کاه در طای داساتان، ایان طلاب، اررافااده و تناوّع است؛یبارو در  نفوان جوانی زنی ز :هما :ج

 ،کنادمیکاه او طلاب  ایآزادی ؛و آزاد زیساتن اسات گاذرانیخوشکه او به دنبال  یابدمینمود  مسئله

. هماا زنای م ا دمادمیبرابر باا آزادی ماردان اسات. زنای انحصاارطلب و حساود، خسایس در  شان و 

و  گر شااوهو اساااس،  اایااهبی، ساارگردان در میاان اهاادافی ریشااهبی، سروسااامانبیزاده، مطلّقااه، کاولی

ی ه دانست. ایان آهو، نماد دنیای مدرن شخصیّتاو را در تقابل با  توانمیاست که  براندازخانهو  بازهوس

ه از تماامی کا گرددمی معرّفیواجد روحیّاتی متجدّدانه، زنی نوظهور در داستان  ، شهری شده؛زن کولی

بادگمان و خشان خاود دو  . وی از شوهر ساابنِبردمیبهره  سیّد میرانقرارسازی ترفندهای خود برای بی

 دن بااه امیااال سااودجویانه و ، امّااا ساارانجام باارای رساایحساارت دیدارشااان را دارد کااه فرزنااد دارد

را وادار باه کاو   سایّد میارانو  کشادمیاز فکار کاردن باه فرزنادانش نیا  دسات  حتّی اش،بازانههوس
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و حساین خاان اسات  باودهحسین خان ضربی سااکن   در خان سیّد میران. وی ایش از آشنایی با سازدمی

دست از رقاص  سیّد میرانقول دادن به  وجودبا حتّی گر شوها  . این رقّیابدمی نظیربیدر او هنرمندی 

ناو و  چیا  هار تأثیرزن آزادی باشد و تحت  خواهدمیاو »و  اشقانه این حرفه را دوست دارد.  کشدنمی

باا  الیقاش  کاه زیارا ؛ااذیردمی. با آغوش بااز کشاف حجااب را شنودمیو  بیندمیجدیدی است که 

تاا دیگاران او  شودمیو با ث  داردمیوارافش را به تعجّب کارها و رفتارهای او زنان اط همخوانی دارد؛

  و گذشات هاخصالت(. در فصل سوم با 71: 1911)کهدویی و شیروانی،  «را دارای سالمت اخال  ندانند

 هاسانّتکاه جامعاه و  ایایلهاز  خواهدمیزنی که »«. متجدّد»: زنی بلهوس، سرکش و شویممیهما آشنا 

  . هماا در سراشایب ساقوب اخالقای باه دساتشاودمیگمراه  متعدّدامّا به  لل  درآید؛، اندتنیدهبر دورش 

(. هما که به تساوی حقو  زنان با ماردان 932: 1977)میر ابدینی،  «شودمیو رقّا   ایونددمی هامطرب

هماای  دهندۀساو ؛ امّاا ایان اصاالحات از  وامال کنادمی اشاتیبانی حکومت ، از اصالحاتاندیشدمی

 سااززمینهبه گمراهی است. توصیف  ذاب روحی او با تصویر دنیاای مبتاذلی کاه  تجربهبیو  فرهنگبی

 .کندمیو رمان افغانی را صاحب ا تباری اجتما ی  شودمیسقوب زن است، همراه 

یي الگـوكهـن ةمطابق با نظری« آهو خانم» شخصيّتهاي الگوكهنبررسي و تحليل  -1-6

 :ماركارول پيرسون و هيو كي 

 البتّاه ؛گارددمی معرّفایباه خوانناده  ی یتایم و ساپس معصاومالگوکهنآهو در داستان با  رسدمیبه نظر 

ی الگاوکهانی یتیم نقش ارورش دهنادگی الگوکهندارد و  تریبیشی معصوم در وی قوّت الگوکهن

دگی متحمّال یاری در زنابسا هایساختیبا ر  شاده و  اشخالاه. او نا د کندمیمعصوم را در وی ایفا 

 سایّد میاراناز همان کودکی و نوجوانی مشغول کار کردن است و اس از اینکه باه  قاد  گردیده است؛

با و صابور امّاا او زنای شاکی ؛کنادمیزندگی را درز  هایناگواریو  هاسختی، دوباره آیدمیسرابی در

از نصاف  تارکمن ده، یعنای  قد سالش شا  آهو با اینکه در لحظ» :دهدمید خود را از دست ناست و امی

ناان و انیار  ؛باود ارتکاااوکارکشاته و  ؛مال شوهر بود، از هوش و اختگی یک زن جاافتاده بهاره داشات
و کااری  کسبیاو هم دختر  ؛بود. در و تخته را خدا به هم جور کرده بود اشآسمانیشوهر غذای   خان

ا دیربااز شاب، روزگاارش باه رناج و محنات از تیغ آفتاب تا اششوهرخالهبود که زیر سرارستی خاله و 
 «یاا اجاا  باود تناور کنندۀخفههی م و گرمای  ۀ... مونس دائمی دختر جوان، دود کورکنندشدمیسپری 

 (.33: 1911افغانی، )
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ااس آهاو هام بایاد دسات باه کاار  ؛مال چندانی نداشت، از اینکه با همسر راهی شهر شد اسمیران  

ای خمیر کردن و ساجی برای ناان اخاتن باه امانات گرفات و باه هار جاان تشتی بر اشخالهاز » و شدمی
]میران[ ای هی م یاا آرد ارزان خار  کههنگامیانی  لم کردند... روزها دکّ چهارسو کندنی بود سر نبش 

از ساربند  ایگوشاه، باا مانادمی، این زن مثل یک مرد در دکّان رفتمیبه ب گیری  هاراهبه سراب و سر 
 آوردماینام خدا را باه زباان  ؛زدمیرا تا آرنج باال  هاآستین ؛اوشاندمیلوی دهان و بینی را ج اشکردی

