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Abstract
'Creativity' in comparative literature is the difference between imitating and
being influenced, and the creative author is said to be inspired by the others’
work, and nurture what they borrowed from another in the social and cultural
construction of their society in a new way. The similarity in layout and plot
of these two novels “Shohare Ahoo Khanoom” (1961) by Ali Mohammad
Afghani and “Sister Carrie” (1900) by Theodore Dreiser, makes it possible
to compare these two works in comparative literature. This article argues
that Afghani in writing the novel “Shohare Ahoo Khanoom”, has been
directly affected by Dreiser’s first work and has domesticated this American
novel’s plot and narration in the cultural and social context of Iran. Despite
the common points observed in the narrative plot and characterization
method of these two novels, especially the two characters, “Homa” and
“Carrie”, there are also some differences in these two works that are more
related to the differences in the social and cultural conditions of their
authors.
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مقاله پژوهشی

 --متنپژوهي ادبي---------

بررسي تطبیقي رمانهای «شوهر آهو خانم» و «خواهر کاری» با
تکیه بر مسألة خالقیت ادبي
دانشجوی دکتری ادبیات تطبیقی ،دانشگاه نانت ،نانت ،فرانسه

الهه ستودهپور

یداهلل جاللی پندری
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رمان آمریکایي را در بافتار فرهنگي و اجتماعي ایران بومي کرده است .باوجود نقاط اشتراکي کمه در طمرح
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مقدمه
مسئلة «خالقيت ادبي» در ادبيات تطبيقي ،با ابتکار و نوآوري به شکل مطلق تفاوت دارد و
به معناي بررسي قابليتها و توانایيهاي نویسندۀ تأثيرپذیر درزمينة انتقال مضامين ادبيات
قومي دیگر به بافت ادبيات ملي است .اگر نویسندۀ وامگير ضمن الهام گرفتن از اثري ،خود
را از این وامگيري آزاد کند ،چنين نویسندهاي تقليد نکرده ،بلکه تأثير پذیرفته است.
خالقيت ،یعني اینکه نویسنده چگونه آنچه را از دیگران آموخته از آنِ خود ميسازد؛
یعني آن را هض ميکند و بهشکلي نو و تازه خلق ميکند؛ بنابراین رمز سخن تازه گفتن
در «ازآنِخودسازي» و بيان جدید آن است( .انوشيرواني)6868 ،
نکتة مه در مطالعات تأثير و تأثر در قلمرو ادبيات تطبيقي ،ميزان تبدیل تأثير به
جذب است؛ وظيفة پژوهشگر ادبيات تطبيقي کشف و تبيين این خالقيت در بافتار تاریخي
و فرهنگي نویسندۀ تأثيرپذیر ميباشد( .یوست)6867 ،
ادبيات فارسي ،همچون ادبيات سایر ملتها ،در دوران مختلف از آثار ادبي جهان
تأثير پذیرفته و بر آن تأثير گذاشته است؛ در این ميان شاید حوزۀ ادبيات نوین داستاني
ایران که در قياس با سنت دیرینه و استوار ادبيات کالسيک ،نوخاسته محسوب ميشود،
موقعيت حساستري داشته باشد .سنت داستانپردازي مدرن به سبک و سياق غربي در
ادبيات ایران پيشينة چنداني ندارد .اکثر قریب به اتفاق داستاننویسان معاصر ایراني از خالل
ترجمهها با آثار استادان داستاننویسي جهان آشنا شدهاند .به همين سبب نيز تنها آن
گروهي از رماننویسان ایراني در کار خود موفق بودهاند که توانستهاند بين نوع رمان به
سبک و سياق غربي و ميراث فرهنگي و ادبي عميق ایراني پل ارتباطي برقرار کنند تا از این
طریق خوانش آثار آنان براي خوانندگان ایراني گيراتر باشد( .حسينزاده و شهپرراد،
)6865
از ميان نویسندگاني که با تأثيرپذیري از رمانهاي غربي ،رمان فارسي را پایهگذاري و
تثبيت کردهاند ،ميتوان به صادق هدایت ،بزرگ علوي ،جالل آلاحمد ،هوشنگ گلشيري
و محمود دولتآبادي اشاره کرد؛ عليمحمد افغاني نيز یکي از این نویسندگان است.

 | 062متن پژوهی ادبی | سال  | 62شماره  | 99پاییز ()0010

افغاني پس از گذراندن تحصيالت متوسطه در زادگاهش ،کرمانشاه ،وارد دانشکدۀ افسري
شد و با استفاده از بورس تحصيلي به آمریکا رفت و در آنجا با ادبيات و رمان آمریکایي
آشنایي یافت .او که از جواني مانند سایر روشنفکران زمان ،به عضویت حزب توده درآمده
بود ،پس از بازگشت به ایران در سال  ،6888دستگير و به زندان قصر منتقل شد و رمان
«شوهر آهو خان » را همانجا نوشت( .افغاني و کریميمهر)6833 ،
تئودور درایزر ،6از نویسندگاني است که افغاني آثارش را خوانده و شيوۀ نویسندگي
را از او آموخته است؛ افغاني در مورد تأثيرپذیري از درایزر چنين ميگوید« :ما را از طرف
ارتش ،فرستاده بودند به آمریکا که در یک دورۀ آموزش شرکت کني  ،این مربوط به
زماني است که من افسر بودم و زندان نرفته بودم .من تعداد زیادي از کتابهایي که دوست
داشت  ،ازجمله تمام کتابهاي جک لندن را به زبان انگليسي و برخي از نوشتههاي تئودور
درایزر را خریدم و به ایران آوردم و چون خيلي به مطالعه عالقه داشت  ،حتي آنجا وقتي در
دورههاي ارتش شرکت ميکردی  ،من سر کالس کتاب تئودور درایزر روي ميزم باز بود
و معل براي خود درس نظامي ميداد...در آن زمان خيلي از کتابهایي که ميخواندم،
احساس ميکردم من ميتوان چيزي ه سطح آن بنویس ( ».افغاني و اعل )6862 ،
«خواهر کاري ،»2اولين رمان درایزر است که در سال  6688به چاپ رسيد .این رمان
از دیدگاه برخي از پژوهشگران نقطة عطفي در تاریخ ادبيات آمریکا و
خودسرگذشتنامه اي است که جریان آن در دو شهر شيکاگو و نيویورک اتفاق ميافتد.
بيشتر منتقدان این رمان را اثري با ویژگيهاي ناتوراليستي و انتقادي بر مسئلة سرمایهداري
در آمریکا دانستهاند(Volkova, 2003) .

