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 چکیده:
ای را در حوزۀ رمان معاصر های اخیر آثار برجستهنویس در دههزنان داستان زمینه و هدف:

های اجتماعی را پیگیری میکند و كاستیها و نیازهای جامعه اند كه دغدغهفارسی خلق كرده

از شهرنوش پارسیپور به دلیل « طوبی و معنای شب»بازتاب میدهد. در این بین، رمان را 

انعکاس تالش شماری از زنان برای تغییر جایگاه اجتماعیشان از اهمیت برخوردار بوده و 

 است با آفرینش بررسی آن جهت تبیین الگوهای زنانه ضرورت مییابد. نویسنده سعی كرده

هایی چون دفتمان مسلط و مردساالر جامعه، جنسیت و داللتهای شخصیتهای زن، به متغیر

ایدئولوهیک بپردازد و جایگاه زنان را شرح دهد. به این اعتبار، هدف و مسئلج پژوهش حاضر، 

 بررسی متغیرهای مذكور در این رمان است.

ای انجام تحلیلی و با استناد به منابع كتابخانه-این تحقیق به روش توصیفی روش مطالعه:

از شهرنوش پارسیپور « طوبی و معنای شب» داستانشده است. محدوده و جامعج پژوهش، 

 است.

عرفان شرقی، »اصلیترین داللتهای ایدئولوهیک در این داستان عبارت است از:  ها:یافته

همچنین تنازع طبقاتی «. مردساالری»، و «مفاهیم دینی و مذهبی»، «اسطوره، جادو و خرافه

خواهی در عرصج فرهنگی و اجتماعی در كنشهای شخصیتی چون گیری نوعی تحولو شکل

آمیز جامعج مردساالر و طوبی، بازنمایندۀ تالشهای زنانه جهت برونرفت از شرایط تبعیض

 رسیدن به استقالل هویتی است.

 تمراتب جنسیاین رمان عموماً از دغدغج پارسیپور در باب مسائل زنان، سلسله گیری:نتیجه

 و ایدئولوهیهای حاكم بر زنان خبر میدهد.  
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  In recent decades, women storytellers have 
created outstanding works in the field of contemporary Persian novels that 
follow social concerns and reflect the shortcomings and needs of society. In the 
meantime, the novel "Toubi and the meaning of the night" by Shahrnoush 
Parsipour is important because it reflects the efforts of a number of women to 
change their social position, and its analysis is necessary to explain women's 
patterns. By creating female characters, the author has tried to deal with 
variables such as: the dominant and patriarchal discourse of the society, gender 
and ideological implications and explain the position of women. With this 
credit, the aim and issue of the current research is to investigate the variables 
mentioned in this novel. 
METHODOLOGY: This research was done by descriptive-analytical method and 
referring to library sources. The scope and scope of the research is the story 
"Toubi and the meaning of the night" from Shahrnoush Parsipur. 
FINDINGS: The main ideological implications in this story are: "Eastern 
mysticism, myth, magic and superstition", "religious and religious concepts", 
"patriarchy". Also, the class conflict and the formation of a kind of 
transformation in the cultural and social arena in the actions of personalities 
such as Tubi, represent women's efforts to get out of the discriminatory 
conditions of the patriarchal society and achieve identity independence. 
CONCLUSION: This novel generally tells about Parsipour's concern about 
women's issues, gender hierarchy and ideologies governing women. 
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 مقدمه
ه دویی و قصای اختصای ندارد و در همج تمدنها، فرهنگ قصهتوجه به ادبیات داستانی به ناحیه یا سرزمین ویژه

دۀ اند كه نماینشدهدر تمامی این داستانها شخصیتهایی خلق  آید.شنیدن امری مطلوب و پسندیده به شمار می

دهندۀ رفتارهای وخوی غالب طبقات اجتماعی را منعکس میکنند و بازتابطبقج خاصی از جامعه هستند و خلق

های متعددی هستند. یکی از معیارهای سنجش رمانهای برتر، حضور شخصیتهای معقول و پذیرفتنی در آن دروه

های بسیاری را از طرز فکر و قدرت قلم نویسنده و نیز شناسی نادفتهاست. بررسی داستانها از منظر شخصیت

شده در متن پدیدار میسازد و این امکان را به نویسنده و ناقد میدهد كه دفتمانهای مندرج و ایدئولوهیهای بازنمایی

 با هوشمندی بیشتری داستان را دنبال كند و كیفیت هنرمندی خالق آن داستان را مورد نقد و بررسی قرار دهد.

هركدام از این شخصیتها دارای باورهایی هستند كه یا از سوی جامعه، سنت و فرهنگ به آنها تحمیل شده است 

اند. این باورها كه داهی ابعاد ایدئولوهیک به خود میگیرند، در جهت دادن یا خود بدان اعتقاد و درایش پیدا كرده

ر خلق ابراین نویسنده برای آنکه شخصیتهایی باورپذیبه كنش، اندیشه و دفتار شخصیتها تأثیر مستقیم دارند؛ بن

روایتها یا روایت كالن ذكر كند، باید باورهای ایدئولوهیک آنها را شرح دهد و نمودهای عینی آن را در قالب خرده

 تأثیرنماید. در واقع این رویکرد نشان میدهد شخصیتها بعنوان بدل یا نمایندۀ افراد حقیقی جامعه، كامالً تحت 

عاملهای بیرونیِ عینی یا انتزاعی )داللتهای ایدئولوهیک( قرار دارند و هردز بصورت مستقل سخنی نمیگویند یا به 

 موضوعی نمیندیشند یا رفتاری از خود بروز نمیدهند.