و  اخاتمیو خاودش نیا   گرفاتمیخاودش چوناه  ؛کاردمی. خاودش خمیار شادمیو مشغول به کاار 
برگشات و ساپس  اشخالاهبعد از اینکه آهو کاالرا را بااردار شاد، باه ده نا د  (.33)همان:  «فروختمی

 ؛میران در دکان نانوایی شریک شده باود ، زندگی را با میران در دست گرفت.بازگشت به شهردوباره با 

 .سپس لطف خدا شاملشان شد و میاران ناانوایی ب رگای در کمارکش خیاباان با ر  شاهر اجااره کارد

 و سخت خود را فراموش نکارد  شد، باز هم گذشت خانهصاحب کهکارش رونن گرفت و آهو اس از این

ی یتایم و ساپس الگاوکهانکارد. حضاور  باافیگیوهبرای اینکه درآمد مستقلّی داشاته باشاد، شاروع باه 

  اگار تجربا» :هاا در وجاود آهاو داردالگوکهانباه ترتیاب نشاان از بیاداری  حاامیمعصوم و اس از آن 
 (.33)همان:  «از هیچ شروع کرده بودند هاآن، در حقیقت آمدنمیآهو به حساب   گذشت

در اوسات. ااس از ورود هماا  حاامیی الگوکهنبیداری  مؤیّد سیّد میرانر مداوم آهو در کنار حضو 

 هایشبچّاهغاذایی کاه خاود و  و برنداشات سایّد میارانبه حریم زنادگی آهاو، آهاو دسات از حمایات 

او را زیار  (5)؛زدمایی که با اارو بر فر  سر آهو سیّد میران .بردمیو هما هم  سیّد میران، برای خوردندمی

 (1)کاردمیابراز نفرت نسبت به آهاو  (9)؛آب جوش بر سر آهو بری د خواستمی ؛گرفتمیمشت و لگد 

روحای و ماالی  هایحمایتبه هما طال  دهد، بار دیگر از  تمایل خاطرش سببآهو را به  خواستمیو 

 .شودمی مندبهرهآهو 

چاون حاس » :دهادمیآهوسات کاه باه او ااول  ، ایانشودمیبرمال  سیّد میران  قاچا  اارچ کهوقتی 
آورده باود سای توماان و باار  بااریکاسات،  اولیبیکرده بود شوهرش در آن موق  حسّاس در تنگنای 

قصاد  سایّد میاراندر زمانی است کاه  دقیقاًاین حمایت  (؛233)همان:  «دیگر هجده تومان به او داده بود

داساتان مشاهود اسات. حماایتش از دیگار  نش هام در طایّاو را طال  دهد. حمایت آهو از فرزندا رددا

و  دوساتانسان ۀ، حکایات از چهارمساتأجرانو  هاهمسایهو   لی محمّدافراد مانند نقره، صفیه بانو، گل 

 (2).کندمی داریجانباز هما هم  در بعضی از مواق  مهربان او دارد؛ حتّی
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روانای و جسامی  -های روحای آسایبضارّر داستان که مت دیدۀآسیبآهو، این زن درهم شکسته و  

الشّعاع قارار داده، مواجاه اسات، امّاا ساعی در های زندگی که او را تحتسختی، با اینکه با تمام شودمی

ی حامی را در وجود خود ارررنگ ساازد تاا الگوکهن گرددمیحفظ آرامش خانواده دارد و همین سبب 

 را حفظ کند. اشخانوادهآرامش 

خواهاان و  همسر و فرزندان  شیفتآهو  .هم بیدار است  اشن یالگوکهن ی حامی،الگونکهدر کنار  

اس از مطارود  . اوبازگرداند، به همین دلیل سعی دارد  شن گذشته را به دل همسرش آرامش خانه است

امّا هماا چاون حجااب و  (3)،استاز سوی همسر  توجهی در آرزوی سیّد میران از جانبو متروز شدن 

 جنگجاوی الگاوکهان، سیّد میارانهما به زندگی   با آمدن غیرمترقّب در این میانه قرار گرفته است. یحائل

آهوی ساکت، آرام و محجوب با در خطر دیدن زنادگی خاود و باا دیادن  ؛شودمیدر وجود آهو بیدار 

. باا شاودمی گرساتی هدیگری قصد دارد همسرش را از او بربایاد، تبادیل باه زنای جنگجاو و  کساینکه 

و در  گیاردمیت و حادّ شادّتمتالطم شدن زندگی آهو باا ورود هماا، د اوا و مرافعاه ماابین او و هماا 

 هااجنجالامّا اگر در هنگام ایان  ؛دهدمیدیگر آهو را نشان  ۀ، این د وا و مرافعه چهرهابخشبسیاری از 

 سایّد میارانجسمانی  ۀبا اینکه غری . رسدیمه به نف  هما به اایان حضور داشته باشد، این مرافع سیّد میران

، امّا استقامت آهاو و ایگیاری راه مباارزه باا هماا در شودمی هاکشمکشسبب ایروزی نسبی هما در این 

 است. نظیربیجای خود 

بسیار با فهمیدن اینکاه دیگار در دل همسارش جاایی نادارد، دسات از مباارزه  هایستی هآهو اس از  

کارد زن با رگش  تصاوّرابتدا  سیّد میرانواقعی کلمه کاری به کار آن دو نداشت.  به معنای» و کشدمی
نکند، باه  دارجریحهست قلبش را توانمین شکبینامطلوبی که  هایصحبتاس از آن مالقات کذایی و 

بارای جلاب  ،و اداهاای معماول میاان زناان اسات هاشیوهحساب خود قهر کرده است و این هم یکی از 
که در کاار آهاو هایچ  بردمی، ای کردمیزیادی در این اشتباه نماند. به تدریج که دقّت  مدّتا امّ ؛شوهر

 (.239)همان:  «نقشه یا نیّتی نیست

 و آهاو رسادمیو هما به گاراژ برای سکونت در تهران از طرین خورشید به آهو  سیّد میرانخبر رفتن  

