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  چكيده
اند و در مطالعـات   هاي دوگانه را از مفاهيم بنيادين اين رويكرد دانسته ساختارگرايان تقابل

هاي دوگانه است كه معناي پنهـان آن را   تقابل ،هاي متن ادبي براين باورند كه يكي از سازه
كننـد و   دا مـي هاي متفاوتي بـروز پيـ   ها در متون مختلف به شكل دهد. اين تقابل شكل مي

ها، به معناي پنهان متن دسـت يافـت. مبنـاي     توان با تحليل نوع و شيوة به كارگيري آن مي
شخصـيت و  ـ  رويدادها و پيرنگ؛ بـ  سه سطح اصلي روايت است: الفها،  تعيين تقابل
هايي كه در پس نگـاه جنسـيتي     از تحليل تقابلنماد و نمادپردازي. ـ  پردازي؛ ج شخصيت
ي مـرتبط بـا مفـاهيم    هـا  بازي، تقابل آيد كه در رمان خاله دارد، اين نتيجه برمي متن وجود
رسـند و بـه    اي به تعادل مي ها در نقطه شوند كه دو سوي آن نحوي بازتوليد مي به جنسيتي

اي را نگـاه   جانـب ميانـه   ،هـا  در انتخاب و ترجيح بين دوسوي تقابلنويسنده تعبير ديگر، 
ه زن نازا و زن بارور، زني كه با ذهن فرهيخته خود قدرت تربيت و ؛ چنانكه درباردارد مي

دهندة نگاه جنسيتي رمـان   هايي كه نشان در اين مقاله تقابلشود.  پرورش دارد، برگزيده مي
ويـژه مطالعـات زنـان مـورد      شـناختي و بـه   تواند در مطالعات جامعه و مي بازي است خاله

  د تحليل قرار گرفته است.، استخراج شده و موراستفاده قرارگيرد
  بازي، بلقيس سليماني. ها، خاله نقد جنسيتي، تحليل تقابل :ها كليدواژه
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  بيان مسئله مقدمه و . 1
ها را يكي از  هاي دوگانه از مفاهيم اساسي در ساختارگرايي است. ساختارگرايان تقابل تقابل
ها بـه   تقسيم پديده انسان از طريقكنند و معتقدند  ترين عملكردهاي ذهن بشر تلقي مي مهم

؛ چنانكه زمان را بـه شـب/   آورد هاي جهان را به نظم درمي پيچيدگي امور متقابل و دوگانه، 
يكي از عملكردهاي بنيـادين ذهـن   « هر حال، كند؛ و به روز يا انسان را به زن/مرد تقسيم مي

هـا بـا    انسان :نويسد مي(Jonathan Culler)كالر )77: 1384(برتنس، » هاست. آدمي خلق تقابل
 ، وانـد  ها راهي نسبتاً آسان براي به نظـم درآوردن تجربيـات خـود يافتـه     به كار بستن تقابل

سبب شـده   امر همين .ترين عناصر را به نظم در آورند توانند نامتجانس هاي دوگانه مي تقابل
 Claudeز نظر اسـتراوس( ا )25: 1388(كالر، .انگاري تا اين حد فراگير شود است كه دوگانه

Levi-Straussهـاي   سـازند و كـنش   هاي دوگانه زيربناي فرهنگي جوامع را مي ) همين تقابل
ها هستند و از نظر  متون نيز ساختة اين تقابل گيرد. ها نشئت مي ها از اين تقابل فرهنگي انسان

ه روابـط تقـابلي   اي منوط ب )  معناي هر واژه در نظام نشانهFerdinand de Saussureسوسور(
شـود و   هـا در مـتن ذكـر مـي     است كه با ديگر واژگان دارد. گاهي تنها يك سويه از تقابـل 

  ها به سويه پنهان نيز دست يافت.  توان با تحليل تقابل مي
هاي دوگانه هستند كه در اختيـار سـاختار مـتن قـرار      اي از تقابل متون ساختة مجموعه

ند و اغلب سربسته و ناپيدا هسـتند، بـراي مثـال    سانر گيرند و به تثبيت آن ياري مي مي
ممكن است در استعارات متن پنهان شده باشند يا در بيشتر موارد تنها يك جزء تقابـل  

توانيم از وجود يك جزء غايـب هـم    شود و در نتيجة اين ذكر دقيق ما مي دقيقا ذكر مي
  )149: 1384آگاه شويم. (برتنس، 

؛ و بـراي مثـال   داننـد  روي روايت مي انه را باعث ايجاد و پيشهاي دوگ ساختارگرايان تقابل
اي ماننـد خوب/بـد، چپ/راسـت و     هـاي دوگانـه   مـادة اوليـة هـر روايـت تقابـل     معتقدند 

هـا بـا يكـديگر دارنـد، باعـث ايجـاد        ارتباطي كه دو سوي اين تقابلاست؛ و مرگ/زندگي 
دوگانه هستند كه به ويژگي هاي  شود. اين تقابل موقعيت جدلي و بسط و گسترش طرح مي

هـا بـدل بـه شخصـيت      ها فرديت هم بدهيم اين تقابـل  شوند و اگر به اين ويژگي تبديل مي
ناگفته پيداست كه دو سوي تقابل در ذهن انسـان داراي بـار    )150: 1393شوند.(توالن،  مي

ها را  آن هايي اهميت دهد و ارزشي است؛ يا منفي است يا مثبت. اينكه نويسنده به چه تقابل
برجسته كند؛ يا اينكه در متن خود به رابطه ارزشـي دو سـوي تقابـل كـه از سـوي جامعـه       

تواند معناي پنهان متن را در خـوانش سـاختارگرايانه بـه     پذيرفته شده، پايبند باشد يا نه مي
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هـاي يـك مـتن     دست دهد. مسئله اين تحقيق اين است كه اگر با نگاه جنسـيتي بـه تقابـل   
آيد؟ هدف غايي اين است كه  هاي آتي فراهم مي د، چه دستاوردي براي پژوهشپرداخته شو

  شناسي از نتايج تحقيقات ادبي بهره برند.   هاي جامعه محققان حوزه پژوهش
  

  جايگاه پژوهش در مطالعات پيشين . 2
انـد   هاي دوگانه به تحليـل متـون پرداختـه    پژوهشگراني كه پيش از اين با به كارگيري تقابل

انـد   اند و طي يك پرسش بنيادين قصد داشته صورت كلي در نظر داشته بهها را  وما تقابلعم
ها پرداخته است و مجموع مفـاهيم متقابـل و رابطـه     بدانند نويسنده يا شاعر به كدام دوگانه

بررسـي  «ها عبارت اسـت از:  دهد. نمونه اين پژوهش ها در متن چه ديدگاهي را نشان مي آن
هـاي   تقابـل « ؛)6- 1: 1388نيا و مـيالن،   (عبيدي؛»نه در ساختار حديقه سناييهاي دوگا تقابل

هـاي دوگانـه در شـعر     تقابل«)10- 1394:1نسب، (شريف؛ »هاي عاميانه دوگانه در در داستان
(شـريفي   ؛»بوسـه بـر روي خداونـد   « )9- 1: 1388(طالبيان و سـايرين،  ؛»احمدرضا احمدي

: 1388(حياتي، ؛»ناختي عناصر متقابل در اشعار موالناش بررسي نشانه) «10- 1: 1391ولداني، 
جنسـيتي پرداختـه   هاي دوگانة  تقابل طور مشخص به بهاين پژوهش و مانند آن. اما ) 10- 1

بازي نوشته  رمان خالهكارآيد.  تواند در تحقيقات مرتبط با شاخة مطالعات زنان به است كه مي
هـاي مختلفـي ماننـد     ليماني اسـت. نشـانه  يكي از بانوان نويسندة دوران حاضر، بلقـيس سـ  

جنسيت نويسنده، عنوان اثر، موضوع داستان و زمان تأليف باعث شد اين پرسـش در ذهـن   
هاي دهه هشتاد، مفاهيم متقابل جنسيتي چگونه  نويسندگان اين مقاله طرح شود كه در نوشته

  دهند؟  ب ميشوند و چه ديدگاه پنهاني از جامعه را بازتا در آثار ادبي تعريف مي
 

  ادبيات نظري تحقيق  .3
در مـتن وجـود   هاي دوگانة واضحي كـه   اين پژوهش در نظر دارد عالوه بر استخراج تقابل

مورد تحليل قرار روايت  ها را در سه سطح خورد، تقابل دارند و در ميان واژگان به چشم مي
سطح نخست، رويدادهاي داستان و منطق حاكم بـر چيـدمان آن اسـت كـه در علـم      دهد. 

