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 چكیده
یکی از نقدهای جدید بوده که با بررسی فرایندهای عاطفی در متن  نینشانه ـ معناشناسی گفتما

آخرین رمان احمد محمود است که  . درخت انجیر معابدرساندکاوانه یاری میبه  نقد روان
های رمان ها را بیان کرده است. برخی شخصیتنویسنده ضمن نقل داستان، درونیات شخصیت

های اجتماع، برآمده از جدال سنت و مدرنیته، دچار تحت تأثیر محیط خانوادگی و نابرابری
شوند که اعمال، گفتار و سبک زندگی آنان را تحت تأثیر قرار عقدة حقارت و اضطراب می

های مختلف آن را طبق نشانه ـ معناشناسی گفتمانی و نظریة توان جنبهدهد؛ از این رو میمی
نگ و اجتماع در ایجاد عقدة حقارت تأکید کاوانة آدلر و هورنای که بر نقش مؤثر فرهروان

 داشتند، بررسی کرد. 
در این پژوهش، نگارندگان با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی به واکاوی رفتار و گفتار سه 

اند که طبق گفتمان عاطفی و الملوک، فرامرز و فرزانه پرداختهشخصیت اصلی رمان یعنی تاج

                                                                                                                   
 .)نویسندة مسئول(  ، ایراننپیام نور تهرا هدانشگاتری زبان و ادبیات فارسی، دانشجوی دک. 8
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هایی همچون تنهایی، اری هیجانی با نقص پوستی و اضطرابنظریة کارن هورنای در مرحلة بید
شوند و برای جبران، از پرخاشگری، کینه و ناامیدی و تأثیر محیط )تبعیض اجتماع( مواجه می

دهند. گفتمان عاطفی در این رمان نمود گیرند و هویت عاطفی خود را بروز میانتقام بهره می
-مدار در شخصیتهای کنشی از نوع القایی و مراممانوجود آمدن گفتبیشتری دارد و باعث به

 شود.های داستان می
: روایت، نشانه ـ معناشناسی گفتمانی، اضطراب درونی، کارن هورنای، گفتمان های کلیدیواژه

 .درخت انجیر معابدعاطفی، 
 

 . مقدمه 1
یاری نقد  است، به 5که برآیند نشانه ـ معناشناسی روایی 8نشانه ـ معناشناسی گفتمانی

شمار شناسانه آمده و امروزه ابزاری مؤثر در تحلیل فضای عاطفی متون ادبی بهروان
آید. عوامل گفتمانی با پرداختن به دو مقولة کنشی و شَوشی، نشانه ـ معناشناختی را می

شده در توان به درک درست مسائل عاطفی مطرحکند. با توجه به این مهم میبررسی می
شناس به شناسی پیوند نزدیکی با یکدیگر دارند. ادیب و رواندبیات و روانمتن رسید. ا

یک موضوع توجه دارند؛ اما زاویة دید هرکدام به موضوع متفاوت است. تحلیل رفتار 
گیری رفتار شناسی است؛ اما بررسی موشکافانة شکلها موضوع مطالعات روانشخصیت

 ه تحلیل رفتار را هم درپی دارد.برعهدة نشانه ـ معناشناختی گفتمان است ک
شیوة ، متفاوت با دیگر آثارش، بهدرخت انجیر معابداحمد محمود در رمان     
ها به گویی، و با بازگویی رخدادهای عاطفی شخصیتو تک 3پردازی سیال ذهنداستان

های از گونه«  2حقارت»و « 4اضطراب»شناختی نزدیک شده است. های روانرمان
بر  6بر ایجاد فضای پرتنش،یادشده است که طبق گفتمان عاطفی عالوه عاطفی متن

 گذارد. ها اثر میسبک زندگی شخصیت
مورد بازخوانی قرار گرفته و ساختارهای  درخت انجیر معابدرمان در این پژوهش، 

شده است. بدین ترتیب، مقاله درپی آن است که با  بیانمختلف احساسی و منطقی آن 
های گفتمانی ، به واکاوی نظامدرخت انجیر معابدرمان  ختیمعناشنا ـ تحلیل نشانه

. هدف این پژوهش پس از بررسی نظریات های معنایی بپردازدحاکم بر آن و نشانه
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و چگونگی کارکرد آن در  7شناسانة پسافرویدی، نشان دادن الگوی فرایند عاطفیروان
 بسیار مهم است. « انتقام»و « راباضط»تغییر شرایط تحول گفتمان است که در آن نقش 

کاوانه و نشانه ـ روش تحقیق این مقاله، تحلیلی ـ توصیفی  برپایة بررسی روان
معناشناختی گفتمانی است.  فرض پژوهش بر این است که این فرایند برمبنای کارکرد 

 عاطفی است. 
 اند از: های اصلی این جستار عبارتپرسش

 شناختی قابل تطبیق است؟ا کدام نظریات روانهای رمان بـ اضطراب شخصیت
 توان فرایند روایی رمان مذکور را فرایندی عاطفی دانست؟ـ آیا می

وایی را به فرایند رچگونه کنش و شَوش در تعامل و چالش با یکدیگر، فرایند  ـ
 کند؟ عاطفی تبدیل می

د معنا، چگونه وشی، در راستای تولیدر تحلیل داستان مذکور  عوامل کنشی و شَ ـ
 ؟انددرهم تنیده شده

معناشناختی متون، در کنار عوامل ـ  دهد در بررسی نشانهنتایج این مطالعه نشان می 
 هم اهمیت دارد. حضور عوامل شَوشی ،کنشی

« انتقام»و عنصر مهم « اضطراب»شناسی و نشانه ـ معناشناختی، عامل در حیطة روان
 گیری فرایند عاطفی رمان دارد.شکلنقش اساسی در سیر تحول گفتمان و 

 
  . پیشینة پژوهش1ـ1

ها ، تاکنون کتابدرخت انجیر معابدویژه رمان در معرفی آثار داستانی احمد محمود، به
و مقاالت فراوانی منتشر شده که اغلب در این تحقیقات بررسی تطبیقی این اثر با آثار 

بررسی تطبیقی »در  . زینب نوروزیمشابه و جنبة فراواقعی رمان مورد نظر بوده است
(، با 8333« )های ادبیات شگرف در دو رمان درخت انجیر معابد و کواییس بیروتجلوه

های شگرف بودن ادبیات این دو اثر را بیان عناصری همچون مقایسة دو رمان، نشانه
شدگی، تقابل، شک و تردید و ترس بررسی کرده است. مرتضی قاسمی در کانونی

 درخت انجیر معابد(، با بررسی رمان 8338« )رؤیا در رمان درخت انجیر معابد تحلیل»
گرایی تکوینی به تحلیل رؤیاها براساس زبان نویسنده، روش فروید و اصل ساخت
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النذور پرستی در رمان امتطبیق مظاهر خرافه نامةپرداخته است. فاطمه قارلقی در پایان
(، با تکیه بر مکتب تطبیقی 8332) انجیر معابدعبدالرحمن منیف و رمان درخت  اثر

امریکایی به بررسی و مقایسة نقاط مشترک دو نویسنده و موضوعاتی همچون خرافه، 
سوادی در دو رمان پرداخته است. فاطمه کوپا و صفیه توکلی در فقر، جهل و بی