را  اشکشایدهدازهای دل رنجدیاده و روح خاواری سوز و گ  که هم طلبحن ۀبلند و چهر هایگامبا »
در خود نقش کرده بود، یَسَل کشان ایش رفت و در دو قدمی ن دیک او ایستاد. ار چادرش را باا دسات 

چناد  آنکاهباود. آنجاا ااس از  متشانّججوشاان  ایارادهبه کمار گرفتاه و سارتااای وجاودش در  ا م و 



 192/ الگوهای بیداری قهرمان درونبا تکیه بر کهن شوهر آهو خانمرمان بررسی تکامل شخصیّت در 

 

بدترین ناس اها بود، در چشم مارد خیاره   رتر از دشندر سکوت مطلن، سکوت مطلقی که کارگ ایلحظه

، بار وی خروشاید...آهو کردمیرهگذر خیابان را متوقّف  ا تناترینبیشد، به صدای بلند و سرکشی که 
، به سوی مارد خاود شاتافت. کردمیرا منکوب  هااراده ترینقویکه  ایکوبندهاین را گفت و با قطعیّت 

منجماد  هاایشر از آن، تارس از آبروریا ی، خاون در  تاربیشفلگیری و که از حیارت غاا سیّد میران
خطاکاار باه   را گرفت و مثال یاک بچا اشیقهزن  کهوقتیبه طرف او جلب شد.  خودخودبهگشته بود، 

کاه قادرت  زدمایسمت درشکه کشانید، افکارش در چنان گردابی از دودلی و سارگردانی دسات و ااا 
(. این کنش ناگهانی آهاو 133-132همان: ) «اندیشه از وی سلب شده بود حتّی مقاومت یا ترینکوچک

 تاوممحضاور  مؤیّاد، گرددمی روروبه موفّقیّتبرای حفظ زندگی خود و برگرداندن همسر به خانه که با 

. حضاور رسااندمیآهاو یااری  شخصایّتتکامال اسات کاه باه  نابودگر،  اشن و جنگجوهای الگوکهن

آهاو باه دنباال راهای  ؛شاودمیها بعد از آمدن هماا حاس الگوکهناین با راه هم جستجوگری الگوکهن

. او به دنباال راهای بارای گیردمیرا از جمله جادو و د ا ایش  هاراه  برای بازگرداندن همسر است و هم

 .گیردمیصورت روحی و فکری همسرش است و این جستجو برای رهایی از حضور هما  تحوّل

 :شوهر آهو خانمل سفر قهرماني در رمان بررسي و تحلي -1-7

ابتادا  شان میاان آهاو و  ؛گیرنادمی شقی قرار  مثلّثیک  گوش سهاصلی در  شخصیّتدر این رمان سه 

و باار دیگار ااس از رفاتن هماا باا البارز باه تهاران باه نظار  سیّد میرانسپس  شن میان هما و  ؛سیّد میران

بارای زنادگی دوبااره خاود را آمااده  هااآنخواهاد شاد و  ورشاعلهو آهو  سیّد میران شن میان  رسدمی

 :دهدمیزیر رخ  مثلّثکه در داستان مشهود است، برای  هاییکنش. تمام سازندمی

 شوهر آهو خانمهاي اصلي شخصيّتكنشي  مثلّثنمودار 
 سرابی میرانسیّد                                                                             

                           

 هما        آهو                                                                                                           

اجتماا ی داساتان را نادیاده گرفات.  مایا درون تاوانمیموتیف  شن بر این رمان سایه افکنده، ن هرچند

در ایان رماان سافر  ی باه خاود اختصاا  داده اسات.نی  در این رماان جایگااه خاصّا  شناسیروانبحث 

تی تحاوّالزیرا در هار ساه نفار  ؛اصلی در نظر گرفت شخصیّتبرای هر سه  توانمیرا  شخصیّتقهرمانی 

 ازبرانادخانهو  باازهوسهمای کولی تبدیل باه زنای شاهری،  ؛اذیردمیدر اندیشه و باور و روح صورت 
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و  کنادمیو ساعی در حفاظ اناهگااهی کاه بارای آزادی و رهاایی از انحصاار باه دسات آورده  شودمی

متادیّن،  سایّد میارانکه شاروع شاده، خاود ایاروز میادان باشاد؛ از ساوی دیگار  ایمبارزهدر  خواهدمی

و تنهاا  و آرام در راه  شن هما دست از دین و ماذهب و خاانواده و آبارو کشایده و تنهاا دوستخانواده

خوانناده را باه خاود معطاوف  توجّاهدر آهاو  تحاوّل، تربیش. از همه است اهمّیّت حائ  شن هما برایش 

از  ؛کنادمیزنادگی او را تهدیاد   کاه هما شاودمی. زنی آرام، محجوب و ساکت وارد میدانی سازدمی

در  اشخاناهیگار ، از ساوی دگشته است هوس گرفتار شن و از او رمیده شده و در دام  شسویی همسر

. زنادمیدامان  تحاوّلباه ایان  ،کاه وجاودش را در برگرفتاه هااییحقارتحال نابودی و ویرانای اسات. 

