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 چکیده

سی و هم در بازتاب جامعه در آثار  شنا ست كه هم در جامعه  سی ا سا سائل ا ادبی از م

یات هر دوره میتوان از اوضهههاع فرهنگی،  عۀ ادب طال با م یابی قرار میگیرد.  یات مورد ارز ادب

سههیاسههی و اجتماعی آن دوره آگاهی یافت. زیرا ادبیات هر عصههر، رنگ جامعۀ خود را دارد. 

ست كه روید سندگانی ا سی پور از نوی ادهای اجتماعی زمان خود را در آثارش شهرنوش پار

منعکس نموده است. لذا رمانهای او را میتوان در قالب نقد جامعه شناسی بررسی كرد. این 

صیفی تحلیلی، آثاری از جمله  شب»پژوهش به روش تو ستان « »طوبا و معنای  سگ و زم

م اجتماعی چون را با تکیه بر نهادهای مه« تجربه های آزاد»و « زنان بدون مردان« »بلند

سی به  ست. نگارنده پس از برر سی قرار داده ا ست مورد برر سیا خانواده، فرهنگ، مذهب و 

این نتیجه دسههت یافت كه همۀ نهادهای موجود در جامعۀ واقعی، بویژه سههیاسههت در آثار 

پارسهههی پور نقش تعیین كننده ای دارند. نویسهههنده با تصهههویرِ جامعه در آثار خود، از رنج 

نان پرده برمیدارد و تالش آنها برای رهایی را با رفتارهای مثبت و منفی توصههیف بیشههمار ز

 مینماید.

ستانی،  كلیدواژه ها: ست،آثار دا سیا سی ادبیات، خانواده، مذهب، فرهنگ،  شنا جامعه 
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Investigating the intellectual style and sociology of Shahrnoosh 

Parsipour's fictional works 

 

Samar Miri1, Mustafa Salari2 (Corresponding Author), Behrouz 
Romanian3 

 
Abstract 

The reflection of society in literary works is one of the fundamental 
issues that is evaluated both in sociology and in literature. By studying the 

literature of each period, one can become aware of the cultural, political 

and social situation of that period. Because the literature of every age has 
the color of its society. Shahrnoosh Parsipour is one of the writers whose 

social events have reflected her time in her works. Therefore, her novels 

can be examined in the form of sociological critique. This descriptive-
analytical study examines works such as "Tuba and the Meaning of the 

Night", "Dogs and the Long Winter", "Women without Men" and "Free 

Experiences" based on important social institutions such as family, 

culture, religion and politics. After reviewing, the author concluded that 
all the institutions in real society, especially politics, play a decisive role 

in Parsipour's works. By depicting society in his work, the author reveals 

the innumerable sufferings of women and describes their efforts to be free 
with positive and negative behaviors. 
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 مقدمه 
جامعه شناسی ادبیّات در برقراری و توصیف روابط جامعه و اثر ادبی است.  جامعه اصالت

جامعه »شههناسههی علمی اسههت كه جنبه های مختلف زندگی اجتماعی را بررسههی میکند و 

شعور اجتماعی  سی ادبیات، این بخش از  شی اجتماعی به برر سی ادبیات به عنوان دان شنا

ی آثار ادبی، شههرایط و مقتضههیات محیط اجتماعی میپردازد و با روش علمی جوهر اجتماع

سنده، جهان بینی و موضع فکری و فرهنگی آنان، مباحث  دربرگیرنده و پرورندۀ شاعر و نوی

شهای اجتماعی مورد توجه در آثار ادبی را مورد مطالعه قرار میدهد. سفار ضوعات و  « و مو

شههناسههی ادبی شههناخته  ( آنچه امروز جامعه5)جامعه شههناسههی ادبیات فارسههی، ترابی: ص

میشود، علمی است كه جورج لوكاچ، فیلسوف و منتقد مجارستانی در اوایل قرن بیستم آن 

سترش داد. سین گلدمن آن را گ سین  را بنیان نهاد و پس از او لو سی لو شنا )نقد جامعه 

 (71: صپور كهنموئیگلدمن،

سان  شنا ستند بنابر نظر جامعه  كه این آثار در آنجا آثار ادبی انعکاس دهنده محیطی ه

اند و نویسنده هر اندازه بیشتر متعهد باشد، این محیط را بهتر و ژرفتر به تصویر  خلق شده

شاعر تاثیر بگذارد بلکه  سنده یا  ست كه تنها جامعه بر اثر یک نوی شد. پس اینگونه نی میک

یگذارد، از هر اثر ادبی، اگر از یک سهههو، به فردی تاثیر م»این تاثیرگذاری دو طرفه اسهههت. 

.)نقد ادبی، كارلونی: »تاثیر قرار میدهد ارتباط دارد سوی دیگر با گروههای افرادی كه تحت

 ( 51ص

كه خصههلت جمعی آفرینش برخی جامعه شههناسههان از جمله لوسههین گلدمن معتقدند 

ساختارهای ذهنی برخی از گرو ساختارهای جهان آثار با  ست كه  صل آن ا های هادبی، حا

حال آنکه نویسنده در سطح محتواها،  .پذیر دارند نند و یا با آن رابطه درکاجتماعی، همخوا

یعنی در سهههطح آفرینش دنیای خیالی تابع این سهههاختارها، آزادی تام دارد. در واقع رابطه 

ندی از  نده، فرآی ند: گروه آفرین کل زیر جلوه میک به شههه نده و اثر ادبی  یان گروه آفرین م

این فرآیند در آگاهی اعضههای گروه، گرایشهههای عاطفی و سههاختاریابی را تشههکیل میدهد، 

و عملی را در جهت یافتن پاسههخ منسههجم به مسههائلی كه زاده مناسههبات آنان با  النیعق

 (14. )نقد تکوینی، گلدمن، لوسین: صطبیعت و با انسانهای دیگر است، میپرورد

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

 جامعه، اقتصادی و فرهنگی اجتماعی، سیاسی، اوضاع شدن روشن ضرورت توجّه به با

سی سی برر شنا سی پور شهرنوش آثار جامعه  شنگر میتواند پار  مهم رویدادهای وقایع و رو

 ادبیّات را بر سیاسی و اجتماعی شرایط و اوضاع تاثیر میزان میتوان همچنین. باشد دوره آن

 سنجید. ادبی آثار و
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 پرسشهای پژوهش
 آثار شهرنوش پارسی پور كدامند؟. مهمترین عناصر اجتماعی در 1

 .جامعه انعکاس یافته در آثار پارسی پور، یک جامعۀ واقعی است یا تخیلی؟2

 .مهمترین نهاد مطرح شده در آثار پارسی پور كدام است؟3

 فرضیه های پژوهش 
سی آثار . در1 سائل مهمترین پور پار ستی، یافته انعکاس م  زندان، رژیم، مبارزات خرافه پر

است. مذهب و فرهنگ نیز در آثار او  خانوادگی بنیانهای ضعف پس از عزل مصدق و اوضاع

 جلوۀ بارزی دارند.

