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 چکیده:
ده نویسن یبینی فردبینی مطرح در متن به جهاندر ساختگرایی تکوینی، از جهانزمینه و هدف: 

نگری دروه اجتماعی كه نویسنده در آن نهایت، به جهان نگری نویسنده دربریم و از جهانیپی م

دیالکتیکی است كه از متن به فرد و از فرد به دروه  یساختگرایی تکوینی روش. میرسیم قرار دارد

عرصج رمان، عرصج تجلی درک، دریافت و شناخت  میرسد. جزئی از آن است فرداجتماعی كه 

كم عرصج سعی و تالش نویسنده برای درک نویسنده از كلّ جریان هستی و جامعج بشری یا دست

ای برای مکاشفج زنددی و كشف دوبارۀ انسان و رابطج انسان عرصهجهان و زنددی انسان و شاید 

رمان در سه  یدلدمن از فرم و محتوا بندیبر صورت یدضمن تأكدر این پژوهش . با زنددی است

و  ییارسطو یوااثر ش «ینان»و « خوف»قهرمان در دو رمان  یتهایمسائل شخص ینبه مهمتر ،قسم

دار و پرداختن به قهرمان مسئله پرداخته شده است. یوف بایاثر فر« تبت ؤیایر»و « پرندۀ من»

 شرح ویژدیهای آنها از اهداف اصلی این پژوهش است. 

ا بدیری از آرای لوكاچ و دلدمن با بهره تحلیلی و-با روش توصیفی این پژوهش روش مطالعه:

 تأكید بر نظریج رئالیسم انتقادی انجام شده است. 

دار، كه در نظریات لوكاچ و دلدمن بیان شده، در شخصیت مسئله هایاغلب شاخصه ها:یافته

اثر فرببا وفی نیز « رؤیای تبت»و « پرندۀ من»اثر شیوا ارسطویی و « نانی»و « خوف»رمانهای 

ارسطویی و وفی در این رمانها، زنددی شخصیتهایی را روایت میکنند كه با درک اند. نمود یافته

در این آثار آینده و معترض به وضعیت فعلی هستند. دار، بیئلهفاصله بین خود و جامعه، مس

شخصیتهای زن دچار نوعی دسست عاطفیند كه تحت تأثیر نگاه جامعه و ایدئولوهی حاكم بر آن 

 شکل درفته است. 

هر  دار درهای اساسی در شکلگیری شخصیتهای مسئلهبحران هویت یکی از مؤلفه گیری:نتیجه

ناشدنی میان قهرمان و جامعه، ئل اجتماعی، روابط عاطفی، دسست رفعچهار اثر است؛ مسا

های غالب شخصیتهای زنِ رمان امروز تعهددرایی و مبارزه علیه میانجیهای تباهگر از شاخصه

 است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:   In formative constructivism, we can understand the 
author's individual worldview from the worldview presented in the text, and from the 
author's worldview, we finally reach the worldview of the social group in which the author 
is located. Formative constructivism is a dialectical method that reaches from the text to 
the individual and from the individual to the social group of which the individual is a part. 
The arena of the novel is the arena of manifestation of the author's understanding, 
perception and recognition of the whole flow of existence and human society, or at least 
the arena of the author's effort to understand the world and human life, and perhaps an 
arena for the revelation of life and the rediscovery of man and the relationship between 
man and life. While emphasizing Goldman's formulation of the form and content of the 
novel in three categories, the most important issues of the protagonists in the two novels 
"Fear" and "Nina" by Shiva Aristoui and "My Bird" and "Dream of Tibet" by Fariba Vafi Been 
paid. Addressing problematic heroes and describing their characteristics is one of the main 
goals of this research. 
METHODOLOGY: This research has been done with the descriptive-analytical method and 
by using the views of Lukacs and Goldman with an emphasis on the theory of critical 
realism. 
FINDINGS: Most of the characteristics of the problematic personality expressed in the 
theories of Lukács and Goldman are found in the novels "Fear" and "Nina" by Shiva Aristowi 
and "My Bird". and "Dream of Tibet" by Farbaba Vafi have also appeared. In these novels, 
Aristowi and Vafi narrate the lives of characters who understand the distance between 
themselves and the problematic society, have no future and protest the current situation. 
In these works, the female characters have a kind of emotional breakdown, which was 
formed under the influence of the society's view and its ruling ideology. 
CONCLUSION: Identity crisis is one of the basic components in the formation of 
problematic characters in all four works; Social issues, emotional relationships, irreparable 
gap between the hero and the society, commitment and struggle against destructive 
mediators are among the dominant features of female characters in today's novels. 
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 مقدمه
 یسنددیر نونبا استفاده از ه یو داه کنندیدر رمان منعکس م ناًیرا ع یاجتماع یهاو مقوله عیوقا یداه سنددانینو

- شتانگ و جامعه یتهایواقع بازتاب با یاجتماع یرمانها سنددانینو. برندیم بهره خود اثر در عیوقا بازتاب از ،خود

آثار داستانی بعنوان دستاوردی اجتماعی،  .دارند مطلوب و بهتر ییفردا به دنیرس در یسع ،آن یهایینارسا بر نهادن

 ها، شکاف نسلها، نگرشهایفرهنگی و اثردذار، مسائل و واقعیتهای دونادون اجتماعی نظیر بحران عاطفی خانواده

مردساالری، قدرت در خانواده و موارد مشابه دیگری را بازتاب میدهند. شماری از نویسنددان از زبان  جنسیتی،

بویژه شخصیتهای داستانی زن، بسیاری از مسائلی را كه عرف اجتماعی و حیای زنانه اجازۀ  ،شخصیتهای داستانی

 (.613 – 616: 4344)نک: مقدمی و ذوالفقاری،  ندبیان آنها را نمیدهد، بازدو میکن
ج كم عرصیا دست یاز كلّ جریان هستی و جامعج بشرعرصج رمان، عرصج تجلی درک، دریافت و شناخت نویسنده 

ای برای مکاشفج زنددی و كشف دوبارۀ انسان سعی و تالش نویسنده برای درک جهان و زنددی انسان و شاید عرصه

و « وفخ» هایرمان ک،یقهرمان پروبلمات نییو تب حیتوض نپژوهش ضم نیدر ا. و رابطج انسان با این زنددی است

 این پژوهش. رندیگیقرار م یجنبه مورد بررس نیاز ا«  یای تبتؤر»و « پرندۀ من»اثر شیوا ارسطویی و « نانی»

 پاسخ دهد: ذیلسعی دارد به پرسشهای 

 ا آنها مواجه هستند، كدامند؟مهمترین مسائلی كه قهرمانان پروبلماتیک رمانهای شیوا ارسطویی و فریبا وفی ب

شخصیتهای پروبلماتیک رمانهای شیوا ارسطویی و فریبا وفی چگونه واقعیت را با امیال آرمانی خود مطابقت 

 میدهند؟

ل مدرن، بدنباشخصیتهای پروبلماتیک رمانهای شیوا ارسطویی و فریبا وفی در مواجهه با جامعج فرددرای شبه

 یک از ارزشهای اصیل انسانی هستند؟ كدام

 

 سابقۀ پژوهش
 محمدجعفر و انیرانیا پوریمصباح دیجمش نام اب رانیا در ،چون لوكاچ و دلدمن یكسان وۀینقد به شنوع  نیا نجیشیپ

 یبررس به ،یفارسمعاصر  یبر آثار ادب نینو شناسانججامعه اتینظر قیتطب با پوریمصباح. است خورده رقم ندهیپو

 ،یزددغرب ،(تیهدا صادق) آقایحاج كور،بوف ،(یحجاز)محمد  بایز ینامها به سندهینو سه از اثر شش یابیارز و

 جتوسع به ،آثاربرخی  جبا ترجم ندهیو پو انیرانیا پوریمصباحاست.  پرداخته( احمد)آل  نیزم نینفر و ،مدرسه ریمد

تحلیل رئالیسم انتقادی شخصیت ( در پژوهشی با عنوان 4345رنجبر ) مدد فراوان رسانده است. یعلم جشاخ نیا
توای بندی از فرم و محضمن تأكید بر صورت ،دلدمن از آرای دیریبا بهره ،«زیبا صدایم كن»پروبلماتیک در رمان 

ف د. هه استپرداخت «زیبا صدایم كن» رمان رین مسائل شخصیتهای پروبلماتیک درمتبه مه ،رمان در سه قسم

نویسنده با تلفیق دو  دهدامروز است. نتایج نشان می جاین پژوهش نقد اجتماعی دسست هویت انسان در جامع

زمینه را فراهم میسازد تا قهرمانان رمان با جستجوی ارزشهای راستین و تضاد  ،دارلهئشخصیت مس ۀرویکرد دربار

 مدرن ایران به نمایششبه جبا ارزشهای برساخت اجتماع، تصویری انتقادی را از واقعیت اجتماعی فاقد معنا در جامع

 ،«ظمحفو بیاثر نج الکالب اللص و»دار در رمان سئلهقهرمان م»( در پژوهش خود با عنوان 4345ایزانلو ) .دنبگذار
دهد.  قیتطب« اللص والکالب»قهرمان رمان  اسپس آن را بو كند  نییدار را تبقهرمان مسئله یایهژدیوتالش دارد 

یین ضمن توضیح و تب «جایگاه و نقش قهرمان پروبلماتیک در رمانهای رئالیستی فارسی»( در مقالج 4394رضویان )

هایی هو نمون دهدمورد بررسی قرار میرا ای رئالیستی معاصر فارسی هنقش آن در رمان قهرمان پروبلماتیک، جایگاه و
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قهرمان چیستایی در جستجوی »ای با عنوان ( در مقاله4345) حمیدرضا آتش بر آب ند.کمی معرفیرا از این رمانها 

ستایوفسکی، بسان اثر دا« قمارباز»در داستان  كه چگونه قهرمان چیستاییروشن سازد تالش كرده  ،«خویش

خریداران و فروشنددانی خودآزار و دیگرآزار، از ارزشهای اصیل و راستین دور میشوند و پول به مركز توجه و 

زایش نخستین رمان فارسی از بطن قهرمان »در پژوهش خود با عنوان  (4349راغب )وسواس آنها مبدل میشود. 

گیری آن در بستر فضای های شکلاما زمینه میداند؛ د غربیمحصول ورود و بروز تجدرا رمان فارسی  «دارمسئله

سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران فراهم بوده تا این شکل بتواند در جریان آن پذیرفته شود. عصر طوالنی و 

تبع آن تأثیرپذیری از آن بیش از پیش بر فرهنگ اجتماعی و ای است كه رابطه با غرب و بهپرتالطم ناصری دوره

دار در قهرمان مسئله»در مقالج  (4345زاده میرعلی و رضویان )از دیدداه حسنادبی ایرانیان اثر دذاشته است. 