قهرماان  رسادمیآهو مشااهده نماود. باه نظار  شخصیّتدر  توانمیرا  تفرّددیگر فرایند  از دو تنِ تربیش

 .سیّد میراناستان، آهو خانم است تا اصلی د

 :اياسطورهي سفر آماده شدن برا -1-7-2

آهو زنی ساده و آرام و دربند خاانواده اسات کاه تماامی تاالش خاود را معطاوف باه حفاظ آراماش در 

خاود خاار  شاود و ااای در سافر قهرماانی   او از اوسات شاودمیسبب  آنچهامّا  ؛ساخته است اشزندگی

ت کاه باا ورود هماا باه او را از سر راه بردارد، تلنگری اس و تالش کند مان  خوشبختی و آرامشبگذارد 

 ۀکاه بایاد خاود را آمااد کنادمی، درز یاباددرمی« هوو». او وقتی حضور هما را به  نوان شودمیوارد 

 خود امیدوار نیست. موفّقیّتستی ی کند که چندان هم به 

 ی کاه درماوقعیّتبه او ظلام شاده و رهاایی آن زن از  کندمیبه قصد یاری به زنی که فکر  سیّد میران 

 ،غافل از اینکه با این کماک ؛سازدمیو آهو را نی  با خود همراه  گذاردمی، اا ایش است آن قرار گرفته

و آهاو نیا  باه ایان  کندمی معرّفیهما را مهمان چندروزه  سیّد میران. شودمیتوفانی به زندگی آهو وارد 

ز سافر آغاا تاوانمیدهای داساتان با ماروری بار رخاداکه مهمان را به خانه بپذیرد.  دهدمیمسئله تن در 

 این مطلبند: مؤیّدهای زیر رفتای ؛قهرمانی آهو را دریافت

هماا  (7).خوانادمی« خواهر»او را  حتّی و کندمیهما با او همدردی  هایغصّهآهو برای اندوه و  :2 ةحادث

در دل  کنادیمو ساعی  کنادمیدر کارهاا باه آهاو کماک  ؛دهادمیمثبتی از خود نشاان  ۀدر اینجا چهر

 (.133همان: ) کندجا باز  سیّد میران هایبچّه

 (.511همان: ) سوزاندمیو بر او دل  شودمی باخبرشدن هما  طالقهسهآهو از  :1 حادثة

و آرزو  دانادمی معناابی اشخاناهو آهو باودنِ او را در  ماندمی سیّد میران  روز در خان 12هما  :9 حادثة

ساار همااا در  ۀی گیارماادّت(. بعااد از 513بیاینااد و او را ببرنااد )هماان:  اشوادهخاانهرچااه زودتاار  کنادمی
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ایان مسائله سابب  ؛شودمی تربیشو شک و تردید آهو نسبت به هما  شودمیدیده  سیّد میران خواباتا 

 (.513همان: ) باشد سیّد میرانمراقب حرکات و سکنات هما و  تربیشآهو بعد از آن  شودمی

و هماین  سیّد میاراننه از  ،گیردمیهما از او رو  شودمی توجّهو م کندمی وجوارساز بیژن  آهو :5 حادثة

 ببرنادو هماا اای  سایّد میارانغیر ادی باین   هم او و هم بیژن کوچک به احساس و رابط گرددمیسبب 

  ماساابن هماا، ه خواهرشاوهرو ملاوس،  رودمایهمسار ساابن هماا   (. آهو به در خان557-553همان: )

(. آهو به خانه آماده و خواهاان رفاتن هماسات. 593-553همان: ) گویدمیحقاین زندگی هما را به آهو 

تاا از بخشاندگی و  دانادمی. آهاو تنهاا راه چااره را ایان کنادمیدر مقابل این حرف سکوت  سیّد میران

 (.519در ن د هما بگوید تا تذکّری به هما داده باشد )همان:  سیّد میرانا تمادش به 

مواجاه  میاران سایّدغذای هما را جداگاناه باه اتااقش بفرساتد، امّاا باا ا تارا   خواهدمی آهو: 5 حادثة

 .(511-513همان: ) شودمی

هماا را باه محضار  ،صایغه قصادباه  سیّد میاران: دهدمیین چالش زندگی آهو رخ اوّلسرانجام  :6 حادثة

 (.522)همان:  کندمیامّا او را  قد  ؛بردمی

 ۀخاود را آمااد جنگجاوی الگوکهنی معصوم آهو در قالب الگوکهنو  آیدمیین تنش به وجود لاوّ 

ایان رخادادها  .شاودمیآهو آغااز  ایاسطوره. در اینجاست که سفر سازدمیبا سرنوشت  تنبهتن ۀمبارز

 مات سفر آهوست.همگی ناظر بر مقدّ

 :اياسطورهآغاز سفر  -1-7-1

باا  خواهادمی. او دهادمیرا نی  نشاان   اشنی الگوکهن، حضور جنگجوی گوالکهنآهو با بیدارسازی 

رویادادهایی کاه نشاان از سافر  ، دفااع کناد.اسات تمام وجود از خود و حقوقش که نادیده گرفته شاده

 :شودمیی آهو و ایجاد انقالب درونی اوست، در زیر نشان داده شخصیّت

و هماا از  سایّد میارانما و به انتظار نشساتن بارای بازگشات ین کنش او قفل کردن درِ اتا  هاوّل :2 كنش

 (.523مسجد است )همان: 

 :افتدمیهما در چالش افسردگی و غم   با شنیدن  قد به جای صیغ آهو :1كنش 

نه نیروی شاخ و شاانه کشایدن و جنجاال باه ااا  ؛ش بودر روح او وارد آمده بود، فو  طاقتکه ب ایضربه»
 ورخاود را از ایان  تنا وارماشایندر بیرون اتا  دیده شاود،  آنکهبیگریه و زاری. نه توان  ،کردن داشت

 «خاسات.نشسات و برمایمیآب  ۀنان و کاوز ۀکشانید و مانند بیماران برای آوردن سفرور میاتا  به آن
 (533-532)همان: 
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هماان: ) شاودمیمواجاه او   و با گریا آیدمی شکستهدلاس از سه روز به ن د آهوی  سیّد میران :9كنش 

ی الگاوکهان) بازگردانادبه سوی خاود و فرزنادانش (، از این به بعد آهو سعی دارد همسر را 531-573

 بیاداربه زندگی ساابن اسات(. آهاو هماراه باا  سیّد میراندر جستجوی راهی برای برگرداندن  جستجوگر

در  دهنادهارورشو  هاای مکمّالالگوکهانی جنگجاو در وجاود خاود در جساتجوی الگاوکهان کردن

 به همین دلیل: رو به اویایی خود است؛ شخصیّت

تا این دو از هم جدا شاوند کاه  فرستدمیو خاله بیگم را به ن د هما  سیّد میرانکربالیی  بّاس را به ن د  -

 (.571همان: ) شودمیمواجه  بستبنبا 

 (.513همان: ) کندمیطال    است، واسط سیّد میرانکه دوست و همکار صمیمی  میرزا نبی را -

هماان: ) نیساتولای ایان دوساتی اایادار  ؛شاودمیهما، دلش نسبت باه او صااف  هایهذیانبا شنیدن  -

533.) 