 . جامعۀ انعکاس یافته در آثار شهرنوش پارسی پور با جامعۀ واقعی ارتباط تنگاتنگ دارد.2

 . مهمترین نهاد مطرح شده در آثار پارسی پور، سیاست است.3

 چارچوب نظری پژوهش
ی پور انعکاس جامعه ای اسههت كه زن در آن سههرنوشههت دردناک و تاسههف آثار پارسهه 

برانگیزی دارد. او با خلق فضهههاهای خوفناک، وضهههعیت زنان را در اجتماع آن روز منعکس 

میکند. آنچه نویسنده به تصویر میکشد، معلول بنیان ویرانِ خانواده و وضع سیاسی مملکت 

 ای اجتماعی عبارت است از:در آن زمان است. شرح مختصری دربارۀ نهاده

كوچکترین نهاد اجتماعی اسههت كه در زندگی جمعی انسههان شههکل گرفته و خانواده: -1

مهمترین نقش را در توسههعه و رشههد در امتداد تاریخ از خود نشههان داده اسههت؛ هم از این 

عه مان، جام هاد اجتماعی، همواره مورد نظر و توجّه عال شهههناسهههان،  روسهههت كه این ن

 جامعه( 1985-1908)در نگاه كینگزلی دیویس . ن، حاكمان و ... بوده اسههتروانشههناسهها

شناس آمریکایی، خانواده از گروهی اشخاص تشکیل میشود كه روابطشان با یکدیگر بر پایه 

 (47. )اسالم و جامعه شناسی خانواده، بستان: ص خویشاوندی همخونی استوار است

 انواع خانواده بر حسب ابعاد -1-1

ای است كه از یک پدربزرگ و مادربزرگ و یک یا چند  خانواده :خانواده گسترده-1-1-1

سته به خانواده  نفر از فرزندان ازدواج كرده و نکرده آنان، عروسها و نوه شاوندان واب ها و خوی

شود شکیل می سا» .ت ساس پدر سترده برا شامل چند گروه  الریخانواده گ شود،  اداره می

. )درآمدی زدواج اعضای خانواده و پیوندهای سببی بوجود میآیدزناشویی است كه از طریق ا

 ( 172بر خانواده و نظام خویشاوندی، فربد: ص

سته-2-1-1 ای اسههت مركب از یک زن و مرد با تعدادی فرزندان  خانواده :ای خانواده ه

 -فرزندی، خواهر  -مجرّد كه براسههاس ازدواج و روابطی از قبیل زن و شههوهری، پدر و مادر 

 .برادری و غیره برقرار است
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خانواده »و  «خانواده پدر و مادری»، «خانواده زن وشهههوهری»ای شهههامل  خانواده هسهههته

  .است «زیستی

ست، نه  در این خانواده: شوهری خانواده زن و -1-2-1-1 شوهر ا تاكید بر روابط زن و 

، فاصلۀ مکانی آنها . در این خانواده استقالل زن و شوهر در قبال والدینروابط بین خویشان

و گذران زندگی نه در خانه والدین شوهر یا زن بلکه در خانه ای دیگر بیشتر حاصل میشود. 

 ( 137)دائرۀ المعارف علوم اجتماعی، ساروخانی: ص 

زوجهای جوان پس از ازدواج، خانه  در این نوع خانواده: مادری-خانواده پدر-2-2-1-1

)درآمدی بر خانواده  خود خانواده جدیدی را بنا میکنند. پدران و مادران را ترک میگویند و

 (178و نظام خویشاوندی، فربد: ص

 الزمنوعی از خانواده اسهههت كه از مشهههروعیت اجتماعی  :خانواده زیسففتی-3-2-1-1

 برخوردار اسهههت، امّا توان و قدرت كافی برای نگهداری و اجتماعی كردن فرزندان را ندارند.

 ( 137-136)دائرۀ المعارف علوم اجتماعی، ساروخانی: ص 

 انواع خانواده بر حسب دوام -2-1

ستند خانوادۀ بادوام: -1-2-1 شکل زدا ه ضای این خانواده از تعادل الزم برخوردارند. م اع

و در رفع آسهههیبهای روانی و اجتماعی سهههایرین گام برمیدارند. )دانش خانواده، محمودیان: 

 (82ص

ست كه به علل خانواده« انوادۀ ناقص:خ-2-2-1 ضای خود، پدر  ای ا گوناگون، یکی از اع

یا مادر را از دسههت میدهد و تنها از طریق یکی از والدین و به همراه فرزندان مجرّد خانواده 

«  .یابد. در چنین شرایطی كاركردها و نقش خانواده به درستی ایفا نمیگردد ادامه حیات می

 (178و نظام خویشاوندی، فربد: ص  )درآمدی بر خانواده

فرهنگ نقطه »تعاریف بسهههیاری از فرهنگ ارائه داده اند. در تعریفی دقیق فرهنگ:  -2

مقابل چیزهایی اسههت كه طبیعت به ما میدهد و تمام چیزهایی را در برمیگیرد كه انسههان 

كه ( نکتۀ مهم این اسهههت 46-9آفریده باشهههد. )گفتگوی فرهنگ و تمدنها، مهیمنی: ص 

 به دسههتاوردهای اجتماعی جامعه یعنی فرایافته»تعاریف فرهنگ حول محور جامعه اسههت: 

ساخته شامل كا ها و  شری كه  شهای آن  الهاهای ب سمها و هنرها و دان ساختمانها و ر و 

)جامعه شناسی در ادبیات فارسی، ستوده: « .میگویند« فرهنگ«میگردد، در علوم اجتماعی 

 ( 21ص

 اقسام فرهنگ -2-1

مادی و معنوی قابل تقسهههیم اسهههت كه خالق هر دو گونه نیز خود  به دو گونۀفرهنگ 

 .انسان است
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شامل مجموعه میراثهای اجتماعی، آداب و رسوم،  :فرهنگ معنوی یا غیرمادی -1-2-1

 .است القیسنن، عقاید و افکار و رسوم اخ

خلق شههده  مواردی چون نوع پوشههش، مسههکن و ابزار و وسههایل: فرهنگ مادی -2-2-1

 ( 47. )اصول و مبانی جامعه شناسی، فرجاد: صتوسط مردم آن جامعه را در برمیگیرد

 مذهب -3

یکی از نهادهای حیاتی در هر جامعه نهاد دینی و مذهبی اسهههت. دین به عنوان عاملی 

شده و با گردهم آوردن »مقدس ساخته  ست كه جامعه روی آن  شروع ا صلی  یکی از نقاط ا

)نظریه های كالسههیک « موجب تقویت باورها و ارزشهههای اصههلی میشههود. افراد هم عقیده،

سی، دیلینی: ص شنا ست 366جامعه  ستی ا سیری از آفرینش ه ( در مفهومی انتزاعی تر تف

به لحاظ انسانی، رشد و تعالی رساندن انسانها به سرحد كمال و قرار دادن او »كه هدف آن 

 (290)جامعه شناسی دینی، توسلی: ص« است. در جایگاه واقعی خود تا حدّ قرب به خداوند

ند از:  بارت ها ع كه اهم آن فاوتی در جوامع دارد  های مت كاركرد هاد دینی  به »ن مک  ك

اشخاص در پیدا كردن هویت اخالقی، فراهم كردن تفسیرهایی كه به تبیین محیط طبیعی 

ارزشهههی  و اجتماعی انسهههان كمک میکند، تقویت روحیۀ اجتماعی، تقویت و تحکیم مبانی

 ( 153)مبانی جامعه شناسی،كوئن: ص« زندگی انسانی و وحدت نوع بشر.

 سیاست -4
ست.  سان در جامعه ا ساس ترین حوزۀ فعالیت ان ست ح ست. »سیا مبارزه برای قدرت ا

ست كه آن را مبارزه برای قدرت و  ست در میان متفکرین غرب این ا سیا مهمترین تعریف 

( بنابراین 300)بنیادهای علم سهههیاسهههت، عالم: ص« انندنفوذ و اعمال آن را در جامعه مید

مهمترین عنصر تعیین و اجرای سیاست قدرت است. حال باید دید سیاست چه تأثیری بر 

ست كه  شده ا ست موجب  سیا ستگی روزافزون جامعه و  جامعه میگذارد. درآمیختگی و واب

س سیا سی اهمیت ویژه ای بیابد. در واقع تحوالت  سیا ی اجتماعی به مثابۀ تحلیل تحوالت 

متغیر وابسهههته معلول تغافل جامعه  و حکومت در یک كشهههور اسهههت. همچنین با در نظر 

 گرفتن محیط پیرامونشان تجزیه و تحلیل میگردد. 

