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 چکیده
کند، های خانواده معاصر را تهدید میکه به شکل پنهانی پایه اجتماعی هایبحرانیکی از 

المت طالق عاطفی است. فقر عاطفی در روابط زناشویی کارکردهای خانواده را در تأمین س

سازد. شماری از نتیجه سالمت جامعه را نیز با خطر مواجه میروانی اعضا مختل ساخته و در 

اند. مقاله تماعی به پدیده طالق عاطفی نیز توجه کردهآثار داستانی در کنار بازتاب وقایع اج

را  محورخانوادهداستان های مستخرج از آثار، دو غام مقولهحاضر با رویکرد تفسیری و اد

بررسی کرده  شناختیادبی، زبانی و جامعه هایویژگیو با توجه به  براساس طالق عاطفی

محور خانواده فریبا وفی(.از ) یای تبترؤ و پرنده من منتخب عبارت است از هایداستانت. اس

طالق . د از دالیل انتخاب این آثار است، استقبال از آثار و کسب جوایز متعدهاداستان بودن

مایه، شخصیت، گفتگو، فضا عاطفی در سطح ادبی با توجه به عناصر داستانی )موضوع، درون

ها و در سطح سی و تحلیل شده است. در سطح زبانی بار معنایی جملهرو کشمکش( بر
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 مقدمه .1

های مختلف در راستای رسیدن به اهداف گوناگون تشکیل گروه سویبهاجتماعی بودن انسان او را 

گوناگون،  هایارتباطبرقراری  واسطۀبهانسان موجودی ذاتاً اجتماعی است که »دهد. سوق می

تواند کند و به همین دلیل میرا برطرف می تر، روانی خودبسیاری از نیازهای غریزی و از آن مهم

خانواده (. 435 :1396آبادی و دیگران، )زارع شاه« بسیاری از فشارهای زندگی را تخفیف بخشد

و عاطفی اعضا را برآورده ساخته ترین رکن اجتماعی است که نیازهای جسمی، روانی نخستین و مهم

در تعریف خانواده سازد. تر در اجتماع آماده میرا برای برقراری روابط اجتماعی گسترده هاآنو 

ای از افراد خویشاوند است که از طریق ازدواج، از طریق نسب، یا خانواده مجموعه»توان گفت می

کنند، یعنی بر دو اصل اند، و زیر یک سقف زندگی میاز طریق فرزندخواندگی به یکدیگر متصل

ویژه کودکان و نوجوانان خانواده افراد را به(. 180 :1380)بوردیو، « ویشی و همزیستی متکی استخ

پذیری در قبال خانواده و اجتماع و داشتن رفتارها و هنجارهای را برای ورود به جامعه، مسئولیت

و شوهر دچار های اصلی آن یعنی زن و پایه ؛ بنابراین اگر این نهاد اجتماعیسازددرست آماده می

شود. روانی و روحی گردند، طبیعی است که کارکردهای خانواده با اختالل مواجه می هایبحران

 هایآسیبیک از تواند ادّعای سالمت کند و هیچهای سالم نمیای بدون داشتن خانوادههیچ جامعه»

چگونگی بروز و ظهور (. 111 :1375)ساروخانی، « اندتأثیر از خانواده پدید نیامدهاجتماعی بی

اعضای خانواده در اجتماع ارتباط مستقیمی با کیفیت روابط درون خانوادگی و چگونگی رابطه زن 

پنهانی هستند که  هایبحراندر معرض  های امروزیخانوادهباید توجه داشت که و شوهر دارد. 

 های جوامع دارد.خود تأثیری منفی بر پیشرفت نوبهبه و کردهدر اساس خانواده نفوذ  آرامیبه

ها دچار تغییراتی شده و در هر برهه به عاطفی در خانواده هایتنشها و در طول زمان بحران

که در گذشته  انسانی است هایارزشلگدمال کردن جوامع امروزی در حال شود. گر میشکلی جلوه

و  رفتهرفتهدر دوران حیات بشر، »شده است. بسیار مورد توجه بوده و ارزش شاخص محسوب می

زندگی افراد، هر  شدن ماشینیویژه در قرن اخیر با رشد و توسعۀ جوامع و پیشرفت تمدن بشری، به

ی و مختاری، )شهریار« اجتماعی را شاهد بود هایآسیبآور انواع توان افزایش سرسامروز می

و  هافرهنگشمول بوده و در تمام جوامع با جهان ایمسئله هاآسیباین تحوالت و (. 75 :1396

ها افزایش طالق، کاهش ازدواج، در میان این دگرگونیاست.  مشاهدهقابلباورهای متفاوت و متنوع 

خانوادگی  هایآسیبین ترخیانت در روابط زناشویی، تغییر جایگاه زنان و طالق عاطفی ازجمله مهم
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زوجین از روابط زناشویی و زندگی مشترک خود راضی باشند برای حفظ این  کههنگامیاست. 

باشد، زندگی  دوطرفه هاتالشاین  کهدرصورتیکنند و های زیادی صرف میرابطه توان و هزینه

های یکی از معضالت خانواده( Emotional Divorce)عاطفی  طالقیابد. مشترک تداوم می

شایسته و  کهچنانمعاصر و از رهاوردهای مدرنیته است که به دلیل آشکار نشدن از سوی زوجین، 

 قرار نگرفته است. و محققان شناسان شناسی جامعهضروری است مورد توجه و آسیب

و کنترل هریک  در چند دهه اخیر با تغییرات اجتماعی و تقابل سنت و مدرنیته، درخواست نفوذ»

از زوجین بر سرنوشت خود و خانواده افزایش یافته و این وضعیت، یکی از عوامل مؤثر در ایجاد 

تقابل سنت و مدرنیته (. 105 :1389)آزادی و دیگران، « اختالف و جدل در خانواده بوده است

ی از جوامع و کند؛ زیرا هنوز در بسیاررا تشدید می هانسلخانوادگی و شکاف بین  هایبحران

ای های جنسیتی مجموعهکلیشه»های جنسیتی سلطه دارد. برخاسته از کلیشه هاینگرش هافرهنگ

های جنسیتی دربرگیرندۀ اطالعات درباره از باورها دربارۀ زنان و مردان است. کلیشه یافتهسازمان

« ها، عالیق، صفات روانی، روابط اجتماعی و نوع شغل زنان و مردان استظاهر جسمانی، نگرش

های سنتی زنان و شناسان معتقدند که اگر نقشبرخی از جامعه(. 28 :1384)گولومبوک و فی وش، 

چار تغییراتی شود و زن و مرد هر دو در کارهای خانگی و بیرون از منزل سهمی داشته باشند، مردان د

های مجزا نقش کهآن جایبهزن و شوهرها »... شود یعنی ها بیشتر میگیریها در تصمیممشارکت

ان ها و دوستدر زندگی زناشویی داشته باشند و در خانه به کارهای متفاوتی بپردازند و سرگرمی

گذرانند و دوستان مشترکی وقت آزادشان را با یکدیگر می ازپیشبیشداشته باشند،  ایجداگانه

توجه داشت  اساسی مسئلهیان ضروری است به یک در این م(. 113 :1388آبوت و واالس، )« دارند

و های زنانگی ها و هنجارهای رایج در خصوص تعریف از نقشتحقق ارزش»... این است که  و آن

چنان قدرت های جدید دنیای مدرن آنمردانگی، تقریباً هنوز به شکل سنّتی پذیرفته شده و ارزش

 (. 52 :1394زاده، )رضوانی و زنجانی« عام نیافته و پذیرش عمومی نشده است

های شود ولی پایهیک پدیده پنهان است که هرچند به شکل آمار رسمی ثبت نمی طالق عاطفی

ترین یکی از مهم». سست ساخته و زوال روابط زناشویی را در پی دارد تدریجبهخانوادگی را زندگی 

میزان ناکامی  دهندهنشانطور کامل خانوادگی طالق است، اما آمار رسمی طالق به هایآسیب

عاطفی اختصاص  هایطالقتر به همسران در زندگی زناشویی نیست، زیرا در کنار آن آماری بزرگ

های توخالی که زن و مرد در کنار هم به سردی زندگی های خاموش و خانواده، یعنی به زندگیدارد
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رابطه بر پایه  در طالق عاطفی(. 64 :1386)بخارایی، « کنندکنند ولی تقاضای طالق قانونی نمیمی

های حمایتنبود اعتماد و احترام و  ،انزجار است که زن و شوهر به دلیل ناامیدی، سرگردانینفرت و 

کند که در ای را توصیف میطالق عاطفی، رابطه»...  دیگرعبارتبهدهند. روانی یکدیگر را آزار می

رسند ولی در خلوت قادر به تحمل آن همسران در محیط اجتماعی، خوب و صمیمی به نظر می

 طالق عاطفی شناسان پدیدهجامعهبه اعتقاد (. 111 :1385)تبریزی و همکاران، « یکدیگر نیستند

