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 چکیده

این مقاله میکوشد با استفاده از روش توصیفی و برمبنای نقد روانشناسانه و با توجه به 
« شوهر آهوخانم»ای پنج رمان  ویژگیهای ادبیات داستانی به تحلیل كهن الگویی و اسطوره

اثر « چراغها را من خاموش میکنم»اثر سیمین دانشور، « سووشون»اثر علیمحمد افغانی، 
اثر صادق چوبک بپردازد. « سنگ صبور»اثر بزرگ علوی و « چشمهایش»زویا پیرزاد، 

قهرمانان اصلی رمانها یعنی آهو و هما، زری، كالریس، فرنگیس و گوهر هركدام نمودی از 
انی هستند و نیز جنبه های مختلف كهن الگوهای یونگ در آنها بروز یافته است. اساطیر یون

پس از معرفی ایزدبانوان، به تطبیق ویژگیهای این كهن الگوها با خصوصیات قهرمانان زن 
رمان پرداخته شده است. همچنین نمود كهن الگوهای برجستۀ یونگ چون مادر و پیر فرزانه 

نگارنده پس از انجام تحلیل،  تها بررسی و تحلیل شده است.نیز در شخصیتهای این روای
دریافت كه این كهن الگوها تاحدود زیادی با شخصیتهای زن این رمانها منطبق است. آهو، 
نمودار هرا و دیمیتر، زری نمودار هرا، دیمیتر و آتنا، كالریس نمودار هرا، دیمیتر و تاحدودی 

 آتناست.آفرودیت و فرنگیس نمودار آفرودیت و 

 
 اساطیر یونان، كهن الگو، یونگ، رمان فارسی، زن، ایزدبانوان كلیدواژه ها:
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"Reflection of Jung's Ancient Greek Myths in the Female 

Characters of a Persian Novel Based on Five Works" 
(Ahu khanom, s,  husband, sovashoon, I turn off the lights, her eyes, 

Sang-e-sabur) 

 

Keihan Shahriari9, Mohtasham Mohammadi6 (Corresponding Author) 

 

Abstract 

This article tries to analyze the ancient and mythical model of five novels 

using descriptive method based on psychological critique and according 

to the characteristics of fiction literatu y Ahu khanom, s Husband" by Ali 

Mohammad Afghani, "Sovashun" by Simin Daneshvar, "I Turn off the 

Lights" by Zoya Pirzad, "Her Eyes" by Alavi and "Sang -e-sabur" by 

Sadegh Chubak 

The main protagonists of the novels, Ahu , Homa, Zari, Clarice, Farangis 

and Govhar are each a manifestation of Greek mythology, as well as 

various aspects of the ancient  Jung patterns. 

After introducing the goddesses, the characteristics of these archetypes are 

matched with the characteristics of the novel's female heroes. 

 Jung's outstanding archetypes such as mother and old Farzaneh are also 

examined and analyzed in the characters of these narratives. 

After conducting the analysis, the author found that these ancient patterns 

were largely consistent with the female characters in these novels. Deer is 

the chart of Hera and Dimitar, Zari is the chart of Hera, Dimitar and 

Athena, Clarice is the chart of Hera, Dimitar and to some extent Aphrodite 

and Farangis is the chart of Aphrodite and Athena.. 

 

 Keywords: Greek mythology, archetype, jung, Persian novel, woman, 

goddess 
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 مقدمه

اسطوره تجسّم احساسات انسان استا تکرار داستانهای اسطورهای كه در »میدانیم كه 

قالب نوعی آیین دینی برگزار میشود، به آنها حقانیت و واقیعت میبخشد. نیز نشانهای از عدم 

علل واقعی حواد  است. انسان به پیروی از قوّۀ تخیّل خود برای اتفاقات علّت  آگاهی بشر از

ایران،  شناخت اساطیر«)و انگیزه میتراشد و به این ترتیب، تخیل را با واقعیتها پیوند میدهد

5.) 

سودمندی اسطوره این است كه امروزه بسیاری از جامعه شناسان، قوم شناسان، انسان 

و مورخان تاریخ ادیان از اساطیر كمک میگیرند و آن را در تحلیلهای  شناسان، روانشناسان

خود از جوامع باستانی بکارمیبرند. اسطوره مشخص كنندۀ ساختار اجتماعی یک قوم یا یک 

 (41ملّتّ است)اساطیر ایران و روم، 

در این مقاله ما پنج رمان معروف فارسی كه بیشترین نسبت را با فرهنگ و سبک زندگی 

رانی و شالوده های فکری مردم ایران دارد، بعنوان مشتی نمونه از خروار بررسی میکنیم و ای

 ردّ پای ایزدبانوان را در اساطیر یونان و نیز كهن الگوهای یونگ را در آنها نشان میدهیم.

 پیشینه

پژوهنده تاكنون تحقیقی براساس نظریۀ روانشناسی یونگ با این عنوان مشاهده نکرده، 

 ژوهشهایی تقریباً مشابه انجام پذیرفته است: اما پ

ن، الگوهای بیداری قهرمان دروبررسی سفر قهرمانی شخصیت در بوف كور با تکیه بر كهن -4

 .1(، فتحنامه، شمارۀ 4343مجید سرمدی و دیگران)

 الگوهای بیداریاحتجاب با تکیه بر كهنبررسی سفر قهرمانی شخصیت در رمان شازده -1

 .1(، مطالعات داستانی، شمارۀ 4343ون، مجید سرمدی و دیگران)قهرمان در

ای، سعید بزرگ نویسی معاصر در انعکاس روایتهای اسطورهترین جریانهای رمانعمده -3

 .1(، مطالعات داستانی، شمارۀ 4343زاده)بیگدلی و سیدعلی قاسم

شالر، سوسن الگوی آتش در داستان سیاوش از منظر گاستون باتحلیل ادبی كهن -1

 .1(، مطالعات داستانی، شمارۀ 4394پور)شهرام

الگوی آب و درخت در شعر طاهره صفارزاده، ناصر نیکوبخت، سعید بزرگ بررسی كهن -5

، 6نژاد مهرآبادی، فصلنامۀ پژوهشهای ادبی، سال بیگدلی، حسینعلی قبادی و صغری سلمانی

 .99، تابستان 11شمارۀ 

در ادبیات فارسی، محمدرضا صرفی و جعفر « آنیما»وی الگنمودهای مثبت كهن -6

 .3(، فصلنامۀ نقد ادبی، شمارۀ 4391عشقی)

(، فصلنامۀ 4341پیکر نظامی، علی فالح و مرضیه یوسفی)تأثیر آنیما  و تجلی آن در هفت -1

 .31شناختی، شمارۀ ادبیات عرفانی و اسطوره
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(، 4341فر)بانیانی و نرجس توحیدی صور مثالی آنیموس یونگ در رمان سووشون، كمال -9

 .15مطالعات  ادبیات تطبیقی، شمارۀ 

بررسی نمودهای منفی آنیما در ادبیات و اسطورهها، عسکر صالحی و جعفر  -4

 .41شناختی، شمارۀ (، فصلنامۀ ادبیات عرفانی و اسطوره4341عشقی)

الگوی سفر قهرمان، كهنتحلیل ساختار رمان چراغها را من خاموش میکنم براساس  -41

 .34شناختی، شمارۀ (، فصلنامۀ ادبیات عرفانی و اسطوره4341افسانه حسنزادۀ دستجردی)

