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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Due to the richness of Fariba Wafi's works 
on various social issues such as poverty, differences, social, cultural, and 
moral corruption, and women's problems that are abundantly portrayed in 
her novels, the present study decided to review Wafi fiction and Examine its 
compliance realism.
METHODOLOGY: The present study, compiled by library and descriptive-
analytical methods, examines and analyzes realism in parandeye man and 
royaye tabbat by Fariba Wafi.
FINDINGS: Wafi, like other realist writers, not only recounts reality, but also 
incorporates his own analytical thinking, but at the same time offers a new 
interpretation of realism. To move Fariba Wafi's pen, the ieological approach 
is to show the true picture of poverty, class antagonism, social antagonism, 
the harmful identity of women in patriarchal society, emotional divorce, 
sexual violence against women (and young girls), betrayal of trust, colloquial 
language describing the details of events, interpreting and interpreting the 
bitter events of society, the manifestation of the period of life, the expression 
of the level of society's culture, the appropriate background and the 
manifestation of literary industries, etc. are formed. Wafi's work is full of 
women who have fallen victim to a patriarchal, patriarchal society and have 
lost their identity; women whose happy expiration dates are drawn to men 
and painted. Wafi employs art to shape history and reality into a story that 
makes everyone believe in its audience. The findings of the present study 
indicate that Wafi's works are a wave of realistic discussions.
CONCLUSION: Wafi uses artistic representations to represent events, and at 
each stage of the discussion, graphs sign of realism that remove the possibility 
of the work being imaginary or unreal. On the other hand, being the first 
narrator, being the author, forces the reader to accept that the work is real. 
Literary and rhetorical industries, and most importantly metaphors and 
metaphorical terms, are also realistic signs that have influenced the color and 
smell of literature.
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 مقاله پژوهشی
 «(رؤیای تبّت»و  «پرندۀ من»های رئالیسم )با تکیه بر دو رمان و مؤلفهفریبا وفی آثار 

 
 2، ایمان مهری بیگدیلو*0فرد، سعید فرزانه0فریدون آرزومند

 ادبیات فارسی، واحد سراب، دانشگاه آزاد اسالمی، سراب، ایران.گروه زبان و  -4
 مغان، ایران.پارس آباد گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد پارس آباد مغان، دانشگاه آزاد اسالمی،  -6
 

 

 چکیده:
بجهت غنی بودن آثار فریبا وفی از مسائل گوناگون اجتماعی از قبیل فقر،  زمینه و هدف:

 اختالف طبقاتی، مفاسد اجتماعی، فرهنگی و اخالقی و مشکالت زنان كه بوفور در جامعۀ

رمانهای او بتصویر كشیده شده است، پژوه  حاضر بر آن شد آثار داستانی او را از نظر تطابق 

 با رئالیسم بررسی كند.

تحلیلی رئالیسم را در پرندۀ من و -ای و توصیفیپژوه  حاضر به روش كتابخانه ش مطالعه:رو

 رؤیای تبّت از فریبا وفی بررسی و تحلیل میکند. 

گرایی، تنها به بازگویی صرف واقعیت وفی همچون دیگر نویسندگان مکتب واقع ها:یافته

ن دخیل میکند، در عین حال تفسیر گرانۀ خود را نیز در آنمیرردازد، بلکه اندیشۀ تحلیل

جدیدی از رئالیسم نیز ارائه داده است. جهت حركت قلم فریبا وفی را نگرش ایدئولوژیک، 

دار زنان در نمای  تصویر واقعی فقر، تضادهای طبقاتی، آنتاگونیسم اجتماعی، هویّت خدشه

خردسال(، خیانت در جامعۀ مردساالر، طالق عاطفی، خشونت جنسی علیه زنان )و دختران 

زبان محاوره، تشریح جزئیات وقایع، تأویل و تفسیر وقایع تلخ جامعه، بیان سطح  برابر اعتماد،

زمینۀ مناسب و نمود صنایع ادبی و... شکل میدهد. آثار وفی، سرشار از فرهنگ جامعه، پس

اند؛ زنانی داده زنانی است كه قربانی جامعۀ مردمحور و مردساالر شده و هویّت خود را ازدست

دست مردان رقم میخورد و رنگ میبازد. در واقع وفی هنر را كه تاریخ انقضای شادیهایشان به 

استخدام میکند كه تاریخ و واقعیّت را طوری در قالب داستان بریزد كه همه در باور مخاطب  

موّاج از مباحث های پژوه  حاضر حاكی از آن است كه آثار وفی، بحری واقعی جلوه كند. یافته

 رئالیستی است. 

ای هنری به بازنمایی وقایع میرردازد و در هر مرحله از بیان مباحث، وفی با شیوهگیری: نتیجه

بودن اثر را از ای نمودار میسازد كه احتمال تخیّلی یا غیرواقعی گرایی را بگونههایی از واقعنشانه

بودن نویسنده، خواننده را به قبول رئال ص ذهن خواننده دور میکند. از طرفی راوی اول شخ

بودن اثر مجبور میکند. نیز صنایع ادبی و بالغی، و مهمتر از همه تشبیه و اصطالحات كنایی 

  وبوی ادبی به اثر بخشیده است.رنگ

 4344شهریور  54 :دریافت تاریخ   

 4344مهر  54:  داوری تاریخ   

 4344مهر  65: اصالح تاریخ   

 4344آذر  59: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

  من،پرندۀ ، رئالیسمرمان، مکتبهای ادبی، 

 فریبا وفی. رؤیای تبّت،
 

 :مسئول نویسنده * 

   farzaneh@iausa.ac.ir

 13634447 (14 49)+  
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 مقدمه
در پردازان مدرن ادبیات و ای مستقل و وسیع است كه بواسطۀ جد و جهد نظریهرشته شناسی ادبیاتجامعه

های دانشگاهی پرطرفدار در جهان جایگاه خود را باز تعقیب تحلیلهای مبدعانۀ آنها بعنوان یکی از رشتهنتیجۀ 

شناسی رمان و جامعه هایی از علوم مانندكرد. این رشته از علوم بقدری وسعت یافت كه خود دارای زیرشاخه

 (،4475-4443) 4صر غرب همچون لوسین گلدمنپردازان معاهای نظریهگردید؛ و در نظریه شناسی شعرجامه
( جایگاه 4475-4945) 1( و میخائیل باختین 4443-4453) 3(، تئودور آدورنو4474-4995) 6جورج لوكاچ

های ای را به خود اختصاص داد. تمركز ادبیات داستانی به مسائل اجتماعی جوامع و انعکاس وسیع الیهویژه

ادبیات داستانی را در مركز توجه عموم قرار داد. رمان بعنوان بخ  اصلی ادبیات اجتماعی، انسانی و فرهنگی آن، 

جامعه، آداب و رسوم  ۀای تأثیرگذار در پیشبرد یا پسرفت فرهنگی اجتماع است كه وقایع عمدداستانی، پدیده

