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1. Introduction  

Comparative literature is the study of literary works of different nations 

in order to better understand these works. Such studies will enrich 

national literature because "scholars and researchers of comparative 

literature all agree that the primary purpose of comparative literature is 

to use foreign literature to enrich and enrich national literature."  (Neda, 

2004, 25).  

    Gholam-Hossein Sa'edi (1936-1985) is one of the leading Iranian 

writers who has made remarkable works. Sa'edi narrates the fate of the 

inevitable contemporary man. This human lives in a backward society 

that is still far from reaching progress. The man who he describes is still 

embroiled in the superstitions and nonsense of such a backward society. 

The Mourners of Bayal, in fact is one of the most prominent and, as 

some critics say, the best forearm, depicts of such a society in its various 

dimensions. In a society which Sae’di describes, still prayer and cursing 

are the top tools for dealing with problems. Poverty has spread its 

ominous shadow over all aspects of this society, and robbery and 

looting is a clear sign of such a society that makes it more like primitive 

societies.  
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   Franz Kafka (1883–1924), also is one of the world's greatest writers, 

owns valuable works that have been the subject of comparative reviews. 

Kafka deals with contemporary man in his stories. A man who brought 

civilization and progress to his loneliness and despair, along with this 

loneliness, in the world of Kafka's fictional characters. 

2.  Methodology 

This study uses comparative method by using library research. This 

research tries to answer the following questons: Have Saedi and Kafka 

used similar symbols in the two works? What kind of symbols have 

Saedi and Kafka used in these two works? What are the similarities and 

differences between the symbols of these two stories? 

3. Discussion 

Sa’edi uses symbols to instill a secondary concept in the story of The 

Mourners of Bayal. Kafka also has used symbols in the story of 

"Metamorphosis" to achieve this end. Studying these two stories reveals 

the similarities and differences in the way they are applied and the broad 

meanings that each writer intended. We have divided the symbols of 

these two stories into human, non-human (places and objects) and 

animal symbols. 

    Human symbols in the story of "The Mourners of Bayal " include 

arbāb (the master), maşdī eslām (Islām), müsorxe (red hair man), maşdī 

Hassan. In the stories of The Mourners of Bayal, the master is a symbol 

of "the establishment of a master system in the village" (cf: Shiri, 2014: 

64). Sae’di does not create this fictional character, but the master is 

present in all stories, and the villagers perceive his heavy shadow in the 

context of the events. 

   One of the minor characters in The Mourners of Bayal ing Stories is 

maşdī eslām, who becomes the main character in some stories, 

including the eighth story. maşdī eslām is, in fact, intellectually 

different from the people of the village. He therefore, represents the 

class strata of society that have little difference in attitudes and beliefs 

with the lower classes of society. Just like the story of Kafka, this story 

begins with a shocking incident. maşdī Hassan has gone to work in the 

village of Sayyed Abad. His cow is dead last night and the villagers do 

not want to give this bad news to maşdī Hassan. So they throw the 

carcass into the well and decide to tell maşdī Hassan that the cow has 

fled and sent one of the locals to find it. The metamophisis of maşdī 

Hassan in this story is a symbol of the fading, transformation and 

alienation of human beings in backward societies. It should also be 
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noted that maşdī Hassan 's metamophisis is a spiritual rather than a 

physical transformation (in contrast to the metamophisis in Kafka's 

story). 

    Müsorxe (red hair man) is another human symbol of this story. In the 

seventh story, the red hair man is the main character of the story. He 

suffers from severe hunger and insatiability. Everything even swallows 

junk. His metamophisis of as a rat is a physical metamophisis. A 

transformation that is lurking in every village. In fact, "the overeating 

insanity is a sign of hunger and excessive hunger for people who simply 

do not get it" (Taslimi, 2009: 121). 

    Human symbols have also been used in the Kafka’s Metamorphosis. 

Father, mother and sister-in-law are human symbols of this story. Father 

of Gregor is a minor character in the story. He is a violent, bully, tyrant, 

and plays a leading role in one of the story's events - throwing apples at 

Gregor.  

    Gregor's mother is a mild-tempered human being in this story, always 

trying to mediate and calm things down. Grigor's mother's personality 

is undoubtedly inspired by the true character of Kafka’s mother. 