 (.932-532همان: ) گویدمی سیّد میرانو به  شنودمی -اادوی حمّام  - خبر بدنامی هما را از ننه اصغر -

و آهو را زیر سایلی و  گیردمیجانب هما را  سیّد میرانو  دهدمیین د وای جنجالی هما و آهو رخ اوّل -

 (.912-911)همان:  زندمیو با اارو بر فر  سر آهو  گیردمیلگد و مشت 

 -ه خاانم اسار صافی -ین میاان هماا باا داریاوش و در ا کندمیآهو گروه نوازندگان را به خانه د وت  -

 (.931-923ن: و این آغاز جنجالی دیگر در خانه است )هما رقصدمی

سایّد  زباانیچربولای هماا باا  ؛یابادمی ،که ن د هماساترا  کس داریوش  سیّد میرانآهو به کمک  -

 (.919-972)همان:  سازدمیرا قان   میران

باه  ا تنااییبیو ساعی در حفاظ آراماش خاود و  گیاردمیآهو دوباره راه تسلیم به سرنوشت در اایش  -

 (.111)همان: دارد  سیّد میران شن بین هما و 

فرزنادانش  حتّای از آرایش و اوشش هما تقلید کناد کاه باا تمساخر همسار، هماا و کندمیآهو سعی  -

 (.131-121و چی ی ج  افسردگی برای او در برندارد )همان:  شودمیمواجه 

ا اباراز امّاا با ؛هما را ترز کند خواهدمیو از او  نشیندمیبه سخن  سیّد میرانخورشید با   آهو به واسط -

و و ا خاوردمیو باار دیگار افساردگی آهاو رقام  گرددمی روروبهنسبت به خود  سیّد میرانر و ان جار تنفّ

 (.171-137)همان:  اذیردمیشکست در  شن را 

-171هماان: ) اسات تاأثیربید کاه نازمایو جمبال آهو برای برگشت همسر به ن دش دست به جاادو  -

173.) 
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هام  سیّد میراناز چشم  ا تناییبیو هما ندارد و این  سیّد میراندیگر کاری به  بریده و چی همهآهو از  -

 (.239-235)همان:  ماندنمیبه دور 

هما باه ساتوه  هایولخرجیکه از  کندمیو ا تراف  کندمیهما درد و دل  مورد درن د آهو  سیّد میران -

 (.259-251آمده و نسبت به او بدگمان است )همان: 

و آهاو  سیّد میاراناروتیکی بین   دارد و سرانجام صحن بودن، برای آهو نویدی دربر سیّد میرانصبوری  -

 (.222)همان:  گیردمیصورت 

هماا باه کاالرا تهمات رابطاه داشاتن باا اسار کوچاک فار  خاان  ؛گیرددرمید وایی بین هما و آهو  -

آهاو را از  سیّد میاران .کندمیانعت آب جوش بر سر آهو بری د که هما مم خواهدمی سیّد میران ؛زندمی

 (.275-235همان: ) گیردمیو دادن او سپس تصمیم به طال   اندازدمیخانه بیرون 

قصد طاال  آهاو را داشاته، آهاو از  سیّد میرانبه خاطر قاچا ، با اینکه  سیّد میرانهنگام دستگیر شدن  -

 (.233)همان:  کندمیوی حمایت مالی 

و ا تاراف او باه  سایّد میاران هاایحرفخانواده و رفتن به باا  باه  جمعیدستهفریح آهو بار دیگر در ت -

ت هماا نسابت باه تا محبّا دهدمی سیّد میرانو ایشنهاد شش روز ترز هما را به  دهدمی شن هما گوش 

 (.395-311میران سنجیده شود )همان: 

دوبااره جنجاالی باه راه  سایّد میاران  خانا و ماندن هما در سیّد میرانآهو با شنیدن نامحرم بودن هما به  -

 (.335-313)همان:  گرداندبرمیدوباره هما را به خانه  سیّد میرانامّا  ؛اندازدمی

 (.332 و هما نداشته باشد )همان: سیّد میراندیگر کاری با  گیردمیآهو تصمیم  -

 ؛گاذاردمیدر میاان  سیّد میارانآهو ماجرا خواستگاری الماس، اسر گنجی خان بنکدار، از کالرا را با  -

و مااجرای ازدوا   دهادمیبا فهمیدن این مسئله که الماس خواهان هماسات، ااساخ منفای  سیّد میرانامّا 

 (.711-333)همان:  شودمیکالرا منتفی 

 (.759)همان:  دهدمیو هما را به قم  سیّد میرانسفر   ه ین لوحانهسادهآهو  -

 دزددمایکچو نامی دخل ده روز ناانوایی را ) دهدمیرخ  سیّد میرانکه برای ات بدی اتّفاقآهو اس از  -

باه  سیّد میرانو دکان  کنندمینان نانوایی را وزن  ؛نویسندمی سیّد میرانزیادی برای   مالیّ ؛کندمیو فرار 

گالیاه  هابچّاهباه او و  سایّد میاران ا تنااییبین د میرزا نبی از  (شودمیبه حرا  گذاشته  فروشیکمدلیل 

 (.777-773 را ارشاد کند )همان: سیّد میرانو امیدوار است میرزا نبی،  کندمی
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و آهو به ایشانهاد میارزا نبای  گیردمید وای دیگری بین آهو و هما بر سر افشای طلسم در اتا  هما در -

 (.719)همان:  رودمیبه سراب  هابچّهبا 

آهاو آماادگی اباراز و افشاا  شخصایّتاست که دگرگونی در و حاالت مبیّن این  هاکنشتمامی این  

