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با   « زکرای اتمر» ثرا «دمشق احلرائق»  ةدر مجموعآزادی  تقابل اسارت و وارونگي 

   نگرشي شالوده شکنانه

 (وجه القمر، موت الشعر االسودکوتاه داستان   دو )بررسي موردی 

 
 صالح الدین عبدی 1، دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بوعلی سینا

دانشگاه بوعلی سینا  ،ه زبان و ادبیات عربیودانشجوی دکتری گر ، اکرم ذوالفقاری  

 
 1398/ 19/11تاريخ پذيرش:  12/1397/ 20تاريخ دريافت: 

 

 چکیده 
شکن  نقد شالوده از بطن ساختارگرایی سربرآورد. ستم میالدی،اواخر دهۀ شصت قرن بیدر  شکنیشالوده

محوری  سویۀ کالم   ،نآ مطرح شد که درم( 2004-1930) «ژاک دریدا »توسط   ،با نقض متافیزیک حضور

از همه  شود.توجه می  آنهای  تمام سویه به  و    شدهمتن نقض   ، نگری در این رویکرد نقدیجانبههدف 

  هایداستان  « از مجموعهدمشق احلرائقمجموعۀ »  ابعاد متافیزیکی آن است.  جستجوی معانی پنهان متن و

  «وجه القمر»  کوتاه  داستان  دوه با انتخاب  العرب است. این مقجهان  سوری    نویسندۀ  «،زکرای اتمر »   کوتاه

ای جدید به واکاوی  با شیوه  ،شکنی رویکرد شالودهبا بکارگیری    ،هاز این مجموع «  لشعر األسودموت ا»  و

پژو   .پرداخته است  آن  متنِ به شیوۀ  شالوده  ،شه روش  از تحلیل   تحلیلی است و-توصیفی شکنی  پس 

آزادگی اسارت/  و،  عزت/ذلت،  امید/ناامیدیمیان    هااستاند  که مهمترین تقابل موجود درمشخص گردید  

تقابل    که وجود وارونگیِآید  چنین بر می ها  شکنی آن شالوده  ها وتحلیل این تقابل   باشد همچنین ازمی

توان آن را عدم آگاهیِ  عدم پذیرش قطب برتر توسط طبقۀ مظلوم است که می دهندۀها نشاندر داستان

 دانست.  قدرت برای مقابله با آند یا عدم وجو هاآن

 

 

   نا آگاهی.، ، دمشق الحرائقزکریا تامر تقابل های دوگانه،وارونگی  شکنی،شالوده: هاواژهکلید

 

 s.abdi@basu.ac.ir :رونیکی نویسنده مسئولتنشانی پست الک -1

mailto:s.abdi@basu.ac.ir
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 مقدمه

به مطالعۀ این آثار    ،نهای هوشمنداهنری به شیوه توصیف آثار ادبی وا تحلیل ونقد ادبی ب

ابتدا   د.کن ها را بررسی میهای مختلف آنجنبه  پرداخته و بیرون از متن در    ،در  مسائل 

خودِ اثر ادبی   ،پس از ورود به نقد مدرنو  تأثیر بسزایی داشتند، اما به تدریج    ادبینقد  

شعار حاکمیت    2و ساختارگرا  1نقد فرمالیسمکه  هنگامیموضوع کار منتقد قرار گرفت.  

داد سر  را  پساساختارگرا  ،ندمتن  و  3نقد  دانست  خواننده  را  نقد  دید ب  اساس  با  متن  ه 

نگریست در  محوری  .جدیدی  خواننده  نقش  موجب  شدن  نقدپساساختارگرایی    ایجاد 

شالوده شالوده  شد.  4شکنیجدیدی چون  نقد  در  پیشرو  دریدا»  ،شکنشخصیت    «5ژاک 

و ساختارگرایی تحت تأثیر    7، اگزیستیالیسم6شناسیست که با عبور از محورهای پدیدارا

ا »  و  «10سوسور»  ،«9هیدگر»،  «8وسرل ه »نظرات   گرفت  «11وسترسلویی    . قرار 

انسجام    ،ساختارگرایان  بر خالف  معتقد است  12شکنیشالوده به  تمایل  ومتن  هماهنگی 

به  ،ندارد برای  رودپیش می  پراکندگی  سوی انهدام وبلکه  . اگر ساختارگرایی در تالش 

  کند را بنا میه  شکنی مفهوم تضادهای دوگانسازش میان متضادها در متن است، شالوده

توان با به هم  این نوع نقد جدید می در  بنابراین    ؛بردهماهنگی ساختار را از بین می  و

 نقد متن دسترسی پیدا کرد. پیشین به معانی جدیدی در تحلیل وهای  ریختن قاعده

هایش  . او در داستان، نویسندۀ سوری در زمینۀ تألیف داستان کوتاه است«زکریا تامر»

ها  شخصیت  صیفاتش از  و با توکشد  یوا و زنده جامعۀ شرقی را به تصویر میش  با بیانی

جامعه    فرودستصائب طبقۀ  م  از مشکالت و  ویدارد.  رسوم ملی پرده برمی  آداب و  و

معتقد است که پرداختن به اموری که مرتبط با    گوید وها سخن میشرایط زندگی آن  و

الزامات نویس  باشد،میخواننده   تقانداز جمله  موجود در جامعه مانند    هایبلگی است. 

و وفقر  زشتی  وغنا،  سختی  وآرزو،  واقعیت  و...زیبایی،  موضوعات  آسانی  اکثر   ،

  داستان کوتاه   دواین پژوهش با انتخاب  در    ،رواز این  .دهندهای او را شکل میداستان

الشعر األسود» القمر»  و«  موت  تا  آنبر  سعی    ،«دمشق احلرائق»از مجموعۀ  «  وجه  با    است 

توصیفی و  -روشی  شالودهشیوهتحلیلی  داستانای  نقد  به  مذکور ها شکنانه  بپردازد،    ی 

از آن این طریق  ها اراخوانشی جدید  باب جدیدی در مقابل دنیای معانی  ئه دهد و از 
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به دلیل محصور  ،بگشاید که در متن حضور دارندای  گسترده ر قاب ساختار  شدن داما 

ماند  ،جمله نشده   وه  محبوس  پژوهشاز  هدف  اند.  نمایان  شیوشناآ  ،این  با  ۀ  یی 

  نمودن پیادهاک دریدا و  ژح مهمترین اصطالحات  شر  توصیف وشکنی در متن،  شالوده

عربی  برآنها   متن  یک  همچنین  میروی  عملیباشد.  الگویی  عنوان  میبه  موانع    تواند، 

 ؛  رضه نمایدع  ی راد جدینقد  ی کالسیک را بردارد وموجود در مقابل نقدها 

پی پاسخگویی به سواالت    داستان در  دوشکنانۀ این  با بررسی شالوده پژوهش  این  

 :زیر است

 چیست؟  کوتاه  داستاناین دو موجود در  هایتقابلمهمترین -1

 کنند؟ پیامی را منتقل می ها چه مفهوم وموجود در داستان هایتقابل -2

 

 پیشینة پژوهش 

»نگاهی تازه  دو مقالۀ  توان به  داستان میشکن  نقد شالوده  باهای مرتبط  پژوهشاز جمله  

خسروی  محمد    دهقانیان وجواد  شکنی« از  به داستان کیکاووس بر اساس نظریۀ ساخت

شکنانۀ دو داستان از بیژن  و »نقد شالوده   (1390:  65مجلۀ تاریخ ادبیات، شمارۀ  )  شکیب

)مجله   فرهمند  فرنوش  و  عبداللهیان  از حمید  )دانشگاه  زبنجدی«  فارسی  ادبیات  و  ان 

پس از  نویسنده    نخستدر پژوهش  اشاره کرد.    (1391:  17، شمارۀ  20خوارزمی(، سال  

شالوده کی  ،شکنیمعرفی  کارکردهای  میمهمترین  بازخوانی  را  همچنین  کاووس  کند؛ 

شالوده از  کلیتی  بیان  با  اول،  پژوهش  در  براساس  نگارنده  را  عملی  روشی  شکنی، 

آندوهای  تقابل با  مطابق  را  داستان  و  کرده  مطرح  وارونگی  گانه  اساس  بر  سپس  ها 

هایی نیز  از جمله پژوهشها پیش برده و در نهایت به معنای جدیدی رسیده است.  تقابل

داستان نقد  به  می که  پرداخته  تامر  زکریا  داستا» مقالۀ  به    توانهای  برخی  های  نتحلیل 