ازآنجاکه افغاني با آثار درایزر آشنایي داشته و مشابهتهایي بين دو رمان «خواهر
کاري» و «شوهر آهو خان » دیده ميشود ،ميتوان آن دو را در حوزۀ تأثير و تأثر ادبيات
تطبيقي موردبررسي قرارداد .الزم به ذکر است که نقد تطبيقي این دو رمان تاکنون
موردتوجه پژوهشگران نبوده و تنها عبدالعلي دستغيب ،در مقالهاي (دستغيب ،6866 ،ج /6
1. Theodore Herman Albert Dreiser
2. Sister Carrie

ستودهپور و همکاران | 061

 )822-887به شباهتهاي ميان این دو رمان اشارهکرده ،اما به تبيين نقاط اشتراک و افتراق
آن دو نپرداخته است .رمان «خواهر کاري» را مينا سرابي در سال  ،6812به فارسي ترجمه
کرده و نشر دنياي نو آن را به چاپ رسانده است و همين ترجمه در مقالة حاضر
مورداستفاده قرار ميگيرد.

 .1گزارش دو رمان
دو رمان «شوهر آهو خان » و «خواهر کاري» ازنظر طرح داستاني شباهت زیادي باه دارند.
در رمان «شوهر آهو خان »« ،هما زندي» ،کوليزادهاي رقاص ،عيار و زیباست که زن و
مردي او را در کودکي ،از کوليها خریده و در چهارده سالگي ،به خانة شوهر فرستادهاند.
او که پس از ازدواج از روستاي چغاسفيد به کرمانشاه آمده ،باوجود داشتن دو فرزند از
همسرش جدا ميشود و به خانة «حسينخان مطرب» راه ميیابد.
سيد ميران که مردي ميانسال و متأهل است ،مجذوب هما شده و به طریقي او را از
خانة حسينخان مطرب خارج کرده و به عقد خود درميآورد و به خانة همسر اولش
مي برد .آهو خان همسر اول ميران ،وقتي از قضية هوودار شدنش باخبر ميشود ،تمام
تالشش را به کار ميگيرد تا از هر طریق ممکن شوهرش را به خانواده بازگرداند اما موفق
نميشود .تنها در انتهاي رمان است که آهو خان  ،درست در لحظهاي که عاشق و معشوق
قصد دارند مخفيانه به تهران بروند ،ميران را به خانواده بازميگرداند و زن جوان نيز ،به راه
خود ميرود.
این طرح را ميتوان با رمان «خواهر کاري» مقایسه کرد .در این رمان ،کارولين ميبر،6
دختري جوان و زیباست که ملول و ناراضي از زندگي در روستا ،به هدف یافتن کار و
زندگي بهتر ،زادگاهش کلمبياسيتي را بهقصد شيکاگو ترک ميکند؛ جایي که خواهر و
شوهر خواهرش قبول کردهاند تا به ازاي دریافت مبلغي از درآمد او و پول غذایش ،او را
در آپارتمان فقيرانة خود بپذیرند .کاري پس از چند روز جستوجو ،شغلي را در یک
کارگاه کفشدوزي پيدا ميکند و با حقوقي ناچيز بهعنوان کارگر مشغول به کار ميشود،
1. Caroline Meeber

 | 061متن پژوهی ادبی | سال  | 62شماره  | 99پاییز ()0010

اما از دشواري کار و سختگيري و خشکي خانة خواهرش که با هرگونه تفریح ،بهویژه
تئاتر که کاري بدان عشق ميورزد؛ مخالفاند ،نااميد ميشود.
پس از مدتي ،با بازاریابي سيار به نام چارلز دروئه ،6برخورد ميکند .بازاریاب که
متوجه شده کاري ذاتاً اهل تقليد و هنر بازیگري است ،به او پيشنهاد ميدهد تا در
گروههاي تئاتر ایفاي نقش کند .روزي دروئه برحسب اتفاق دوستش جورج هرستوود 2را
به کاري معرفي ميکند؛ هرستوود مردي ميانسال و متأهل است که با دیدن کاري،
مجذوب او ميشود .همسر هرستوود ،جوليا 8وقتي از ارتباط او با دختري جوان آگاهي
مي یابد ،از طریق وکيلش اموال خانواده را تصاحب کرده و هرستوود را از خانه بيرون
ميکند .هرستوود با دزدیدن مقداري پول ،پنهاني کاري را به نيویورک ميبرد .در
نيویورک کاري ستارۀ تئاتر ميشود و هرستوود که درراه عشق او خانه و خانواده و شغل و
ثروتش را از دست داده ،از شدت فقر خودکشي ميکند.
چنانکه مشاهده ميشود طرح دو رمان بدین ترتيب است -6 :زني جوان ،زیبا و
هنرمند ،از روستا به شهر ميآید -2 .در خانة همسر یا خواهر اقامت ميگزیند اما فضاي
خانه را تاب نميآورد -8 .از طریقي به خانة بازاریاب هنري راه ميیابد و از طریق او به
محافل رقص و بازیگري ميرود -5 .با مردي متأهل و ميانسال رابطهاي عاشقانه آغاز
ميکند-9 .مرد ميانسال همسراول و فرزندانش را طرد ميکند و آبرو و ثروتش را درراه
عشق زن جوان از دست ميدهد -1 .زن جوان به طریقي از زندگي مرد ميانسال خارج
ميشود.
ممکن است عليمحمد افغاني در نگارش طرح اصلي رمان «شوهر آهو خان » ،از
رمان درایزر تأثير پذیرفته باشد ،اما او این طرح روایي را به شيوهاي خالقانه در ساخت
جامعة ایران بومي کرده است .در مطالعات ادبيات تطبيقي توجه به بافت اجتماعي-فرهنگي
نویسندۀ تأثيرپذیر در تبيين علل تفاوتهاي دو روایت نقش مهمي دارد .در رمانهاي
موردبحث ،باوجود شباهتهایي که بين طرح اصلي دو داستان وجود دارد ،سرنوشت
1. Charles H. Drouet
2. George Hurstwood
3. Julia Hurstwood
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قهرمانها ،به دليل تفاوت در شرایط جامعة آنها ،بهگونهاي متفاوت رق ميخورد که بدان
ميپردازی .

 .6مقایسۀ مضامین مشترک دو رمان
«درون مایه ،جوهر اصلي اثر ادبي است و فکر مرکزي و حاک بر داستان را در نظر
ميگيرد ،درونمایه تمام عناصر داستان را انتخاب ميکند و هماهنگکنندۀ موضوع
باشخصيت ،صحنه و عناصر دیگر داستان است و جهت فکري و ادراکي نویسنده را نشان
ميدهد؛ از این نظر درونمایه را بهمعناي کل داستان دانستهاند( ».ميرصادقي )6865 ،به
همين دليل مقایسة دو اثر بر مبناي درونمایه ،ميتواند به نقدي همهجانبه در ادبيات تطبيقي
منجر شود.
بيشتر منتقدان درونمایة اصلي رمان «شوهر آهو خان » را «مشکالت و مصائب زن
ایراني» دانستهاند(2.سپانلو )6811 ،مسائلي چون مصائب چند همسري ،طالق و مشکالت آن
براي زنان ،مردساالري و تصویر قرباني بودن زنان در بحران گذار از سنت به تجدد از مه -
ترین مضامين این رمان است که در بافت جامعة ایران قابلتحليل است و در رمان خواهر
کاري دیده نميشود .همچنين برخي مضامين از قبيل شهرستيزي ،تضاد طبقاتي ،ماشينيس و
ابزار شدن انسان در کارخانهها ،ماديگرایي و مصرفگرایي ثروتمندان در جامعة سرمایه-
داري و مواردي دیگر در رمان درایزر برجسته است .درونمایههاي مشترک دو رمان
عبارتاند از مثلث عشقي ،نوع نگاه به زن و جایگاه هنر در جامعه که با تفاوتهایي ،در هر
دو اثر بدان پرداخته شده است و موردبررسي قرار ميگيرد.

