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 چکیده

کند. وفی در آثار خود به توصیف زن، جایگاه های گوناگون روایت میهای خود، زندگی طبقه متوسط را با موقعیّتگرایی است که در رمانفریبا وفی نویسنده تجربه

دهنود و هویّوت کند، گاه در صحنه جامعه تسلّط خوود را از دسوت مویهایی که وفی معرّفی میاست. شخصیتاو در جامعه و نگرش وی به هویّت خویش پرداخته

تورین رموان معاصور در طورأ مسو له قوی« پرنده من»هایش است. رمان کوتاه دغدغه وفی در رمانگذارند. هویّت، مهمترین دار شده خود را به نمایش میخدشه

انود  زنوانی کوه گوید که به معنایی روشن از خود و دیگوران دسوت نیافتوه، از زنانی سخن می«پرنده من» –به وبژه  –هایش هویّت زنان است. فریبا وفی در رمان

دار گیری هویّوت خدشوهشود و همین امر، زمینه ساز شکلاش نادیده گرفته میاز آغاز، هویّت جنسی« پرنده من»گرند. راوی رمان نمعمولا با بدبینی به اطراف می

رموان ، مس له هویّت زن را از دیدگاه راوی زن در ایون «پرنده من»گردد. بر این اساس، پژوهش حاضر سعی دارد با نگاهی به ساختار روایت زنانه در رمان شده می

 بررسی نماید. 

 

 ر.پرنده من، هویّت زنانه، فریبا وفی، روای زن، رمان معاص ها:کلیدواژه

 

 و بیان مسأله مقدمه -1
یک طبقوه از موردم  به عنوان یک محصول فرهنگی، لحظات مهم یک گروه یا« رمان»گیرد و لات آن ت ثیر میاز جامعه و تحوّ ناخواستههر اثر ادبی، 

های نوشوته شود. بنابراین با مطالعه رماناس شرایط زمانی و مکانی نوشته میدهد و بر اسن، بیانی ادبی از جامعه ارائه میگذارد. رمارا به نمایش می

بی اسوت کوه در مقایسوه بوا رم اد، مهمترین فُن، می توان به نگرش افراد آن دوره نسبت به خود و جامعه پی برد. رمانشده در یک دوره زمانی معیّ

 ت افراد دارد. قدرت بیشتری برای تحلیل جامعه، فرهنگ و هویّها، دیگر فرم

اند. آنان با بوه تصوویر کشویدن ی روزمره همجنسان خود ارائه دادهیبا مشابهی از زندگهای تقردهه هفتاد، نویسندگان زن، روایت های پایانیدر سال

ون بورای سواز یوک آزموها، زمینوهکوشند و معمولا این کوشش در رمانطبقه متوسط، آنان را وادار کردند تا برای تغییر دنیای خود بروزمرگی زنان 

بردند و تلواش غه های فکری خود به سکوت پناه میها معمولا برای پنهان کردن دغدصیتان را به هراس انداخت. این شخهای زن شد و آنشخصیت

بوا وفوی و ... کردند تا از این آزمون، سربلند بیرون بیایند. نویسندگانی چون: ناهید طباطبایی، سپیده شواملو، زویوا پیورزاد، شویوا ارسوطویی، فریمی

 خود کنند.  معتبر کشور را از آن ند سال پیاپی توانستند جوایز ادبیاند و تا چهایی از این دست ارائه دادهروایت

نوده مون، ترلوان و رییوای تبوت  شاید بتوان گفت از میان این نویسندگان، فریبا وفی با دریافت جوایز متعدد و معتبر برای سه رموان اوّل خوود رپر

جامعه ارائه کرده است. وفی در آثار خود به توصیف زن، جایگاه او در جامعوه و  تر از موقعیت زنان دردیگران عمل کرده و تصویری واقعی تر ازموفق

 ت خویش پرداخته است. نگرش وی به هویّ

دارنود. هوای متفواوتی قورار تام در موقعیّوگوید. با وجود این، این زنان هور کودمتوسط زنان جامعه سخن میهای خود، از طبقه وفی در رمان فریبا

 های متعددی از زنان طبقه متوسط جامعه را فراهم کند. تواند شناخت گروهت شناختی میها از جنبه هویّین رمانبنابراین، بررسی ا

 پژوهش پیشینۀ 1-1
ت زنوان را کنون اثری که به طور مسوتقل، هویّورود. اما تاها اشاره میاست که بدانفتههای مختلفی صورت گرهای فریبا وفی، پژوهشدر حوزه رمان

 وجود نیامده است. بررسی نماید، به« پرنده من»رمان در 

نامه کارشناسی ارشد زبوان و ادبیوات ، سپیده شاملو، فریبا وفی، پایانپردازی در آثار زویا پیرزاد ، شخصیت و شخصیت1311ار، فاطمه رخاکس -الف

 فارسی، دانشگاه پیام نور واحد ساری.
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تلف بررسوی شوده اسوت. های مخآفرینش اشخاص داستانی از دیدگاه آثار نویسندگان مذکور، چگونگیفی در این پژوهش، پس از شرأ احوال و معرّ

 اند.نوع توصیف مورد بررسی قرارگرفته ت، پایگاه اجتماعی وح و کروی بودن، پویایی و ایستایی، جنسیّهای محوری از لحاظ مسطّهمچنین شخصیت

ه های نویسندگان زن ایرانی، پایان نامه دکترا زبان و ادبیات فارسوی، دانشوگاه علامّورایانه رمان ، تحلیل ساختارگ1311دشتی آهنگر، مصطفی ر -ب

 طباطبایی.

شناسی پریان مورد بررسی قرارداده است، بوا هودف پ در ریخت  با الگوی پرا1311 تا 1331های های زنانه در دهه اخیر ربین سالرمان این رساله،

مایوه و بلکه در عناصر دیگری ماننود درون ها نه تنها در پیرنگوی واحد به دست آمده در این رمانها. الگن این رمانفتن شباهت ساختاری میادریا

 شخصیت بارز است.

