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 او معتقد است در .به بررسي  و تعريف آن پرداخته است» پيش درآمدي بر ادبيات شگرف«

ها را تواند واقعي بودن آنبيات شگرف با رخدادهايي روبرو هستيم كه مخاطب نميمتن اد
رسد و با توجيهات عقالني و منطقي و تشخيص دهد، اما در طول رمان به درك درست مي

در اين ميان، آثار برخي . كنددر نظر گرفتن برخي شروط، ماجراها را طبيعي قلمداد مي
. گيرد ادبيات شگرف جاي ميمان در حيطةالسغادةنويسندگان چون احمد محمود و 

 نوشتة» معابد درخت انجير« محتوايي رمان  ونگارندگان در اين مقاله، به تحليل ساختاري
 غادةالسمان، از منظر ادبيات شگرف، نوشتة» كوابيس بيروت«احمد محمود و رمان 

نويسي را در دو اثر مورد نها، عناصر و شگردهاي داستابراي بررسي رمان. پردازند مي
ديد ها و زاوية ها، نوع توصيف شخصيتاز ميان اين عناصر و تكنيك. دهيمبررسي قرار مي
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معاني و تقابل اين امكان را مضمون، تداعي. وكانوني شدگي بيانگر ترديد شخصيت است
جود آمده وهايش به ترديدي كه در شخصيت و متن بهدهد تا در برداشتبه خواننده مي
نكتة ديگر اينكه هركدام از عناصر و شگردها، يا در ايجاد ترديد مؤّثرند يا . است، پي ببرد

  .آيندپيامد ترديد به حساب مي
 ادبيات تطبيقي، ادبيات شگرف، درخت انجير معابد، كوابيس :هاي كليديواژه

  .بيروت، عناصر و شگردهاي داستان نويسي
   مقدمه-1

.  در گسترة ادبيات جهاني مطرح شداواخر قرن نوزدهمن بار، در ادبيات شگرف اولي
، منتقد و نويسندة بلغاري، سعي نمود با رويكردي )Tzvetan Todorov(تزوتان تودورف 

فانتستيك، شگرف، شگفت سه حوزة نزديك . ساختارگرايانه به آن شكلي تئوريك بخشد
 شگرف و اقع، فانتاستيك، مقدمةدر و. هاي مشترك زيادي دارندبه هم هستند كه ويژگي
بنابراين، براي آشنايي با شگرف، ابتدا توضيح كوتاهي از . شودشگفت محسوب مي

سازي يا  به معناي مريي phantasticusفانتاستيك از واژة التين  «.كنيمفانتاستيك بيان مي
ادي در هاي زيمعادل). 10: 1388 به نقل از حري، 13: 1981جكسون،(» آيدتجّلي مي

 را با "وهمناك"فرهنگ لغات براي آن برشمرده اند، در اين ميان، ابوالفضل حري واژة 
طور كه گفتيم، وهمناك، همان. ، پيشنهاد داده است)33: 1370(توجه به مقالة مريم خوزان 

آيد كه ها زماني به وجود ميشگرف و شگفت سه نوع ادبي همجوارند؛ تفاوت ميان آن
در هر كدام از اين انواع ادبي، شاهد ماجراها و رخدادهاي . ه دنبال توجيه باشدخوانندة اثر ب

 اصلي و خواننده را نسبت به وقوع رخدادها در عالم واقع دچار عجيبي هستيم كه شخصيت
؛ شودترين مشّخصة اثر شگرف، متوّلد ميبدين ترتيب، ترديد، يعني مهم. كندترديد مي

 به يكي از دو طريق برطرف خوانندهترديد . س همراه استاي ترترديدي كه با گونه
شود يابند؛ يا معلوم مييا در پايان روايت، وقايع به ظاهر عجيب، توجيه عقالني مي: شود مي

چنانچه رويدادها واقعي باشد، «. است كه حوادث در عالمي غير از عالم واقع رخ داده 
شود و در صورت واقع مي) uncanny(» شگرف«روايت در حوزة نوع ادبي فرعي 



 
 

 425  هاي ادبيات شگرف در دو رمان درخت انجير معابد و كوابيس بيروتبررسي تطبيقي جلوه

همين كه خواننده . گيردقرار مي) marvelous(» شگفت«غيرواقعي بودن، در حوزة ادبي
هاي طبيعي يا فراطبيعي توجيه كند، آن اثر در تصميم بگيرد حوادث داستان را با پاسخ

  ). 1385:67حري، (»گيردحوزة شگرف و شگفت قرار مي
شود كه ها شرح داده ميق دارند، رويدادهايي در آنآثاري كه به ژانر شــگرف تعّل

توانند كامالً بر اساس قوانين طبيعي توجيه شوند، اما اين رويدادها هركدام به لحاظي مي
اند؛ به همين دليل، در شخصيت و خواننده، ابتدا ايجاد شك و پس از باورنكردني و عجيب
  .كنندآن، ترس و دلهره مي

   بحث-2

   به دو رمان  نگاهي -2-1
السمان مانند اكثر نويسندگان و غادة. منتشر شد) م1976(رمان كوابيس بيروت در سال 

. شعراي عرب، بعد از حملة اسرائيل به اعراب، تغيـيري بنـيادي در آثارش ايجاد كرد
 قهرمان. ماية اصلي اين رمان، جنگ داخلي لبنان است كه پانزده سال به درازا كشيددرون

كوشد تا هاي مردم بينواي لبناني مي زن روشنفكري است كه با انديشيدن به رنجداستان،
مشكالت جنگ و اتفاقات ناگوار ناشي از . سبب پديد آمدن جنگ داخلي لبنان را دريابد

 در رمان كوابيس . باشدهاي آشفته و كابوسآن باعث شده است كه دائما دچار خواب
هد ماجراها و اتفاقاتي هستيم كه با توجه به تعريف ها، شابيروت در خالل همين كابوس

رسند، رخدادها اين سـؤال  ادبيات شگرف در نگاه اول باورنكردني و غيرواقعي به نـظر مي
رئال روبروست؟ به مرور يا در پايان كند كه آيا با اثري را به ذهن خواننده متبادر مي

اند؛ اما غير اتفاقات عجيب. يابندني ميداستان، اتفاقات به ظاهر غيرطبيعي توجيه عقال
آنچه مسّلم .آيندها برميممـكن نيستند، به همـين دليل راوي و خواننده به دنبال توجيه آن

  . است اين است كه اين توجيه بايد عقالني باشد تا به ادبيات شگرف منتهي شود
رختي اسرارآميز هاي داستان با ددر رمان درخت انجير معابد، بنا به گفته شخصيت

 درخت انجير معابدهاي عجيبي دربارة ها و حكايتها، افسانهدر طول سال. روبرو هستيم
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هاي عجيب باعث شده است گرفته است، اين حكايتنقل شده كه در ذهن مردم جاي
نسل به نسل از علمدار اول نقل شده است كه . كرامات و معجزاتي را براي آن برشمارند