 تحلیل  خانواده در آثار شهرنوش پارسی پور

 «طوبا و معنای شب»بررسی خانواده در رمان -1

 خانوادۀ ادیب-1-1
شب با زندگی خانوادۀ ادیب شروع میشود. این خانواده در آغاز از داستان طوبا و معنای 

نوع هسته ای بود كه از پدر و مادر و سه فرزند تشکیل شده بود اما با مرگ ادیب، تبدیل به 

خانوادۀ ناقص میگردد. مرگ ادیب ضربۀ شدیدی به اعضای خانواده میزند. حاج ادیب مردی 
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ورهای خرافی دربارۀ زمین و آسههمان اسههت. او عارف مسههلک و در عین حال سههنتی با با

نمایندۀ تمام عیار تفکر سنتی به مسألۀ زن و مرد است. از تجدد كه آزادی بالمنازع زنان را 

به همراه دارد میترسهههد و وقتی میفهمد معشهههوق جوانیش زمین بر خالف تصهههورات او 

ت، زنان می اندیشند بله زمین گرد اس»میچرخد، آشفته میشود و به این نتیجه میرسد كه 

( ادیب اگرچه سنتی 13)طوبا و معنای شب، پارسی پور: ص« و به زودی بیحیا خواهند شد.

بود اما طوبا را به خواندن حافظ و بوسههتان تشههویق میکند و به او آموزشهههایی میدهد اما با 

 مرگش گویی كارهایش در این دنیا ناتمام میماند. 

 خانوادۀ طوبا و حاج محمود-1-2

وبا كه در میان ناز و نعمت ناگاه مرگ پدر را میبیند. او در چهارده سالگی به خواست ط

« حاج محمود درآمده بود تا چهارسهههال یخ زده و منجمد را تجربه كند.»خودش به ازدواج 

(. این خانواده از نوع ناقص اسههت زیرا سههرانجامش طالق اسههت. یکی از 20-19)همان: ص 

ساله است.  14ساله و طوبا  52تالف سنی زیاد آنهاست. محمود عوامل جدایی این زوج، اخ

حاج محمود اقتدار را از آنِ مردان میداند و به زن به دیدۀ حقارت مینگرد. حضهههور او در 

زندگی طوبا از زمانی اسههت كه ادیب میمیرد و محمود به خانوادۀ ادیب كمک مالی میکند. 

د با زن آن مرحوم ازدواج كند. طوبا كه وقتی رفت و آمد او زیاد میشهههود تصهههمیم میگیر

میداند مادرش به فرد دیگری عالقه دارد و از سهههویی جرئت بیانش را ندارد، با فداكاری و 

سط محمود این بود  صلی طالق طوبا تو علیرغم میل حاج محمود با او ازدواج میکند. علت ا

بان مرگ كودك یا نه بیرون میرود و در خ خا ها از  كه از كه در یکی از روز ند  ی را میبی

گرسنگی جان باخته است. بدنبال جنازۀ پسر به گورستان میرود و در آنجا آقای خیابانی او 

را از چنگ دو مرد مسههت نجات میدهد. دیدار آقای خیابانی تأثیر شههگرفی بر او میگذارد تا 

جایی كه صهههبح فردا بدون اجازۀ حاج محمود از خانه بیرون میرود. این حركت او خشهههم 

 محمود را برمی انگیزد و او را سه طالقه میکند.

 خانوادۀ طوبا و فریدون میرزا -3-1
بدون میل  بازهم  با فریدون میرزا و  با  عده، طو مام  پس از جدایی از حاج محمود و ات

قلبی ازدواج میکند. فریدون میرزا فردی عیاش و زن باره است. این خانواده نیز از نوع ناقص 

است زیرا با طالق به پایان میرسد. زندگی آنها ابتدا اشرافی بود. اما با شکست محمدعلیشاه 

ر میکند و زن و بچه را به حال خودشههان وامیگذارد. طوبا از فریدون صههاحب چهار او نیز فرا

فرزند میشهههود و بعد از فرار او، با تمام توان از فرزندانش مراقبت میکند و آنها را با موفقیت 

ستد.  ساله به خانۀ بخت میفر شاهزاده را با دختری چهارده  پس از مدتی طوبا خبر ازدواج 

فرومیرود. خواهر میرزا علویه خانم دچار حواس پرتی اسهههت. دخترش میفهمد و در بهت 

ستاره چهارده ساله و پسرش اسماعیل هشت نه ساله است. طوبا در این خانه مرگ ستاره 
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ست  سی قرار میگیرد به د ست دایی اش میبیند. دخترک كه مورد تجاوز قزاقهای رو را به د

ا ابوذر ستاره را در باغچه خانه زیر درخت دایی متعصبش كشته میشود. طوبا به همراه میرز

انار دفن میکنند. او پس از خیانت فریدون، انسانی متوهم و به شدت بدبین میشود و از نظر 

 (192روحی به جایی میرسد كه تنها راه چاره را در جدایی میبیند. )همان: ص

 خانوادۀ مونس و آقای خوانساری-1-4
دختر بزرگش با شههاهزاده حسههام الدین میرزا و  مونس دختر طوبا بود. منظرالسههلطنه

اقدس الملوک با پسر توران السلطنه عروسی كردند. حاال نوبت مونس بود كه پس از شنیدن 

نظر منفی اسههماعیل نسههبت به ازدواج، موافقت خود را برای ازدواج با آقای خوانسههاری كه 

ساله بود اعالم كند. این خانواده نیز از نوع ناقص ا سال به جدایی پنجاه  ست زیرا بعد از دو

ختم میشههود. علت جدایی اختالف سههنی زیاد آنها و نیز بی عالقگی نسههبت به یکدیگر بود. 

ساری را  سماعیل، آقای خوان صال ا سماعیل بود. او به امید و مهمتر از همه عالقۀ مونس به ا

شته بود.  شه كنار گذا سود نبود. واقع بین بود و از »برای همی ست كه این مرد ح ابتدا میدان

 (281)همان: ص« ازدواج بدی كرده است.

 

 خانوادۀ مونس و اسماعیل-1-5
مونس و اسهههماعیل پنهانی با هم ازدواج میکنند. این خانواده از نوع ناقص اسهههت. زیرا 

سماعیل  صدِ علنی كردن ازدواجش را دارد، ا شروع زندگی عادی نیست. هنگامیکه مونس ق

سقط جنین  به زندان میفتد. در همین سوایی اقدام به  ست و از ترس ر زمان مونس باردار ا

میکند و برای همیشههه از مادر شههدن محروم میشههود. پس از این حادثه، مونس تبدیل به 

سماعیل و  ست. پس از آزادی از زندان ا سماعیل نی شق ا شود و دیگر عا سان دیگری می ان

ضای  مونس با طوبا زندگی میکنند و در این زمان خانواده از ست. اما چون اع سترده ا نوع گ

شود. آنها اگرچه مریم دختر محمود بنا را  سوب می سی بهم ندارند، ناقص مح سا خانواده اح

 به فرزندی میگیرند ولی بازهم تغییری در زندگیشان ایجاد نمیشود.

 خانوادۀ الماس خاتون و یاقوت-1-6
از این جهت كه با طوبا زندگی این زوج هدایای توران السهههلطنه به طوبا و میرزا بودند. 

