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چکيده
هدایت و تامر در داستانهاي خود به جنبههاي گوناگونی از معضالت اجتماع عصر خود توجه
نشان دادهاند و بر مسائلی همچون فضاي خانوادگی غیرمنطقی و خشن مردساالر ،ضعف مناسبات
انسانی ،پیامدهاي تجدد و وجود فضاي ناامن اجتماعی -اقتصادي براي زنان ،در قالب داستان کوتاه و
در جهت انتقاد از قوانین اجتماعی تاکید نمودهاند .خاستگاه فکري این دو ،متأثر از افکار و فضاي
کافکایی است و در عین حال که تفاوتهایی در سبک ورود به داستان و چگونگی بیان دغدغههاي
اجتماعی ،میانشان وجود دارد ،داراي مشابهتهایی نیز در زمینۀ مفاهیم و موضوعات مورد نظر هستند؛
زیرا هر دو دغدغۀ اصالح نظامی بیمار را در سر میپرورانند که بر رنج مردمان میافزاید .بر همین
اساس ،تفاوت در نگرش دو نویسنده نسبت به زن ،مانع نمیشود تا نگرشی مشابه نسبت به بحرانی که
زنِ جامعۀ رواییشان را گرفتار نموده است ،بروز ندهند.این پژوهش با استفاده از مکتب تطبیقی
آمریکایی و به روش تحلیل محتوا به بررسی آثارشان پرداخته است.
واژههای کليدی :رنج اجتماعی ،فقر فرهنگی ،سنت ،زن ،هدایت ،تامر

 .1پست الکترونیکی نویسندة مسؤولs.abdi@basu.ac.ir :
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مقدمه
معضالت اجتماعی و پیامدهاي آن که در روح افراد رسوخ میکند در حکم گذشته-
اي است که حال و آیندة یک نسل را تحتالشعاع قرار میدهد .هدایت و تامر در
داستانهاي خود با ترسیم چهرة نامطلوب اجتماعشان ،در پی راهی به سوي اصالحاند.
دغدغههاي اجتماعی هدایت و تامر موجب آن گشته است تا در داستاننویسی از وجوه
تشابهی برخوردار گردند .از این رو آثارشان درحوزة ادبیات تطبیقی قابل بررسی است.
اگرچه تفاوتهایی نیز در شیوة ورود به مسأله ،میانشان به چشم میخورد .در واقع،
تشابه به معناي توجه به موردهاي منطبق بر یکدیگر نیست .با اینکه محیط روایی دو
نویسنده متفاوت است ولی دغدغۀ هر دو ،عدم اعتنا به زن به عنوان موجود مشارک با
مرد است و هردو از میان این همه مشکل اجتماعی و فرهنگی ،با دیدگاهی تقریباً
یکسان به آن نگریستهاند .این دو میخواستند ،سرانجامِ بیاحترامی به زن را گوشزد
کنند .لذا نگارندگان ،در پی انکار اختالفات محیطی و میراث مستقل نیستند بلکه بر آنند
وارد موضوعاتی شوند که در سطح انسانی به هم گره میخورد؛ مانند دفاع از آزادي
فردي و روشن نمودن اسباب از خود بیگانگی و انزواي قهرمانان زن این دو ادیب .این-

که چرا زنان داستان ،خواهان تعامل با جامعه نیستند و در صورت تعامل ،در گام
نخست خودکشی میکنند یا منزوي میشوند ،این خود بیانگر تأثیر تکنیک داستانی
کافکا بر هدایت و تامر است .بدبینی کافکا ،مواجههاي تلخ با واقعیت است در پی یافتن
حقیقت خویش در جامعهاي که اخالقیات و قدرت نظارتگر ،به تنهایی فرد ،مجال
بروز نمیدهد.
در این مقاله سعی بر آن است تا با تمرکز بر دغدغههاي اجتماعی و فرهنگی دو
نویسنده ،مقایسهاي میان این دو به شیوة مکتب تطبیقی امریکایی انجام گیرد و به روش
تحلیل محتوا به بررسی آثارشان پرداخته شود .این پژوهش ،درصدد پاسخگویی به این
پرسشهاست:
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 -1تأثیرهاي متقابل جامعه و شخص ،در داستانهاي این دو چگونه نمود یافته است؟
 -2هدایت و تامر ،زن منفعل جامعۀ بیمار خویش را چگونه ترسیم نمودهاند؟ -7وجه
تشابه و تمایز تامر و هدایت در پرداختن به معضالت اجتماع در چیست؟

پيشينۀ پژوهش
از مقالههاي مشابه در این زمینه میتوان به چند مورد اشاره کرد؛ از جمله مقالۀ
«تحلیل سه قطره خون با رویکردِ جامعهشناسی ساختگرا» ،از علی تسلیمی که «سه
قطره خون» را با تکیه بر آراء جامعهشناسان غربی تحلیل کرده است و همچنین مقالۀ
«نگاه شخصیتهاي داستانهاي صادق هدایت به رابطه با جامعه» ،از شهرام آزادیان که
رمانهاي هدایت را از نظر چگونگی برخورد شخصیتها با جامعه ،مورد تحلیل
قرارداده است .اما از منابع مورد استفاده در این مقاله ،کتاب «نقد و تفسیر آثار هدایت»
از محمدرضا قربانی و «زکریا تامر و القصة القصيرة» از امتنان الصمادي و «العالم
القصصي لزکریا تامر» از عبدالرزاق عید و مقاالتی از نویسندة اول مقالۀ حاضر که به
زکریا تامر پرداخته است ،بیشترین سهم را در تکمیل مقاله داشتهاند.
صادق هدایت و بررسی آثار
در ادب پارسی بعد از مشروطه ،روشنفکران ،خواهان ادبیاتی بودند که مولد احساس
و فکر جدید باشد .صادق هدایت ( )1771-1221به دلیل توجه به نهانترین الیههاي
زندگی و پیشبرد صناعت داستاننویسی ،شکوفا کنندة این نوع ادبی است ،زیرا تا پیش
از او نگارش رمان با الهام از ادبیات اروپایی در ایران سابقه نداشته است( .امید،1772 ،
ص )11وي با خلق سبکی بدیع و آمیخته با طنز گزنده ،ناگفتنیها را بیان میکند (طلوعی،