از   تامر  زکریا  الحرائق  دمشق  جادوییمنمجموعۀ  رئالیسم  همکاران    «ظر  و  سلیمی  از 

دورۀ) معاصر عربی،  ادب  نقد  داشت.    ( 1392:  5، شمارۀ 3مجلۀ  ،  در جهان عرباشاره 

التفکیکیة«کتاب   الی  النصیة  من  التأویل  بوعزه  نوشتۀ  »اسرتاتیجة  از  (  2011)    محمد 

شکنی  ودهالگرایی وش به ساخت  وهایی است که در این زمینه تألیف شده  ترین کتابمهم
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از عبدالعزیز    ویة الی التفکیك« ی»املراای احملدبة من البن کتاب  در    پردازد همچنیندرغرب می

ویژگی  (1998)  حموده و  ارکان  به  پرداخت  نقدی  ضمن  رویکرد  سه  های 

کند.  شکنی، نقاط مثبت و معایب آن را نیز بیان میمدرنسیم، ساختگرایی و شالودهپست

نقد   «،دهللا الغذامیعباثر »  » اخلطیئة والتفکری« و» تشریح النص«  ریکتاب نقدی تنظیدو    در

آمیختهبه  پردازینظریه و عربی  نمونهنویسنده    و  شده م  خود را  های  دیدگاه  به  توجه  با 

و شالودهسپس    کرده؛تحلیل    ذکر  ارائه  شکنی  براساس  اشعار  تحلیل  برای  چارچوبی 

گنجد و دچار اشتباه  در قالب چارچوب نمیی  شکنبرند که شالودهدهند اما از یاد میمی

 شود.  می

پژوهش وجود  شده  با  ذکر  کوتاه  تاکنون  های  داستان  مجموعۀ  منظر  تامر  این  از 

شکن مورد بررسی و پژوهش قرار نگرفته  بخصوص نقد شالودهانواع نقد    هیچکدام از 

 است. 

 

 مفاهیم پژوهش 

قسمت   این  پژوهش،  در  نظری  ادبیات  طرح  تضمن  و  اررویه  شکنی  شالوده  یخی 

 د. ن گیرمورد واکاوی قرار میمربوط به آن های  مولفه

 

 شالوده شکني  پیدايش

فلسفه میتأثیرگذارترین  که  اساس  ای  تقریبا  را  آن  دریدا  توان  قرارداد  ساختارشکنی 

نقدش را بر گفتار غیرحضوری    ،ساختارشکنیصطالح  با وضع ا  او  ؛است گر فلسفۀ هید

کرد جهت  ینبیشتر  و  متمرکز  در  را  متا اثر  از  دور  به  و  مادی  فلسفۀ  دهی  بر  فیزیک 

آن  داشت.  »دریدا« از  بطن    در  ساختارشکنی  ،پس  از  بیستم  قرن  شصت  دهۀ  اواخر 

آراء  از  و  بهشد  متولد  سوسور«دو»فردینان    ساختارگرایی  مگونه.  که  تابع ساختار  ای  عنا 

شد  پنداشته  ن  و  زبان  از  ساختاری  عنوان  به  زبان،  اعتباری  نه شاخودِ  قراردادی    وهای 

گردید. بودادامهشکنی  شالوده  تعریف  ساختارگرایی  مسیر  از  دهندۀ  همزمان  قواعد    و 

در    ،شکنیبه عنوان سردمدار نقد شالوده  دریدا.  شد  خارجقواعد ساختارگرایی    سنتی و
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  معتقد است متنِ   وی  ؛کندای هماهنگ نگاه نمیتعاملش با متون به متن مانند مجموعه 

آن را به و  وان متن را از درون خودش خواند  تمی  و  وجود ندارد  هماهنگ  و  متجانس 

تمرکز    ،کندآنچه دریدا در مطالعۀ خود بدان توجه میساختارشکنی کرد.  خودش    وسیلۀ

هر متنی    بدان جهت که  تناقضات درونی آن استکشف    هماهنگ متن وساختار غیر    بر

در   خود  با  ساختاری  معنای  منظر  استتناز  را    شکنیشالوده  .13اقض  متن  ساختار 

بودن با بسته  گرانقد پساساخت  رواز این  ، کنداجازۀ توسعۀ معنا را صادر می  شکند ومی

به هر سویی که  بتواند  داند تا معنا  نهایت میرا باز و بی  آنو  متن مخالف است  معنای  

ومی کند  پرواز  یابد  خواهد  فرو.  گسترش  معنای  به  این  متن  پاالبته  معنایی  نظام  شی 

بلکه   فروپاشی ساخت معنایی    نهادن معناهای دیگر و واسازی و نبنیابه معنای  نیست، 

است متن  میان  .  کنونی  وبنابراین  متن  ویرانی  وبا    14انهدام    15شکنیشالوده  واسازی 

 و(  20:  2008)دریدا،  کرده  این نقد، امکان معنای قطعی متن را انکار  تفاوت وجود دارد.  
شده باطن  چه که پنهانآن  چیزی است که معنا را پوشانده.   بردن اصل آندد از بینصرد

این امر به  است؛    نده شدهشده یا به حاشیه رانیست، بلکه فقط چیزی است که فراموش

پراکندگی   و  به گفت  رخ می دهدموجود در متن،  دلیل شکاف  دام  ،  دریدا  ۀو  معنی در 

شودبازی می  اسیر  زبانی  اصلی    . (182:  1392،ویدوسون  و  دن )سل  های  ویژگی  سه 

هیچ رویکرد  -2غیرثابت است    نهایی وغامض، غیر  زبان-1از اینکه  ند شکنی عبارت شالوده

کند   تحلیل  را  متن  بتواند  که  نقدی  یا  فلسفی  وجودتحلیل  باشد،  فصل  قول  دارای   و 

فرایند ن  تفسیر معنای مت  تحلیل و-3وندارد   باز و ی  برخالف دیگر رویکردهای نقدی 

   (.163-162: 1389)ر.ک: برسلر: آزاد دارد 

 

 شکني های شالوده مؤلفه

 عبارتند از: ها تأثیر پذیرفته های اصلی که این نقد جدید بر آن استوار است و از آن مؤلفه
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 واننده محوری خ

و  خوانشیشکنی  شالوده بر  آزاد  و   مبتنی  متن  میان  تفسیر  رابطۀ  زیرا  است؛  خواننده 

  . (129:  1380)نوذری،  دهد متن همان چیزی است که به متن ویژگی هنری میز  ا  خواننده 

نوع  این  است  در  مهم  متن  و  ندارد  اهمیت  متن  ادعای صاحب  نقد،  متن    را چ   ؛از  که 

هاست و خواننده وظیفۀ تکمیل این فضاها و  ناگفته  و  هاحفره ،  از فضاهای خالی  ءمملو

ای برای بررسی و  با متن مانند زمینه  ده دارد وعه ر  ها را  در فرایند تأویل مستمر بناگفته

 .(189-188: 2009)قصاب، کند رفتار می  ،کاوش
 

 های دوگانه تقابلغیاب و  و  61متافیزيک حضور

و جز با آن ای استوار است که بر آن تأسیس شده  تفکر غربی بر پایۀ دوگانگی خصمانه

نمی  و  یافت تفکر،  .  گرددتعریف  این  مردر  در  استم  کزمعنا  دریدا    ؛تن  کالم  ولی 

لوگوسنتریسم  محوری درهم شکست  یا  بود    و  را  است که  معتقد  نوشتار  با    ارجحیت 
مدلول مستقیم    ن دال وبی  ۀ در کالم رابط   ،یل حضور گویندهبه دل  .(51:  2006)الغذامی،  

های متعددی وجود دارد که سبب  دال به دلیل عدم حضور گوینده    ولی در نوشتار  ؛است

 یافته نشود و به همین دلیل معنای نهایی وجود ندارد دست  یچگاه به مدلوله  ند شومی

   (.153:  1389)برسلر، 
ها را نشان  ناپایدار میان تقابل  کوشید تا مناسبات،  71با مطرح کردن واژه »مکمل«  دریدا

و ن  دهد  که  بود  میمعتقد  تکمیل  را  گفتار  تنها  نه  نیز  وشتار  آن  جایگزین  بلکه  کند، 

    .(188:  1392ویدوسون، وسلدن ) دوشمی

 

