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  چكيده
    د                  ارتباط بـا افـرا    و          گوناگون    هاي            در موقعيت   و         اي دارند         پيچيده   ِ يِ    روان   ِِ رِِ        ها ساختا       انسان

                         اي نيست كه بتـوان بـر                                ارزيابي شخصيت افراد كار ساده   ،        بنابراين   .  ند                متفاوت تغييرپذير
        بـراي          شناسـان              امـا روان    ؛     بـرد       پي                               هاي متفاوت به نوع شخصيت هر فرد             اساس آزمون

  »        بريگـز     ــ           مـايرز  «     نماي      تيپ  .    اند                هايي مطرح كرده                           شناخت نسبي هر شخصيت آزمون
                                  توان به شناخت چهار بعـد شخصـيتي                    كه به كمك آن مي   ست   ها                يكي از اين روش
          شـهودي،     ــ                گـرا، حسـي        درون  ـ      گرا                        اين چهار بعد شامل برون  .               انسان دست يافت

       موجـب                                            نعطف است كـه تركيـب ايـن چهـار بعـد      م  ـ           باساختار     ، و      احساسي  ـ       فكري
  .   شود                             پيدايش شانزده تيپ شخصيتي مي

ـ   جز             بـا توصـيف      ،      افغاني     محمد          اثر علي   ،             شوهر آهو خانم     رمان                    اعمـال و رفتـار      ِ يِ   ئ
          اصـلي آن           هـاي                                                 گزينة مناسبي براي شناخت تيـپ شخصـيتي شخصـيت      ،  ها       شخصيت

                                       با توجه به اطالعـاتي كـه نويسـنده از       ،            در اين پژوهش  .    است  )    هما  و    ،             سيدميران، آهو (
  و   .       ده است ش                       هاي هر بعد امتياز داده           به عبارت      دهد،    مي                   هاي خود به خواننده        شخصيت

       گـرا،                              تيپ شخصيتي سيدميران بـرون      ها،       عبارت       اين                              پس از تحليل و بررسي هركدام از 
  و           احساسـي،     /                گرا، حسي، فكـري                                باساختار، تيپ شخصيتي آهو برون  و            حسي، فكري، 

   .       دست آمد          منعطف به  و                 گرا، حسي، فكري،                        و تيپ شخصيتي هما برون   ،        باساختار
   .             شوهر آهو خانم             محمد افغاني،      علي              ، تيپ شخصيتي،            شناسي شخصيت      روان   :ها كليدواژه
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  مقدمه. 1
 نخستين ،)1340( »خانم آهو شوهر ةدربار« عنوان با اي مقاله در ندوشن، اسالمي علي محمد
 و ،تاريخي ادبي، لحاظ از را آن وپرداخت  خانم آهو شوهر رمان نقد به كه است كسي

) 1347(  خانم  آهو  شوهر فيلم مالپور داوود. كرد معرفي فارسي زبان در يشاهكار اجتماعي،
 عنوان با پژوهشي در نيز، مقدم توكلي صفيه. كرد كارگرداني رمان اين اساس بر را
 ،)1383(  »)سلوچ  خالي  جاي و ،ها همسايه ،خانم آهو شوهر( فارسي معاصر رمان شناسي جامعه«
 معاصر رمان كه داد نشان اثر، هر شناسي جامعه فرعي و كلي ويژگي تحليل و توصيف با

 تاريخي گوناگون هاي دوره در را ايراني ةجامع اجتماعي ساختار تواند مي چگونه فارسي
 نقد« عنوان با ديگر پژوهشي در وركاليي قرباني معصومه همچنين،. كند منعكس
 است كوشيده ،)1389( »افغاني محمد علي اثر خانم آهو شوهر رمان بر شناسي جامعه
 خود اثر خلق به توجه با كه را تأثيراتي       ًمتقابال  و پذيرد مي جامعه از نويسنده كه را تأثيراتي

 در كه است گفتني .آشكار كند گذارد، مي فرهنگي و ،سياسي اجتماعي، امور روند در
ر كه اين مقاله ب اجتماعي شناسي روان به اي اشاره شده، انجام تحقيقات اين از كدام هيچ

  .است اساس آن شكل گرفته، نشده
 شهر آن در را متوسطه تحصيالت ؛شد زاده كرمانشاه در 1305 در افغانى محمد على
 بودن، ممتاز سبب به. شد افسرى ةدانشكد وارد و رفت تهران به تحصيل ةادام براى .گذراند
 آشنا رمان و ادبيات با كه بود جا همان در و شد امريكا براى تحصيلى بورس اخذ به موفق

 ،زندان در. شد منتقل قصر زندان به و دستگير ،مريكاا از بازگشت نگامه، 1333 در. دش
  .گرفت درخشيدن او ذهن در خانم آهو شوهر رمان نگارش هاى جرقه نخستين

  
  هاي شخصيتي تيپ. 2

كـه مخاطـب    كردهپردازي  اي شخصيت گونه  بهرا  شوهر آهو خانمرمان محمد افغاني،  علي
تواند بـه نـوع تيـپ شخصـيتي      مي ،داستان ديگرهاي  از شخصيتجزئي  عالوه بر شناخت

  .ببرد پينيز هاي اصلي  شخصيت هركدام از
هاي متفاوتي براي تشخيص تيپ شخصيتي افراد وجود دارد كه در اين پـژوهش،   روش

، كـه بـه   )Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)(» بريگـز  ــ  زمـاير «اساس تحقيقات  بر
تيـپ شخصـيتي سـه شخصـيت اصـلي رمـان        ،زدپـردا  تيپ شخصـيتي مـي   شانزدهمعرفي 
  .شود مشخص مي) هماو  ،سيدميران، آهو( خانم آهو شوهر
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گـرا،   درونــ   گـرا  برون: كند را معرفي ميشخصيت انسان از     ب عد چهار بريگز   ـ تيپ مايرز
  .شوند اختصار توضيح داده مي منعطف كه بهـ  و باساختار ،احساسيـ  شهودي، فكريـ  حسي

        ً     هـا معمـوال     گرا به دنيـاي بيـرون اسـت؛ آن    توجه افراد برون: گرا در برابر درونگرا  برون
. چرخـد  حول مسائل عملـي مـي  شان     ً      ضمنا  افكار. كنند با اطرافيان ارتباط برقرار مي راحتي هب

دهنـد اوقـات خـود را     و ترجيح مـي  ندور گرا اغلب در افكار دروني خود غوطه افراد درون
هـاي عينـي و    انتزاعـي و گريـزان از فعاليـت   شان نيـز  افكار ؛نندبدون حضور ديگران بگذرا

  .)135: 1384گنجي، (ملموس است 
جوي تجربيات تازه و گرايش به  و تمركز افراد حسي در جست: حسي در برابر شهودي
آوري                                    اين ب عد از شخصيت بـه نحـوة جمـع    .)119: 1386شولتز، (سمت دنياي عملي است 
اما  ؛ندكن ميدريافت گانه اطالعات  وسيلة حواس پنج بهافراد حسي . اطالعات اختصاص دارد

بـه حـواس    فقطگيرند و  خالف افراد حسي از حس ششم خود كمك مي افراد شهودي بر
  .)79 -  78: 1391زارعي محمودآبادي، (كنند  گانه اكتفا نمي پنج

افـرادي كـه    ؛گـردد  گيري افـراد برمـي   تصميم               اين ب عد به طرز : فكري در برابر احساسي
كنند در تصميمات خـود از عقـل و منطـق اسـتفاده      دهند سعي مي بودن را ترجيح مي فكري
هاي سنتي و اصول اخالقـي كـه    از ارزش«     ً معموال  افراد احساسي  اين افراد،خالف  بر .كنند

راحتـي رابطـة دوسـتي     بهها از لحاظ عاطفي حساس بوده و  آن ...كنند اند پيروي مي آموخته
  .)119 -  118: 1386شولتز، (» كنند برقرار مي

  .شود                                           اين ب عد شخصيتي به سبك زندگي افراد مربوط مي: باساختار در برابر منعطف
ريـزي هسـتند و طبـق     كنند، مقيد به برنامـه  تر در چارچوب كار مي افراد باساختار بيش

تـري نشـان    ولي افراد منعطـف در كارهـاي خـود انعطـاف بـيش      ؛روند برنامه پيش مي
اما  .ممكن است چند كار را با هم انجام دهند و ريزي نيستند دهند و زياد تابع برنامه مي

ند، سراغ كـار ديگـري نرونـد    ا هدهند تا يك كار را تمام نكرد افراد باساختار ترجيح مي
  .)79: 1391زارعي محمودآبادي، (

. شـود  تيپ شخصيتي در افراد ميشانزده                  ب عد، موجب پيدايش چهار ن حاصل تركيب اي
              هاي هر ب عـد،   عبارت مطرح شده است كه هر فرد با توجه به پاسخ عبارتده براي هر جنبه 

  .كند تيپ شخصيتي خود را مشخص مي
هـايي مطـرح    و همـا ابتـدا عبـارت    ،كردن تيپ شخصيتي سيدميران، آهو مشخص براي

هـا بـه    محمد افغاني از اين شخصيت ه به توصيف اعمال و رفتارهاي عليشود كه با توج مي
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                                                با كشيدن جدولي، امتياز هر شخصيت در هر ب عد نوشته  ،سپس. ها پاسخ داده خواهد شد آن
  .شود ميمحاسبه و مجموع آن 

توان به متن رمان استناد كرد  هايي كه براي رسيدن به پاسخ آن مي عبارتبا آوردن نمونه، 
وجود  شوهر آهو خانمپاسخ عبارت به طور مستقيم در رمان  اگر .دنشو بررسي و تحليل مي

ها جواب  هاي رمان كسب شده است، به آن بر اساس شناختي كه از شخصيت ،نداشته باشد
  .داده خواهد شد

آوردن تيـپ   دسـت  بـراي بـه  فـرد  شـوند كـه    تايي تقسيم مي دهدستة هشت ها به  عبارت
و هفـتم بـا    ،              ُِ                                        مجموع امتياز ب  عد اول با دوم، سوم با چهارم، پنجم با ششمبايد  شخصيتي خود، 

تـري گرفتـه يادداشـت     كه در آن امتيـاز بـيش  را      ب عدي چهار در انتها و هشتم را مقايسه كند 
                                              در صورت تساوي امتيازها هـر دو ب عـد در نظـر    (برد  مي پيو به تيپ شخصيتي خود كند  مي

  .)شود گرفته مي
نيست، بلكه سـه گزينـه وجـود    بودن  هاي مذكور، منوط به صحيح يا غلط ارتپاسخ عب

                                                   ها و احتساب مجموع آن در هر ب عد، امتياز مربوطه مشخص  دارد كه با انتخاب هركدام از آن
  :ها و امتياز آن به اين ترتيب در نظر گرفته شده است معيار پاسخ به عبارت. شود مي

  ؛فرامتياز ص= طور نيست    ً    اصال  اينـ 
  ؛امتياز يك= تا حدودي صحيح استـ 
  .امتياز دو=     ً         كامال  صحيح استـ 
  
   )E (       گرايي      برون     1.2

   ؛گيرم كردن با ديگران انرژي مي از صحبت. 1
   ؛               ً                                                        شناختن من نسبتا  آسان است و من در نظر ديگران شخصي دوستانه و معاشرتي هستم. 2
   ؛من در مالقات و بودن با اشخاص جديد راحت هستم. 3
   ؛دوست دارم كانون توجه باشم. 4
   ؛دهم اهل صحبت هستم و اغلب ارتباط كالمي را به ارتباط نوشتاري ترجيح مي. 5
   ؛كنم       ً                                تقريبا  با هركسي حرفي براي صحبت پيدا مي. 6
   ؛من دوستان و آشنايان فراواني دارم. 7
   ؛كنم قراري فراوان و تنهايي مي اگر مدت طوالني تنها بمانم، احساس بي. 8
   ؛زدن بدهم بايد مراقب باشم تا به ديگران هم فرصت حرف. 9

  .)82 -  81: 1391زارعي محمودآبادي، (رسم  كردن به نتيجه مي من با صحبت. 10
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  سيدميران 1.1.2
شوهر آهـو  چند نمونه در رمان  توان به ها كه مي در برخي عبارت ،ها پيش از تحليل عبارت

  .شود به ذكر يك يا دو مورد اكتفا مي ،استناد كرد خانم
                                       اي پردازش شده است كه اكثر اوقات  خود را  گونه  شخصيت سيدميران به: 1عبارت 

بـرد كـه              ً                     كنـد و قطعـا  از آن لـذت مـي     و خانواده مي ،صحبت با دوستان، آشنايانصرف 
ايـن عبـارت   بـه   2امتيـاز   ،بنابراين ؛)708: 1390افغاني، (كند  افغاني نيز آن را تأييد مي

  .گيرد تعلق مي
ـ   عدة : 2عبارت  اشـاره شـده    انفراوان دوستان و آشنايان سيدميران كه در رمـان بـه آن
 .)34: همـان (د نـ كن شخصي دوستانه و معاشرتي معرفي مـي در ذهن مخاطب است، او را 

  .)2امتياز ( كند                  ً        شناخت او را نسبتا  آسان مينيز  اوآگاهي از زندگي 
ـ    نخستينكه هما براي  هنگامي :3عبارت  وارد بحـث  او رو و بـا   هبار بـا سـيدميران روب

 ،سيدميران با همـا . كنند ديگر صحبت مي اي راحت و آسوده با يك هر دو به شيوه ،شود مي
يـك   جايگاهدر  ،و هما با سيدميران ،)نه زني كه او را دوست دارد(يك مشتري  جايگاهدر 
بـه ايـن عبـارت     2ايـن اسـاس امتيـاز     بر .)32: همان( كند آساني ارتباط برقرار مي به ،نانوا

  .يابد اختصاص مي
حـاكي از آن   شوهر آهو خـانم مطالعة اعمال و رفتارهاي سيدميران در رمان  :4عبارت 

بودن ندارد؛ حتي پس از تغيير عقيده و آشنايي با همـا    توجه  اي به كانون عالقهاو است كه 
 شود كند، حس بدي در او ايجاد مي قبل ايجاد مي بادر مقايسه هايي  تفاوتاو كه در ظاهر 

هاي صنفي، شرايط متفاوتي  دارشدن مسئوليت كه پس از عهده ،اما سيدميران ؛)412: همان(
هـاي                         ً                    برپايي مهماني و طبيعتا  جلب توجـه باالدسـت   درصدد ،شود ايجاد مي شا در زندگي
  .شود ظر گرفته ميبراي اين عبارت در ن 1امتياز  ،بنابراين. آيد خود برمي