 .1-6مثلث عشقي
در رمان «شوهر آهو خان » سيد ميران مردي ميانسال ،دیندار و اهل خانه و خانواده است.
او با کمک همسرش آهو خان  ،از راه نانپزي ساده ،خانه وزندگي و درآمدي فراه کرده
و با پشتکار و کوشش ،خود را به مقام رئيس صنف نانوایان رسانده است .هرستوود در
رمان «خواهر کاري» نيز مردي چهل ساله و از اشخاص نسبتاً ثروتمند و موفق شهر شيکاگو
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است .او قبالً مدیر یک کافة معمولي بوده و با پشتکار و سختکوشي به مدیریت کافة
معروف «فيتز جرالد» رسيده و با همسرش جوليا و دو فرزندش ،در یک منطقة زیبا در
یکخانة پرتجمل زندگي ميکند.
شباهت اص لي این دو شخصيت در این است که هر دو مرد در عين متأهل بودن،
عاشق یک زن جوان ميشوند و از قلة یک زندگي پر سالمت خانوادگي به راه پرمالمت
عشقي ویرانگر سقوط ميکنند و در این راه تمام ثروت و آبروي خود را از دست ميدهند؛
بنابراین مضمون مثلث عشقي در هر دو رمان مشترک است؛ اما این مضمون در رمان شوهر
آهو خان «رنگ تيپيک ایراني به خود گرفته و بهصورت ارتباط دو هوو درآمده که
همسران مرد واحدي هستند( ».علوي )6852 ،برهمين اساس ،تفاوتهایي در نوع عشق و
سرنوشت دو شخصيت ميران و هرستوود وجود دارد که موردبررسي قرار ميگيرد.
هرستوود تعلق خاطر زیادي به همسر و خانوادهاش ندارد ،پسر و دختر هرستوود ،با
پدر بيگانه و به دنبال تفریحات خاص خویش هستند و جز پول چيزي از او نميخواهند.
مصاحبت با همسرش نيز برایش بسيار ماللآور و کامالً ظاهري و رسمي است« :ذرهاي
یکدیگر را دوست نداشتند( ».درایزر )6818 ،او در بحبوحة بحران ميانسالي ،درحاليکه
فضاي زندگياش مملو از مالل و تنهایي و روحش آزرده از ریا و ابتذال است ،با «کاري»
برخورد ميکند و به دو دليل مجذوب او ميشود؛ نخست اینکه «کاري» پاک ،ساده ،بي-
ریا و روستایي است ،درحاليکه همسر هرستوود و تمام زناني که او ميشناخت ،خودخواه،
نادان و خودنما بودند و سرشتي سرد و مبتذل داشتند .دوم اینکه هرستوود هيچگاه ماجراي
عاشقانهاي نداشته بود ،بهجز آنیک که به ازدواجش خت شد و ازآنپس زمان به او
آموخته بود که نخستين تشخيصش چقدر خام و نادرست بوده است( .همان)
سيد ميران اما به کانون خانواده و چهار فرزندش عالقه دارد و عالوه بر بچهها حتي
زنش را نيز دوست دارد( .افغاني )6867 ،او با آهو زندگي شيرین و گوارایي را تجربه مي-
کند؛ باوجوداین ،مجذوب زني دیگر ميشود .در سنت جامعة ایران ،مردان معموالً زن
اخالقي و آرماني را بهعنوان همسر و زن فتانه را براي عشقورزي انتخاب ميکنند که در
ادبيات کالسيک نيز بازتاب یافته است .در داستانهاي کالسيک ،شخصيتهایي چون
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شيرین وزنان داستان هفت پيکر نظامي در گروه «زن آرماني» و زنان توصيفشده در
گلستان سعدي و سایر متون تعليمي در شمار «زن اخالقي» قرار ميگيرند و دختر ترسا در
داستان شيخ صنعان «زن فتانه» بهحساب ميآید( .حسينزاده )6838 ،بر اساس همين الگو،
آهو بهعنوان زن اخالقي و آرماني داستان ،براي ميران جایگاه مادر فرزندانش را دارد ،هما
اما معشوقهاي عزیز کرده است که ميران او را زیباي حقيقي ميداند ،نه زن حقيقي( .افغاني،
)6867
عشق ميران به هما بسيار پرشور است و باوجود تمام موانع ،در وصال ه ادامه دارد؛
عشق هرستوود به کاري اما پس از رفتن به نيویورک رو به سردي مينهد .در نيویورک،
هرستوود درحاليکه خانواده ،ثروت و اعتبار خود را از دست داده ،گرفتار مشکالت مالي
ميشود و درست زماني که «کاري» روزبهروز موفقتر شده و او را ترک کرده ،به
ورشکستگي کامل ميرسد و به گدایي ميافتد و درنهایت در یک اتاق کرایهاي ،با باز
کردن شير گاز خودکشي ميکند .سرنوشت عشق سيد ميران اما بهگونهاي دیگر رق
ميخورد؛ زماني که او قصد دارد از دست طلبکاران با هما به تهران بگریزد ،همسرش آهو
سر ميرسد و او را به خانه بازميگرداند.
بازگشت ميران به خانواده ،با دو دليل قابل توجيه است .نخست اینکه ساخت
جامعهاي که ميران و آهو در آن زندگي ميکنند ،بهگونهاي است که «عنصر خانواده» در
آن اهميت زیادي دارد و به سادگي از ه پاشيده نميشود ،ازدواج و تشکيل خانواده
جایگاهي بسيار پررنگ در جوامع شرقي ،سنتي و مسلمان دارد ،به همين دليل در رمان
ایراني ،درنهایت خانواده حفظ ميگردد .دوم اینکه سيد ميران و سرگذشت او ،شباهت
زیادي به داستان شيخ صنعان دارد؛ شخصيت اولية او نيز ،پایبند به مسائل شرعي و ازنظر
وجهة اجتماعي موردقبول مردم است ،اما بهتدریج به انساني شرابخوار و محتکر تبدیل
ميشود و از جایگاه اجتماعي خود سقوط ميکند؛ بنابراین طبق سنت ادبي ،ميران نيز مانند
شخصيتهاي موازياش در داستانهاي کالسيک ،باید از پریشاني عشق به جادۀ سالمت
بازگردد.
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 .6-6نوع نگاه به زن در جامعه
در رمان «شوهر آهو خان » با دو نوع شخصيت از زن مواجه هستي « ،آهو» که واجد تمام
مشخصات زن مورد تأیيد جامعة سنتي است و «هما» که زني شهري شده و واجد روحية
متجددانه است و در بيشتر نقدها او را ،در برابر آهوي سنتگرا ،نماد تجدد سست و
سطحي عهد رضاخاني قرار دادهاند( .صفري و دیگران )6861 ،در این دو رمان ،هر دو تيپ
شخصيتي زن ،خواه آهو که خواهان یک زندگي آرام خانوادگي است و خواه هما که
خواهان پيشرفت و استقالل است ،با مشکالتي روبرو ميشوند که از جهاتي به مشکالت
زنان رمان «خواهر کاري» شباهت دارد.