نویسان معاصر فارسی، شهرنوش پارسیپور ضمن باور به ادبیات متعهد و مردمی، پیوند با جامعه را در میان داستان

های سیاسی، و با خلق شخصیتهای متنوع و تدقیق در آسیبهای اجتماعی، به خواسته در آثار خود حفظ كرده

، «طوبی و معنای شب»اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اعضای جامعه از جمله زنان توجه كرده است. او در رمان 

زنان را از زاویج دید خود شرح داده است.  مانددی جامعه بویژهاعتراضها و نقدهای خود را بیان كرده و عوامل عقب

منتشر شده، دارای چهار فصل است و شخصیت محوری آن، طوبی  4349این رمان، كه برای نخستین بار در سال 

اش را روایت میکند. درونمایه و بافت موقعیتی ای از زنددی او و بخشی از سردذشت خانهنام دارد. هر فصل، دوره

در كشاكش رویارویی سنت و تجددخواهی در روزدار قاجار و تهدید ایران به جنگ است.  اصلی رمان، مسئلج زن

دهندۀ وضعیت روحی مردم ایران از جمله زنان است و شادی و ماجراهای مربوط به شخصیتهای این رمان، نشان

را خلق كرده و پرورش  غم، ثروت و فقر، سرزنددی و دلمرددی آنها را انعکاس میدهد. پارسیپور در این رمان، زنانی

هستند؛ با این حال سعی میکنند زنددی خود را سامان دهند و با  است كه با بحرانهای فردی بسیاری مواجه داده

دذار از سنتها و هنجارهای محدودكننده، هویت زنانج خود را بیابند. البته داهی شکست خورده و راه به جایی 

 ا و پیروزیها است.اند. پارسیپور راوی این شکستهنبرده

یکی از مسائل پیش روی زنان در جامعج سنتی ایران، داللتهای ایدئولوهیکِ برآمده از سنت، فرهنگ، تاریخ و دین 

وسو بخشیده است. این تأثیر مستقیم قرار داده و بدان سمتبوده است كه كیفیت زیستی این قشر را تحت

های زنان قد علم كردند و مانع رشد و بالنددی اپذیر در برابر خواستهایدئولوهیها در غالب موارد بمثابه سدّی نفوذن

ا هاند؛ زنانی كه بواسطج داللتهای ایدئولوهیک، سدهفکری و رفتاری زنان شده و آنها را به استیصال و جمود رسانده

 طوبی و معنای» ها قرار درفتند و حضوری پویا و اثردذار نداشتند. پارسیپور در رماندر پستوی ذهن نویسنده

ساخت داستانهای خود بازتاب داده و اثر خود این داللتها را بصورت مستقیم و غیرصریح در روساخت و هرف« شب

 است. را به بستری مطلوب جهت نقد این داللتها بدل كرده
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یدئولوهیک ا های مختلف داللتهایانگاره، هدف و مسئلج اصلی تحقیق حاضر این است كه جنبهبا نظرداشت این پیش

و نقش آن در شکلگیری شخصیت زنان و كیفیت كنشگری آنان در رمان مذكور كاویده شود. سؤال اصلی تحقیق 

شته چه تأثیری بر شکلگیری شخصیت زنان داترین داللتهای ایدئولوهیک در این اثر چیست و برجسته این است كه

 است؟

 

 روش مطالعه

های فکری تحلیلی انجام شده است. برای تحلیل الیه-ای و روش توصیفیكتابخانهپژوهش حاضر با استناد به منابع 

، از مفهوم ایدئولوهی و چارچوبهای مرتبط با آن استفاده شده كه در «طوبی و معنای شب» پارسیپور در رمان

 بازنمایی كنشهای زنانه و شکلگیری شخصیت آنها اثری مستقیم داشته است.

 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش

های ایدئولوهیک در زنددی مردم از جمله در جامعج ایدئولوهیک و مذهبی ایران بارز به نظر میرسد. یکی نفوذ قاعده

از آثار منفی اثردذاری داللتهای ایدئولوهیک بر زنددی افراد جامعه، به حاشیه رانده شدن زنان و سركوب 

اند ابعاد مخرّب این نویسان سعی كردهن معاصر، داستانهای دونادون بوده است. در دورااستعدادهای آنان در زمینه

ایدئولوهیها را تشریح كنند و با خلق شخصیتهای دونادون، الگوهایی موفق را برای برهم زدن این شرایط معرفی 

 چنینی، میتواند در الگوسازی برای مخاطبان و آموختننمایند. بازخوانی این داستانها و آشنایی با شخصیتهایی این

 راههای برونرفت از بحرانهایی از این دست، اثر مستقیم داشته باشد. 