 دال و مدلول 

و بودن  در دو معنای متفاوتکه    "Difference"کردن اصطالح  دریدا قصد دارد با مطرح

های درون نظام زبانی که یک مفهوم  تفاوت نشانه دهد که  انداختن است، نشانبه تاخیر  

ا دال مکانی  معنای  تعویق  و  تاخیر  و  زمانست  مفهوم  یک  که  کلمه  اسی  ها  این  در  ت 

با داللت هر دال بر دال دیگر، معنی  یده داشت  عقاو    زیرا ؛(110: 1388)نوریس،وجود دارد  
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این نکته را روشن    چنینهم   ،به تأخیر افتاده و دیگر مدلول یا معنای نهایی وجود ندارد

:  1389)برسلر،  شود  « هنگام سخن گفتن شنیده نمیnceadiffer»در    aکه واژه »    ساخت 

157) . 
  کند ایجاد می دیگری را  شکنی  شکنی در مقابل خودش شالودهشالوده  هر  بدین ترتیب،

تولید  که  معناست  بدان  این  از  و  مرحله  آخرین  نیستشکنی  شالوده  در  نهایی  ،  نتیجۀ 

 .  کندجدید آماده می ش را برای فرآیندیخود پایان است و بلکه تنها به عنوان خاتمه و

 

 شکن روش نقد شالوده 

نی احتمالی  مبهم و ناپایدار است و مدام در حال تولید معا  ،زبان پویا  ،شکنیالودهش  در

وباشدمی مرکز  هیچ  جهان  و  .  ندارد  ثابتی  میان    مرجع  رقابت  عرصۀ  انسان 

که  ایدئولوژی است  که  هویت  فقط هایی  هستند  و هایی  نموده  اختراع  را  آنها  انسان 

نمایدانتخاب می باور  را  کدام  که  در    شیوۀ  Tyson)  255-254 :1999,)  کند  نقد  عملی 

 به این ترتیب است: شکنشالوده

 دوگانه و تضادهای موجود در متن  هایتقابلالف( جستجوی 

دادن برتری یکی از دو ژی حاکم بر تضادها در متن و نشانب(درک و دریافت ایدئولو

 قطب متقابل.  

با درونمایۀ اصلی متن   یافتن معانی متضادی که  دادن وارونگی  نشان  اند وضاد ت   درج( 

 تقابل. 

نشان و  دادند(  تضادها  اساس  بر  متن  یکدیگر   هاتقابل  تکمیل  ایدئولوژی    توسط 
 (. 260:  1391عبداللهیان و فرهمند، )

 

 ها تحلیل داستان

مورد بررسی و    "زکرای اتمر"در این قسمت بر اساس ادبیات نظری ذکر شده، دو داستان  

 : فتتحلیل قرار خواهد گر
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 « وجه القمر»  داستان

 ۀ »دمشق الحرائق« زکریا تامر است:های مجموعداستان یکی از داستاناین 

 

 خالصة داستان 

شخصیت اصلی در داستان است که به دلیل عدم توانایی در انجام وظایفش از  «  مسیحه»

می  جدا  او   شود.همسرش  جدایی  اصلی  است  های آسیب  علت  دوران   روحی  در   که 

همین موجب  که    بر او وارد شده  اذیت پیرمردی غریبه  آزار و  ه پدرش وبی تن  با  کودکی

مردان شد همۀ  به  نسبت  او  ایناست  هبدبینی  داستان  می.  آغاز  که  گونه    « مسیحه»شود 
از همسرش   از جدایی  پنجره میپس  نگاه میبه    نشیند ونزدیک  کند. در حیاط  کوچه 

او   لیمویی وجود  خانۀ  یادگار  درخت  که  پدر  ن کودکی رادودارد  اما روزی  است؛  اش 

. در همین حین مردی دیوانه در کوچه ظاهر  کندگیرد درخت را قطع  تصمیم می «مسیحه»

ناله میمی و  آه  و  از جنس مخالف  «یحهمس»  اما   کندشود  ترس  دلیل  نزدیک   به    جرئت 

می دوری  او  از  و  ندارد  را  او  به  باشدن  صدای  آمیخته  کند.  و   بریدنشدن    درخت 

مردهلان می ککم  «مسیحه»دیوانه،    های  نزدیک  او  به  قطع  شودم  با  لیمو  و  درخت  شدن 

  ، به مرد دیوانه که نماد جنس مخالف است  «مسیحه»  نماد ترس دوران کودکی او،  عنوانبه

می میمتمایل  آرامش  به  و  به  رسدشود  رسیدن  با  نیز  دیوانه  مرد  آن  آرام   «مسیحه». 
میهب  و  گرفتهرا  او  شود، دست  می مقاومتی    «مسیحه »د.  ن کشادنبال خود  هیچ  بدون  نیز 

مانند دیگر دختران شرقی لذت بودن   خواهدمیچرا که    ؛ کنددنبال آن مرد حرکت میبه

 ای تجربه کند.با جنس مخالف را بدون هیچ ترس و دلهره

 

 داستان انة  شکنشالوده تحلیل 

داستان  الف(   القمر»در  سمیح   «وجه  میان  اصلی  ش   بهه  تقابل  زن  وعنوان  و   رقی    پدر 

مرد عنوان  به  که  انهمسرش  روحی  آسیب  است.  او    شرقی  کودکیبه  دوران  از   در 

توان    که  تزلزل خاطری شده  وحشت ورس،  ت   باعثرسیده    و مردی غریبه  جانب پدرش
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و   نمود  سلب  او  از  را  همسرش  با  مشترک  زندگی  در  وظایفش  به  دلیل  برسیدگی  ه 

با    ناتوانی مقابله  می  ،ستر در  طرد  همسرش  سوی  وجود از  با  ترس  این  تداوم  شود. 

است.    «مسیحه»طالق   زن شرقی  برابر  در  مرد شرقی  رفتار  تقبیح  شدن  این طردنشانگر 

پر از اتفاقاتی است که    نیز  دوران کودکی اوموجب ناآرامی و اضطراب او شده همچنین  

در کالبد مرد دیوانه    یشوشت   ناآرامی وتجسم  آرامش را از او سلب کرد.  به مرور زمان  

به همین دلیل از او    که  باشد  از جنس مخالف  «مسیحه»ترس و وحشت    نشانگر  تواندمی

به دلیل اضطراب درونی قادر به دیدن   «مسیحهاما »است  ماه نماد آرامش  کند.  دوری می

نیست آن  روشنایی  و  نما  چون  ؛نور  که  لیمو  کودکیِدرخت  هراسناک د  چون  اوست     

ماه  ازع  مان نقابی   است  دیدن  حقیقت  نماد  لیمو  شود.  می  ،که  از  مجموعهدرخت  ای 

ظلم   اعتمادی وبا خشونت، تنبیه، بی  که  است  طراوت  شوق، درخشش و  ور ویی، شزیبا

یک قدم    «مسیحه»گویی    ،کندرو هربار که تبر با درخت برخورد می شده؛ از این  آمیختهدر

برمی  برای تلخ  دوران  آن  از  ورهایی  می ر  ب  دارد  غلبه  خود  مفهومی  کندترس  در   .

ای که از زنان سلب شده آزادی ؛ اسارت دانستمیان آزادی وباید این تقابل را   ترگسترده

 آنان را تحت سلطۀ مردان قرار داده است.  و

بدبینی/  هایتقابلبه صورت کلی   از  اعم    خوشبینی، دوران کودکی/   موجود در متن 

  خنده، ناامیدی/   آزادی، گریه/  اسارت/ناآرامی،    /مشرامحبت، آ  ستم/وران بزرگسالی،  د

ترس/ تشویش/  امید،  تاریکی/  شجاعت،  نمایش    ،روشنایی  آرامش،  برای  همگی 

در اسارتی از سوی مردان و جامعه قرار گرفته    های زندگی زن شرقی است کهویژگی

 مستقیم به آن اشاره کند. صورت غیر به تا  داردسعی   است و داستان

زنان  ، رداصلی متنی  وژ ایدئولب( اشتباه موجود در جامعه در مورد  کردن تصورات 

شده.   آنان  اسارت  باعث  که  درتوان  میاست  را  ایدئولوژی  فتارهای  ر   میان  تقابل  این 

مورد   در  کرد  «مسیحه»ظالمانه  ب  .مشاهده  استههمچنین  که    خوبی مشخص  توصیفاتی 

می   و  «مسیحه»دربارۀ   بیان  او  درونی  و م  ،دشواحساسات  مردان  رفتار  تقبیح    وجب 