دینی را با  شده در بین یک ملّت و اغلب مباحث فرهنگی، عقیدتی واجتماعی، هنجارها و ناهنجارهای تعریف

 های تخیّل و هنر ادبی در خود منعکس میسازد.مایه
آورند كه قبض و بسط ای را به نام داستان پدید میعناصر داستانی مانند تارهای مشبّک عنکبوت، مجموعه

پردازی هریک از عناصر بطور مستقیم بر كلّ مجموعه تأثیر میگذارد؛ بسته به میزان توانایی و هنر داستان

گونه كه شرایط گوناگون اثرش ایجاب میکند، پرورش داده و ده است كه به هریک از این عناصر داستانی آننویسن

فارسی ظهور كرده و با  در عرصۀ رمان 75تعالی بخشد. از این نظر فریبا وفی یکی از نویسندگانی است كه از دهۀ 

ته است. دو رمان موردپژوه  او به نامهای آمیز خود مخاطب عمومی زیادی را به خود متوجه ساخظهور موفقیت

از همان ابتدای انتشار بخاطر ساختار داستانی و نیز بازتاب مباحث مبتالبه جامعۀ « رؤیای تبّت»و « من ۀپرند»

ای را امروزی بخصوص در حوزۀ مسائل اجتماعی زنان عالوه بر جلب توجه مخاطبان عمومی، توجه منتقدان حرفه

ادبیات  ۀد. بطوریکه بمحض انتشار اولین چاپ آن، جوایز داخلی و خارجی را در حوزنیز به خود جلب نمو

 داستانی از آن خود كرد.

های  را از شکل و مفهوم گونۀ وقایع، از هنر تخیّل نیز بهره گرفته و بدین وسیله نوشتهضمن روایت تاریخ وفی

ترتیب محصولی هنری عرضه كرده است. او به زبانی  صرفاً تاریخ ارتقا داده، از مخیلۀ ذهن خوی  گذرانده و بدین

شاخصۀ اصلی رمانهای او را تشکیل  رئالیسم نثر او ایجاز است. ساده و سرراست مینویسد. بارزترین ویژگی

گرانۀ خود را نیز در میدهد. در این میان، نویسنده صرفاً به بازگویی صرف واقعیت نمیرردازد. بلکه اندیشۀ تحلیل

 ،مردمحور، فقر اقتصادی معۀت زنان در جات، وضعیّآثار او را مسائلی مانند بحران هویّ ایۀرونمکند. دآن دخیل می

ا و یهات، دلتنگا، شادیها و لذّهاحساسات و عواطف و افکار، ناكامی آثار او عموماً روایتگر. شکل میدهد فرهنگی

 .ای زنان استهافسردگی

 

 سابقۀ پژوهش

هنوز پژوه  و تحقیق قابل توجّهی برروی آثار داستانی فریبا وفی )شاید بدلیل معاصر و متأخّر بودن این 

                                                      
1.Goldman Lusien 
2. Lukacs Georges 
3. Adorno Theodor 
4. Bakhtin Mikahail Mikhailovich 
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 شده موارد زیر بچشم میخورد:نویسنده( صورت نگرفته است و در جستجوهای انجام

به واكاوی « وفی تحلیل ساختار روایی رمان بعد از پایان فریبا»ای تحت عنوان ( در مقاله4344مالمیر و زاهدی ) 

ای تحت عنوان ( در مقاله4393اند. احمدلو )مذكور پرداخته خاص روایتگری در رمان ۀساختار روایی و شیو

با دیدی انتقادگرانه  ۀ منپرندهای موجود در رمان های داستانی و درونمایهبه بررسی شیوه« میل مبهم پرواز»

بازنمود هویّت زنانه در مجموعه داستان حتی وقتی »ای با عنوان ه( در مقال4341پرداخته است. قربانی جویباری )

با رویکرد تحلیل انتقادی گفتمان فركالف فقط مبحث زن را از میان مباحث اجتماعی برای « میخندیم فریبا وفی

بررسی تأثیر جنسیت بر بکارگیری تشبیه در »( در مقالۀ 4344اكبری )تحقیق  گزین كرده است. احمدی و علی

 زدگی زبانی در اركان تشبیه پرداخته است.به بررسی انواع جنسیت« آثار فریبا وفی

بجهت غنی بودن آثار فریبا وفی از مسائل گوناگون اجتماعی از قبیل فقر، اختالف طبقاتی، مفاسد اجتماعی، 

ژوه  حاضر بر آن رمانهای او بتصویر كشیده شده است، پ فرهنگی و اخالقی و مشکالت زنان كه بوفور در جامعۀ

بسا هدف وفی از طرح مباحث اجتماعی، انعکاس شد آثار داستانی وفی را از نظر تطابق با رئالیسم بررسی كند. چه

 مسائل، مشکالت و نیازهای مردم جامعه با هدف تأمین نیازها و رفاه عمومی باشد.

 

 بحث و بررسی
ر ادبیات معاصر، عموماً در كالبد رمان تبلور مییابد. رئالیسم اجتماعی )كه مکتب اتّخاذی وفی است(، خصوصاً د

های رمان رئالیستی اجتماعی، بر گفتۀ او صحّه میگذارد؛ به این در بیان الزمه 4نیز با ذكر نظر بالزاک سیّدحسینی

ت و دادن تیرهای موجود جامعه، و نیز بیان علّ مشاهدۀ دقیق، تشریح جزئیّات وقایع، نشان»معنی كه آنها هر دو، 

كه با استفاده از  میشمارند؛ پرندۀ من( را اساس این كار بر674)مکتبهای ادبی، سیّدحسینی: ص« معلولی حوادث

این امکان را به او ]راوی[ داده تا بتواند دنیایی ساده و جهان زنان داستان »زاویۀ دید اول شخص نگاشته شده، 

نی را به دور از وابستگیهای اقلیمی و فرهنگی به مخاطبان  خود را بخوبی به خواننده بنمایاند. او پیامی انسا

به جایگاه زنان در جامعه و برابریهای اجتماعی و فرهنگی است. این منتقل میکند و خواهان تغییر نگرش نسبت

های انسانی در قالب شخصیّتهای زنانه و بازنمایی چهرۀ واقعی زنان، از اهمّیّت رمان ازنظر پرداختن به دغدغه

 نیاستان زد رؤیای تبّت(. 4343)صادقی، « بسیاری برخوردار است و مورداستقبال منتقدان قرار گرفته است

د. مجموعۀ آثار داستانی فریبا وفی، بعنوان مردساالر تصمیم به انکار زنانگی خود میگیرمعۀط جاست كه در تسلّا

گرایی اجتماعی، در حکم آیینۀ روشنی است كه انواع واقعیّات اجتماعی زمان در آن های واقعمنبعی از مؤلّفه

