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 چكیده

کند، به می یای که در آن زندگاجتماعی است که در آن نويسنده تحت تأثیر ساختار جامعه یرمان پريچهررمان 

بسیاری از  در اين رمان، پورمؤدب م. توان به نظاره نشست.می پردازد که در آن تصوير اجتماع را می خلق اثری

به عنوان يک پديده و معض  مهم « اعتیاد» مشکالت زندگی در عصر حاضر را در قال  داستان به تصوير می کشد.

حال . ها حضور دارددر بسیاری از رماناست، ثر ؤمبسیاری از واقعیت های تلخ جامعه  یریگاجتماعی که در شک 

شناسی جامعه ۀگونه آثار به صورت علمی مورد توجه و کاوش قرار گرفته است و اين مهم بر عهدآنکه کمتر در اين

لی و واقعیات موجود در جامعه را در جهان تخی ،و پیوندهای میان  جامعه و ادبیاتادبیات است که با کشف روابط 

شناسی با رويکرد جامعه پريچهردر رمان  شوم ۀدر اين جستار، بازتاب اين پديد .ازکاوی کندهنری آثار ادبی ب

نتايج تحقیق بیانگر آن است که بسیاری از عواملی که  شود وتحلیلی بررسی می -محتوای اثر ادبی به شیوه توصیفی

همچنین عوارضی که به و  نندکمواد مخدر و اعتیاد مطرح میکارشناسان به عنوان عل  روی آوردن به مصرف 

 ، در اين رمان قاب  مشاهده است.کنندعواق  اين امر از آن ياد میعنوان 
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 مقدمه

هنر و جامعه پیوسته بر روی هم تأثیر متقاب  

ادبیات نیز به عنوان هنر از اين قاعده اند و داشته

 مان به عنوان يک نوع ادبی،ر کند.تبعیت می

از  نسبت به ساير هنرها از لحاظ محتوا و شک 

ری تأثیر ـتهای اجتماعی به طور مستقیمپديده

ادبیات به  ( اصوال1ً: 1225 )زرافا، پذيرد.می

ای ذاتاً پديده -يعنی زبان -واسطۀ ماده اصلی آن 

تماعی است و اينکه آيا بايد به ادبیات به عنوان اج

ای که اثر دهندۀ تصوير واقعی از جامعهانعکاس

پرسش  .نگاه کنیم يا خیر ،آيددر آن به وجود می

شناسی های جامعهاصلی و اولیه در پژوهش

 در( 00: 1251 )عسگری حسنکلو، ادبیات است.

رمان، طبقات واقعی جامعه را در  ۀنويسند واقع،

ساختار رمان  ،بنابراين. کنداثر خود گزارش می

: 1255 يابد. )تسلیمی،با ساختار جامعه پیوند می

112) 

تواند از محیط ادبی نمی د استـستوده معتق

ها ذوق ،افکار ی برکنار بماند.ـمحیط اجتماع تأثیر

 ۀرابطاع اجتماعی است و ـتابع اوض ها،و انديشه

اش، نقشی هـامعـط و جـبا محی نويسنده و شاعر

کند، مشخص ه ادبیات در جامعه ايفا میـرا ک

شفیعی کدکنی نیز  (21: 1215 )ستوده، سازد.می

متن ادبی با شرايط فرهنگی و  ۀلۀ رابطئبر مس

گذارد و تالش اجتماعی عصر مؤلف صحه می

مطالعات اجتماعی آثار  ۀکسانی را که در حوز

 )شفیعی کدکنی، ستايد.میرا کنند ی فعالیت میادب

1215 :11 ) 

-تواند در فضای رمانيکی از مسائلی که می

های اجتماعی، به عنوان آثاری که مشکالت 

کنند، مورد توجه و بررسی جامعه را منعکس می

 ،پريچهردر رمان  است. «اعتیاد»قرار گیرد، مسئلۀ 

وجود  های مختلفیپور، شخصیتمؤدب نوشته م.

دارند که به انحای مختلف کم و بیش درگیر 

اعتیادند و رمان بازتابی از واقعیات موجود  ۀلئمس

دهد. پدر پريچهر که معتاد در جامعه را نشان می

اش را به عقد معتاد ديگری در ساله 1است، دختر 

ساله زير دست شوهر  1آورد. پريچهر می

ادی های زيگذارند و مصیبتمعتادش روزگار می

های مهم رمان، ديگر شخصیت شود.را متحم  می

کشند. نیز مرت  سیگار می« هومن»و « فرهاد»مث  

، دخترخالۀ فرهاد حشیش و هروئین «شهره»

کند و خود پريچهر که شخصیت مصرف می

اصلی داستان است، عالوه بر سیگار، ناخواسته به 

 کند. ترياک اعتیاد پیدا می

ری بر خالصه پس از گذ در اين مقاله،

اد، عل  و عواق  اين بالی ـله اعتیئـمس ،رمان

ررسی ـاعی بـان اجتمـن رمـسوز، در ايخانمان

 گردد.می

 

 چارچوب نظري

شناسی ادبیات، از به طور کلی در مطالعات جامعه

توان نام برد. نخست بی سه رويکرد عمده می

توجه به محتوای آثار ادبی به ادبیات به عنوان 

اسکارپیت و همکاران  نگرد.اقتصادی می ایپديده

-جامعه یديگر ند.هست او، سردمداران اين طريق

ها در مايهشناسی محتواست که با استخراج درون

های ادبی به عنوان اسنادی اجتماعی، تلییر کتاب

در رويکرد  کند.و تحوالت جوامع را بررسی می

گلدمن،  سوم، نظريات کسانی چون لوکاچ،
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شود که آنان با ارتباط باختین و ديگران مطرح می

های موجود در آثار ادبی به بینیدادن میان جهان

میان ساختارهای ادبی ها و طبقات اجتماعی، گروه

 سازند.و اجتماعی ارتباطی متقاب  برقرار می

 (23: 1251 )عسکری حسنکلو،

شناسی هـاس جامعـراسـژوهش، بـن پـاي

محتوای اثر ادبی، به بررسی بازتاب يکی از 

معضالت مهم اجتماعی عصر حاضر در رمان 

ری ـهان»ردازد. ـپمی رـپريچه ۀدـرخواننـپ

ين ديد، آثار ادبی را بررسی ، با ا«انسکیـزاالم

له اساسی آن است که ئمس کند. او معتقد استمی

در ابتدا دريابیم چه چیزی برای خواندن به 

شود و چه محتوايی به آنان خوانندگان عرضه می

تحقیق در محتوای  زاالمانسکی گردد.منتق  می

ترين ترين و ضروریهای ادبی را عاج کتاب

)زاالمانسکی،  داند.یات میشناسی ادبجامعه ۀوظیف

شناسی در اين شیوه، محقق جامعه (212: 1251

شده در آثار ادبی مطرح ۀمايادبی، به درون

ای برای بررسی میزان انعکاس همچون وسیله

تلییر و تحوالت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی 

: 1251)عسکری حسنکلو،  کند.جامعه توجه می

ات، اين در ادبی»نويسد: راودراد می (01

درخشد و به نظر محتواست که قب  از هر چیز می

های هنر اين آيد در حالی که در ساير شاخهمی

. «آيدسبک است که ابتدا و بالفاصله به صحنه می

هدف زاالمانسکی آن است  (21: 1253 )راودراد،

برداری از محتوای آثار و بررسی و که با صورت

مکن را ترين مصالگ مکام  بندی آنها،رده

او بر اين باور است با کنکاش در  گردآوری کند.