سيدميران بـا وجـود دوسـتان و آشـنايان فراوانـي چـون ميرزانبـي،        : 7و ، 6، 5عبارت 
اهل صحبت و معاشرتي است كه با هركسي حرفـي  ديگران  و ،عبدالمحمد، حمزه، حبيب

بـار،   نخسـتين بـا همـا در نـانوايي بـراي     او گـوي   و گفـت  .)79: همان(يابد  براي گفتن مي
پاسـخ   ،بنـابراين . اين باشد كه بـا هركسـي حرفـي بـراي گفـتن دارد      دهندة نشانتواند  مي

.                    ً             شخصيت سيدميران كامال  صـحيح اسـت   براياست كه  2نيز عدد  7 ، و6، 5هاي  عبارت
نوشتن را به صـحبت   آهو و فرزندانو  هنگام ترك خانهفقط كه سيدميران  بايد گفتالبته 

  .)786: همان( دنده رودررو ترجيح مي
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اي به تنهايي سيدميران  محمد افغاني اشاره گرايي، علي از برون 8عبارت بارة در :8بارت ع
هما در كنار او يا در كنار آهو و فرزندان، يا  ،      ً                  تقريبا  در همة صفحات رمان ، زيرانكرده است

شخصـيتي اسـت كـه در     اوتوان اسـتنباط كـرد كـه     مي ،بنابراين. دوستان و آشنايان استو 
تنهايي در زماني طـوالني،   ،دهد و بر اين اساس شلوغي را به تنهايي ترجيح مي بودن و جمع

  صـحيح     ً   كـامال   «كند كه با توجه به اين اسـتدالل،   قرار و دچار حسي ناخوشايند مي را بي او
  .)2امتياز (شود  براي اين عبارت در نظر گرفته مي »است

اف        ّچنان حر  آناما  ،ان استاگرچه سيدميران اهل صحبت و معاشرت با دوست: 9عبارت 
بـا افـراد،    مراودهدر  او ، زيرادانست 2گرايي را عدد  از برون 9عبارت  امتيازكه بتوان  نيست

  .)462 -  461: همان(هم گوينده و هم شنونده است 
كنـد بـا    اي پردازش شده اسـت كـه سـعي مـي     شخصيت سيدميران به گونه :10عبارت 

نمونـة   بـه خيـاطي  همـا  رفـتن   .)2امتياز (نتيجه برسد به  دنكر كردن و گاهي بحث صحبت
  .)419 -  418: همان( است كردن و سيدميران از طريق صحبت هماو توافق رسيدن  نتيجه به

  .است 19گرايي عدد                             امتياز سيدميران در ب عد برون ،بر اين اساس

  آهو 2.1.2
سـر   بهگوناگون هاي  اي با همسايه كه در خانه ،شخصيت آهو و شرايط زندگي او :1عبارت 

با حضور  او. دهد سوق مي گوناگونبرد، او را به سمت آشنايي و صحبت با افراد و زنان  مي
كـردن بـا         ً          مسلما  از صـحبت  و ي داردها احساس خوشايند در چنين محيطي و مراوده با آن

يـن  حـاكي از ا  شـود  برگزار مي اوكه در خانة  يهاي جلسات و مهماني. گيرد ها انرژي مي آن
  .داد 2توان به پاسخ اين عبارت امتياز  مي ،بنابراين .)79: همان(است له ئمس

او رود كـه   اي پيش مـي  پردازي آهو به گونه محمد افغاني در شخصيت علي: 2عبارت 
چنـان   شخصـيت او آن . آيـد  حساب مي در نظر مخاطب، شخصيتي دوستانه و معاشرتي به
در  ،برخـورد او بـا همـا   . دسـت يافـت  پيچيده نيست كه نتوان به شناختي صـحيح از او  

) 210: همان(رفتار دوستانة او با ديگران است  دهندة نشاندر بدو آشنايي  ،مهمان جايگاه
  .)2امتياز (

، اوو آشنايي بـا   ،همساية جديد در جايگاه ،پس از حضور هما در خانهآهو،  :3عبارت 
احسـاس   نبودن در او راحتكند و در برخورد با او نشاني از  آسوده با او رفتار ميراحت و 

  .)2امتياز (شود  نمي
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چنان غرق زندگي با شـوهر   و آندارد شخصيت آهو متانت و سادگي خاصي  :4عبارت 
و فرزندان خود است كه تمايلي به جلب توجه، آن هم براي زناني هرچند با شأن اجتماعي 

دل و  آيـد، يـك   حساب مـي  ها به آن ةخان كه صاحب آهو با وجود اين. ندارد ،خود تر از پايين
كه با ورود همـا و ايجـاد شـرايطي     اينگذراند تا  رنگ در كنار زنان همسايه روزگار مي يك

نمانـدن از تجـدد و    بـراي عقـب   او. آيـد  وجود مـي  به اوجديد و خاص، تغييراتي در رفتار 
شود تا مـورد   كردن مو و آرايش خود مي ميران، مجبور به كوتاهزيباسازي هما در مقابل سيد
        ً                آهو ذاتا  شخصيتي نيست كه  ،در هر صورت .)449 ،450 :همان(توجه سيدميران قرار بگيرد 

 »تا حـدودي صـحيح اسـت   «                   ِبا اين اوصاف، پاسخ . تمايلي به كانون توجه بودن داشته باشد
  .)1امتياز (شود  براي اين عبارت در نظر گرفته مي

. شـود  هـا وارد صـحبت مـي            ً          و طبيعتـا  بـا آن   سـت آهو با زنان همسـايه آشنا  :5عبارت 
  .)66 -  65: همان( شود داده مي 2امتياز  به پاسخ اين عبارت ،ترتيب بدين

ها را  كه از قبل آن ، با آن)آشنايان هما( و براخاصپس از آمدن خالوكرم  ،آهو :6عبارت 
  .)2امتياز ( كند صحبت ميها  و با آن) 323: همان(رود  ها مي شناسد به ديدار آن نمي

كـه   ديگران و ،جان خانم بانو، شيرين هايي چون نقره، صفيه حضور شخصيت :7عبارت 
 آهوارتباط دارند، حاكي از اين موضوع است كه  اوهستند و با آشنا به نحوي با آهو  يكهر

  .)2امتياز (دوستان و آشنايان زيادي دارد 
تنهايي را دوست  اوطبيعي است كه  ،با توجه به دوستان فراواني كه آهو دارد :8عبارت 
احساس تنهايي ) 86: همان(شود  كه سيدميران در سفري عازم مشهد مي زماني. نداشته باشد

هنگام تنهـايي اسـت   در  اوقراري  احساس بي دهندة مطلب نشانآيد كه اين  ميآهو به سراغ 
  .)2امتياز (

نيست اي  گونه به يشگو و كردن است، گفت اگرچه آهو اهل مراوده و صحبت :9 عبارت
  .)امتياز صفر) (185: همان( دهدنزدن  به ديگران فرصت حرفمبادا مراقب باشد  بايدكه 

گو بـه   و كردن و گفت شخصيت آهو چنان پردازش شده است كه با صحبت :10عبارت 
همسـاية  (بـي   است همراه سيدميران به خانة ننه بيكه قرار  هنگامي. گرفتن است دنبال نتيجه
كـردن   كنـد بـا صـحبت    شود، سعي مـي  رو مي هد و با مخالفت همسرش روببرو) سابق خود

رسد كه  شود شوهرش كار دارد به اين نتيجه مي متوجه مي وقتيسيدميران را متقاعد كند؛ اما 
  .)2امتياز ) (62: همان(آن شب در خانه بماند 

  .شود داده مي 17گرايي امتياز                          به شخصيت آهو در ب عد برون ،ترتيب بدين
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  هما 3.1.2
سيدميران و دوستان  در مقايسه باها  آن عدة ،هما اگرچه كم و بيش دوستاني دارد: 1عبارت 
تـوان گزينـة    نمـي  ،ترين ميزان صحبت هما با سيدميران است؛ بنابراين بيش. تر است آهو كم

از  اوجـا كـه    از آن. همـا در نظـر گرفـت    بـارة گرايـي در          ب عد برونسوم را به اين عبارت از 
) زيادي از آن مربوط به ابراز احساسات سيدميران است بخشكه (كردن با سيدميران  صحبت
  .شود به اين عبارت داده مي 1برد، امتياز  لذت مي

لي و انجام اعمـا  شوهر آهو خانمبا توجه به پيچيدگي شخصيت هما در رمان  :2عبارت 
توان شـناخت او را آسـان قلمـداد     ، نمي)مقدمة او با البرز در پايان رمان رفتن بي(غيرمنتظره 

محمـد افغـاني،    پس از آگاهي از توصيفات اعمال و رفتار هما از نگـاه علـي   ،همچنين. كرد
  .)امتياز صفر(توان او را شخصيتي دوستانه و معاشرتي دانست  نمي

هاي مربوط به سيدميران مطرح شد، همـا   عبارت طور كه در قسمت همان: 3عبارت 
ـ      در جايگاه ،در برخورد اول با سيدميران  ،شـود  رو مـي  هشخصـي جديـد كـه بـا او روب

 شود گو ميو كند و در كمال آرامش با صاحب نانوايي وارد گفت راحتي با او برخورد مي به
  .)2امتياز (

هـاي   خالف ديگـر شخصـيت   بر او ،شود مي توصيف همابا رفتارهايي كه از  :4عبارت 
در چنـد  . هدد گرفتن نشان مي  قرار  توجهبه مورد  يزياد ة، عالقخانم آهو شوهراصلي رمان 

) 517: همان( شود قسمت از رمان، اين موضوع مشهود است كه به يك مورد از آن اشاره مي
  .)2امتياز (

  .)2امتياز (گوست  و و گفتكردن  هما نيز مانند سيدميران و آهو اهل صحبت :5عبارت 
وارد  )شـد  به آن اشارهدر بخش سيدميران ( هما در برخورد اول با سيدميران :6عبارت 

كـه بـا هركسـي حرفـي      دانستتوان هما را شخصيتي  مي ،بر اين اساس. شود گو مي و گفت
  .)2امتياز (كند  پيدا ميكردن  براي صحبت
 سـبب را در نظر داشت كه هما بـه   اين مسئله دباي براي پاسخ به اين عبارت،  :7عبارت 

 انـد  شود، با زنان داستان كه اغلب سنتي ديده مي شكه در رفتاراي  تجددخواهي و آزادمنشي
از بـا برخـي    در جايگاه يك همسايه فقط او. ارتباط چنداني ندارد معمولي دارند يو رفتار

هـا   انگيـزة آشـنايي بـا آن   سوسن كـه   با مرضيه و ،جز اين موارد. كند رابطه برقرار ميها  زن
 »تا حـدودي صـحيح اسـت   «پاسخ  ،بنابراين. اي دارد يادگيري خياطي است، رابطة دوستانه

  .)1امتياز (شود  براي اين عبارت در نظر گرفته مي
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آهو، هنگام رفتن او  ،با هووي خود خصمانهبا وجود ارتباط كم و گاهي  ،هما :8عبارت 
  . كند قراري و تنهايي فراوان مي در خانه، احساس بيشدن  و فرزندانش به هرسين و تنها

رفت موجب اندوه و مالل خاطر هما شده بـود كـه    چه گمانش مي اين سكوت برعكس آن
بـه آمـد و    ،زني كه طي چندين سال زنـدگي اجتمـاعي  . همدم مانده بود در خانه تنها و بي

گويـد   رفت و سر و صدا و شلوغي عادت كرده بود اكنون معناي اين مثل زنانه را كـه مـي  
  .)772: همان( يافت درمي ‘خانه پر از دشمن باشد بهتر از آن است كه خالي باشد’

  .گيرد به اين عبارت تعلق مي 2امتياز  ،ترتيب بدين
 وگو گفتها وارد  با ديگر شخصيترمان  گوناگونهاي  كه در بخش هما با اين :9عبارت 

به ديگران فرصـت  مبادا مراقب باشد تا  بايداو به حدي نيست كه كردن  اما صحبت ،شود مي
  .)امتياز صفر(دهد نزدن  حرف

كه در قسمت مربوط  ،براي رفتن به كالس خياطيبا هما سيدميران موافقت  :10عبارت 
 .بـه ايـن عبـارت اسـت     2به سيدميران به آن اشاره شـد، اسـتداللي بـراي انتخـاب امتيـاز      

  .است                    14       امتياز هما در اين ب عد عدد  ،ترتيب بدين
  
  )I(گرايي  درون 2.2

شناسـم راحـت نيسـتم و     هايي كه ديگـران را نمـي   هاي اجتماعي و در مهماني در برنامه. 1
   ؛شناسم صحبت كنم سي كه او را ميدهم با ك ترجيح مي

   ؛تنهايي بگذرانم دوست دارم وقت زيادي را به. 2
   ؛دوست دارم تعداد كمي دوست داشته باشم. 3
   ؛بروم، ديگران به سمت من بيايند كه من به سمت ديگران دوست دارم به جاي اين. 4
   ؛كنند اشخاص اغلب مرا خجالتي ارزيابي مي. 5
   ؛كنم كه چه بايد بگويم گذارم و فكر مي بزنم، مدتي وقت ميكه حرف  قبل از اين. 6
   ؛رود ام سر مي اگر زمان زيادي با اشخاص صرف كنم، حوصله. 7
   ؛ها كار كنم تنهايي روي پروژه دوست دارم به. 8
   ؛كنم كه با چه كسي طرح دوستي بريزم، بسيار انتخابي عمل مي دربارة اين. 9

  .)82 :1391زارعي محمودآبادي، ( دوست ندارم كانون توجه باشم. 10

  سيدميران 1.2.2
متي كـه                                           شخصيتي اجتماعي و اهل معاشرت، با توجه به س  در جايگاه ،سيدميران :1عبارت 
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هرچنـد   گونـاگون، هاي مربوط بـه آن بـا افـراد     در جلسات و برنامه دارددر صنف نانوايي 
 فقطگونه نيست كه  كند و اين ميها مالقات داشته، صحبت  بار با آن نخستينكساني كه براي 
  .)امتياز صفر(شود  وگو گفتشناسد وارد  ها را مي با كساني كه آن