سترده بودند. اما به چند دلیل خانوادۀ ناقص نیز بودند. زن خانه چندان  میکردند، خانوادۀ گ

بادرایت و عاقل نیسههت و مدام مورد تمسههخر همسههرش اسههت. آنها در برابر فرزندانشههان به 

شت و آنها را به  هیچیک از وظایف خود عمل نمیکردند. یاقوت حس پدری به فرزندانش ندا

 (.111علت بی پولی سر خیابان رهایشان كرده بود... )همان: ص 

 خانوادۀ محمود بنا-1-7
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او همسرش را بر اثر بیماری سل از دست داد. دو دختر و یک پسر داشت اما عرق خور 

بود و چندان به وظایف پدری اش عمل نمیکرد. این خانواده ناقص اسهههت. پس از مرگ او 

نش را طوبا و مونس بر عهده میگیرند و با اینکه در تربیت آنها نهایت سهههرپرسهههتی فرزندا

 تالش را میکنند، اما بچه ها به دلیل گذشتۀ بد خود دچار سرنوشت بدی میشوند.

 « سگ و زمستان بلند»بررسی خانواده در رمان -2

 خانوادۀ محمدی-2-1

سته ای و از پدر و مادر و فرزندا ست. اما به این خانواده از نظر ابعاد ه شده ا شکیل  ن ت

دلیل عدم موفقیت در اجرای نقشهههای اسههاسههی، خانوادۀ ناقص محسههوب میشههود. بیماری 

روحی حسهههین پسهههر خانواده و بی بند و باری حوری دختر خانواده سهههبب میشهههود تا 

كاركردهای خانواده به درسههتی صههورت نگیرد. خانمجان مادر خانواده زنی اسههت مطیع و 

مردساالر. مظهر عطوفت و مهر مادری است و زمانیکه حسین زندان بود مطابق میل جامعۀ 

شد بلکه برای اطالع از  ست با سیا ستۀ  مدام اخبار روزنامه و رادیو را دنبال میکرد نه كه دلب

سیار بیمهر میشود. پدر  سبت به پسرش ب وضعیت حسین این كار را میکرد. اما رفته رفته ن

ست به هركاری خانواده نمادی از مرد دیکتاتور  سین د ست. او قلبی مهربان دارد و برای ح ا

سی به زندان  سیا ست بود و به خاطر عقاید  سری وطن پر سین پ شه. ح میزند اما نه همی

افتاد. بعد از زندان به پوچی رسید و به كلی ایمانش را از دست داد. او تقاضای پدر مبنی بر 

ف آنهاست. حسین پس از مدتی تسلیم مرگ كار در ادارۀ ثبت را رد میکند و این آغاز اختال

سركش خود در برابر جامعۀ  سین دنیا را میبیند با روح  شود. حوری كه از دریچۀ دید ح می

مردساالر طغیان میکند اما طغیانش منجر به نابودی خودش میشود. او كه پدر و مادر را در 

میکند. از راه نامشروع مرگ حسین مقصر میداند از آن پس با خاطرات كابوس وار او زندگی 

باردارمیشهههود و تالش میکند تا بچه را حفظ كند اما پس از درگیری با پدر جنین سهههقط 

 میشود و جوانیش را به باد میدهد. 

 

 خانوادۀ افخمی-2-2
خانواده ایست كه به زن و تمامی خواسته هایش به دیدۀ حقارت مینگرد و وظیفۀ زن را 

ن پسههر نوعی ارزش محسههوب میشههود كه خانم افخمی از تنها خدمت به مرد میداند. آورد

سادت میکند. این خانواده از  سادات ح ست. به همین دلیل به خانم بدرال شتنش محروم ا دا

نوع هسههته ایسههت اما چون مادر با رفتار نادرسههت از دخترش انسههان گوشههه گیر و متزلزل 

اش او را سدی بر سر راه  ساخته، از نوع ناقص است. فهیمه كه خیلی زیبارو نیست خانواده

ازدواج خواهرانش میدانند، نماد خواهشهههای زنانه اسههت كه جامعۀ مردسههاالر آن را اجابت 

نمیکند. دیوانه وار عاشق حسین است اما حسین دلباخته مهری است كه در عشقش ناكام 
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مانده اسهت. فهیمه در بیماری حسهین او را پرسهتاری میکند به این امید كه خوب شهود و 

 باهم ازدواج كنند اما با مرگ حسین ناكام میماند.

 خانوادۀ سرهنگ قزوینی-2-3
خانواده ای ناقص و درون تهی اسهههت. مادر و فرزندان از حمایت پدر محروم هسهههتند. 

رفتار وقیح او خیانت به همسههر در حضههور خود اوسههت. عدم وفاداری به خانواده و ازدواج 

تک زدن آنها، خانوده اش را در معرض آسههیب جدی مجدد و بی توجهی به فرزندان بلکه ك

شت. حتی از دادن  سبت به خانواده ندا قرار داده بود. او مردی بددهن بود كه هیچ تعهدی ن

شركت نکرده بود. خانم  سی اش هم  سم عرو جهیزیه به مهری خودداری كرده بود و در مرا

 منی زیسته است. سرهنگ از جمله زنانی است كه در فضایی مسموم از خیانت و ناا

 خانوادۀ شازده-2-4
این خانواده ناقص اسههت. مرد خانواده دچار انحطاط اخالقی اسههت. او الگوی نامناسههبی 

برای پسههرانش اسههت و آنها نیز به تبع از پدر هرزه گری میکنند. مادر خانواده سههرشههار از 

صا ستی ست كه در برابر مردان نهایت ا ست. او نماد زنی ا سترس و نگرانی ا ل را دارد و از ا

 ترس هوودار شدن دخترانی از روستا می آورد تا امیال و هوس مرد را فروبنشاند. 

 

 خانوادۀ عموی بزرگ-2-5

خانواده ای ناقص است زیرا مرد به همسرش خیانت میکند و زنی روسپی را جایگزین او 

 مینماید. زنِ عمو به دلیل خیانت شوهرش از غصه دق میکند. 

 

 ماهرخ دالکخانوادۀ -2-6
ست و پدر خانواده  ست. مادر خانواده كه نان آور بوده مفلوج و درمانده ا خانوادۀ ناقص ا

كاری جز عرق خوردن و تریاک كشیدن نداشته و هیچ گونه تعهدی در برابر زن و فرزندانش 

ندارد. زن در اوج درماندگی غصههۀ فرزندانش را میخورد كه بعد از او بی سههرپرسههت و آواره 

 ند. میگرد

 خانوادۀ بدری-2-7
این خانواده از زن و شههوهر تشههکیل شههده كه مسههتقل و در مکانی جدا از پدر و مادر 

ساده ای دارد و چون تماماً  ست. بدری زندگی  سته ای ا زندگی میکنند. بنابراین خانوادۀ ه

ست كه  ضی زندگی میکند طبیعی ا ست و بدون هیچ اعترا شوهرش ا سته های  سلیم خوا ت

می دارد تا حدی كه حوری از او متنفر اسهههت و رفتار او را رونوشهههتی از رفتار زندگی آرا

 خانمجان میداند. 
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 خانوادۀ مرد مسافر-2-8
ست. مادر در غم  سر بزرگ خانواده ا شدن پ ست و علت آن زندانی  این خانواده ناقص ا

شود. او باید هم پدر  شکالت پدر خانواده چندبرابر می شد و هم فرزند بیمار و در نتیجه م با

 مادر و در نتیجه اثر سوء بر فرزندان دارد زیرا اصلیترین عضو خانواده بیمار است.

 «زنان بدون مردان»بررسی خانواده در داستان -3

 خانوادۀ فائزه-3-1

در این داسههتان بنیان همۀ خانواده ها سههسههت و متزلزل اسههت. فائزه تنها با مادربزرگ 

ناقص اسههت زیرا سههایۀ پدر و مادر بر سههرش نیسههت. او زندگی میکند. زندگی آنها از نوع 

سراسر آلوده به رذایل اخالقی است. با امیرخان رابطه دارد. بعد از ازدواج امیرخان با دختری 

 كم سن و سال، فائزه به او نزدیک میشود و مسبب خیانت امیرخان به همسرش میگردد.