توان دريافت های نويسندگان میمحتوای نوشته

 اند و چهکه مسائ  دوران ما چگونه طرح شده

در بسیاری »نويسد: اند. وی میهايی يافتهح راه

از موارد، کتاب به راستی عام  شناخت است و 

تواند درست نیست ادعا شود که نويسنده نمی

نگار يا مورخ، اطالعات ارزشمندی مانند روزنامه

دهد استعداد نويسنده به او امکان می عرضه کند.

ای را توصیف که حال و هوای رويداد يا دوره

که از عینیت سرد و  کند و واقعیتی را دريابد

 بنابراين، گريزد.های خبری میسطحی گزارش

ز اما ا اطالعات، هدف اساسی ادبیات نیست؛

: 1251 )زاالمانسکی، «کارکردهای مهم آن است.

-جامعه که توان گفتمی ،بنابراين (211-210

شناسی محتوا، به آثار ادبی به عنوان سندی 

در اين میان، هرچه ساختار اثر  نگرد.اجتماعی می

 ۀتر و وجه اجتماعی آن آشکارتر باشد، نتیجساده

 د.شوتر حاص  میشناختی آن سريعجامعه

زاالمانسکی از  (01: 1251 ری حسنکلو،)عسک

به  آورد.سخن به میان می «شناسی انواعجامعه»

گفته او از آنجا که فضای فکری و عقیدتی در 

انواع مختلف ادبی با يکديگر تفاوت دارد و هر 

ای معین لهئنوع، پاسخ خاص خود را برای مس

 دهد، لذا بر حس  آنکه با رمان،ارائه می

ها عر سر و کار داشته باشیم، پاسخنمايشنامه يا ش

 (212: 1251 )زاالمانسکی، متفاوت خواهند بود.

 

 روش پژوهش

و تحلیلی  -روش تحقیق در اين مقاله توصیفی

بدين ترتی  که  شناسی محتواست.براساس جامعه

استخراج مطال  مربوط به  دقیق رمان و ۀبا مطالع

دی ـبنهـاين موارد دست اعتیاد از نظر محتوايی،
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های معتبری که در شود و با مراجعه به کتابمی

  ـتحلی ده،شمواد مخدر و اعتیاد تألیف  ـۀزمین

 گردد.می

 

 پیشینه تحقیق

-های مطرحشناسی ادبیات و نظريهدرباره جامعه

هايی صورت گرفته در اين زمینه، پژوهش شده

عسکری حسنکلو در مجله ادب  :از جمله. است

های نقـد هـنظري رـسی»، (1251) یـپژوه

اين  را بررسی کرده است. «شناسی ادبیاتجـامعه

ها مورد تحقیق ها در برخی رمان و داستاننظريه

اند. هادوی و تسلیمی، و بازکاوی قرار گرفته

ساس آقای صادق هدايت را براداستان حاجی

اند که در مجله نظريه بازتاب واقعیت تحلی  کرده

 .ده استشچاپ  جامعه شناسی هنر و ادبیات

خانه میثم زارع و جهانگیر صفری، داستان اجاره

شناسی بزرگ علوی را بر مبنای نظريه جامعه

اند که مجله مطالعات داستانی محتوا بررسی کرده

اما است. به چاپ رسانده 1213آن رادر سال 

شناسی مورد از منظر جامعه پريچهر تاکنون رمان

 توجه قرار نگرفته است.

 

 ویسندهمعرفی ن

است. اولین کتابش  ش1221پور متولد م. مؤدب

ها چاپ شد و تاکنون ده 1215در سال  پريچهر

-بار تجديد چاپ شده است. از ديگر آثار او می

و  رکسانا، شیرين، يلدا، ياسمینهای توان به رمان

پور، پای درد دل دختران دبؤاشاره کرد. م گندم

ان نشیند و داستو پسران شکست خورده می

پسند در قال  زندگی آنها را به سبک سنتی عامه

ژوه، ـپهـور و بـرپـ)امی .دـکنیـو مـازگـان بـرم

35/3/1252: hamshahrionline.ir ) 

 

 پریچهرخالصۀ رمان 

فرهاد و هومن که بعد از اتمام تحصیلشان به 

چند روز به حرم  اند، بعد ازکشور برگشته

روند تا هم زيارت حضرت عبدالعظیم حسنی می

کنند و هم به خاک مادربزرگ هومن سری بزنند. 

فروشی بینند که دسترزنی را میـا پیـدر آنج

کند. فرهاد تماي  دارد به آن پیرزن کمک کند، می

شود؛ آن پیرزن اما مناعت طبع پیرزن مانع می

با فرهاد و هومن، است. بعد از آشنايی « پريچهر»

ای که از سوی اين دو هـ  عالقـه دلیـآن زن ب

اش را برايشان تعريف بیند، داستان زندگیمی

ای ثروتمند متولد شده او در خانواده .کندیـم

های بانفوذی بوده است. پدرش جزو شخصیت

پريچهر،  که به دربار هم رفت و آمد داشته است.

هد و پدر او دمادرش را در کودکی از دست می

زن  )مادر پريچهر( بعد از فرار کردن همسر اولش

کند که البته چندی بعد از او نیز ديگری اختیار می

شود و بعدها به مصرف مواد مخدر روی جدا می

شود، پريچهر را آورد و وقتی کامالً معتاد میمی

ساله است، به ازدواج مردی که از  1که دختری 

آورد. شوهر پريچهر میتر است دراو بسیار بزرگ

باشد، کسی است که برای پدر « فرج اهلل خان»که 

کند. پريچهر در خانۀ تهیه می پريچهر مواد مخدر

اهلل کشد. فرجهای زيادی میاهلل خان، سختیفرج

برای اينکه هزينه خريد مواد را تأمین کند، 

ها نشست و کند تا با غريبهپريچهر را مجبور می

ه آنها ترياک بدهد. کمی بعد، برخاست کند و ب

http://www.hamshahrionline.ir/
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اهلل شود و فرجن هم بدتر میـاع از ايـاوض

