
 

 ،عبارتي  به  ؛ناختــ ش  ورــ كش  آن  و هنر  ادبيات  طريق  از  ميتوان  را  ورــ كش  هر  تمدن  و  فرهنگ

 ايران.  ميكند  منعكس  خود  در  را  كشور  هر  تمدن  و  فرهنگ  كه  است  همچون آيينهاي   و هنر  ادبيات

 آن  نويسندگان  و  دارد  جريان  گستردهاي   شكل  به  آن  در  رماننويسي  كه  است   كشورهايي  جمله   از

 عليمحمدافغاني.  پرداختهاند  رمان  تنـ نوش  به  فرهنگي  و  اجتماعي  ،يـ ياسـ س  تحوالت   تأثير  تحت

چگونگي جايگاه زن در جامعۀ ايران پي برد.    به  ميتوان  آثار   مطالعه   با  كه  است  سندگاني  نوي  جمله  از

توان به در ک روشني از سيماي زن  از سوي ديگر در آثار هنري اين دوره مانند هنر نقاشي نيز مي

هزار و يک شب از جمله آثاري است كه به زنان نيز پرداخته    در جامعه دست يافت. نسخه مصور

هاي نسخه مصور هزار و يک  است لذا در پژوهش حاضر سيماي زن در رمان شوهر آهوخانم و نقاشي

 مقايسهاي   رويكرد   با  تحليلي-توصيفي  صورت   بهپژوهش    اين  در  تحقيق  روش  شود.شب بررسي مي

است كه زن از در اين دوره از جايگاه مناسبي برخوردار نيست  هاي پژوهش حاكي از اين  يافته   .است

 و در تالش براي تجدد و احقاق حقوق خويش است. 
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 ، فرهاد طهماسبي، رقيه صدرايي عبدالحسين فرزادتوران رزمجو،  

  مقدمه

  تشبيه   صاً  صو  خ  ادبي  صنايع  از استفاده  با  و  كامل  چيرگي  و  تسلط  با  « خانم  شوهرآهو»   رمان   نويسندة  عليمحمدافغاني

  مؤثرترين  و  بهترين  كه  رمان  اين.  دـــ بكش  ويرـــ تص به  خود   دوره  در   را  مردم  اجتماعي  وضعيت  توانسته  ،استعاره  و

  رمانهاي  شيوة  به  و   پرداخته  آنها  مشكالت  شرح   و  سط  متو مردم  زندگي  بيان  به  تـــاس  عليمحمدافغاني  رمان

 ،ت ــ دادهاس  اصــ اختص  خود  به  را  الــ س  رمان   بهترين  جايزة  كه  رمان  اين  درت.  اس  شده  شته   نو  نوزدهم  قرن  رئاليستي

  به   دركرمانشاه  1313  سال  در   را  جامعه  پايين  طبقات  زنان  زندگي  و  گرفته  قرار  نكوهش  مورد  ري ــ همس   چند  آيين

  رمان  در  نده ـ نويس.  كرد  منتشر   صفحه   هزار  دو  در   خود  سرمايۀ   با   را  رئاليستي  رمان  اين  ،نويسنده.  است  كشيده تصوير

  در   االري ــ مردس  تفكرات.  ميكند حكايت  ،تـ اس  تهـ رواداش  زنان  به  بتـ نس  جامعه  تميكهـ س  و  ظلم  از  شوهرآهوخانم

  در  نميتوانستند  كه  زناني  ،رواميدارند زنان  به  بتــ نس  كه  تــ تمياســ س  و  ظلم  از  حكايت  ،تانــ داس  رــ راســ س

  خالصه   خانواده  اعضاي   به  خدمت  و   خانه  چهارديواري   به زندگيشان  غم  و  هم   تمام   و  باشند  داشته  چنداني  حضور   اجتماع 

 بيان  چنين  كتاب  اين  درباره   نـــ الميندوشـــ محمدعلياس  دكتر  نظر  وهرآهوخانمــ ش  كتاب  مقدمه  در  .ميشد

  ،لطف  و  تادي ــ اس  همه  آن  با  كه  يافت  نخواهيم  را  كس  هيچ  ديگر  ،كنيم  تثناــ اس  را  هدايت   ادقــ ص  اگر   ت.شدهاس

  مذهبي  ارههاي ـ اش و  لطيفهها  و  تمثيلها  از   است  خزانهاي   آهوخانم  شوهر.  باشد  بهكاربرده  را  فارسي  كنايههاي   و  مثالها

  بهكاربردن  و   گنجاندن  طرز  ،بلكه نكات  اين  بر  او  احاطه  نه  ،تـ اس  اعجاب  و  ينـ تحس  مايه  آنچه  ،تاريخي  و  اطيري ـ اس  و

 (.  1372: 8) افغاني) .است شاهكاري  يــ فارس زبان  در گفتگو بدون وهرآهوخانمـ ش .تــ آنهاس

  كشيده   تصوير  به  درآن  حقيقي  حادثه   دهاـ ص  كه  ميداند  بزرگي  المعارف   دائره  را  شوهرآهوخانم  رمان  نيز  پرهام   يروسـ س

  ت.ساختهاس  منعكس  را   دوران آن  جامعه  خصوصيات  و   برداشته   پرده   خاصي  دوران  از  كه  حوادثي  ؛است  شده

به  دوراني  زندگي  از  ست  عظيميا  دائرهالمعارف  حقيقت  به  و   ما  اجتماع   تمامنماي   آيينه  شوهرآهوخانم  تابــ ش  كه 

 صيفهاي   تو  و  شمار  بي و   بكر  تعبيرات  در  حتي  و  تانــ داس  نگارش  نحوه  در  ندهــ نويس  ليــ اص  هنر .  ودــميش  پري ــ س

 ،حادثۀواقعي  صدها  آوردن  در   بهجنبش  و  حقيقي  انسان  دهها  آفريدن  با  كه  ست  ا  اين  وي   بزرگ  هنر   ؛نيست   او  گوياي 