شده، مشخص دردید تا كنون در هیچ پژوهشی نقش داللتهای ایدئولوهیک در رمان با عنایت به بررسیهای انجام

ا تاست؛ بنابراین تحقیق حاضر برای نخستین بار به این مقوله میپردازد  كاویده نشده« طوبی و معنای شب»

های اجتماعی وی نشان داده شود. با این حال در چند بخشهای جدیدی از كیفیت نویسنددی پارسیپور و دغدغه

( در مقالج 4347رفیعی و همکاران ) مذكور پرداخته شده است. تحقیق به ابعاد دونادونی از شخصیت زنان در رمان

ور اند كه نویسندۀ اثر مذكبه این نتیجه رسیده« ببررسی مسائل زنان از منظر اسطوره در رمان طوبی و معنای ش»

كننددی زنان در صورت حضور در كنار نمونه سعی كرده است قابلیتهای خلقدیری از نماد، اسطوره و كهنبا بهره

های ظهور پیله»( در مقالج 4347فرد و سرامی )توانایی مردانه را عاملی برای نجات بشر از تیردیها بداند. پناهی

ر اند كه پارسیپوبه این نتیجه رسیده« محور در رمان طوبی و معنای شب(های زنانه از منظر نقد زنرسی جلوه)بر

در رمان مذكور، همزمان با ددردونیهای جامعه در ابعاد اجتماعی و سیاسی با آشکارسازی زوایای نوینی از هویت 

 شدۀ خود نشان میدهد.ن هویت سركوبمرتبط با زنان، كوشش این دروه جمعیتی را برای به دست آورد

 

 بحث و بررسی

نویسنده از طریق بکاردیری این عنصر، آنچه را كه در ذهن دارد، عینیتر با مخاطب در میان  پردازی:شخصیت

« ها و آرای كلی استهای اصلی داستان است، محور مفاهیم انسانی، اندیشهشخصیت كه یکی از پدیده»میگذارد. 

شخصیتهای داستان، همانند شخصیت نمایش، نقشهای مختلفی را در دنیای تخیلی (. »635: 4379)رجایی، 

نویس بر عهده میگیرند. این شخصیتها غیر از آنکه عنصری تزئینی هستند، فاعل رویداد، شده از سوی داستانآفریده

اطفه دارند و قادر به انگیز هستند كه به روش خویش زنددی میکنند و عاش و موجودی خیالترجمان آفریننده
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(. بررسی شخصیت دشوار است؛ زیرا پیچیددیها، 497: 4379)بورونوف، « درک جهان هستی و افراد دیگر هستند

ابهامها و تنوعهای خود را دارد. دذشته از این، كارهای هر شخصیت داستانی میتواند مورد تقلید و تکرار قرار دیرد 

 (.464: 4341رصادقی، و در عرصج زنددی، مؤثر واقع شود )می

توجهی از اعضای جامعه است و ایدئولوهیها شده در میان بخش قابل مفهومی فرادیر و پذیرفته ایدئولوژی:

بخشی به آن دسته از شناختهای اجتماعی هستند كه بین اعضای دروهها، سازمانها چارچوبهایی بنیادی برای نظم»

( و در نهایت، مشروعیت مییابند و خود را بعنوان 14: 4379)وینسنت، « و نهادهای اجتماعی مشترک هستند

فرهنگی -ایدئولوهیها فرایند شکلگیری ساختار و كاربرد دانش اجتماعی»هنجار فردی و اجتماعی تحمیل میکنند. 

در موقعیت تاریخی ویژه از سوی بخشی از »( و 444-447: 4394)یوردنسن و فیلیپس، « را نیز كنترل میکنند

(. 464: 4355)مانهایم، « انداجتماعی یک جامعه بعنوان مبنای فهم و عمل اجتماعی بردزیده شدهنیروهای 

زنددی فرد، با تغییرات و تحوالتی مواجه  ایدئولوهیها بشکل تدریجی فرادرفته میشوند و داهی در طول دوران

 (.VanDijk, 2006میشوند )

 

 «طوبی و معنای شب»داللتهای ایدئولوژیک در رمان 

 عرفان شرقی، اسطوره، جادو و خرافه
عرفان به معنایی كه در متون كهن با آن روبرو هستیم، در ادبیات فارسی معاصر، جایگاهی ندارد و به حاشیه رانده 

ها صورت درفته است تا بخشی از مبانی عرفان كه با شده است. با این حال تالشهایی از سوی شماری از نویسنده

رای ب عرفانیک، مکتب فکری و فلسفی متعالی هرف»عاصر همخوانی دارد، بازتاب داده شود. نویسی مفضای داستان

شناخت حقایق امور و مشکالت و رموز علوم است، آنهم نه به طریق فالسفه و حکما، بلکه از راه اشراق و كشف و 

های عرفانی و درونمایهبه مصداقها و « طوبی و معنای شب»(. بر این اساس در رمان 9: 4376)سجادی، « شهود

مآب كه با سلوک مرید و مرادی دره خورده، اشاره دردیده است. طبق روایت پارسیپور، طوبی از همان درویش

سالهای جوانی در مسیر خداجویی دام برداشته و پس از رسیدن به كشف و شهود درونی، آیین درویشی را بردزیده 

ه هر بار ك»اند. فردی كه بوده« حضرت دداعلیشاه»مونس از مریدان است. در داستان اشاره شده است كه طوبی و 

(. حضور این شخصیت عرفانی 315: 4349)پارسیپور، « نفس میکشید، دم و بازدمش با دم و بازدم آسمان یکی بود