ه برقراری روابط نامشروع با پريچهر را مجبور ب

اش رفت و کند که به خانهکنندگانی میمصرف

کند، اما کنند. پريچهر بسیار مقاومت میآمد می

شود به مجبور می اهلل خانهای فرجبا خشونت

د. بعد از مدتی، ماجرا به گوش خواستۀ او تن ده

رسد و او دخترش را به خانۀ پدر پريچهر می

گرداند. وقتی پريچهر به خانۀ پدری خود برمی

شود که ناخواسته معتاد گردد، متوجه میبرمی

شده است. ماجرا را برای يکی از مستخدمان خانۀ 

شود کند و به کمک او موفق میپدری تعريف می

د. چندی بعد، پدر پريچهر ـرک کنـترياک را ت

میرد و با مرگ او و از دست رفتن ثروت می

خانوادگی، پريچهر که از خانۀ شوهر دوم هم 

زند ده است، به کارهای مختلفی دست میرانده ش

فروشی در کنار حرم و باالخره سر از دست

آورد. داستان پريچهر با عبدالعظیم حسنی درمی

کشور آغاز  برگشت فرهاد و هومن از خارج از

رسد که فرهاد شود و در حالی به اتمام میمی

ه از پريچهر به يادگار گرفته ـری را کـتصاوي

در دست دارد و سر خاک فرگ  )نامزد  است،

نشسته است و به مرگ پريچهر و فرگ   خود(

 انديشد.می

 

 پریچهربررسی اعتیاد در رمان 

 علل روي آوردن به مواد م در .1

مختلفی را برای اعتیاد ذکر  نظران، عل صاح 

توان به طور کلی به سه اند که آنها را میکرده

خانوادگی و اجتماعی تقسیم  دسته عوام  فردی،

برخی  (30-02: 1253)شورای نويسندگان،  کرد.

از اين عوام  با مشارکت عوام  ديگر و حتی 

تحت تأثیر آنها، در روی آوردن افراد به اعتیاد و 

دخالت دارند و برخی ديگر  مصرف مواد مخدر

در ذي ،  گردند.به تنهايی اين امر را موج  می

مصاديق  پريچهربرخی عوام  فردی که در رمان 

 :گرددد، بررسی میشوآن مشاهده می

 

 عوامل فردي. 1-1

 هاي عصبیناراحتی. 1-1-1

وضعیت روانی فرد، عام  مهمی در روی آوردن 

ها، میها و ناکابه اعتیاد است. محرومیت

های طور عقدهفشارهای روانی ايجادشده و همین

تواند فرد را به دنبال پناهگاهی سرکوب شده، می

برای تسکین آالم خود بکشاند. امروزه ارتباط 

های روانی و اعتیاد مشخص میان برخی بیماری

شده است. به طور مثال فردی که از بیماری 

ر برد يا شخصی که رفتاافسردگی شديد رنج می

ضد اجتماعی دارد، در معرض خطر اعتیاد است. 

روحی منجر  -عدم توجه به رفع فشارهای عصبی

به انباشته شدن احساس اضطراب و نگرانی 

 ۀشود. با بروز اين حالت، زمیندائمی در فرد می

-استفاده از مواد اعتیادآور برای فرد به وجود می

: 1251 آيد و اين يعنی شروع اعتیاد. )پورانتظاری،

( آتشین اکثر معتادان را اشخاصی مضطرب و 35

 (2/32: 1255 )آتشین، داند.گیر میبهانه

درصد از معتادان  55»نويسد: آلن کوهن می

قب  از آنکه سراغ مواد مخدر رفته و حتی قب  از 

 طعم آنها را چشیده باشند، معموالًآنکه اولین بار 

 های عصبی يا روانی مبتال هستند وبه ناراحتی

همین اختالالت عصبی و روانی آنها را به سوی 
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توان داشت که کشاند. ترديدی نمیمواد مخدر می

ريشۀ اعتیاد اين گروه عدم تعادل روانی و عصبی 

در رمان مورد بح ،  (151: 1212 )کوهن، .«است

های مطرح و معتاد، پدر پريچهر يکی از شخصیت

 عاطفه است.یـن و بـاست. او شخصی خش

ای پريچهر درباره پدرش، از عدم تعادل هگفته

شالق و صدای » کند:روانی وی حکايت می

کوبیدن دسته شالق به چکمه، عالمت اومدن 

. «پدرم بود و زنگ خطری برای اه  خونه!

دونم اصالً در دلش نمی» (53: 1250پور، )مؤدب

ای بود يا نه! خیلی به اين موضوع فکر عاطفه

باالخره  بود. کردم که اين چه جور آدمی

حتی هنگامی  پدر پريچهر (50 )همان:. «نفهمیدم

شود بسیار که پسرش در استخر خانه غرق می

خونسرد است و عزاداری را در اين خصوص 

و زمانی که پشت  (52 کند )همان:قدغن می

انگاری يکی از خدمتکاران اسبش به سب  سه 

شود، شخص خاطی در برداشتن زين زخمی می

( او کسی 53 )همان:. زندمرگ شالق میرا تا حد 

را که در نظافت استخر کوتاهی کرده و تمام 

کند های درخت را جمع نکرده، مجبور میبرگ

 (222 ها را بخورد! )همان:برگ

بینیم های ديگر رمان نیز، میدر قسمت

فرهاد  های ديگر از جمله خود پريچهر،شخصیت

ريزد، و هومن هنگامی که اعصابشان به هم می

. کشندرای تسکین خود پی در پی سیگار میب

کند و از پستی و پريچهر خاطراتش را تعريف می

گويد و هرجا که دچار اش مییهای زندگبلندی

شود، شروع به کشیدن سیگار ناراحتی عصبی می

بعد پکی محکم به سیگار زد و دودش »کند. می

)را( به هوا داد. چشمانش نقش دود رو در هوا 

ای گم شده و دود دنبال گذشتهه کاويد، شايد بمی

( در صحنۀ ديگری 25: 1250 پور،)مؤدب .«گرفته

وقتی فرهاد ناراحتی هاله را با شنیدن قصۀ زندگی 

بیند، سیگار هايی که کشیده میهومن و سختی

هاله با شنیدن اين قصّه اشک ريخت. »کشد: می

 (20)همان:  .«من هم سیگار دوّم را روشن کردم

. «تا صبگ نخوابیدم و سیگار کشیدم و گريه کردم»

سیگاری روشن کردم، از ناراحتی » (055 )همان:

اضطراب اين » (312 )همان: «انگار ت  کرده بودم

لحظه به من هم سرايت کرده بود. پس سیگاری 

 (23 )همان:. «روشن کردم

 

 كنجكاوي . 1-1-3

هايی را که بعد از مصرف گاهی معتادان، حالت

دهد، برای دوستان خود مواد به آنها دست می

کنند و جوانان با شنیدن اين سخنان و تعريف می

شوند آنچه ، ترغی  میگونه مطال آشنايی با اين

اند، خود شخصاً تجربه خوانده يا ديده را شنیده،

مقدمات آلوده شدن برای  کنند و بدين ترتی ،

شهره،  (50: 1220 پور،)کريم گردد.آنان فراهم می

های رمان دخترخاله فرهاد، يکی از شخصیت

او موقعی که  کند.است که حشیش مصرف می

گیرد، انگیزه خود را مورد سرزنش فرهاد قرار می

از روی آوردن به مصرف مواد کنجکاوی اعالم 

 دونم چرا اين کار رو کردم.باور کن نمی» دارد:می

ام هچند تا از دوست خواست تجربه کنم.دلم می

-)مؤدب «خواستم بدونم چطوريه!کشند. میمی

منیژه دختری است که مواد را  (105: 1250پور، 

کند. او هم در اين رمان، برای شهره تهیه می
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 -شهره»دختری کنجکاو معرفی شده است: 

فقط خیلی  منیژه دختر بدی نیست. فرهاد،

کنجکاوه! دوست داره تو هر سوراخی سرک 

 (120 )همان: «بکشه!