فردي ) اولين متولّي درخت(علمدار اول . ي، درخت را به اين شهر آورداشخص بيگانه
به مرور زمان، در . ها را در مورد درخت بيان كرداو اولين حكايت. ماليخوليايي بود

سال، مردم حكايات را پروراندند و معجزات و كراماتي به درخت نسبت دادند كه 150طول
تأكيد بر روي تقدس درخت، زماني بيشتر شد .  شدهاي بعدي نهادينهدر ذهن و باور نسل

كه اسفنديارخان، براي درخت حصار درست كرد و چندين سال پس از او مهران شهركي 
اي  بعد از اينكه با مخالفت مردم براي كندن درخت روبرو شد، دستور داد تا بارگاه ويژه

ي از اعتقاداتشان شد و درخت انجير معابد و معجزات و كرامات آن جزي. براي آن بسازند
درخت انجير معابد، درختي . قدرت معنوي درخت در نظر مردم، امري بديهي جلوه كرد

هاي آن مانند ساير درختاني نيست معمولي مانند همة درختان ديگر است، اما چون ويژگي
هايي كه شگفتي از جمله ويژگي. كند، امري غيرطبيعي جلوه ميكه در اطرافمان ديده شده

توان به رشد سريع و نابه جاي درخت اشاره ها و خواننده را به دنبال دارد، ميشخصيت
شود كه مردم معتقدند از اي قرمز رنگ از آن خارج ميهاي آن شيرهبا بريدن شاخه. كرد

توان از جملة ماجراها و رخدادهايي دانست ها را مي اين ويژگي.شودآن خون جاري مي
- رسند و خواننده را ميان واقعيت و تخيل درگير ميطبيعي به نظر ميقكه در نگاه اول فو

گردد كه شاهد خوانندة آگاه به قوانـين طبيعي، به دنبال توجيه رخدادهاي عجيبي مي. كند
  . آن است

شود كه ذهن خوانندة هوشيار به اين گونه اتفاقات و رخدادها در دو رمان باعث مي
داند و  تودورف توجيه عقالني را از دو طريق ممكن مي.دنبال توجيهات عقالني باشد

ابتدا «: يابد، اين توجيهات عبارتند ازها تخفيف ميطبيعي به وسيلة آنمعتقد است كه فوق
ها، رسد و تأثير مواد مخدر، پس از آن حّقهاتفاق هست و تصادف، بعد نوبت به رؤيا مي

هاي و دسته معذوريت هست كه با تقابلاينجا طبيعتاً د. خطاي حواس و سرانجام جنون
طبيعي اي رخ چيز فوقدر دستة نخست، هيچ.  وهمي مطابقت دارد- تخيلي و واقعي-واقعي
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بينيم چيزي نبوده كرديم، ميآنچه فكر مي: نداده است، چون اصال هيچ اتفاقي نيفتاده است
ويدادها كامال اتفاق در دومي، ر). رؤيا، جنون و مواد مخدر(جز محصول تخيلي معيوب 

رمان ). 67: 1388،تودورف(» )اتفاق و توهمات( دهندافتند، اما به توجيه عقالني تن ميمي
گيرد و زير مجموعة كوابيس بيروت در دستة نخست توجيهات تودورف جاي مي

 تخيلي است، زيرا شخصيت اصلي رمان، دائماً در خيال و خواب با - هاي واقعي تقابل
رسند و حتي براي خود طبيعي به نظر ميشود كه در نگاه نخست، فوق مياموري مواجه

در كابوس چهاردهم اثر غادة السمان سخن از مردي است . شخصيت هم باورنكردني است
اين گرد باعث ديوانگي اهالي شهر . ريزدكه گرد عجيبي را درون چشمة شهر بيروت مي

هايي شبيه اين، خواننده در انديشة اين وس و كابپس از خواندن اين كابوس. خواهد شد
است كه آيا اين اتفاق در عالم واقع رخ داده است يا شخصيت و راوي رمان، دچار توهم يا 

رسد كه با توجه به نوع روايت رمان، خواننده در نهايت به اين نتيجه مي. كابوس بوده است
صي در عالم واقع، ممكن هايي كه هر شخهاي آشفته است، خوابشخصيت دچار خواب
در مقابل اتفاقات و رخدادهاي رمان درخت انجير معابد، گاهي . است با آن روبرو شود

 علمدار اول هاي رمان، شخصيتبنا به گفتة. توجيه نوع اول و گاهي توجيه نوع دوم است
 و فردي خوابگرد و روانپريش بوده، با اين توضيح، توجيه دستة نخست يعني تخيل، رؤيا

در ادامه، افرادي چون علمدار چهارم و بيش از او علمدار پنجم . جنون را بايد مدنظر داشت
استفاده كردند و درخت را بيش از پيش، در نظر  از موقعيت درخت به نفع خويش سوء

اين بخش از ماجراهاي رمان و همچنين، ورود . مردم داراي كرامات و معجزه جلوه دادند
توان عادي و طبيعي مي) بازي و حقّهاتفاق، شامورتي(توجيه نوع دوم سبز را با مردچشم
ها به خواننده در نكتة قابل توجه اين است كه نويسنده از طريق راوي و شخصيت. دانست

به عنوان مثال، راوي در رمان درخت انجير معابد . كند احتساب اقسام توجيهات كمك مي
در مورد  ).توجيه با تخيل و جنون(اليخوليا بوده است علمدار اول دچار مريضي م: گويدمي

دهد و شخصيت  اي از علمدار به خواننده ميراوي شـناسه علمدار نيز، قبل از هر چير،
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ضمن اينكه با توضيحاتي كه در مورد . شناساندباز و نيرنگ باز او را به خواننده ميحّقـه
در كوابيس بيروت نيز . كندز را معرّفي ميدهد، چهرة واقعي او يعني فرامرسبز ميمردچشم

. كندنويسنده با نوع روايت به صورت غير مستقيم شخصيت اصلي را به خواننده معرفي مي
ها و گويينويسنده با تك. بردشخصيت اصلي دائماً در ترس و هول و وال به سر مي

شناساند، به اين طريق، هاي دروني كه به شخصيت داده است، او را به خواننده ميواگويه
به اين ترتيب، امور عجيب و . كندذهن خواننده را براي بيان توجيه دستة نخست آماده مي

طبيعي به كمك توجيهات بيان شده در حوزة ادبيات شگرف جاي غريب و به ظاهر فوق
  .گيرندمي

تن بايد م«داند، شرط اول اينكه  تودورف متن ادبيات شگرف را به سه شرط وابسته مي
خواننده را وادار كند تا جهان اشخاص داستان را همانند جهان افراد زنده و واقعي در نظر 

: 1388حري،(» گيرد و ميان استدالل طبيعي و فراطبيعي حوادث دچار شك و ترديد شود
هاي آن شود، برگرفته از واقعيت بسياري از ماجراهايي كه در كوابيس بيروت بيان مي). 21

رمان درخت انجير معابد نيز اثري برگرفته از واقعيت جامعه است، بسياري . ان استروز لبن
هاي دو نويسنده از واقعيت، به خواننده اقتباس. از منتقدان آن را رئاليسم اجتماعي مي دانند

