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  زكريا تامر  »القمر وجه«ساختاري داستان  تحليل
  )نشيني و جانشينيبا تكيه بر دو محور هم(

  
  2، مريم دريانورد*1عبديالدين  صالح

  
  ، دانشگاه بوعلي سينا، همدان، ايرانزبان و ادبيات عربياستاديار . 1
 ، همدان، ايرانكارشناس ارشد زبان و ادبيات عربي، دانشگاه بوعلي سينا. 2

  
  19/10/91: پذيرش                                                  20/7/91: دريافت

  

  چكيده

او . زكريا تامر يكي از نويسندگان سوريه است كه در قالب داستان كوتاه دستي توانا داشته است
د و تمام عناصر و آورپيوسته به نگارش درميهم هايش را در ساختاري منظم و تركيبي به داستان

نام يكي از . داشت تا پيام مشخصي را انتقال دهد دهندة آن را به حركت و تكاپو وامي تشكيلواحدهاي 
است كه در آن همة عناصر را در كنار هم در يك رشتة خطي قرار داده تا » القمر وجه«هايش،  داستان

ي درك پيام برا. پيام دفاع از زن شرقي را كه تا قبل از اين خوار و ذليل شده است، به همگان برساند
محور جانشيني . كندنشيني و جانشيني كمك شاياني مياصلي داستان، تحليل آن براساس دو محور هم

واژگان . دهد كه از بين مجموعة واژگان، واژة متناسب با ساختار را برگزيندبه نويسنده امكان مي
وجود  ي جديدي را بهگيرند و تركيب نوشتارشده در يك مسير خطي عمودي كنار هم قرار مي گزينش
شود كه سميحه، شخصيت جاي واحدهاي ديگر، از اينجا فهميده مي آورند و ارزش جانشيني آن به مي

در محور . اندمعناي بخشنده است و زنان شرقي تمام وجود خود را به مردان بخشيده زن داشتان به
شود و وقتي در كنار هم قرار  ها در يك خط افقي بررسي مي ها و تركيب آن نشيني، ارتباط عبارتهم
تنهايي  اند كه به هايي بررسي شده همچنين، توصيف. كند گيرند، مسير داستان به جلو حركت مي مي

نشين شدن درخت ليمو و صداي نالة  يابند؛ مثل هماي مي معناي صريح دارند؛ ولي با هم معناي نشانه
  . ي سميحه و پس از آن استمرد ديوانه كه دال بر ايجاد حد فاصل بين دوران كودك

  
  .، زكريا تامر»القمر وجه«شناسي، داستان نشيني، محور جانشيني، معنا محور هم :هاي كليدي واژه
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  مقدمه. 1
دهد و براي  داستان اثري ادبي است كه پيام و مفهوم خود را در چارچوب مشخص انتقال مي

هر داستاني از اجزايي تشكيل . كرددرك مفهوم اصلي داستان بايد ساختار آن را بازشناسي 
ند و مفهوم اصلي آن با ارتباط هر جزء با جزء ديگر منتقل ا شده است كه با هم در ارتباط

  . توان به مقصود كالم پي بردشود و با تحليل ارتباط اين اجزاء مي مي
تار ديگر كند كه در ساخ را منتقل مي اي يك از اجزاء در يك ساختار معاني بر اين، هر عالوه

شوند و  اجزاء براساس فضاي ساختار و محتواي معنايي آن انتخاب مي. آن معنا را ندارد
از . نظر نويسنده را برسانند شوند تا مفهوم مورد  جاي برخي ديگر واقع مي برخي از اجزاء به

: ردتوان به اين موارد اشاره ك نشيني مي ترين موارد اهميت و تأثير روابط جانشيني و هم مهم
ها و رسيدن به ساختار منسجم و درك درست از روابط معنايي،  يافتن معناي اصلي واژه

نبود ابهام و تيرگي معنايي، حفظ و تغيير مفهوم اولية واحدهاي زباني و ارتباط ميان اهل 
  . زبان

آورد  از نويسندگاني است كه مفهوم اصلي خود را در قالب داستان كوتاه مي 1زكريا تامر
 ها هاي او بايد آن براي درك پيام داستان. سازدساختار آن را با اجزاي منحصر به خود ميو 

) جاي هم قرار گرفتن اجزاء به(و جانشيني ) ارتباط اجزاء با هم(نشيني  را در ساية محور هم
داستان خواري زن شرقي و موقعيت او در جامعه » القمر وجه«داستان كوتاه . تحليل كنيم

توانيم دريابيم؛ زيرا نويسنده براي انتقال ين پيام را مستقيم و با خواندن داستان نميما ا. است
ها را در اي از نشانهبر آن، مجموعه معاني خود از مكتب سوررئاليسم كمك گرفته و عالوه

ما براي درك بهتر اين . رسانند ها پيام معيني را مي جا گرد آورده است كه هريك از آن يك
ها را  ها را با هم و قرار گرفتن آن تنهايي و سپس ارتباط آن ها را به هريك از آن پيام بايد

  : پاسخ دهيم ها دركنار هم بررسي كنيم و به اين سؤال
) ها نشانه(نشيني، هريك از اجزاء  با توجه به محور جانشيني و هم» القمر وجه«در داستان . 1

  كنند؟ چه معنا و مفهومي پيدا مي
  دهند؟ اجزاء با در كنار هم قرار گرفتن چه پيامي را انتقال مي هريك از. 2
  براساس تحليل ساختار داستان، پيام اصلي آن چيست؟. 3
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  پيشينة تحقيق. 2
هايي نوشته شده است؛ ازجمله كتاب  ها و مقاله نشيني كتاب دربارة مبحث جانشيني و هم

هم به بحث جانشيني و از كورش صفوي كه در فصل نهم و د درآمدي بر معناشناسي
اين دو را بررسي كرده ) جانشيني(و استعاره ) نشيني هم(نشيني پرداخته و در قالب كنايه  هم
از احمد محمدپور، نويسنده در فصل دوم در تحليل  2ضد روش در كتاب . است
شناسي كيفي، ضمن معرفي انواع  هاي عللي در روش شناختي و بررسي مراحل و روش نشانه
بررسي «مقالة افراشي با عنوان . نشيني پرداخته است شناسي كيفي، به جانشيني و هم روش

هاي معنايي  تحليل مؤلفه«و مقالة » هاي مركب فارسي شفافيت و تيرگي معنايي در سطح واژه
از فرهاد ساساني و پرويز » نشيني و جانشيني گيري از شيوة هم حق در قرآن كريم با بهره

نشيني و جانشيني معنايي  اما تاكنون روابط هم. ها در اين زمينه است هشآزادي از ديگر پژو
زكريا تامر با توجه به » القمر وجه«در اين مقاله داستان كوتاه . در داستان بررسي نشده است