ید بر نظریة تحلیل ساختاری زمان در رمان درخت انجیر معابد با تأک»ای با عنوان مقاله
های روایت در این اثر، عنصر (، ضمن پرداختن به مؤلفه8336« )ژنتشناسانة روایت

توان به دو شناسانه و نشانه ـ معناشناسی میاند. در مطالعة روایتزمان را بررسی کرده
( از حمیدرضا شعیری و یگانه توحیدلو 8336« )تحلیل نشانه ـ معناشناختی دروغ»مقالة 

( از 8336« )نشانه ـ معناشناختی تحقق سره و ناسره در گفتمان ادبی تحلیل»و 
تحلیل نشانه ـ معناشناختی گفتمانی »حمیدرضا شعیری و زهرا کرباسی اشاره کرد. مقالة 

( از فرامرز میرزایی و احمدجمال امیدی نیز به بررسی فرایند 8334« )در داستان خأل
راهی به نشانه های جه کرده است. کتابتشکیل گفتمان عاطفی در داستان مذکور تو

( از حمیدرضا شعیری در 8332)نشانه ـ معناشناسی ادبیات  ( و8311) معناشناسی سیال
 های تحلیل گفتمان ادبی درخور توجه است.شناسایی روش

با درخت انجیر معابد های اضطراب در رمان اما مقالة حاضر با پرداختن به بررسی نشانه
ناسانه و طبق نشانه ـ معناشناسی گفتمانی سعی در تبیین نقش شرویکردی روان

 آید.شمار میاضطراب در سیر تحول گفتمان دارد که پژوهشی جدید در این زمینه به
 
 . مباحث نظری 2

 شناختی . نقد روان1ـ2
از نقدهای معاصر است. نقدهای پیشین بیشتر جنبة تاریخی،  1شناختینقد روان

شدة تواند جوانب فراموشو آن نقدی که امروزه می اندخالقی داشتهشناختی و ازیبایی
شناسی قدمتی دیرینه دارد. اولین کاوانه است. نقد رواناثر ادبی را بکاود، نقد روان

توان گفت شناخت خود از یونان هم به اند و میپردازان آن در یونان باستان بودهنظریه
نظران . برخی صاحب(Eysench, 1962: 7) ه استهای منتقدان راه یافتمتون و نوشته

شناسی بسیار گسترده است؛ چراکه موضوع اصلی معتقدند پیوند بین ادبیات و روان
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شناسی با نفوذ در ادبیات بازگویی عواطف و احساسات نویسنده است و علم روان
کاوی انادبیات بیرون از حوزة رو»پردازد. درون هنرمند به تفسیر حاالت روحی وی می

کاوی نیز چونان ابزاری از جنسی دیگر کاوانه نیست و نظریة روانهای روانو پژوهش
(. در تحلیل 514: 8315)پاینده، « شودکار برده نمیبرای حالجی متون ادبی به

های بیشتری های رمان قابلیتشخصیت»ها بسیار مهم هستند. کاوانة متن، شخصیتروان
کاوانه از نمادها، تصویرها توان با مفاهیم روانکاوانه دارند و میبرای نقد و تحلیل روان

(. 82: 8336)آقاخانی بیژنی، « کاوانه عرضه کردهای موجود تحلیلی روانمایهو نقش
شناختی شخصیت بررسی رفتارهاست که به شرایط انگیزشی مربوط تحلیل روان

   (.Foss, 1973: 235)شود می

 احساس از ناشی را آن و کرد مطرح را حقارت عقدة تعبیر یدفرو زیگموند بار اولین
 .است حیاتی هایانگیزه و اعمال اصلی زمینة و پایه که دانست جنسی ناتوانی و نقص

از نظر آدلر، احساس حقارت در افراد کامالً طبیعی است؛ اما آنچه در این فرایند 
های ت. اگر به فرد راهنماید، تبدیل این احساس به عقدة حقارت اسغیرطبیعی می

جبران سالم نمایانده شود، احساس حقارت او به برتری و جبران سازنده تبدیل 
های جبران سالم به او نشان داده نشود، احساس حقارت به عقدة شود؛ اما اگر راهمی

 (. 881: 8336شود )فارسی، شهریاری و سمتی، حقارت تبدیل می
 آن علل و حقارت احساس درمورد هرکدام فروید، نظر در تغییر با  هورنای و آدلر

 و عضوی حقارت»آدلر  نظریات ترینقدیمی از. کردند مطرح را خود خاص نظریة
 نیز او زندگی سبک ایجاد برای فرد هایتالش ساززمینه که است بوده «روانی جبران

 جبران هب کشد،رنج می خود بدن در نقصی از که شخصی است معتقد او. آیدمی شماربه
 ناخودآگاه ضمیر در تدریجبه تجارب گونهاین از ناشی رنج و درد اثرات. »پردازدمی آن

 واماندگی و ضعف احساس نوعی پیدایش موجب شده، فشرده و انباشته شده شخص
 اجماالً توانمی را کهتری احساس علل (.88: 8361 منوچهریان،) «شودمی شخص در
 خصوصیات یا صفات .3 واقعی؛ . کهتری5 محیط؛ ثیرتأ .8: کرد تقسیم دسته سه به

 (. 54: 8343 منصور،)عجیب  و غیرعادی
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 . اضطراب بنیادی1ـ1ـ2

شناسان، مانند سایر دانشمندان، ای که روانگونهشناسی همانند علوم دیگر است؛ بهروان 
هایی اش سعی در ساختن تئوریدر احاطة انواع اتفاقات در طبیعت است و وظیفه

(. Taylor, 1977: 28بینی و کنترل اتفاقات است )براساس مطالعه و رسیدن به پیش
رنجور است. در این کاوی، درمان اضطراب روانهای ایجاد مکتب روانیکی از انگیزه

. اضطراب واقعی که نوعی ترس 8کند: راستا  فروید به سه نوع اضطراب اشاره می
 ز خطرهای موجود در دنیای واقعی است.عادی است و علت  آن تهدیدهای ناشی ا

رنجور که تهدیدی از جانب نهاد است و کنار آمدن با آن بسیار . اضطراب روان5 
. اضطراب اخالقی که از تهدیدهای 3دشوارتر است؛ زیرا نهاد کامالً ناهشیار است. 

 اضطراب»(، 877: 8362(. از نظر هورنای )578: 8371شود )الندین، فرامن ناشی می
ارزشی و حقارت، احساس خشم و ترکیبی است از عجز، ناتوانی، احساس بی« اساسی

کسی و تنهایی که همه حکایت از نفرت، عدم ابراز وجود، نوعی فقر روانی، احساس بی
 ضعف روانی دارد.  