هاي داستان، با دقت و توجه به  دهد تا با وجود شك و دودلي به شخصيت اين امكان را مي
اند كه هر دو نويسنده به اموري پرداخته. ها را واقعي در نظر گيردمالشان، آنافكار و اع

از طرف . ايستدبسياري از اوقات به عنوان معضل، مقابل عملكردهاي مثبت جامعه مي
شوند تا اين نكته به ذهن هايشان، باعث ميهاي رمان با رفتارها و واكنشديگر، شخصيت

. ها، در زندگي روزمرة خويش سروكار داردادي مانند آنخواننده خطور كند كه با افر
جنبة واقعي و جنبة تخيلي : هاي رمان داراي دو جنبه است ها و رفتارهاي شخصيتانديشه

واقعي است چون از دنيايي گرفته شده است كه خواننده در دنياي خويش با آن . متن
ها، خاص و اتفاقات مربوط به آنها سروكار دارد و تخيلي است چون هر كدام از شخصيت

  .دنياي خودشان است، دنيايي كه نويسنده آن را خلق كرده است
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چون شخصيت داستان ممكن است دچار شك و ترديد شود، نقش خواننده «شرط دوم  
مصاديق ). 21: 1388حري،(» اعتماد كردن به شخصيت در عين شك و ترديد در متن است

توان ديد، اما اين شرط در رمان درخت  كوابيس بيروت مياين شرط تودورف را در رمان
نسبت به معجزات و ) فرامرز(شخصيت اصلي رمان درخت انجير معابد . انجير معابد نيست

اما اطمينان . گيردكراماتي كه مردم براي درخت قايل هستند، هيچ جايگاهي در نظر نمي
  .كندرديد به درخت كمك ميفرامرز در باطل شمردن درخت، به خواننده در شك و ت

ها شخصيت اصلي رمان كوابيس بيروت، با ماجراهاي سختي روبروست، داراي انديشه
. گيرشان شده استدهد دغدغة مردمي را دارد كه جنگ دامنو تفكراتي است كه نشان مي

وان در تها را مينمونة اين انديشه. سازدها، شك و ترديد دروني او را نمايان مياين انديشه
او در اين انديشه است كه آيا بايد براي جنگ از خانه خارج . كابوس بيست و هفت ديد

او در يك واگوية دروني . شود يا منتظر بماند تا ديگران براي او سرنوشت را رقم بزنـند
 إنَّه تري ذهب أخي حقاً إلحضارِ الطَّعام في عمليةٍٍ ٍبطوليةٍ، أم: و وجدتَني أتساءلُ «:گويدمي

يحملَ مِثلي خاِئف حتّي الموت، و قد فقد أعصابه و إنتَهزَ الُفرصة ِللهربِ دون أن
بل حسدتُه علي . ألمهو لَم . و رجحت إنَّه انتهزَ الُفرصة ِللهربِ.. معه؟) هربي(مسؤولية
: مكنَةُ ِللعزلِ أمثالي هِي اوالًفِي مِثلِ هذا الجحيمِ، ربما كاَنتِ البطولةُ الوحيدةُ الم!!.. شُجاعتِهِ
 شك و در اين گونه موارد است كه). 33 :1976السمان، (1»..أحياء..و البقاء أحياء!..الهرب

ترديد به شخصيت داستان و به ماجراها و اتفاقاتي كه . شودترديد او به خواننده منتقل مي
داند چه ماجرايي در انتظار كنجكاوي خواننده و پيگيري داستان، براي اينكه ب. دهدرخ مي

  .قهرمان است، گوياي اعتماد به متن و توجه به شخصيت داستان است
، تفسيري تمثيلي يا ]شگرف[خواننده از اثر وهمناك« سومين شرط اين است كه 

هاي متني كه تمثيلي يا شاعرانه است، ويژگي). 21: 1388حري،(» شاعرانه ارائه ندهد
هاي تمثيلي و گنجد، به اين معنا كه خوانشة شگرف نميمتفاوتي دارد كه در حوز

در اينگونه متون، حوادث . فرض درك كلمه به كلمه يا ظاهري متن است شاعرانه، پيش
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در تمثيل براي يك كلمه دو معناي مختلف وجود دارد، براي . بايد توضيح و تبيين شود
در تمثيل، اشيا  «: شوديان ميتوضيح بيشتر، تعريفي كه در فرهنگ اصطالحات ادبي آمده، ب

و موجودات، معادل مفاهيمي هستند كه خارج از حوزة آن روايت قرار دارند، به اين خاطر 
» هاي تشّخص يافته و معاني انتزاعي دارنددر روايات تمثيلي، اشخاص اغلب چهره

د ها افرادي معمولي هستن، در حالي كه در متن ادبيات شگرف شخصيت)87: 1371داد،(
عالوه بر اين، خواننده از متن . شودها ديده ميكه خوب و بد، هر دو در رفتارهاي آن

: گويدشلگل در مورد نگاه شاعرانه مي«. ادبيات شگرف نبايد برداشتي شاعرانه داشته باشد
نگاه . دهدهاي بخردانه قرار ميها را بيرون ادراك حسي و تعيننگاه شاعرانه به چيزها، آن"

: به نقل از(» "نه، تأويلي مداوم است و بخشيدن منش ناممكن به هر چيزشاعرا
در حالي كه در متن ادبيات شگرف امور و رخدادها ناممكن نيست، ). 293: 1380احمدي،

رسند، اما از دل واقعيت اتفاقاتي در جريان است كه در نگاه اول غير طبيعي به نظر مي
هر كلمه فقط در متن ادبيات شگرف . تابندقي را برمياند و توجيهات عقالني و منطبرآمده

اگر خواننده در پي تفسير، تأويل و تعبير متن برآيد، ). خود ارجاعي(كند به خود اشاره مي
نويسنده بايد اين توانايي را داشته باشد تا خواننده را در هول . شگرف از ميان خواهد رفت

شود تا خواننده برداشت  رمان، مانع از آن ميها درو وال و ترديد نگه دارد، اين ويژگي
اي شگرف نيست،  پس وهمناك، فقط مبين حادثه.تمثيلي يا شاعرانه از متن داشته باشد

  . بلكه نوعي خوانش هم هست كه نه شاعرانه است و نه تمثيلي
هاي موجود در دو رمان درخت انجير  عناصر، شگردها و تكنيك-2-2

   معابد و كوابيس بيروت
   زاوية ديد، روايت و راوي -2-2-1

ديد كه با آن انتخاب زاوية . ديد در داستان، فرم و شيوة روايت استمنظور از زاوية 
گيرد، از اهميتي فوق العاده برخوردار است، چرا كه تنها از اين روايت داستان شكل مي

نوع . نده مطرح كندتواند مواد داستاني خود را براي خواننويس ميمنظر است كه داستان
راوي داستان . اي اصـيل و واقعـي از داستـان، براي خواننـده ارائه كندروايت بايد وجهه

