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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Among literary works, the story provides the 
best platform for criticizing the author. The novels "Tarlan" and "The Moon is 
Complete" draw society's attention to realities that are far removed from our 
view. These novels try to show human value and dignity and try to remind him 
of his lost human identity. 

METHODOLOGY: This study aims to analyze these novels based on humanistic 
human-centered components. In this regard, with a descriptive-analytical 
method to study issues such as; Rationalism, loneliness, realism, unrestricted 
geography (or utopia), human relations, critique of tradition, and some other 
concepts. 

FINDINGS: Given that humanism is a school with an emphasis on human 
superiority and the need for self-belief and belief in inner powers, and on the 
other hand, humanist ideas have always been a concern for artists and writers 
CONCLUSION: The results of the research indicate that almost all humanistic 
components in both novels are seen as fundamental concerns of the author. 
Also, the author has been able to express these concerns and concepts in the 
form of interpersonal relationships of characters and Show staging and 
characterization. 
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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب(

 

 مقاله پژوهشی
 اومانیسم در رمانهای ماه كامل میشود و ترالن از فریبا وفیبازتاب 

 
 شهریار حسن زاده، *ناصر ناصری كهنه شهری، زیبا ملک زاده دیلمقانی

 دروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، واحد خوی، دانشگاه آزاد اسالمی، خوی، ایران.  
 

 

 چکیده:
در بین آثار ادبی، داستان بهترین بستر را برای انتقاد نویسنده فراهم میکند.  زمینه و هدف:

اند، ، توجه جامعه را بسوی واقعیاتی كه از نظر ما دور مانده«ماه كامل میشود»و « ترالن»رمانهای 

تالش میکنند هویت جلب میکنند. این رمانها سعی در نشان دادن ارزش و كرامت انسانی دارند و 

 رفتج بشر را به او یادآوری كنند. ازدست

محور های انساناین پژوهش برآنست كه رمانهای مذكور را براساس مؤلفه روش مطالعه:

تحلیلی به بررسی مباحثی همچون  -اومانیستی تحلیل كند. در این راستا با شیوۀ توصیفی

)یا مدینج فاضله(، روابط  1به جغرافیای خای، عدم محدودیت 3، واقعگرایی6، تنهایی4خرددرایی

 ، و انتقاد از سنت و برخی مفاهیم دیگر می ردازد. 5انسانی

با توجه به اینکه اومانیسم مکتبی است با تکیه و تأكید بر برتری انسان و لزوم خودباوری  ها:یافته

ای برای هنرمندان دغدغههای اومانیستی همیشه و ایمان به قدرتهای درونی، و از طرفی اندیشه

 .شد مشاهده دو رمان هر در اومانیستی هایمؤلفه تمامی و نویسنددان بوده است،

های اومانیستی، در هر دو رمان نتایج تحقیق حاكی از آنست كه تقریباً تمامی مؤلفه گیری:نتیجه

 هااین دغدغههای بنیادی نویسنده دیده میشود؛ همچنین نویسنده توانسته است بعنوان دغدغه

پردازی نشان پردازی و شخصیتفردی شخصیتها و درضمن صحنهو مفاهیم را در قالب روابط بین

 دهد.

  

                                                      
1 Rationalism 
2 Loneliness 
3 Realism 
4 No restrictions on specific geographies 
5 Human relationships 

 4155شهریور  51 :دریافت تاریخ   

 4155مهر  54:  داوری تاریخ   

 4155مهر  47: اصالح تاریخ   

 4155آذر  54: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 اومانیسم، داستان، فریبا وفی،

 ماه كامل میشود، ترالن

 
 :مسئول نویسنده * 

    Nasernaseri43@gmail.com

 34135554 (11 49)+  
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 مقدمه 
اومانیسم نوعی تفکراست كه در اعتراض به نگاه ابزاری به انسان، فارغ از توجه به نیازهای اجتماعی و انسانی او 

اومانیسم یک معنی عام دارد و »اصالت ناب انسانی معطوف بود. شکل درفت. توجه اومانیسمها به كمال مطلقه و 

یک معنی خای؛ اومانیسم به معنی عام، یعنی حالت روحی و شیوۀ فکری كه اهمیت شخصیت فردی و شکوفایی 

چیز میشمارد و عمل موافق این حالت و شیوۀ فکر، و به عبارت دیگر اندیشیدن و عمل كامل آن را مقدم بر همه

در عرفان  اندازهای اومانیستی)چشم« آداهی به حیثیت انسانی و كوشیدن برای دستیابی به انسانیت اصیلكردن با 

(. این واهه در اصطالح خای خود نیز به مکتب یا جنبشی كه در اعتراض به 449-444ایرانی، شریفیان: صص

گ مردم تحمیل كرده بود، دفته های پیش از آن بر ذهن و فرهنمحدودیتهایی كه كلیسا در قرن پانزدهم و دهه

هدف این جنبش عبارت بود از شکوفا ساختن همج نیروهای روحی و درونی آدمی و پدید آوردن انسانی »میشد. 

(. 469)آسیا دربرابر غرب، شایگان: ی« خودآداه و رهایی علم و زنددی اخالقی و دینی آدمیان از قیمومیت كلیسا

اومانیستهای دوران رنسانس دروهی نخبه بودند كه از »ران رنسانس بود. اوج شکوفایی این جنبش مربوط به دو

(. حال ادر نویسنددان را از دستج نخبگان بدانیم، باید 455)انواع اومانیسم، علوی تبار: ی« عوام فاصله درفتند

داشته ترین مفهومی است كه وجه غالب ذهن نویسنددان معاصر را به خود معطوف درا بودن سادهدفت انسان

او در »است. فریبا وفی یکی از همین نویسنددان است كه در اغلب آثارش دغدغج مفاهیم انسانی و اجتماعی دارد. 