و  «همدیر مدرس»ضمن توضیح و تبیین قهرمان پروبلماتیک، رمانهای  ،«رمانهای مدیر مدرسه و سووشون

خالفت به دلیل م ،قهرمانان این دو رمان به ترتیب مدیر و یوسف ز این جنبه مورد بررسی قرار میگیرند.ا «سووشون»

 .با جامعه تباه خود، بعنوان افرادی پروبلماتیک معرفی میشوند

 

 بحث و بررسی

ا در رفتار هدر رویکرد رئالیسم انتقادی نویسنددان تالش میکنند تجربج عینی و دقیق واقعیت را به همراه تناقض 

ار ددنبال خلق شخصیت پروبلماتیک / مسئلهننده منتقل نمایند. از این رو بكاست به خواوجمعی و فردی و بدون كم

 هستند. 

 

 رمان و همخوانی حقایق اجتماعی با اثر ادبی شناسانۀضرورت نقد جامعه
راهم ف ادبی را كه قابلیّت اینگونه نقد را دارندشناسانج بسیاری از آثار شناسی رمان زمینج نقد و بررسی جامعهجامعه

ده تا بتواند پیوند جامعه و مطالعات خود قرار دا یدانات، رمان را مشناسی ادبیمعهكرده است. این شاخه از جا

ات و تأثیرهای متقابل این دو را نشان دهد و از این راه، به حقایق اجتماعی پیدا و پنهان جامعه و همخوانی آن ادبی

شخصیّتها را در  سیشنااهمیّت و جایگاه شخصیّت در رمان و اجتماع، تحلیل جامعه ا ساختار اثر ادبی بپردازد.ب

 ژوهشپاستفاده در این  پردازی موردعوامل تأثیردذار اجتماعی در شخصیّت شناسی رمان اقتضا میکند.جامعه حوزۀ

 عبارتند از: 

 ؛تحواّلت اجتماعی و حوادث تاریخی

 ؛شخصیّت در جامعهنقش 

 ؛رویارویی شخصیّت با دیگران

 ؛شخصیّت در اجتماع عوامل بازدارندۀ

 .بُعد درونی و بُعد اجتماعی شخصیّت

اساس پیوند میان  كه یکی از انواع پركاربرد نقد ادبیات داستانی است، بر ،ی رمانسشنانقد جامعه

 به عقیدۀ پژوهشگرانشناسانه از متن ادبی ارائه میدهد. ساختارهای اجتماعی و ساختار ادبی، قرائتی جامعه

حقیقت، شکل بیان  شناسی ادبیات هر قصه و اثر ادبی، وقایع زمانج خود را بازدو میکند و قصه درعرصج جامعه

ند. کشناسی به زبان علمی دربارۀ آن مسائل دفتگو میبا این تفاوت كه جامعه ؛هنری همان وقایع اجتماعی است
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های را با توجه به سفارش نویسنده موضع فکری و فرهنگی و بینیانجه ،بررسی ادبیات با روشی علمی بنابراین

 .کندیاجتماعی مطالعه م

 

 شناسانۀ ادبیات و جورج لوكاچ نقد جامعه
 رحلجم وارد ،یمجارستان منتقد و لسوفیف ،لوكاچ جورج آثار و هاشهیاند با ستمیب قرن در اتیادب یشناسجامعه

 کیالکتید از یامرحله و یادب ساختار ،یاجتماع و یادب تحوالت ،اول یجنگ جهان جبر اثر تجرب ی. ودش یاتازه

كه  دیرس هجینت نیا به سرانجام تا داد وندیپ هم به تیكل کی در را هارا ساخته و پرداخته كرد و آن یفلسف-یخیتار

 نیع با ذهنآن جان با جهان و  یهمراه است كه ط یصورت بزرگ ادب ایفرم  کیبا  یاجتماع خیهر مرحله از تار

 معناست؛ یجستجو رمان لوكاچ، اعتقاد به (.44: 4377 ه،یوتادی)ا است برخوردار كامل یهماهنگ از و متناسب

 دیبلکه قهرمان رمان با، ستین نیچننیاما در رمان ا ؛معلوم و موجود بود یباستان جكه در دذشته در حماس ییمعنا

 و کندیم ییارویرو معنا فاقد یاجتماع تیواقع با او. است دارمسئله یفرد كه یقهرمان ند،یافریب ایآن را كشف كند 

-4475دلدمن ) نیلوس اودنبال ب(. 44 :4359 ان،یرانیا پورمصباح) شودیم منجر شکستاو به  رانجیگیپ یجستجو

 ستفادها با ،است اتیادب یشناسجامعه عرصج در محقق نیترساكن فرانسه كه شناخته ییایرومان دانشمند ،(4443

 پرداختن نیع در كه یاوهیش کند؛یم یمعرف را ینیتکو ییساختگرا نام به دیجد یاوهیش لوكاچمکتب  یهاآموخته از

 رارق بر محتوا و صورت نیب استوار یوندیپ روشش با» واقع در و ماندیغافل نم زیاز صورت آن ن اثر، یمحتوا به

 و ستهایدو روش فرمال ونددهندۀیپ روشش» داشت اعتقاد زین او خود چنانکه(. 659: 4394 سا،ی)شم «کندیم

ساختار  رابطج نییتب صدد در محتوا و صورت به همزمان جهبا تو ی(. و499: 4374 ،)دلدمن «است انیمحتوادرا

اختار و س تیبازتاب واقع اتیادب دلدمن، نظر به». است درفته شکل آن در اثر كهاست  یبا ساختار اجتماع یادب

 «ستا یاجتماع یتهایواقع و یادب یتهایواقع از ،یذهن یساختارها نیب ییوندهایپ نیّبلکه مب ،ستین یاجتماع

 (. 53: 4344 ارشاد، از)نقل 

 هك اندشده دهیآفر مرتب یدفتمان یاجزا از وهستند  معنادار ساخت یدارا یهنر و یادب معتبراز نظر دلدمن آثار 

در  یادب اثر یبررس یبرا كه است یزیچ همان بودن لیاص نیا واثر است  بودن مهم و بودن لیاص نشانج امر نیا

 (.349)همان:  است الزم ینیتکو ییدراچارچوب ساختار

 

 بندی انواع رمان از نظر لوكاچتقسیم
بندی آورد. او در این تقسیمدانج رمان روی میاساس ارتباط ساختاری قهرمان با جامعه به تقسیمات سه لوكاچ بر

 آلیسمرمانهای ایده جبین وظیفه، جبر و جهان واقعی تفاوت قائل میشود. از نظر او میتوان رمانها را در سه دست

آلیسم انتزاعی و رمانهای آموزشی جای داد. دن كیشوت قهرمان رمانهای ایده ،دای روانشناسی پندارزُانتزاعی، رمانها

چونان شیئی میپندارد كه میتوان مطابق خواست و میل خود تغییر داد؛ اما سرانجام شکست »است. او واقعیت را 

گوی قهرمان وجود دارد. او مطالبه و دركی تصنعی در دفت 4میخورد. در رمانهای روانشناسی پندارزدا نوعی رمانتیسم

                                                      
 كرد دردیر را آمریکا و اروپا تمام نوزدهم، اوایل قرن و هجدهم قرن پایانی هایدهه طول در كه است هنری و فکری جنبشی رمانتیسم. 4 
 در محورو تخیل مسلکانهصوفی مذهبی، تفکر دهندۀترویج درایش این .نگذاشت باقی تغییر را بدون هنر و انسانی علوم از ایجنبه هیچ و

 واكنشی در هجدهم قرن با مقارن رمانتیسم شمار میرفت. این مکتب به علمی پیشرفتهای محصورِ و خردورزی تشنج كه بود عصری
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نزوی نتیجه م فراتر از محدودیتهای واقعیت اجتماعی دارد؛ اما نمیتواند خود را با قوانین این واقعیت سازدار كند. در

ویی دآورد. در رمانهای روانشناسی پندارزدا شخصیت پروبلماتیک عمدتاً به تکپردازی روی میمیشود و به خیال

در رمانهای آموزشی قهرمان آداهانه شقاق موجود خود و جهان را میپذیرد و  4آورد.ا حدیث نفس روی میدرونی ی

رمان  بنابراین جهان ؛كنندۀ مسئله استپذیر نیست. قهرمان در این رمانها توصیفمیداند كه رفع این شقاق امکان

لوكاچ، )« سئله بر غلبج ارزشهای انضمامی بتازدسازی مآورد تا با برجستهدار پدید میآوردداهی برای فرد مسئله

4395 :465 – 464  .) 

نگرش رئالیسم انتقادی در تعامل طبقات اجتماعی، بیانگر عملکردهای ضدّونقیض ایدئولوهیها و روابط ستمکارانه 

نشان داده شده در دنیای مدرن است. نحوۀ مواجهج بشر با تبعات قلمرو هستی و اجتماع از دیرباز در آثار مختلف 

این »است. یکی از مهمترین رویکردهای انعکاس كنشهای بشری با پیرامون خود، رویکرد رئالیسم انتقادی است. 

كنشهای بشری پیرامون خود مطرح شده است. مکتب رئالیسم « انعکاس انضمامی»رویکرد از سوی جورج لوكاچ 

عی به موضوعاتی اشاره دارد كه در آن انسان بعنوان با توصیف وضعیتها، موقعیت، شدن و بودن در روابط اجتما

محور تحوالت جای میگیرد. انسان در سبک رئالیسم با ساخت و مسائل اجتماع هویت مییابد و برخالف جریان 

(. 4/674: 4397)سیدحسینی، « آید تا دربارۀ نقاط ضعف جامعه سخن بگویدادبیات رمانتیک از صدر به زیر می

 رئالیسم انتقادی در رویکرد رئالیسم اجتماعی به انسان نهفته است. های پیدایشزمینه

 

 بازنمایی مسائل روانی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زنان در رمانهای شیوا ارسطویی و فریبا وفی 
نچه اما آ ؛اندهمواره تجربه شده یسینوداستان یبرا یمتفاوت یساختارها ،ییارسطو وایش یسینودر روند داستان

است.  یورمح تیبرابر شخص در یاصل تیشخص یریگشکل یچگونگ شود،یمشترک غالب آثار او قلمداد م جمشخص

ام به ن سندهینو یرمان زن یاصل تی. شخصشوندیم دهیدرهم تن یو محور یاصل تی(، شخص4346) خوفرمان در 

عبارتند  هاتیشخص نیا ؛شودیم یصورت اقماركتاب ب یتهایشخص گرید یریگاست كه حضور او باعث شکل «دایش»

 ی( بر دوپارد4341) ناینمانند رمان  ،ییاز آثار ارسطو یگرید جدر دست .پلماتینغمه، كاوه و مرد د نوس،یه :از

از  رتکیكالس یو ساختار تیرمان كه روا نیاشاره كرد. در ا توانیم یو محور یاصل تیزن بعنوان شخصشخصیت 

