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1. Introduction 

In the contemporary period, after the time the Orientals have gotten to 

know the culture and civilization of the west, the thoughts, tendencies 

and modernist courses found a way into these countries. One of these 

impressive courses in different fields was Feminism. With a growing 

acceleration, this course penetrated in countries like Iran in society 

and political areas as well as literature in general and fiction in 

particular and led to the manifestation of Feministic literature. In the 

literature of Iran, a new generation of women writers has emerged, in 

particular since the 1970s so far and Feministic reflections have 

appeared in fiction in varied forms. Among Iranian writers, Fariba 

Vafi in Dream of Tibet and among Canadian writers Margaret Atwood 

in The Robber Bride impressed by Feministic ideas and by having a 

critical outlook on women’s issues have endeavoured to reflect in their 

fiction, social, cultural and economic inequalities and gender 

discriminations which are affected by the clichés made in a patriarchal 
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system and to exhibit a communicative and clear picture of women’s 

condition in their societies. 

  

2. Methodology 

The present study attempts to investigate Fariba Vafi and Margaret 

Atwood’s attitude in the presentation of women’s pivotal role and the 

reflection of their issues in Dream of Tibet and The Robber Bride 

based on a descriptive- analytic approach to discover the common 

outlook of these two writers about women’s problems. The 

methodology is based on a comparative approach of the American 

Feministic school and the analytic approach is posterior (from part to 

whole). 

 

3. Discussion 

 In this part, the most important Feministic elements in Dream of Tibet 

and The Robber Bride are analyed and the outlooks of these two 

writers in Women’s problems are compared. 

3-1. Mirror; the embodiment of women’s identity and personification  

 Emphasizing women’s identity and personification is one of the 

distinguished characteristics of women writers’ writing style. In Vafi 

and Atwood’s attitude, mirror is the embodiment of women’s 

personification and identity. Hence mirror is the most frequent 

common motif in these two novels. Indeed, both authors have utilized 

mirror in the meaning of womenlike’s identity and representation and 

reflection of feelings. With regards to the attempts of both authors in 

reperesnting women’s problems in stories and the frequent 

descriptions of mirror and woman’s association, it seems that both of 

them have synonymized mirror and the story in aspect of their 

function in exposing women’s identity and personification.  

3-2. Correspondence in women’s characterization  

 One of the common characteristics of Dream of Tibet and The Robber 

Bride is the correspondence and similarity in women’s character and 

characterization. Both Vafi and Atwood in their womanly narration, 

by underlining women’s pivotal role, have narrated women’s stories 

that each of them have faced various challenges in their individual and 
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social life. It seems that Fariba Vafi, affected by Atwood’s narrative 

style and by distinguishing women’s basic role, has discussed their 

individual and social concerns. The world of Vafi’s fictional 

characters like the world of Atwood’s characters is the universe of 

basic uncertainties.  

3-3. Reflection of women’s problems by the use of futuristic and 

retrospective narrative 

 One of the common characteristics of Vafi and Atwood’s narrative 

style in depicting women’s issues is the use of repetition frequency 

and futuristic and retrospective narrative. By emphasizing on and 

protesting to women’s individual and social crisis, both Vafi and 

Atwood have used the repetition frequency in diffirent parts of their 

novels. Both authors in accordance with the presentation of women’s 

problems have used the repetition frequency wherever thay have 

emphasized on the importance of a specific discusson. Regarding the 

use of retrospective technique and with attention to the narrative style 

of The Robber Bride in which the narrator has used flashback or 

returning to character’s past in order to narrate Zenia’s pre-death 

incidents; Atwood has used this technique much more than Vafi.  

3-4. Precise and detailed descriptions in womanly writing style 

 One of distinguished characteristics of women’s writing style is their 

particular attention to the precise and detailed description of every 

incident. But a particular and unique feature in Vafi and Atwood’s 

own style is that both, highly attentive, have painted their descriptions 

in womanly color and fragrance. The commitment of these two writers 

to the accurate description of wearing details and the color and body 

of women characters in the stories have been depicted in several ways.  

 3-5. The interactive - conversational method in womanly writing 

 One of the common characteristics in these two novels is that both 

authors have used interactive conversational method. In this method, 

Vafi and Atwood by establishing conversations between women 

characters have pointed to women’s interaction with each other. This 

womanly interactive - conversational interaction has formed by 
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changing the pronoun of “I” to “we” in both novels. Hence, transition 

of “I” to “we” is a kind of opposition to patriarchal discourse.  

  

4. Conclusion 

 After analyzing Dream of Tibet and The Robber Bride it can be 

concluded that there are considerable similarities and homogenies 

among the main characters of two novels regarding their emotional 

and mental conditions, behavioral actions and individual experiences. 

By emphasizing women’s basic role and correspondence in their 

characterization, Vafi and Atwood delineate the problems of women 

of different classes in their own society. By comparing the role of 

women in two novels, we can achieve similarities. The 

Correspondences between Tony and Sholeh, Zinya and Forough as a 

rebellious woman and Rose and Chris and Shiva are some examples 

of these similarities in women’s role. Among other correspondences 

used by the authors is the purposeful use of mirror as a symbolic 

meaning of womanly identity which is the most frequent common 

motif. Both Vafi and Atwood use the repetition frequency to emphasis 

on and highlight women’s individual and social problems, futuristic 

narrative to uncover women’s mental agitations and concerns and 

their reaction to upcoming incidents, the restrospective narrative to 

review mental memories and to return to past dreams. Using woman 

language vocabularies and precise, detailed descriptions, frequent use 

of adjectives and nouns and precise, detailed descriptions of women’s 

clothes, colors and body are among other similarities in womanly 

writing method in these two novels. Despite abundant common details 

in content and the form of author’s narrative method and considering 

Atwood’s time priority, it can be concluded that Vafi has been slightly 

affected by Atwood as a stylist, pioneer writer in fiction and her 

reflection of women’s problems.  

 

Keywords: Feministic criticism, Dream of Tibet, The Robber Bride, 

Fariba Vafi, Margaret Atwood 
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 تطبیقی ادبیّات نشریۀ

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان
 1041بهار و تابستان ، مششو  بیستشمارة  ،چهاردهمسال 

 

 مارگارت بکاریفر عروس و یوَف بایفر تبَّت یایرؤ رمان یقیتطب یبررس

 یستینیفم منظرِ از اَتوود
  2روزبه اهلل روح  ؛(مسئول سندۀینو)  0یشاکر لیجل

 چکیده

در  یفوَ بایفر برخوردار است. یادیز تیزنان از اهم ژۀیو اتیدر حوزۀ ادب ی،قیتطب یهاپژوهش

در رمان عروس  (Margaret Elenor Atwood) ور اَتوودنُاِلِ رگارتت و ماتبَّ یایرمان رؤ

از وضعیت زنان  تصویری واقعیتا  کوشندیمی، انتقاد یبا نگاه 0(The Robber Bride) فریبکار

مکتب  یقیتطب کردیو رو یلیتحل-یفیبا روش توص ،پژوهش حاضرجامعۀ خود ارائه دهند. 

ی هادگاهیدی و تطبیق دو رمان و تبیین به بررس ،محورنقدِ زن هایمؤلفهدادن با مبنا قرار ،ییکایامر

جهت حائز اهمیت است بررسی تطبیقی این دو رمان، از آن  .پردازدیبه مسائل زنان م دو نویسنده،

شود. این جُستار، های متعددی در فُرم و محتوای آن دیده میدر بازتاب مسائل زنان، همانندی که

و اَتوود، در  یفوَ یهادگاهیوجوه اشتراک د نیترمهمگویی به دو سوال اساسی است: در پیِ پاسخ

ثر در فُرم و محتوا، آیا وَفی از د دو اهای متعدّبا توجه به همسانی ست؟یمسائل زنان چ ییبازنما

دهد که فریبا وفی و مارگارت اَتوود، با تأکید بر است؟ نتایج پژوهش نشان میاَتوود متأثِّر بوده
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های روایی آنان، انتقاد از نظام مردساالر، گزینشِ نقش محوری زنان و برجسته نمودن کُنش

نگرِ روایی جهت ی از بسامد مکرر و آیندهگیرعامدانۀ آینه در معنای نمادین هویت زنانه، بهره

بازنمود آشفتگی ذهنی زنان، کاربرد برخی از واژگان و توصیفات خاصِ زبان زنانه و برگزیدن 

اند. با وجود سبکِ تعاملی گفتگومحورِ زنانه، تصویری گویا از وضعیت زنان جامعۀ خود ارائه داده

توود فی از اَوَ احتمال داد که توانمی ،توودانی اَدم زمتقَّ های مشترک محتوایی و فُرمی ومؤلفه