 .است  گرديده  پديدار  روشنهايش  سايه  و  بمها  و  زير  همه با  آن  واقعي  سير  و  برگرفته  پرده  اجتماعي  خاص  دوران  يک  از

.  دارند  متفاوتي ديدگاه   كدام  هر  كه  تـ اس  زن  دو  افكار  بيان  ،ميخورد  مـ چش  به  رمان  اين  در  كه  ديگر  اهميت  حائز  نكته

  خانه  از   رشـــ همس  اجازه   بدون   و  ست   ا  محصور   خانه  چهارديواري   در   كه   است   سريخور  تو  و   دار خانه  زني  نمونۀ  آهو

  آزادي   خواهان  حجاب  كشف  مسئله  با  "  خصوصاً كه  تـــ اس  آزاديخواه  و  متجدد  زني  نمونۀ   نيز  هما  و  نميرود  بيرون

 حقوق  به  كتاب  اين  در  كه  نويسنده  .ميكشد  بندوباري   بي و  بوالهوسي  سمت  به  را  او   آزادي   اين  و  است  بيشتري 

  خانواده  تحكيم  در   زنان  نقش  به  توجه  با    .ميكند  نكوهش  را   همسري   چند مسئلۀ  ،ميكند  اشاره   ايراني  زنان  ازدسترفتۀ

 افغاني   محمد  علي  رئاليستي  ديدگاه  بر  تكيه   با  كه  آن است  پي  در  پژوهش  اين  ،زنان  به  نسبت  مختلف  جوامع   ديدگاه  و

قاجار و پهلوي ترسيم   بررسي مورد را در دورة   ايران امعۀج در   زنان سيماي هاي نسخه مصور هزار و يک شب، و نقاشي
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  يا  است  تأثيرگذار  زنان  شخصيت  بر  جامعه  بر   حاكم  اجتماعي  و  سياسي  شرايط   آيا :دادكه  پاسخ  سؤالها  اين  به  وكند.  

  سازگاري   عدم  يا  سازگاري   عوامل ؟نه  يا  گذارد مي  تأثير  آنان   آثار  روي   بر  نويسندگان  خانوادگي  و  فردي   شرايط  آيا ؟نه

 ؟است عواملي چه خانواده  در زنان

  پژوهشي   تاكنون  شوهرآهوخانم  رمان  در  زن  سيماي   درباره  كه  برد  پي  امر  اين  به  توان  مي  شده  انجام  پژوهشهاي   با 

  سي  برر»   مقاله  : قاسمي و جاللي پندار در   است  گرفته  صورت  ذيل  شرح  به  مشابهي   پژوهشهاي   اما  ،است  نشده   انجام 

با    .است   پرداخته  سيدميران  و   آهو  ،هما  شخصيتي  تيپ   بررسي   به  « شوهرآهوخانم  رمان  هاي شخصيت  شخصيتي   تيپ

اين حال به صورت مفصل به واكاوي سيماي زن در اين اثر نپرداخته لذا پژوهش حاضر به روش توصيفي و تحليلي و  

 اي در صدد بررسي اين مسئله است.هاي منابع كتابخانهبا تكيه بر داده 

  .نسخه مصور هزار و یک شب1 

افسانهمجموعه  ،شبهزارويک  از  هندي اي  و  ايراني  عربي،  كهن  ايران  هاي  و  بغداد  در  آن  ماجراهاي  اكثر  كه   است 

هند كه هسته اصلي آن را  ي باستاني ايران و  هانخست افسانه  د.ي هزارويک شب سه دسته هستن هاگذرد. داستانمي

تاريخ  هايي كه پس از اين  اند. سوم داستان اسالمي در بغداد به آن افزوده  ةرهايي كه در دو آورد. دوم حكايت فراهم مي 

  1259ميرزا، در  ين مجموعه داستاني به سفارش بهمنا  .( 62-61  :  1368ستاري،  )  در مصر به آن اضافه شده است

هاي چاپ سنگي كه در دوره قاجار   كتاب ترينيكي از مهم.  (82:  1382)ذكاء،    در تبريز به فارسي برگردانده شد  1843/

عليقلي خوئي است. كتاب هزار افسان در قرن سوم ه. ق در هنگام  مصور شده؛ هزار و يک شب به تصويرگري ميرزا  

هاي عربي، از زبان پهلوي به عربي تغيير متن داد و نام هزار شب يا الف ليله و ليله گرفت. در  نهضت ترجمه به زبان

  ه. ق در زمان محمدشاه به دست عبداللطيف طسوجي به فارسي ترجمه شد و ميرزا محمدعلي سروش  1259سال  

هاي آن سروده است كه تا زمان ناصرالدين شاه سرايش آن ادامه داشته است. اصفهاني اشعاري به فارسي براي داستان

گرايي ها طنز و در قسمتي ديگر اخالقرا در بر دارد. در بعضي از بخش   هاي مشروح در كتاب محتوايي جالب داستان

اي جدي  ند. گاهي رنگ و بوي سرمستي و خوشگذراني و گاهي چهرهروها با فراز و فرود پيش ميشود. داستانديده مي

پرور دربار قاجاري مهياي توليد نسخه مصور از اين متون بود.  دهند. شرايط ادبو عبوس از سلطان و شهرزاد ارائه مي

اسط حكومت  شاه اين كتاب با شيوه چاپ سنگي به طبع رسيد. ميرزا عليقلي خوئي كه در اوبنابراين به دستور محمد

شاه  گذراند  شاه و پسرش محمداش را مقارن با حكومت فتحعليشاه به متولّد شده بود، دوره نوجواني و جوانيفتحعلي

  ة در دور(.  20:  1388يي،  شاه آثار درخشاني از خود برجاي گذاشت )صمدي و الله و در دهه اول حكومت ناصرالدين

توس وي،  فرمان  به  و  قاجار  شاه  سال  ناصرالدين  هفت  مدت  در  اثر  اين  گرديد.  بازنويسي  تهراني،  محمدحسين  ط 