 خلاصه رمان پرنده من -2
ای کشی بوه محلوهاسبابکند. رمان از ست که در جایگاه راوی، زندگی خود و زنان اطراف خویش را روایت میرمان پرنده من، داستان زندگی زنی ا

شووند. شووهرش امیور کوه عاشوق ای میها مست جری، صاحب خانهشود. بعد از سالا توصیف این محل، وارد داستان میشود. راوی بشلوغ آغاز می

انه در پی راضی کردن رّند، مصبیند و تنها راه نجات را مهاجرت میکان هم رفته بود، به آینده فکر میکانادا است و مدتی به ترکیه و حتی تا مرز یون

مواره نگواهی بوه پشوت او که هزند. اند، حرف میسات خود، از اینکه صاحب خانه شدهخواهد بماند و از احساهمسرش برای رفتن است اما راوی می

برای محاکموه او را دهد، دورانی که آقاجان ش فرصت فکر کردن به آینده را نمیافاقات دوران کودکیر پیش برود. اتّتواند همگام با امیسر دارد، نمی

گیورد. دغدغوه امیور مهواجرت تش را در زندگی زناشویی از او مویکرد  سکوتی که حتی قدرت ابراز احساسابرد و وادار به سکوت میبه زیرزمین می

ای کوه در آن عشوق نیسوت، ه به زندگیشود و با همان روحیدر چنین وضعیتی، راوی دل زده می است. نسبت به همسرش احساس رضایت ندارد و

هایش اعتورا  خوود را داند کوه بوا زاریودنیه مادرش در زندگی با آقاجان میشود. روحیه خود را مشابه روحدهد و در رییاهایش غرق میادامه می

بوود.  کواری کوه ماموان بورای او نکورده د کنود به جامعه را به شادی گوشزد میتجارب وره به اسم شادی و شاهین دارد. داد. راوی دو بچّنشان می

خورد و بعد از تصوادف کوامیون یوک تاکسوی مویشست. آقاجان های مخصوص ماشین را میگشت، مامان باید دستمالوقت آقاجان از سفر برمیهر

هوای اموا خالوه محبووب بوا خصولت ،گیوردهای مامان بالا مویو پناه بردنش به زیرزمین، زاریدننشین شدن آقاجان شود. بعد از خانهنشین میخانه

دانست. در حالی که راوی درگیر مشکلات شوادی و ال و جادو  کارهایی که مامان نمیاز دارو و درمان گرفته تا فاش کارهای زیادی بلد است  مردانه

ماموان اثواخ خانوه را تووی  در حالی کهزند، وهایش توی آینه به خودش لبخند میشاهین است، امیر با پوشیدن بهترین پیراهن و حالت دادن به م

ی بلنود و سویاهی داشوت، بوه خانوه کرد. آقاجان زنی آوازخوان را که موهاجا را تمییز میکنان همهریخت و چند روز پشت سر هم، زاریحیاط می

رواز دادن بوه پرنوده آرزوهوایش ل پوشود. امیر بوه دنبواودن تلفنش از جانب همسرش متّهم میر به دلیل مشغول بآورد. منیژه همسر دوست امیمی

اتت کردن خود، بواز بوه گذشوته شود و با شمبیشتر میکند، دردسرهای راوی ت همسرش، مدتی خانواده را رها میها و احساساتوجه به خواستهبی

نکه در نبود امیر، ماموان و خوواهرانش، با ایدوی کوچک خانگی بود. گردد که او را مادرش به عشق پسر به دنیا آورده بود و برای آقاجان یک پابرمی

ای ، درآمد خوبی دارد و از هور رابطوهتوانند او را درک کنند. شهلا دختر مستقلی است و با کار کردن در بیرونو مهین، کنار او هستند، اما نمی شهلا

دهود، راوی را هوم بوا خوود روی که ترتیوب موی پیادهکند. مهین در هایش اطرافیان را خسته میرد ختم شود، بیزار است. با وسواسکه به جنس م

رود همچنوان نگوران است، زمانی که از خانه بیورون موی داریهداری و بچّراوی که همواره در فضای خانهزند. برد و از مرد رییایی خود حرف میمی

آورنود، او را مجبوور ها در خانه شهلا به وجود میکه بچّههایی یازار، برای او یک سفر است. شلوغها و امیر است. رفتن به خانه شهلا و رفتن به بهبچّ

توازه دارد ارزش همسورش  نویسد،اش میهای تازهنویسد، در نوشتهدهد، از باکو و متروهایش میبماند. امیر، گاه گاه که نامه میکند که در خانه می

گردد. مهین، دختر زرنگ امیر از باکو برمی کند.ش را در خانه پیدا میای دلخواهها تنگ شده است. راوی جکند و دلش برای خانه و بچّهرا درک می

د کوه بوا وجوود پیوری، خودشوان را پوردازفرستد، به توصیف زنان آنجا مویهایی میرود و نامهق می یابد و به آن سر دنیا میمامان، رییاهایش تحقّ

ای خطواب بوه ن جهانی را باور ندارد و در ناموها راوی، چنیکند امّرفتن بیشتر میباز برای  های مهین، هیجان امیر راکنند. نامهحال احساس میسر

اسوات خوود را از مورد پودر میورد و راوی احسیان روایت، آقاجان در زیرزمین میدر پاکند. نارضایتی باز گذشته را توصیف می زدگی ومهین با دل

ی در خورد. ماموان راوی حتّوای بورای خوودش و ماموان مویرد، خانهگیبا وامی که میمیرد. شهلا کند و میکند. خاله محبوب سکته میتوصیف می

ترسوید از هوای او مویگیوریشود. صدای شادی که مادرش از گوشهها نسبت به منیژه برطرف میظنهم آرامشی به چهره ندارد. سوءوضعیت پیری 

ت هور کودام را راوی با تمثیل چوراغ، وضوعیّ. امیر باز در پی راضی کردن راوی برای رفتن است. بافدخواند، قصّه میآید  شعر میهمه جای خانه می

خواهد چراغی داند و این بار میگردد و آنجا را مکان اوّل خود میست. راوی دوباره به زیرزمین برمیهای امیر و مهین بیشتر اکند، چراغبرجسته می

 دارد. « ایپرنده»گوید و اینکه او نیز مثل دیگران برای خودش از مس له فروش خانه سخن میبه سقفش بزند و بدون ترس در آنجا راه برود. راوی 
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اف کوشود دربواره هرچوه در اطورسوال کوه موییان. راوی زنی است مبر تعریف و قضاوت استوار شده است« پرنده من»ساختاری داستان بلند  بنیاد

گوینود در موی»رود. بنوای افشواگری و قضواوت پویش مویتی اسوت و بیشوتر بور مبه مفهوم سنّ  (plot، فاقد طرأ . داستانگذرد، قضاوت کندمی

گربوه ، چوون یوک بهتر از چوین اسوت ه ما کمیساب محلّ، با این حبینیشود. هرجا نگاه کنی فقط آدم میهای چین هیچ حیوانی دیده نمیخیابان

، وفوی...« رهم سر خیابان داریم  دارد یک مغازه پرنده فروشیهم از قرار، طوطی را نگه می نشیند و همسایه طبقه سومهرزه داریم که روی ایوان می