 رويـدادها در روايـت   نشـيني  هـم شناسي با اصطالح پيرنگ نزديكـي دارد.   ادبيات و روايت
 ،اي كـه هـر رويـداد    به گونه ؛ها رابطة علي و معلولي برقرار است تصادفي نيست و ميان آن

رود. در نتيجة اين پيونـد   ز رويدادهاي پسين به شمار ميسا پيامد رويدادهاي پيشين و زمينه
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بخشـي از بـار   و بـه  بازشـناخت   اصلي و فرعـي را توان رويدادهاي  علي ميان رويدادها مي
  )196- 194: 1395(صافي پيرلوجه، . دست يافتمفهومي متن 

 اي از اوصاف است شخصيت مجموعهپردازي است؛  سطح دوم، شخصيت و شخصيت
از  هاي تازه و حتي متفاوتي  جلوهپردازي نويسنده،  هاي شخصيت ،شيوهن روايترفت با پيش و

در  ؛شوند ها به سه شكل به مخاطب معرفي مي گشايد. شخصيت معنا را در برابر خواننده مي
هاي شخصيت است و نويسنده بـا   اي براي فهم ويژگي حالت اول وضعيت اجتماعي، زمينه

خورند، شخصـيت را بـه خواننـده معرفـي      به چشم مي هايي كه در جامعه توصيف واقعيت
هـاي اجتمـاعي معرفـي     در روش دوم شخصيت را با توجه به تبعيت آن از گفتمان ؛كند مي
هاي ملموس يا مشهود  و در حالت سوم شخصيت بيش از آنكه در پيوند با واقعيت؛كنند، مي

اش فرديـت   اي روانـي هـ  در جهان بيرون از ذهن به خواننده معرفي شود، بر حسب ويژگي
يابد. در اين روش شخصيت با توجه به اعمـالي كـه از گذشـته تـا كنـون انجـام داده و        مي

هاي مدرن حاصل  شود، در واقع شخصيت احساساتي كه داشته است به مخاطب معرفي مي
  )206- 201همان، (اند. هاي تأثيرگذار گذشته جمع رويداد

عرصة در حد قابل توجهي، تن در اين سطح مسطح سوم، نماد و نمادپردازي متن است؛ 
هـا ارزش نمـادين    نمادهاي متن با بيـان اسـتعاري بـه تقابـل     هاست. تطابق تضادها و تقابل

د تـا  ندار هاي فروپوشيده در بيان استعاري داستان وامي خواننده را به كشف تقابلدهند و  مي
  )213- 207همان، (سامان دهد. هاي پراكنده در متن را حول يك تقابل كانوني  تقابلبتواند 

قابل ذكر است در واكاوي و نقد روايت، منابع مختلفي وجود دارد و به سـبب انسـجام   
درآمدي بندي ارائه شده در كتاب  بيشتر تحقيقات متأخر، در مبناي نظري اين نوشته به دسته

  ارجاع شد.    بر تحليل انتقادي گفتمان روايي
  

 خاله بازيرمان  ةدربار .4
انتشار يافته است. اين رمـان   1387بازي از آثار بلقيس سليماني است كه در سال  رمان خاله

و جنگ ايران و عراق  57نمايد كه به واسطة انقالب داستان زندگي سه زن را از نسلي باز مي
شـوند   وارد مي يك مردگذرانند. اين سه زن در ادوار مختلف به زندگي  دوران تحول را مي

دسـتخوش تغييراتـي اسـت. روابـط و     به تبعيت از تحوالت اجتماعي، و نيز كه شخصيت ا
 - مسـعود  - ؛ ناهيـد بـرد  مناسبات اين چهار شخصيت با يكديگر حوادث رمان را پـيش مـي  

  حميرا.  - سيما
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  خالصه داستان به اين شرح است: 
شود نازاست. تجويزهاي محلـي   دختري روستايي است كه از نوجواني متوجه مي ناهيد

خـاطر همـين مشـكل، خواسـتگاران      بـه  ناهيدتاييان در عالج مشكل او بي تأثير است. روس
شـود.   خواندن در رشتة ادبيات مي كند و در تهران مشغول درس روستايي خود را جواب مي

 ناهيدكند.  از او خواستگاري مي مسعودشود.  آشنا مي مسعوداو در دانشگاه با شخصي به نام 
 مسـعود كند و خانم دكتر ياسايي مشـكل زنانـة او را بـه     ار ميدر مطب يك پزشك زنان ك

ازدواج كند و مشكل زنانة او را جدي و با اهميت  ناهيدگيرد با  تصميم مي مسعودگويد.  مي
گيـرد و بـا زنـي عـامي و      داند؛ اما پس از تشكيل زندگي، تصميم به ازدواج مجدد مـي  نمي
و  سـيما هـاي   با بچـه  ناهيدشود.  دو فرزند مي كند و صاحب ازدواج مي سيماسواد به نام  بي

 حميـرا شـود.   و خودكشي او مي سيماكند و اين باعث افسردگي  خود او مهربانانه رفتار مي
است، پيدا  ناهيداو را از طريق ايميلي كه در بارة مقالة علمي  ناهيددوست دوران دانشجويي 

يابـد.   شود. اما ارتباطشان ادامه مـي  يدچار سردرگمي م حميرادرپي مواجهه با  ناهيدكند.  مي
خواهد  با فرستادن ايميل از او مي حميراكند.  را ترك مي مسعود، سيماپس از خودكشي ناهيد

بـا مسـعود    حميـرا شود. در نهايت  از ايران خارج مي ناهيدبماند اما  مسعودكه برگردد و با 
  رود. كند و با فرزندان او به گردش مي رابطه برقرار مي

  
  بازي  هاي جنسيتي در رمان خاله تحليل تقابل. 5

  بازي رمان خاله رويدادهايِسطح هاي جنسيتي در  تحليل تقابل 1.5
 ؛ســنت/تجددهــايي ماننــد دهــد تقابــل بــازي نشــان مــي بررســي رويــدادهاي رمــان خالــه

 ؛مــرد آرمــاني/مرد واقعــي )؛پــرورشنــازايي ( زايــش/ ؛ظاهر/بــاطن ؛سرزندگي/افســردگي
در روايــت بلقــيس ســليماني قابــل  مقيــد/آزادو  طبيعت/فرهنــگ ؛فرهيختــه/غير فرهيختــه

  است.		برداشت
 / نازايي اييزاي ـ
 سيما زايا است/ ناهيد نازا است  ـ
  كند  كند/ مسعود با ناهيد ازدواج مي مسعود با سيما ازدواج مي ـ

ت و در مقابـل،  در ميان رويدادهاي متن وجود دارد . ناهيـد نازاسـ   نازاييتقابل زايش/ 
زندگي مسعود و ناهيـد همـين تقابـل     بهسيما  وروددارشدن را دارد و علت  سيما توان بچه
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گيرد چون او برخالف ناهيد (ستاره) توان زاييدن دارد، امـا   است.مسعود سيما را به زني مي
 كند توان بزرگ كردن وپرورش فرزندانش را سيما كه سويه زايش اين تقابل را نمايندگي مي

ها  به اين علت كه دندان مادر شدن را كشيده و دور انداخته از پرورش بچه هم ندارد. ناهيد
گيرد.  ها را به عهده مي حميرا كه زني فرهيخته است پرورش آن ،زند. در اين ميانه سرباز مي

 كند و تلويحا اي عمودي برقرار مي تقابل زايش/ نازايي در متن با تقابل عامي/ فرهيخته رابطه
هاي ديگري برتـري داشـته باشـد؛ و     توان بر جايگزين كند كه نازايي مي اين نكته را القاء مي

ها در متن مورد مطالعه توان پرورش است. بنابراين شايد بتـوان آن را   يكي از اين جايگزين
شخصـيت  رسـد   نظـر مـي   .بهپرورش =زايش/ فرهيخته =عامي اين تقابل نوشت: به صورت

هم توانـايي زايـش در او هسـت و هـم      گيرد؛ يعني قرار ميسويه تقابل  حميرا ميان اين دو
هايي كه مطـرح كـرده، امـر     دهد نويسنده از ميان تقابل . اين ماجراها نشان ميفرهيخته است
گزينـد؛ بـه تعبيـري     گزيند و در روايت ادبي خود وجه فرهيخته زنان را برمـي  سوم را برمي