 ،1732ص  )22در اینجا ،چهار مقولۀ تبعیض ،خرافات ،تعصب و تجدد ،مورد بررسی
قرار میگیرند:
-1تبعيض :0هدایت ،در «زنی که مردش را گم کرد» رنج زن روستایی را تصویر
میکند و از نابرابري حقوق انسانها به سبب جنسیت میگوید( .قربانی ،1732،ص )121

داستان ،رنجنامۀ زن ایرانِ گذشته است که براي حفظ امنیت اجتماعی -اقتصادي ،شالق
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مرد را میپذیرد ،اما این نیز امنیتی برایش به ارمغان نمیآورد( .همان ،ص )22عذاب زنی
که شالق را به زخم زبان خانۀ پدر ترجیح میدهد ،نمود تبعیض است« :اگر او را می-
زد،از خودش میراند ،تحقیر میکرد،باز بهتر از این بود که به خانهاش برگردد( ».هدایت،

 ،1727ص /161مجوزي ،1721 ،ص )131این داستان ،بیان ستم و خیانت اجتماع مردساالر به
معصومیت زنانه است (مردانی کردانی ،1721 ،ص .)111هدایت بدینسان جامعه را والدي
متعصب تصور میکند که مانع رشد اندیشه است و زن در آن ،یک قربانی است
(ر.ک.آزادیان،1723 ،صص .)127-117وي روح مردم را مورد انتقاد قرار میدهد و در پی
یافتن راز دردهایی است که در جان توده ،رسوخ کرده است (امید ،1772 ،ص )13در
«زنده به گور» با پیشرفت قصه ،اعتقاد به سرنوشت و میل به بیهویتی شدت میگیرد.
بیزاري و اعتراض موجود ،ریشه در ظلم و تبعیض اجتماعی دارد که انسان را به پوچی
و تظاهر براي جلب توجه دچار میکند« :دوستانم به دیدنم میآمدند،جلو آنها..چنان
سیماي ناخوش به خودم میگرفتم که آنها دلشان به حال من میسوخت» (هدایت،1711 ،
ص )11

هدایت ،بر جامعۀ تبعیضآمیز عصر خود و انسانهاي جاهل و شههوتپرسهتش ،بها
شفقتی گزنده ،دل میسوزاند .در «سه قطره خون»« ،رخساره»  -نهامزد راوي -ارزش و
جاذبهاي جز براي ههوسرانهی مهردان نهدارد( .ر.ک تسهلیمی ،1722 ،صهص  )122-131امها
حضور کمرنگ یا ترسیم زشت زن در جامعۀ روایهی ههدایت ،نهه حاصهل تجربههههاي
فردي و پذیرش داوريهاي تاریخی مردساالر از جانب وي ،که بیهانگر وضهعیت زنِ آن
دوران است ،که خود نیز در اثبات ادعاهاي تحقیرآمیز ،دخیل است .این زنانِ بهه دور از
تعالی ،تنها در پی ارضاي غریزهاند« .رخسهاره..گفهت":ایهن دیوانهه اسهت".بعهد دسهت
سیاوش را گرفت و هر دو خندیدند و از در بیرون رفتنهد( ».ههدایت ،1711،ص « )21ایهن
دیوانه است» خطاب رخساره به نامزدش است که با مشاهدة بیماري وي ،با این عبهارت
بیروح ،رهایش میکند و با سیاوش همراه میگردد .تمرکز داستان ،روي زنی است کهه
اگر عشق کنونی او نمرة قبولی نگرفت ،در فاصلهاي به کوتاهی رفتن از اتاق بهه حیها
منزل عشق سابق ،وارد رابطۀ دیگري میشود .پوچی این زنان ،که در پی بیتهوجهی بهه
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وضعشان بوجود آمده است گر چه موجب انزوا شده ،ولی مانند قهرمانان کافکها مسهخ
نشدهاند.
هدایت ،مسائل فلسفی و هستیشناختی را به کار میبندد تا نگرشی نو ،به حیات
انسانی ارائه دهد( .کاتوزیان ،1732 ،ص « )27حق به جانب آنهایی است که میگویند
بهشت و دوزخ در خود اشخاص است ،بعضیها خوش بدنیا میآیند و بعضیها ناخوش»
(هدایت ،1711 ،ص )11در همین رابطه« ،تاریکخانه» روایت مردي گریزان از جامعه است
که میکوشد به بیخبري زهدان باز گردد؛ زیرا مسؤولیت بزرگسالی را در محیطی
تبعیضآمیز بر نمیتابد( .طلوعی1732 ،ش ،ص )171نماد «بازگشت به زهدان» ،بیانگر این
است که انسان از زندگی پر از دروغ ،ستم و تبعیض ،به امید رسیدن به امنیت میگریزد
که نوعی آرزوي نیستی کردن است( .کاتوزیان ،1721،ص  )122شخصیت بدبین به زندگی،
چون به حضور موثر مادر در سختیها باور ندارد ،به بازگشت به زهدان -رمز بی-
مسئوولیتی -میاندیشد .او نمیپذیرد با انکار خود ،از تاریکی فرار کند و در هیاهوي
زندگی محو شود از این رو به مرگ رو میآورد« .حاال دیگر نه زندگانی میکنم و نه
خواب هستم ..،من با مرگ آشنا و مانوس شدهام .یگانه دوست من است( ».هدایت،