1311 :81  

نوی طنزآلوود روایوت و و محویط اجتمواعی را بوا لح ، راوی اندک اندک کوچه و خیابان و فضابا چنین مدخلی که بیشتر، لحن و هوای گزارشی دارد

های نیمه ویران بس که آغشته بوه ، خانهز و یاسهای رُسازند. بوتهکنند و آپارتمان میراب میهای قدیمی را خجا دارند خانههمه»کند: قضاوت می

خواننده با خواندن این مدخل گزارشی که رنگ و بووی    به این ترتیب ممکن است18: 1311، روفی.« آیدکار شاعران هم نمیگرد و خاک است به 

حوس  –آیود ارآلودی که به کار شاعران هوم نمویهای غببوته –بی که ذکر شد ا وقتی به آخرین جمله مرکّقید خواندن کتاب را بزند امّ ،ادبی ندارد

بوه روسوت کوه بورای بیوان  یابود بوا اثوری روموی به مرور دردهد و ای از طنز در این کتاب نهفته است. پس به خواندن کتاب ادامه میکند رگهمی

زنم ولوی امیور اجوازه کنم و از آن حرف میاحساس آزادی می»گیرد. طنز که همیشه جذاب است، بهره می ا از لباسهروحی و روانی آدمهای حالت

عود تواریخی هوم . در بُعود جهوانی معنوی داردزادی در بُهای کوچک و ناچیزی بوه کوار ببورم. آحسی را در مورد چنین دهد کلمه به این مهمّنمی

« تووانم ایون قودر نوادان باشوم طور موی. چهغ و در یک کشور جهان سومی ... آخه شلوناس پنجاه متری در یک محلّطور ولی در یک خانه قِهمین

  12: رهمان

مون »کند عجب چه خوب فهمیده اسوت. کر میجا که گاهی آدم فکند تا آن، گیرایی بیشتری پیدا میرویم شیرینی و ملاحت زبانهرچه جلوتر می

شوود و خیوال پوایین آمودن موی ها مثل جانوری روی کولم سووار. بعضی وقتآور است چون گذشته مرا دوست داردف، ت سّت ندارمگذشته را دوس

شود ... اگور هوای مون کلافوه موی. امیر از سکوتاربرد نداشتام کایه به خانه امیر آمدم نقش صندوقچهاز خانه آقاجان ک»  و یا 18رهمان: « ندارد.

کوم کوم عوادت بوه  .ترسواند. سکوت من او را مویخواستشد. امیر هر چیزی را شفاف میشد، دعوا به پا میوقت معمول کشف مییرتر از چیزی د

   11: رهمان« گاهی بهتر از سکوت باشد.ی مخفیحتّتواند ها بعد یاد گرفتم که حرف میسال .ی در مواقعی که لازم نبودپرحرفی پیدا کردم، حتّ

ط کوه مثول هوزاران . زنی میان سال از طبقه متوسّت و نقش راوی استو نمود دارد هویّ، بیش از هر چیز بروز زی که در بندبند این داستان بلندچی

مانود چوون وظوایفی در قبوال دو ، امّا زن مویرودارد و میای رفتن تصمیم جدی د. شوهرش بردر برزخ ماندن و رفتن مانده است نسل خودزن هم

ی اسوت کوه اجوازه چنوان قطعو ،د او نسبت بوه آن دوورزی مادر و فرزندانش نیستیم اما تعهّ. هیچ جایی شاهد عشقرزندش دارد  شاهین و شادیف

شوود و بایود ، یک جایی به وسط زندگی پورت موینسلان خودی هم چون بسیاری از هم. راوگرددچند دست از پا درازتر برمی ، هردهد امیر برودمی

یک روز مرا به پدرت دادند ، فکر کردم لابد بابوای دوموم »د به خاطر چه چیزی زن آقاجان شده: دانمادری که نمی  مه دهد، درست مثل مادرشادا

، ردمخووقت مشت می. از آن به بعد هریست، شوهرت استک نفر یک مشت به پهلویم زد و گفت: پدرت ن. یو من باید این دفعه دختر او باشماست 

   112: 1311، روفی« ی افتاده.فاق مهمّیدم اتّفهممی

. راوی در هر دو اثر زنوی اسوت از پیرزاد داردیا زواثر « کنمها را من خاموش میچراغ»تاب شباهت فراوانی به رمان ین کهای اهم مضمون و هم آدم

نیوای هور دو . عشق در داست و نه عاشق یا معشوق بودن« مادر و همسر بودن»ه مردسالار، ت اصلی او در جامعکه پذیرفته است هویّ ،طبقه متوسط

جوا بور . گوو اینکوه ایونرسندفکر به نظر میکه اندکی بی ، خواهر و مادری داردن راوی آن کتاب راوی پرنده من هم. همچوزن عنصر ناپیدایی است

راه نیست اگر بگووییم فریبوا وفوی در . بیهستند، یعنی دختر و پسر« جنس جور»جنس نیستند و از نوع ها ... فرزندان دوقلو و همراغخلاف رمان چ

    . دی خود عیب و ایرادی ندارد. این به خور استها ... مت ثّت از رمان چراغنگارش دومین اثر خود به شدّ

د داسوتان بوه فرفوای لوازم های متعدّای از لحظهچند هیچ لحظه، هرنسته است از تلخی فضای کار بکاهدچند وفی با گزینش لحن سرخوشانه تواهر

اسی که موردم ازآن شنانچند تلنگرهایی به دانش عمومی رو. هرای از حلقوم خواننده بیرون بکشندلا بغضی در گلو بنشانند یا قهقههرسند تا مثنمی

  .زندبرخوردارند، می

گفوت . بایود گرفته استکاروفایی این عنصر بهتری است و نویسنده بیشتر هنر خود را در شکجستهعنصر بر« پرنده من»ازی در داستان پردشخصیت

ل مایه اثر از تحوّ. درونهایی با این قواره استو از سوفه، مملهامروری به صفحه حوادخ روزنامه ها و. گذری به دادگاهکه موضوع اثر بسیار شایع است

 . یابدشود و با سیاهی پایان میمی. با سیاهی آغاز یا پیچیدگی خاصی برخوردار نیست

. یوک جانشوینی راوی و استت اثر کمک کردهد که به جذابیّکن، بازی با این عنصر را دنبال میهایی. نویسنده با ظرافتاوی است، من رزاویه دید اثر

لوی دو عنصور دار کورده اسوت ورگو و روایت را کش، راوی را پُمحدود بیرونی به فضای ذهنی درونیمحصور شدنش در رفت و بازگشت از این مکان 

، های مادر، پدر، خاله، شهلا، مهین، امیر، شاهین، شوادی. نفوذ به زندگی، حوادخ و دغدغهترندر دیگر پیش، نسبت به عناص«پردازی و نثرشخصیت»