الملک و با همراهي گروهي متشكل از سي و چهار نقاش و هفت مذهب  به سرپرستي صنيع1853/   1269ـ 1276/1860

 . (159: 1385)پاكباز،   برداري شدالصنايع ناصري نسخهو صحاف در مجمع
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 توران رزمجو، عبدالحسين فرزاد

 

  رمانتیسم و رئالیسم مكتب .2

  گرايش  يعني  ادبيات  در  رئاليسم» : مينويسد  چنين  رئاليسم  باره   در«  ايران  در   كوتاه  داستان»   كتاب  در  پاينده  حسين

 يعني  ست  ا  نگارش  از  شيوهاي   منزله  به  سم   رئالي .شوند  داده   شان  ن  ،ستند  ه  واقعيت  در  كه  همانگونه  چيز  همه  اينكه  به

  را  ما  خيالپروري   و  ميدهد  ميدان  اتــ اســ احس  به  مــ رمانتيس  اسطوره  و  پروري   خيال  و  رمانتيسم  از  كردن  اجتناب

  ي ـنويستانـ داس  در  را  يـ روش  آن  ،ميدانند  خيال  از  تر اولي  را  واقعيت تهاــ رئاليس  چون.  ميكند  دور  واقعيت  از

 (.21:  1389،    پاينده)  « باشند  واقعنمايانه  اشيايي  و  مكانها  و  موقعيتها،  شخصيتها آفرينش  تلزمـ مس  كه  ندندـ ميپس

  بيانگر   كه واقعگرا  است  مكتبي   رئاليسم  مكتب  و  ميپردازد  واقعي  غير  امور  و  احساسات  بيان  به  رمانتيسم  مكتب 

  اــ رض .است  رمانتيسم زائيده  رئاليسم  بلكه  دانست  يكديگر  مخالف   را  دو  اين  نبايد   و  ست  ا  اجتماع   ملموس  واقعيتهاي 

  به  را  رئاليسم و  مــ رمانتيس  نميتوان» :ميكند  بيان  چنين  را  نكته  اين«  ادبي   مكتبهاي »    كتاب  در  ينيــ يدحســ س

 ،واقع  در  و  كردهاست   كشف  را محسوس  جهان   رمانتيسم.  داد  قرار  هم  برابر   در  واقعي  و  غيرواقعي  مكتب  دو  عنوان

  كه  آنچه  بلكه  نميكند  خيالبافي  تـ رئاليس  ندهـ نويس(.  278:  1393،  حسيني   سيد)« است   رئاليسم  براي   سرآغازي 

  ،ت ـنيس  آفريدن  و  خيالبافي  در  تـ رئاليس  ندهـ نويس  نبوغ   .« تـ اوس اهدات ـ مش  نتيجۀ  كه  تـ اس  واقعيتهايي  دـ مينويس

 .(همان)« تـ اس ديدن و اهدهـ مش در بلكه

 . است  خودشان زندگي  محلههاي   شهرهاو   به  سفر  بلكه  ،نيست  دست  دور  نقاط  به  واقعيش  سفرهاي   واقعگرا  نويسندة

  تر ـ بيش  تـ رئاليس  ندههاي ـ نويس رمانهاي ،است  دست   دور  كشورهاي   به  سفر  از   آسانتر   كشور  هر  داخل  در   سفر  چون

  سنده  نوي  كه  شوهرآهوخانم  داستان  مانند(  همان)  .دارد   بر   در  را  انـ خودش  رزمينـ س  محلههاي   هرهاوـ ش  تحليل  و  رحـ ش

  رمانتيک  ندگانــ نويس  عكس  بر  تيــ رئاليس  ندهــ نويس. است  كشيده تصوير  به  را(  كرمانشاه)  زندگيش  محل  شهر  وقايع

  دخالت   داستان  در  را  خود  سات  سا  اح   كه  هستند  برونگرا  سندگاني  نوي  ،ميپردازند  خود  دروني  اتــ اســ احس   بيان  به  كه

  .نميكنند نمايان اثر در  نويسنده عنوان به را خود حتي و  نميدهند

  تطبیقی  ادبیات .3

 ه ـــمقايس  ،خود متنوع   و   مختلف  بررسيهاي   در  سان  ان.  ست   ا   بشري   معرفت  منابع  از  سرشار  منبعي  ،مقايسه  يا   تطبيق

  ،مثال  براي .  برگزيدهاست  ،خود  پژوهش  حوزههاي   به  مربوط  يلـــ اص  حقايق   به  تيابيـــ دس  براي   راهي  را   تطبيق   و

.  ميكنند  بندي طبقه  وگونههايي  انواع   به را  آنها  و   پرداخته  مختلف   حيوانات  ميان  مقايسه  به  جانورشناسي  در   محققان

  علوم  در  پژوهشگران.  است  استوار  متنوع   و   متفاوت انواع   و   گونهها  از  يک  هر  ذاتي  ويژگيهاي   برپايه  طبقهبندي   اين

 آنان   ژرفبينيهاي   و  بررسيها  ثمرة  كه  رسيدهاند  روشني  نتيجههاي  به  بندي دسته  اين  با  و  اندرفته  را  راه  اين  مختلف

  چه   در  نويسندگان  يا   شعرا  كه   ببريم  پي  نكته   اين  به  ميتوانيم   تطبيقي  ادبيات  در   (.  11:  1383،  كفافي)  است  بوده

  آن  كه پرداختهاند مطلبي  نگارش به زمين  كره از گوشهاي  در كدام هر  كه دارند   مشتركي عقايد  و انديشه  هم با اموري 



 1401 خرداد، 45، شماره 19دوره  231 
272 -  238  

 وجود  از  اينكه  بدون  اعرــ ش  يا  ندهــ نويس  دو  آن  كه  تــ اس  آن  جالب  ،دارند  تركيــ مش  وجوه  هم  با  جهاتي از  مطالب