نوع زاوية ديد در داستان شگرف به نويسنده كمك . تواند شخصيت اصلي يا فرعي باشدمي
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ف در نوع ادبي شگر.  كه در انديشة آن است، به خواننده القا كند راكند تا آنچهمي 
آميزد و ترس و ترديد موجود در نويسنده از طريق روايت، تخيل و واقعيت را در هم مي

عالوه بر اين، نويسنده به كمك نوع روايت، نقش . كندرمان را به خواننده منتقل مي
راوي در رمان كوابيس بيروت و درخت انجير معابد در . كنداجتماعي شگرف را بيان مي

ديد در كوابيس  شخصيت اصلي است، با اين تفاوت كه زاوية هايي از دو رمان،بخش
بيروت، اول شخص يا متكّلم وحده است، به عبارت ديگر، زاوية ديد، دروني است كه 

اند، اما در رمان درخت انجير معابد راوي نيز اطالق كرده» من روايتي«گاهي به آن شيوة 
- فرامرز و تاج(هاي اصلي يد شخصيتگاهي بيروني يعني داناي كلّ محدود و گاهي از د

ديگر تفاوتي كه در نوع روايت درخت انجير معابد و كوابيس بيروت . است) الملوك
  .گويي دروني استفاده كرده استالسمان از شيوة تكاست، اينكه غادة

  شدگي  كانوني-2-2-2
ير اين شگرد از جمله موارد مهمي است كه در متن ادبي شگرف كاربرد دارد و ز

ابهامي كه  .كندتودورف از آن به ديد مبهم تعبير مي. شودديد محسوب ميمجموعة زاوية 
: گويددر همين رابطه تودورف مي. به طور حتم مقدمه يا مكمل ترديد داستان خواهد بود

در متن ادبي شگرف، اشخاص، فضاسازي داستان و از همه مهمتر، چگونگي بازنمايي «
اي از زاوية  ديگر، نويسنده به گونهبه عبارت. ، عناصري كارسازند)زاوية ديد(اطالعات 

ديد مبهم به . كند كند كه حوادث به چشم خواننده مبهم و مرموز جلوه ميديد استفاده مي
، به نقل از 33:1973(» شرط اول از سه شرط تحّقق وهمناك و شگرف بستگي دارد

-كانوني. كننده داردگر و يك كانونينيشـدگي يك كـانوهر كانـوني)  21: 1388حري،

شده دهد و كانونيگر، كارگـزاري است كه ديدگاهـش به متن روايي سويه و جهت مي
شدگي، از پيشنهاد بل و شناسان در بحث كانونياكثر روايت«. گر استنيز هدف كانوني

- و هم) راوي(وني تواند بيرگر، هم ميكنند، مبني بر اينكه كانونيكنان تبعيت مي ريمون

به لحاظ  ).69 :1385 نقل از حري،75: 1983كنان، ريمون(» باشد) شخصيت(دروني 
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شدگي ابزار انتخاب و محدودسازي اطالعات روايي رخدادها و كاركردي، كانوني
در رمان كوابيس بيروت، ماجراها را شخصيت . ها از نقطة ديد يك شخص استموقعيت

- گر هم در اين صورت، كانوني. كند تان نيز هست، بازگـو مياصلي رمان كه راوي داسـ

به عبارت ديگر، در اين رمان با ديد مبهم روبروهستيم، . زمان هم بيروني است و هم دروني
-ديدي كه از سوي دو عنصر داستان، يعني  شخصيت اصلي و راوي به خواننده نمايانده مي

گر رمان بندي بايد كانونيه به نوع تقسيماما در رمان درخت انجير معابد با توج. شود
. هايي بيروني دانستهايي از رمان، دروني و در بخشدرخت انجير  معابد را در قسمت

. پردازدراوي اصلي رمان درواقع، راوي بيروني است كه با ديد محدودي به بيان ماجراها مي
نوع روايت فرامرز و عمه . گر استالملوك راويتدر اين رمان گاهي  فرامرز و گاهي تاج

تاجي متفاوت از روايت رمان كوابيس بيروت است، يعني از طريق تداعي معاني، داستان را 
گران اصلي و دروني داستان به در اين صورت، اين دو شخصيت، كانوني. كنندبازگو مي

، شودهايي كه رمان از طريق داناي كلّ محدود بيان مياما در بخش. آيندحساب مي
  .گر بيروني استكانوني
  
     تداعي معاني-2-2-3

فرايندي رواني است كه در آن شخص، انديشه، كلمه، احساس يا «در اصطالح تداعي 
قابليت فراخواني . دهدمفاهيمي را كه قابليت فراخواندن يكديگر را دارند، به هم ارتباط مي

). 71، 1387ميرصادقي، (» باشدها يا همزماني يا پيوندهاي ديگر تواند حاصل شباهتمي
گرفته است، در حالي كه احمد محمود از تداعي معاني در روايت به صورت مستقيم بهره

به عبارت ديگر، . السمان به صورت غيرمستقيم در روايت از آن استفاده كرده استغادة
 ه عنوان شيوةكند، در حالي كه احمد محمود بالسمان از آن به عنوان شگرد استفاده ميغادة

بسياري از حوادث فرعي «: در تعريف تداعي معاني آمده است. جويدروايت از آن بهره مي
ها در ضمن بيان يك  به ذهن نويسندگان هجوم بياورند و آن"تداعي معاني"بر اساس اصل 
هم  خواه م- اي ديگر به خاطر بياورند، و يا يك واژه، تعبير، تصوير و يا انديشهحادثه، حادثه
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معين (» ها زنده كند، و به بيان آن بپردازنداي را در ذهن آن خاطره–يا كم اهميت 
تداعي معاني در رمان كوابيس بيروت اين امكان را به نويسنده داده ). 159: 1388الديني،
كند، به بيان ماجراهاي ديگري نيز  تا عالوه بر اينكه جنگ داخلي لبنان را بيان مياست

گري، دزدي و اسـارت از ـوياي اخـتالفات مذهبي، فقر و نـداري، اشغالبپردازد كه گ
درحالي كه نويسندة درخت . سو، و آزادي، عدالت، برابري، صلح از سوي ديگر استيك

انجير معابد عالوه بر بيان مضامين، با كمك تداعي معاني به بيان و در واقع، تكميل 
هاي مختلف روايت را ايجاد  در اين رمان گونهتداعي معاني. ماجراهاي رمان پرداخته است

هاي هاله مانند زيبايي از حلقهاز طرفي، روايت فرامرز و عمه تاجي در رمان، . كرده است
هاي ذهني ـ به صورت خاطره در ذهن فرامرز يا عمه تاجي ـ است كه ما را با تداعي

اني به خواننده اين امكان تداعي مع. كندهاي قبل آشنا ميحوادث گذشته و ماجراهاي سال
دهد تا سير خطي حوادث زمان حال ـ از نقل مكان عمه تاجي تا ايجاد فتنه در شهرك را مي