خوبی و شفاف بوه خواننوده منتقول هایشان به ، ت کید بر حساسیتای که در هر یک اندیشه و رفتاره گونه، بخور و ... از خصایص این اثر استجوجه
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هوای تگیری از ظرفیّها و بهره  توضیحات، ترکیبگیری از نثر استتر بهرهه پایین. در درجبرجستگی پرداختن به این عنصر استشود و نشان از می

ه در این رمان در صدر مای. درونل قبولی به نثر این اثر داده است، جایگاه قابنویسنده ها ابتکارت توضیحیصحنه ویی و تصویری نثر و در برخیگفتگ

 . گیردتر از آن قرار میرتبه نازله عناصر در مه نویسنده بوده و بقیّ، مورد توجّدیگر عناصر

اسوت توا زموان ، از زمان روانوی بیشوتر بهوره بورده معانیگیری از تداعی با بهره. راوی پرنده من ات زرد و رمان نو استی بین ادبیّاپرنده من پدیده

لاعوات داسوتان را دربواره اطّ آیود توار این سو و آن سو به کموک راوی مویال است و با گشت و گذار د. من درونی راوی فعّطبیعی و جاری داستان

  بوه هموین ها قائل نیسوتی را هم برای شخصیتای را قائل است و مرزبندی اخلاقدر این داستان برای هر فرد پرنده. راوی ها تکمیل کندشخصیت

های کلامی را یم و ابتذالبیناخلاقی در زندگی دیگران میهای غیرنهانی راوی و سرکشی کردنهای پات زرد را در خیانتدلیل ارتباط داستان با ادبیّ

، امیر و عمری که پای زنودگی بوا وی صورف دگی، شوهرشزنمحل  خانهان داستان شاهد استچیز را در پای، حراج و بر باد رفتن سه شاهدیم. راوی

 . زندها رقم مینوشتی را برای آدم، خواسته و ناخواسته چنین سرای است که از نظر نویسندهجامعه کرده است و این بر باد رفتگی در بستر

گورا و نتیجوه ت. شروع رمان مطابق مکتب واقعیّتواند یکی از این نمادها برشمرده شودمیها نمادین است و نام اثر هم تدر بعضی قسم« پرنده من»

، نوام رموان ع مکوان، زموان و شخصویتی درباره رمان، به لحاظ حجم و تنوّبر اساس تعاریف فنّ ،توان گفتهایی آن قابل تعمیم و نمادین است. مین

                                    . توان داستان بلند خواندرا میرنده من ، پکه با آن تعاریفکند چراصدق نمیبرای این اثر 

روایوت کوه موجوب ریختگوی توان برشمرد. درهمی برجسته این اثر میها، ذهنی و کلامی را از ویژگیهای تصویریبالا و توصیف ی در حدّموجزگوی

ره و جامعه موورد روایوت وی ، تیمایه اثری کار فریبا وفی است. درونهای جدّنقص بیشتر ندارد ازصفحه  181، آن هم که کلا فصل شده 83پیدایی 

های را در کنار رفتارهای دیگر شخصیت اشهای زن سالارانهگیریاوی و موضعداشتن نام ر. همچنین پنهان نگهبدزبان، آشفته و پریشان احوال است

 . سنده خواندتوان نوعی گرایش فمنیستی در نوی، میزن در این رمان

ه و ، نثر نویسندپردازی را به نوعیشخصیت لذا بارِ. بَرنده داستان نباشندع و پیشمتنوّ، درگیر حوادخ هابودن پیرنگ موجب شده که شخصیتساده 

ای اثور احساس راوی در جوای جو، من راوی است همه باور و که زاویه دیده به اینت و با توجّر کرده اسها و حوادخ پُنگاه وی به هستی و نیز انسان

 . شودط بر فضای داستان میشود و نگاه او، مسلّپراکنده می

یوری از ایون شویوه گاست تا طرأ ساده اثر را بوا بهوره ، به نویسنده کمک کردههای راوینگریگرایی و پسن درونپاره کردن روایت و گنجانیدچند

ص کوردن زموان جواری . پرهیوز نویسونده از مشوخّای ساختاری آن را پنهان کرده اسوتهتیهای نثر هم برخی کاس. برجستگیپیچیده نشان دهد

تواری متعوادل و اخلواقی های رموان کوه رفن در بین شخصیتی یک تَ. حتّسیاسی است –داستان در واقع گریزی از رویارویی با نقدهای اجتماعی 

بانه دار و متعصّو ایت جهتنویسنده است که خلاف جهان بیرون از داستان و نوعی رو، نشانگر گزینشی بودن جامعه داستانی مورد روایت داشته باشد

 . منفی است

 «پرنده من»زن روایی درراوی زن و   2-2
از زبان یوک زن بازنموایی کورده اسوت. یواریگر اصولی راوی در فریبا وفی برای روایت داستان از زاویه دید من راوی استفاده کرده است و داستان را 

ای فاق و حادثه، توصیف یا اتّکند و به نقل مطالبروایت دور می، شبکه تداعی است. گاهی یک کلمه یا عبارت گاهی هم یک جمله او را از یتگریروا

، جملوات . ایون جملوه 3: 1311روفوی،« اینجا چین کمونیست اسوت.»گوید: اندازد و میمحله او را به یاد شلوغی چین می کشاند. شلوغیمیدیگر 

، موانی اوّلین چهارراه بعود از کوچوه، یعنرومبه چهارراه که می»پردازد: ه خودشان میدیگری را برایش تداعی می کند و به مقایسه بین چین و محلّ

رک . در توصویف پوا 1هموان:« ر.ر از آدم اسوتاینجا چه چین چه هندوسوتان پُو»  رتداعی هندوستان « دوستان است...کنم اینجا بیشتر هنفکر می

هوا ه به ردیف، روی نیمکوتپارکی است که بیشتر از درخت، آدم دارد. پیرهای محلّ»هایش...هشود: رفتن به پارک همراه بچّفاقی برایش تداعی میاتّ

گور عمل راوی توداعی   گاهی یک1همان: «راند.چین کردهای دست، در ویترین بدون شیشهتماشای عمومها را برای انگار آن»تداعی   «راند.نشسته

وقت نکرد. اگر حرفی بوا و هیچ کردمان کاری که باید مامان با من می. هکنمنشانم و سخنرانی کوچکی برایش میبه رویم می روشادی را »شود: می

وقتی راوی  . 23همان: «رآمد.میلا نگیر کرده باشد، با ،چاهی و حرف انگار که در تهِ آمدرفتم. جانم بالا می، هفت خشت لار در اتاق رفه میاو داشتم