  چيز  هر   از   بيش  تطبيقي  درادبيات  . است  شبيه  هم  به  زيادي   حدود   تا   نوشتههايشان  و   مطالب  ،باشند  مطلع  ديگري 

 اديبي،شمندي   اندي   سط  تو  جهان  از   نقطهاي   در  شهاي   اندي  چگونه  كه   برد  پي   شري   ب  شه  اندي   وحدت  نقاط   به  ميتوان

 .) 8) همان)«. مييابد بروز مجال ديگر گونهاي  به شه اندي همان  ديگر نقطه در  و شود مي مطرح شاعري  يا و

 مشابهي آثار  خلق  به  يكديگر  از  بيخبر  نفر  دو  كه  موردي   چنين  در  كه  است  اهميت  حائز  نكته  اين  مورد  اين  در

  خسرو .  نه  يا  ميشود محسوب  تطبيقي   ادبيات  دادو   قرار  مطالعه   مورد  ادبيات  موضوع   در   را  آن  ميتوان  آيا ،بپردازند

  و فرهنگي  رابطه  بدون  كه  مشابهي  آثار  : نميدارد  محسوب  تطبيقي   ادبيات رده  در   را   آن نقدادبي   كتاب  در   فرشيدورد 

  مشتركات  و   شباهتها   حاصل  مشابهات  اين  زيرا  ،نميگيرد قرار   تطبيقي  بحث  موضوع   ،ميآيد  وجود  به  ادب  دو   بين  ادبي

  انسانها  همه  بين  كه   مردم  عاشقانه  روابط  مانند  يكديگر  از  ملتها   ادبي  اقتباس و  اخذ  ثمره  نه  است  هم  با  انسانها  روحي

  از   بسياري   بنابراين  ،ندارد  خاص  ادبيات  يک  و  ملت  يک  به   اختصاص  معشوق  ناز  و  عاشق نياز  و  است  هم  به  شبيه

 (.809: 1363، فرشيدورد)تأثر و  تأثير نتيجه در  نه ميآيد وجود به توارد و تصادف اثر بر ادبي هماننديهاي 

 :كرد  بررسي تطبيقي  نقد  عنوان  تحت  را  آن   بايد  كه  دانسته  اي   مقابله  ادبيات  ءجز  را  آثاري   چنين  مطالعه  آذر  اسماعيل

 براي .داد  جاي   تطبيقي  نقد  روشهاي   ذيل  و  ناميد  مقابلهاي   ادبيات  ميتوان  را  آثاري   چنين  تطبيقي  مطالعه» 

  تطبيقي مباحث  همچنين  ،ميشود  و  شده  انجام  سپهري   سهراب  و  جبران  خليل  جبران  اشعار   بين  كه  مقابلهاي ،مثال

  چرا  ،اند  قبيل  اين  از  همه و  همه  مولوي   و  بليک   ويليام  و  فرخزاد  فروغ   و  غادهالسمان  يا  آدونيس  و  شاملو  شعرهاي   ميان

:  1387،  آذر.» )بودهاند  بيخبر  يكديگر آثار  و  افكار  از  و  نداشته  وجود   نامبرده  شعراي   بين  ارتباطي   گونه  هيچ  ظاهرا  كه

  يا   ايراني اعر ـ ش  دو  "  مثال  دـ باش  متفاوت  زبان  دو  با  كه  بپردازيم   ادبي  اثر  دو   هـ مقايس  بايدبه  ما   تطبيقي  درادبيات(.  22

  انگليسي   زبان  با  مثال  ديگري  سندة  نوي  با  را  ايراني  سندة   نوي  يک  يا  كنيم سه   مقاي  باهم  زمينههايي   يا  زمينۀ در را عرب

 .نميشود محسوب  تطبيقي  ادبيات ءجز  آنها  كار  ،باشند  زبان هم  شاعر يا  نويسنده  دو  هر  اگر.  كنيم  مقايسه  روسي  يا

  پژوهشهاي   انجام رطـ ش  ادبي  اثر  در  زبان  تفاوت.تـ اس  زبان  تطبيقي  ادبيات  پژوهشهاي   در  ادبيات  دو  ميان  لـ فاص  حد

 تطبيقي   ي   پژوهشها  چهارچوب   از  ،شدهاند   شته  نو  زبان  يک  به  كه   اي   ادبي  آثار.ست  آنها  مورد  در  تطبيقي

 (. 16: 1392، ندا. )باشند  هم از متأثر كه  خارجندهرچند

  قرار  تطبيقي ادبيات پژوهشهاي  حيطه در ،ندـــ باش برخوردار ترکـــ مش  زبان از دو هر  كه اديب دو ميان  هـــ مقايس

  در  كه  است  پژوهشهايي از   دلس ـ ان  در  عربي   ات ـ ادبي  و   داد ـ بغ  در  عربي  ات ـ ادبي  بين  هــــ ايسـ مق  "  مثال.  نميگيرد

 نه   تـــ اس  مختلف   محيطهاي  در   ادبيات  يک  از  پژوهشهايي  اينها  .نميآيد  شمار  به  تطبيقي  ادبيات  چهارچوب

  مختلف  زبان  دو به نويسنده دو  را داستان يک اگر اما (.18: 1382، كفافي.)مختلف ادبيات دو  بين تطبيق و هـــ مقايس

 و   ليلي  عربي  تانـ داس  اگر  مثال  آورد  مارـش  به  تطبيقي ادبيات   از  جزئي  ميتوان  را  داستانها  آن  ،كنند  مقايسه  و  بيان

 داستان  اين  از  ديگر  سرزمين  از  شاعري   يا  كرد  مقايسه  ملل   ديگر ادبيات  در  خود  همانند  تانهاييـ داس  با  را  مجنون
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  تطبيقي   ادبيات  ي   پژوهشها  چهارچوب  در  تانــ داس  اين  ورتــ ص  اين  در  ،رايدــ بس خويش  زبان  به  را  آن   و   شود  متأثر