  .نشيني و تيرگي معنايي تحليل شده است محور جانشيني و هم
  

  نشيني و جانشيني  محور هم: چارچوب نظري. 3
اين وحدت و . وار اجزاء و وحدت پيام برخوردار است از انسجام و وحدت اندامداستان 

آيد؛ به اين معنا كه هر داستاني وجود مي انسجام بر اثر تناسب دروني بين اجزاي آن به
وجود  هايي تشكيل شده است كه ساختار آن را به ها و عبارتعنوان اثري ادبي، از واژه به
توان  اين تناسب و هماهنگي را مي. كننديك شبكة معنايي حركت مي ها در آورند و همة آن مي

مجاورت / نشيني محور هم. نشيني ساختار داستان بررسي كرد در دو محور جانشيني و هم
صورت خطي  همان محور افقي كالم است كه اجزاي آن در كنار هم قرار گرفته و عبارت را به

صورت عمودي  مشابهت به/ اما محور جانشيني. دشو كند و باعث افزايش معنا ميبررسي مي
اي كه اگر يك واژه در عبارت قرار گرفت، واژگان مرتبط با گونه در كالم جاي گرفته است؛ به

هاي زباني ممكن است  نشانه. شود معنايي مي توانند در كنار آن واقع شوند و باعث چند آن نمي
دهند؛  را از بين تمام معاني به خود اختصاص ميداد، يك معنا  به قرار معنايي باشند و بنا تك

به تأويل مخاطب، ممكن است معاني  مانند عالئم راهنمايي رانندگي؛ ولي برخي ديگر بنا
نشيني و جانشيني ، دو محور هم2اعتقاد سوسور به). 33: 1388احمدي، (متفاوتي داشته باشند 
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شان  دليل توالي ها بهواژه. شوندبر دو نوع گزينش و تركيب در ساختار زبان تشكيل مي
بعدي زبان استوار است؛  كنند كه بر بنياد ويژگي خطي و يكروابطي را ميان خود برقرار مي

عناصر يكي پس از ديگري . سازد اين ويژگي امكان تلفظ دو عنصر را در آنِ واحد ناممكن مي
رابطة ). Ulmann, 1962: 75(شوند  با تكيه بر امتداد زماني، در زنجيرة گفتار تركيب مي

عنصر در تقابل با عناصر پيش و پس از . خطي رابطة حضوري است 3عناصر در يك زنجيرة
هايي در ساختار زبان وجود دارند كه با اما از سوي ديگر واژه. شودخود بررسي مي

تداد ها تداعي و غيابي است و ام ارتباط آن. ارتباط دارند) ساختار(هايي در خارج از آن  واژه
سازند  اند كه زبان هر فرد را ميها گنجينة دروني انسان آن. خطي يا زماني در آن وجود ندارد

   ).177-176: 1378سوسور، (
گيرند و  رابطة عناصري است كه روي زنجيرة گفتار در كنار هم قرار مي 4نشيني رابطة هم

ها  ز كنار هم نشستن نشانهها در كنار هم داللت دارند؛ به عبارت ديگر ا بر سازگاري نشانه
ها را با يكديگر بيان  نشيني ارتباط نشانهمحور هم. آيد دست مي شود چه معنايي به معلوم مي

او گل سرخ را به «شود؛ مانند  كند و از همين ارتباط است كه معناي نهايي حاصل مي مي
بر  داللت(» شود گل سرخ خيلي زود پژمرده مي«و ) داللت بر عشق(» همسرش داد

  .),Chandler، 2010 ؛ 126: 1390محمدپور، ) (پذيري آسيب
ها معنادار  ها در ارتباط با ديگر نشانه بر اين داللت دارد كه نشانه 5رابطة جانشيني

دهندة يك ساختار دستوري با ساير  شوند؛ به عبارت ديگر بين هريك از عناصر تشكيل مي
آن در يك ساخت قرار گيرند، نوعي جاي  عناصري كه ممكن است در يك خط عمودي به

كه از نهاد و گزاره تشكيل » حسن آمد«براي مثال، در نمونة . رابطة جانشيني برقرار است
و يا هر واژة ديگر را قرار دهيم، مانند اين است كه نشانة » پرنده و پريد«شده است اگر واژة 

ايم و معنا تغيير  ديگري گذاشته) واحد معنايي(جاي آن نشانة  را برداشته و به) واحد معنايي(
  ). ,Chandler، 2010 ؛ 127: 1390محمدپور، (كند  مي

نشيني مانند تاروپودي هستند كه ساخت و بافت كالم را در دو محور جانشيني و هم
اند و براي درك معناي آن بايد با هم همسو باشند و وجود آورده حوزة معناي خاصي به
اين ملودي را باخ ساخته «براي مثال، در جملة . آشكارا بتوان ديدهماهنگي بين آن دو را 

گونه معنا را  اي داللتگونه نشيني با يكديگر، به ، واژگان با هم متباين هستند؛ اما در هم»است
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فقط از راه موقعيت ويژة آن در جمله تعيين » ساختن«اي خاص مثل معناي واژه. سازند مي
شود  متفاوت مي» اي موسيقي ساختن قطعه«اي ديگر مثل جملهشود كه با معناي آن در  مي
  ). 20: 1380احمدي، (

  
  »القمر وجه«داستان كوتاه . 3- 1
شود كه  داستان با اين توصيف آغاز مي. داستان زني مطلقه به نام سميحه است» القمر وجه«

بل و درخت ليمو سم. نگرد او روي صندلي نشسته است و قطع كردن درخت ليمو را مي
درنظر سميحه، درخت ليمو يادآور خاطرة بد اوان كودكي . اش است يادگار دوران كودكي

است؛ زيرا پدرش تعصب خاصي به او داشت و چون ناخواسته دامن از روي پايش كنار رفته 
همچنين، در دوران . و پايش آشكار شده بود، او را به درخت ليمو بسته و تنبيه كرده بود

و را مورد اذيت و آزار قرار داده و دوران خوش زندگي را برايش سياه و كودكي پيرمردي ا
كند با سردي مزاج و كه ازدواج مي دليل اين تجربة ناخوشايند، هنگامي به. تلخ كرده بود

سميحه در . انجامد ها مي رغبتي به همسرش مواجه شود تا اينكه به طالق و جدايي آن بي
آورد و درك اوليه ياد مي به اند كه اين مردان براي او ساخته ش ذهنيت تلخي راا رؤياي بيداري

آيد و از اين  وجود مي ابهام سنگيني درذهنش به. كند اش او را از هر مردي دور مي از غريزه
دهد و  ها آه و ناله سر مي پس از چندي، مردي ديوانه در كوچة آن. مسئله ترس واهي دارد