آثارش از انسانهایی كه در شرایط غیرانسانی و دشوار بسر میبرند، مسئوالنه و متعهدانه سخن میگوید. ... انتقاد از 

نویسنده دیده میشود. هر چیزی در رمانهای این نویسنده، با نگرش تحقیر انسان و پایمالی انسانیت در آثار این 

 13ژاد: ی ن)انسانگرایی در شعر شاملو، باقی« انسانی آنها ارتباط یافته و امور از منظر آن نگریسته و تحلیل میشود

دداه ، انتقاد از دی(. مسائلی همچون فرددرایی، آزادی، انساندوستی، تعهد در روابط انسانی، ارزش و شأن انسانی14و 

 سنتی و جدال با جهل و خرافه و عدم محدودیت در جغرافیای خای در آثار این نویسنده بوفور دیده میشود. 

 

 سابقۀ پژوهش

پژوهشهای معدودی در زمینج تحلیل شعر و داستان و آثار ادبی از منظر و رویکرد اومانیستی انجام شده است كه 

نژاد؛ در این مقاله نویسنده با تحلیل ( از باقی4397« )انسانگرایی در شعر شاملو» به برخی از آنها اشاره میشود:

برخی اشعار شاملو نشان میدهد كه این شاعر در موارد متعددی شعر را مجالی برای نمایش رنجها و آالم انسانی 

ای با اسطوره و ن، آمیزهمحور است، در باالترین شکل ممکقرار داده و تعهد شاعر را، كه براساس اندیشج انسان

( از قوچانیان و دودرزی؛ نویسنددان با تحلیل برخی آثار 4346« )پور و اومانیسمروانی»های ایرانی میداند. حماسه

پور با هدف نشان دادن فقدان روابط درست بین انسانها، دست اند كه روانیپور و استخراج مستندات دریافتهروانی

در دوران معاصر و قرار نگرفتن او در جایگاه شایسته و نداشتن منزلت « زن»تنهایی به خلق آثارش زده است. 

بررسی »پور نسبت داده است. هایی است كه نویسندۀ مقاله به آثار داستانی روانیاجتماعی از جمله مفاهیم و دغدغه

این مقاله پس از بررسی  ؛ نویسنددان در«های اومانیستی در مجموعه شعر )ملکوت تکلم( از احمد عزیزیمؤلفه

اشعار احمد عزیزی، نتیجج حاصل از این پژوهش را بزردداشت انسان، ستایش عقل و توجه شاعر به دذشته یا 

-های اومانیستی و ویژدیهای این مجموعه شعر دریافتهاند؛ همچنین شباهتهای بسیاری بین مؤلفهآركائیسم دانسته

نامه، كه در دانشگاه از قوچانیان؛ در این پایان« پور و محسن مخملبافوانیبررسی اومانیسم در آثار منیرو ر»اند. 
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خملباف پور و مسبزوار بثبت رسیده، قوچانیان با بررسی آثار هر دو نویسنده مدعی است بدلیل قرار درفتن روانی

 مود فراوانی دارد.محور در آثارشان نهای انساندر دوران دذر از مدرنیته، درایش آنها بسمت مفاهیم و مؤلفه

درفته در زمینج تحلیلهای اومانیستیِ آثار ادبی و همچنین فقدان پژوهشی با توجه به محدودیت پژوهشهای صورت

كامل  ماه»و « ترالن»مستقل در زمینج آثار داستانی فریبا وفی، این نوشتار درصدد خوانش اومانیستی از دو رمان 

ای معاصر را بعنوان مدل یا الگویی از آثار ادبی ذهنی و ادبی نویسنده است؛ تا از این طریق درایشهای« میشود

 محور ارائه دهد. انسان

 

 بحث و بررسی

 اومانیسم

محوری، انسانگرایی، درفته شده است. معانی دیگری مانند انسان« انسان»( به معنی Humanواهۀ اومانیسم از )

 ایستنظریه»بعنوان معانی متعدد این واهه آمده است. در اصطالح باوری و حتی در مواردی اصالت بشر هم انسان

های انسانی تأكید دارد و در جستجوی ارزشهای اخالقی و معنوی حیات كه بطور مشخص بر عالیق، منافع و ایده

واه خ)تطبیق جنبشها و مکتبهای ادبی اروپایی با ادبیات فارسی، فالحت« ازطریق فلسفه، علم و هنر و ادبیات است

 (.45پرور: یو عدل

 

 انواع اومانیسم 
اومانیسم ادبی: این بخش از اومانیسم، كه مربوط به ادبیات و علوم انسانی است، به تحلیل و تعیین عناصر اومانیسم 

در آثار ادبی بویژه شعر و داستان می ردازد و از هنرمندان و نویسنددان انتظار دارد توجه بیشتری به انسان و 

 شری داشته باشند. رنجهای ب

ا به ماهیت انسان و برقراری او باومانیسم فلسفی: این درایش از اومانیسم شامل مفاهیم و نگرشهایی است كه راجع

عالم واقع است. از این درایش، دو نوع دیگر از اومانیسم منشعب میشود؛ اومانیسم مسیحی و اومانیسم جدید. در 

نی در چهارچوب تعالیم و معیارهای دین مسیحیت تعریف میشود و اومانیسم اومانیسم مسیحی تمامی ارزشهای انسا

ی از بینی و واقعگرایی یکجدید نیز مجالی است برای درایشهای علمی و عقلی در كنار رحم و عطوفت انسانی. واقع

 اصول اساسی این درایش است. 