اجتماعی و ادبی،  -ه محور اصلی مباحث فرهنگی، سیاسیانعکاس یافته است، كه چند نمونه از آنها با تکیه بر س

 به شرح ذیل است:

 

 اجتماعی-مباحث سیاسی

 نگرش ایدئولوژیک
، بیان نوعی تقابل بنیادین است. راوی در این رمان با اكثر شخصیّتهای داستان پرندۀ منایدئولوژی حاكم بر رمان 

مادر، شهال و دیگران و مهمتر از همه تقابل راوی با خود  تقابل با امیر )همسر راوی(، تقابل با»در تقابل است؛ 

                                                      
1. Balzac 
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گوییهایی میشود كه از درونِ پر از درد و انزجار راوی سر درونی  است و این تقابل در طول رمان، منجر به تک

(. 4343)تلخابی، « گوییها میتوان به تلقّی كلّی راوی از زندگی و زاویۀ دید او پی بردآورد و از خالل این تکبرمی

او از اینکه گری مینماید. ایدئولوژی دیگری است كه بوفور در این رمان جلوه مشکالت زنان نۀگوبیان اعتراض

 خوشحالیشده احساس سومی در یک محلّۀ شلوغ و در یک كشور جهانپنجاه متری خانۀ قناس یک  صاحب

در نیستم. تا مدّتها مفلوک نیستم. دیگر دربهام كرده است. دیگر خدایا من مالکم. مالک. این كلمه گنده: »میکند

: ص وفیپرندۀ من، )« افسون این تک كلمه با من است. باورم نمیشود یک كلمه بتواند چنین كاری با آدم بکند

میشنوی چه میگویم؟ خانه را میفروشم. »(. این نگرش زن در تقابل با نگرش همسرش امیر كه میگوید: 43و  41

( و این تقابل همچنان ادامه مییابد تا سرانجام در انتهای داستان، با 43و  41همان: ص )« پول  را  الزم دارم

رنگ دیگری  رؤیای تبّت(. این تقابالت در 415تسلیم شدن زن برای فروش خانه به پایان میرسد )همان: ص

دوست دارد بجای  ، درحالیکه شیوا«خانم حوصلۀ كاركردن ندارد» دارد؛ جاوید از لم دادن زن  عصبی است:

)رؤیای « گفت دوست دارد جلوِ آفتاب دراز بکشد و دنیا عین خیال  نباشد»تمیزكاری منزل، به خودش برسد: 

 (.455تبت، وفی: ص 

 

 تضادهای طبقاتی و آنتاگونیسم اجتماعی
در آن  ، پر از تقابالت زن و شوهری است، تضادهای طبقاتی و آنتاگونیسم اجتماعی نیزپرندۀ منهمچنان كه 

ناامنی مثل »های درونی زن كه ای كه همسر راوی قصد مهاجرت به خارج را دارد، واگویهنمودار است؛ در صحنه

صدای خرخر شوم  را در خواب هم خواهم  ،كثیفی به خانه آمده و میدانم اگر چشمانم را روی هم بگذارم بۀگر

كه  اینامعلوم مهاجرت همسرش میرساند. یا صحنه (، اوج نگرانی  را از آیندۀ434: ص وفیپرندۀ من، ) «شنید

از حسهای كوچک و ناچیزی سخن میگوید كه به ، دار شده استبودن سرانجام خانه راوی پس از سالها مستأجر

در همین حسهای كوچک و ناچیز است كه شاهد رسوب  ا دقیقاًت میدهند، امّناشی از مالکیّ او احساس آزادی

خوردن، جابجا  دیوارورا بدون ترس از در ثمانحاال آزادیم اثا» تاگونیسم اجتماعی هستیمتضادهای طبقاتی و آن

ی بدوند. من میتوانم عادت و حتّ ها آزادند با صدای بلند حرف بزنند. بازی كنند. جیغ بزنندهكنیم. بچّ

رو تشبیه این جامعه ینازا(، 45همان: ص) «كردن را مثل یک عادت فقیرانه برای همیشه كنار بگذارمهیسهیس

اند. مدیر ساختمان از همه میخواهد همه در پاركینگ جمع شده»ای كمونیستی حالتی آیرونیک دارد: به جامعه

ب میکنم از شدن با هم بگویند مالک هستند یا مستأجر؟ نوبت به من میرسد میگویم مالک. و تعجّ برای آشنا

. دفعه كاكائوی  دهان را پر كند مزمزه میکنم. مالکشکالتی كه یک آیم باال و كلمه را مثلطعم شیرین آن. می

 (. 43)همان: ص  «ها میتوانند این قدر كِیف بکنندهیچ نمیدانستم مالک... خدایا من مالکم. مالک. 

ل، واریاسیونهای دیگری بخ  اوّ در كلّ ،«اینجا چین كمونیست است»غافلگیركننده است: پرندۀ من آغاز رمان 

همان: ) «اینجا، چه چین چه هندوستان، پر از آدم است. اینجا بیشتر هندوستان است» كه این جمله میبینیماز 

. بلند شو شیوا كه گند زدی»گویا وفی به چیدن جمالت غافلگیركننده در شروع داستانهای  عالقه دارد: (. 4ص 

یک لحظه . تین و معقول این كار را بکندكی باور میکرد شیوای م. همیشه من گند میزنم، این دفعه نوبت توست

جاوید صورت  جمع . جور تعجب نمیکنندحاال میفهمم كه همه یک. انگار همه زیر فالش دوربین خشکمان زد

مامان چشمهای  دودو میزد و به نوبت به . شد، انگار تنگ  گرفت و چیزی نمانده بود اختیارش را ازدست بدهد

كه در  رؤیای تبّتنیز طرح  (.4رؤیای تبت، وفی: ص ) «شود اشتباه ندیده استمن و تو نگاه میکرد كه مطمئن 
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میل رفتن به تبّت در آن روزها كه همه آرزوی رفتن به شوروی و چین و كوبا را »اواخر رمان اینطور بیان میشود: 

 (.37 و 34 همان: ص) «داشتند، یک جور كفر بود

 

 جنبۀ روانشناسی و سوگیری عاطفی
های روانشناسی، داستان رئالیستی را به متن واقعی جامعه میبرد، مانند: با سوگیری عاطفی و جنبهنویسنده 

ها، از عمو قدیر و حتّی مامان و خاله محبوب هم. برای همین صدام میترسیدم از تاریکی، از زیرزمین، از سایه»

خودم هم پنهان شدم و یک روز مجبور  یواش از چشمآوردم كه دیده نشوم. یواشآمد. صد جور بازی درمیدرنمی

من هم گذشته را »های درونی راوی كه (، واگویه14: صوفیپرندۀ من، )« شدم از خودم بررسم كی هستم

آور است، چون گذشته مرا دوست دارد. بعضی وقتها مثل جانوری روی كولم سوار میشود و دوست ندارم. تأسف

