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 دهيچک
صر خود توجه از معضالت اجتماع ع یگوناگون يهاخود به جنبه يهاتامر در داستانت و یهدا

ضعف مناسبات  ساالر،و خشن مرد یمنطقریغ یخانوادگ يهمچون فضا یمسائل و بر اند دادهنشان 

و کوتاه قالب داستان  در زنان، يبرا ياقتصاد -یامن اجتماعنا يو وجود فضاتجدد  يهاامدیپ ،یانسان

 يو فضا از افکار متأثر ،ن دویا يفکر خاستگاه .اندد نمودهیتاک ین اجتماعیدر جهت انتقاد از قوان

 يهاان دغدغهیب یگدر سبک ورود به داستان و چگون ییهان حال که تفاوتیدر ع و است ییکافکا

 ؛هستندمورد نظر م و موضوعات یمفاه ۀنیز در زمین ییهامشابهت يدارا وجود دارد،شان انی، میاجتماع

 نیبر هم .دیاافزیکه بر رنج مردمان م ندانپروریمار را در سر میب یاصالح نظام ۀرا هر دو دغدغیز

که  یمشابه نسبت به بحران یرشتا نگ شودی، مانع نمسنده نسبت به زنیاساس، تفاوت در نگرش دو نو

 یقین پژوهش با استفاده از مکتب تطبیا.بروز ندهند شان را گرفتار نموده است،ییروا ۀجامع زنِ

 .استشان پرداخته آثار یل محتوا به بررسیبه روش تحل و ییکایمرآ

 ، تامرتیهدا ن،، سنت، زیفقر فرهنگ ،یرنج اجتماع: های کليدیواژه

                                                 
 s.abdi@basu.ac.ir  :پست الکترونیکی نویسندة مسؤول. 1
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 مقدمه

-در حکم گذشته کندیکه در روح افراد رسوخ م آن يهاامدیو پ یمعضالت اجتماع

ت و تامر در یهدا. دهدیالشعاع قرار مک نسل را تحتی ةندیکه حال و آ است يا

 .انداصالح يبه سو یراه ی، در پمطلوب اجتماعشاننا ةچهر میبا ترسخود  يهاداستان

نویسی از وجوه در داستانموجب آن گشته است تا  تامر ت ویهداهاي اجتماعی دغدغه

. استبررسی قابل  ادبیات تطبیقی ةحوزدرشان راز این رو آثا. گردند تشابهی برخوردار

در واقع، . خوردیبه چشم م شانانیم ،سألهورود به م ةویز در شین ییهاچه تفاوتاگر

دو  ییرواط یکه محنیبا ا .یستگر نیکدیمنطبق بر  يهاتوجه به مورد يبه معنا تشابه

نوان موجود مشارک با عدم اعتنا به زن به عدو،  هر ۀدغدغ یسنده متفاوت است ولینو

 باًیتقر یدگاهیبا د، یو فرهنگ ین همه مشکل اجتماعیان ایاز مدو است و هر مرد

گوشزد را به زن  یاحترامیب سرانجامِ ،خواستندیمن دو یا .اند ستهینگرآن به  کسانی

 بر آنندبلکه  ستندیراث مستقل نیمو  یطیانکار اختالفات مح یدر پ نگارندگان، لذا. کنند

 يدفاع از آزاد مانند ؛دخوریهم گره مه ب یکه در سطح انسان شوند یارد موضوعاتو

-نیا .بین دو ادیقهرمانان زن ا يانزواو  یگانگیاز خود بو روشن نمودن اسباب  يفرد

گام در ، تعامل در صورتستند و یخواهان تعامل با جامعه ن ،داستان انچرا زنکه 

 یک داستانیتکن ریتأث انگریبخود  نیا ،شوندیم يمنزویا ند کنیم یخودکش نخست

افتن ی یدر پت است یواقع باتلخ  ياه، مواجهکافکا ینیبدب .است ت و تامریکافکا بر هدا

مجال  ،فرد ییتنهابه گر،  قدرت نظارت و اتیکه اخالق يا در جامعه شیقت خویحق

 .دهدیبروز نم

دو  یفرهنگو  یاجتماع يهان است تا با تمرکز بر دغدغهآبر  ین مقاله سعیدر ا

و به روش رد یانجام گ ییکایامر یقیمکتب تطب ةویبه شن دو یا انیم ياسهیسنده، مقاینو

ن یبه ا ییپاسخگو ن پژوهش، درصددیا .شان پرداخته شودآثار یل محتوا به بررسیتحل

 :ستهاپرسش



 37/ زکریا تامر کوتاه صادق هدایت و یها داستانسنت در پهنۀ  بازتاب مصادیق فقر فرهنگی و سلطۀ 

 

 ه است؟افتین دو چگونه نمود یا يها، در داستانمتقابل جامعه و شخص يرهایتأث -1

وجه -7 ؟اند نمودهم یش را چگونه ترسیمار خویب ۀت و تامر، زن منفعل جامعیهدا -2

 ست؟یدر چ ت در پرداختن به معضالت اجتماعیز تامر و هدایتشابه و تما

 پژوهش ۀنيشيپ

 ۀمقالاز جمله  ؛کرداشاره  موردتوان به چند ینه مین زمیمشابه در ا يهااز مقاله

سه »که  یمیتسل یعل از ،«اساختگر شناسیرویکردِ جامعه با خون قطره سه تحلیل»

 ۀن مقالیهمچن و ه استکردل یتحل یشناسان غربه بر آراء جامعهیرا با تک« قطره خون

ان که یشهرام آزاد از، «جامعه با رابطه به هدایت صادق هايداستان هايشخصیت نگاه»

تحلیل  موردا با جامعه، هتیبرخورد شخص ینظر چگونگت را از یهدا يهارمان

 «تیر آثار هداینقد و تفس» کتاب ،در این مقالهمورد استفاده  منابع ازاما  .است قرارداده

العالم » و ياز امتنان الصماد« ةريالقص ةالقصا تامر و یزکر»و  یاز محمدرضا قربان

که به  مقالۀ حاضر نویسندة اولاز  یو مقاالت دیاز عبدالرزاق ع «تامر ایلزکر يالقصص

 .اندل مقاله داشتهین سهم را در تکمیشتریب ،است ا تامر پرداختهیزکر

 آثار یو بررس  تیصادق هدا

احساس  مولدبودند که  یاتیخواهان ادب ،بعد از مشروطه، روشنفکران یدر ادب پارس

 يهاهین الیترنهانل توجه به یبه دل (1771-1221) تیهدا صادق .باشد دیجد و فکر

ش یتا پ رایز ،است ین نوع ادبیا ةکنند ، شکوفایسینوشبرد صناعت داستانیپ و یزندگ

 ،1772 ،دیام) .ران سابقه نداشته استیدر ا ییات اروپایالهام از ادب با رماناز او نگارش 