آن شرقی  اوهاست.  محکومیت  زن  یک  عنوان  پیداستهمان  ،به  نامش  از  که    ،گونه 

نیکی باشد که در اسارت مردان اجازۀ شکوفایی استعدادهایش به   تواند منبع خیر ومی
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است نشده  داده  می  .او  او  آزادیبنابراین  از  نمادی  عنوان  به  و  ،تواند  به  خیر  را  نیکی 

« مسیحه»  ی مخالف با رفتارهای پدر و همسرگاهدید  ،ن هدیه دهد. بر این اساسرایگد
.  داندمی  اوداستان این رفتارهای ظالمانه را دلیل اصلی اسارت    و  آیددر داستان پدید می

قطب برتر    شده و  جنس مذکرموجب نکوهش اعمال  ،  در داستان  مخالف  همین دیدگاهِ

 دهد. می وان جنس مونثعنه  ب «مسیحه»به آزادی  داستان را

دوران کودکی و چه   چه در  «،مسیحه»توصیفات موجود در متن از احساسات درونی  

آزادی است:   و ترجیح   اسارت و در مقابل برتریدهندۀ تقبیح  نشان  ،در دوران بزرگسالی

بکاء  تعال  ت    املعتوه    صرخات    عادت  » ا  ف ن  و   قلیل    عد  ب    ك  هلست    اليت  اللیمون    شجرة    ی کأّنه   حلم    ا 
أّنه   یهل  خ  و   مبهم    خوف    مسیحة   متل إلیها  إّله    لیست    شاحبة    أنوار    ذات    بنجوم    مفعمة    مساء    ك  ا 
املیتة  أحالم   »  (98:  1994)اتمر،    «18... ها  وحشت  و  ترس  غریبه از  «  مسیحههمچنین    مرد 

می این توصیف  علی    ارمتت  و  ،  ي فخ  لرعب    خاضعة    النافذة    عن    مسیحة    ابتعدت  و »:  شودگونه 
... و  األریکة   ی  عل    تضغط    أصابع    ة  ث    نه أ   أحست  و  ،  قاسیة    إلرتعاشة    ا مستسلمة  ینیه  ع    أغمضت  ، 
ها  جسد    جمتازا    ؤل  م    قل  ث    زحف  و    أن خیتنق    بل  ق    مستغیثة    الصراخ    أرادت  ، و  عنها اهلواء    ا مانعة  حنجرت  

موجو  .(99:  همان )  «91ه.... کل   جمله  درد  توصیفات  از  دیوانه  داستان  مرد  »    :توصیف 

  متوحش    حیوان  فیها    ن  کم  ، ی  خشنة    متقطعة    مسیحة    إلی مسمع    تناهت  وه، و  املعت    صرخات    عالت  ت  
  جال  ر   کان  »  : غریبهتوصیف مرد    و  (97:  همان )  «20  هاشرایین    ف   ما هائجا    خملوقا    ينادی    غاضب  
عارای  القامة    طویل   و متاما    ،  بطبقة  غط  م    ه  لد  ج  ،  الش  م    کثیفة    ی    ( 99:  همان )   «21اخلشن    األسود    عر  ن 

 د.  ندهعد برتر آرامش را در مقابل ترس نشان میدارای بار منفی هستند که بُ

بی داستان  برتر  قطب  بیان  در  نیز  مختلف  نمادهای  نیستوجود  لیمو   ؛تأثیر  درخت 

دوران کودکی   که علی  «مسیحه»نماد  و  ،نیرغم شیریاست  رنج  از  پر  را  عذاب    دورانی 

آورده   وجود  به  سمیحه  لذتکه  برای  زیبایی مانع  از  است.  بردن  شده  به    نیز  «تبر»ها 

در    او  خاطرات تلخ دوران کودکیرهایی از    برای  «،مسیحه»عنوان نماد تمایالت درونی  

  و   رتاسامیان  تقابل  شدن درخت لیمو توسط تبر نیز نشانگر  قطع   بنابراین  ؛استتالش  

  خمرتقة    اللیمون    شجرة    حبدهها جذع    جترح    مازالت    نیهات  اهل    كتل  ف  س  أ الف  کانت  »:  آزادی است
أکثر  جسد   و  فأکثر    ها  أن    مسیحة    یدفع    الفأس    صوت    کان  ،  تفقد    حتس    إلی  ا  شیئا  طفولت    أبّنه   ها 
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ّل  ها، و  یرعب    القمر    کان  و    ،بب  دونا س   ك  تضح   طفلة    القدمیة    األایم    ف   مسیحة    لقد کانت  . و فشیئا  
 . ( همان)  «22أبیض   ضیاء    يذ  قرص   أبنهه جمرد    علی اإلقتناع   تقدر  

به عنوان نمایندۀ مرد شرقی در کنار همسر    ،های داستاناز میان سایر شخصیت  پدر 

که    «مسیحه» تفاوت  این  با  دارد  دوراو  قرار  رفتاردر  از  خود  پیری    اش ظالمانه   های ان 

ند بینمیت  ام احساس  از  برای  تالش  در  و  برای  برکند  که  است  تلخی  خاطرات  دن 

گیرد درخت  برای رهایی از احساسات ناخوشایندش تصمیم می  او  دخترش ایجاد کرده؛

 را قطع کند 

مقابلِ غریبه  و  «مسیحه»  همسرپدر،    در  دارد  ،مرد  قرار  دیوانه  دگرگون  مرد  کنندۀ  که 

دیوانه    «مسیحه»زندگی   »مرد  که ضعف  شینا جاست.  است  شرقی  جامعۀ  مردان  همۀ  ن 

شان برآیند و برای  یگتوانند از پس زندتنهایی نمی  شود و خود بهها آشکار میدرون آن

نیاز دارند، در واقع ناله به زن  آنان استادامۀ زندگی  «  های مرد دیوانه نشان از ضعف 

با صدای تبر بر درخت لیمو    نهواهای مرد دیناله  ،در داستان  .( 140: 1391،  دریانورد  )عبدی و

« به آزادی، دسترسی مرد  مسیحه یافتن »دستو این بدان معنی است که برای  بود  همراه  

رفتن ضعفش   بین  از  و  مؤنث  زنان به جنس  ذهن  در  مردان  مورد  در  که  ذهنیتی  باید 

بین   از  گرفته  شکل  اینبرودشرقی  از  که  .  عنوانروست  به  دیوانه  جنس    ماهیت  مرد 

 «مسیحه»که نتیجۀ آن زوال ترس    شدن درخت لیموتنها با قطع  و  دهده سر میالن  مذکر
دیوانه  به هدف خود می  ؛ است مرد  میان  تضاد  پدر،  رسد.  غریبه   همسرو  مرد  یکی    و 

 است. آرامش /و ترس اسارت /های تقابل میان آزادیدیگر از نشانه

آزادی/  ج( متقابل  قطب  دو  بررسی  امید،  با  ترس/  ...  زن  /ردم  اسارت،  به و  برتری 

اکنون بر  شود که حاصل غلبه بر ترس و کسب آرامش است.  ای نسبت داده میآزادی

به آن است طبق نقد   اساس سلسله مراتبی که به    ،جدید  دریدا معتقد  با نگاهی وارونه 

نادیده  ومتن   وارونهگرفتبا  یا  تضادها  آنن  خوانشی  توان  میها  کردن  دست  به  جدید 

شده  به مقصود از آزادی اشارهمتن به صورت واضح  که  دا الزم به ذکر استتبا  در. فتیا

کردن درخت  تصمیم به قطع  «مسیحه»چرا هنگامی که پدر    مثالًکند؛  ها اشاره نمیدر تقابل

آور که دوران کودکی سمیحه دورانی رنجمگر نه این   کند؟مخالفت می  او  ،گیردلیمو می
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اس بوده  او  برای  دردناک  فصم  » :  ت؟و  اخلالص    م  ...  و م    علی    آبه    غری    طهاب  احل    أحضر  نها، 
با    ،(97:  1994اتمر،  )«  32  الطفولة    أایم    نذ  ها م  صدیقت    اللیمون    فشجرة    مسیحة    لتوسالت   و چرا 

تلخی دورانوجود  آن  از  تلخ  خاطرات  و  کودکی  دوران  نگاه    ،های  در  لیمو  درخت 

  املطر    ألأل حبهات  تت و   الشتاء    یقبل    ی  ح    مجاّل    تزداد    يهو »  ت؟پر از زیبایی اسهمچنان    «مسیحه»
(  98همان:  )   «42نیهات  ه    عد  ب    کأنهه سیشعل    ا  عساط و   ها مضیئا  بدو إخضرار  ی    ها، وعندئذ  علی أوراق  