 .1-6-6آهو و جولیا
آهو زني است خوب و فرمان بر و پارسا که چهارده سال با مردي که پيش از آن «یکه و
یالقوز عمر سي و پنج سالهاش را طي کرده است» (افغاني )6867 ،زندگي ميکند ،خانه و
خانواده تشکيل ميدهد ،چهار کودک به دنيا ميآورد و زماني که به آرامشي نسبي دست
یافته ،ناگهان با پيشامد هوودار شدن که به معناي ميل و هوس همسرش به زني زیباتر و
جوانتر است ،مواجه ميشود و هيچ چارهاي در برابر آن ندارد؛ زیرا عمل همسرش ازنظر
عرف و شرع قابل قبول است و جامعه ،سيد ميران را به دليل داشتن مال و ثروت که خود
آهو در جمعآوري آن نقش عمدهاي داشته ،مجاز به اختيار زنان متعدد ميداند.
واکنش این زن هنگام آگاهي از ازدواج مجدد سيد ميران ،نشان از نهایت برکناري و
حاشيهاي بودن نقش وي در ساختار خانواده دارد« :خيلي خب! خدا توفيقت دهد .باالخره
کار خودت را کردي ...خشمي که در درون زن زبانه ميکشيد ،با خاموشي و سالمت
ظاهرياش هيچ تناسبي نداشت( ».همان) او جرأت و جسارت آشکار کردن ناراحتي خود
را ندارد و زماني که درنهایت اعترا

خود را نشان ميدهد ،سيد ميران او را از خانه بيرون

ميکند .آهو از هر روش خرافي و غيرخرافي کمک ميگيرد تا همسرش را بازگرداند و
چون موفق نميشود ،با سکوتي منفعالنه زندگي و ثروت خانواده را تقدی به هما ميکند و
رنج ميکشد ،زیرا «جز تسلي به پيشامد عجالتاً هيچ چارهاي نداشت( ».همان)
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جوليا ،در رمان «خواهر کاري» نيز زني است که مورد بيوفایي همسرش قرار
ميگيرد؛ او زني ميانسال ،مادر دو فرزند ،نسبتاً زیبا ،خوشبرخورد و سطحينگر است ،از
آن نوع زناني که هميشه کوشش دارد خودي بنماید( .درایزر )6818 ،تمام ه وغ این زن،
خودنمایي با ثروت و ظاهر زندگي است و جز اشتغال به خانواده و فخرفروشي با موفقيت
همسر و فرزندانش مشغلة دیگري ندارد.
واکنش این زن هنگام آگاهي از ارتباط همسرش با دخترکي جوان ،نشان از نهایت
اقتدار و مرکزیت نقش وي در ساختار خانواده دارد؛ او نخست سعي ميکند دليل
بياعتنایي هرستوود را دریابد« :باید مثل یک خان با من رفتار کند ،در غير این صورت باید
دليلش را بدان ( ».همان) سپس بهتدریج اختيار امور را از هرستوود ميگيرد و او را از
برنامههاي خانواده حذف ميکند و درنهایت از طریق قانون ،حقوق خود در خانواده را
پيگيري ميکند« :تحقيق خواه کرد ببين حقوق چيست .شاید اگر با من صحبت نکني با
یک وکيل صحبت کني( ».همان)
جوليا با قفلکردن در خانه ،هرستوود را از حری زندگي خود و فرزندانش بيرون
ميکند و تمام دارایي چهل هزار دالري خانواده را از او ميگيرد .نویسنده در انتهاي رمان
او را غرق در ثروت و تجمل ،درست زماني که هرستوود با لباسهایي کهنه در حال گدایي
است ،در سفر و گشتوگذار با دختر و دامادش به تصویر ميکشد.
شخصيت «آهو خان » در بيشتر نقدها ،مورد تحسين و ستایش منتقدان ادبي
قرارگرفته؛ شاید به این دليل که او درنهایت موفق ميشود مرد خانواده را از توه و
پریشاني عشق نجات دهد و به کانون سالمت خانواده بازگرداند .هرچند بيشتر این نقدها
تحت تأثير گفتمان مردساالر به دفاع از «عنصر انفعال» در زن پرداختهاند (خجسته )6869 ،و
تحمل رنج و خواري براي حفظ خانواده را بهعنوان یک ویژگي مثبت براي زن قلمداد
کردهاند ،اما اگر سيد ميران نيز با هما به تهران ميگریخت ،احتماالً سرنوشتش دستکمي
از سرنوشت هرستوود نداشت.
آهو خان زني است که در جامعهاي مردساالر زندگي ميکند و فاقد حقوحقوق
اجتماعي است ،پس چارهاي جز حفظ زندگي خانوادگي خود ندارد ،به همين دليل
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همسرش را درنهایت ،باتحمل انواع خواري و مصيبت ،به خانواده بازميگرداند .ميتوان
گفت افغاني با انتخاب عنوان «شوهر آهو خان » براي رمانش ،زني را برجسته و ماندگار
کرد که جامعة مردساالر در زمان نگارش کتاب از او انتظار داشت.
چنانکه ميداني عنوان هر اثر ادبي ،مه ترین و اساسيترین درگاه ورود به آن اثر
است و ارتباط تنگاتنگي با مفاهي و عناصر دیگر آن اثر دارد؛ تحليل و نقد عنوان و نامهاي
شخصيتهاي یک رمان ،ميتواند بيانگر فضاي فکري حاک بر یک متن باشد و با حوزۀ
نشانهشناسي در ارتباط است .عالوه بر این ،نامهاي منتخب براي آثار یک دوره نيز بهعنوان
یکي از اجزاء آن اثر باید در همان بافت خاصي که آن عنوان شکلگرفته بررسي و تحليل
شود( .گرجي )6868 ،بر این اساس ،ميتوان گفت عنوان رمان «شوهر آهو خان » و تقدم و
تأخر کلمههاي موجود در آن ،بهعنوان یک نشانه (یا دال) با محتواي رمان (مدلول) و
باروح زمانة حاک بر رمان ارتباط ویژهاي دارد.
عنوان رمان افغاني ،با کلمة «شوهر» آغاز شده که به تقدم و اهميت نقش مرد در
جامعه اشاره دارد؛ قرار گرفتن نام «آهو خان » بعد از کلمة «شوهر» در عنوان ،ممکن است
داللت بر این واقعيت داشته باشد که زن در جامعة سنتي ،تنها در زیر سایة شوهر هویت
ميیابد؛ چنانکه تمام محوریت داستان و جدال آهو و هما بر سر سایة یک مرد ،براي
کسب هویت اجتماعي است؛ بنابراین این عنوان ،ميتواند چون نوعي براعت استهالل،
بيانگر اعترا

افغاني به زیردست بودن زنان در جامعة مردساالر باشد.