 خانوادۀ مونس-3-2
ما خواهان آزادی و ارزشمندی زن در جامعه است. مونس در خانوادۀ سنتی بزرگ شده ا

سهههاعت چهار »اما جامعه این رفتارها را برنمی تابد. مونس در سهههه بخش روایت میشهههود. 

  «مونس روی بام خانه ایسهههتاده بود و به خیابان نگاه میکرد 1332مرداد  27بعدازظهر روز 

تمام این سهههالها  .کندیمبام به شهههلوغیها نگاه  مونس از پشهههت(  61ص)زنان بدون مردان:

سرت با شود.  الح ست تا بکارتش حفظ  شته و نرفته ا ناگهان خود را  اورفتن از درخت را دا

شت الیاز با شده پس از یک  .بام به زمین پرتاب میکند و میمیرد پ در بخش دوم كه زنده 

میکشد و ماه خیابانگردی به خانه برمیگردد و امیرخان كه به شدت از او عصبانی است او را 

شود و او را  ست كه زنده می سی برادرش امیرخان ا شب عرو در باغچه دفن میکند. بار دیگر 

قا  گاه میکند. پس از آن در راه فرار مورد تعرض قرار میگیرد. فرخ ل باكره نبودن زنش آ از 

 آنها را پناه میدهد. او هیچگاه پایبند خانواده نیست و تا پایان تنها میماند.

 امیرخانخانوادۀ -3-3

او ابتدا با فائزه دوسهت میشهود. اما برای ازدواج او را قبول ندارد و سهراغ دختری میرود 

شته  شروع دا شد. غافل ازینکه آن دختر ارتباط نام سال با سن و  كه پاكدامن و نجیب و كم 

اسهههت. امیرخان به همسهههرش خیانت میکند و طرح رابطه مجدد با فائزه را میریزد و با او 

 کند. این خانواده ناقص است. زیرا همۀ اركانش آلوده به فساد اخالقی هستند.ازدواج می

 خانوادۀ زرین كاله و باغبان مهربان-3-4
زرین كاله در كودكی پدر و مادرش را از دسههت داده اسههت. تا بیسههت و شههش سههالگی 

د و روسپی گری میکند. او پس از مدتی مردان را بی سر میبیند و به بیداری و آگاهی میرس
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توبه مینماید. آنگاه به باغ فرخ لقا میرود و در آنجا با باغبان مهربان ازدواج میکند. خانوادۀ 

 آنها بادوام است زیرا بین آنها همبستگی عمیق عاطفی وجود دارد.

 خانوادۀ فرخ لقا-3-5
شق كس دیگری بودند. به  شان در خیاالت خود عا او با گلچهره زندگی میکرد اما هردو

احساسی نداشتند. این خانواده ناقص و میان تهی است. فرخ لقا كه هیچگاه محبتی یکدیگر 

از همسرش ندیده بود، یک بار كه او را با مهربانی صدا زد، میترسد و برای دفاع از خود او را 

هل میدهد و گلچهره میمیرد. پس از آن  وارد اجتماع میشود و بعد از مدتی با آقای مریخی 

 در كنار او به آرامش میرسد. ازدواج میکند و

 بررسی خانواده در داستان تجربه های آزاد-4
خانواده در این داستان به معنای آن چیزی كه مقبول سنت و جامعۀ ایران است، مطرح 

 نیست و پایه و اساس آن كامال سست و میان تهی است. 

 خانوادۀ راوی-4-1
سنده به چگون ست. نوی ضا با یکدیگر هیچ خانوادۀ راوی )دختر( ناقص ا گی روابط بین اع

شتر وقتش را در  ست. بی سیاری برخوردار ا ست اما این دختر از آزادی ب شاره ای نکرده ا ا

شاره ای به  سیاری دارد. در حالیکه هیچ ا ستان مردش ارتباط ب ست و با دو بیرون از خانه ا

ست و  سنتی نی ست. دختر موافق ازدواج  شده ا روابط خیابانی را برخورد پدر و مادر با او ن

 ترجیح میدهد.

 خانوادۀ صاحبخانۀ هراند و ب-4-2
این خانواده ناقص است و علت آن خیانت زن صاحبخانه به شوهرش و رابطه با مستأجر 

اسههت. وقتی مرد از این رابطۀ كثیف آگاه میشههود، هراند و ب را از خانه بیرون میکند. حتی 

زندگی میکند. اما پس از مدتی به اصهههرار هراند به زنش نیز با آنها میرود و مدتی با هراند 

 خانه برمیگردد و شوهرش او را میپذیرد. پس از آن صاحب پنج شش فرزند میشود.

 بررسی فرهنگ در آثار شهرنوش پارسی پور 

 فرهنگ مادی - 1
پارسهههی پور در آثار خود به انعکاس مسهههائل فرهنگ مادی موجود در جامعه پرداخته 

شدن  سوی نو شانگر تحول تدریجی فرهنگ از كهنگی به  صادیق فرهنگ مادی، ن ست. م ا

 است. 

( 46)تجربه های آزاد: ص« قدیمی میگذشهههت گرامافوندر قهوه خانه یک » اشففیا:-1-1

 تک، پساطور، چاقو، قمه، شمشیر، كارد، خنجرنمیتوانست بگوید هزار بار در ذهن، او را با »
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ست. شت كوبیده ا ( تراكتور، 50( همچنین خاک انداز، جارو )ص184)همان: ص« و حتی م

 ( و...67خیش، گاوآهن )ص

مربوط به اواخر دورۀ قاجار است. ابتدا « ای شبطوبا و معن»آغاز رمان  وسایل نقلیه:-1-2

ستفاده میکردند. هرچه جامعه روبه جلو میرفت،  شکه ا سکه و در سایلی چون گاری، كال از و

شدند.  سایل می ساعت »خودرو، كامیون و اتوبوس جایگزین دیگر و مرد گفت بچه یکی دو 

شب: « متوفیات بودند گاریپیش مرده بود. منتظر  شهر اما عوض ( »55ص)طوبا و معنای 

ماشهههین اتکاء طوبا به ( »129)همان: « در رفت و آمد بود. اتومبیل شهههده بود. تک و توک

بود كه در مقایسه با االغ و اسب و استر به نظر طوبا یک پدیدۀ خارق العاده می آمد  سیمی

 (.161)همان: « و هرگاه این نوع وسیله را میدید به عظمت خداوند درود میفرستاد.

خانه ها در زمان قاجار كاهگلی بودند با اتاقهای زیاد و یک حوض وسط حیاط:  خانه:-1-3

باغ با دیواره های كاهگلی، سبزِ سبز، پشت به ده داده، دركنار رودخانه بود. این سو دیوار »

نداشهههت و رودخانه حریم بود. باغ آلبالو و گیالس بود. خانه نیمه روسهههتایی نیمه شههههری 

 /36 /97 /85( نیز: در )ص 3)همان: ص« ق و یک حوض در جلوی آن...داشههت با سههه اتا

شود: 37 شکوهترین تاالری بود كه »( در دربار قاجار طوبا با خانه های مجلل روبرو می این با

سوی دیگر مبلهای  شته بودند و در  سوی اتاق مخده گذا طوبا به عمرش دیده بود. در یک 

 (97)همان: ص« فرنگی

پور در آثارش به غذاهای بومی مردم ایران مثل آش )سگ و زمستان  پارسی خوراک:-1-4

(، كوفته و كشههک بادمجان)همان: 33( و آبگوشههت )طوبا و معنای شههب، ص 225بلند: ص 

(، خورش بادمجان، ته چین بره، اسالمبولی، لوبیاپلو 373(، جوجه كباب )همان: ص373ص

یی كه از غذاهای غیر بومی و فرنگی ( اشهههاره میکند. تنها جا12-11)زنان بدون مردان، ص

 است.« زنان بدون مردان»سخن گفته در داستان 

شاک:-1-5 شش  پو ستانهایش به نوع پو سطح فرهنگ مردمان دا سی پور با توجه به  پار

چشههمم به خانمجان افتاد كه در لباس زری دوزیش كنار خانم »آنها اشههاره كرده اسههت: 

شسته بود كه كت و دامن  سادات ن مشکی تنش بود و روی یقۀ كتش را منجوق دوزی بدرال

 (96)سگ و زمستان بلند: ص« كرده بود.