با در ابتدا با آهو و فرزندان و سپس (سيدميران اكثر اوقات خود را با خانواده  :2عبارت 
اي به گذراندن وقت خود  و اين طبيعي است كه عالقه گذراند مييا دوستان و آشنايان ) هما

  .)امتياز صفر(در تنهايي نداشته باشد 
 دادهگرايـي   در قسمت بـرون  7با توجه به توضيحاتي كه در پاسخ به عبارت  :3عبارت 

  .)امتياز صفر(شد، سيدميران دوستان و آشنايان فراواني دارد 
كه ديگران به سمت او بيايند تا خود بـه سـراغ    سيدميران به اين تر بيشعالقة  :4عبارت 

پاسخ ايـن   ،شود؛ بنابراين برداشت نمي شوهر آهو خانمها برود، در هيچ قسمتي از رمان  آن
  .عبارت نيز عدد صفر است

بـودن سـيدميران    اساس آن اجتمـاعي  هاي قبل كه بر با توجه به پاسخ عبارت :5عبارت 
  .)امتياز صفر(رسد  ظر مين دور از ذهن به در جايگاه فردي خجالتي او، ارزيابي دشاثبات 

حـرف  گـاهي   كنـد؛  مـي  وگو گفترمان  گوناگونهاي  سيدميران با شخصيت :6عبارت 
گونه نيست كه بخواهد  كردن او با ديگران اين شنونده است؛ اما صحبت فقطو گاهي  زند مي

  .)امتياز صفر(پيش از آن فكر كند و سپس لب به سخن بگشايد 
رمان  گوناگونهاي  با شخصيت وگو گفتاگرچه سيدميران زمان زيادي را به  :7عبارت 
 ديده در اوحوصلگي  ها نشاني از خستگي و بيوگو گفتيك از اين  كند، در هيچ صرف مي

  .)امتياز صفر(شود  نمي
كـرد كـه    اشـاره ايـن موضـوع   بـه  بايـد   دادن بـه ايـن عبـارت     پـيش از پاسـخ  : 8عبارت 
عنـوان پـروژه از آن يـاد    بـا  به انجام اعمالي كـه امـروزه   شوهر آهو خانم هاي رمان  شخصيت

هـاي رمـان بـه     هـا بـا شخصـيت    گونه عبارت براي مطابقت اين ،بنابراين. پردازند شود، نمي مي
شغل او در نانوايي و انجام كارهاي  ،سيدميران دربارة(كارهاي خاصي كه مربوط به آنان است 

نوايي چـون  با اين اوصاف، سـيدميران بـا وجـود كـارگران نـا     . شود اشاره مي) مربوط به آن
  .)امتياز صفر(كردن ندارد    كار  تنهااي به  عالقهديگران  و ،عبدالصمد، سليمان، حمزه، حبيب

كه  متعددمربوط به شخصيت سيدميران و وجود دوستان  مواردپس از مطالعة  :9عبارت 
انتخـابي   ها در ريختن طرح دوستي با آن اورسد كه  نظر نمي ، بهندا در ارتباطبا او كم و بيش 

  .)امتياز صفر(عمل كرده باشد 
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                   ً سيدميران اگرچه ذاتا   ،گرايي اشاره شد            از ب عد برون 4در عبارت كه گونه  همان: 10عبارت 
هـاي   مسئول صنف نـانوايي، مهمـاني  ت  م  س به  شپس از انتصاب ،به دنبال جلب توجه نيست

 كارهـايي را بـه انجـام   او پيشرفت او در كـار،   ،درواقع. كند برگزار ميدر خانة خود متعددي 
  .گيرد به اين عبارت تعلق مي 1كند كه بر اساس آن امتياز  وادار مي بودنمورد توجه براي 

  .است                         1       امتياز سيدميران در اين ب عد عدد  ،ترتيب بدين

     آهو       2.2.2
جلسـات و  در  همچنـين سـوران فرزنـدانش و    ختنـه  بـراي كـه  اي  آهو در مهماني: 1عبارت 
. شـود  مي وگو گفتشود، با افراد آشنا و غريبه وارد  هايي كه با زنان ديگر داستان برپا مي برنامه

  .)امتياز صفر(شناسد صحبت كند  ها را مي با كساني كه آنفقط گونه نيست كه  اين ،بنابراين
وقـت خـود را بـا فرزنـدان و زنـان همسـايه        تـر  بيشكه آهو  با توجه به اين :2عبارت 

طبيعـي   ،دگـذر  سخت مـي  اوماهة سيدميران از او كه براي  دوري يك همچنينگذراند و  مي
  .)امتياز صفر(اي به گذران وقت در تنهايي نداشته باشد  است كه عالقه

و كننـد،   كه به طور اشتراكي با آهو در يـك خانـه زنـدگي مـي     ،زنان همسايه :3عبارت 
 وگـو  گفـت بـا آهـو بـه     گونـاگون كه در مهمـاني و جلسـات    ،زنان ديگر داستان چنينهم
  .)امتياز صفر(دهند              ً                          پردازند، عمال  به اين عبارت پاسخ منفي مي مي

كنـد چنـين موضـوعي     كه آهو با ديگـران برقـرار مـي    متعدديهاي  از ارتباط :4عبارت 
كـه خـود بـه     ايـن  نهبيايند  اوخواهان اين است كه ديگران به سراغ  اوشود كه  استنباط نمي

  .)امتياز صفر(ها برود  سراغ آن
 را فـردي  اومحمد افغاني دربارة شخصـيت آهـو،    كدام از توصيفات علي هيچ :5عبارت 
  .)امتياز صفر(د كن نمي عرفيخجالتي م

هـاي اصـلي    يتيكـي از شخصـ   در جايگـاه رمان، آهو  متفاوتهاي  در فصل :6عبارت 
در يكـي دو مـورد، قبـل از     فقـط شود كه  مي وگو گفتوارد بحث و  بسياريبا افراد  ،رمان

. يـاورد بمستقيم بر زبان را  رسد ميهرچه به ذهنش نبايد  كه انديشد به اين ميكردن  صحبت
بار ديگر هنگام ديدن گيرة موي هما  ؛)571: 1390افغاني، (يك بار هنگام دعوا با سيدميران 

از  .)224: همـان ( انديشـد  به آبروي شوهر مي ،بانو پيش از گفتن به صفيه ،در اتاق سيدميران
بـه ايـن    1شود، امتيـاز   نمي ديدههاي ديگر آهو با ديگران وگو گفتدر  سئلهجا كه اين م آن

  .گيرد عبارت تعلق مي
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 زيـرا  شود، در نظر گرفته مي» طور نيست    ً    اصال  اين«آهو دربارة پاسخ اين عبارت : 7عبارت 
  .)امتياز صفر(رسد  نمينظر  بهگوناگون خسته با افراد ش هايوگو گفتكدام از  در هيچآهو 

اين عبارت در قسمت مربـوط بـه سـيدميران    بارة با توجه به توضيحي كه در :8عبارت 
با كمك ديگران به انجـام ايـن    اوحساب بيايد،  داده شد، اگر پروژة آهو كار در آشپزخانه به

  .)امتياز صفر) (66: همان(پردازد  امور مي
به خانة او آمده و برچسب همسـايگي و   زنان خانة سيدميران بر حسب اتفاق :9عبارت 

عمل خابي نتاها  رسد آهو براي دوستي با آن نظر مي اند كه بعيد به سپس دوستي با آهو گرفته
  .)امتياز صفر(كرده باشد 

 هساد گرايي مطرح شد، آهو  قسمت برون 4طور كه در پاسخ به عبارت  همان :10ارت عب
كـه   بـراي آن  ،كه با ورود هما و ايجاد شرايطي خـاص  كند تا اين و دور از تجمل زندگي مي

دسـت   كـردن  كـردن مـو و آرايـش    چون كوتاه كارهاييمورد توجه همسرش قرار بگيرد به 
  .شود به اين عبارت داده مي 1زند كه بر اين اساس امتياز  مي

  .گرايي است                            حاصل امتياز آهو در ب عد درون 2عدد  ،ترتيب بدين

  هما 3.2.2
ارتبـاط   شـناس راحتي با افراد نا به ،شوهر آهو خانمديگر شخصيت اصلي رمان  ،هما: 1عبارت 

با سيدميران نمونة او برخورد اول . شود مي وگو گفتها وارد بحث و  و حتي با آن كند برقرار مي
و  مهمانيگونه تعريف شده است كه در  ايناو شخصيت  ،ترتيب بدين. اين مطلب است بارز

  .)امتياز صفر(كند  صحبت نميشناسد  ها را مي با كساني كه آنفقط هاي اجتماعي  برنامه
، همـا هنگـام تنهـايي    دشـ گرايي اثبات  قسمت برون 8جا كه در عبارت  از آن :2عبارت 

طبيعي است كه دوسـت نداشـته باشـد وقـت خـود را      بنابراين، كند؛  قراري مي بي احساس
  .)امتياز صفر(تنهايي بگذراند  به

 ،است تر كمسيدميران و آهو  در مقايسه بادوستان و آشنايان هما  تعداداگرچه  :3عبارت 
م دوستان ك ، زيرا تعدادباشد دوست داشته باشد دوستان كمي داشته اوبه اين معنا نيست كه 

شخصيتي متجدد و سـركش اسـت كـه     اوبه اين موضوع مربوط دانست كه توان  ميهما را 
هاي  جا كه شخصيت و از آن. دهد با كساني چون خود ارتباط صميمانه برقرار كند ترجيح مي

در مقايسـه  آيند، تعداد آشـنايان او   حساب مي افرادي سنتي و بسته به شوهر آهو خانمرمان 
  .گيرد به اين عبارت تعلق مي 1امتياز  ،بنابراين. است تر كمو آهو  سيدميران با
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بـه   ،بـا سـيدميران   اوخصوص آشـنايي   با توجه به اعمال و رفتار هما، به :5و  4عبارت 
  .شود امتياز صفر داده مي ها پاسخ اين عبارت

در هنگـام   او زيـرا  كنـد،  نيـز در مـورد همـا صـدق نمـي      7و  6عبارت  :7و  6عبارت 
از  همچنـين گـذارد و   هاي رمـان وقتـي بـراي فكركـردن نمـي      با ديگر شخصيت وگو گفت

  .)امتياز صفر(كند  حوصلگي نمي ها احساس خستگي و بي كردن با آن صحبت
تـرجيح   او ،بـدانيم گاه كار در امـور خانـه    پروژة هما را كار خياطي و گه اگر :8عبارت 

  .)2امتياز ) (194: همان( تنهايي انجام دهد ها را به دهد آن مي
طـرح دوسـتي    ،خانـه  شـاگردي خـود در خيـاط    راحتي با سوسن، هـم  هما به :9عبارت 

  .)امتياز صفر( بر اساس فكر و تدبير و انتخاب نيست اوبا  شريزد و صحبت مي
گرايي مطرح شد، هما عالقة زيادي  قسمت برون 4طور كه در عبارت  همان :10عبارت 

  .ارد كه بر اساس آن، امتياز اين عبارت عدد صفر استبودن د  توجه  موردبه 
  .است 3گرايي عدد                        امتياز هما در ب عد درون ،ترتيب بدين

شـوهر آهـو   گرايي سه شخصيت اصلي رمان  گرايي و درون             هاي ب عد برون امتياز عبارت
          اولين ب عد  ترتيب، آمده است و بدين ذيلجدول  اختصار در به) هماو  ،سيدميران، آهو( خانم

  .گرايي است تيپ شخصيتي هر سه شخصيت برون
  هما  آهو  سيدميران  گراييدرون هما آهو سيدميران گرايي برون

  0  0  0  1عبارت  1 2 2  1عبارت 
  0  0  0  2عبارت  0 2 2  2عبارت 
  1  0  0  3عبارت  2 2 2  3عبارت 
  0  0  0  4عبارت  2 1 1  4عبارت 
  0  0  0  5عبارت  2 2 2  5عبارت 
  0  1  0  6عبارت  2 2 2  6عبارت 
  0  0  0  7عبارت  1 2 2  7عبارت 
  2  0  0  8عبارت  2 2 2  8عبارت 
  0  0  0  9عبارت  0 0 0  9عبارت 
  0  1  1  10عبارت  2 2 2  10عبارت 

  3  2  1 جمع امتياز 14 17 17جمع امتياز
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  )S( حسي 3.2
   ؛بين باشم دوست دارم عملي و واقع. 1
   ؛دهم پردازي اهميت مي بيش از نظريه و نظريهمن به ارقام و آمار . 2
   ؛من كارهايي را دوست دارم كه كاربرد عملي داشته باشد و نتايج ملموس توليد كند. 3
   ؛و تفسير كنم ،دوست دارم حرف بزنم، بشنوم. 4
   ؛سپارم خاطر مي را بهيات ئجزكنم و اغلب  به اطرافم نگاه مي ؛گر خوبي هستم من مشاهده. 5
   ؛را دوست دارم غيره و ،هاي ماشين، مونتاژ وسايل مثل ساختن مدل ،هاي دستي پروژه. 6
   ؛ها را بهتر كنم هايي كه دارم استفاده كنم و آن دوست دارم از مهارت. 7
   ؛برم جا و اكنون لذت مي من از اين. 8
  ؛من به تجربة شخصي خودم ايمان دارم. 9

  .)83 :1391زارعي محمودآبادي، (كنم  به زمان حال توجه مي تر بيشبه جاي توجه به آينده، . 10

  سيدميران 1.3.2
خـالف   بر ،او. گيرد سيدميران پس از آشنايي با هما در مسير جديدي از زندگي قرار مي: 1عبارت 

جـا   كند تـا آن  گذارد و مطابق با سليقه و احتياجات هما رفتار مي گذشته، درايت و تدبير را كنار مي
چنان با حسرت از اين موضـوع   آنو . كند هنگام صحبت با آهو به اشتباه خود اعتراف ميكه 
  .)2امتياز (بينانه به زندگي و مشكالت آن نظر كند                              ً     گويد كه گويي آرزو دارد مجددا  واقع مي

، آن هـم در يـك جامعـة    1320آشكار است كه زندگي مردم عادي در دهـة   :2عبارت 
هـاي   شخصـيت . كند پردازي دور مي دادن به نظريه و نظريه اهميتجهان سومي، انسان را از 

دهند  ي نشان ميتر بيشاين رمان به ارقام و آمار و درواقع شنيدن اطالعات از ديگران توجه 
پاسـخ   ،بنـابراين . پردازي سوق دهند كه بخواهند ذهن خود را به سمت نظريه و نظريه تا اين