نازايي در وجود حميرا ـ كه فراتر از بـاروري فيزيكـي،     تقابل ميان باروري وتوان گفت:  مي
  .شودتوان ذهني بارآوري (يا همان پرورش) را هم دارد ـ مستحيل مي

 فرهنگ(تربيت غرايز)طبيعت /  ـ
رفتار و گفتار ناهيد بيشتر غريزي است/ رفتار و گفتار حميرا ناشـي از تربيـت و    ـ

  برخورداري از فرهنگ است
هاي طبيعت و  توان دو سوي آن را با نام روز تقابلي است كه ميمتن عرصه برويدادهاي 

گيـرد و در ايـن مـتن سـوية      قرار مي تربيت غرايز آدمينشان داد. طبيعت در مقابل  فرهنگ
تر است و مؤلف تمايل بيشتري به آن دارد.ناهيد، سيما را در زنـدگي   سنگينتربيت و فرهنگ
ها بايد  به اين سبب كه معتقد است بچه ؛زند سرباز ميها  دارد و از پذيرفتن بچه خود نگه مي

به عبارتي نگاه او با رابطة  .ها را نداشته باشد با مادر خود بزرگ شوند حتي اگر او لياقت آن
 ،دانـد  حميرا كه زنـدگي را پـوچي عظيمـي مـي     ،سوست. در مقابل طبيعي مادر و فرزند هم

تواند به همه چيز معنا دهد حتي اگـر   مهبان ميمهيار و  آميزِ معتقد است لبخند و نگاه محبت
مسـعود حـق داشـته     ،رابطة مادر و فرزند مبتني بر طبيعت نباشـد. همچنـين از نظـر ناهيـد    

دار شود؛ اما حميرا غرور ناهيـد   ازدواجي مجدد داشته باشد چون حق طبيعي اوست كه بچه
يعني او مغرورتر از اين است  داند؛ د ميرا دليل اجازه دادن او به همسرش براي ازدواج مجد

مسعود  ،كه زير سايه مردي مثل مسعود قرار گيرد و براي اينكه نقص طبيعي خود را بپوشاند
رانـد؛ يعنـي تـرجيح دو همسـري و داشـتن       را به سمت يك نقص اجتماعي و فرهنگي مي
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مسعود به  قضاوت جامعه را درباره ناهيد و راوي داستان،فرزند بر ادامة زندگيبا همسر اول. 
  اين شكل بيان مي كند: 

خدا خواسته كه تو مادر نشوي، اين نتيجه قضاوت همگانه درباره تو، حاال بشنو دربـاره  
ندارند كه ندارند، مـا كـه داريـم چـه گلـي بـه سـرمان          مسعود: مردكه هوسباز، خوب بچه

  )225اند.(همان  زده
كنـد   نـد و بـه ناهيـد توصـيه مـي     دا حميرا تجربة مادر شدن را از توان زاييدن فراتر مـي 

  ها مادر شدن را تجربه كند:  هاي مسعود را به دنيا نياورده، با آن  رغم اينكه خود بچه علي
 خوب نزاييدي كه نزاييدي، به درك، دختر اين دوتـا طفـل مـادر مـرده مـادر ميخـوان.      

  )229(همان، 
بـر خـالف    ،اسـت حميرا شـكل دهنـده آنه  كنش دهد كه رويدادهايي كه  اينها نشان مي

  .فرهنگي هستند تا طبيعي ،رويدادهاي ديگر متن
 گرايي سنتگرايي/  آرمان ـ
دهنـده انتقـاد از    هاي حميـرا نشـان   گرايي دارد/ كنش هاي ناهيد نشان آرمان كنش ـ

 ستيزي ناهيد است سنت

بسياري از رويدادهاي ايـن داسـتان اسـت.    نيز درونمايه گرايي  گرايي با واقع ل آرمانبتقا
هـا در آن بسـيار پررنـگ و     اي كه سنت در جامعهشود  انه باعث ميگراي آرمانباورهاي  شايد
كـه خـود    »دموكراسـي عـاطفي  «اش بـه   خاطر عقيده كند به ميفكر زني كننده هستند،  تعيين

بايد در كنار مردي كه ازدواج مجدد كرده، بماند و اصالً خود را  ،گرايانه است شعاري آرمان
گرايانه است كه كسي گمان كنـد   آرمان رسد، نظر مي به يش ببرد.همينطوربه سمت اين كار پ

تواند با خوبي كردن به هووي خود زندگي شيريني داشته باشد و زندگي شـيريني بـراي    مي
بينيم كـه ناهيـد بـه     هاي مختلف متن مي چنانكه در قسمت ؛همسر و هووي خودش بسازد

اي ديگر است. اين تقابل را حميرا در  به گونه يسنت شود؛ چراكه واقعيت فريبكاري متهم مي
دهـد.او در داسـتاني،    فرستد به بهترين شكل نشان مـي  هايي كه براي ناهيد مي يكي از ايميل

دهدكه قرار  مي نشاندو جاري از يك خانواده ژاپني را مقابل هم  ستيزي گرايي و سنت سنت
آورد كه دختر  ها فرزندي به دنيا مي ها به امپراطوري برسد. يكي از آن است فرزند يكي از آن

است و او به اميد اينكه در جامعه سنتي ژاپن روزي دخترها هـم بتواننـد امپراطـور شـوند،     
ه آوردن قـدر بـه بچـ    بين است آن جا كه واقع ، ازآن ديگر فرزندي به دنيا نمي آورد و ديگري
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دهد كه فرزند پسري به دنيا بيايد و امپراطوري را نجات دهد.حميرا اين داسـتان را   ادامه مي
واقعيـت جامعـه   داند؛ كسي كه نتوانسته  آورد و او را خيالباف مي مثالي براي عمل ناهيد مي

وم كينه به دل گرفته و مثل مار سمي همه را مسم، و نقص خود را بپذيرد سنتي خود را ببيند
  كرده است.

شايد دسيسه او بود كه همه جا چو انداختند كه اگر مجلـس تصـويب كنـد، چـه بسـا      
  )228بشوند. (همان  –شايد هم امپراتيس  –ها هم بتوانند امپراتور  مادينه

دونست چاره كـار زائيدنـه.    اما ايساكوي دوم مثل اين يكي خيالباف و رمانتيك نبود، مي
آمدو به ايـن   گذاشت كه پسر از كار درمي اي مي دوزرده  ايد تخمزائيدكه ش بايد اون قدر مي

  )228		داد، وچنين شد (همان كرد و امپراتوري را نجات مي وسيله قلب مردم ژآپن را شاد مي
دكتـر  دهنـد.   گريزي را نشان مي بازي، آشكار تقابل سنت و سنت رويدادهاي رمان خاله

كنـد و ناهيـد پـذيراي ازدواج بـا او      خواستگاري مـي اي كامال سنتي  زينلي از ناهيد به شيوه
 مĤبر آن روزگـار مـردي متجـدد    رود و با مسعود كه د نيست. پس از آن ناهيد به تهران مي

كند. سيما براي راحت شدن از دست هووي خـود، ناهيـد  ماننـد هـر زن      است ازدواج مي
در حالي است كـه ناهيـد   كند او را از ميدان رقابت خارج كند. اين  سنتي ديگري تالش مي

حتي با اصرار مسعود نيز حاضر نيست اين كار را انجام دهد و با نگاهي متجددانه خود را به 
دهد. سيما عامي است و مانند زنان سنتي و به همان شيوه  دموكراسي عاطفي معتقد نشان مي

  كند. امروزي و مدرن زندگي مي كند، در مقابل ناهيد زندگي مي
ستان نيز زندگي مسعود ميان دوسويه اين تقابل در نوسان و رفـت و آمـد   در اتفاقات دا

زادي طلبـي  هاي عـدالت خـواهي و آ   د است و به آرماناست. از سويي دركنار ناهيد متجد
تحـت تـأثير او بـه    پايبندي دارد و از طرفي به سمت افكار سنتي دكتر زينلي كشش دارد و 

حميرا كه سنت را پذيرفته و ميل بـه  رسد  نظر مي بهان در اين مي. افتدفكر ازدواج دوباره مي
يعني در وجود حمراست كه سنت و تجدد با هم در ؛ بازسازي آن دارد، برنده داستان است

اي اسـت كـه مـي تـوان گفـت سـنت بـدون         رويدادهاي داستان به گونهفرجامِ  آميزند.مي
؛ خورند ها نيز شكست مي ز سنتبرد و از طرفي متجددان گريزان ا بازنگري راه به جايي نمي