از سوي دیگر عنوان رمان «شوهر آهو خان » ،با گفتمان مردساالري و فرهنگ جمعي
حاک بر زمان و مکان نگارش رمان ه سویي دارد .در جامعة مردساالر ،زن فقط در
صورتي «خان » است که چون «آهو» رام ،معصوم ،ست پذیر و زیبا باشد .به نظر ميرسد
کلمة «خان » در عنوان ،بر نوعي پختگي ،عاقل بودن و مورد تأیيد بودن شخصيت آهو
داللت داشته باشد .ميران «شوهر آهو خان » است ،این مرد باوجود تمام خطاها و
رفتوبرگشتهایش متعلق به آهو است و «شوهر آهو خان » ميماند؛ بنابراین گویا این
وظيفة آهو خان است که در نقش یک خان بادرایت ،از خطاها و رفتوبرگشتهاي
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همسرش درگذرد ،خانه و خانوادۀ خود را حفظ کند و شوهرش را از فتّانههاي زمانه در
امان بدارد.
درایزر اما با انتخاب عنوان کتاب «خواهر کاري» که به فارسي به تک کلمة «کاري»
ترجمه شده ،نقش زني پيشرو ،هنرمند ،مستقل و متجدد را تأیيد و برجسته ميکند؛ شاید به
این دليل که جامعة مردساالر در حال مغلوب شدن از سوي فمنيستها ،در زمان نگارش اثر
از او چنان انتظاري داشته است .در این عنوان ،نام رمان بر خودِ شخصيت زن داللت
ميکند؛ کلمة «خواهر» که قبل از اس «کاري» آمده یک صفت است و با کلمة «شوهر» در
رمان افغاني تفاوت زیادي دارد .نام «کاري» در عنوان رمان ،تنها و مستقل آمده و بانام
شخص دیگري همراه نشده است .الزم به ذکر است که نام «کارولين» یا «کاري» ،در برخي
از منابع ) (charlies-names.comبه معناي «انسان آزاد» یا «زن آزاد» آمده که ممکن است
عامدانه از سوي نویسنده انتخاب شده باشد تا به برجسته کردن شخصيت این زن در راستاي
فضاي فرهنگي حاک بر اجتماع ،کمک کند.

 .6-6-6هما و کاری
کاري و هما هر دو روستازاده و ملول از زندگي بيرونق روستا و شيفتة ظواهر
شهرنشينياند .یکي از ویژگيهاي مشترک این دو شخصيت عنصر زیبایي است؛ با این
تفاوت که زیبایي هما با فتانگي ،عشوهگري و نوعي فریبکاري زنانه توأم است اما زیبایي
کاري سرشار از بيریایي و سادگي روستایي است( .درایزر )6818 ،درایزر در مواردي
معدود به زیبایي کاري اشاره ميکند ،اما جزئيات زیبایي چهره یا اندام کاري را وصف
نميکند؛ درحاليکه افغاني ،در جايجاي رمان ،سعي دارد به شيوهاي اغراقآميز و با
نگاهي جنسيتي ،زیبایي هما را توصيف کند ،بهگونهاي که خواننده را قادر ميسازد ظاهر
هما را با جزئيات دقيق در ذهن خود مجس نماید« :دستي که نان را ستاند و زیر چادر
گرفت ،سفيد و ظریف بود و انگشتهاي کشيده و قلمي داشت ...سر و زلفي آراسته و
دلربا ...بر و دوش ظریف بيآنکه الغر باشد...کمري باریک ،انعطافپذیر و شاعرپسند»...
(افغاني)6867 ،
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هما در این رمان ،طبق سنت ادبي ،عروسي هزار داماد یا زیبارویي بيوفا است که
قصد دارد شيخ صنعان داستان را از راه به در کند؛ درحاليکه در داستان درایزر ،عنصر مرد
(دروئه و هرستوود) است که سعي در مجذوب کردن زن دارد .افغاني چند بار هما را به
حوا پيوند ميزند (همان ) و بين هما و مار و شيطان ارتباط برقرار ميکند( .همان) در واقع
شخصيت هما در این رمان ،در ميان سه شخصيت تعریفشده در ادبيات ،منطبق با «زن
فتانه» است« ،عملکرد نخستين این زن در داستان ،با عطف به قابليت فتنهگري که از آن
برخوردار است ،گمراه کردن و از راه به دربردن شخصيت مرد داستان است که بالطبع
شخصيتي است زاهد و عابد و پرهيزگار( ».حسينزاده)6838 ،
از دیگر ویژگيهاي مشترک این دو شخصيت فقر و بيپناهي آن دو در ابتداي رمان
است .کاري دختر یک آسيابان فقير است که در جستوجوي کار مناسب ،از روستاي
محل زندگياش به شيکاگو ميرود اما توفيقي نميیابد .او براي یافتن کار ،سختيهاي
زیادي را متحمل ميشود و درست زماني که نااميد شده و تصمي دارد به روستایش
بازگردد ،با دروئه برخورد ميکند و از خانة خواهرش به خانهاي که او برایش اجاره کرده
نقلمکان ميکند .تراژدي فقر کاري که درایزر بر آن انگشت مينهد در همين نکته است
که او خواستار استقالل مالي و یک زندگي سال است (درایزر )6818 ،اما وقتي اجتماع
چنين شرایطي براي او فراه نميکند ،به دليل فقر و بيپناهي ابتدا معشوقة دروئه و سپس
معشوقة هرستوود شود ،بدون اینکه احساسي به آنها داشته باشد.
هما نيز زمان برخورد با سيد ميران فقير و بيپناه است .او پس از تجربة یک زندگي
مشقتبار در خانة شوهر اول و براي رهایي از بيپناهي ،از مردي که دو برابر او سن دارد و
صاحب همسر و چهار فرزند است ،درخواست ازدواج ميکند( .افغاني )6867 ،هما آنقدر
در ازدواج با سيد ميران مردّد و مستأصل و ناچار است که با خود آرزو ميکند ميران به
درخواست ازدواج او جواب منفي بدهد! (همان) اما ناچار است براي خود سرپناهي بيابد،
زیرا بهخوبي ميداند «وقتيکه زن قادر نيست ،یعني فرصت به دستش نميآید که قادر باشد
مانند مرد از کار بازو ،عرق پيشاني یا حاصل اندیشة خود نان بخورد ،باید ...خود را به زیر
سایة مردي بکشد و باتحمل هر نوع خواري از صدقة سر او ناني دردهان بگذارد( ».همان)
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کاري و هما هردو روحيهاي سرکش و متمایز دارند .کاري از همان ابتداي رمان ،در
جستوجوي یک زندگي بهتر روستا را ترک ميکند تا دنيایي جدید را کشف و تجربه
کند .او در خانة خواهر و شوهر خواهرش ،ميني 6و هانسن 2که در محلهاي فقيرنشين قرار
دارد ،اقامت ميگزیند؛ اما فضاي خانه برایش سنگين و ماللآور است .ميني تمامروز را به
انجام کارهاي خانه و نگهداري از کودکش ميپردازد ،او مصاحب خوبي براي کاري
نيست« :اندیشههایش ثابت و بيرنگورو و با شرایط زندگياش تطبيق داده شده بودند».
(درایزر )6818 ،هانسن نيز که بهعنوان یک نظافتچي در یک کشتارگاه کار ميکند،
هرروز صبح خيلي زود از خانه خارج ميشود و شب به خانه ميآید و در سکوت روزنامه
ميخواند و فردا همان روز قبلي را تکرار ميکند .او بسيار سرد و ساکت است« :هانسن به
سان اطاق متروکي آرام و بيصدا بود( ».همان)
درایزر ،فضاي خانة ميني و هانسن را بسيار ماللآور توصيف ميکند؛ البته با توجه به
اینکه این اثر تا حدي در خدمت عقاید کمونيستي نویسنده است )،(Volkova, 2003
درایزر قصد دارد با توصيف حالت زندگي یکنواخت ،بيروح و ماشيني خانوادۀ هانسن،
نسبت به مسائل و مشکالت کارگران در جامعة سرمایهداري آمریکا ،انتقادي داشته باشد و
درعينحال سعي دارد روحية کاري را که خود کارگري فقير است ،متمایز و باالرونده
توصيف کند« :کاري به هيچ رو نميخواست در همان سطح گفتگوهاي معمولي که در این
خانه رایج بود بماند( ».درایزر)6818 ،
در بخشي از رمان ،کاري از خواهرش ميخواهد با او به تئاتر بياید؛ ميني جواب
ميدهد« :آه فکر نميکن هانسون دلش بخواهد امشب بروی  .صبح خيلي زود باید بيدار
شود«...».خب من دل ميخواهد بروی  .بيا تو و من بروی ( ».همان) این گفتوگو بهتنهایي
ميتواند نشاندهندۀ تالش کاري براي تمایز یافتن از ه جنسان و رهایي یافتن از طبقة
اجتماعياش باشد« .کاري با اصرار کردن براي رفتن به تئاتر ،خود را از بقية خانواده متمایز
ميکند؛ عالوه بر این ،او سعي دارد از تئاتر بهعنوان راهي براي ایجاد ارتباطي ه جنس-
1. Minnie
2. Hanson
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گونه با ميني استفاده کند تا خود را از کنترل مردساالرانة هانسن آزاد کند؛ اما این پيشنهاد
بيرون رفتن ازنظر اقتصادي ایجاد مشکل ميکند :به تئاتر رفتن خاص کساني است که
توانایي یک زندگي لوکس را دارند .کاري با اصرار کردن بر رفتن به تئاتر ،بهعنوان یک
تفریح فراتر از سطح خود ،نهتنها خود را منزوي و تنها ميکند ،بلکه سعي دارد از کنترل-
هاي مردانه دور شود .او همچنين اشاره ميکند که ميتواند آزادانه از سطح اجتماعي
پایينش فراتر رود(Rosenbaum, 2002) ».