 شخصایّتات و رویدادها حاکی از سفر درونی و روحی آهو است. اس از آشاکار شادن اتّفاقدارد. این 

ود یک تلنگر است تا با تماام وجاود خا ۀ، او آمادکندمیکه در مقام دفاع از زندگی خود بروز  دوم آهو

و انقاالب  تحاوّلد شاروع توانامیهماین تلنگار روحای . دهادمیرخ  ئلهمسارا نشان دهد و سرانجام این 

 .دهدمیی رخ شخصیّتدرونی آهو باشد که این دگرگونی 

 :بازگشت از سفر -1-7-9

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

و هما از کرمانشاه بروند، آهو واکنشی نشان ندهد، امّا اس  سیّد میرانر  ادت کرده باشد و اگ اتّفا این 

بایاد تغییاری  این باار ؛که از دست داده است از رویدادها، آهو در سراب سعی در بازیافتن آرامشی دارد

و هماا باه گااراژ باه قصاد تارز  سیّد میاراناین تغییر را با مطّل  شدن او از رفتن  اساسی در او رخ دهد؛

و هماا باا فاروش  سیّد میرانکه  دهدمیدید. خورشید به آهو خبر  توانمیرمانشاه و سکونت در تهران ک

باه خاناه  ؛آیدمیآهو سراسیمه و با سر تی شگفت از سراب به کرمانشاه  .خانه قصد رفتن به تهران دارند

ر ت باه سامت گااراژ باا سا . ویشاودمیمواجاه  سایّد میارانسراسر ندامت و اشایمانی   و با نام رودمی

ساوز و گادازهای دل رنجدیاده و روح خاواری   کاه هما طلابحن ۀبلند و چهار هایگامبا » و رودمی
ن دیاک او ایساتاد. اار  قادمی دورا در خود نقش کارده باود، یَسَال کشاان اایش رفات و در  اشکشیده

باود. آنجاا ااس  تشانّجمجوشان  ایارادهچادرش را با دست به کمر گرفته و سرتااای وجودش در   م و 
بادترین ناسا اها باود، در   در سکوت مطلن، سکوت مطلقی که کاارگرتر از دشان ایلحظهاز آنکه چند 

، بار وی کاردمیرهگذر خیابان را متوقّف  ا تناترینبیچشم مرد خیره شد، به صدای بلند و سرکشی که 
 (.133-132)همان:  «خروشید...

 روروباه موفّقیّاتدگی خاود و برگردانادن همسار باه خاناه کاه باا این کنش ناگهانی آهو برای حفظ زن

 شخصایّتاسات کاه باه دگرگاونی  نابودگر،  اشن و جنگجوهای الگوکهن توممحضور  بیانگر، شودمی

در  اشخاانوادهو باا حفاظ  گرددباازمی. آهاو باا ایان تغییار ناگهاانی از سافر طاوالنی شودمیآهو منجر 

هام تاازگی دارد و نشاان  سیّد میراناو برای  غیرمنتظرۀضا دارد. این کنش حقیقت ارمغانی برای دیگر ا 

 وجود آهوست:ی  جیب در تحوّلاز 



 111/ الگوهای بیداری قهرمان درونبا تکیه بر کهن شوهر آهو خانمرمان بررسی تکامل شخصیّت در 

 

سایّد ، باه ساوی مارد خاود شاتافت. کاردمیرا منکوب  هااراده ترینقویکه  ایکوبندهت آهو[ با قطعیّ»]
منجماد گشاته  هاایش راز آن، تارس از آبروریا ی، خاون در  تربیشکه از حیرت غافلگیری و  میران
خطاکاار باه سامت   را گرفت و مثل یک بچّا اشیقهزن  کهوقتیبه طرف او جلب شد.  خودخودبهبود، 

کااه قاادرت  زدماایدرشااکه کشااانید، افکااارش در چنااان گرداباای از دودلاای و ساارگردانی دساات و اااا 
 موقعیّاتزن و اندیشه از وی سالب شاده باود. باه  االوه حقانیّات حارف  حتّی مقاومت یا ترینکوچک

کاه او  ایاراده. با این غلیان خشام و سرکشای و طغیاان دادنمی ایاجازهنامناسب آن رهگذر به او چنین 

باطال شاناخته شاود...  بایادمی عجالةمساافرت   که نقش آمدمی، فی الواق  به نظر دیدمیدر زن ب رگش 
د تاا حرفای ب ناد، آهاو مانناد ااا روی رکااب درشاکه بگاذارد، سارش را برگردانا خواستمی کهوقتی
 هد سابن، او را به داخل درشکه راند و خاود اهلاویش نشسات. آهاو و  منطنبیو  نشنوحرف هایفرّاش

 (133)همان:  «این همه صالبت مردانه،  جیب بود!
نشاان از بازگشات  ،آهو باه او ۀبه این انقالب درونی آهو و ااسخ کوبند سیّد میرانبار دیگر ا ترا   

ی کاه از او تضایی  حقّا کنادمیی درونای ساعی تحاوّلآهو باا  .فری طوالنی درون به برون آهو دارداز س

به خاناه باازگردد و آرامشای کاه سالب  سیّد میرانکه  داندمیخود  به خود بازگرداند و این را حنّ ،شده

 است دوباره به خانه آورده شود: شده

شت و روی سنگ خاارای ایاوان کاه در اثار آفتااب روز [ داخل اتا  شود، برگسیّد میرانقبل از آنکه ]»
ا تارا  او باود، گفات:   افسرده و تمسخر باری که در  ین حال نشاانهنوز گرم بود، نشست و با لبخند 

کاولی "ان خشام و احسااس باه او ااساخ داد: آهاو باا هماان غلیا "کولی و دردو نبودی! قدراینتو که "
  آن سالیطه خاورد. اگار حااال یاا یاک دقیقا  به تنا امتنهد. دردو نبودم، امّا از این به بعد خواهم بو ؛نبودم