  .است 2اين عبارت براي سه شخصيت امتياز 
برخي دادن به  ها ذكر شد، براي پاسخ كردن عبارت طور كه پيش از مطرح همان :3عبارت 

اين عبـارت نيـز   . اشاره نشده است شوهر آهو خانمرمان به طور شفاف در متن  ،ها عبارت
كارهـايي بـا كـاربرد     ءجـز البته اگر كار در نانوايي و توليد نان . هاست يكي از همين عبارت

  .را براي سيدميران لحاظ كرد 2توان امتياز  ، ميعملي فرض شود
اهل صحبت و معاشـرت اسـت، اكثـر اوقـات حـرف      سيدميران جا كه  از آن :4عبارت 

از اعضـاي صـنف نـانوايي،     ،ي او با آقاشـجاع وگو گفت. كند و تفسير مي ،شنود زند، مي مي
  .)26 -  25: 1390افغاني، (رد است ااي از اين مو نمونه
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 را مـد نظـر داشـت،    »    ً         كامال  صحيح است«گزينة  بايددر پاسخ اين عبارت نيز  :5عبارت 
خـاطر   كنـد و جزئيـات را بـه    گر خوبي است كه به اطراف نظـر مـي   سيدميران مشاهده زيرا
خان مطرب با دقت به همة وسايل اتاق  هنگام ورود به اتاق هما در خانة حسين او. سپارد مي

  .)2امتياز () 136 -  135: همان(كند  توجه مي
بـه   اواي بـه عالقـة    محمد افغاني در پردازش شخصيت سيدميران اشـاره  علي :6عبارت 

  .گيرد امتياز صفر به اين عبارت تعلق مي بنابراين، .هاي دستي نكرده است ساختن پروژه
كار سيدميران در نانوايي و پيشرفت او در اين كار كه بـه رياسـت صـنفي او     :7عبارت 
  .)2امتياز (سخي مثبت به اين عبارت است پا شود منجر مي

از زمـان ازدواج سـيدميران بـا همـا      ،جـا و اكنـون   ايـن عبـارت، ايـن    در اگر :8عبارت 
سهم اين عبـارت   2، امتياز شود شامل ميگرفته شود كه درواقع بخش اعظم رمان را   نظر  در
  .استاز ازدواج با هما كسب لذت  سيدميرانترين انگيزة  اصلي زيرا شود، مي

 اواگر اصرارورزيدن شـخص در انجـام كـاري، ايمـان بـه تجربـة شخصـي         :9عبارت 
اگرچه مصـربودن فـرد بـه    . افتد بارها براي سيدميران اتفاق مي مسئلهاين  ،شود محسوب مي

جا كه سيدميران شخصـيتي خودخـواه و    از آن ،شود داليلي همچون خودخواهي مربوط مي
در انجام اموري به تجربـة   اوگونه برداشت كرد كه  ن اينتوا آيد، مي حساب نمي خودرأي به

با هما و فروختن خانة بـزرگ   اوازدواج . خود ندارد يانخود متكي است و توجهي به اطراف
  .)2امتياز (ندارد  اومخالفت هما تأثيري در تصميم  ،در ادامه .ندخود از اين امور

بردن از زمان حال و غفلت از آينده را  سيدميران پس از ازدواج با هما، لذت :10عبارت 
دهد و طبيعي است كه به جاي انديشه به آينده به زمـان حـال    سرلوحة اعمال خود قرار مي

  .)2امتياز (توجه كند 

  آهو 2.3.2
به عملـي و   اومحمد افغاني از اعمال و رفتار آهو، عالقة  بر اساس توصيفات علي :1عبارت 

  .)امتياز صفر(شود  بودن استنباط نمي بين واقع
به اين  2بر توضيحات همين عبارت در قسمت مربوط به سيدميران، امتياز  بنا :2عبارت 

  .گيرد عبارت تعلق مي
بافي است كه هركـدام   داري و گاهي گيوه كار آهو در اين رمان آشپزي و خانه :3عبارت 

  .)2امتياز ( در پي داردها به نوعي نتايج ملموس  از آن
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            ً               هـا كـه متقـابال  شـنيدن      بـا آن  كـردن  صـحبت ارتباط آهو با زنان همسـايه و   :4عبارت 
هنگام صحبت  او. شود اكثر اوقات به تفسير نيز منجر مي ،دارددنبال  بهها را نيز  آن هاي حرف

هـايي   هاي او دربارة تربيت پسر و برخورد بـا شـوهرش بحـث    با نقره پس از شنيدن حرف
  .)2امتياز () 185 -  184: همان( كند مي

است كه دنياي اطراف خـود   دقيقيچون سيدميران بينندة خوب و همآهو نيز  :5عبارت 
  .)2امتياز (سپارد  ذهن مي بيند و به را مي

، باشـند هـاي دسـتي    پـروژه  ءجـز بافي و حتي پختن نـان   خياطي و گيوه اگر :6عبارت 
مند اسـت   عالقه هااين كار به او زيرا كند، را كسب مي 2شخصيت آهو در اين عبارت امتياز 

  .پردازد و به انجام آن مي
بافي است كه از آن اسـتفاده   گيوه شوهر آهو خانمرمان مهارت اصلي آهو در  :7عبارت 

  .)2امتياز (آموزد  كند و حتي به ديگران نيز مي مي
هـاي بعـد از ازدواج    جا و اكنون در اين عبارت، به سال كه اين با توجه به اين :8عبارت 

، آهـو نـه   )داردها تعلق  بخش اعظم رمان به اين سال زيرا(شود  سيدميران و هما مربوط مي
  .)امتياز صفر(خوردن و ناليدن است  بلكه دائم در حال غصه ،برد تنها لذتي نمي

شخصيت مطيع و آرام آهو جز هنگام برگرداندن سيدميران به خانه، اصـراري   :9عبارت 
خالف ميل خـود ايسـتادگي    تصميمات                 ِندارد و در مقابل خود  كردن تصميمات براي عملي
گـاه   جا كه گاه و بـي  گيرد و از آن تعلق نمي 2به اين عبارت امتياز  ،بنابراين. كند چنداني نمي

پاسـخ ايـن   ) 1امتيـاز  ( »تا حـدودي صـحيح اسـت   «، دكن مياصرار محدود به طور هرچند 
  .استعبارت 

 اوبا توجه به شرايط سخت زندگي آهو پس از ازدواج سـيدميران بـا همـا،     :10عبارت 
كشـد و گـاهي در زمـان حـال      است و از غصة زمان حال دست مياميدوار گاهي به آينده 

  .)1امتياز (تاب و نگران به حال و غصة آن توجه دارد  ور است و بي غوطه
  .است                           حاصل امتياز آهو در ب عد حسي  14بر اين اساس، امتياز 

  هما 3.3.2
بودن را اسـتنباط   بين به واقع عالقهاز شخصيت هما نيز اعمال يا گفتاري كه بتوان  :1 عبارت

  .)امتياز صفر(كرد، يافت نشد 
شد،  دادهاين عبارت در قسمت مربوط به سيدميران بارة بر توضيحي كه در بنا :2عبارت 

  .گيرد به اين عبارت تعلق مي 2امتياز 
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تواند دليلي براي  ورزيدن براي يادگيري آن، مي  هما به خياطي و اصرار عالقة :3عبارت 
كه خياطي كاربردي عملـي دارد و نتـايج آن    ؛ به اين سبببه اين عبارت باشد 2دادن امتياز 

  .ملموس و قابل دسترس است
بـا ديگـر   شوهر آهـو خـانم   رمان چون دو شخصيت اصلي ديگر همهما نيز  :4عبارت 
پـردازد   مـي  نيـز بـه تفسـير    ودشندر ضمن گفت و  وكند  مي وگو گفتهاي رمان  شخصيت

  .)2امتياز (
آن نيـز دقـت   يـات  ئجزبيند و به  هما در رمان با زيركي دنياي اطرافش را مي :5عبارت 

ورود او به اتاق بزرگ سيدميران و توجه به آن، نمونة . خاطر بسپارد كند تا خوب آن را به مي
  .)2امتياز ) (204: همان( بارت استمستدلي براي اثبات اين ع

هـاي دسـتي    پروژه ءجزچه خياطي  چنان ،طور كه قبل از اين اشاره شد همان :6عبارت 
دهـد   را به خود اختصـاص مـي   »    ً         كامال  صحيح است«حساب آيد، عالقة هما به آن پاسخ  به
  .)2امتياز (

از ايـن مهـارت    كند ميپيرو عبارت قبل، هما خياطي را دوست دارد و سعي  :7عبارت 
اصرار او براي رفتن به كالس خياطي نمونة بارزي براي صـحت ايـن مطلـب    . كند استفاده 

  .)2امتياز (است 
زندگي عاشقانة سيدميران در كنار هما او را سرشار از لذت و شـوق زنـدگي    :8عبارت 

  .)2امتياز (كند  مي
دميران، اصـرار همـا   با توجه به توضيح اين عبارت در قسمت مربوط به سـي  :9عبارت 

يـا پوشـيدن لبـاس    ) رسد به توافق ميكه عاقبت با سيدميران (براي رفتن به كالس خياطي 
داشتن  ، ايمان)هاي سيدميران تأثيري در پوشيدن آن ندارد كه مخالفت(كوتاه در حضور مردم 

  .)2امتياز (كند  به تجربة شخصي را اثبات مي او
در قسمت مربوط به سيدميران، هما نيز همچون  10 با توجه به نمونة عبارت :10عبارت 
  .)2امتياز (زمان حال است  هكه به فكر آينده باشد، متوج از آن تر بيشسيدميران 
  .است                         18       حاصل امتياز هما در اين ب عد عدد  ،ترتيب بدين

  
  )N( شهودي 4.2

  ؛كنم                                             ِ            من اغلب دربارة چند موضوع و موارد مختلف در آن  واحد فكر مي. 1
  ؛كنم المثل و قياس استفاده مي كنم زياد از ضرب من زماني كه صحبت مي. 2
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  ؛من به الهام و برخورد اول و تصور، براي كسب اطالعات متكي هستم. 3
  ؛چه ممكن است وجود داشته باشد فكر كنم دوست دارم به امكانات جديد و به آن. 4
  ؛آيد ي بدم ميكارهاي ابتكاري و نو را دوست دارم و از كارهاي تكرار. 5
  ؛دهم و به كليات كار دارم اهميتي نمييات ئجزبه . 6
  ؛كنم ها توجه مي من به كاربردها و استنباط. 7
  ؛ها ها توجه دارم، يعني فراتر از نوشته من به جاي متن به حاشيه. 8
  ؛گذرد توجه كمي دارم چه در اطرافم مي من به پيرامونم و آن. 9

  .)84 -  83: 1391، زارعي محمودآبادي( آيد خوشم ميمن از انتزاع و نظريه . 10

  سيدميران 1.4.2
به يـك موضـوع    فقط     ً          معموال  سيدميران  زيراپاسخ اين عبارت امتياز صفر است،  :1عبارت 

  .)436: 1390افغاني، ( انديشد مي
بـا ريزبينـي بـه     شـوهر آهـو خـانم   رمـان  محمد افغـاني در   جا كه علي از آن :2عبارت 

هـا از   هنگام صحبت شخصـيت  ،شود شدن رمان منجر مي به طوالني كهپردازد  توصيفات مي
  .)2امتياز ) (417 ،610: همان(گردان نيست  المثل و قياس روي بيان ضرب
به برخورد اول و تصوري كه در  ،سيدميران براي كسب اطالع از يك موضوع :3عبارت 

پـس از  ميران  سيدهما مشهود است كه بارة اين مسئله در. كند بندد اكتفا نمي نقش مي شذهن
آيـد   برمـي  اوي وگـو  گفتاز يافتن  اطمينانصدد همچنان در ،هاي او ديدن و شنيدن صحبت

  .)امتياز صفر) (93: همان(
هاي او براي تهيـة   سيدميران تحت تأثير حضور هما در خانه و درخواست: 4عبارت 

در شـرايطي  (كه به پيشنهاد همـا  انديشد تا جايي  وسايل نو، گاهي به امكانات جديد مي
  .)2امتياز (دهد  خوابي سفارش مي تخت) خوابند كه اكثر افراد جامعة او روي زمين مي

 زنـد  دست مـي رسد كه سيدميران كم و بيش به كارهاي ابتكاري  نظر مي به: 5عبارت 
از همكاران سيدميران در  ،آقاشجاع ،در ابتداي رمان. داد 2كه بتوان به اين عبارت امتياز 

  :كند و به اين خصوصيت او نيز اشاره مياهنگام برشمردن صفات  ،صنف نانوايي
هاي ديگر  خوشي من و خيلي يك دل ،صنف شديديس ئرخان  روزي كه شما به جاي قاسم

 غـرض پيـدا كـرديم    تـر بـي   و از همـه مهـم   ،اين بود كه دست كم آدمي فهميـده، باابتكـار  
  .)27  :همان(
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                                           ب عد حسي است كه با توجـه بـه آن، امتيـاز     5اين عبارت نقطة مقابل عبارت  :6عبارت 
  .گيرد صفر به اين عبارت تعلق مي

 ،خواهد كه بـا ازدواج كـالرا و خواسـتگارش    كه هما از سيدميران مي هنگامي :7عبارت 
كند  ميحليل را تها  شده ميان آن هاي رد و بدل الماس، موافقت نكند، اتفاقات افتاده و حرف

دهـد   و مخالفـت خـود را بـا ايـن ازدواج نشـان مـي      د كنـ  ها توجه مـي  كه سيدميران به آن
  .)2امتياز ) (705 -  701  :همان(

 كنيممندي و رفتار طبق اصول جامعه فرض  اگر در اين عبارت، متن را قاعده :8عبارت 
ازدواج سـيدميران بـا همـا     ،        ً                                                و متقابال  حاشيه، خروج از اين قاعده يا ناهنجاري تصور شـود 

  .)2امتياز (شود  ها محسوب مي به حاشيه اونمونة بارز توجه 
 5  عبـارت ها در ذهن كه مربوط به  امور و ثبت آنيات ئجزتوجه سيدميران به  :9عبارت 

اين  بر به پيرامون و اطراف باشد كه بنا اوتواند دليل مناسبي براي توجه                 ب عد حسي است، مي
  .گيرد صفر به اين عبارت تعلق مي توضيح، امتياز

اي بـه   شد، سيدميران عالقـه  داده        ب عد حسي  2بر توضيحي كه در عبارت  بنا :10عبارت 
  .)امتياز صفر(نظريه ندارد 