  و  ليلي  تانــ داس  از  تأثيرپذيري   با  كه  نظاميگنجوي ،  ايراني  اعرــ ش  مجنون  و  ليلي  منظومه  كتاب همانند. ميگيرد  قرار

 (. 17- 18: 1392، ندا.)سرودهشدهاست عربي مجنون

 تطبيقي  ادبيات در  مطالعه،  ميگردد  موجب  را  قـ عش  و  تيـ دوس  ،تفاهم  و  ودـ ميش  تفاهم  موجب  ناختـ ش  كه  آنجا  از 

 بايد   تطبيقي  ادبيات  يـــ بررس  پس  (.4:  1357،  صفاري .)ملتهاست  مابين  صلح  و  تفهيم  وسائل  ممتازترين  از  يكي

  كه   تــ اس   الزم  و  كنيم  هــ مقايس  ديگر  زبان   ادبيات با  را  زبان  يک  ادبيات  كه  طوري   به  ،دـــ باش  متفاوت  زبان  دو  درباره

  پديدميآيند  هنگامي  ادبي  دار  شه  ري  و  نيرومند  ي   پيوندها. « شند  با تهــ داش   نيز  تاريخي  برخورد   هم  با  ادبيات  نوع   دو  اين

  يكديگر  زبان  فراگيري   به  اعراب   و  ايرانيان  از  بسياري .  باشند  متعدد  مناسبات يا  سي  سيا   پيوندهاي   به  سبوق  م  كه

 (. 437: 1382،  غنيمي.)شد شكوفا و  بارور پيوندها اين از عربي  و فارسي ادبيات و پرداختند 

  آن جانبه  همه يابيريشه  و عميق و دقيق بررسي به كه است جهان ادبيات زمينۀ در برجسته فنون از تطبيقي  ادبيات 

  پذيري   تأثير  مختلف  جنبههاي ،  گوناگون  اقوام   و  ملل  ذوقي  و   فكري   زيباييهاي   كردن  جلوه  و  پژوهش  بر   تنوع   بر  عالوه

  ملل  ادبي  ارتباط  بيانگر   تطبيقي  ادبيات   (1369:  سجادي )   .ست  ا  بسيار   شمندي   ارز   داراي   نيز  آن  انتقادي   و   مثبت

  است جهان كل ادبيات  از قطرهاي  همچون كشوري  هر ادبيات كه تـ اس امر اين انگرـ نش و تـ اس يكديگر با گوناگون

  افغانی محمد علی  زندگینامه .4 

  سي  فار زبان  به  واقعي  رمان  تينـ نخس  ندهـ نويس  و  اهـ كرمانش  هر ـ ش  در  1303  ماه  دي   11  متولد  عليمحمدافغاني

  دورة   در  و  دهــ ش  تگيرــ دس 1333  سال  در   كه  بوده  ايران  توده  نظاميحزب  سازمان  عضو  افغاني  .است(  شوهرآهوخانم)

  زبان   به  نگارش  رگرمـــ س  و   ميكند زندگي  آمريكا  در  اكنون  هم  وي .  تــ اس  ربردهــ س  به   رادرزندان  الــ س  5  پهلوي 

او  بهپايانرساندهاس  زبانانگليسي خودرابه  زندگينامه  تنـــ نوش  پيش  چندي   وي .  دـــ ميباش  يـــ انگليس   را   سوادت. 

  ادامه   براي   و  انيدـــ بهپايانرس كرمانشاه  در  نيز  را  سط  متو  صيالت  تح  ،آموخت  سه  مدر   در  سپس  و  خانه  مكتب  در  ابتدا

  مزاياي   از  كردن   تفادهـ اس  براي   ،تـ نداش يلـــ تحص  ادامه  براي   كافي  مالي  قدرت  چون.  رفت  تهران  به  يلـــ تحص

  از   چون  ،افسري   دانشكده  از  شدن  فارغالتحصيل از   پس   و  وارد  ارتش   ري ـ افس  كدهـ دانش  به  هزينه  كمک  و  كنـ مس

  جهان   و  گيرد  فرا  را  يـ انگليس  زبان  ادبيات  تا  يافت  تيـ فرص  امريكا در.  گرديد  اعزام  آمريكا  به  بود  ممتاز  فارغالتحصيالن

  .ت. چيس رمان كه بداند، خودش  قول به و شود آشنا رماننويسي  و رمان دنياي  با و دـ ناسـ بش را  نوين ادبيات

 حكومت  مأموران توسط  ،بود   نگذشته  همسرش  با   ازدواج  از  ماه  دو   از  بيش  اينكه  با  1333  سال  به  وطن  به  بازگشت  در

 خود.  دــ ش  آزاد  اهــ ش  قوطــ س و  مردم  انقالب  با  و   مانده  زندان  در   57  بهمن  انقالب   تا.  شد  دستگير  كرمانشاه  در   نظامي

  منتشر  نسخه  هزار  دو  در  را  كتاب  سرمايهاش با.  تــ اس  تهــ نوش  زندان  در  را  آهوخانم  وهرــ ش  معروف  رمان  ميگويد

  .شد منتشر  نسخهاي  هزار  10 باالي  تيراژهاي  در بارها نيز انقالب از پس  ،شد چاپ تجديد بارها انقالب از پيش. كرد
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 های نسخه مصور هزار و یک شبو نقاشی    خانم  آهو  شوهر رمان  در  زن سیمای  .بررسی تطبیقی5

  خانواده  يک  زندگي  ندهــ نويس  رمان   اين  در  كه  تــ اس  افغاني  عليمحمد  آثار  بهترين   از   يكي  وهرآهوخانمــ ش  رمان 

  آنها  زندگي  سبک  و مردم  واعتقادات  رسوم  و  آداب  به  اشاره  با  و  ميكشد  تصوير  به  بيست  دهه  در  را  كرمانشاهي