و زجرها کاه بار  هامصیبت  و انتقام هفت سال دانممیاین داالن رسید، من   دیگر قدم نامیمونش به آستان
 (137)همان:  «"من چه خوابی بود که دیده بودی؟! دستت درد نکند میران! هایبچّهسرم آوردید. برای 

آهاو  تحاوّلباا خاود، ایان  سیّد میاراناز باخبر شدن از رفتن هما با البرز و بردن تمامی اول و اسباب اس 

و دوباره زنادگی آرامای کاه قبال از ورود هماا باه آن خاناه وجاود داشات، از سار گرفتاه  دهدمینتیجه 

آغاوش آهاو و گشات همسار باه باز ؛داردباه دنباال  اینتیجاهدرونی آهو  تحوّل. سفر قهرمانی و شودمی

 فرزندانش:

؛ در صادای شاوهرش اگرناه شانیدنمیگوشش  وضای  شکبیبخندد یا بگرید،  دانستنمیآهو خانم »
 (.111)همان: « زدمیبلکه انس دیرین مو   ،هنوز محبّت
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 گيري:هنتيج -1-8

 از. افاتدری را یوناگ شناسایروان هایمؤلّفاه و  ناصر توانمی شوهر آهو خانم رمان در رسدمیبه نظر 

 بعادها. الگوهاساتکهن و جمعای ناخودآگااه ساازیبرجسته بار مبتنی تحلیلی ،یونگ نظریّات ترینمهم

 یهاااالگوکهان آن، مبنااای بار و کوشاایدند نظریّاه ایاان بساط در مااار.کای .هیااو و ایرساون.اس کاارول.

 آمااده)  مرحلا ساه در را قهرماانی آمی مخااطره سفر و دادند قرار قهرمانی سفر مبنای را خود گان دوازده

 خاود هاایاروتوتیا  ارشاد و هدایت گرو در( سفر از بازگشت و ایاسطوره سفر آغاز سفر، برای شدن

شاوهر آهاو باه سافر قهرماانی در رماان  توجّهبا . نمودند معرّفی تفرّد فرایند روند جهت در بشر وجود در
 به نتایج زیر دست یافت: توانمی خانم

 .شودمی دیده وضوح به هاالگوکهن حضور با روند این خانم شوهر آهو رمان در -1

 هاایکنش کارده، انتخااب خاود رماان بارای که  میقی شناسیروان  حیط با تا است کوشیده افغانی -5

 باا مطاابن را قهرمانی سفر سیر و نماید هدایت آنان یشخصیّت سنخیت و تناسب در را خود هایشخصیّت

 .دنبال کند ایرسونخوانش  و یونگ فکری مبانی

کرده است  معطوف این بر نویسنده سعی درون، قهرمان بیداری هایالگوکهن حضور  نظری با مطابن -9

 خاود ماهیّات و جاوهره بار بناا – رنگکم یا اررنگ صورت به چه – داستان در حاضر شخصیّت هر که

 در شخصایّت تحاوّلسایر  و در طای ایان داساتان دهاد نشان تفرّد سیر جهت در را خود  ملکرد و کنش

 .است مشهود ،آهو خانم اصلی، شخصیّت خصو  به افراد داستان

شاکل دهنادۀ  دارد، شخصیّتدر طی داستان در فکر و ذهن و  مل خود برای تکامل  آهو که سفری -1

 مهمّای بسایار نقش یابی، فردیّت سفر این در مار کی هیو و ایرسون یالگوکهن دوازده. هاستالگوکهن

 فرایناد ایان در را خود ها،الگوکهن تجلّی با نی  - و هما میران سیّد - آهو رشد لمکمّ افراد ؛کنندمی ایفا

 .نمایندمی دخیل

 باه رسایدن بارای تاالش و شاوندمی وارد سافر ایان از مراحلای در)از جمله هماا(  هاشخصیّت دیگر -2

و هماا باه  میاران سایّدایاای  هایواکنشو  هاکنش. دارند ی برای رسیدن به اهداف شخصی خودمقصد

 ۀی آهاوی زجرکشایدشخصایّترشاد و تکامال  برای را دهندگیارورش نقش همگی صورت ناخودآگاه

 د.ندار دنبال به داستان

فاراوان  ایاساطوره هایتلاهو  هااچالش باوجودکه  گرددمی حاصل نتیجه این راستا، این در تحلیل با -3

کاه او را تاا اایاان  هاییتماذلّو  هااحقارتداستان و  ین آهو در طیّاز جمله افسردگی و غم و ح ن  م
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هاا ایان الگوکهانی وی دارد که با بروز شخصیّت، نویسنده سعی در نشان دادن رشد سازدمیداستان رها ن

 .یابدمینمود  مسئله

 ادغاام شناسایانسان و شناسایروان هاایبحث باا کاه رماان ایان ادبای و اجتماا ی محتوای از خار  -7

نسابت باه مساائل و معضاالت  نیا  را نویسانده افکاار دتوانامی اثار ان شناساروان رویکرد ،است گردیده

 .دهد نشان اجتما ی زنان

 قهرماانی سافر باه توجّاه و یشخصیّت هایالگوکهن از گیریبهره با توانمی دهدمی نشان اژوهش این 

 نظار باه. ساخت واضح و آشکار را هاآن در مکنون اصلی مفاهیم و ارداخت ادبی متون تفسیر و تحلیل به

 قهرماناان بیاداری هایالگوکهن تحلیل رهنمون دتوانمی مفهومی چارچوب این در اژوهش این رسدمی

 .باشد معاصر هایرمان سایر در بشری تفرّد به یابیدست جهت در قهرمانی سفر و درون

 :هانوشتپي
 ماچ و شاد ن دیک او به ظاهری خشونت و شتاب بدون ،رودیم شکارش سوی هب که ببری آرامش با شوهرش وقتی»( 1)

 چکاارش خواهادمی ببیند تا رفت اتا  به آنجا از و ایوان به وی با خود ۀاراد به. گذاشت زمین به را آن گرفت، را دستش