،1711ص  )26این داستان ،بیانگر مرگاندیشی قهرمان و تسلیم در برابر تبعیض است که
حاکی از برخی اشتراکهاي فکري میان هدایت و کافکا است .قهرمان کافکا نیز نمی-
توانست با جامعۀ ناسازگار ،سازش کند و همین موجب انزوایش میشد« .روزي از
جامعه فرار خواهم کرد و در یه دهکده یا جاي دور منزوي خواهم شد( ».همان ،صص
)171-121

 -2خرافات :9در آثار هدایت ،مناسبات خانوادههاي سنتی ،غیرمنطقهی ،خشهن و بهه
ضرر زن است (جمعی از ناقدان ،1721 ،ص  )61قهرمانهاي هدایت ،مردمی عادي ،بدبخت
و ناکاماند و محصور در باورهاي نادرست .وي میخواهد جهل و خرافهه را از دیهدگاه-
هاي عوام بزداید« .آبجی خانم» ،ترسیم دنیاي بستۀ زنانی است که با ازدواج ،معنها مهی-
گیرد و گر نه از فعالیت اجتماعی محهروم مهیگردنهد( .قربهانی ،1732 ،ص  )112ههدایت،
منتقد شرایط خرافی اجتماعی است که در آن ،دختر نهازیبها بهه سهبب تفکهر حهاکم ،از
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ازدواج محروم میماند (مردانی کردانی ،1721 ،ص )121و خودکشی میکند« .این بدبختی را
چه بکنم هان؟..یک دختري که نه مال دارد نه جمال دارد و نه کمال .کدام بیچاره اسهت
که او را بگیرد؟» (هدایت ،1711 ،ص  )11زن داستانهاي هدایت ،قربهانی خرافهه اسهت و
مرد ،براي پوشاندن کمبودهایش به او حمله میکند .این بیتوجهی همسو بها بهاورههاي
خرافی جامعه ،با موضوع «کاوشههاي یهک سهگ» کافکها مشهابه اسهت و عهدم تحقهق
خواستهها ،باعث مرگ قهرمان میشود.
«عروسک پشت پرده» نیز بازتاب تلقی مهردسهاالر و خرافهی از زن اسهت و تحلیهل
رفتار و شخصیت مرد داستان ،به یکی از مهمترین و پنهانترین مسهائل عهام اجتمهاعی،
یعنی تباهی رابطۀ زن و مرد اشاره میکند (مردانی کردانی،1721 ،ص )62عروسک ،زن مورد
عالقۀ «مهرداد» است« .حرف نمیزد،اظهار عقیده نمیکرد و ترسی نداشت که اخالقشان
با هم جور در نیاید( ».هدایت ،1727 ،ص )127هدایت ،مرد را بد مطلق نمیداند اما محهیط
سنتی و بیپناهی زن را نیز محکوم میکند ،زیهرا تنگنها و تهرس از روابهط عهاطفی ،راه
مرگاندیشی زن را میگشاید( .میرعابدینی ،1721 ،ص )116وي با انتقاد از تعصب و خرافه،
پوسیدگی درونی جامعۀ مستبد و بیزاري خود را از مردم پذیراي آن محیط ،بهروز مهی-
دهد( .همان ،ص)17

در «طلب آمرزش» مشکالت فرهنگی ،اجتماعی و روحی چندهمسهري ،در سهیماي
زنی عقیم بروز مییابد که جز یک مورد ،نوزادان زن دوم را میکشهد .در ایهن داسهتان،
باورهاي خرافی از قبیل زیارت با هدف پاکی از گناه ،محکوم میشود که در باور عامهه،
مجوز انجام جنایت است .در اینجا ،میل جنونآمیز و نهان ،ریشه در عقهدههها و شهرایط
اجتماعی و اقتصادي انسان دارد که هنگام نیهاز ،ظهاهر شهده و در نتیجهه ،انسهان پهاک،
دست به جنایت میزند ( .قربانی ،1732 ،ص )37هدایت ،کمبود و فقهر فرهنگهی را عامهل
اصلی ناهنجاريهاي اخالقی دانسته و جامعه را مهتهم مهیکنهد( .جمعهی از ناقهدان،1721 ،
ص« )61یا امام حسین جونم ،بدادم برس!..غلط کردم،مرا ببخش!( ».هدایت ،1711 ،ص)63

آثار هدایت ،بازتاب محیطی است که اختالف سطح فکر ،فاحشتر از اختالف
طبقاتی است( .شریعتمداري ،1711،ص )72اندیشۀ ژرف او با نمایش جنبههاي یأسآور
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زندگی ،جبرهاي تلخ آدمی را به تمسخر میگیرد .قهرمانانش در جهان پوچ و بی-
شفقت ،پُر از تردید و دلهره میزیند.
-7تعصب :4درونمایۀ «گجسته دژ»-با طنز سیاه غالب بر آن -حول انسانهایی است
که زندگی را تباهِ تأللؤ آرزوهاي موهوم میکنند (جورکش، 1732،ص )61و از بُعد
اجتماعی ،آز سیري ناپذیري را ترسیم میکند که به نیستی میانجامد« .خورشید»
دخترش «روشنک» را تسلیم مرگ میسازد تا همسرش «خشتون» به اکسیر طال دست
یابد«:خورشید که چیز سفید پیچیدهاي را در بغل گرفته بود وارد شد،خشتون..با لحن
آمرانهاي گفت" :میدانستم که او را میآوري.بده به من"» (هدایت،1711 ،ص )111