(، فصلنامۀ علمی پژوهشی، 4341الگوی آنیما در غزلهای موالنا)بررسی و تحلیل كهن -44

 .5ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا، شمارۀ 

(، محمد فوالدی و 4345سفر قهرمان درون) تحلیل سیروسفر خیالی برمبنای نظریۀ -41

 .131مریم رحمانی، نشریۀ سابق دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تبریز، شمارۀ 

الگوی سفر قهرمانی از نگاه پسایونگی و كاربرد آن در تحلیل متون ادبی، محمدجعفر  -43

 .4(، پژوهشهای نقد ادبی و سبکشناسی، شمارۀ 4346یاحقی و دیگران)

با رویکرد فرانقش میان فردی « چراغها را من خاموش میکنم»کی رمان بررسی سب -41

 پژوهشی، شمارۀ هفتم و هشتم.(، ادب4399نظریۀ نقشگرایی)

 روش تحقیق

نگارنده در این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و برمبنای نظریۀ روانشناسی 

یژگیهای ادبیات داستانی، عنصر كهن الگویی یونگ و نیز اساطیر یونانی و با توجه به و

شخصیت در پنج رمان برتر را واكاویده و پس بیرون كشیدن شخصیتها و برشماری ویژگیهای 

آنها و نوع كاركردشان در تعامل با دیگر شخصیتهای داستان و حواد  و زمانۀ خود و 

 اسطورهای آنها پرداخته است. ، به تحلیل روانشناسیبرداری از آنهایادداشت

 های تحقیقپرسش

 آیا نظریۀ یونگ قابل اعمال بر رمانهای معاصر پارسی است  -4

الگوهای زنان اسطورهای یونان با شخصیت زن  رمانهای معاصر پارسی مطابقت آیا كهن -1

 دارند 

نویسان معاصر فارسی را با هم آیا با این شیوه میتوان ژرفای كاوش روانشناسانه رمان -3

 مقایسه كرد 

 بانی فکریم -9

 ایزدبانوان در اساطیر یونانی: -9-9

هفت ایزدبانوی المپ، هستیا، دیمیتر، هرا، آرتمیس، آتنا، پرسفونه، آفرودیت، هبه، گایا و 

 هکاته الهه های اساطیر یونان باستان هستند.

   آفرودیت 
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ایزدبانوی باروری بود و حوزۀ اقتدارش طبیعت، سبزینه ها، جانوران و آدمیان « آفرودیت»

 (. 11را دربرمیگرفت )سیری در اساطیر ایران و روم، 

آفرودیت الهۀ عشق است. بعضی از اساطیر او را الهۀ خیرخواه و بخشنده نامیده اند. بدون 

ه كه درواقع بخشی از مسئولیتش برای توجه به شخصیتش، وی معموالً سیمای شهوانی داشت

 (.13عشق ورزیدن بوده است)اسطوره شناسی یونان و روم، 

« ونوس»در اساطیر یونانی رفتار ظالمانه و خودپسندانه داشته است، اما رومیها كه او را 

میخوانند، او را الهۀ خوش قلب میدانند كه بیشتر خواهان جدّیت در عشق است تا القیدی 

  (.443همان، «)جنسی در هوسهای

 هرا 

هرا حمایت از زنان و شوهران آنان را برعهده داشت. او را بسیار حسود و سختگیر و 

انتقامجو میدانستند. شمایل هرا در اساطیر اغلب این چنین است: بلندباال، باوقار و با یک 

تفاوت عصای سلطنتی در دست. بعدها هرا شخصیت آسمانی خود را از دست داد و تنها 

اخالقی او بازماند. او را زنی ایزدگونه پنداشتند كه جانشین همۀ مراحل وجود زنانه بود. هرا 

ایزدبانوی ازدواج و مادرگونگی بود و نمودگار همسر دلخواه بشمار میرفت. هرا بگونۀ زنی 

جوان كامالً رشدیافته، پاكدامن و دارای زیبایی فوق العاده تصویر شده است)سیری در 

  (11طیر،اسا

  آتنا 

، «ایلیاد»(. در كتاب 91آتنا دختر زئوس و رب النوع جنگ بود)شناخت اساطیر یونان، 

او اله های كامالً شریر، سنگدل، تندخوی و بیرحم و جنگجو معرفی شده است)سیری در 

( آتنا را بعنوان ایزدبانوی جنگ، هنر، صلح، زكاوت و كاردانی میپرستیدند. آتنای 36اساطیر،

حدوست، پشتیبان چندین پیشه بود. از همه مهمتر، جلوۀ زنان كارگر، پشتیبان معماران صل

از سه الهۀ باكره )آرتمیس، آتنا، هستیا( او و تندیسگران و نیز ریسندگان و بافندگان بود. 

 (.36یا باكره نیز مینامیدند)همان، « میدن»برتر بود و او را 

و فلسفه میدانند. گفته میشود مبدع بافندگی و آتنا را الهۀ ادبیات، شاعری، موسیقی 

(. او قلب مهربان، حساس و معطوف 411چند صنایع دستی دیگر بوده است)اسطوره شناسی، 

 (.96به عشق داشت و سخت از باكرگی خویش دفاع میکرد)شناخت اساطیر یونان، 

 دیمیتر)سرس  (

است. الهۀ زمین محسوب میشود. دیمیتر بر باروری و كشت « مام زمین»نامش بمعنی 

و كار مسلط بود، بندرت در كوه المپیوس اقامت گزید و ترجیح داد زمانش را صرف كار بر 

(. دیمیتر الهۀ زراعت و 121( و )سیری در اساطیر 11روی زمین كند)اسطوره شناسی، 

 بسیار تکیه میکردند.حاصلخیزی بود و مردمان بر او 
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 پرسفون

بمعنی دوشیزۀ باران داشت)همان « پرسه فونه»یا « پرسفون»دیمیتر یک دختر به نام 

هنگامی كه پرسفونه بقصد چیدن گل به مرغزار نزدیک شد، زیر پایش خالی گشت و (. »64

)اسطوره پرسفونه را ربود و او را به جهان زیرین برد تا در آنجا به همسری او درآید« هادس»

(. وقتی دیمیتر از ربوده شدن دخترش آگاهی یافت، آشفته شد و وظایف 4های یونانی، 

باروری و حاصلخیزی را فراموش كرد و برای یافتن فرزند، مدتها بر روی زمین سرگردان شد. 

خدای خورشید به دیمیتر گفت كه دخترش در دست هادس است. دیمیتر خشمگین ترک 

و )اسطوره های یونانی، ( 44اسطوره شناسی، «)کسالی مواجه شدخدمت كرد، جهان با خش

هادس پرسفون را مجبور كرد كه از اناری كه در عالم زیرین میرویید، بخوردا بنابراین (. »41

قانوناً به آنجا تعلق داشت. به این ترتیب، زئوس مقرر كرد پرسفون دوسوم سال را روی زمین 

 (. 41( و )اسطوره های یونانی، 121راند)اسطوره شناسی، و یکسوم سال را در آن تاریکی بگذ

 هستیا

(. او از بزرگترین ایزدان اصلی كوه المپیوس 641هستیا ایزدبانوی آتش بود)مازهای راز، 

بود. او را شفیقترین، پاكدامنترین و بخشنده ترین ساكنان المپیوس میدانستند، الهه ای 

بود و مسئول كلیۀ امور مربوط به خانواده بود و  درنهایت تقوا و خلوص. هستیا الهۀ گرما

مانند یک نگهبان از اعضای خانواده محافظت میکرد. هستیا را حامی جامعه نیز میدانستند. 