د نهای شب بر طوبی ظاهر میشود تا به او اعالم كدر زنددی طوبی اثری برجسته داشته است. دداعلیشاه در نیمه

آورد و دستش را باال كنان، نام طوبی را بر زبان میكه در حلقج خای مریدانش قرار دارد. همچنین در جلسج آشتی

(. این مصداقها نشان میدهد طوبی در مسیری شهودی و معرفتی 643آورد و تا سقف حركت میکند )همان: می

 است. قرار درفته كه خط مشی، سبک زنددی و جهانبینی او را رقم زده 

كاران قاجاری و دیگران، بارها از ظرفیتهای دفتمان و طلبان، محافظهشخصیتهای دیگر رمان، یعنی مشروطه

میرزا كه همسر طوبی است با سبیل درویشی توصیف اند. در داستان، شاهزاده فریدوناصطالحات درویشی بهره برده

ز دو تنها ا»میرزا به طوبی میگوید: مایل دارد. فریدونشده است. او در مواردی اشاره كرده است به آیین درویشی ت

میرزا، یکی از جوینددان و (. مرتضی، ندیم شاهزاده فریدون44)همان: « كس پیروی میکنم: شاه و دداعلیشاه

( را 94)همان: « رؤیاهای صادقانه»مندان راستین سیر و سلوک توصیف شده است. در این راستا وی داهی عالقه

(. همچنین میرزا ابوذر بعنوان مباشر شاهزاده، كه تمایالت 45ده و به تناسخ باوری هرف دارد )همان: مشاهده كر

خواهان و شیخ محمد خیابانی آشکار است، خود را سرسپردۀ شیخ معرفی میکند )همان: سیاسی او به مشروطه
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ای خود هتبیین كند و دیدداه طلبی را از طریق دفتمان مرتبط با آیین درویشی( و در تالش است مشروطه457

 را برای دیگران شرح دهد.

ستیزیها و هنجارشکنیهای آشکار او در رمان، تناقض زیبا درایش پارسیپور به سنتهای عرفان شرقی، به رغم سنت

-هرتأملی را برای مخاطب پدیدار میسازد. پارسیپور در بازنمایی داللتهای ایدئولوهیک خود از مصداقهای اسطوو قابل 

نویسان بسیار چشمگیر ای در میان رمانهای اسطورههای اخیر توجه به مؤلفهدر دهه»ای هم استفاده كرده است. 

 طوبی و»ای در رمان بوده است كه ... میتوان به شهرنوش پارسیپور اشاره كرد كه درصدد خلق مضامین اسطوره

در بخشی از رمان، ارتباط زن با آب و باران تکرار  (. بر این اساس4155رهنما، )بهرامی« بوده است« معنای شب

. اش استبركت بودن زنددیش، حضور زن در خانهشده است. در رمان، به حاجی محمود الهام شده بود كه دلیل بی

در واقع طبق این ایدئولوهی و دفتمان دیرپا، برخی زنان باعث از بین بردن رونق و بركت میشوند. این دفتمان 

ک، دلیلی برای حذف طوبی از زنددی و محروم كردن او از حقوقی بوده است كه بصورت طبیعی و بدیهی ایدئولوهی

شامل وی میشود. این دفتمان، بسیاری از كاستیهای موجود در زنددی را به زن خانه ربط میداد و تصمیمهای 

دائمی كه بر دوش میکشید،  یکی از اتهامات»خرد و كالن بسیاری بر اساس همین داللتها اتخاذ میشده است: 

ه بود كه حضور زن در خانج او و خشکسالی با یکدیگر در خشکسالی بود. به حاجی محمودخان، شوهرش، الهام شد

 (. 1: 4349)پارسیپور، « ارتباط هستند

شقدم خودر مقابل، باور به زنان خوشقدم و بابركت هم در رمان دیده میشود. بیشینج مردم باور داشتند با آمدن زن 

پارسیپور بسیاری از خویشکاریهای زنان را با عناصری كه در طبیعت وجود »به خانه، باران شروع به باریدن میکند. 

رهنما، )بهرامی« های دذشته در رمان خویش پرداخته استدارد، پیوند زده و اینگونه به بازسازی و بازنویسی اسطوره

رد، ای داای عرفانی و اسطورهاری از دفتمانهای ایدئولوهیک، كه صبغه(. با در نظر داشتن این مهم، شم444: 4155

باران با زن در ارتباط بود. همراه با زن خوشقدم، همیشه »آید: ای برای تشخیص زن خوب از بد به حساب میممیزه

 (.63: 4349)پارسیپور، « آمدباران می

نشانج محبت خدا به خودش و وجود خشکسالی را دلیلی  میشود و او بارش باران رااین باور به طوبی هم منتقل  

میکند و ذهنیت خود را بر اساس این باور شکل میدهد. زنددی فعلی طوبی شدن تلقی برای مورد غضب الهی واقع 

چندان مطلوب نیست. از طرفی خشکسالی شرایط زنددی را دشوارتر كرده است. طوبی این خشکسالی را برآیند 

ا آب ای طبیعی را كه بمیداند كه مورد تأیید خداوند نبوده است. او با این داللتها سعی میکند واقعه ازدواج با مردی