«چنگال» ،راوي سوءظن و تعصبی موروثی است؛ گویی هدایت بر این باور است که
مردان متعصب ،به واسطۀ توهمات فکر بیمارشان ،تنها سرکوب زن را در خاطر ،درونی
نمودهاند« .سید جعفر» ،همسرش و «سید احمد» به تقلید از پدر ،خواهرش را به دلیل
جنون بددلی به قتل میرساند« .یکشب..مست وارد خانه شد و صبح ،صغرا زنش را
خفه شده در اتاق او پیدا کردند ولی هیچکس کمترین شک به سید جعفر نیاورد».
(همان ،1711 ،ص )111ناتوانی مطلق زن بر دفاع از جان خویش ،موجب ناامیدي و از-
خودبیگانگی وي میشود ،نوعی جهان بینی متأثر از کافکا.
-1تجدد :5اگر اعمال زن روستایی ،حاصل فضاي عاري از آموزش است اما سر
زدن رفتارهاي نسنجیده از سوي زن شهري که به تعادل احساسی تقریبی دست یافته،
ناشی از ضعف ساختار اجتماعی و بیان سرنوشت نافرجام کسانی است که تنها نقاب
تغییر بر چهره دارند .هدایت ،تظاهر به مدرنیته را محکوم میکند ،زیرا در این
حال،آزادي از آن کسانی است که اگرچه مدتی در فضاي «آزاد» خوش بگذرانند ،هنوز
درگیر باید و نبایدهاي فکر بیمار خویشاند که فرجامی ناخوش را برايشان رقم می-
زند.
در «دن ژوان کرج»«،خانم حسن»-که نداشتن نام مستقل ،تأکید بر بی هویتی اوست
 هنرپیشهاي امروزي و نامزد «حسن» است اما با دیگر مردان نیز مراوده دارد و حسنرا که علیرغم تجددمآبی ،معتقد به اصولی در روابط است ،تحقیر میکند و در نهایت ،با
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«دن ژوان» همراه میگردد«.دن ژوان ..بدون مقدمه خانم را به رقص دعوت کرد..من
ملتفت نگاههاي شرربار حسن بودم که دندان قروچه میرفت و ظاهراً به روي مبارکش
نمیآورد( ».هدایت،1727 ،ص )21

در مقابل« ،گرداب» ،سوگی غیرمستقیم بر سرنوشت زنان جامعهاي است که مردانش
در لواي مدرنیته و بی ظرفیت اخالقی ،به دیگران اطمینان میکنند و سپس بیاعتماد
میشوند و در این میان ،آیندة زن ،تباه میشود« .با فالکت تو ساختم،که سه سال نبودي.
خانهات را نگه داشتم حاال هم این مزد دستم ،نمیتوانی بهانهاي بگیري ،میگویی بچهام
شکل بهرام است( ».هدایت ،1711 ،صص )71-71

هدایت هم از عشق و فداکاري و هم از خیانت و دورویی زن به عنوان ثمرة نا-
منسجم جامعه سخن میگوید .به بی عدالتیهاي زمینهساز واکنشهاي منفی زنان می-
تازد و با نوید مرگ ،نمیگذارد رنج بیشتري تحمل کنند که این موضوع بیانگر تفاوت
هدایت و کافکا است .زیرا هدایت در زندان دنیا نور امیدي متصور نیست اما کافکا در
همان لحظاتی که احساس میشود همه چیز تمام است ،به نیروي جدیدي امید دارد.
(کافکا،1113 ،ص )221

زکریا تامر 0و بررسی آثار
داستانسههرایی تههامر( )1171واجههد جههدیت و اصههالت اسههت( .حههافظ  )2117،وي
توصیفگر معهانی تلهخ و قهوانین مهدفون انسهانی اسهت؛ بها بینشهی ویهژه نسهبت بهه
واقعی هت ،بههه دنبههال سههرپیچی از آن و محکههوم کههردن مظههاهر اسههتبداد و محرومی هت
اسههت (خوسههت  ،1127،ص  )1و رابط هۀ شخص هیتههها را مبتن هی بههر تههرس از خشههونت
میداند و زن را یها مبالغههوار ،شههوتران و یها قربهانی ظلهم و گهاه نیهز رمهز زیبهایی
و عشق ترسیم مهیکنهد .بهراي بررسهی رنهجههاي اجتمهاعی ،سهه مؤلفهه مهورد توجهه
قرار گرفته است که در ادامه میآید.
 -1مبارزه با ارزشها و سنتهای ارتجاعی جامعه :1تامر از میان معضالت یک
اجتماع بیمار ،به باورهاي دست و پاگیر سنتی دربارة «زن» ،نظام طبقاتی ،عقدههاي فقرا،
ناکامی اجتماع در پرورش نسل آیندهساز در نتیجۀ نفی حضور زن در جامعه میپردازد.

بازتاب مصادیق فقر فرهنگی و سلطۀ سنت در پهنۀ داستانهای کوتاه صادق هدایت و زکریا تامر 31/

جامعۀ روایی تامر ،فردِ ازهمگسیخته را پشت ارزشهاي مخالف با آمالش مخفی میکند
که موجب انزواي وي از جامعۀ واپسگرا و گاه خودکشی میشود .تامر در ترسیم
زندگی خانوادگی جامعۀ عوامزده ،به ازدواج سنتیِ خالی از خلوص نیت ،تفاهم و عشق
اشاره میکند که بر اساس نگاه ابزاري به زن است .وي خشونت مرد را بر زنی به
تصویر میکشد که در معرض انواع نادیده گرفتنهاي اجتماعی است( .عبدي ،فن القصه،