اند که واکنشی است بدون تناسب با خطر یا واکنشی به خطر در تعریف اضطراب گفته
ا از نظر هورنای، این تعریف دقیقی از اضطراب نیست. وی در بیان واهی و خیالی. ام

معتقد است که هم ترس و هم اضطراب، هر دو، « اضطراب»و « ترس»تفاوت 
های روحی متناسب با خطر هستند؛ منتهی درمورد ترس، عامل خطر در خارج واکنش

 (.42است و در اضطراب، عامل خطر شرایط درونی خود شخص است )همان، 

 . درمان اضطراب2ـ1ـ2
است که هرکدام از « گانهنیازهای ده»از مباحث جدید دیگری که هورنای مطرح کرده، 

ها زیرمجموعة سه تیپ و سه نوع راهبرد شخصیتی نظریة وی، یعنی مهرطلبی، آن
کردن مشکالت  های مختلف در حلدرنتیجة شکست»طلبی و انزواطلبی است. قدرت

رنجور خواند؛ زیرا آید؛ هورنای این نیازها را روانوجود میبهزندگی، نیازهای خاصی 
 (.                   536: 8371)الندین، « شودهای منطقی منجر نمیحلبه راه
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 «ایجاد اضطراب«         »خود واقعی«       »خود ایدئالی«        »طلبیبرتری»
                                                               

 حلراه«          خود حقیرشده«        »مهرطلبی»                               
 زمان خود ایدئالی و حقیر. پذیرش هم8                                             
 یر. غالب شدن خود ایدئالی یا حق5                                             
 . عدم پذیرش و حالت منفی انزوا3                                            

                                                     
 . نظام گفتمانی2ـ2

رود. این اصطالح که از سال کار میدر معنای بیان و نقد روایت به 3شناسیروایت
ز مطالعات ادبی داللت دارد که به تجزیه و ای ام رایج شده است، بر شاخه8363

پردازد و درضمن اهمیت زمان فعل در برقراری ارتباط میان ها میتحلیل روایت
گیرد )میرصادقی و میرصادقی، داستان، گویندة داستان و خواننده را نیز دربرمی

ک های موجود در یپردازی که تولیدکنندة گفته است، با گفتمان(. گفته828: 8377
ها در اما گفتمان»آورد. های خاص را نیز پدید میریشه است و گفتمانفرهنگ هم
گیری خود از بسترهای نشانه ـ معنایی متفاوت و گوناگونی عبور مسیر شکل

بندی نمود. ها را دستهگردند تا بتوان گفتمانها سبب میکنند. همین ویژگیمی
ند از: گفتمان کنشی، شوشی، تنشی اارتترین انواع گفتمان در حوزة ادبیات عبمهم

 (. 84: 8332)شعیری، « و بوشی
 

 . فرایند عاطفی گفتمان1ـ2ـ2
های گفتمانی بر سه نوعِ هوشمند مبتنی بر کنش، احساسی برپایة شَوش و رخدادی نظام

کار رفته باشد و برای درک ها بهشود. در روایت ممکن است تمام این گفتمانتقسیم می
ها هم مورد توجه قرار گیرد. ها، ضروری است شَوشبر کنشعاطفی عالوه بهتر متن

مدار های کنشی، القایی و مرام)روایی/ تجویزی( شامل نظام 82نظام گفتمان هوشمند
اما گفتمان، تنها مرکز بروز »های گفتمانی است؛ محور از اولین نظام. گفتمان کنشاست

با حضوری مواجه هستیم که دارای  رفتارهای کنشی نیست و در بعضی موارد
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دومین نظام گفتمانی نظامی (. »84: 8311)شعیری و وفایی، « های شَوشی استویژگی
عـاطفی، حسی ـ ادراکی و ـ  است که در آن بروز معنا تـابع سـه گونـة تنشـی

شناختی و مبتنی بر شَوش و نوع حضور است. منطـق و برنامـه در این نظام زیبایی
گذاران نظام گریماس و فونتنی از پایه (.47: 8338)نصیحت و دیگران، « اردنقشی ند

گیری شرایط عاطفی نشانه ـ معناشناسی هستند که معتقدند فضای پرتنش مسبِب شکل
دنیای  دهد. گفتمان است. عواطف در سراسر داستان، گفتمان را تحت تأثیر قرار می

سترهای مناسب برای بروز عناصر عاطفی برخالف دنیای روایی است و یکی از ب
گفتمان مانند عملی پوششی عناصر عاطفی را تحت کنترل و »عاطفی، گفتمان است. 

(. در بررسی آثار ادبی با توجه به نوع 862: 8312)شعیری، « آوردنظارت خود درمی
ها )کنشگر یا شَوِشگر(، دنیای بیرون یا شناختی، دنیای درون یا حضور شخصیت

های ها متفاوت است. بررسی متون و گفتمانضور و عدم حضور، گفتمانهیجانی و ح
شود؛ به عبارت دیگر، رسیدن ها محدود نمیدهد که کالم فقط به کنشمختلف نشان می

نشینی سخن میسر نیست )میرزایی و به معنا فقط از مجرای منطق کنشی یا نظام هم
تـرازی هـای همی دارای ویژگـیوشـظـام گفتمـانی شَن(. »548: 8334جمال امیدی، 

بروز معنا تابع سـه جریـان  حضوری است. در این نظام،حسـی، پدیدارشناختی و هم
شناختی است که در متن شرح عـاطفی و زیبایی ـ ادراکـی، تنشـی ـ گفتمـانی حسـی

(. در هر فرایند عاطفی، طرح 87: 8336اللهی، )جاللی طحان و خلیل« شودداده می
ها مشترک وارة کلی فرایند عاطفی گفتمان که در داستانتوان رقم زد؛ اما طرحمی خاصی

هویت یا  ،85، توانش عاطفی88بوده، بدین ترتیب آمده است: تحریک یا بیداری عاطفی
  ارزیابی عاطفی. و 84هیجان عاطفی ،83شَوش عاطفی

 
 شناسی. گفتمان در روان2ـ2ـ2

 رسـدمـی نظـربـه اجتمـاعی و فـردیبین روابط به اهمیت زبان در توجهبا 
باید به این متغیر می ،ذهنـی فراینـدهای علـم بررسـی رفتـار و مثابةبـه، شناسـیروان

ـی صـرفاً کمّ هـاییدر قالب پژوهش اما نه های کاربردی توجهی ویژه کند؛در پژوهش
 درنظـر افراد ها وموقعیت قابل تعمیم به سایر صورت عینی وهـا را بهداده کـه
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 بـه بـا اسـتناد یهای ترکیبی کیفی و کمّدر قالـب پژوهش بلکـه ،گیرنـدمـی
های توان ویژگیخوبی میفرهنگـی موقعیت، به ةزمینـ بـر گرایـی و تمرکـزنسـبیت

کرد نظـر را تاحدی تبیین  مـورد متغیـر در تعـامالت شناسـایی و گفتمانی را
 (. 11: 8335)اسکندری، 

 
  . سیر حوادث داستان3

های ترکیبی عاطفی با گفتمان موضوع جدال سنت و مدرنیتهداستان مذکور دربرگیرندة 
 .  و کنشی است

اسفندیار در نقش پدر خانواده با ساکن شدن در حوالی درخت انجیر ـ که از بنگال 
ندن آن دارد. رسمیت شناسااند و قدمتی صدوچندساله دارد ـ سعی در بهو کاشته آورده

در زمان حیات اسفندیار،  همسر و فرزندان در ناز و نعمت هستند؛ ولی پس از فوت 
کند و فرزندان او، مهران که مشاور حقوقی پدر بود با مادر خانواده، افسانه، ازدواج می

تر، با ازدست دادن یابند. فرامرز، برادر بزرگپناه میپس از این ازدواج خود را تنها و بی
آید. گیرد و درصدد کُشتن مادر و ناپدری برمیدر و مهر مادر در فضای تنشی قرار میپ

پس از آن، وی با تحمل زندان و مشکالتی ازجمله اعتیاد که توطئة مهران بود، تنهایی و 
گذارد. فرامرز پس از این عوامل شَوشی، در شکست عشقی، قدم در آیندة نامعلوم می