نجکاوی، اگرچه ظاهراً دلی  موجّهی برای ک

روی آوردن به اعتیاد و مصرف مواد مخدر 

شناسانه به شخصیت فرد نیست، اما با نگاهی روان

معتاد، يا کسی که به مصرف مواد روی آورده، 

را بررسی کرد.  شگرف آن تأثیرتوان میزان می

گرا افرادی کنجکاو و فعال های برونشخصیت»

دارند پیوند فکری و عملی خود  هستند و دوست

را با مجامع گوناگون برقرار سازند و زمانی که در 

محف  به ظاهر دوستانه تشويق به استعمال مواد 

شوند، چون دوست ندارند قطع ارتباط مخدر می

کنند و نمايند، خود را همرنگ جماعت وانمود می

-مواد مخدر را به صورت تفننی مصرف می

های ( پژوهش02: 1252 رد،ف)حجازی« نمايند.

علمی حاکی از آن است که مصرف مواد مخدّر 

غیرقانونی و پرمخاطره، نتیجۀ رفتارهای 

های غیرمنطقی است. ماجراجويانه و کنجکاوی

 (05: 1251 )ممتازی،

 
 طلبی ارضاي نفس و لذت. 1-1-3

 يکی ديگر از دالي  مصرف مواد تخديرکننده،

که طوریه طلبی است. بارضای نفس و لذت

بعضی اشخاص برای رسیدن به اص  لذت به 

: 1252فرد، آورند. )حجازیمواد مخدر روی می

گذرانی را ها و بساط خوش( فرجی، مهمانی15

  گرايش جوانان به مواد مخدر ـی از داليـيک

ها داند. از نظر او، شرکت در اين مهمانیمی

اگرچه ابتدا برای لذت بردن است، اما با گذشت 

 (51: 1213شود. )فرجی،مان به عادت تبدي  میز

در رمان مورد بح  نیز، مصرف مواد برای 

شود. برخی از طلبی ديده میارضای نفس و لذت

های داستان و در رأس آنها شهره شخصیت

)دخترخالۀ فرهاد( که بسیار ثروتمند است، شروع 

کشد. کند. سیگار و حشیش میبه مصرف مواد می

کند و... به چنانی شرکت میآنهای در پارتی

شهره، هومن و فرهاد را به يک عنوان مثال، 

-برد. فرهاد فضای آن مهمانی را اينمهمانی می

در آپارتمان که باز شد، »کند: گونه توصیف می

دود زد بیرون! بوی سیگار و حشیش و عطر و 

: 1250 پور،)مؤدب« ادکلن و خالصه همه چیز!

325 ) 

 
 انگاريهلو س جهل. 1-1-4

جه  و نادانی يکی ديگر از عل  گرفتار شدن در 

که شماری از طوریه ب .دام مواد مخدر است

شوند، در آغاز راه افرادی که به اعتیاد کشیده می

دهند هیچ اطالعی از سرانجام آنچه انجام می

ندارند. البته شايد بتوان گفت ريشۀ اين جه ، 

-ورد میانگاری است. سرگلزايی در اين مسه 

الگوی سوم مستعدکنندۀ اعتیاد، الگوی »نويسد: 

انگاری است. اغل  افراد معتاد اهمال و سه 

: 1255 )سرگلزايی، .«دارای چنین الگويی هستند

خبرند و دهند بی( يعنی ابتدا از آنچه انجام می15

 شوند.تازه بیدار می وقتی کار از کار گذشت،

ه همین در فضای اين داستان نیز، پريچهر ب

انگاری به دام اعتیاد  ، يعنی نادانی و سه ـدلی

اهلل افتد؛ چراکه وقتی در فضايی بسته کنار فرجمی
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گیرد که مشلول استعمال مواد است، خان قرار می

بايد اين احتمال را بدهد که با استنشاق دود 

ترياک ممکن است او هم معتاد شود، اما او به 

شود ی متوجه میتوجه است و وقتاين مسئله بی

که کار از کار گذشته است. پريچهر بعد از 

گونه بازگشت به خانۀ پدری، اعتیادش را اين

بار  تا به عمارت برسیم صد»کند: تشريگ می

خمیازه کشیدم. آب از دماغم راه افتاده بود. هر 

نشستم. خمار ش  اين موقع پای بساط ترياک می

 پور،ؤدب)م« اهلل!بودم. گور به گور بشی فرج

1250 :211) 

 

 عوامل خانوادگی. 1-3

ها و امور، فعالیت ۀدر يک خانواده سالم هم

منطبق با موازين و معیارهای ارزشی حاکم بر 

جامعه است و هرگونه خللی که در خانواده به 

کند که ای بر پیکر آن وارد میوجود آيد، ضربه

)قربان  اندازد.سالمت اعضای آن را به مخاطره می

تضاد فکری و معنوی میان  (111: 1225 ینی،حس

 توجهی آنها نسبت به فرزندان،والدين، کم

طالق و  مشاجرات و اختالفات خانوادگی،

جدايی، فوت يکی از پدر و مادر و... همگی 

گردد تا کودکان در يک محیط گرم و باع  می

عاطفی پرورش پیدا نکنند و در آينده با مشکالت 

بسیاری از معتادان، علت  د.ای مواجه گردنعديده

گرايش خود به مواد مخدر را، وضع آشفته و 

شان در دوران کودکی ذکر سامان خانوادههناب

ای که خانواده (13: 1220پور، )کريم اند.کرده

بستر سالم آن  روال طبیعی ندارد خود به خود،

شود که محصول آن ای میتبدي  به فضای مرده

 شورای نويسندگان،) آلودگی و بیماری است

هايی به سب  و اعضای چنین خانواده (22: 1253

تحت  تشدبه ها و کمبودهای شخصیتی، حقارت

 )همان: گیرند.های اجتماعی قرار میتأثیر آسی 

21) 

های ، يکی از شخصیتپريچهردر رمان 

مطرح رمان، پدر پريچهر است که گرفتار اعتیاد 

داده و  او در کودکی مادرش را از دست است.