شود؛ ولي بيند، اندوهگين ميسميحه اين صحنه را ميوقتي . شود خون از بدنش جاري مي
هاي مرد او را علت ترس از جنس مخالف جرئت نزديك شدن به او را ندارد؛ سرانجام ناله به
در ابتدا سميحه ترس واهي . شودكشد و سميحه براي كمك به او نزديك مي طرف خود مي به

در اين . ترسددهد و از او نميو نشان ميآيد؛ ولي چندي بعد تمايل خود را به ابه سراغش مي
. شود هاي مرد ديوانه هماهنگ ميزمان است كه صداي قطع شدن درخت ليمو بيشتر، و با ناله

رسد و تجربة تلخ آن نيز  پايان مي شود، دوران كودكي او به پس از اينكه درخت ليمو قطع مي
  .شود مي رود و تمايلش به جنس مخالف مانند زنان عادي از ياد مي
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  پردازش تحليلي موضوع. 4
   هامحور جانشيني در نشانه. 4- 1

تحليل الگوهاي «شود و  طور جداگانه بررسي مي محور جانشيني هريك از اجزاء در يك كل به
هاي غايب كه در شرايط هاي حاضر در يك متن با نشانهجانشين با مقايسه و مقابلة نشانه

در اين پژوهش، فقط ). 86: 1382سجودي، (» .مشابه ممكن بود انتخاب شوند، سروكار دارد
دهند و داستان باوجود  ايم كه محور اصلي داستان را تشكيل مي هايي بسنده كرده به واژه

  . يابد ها ادامه مي آن
  

  است گر مردي كه هميشه حضور دارد و نظاره: القمر وجه. 4- 1-1
شروع شده است و اين عبارت بايد بتواند با محتواي » القمر وجه«عنوان داستان با عبارت 

كه در ساختار داستان  - هاي ديگرداستان ارتباط داشته باشد تا ارزش آن در بين نشانه
معناي : ظاهر چند معنا ممكن است داشته باشد  به» القمروجه«. ظاهر شود - حضور ندارند
كه در ساختار  است؛ ولي هنگامي» زيبا«و معناي استعاري آن » ماه«ة صريح آن چهر

گيرد، نشانة چهرة مردي است كه در ذهن سميحه حك شده و او آن را قرار مي) داستان(
آيد،  طور كه از محتواي داستان برميهمان. كند هميشه مانند ماه كه در آسمان است، نظاره مي

ها ترس  طور كلي مردان است كه در ابتدا سميحه از آن به چهرة مرد ديوانه يا» القمر وجه«
توانست به خود بقبوالند كه ماه قرصي  انداخت و نمي ماه او را به وحشت مي :داشت

ها تجربة تلخي را گذرانده بود؛ ولي در پايان كه با  و با آن) 99: 1994تامر، (درخشنده است 
خاطر  كه ماه را به هنگامي سميحه :برطرف شدرو شد، ترسش از ابهامات  آن مرد ديوانه روبه

 وقت از آن وحشت نكرد اينكه صورت بدون نقابش را ديد ديگر هيچ  خنديد، بعد از آورد مي مي
نويسنده براساس محور جانشيني داستان را با اين عبارت معرفي كرده است؛ ). 102: همان(

اش را با مردي كه هميشه از او  زيرا زن با اين مرد آزادي خود را يافت و توانست غريزه
ترس و دلهره داشت، تجربه كند و اين پيام دفاع از زن در جامعه است و اينكه به زنان در 

  . جامعه اجازة انتخاب دهند تا از سلطة مردان ناپاك خارج شوند
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  ذلت و خواري زن: سميحه. 4- 2-1
خانواده  هاي هم اي از نشانهمجموعهنويسنده آن را از ميان . سميحه يكي از اجزاي داستان است

اسم او دال بر مسمي . معناي زن بخشنده است سميحه به. اند، برگزيده استكه با هم تداعي يافته
. بخشد است؛ زيرا داستان گوياي پيام ذلت و خواري زن است كه همة وجودش را به مرد مي

ارتباط معنايي آن با محتواي هاي ديگر، بر  جاي نشانه حضور سميحه در محور جانشيني به
او قهرمان اصلي داستان و يكي از واحدهاي . كند داللت مي) زندگي زن شرقي در جامعه(داستان 

. اين عنصر را براي انتقال مفهوم اصلي خود برگزيده است) زكريا تامر(داستان است و نويسنده 
د، زني به نام سميحه قرار داده چرخها را كه داستان پيرامون او مي ترين شخصيتاو يكي از مهم

طور كه در شود و همان نويسنده در مظاهر سركوبي اجتماعي و خرد شدن انسان دقيق مي. است
زن ). 76: 1995صمادي، (فشارهاي روحي ملت را كشف كرد، به ديدگاهش دربارة زن پرداخت 

است و از خود هيچ  سازد و زن فقط با جسدش زنده مرد او را براي خودش مي. بازيچة مرد است
  .شود زن قرباني جامعة ناسالم است و براي دفاع از او هيچ تالشي نمي. اي ندارد اراده

   
  نماد كودكي : درخت ليمو. 4- 3-1

هاي طبيعي، درخت ليمو را براي داستان برگزيده است؛ زيرا محور جانشيني از ميان نشانه
كنند و تنها چيزي كه در نگاه  ون نگاه ميدختران شرقي در خانه محصورند و از پنجره به بير

بينند، درختي است كه در جلوي حياط كاشته شده است و زندگي كودكي خود را با اول مي
هايي است كه بر قهرمان داستان تأثير درخت ليمو يكي از نشانه. اندهمين درخت گذرانده

عنوان رمز و سمبل كودكي  بهدرخت ليمو «. مستقيمي دارد؛ زيرا نشانة دوران كودكي است
كار گرفته شده است و بو و رايحة درخت ليمو مانند كودكي نهفته در زاوية تاريك در  زن به

پدرش هنگام ضرب و شتم او را به همين درخت ). 252: 1385عبدي، (» .اعماق وجودش است
تصميم گرفته پدرش . آورد ياد مي هاي تلخ كودكي را بهسميحه با ديدن آن، خاطره. بست مي

قطع درخت مصادف با آزادي اوست و ضربات تبر بر درخت مفهوم . است درخت را قطع كند
  . رسد پايان مي كند و اينكه دوران اسارت به آزادي را براي او گوشزد مي

  
  عنصر سركوبگر دوران كودكي: پدر. 4- 4-1

مردان جامعة شرقي او نماد . پدر همان مردي است كه سميحه را در كودكي اذيت كرده است
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در آثار زكريا تامر . دارند ها روامي كنند و ستم بر آن است كه زنان و دختران را استعمار مي
پدر مردي . پدر نقش فعالي در سركوب كردن فرد دارد و يكي زا عناصر اصلي داستان است