، یطلوع) دنکیان میها را بیناگفتن ،طنز گزنده خته بایو آمع یبد یبا خلق سبک يو (11ص

بررسی مورد  ض، خرافات، تعصب و تجدد،یتبع ۀچهار مقول ،نجایدر ا( 22 ص ،1732

 :گیرندیقرار م

 ریتصو را ییزن روستا رنج «که مردش را گم کرد یزن» در ،تیهدا: 0ضيتبع-1

 (121، ص 1732،یقربان) .دیگویم تیجنس سبببه ها حقوق انسان يبرابرنا از و دنکیم
، شالق ياقتصاد -یت اجتماعیحفظ امن يبرا گذشته است که رانِیا زن ۀنامرنج داستان،
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عذاب زنی  (22ص ،همان) .آوردیبه ارمغان نم شیبرا یتیز امنین نیاما ا ،دریپذیممرد را 

-یاگر او را م»: نمود تبعیض است ،دهدپدر ترجیح می ۀکه شالق را به زخم زبان خان

 ت،یهدا) «.اش برگرددهن بود که به خانیاز ا باز بهترکرد،یر میراند، تحقیزد،از خودش م

مردساالر به  اجتماعانت یستم و خ بیانن، ن داستایا (131ص ،1721 ،يمجوز /161ص ،1727

 يوالد امعه راج بدینسان تیهدا .(111ص، 1721 ،یاندکر ینمردا) ت زنانه استیمعصوم

 است یک قربانیو زن در آن، است  شهیاند رشد مانعد که کنیم تصورمتعصب 

 یدر پ و دهدیوح مردم را مورد انتقاد قرار مر يو .(127-117صص،1723 ،انیآزاد.ک.ر)

 در( 13ص ،1772 ،دیام) رسوخ کرده است ،تودهجان است که در  ییهادرد افتن رازی

 .گیردشدت می یتیهویبل به یو م شرفت قصه، اعتقاد به سرنوشتیپبا  «زنده به گور»

 یپوچبه  را انسان که ددار یاجتماععیض تب و ظلمشه در ی، رو اعتراض موجود يرزایب

چنان ..هاجلو آنآمدند،یدنم مینم به ددوستا» :کندیمجلب توجه دچار  يبرا و تظاهر

 ،1711 ت،یهدا) «سوختیها دلشان به حال من مگرفتم که آنیخوش به خودم منا يمایس

 (11 ص

 بها ش، پرسهت شههوت و  جاهل يهاانسان و عصر خودز یآمضیتبع ۀجامعبر  ،تیهدا

 ارزش و -نهامزد راوي  - «رخساره»، «سه قطره خون»در . سوزاندیدل م ه،گزند یشفقت

 امها  (122-131 صهص  ،1722 ،یمیک تسهل .ر) .نهدارد  رانهی مهردان  ههوس  يبرا جز ياجاذبه

 يهها حاصهل تجربهه  نهه   ت،یههدا  یهی روا ۀجامع زشت زن در میترس یا حضور کمرنگ

 آن ت زنِیانگر وضهع یه که ب، يواز جانب  ساالرمرد یخیتار يهايرش داوریپذ و يفرد

از بهه دور   ن زنانِیا. دخیل استز، یآمریتحق يهاز در اثبات ادعایاست، که خود ن دوران

بعهد دسهت   ".وانهه اسهت  ین دیه ا":گفهت ..رخسهاره ». اند زهیغر يارضا یدر پ تنها ،یتعال

ن یه ا»( 21 ص ،1711ت،یاههد ) «.ون رفتنهد ریدند و از در بیاوش را گرفت و هر دو خندیس

عبهارت  ن یا، با يو يماریب ةمشاهدبا  که استبه نامزدش رخساره خطاب « وانه استید

 تمرکز داستان، روي زنی است کهه . گرددیهمراه م اوشیسو با  کندمی شیروح، رهایب

اي به کوتاهی رفتن از اتاق بهه حیها    ، در فاصلهقبولی نگرفت ةاگر عشق کنونی او نمر

بهه   یتهوجه یب یدر پ ، کهزنانن یا یپوچ. شوددیگري می ۀشق سابق، وارد رابطمنزل ع
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قهرمانان کافکها مسهخ    مانند یول ،شده انزوا موجب گر چه است بوجود آمده شانوضع

 .اند نشده

ات یبه ح نو، یتا نگرش بندد یکار مرا به  یشناختیو هست یفلسف لئمسا، تیهدا

ند یگویاست که م ییحق به جانب آنها»( 27 ص ،1732 ان،یکاتوز) .ارائه دهد یانسان

« ها ناخوشیند و بعضیآیا میها خوش بدنیبعض بهشت و دوزخ در خود اشخاص است،

است زان از جامعه یگر يمردت یروا «کخانهیتار» ن رابطه،یدر هم (11ص ،1711 ت،یهدا)

 یطیا در محر یسالبزرگ تیلوؤرا مسیز دان باز گردد؛زه يخبریببه  کوشدیمکه 

ن یانگر ایب ،«بازگشت به زهدان»نماد ( 171ص ش،1732 ،یطلوع). ابدتیمن بر زیآمضیتبع

زد یگریمت یامن بهدن یرس دیبه ام ،ضیتبعو  ستم، پر از دروغ یاست که انسان از زندگ

، یزندگ به بدبینت یشخص( 122 ،ص1721ان ،یکاتوز) .کردن است یستین يآرزو ینوعکه 

-یبرمز  -باور ندارد، به بازگشت به زهدانها در سختی مادر موثر به حضورچون 

 ياهویو در هد کنفرار  یکیاز تار ،خود انکار باد ریپذینماو  .شدیاندیم -یتیلومسئو

ه کنم و نیم یگر نه زندگانیحاال د» .دآوریرو ممرگ  به این رو ازد شومحو  یزندگ

 ت،یهدا)« .گانه دوست من استی .امهمن با مرگ آشنا و مانوس شد ..خواب هستم،

ض است که یتبعدر برابر  میتسلاندیشی قهرمان و مرگانگر یب ،ن داستانیا (26 ،ص1711

-ینمز ین کافکا قهرمان .استکافکا و  هدایتان یم يفکر يهااشتراک یبرخ حاکی از

 از يروز» .شدیم شیانزوا ن موجبیو هم دکنسازش  ،ناسازگار ۀبا جامع توانست

 صص ،همان)« .خواهم شد يمنزودور  يا جایهکده ه دیجامعه فرار خواهم کرد و در 

121-171) 