فلسفی دانست؛ چراكه در بسیاری موارد شباهت اومانیسم دینی: این نوع اومانیسم را میتوان زیرمجموعج اومانیسم 

اخالقی دارد. در این درایش، كه مورد توجه دروه متعددی از افراد توحیددرا و  -بسیاری با اومانیسمهای فلسفی

كُلگرای مسیحی است، تمركز بر فرهنگِ وابسته به اخالق وجود دارد. در تعاریفی كه از اومانیسم دینی آمده است، 

ین چیزی است كه نیازهای فردی و اجتماعی انسانهایی را كه از جهانبینی فلسفی برخوردارند، برآورده د»دفته شده 

(. انواع دیگری از اومانیسم وجود دارد كه پرداختن به آنها با توجه به موضوع و درایش 41)همان: ی« میسازد

پاسخ سؤاالت  4اجعه به برخی كتب مرجعمندان به این مبحث میتوانند با مرمقالج حاضر ضروری نمینماید. عالقه

 احتمالی خویش را دریابند. 

 

 

                                                      
 (.4379تونی ) ساز دیوی« اومانیسم». رجوع شود به كتاب 4
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 معرفی و خالصۀ رمانها

 «ماه كامل میشود»رمان 

بچاپ رسید و رمانی اجتماعی با شخصیت محوری دختری به نام بهاره است. در تمام  4394این رمان در سال 

هیجان در زنددی بهاره دارند. درنهایت یکی از دوستان طول داستان اطرافیان و دوستان بهاره سعی در ایجاد شور و 

بهاره، به نام فرزانه، او را ترغیب میکند كه برای ایجاد تنوع در زنددیش، به تركیه سفر كند و با مردی به نام بهنام 

 کتج جالبآماده كند. ن آشنا شود. فرزانه سعی دارد بهاره را برای عاشق شدن و ایجاد رابطه و لذت بردن از زنددی

این رمان این است كه شروع داستان در واقع انتهای آن است و جایی است كه بهاره از تركیه و مالقات با بهنام 

بردشته است. البته نویسنده سعی كرده مخاطب در همان ابتدای رمان، دلیل سفر بهاره به تركیه را متوجه نشود 

د. برای رسیدن به این هدف فریبا وفی تعلیق زیادی ایجاد و بنوعی سعی دارد سفر بهاره را سفر كاری نشان ده

 كرده است.

 

 «ترالن»رمان 

ی ادومین اثر فریبا وفی است كه حدود شانزده سال پیش نوشته شده است. او از جمله زنان نویسنده ترالنرمان 

پس از ترجمه به  6547ل است كه بر انعکاس نگاه زنانه در ادبیات معاصر فارسی مؤثر بوده است. این رمان در سا

دربارۀ دو دختر به نامهای ترالن و رعنا  ترالنرا ازآن خود كرد. رمان « LITPROM»زبان آلمانی جایزۀ لیت روم 

اند و درنهایت تصمیم میگیرند پلیس یا به قول نویسنده، پاسبان، است. این دو از دوران دبیرستان با هم دوست بوده

آیند و در یک آموزشگاه نظامی مشغول میشوند. محیط آموزشگاه كامالً خشک و خشن و شوند. آنها به تهران می

 ای از دخترانی باشد كهپر از قوانین نظامی است. وفی در این رمان معضالت زنددی دو دختر را، كه میتواند نمونه

 اند، بتصویر میکشد. بنا به دالیلی شغل نظامی را برای خود انتخاب كرده

 

 « ترالن»و « ماه كامل میشود»ی اومانیسم در رمان هانشانه

اندوزی و استفاده از همج نیروهای یکی از مفاهیم كاربردی و پرتکرار اومانیسم، خرددرایی، دانشخردگرایی: 

ری انسانگرایی در شرق با جهتگی»ای است كه در سایج حق و حقیقت برای انسانِ كامل ضروری بنظر میرسد. عقالنی

متافیزیک همراه بود. اصل عمده در اندیشج فالسفج شرق این باور بود كه عقالنیت یکی از اهداف خداوند مذهبی و 

-(. در غرب نیز خرددرایی بعنوان مفهومی جدایی149الحکمتین، كوربن و معین: ی )جامع« در آفرینش انسان بود

ودند سفج غربی بدنبال بها دادن به نوع بشر بدرایی معرفی میشد. ازآنجاكه در قرون وسطی فالناپذیر از مکتب انسان

 ناچار بودند بنایی را كه خراب میکنند، چیزی»و از طرفی مجبور به شکستن برخی فرمها و سنتهای دذشته بودند، 

به جای آن بسازند كه برای اهل علم و اندیشه قانعکننده باشد، ودرنه به پوچگرایی متهم میشدند. ازاینرو برای 

رایی ای تاریخی در تحول عقلگ)مقایسه« ی بعنوان معرفت انسان، دو جانشین یافتند كه عقل و تجربه بودایمان و وح

 ترالن(. این ویژدی در همج آثار وفی دیده میشود. در رمان 454-414و انسانگرایی در شرق و غرب، فرهنگ: صص

زن عاقله»ای طرحی خردمندانه آماده میسازد: مخاطب را بر« زنعاقله»ای مانند های زیادی وجود دارد؛ اسامینمونه