ص« )1لمیا» در «السجن» ،روز فوت همسرش ،از ترس قضاوت ،مقابل مردم زاري
میکند اما در خلوت شبانه ،به دلیل آزادي از زندان همسر ،لبخند رضایت بر لب دارد.
(الصمادي ،1111 ،ص« :)13و لقد ولولت زوجتُه لمیا..غیر أنها کَفَت عن البکاء لَمّا سادَ ْ
ت
ظلمةُ اللیل و اضطَجَعت وَحيدةً علی سریرٍ عریض» (تامر ،الرعد ،ص )11در «العائله» عائشه
بدون ناراحتی ،همسرش را دفن میکند و طراوت گذشته را با وجود سن باال باز می-
یابد( .تامر ،دمشق الحرائق ،صص  )212-211پیمانشکنی زن در داستانهاي تامر نمود پر-
رنگی دارد همانگونه که در «دن ژوان کرجِ» هدایت؛ گر چه موقعیت اجتماعی و انگیزة
زنان در جامعۀ روایی دو نویسنده ،یکسان نیست.
تامر در ادامه و در بیان مصائب جامعه ،بدون دفاع از روسپیها ،نقش جامعه را در
تباهیشان نادیده نمیگیرد؛ وي از جامعهاي میگوید که حتی مجال خوب بودن را به
زن نمیدهد و مردانش به خودشیفتگی دچاران دو تجسم جسمانی از عشق دارند .کالتۀ
«رحیم الی اخبار» پس از توبه ازدواج میکند ،اما فساد جامعه او را رها نمیکند .امر در
عین حال ،جامعۀ سلطهگر را قبول ندارد و پیامدهاي منفی آن را نیز رد میکند و از این
رو است که در جاي دیگر ،قهرمان مرد ،در رؤیاي زنی است تا با او از تنهاییاش
حرف بزند ،این زن را بدون رد و بدل شدن کالمی ،احساس میکند و او را برکنار از
ظلم جامعه و پیامدهاي منفی آن میخواهد (عبدي ،استدعاء التراث ،ص )67زنی از طال که

خودش ساخته باشد« :سيصنع امرأةً من ذهبٍ و سيحبها

بضراوةٍ» (تامر ،صهیل الجواد

األبیض ،ص )12زن بی اراده ،در «عروسک پشت پرده» هدایت نیز جلوه دارد .قهرمانان

مفلوک تامر ،معنی زندگی را در زن میبینند« :ثمنُ العرق والنساء والخبز يجبُ أن يظلّ
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علی الدوام رخيصاً ألن هذه االشياء وحدها تعطي معنی ممتعاً للحياة» (تامر ،دمشق الحرائق،
ص  )61و فارغ از اندیشۀ واالیی و چارهجویی ،به سرنوشتی شوم گردن نهاده (عید،

 ،1121ص )21و در غم دیروز و یأس فردا سرگردانند.
در داستان «النابالم النابالم» لیلی دست در دست احمد ،در خیابان راه میرود ناگاه
احمد دست او را پس میزند« :اترکي يدي لئاليراک أحد و يخبرک أهلک» (تامر ،الرعد،

ص )11اما لیلی با بیاعتنایی به ارزشها دستش را محکم میگیرد .آزادي مد نظر
قهرمانان تامر ،مطلق است در نتیجه ،ارزشها حکم سرکوبگر را علیه آزادي فرد دارند.
اما چنین نیز میتوان تفسیر کرد که اینان نیز مانند قهرمانان کافکا ،حضور مراقب را در
انزواي خویش حس میکنند.
از دیگر مسائل اجتماعی ،قضیۀ ناموسی «لکۀ عار» است که تامر این مسأله را بر
برائت زن تطبیق داده و معتقد است که جامعه با چشم کور این مسأله را میبیند.
هنگامیکه مردان منطقۀ سعدي در «الخراف» عائشه دختر عبداهلل را بی روسري میبینند
این عمل را خروج علیه سنتها و موجب بیاعتنایی زنان دیگر به چیرگی مردان می-
دانند که سرانجام باعث میشود خانوادة عبداهلل ،سوگوار پسرشان که از خواهرش دفاع
کرده شوند و عبداهلل با این که سرکش بر سنتها نیست ،این سؤال را طرح میکند «:إذا
ارتدت عاهرةٌ مالءةً ،فهل تصيرُ شريفةً فاضلةً؟»(.تامر ،دمشق الحرائق ،ص )112این پرسش،
هشداري است که به ازهمگسیختگی یا مرگ انسان ،در سایۀ ارزشهاي مرگ آفرین
میانجامد و تناقض جامعۀ متعصب با خود و سرگشتگی بین رد و قبول و تسلیم و عناد
نمود مییابد .در «الحفره» نوال ،دختر خردسالی است که برادرش او را در حال صحبت
با پیرمردي میبیند و با این توجیه که «العارُ یجبُ أن یمحی» (همان ،ص )112او را می-
کشد .تامر در ترسیم این رفتار ،مبالغه میکند تا تجسم سرکوب را درونی کند .وي
برخالف کافکا درد را آنطور که هست ارائه میدهد و معتقد است که نمیتوان تغییر
امور انزوایی را آموزش داد و گذر زمان ،تعیین کننده است( .زکل ،1763،ص)61

بازتاب مصادیق فقر فرهنگی و سلطۀ سنت در پهنۀ داستانهای کوتاه صادق هدایت و زکریا تامر 21/

 -2سلطۀ مستبدان : 7مستبدان داستانهاي تامر عبارتاند از پلیس (نمایندة
حکومت مستبد) به عنوان عنصر شر و فعّال مایشاء .سپس افراد مدعی دین که قداست
دین را میزدایند و اعمالشان موجب ناکامی ،انزوا و فناي قهرمان است .عامل سوم،
پدر است که با فرافکنی و در نتیجۀ سرکوبی که ضد او در خارج خانه اعمال میشود،
سرکوب را درون منزل اعمال میکند؛ این زورگوییها علیه زن به دلیل زن بودنش
مضاعف است.
چهارمین عنصر سلطه ،فرد عامی نادان است .در جامعۀ متحجر ترسیمی تامر ،زن،
محروم از حق زندگی و دوستداشتن است؛ زن تحصیلکرده ،عملی خارج از
چارچوب خرافه انجام داده و الیق مرگ است و تنها حضور زن اُمی نیز در چارچوب
روابط انسانی و اجتماعی است درحالیکه باید مطیع شوهر باشد( .عبدي ،استدعاءالتراث