تداعي معاني در رمان كوابيس بيروت نشان از ذهن پريشان و . انجير معابد ـ را دنبال كند
او را در هايي كه هاي خويش است، آرمانآشفتة شخصيتي دارد كه در تب و تاب آرمان

در كوابيس بيروت گوياي ترديد شخصيت و در درخت . ترديد و دودلي قرار داده است
  .انجير معابد ترديد راوي و متعاقباً انتقال آن به خواننده است

     شخصيت-2-2-4
هاي گوناگون از اقشار مختلفي را به صحنة رمان كشانده است احمد محمود شخصيت

ها و او از يك طرف هر كدام از شخصيت. ها پرداخته استآنها و مشكالت و به درگيري
كند و از طرف ديگر، بازخورد درخت در زندگي ها را با درخت بازگو مينوع برخورد آن
اگر درخت را . كندها بيان ميها را بنابر موقعيت طبقاتي و اجتماعي آنبرخي شخصيت

ش را نماد تجدد و مدرنيته قلمداد كنيم، نمادي از باورهاي سّنتي و مهران و شهرك نوساز
تواند به گفتة برخي منتقدين، او از اين سو از سّنت نمي. گيردفرامرز در مرز اين دو قرار مي

حس انتقام، سردرگمي، . دل بكند و از آن سو، در انديشة نوخواهي و تجدد نيز هست
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دار به آتش سوزي در گير اوست، در نهايت او را وامشكالت و معضالتي كه گريبان
- آورد، ميخواننده با شناختي كه از فرامرز به دسـت مي. كندك و سوختن درخت ميشهر

كند هايش به خواننده كمك ميحاصلي درخت ندارد، اما رفتارداند كه او ترديدي در بي
آيا : تا نسبت به درخت و تقدس آن شك كند و اين سؤال در ذهن خواننده شكل بگيرد

د، حقيقت دارد يا بافتة خيال مردم است؟ در بخشي از شوآنچه در مورد درخت گفته مي
سليماني در اين . شوداش باعث اتفاقات شگرف ميبازانهرمان، فرامرز با رفتارهاي حّقه

مرد سبز چشم رمان درخت انجير معابد، رهبري فرزانه نيست، اما نقش  «:گويدمورد مي
مرد . گيرد نيت سّنتي را به بازي ميكند، او جامعة جديد و ذه يك رهبر فرزانه را بازي مي

سبزچشم براي آنان كه با او همراهند و در تجربة او سهيم، يك احياگر و ناجي است و 
: سليماني(» براي ما كه شاهداني از روزگار ديگر هستيم، يك مرد متظاهر و بيمار است

 با افراد و در رمان كوابيس بيروت شخصيت مركزي رمان يعني زن نويسنده). 66 :1380
هاي دروني گوييها از طريق تكخواننده با آن. هاي زيادي برخورد نداردشخصيت

ها را به صورت اي است كه آناو هر لحظه درگير انديشه. شودشخصيت اصلي آشنا مي
گويد و چون ها نيز سخن ميكند، و از ساير شخصيتبيان مي) Monologue(منولوگ 

-ها را كامل به خواننده نميكند، شخصيتضيح و توصيف بيان نميماجراها را به قصد تو

نوع بازگويي ماجراها و ). عدم شناخت كامل، ابهام و ترديد را به دنبال دارد. (شناساند
باعث شده است تا هم شخصيت اصلي و هم ساير ) گويي درونيتك(روايت رمان 

ها اي واحد، براي هر كدام از آننديشهها پيچيده به نظر بيايند و تعيين رفتار و اشخصيت
شده هستند؛ به هاي فرعي، كانونينكتة قابل توجه اين است كه شخصيت. سخت باشد

تر و غيرقابل ها را پيچيدهها از جانب شخصيت اصلي، آنعبارت ديگر، نگاه و توصيف آن
ترس و ترديد كند تا يكي از مواردي كه به خواننده كمك مي. دهدتر نشان ميفهم

گذرد و در پي هاي عجيب و غريبي است كه در ذهن وي ميشخصيت را دريابد، سؤال
مِن أيه «: بينيمنمونة اين سؤاالت را در كابوس صد وهفتاد و سه مي. هاستپاسخ به آن

طريقٍ ستأتي المصحفةُ؟ مِن شارعِ ِالحوراني أو شارعِ المِخفرِ أم مِن شارع الرئيسي أمام 
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؟ هل سأسَتطيع الركضَََِ إليها تحت أمطارِ الرَّصاصِ دونَ أن أجرَح؟ و إذا »ليداي إنهو«
جرحت هل سينقلونني بالمصحفةِ أم سيترِكونني علي األرضِ و ينسحبون؟ و إذا نََقلوني إلي 

؟ هل مصحفةِ ، هل يطلقون علينا َقذاِئف تعطلها؟ َنخترُق فِي داِخلِها أم نتمكن من الهربِ
يأتونَ غداً أم بعد عامٍ؟ هل سيسمحون لي بِحملِ حقيبتي البرتقالية؟ هل سيكون ِبداخلِها 
عشرات مِن المعذَّبين الهاربين مِن الّنارِ أمثالي، و سنَختَِنقُ فِي الزُّحامِ أم سأكون وحدي؟ ما 

- سؤال).  291: 1976،السمان(2»شِكل المصحفة ِمن الداخل؟ ِمن أينَ بابها؟ و هل؟ و هل؟

مطمئناً اين . دهندة ذهن آشفتة شخصيت استپاسخ، نشانمورد و بيهاي متعدد و گاه بي
 .هاي ترديد در اين رمان قلمداد كردآشفتگي را بايد يكي از نشانه

شخصيت اصلي كوابيس بيروت و درخت انجير معابد هر دو با مشكالت و اموري 
كنند، اما تفاوت اين دو شخصيت در اين است كه خاص خويش دست و پنجه نرم مي

اند، او نوايي است كه گرفتار جنگ شدهشخصيت كوابيس بيروت در انديشة مردم بي
اش را از دست داده است، اما شخصيت درخت انجير معابد نگران بيروتي است كه زيبايي

  . ندارداش اي جز احياي حق پايمال شدهدر پي انتقام شخصي است و دغدغه
     تقابل و كشمكش-2-2-5

ها، تضادها و ها، تفاوتتقابل در اثر ادبي شگرف و هر اثر ادبي ديگري از كشمكش
هاي شگرف، مانند ديگر انواع ادبيات داستاني، مقابلة  در داستان.آيداختالفات به وجود مي

 كشمكش ها با هم، با طبيعت، با جامعه و يا درگيري دروني شخص با خود،شخصيت
كشمكش و اتفاقات عجيب و غريب هول و والي بيشتري در . آوردداستان را پديد مي
  .كندخواننده ايجاد مي

ها، ها، بينش هاي داستاني با انديشهها يا شخصيتحضور اين عنصر در رويارويي آدم
 تقابل سّنت و. شود هاي مختلف ميهاي متفاوت كه منجر به كنشبيني ها و جهاننگرش

هايي هستند كه همواره از جمله نقاب ...تجدد، ديروز و امروز، مدرن و ماقبل مدرن، و
هاي  حركت اوليةاند و هستة باعث رخدادهاي فكري، اجتماعي و تاريخي تأثيرگذار شده