 هم زشهروز و احمدجان ا روس،یچون س ییتهایدر ارتباط با شخص نایبه نام ن یدارد، دختر ییآثار ارسطو گرید

فاصله  یدخود تا ح نیشیپ از سبک ییارسطو رسدیبه نظر م اثر نی. در اشوددوباره از نو ساخته  تا شودیم دسسته

 است.  رتکیكالس یو ساختار تیبا روا یرمان یریگشکل یو در پ ردیگیم

 یزنان مردمحور، زنان خودمحور و زنانگ؛ دارد شیزنان در داستانها یپردازتیخای در شخص یسبک ییارسطو وایش

 دومِ جمیاول مردمحور و در ن جمیگونه است. در نینداستان هم ا نیا یاصل تیشخص ناین .هستند یكه دچار دودانگ

در این كتاب سعی شده  .پردازدیبعد از انقالب و جنگ م یبه سالها «ناین»داستان است.  یمحور تیشخص ،خود

ر ا به خاطاستفاده شود تا مخاطب با خواندن آن بتواند وضعیت آن سالها ر شصت جده هایاز دیالودها و فضاسازی

ارد و در روند داستان خواننده. کندیم روایترا  انیبه اسم ن یدختر یزندداین رمان  .كندبیاورد یا تصویرسازی 
                                                      

 فردیت بر تأكید رمانتیسم پیوست. به ظهور عصر اجتماعی و سیاسی فلسفی، مسائل از متأثر و و نئوكالسیسم كالسیسم مکتب به دیالکتیکی

 علمی و اثباتی واقعیت پس در رمانتیستها به زعم كه متعالی مثالی و حقیقتی ترسیم برای تالش و احساس اصالت تخیل، آزادی هنرمند،

 .میدهد تشکیل را این مکتب اساس داشت، وجود

ه دردد؛ به این معنا كپردازد و با انفعال قهرمان و آداهی بسیار دستردۀ او مشخص می. این نوع رمان به بررسی زنددی درونی اشخای می4 

 او به آنچه دنیای مرسوم میتواند در اختیارش بگذارد، دل خوش نمیدارد.  



 444/ …های بازنمایی عنصر شخصیت در رمانهای شیوا ارسطویی و فریبا وفی بر مبنای رویکرد رئالیسم انتقادیمقایسج شیوه

 

را بر  یاجتماع یدادهایرو یو ردپاد شناسیم شیانهایها و هذرا با توهمات و دغدغهو او  ودشیم ناین یجهان ذهن

حمل مت یفرد ینیبجهان به دنیرس یبرا را و رنج تحول شودیم یتیشخص یهای. او دچار ددردوندنیبیذهن او م

وان جدختر  کیزمانه بر ذهن  یو اجتماع یاسیس تتحوال یدادن ردپا نشان سندهیواقع هدف نو . درشودیم

 ییمدرن و ترسها یزندد تیكتاب روا نیقول نوشته شده است. ا 66در  خوفرمان پنجاه و شصت است.  یهادهه

كه انسان را دچار اضطراب است  ییها. مواجههدهدیم یآن رو ینیبشیپ رقابلیغ یهاتیاست كه از مواجهه با واقع

د. با همین حکایت به پایان میرس شود وزندان رفتن شیدا آغاز میداستان با حکایت . ندیکم خارج از توان یو وحشت

رمان و شخصیتهایش است. روایتهای شیدا از  ه محتویات آن،شود كیدویی زندان بعنوان ظرفی در نظر درفته م

 ،زندان و خانه بعنوان دو فضای متفاوت واقع زندان شبیه به روایتهای اوست از سوئیتی كه در آن زنددی میکند. در

یل تنهایی به دلهمچنین ندان یا پسر سرهنگ و برسانی همآزار ،به دلیل حضور موشها كهبه یکدیگر شبیه میشوند 

اما این دو فضا متعلق به دو زمان داستانی متفاوت  ؛شیدا در هر دو فضا رخ میدهد. دویی خانه با زندان فرقی ندارد

ندان، متعلق به زمان ساواک و فضای خانه متعلق به دوران كنونی زنددی شیداست. به عبارت هستند. فضای ز

شیدا منتقل میکند و خانه را به زندانی بزردتر تبدیل میکند كه در سطح  جدیگر، زندان ویژدیهای خودش را به خان

كنونی بیش از ترس او در كنونی شیدا دسترده میشود، به همین دلیل ترس شیدا از شرایطش در زمان  ججامع

زمان،  تها،یرمان عبارتند از شخص نیدر ا« خوف»ساختن جهان متن  یساز براعناصر جهاندوران زندان است. 

 یفتو معر ینگرش ،یتیموقع رییمختلف تغ رشمولیممکن و ز یدرفتن در جهانها قرار جاسطوكه ب ایمکان و اش

اند كه دهش ییاهن داستان همه انباشته از ترسیا یتهای. شخصشوندیم یاریبس یتودرتو یجهانها یریگباعث شکل

به وجود او، نغمه و  یو حت کندیرا باور نم دایش یكه كاوه داستانها یابگونه شوند،یم یگریباعث انکار وجود د

 . کندیشک م نوسیه

 مملو از یزمان جبرهكه هر دو  شودیم میساز، به دو بخش قبل و بعد تقساز عوامل جهان گرید یکیزمان بعنوان 

 یهادهیپد ای ایساز، اشعوامل جهان گریزندان است. از د هیاست كه شب یامکان زندان و خانهت و ترس و واهمه اس

 شوند. یترس محسوب م جادیكولر از عوامل او ها، آدمها، چمدان، شچون سگها، مو یموجود هستند كه همگ

ت متوسط را با موقعیتهای دونادون روای جاست كه در رمانهای خود، زنددی طبق «دراییتجربه» ۀفریبا وفی نویسند

میکند. وفی در آثار خود به توصیف زن، جایگاه او در جامعه و نگرش وی به هویت خویش پرداخته است. 

 ۀدارشدجامعه تسلط خود را از دست میدهند و هویت خدشه جشخصیتهایی كه وفی معرفی میکند، داه در صحن

 رین رمانتمن قوی ۀپرندرمان كوتاه »وفی در رمانهایش است.  جگذارند. هویت، مهمترین دغدغیود را به نمایش مخ

، از زنانی سخن میگوید كه به من ۀپرند ژهیبو هویت زنان است. فریبا وفی در رمانهایش جلئمعاصر در طرح مس

من  ۀدگرند. راوی رمان پرننبا بدبینی به اطراف می معموالًاند؛ زنانی كه معنایی روشن از خود و دیگران دست نیافته

ک: )ن دشودارشده میگیری هویت خدشهساز شکلشود و همین امر، زمینهاز آغاز، هویت جنسیش نادیده درفته می

 .(464 -465: 4343و )تلخابی،  (34 -65: 4344ساالركیا، 

 

 دارقهرمان پروبلماتیک/ مسئله

ی، جای زندد دادن واقعیتهای انقالب صنعتی در اروپا، رمان به سبب برخورداری از قابلیت نشانبا ظهور رنسانس و 

بی اصلیترین شکل اثر اد نوانعگیرد و در نیمج اول قرن بیستم، جورج لوكاچ، رمانهای رئالیستی را بیحماسه را م

دلدمن، نیز هر اثر سازدار با رئالیسم  همخوان با جامعه بورهوایی مطرح میکند. پس از او پیرو و همفکرش، لوسین
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-ماركسیست، در رمانهای رئالیستی جوامع سرمایه های این دورا اثری ارزشمند میداند؛ بنابراین با توجه به دیدداه

د. قهرمان نهست دار(پروبلماتیک )مسئله ،ارزشهای راستین داری افرادی وجود دارند كه به سبب پایبندی به اصول و

ار، دفردی مسئله شود. در یک كالم اوسبب به حاشیه رانده می منتقد و مخالف جامعه است و به اینپروبلماتیک 

لدمن از دیدداه د ای كیفی و اصیل انسانی است.هجهانی تباه جویای ارزش آینده، معترض و پرمشکل است كه دربی

 عنیی پروبلماتیک؛ راستین، ارزشهای به پایبندی سبب به كه دارند وجود شخصیتهایی رئالیستی رمان هر در

 جویای باهت جهانی در كه است پرمشکل و معترض ،ندهیآیب ،دارمسئله فردی پروبلماتیک قهرمان. هستند دارمسئله

 :ینویسدم اینگونه بدفهمی دونه هر از پرهیز برای و واهه این تعریف در دلدمن. است انسانی كیفی و اصیل ارزشهای

 زنددانی كه ممیبری كار به شخصیتی معنای به بلکه سازمسئله فرد معنای به نه را پروبلماتیک شخصیت اصطالح»

 یدهندم قرار آورد، دست به آنها از دقیقی و روشن آداهی نمیتواند كه نشدنیحل مسائلی برابر در را او ارزشهایش، و

 .(645: 4374 دلدمن،« )میکند جدا تراهیک قهرمان از را رمان قهرمان كه است ویژدی این و

ای از یک تیپ اجتماعی هستند كه بتدریج با طالق عاطفی كدام نمونه شخصیتهای زن در رمانهای فریبا وفی هر

در زنددی مواجه میشوند. طالق عاطفی بعنوان یک بحران، دفتار و كنشهای آنها را تحت تأثیر قرار داده است. 

ویژدی سکوت است. ساكت بودن خصلتی است كه وی از دوران كودكی  دارای دار است كهزنی خانه پرندۀ منراوی 

فکر كردم سکوت من دذشته دارد. »به آن تشویق شده و از این رو در زنددی مشترک زنی منفعل و منزوی است. 