ای پرخاشگر شايد به همین دلی ، غالباً روحیه

او خود نیز زندگی زناشويی موفقی ندارد و  دارد.

همسر نخست خود را که مادر پريچهر است 

)عالم  دهد و بعدها از همسر دوم خودطالق می

شود و سرانجام به اعتیاد نیز جدا می تاج خانم(

پريچهر که محصول چنین  آورد.روی می

گردد و ای است، گرفتار همسری معتاد میوادهخان

 شود.ناخواسته به اين راه کشیده می

هومن دوست فرهاد  شخصیت ديگر رمان،

هاست که پدر و مادرش از هم جدا است که سال

)سوسن خانم( زندگی  اند و با نامادری خودشده

وقتی هومن  کند.هومن سیگار مصرف می کند.می

د و از جدايی او از زندرباره پدرش حرف می

از . گويدسخن می همسر اولش )مادر هومن(

گونه ياد نزهای پدرش ايوای آن روـحال و ه

يادمه وقتی از مادرم  سوزه.دلم براش می» کند:می

نشست و ها يه گوشه میجدا شده بود، تا مدت

د و مات، به در و ديوار نگاه ـکشییـگار مـسی

توان بنابراين، می (11: 1250 پور،)مؤدب. «کردمی

های خانواده را يکی از سامانیهها و نابآشفتگی

عوام  مهم در روی آوردن افراد به مصرف مواد 

عالوه بر آن، خانواده از جهتی  مخدر قلمداد کرد.
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تواند در اعتیاد افراد مؤثر باشد و آن ديگر نیز می

به سب  زندگی اعضای خانواده در کنار يکديگر 

ای که يکی از ی که در خانوادهاست، به طور

اعضای آن گرفتار اين معض  است، خود به خود 

افراد ديگر خانواده در خطر ابتال به اعتیاد قرار 

اعتیاد والدين يا »نويسد: پور میکريم گیرند.می

يکی از آنها به مواد مخدر در اوالدشان اين تصور 

آورد که اعتیاد يک عم  معمولی و وجود میه را ب

 ز خصوصیات افراد کام  و بزرگسال است.ا

وساي  و مواد مخدر معموالً در اختیار و دسترس 

آنهاست و با آشنايی که به طرز استعمال آن دارند 

. «شوندسهولت بیشتری به اعتیاد آلوده میه ب

طور، فرد معتاد همین (11-13: 1220 پور،)کريم

ممکن است به عل  مختلف از جمله جلوگیری 

رکه و جدايی، جلوگیری از نصايگ و از متا

های همسر، داشتن همدم و شريک برای سرزنش

 همسر خود را نیز آلوده کند. مواقع استعمال و...

بینیم که در رمان مورد بح  می (11 )همان:

اهلل ناخواسته پريچهر به سب  زندگی در کنار فرج

 د. شومعتاد می

 

 عوامل اجتماعی. 1-3

ند اساز اعتیاد عبارتزمینه برخی عوام  اجتماعی

تأثیر روابط دوستان و  عوام  فرهنگی، از:

 همساالن، مح  سکونت، عوام  تحصیلی و...

 (01-02: 1253)شورای نويسندگان، 

 
 عوامل فرهنگی. 1-3-1

ها و اعتقادات، عرفی احساس بیگانگی با ارزش

شدن مصرف مواد مخدر، در دسترس بودن مواد، 

.. را از جمله عوام  فرهنگی يکنواختی زندگی و.

 اند.مؤثر در روی آوردن افراد به اعتیاد دانسته

پدر و همسر  در رمان حاضر، (02-02)همان: 

در  .های متدين و مذهبی نیستندپريچهر شخصیت

ای حالی که پايبندی به مذه ، نیروی بازدارنده

است که فرد را از فساد و آلودگی حفظ کرده، از 

عرفی شدن  دارد.ها مصون میهافتادن در مهلک

مصرف نوعی خاص از مواد مخدر، عام  ديگری 

در برخی  کند.است که به شیوع اعتیاد کمک می

ای موارد، مصرف ماده مخدر خاصی در جامعه

يابد که قبگ و نابهنجاری آن به چنان گسترش می

. «شودعادتی بهنجار و حتی ارزشی تبدي  می

تأثیر عوام   نظر،در رمان مورد  (02 )همان:

پريچهر  فرهنگی به روشنی قاب  مشاهده است.

سالی شده بود  يک» گويد:دربارۀ اعتیاد پدرش می

البته ترياک کشیدن در  که پدرم ترياکی شده بود.

های پولدار ترياک آدم ود.ـرم نبـان جـاون زم

عاقله مردی بود که برای پدرم ترياک  کشیدند.می

 (101: 1250 پور،)مؤدب«. آوردمی

 
 تأثیر روابط دوستان و همساالن. 1-3-3

افراد همسال، مخصوصاً در سنین پايین، در 

گیری شخصیت، نگرش و رفتار اجتماعی شک 

: 1252 فرد،)حجازی يکديگر نقش مؤثری دارند.

کنندگان مواد، برای گرفتن تأيید رفتار مصرف (01

کنند آنان را وادار به سعی می خود از دوستان،

)رضوانی و موسوی، . همراهی با خود نمايند

ويژه در شروع ه( نقش همساالن، ب23: 1253

 مصرف سیگار و حشیش بسیار پررنگ است.

نوجوانان نیازمند آن هستند که به يک گروه تعلق 
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داشته باشند و هر چه پیوند آنان با خانواده، 

مدرسه و اجتماعات سالم کمتر باشد، احتمال 

 )همان: ها بیشتر است.گونه گروهينپیوند آنان به ا

در اين رمان، هومن که از فضای حاکم بر  (23

هايی که خود راضی نیست و از تبعیض ۀخانواد

اش هاله قائ  ناتنی در خانواده میان او و خواهر

ها به برد، به هنگام دلتنگیرنج می شوندمی

برد و اوقات دوست همسالش فرهاد پناه می

کند و هر دو با هم و سپری میبسیاری را با ا

شخصیت ديگر رمان شهره است  کشند.سیگار می

های که او هم همیشه برای خالی کردن عقده

 پور،)مؤدب رود.دلش پیش دوستش منیژه می

1250 :121) 

منیژه شمع مجلسه! بدون اون  -ه شهر»

( فرهاد، ادامه 122 )همان: «مجلس لطفی نداره!

ژه را به صالح شهره ه با منیـی صمیمانـدوست

دونم تو با اين منیژه من صالح نمی»داند: نمی

 خانم زياد گرم بگیری. دختری که بره پارک...