گريزيِ كوركورانه محكوم بـه  گراييِ متعصبانه، همچون سنتسنت توان گفت به عبارتي مي
  شكست است.
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رمـان   پـردازيِ  شخصيت و شخصيتسطح هاي جنسيتي در  تحليل تقابل 2.5
  بازي خاله

شود. از آنجا  ميهاست كه به يك نام نسبت داده  ها و كنش اي از صفت شخصيت، مجموعه
ها  سازند، دربارة عملكرد شخصيت را مي داستان رويدادها و پيرنگ ي شخصيت،ها كه كنش

هاي داستان در فرايند توصـيف شخصـيت    شود. اما بسياري از تقابل بحث مي رويدادهاذيل 
هايي را كه در رويدادها تحليل شـد، در توصـيف    و در اين رمان دوگانه قابل پيگيري است

  بينيم. ها نيز مي شخصيت
 تجرد/تĤهل  ـ
  حميرا به عنوان شخصيت مجرد/ ناهيد به عنوان شخصيت متأهل ـ

شود كه يكـي مجـرد و    هاي حميرا و ناهيد آغاز مي رمان از برخورد دو شخصيت به نام
ديگري متأهل است. اين تقابل در چند جاي متن در ميان مكالمات و سبك زندگي و رفتار 

كننـد و   ميز انتقاد مـي  آ ها از يكديگر در مكالمات خود به بياني كنايه . آنشود ها نمايان مي آن
  كند. براي مثال: اين مكالمات مخاطب را متوجه اين تقابل مي

گـذارم.   آورم و روي ميـز مـي   پالستيك سبزي خوردن و ظرف ترشي را از كيفم در مي
ام. بـا تـأثّر سـر تكـان      نـده كند،منتظر شنيدن يك متلك كوب همة حركاتم را با دقت دنبال مي

  »چه زود ننه نقلي شدي«گويد:  دهد و مي مي
  »خيلي هم زود نيست«
  )13همان، » ( توني نااميدم كني با اين حرفات نمي«

  يا در مكالمة ديگري:
اي روي  فرسـتد، لبخنـد مكارانـه    كنـد و دود را بـه صـورتم مـي     هايش را غنچه مي لب

  نشيند. هايش مي لب
  )23(همان،» عروس شدن خيلي پير شدم؟ چيه، يعني براي

از ميان اين دو سوي تقابل، متن متمايل به تأهل است اما به شخصـيت ناهيـد هـم رأي    
طور تجرّد حميرا نيز  دهد چرا كه او در اين كاراكتر داراي آرامش و شادي نيست، همين نمي

  شود: الم بيان ميمورد حمايت متن نيست چراكه در چند جاي متن تمايل او به ازدواجي س
ام  پس اگه يه مرد رويـايي مثـل ايـن آقـا مسـعود خـودت پيـدا كـردي بهـش معرفـي          

  )23كن(همان،
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 امروز هويت جنسي گذشته/هويت جنسي  ـ
شخصيت ناهيد در گذشته و قبل از ورود به دانشگاه/شخصـيت ناهيـد در زمـان     ـ

 روايت داستان
كر/ شخصيت مسعود شخصيت مسعود در گذشته به عنوان مردي مبارز و روشنف ـ

 هاي روزمره در زمان روايت داستان به عنوان انساني با دغدغه
ناهيد به عنوان شخصيتي گريزان از گذشته/ حميرا به عنـوان شخصـيتي پـذيراي     ـ

  گذشته
يـك تقابـل بنيـادين در مـتن اسـت و نـه تنهـا در ميـان          پرداختن به گذشته و امـروز، 

خـورد. شخصـيت    در وجود يك شخصيت هم به چشـم مـي   ؛ بلكههاي مختلف شخصيت
و يكـي از   گيـرد  قـرار مـي   در تقابل ناهيد در گذشته با شخصيت او در زمان روايت داستان

. ناهيد استتغيير نام شخصيت ناهيد هنگام ازدواج و توسط همسرش مسعود، نمودهاي آن،
شود و اين با  وصف مي پيشه و دلفريب كند و دختري عاشق در روستا زندگي مي هدر گذشت

خنياگر و افسونگر فلك و الهة زيبايي و باروري است تناسب دارد. او در نام او كه به معناي 
همچنـين   گذشته عاشق شخصي به نام غالم بوده و با او ماجرايي عاشقانه را گذرانده است.

  كند. در مقابل دكتر زينلي نيز دختري ساحر جلوه مي
سال ديگه، هيچ كس پشـت سـرم راه نيفتـاد، كتـاب و دفتـر ازم      بعد از تو يعني اين دو 

هاي صـحرايي الي   قرض نگرفت و كسي گوشه و كنار دفترم شعر و دوبيتي ننوشت و گل
  )53(همان،. هاشون نذاشت ورق

ي يافته است و او گذشته خود را در آن شخصيت دلفريب ناهيد در حميرا تجلّو امروز 
شـود كـه وقتـي حميـرا از تغييـر       تقابل طوري بـر او آشـكار مـي   بيند. اين  وجود حميرا مي

س گويد اين تغيير در تغيير نام وي هويدا گشته است، احسا زند و مي شخصيت او حرف مي
  كند: دلخوري مي

كنم حميرا  كنم فكر مي دانم چرا احساس دلخوري مي نوشيم، نمي چاي را در سكوت مي
است در مركز سيبل ننشسته اما خارج از سـيبل   تيري به سيبل وجودم پرتاب كرده، درست

  )20پذير باش(همان، زنم، انعطاف هم نيست. به خودم نهيب مي
وجـود دارد. او در گذشـته و در دوران    نيـز تقابل گذشته با امروز در شخصيت مسعود 

بـراي مثـال    .دوشـ  خواه، عدالت طلب و مبـارز وصـف مـي    اش با عبارات آزادي دانشجويي
توصيفي كه  د.اي كه مسعود در خواستگاري از ناهيد براي او فرستاد اشاره كر نامهتوان به  مي
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دهد و تفاوت آن با توصـيفي   مسعود از شخصيت خود هنگام خواستگاري از ناهيد ارائه مي
  شود، گوياي اين تقابل است: كه پس از ازدواج از او به نمايش گذاشته مي

وع خوب براي طرح مسئله ازدواج اسـت  جستجوي نيمه ديگر براي مرد و زن يك شر
جامعـه انسـاني و   مبارزه براي تحقـق يـك   ام و به  دانم چرا زود از سر قضيه گذشته اما نمي

ام  الزم و ضروري دانسته مبارزام. داشتن يك همسفر و همراه را براي يك مرد  آل رسيده ايده
  )148ام(همان ام كه همه عمر دنبالش بوده و او را همراهي ناميده

به اين سبب كه آنها مسعود را از ،گيردد ميهنگامي كه مسعود تصميم به ازدواج مجداما 
  گيرد: از جانب آنها مورد شماتت قرار مي ،شناختند و چنين انتظاري از او ندارند گذشته مي

گويـد شـما    گـذارد و مـي   هاي چاي سرد شـده را تـوي سـيني مـي     فاطمه خانم فنجان
لـرزونين، خـوب شـد     منظورش دكتر مصدق است) رو توي گور مي(هاي پيرمرد  استخوان

  )206همان، (دكتر (منظورش دكتر شريعتي است) مرد و اين روزها رو نديد.
 ظاهر/باطن ـ
ناهيد به عنوان زني بي توجه به ظاهر زنانه در مواجهه با ديگران/ ناهيد به عنـوان   ـ

 زني متوجه ظاهر زنانه در خلوت
به ظاهر بي توجه است/ سيما به عنوان زني كه همة توجه ناهيد به عنوان زني كه  ـ

  او به ظاهر است
؛ و گـاه  خورد تقابل ميان ظاهر و باطن اسـت  تقابل مهم ديگري كه در متن به چشم مي

شـود و   از ناهيد ارائه مي ها گويي درتك . توصيفاتي كهكند شخصيتي دوپاره را نيز ترسيم مي
 .انـد  متفـاوت شود باهم  از ناهيد ساخته مي گفتگوهاو در تصاويري كه در ارتباط با ديگران 

ظاهر زنانة خود توجـه دارد و بـه آن اهميـت     ناهيد در گفتگو با خودش انساني است كه به
دهد اما در ارتباط با حميرا و مسعود و حتي همكارش خانم صـدقياني، سـعي در انكـار     مي

اش  آمــدن حميــرا بــه خانــه هنگــامي كــه ناهيــد منتظــرايــن موضــوع دارد. بــراي مثــال 
  نويسد: مي  است

هاي او عمل  كنم به توصيه كنم، سعي مي كشم و آرايش ماليمي مي موهايم را سشوار مي
ام  توانم از پس كشيدن مداد روي پلـك بـااليي   كنم و آرايش دهه شصتي نكنم، اما نمي

هاي پـايين را   ها زير پلك گذرم و به شيوة همان سال بربيايم، از خير آرايش امروزي مي
شوم كـل   ميآورم كه ناچار  اي را آن قدر كج و كوله در مي كشم، خط لب قهوه مداد مي

  )15رژلبم را پاك كنم.(همان، 
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  خوانيم: مي - كند كه مسعود آن را از زبان ناهيد نقل مي- اما در مكالمة مسعود با ناهيد 
  موهات قشنگ شده.