در خیال امیر را از خانه دور میکنم! و باید برود، »نیز جایی دیگر، ، (46)همان: ص« خیال پایین آمدن ندارد

حاال میفهمم چرا »اش كه (، و ناتمام ماندن تالش او جهت بازیابی هویّت ازیادرفته44ص همان:« )بخاطر آینده

قسم ام تا تنها باشم و در تنهایی صدای خودم را بشنوم كه قسم میخورم ام. آمدهاین وقت شب بیرون آمده

(. نیز بیرغبتی شیوا برای 44)همان: ص « میخورم كه دیگر چسب نباشم. قسم میخورم هرگز زن چسبی نباشم

)رؤیای « كار باید بکند؟ آدم اگرنخواهد برگردد خانه، چه: »بیحوصله انگار پی  خودت گفتی» رفتن به منزل :

 (.459تبت، وفی: ص 

 

 مردساالری
تا »آمیز زن از احساس  كنار شوهرش است كه بازگویی اعتراض پرندۀ منن نمونۀ بارز مردساالری در داستا

: وفیپرندۀ من، )« وقتی امیر در خانه است، اجازه ندارم نادان باشم. برای همین صبر میکنم تا او بیرون برود

یکند (. ذهن این زن همواره مشغول افکاری است كه لباس مظلومیّت بر تن دارد، چیزهایی كه زن فکر م45ص

امیر[ توی جمع آنقدر سرش گرم است كه »]حقّ اوست و باید آنها را داشته باشد، امّا از او دریغ شده است كه 

وقتی كه . وقتی زن دیگری را به رُخم نمیکشد. آوردمتوجّه من نیست... وقتی مرا علّتی ناكامیهای  بحساب می

( و تصمیمات مهمّی 16و  14همان: ص)« یم میگذارد...وقتی كه تنها. میتواند از هرچیزی به تنهایی لذّت ببرد

های خانه را میفروشم. از جمله: امیر میگوید» مانده تصوّر میکند:كه مرد بتنهایی اتّخاذ میکند و زن خود را عقب

برای همین همیشه كمی . البداهه كاری بکنمنمیتوانم فی. همیشه احتیاج به آمادگی دارم. آیدمقدّمه بدم میبی

. همین تسلّطهای مرد است كه زن را مستأصل كرده و در دل، بر بخت بد خود لعنت (43همان: ص)« عقبم

)همان: « ایم كه او باز دارد میرودجا ماندن را نچشیدههنوز مزۀ یک ! لعنت به این شانس»فرستاده و میگوید كه 

 گریهای شوهرش را با زاریدنوی است كه خیانتهای علنی و سلطه(. قربانی دیگر جامعۀ مردساالر، مادر را45ص 

حرف و (. قربانی دیگر، زنی است منیژه نام، كه در اثر سختگیریهای شوهرش كم35تالفی میکند )همان: ص 

مامان در شکم سوّم هم »(. نیز تبعیض جنسی و عالقۀ آقاجان به فرزند پسر: 14افسرده شده )همان: ص 

آقا را هم دنیا بیاورد. بعد هم به حرفهای آقاجان توجّه نکرد كه میگفت حسنآقای واقعی را به نتوانست حسین

 .(49)رؤیای تبت، وفی: ص « بیاورد
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 دار زنانهویّتهای خدشه

ط میدانند؛ زنانی كه همچنان متوسّطبقۀ زنان ۀ دارشدتهای خدشهبرخی پژوهشگران، فریبا وفی را روایتگر هویّ

اند و اند، منفعل شدهكه شرایط را پذیرفته هستند زنان داستانهای او زنانی برخی از با اینحال ؛اندمبارزهدر حال 

، زنانی را بتصویر های وفی در رمان(. 4343)منیری و حسینی،  اندبجای تالش برای تغییر، خود را وفق داده

هایی میکنند. زنانِ داستانهای او در خانواده تی داشته و با بدبینی به دیگران نگاههویّمیکشد كه احساس بی

ت جنسیشان نادیده گرفته میشود و اند. زنانی كه هویّبجای پسرها به دنیا آمده اند و معموالًتی زندگی كردهسنّ

ما را »خطاب به راوی: مهین . نامۀ پسرانه دارنددار یا شبهتهایی خدشهشاید به همین دلیل است كه همگی، هویّ

« نَر شد. نه زن شد نه مَرد. دنیا نیامدند، بزرگ كردند و از بین ما شهال بیشتر قربانی شدسرهایی كه به بجای پ

 «ای كه به جنس مرد ختم میشود، اعالم كرده بودبیزاری  را از هر رابطه» شهال (.466: صوفیپرندۀ من، )

. آورده بود و دختر از آب درآمده بودم مادر مرا به عشق پسر به دنیا»و خودش معتقد بود كه  (75 همان: ص)

مرا فقط وقت پاک كردن كُتشاز شورۀسر، باد زدن منقل، آوردن . برای آقاجان یک پادوی كوچک خانگی بودم

(. نیز شیوا كه از ماهیّت 95 و 74رؤیای تبت، وفی: ص) «زغال و گرفتن ناخنها و درآوردن جورابهای  میدید

. آمدرفته باید شیوا میشدم، بدم میاز اینکه رفته. آقا بودما درنیامده بودند، حسینتا وقتی اینه»خود دلزده شده: 

اولین روزی هم كه آن عالمت مشهور را توی لباسم دیدم، یک . از بدن خودم كه تغییر میکرد، چندشم میشد

 (.49 )همان: ص« دست سیر گریه كردم

 

 جامعۀ كمونیستی

سال  ای كه نیروی كار بیستبرده است، برده»یک و كارگر  ،دارانه كه در آن شوهرسرمایهوبن ای از بیخجامعه

سال دیگر به بانک بدهکار است. بانک نیروی كارش را از او خریده  بعدش هم فروش رفته است. امیر تا بیست

 چیناشیم كه این آیرونی وقتی مضاعف میشود كه به این نکته واقف ب(. 19: ص وفیپرندۀ من، ) «است
دارانه است. آیرونی مذكور فضایی را میگشاید كه رمان در بطن سرمایه كمونیست نیز ازلحاظ اقتصادی خود كامالً

 شان تلویحاًهبر معنای روزمرّبه كلماتی برمیخوریم كه عالوه بی ندارد كه مکرراًبنابراین تعجّ ؛آن زاده میشود

وپنج سی»كه  دست بسیار برمیخوریمهایی از اینبه نمونه پرندۀ مندر . داندارییادآور اصطالحات اقتصاد سرمایه

(، نیز جاهایی كه زن راوی از 439همان: ص ) «ت میکنمسال مستأجر این ملک بودم و حاال دیگر احساس مالکیّ

 سکوت من اولین دارایی من» ،(67)همان: ص  «آیم...حرفی بحساب میهنوز هم آدم كم»خودش میگوید كه 