علف و حشیش بخره و بین بقیه دوستانش تقسیم 

 (120 )همان:. «تونه باشه!کنه، آدم خوبی نمی

 
 محل سكونت. 1-3-3

مح  سکونت فرد نیز در گرايش او به مصرف 

در مناطق شهری،  قش مؤثری دارد.مواد مخدر ن

به سب  روابط اجتماعی سطحی، کاهش روابط 

صمیمانه و ضعف سیستم کنترل اجتماعی رفتار 

نسبت به مناطق روستايی، انواع انحرافات از 

)شورای  شود.جمله مصرف مواد، بیشتر ديده می

مهاجرت و زندگی در  (01: 1253نويسندگان، 

با همراه شدن با شهرهای بزرگ و صنعتی نیز، 

شدن کارهای بدنی، افزايش ها، کمتفاوت ارزش

زمینه بیشتری را برای اعتیاد  فشارهای عصبی و...

رمان  (51: 1220پور، )کريم آورد.فراهم می

با بازگشت فرهاد و هومن از خارج از  پريچهر

اگرچه اين دو در رمان تنها  شود.کشور آغاز می

توان نقش زندگی نمی به سیگار اعتیاد دارند؛ اما

خارج از کشور و پیامدهای آن را در اين زمینه 

در جايی از رمان، پدر هومن به  ناديده گرفت.

کند؛ ولی آن دو پسرش و فرهاد سیگار تعارف می

خودتون رو »گويد: پدر هومن می .دارندبرنمی

بازم  کشید.دونم هردوتون میلوس نکنید! می

پور، )مؤدب «ديد!خوبه تو خارج فقط سیگاری ش

خوردۀ اعتیاد پريچهر که خود زخم (205: 1250

همسر است، خواهر خود پريوش را تنها بدان 

سب  که بعد از ازدواج به شهرستان مهاجرت 

پريوش، »داند: تر از خود میکرده، خوشبخت

ترم رو ده سالگی به مرد سی و چند خواهر بزرگ

آورده فقط شانسی که  ساله، شوهر داده بودند.

بود، اون رو برداشته بود و با خودش به يکی از 

 (50 )همان:. «ها برده بودشهرستان

 

 عواقب اعتیاد. 3-3

اقتصادی و  شللی، خانوادگی، عوارض عمومی،

اجتماعی را از جمله عواق  مصرف مواد مخدر و 

 ؛35-21: 1252 فرد،)حجازی اند.اعتیاد دانسته

در ادامه  (00-01: 1253 رضوانی و موسوی،

برخی از آنها که در رمان مورد بح  قاب  

 د.شوبازکاوی است، بررسی می
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 عوارض عمومی . 3-3-1

از دست دادن سالمتی و مبتال شدن به انواع 

از عوارض عمومی  های جسمی و روحی،بیماری

( هنگامی که انسان 35-25 اعتیاد است. )همان:

 های بدن درمعتاد شد کوشش عضوها و دستگاه

گردد و مشک  میدچار حفظ تعادل طبیعی آن 

اين امر در دستگاه اعصاب مرکزی و محیطی او 

ای که قطع گذارد، به اندازهاثر تخديری شديد می

دارو به عدم تعادل طبیعی دستگاه عصبی و 

 )آقاپورمقدم، .«دشواختالل حاد آن منجر می

1205 :31 ) 

در رمان مورد بح ، فرهاد که از ماجرای 

ش کشیدن شهره با خبر شده است، به او حشی

های ملز را گويد که حشیش چطور سلولمی

کند و اوضاع و احوال يکی از دوستانش نابود می

اش دچار اختالل شده کند که حافظهرا تعريف می

های ملز رو از بین دونی حشیش سلولمی»است: 

بره! من يه دوستی داشتم که مرت  حشیش می

چند سال پیش اومده بوده ايران، کشید. يادمه می

دونم چطور شد، گیرش نیومده بخره يا قیمت نمی

گرون بوده يا هر چیز ديگه! با خودش از خارج، 

آورده بود و کاشته بود. وقتی درست « گراس»بذر 

های محلشون يکی يه خرده شده بود، به تمام بچه

کرد تا يک هفته بعدش ده. خودش تعريف میمی

ديده، ها رو توی خیابون میاون بچههر کدوم از 

همه نشئه بودند! خالصه منظورم به اين بود که 

شد تا ش  که اين رفیق ما، از صبگ که بلند می

کرد. دلم خوابید، مرت  حشیش مصرف میمی

ديديش! آخرين باری که توی خواست میمی

گفت، سومیش خیابون ديدمش، دو تا جمله می

نداشت. حرفش يادش  تمرکز چرت و پرت! اصالً

رفت! باهاش بیست دقیقه صحبت کردم، يه می

شون رو نتونست به من بده! يعنی آدرس خونه

های ملز خوام بگم که اين ماده چه طور سلولمی

 (120-120)همان:  .«کنهرو نابود می

سوانگ و حوادثی که ناخواسته بر اثر 

دهد نیز، يکی ديگر استعمال مواد مخدر روی می

بعات اعتیاد است که سالمتی فرد معتاد را به از ت

که امروزه مسائ   طوریه ب .اندازدخطر می

ترافیکی ناشی از مصرف مواد مخدر در میان 

مسائ  اجتماعی و بهداشتی، به عنوان يکی از 

ترين مسائ  مطرح است. )فرجاد و برجسته

 (315: 1215 همکاران،

اد نیز شهره، دخترخالۀ فره پريچهردر رمان  

-فرهاد»کند: بر اثر استعمال حشیش تصادف می

شهره چیزی کشیدی؟ به من بگو. شهره که هول 

نه نه! تصادف کردم، کمی _شده بود جواب داد: 

پیش قاضی و ملّق  _ ترسیدم. هومن با خنده

بعد از تصادف، کلّی هم گريه کردی  بازی! حتماً

که چشماتون اينقدر سرخه! انگار جنس مواد هم 

 (100-102: 1250پور،)مؤدب« وده!؟بد نب

 
 عوارض خانوادگی. 3-3-3

 د،ـکننیـرف مـدر مصـواد مخـه مـرادی کـاف

های ناشی از اعتیاد مصون از آسی  شانخانواده

نیاز  مشکالت رفتاری و روانی فرد معتاد، نیستند.

اش نسبت تفاوتیاو به مصرف مداوم مواد و بی

مشکالت موج  بروز  به اعضای خانواده،

 :1253 )رضوانی و موسوی، شود.گوناگون می

)همسر  توان به خشونتکه از جملۀ آنها می (02
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و تزلزل بنیان خانواده و به دنبال  و فرزندآزاری(

 )همان( آن طالق و جدايی اشاره کرد.