هما نيز مانند کاري ،زني است «با روح آزاد ،استقاللجو ،پيشافتاده و سرکش».
(افغاني )6867 ،افغاني تالش دارد هما را ازنظر پوشش ظاهري و افکار و عقاید متمایز از
سایر زنان نشان دهد .موهاي هما کوتاه و ابروانش باریک و هاللي و طرز آرایشش جدید و
استادانه است (همان) همانگونه که کاري از خانة خواهرش ميگریزد ،هما نيز خود را از
نامالیمات فضاي محدود خانة شوهر اولش ميرهاند ،اما در خانة سيد ميران نيز باوجود
تمام امکاناتي که در اختيار دارد ،احساس شادي نميکند« :من در زندگي امروزي خود با
تو کامالً خود را خوشبخت ميدان  ،اما اقرار ميکن  ،روح دنبال چيزي ميگردد که
نميدان چيست( ».همان)
او دل بستة یک زندگي خانوادگي یکنواخت و معمولي نيست و با توجه به افکار و
روحياتش ،نميتواند مانند سایر زنان خانه ،زني منفعل و فرمانبردار باقي بماند ،زیرا
روحش سرکشتر از آن است که با عشق و ثروت ميران به تصرف درآید« :چاردیواري
خانة شوهر سهل است ،این شهر براي او تنگ و کوچک است( ».همان) او از معدود زنان
داستان است که بر حقوق ازدسترفتة خود در اجتماع بهخوبي واقف و خواهان استقالل و
کسب هویت از عنصر مردانه است« :من چه گناهي کردهام که باید به اس اینکه زن
هميشة روزگار چشم به دست تو که مردم هستي دوخته باشد؟ اجازهام ،اختيارم ،سرنوشت
در دست تو باشد؟» (همان)
هما پس از ازدواج با سيد ميران و پي بردن به نازا بودنش ،تمام درمانهاي سنتي و
علمي را به کار ميگيرد تا صاحب فرزندي شود ،اما به نتيجه نميرسد ،پس کاري برایش
باقي نميماند جز اینکه از شدت بيکاري و بيهدفي ،به مصرفگرایي و زیبایي ظاهري
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روي آورد .هما غرق در بزک ،مدام در بازار است ،چيزهاي نو ميخرد و لباسهاي جدید
ميپوشد ،رقيبش آهو خان را شکست ميدهد و از ميدان به درميکند و پولهاي ميران را
از ریگ ه روانتر ،مثل آب خرج ميکند( .همان) اما نهتنها احساس شادي و رضایت
نميکند ،بلکه احساس بيهودگي و افسردگي بر او غلبه ميکند« :این زندگي بيرونق و
پرمالل به چه درد من ميخورد؟» (همان)
کاري نيز در ابتداي داستان ،دختري سطحينگر است و مظاهر ثروت چشمانش را
خيره ميکند .او با دو اسکناس ده دالري و چند لباس و اتاقي مبله به سمت دروئه کشيده
ميشود؛ و در برخورد با هرستوود که ظاهري فریبندهتر از دروئه دارد ،بار دیگر مجذوب
ثروت و تجمل ميشود و با او به نيویورک ميرود .او در نيویورک با جواني به نام آمز
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برخورد ميکند که تأثير زیادي بر زندگي او ميگذارد .آمز مردي دانشمند ،اهل کتاب،
سخنگو و روشنفکر است که کاري را نه مانند دروئه و هرستوود با ثروت و تجمل ،بلکه
با ادبيات ،موسيقي و هنر مجذوب ميکند .کاري با دیدن او براي اولين بار مردي را
مالقات ميکند که او را به دید یک انسان ميبيند و توجهش به او جنسي نيست( .درایزر،
)6818
آمز کاري را با مفاهيمي چون رسالت ،هنر و خدمت آشنا ميکند و او را به عالمي
فراتر از سطح ظواهر زندگي سوق ميدهد .او تالش دارد نقش کاري را در جهان به او
نشان دهد و کاري حقيقي را به او بنمایاند« :به نظر من به بازي درام روي بياورید .بسيار
بااحساس هستيد و صداي بسيار پرآهنگي دارید .آن را در خدمت دیگران بگذارید .باعث
خواهد شد نيرویتان به هدر نرود( ».همان) راهي که آمز به کاري نشان ميدهد روح
سرکش کاري را آرامتر ميکند.
کاري که در ابتداي داستان «به کتاب بيعالقه و دانش موضوع خاتمه یافتهاي براي او
بود( ».همان) در انتهاي داستان روي صندلي گهوارهاي خود نشسته و به توصية آمز ،بالزاک
ميخواند (همان) ،گویا به فردي رشدیافتهتر تبدیل شده است .او در اوج موفقيت هنري ،به
نامههاي فراواني را که از مردان ثروتمند دریافت ميدارد ،بياعتناست .هما اما در انتهاي
1. Ames
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داستان به راهي نامعلوم ميرود و مجبور ميشود دوباره خود را به زیر سایة مرد دیگري که
این بار رانندۀ ماشين است ،بکشاند تا بتواند زندگياش را تأمين کند« :من آدم پوچي بودم،
او در این هفت سال پوچترم کرد( ».افغاني)6867 ،
هما نيز مانند کاري ،زني با روحيهاي پيشرو ،متمایز و هنرمند است؛ او خواستار یک
زندگي محدود و معمولي نيست و از قالب زن سنتي خارج شده ،اما جامعه قالب جدیدي را
براي او در نظر نگرفته است .در تالش است تا خود را از قيدوبندهاي متداول جامعه برهاند،
اما راهي برایش گشوده نيست .خواستار آزادي است ،اما تعریفي از این واژه ندارد .هنرمند
است اما راهي براي ابراز استعدادش نميیابد «و چون نميداند از آتشي که هرلحظه جانش
را گداختهتر مينماید ،چگونه رهایي یابد به ظواهر زیباروي ميآورد .او تنها به دنبال
زیبایي مادي نيست اما چون در برابر معنویتي آلوده با خرافات و تحت انقياد مرد
قرارگرفته ،مستأصل و نااميد در منجالب شهوتي که از آن گریزان است ،ميافتد؛ زیرا
محيط اجتماعي توصيفشده در کتاب ،به این زن اجازۀ بروز استعداد ذاتياش را بهصورت
صحيح نداده است( ».کوچکي)6836 ،