لباسها در زمان قاجار حریر همراه با یقه های منجوق دوزی شده و دامنهای زری دوزی 

(. زنان در این دوره 80( و)طوبا و معنای شب: ص 96بوده است. )سگ و زمستان بلند: ص 

ها بودند. اما در دربارهای قاجار كم كم لباسههای فرنگی باب شهده با روبند و چادر در خیابان

( بعد از تغییر حکومت از قاجار به پهلوی شهههیوۀ پوشهههش نیز تغییر 130بود. )همان: ص 

زنان ( »237)همان: ص« امینه خانم میدانست كه باید كاله بخرند. رفتند الله زار...»میکند: 
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شان را روی روسری به سر گذاشته بودند. بسیاری حالت عجیبی داشتند. اغلب كاله شوهران

 (247)همان: ص« پالتوهای مردانه به تن داشتند...

بنابراین تمامی مصهههادیق فرهنگ مادی رفته رفته به روز میشهههدند و با تغییر حکومت 

 خود را هماهنگ و همراه میکردند. 

طی مسیر داستان این است كه شخصیتهای آثار پارسی پور به ویژه زنها در  نکتۀ مهم

ضعیت فعلی و محدودیتهایی كه دارند، در درون خود دچار  سبت به و به آگاهی میرسند و ن

چالش میشهههوند. بدون تردید ابزار انتقال فرهنگ در این آگاهی نقش مهمی دارد. مثالً در 

شب»رمان  ساختن افکار عمومی و باالبردن « طوبا و معنای  شن  روزنامه نقش مهمی در رو

ت دارد. مردم اخبار سهههیاسهههی مشهههروطه را از طریق روزنامه دنبال میکردند. )ص معلوما

ستان بلند، ص 66/67/68/233/316/327 سگ و زم شد 157(. نیز ) (. ابزار دیگری كه با ر

(. 9( )زنان بدون مردان:ص157فرهنگی، رواج پیدا كرد رادیو بود. )سگ و زمستان بلند: ص

ما بود كه در آگاهی مردم بسهههیار نقش داشهههت: مثالً اتفاق مهم دیگر در این زمینه سهههین

اسهههماعیل مریم را هر هفته به سهههینما میبرد و بعد با هم فیلم را تحلیل میکردند. )طوبا و 

 ( 170( )سگ و زمستان بلند: ص27/29( نیز: )زنان بدون مردان: ص242معنای شب: ص

عه اند و به كتاب اهمیت ابزار مهم دیگر كتاب اسههت. در تمام آثار، كسههانیکه اهل مطال

میدهند، در برابر سههنتهای معمول جامعه آن روز شههورش میکنند. مثال طوبا شههخص اول 

سواد دارد و مطالعه میکند. )ص ستان، بر خالف فرهنگ جامعه  ( طوبا كتابهای پدر را 47دا

شت. 55به منزل برد تا بر اطالعات خود بیفزاید.)ص سماعیل فرهنگ باالیی دا ن بینوایا»( ا

( او مریم را 254)ص« را اسههماعیل برای مونس تعریف كرد. و بعد كتابش را به او هدیه داد.

( حسهههین 342به خواندن كتاب تشهههویق میکرد و خودش نیز برای او كتاب میخواند. )ص

ست و این را از مطالعه كتاب گرفته  سی ا سیا ستان بلند،  سگ و زم ستان  شخص اول دا

تابهایش را میگیرد كه پدر از ترس سیاسی بودن آنها را در است. او به محض آزادی سراغ ك

( خانوادۀ حوری برای شهههاهنامه خوانی به خانه عموی بزرگ 35زغالدانی ریخته بود. )ص

به »فرخ لقا اهل علم و دانش اسههت. « زنان بدون مردان»(. در 81/341میرفتند.)همان: ص 

اهل  ب( در تجربه های آزاد 46)ص« كتابفروشی رفت و سفارش پنجاه جلد كتاب شعر داد.

 (36مطالعه است. )ص

 

 فرهنگ غیرمادی )معنوی(-2
آداب و رسهههوم، سهههنتها، اخالقیات، معتقدات، باورها، »فرهنگ غیر مادی مشهههتمل بر 

آموزش و پرورش، به طور كلی سرمایۀ معنوی یک جامعه، جزء فرهنگ معنوی آن به شمار 

 ( 123و نیک خلق: ص)مبانی جامعه شناسی، وثوقی « می آید.
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 ارزشها -2-1
 برخی از ارزشهایی كه در داستانها به چشم میخورد عبارتند از: 

 (.22-21)طوبا و معنای شب، ص  از خودگذشتگی طوبا برای مادر در امر ازدواج

 (320همدلی و همدردی طوبا نسبت به فرزندان محمود بنا )همان: ص

یتیم نوازی طوبا. او با اینکه خود پیر و درمانده شههده بود اما كریم پسههر كوچک محمود 

 ( 321بنا را به سرپرستی میگیرد و بسیار او را مینوازد. )همان: ص

خدمت به والدین ارزش واالی دیگری اسههت كه در آثار پارسههی پور توصههیف میشههود. 

 (218دازد.)همان:صاسماعیل همسر مونس خودش به مراقبت از مادر میپر

 (. 4دلرحم و دلسوز بودنِ مهدخت. )زنان بدون مردان، ص 

مریخی به مجلس رفت و فرخ لقا به كار »شهههخصهههیت فرخ لقا یاریگر بینوایان اسهههت. 

قا رئیس افتخاری  مدال گرفت و فرخ ل یان همت گماشهههت. مریخی  دسهههتگیری از بینوا

شد. شگاه  صیحت كردن ار56)همان: ص « پرور ستانها ( پند و ن زش اخالقی دیگری در دا

ستان  سگ و زم سیاوش خواهرش را به نجابت پند میداد. ) ست.  شتن از بدی ا برای بازدا

 (194بلند: ص

  ضدّ ارزشها: -2-2

نقطۀ مقابل ارزشههها، رفتارهای ضههد ارزشههی اسههت كه در آثار پارسههی پور فراوان دیده 

 میشود. 