چرا    ،آیدبرای زنان شرقی به شمار میهمراه با اسارت  امری  اگر رفتار مردان به عنوان  

رسد و با نشستن در کنار پنجره و  پناهی میبی  به درماندگی وش  قبعد از طال  «یحهمس»

انسان مرور  و  عبور  نماد  که  کوچه  به  نظارهنگریستن  تنها  است  آزاد  و های  است    گر 

 ؟ دهدعملی انجان نمی

از  داستان   را  مرد  از  زن  ویژگیاطاعت  یک  اطاعت    انددمیشایسته  های  عدم  با  که 

  تستسلم  و   الغرف    ف  وتنظه   الثیاب    ل  تغسو   و الطعام  طه  ، ت  حلة  صا  زوجة    تکون    قدو »  :شودطرد می 
ها با معنای رهایی از  این ویژگیکه    (98:همان)  «52  احلرارة  و   واملرح    النشوة    تصنهعة  م    الزوج    للرجل  

نیز در پایان داستان بعد از زوال ترس و وحشتش   «همسیح »در تضاد است. حتی    اسارت

این  قمند استعال ن  همچنا  ،از جنس مخالف از  و  باشد  جهت احساس  زیر سلطۀ مرد 

مذکور    هایتقابلطعیت متن در برتری بین  ا این مسأله موجب عدم ق  که  کندشادمانی می

دایی  ص   و  سر  ، آشفتگی و«مسیحه»ه به عنوان ناجی  همچنین انتخاب مردی دیوان  است.

و اذیت او توسط    ارآزباعث رعب و وحشت مردم شده و    که او در کوچه ایجاد کرده و

راه در رسیدن به آزادی    ترس از سختیِها موجب تردید در درست بودن عمل او و  بچه

 . شودمی

داشته،  شاید  د(   مدنظر  آزادی  از  متن  که  رهایی  مفهومی  و   «مسیحة»تنها  ترس  از 

است   بوده  خویش  درونی  پایان    کهوحشت  تواناییدر  این  توانسته  آن  بر  غلبۀ  را    با 

کند خود  با،  کسب  مخالف  ک  مناسبی  ارتباط  جنس  و برقرار  خودگذشتگی  از  و    ند 

  توان اسارت حقیقی را بنابراین می  .بداند  ارزشمند  اش را بعد از غلبه بر ترسفداکاری

می  موضوعی وجود  به  خودش  برای  انسان  که  وجود   ؛ آورددانست  با  داستان  در  زیرا 
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هنگامی که مرد ناشناس    مثالً   ؛ کندمیی  آن دورمواجه شدن با  از    «مسیحه»  ،امکان آزادی

او را از    و اطالع از ماهیت حقیقی آن مرد،  بجای غلبه بر ترسش  «ةمسیح»شود،  وارد می

 .راندخود می

نوعی اسارت در نظر گرفته و  را  نیاز مرد و زن به یکدیگر    ،داستان با بدبینیهمچنین  

آن   افراد  نیز  را  دلیل  از  برخی  ناشایست  اعمال  افراد  معجاسرایت  به همۀ  که    داندمیه 

به دلیل وجود نقابی که   عنوان یک قربانینیز ب «مسیحهباعث ایجاد چنین تصوری شده و »

می  او  آگاهی  است  شودمانع  گرفته  قرار  نادرست  افکار  از  زندانی  همین   .در  وجود 

داستان  هاتقابل وتکمیل  ،در  آزادی  مفهوم  از  اسار  کنندۀ  صحیح  درک  ضمن  در  ت 

وز  یفوظا است.ن  داستان  مرد  پایان  در  دلیل  همین  و   «مسیحه» ،  به  ترس  زوال  با 

 . بردزند و از دیدن ماه لذت میلبخند میرسد، به آرامش می شاشتباه تصورات

 

 «موت الشعر األسودداستان »

مجموعۀ »دمشق الحرائق« براساس نظرگاه  در این بخش به تحلیل دومین داستان کوتاه  

 : اهد شده خوپرداختشکنی  شالوده

 

 خالصة داستان 

بلندی دارد که همۀ  ا وکه موهای بسیار زیباست    فاطمه  ان دربارۀ زنی به نام  تداساين  

اما  را دوست دارد    طمها ف  که   است  مصطفیهمسر    او.  کنددیدگان را مجذوب خود می 

بدون معتقد است که زن باید  نگرد و  آمیز به زن میمانند سایر مردان با دیدی حقارت

و.   باشد  همسرش  مطیع  چرا  و  همه  طمهاف چون  اوستنیز  خدمت  در  روزی  جانبه   .

به   همسرشکند که  گمان می  بدبین شده و  هطما فبه    بیندبه دلیل خوابی که می  مصطفی

قهوه به  است.  کرده  خیانت  میاو  سعدی  برادر  خانۀ  و  او   (منذر)  ه طمافرود  علیه  را 

رسش دربارۀ مسأله با عصبانیت روانۀ منزل خواهرش  نیز بدون پ  «منذر»کند.  تحریک می

می  و  شودمی را  او  کشتن  ترس  طمها فکند.  قصد  می  از  کمک  فرار  دیگران  از  و  کند 
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چشم در مقابل    «منذر»  و در نهایت  ندارد  را  اما کسی جرئت کمک کردن به او  ،طلبدمی

مین پخش شده  بر روی ز  فاطمهسیاه  که موهای  درحالی  ؛کشددیگران خواهرش را می

 است.  

 

 داستان شالوده شکنانة تحلیل 

بین   ،دهدتقابل دوتایی که محور متن را تشکیل می  ،«عر أسودموت ش  »در داستان  الف(  

ز  مصطفی   و  فاطمه  بین  عبارتی  به  ویا  از سوی همسرش    فاطمهاست.    شرقی   مرد   ن 

ا همسرش  ب  فاطمه شود که دیگر  و این موضوع سبب می  گیردن قرار میظمورد سوء  

ذلت زندگی  پذیرفتن  از  و  نباشد  با  همدل  برادر    مصطفیزند.  سرباز    مصطفیبار 

« کشتن    «منذرهمسرش  به  می  فاطمه  را  می   فاطمهکند.  ترغیب  دیگران کمک  طلبد  از 

  ؛ است  آزادی   تقابل اصلی بین اسارت وجا  . در اینگری نداردداند یاریهرچند که می

این حقیقت    ، در اسارت مردان قرار گرفته کهاز زنان جامعهای  به عنوان نماینده  فاطمه  

مستقیم   گفتار  از  قسمتی  می   مصطفیدر  مشاهده  ،  إمرأة    وأنت    أان رجل  »شود:  به وضوح 
املرأة  الرجل    تطیع    أن    جیب    املرأة  و  قائال  ...فیصفع  للرجل    خادمة    لتکون    لقت  خ    .  عند  بنزق    ها  ما  : 
ناآگاهی    گمراهی و  ،این اسارتدلیل وجود    (138:  1994اتمر،  )  «26ي خترس  أن    جیب    م  تکله أ

جامعه اعم از مرد و    در وجود تمام اقشار  مردم از قباحت و زشتی اعمالشان است که

راهنما و   زند.موج می  بزرگ  زن و کوچک و به عنوان  آگاه در تالش    شیخ  شخصیت 

  به نشانۀ تأیید   د کالم شیخهایی که در تأییچهرۀ شخصیتاما    ،برای بیداری جامعه است

با وجود آگاهی    است.  خود گرفته  به  درماندگیرکود و  شکل    همگی  ؛دهندسر تکان می

تالش    گمراهیها برای رهایی از  بر اساس سخن شیخ، هیچکدام از آن  از حقیقت هستی

های خود به تعصبات  گیریدر تصمیمو بجای رجوع به شخصیتی مانند شیخ    کنندنمی

میرجاهالنه   ووی  ناشایست  دست   کورکورانه   آورند  اعمال  جمالت  زنندمی  به  در   .