 .استتأثیر پذیرفته ،و مسائل زنان یپردازسبک و پیشرو در داستانصاحب ۀعنوان یک نویسندبه

 

 .اَتوود مارگارت ،یوَف بایفر بکار،یفر عروس تبَّت، یایرؤ محور،زن نقد: های کلیدیواژه

 

 مهمقدّ .1

 ها،ندیشهبا فرهنگ و تمدن غرب، ا نیزممردم مشرق ییاآشنپس از  ،در دورۀ معاصر

گذار های تأثیر. یکی از این جریانافتیکشورها راه  نیبه ا گرانو هایو جریان هاشیگرا

یی چون کشورهاردافزونی با شتاب روز ،انیجر نهای مختلف، فمینیسم بود. ایدر حوزه

به طور  یسینوبه طور عام و داستان اتیادببه عرصۀ  است،یس و عالوه بر عرصۀ اجتماعایران 

 . دیگرد یستینیفم اتیو منجر به ظهور ادبیافت  راهخاص 

در ادبیات ایران، به طور خاص از دهۀ پنجاه تا کنون، با ظهورِ نسل جدیدی از 

پور، زویا پیرزاد، فرخنده نویسندگان زن مانند گلی ترقی، غزاله علیزاده، شهرنوش پارسی

عی در های فمینیستی، به اَشکال متنوّپور و دیگر نویسندگان زن، اندیشهنیرو روانیآقایی، م

در بین تَبَّت و  یایدر رمان رؤ یوف بایفر داستان نمود یافت. در بین نویسندگان ایرانی،

های از اندیشهر متأثِّ ،در رمان عروس فریبکار اَتووداِلِنور  رتمارگانویسندگان کانادایی، 

 ،یاجتماع یهایتا نابرابراند سعی کرده ی به مسائل زنان،انتقادگرشی ن اب ،فمینیستی

را در نظام مردساالر  ی برساختۀهاشهیر از کلمتأثِّ یِتیجنس یهاضیو تبع یاقتصاد ،یفرهنگ



 … و یوَف بایفر تبَّت یایرؤ رمان یقیتطب یبررس                        061

و تصویری گویا و روشن از وضعیت زنان جامعۀ خود  منعکس کنندهای خویش داستان

 ارائه دهند.

 های پژوهشو پرسش . بیان مسئله1-1

 رانیا کانادا و اتیاز ادب سندهیدو نو یآرا قیو تطب یواکاو رو،شیپژوهش پ یمسئلۀ اصل

بر  هیبا تک  ،اَتوود در رمان عروس فریبکارمارگارت و  تتبَّ یایدر رمان رؤ یفوَ بایاست. فر

از  زیمتما یارنقش مؤثر آنان در ادارۀ امور جامعه و خانواده، آث یفایزنان و ا ینقش محور

به چند سوال  ییگوپاسخ یِپژوهش حاضر، در پ ،رونیاند. از امردان خلق کرده اتیادب

مسائل زنان  ییو اَتوود، در بازنما یوف یهادگاهیدمشترک وجوه  نیترمهماساسی است: 

های متعدد دو اثر در فُرم و محتوا، آیا فریبا وفی از مارگارت با توجه به همسانی ست؟یچ

 است؟ توود متأثر بودهاَ

 . روش پژوهش1-2

نقد  یهافهو استخراج مؤلّ یلتحلی – یفیبر روش توص هیدارد با تک یپژوهش حاضر، سع

زنان و بازتاب مسائل آنان  ینقش محور یفایفوق را در ا سندگانیمحور، نوع نگرش نوزن

 مشترکوجوه  ،ذررهگ نیتا از ا کند یبررس ،تبّت و عروس فریبکار یایرؤ یهادر رمان

 یقیتطب کردیبا رو هالیتحل وۀیگردد. ش انینمادیدگاه دو نویسنده نسبت به مسائل زنان، 

 )از جزء به کل( است. ییاستقرا زین لیو روش تحل ییکایمکتب امر

 . پیشینۀ پژوهش  1-3

ای و نشریات معتبر علمی، آمده از منابع کتابخانهدستر اساس جستجوها و اطالعات بهب

 گرفته درصورت یهاپژوهشاما  است،تاکنون پژوهشی با عنوانِ مقالۀ فوق انجام نشده

 حوزۀ آثار نویسندگان مورد نظر، به شرح ذیل است: 

م( در پژوهش Phyllis Sternberg Perrakis( )0111) سیسترنبرگ پراکاِ سیلیف

نقش رهایی  رب اصطور خ بهخویش، بر این باور است که اَتوود در رمان عروس فریبکار، 

م( نیز در بررسی خود در باب رمان Wyatt( )0111وایت ) .کندمیتأکید ا یزین بخشِ

وی  چرخد.دارد که این رمان حول محور رشک و حسادت میعروس فریبکار، اذعان می
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م( در Potts( )0111پاتس )باشند.  اینیخواهند زیهر سه قهرمان داستان ممعتقد است 

به نظر کند که هدف اصلی اَتوود در رمان عروس فریبکار، د میپژوهشِ خود تأکی

 یستیالیبه نظام مردساالر و امپر یاست که به طور سنت یاقتدارزیر سؤال بردن  رسدیم

معتقد است که م( در پژوهش خود، Tolan( )2111)توالن  2.شودیمنسبت داده

موج  یهاارزش ۀدهندشانن های تونی، رُز، و کِریس در رمان عروس فریبکار،شخصیت

 تیّفرد عتنوّ ۀندینما اینیکه زیحالدر ،یو وفادار یاتحاد خواهر یعنی فمینیسم هستند؛ دوم

های ( در پژوهش خود با تأکید بر مؤلفه0116) زادهبیو حب یمرند است. یستینیپسافم

گی زنان داستان هویَّت زنانه، به تحلیل نگرش اَتوود بر تمایز ساختِ هویَّت و هویَّتِ ساخت

( با رویکرد تحلیل انتقادی گفتمان، به این نتیجه دست 0114جویباری ) پردازند. قربانیمی

های تهای کوتاه فریبا وفی، از نظر اجتماعی تحت سلطۀ مردان و سنّیافته که زنان داستان

ایت رو تحلیلبه  ،شناسی ساختاریاساس روایت بر( 0116مردساالرند. مالمیر و زاهدی )

ا ب ،بوردیو یرپی ۀضمن بیان نظری (0112اند. حسینی و ساالرکیا )من پرداخته ۀرمان پرند

 داستانِ انزناجتماعی های ه بررسی سرمایههای اجتماعی، بتأکید بر حضور زنان در عرصه

( نیز به تحلیل دیدگاه اَتوود در بحث استثمار، 0111)و قربان صباغ  یحق اند.هپرداختوفی 

پردازند. اما پژوهشِ پیش رو، با اتخاذ وندگی و استفادۀ ابزاری از بدن زنان میشیءش

های رویکرد تطبیقی به دو رمانِ رؤیای تبَّت و عروس فریبکار، با تکیۀ بر نمود مؤلفه

تواند رویکردی نو در مطالعات تطبیقی محور و استخراج بسامد عناصر مشترک، میزن

 ادبیات به شمار آید.     

 . مبانی نظری پژوهش1-0

  کایدفاع از حقوق زنان از اواسط قرن نوزدهم در اروپا و امر شۀیبا اند ،سمینیجنبش فم

قرن بعد، در دهۀ  کیحدود  هاستینیاما تفکرات فم ،(14: 0112)آندره، شکل گرفت 

جنبش » قت،یحق( درSage and Smith, 2009: 92. )افتیرواج  یدر نقد ادب 0161

 نظران نقدِصاحب (061: 0111 رزاده،ی)مش «است یصل دوران روشنگرحا سمینیفم

دو موج  ای انیدو جر یستینیفم یهاشهیاند یریگشکل یباورند که از ابتدا نیبر ا یستینیفم
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 اینیرجیو یهادگاهیبا طرح د ،موج نخست :دهدیم لیجنبش را تشک نیشاکلۀ ا ،یاصل

 یها( در سالSimone de Beauvoir)دوبوار  مونی( و سVirginia Woolfوولف )

و حق طالق شکل گرفت و موج  تیحق مالک ،یبر حق رأ دیبا تأک یالدیم 0161تا  0111

بر  دی( و تأکBetty Friedan) دانیفر یبت یِبا چاپ کتاب راز زنانگ 0161دوم از دهۀ 

 ،قانمحق شد. تیزنانه تثب اتیدر عرصۀ ادب ،محورزن یهاشیزنانه و گرا یهایژگیو

 یبزرگ برا یخیتارو  یاجتماع راتییتغ حامی یاصل یرویرا ن یستینیفم کارزارهای

 ،حق انعقاد قرارداد ،یبه حق را یابیدست برایکه  در غرب ژهیوبه ؛دانندیحقوق زنان م

 :Messer, 2002یی، حق باروری و سایر حقوق، بسیار تالش کردند. )داشتن داراحق 

23  ) 