تر باران مشت و لگد و سایلی الحظه و اروا و با غضب هرچه تمامم یا مهمقدّ هرگونه بدون رسیدند که اتا  داخل به کند؟

 (.912: 1911)افغانی،  «بر سر زن بیچاره باریدن گرفت

تلان در دهاانش باه صادا درآماد. تلان اش اریه هایدندانچشمش به گردش افتاد. ردیف  هادیوانهچون  سیّد میران»( 5)
ااروی دسته شکسته  در چشمش به چی ی خورد و آن ، سرش در جستجوی چی ی به چ  و راست گشت. در اشت شیش

گویا مطلوب خاود را یافتاه  ؛و به دردنخوری بود که از دکّان آورده بودند و از چندی ایش همچنان در ایوان گذاشته بود

 «بر فارقش فارود آورد محابابیسنگین را به هوا برد و مثل آنکه بر اشم بکوبد،  دستچوببود... روی سر زن که رسید، 

 (.911)همان: 

را زماین  اشقاوریحائل بود که آهو  ببرآسا به طرفش یورش برد. میان او و زن بینوا سماور ب ر  مسوار میرانسیّد »( 9)

به  اقبت هراسناز  مل خود بیندیشد، سماور را که آب آن هنوز از جوشیدن نیفتاده بود  آنکهبی زدهجنونگذاشت. مرد 
د ماند؛ به  الوه همان مردّ لحظهیکبرافراشته و لرزان  هایدستبا  سیّد میرانگرفت و روی سر برافراشت...  اشدودستهاز 

 (.237)همان:  «کوفت اشسینهموق  هما سراسیمه خود را به میان انداخت و به تخت 

در دل دارم رز و راست بگویم. آهو، تنها بر سر بد آمدن نیست، از  آنچه کنیمی، همین. مجبورم آیدمیاز تو بدم » (1)

، خاوردمیچشامم باه چشامت  وقت هر ؛ مثل اینکه موی گر  بر تن داری؛کنممیاز تو وحشت  ؛انی دارمتو خوف ج

که خون تو را در بدن دارند، بی ارم.  قدرهمینهم  هاآنامّا از  م ببرم؛توانمیو نه  امبریدهنه  هایمبچّه. از شودمیمورمورم 
 (.179)همان:  «از تو سیاه شده است؛ دلم کنممیاین حقیقت آن چی ی است که من احساس 

مان... آخار  مان...»:  گویادمی، آهاو در ااساخ ارسادمیهما از آهاو رفتار غیراخالقی در مورد  سیّد میرانزمانی که ( 2)

امّا برای خاطر خادا بگاویم،  ؛بلکه بتوانم چی ی از او ببینم یا بشنوم ؛امبودهم درو  بگویم... خیلی گوش به زنگ توانمین
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و  هابادی  امّاا باه سار شااهدی کاه باا هما . خدایا بنده شناس تو هستی؛دانممیرگ ، هرگ . این آن چی ی است که من ه

و یاادم  امگفتاهیاا اگار  امنگفته، غیر از این چی ی اشت سرش کندمیمن کرده و باز هم  که این زن در حنّ هاییناروایی

 (.213همان: ) «کنممینیست، توبه 

به توصیف درآورد. باا  بهاگران  و خواری دیده را در آن لحظ کشیده جفاقادر نیست حال زن  ایجملهلمه و هیچ ک» (3)

شوهر که در  ین حال ایام امید و شادمانی بود، رستاخی ی از  شن و احساس در قلبش به اا شد. سستی  دارمعنییک لفظ 

و آهو نی  همین  ..وجودش رخنه ایدا کرد. بر ارکان اراده و مر  سکرآور و گوارا بود، حدّ سرکه به  آوریترسو لختی 

 (.221)همان:  «خواستمیرا 

 ؛باید غصه به خودت راه بدهی؟ جوان نیساتی کاه هساتی چرا امّاحن داری خواهر، حن داری؛ »]خطاب آهو به هما[: ( 7)

 «چیا ی کام داری؟ الحمادی هایچ نیستی که هستی. از یک زن شایسته و به تمام معنی قابل چه صحبتخوشخوشگل و 

 (.513)همان: 

 منابع:
، لعـات فرهنگـي و ارتطاتـاتمطا، «بازخوانی رمان شوهر آهاو خاانم» (،1911اباذری، یوسف  لی و نادر امیری )

 .71-22 ص، ص1شماره 
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 .: جامی، تهراننقد ادبي هايوشرمطاني و  (،1912) نصرای، امامی

 و خویشـتن تحليـل راهكارهـاي ترینمـثثّر مـن، ةبرازنـد زندگي (،1933) مارو هیو. کی  . اسکارول ،ایرسون
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 .کتاب  : آشیان، تهران(اینياگرام) گانهنهي شخصيّت هايتيپ شناسيروان (،1933، اروین )دقیقیان

هاای مکتاب رئالیسام در رماان شاوهر بازتاب مؤلّفاه»(، 1935و دنیا حیدری )سالمیان، غالمرضا؛ سیّد محمّد آرتا 
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 .: رهنما، تهراننقد ادبي معاصر (،1973سخنور، جالل )

 .رشد: انتهر ،شخصيّت شناسيروان در هانظریّه و هامكتب (،1911) سعید شاملو،

در چارچوب ترح تطـور  (شمسي 2911 آغاز تاداستاني و نمایشي )از  ادبيّات تحوّلسير  (،1917حسن ) ابدینی، 

 .ن: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهرامعاصر ادبيّاتمضامين داستاني گروه 



 112/ الگوهای بیداری قهرمان درونبا تکیه بر کهن شوهر آهو خانمرمان بررسی تکامل شخصیّت در 

 

شاوهر آهاو  هاایرماانااردازی قهرماان زن در شخصیّت» (،1911) شیروانیکاظم و مرضیه  لی محمّدکهدویی، 

 .13-71 صص، 13 و 11 ، شمارۀپارسي ةنام، «خانم و سووشون
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