او را الهۀ آرمانی با هم بودن میدانستند. زنانی كه خادم این الهه بودند، چون به هیچ مردی 

 حقوقی برابر با مردان داشتند. وابسته نبودند و تحت سلطۀ مردی درنمیآمدند، 

 (411مازهای راز، «)او همواره دوشیزه و باكره ماند

 آرتمیس

آرتمیس یکی از سه الهۀ باكرۀ كوه المپ و الهۀ وحوش و میرشکار خدایان بود. نیز حامی 

كودكان و نوزادان و ضعفا بود. تیرهای نقرهای او مرگی سریع و بیدرد به همراه داشت، اما 

(. آرتمیس 12اسطورهشناسی، «)انتقام، به موجودی خشن و كینه جو تبدیل میشددر موقع 

س در داشت. آرتمی« بانوی نابودگر»در نقش ایزدبانوی نور، به تیر و كمان مسلح بود. او لقب 

 (441شناخت اساطیر یونان، «)نقش ایزدبانوی ماه بر فرزندزایی نظارت داشت

  هکاته یا هکات  

هکاته الهۀ جادوگری و از الهگان زمین بود و بعنوان روح شریر هادس و الهۀ وحشت و 

(. توانایی بخشیدن سخنوری، كامیابی و پیروزی 14تاریکی شناخته میشد)اسطورهشناسی، 

در جنگ از اختیارات او بود. ناگهان این الهۀ خیرخواه به الهه ای مخوف و اسرارآمیز بدل 

 (141مرتبط با دنیای مردگان میدانند)همان:  شد. او را الهۀ شب و
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وی بر سه وجه زندگی كنترل كامل داشت: تولد، حیات، مرگ. هکاته سه نشانه داشت: كلید، 

خنجر و طناب. او بصورت باكره ای با سه سر تجسم میشد، یکی سگ، دیگری مار و سومی 

  اسب.

  هب یا هبه   

سم معصومیت كودكی و لطافت جوانی بود، وی ساقی خدایان در المپ بشمار میرفت. تج

او نمودگار ایزدبانوی جوانی بود كه در خانوادۀ بدوی  بنابراین تا ابد زیبا و جوان باقی میماند.

به خانه داری میپرداخت. به برادرش آرس كمک میکرد تا جامه هایش را بپوشد، او را 

را خواست از المپ فراز میشست و جامه های فاخر بر تنش میکرد. هنگامی كه مادرش ه

رود، هبه گردونه را آماده میکرد، اما وظیفۀ عمدۀ او آن بود كه در جشنهای ایزدی ساغر 

ایزدان را پر كند. او توانایی بازگرداندن جوانی را داشت. هبه یا بعنوان عروس هراكلس یا 

  (44تمدن، ساقی ایزدان در حال ریختن آمبورسیا، از پارچ به تصویر كشیده میشد)تاریخ 

 كهن الگوهای یونگ: -6-9

تجربه های باستانی موجود در ناهشیار جمعی، بوسیلۀ موضوعات یا الگوهای تکراری 

 (.4399نامید)خودآموز یونگ، « كهن الگوها»آشکار میشوند كه یونگ آنها را 

نها آما نمیتوانیم كهن الگوها را بطور مستقیم بشناسیم، اما میتوانیم از طریق تصویرهای 

كه در اسطوره ها، هنر، رؤیا و خیالپردازیهای مردم جهان یافت میشود، دربارۀ آنها بیاموزیم. 

 از طریق این تصویرها، مردم میکوشند ژرفترین خواسته های درونی خویش را بیان كنند.

در میان كهن الگوهایی كه یونگ معرفی كرد، كهن الگوهایی مثل قهرمان، مادر، كودک، 

و پیر خردمند قرار دارند. تعداد معدودی از آنها كاملتر از دیگران رشد یافته و  مرگ، قدرت

بر روان تأثیر بیشتری میگذارند. كهن الگوهای اصلی عبارتند از: پرسونا، سایه، آنیما، آنیموس 

 (.445و خود)نظریه های شخصیت، 

 تحلیل شخصیتهای پنج رمان فارسی -6

ای عادی، یعنی روزمرۀ خود وارد دنیایی بیگانه و تازه در این پنج رمان شخصیتها از دنی

میشوند. دنیای عادی آنها و وضعیت همیشگی و پایدارشان در جایجای این آثار، نمودار است. 

این زنان بجای منفعل بودن و قربانی شدن، میتوانند راه خود را برگزینند و قهرمان زندگی 

نفوذ كهن الگوهای آسیب پذیر  هرا، دیمیتر  خویش شوند. قهرمان شدن برای زنانی كه تحت

و پرسفون بوده اند، امکانی تازه و روشنگرانه است. دفاع از حق برای زنانی كه تسلیم و پذیرا 

بوده یا چون هرا به مرد خویش اولویت داده یا مانند دیمیتر مالحظۀ نیازهای دیگران را كرده 

است. ما در این روایتها ردّ پای ایزدبانوان و كهن  اند، رفتار قهرمانانۀ مخالف با نوع تربیتشان

 الگوهای یونگ را به انحاء گوناگون مشاهده میکنیم.

 شوهر آهوخانم: -9-6
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در این رمان به نظر میرسد نویسنده كامالً به اساطیر یونانی آگاهی و اشراف داردا چرا 

كه از پنج رمان بررسی شده، شوهر آهوخانم، بیشتر با كهن الگوها و اساطیر یونانی تطبیق 

 میکند و همخوانی بیشتری میان شخصیتهای این رمان با الهه ها مشاهده میشود. 

 الف(ایزدبانوان:

 هرا -

مطابقت دارد. هرا بارها مورد خیانت « هرا»شخصیت اصلی داستان دقیقاً با « آهوخانم»

همسرش قرار میگیرد و زمانی كه در برابر خیانتهای او طغیان میکند، زئوس با او برخورد 

میکند. سرانجام هرا تسلیم میشود و در تاریکی خود را مخفی مینماید. آهو نیز مورد خیانت 

گیرد و زمانی كه از حقّ انسانی و شرعی خود سخن میگوید، مورد آزار شوهر همسرش قرار می

قرار میگیرد و به ناچار تسلیم میشود. هرا نماد عشق به شوهر است. آهو نیز علیرغم همۀ 

جفاهای سیدمیران، باز هم به او عشق میورزد. هرا نسبت به رقبای خود كینه میورزید و آهو 

م النفسی خود، نسبت به هما كینه میورزد. در جایی هما، آهو را نیز با همۀ بردباری و سلی

 مینامد. -است« هرا»كه نام رومی  -« یونن»

از همان موقع كه كالغها دسته دسته از روی حیاط پر میزدند و هوا مژدۀ شب و آمدن 

ار ظشوی و آرامش شبانه را میداد، آهو با شادی و شور پنهانی در حیاط یا روی پله ایوان انت

میکشید. با آمدن سیدمیران، آهو با ادب و احترامی حساب شده، او را گرم سالم میداد)شوهر 

  (64آهوخانم،

آهو تازه به دوران رسیده بودا لیکن طعم ناگوار تنگی و سختی را زیر زبان داشت... او زن 

زحمتکشی بود كه تا از كار  خانه و رسیدگی به بچه ها دمی فارغ میشد، بقچۀ وصله و پینه 

 (. 14یا كار گیوه بافیش را پیش میکشید)همان،  

 دیمیتر: -

شق مادری است، همخوانی دارد. او ظلم و كه مظهر ع« دیمیتر»آهو، با كهن الگوی 

خیانت شوهر را فقط بخاطر فرزندانش تحمل میکند و تنها دلخوشی او در زندگی چهار 

 فرزندش است. 