غضبِ خشکسالی بر »وسو دهد: و هوا مرتبط است، تحلیل كند و بر اساس این تحلیل، به ادامج حیات خود سمت

 (. 55)همان: « ه بودری بردزیده بود؛ زیرا او، طوبی، بی اجازۀ خداوند مردی را به شوهجهان نازل شد

 

 مفاهیم دینی و مذهبی
زنان در این داستان دچار انفعاالت درونی میشوند و یکی از دالیل این انفعاالت، رسوخ باورهای اعتقادی و 

؛ نساء: 35ایدئولوهیکی در ذهن آنهاست. پدر طوبی به او آموزش میدهد كه از داستان حضرت مریم )آل عمران: 

( عبرت بگیرد و آن را سرلوحج زنددی خود قرار دهد تا پاک و مقدس 444-69؛ مریم: 75؛ مائده: 44انبیاء ؛ 454

داری آموزد كه راز تقدس زنانگی، دوری كردن از مردان و درایش به كارهای زنانه و خانهبماند. در واقع به او می

-خودی»ر مردان مذهبی است. پدر با ایجاد دودانج است. در باور پدر طوبی، زن آرمانی و مقدس همواره فرمانبردا

، كه برآمده از باورداشتهای ایدئولوهیک وی است، سعی میکند مسیر فکری دختر را به سویی سوق دهد كه «آشنا



 443/ از شهرنوش پارسیپور« طوبی و معنای شب» در داستان بررسی و تحلیل داللتهای ایدئولوهیک

 

بدان تمایل دارد. در واقع پدر كیفیت زنددی مطلوب و شیوۀ زیست مناسب را بر اساس باورهای مذهبی به طوبی 

مریم مسجد خدا را جارو میکرد و »چوبهایی را مبتنی بر سنت برای وی تبیین و تعریف میکند: آموزد و چهارمی

: 4349)پارسیپور، « بود هها را آب میداد و فرمانبردار بود. وحشتزده در برابر بیگانه برهنگی خود را پوشاندباغچه

44-49.) 

این باورها در قالب تداعی ذهنی همواره با طوبی باقی  میکند وپدر، داستانهای قرآنی دیگری نیز برای طوبی تعریف 

مشی او را تعیین میکند. به بیان دیگر، این توضیحات باعث میشود داللتهای ایدئولوهیک و مصداقهای میماند و خط

دینی در ضمیر ناخودآداه دختر جای بگیرد و در موقعیتهای دونادون زنددی و هنگام اتخاذ تصمیمهای مهم، به 

وجه داشته باشد. در واقع منشأ تصمیمها نه از قوۀ درک و تعقل طوبی و زنان دیگر، بلکه از مصادر ایدئولوهیک آن ت

 آید.برمی

طوبی به این دلیل كه خودش را برای ازدواج به حاج محمود عرضه كرده است، احساس دناه میکند و خشکسالی 

ایدئولوهیک عمل كرده و هنجارهای دینی را زیر پا دذاشته  را نمود عینی و آشکار عذاب الهی میداند. او خالف سنت

ر آیا او نمیبایست صبر میکرد تا رب قاد»است. در نتیجه بواسطج این شتابزددی مرتکب دناهی بزرگ شده است: 

 (.35)همان: « ه بود!؟ه بود كه خود را به حاجی تفویض كرداعلی شوهرش را تعیین كند؟ آیا او دناه نکرد

ارجاع به سنت نزد »جدالهای اصلی در تاریخ معاصر ایران، میان پیروان سنت و مدرنیته روی داده است. یکی از 

نت نگری نگرش مدرن است، در حالیکه سانگاری و یکجانبهمتفکران پست مدرن منبعث از كثرتگرایی و نقد مطلق

مدرن در تاریخ بشریت اتفاق افتاده نزد سنتگرایان تنها راه نجات و بازدشت از انحرافی است كه توسط نگرش 

(. تاریخ معاصر ایران نشان میدهد كه در صف سنتگرایان، روحانیون و مردم دینمدار قرار 4344)رستگار، « است

داشتند و باورمندان به نودرایی، عموماً از شخصیتهای دانشگاهی و سیاسی بودند. بسیاری از مظاهر مدرنیته همچون 

های دونادون باعث تزلزل جایگاه سنتی بخشی از جامعج روحانیت شده بود؛ در نتیجه ادارهمدرسه، بیمارستان، و 

 این دروه و هوادارن آنها نسبت به تغییرات واكنش نشان دادند و این ستیز آغاز دردید.

 ی، كه به عالم معنویت تمایل دارد و روح و جانش با مکانهای مذهب«طوبی و معنای شب»شخصیت طوبی در رمان 

و شخصیتهای دینی عجین شده است، بواسطج تضاد میان سنت و مدرنیته، در موقعیتهای متناقض بسیاری قرار 

میگیرد. او زمانی كه در مهمانی فرنگیها حاضر میشود، آن را با چارچوبهای فرهنگی برآمده از ایدئولوهیهای دینی 

رقصیدند و طوبی مضطرب و افسرده بود. به نظرش زنان و مردان با موسیقی غربی می»و سنتی، در تعارض میبیند: 

میرزا در دوش او نجوا كرد كه این مجلس یک میرسید در عروسی اجنه در حمام شركت كرده باشد ... فریدون