ها.. بچه»افتد: و زمانی كه امیر از زن و بچّه دلسرد شده و به فکر مهاجرت می، (64)همان: ص «آمد...بحساب می

 (. 445همان: ص) «نندوشروطی مال مبدون هیچ شرط

 

 در بیان مباحث زنان، كودكان در جامعه
آثار او را مسائلی مانند ۀ رونمایاست؛ دید طوالیی داشته در انعکاس نگاه زنانه در ادبیات معاصر فارسی  فریبا وفی

آثار او عموماً . شکل میدهند …مردمحور، فقر اقتصادی و فرهنگی وجامعۀ ت زنان در ت، وضعیّبحران هویّ

. بعنوان مثال آزار ات، دلتنگیها و افسردگیهای زنان استلذّ، احساسات و عواطف و افکار، ناكامیها، شادیها روایتگر

بخوبی و البتّه در نهایت تلخی بدان پرداخت شده است. راوی پرندۀ من ی جهانی است، در جنسی زنان كه معضل

از عمو قدیر و چشمکهای  »داستان كه كودكی پُررنجی داشته، بارها در تقابل با خاطرات گذشته قرار میگیرد: 
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ادراری دچار شبزای عمو قدیر ترسیده كه ؛ دختر آنقدر از رفتارهای استرس(51همان: ص) «وحشت داشتم

(. این ماجرا دوباره 55همان: ص )میشود، امّا حتّی قدرت ابراز آن به بزرگترها را ندارد، برای همین تنبیه میشود 

جایم را خیس كرده بودم... نگفتم »تکرار میشود و باز دختر سکوت اختیار كرده و ترسها را در خودش میریزد: 

؛ این (55همان: ص) «ک عالمه ترس از دنیا، توی خودم مچاله شدمكه از عمو قدیر وحشت داشتم... من با ی

انتها، مراقب ای بیخاطرات تلخ و سیاه، بقدری عمیق در ذهن و قلب زن ریشه دوانیده كه همواره با ترس و دلهره

شادی را روبرویم مینشانم و سخنرانی كوچکی برای  میکنم. همان كاری كه باید »دختر خردسال  است كه 

ان و بابا با من میکرد و هیچوقت نکرد... باید به شادی یاد بدهم كه مواظب باشد... میخواهم حواس  به مام

جور با ظرافت به او بفهمانم كه ممکن آیند و میروند، باشد. نمیدانم چهپسرهای بزرگی كه دایم به ساختمان می

 (.61و  63)همان: ص  «است كسی بیاید و بخواهد بدن او را لمس كند. او باید داد بزند

 

 سرمایۀ اقتصادی
اش نهادینه و تظاهربه درآمد پولی و همچنین سایر منابع و داراییهای مالی گفته میشود » اقتصادی اساساً سرمایۀ

 از همان جمالت آغازین. (437 : صبوردیو، اجتماعی یۀ)شکلهای سرمایه در سرما «را در حقوق مالکیّت مییابد

راوی خانۀ آید كه وضعیّت اقتصادی راوی در این میدان بسیار نابسامان است. توصیفی كه از برمی پرندۀ منرمان 

خانۀ یک غچۀ باۀ ما پنجاه متر مساحت دارد. اندازخانۀ »كه  روشن میکند داده میشود وضع نابسامان اقتصادی را

. البتّه گاهی راوی در مشاجرات زن و (45: صاجتماعی یۀ)شکلهای سرمایه در سرما «ط در باالی شهر استمتوسّ

یادت هست میگفتی وقتی آقات به »آید كه شوهری بدان تمسّک جسته و در جهت آزار همسرش امیر برمی

كه مادیّات عامل اصلی  رؤیای تبّتنیز در  (.14: صوفی)رؤیای تبت،  «میشدی آمد از خجالت آبسه میمدر

. كارگاه را باید تنهایی اداره كند. روزها به خانه هم نمیرسدجاوید این : گفتی»طالق عاطفی در خانواده است: 

 (.43ص همان: « )آیدهمیشه دیر به خانه می

 

 مباحث فرهنگی

 فرهنگییۀ سرما

پدر و مادر راوی كه قطب اصلی این میدان را در تأیید این سخن، جایگاهی ندارد. پرندۀ من فرهنگی در یۀ سرما

یۀ بویژه تحصیالت هستند و این نکته، حاكی از كمبود سرما ،های فرهنگینشانه تشکیل میدهند، عاری از

ت فرد در هنرهای گوناگون نظیر موسیقی، تئائر، میزان مهاراز طرفی راوی است.  ۀشده در گذشتفرهنگی نهادینه

ای موجود غیر از زبان مادری و همچنین هنقاشی و سایر هنرها و مهارت وی در سایر زبان نویسندگی، خطّاطی،

مجلّه، استفاده از لعۀ روزنامه، مطالعۀ كتاب، مطا ۀمیزان وقت اختصاصی پاسخگو به فعالیّتهایی مثل مطالع

هایی رگه . بر این اساسز موزه، كنسرت موسیقی، رفتن به سینما، مورد سؤال قرار میگیرداینترنت، بازدید ا

راوی به شنیدن صدای دف از قۀ عال»بعنوان مثال، فرهنگی در میدان راوی بچشم میخورد. یۀ كمرنگ از سرما

 این عالقه به بارهای فرهنگی است كه در چند جای رمان تکرار میشود. هرچند سرمایه همسایه، یکی ازنۀ خا

(. در 4344، )مشفقی و دوستی« فرهنگی است كه راوی با خود داردیۀ ای از سرماگوشهۀ ا نمایندنمینشیند، امّ

بود. سکون و عدم تحرّک بعنوان  خاصّیقۀ این رمان نمیتوان از سوی راوی بعنوان یک زن شاهد سلیقه یا عال

 .منفی فرهنگی در دنیای زنانه نمود داردیۀ سرما
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همسرانه ندارد. ابطۀ با همسرش ر» ؛ چراكهبسیار سست و ضعیف است روابط راوی با دیگران ،پرندۀ مندر 

افکند. پیوسته تصوّر میکند امیر بدنبال زنی فراتر )همسرش( سایه می اعتمادی بر روابط او با امیربییۀ همواره سا

 .(457ص: همان) «اعتمادی شکل میدهداین بی ،روای را نۀاز راوی است. حتّی رؤیاهای شبا
 

 در بیان سطح فرهنگ جامعه

را با تکیه به آن بیان میکند پرندۀ من شاید اهمیّت زیاد جایگاه فرهنگ برای وفی باشد كه اولین جمالت رمان 

از آدم  .. كمی بعد از ناهار، كوچه پُر.اندبیشترشان هم بچّه. اینجا، چه چین، چه هندوستان پُر از آدم است»كه 

اند از ساكنین محترم تقاضا پلّه زدهروی كاغذی كه به دیوار راه. ها همپلّهحتّی پاركینگ هم پُر است، راه. میشود