  و  1313  ال ـ س  در   آن  حوادث  كه   رمان  اين  .است  قرارداده   نويسندگان  بهترين   ردة  در   را   او  كه   ميكند  خلق  شاهكاري 

  يكي  ؛دارند  متفاوتي  اجتماعي  موقعيتهاي   و   عقايد  و  افكار كه   تـ اس  زن  دو  زندگي  تانـ داس  رويميدهد  اه ـ كرمانش  در

  رهاكرده   سنتها  بند   و   قيد  از   را   خود   سرابي  سيدميران   با  ازدواج   با  كه تـــ اس  آزادي   خواهان  و   متجدد  هماي   آنان  از

  ابتداي  در آنان ،ميكند روع ــ ش يدميرانــ س با را آميزي  المتــ مس و آرام زندگي كه ست ا گرا سنت آهوي  ديگري  و

 نوايي   به  و  كرده  غلبه  مشكالت  آن  بر  تحمل   و  صبر  با  كه  ميشوند  مواجه   زيادي   مشكالت  با  ترکــ مش  زندگي

 رش ــ همس  به   آنجا  در  و  رفته  نانوايي   به  بانهــ ش  آهو  ،دارند  مالي  كلــ مش  كه  انــ ازدواجش  اوائل  در حتي.ميرسند

  مرحله  به  و  ميكند  پيشرفت  زندگيش  ،بيشتر  نان  فروش  و  همسرش   كمک  و  خود  تالش  با   سيدميران  و   ميكند كمک

 كسب   درآمدي   بافي  گيوه با  آهو  ،ميگيرد  سامان  سرو  كميزندگيشان  اينكه  از  بعد  حتي  .ميرسد  نانوايان  صنف  رياست

  بچهها  به  رسيدگي   و   خانه  كار   از  تا  كه  بود زحمتكشي  زن.  ميگيرد  شاگرداني  و   شود  مي  استاد  كار   آن  در   حتي  و  كرده 

  هم   تادكارـ اس   حال  عين  در  او  گيوهبافي  در...يدـ ميكش پيش  را  گيوهبافيش  كار   يا   پينه  صله  و  بقچه  شد  مي  فارغ   دمي

  شاگردي   نقره   و  خورشيد  دختران  رباب  و  زري   جمله  از   و  ديگر خانههاي   دختران  از  تن  چند  تشـ دس  زير  كه  بود

هاي نسخه مصور هزار و يک شب نيز زنان از حداقل حقوق اجتماعي محروم  در نقاشي  (.1372:  81)  افغاني.»)ميكردند

خدمتگزاران دربار فعاليت  اند كه به عنوان  ( زناني ترسيم شده1و نگاهي ابزاري به آنها وجود داشت. در تصوير شماره) 

 اند. داشته
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 متوسط  محلههاي  از   يكي  در   كه  خانوادهدوست   و  مذهبي  است   فردي   ،است  نانوايان  صنف  رييس   كه  سرابي  سيدميران 

  پنجاه  نـ س  در  كه  دارد  گرابرون شخصيتي"  كالً  و  است  فراواني  آشنايان  و  دوستان  داراي   و  ميكند  زندگي  كرمانشاه

  و  مطلقه  زني  كه  هما  ؛شودمي   آشنا  زندي   هما  نام   به  تريهايشـ مش  از  يكي   با  فرزند  چهار  و  رـ همس  وجود  با  الگيـ س

  از   را  خود  طلبيش  تجدد  با  ميكند  سعي  و  كرده  خود  شيفته  را  سيدميران  خود  زائدالوصف  زيبايي  با  ،زيباست  بسيار

  حاجي   از  طالق  از   پس  است  ساله   يک  و  بيست  زني  كه  او.  رهاكند  ستا   تنيده  دورش  به  اجتماعي  سنتهاي   كه  پيلهاي 

  از   خود  آبروي  حفظ  براي   و   كرده   برقرار  رابطه نام  البرز  اي راننده  با  و   ميبيند  رقص   تعليم ضربي  ميرزاحسنخان  نزد   بنا

 براي  را  او   و  ميكند   كمک   هما   به  وزي ـ دلس  رـ س  از   ابتدا  از   كه   يدميرانـ س  .ميكند  كمک  تـ درخواس يدميرانـــ س

  ماجرا  از  اطالع   بدون  نيز  آهو  .ودـ ميش  او  تهـ دلبس  ختـ س  تدريج  به  و  برده  خود  خانه  به  مهمان  عنوان  به  موقت مدتي

  هماي   با  همسرش ازدواج  تلخ  واقعيت  به   بعدها  اينكه  تا   ميكند  پذيرايي  ناخوانده  مهمان  اين  از  زيادي   زمان  مدت

  در  از  مهمان  پيش   او  مؤمن  مرد گلوي   كه   ميزد  فرياد  شش   گو  بيخ  رسا  صداي   با  تلخحقايق  .  ميبرد  پي  بيبندوبار

  صيغه  را  هما  كه  ميگويد  او  به  آهو  پرسشهاي  از  بعد  يدميرانـــ س  باالخره(.  237  ،همان)  تـــ اس  كرده  گير  درآمده

 درآن  ؛ست  كردها   صيغهاش  مدت   چه   به  سد  بپر   ست  نخوا  حتي  و  نشد  او  حرفهاي   باقي  شنيدن  منتظر  آهو:  ست  كردها 

بررسي نقاشي هاي   (.258  :همان)  كردي   را  خودت  كار  باالخره.  بدهد  توفيقت خدا  ،خوب  خيلي:  نبود  فكر  اين  به  لحظه

نسخه مصور هزار و يک شب و مضمون زن در آنها نشان ميدهد زن در اين دوره محدود به فضاي خانه بود و فرصت و  

 اجازه حضور در اجتماع را نداشته است.
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  همچنان   و  نميبندد آن  از  طرفي   هيچ  كه  ميكند   بيشماري   تالشهاي   هما  خانمانسوز   عشق  از  همسرش  رهايي   براي   آهو