در  جمعیارتباطهرنشینی و افزایش استفاده از وسایل شعبور از سنت به مدرنیته، گسترش  درنتیجه

به خروج خانواده از جایگاه اصلی خود یعنی تأمین نیازهای  سطح جهانی در حال گسترش است و

که در  توجهیقابلمدرنیته برخالف رهاوردهای . شودفی و روانی اعضای خانواده منجر میعاط

رویارویی با مشکالت زندگی داشته، نتوانسته است زوجین را در پیشرفت و آسایش زندگی بشری 

سازگاری  ،مقابله با مسائل خانوادگیدر روحی توانمند سازد. فقدان توانمندی  هایبحرانو گریز از 

ق قانونی منجر گردد. زناشویی را کاهش داده و طالق عاطفی را پدیده آورده و ممکن است به طال

در این پدیده زن و ست. «هاوضع موجود و خواسته»طالق عاطفی نبود آرامش حاصل از تضاد بین 

شوهر در تالش هستند که ارتباط کمتری با یکدیگر داشته باشند و در حالی به زندگی مشترک ادامه 

روابط صمیمانۀ بین زن  امروزه احساس امنیت و آرامش در»دهند که احساس خوشبختی ندارند. می

« ای با نیروهای مخرب مواجه شده استو شوهر به سستی گراییده و خانواده به گونۀ فزاینده

های معاصر، شاید بتوان ادعا کرد که بسیاری از خانواده(. 256: 1395)افراسیابی و دهقانی دارامرود، 

دیده در طول زندگی مشترک زن و ای از زندگی خود تجربه کرده یا این پطالق عاطفی را در برهه

  شوهرهای جوان به دوام خود باقی است.

شوند میروحی و روانی  هایآسیبزن و شوهر هریک به سهم خود متحمل طالق عاطفی در 

تر در مقایسه با مردان، تر بودن و نداشتن روابط اجتماعی و شغلی گستردهزنان به دلیل احساسی و

سنتی، زنانگی، همواره با اضطراب باال،  طوربه»کنند. به دیگر سخن تجربه می سیب بیشتری راآ

ها، و پایین، و پذیرش اجتماعی پایین مربوط بوده است ... نقش زنانه پیرامون خانه، بچه نفسعزت

های عالی یا مشاغل گوناگون زناشویی متمرکز شده است و زنان دسترسی محدودی به پایگاه

زنان دچار مشکالت هویتی شوند و  کهآنگاه(. در چنین شرایطی 342 :1387رونسون، )ا« اندداشته

و امور مهم زندگی نیابند، درنتیجه نگاهشان به خانواده  هاگیریتصمیمردپایی از خود در خانواده، 

ناک و تحقیرآمیز خواهد بود؛ زیرا نقش خود را صرفاً در تأمین نیازهای ههو زندگی مشترک شب
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، کمرنگ شدن ها و انتظارات زنانهتوجهی به خواستبیبینند. شوهر و فرزندآوری می جنسی

زن در زندگی مشترک  هایفعالیتو عدم توجه به  گفتگوهای چهره به چهره بین زن و شوهر

 زنان از کیفیت زندگی داده وتدریج نارضایتی زن از مرد و احساسات منفی نسبت به شوهر را شکل به

معنایی  نشاط زناشویی»بهره هستند. و از نشاط زناشویی بی هبود خانوادگی خود ناخرسندزناشویی و 

داشتن یک حس خوب است و رضایت زناشویی  دهندۀنشاناست که توسط همسران ساخته شده و 

های مختلف دواج خود را از جنبهای که همسران ازرابطه است و درجهیک مورد خاص رضایت از 

های طبیعی و نیازهای روحی هعدم توجه به خواست (.460 :1395مدیری و رحیمی، )« کنندمیارزیابی 

ها در بیشتر جوامع وارهو عادت عامهفرهنگریشه در باورهای اجتماعی دارد.  توجهیقابلزنان تا حد 

ض نظیر سکوت، تسلیم، پذیرش و عدم اعترا هاییویژگیریزی شده است که زنان را با چنین پی

البته باید در نظر داشت که عامل ایجاد طالق عاطفی همواره از سوی مردان نیست و شناساند. می

هرگاه »... تقصیر زنان از وظایف همسری خود ایجاد گردد، بنابراین  دلیل بهممکن است این پدیده 

حساس خشم شان رفتار خاصی را متوقع باشند با ناکام شدن این الزامات، اهمسران از شریک زندگی

« و شکست نسبت به خود یا دیگران خواهند کرد یا نسبت به خود احساس ترحم خواهند داشت

 (.170 :1397)رحمتی و موسوی، 

 ،)توهین، فحاشی و تحقیر( روانی هایخشونتظیر ضعف در وظایف همسرداری، عواملی ن

دگی ناامیدی در زن ، فقر اقتصادی، حس تنهایی وعاطفی هایارتباط جایبهرسانه جایگزینی 

ساز بروز طالق تواند زمینهمیاز مواردی است که  هاو ناهماهنگی خانواده ، خیانتمشترک، اعتیاد

 مؤثر این پدیدهدر بروز ضعف  با شدت یاتواند می هاآنمل و نظایر هرکدام از این عواعاطفی باشد. 

عامل مهمی در « یکدیگر هایویژگیعدم شناخت درست زن و مرد از »رسد ولی به نظر می باشد

نتیجه های بروز طالق عاطفی دراست که زمینه در این توجهقابلنکته ایجاد بحران عاطفی است. 

  گیرد.ها شکل مییّات در خانوادهها، اخالق و معنوکمرنگ شدن ارزش

 شان به شکلی درک کنند کهرا در زندگیهریک از زنان ممکن است حضور طالق عاطفی 

زناشویی، زیستی اجباری، انزجار هم کالمی و عاطفی است. هایارتباطبارزترین شکل آن خأل 

ها و ، برآورده نشدن خواستهادامه زندگی مشترک، احساس تنهاییاحساس آزردگی، خستگی در 

توجه  زن وحمایت همسر، نبود همدلی و همیاری، عدم ترقی ، نارضایتی عاطفی، فقدان انتظارات

افزایش روابط خارج از  درک زنان از پدیده طالق عاطفی است. های دیگری ازجلوه نداشتن به زن
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قانونی ازجمله پیامدهای طالق  هایطالقزیستی اجباری و جسمی و روانی، هم هایخشونتعرف، 

 عاطفی است.

گرفته و هریک زنان در مقابله با پدیده طالق عاطفی ممکن است راهکارهای متفاوتی در پیش 

بسیاری از زنان برای حفظ زندگی مشترک دست به این بحران را مدیریت کنند.  نوعیبه

ازجمله محدود کردن خود در روابط و معاشرت با دیگران، سکوت، نادیده  ،زنندخودسانسوری می

ر شوهر، صبور بودن، ترجیح همسر و فرزند ب هایهای شخصی، سازگاری با خواستهخواستهگرفتن 

مهم زندگی.  هایگیریتصمیمخود، تسلیم شدن در برابر وضع موجود و دخالت نکردن در امور و 

ترین عوامل در تعیین کیفیت روحی و روانی، مهم هایبحراننوع راهکارهای زنان در مقابله با 

 توانمیطالق عاطفی شناسان راهکارهای زنان را در مقابله با جامعهبه عقیده زندگی زناشویی است. 

ها و مشکالت . سازگاری: تالش در حفظ وضع موجود با تمام ناسازگاری1: در چهار دسته قرار داد

: مخفی کردن طالق عاطفی سازیپنهان. 3. اصالحگری: ایجاد تغییراتی در رفتار و وضع ظاهری 2

اعتنایی ن: بی. تالفی کرد4روحی بیشتری را به همراه دارد(  هایآسیباز دیگران )این واکنش خود 

 آمیز.پرخاشگرایانه در برابر رفتارهای خشونت هایواکنشمقابل و  طرفبه

گوناگون  هایواقعیتاثرگذار مسائل و و  فرهنگیدستاوردی اجتماعی،  عنوانبهآثار داستانی 

جنسیتی، قدرت در  هاینگرش ، طالق،هانسلها، شکاف انوادهاجتماعی نظیر بحران عاطفی خ

خانوادگی  هایآسیبرواج دهد. را بازتاب می و مسائل و موارد مشابه دیگری مردساالریده، خانوا

داشته  هاآسیبیک نوع ادبی مورد استقبال، هریک سهمی را در بیان  عنوانبه هاداستانباعث شده تا 

خانوادگی را  هایتنشو  هاآسیبو با ورود به عرصه تولید گفتمان، تحوالت سبک زندگی و 

 هایشخصیتویژه داستانی به هایشخصیتنویسندگان از زبان شماری از  د.موضوع خود قرار ده

کند. هد، بازگو میدرا نمی هاآنبسیاری از مسائلی را که عرف اجتماعی و حیای زنانه اجازه بیان  زن،