هدف  نوگرا معتقدند.پسافمینیسم دیگری به نام به موج  ،ننظرااز صاحب یبرخ 

مردساالرانه  یکردن هنجارهاثباتیبشکنی زبان، با اتکا بر شالوده ،گراون اپس سمینیفم

 یهاستینیفم( Tong, 2018: 217) منجر شده است. یتیجنس یاست که به نابرابر

 یتیجنس یابربر ،متون یتارشکنساخو  چندگانه یهااز گفتمان تیحما قیاز طر نوگراپسا

چگونه  دهندمیو نشان  کنندجلب می در جامعه یبه دوگانگرا توجه  آنانکنند.  جیرا ترو

 :Sands And Nuccio, 1992. )گذاردیم ریتأث تیزبان بر تفاوت در برخورد با جنس

 دیکبا تأ ریاخ یهاکه در سال معتقدند یبه موج چهارم، زین ی از منتقدانبرخ ( 831

 :Jones, 2010است.) آنان شکل گرفته یو جنس یزنان و آزار جسم هیبرخشونت عل

248) 

 فیتعر توانیحوزه، نم نیو اهداف فعاالن ا یستینیگوناگون فم یهاشیگرا لیدل به

و تالش در جهت  یتیجنس یهاضیاز آن ارائه داد؛ اما اعتراض به تبع یکسانیمنسجم و 

-22: 0111است )رودگر،  یستینیفم یهاشیشترک همۀ گرابهبود اوضاع زنان، نقطۀ م

 یتسنّ یهادگاهیو نقد د یبررس ها،این گرایشهمۀ  ترکوجۀ مش» گر،یبه عبارت د ؛(21

. (Tong, 2018: 263« )برساختۀ نظام مردساالر است. یهاشهیدر مورد زنان و کل
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 کینگِ حاکم بر و فره یدئولوژیآن است که ا یستینیفم یهدف نقد ادب» درهرصورت

 ( 011: 0112)هام، « محور بسنجند.نقد زن دگاهیاثر را از د

آید بلکه در ساختار فرهنگی دوبووار اعتقاد داشت که هیچ زنی به شکل زن به دنیا نمی

ها ابتدا باید رو، این ساختار( از این11: 0111، دوبووارشود. )و اجتماعی جامعه زن می

هدف نقد  نیبنابراباعث تغییر در گفتمان ادبیات زنان شود.  تغییر یابند تا نتیجۀ آن

 هان،یلب ن،ی)گر. زنان است اتیادب لیتحل یمؤنث برا یچارچوب جادیدر واقع ا ،محورزن

 هیتکرویکرد تطبیقی و با  ،حاضر( براین اساس، پژوهش 21: 011و سارسه،  210: 0111

و اَتوود در نحوۀ بازنمود مسائل زنان  یوف بایفر یهادگاهید نییبه تبمحور، مبانی نقد زنبر 

 .پردازدیم اتیمسائل در ادب نیانعکاس ا وۀیآنان به ش یو نوع نگرش انتقاد

 « رؤیای تبَّت» . فریبا وَفی و خالصۀ رمان1-5

 یهاداستان. متولد شد زیدر تبر 0140در بهمن  ،یرانیمشهور ا سینورمان ،یوَف بایفر

وفی با انتشار رمان رؤیای تبَّت، جایزۀ است. ترجمه شده گرید یهاانبه زب اواز   یمتعدد

: 0110زاد، . )فرخاستکسب کردهبهترین رمان بنیاد هوشنگ گلشیری و مهرگان ادب را 

121) 

، رمان نیاست. ا یوف بایآثار فر نیتراز شاخص یکی ،تبَّت یایرؤمحورِ شخصیّت رمان

 وهشتبیستکه در  شودیم تیروا شُعله تیشخص از زبان وستهیفصلِ پ وپنجچهلدر 

. شودیرمان آغاز م یاصل تیشخص وا،یبا مخاطب قراردادنِ ش ،تیروا نینخست فصل، سطرِ

ان جامعۀ ایران است که هر یک در زندگی زن سه نسل ازدر بارۀ  ،رمانمحوری موضوع 

روایت داستان  د.شونهای گوناگون مواجه میفردی و اجتماعی خویش، به نحوی با چالش

 یِهمسرش، صادق در پ و دوستِ دیبه همراه همسرش جاو وایشاین گونه است که 

و  شوندیآزاد م ،ها پس از تحمل چند ماه حبس. آنافتندیبه زندان م یاسیس یهاتیفعال

، نامادری که اکنون فروغ کنندیمراجعه م دیجاو یاز زندان، به خانۀ پدر یپس از آزاد
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خواهرِ  ها، شُعلهآن یزمان با آزادهم .در آن ساکن هستند او رخواه ران،یراه ابه هم جاوید

؛ کندیرا تجربه م یدشوار طیاز مهرداد، شرا ییو جدا یواسطۀ بحران عاطف به وا،یش

با  سو،کیخوانندۀ داستان از  ت،ی. در ادامۀ رواکندینسبت به صادق ابراز عالقه م بنابراین

 یاز سوسرانجامِ مبهم این رابطه؛ و و شُعله به صادق و  وایش یضلعچالش عشق پنهان سه 

 انیرمان فوق در پا تی. جذابشودیمواجه م ،فروغ تنش و کشمکش جاوید با با گر،ید

به صادق و با  از عالقۀ خواهرش شُعله یبا وجود آگاه وایآن است که ش کنندۀریغافلگ

به  متیعز یصادق برا یخداحافظ یمهمان با او، در دیهمسرش جاو ۀوجود رابطۀ دوستان

 کندیرفتن به تبَّت آشکار متمایل احساس خود را نسبت به صادق و  ی،تبَّت، در حالِ مست

زده بهت دیجاو ؛دهدیاحساس خود را نسبت به او بروز م ،وایبا گرفتن دست ش زیو صادق ن

 وایخواهرش ش ه و عاشقشیفت ،صادقکه  ابدییشُعله درم ،لحظه نیگر است و در انظاره

 وده است.ب

 « عروس فریبکار». مارگارت اِلِنور اَتوود  و خالصۀ رمان  1-6

نویس، شاعر و منتقد ادبیِ ( داستانMargaret Elenor Atwood )مارگارت اِلنور اَتوود 

چهل رمان، داستان کوتاه و بیش از  تاکنوندر کانادا متولد شد.  0111نوامبر  01 مشهور، در

 ،منتشر شده سیفاربه  که های اورماناز جمله است. شده منتشر دک از اوکوستان دا

کرد. اشاره کُش کور، عروس فریبکار و چشم گربهندیمه، آدمتوان به رمان سرگذشت می

 های او، زنان نقش محوری و اصلی روایت را بر عهده دارند. در اغلب داستان

های جذاب و خواندنی اتوود با تأکید بر نقش رمانِ عروس فریبکار، یکی از رمان

های تُونی، کِریس، رُز و زینیا است. این رمان جذاب و محوری زنان، دربارۀ چهار زن به نام

شود است. روایت داستان، این گونه شروع میوهفت فصل روایت شدهدلنشین، در پنجاه

اند؛ ر در رستورانی حاضر شدهسال، مطابق قرار ماهانۀ خود برای صرف ناهاکه سه زن میان
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زمان در دانشگاه و خوابگاه این سه زن )تُونی، کِریس و رُز( عالوه بر پیشینۀ حضور هم

تری نیز دارند، زنی به نام زینیا که در دانشگاه با آنان دانشجویی، ویژگی مشترک مهم

ر تصاحب است و با آنان ددر زندگی خانوادگی هر سه زوج نفوذ کرده ،دوره بودههم

. این را به نابودی کشانده است هازناشویی آنروابط  پردازد ومعشوق به چالش و رقابت می

سه زن، بعد از گذشت چند سال از مرگ زینیا، این قرارهای ماهانه را با یکدیگر دارند. 

بک راوی )دانای کل محدود( با ورود به ذهنِ این سه زن به صورت جداگانه، با نوعی فلش

کند و نحوۀ زگشت به گذشته، شرح حال هر یک از این سه زن را به مخاطب ارائه مییا با

 ا،ینیسه زن به ز نیحاصل اعتماد اشود. ورود زینیا به زندگی هر یک از آنان روایت می

است که با مرگ  های روحی و روانی آنان شدهباعث نابودی زندگی زناشویی و آسیب

رمان، عامدانه نقش مردان را  . اَتوود در روایتاست افتهی نیتسک ، این اندوه اندکیاینیز

های است تا بدین گونه نقش زنان را در فعالیترنگ و ناچیز به تصویر کشیدهبسیار کم

 اجتماعی و ادارۀ امور برجسته نماید.