دفت: حسها برای كار تو الزم است اما میدانی آنها قابل اعتماد نیستند. حس، امروز هست و فردا نیست. زود ازبین 

 (.45)ترالن، وفی: ی« میرود. عوض میشود. فریب میدهد. ناپایدار است. باید به چیزی محکمتر تکیه كرد
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اصلی داستان، در جواب ایرج كه میخواهد برای مبارزه با ناعدالتی، كشور را ترک كند، خردمندانه ترالن، قهرمان 

ترالن دفت كه همینجا هم میتوانند مبارزه كنند. میتوانند به جای برداشتن اسلحه، آداهی »پیشنهادی میدهد: 

 (.34)همان: ی« ر را كردطبقاتی مردم را باال ببرند و توی دلش دفت شاید هم با نوشتن بشود این كا

-خرددرایی ترالن، او را بعنوان فردی متفکر به مخاطب معرفی میکند. او در جای جای رمان تحلیلهای اندیشمندانه

ترالن نیاز به حرف زدن درمورد كتاب »ای از خود بروز میدهد كه خوانندۀ متن بر آداهی و دانایی او واقف میشود: 

ند می ساده است ولی بسختی برآورده میشود. نمیشود با كسی حرف زد كه فقط عالقهرا از همان موقع شناخت. نیاز

م كرد. وصف آن سهیاست و با تأیید سرش را میجنباند. نمیشود فقط با تعریف كردن، كسی را در تجربج غیرقابل

 هاینشانه در لحظهها و هر كتاب جهانی است كه باید هر دو به آن سفر كنند. آن را كشف كنند و با فهم اشاره

 (.55)همان: ی« لذتبخش همزبانی زنددی كنند

زنان این داستان، كه سهم زیادی در ایفای نقشهای اصلی و فرعی دارند، بجز بیوک خانم، همگی زنانی خردمند و 

اكی حمند هستند و از اوضاع جامعج جهانی باخبرند. همچنین ادبیاتی كه با آن سخن میگویند، بقول نویسنده عاقله

 (.34)همان: ی« رعنا دفت: اپورتونیست. تو یک اپورتونیستی»از علم و دانش و نگاه تیزبینانج آنان است: 

)همان: ..« .دفت میروند الجزایر و با انقالبیها همراه میشوند. یا میروند كوبا و آمریکای التین و پارتیزان میشوند »

 (.34ی

...« را مینوشت  های مندانشکدها از مردم بدبخت میگرفت و روزدار دوركی س ری شده است كه درسهایش ر»

 (.434)همان: ی

نیز خرددرایی و درایشهای اندیشمندانج شخصیتهای زن بوضوح نمایان است. از همان  ماه كامل میشوددر رمان 

سفر ما را به جای تازه نمیبرد، جای قبلی را برایمان تازه »ارائه میدهد: « سفر»ابتدای رمان، بهاره تحلیل جالبی از 

)ماه  ...«اند یاء خوب چیده نشدهای كه در آن زنددی میکنی نور كافی ندارد. اشمیکند. بعد از سفر میفهمی خانه

 (.4كامل میشود، وفی: ی

من تحت تأثیر هیچکس نیستم؛ فقط خودم »قهرمان داستان در موارد متعددی خردمندانه خود را تحلیل میکند: 

ای از خود نشان (. شخصیتهای دیگر نیز واكنشهای خردمندانه و زیركانه65)همان: ی« اماحساس میکنم دندیده

شهرنوش از دور اشاره كرد صاف بنشینم و سرم را بگیرم باال. عقیده داشت حتی ادر چیزی نداشته باشی »میدهند: 

(. شخصیتهای خردمحوری مثل شهرنوش، باعث آداهی باقی 34)همان: ی« رو كنی، باید وانمود كنی داری

. دید كه چشم من نمیدیدتازه فهمیدم همسفر مهمتر از خود سفر است. شهرنوش چیزهایی می»شخصیتها میشوند: 

 «آورد و پابرهنه میرفتدلها را میشناخت. اسم درختها را میدانست. به چمن كه میرسید كفش و جورابش را درمی

 (.61)همان: ی

 (.64)همان: ی« شهرنوش اهل بحث نبود، كارش تعلیم دادن بود و از هر فرصتی برای این كار استفاده میکرد»

شهای تفکر اومانیستی، تنهایی است. در تفکر این دروه، انسان تنهایی را خود انتخاب یکی دیگر از درایتنهایی: 

خواهانه ممکن است مغایر های روانشناسی، رفتارهای خلوتمیکند و در این انتخاب آزاد است. از منظر برخی نظریه

شد یا  یشود كه باید مانع از آنای كه در این نظریه تنهایی وضعی مشقتبار پنداشته مبا سالمت روان باشند، بگونه

ه نیاز ای كهای دیگر، تنهایی میتواند برای كاركردهای روانی نافع باشد، بگونهآنکه برطرفش كرد ... اما از نظرداه

مبرم به حریم شخصی و تجربیات مثبتِ خلوتگزینی از ویژدیهای مشترک افراد خودشکوفا درنظر درفته میشود 

 (.445هایی از منظر رویکردهای روانشناختی، موسویان: ی)مروری نظری بر مفهوم تن
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همیشه آرزو میکرد صاحب اتاق و كتابخانج بزردی باشد. »بسیار پرتکرار است:  ترالناین ویژدی اومانیستی در رمان 

)ترالن، وفی: « حاال میفهمید تنهایی را بدون احساس تنهایی دوست داشته است. احساسش با خودش فرق دارد