آهو با گامهای بلند و چهرۀ حق طلب كه همۀ سوز و گدازهای دل رنجدیده و روح خواری 

یدمیران ایستاد، پر  چادرش كشیده اش را در خود نقش كرده بود، پیش رفت. در دو قدمی س

را با دست به كمر گرفته بود، و سرتاپای وجودش در عزم و اراده، جوشان و متشنج بود. در 

آن زن اگر نواده ابلیس هم باشد و در »چشم مرد خیره شد و با صدای بلند خروشید:... 

د، تو و محبت تو جادوگری و فن و فعل، امواج را از دریا و نور و حركت را از مهر و ماه بگیر

 (.944و  916را از من و بچه های من نمیتواند بگیرد)همان، 

 هستیا: -
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ام كه ن-« وستا»كهن الگوی تقدس و باكرگی است. در جایی نویسنده آهو را « هستیا»

مینامد. هستیا درواقع چهرۀ زن خانه دار است. آهو زمانی كه میبیند  -رومی هستیاست

و چشیدن محبت او به نتیجه نمیرسد، ویژگیهای هستیا را در  تالشهای او برای جلب شوهر

 خود میپروراند. 

كامیابی و رونق شوهر در خارج از خانه و وظیفه شناسی، نظم و ترتیب و عالقۀ زن در 

داخل خانه، چنان كانون آرامش و آسایشی بوجود آورده بود كه پرتو گرم و فروزانش گذشته 

 (.64تابیده بود)همان، از آدمها بر اسباب خانه نیز 

آهو چه در كار و چه در فراغت، نه شاد و نه غمین، بلکه وارسته بود. در آن آرامش 

مطبوعی نهفته بود. خوشدلی بزرگوارانه از عمق آن برون میتابید كه به بیننده دلگرمی و 

صفای باطن میبخشید. لبخند همیشگیاش كه اینک با نقشی از بردباری و بخشایش مقدسین 

یا زنان تارک دنیا آمیخته گشته بود و به او زیبایی و جاذبۀ معنوی میبخشید. سکوت رازدارانه 

اش همچون كسی كه گنجی جسته یا بر یکی از اسرار الهی دست یافته است، معنی دار بود. 

او زن پرهیزكار، زحمتکش، پاک طینت و قانعی بود... خوش قلبی بی ریب و بی ریای او، 

 (. 55یاد تعلیمات مسیح میانداخت)همان، انسان را به 

 آفرودیت: -

برابری میکند. در اساطیر یونان اعتقاد « آفرودیت»همسر دوم سیدمیران، دقیقاً با « هما»

بر آن بوده كه آفرودیت نتیجۀ كف ناشی از بریدن آلت تناسلی اورانوس است كه بر سطح 

 آن اشاره مینماید:  دریا پدید آمده. نویسندۀ رمان در جایی آشکارا به 

براستی آن همه جنبش و پیچش در رقص، از یک انسان قابل باور نبود، مگر آن كه »

بگوییم خمیرۀ این زن را از كف امواج خروشان و بیقرار دریا سرشته و با اولین پرتوهای 

 (. 431همان، «)طالیی آفتاب صبحدم آغشته بودند

یکی از ویژگیهای آفرودیت عدم تعهد به زندگی زناشویی است. این ویژگی در هما نیز 

وجود دارد. او علیرغم داشتن دو فرزند با جوانی از خانه فرار میکند و به رقاصخانه میرود. 

آفرودیت از جاذبۀ خاصّی برخوردار است كه همه را مجذوب خود میکند. هما نیز از همان 

 ست. جاذبه برخوردار ا

شما با زن نگونبخت و خطاكاری روبرو هستید كه عمر و زندگیش »هما به سیدمیران: 

همیشه در گرو نادانیهایش بوده استا كسی كه به وعدۀ یک الت آسمان جُل برخیزد و با او 

به رقاصخانه برود، بی گفتگو، به درد همان رقاصی میخورد، نه زندگی آبرومند 

 (. 46خانوادگی)همان، 
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این زن را من از كف دستم بهتر میشناسم، اگر حوصله یا عشق زندگی »ضربی:  حسین

زناشویی را داشت، چرا خانۀ شوهر را ترک كرد  چه مرضی داشت كه بچّه هایش را بگذارد 

  (416و برود)همان،

 پرسفون: -

تر دخ»دختر پرسفونی، به دنبال جلب رضایت مادر است. این انگیزه موجب می شود تا 

باشدا دختری مطیع، سازگار و محتاط كه از انجام هر كاری كه با كوچک ترین  «خوبی

، دختر آهو نیز «كالرا(«. »261خطری همراه باشد، پرهیز میکند)نمادهای اسطوره شناسی،

برخوردار است و مانند پرسفون تحت حمایت مادر دیمیتری خود « پرسفون»از ویژگیهای 

 است:

هفدهمین تابستان زندگی خود میگذاشت، روی هم رفته، كالرا كه در این موقع پابه 

دختركی بود نمکین، شرمرو، تا بخواهی مؤدب و حرف شنو و باالتر از همه مرتب و اخالقی 

  (451و نظیف)شوهر آهوخانم،

روز بعد، هنگامی كه كالرا از مدرسه بازمیگشت، رنگ رخسارش اندكی پریده بود. مشوش 

اوه مامان، »ه آغوش مادر پناه برد و سر بر سینۀ پرمهرش نهاد... و غیر عادی در گوشۀ اتاق ب

چطور بگویم، مردی دنبالم افتاده بود... از فرط دستپاچگی نزدیک بود هول كنم. از آنجا تا 

 (. 646همان، «)داالن خانه دویدم

 آتنا: -

ه زنی شجاع در پایان داستان، كهن الگوی آتنا ناگهان از وجود آهو سر برمیآورد و او را ب

بدل میکند. او كه زندگی زناشویی خود را در آستانۀ نابودی میبیند، ناگهان سینه سپر میکند 

 و با صالبت شوهر خود را به كاشانۀ خود بازمیگرداند:

آهو با گامهای بلند و چهرۀ حق طلب كه همۀ سوز و گدازهای دل رنجدیده و روح خواری 

پیش رفت. در دو قدمی سیدمیران ایستاد، پر  چادرش كشیده اش را در خود نقش كرده بود، 

را با دست به كمر گرفته بود، و سرتاپای وجودش در عزم و اراده، جوشان و متشنج بود. در 

آن زن اگر نواده ابلیس هم باشد و در »چشم مرد خیره شد و با صدای بلند خروشید:... 

را از مهر و ماه بگیرد، تو و محبت تو  جادوگری و فن و فعل، امواج را از دریا و نور و حركت

 (.944و  916را از من و بچه های من نمیتواند بگیرد)همان، 

 هکاته: -

را از خود بروز میدهد. زمانی كه هما و « هکاته»خورشیدخانم در جایی كهن الگوی 

و اسیدمیران در آستانۀ فرار و ترک دیار هستند، علیرغم بیماری، خود را به آهو میرساند و 

را از فاجعه باخبر میسازد، همانگونه كه هکاته دیمیتر را از فاجعۀ ربودن دخترش، پرسفونه، 

 باخبر میکند:
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همزمان با لحظه ای كه عاشق و معشوق بسوی گاراژ رفتند و خانه و زندگی را پشت سر 

ه ده بگذاشتند، خورشیدخانم با وجود بیماری و ناتوانی در راه رفتن، شتابان خود را از شهر 

سراب رساند و آهو را از بدبختی كه نزدیک بود گریبانگیرش شود، باخبر ساخت)همان، 

141 .) 