(. دعوت و تشویق راوی در دوران كودكی به سکوت، تبدیل به 65: 4346)وفی،  «مابه خاطر آن بارها تشویق شده

ساز در زنددی او شده است. این سکوت همواره همسرش را آزار میدهد. منزوی بودن این شخصیت امری مسئله

است. وی اهل معاشرت و مهمانی رفتن « نداشتن اسم»مهمترین نشانج آن  و در داستان بوضوح مشخص است

ای است كه در آن ت. مادر دو فرزند است و فعالیت اجتماعی ندارد. دسترۀ روابط او به كوچکی همان خانهنیس

خاطرات دوران  ،بعد از ازدواج ندزنددی میکند. وی از دوران كودكی تجارب عاطفی خوشایندی ندارد و تصور میک

د. ناین خاطرات همواره در ذهن او باقی میمان كودكی او را رها میکنند؛ اما بعد از ازدواج هم به آرامش نمیرسد و

 آید و تا مدتها نقش پسر را برای پدرش بازی میکند. به دنیا می ،وی بجای نوزادی كه قرار بوده پسر باشد

، زنی مدرن و زیباست كه در فعالیتهای اجتماعی پرندۀ منبرخالف راوی « یای تبتؤر»شخصیت اصلی « شیوا»

در شانزده سال زنددی « شیوا»بودن است. « درونگرا»ج مشترک این دو در زنددی مشترک هم حضور دارد؛ اما نقط

یاها و حسرتهایی به سر برده كه همسرش در آنها جایی نداشته است. فاصلج عاطفی میان او ؤمشترک همواره در ر

مها یخچال و رابطج آد»او در زنددی مشترک احساس اطمینان و اعتماد نداشته باشد.  دهو همسرش باعث ش

 «تادر تضمینی بدهد دروغ دفته اس لباسشویی نیست كه دارانتی داشته باشد. یک روز هست و یک روز نیست و

 (.74)همان: 

 

 «بیان ترسهای یک زن نویسنده»و « خوف»مروری بر رمانهای 

است. شخصیت زن در « جامعج مردساالرانه»ارسطویی به تصویر كشیدن  شیوا یکی از ویژدیهای اصلی رمانهای

ی ااند. از دیدداه وی، این امر مسئلهداستانهای وی، اغلب زنانی سنتی هستند كه قواعد جامعج مردساالر را پذیرفته

اشاره میکند: وپنجه نرم كرده و بوضوح نیز به این نکته است كه جامعج ایران همواره در طول تاریخ با آن دست

)همان:  «تاریخ را فقط خودنمایی مردهایی میدیدی كه پز به كنیزكهاشان آسمان به این نزدیکی را سوراخ میکند»

4). 
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 كه بیان میکند ،زیر سلطج مردان قرار دیرددارد و معتقد است زن نباید  4«نیستییفم»های راوی كه خود اندیشه

البته راوی ریشج این (. 51اند )همان: زنان شرقی از فمینیسم چیزی جز زنِ بد بودن برای شوهر خود درک نکرده

 همه تعارض در شخصیترد جهان سومی از زنه كه باعث اینتلقی م»های مردساالر میبیند: برداشت بد را در اندیشه

شدن ترجیح بده. چون مرد جهان  بودن رو به جنس زن شده. طبیعییه كه زن مستقل این نوع جامعه، روشنفکر

چون همیشه مجبور  ؛هامون زنددی میکنیمسومی، ذهنیت جامعه، زن رو تفکیک كرده. ما همه داریم با عقده

  .(جا)همان« بودییم بین دو چیز یکی رو انتخاب كنیم

ارسطویی در این رمان زن و مرد از طبقات اجتماعی مختلفی هستیم. های در این رمان شاهد حضور شخصیت

ا یک دنیای جهنمی چه بس»خلق میکند. طبق آنچه نورترپ فرای میگوید  تركیبی از دنیای جهنمی، حیوانی و آلی

ی اباغ جادویی باشد یا دنیای حیوانی كه با توجه به هیوالها و جانوران درنده تصویر میشود و دنیای آلی شهره

یسم مرده. های عظیم باشد با ابزار شکنجه و آالت و ادوات زره و جنگ و تصاویر مکانویران و شب هول و ویرانه

 (.494-495: 4377)فرای،  «زندان و سیاهچال و... 

سگها و موشها و پسر سرهنگی كه از هر  چال را دارد وخلق سوئیتی در یک باغ ترسناک، كه حکم زندان و سیاه

مورد پسر سرهنگ )پسر  دراست.  ، دنیایی ورای حقیقترای زندانی كردن و آزار شیدا استفاده میکندابزاری ب

هایی وجود دارد كه نشان میدهد او نه یک موجود واقعی، بلکه یک نیروی ذهنی صاحبخانه( در این داستان، اشاره

جادویش راه نمیفتاد بیرون و درهای این ادر دیوِ شیزوفرنی فرد اعالء از خواب بیدار نمیشد و از چراغ »است. 

 (.467)همان: « سوئیت را نمیبست، معلوم نبود كارم به كجا كشیده میشد

دفتم هفت ماه بیشتر است روز یا شب ادر خوابم ببرد، خواب میبینم »این شخص اغلب هنگام خواب ظاهر میشود: 

ربیاورند. خواب میبینم هیکل دندۀ پیربچه را از اند كولر را از جا دپسر سرهنگ و آن دو تا رفیقش، موفق شده

در « شیدا»داه  همچنین او هر (.46)همان: « باالی آشپرخانه از توی حیات خلوت، هل میدهند توی سوئیت

های جنونش را تعطیل كرده بود. رئیس خیالیش اجازه نمیداد پیربچج دیوانه، پروهه»سوئیت تنها باشد ظاهر میشود. 

 (. 44)همان: « ای را به اجرا درآوردز من توی سوئیت است، پروههوقتی كسی غیر ا

 

 تالش برای پاكسازی قاموس زندگی اجتماعی از عنصر سیاستو « نانی»رمان 

است. عنوان رمان نیز با توجه به دووجهی « نینا»روایت زنددی و سیر تحول شخصیت دختری به نام « نانی»رمان 

ست و طرز نگارش این عنوان، نشان از تحول ذهنی و روحی این شخصیت در بودن این شخصیت انتخاب شده ا

كس، همهچیز و با هردونه كنش سیاسی مخالف است و به همین دلیل، از همه «نینا»جریان این روایت دارد. 

فال سیب بگیرد و صد تومان بگیرد، هردز فکر نمیکند  ،كارآموزش «دلی»خواهد برای یخبر افتاده است. وقتی مبی

تصور میکند كه ادر  احساسیو نازپرورد نگران جان دو برادرش در جبهه باشد. او مثل دختران  مرفّهكه آن دختر 

كمر چون ای زریننیّت كرده است كه شاهزاده «دلی»ای پوست بگیرد كه تا انتها بریده نشود، البد سیب را بگونه

                                                      
. از ابتدای ورود جریان فمینیسم در ایران اولین چیزی كه در جامعج روشنفکری مطرح شد، تغیر بُعد فکری جامعه نسبت 4 

بود كه حجاب را مانع تحقق برابری و آزادی در جامعه  به جریان فمینیسم بود. مهمترین تحول فکری به وجود آمده تفکری

در جامعه پس از دورۀ مشروطه و پهلوی اول از حوزۀ فکری و تالش برای به دست « فمینیسم»میدانست. توجه به بعد فکری 

 ی مانند حقرا در بر میگیرد. اهداف« فمینیسم»آوردن امکانات آموزشی برابر فراتر میرود و مصادیق بیشتری دایرۀ اهداف 

 (.475 –473: 4154ئیان، انتخاب داشتن كه در بعد سیاسی ماجرا رسوخ میکند )نک: نبی
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ن طبقات توانگرتری جحتی به خان «سیاست واقعیت عریانِ»اما  د؛کنیزیبای خفته را بیدار م و پدید دشته «روزشه»

 جمیبایست با خود خلوتی میکرد تا درمییافت چرا هم «نینا»اجتماعی شمال شهر تهران نیز رخنه كرده است. 

ان ثبات نمیتو ۀو جنگ، در خانه، جزیر، در اوج دردیری سیاست شفرضیاتش، نقش بر آب شده است و مانند پدر

از  .از قاموس زنددی اجتماعی است «فکر و عمل سیاسی»و  «سیاست»پاكسازی عنصر راوی  ساخت؟ نیّت پنهانِ

 نامید.رمان  جدر پهن «زداییسیاست»را كوششی برای  «نانی»رمان  این رو میتوان

 

 «جاوید»و « شیوا»زندگیِ مبتنی بر منطق  و روایت« یای تبترؤ»

. تبت کندیم دایپ ییمجال شکوفا فقط در تبت ایكه دو یعشق انتخاب شده است. عشق یجداستان بر پا نیعنوان ا

 تواندیم «ایؤر» نی. تبت در استیاما ن بود،یكه كاش م ییاست از ناكجا ییایؤر یریتصو یدر ذهن هر كس یواقع

 یراب یامنتظر معجزه گریاند و ددرآمده یهست تیّنیبه ع اهایؤكه آرمانها و ر ییدلخواه باشد؛ جا یاستعاره از شهر

 ها هرنآ به آن هستند. دنیرس یجوكتاب در جست یتهایّبلکه تمام شخص ،«صادق»كه نه تنها  یی. جاستندیوقوع ن

 یخال خشكه بتواند ب زنندیم یست به اقداماعتراض به وضع موجود، د یبرا ،و امکانات خود ییكدام به فراخور توانا

 وجودشان را پر كند. ۀو دمشد

 

 «امیر»و همسرش « نامراویِ بی»عاطفیِ  ؛ بیان بحران«پرندۀ من»رمان 

این رمان با تکیه  4دار روایت میشود.اجتماعی است كه با محوریت مشکالت یک زن خانه یرمان ،«من ۀپرند»كتاب 

د دنبال خو ای دارد. ادر پرواز كند و جایی بنشیند صاحبش را هم بهمامان میگوید كه هر كسی پرنده» جبر جمل

شخصیتهای مختلف داستان صحبت كند و از عالیق و آرزوهایی بگوید  ۀای مستتر از پرندسعی دارد بگونه« میکشد

 الودهایتا د خواهدیخواننده زمان م یاست و داه ادیداستان ز یتهایتعداد شخص د.كس را تعیین میکن كه مسیر هر

 ؛لخ استكدر و ت تینهایزن، ب یلطافت حرفها نیماجرا بپردازد. داستان در ع کیكند و به تفک قیرا با اتفاقات تلف

و  بیعج یهاهیهمسا انیمسرد در ج شده و خواننده را داخل همان خان یسرانجامیاحساس ب یبشدت موجب القا

ه تازه ك دار را بخواندزن خانه کی یزندد جانتظار دارد قص بكتا لیخواننده در اوا .کندیرها م فیكث محله شلوغ و

 .رودینم شیپ نطوریاداستان بگردد اما  نیریش یهادنبال لحظهمالک خانه شده است و ب

اثر را همسر  نیشتریداستان اثردذارند. اما ب یهاداستان بر دره نیزن هم در ا یخانواده، مادر و خواهرها فرزندان

انش فرزند یندارد و برا ییمعنا چیه شیباره كه خانواده براو زن تیمسئولیب ی. پدرگذارندیزن بر قصه م و پدر

 یرزندانف ؛کندیكودكانش وارد م تیبه شخص یكار یاخود ضربه ستیكه با اعمال ناشا ی. پدرستیقائل ن یارزش

 میمستق ۀاشار سندهینو نکهیاند و بدون اشده تیآنها دچار اختالالت شخص یو بار روان یت كودككه بر اثر مشکال

 .خواننده پرواضح است یكند، برا

پدر  .کشاندیاش مسمت دذشتهب یدرفته است و او را بعد از اتفاق زن تمام ناخودآداه و خودآداه او را در بر خاطرات

                                                      
های زنانه در آثار خود میگوید: من دوست دارم در . فریبا وفی دربارۀ تالش خود در زمینج بازنمایی مشکالت و دغدغه4 

ها خیلی مهمتر از آن دازم. واقعیت این است كه این دغدغههایی كه بسیار ناچیز نشان داده شده، بپرهایم به دغدغهنوشته