  موهام؟
  مگه كوتاهشون نكردي؟ هآر

  ها! شه ه چيزيت ميمسعود، ي
  يعني كوتاهشون نكردي؟

  )40همان، »(من تقريبا دو ماهه سلموني نرفتم.
اي  بلكه از شـيوه  ؛دهد كه موهايش را كوتاه نكرده ناهيد به صورت عادي هم پاسخ نمي

ها.  شه گويد: مسعود يه چيزيت مي زند. او مي كند كه انكار در آن موج مي از بيان استفاده مي
ه در نقل قولي كـه از مسـعود آورده شـد پيداسـت ناهيـد كـامال در تقابـل بـا         طور ك همان

سواد است  كه براي او انتخاب شده است زني بي ناميشخصيت سيماست. سيما متناسب با 
اوسـت. در هـيچ    هاي مهم زنـدگي  كه توجه به ظاهر و خودآرايي براي شوهرش از دغدغه

ــ   ــر وصــف نم ــن ســطح فرات چنانكــه مســعود او را  شــود؛ يكجــاي داســتان ســيما از اي
  كند: مي		توصيف

كنـد و كـامال    خواهد سلماني برود از يك هفته قبل پول درخواست مـي  سيما وقتي مي
دهد كه پول درخواستي را براي كوتاه كردن مو، بند و ابرو، رنگ و چيزهاي  توضيح مي
خواهد كه حتما من بايد قيمت تمام شدة هر كدام را بدانم. و البته متوقع است  ديگر مي

م فورا تغييرات ايجاد شده در چهره، مو و ديگر چيزهـا را  گرد كه وقتي از سر كار برمي
  ) 41(همان، ببينم. 

كنـد؛ يعنـي    رسد متن ميان دوسوي اين تقابل نيز ديدگاهي ميانه را حمايت مي نظر مي به
كرده است و هم به ظاهر زنانة خـود توجـه زيـادي دارد در پايـان      حميرايي كه هم تحصيل

  ماندگار است.
 سرزندگي/افسردگي ـ
 حميرا به عنوان زني سرزنده/ سيما به عنوان زني افسرده ـ
  حميرا به عنوان زني سرزنده/ ناهيد به عنوان زني افسرده ـ
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هاي رمان وجود دارد، تقابل ميان سرزندگي و افسردگي  تقابل ديگري كه ميان شخصيت
كند و در متن به وضوح به  است. سيما شخصيتي است كه داروي ضدافسردگي مصرف مي

  شود: ردگي او اشاره ميافس
افتـه اگـه    خوره كه شب مثل سنگ مـي  مهيار مريضه ، بايد بروم، سيما اون قدر دارو مي

  )33تبش باال بره اون ... (همان ،
سـت كـه دربـاره     شود درست در تقابل صفاتي توصيفاتي كه از شخصيت سيما ارائه مي

  شود. طناز و زيبا معرفي ميحميرا استفاده مي شود حميرا در متن با صفاتي مثل شاد، 
شـوم و بـه طـرف اتـاق      خندد، آنقدر بلند كه ناخودآگاه از روي مبل بلند مـي  قاه قاه مي

  )10روم، انگار نگرانم مسعود بيدار شود. (همان،  خواب مي
  يا در جاي ديگر ناهيد حميرا را چنين وصف مي كند:

ز و زيبـا بتوانـد همسـر مناسـبي     كنم،شايداين زن طنا به ياد آقا محمود مي افتم ،فكر مي
  )23براي آقا محمود افسرده و غمگين باشد (همان،

حميرا شخصيت كامالٌ سرزنده و شوخي دارد در اين تقابل نماينـده تمـام عيـار سـوية     
گيرند. افسردگي ناهيـد را   سرزندگي است و در آن سوي تقابل، هم ناهيد هم سيما قرار مي

  شود، دانست . جاي متن به او نسبت داده مي ران كه در جايتوان از صفاتي مانند نگ نيز مي
  )11تمام مدت نگران نگاه كنجكاو نگهبان و همكاران اداري هستم (همان،

  )10انگار نگرانم مسعود بيدار شود  (همان،

  مسعود نيز اضطراب و نگراني او را با توصيفاتي به خواننده نشان مي دهد:
هـا هـم كـه     زند نه آنقدر هايش اضطراب موج مي چشم گيرد ، حاال در هايم را مي دست
  )43كنم مفرغي نيست (همان، فكر مي
 دت/تجدسنّ ـ
مسعود به عنوان شخصيتي سنتي در امور مربوط بـه ازدواج/ مسـعود بـه عنـوان      ـ

 خواه مردي متجدد و آزادي
 سيما به عنوان شخصيتي سنتي/ ناهيد به عنوان شخصيتي متجدد ـ
نتي در رابطه با سيما/ مسعود به عنوان مردي متجدد در مسعود به عنوان مردي س ـ

  رابطه با ناهيد
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تقابـل   ،گذارد آن را به نمايش مي ها توصيف شخصيتهاي محوري ديگري كه  از تقابل
جامعة سنتي را با خود بـه همـراه دارنـد و از طرفـي بـا      باورهاي ها  سنت/ تجدد است. آن

گيرنـد و   برخورد با اين دوگانگي راهي را پيش ميد روبرو هستند و هر يك در مظاهر تجد
مسعود شخصيتي است كه اين تقابل در وجـود او بـه    .گزينند اي را براي زندگي برمي شيوه

شود و از  جو توصيف مي خواه و روشننفكرو عدالت شود. او از طرفي آزادي وضوح ديده مي
ه شكلي سنتي تصـميم بـه ازدواج   طرفي، در ازدواج با ناهيد كه امكان داشتن فرزند ندارد ب

انـد، خوشـحال    اي پيدا كرده اش براي او همسر تازه گيرد و از اينكه خانواده سنتي مجدد مي
 هـاي  شخصـيت كند كه يادآور لحني است كـه از   است و اين شادي را با لفظي توصيف مي

  سنتي دهة پنجاه سراغ داريم.
جا كـه بـه نظـرم     خندم و ته دلم آن ه؟ ميش اند ، باورت مي گويم: برايم زن پيدا كرده مي

  )205شود. (همان  خوشانم مي انتهاي جهان است، خوش
شـود. درجوامـع    مـي   د ميان شخصيت ناهيد و سيما نيز به وضوح ديدهت/تجدتقابل سنّ

كنند، به لحاظ مالي به همسر  دار هستند و به امور منزل رسيدگي مي ها معموال خانه سنتي زن
كنند. در اين داستان سـيما نماينـده    شان را صرف تربيت فرزندان مي ند و وقتا خود وابسته

به همسر خود وابسته است و مانند  تي است. او خانه دار است و به لحاظ مالي كامالًزن سنّ
زن «آرايد.درچند جاي رمان از سيما با عنوان  تي خود را براي همسرش ميهاي سنّ ديگر زن

اين تقابل  ،كند ود كه پيوسته سيما و ناهيد را با يكديگر مقايسه ميشود و مسع ياد مي» عامي
  ها با عبارات زير نشان مي دهد: را در ميان آن
هاسـت دنبـال يـك تركيـب      تگويد: من به دموكراسي عاطفي اعتقاد دارم، مد ستاره مي

گردم. ديشـب بـه تركيـب حسـادت توتـاليتر فكـر        براي وصف حالت و باورهاي سيما مي
كردم. اگر ستاره يك دموكرات تمام عيار در مبارزات عاطفي است، سـيما يـك توتـاليتر     مي
وچيلي و عامي در بـروز    كنم اين توتاليتر بدخو چرب ها فكر مي عيار است. بعضي وقت تمام

  )37احساساتش صداقت بيشتري از ستاره دارد.(همان،
ـ  سيما به لحاظ مالي به همسرش وابسته است و اين تفكر سنّ ف اسـت  تي كه مـرد موظّ