 

 و بررسی . بحث2
شند تا های خود، با ترسیم زندگی زنان در تالفریبا وَفی و مارگارت اَتوود در داستان

های ها و نابرابریهای تحمیل شده از سوی مردان و تبعیضهژمونی نظام مردساالر و کلیشه

های فمینیستی دو ترین مؤلفهاجتماعی و فرهنگی را به چالش کشند. در این بخش، مهم

 شود.های دو نویسنده در باب مسائل زنان داستان مقایسه میرمان بررسی و دیدگاه

 ص زنانهو تشخُّ تیَّهو . آینه مظهر2-1

های متمایز سبک نوشتار نویسندگان زن است. ، از ویژگیو تشخص زنانه تیهوتأکید بر 

رو آینه، در نگرش وفی و اَتوود، آینه مظهر تشخص و هویت زنان است. از این

را در معنای  نهیآواقع، هر دو نویسنده موتیفِ مشترک هر دو رمان است. درپُرکاربردترین 
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برند. با توجه به اهتمام هر دو کار میبه ت و احساسات زنانهعکاس و بازنمایی هویّان

پیوندی آینه و زن، های مکرر همنویسنده، در بازنمایی مسائل زنان در داستان و توصیف

نویسی، آینه و داستان را از گویی هر دو نویسنده با ظرافت حاصل از نگرش خالقانۀ زنانه

اند. اَتوود در رمان عروس ایی هویت و تشخص زنانه، مترادف گرفتهجهت کارکرد بازنم

را  نهیآواژۀ بار   11از  شیبفریبکار، جهت بازنمایی هویت و احساسات و عواطف زنانه، 

 : استکار بردهبه

 ظاهری زیبایی. دارد بستگی گویدمی است؟ آینه زیباتر ما همۀ از کی دیوار، روی آینۀ آینه،

 کنممی فکر من گویدمی بده؟ آینه جواب من سوال به حاال. توست با حق گوید:می رُز .است

 (      141: 2100)اتوود، . هستی و سخاوتمندی گرم آدم. هستی ایالعاده فوق آدم واقعاً تو

 کند،ای که بین رُز و آینه برقرار میاَتوود در این مورد، با طرح گفتگوی دوسویه

ین پرسش اساسی و فلسفی است که زنان پیوسته از خود حقیقت در پی پاسخ به ادر

پرسند که من کیستم؟ این گفتگوی دو سویۀ رُز با آینه، گویی حدیث نفس درونی یک می

های ذیل نیز تأکید و تکرار سه بارۀ واژۀ خود، مُبیِّن زن است با خویشتن خویش. در نمونه

نگرد و خویشتن خویش را ه خود میهویت زنانۀ زنی است که در برابر آینه ایستاده و ب

 کند: خطاب می

( 411: 2100)اتوود،  .قدرت با خودش آینه، در خودش است، خودش بیند می او )رُز( آنچه

و به خودش در  هایش را تازه کندنوشد تا سلولرود، دو لیوان آب می...رُز به داخل اتاق می

او  خاطر به گوید: اگررُز به آینه می( ... 11کند. )همان: جلوی آینه با جدیت نگاه می

 (     16بودم. )همان:  راحت االن نبود )همسرش میچ(

نشیند و نگرد و با آن به گفتگو میایستد و با جدیت به خود میاینکه زن در برابر آینه می

ت زن و تالش در حقیقت تفسیری از بازنمایی هویّدهد، درنه را مورد خطاب قرار میآی

و درک خود واقعی آنان است. گویی زن برای درک و شناخت بیشتر  جهت شناخت
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بسامد رؤیای تبَّت، موتیف پُر رمان دررود. فریبا وفی نیز خویشتن خویش به سراغ آینه می

 است:کار بردهبار به 21آینه را بیش از 

ام و فکر شود. به آینۀ توی کیفم عادت کردهدانم عاقبتم چه میرود. نمیکار نمیدستم به»

کاری فهمیدم مردی با آن همه حوصله و مالحظهنمی( ..»012: 0114)وفی، « کنم تنها نیستم.می

اراده آینۀ کوچک زد...  بیشد. این چندمین باری بود که توی ذوقم میچرا یکدفعه خشن می

 ( 16)همان: « رسید.آوردم. تنها واکنشی بود که در آن لحظه به نظرم میو رُژم را در

است. در نمونۀ اول، وفی به وضوح آینه را همدم تنهایی زن و مایۀ آرامش او معرفی کرده

ت و تشخص زنانگی آنان است. در نمونۀ دوم، واقع کشف هویّشدن زنان به آینه، درلمتوسّ

است. در وفی با ظرافت حاصل از اندیشه و سبک نگارش زنانه از واژۀ آینه استفاده کرده

شود. گویی تنها واکنش ل میعله در واکنش به خشونت مردان به آینه متوسّاین مورد، شُ

زنان به هنگام خشونت مردان، رجوع به هویِّت خود است. در جای دیگری از رمان 

 آورد:می

کند. اینکه چرا باید زندگی کند یا چرا از آن عصرهایی بود که آدم مشکل فلسفی پیدا می»

بلند شدم. از جلوی آینه گذشتم. با خودم گفتم چارلی چاپلین  ادامه دهد. با صدای زنگِ در

 (.11)همان: « آلود شبیه او شده بودم.های اشککند. با چشمکار میاینجا چه

گیرد. شخصیت زنِ داستان از وارسی فلسفی در اینجا توجه به آینه رنگ فلسفی به خود می

یشد که چرا  باید در این دنیا اندخویشتن خویش در آینه، به فلسفۀ زندگی خویش می

اصلی  زندگی کند و یا ادامه دهد. در جای دیگری از رمان، وفی با تصویری از شخصیت

 کند: پیوندی زن و آینه اشاره میداستان و مراجعۀ مکرر او به آینه، به هم

نه یا هایم و توی آیزدم به لباز لوازم آرایش فقط یک شیشۀ عطر داشتم و دو تا ماتیک. می»

 ( 14: 0114)وفی، « آمد.کردم و خوشم میحوض به خود نگاه میآب
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ای در مقابل زنان با توجه به بسامد باالی موتیفِ آینه، گویی نویسندگان هر دو رمان، آینه

این نشانۀ زنانه  اَتوود و وفی از آینه، نیبنابرا آنان هویت خود را در آن بازیابند؛نهند تا می

های خود را بهتر و ارزشتا خود را  نداکردهزنان استفادهی خودشناسو برای کشف هویت 

پیوندی آن با زنان را این توان کاربرد چندگانۀ آینه و همگونه، میبا نگرشی تأویل بشناسند.

 ۀ داستان،نیآ قید از طرندار یسع نویسندگان ،داستانهر دو در گونه تفسیر کرد که 

و برای این منظور آینه را عامدانه انتخاب  دنده انعکاس ندهخوان خود را به های زنانۀاندیشه

پیوندی زن و آینه و بسامد اند. گویی فریبا وفی و اَتوود براساس تأویلی نانوشته از همکرده

 اند. گرفتهپُرکاربردِ آن، برای بازنمایی هویت زنانه بهره

 پردازی زناندر شخصیت . تناظر2-2

مشترک دو رمان رؤیای تبَّت و عروس فریبکار، تناظر و تشابه در های یکی از ویژگی

پردازی زنان است. وَفی و اَتوود هر دو در روایتِ زنانۀ خود، با تأکید شخصیت و شخصیت

کدام، در زندگی فردی و اند که هرت زنانی را روایت کردهبر نقش محوری زنان، سرگذش

 شوند. می ون مواجههای گوناگاجتماعی خویش، به نحوی با چالش

های اساسی است؛ همان تداوم اضطراب های داستانی اتوود، دنیای عدم قطعیتدنیای شخصیت

های داستانی او دنیای مکانیک کوانتومی را مدرنیستی که فاقد مرکزیت است. گویی شخصیت

غیرقابل  کار، غیرقابل وصف وثبات، مضطرب، خیانتها ناشناخته، بیکنند. اغلب آنتجربه می

 (Deery, 1997: 473) بینی هستند.پیش

اَتودد با خلق شخصیت تُونی، به عنوان استادِ گروه تاریخ و شخصیت رُز، به عنوان تیپِ زن 