1393، پاييز و زمستان 11، شمارة 6نشرية ادبيات تطبيقي، سال     436

در رمان درخت انجير معابد، اين تقابل به شكلي كامالً آشكار، قبل از آن . فكري بوده است
هاي رمان نشان دهد، در سقوط يك نظام و نگرش اجتماعي  كنش شخصيتكه خود را در

- 68: 1380سليماني، (كند  و بركشيده شدن يك نظام و نگرش اجتماعي ديگر نمايان مي
 حتي نام اين دو تن نشان دهندة - مهران شهركي با تصرّف اموال اسفنديارخان آذرپاد«). 69

راند تا زيستي  منشانه را به عقب ميتي اشراف در حقيقت نوعي زيست سّن-اين تقابل است
ترين عنصري ، مهم"درخت انجير معابد" ). 68: همان(» گذاري كند مدرن و متجدد را پايه

دهد، هر كدام به ماجراهايي كه در رمان رخ مي. است كه در رمان، تقابل ايجاد كرده است
ساختن شهرك و آوردن امكانات مهران با . شوداي به درخت انجير معابد مربوط ميگونه

هر چند ظاهراً به پشتيباني . خيزدجديد و امروزي به مقابله با درخت و در واقع، سّنت برمي
گيرد و اهدافش را در جهت ساختن خيزد، اما زيركانه از درخت كمك مياز درخت برمي

  .بردشهرك و نابودي درخت پيش مي
. رمان ببينيم) فرم ظاهري(توانيم در ساختار ياولين تقابل در رمان كوابيس بيروت را م

كليت رمان ). تقابل رؤيا و كابوس(يابد  خاتمه مي"رؤيا"شود با  آغاز مي"كابوس"رمان با 
توان بر نوعي تقابل و كشمكش استوار دانست، موضوع اصلي رمان كوابيس بيروت را مي

تفاوت انديشة مذهبي و . ها برخاسته استها و كشمكشجنگ است، جنگي كه از تقابل
هاي تقابل. بخش فلسطين آغازگر جنگ بوده استها و سازمان آزاديسياسي فالنژيست

جنگ و صلح، زندان و آزادي، عدالت و نابرابري، اشغالگري و : بنيادي رمان عبارتند از
شده هاي اصلي اثر مطرح در كابوس پانزدهم يكي از تقابل... . ها واستقالل، نبرد انديشه

هذا هو يومي .....  و أنا سجينة كَبقية سجناء دكانِ باِئعِ الحيواناتِ األلفية...إنَّه َخريف« :است
و ما شُوقي الدائم الي األفقِ و السماءِ إال مِن بعضِ شوقي الي الحريةِ ....الثَّاني و أنا سجينة

ير جدرانُه هي حدوده، و اسمه الِحرية الحقيقية ال حرية التنقلِ فقط سجنِ كب... الداخلية
هاي ذهني و هاي مهم دو رمان، درگيرييكي ديگر از تقابل). 20: 1976السمان، (3»!الوطنُ

هاي اول رمان، بر سر دو راهي هاست، شخصيت كوابيس بيروت در بخشدروني شخصيت
، نفرت او از جنگ و هر آنچه باعث اين اوضاع در كشورش شده است. قرار گرفته است
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ها هاي بسياري در مورد عدالت و آزادي نوشته است، از همة انسانمقاالت و كتاب. دارد
اند و ها خارج شدهبيند كه از كتابهايش را ميهاي كتابشخصيت. خواهد تا بجنگندمي

اش پنهان شده و منتظر پايان اما خود در سرداب خانه. جنگندبراي آزادي و برابري مي
بر سر اين دو راهي است كه آيا با نوشتن مقاله و كتاب، رسالتش پايان يافته . جنگ است

در رمان درخت انجير معابد . است يا اكنون بايد اسلحة ديگري جز قلم در دست گيرد
كند تا دائماً در ذهن خويش دچار كشمكش باشد، اين است كه آنچه فرامرز را وادار مي

ه است؟ عنصر تقابل، سردرگمي و كشمكش ترديد و چرا تقدير او را به اين جهت كشاند
  .دهد شك را افزايش مي

     چندصدايي-2-2-6
گراي محض، داستان واقع. وگويي استادبيات شگرف همواره داراي وجهي گفت

ويژگي «. كشدصدايي را به چالش ميصدايي دارد و داستان شگرف، اين تكمنشي تك
هاي فردي متفاوت، هريك ها و برداشتقضاوتبارز روايت چندآوا آن است كه در آن 

يابند و آزادانه و به دور از فشار ناشي از تحميل نظرات راوي، فرصت بروز و تجلّي مي
صداهايي كه در ظاهر در دو جبهه و در دو موضع كامال متفاوت قرار دارند، در شرايطي 

شود كه فارغ از جو يشوند و اين امكان برايشان فراهم ميكسان، به نمايش گذاشته مي
هاي فكري و عقيدتي نويسنده به مجادله و بحث با حاكم بر داستان، از هرگونه محدوديت

ديدگاه راوي يا نويسنده فقط به عنوان يك ). چكيده.1390فالمرزي،(» يكديگر بپردازند
يم در رمان چندآوا شاهد دنيايي هست. ها در اثر حضور داردصدا در كنار آواهاي شخصيت

ها و حتي خود راوي، از آگاهي گفتماني خاص خويش كه در آن همة شخصيت
. هاي اصلي آثار چندصدايي استداشتن جنبة اجتماعي يكي از مشّخصه. برخوردارند

توانيم عالوه بر اين، ادبيات شگرف نيز داراي نقش اجتماعي است كه در هر دو رمان مي
هاي اجتماعي در ايجاد چندصدايي مؤّثر  وجود جنبهدر رمان كوابيس بيروت، . آن را ببينيم

. هاستداري از جملة آنرودررويي اموري چون فقر و نداري با ثروت و سرمايه. بودند
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گويد دركابوس صدوهشتاد در رمان كوابيس بيروت، نويسنده از كارمند بانكي سخن مي
ي در بانك، با پزشك روز. كه به خاطر مريضي مادرش دار و ندارش را از دست داده است

پزشك، پول هنگفتي را براي واريز به حسابش آورده است، . شودمعالج مادرش روبرو مي
شود تا اين قضيه باعث مي. بيندخط خودش را ميها دستكارمند، بر روي يكي از پول

اين دو شخصيت . اش را بار ديگر در ذهن مرور كندهاي زندگيمريضي مادرش و مصيبت
ها با نشينند، اما نوع برخورد آندر ظاهر به گفتگو نمي) كارمند بانك و پزشك(داستان 

به عبارت ديگر، در رمان، با . يكديگر، گوياي نوعي گفتگوي پنهان در متن است
هاي متـقابل افراد دريافت آواهايي كه از طـريق كنـش. صدا روبرو هستيمچندآوايي بي