های پنهان و مغفول ا با الیه، خوانندگان و محققان رمحوراز سویی دیگر برخی آثار داستانی خانواده

را  و مردان به واقعیت از زیست جهان زنان ترنزدیکو سیمایی آشنا ساخته  مسائل خانوادهمانده از 

 و هنرمندانه مندبنابراین ضروری است تا آن دسته از آثار داستانی که با زبانی دغدغهکند. ترسیم می

های ها و زمینهکنند، بررسی و تحلیل شده تا ریشهرا ترسیم می های خانوادهمسائل و ناگفتهجایگاه، 

شناسایی، استخراج و تحلیل گردد. نتایج چنین  خانوادگیاجتماعی و فرهنگی مشکالت 

فرهنگی و اجتماعی مرتبط با نهاد خانواده مورد استفاده  هایواند از سوی سازمانتهایی میپژوهش
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های جوان در مقابله با طالق عاطفی الزم به زوج هایمهارت، هاییکارگاهقرار گرفته تا با برگزاری 

الزم است تا نویسندگان آثار داستانی نیز  آموزش داده شود. ،است اساسی در نسل امروز که معضلی

موفقی که  هایشخصیت، راهکارهایی را در قالب خلق خانوادگیدر کنار بیان و توصیف مشکالت 

ق عاطفی مقابله کرده و درنتیجه جایگاه ارزشی ازدواج و خانواده را حفظ اند با بحران طالتوانسته

 کنند، ارائه دهند.

شناختی ساختار ادبی، زبانی و جامعهطالق عاطفی در  نمودهایمقاله حاضر شناسایی  مسئله

در بستر  هاآنر که حوادث محوزنفارسی  دو داستاندر این راستا  است. محور ایرانیزن هایداستان

 هایشخصیترفتارهای فردی و اجتماعی و  گزینش ،خانواده و توجه به طالق عاطفی شکل گرفته

روش مقاله حاضر مطالعه و است.  بررسی شده دگی و اجتماعیزن با توجه به شرایط خانوااصلی 

این  بر. هاستداستانتحلیل آثار با رویکرد تفسیری و تحلیل موضوعی و ادغام معانی مستخرج از 

منتخب  هایداستانطالق عاطفی در : هاستپرسشاساس پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این 

الق ساز بروز طچه عواملی زمینهشناختی دارای چه نمودهای ادبی و زبانی است؟ از منظر جامعه

فریبا وفی(. از ) تبّت رؤیایو  پرنده من منتخب عبارت است از هایداستان هاست؟عاطفی در خانواده

وجود طالق عاطفی در اصلی،  هایشخصیتقرار گرفتن زنان در قالب ، هاداستانزن محور بودن 

بال از سوی خوانندگان و منتقدان، قاستجریان داشتن حوادث در بستر خانواده، زندگی مشترک، 

در کنار  پرنده منرمان . آثارستاز دالیل انتخاب  متعدد و اختصاص جوایز گوناگون هایچاپ

 یلدا، 1381بهترین رمان سال جایزه ) چندانگلیسی، ایتالیایی و آلمانی( مختلف ) هایزبانترجمه به 

مهرگان ادب و جایزه ادبی اصفهان  ا کسب کرده و از سوی داورانو بنیاد هوشنگ گلشیری( ر

نیز جایزه بنیاد هوشنگ گلشیری و لوح تقدیر جایزه مهرگان ادب را  تبت رؤیایتقدیر شده است. 

 به دست آورده است.

 پیشینه پژوهش. 2-1

 شناسانهجامعه تحلیل: رمان در اجتماعی جهان از زنان تجربه بازنمایی» (1388کمالی و دیگران )   -

 هایتجربه بازنمایی چگونگی و زنان مسائل این مقاله«. 1385 تا 1375 دهه پرفروش رمان پنج

 . کندتحلیل می پرنده منو  کنمها را من خاموش میچراغ هایرمانپنج رمان ازجمله  دررا  هاآن
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در این «. (1384 ـ 1375) رمان گفتمان در جنسیت بازنمایی »( 1389خواه )پرستش و ساسانی   -

 هایرمانهای منتخب ازجمله در رمان در اصالحات دوره در زنان بازنمایی چگونگی پژوهش

 است.  شده بررسی من پرنده و کنممی خاموش من را هاچراغ

 . «گافمن نظریه نمایشی استعاره اساس بر تبت رؤیای رمان تحلیل »( 1391حسینی و ساالرکیا )   _

  است. دیگران تحلیل کرده با رویارویی دررا  هاآن روابط و زن هایشخصیتمقاله 

 شب در هاماهی و من پرنده رمان دو تحلیل»( 1393راد )زاده دستجردی و موسویحسن   -

 و فرمی هایمؤلفه به توجّه را با هااین مقاله رمان «.زنانه نوشتار هایمؤلفه اساس بر خوابندمی

  بررسی کرده است. فمینیستی نقد مبنای بر مضمونی

عنوان یک الق عاطفی بهها پدیده طیک از پژوهشدر هیچ مذکور، هایبا توجه به پژوهش

مورد شناختی و با توجه به نمودهای ادبی، زبانی و جامعهبه شکل مستقل  سازمسئلهو  بحران عاطفی

 است. قرار نگرفتهپژوهشگران و بررسی توجه 

 بحث و بررسی .2

، های اخیر مورد توجه منتقداندر دهه ازجمله نویسندگانی است که آثار داستانی اوفریبا وفی 

را در  داستانی هایشخصیت ینویسنده دنیا این هایداستان. بوده استو خوانندگان  پژوهشگران

یکی  کند.بیان میمند ولی دغدغهبه زبانی ساده  هاآنذهنی  هایچالشتر خانواده و در ارتباط با بس

ها توجه کرده است، بحران طالق عاطفی خود به آن هایداستانکه فریبا وفی در  تأملقابلاز مسائل 

در این راستا و توجه کرده است.  مسئلههای گوناگون خانوادگی به این است که نویسنده در طیف

)با توجه به عناصر داستانی: ادبی  سطحمقوله در سه  بحران طالق عاطفیتر، های دقیقبرای بررسی

 شناختی بررسیتحلیل جامعهو زبانی سطح ، کشمکش( ، فضاگفتگو، ، شخصیتمایهموضوع، درون

 شده است.

  ادبی . سطح1-2

آن دسته از عناصر داستانی بررسی و تحلیل شده که پدیده طالق عاطفی نمود بارزتری  در سطح ادبی

 ها داشته است. این عناصر داستانی عبارت است از:در آن

 مایه. موضوع و درون1-1-2
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و نباید آن دو  ( ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارندTemمایه )( و درونSubjectموضوع )دو مقوله 

»... مایه است. ماند درونمتغیّر و متنوّع است و آنچه ثابت می هاداستانموضوع . را یکی دانست

شود و ای که در خالل اثر کشیده میمایه فکر اصلی و مسلط در هر اثری است، خط یا رشتهدرون

اش مایۀ هر اثری، جهت فکری و ادراکی نویسنده... دروندهدهای داستان را به هم پیوند میقعیتمو

 (.42 :1367)میرصادقی، « دهدرا نشان می

خانواده  هایبحرانترین پرداختن به یکی از مهم ،تبت رؤیایو  پرنده منمایه دو داستان درون

تدریج به دنبال داشته وعاطفه در روابط زناشویی را بهگسست  ای کهپدیدهیعنی طالق عاطفی است. 

 سازد. زن و شوهر را از یکدیگر جدا و منزوی می

در زندگی  شدن گرفته نادیده دلیل بهاست که  زندگی مادری جوان پرنده منرمان موضوع 

پرنده  ی درباره زنان را زیر پا بگذارد. شخصیت زن دراگیرد تا تعاریف کلیشه، تصمیم میمشترک
نشانی از خود در زندگی همسر و مادری منعطف و فداکارست که که نامش مشخص نیست،  من

شوهر . کندتلقی می بربادرفته را برای حفظ زندگی مشترک هایشسازگاریبیند و زناشویی نمی

ی های مهمتنهایی تصمیمدرستی از زندگی مشترک ندارد و به ، درک«امیر»یعنی  پرنده منراوی 

شود باعث می یعنی فروش خانه« امیر»خودسرانۀ . آخرین تصمیم گیردبدون همفکری با همسرش می

  .اش خانه را ترک کندتا راوی به دنبال پرنده

که زندگی او از زبان خواهرش ـ شعله  ستا« شیوا»به نام  روایتگر زندگی زنی جوان تبت رؤیای

موفق را بازی کند  سعی دارد تا نقش یک همسر و مادر بی بر چهرهبا زدن نقا «شیوا» شود.ـ بیان می

تلقی متفاوت گردد. آشکار می اشار رفته و بحران زندگی زناشوییده نمایش کنپر درنهایتولی 

تدریج آن دو را از یکدیگر دور از زندگی مشترک و روابط زناشویی، به« جاوید»و همسر او « شیوا»

که خاطرات و  کسی است،« صادق»یعنی « جاوید»دوست « شیوا» موردعالقهمرد سازد. می

شود، تر میتوجهبی« شیوا» به« جاوید»هرچه پایدار و زنده است.  «شیوا»رفتارهایش در گوشه ذهن 

گیرد تصمیم می« صادق»که زمانی. گیردجان بیشتری به خود می« شیوا»در ذهن « صادق»یادآوری 

  کند که دوست دارد همراه او برود.ین همگان اعتراف میب« شیوا»برود، « تبت»برای همیشه به 

 . شخصیت2-1-2

شکل  ترین عناصر داستانی است که حوادث و رویدادها حول آنمهم (Character) شخصیت

ها ها هستند. شخصیتبخشد، شخصیتآنچه به داستان پویایی و تحرک می دیگرعبارتبهگیرد. می
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خاص  هایویژگیشوند و هریک دارای اصلی و فرعی در داستان ظاهر می هایشخصیتدر قالب 

 هایواکنشتوان از مجموع گفتار، رفتارها و داستانی را می هایشخصیت هایویژگیخود هستند. 