 شود و آرزوي عمري زورگو، متحجر و متعصب است كه قهرمان داستان به آن راضي نمي
كند، اسم او را كه نويسنده پدر را توصيف مي هنگامي). 61: 1995صمادي، (بدون پدر دارد 

ها در آن پنهان شده و شخصيت به ذات نزديك شده آورد؛ به همين دليل اسم صراحت نمي به
شود و اگر در محور عمودي  ها معنادار مي در اينجا پدر با ديگر نشانه). 133: همان(است 

يعني اگر (مانند پيرمرد متجاوز و يا ديوانه را قرار دهيم و معنا تغيير كند  كالم كلماتي
، به اين عمل محور )اي ديگر بگذاريم، معنا تغيير كند جاي آن نشانه اي را برداريم و به نشانه

  . شود مشابهت گفته مي/ عمودي يا جانشيني
   

  كنندة زندگي زن دگرگون): المعتوه(مرد ديوانه . 4- 5-1
هايي است كه نويسنده اسم او را ذكر نكرده است؛ به همين ديوانه يكي ديگر از شخصيت مرد

او در محور جانشيني گزينش شده . توانيم آن را به همة مردان مثل او اطالق كنيمدليل مي
است تا تحول زندگي سميحه را شفافيت بخشد و سميحه را از ترس مبهم به تمايل آشكار 

هايش غريزة جنسي را  غيير سرنوشت سميحه نقش مستقيمي دارد و با نالهاو در ت. مبدل كند
شود، گرايش او به جنس مخالف فزوني ها بيشتر ميكند و هرگاه ناله درون سميحه بيدار مي

ها  مرد ديوانه در داستان جانشين همة مردان جامعة شرقي است كه ضعف درون آن. يابد مي
آيند و براي ادامة زندگي به  شان بر توانند از پس زندگي نميتنهايي  شود و خود به آشكار مي

  .هاي مرد ديوانه نشان از ضعف آنان استدرواقع، ناله. زن نياز دارند
. نويسنده با انتخاب هريك از عناصر در داستان به كامل كردن پيام آن كمك كرده است

به جنس زن نمايان كند؛ مردي كه ها را  او مرد ديوانه را انتخاب كرده تا معناي نياز شديد آن
بنابراين براساس گفتة فيسك، . براي برطرف كردن نيازش، خود را به ديوانگي زده است

شود؛ حضور يك نشانه  معناي آنچه انتخاب شده با معناي آنچه انتخاب نشده است، تعيين مي
ه با عدم ؛ پس حضور ديوان)127: 1390محمدپور، (معناي عدم حضور نشانة ديگر است  به

  . حضور درخت ليمو همراه است
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  دال بر احاطه بر اعمال : كوچه. 4- 6-1
جايي كه مردان عرب در آن جوالن . ها انتخاب كرده است نويسنده كوچه را براي ترسيم شخصيت

هاي عرب بايد در خانه محصور باشند و حق خروج از آن را ندارند و براي حسرت  دهند و زنمي
و ) زقاق(كوچة تنگ . كنندپنجره به بيرون، يعني رو به آزادي نگاه مي آزادي خود فقط از

خورده را به دوش  هاي باريك صحنة نمايش كوچكي است كه در بين خود قهرمان شكست خيابان
  ).174: 1995صمادي، (كشد و مكان تنگي است كه بر اعمال احاطه دارد  مي
   

  نشيني انسجام داستان بر محور هم. 4- 2
ين نكته در انسجام داستان، ارتباط آغاز و پايان آن است كه بايد ازنظر محتوا، آغاز ترمهم

در بسياري از مواقع، . داستان با پايانش هماهنگ باشد و وحدت موضوع را از آن دريابيم
؛ باوجود اين، تصور رسد دهد و به سرانجامِ مشخصي مياي در جايگاه معين رخ ميحادثه
اي به نقطة ديگر چگونگي  طور ناقص رخ داده است؛ زيرا تحولش از نقطه شود كه حادثه به مي

ساختار يك نظام  ).29: 1984رشدي، (گويد  كند و از چرايي آن نمي واقعه را توصيف مي
هاست و از عناصري تشكيل شده كه با توجه به محورهاي جانشيني و  تركيب منظمي از دال

شوند و عناصر مرتبط با يكديگرند تا به ساختار انسجام  برحسب سياق متن انتخاب مي
ط با آشكار كردن ارتبا .نشيني دارند و رابطة هم اند ها در يك خط افقي قرار گرفته آن. ببخشند

. شود يابيم و پيام اصلي آن كشف مي بين اجزاء و عناصر يك ساختار، انسجام را در آن مي
  . كند نشيني اهميت روابط جزء به كل را برجسته مي بنابراين، روابط هم

  
: شدن درخت با صداي مرد ديوانه نشيني صداي قطع هم(آغاز و پايان داستان . 4- 1-2

  )تغيير سرنوشت زن
حالي كه سميحه نزديك پنجره  شد؛ در يوسته بر تنة درخت ليمو نواخته ميشكن پ تبر هيزم

خاست و با  اي از آن برمي گاهي صداي جوان ديوانه  مشرف بر كوچه نشسته بود؛ جايي كه گه
  ).97: 1994تامر، (آميخت  صداي تبر مي

) سميحه(نويسنده داستان را با حادثة اصلي شروع كرده است كه بر زندگي قهرمان آن 
هاي مرد ديوانه در كن شدن درخت ليمو در وسط حياط با ناله ريشه. تأثير مستقيمي دارد
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اي هستند  دو حادثه -رفت رفته باالتر مي كه صدايش با صداي تبر هماهنگ بود و رفته -كوچه
دهند و سميحه خود نيز در كنار پنجره  را تغيير مي) سميحه(كه سرنوشت قهرمان داستان 

كه همراه (شود؛ به نشانة اينكه بين دوران كودكي درخت ليمو از جا كنده مي. نگرد را ميها  آن
هاي  شود و ناله و پس از آن فاصله ايجاد مي) با ظلم و ستم پدر و آزار و اذيت پيرمرد بود

) جنس مخالف(در اين دوران، ديگر سميحه از جنس مرد . مرد دوران پس از كودكي است
نويسنده دو دوران كامالً متناقض زندگي . كند ل خود را به او آشكار ميترسد و تماي نمي

آورند و باعث يادآوري  دهد و هر دو صدايي از خود درمي سميحه را در كنار هم قرار مي
آورد و  وجود مي ها ترس را در دل او به صدايي كه يكي از آن: شونداي در ذهن او مي خاطره

كنند كه جامعة شرقي  اين دو درمقابل هم اين پيام را بازگو مي .آوردديگري او را به وجد مي
آيد و فرصت زندگي  دهد تا اينكه تجربة تلخ به سراغش مي به دختر حق تجربة غريزه را نمي