داستان   اینابتدایی  مسجد  در  حاضر  افراد  می چهرۀ  توصیف    الرجال    فیهز  »:  شودگونه 
تراب  ت    م  ه  فوجوه  ،  ی  موافق  م  ه  رؤوس   قطرة  فوق    تطل  ل شبه  وبیوت  مطر    ه  م  ،  تراب  م  و ن    وتون  می    یوم  ، 
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را    ،داستان(  137  :همان )   «27الرتاب    ف   دفنون  ی   قبرستانی توصیف  به صورت  جامعۀ حاضر 

آن وجود ندارد و اهل آن قبرستان در رکود و    در  پویایی  گونه تحرک وکند که هیچمی

خواری از جانب مردمی است که برای    این اسارت ناشی از پذیرش ذلت و  .اندایستایی

نمی تالشی  آن  از  حق  کنند.رهایی  می این  را  که  یقت  کرد  درک  توصیف شبی  در  توان 

می  مصطفی  آشفته  هستند  ذاتاً   مصطفی  مانندافرادی    .بیندخوابی  آزادی  اما    ،خواستار 

هرگز طعم    ،کننداقدامی نمیرهایی از آن    برایبرند و  چون در رویایی موهوم بسر می

  ها آن  ،یداری استب  ای از باران که نماد آگاهی وقطره  چشند وآزادگی را نمی  آزادی و

نمی خیس  أحب  ق  ل  »کند:  را  فطمة  مصطف    د  ف ی    ه کان  ولکنه ها،  شعر  و   ی  حلما  نوم    أثناء    ری    ه 
یرکض  واحدا   حتت    ،  دون  م    غزیر    مطر    فیه  قطرة  تبلهل    أن    ن  توان  می  (.138،  همان)  «28ماء    ه 

 آزادگی دانست.  /ارتموجود در متن را میان جبر/ اختیار، نفرت/ محبت و اس  هایتقابل

عنوان ب  فاطمهبودن  دهندۀ آزادهذکر شده، نشان  در داستانفاطمه  توصیفاتی که از  ب(  

  داستان  برتر قطب    وجامعه این آزادی را از او گرفته    اما یکی از مخلوقات خداوند است  

:  همان )   «92األشجار    هبا کل    حتلم    اليت  الفاکهة    فطمة    ماتت  »:  اده استدآزادی و آزادگی    را به

فیه    ي ّل تتألهق  الذ  املظلم    املاء  »    :شوداین چنین توصیف می   موهای فاطمهدر داستان    (137
یف مادربزرگ از موهای  توص  (138  :همان)«  30اخلائف    ملطارد    األمان    متنح    اليت  اخلیمة  ، و  جنمة  

به این ارزش  که  گر ارزش آزادی استبیاننیز    «کنزبا واژۀ »  او در عقاید    عدم اهمیت 

تقبیح    ،هاهدف نویسنده از این تقابلشده است.    فاطمه  مردم، موجب سلب آزادی از  

، اما  قرار گرفتهرد نکوهش  است که در تمام داستان مو  ایتفکرات محدود و بستۀ جامعه

در   فاطمه  همانطور که  است؛پس گرفتن این آزادی  همچنان امید برای بازبا این وجود  

میمقاوم  مصطفیمقابل   او میت  علیه  که  توهینی  از  و پس  تمایلی  ،شودکند    به   دیگر 

ها،  دموع    متسح    ي هو    ك  تضح  ، ثه  نیهات  ه    عد  ب    البکاء    عن    فتکف  »:  ندارد  همسرشاطاعت از  
ل    فطمة    ، ولکن  "ن لو هجرت    أموت  و    ك أحب  " :  له  ه بذ  ل    قول  ت    فطمة    ل  یتخی  مصطفی عینیه و   فیغمض  

به    ،رهایی  دستیابی بهدر پایان داستان، فاطمه به امید    (همان)  «13إلیه  توق  ما ی    یوما    له  ل  ق  ت   

 طلبد.و نجات جانش از دیگران کمک می  آزادیو برای  دهد تالش خود ادامه می
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آزادی و رهایی از  های اسارت و  نمادبعنوان    «باران»  و  «خاک تقابل نمادهایی چون »

منفی توصیف  افکار  است.  هآن  هایو  آزادی  برتری  از  نشان  مکانا  در  تقابل  ای  هاین 

دارد وجود  نیز  و  ؛داستان  یکدیگرندقهوه  مسجد  با  تضاد  در  مسجد؛  خانه  در    ، شیخ 

را مطرح می آرامش است  پس مسجد  ،کندبرابری همۀ مخلوقات  از  پر  در    اما  ،مکانی 

پر از    مکانینجا را به  آ  شود وه صحبت میمورد اتفاقی که برای فاطمه افتاد  خانه درقهوه

 کند.تبدیل میتشنج و اضطراب  

ب منذر»شخصیت   تکمیل«  مصطفی  عنوان  نقش  و   ؛استکنندۀ  نابجا    تعصبات 

جاهالنۀ  شهیاند ابزاری  «منذر»های  به  را  کرده  او  تبدیل  ناآگاهانه  امور  انجام   و   برای 

  منذر    صد  ق    دق  ل  ف   »:  افتخار کندجهل به اعمال شنیع خود    شده که از روی نادانی و  باعث
وی  س    وه  ّل میح    يالسعد  حارة    ف   العار    ه ألنه أخت   بح  ه ذ  أنه  الرأس    مرفوع   أعلن  ، و الشرطة    خمفر    السال  
 (. 137  :همان) «32الدم  

اشاره  اما   بدان  خود  بطن  در  داستان  که  حقیقی  برتر    و  داردآزادگی  قطب  را  آن 

برای    سکهیچ   ی است که با وجود آگاهی جامعهعقاید اشتباه  آزادی از افکار و  ،داندمی

اند.  فاطمه سکوت کردهانۀ  خواهفریادهای آزادی  د و در مقابلِکن رهایی از آن اقدام نمی

اند و برای  در حقیقت تمام زنان و مردان در اسارتی قرار دارند که خود آن را پذیرفته

 کنند.رهایی از آن تالشی نمی

زمینه را برای خوانش  یا وارونگی آنها،  مذکور    هایتقابلزدن  مواردی که با برهمج(  

می فراهم  است:کندجدید  شرح  بدین  داستان،    ،  عنوان  فاطمهدر  قشر  نمایندۀ    به 

معرفی  داند،  میدر مقابل مصطفی که زن را مطیع و فرمانبردار مرد دیده در جامعه، آسیب

  فاطمه   اطاعت  ،(138 :همان)  «33ما ترید    ل  ک  أفعل  و    ك أطیع   إنه »:  گویدمیاز زبان او    شود ومی

بر هم زنندۀ این تقابل    ،توهینش به او  ؤیای شبانۀ مصطفی وپس از ر  از ظلم مصطفی

این    ؛است از  پیش  داستان  شخصیتی  زیرا  را  کرده:  غیرمصطفی  معرفی    فطمة  »اخالقی 
الذ  زوجة   یتبس  جها  و   ك  میل  يملصطفی  م  ّل 

کالاین    و  (همان)  «34 در  مصطفیتوهین    نیز   م 

   (همان)« 53للرجل    خادمة   لتکون    لقت  خ   املرأة  »واضح است: 
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و  دی اوست به آبی تاریک تشبیه کرده  چرا نویسنده موهای فاطمه را که نماد آزا  اما  

در   ؟)همان(   «63فیه جنمة    ّل تتألق    املظلم    املاء  »گوید:  برای نشان دادن اوج تاریکی در آن می

موهای فاطمه را به    ،همچنین داستان  .آزادگی در تضاد است  آزادی و  که تاریکی باحالی

انسان هراسناکی  ای تشبیه می خیمه پناهگاه هر  تعقیب است،   باشدمیکند که  که تحت 

 برد. به مردم پناه می برادرش پناه مانده و از ترسِاست بی آن اما خودِ فاطمه که صاحب

موجبات ازدواج   ،ود آگاهی از شرایط موجودکه با وج  زنانی حضور دارند  ،در داستان

کار هلهله  برای این  و  کنندفراهم میرا    نمایندۀ مردان متحجر است  کهفاطمه با مصطفی  

اند:  قربانی مردانی امثال مصطفی بوده  ،که خودشان پیش از ایندر حالی   کنند می شادی    و

  صارت  ، و أسابیع   عد  ب   ، فتعالت  الزغارید  ا  وه ت    ن  عجاهب   إ  انلت  ، و  اخلاطبات   النسوة   ها أنظار  شعر   ت  ف  ل  »
وارو  ( همان)  «73ملصطفی  زوجة    فطمة   موجود  نگیاین  عدم    موجب،  هاتقابلدر  های 

 آزادی بر اسارت است.  در ترجیح قاطعیت متن

دوگانگی(  د در  متقابل  وارونگی  وجود  می با  مذکور  قرارتوان  های  هم  کنار  دادن  با 