ضاوت بیجا و تهمت زدن سبت طوبا به مونس كه از  ق ست. بدبینی او ن شوهرش باردار ا

نسههبت به مریم  سففوء ن( 343به اسههماعیل و رابطه اش با دخترخوانده اش )همان: ص

( تهمت دزدی به كمال توسط طوبا 375زمانیکه وارد حیاط میشود و باردار است.)همان: ص

فائزه توسهههط پروین )زنان بدون مردان: ص382)همان:  به  و ( نیز: بیمعرفتی 12( تهمت 

، سگ و 400(، بی حرمتی )همان: ص 348/326/365قدرنشناسی )طوبا و معنای شب: ص 

 ( 97/202/221/299زمستان بلند: ص

مهمترین انحطاط اخالقی كه آثار پارسی پور بر مدار آن میچرخد، خیانت است. در همه 

طوبا و داسههتانها با این امر مواجه هسههتیم. شههاهزاده فریدون میرزا به طوبا خیانت میکند)

شب: ص ستان بلند: ص 84معنای  سگ و زم (. انتقام 22(، )زنان بدون مردان: ص99( نیز:)

نای شهههب: ص با و مع ند: 175)طو تان بل خالف )سهههگ و زمسههه با جنس م باط  (. ارت

( دوستی های خیابانی 32( تن فروشی )زنان بدون مردان: ص177/180/240/253/254ص

های آزاد: ص به  نان20)تجر ( برگزاری مراسهههم 34بدون مردان: ص ( تعرض جنسهههی )ز

( مصهههرف مشهههروبات الکلی )همان: 132/144/387مسهههتهجن )طوبا و معنای شهههب: ص

( اسهههتعمال 46/85()سهههگ و زمسهههتان بلند: ص11/12( )زنان بدون مردان: ص133/311
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( 76/72/144/178( )سهههگ و زمسهههتان بلند: ص 281دخانیات )طوبا و معنای شهههب: ص

 (11)تجربه های آزاد: ص

 

 فرهنگ عامه -1-3
آنچه از فرهنگ عامه در آثار پارسی پور نمایان است، نشانگر تالش شخصیتهای داستان 

برای پیکار با سرنوشت محتوم است. زن با تمام وجود همۀ راهها را می آزماید. روزۀ سکوت 

اما میگیرد، نذر میکند، به باورهای خرافی متوسههل میشههود تا مگر از بار اندوه خود بکاهد. 

وقتی راهها را بسههته میبیند، طغیان میکند. طغیانی كه بازهم به خود او آسههیب میزند. در 

سیدن به آرزویی نذر میکنند. )زنان  صیبتی و یا برای ر ستانها زنان برای رهایی از م همۀ دا

 (82/172/15/160( نیز: )سگ و زمستان بلند: ص21بدون مردان:ص

به كار و یا نهی از كاری كاربرد داشههته اسههت. اسههتفاده از ضههرب المثل برای تشههویق 

جد حرام اسههههت.» به مسههه نه رواسههههت  خا به  كه  مان: « چراغی  ( نیز: ص 60/65)ه

(، )زنان بدون 16/19/49/51/169/246. )سههگ و زمسههتان بلند: ص68/77/87/258/287

 (.6/46( )تجربه های آزاد:ص9/13/25/39مردان: ص

سخیر روح ت سط اجنه: )زنان بدون مردان: صاعتقاد به باورهایی نظیر ت سگ و 32و ( )

ستان بلند: ص شب: ص 175-174زم ستان 352( )طوبا و معنای  سگ و زم (، آیینه بینی )

(، سهههر كتاب باز كردن )همان: 21(، طلسهههم و جادو )زنان بدون مردان: ص283بلند: ص

شانگر فضایی پر از خفقان و ترس و ظلم و س39(، چهل قفل كردن )همان: ص21ص تم ( ن

اسههت كه هریک از شههخصههیتها برای رهایی از آن، متوسههل به این باورهای خرافی و قومی 

میشوند. نکتۀ مهم دیگر در ارتباط با فرهنگ، تقابل جهان سنتی در برخورد با تجدد است. 

 همۀ شخصیتها در طول داستان با این چالش مواجه هستند. 

 بررسی مذهب در آثار شهرنوش پارسی پور

ست. از پایه های مهم مذهب نقش مذهب  به عنوان عامل مؤثر در زندگی افراد، بیرنگ ا

ست. اما اعتقاد به باورهای مذهبی همچون  شده ا شاره  تنها به نماز خواندن و قرائت قرآن ا

سل به این باورها و  شود. تو ستانها به وفور دیده می ستن و ... در دا ذكر گفتن، حرز و دعا ب

مذهب و دینداری راهیست كه شخصیتهای داستانها برای اقناع جایگزین كردن آن با اصل 

روح متالطم خود، برمیگزینند. افراد آگاهی از دین ندارند و فقط ظاهرش را آن هم به شکل 

ضاوت و محکوم كردن دیگران  سیله ای برای ق خرافی حفظ میکردند و بدتر اینکه مذهب و

ب در آثار پارسی پور، راهگشای هیچکس بود. طوبا نمونۀ چنین شخصیتی بود. در واقع مذه

 نبود و حتی آنها را به بن بست میرساند. 
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شب»در رمان نماز: -1 ست و آموزش طوبا نماز  «طوبا و معنای  صیتها به خوا شخ برخی از 

میخواندند؛ اما به محض رسیدن به بلوغ و تشخیص خوب از بد، مذهب را كنار میگذاشتند. 

سماعیل كم كم نماز را كنا» شته بود.ا ( گاهی نماز را برای رهایی از ترس 235)ص « ر گذا

زن نماز میخواند. »میخواندند. مونس بعد از سهههقط جنین برای آرامش خود نماز میخواند: 

سگ و زمستان »( در رمان 271-269)ص « آنقدر نماز میخواند تا سر سجاده بیهوش شود.

سهت. پیرها میخواندند آنهم به صهورت هیچ اشهاره ای به نماز خواندن جوانها نشهده ا« بلند

صب. در  شکه مذهب و متع سر دیدن مردها در « زنان بدون مردان»خ زرین كاله بعد از بی 

 (33درونش تحول ایجاد میشود و نماز میخواند. )ص

ادیب به طوبا قرآن خواندن یاد میداد و به او وعدۀ پاداش میداد. )طوبا و  قرائت قرآن:-2

 (19معنای شب: ص

ستان بلند»در  شده « سگ و زم شاره  سط عمقزی ا فقط دوبار به قرآن و آموزش آن تو

 (43/218است.)ص

صههرفاً راهی برای رسههیدن به آرامش بوده اسههت و نه انجام  ذكر و دعا در گفتگوها:-3

( اهلل اكبر 56وظایف مذهبی. نمونه ذكر و دعا در داستانها: صلوات )سگ و زمستان بلند: ص

 ( و...88( یا زینب )همان: ص217/218( الاله اال اهلل )همان: 122ان: و استغفراهلل )هم

ست اما نه به علت  حفظ حجاب:-4 ستانها آمده ا سر كردن در دا صورت چادر  حجاب به 

مذهب، بلکه از رسومات متداول زمان قاجار بوده است. نویسنده خود با حجاب مخالف بوده 

شته ا ست و باعث عفت و و در آثارش به آن دید تحقیرآمیز دا ست. از نظر او چادر ارزش نی

پاكدامنی زن نمیشود. در كل باید گفت تا استقرار قاجار پوشش زنان روبند و چادر است اما 

 با تغییر حکومت چادر و روسری از سر زنها برداشته میشود. 

 بررسی سیاست در آثار شهرنوش پارسی پور

ضاع  سی پور بازتاب دهندۀ او ستانهای پار سالهای دا سی  ست.  1357تا  1332سیا ا

 اوضاع اجتماعی دورۀ قاجار و پس از آن، دورۀ پهلوی جلوۀ بارزی در داستانها دارند.

سالمی « طوبا و معنای شب»در رمان  شروطه تا انقالب ا به تحوالت تاریخی جامعه از م

سلها، بحران انتقال تم 1357 شته از تعارض ن ست. در این رمان گذ شده ا دن، بن پرداخته 

بسههت مبارزه، شههکسههت انقالب مشههروطه و انقالب ملی كه مهمترین مسههائل جامعه بودند، 

 مطرح میشود. 