ای است، این طرح این ویژدیها دربارۀ زنان در رمان یک كار دسترده و پیچیده. است كه نادیده درفته و حقیر پنداشته شود

شیند و تصمیم زن بن ای نیست كه شروع كنیم و در یک جایی به پایان برسد؛ اینگونه نیست یک نویسندۀكار مانند یک پروسه

 . بگیرد و با اراده بخواهد دربارۀ یک مشکل خای زنان رمان یا داستانی بنویسد
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 هوستی. او پکندیور محس ترحم او را شعله رد،یمیم یچاردیب تینها و در شودیاو كه در آخر عمر دچار زوال عقل م

 منظر نی. افکار او از ابخشدیكرده است و او را نم انتیمادر خ هب اهیدوران س نیفکر است كه پدرش در ا نیدر ا

ه او را ك یزیندارد و تنها چ شیدر زندد یرییداستان قصد تغ زن .شودیمختلف داستان تکرار م یمدام در قسمتها

ارزش افتخار كردن ندارد. او در تمام  كسچیكه از نظر ه یادار شدن اوست؛ خانهرسانده خانه یشاد تیبه نها

 به او وفادار بماند. ،همسرش یزبان زدنهاو زخم نهایدارد با وجود تمام توه یداستان سع

ته نوش نکهیندارم. بعد از ا یقصد»در رمانهایش میگوید: « خانواددیبحران »مورد هدف از ترسیم  فریبا وفی در

و  دیاز ق سم،ینویكه اغلب در خانواده هست م یئیحس ناامن از . مندیبکن یاستنباط نیچن دیتوانیم اشم شود،یم

كانون،  نیا ها درمنوع روابط هست. آد نیكه در ا ییاز سوءتفاهمها و تنشها اینهاد دارند،  نیا كه آدمها در یبند

به خاطر حضور در  یول ؛ندارد یهمخوان با هم شانیها. خواستهدهندیرا آزار م گریهمد ست،یدرم هم ن یكه داه

كه آن  ییاشود، به نظر شمینشان داده م هایتناقضها و ناآرام نیا یوقت .را تحمل كنند گریناچارند همد یقالب نیچن

 4.«هم هست طورنیهم دی. پس شاسدیرم یبحران دیخوانیرا م
 

 و« نامزن بی»، «نینا»، «شیدا»در چهار شخصیت « دارمسئله»های قهرمان پروبلماتیک نمود شاخصه

 در رمانهای منتخب« شیوا»
ریف دار تعهایی كه رویکرد رئالیسم انتقادی برای شخصیت مسئلهاساس مؤلفه های این پژوهش برتحلیل داده

ها در میان شخصیتهای قهرمان در رمانهای شیوا ارسطویی و فریبا وفی قابل مؤلفهمیکند، انجام شده است. اغلب 

ه شرح داد ذیلدر عناوین  دار( از دیدداه دلدمنفرد پروبلماتیک )انسان مسئله اصلی ویژدیهایمشاهده است. 

 میشود.

كلیت  واردیمیکند و شئدر جوامعی كه درایش به زنددی اقتصادی رواج پیدا : گرایش به ارزشهای كیفی و واال

برابر آن شست یا باید اشکالی پیچیده از مقاومت را متصور شد و  جامعه را فرامیگیرد، یا باید دست از مقاومت در

ظ دار ضمن حفدر اینجا قهرمانان مسئله .در پی راهکاری بود كه در دام پیچیددیهای جامعج مصرفی درفتار نیامد

اه دی تکیهئپذیر نیست، هیچ دروه اجتماعیتحقق اهداف آنها در جامعج موجود امکاناند كه آرمانهای خود، دریافته

و حامی آنها نیست و درایش به زنددی اقتصادی همج ارزشهای راستین و متعالی را تباه ساخته است. در این نوع 

ر جستجوی آزادی جوامع همواره اشخاصی وجود دارند كه با خودشناسی و درایش به ارزشهای واالی انسانی، د

ای ندارد و سطح شدهای است كه در جامعج عهد خود جایگاه تعریفنویسنده« شیدا»درونی و رهایی خویشند. 

نده و به یک زن نویس فراد جامعه نیز دیدداه مثبتیزنددیش در سطح افراد پایینترین طبقات جامعه است، حتی ا

كه هایی آدم»فراد مفید و مؤثر در سطح جامعه تلقی شود، ندارند: كه با قلم و اندیشج خود میتواند یکی از ا ،متفکر

، یک سقف كوتاه است كه روی چهاردیوار بند شده باشد و بتواند آدم را از مردم انتظارشان از محلی با عنوانِ خانه

                                                      
. وی در مورد اینکه اغلب شخصیتهایی كه در رمانهایش حضور دارند، واقعی هستند و نه قهرمان، اینگونه توضیح میدهد: 4

من معنای دیگری برای آن متصورم؛  .ایمفاهیم فاصله درفتهقهرمانی برای من معنی ندارد. به نظرم سالهاست كه از این م»

مثالً در اینکه شخصیتهایم صمیمی باشند، خودشان باشند، جسارت داشته  .قهرمانی را در چیزهای ساده و كوچک میبینم

شخصیتی قهرمان است كه از روبرو شدن با خودش نمیترسد، یا شخصیتی كه محدودیتهایش را میشناسد و میتواند  .باشند

در دل نابسامانیها به خودش سامانی بدهد، و تازه همج اینها را هر روز الزم دارد. آدم ممکن است یک یا چند بار در عمرش 

  .من در روز بارها و بارها مجبور به انتخاب میشوددست به اعمال قهرمانی بزند؛ اما قهرمان موردنظر 
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پرده از حدوحصرشان از زنددی، جدا كند... تصویر و توقعی كه آدمهای آن طرفِ بیرون و انتظارهای زیاد و بی

نویسنده دارند، همین است. بویژه ادر آن نویسنده زنی باشد تنها و چشمش كور نمیخواست نویسنده بشود! تنها 

ردن.... ك ای است با یک تخت برای كپیدن، میزی برای كاغذ سیاهماندنش قائل میشوند خانه فضایی كه برای زنده

: 4343)ارسطویی،  «پسندندنتخاب كرده نه میخواهند و نه میش نرم، نوشتن را ابیش از این برای زنی، كه دنده

64.) 

اختالف طبقاتی و دسترش روزافزون پدیدۀ ناخوشایند  ،«نانی»شده در رمان یکی از ویژدیهای اصلی جامعج ترسیم

دمهای آای زنددی میکند كه نه فقیر هستند و نه ثروتمند؛ بنابراین درک درستی از است. نینا در خانواده« فقر»

دلش خواست آدمهایی كه این جماعت حرفشان را میزنند، » فقیر و شرایط زنددیشان ندارد؛ اما دلش میخواهد:

تنه از پس آرزوهایشان تا خودشان بتوانند یک« تام سایر»یا مثل « هکلبری فین»باشند در رمانِ « هک»مثل 

دا، تو كتشان نرود كه بجای یارو شاهزادهه، توی قصر ، در داستان شاهزاده و د«تام»بربیایند. یا حداقل مثل پسره 

ر د كه كی از كی بهتزنددی كنند و خالصه هر كس برای خودش چیزی بخواهد و پاش بایستد و خیالش هم نباش

 .(15: 4341)ارسطویی،   «است یا بدتر

 جشیبلکه اند ؛ردازدیپنم تیصرف واقع ییتنها به بازدو» ،ییدرامکتب واقع سنددانینو گریهمچون دنیز  یوففریبا 

ارائه داده است. جهت  زین سمیاز رئال یدیجد ریحال تفس نیدر ع کند،یم لیدر آن دخ زیخود را ن جلگرانیتحل

ار زنان در دخدشه تیّهو ،یطبقات یدهافقر، تضا یواقع ریتصو شینما ک،یدئولوهیرا نگرش ا یوف بایحركت قلم فر

زبان  در برابر اعتماد، انتیزنان )و دختران خردسال(، خ هیعل یخشونت جنس ،یمردساالر، طالق عاطف ججامع

. آثار ددهیشکل مو ...  سطح فرهنگ جامعه انیتلخ جامعه، ب عیوقا ریو تفس لیتأو ع،یوقا اتیجزئ حیمحاوره، تشر

)نک: « اندداده دست خود را از تیّمردمحور و مردساالر شده و هو ججامع یاست كه قربان یسرشار از زنان ،یوف

 .(53 – 56: 4344آرزومند و همکاران، 

زنهای رمانهای فریبا وفی، برای حفظ زنددی مشترک و كانون خانواده از هیچ تالشی فرودذار نمیکنند. آنها در 

جستجوی آرامش و امنیت در خانواده و كنار همسر و فرزندان هستند؛ اما همسرانی دارند كه دیدداه مردساالرانج 

های این زنددی را احساس میکنم. بوی جدایی لرزه» بر جامعه اذهان آنها را هم به تسخیر خود درآورده است: حاكم

)همان: « را میشنوم. زنددی عوض خواهد شد. ممکن است هر كاری بکنیم و نتوانیم همگی دور هم جمع بشویم.

دستم میشناسم. كه  م. كه او را مثل كففکر میکنم چقدر احمقم كه فکر میکنم از همه چیز امیر باخبر». (454

. (94)همان: « درنیاورم. صورت این مرد خسته و عبوس باز هم ناآشناتر میشود زنددی او چیزی ندارد كه از آن سر

انگار اولین بار است كه با واقعیت زنددیم روبرو میشوم. انگار تنها امشب قادر هستم مزخرفاتی مانند زنددی »

 .(445)همان: « م خانه و كوفت و زهرمار را دور بریزم و تعریفهای خودم را ابداع كنم.مشترک و كانون در

های كاسب، پرجمعیت و فقیرنشین، ای از مفاسد اخالقی در محلهدرایانه، تصاویر واقع«پرندۀ من»وفی در رمان 

جامعه، طرز تفکرها و ... ترسیم خوشگذرانی مفرط برخی از افراد جامعه، قشر زنان، آداب و رسوم و اعتقادات مردم 

داری دارد و افراد و بخصوی ای كه ساختاری بمثابه جوامع كمونیستی و سرمایهكرده است. اعتراض به جامعه

از این موضوع به « پرندۀ من»داری قرار دارند. راوی رمان های سرمایهمردان در آن جامعه تحت سیطرۀ دیدداه

ای كه نیروی كار بیست سال بعدش هم فروش برده است، برده» ی انتقادی دارد:فغان آمده و نسبت به آن دیدداه

: 4394)وفی، « رفته است. امیر تا بیست سال دیگر به بانک بدهکار است. بانک نیروی كارش را از او خریده است

19). 
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رمانهای نسلی از درایانه است. این رمان زوال آنیز نویسنده در جستجوی هدفی آرمان« یای تبتؤر»در رمان 