 (.436: 4349)پارسیپور، « مجلس فرنگی است

واست خداوند به مردی ای برای مجازات الهی میداند؛ زیرا مونس برخالف خشدن جنین مونس را نشانهطوبی سقط 

ه بود، خوب تقای خودسریهایش را پس داد»دیگر نزدیک شده بود و بدون اجازۀ پدر و مادر ازدواج كرده بود: 

(. همچنین زمانی كه مونس دچار تحوالت عمیق روحی میشود، به مسائل دینی و مذهبی 644)همان: « حقش بود

بینی كند. او از آزادی اسماعیل د كه میتواند رویدادهایی را پیشای از درک و شهود میرسآورد و به مرحلهروی می

چند روز پس از خروج رضا »از زندان سخن میگوید و در حالیکه ذكر بر لب دارد، به سوی زندان حركت میکند: 

شاه از كشور، یک روز صبح مونس از خواب برخاست و دفت اسماعیل امروز آزاد میشود. اداره را به حال خود 

اشت. درشکه درفت و راهی زندان شد. در راه یکسره ذكر یا شفیع، یا وكیل، یا وهاب میگفت. حق با او بود. یک دذ

 (.694)همان: « ساعتی بیشتر در مقابل درِ زندان نمانده بود كه اسماعیل از دروازه بیرون آمد
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 مردساالری

ستیزی زنان شکل درفته، مردساالری و زن یکی از اصلیترین دفتمانهایی كه در طول تاریخ بشریت در مورد با

برآمده از آن است. در این ایدئولوهی، مردان خود را جنس برتر میشمارند و زن بعنوان جنس دوم و ضعیفتر، باید 

 دیری و اقدامی مستقل برخوردار نیستزن از توانایی الزم برای فکر كردن، تصمیمدر واقع تابع جنس برتر باشد. 

تصویر زنان در خیابانها باعث شده بود تا آنها آمادۀ »زیر سایج مردان زنددی كند. در این دفتمان و همواره باید 

یزاده، )ول« پذیرش موقعیتها و مفهومهایی شوند كه در شرایط معمول و سنتی، زن بودن در تقابل با آن قرار داشت

از چشم مردان بیگانه دور نگاه داشته شوند. این (. از این رو زنان باید در پستوها و اندرونیها باقی بمانند و 4397

مانند پدر، برادر یا همسر انجام شود؛ زیرا از دید تفکر مردساالر، زنان توانایی انجام « خودی»مهم باید توسط مردانِ 

 این كار را هم ندارند.

 یی را توصیف میکندنمودار است. پارسیپور فضا« طوبی و معنای شب»مصداقهای ایدئولوهی مردساالری در رمان 

كه زنان در زیرزمین حضور دارند و مشغول انجام كنشهای سنتی هستند. آنها قالی میبافند و از دنیای بیرون و 

تحوالت سیاسی و اجتماعی غافل هستند. این در حالی است كه ایران در بحبوحج یکی از بزردترین رویدادهای 

دار بود، هرداه به كه مسئولیت ساماندهی این زنان را عهده تاریخ خود یعنی جنبش مشروطه قرار داشت. حاجی

آمد، زنان درون سوراخها میرفتند تا خود را از نامحرم مصون نگاه دارند. طبق داللتهای ایدئولوهی زیرزمین می

مردساالری، زنان عاملی برای تحریک مردان به سوی دناهان كبیره محسوب میشدند. در نتیجه دیدار مرد و زن 

یگانه باعث بروز آسیبهای بسیاری میشده است. پارسیپور در متن ذیل به این تفکیک جنسیتی و نگاه نامطلوب ب

از پی آن عاشقانه كافی بود تا او امر بدهد و بانو اطاعت بکند. بزاید، نزاید، بار بدهد، »به زنان اشاره كرده است: 

مینگیرش دروهی از زنان خانواده را به ارث برای او باقی ندهد، آسمان ببارد، نبارد، همیشه به دستور او. پدر ز

وان به ددذاشته بود كه اغلب در زیرزمین خانه قالی میبافتند ... هرداه با یااهلل دفتن به خانه وارد میشد، زنان دوان

امور آنها را آنکه بداند چرا و چگونه، سوراخها پناه میبردند. حاجی از سکوت آنها در برابر خود لذت میبرد و بی

تمشیت میکرد؛ دختران را شوهر میداد، برای پسران زن میگرفت و در پی آنکه همه را به سر و سامان برساند، 

 (.64: 4349)پارسیپور، « جوانی را بدون زن دذرانید

ه ب ، هویت زن در پیوند با مرد مشخص میشود و معنا مییابد؛ بنابراین زن تبدیلایدئولوهی مردساالر در ساختار

میشود كه ویژدیهایی منفی دارد، در حالیکه مرد دارای مقام و جایگاه ممتاز و سیطره بر امور است « دیگری»

ای نامطلوب نگریسته انگارۀ منفی، جنس مؤنث از دریچه(. با نظرداشت این پیش665: 6555)الرویلی و البازغی، 

، زنان موجوداتی ضعیف و عاری از بعدیاین دفتمان تک در ساختارمیشود و مرد، بدرفتاری با او را روا میشمارد. 