 .9-6جایگاه هنر در جامعه
هما و کاري هردو داراي استعداد هنري هستند؛ هما از کودکي استعدادي عجيب در رقص
چوبي از خود نشان ميدهد ،بهگونهاي که در چهارسالگي زنوشوهري روستایي را
مجذوب رقص خود ميکند؛ آنها هما را از کوليها ميخرند و نزد خود ميبرند ،اما چون
آوازۀ رقص و هنر هما به همهجا ميرسد ،از ترس او را شوهر ميدهند( .افغاني)6867 ،
او پس از رفتن به کرمانشاه ،در خانة شوهر نيز از رقص دست نميکشد و پنهاني در
مراس عقد و عروسي ميرقصد .حسين خان ضربي ،مطرب شهر که استعداد خارقالعادۀ او
را کشف کرده ،مدتها او را زیر نظر ميگيرد و بهواسطة جواني ،او را به خانة خود
ميکشاند و به او رقص کردي ،ترکي و قفقازي ميآموزد .او هما را «کارماگوي
ایرانياالصل» ميخواند و ميخواهد بهواسطة هما ،هنر اپرا را در ایران رواج دهد .این زن را
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من بهتر از کف دست ميشناس  ،اگر حوصله یا عشق زندگي زناشویي را داشت چرا خانة
شوهر را ترک ميکرد؟...کمال مطلوب و منتهاي آمالش آنجاست[ هنر[( .همان)
تراژدي داستان هما در این نکته است که او دوست دارد مانند سایر زنان باشد و راهي
را که اجتماع براي جنس زن مناسب ميداند پيش بگيرد ،اما نميتواند« :مثل همة مخلوقات
خدا ميخواه زندگي آبرومند خانوادگي داشته باش  ...من بهراستي شيفتة هنرم .شاید اگر
این حساسيت را نداشت  ،ميتوانست تا پایان عمر با زشتيهاي خانة شوهرم بسازم و در خانة
او بمان ( ».همان)
او بهخوبي ميداند که هنرش بهجز رسوایي راه بهجایي نميبرد« :تا آنجا که ميفهم
زمانة ما هنوز این اطوار را نميپسندد ...عشق به هنر حقيقتي است غيرقابلانکار ،اما وقتي
زندگي و شرف آدم را گرو بگيرد ،باید از آن گریخت( ».همان) هما هنگام عقد ،در
محضر عاقد و به اصرار شوهر توبه ميکند که دیگر هرگز در جمعي یاد رقصيدن نکند؛ او
از هنرش ميگریزد اما با غریزۀ هنري و روحية آزادوارش نميتواند وداع کند.
قهرمان رمان درایزر نيز استعدادي ذاتي در هنر تئاتر دارد« :اگر چيزي شوري در او
برمي انگيخت ،هنر تئاتر بود ...ذوقي فطري براي تقليد داشت و استعدادش ه ک نبود.
حتي گاهي جلو آینه ميایستاد ،و بيآنکه تمریني داشته باشد ،تکههایي از نمایشنامههایي را
که بهتازگي دیده بود تکرار ميکرد و حالتهاي چهرۀ پرسناژها را تقليد مينمود».
(درایزر)6818 ،
در زندگي کاري نيز ،بازاریابي تيزبين چون حسين خان وجود دارد؛ دروئه که به
استعداد کاري پي ميبرد ،او را تشویق ميکند تا نقشي کوتاه را در یک گروه تئاتر آماتور
بپذیرد .کاري از همان نخستين جلسههاي تمرین ،استعداد خود را آشکار ميکند و بازي
موفقي ارائه ميدهد .او پس از اولين تجربة بازیگرياش آرزو ميکند ستارۀ تئاتر شود:
«اگر این وضع هميشه دوام ميیافت چقدر خوشبخت ميشدم ،فقط اگر حاال خوب بازي
ميکردم ،و بعد کار هنرپيشگي شغل هميشگي من ميشد ،دیگر در دنيا هيچچيز
نميخواست ( »..همان)
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این آرزو البته براي کاري دستنيافتني نيست ،او پس از راه یافتن به برادوي
نيویورک ،موفقيت بينظيري پيدا ميکند و ستارۀ تئاتر ميشود .کاري از همان ابتدا نهتنها
مورد تشویق دروئه قرار ميگيرد« :تو خوب ميتواني بازي کني .خوشت خواهد آمد ...
باهوش هستي .بارها به خودم گفت که تو ميتواني یک هنرپيشة درستوحسابي از کار
دربيایي( ».همان) بلکه هرستوود نيز از او حمایت ميکند؛ او خبر نمایش رابين دوستان
بانفوذش پخش و در روزنامهها چاپ ميکند و تعداد زیادي بليت به فروش ميرساند و با
تعداد زیادي از دوستانش با دستهگلي بزرگ به دیدن نمایش کاري ميرود« :آن را به
جریان پرابهتي تبدیل ميکن و به دخترک امکان موفقيتي ميده ( ».همان)
در رمان درایزر ،دختر جوان و هنرمند در نهایت در راستاي هنرش رشد ميکند و به
یک زندگي مستقل و شکوفا دست ميیابد؛ استعداد هما اما سرکوب ميشود ،زیرا او در
جامعهاي زندگي ميکند که نوازندگي را «مطربي» و رقصندگي را مایة بيآبرویي ميدانند.
او حتي نميتواند فکر پروردن استعداد هنري خود را در ذهنش بگنجاند ،فقط حسين خان
ضربي که خود مطربي بدنام و مطرود است و جامعه براي او ارزشي قائل نيست ،هما را
تشویق به ادامة هنرش ميکند .مسلماً «اگر کاري در محيط کرمانشاه چند دهه پيش به سر
مي برد ،آخر و عاقبتي بهتر از هما نداشت ،ولي او در آمریکاي صنعتي قرن نوزده به سر
ميبرد .در محيط گسترش عظي شهرها ،آسمانخراشها ،صنایع و هنرها ،بهویژه هنرهاي
نمایشي .در چنين بستري هزاران پسر و دختر و پير و جوان به مراکز بسط صنعت شرق و
غرب آمریکا روي ميآورند و بخت خود را در این بازار ثروت و صنعت جهاني
ميآزمایند( ».دستغيب)6866 ،
در رمان «شوهر آهو خان » شخصيتهاي داستان در تصمي ها و انتخابهاي خود در
نوعي جبر برخاسته از محيط و شرایط اجتماعي خود قرار دارند .این ویژگي در رمان
خواهر کاري نيز دیده ميشود .بسياري از منتقدان به ویژگيهاي ناتوراليستي این رمان
اشاره کردهاند؛ ) (Gurman, 2017افغاني نيز در طول داستان جانب هيچکدام از قهرمانانش
را نميگيرد و با لحني بيطرفانه زندگي آنها را شرح ميدهد ،گویا بر مجبور بودن آنها
تأکيد دارد.
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ميتوان گفت ،افغاني در نگارش رمان «شوهر آهو خان » از رمان «خواهر کاري» تأثير
پذیرفته و در این تأثيرپذیري خالقانه عمل کرده است .او در این رمان ،شخصيتهایي را
خلق کرده که ماجراهایي مشابه با رمان درایزر براي آنها اتفاق ميافتد و به همين دليل
برخي از مضامين این دو رمان به ه شباهت دارند؛ اما عکسالعمل این قهرمانان با توجه به
جبري که شرایط اجتماعي و فرهنگي بر آنها تحميل کرده ،به تفاوت در سرنوشت آنها و
ساختار روایي دو داستان ميانجامد.