بهه  و  خشهن  ،یمنطقه ری، غیسنت يهاخانواده مناسباتت، یدر آثار هدا :9خرافات -2

بدبخت ، يعاد یت، مردمیهدا يهاقهرمان( 61ص ، 1721 ،جمعی از ناقدان) ضرر زن است

-دگاهیه د خواهد جهل و خرافهه را از می يو .نادرست يهااوربدر  رمحصو و اندو ناکام

-یمعنها مه   ،ازدواج اکه باست  یزنان ۀبست يایدن میترس ،«خانم یآبج» .دیبزدا عوام يها

 ،تیههدا  (112 ص ،1732 ،یقربهان ) .گردنهد یمحهروم مه   یت اجتماعیفعال از گر نهو  دریگ

 از ،حهاکم  تفکهر  سهبب بهه  بها  یزدختر نها  ،است که در آن یاجتماع یخرافط یشرا منتقد
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را  ین بدبختیا» .کندخودکشی میو  (121ص ،1721 ،یاندرک ینمردا) دمانیمحروم مازدواج 

چاره اسهت  یکدام ب .مال دارد نه جمال دارد و نه کمالکه نه  يک دختری..؟چه بکنم هان

 و اسهت  هخرافه  یقربهان  ،تیهدا يهاداستان زن (11 ص ،1711 ت،یهدا)« رد؟یکه او را بگ

 يهها بهاور  همسو بها  یتوجهین بیا. ندکیبه او حمله م یشهاکمبود پوشاندن يبرا، مرد

عهدم تحقهق   و  کافکها مشهابه اسهت    «ک سهگ یه  يکاوشهها » موضوع باجامعه،  یخراف

 .شودیمباعث مرگ قهرمان  ،هاخواسته

ل یه از زن اسهت و تحل  یخرافه  و سهاالر مهرد  یتلقز بازتاب ین «عروسک پشت پرده»

، ین مسهائل عهام اجتمهاع   یترن و پنهانیتراز مهم یکیبه  ،ت مرد داستانیار و شخصرفت

عروسک، زن مورد  (62،ص1721 ،یاندرک ینمردا) کندیزن و مرد اشاره م ۀرابط یتباه یعنی

نداشت که اخالقشان  یکرد و ترسیده نمیاظهار عقزد،یحرف نم» .است «مهرداد» ۀعالق

ط یمحه  اما داندیرا بد مطلق نم مرد ،تیهدا (127ص ،1727 ت،یهدا) «.دیایبا هم جور در ن

 راه ،یو تهرس از روابهط عهاطف    تنگنها را یه ز ،کندیمحکوم مز ین زن را یپناهیبو  یسنت

ه، تعصب و خراف از انتقادبا  يو( 116ص ،1721 ،ینیرعابدیم) .گشایدرا میزن  یشیاندمرگ

-یبهروز مه   ،طیمح آن يرایز مردم پذا خود را يزاریبو مستبد  ۀجامع یدرون یدگیپوس

 (17ص ،همان) .دده

 يمای، در سه يهمسهر چند یحو رو یاجتماع فرهنگی، مشکالت «طلب آمرزش»در 

 ،ن داسهتان یه در ا. دکشه یموزادان زن دوم را نک مورد، یجز که ابد ییم بروز میعق یزن

ه، در باور عامه که شود یمحکوم م ،از گناه یپاک با هدفارت یز از قبیل یخراف يهاباور

ط یشهرا  هها و در عقهده ، ریشه و نهان زیآمجنون لیم ،جانیا در. استت یجنا انجاممجوز 

 ،انسهان پهاک   جهه، یظهاهر شهده و در نت   از،یه هنگام نکه  دارد انسان ياقتصاد و یاجتماع

را عامهل   یفقهر فرهنگه   و کمبود ت،یهدا (37ص ،1732 ی،قربان)  .زندیت میدست به جنا

، 1721 ،جمعهی از ناقهدان  ) .کنهد یدانسته و جامعه را مهتهم مه   یاخالق يهايجارناهن یاصل

 (63ص، 1711 ،تیهدا) «.!مرا ببخشغلط کردم،..!ن جونم، بدادم برسیا امام حسی» (61ص

تر از اختالف فاحش، است که اختالف سطح فکر یطیمحت، بازتاب یهدا آثار

آور أسی يهاجنبهش ینمابا  اورف ژ ۀشیاند (72ص ،1711،يعتمداریشر) .است یطبقات



 33/ زکریا تامر کوتاه صادق هدایت و یها داستانسنت در پهنۀ  بازتاب مصادیق فقر فرهنگی و سلطۀ 

 

-یب پوچ و جهاندر  شقهرمانان .ردیگیرا به تمسخر م یتلخ آدم يهاجبر ،یزندگ

 .ندیزیمو دلهره د یاز ترد پُر ،شفقت

 است ییهاانسان حول -آنبر  غالب اهیطنز س با-«گجسته دژ» ۀیمادرون: 4تعصب-7

عد از بُ و (61،ص 1732،جورکش) نندکیمهاي موهوم تأللؤ آرزو را تباهِ یزندگکه 

« دیخورش» .انجامدیم یستین بهکه  کندترسیم میرا  يریپذنا يریآز س ،یاجتماع

دست طال ر یبه اکس «خشتون»همسرش تا  سازدیم مرگ میرا تسل «روشنک» دخترش

با لحن ..خشتونوارد شد،را در بغل گرفته بود  يادهیچید پیز سفید که چیخورش»:ابدی

( 111 ،ص1711ت، یهدا)« "بده به من.يآوریدانستم که او را میم": گفت يانهآمرا

ن باور است که یت بر ایهدا ییاست؛ گو یموروث یسوءظن و تعصب يراو، «چنگال»

 یدرون ،سرکوب زن را در خاطرتنها  ،شانتوهمات فکر بیمار ۀبه واسط، تعصبممردان 

ل یخواهرش را به دل د از پدر،یبه تقل« دد احمیس» وهمسرش  ،«د جعفریس». اند نموده

صغرا زنش را  ،مست وارد خانه شد و صبح..کشبی» .ندرسایبه قتل م یدلجنون بد

 «.اوردید جعفر نین شک به سیچکس کمتریه یدا کردند ولیخفه شده در اتاق او پ

-از و يامیدنا موجب ش،یجان خوبر دفاع از  زن مطلق یناتوان (111ص، 1711، همان)

