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  چکیده:
 رو به رودر اين نوع ادبي با رخدادهايي  نقد و انواع ادبي مطرح شده است. ةادبيات شگرف در حيط

تواند، تصميم بگيرد، که اين حوادث واقعي است يا غيرواقعي. خواننده هستيم، که خواننده در نگاه اول نمي
دهد، واقعي است و در ادامه با توجيهات عقالني و منطقي و در يابد، اتّفاقاتي که رخ ميدر طول رمان درمي

ساختار و  ة. ادبيات شگرف در دو حوزدر نظر مي گيردنظر گرفتن برخي شروط، ماجراها را طبيعي 
گيرد و افراد چون تودورف در ساختار و کساني چون فرويد در بحث روانشناسي و محتوايي قرار مي

 هاترين ويژگيپرداز ترديد و ترس را اصلياند. هر دو نظريهح آن پرداختهمحتوايي به تعريف و توضي
ا است که ها وجود دارد. ترديد مقوله دانند. ترس و ترديد در خواننده، راو و شخصيتادبيات شگرف مي

اين مقاله به  دهد. نگارندگان درتودورف بر آن تأکيد دارد، در حالي که فرويد ترس را بيشتر مدنظر قرار مي
احمد محمود از منظر ادبيات شگرف،  ةنوشت» معابد درخت انجير«تحليل ساختار و محتوايي رمان 

پردازند. برا تحليل و بررسي رمان، ابتدا کليتي از اثر در انطباق با ادبيات شگرف بيان شد، همچنين  مي
، سپس ت، در اين مقاله ذکر و بررسي شدشروط و توجيهاتي که تودورف برا ادبيات شگرف قائل شده اس

 نويسي رمان که منطبق با ادبيات شگرف است، مورد بررسي و تحليل قرار گرفت.عناصر و شگردها داستان

شدگي بيانگر ترديد شخصيت ديد، کانوني ةها، زاويها، نوع توصيف شخصيتاز ميان اين عناصر و تکنيک
- دهد تا در برداشت داعي معاني و تقابل به خواننده اين امکان را مياست و جريان سيال ذهن، مضمون، ت

اين پژوهش حاکي از آن است،  ةهايش به ترديد که در شخصيت و متن به وجود آمده است، پي ببرد. نتيج
                                                        

 :۶/۸/۹۲تاريخ پذيرش نهايي:                      ۴/۲/۹۲تاريخ دريافت مقاله 

  hmohaddese74@yahoo.com:مسئول ۀنشانی پست الکرتونيکی نويسند -  ١
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هستيم: ترديد خواننده، راو و شخصيت. در نتيجه رمان درخت انجير  رو به روکه در اين اثر با انواع ترديد 
خاصّ  ةمعابد به خاطر برجسته بودن ويژگي ترديد در آن و نيز وجود اتّفاقات عجيب و غريب و نيز نحو

  ادبيات شگرف قرار مي گيرد. در زمرةروايت در پيوند با عناصر داستان در آن 

 
: واژگان   .احمد محمود بد،درخت انجير معانويسي، عناصر و شگردها داستان ادبيات شگرف، کليد

  
  مهدمق

ها و شگرف با ويژگي فانتاستيکانواع مختلفي چون  ،ادبيات جهاني در گسترة
-م مطرح شد. نظريه١٩١٩اولين بار، در سال  ،مشترک مطرح است، ادبيات شگرف

، تزوتان  اماپردازان بسيار سعي در تعريف آن داشتند،  اولين بار منتقد مشهور بلغار
نمود با رويکرد ساختارگرايانه به آن شکلي سعي ) Tzvetan Todorovتودورف(

ي از مفصّل) نيز بحث Sigmund Freudمند بخشد. زيگموند فرويد (تئوريک و نظام
ها محتوايي آن پرداخته است. بر اين ادبيات شگرف مطرح کرده است و به جنبه

له، محتوايي و ساختار است. در اين مقا ،توان گفت ادبيات شگرف تحليلياساس مي
نويسي از قبيل: دها داستاننگارندگان سعي کردند با پرداختن به عناصر داستان و شگر

تحليل ساختار ارائه دهند و با  ،شدگيديد، روايت، تقابل و کشمکش، کانوني زاوية
هايي چون مضمون، شخصيت، چندصدايي تحليل محتوايي بررسي عناصر و تکنيک

تيک ها فانتاسقصّه )ـ نويسندةHoward Phillips Lovecraftبيان کنند. اچ.پي.الوکرافت (
معيار «امور فراطبيعي در ادبيات ـ معتقد است که:  و شگرف و صاحب کتابي در زمينة

شخصي خواننده جا دارد و اين تجربه  تيک نه در بطن اثر، بلکه در تجربةاثر فانتاس
را  اهميتترين هوا بيش بايست همراه ترس و رعب باشد، در اين خصوص، حال و مي

 خاصّمعيار نهايي اصالت [فانتاستيک] نه ساختار پيرنگ، بلکه ايجاد تأثير  زيرادارد، 
و سازوکارها پيرنگ، بلکه برحسب  مؤلّف نيتنه از ديدگاه قصد و  اينرواست... از 

اوت آن به قض بايست دربارة انگيزد، ميتيک برميفانتاس قصّةتأثير احساس شديد که 
، وقتي فانتاستيک است که خواننده احساس ترس و رعب همه جانبه قصّهنشست... 
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،»( کند، و حضور دنياها و نيروها ناشناخته را با  تمام وجود احساس کند ، ١٣٩٠حر
  ).٥٢ ص

 فانتاستيک توان از کنار واژةبه هيچ وجه نميبرا شناخت و تعريف شگرف، 
دهيم و پس از آن (وهمناک) به سادگي عبور کرد. بنابراين، ابتدا تعريفي از آن ارائه مي

  پردازيم.به شگرف مي
ها لغت از فانتاستيک ارائه ): تعاريف متعدد در فرهنگfantasticفانتاستيک (

  phantasticusالتين  فانتاستيک از واژة«شود.  اشاره مي شده است که به تعداد از آنها
،  ازنقل  ،١٣، ص١٩٨١(جکسون،» آيدي ميساز يا تجلّبه معنا مرئي ، ١٣٨٨حر

، غريب، «ها ). در فرهنگ معاصر هزاره، نويسنده، معادل١٠ ص غير طبيعي، غيرعاد
مگي ) را برا آن به کار برده است، که ه١٨٤٢، ص١٣٨٢» ( عجيب، مرموز و ناشناخته

دهد. سبزيان و کزاز معادل را نشان مي تاستيکفان ةوجوه مختلف و گاه متجانس واژ
، خيال« را ارايه ) ٢١٤، ص١٣٨٨(سبزيان، » آفريني، رؤياگر و پندارآفرينيخيال پرور

معرفي معادلي که اين معناها را دربرداشته باشد، اندکي دشوار  ،اند. در زبان فارسيداده
اين واژه] به «[ :توضيح آمده استدر فرهنگ نظريه و نقد ادبي اين  uncanny برااست. 

-آشوبنده کاربرد وسيع اختگي آشوبنده است. امروز واژةاعتقاد فرويد دارا نوعي ناشن

برند. آثار آشوبنده معيارها و تر يافته است و آن را در وصف آثار آزارنده به کار مي
کنند و به مي، درون و بيرون را مخدوش واقعيتو  تخيلمرزها ميان آشنا و ناآشنا، 

). توضيح ديگر که برا اين واژه بيان ٥٠٧، ص١٣٨٨(سبزيان، » کشندپرسش مي
، برا رويدادها و رفتارها نامتعارف ها داستاندر اين نوع «شده، به اين ترتيب است: 

-شود. زماني که خواننده، اين نوع آثار را ميشناختي ارايه ميها توجيه روانشخصيت

ها ممکن است قانعش کند و از خود بپرسد:  شخصيت يا فضاسازهاخواند توجيه
ا از ذهنش اين فکر هم وجود در گوشه اما"مگر ممکن است چنين اتّفاقي بيفتد؟" 

  ).٢٥٦، ص١٣٨٨نياز،(بي» دارد: "انگار زياد هم پرت و پال نيست"
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 ة، واژدباشبهترين معادل به نظر مي رسد کند و معادلي که خوزان پيشنهاد مي
  ).٣٤، ص١٣٧٠است (خوزان،» شگرف«

دهد که دانيم ماجراها و اتّفاقاتي رخ ميدر اثر که آن را شگرف و وهمناک مي
رسند. در يک اثر وهمناک، در نگاه و برخورد اول، فراطبيعي و غيرواقعي به نظر مي

شوند. ميها، راو و خواننده، در مورد احتمال وقوع رويدادها دچار ترديد شخصيت
ا ترس همراه است. در بحث شگرف، ترديد و ترس هر دو مورد ترديد که با گونه

در بحث شگرف اين  امااست که هر ترديد با ترس همراه نيست  گفتنيتأکيد است. 
نه به موازات هم. زيرا ترديد امر عقالني است و اثر  امادارند  اهميتدو ويژگي 

پس  ؛ترس نيز بر اين آثار سايه افکنده است اه است و حسشگرف منطقاً با ترديد همر
کند. شگرف از ا ترس را به خواننده القا ميدرپي، گونهاثر شگرف با ترديدها پي

در خصوص بروز  امانگاه فرويد با وهمناک و شگرف مورد نظر تودورف مرتبط است، 
مبين  اماًاست که نه الزا دهد، شگرف در نگاه تودورف، تجربهترس مشکلي رخ مي

ن نوعي پريشاني است، و وهمناک در نظر تودورف مبتني بر مرگ، بلکه قطعاً مبي تأمل
ن ترس نيست.شک است و لزوماً مبي  

- به اين ترتيب، شک و ترديد در شخصيت و راو و سپس در خواننده ايجاد مي

آيند. شخصيت در ه برميه گاهي راو و شخصيت به دنبال توجيشود، خواننده و البتّ
برد که آيا آنچه ديده و شنيده و يا با آن روبه رو شده است شک و دودلي به سر مي

د است که آيا اتّفاقاتي که واقعي است يا غيرواقعي؟ خواننده نيز بعد از خواندن اثر، مرد
 ي؟ ترديد خواننده به يکي از دو طريقتخيلخواند واقعي است يا  دهد و ميرخ مي

يابند و يا شود: يا در پايان روايت، وقايع به ظاهر عجيب، توجيه عقالني مي برطرف مي
است. بنابراين، وهمناک  شود که حوادث در عالمي غير از عالم واقع رخ دادهمعلوم مي

 مشخّصنوع ادبي مستقلي نيست، زيرا هر قدر هم که ترديد به طول انجامد، سرانجام 
چنانچه «اصطالح فوق طبيعي، غيرواقعي است يا واقعي.  شود که رويدادها بهمي

شود و در واقع مي» شگرف«نوع ادبي فرعي  ها واقعي باشد، روايت در حوزةرويداد
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گيرد. وهمناک، قرار مي)» marvelousشگفت («ادبي  ةصورت غيرواقعي بودن، در حوز
ها مشترک است. ها آنشگرف و شگفت، سه نوع ادبي همجوارند که بسيار از ويژگي

اثر به دنبال توجيه باشد. همين که خواننده  ةآيد، که خوانندتفاوت، زماني به وجود مي
ها طبيعي يا فراطبيعي توجيه کند، آن اثر در تصميم بگيرد، حوادث داستان را با پاسخ

پايد، شگرف/ شگفت دير نمي اما عمر حوزةگيرد؛ شگرف و شگفت قرار مي ةحوز
، » آيد، در صدد يافتن معنا داستان برميواقعيتده با بازگشت به خوانن زيرا (حر

  ).٦٧، ص١٣٨٥
متن ادبيات شگرف، دائماً با رويدادهايي مواجه است که در طول داستان،  ةخوانند

يابند. در به مرور، در پايان داستان توجيه عقالني مي امارسند، طبيعي به نظر ميفوق
، مي نگردها، با ترديد نسبت به ماجراها و شخصيت ه دائماً، خوانندمدتطول اين 

طبيعي و توجيه عقالني. به دنبال اين ترديدها ذهن خواننده در پي ترديد ميان امر فوق
طبيعي را توجيه عقالني کند، و شگرف و آنها امور فوق ةآيد، تا به وسيلتوجيهاتي برمي

 اين توجيهات، متن ادبي وهمناک وارد عجيب بودن ماجراها را تخفيف دهد. با بيان
هايي که تودورف برا وهمناک و شگرف شود. يکي از تفاوتادبي شگرف مي ةحيط
-ن و بيشمارد، اين است که: شگرف مانند وهمناک ژانر نيست که يکسره نامعيبرمي

محدود شده است و از سو   فانتاستيکو مرز باشد؛ يعني از يک سو با برخورد به  حد
ادبيات مستحيل شده است، نامحدود است. عالوه بر اين،  عام ةديگر جايي که در حوز

توانند شود که ميق دارند، رويدادهايي شرح داده ميدر آثار که به  ژانر شگرف تعلّ
دني، باورنکر يدادها، هرکدام به لحاظياينرو اماکامالً بر اساس قوانين توجيه شوند، 

دليل گاهي در شخصيت و خواننده ابتدا،  اند، به همينوعجيب سابقه دهنده، بي تکان
اين است که اين اتّفاقات  توجهقابل  کند. نکتةس از آن ترس و دلهره ميايجاد شک و پ

  اند.ايجاد شده واقعيتعجيب، باورنکردني و بي سابقه، از دل 
پردازيم. در اين پژوهش، صلي مقاله ميا ةلئاکنون بعد از اين توضيحات، به مس

نگارندگان سعي داشتند، تا به بررسي رمان درخت انجير معابد، از منظر ادبيات شگرف 
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رمان  ها اجتماعي است، نويسندةبپردازند. رمان درخت انجير معابد، اثر رئال با جنبه
امور اجتماعي  با خلق و بيان برخي اتّفاقات و ماجراها شگفت، در پي پرداختن به

است که به عنوان معضل و مشکل در جامعه مطرح است. در اين پژوهش سعي کرديم 
  به سؤاالت زير پاسخ بگوييم.