  در وجود او نهادينه شده است. ،اش را تأمين كند مخارج زندگي
دانم باز هم  دانم ليست را از قبل تهيه كرده و مي شود، مي اش وارد اتاق مي با ليست آماده

شـود و بـه    اندازم، از نوار بهداشتي شروع مي خرج روي دستم گذاشته. به ليست نگاهي مي
  )35(همان، شود شلغم ختم مي
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اند و از لحاظ مالي نيـز مسـتقل از    د معموال شاغل و تحصيل كردهزنان متجد ،در مقابل
همسرانشان هستند و در اين روايت، ناهيد نماينده اين زنان است كه توصـيفاتي كـه از وي   

شود با هر چه در رابطه با سيما گفته شـد، در تقابـل اسـت. ناهيـد زنـي شـاغل و        ارائه مي
رده است. او بر خالف سيما نه تنها وابسته نيست بلكه در بسياري مـوارد حـامي   تحصيل ك

  شود:  مالي همسرش هم هست. از زبان مسعود روايت مي
ام ، بدون  ها او داده و من گرفته دانم قضيه پول را چگونه مطرح كنم . همه اين سال نمي

  )42اين كه تقاضايي در ميان باشد(همان ،
دهـد، ناهيـد خـود ايـن كـار را       سرش خريد خانـه را انجـام مـي   برخالف سيما كه هم

  دهد.  مي  انجام
  .فرنگي هم نداري تو كه گوجه

  )18رم تره بار  (همان، اي يك بار مي فردا روز خريدم بود . هفته
و باز در روايت مسعود كه خود ميان اين دوشخصيت متجدد و سنتي سرگردان است و 

شود، تقابل ميان شخصيت ناهيد و سيما  ديگر كشيده مي گاهي به اينجانب و گاهي به سوي
  :شود به نمايش گذاشته مي

گور شده است، بي نقص و  و اي دور گم دانم چرا تو مثل چيز عزيزي كه در گذشته نمي
تحمـل هـيچ   «گفته بـودي:  » آد از النگو خوشم نمي«كردي، گفته بودي:  كامل جلوه مي

 .»فقط يك حلقه، به عالمت پيوند يا شايد بندگي: «گفته بودي»اي رو ندارم ء اضافه شي
خواهد. قيمتش خيلي زيـاد اسـت. خواهرهـايش     سيما سرويس طالي جواهرنشان مي

كنند، طال سرمايه اسـت، مـال خـود مـرد      اند. مدام استدالل مي برايش النگو هم برداشته
  )307(همان، .است

زندگي مشترك با دو همسـرش  مسعود كه تقابل سنت/ تجدد را در درون خود دارد،در 
نيز درميان دو سـر ايـن تقابـل سـرگردان اسـت و بـا عبـاراتي متقابـل احسـاس خـود را           

  كند. مي  وصف
راسـت  . »آقا مسعود شك نداشته باشيد، اين زن شما هم ديوانه اسـت «گويد:  حميرا مي

مي گويد يكي از اين طرف بام افتاده، يكي از طـرف ديگـر، يكـي شـر مطلـق اسـت،       
شوم،  كشيده مي» اين«ي خير مطلق و من ايستاده در اين ميانه، يك لحظه به جانب ديگر

كنم، بـا آن يكـي شـرورانه     با اين يكي خيرخواهانه رفتار مي» آن«لحظه ديگر به جانب 
  )65(همان ،
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كند و نه سـيما   نه ناهيد را تاييد مي ،صداي ايدئولوژي غالب متن استگويي حميرا كه 
هايي را در خود دارد و در نهايت اوست كه پيـروز ايـن    ها ويژگي ك از آنرا. حميرا از هري

شخصيت دكتر زينلي نماينده كامل مرد سنتي است و در متن در تقابل با ناهيد . ميدان است
طوركه مسعود در ميان ناهيد و سيما سرگردان است، در جايي از متن نيز  گيرد. همان قرار مي

شود. دكتر زينلي مردي است كـامال   و آمد توصيف مي   د در رفتدر ميان دكتر زينلي و ناهي
  .ييد خانواده نياز داردأسنتي، او براي ازدواج و انتخاب همسر به نظر و ت

 طبيعت/ فرهنگ  ـ
ــوان شخصــيتي    ـ ــه عن ــرا ب ــوان شخصــيتي متوجــه طبيعــت/ حمي ــه عن ــد ب ناهي

  فرهنگ		متوجه
ميـان دو   ،هـاي مـتن اسـت    تـرين تقابـل   يكي از بنيادي رويارويي طبيعت و فرهنگ كه
دهد و بـه خواننـده    ها را تشكيل مي شود و شخصيت آن شخصيت ناهيد و حميرا نمايان مي

هـا از خـود و    ه هر يـك از آن آورد ك دست بهتوان از توصيفاتي  شناساند. اين تقابل را مي مي
انسـاني اسـت، هـر جـاي      علـوم محقـق  ، . با وجود اينكه ناهيدكنند بيان ميديگري در متن 
كنـد؛   خواهد خود را به چيزي تشبيه كند، آن را از عناصر طبيعت انتخاب مـي  داستان كه مي

مانند بلدرچين، قاطر و مانند آن. اين در حالي است كه حميرا براي توصيف خود و ناهيد از 
رفتارهاي انسان بـا   برد و به بياني ديگر حميرا در پي تطبيق هاي اساطيري بهره مي شخصيت

هـاي   الگويي است و در مكالمـات و توصـيفات خـود از ريشـه     هاي اساطيري و كهن ريشه
كند. او بر اين  الگويي براي توصيف حاالت خود و ناهيد و سيما استفاده مي اساطيري و كهن

بـراي   شود. ها مدام در طول تاريخ بازتوليد مي آدم ها و شخصيت عقيده است كه رفتار، ايده
بزرگتـرين  و در شـمار  از زنان اساطيري يونان باستان كه  كند مثال ناهيد را به مدئا تشبيه مي

  است.ساحران جهان باستان 
گم، تو يك مدئاي جديد و مدرن و روشنفكر هستي خب اين مدئا كي هست؟ زيره  مي

، حسود و كينـه  پيشه ايشان مثل جنابعالي يك بانوي قاتل، ماجراجو، عاشق .برم به كرمان مي
  )23(همان ، .شتري بود

  كند: ناهيد خود را در نازايي به قاطر مانند مي ،در مقابل
وقتي خبر مرگ ولدالزناي چموش را شنيدم مثل يك خواهرمرده گريه كـردم آن وقـت   

  )199( همان ،. دانستم مثل قاطر نازا هستم سال دوم دانشكده بودم و مي
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- را كنشي ارادي مي» عاشق شدن«. اودهد  عت نسبت مياش را  به طبي ناهيد نقص زنانه
را مجالي » چسبيدن به درس«توان هاي توليد مثل است. با چنين تعريفي مي پندارد كه از راه

ي اندوهي پنداشت كه از ناباروري فيزيولوژيكي به عنوان يـك  براي فراموش كردن عامدانه
 خورد. جور نقص مادرزادي آب مي

آور است تو  كند كه خجالت ريز مالمتم مي كند. يك دايي شماتتم ميآن وقت است كه ص
هي عاشق بشوي؟ يادت رفته كي و چي هسـتي؟ تـو بـراي عاشـق شـدن بـه دنيـا        اخو مي

هايت،  هايت، به رمان ات، به ترجمه اي. بهتر است بچسبي به درست، به زبان انگليسي نيامده
  )85درست را ادامه بدهي شايد كسي بشوي (همان، 

  كند:  در مقابل حميرا خود را خدمتگزار فرهنگ معرفي مي
  قايمش نكن، ما اينقدرها هم نامرد نيستيم كه شوهر دوستمون رو تور بزنيم. :گويد مي
  گويم: مگه هنوز هم دست به تور زدنت خوبه؟ مي
گويد: اگر خوب بود كه حاال مثل بيـوة مائوتسـه تونـگ خـدمتگزار فرهنـگ نبـودم        مي

  )12(همان، 
  
  بازي خاله رمان نمادپردازيِ و نماد در جنسيتي هاي تقابل تحليل - ج

ها و بيان استعاري نويسنده بـه نمـايش گذاشـته     هاي متن با نمادپردازي بسياري از تقابل
هـا تحليـل شـد، در     پـردازي  كه در سطح رويدادها و شخصيت ها شود و برخي از تقابل مي

  آيد: هاي آن در پي مي سطح نماد و نماد پردازي هم نمود دارند كه نمونه
  د ت و تجدسنّ ـ