بحث و نتیجهگیری
عليمحمد افغاني از نویسندگان نسل اول رماننویسي فارسي است که در پایهگذاري و
تثبيت نوع ادبي رمان در ایران نقش اساسي ایفا کرده است .او در جواني طي سفر به
آمریکا ،با شيوۀ رماننویسي آمریکایي آشنا شده و از شيوۀ نویسندگي و مضامين آثار
برخي از نویسندگان آمریکایي ازجمله تئودور درایزر تأثير مستقي

پذیرفته است.

شباهتهایي که بين برخي از مضامين دو رمان «شوهر آهو خان » و «خواهر کاري» اثر
درایزر وجود دارد ،مقایسة آن دو را در حوزۀ تأثير و تأثر ادبيات تطبيقي ميسر ميسازد.
تفاوتهاي این دو رمان نشان از خالقيت نویسنده در بوميسازي مضامين یک رمان غربي
دارد .این دو اثر را در سه مضمون ميتوان مقایسه کرد:
 .6روایت هر دو رمان بر پایة مضمون «مثلث عشقي» مبتني است .سيد ميران و
هرستوود هر دو در عين تأهل ،مجذوب زني جوان ميشوند و اعتبار و زندگي خانوادگي
آنها به مخاطره ميافتد؛ دالیل عاشق شدن و نوع عشق و سرنوشت این دو شخصيت با
توجه به بافت اجتماعي و فرهنگي آنها متفاوت است .سيد ميران درنهایت باوجود عشق
شرقي و پرشوري که به هما دارد ،شيخ صنعانوار به راه پرسالمت زندگي خانوادگي
بازميگردد ،درحاليکه در رمان آمریکایي چنين نيست.
 .2بيپناهي زن ایراني در جامعة ایران ،مه ترین مضمون رمان «شوهر آهو خان »
است که در مقایسه با جایگاه زن در رمان «خواهر کاري» ،این مسئله با شدت بيشتري خود
را نشان ميدهد .آهو و جوليا ،هردو مورد بيوفایي همسر واقع ميشوند ،اولي به دليل
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نداشتن حقوحقوق اجتماعي پس از تحمل انواع محنت و خواري و از دست دادن تمام
ثروت خانوادگي ،همسرش را به خانواده بازميگرداند و دومي حق و حقوق خود را
بهصورت قانوني از همسر ميگيرد و او را از خانه بيرون ميکند .کاري و هما نيز در شرایط
مشابهي از زندگي قرار دارند ،دو زن روستایي ،جوان ،زیبا و هنرمند که هردو در ابتداي
رمان فقير ،بي پناه ،بلندپرواز و خواهان استقالل و درگير ظواهر زندگي هستند .اولي
درنهایت به رشد شخصيتي و استقالل شخصي ميرسد و دومي آواره ميشود.
 .8در هر دو رمان ،دو شخصيت اصلي داراي استعدادي خاص در یک رشتة هنري
هستند ،به همين دليل تاب تحمل یک زندگي معمولي و یکنواخت را ندارند و فقط با رشد
استعداد خود را به آرامش ميرسند .ازآنجاکه هما در جامعة دهة بيست شهر کرمانشاه
امکان پرورش هنر رقصندگي را ندارد و از طرفي یک زندگي معمولي نيز او را راضي
نميکند ،به سرنوشتي نامعلوم دچار ميشود؛ کاري اما در فضاي هنري نيویورک به
هنرپيشهاي موفق تبدیل ميشود و سرنوشتي متفاوت ميیابد.
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