، حاجی به این باور «طوبی و معنای شب»قوۀ تخیل هستند و نمیتوان در امور جدی به آنها تکیه كرد. در رمان 

پارسیپور به تشریح افکار حاجی میپردازد و  اهمیت و كامالً سطحی میندیشند.رسیده بود كه زنان به مسائل بی

كنان میخندیدند، حاجی با تحقیر اندیشید به پچزنان در پشت معجر پچ»از زنان را چنین شرح میدهد:  تلقی او

عادت، زنان دارند لوددی میکنند، حاال یکی با مشت به سینج دیگری میکوبد، آن یکی میخورد به دیوار و از خنده 

ند شوهری داشتمیرود. بیشک برخی از آنها از بیشان به هوا ریسه میرود و ادر مردی در خانه نباشد، قهقهه و ریسه

دیوانه میشدند، اما نمیشد شوهر برایشان درفت. نانخور حاجی بودند و مردی در دسترس او نبود كه دستش به 

: 4349)پارسیپور، « دهانش برسد و تازه ادر از راه میرسید و نانخورها میرفتند به خانج شوی، قالیها را كه میبافت؟

دفتمان نشان میدهد مردان نگاهی ابزاری به زنان دارند و دلیل اصلی حضور آنها در خانج حاجی، بافتن  (. این64
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زل تن« نانخور»قالی است. ایدئولوهی مردساالر، كه در افکار حاجی رسوخ پیدا كرده، شخصیت زنان را در حد یک 

 است.  داده

و اجتماعی را ندارد؛ زیرا زن به اندرونی تعلق دارد و در دفتمان مردساالر، زن اجازۀ حضور در كنشهای سیاسی 

ا میرزا، شاهد تحوالتی بباید به كارهای مرتبط با خانه بپردازد. به این اعتبار، زمانی كه همسر دوم طوبی، فریدون

بخشی او را از دسترس خارج میکند. طوبی از رویکرد سیاسی در زن میشود، احساس خطر كرده و منابع آداهی

آورد، با رویدادهای سیاسی و فضای اجتماعی ایران آن زمان آشنایی هایی كه همسرش برای او میق روزنامهطری

پیدا كرده بود. نخستین اقدام میرزا نیاوردن روزنامه برای زن بود كه البته تأثیرات منفی بسیاری بر روحیج طوبی 

طوبی روزنامه نخرد و پیوند زن را با جهان بیرون از  العمل میرزا این بود كه دیگر برایاولین عکس»دذاشته بود: 

منزل از بین ببرد و بدون آنکه خودش آداه باشد، ذهن مالیخولیایی و بیمار وی را دچار سلسله وهمهای بسیاری 

داری برای او كاری تکراری و (. طوبی در دایرۀ تسلسل مردساالری درفتار شده بود و خانه47)همان: « كرد

ری ای تکراری میدانست كه تأثییر جلوه میکرد. او پختن، شستن، روبیدن، تیمارداری فرزندان و... را چرخهناپذپایان

. زدن این تسلسل شده بود بر رشد و تعالی فکری او ندارد. با وجود این آداهی، انفعال شخصیت طوبی، مانع برهم

لبی طدئولوهی مردساالر، همج توان او را برای استقاللای استوار برای درانداختن طرحی نو نداشت و دویی ایاو اراده

ه هایی كای موهوم را برای خود آفریده بود كه میتوانست در آن به خویشتن و خواستهدرهم شکسته بود. او آینده

اش میکردند، وقتی خاله كاسج صبرش را لبریز میکرد، ها كالفهوقتی خیلی خسته میشد، وقتی بچه»دارد، بپردازد: 

ها را به سر و سامان رسانده باشد، آمد، میندیشید ]كه[ باألخره یک روز كه همج بچهوقتی آب نبود و باران نمی

خواهد رفت تا خدا را دریابد. در این فاصله باید میبافت، باید میپخت، باید میروفت، باید در این دایرۀ ابدی چرخ 

 (.454-456)همان: « میزد و دوباره به سر جای اولش بازمیگشت

 

 گیرینتیجه

، نقش محوری در شکلگیری شخصیتهای داستان بویژه زنان «طوبی و معنای شب»داللتهای ایدئولوهیک در رمان 

ری مردساال»و « مفاهیم دینی و مذهبی»، «عرفان شرقی، جادو و خرافه»داشته است. این داللتها ریشه در سه عنصر 

مسلک همچون دداعلیشاه، مفاهیم عرفانی و نیز حضور شخصیتهای عارفهایی از داشته است. سویه« ستیزیو زن

اثری ملموس در شکلگیری افکار طوبی و شخصیتهای دیگر داشته و این ایدئولوهی آنها را با دنیای كشف و شهود 

وجه آشنا كرده است. در مقابل شاهد بازتاب كنشهای خرافی و جادوی سیاه در این رمان بودیم كه عمدتاً مورد ت

زنان بیسواد و سطحی قرار میگرفت. مقوالت دینی و مذهبی هم در شکلگیری افکار و جهانبینی شخصیتهای رمان 

مندی به دین بوده است؛ از این رو های آشکار جامعج سنتی ایران، توجه و عالقهتأثیر داشته است. یکی از نشانه

ذكر بر لب داشته باشند. طوبی همواره چالشهای شخصیتها سعی میکنند در مشکالت، به خداوند تکیه كنند و 