گویی بپردازد. ابتدا در گیرد به فریبکاری، رشوه و دروغیحرکتی رو به جلو تصمیم م
طلبی مهران در کند و در مواجهه با قدرتشهر مطب دایر مینقش پزشک در شهر گل

کند و بعد از گذشت بیست سال، یک معرفی میچپاول اموال مردم، خود را وکیل پایه
قصد دارد به مهران و  گردد وشکل مرشد سبزچشم به شهرش بازمیبا ظاهری جدید به

پرستی مردم ضربة نهایی را بزند که درنهایت پس از آتش گرفتن شهر و کُشته خرافه
گیرد، جا را فرامیهایش همهشدن مهران و حوادث فراواقعی و عجیب درخت که ریشه

شود. فرزانه، تنها دختر خانواده، با ابتال به بیماری توسط پلیس شناسایی و دستگیر می
دانست، ازدست دادن پدر و نبود محبت مادر، تنهایی تاجی میه آن را ارثیة عمهبرص ک

جا الملوک هم که با خانوادة برادر یکتاجزند. عمهکسی دست به خودکشی میو بی
کند، در جوانی پس از درگیری با بیماری برص و اجتناب از ازدواج، به زندگی می
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کند؛ هرچند در به سایر دختران نیز منتقل میشود و این بدبینی را مردان بدبین می
شود و با نذر و نیاز برای درخت، قصد توبه دوران پیری از کارهای خود پشیمان می

های هرکدام به نوعی با اضطراب درخت انجیر معابدها در رمان دارد. شخصیت
نشی( و طور کلی در داستان دو نوع نظام گفتمان هوشمند )کگوناگون مواجه هستند. به

 .  شودگفتمان احساسی )شَوشی( دیده می
الملوک، فرزانه و در این رمان، شَوِشگران را با محوریت سه شخصیت اصلی تاج

الملوک توان بررسی کرد. رمان دارای شش فصل است که تا فصل پنجم تاجفرامرز می
او های گوناگون است. کشمکش و نقصان اولیة حضوری جدی دارد و درگیر اضطراب

کردن این عیب، به مخفی مواجه شدن با بیماری برص است که تا آخر عمر برای پنهان 
جوشد. با دستمال شود ـ میاش مرطوب میپیشانی»ها با پماد مشغول است: کردن لکه

-رنگ میهای سفید پیشانی کمچیند. دو جا، پماد مالیده بر لککاغذی نم پیشانی را می

 (.432 / 8: 8373)محمود، « شود
وسیلة کنش الملوک پس از درگیری با اضطراب بیماری و تجرد، بهشخصیت تاج

دارد. وی در پایان  بخش پنجم پس از شنیدن دختران دیگر را از ازدواج بازمی 84القایی
رود. فرامرز عامل شَوشی دیگر خبر دروغین فوت فرامرز، در تنهایی و پیری از دنیا می

یعنی فوت پدر و ازدواج مهران با مادرش، او را به کنش  است که نقصان اولیة او،
مدت بیست سال به فکر انتقام است. بخش کند. او  بهو قتل مهران وادار می 82انتقام

الدعوه و درنهایت ساله و محوریت فرامرز در نقش پیر مستجابششم با گذر بیست
رسد. پایان میرخت( بهانتقام نهایی از عامالن خشم و اضطراب )مهران، علمدار و د

سومین شخصیت، یعنی فرزانه، عامل شَوشی دیگری است که در رمان حضور فیزیکی 
الملوک و فرامرز ندارد و فقط گفتار و اعمال او در قالب دفتر خاطره و در ذهن تاج

شود. وی همانند فرامرز درگیر عوامل شَوشی و به فکر انتقام است؛ اما راه مرور می
 داند.پایان دادن به زندگی می نجات را در
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)بیداری  درخت انجیر معابددر رمان « اضطراب»و « عقدة حقارت»های . نشانه4 
 عاطفی(

تحریک یا بیداری عاطفی، اولین مرحلة گفتمان عاطفی، فرایندی است که زمینة شَوش 
کاوانه نیز، ندارد. از منظر رواها را به واکنش وامیکند و آنرا در شَوِشگران ایجاد می

آن بود. نوع نگرش « حقارت عضوی و جبران روانی»ترین نظریة آدلر بررسی قدیمی
اضطراب »ترین مفاهیم هورنای نیز فرد به نقایص خود دارای اهمیت است. از مهم

گیری است که او در تبیین این اندیشه بر نقش مؤثر فرهنگ و اجتماع در شکل« بنیادی
با توجه « اضطراب درونی»و « عقدة حقارت»ند. در این بخش کعقدة حقارت اشاره می

براساس نشانه ـ معناشناسی « بیداری و تحریک عاطفی»به نظریات آدلر و هورنای و 
 گیرد.گفتمانی مورد بررسی قرار می

 
 . تأثیر محیط )تنهایی و ناامیدی(1ـ4

را ازدست  های خوب پیشینکنند و موقعیتکسانی که خاطرات تلخی را تجربه می
خاطرة دردناک و پنهانی یک »گیرند. اند، در معرض ابتال به عقدة حقارت قرار میداده

باره فضیلت سازد که یکدار میچنان شخصیت و عواطف را جریحهشکست یا گناه آن
و ارزش انسانی خود را ازیاد برده، دستخوش ضعف و احساس حقارتی شدید 

. راوی، رمان را با شَوش عاطفی، یعنی اضطراب (37: 8361)منوچهریان، « شوندمی
کند. او که منسوب به خاندان ارباب )اسفندیار( الملوک، آغاز میتنهایی و ناتوانی تاج

کس کشی هیچبوده، حاال باید با تنهایی بسازد و از عهدة کارهایش برآید. در اسباب
‘ کس نبیناد جواهرخانم»’کند شب بد خوابیده است از این پهلو به آن پهلو: کمکش نمی

/ 8: 8373)محمود، « درد پا، درد کمر ـ ئوف چشام ب پنجره سفید شد تا سفیده زد
مشکالتی است که فرامرز با آن مواجه شده  سبب(. از سوی دیگر شَوش ناامیدی به82

خدایا خودت این بچه را هدایت کن. من »خطر انداخته است: و آبروی خانوادگی را به
دیدن و شنیدن این حرفا را ندارم. این آخر عمری نذار فرامرز آبروی  دیگه تحمل

(. 783/ 5)همان، « خانواده را از بین ببره و به خوشنامی داداش مرحوم لطمه بزنه
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الملوک در آخر عمر که روزگار تنهایی و پشیمانی از کارهای گذشته است، به نظام تاج
 شود.م به نذر و نیاز برای درخت متوسل میآورد و همانند مردمدار روی میکنشی مرام

بیداری . »گیردشکل می فرامرزطی یک فرایند عاطفی، ابتدای گفتمان کنشی     
شود؛ چراکه از فوت پدر، ازدواج مادر و تنفر از مهران آغاز می ویبا نگرانی « عاطفی

 یافته است.  اجبار با افسانه، مادرش، ازدواج کرده و بر اموال پدر تسلطاین شخص به
اینم مقدّر بود که مهران پیدا بشه هم مادرم بدنام »فرامرز با این موضوع مخالف است: 

کنه و هم خرش کنه وکالت بالعزل ازش بگیره با سرپرستی صغار دادگستری بسازه و 
(. فرامرز از 821/ 8)همان، « همه ثروت منقول و غیرمنقول پدرم را یکجا باال بکشه