 
 خشونت. 3-3-3-1

عالوه بر اثرات مستقیم مصرف مواد مخدر بر 

ن پديده تا اي بهداشت و سالمت عمومی افراد،

حد زيادی مسئول تلییرات رفتاری است که به 

طور مستقیم يا غیرمستقیم منجر به بروز رفتارهای 

)فرجاد و  د.شوضد انسانی و ضد اخالقی می

 (315: 1215 همکاران،

مواد مخدر »نويسد: باره میفرجی در اين

دهند و به نیروی خود بازدارندۀ فرد را کاهش می

شوند. به نجیده منجر میهای نسبروز واکنش

های مخدر شخص را تا عالوه، بسیاری از ماده

های نقطۀ ابراز واکنش افراطی در برابر ناکامی

برند و قابلیت کوچک و پیش پا افتاده پیش می

 )فرجی، .«کنندمهار خويشتن را در او خنثی می

اعتیاد، به سه دلی  عمده با خشونت و  (12: 1213

 ط است:همسرآزاری در ارتبا

نوعی مهار  برخی مواد تخديرکننده. 1

کننده به گسستگی شیمیايی را در شخص مصرف

 آورد.وجود می

باع  تقويت  مسمومیت با مواد مخدر،. 3

 د.شوگیجی، هذيان، توهم و خشونت می

 ترک مواد و يا محدوديت استفاده از آن،. 2

آمیز را در فرد معتاد افزايش ارهای خشونترفت

 (01: 1253 رضوانی و موسوی،) دهد.می

اهلل خان، شخصیتی ، فرجپريچهردر رمان 

ارهای ضدانسانی از خود نشان ـه رفتـاست ک

و بارها  دهد. او شخصیتی پرخاشگر استمی

زند. به عنوان مثال، همسرش پريچهر را کتک می

های ی پريچهر از ترياک دادن به مشتریـوقت

اهلل بدون د، فرجکناهلل خان ابراز نارضايتی میفرج

ترين صبر و شکیبايی، شروع به کتک کوچک

کند. کتک خوردن پريچهر تا آنجا زدن او می

شود. رود که او از درد بیهوش مییـپیش م

اندازد و اش میاهلل او را در زير زمین خانهفرج

بندد تا به تصور خودش او را در را به رويش می

( 321-320: 1250 پور،سر عق  بیاورد! )مؤدب

اهلل خان، بهترين نمونۀ رفتارهای فرج در واقع،

 رفتارهای ضدانسانی توسط يک فرد معتاد است.

شدم با انبر داغ هر بار که اشتباهی مرتک  می»

م ـت و هـم درد داشـه هـزد کیـام مـه پـب

( پريچهر از قول 331)همان: . «سوخت!یـم

گفت پاشو برو »کند: همسر معتادش نق  می

« کنم!گرنه زير چک و لگد، سیـاه و کبودت میو

 (323)همان: 

 
 تزلزل بنیان خانواده و جدایی. 3-3-3-3

يکی از عوارض خانوادگی اعتیاد، متزلزل شدن 

سوغات  بنیاد خانواده و طالق و جدايی است.

 چیزی جز نگرانی و پريشان اعتیاد برای خانواده،

های خوشی و شادی از خانواده حالی نیست.

بندد و شیرازه گرفتار اين معض  رخت برمی

از بین رفتن نظم و  گسلد.زندگی از هم می

انضباط و به وجود آمدن هرج و مرج و بی بند و 

ترين اثرات اعتیاد بر خانواده باری، يکی از مهم

ساز فساد خود زمینه است که اين بی بند و باری،

 د.شوشود و فساد، در آخر به طالق منجر میمی

 (321: 1225 قربان حسینی،)
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پريچهر علت از هم پاشیدن زندگی زناشويی 

کند داند. او تعريف میخود را، اعتیاد شوهرش می

اهلل خان باع  که چطور زياد شدن مصرف فرج

همسرش برای  .د که او به فساد کشیده شودشومی

هايی را با خودش های اعتیادش، غريبهتأمین هزينه

کند که به پريچهر را مجبور میآورد و به خانه می

شود، آنها ترياک بدهد. اين ماجرا چندبار تکرار می

هايی که با شود. غريبهتا وضع از اين هم بدتر می

آيند بعد از مصرف ترياک اهلل خان به خانه میفرج

ت به کاری ـد و دسـفهمنان را نمیـحال خودش

ه زنند که نبايد! پريچهر که از اين اوضاع خستمی

اهلل کند که با رفتار فرجبار سعی می شده است، چند

شود. تا اينکه باالخره خان مقابله کند، اما موفق نمی

از چند روز پیش تصمیم »رسد: تحملش به پايان می

خودم رو گرفته بودم. برای چی بايد اين مرتیکۀ 

کردم؟ ديگه زده بودم به سیم عملی رو تحمّ  می

داد رش اين بود که طالقم میآخر. هرچه باداباد! آخ

گشتم خونه پدری. گیرم يه کتک هم از رمیـو ب

« خوردم. شرف داشت به اين زندگی!پدرم می

 (322: 1250 پور،دبؤ)م

 

 عوارض اجتماعی. 3-3-3

فقر، سرقت، ضعف پايبندی به اصول اخالقی و 

فحشا و غیره از جمله عواق  اجتماعی  مذهبی،

 ؛21: 1252 فرد،ی)حجاز پديده اعتیاد است.

 (01: 1253 رضوانی و موسوی،

 
 فقر. 3-3-3-1

های گزاف از دست دادن شل  و پرداخت هزينه

برای تهیه مواد مخدر، فرد معتاد را با مشک  

سازد که آن نیز به نوبه رو میهبزرگ فقر روب

شود. مشکالت عديده ديگری را موج  می خود،

تیاد، دچار  خان شوهر پريچهر به سب  اعاهللفرج

شود ها مجبور میشود و برای تأمین هزينهفقر می

به خانه دعوت کند و با همکاری  افرادی را

همسرش به بهانۀ ترياک کشیدن از آنها پول 

اهلل قصد شود فرجبگیرد. پريچهر وقتی متوجه می

تا بلند »کند: گونه تهديدش میآزار او را دارد اين

نه بهش گفتم: بی شد که بیاد طرف من و کتکم بز

آبرو، اگه دست رو من بلند کنی، میرم تو همون 

کنم تا به خاک سیاه شینم و کار نمیزير زمین می

طور در  ( همین321: 1250 پور،)مؤدب« بشینی!

جايی ديگر، پريچهر در مورد اوضاع و احوال 

خود به سهراب خان که زير دست پدرش کار 

اختم و گفتم به تفی به زمین اند»گويد: کند میمی

پدرم بگو کالهش رو بذاره باالتر! دخترش سفید 

« ذاره!ها میبخت شده، ترياک دهن مشتری

قهرمان داستان درباره کس  درآمد  (303)همان: 

خالصه دو سه » گويد:همسرش از طريق او می

 ماهی گذشت، از قب  من کلی کاس  شده بود.