  كانون   به  وظيفهشناسي  و  بردباري   با  پاکطينت  و  زحمتكش  آهوي   .ميدهد  ماللانگيز  زندگي  آن  به  تن  اميدوارانه

  كه   پدري   نكنند  احساس  را  پدر  كمبود تا  ميگيرد  خود  بال  و  پر  زير  را  فرزندانش  همچنان  و  ميبخشد  گرما  زندگيش

  فرزندانش  قبال  در  پدري   وظيفه  از   و  كرده  تلخ  كامآنها  به  را  زندگي  بوالهوسيهايش   با  و  است  اسير  هما  عشق  در

 وجود  با  است  دوست  همسر  و  مهربان  زني  كه  آهو  .ميشود  زيبارو هماي   زندگيش  غم  و  هم  تمام  و  ميدهد  تعفاـــ اس

  را  او  همچنان  و  ميكند  جانبداري   او  از  ديگران  برابر  در  نهاده  ديگري   گرو  در  دل و  ورزيده  ستم  او  به  همسرش   اينكه

  الزم   آنها  از  شرط  و  قيد  بي  اطاعت  و  هستند  زنان  كوچک  خداي   مردان  كه  است  معتقد  امر  اين به  زيرا  ميدارد  دوست

  به   نيز  و دارد  دوست   بيشتر  جانش  از   را   او   و  ميشود   بيشتر  هما  به  عالقهاش  و  عشق  روز  به  روز   كه  سيدميران . است

  كه  نيز آهو  و ميگيرد كتک باد به دتـــ ش  به را  او بار چند ،هما  از حمايت براي  و آنها جدايي براي  آهو تالش خاطر

 اطت ــ وس  با  دوباره   و  رفته  اقوام  خانه به  قهر   حالت  به  را  روزي   چند   ،كرده  صبورتر  را   او  همسرش  بيمهريهاي   گويي

  آهو .  شد  با  تفاوت  بي  دو   آن  رفتارهاي   به  نسبت  ميگيرد   ميمــ تص  باالخره  اينكه   تا   ميگردد  بر   خانهاش  به   ،ديگران

  گرفت  صميم  ت   ،بود  سته  ب  شگي   همي   ستي  دو   پيمان  غصهخوردن و  نشستن  با  گويي  كه  خود   ماليخوليايي  طبع  عليرغم

همان:  )  .كرد  واگذار   خود  حال   به  مطلقا   را  آنها   و   نكند  اعتنايي  كدام   هيچ  به  هما  به  نه  و  شوهر   به   نه  ديگر  پس   آن  از   كه

(  از نقاشي هاي نسخه مصور هزار و يک شب نيز زنان را با حجابي كامل در فضاي دروني خانه  3تصوير شماره)  (.686

 ترسيم كرده است.
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  ،شرابخواري  به  و  ودـــ ش  رويگردان  مذهبي   ازاعتقادات   تدريج  به  او  ودكهـــ ميش  ببـــ س  هما  به  يدميران ـــ س  قـــ عش

  به  و   زد   افسردهاي   لبخند   سيدميران .بدهد  دست  رااز   خود  اجتماعي   منزلت  و   جايگاه  و   آورد   روي   نماز  ترک  و   احتكار 

 و   عاشقانه  كه  آنها  ديدن  از   پسرک.  نبود  حدود درآن  محمدحسين  جز  كس  هيچ.  انداخت  نظر  خورشيد  اتاق  طرف

، افغاني.)شد  پنهان  ايوان  جرز   پشت  در  خجلت  روي   از  و  انداخت پايين  را  سرش ،  ميكردند  تعارف   هم  به  گيالس   سرپايي

1372 :785 .) 

  دو   سيدميران با  ازدواج  از  پس  ،ميبيند  رقص  تعليم  ضربي  خان  سين  ميرزاح  نزد  در  سرش  هم  از  طالق  از  پس  كه  هما

  اجتماعي  ننـــ س  برخالف  و  نبوده  همسر  مطيع   است  سركش  زني  كه  او.  نميگيرد  سراغي  آنان  از  و  رهاكرده  را   طفلش

  بازار   به  سيدميران  اجازه   بدون  و  ميگذارد كنار   را   حجابش  راحتي  به  ،حجاب  فـــ كش  ئلهـــ مس  از  پس  و  ميكند   رفتار

  كيف   ،پا به  شتنما  پ  نازک  جوراب  با  صناري   شنه   پا  و  كوچک  ستماري   پو  كفش،تن  به  را  اش  تازه  پيراهن   هما  : ميرود

 روي   بندطاليي  ساعت با  او  زيباي   و  فيدـ س   بازوي .  تـ گش  ظاهر  ايوان  پله  روي   ،تـ دس  به   دفـ ص  تهـ دس  چتر  چرميو

  را   بينندهاي   هر   كه  طوري   به  بود  شده  دوچندان  روز  مد  لباس  در  هما  زيبايي (.518  همان.) بود  خيرهكننده  دور  از  مچ

 ستي   م  و  شق  ع  سونكننده  اف  نغمههاي   كه  بود  حقيقي  نگار  يک  ،نبود  زن  هما  كه  ستي  را  به :ميداشت  وا  تحسين  به

 را  اثري   همان  او  زيبايي  در  تازه   لباس.  بود  داده  وخــ رس  خود  قــ عاش  روح   اعماق   تا  بودند  اهدــ ش  همه كه  چنان  را

 (.520: همان. )تراشدار الماس در  فانوس نور و  شب كه داشت

  از   پس  ،نانوايان صنف  رييس  عنوان  به  و  او  شنهاد  پي  به  ،شود   مي  هما  ستههاي   خوا  سليم  ت  روز  به  روز  كه  سيدميران 

  بهانهگيريهاي   و   ولخرجيها  خاطر  به  يدميرانـ س  عاقبت  .ميرود  حجاب   فـ كش  نـ جش  به  او  با  ،حجاب  ف ـ كش  ئلهـ مس