فی ادب زکریا تامر ،2111 ،ص )2در«حارة السعدي» از نظر مرد ،زن نباید به دوست داشتن
یا نداشتن بیندیشد و نسبت به چیزي معترض باشد ،تنها در زمینۀ عرضۀ خود به مرد
حق دارد« :و تزَينت بعضُ فتياتِ الحارةِ ،وحاولنَ أن يلفتنَ أنظارَه اليهن» (تامر ،دمشق

الحرائق ،ص )163پس بیگناه به دست برادري که به قتل او افتخار میکند کشته میشود:
« وأعلنَ مرفوعَ الرأسِ أنَه ذَبَحَ أختَه» (تامر ،ربیع فی الرماد ،ص )173زن ،خود را کاالیی در
دست مرد میداند ،زیرا در جامعۀ بیمار ،تنها راه ابراز وجود زن ،خودنمایی است .در
«موت الشعر االسود» ظلم به زن ،نتیجۀ نظام طبقاتی و عقبافتادگی است( .خوست،

 ،1127صص )11-11فاطمه ،تمایل به ازدواج با همسر خشنش نداشته است« :عندما أتکلمُ

یجبُ أن تخرسی» (تامر ،دمشق الحرائق ،ص )172این زنان ،مانند قهرمانان کافکا پشت دَرِ
سرنوشت و خفقان اجتماعی ماندهاند؛ بیگناه ،تحت تعقیباند یا کشته میشوند.
تامر با تجسم شرایط زندگی در جامعۀ عامی ،خشونت مرد و سرکوب اعمال شده
علیه زن و نمونههایی از ازدواج سنتی خالی از عشق و اخالص را ترسیم میکند .در
«الصیف» ،عطاف ،تسلیم خواست ماجد میشود ولی ماجد ،ازدواج را قبول ندارد و با
زورگویی میخواهد او را تسلیم خواستۀ پلیدش کند( .تامر ،صهیل الجواداالبیض ،ص)112
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وي به زنی که همه چیزش را در راه عشق داده است فکر نمیکند .این مثالها نشان
میدهد که خودشیفتگی ،موجب شده تا مرد جویاي خوشبختی ،علیرغم کوشش براي
نیل به عشق ،به آن نرسد.
در «ثلج آخر اللیل» یوسف با سرکوب پدر مواجه است .میترسد مقابل او سیگار
بکشد و این فشارها با اجبار یوسف به کشتن خواهرش که با پسري فقیر ازدواج کرده
است ،ادامه مییابد .اما یوسف نمیخواهد او را بکشد و سخن او را در مورد پدر تکرار
میکند «کلُ اللومِ عَلَی أبي لَن أسامحَه..عذّبَنا کثیراً» (تامر ،ربیع فی الرماد ،ص )21در
«البدوي» پدر سمیره اگر بداند او کسی را دوست دارد ،سالخیاش میکند« :انَه یحبُ
سميرةَ ولکنَه سيذبحُها لو عَلِمَ أنَ لها عالقةً ما برجلٍ» (تامر ،دمشق الحرائق ،ص )211پدر
متحجر و متعصب داستانهاي تامر در ازهمگسیختگی فرد ،نقش اساسی دارد.
شخصیت نادان سرکوبگر ،در دو فرد به نامهاي «قاسم و صیاح» و در داستان
«الراية السوداء» متجلی میشود که چون خواهر روشنفکر غسان ،پوشش مورد نظرشان
را ندارد برادرش را واجد قتل میدانند و جواب فکر را با مشت میدهند « .أختُه أيضاً
مِنْ أکابرَ مثلِه ،التلبسُ المالءةَ و تَمشي مرفوعةَ األنفِ کأنَها تشمُ دائماً رائحةً کريهةً» (همان،

ص )127داستانهاي تامر و کافکا ،بیان تراژدي انسان روشنفکر ،خأل عاطفی و تحیر در
برابر محدودیتها است که نهایتاً ،به انزوا و پوچی میانجامد.
تامر در انتقاد از اجتماع خودکامۀ از آنِ سرمایهداران ،به طنز تلخ رو میآورد تا
سرنوشت جامعهاي را که در آن جرأت مخالفت نیست ،ترسیم کند .نیروي سلطه (رمز
ظلم) زمانی که احساس آزادي به وجود میآید ،ناگاه ظاهر میشود و حتی مردگان را
براي محاکمه از قبر بیرون میکشد .قانون ،در مقابل شخص است نه حامی او ،و
مظلوم ،محکوم است .بُنمایۀ سخن تامر در متن زیر دیده میشود که مانند هدایت ،غلبۀ
شر را بر خیر ،حتمی میداند« :1لماذا وُلدتَ مادمتَ بریئاً؟ جئتَ إلی هذا العالمِ کَی
تهلكَ و ستهلكُ دون احتجاجٍ فأنتَ مجرمٌ» (تامر ،ربیع فی الرماد ،ص  )71این قهرمانان ،بی-
خبر ،تحت تعقیباند و مانند قهرمانان کافکا ،توان شناخت خود و محیط را از دست
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داده و زیستی پُردلهره و تردید دارند و در جهانی پوچ و بیرحم میزیند( .زکل ،1763،

ص )61تنها گناهشان ،به دنیا آمدن است .در ساختار فنی داستانهاي تامر ،شخصیت ،به
عنوان نمایندة مصائب مردم در برابر نیروهاي سلطه ،جلوهاي جمعی دارد و اگرچه گاه
نامعقول است اما در آفرینش آن ،واقعیت دخیل است .این قهرمانان (بویژه زنان)،
شکستخورده و بیهویت و تسلیم شرایطاند .در این دنیا ،مُردن ،اعم از مرگ طبیعی،
خودکشی و اعدام و نیز ناامیدي و گرسنگی به عنوان نماد فقر ،دیده میشود (عبدي،