ادبيات  وجود دارند که مي توان آن را در زمرةچه ماجراها و اتّفاقاتي در رمان 
بيات شگرف جا داد؟ کدام يک از عناصر داستاني رمان درخت انجير معابد، گويا اد

نويسي به نويسنده ها و شگردها داستانشگرف در رمان هست؟ و کدام يک از تکنيک
  ها آن را در اين اثر جست؟اند تا بتوان مصاديق ادبيات شگرف و ويژگيکمک کرده

  
  تحقيق ةپيشين

ها نظر و تئوريك  منتقدان و نويسندگان بزرگي سعي كردند تا جنبهدر غرب 
 . افراد چون : رزمار جكسونمورد تحليل و بررسي قرار دهندادبي را  نوع اين

)Rosemary Jackson (زكريستين بروك ر ، )Christine Srook-Rose(هيل ، برايان مك 
)Brian Mchaleطور که گفته شد، همانكه  فتزوتان تودور هويژو ب )، زيگموند فرويد

ات شگرف  ةدر ايران دربار .را نوشت» پيش درآمد بر ادبيات شگرف« كتاب مهمادبي
ها اخير چند مقاله و ها اندکي صورت گرفته است. در سالو وهمناک، پژوهش

ادب  ةها به منزلنامهعجايب«کتاب در اين مورد نگاشته شده است. مقاالتي از قبيل: 
فانتاستيک  ةدربار«، )»١٣٨٥وهمناک در ادبيات کهن ايران («، )»١٣٩٠وهمناک (

از )» ١٣٨٨( ةها فرج بعد الشد شگفت در داستانژانر وهمناک، شگرف، «، »)١٣٨٢(
 ، ادبيات شگرف و «مريم خوزان و  ةنوشت)» ١٣٧٠داستان وهمناک («ابوالفضل حر

 ةها انجام شده دربارفرشته رستمي، از جمله پژوهش ةنوشت)» ١٣٨٧عبيد زاکاني (
کتاب «توان به آن اشاره کرد، ادبيات شگرف است. تنها کتابي که در اين زمينه مي

پرويز براتي است. عالوه بر موارد ياد شده، مجموعه مقاالتي  ةنوشت» عجايب ايراني
) ترجمه و منتشر شده ١٣٨٣سينمايي فارابي ( ةشگرف و وهمناک، در فصلنام ةدربار
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ن ها زياد از سو منتقداو تحليل ر کشور ما نقددرخت انجير معابد د ةاست. دربار
ميزگرد با عنوان «کنيم: صورت گرفته است. به طور مختصر به برخي از آنها اشاره مي

تعداد از  نوشتة)» ١٣٨٠ش درخت انجير معابد (خوان«، )»١٣٨٠درخت انجير معابد (
عبدالعلي  وشتةن)» ١٣٨٦د نوشتة احمد محمود (نقد درخت انجير معاب«، منتقدان

بلقيس سليماني و... . رمان درخت  نوشتة)» ١٣٨٠اين يک درخت نيست (« دستغيب،
انجير معابد تاکنون از نگاه ادبيات شگرف مورد تحليل و بررسي قرار نگرفته است. در 

ق اين مقاله سعي شده است تا با نگاهي تازه به ادبيات شگرف بنگريم. ابتدا شروط تحقّ
نويسي ها و شگردها داستانات آن بيان شد، سپس به عناصر، تکنيکشگرف و توجيه

پرداختيم که در ايجاد شک و ترديد در متن تأثير داشتند و در نهايت به انواع ترديدها 
  موجود در متن اشاره کرديم. 

  
  رمان درخت انجير معابد صةخال

در  متمولا دهداستان مربوط به ماجرا پسر است به نام فرامرز، که در خانوا
. آذرپاد از افراد سرشناس شهر است خانپدرش اسفنديارت، اسجنوب بزرگ شده

که به اعتقاد  اش دارد به نام"درخت انجير معابد"درختي در منزل مسکوني اسفنديارخان،
  .است معجزاتي از آن مشاهده شده ،ي درختمردم و متولّ

 فوت عد ازبشود. اسفنديارخان بازگو مياز مرگ  بعد چند سالي ماجراها رمان،
، همسر جوان افسانه، .پاشد ميهم  اش ازخانواده ،او با مرد به نام مهران ازدواج  و

کيوان  شود. مي توجهبعد از ازدواجش نسبت به فرامرز و کيوان و مهشيد بي ، اوکندمي
رود و ديگر  يم تحصيل به خارج از کشور ةبرا ادام خويش، االرث با گرفتن سهم

رود. ي، بر اثر مرگ مغز به صورت مشکوکي از دنيا ميمدتگردد. افسانه پس از بازنمي
که  »پيسي« ارثي بيماراست و  ماجراها عشقي که از سر گذرانده مهشيد نيز بعد از

 زند. در نهايت دست به خودکشي مي ،مادرشو بعد از مرگ پدر  ،استدچار آن شده
-ها و نقش آن منحصر ميقسمت اعظم رمان به درخت انجير معابد و توصيف ويژگي
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شود. زيرا بنا به نقل علمدار اول (اولين متولي درخت)، معجزات زياد از اين درخت 
گفته شده  شود. ياد مي مقدستا جايي که اکنون از آن به عنوان درختي ديده شده است، 

ها آن خون جار ند از شاخهاهها زايد آن کردخهيک بار که اقدام به بريدن شا
  است.شده

کند و منزل  مي تصاحبرا  خاندان آذرپادمهران اموال موروثي ، بعد از مرگ افسانه
مهران با  .کندرا بنا مي را خراب و به جا آن شهرک درخت انجير معابد آنان مسکوني

و  غيرطبيعي ابزار طوربه  اماکند، وجود مخالفت مردم، اقدام به بريدن درخت مي
در اين . افزايدميدرخت  تقدس ربماجرا،  اين، شود درخت خراب مي قطعآالت ماشين
س انگاشتن درخت و اقداماتي قدمت با که به شد ،فرامرز از معدود افراد استميان 

است و  ، هميشه در فکر انتقام از مهرانکند مخالفت مي دهند، که مردم برا آن انجام مي
پولي قادر به دليل مشکالتي چون اعتياد و بي اماکشد، ها زياد برا اين کار مينقشه

تا چندين سال از او  ورود تحصيل از اهواز مي ةبه اجرا آنها نيست. در نهايت، به بهان
تاج اش هعم به گوشرود، تا اينکه خبر مرگش  از يادها مي تقريباً خبر نيست و

  رسد. ميالملوک 
پيچد که شخصي وارد شهر  مي، اين خبر روز در شهرک درخت انجير معابد

ها منحصر به اين شخص با ويژگي .گويد مي سخنشده است که از غيب و از آينده 
اطمينان و اعتماد  که تا جايي ،کند افراد زياد را اطراف خود جمع مي ،فرد خويش

از اين پس علمدار که از  ه است.دکرام درخت را نيز به خود جلب علمدار و ديگر خد
همان مرد غيبگو  ؛از حاميان مرد چشم سبز يعني ،کبکبه و شوکتي برخوردار شده است

مردم را عليه مهران شهرکي  ،دهد ي که انجام ميخاصّمرد چشم سبز با اقدامات  شود. مي
، شود و بدين ترتيبشهرک مي در نهايت باعث آتش سوز بزرگي در شوراند ومي

در  پايان رمان،در  رود. ود از بين ميباشته ذرو شهرک گ ا که مهران برتمام سرمايه
 ،مأمور انتظامي سوزد،ميها آتش در ميان شعلهو درخت انجير معابد حالي که شهرک 

، ، از جمله کالهيادات زاقدامدست به  فرامرز آذرپاد را به عنوان مجرمي که بردار
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در نهايت موجب آتش  کرده است، و در اين شهر و شهرها ديگر اشي،قتل و کلّ
  کند.دستگير مي ،است سوز شهرک شده

  
  از منظر ادبيات شگرف درخت انجير معابد بررسي

درختي است با عمر بيش  ،که به درخت انجير معابد معروف است ،درخت لور
 ةو در ميان باغچشده از بنگال آورده  ،اد غريبهمر ةکه به وسيل ،از صد و پنجاه سال

 ير معابد، درختي معمولي مانند همةدرخت انجسرسبز در ميان شهر کاشته شده است. 
ا غير قابل دوم نامرغوبي با ميوه ةدرج درخت لور ،حقيقتدرختان ديگر است. در 

در اطرافمان ديده ها آن مانند ساير درختاني نيست که چون ويژگي اما ،خوردن است
ي گاه ها که شگفتي و حتّاين ويژگي کند. از جملهاند، امر غيرطبيعي جلوه مي شده

توان به رشد سريع و نابجا درخت ها و خواننده را به دنبال دارد، ميترس شخصيت
گسترانند و ريشه مي ،به محض تماس با خاک مرطوب و مناسب باغچه اشاره کرد که

 درختزندگي پنج نسل از مردم شهر با حيات اسرارآميز اين . دواننديساقه و شاخه م
به  ،تنگاتنگ به هم تنيده و به سختي به هم گره خورده است ،نما در هم آميختهمقدس

پس از گذشتن بيش از صد و پنجاه  ،و تشخيصشان از هم آنهاطور که جدا ساختن 
  .محال شده است ،آميزسال در هم

اين  ةدربار، آن مرز و بوم باف و زودباورساز مردم خيالداز و خرافهپرذهن افسانه
ها و به تدريج در طول سال است ها پرداختهها ساخته و افسانهقصّهدرخت لور معمولي 

ت. و صاحب کرامات و معجزات ارتقا يافته اس مقدسدرخت لور به درختي  ،هاو دهه
درخت، زماني بيشتر شد که اسفنديارخان، برا درخت حصار  تقدستأکيد بر رو 

ت عام برخوردار شود، دستور داد تا که از مقبوليدرست کرد، و مهران شهرکي برا اين
ا برا آن بسازند. اين اقدامات باعث شد، تا مردم به مرور زمان، آداب و  بارگاه ويژه

 ،هاها و دههرآميز در درازنا سالاين درخت اسرا ي برا آن قائل شوند.خاصّرسوم 
هايي که حکايت از کرامات و  شد و افسانه مزينک و تبر تقدسا از به تدريج با هاله
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دارا  ،به تدريج و جا گرفتدر اذهان مردم کوچه و خيابان ، شتدامعجزات آن 
س و آييني بدل شدبه وجود  و خاصّ گشتلي و بارگاه و آداب و رسوم متومقد . 

عمومي و قدرت معنو و اجتماعي  اعتقاد و باور ةنماد و نشان درخت در اين رمان،
گشايش ، ها خويش را از او مي طلبنداس گرديده است. مردم درمان بيمارالنّعوام

شوند و برآورده ل مياو متوس ، بهکنندکارها خويش را از او استدعا مي ةگره بست
نذر  ،کننددر درگاهش شمع روشن ميد، خواهناز او ميشدن حاجات خود را ملتمسانه 

ت أهيچ کس جر و ،بندند دردمندان خود را با زنجير به آن مي د،کننمناجات مي وو نياز 
بان متعصّ. بگويد مقدسو کرامات اين درخت  تقدسندارد چيز در مخالفت يا انکار 

هر صدايي را  ،ابد ايمان دارندبه درخت انجير مع ،بي غيورانه و کورکورانهشهر با تعصّ
در گلو  ،آن ترديد کند تقدسيا در  ،که در انکار معجزات و کرامات درخت بلند شود

درخت يا  ةشتاب پيش روندهها بهر دستي را که قصد بريدن شاخه ،کنندخفه مي
  .شکنند کنند و ميقلم مي ،کن کردن آن را داشته باشدريشه

از جمله امور و رخدادهايي دانست، که باعث شده است، توان اين اتّفاقات را مي
درگير  تخيلو  واقعيتطبيعي به نظر برسند و خواننده را ميان اتّفاقات در نگاه اول فوق

گردد، که آگاه به قوانين طبيعي، به دنبال توجيه رخدادها عجيبي مي ةکند. خوانند
  ه است.ا خوانش همرا شاهد آن است. اين توجيه با گونه

اتّفاقات و رخدادها رمان را، گاهي توجيه نوع اول و گاهي توجيه نوع دوم 
که به درخت نسبت داده شد، . اولين کرامات و معجزاتي به شمار آوردتوان تودورف مي

گيرد، کرامات و ، رؤيا و جنون جا ميتخيلنخست توجيهات، يعني؛  در دستة
کشد تا علمدار اول] داس را به دم تبر مي«[آغاز شد. ها علمدار اول  معجزات با گفته

-گيرد. ترديد پيدا ميها جوان را ميخيزد و يکي از شاخه تيز کندـ تيز که شد برمي
اند که گفته است: "من باغبانم، هرس کردن درختان کارم کند... از علمدار اول نقل کرده

 کند و در لحظه ا.. نفس را حبس مي.درخت لور، درخت انجير معابد؟" اماـ امااست، 
کند. جوان را قطع مي ةروند با يک ضربه، شاخکه ترديد و تصميم با هم کلنجار مي
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گياهي ـ" توبه  ةخواب، اين شير ةب کردم! بهار که نبود در زمستان سرد و ريش"تعج
خاک سرخ  بيند کهشود تا تبر را بردارد. ميزند پرقد و خم ميکند. ... داس را ميمي

گياهي  ةکند: "ياللعجب، خون بود. شيردارد. مقطع شاخه را نگاه مياست. سر برمي
علمدار که ». شودجوشيد. وحشت کردم!" ... خون بر زمين جار مينبودـ خون مي

علمدار اول هيچ اعتبار  اند که به حرفگفته«دانستند: مردم او را فرد ماليخوليايي مي
هايي هم خواب ي بوده است و مرض خواب ديدن داشته  است، آننيست، چون نخوش

-). از جمله گفته٣٩، ص ١٣٨٩(محمود، » آيدا جور در نميزادهکه به عقل هيچ آدمي

ها درخت توان به ماجرا جار شدن خون از شاخهها او در مورد درخت مي
د و ذهن باورپذير مردم ها را به صورت مکتوب درآوراشاره کرد. علمدار سوم اين گفته

علمدار سوم بي اعتنا به مرددين و «را بيش از پيش به سمت اعتقاد به درخت کشانيد. 
-اند وياـ مثالًـ استدالل عقلي ميگيراني که به هر جهت بي اعتقاد بوده منکرين و خُرده

ها ثبت کرده اند، حکايت آن شب و روز بعد را طبق استنباط خودش از شنيدهکرده
ها بعد علمدار يعني؛ علمدار چهارم و علمدار پنجم از نسل ).جا(همان» ستا

استفاده کردند، درخت را، در نظر مردم دارا  ت درخت به نفع خويش سوءموقعي
درخت نسبت به "مرد ديگر" و "سرمست  کرامات و معجزه جلوه دادند. معجزه

" از اتّفاقاتي است که در زمان علمدار پنجم اتّفاق مي افتد. اين بخش از بختيار
باز و سبز را با توجيه نوع دوم يعني؛ اتّفاق، شامورتيماجراها رمان و ورود مردچشم

و نيز به اين است، که را توجهقابل  توان عاد و معمولي دانست. نکتهه ميحقّ
کند. به عنوان مثال؛ راو چند مورد در  خواننده در احتساب اقسام توجيهات کمک مي