 در تعریف شخصیت نویسیهنر داستاندر کتاب شناسایی و استخراج کرد.  هاآنفردی و اجتماعی 

است از مجموعه غرایز و تمایالت و صفات و عادات فردی، یعنی  شخصیت، عبارت»آمده است: 

ای که حاصل عمل مشترک طبیعت اساسی و اختصاصات مجموعۀ کیفیات مادی و معنوی و اخالقی

کند و وی را از موروثی و طبیعت اکتسابی است و در اعمال و رفتار و گفتار و افکار فرد جلوه می

  (.260 – 259 :1365نسی، یو)« سازددیگر افراد متمایز می

ای از یک تیپ اجتماعی هستند فریبا وفی هرکدام نمونه هایداستانشده در بررسی هایشخصیت

گوناگون شخصیتی در  هایتیپ شوند.تدریج با طالق عاطفی در زندگی مشترک مواجه میکه به

های تواند در طیفعنوان یک بحران مهم، میدهد که طالق عاطفی بهنشان می هاداستاناین 

 گوناگون خانوادگی و اجتماعی پدید آمده و منحصر به قشر خاصی نیست.

سکوت اوست.  دار است و ویژگی بارزش، زنی خانهشخصیت اصلی داستان پرنده منراوی 

ویژه در ساکت بودن خصلتی است که راوی داستان از دوران کودکی به آن تشویق شده و از او به

فکر کردم سکوت من گذشته دارد. به خاطر »زندگی مشترکش زنی منفعل و منزوی ساخته است. 

ت، (. دعوت و تشویق راوی در دوران کودکی به سکو25 :1392وفی، )« امآن بارها تشویق شده

شود؛ زیرا همسرش از سکوت او آزرده است. تالش راوی در زندگی مشترک می سازمسئلهامری 

ها تمرین، گفتگوی درونی ولی با وجود سال»شود: برای شکستن سکوت با شکست مواجه می

ـ راوی تمایلی ندارد تا با خیاالت همسرش (. 27)همان، « کامل به بیرون منتقل نشد طوربه گاههیچ

زن  انزوای شخصیتاز زندگی متفاوت از یکدیگر است.  هاآنهمراهی کند؛ زیرا تصورات ر ـ امی

ترین نشانه آن نداشتن اسم است. تا پایان داستان مشخص و مهم در این داستان امری مشهود بوده

ر دادن او در شود که نام راوی داستان چیست و این موضوع داللتی روشن برای در انزوا قرانمی

در یک  کهایناهل مهمانی رفتن و معاشرت با همسایگان نیست و با  دگی زناشویی است. راویزن

او مادر دو فرزند است و فعالیت اجتماعی در ندارد.  وآمدرفتکند با کسی آپارتمان زندگی می

ای است که در آن زندگی بیرون از خانه ندارد. گستره روابط اجتماعی او به کوچکی همان خانه

های عاطفی ناخوشایندی در خانه پدری پشت سر گذاشته است؛ تجربه پرنده منکند. راوی می

کنند دور بریزد ولی خاطرات گذشته او را رها نمی ها راتواند گذشتهپندارد با ازدواج میبنابراین می
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نوزادی که قرار بوده پسر باشد به دنیا  جایبهتواند آرامشی به او بدهد. راوی و ازدواج هم نمی

 کند.نقش پسر را برای پدرش بازی می هامدتآید و تا می

دگی مشترک نامش در زن ، کارمند ساده یک اداره همانندپرنده منشخصیت فرعی « امیر»

و  ات و هیجانات همسرش را به تمسخر گرفتهکند. او در اغلب موارد احساستنهایی حکومت میبه

تا وقتی امیر در خانه است » بندد:بین آن دو میعاطفی و کالمی  هایارتباطتوجهی راه را بر این بی

امیر عاشق آینده است  (.11)همان، « کنم تا او بیرون بروداجازه ندارم نادان باشم. برای همین صبر می

کند و سیر میها کند. در مقابل راوی در گذشتهو از یک جا ماندن و به گذشته فکر کردن فرار می

برای اند، ن شدهآتازگی مالک شود که بهمیای از فروش خانه وقتی صحبت راکد است؛ بنابراین

سودای زندگی در کانادا را دارد و به دنبال تغییرات و « امیر» ایستد.می «امیر»اولین بار در مقابل 

از وضع موجود راضی نیست. او عاشق زنی است که با تصمیمات  گاههیچتحوالت ناگهانی است و 

به دنبال یک زندگی ساده و عاری از هیجانات ناگهانی راوی  کهدرحالیاش همراهی کند خودسرانه

رود و همسرش را تنهایی به مسافرت میآید، بههرگاه از زندگی و خانواده به ستوه می« امیر» است.

او یک پرندۀ مهاجر است که فعالً توی قفس »گذارد: زندگی و فرزندان تنها می هایمسئولیتبا 

امیر باعث  هایرؤیاپردازی (.77)همان، « پرواز لک زده استاند ولی دلش برای گرفتارش کرده

 نتوانند طعم واقعی خانواده را بچشند.  هاآنشود تا می

« جاوید»زنی زیبا و مدرن است که پیش از ازدواج همراه با ، تبت رؤیایشخصیت فرعی « شیوا»

 ها،سیاسی و مهمانی هایفعالیتسیاسی است. او با وجود شرکت در  هایفعالیتدرگیر « صادق»و 

و مادری  دارزنی خانهبه « جاوید»با  پس از ازدواج« شیوا»گراست. ر زندگی مشترک زنی دروند

اش دگیتواند از خود و زنکه با حسابگری و مدیریت می گرددمهربان برای دو فرزندش مبدل می

، از است در آن گرفتار شده هاسالکه ای بحرانی را الگویی برای دیگران بسازد. او با چنین شیوه

سازد. هرچند این نقش بازی کردن باالخره روزی به پایان رسیده و شخصیت میچشم اطرافیان پنهان 

« کرد شیوای متین و معقول این کار را بکندکی باور می»گردد. آشکار می« شیوا»و زندگی حقیقی 

به سر برده  هاییحسرتو  رؤیاهاشترک همواره در در شانزده سال زندگی م« شیوا» (.1 :1394)وفی، 

گردد تا و همسرش باعث می« شیوا»فاصله عاطفی میان  جایی نداشته است. هاآنکه همسرش در 

ها یخچال و لباسشویی رابطۀ آدم»... : تلقی او از زندگی مشترک عاری از اطمینان و اعتماد باشد

و یک روز نیست و اگر کسی تضمینی بدهد دروغ نیست که گارانتی داشته باشد. یک روز هست 
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شود رسد که وقتی متوجه میاز زندگی مشترکش به حدی می« شیوا»انزجار  (.79)همان، « گفته است

تمایلی به بازگشت به  شودکه به بیمارستان منتقل میکند و پس از آنمی جنینسقطباردار است، 

 (.158)همان، « نه چه کار باید بکند؟آدم اگر نخواهد برگردد به خا» خانه ندارد:

اجتماعی خاص خود  هاینگرشها و معلمی ساده با مرام، تبت رؤیایشخصیت فرعی « جاوید»

آدم زرنگی باشی  رود و اگرلو می چیزهمهمدتی از زندگی مشترک که بگذرد  است. او معتقد است

جاوید گفت: »شوی. را متوجه می های ازدواج و زندگی مشترکپوشالی بودن پایهاز همان ابتدا 

توانی قالبی بودن آن را تشخیص روابط عاطفی هم مثل هر چیز دیگری قانون دارد. برای همین می

های جدی به روحیه های مختلف، لطمهبه همسرش در موقعیت« جاوید»عدم توجه  (.9)همان، « بدهی

هایی هستند که درباره مسائل سیاسی روشنفکر اصطالحبهو همسرش « جاوید»سازد. وارد می« شیوا»

« جاوید»زندگی زناشویی خود عاجزند.  هایبحرانکنند ولی از حل می نظرتبادلو مشکالت مردم 

خأل عاطفی هستند که در  کردن پربا نقش بازی کردن در پی « شیوا»با گفتن سخنان پرطمطراق و 

رش را از درون همس آنچهتواند متوجه ینم گاههیچ« جاوید» شان پدیدار شده است.زندگی زناشویی

)همان، «. توانست از صدها مرزی که تو داشتی عبور کندحتی جاوید هم نمی» دهد، بشود:آزار می

83.) 