ای که در آن مست جر هیچ خانه»....اندازد: مست جر بودند، می فاقاتی کهشود و او را یاد ماجراها و اتّگر می، این وافه تداعیزندخانه حرف میاز صاحب

و  موان را بودون تورس از دراثاخ ،حالا آزادیم تسخیر بکند. تواند، روأ آدم راشیطان نیست، ولی همان اندازه می خانهای نیستیم، صاحبخانهصاحب

  11همان: «ری بدوند...جیغ بزنند و حتّ ها آزادند با صدای بلند حرف بزنند، بازی کنند،بچّه جا کنیم.هخوردن جابدیوار 

ه شوما مثول گویود محلّوماموان موی»کنود: چنان در آن مداخله مویپردازد، همست. وقتی هم به نقل سخن دیگری میراوی داستان آدم پرحرفی ا

ول و در موورد رویودادها یوا نقول قو پردازدنظر می به اظهار ،گاهی خود  3همان: «رگوید.، راست میشودچیز در آن پیدا میخانه است  همهصندوق

و یوا سوبزی لوه شوده و بوه کوار دانشوجویان  لط دهان، روغونهای آب، خِر از لکّه است. لکّهکف پیاده رو پُ»دهد: دیگران و یا سخنان خود نظر می
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و خاک اسوت بوه کوار شواعران هوم  های نیمه ویران بس که آغشته به گردها سر دربیاورند... خانهل آدمآید که دوست دارند از تخیّشناسی میروان

  1رهمان: « آید.نمی

صفحه است  یعنی میانگین صفحات هر فصل کمتر از  181ل در فص 83های آن است. این رمان حاوی اصلی رمان پرنده من، کوتاهی فصل صهمشخّ

هوای رفوتهای طولانی انجام شود و پیهای طولانی باید توصیفای بودن زندگی است. در فصلکلیشه سه صفحه است. این کوتاهی برای نشان دادن

ه سخن اصلی نویسنده آن است که این یک تکّه کند و البتّجلوه میاست که یک تکّه از زندگی هایی به این کوتاه، بدیهی دی دارد، اما در فصلمتعدّ

 گر همه آن است. باقی زندگی نیز تکرار همین یک تکّه است. ، حکایتاز زندگی

ی شهر، خانه، رابطه زن و شوهر، زنودگی و جامعوه اسوت. در ایون ت کلّداستان چهاربخش است  بخش اول داستان در حکم توصیف و تمهید وضعیّ

چنوان در پردازد، همیا به نقل سخن دیگری می استفاده کرده است و وقتی هم از زاویه دید شخصی دیگر« من راوی»یف و تمهید، از زاویه دید توص

دربواره    پورینس3رهموان:« گویود.شود، راست مویچیز در آن پیدا میخانه است، همهه شما مثل صندوقگوید محلّمامان می»کند: آن مداخله می

هوای هنیّت او باشد نه ناشی از واقعیتشود که نشانه آگاهی خاصّ راوی و فقط حاصل ذه مداخله تلقّی میاخله راوی معتقد است مواردی در زمرمد

گوری وی ای عمل کند که مداخلهایتگری همین است که راوی به گونها مس له مهم در رو  ام11ّ: 1311مسلّم در جهان روایت شده. رر.ک  پرینس، 

گوری راوی، بوه ای چوون فریبوا وفوی در عوین مداخلوهیعنی نویسنده در عین اِعمال، پنهان بماند. در این داستان نیز همین شیوه قابل توجّه است 

های مسلّم در جهان روایوت بازنموایی شوده اسوت. یوک تحقایق یا واقعیّ ها به صورتهای راوی پرداخته که حاصل مداخلهای به طرأ دیدگاهگونه

ر از نعمت است. چندتا نانوایی و صدتا بقّالی خیابان ما پُ»دهد: بوط به زندگی را به راوی نسبت میشکل این نحوه روایت، آن است که همه افعال مر

مینیسوتی را هوای فتوانود دیودگاه  در این موارد، راوی نمی3: 1311روفی، « لش مانده بودم از کدامشان خرید کنم که به آن دیگری برنخورد.که اوّ

ی نودارد، عمودتا بوه طورأ مسوائلی . در این موارد کوه راوی، نقشوپردازدکند و به نقل و توصیف میطرأ کند. در موارد دیگر مثل دوربین عمل می

ها موجوب دارد و همان ها در یک سو قرارها و ناشایستن کند  به عبارت دیگر، زشتیفعال زندگی را به خود تبییاَ نتسابپردازد که بتواند سبب اِمی

اینجا چوین »عبارت العاده بیابد. همه چیز دست به دست هم داده تا این وضع حاصل شود. افعال خاص مجبور باشد و وضع فوق راوی به انجامشده 

 بر اساس همین تصوّر، صدرنشین رمان شده است. « کمونیست است

بوافی ا ایون اندیشوه در خیوالراوی در پی ایجاد تغییر در روش و وضعیّت خوود اسوت. امّونگری و خیال راوی است. بخش دوم داستان، درباره آینده

 سازند. رزندان، این تغییر را غیرممکن میماند، چون یا شوهر یا فمی

توفیوق خوش چهوارم، در پوی عودم خواهد همین وضعیّت حفظ شود، اما در بو توضیح وضع کنونی است و راوی میسوم داستان، در توصیف  بخش

، فاصله راوی را بوا نهد. البتّه تکیه وی بر گذشته به سبب حفظ وضع موجود است و همین موضوعیالی راوی، راوی به گذشته روی مینگری خآینده

ه بوه با توجّ کند.ت خانه پدری و پدرش را مرور میبرد و موقعیّپناه میاش دهد. به گذشتهاین فاصله به او فرصت مقایسه می کند.یهمسرش زیاد م

توصویف مورد از زن، پردازنود، زن و شوهر به توصیف آینده هم می  . در جایی که31: 1311ک  کوری، . رر.ت در محتوای روایت داردیتی که نیّاهمّ

یوده را آینوده زن یعنوی اگور مورد، پیورزن خم ا در هر دو توصیف حالت محور، نقش اعترا  زن نهفته اسوت تر است تا زن از مرد، امّپیرتر و افتاده

بینی کند، در حقیقت پیش آید مرد را طاس و کورشوند، اما اگر هم زن دلش نمی، پیر و فرسوده میهای زنان است که خیلی زودشمرده، بیانگر رنج

ا کند، امّده برایش فراهم میترکیب، در آین های مضاعفی را همیناست، چون رنجاین کار را کرده است و بیزاری خود را از این آینده مرد نشان داده 