ماليخوليا بوده است و با اين سخن، شخصيت  بيمارگويد: علمدار اول، دچار رمان مي
 ةکند، و به خواننده در توجيه دستعلمدار اول را معرفي مي ةزدپرداز و توهم خيال

در مورد علمدار پنجم نيز، قبل از هر  رساند. يار مي ،و جنون تخيليعني  ،نخست
باز و نيرنگ باز او هدهد و شخصيت حقّ ا از علمدار به خواننده ميراو شناسه چيز،

علمدار چهارم دو روز پيش از مرگ، زنش را صدا کرده بود «شناساند. را به خواننده مي



  __________________________________________________________________    
  29)، شماره 1393کاوش نامه، سال پانزدهم (     100

  

امد [علمدار پنجم] چرا اينقدر عقل نداره که بفهمه و گفته بودش:" بيا ببينم مرزوقه. ح
 نبايد از دست بده؟ چرا لگد بِ بخت خودش و زحمت و خدمت و حرمت زيارتگاه

فهميد که نبايد بذاره اين قدرت  پدر اندر پدرش ميزنه؟ کاش اينقدر شعور داشت و مي
گ به پسرش علمدار چهارم دم مر. )٢٠٩ ، ص١٣٨٨(محمود، »بِ دست غريبه بيفته؟"

نگذار از دست برودـ زيارتگاه  توحاال علمدار پنجمي. اين قدرت را بشناس !: «گفته بود
سپارم ـ همين طور که مرحوم پدرم،ـ علمدار سوم ـ سپردش بِ من اگر  را بِ تو مي

- مي حرمتش داشته باشي قدرت عظيم بي انتهائيست که سالطين را هم بِ خضوع وا
  .)٢٠٩ ، ص(همان» داردـ

کند. در انتها رمان، راو صريحاً  سبز نيز صدق ميبا مردچشم بارةه، دراين قضي
ميدان مثل روز روشن است. «نيست:  زکند که مردسبز چشم، کسي جز فرامر اعالم مي

خورد، پلک شود، دستش تکان ميشکند، گردنش خم ميعرق در چشم سبزچشم مي
شنود: افتد کف دستش ـ از پشت سر ميزندـ و لنزها سبز ميزند، پلک ميمي

شودـ سرش است. چشمانش بازمي گرداندـ حسن جان پشتسر برمي» فرامرزخان؟«
   ).١٠٣٨ ، ص(همان» ميشي است

 ةفروريز خان«خود برا اين بخش از ويژگي ادبيات شگرف، رمان  ،تودورف
دارد که نويسنده اظهار ميداند و ا از رمان شگرف ميزند. آن را نمونه را مثال مي» آشر

 ، صص١٣٨٨کنند. (تودورف،يابي به توجيهات به خواننده کمک ميو راو در دست
  ةو زاوي  نگاه«) زماني که راو و نويسنده قصد دارد، به خواننده آگاهي دهد: ٦٦- ٦٤

ر انگا  که  است  کرده عمل  خونسردانه  ، چنان شخص  سوم  راو  ، در نقش ديد نويسنده
اند تا  آويخته  از احساس  و تهي  سنگي  ا مجسمه  را بر پيشاني  بردار لمفي دوربين 

» بدهد  ، تصوير کند و نشان و قضاوت  و عواطف  احساس  دخالت  چيز را بدون همه
،   ).٩٤، ص١٣٩١(اصغر
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درخت و ماجراها مربوط به آن، افراد که دور آن جمع شدند و همچنين 
دهد، تا نسبت به وقايع و در رمان، به خواننده اين امکان را مي سبز حضور مردچشم

  هايشان ترديد کند.ها، رفتارها و انديشه رخدادها، شخصيت
- ها درخت انجير معابد و ماجراها و رخدادهايي که در نگاه اول فوقويژگي

ف با کشاند. تودوررسند خواننده را به سمت ترديد و نوعي ترس ميطبيعي به نظر مي
داند، ضمن مي اثر ادبي شگرف، شروطي را الزم به ترديد موجود در رمان، برا توجه

آيند؛ ولي دومين  واقعي شگرف به شمار مي ةاينکه نخستين و سومين شرط سرچشم
شرط در برخي متون مانند رمان درخت انجير معابد بازنمود ندارد. در شرط اول بيان 

داستان را همانند جهان خاص ده را وادار کند، تا جهان اششده است، که، متن بايد خوانن
افراد زنده و واقعي در نظر گيرد. رمان درخت انجير معابد، اثر رئال و برگرفته از 

که بسيار از اوقات به  رمان به امور پرداخته است ةجامعه است. نويسند واقعيت
ها از طرف ديگر، شخصيتايستد. عنوان معضل، مقابل عملکردها مثبت جامعه مي

شوند، تا اين نکته به ذهن خواننده خطور هايشان، باعث ميرمان با رفتارها و واکنش
خويش سروکار دارد. اين دو ويژگي در  راد مانند آنها، در زندگي روزمرةکند، که با اف

اتّفاقات رمان و دنيايشان را، با وجود  خاصدهد تا اش رمان، اين امکان را به خواننده مي
عجيب، زنده و واقعي در نظر گيرد. امور که نويسنده در اين رمان به آن پرداخته 

کند. امور ها بيروني ياد مياست، از جمله موارد است که فرويد از آن به بازدارنده
شود که به کارهايي دست بزند، که دهد و باعث ميکه شخصيت را در تنگنا قرار مي

-ايستد. اين مورد را تودورف، سرپيچي از قوانين اجتماعي ميعه ميمقابل قوانين جام

-داند. در اين رمان، اتّفاقاتي برا فرامرز افتاده است، که او را فرد سرخورده و رانده

کينه و انتقامي که دارد او را وادار کرده است، تا  دهد. حسشده از جامعه نشان مي
آور شود (فرامرز به مرد دست به اقدامي بزند که منجر به اتّفاقات شگرف و حيرت

  دهد).سبزچشم تغيير هويت مي
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و ترديد شود، نقش  شکدومين شرط (چون شخصيت داستان ممکن است دچار 
ترديد در متن است) در اين رمان  و شکاعتماد کردن به شخصيت در عين  ،خواننده

نمود نداشته است. شخصيت اصلي رمان (فرامرز) نسبت به معجزات و کراماتي که 
اين  توجهقابل  ةنکت اماگيرد؛ مردم برا درخت قائل هستند، هيچ جايگاهي در نظر نمي

 و ترديد به آن شکاست که، اطمينان فرامرز در باطل شمردن درخت، به خواننده در 
ه تاجي. تاج بازتره عمهگويد:] اين علمدار از باباش حقّفرامرز مي«[کند: کمک مي

تت صاف کن فرامرزخان! ماند...  ـ نيکند. دهانش از جنبش ميالملوک نگاه فرامرز مي
زند:   ـ علمدار کسي نيست، يا اگر هم هست از برکت درخت! فرامرزخان پوزخند مي

ايشه چشم، ان ـ مثل همجه چشم عمگويد: چيز که الملوک مي خبر نيست! تاج ام
دونم  دونم، ولي اينِ ميه تاجي نميدونم!   ـ چشم عمدوني نگو نيست، بگو نمينمي

ِ درخت!که علمدار خيلي حقّ   ).٦٥ ، ص١٣٨٨(محمود، » ه بازه! لور هم 
فسير يد تمعتقد است، خواننده از اثر شگرف، نبا ،تودورف ،در شرط سوم

گونه تعبير يا تفسير را ه دهد. رمان درخت انجير معابد، هيچتمثيلي يا شاعرانه ارائ
تابد، هر آنچه که در متن موجود است، هويت اصلي رمان است و از آنجايي که برنمي

خلق شده است و وجود ادبيات شگرف نيز به  واقعيترمان درخت انجير معابد از دل 
و  واقعيتوابسته است، خوانش درخت انجير معابد نيز خوانشي توأم با  واقعيت

ها متفاوتي متن تمثيلي و شاعرانه ويژگي زيرارانه است نه تمثيلي و شاعرانه؛ متفکّ
گنجد، زيرا در متن مربوط به ادبيات شگرف، قصد شگرف نمي ةدارد که در حوز

در متن شاعرانه و تمثيلي،  امات. نويسنده ادبي کردن متن و پردازش هنر آن نيس
حوادث متن بايد تفسير شود. در متن تمثيلي برا يک کلمه دو معنا مختلف وجود 

در تمثيل، اشياء و موجودات، معادل مفاهيمي هستند که خارج از «دارد، عالوه بر اين، 
ها اغلب چهره خاصآن روايت قرار دارند، به اين خاطر در روايات تمثيلي اش ةحوز
) و خوانش شاعرانه دريافتي ٨٧ ، ص١٣٧١(داد،» ص يافته و معاني انتزاعي دارندتشخّ

را  آنهانگاه شاعرانه به چيزها، «گويد: شلگل در اين باره مي ؛کندمتفاوت ايجاد مي
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بيرون ادراک حسدهد. نگاه شاعرانه، تأويلي مداوم است ها بخردانه قرار ميني و تعي
،» مکن به هر چيزو بخشيدن منش نام ). در حالي که در متن ٢٩٣ ، ص١٣٨٠(احمد

ها همان است که در درون متن وجود دارد، ضمن اينکه ادبيات شگرف، برداشت
-ها داستان شگرف، مانند افراد معمولي، خوب و بد در رفتارشان ديده ميشخصيت

ز آنکه قهرمان شود. فرامرز که شخصيت اصلي رمان درخت انجير معابد است، بيش ا
ه ترديد قهرمان است، که در بخشي از رمان، موجب شگفتي و البتّداستان باشد، ضد

شود. در حالي که شود و خوب و بد هر دو در رفتارها و اخالقش ديده ميخواننده مي
طور که گفته شد در متن ادبيات شگرف امور و رخدادها ناممکن نيست، اتّفاقاتي  همان

اند برآمده واقعيتاز دل  امارسند ه در نگاه اول غير طبيعي به نظر ميدر جريان است ک
تا زماني که خواننده مانند شخصيت داستان تابند. و توجيهات عقالني و منطقي را برمي

همين که خواننده از دنيا  اماچنان باقي است،  هم شگرف در شک و ترديد است،
اين امکان وجود دارد گردد،  واقعي خود باز مي شود و به جهان داستان جدا مي خاصّاش

باشد،  تعبير متن  تفسير/ممکن است خواننده در پي  زيراکه شگرف از ميان برود 
باشد، ديگر شگرفي در ميان  شاعرانه يا تمثيلي بنابراين اگر تفسير يا تعبير خواننده

ا که بذر ادثه(ح ا شگرف نيستبر وجود حادثه وهمناک فقط دالّ پس. نخواهد بود
بلکه نوعي خوانش هم  کارد)؛ ننده و قهرمان مياترديد و دودلي را در دل و جان خو

ها و نمادها به نشانه توجه. نويسنده در متن با هست که نه شاعرانه است و نه تمثيلي
کند. رمان کمک مي ة خوانشگذارد، به خواننده در نحوي که در اثر به جا ميخاصّ

توان ها برخوردار است؛ به عنوان مثال ميها و ويژگيمعابد، از اين نشانهدرخت انجير 
ها در ها و واکنشها رمان، اتّفاقات و رويدادها، کنشها شخصيتبه ويژگي
ادبيات شگرف در نهايت شروط و توجيهات  خاصّها اشاره کرد. اين خوانش شخصيت

  شگرف را در پي دارد.
ها ادبيات صر و شگردها موجود در اين رمان، ويژگيقبل از پرداختن به عنا

  کنيم: شگرف را، از ديدگاه فرويد بيان مي
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؛ در جهان داستان، رخدادها و آدم توجهالف)  ها فقط در به يک شخصيت مرکز
  اند. اين شخصيت، محور تمام ماجراهاست.اهميترابطه با شخصيت اصلي حائز 

شوند و رنگ و لعاب اين شخصيت مرکز ديده ميب) رويدادها، از ديدگاه 
اند. (اين ويژگي، با ها روان شخصيت مرکزروان او را دارند؛ اين رخدادها، بازتاب

  شدگي، در نظرات تودورف همخواني دارد).بحث کانوني
که شامل ت يک متن روايي را داردج) بر اساس ويژگي قبلي، متن، کيفي ،

و وهمناک  واقعيترؤياست. در ناخودآگاه شخصيت اصلي،  تةآشکارگي و محتوا نهف
ّا نمادين ميآميزند. اين امر، به برخي رويدادها صبغه ت به هم ميدر مقام يک کلي-

اند. (در نتيجه ترديد و شود گفت کدام يک واقعي و کدام يک خيالينمي زيرابخشد، 
 خاصّينکه نوع خوانش، با قوانين شود. ضمن اا ترس در خواننده ايجاد ميتا اندازه

  آيد).خود به کمک خواننده مي
ها روايي عيني و شناسي، ادبيات شگرف، مستلزم ترکيب سبکد) از نظرسبک
انجام امر واقعي، برا مثال  پيش آمده است که خواننده در ميانةذهني است. بسيار 

ات ت و جزئيبرخورد بادقّکند. اين خواندن روزنامه به رويدادها خيالي برخورد مي
 خواننده در خوانش تخيلروايت عيني در ارتباط است. (در اين بخش نيز بار ديگر بر 

شود). ه گذاشته ميصح  
بايست با ديدگاه شخصيت اصلي يکي باشد؛ رخدادها نيز ه) ديدگاه خواننده مي

بايست ت ميبايست از ميان نگاه اين شخصيت ديده شوند و در واقع اين شخصيمي
پندار مطرح است، که قبالً به آن اشاره گر باشد. در اين مورد، بحث همذاتکانوني

،   )٧٦-٧٥، صص١٣٨٥کرديم. اين ويژگي نيز همگام شرط دوم  تودورف است (حر
پردازيم، که  ها داستاني مياکنون به توضيح برخي عناصر، شگردها و ويژگي

  ن رمان شده است.باعث بازتاب ادبيات شگرف در اي
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( ةيزاو   ) Point of view, the narrative,  the narratorديد، روايت و راو
 ةروايت است. هر شيو ةداستان، فرم و شيو ديد در ةيا زاوي هاز ديدگا منظور

انتخاب ت. داستان به خواننده اس ةا برا دادن اطالعات تازروايت به مانند دريچه
 ؛العاده برخوردار است ي فوقاهميتگيرد، از آن روايت داستان شکل ميديد که با  ةزاوي
خواننده داستاني خود را برا  تواند موادنويس ميتنها از اين منظر است که داستان زيرا

از داستان، برا خواننده  ماندگار و واقعي ،ا اصيلوجهه. نوع روايت بايد طرح کندم
د. پردازببه نقل داستان  و واند شخصيت اصلي يا فرعي باشدتراو داستان مي ارايه کند.