خانم! ـ خدا وقت به من نگو فری جان. ماماهیچ»گوید: راحت است و میازدواج مادر نا
(. 844)همان، « مرگم بده فرامرز. ـ تو چطور دلت راضی شد بعد از پدر شوهر کنی؟

سمت مهران دارد و بهگیرد و او را به کنش وامینگرانی در او شکل می« گونة عاطفی»
افتد. فرامرز  شود و به زندان مییر، دستگیر میخطا رفتن تکند و بعد از بهتیراندازی می

چیز همه»کند: گونه درد دل میبعد از فوت پدر، از تنهایی و بدی اوضاع با روح وی این
طور شد پدر؟ چرا بدی از هر چیزی داره از دست میره ـ حرمت، آبرو، زندگی! چرا این

مثل ساروج ازهم  قدر سخت و زمخت کهتر و ماندگارتر؟ جرا بدی اینفراوان
توجهی (. از نظر آدلر، بی552)همان، « پاشه؟ چرا شما که خوب بودین زود رفتین؟نمی

 به فرزند در کنار نقص عضو منبع مهم عقدة حقارت است. 
توجهی به فرزند و ازیاد بردن او، عنصری بسیار مهم در تخریب ذهن فرزند و بی

ترین ط و مدرسه و اجتماع، بزرگایجاد حس حقارت در اوست. البته تأثیر محی
عامل در ایجاد حس حقارت و برتری است که عملکرد مستقیم یا غیرمستقیم 

های شخصیتی باشد )قبادی و هوشنگی، تواند دربردارندة یکی از ارمغاناجتماع می
8311 :31.) 

فرزانه از درس و مدرسه گریزان شده بود؛ زیرا دوستانش دربارة افسانه، مادرش،  
لق کالس دیگر های دهاناز دست این بچه»کرد: گفتند که او را ناراحت میزهایی میچی

« خواهد بروم دبیرستانگویند که دیگر دلم نمیقدر مزخرف میجانم به لب رسیده، این
های توانشی است که فرزانه برای رهایی از حرف« خواستن(. »326/ 8: 8373)محمود، 

 د.گیرکار میگزندة دیگران به
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 . نقص پوستی 2ـ4
 عللی آمادگی بیشتری برای پذیرش احساس حقارت دارند. ویژه در کودکی بهافراد به  

برند. منظور از نقص یا گروه اول کودکانی که از نقص یا ضایعة عضوی رنج می
های بدن بوده که آن ضایعه، وجود هر نوع تغییر یا شرایط خاص در اعضا و اندام

های مادرزادی در صورت و بدن، سازد؛ همچون لکهخارج میرا از شکل طبیعی 
رنگ، آلبینیزم )سفیدی موها و مژه( مک، موی سرخوگرفتگی و ککماه

 (.54: 8361)منوچهریان، 
عامل  مرحلهدر این  الملوکتاجکند. راوی، داستان را با شَوش عاطفی آغاز می

درخت . در رمان ن و نگران استرود؛ زیرا از نظر روحی نابساماشمار میشَوشی به
الملوک، عمة خانوادة آذرپاد، دچار بیماری برص است و رنج او از این ، تاجانجیر معابد

همراه مشکالت محیطی، بر ذهن و فکر او سایه افکنده و رفتار و اعمالش را مرض به
خت بد تحت تأثیر قرار داده است. از همان نوجوانی، باوجود زیبایی و برازندگی، از ب

ها درشت تاجی جوان است، دو گیس بافته، دو گونة پرخون و چشم»مند بود: خود گله
کشیده، دامن پرچین را زد باال به لک بر ران خودش نگاه کرد. گفت خدا و سورمه

 (. 888/ 8: 8373)محمود،  « چرا؟
و ای برای نشو توانند انگیزهبسیاری از خصوصیات غیرعادی جسمانی و اندامی می

سبب اثر نامطلوبی که در برخوردها و روابط این ضایعات به»بروز عقدة حقارت شوند. 
ها، انزواطلبی و ترس درونی سوی بیزاری از آدمگذارند، شخص را بهاجتماعی می

الملوک، هم عامل تاج(. فرزانه، وارث پیسی عمه54: 8361)منوچهریان، « کشاندمی
، گذاردبرجای می این نگرانی اثر عاطفی زیادیکه  از آنجا شَوشی دیگری است و

ش درمان احاضر بود مال و جانش را فدا کند و بیماری ی دارد.بسیار 86«فشارة عاطفی»
خدایا توبه کردم و به خدا التماس کردم که پیسی نباشد عمرم نماز بخوانم و به »شود: 

/ 8: 8373)محمود، « کردمفقیرها کمک کنم. بروم زیارت و یک جفت النگوهایم را نذر 
332 .) 

 
 . تأثیر محیط )تبعیض اجتماع(3ـ4
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محیط که اولین مرحلة آن خانواده است و پس از آن اجتماع، نقش مؤثری در ایجاد 
 احساس حقارت دارد. 

پدر و مادر با مقایسة فرزندان و تبعیض بین آنان، برادران و خواهران با تحقیر 
کنند، بیان با سرزنش شاگردانی که کمتر تالش میتر و مدرسه و مرفرزندان کوچک

تر و های اجتماعی وسیعگردند. امر رقابت در حوزهموجب ایجاد حس حقارت می
 (.52ـ54: 8343ساالنه نیز خالی از وخامت نیست )منصور، در سطح باال و بزرگ

دید از »های کوتاه احمد محمود کمتر نقش سیاسی و اجتماعی دارد. زن در داستان 
ترند. زنان های داستانی مرد برای نشان دادن مبارزة زنان در اجتماع شایستهاو، شخصیت

رسند که به مبارزه های کوتاه احمد محمود هرگز به آن اندازه آگاهی طبقاتی نمیداستان
 (. 45: 8313)پویان، « پناه ببرند

وق زنان توجه جا به تبعیض اجتماع و نادیده گرفته شدن حقالملوک همهتاج   
گوید: خواست با گفتارش به این موضوع اشاره کند: درمقابل زری که میکرد و میمی

خندد: حاال چرا قول مردانه؟ الملوک میخانم ـ قول مردانه! تاجالملوکقول میدم تاج»
الملوک باشه! قول زنانه رود تو حرف تاجمگر قول زنانه چه عیبی داره که ـ زری می

(. شَوش 631/  5: 8373)محمود، « خانم گفتهالملوکگر بکشندم نگم تاجمیدم که ا
 نگرانی از محیط )جامعه( فرامرز را از سه جهت به اعتراض و واکنش واداشته است:

که اوالً اموال اسفندیار را تصاحب کرده و ثانیاً با سود  اشطلبی. او با مهران و قدرت8 
خواند، ای شهرک درخت انجیر معابد فرامیهمضاعف مردم را به خریدن ساختمان

تاجی که پرستی مردم ازجمله عمه. مخالفت با درخت؛ دربرابر خرافه5مخالف است. 
. مخالفت با حکومت که آن را عامل فقر و نداری 3دانند. درخت را منشأ معجزه می

 شمارد.  خود و مردم می
 گیرد: می الملوک خردهگویی درونی خود، بر اعتقاد تاجدر تک

همه هوش و ذکاوت با کمال صدق و صفا نذری درخت و یک تاجی با اینعمه
کنه! ـ یا با کنه و بعدش میره با اشک و آه و زاری نذرش ادا میمجسمه سنگی می