 ،متندر گذارند.  را به خوبي به نمايش ميسنت و تجدد هاي متن تقابل  نمادها و استعاره
براي مثال عطـر   شده است؛بيان » مظهر«اژه ماد و با وعنوان ن صراحت بهبعضي از عناصر به 

دردي بوده و اكنون از  ريشگي و بي زدگي، بي روزگاري مظهر مصرف ،نسكافه در خانه ناهيد
  آيد.  اسباب عيش خانه ناهيد به حساب مي

كنـد. پاهـايم را روي ميـز     عطر نسكافه رخوت خوشايندي در روح و جسمم ايجاد مي
دهم وقتي اولين بار با نسكافه پذيرايي شدم حس  بل تكيه ميگذارم و سرم را به پشتي م مي

اش پيدا كردم. انگار اين نوشيدني درست همان جهشي بود كه  عجيبي نسبت به او و زندگي
كـردم سـتاره    يكباره آدمي را از اين سوي مرز به آن سوي مرز پرتاب مي كند، احساس مي

ا قبـل برايمـان مظهـر بـي ريشـگي،      اي كـه سـاله   بـورژوازي شـده، طبقـه    خرده ةوارد طبق
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دردي بود. به رغم اين حس نه تنها از اين نوشيدني بدم نيامـد كـه از آن    زدگي و بي مصرف
  ) 41آمد (همان ، به بعد جزئي از اسباب عيش اين بهشت كوچك به حساب مي

كند و خانه ناهيـد را   مسعود خانة سيما را كه زني عامي و سنتي است به جهنم مانند مي
ها ناپايـدار تصـوير    داند؛ اما خانه ناهيد نيز به سبب غلبة تنهايي و دوري از سنت هشت ميب

  توان در آن دوام آورد.  شود؛ مثل رؤيايي زودگذر كه نمي مي
توان نماد كامل مرد سنتي دانست. سنت است كه زنـان را در كنـار    دكتر زينلي را نيز مي

چراكه در روزگار مدرن هـيچ زنـي ايـن     ؛دارد مي نگه ،آورند مرداني كه بر سر آنها هوو مي
هـايي كـه    در مـتن جملـه   .تابد و اين مربوط به گذشته جوامع سنتي اسـت  مسئله را بر نمي

  اند از زبان دكتر زينلي روايت مي شوند. گوياي اين مطلب
گفته بود در منطقه گوران هيچ زن عقيمي نيست كه به واسطه داشتن هوو از شـوهرش  

  ) 185(همان ،» ناهيد هم از تو جدا نمي شود مطمئن باش «اشد. گفته بود: جدا شده ب
جامعه ايران را نيز اين دكتر زينلي است كه بهتر مي شناسد چراكه راه گذر از سـنت بـه   

روند. وقتي تقريبا يك سال بعد بـه   تجدد راه درازي است و سنت ها به اين آساني كنار نمي
ماند و تاب آورد، فهميدم دكتر بهتر از من جامعـه ايـران را    خواستگاري سيما رفتم و ستاره

  )185شناسد  (همان ، مي
متن دكتر زينلي را نماد سنت دهد  نشان ميتواند قرائني باشد كه  مي ،همة آنچه گفته شد

چراكه خود او نيز همسر دوم اختيار كرده و اين را ناهيد در سفر آخر خود به  است؛ دانسته
   فهمد. گوران مي

سيما و پدر مسعود نيز در متن نمادهاي ديگري براي سـنت هسـتند و مسـعود هنگـام     
  مرگ پدرش دهان باز او را به تونلي سياه مانند مي كند كه تا انتهاي جهان ادامه دارد.

گيـريم هنـوز    ساعت شش و نيم پدر تمام كرده است. وقتي ساعت هفت دستش را مي
دهانش مثل يك تونل سياه تا انتهاي جهان ادامـه   گرم است. چشم راستش نيمه باز است و

  )133دارد. (همان،
كه  در اين قسمت به كار رفته يادآور ازدواج مجدد مسـعود اسـت   » انتهاي جهان«تعبير 

  آيد: كه البته آن نيز كاري سنتي به حساب مي
خندم و ته دلم آنجـا كـه بـه نظـرم      مي» برايم زن پيدا كرده اند باورت ميشه؟«گويم:  مي

  ) 205(همان،» خوشانم مي شود است، خوشانتهاي جهان
  افتد. از طرفي مرگ پدر نيز مانند سيما پس از هفده روز در بيمارستان ماندن اتفاق مي
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ام تلفنـي موضـوع را بـه منصـور مـي       اين هفده روز منتظر اين لحظـه بـوده   ةانگار هم
تركد و درست مثل يك پـدرمرده زار   گويم.منصور برخالف انتظارم پشت تلفن بغضش مي

  ) 133زار گريه مي كند.(همان ، 
ها تقويـت   اين قرائن سبب مي شود فهم اين بيان استعاري براي به تصوير كشيدن سنت

اما تـا انتهـاي جهـان ادامـه دارد و      ؛درست است به ظاهر مرده و نابود شدهشود؛ سنتي كه 
انتهاي جهان درست همانجاست كه سنتي برپاية مردساالري حاكم است؛ جايي كـه مـردي   

  سنتي از عمل به قوانين آنجا، احساس لذت كند. 
  مرد آرماني/مرد واقعي  ـ

دهـد. در رمـان خالـه     عي را نشان مينيز تقابل ميان مرد آرماني و مرد واق ها نمادپردازي
كند در جاي جاي متن با بيان اسـتعاري در نظـر    بازي، غالم كه مرد آرماني را نمايندگي مي

داند و معتقـد اسـت    شود. راوي در جايي از متن او را با پرچم يكي مي خواننده برجسته مي
بيانگر نماد و نشـانه  كه غالم به پرچم تبديل شده است. ناگفته پيداست كه لفظ پرچم خود 

  آيد: است و يكي دانستن يك انسان با آن، بياني استعاري به شمار مي
هـا   خورد، راستش خيلي وقـت  غالم كنار پرچمش ايستاده بود و مثل پرچمش تكان مي

  )56ده. (همان،  بينم كه جاي پرچم خود غالم ايستاده و باد تكونش مي مي
  يا نمونة زير:

شه يه آدمي هم اينجا باشه هم اونجا و چطور ميشه  كن، چطور ميببين ميگم كلكي باور 
خـوردي، رنگـات مشـخص     هم يه پرچم سه رنگ باشه هم يه آدم. چه قشنگ تكـون مـي  

دونستي يـه روز بـه پـرچم تبـديل      زنه، ببينم غالم تو مي نيستن، حتي االن كه داره سپيد مي
هات وجود داشـت   يميشه تو نقاشدونستي وگرنه چرا تنها چيزي كه ه ميشي؟ به نظرم مي

خـورد يـه  پـرچم سـه رنـگ       و يه جورايي زنده بود، و هميشه تو نسيم ماليم تكـون مـي  
  )61همان،»(بود

توان دريافت كه غالم نمـاد مـرد آرمـاني     مي ،هايي كه از متن آورده شد با توجه به مثال
الي كه مرده است و از اما در ح .است كه از آن تنها تعريف و تصوري مبهم باقي مانده است

او به جز پرچمي باقي نمانده؛ با همان تصوري كه از او در اذهان مانده اسـت بـه قبرسـتان    
  حال و هوا و هويتي بخشيده است. 
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راستي تا يادم نرفته بگم، اگه تو زندگيت به كسي خير نرسوندي، مرگت يـه جـورايي    
اب آلومنيومي و اون پرچم سه رنگ خوام چي بگم، به نظرم اون ق دوني مي خير رسونه، مي

  )59سر قبرت يه جوري رنگ و رويي به پايين دست قبرستون داده.(همان، 
گيرد وحتي پس از مرگ هـم در ذهـن ناهيـد     غالم در مقابل شخصيت مسعود قرار مي

ست كه ناهيد قصـد جـدايي از مسـعود را دارد. بـه طـور كلـي       ا باقي مانده و اين در حالي
عنوان مرد واقعي از تمامي اعمال  و رفتار او پيداست. براي مثال مسعود  تشخيص مسعود به

خواهـد   كنـد؛ گـويي مـتن مـي     و از او خواستگاري ميبيند  مي بار ناهيد را سر قبر غالم اول
رؤياي دست نيافتني رسيدن به مرد آرماني را در ازدواج با مسعود نشان دهد كه ايـن خـود   