مع  هاتقابل یافتبه  دست  متعددی  وارونگی  سواالتبرخی  هرچند    ؛انی  مورد    هادر 

داستان  اما    ؛ماندپاسخ میبی به چشم میدر  منفی خورد  این موضوع  افکار    که در کنار 

هست    در عمق وجود مصطفی   ، محبتی نیزگرفته در ذهن مصطفی نسبت به فاطمهشکل

وجود دارد و  نیز بت به مصطفی این محبت در فاطمه نس همچنین   کندکه آن را ابراز نمی 

توان  حتی می   .پس از بدبینی مصطفی نسبت به او سعی دارد او را متوجه اشتباهش کند

ها به دلیل تالش اندک پیشوایان از  آنناآگاهی    علت سکوت مردم علیه ظلم را ضعف و

دانست شیخ  در    .جمله  تاریکی  انتخاب  نعلت  عنوان  به  فاطمه  موهای  ماد  توصیف 

به  میآزادگی   گونه که در داستان  باشد. همان  آزادیتواند نشانگر دشواری در دستیابی 

اما در نهایت به تباهی    ،که صاحب موی سیاه استفاطمه با وجود این  ،شودمشاهده می

دشوار بودن  ترس از    ،های باطلرسد. بنابراین علت ترس مردم از قیام علیه اندیشه می

  رکضت  » کند:  های مردم بیان میمه را در توصیف چهرهراه است. داستان این ترس و واه
  أنه السکی    ری  غ    تغیثة  مس  صرخت  ، و  عر  الش    ، مبعثرة  الرأس    حاسرة    ي دالسع  حارة    ة  أزق    )فطمة( ف 

  « 38الوجوه  ب اح  ش    متجمدین    قفون  ی    األطفال  و   النساء  و    الرجال    ها بینما کان  ق  عن  بلغت  هبا و   حلقت  



     نقد ادب معاصر عربي   198

با یکدیگر موجب ایجاد تفاسیر   های تقابلهای میان  پوشانیهم این اساس، بر  ،(139: همان )

 .شودجدیدی می 

 

 گیرینتیجه

های داستان به پیامد ادبی جدید برای تکمیل مفاهیم وشکنی در نقکه شالودهبا وجود این

خوانش  زدن  هم  می  بر  متن  از  وارونگی  یکنواخت  با  دارد  سعی  و    هایتقابلپردازد 

اینموجو باور  اما  سازد،  مطرح  را  جدیدی  خوانش  متن  در  بررسید  از  پس    متن   که 

 . تا حدودی غیر قابل پذیرش استپیچیدگی باقی بماند  شده در ابهام وحاصل  هایتقابل

آن نقدِاز  به  ادبیِ  جا که  را  نقدجدید خواننده  را وسیله و   عنوان عضو فعال در    و متن 

  در پایانِ ها و وارونگی آن  بررسی تقابل شکنی  شالوده  وظیفۀ  کند،ابزار اساسی معرفی می

ای  که مانند شبکه  متنی  ؛مورد بررسی قرار گیرد  باید از درون همان متن  است که   هر نقد

و  درهم استبه  تنیده  مرتبط  بررسی  تا  هم  از  بخش  این  پایان  نهایی  در  برای    نتیجۀ 

 حاصل شود.  مراحل بعد

متن    هایتقابل در  موجود  مختلف  اساسی  اقشار  ه دو گرودر  ها  آن  باعث شدهمیان 

موجب ایجاد معانی جدیدی    هاتقابلهمین    وگیرند  در مقابل یکدیگر قرار  مرد و زن،  

مور در  که  توصیفاتی  است.  این  شده  از  هرکدام  شده  هاتقابلد  بیشتر   ذکر  وضوح 

ایدئولوژی    و  اه تقابلدر نهایت با بررسی  کند.  تری را ایجاد می و معانی کامل   جزئیات

و متن  وارونگی    اصلی  در  میتضاد  و  ها تقابلکاوش  معنای  ها  که  گرفت  نتیجه  توان 

آزادی است که در این    ، تقابل میان اسارت وهاتقابلنهایی ایجاد شده در این سلسله از  

  بررسی این   ۀادام   و  زندموج می  «دمشق احلرائق»داستان به عنوان بخشی از مجموعۀ    دو

از  تواندمی   تقابل جدیدی  طیف  برای  دوباره  باشد  و  معانی  شروعی  با .  تفاسیر 

داستانشالوده از  شکنی  سخن  می  ها تقابلها  تقابلو  رود  فراتر  جزئی  بررسی  در  با  ها 

ه مردم بر حضور اگرچ  :توان رسیدمیمسائل  این  به    ،ترای وسیع در گسترهبطن داستان  

قشر  علت سکوت    کنند.ند و علیه آن اقدامی نمیااما ظلم را پذیرفته  ،جبر آگاهند  ظلم و

عدم وجود قدرت    آن  دلیل  و  است   رضایت آنان به وضعیت موجود  پذیر جامعه آسیب
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این معانی    .ذلت آنان شده  است که موجب اسارت و  مردماآگاهی  ستم یا ن   علیه ظلم و

بررسی   و  شکنی متنبلکه با شالوده  ،پنهان در متن اصلی به صورت واضح آشکار نیست

 گردد.کشف می هاوارونگی آن ها وتقابل

 

 ها نوشتپي

1- Formalism 

2- Structuralism 

3- Post-structuralism 

در فارسی معادلهای متعددددی  Deconstructionبرای اصطالح فرانسوی کرد نشان  باید خاطر -4

وضع شده است مانند سیروس شمیسا در کتاب نقددد ادبددی معددادل سدداختار شددکنی و سدداخت 

( و آقای بابک احمدی 214تا  206: صص1388شالوده شکنی را پیشنهاد می دهد)ر.ک:  شکنی و

-376/ 2، ج1375وضددع کددرده)رک.:  در کتاب ساختار و تاویل متن، اصطالح شالوده شکنی را  

)ر.ک: از آنجایی که اغلب منتقدین فارسی روی اصطالح شالوده شکنی اتفاق نظر دارنددد(.  377

تت مصطلحات و معادل ایجاد نگددردد، ( و برای اینکه تش515:  1393و مقدادی،    80:  1390داد،  

ح در مقاله یاد کردیم. در ادبیات عرب نیز این مصطلح معادلهددای متعدددد صطالما نیز از همین ا

در نقددد سدداختار گرایددی 1980گرفته اولین بار پژوهشگر عراقی آقای  سددامی محمددد در سددال  

» فددی نظریددۀ الروایددۀ«   عبدددالملک مرتددا  در کتدداباصطالح » التفکیک« را بکار برد و آقای  

اصطالح » التقویض« را برای شالوده شکنی پیشنهاد می دهد و همچنین میجان الرویلی و سددعد 

البازغی در کتاب» دلیل الناقددد ابدبددی« نیددز همددین معددادل را بددرای اصددطالح شددالوده شددکنی 

ی معددادل » التشددریحیه« را بددرای آن م( و ناقد سعوی عبداهلل الغذا107:  2002)ر.ک   گزینندبرمی

التفکیددک« بددرای ( و بیشتر ناقدان عرب بددر معددادل »48:  2006پیشنهاد می دهند)ر.ک: الغذامی،  

 شالوده شکنی اجماع نظر دارند.

5- Jacques Derrida (1930-2004) 

6- Phenomenology 

7- Existentialism 

8-  Edmund Husserl(1859-1938) 

9- Martin Heidegger (1899-1976) 

10- Ferdinand de Saussure (1857-1913) 

11- Claude Lévi-Strauss (1908-2009) 
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یکی از تفاوتهای پساساختارگرایی بارت با دریدا در این است که از نظر بددارت خواندددن  -12

)شمیسددا،  محدود به متن است، اما دریدا برای یافتن معنی از متن به خارج مددتن نیددز نظددر دارد

1388 :206). 