های خود در باب مباحث فعال مدنی، از زبان آنان به سابقۀ جنبش فمینیسم و طرحِ دیدگاه

 پردازد:های جنسیتی میریها و نابرابمهمی چون حق رأی زنان، اشتغال، تبعیض

 در تمام سال شش او )تونی( ،بود دانشجویان دختر مک کالنگ هال خوابگاه ساختمان وقتی

 به مبارزه و زنان رأی حق برای که کسی نام به را ساختمان که گفته شده کرد. زندگی آن
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 متوجه ردیگ دختران و او هاوقت آن اما ،اندکرده گذارینام است؛کرده کمک آن انجام

 های مختلفپروند زند.می قدم کارش دفتر در (.....رُز20: 2100نبودند. )اتوود،  آن اهمیت

 زنان پیر و دیدهآزار زنان سازمان و قلب کبد، کلیه، هایسازمان چون ایخیریه هایسازمان

مان: تهیه کند. )ه پول آنان به کمک برای باید و اندشده انباشته کارش میز روی خانمانبی

 هایدل و درد از و کردبردند، حمایت میمی باال را زنان آگاهی که هاییگروه از (....رُز101

باشد.  رسیده نداشت، وقت هیچ که خواهرانی به که بود این مثل آمد.می خوشش زنانه،

 (421)همان: 

رتقای ا»و « دیدهآزار زنان سازمان»، «مبارزه کرده زنان رأی حق برای که کسی»تعابیر 

حقیقت، اتوود در متن های کلیدی جنبش فمینیسم است. دراز عبارت« زنان سطح آگاهی

مند ای نگرش دغدغهرمان خویش، با گزینش عامدانۀ این اصطالحات کلیدی، به گونه

دهد. اَتوود همچنین با خلق شخصیت کِریس، تیپ زن شاغل و با فمینیستی خود را نشان می

ثبات، غیرقابل ه عنوان شخصیت اصلی داستان، زنِ عصیانگر، بیآفرینش شخصیت زینیا، ب

کشد. گرچه، وفی و اَتوود هر دو در رمان بینی و مضطرب دنیای مدرن را به تصویر میپیش

اَتوود با توجه به تمایز بافت فرهنگی اند، اما های زنان پرداختهخویش به بازنمایی دغدغه

تری به معضالتی چون طور آشکارداستان، بههای زن جوامع غربی، از زبان شخصیت

 است:گرایی، تجاوز جنسی و ... پرداختهبردگی جنسی، سقط جنین، همجنس

 جنسی تجاوز قربانیان به کمک انجمن به هنوز او کند.می کمک خیریه انجمن چند به رُز

 حمایت زمانسا به هنوز کند. اومیگیرند، کمک می قرار همسر اذیت و آزار مورد که زنانی

 (011: 2100کند. )اتوود، می کمک هم کسبی مادربزرگان

در این نمونه و بسیاری از موارد دیگر در متن رمان، به وضوح دیدگاه اتوود را نسبت به 

اند یا نگرش او را نسبت به زنانی که مورد خشونت جسمی و جنسی همسران خود واقع شده

 بینیم. نان را میسرپرست و لزوم حمایت از آپیرزنان بی
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کردن نقش محوری زنان، به فریبا وَفی نیز گویی متأثر از سبک روایی اَتوود، با برجسته

است. او در روایت داستانی خود، تصویری گویا های فردی و اجتماعی آنان پرداختهدغدغه

ی های داستانی فریبا وفاست. دنیای شخصیتاز وضعیت و معضالت زنان جامعه ارائه داده

های اساسی است. همان تداوم های اتوود، دنیای عدم قطعیتنیز چون دنیای شخصیت

های داستانی وفی نیز چون گسلد. شخصیتاضطراب مدرنیستی که جهان را از هم می

ثبات، غیرقابل وصف و مضطرب هستند. به طور مثال، شیوا های اتوود، بیشخصیت

برد و عدم قطعیت آن را با شیفتگی و عشق به صادق و کزیت خانواده را زیر سوال میمر

های اساسی و عدم دهد. از همین منظرِ دنیای عدمِ قطعیتگردانی از جاوید نشان میروی

است. به دلیل آنکه بنیان مرکزیت است که بنیان خانواده در هر دو رمان، سست شده

خواهند تن به است و زنان دیگر نمیاختۀ مردساالرانه بنا شدههای برسخانواده، با معیار

 چنین تفکری نهند.

های مدنی و استقالل های زیر، وفی از دیدگاه شُعله، بحث آزادیبه طور مثال، در نمونه

 است:های جنسیتی را به تصویر کشیدهزنان و از دیدگاه شیوا، تبعیض

 ای یزیبه چ آنکهیب ،کنمیم یآزاد و مستقل زندگ پس نیا با خودم گفتم ازشُعله [ »...]

و  رمیگیم ادی یسیزبان انگل .رومیبه سفر م دهمیوابسته باشم، به درسم ادامه م یکس

 ( 11: 0114وفی، « ).کنمیورزش م

شکم مامانم  یکه تو ی: آقاجان اسمم را از همان موقعیگفتراوی )شُعله( به نقل از شیوا[ »...]

 .بزند میآقا صدا نیباز هم دوست داشت حس ستمین نیحس دیهم د یوقت .نیسبودم گذاشت ح

 ( 61: 0114وفی، ) «.کوتاه بود شهیهم میآقا ماندم؛ موها نیحس یسالگ تا هفت هشت

به سفر »، «ادامه دادن درس»، «عدم وابستگی به دیگران»، «آزاد و مستقل زندگی کردن»

تند که زنان فمینیست اعتقاد دارند نظام مردساالر، هایی هساز مؤلفه« ورزش کردن»و « رفتن

های برساختۀ مردان است و خواهان درهم شکستن این محدویتزنان را از آن محروم کرده
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در این رمان، شیوا، به عنوانِ فعال اجتماعی و زندانی سیاسی، تا حدی توان گفت هستند. می

فردی و شخصی خود نیز با کُنشی مظهر و نمایندۀ زن مدرن جامعه است. او در زندگی 

حقیقت در پیِ سفر به ز جاوید و روی آوردن به صادق، درگردانی اساختارشکنانه، با روی

تی است. داللت تبَّت، شهر آرزوها و رؤیای آزادی و رهایی زنان از اسارت جوامع سنّ

فهوم آزادی و ضمنی و تلویحی سفر به تبَّت، با توجه به فرهنگ اقوام و زنان تبَّتی، در م

رهایی آنان از هر قید و بندی، انتخابی هدفمند و متناسب با نگرش فمینیستی نویسنده است. 

 یتسنّ از نقش زنِبا کُنشی ساختارشکنانه  به عبارت دیگر، در این روایت داستانی، شیوا

حیث  هایی است که زنان را از هرگریزد و با هدفِ سفر به تبَّت، در پی رسیدن به آزادیمی

تی و سنّکند. همچنین در این روایت داستانی، شخصیت فروغ، مظهر زن نیمهمحدود می

نکتۀ دیگر در باب گزینش شخصیت ایران، تی جامعه است. شخصیت ایران، نمایندۀ زن سنّ

اینکه نامِ با مسمای این شخصیت، از سوی وفی آگاهانه انتخاب شده است تا بازنمودی از 

شد؛ به همین دلیل در روایت داستانی نیز، این شخصیت نقش مؤثری تی ایرانی بازن سنّ

 کند. چون شیوا، ایفا نمی

های مختلف، از جانب وفی های زن از گروهپردازی و گزینش شخصیتدر شخصیت تناظر

های کند تا از دریچۀ ذهن و زبان شخصیتت را برای آنان فراهم میو اَتودد، این قابلیّ

های اجتماعی زنان به های انتقادی خود را در باب معضالت و نابرابریداستانی، دیدگاه

وضوح بیان کنند. گویی شخصیت شُعله در رمان رؤیای تبَّت و تُونی و رُز در رمان عروس 

بان حالِ وفی و های خود، زاند تا با طرح دیدگاهفریبکار، از این حیث عامدانه انتخاب شده

خواهند آزاد باشند و ی تبَّت، رؤیای آزادی زنانی است که میحقیقت، رؤیااَتوود باشند. در

خواهی زنان آزاد زندگی کنند و آزاد فکر کنند. از نکات بسیار برجستۀ این انگارۀ آزادی

با توجه به بافت فرهنگی مردم آن، با مفهوم آزادی و رهایی « تبَّت»در دو رمان، اینکه کلمۀ 
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است که فرضیۀ تأثیرپذیری وفی توود نیز، عیناً تکرار شدهزنان از هر محدودیتی، در رمان اَ