های ارهانگدنیای مدرن را با چارچوبهای سنتی برآمده از ایدئولوهی دینی مقایسه میکند و با نظرداشت این پیش

مذهبی و اعتقادی رفتار میکند. بافت موقعیتی داستان مربوط به زمان قاجار است كه سنتها در آن  كاركرد و نفوذ 

ر میبینند تتأثیر بافت داستان، شخصیتها، ایدئولوهیهای ناشی از غلبج سنتها را برجستهاشته است. تحت بسیاری د

ای او هزن و خواسته بر این اساس، فشار فضای حاكم بر جامعه علیه زنان شدت پیدا میکند. در چنین شرایطی،و 

ندرونی حضوری همیشگی دارد. البته كه در این در اولویت قرار ندارد و صدای او از پس پرده شنیده میشود و در ا

ی دیگر اآمیز قد علم كنند و شرایط را بگونهبین، زنانی چون طوبی سعی میکنند علیه نظام ایدئولوهیکیِ تبعیض
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نشان میدهد كه داهی ایستاددی در برابر « طوبی و معنای شب»های ایدئولوهیک در رمان رقم بزنند. بررسی سویه

های زن، مستلزم قربانی شدن و قربانی كردن یک یا چند زن بعنوان موجودات الر و توجه به خواستهقوانین مردسا

اش ازدواج كند، خود را به حاجی پیشنهاد ضعیف است. در داستان، طوبی برای آنکه مادرش با مرد موردعالقه

مردان، تولید و از سوی زنان،  میکند تا خواستج مادر محقق شود. در جامعج این رمان، هنجارهای جنسیتی توسط

میشود. برآیند اصلی این هنجارهای مردانه، تمسک به دستاویزهایی برای محدود كردن اختیارات زنان بازتولید 

است. پارسیپور در این رمان بکرات نشان میدهد كه شماری از زنان در مقابل دفتمان مسلط مردساالری كه هژمونی 

رفتج خود را ترمیم كنند و بر اساس ارادۀ خود، میکند، قد علم میکنند تا هویت ازدستقدرت را در برابرشان تثبیت 

مشغول زنددی كردن باشند. در مجموع مهمترین مصداقهای مطلوب و نامطلوبی كه بواسطج داللتهای ایدئولوهیک 

از زنان در برابر نادیده  در متن رمان نمود مییابد، عبارت است از: تثبیت جایگاه مرد در رأس قدرت؛ عزمِ شماری

 درفتن خود؛ بازتولید مقاومت در برابر هژمونی قدرت مردانه؛ رویارویی قدرت مردان و زنان.
 

 «طوبی و معنای شب»داللتهای ایدئولوژیک و واكنش شخصیتها در رمان 

 واكنشهای شخصیتهای رمان  داللتهای ایدئولوژیک

عرفان شرقی، اسطوره، جادو و 

 خرافه
 شناسانه.ش طوبی به آیین درویشی و مسائل معرفتدرای -

 طوبی و مونس، مرید حضرت دداعلیشاه هستند. -
 ارتباط زن با آب و باران در رمان بسیار تکرار شده است. -
 اش است.محمود، حضور طوبی در خانه بركت بودن زنددیدلیل بی -

وند تأیید خدا دلیل خشکسالی، برآیند ازدواج طوبی با مردی است كه مورد -

 نیست.

 درایش دو زن حاج مصطفی به جادو و طلسم. -

 طوبی مریم مقدس را سرلوحج زنددی خود قرار میدهد تا پاک بماند.  - مفاهیم دینی و مذهبی

طوبی به این دلیل كه خودش را برای ازدواج به حاجی محمود عرضه كرده  -

 است، احساس دناه میکند.

 مخالفت طوبی كه در مواردی زنی سنتی است با شماری از مظاهر مدرنیته.  -

 ای از مجازات الهی.شدن جنین مونس، نشانه سقط -

 درایش مونس به ایدئولوهیهای مذهبی. -

 زنان در زیرزمین حضور دارند و مشغول انجام كنشهای سنتی هستند. - ستیزیمردساالری و زن

 حاجی به این باور میرسد كه زنان به مسائل كامالً سطحی میندیشند.  -

 نگاه ابزاری مردان به زنان. -

 شخصیت منفعل عصمت خانم در برابر ایدئولوهی مردساالری. -

 عدم اجازۀ زن برای حضور در كنشهای سیاسی و اجتماعی. -

 تعلق داشتن زن به اندرونی.  -

 تسلسل مردساالری و نقشهای سنتی. درفتار آمدن طوبی در دایرۀ -
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  نویسندگان مشاركت

 استخراج تربت حیدریهدانشگاه آزاد اسالمی واحد  در مصوّب فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

اند. بوده مطالعه این اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنمایی آقای دكتر محمود فیروزی مقدم  است.شده

آقای اند. نقش داشته نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوانسركار خانم مریم عابدپناه 

ها و نیز در تجزیه و تحلیل دادهان به عنوان مشاور منشدكتر مهیار علوی مقدم و آقای دكتر علی صادقی

هر  مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت دراند. راهنماییهای تخصصی این پژوهش نقش داشته

  است.بوده پژوهشگر چهار

 

  قدردانی و تشکر

پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد  و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 .نمایند اعالم دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه تربت حیدریه

 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخالقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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