 (.64ی

ترالن نمیتواند دوش بدهد. صدای دیگری از درون مانع میشود. از مأمور انتظامات اجازه میگیرد و به بهانج »

آید... با این امید است كه دارد دستشویی بیرون میرود. خودش هم درست نمیداند چرا؟ از آن جمع بیرون می

 (.434)همان: ی« دربدر دنبال جای خلوت میگردد

ان از هر فرصتی برای یافتن تنهایی بهره میجوید. حتی داهی از اینکه فرصت تنهایی را نمییابد، ترالن قهرمان داست

ذره جا. كسی چیزی ازش می رسد و او فکر میکند در این دنیا یک جای خلوت نیست. حتی یک»شکوه میکند: 

 (.434)همان: ی« بازی میکندموشکخواست همه در دست است و خواست او دارد قائم

آید. صبر میکند تا سکوت ... و خودش همه صداها را دور روی تخت مینشیند. از دور صدای نامفهوم فرمانده می»

 (.434)همان: ی« میکند ... شروع میکند به نوشتن. قلبش شادمانه میت د

اشت، پناه ادر غمی د»نیز این دریز از جمع و پناه بردن به خلوت فردی فراوان است:  شودماه كامل میدر رمان 

)ماه كامل میشود، وفی: « میبرد به شعر و چای و سیگار. ساعتها راه میرفت و سوت میزد و موسیقی دوش میکرد

 (.54ی

اولِ همج  ببین ناامیدی»بهاره، راوی داستان، تعبیری از تنهایی دارد كه تا انتهای داستان دستخوش تغییر نمیشود: 

ری. بعد تک و تنها میشوی. ناامید، بدبخت، مفلوک. اینجا كه میرسی، كس میبُچیز و همهكارهاست. اول از همه

 (.54)همان: ی« تازه آنوقت همج انرهیت برمیگردد به خودت

آید و واقعیت از جایی دیگر. رؤیا مال دیگران است و واقعیت مال خودمان، رؤیاها تازه میفهمیم رؤیا از جایی می»

 (.47)همان: ی« یت تنهایِ تنهاییممشتركند اما موقع روبرو شدن با واقع

وپادیر روزمرۀ زنددی رهایی دهد و در محضر بشر امروز درصدد است خود را از بحرانهای دست»واقعگرایی: 

)پیامهای  «اند به هرفای جهان و نماد و نهان انسان نگاهی از سر بصیرت داشته باشندآموزدارانی بنشیند كه توانسته

(. بصیرت در تحلیل مقام فردی و انسانی 94فکری انسان معاصر، قبادی و همکاران: ی جهانی عطار برای مشکالت

نی و های اومانیستی، واقعبیایست بسوی حقیقت و واقعبینی. ازاینرو یکی دیگر از مفاهیم موردتوجه اندیشهدریچه

بیات، ضدرئالیسم در اد )رئالیسم و« حقیقت عالیترین مقدسات است»واقعگرایی است. در واقعگرایی یا رئالیسم 

با رَصَد حقیقت و درایش به عینیت، زنددی را آنچنانکه واقعاً هست مینمایاند. »(. واقعگرایی اومانیستی 13پرهام: ی

در مقابل نوع دیگری از واقعگرایی جنبج معنوی دارد كه به واقعیت از منظر اعتقادی و باورهای معنوی نگریسته 

 «واقعیتها با پرتو حقیقت برخاسته از معنویت هویت مییابند و مفهوم می ذیرند میشود. در این نوع نگرش همج

 (.  659)رئالیسم معنوی،ن صیری جامی: ی

انگاری را در قالب رفتار و كردار پنداری و واقعیت، واقعیتماه كامل میشودو  ترالنفریبا وفی در همج آثارش بویژه 

های او را در آلبوم عکسی ، بهاره زنددی پدرش و دذشتهكامل میشودماه همج شخصیتها نشان میدهد. در رمان 

سربازی رفتنش مهمترین اتفاق زنددیش بود. هر بار »انگاری باشد، نشان میدهد: كه خود میتواند نمادی از واقعیت

راشیدۀ آورد میگرفت جلو چشمش. یک دردان سرباز سرتای میپورهآمد، آلبوم كهنج پارهكه مهمان به خانه می

شبیه هم را نشان میداد و از شوخیها و كمکهای آن دوره میگفت ... آلبوم دیگری هم داشت. مربوط به نیمج دوم 
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های قرمز كه از زور خوردن و نوشیدن ریخته بودند روی شانهعمرش میشد و پر بود از عکس مردهای مشنگ لپ

 (.63)ماه كامل میشود، وفی: ی« هم و دنیا عین خیالشان نبود

زنددی واقعی و جریانات طبیعی در تمام داستان پراكنده است. اتفاقاتی كه هر فردی روزانه آنها را تجربه میکند: 

)همان:  «ای نشستمهای سمج خودم را بیرون كشیدم و دوشهاز اتوبوس پیاده شدم. ساكم را درفتم. از دایرۀ راننده»

 (.45ی

شت آمد. مردی پته و نرفته بود ... صدای خوانندۀ ترک از توی كافه میها نشستیم. آفتاب رفبیرون یکی از كافه»

 (.75)همان: ی ...« های پارک روبرو خوابش برده بود ... من به استکانهای كمرباریک میز بغلی نگاه كردم الله

گار و خمه و سیترمینال شلوغ بود. بوی دود و ت»بینی نویسنده در تمام متن مشهود است: نیز واقع ترالندر رمان 

 (.41)ترالن، وفی: ی« ای ایستاد و ساكش را چسبیده به ساقش زمین دذاشتآور بود. دوشهناآشنایی سردیجه