الوده شکنی روش نیست و به روش هم تبدیل نخواهد شد. به ویددژه بدده شبه نظر دریدا»   -13

کنند... به ابزاری روش شناسیک نیز تقلیل نمی یابد... ندده معنایی که فن آوران از روش درک می

(. در متن تسامحا بدده ,Abrams  1999:  58/ 422/ 2، ج1375کنش است و نه عملکرد« ) احمدی،  

 ت.سصورت کنش ونقد و رویکرد آمده ا

 
14- Destruction 

15- Deconstruction 

16- Metaphysics of Presence 

17- Supplement 

دوباره فریاد مرد دیوانه بلند شد گویی فریادش صدای گریۀ درخددت لیمددویی اسددت کدده   -18

اندکی بعد قطع خواهد شد. ترسی مبهم در جان سمیحه جای گرفددت، پنداشددت آسددمانِ پددر از 

   سو رؤیاهای مردۀ اوست....های کمستاره
سمیحه با ترسی پنهان از پنجره دور شددد و روی تخددت دراز کشددید... در برابددر لرزشددی   -19

-فشارد و مانع نفددسشدید تسلیم شد، چشمانش را بست و احساس کرد دستی گلویش را می

 شدن فریاد بزند و کمک بطلبددد تددا اینکدده سددنگینیخواست پیش از خفهشود، میکشیدن او می

  رد..ک دردناک از تمام جسمش عبور  

خراش مرد دیوانه بلند شد و به گوش سمیحه رسید. حیددوان وحشددی و فریادهای گوش  -20

هددای سددمیحه بدده زد و خددون را در رگخشمناکی در آن پنهان بود که هر مخلوقی را صدا مددی

 .آوردجوش می

 .بودمردی قد بلند و کامالً برهنه که پوستش با انبوهی از موهای سیاه زبر پوشیده شده  -21

کرد و هرچدده بیشددتر در آن فددرو ین لحظات تبر همچنان تنۀ درخت لیمو را قطع میادر    -22

کند. سددمیحه اش را گم میکم کودکیشد سمیحه احساس کند کمرفت، صدای تبر باعث میمی

توانسددت خندید و از ماه وحشددت داشددت. او نمددیدلیل میدر روزگار قدیم دخترکی بود که بی

 .ای سفید و نورانی است دایره طخود را قانع کند که ماه فق

کدده شددکنی آورد، بدددون ایددنپدر تصمیم گرفت از درخت رهددایی یابددد پددس هیددزم  -23

 .های سمیحه مانع او شود، زیرا درخت لیمو از دوران کودکی دوست سمیحه بودخواهش
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-های باران بددر روی بددرگشود و دانهاش افزوده میآید به زیباییهنگامی که زمستان می  -24

شددود، گددویی رسد و مددنعکس مددینظر میاش روشن بهدرخشد، در این هنگام سبزییمهایش  

 .شودور میچند لحظه بعد شعله

شسددت، خاندده را پخت، لبدداس مددیاو ممکنست همسری شایسته باشد، }چون{ غذا می  -25

 .کرد و با تظاهر به شیدایی و شادابی و گرمی تسلیم همسرش بودتمییز می

، زن باید مطیع مرد باشد، زن خلق شده تا خادم مرد باشددد... بددا یمن مرد هستم و تو زن  -26

  ."زنم باید الل شویوقتی حرف می"شتاب به او سیلی زد و گفت:
هایشان مانند خدداکی اسددت دهند اما چهرهمردان سرهایشان را به نشانۀ موافقت تکان می  -27

میرنددد در خدداک دفددن ه مددیک هایشان خاک است و روزی  ای باران بر آن نباریده، خانهکه قطره

 .شوندمی

بینددد، زیددر مصطفی فاطمه و موهایش را دوست داشت، اما در حین خواب رویددایی مددی  -28

 .ای باران او را خیس کندکه قطرهدود بدون اینباران شدید می

 .ای که هر درختی آرزوی آن را داشت فاطمه مرد، میوه  -29

-زدهای که هر تحت تعقیب وحشت همدرخشد و خیای در آن نمیآب تاریکی که ستاره  -30

 .بردای به آن پناه می

هایش را پدداک خندد و اشکدارد، سپس میپس از چند لحظه فاطمه دست از گریه برمی  -31

-کنددد کدده فاطمدده مطیعاندده مددیبندد و در خیالش تصددور مددیکند. مصطفی چشمانش را میمی

چه که مصددطفی مشددتاق ، هرگز آنه، اما فاطم"میرمدوستت دارم و اگر مرا ترک کنی می"گوید:

  .شنیدنش است را نگفته است 

منذر به سمت کالنتری حرکت کرد و سرش را به دلیل کشتن خواهرش باال گرفت؛ زیرا   -32

 .شوددر منطقۀ سعدی هیچ ننگی جز با خون پاک نمی

 .دهمکنم و هر کاری بخواهی انجام میمن از تو اطاعت می  -33

 .اش پدیدار نشده است که هرگز لبخند بر چهره فاطمه همسر مصطفی است، کسی  -34

 .زن خلق شده تا خادم مرد باشد  -35

 .درخشدای در آن نمیآبی تاریک که ستاره  -36

موهایش نظر زنان خواستگار را به خود جلب کرد و فورا موجب شگفتی آنان شد، پددس   -37

 از چند هفته صدای هلهلۀ بلند شد و فاطمه همسر مصطفی شد. 
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های سعدی دویددد، بددرای کمددک فریدداد زد هنه با موهای آشفته در کوچهر)فاطمه(، سر ب  -38

پریده ایسددتاده که مردان، زنان و کودکان حیران و رنگهرچند که چاقو به گلویش رسید درحالی

 .بودند
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سارة واحلریة يف جمموعة دمشق احلرائق القصصیة القصریة لزکرایاتمر عکس املضادات الثنائیة لإل  

علی ضوء النقد التفکیکي   «موت الشعر األسودوجه القمر و »هي دراسة القصتني القصریتني و )
 منوذجا( 

 
 1صالح الدین عبدی 

 اکرم ذوالفقاری2
 

 امللخص
أواخر الستینات م ن الق رن العش رین.  ه ر النق د التفکیک ي بتش کیك مت افیزای البنیوي    نشأت من  کیکیةفالتنظریة  

لی مستوایت أخری للکالم. الغرض من هذه إاحلضور بید جاك دریدا الذي رفض املرکزیة الصوتیة ولفت الالنتباه 
م  ن القص  ص  «دمش  ق احلرائ  ق»جمموع  ة  ی  ة. إنه قاملراجع  ة الکلی  ة ه  و النظ  ر إا املع  ان اخلفی  ة لل  نص وقیم  ه املیتافیزی

وه ي  تیقصری ال تیقصالالقصریة لزکرای اتمر وهو کاتب سوري للقصص القصریة ف العال العريب. خیتار هذا املقال 
لدراس  ة ه  ذه  جدی  دا   النق  د التفکیک  ي وه  و یتنت  اول اجتاه  ا   »م  وت الش  عر األس  ود«، مس  تخدما  و»وج  ه القم  ر«، 

ص أه  م املض  ادات الثنائی  ة ف ه  ذه القص   ل  ی أنه إس  تخلص یق  ة البح  ث ه  ي الوص  فی التحلیل  ي وا  ر ط  نه إاجملموع  ة. 
 س  تنتا املق  ال بدارس  ة املض  ادات الثنائی  ة م  ن أنه اإلس  ارةو احلری  ة. ا  القص  ریة ه  ي ب  ی األم  لو الی  أس والع  زة و الذل  ة و 

املضطهدة اليت  بطبیعة احلال قد  ةلی رفض معنی األفضل من جانب الطبقإوجود عکس املضادات الثنائیة یربهن 
 .نعدام وجود القدرة علی مواجهتهالی عدم الوعي عندهم أو ا  إفتقارها تکون ا  
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Abstract  
The phenomenon of deconstruction emerged in the late sixties of the 

twentieth century from the point of view of structuralism. Associated with 

breach of the metaphysics of presence, deconstructing criticism was raised 

by Jacques Derrida, within which the verbal/parole aspects of the texts are 

violated. The purpose of this comprehensive outlook is to delve into the 

hidden meanings of the text and its metaphysical dimensions. Dimashq al-

Ḥarāʼiq was written by Zakaria Tamer, a well-known short story writer in 

the Arab world. This article deals with the collection of two short stories, 

"Mot al-Sha'r al-Asvad" and "vajh al-ghamar" by analyzing the text using the 

deconstruction approach. The research method is descriptive-analytic. After 

the text analysis, it emerges that the main contradictions in the stories are 

hope / despair, dignity / inferiority and captivity / freedom. By analyzing 

these contradictions and deconstructing them, it is concluded that the 

existence of contradictory inversion in the stories is due to the disapproval of 

the higher classes by the oppressed lower class, which is attributed to the 

lack of knowledge or the lack of power for confrontation. 

Keywords: Deconstruction, Inversion dual contradictions, Dimashgh al-

Ḥaraegh, Zakaria Tamer, Lack of knowledge. 
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