 گوید، چون گفتنش ممکن است نگذارد همین زندگی ناجور تداوم بیابد و به طلاق و دعوا منتهی شود.اکنون چیزی نمی

 ،بازگو کند ا باشد تا بتواند خبرها راسخن گفته است که مرد هنگام بازگشت باید همه چیز برای او مهیّ ،گویی مرده، راوی از قصّدر فصل پنجم رمان

  ایون قسومت 1311:11روفوی، « ت داده، مرد شوده اسوت.نسیّگوید: شهرزاد تغییر جامیر می»کند که: گو چنین نقل میگاه از زبان همین قصّهآن

گووی هو جنس زن است  همان شهرزاد قصّو  شود که روایتش برای حفظ جانین صورت که راوی زن را یادآور میبسیار دقیق انتخاب شده است، بد

که زن را به خاطر بیان ادامه قصّوه، زنوده  باز مثل شاه استاش برای گوش مردی هوسکه قصّه  6: 1، جلد1311هزار و یک شب. رر.ک  طسوجی، 

قصّوه   اما در موورد موردان اگور 262: 6ر.ک  همان، جلدجان خود و جنس زن را حفظ کرد. ر که راوی، سه فرزند به دنیا آورد وباقی گذاشت تا آن

ی نه برای حفظ جوان، بلکوه بورای ت در کار این راوی روی داده، ولکنند، نوعی تغییر جنسیّآورند و نقش شهرزاد را بازی میگویند یا خبری میمی

یعنوی گوری را هوم دگرگوون سواخته اسوت  رکرد روایوتکا ت،ت داده و همین تغییر جنسیّگری تغییر جنسیّگوی شده روایتکارگیری زنان قصّهبه

شکست خورده، باید قصّه بگوید آن هم نه با روایت خودش، بلکه با روایت مردان تا با او همراه شوند و او را از ماجراهوای  یِگوهچنان شهرزاد قصّهم

  مثول نه فوراهم کنودمات لازم برای حضور همسر را در خارود، باید مقدّته در خانه است، اگر هم بیرون میبیرون از خانه آگاه کنند، چون زن پیوس

  13: 1311ه به پارک بردن و ... رر.ک  وفی، خرید، بچّ

است و بخشی مربوط به گذشته و موادر راوی وقایع داستان در دو بستر زمانی بازنمایی شده است  بخشی مربوط به زندگی فعلی زنی است که راوی 

ت زنوان را نمایوان فاقات گذشته و حال دارد، وضوعیّها و تردّدی که میان اتّبرگشتکند. راوی با رفت و ندگی تردّد میاست. راوی نیز میان این دو ز
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دهد تا خوود بوه قضواوت بپوردازد. گواهی اعاتی در اختیار خواننده قرار میلکند و اطّزنان داستان را توصیف و روایت میت هریک از کند و وضعیّمی

ت موردان رآقاجوان و عموقودیر  دهد. از توصیف وضعیّرا با بازگشت به گذشته نمایش می اشضعیت ناگوار دوران کودکیی وت خودش را، حتّوضعیّ

  یا با بازگشت به گذشته، 38و  33، 21، 21گردد. رر.ک  همان: رفتن فاصله روایتی به گذشته برمیغافل نمانده است و گاهی به شکل تداعی و با گ

گذشوته و    یوا بوا بازگشوت بوه61و  88، 81کنود. رر.ک  هموان: ا در خانه پدری ترسیم مویت خود رداری و وضعیّبچّه مشکلات مادرش به هنگام

ر.ک  هموان: کند. رشدن از زندگی را توصیف میسیرت هر کدام در حالت های خواهران و مادرش و خاله محبوب و وضعیّپرداختن به حالات و کُنش

  18و  12، 11

است. بر  ست. خصوصا حصری که در عنوان پرنده من صورت گرفته، یادآور تضادّی در پرنده، قفس و پروازم داستان پرنده من تداعی کننده قفس انا

ه شدن داستان با هموین عنووان زند از قفسی به قفس دیگر. مس له تداعی و چند تکّر میشود پرنده درون قفس، گاهی پَاین اساس، گاهی راوی می

یعنی »لاعات تلویحی است. دهد، عمدتا اطّاعاتی که راوی به کمک این طرأ میلرود. اطّمی« قفسی»به « قفس»چون پرنده از تناسب دارد. راوی هم

رپورینس، « شووند.ا با شدّت کمتر یا بیشتر القا میای، بلاغی، معنای ضمنی یا دیگر تمهیدهه اظهار شوند، با تمهیدهای زمینهکلاعات به جای ایناطّ

خواهود باشود، مویمخاطوب وی  ،شونودعوت کند. اگور خواننوده یوا روایوت لاعات تلویحی خود، مردان را به تغییراطّ خواهد باراوی می  81: 1311

سوان از ند برای فریاد غالب زنان تا بودینای کشود، وسیلهطرأ می« اکثریت»ر که دائم مس له دردی زنان را در امور مکرّر، آن هم در دوره معاصهم

مانم زود فهمیدم که به یک صندوقچه می خیلی» پردازد: دردی گاهی به اعتمادسازی میشود. راوی برای ایجاد این حسّ همبار مصائب آنان کاسته 

که وضع دشووار جونس   گاهی نیز برای آن26: 1311روفی، « ر از راز، خاله محبوب این را گفت و بعدها از دهان دیگران تکرار شد.با دری کیپ و پُ

م موی آیود. همیشوه دَموه بَوهای بی مقدّاز جمله»کند: گویی مخاطب این وضع را باور نمی آورد.به باورپذیر کردن روایت روی می دزن را تبیین کن

حنوای  گویدرسم. مامان میعقبم. به عروسی و ختم هم دیر می البداهه کاری بکنم. برای همین همیشه کمیآمادگی دارم. نمی توانم فیاحتیاج به 

کنود. حالوا مون دچوار جوا هضوم فاق را یکها ندارد، مجبور است اتّای به دیدن نشانهگوید کسی که علاقهآید  امیر میبعد از عروسی به چه کار می

ن را بیوان ت زنوات لغوزان و عووار  وضوعیّکه وضعیّ  در عین حال، راوی برای آن13رهمان: « کنم.های امیر را درک نمیام، حرفهاضمه شدهسوء

بوار بودون تورس و شووم. ایونها آلووده مویفارغ از زمان و مکان به بازی آن هاگاهی وقت»کند: عتمادپذیری از روایت خودش سلب میکند، گاهی ا

  82رهمان: .« کند، در خیالم همه چیز شفّاف است... چیز را تار میای که همهواهمه

 تمفهوم هویّ 2-3
ربرزگور « شوود.ر جامعه در ادبیّات آن متجلّوی مویت هدر حقیقت هویّات هر قومی فرهنگ آن قوم و بیانگر طرز نگرش آنان به هستی است و ادبیّ»