  ،ميآيد  آنها  منزل  به  هما   عموي  رــ پس   خالوكرم  روزهاكه  از  يكي  در.  ميدهد  باد  به  را  ثروتش  تدريج  به  هما

 ندش ـــ پس  زيبا  دل  كه  گير  بهانه  تـــ اس  بچهاي  همچون  هما:  ميگويد  هما  مورد   در  و  كرده   دل  درد  او  با  يدميرانـــ س

. تــ بهدركردهاس ورــ ش از را چيز همه زن اين   :بهدستميآورد را آن و ميكند هـــ وســـوس  مرا بخواهد كه را  هرچه

.  وم ـــ بش  رد   مغازهها   گونه  اين  جلوي   از  ندارم  جرأت.  ميخواهد دلش   و  ميبيند  مشــ چش. تــ اس  جو  بهانه  بچه   يک  مثل

 يک   روح  انگاري ...بياورم  كجا  از  من  كه  ست  ني  مهم  برايش  ديگر  ،بگيرد چيزي   به  ندشـــ زيباپس  دل  تـــ اس  كافي

 سيدميران  كه  داستان  پايان  در   (.  515)همان:  .كردهاست  حلول  سفيدچغايي  دختر يک  جسم  در  پاريسي  مادموازل

  و   ست  ا   داده  طلبكارانش  به  و  كرده   حراج  را  دكانش  و  خانه   ،دستداده  از  هما  ولخرجيهاي   خاطر  به  را  ثروتش  همه

  اقوامش  از  يكي منزل روستا به و  كرده قهر كه آهو چشم  از  دور   به و هما  نقشه با كه ميماند باقي او براي  پول  مقداري 

  كه   ميروند  گاراژ   به   و  تهـــگذاش  باقي  آهو  براي   پول  اندكي  مقدار  .كنند  فرار كرمانشاه   از  ميگيرند  تصميم  ،ست  رفتها

 بازگرداندن   براي   را  خود  سرعت  به  نيز  او  ميكنند  باخبر  جريان  از  را  آهو  همسايهها عاقبت  ،كنند  ترک  را  هرـــ ش

 را  او  رسوايي  با  و  ميخروشد  مردش  بر  سركشي  و  بلند  صداي   با  و  ميدهد  تأجر  خود  به  و  ميرساند گاراژ  به  همسرش

  كه   اتومبيل راننده  با  كه  ميدهند   خبر  او  به  اما  برگردد  نيز  هما  كه  تـــ اس  منتظر  يدميرانـــ س.  ميگرداند  بر  خانه  به

  پولهاي   تمام  كه  او   ترتيب  اين  به.  ست  ا   رفته   سرنوشتش  دنبال  به   و  كرده  ترک   را  شهر  اوست   سابق  عشاق  از  يكي
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  يدميرانـ س   و  ودـ ميش  همدان  راهي  البرز نام  به  خود   پيش  سال  چند  شق  عا   همراه   به  ،ست   ا   برده  خود  با   را  سيدميران

   .بسازد  نو از  دوباره  وفادار خانم آهو كمک به  را  يدهـ پاش هم  از زندگي يک كه ميرود نيز

 گیری نتیجه

 زنان   آزادي   كه  جوامعي؛  قرارگرفتهاند   مردساالر  جامعه ستم  و  ظلم  تحت  شوهرآهوخانم  رمانهاي   اصلي  شخصيتهاي 

  شوهرآهوخانم   رمان  در  اصلي  زنان.  نميكنند  اعتنايي  كمترين  آنان  حقوق به  و  دانسته  تحقيرآميز  را  آنان  اميال   و  عاليق   و

  ميزند   دور  دو  اين  زندگي  جريانات  محور  حول  داستان  كه  هستند  آهو  و  هما  ،ميكنند  ايفا رمان  اين  در  اساسي  نقش  كه

  دستمزدآهوخانم    .دـــ ميباش  دو  اين  از  تر رنگ   كم  آنان  نقش   اما  تـــ اس  دهـــ ش  برده  نام  ديگري  زنان  از   اگرچه

  وفاداري  با  كه  زني  ،است  ايراني  زحمتكش  زن  واقعي  سيماي   آهو .ميكنند  دريافت  آنان  ازسوي   بيمهري   با  را  وفاداريشان

  اما   ميدارد  نگه  گرم  محبت  و  مهر   با  را  همسر  خانواده  كانون  و  كرده  تحمل را  همسر  زندگي  مشكالت  پاكدامني  و

  كه   آهو.  ميافكند  سايه  زندگيش  بر  سال  چندين   بختک   همچون  كه  است  هوويي   آوردن  ،همسر  سوي   از  دستمزدش

 تحمل   خود  خانه  در  را  هوويش  وجود  ناچار  به  و  رـ همس  به  قـ عش  خاطر  به  ،تـ اوس  بارز  ياتـ وصـ خص از  دوستي  همسر

 اس ـ احس كمتر  را  پدر  كمبود  آنان  تا  بكند  بيشتري   تالش  ،فرزندانش  امور  فتق  و  رتق  به   نسبت  ميكند  سعي  و  كرده

  از   ستفاده  ا  ءسو  و  كهن  وم ـ رس  تنـ پاگذاش  زير  با   و  كرده   كنيـ نتشـ س  كه  تـ تجددگراس  زني  نماد  زندي   هما .  كنند

دهد در  مي  . بررسي ها نشاندهد قرار  ديگران  به  نمايش  معرض   در  را  خود  ميكند  سعي  سته  پيو  ،سيدميران  همسرش 

نقاشي هاي نسخه مصور هزار و يک شب، زنان به تدريج جاي خود را در نقاشي باز كرده البته زن همچنان در محيط  

هاي نسخه مصور هزار يک شب نيز از نظر  نقاشيدر    خانه فعاليت دارد و مجالي چنداني براي حضور در اجتماع ندارد.

 تاريخي مربوط به دورة قاجار است زن از وضعيت مناسبي در جامعه برخوردار نيست.
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