 دهداست. وی نشان می« دراییپوچ» كنکاش اودرایان این سرزمین را مورد كنکاش قرار میدهد. نتیجج آرمان

روشنفکر و مصلح اجتماعی در یک برهج زمانی خای به فعالیت سیاسی پرداخته؛ اما نتیجج این مبارزات مطابق 

ید خود و اجتماع و یافتن محل امنی كه در آنجا خود را از دطلبی است میل او نبوده است. درنتیجه در پی عافیت

. کندیم تیاش رواداستان را شعله خطاب به خواهر خفته .(53: 4344)نک: آرزومند و همکاران،  پنهان نگاه دارد

 دره و عدالت یآرمان آزاد یبا جستجو شانیكه زندد بردیاز آدمها م ینسل یآرام خواننده را به درون زندداو آرام

دن ش دارحهی. از پنهان كردن و جرمیشویآشنا م شانیهاتو شکس دهایترد دها،یبا عشقها، ام جیخورده است. ما بتدر

اند. شعله پرداخته ییوفادار ماندن به آن نوع تفکر چه بها یبرا میشویو متوجه م میشویباخبر م شانیاحساسات واقع

شق ع نیناكام از نخستاو . اوردیدرب از آنها سر خواهدیو م بردیم یها پرابطه یاست كه به تناقضها یاریهوش یراو

 . فروغ بهکندیآنها را نقد م شیزندد یهادر نگاه دوباره به آموزه وایاست. ش یگرید یامن و عاطف جرابط یدر پ

وباره د یشده از بند نگاهاست. صادق آزاد شیاعتقادات و منافع ماد نیب یسازش یدر پ دیعشقش وفادار است و جاو

 دایپ یرفتن به تبت تجل ربار د نیا شی. آرزواندیرتازه م ینگرش یاو را به سو شیدهایو ترد ندازدیم شیبه زندد

 .بوده است کیدر آن شر زین وایكه ش میابییداستان درم انیكه در پا ییای. روکندیم

آن دسته رمانهای زمانمند و از « نانی»: تالش و مبارزه علیه میانجیهای تباهگر موجود در ساختار جامعه

پنجاه و شصت شکل میگیرد  جند است كه خواننده را با خود همراه میکند. ماجراهای این رمان در تهران دهممکان

نا برایمان میگوید. اما تنها سیروس نیست كه در و از دنیای كوچک و خیالی مردی به نام سیروس و دخترش نی

هستند و  کنند اما خوشبختغیرواقعی زنددی می یفضای هم دراو  ۀوادبرد، خانیدنیای خیالی خود به سر م

دختر نوجوان رمان، با جامعه و اشخاصی مواجه است كه « نینا» .خوشبختی آنها عجیب و مستحکم به نظر میرسد

 «فخری»و « سیروس»ها و آرزوهای ای به او نمیدهند و از كودكی همواره تسلیم خواستهدونه ابراز عقیدهاجازۀ هیچ

بینی كامالً متفاوتی نسبت به والدین خود دارد. این بعنوان پدر و مادرش شده است؛ در حالیکه شیوۀ تفکر و جهان

را به  پناه ببرد. این شرایط اغلب او / زنی فالگیربه اتاق كوچکی در خانج هاسمیک را نادزیر میکند« نینا»، وضعیت

 د:های پنهانی شخصیت او آشنا میشودفتگوی درونی دارد، خواننده با الیهداه نینا  هر .دوییهای درونی وامیداردتک

بیدار شو... بیدار شو... این بختک، بختک آخره... بکن ازین ساختمون كهنه... ازین زنهای كهنه... اصالً به تو چه »

دور  كن...ر رنگخر و خشون. افتادی دیر یه مشت كلهبابای هم كه كی سرخ شده و كی سبز شده و كی زرد؟ دور

بابای این میدون و زناشون... بکن از بختک این میدون... انقدری توی بختک و خواب  بابای همج فضیلتاشون... دور

   .(661: 4341)ارسطویی، « نچرخ دور این میدون و دور زناشون و دور این حکمتاشون ... بکن ... برو از اینجا

یا را جمع كند دور هم تا بنشینند و آن چیزهایی را كه میدانند و به نینا فکر كرد كاش میشد همج آدمهای دن»

آورند، بگویند به همدیگر. ولی آنطوری سنگ روی سنگ بند نمیماند. دوباره فکر كرد شاید بهتر است روی هم نمی

ند نز كسی بیخودی دم و دور نشود. تا كسی به سرش ه میدانند به روی هم بیاورند تاآدمها آن چیزهایی را ك

 .(444)همان: « بیخبر از بقیه، راهش را بگیرد و برود و نیست بشود

ی انزوا زنددی میکند. عوامل ترسناكی ر تنهایی یا حتهنرمند را میخوانیم كه د یزن داستان «خوف»در رمان 

عمیق  اند كه مهمترین آنها پسر پیر صاحبخانج او )سرهنگ( است كه دچار مشکالتپیرامون او را اشغال كرده

مخصوصاً  ؛اعتماد كندبه مردهایی كه دور و برش هستند  نمیتواند او بینی دارد.پیش روانی است و رفتاری غیرقابل

دنبال سوءاستفاده از اوست. نام راوی شیدا ۀ تیپ دیپلمات و ریاكار است و بكه نمایند «فردمظهری»شخصیّت 
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ر یکی از فرازهای رمان به یکی از رمانهای قبلی نویسنده است كه فقط یک حرف با نام نویسنده تفاوت دارد و د

ارجاع داده میشود. شیدا در ابتدای رمان به سابقج مبارزۀ انقالبی و تحمّل تنهایی در ترس از موشهای زندان ساواک 

خته یاست. سبک زنددی او و دوستانش آم ردهبپناه می« یا امان الخائفین»به ذكر  گویداشارۀ مختصری میکند و می

یّت . شخصرعایت میکندبا مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر است، با این حال در رابطه با مردها جانب احتیاط را 

ر دفتگوهای متمایز شود. دبیشتر تر است نیز توصیف میشود تا رفتار محتاطانج شیوا مقابل او كه زنی با رفتار آزادانه

الملل دولت اصالحات باز میشود و آن بازی تمسخرآمیزی است كه ای به نقد سیاست بینشیوا و دوستش دریچه

رانی شده در سفر چند هنرمند ای ها خالصهمیکنند. دفتگوی تمدّناز آن یاد « گوی تمدّنهاتدف»با تعبیر این دو زن 

 فتد، مگر برقراریكه هیچ اتّفاق مثبتی در آن نمی در یک كاروان كوچک به تركیه )و شاید كشورهای دیگر(

 در فرد به شیوا.و محملی میشود برای نزدیک شدن دیپلمات سودجو و مرموزی مثل مظهری ،ارتباطهای عاطفی

به ریشج مذهبیش بازمیگردد و بارها و بارها تکرار  دوبارهور است ، شیوا كه كماكان در ترسهایش غوطهپایان اثر

 ... میکند: یا امان الخائفین

عیّتی افتاده در وضخود را دیرفکرانه است. شیدا یک خط اصلی مضمون رمان، نقد روشنفکری و سبک زنددی روشن

های كوچک و البته ترسهای كوچکتر ای باشد با دغدغه. دوست دارد زن سادهاست میبیند كه خودش ایجاد كرده

 درک كند و جهان فکری متفاوتی نسبت به آناننمیتواند بسیاری از افراد نزدیکش را  «شیدا» داند چگونه.ولی نمی

دارد. در اجتماعی كه زنان آن اغلب به سطحیترین و ظاهریترین امور زنددی مشغول هستند، زنی متفکر مانند 

 نتیجه دوست دارد از آدمها دور و دورتر شود: در ؛حتی یک دوش شنوا هم برای ابراز عقایدش پیدا نمیکند« شیدا»

ی نمیفهمیدم. داغترین بشقاب سفرۀ پت و پهن دلش، خیانت به شوهرش بود و عشق مبتذلش مشمئز میشدم؛ ول»

دار، وسط زمین و هوا اشتهای معاشرتم را با آدمها كور كرده بود.... هر وقت از وبچهنویس زننامهبه یک نمایش

ر و ای تا از آدمها دورتار پنجرهای كه میرفتم، خودم را میکشیدم كندیاری میرفتم به یک دیار دیگر، با هر وسیله

 (. 15: 4343)ارسطویی، « به آسمانها نزدیکتر باشم

یم را از یادداشتها«. قلعج سفید»ای بنویسم دربارۀ رمان از قبل از عید قرار بود برای یک نشریج اینترنتی، مقاله»

بی دیگر را ننویسم، ش امشب مقاله پشتی كشیدم بیرون. باید از این فرصت استفاده میکردم. معلوم نبود ادركوله

التألیفش را درفته بودم. مقاله را تمام كردم. نگاه كردم به ساعت دیواری. نزدیک به سه ساعت مثل بشر بتوانم. حق

تمام و خرت و پرتهای دیگرم را ریختم توی های نیمهنوشته رس و لرز كار كرده بودم... سر شبمتمدن، بدون ت

 .(455 - 414همان: صص« )سوئیت زدم بیرونپشتی و از كوله

تمركز بیشتری دارد، روابط راوی با دیگران سست و ضعیف است؛ وی  كه بر روابط عاطفی «پرندۀ من»در رمان 

ابط اعتمادی بر رورابطج همسرانه ندارد. همواره سایج بیو حتی با همسرش هم نمیتواند ارتباط صحیحی برقرار كند 

دنبال زنی فراتر از راوی است. حتی رویاهای شبانج راوی را، این کند امیر بفکند. پیوسته تصور میاو با امیر سایه می

 (.457)نک: همان: دی شکل میدهد اعتمابی

احساس تنهایی و سرخورددی مثل هوویی فاصلج بین من و امیر را اشغال كرد. روزهای زیادی باید میگذشت كه »

 .(44: 4394)وفی، « م فعل رفتن را بتنهایی برای خودمان صرف كنیم.كدا یکدیگر را راحت بگذاریم و هر

آید.... ولی از اینکه این همه از او سیرم احساس دناه میکنم. ای بر پدر این احساس كه هر جا میروم با من می»

 .(54)همان: « امیر به خیالش هم نمیرسد كه این قدر از او سیر شده باشم.

ای مثل بوفالو. از دخترهایی كه قلمیند و توی خیابان راه ود. هان؟... خیلی چاق شدهپس چرا این شکم تو نمیر»
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 .(445)همان: « آید... باریک و ظریف.میروند خوشم می

ق خره موفباأل یو سخت ینینشفرزند است. او پس از سالها اجاره ی دواست كه دارا یزن متاهل ۀدربار« پرندۀ من» 

 ریم. افتدی( به فکر مهاجرت به كانادا مری)ام شوهرش د،یخر نیاما پس از ا ؛نه چندان بزرگ را بخرد یاخانه شودیم

همه نیا اكه ب ی رااخانه ردیگیم میاست. او دوست ندارد به دذشته بردردد و تصم رییو تغ شرفتیبه فکر پ مدام

 یردذاریثأت غالباً یكوچک ول یداستان حسها نیمخالف است. ا ریكار ام نیبفروشد، اما زن با ا هدست آورده ب یسخت

 یداخل یفضا وزنانه  ۀروزمر یجامعه درون زندد یثبت حضور تناقضات كل و هدف از نگارش آن کندیم انیرا ب

 خانه است.