هر ماه یک كاغذ : »مدیر ساختمان میگوید. ها به حیاط در ساعات استراحت خودداری شودشده از فرستادن بچّه

 یۀ)شکلهای سرمایه در سرما «خودش سه تا بچّه دارد. میخنددهمان لحظۀ اوّل پاره میکنند. . تازه میزنم

تا مردم . داشت خودش را چاقو میزد كه رسیدیم»، یا اقدام به خودزنی مرد همسایه كه (4، وفی: صاجتماعی

زن  را داشتند با آمبوالنس . من و حسینی زودتر از بقیه رسیدیم. جلوی  را بگیرند خودش را ناكار كرده بود

(، مراعات نکردن حریم 55همان: ص) ، یا عادت ناپسند استراق سمع(47همان: ص) «گفتند تمام كرده. میبردند

یا پررویی زن  (54همان: ص) «از پاكوبیدنهای تندش پیداست. دختر آقای هاشمی دارد میرقصد»همسایگی: 

مثبتی هم در دل این  های، البتّه فرهنگ(59همان: ص ) هاهمسایه جهت تأمین نیازهای روزانۀ خود از همسایه

رمان نهفته است. راوی در یک مورد از ماجرای سینما رفتن خود با خاله محبوب سخن میگوید كه البتّه با 

اولین بار كه با خاله به سینما رفتم دو فیلم را همزمان تماشا كردم؛ یکی را با تمام »دلخوری نیز خاتمه مییابد: 

عصر . وقتی برای مامان و شهال تعریف كردم. هیچکدام  چیز زیادی نفهمیدماز . صورتم و دیگری را با نصف آن

فرهنگهای مثبتی چون  رؤیای تبّتاما در  (.35همان: ص )« محبوب برای اولین بار مرا پس زد آن روز خاله

از كردم. دستم را به طرف كتاب در. چشمم افتاد به ابلوموف. كتاب دیگری را بغلم گذاشت»كتابخوانی رواج دارد: 

رؤیای ) «ابلوموف را میگفت. همۀ ما یکی از این توی وجودمان داریم كه باید بر آن چیره شویم: جاوید گفت

به زن همسایه قول دادم كه روز بعد هم برای گرفتن »، نیز روابط حسنه با همسایگان: (55 و 14 تبت، وفی: ص

 (.49 همان: ص) «فشار شب روم

 

 سازیتیپ

-كنندۀ قشر و طبقههر شخصیّت عالوه بر اینکه ویژگیهای خاصّ خود را دارد، توصیف»رئالیستی، در داستانهای 

اصلیترین (. 635)جدال نق  با نقّاش در آثار سیمین دانشور، گلشیری: ص« ای است كه از آن برخاسته است

ا هسال»ه قول خودش: كه ب نفس، درخودفرورفته و ضعیف استزنی فاقد اعتمادبهپرندۀ من، داستان  تشخصیّ

ا كردن. كه یک فریاد به رعد میماند تا طول كشید كه بفهمم یک فریاد برابر است با سه ساعت خواه  و تمنّ

چیز را آت  بزند. سالها طول كشید كه بفهمم آدمها بدون آنکه بدانند به فریاد، به یک صدای بلند یکباره همه

وگور بشود. برای اینکه به نیدن بشوند و صدای موذی دوروبرشان گماحتیاج دارند تا در وقت مناسب مجبور به ش

ای كه امیر یادشان بیاید آدم دیگری هم روبرویشان نشسته است. فریاد میزنم. بلند و خالص. بدون آه و گریه

 (. 55: ص وفیپرندۀ من، )« اسم  را گذاشته است مکر زنانه

ع است و مدام به مهاجرت و مردی خودخواه و پرتوقّ ؛ امیراست (شوهر راوی) داستان، امیردیگر تهای از شخصیّ

ای از زندگی در امیر عاشق كاناداست. همه از عشق او خبر دارند. هركس خبر تازه: »رفتن از ایران فکر میکند
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ه و بوداز وضع اقتصادی خود و شرایط اجتماعی ایران ناراضی  (. او65)همان: ص « كانادا پیدا كند به او میرساند

و  مغلوبانه همسرش را بخاطر افکار )همانجا(. او مشکالت  حل خواهد شدهمۀ  كه با رفتن از ایران معتقد است

آداب و رسوم و نگرشهای گذشتگان  ، شیوارؤیای تبّت(. در 41)همان: ص ندکتحقیر می اشاحساسات زنانه

در تضاد فکری با همسرش جاوید قرار دارد. به زن را نقد میکند. این قسمت از نقدهای او نشان میدهد كه نسبت

خواهی سر خواهانه است. او شعار عدالتهای عدالتبه ظاهر در پی ترسیم جهان جدید حول محور اراده جاوید

به زندگی تردیدهایی نسبت صادقمیدهد. اما رفتار مردسارالرانۀ او با شیوا در نقطۀ مقابل این شعار قرار میگیرد. 

است. رؤیایی كه خود شیوا هم در پایان  بسوی نگرش تازه سوق میدهد. آرزوی  رفتن به تبّتدارد كه او را 

داستان در آن سهیم میشود و بدین طریق از دنیای واقعی خود و فعالیتهای سیاسی همسرش جدا میشود. شعله 

افتن محل امنی عاشق پسری بوده كه با دیگری ازدواج كرده است. او برای تسکین رنجهای روحی ، در پی ی

برای زندگی آرام است. فروغ شخصیت دیگر رمان است كه او نیز از عشق اول خود بلحاظ نازایی ناكام مانده، اما 

 همچنان به او وفادارست.

 

 خیانت در برابر اعتماد

و تا حدودی تونیس، اعتماد و همبستگی  برای دوركیم»نظم اجتماعی لۀ نظر آیزتشتاد، مهمترین مس در

شناسی جامعه) «اعتماد، پایداری نظم اجتماعی ممکن نیست عی است، یعنی اینکه بدون انسجام و نوعیاجتما

اجتماعی، یۀ سرماجستۀ را بعنوان شاخص بر ی است كه اعتماد(. خیانت یکی از عوامل مهم46ّ: صچلبینظم، 

اعتماد پایۀ همسرانه كه باید بر روابط  ازبین میبرد. پدر راوی در طول زندگی خود، به مادر راوی خیانت میکند،

امیر میگوید: پدر تو فقط در یک چیز . »نگ میشودراجتماعی كمیۀ استوار باشد از هم میراشد و بدنبال آن سرما

راوی نیز جهت بازارگرمی خانوادگی، آن را (. 14: صوفیپرندۀ من، ) «ای مردمهنبوغ داشت؛ از راه بدر كردن زن

 «نه، از ویتامین آقاجان]راوی[  از ویتامین پرتقال؟]مادر میگوید[ میگویم: از ویتامین بگو! »یادآور میشود كه 