ها آن ديد دانا کل نگاشته شده که در اغلب بخش  ةرمان درخت انجير معابد با زاوي
از ديد فرامرز به  نيز دانا کل محدود است و راو مجاز داستان ،ديد غالب زاويه

بر همين اساس، روايت در  کند.ميکند و ماجراها داستان را روايت حوادث نگاه مي
شود. نويسنده گاهي از شگردها نو از جمله رمان درخت انجير معابد متفاوت مي

 جويد.تداعي معاني نيز بهره مي

 ةجويي از سه شيواز جمله گودرز اين نوع روايت (بهره منتقدانبرخي از 
نويسنده از راو دانا دانند. گودرز معتقد است: زماني که ) را درست نميروايتگر

راو دانا کل،  زيراکل استفاده کرده است ديگر لزومي به شگرد تداعي معاني نيست، 
 ة، اين است، که استفادة رمانگودرز بر نويسند گويد. ايرادخودش همه چيز را مي

،روايتگر باعث تناقض ميهمزمان از اين دو گونه  ). ٦٠، ص١٣٨٠شود (گودرز
اين نه تنها منفي نيست، بلکه با  اماگونه روايت، تناقض به همراه دارد،  هرچند اين دو

ديگر که  ةتوان گفت، که گويا ترديد موجود در رمان نيز هست. نکت نگاه ديگر مي
پرداز داستان ةشيو«بايست به آن اشاره کرد اين است که:  روايت رمان مي ةدربار

. در  است ا ممتازشيوه  ،رمان هگون نمايش  ها ر صحنهد  ِ پنهان راو  با نگاه  سينمايي
  عمل  و آرايش  تزيين برا   وجه هيچ  به ،ها صحنه  پرداز و جزيي  ريزنگار ، رماناين 
برقرار  را ها شخصيت  با عمل  راو  ِارتباط و همچنيندارند    کنند و عموماً کارکرد نمي
، » کنند مي   ).٩٤ ، ص١٣٨٠(اصغر
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ه کنجکاو و البتّ راو در ايجاد حسشود که، ها در روايت باعث مين شيوهاي
اندکي وحشت در خواننده بسيار موفق عمل کند. در فصل ششم که سير رمان اندکي 

، ترس و ترديد بيشتر نمودار مي شود، حسمتفاوت مي شود. ترديد که کنجکاو
رسد: است، در اين بخش به اوج خود ميراو از ابتدا داستان در خواننده ايجاد کرده 

ها هوايي درخت که باعث مسدود شدن مدرسه،  ريشه ازحدجا و بيشرشد نابه
فرهنگ و... شده است، از يک سو و از کار افتادن ناگهاني  ةروحاني، ادار ةکتابخانه، خان

" ابزار و وسيله توسط ها قطع درخت، شفا "مرد ديگر" و تنبيه "سرمست بختيار
درخت از سو ديگر، از جمله امور است، که وحشت و ترس و ترديد را به خواننده 

هايي از رمان، که روايت، دانا کل محدود نيست، داستان را دو در بخشکند. القا مي
به  آنهاکنند. زماني که هر کدام از الملوک و فرامرز روايت ميشخصيت اصلي، تاج 

  شويم.شدگي مواجه مي ا دو تکنيک تداعي معاني و کانونيپردازد، ب روايت رمان مي
تافته از تار و پود خيال و روايت داستاني شگرف، برساخته و روايتي به هم

شود، دچار شک و است که در آن، نويسنده و خواننده عيناً در آنچه روايت مي واقعيت
است که در آن  وايتگررشوند. به تعبير ديگر، ادبيات وهمناک روايي نوعي ترديد مي

) و متن (شامل روايت، ها دو سطح داستان (شامل موجودات و صحنههمؤلّف پرداز
ا روايت شدگي و بازنمايي گفتار و انديشه) به گونه ديد/ کانوني ةنيوش، زاويروايت

-، در حالت تعليق نگه ميواقعيتشوند که خواننده را در مرز ميان اعتقاد به خيال و مي

  رند، تعليقي که تا انتها داستان همراه خواننده است.دا
  

  ) Association of ideasتداعي معاني(
فرايند رواني است که در آن شخص، انديشه، کلمه، «در اصطالح تداعي 

دهد. ت فراخواندن يکديگر را دارند، به هم ارتباط مياحساس يا مفاهيمي را که قابلي
ها يا همزماني يا پيوندها يکديگر باشدحاصل شباهتتواند ت فراخواني ميقابلي «

). در تعريف ديگر آمده است، تداعي معاني زماني است ٧١ص، ١٣٨٧(ميرصادقي، 
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"تداعي معاني" به ذهن نويسندگان هجوم بسيار از حوادث فرعي بر اساس اصل «که: 
ورند، و يا يک واژه، ا ديگر به خاطر بيادر ضمن بيان يک حادثه، حادثه آنهابياورند و 

زنده  آنهاا را در ذهن خاطرهـ  اهميتتعبير، تصوير و يا انديشه ـ خواه مهم يا کم 
  ).١٥٩ ، ص١٣٨٨يني،(معين الد» کند، و به بيان آن بپردازند

فرامرز] در برگشتن به «[ا از اين تداعي اشاره به جواني تاج الملوک دارد: نمونه 
دو  -ه تاجي! تاجي جوان استشما که هنوز جوان هستين عم –گويد اتاق خودش مي

الملوک نويسنده در اين بخش، جواني تاج )١١١،ص١، ج١٣٨٩( محمود، .»گيس بافته...
تداعي معاني به خواننده آورد. الملوک آن روز را به خاطر ميکند، و تاج را توصيف مي

ه تاجي تا ـ از نقل مکان عم ار ي حوادث زمان حالسير خطّدهد تا اين امکان را مي
 ها هاله مانندحلقهبراين، دنبال کند. عالوه ايجاد فتنه و بلوا در شهرک انجير معابد ـ

ه تاجي ـ وجود صورت خاطره در ذهن فرامرز يا عم ها ذهني ـ بهزيبايي از تداعي
ما از طريق  کند وها قبل آشنا ميکه ما را با حوادث گذشته و ماجراها سال ،دارد

و چيزهايي که در ارتباط با  ،گذرده تاجي ميها که در ذهن فرامرز و عماين تداعي
آذرپاد و سرگذشت ة خانواد ةآيد با گذشت مي آنهارويدادها زمان حال از گذشته به ياد 

تکنيکي زيبا و  د،از اين نظر رمان درخت انجير معاب ،شويمدرخت انجير معابد آشنا مي
طور که قبالً گفته شد، تداعي معني در روايت درخت انجير معابد، همان نه دارد.هنرمندا

در کنار اقسام ديگر روايت، نشان از ترديد موجود در رمان است. دو شخصيت مرکز 
ه تاجي، دائماً با تداعي معاني، به روزها خوش و شيرين رمان، يعني فرامرز و عم

رو دارد، از دست رفته، نشان از نارضايتي روزها پيشام گردند. آرزو ايگذشته بازمي
دهد: تناقض و در پي آن ترديد و ترس را بيشتر نشان مي بنابراين، تداعي معاني حس

جان به جا شکستگي  خواند. چشم حسنمي ̒پانچا،پامارا̕ ايستد ومردسبزچشم مي«
گرفتار استخر و دوچرخه و  ،پيشاني مرد سبزچشم است. ذهن حسن جان ةکهن

اش به لب اسفنديارخان است ـ فرامرزخان سرخورده است، پرت شده است، پيشاني
). به اين ترتيب ٩٠٠، ص١٣٨٩(محمود، » استخر گرفته است و خون جوشيده است
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گذرد ها مينويسنده با استفاده از شگرد تداعي معاني و آنچه که در ذهن شخصيت
  کند.خواننده تقويت مي تناقض و ترديد را در

  
  )Focalization شدگي (کانوني

، فضاساز داستان و از همه خاصدر متن ادبي شگرف، اش«گويد: تودورف مي
ديگر،  ديد)، عناصر کارسازند. به عبارت ةالعات (زاويتر چگونگي بازنمايي اطّمهم

کند که حوادث به چشم خواننده مبهم و ديد استفاده مي ةا از زاوي نويسنده به گونه
کند. ديد مبهم به شرط اول از سه شرط تحقق وهمناک و شگرف  مرموز جلوه مي

، ازنقل به  ،٣٣ص،١٩٧٣» (بستگي دارد ). منظور تودورف از ديد ٢١، ص١٣٨٨حر
  شدگي است.مبهم کانوني

، کارگزار گرکننده دارد. کانونيگر و يک کانونيشدگي يک کانونيهر کانوني
شده نيز هدف دهد و کانونياست که ديدگاهش به متن روايي سويه و جهت مي

شدگي، از پيشنهاد ميکي بل  شناسان در بحث کانونيگر است. اکثر روايتکانوني
)Mickey Bellکنان ( ) و ريمونRimmon kenanکه کانونيکنند؛ مبني بر اين) تبعيت مي-

گران بيروني را،  دروني (شخصيت) باشد. کانوني ) و همتواند بيروني (راوگر، هم مي
گران دروني نيز القاب مختلفي دارند. از آن نامند و کانونيگران نيز ميراو کانوني

پاالينده  خاصبرگردانان يا اشگران، آينهکانوني، شخصيت کانوني خاصجمله: اش
،  ازنقل به  ،٧٥ ، ص١٩٨٣(ريمون کنان،  شدگي اگر کانوني الف).٦٩، ص ١٣٨٥حر

جا بگيرد دروني  - گر در روايت نقش داردکه در مقام کنش -در چشمان شخصيت
-کانوني است و اگر در در ديدگان کارگزار ناشناس جا گيرد، از نوع بيروني است.

دهد؛ گر از بيرون به داستان سمت و سو ميافتد که کانونيشدگي بيروني وقتي اتّفاق مي
، ارتباطي به جهتان معناست که اين نوع جهتاين بد گير شخصيت متن ندارد. گير
شدگي دروني در بطن رخدادها بازنمايي شده، يا بهتر است بگوييم در بطن کانوني
گر در مرکز هميشه يک شخصيت کانوني پرداز رخدادها قرار دارد و تقريباًصحنه
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ه نوع است: ثابت، متغير و چندگانه.  در نوع بر س روايتگرقرار دارد. اين شيوه  توجه
گيرد. گر صورت ميديد ثابت يک کانوني ةثابت ارائه حقايق و رخدادها روايي از نقط

گران متعدد صورت اپيزودها مختلف داستان از ميان ديدگاه کانوني ةر، ارائدر نوع متغي
گر ان ديدگان يک کانونيشدگي چندگانه يک اپيزود هر بار از ميگيرد. در کانونيمي

گر به دو گونه است. در شده نيز همچون کانونيشود. کانوني(دروني) متفاوت ديده مي
شده تمايز ميان ديدن از برون و درون است. در نوع اول يعني ديدن از برون، هر کانوني

شود. در نوع دوم ها خارجي و به لحاظ فيزيکي مرئي پرداخته ميفقط به پديده
شود، به ها يک يا چند شخص بيان ميايقي درباره احساسات، افکار و واکنشحق

ةآيد. کانون مشاهده سه جنبر حاصل ميطور که تصوير نافذ و مفس  ، پندار
مکاني است  ةدارد. جنبه پندار کانون مشاهده دربرگيرند کي و ايدئولوژيتروانشناخ

 ةزماني که او در آن واقع شده است. جنببيند و گر از آن رويدادها را ميکه مشاهده
ت شود. در موقعيگر مربوط ميت شناختي و احساسي مشاهدهشناختي به موقعيروان

گر از نظر دانش و آگاهي او نسبت به اطراف و رويدادها ت مشاهدهشناختي، وضعي
ن است ايدئولوژيک آ ةمشاهده، جنب کانوني ةجنب مهمترينگيرد. مورد بررسي قرار مي

گر مربوط است و از جهاتي قابل بررسي است. بيني مشاهدهکه به ايدئولوژ و جهان
-کند و حالتي جامعهها تبديل ميبينيها و جهاناين جنبه، روايت را به ترکيبي از انديشه

ماند که در آن ا ميمتن روايي به جامعه ،دهد؛ به زبان ديگرشناختي به متن روايي مي
، ٣٦-٣٣ ، صص١٣٨٧کار و عقايد مختلف را ديد (سلطان بياد،توان افمي ، ١٣٨٥و حر

، کانوني٣٣١- ٣٢٨صص شدگي ابزار انتخاب و محدودساز ). به لحاظ کارکرد
ديد يک شخص، برجسته کردن کارگزار  ةها از نقطتالعات روايي رخدادها و موقعياطّ

طور که گر است. همانکانوني ةکانوني کننده و خلق ديدگاه همدالنه و کنايي دربار
-کند، که به نوعي ابهام دامن ميشدگي به ديد مبهم تعبير ميگفتيم تودورف از کانوني

زند. ابهامي که به طور حتم، مقدل ترديد داستان خواهد بود.مه يا مکم  
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هايي بيروني هايي از آن، دروني و در بخش، در قسمترا گر رمانکانونيمي توان 
اول، فرامرز و در بخش  هاست. راو در بخشعني راو يکي از شخصيتدانست. ي

ها نيز به صورت خيلي کوتاه، ديگر در برخي از بخش الملوک است.چهارم و پنجم تاج
گر رمان نيز هستند. ي کانونيپردازند و حتّها رمان به روايت داستان ميشخصيت

 اماگر دروني است. گر هستند، کانونينونيها داستان کازماني که هر کدام از شخصيت
گر بيروني است. شود، کانونيمحدود بيان مي هايي که رمان از طريق دانا کلِّدر بخش

گر (بيروني و دروني) از سو  جابجايي راو از يک سو و انتخاب دو نوع کانوني
ر ايجاد شک و ترديد ه ابهام در داستان ايجاد کرده است، که دديگر، نوعي تناقض و البتّ

بيروني و  ةشدگي در رمان از دو گونر واقع شده است. نوع کانونيو ترس خواننده، مؤثّ
ها و راو در رمان عالوه بر اينکه به بيان ماجراها و دروني است؛ يعني شخصيت

، همين را در رمان بيان مي کندها د گاه احساسات و انديشهنپردازرخدادها بيروني مي
ها و ي باعث شده است که در رمان شاهد چندصدايي نيز باشيم؛ زيرا انديشهويژگ
 ةشدگي، جنبکانوني ةرات اقشار مختلف جامعه بيان شده است. در ميان سه جنبتفکّ

توان شناختي ميروان ةشناختي و ايدئولوژيک نقش پررنگي دارد. در رابطه با جنبروان
گر نيز هست، اشاره کرد. در خالل نونيهايي از رمان کابه فرامرز که در بخش

ها، اندوه و توان به عقدهدهد ميگتفتگوها فرامرز و گاه با شناختي که راو از او مي
الملوک تاجوايدئولوژيک بايد دو شخصيت فرامرز  دروني او پي برد. در مورد جنبة ةنکي

ت  را مدگر هستند. رمان کانوني هايي ازهر کدام در بخشنظر قرار داد. اين دو شخصي
ر آنها پي برد. تواند به نوع انديشه و تفکّخواننده از خالل گفتگوها و رفتارهايشان مي

جار در رمان مخالف است. او بر خالف بسيار از  ةترين انديشفرامرز با اصلي
-ع ميکه در اطراف آن تجمرا داند و افراد درخت را درست نمي تقدسها شخصيت

گيرد و در نهايت نيز در کسوت مردسبزچشم، از درخت به عنوان به سخره مي کنند
 ةکند و خود درخت را نيز به ورطنابود مهران شهرکي استفاده مي براا حربه

الملوک که شخصيتي تحصيل کرده است، شديداً به کشاند. در مقابل، تاجنابود مي
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شود. ل ميوارد بسيار به آن متوسدرخت و معجزات آن معتقد است و خود نيز در م
شدگي نيز محک ديگر است که به خواننده در احتساب رمان به اين ترتيب کانوني

کند. ابهام و ترديد از يک سو و درخت انجير معابد، به ادبيات شگرف کمک مي
شدگي از سو شناختي مرتبط با کانونيشناختي و جامعهها روانپرداختن به جنبه

است و نبايد از کنار  اهميتافزايش يافت. اين موارد در ادبيات شگرف نيز دارا  ديگر،
  آن به سادگي گذشت. در ادامه بيشتر به آن خواهيم پرداخت.