"Kafka’s mother was a gentle and gentle woman and played a role of 

reconciliator at home" (Meghdadi, 2017: 15).  

    Gregor's sister (Grete) first treats Gregor with embarrassment. She 

picks up food for him, and later, when Gregor turns to eating leftovers, 

she takes the leftovers him. She plays the violin, and Gregor provides 

the necessary equipment for her music classes when he is not ousted. 

The night that Grete plays the violin, Gregor is affected by the sound of 

her violin, and as he exits his room he goes to his sister, angering her. 

The incident causes a change in her sister's characteristics. Afterwards, 

Grete becomes Gregor's main enemy, trying to persuade her parents to 

get rid of Gregor - or this ugly creature. 

    Human symbols of The Mourners of Bayal Stories include Bayal 

village, Poros, Khatunabad, the city, as well as things like generator and 

maşdī eslām and the bell. 

    Bayal is a village with naive and superstitious people. Sa’edi 

describes the village with a dark, sad atmosphere where death always 

flows. The village of Bayal represents a community in which Saad 

lived.  

   The inhabitants of Poros live near Bayal. They are known for theft 

and looting. The terror they create in their theft, looting and assaults is 
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always evident in the village of Bayal. In fact, if Bayal is an icon of 

Iran, "Poros can also be a representation of ... England ... and America 

..." given the background of Iran's historical and political developments 

from the Qajar period until the book was written. (cf: 2014: 66). 

   Khatun Abad is a village near Bayal. The inhabitants of this village, 

although not as vicious as inhabitants of Poros, are sometimes vicious, 

but sometimes commit minor evils against the villagers. Bayal is a 

symbol of Iran, but Khatun Abad is undoubtedly a symbol of the 

Russian government. 

      In The Mourners of Bayal, the city is described as an ideal place. 

Rural people often seek refuge in the city in order to free themselves 

from village problems.  

     Generator is one of the non-humane symbols (objects) in Bayal's 

mourners. In the sixth story, several villagers return to the city in a 

strange way, a generator falling from the truck of American soldiers in 

the middle of the road. This object is not familiar to the villagers and 

because they hear a sound like crying inside it or imagine that it is the 

sound of crying, they take it to the village and make it a shrine. In fact, 

this object in the story symbolizes the ignorance and ignorance of the 

villagers. 

    Other non-human symbols (objects) in the story are maşdī eslām’s 

instrument, which he sometimes makes people happy. His instrument 

must be interpreted as a symbol of something in which he has to bind 

himself to the ordinary people. 

     Sa'adi uses the bell symbol in " The Mourners of Bayal". The sound 

of the bell rings everywhere. Especially when the presence of death is 

more felt.  

    As noted above, non-human symbols (places and objects) are also 

used in the story of " The Metamorphosis". Non-human symbols in 

Kafka's "Metamorphosis" story include Gregor's room, a beautiful wall-

mounted picture board, room furniture, apples, and a violin instrument. 

     Gregor is forced to take refuge in his own room after his demise. The 

room actually becomes Gregor's world, and in a sense, symbolizes his 

isolation. It is a place where Gregor has to be imprisoned for being 

excluded from society. The photo frame is, in fact, a symbol of Gregor's 

affinity for sexuality, and the only attachment and interest he is 

unwilling to lose. In one scene of the story, Gregor comes out of his 

room and the father sees it as an evil sign from him and attacks Gregor 

with apples from the fruit bowl. 
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    In "The Metamorphosis", Kafka also symbolizes Gregor's sister's 

violin as a secondary concept. The music here is a symbol of everything 

that links Gregor to his time as a human being and stimulates his human 

emotions. In both stories, animal symbols are used. In the story of 

Bayal's mourners, Sae’di only uses the symbol of Abbas's dog to induce 

what he intends to do. In fact, the dog in this story symbolizes the 

sacrifice made by those around him, and his fate is nothing but death 

and destruction. The animal symbols of Kafka's "The Metamorphosis" 

story are only limited to the creature that Gregor has become. In fact, 

the most powerful symbol of this story is the symbol of being depicted 

as an insect, and most of the meaning of the story is borne by it. Gregor's 

metamorphsis in this story is physical, not spiritual.  