گيرد و اگر آن شرايط ناخوشايند برايش فراهم كه حقش بوده است، از او مي) ازدواج(را 
هاي سياه  زن در لحظة پس از طالق و بعد از لحظه .كرد شد، زندگي خوبي را تجربه مي نمي

تبر  :رو شد طور كه سميحه با آن مرد ديوانه روبهرسد؛ هماناش به درك جنسي مي زندگي
لحظاتي از نابودي دست كشيد، سپس صداي سقوط درخت ليمو و برخورد آن با زمينِ حياط 

كه ماه را  هنگامي سميحه. با صدايي ناالن به هوا برخاست و طولي نكشيد كه محو شد
وقت از آن  اينكه صورت بدون نقابش را ديد، ديگر هيچ  خنديد و بعد از آورد، مي خاطر مي به

  ). 102: 1994تامر، ( وحشت نكرد
عنوان بديل و  شود كه زن از حادثة آزاري كه تا آن زمان بهاين پايان از آنجا شروع مي

رود  شود و بالفاصله به مرحلة دوم ميرد، رها ميكجايگزين تقلبي مسئلة جنسي استفاده مي
آيد و تنش را در اين مرحله مي خونش به جوش در. شودكه باعث پيچيدگي بغرنج شدنش مي

به نقل  1982أطرش، (گيرد مي بر تواند عمق آن را تبيين كند، درنوعي تمايل نهفتة عميق كه نمي
  ).1385از عبدي، 

رسد؛ درختي كه از ابتدا درحال كندن بود،  پايان مي داستان با قطع كردن درخت ليمو به 
افتد و خاطرات دوران كودكي سميحه و ترس او از مردي  رسد و بر زمين مي به اوج خود مي

پس از آن سميحه ديگر از حضور مرد در كنارش . شود داد، تمام مي كه در كودكي آزارش مي
در اين زمان است كه . زندشود و لبخند مي س، از اين موقعيت شادمان ميترسد و برعك نمي

سپارد و رغبتش به جنس مخالف لحظة آزار و اذيت مرد غريبه را در كودكي به فراموشي مي
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اي كه از آن گونه براي سميحه هميشه جنس مخالف مبهم و نامعلوم بود؛ به. شود زياد مي
هاي مرد ديوانه نيز افتد و ناله د؛ ولي درخت بر زمين ميترسيد و درك آن برايش سخت بو مي

  . رود همراه آن ترس سميحه نيز از بين مي شود و به تمام مي
شكن، قطع شدن درخت و  نظير يا تناسب بين سميحه، درخت، هيزم در اينجا مراعات

 صندلي چوبي كه سميحه روي آن نشسته است، ساختار و كليت منظمي را در داستان شكل
را در بقية اجزاء تركيب كرده است؛  ها هايي كه گزينش كرده، آن روايتگر با واژ. دهند مي

درنتيجه بافت كالم و معناي مورد نظر از فرايند انتخاب و تركيب حاصل شده است و 
  .اند هم پيوند داده شده ها كه درون متن حضور دارند، به متني، نشانه اي درون گونه به
  
  ها نشيني در توصيفمحور هم. 4- 2-2

كند و از اين بحث ها را بررسي مي نشيني عبارت نشيني ارتباط بين اجزاء و نيز هم محور هم
اند و چه پيامي را  ها در يك جمله كنار هم قرار گرفته يا واژه ها كند كه چرا اين عبارت مي
اند و  هم آمدهسر  زنجيروار پشت ها بسياري از عبارت» القمر وجه«در داستان . رسانند مي

  .شوددهند كه از آن مفهوم مشخصي فهميده ميتصوير جديدي ارائه مي
حال قطع شدن است و سميحه روي  طور كه پيشتر توضيح داده شد، درخت ليمو درهمان

از سوي ديگر، صداي مرد ديوانه در بيرون خانه به گوش . نگرد صندلي نشسته و آن را مي
درخت ليمو، . شود هاي مرد ديوانه همراه ميا صداي نالهرسد و صداي تبر بر درخت ب مي

تنهايي معناي خاصي دارند؛ اما  صندلي و صداي مرد ديوانه هر سه واژگاني هستند كه به
آورند كه مفاهيم را پديد مي اي گيرند، تركيب نوشتارينشيني قرار ميوقتي در يك محور هم

ليمو و صداي مرد ديوانه در كنار هم سرنوشت رسانند؛ براي مثال درخت  ديگري را نيز مي
شود به  درخت ليمو از جا كنده مي. كند زنند و خودش نيز آن را نظاره ميسميحه را رقم مي

پايان رسيده است و صداي مرد ديوانه دوران آزادي او  نشانة اينكه دوران كودكي سميحه به
هاي تبر نيز بر  و صداي ضربه آهنگ. دهد كه پشت در خانه در انتظارش است را نويد مي

لحاظ زماني، سرنگون شدن درخت ليمو با فعل ماضي  از. پايان دوران سلطة پدر داللت دارد
سازد، با فعل مضارع بيان شده هاي مرد كه آيندة سميحه را ميهمراه است و ناله» كان«

: كندافزون مي سوي جنس مخالف رود و انگيزة سميحه را بهرفته صدا باالتر مي رفته. است
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حالي كه  شد؛ در طور مرتب بر تنة درخت ليموي حياط خانه نواخته مي شكن به تبر هيزم
اي  گاهي صداي جوان ديوانه  سميحه نزديك پنجره مشرف بر كوچه نشسته است؛ جايي كه گه

  ). 97: 1994تامر، (آميخت   خاست و با صداي تبر مي از آن برمي
  

  ضعف و اضطراب : يوانه و احساس نهفته در درون سميحهنشيني صداي مرد دهم. الف
شد؛ گويي گرية درخت ليمويي بود كه بعد از لحظاتي از بين  فرياد آن ديوانه بيشتر مي

هاي  تصور كرد كه آسمانِ پر از ستاره. ترسي مبهم ريشه دوانده بود سميحهدرون . رفت مي
در آن لحظه فقط زني  سميحه. اش نيست چيزي جز رؤياهاي مرده) سو كم(پريده  رنگ
باال رفتن صداي ). 98: همان( شد او را طالق داده بود سال بود كه شوهرش چندماهي مي ميان

كند كه با گريه  قدر آه و ناله مي آن مرد آن. مرد ديوانه به اشك درخت ليمو تشبيه شده است
نشانة اين است كه ضعف سراسر وجودش را پر كرده و اش  ناله و گريه. شود همراه مي
با اين حال، صدايش با صداي . سوي جنس مخالف او را به اين حال درآورده است نيازش به

توالي . آميزد؛ گويا اين درخت است كه از شدت ضرب به گريه افتاده است درخت ليمو درمي
كه از كودكي  -روني سميحهصداي مرد ديوانه با صداي قطع شدن درخت ليمو و احساس د