  
  )Character(  شخصيت

ها عجيب و گاه ترسناک در در ادبيات شگرف، وجود موجودات و شخصيت
شديم که، در  توجهتوضيحات داده شده، مدنيا شگرف، کامالً پذيرفته شده است. با 

نيستيم،  رو به روها عجيبي که دور از ذهن باشند، اين رمان، با موجودات يا شخصيت
ب و ند. اين تعجانگيزب خواننده را برميشويم، که تعجبا امور و اتّفاقاتي مواجه مي اما

شگرف مانند ترديد در ترس در اثر ادبي شگفتي با نوعي ترس و ترديد همراه است. 
آيد. اين ترس در دل خواننده، ها داستان است و در خواننده نيز به وجود ميشخصيت

شوند مي ها داستان با آن مواجهشود، که شخصيتاز مشکالت و معضالتي ايجاد مي
ترسي که در اثر ادبي شگرف وجود دارد و  و سعي دارند تا آنها را از ميان بردارند.

از يک سو خواننده به ترسي دوسويه است؛ گويند، و تودورف از آن سخن مي فرويد
ت تخاطر اتّفاقات و موقعيشود، دچار ترس و دلهره ها ايجاد ميهايي که برا شخصي

چنين شود، از سو ديگر شخصيت نيز، به دليل شرايط روحي و رواني وهممي
  .شود ها اجتماعي دچار ترس و نگراني ميموقعيت

  تها حضور و موجودي شخصيتکند، در اجتماعي که احمد محمود خلق مي
،  کل  دانا  عنوان به ، نويسنده  اند، هرچند نقش کرده  خود را حفظ  و طبقاتي  اجتماعي

تصوير «از طرفي  دهد. قرار مي  عاعالشّ را تحت  تحضور يا موجودي  ، اين درلحظاتي
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عصر   مردم  ماندگار از روزگار تلخ  اسناد ،اند برآمده  عاد  از مردم  او که  ها شخصيت
  ). ٩٣ ، ص١٣٨٠(مجابي،» ما دارد  را در نسل خود  تازگي  دهد که مي  دست  ما به

ها حضور و ميدان عمل انواع و اقسام آدم ةصحن ،رمان درخت انجير معابد
د خود را دارد و متمايز شخصيت منحصر به فر ،يکتا است که هر يک اثرگذار و ،زنده

 ةاز ديگران است. اغلب اين افراد به نوعي در ارتباط با فرامرز هستند. افراد خانواد
 ،فرزانه شخواهر ،افسانه، همچون اسفنديارخان ،آذرپاد که بستگان نسبي فرامرز هستند

دهندها را تشکيل ميو عمو داريوش گروه نخست اين آدم برادرش کيوان ،ه تاجيعم، 
 شويم.ه تاجي يا فرامرز آشنا مياز طريق خاطرات عم آنهاکه با زندگي و شخصيت 

ديگر از بازيگران فرعي اين رمان  ةها سابق فرامرز دستکالسي دوستان فعلي و هم
خود را دارند و طيف وسيعي را  خاصّکه هر کدام شخصيت و رفتار و کردار  ،هستند

روشنفکراني چون کامران قرار  ،يک سر اين طيف دهند:از نظر شخصيتي تشکيل مي
 ةدست. سواد و عامي استد سلماني قرار دارد که آدمي بيمحم ،دارند و در سر ديگر

آدم ها ديگر: علمدار پنجم  .ها او هستند کارسوم کساني هستند که شريک خالف
فريدون که  ،دانديه باز مکه فرامرز چشم ديدنش را ندارد و او را آدمي شارالتان و حقّ

از بچگي مريد فرامرز است و در فصل پايان رمان نيز از مريدان سفت و سخت درويش 
  .شودسبز چشم و از فداييان او مي

تاج  ،ها رمان درخت انجير معابدترين شخصيتو درخشان مهمترينيکي از «
ةخانوادو تحصيل کرده که همراه با ه تاجي زني است روشنفکر الملوک است. عم 

هايش دلسوز کند و بسيار نسبت به برادرش اسفنديارخان و برادرزادهبرادرش زندگي مي
  ).، سايت اينترنتي١٣٩٠،بي نا» (اش را وقف آنان مي کندب است و تمام زندگيو متعصّ
رود که درخت و معجزات و کرامات آن الملوک انتظار نمياز شخصيتي مانند تاج 

از ابتدا رمان تا زمان حيات، بر اعتقاد و ايمان به درخت  اما را قبول داشته باشد،
-الملوک بر ترديد خواننده نسبت به درخت ميهايي چون تاج استوار است. شخصيت

ا برا افزايد. خواننده شاهد است که افراد چون علمدار چگونه درخت را وسيله
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الملوک چگونه شنفکر چون تاجاند و از طرفي افراد روسرکيسه کردن مردم قرار داده
  محکم و استوار به آن معتقدند.

هايي فرامرز در نقش مرد سبزچشم که در بخش آخر رمان يکي از شخصيت اما
شود. بلقيس سليماني او شود که خواننده را در رسيدن به ادبيات شگرف رهنمون ميمي

مرد «بازيهاست:  شامورتيبازيها و هکند؛ توصيفي که، گويا همان حقّرا توصيف مي
نقش يک رهبر فرزانه را  اماسبزچشم رمان درخت انجير معابد، رهبر فرزانه نيست، 

آيا او يک  او کيست؟ گيرد. ي را به باز ميسنّت نيتجديد و ذه ةکند، او جامع باز مي
برا جماعت  امابرا ما او مرد متظاهر است،  احياگر است يا يک مرد اهل تزوير.

به عبارتي مرد سبز چشم برا آنان که با  شهرک مهران شهرکي او رهبر فرزانه است.
يک احياگر و ناجي است و برا ما که شاهداني از  ،او سهيم ةاو همراهند و در تجرب

). ٦٦، ص١٣٨٠(سليماني، » روزگار ديگر هستيم، يک مرد متظاهر و بيمار است
ت اشرافي ةفرو ريخت ةد جامعمجد است که در صدد احياتر از آن  ضعيف فرامرز]«[

ها و اين هوشيار و زيرکي را دارد که بداند، تنها با استفاده از ارزش اماديروز باشد، 
ساختارها  ةبا وجود سيطر »امروز« که هنوز در جان و روح مردم »ديروز« باورها

به د. به جنگ نظام جديد برو دانتو مدني جديد، حضور مستحکم و استوار دارد، مي
نظام ديروز بنا شده است، چون برخاسته از  ةآنچه برخاکستر و خراب ،داند عبارتي او مي

او  پذير است. ت آسيبها دروني نيست و مشکلي عاريتي دارد، به شدضرورت
و  تا با آن به قلع ،و باورها اعتقاد را تيز کند سنّت ةدشدنداند چگونه شمشير کُ مي

  ). ٦٩ص(همان، » زدقمع ساختارها نوين بپردا
انگيز که العاده قو و شگفتفوق ةفرامرز با حافظ ،اين که توجهجالب  ةنکت

ترين خاطرات آشنايان دور و نزديک را با جزئيات زندگيشان و فراموش شده ةهم ،دارد
به روشني به خاطر سپرده و در آن هنگام که به کسوت درويش  ،ها دورشانگذشته

ها رمزآميز به همين خاطرات است که به ها و کنايهبا اشاره ،آيدسبز چشم در مي
به عنوان  آنهادهد و ميان ثير قرار ميأسرعت اهالي شهرک انجير معابد را تحت ت
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ت شود و شهرت و محبوبيالعاده شناخته ميدان با نيرو روحي خارقدرويشي غيب
-کند و به مقام مرشد معنو مردم ساده لوح آن ناحيه مياستثنايي و غيرعاد پيدا مي

  ).http://vistaاحمد محمود، د (رس
آيد. تناقضي با ورود مرد سبزچشم تناقض و ترديد بار ديگر به سراغ خواننده مي

طبيعي به دسبزچشم ظاهراً فوقرفتارها مرکند. ا ترس در خواننده ايجاد ميکه گونه
ت اصلي مرد سبزچشم خبر دارد در حالي که ديگر رسند، خواننده از ماهينظر مي

شود که خواننده در ترس به ه باعث ميدانند، اين قضيها رمان چيز نميشخصيت
سر ببرد، نگران باشد و نسبت به چگونگي ختم رمان ترديد کند. مرد سبزچشم از 

-دهد، با نوشتن اذکار و اوراد مشکالت آنان را حل ميافراد خبر مي ةآيندگذشته و 

اکند، چشم برهم زدني به هندوستان سفر مي کند و در فاصلةاالرض ميکند، طيدر  ام
شود. به اين ترتيب ادبيات هايش ميها و نيرنگبازهحقّ توجهنهايت، خواننده م

  وجيه نوع دوم).شود (تشگرف در رمان، تقويت مي
  

  ) Themes and contentمايه و مضمون( درون
دهد و موضوع را با شخصيت و مايه، جهت فکر نويسنده را نشان ميدرون«

رويدادها و  ةکند. در داستان شگرف، موضوع، مجموع داستان هماهنگ مي ةصحن
دهد. درونمايه و آن را نشان مي آفريند و درونمايةهايي است، که داستان را مي پديده

 شگرف غير از آن ها داستانيابد. در شکل داستان، بر محور موضوع گسترش مي
ها فرعي ديگر هم وجود دارد، که تابعي از موضوع اصلي  موضوع اصلي، موضوع

ت موضوع اصلي به کار يابد و در جهت تقويداستان است، همراه آن گسترش مي
   ).١١٥، ص١٣٨٥بهروزکيا، » (رود مي

گيرد، که زند، از مضاميني بهره ميادبيات شگرف قلم مي ا که در حوزةنويسنده
-واقعيتترين يياما، اين مضامين از استثناطور حتم در زندگي عاد در جريان است به

ها گرفته شده است. احمد محمود، در رمان درخت انجير معابد، درخت و اعتقاد راسخ 
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شيده است. همچنين سخن از مرد است که از گذشته و به چالش کرا مردم به آن 
  کشاند.دهد و در نهايت شهرکي را به خاک و خون ميآينده خبر مي

زوايا گوناگون مورد تفسير و تأويل توان، از رمان درخت انجير معابد را مي«
 اامنويسنده نيستند،  »نيت«و  »خواست« کنندهمنعکس ها لزوماًاين تأويل قرار داد.

متن  توان گفت؛ مي اساساين  راند، ب شک در ديالوگ بين خواننده و متن شکل گرفته بي
 تابد. ها گوناگوني را برميال و چند اليه است و تأويلمتني فع ،درخت انجير معابد

" الت اجتماعينقش باورها اعتقاد مردم در تحو" توان مضمون غالب اين اثر را مي
  ). ٦٦ ، ص١٣٨٠(سليماني،» دانست
ها اصلي اين مايهدو بعد فرد و اجتماعي رمان يعني، عصيان و خرافه درون 

براين، از مضامين فرعي ديگر مانند مشکالت و معضالت اجتماعي، رمان است. عالوه
ها جوانان، گريز کوتاه و نامحسوس به مسائل سياسي، نوآور ها و دغدغهدرگير

  گفت.  سخن  مي توانو... تجددو 
فرويد معتقد است که تأثير شگرف (ايجاد شک، ترديد، ابهام، کنجکاو و 

داستان،  خاص، در وهلة نخست به نوع جهان خلق شدةپيگير داستان) در يک متن 
ها به بازدارنده توجهبستگي دارد. از آنجا که بازگشت مفاهيم سرکوب شده (با 

ه ناخودآگاه به نحو فريب بخورد، شخصي و بيروني)، فقط زماني امکان دارد، ک
ا جا بگيرند، که ناخودآگاه در  روزمره واقعيتبايست در بطن رخدادها داستان مي

ها و مسائل اجتماعي و طبيعي آزاردهنده برا تسخير عنصر بيگانه (بازدارنده
 ريطوريقا«بعد از نظر فرويد، برا ايجاد شگرف،  ةشخصيت) در آمده باشد. مرحل

-فرض ت دقيق پيشماهي تواند دربارة) نام دارد. نويسنده ميRhetoric of doubt» (شک

ها در شک و ترديد هايي که جهان خيالي خود را بر آن استوار کرده، خواننده را ساعت
را از او دريغ   مشخّصالعات دقيق و تواند با زيرکي تا پايان، اطّکه مينگه دارد، يا اين

به رفتارها و  توجهگيرد، يا با يا اين شک و ترديد را مستقيم از متن مي کند. خواننده
شود  يابد. سومين عامل وجود شگرف، به مضاميني مربوط ميها شخصيت درميکنش
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شمار اشاره گيرند. اگر چه فرويد به مضامين انگشتآثار ادبي قرار مي مايةکه دست
ت، سير و سفر به ان است. دوستي، رقابت، خسپايفهرست اين مضامين بي اماکند، مي

جنگ،  ةسرزمين ها ناشناخته، رابطه با جانوران، ارتباط با موجودات فضايي، مسئل
کسب هوي ، ها ت، رشد و بلوغ، بزهکار و آسيبصلح جهاني، معني و مفهوم آزاد

ديگر از موارد  ةاجتماعي، حقوق کودک، شناخت هستي، نيکي و بد و ده ها بن ماي
رو ر و او را با نوعي ترس و ترديد گيرد تا خواننده را متأثّهستند، که نويسنده به کار مي