پدر مخالف است که در زمان زندگیش برای درخت انجیر معابد فضا را آماده کرده 
قعاً پدر اعتقاد داشت؟ ب ی درخت؟ است: پدر هم زمین وقف درخت کرد ـ وا

 (. 366/ 8)همان، 
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های شهرک، فرامرز درصدی قرارداد خانهدر درگیری مردم با مهران برای سود ده 
نکنه تو هم اعوان و انصار اینائی؟ »گوید: شود که مردی میبرای پادرمیانی وارد می

داران دنیاس! آلکاپون اقمن ن؟ اینااا؟ مهران شهرکی بزرگ قالت’کشد: فرامرز گردن می
 (.586)همان، ‘« س!ی روزهپیشش جوجه

 
 « اضطراب اساسی»و « عقدة حقارت». راهكارهای مقابله با 2

این مرحله با مرحلة دوم و سوم فرایند عاطفی گفتمان، یعنی توانش و هویت عاطفی، 
یت عاطفی هو« فریبکاری»و « ورزیکینه»، «انتقام»، «طلبیبرتری»کند. میبرابری 

ای آمده است و شَوِشگر همانند سوژهشَوِشگران دربرابر اضطراب و رخداد عاطفی پیش
در این مرحله آماده است تا خود را در موقعیت جدید قرار دهد و واکنشی متناسب 

ترین وارة فرایند عاطفی گفتمان، جزو مهم( که در طرح38: 8332نشان دهد )شعیری، 
 این بخش است. شده درراهکارهای مطرح

 87کاوانة آدلر، اولین واکنش به احساس حقارت، سائق پرخاشگریدر نظریة روان 
طلبی و تالش برای رسیدن به کمال است. پس از آن افراد با اعتراض مردانه، برتری

یا عقدة  81کنند حقارت خود را بپوشانند. جبران افراطیمطلوب و جبران، سعی می
تنها مشکل خود را حل کند، بلکه سعی کوشی نهفرد با سخت» برتری از نظر آدلر یعنی

گونه های درمانی همیشه اینکند بهتر و باالتر از دیگران قرار گیرد؛ البته مکانیسم
« نیستند؛ بلکه گاهی با توسل به دروغ یا با استفاده از موارد مخدر قصد جبران دارند

 (. 21: 8316)ناصحی، 
 

 83نمایی. نرینه1ـ2

یا عقدة « نمایینرینه»کاوی اجتماعی خود، هر دو، مفهوم ر و هورنای در نظریة روانآدل
نمایی آدلر با مفهوم حقارت و جبران او رابطة اند. مفهوم نرینهنرینگی را مطرح کرده

نمایی بیان شد، به کردن سائق پرخاشگری که در نرینهنزدیکی دارد. آدلر با مطرح 
ت. پس از مدت کوتاهی، سائق پرخاشگری به تالش برای مبحث جبران حقارت پرداخ

نمایی، تحقیر و کم های نرینه(. یکی از نشانه512: 8371برتری تغییر پیدا کرد )الندین، 
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حساب آوردن مردان است. هورنای معتقد است چون در بسیاری از اجتماعات برای به
جویانة دختر حس انتقامشوند، همین امر موجب پسر ارزشی بیشتر از دختر قائل می
 (. 586: 8362شود )هورنای، برای تحقیر و تخفیف تمام مردها می

های حیات انسانی را های فمنیستی، ازجمله رادیکال، تمامی جنبهدر برخی گرایش  
ریشة فرودستی زنان نه در وضع »اند: دانند و به آن معترضموافق مردساالری می

های ای از حوزهای حیات انسانی زنان است و هیچ حوزههقوانین، بلکه در تمام حوزه
عامل  الملوک(. تاج438: 8316)بیات، « زندگی اجتماعی از نگاه مردساالر جدا نیست

کوشد با تحقیر جنس مرد از آنان انتقام بگیرد و بر عقدة حقارت شَوشی است که می
گفتمان »مان القایی است. خود، یعنی تجرد، فائق آید. او در این مرحله کنشگری با گفت

روشی نوعی بررسی قدرت استدالل کنشگران دربرابر یکدیگر است و هریک بهالقایی به
انجام برساند کوشد تا کنشی را بهچون تحریک، تشویق، تمسک به رشوه، تهدید و... می

 (. 32: 8337)خدادادی، « و در انتها به تولید معنا منجر شود
ه و همچنین زری، دختر سرایدار خانه، را از ازدواج برحذر هایش فرزاناو با حرف

کرد به آنان القا می هایشحرف در کرد. او بارهاها را به مردها بدبین میداشت و آنمی
 تقصیر همیشه جان، زری مقصرند، همیشه مردها: »گفتمی هستند و که مردان مقصر

الملوک درمقابل مردان تاجدر این رمان شخصیت  (.823/ 8: 8373 محمود،) «دارن
اش هم که از برخورد سرد زری کند. او حتی به برادرزادههمواره از حقوق زنان دفاع می

تاجی؟ محل سگم به من دیدی عمه»گوید: ناراحت بود، از احترام به زنان سخن می
تر باشه نظر خانوما را بیشتر جلب الملوک می گوید: هرچی آدم سنگیننذاشت. ـ تاج

 (. 348)همان، « کندمی
 

 52تراشی. منطق2ـ2

تراشی نوع خاصی از فرافکنی است که در آن یک عذر یا بهانه که از نظر اجتماعی دلیل 
های درمان اضطراب از (. یکی از راه573: 8371شود )الندین، پذیرفتنی است، آورده می

از امر تراشی است. فرد عصبی با خشم، نفرت و اجتناب نظر هورنای، منطق
تراشی یعنی آور سعی در آرامش درون خود دارد. از نظر هورنای، منطقاضطراب
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کند برای اضطراب خود تعدادی دالیل و عوامل خارجی را بیابد تا شخص سعی می
 (. 44: 8362منشأ اضطراب را از درون خود به خارج منتقل کند )هورنای، 

کوشید با آوردن تصور است. وی میتراشی قابل الملوک سه نوع دلیلدر رفتار تاج
الملوک در بازخوانی بر خود، دیگران را هم از ازدواج بازدارد. تاجدلیل، عالوه
خان، نامزدش، کتاب داستان تهران مخوف آورد زمانی را که از یحیییاد میخاطراتش به

ی او به توجهالملوک علت خشم خود از نامزدش را بیرا خواسته و او نیاورده بود. تاج
خواهد مادرش را قانع داند و به این طریق میکردن کتاب، میاش، یعنی فراهم خواسته

خان در سردی روابطشان مؤثر است نه خودش و دلیل مجرد ماندنش کند که یحیی
الملوک درپیش هایش بوده است. گفتمانی که تاجبه خواستهاعتنایی بدقولی و بی

 ی است. گیرد، گفتمان کنشی القایمی
خواست خود را در این مصیبت های پوست فرزانه نمیالملوک  با آگاهی از لکهتاج

آورد. در خاطرات فرزانه آمده تراشی روی مقصر بداند؛ از همین رو بازهم به دلیل
 است: 

گوید ارثی نیست به خیال خودش تاجی میپماد دکتر مونس کاری نکرد. عمه
گوید اینها لک پیسی نیست شاید ماست و ترشی با خواهد دلم را خوش کند میمی