: بزرگ بو برد؟/ گفتییلدا با شیطنت پرسید. مامان: »رؤیای تبّت. نیز خیانت آقاجان در (39رؤیای تبت، وفی: ص)

گفت تو زن »ه مورداعتماد همسرش بود: و شیوا ك (49 همان: ص« )همه چیز رو بود. آن روزها الزم نبود بو ببرد

، ماجرای (45 و 54 همان: ص« )وقت خیانت نمیکنیهیچ. هستی كه میشود برای همیشه بهت اعتماد كرد

نیز  (.475همان، ص)« تو و مرد آرام در یک رؤیا فرورفته بودید»خیانت  در انتهای داستان معلوم میشود: 

هرروز كه میگذرد به فروغ بیشتر » ت و سرزن  را برای  به همراه دارد:سرانجام فروغ كه یک عمر ندامخیانت بی

آید میررسد كجا رفته بود؟ كدام همسایه به خانه آمده بود و چرا اینقدر بزک كرده از مغازه كه می. ظنین میشود

 .(45همان: ص) «است... فروغ را تهدید میکند و میگوید باألخره او را میکُشد

 

 خشونت جنسی

گذشتۀ پررنج راوی و تجارب ناخوشایند او از مردان اطراف ، نگرانی او را از آیندۀ دخترش دوچندان كرده است، 

آید با ترتیب دادن یک سخنرانی، دختر خردسال  را از خطرات احتمالی كه ممکن تا جایی كه درصدد برمی

شادی یاد بدهم كه مواظبت باشد... ممکن باید به »است از ناحیۀ پسران و مردان اطراف تهدیدش كند، برهاند: 

، البتّه در این راه كمی خشونت را نیز (63: صوفیپرندۀ من، ) «لمس كند است كسی بیاید و بخواهد بدن او را

عروسک .. ها نگاهم میکنند.بچه»چاشنی آن میکند تا بتواند آن اثرگذاری الزم را در ذهن دخترش ایجاد كند: 
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. .. ضربۀ محکمی به عروسک میزنم.عروسک گریه میکند. م و شکم  را فشار میدهمشادی را از دست  میگیر

شاهین با قدردانی نگاهم . از شادی میررسم آیا میفهمد؟ لحنم زیادی خشن شده است. موهای  را میکشم

 «دستی به سر عروسک و دستی به سر او میکشم و سخنرانی را تمام میکنم. میکند ولی شادی گریه میکند

فروغ را میبیند كه روی پلّه . صدایی از حیاط میشنود»خوردن فروغ توسط همسرش:  كتک (.61ان: صهم)

نشسته است و گریه میکند. ایران و جاوید پدرشان را میبینند كه با زیرپیراهن ركابی و زیرشلواری از اتاق بیرون 

 (.45)رؤیای تبت، وفی: ص « افتد به جان آید و میمی

 

 مباحث ادبی

 اربرد زبان محاورهك

داستان رئالیستی را به متن واقعیّت جامعه میبرد و با بکار گرفتن نثری كه در »نویسنده با كاربرد زبان محاوره، 

آن هر شخص با زبان طبقۀ خود سخن میگوید، خواننده را به ذات واقعیّت نزدیک میکند. رمانی كه همۀ 

« سویه داردخن میگویند، با واقعیّت برخوردی رسمی و یک اشخاص، یکنواخت و با زبان فاضالنۀ نویسنده س

بقلم آورده، لفظ و بیان هر شخص را پرندۀ من (. وفی هرجا دیالوگی از شخصیّتها را در داستان 4346)فتوحی، 

آورد: های خود را نیز )در نق  راوی( در مقام گفتگو، بشکل محاوره میعیناً داخل گیومه نوشته است؛ حتّی گفته

محلّه مثل جعفر عشقی شده است كه عینک آفتابی میزند و موهای  را به باال شانه میکند ولی كفشهای  »

« خاله محبوب میگوید: من فقط به عشق ماتیک زن جعفر شدم»(، 9، ص 4394، )وفی« همیشه پاره است

میدانی وقتی پیله  (. جاوید هم كه55)همان: ص « وپاجلفتیمردۀ دستذلیل»(، امیر میگوید: 39)همان: ص 

و  (34 )همان: ص« بشنو و باورنکن. جانشینیصادق و یک»، (435رؤیای تبت، وفی: ص« )كن نیستمیکند ول

)همان: « غیبت بکنیم و شرّ و ور ببافیم»نیز  (.54)همان: ص « بعد از صغرا كبری چیدن، حرف دل  را میزند»

 (.44ص 

 

 نمود صنایع ادبی

، نما یا پارادوكسمتناقضآثار وفی در صنابع ادبی منبعی غنی از انواع صناعات ادبی مثل تشبیه و اركان آن، 

پرندۀ من، )برداشته هایی مانند: بلور ترکبه در واژهو... است كه عبارتند از: مشبّه و مشبّه ایهام و جناستشخیص، 

، لحاف خیس (436: صهماننیشتر )(، 434 : صمان)هگربۀ كثیف (، 464: ص )همان، دایۀ پیر (47: صوفی

: )همانگرسنه پرندۀ نیم(، 59 : ص)همانبادكنکی توی دلم (، 95: ص)هماننق  روی قلیان (، 74 : ص)همان

اینجا چین كمونیست »، (69: ص)همانمرهمی كه درد را كم میکند (، 46: ص )همانتیز شیء نوک(، 44 ص

ما مثل چین محلّۀ ما باشد. نه در واقع  محلّۀام ولی فکر میکنم باید جایی مثل است. من كشور چین را ندیده

بین من و فاصلۀ سرخوردگی مثل هوویی  احساس تنهایی و جا خوردم و»، نیز (7 : ص)همان« است؛ پر از آدم

وفی: )« پشت سرش را توی الك  فروكندترسد و مثل الکممکن است ب»(، 44 ص )همان:« امیر را اشغال كرد

 وقت خلوت نیستو به حیاط خلوت كه هیچ شینمنروی صندلی آشرزخانه می» نما یا پارادوكس:متناقض. (93ص

منظورش را ./ دستی استجور پی یک» :ایهام و جناس(. 44 : ص)همان« نگاه میکنم -پر از بو و صدا و پشه-

یدانی كه میرود. تو زودتر این كار را میکنی، د. ماو میرو :ب توی دست  نگاه میکنم. میخنددنمیفهمم. به بشقا

 (. 96و  93 : ص)همان« ندیزدستی خودش را باد مبا پی  .قبل از این كه تنها بمانی و بازنده بشوی
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« اینجا چین كمونیست است»از زیباییهای این رمان، شروع ماهرانۀ داستان با جمالت طنز است كه  طنز:

(، 64: ص همان« )شاهین مثل امیر آه میکشد؛ رو به سقف و به همان اندازه نمایشی»(، نیز 7: ص همان)