4. Concluson  

This research concluded that these writers both used human, non- 

human (places and things) and animal symbols in these stories. Kafka 

and also Sā'edi wanted to transmit the deep concepts of the description 

of their era by these symbols. The character of Franz Kafka’s “The 

Metamorphosis” and Maşdi Hassan in Sā'edi’s story are the most 

prominent symbols of these stories. We have explored the symbols of 

these two stories comparatively. Sa’edi and Kafka both are writers who 

have considered symbols in their works. Both depict the status of 

human in their societies, but there is a difference. The human who 

Sa’edi depicts that is rural human who has problems such as ignorance, 

superstition and poverty; but Kafka depicts human who has nothing 

solitude and lack of identity in the tumult of progress and 

modernization. Sa’edi in the stories of “The Mourners of Bayal” has 

used human, non-human and animal symbols. The human symbols of 

these stories are: arbāb (the master), maşdī eslām (Islām), müsorxe (red 

hair man), maşdī Hassan. Kafka also, has made Gregor Samsa’s father, 

mother and sister as the human symbols. The non-human symbols of 

Sa’edi’s stories are Porus and Khatun Abad villages, power alternator, 

maşdī eslām’s musical instrument and bells. Also, in Kafka’s story, we 

can find non-human symbols such as panel, clock, home furniture, 

apples and violin. In 5th story of “The Mourners of Bayal” there is an 

animal symbol which is a dog belongs to Abbas. In the Kafka’s “The 

Metamorphosis”, also, "monstrous vermin" is the only animal symbol. 

Keywords:  Comparative Semiology, Sā'edi, "Azā'dārān-e Bayal" 

(The Mourners of Bayal), Kafka, "The Metamorphosis".





 

 

اتّتطبیّۀنشریّ  ّقیادبی 

اتّوّعلومّانسانیّۀدانشکد ادبی   

کرمــــاندانشگـــاهّشهیدّباهنــرّ  

1398زمستانّوّپاییزّ،12ّّۀ،ّشماّر11ّسالّ  
 کافکا«مسخ»ساعدی و  «َبَیلعزاداران »تطبیقی  نمادشناسی

(پژوهشیّ-علمی)  

 3کهجوق یعزيز حجاج، 2*آرش مشفقی، 1آقازاده حاجید عیسیمحم  

 چکیده
استّکهّدرّپسّزبانّنمادینّّیوّبیانّمفاهیمّیقّمعناییّاثرّادبیعمتنمادپردازیّابزاریّبرایّ

زبانّآثارّّاندّکهّدورانیّبحرانّزدهّنویسندگانّ،.ّفرانتسّکافکاّوّغالمحسینّساعدینهانّاست

عزادارانّ»هایّداستانّ،.ّاینّمقالهاندهداشتّنمادپردازیّتوجهوّدرّآثارشانّبهّنمادینّاستّّ،هاآن

تطبیقیّّتکیهّبرّنمادشناسیباّّوّتوصیفیّ-رویکردیّتحلیلیباّّکافکاّرا«ّمسخ»ساعدیّوّ«َّبَیل

ّاستبررسیّکرده .ّ ّداستانمیوهشّنشانپّژدستاورد ّاینّدو ّکه ّزبانیّنمادینّبمبتنیّّ،دهد ر

ّغیرانسانیّوّاندشدهّنگاشته ّانسانی، ّاشیاّها)مکانّنمادهای ّبهو ّاثر ّدو ّدر ّحیوانی ّو کارّّ(

ازّّ،هّوّعصرّخویشراّدرّتوصیفّزمانّعمیقیّتاّمفاهیمّاندکردهتالشکافکاّّوساعدیّاست.ّرفته

ّوَبَیلّگاوّدرّعزادارانّّکهّمسخّمشدیّحسنّبهچنانّ،ندطریقّزبانّنمادینّبهّمخاطبّانتقالّده

ّوّاثرداینّدرّمشترکّبرجستهّّایهنمادازّّ،الجثهایّعظیمگورّدرّداستانّکافکاّبهّحشرهمسخّگّر

ّّ،روحیّۀنوعیّاستحالّمسخّمشدیّحسناست.ّ ّاوستّوّخودبیگانگیّازّیوّنمادمّوّجنونّتوه 

ّوّروحیّ،مسخّمشدیّحسنّدچارّبحرانّهویت.ّۀروایتّبیگانگیّازّجامعّ،مسخّگرگورّسامسا

تنزلّازّدرجۀّانسانیّبهّمقامّوّمرتبۀّحیوانیّاستّوّّ،هرّدوّمسخجسمانیّاست.ّّ،مسخّگرگور