 ب(كهن الگوهای یونگ:

 مادر -

كهن الگوی مادر در دو شکل مثبت و منفی « شوهر آهوخانم»در شخصیتهای زن رمان 

نمود مییابد. وجود آهو نقش مثبت كهن الگوی مادر را منعکس میکند. او تمام رنجهایی كه 

 شوهر به او روا میدارد، بخاطر عشق مادرانۀ خود به كودكانش تحمل مینماید. 

همسر دوم سیدمیران، آشکار میشود. او بخاطر نقش كهن الگوی منفی مادر در هما، 

خودخواهیهای خود و عالقه ای كه به رقص دارد، به بهانۀ سختگیریهای شوهر اولش، 

فرزندانش را رها میکند و دنبال خواستۀ خود میرود. او اعتقاد دارد كه زندگی خودش از هر 

خواهرشوهر هما، نمودار  «ملوس»چیز باالتر است. او نسبت به كودكان آهو حسادت میورزد. 

نقش كهنالگوی مخوف و ترسناک مادر است. رفتار خشن او نسبت به فرزندان هما، تجلی 

 نقش منفی كهن الگوی مادر است.

هنگام بیماری مهدی، از بدحالی بیرون از تصوری كه به او  آهو: كهن الگوی مثبت مادر:

ه با چشمی اشکریز و نومید، دست دست داده بود، یک روز چنان وحشتی مادر را فراگرفت ك

زن به تضرع برداشت و هموزنش نقرۀ خالص نذر امام رضا كرد. سایۀ مرگباری كه شادی 

نیکبخت را تهدید كرده بود، اكنون با بهبود كودک، چند روزی بود كه بکلی ناپدید شده 

 (. 59بود)همان، 

ه ها را كه آسوده و بیخیال نگاه مادرانه و نوازش آمیزش با آهی كوتاه، چهرۀ یک یک بچّ

در خواب ناز فرورفته بودند، لمس كرد. مونس تنهایی او در آن شب شوم، جز بچّه های 

 (163عزیزش، چراغ میان طاقچه بود كه نیمی از سقف تیرۀ اتاق را روشن نموده بود)همان، 

چشم اگر او بچه هایش را دوست داشت، چرا بخاطر  هما: نمونۀ كهن الگوی منفی مادر:

 (131و ابرو و موهای بور یک جوان توی كوچه دست از آنها میشست و میرفت )همان، 

 پیر فرزانه: -

زمانی كه سیدمیران قصد دارد به اتفاق هما و با پولهایی كه از فروش خانه بدست آورده، 

 رآهو و فرزندان و دیارش را ترک كند، خوشید خانم مانند فرشتۀ نجاتی آهو را از فاجعه باخب

میسازد و از وقوع سیه روزی آهو و فرزندانش جلوگیری میکند. درحقیقت میتوان 

 خورشیدخانم را پیر فرزانهای دانست كه در لحظۀ بحرانی به یاری آهو شتافته است. 
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همزمان با لحظه ای كه عاشق و معشوق بسوی گاراژ رفتند و خانه و زندگی را پشت سر 

گذاشتند، خورشیدخانم با وجود بیماری و ناتوانی در راه رفتن، شتابان خود را از شهر به ده 

سراب رساند و آهو را از بدبختی كه نزدیک بود گریبانگیرش شود، باخبر ساخت)همان، 

141 .) 

 سووشون -6-6

 الف(ایزدبانوان:

 هرا و دیمیتر -

خوشبختی و شادمانی زن هرایی مشروط به سه عامل است: وفاداری به شوهر، درجۀ 

احترام به زناشویی، حسّ قدردانی از مقام همسر. زن هرایی معموالً همسر مردی موفق میشود 

س و پ كه بیشتر وقت خود را صرف كارش میکند. زناشویی برای زن هرایی عمقی كهن دارد

 (111از عروسی، همسر جاودان میشود )نمادهای اسطوره شناسی، 

، بیشتر با كهن الگوی هرای شوهردوست و دیمیتر «سووشون»زری، شخصیت اول زن در 

ورزی به خانواده و نزدیکان، به فعالیتهای اجتماعی مهربان همخوانی دارد. او عالوه بر عشق

 نیز میپردازد.

من گفتم: پسرجان، برای زن آنچنان مردی)یوسف( حاضرم تا آخر دنیا بروم. بعالوه خود 

 (. 19مادرت)زری( را هم دوست دارم... او هم شاهزنی است)سووشون، 

 آتنا و پرسفونه -

زن آتنایی در بافندگی، خیاطی و سوزندوزی مهارت نشان میدهد. از كارهای دستی 

نوجوانی و تحصیل در مدرسۀ انگلیسیها، از شجاعت برخوردار در « زری»گوناگون لذت میبرد. 

است و در مقابل خواسته های بیجای مدیر میایستد. در این دوران ویژگی آتنا در زری بروز 

میکند، اما بعد از ازدواج ترس از دست دادن آرامش و سعادت و واهمه از فعالیتهای سیاسی 

و نمودار میشود. زمانی كه شوهرش بدست همسرش، كهن الگوی دیمیتر و پرسفونه در ا

عوامل استعمار كشته میشود، دوباره شجاعت خود را بازمییابد و آمادۀ نبرد با كسانی میشود 

 كه شوهرش را به ناحق كشته اند، در اواخر داستان زری به آتنا تبدیل میگردد. 

ودتان را آورده خانم زهرا، شنیده ام قالی عروس بافت خ»ملک سهراب تأمل كرد و گفت: 

اید كه به ایلخان پیشکش كنید. ما راضی نیستیم. تاروپور این قالی از محنت و محبت 

 (. 11است)همان، 

قلیان را جلو شوهرش گذاشت. هوای تاالر با درهای بسته، گرم بود. سر گنجه رفت و 

را از گنجه  بادبزن آورد و آنها را روی میز وسط تاالر گذاشتا بعد بشقابها و كارد و چنگال

درآورد و روی میز چید. آنقدر آهسته كه كوچکترین صدایی برنیامد. یوسف رو به زری كرد 
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و فهمید كه باید برود)همان، « چشم»و زری گفت: « خانم اینقدر سروصدا نکن»و گفت: 

 (445و  441

خواهر یوسف بعد از جوانمرگ شدن شوهر و مرگ فرزندش به دیمیتر غمگین و افسرده 

ل میشود. او نیز مانند زری، بعد از كشته شدن یوسف شجاعت خود را بازمییابد و تبدی

 ویژگیهای آتنایی خود را نشان میدهد.  

در این داستان، پدر یوسف همچون زئوس به همسرش خیانت میکند. او دل در گرو 

ه سودابه)رقاصۀ هندی( میبندد. مادر یوسف خیانت شوهر را تاب نمیآورد و همچون هرا ك

 در سیاهی خود را گم كرد، بطور مخفیانه به كربال میرود و در غربت جان میسپارد. 