انعکاس المذاهب االدبية) و قهرمان ،به دلیل روحیۀ ماشینیزم حاکم ،هویت و قدرت تعامل
با جهان خارج را از دست میدهد و به ازخودبیگانگی و مسخ سوق داده میشود ،پس
بهترین گزینه ،آغاز تجربهاي جدید به نام مرگ است« :الموت الیخیفنی..إنَه بدءُ طریقٍ
الی عالمٍ کبیرٍ جدّاً و مجهولٍ»
 -7فشار و فاصلۀ زیاد طبقاتی : 9غم نان و فاصلۀ طبقاتی که به فقر فرهنگی
انجامیده است از مصائب پیش روي قهرمان تامر است که گاه براي تأمین زندگی ،به
فحشا رو میآورد .تامر این رفتار را توجیه میکند و زن تباه شده را انسانی در پی مال و
رفع گرسنگی در جامعهاي میداند که فاصلۀ طبقاتی و اقتصادي بر ضد او است.
(الصّمادي ،1111 ،ص )21در «األغنية الزرقاء الخشنة» گرسنگی ،دختري به نام «أمیمه» را
منحرف میکند« :الجوعُ کان طفالً شريراً ،يداه شرستانِ عَذَبتا بلؤمٍ فتاةً شاحبةَ الوجهِ
،اسمُها أميمةُ..أميمةُ کانتْ حزينةً و جميلةً» (تامر ،صهیل الجواد االبیض ،ص )17زن براي
رفع گرسنگی ،به راه نامشروع میرود .این معضل ،در آثار تامر به وضوح نمایان است.
تجلی فقر فرهنگی ،در نقش مادرِ داستانهاي تامر نمایان است .وي قربانی نادانی و
سنتهاي کهنه ،مرد مستبد ،سرکشی فرزند و فقر است و حتی در بیان مهر مادري
عاجز است .ارشاداتش نتیجۀ عکس دارد و به فروپاشی درونی فرزند میانجامد؛ مادر
در «رحیل الی البحر» هنگامیکه پسرش به سفر میرود از او میپرسد آیا ثروتمند برمی-
گردد یا نه؟ «في يومٍ مِنَ االيامِ قلتُ ألمي:سأسافرُ ،فلمْ تَترقرقْ الدموعُ في عينيها..،إنِما
قالتْ متسائلةً بفتورٍ:هل سترجعُ غنياً؟» (تامر،دمشق الحرائق،ص )261مادر ،در اثر دردِ نداري
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از دوري فرزند غمگین نمیشود بلکه به ثروتمند برگشتن او میاندیشد؛ در اینجا غم
نان ،مهر مادري را محو کرده است( .عبدي ،صدي المراة ،2111 ،ص ) 1 -7

در «إمرأة وحيدة»« ،عزيزه» مشابه «زرین کاله» هدایت است با این تفاوت که زن
سادة این داستان ،هر نوع جانفشانی را انجام میدهد تا به شوهرش  -که ترکش کرده-
برسد ولی به دلیل نادانی ناشی از فقر فرهنگی و طبقاتی ،گرفتار خرافات و قربانی
سوءاستفادة یک رمال میشود( .تامر،دمشق الحرائق،صص )711-717

در «البدوي» ،یوسفِ فقیر ،سمیره دختر صاحبخانۀ ثروتمندش را دوست دارد،
دختر نیز میخواهد با او فرار کند ولی هدف یوسف ،انتقام گرفتن از ثروتمندان است و
سمیره قربانی میشود .در اوائل آشنایی ،یوسف میگوید در حسرت ازدواج با او است
ولی فاصلۀ طبقاتی مانع میشود« :لنْ یزوّجوک االّ مِن غنی و لنْ یوافقوا علی زواجِک
مِن فقیرٍ» (همان ،ص )212

تامر برخالف هدایت ،از این زنان دفاع نمیکند بلکه آنها را ثمرة جامعۀ فاسدي
میداند که قدرتمندانش ،قوانین را دور میزنند و فقط تودههاي زیرین جامعه در آن
گرفتار میشوند .از خالل داستانهاي تامر میتوان پی برد که وي میخواهد انانیت مرد
را که ناکامیهاي عاطفی و جنسیش را بر سر زن میکوبد ،رسوا سازد( .الصّمادي،1111 ،

ص )111عقدههاي عوام و ناتوانی ابديشان در رسیدن به طبقات باالي جامعه و کینهشان
از ثروتمندان ،از مسائل مورد توجه تامر در نگارش «النار و الماء» بوده است( .خوست،

 ،1127ص )11فواز در گفتگو با نامزدش چنین عقدهگشایی میکند« :سيأتي مرضٌ غريبٌ
لنْ يصيبَ سِوی األغنياءِ ..ويَدفنون في القبورِ ويترکونَ بيوتَهم خاليةً فيقبلُ الفقراءُ و
يسکنونَ فيها،و نحنُ مِن هؤالءِ الفقراءِ(».تامر ،دمشق الحرائق،ص )211تامر الیۀ رویی زندگیِ
آرام را کنار میزند و تناقضات را عریان میسازد و به معضالت بزرگترِ مسبب انحراف،
توجه نشان میدهد.
وجوه تشابه و تفاوت در مضامين مد نظر هدایت و تامر در یك نگاه
تشابه
.1توجه به نبود امنیت اجتماعی و اقتصادي بویژه براي

تفاوت
.1در داستانهاي تامر ،غم نان ،عمده دلیل اقدام زنان به
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زنان ،قوانین غلط اجتماعی و نظام طبقاتی بیمار.