 کند:از اتوود را تا حدی تقویت می

 از بخشی حتی روز یک و است نمایا یا اوجیبوی قبیلۀ از )شانتیا( بخشی او اوقات گاهی اما

 (61: 2100)اتوود،  .باشد کند،بخواهد یا احساس است که اهل هر کجا که آزاد او تبَّت. اهل

فریبا وفی و انگاره آزادی خواهی زنان اهل تبَّت و « رؤیای تبَّتِ»با توجه به عنوان رمان 

های تحمیل شده از جانب نظام مردساالر در رمانِ طرح این انگاره، جهت رفع محدویت

 نماید. گونی عنوان بسیار برجسته میاتوود، این هم

 نگر روایی شتهنگر  و گذ. بازتاب مسائل زنان در قالب آینده2-3

 گیریبهره زنان، مسائل بازنمایی در اَتوود و وفی روایی سبک مشترک هایویژگی از یکی

روایت، بسامد مکرر در »منظور از . است روایی نگرآینده و نگرمکرر، گذشته بسامد از

 شود؛نقل میچندین بار در روایت اما یک بار اتفاق افتاده،  فقطکه  واقعه یا رخدادی است

 ۀسپری شد هایحوادث و رویداد روایتداستان پس از نقل وقایع نگر، گذشتهمقصود از 

و  آینده نبه زما جهشداستان با نوعی های نگر، نقل رخدادو منظور از آینده متن است

 ( Genette, 1980: 114-116) «است. بینی وقایع آیندهپیش

ت فردی و اجتماعی زنان، در معضال تأکید و اعتراض به اَتوود و وفی، هر دو جهت

های زیر اَتوود، از زبان رُز، اند. در نمونهگرفتهمکرر بهره بسامد جای جای رمان خود از

است، نقل های جنسیتی را که به طور مکرر بر زبان والدین او جاری شدهمعضل نابرابری

 کند: می

ها به من زمینیتن سیبسکنی و برای شُ را عوض تتوانی لباساگر لباس دیگری داری می

پدرش ....  (212: 2100م. )اتوود، داشتباید پسر می: بعد آب کشید و گفت ،کمک کنی

کرد که او از پسر نبودنش این تعریف را می .رد دست راست من خواهی بودتو مَ :گفتمی
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نداشت پسر یا مرد دست راست پدرش یا غیر از آنچه هست  اما رُز دوست ،ناراحت نباشد

 ( 161د. )همان: آوراین انتظارات فشار زیادی به او می .شدبا

رد دست راست من تو مَ »، «مداشتباید پسر می»هایی چون اَتوود معتقد است که عبارت

های برساختۀ های این چنینی، کلیشهو تعبیر« از پسر نبودنش ناراحت نباشد»، «خواهی بود

ر است؛ و گاه زنان نیز، ناخودآگاه تحت تأثیر ای است که متأثِّر از فرهنگ مردساالجامعه

گونه یکی از اهداف او از طرح این بنابراینگیرند؛ های برساختۀ مردان قرار میاین کلیشه

مسائل، کمک به ارتقای سطح آگاهی و دانش زنان در این خصوص است. گویا وفی نیز 

وارد دیگر، جهت تأکید و اعتراض متأثِّر از سبک روایی اَتوود، در نمونۀ زیر و بسیاری از م

است. وفی نیز چون اَتوود از های جنسیتی، از بسامد مکرر بهره گرفتهها و نابرابریبه تبعیض

های انتقادی زبان شیوا، در جای جای رمان از طریق تکنیک بسامد مکرر، به طرح دیدگاه

 پردازد:   خود در باب معضل نابرابری جنسیتی در جامعه می

به خوابش  یآدم نوران کی: گفتیم شدمیپسر بودم و کمک دستش م خواستیم دلش»

لقش از : آقاجان هر وقت خُگفتم» (61 :0114وفی، ) «.نیآمد و گفت: اسم بچه را بگذار حس

مامان » (61: همان) «ی.ندار دنییزا پسر استعداد: تو گفتیبه مامانم م شدیتنگ م یزیچ

از  نیاگر جن که ازآنجا کجا معلوم که پسر بود؟ زا .فتشد، پسر از دست ر فیح گفتیم

 ( 011)همان: « .دست برود پسر است و اگر بماند دختر

به طور کلی، هر دو نویسنده به تناسبِ طرح مسائل زنان، هر جا بر اهمیت بحث خاصی 

رؤیای اند. نتایج آماری بسامد مکرر در رمان اند؛ از بسامد مکرر استفاده کردهتأکید داشته

،  سرکوب عواطف و 40و  21تبَّت و عروس فریبکار، به ترتیب عبارتند از: تبعیض جنسیتی 

مورد. همچنین اَتوود و وفی، هر دو   61و  41های اجتماعی نابرابری  10و  11امیال زنانه،  

 ی زنهاتشخصیّ بازنمایی ذهنیتِزنانه یا جهت  هایها و دغدغهآشفتگی ترسیم برای
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روایی  بهره  نگرآینده تکنیک ، ازروها نسبت به حوادث پیشواکنش آن وداستان 

 گیرند: می

کرد شاید گمان میکِریس  .با حالتی نسبتاً پریشان برای گذراندن تعطیالت آخر هفته آمده بود

رُز ( ....11: 2100است. )اتوود، خورده همبه ،استاش که احتماالً با مردی بودهقرار آخر هفته

های مشکالت که هر وقت به داستان عبارتی ،طفلک تو :گویدمی داند چه حرفی بزندنمی که

 (414.)همان: آوردبه زبان می ،دهدمی گوش انآن ۀهای عاشقاناداره و شکست شخصی زنانِ

ها و آشفتگی بازنماییفریبا وفی نیز، در جای جای رمان خود به مانند اتوود، جهت 

 نگرآینده تکنیک ، ازروها نسبت به حوادث پیشآن و واکنش زنانه های ذهنیدغدغه

 گیرد: می روایی  بهره

شان این حس با آمدن .ولی مال من نبودند ،دم دست بودند ،شدندیمردهای من عاشق نم»

(. 040: 0114)وفی، « ماند.می و فقط رفتنشان روندیکه یک روز م آمدیگزنده به سراغت م

قلبم یخ زد اتاق گرم بود و ، کنیتو هم فراموش می .شودمی تمام زیه چهم :گفت مرد آرام»

هایش بیرون دستم را آهسته از میان دست. ولی من احساس کردم وسط زمستانم ،تاریک

 (.010 )همان:« .رفتمیکشیدم و مباید راهم را می ،کشیدم

و  ی زن داستانهاتشخصیّهای فوق، اَتوود و وفی جهت بازنمایی آشفتگی ذهنیِ در نمونه

نه و مردانی که ممکن بود در آینده آنان را ترک های عاشقاشکست نسبت به انآن واکنش

اند. در بازنمایی آشفتگی ذهنی زنان و نگر روایی بهره گرفتهکنند، به خوبی از مؤلفۀ آینده

ن دو های فراوانی در بیها و همسانیواکنش آنان نسبت به مشکالت و معضالت، همانندی

شود؛ نافرجامی زندگی شُعله و مهرداد، و شیوا و جاوید، انعکاسی است از رمان مشاهده می

نافرجامی زندگی رُز و میچ و کِریس و بیلی. گویی در بازنمایی این ویژگی، تأثیر یک 

 رمان بر دیگری، چون انعکاس تصویر یک آینه در آینۀ دیگر است. 
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ر روایی، گرچه هر دو نویسنده از این تکنیک، نگدر باب استفادۀ از تکنیک گذشته

های زن داستان و مرور ذهنی خاطرات جهت تصویر ذهنیات و افکار درونی شخصیت

گیرند؛ اما با توجه به بافت روایی رمان عروس فریبکار که راوی با ها بهره میگذشتۀ آن

مرگ زینیا را های داستان، وقایع پیش از بک یا بازگشت به گذشتۀ شخصیتنوعی فلش

 کند.  کند، اَتوود بسیار بیشتر از وفی، از این تکنیک استفاده میروایت می

 دقیق و جزئی در سبک نوشتار زنانه  . توصیفات2-0

های ها به توصیفهای متمایز سبک نگارش نویسندگان زن، اهتمام ویژۀ آنیکی از مؤلفه

، در بنیاد هایرسازیو تصو هافیتوص نگری درجزئی»دقیق و جزئی از هر پدیده است. 