  .است                          12             حاصل امتياز سيدميران در ب عد شهودي عدد  ،ترتيب بدين

  آهو 2.4.2
براي بازگرداندن سـيدميران  حلي مناسب  جستن راهصرف بخش اعظم افكار آهو  :1عبارت 

هنگام انديشيدن به مسائل ديگر نيز به چند موضـوع بـا   . شود كردن هما مي به خانه و بيرون
  .)امتياز صفر(انديشد  هم نمي

المثل و قياس استفاده  كردن از ضرب آهو نيز همچون سيدميران هنگام صحبت: 2عبارت 
  .)2امتياز ) (453: همان(كند  مي

آورد اكتفـا   دست مي ه برخورد اول و تصوري كه در نگاه اول از افراد بهآهو ب: 3عبارت 
  .)امتياز صفر) (228 -  227: همان( كند نمي

دهـد تـا بـه امكانـات جديـد       اين فرصـت را نمـي   اوزندگي معمولي آهو به  :4عبارت 
شـود، او در   هـا ايجـاد مـي    اگرچه پس از حضور هما تغييرات فراواني در خانة آن .بينديشد

  .)امتياز صفر( فكر كندشرايطي قرار ندارد كه به امكانات جديد 
پيش از حضور هما در خانة سيدميران، آهو به زندگي عادي و معمولي خـود   :5عبارت 
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پردازد و چون زنان ديگر خانه به انجام امور روزانه مشغول است كـه بـا حضـور همـا،      مي
  .)1امتياز ) (451: همان( شود مي به كارهاي ابتكاري و نو جلب اوتوجه 

يـات  ئجزكه آهـو بـه                       ب عد حسي مبني بر اين 5با توجه به توضيحات عبارت  :6عبارت 
  .كند، امتياز اين عبارت صفر است توجه مي

كـه    به طوري ؛مشهود است شوهر آهو خانمرمان ها در  توجه آهو به استنباط :7عبارت 
هـاي   در ريشـه  نـد و ز مـي كه ببيند بيد نزده باشد باال  اينها را براي  كنارة يكي از قالي وقتي

درصـدد  ) 217: همـان (خـورد   مـي  كوچك و طاليي زلف ةيك گيرحاشية آن چشمش به 
ي بـه  تـر  بـيش از آن پس بـا دقـت   . سر در بياوردنوع رابطة هما و همسرش آيد تا از  برمي

  :كند مسائل توجه مي
كه چشـم تيـزبينش اشـتباه     باشتاب بود و مثل آن                ِ                     برگشتن آهو از دم  در تا حدي ناگهاني و 

شوهرش از طرف چپ كرسي از روي لحاف دستش را دراز كرده و دسـت همـا را    ؛نكرد
  .)2امتياز ) (225: همان(خواست بگيرد  در دست گرفته بود، يا مي

بر توضيح همين عبارت در قسمت مربوط به سيدميران، آهـو هماهنـگ و    بنا :8عبارت 
    ً                       ضمنا  برخوردي كه نتيجة توجه . كند             ً                        فراد و معموال  طبق اصولي مشخص رفتار مينوا با ا هم

  .)امتياز صفر(شود  ديده نمي ها باشد او به حاشيه
      ب عـد   5بـر عبـارت    كنـد و بنـا   آهو به دنياي اطراف و پيرامون خود توجه مي :9عبارت 
  .گيرد مي اين عبارت امتياز صفر ،آيد شمار مي گر خوبي به مشاهده اوحسي كه 

شد، طبيعي اسـت كـه    داده        ب عد حسي  2با توجه به توضيحي كه در عبارت  :10عبارت 
  .امتياز اين عبارت صفر باشد

  .است                             حاصل امتياز آهو در ب عد شهودي  5عدد  ،با توجه به اين توضيحات

  هما 3.4.2
فكركـردن  محمد افغاني، شواهدي براي  اساس توصيف افكار هما از زبان علي بر :1عبارت 

  .)امتياز صفر(زمان هما به چند موضوع يافت نشد  هم
از  وگـو  گفـت هـا هنگـام    اكثر شخصيت ،محمد افغاني شيوة نوشتاري علي در :2عبارت 

هما نيـز  . نيست ابيان مستثن شيوة  حتي راوي نيز از اين .دنكن المثل و قياس استفاده مي ضرب
المثـل و قيـاس اسـتفاده     از ضـرب خود هاي  چون دو شخصيت اصلي ديگر در صحبتهم
  .)2امتياز ) (483: همان( كند مي
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براي و . دكن نميقضاوت هما پس از مشاهدة رفتار خواستگار كالرا دربارة او  :3عبارت 
. كنـد  بردن به انگيزة اصلي او به برخورد اول و تصوري كه از او در ذهن دارد اكتفا نمـي  پي

 ،انـد  سيدميران با خانوادة خواستگار براي گردش به باغي رفتهكه خانوادة  زماني ،ترتيب بدين
هنگام صـحبت بـا    ،در ادامه .)702: همان( جوي انگيزة پسر است و هما با زيركي در جست

  .)امتياز صفر(شود  زدن پسر مشخص مي سيدميران دليل كار او و محك
تجـدد و نوجـويي    شوهر آهو خانمرمان بارزترين ويژگي شخصيت هما در  :4عبارت 

  .)2امتياز (كند              ً                                         اوست كه قطعا  عالقة او به امكانات جديد و نو را اثبات مي
پيرو عبارت قبل، هما كارهاي ابتكاري و نو را دوست دارد و از كارهاي : 5عبارت 

اين خصوصيت حتي در انتخاب وسايل خانه هـم مشـهود اسـت    . تكراري بيزار است
  .)2امتياز (

 اسـت و             ب عـد حسـي   5 عبـارت نقطـة مقابـل   اين عبـارت  كه  اينبه  توجهبا  :6عبارت 
  .شود امتياز صفر داده مي به اين عبارت ،كند توجه ميجزئيات اساس آن هما به   بر

اين قسمت ذكر شد، هما شخصـيتي اسـت    3بر توضيحاتي كه در عبارت  بنا :7عبارت 
  .)2امتياز (كند  ها توجه مي  كه به استنباط

بـه جـاي مـتن، بـه      ،از او تـر  بـيش چون سيدميران و حتي گـاهي  همهما نيز  :8عبارت 
هايي متفاوت با ساير زنان خانه  پوشيدن لباس و ازدواج با سيدميران. كند ها توجه مي حاشيه

 كـرد ها و ناهنجاري را اثبـات   به حاشيه اوها، توجه  توان با استناد به آن كه ميند ا از مواردي
  .)2امتياز (

                 ً                      توجـه دارد، طبيعتـا  بـه پيرامـون و     يات ئجزشخصيتي كه به  در جايگاه ،هما :9عبارت 
  .اين اساس امتياز اين عبارت صفر است دنياي اطرافش نيز دقت نظر دارد كه بر

شـد، پاسـخ ايـن     داده            ب عـد حسـي    2با توجه به توضيحاتي كه در عبـارت   :10عبارت 
  .استعبارت نيز امتياز صفر 

  .است              10             تياز هما در ب عد شهودي عدد حاصل ام ،ترتيب بدين
                                                      آمده در دو ب عد حسي و شـهودي سـه شخصـيت سـيدميران،      دست بر امتيازات به بنا
              دومـين ب عـد   ، است تر بيشسه شخصيت   ِي                                   و هما، كه در آن حاصل امتياز ب عد حس ،آهو

                             اختالف امتياز اين دو ب عـد را   ذيلجدول . تيپ شخصيتي هر سه شخصيت حسي است
  .دهد مي نشان
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  هما  آهو  سيدميران شهودي هما آهو سيدميران حسي
  0  0  0 1عبارت 0 0 2 1عبارت 
  2  2  2 2عبارت 2 2 2 2عبارت 
  0  0  0 3عبارت 2 2 2 3عبارت 
  2  0  2 4عبارت 2 2 2 4عبارت 
  2  1  2 5عبارت 2 2 2 5عبارت 
  0  0  0 6عبارت 2 2 0 6عبارت 
  2  2  2 7عبارت 2 2 2 7عبارت 
  2  0  2 8عبارت 2 0 2 8عبارت 
  0  0  0 9عبارت 2 1 2 9عبارت 
  0  0  2 10عبارت 2 1 2 10عبارت 

  10  5  12 جمع امتياز 18 14 18 جمع امتياز
  
  )T( فكري 5.2

  ؛خوبي فكر كنم و تصميم بگيرم توانم به مي. 1
  ؛نظرم بحث كنم دوست دارم دربارة نقطه. 2
  ؛دهم و احساسات ديگران بها نمي ام كه به نيازها من متهم شده. 3
  ؛پندارند گر مي اشخاص گاهي مرا تحليل. 4
  ؛پرده باشم              توانم ر ك و بي مي. 5
  ؛دهم ها بها مي من به فكر و انديشة ديگران بيش از احساس آن. 6
  ؛نمايش بگذارم دوست ندارم احساساتم را به. 7
  ؛اساس موضوعات شخصي نه بر، كنم گيري مي من اغلب بر اساس عدالت و منطق تصميم. 8
  ؛هاي ادب است بودن بهتر از رعايت جنبه به نظر من صادق. 9

  .)84: 1390زارعي محمودآبادي، ( كشم من از اصالح و انتقاد ديگران خجالت نمي. 10

  سيدميران 1.5.2
، اوطور كه قبل از اين اشاره شد، سيدميران پس از آشنايي با هما و ازدواج با  همان: 1عبارت 

شك و ترديد . درايت و تدبير پيشين را ندارد كارهاشود كه در انجام برخي  چنان شيفتة او مي
  .)امتياز صفر(امور، پاسخي منفي به اين عبارت است دادن  سيدميران براي تصميم در انجام

هايي كه ميان سيدميران و هما بر سر رفتن به كالس خيـاطي   با توجه به بحث :2عبارت 
  .است 2گيرد، امتياز اين عبارت عدد  ميدرو انجام كارهاي ديگر 
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نيازها به دوست است كه در آغاز رمان،  سيدميران شخصيتي متعهد و خانواده :3عبارت 
 معطوف همابه  كند؛ اما پس از ازدواج با هما تمام توجه خود را مي توجهو احساسات آهو 

  .شود براي اين عبارت در نظر گرفته مي 1با توجه به اين توضيحات، امتياز . كند مي
ايـن  دهـد و در   سياسي و اجتماعي نمـي ل ئمساسيدميران اهميت چنداني به  :4عبارت 

شود  نيز اين موضوع احساس نمياش  هاي ديگر زندگي در جنبه .ها شركتي مؤثر ندارد  بحث
  .)امتياز صفر(

پرده  بي اوگيرد،  هايي كه ميان سيدميران و آهو صورت ميوگو گفتبر اساس  :5عبارت 
د كنـ  صـحبت مـي   خـود                                    آورد و با حالتي ر ك بـا همسـر اول    احساسات خود را به زبان مي

  .)2امتياز ) (469 -  468: 1390افغاني، (
كنـد، امـا    ايجـاد مـي  افكار تجددطلبانة هما فاصلة زيادي ميان سيدميران و او  :6عبارت 
كنـد كـه بـا ايـن      به احساس او به خود فكـر مـي   فقطها،  توجه به اين انديشه سيدميران بي

  .اوصاف امتياز اين عبارت صفر است
دهد و آشكارا بـه   با توجه به احساسات فراواني كه سيدميران به هما نشان مي :7عبارت 

  .صفر استكند، امتياز اين عبارت نيز  او ابراز احساسات مي
به  ؛كند معطوف مي هماسيدميران پس از ازدواج با هما تمام توجه خود را به  :8عبارت 

تصـميم سـيدميران بـراي    . عادالنه نيست شاي كه از آن پس رفتار او با آهو و فرزندان گونه
 گرفتـه ) زندگي هميشگي با همـا (اساس موضوع شخصي  فروختن خانه و ترك آهو نيز بر

  .)صفر امتياز(د شو مي
كه صادقانه از  براي آناو                       سيدميران در همين ب عد،  5با توجه به توضيح عبارت  :9عبارت 

ادبي به  بي  ت كند و در نهاي هاي ادب اجتناب مي از رعايت جنبه ،احساس خود به آهو بگويد
  .)2امتياز (گويد  او ناسزا مي
به آهو  ندادنش اهميت با هما و  اوازدواج  به علتسيدميران  ازانتقاد ديگران  :10عبارت 

  .)2امتياز (ندارد  اوو فرزندان، تأثيري در عمل 
  .است                             9       جمع امتياز سيدميران در اين ب عد عدد        ترتيب،       بدين

  آهو 2.5.2
آيد قدرت فكـر   مشكالت فراواني كه بعد از ازدواج سيدميران براي آهو پيش مي :1عبارت 

 ؛كنـد  براي رهايي از اين مشكل گاهي دعا و نذر و نياز مي او. گيرد و تصميم را نيز از او مي
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ها به زندگي با فرزنـدانش ادامـه    تفاوت به آن و گاهي نيز بي شود متوسل ميگاهي به جادو 
گيري  كه آهو قادر به خوب فكركردن و تصميم استاين  ةعمل نشان ي او درثبات بي. دهد مي

  .)امتياز صفر(درست نيست 
ميـان  هاي  بحثيا  ،جالل تتربيهاي ميان آهو و نقره بر سر  به بحث با توجه :2عبارت 

  .داد 2توان به اين عبارت امتياز  آهو و سيدميران، مي
آهـو   ،گذراند تفاوت به آهو و فرزندان، با هما روزگار مي اگرچه سيدميران بي :3عبارت 

هاي ديگر رمان نيـز احتـرام    بلكه براي شخصيت ،را دوست دارد و نه تنها به او اوهمچنان 
  .)امتياز صفر(آشكار است كه اين اتهام دربارة او صادق نيست  ،بنابراين. استل ئقا

هـاي او   پس از يافتن گيرة موي هما در اتاق سـيدميران و ديـدن عشـوه    ،آهو :4عبارت 
. ببـرد  پـي هـا   آنبـودن   تا بـه صـحت يـا كـذب     كند اين موارد را تحليل ميبراي شوهرش، 

  .)2امتياز (گر دانست  توان او را تحليل مي ،ترتيب بدين
 ،هـاي ديگـر   گرفتـه ميـان آهـو و شخصـيت     هاي صورتوگو گفتاساس  بر :5عبارت 