وجود آورده است كه ترس سميحه و تمايلش را به مرد  روابطي را به -با آن همراه بوده
گذراند و  از سوي ديگر، خاطراتش ترس مبهم دوران كودكي او را ازنظر مي. دهد نشان مي

در اين . كند هاي مجنون نيز غريزة جنسي را در ذهن او و همة دختران شرقي بيدار مي ناله
معناي  توصيف، درخت ليمو معناي صريح اسمي براي مسمي است و صداي مرد نيز به

گيرند،  شود؛ اما اين دو وقتي در يك خط افقي قرار ميصوتي است كه از درون خارج مي
  ).سرنوشت سميحه(يابند معناي ديگري مي

  
  ن ترس و احساس رضايتاز بين رفت: هاي مرد و رؤياي بيداري سميحهنشيني اوج نالههم. ب

دنبال خود  آن مرد مبهم دست سميحه را گرفت و او را به. شد صداي آن ديوانه شديدتر مي
دنبال مرد حركت كرد؛ درحالي كه نوعي اطمينان شيرين و  هيچ مقاومتي به سميحه بدون . كشاند

قبالً كجا آن را  .شناخت خوبي آن را مي به[...] شناخت  او دستش را مي. گوارا بر او چيره بود
كشيد و با  دنبال خود مي آن مرد او را به. خاطر بياورد تالش كرد به. آورد خاطر مي ديده بود؟ به



  1392 پاييز، )15پياپي ( 3 ه، شمار4دوره    جستارهاي زباني
 

 

145 

كجا . شناخت قبالً آن را ديده بود آنجا را مي سميحه[...] هم تپة بلندي را پشت سر گذاشتند 
هاي مرد به  صداي ناله). 101: همان(كرد  كجا؟ تاريكي از بين رفت با سرعت شروع به يادآوري 

اوج رسيد، سميحه را محكم گرفت و با خود كشاند؛ اما او از اين كار ناراحت نشد؛ چون در 
كند كه كجا او را ديده است؛  به اين فكر مي. شناخت مرد را مي: بردسر مي رؤياي بيداري به

د، ابهامش برطرف رس وقتي به در خانه مي. گويي اين واقعه قبالً نيز برايش رخ داده است
صداي مرد با احساس دروني . اي است كه در دوران كودكي ديده است شود و آن خانه مي

ترسد؛ ولي در بين راه حادثة مبهمي ترس درونش را زنده شود و از آن نمي سميحه مأنوس مي
 نكتة مهمي كه. اي را ديده استكند و آن حادثه اين است كه در دوران كودكي چنين صحنه مي

شود اين است كه سميحه دوست دارد مانند همة دختران، لذت ديده مي ها تقريباً در همة توصيف
اي تجربه كند؛ ولي ترس مبهمي كه از دوران كودكي با او با جنس مخالف را بدون هيچ دلهره

  .شودنشين ميشود و ترس با لذت درون او همهمراه بوده است، مانعش مي
مسئلة جنسي مسئلة . كنيماش را در شرق اسالمي لمس مي غريزه ها مشكل و از خالل اين

. كند طور جدي، مطرح مي مهمي است كه زكريا تامر با اين تصاوير دعوت به بررسي آن را به
يابند از مسئلة ازدواج درك درستي داشته باشند همة دختران مانند سميحه فرصت را نمي

  ). 228: 1385عبدي، (
  
  رقم خوردن سرنوشت زن : ن درخت با قطع شدن صداي مردنشيني افتادهم. ج

تبر لحظاتي از نابودي دست كشيد، سپس صداي سقوط درخت ليمو و برخورد آن با زمين 
  ). 102: 1994تامر، ( حياط با صدايي ناالن به هوا برخاست و طولي نكشيد كه محو شد
نشيني  يك محور هم نقش بر زمين شدن درخت ليمو با قطع شدن صداي مرد ديوانه در

اند كه به نشانة رقم خوردن سرنوشت سميحه است؛ سميحه وجود آورده تركيبي نوشتاري به
  . كودكي را به فراموشي سپرد و مرد نيز نياز خود را با وجود سميحه برطرف كرد

  
  ها نشيني در سطح واژه جانشيني و هم. 4- 3

�الليمونُ صديقتُها منذُ أيامِ «���
لم يستطع )/ فصل الشتاء( الشتاءوهي تزداد جماالً حينَ يقبِلُ  �

 سميحةزوجه (الزوج (معها العيش. «)در اينجا در دو مثال، واحدهاي معنايي ). 98: همان
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اين جانشيني باعث . اند شده» فصل و سميحه«جانشين واحدهاي معنايي » الشتاء و الزوج«
باشد و واحدهاي معنايي  6شود و داراي كاهش معناييشده حشو تلقي  شده واحدهاي حذف

داشته باشند و چون در محور افقي كالم واقع شده است، آن را  7مانده هم افزايش معنايي باقي
گوييم و اگر در محور عمودي كالم صورت پذيرد، آن را محور جانشيني  نشيني ميمحور هم

  : استهاي بعدي نيز روشن  اين نكته در مثال. ناميم مي
 و كان/ الليمونِ �����في تلك الهنَيهات مازالت تجرح بحدها جذع ) فأس الحطاب( الفأسو كانت 
�سمعت / يرعبها، والتقدر علي االقتناعِ بأنه مجرد قرصٍ ذي ضياء أبيض) القمر وجه( القمرُ��� 
���� ����� �����امتزج عطرُ )/ الشاب المعتوه( المعتوهعنِ  ������ها البد  فأدركت حاالً آن 
) الشاب المعتوه(بصراخِ المعتوه ) فأس الحطاب(و أصوات الفأسِ ) الليمون �شجر( الليمون

  ).99: همان(
 و حاولت���� �استمرّ يتعاظم و ) صراخ المعتوه( الصراخَتجاهلَه غيرَ أنَّ  �%����علي  �$#"! �
 &��يزداد�101: همان( '�.(   

  
  8تيرگي معنايي. 4- 4
دهد و  شده به يكديگر رخ مي نشين نشيني واحد يا واحدهاي معنايي، انتقال مفاهيم هم دليل هم به

شود حضور واحد مجاور حشو گيرد و باعث مي برمي هردو واحد معنايي مفهوم يكساني را در
خود را از دست محذوف چندمعنايي شود و واحد زبان معناي پيشين  تلقي شود و واحد غير
. مدرسه جوايز نفيسي به دانشجويان نابغه داد] مدير[كار رود؛ مانند  اي به بدهد و در معناي تازه
نشين منتقل كرده و باعث  با حذفش، معناي خود را به واحد هم» مدير«در اينجا واحد معنايي 