که در  یانکته( اما 61: 0116 )غذامی، .« مشاهده استقابلوضوح به نگر زبان زنانه،جزئی

به دقت بسیار، با اینکه هر دو  شود،یم دهیدبه گونۀ یک مختصۀ سبکی  ،و اَتوود یآثار وف

 قیدق فیبه توص سندهیدو نو نیتعلق خاطر ا. دهندیخود رنگ و بوی زنانه م هایتوصیف

 گونه نمود یافته است:این ،داستاندر زن  یهاتیشخصپیکرِ و  ، رنگپوشش اتیجزئ

دی با مرُّزُ نارنجی و آبیِ یک روسری بزرگِ ،رنگ پوشیدهجگری کِریس امروز یک لباسِ

مایل به  بلند و بورِ گیسوانِ هایش انداخته است،های بیابانی هم روی شانهطرحی از گل

 ؛اش را تا روی موهایش باال بردهاش را از وسط فرق بازکرده و عینک مطالعهکستریخا

سالی آدم را به یاد اوفیلیا یا مریم باکره در میان .ستوا هایلب رنگِهم ،هلویی رنگش ماتیکِ

های شود با کفشهمین لحظه زینیا وارد میدر درست (...10: 2100. )اتوود، اندازدمی

 تبنفش و سیاه ابریشم طبیعی که کُ ترکیبِخوش دامنِووست سوسماری و کتپ انگیزِشگفت

 (. 421است.)همان:   باالی زانوتر است و دامنش بسیار کوتاه تا در قسمت کمر کمی تنگ آن

با تأکید او در  ها، مختصۀ سبکی اَتوودها و تصویرسازیبا دقت و تأمل در این توصیف

شود. های پی در پی نشان داده میوعی از موصوف و صفتتوصیف جزئیات به اَشکال متن

، های بیابانیدی با طرحی از گلمرُّزُ نارنجی و آبیِ روسری بزرگِ توصیفاتی چون:
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های کفشو، ا هایلب رنگِهلویی هم ماتیکِ، به خاکستری مایلِ بلند و بورِ گیسوانِ

، از ابریشم طبیعی فش و سیاهِبن ترکیبِخوش ودامنِتکُو  سوسماریپوست انگیزِشگفت

شناس برجسته، در کتاب خود با عنوان زبان ،جملۀ این توصیفات زیباست. رابین لیکاف

Language and Woman's Place (2004)  کند. او به رابطۀ جنسیت و زبان اشاره می

ت. زنان زبان مردان اس بانگر و متمایز جزئی و کند که زبان زنانه، زبانی احساسیاذعان می

 ,Lakoffنگرند. ) جزئی بسیار هاواژهدر توصیف جزئیات به ویژه در توصیف رنگ

نویسی در توصیف دقیق ( فریبا وَفی نیز به مانند اَتوود با تکیۀ بر مبانی زنانه123 :2004

 است: جزئیات، تصاویر زیبایی خلق کرده

که دخترش درحالی .پوشدمی های دورچین بلنددامنو  دارهای چیت گلپارچه...]شیوا[ »

)وفی، « .زندژل می اشزند و به موهای تیرههایش الک میبه ناخن ،ظاهر آراسته و مرتب دارد

موهایت  روی صورتت ریخته و بازویت روی فرش  ،اتاق از نور ماه روشن است»(. 61: 0114

 (. 01 )همان:«.زده است بیرونات یزانوی سفیدت از زیر دامن تنگ مشک ؛شده است رها

 .نداشته باشد هزنان ۀیافت که صبغتوان می یکمتر تصویرهای اَتوود و وفی، در بین توصیف

انواع پوشش زنانه اعم از لباس،  جزئی فیتوصرمان رؤیای تبَّت در به طورکلی، 

مورد و  61از  شیزنان بپیکر  فیتوص د،مور 11از  شیجوراب، دامن و ...ب ،یروسروشال

 ،مورد و در رمان عروس فریبکار 001از  شیمنزل و لوازم آشپزخانه ب یافض فیتوص

مورد و  021از  شیزنان بپیکر  فیمورد، توص 012از  شیب زنان، انواع پوشش فیتوص

   .شودمشاهده میمورد  041از  شیمنزل و لوازم آشپزخانه ب یفضا فیتوص

 محور در نوشتار زنانه  . سبک تعاملیِ گفتگو2-5

از سبک  ی نویسندگان آنریگبهره ،دو رمان مورد بحثمشترک  یهایژگیز وا یکی

در جای جای رمان، با و اتوود  یوفمحور، گفتگو سبکِ نیاست. در ا محوری گفتگوتعامل
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کنند، به تعامل زنان با یکدیگر های زن داستان برقرار میهایی که بین شخصیتگفتگو

، «ما»به « من»ور زنانه، در هر دو رمان با تغییر ضمیر کنند. این تعاملِ گفتگومحاشاره می

نوعی تقابل با گفتمان « ما» ریضم به «من» ریگذار از ضمگیرد. از این رو، شکل می

 مردساالر است. 

شوند، ناظر بر شروع می« ما»های روایی که با ضمیر در رمان عروس فریبکار، گزاره

ریس و تونی است که هر سه با معضل مشابهی تعامل گفتگومحورِ سه زن به نام رُز، کِ

ما باید در بارۀ او »(، 11« )توانیم این مشکل را حل کنیمما می»های سروکار دارند. گزاره

ما همه »(، 210« )توانیم هر تصمیمی درباره او بگیریمما می»(، 041« )چه تصمیمی بگیریم؟

(، ناظر به 140« )زندگی کنیم باید سعی کنیم در زمان حال»(، 214« )اعضای یکدیگریم

در  محوری گفتگوتعامل ۀرابط سبک تعاملی گفتگومحور فمینیستی رمانِ اَتوود است. این

که در شروع  گونه؛ به ایندهدینشان م دید یۀزاو رییخود را در تغگاهی  رؤیای تبَّت،رمان 

بلند شو حرف شیوا »خطابی صمیمانۀ  -تعاملی با عبارتِ های رمان، روایتاغلب فصل

یادت هست شیوا ؟ تو آمدی پیش »(، 41« )شیوا االن هم از فردا وحشت دارم»(، 66« )بزنیم

شیوا بلند شو تا بگویم که چه احساسی »(، 11« )زدمفروغ. من دَم به ساعت به او سر می

شود. وفی در بسیاری از گفتگوهای روایی، تعاملی دوگانه بین شیوا (، شروع می21» )داشتم

گفتم باید کاری کنیم »کند: گانه بین شیوا، شعله و فروغ برقرار میشُعله و گاه تعاملی سه و

باید کاری کنیم که او نیاز به مقاومت »(، 1« )شده قرار بگیرد.که او در مقابل عمل انجام

کُنشی بین زنان های روایی، ناظر بر تعامل، گفتگو و هم(.  این گزاره11«)نداشته باشد

 ن است. داستا

محورِ زنانه، گفتگوتعاملِ  انیدر جروفی و اَتوود بر این انگاره اذعان دارند که 

 ،رهگذر نیو از ا شوندیآشنا م گریکدیو ذهن  شهیبا اند ،هر دو رمان زنِ یهاتیشخص
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با  یگفتگو ۀنیکه در آ ندمعتقد ،سندهی. هر دو نوردیگیشکل م یخرد جمع ایدرک 

رو، وفی و . از اینکرد تیتثب ورا بارور  یستینیفم ۀشیذهن و اند وانتیاست که م گریکدی

ها قطبی مردساالر، راوی تبعیضاَتوود با تکیۀ بر این انگارۀ فمینیستی، در تقابل با نظام تک

 های اجتماعی و فرهنگی زنان هستند. و نابرابری

 گیرییجهنت .3
که  گونه نتیجه گرفتتوان اینمی ار،عروس فریبکو  رؤیای تبَّت دو رمانپس از بررسی 

 ،نخست ۀآثار خود را در وهل ،گرادر مقام نویسندگانی واقع فریبا وَفی و مارگارت اَتوود،

روانی مرتبط با -یمعضالت روح و مسائل اجتماعی، فرهنگیانعکاس برای  ایآینهعنوان به

 ،روانی رایط عاطفی واز منظر ش دو رمان،های اصلی تشخصیّاند. در بین نوشتهزنان 

  .شودمی دیده توجهیقابل هایهمسانی و هاشباهت ،و تجربیات شخصی ی رفتاریهانشکُ

پردازی آنان، وَفی و اَتوود، با تأکید بر نقش محوری زنان و تناظر در شخصیت

کنند. با مقایسۀ نقش زنان در دو معضالت اقشار مختلف زنانِ جامعۀ خود را ترسیم می

هایی دست یافت. تناظر شخصیت تُونی در قیاس با شُعله، تناظر توان به همانندییرمان، م

شخصیت زینیا در قیاس با فروغ به عنوان زن عصیانگر، تناظر شخصیت رُز و کِریس در 

های دیگر این دو رمان، قیاس با شیوا، از نمونۀ این همانندی نقش زنان است. از همانندی