طور شده است. لکه های هر دو رانم شده است هفت تا ای که اینهم خورده
 (.471/  5: 8373)محمود،  

آوردن  شود که با رویفرامرز دربرابر اضطراب، در حرکتی رو به جلو کنشگری می 
اب عناوین مختلف دروغین همانند گویی و فریبکاری مردم و با انتخبه اعتیاد، دروغ

الدعوه و وکیل دادگستری ظاهر پزشک، بازرس وزارت بهداشت، درویش مستجاب
آقای اضطرابی »گیرد: شود. فرامرز در نقش بازرس ویژة بهداشت از مردم رشوه میمی

گردد طرف فروشی برمیبازهم که کاسة دستشویی عوض نکردین! فرزین از کنج اغذیه
)همان، ‘« چشم جناب بازرس، عوض میکنم’شنود: رامرز صدای فرج را میفرامرز ـ ف

کند که گرفتن پول از پولدارها رشوه نیست تراشی می(. او در گرفتن رشوه دلیل513/ 8
 و عدالت است.
 داند: تراشی، یکی از دالیل کارهای خالف خود را جهل مردم میوی با دلیل
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ه کسی نشناسدم مطب بزنم. دوم اینکه تو مثالً من همین فردا میتونم جایی ک
کس برا فرداش تأمین نداره، مگر پول نقد زیاد و مستغالت داشته مملکت ما هیچ

ارزه. یک وزیر که عوض بشه از باشد. تخصص و اعتبار و شهرت و کار صنار نمی
 (.562صدر تا ذیل همه عوض میشن یا باید غارت کرد یا باید غارت شد )همان، 

 
 58نكار. ا3ـ2

در نظریة فروید است. این روش  55«کردن سرکوب»این راهکار مشابه مکانیسم دفاعی 
ناآگاهانه است؛ ولی گاهی ممکن است این انکار آگاهانه هم صورت گیرد. در مکانیسم 

انرژی خود را « من»هاست. در سرکوبی، ترین واکنشدفاعی فروید، سرکوبی از مهم
(. انکار در تمام 575: 8371راند )الندین، ایند را به نهاد میکند و افکار ناخوشبسیج می

دلیل رنجور عالئم اضطراب بیافراد شاید دیده شود؛ با این تفاوت که در افراد روان
گیرد. انکار کردن اضطراب با استفاده از خشم و نفرت، مکانیسم دفاعی صورت می

شود شخص عصبی در گاهی دیده می»شخص مضطرب است. هورنای معتقد است: 
دهد که درواقع آمیزی از خود نشان میرابطه با دیگران خشونت و نفرت شدید مبالغه

(.  خشم 47: 8362این عمل سرپوشی است برای پنهان کردن ترس و اضطراب )
ای از الملوک نسبت به مردان و پرخاشگری فرامرز و فرزانه با خانواده و مردم نمونهتاج

کند با مادر ن اضطراب درونی است. فرامرز خودش نیز اعتراف میسرکوب و پنهان کرد
کنم تا سر کردم با مادر لج میاحمقانه خیال می»لجبازی کرده تا او را مجازات کند: 

گفتم سر ب سر مادر قدر اراده دارم که گرفتار نشم. میکردم آنعقل بیاد. خیال می
 (.576/ 8: 8373)محمود، « میذارم تا حواسش سر جا بیاد

ویژه پایان روایت زمانی است که در سرتاسر داستان، فرامرز به فکر انتقام است؛ به
شود؛ جایی که فرامرز بعد از شایع کردن خبر فوت خود، ها عامل ایجاد کنش میشَوش

با ظاهری جدید و نقاب مرشد سبزچشم، قصد مجازات درخت، مهران، علمدار و تمام 
شود که مرد سبزچشم، علم غیب شایع می»اند: اش لطمه زدهدگیکسانی را دارد که به زن

، که آن سر دنیا در کنار رود جی باندراجی براهمایادارد و با ایما و اشاره با مرادش، 
 (.352/ 5)همان، « زندساکن است حرف می براهماپوترامقدس 
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 . اجتناب 4ـ2
شود. این ایجاد اضطراب میساز تاکتیک اجتناب خودداری از هر کاری است که زمینه 

شخص عصبی از ترس اینکه مبادا با »گردد. امر خود باعث ظهور مسائلی فرعی می
« ورزدانگیز اجتناب میاضطراب مواجه گردد، از اقدام به بسیاری از کارهای اضطراب

 (.43: 8362)هورنای، 
ای شکست خود کرد تا جبرانی برالملوک دختران دیگر را نیز از ازدواج نهی میتاج

کند دروغ ادعا میکردن زری از ازدواج با جعفرباغی، به الملوک برای منصرفبیابد. تاج
است و با انداختن دلهره و ترس در دل زری و « خنازیر»پدر جعفر مبتال به بیماری 

 مادرش، قصد جبران حقارت خود و برتری بر مردان دارد. 
 

 . جبران منتقمانه2ـ2
دهد و عاملی است برای اراحتی و اندوه شخص مضطرب را نشان میاین نوع جبران ن

گیرد انگیزی به خود میچنین جبرانی گاهی شکل شوم و حزن»انتقام گرفتن از دیگران. 
(. رفتار فرزانه باعث شده بود 22: 8343)منصور، « دهدو فرد را به خودکشی سوق می

ببرد و علت بداقبالی او را اعمال آمیز او با مردان پی فرامرز هم به رفتار حقارت
تحقیرآمیزش با مردان بداند. شَوش نگرانی از بیماری، تنهایی و شکست در ازدواج، 

دارد تا با خودکشی از دیگران انتقام بگیرد. فرزانه با ناامیدی فرزانه را به کنش وامی
رداشتم یک کاغذ سفید بزرگ ب»نویسد: گونه میحوادث آخر عمر را در خاطراتش این

و باالی صفحه درشت نوشتم: وصیتنامه. یکهو دلم لرزید گفتم اگر وصیتنامه بنویسم 
« خواست دختر خوبی باشم اما نگذاشتندکنم خودکشی کنم خیلی دلم میجرئت نمی

 (.633/ 5: 8373)محمود، 
 
 . هیجان عاطفی و ارزیابی عاطفی 2
شوند که عالئم فیزیکی ناتی میشَوِشگران با درگیر شدن اضطراب هرکدام دچار هیجا 

های مثبت و منفی هریک از آن قابل توجه است و در مرحلة ارزیابی عاطفی دیدگاه
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سالی الملوک در میانرساند: تاجها در گفتارشان به سیر فرایند عاطفی یاری میشخصیت
 یافت: ها و غم تنهایی هیچ دارویی برای دردش نمیبا ابتال به بیماری

گرفت برود دکتر، شود. تصمیم میالملوک خیلی تنها میرود باز تاجکه میشهربانو 
درد و غم و حال و روزش را بگوید تا شاید دکتر دارویی بدهد که وقت دلتنگی 

سامانی، رفت. عقیده داشت که داغ دل و درد بیکرد اما نمیآرامش کند؛ قصد می
شود. ، تندتر و دردانگیزتر میاگر با قرص و سوزن آرام بگیرد، وقتی که عود کند
 (.731دارو راه عالج دردهای روحی ـ روانی نیست )همان، 

خورد: شده افسوس میدید و دائماً از عمر تلفاو در زندگی خود را متضرر می 
همه عمر، هیچ عمل صالحی ندارم که در دادگاه عدل الهی خجالت از خودم با این»