 آفرودیت -

معنای رابطۀ توأم با تعهد طوالنی مدت. این ه برای آفرودیت رابطه مهم است، اما نه ب

آركی تایپ ظهورش یا ازطریق روابط جنسی است و یا خالقیت بوسیلۀ او ظهور میکند 

  (.64شناسی،  )نمادهای اسطوره

آفرودیتی است كه با جاذبۀ خود، پدر یوسف، را همچون شیخ صنعان از راه « سودابه»

 میبرد:

محمدحسین و خواهرش تازه از هند آمده بودند. خواهرش، سودابه، در خانۀ پدرم زندگی 

 (11میکرد، تا آخر هم زن پدر من نشد. میگفت: همین طوری راحتتر است)سووشون، 

زت عدیگر داستان كه جاذبه اش با آفرودیت همخوانی دارد، فردوس، كلفت  یکی از زنان

 مورد تجاوز قرار گرفت.عزت الدوله است كه در كودكی همچون پرسفون در خانۀ الدوله 

 ب(كهن الگوهای یونگ:

 مادر -

بیانگر دو نیروی متضاد باروری و تغذیه از یکسو و ویرانگری و قدرت « كهن الگوی مادر»

دیگر است. او تولید و نگهداری میکند، اما در ضمن میتواند فرزند خود را نابود كند ازسوی 

و یا به او بی توجهی نماید. دیمیتر از این دو نیرو برخوردار است. اوج عشق مادری او را به 

 دخترش، پرسفونه میبینم و رویۀ منفی اش را بعد از ربوده شدن پرسفونه مشاهده میکنیم. 

، زری نقش مادر را به خوبی ایفا میکند. او در هنگام تولد فرزندانش «وشونسو»در رمان 

 تا دم مرگ میرود، در غیبت كوتاه فرزندانش با آشوب درونی مرگ آوری روبرو میگردد. 

زری محبت مادرانۀ خود را به دیوانه ها در دارالمجانین هم نشان میدهد. خشم و نفرت 

ادۀ جنسی از دختران كوچک به رئیس روسپیخانه نشان مادرانۀ خود را نسبت به سوء استف

میدهد. اما زمانی كه در غیاب یوسف و خسرو، به دستور حاكم كره اسب خسرو را میبرند، 

مجبور میشود به پسرش به دروغ بگوید كه كره اسب مرده است. بعد از مدتی خسرو واقعیت 

 ندد. را میفهد و در ذهنش جنبۀ منفی كهن الگوی مادر نقش میب
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دیدم زیر میز پایه كوتاه چرخ خیاطی گوشۀ اتاق، چیزی میلولد. اول خیال كردم، گربه 

است. به افسر اشاره كردم. او رفت یک دختر هفت هشت ساله را از زیر میز چرخ خیاطی 

زن خجالت نمیکشی دختر به این كوچکی را بکار »كشید به رئیس روسپیخانه گفتم: .بیرون 

 (. 461وامیداری )همان، 

 پیر فرزانه -

 دكتر عبداهلل»، در «سووشون»و حکیم خردمند را در رمان « پیر فرزانه»آشکارترین جلوۀ 

 میتوان مشاهده كرد:« خان

بعد از شنیدن سخنان دكتر عبداهلل، زری مثل مرغی بود كه از قفس آزاد شده باشد. یک 

ار ستاره در ذهنش روشن شد. دیگر دانای اسرار به او ندا و نوید داده بود، نه یک ستاره، هز

 (.  196میدانست كه از هیچکس و هیچ چیز در این دنیا نخواهد ترسید)همان، 

 چراغها را من خاموش میکنم -3-6

 الف( ایزدبانوان:

 دیمیتر و آتنا -

در این روایت، كالریس زنی است كه بیشتر ویژگیهای دیمیتر و كمرنگتر ویژگیهای آتنا 

استا وی با آمدن خانوادۀ سیمونیان در همسایگی، دچار عشق واهی نسبت  در او رشد یافته

همسایۀ بی زن خود میگردد. در این حالت ویژگیهای آفرودیت در او بروز میکند، « امیل»به 

اما طی حوادثی به بیهودگی عشق خود پی میبرد و دوباره تبدیل به هرا و دیمیتر میگردد و 

 جتماعی، كه از ویژگیهای آتناست، روی بیاورد:تصمیم میگیرد به فعالیتهای ا

، سخنرانی پروین نوراللهی. «زن و آزادی»به تابلو اعالنات تاالر اجتماعات نگاه كردم: 

اولین خواست و هدف بانوان ایران داشتن حق رأی »...خانم نوراللهی داشت میگفت: 

 (. 11چراغها را من خاموش میکنم، «)است

 آفرودیت و آتنا -

زنی است كه ویژگیهای آفرودیت و آتنا را در خود دارد. او در جوانی « یرا سیمونیانالم»

عاشق مردی میشود، ولی به اصرار پدر، با مرد دیگری ازدواج میکند، اما پیوسته به معشوق 

خود توجه دارد و با او در رابطه است. بعد از مرگ شوهرش با معشوق خود وصلت میکند، 

برجای میماند. « امیل»ار است و شوهرش میمیرد و از او پسری به نام اما سعادت او ناپاید

المیرا تبدیل به آتنای سلطه جو میگردد و بر همۀ كارهای پسر و نوه اش، شدیداً نظارت 

 دارد:

گوشی را گذاشتم و رفتم، تا غذا را هم زدم و اجاق را خاموش كردم، تلفن زنگ زد: المیرا 

 (.93همان، «)زنهایی باشید كه مدام پای تلفن هستند تصور نمیکردم، از آن»گفت: 

 ب(كهن الگوهای یونگ:
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 مادر -

شخصیت اصلی رمان، مادری دلسوز است و كهن الگوی مثبت مادر در او « كالریس»

به همسایگیشان، گرفتار عشقی ناخواسته میگردد و رفتار دوستانۀ « امیل»نمود دارد، با ورود 

انهای روحی او گاه به بی توجهی او نسبت به وظایف مادریش امیل را عشق میپندارد. بحر

 میانجامد و هاله ای كمرنگ از نقش كهن الگوی منفی مادر در وجودش دیده میشود.

فکر كردم چرا مثل هرروز همراه بچه هایم نرفتم تا ایستگاه اتوبوس  چرا نگرانشان كردم  

 (499، من كالفه و بدحالم، بچه ها چه گناهی كردند)همان

آشکار میگردد. كهن « المیرا سیمونیان»كهن الگوی مادر بصورت دوگانه در شخصیت 

الگوی مادر بشکل خشن در رفتار مستبدانۀ او نسبت به پسرش، امیل و نوه اش مشاهده 

است. او زنی است كه بخاطر خوشگذرانی « ژولیت»میشود. نقش منفی كهن الگوی مادر در 

 را رها میکند و هر روز به همسایهای میسپارد:در كافه ها، دختربچۀ خود 

همه خیلی زود یاد گرفته بودیم كه نه فقط اجازۀ امیلی كه اجازۀ پدر امیلی هم دست 

  (411همان، مادربزرگ است)

، شاید، بله»گفتم اشکالی ندارد برای مادرت شام ببرم  چند لحظه نگاهم كرد بعد گفت: 

  (.441لحن حرفزدنش تغییر میکرد)همان،  ، حتی حرف مادرش كه میشد،«نمیدانم

 پیر فرزانه -

در این رمان پیر فرزانه بیشتر در پدر كالریس، تجلی مییابد. هرجا كه با مشکلی مواجه 

میشود و حتی زمانی كه در خوشی بسر میبرد، به یاد پدرش و اندرزهای او میافتد، اما آنچه 

یکند و از خیاالت واهی رهایی میبخشد، در قالب پیر فرزانه زندگی كالریس را متحول م

خوابی است كه در آن كشیشی، كالریس را برای یافتن فرزند گمشده اش راهنمایی میکند. 