  کند.  به رو
در کنار آن از مضامين فرعي ديگر مانند مشکالت و معضالت اجتماعي،  
ها جوانان، گريز کوتاه و نامحسوس به مسائل سياسي، نوآور ها و دغدغهدرگير

  توان سخن گفت.و... مي ددتجو 
  

  )Confrontation and conflictتقابل و کشمکش(
دو شخصيت با  ة شگرف، مانند ديگر انواع ادبيات داستاني، مقابلها داستاندر 

هم، شخص با طبيعت، شخص با جامعه و يا درگير دروني شخص با خود، کشمکش 
(آورد. کشمکش و اتّفاقات عجيب داستان را پديد مي ) suspenseو غريب، هول و وال

هول و وال ممکن است به دو صورت در داستان به «کند. بيشتر در خواننده ايجاد مي
وجود آيد. يکي آنکه نويسنده راز را در داستان مطرح کند تا خواننده مشتاق دريافت 

ت دشوار ت و موقعيها داستان را در وضعيو درک آن شود يا شخصيت و شخصيت
- قرار دهد به طور که خواننده را نسبت به سرنوشت آنها کنجکاو کند. اغلب نويسند

کنند يعني راز سربه ها پليسي و جنايي از هول و وال نوع اول استفاده ميگان رمان
آورند که تي غيرعاد در داستان به وجود ميت و موقعيد و وضعينکشمهر را پيش مي

تشريح آن بشود، در حالي که شاهکارها ماندگار ادبيات، خواننده مشتاق توضيح و 
ها در ، شخصيتها داستاناغلب از هول و وال نوع دوم بهره گرفته است. در اين 

وضعيگيرند به طور که ميان دو عمل و دو راه بايد ت دشوار قرار ميت و موقعي
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هم هست و خواننده يکي را انتخاب کنند و گاهي اين دو عمل يا هر دو نامطلوب 
کنند و همين موجب هول شود که آنها کدام يک از اين دو راه را انتخاب ميکنجکاو مي

مند ها داستان عالقهشود و خواننده را نسبت به سرنوشت شخصيتو وال داستان مي
دارد و اشتياق و مند شدن او را در حالت تعليق و انتظار نگاه ميکند و همين عالقهمي
  ).٣٢٠ ، ص١٣٨٨(ميرصادقي،» انگيزدکاو او را برا خواندن داستان برميکنج

حضور اين  داستاني است. ةپيکر ةعناصر سازند از مهمترين ،در رمان تقابل عنصر
ها و ها، نگرششنها، بي ها داستاني با انديشهها يا شخصيتآدم ييروعنصر در رويا

 هشود، به خوبي قابل مشاهد ها مختلف ميکنشها متفاوت که منجر به بيني جهان
و  ،گذرد در تاريخ حيات بشر همواره از سطح رويارويي آدمها درمي تقابل است،
، اجتماعي و تاريخي را نيز در برمي عرصه ، تجددو  سنّتگيرد. تقابل  ها وسيع فکر

که همواره در ، هايي هستندقابناز جمله  ...ديروز و امروز، مدرن و ماقبل مدرن، و
، اجتماعي و تاريخي مهم ،تاريخ زيست فکر بشر و  باعث و باني رخدادها فکر

در ت. ها فکر بوده اسبسيار از حرکت ةاولية هست ،تا آنجا که اند. تأثيرگذار شده
آشکار، قبل از آن که خود را در  اين تقابل به شکلي کامالً ،رمان درخت انجير معابد

ا رمان نشان دهد، در سقوط يک نظام و نگرش اجتماعي و برکشيده هکنش شخصيت
-٦٨ ، صص١٣٨٠کند (سليماني،  شدن يک نظام و نگرش اجتماعي ديگر نمايان مي

٦٩.(  
و  سنّتبه زبان ادبيات سياسي و اجتماعي امروز، اين تقابل خود را در جدال «
ي نام اين حتّ -اسفنديارخان آذرپادف اموال مهران شهرکي با تصر دهد. ، نشان ميتجدد

منشانه را به ي اشرافسنّتدر حقيقت نوعي زيست  - اين تقابل است ةدو تن نشان دهند
، (همان» گذار کند و امروزين را پايه تجددورانه، مآ تا زيستي مدرن، فن ،راند عقب مي

  ). ٦٨ ص
ايجاد کرده است. عنصر است که در رمان، تقابل  مهمتريندرخت انجير معابد،  

ا به درخت انجير معابد مربوط دهد، هر کدام به گونهماجراهايي که در رمان رخ مي
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در اين رمان، بيش از ساير امور به  تجددو  سنّتطور که گفته شد، تقابل شود. همانمي
، به چشم مي خورد. مهران شهرکي با ساختن شهرک و آوردن امکانات جديد و امروز
، پشتيباني مي کندخيزد. هر چند ظاهراً از درخت  برمي سنّتدرخت و در واقع  مقابله با

گيرد و اهدافش را در جهت ساختن شهرک و  زيرکانه از خود درخت کمک مي اما
  برد. نابود درخت پيش مي

  (منظور از مدرنيته  است  و مدرنيته  سنّت ابلتق ،انجير معابد  درخت  رمان  ماحصل
  فئوداليته  ةجامع  بين  تقابلي .دارد)  ِ بيرون بر جهان داللت   که  است  اجتماعي  ةتدقيقاً مدرني
،  و اضمحالل  فروپاشي  آذرپاد در حال  خاندان  آن  سمت در يک   که  نوين  دار و سرمايه

  خانواده  همين  و شهرت  ثروت ةبر زمين  که  مهران  ديگر مهندس  قرار دارد و در سمت
روزگار   اشيو کلّ  بردار کاله  از راه  که، معتاد  است  قهرماني فرامرز، ضد. کند ميرشد 

  مهران اماباشد.   کار را داشته  اين نتوا  آنکه  ، بدون است  گذراند و دايماً در فکر انتقام مي
  است  درآورده  فتصر  به  که  بر هکتارها زميني  رسيده  دوران  به  و تازه  کرده تحصيل
شاهد   و تنهايي  در عزلت  ، کوالمل  تنها تاج  ميان  سازد، و در اين مي  مدرن  ها شهرک

  . است  ويراني  اين
 نماد  يک  عنوان  انجير معابد به  از درخت  استفاده ، دوگانه  تقابل  ديگر اين  وجه

  خون هايش هدواند و از شاخ مي  جا ريشه همه  مردم  شورش  ةدر بحبوح  . درخت است
 ساز  آن ةگيرد و هم مي ، قرار مدرنيته  در مقابل  که  است  يسنّت ةنماد جامع ،چکد فرو مي
  بار به  اين . محمود در اين رمان،نوردد را درمي  مهران  توسط  گرفته  شکل  وکارها

ناگفته  ندارد.  آن ندر بيا پردازد، يا اصرار  خير و شر نمي  ميان تضاد ةدربار  داور
- صحنه آن   ، بويژه است  قها بسيار موفّ آدم  از زندگي  لحظاتي  در ثبت  نويسنده  کهنماند 
-شده  قرار داده  در کنار هم  و تراژيک  و زيبا، کميک زشت   رويدادها آنهادر   که  هايي

  د.ان 
ها با يکديگر، شخص با ها ديگر از جمله شخصيتدر رمان، شاهد تقابل

ها نيز هستم. فرامرز، شخصيت اصلي رمان، عالوه  ها دروني شخصيت عه، و تقابلجام
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ها از هايي که با درخت انجير معابد دارد؛ با ديگر شخصيتها و مخالفتبر درگير
 تجددو  سنّتجمله مهران نيز درگير و مقابله دارد، به طور دقيق فرامرز در مرز ميان 

 تجددجدا شود و در مقابل، خواستار  سنّتتواند به طور کامل از ايستاده است، او نمي
رفتارها  شود، تا خواننده نسبت به او و   ست. همين سردرگمي فرامرز باعث ميهنيز 

کند. همين  متناقضش شک کند. به هر حال فرامرز، شک و ترديد متن را تقويت مي
ي بسيار درست کرده است. او در ها درونتناقض و سردرگمي از او، شخصيتي با تقابل

ورز او باعث شده است که هم شخصي پي انتقام از مهران شهرکي است، انتقام و کينه
ها دروني خويش باشد و خواسته و ناخواسته با جامعه نيز درگير شود. با درگير

شود. طرد فرامرز و حس کينه و  درگير فرامرز با جامعه، باعث طرد او از جامعه مي
موال يا همان مردچشم سبز تغيير  شود تا فرامرز به گلنتقام در وجود او منجر ميا

ماهيت نيز واکنشي در برابر فشار جامعه است. در واقع اين ت دهد (اين تغيير ماهي
شود). در نهايت اينکه تقابل در ها شخصي محسوب مي بازدارنده ةفشار، زيرمجموع

ند، تا کنجکاو باشد و اين کنجکاو خواننده را ترغيب ک اين اثر خواننده را وادار مي
بيني است، کند تا داستان را تا انتها دنبال کند، رمان تا آخرين لحظه غير قابل پيشمي

برد. در اين بخش نيز باز سخن اين ويژگي رمان امکان شک و ترديد را در متن باال مي
ها دروني فرامرز، نوعي تقابلشود. ميها دروني و بيروني مطرح از بازدارنده

ها ها و البته با جامعه در حکم بازدارندهدروني و تقابل با ساير شخصيت ةبازدارند
  کشاند. العاده ميبيروني برا فرامرز است که او را به سمت امور و کارها خارق

  
  ) polyphonicچندصدايي(

، ادبيات شگرف، همواره دارا وجهي گفت ةبنا به گفت وگويي است. داستان حر
صدايي دارد و داستان شگرف، اين تک صدايي را به  گرا محض، منشي تکواقع

  کشد. چالش مي
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ها فرد ها و برداشتويژگي بارز روايت چندآوا آن است که در آن قضاوت«
، فرصت بروز و متفاوت، هريک آزادانه و به دور از فشار ناشي از  تحميل نظرات راو

يابند و صداهايي که در ظاهر در دو جبهه و در دو موضع کامالً متفاوت قرار تجلّي مي
-شوند و اين امکان برايشان فراهم ميدارند، در شرايطي يکسان، به نمايش گذاشته مي

ي ها فکر و عقيدت شود، که فارغ از جو حاکم بر داستان، از هرگونه محدوديت
،» نويسنده به مجادله و بحث با يکديگر بپردازند   ).، چکيده١٣٩٠(فالمرز

ها هر كدام از ديدگاه خود به در ادبيات چند صدايي، شخصيتبه عبارت ديگر،  
فقط به  ،خود را دارند. ديدگاه راو يا نويسنده خاصّبيني نگرند و جهان جهان مي

شاهد . در رمان چندآوا، در اثر حضور داردها عنوان يك صدا در كنار آواها شخصيت
 خاصّاز آگاهي گفتماني  ،ي خود راوها و حتّشخصيت  ةكه در آن هم ،دنيايي هستيم

   .خويش برخوردارند
هر کدام  ها اصلي آثار چندصدايي است.همشخّصاجتماعي يكي از  ةداشتن جنب

مضامين اجتماعي هستند، که در ايجاد چندصدايي در  ةاز مضامين بيان شده، در زمر
احمد محمود از نويسندگان ايراني است که رمان چند صدائي رمان تأثيرگذار بودند. 

نه  ها آثارشت را دارد که بگوييم، شخصيتها و اين قابليرمان ،خلق کرده است
 نيتاند، با ذهي برخاستهو متنوع زندگ که از بستر گسترده ،کم شمار جامعه ةاز يک الي

و با  ،شناسي فرد متمايز برخوردارند کنند، از روانانديشند و عمل ميمتمايز خود مي
هايي شد، در  طور که در بخش شخصيت، اشارههمان گويند.لحن و زبان خود سخن مي

اشراف  ةرمان درخت انجير معابد، از طبقات اجتماعي مختلفي سخن رفته است. طبق
درآمد جامعه، مانند اش، قشر کارگر و کمخاندان آذرپاد و دوستان خانوادگي يعني

ظ درست کلمات دچار ي در تلفّها ابتداييشان که حتّجان و يداهللا و انديشهحسن
کنند و به جا اينکه نيازهايشان  شوند، مردم عاد که دور درخت تجمع ميمشکل مي

خواهند، که فقط متفاوت از درختان ديگر  ختي ميرا معقوالنه برطرف کنند، آن را از در
جهاني مدرن به سر  ر شخصيت محور داستان، در انديشةاست. مهران شهرکي، ديگ
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اين  نوع وجود ندارد. همةا دلسوز همجايي بر در آن برد، دنيايي که ديگرمي
ها يشهي هستند، که هرکدام، اندخاصّاجتماعيِ  طبقة ةها، هرکدام نمايندشخصيت

 احمد ها داستاني يصدا در سمفوني رنگارنگ چند منحصر به خودشان را دارند.
نوا و صدا  ،ها و ديگر عناصر داستانها و آدمها، حرکتمحمود تصويرها، توصيف

 واقعيتمحمود با ترکيب هماهنگ نواها منفرد متفاوت،  اما ،متمايز خود را دارند
  . نوازدواحد موزوني مي ثار خود را در آهنگآداستاني 

در واقع گرايش محمود به انعکاس صداها متفاوت، به مقدار فراوان، حاکي از 
فهمد و  مي ،ي اگر با او موافق نباشندحرف ديگران را هم حتّ ،آن بود که نويسنده

خود با ما  ةها زمان آدم شده بيش متناقض و فراموش  ها کما جنبه هخواهد دربار مي
بينش  که ردمحمود ديگر به هيچ وجه اصرار ندا ،تر ويد. به عبارت سادهسخن بگ

داد رو  چه کماکان ترجيح مي آور کند، اگر را برا خوانندگانش الزام يخاصّ
٩٠ ، ص١٣٨٨(بهارلو، روز انگشت بگذارد ةها عصبي مسايل زند ترين رشته اسحس( .  