اوضاع نامساعد دوران قاجار: حضور نیروهای انگلیسی در كشور باعث میشد تا به مردم 

هرگونه اهانتی روا دارند بدون هیچ مؤاخذه. مرد انگلیسی كه اسبش در برابر ادیب رم كرده 

( شرایط اجتماعی و روانی هرگز خوب نبود. 5د سیلی محکمی به صورت ادیب میزند )صبو

( ناامنی به 30طوبا در قبرستان مورد آزار و اذیت قرار مردان مست قرار میگیرد. )همان: ص
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حدّی شههایع بود كه افراد مرتکب هرگونه جنایتی میشههدند بدون اینکه بازخواسههت شههوند. 

ش را با بیرحمی میکشهههد و او را در باغچه دفن میکند بدون اینکه میرزا ابوذر خواهرزاده ا

سی بفهمد. )همان: ص شکالت دامن میزد و قحطی 245ك ( جنگ جهانی اول به همۀ این م

«  بیرون از خانه قحطی و وبا بیداد میکرد.»و بال و گرسهههنگی را بر سهههر مردم آوار میکرد. 

اعالم شده بود كامال در متن داستان  ( حکومت نظامی كه برای كنترل اوضاع25)همان: ص

 (95مشخص است. )همان: ص

غوغای مشههروطیت آرامش را از مردم سههلب كرده بود. وقتی پادشههاهان قاجار مجلس 

شد. )همان: ص سیار وخیم  ضاع ب ستند او شروطه را به توپ ب ( حوادث 22/23 /93/109م

 1299اسهههفند  3كودتای دیگری كه نویسهههنده به آنها میپردازد، عبارتند از: اشهههاره به 

( جنگ داخلی روسیه 12/13( جنگ هرات )ص178/292-177( حادثۀ تبریز )ص 173)ص

( 358( جنگ الجزایر )ص 116/117( جنگ جهانی اول )ص121/120/124/125/283)ص

عالیت حزب كمونیسهههت 227/228حکومت رضهههاشهههاه و آوردن ثبات و آرامش )ص ( ف

( حزب توده 287یران و حضههور متفقین )ص( خروج رضههاشههاه از ا228/255/259/277)ص

 (.301( جبهۀ ملی )ص366/373/374)ص

كامالً محتوای سیاسی دارد. زمینۀ تاریخی آن فضای دهۀ « سگ و زمستان بلند»رمان 

مرداد است. حسین قهرمان داستان ظاهرا سیاسی و عضو 28پنجاه  و سالهای بعد از وقایع  

ت حاكم به زندان میرود. در زندان با دوسههتانش نیز حزب توده اسههت و در پی مبارزه با قدر

شود. )ص سیرش از آنان جدا می شکل و م سی 63دچار م سیا ستان بحثهای  ( در طول دا

جریان دارد و در بخش اول داسهههتان بسهههامد لغات زندان و شهههکنجه بسهههیار باال اسهههت. 

در ( میزان سههركوب حزب توده توسههط رژیم پهلوی خشههن و انواع آن 47/49/51/52)ص

ستان توصیف شده است. )ص  ( برچسب و انگ زدن به عوامل حزب توده 114/55-111دا

( بازرسهههی منازل 50/51( توهین به خانواده های زندانیان توسهههط مردم )ص80/81)ص

( انزوای 13( بهم ریختگی روح و روان خانوادۀ حسین پس از زندانی شدن او )ص35/80)ص

سین پس از زندان )ص سین )ص( حس 84اجتماعی ح ستی ح ( نمونه هایی از 16وطن دو

 تجلی سیاست در این داستان است.

نویسههنده به سههرخوردگی مردم از تحوالت اجتماعی، « زنان بدون مردان»در داسههتان 

سبات قدرت  ساله و تأثیر آن بر منا شت  شاكش كودتا، انقالب و جنگ ه ناامنی جامعه در ك

 25(، كودتای 30هشهههت سهههاله )صجنگ و سهههاختار روابط در جامعه پرداخته اسهههت. 

( 16-14مرداد )ص 28( سههركوب شههدید پهلوی بعد از كودتای 7/8/9/14)ص 1332مرداد

ضاع. (15حکومت نظامی پهلوی بعد از كودتا )همان: ص شک او سامان و  بدون  سی ناب سیا

  هرج و مرج موجود در جامعه، افکار، اعمال و گفتار شخصیتها را تحت تأثیر قرار داده است.



 69/ و جامعه شناسی آثار داستانی شهرنوش پارسی پوربررسی سبک فکری 

 نتیجه گیری
از آنجا كه آثار ادبی خلق شده تحت تأثیر تحوالت سیاسی و اجتماعی تولید میشوند و 

از سهههوی دیگر همین آثار میتوانند بر جامعه و تحوالت اجتماعی تأثیرگذار باشهههند، رابطۀ 

دوسویه بین آنها برقرار است. برآیند پژوهش حاضر در چهار حوزۀ مورد بررسی، به قرار زیر 

 است:

خانواده: در آثار پارسی پور خانواده، مهمترین سنگ بنای جامعه، بسیار سست و متزلزل . 1

توصیف شده است. خانواده ها مردساالر هستند و برای زن ارزشی قائل نیستند. زنان داستان 

اكثراً مورد خیانت و بی مهری واقع میشوند. شخصیتهای داستانی به علت شرایط بد خانوادگی 

ادند و بدون هیچ امید و هدفی در فضای داستان پرسه میزنند. هیچیک از نقشهای بسیار ناش

زن و شوهری و پدر و مادری و فرزندی به خوبی ایفا نمیشود. وفاداری اعضای خانواده نسبت 

 به یکدیگر در داستانها بسیار كم است و گویی هیچ تعهدی نسبت به هم ندارند.

ی گذار از سنت به مدرنیته مواجه میشویم. در تصاویر فرهنگ: در زمینۀ فرهنگ با نوع. 2

مربوط به دوران قاجار همه چیز سنتی است. اما با تعویض حکومت، فرهنگ هم بروز میشود. 

پوشاک و خوراک و مسکن نیز از این مقوله مستثنی نیستند. در بخش فرهنگ عامه نویسنده 

آنهاست، به تصویر میکشد. نکتۀ مهم اعتقادات خرافی شخصیتها را كه نشان از عقب ماندگی 

اینکه جدال سنت و تجدد، زنان را نسبت به وضعیت اسفناک خود آگاه میسازد تا برای رهایی 

 خود تالش كنند. 

مذهب: در آثار داستانی مذهب بسیار كمرنگ است و به صورت یک عنصر بیمعنا جلوه . 3

میکند. مذهب فقط در اختیار افراد مسن است كه به صورت باورهای خرافی از آن پیروی 

میکنند. گاهی مذهب دستاویزی برای محکوم كردن و تهمت زدن به دیگران و خوب دیدِن 

دی تمسخرآمیز نگریسته و آن را عاملی دست و پاگیر خود است. نویسنده به حجاب با دی

 جلوه داده است. 

سیاست: آثار پارسی پور سیاست محور است و نویسنده در آن راویِ صرفِ حوادث نیست . 4

طوبا و معنای »بلکه به طور ضمنی از عملکرد احزاب و سیاستمداران سخن میگوید. رمان 

سیاسی هستند كه خواننده را با اوضاع نابسامان آثاری كامال « سگ و زمستان بلند»و « شب

اواخر دوره قاجار آشنا میسازد. نویسنده همچنین شرایط ایران را در زمان پهلوی و جنبشهای 

اعتراضی را به خوبی به تصویر كشیده است. واضح است كه جامعه ای با شرایط فوق، سرشار 

 از نومیدی، یأس و ترس و وحشت است. 

پور سخنگوی مردم و ندای آزادی خواهی زنانی است كه سالها مورد  بنابراین پارسی

تبعیض و خشونت واقع شدند و میخواهند با طغیان علیه قوانین موجود به هویت واقعی و 

 انسانی خویش دست یابند.
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