   32: 1311خالقی و دیگران، 
ا یکوی از امّوها ارائوه کورد  تتوان تعریف ثابتی از هویّگاه نمیامری سیّال و برساخته است و هیچ تهای زیست جهان است. هویّت یکی از مقولههویّ

هوا تشوکیل تی کوه بوه دنبوال تفواوتبه معنای خود و شناختی است که هر فرد از خود دارد. هوویّ« تهویّ»گونه است: تعاریف پذیرفته شده به این

یواز نپویش« ت فوردیهویّو»شود. نامیده می« ت جمعی یا اجتماعیهویّ» ،گیردی که از شباهت میان افراد شکل میتهویّو « ت فردیهویّ»، شودیم

کوه بوه دیگوران هوا پویش از آندهد و آنت به ذهنیّت افراد شکل میسازد. این هویّپذیر میهای اجتماعی را امکانزندگی اجتماعی است که ارتباط

  36 – 33: 1313عزیززاده، کنند. ر رود، رفتارکه انتظار میگونه باید پاسخ این پرسش را به خود بدهند تا بتوانند آنبگویند چه کسی هستند، 

گویود: دای از دیگری معنا ندارند. او میاجتماعی  مکمّل یکدیگر هستند و هیچ کدام ج –ت رفردی که این دو هویّ افرادی همچون جنکینز معتقدند

ت خود ت کید کند، کافی نیست. که شخص بر هویّایناهمیّت کمتری ندارد. اندیشیم، ، از آنچه ما دربارۀ خودمان میاندیشندآنچه مردم دربارۀ ما می»

  33: 1311جنکینز، « رت اجتماعی هرگز امری یک جانبه نیست.ت را معتبر بدانند ریا ندانند . هویّباید هویّاشخاصی که با آنها سر و کار داریم نیز 

 «پرنده من»ت زن در هویّ 2-3-1
 چهار دسته تقسیم کرد:توان به های وفی را میی زنان داستانبه طور کلّ

که به جای تلاش برای تغییر سبک زنودگی و بهتور کوردن جایگواه زن و شورایط  اند. آنان زنان منفعلی هستندزنانی که شرایط حاضر را پذیرفته -1

رسی. ماندن تی. از تحرّک میترسو تو از تغییر می شود، به تو بگویم خرس قطبیهمین رفتارهایت باعث می»اند. موجود، خود را با شرایط وفق داده

تووی لواک خوودت قدر سورت اش خوب است ... اینتازه مگر همین شکلماند. می خواهی،کنی دنیا به همین شکلی که میرا دوست داری. فکر می

  33رهمان: « کنی.دارد و این زندگی نیست که تو می ای زندگی دیگری هم وجوداست که فراموش کرده

کنود چورا مهوم اسوت. او ن فکر میترلا»شوند. ق نمیکنند ولی موفّشان تلاش و کوشش میل در مسیر زندگیایجاد تغییر و تحوّ زنانی که برای -2

خواهد بتواند یک جوری سوبک شوود. ای ورم کرده و سنگین است. دلش میر است. مثل غدّهت چنین کاری بکند. دلش پُنتوانسته است در این مدّ

  111ب: 1311روفی، « داند.این کار را نمیزاد شود. ولی راه آ
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شخصی اسوت کوه همیشوه بوه فکور  - خواهر راوی -شهلا « پرنده من»دهند. در رمان تغییر میآگاهانه شرایط را به سوی بهتر شدن  زنانی که -3

روفی، « گار زندگی از همین الآن شروع شدهای که انآید، همیشه جوری زندگی کردهگ مامان... تو آن روزها یادت نمیدختر زرن»زندگی بهتر است. 

شود کنم، مید هم عشق در خود آدم است. فکر میشای»داند ه وجود خود را از آن خالی میداند ک  راوی علّت این رفتار را عشق می32الف:  1311

  31رهمان: « جیبم ندارم.اش من چنین برگی را در فت و در هر جایی زندگی کرد. راستجا رمثل برد عبوری به همه با عشق

ی تبعیود هوم دارد و حتّو های سیاسی در اولویت قرارتکنند. برای این دسته از زنان، فعالیّلات جامعه حرکت میزنانی که همگام با تغییر و تحوّ -8

های کوچک و بوزرد شد. در اعترا صدایش بلندتر از بقیّه شنیده می هاها سرآمد بود. در سرودخوانیترین برنامهرعنا در جنجال آفرین»شوند. می

  83ب:  1311روفی، « پلیکدند.و برش میمدرسه پیش قدم بود و چند نفری هم هوادار داشت که همیشه دور 

و، با خانوه و مادری است، کیستی ات مت ثّر از دو نقش همسری اش به شدّت اجتماعیدار است، که هویّقهرمان رمان زنی خانه« پرنده من»در رمان 

ای که در آن بزرد شده و مفاهیم فرهنگی که به واسطه خانواده در او درونی شوده ت راوی مت ثّر از فضای خانوادهشود. هویّو فضای خانه تعریف می

ی خیانت او، باز بودون های همسرش و حتّتوجّهیرغم رفتارها، بیمادر راوی علی« پرنده من»ر رمان تی هستند. دسنّ زنان، زنانِ ،است. در این رمان

هوایش بوه برابر رفتارهای همسرش، نارضایتی دهد. قهرمان در کودکی از زندگی مادرش یادگرفته بود، درو اعترا  به زندگی خود ادامه می شکایت

 در واقوع صفت، در زندگی زناشویی اش، مطلووب نبوود.فاقات را درون خود نگاه دارد، در حالی که این خاطر خانواده، سکوت کند و همه مسائل و اتّ

ترسیدم از تاریکی، از زیرزمین، از سایه من می»ود داشت: رفت، تعار  وجدر زندگی امروز از او انتظار می بین آنچه در گذشته یادگرفته بود و آنچه

یوواش از چشوم آوردم که دیوده نشووم. یوواشصدجور بازی درمیآمد. محبوب هم. برای همین صدایم درنمیی از مامان و خاله ها، از عموقدیر، حتّ

. یک روز مجبور شدم از خودم بپرسم کی هستم. با این گمگشتگی، بزرد شدم. گمگشتگی عمیقی کوه پیودا شودنی در کوار خودم هم پنهان شدم

  86: الف1311روفی، « نبود. امیدش هم نبود.