این خواب و در ادامه، هجوم ملخها به آبادان و رفتن او به كلیسا و یاری خواستن از خدا و 

یی میدهد و دوباره آرامش  مسیح، كالریس را از سردرگمی بین احساس و تعهد به خانواده رها

 زندگی او برقرار میشود:

وقتهایی كه حالم خیلی بد بود، یاد پدر میافتادم. وقتهایی هم كه حالم خوب بود، یاد 

پدر میافتادم و فکر میکردم چرا همیشه در بدحالی و یا خوشحالی یاد پدر میافتم )همان، 

461) 

 چشمهایش -6-6

 الف(ایزدبانوان:

 آتناآفرودیت و  -

است. ویژگیهای فرنگیس در « فرنگیس»در این رمان نقش اصلی شخصیت زن برعهدۀ 

ابتدا كامالً با ویژگیهای آفرودیت همخوانی دارد. دختری است با جاذبۀ آفرودیتی كه برای 
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جلب مردان بکارمیبرد. سرانجام با خداداد آشنا میشود كه در فعالیتهای سیاسی علیه حکومت 

فرنگیس را از بی بندوباری منع میکند و به مبارزه با ستم دعوت مینماید.  فعالیت دارد. او

ویژگیهای آتنا در فرنگیس بروز میکند و باشجاعت به مبارزه روی میآورد. مادرش دارای 

ویژگیهای پرسفونی است و دختر آتنایی نمیتواند مادر پرسفونی را بپذیرد. فرنگیس عاشق 

 ماكان او را تنها بعنوان همرزم میپذیرد. استاد ماكان میشود، اما استاد

فرنگیس فرصت پیداكرد به آرایش خود بپردازد. كیفش را بازكرد و آینه ای درآورد. 

 (13نگاهی بصورتش انداخت و با دستمال ابریشمی گوشۀ لبانش را پاک كرد)چشمهایش، 

 ب(كهن الگوهای یونگ

 مادر -

د شده، مادر فرنگیس است كه از جنبۀ تنها مادری كه از او یا« چشمهایش»در رمان 

 ابتدایی كهن الگوی مادر برخوردار است و فرنگیس از او بعنوان مادری نادان یاد میکند:

مادرم مینویسد كه بروم پیش آنها. آخ چه خوشبخت است این كبوتر پیر  من هیچ جا 

رای من عذاب است. آرامش ندارم. النه ای ندارم كه به آنجا دل ببندم. تمام تفریحات دنیا ب

 (.91كاش مانند مادرم ابله بدنیا آمده بودم)همان، 

 پیر فرزانه -

مالقات فرنگیس با خداداد، جوان نقاش و مبارز، تحولی در او بوجود میآورد. خداداد با 

رفتار دوستانۀ خود، فرنگیس را وامیدارد كه از زندگی پوچ خود دست بردارد و به ایران 

 خداداد و سپس استاد ماكان را میتوان پیر فرزانۀ این رمان دانست:بازگردد. درحقیقت 

استاد ماكان مرد رازداری بود، اغلب قیافه ای عبوس داشته، كمتر شوخی میکرد، با 

آشناهای خود و بخصوص با زنان و شاگردان رک و راست حرف میزده و هیچ توجهی نداشته 

یشوند یا نها هرگز گفتۀ كسی را چه خوب و است به اینکه دیگران از گفته های او خشنود م

چه بد، برای دیگران نقل نمیکرده و راضی نمیشده كه در حضور او از دیگران غیبت 

 (. 41كنند)همان، 

 سنگ صبور -5-6

 الف( ایزدبانوان:

 آفرودیت -

در این رمان زنان زیادی وجود دارند كه در اغلب آنها ویژگیهای آفرودیت بروز میکندا 

چون بیشترین چیزی كه بر این رمان سایه افکنده، غریزۀ جنسی است. از پیرزن افلیج در 

 بستر افتاده تا كودک، همه درگیر مسائل جنسی هستند. 

چون آفرودیت تعهد ندارد زنی شهوت پرست است. علیرغم داشتن شوهر، هم« بلقیس»

 :زن دیگری است كه جاذبۀ آفرودیتی دارد« گوهر»و با احمدآقا رابطۀ جنسی دارد. 
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احمدآقا خوبه، اما به من محل نمیذاره. همش سرش تو كتابه... خیلی بچۀ خوبیه... حاال 

و یه قوطی حسن یوسف بخرم، شاید پنبه ای برم یه خرده سفیداب و یه گل سرخاب 

 (.35و 14احمدآقا...)سنگ صبور، 

 بلقیس دربارۀ گوهر میگوید:

من میخوام بدونم، چطور شده كه دیشب خونه نیومده. چشمم روشن، حاال دیگه شب 

هم بیرون میخوابه. كارش از صیغه روی گذشته، حاال دیگه حالل و حروم واسش فرق نمیکنه. 

 (11و  15كه او میاد، زود مردها را خر میکنه )همان،  با اون  قِرواتفاری

 دیمیتر و پرسفونه -

مادر احمدآقا و زنان حاج اسماعیل، بویژه زلیخا، ویژگیهای هرا را در خود نمودار میکنند. 

پدر احمدآقا به مادرش خیانت میکند و او را در اندوه و درد فرومیبرد. در مادر احمدآقا بیشتر 

همسر میرزااسداهلل، نمونۀ كامل یک « كبری خانم»پرسفونه بروز میکند.  ویژگی دیمیتر و

هیچ ویژگی آتنایی مشاهده « سنگ صبور»زن هرایی و دیمیتری است. در زنان رمان 

 نمیشودا زیرا همه بسیار ضعیف، منفعل، ستمدیده و بیچاره و ناتوانند. 

جا یه دختر چارده ساله ای گرفته قدّ همین كاكل زری بودم كه بابام رفته بود شیراز و اون

یه جا واسۀ خودت و بچه هات پیدا كن و برو. اگه میخواهی »بود. عموم اومد تو اتاق گفت: 

، ننم همش گریه تو چشماش بود، اما ما اشکاش را «برو تو انبار پایین تا تکلیفت معلوم بشه

و  113میزد )همان،نمیدیدیم. فقط چشمای سرخ تبدارش بود كه لبخند زوركی تو رو ما 

111)  

خدا مرگم بده حاجی، میخوایم دخترم را روی سه تا »خجسته به حاج اسماعیل گفت: 

همان، «)هوو ببرین  نعشش رو كه از تو اون خونه در میارن... بخدا خانم زلیخا میکشدش

63.)  

 ب(كهن الگوهای یونگ:

 مادر -

شکل مثبت و منفی، مشاهده  جلوه های كهن الگوی مادر در دو« سنگ صبور»در رمان 

میشود. در كبری خانم و جهان سلطان جنبۀ مثبت كهن الگوی مادر دیده میشود. در خاله 

و دخترخالۀ احمدآقا، جنبۀ منفی كهن الگوی مادر نمودار است. جنبۀ منفی كهن الگوی 

مادر در بلقیس نمودار است. او زنی شهوت پرست است كه حاضر است گوهر و فرزندش را 

 نابود كند.