بعد بودن و تک صدايي بودن به اين ترتيب رمان درخت انجير معابد، از تک 
  يابد.همين چندصدايي به سو ادبيات شگرف سوق مي ةشود و به واسطخارج مي

  
  ) Symbolنماد(

ال ذهن، ابهام ذاتي ادبيات شگرف، با کمک نماد و اسطوره و جريان سي ةنويسند
مان درخت معتقدند، که ر منتقدانکند. بسيار از متن را بيان و به خواننده منتقل مي

  :آثار نمادين احمد محمود به حساب آورد ةانجير معابد را بايد، در زمر
»پنهان ماند و آن بطني است که نويسنده د درخت انجير معابد،بطني از بطون متعد  

 ،نمادهايي را در روح اثر ا بزند، که به قالب رئاليستيک اثر صدمهندر آن بدون آ
نماد   اين بد.اعلمدار است و درخت انجير مع اين نمادها،ترين  روشن نمايد. جاساز مي

وثيق   ارتباطي ها رمان، مان و باور و اعتقاد شخصيتيت و ابا معنوي در ساختار اثر،
 آن کلّ  چنان چفت به کار چسبيده است که با حذف معبد در درخت انجير معابد، دارد.
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ابتدا  گونش،ابد در معجزات گونهعمدرخت انجير  د.گرد حرکت داستاني اثر متوقف مي
(نماد  کنند که درها مدرسه هايش چندان رشد مي گريد و پس آنگاه شاخه خون مي

  ). ١١ ، ص١٣٨٦(اميرخاني،» دبندن را مي (نماد قدرت) شهرک ةادار  و تک علم)
احمد  است؛از باورها اعتقاد مردم  توان گفت، درخت، نمادبه طور کل مي

جديد  ةنقش باورها اعتقاد را در متالشي کردن جامع ،خواهد اثر ميمحمود در اين 
ما را در عصر حاضر بيان  ةالت جامعنشان دهد، رمان درخت انجير معابد، داستان تحو

يک قشر از جامعه  ها رمان را، که نمايندةکدام از شخصيت. از طرف ديگر هر کند مي
توان به همان قشر به حساب آورد. برا نمونه ميا در توان نماد و نشانههستند، مي

وسازها جديد و ايجاد شهرک مهران شهرکي و فرامرز اشاره کرد. مهران با ساخت
و نوخواهي است که در مقابل اسفنديارخان و البته درخت انجير معابد  تجددنوين نماد 
د افراد سردرگم ميان کند و فرامرز با تناقضات دروني که درگير آنهاست، نماقد علم مي

  خواهد بود. سنّتو  تجدد
خزان  از نماد مرگ و ها زيردر رمان درخت انجير معابد، در صحنهنماد  ةدربار

و به  باد، شدت گرفت. برگ ها خشک را از کف حياط کند"« استفاده شده است :
من مهران کوفت. رفتند تو اتاق. چند خرده برگ خشک تو خر سرو صورت افسانه و

داداش گفت پاشو فرزانه ، ")٨٧ ، ص١٣٨٨(محمود،" مو سياه افسانه گير کرده بود
به سرم  ها خشک را به هوا برد وشود. يکهو باد برگجان. پاشو برو تو االن توفان مي

تر و زماني نمايان اين دو متن زاده نماد درمحسن ة). به گفت٦٣٨ص" (همان، ريخت
-مي» فرزانه«وخودکشي » افسانه«رمان به مرگ  ةه با مطالعشود که خوانندميتر روشن

  .رسد
با گروهي  رمان در اين«:گويدمي ،در مورد نماد در اين رمان ،در ادامهمحسن زاده 

معنا، با تکرار الفاظي بي اند وشويم که به خرافات رو آوردهها مواجه مياز انسان
هـ «و» پامارا –پانچا «کنند. ذکرهايي چون ر ذهن خواننده حک ميبانديشي خود را پوچ

ل و دعا ا برا توسخواند، وسيلهه تاجي که نماز ميي برا عمحتّ» ... گاه و –گا  –
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از اين عقايد در » نسل عملدار« برا برآورده شدن حاجات هستند!! در مقابل کساني از
ها اين رمان در دام گروهي ديگر از شخصيت کنند.بردار ميجهت منافع خود بهره

ها به نفع تهايي، چون مهران از اين موقعيشخصيت فساد گرفتار هستند و اعتياد و
سنجيده دست به دست هم داده تا اثر غني را  برند. نمادهايي زيبا وخويش سود مي

  ).، سايت متن نو١٣٨٩، زاده(محسن» خلق کنند
  

  معابدکارکرد ادبيات شگرف در رمان درخت انجير 
شناسي بيان کرده زبان ادبيات شگرف ديدگاهي را در حوزة تودورف در بحث

-  شناسي يعني نحو، معناشناسي و کاربردشناسي/ منظوراست. و به سه عامل نشانه
سه سطح يا کارکرد بيان شده است.  ،به اين سه عامل توجهشناسي پرداخته است. با 

. سطح نحو ، معنايي و کاربرد ديد،  ة در دو رمان را از طريق زاويسطح نحو
ها به شک و ترديد متن و هيجان ايجاد شدگي و راو  بيان کرديم. در اين بخشکانوني

گويانه دارد ها اشاره کرديم. از لحاظ معنايي نيز نقش شگرف نقش همانشده در رمان
  .داده شدکه توضيحاتي در مورد آن 

ورف به اين بخش بيشتر پرداخته است در سطح سوم يعني منظورشناسي که تود 
به دو نقش ادبي و اجتماعي ادبيات شگرف پرداخته است. نقش ادبي در رمان درخت 

شود. احمد محمود با  ها موجود در متن نمايانده ميانجير معابد با عناصر و تکنيک
نين چ. در نقش ادبي، همستا گير از اين شگردها بر زيبايي متن خويش افزودهبهره

ها اثر ادبي، دچار هيجان و ترس و ترديد  همؤلّفخواننده با کمک به پيرنگ و ديگر 
شود. نقش ادبي شگرف در درخت انجير معابد، با بررسي عناصر و شگردها  مي

شود به بعد خواهد شد. اين قسم از ادبيات شگرف مربوط مي مشخّصنويسي داستان
ودورف مطرح شده است. نقش اجتماعي شگرف ساختارگرايانه به متن که از جانب ت

چندان به آن پرداخته نشده است. فرويد به  اماکه از جانب تودورف مطرح شده است 
کرده است. از نظر تودورف نقش اجتماعي،  توجهاين بخش ادبيات شگرف بيشتر 
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ي ي در برخي موارد مجازاتشود و حتّواکنشي است به آنچه در جامعه مذموم شمرده مي
-ها اجتماعي و اخالقي، شخصيتتشود. به دليل وجود ممنوعينيز برا آن تعيين مي

محرمات است.  ةشوند که معموالً از مقولها، درگير حوادثي ميگونه روايتها اين
طور که قبالً نيز بيان واکنش در برابر محرمات، نقش اجتماعي وهمناک است. همان

ها  بيروني و کند. او از بازدارندهبازگو مي مفصّله طور داشتيم فرويد اين بحث را ب
گاه نسبت به که هيچ استکند. احمد محمود از آن دسته نويسندگاني دروني ياد مي

  تفاوت نبوده است.  مسائل اجتماعي و رخدادها جامعه بي
 ةپردازد که در آستان ي ميباورها اعتقاد مردم احمد محمود در اثر خويش به

خواهد نقش باورها اعتقاد را در  مي ،در اين اثر و نوآور هستند. نويسنده، تجدد
شايد بتوان گفت، رمان،  ،راه نباشد جديد نشان دهد و اگر بي ةمتالشي کردن جامع

نظام ـ  شهرک مهران شهرکي  کند. در عصر حاضر بيان مي ،ما را ةالت جامعداستان تحو
ي سنّتنظام  - عمارت کاله فرنگي، اسفنديارخان آذرپادها بر خرابهـ  اجتماعي جديد

کند، باورها اعتقاد  شود و آنچه شهرک مهران شهرکي را نابود مي ساخته مي - اشرافي
بينيم، درختي که با د. در فصل ششم ميبردن گروهي است که جمعي نيز از آن سود مي

ن جديد و مدرن را بسته باورها اعتقاد مردم گره خورده است، راه ورود به امکا
است. اينجاست که  تجددو کتابخانه و درمانگاه و... نماد  سنّتاست. درخت، نماد 

چنين، در خوانش متن بسيار به شود. نمادهايي اينوپاگير ميدست تجددبرا  سنّت
کند. ذکر اين نکته ضرور است، که متن نمادين بر خالف تمثيلي و ميکمک خواننده 
منافاتي با ادبيات شگرف ندارد. درست است که در متن نمادين، عبارات، شاعرانه 

تواند از اين موارد مي ةهم اماکنند، عناصر، و موارد دارد، که هر کدام نماد را القا مي
گرفته شده باشد و خوانش و برداشت از متن همان باشد، که در متن آمده  واقعيت

نجکاو و ترديد از دل مضامين موجود در رمان است. در عين حال ،ترس، وحشت، ک
ها و دهد. نويسنده سعي داشته است در اين اثر از نمادها، نشانهبه خواننده دست مي

  ي بهره ببرد و به بيان مسائل اجتماعي و معضالت جامعه بپردازد.خاصّمضامين 
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 ةاسانشنديد روان شناسانه است و دوروان در واقع، اثر«درخت انجير معابد 
از اين  ،شناسي اجتماعيروان وشناسي فرد  روانت: يز اسيمحور در آن قابل تم

، درخت انجير معابد دارا دو محور اصلي است: عصيان ـ خرافهن رما ،نگرش ةزاوي
اند و در پيوند تنگاتنگ با  که در درازنا داستان در هم تنيده و به هم بافته شده

 ،از ديد روانشناسي فردد. دهنا را تشکيل ميمنسجم و يکپارچه کلّر، يکديگ
 آينده وبي ،آميز جواني ماجراجوزندگي پر فراز و نشيب و عصيان ،موضوع اين رمان

باعث بروز  ،شناسانهناراضي از شرايط زندگي خود است که به داليل مختلف روان
ناسي شاز ديد روان. کشدشود و شهرک را به خاک و خون ميآشوبي بزرگ مي

که به داليل  ؛درختي است معروف به درخت انجير معابد ،موضوع اين رمان ،اجتماعي
ها و اعتقادات آييني مردم نماد باور ،مقدسگر و به عنوان درختي معجزه ،شناسانه جامعه

-آميز ميباس به آن ايماني پرشور و تعصّالنّپرست عوامروح خرافه، گرددزود باور مي

-جويد و در سايهگاه ميگاه و پناهتکيه، قدرتت، ش آن برا خود هويآورد و در نياي

 ،زير فشار قدرت فرادستان ةها فرودست و همواره له شد توده .رسداش به اقتدار مي
در  ،ا برا باور کردن خويش و متبلور ساختن قدرت ماد خودنياز به معجزه

ترين عامل مستحکم و قو ريسمانيوجود اسرارآميز دارند و درخت انجير معابد 
  ). ١٣٩٠، (ويستا» سرشار و مهارناپذير آنان است تخيلبخشنده به نيرو ذهن و  نيتعي

ها شناسي فرد و اجتماعي در رمان، ارتباط مستقيم با بازدارندههمين روان
رنده، دروني و بيروني دارد که قبالً به آن اشاره کرديم. به عبارت ديگر اين دو بازدا

  شناسي است. نتيجه و بازتاب اين دو نوع روان
نويسنده دست به دست هم دادند تا ادبيات شگرف را  تخيلرئاليستي اثر و  ةجنب
دهد تا برخي حوادث در اثر ادبي شگرف، اين امکان را به نويسنده مي بيافريند.
در پي آن، خواننده در دنيا رمان مواجه شود و  واقعيتاش با بازنمود از خواننده

ق عمل کرده کند. احمد محمود در اين شيوه، بسيار موفّخود را در بطن داستان حس 
در اوج هنرمند نشان ، شناسيبا ديد جامعه ،با قلم توانا و نثر شيوا خويش«است. او 
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ران قدرتداده است که مزو به  ار چون نسلطلبان مکّاع و فرصتطلب و رياکاران طم
پرستي مردم علمدارها چگونه و با چه ترفندهايي از ذهن ساده و مستعد خرافهنسل 

استفاده سوء ،گاه ماد و معنو جز ايمانشان ندارندفرودستي که هيچ پشتوانه و تکيه
ها گول نماييمقدسها و فريبيو به همين دليل خيلي راحت فريب عوام ،کنندمي

ابزار  ،تا ايمانشان ،آورندموز و غيرعاد ايمان ميخورند و به هر چيز مر زننده را مي
  )١٣٩٠، ويستاسايت خبر » (شود يشانمند و اعتماد به نفس و خود باورقدرت

د، آنها خاصّي بر خواننده ايجاد کن، تا تأثيرات همحمود در اثر خويش سعي کرد
 مهمترينرا با هم درآميزند تا در انتقال شک و ترديد، که  واقعيترؤيا و  کوشند، مي

دهد،  عيني را تغيير مي واقعيت نويسنده ق عمل کنند.ويژگي ادبيات شگرف است، موفّ
 تخيلها را در ترکيب با گزيند و گزيدهيرا حذف و برخي را برم واقعيتبرخي عناصر 

 روايتگردها جذاب و پرکشش ها و تمهيگير از تکنيکهسرشار خود و با بهر
  کند.يفريني مآباز

 
  ترديد و ترس 
»ت ميان امر واقع و موهوم تودورف بر اين باور است که وهمناک از عدم قطعي

ا به ظاهر يي با حادثهرودر رويا ،آشنا با قوانين طبيعت هشود. آنگاه که خوانندناشي مي
دلي به بذر شک و دوو  ؛کنددرنگ مي واقعيتعجيب و فراطبيعي، ناگهان ميان خيال و 

گيرد. به ديگر سخن،  کارد، ژانر وهمناک شکل ميحوادث داستان را در دل خود مي
،» آيدث پديد ميدوهمناک از شک و ترديد خواننده به حوا   )١٦ ، ص١٣٨٨(حر

تاج الملوک] «[شود، به اين صورت است: اولين جايي که ترديد در رمان آغاز مي
کند. بيند. نرده آهني"درخت انجير معابد" را با لنگ خيس تميز ميعلمدار پنجم را مي

 ،١٣٨٩(محمود،» ها، سرخ و زرد شفافپيش رنگش کرده بود ـ سبز تيره و پايه ةهفت
گيرد؛ علمدار، که بار معنايي ) و اولين سؤاالت در ذهن خواننده شکل مي١١، ص١ج

ا در باورها مردم دارد، کيست؟ درخت انجير معابد که گونه مثبت و البته معنو
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شود که ماجرا دارا صحن و بارگاه است چه کارآرايي دارد؟ ترديد زماني بيشتر مي
کرده ـ  و تحصيل متمولها اطراف درخت توسط اسفنديارخان ـ فرد خريد زمين

رنگي بسازد. اقدام به آيد، اسفنديارخان قصد دارد در اين زمين، عمارت کاله فپيش مي
ه سکوتي زماني که با انبوهي از مردم با لباس سياه و البتّ اماکند قطع کردن درخت مي

تنها درخت کند و نهنشيني ميشود، عقباش مواجه ميآور مقابل خانهعجيب و وحشت
 کند. ترديد درکند، بلکه قسمتي از زمين اطراف آن را به درخت واگذار ميرا قطع نمي

 .نيست و ماجراها آن تنها مربوط به درخترمان را در چند مقوله بايد دنبال کرد، 
به را  ، خوانندهدهدا که  نسبت به درخت بروز ميدوگانه نيتفرامرز با رفتارها و ذه

معتقد ها فرامرز ترديد کند. فرامرز تا نسبت به اعمال و انديشه کشانداين سمت مي
، ارنددباور  آن تقدسشناسند و به  معابد که همه آن را ميکه درخت انجير است، 
که در رفتارش چيز  ،شويم مي رو به روگاهي با فرامرز  اما ،ا بيش نيستخرافه

-ها و رفتاربه واکنش ،کند. شک و ترديد به فرامرزديگر را نسبت به درخت بيان مي

ا با فرهنگ رشد در خانواده گيرد. فرامرزاش در ذهن خواننده شکل ميدوگانهها 
، کالهکرده است، ولي در رفتار چيز ديگر را نشان مي ، کلّهد. دزد اشي، بردار

او بيش از آن که يک قهرمان باشد  .فرامرز است ةفريبي و قتل از رفتارها دوگانعوام
اقهرمان است،  يک ضدشگفت اين که در ساحتي ديگر و برا مخاطباني ديگر  ام

هايي است که  ها و ضعفاو صاحب زخم ماني صاحب کرامت و بصيرت است.قهر
او با اين که امروز است، به ديروز چشم  مدرن بر پيکرش ايجاد کرده است. ةجامع

برد و همواره با  دوخته است و هرگز عصر طاليي، اسفنديارخان آذرپاد را از ياد نمي
شود، تا خواننده نسبت اين موارد باعث مي .شود يادآور نام او چشمهايش خيس مي

ش نشان دهد، اين واکنش چيز جز ترديد و دودلي و اندکي نبه رفتارها فرامرز واک
  ترس و نگراني نيست.