اند، با ود از بستر گسترده و متنوع زندگي برخاستههاي آثار احمد محمشخصيت. شودمي
شناسي فردي متمايز برخوردارند و كنند، از روانانديشند و عمل ميذهنيت متمايز خود مي

طبقة اشراف يعني خاندان آذرپاد و دوستان : گويندبا لحن و زبان خود سخن مي
جان و آقايداهللا و ند حسندرآمد جامعه، ماناش و در مقابل قشر كارگر و كمخانوادگي

شوند، مردم عادي شان كه حتي در تلفظ درست كلمات دچار مشكل ميهاي ابتداييانديشه
كنند و به جاي اينكه نيازهايشان را معقوالنه برطرف كنند، آن را  كه دور درخت تجمع مي

قات هر كدام از طب. خواهندكه فقط اندكي متفاوت از درختان ديگر است از درختي مي
   .كندهاي متفاوتي را خلق مياجتماعي متفاوت در اين رمان، گفتمان

    ترديد و ترس-2-3

تودورف بر اين باور است كه وهمناك از عدم قطعيت ميان امر واقع و «گفتيم كه 
اي به آنگاه كه خوانندة آشنا با قوانين طبيعت، در رويارويي با حادثه. شودموهوم ناشي مي
به ديگر سخن، . كندراطبيعي، ناگهان ميان خيال و واقعيت درنگ ميظاهر عجيب و ف

كند  او اين پرسش را مطرح مي. آيدوهمناك از شك و ترديد خواننده به حوادث پديد مي
كه چه كسي در اين داستان مردد و مشكوك است؟ از نظر تودورف، ابتدا شخصيت 

ينكه اين شك و ترديد به خواننده نيز شود تا ا راوي داستان دچار شك و ترديد مي/ اصلي
  ).153:1390حري،(» دهددست مي
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ترين مشّخصة ادبيات شگرف است كه ابتدا در ترديد و پس از آن ترس، مهم
اين ترس در دل خواننده، . آيدهاي داستان و پس از آن، در خواننده به وجود ميشخصيت

اند و با آن ي داستان با آن مواجههاآيدكه شخصيتوجود مياز مشكالت و معضالتي به 
اين ترس و ترديد خواننده . ها را از ميان بردارندكنند و سعي دارند آندست و پنجه نرم مي

كند تا داستان را تا انتها دنبال كند و به همين دليل، مهم است كه نويسنده به را وادار مي
در غير اين صورت، داستان . اي عمل كند تا خواننده نتواند داستان را حدس بزندگونه

  .دهدقابليت شگرف بودن را از دست مي
ها تـرسش را بيان در رمـان كوابيس بيـروت، راوي با توصيف صـداي رگبار گـلوله

خوانيم كه راوي براي اينكه بيشتر در امان باشد، به وپنجم ميكند، در كابوس سيمي
ها را با وجود اينكه صداي گلوله. استهايش آنجسردابي رفته است كه قفسة بزرگ كتاب

در اين انديشه . ها را داردشنود، اما ترس و نگراني  ناشي از ريختن قفسة كتابكمتر مي
اند؟ زماني كه ها خارج شدههايش براي جنگ از كتابهاي كتاباست كه آيا شخصيت

سفيدي . بيندها را سفيد ميزند، همة صفحات كتابدارد و ورق ميها را برميكتاب
مخاطب با خواندن اين بخش از رمان، با . افزايدصفحات بار ديگر بر ترس و ترديد او مي

رود كه آيا اين اتفاق واقعا افتاده است؟ اينجاست كه بار ديگر به دنبال خود كلنجار مي
برد  گردد، خواننده در شك و دودلي و البته ترس به سر ميتوجيهات عقالني و منطقي مي

 آيا اين همه واقعيت دارد يا خير؟ در اين بخش توجيه دستة نخست تودورف به كمك كه
كرد براي شخصيت اصلي رخ داده است، چيزي آيد، آنچه كه خواننده فكر ميخواننده مي

هاي شخصيت نبود، اين توجيه، اثر را به سمت شگرف پيش جز محصول تخيل و كابوس
  .بردمي

: آيدديد در رمان درخت انجير معابد در خواننده به وجود مياما اولين جايي كه تر
 را با لنگ خيس "درخت انجير معابد"نردة آهني. بيندعلمدار پنجم را مي] تاج الملوك[«

» ها، سرخ و زرد شّفاف سبز تيره و پايه- هفتة پيش رنگش كرده بود. كندتميز مي
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گيرد؛ علمدار كه بار اننده شكل ميو اولين سؤاالت در ذهن خو) 11: 1، ج1389محمود،(
اي در باورهاي مردم دارد، كيست؟ درخت انجير معابد كه گونه معنايي مثبت و معنوي

 را ها و ماجراهاي رمان، خواننده شخصيتداراي صحن و بارگاه است، چه كارآيي دارد؟
 و "نجير معابددرخت ا"هاي فرامرز و به ويژه كنند تا نسبت به اعمال و انديشه وادار مي

فرامرز معتقد است كه درخت انجير معابدي . همچنين، اتفاقات موجود در رمان ترديد كند
اي بيش نيست؛ اما گاهي با شناسند و به تقدس آن باور دارند، خرافه كه همه آن را مي
. كندشويم كه در رفتارش چيز ديگري را نسبت به درخت بيان مي فرامرزي روبرو مي

: كرده و با فرهنگ رشد كرده است، ولي رفتارهايي چوناي تحصيل خانوادهفرامرز در
برداري، كّلاشي، عوام فريبي و قتل از رفتارهاي دوگانه  و داراي تناقض فرامرز دزدي، كاله

او بيش از آن كه يك قهرمان باشد، يك ضد قهرمان است؛ اما شگفت اين كه در . است
-مردچشم(ر قهرماني صاحب كرامت و بصيرت استساحتي ديگر و براي مخاطباني ديگ

او با اين كه امروزي است، به شدت و با حسي نوستالژيك گونه به ديروز چشم ). سبز
شود تا خواننده نسبت به رفتارهاي فرامرز واكش نشان اين موارد باعث مي. دوخته است

  .دهد، اين واكنش چيزي جز ترديد نيست
. شود، هستيمبازي توجيه مي اتفاقاتي كه با استدالل حّقهدر فصل ششم، شاهد نمونة بارز

وارد شهر ) گل موال(سبز شود؛ مردچـشمدر اين فصل، سير اتـفـاقات شـگرف بيشتر مي
اين قبيل اتفاقات . كنداالرض مي هاي علمدار طيدهد و بنا به گفتهشود، از غيب خبر ميمي

هاي علمدار و بازيد، چيزي جز نتيجة حّقهرسنطبيعي به نظر ميكه در نگاه اول فوق
از جمله اتفاقات عجيب ديگري كه در اين . نيست] موالگل[اطرافيان او و به ويژه فرامرز 

هاي درخت است كه باعث مسدود شدن ورودي خوانيم، رويش بيش از حد شاخهفصل مي
 و اورادي كه مرد شده است كه با ذكرها...كتابخانه، مدرسه، ادارة فرهنگ، درمانگاه و