كه  یزنان جقص یعنی تبت یایؤ. رگویدیناتمام و ممنوعه سخن م یزنانه است كه از عشقها یاقصه «تبت ییاؤر»

 باشند كه یدور از تحمیلهای رها و به خواهندیكه م ییآدمها جاند؛ قصدل مانده به شان نرسیدند و آرزوبه آرزوهای

و  وایشعله، ش یبا نامها شودیاست. در دل این قصه، سردذشت سه زن روایت م دور كرده شانیها را از خودِ واقعنآ

 فروغ.
 

فاصلج بین سالهای انقالب و جنگ تحمیلی را « نانی»رمان : مبارزه با استعمار و استبداد داخلی و خارجی

ونی زده و ددردم به نحوی تحت تأثیر جامعج جنگبا آنها در ارتباط است، هركدا« نینا»اشخاصی كه  .روایت میکند

این شخصیتها هستند.  ججمل و... از« زنان آرایشگاه»، «سیروس»، «احمدجان»و تحول اجتماعی قرار میگیرند. 

ری كه از سالهای پیش به نینا ابراز عالقه میکرد و نینا برخالف عشقی كه به او داشت، به ابراز عواطفش پس« شهروز»

صورت پنهانی از مرز ساله، ب پاسخ منفی میداد، در پی وقوع انقالب و دردیر شدن جامعج ایران در جنگ هشت

 ارد:را با دنیایی از خاطرات و دلتنگیها تنها میگذ« نینا»خارج میشود و 

برای چی باید میدادند ردش كنند آن طرف مرز؟ چون غمباد درفته بود؟ چرا غمباد درفته بود؟ چون انقالب »

شده بود؟ چرا انقالب شده بود؟ چون نینا هی به شهروز دفته بود نه؟ چرا نینا هی به شهروز دفته بود نه؟ ... چرا 

  .(49: 4341)ارسطویی، ...« به شهروز؟  همج زنهای آرایشگاه ایفا میخواستند دخترشان را بدهند

، پس چی انتو مگه رادیو دوش نمیدی؟ نصف بیشتر مردم دارن میجنگن. نصف بیشتر مردم تو جبهه»نینا دفت: 

میگی انقدر رادیو رادیو میکنی؟ روزنامه موزنامه هم كه میگی میخونی... وقتی انقالب میشه همه قاطی انقالب 

  .(664)همان: « همه قاطی جنگ میشنمیشن. وقتی جنگ میشه 

ن و ما نشسته به الهام درفت جها بگه كه از جنگیدن ترسیده و دررفته اومده چپیده تو زیرزمین خونتو مجله پجله»

زن بترسه و فرار كنه، چجوری میتونه بره  جبابای هر چی مردِ فراریه! مردی كه از وسوس تابلو كشیدن؟ هه!... دور

 .(644)همان:  «بجنگه؟ جبهه با یه قشون

 زنددی شخصیتهای زن را در بستر خانواده به تصویر بکشد، زنانِ که فریبا وفی بیشتر تالش میکندبا توجه به این

 زنی نویسنده «شیدا»روایات وی دغدغج اجتماعی كمتری نسبت به زنانِ داستانهای ارسطویی دارند. برای مثال 

خویش غرق در اوهام و ترسهایی است كه شرایط اجتماع بر وی تحمیل كرده است؛ در حالیکه  است كه در تنهایی

، همسر و مادری است كه تمام عواطف و زحمات چندین سالج خود در «پرندۀ من»در رمان « نامشخصیت بی»

ر شیوۀ زنددی خود خانه و در ارتباط با همسر و فرزندانش بربادرفته میداند و به این نتیجه رسیده كه باید د

 تغییراتی ایجاد كند. 

بعنوان زنی نویسنده و روشنفکر كه در جامعه جایگاه مشخصی « شیدا»«: امید به رستگاری» متعهد و آرمانگرا

ندارد، همواره به ارزشهای متعالی زنددی پایبند است و هیچگاه از آرمانهای خود بعنوان یک زن اصیل ایرانی و 



 495-655 صص ،99، شماره پیاپی 44، دوره 4156سبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(؛ شهریور   / 655

فرد دیپلمات متأهلی است كه به خود اجازه اخالقمدار خود دارد، دست نمیکشد. مظهریتعهداتی كه به جامعج 

پیشنهادهای او را نمیپذیرد و زنددی در زیرزمینی « شیدا»میدهد وارد حریم خصوصی زنددی زنی تنها شود؛ اما 

 پیشنهادی این دیپلمات ترجیح میدهد و امید رستگاری دارد:« هاوس پنت»محقر را به 

فرد ی كه مظهری«هاوسپنت»دیپلماتهای دنیا خالی بشوم. مگر قرار است در  های كفتربازیهایهمج النه از»

یسی... رانسوی یا شامپاین انگلبرایم در نظر درفته، چه غلطی بکنم. احتماالً باید هر شب با او شام بخورم با شراب ف

قصیدن با ر پیربچج شیزوفرنیم آسانتر است از تانگوشدن با  سفرهشدن و هم چه فکرش را میکنم میبینم، همزادهر

ام. ولی باید راه سومی وجود داشته باشد. خدا كند برای رستگار شدنم دیر نباشد. دندهدیپلمات احساسی و شکم

       .(44: 4343)ارسطویی، « شدن دیگر خیلی پیرم برای هرجایی

دی به این نازنینی را از خودش و زنددیش میراند. اصالً آورم. معلوم نیست چرا مرسر از كارهای شیدا درنمی»

 فرد، اشکش راه میفتد... البدمظهری آوری جلوآورد. اسم شیدا را كه میملتفت نیست كه تنهایی چه بر سر زن می

مردی دست رد به سینج خودش زده كه اینقدر غمگین و عصبانی است. البد میخواد تالفیش را سر این مرد بیچاره 

بیاورد... آدم نمیفهمد این زن چه مردش است. مگر مردهای ریز و درشت دور و بر خودش، كه زمانی همج آنها در

 (.446)همان:  «اند...را خودی میدانست، چه دلی به سرش زده

زنان در رمانهای فریبا وفی داهی ارزشها و  بند به اصول هستند،كه زنانی متعهد و پای ،«نینا»و « شیدا»برخالف 

« یایؤر»بعنوان شخصیت اصلی رمان « شیوا»میکنند. « شکنیسنت»عرف حاكم بر جامعه را نادیده میگیرند و 

 به این شخصیت ر موارد بسیاری از احساسی كهدوستِ همسرش متمایل میشود و د« صادق»های تبت، به دیدداه

 دارد، سخن میگوید.

در  هدار هستند یا در آرایشگازنان اطرافش كه اغلب خانهنسبت به « نینا»: بینیپایبندی به ایدئولوژی/ جهان

به اجتماع و مسائل پیرامون خود دارد. فخری  تریرسیددی به ظاهر خود هستند، دیدداهی متفاوت و دسترده حال

 گیریاست. هاسمیک زن فالرهیم غذایی، آشپزی، و بافتنی  غرق در مسائلی مانند زیبایی، الغری،« نینا»بعنوان مادر 

است كه به قول خودش با فریب دادن زنها درآمد خوبی دارد. سایر زنها نیز به امور دیگری كه از دیدداه نینا بیهوده 

، خطاب به یاقوت اینگونه بیان را نینا اعتراض خود به این طرز نگرش زنان و جایگاه اجتماعیشان .است مشغولند

 میکند: 

قاعدۀ جنگیدنو بلد نیستیم. آفریده نشدیم برای جنگیدن. شاید نینا دفت: آسون نیست. شایدم ما زنا اصن »

طبعمون اینه كه با خودمون بجنگیم. یا بیفتیم به جون هم دیس همدیگه رو بکنیم... من كه میگم تو فقط داری 

 هبازی درمیاری با این سر قرار رفتنات. شایدم ما زنا، بازی كردنو بیشتر از جنگیدن دوس داریم. برای همینه ك

اش داره بازی درمییاره. اونم شد زنددی؟ یکی آدمو هی سیروس همه جانقدر تشریفات داریم. مث فخری كه تو قلع

كوک كنه بچرخونه دور خودش؟ شایدم دورۀ شماها دیگه داره تموم میشه. الکی الکی نمیشه كه انقالب میشه 

 (.665: 4341)ارسطویی، « كه

اش ساواک را دارد، اكنون خانهكه تجربج زندان « شیدا»: و جامعهناشدنی میان قهرمان رمان گسست رفع

همان ویژدیهای زندان مخوف و ترسناک را پیدا كرده است؛ اما هرچه از انواع مختلف ترسهایش با دیگران سخن 

 میشودباعث  «شیدا»های به ترس اعتنایی دیگراناش میگیرند. این بیسخرهممیگوید كسی باور نمیکند و حتی به 

باور  نویسی وكشیدن از قصه فرورود. او بین دست یروزبروز از جامعه دورتر شود و به تنهایی و انزوای هرچه بیشتر

 دیگران و مطابق میل دیگران بودن، نویسنددی را برمیگزیند:
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. باید از ت كنندها را فراموش كنند و بیایند یک ترسیدن واقعی را سیاحباید صبر میکردم تا آدمهای ناباور، قصه»

قصه نوشتن دست میکشیدم تا كسی باور كند من اینجا دارم از ترس میمیرم. باید از ترس میمردم و بعد میرفتم 

خانج كاوه، مینشستم روی صندلیش و به صدای بلند میخندیدم. میخندیدم به این بندۀ خدا، كاوه كه ادر ماجراهای 

آفرین تقدیم میکرد و رهنگ باور میکرد از ترس جابجا، جان به جانروزی من را با این بندۀ خدا، پسر سشبانه

 .(46: 4343)ارسطویی،  «خالی!