  .)2امتياز ) (184 -  183: همان( پرده دانست           را ر ك و بي آهوتوان  جمله هما، مي از
 ،ديگـر رمـان  هـاي   زن سنتي رمـان، در ارتبـاط بـا شخصـيت     در جايگاهآهو  :6عبارت 

با مطالعة اعمال و گفتـار   ،درواقع. دهد ها نمي خصوص زنان، اهميتي به فكر يا انديشة آن به
  .)امتياز صفر(شود  آهو اثبات چنين عبارتي برداشت نمي

 نشـان آهو بر خالف اين عبارت، شخصـيتي اسـت كـه احساسـات خـود را       :7عبارت 
  .)امتياز صفر) (467: همان( دده مي

هاي قبل اشاره شد، آهو در اين رمان تصميم چنداني  طور كه در عبارت مانه :8عبارت 
 ؛يا موضوعات شخصياست عدالت       ِاز سر او گيري  نوع تصميم برد كه پيگيرد كه بتوان  نمي
گيـرد، بـا    توجهي سيدميران به خود، تصميم بـه خودكشـي مـي    پس از مشاهدة بي وقتياما 

گـذارد و از كشـتن خـود     موضوعات شخصـي را كنـار مـي   ، فكركردنيادآوري فرزندان و 
  .)2امتياز (كند  نظر مي صرف

                                                               طور كه در تحليل شخصيت سيدميران در اين ب عد اشاره شد، آهو نيز از  همان :9عبارت 
تـرجيح  رعايـت ادب   بـه بـودن را   كند، صـادق  مي وگو گفتپرده با هما               جا كه ر ك و بي آن
  .)2امتياز ( دهد مي

رسد بتوان به اين عبارت دربـارة شخصـيت آهـو امتيـاز صـفر يـا        نظر مي به :10عبارت 
شـوهر يـا فرزنـدان خـود      از سـوي كـه   كردن مو از ايـن  هنگام كوتاه او ، زيراداد 1حداكثر 
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اگرچه نبايد فراموش كرد كـه آهـو در ايـن رمـان     . اردد برنمي، چادر را از سر سرزنش شود
بـه ايـن    1امتياز  به همين سبب،و  شود رو  هگران روبشود كه با انتقاد دي عملي مرتكب نمي
  .گيرد عبارت تعلق مي

  .است                         11       حاصل امتياز آهو در اين ب عد عدد  آمده،بر اساس توضيحات 

  هما 3.5.2
بـا   اواي پردازش شده است كـه   به گونه شوهر آهو خانم رمان شخصيت هما در :1عبارت 

يا فـرار بـا    ،ازدواج با سيدميران، طالق از همسر قبلياعتماد به نفس باال تصميماتي از قبيل 
يمات او بـا فرهنـگ و عـرف جامعـه در     ماگرچه بسياري از تصـ . گيرد تنهايي مي البرز را به

  .گيرد مي 2اين عبارت دربارة او امتياز  ،تناقض است
كند كه شامل رفتن به كالس  بحث مي بسياريل ئمساهما در اين رمان دربارة  :2عبارت 

  .)2امتياز (و خريد وسايل جديد است  ،ياطي، پوشيدن لباس كوتاهخ
ها را  هما از طرفي با تمام وجود به احساسات و نيازهاي سيدميران توجه و آن :3عبارت 
اهميتي به نيازها و احساسات آهـو، سـيدميران را از    با بي سوي ديگر،كند؛ اما از  برآورده مي

  .)1از امتي(كند  نزد او منع ميبه رفتن 
توجه فراوان و زيركي هما براي شـناختن خواسـتگار كـالرا از او شخصـيتي      :4عبارت 

  .)2امتياز ( سازد ميگر  تحليل
) 310: همـان (پرده باشـد                تواند ر ك و بي چون سيدميران و آهو ميهمهما نيز  :5عبارت 

  .)2امتياز (
     ً                       اكثرا  عقايد سـنتي دارنـد،   افكار متجددانة هما و زندگي او در ميان افرادي كه  :6عبارت 
ماننـد   ؛انديشـند  هايي باشد كه همچون او مـي  به شخصيت تر بيش اوشود گرايش  باعث مي

مردي متعهـد و  (با سيدميران  اوالبته از آن طرف ازدواج . خياط ةمرضيو  ،سوسن، شاهزنان
 بـه  اواهميـت  ) متعصـب اسـت  همچنـان  موارد برخي در مذهبي كه با وجود تغيير عقيده، 

  .)1امتياز (دهد  احساس را بيش از انديشه نشان مي
 ددهـ  مـي  نشـان راحتـي احساسـات خـود را     خالف اين عبارت، بـه  بر ،هما :7عبارت 

  .)امتياز صفر) (485  :همان(
همـا نيـز    .شـود  مـي ل ئقاسيدميران پس از ازدواج با هما ميان دو زن تبعيض  :8عبارت 

او براي منع سيدميران از رفتن نزد آهو، از سـر   اصرار. كند سيدميران را در اين امر ياري مي
  .)امتياز صفر(ناعدالتي و عالقة شخصي است 
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  .است 2پاسخ اين عبارت مثبت و امتياز آن  بودن هما                    با توجه به اثبات ر ك :9عبارت 
بـه  چنان متجدد و سركش توصيف شده است كه از انتقـاد ديگـران    هما آن :10عبارت 

 ابـايي نـدارد  يدميران يا پوشيدن لباس كوتاه و آزاد ميان مردان نامحرم با س شازدواج سبب
  .)2امتياز (

  .است                        14       جمع امتياز هما در اين ب عد عدد  ،بر اين اساس
  
  )F( احساسي 6.2

    م؛من همدل و مهربان هست. 1
   ؛فردي و احساساتم صحبت كنم دوست دارم دربارة روابط ميان. 2
براي من بسيار مهم است كه تصميم مـن بـر روي ديگـران چـه     گيري  تصميميند افردر . 3

   ؛تأثيري دارد
   ؛رعايت ادب به اندازة صداقت اهميت دارد. 4
   ؛شدن برايم بسيار مهم است واقعمورد تعريف و قدرشناسي . 5
   ؛به دنبال پيداكردن چيزهاي خوب در افراد يا چيزها هستم. 6
   ؛دارندمردم مرا به خاطر گرمي و صميميت دوست . 7
   ؛هايم براي من دشوار است كردن دربارة خواسته صحبت. 8
   ؛ها در ميان بگذارم توانم با آن اگر با چيزي يا كسي موافق نباشم نمي. 9

زارعـي محمودآبـادي،   ( شـوم  گيرم و ناراحت مـي  اگر كسي از من انتقاد كند به دل مي. 10
1390 :84  - 85(.  

          سيدميران       1.6.2
، سـيدميران  شـوهر آهـو خـانم   رمـان  محمد افغاني در  توصيفات عليبا توجه به  :1عبارت 

  .)2امتياز (آيد  شمار مي شخصيتي مهربان و همدل به
دهد مدام از روابط ميان  اي كه به هما دارد ترجيح مي عالقه به سببسيدميران  :2عبارت 

  .)2امتياز ( خود و او سخن بگويد
همراه  اوتصميم سيدميران براي ازدواج با هما اگرچه در آغاز با شك و ترديد  :3عبارت 

در عمل، او به آهو و تأثيري كه ممكن اسـت   ،و علت اصلي آن وجود آهو و فرزندان است
  .)امتياز صفر(دهد  بر او بگذارد، اهميتي نمي
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به اين عبـارت                                ب عد فكري سيدميران، امتياز صفر  9با توجه به توضيح عبارت  :4عبارت 
  .گيرد تعلق مي

سيدميران عالوه بر انجام وظايف خود در خانه و نانوايي، در بسياري از موارد  :5عبارت 
به قدرشناسـي از طـرف ديگـران    اري ك  كند؛ اما در انجام هيچ به امور مردم نيز رسيدگي مي

  .)امتياز صفر) (707: همان(دهد  اهميتي نمي
و  ،محمد افغاني از سه شخصيت اصلي سـيدميران، آهـو   يبر توصيفات عل بنا :6عبارت 

كردن چيزهاي خوب در افراد يا چيزها اها به دنبال پيد كه آند شو نمي تبرداش طور اين ،هما
  .)امتياز صفر(باشند 

برخورد اجتماعي و دوستانة سيدميران دليل مناسبي است كـه مـردم او را بـه     :7عبارت 
  .)2امتياز (باشند  گرمي و صميميت دوست داشته سبب

تو فكـر  «: گويد كه سيدميران هنگام عقد هما خطاب به آهو مي با توجه به اين :8عبارت 
كني اگر من او را چند وقتي صيغه كنم چطور خواهد شد؟ آيا سي گوسپندهاي تو ضرر  مي

د كه گونه برداشت كر توان اين ، مي)254: 1390افغاني، (» دهم كه ندارد دارد؟ به تو يقين مي
  .)امتياز صفر( زند خود حرف مي هاي راحت دربارة خواسته او

سيدميران پس از ديدن هما در ظاهري ناموجه كه موافق ميـل او نيسـت، بـه     :9عبارت 
  .)امتياز صفر) (654: همان(كند  حالتي دعوا با او برخورد مي

انتقـاد ديگـران   از  او                              ب عد فكري مربوط به سـيدميران،   10با توجه به عبارت  :10عبارت 
  .)امتياز صفر(دهد  شود و كار خود را انجام مي خور نمي دل

     آهو       2.6.2
هاي ديگـر، امتيـاز    و شخصيت ،فرزندان، زنان همسايه ابا توجه به مهرباني آهو ب :1عبارت 

  .است 2اين عبارت عدد 
 از روابط فـردي و احساسـاتش سـخني بـه     اوبنا بر توصيفات افغاني از آهو،  :2عبارت 
  .)امتياز صفر(آورد  زبان نمي

گيري امـور دخالـت    ، در تصميم1320نمايندة زن سنتي دهة  در جايگاه ،آهو :3عبارت 
شود كه هنگام رفتن  باعث مي ها به آن دادن و اهميتاو با ديگران اما مهرباني  ؛چنداني ندارد
قضيه حساسيت نشـان   شود به اين رو مي بي، وقتي با مخالفت سيدميران روبه بي  به خانة ننه

ها تأثير منفي بر همساية قديمي نداشـته باشـد    براي او مهم است كه نرفتن آن ،درواقع. دهد
  .)2امتياز ) (62: همان(
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                                                  ب عد فكري آهو، پاسـخ ايـن عبـارت امتيـاز صـفر       9بر توضيحات عبارت  بنا :4عبارت 
نشـود،   اوجا كه آهو هنگام صحبت با نقره مراقب اسـت موجـب نـاراحتي     اما از آن ؛است
  .گيرد به اين عبارت تعلق مي 1امتياز 

هـايي كـه در خانـة او     آهو پس از ازدواج مجدد شوهرش، با يادآوري تالش :5عبارت 
، توقـع  كنـد  مـي دار  را جريحـه  اوهـا احسـاس    توجه بـه همـة آن   و حال سيدميران بي كرده

  .)2امتياز (ز سوي او را دارد قدرشناسي ا
با نگاهي به توضيح همين عبارت در قسمت مربوط به سيدميران، امتياز ايـن   :6عبارت 

  .عبارت صفر است
هاي ديگـر رمـان او را بـه     شخصيت ،با توجه به اثبات همدلي و مهرباني آهو :7عبارت 

  .)2امتياز (گرمي و صميميت دوست دارند  سبب
هـايش   خواسـته  بارةدر اوكردن  هاي آهو با سيدميران، صحبت وگو گفتبنا بر  :8عبارت 
در خانـه و   اوسيدميران به هما در روزهاي اول حضور دادن  اهميت .رسد نظر نمي دشوار به

 شـود  مـي آهـو بـه ايـن قضـيه     موجـب اعتـراض    هم ها شام بخورد در كنار آن دباي كه  اين
  .)امتياز صفر) (245  :همان(

كردن هما، مخالفت خـود   آهو پس از شنيدن پيشنهاد سيدميران مبني بر صيغه :9عبارت 
  .)امتياز صفر) (254: همان(كند  مي ماعال        ً را صريحا  

خـور و   از انتقـاد دل  او                             ب عد فكري مربـوط بـه آهـو،     10با توجه به عبارت  :10عبارت 
  .)2امتياز (شود  ناراحت مي
  .است                         11       حاصل امتياز آهو در اين ب عد عدد  ،ترتيب بدين

     هما       3.6.2
تـوان همـا را    ، نمـي اوهمـا و شـناخت    ازمحمد افغاني  اساس توصيفات علي بر :1عبارت 

  .)امتياز صفر(شخصيتي مهربان و همدل دانست 
  : ي هما و سيدميرانوگو گفتبا توجه به  :2عبارت 

تواند ميانة ما جدايي  فقط مرگ است كه مي ؛ام گفتهبار به تو  قبل از اين هم يك! اوه، سرابي
مرغ بشوي به آسمان پرواز كني، ماهي بشوي و در دريا شنا كني، درويش بشوي و  .بيندازد

آيم كه بي تو نيستم و  جا با تو هستم و مي به ترك آدميزاد سر به كوه و بيابان بگذاري، همه
  .)779: همان( خواهم باشم نمي
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  .)2امتياز ( حرف بزندآشكار است كه هما دوست دارد از احساساتش 
هنگام ازدواج، اگرچه دچار شـك و ترديـد اسـت و     ،هما همچون سيدميران :3عبارت 

دهد     ً                                                   عمال  به او و تأثيري كه ممكن است بر او بگذارد اهميتي نمي ،انديشد گاهي به آهو مي
  .)امتياز صفر(

 او                                               ب عد فكري مربوط به هما، امتياز اين عبارت بـراي   9با توجه به عبارت : 4عبارت 
  .صفر است
گرايي مربوط به همـا، ايـن موضـوع             ب عد برون 4اساس توضيحات عبارت  بر :5عبارت 

  .)2امتياز ( زيادي داردبراي هما اهميت 
طور كه در همين عبارت مربوط بـه سـيدميران گفتـه شـد، امتيـاز ايـن        همان :6عبارت 

  .ا نيز صفر استعبارت براي هم
چنـان گـرم و صـميمي     اي پردازش شده است كـه آن  شخصيت هما به گونه :7عبارت 

ايـن خصـلت دوسـت داشـته باشـند       سببهاي ديگر او را به  رسد كه شخصيت نظر نمي به
  .)امتياز صفر(