 .از کافکا متأثر ینیجهان ب ینوع ،شودیم يو یگانگیبودخ

سر  است امااز آموزش  يعار يل فضا، حاصییروستا عمال زنگر اا: 5تجدد-1

 افته،یدست تقریبی  یتعادل احساسبه  که يشهر زن يهاي نسنجیده از سوزدن رفتار

تنها نقاب  کهاست  یکسانفرجام ناان سرنوشت یبناشی از ضعف ساختار اجتماعی و 

ن یرا در ایز ،کندیته را محکوم میتظاهر به مدرن ،تیهدا. ر بر چهره دارندییتغ

هنوز  خوش بگذرانند،« آزاد» يدر فضا یمدتچه که اگر از آن کسانی است يحال،آزاد

-میرقم  شانيخوش را برانا یفرجام که نداشیمار خویب فکر يهادیو نبا دیبا ریدرگ

 .زند

ست او یتیهو یبر ب دیمستقل، تأک که نداشتن نام-«خانم حسن»،«رجدن ژوان ک»در 

و حسن  مراوده داردز یگر مردان نیاما با د است« حسن» نامزد و يامروز ياشهیپهنر -

ت، با یکند و در نهایر میتحق ،روابط است در یاصولمعتقد به  مآبی،تجددرغم یرا که عل
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من ..مقدمه خانم را به رقص دعوت کرد ونبد ..دن ژوان».گرددیهمراه م« دن ژوان»

مبارکش  يرفت و ظاهراً به رویشرربار حسن بودم که دندان قروچه م يملتفت نگاهها

 (21 ،ص1727ت، یهدا) «.آوردینم

 شاست که مردان يام بر سرنوشت زنان جامعهیمستقریغ یسوگ ،«گرداب»در مقابل، 

اعتماد یکنند و سپس بینان میران اطمگیبه د ،یت اخالقیرفظ یبته و یمدرن در لواي

 .يکه سه سال نبودبا فالکت تو ساختم،» .شودیتباه م ،زن ةندی، آانیم نیشوند و در ایم

ام بچه ییگویم ،يریبگ يابهانه یتوانینم ن مزد دستم،یاحاال هم  ات را نگه داشتمخانه

 (71-71 صص ،1711 ت،یهدا)  «.شکل بهرام است

-نا ةثمر به عنوان زن دوروییانت و یخهم از و  يشق و فداکارع از هم هدایت

-می زنان منفی يهاواکنش سازنهیزم يهایعدالت یب به .گویدمیسخن منسجم جامعه 

تفاوت  انگریب این موضوع که تحمل کنند يشتریرنج ب گذاردینم ،مرگ دیبا نو و تازد

در  اما کافکاست یمتصور ن يدیامنور در زندان دنیا  تیهدا رایز .استکافکا  وت یهدا

 .امید دارد يدیجد يروینبه  ،ز تمام استیشود همه چیکه احساس م یهمان لحظات
 (221 ،ص1113 کافکا،)

 آثار یبررس و  0ا تامریزکر

 يو (2117حههافظ ،). اسههتجههدیت و اصههالت   واجههد( 1171)داستانسههرایی تههامر 

ژه نسهبت بهه   یه و ینشه یب بها  ؛سهت ا ین مهدفون انسهان  یتلهخ و قهوان   یمعهان  گرفیتوص

ت یههاز آن و محکههوم کههردن مظههاهر اسههتبداد و محروم  یچیبههه دنبههال سههرپ، تیههواقع

 تههرس از خشههونت بههر یمبتنهه راههها تیشخصهه ۀرابطههو  (1 ص ،1127خوسههت ،) اسههت

زیبهایی   رمهز  و گهاه نیهز  ظلهم   یقربهان  یها  ران وشههوت  ،وارمبالغهه  یها را  زن و داندیم

مهورد توجهه   ، سهه مؤلفهه   یاجتمهاع  يهها رنهج  یررسه ب يبهرا . دکنه یم مه یترس و عشق

 .آیدیکه در ادامه م قرار گرفته است

یک  ان معضالتیتامر از م :1جامعه یارتجاع یهاها و سنتمبارزه با ارزش -1

 ،ارفق يهاعقده ،ی، نظام طبقات«زن» ةدربار یر سنتیدست و پاگ يهاباور بهاجتماع بیمار، 

 .پردازدیمزن در جامعه  حضور ینف ۀجینت درساز ندهیآ اجتماع در پرورش نسل یناکام
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کند می یمخفش مالآ مخالف با يهاارزشرا پشت  گسیختههمفردِ از، تامر ییروا ۀامعج

 ترسیمدر  تامر. شودمیو گاه خودکشی  گراپسوا ۀاز جامع يو يانزوا موجب که

 تفاهم و عشق ،لوص نیتخاز  یخال سنتیِ به ازدواج زده،عوام ۀزندگی خانوادگی جامع

به  یخشونت مرد را بر زن يو .اساس نگاه ابزاري به زن است که برکند اشاره می

، فن القصه ،عبدي) .استهاي اجتماعی کشد که در معرض انواع نادیده گرفتنتصویر می

 يمردم زار مقابلاز ترس قضاوت،  سرش،روز فوت هم، «السجن»در « ایلم» (1ص

. دارد ت بر لبیرضا لبخندآزادي از زندان همسر،  به دلیل ،شبانهت خلودر  اما کند یم

 ْتا سادَمّت عن البکاء لَفَغیر أنها کَ..ه لمیاو لقد ولولت زوجتُ» :(13ص ،1111 الصمادي،)
عائشه « العائله»در  (11ص ،الرعد تامر،) «عریض سریرٍ یعل حيدةًوَعت جَاللیل و اضطَ ظلمةُ

-یباز م باالرا با وجود سن  طراوت گذشته کند ومیدفن  راهمسرش  ،یناراحتبدون 

-پر نمودتامر  يهادر داستان زن یشکنمانیپ (212-211 صص ،دمشق الحرائقتامر، ) .ابدی

 ةزیو انگ یت اجتماعیموقعگر چه  ؛تیهدا« دن ژوان کرجِ»در  گونه کههماندارد  یرنگ

 .ستینکسان یسنده، یدو نو ییروا ۀدر جامع زنان

نقش جامعه را در ، هایروسپ دفاع ازبدون  ،ان مصائب جامعهیب دردر ادامه و  مرتا

خوب بودن را به  مجالحتی د که یگویم يااز جامعه يو رد؛یگیده نمیدناشان یتباه

 ۀکالت. ارندعشق د از یجسمانتجسم  دچاران دو یفتگیشخود و مردانش به دهدنمیزن 

در  امر .کندیرها نماو را  فساد جامعه اما ،کندیازدواج متوبه پس از  «اخبار یال میرح»

ن یاز اکند و یمز رد یآن را ن یمنف يهاامدیگر را قبول ندارد و پسلطه ۀجامع ن حال،یع

اش ییهااز تن تا با او است یزن يایدر رؤ ،مردگر، قهرمان ید ياست که در جا رو

از  کناربرو او را  کند یماحساس  ،یشدن کالم رد و بدلبدون  را ن زنیا حرف بزند،

که  از طال یزن (67ص ،استدعاء التراث، يعبد) خواهد یمآن  یمنف يهاامدیظلم جامعه و پ

ل الجواد یصه تامر،) «و سيحبها بضراوةٍ من ذهبٍ سيصنع امرأةً» :دساخته باش شخود

قهرمانان . دز جلوه داریت نیهدا« عروسک پشت پرده»در  ،اراده یبزن ( 12ص ،ضیباأل

 أن يظلّ العرق والنساء والخبز يجبُ ثمنُ» :نندیبیرا در زن م یزندگ یمعن ،تامر مفلوک
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، دمشق الحرائق تامر،) «للحياة  ممتعاً یالدوام رخيصاً ألن هذه االشياء وحدها تعطي معن یعل