 . گفتگو3-1-2

شخصیتی و روحیات افراد را نشان  هایویژگیاز عناصر مهم داستان است که ( Dialogue)گفتگو 

الفاظ و جمالتی که نویسنده در ذهن اشخاص داستان نهاده است با »...  دیگرعبارتبهدهد. می

داده سازگار است و این خود  هابدانخصوصیات فردی، یعنی خصوصیات روحی و اخالقی که 

بدان معنی است که مردمی که خصوصیات طبیعی و اجتماعی و اخالقی و روانی متفاوتی دارند، 

پردازند منعکس ای که در آن به بیان مقصود میو شیوهگویند خصوصیاتشان را در آنچه می

  (. 21 :1365)یونسی، « سازندمی

زن و مرد نمود بارزی دارد. داستانی  هایشخصیتبحران طالق عاطفی در گفتگوهای میان 

هایی نشانه دهد که در این گفتگوهاو شوهرها در هر دو داستان نشان می هازنبررسی گفتگوهای بین 

کالمی و عاطفی  هایارتباطشود و نبود درد دل کردن، دیده نمی اصطالحبهو  تباط عاطفیاز ار

 بارزترین شکل طالق عاطفی است. 
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عمد با بسا به، حتی در موارد جزئی هم توافق ندارند و چهمن پرندهشخصیت زن و مرد در  

«. الغر باشد. انگار بدعنق هم هست قدراینکردم فکر نمی»گوید امیر می»کنند: یکدیگر مخالفت می

گفتگوهای بین راوی و  (.66 :1392)وفی، « گویم، ولی به نظر من بدعنق نیست حساس استمی

 : هاستنگرشها و اندک و بیشتر بیانگر اختالف دیدگاه او همسر

 (. 14)همان، « فروشیخانه را نمی»

 . (36)همان، « روممن از اینجا نمی»گویم به امیر می»

گیرد. راوی به رفتن از ایران اوج می« امیر»در تصمیم « امیر»بین راوی و  هاینگرشاختالف 

ت کی ای. پدرچون برده به دنیا آمده»معتقد است همسرش هر جای دنیا برود اوضاع همین است: 

(. 49)همان، « شدیآمد از خجالت آب میگفتی وقتی آقات به مدرسه می... یادت هست میبود؟ 

شود تا شکاف عاطفی باعث میدارد. همسرش را با تهدید به طالق به سکوت وامی« امیر» درنهایت

 پذیرش نداشته نباشد:  مجالاندک ابراز عاطفه نیز 

کنی باز گوید چه خبر شده؟ وقتی هم محبت میکنی میبفرما. وقتی محبت نمی»

 (. 42)همان، « گوید چه خبر شده؟می

و مواجه ارد های سیای همسرش راه یابد با پاسخکند تا به دنراوی سعی میدر مواردی هم که 

گذرد. اگر ای و خبر نداری بیرون چه میخواستی بشود؟... توی خانهچه خبری می»شود: می

برابر در  دهد در اغلب مواردترجیح میراوی (. 131)همان، « زدیها را نمیدانستی این حرفمی

 آمیز است:ای برای فرار از فضای گفتگوهای طعنهدنبال بهانهوت کند یا بههمسرش سک هایاعتراض

هاست ماه بگویمنوبت من است که بلند شوم و بگویم کدام پول؟ کدام خرج؟ و »

نوبت من است ولی نوبتم «... آیدکنم و صدایم درنمیمی که با همین لباس کهنه سر

  (.97)همان، « دهم تا حرف بزندرا به او می

روم. این تار تنم و میان تارم راه میتارم را مثل عنکبوتی تند و تند به دور خودم می»

 (.135)همان، « تر از هر چیزی استمقاوم

 (Monologue) های درونی یا مونولوگگویی، تکپرنده مندرباره راوی  توجهقابلنکته 

های ذهنی های روحی و جریانات و مشغلهدر این شیوۀ روایتی، همه طیف». این شخصیت است

مونولوگ »... باید توجه داشت که (. 201 :1370)شمیسا، « شود...قهرمان، در داستان مطرح می

گو وگویی در مقایسه با گفتبسیاری از منتقدان، زبان در تک ازنظرمختص فرد اجراگر است و 
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پرنده در شناختی که از شخصیت راوی (. 84، 1394)عادل: « دهدانعطاف بیشتری از خود بروز می
گویی درونی مبنای تک گفتگوهای بین او و همسرش بلکه بیشتر بر اساس برنه آید به دست می من

گی مشترک فقر عاطفی در زند بحران است که یت زن در داستانگویی درونی شخصتکاین . اوست

هایش به گوش همسرش . راوی فریادهایش را در خود فرو برده و اعتراضدهدرا نمایش می

  رسد:نمی

احساس تنهایی و سرخوردگی مثل هوویی فاصلۀ بین من و امیر را اشغال کرد. »... 

حت بگذاریم و هرکدام فعل رفتن گذشت که یکدیگر را راروزهای زیادی باید می

 (. 16 :1392)وفی، « تنهایی برای خودمان صرف کنیمرا به

کنم. ای بر پدر این احساس که همه از او سیرم احساس گناه میاین کهاینولی از »

از او سیر شده  قدراینرسد که آید... امیر به خیالش هم نمیروم با من میهرجا می

 (.59)همان، «. باشم

شوم سرم را روی شکم کسی که تر از همه باشم که وقتی سیر میمن باید مفلوک»

 (.62)همان، « بیش از همه ازش سیرم، بگذارم...

صدا بزند، نمیرد؟ مرگ  تواند آدم را اویچرا مردی که می کنمدارم فکر می»

 (. 64)همان، « کندمطمئناً او را عزیزتر می

و رفتارهای آمیزی به ایراد گرفتن از ظاهر طور طعنهبه سرشبا هم« امیر»بخشی از گفتگوهای 

 راوی است:

 (. 39 همان،)« رود. هان؟پس چرا این شکم تو نمی» 

روند اند و توی خیابان راه میای مثل بوفالو. از دخترهایی که قلمیخیلی چاق شده» 

 (. 110)همان، « آید؛ باریک و ظریفخوشم می

شود گفتگوهای امیر با همسرش سرشار از یأس و زندگی در خارج از کشور باعث می توهمات

 ناامیدی باشد:

 (.70همان، )« گذارنیم؟چه روزگار سیاهی می» 

  (.61)همان، « گردمکنم و مثل گدا میمثل حمال کار می» 

 :ندآمیز به همسرش دارد تا او را در عدم پیشترفتش مقصر بداهای کنایهامیر خطاب

 (77)همان، « کندحد مرگ کسلش میاین زندگی تا »...  
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ها را تو به دنیا تو خرس قطبی هستی. تو این زندگی را دوست داری. این بچه»...  

 (. 77)همان، « خانم که نیاوردای. خدیجهآورده

ها با بچهخواهد به خارج از کشور نرود و او را او میهمسرش که از  هایالتماسبه  توجهبی امیر

به من نچسب. تنگِ دلت بنشینم که چه؟ که از گرسنگی بمیریم؟  قدراین»گوید: تنها نگذارد، می

زمانی که امیر در  (.94)همان، « تو چسبی، چسب»(، 94)همان، « رویم؟کجا داریم می بینی بهنمی

ها، تغییرات کوچه، یهه صحبت درباره همسانویسند، بیشتر نامه بباکوست و زن و شوهر به هم نامه می

 زنند.کمتر دربارۀ خودشان حرف می هاآنشود و فرزندانشان ختم می هایشیطنتها و خیابان

 ز این موضوع احساس خوشایندی دارد ولیشده و ا خانهصاحب هاسالبعد از  پرنده منراوی  

احساسات و تواند کند. راوی نمیرا مسخره می رؤیاهایشهمسرش احساس او و دنیای کوچک 

های شریک زندگی در میان بگذارد؛ زیرا با پاسخ عنوانبهاش را با همسرش تصورات و خود واقعی

« امیر»دهد. ها را کاهش میی و کالمی آنعاطف هایارتباطگردد و همین امر آمیز او مواجه میطعنه

 مقابل دردهد تا همسرش حرفش را تمام کند یا احساسش را با آرامش بیان کند. اجازه نمی گاههیچ

 هایحرف« امیر»کند هرچند که پاسخی ندارد. همسرش با حوصله گوش می هایحرفراوی به تمام 

کند و دلش برای خودش گوید و پیوسته با طعنه صحبت میدلش را مستقیم و صریح به همسرش نمی

در اوج عصبانیت و « امیر»کند دنیا در حق او کوتاهی کرده است. د و احساس میسوزمی

  تواند با همسرش حرف بزند.هم نمی هایش بازجوییبهانه

شد اختالفات را داشتنی در بین بود، میمعتقد است که اگر در زندگی مشترک دوست« شیوا»

گفتگوهایشان فراتر از  گاههیچی مشترک، با تظاهر به رضایت از زندگ« جاوید»و « شیوا»حل کرد. 