هـايش را مطـرح    خواسـته  بودن هما، آشكار است كه او راحـت             با اثبات ر ك :8عبارت 
كـردن   مطـرح  ازاي  او از سيدميران براي رفـتن بـه كـالس خيـاطي نمونـه      تقاضاي. كند مي

  .)امتياز صفر( استهايش  خواسته
به عيادت گيرد  ميسيدميران پس از آگاهي از كسالت يكي از دوستانش تصميم : 9عبارت 

  .)امتياز صفر) (734 -  733: همان( كند مخالفت مي            ً              كه هما صريحا  با اين مسئله برود او 
هما هنگام پوشيدن لباس كوتاه يا ازدواج با سيدميران، با انتقادات فراواني از  :10عبارت 

دهـد   ها كار خود را انجـام مـي   تفاوت به همة آن شود؛ اما بي رو مي هسوي زنان همسايه روب
  .)امتياز صفر(

  .است                              حاصل امتياز هما در ب عد احساسي  4عدد  بنابراين،
                                               ه در دو ب عد فكري و احساسي سه شخصيت سـيدميران،  آمد دست با توجه به امتيازات به

و حاصل امتياز آهو  ،تر بيش                                                 و هما، حاصل امتياز ب عد فكري شخصيت سيدميران و هما  ،آهو
                                             سومين ب عد تيپ شخصيتي هما و سـيدميران فكـري    ،ترتيب بدين.                    در دو ب عد مساوي است

در چنين و هم فكري كه باشد تواند هم احساسي                               ب عد سوم تيپ شخصيتي آهو نيز مي. است
                           اختالف امتياز اين دو ب عد را  ذيلجدول . الزم است هر دو جنبه در نظر گرفته شودمواردي 
  .دهد نشان مي



 شوهر آهو خانمهاي رمان  بررسي تيپ شخصيتي شخصيت   114

  

  هما  آهو  سيدميران احساسي هما آهو سيدميران  فكري
  0 2  2 1عبارت 2 0 0 1عبارت 
  2 0  2 2عبارت 2 2 2 2عبارت 
  0 2  0 3عبارت 1 0 1 3عبارت 
  0 1  0 4عبارت 2 2 0 4عبارت 
  2 2  0 5عبارت 2 2 2 5عبارت 
  0 0  0 6عبارت 1 0 0 6عبارت 
  0 2  2 7عبارت 0 0 0 7عبارت 
  0 0  0 8عبارت 0 2 0 8عبارت 
  0 0  0 9عبارت 2 2 2 9عبارت 
  0 2  0 10عبارت 2 1 2 10عبارت 

  4  11  6  جمع امتياز 14 11 9  جمع امتياز
  

  )J( ساختار با 7.2
  ؛كنم را رها نمي  تا در مورد يك موضوعي تصميم نگرفتم، آن. 1
   ؛گرفتن دشوار است يافته نباشد برايم آرام اگر محيط من سازمان. 2
كنم و بعد، هر كاري را كه انجام دادم با  فهرستي از كارهايي را كه بايد انجام دهم تهيه مي. 3

   ؛كنم عالمت مشخص مي
دوسـت نـدارم ديگـران بخواهنـد     . دهـم  سبك و روش خودم انجام مـي  من كارها را به. 4
   ؛خصوص در آخرين لحظه برنامة مرا تغيير دهند به
   ؛چيزي جايي داشته باشم و همة چيزهايم در جاي خودش باشد دوست دارم براي هر. 5
   ؛كنم كه چه چيزي نياز دارم اي را شروع كنم به اين فكر مي كه پروژه قبل از آن. 6
بودن مهم است و برايم عجيب است كه چرا اين بـراي ديگـران    موقع و سروقت رايم بهب. 7

   ؛در اولويت قرار ندارد
اي در كار  اگر برنامه. هاي زماني اطالع پيدا كنم ها و چارچوب دوست دارم دربارة برنامه. 8

   ؛شوم نباشد ناراحت مي
   ؛دوست ندارم كارها را ناتمام رها كنم. 9

 زارعـي محمودآبـادي،  ( كه بتوانم استراحت كنم بايد كارهـا را تمـام كـنم    قبل از اين. 10
1390 :85  - 86(.  
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          سيدميران       1.7.2
آيد و  حل آن برمي صدد، دراوسيدميران پس از آشنايي با هما و اطالع از مشكل  :1عبارت 

تصـميم  هنگام فروش خانه نيز تـا  . بردار نيست دست، كردهتا او را به خانه نياورده و عقد ن
  .)2امتياز (كند  خود را عملي نكرده آن را رها نمي

كار در نانوايي  به سببسيدميران براي بودن محيط   يافته سازمانرسد  نظر مي به :2عبارت 
) ترازودار مغـازه (جا كه با ترك حبيب  و اقتضاي اين شغل به داشتن نظم مهم است و از آن

  .به اين عبارت داد 2امتياز توان  ، ميرود از بين ميآرامش سيدميران 
و براي ي ئجز را در امور كاراين  اوبا توجه به توصيفات افغاني از سيدميران،  :3عبارت 
خواهد كه  برخي كارها از كالرا ميدادن  جا كه هنگام انجام ؛ اما از آندهد انجام نميهر كاري 

توان به ايـن   ، مي)416 :1390افغاني، (حساب او رسيدگي كند به با آوردن كاغذ و خودكار 
  .داد 1عبارت امتياز 

بـراي فـرار بـا همـا، در آخـرين لحظـة       سـيدميران  ريـزي   پس از برنامهآهو،  :4عبارت 
از  حرفـي  كـردن او  براي منصرفكند؛ اما  ، او را از رفتن منصرف ميتصميمشدن اين  عملي

كـردن   عمليبراي تواند به ترديد سيدميران  جا كه اين موضوع مي از آن. زند نميسر ناراحتي 
  .گيرد تعلق ميعبارت به اين  1اين تصميم نيز برگردد، امتياز 

از كـارگران بـا    يـك و هر داردمحيط كار سيدميران در نانوايي نظـم خاصـي    :5عبارت 
نظـم موجـود در خانـه، از سـيدميران      ،همچنـين . كننـد  را ياري مـي  اودارشدن كاري  عهده

  .)2امتياز (چيز در جاي خود باشد  همهدارد سازد كه دوست  شخصيتي مي
: افغاني از سيدميران كه قبل از انجـام قـرارداد جديـد                        با توجه به اين توصيف  :6عبارت 

كردن پيشنهاداتي شد كه قصد داشت در قرارداد جديـد   پبش خود مشغول سنگين و سبك«
  .داد 2به اين عبارت امتياز توان  مي) 30: همان(» زورمند خود بقبوالند       به طرف 

براي  ،شوهر آهو خانم رمان هاي با مطالعة توصيفات رفتار و گفتار شخصيت :7عبارت 
پاسخ اين عبارت بـراي سـه شخصـيت     ،اثبات چنين موضوعي، عبارتي يافت نشد؛ بنابراين

  .امتياز صفر است
كنـد و   ابتدا تعجـب مـي  سيدميران با شنيدن تغيير قرار جلسة اصناف نانوايي،  :8عبارت 
گونـه نيسـت كـه بـا      امـا ايـن   ،دهد كه اين اتفاق در چارچوب زماني خود بيفتد ترجيح مي

  .)1امتياز (ناراحتي فراوان از آن ياد كند 
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هـا را   انجام بدهـد و آن  به طور كاملكند كارهاي خود را  سيدميران سعي مي :9عبارت 
  .)2امتياز ) (707: همان(ناتمام رها نكند 

گيرد، براي  كار مي جا كه سيدميران تمام سعي خود را بر اتمام كارها به از آن :10بارت ع
  .)711: همان( پايان برساند مهم است كه قبل از استراحت، كارها را به او

  .است                                       15                بر اين اساس، حاصل امتياز سيدميران در ب عد باساختار عدد 

     آهو       2.7.2
كـه  (به شرايط اجتماعي زن در آن جامعه تصميم مهمي جا كه آهو با توجه  از آن :1عبارت 

      ب عـد   3شايد بتوان براي توضيح ايـن عبـارت بـه عبـارت      ،گيرد نمي) بتوان به آن اشاره كرد
  .)2امتياز (حسي دربارة آهو اشاره كرد 

پـردازد،   نظم موجود در خانة سيدميران كه آهو با كدبانويي به انجام امور مـي  :2عبارت 
  .به اين عبارت است 2امتياز گرفتن  سبي براي تعلقاستدالل منا
اين نشده كه آهو اين كار را انجـام داده  اي به  اشاره شوهر آهو خانم رمان در :3عبارت 

  .)امتياز صفر( است
و بـي بـرود    همراه با سيدميران به خانة ننه بي گيرد ميكه آهو تصميم  هنگامي :4عبارت 

در آخرين لحظه نظـر   وقتي ؛ اماشود خور مي شود كمي دل رو مي هبا مخالفت سيدميران روب
و بـه نشـانة مخالفـت    تغييـر برنامـه    بـراي كند و  شنود، سكوت مي سيدميران را ميمخالف 
حتـي در صـورت    ،جا كـه ايـن سـكوت بـه اطاعـت زن از شـوهر       از آن. كند نمياعتراض 
  .گيرد به اين عبارت تعلق مي 1گردد، امتياز  برمي ،مخالفت
نظم موجود در خانة سيدميران كه شامل اتـاق پـذيرايي و آشـپزخانة مرتـب      :5ت عبار
  .)2امتياز (است دربارة آهو اثبات اين عبارت  نشانةاست، 

مراقـب   ،مهمـاني خصوص آشپزي و برگزاري  به ،آهو قبل از شروع هر كاري :6عبارت 
  .)2امتياز ) (199: همان(چيز آماده باشد  است همه

توجه به توضيح اين عبارت در قسمت مربـوط بـه سـيدميران، امتيـاز ايـن      با  :7عبارت 
  .عبارت صفر است

كنـد   ها از قبل وسايل خود را مهيا مـي  مهمانيجا كه آهو براي برگزاري  از آن :8عبارت 
طبيعي است كه دوست داشـته باشـد از    ،رو نشود هنظمي روب با بيها  آنبرگزاري  در زمانتا 

، كه در ايـن  شود مطلع ميها  برنامه ازبا تأخير آيد كه  اما گاهي پيش مي ؛شدباها مطلع  برنامه
  .)1امتياز (شود  كند و آثار ناراحتي در او ديده نمي از هيچ تالشي دريغ نمي ،صورت
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بار در خانه، مشغول آشـپزي اسـت كـه     نخستينآهو هنگام حضور هما براي  :9عبارت 
 ،ترتيـب  بدين .)188: همان(رود  سراغ همسر و مهمان ميبه سپس  ،كند  ابتدا كار را تمام مي

  .گيرد به اين عبارت تعلق مي 2امتياز 
اي بـه ايـن    به طور مسـتقيم اشـاره   شوهر آهو خانم رمان در هيچ قسمتي از :10عبارت 

 ،هـاي شـلوغ سـيدميران    مهمانيحتي در  خانه،موضوع نشده است؛ اما انضباط آهو در امور 
  .به اين عبارت باشد 2مناسبي براي دادن امتياز تواند استدالل  مي

  .شود                                         حاصل امتياز آهو در ب عد باساختار محسوب مي 14عدد  ،ترتيب بدين

     هما       3.7.2
گيرد رفـتن بـه كـالس خيـاطي      ترين تصميماتي كه هما در اين رمان مي از بزرگ :1عبارت 

  .)2امتياز (يست نبردار  كند دست است كه تا سيدميران را راضي نمي
شود، اما  مي اوسو باعث رد اين مطلب دربارة  قيد هما از يك زندگي آزاد و بي :2عبارت 

آيد كه بر همين اسـاس،   ش برميا خوبي از عهدة نظم محيط زندگي گاهي به ،از سوي ديگر
  .را براي اين عبارت در نظر گرفت 1توان امتياز  مي

  .)امتياز صفر( كند ه نميتهيفهرستي رها دادن كا انجامريزي و  برنامههما براي  :3عبارت 
كه تصميم دارد با سيدميران كرمانشـاه   در آخرين صفحات رمان، هنگامي ،هما :4عبارت 

آمدن آهـو و بازگردانـدن سـيدميران بـه خانـه در      . كند را ترك كند، به روش خود رفتار مي
) راننـدة ماشـين  (كـه بـا البـرز     طوريبه  ؛كند ايجاد نميآخرين لحظه تغييري در تصميم او 

  .)2امتياز (كند  تصميم خود را عملي مي
 چنـداني آهو توجه خالف  برهما  ،طور كه قبل از اين هم اشاره شد همان: 5عبارت 
جـا كـه    امـا از آن  ؛ها در مكان مخصوص خود ندارد بودن وسايل و جاگيري آن به مرتب

به ايـن   1آورد، امتياز  ميان نمي سخني به افغاني هنگام توصيف اتاق او از آشفتگي آن نيز
  .گيرد سؤال تعلق مي

يادگيري  درصددهما قبل از رفتن به كالس خياطي با آگاهي از امكانات الزم  :6عبارت 
  .)2امتياز ) (419: همان(آيد  گيري برمي اعداد و اندازه

از ايـن  طور كه در همين عبارت مربوط بـه سـيدميران گفتـه شـد، امتيـ      همان :7عبارت 
  .عبارت صفر است

رسد اطالع  نظر نمي كند كه به مي رفتارتكلف  چنان آزادانه و بي گاهي، هما آن :8عبارت 
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پيش بيايـد   شصورت ناراحتي برايآن در  وداشته باشد  اوها اهميت چنداني براي  از برنامه
  .)امتياز صفر(

نظر  از رفتن به كالس خياطي صرف ،هما بر خالف اين عبارت، پس از مدتي :9عبارت 
  .)امتياز صفر(كند  مي

  .)امتياز صفر( كند طور رفتار نمي اينهيچ قسمتي از رمان در هما  :10عبارت 
  .است                         8       حاصل امتياز هما در اين ب عد عدد  ،ترتيب بدين

  
   )P (       منعطف     8.2

شود، خودم را  اگر در آخرين لحظه تغييري ايجاد. پذير هستم من فردي منعطف و انطباق. 1
   ؛دهم با آن مطابقت مي

   ؛توانم از يك كاري به كار ديگري بروم من مي. 2
كردن پروژة قبلـي بـه         ً            معموال  قبل از تمام. هاي جديدي را شروع كنم دوست دارم پروژه. 3