اعمال خالف اخالق است اما در داستانهاي هدایت،

.2سود بردن از طنز تلخ براي بیان واقعیت.

عالوه بر آن ،نرسیدن به بلوغ اجتماعی و هیجانی و نیز

.7اعتقاد به وجود نیروي محتوم حاکم بر سرنوشت

تجددمآبی در این امر موثراند.

شخصیتها.

.2تامر در واکنش نسبت به نابسامانیها به تمسخر سنت-

.7توجه به معضالت طبقه سنتی و متجدد جامعه.

هاي خرافی بر میخیزد و با مقاومت در مقابل آن ،امید به

1توجه .به زمینههاي فردي ،اجتماعی ،روانی و طبقاتی

در هم شکستن سنت دارد ولی هدایت با نوید مرگ به

در بروز عملکردهاي هنجارشکن توسط زن

قهرمانانش و مقاومت نکردن ،آنها را از تبعیض ،خرافه و

.1توجه به معضلی به نام نگاه ابزاري به زن و رد آن.

تعصب میرهاند.

.6اعتراض به نابسامانی و خرافه و سنتهاي غلط.

.7زنان داستانهاي تامر ،مترصد یافتن راهی براي رهایی

.3مَردان داستانهاي تامر و هدایت ،از ترس و عدم

از قیود از پیش تعییین شدهاند اما زنان بیپناه آثار هدایت،

اعتماد به نفس در روابط عاطفی با زن در رنجاند.

پذیراي ادامۀ شرایط نامطلوب اجتماعی خود هستند.

.2در جامعۀ روایی این دو ،میان فقر اقتصادي،

.1زن تحصیلکرده دنیاي تامر ،به دلیل فرهنگش از سوي

فرهنگی و افزایش بیماري ،مرگ و فساد اخالقی،

مرد و جامعه تحمل نمیشود اما زن امروزي هدایت ،در

رابطۀ معناداري وجود دارد.

دام تجدد گرفتار است و آنرا راهی بیخطر براي اعمال

.1مرگاندیشی و رو آوردن به افکار کافکایی.

خالف اخالق میبیند ،پس اقبال مردان متوجه او است.

-11هر دو خواهان ریشهیابی از خودبیگانگی

-1تامر با دیدگاه اکسپرسیونیستی به این قضیه نگاه می-

قهرمانانشان بودند ولی نه تنها موفق نشدند که خود

کند و هدایت با رویکرد سوررئالیستی آنرا مورد بررسی

نیز اسیر این معضل گشتند.

قرار میدهد.

نتایج پژوهش
-1هدایت و تامر بر فالکتهاي تحمیلی بر اجتماع از سوي مقلدان چشم بستۀ سنت و تجدد-
مآبان دست میگذارند و به معضالتی که به فقر مادي ،معنوي میانجامد از قبیل نبود هرگونه
امنیت ،بویژه براي زنان ،قوانین غلط اجتماعی ،نظام طبقاتی و..توجه دارند.
-2زن در آثار این دو ،ابزار لذت جنسی طبقۀ فرودست است؛ در اجتماع حضور کمی دارد و
در چنبرة قوانین نابرابر له میشود.
-7تامر و هدایت ،معترض به خرافه و سنتهاي غلطاند؛ اعتراضی به «هست»هاي جامعه.
معتقدند میتوان «هست» را به سمت «باید» رهنمون کرد .تامر با تمسخر خرافه و مقاومت در
مقابل آن میخواهد سنتها را درهم شکند ولی هدایت با نوید مرگ ،قهرمانانش را از رنج
میرهاند.
-1ماهیت مردان ،نزد دو نویسنده اشتراکات بسیاري دارد؛ آنهها در نتیجهۀ سهیطرة آمهوزهههاي
سنتی که مانع شناخت زن است ،دچار ترس و عدم اعتماد به نفس در روابط عاطفی هستند.
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-1قهرمانان تامر و هدایت(بویژه زنان)ناتوان از رویارویی با سنتهاي جامعه ،خودکشهی مهی-
کنند یا به تناقض روي آورده و از جامعه منزوي میشوند.
-6اجتماع ترسیمی تامر و هدایت براي زنان ،فضایی مقاوم در برابر افکار نو است که توسل بهه
باورهاي بیپایۀ سنتی در آن امري پسندیده است .در آثار این دو ،رابطهاي معنادار میهان فقهر و
بیماري ،مرگ و فساد اخالقی وجود دارد.
-3ظلم در آثار تامر ،مشمول سلسله مراتب و از بُعد غلبۀ قوي بهر ضهعیف اسهت امها ههدایت
مدیریت ضعیف شخص را موجب جوالن زورگویان میداند.
-2قهرمانان این دو مانند قهرمانان کافکا ،سرگردان از خفقان اجتماعی و بیگناه ،تحت تعقیهب-
اند .حضور دائم مراقب را در انزواي خویش حس میکنند و چون قدرت تعامل با دنیاي بیرون
را ندارند ،دچار ازخودبیگانگی ،تغییر هویت و مسخ میشوند که تالشی براي رهایی از دلههره،
پوچی و حیرانی است.
 -1ترسیم فضاي کافکایی در داستانهاي این دو نویسنده ،داراي صبغۀ هراس ،انهزوا و پهوچی
است اما به مانند کافکا ادباي ارائه راهحل نیستند بلکه درد را همانطور که هست نمهایش داده و
تغییر و انکارش را منو به گذر زمان میدانند.
 -11سرانجام اینکه تامر و هدایت بها ترسهیم فضهایی تاریهک  ،نیمهۀ خهالی لیهوان را برجسهته
نمودهاند ،این دو نویسنده با آموزش تفکر منطقی از طریق داستانهایشان میتوانستند جامعهه اي
نو بسازند و سیاه دیدن و نالیدن هنر نیست بلکه انتقاد همراه راه حل میتواند سازنده باشد .
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