اوید بگویی جانم آزاد و آمد به جات یک شاخه گل بود كه تا حاال صد دفعه خشکیده بود و تو خوشت میمهریه»

مهرم حالل و جاوید هم جواب میداد یکی از حیاط بچین و برو. این یکی از شوخیهای مرسومتان بود كه 

 (.3)رؤیای تبت، وفی: ص« دوستانتان به احترام شما سالها به آن خندیده بودند

 

 یۀ نمادینارمس

ش در یاد دارد: مادرو این را از  انه در آن خبری نیستدر میدانی میبالد كه از توجّه مهرآمیز مادر پرندۀ من راوی

مینشستیم، كالفه میشد: روی  ها، وقتی كنارشهیچوقت به چیزی نچسبید، نه به آقاجان نه به خانه، نه به بچّه»

امیر عاشق »كه در این رمان كمرنگ است:  وفاداری نیز (.45: ص وفیپرندۀ من، ) «من لنگر نینداز، بک  كنار

. و زن درجهت تالفی احساسات فروخورده و عواطف (53 همان: ص) «ت، عاشق یک زن موطالییشده اس

خبر ندارد كه روی صد بار به او خیانت میکنم، روزی صد بار از این »دارش دست به خیانت ذهنی میزند جریحه

« یکدیگر را داشتند هر دو دَدَری بودند و هوای»(، نیز فروغ و ایران كه 16همان: ص « )میروم زندگی بیرون

با پیدا كردن هر عیب كه قبالً ندیده بودم، نفس ». و متاركۀ ذهنی شعله از مهرداد: (34)رؤیای تبت، وفی: ص 

 : ص)همان «او مردی نبود كه من میخواستم. ای میکشیدم و در نهایت این من بودم كه او را ترک میکردمآسوده

و دیالوگهای شعله و شیوا كه مهر تأیید بر كمرنگ بودن سرمایۀ زنانگی و مادری در این دو رمان میزند:  (.43

هیچ هم اینطور «./ »های وسواسی بچه بزرگ میکنندكردهزنهای سادۀ اهل زندگی، بهتر از این تحصیل: گفتم»

درمورد كائنات . اندبه ما یاد نداده سراپاعقده و مرض... زندگی كردن را. ایممگر ما خوب بزرگ شده. نیست

 «ایمبزرگیم، ولی تربیت نشده. آییمترین مشکالت زندگیمان برنمیمیتوانیم ساعتها حرف بزنیم ولی از پس ساده

 (.455 )همان: ص

 
 گیرینتیجه

جمالت كوتاه و ای برخوردار است. اغلب گرایانه نوشته شده و از نثر روان و سادهبا سبکی واقع پرندۀ منرمان 
خبری هستند و پیرنگ داستان نیز بسیار ساده و بدون هیچ پیچیدگی است، امّا نویسنده موفّق شده است با 
همین نثر و زبان و پیرنگ ساده مطالب عمیق و مهمّ اجتماعی و انسانی را مطرح كند و در عینحال بسیار بر 

 خواننده اثرگذار باشد.
گرایی را هایی از واقعایی وقایع میرردازد و در هر مرحله از بیان مباحث، نشانهای هنری به بازنمبا شیوه وفی
بودن اثر را از ذهن خواننده دور میکند. و از طرفی راوی  ای نمودار میسازد كه احتمال تخیّلی یا غیرواقعیبگونه

صنایع ادبی و بالغی، و مهمتر از بودن نویسنده، خواننده را به قبول رئال بودن اثر مجبور میکند. نیز اوّل شخص 
وبوی ادبی به اثر بخشیده است. بدین های رئالیستی است كه رنگهمه تشبیه و اصطالحات كنایی هم از نشانه

نمایان است، بوضوح پرندۀ من ترتیب چارۀ هنجارگریزیهای اجتماعی و رذایل اخالق را آنگونه كه از جامعۀ 
 ها نسبت داد.خانواده میتوان به جهل عمومی و نداری مالی

های كاسب، پرجمعیّت و فقیرنشین، از ، از مفاسد اخالق در محلّهپرندۀ مندر  وفیای كه گرایانهتصاویر واقع
-های شخصیّتها بر خواننده فراهم میها و همسایهاز قشر زنان، خانهگذرانی مفرط برخی از افراط جامعه، خوش

ها دارند، سطح فکرها، همه آداب و رسوم و اعتقاداتی كه مردم جامعه یا محلّهآورد، همچنین طرز گذران زندگی، 



 43/«(رؤیای تبّت»و  «پرندۀ من»های رئالیسم )با تکیه بر دو رمان و مؤلفهفریبا وفی آثار 

 

ای رهنمون میشود كه كتب تاریخی نیز بر صداقت روایت آن صحّه و همه، مخاطب داستان را به تجسّم جامعه
 میگذارند. 
در واقع این رمان زوال  های عاشقانۀ خود هدفی آرمانگرایانه را دنبال میکند.در كنار الیه رؤیای تبّترمان 

گرایی است. در واقع آرمانهای نسلی از آرمانگرایان این سرزمین را مورد كنکاش قرار میدهد. نتیجۀ كنکاش او پوچ
زمانی خاص به فعالیت سیاسی پرداخته اما  نویسنده نشان میدهد كه روشنفکر و مصلح اجتماعی در یک برهۀ

طلبی است و یافتن محل امنی است تا خود وده است. درنتیجه در پی عافیتاو نب نتیجۀ این مبارزات مطابق میل
را از دید خود و اجتماع پنهان نگه دارد؛ برای همین رویایی در سر دارد. او به سرزمینی میرود كه هیچکس در 

 گزین میشود و گوشۀ عزلت برمیگزیند.آنجا او را نمیشناسد. درواقع بنوعی خلوت
 

 نویسندگان مشاركت
دانشگاه آزاد  انسانی علوم و ادبیات دانشکده در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره نامهپایان از مقاله این

 عهده بر را نامه پایان این راهنمایی ایمان مهری بیگدیلو آقای دكتر. است شده استخراج سراباسالمی واحد 
 ها داده گردآوری در رساله این پژوهشگر عنوان به فریدون آرزومندآقای . اندبوده مطالعه این اصلی طراح و داشته
 و هاداده تحلیل و تجزیه به كمک با نیز سعید فرزانه فردآقای دكتر . اندداشته نق  نهایی متن تنظیم و

 و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. كردند ایفا را پژوه  این مشاور نق  تخصصی، راهنماییهای
 .است بوده پژوهشگر سه هر مشاركت

 
 قدردانی و تشکر

 از پدر و مادر عزیزم كه حامی بنده در تحقق اهدافم بودند، سراسگزاری میکنم.
 

 منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هیچ در اثر این كه مینمایند گواهی مقاله این نویسندگان
 تحقیق این .دارند رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهای
 گزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه طبق
 ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوه  مالی حامیان و منافع احتمالی تعارض
 .میگیرند عهده بر را شده
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