باز توجيه هبارز اتّفاقاتي هستيم که با استدالل حقّ ةدر فصل ششم، شاهد نمون
ود؛ مرد سبزچشم (گلِ موال) ششود. در اين فصل، سير اتّفاقات شگرف بيشتر ميمي
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کند. االرض مي ها علمدار طي دهد و بنا به گفتهشود، از غيب خبر ميوارد شهر مي
-هحقّ ةرسند، چيز جز نتيجطبيعي به نظر مياين قبيل اتّفاقات که در نگاه اول فوق

فاقات نيست. از جمله اتّ )موالگلِ (ها علمدار و اطرافيان او و بويژه فرامرز باز
ها درخت است شاخه خوانيم؛ رويش بيش از حدعجيب ديگر که در اين فصل مي

فرهنگ، درمانگاه و...شده است،  ةکه باعث مسدود شدن ورود کتابخانه، مدرسه، ادار
آنها محو  ةخواند ناگهان بعد از چند روز همکه با ذکرها و اوراد که مرد سبزچشم مي

  شود. مي
و شاخ و برگ درختان نشسته در مقابل در ورود کتابخانه را آيد باد پيش مي«

شود. ناگهان ها بيشتر ميشود، جنبش و خشاخش برگلرزاند. قدرت باد بيشتر ميمي
» هي ـ پاال.«زنند: جماعت فرياد مي»هي_پاال.«زند:  خورد و فرياد ميسبزچشم تکان مي

شد و سياه شد و صدا مهيب رعد آمد اند يکهو هوا تيره اند و بعدها گفتهـ همه ديده
کنند بر گرده سياهي شالق زد و بعد ـ چند لحظه بعد ـ و برق با نور بنفش و خيره

"درخت انجير معابد" که ورود کتابخانه روشنائي که آمد، اثر از آثار ساقه ها نابجا
  ).٩٧٥ ، ص١٣٨٩(محمود،» را بسته بود، نبود ـ 
ها مختلف ترديد مواجه خت انجير معابد، با گونهدر رمان در به اين ترتيب

  هستيم که به شرح زير است: 
انجير معابد و ماجراهايي که به خاطر آن رخ نسبت به درخت خواننده ترديد  .١

 ها موجود در رمان، نمادها و تقابلهاو رفتارها شخصيتنوع روايت از  داد، اين ترديد
  شود.حاصل مي

و پس  فرامرز در رفتارها بيش از همه ،ها رمانبه شخصيت خواننده ترديد .٢ 
  بينيم. از آن افراد چون علمدار پنجم و مهران شهرکي آن را مي

/ نويسنده؛ همان تناقضي که در روايت رمان ايجاد شده است؛ ترديد راو .٣
  . کندالملوک، گاهي فرامرز و گاهي دانا کل محدود روايت ميگاهي داستان را تاج
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:نتيجه     گير
هايي هستند که برا ادبيات شگرف در ويژگي مهمترينگفتيم ترس و ترديد 

آيد که خواننده در يک اثر نظرگرفته شده است. اين ترس و ترديد زماني به وجود مي
شود، که در نگاه اول غيرطبيعي و دور از انتظار به نظر  رو به روبا رخدادها و اتّفاقاتي 

ي به خاصّبه توجيهات  توجهخواننده در طول رمان يا در انتها رمان با  ماارسند، مي
برد. در اين رمان شاهد درختي هستيم، که اتّفاقات و ماجراها طبيعي بودن اثر پي مي

دهد. درخت انجير معابد و حضور مردسبزچشم منجر به طبيعي برا آن رخ ميفوق
عاع خويش قرار و رخدادها رمان را تحت الشّها شود که اکثر شخصيتاتّفاقاتي مي

کند؛ به اين ترتيب ها و خواننده را درگير خودش ميدهد و ذهن و انديشه شخصيت مي
گيرد. نگارندگان در رمان درخت انجير معابد در زمره آثار شگرف معاصر ما قرار مي

نويسي ستاناين مقاله سعي کردند، ادبيات شگرف را به کمک عناصر و شگردها دا
جويي از شگرد تداعي رمان نشان دهند. انتخاب دوگونه روايت در اين رمان يعني بهره

، معاني و کانوني شدگي، شک و ترديد موجود در رمان را تقويت کرد. حس کنجکاو
بيان  ادبيات شگرف خاصّترس و ترديد در شخصيت و خواننده، به عنوان مضامين 

ها با ديد مناسب، انتخاب درست شخصيت ةا روايت و زاويشود که در اين رمان بمي
هايي مثل فرامرز بخوبي به خواننده القا سردرگمي شخصيت ان، مثالًخاصّشها ويژگي
  شدند.

ها، بازهآيد، حقّا که به خاطر درخت در اين رمان پيش ميالعادهاتّفاقات خارق
رمان کشاندند، که دنيا  ةغريبي را به صحنها، امور عجيب و ها وتقابلباز شامورتي

هايي که فرامرز با خودش و ها، تقابلها فرامرز، کشمکشبازهشگرف را آفريد. حقّ
ها مثل مهران و علمدار دارد و تقابل درخت با جامعه آن روز، (بحث ساير شخصيت

بيات شگرف در ) بار ديگر ترديد و ترس را افزايش داد (نقش اجتماعي ادتجددو  سنّت
است که بسيار  رمان). از نظر بعد اجتماعي بايد گفت احمد محمود به امور پرداخته

ايستد. از طرف ديگر،  از اوقات به عنوان معضل، مقابل عملکردها مثبت جامعه مي
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شوند، تا اين نکته به ذهن ، باعث مييشانهاها رمان با رفتارها و واکنششخصيت
خويش سروکار دارد. اين  ةند که با افراد مانند آنها، در زندگي روزمرخواننده خطور ک

را، با  يشانرمان و دنيا خاصدهد تا اشدو ويژگي در رمان، اين امکان را به خواننده مي
  وجود اتّفاقات عجيب، زنده و واقعي در نظر گيرد.

ديده توان گفت هر دو گونه در آن وجود توجيهات تودورف در متن مي ةدربار
و رؤيا و جنون و هم چنين توجيه  تخيلشود: در رمان درخت انجير معابد، توجيه مي
باز و نيرنگ وجود دارد. آخرين نکته اينکه، عناصر و شگردها هدوم يعني حقّ ةدست

ر واقع شدند و برخي خود محصول شک و اين اثر، برخي در ايجاد شک و ترديد، مؤثّ
ها ها و رفتارها راو و شخصيتد. ترديد در انديشهترديد موجود در رمان هستن

هايي چون چندصدايي، تقابل و زماني بيشتر نمود پيدا کرد، که نويسنده از تکنيک
رمان نيز در خدمت نويسنده قرار  ةمايتداعي معاني بهره گرفته است. مضمون و درون

ننده بشناساند. بيان اين گرفت، تا ترس، ترديد و هول و وال موجود در رمان را به خوا
نکته در مورد تداعي معاني الزم است که احمد محمود از شگرد تداعي معاني به عنوان 

ا توان گفت: در هرچند صفحه در روايت از آن بهره گرفته است، به جرأت مياشيوه
  ها صورت گرفته است.از رمان، تداعي معاني در ذهن يکي از شخصيت

  
  :و مآخذ منابع

  هاالف)کتاب
، بابک(-١   ساختار و تأويل متن، تهران، نشرمرکز. ،)١٣٨٠احمد
ا نويسي و روايت شناسي (با اشاره)، درآمد بر داستان١٣٨٨اهللا(نياز، فتحبي -٢

 شناسي رمان و داستان کوتاه ايران )، تهران، افراز.موجز به آسيب

 _ هزاره انگليسي فرهنگ معاصر)، ١٣٨٢و ديگران( علي محمد حق شناس،-٣
   .فرهنگ معاصر، تهران، فارسي
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مفاهيم و اصطالحات  ةنام)، فرهنگ اصطالحات ادبي (واژه١٣٧١داد، سيما(-٤
  تطبيقي و توضيحي). تهران، انتشارات مرواريد.  ةادبي فارسي و اروپايي به شيو

٥-) ان )، فرهنگ نظريه و نقد ادبي (واژگ١٣٨٨سبزيان، سعيد و جالل الدين کزاز
  ها ادبي)، تهران، مرواريد.ادبيات و حوزه

  )، تهران، نشر معين.٢و١)، درخت انجير معابد(ج١٣٨٩محمود، احمد(-٦
نويسي هنر داستان ةنام)، واژه١٣٨٨ميرصادقي، جمال و ميمنت ميرصادقي(-٧

  ها ادبيات داستاني )، تهران، کتاب مهناز.(فرهنگ تفصيلي اصطالح
  مقاالت )ب
، ادبيات داستاني» احمد محمود ،درخت انجير معابد« ،)١٣٨٦اميرخاني، رضا(-١

  .١١-١٠صص رديبهشت،ا، ٥٦ش
، »ها فانتاستيک بر ساختار داستان درآمد« ،)١٣٨٥-١٣٨٤بهروزکيا، کمال(-٢

 .١٢٠_١١٥صص ،اسفند_فروردين و ارديبهشت ،کتاب ماه کودک و نوجوان مجلة

 ،پورانوشيروان گنجي ةترجم». غريب تا شگفت از« ،)١٣٨٨تودورف، تزوتان(-٣
سازمان چاپ و  ،تهران ،مجموعه مقاله ،٢٥، ش عامه پسند)ها داستانارغنون (
  .٧٧- ٦٣صص وزارت ارشاد، انتشارات

، ابوالفضل(-٤ ة دور ،فارابي». گاه فرويدددرآمد بر شگرف از دي« ،)١٣٨٣حر
  .٦٤-٤٥صص ،٥٣، ش١چهاردهم، س

،  »اک:شگرف/شگفت در فرج بعد از شدتژانر وهمن« )،١٣٨٨( ـــــــــــــ.-٥
 .٣٠-٧صص،٤،ش١نقد ادبي، س

ادبيات وهمناک با نگاهي به  ها به منزل،عجايب نامه« )،١٣٩٠ـــــــــــــ. (-٦
، ٤د ادبي، سپژوهشي نق -علمي ةفصلنام ،»هند ة،مناها کتاب عجايببرخي حکايت

  .١٦٤-١٣٧صص ،١٦ش
ها زبان پژوهش ،»وهمناک در ادبيات کهن ايران«)، ١٣٨٥( ـــــــــــ.-٧

  .٧٦-٦١، صص٣٤خارجي، زمستان، ش



  __________________________________________________________________    
  29)، شماره 1393کاوش نامه، سال پانزدهم (     132

  

، ابوالفضل -٨ ، »شدگيدو ديگاه زاوية ديد در مقابل کانوني«، )١٣٨٥الف(حر
  .٧٢-٦٨صص ،د ،١٠٥ادبيات داستاني، 

  .٣٥٤-٣٢٣صص،١٠،مجلّةزيباشناخت،شماره»شدگيکانوني«،)١٣٨٣ــــــــــ(-٩
 ،مرداد و شهريور ،٦٥، نشر دانش ش »داستان وهمناک«، )١٣٧٠خوزان، مريم(- ١٠

  .٣٧ -٣٣صص
کتاب ماه ادبيات ة مجل ،»اين يک درخت نيست«، )١٣٨٠سليماني، بلقيس(- ١١
  .٦٩- ٦٧صص ،آبان ،٤٩، شوفلسفه

اهده بررسي عناصر روايت و کانون مش« ،)١٣٨٧سلطاني بياد، مريم و ديگران(- ١٢
-٢٧صص ،بهار،٩، ش٥ها ادبي،سة پژوهشفصلنام ،»تر شدن اوضاعختس«در رمان 

٤٤.  
١٣ -ها تداعي معاني در داستان شگردها و زمينه« )،١٣٨٨(يني، فاطمهمعين الد

،ش اول،»دا   .١٨٤-١٥٩صص،پاييز ، نشرية ادبيات پايدار
 (ميزگرد با حضور احمد محمود و جمعي از نويسندگان ايران از جمله:- ١٤

، دهقاني، محمد خاني ، پرويز، شيرزاد ، مير عابديني،امير نصر ، زنور )کتاب گودرز
  .٦٦-٥٩صص، ١٣٨٠، آبان ماه ادبيات و فلسفه

  نامهپايان )ج
تحليل تطبيقي روايت چند آوا در پنج « )،١٣٩٠(فالمرز عسگراني، زهرا-١

ادبيات و  ارشد. دانشکدةنامة کارشناسي ، پايان»زفداستان از مثنو با برادران کاراما
  .[چکيده] ،علوم انساني دانشگاه بيرجند

  سايت -د
در  ،احمد محمود ةنوشت - نقد رمان درخت انجير معابد)، ١٣٩٠( ،نا)(بي -١

 .http://vista.ir/article/217721             شاني: ن

  در نشاني: )، نماد در آثار احمد محمود،١٣٨٩(فاطمه  زاده،محسن-٢
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