همش مواظ  بود که مريض نشم تا اون از 

 (325)همان: . «بیش نیفتهکاس

 
ضعف پایبندي به اصول اخالقی و مذهبی و . 3-3-3-3

 بروز فحشا

پايبندی به اصول اخالقی و دينی، نیروی 

ای است که فرد را از گرفتار شدن در بازدارنده

کند؛ اما اعتیاد ها حفظ میها و پلشتیدام آلودگی

ب با بی قید و ال ابالی کردن معتاد، او را در گردا

نويسد: سازد. بهنامی میور میفساد و فحشا غوطه



 4131، بهار و تابستان سوم ، شماره سوم فصلنامه ت صصی مطالعات داستانی، سالدو       31
 

هر چقدر فردی به قواعد و قوانین پايبندی »

بیشتری داشته باشد، به پاک بودن و سالم زندگی 

( 03: 1215 )بهنامی، .«کردن هم پايبندتر است

برعکس هر چقدر پايبندی فرد به قوانین کمتر 

تواند باشد، از زندگی سالم دورتر است و می

باع  بروز مشکالت متعددی برای خود و جامعه 

واضگ است شخصی که گرفتار اعتیاد  گردد.

که خود به فساد و فحشا دست آن است، عالوه بر

ه اين ورطه ـز بـود را نیـان خـزند، اطرافییـم

 کشاند. می

اهلل خان به دلی  در رمان مورد بح ، فرج

-اصول اخالقی و دينی را ناديده می اعتیادش،

يه ش  که »گويد: گیرد. پريچهر در اين مورد می

به خونه برگشت، دوباره يه مرد ديگرم با خودش 

آورد. اومد پیش من و گفت باليی که چند وقت 

پیش سرت آوردم که يادت نرفته؟ اين يارو رو 

ه مث  آدم میری، بهش ترياک میدی بکشه. وای ب

 پور،)مؤدب «حالت اگه ساز مخالف کوک کنی!

و پريچهر که ديگر توان سرپیچی و  (321 :1215

بیند، مجبور مقابله با همسرش را در خود نمی

باز هم جوابشو ندادم. سرم »شود تسلیم گردد. می

خونه. رو انداختم پايین و رفتم تو اتاق مهمون

حقیقت ديگه جون کتک خوردن و بی آب و غذا 

نداشتم. ديگه برام فرقی در زير زمین افتادن را 

کرد، از اينجا رونده و از اونجا مونده شده میهم ن

 طوری بود، شوهرم اينبودم. وقتی پدرم، اون

جوری طوری، چه عی  داشت که من هم اون

بشم! رفتم تو اتاق و نشستم و با اکراه يه بست 

دم رو وافور. واسم ديگه هیچی فرق ـچسبون

کرد. از اين زندگی کثافت خسته بودم. يارو نمی

اش گرم شد و مث  يه ت که کشید، کلهچند تا بس

حیوون شد! ديگه يادش رفت که کجاست و 

ا مونده. بی شرف حال خودش را واسه چی اونج

ش نبود چی کار داره ـحالی فهمید و اصالًنمی

عدم توجه به اصول  ،بنابراين )همان( .«کنه!می

دينی و اخالقی که خود از عواق  اعتیاد است، 

در اين  آورد.فراهم می موجبات بروز فحشا را

اهلل خان که دهد که فرجرمان، پريچهر توضیگ می

با مصرف زياد مواد مخدر غیرتش را از دست 

همسرش را با مرد  داده، چگونه از پشت شیشه،

اهلل يه دفعه چشمم به فرج» کند:غريبه تماشا می

کنه. افتاد که از پشت شیشه، داره منو نگاه می

شدم که جای عصبانیت، حال اونقدر ازش متنفّر 

( و 325: 1250 پور،)مؤدب« تهوّع بهم دست داد

گفتم »کند: وقتی پريچهر شوهرش را سرزنش می

)همان: « آخه مرد، مگه تو شرف و غیرت نداری؟

من خیلی وقته که اين »گويد: ( در پاسخ می301

 )همان( .«ا رو به اين منق  و وافور فروختمچیزه

 

 گیرينتیجهبحث و 

اعتیاد به عنوان يک پديده شوم اجتماعی که فرد 

ها و صدمات آن مصون نیستند، و جامعه از آسی 

ها حضور دارد و در رمان در بسیاری از رمان

 مورد بح ، کانون اصلی وقايع و رويدادهاست.

کارشناسان، عل  روی آوردن افراد به اين امر را 

به عوام  فردی، خانوادگی و اجتماعی تقسیم 

، هريک از اين عوام  پريچهردر رمان  اند.دهکر

های رمان به به نوعی در روی آوردن شخصیت

مصرف مواد مخدر و در نتیجه مبتال شدن به 

گاهی، اين عوام  به تنهايی و  اعتیاد نقش دارند.
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اکثراً با کمک يکديگر، راه را برای آلوده شدن فرد 

ط ـه توسـن، آنچـهمچنی .دـسازنوار میـهم

نظران به عنوان عواق  اعتیاد مطرح شده  صاح

)از دست دادن سالمتی و  عوارض عمومی است:

بروز سوانگ و...(؛  ها،ابتال به انواع بیماری

)خشونت، تزلزل بنیان  عوارض خانوادگی

)فقر،  خانواده، جدايی و...(؛ عوارض اجتماعی

ضعف پايبندی به اصول اخالقی و مذهبی و بروز 

های آنها را در شخصیت کامالًوان تمی فحشا و...(

افتد، رمان و ماجراهايی که برايشان اتفاق می

با تمرکز بر  پوردبؤم م. بنابراين،. مشاهده کرد

تماعی و بیان عل  و عوام  و له اجئيک مس

های ناشی از آن در قال  رمان، در واقع آسی 

-خود و درگیری خانواده ۀتصويری از جامعه زمان

ده شوم را به تماشا گذاشته که ها با يک پدي

تحلی  محتوای مطال  ارائه شده توسط او در اين 

های چه کارشناسان اعتیاد در کتابآن زمینه، با

 اند مطابقت دارد.خود ذکر کرده
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Sociological Analysis of Parichehr Novel (According to Addiction 

Phenomenon) 

M. Asadi Firouzabadi
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Abstract 

Parichehr novel is a social novel as its author creates a work under the effect of a 

society he lives. This novel shows the society and its problems. M. mo'adabpoor 

shows many problems of the current era in a form of a narration or story. "Addiction" 

as an important societal phenomenon or problem which is effective in shaping many 

of the bitter realities of society is emerged in many novels that. However, less 

attention has been paid to this matter in these works scientifically and the sociology 

of literature has a significant role to review and study the realities of a society in the 

imaginative and artistic world of literary works by discovering the relations and links 

between society and literature. In this research, the reflection of this ominous 

phenomenon in Parichehr novel regarding a sociological approach of the literary 

work content will be studied by a descriptive-analytical method. The results of the 

research show that many of the factors that are considered as the reasons of the use of 

drugs and addiction as well as the complications that are mentioned as the 

consequences of this phenomenon by the experts are is visible in this novel. 

Keywords: Addiction, Parichehr Novel, Content Sociology. 
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