اند، گفتگو کنند. ای که به آن گرفتار شدهتوانند درباره دغدغهامور عادی و روزمره نیست و نمی

ردی که و در موا در گفتگوهای بین خود و همسرش تمایلی ندارد تا مخاطب او قرار گیرد« شیوا»

حدی که او را دمغ اخته بهپرد« جاوید»با افکار  ، بیشتر به مخالفتای جز پاسخگویی نداشتهچاره

 کند:می

بعدها گفتی که میل رفتن به تبّت در آن روزها که همه آرزوی رفتن به شوروی و »

چین و کوبا را داشتند، یه جور کفر بود... جاوید همیشه از این بابت دلخور بود و 

صادق پیشنهاد  نمایی کهآویزان شدن از عرفان نخ»یک روز خیلی جدی گفت: 

  (.37 – 36)وفی، « کند افتخار نیست شیوامی
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شوند اشغالگری مند میگوید زن و مرد که عالقهگفت صادق راست میجاوید می»

زنند. و به آزادی هم لطمه می اندهماش در پی تصرف شود. همههم شروع می

کنند. خصوصیات یک مالک را هم پیدا می آرامآرامشود و مالکیت شروع می

طرف صحبتش من و مامان بودیم ولی حواسش پیش تو بود که « شوند بپّای هم.می

 (.154)همان، «. رفتی.بیخودی توی اتاق راه می

هایش را در جاوید گفت حاضر است تو را هرجا که دوست داری ببرد و دست»

تواند ببرد... بدهد. گفتی که جاوید نمیهوا از هم باز کرد تا وسعت دنیا را نشان 

 (.173)همان، « گفتی جایی که دوست داری بروی در نقشه او نیست

که « شیوا»کند. تدریج اختالفات زن و شوهر نمود لفظی و رفتاری پیدا میدر اواخر داستان به 

ناگاه لبریز از همواره سعی داشته با نقابی بر چهره نقش یک الگو را برای دیگران بازی کند به 

 شود: شکایت می

خاطر آن کند بهخواهد بداند برای چه ناراحتم. فکر میکنم نمیاخم که می»

اند. حرف که منشی تحفه ناراحتم. دالیلش همیشه آماده است. کدها مشخص

شد؟  طوراین دفعهیکپرسد این بنده خدا که الل نبود چرا زنم از خودش نمینمی

شوند. به خودش حرف میها کمها بعضی وقتتر است که فکر کند زنراحت

 (. 151)همان، « دهد ببیند توی دل من چه خبر است؟زحمت نمی

الزم برای برقراری ارتباط کالمی  هایمهارتدر بررسی گفتگوها نداشتن  توجهقابلمهم و  مسئله

زن و مرد است. اهمیّت مهارت گفتگوی عاطفی میان زن و شوهر  هایشخصیتبین  مؤثرعاطفی و 

ذهنی بیان نشده و درنتیجه  هایچالشها و شود که تا سخنی بازگو نگردد، دغدغهاز آنجا ناشی می

شود تا تفاهم و همدلی میان زن و شوهر برقرار گردد. به دیگر سخن گفتگوی حلی یافت نمیراه

های احتمالی است. شوهر کلید ورود به دنیای ذهن یکدیگر و سوءتفاهمعاطفی و منصفانه میان زن و 

خود  موردعالقۀآل رفتار ها، آرزوها و شکل ایدهدر ضمن گفتگو امکان دارد زن یا مرد، خواسته»

 ناخواهخواهمستقیم یا غیرمستقیم مطرح کند، در این حالت، مرد و یا زن  صورتبهاز همسرش را یا 

 قاعدتاً ها را دارد و کدامین را ندارد. با تفکر پیرامون خود از این ویژگی یکدامککند که فکر می

شود تا (. اختصاص ندادن زمانی برای گفتگو باعث می75 :1385)منادی، « رسدبه شناخت خود می

ها و مسائل زندگی مشترک یا انتظاراتشان از یکدیگر شناخت کافی نداشته و زنان و مردان از مقوله
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گفتگو و مذاکره »گردد تا نارضایتی و تنش در زندگی زناشویی نفوذ یابد. دان شناخت منجر میفق

 (. 108 :1380)الزار، « آن نیز هست شرطپیش حالدرعیندرآمد تفاهم است، اما پیش نوعیبه

 . فضا4-1-2

ت درونی ( داستان یعنی نگاهی وسیع و فراگیر به کل داستان که هم توصیفاAtmosphereفضای )

از صحنه، توصیف و گفتگو »است که  ایشود. فضا مجموعهتوصیفات بیرونی را شامل می و هم

گیرد می بر شود... فضا و رنگ هم جزئیات جسمانی و هم جزئیات روانی مجموعه را درآفریده می

)میرصادقی، « شود و پاسخ انتظار عاطفی او هم هستو هم تأثیر مفروض بر خواننده را شامل می

 . و ذهنی دارد نیها بیشتر جنبه دروتوصیف هاداستاندر فضای  (.400 :1367

که فضای درونی  خانه و آپارتمان است وتوصیف  شدهبررسی هایداستاندر فضا بیرونی  بخش

فقدان عاطفه عاطفی در روابط زناشویی است.  هایارتباط، انعکاسی از سطح پایین دارد غلبه بیشتری

از  سازی احساساتپنهان کالمی و هایارتباط، سطح پایین در روابط کالمی، نبود همدلی، تنهایی

  گردد.گیری فضایی سرد و عاری از عواطف منجر میبه شکلنمودهایی است که 

 کشمکش .5-1-2
یکدیگر  در برابر هاآن گرفتن جبههروبرو شدن دو نیرو و »... ( یا جدال Conflictکشمکش )

است... جدال آمادگی ذهنی دو نیرو است... در هر جدال، دو طرف وجود دارد. یکی از طرفین 

 :1393)براهنی، « همیشه انسان است و طرف دیگر یا طبیعت است یا انسانی دیگر و یا خود انسان

درحقیقت طالق عاطفی  از نوع ذهنی و عاطفی است. شدهبررسی هایداستانها در کشمکش(. 162

گرفته که  نشئتدر هر دو داستان، از تضادهای نگرشی زن و شوهر درباره ازدواج و جایگاه خانواده 

 شود.و ذهنی هر دو طرف منجر میهای درونی درنهایت به کشمکش

آمیز های درونی راوی و گفتگوهای طعنهگوییقالب تک، در پرنده منذهنی در  هایکشمکش

ب گفتگو با دیگران های ذهنی و عاطفی خود را در قالنیز جدال« جاوید»و « شیوا»یابد. نمود می« امیر»

داستانی در کنار اعتراض به مفاهیمی چون  هایشخصیتهاست که کنند. در این کشمکشترسیم می

 گیرند:یری حتی به ظاهر یکدیگر نیز خرده میپذازدواج، خانواده و مسئولیت
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شود شکمم او را به یاد طبل و پاهایم او را به یاد شتر وقتی از من سیر می»امیر 

تبدیل به همان خرس  آخرسرآیم و میها به شکل نهنگ دراندازد. بعضی وقتمی

 (.60 :1392)وفی، « شومقطبی می

ش و گه و برای این کار هم استعداد فراوانی شا تازه حاال که کار تو شده شستن»... 

های بیشتری به کار ای چرا این توانایی را در خدمت بچهاز خودت نشان داده

 (. 77 – 76)همان، « نگیری...

بماند. در خانۀ  جاهمانتواند اش از جایی پر بکشد، مشکل میکسی که پرنده»

 (.141)همان، « شودخودش هم غریبه می

گویند با تمام وجود، شود و میمی داشتن دوستوقتی حرف از »ید: گوجاوید می

 (.10 :1394)وفی، « است دارشاخباور نکن. یک دروغ 

 زبانی سطح .2-2

برند حامل مفاهیمی عمیق در بیان داستانی به کار می هایشخصیتهایی که ها و جملهگاه عبارت

ها های درونی شخصیتگوییدر گفتگوها و تک دیگرعبارتبه. هاستآندرونیات و ذهنیات 

. در ادامه به شماری ها نشانگر وجود طالق عاطفی استکُدهای زبانی وجود دارد که بار معنایی آن

 شود: از این نمودهای زبانی اشاره می

را دوست داشته باشم. بدون این تصمیم،  اینجابه این خانه که آمدیم تصمیم گرفتم »

  (.7 :1392)وفی، « وقت به سراغم نیایدهیچ داشتن دوستممکن بود 

. زندگی عوض شنومبوی جدایی را می. کنمهای این زندگی را احساس میلرزه»

« نتوانیم همگی دور هم جمع بشویم ممکن است هر کاری بکنیم وخواهد شد. 