حشو » مدير« شده است دو واحد معنايي، معناي يكساني داشته باشند و حضور واحد معنايي
  .كار رود اي به چندمعنايي شود و در معناي تازه» مدرسه«تلقي شود و واحد معنايي 

نشيني حذف  اي از روي محور هم اگر حذف بدون كاهش معنايي صورت گيرد، يعني واژه
تواند ارتباط را مخدوش كند؛ يعني  اي ديگري انتقال يابد، مي شود بدون اينكه معنايش به واژه

: براي مثال در. اي بينجامد ايجاد كند كه قابل درك نيست و يا به داللت چندگانه اي جمله
را » خريدن«يا » كشيدن«دليل اينكه امكان انتقال كامل معناي  به» سيگار برايش گران تمام شد«

شود  اصطالح تيرگي معنايي مي كند، داراي داللت چندگانه و يا به فراهم نمي» سيگار«به 
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  ).249-247 :1383صفوي، (
را داريم كه عبارت است از شرايطي  9»شفافيت معنايي«مقابل تيرگي معنايي اصطالح  در

در اصطالح معناشناسي، اگر بتوان از طريق . كند روشني آشكار مي كه حقايق را مستقيم و به
شده باشد،  پيش شناخته دال به مدلول پي برد بدون اينكه رابطة ميان اين دال و مدلول از

  ). 70: 1378افراشي، (مسئلة شفافيت معنايي مطرح خواهد بود 
هاي غيربسيط و جمله محدود  حوزة بررسي مسئلة شفافيت و تيرگي معنايي به واژه

دهندة يك جمله مفهوم آن جمله را به ذهن متبادر  هاي تشكيل اگر حاصل مفهوم واژه. شود مي
غير اين صورت، داراي تيرگي معنايي است؛ مانند شود؛ در  كند، اين جمله شفاف تلقي مي

نشيني معنايي  بنابراين، شفافيت و تيرگي معنايي به نوع هم. »اش را اجاره داده است باالخانه«
  ). 256: 1383صفوي، (شود  هاي غيربسيط و جمالت مربوط مي عناصر سازندة واژه

پيچيدگي و تيرگي معنايي . دتوان به فكر و مضمون حاكم بر داستان پي بر نميآساني  به
ابهام موجود در داستان باعث نقص آن . شود موجود در داستان موجب بازخواني آن مي

معين و ساده هاي  توان آن را با واژهميشود؛ بلكه بازتابي براي جهان داخلي است كه  نمي
كت داخلي اي جز پناه بردن به معادل موضوعي براي بيان حر تبيين كرد؛ اما نويسنده چاره

پايان داستان توصيف نويسنده از تغييرات اساسي در حالت دروني . يابد نميدرون داستان 
شود كه زن از اذيت و آزاري كه مياين پايان از آنجا شروع . زن دربارة مسائل جنسي است

شود و  ميكرده است، رها  ميعنوان جايگزين تقلبي براي مسئلة جنسي استفاده  تا آن زمان به
آيد و ميخونش به جوش . شودميرود كه باعث تيرگي معنايي ميفاصله به مرحلة دوم بال

اطرش، (تواند عمق آن را تبيين كند  نميگيرد كه  تنش را نوعي تمايل نهفتة عميق دربرمي
و معادل عيني تنها وسيله براي ربط اين احساسات داخلي عميق بغرنج و انتقالش ) 293: 1982

كرد كه آن ديوانه به چاقويي خشماگين مبدل شود و سراسر بدنش  آرزو مي :به خواننده است
اش  رو با ترس قديمي در پاره كند و رو آهستگي پاره هاي بدنش را به را دربرگيرد و گوشت

و ترس ها  سميحه در اين حال قادر است با دغدغه). 102: 1994تامر، (ها را كنار بگذارد  آن
او نيازمند رؤيايي ديگري است . وياروي شود و بر آن غلبه كنداش از مسئلة جنسي ر قديمي
فرويدي، روي صندلي راحت هاي  او بايد براساس آموزه. طور كامل بر ترسش غلبه كند كه به

دهد و چشمانش را  ميبنشيند و ترس و تشويش را خالي كند و دقيقاً سميحه اين كار را انجام 
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با سرمستي خواهد خنديد و از او با [...] ه تنها باشد روزي خواهد رسيد كه در خان: بندد مي
: همان(هايش را در آن فروكند  خواهد كه گوشتش را گاز بگيرد و دندان بريده مي صدايي بريده

در جايي از ها اين ناله. شودميدر اين حال، نالة مرد ديوانه در خارج از خانه تمام ). 102
بيند بيداري انگيزة غريزي را درون نميضرورتي نويسنده . درون زن جوان وجود دارد

او به انداختن . دهد سميحه يادآوري كند؛ زيرا عرف جامعة سنتي به او اجازة چنين كاري نمي
كاوانه با  كند و اقدام روانميرود بسنده مياي كه بالفاصله از بين درخت ليمو و به ناله

كند و  ميهاي دوران كودكي غلبه  رسوب عقده وها مانده سميحه بر ته: شود ميموفقيت انجام 
  . شودميخود سميحه 

شاهد (دهد، يادآوري ماه مينخستين كاري كه سميحه پس از آزادي و رهايي انجام 
تواند به آن تبسم كند؛ يعني به زني طبيعي و مياست و اينكه ) هميشگي در جهان زكريا تامر

يص مضمون و اسلوب معناي سنتي آن آسان در چنين داستاني تشخ. عادي تبديل شده است
توانيم از اصطالحات نميبراي مثال، . پيوسته و منسجم دارد هم نيست؛ زيرا داستان وحدتي به

يي هستند براي نوعي احساسات معين كه ها بالغي استفاده كنيم؛ زيرا اين تصاوير فقط جايگزين
. هاست گر بودن آن اوير در اشارهبا زبان عادي غيرممكن است و ارزش اين تص ها گفتن آن

توانند حالت دروني مطلوبي را به ما  مينظر خواننده دلپسند و خوشايند نيستند،  اگرچه اغلب به
اتاق  بوي درخت ليمو در فضاي : شويم ميگونه تصاوير غافلگير  ما در آغاز با اين. برسانند

اين . زد ها را مي شفاعت در خانه پيچيده بود گويي پيرزن گداي نابينايي بود با درماندگي و
اي مورد نظر نبوده و در بنابراين، مقايسه. تصوير، تصوير حشو نيست كه خارج از متن باشد

شناسي در ميان نبوده است؛ ولي  مقايسة بوي درخت ليمو با پيرزن كور و گدا ديدگاه زيبايي
يي هاشود و اين زن به ضربه ينظر به اينكه داستان از طريق تجربة زن قهرمان داستان روايت م

يابيم كه  اندازد، با اندكي تأمل درمي زند و مي دهد كه تبر بر ريشه و تنة درخت ليمو مي گوش مي
درخت ليمو رمز و نماد كودكي زن درنظر گرفته شده و رايحة درخت ليمو مانند كودكي نهفته 