 د،یع) شوم گردن نهاده ی، به سرنوشتییجوو چاره ییواال ۀشیاند فارغ از و (61 ص

 .یأس فردا سرگردانندروز و یدر غم دو  (21ص ،1121

 ناگاه رود یمابان راه یاحمد، در خ در دست دست یلیل« النابالم النابالم»داستان در 

 ،الرعد، تامر)« حد و يخبرک أهلکأ لئاليراک ييد اترکي» :زند یمرا پس  او احمد دست

نظر  مد يآزاد. ردیگمیدستش را محکم ها به ارزش ییاعتنایب با یلیلاما  (11ص

 .دارندفرد  يآزاده یعلرا گر سرکوب حکمها ارزش در نتیجه، است مطلقتامر، قهرمانان 

حضور مراقب را در  ،ز مانند قهرمانان کافکاینان نیاکه  کرد ریتفستوان یم چنین نیز اما

 .کنندیم حسش یخو ينزواا

ن مسأله را بر یا تامر که تاس «عار ۀلک»ناموسی  ۀقضی، یمسائل اجتماعگر یداز 

. ندیبمین مسأله را یکه جامعه با چشم کور ا معتقد استق داده و یبرائت زن تطب

نند یبمی يروسر یبعائشه دختر عبداهلل را « الخراف»در  يسعد ۀکه مردان منطقیهنگام

-یممردان  یرگیچ به گریزنان د ییاعتنایب موجب و هاسنته ین عمل را خروج علیا

دفاع از خواهرش که شان پسر سوگوار ،عبداهلل ةشود خانوادمیسرانجام باعث که  ددانن

ذا إ»: کندمین سؤال را طرح یا ،ستینها سرکش بر سنتکه ن یبا اعبداهلل و  شوندکرده 

ن پرسش، یا( 112ص ،دمشق الحرائق تامر،).«؟فاضلةً شريفةً ، فهل تصيرُمالءةً عاهرةٌارتدت 

ن یمرگ آفري هاارزش ۀیدر سا ،انسانمرگ یا  گسیختگیهماز بهکه  است يهشدار

عناد م و یتسل و ن رد و قبولیب یخود و سرگشتگمتعصب با  ۀتناقض جامع و انجامدمی

که برادرش او را در حال صحبت است  یدختر خردسال، نوال« الحفره»در . یابدینمود م

-یماو را  (112ص ،همان) «یأن یمح یجبُ العارُ»که  هین توجیبا ا وند یبمی يرمردیبا پ

 يو. کند یدرونکند تا تجسم سرکوب را میمبالغه  ،ن رفتاریا میترسدر  تامر .کشد

تغییر توان یاست که نم معتقددهد و ینطور که هست ارائه مدرد را آکافکا  برخالف

 (61ص ،1763زکل،) .گذر زمان، تعیین کننده است ورا آموزش داد امور انزوایی 
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 ةندینما)س یاند از پلعبارتتامر  يهاداستان انمستبد:  7انمستبد ۀلطس -2

ن که قداست ید یسپس افراد مدع .ال مایشاءعنصر شر و فعّ به عنوان (حکومت مستبد

 عامل سوم،. استن قهرما يفناانزوا و  موجب ناکامی، شاناعمالزدایند و یم ن راید

شود، یخارج خانه اعمال م در که ضد او یسرکوب ۀجیو در نت یبا فرافکنکه  استپدر 

ل زن بودنش یه زن به دلیها علییگون زوریا کند؛یاعمال م سرکوب را درون منزل

 .ف استمضاع

، تامر، زن یمیترس متحجر ۀدر جامع .نادان است یعام فرد، ن عنصر سلطهیچهارم

خارج از  یعملکرده، لیداشتن است؛ زن تحصدوست و یزندگ از حقمحروم 

در چارچوب ز ین یاُمزن حضور  تنها ومرگ است  و الیق انجام داده هخرافچارچوب 

استدعاءالتراث  ،يعبد) .ع شوهر باشدید مطیکه بایحالاست در یو اجتماع یروابط انسان

به دوست داشتن  دینبا زن، مرداز نظر  «يالسعد ةحار»در (2ص ،2111فی ادب زکریا تامر، 

خود به مرد  ۀعرض ۀنی، تنها در زممعترض باشد يچیزبه  سبتشد و نیندیا نداشتن بی

دمشق  تامر،)« ه اليهنأنظارَ أن يلفتنَ ، وحاولنَالحارةِ فتياتِ ينت بعضُو تزَ»: حق دارد

 :شودکند کشته میافتخار می او به قتل که يگناه به دست برادربی پس ( 163ص الحرائق،

در  یی، خود را کاالزن (173ص ،ربیع فی الرماد تامر،) «هأختَ حَبَذَه أنَ الرأسِ مرفوعَ وأعلنَ »

در . است یینماخود، زنتنها راه ابراز وجود  ،ماریب ۀرا در جامعیز ،ددانیدست مرد م

 ،خوست) .است یافتادگعقب و یطبقات نظام ۀجینت، زن به ظلم «موت الشعر االسود»

 تکلمُأ عندما» :با همسر خشنش نداشته استازدواج  به لیفاطمه، تما( 11-11صص ،1127

قهرمانان کافکا پشت دَرِ  مانند ،انن زنیا( 172ص ،دمشق الحرائق تامر،)« یأن تخرس یجبُ

 .شوندیکشته ما ی اندبیتحت تعق، گناهیب ؛اند مانده یخفقان اجتماع وسرنوشت 

ال شده خشونت مرد و سرکوب اعم ،یعام ۀدر جامع یط زندگیشرا با تجسم تامر

در . کندیمم یترس را اخالصو عشق  از یخال یاز ازدواج سنت ییهانمونهعلیه زن و 

ازدواج را قبول ندارد و با  ،ماجد یول شودمیماجد  م خواستیتسل ،عطاف ،«فیالص»

 (112ص ،ضیل الجواداالبیصه تامر،) .دش کندیپل ۀم خواستیخواهد او را تسلیم ییگوزور



  90 ، زمستان 4، سال 4ادب عربی، شمارة  / 70

 