   ؛روم سروقت پروژة بعدي مي
   ؛ترين چيز زندگي نيست طبق برنامه بودن براي من مهم. 4
   ؛كنم فهرست كارهايي را كه بايد انجام بدهم تهيه نمي        ً من معموال  . 5
   ؛كنم االجل نزديك شود و بعد پروژه را تمام مي كنم تا ضرب اغلب سعي مي. 6
   ؛دادن به اتاق يا دفتر كارم در نظر ديگران نمونة آشفتگي است طرز سازمان. 7
   ؛ت كنممجبور نيستم كه كارم را تمام كنم تا بتوانم آرام بگيرم و استراح. 8
   ؛گويند كه دقيقة نودي هستم     ً                اصوال  ديگران به من مي. 9

  .)86: 1390زارعي محمودآبادي، ( برم من از چيزهاي غيرمنتظره لذت مي. 10

          سيدميران       1.8.2
كـه آهـو در آخـرين     سـيدميران، زمـاني   دربارة             ب عد باساختار  4با توجه به عبارت  :1عبارت 
شود كـه   رو مي هبا سكوت سيدميران روب زند بر هم ميبا هما را  سيدميرانبرنامة فرار  ،لحظه

يا هنگام تغيير تاريخ  ؛با اتفاق جديد باشد اوانطباق  دهندة  تواند نشان مينكردن  اين اعتراض
  .)2امتياز (شود  برگزار مي اوجلسة اصناف نانوايي كه با موافقت 

قـدر درگيـر ايـن مسـئله      ن آ اوسيدميران هنگام آشنايي با هما و حل مشـكل   :2عبارت 
او  ،بنـابراين . تواند به اوضاع نـانوايي و حتـي آهـو و فرزنـدان توجـه كنـد       كه نمي شود مي
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و سـپس  كنـد  يك كار را تمام بايد ابتدا . بپردازدراحتي از يك كار به كار ديگر  تواند به نمي
  .)امتياز صفر(سراغ كار بعدي برود 

                                           ب عد باساختار مربوط به سيدميران، امتياز اين  10و  9بر توضيحات عبارت  بنا :3عبارت 
  .عبارت صفر است

 اوتـرين مسـئلة زنـدگي     دست آمده است مهـم  با شناختي كه از سيدميران به :4عبارت 
  .)2امتياز (بودن نيست   برنامه  طبق

                                       ب عد باساختار همين شخصـيت، عـدد صـفر     3با توجه به توضيحات عبارت  :5عبارت 
  .اين عبارت استدر  اوامتياز 

                             ب عد باساختار مطرح شد، امتياز  10و  9اساس مطالبي كه در توضيح عبارت  بر :6عبارت 
  .اين عبارت نيز صفر است

از توصيفات افغاني دربارة نانوايي و اتاق سيدميران چنين موضوعي به ذهـن   :7عبارت 
  .)امتياز صفر(شود  نمي متبادرمخاطب 

                             ب عد باسـاختار مطـرح شـده،     10عبارت نيز بر خالف عبارت جا كه اين  از آن :8عبارت 
  .آشكار است كه امتياز آن عدد صفر است

 ،                            ب عـد باسـاختار مطـرح شـد     10و  9هـاي   طور كه در توضـيح عبـارت   همان :9عبارت 
  .)امتياز صفر( دارد سيدميران سعي در اتمام كارها پيش از استراحت

قبـل از ازدواج،   او ، زيراخوشايند نيست سيدميران برايغيرمنتظره  هر اتفاق :10عبارت 
امـا   ؛)92: 1390افغاني، ( كند پيدا مي خوشاينديهنگام ديدن هما در خيابان، حس خوب و 

محسـوب  بـرايش  ، اتفاقي غيرمنتظره و ناخوشايند ستاو در كنار آهو كه يآمدن هما هنگام
  .)1امتياز ) (548: همان(شود  مي

     آهو       2.8.2
آيـد، مخالفـت    براي آهو در اين رمان پـيش مـي   تنها تغييري كه در آخرين لحظه :1عبارت 

البتـه نبايـد   . دهـد  خود را با آن تطبيق مي اوبي است كه  سيدميران براي رفتن به خانة ننه بي
  .)2امتياز ( شود مربوط ميفراموش كرد كه اين مسئله به تابعيت زن از مرد خانه 

و در حين آشپزي تمام كارها را با هـم   خانهامور دادن  نجاما براي         ً آهو معموال   :2عبارت 
  .)امتياز صفر(گونه نيست كه به طور مستقل از كاري به كار ديگر برود  دهد، اما اين انجام مي

                                          ب عد باساختار مطرح شد، اين عبارت بر خالف آن  9گونه كه در عبارت  همان :3عبارت 
  .گيرد مي امتياز صفر به آن تعلق و بنابراين،است 
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بـه آهـو،   اش  تـوجهي  آشكار است كه با وجود ازدواج سيدميران با هما و بي :4عبارت 
  .)2امتياز (طبق برنامه بودن نباشد  آهوترين مسئلة زندگي  مهم

                                                ب عـد باسـاختار همـين شخصـيت، امتيـاز ايـن        3با توجه به امتياز عبارت : 5عبارت 
  .است 2عبارت 

دادن  انجاماز عهدة موقع و سر وقت  به، منضبطدار و  زني خانه در جايگاه ،آهو :6عبارت 
  .)امتياز صفر(آيد  برميكارها 

هاي قبلي مبني بر پاكيزگي آهو، امتيـاز ايـن عبـارت     بر توضيحات عبارت بنا :7عبارت 
  .)امتياز صفر) (191: همان(كند  افغاني نيز اين مطلب را تأييد مي. صفر است

  .)امتياز صفر(باساختار است  10عبارت  بر خالفمفهوم اين عبارت،  :8عبارت 
هاي قبل، آشكار است كه امتياز اين عبـارت نيـز    اساس توضيحات عبارت بر :9عبارت 
  .صفر است

هم خوشـايند اسـت و    دهد رخ ميآهو  در زندگياي كه  غيرمنتظره اتفاقات :10عبارت 
: همان(ها  فتن سيدميران با هما از زبان همسايهركه شنيدن خبر طبيعي است  .هم ناخوشايند

شــنيدن خبــر طــالق همــا از ســيدميران  طرفــيامــا از . اســت ناخوشــايند بــراي او )257
  .)1امتياز ) (666: همان(تواند بشنود  ترين خبري است كه مي بخش لذت

     هما       3.8.2
بــه خانــه را  اواز كرمانشــاه ســيدميران در آخــرين لحظــة رفــتن اگرچــه آهــو  :1عبــارت 

  .)امتياز صفر( آيد نميو با اين تغيير كنار  شود منصرف نمياز تصميم خود هما  ،گرداند برمي
داري و خيـاطي و گـاهي بـه كارهـاي ديگـر       جا كه هما گاهي به خانـه  از آن :2عبارت 

  .گيرد به اين عبارت تعلق مي 2مشغول است، امتياز 
  .)2امتياز (باساختار است     ب عد  9خالف عبارت بر اين عبارت  :3عبارت 
كـه در صـفحات   اي  تجدد و سركشيتوجه به با  ،همابراي  ،طبق برنامه بودن :4عبارت 

  .)2امتياز ( شود محسوب نميه ترين مسئل مهم دربارة او توصيف شده،رمان 
كارهـاي خـود فهرسـتي تهيـه     دادن  هما در هيچ قسمت از رمان براي انجـام  :5عبارت 

  .)2امتياز (كند  نمي
كارهاي خانه به آخـر  دادن  انجامدر كار هما در دوختن لباس و برخي اوقات  :6عبارت 

  .)امتياز صفر(انجامد  االجل نمي شدن به ضرب وقت و نزديك
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نظـم و   كارهاي خانه، اتـاقي بـي  ندادن  هاي مكرر و انجام هما با وجود گردش :7عبارت 
  .)امتياز صفر(ست نامرتب ندارد كه بتوان آن را نمونة آشفتگي دان

 اوحاكي از اين است كـه  ) خالف آهو بر(كارها دادن  توجهي هما به انجام كم :8عبارت 
  .)2امتياز (دهد  شدن كارها قبل از استراحت نمي اهميت چنداني به تمام

  .)امتياز صفر(شود  از توصيفات افغاني دربارة هما چنين برداشتي استنباط نمي :9عبارت 
بنا به نوع اتفاق، گاهي احساس شـادماني   ،نيز مانند دو شخصيت ديگرهما  :10عبارت 

حس بدي در او ايجاد  ،و گاهي برعكس ؛)ديدن سيدميران در خيابان(برد  كند و لذت مي مي
  .)1امتياز ) (ديدن سيدميران در اتاق آهو(شود  مي

ت سيدميران،                                        آمده در دو ب عد باساختار و منعطف سه شخصي دست با توجه به امتيازات به
و حاصـل امتيـاز    ،تر بيش                                                    و هما حاصل امتياز ب عد باساختار شخصيت سيدميران و آهو  ،آهو

                                     سومين ب عد تيپ شخصيتي سيدميران و آهو،  ،ترتيب بدين. است تر بيش                 هما در ب عد منعطف 
اختالف امتياز ايـن دو   ذيلجدول . هما منعطف استتيپ شخصيتي           و ب عد سوم  ،باساختار
  .دده مي نشان       ب عد را

  هما  آهو سيدميران منعطف  هما  آهو  سيدميران باساختار
  0  2  2  1عبارت   2  2  2  1عبارت 
  2  0  0  2عبارت   1  2  2  2عبارت 
  2  0  0  3عبارت   0  0  1  3عبارت 
  2  2  2  4عبارت   2  1  1  4عبارت 
  2  2  0  5عبارت   1  2  2  5عبارت 
  0  0  0  6عبارت   2  2  2  6عبارت 
  0  0  0  7عبارت   0  0  0  7عبارت 
  2  0  0  8عبارت   0  1  1  8عبارت 
  0  0  0  9عبارت   0  2  2  9عبارت 
  1  1  1  10عبارت   0  2  2  10عبارت 

  11  7  5  جمع امتياز  8  14  15  جمع امتياز
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شـوهر  رمـان  سه شخصيت اصلي بارة             ب عد مذكور در هشتپس از بررسي  ،ترتيب بدين
  :قرار است بدينو هما  ،، تيپ شخصيتي سيدميران، آهوخانم آهو

اين افراد سـعي   ،بر اين اساس. )ESTJ(گرا، حسي، فكري، باساختار  برون: سيدميران
هـا   توان روي حرف آن كه مي طوري  كنند كارهاي خود را به بهترين نحو انجام دهند؛ به مي

اجتمـاعي،  . دهند برنامگي ترجيح مي رفتاري مسئوالنه دارند و ساختار را به بي ؛حساب كرد
، را پنهـان كننـد  شخصـيت واقعـي خـود    كنند  نميجا كه سعي  ند و از آنا و مهربان ،ستدو

  .ها آسان است شناخت آن
داراي چنـين              آهو و افراد  .)ESFJ(فكري، باساختار  /گرا، حسي، احساسي برون: آهو
گيـري مسـائل،    در تصميم كنند؛ پيروي ميهاي سنتي و اصول اخالقي  از ارزش هايي ويژگي

خواهـان كمـك   و  اند افرادي همدل و مهربان ؛كنند مي عملگاهي احساسي و گاهي منطقي 
يونگ معتقد است كه اين تيپ در بين زنان «. بند به وظايف و تعهدات خود پاي و به ديگران

  .)119: 1386، و ديگران شولتز( »شود از مردان يافت مي تر بيش
اي اسـت   گونه  تيپ شخصيتي هما به .)ESTP( منعطفگرا، حسي، فكري،  برون: هما

دهد به سمت دنيـاي   ترجيح مي او. بر لذت و خشنودي از دنياي اطراف است اوكه تمركز 
  .ريزي دربارة آينده ندارد اي به برنامه عالقه ،همچنين. رود و معاشرتي باشدبعملي پيش 

دست  بريگز به ـ رفتارهايي كه از اين سه شخصيت مطابق با پژوهش مايرز ،ترتيب بدين
 شوهر آهـو خـانم  محمد افغاني از اين سه شخصيت در رمان  پردازي علي آمد، با شخصيت

گونه نتيجـه گرفـت    توان اين مي بنابراين،.     ً                                      كامال  موافق و در مسيري يكسان قرار گرفته است
  .خواني دارد بريگز هم ـ افغاني با تحقيقات مايرز محمد علية شد هاي تعريف كه شخصيت
تواند معياري براي بررسـي   است كه چنين پژوهشي مي ضرورياين نكته  ذكر ،در پايان

شناسي اجتماعي باشد و از نگاه ظاهري افراد بـه آثـار و    آثار ادبي ديگر از منظر عناصر روان
شناختي اين اثر  بررسي رواناز جنبة كاربردي ديگري كه اما . دنجلوگيري كها  نقد كالمي آن

عـالوه بـر    شـوهر آهـو خـانم   محمد افغاني با نگارش رمان اجتماعي  علي: توان برشمرد مي
دهـد قابليـت ايـن نـوع نقـد       كه از حوادث ارائه مي اي يئجزبا توصيفات  ،جذب مخاطب

  .دهد افزايش ميخود را اثر  دربارة
 

  گيري نتيجه. 3
آن امـري دشـوار     كردن تيپ شخصـيتي افـراد بـا توجـه بـه پيچيـدگي       مشخصاگرچه 
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كردن سؤاالتي بـه شـناخت نسـبي هـر فـرد       شناسان با مطرح برخي روان ،رسد مي نظر به
شود كـه بـا    ها محسوب مي يكي از اين آزمون» بريگزـ  مايرز«نماي  تيپ. يابند دست مي

  :دست آمد بهذيل آن، نتايج بر اساس شوهر آهو خانم هاي اصلي  بررسي شخصيت
اين افراد سـعي  ؛ باساختار استو گرا، حسي، فكري،  شخصيتي سيدميران برون پتي
تـوان روي حـرف    اي كه مـي  گونه كنند كارهاي خود را به بهترين نحو انجام دهند؛ به مي
. دهنـد  برنامگي ترجيح مـي  رفتاري مسئوالنه دارند و ساختار را به بي. ها حساب كرد آن

، ننـد ك نمـي   پنهانشخصيت واقعي خود را جا كه  و از آناند  و مهربان ،اجتماعي، دوست
  .ها آسان است شناخت آن

ترتيـب   بـدين  ؛باساختار استو احساسي،  /گرا، حسي، فكري تيپ شخصيتي آهو برون
هـاي سـنتي و اصـول     از ارزش كننـد  ميافراد داراي چنين شخصيتي سعي  همچنينآهو و 
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