 «خانه یا اردوداه كار اجباری حرف میزنندآید، همه سکوت میکنند. انگار از سالخاسم ساختمان مركزی كه می»

 (.47)همان: ی 

رها بطرف دیگهای بزرگ هجوم میبرند. مسئول دیگ میگوید غذا برای همه تقسیم غذا را اعالم میکنند و دخت»

 (.49)همان: ی« های پر از لوبیا را بسرعت توی سینیها خالی میکنندهست، صف بایستید. چند نفر مالقه

یکی از مفاهیم مهم اومانیسم عدم تعلق به مکان و زمان خای است. عدم محدودیت به جغرافیای خاص: 

-دراها عقیده دارند انسان باید بدون درنظر درفتن مرزهای جغرافیایی و فرهنگهای خای آن، اصالت و نیکانسان

تالش برای تركیب وجوه خدادونه، ماهیت انسان و تجلی »اندیشیش را بروز دهد. در این به اصطالح مدینج فاضله، 

ند. ه مزلو آن را وجود ذاتاً نیک انسانی تلقی میکانسانیترین بُعد وجود او صورت می ذیرد تا چیزی به فعلیت درآید ك

)مکتبهای روانشناسی و نقد « به عقیدۀ او در این محیط، انسان بطور كامل همان چیزی خواهد شد كه واقعاً هست

(. در اغلب رمانهای فریبا وفی از شخصیتهایی سخن دفته میشود كه از فرهنگها 176آن، شکرشکن و دیگران: ی

اند. وفی شخصیتهایش را در ماورای طبقات، ملیتها، فرهنگها و مذهبها و فی از ایران برخاستهو شهرهای مختل

 رالنترنگها، بصورت واحد میبیند و هردونه تبعیض و تفاوت و محدودیت جغرافیایی را نفی میکند. او در رمان 

ترانی كنار هم قرار دادن دخ اغلب تفاوتها را بچالش میکشد تا شخصیتهایش احساس راحتی بیشتری داشته باشند

عصرها همه میتوانند به سالنهای »های اومانیستی این رمان است: از شهرها و فرهنگهای متفاوت یکی از جنبه

یکدیگر بروند. اهوازیها دور هم جمع میشوند و مشهدیها دور هم و تركها دور هم. پوتینها زیر تختها جفت میشوند 

 (.94)ترالن، وفی: ی« آیند كنار تخت تركهاد. لرها میو دم اییها بیرون آورده میشون

 (.45)همان: ی« آبادانی و اهوازی را به دفتر میخواهند»

 (.13)همان: ی« فیروزه با لهجج شمالی میگوید»

 (.13)همان: ی« دخترهای كرمانشاهی خودشان را به نشنیدن میزنند»

 (.46)همان: ی« اراكی میگوید: مزایایش خیلی زیاد است»

ای كه فرزانه و شهرنوش به نیز این ویژدی بشکل دیگری خود را نشان میدهد. توصیه ماه كامل میشوددر رمان 

جای تو باشم قرارداد را ول میکنم و میروم ولگردی. خودم دفعج اولی كه رفتم همین كار را كردم. »بهاره میکنند: 

 «ای و برای غریبه همه چیز تازه استشناسد. غریبهخیلی كیف دارد. نه تو كسی را میشناسی و نه كسی تو را می

 (.6)ماه كامل میشود، وفی: ی
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وفی در این سفر به اصطالح كاری، موقعیت آزادانج بهاره را در چند جای رمان تشریح میکند؛ موقعیتی كه فراتر از 

تم بازكنم. هوا به صور دلم میخواست میشد شیشج پنجره را»مرزهای جغرافیایی ممکن است بسراغ هر آدمی بیاید: 

بخورد بلکه بیدار شوم. خوابزده بودم. ادر به جای تركیه به ایرلند رفته بودم یا مراكش فرق زیادی نمیکرد ... با 

 (.46)همان: ی« خودم دفتم بیین اینجا جای دیگری است. سبزی علفها پررنگتر است

فضای جغرافیاییشان را بعنوان انتقادی بر رفتار آنها بهاره بعنوان راوی داستان، حتی محدود شدن پدر و مادرش به 

مان چیزی یادمان ندادند. نه نصیحتی نه اندرزی به بهادر دفتم ما از زنددی چیزی نمیفهمیم ... باباننه»وارد میداند: 

 (.33)همان: ی« نه فرهنگی. جایی هم كه نرفتند چند تا چیز تازه یاد بگیرند

یکی دیگر از شخصیتها، واكنش « دوست عزیز»و «. جغرافیا مهم نیست»میگوید: در ادامج همین صفحه شهرنوش 

خانوم، زنددی در این خیابان با زنددی در آن یکی، از تو آدم متفاوتی میسازد. حساب كن »شدیدی نشان میدهد: 

 (.33)همان: ی« آمدی یا سلفچگان اصالً این آدمی بودی كه اآلن هستی؟ادر در پاریس به دنیا می

از نظر اومانیستها منبع ارزشهای اخالقی، خود انسان و تجربیات اوست و نباید در امور »روابط انسانی اثربخش: 

مابعدالطبیعی بدنبال منبع ارزشها بود. معیارهای اخالقی نه در ورای زنددی، بلکه در زنددی یافت میشوند. ازاینرو 

م )نقد و بررسی اومانیس« زنددی خوب از نظر اخالقی است اغلب اومانیستها معتقدند انسان قادر به كشف منابع