شان پرداخته ها و احساساتها، ارزش، نویسنده به بیان علایق، خواستهتند. در سیر حوادخ زماناکثر شخصیت های جامعه رمان پرنده من، زنان هس

اند و در پی یافتن راه حلّی برای مشوکلات ی هستند که از شرایط حاضر ناراضیانند، زنان رنج کشیدهکزنانی که در رمان ایفای نقش میاست. اکثر 

 فمینیستی قابل بررسی است.  به همین دلیل با رویکردزندگی هستند، 

  گیرینتیجه -3
نگرند. بدبینی به اطراف میاند و معمولا با روشن از خود و دیگران دست نیافتهگوید که به معنایی از زنانی سخن می« پرنده من»رمان فریبا وفی در 

 ،شوند. شخصویت راوی رموان پرنوده مون از آغوازنشده پسر، بزرد میرزندان متولّد اند و به جای فتی زاده شدههای سنّزنانی که معمولا در خانواده

ی معمولوا های وفوهای زن رمانگردد. شخصیتدار شده میت خدشههویّ گیریساز شکلشود و همین امر، زمینهاش نادیده گرفته میت جنسیهویّ

 شود. ناخواسته سبب رنج آنان می شوند و این پذیرشمجبور به پذیرش سلطه می

ره دار شده زنان طبقه متوسط است. زنانی که با وجود این آسیب از منازعه غافول نیسوتند و هموواهای خدشهور کلّی فریبا وفی، روایتگر هویتبه ط

رده اسوت. با استفاده از زاویه دید من راوی، داستان را از زبان یک زن بازنمایی کو« پرنده من»وفی در رمان کنند. برای یافتن معنای خود تلاش می

در همه موارد غیر از روایت شنوی آشکاری که روایت شنوی راوی گاهی فرد و گاهی نیز گروه زنان هستند. گاهی نیز با روایت شنوی مرد مواجهیم. 

بخواننود و از تواننود داسوتان را بوا ت مّول داستان، خوانندگانی هستند که می گرفته باشد. مخاطبان راویکن است در لحظه روایت، مخاطب قرار مم

 مسائل و مشکلات راوی آگاه شوند. 

های زن یکوی نامی شخصیتچرخد. بیهستند و حوادخ، حول محور زنان میهای اصلی داستان های فریبا وفی، زنان شخصیتدر رمانبه طور کلّی 

 آنان است.تی هویّنامی زنان، دلیلی بر بیهای این نویسنده است و این بیهای مجموعه داستاناز ویژگی

 

 کتابنامه
 ، ترجمه منیژه عراقی، تهران: نشر نی.جامعه شناسی زنان ، 1311آبوت، پاملا و والاس کلر، ر .1

 ، جلد اوّل، چاپ اوّل، تهران: مرکز.ساختار و تأویل متن ، 1331احمدی، بابک، ر .2

 ، چاپ سوم، تهران: جامی.های نقد ادبیمبانی و روش ، 1318امامی، نصرالله، ر .3

 ، ترجمه محمّد شهبا، چاپ اوّل، تهران: مینوی خرد.شناسی )شکل و کارکرد روایت(روایت  ، 1311پرینس، جرالد، ر .8

، پایان ناموه کارشناسوی ارشود زبوان و «پردازی در آثار زویا پیرزاد، سپیده شاملو، فریبا وفیشخصیت و شخصیت» ، 1311خاکسار، فاطمه، ر .8

 واحد ساری.ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور 

، فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی دانشوگاه «بررسی اندیشه فمینیسم در آثار شهرنوش و مارگریت دوراس» ، 1311خسروی شکیب، محمّد، ر .6

 . 11 – 18: 18آزاد جیرفت، سال چهارم، شماره

Archive of SID

www.SID.ir



 
 

، ادبیات پارسی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی «هایی از چهار نویسندۀ زنتحلیل ساختارگرایانه پیرنگ رمان» ، 1311دشتی آهنگر، مصطفی، ر .3

 .86-61، صص1و مطالعات فرهنگی، سال اوّل، شمارۀ

 ، جلد اوّل، چاپ چهارم، تهران: جامی.هزار و یک شب ، 1311طسوجی، عبداللطیف، ر .1

 العات زنان.ط، تهران: روشنگران و میابی در ایران امروززن و هویّت ، 1313زاده، گیتی، رعزیز .1

، ترجمه افشنگ مقصودی، چواپ دوم، شناسی(های زیباییها و دیدگاهشناسی )زن در تحلیلفمینیسم و زیبایی ، 1311کرس میر، کارولین، ر .11

 تهران: گل آذین.

 ، چاپ اوّل، تهران: مینوی خرد.رجمۀ محمّد شهبات، هاها و راویروایت ، 1311کوری، گریگوری، ر .11

 ، تهران: ماهور.«، رمانقصه، داستان کوتاه»ادبیات داستانی ، 1366میرصادقی، جمال، ر .12

 ، تهران: سخن. عناصر داستان ، 1311، ر__________ .13

 ، چاپ چهارم، تهران: چشمه.صدسال داستان نویسی ایران ، 1316میرعابدینی، حسن، ر .18

 ، چاپ هفتم، تهران: نشر مرکز.پرنده من  الف، 1311وفی، فریبا، ر .18

 ، چاپ سیزدهم، تهران: نشر مرکز.ترلان  ب، 1311، ر _____ .16

 .، چاپ هشتم، تهران: مرکزرؤیای تبت  پ، 1311، ر _____ .13

 

 

 

 

 

Representation of women from the perspective of women's narratives 

on the novel "My Bird" by F. Vafi 

 
Sh.Baghaie 1, L.Nejat  2 , H.Mohammadi 3 

 
1  Ph.D student of Persian language and literature Azad University of kashan shbaghaei@yahoo.com 

L.nejat94@gmail.com Persian Language and LiteratureMaster of  2  
3  Persian language and literature lecturer of Payam Noor University of shahrekord Hamzehm661@gmail.com 

 

Abstract 

F. Vafi author empiricism in his novels, middle-class life in different situations story.She has received prestigious 

awards for his first three novels, showed that a realistic picture of the status of women in society has to offer. Vafi 

woman described in his works, his place in society's attitude to his identity. Vafi introduces characters who sometimes 

lose their grip on the community and compromise your identity to showcase. Identity, Vafi in his novels is the most 

important concern.Short novel "My Bird" most powerful contemporary novels on the question of women's identity. F. 

Vafi in his novels - in particular - "My Bird", the woman speaks a clear sense of self and others have not, women are 

usually viewed with suspicion around. The narrator of the novel "My Bird" From the beginning, his sexual identity is 

ignored and this fact is tarnishing the groundwork for the formation of identity. The study attempts to look at the 

structure's narrative in the novel "My Bird", the question of her identity from the perspective of female narrator in this 

novel review. 
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