خانم آدم رحمدل و باوفایی مثل شما که الملوکجباعث دلخوشیم باشد؛ نفرمایین تا
خدایا من (. »634)همان، « وقت، نامة اعمالش به دست راستش میدنهمیشه نمازش به

کارم. اما نه جسم نحیفم طاقت عتاب تو را داره و نه بندة روسیاهت هستم، معصیت
دروغ از اینکه به (. او در پایان عمر از کارهای بد خود پشیمان بود.783)همان، « فکرم

پدر جعفرباغی، خواستگار  زری، را دچار بیماری خنازیر خطاب کرده بود. آزرده بود. 
پاشو به »کند: تاجی به این ادعای دروغین خود چنین اشاره میگویی درونی، عمهدر تک

کندنی هست برو لب بام صداش کن بگو دروغ گفتم. بگو عبدالزهرا مرحوم هر جان
 (.787)همان، « ی، آدم سالم و سالمتی بود. هیچ مرضی هم نداشتپدر جعفرباغ

اش نمایان شود که در چهرهفرزانه با دیدن لک پوستی دچار هیجانات شدیدی می
رنگ شده بود و همچنان ساکت به پیش پا نگاه کرده و حرف عمه بهفرزانه رنگ»است: 

زانه گریه در گلو گفته بود: را شنیده بود. پیش دکتر مونس پماد میده خوب میشه و فر
(. فرزندان خانواده، فرامرز و فرزانه، از مواجه شدن 573/ 8)همان، « تاجی؟ارثی عمه

شوند و تأثیر فضای پرتنشی که مهران ایجاد کرده بود، دچار تألمات روحی شدیدی می
 کند: این حاالت در رفتار و گفتار آنان بروز می

معلوم معلوم »ود، حلقه را به زمین کوفته و گفته بود: فرزانه یکهو از کوره دررفته ب
و گفته بود اصالً ما تو « تره ـامضای سند مهران خان از لباس شب عید من واجب

سر خوریم البد از صدقهاین خانه زیادی هستیم، این ی لقمه نان هم که می
 (. 777/ 5خوریم )همان، خان که میمهران
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احمقانه »دانست و از این کار پشیمان بود: ر لجبازی میفرامرز اعتیاد خود را از س
قدر اراده دارم که کردم آنخیال می کردم با مادر لج می کنم تا سر عقل بیاد. خیال می

« شناختم و نه سختی و صالبت قفل و زنجیر اعتیادگرفتار نشم. اما نه قدرت عشق می
دهد، در دفتر خاطراتش پایان می(. فرزانه هم که با خودکشی به زندگی خود جا)همان

جان از شما هیچ عمه»کند: طور ارزیابی میتاجی و پدرش را اینقبل از خودکشی، عمه
ای ندارم، سرنوشت من این بوده است. شما چه گناهی دارید؟ پدرجان یقین دارم گله

ه شوم که انگار تازقدر راحت میهمچین که دست نازنینت موی سرم را نوازش کرد آن
 (.642)همان، « اممتولد شده

 
 . نتیجه2
نمود  درخت انجیر معابدـ معناشناسی گفتمانی، گفتمان عاطفی در رمان  براساس نشانه 

های های عاطفی اضطراب، هرکدام منشأ کنشها برپایة گونهبیشتری دارد  شخصیت
و کنشی است. های عاطفی شوند و بدین ترتیب، این متن ترکیبی از گفتمانگوناگون می

کاوانة آدلر و هورنای شده منشأ اجتماعی دارد، نظریات رواناز آنجا که اضطراب واقع
هایی همچون نقص پوستی، تنهایی کاوانة متن قابل بررسی است. شَوشدر تحلیل روان

های اجتماع هریک زمینة بیداری عاطفی و عامل شَوشی است و مخالفت با محدودیت
ستان را دچار اضطراب و نگرانی کرده است. ناامیدی و تنهایی، های زن داکه شخصیت

طلبان و ستیز با خرافات و جهل مردم، شخصیت اصلی فرامرز را درگیر مبارزه با قدرت
ها عنصر عاطفی نفرت و کینه کرده است. راهکارهای مقابله با اضطراب در شخصیت

نظر از ازدواج(، نمایی )صرفرینهکاوانة آدلر و هورنای، پرخاشگری، نبرطبق نظریة روان
تراشی و جبران منتقمانه )خودکشی( بوده است؛ بدین ترتیب، شَوِشگران هویت منطق

 کنند.های القایی تثبیت میعاطفی خود را با عنصر کینه و انتقام و کنش
 

 هانوشتپی
1. signs-discourse semantics 
2. signs-narrative semantics  
3. stream of consciousness and interior monologue 
4. anxiety 
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5. inferiority 
6. espace tensive 
7. emotional process 
8. psychological criticism  
9. narratology 
10. intelligent discourse system 
11. disposition affective 
12. pivot affective 
13. emotion 
14. manipulation act 
15. reprisal 
16. emotional intensity 
17. aggression 

81. compensationکه است رفتاری آن مشخصة که است دفاعی هایمکانیسم از یکی : جبران 
 عاطفی رنج کاهش. شود می ریزیطرح خیالی یا واقعی کمبود یا تقابل در تعادل ایجاد منظوربه

دارد  هم مثبت جنبة است، دفاعی گرچه که است برانیج رفتار به پرداختن حقارت عقدة از ناشی
 (822: 8314 برونو،)

83. mailنسبت به نقص نهادی خود واکنش   طریق سه به زن جنس معتقدند شناسانروان : برخی
نرینگی  عقدة گرفتار شود؛می روانی اختالالت اسیر دهد؛درمی تن خود حیات دهد: بهنشان می

  (.865: 8327 پور،آریان)گذارد می مردانه حیات در پا شده،
52. rationalization: ترش انگور. دارد نام «شیرین سرکة و ترش انگور» تراشیدلیل مهم نوع دو 

 یعنی سرکة شیرین. دارد ایرادی چون نیست، مطلوب درواقع بوده مطلوب روزی که چیزی یعنی
 (.837 :8314 برونو،)کند می تعبیر وجه بهترین را بد وضعیت شخص

21. denial 
22. repression 
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Abstract 

Discourse-semantic sign is one of the new critiques that helps 

psychoanalytic criticism to examine the emotional processes in the text. The 

Fig Tree of Temples is the last novel by Ahmad Madameh. The author, while 

narrating the story, deals with the personality's internalization. Some 

characters in this novel, influenced by the family environment and the social 

inequalities stemming from the struggle of tradition and modernity, are 

subject to humiliation and anxiety which affect their actions, speeches, and 

lifestyles. Thus, different issues can be examined according to the discourse-

semantics and the theory of Adler and Horney, which emphasized the 

effective role of culture and society in creating the complex of humiliation. 

In this study, the author uses a descriptive-analytical method to characterize 

the behavior and speech of the three main characters, namely, Taj al-Muluk, 

Faramarz, and Farzaneh. According to discourse-semantics, in their 

emotional awakening and due to skin defects and anxieties such as loneliness 

and frustration and the impact of the environment (community 

discrimination), these characters use aggression, grudges, and revenge, and 

show their emotional identity. The emotional discourse in this novel is more 

intense and leads to the emergence of inductive and discursive discourses in 

the characters of the story. 

 
Keywords: Narration; sign-discourse semantics; inner anxiety; Karen 
Hornay; emotional discourse. 
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