های اساسی تفکر اومانیستی است. در (. روابط اثربخش انسانی با همنوعان خویش، از مؤلفه436جدید، حسنی: ی

این تفکر، نداشتن دوست و همدل و عدم رفع نیازهای اخالقی و انسانی و همچنین فقدان فردی مهربان و غمخوار 

 ودماه كامل میشهای زیادی در رمان ی هر شخص، از انتقاداتی است كه بر روابط انسانی وارد میدانند. نمونهدر زندد

از تواناییهایش بود كه بر محیط اثر میگذاشت. »وجود دارد. بهاره در اوایل داستان فرزانه را اینگونه معرفی میکند: 

کریز حرف زدن و رفتن و بردشتنش خاصیتی بود كه در طرز كشیدن شال از دردن و دذاشتن كیف روی مبل و ی

 (.34)ماه كامل میشود، وفی: ی« حضورش را ضروری میساخت

د روز چن»روابط انسانی مثبت و هیجان برای زنددی اجتماعی از خصوصیات بارز شخصیتهای داستانی رمان است: 

ه ام یوتر و دوست و آشناها تنگ شدكه دذشت فرزانه آهنگ بردشتن زد. دلش برای سروصدای شهر، زنگ تلفن، ك

 (.67)همان: ی« بود. میگفت طبیعت بدون آدمها برایش معنی ندارد. وابسته به ارتباطاتش بود

)همان: « اش بزنم اما حس دلسوزی مانعم میشدبه خودم مسلطتر بودم. حتی میتوانستم دست رد به سینه»

 (.13ی

جدی بود و از اعتمادبنفس كم نداشت. دوست داشتم به حرفهایش چند سالی میشد كه در دانشگاه تدریس میکرد. »

« آید. تشویقم كرد كار را ول كنم و درسم را ادامه بدهمدوش كنم. متوجه شدم او هم از حرف زدن من خوشش می

 (.11)همان: ی

ران چیزی باشد. به مهمتر از همج اینها مادر نباید نگ»هم زیاد بچشم میخورد.  ترالنهای این مؤلفه در رمان نمونه

خانه دست زده نمیشود. خانه با تمام چیزهایش مال مادر است. سر مادر را با دو دست درفت و فرقش را بوسید و 

 (.67)ترالن، وفی: ی« از اتاق بیرون رفت

 (.35)همان: ی« ترالن لذت همصحبتی با او را از روز اول كشف كرد»

دستش نمیدهی میدانی، ادر برود، یک روز برمیگردد و ادر تو بروی رعنا وفادار است. فراموشش میکنی ولی از »

 (.34)همان: ی« سالها بعد بردردی پیشش، در آغوشت میگیرد
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)همان:  «او به رعنا یاد داد ادر نه با قلبش ولی با ذهنش مادرش را ببخشد و به او به چشم یک قربانی نگاه كند»

 (.16ی

در تفکر اومانیستی، دذشتن از مرز سنتها، فرایندی از سنتهای گذشته:  انتقاد از محدودیتهای اجتماعی ناشی

ه به همرنگی فرهنگ مقاومت دارند. بمزلو معتقد است انسانهای خودشکوفا، نسبت»طبیعی و مثبت تلقی میشود. 

اع به اجتماین معنی كه این افراد صرفاً برای همرنگ شدن با جامعه، رفتاری را نمی ذیرند بلکه برعکس، آنچه را 

نادرست پذیرفته و پایبند آن است، آنان زیرپا میگذارند و ترسی از شماتت دیگران ندارند، زیرا به درستی كاری كه 

 (.445)مکتبهای روانشناسی و نقد آن، شکرشکن و دیگران: ی« انجام میدهند یقین دارند

پردازیها و دفتگوهای داستانیش نشان های اجتماعی خود در شخصیتفریبا وفی این مفهوم را آمیخته با دغدغه

مادرم هم چیزی از زنددی نمیفهمید. پایش را از خانه بیرون نمیگذاشت. یک بار رفته بود »میدهد. بهاره میگوید: 

 «سوریه. رفتن داریم تا رفتن. از سر خیابان سوار اتوبوس شد. ... در مکان دیگری كه اسمش هتل بود پیاده شد

 (.66فی: ی)ماه كامل میشود، و

س مهند»قشر روشنفکر، كه معموالً در رمانهای وفی حضوری پررنگ دارند، معموالً این مقوله را بچالش میکشند: 

 (.67)همان: ی« دفت: زندانی عقلمان هستیم. زندانی ترسمان. زندانی خیلی چیزها

نوم. ا سطح اینها پایین نیاور خامردم عادی دنیایشان همین است كه میبینی. این كه دیگر دفتن ندارد. خودت را ت»

 (.34)همان: ی« این ابتذال است

ند. اوقتی برمیگردی چیزهایی جابجا شده، چیزهایی عوض شده. همان آدم قبلی نیستی. دیگران هم فرق كرده»

 (.15)همان: ی« بنابراین كل مسئله تغییر كرده. فرار حتی داهی اخالقیتر است

 (.99: ی)همان« کنی. همین است كه مقایسه نمیکنی. من هم مقایسه میکنمتو در یک سیستم بسته زنددی می»

نیز این مفهوم، پرتکرار است. ترالن شخصیتی است كه با اعمال و كنشهای منحصربفردش درمقابل  ترالندر رمان 

جنگید یدر خیال داهی یار ستارخان میشد و با لباسهای مردانه در سنگر م»ایستد: سنت و نابرابری جنسیتی می