 (.101)همان، 

که او را مثل  .چیز امیر باخبرمکنم از همهچقدر احمقم که فکر میکنم فکر می»

صورت . درنیاورم سرشناسم. که زندگی او چیزی ندارد که از آن کف دستم می

 (. 98)همان، « شوداین مرد خسته و عبوس باز هم ناآشناتر می

ها بیزار اگر بمانم از خودم، از او، از خانه و حتی از بچهروم. از خانه بیرون می»

 (. 94)همان، « شوممی
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شوم. انگار تنها امشب روبرو می امواقعیت زندگیانگار برای اولین بار است که با »

مزخرفاتی مانند زندگی مشترک و کانون گرم خانه و کوفت و زهرمار قادر هستم 

 (.115)همان، « های خودم را ابداع کنمو تعریف را دور بریزم

رود. می عسلماهشد به روزی که شیوا با جاوید رفت باورمان ن»گفت: مامان می»

 (.3 :1394)وفی، « رودفکر کردیم البد مثل همیشه به مسابقۀ والیبال می

 (. 5)همان، « عشق برای شما آیین بود نه تجربۀ شخصی»

گول ظاهرتان را نخورده بودم. شما وفادار، درستکار، شرافتمند و هزار  وقتهیچ»

 (. 11)همان، « ولی خوشبخت نبودیدچیز دیگر بودید 

«. جاوید»زیر لب گفتم: «. دانستم با چه کسی حرف بزنمحتی نمی»گوید: شیوا می

 (.106)همان، « پوزخندی زدی

های ، بهانهگیردبهانه میفقط »... گوید: جاوید در اعتراض به رفتارهای شیوا می

و  گیردایراد می، به منشی دفتر گیردمی ایرادزنکی و احمقانه. به قراردادهایم خاله

خانم حوصله ندارد جواب سالمم را خالصه به هر چیز. جمعه هم که خانه هستم 

 (.150)همان، « بدهد

 شناختیتحلیل جامعه. 3-2

 است: تحلیلقابلدر دو مقوله  شدهبررسی هایداستانها و تأثیرات طالق عاطفی در زمینه

 فقدان همدلی. 1-3-2

از منظر احساسی شکننده گردد تا زن و شوهر خأل موجود باعث میدر بروز پدیده طالق عاطفی، 

تری در مقایسه با مردان برخوردارند، زنان که از عواطف و احساسات قویگردند. در این میان 

های عاطفی و تر است و اگر توان مقابله با شکستپذیرترند. احساس و عاطفه در زنان قویآسیب

باشند، ممکن است در مسیر ضد ارزش قدم بردارند. تنها نبودن در احساسی را نداشته  هایبحران

توانند با او صادقانه از به همسر در مقام دوست و پناهگاهی که می کردن تکیهزندگی مشترک و 

 صورت این غیر درای برخوردارست. از اهمیت ویژه، برای زوجین ذهنی گفتگو کنند هایچالش

چنین شرایطی . اندمحکومزندگی در کنار یکدیگر  زن و شوهر اگر برای طالق قانونی اقدام نکنند، به

یابند، به ها که با طالق پایان نمیدر واقع برخی ازدواج»درحقیقت بیانگر این واقعیت است که 
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فقط با شوند که فاقد عشق، مصاحبت و دوستی هستند و همسران های توخالی تبدیل میازدواج

 (.260 :1388)استیل و کید، « کنندروند و زمان را سپری میجریان زندگی خانوادگی به پیش می

مشخص است و این  و تنهایی شخصیت زن از همان آغاز داستان، خأل عاطفی پرنده مندر رمان 

 راوی همسرکند. اند، نمود پیدا میک آن شدهمال تازگیبهای که به خانه بستن دلبه شکل خأل 

راوی فرار کند.  خواهد از شوهرشکند و راوی می ای که تازه صاحبش شده فرارخواهد از خانهمی

با هم نباشند و برای فرار از یکدیگر به خیاالت پناه  رؤیاهایشانمعتقد است هرگاه زن و شوهری در 

: شودپندارد اگر روزی بمیرد شوهرش تازه متوجه او میاند. راوی با خود میبرند، به هم خیانت کرده

« تواند مرا ببیندمی وقتآنقلبم بگیرد و دراز به دراز وسط آشپزخانه بیفتم، امیر تازه  دفعهیکاگر »

های خودسرانه همسرش نمود بیشتری دارد. در تصمیم پرنده منتنهایی راوی  .(63 :1392)وفی، 

 های مشترک زندگی از اوتصمیمدر  داشته باشد درک درستی از ازدواج کهاینراوی بدون همسر 

تصمیمش را در فروش  ،زمانی است که بدون مشورت با همسر مسئلهکند و اوج این نظرخواهی نمی

 خانه عملی کرده است.

دف و فلسفه ازدواج فراموش شده ه شود تانی زن و شوهر باعث مینبود همدلی و تنهایی درو

اعتقاد دارد که پس از ازدواج، آزادی  «جاوید» تبت رؤیایدر رمان . بسا به باد انتقاد گرفته شودو چه

است که مشعوف « صادق»چنان از آزادی ناامید از شوهر و عقایدش، « شیوا»شود. عمل گرفته می

آراید. در مهمانی تمام توجه دهد و با ذوق و هیجان خانه را میمهمانی ترتیب می در خانه خودش

داشتی... آرنجت روی دستۀ مبل بود و چشم از صادق برنمی»اوست:  هایصحبتو  «صادق»به  «شیوا»

« ولی چیزی تغییر کرده بود... به اخم جاوید اعتنا نکردی و نرفتی که دنیای خانه را سامان بدهی

 (.83 :1394)وفی، 

 پذیریعدم مسئولیت. 2-3-2
زنان سنّتی و جوامع گذشته  ها و تصورات ذهنی زنان از زندگی مشترک در مقایسه با مطالباتخواسته

این است که زنان امروزی از  هاتفاوتازجمله این اساسی و محسوسی است.  هایتفاوتدارای 

مردان انتظار دارند که در امور مربوط به مدیریت درون خانه و رشد و تربیت فرزندان مشارکت 

 ازت رابطۀ همسری متفاوت امروزه معیارهای زنان برای ارزیابی موفقیت و مطلوبی»داشته باشند. 

رسد در مقابل در الگوهای فرهنگی مردانه، تغییر محسوسی نسبت شده است... اما به نظر می گذشته

 (.17 :1389)باستانی و دیگران، « به گذشته حاصل نشده است
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ان و آرزوی رفتن از ایر «امیر»شود. محقق می« هارفتن»همسر راوی در  رؤیاهای، پرنده مندر 

و نماندن و نساختن با آنچه دارد و واقعیت است  «امیر»های یاهاپردازیاقامت در کانادا را دارد. رؤ

بودن را درک کنند.  اش معنای خانواده و زن و شوهره هم خود و هم خانوادهشود کمانع از این می

 یکدیگرتفاوت از دنیای آن دو م دوست دارد همسرش در رفتن از ایران او را همراهی کند ولی «امیر»

تازگی مالک آن راوی نگران است که همسرش به خاطر آرزوهایش خانه کوچکی را که به .است

ها تنها تواند زندگی را تحمل کند، همسرش را با بچهکه نمیزمانی «امیر»د. ناند، از دست بدهشده

به دنبال  «امیر»د. هایش نداررود، گویی تعهدی در قبال همسر و بچهگذارد و به مسافرت میمی

گذارد و مدتی به باکو های خردسال تنها میو ساختن زندگی بهتر، همسرش را با بچه رؤیاهایش

را ترک  هاآنای روشن همسرش در نرفتن و ماندن با نوید آینده هایخواهشرود. او در جواب می

 کند. می

کند، خاطراتی که را برای خواهرش بیان می «صادق»خاطراتی از  «شیوا»، تبت رؤیایدر رمان 

یک شب وسط بحثی »است:  «صادق»و متعهد بودن  «جاوید» هایتفاوتیبیهدف از بیان آن ترسیم 

در یکی (. 38)همان، « ا را پایین بیاورمبلند شد و کمک کرد تا تب نیم [صادق]که خیلی هم داغ بود 

کند. زمانی در جابجایی وسایل به او کمک می «صادق»تنها مانده  «شیوا» کهدرحالیها کشیاز اسباب

توجه است به این احساس او بی «جاوید»کند، و هوس چیز ترش و آبدار می است باردار «شیوا»که 

شکاف عاطفی خرد. چیز ترش و آبدار می «شیوا»برای  «صادق» مقابل درگوید تلقین است. و می

جنینی را « شیوا»شود تا به همسر و خانواده باعث می« جاوید»توجه  میان زن و شوهر و کمتر شدن

برخالف همیشه از بودن در خانه ابراز  بعد از این اتفاق« شیوا»که ناخواسته باردار شده، سقط کند. 