ها نشان ن مثالیا. کندنمییزش را در راه عشق داده است فکر به زنی که همه چ يو

 يبرا رغم کوششیعل ،یخوشبخت يایجومرد موجب شده تا ، یفتگیشخوددهد که یم

 .رسدن، به آن عشق ل بهین

گار یسمقابل او  ترسدیم .مواجه است پدر سرکوب باوسف ی« لیالل ثلج آخر»در 

ده کر ر ازدواجیفق يکشتن خواهرش که با پسر بهوسف ی اجباربا ها ن فشاریاو بکشد 

تکرار  را در مورد پدراو کشد و سخن را ب اوخواهد نمی وسفیاما . ابدیمیادامه  ،است

در  (21ص ،الرماد یع فیرب تامر،) «نا کثیراًعذّبَ..هن أسامحَلَ أبي یلَعَ ومِلال کلُ» کندمی
 ه یحبُانَ» :کندیم اشیسالخدارد،  را دوست یکس اوند ره اگر بدایپدر سم «يالبدو»

پدر  (211ص ،دمشق الحرائق تامر،) «ما برجلٍ لها عالقةً أنَ مَلِها لو عَسيذبحُ ولکنَه سميرةَ

 .دارد یاساسنقش  ،فرد یختگیگسهمازتامر در هاي داستانمتحجر و متعصب 

داستان ر و د« قاسم و صیاح»هاي در دو فرد به نامگر، ت نادان سرکوبیشخص

شان پوشش مورد نظر ،روشنفکر غسانخواهر  که چونشود یم یمتجل «السوداء ةيالرا»

 ه أيضاًأختُ» . دهندو جواب فکر را با مشت می دانندیرا ندارد برادرش را واجد قتل م
 همان،) «ةًکريه رائحةً دائماً ها تشمُکأنَ األنفِ مشي مرفوعةَو تَ المالءةَ ه، التلبسُمثلِ أکابرَ نْمِ

در  تحیرو  یخأل عاطف نسان روشنفکر،ا يتراژد انیب ،تامر و کافکا يهاداستان (127ص

 .انجامدیم یو پوچانزوا  به، اًتینها که است هاتیمحدود برابر

 تاآورد یبه طنز تلخ رو م ،دارانسرمایه از آنِ ۀکامخود انتقاد از اجتماعدر  تامر

رمز ) سلطه يروین .م کندیترس ،نیستجرأت مخالفت  را که در آن ياجامعهسرنوشت 

مردگان را  یو حت شودیظاهر م ناگاه ،دیآیوجود مه ب يکه احساس آزاد یزمان (ظلم

 و ،او یاست نه حام شخص در مقابل، قانون. کشدبراي محاکمه از قبر بیرون می

 ۀغلب ،تیانند هداکه مشود یدیده م زیر متن درتامر  سخن ۀیمانبُ .م، محکوم استمظلو

ی کَ هذا العالمِ إلی بریئاً؟ جئتَ مادمتَ لدتَلماذا وُ» :1داندیم یحتم ،ریخ شر را بر

-یب ،ن قهرمانانیا (71 ص ،تامر، ربیع فی الرماد) «مجرمٌ فأنتَ دون احتجاجٍ ستهلكُو  تهلكَ

دست  ط را ازیتوان شناخت خود و مح، ند و مانند قهرمانان کافکاابیتحت تعق ،خبر
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 ،1763زکل ،) .ندیزیرحم میب پوچ و یجهاندر د و ندارو تردید دلهره پُر یستیداده و ز

به  ،تیشخصتامر،  يهاداستان یفن در ساختار .ا آمدن استیبه دن ،شانتنها گناه (61ص

چه گاه گرا ود دار یجمع ياجلوه ،هاي سلطهبرابر نیرو مصائب مردم در ةنمایندعنوان 

 ،(زنان ژهیبو) انقهرمانن یا. ل استیت دخیواقع ،نش آنیاما در آفر تاس معقولنا

، یعیاعم از مرگ طب، مُردنا، یدنن یادر . نداتسلیم شرایط و تیهویخورده و بشکست

 ،يعبد) شودیده مید ،به عنوان نماد فقر یو گرسنگ يدیامنا زینو اعدام و  یخودکش

 و قدرت تعاملت یهو ،زم حاکمینیماش ۀیل روحیدلبه قهرمان،  و (ةياالدبانعکاس المذاهب 

 پس ،شودیمو مسخ سوق داده  یگانگیبخودبه از و دهدیمرا از دست با جهان خارج 

 قٍیطر ه بدءُإنَ..یفنیخیالموت ال» :استبه نام مرگ د یجد ياآغاز تجربه ،نهین گزیبهتر

 «و مجهولٍ اًجدّ رٍیکب عالمٍ یال

 یکه به فقر فرهنگ یطبقات ۀفاصل غم نان و: 9 یاتطبق ادیز ۀفشار و فاصل -7

به تأمین زندگی،  يکه گاه برا است تامر قهرمان يپیش رو مصائباز ده است یانجام

مال و  یدر پ یانسان زن تباه شده را وکند یه میرا توج رفتاراین  تامر .آوردیرو م فحشا

. استبر ضد او  يصادو اقت یطبقات ۀفاصل که داندیم يادر جامعه یرفع گرسنگ

را « مهیأم»به نام  يدختر ،یگرسنگ« ةالزرقاء الخشن ةياألغن» در (21ص ،1111، يمادالصّ)

 الوجهِ شاحبةَ فتاةً بتا بلؤمٍذَعَ ، يداه شرستانِشريراً کان طفالً الجوعُ» :کندیم منحرف
زن براي  (17ص ،بیضصهیل الجواد اال تامر،) «و جميلةً حزينةً کانتْ أميمةُ..ها أميمةُ،اسمُ

 .ان استینماوضوح در آثار تامر به  معضل،ن یا. رودیمشروع مرفع گرسنگی، به راه نا

 و ینادان یقربان يو. استنمایان  تامر يهاداستان مادرِدر نقش  ،یفقر فرهنگتجلی 

 يمادر ان مهریدر ب یحتو  استفقر  و دفرزن یمرد مستبد، سرکش ،کهنه يهاسنت

مادر انجامد؛ یم فرزند یدرون یعکس دارد و به فروپاش ۀجینت تشارشادا. عاجز است

-یا ثروتمند برمیآ پرسدیاز او مرود یم که پسرش به سفریهنگام «البحر یل الیرح» در

ما نِإ..في عينيها، الدموعُ ترقرقْتَ ، فلمْسأسافرُ:ألمي قلتُ االيامِ نَمِ في يومٍ» ؟ا نهیگردد 
 يندار دردِ در اثر، مادر (261،صدمشق الحرائقتامر،) «؟غنياً هل سترجعُ:تورٍبف متسائلةً قالتْ
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غم  جانیدر ا شد؛یاندیشود بلکه به ثروتمند برگشتن او مین نمیغمگ فرزند ياز دور