و زمانی همراه ماكسیم دوركی در زیرزمینهای آلوده به فقر میگشت و در بهترین رؤیاهایش مانند مریدی بسراغ 

 (.1)ترالن، وفی: ی« چخوف میرفت

محیط زنددی، ترالن را فردی برخالف جنسیتش نشان میداد. او برای آنکه نقش دیگری ایفا كند، تشویق میشد: 

اعتناییش به زن بودن تشویق شده بود و حاال داشتن شغلی مردانه همیشه بخاطر بی آمدتا جایی كه یادش می»

ای، از دیگرانی كه مایج عذابش بودند متفاوت میکرد. مدام با كسی را متعجب نکرده بود. موقعیت جدید او را بگونه

 (.5)همان: ی« خودش میگفت از این به بعد من یک پاسبانم

ی دار یا كارمند میشوند. موقعیتآنها درجه»یرمستقیم به خوانندۀ متن پیشنهاد میکند: نویسنده دذر از سنت را غ

دست و پا میکنند. قوی میشوند و به آدمهای ضعیفتر از خودشان دستور میدهند. پولدار میشوند. جهیزیج كاملی 

یزی آنهاست. ولی در آبادانی چ دار میشوند. این انتهای آیندۀبرای خودشان تهیه میبینند و بعد شوهر میکنند و بچه

 (.55)همان: ی« انتها وجود داردبی

مامان میگوید صالح نیست رعنا بداند. میگوید نمیشود توی این مسائل نوبت را رعایت كرد... آقات بعداً رعنا را »

 (.456)همان: ی« راضی میکند. میگوید قسمت است

، ودماه كامل میشو  ترالنمفاهیم متنوع دیگری از مکتب و اندیشج اومانیستی در آثار فریبا وفی، بخصوی رمان 

 وجود دارد كه بدلیل محدودیت در حجم مقاله، به برخی از آنها با ارجاع شمارۀ صفحه اشاره میشود. 
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 ماه كامل میشود: 

 و ...( 36، 64، 69، 61، 64، 44، 4)كمالگرایی؛ 

 و ...( 69، 67، 64، 65، 63، 65، 49، 44، 3، 6)فرددرایی؛ 

 ، ...(61، 66، 65، 41)مدارا و تعهد؛ 

 و ...( 35، 35، 64، 69، 67، 64، 63، 46)آزادی؛ 

 و ...( 77، 44، 15)قانونگرایی؛ 

 ترالن:

 و ...( 14، 15، 67، 65، 43، 9، 4، 5، 3)كمالگرایی؛ 

 و ...( 91و  94، 13 ،37، 64، 47، 4، 1، 3)فرددرایی؛ 

 و ...( 96، 95، 74، 45، 16، 34، 33)مدارا و تعهد؛ 

 و ...( 74، 76، 74، 17، 15، 65، 61، 46، 5، 1)آزادی؛ 

 و ...( 45، 14، 31، 34، 35، 64، 69)قانونگرایی؛ 

 

 گیرینتیجه
ا اجتماعی متعددی ر -انسانیهای وفی یکی از نویسنددان معاصری است كه از ابتدای فعالیتهای ادبیش، دغدغه

دیده یا در معرض آسیبهای در آثارش بتصویر كشیده است. شخصیتهای محوری داستانهای او اغلب زنانِ آسیب

 مدارانج فمینیستی، آثارهای اومانیستی همراه با درایشهای چارچوبذهنی و اجتماعیند. بکار بردن مفاهیم و مؤلفه

-سنددان همعصر متفاوتتر كرده است. مفاهیمی همچون خرددرایی، تنهایی، واقعبه سایر نویداستانی او را نسبت

درایی، عدم محدودیت به جغرافیایی خای، توجه به روابط انسانی اثربخش، انتقاد از سنت، كمالگرایی، فرددرایی، 

ابط انسانی اثربخش درایی در آثار این نویسنده مشهود است. آزادی، فرددرایی و رومدارا و تعهد، آزادی و قانون

با  با استفاده از دیالودهای منطبق پردازیها از فراوانی بیشتری برخوردارند. وفی در شخصیتبه باقی مؤلفهنسبت

ای چهپنداری كند تا بدین وسیله دریواقعیات و بردرفته از زنددی روزمره، بخوبی توانسته است با مخاطبانش همذات

 گشاید. از آداهی برابر خواننددانش ب

 

 نویسندگان مشاركت

دانشگاه آزاد اسالمی واحد  انسانی علوم دانشکده در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره رساله از مقاله این

 لیاص طراح و داشته عهده بر را رساله این راهنماییشهری آقای دكتر ناصر ناصری كهنه. است شده استخراج خوی

 نظیمت و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر عنوان به زاده دیلمقانیخانم زیبا ملک سركار. اندبوده مطالعه این

 اییهایراهنم و هاداده تحلیل و تجزیه در نیزبه عنوان مشاور  زادهآقای دكتر شهریار حسن. اندداشته نقش نهایی متن

 رپژوهشگ سه هر مشاركت و تالش حاصل ،مقاله محتوای تحلیل نهایت در. اندنقش داشته پژوهش این تخصصی

 .است

 قدردانی و تشکر
انشگاه د انسانی علوم دانشکده پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 دادند، یاری پژوهش این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان رساله كه داوران هیئت و خویآزاد اسالمی واحد 



 497-444 صص ،79، شماره پیاپی 45، دوره 4154آبان   ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 449

 .نمایند اعالم

 

 منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقاله این نویسنددان

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

 ارضتع دزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه

 را دهش ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوهش مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر
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