آدمهای پشت این در، دیوانه یا عاقل، شرور یا سر به راه، بنده خدایی مثل من را اینطوری دوست دارند، بقیج »

ا میترسانند در كتاب بخوانند. حاضر چیزهای دنیا را برای خودشان میپسندند، دوست دارند چیزهایی را كه من ر

نیستند به دوش خودشان بشنوند و باور كنند. دوست دارند با چیزهایی كه من از آنها میترسم سردرم بشوند، 

خیالبافی كنند و سر فرصت یک دل سیر در تعطیالت عیدشان خوش بگذرانند و حرّافی كنند. باور نمیکنند، باور 

 .(64)همان: « های روشنفکری میخورندها و روزنامهی مجلهنمیکنند، فقط به درد شعارها

س درصد بقیه را جز كرایه اتوبو ساعتی صد تومان كه نینا سی درصدش را میپرداخت به آموزشگاه دالیله. هفتاد»

انداز میکرد برای روز مباداش. برای زنددی در دیاری كه انقالبش شهروز و ناهار مختصری كه سر راه میخورد، پس

پولدار هستند در  ۀنداشت و جنگش پر بود از شهید. دلش را قری كرده بود كه باالی این شهر یک عالمه خانواد

هایی بودند كه قرار دردی كه درس نمیخواندند. منتظر شاهزادهعار و بیهایی بزرگ و قشنگ با دخترهای بیخانه

ها را ببرد به یک خانج بزردتر و قشنگتر و خوش بود با خر سفیدی چیزی پیدایشان بشود و با یک خروار پول آن

 .(79: 4341)ارسطویی، « آب و هواتر

 ایهبه دور از سرخوردد ؛كنند یآزاد فکر كنند و آزاد زندد خواهندیاست كه م ییمشترک آدمها یایؤر ،«تبت یایؤر»

و  دنیکناقص و اخته م یو درک آنها را از زندد داردیمباز یزندد یواقع جاز هر نوع كه آنها را از تجرب ییلهایو تحم

 شانگانهیو از خود ب ازدیسدور م شانیآنها را از خود واقع ؛داردیبازشان م اتیواقع ججانباز فهم دسترده و همه

بود و وقت خواب هم لباسش را  شیجوراب پا شهیهم»زنانه ندارد:  یتیشخص وایش« یای تبتؤر»در رمان  .کندیم

اخالقش  نی( و ا66همان: ) «ابانیانگار آماده بود ادر الزم باشد نصف شب از رختخواب بپرد به خ .کردیسبک نم

م ه یتوق .نیشکم مامان بودم دذاشت حس یآقا جان اسم را از همان موقع كه تو» :رددیگبرم شیبه دوران كودك

 میاموه .آقا ماندم نیحس یبزند. تا هفت هشت سالگ میآقا صدا نیباز هم دوست داشت حس ستمین نیحس دید

كه  نیآقا بودم. از ا نیبودند، حس امدهیدرن [هانهیس] نهایا یتا وقت …رفتمیباال م واریكوتاه بود و از در و د شهیهم

 هم كه آن یروز نی. اولشدیچندشم م کردیم رییكه تغ خودم. از بدن آمدیبدم م شدمیم وایش دیرفته رفته با

 .(49-47همان: ) «كردم. هیدر ریدست س کی دمیلباسم د یعالمت مشهور را تو

پر از حرف و  یاز زندد گرید یمشترک است و از سو یخودش و قواعد زندد یزندد ریطرف درد کیاز  وایش

بشدت  وایش هد؛یدخودش را نشان م یگرید یدر او به صورتها یكشمکش درون نیا شعارش خسته شده است.

 شیدر زندد اذعان دارد یو .رودینم هخان یو دست و دلش به كارها زندیماش را بچه ؛شده است حوصلهیو ب یعصب

 یزندد …سراپا عقده و مرض م؟یامگر ما خوب بزرگ شده» است: یعاطف یمشکل، مشکل نیا دیمشکل دارد و شا

 مانیمشکالت زندد نیتراز پس ساده یول میساعتها حرف بزن میوانیتمورد كائنات م اند. درنداده ادیكردن را به ما 

 .(454همان: ) «…مییآیبرنم

قدند و معت نندیزاز عقل و منطق دم م وستهیكه به همراه شوهرش پ کندیم تیرا روا یسردذشت زن «یای تبتؤر»

 ییهاخأل شیدر زندد فهمدیزن م یپس از مدت کهیدر حال ؛با عقل و منطق حل كرد وانیترا م یددنز لئتمام مسا
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و خودشان را دول  آورندیخوشبخت را درم یانهاانس یواقع ادا . آنها درشودیبا عشق حل موجود دارد كه تنها 

 یول» به آن توجه كنند: خواهندینم خودشان ظاهراً اما ؛انددهیفهم انشانیرا اطراف نیو جالب است كه ا زنندیم

دول ظاهرتان را نخورده بودم. شما وفادار،  چوقتیه آن حفاظها كنار رفت. راستش دلم خنک شد. جامشب هم

جاوید در اعتراض به رفتارهای  (.44همان: ) «دیخوشبخت نبود یول دیبود گرید زیو هزار چ منددرستکار، شرافت

زنکی و احمقانه. به قراردادهایم ایراد میگیرد. به منشی دفتر ایراد های خالهفقط بهانه میگیرد. بهانه»گوید: شیوا می

 .(455)همان: « چیز. جمعه هم كه خانه هستم خانم حوصله ندارد جواب سالمم را بدهد د و خالصه به هرمیگیر

رساند و ب خواهدیم ند او را به آنچهكه بتوا ستین یكس دیجاو شودیمتوجه م وایشكه  رسدیم ییآنان به جا یزندد

 یدارجا كه دوست  دفت كه حاضر است تو را هر دیجاو» كرده است: دایبروز پ یاستعار یدر داستان به نحو نیا

: همان) «ببرد واندیتنم دیكه جاو یفتد را نشان بدهد. ایرا در هوا از هم باز كرد تا وسعت دن شیببرد و دستها

471). 

 
 «یوففریبا »و « شیوا ارسطویی»پردازیِ زنان در  رمانهای نمودار ارتباط متقابل انواع گسستهای اجتماعی و شیوۀ شخصیت

 
 

 گیرینتیجه
پردازی زنان در رمانهای شیوا ارسطویی و فریبا وفی با وجود شباهتهای بسیار، تفاوتهایی نیز در شیوۀ شخصیت

، زنانی شاغل و اجتماعی هستند كه در مواجهه نیناو  خوفجمله اینکه شخصیتهای زن در رمانهای  وجود دارد؛ از

دارند و دردیر مشکالت و بحرانهای اجتماعی متعدد هستند و مسائل آنها با سایر اشخای در سطح اجتماع قرار 

و  «پرندۀ من»مسائل زنان در رمانهای فریبا وفی دارند. زنان در رمانهای  به سطحی اجتماعیتر و وسیعتر نسبت

گیرد. یدردیر بحران عاطفی و خانواددی هستند و اغلب مسائل آنها در ارتباط با همسرشان شکل م «تیای تبؤر»

های قهرمان پروبلماتیک كه در نظریات لوكاچ و دلدمن بیان اغلب شاخصه های این پژوهش نشان میدهدیافته

اثر فرببا وفی نیز نمود « یای تبتؤر»و « پرندۀ من»اثر شیوا ارسطویی و « نانی»و « خوف»شده، در رمانهای 

این دو نویسنده در این رمانها تالش میکنند با ترسیم جهان درون و بیرون و مسائل شخصیتهای رمان، اند. یافته
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گسست رفع ناشدنی با جامعه پایبندی به ایدئولوژی
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نهایت خواننده را از توجه به دنیای  زده است، بپردازند و دركه برساخت نامتعارف انسان غفلت ،به تغییر وجه غالب

 بیرونی بازدارند.

ر، دامسئله ه،بین خود و جامع جروایت میکند كه با درک فاصلرا  ان، زنددی دو شخصیتارسطویی در این دو رم

بندیهای لوكاچ از قهرمانان رمان، نینا به قهرمان آینده و معترض به وضعیت فعلی هستند. در میان تقسیمبی

، «نشدنی میان قهرمان و جامعهدسست رفع»دا نزدیک است. رمانتیسم انتزاعی و شیدا به قهرمان رمانهای پندارزُ

رزه تالش و مبا»، «یو خارج یمبارزه با استعمار و استبداد داخل»، «تعهد و آرمانگرایی»، «پایبندی به ایدئولوهی»

از شاخصترین ویژدیهای « درایش به ارزشهای كیفی واال»و « هجامع ساختار در موجود گرتباه یهایانجیم هیعل

اهده ها بوضوح قابل مشمانهای فریبا وفی نیز این شاخصهدر ردار در رمانهای شیوا ارسطویی هستند. قهرمانان مسئله

اند كه از است و شخصیتهای زنانج این روایات در زنددی فردی و اجتماعی خود دچار نوعی دسست عاطفی شده

ان از بندی شخصیتهای رمنیز در تقسیم« شیوا»و « نامشخصیت بی»اند. دار به نمایش دذاشتهای مسئلهآنها چهره

لیسم انتزاعی قرار میگیرند. ذكر این نکته ضروری است كه رمانهای آهلوكاچ در ردیف شخصیت رمانهای ایدنظر 

توا به در مح ها دارند،ایرانی ادرچه در فرم وامدار رمانهای غربیند و تشابهاتی در ساختار و تکنیکهای داستانی با آن

حدودی مستقلند. از وجوه تمایز این شخصیتها میتوان  سبب ساختارهای فرهنگی و اجتماعی و درونمایه و مصالح تا

به این نکته اشاره كرد كه شخصیتهای رمانهای ارسطویی بیشتر دردیر مسائل اجتماعی هستند و روابط عاطفی 

این اشخای در حاشیه قرار دارد؛ در حالیکه شخصیتهای رمانهای وفی دردیر روابط عاطفی و خانواددی هستند و 

كدام از  این چهار رمان، بحران هویت است كه هر دارند. بحران اصلی درانهای عاطفی سروكار همواره با بحر

های شخصی و اجتماعی آنان را شیوا ارسطویی، توجه به زنان و دغدغه نوعی با آن مواجه هستند. شخصیتهای به

ها، شخصیتهای زنان از طبقات به اقتضای درونمایج داستان و است بعنوان درونمایج اصلی رمانهای خود بردزیده

اند. ویژدی اصلی داستانهای این نویسنده در زمینج مختلف اجتماعی در بافت متنی رمانهای وی پردازش شده

پردازی میان سبک وی و سایر زنان است؛ اما تفاوت بارزی در شیوۀ شخصیت« تعدد و تنوع»پردازش شخصیتها، 

 .از تفاوت نگرش و جهانبینی این نویسنده ناشی میشود ،چیز نویس وجود دارد كه بیش از هررمان

 

  نویسندگان مشاركت

علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی ادبیات و دانشکده  در مصوّب فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 برعهده را رساله این راهنمایی سركار خانم دكتر لطیفه سالمت باویل  است.شده استخراج تهران مركزیواحد 

 هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوان فروغ ملکیانسركار خانم اند. بوده مطالعه این اصلی طراح و داشته

ها به عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل دادهدكتر شروین خمسه  سركار خانماند. نقش داشته نهایی متن تنظیم و

هر  مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درپژوهش نقش داشتهو راهنماییهای تخصصی این 

  است.بوده پژوهشگر سه
 

  قدردانی و تشکر

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

 اعالم دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه تهران مركزیدانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 .نمایند
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  منافع تعارض

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

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

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

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

 میگیرند.
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