  ).230: 1385عبدي، (اي تاريك در اعماق وجودش است در زاويه
تكية اصلي نويسندة داستان بر جمالت فعلية كوتاه است كه با حركتي شتابان طي 

فعليه بر زمان گذشته داللت دارد؛ ولي با نيروي فعال و  هاي  لحاظ نحوي، جمله از. شود مي
نوعي . هاي مضارع بيان شده است پويايي به زمان حال گره خورده و اين استمرار با جمله
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شده و  ايجاد  - شخص مفرد است كه خود سميحه و سوم -فعال راويتداخل و اختالط بين ا
برد  بهره مي -خواه زمان گذشته خواه آينده - شيوة روايي داستان كه از شكست زمان

  .، باعث ايجاد تيرگي معنايي در داستان شده است)بك و فورواردبك فالش(
كند كه در  ميخواننده احساس در اين داستان، واقعيت، رؤيا و ناخودآگاه با هم تركيب شده و 

پيوندد و اين تصوير  هم مي درون نويسنده و عالم خارجي را به. اي زيبايي است جهان اسطوره
بنابراين، نويسنده با . شود توانايي اشاره و تلقين را دارد و بر هر بيان ذهني ديگر چيره مي

اين امر در داستان . كند مطرح مينگري، مسائل واقعي را از طريق تصاوير فني دور از واقع  ژرف
همراه  به - سابقه است تا جايي كه دكتر حسام خطيب اين داستان رانظير و بي سوريه بسيار بي
باعث رشد و تحول غيرمنتظرة  - كوتاهي كه در دهة شصت نوشته شدهاي بعضي از داستان

يه بعد از گذراندن گويد داستان كوتاه سور ميداند و  ميداستان سوريه ازنظر مضمون و فن 
  ).309: 1998خطيب، (مراحل زيادي از خطا و آزمايش به مرحلة پختگي رسيده است 

  
  گيري  نتيجه. 5

تامر . كشد تصوير مي زكريا تامر، زندگي زن شرقي را در اجتماع به» القمر وجه«داستان كوتاه 
ختياري از خود ندارد و زن هيچ اراده و ا. كنداسارت و زنداني زن را در قيد مردان توصيف مي

نويسنده براي بيان اين پيام، عناصري را انتخاب . وجود آمده است فقط براي رفع نياز مردان به
او با توجه به محور جانشيني، شخصيت اصلي . كرده است كه با آن هماهنگ و ارتباط داشته باشد

زن تمام وجودش . قيم داردنام نهاده است و اين اسم با نقشش در جامعه ارتباط مست» سميحه«را 
نشيني با سميحه در محور هم. معناي بخشنده است كند و سميحه نيز به را به مرد تقديم مي

. كند انسجام يافته و پيام ذلت و خواري زن را بازگو مي) سه مرد(هاي ديگر در متن شخصيت
ها را  شخصيتخواهد كند؛ زيرا ميها تصريح نمي نويسنده هنگام توصيف مرد، به اسم آن

پدر به جانشيني اجزاي ديگر . عموميت بخشد و همة مردان جامعة شرقي را مورد خطاب قرار دهد
اي كه از دنيا چيزي  مرد ديوانه. تر جلوه كندوارد شده است تا آزار و اذيت از جانب او پررنگ

مقابل سميحه، زند، با قرار گرفتن در داند و براي برآوردن نياز خود دست به هر كاري مي نمي
كوچه جانشين تمام . هاي بلند او نشانة ضعف اوستناله: كند ضعف مردان شرقي را منعكس مي

ها را انتخاب كند؛ ولي او كوچة تنگ را در  توانست آن هايي شده است كه زكريا تامر مي مكان
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  . داند همراه ضعف آشكارِ جامعة شرقي مي معناي شكست به محور جانشيني به
آورد و انسجام ساختار  وجود مي بارات با هم در يك خط افقي تركيب نوشتاري را بهارتباط ع

پايان . آورداو براي انسجام ساختار ابتدا و پايان داستان مكمل هم مي. كند را در داستان نمايان مي
ت با هم در اين داستان، تركيب عبارا. كندشود كه ابتداي آن را تكميل مياي بيان ميگونه داستان به

كند و  او را توصيف مي هاي نويسنده نخست سختي. كند پيام دفاع از زن را در جامعه منتقل مي
تواند لذت غريزة گيرد و خودش نمياينكه در كودكي براي نياز مردان مورد اذيت و آزار قرار مي

ما از ارتباط . چشد رسد و طعم آزادي را ميجنسي را تجربه كند؛ اما سرانجام زن به اين لذت مي
توانند  كه ترس هميشه همراه دختران شرقي است و نميرسيم  ها به اين نتيجه مي بين توصيف

ها بايد قبل از ازدواج از جنس مخالف درك درستي داشته باشند تا  آن. را درك كنند شان  غريزه
ها  از آن اند و حق اختيار زنان در مشرق مورد ستم واقع شده. آرامش باشد شان همراه زندگي

متني به  اي درون گونه نشيني كه به از طريق هم. اند گرفته شده و فقط بازيچة دست مردان
شود،  ها مربوط مي متني دال هاي برون پردازد و جانشيني كه به نشانه هاي درون متن مي نشانه
 در. پي برد - كه در بافت كالم مخفي است - هاي مرتبة دوم و سوم توان به درك داللت مي
اهميت روابط  - ها تعريف شده نظير متناسب ميان واژه كه در اين متن از طريق مراعات - نشيني هم

دراصل، اين . شود جزء ظاهر مي به شود و در جانشيني اهميت روابط جزء جزء به كل برجسته مي
اي  نوآوري اين پژوهش در اين است كه تنها مقاله. روابط توصيفي از عملكرد زاياي زبان است

  . پردازد نشيني مي است كه در حوزة داستان به تحليل روابط جانشيني و هم
  
  ها نوشت پي. 6
در سال او  .ها در داستان كوتاه استترين نويسندهاز برجسته) Zakarya Tamer(زكريا تامر  .1

به  م1968شروع كرد و در سال  م1957داستان كوتاه را از سال  .در دمشق متولد شد م1931
 در سوريه و حتي در زكريا تامر از بزرگان داستان كوتاه. نوشتن داستان كودكان مشغول شد

(�)�(عربي است  هاي سرزمين�1: 2009، .(   
2. F.de. Saussure  

 ).69: 1391دي، اساساني و آز(شود  از دو يا چند واحد پياپي تشكيل مي )syntagme(زنجيره  .3

4. syntagmatic relation 
5. paradigmatic relation  

6. degeneration semantic 
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7. increasing semantic    
8. semantic opacity   
9. transparency semantic 
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