 ( 1 -7 ، ص2111، المراة يصد ،يعبد) .را محو کرده است يمادرمهر  ،نان

ن تفاوت که زن یا است با تیهدا« هن کالیزر»مشابه  «زهيعز» ،«ةديوح ةمرأإ»در 

 -کرده شترک که -دهد تا به شوهرش یانجام م را یفشاننوع جان هر ،ن داستانیا ةساد

 یقربانبه دلیل نادانی ناشی از فقر فرهنگی و طبقاتی، گرفتار خرافات و  یبرسد ول

  (711-717 ،صصتامر،دمشق الحرائق) .شودیم رمالک ی ةاستفادسوء

 ،ثروتمندش را دوست دارد ۀخانره دختر صاحبیسم، ریفق وسفِی، «يالبدو»در 

و  استاز ثروتمندان انتقام گرفتن  ،وسفیهدف  یبا او فرار کند ول واهدخیمز یدختر ن

در حسرت ازدواج با او است  گویدیم وسفی، ییاوائل آشنادر . دشومی یقربانره یمس

ک زواجِ ییوافقوا عل ن غنی و لنْاالّ مِ جوکیزوّ لنْ» :شودیمانع م یطبقات ۀفاصل یول

 (212 همان، ص) «ن فقیرٍمِ

 يفاسد ۀجامع ةها را ثمربلکه آن کندیدفاع نم زنانن یااز  ،تیهدا خالفتامر بر

 آنن جامعه در یریز يهافقط توده و زنندیرا دور م نیداند که قدرتمندانش، قوانیم

ت مرد یانانخواهد یم يوبرد که  یپ توانیر متام يهااز خالل داستان. شوندیگرفتار م

 ،1111 ،يمادالصّ) .رسوا سازد ،کوبدیسر زن م ش را بریو جنس یعاطف يهایرا که ناکام

 شاننهیجامعه و ک يبه طبقات باال دنیرسدر شان يابد یناتوانو  عوام يهاعقده( 111ص

 ،خوست). بوده است« و الماء النار» از مسائل مورد توجه تامر در نگارش، از ثروتمندان

 غريبٌ سيأتي مرضٌ» :کندیم ییگشان عقدهیچنبا نامزدش  در گفتگوفواز  (11ص ،1127
و  الفقراءُ فيقبلُ هم خاليةًبيوتَ ويترکونَ دفنون في القبورِويَ ..األغنياءِ یوسِ يصيبَ لنْ

 یِزندگ ییرو ۀیال تامر (211،صدمشق الحرائقتامر، )«.الفقراءِ ن هؤالءِمِ و نحنُفيها، يسکنونَ

 ،انحراف سببم گترِبه معضالت بزر وسازد یان میعررا  زند و تناقضاتیآرام را کنار م

 .دهدیتوجه نشان م
 ك نگاهیدر  ت و تامریهدا مد نظرن يوجوه تشابه و تفاوت در مضام

 تفاوت تشابه
ن به ل اقدام زنایتامر، غم نان، عمده دل يهادر داستان.1 يبراژه یبو يو اقتصاد یت اجتماعینبود امنتوجه به .1
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 .ماریب ینظام طبقاتو  ین غلط اجتماعینقوا زنان،

 .تیان واقعیب يبرا طنز تلخسود بردن از .2

محتوم حاکم بر سرنوشت  يرویاعتقاد به وجود ن.7

 .هاتیشخص

 .و متجدد جامعه یسنتطبقه توجه به معضالت .7

 یو طبقات ی، روانی، اجتماعيفرد يها نهیبه زم. توجه1

 زن شکن توسطهنجار يهاعملکرد بروز در

 .به زن و رد آن يبه نام نگاه ابزار یمعضل هتوجه ب.1

 .غلط يهاو سنت خرافهو  یاعتراض به نابسامان.6

، از ترس و عدم تیتامر و هدا يهامَردان داستان.3

 .اندرنجدر با زن  یاعتماد به نفس در روابط عاطف

، يان فقر اقتصادین دو، میا ییروا ۀدر جامع.2

، یفساد اخالق ، مرگ ويرمایش بیزاو اف یفرهنگ

 .وجود دارد يدارمعنا ۀرابط

 .ییآوردن به افکار کافکا روو  یشیاندمرگ.1

 یگانگیبخود از یابیشهیدو خواهان ر هر-11

که خود نه تنها موفق نشدند  یبودند ول قهرمانانشان

 .ن معضل گشتندیر ایز اسین

ت، یهدا يهااعمال خالف اخالق است اما در داستان

ز یو ن یجانیو ه یدن به بلوغ اجتماعیعالوه بر آن، نرس

 .ندان امر موثریدر ا یمآبتجدد

-ها به تمسخر سنتیامر در واکنش نسبت به  نابسامانت.2

د به یزد و با مقاومت در مقابل آن، امیخیبر م یخراف يها

د مرگ به یت با نویهدا یرد ولدر هم شکستن سنت دا

و  ، خرافهضیتبع ها را ازقهرمانانش و مقاومت نکردن، آن

 .رهاندیمتعصب 

 ییرها يبرا یافتن راهیتامر، مترصد  يهاداستانزنان .7

، تیآثار هدا پناهبی اند اما زنانشده نیییش تعیود از پیاز ق

 .خود هستنداجتماعی ط نامطلوب یشرا ۀادام يرایپذ

 ياز سو ل فرهنگشی، به دلتامر يایدن کردهلیتحص زن.1

ت، در یهدا يمروزا شود اما زنیتحمل نمجامعه  و مرد

اعمال  يخطر برایب یرا راهدام تجدد گرفتار است و آن

 .است متوجه اواقبال مردان  پسد، نیبیخالف اخالق م

-یه نگاه مین قضیبه ا یستیونیسپرسدگاه اکیتامر با د-1

 یرا مورد بررسآن یستیکرد سوررئالیت با رویاکند و هد

 .دهدیقرار م

 ج پژوهشینتا
-تجددسنت و  ۀمقلدان چشم بست ياز سوبر اجتماع  یتحمیل يهافالکت رب ت و تامریهدا-1

 هرگونه نبوداز قبیل انجامد یم يمعنو ،يکه به فقر ماد یبه معضالت و گذارندیمآبان دست م

 .دارندتوجه ..و ینظام طبقات ،ین غلط اجتماعیقوان زنان، يبرا ژهیبو، تیامن

 و ددار یکمحضور  اجتماعدر  است؛فرودست  ۀطبق یجنس لذتابزار  ،این دودر آثار زن -2

 .شود یله م برابرنان یقوان ةدر چنبر

 .جامعه يها«هست»به  یند؛ اعتراضاغلط يهاو سنت هخرافبه  معترض ،تیاهد تامر و-7

مقاومت در و  خرافهتامر با تمسخر  .درهنمون کر« دیبا»به سمت  را «هست» توانیم معتقدند