آيد و باد پيش مي«. شود ها محو ميخواند، ناگهان بعد از چند روز همة آنسبزچشم مي
قدرت باد بيشتر . لرزاندشاخ و برگ درختان نشسته در مقابل در ورودي كتابخانه را مي

خورد و فرياد ناگهان سبزچشم تكان مي. شودها بيشتر ميشود، جنبش و خشاخش برگمي
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اند يكهو اند و بعدها گفتههمه ديده» . پاال-هي«: زنندجماعت فرياد مي» . پاال-هي«: ندز مي
كنند بر گردة هوا تيره شد و سياه شد و صداي مهيب رعد آمد و برق با نوري بنفش و خيره

هاي  روشنايي كه آمد، اثري از آثار ساقه- چند لحظه بعد-سياهي شالق زد و بعد
: 1389محمود،(» -  كه ورودي كتابخانه را بسته بود، نبود"معابددرخت انجير "نابجاي
975.(  

نويسي كه در دو رمان بيان شد، به نويسنده هركدام از عناصر و شگردهاي داستان
كمك كرده است تا ترس و ترديد حاكم در متن را نشان دهد؛ به اين ترتيب، در اين رمان 

  .با دو نوع ترديد روبرو هستيم
ترديد شخصيت و راوي كه نوع .1:  در رمان كوابيس بيروت عبارتند ازاقسام ترديد

شدگي، ترديد راوي و گويي دروني و زاوية ديد رمان يعني كانونيروايت يعني تك
ترديد خواننده كه از ترس و ترديد راوي و ماجراهاي شگرف .2. دهدشخصيت را نشان مي

 بيروت، چند نوع ترديد در درون خود خوانندة رمان كوابيس. آيدو عجيب به وجود مي
و سوم، ترديد به  هادوم، ترديد به راوي و شخصيت. اول، ترديد به ماجراهاي عجيب. دارد

  . ها به ويژه شخصيت اصلي رمانها و رفتارهاي شخصيتانديشه
ترديد خواننده نسبت به درخت . 1 :اقسام ترديد در رمان درخت انجير معابدعبارتند از

ير معابد و ماجراهايي كه به خاطر آن رخ داد، اين ترديد از نوع روايت و رفتارهاي انج
هاي رمان، بيش از همه در ترديد خواننده به شخصيت. 2. شودها حاصل ميشخصيت

 3. بينيم رفتارهاي فرامرز  و پس از آن افرادي چون علمدار پنجم و مهران شهركي آن را مي
 همان تناقضي كه در روايت رمان ايجاد شده است؛ گاهي داستان نويسنده؛/ ترديد راوي. 

  .كندالملوك، گاهي فرامرز و گاهي داناي كلّ محدود روايت ميرا تاج
    نتيجه گيري-3

هاي خاص و منحصر به فرد رمان كوابيس بيروت و درخت انجير معابد با ويژگي
خت انجير معابد، درخت انجير در رمان در. گيرندخويش در زمره ادبيات شگرف قرار مي
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ها و رخدادهاي رمان را، شود كه اكثر شخصيتسبز منجر به اتفاقاتي ميو حضور مردچشم
ها و دهد و ذهن و انديشة شخصيتمستقيم و غيرمستقيم تحت الّشعاع خويش قرار مي

اتي همچنين، در كوابيــس بيـروت، ماجـراها و اتفاق. كندخواننده را درگير خودش مي
شود، راوي دهد، او نسبت به وقايع دچار شك و ترديد ميبراي شخصيــت اصلي رخ مي

شك و ترديد موجود در رمان، . كنداين شك و ترديد را از شخصيت به خواننده منتقل مي
حس كنجكاوي، ترس و ترديد در شخصيت و . شودهاي مختلفي نمايانده ميبا مؤلّفه

شود كه در اين رمان با روايت و زاوية  بيان مين ادبيات شگرفخواننده، به عنوان مضامي
شان، مثال سردرگمي هاي خاصها با ويژگيديد مناسب، انتخاب درست شخصيت

ها و عناصر شگردها، تكنيك. هايي مثل فرامرز به خوبي به خواننده القا شدندشخصيت
رديد است؛ عالوه بر اين، عناصر و نويسي به كار رفته در رمان، بيانگر اين شك و تداستان

نكتة قابل توجه اين است كه . شگردهاي بيان شده، گوياي نقش ادبي شگرف نيز هستند
شدگي، تقابل، شك و ترديد و ترس موجود در  كانوني: برخي از عناصر و شگردها از قبيل

عابد و متن را تقويت و پررنگ كردند و انتخاب دو گونه روايت در رمان درخت انجير م
گويي دروني در رمان كوابيس بيروت شك و ترديد را بيش از پيش بيان استفاده از تك

  .تداعي معاني و چندصدايي، نتيجه و پيامد ترديد هستند: برخي شگردها از جمله. كرد
  هايادداشت

ود ربيني كه برادرم براي به دست آوردن غذا به دنبال آن عمليات خطرناك ميمي: مي پرسم.1
يا مثل من تا سر حد مرگ ترسيده و اعصابش خرد شده و فرصت را براي فرار بي آن كه مسؤليت 

خواستم او فرصت فرار را غنيمت بشمرد، اما او اين را بپذيرد، غنيمت شمرده است؟ مي) فرارم(
 در اين دوزخ شايد براي افرادي همچون!!! ... رو، به شجاعتش حسادت كردمكار را نكرد؛ از اين

  .»...زندگي... زندگي! من، فرار تنها  دالورمردي ممكن باشد 
ها خواهند آمد؟ از خيابان حوراني يا خيابان مخفر يا  پوشها و ذره از چه خياباني تانك «.2

كه مجروح  خيابان رئيسي روبروي هتل هواليد إن؟آيا خواهم توانست در زير باران گلوله بدون اين
جا روي زمين رهايم  ها خواهند برد يا همان ر مجروح شدم، مرا با تانكشوم تا آن جا بدوم ؟ و اگ

خواهندكرد و عقب نشيني خواهند كرد؟ اگر مرا داخل بردند، آيا در آن جا خواهيم سوخت؟ فردا 
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يا ماه بعد و يا سال بعد اوضاع همين طور خواهد بود؟ آيا خواهند گذاشت چمدانم را با خودم 
ها زخمي و مجروح مانند من خواهند بود و از ازدحام خواهيم مرد و يا هببرم؟ آيا داخل تانك د

من، تنها، داخل تانك خواهم بود؟ داخل يك تانك چگونه است؟ در ورودي تانك كجاست؟ و 
  . »آيا؟ و آيا؟ 

امروز روز دومي . مانند بقية زندانيان مغازة حيوانات اهلي. پاييز است و من زنداني هستم «.3
ديگر شوقي به افق ندارم جز اينكه من آزادي داخلي در وطن . ن زنداني هستماست كه م

نه اينكه از يك زندان به زندان بزرگتر منتقل شوم  . آزادي واقعي. يك آزادي حقيقي...خواهم مي
  .»كه ديوارش باز هم محدود است و نامش وطن است
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