دو نقش مثبت و منفی نمود دارد. گوهر بدلیل زندگی چركینی كه دارد، « گوهر»در 

نمیتواند نقش مادری خود را بخوبی ایفا كند. او برای گذران زندگی خود و فرزندش ناچار 
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ولی نقش مثبت  اصیغه میشود. همین باعث میشود كه گاه به فرزندش توجه نشان ندهد

 دربارۀ جهان سلطان بخوبی ایفا میکند: كهن الگوی مادر را

از وقتی زمینگیر شدم، شبا گوهر یه عالمه گه و كرم از زیرم پاک میکنه. خدا طول 

  (51عمرش بدها عزیزش چراغ دلش باشه. هیشکه مثه گوهرخانم دلسوز نیس)همان،

 پیر فرزانه -

پیر فرزانه ای وجود ندارد. به همین دلیل قهرمان داستان، احمدآقا، « سنگ صبور»در 

به دلیل مشکالت زندگی و فساد جامعه و مکانی كه در آن میزید، دچار سرگشتگی میشود 

 و همین امر باعث مسخ او میگردد. 

 

 نتیجه گیری -3

از سیمین « سووشون»از علیمحمد افغانی، « شوهر آهوخانم»پس از بررسی رمانهای 

سنگ »از بزرگ علوی و « چشمهایش»از زویا پیرزاد، « چراغها را من خاموش میکنم»دانشور، 

و اساطیر یونان، یافته « یونگ»از صادق چوبک براساس كهن الگوهای مطرح شدۀ « صبور

 های حاصل از بازتاب این كهن،الگوها در آثار مذكور بدین شرح است:  

 65با « شوهر آهوخانم»مورد،  11با « سووشون»تیب در رمانهای كهن الگوی مادر بتر

مورد بازتاب بیشتری دارد. در رمان  61با « چراغها را من خاموش میکنم»مورد، 

مورد، زنی كه ایفاگر نقش مادری، مادر فرنگیس شخصیت اصلی  41تنها « چشمهایش»

سنگ »است. در رمان داستان است كه فرنگیس به او نقش مادری چندان مثبتی نداده 

 مورد دارای جنبۀ منفی و مخوف كهن الگوی مادر است.  31هم بلقیس با « صبور

در رمانهای پنجگانه بازتاب كمی دارد. این كهن الگو با « پیر فرزانه»كهن،الگوی 

تجلی مییابد « دكتر عبداهلل خان»در وجود « سووشون»ویژگیهای خود، تنها در رمان 

مورد هم بازتاب نسبتاً خوبی دارد، تجلی این كهن  33با « چشمهایش»مورد(. در رمان 13)

مورد  41با « شوهر آهوخانم»مورد و  11با « من خاموش میکنم چراغها را»الگو در رمانهای 

 هم پیر فرزانه ای وجود ندارد. « سنگ صبور»تجلی كمی است و در رمان 

از تطبیق شخصیتهای زن رمانهای بررسیشده در این نگارش با كهن الگوها در اساطیر 

 زن یونان مشاهده میشود كه: 

مورد نسبت به سایر رمانها  11با « شوهر آهوخانم»در رمان « هرا»بطور كلی، كهن،الگوی 

چراغها را من »مورد،  16با « سووشون»بازتاب بیشتری دارد و پس از آن بترتیب رمانهای 

مورد قرار دارند. این كهن الگو در رمان  11با « سنگ صبور»مورد و  59با « خاموش میکنم

 مورد نمود كمتری دارد.  11با « چشمهایش»
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« چشمهایش»مورد،  19با « شوهر آهوخانم»بترتیب در رمانهای « آفرودیت»الگوی  كهن

مورد بازتاب  31با « سنگ صبور»مورد و  11با « چراغها را من خاموش میکنم»مورد،  55با 

 مورد نمود كمتری دارد.  13با « سووشون»یافته است. در رمان 

چراغها را من خاموش »مورد،  64با « چشمهایش»در رمانهای « آتنا»كهن الگوی 

مورد بترتیب بیشترین بازتاب را دارد. در رمان شوهر  11با « سووشون»مورد و  59با « میکنم

اصالً نمود نداردا زیرا « سنگ صبور»مورد بازتاب آن كمتر است و در رمان  41آهوخانم با 

 افرادی ناتوان، مظلوم و منفعل هستند.  شخصیتهای زن این رمان

كهن الگوی دیمیتر، كهن الگوی باروری و مهربانی و شفقت، در وجود مادران تجلی 

مورد و  15با « سووشون»مورد،  63با « شوهر آهوخانم»مییابد. این كهن الگو در رمانهای 

ن كهن الگو در رمان مورد بازتاب زیادی دارد. تجلی ای 11با « چراغها را من خاموش میکنم»

مورد بسیار اندک و ناچیز استا زیرا همانگونه كه گفته شد، تنها مادری  41چشمهایش با 

كه در این رمان از او سخن به میان آمده است، مادر فرنگیس، شخصیت اصلی داستان است 

 اكه او هم بعنوان یک مادر عادی و ساده و ابتدایی معرفی شده است. در رمان سنگ صبور ب

 مورد بیشتر جنبۀ منفی این كهن الگو مجال بروز یافته است.  11

مورد است و  51با « سنگ صبور»در رمان « پرسفون»بیشترین جلوه گاه كهن الگوی 

مورد،  31با « سووشون»مورد قرار میگیرد. رمانهای  15با « شوهر آهوخانم»بعد از آن، رمان 

« چشمهایش»ایگاه بعدی قرار میگیرند و در مورد در ج 33« چراغها را من خاموش میکنم»

مورد(. به نظر میرسد كه دلیلش آن است كه در این  43الگو چندان بازتابی ندارد ) این كهن

سه رمان، زنان طبقات پایین جامعه چندان نقشی ندارند و شخصیتهای اصلی این داستانها 

 از طبقات مرفه جامعه هستند. 

تقدس و حقیقت و راستی و بینش روحانی است و در جلوه گاه « هستیا»كهن الگوی 

زنانی بروز میکند كه گرایش معنوی و مذهبی بیشتری دارند. این كهن الگو بیش از همه در 

جلوه مییابد. همانگونه كه گفته « آهوخانم»مورد و در وجود  53با « شوهر آهوخانم»رمان 

آهوخانم در دوران تسلیم و انزوای  مینامد.« وستا»شد، نویسندۀ رمان در جایی آهوخانم را 

خود از تقدس زنان تارک دنیا كه از ویژگیهای هستیاست، برخوردار میگردد. رمانهای 

مورد در جایگاه بعدی قرار  14با « چراغها را من خاموش میکنم»مورد و  11با « سووشون»

رنگیس دیده رگه های كمرنگی از این كهن الگو در مادر ف« چشمهایش»میگیرند. در رمان 

مورد بسیار اندک و  3با «  سنگ صبور»مورد(. نمود این كهن، الگو در رمان  41میشود )

 ناچیز است.
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 بسامد بازتاب كهن الگوهای یونگ در رمانهای پنجگانه -4جدول شماره 

 كهن الگوی

 پیر فرزانه

 نام رمان كهن الگوی مادر

 شوهر آهوخانم 65 41

 سووشون 11 31

 چراغها را من 61 11

 خاموش میکنم

 چشمهایش 41 33

 سنگ صبور 31 1

 

 تعداد بسامد كهن الگوهای اساطیر یونان در رمانهای پنجگانه -1جدول شماره 
كهنالگوی 

 هستیا

 كهنالگوی

 پرسفون

كهن 

الگوی 

 دیمیتر

كهن 

 الگوی آتنا

كهن 

 الگوی

 آفرودیت

كهن 

 الگوی هرا

 نام رمان

 آهوخانمشوهر  11 19 14 63 15 35

 سووشون 16 31 11 51 31 11

 چراغها را من 59 11 59 11 13 14

 خاموش میکنم

 چشمهایش 11 55 64 41 43 41

 سنگ صبور 11 13 1 11 51 3
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