معنای نمادین هویت زنانه، از سوی نویسندگان است که در هر دو انتخاب عامدانۀ آینه در 

پیوندی آینه و زن به رمان، پُرکاربردترین موتیفِ مشترک است. وفی و اَتوود هر دو از هم

گیری هر دو کنند. بهرهعنوان یک نماد، برای بازنمایی هویت و تشخُّص زنانه، استفاده می

معضالت فردی و اجتماعی زنان،  و اهمیت دادن به تأکید نویسنده از بسامد مکرر، جهت

های زنان و های ذهنی و دغدغهنگرِ روایی، جهت نمایش آشفتگیگیری از آیندهبهره

نگرِ روایی، جهت مرور گیری از گذشتهرو، و بهرهواکنش آنان نسبت به وقایع پیش
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ن دو رمان است. های ایخاطرات ذهنی و بازگشت به رؤیاهای گذشته از دیگر همانندی

های گیری از موصوف و صفتهای خاص زبان زنانه، بهرهکارگیری واژگان و توصیفبه

های دقیق و جزئی از پوشش و رنگ و پیکر زنان، از دیگر همسانی هایپی و توصیفدرپی

دو رمان در سبک نوشتار زنانه است. سبک تعاملی گفتگومحورِ زنانه، مبتنی بر انگارۀ 

های برساختۀ اجتماعی و فرهنگی جامعۀ مردساالر، عدم در تقابل با نابرابری تعامل آنان

شدن بنیان خانواده و اضطراب مدرنیستی از های داستانی، سستت دنیای شخصیتقطعیّ

های دیگر دو رمان است. با وجودِ وجوه مشترک فراوان محتوایی و فُرمی در همانندی

چنین نتیجه گرفت توان ، میدم زمانی اَتوودداشتن تقَّ نظر با درسبک روایی دو نویسنده  و 

و  یپردازداستان ۀسبک و پیشرو در زمینصاحب ۀعنوان یک نویسندفی از اَتوود بهکه وَ

 .استتأثیر پذیرفتهتا حدی مسائل زنان بازتاب 

 ها یادداشت

شهین آسایش و  در ایران دو بار با عنوان عروس فریبکار، توسط The Robber Brideرمانِ  -0

 .فر ترجمه شده استآرش هوشنگی

 .استهای انجام شده، در مجالت معتبر کانادا و امریکا منتشر شدهپژوهش -2

 

 کتابنامه
 الف. منابع فارسی

چاپ چهارم. تهران:  .ترجمۀ شهین آسایش .عروس فریبکار(. 0111اتوود، مارگارت. ) -

 ققنوس.

های زنان بر نقش سلطه در رمان بررسی تأثیر سرمایه(. »0112ساالرکیا، مژده. ) ؛حسینی، مریم -

، شمارۀ 0. دورۀ پژوهشنامۀ ادبیات داستانی«. رؤیای تبّت بر اساس نظریۀ کنش پیر بوردیو

 . 41-01، صص 4
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و قدرت بدن  ادینقا(. »0111زهره. ) ،ینقندر یمحمود رضا و تائب ،قربان صباغ ؛رایسم ،یحق -

. مطالعات زبان و ترجمه ۀفصلنام«. مارگارت اَتوود ۀنوشت مهیند زنانه در رمان سرگذشت

 .026-011، صص 1 ۀشمار، 10دورۀ 

: ، چاپ دوم، تهراناولترجمۀ قاسم صنعوی، جلد  .جنس دوم(.  0111دوبووار، سیمون. ) -

 توس.

ت تهران: دفتر مطالعا .ها، نقدفمینیسم: تاریخچه، نظریات، گرایش(. 0111رودگر، نرجس. ) -

 و تحقیقات زنان.

چاپ اول، تهران:  ،یترجمۀ عبدالوهاب احمد .سمینیفم خیتار(. 0111. )ویر شلیم سارسه، -

  .انتشارات روشنگران و مطالعات زنان

 . ترجمۀ هدی عوده تبار. تهران: گام نو.زن و زبان(. 0116غذامی، عبداهلل محمد.) -

 تهران: قطره.  .از دیروز تا امروز ایرانکارنمای زنان کارای  (.0110زاد، پوران. )فرخ -

بازنمود هویت زنانه در مجموعه داستان حتی وقتی (. »0114قربانی جویباری، کلثوم. ) -

مجلۀ زبان و ادبیات «. خندیم فریبا وفی با رویکرد تحلیل انتقادی گفتمان فرکالفمی

 .  241-201، صص 11، شمارۀ 21. دورۀ فارسی

. ترجمۀ حسین پاینده و درسنامۀ نظریه و نقد ادبی(. 0111، جیل. )گرین، کیت و لبیهان -

 گروه مترجمان. تهران: روزنگار.

فریبا  ۀمن نوشت ۀساختار روایت زنانه در رمان پرند(. »0112مالمیر، تیمور و زاهدی، چنور. ) -

 .61-41، صص 11، شمارۀ01. دورۀ مجلۀ متن پژوهی ادبی«. وفی

در رمان  یساختگ تیو هو تیساخت هو(. »0116حامد. ) ،زاده بیمحمد و حب دیس ،یمرند -

و دوم  ستیسال ب .معاصر جهان اتیپژوهش ادبیۀ نشر«. مارگارت اَتوود شگویپ یبانو

 .161 – 110، صص 2 ۀشمار

چاپ  .از جنبش تا نظریۀ اجتماعی: تاریخ دو قرن فمینیسم(. 0111مشیرزاده، حمیرا. ) -

 ه.چهارم، تهران: نشر شیراز

 نیکا.مشهد: نشر  زاده،یترجمۀ هما زنجان .زنان یاجتماع جنبش(. 0112) .آندره، شلیم -

 تهران: نشر مرکز. .رؤیای تبت(. 0114وفی، فریبا. ) -



 011 1041 بهار و تابستان، 26 ۀ، شمار04سال  یقی،تطب ادبیّات یّۀنشر                       

 یاحمد نیترجمۀ نوش .یستینیفم یهاهیفرهنگ نظر(. 0112سارا. ) ل،یو گم یهام، مگ -

 ه.تهران: توسعل، چاپ او. یداغمهاجر و فرخ قره روزهیف ،یخراسان

 ب. منابع التین
- Atwood, M. (2011). The Robber Bride. 1st trade ed. in the U.S.A. 

New York: Nan A. Talese/Doubleday. 

-Deery, J. (1997). Science for Feminists: Margaret Atwood’s Body of 

Knowledge. Twentieth Century Literature, 43(4), 470–486. 

https://doi.org/10.2307/441746 

- Jones, A. (2010), The Feminism and Visual Culture Reader.  

London .egdeltuoR : kroy weN ;  

 -Genette, G. (1980). Narrative Discourse. An essay in method. trans. 

Jane E. Lewin,  Cornell University Press, Ithaca NewYork.  

- Perrakis, P. S. (1997). Atwood's" The Robber Bride": The Vampire 

as Intersubjective Catalyst. Mosaic: A Journal for the 

Interdisciplinary Study of Literature, 151-168. 

- Potts, D. L. (1999). "The Old Maps Are Dissolving": Intertextuality 

and Identity in Atwood's The Robber Bride. Tulsa Studies in 

Women's Literature, 18(2), 281-298. 

- Lakoff, R. & Lakoff, R. T. (2004). Language and Woman's  

Place: Text and Commentaries (Vol. 3). Oxford University Press, 

USA. 

- Messer-Davidow, E. (2002). Disciplining Feminism: From Social 

Activism to Academic Discourse. Durham, NC: Duke 

University Press. 

- Sage, L. & Smith, L. (2009), “Feminist criticism”. A Dictionary of 

Modern critical terms. Ed. By Roger Fowler. London: 

Routledge. 

- Sands, R. & Nuccio, K. (1992). "Postmodern Feminist Theory and 

Social Work: A Deconstruction". Social Work. 40(6): 841-843. 

doi:10.1093/sw/40.6.831.  

- Tolan, F. (2007). “Sucking the blood out of second wave feminism:  

Postfeminist vampirism in Margaret Atwood's The Robber 

Bride.” Gothic studies, 9(2), 45-57. 

-Tong, R. and Botts, T. F. (2018). Feminist thought: A more 

comprehensive introduction. Routledge. 

- Wyatt, J. (1998). I Want To Be You: Envy, the Lacanian Double,  



 … و یوَف بایفر تبَّت یایرؤ رمان یقیتطب یبررس                        011

And Feminist Community in Margaret Atwood's The Robber 

Bride. Tulsa Studies in Women's Literature, 17(1), 37-64. 

 
    



 

 

 