 ناخشنودی کرده و دوست دارد جایی دیگر برود. 

زن با این بحران است. در هر  هایشخصیتدر پدیده طالق عاطفی نحوۀ مواجه  توجهقابل مسئله

ویژه خواهر اطرافیان و به کنند.سازی استفاده میزن در ابتدا از راهکار پنهان هایشخصیتدو داستان 

 شیوه به« شیوا»کند. ای را تجربه میالعادهتصورشان بر این است که او زندگی زناشویی فوق« شیوا»

اش را برای دیگران، طالق عاطفی زندگی ییالگو تواند در نقش زنی موفق وبازیگری هنرمند می

کند. اش نزد مادر و خواهر خودداری میاز بیان بحران زندگینیز  پرنده منراوی  پنهان سازد.

با بازی  پرنده منراوی زن در مواجه با طالق عاطفی است.  هایشخصیتسازگاری راهکار بعدی 

کردن نقش همسر و مادری فداکار سعی در تطبیق خود با وضع موجود دارد ولی اقدامات خودسرانه 
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« شیوا» دهد.بین آن دو، عمر این راهکار را نیز پایان میعاطفی تر شدن شکاف شوهر راوی و عمیق

 هاسالشوهر را های توجهینیز در نقش همسر و مادری موفق و الگو برای دیگران، سازگاری با بی

را در زندگی  هایشسازگاری اوترک خانه است.  پرنده منآخرین راهکار راوی کند. تجربه می

گیرد خانه را ترک کند. تصمیم می دیده و سرانجامنتیجه مشترک و در مقابل رفتارهای همسرش بی

که تصویر مرد مطلوبش را در  «شیوا»ست. «شیوا»با جنس مخالف راهکار نهایی  صحبتیهمتمایل به 

کند. آن دو همواره استفاده می ها برای معاشرت با اوفرصت ترینکوچکبیند از می «صادق»وجود 

در جمع « صادق»وقتی  دهند.ها به هم توجه دارند و با عالقه به سخنان یکدیگر گوش میدر مهمانی

« صادق»شود. دگرگون و آشفته می« شیوا»، کندشان تصمیم خود را در رفتن از کشور بیان میدوستانه

بر چهره  هاسالای از نقابی را که گوشه در مهمانی که برای خداحافظی از او ترتیب داده شده است،

کرد... صادق تند کرد و مثل قاصدی که در صادق... رقص خودش را می»... زند: دارد، کنار می

اش را گرفت تو زانویش خم شد... جاوید از پشت، شانهای فرود بیاید، درست روبروی مقابل شاهزاده

که  «شیوا» در این مهمانی(. 126 ،همان)« ای مهندسو خندید: دامن زن مرا با محراب اشتباه گرفته

که  جاییهمانخواهد به تبت برود، کند که او هم میها اعتراف میمست است در میان مهمان

تواند به تظاهر ادامه داده که عنان از کف داده دیگر نمی «شیوا» را دارد. قصد رفتن به آنجا «صادق»

با توجه به راهکار  با او زندگی کرده است. رؤیاهایشدر  هاسالو خواستار همراهی با مردی است که 

طالق عاطفی مشکلی است که اساس خانواده )زن و شوهر( درگیر آن است »... باید گفت که  «شیوا»

شود، محیطی مناسب برای رشد معنا میبی کهاین برو با وجود این مشکل، زندگی مشترک عالوه 

شود که بررسی تبعات آن را ـ هم برای اعضای آن و هم برای جامعه ـ می هارویکجها، ناهنجاری

 (.161 :1392)یزدانی و دیگران، « سازدم و ضروری میالز

زندگی مشترک  زیاد هایسالو  پیش از ازدواج هایمعاشرتدهد که نشان می تبت رؤیای

ممکن است زن و شوهر با وجود طالق  زندگی زناشویی نیست و در تضمینی در پایداری عواطف

 هایشخصیتیک از هیچ این موضوع است کهنتایج بیانگر  در کنار هم زندگی کنند. هاسالفی عاط

 پرنده منگویند. رابطه راوی اند، با خانواده سخنی نمیزن درباره طالق عاطفی که با آن مواجه شده

است. روابط سرد  ناامیدکنندهآشکاری سرد و  طوربهبا مادر و خواهرهایش قبل و بعد از ازدواج 

نیز که نقش زنی « شیوا». اشدمتکی ب هاآنبه  در نبود همسرشدهد تا او اجازه نمیراوی با خانواده به 

  کشد.تنهایی بار این بحران را به دوش میکند بهقدرتمند و مدبّر را بازی می
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 گیرینتیجه. 3

 مسئلهترین فارسی که حوادث آن در بستر خانواده جریان دارد و مهم داستان دودر پژوهش حاضر 

بررسی و تحلیل شده شناختی در سطوح ادبی، زبانی و جامعهاجتماعی آن پدیده طالق عاطفی است 

مایه، هایی نظیر موضوع، درونداستانی در مقوله دهد که در سطح ادبی وت. نتایج نشان میاس

مایه فریبا وفی درونشمکش، پدیده طالق عاطفی نمود بارزی دارد. شخصیت، گفتگو، فضا و ک

داستانی زن  هایشخصیتکند. هریک از عاطفی را در دو موضوع داستانی متفاوت ترسیم می قطال

متفاوت و  هاینگرشفردی و اجتماعی خاص خود را دارند.  هایویژگیو مرد که تیپ هستند، 

داستانی در برخورد با مسائلی نظیر ازدواج و خانواده که در قالب گفتگوها  هایشخصیتمتضاد 

نیز  هاداستانآورد. فضای میهای بروز و تداوم طالق عاطفی را فراهم ی دارد، زمینهظهور آشکار

در  هاییمهارتفاقد داستانی که  هایشخصیت. دهدفقدان عواطف در روابط زناشویی را نشان می

ذهنی به نتایجی در مخالفت با ازدواج و  هایکشمکشبا یکدیگرند، در قالب  مؤثربرقراری ارتباط 

گفتگوی عاطفی میان زوجین، فقدان همدلی، احساس تنهایی و نبود  رسند.تشکیل خانواده می

 هایشخصیتترین عوامل در بروز طالق عاطفی است. کوتاهی شوهر در تعهدات خانوادگی مهم

سازی، سازگاری، ترک خانه و زن در مقابله با پدیده طالق عاطفی از راهکارهایی چون پنهان

 نتایج پژوهش بیانگر این موضوع است که. اندبا جنس مخالف روی آورده صحبتیهم گرایش به

زندگی مشترک، داشتن فرزند، دارا بودن ظاهری مقبول، داشتن  توجهقابل هایسالتعداد 

و حتی ، آشنایی سطحی پیش از ازدواج رداری از وضعیت اقتصادی مقبولتحصیالت، برخو

در این میان  ها باشد.د ضامن سالمت عاطفی و روانی زوجتوانسازگاری با مشکالت زندگی نمی

مند ازدواج توانند خالق آثاری باشند که در جهت تقویت جایگاه ارزشنویسندگان آثار داستانی می

ه ها نسبت بوجز هاینگرشایجاد تغییراتی در و خانواده، راهکارهایی را به خوانندگان ارائه دهند. 

 و شوهرو ترسیم اهمیّت گفتگوهای عاطفی و عاقالنه میان زن  جایگاه ارزشی ازدواج و خانواده

 هایمهارتتقویت  های جوان جلوگیری کند.ویژه در میان زوجتواند از بروز طالق عاطفی بهمی

بیشتر و رعایت  روابط عاطفی و شناخت روحیات زن و شوهر از یکدیگر، خانواده را به سمت نشاط

آموزشی در راستای افزایش  هایکارگاهبرگزاری  طورکلیبهدهد. سوق می حقوق طبیعی یکدیگر

 هایمهارتمنزل، در امور  کارتقسیمیکدیگر، لزوم  روحی و روانی هایویژگیآگاهی زن و مرد از 

ترین از مهم زندگی هایمهارتدر قالب  به یکدیگر و افزایش همدلی هاابراز عاطفه و محبت زوج
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که الزم است مورد توجه نهادهای فرهنگی و  خانوادگی است هایتنشراهکارها در کاهش 

سالمت عاطفی و روحی ارکان خانواده باید توجه داشت که . اجتماعی مرتبط با خانواده قرار گیرد

  د کرد.)زن و شوهر( سالمت روانی فرزندان و جامعه را تضمین خواه
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