  تقابلي آشكار است.
نگامي كه ناهيد قصد جـدايي از مسـعود را دارد و در حـال رفـتن و فاصـله      از طرفي ه

اي كه مرده اسـت و او را پسـر    گرفتن از او بعد از مرگ سيماست، براي جوان شانزده ساله
همـان غـالم   كند كه اين پسر  كند و پس از آن در متن بيان مي گريه مي ،كند خود معرفي مي

اي اسـت كـه ناهيـد    سالهروح غالم، همچون پسر شانزده ي ناهيد بهسالهعشق شانزدهاست.
  توانست او را از غالم بار گرفته باشد.مي

  زن/ مرد  ـ
دهند براي مثال هنگامي كه سـخن   در چندجاي داستان نمادها اين تقابل را نيز نشان مي

بـرد.   هاي جهتي براي باال و برتر بودن مرد بهره مـي  از مرد آرماني است نويسنده از استعاره
يابد كه ناهيد در پايين درخت گردو ايستاده و غالم بـاالي   اين در جايي از داستان نمود مي

  آن است.
گفتي ورداشتي و من از پـايين درخـت گـردو روي زمـين      تو از باالي درخت گردو مي

  )55گفتم ورداشتم.(همان،  مي
م با فريب و هـم  رود، هم خود غال يك بار هم كه ناهيد به جاي غالم از درخت باال مي

  كشانند: مادر غالم با سليتگي او را پايين مي
خواي باليي سـر   كني؟ دختر كه از درخت باال نميره، مي عورت خدانشناس چه كار مي

  )55خودت بياري؟(همان، 
آورد و قبـر او را در   جـان را بـه يـاد مـي     بالفاصله پس از يادآوري اين خاطره راوي ماه

هاي تقابل را  خواست جاي سويه توان نماد زني دانست كه مي ان را ميج بيند. ماه قبرستان مي
جان  عوض كند اما جامعه سنتي اين اجازه را به او نداد و با عذاب حرف مردم كشته شد. ماه
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رفته است و سرانجام به خاطر نداشتن توان مردي شوهرش،  هميشه از درخت گردو باال مي
كننـد كـه    شود اما شوهرش و مردم كاري مي و باردار مي كند با مرد ديگري رابطه برقرار مي

اش را سقط كند. در حالي كه حتي در روزگار كنوني هم اين حـق   النسا برود و بچهنزد خير
  براي مردي كه همسرش نازاست محفوظ است.

گيـرد كـه در آن    باال تصوير شدن مرد آرماني در برابر زن، در تقابل با تصاويري قرار مي
است كـه   شود. اين درست زماني است كه باالتر ايستاده و مرد در پايين تصوير مياغلب زن 

د كرده است و نگران از دست دادن ناهيد است:مسعود ازدواج مجد  
گويد  و در ادامه مي» كردم گذاشتم و گريه مي ات مي اگر خونه بوديم سرم رو روي شونه

گـويي: بـس كـن     كشي . مي موهايم ميايستي و دستت را روي  شوي و كنارم مي بلند مي« 
  )209مرد! اتفاقي نيفتاده.(همان، 

شـود، در ايـن تصـاوير زن بـاال و مـرد در پـايين قـرار         ها ديده مي كه در اين مثال چنان
دهنده تقابل زن و مرد است كه تقابل مـرد آرمـاني و    هاي جهتي نشان استعاره  اند. اين گرفته

  دهد. مرد واقعي را نشان مي
  /نازاييزايش ـ

كند. زايش به بياني استعاري خـود   مي تصويرتقابل ميان زايش و نازايي را  نمادهاي متن
گاوي به اسم بانو كه يك فصل از رمان به زاييـدن او و   ؛كند را در هيبت يك گاو نمايان مي

يابد. در عبارتي از متن  اش اختصاص مي جنب و جوش اهل خانه براي به دنيا آمدن گوساله
  است كه:آمده 

ها همان اول سقط كرده و قرار است براي انجام عمـل زناشـويي مجـدد بـه      يكي از آن
  ) 83گاوداري مبدأ كه در شهر سيرجان است برگردانده شود(همان، 

توان دريافت كه نسـبت دادن اعمـال انسـاني     هاي مفهومي مي با توجه به معناي استعاره
تواند برهاني بر نمـادين بـودن آن باشـد. در     ميمانند سقط جنين و يا عمل زناشويي به گاو 

مقابل قاطري است كه نام آن در داستان به عنـوان نمـادي بـراي نـازايي و نابـاروري آورده      
كنـد و   شود. و همينطور كه  ناهيد وضع حمل خواهرش رقيه را به زاييدن گاو مانند مـي  مي

  داند: در مقابل نازايي خود را به قاطر شبيه مي
هـاي دور در جـايي    ام ولي حتم دارم آن را در سـال  اين گاو را كجا و كي ديده دانم نمي

آمـد، آن   زاييد مدام همين تصوير در ذهـنم مـي   آيد وقتي آبجي رقيه هم مي ام. يادم مي ديده
پيچيـدم و از   هاي خفة رقيه به خـود مـي   ها و ناله سالها پشت در همين انباري همراه با جيغ
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ميرم آبجي رقيـه   . به هر جملة دارم ميمرا به سرنوشت او دچار نكندخواستم هرگز  خدا مي
  )79شدم(همان،  مردم و زنده مي من مي

گيـرد، در مـتن قـاطر را بـا نـام       استعاره گاو در تقابل با استعاره قاطر از نازايي قرار مـي 
ر هاست، براي قـاط  خوانند و به كار بردن اين عبارت كه خاص انسان ولدالزناي چموش مي

  شود:  برداشت نمادين و استعاري از آن تقويت مي
وقتي خبر مرگ ولدالزناي چموش را شنيدم مثل يك خواهرمرده گريه كـردم آن وقـت   

  )199دانستم مثل قاطر نازا هستم( همان ، سال دوم دانشكده بودم و مي
است، كشي كه نماد زايش  طور استعاره قاطر از نازايي در تقابل با ماشين جوجه و همين

  گيرد:  قرار مي
ام حضور داشت. وقتي تـوي خانـة يعقـوب     ولدالزناي چموش مثل يك تابو در زندگي

كشـي سـؤال كـرده     دكتر زينلي را ديده بودم به جـاي پرسـيدن از قـاطر از ماشـين جوجـه     
  )79بودم.(همان، 

ز زايـايي  زمان استعاره از سيما و ناهيد بگيـريم، ايـن دو را ـ فـارغ ا    البته اگر قاطر را هم
آيد، بلكـه بـا   جا نه تنها ايرادي پيش نميايم. تا اينيكي و نازايي ديگري ـ با هم يكي گرفته 

جاسـت كـه   شـود. ايـراد  آن  خنثي شدن يك تقابل اساسي بر جامعيت تحليـل افـزوده مـي   
 مجبوريم قاطر را هم نماد زايايي و هم نماد نازايي جا بزنيم، و اين يعني تناقض در تحليل. 

  اند. هاي بنيادين متن در رمزگان نمادين نيز قابل تحليل چنانكه ديديم تقابل
  

  گيري يجهنت. 6
رويــدادها، شخصــيت و هــاي اســتخراج شــده از مــتن رمــان خالــه بــازي در ســه   تقابــل

ها  اين تقابل توان ميمورد تحليل قرار گرفته است و  پردازي، و نماد و نمادپردازي شخصيت
  بندي كرد. ست و دستهرا به شكل زير فهر

  منفي سويه  مثبت سويه
  تقيد  آزادي
  گذشته  امروز
  سنّت  تجدد
  طبيعت  فرهنگ

  گرايي آرمان  گرايي واقع
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  مرد آرماني  مرد واقعي
  تأهل  تجرّد

  افسردگي  سرزندگي
  زايش  پرورش

. كند ميبرقرار متداعي رسد كه متن ميان اجزاي هر ستون از جدول باال ارتباط  به نظر مي
متن جانب هيچ كدام از دوسوي اين تقابل را  دهد ها نشان مي نشيني بين تقابل البته رابطة هم

 يعنـي ايـن تقابـل   . گزينـد  گيرد بلكه چيزي ميانة اين دو سويه را براي پشـتيباني برمـي   نمي
شان با يكديگر در متن داسـتان، خنثـي   نشينيهاي متداعي پس از همتكميلي ميان اين زوج

كنـد؛ يـا در    بازسازي سنت را پيشنهاد مـي براي مثال در تقابل سنّت و تجدد، متن  شود.مي
  تقابل زايايي/ نازايي، متن در پيوستاري ميان دو قطب زايايي و نازايي است. 
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