 رنج را از قهرمانانش د مرگ،یت با نویهدا یهم شکند ولها را درسنتخواهد یمقابل آن م

 .رهاندیم

ههاي  آمهوزه  ةسهیطر  ۀدر نتیجه  هها آن؛ دارد ياریبس اتاشتراکسنده یدو نو ، نزدت مردانیماه-1

 .هستند یترس و عدم اعتماد به نفس در روابط عاطف دچار، شناخت زن استکه مانع سنتی 
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-یمه  یخودکشه  جامعه، يهاسنتبا  ییارویرواز توان نا(زنانژه یبو)تیقهرمانان تامر و هدا-1

 .شوندیم يمنزواز جامعه و  آورده يتناقض رو به یاکنند 

توسل بهه   است کهافکار نو  رابرمقاوم در ب فضایی ،زنان يت برایهداتامر و  یمیاجتماع ترس-6

 و ان فقهر یه معنادار م يارابطه، دو نیادر آثار . ده استیپسند ين امرآدر  یسنت ۀیپایب يهاباور

 .وجود دارد یفساد اخالقو  ، مرگيماریب

ت یاسهت امها ههدا    قوي بهر ضهعیف   ۀو از بُعد غلب سلسله مراتب مشمول ،تامر آثارظلم در -3

 .داندمیان یگوزور جب جوالنمو را صف شخیت ضعیریمد

-بیه تحت تعق گناه،یب و یخفقان اجتماعسرگردان از  ،مانند قهرمانان کافکا این دوقهرمانان -2

رون یب يایدنقدرت تعامل با  و چون کنندیم ش حسیخو يدر انزوارا مراقب دائم حضور . ندا

 دلههره،  از ییرها يبرا یتالشکه شوند یت و مسخ میر هوییتغ ،یگانگیبخودر ازدچا ،ندارندرا 

 .است یحیرانو  یپوچ

هراس، انهزوا و پهوچی    ۀهاي این دو نویسنده، داراي صبغترسیم فضاي کافکایی در داستان -1

حل نیستند بلکه درد را همانطور که هست نمهایش داده و  است اما به مانند کافکا ادباي ارائه راه

 .انندد یمتغییر و انکارش را منو  به گذر زمان 

سرانجام اینکه تامر و هدایت بها ترسهیم فضهایی تاریهک ، نیمهۀ خهالی لیهوان را برجسهته         -11

جامعهه اي   توانستند یماین دو نویسنده با آموزش تفکر منطقی از طریق داستانهایشان  ،اند نموده

 .شد سازنده با تواند یمنو بسازند و سیاه دیدن و نالیدن هنر نیست بلکه انتقاد همراه راه حل 

 هانوشتپی
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 -
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 .1762، تهران،انتشارات نگاه ،يفرامرز یمحمد تق ۀترجم ،معاصرهنر  ۀفلسف هربرت،، دیر

 .1763 کتابسرا، تهران، ،1اعلم، چاپ نیالد جاللامیر  ترجمۀ اندیشه و هنر کافکا، والتر،، زُکل

 .1721،یشاد اسالماداره کل فرهنگ و ار ،وهومات در استان خراسانخرافات و م ده،یحم، يدیسع

 .1736 تهران، ،انتشارات نگاه ،11چاپ ،2ج  ،یادب یمکتبها رضا،، ینیدحسیس

 .1711 تهران، ،روزیانتشارات پ ،آثارش یت و روانکاویق هداصاد ،میمحمدابراه، يعتمداریشر

 .1726 ، آمون، تهران،11، چاپ(ع) یعل، علی، شریعتی

 بیروت، النشر، للدراسات و ةالعربي ةالمؤسس ،1ط ،ةالقصير ةصالق زکریا تامر و ،امتنان عثمان، الصمادي

1111. 

 .1732 تهران، ،علم نشر ،تیصادق هدا ةبارها درناگفته و! وانه؟یا دینابغه  د،محمو، یطلوع

 . 2111 ،«المرأة في قصص زکريا تامر القصيرة یصد» ،نیالد صالح، عبدي

http://www.odabasham.net/show.php?sid=23700 

 . 2111 ،«دب زکریا تامرأ في دبيةالمذاهب األانعکاس »ههههههههههههههههههههههههه، 

http://www.odabasham.net/show.php?sid=23708 
 .2111 ،«عمال زکريا تامر القصيرةأفن القصة في »هههههههه، ههههههههههههههههه

http://www.odabasham.net/show.php?sid=23966 
 العهدد  ،االنسانية الدولية العلوم ةمجل ،«زکریا تامر دبأفي استدعاء التراث »هههههههههههههههههههههههه، 

 .2111 ،61-11، ص(7) 16
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 21/ زکریا تامر کوتاه صادق هدایت و یها داستانسنت در پهنۀ  بازتاب مصادیق فقر فرهنگی و سلطۀ 

 

http://www.magiran.com/ppdf/5837/p0583716030571-41s7zt.pdf 
 .1121 ،بیروت ،الفارابيدار  ،1  ،لزکریا تامر القصصيالعالم  ،عبدالرزاق، عید

 .1732تهران ، ،، نشر ژرفتیثار صادق هدار آينقد و تفس ،محمدرضا، یقربان

 صههبا،  ،چهاپ اول  ،روزه مههاجر یف :ۀجمتر ،تيافسانه تا واقع ت ازیصادق هدا ،یمحمدعل، انیکاتوز

 .1732 ،تهران

 .1721 ،تهران نشر مرکز، ،1چاپ ،سندهینو ت و مرگیصادق هداهههههههههههههههههه، 

 .1113،ةالقاهر ،ةالنهض ةمکتبدارنشر  ،يبعلبکر یمن ترجمۀ ،اتيومی فرانز،، کافکا

 .1721 ،تهران شه،یهزاره سوم اند ،2چاپ، عشق و آزمونت یهدا ما،یاکس، يمجوز

 ،276/273ههاي مجلهه چیسهتا، شهماره    ،«هاای هادایت  زن در داستان» سیمین دخهت، ، انیدی کُرنمردا

 .1721/1726 ،111-123ص
http://www.noormags.com/View/Register/Download.aspx?ArticleId=167716 

 .1721 تهران، ،نشر چشمه، 2چاپ ، 2ج او ،رانیا یسینو داستان صد سال حسن،، ینیرعابدیم

 . 1711 تهران، دان،یانتشارات جاو ،1چاپ ،زنده بگور صادق،، تیهدا

 .1711 تهران، دان،یانتشارات جاو ،چاپ جدید ،سه قطره خونهههههههههههه، 

 .1727 ،تهران ،انتشارات نگاه ،سگ ولگردههه، ههههههههه

شهه پژوهشهگاه   یات و اندیه گهروه ادب  ،«تیحلقه نقد زنده بگور نوشته صادق هادا »، جمعی از ناقدان

 .1721، 37-61ص ،111 ،، شمارهیشه اسالمیفرهنگ و اند
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