ّباشدّکهّپایانّچنینّبیگانگیّازّخود بودنّرسیدنّبهّمقامّپستّحیوانّ،اینّشایدّبهّاینّمعنا

مسخیّجسمانیّاستّوّازّاینّنظرّشبیهّبهّمسخّگرگورّّ،است.ّمسخّموسرخهّدرّعزادارانَّبَیلّنیز

اّمسخّگرگور،ّنمادّقحطیّّوسامسا.ّموسرخه تیّدرّهجومّمدرنیسمّنمادّبیّگرسنگیّاست؛ّام  هوی 
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 مقدمه -1

ّاست.ّچنینّّاینّآثارشناختّبهترّمنظورّهگوناگونّبّبررسیّآثارّادبیّمللّ،ادبیاتّتطبیقی

ّموجبّپرباّرّ،هاییبررسی
 
ّادبیاتّمل ّّ؛شدیّخواهدشدن ّمحق ّ»چراکه ّو قانّپژوهشگران

ادبیاتّهّوّپژوهشّدرّکهّنخستینّهدفّازّمطالعهمگیّاتفاقّنظرّدارنّدّ،ادبیاتّتطبیقی

ّادبیاتبهرهّ،تطبیقی ّجهتّپرباّرّگیریّاز ّدر ّغنیبیگانه ّو ّتّرکردن
 
یّساختنّادبیاتّمل

ی،ّهموارهّمضامین،ّساختارّشدنّادبیاتّتطبیق(ّازّزمانّمطرح1393ّ:25)ندا،ّ«ّ.است

تهّوّنتایجّگرفتطبیقیّقراّرّگوناگونّموردّتوجهّپژوهشگرانّحوزۀهایّدیگرّآثارّمللّوّجنبه

ّاست.ّدستّآمدههاّبهینّبررسیدرخشانیّازّا

ّّّّ(ّ ّساعدی 1364ّ-1314غالمحسین ّبرجستۀ( ّنویسندگان ّآثارّّاز ّکه ّاست ایرانی

ّ.گذاشت.ّساعدیّروایتگرّسرنوشتّمحتومّانسانّمعاصرّاستّیادگارّازّخودّبهنظیریّبی

ّ،پیشرفتّکهّهنوزّتاّرسیدنّبهّقافلۀّکندمیماندهّزندگیایّعقبانسانّساعدیّدرّجامعه

معنیّرسومّبیکند،ّهنوزّدرگیرّخرافاتّوّتوصیفّمیهاّفاصلهّدارد.ّانسانیّکهّاوّفرسنگ

تعبیرّترینّوّبهکهّدرّواقعّازّبرجستهَبَیلّدارانّاایّاست.ّعّزماندهعقبّچنینّجامعۀاین

ّتصویرّایّراّدرّابعادّمختلفشّبهچنینّجامعهّ،هترینّاثرّساعدیّاستبرخیّمنتقدان،ّب

برترینّابزارهایّیکّّ،دعاّوّنفرینهنوزّّ،کندمیّایّکهّساعدیّتوصیفکشد.ّدرّجامعهمی

عهّهایّاینّجامشومّخودّراّبرّتمامیّجنبهّیۀساّ،.ّفقرنّدرّمواجههّباّمشکالتّاستانسا

ّغارت ّدزدیّو ّو ّچنینّجامعهّ،گسترانیده ّبارز ّجوامعّبدویّایّنشانۀ ّبه ّآنّرا استّکه

ّسازد.ترّمیشبیه

ّّّّّ(ّ احبّآثارّصّ،ترینّنویسندگانّجهانکیّازّبزرگنیزّیّ(،1924-1883فرانتسّکافکا

هایّکافکاّدرّداستاناست.ّگرفتهّهایّتطبیقیّقرارارزشمندیّاستّکهّدستمایۀّبررسی

ّارمغانّیّراّبرایّاوّبهانسانیّکهّتمدنّوّپیشرفت،ّتنهایّد.پرداّزخودّبهّانسانّمعاصرّمی

ّاینّتنهاییّدرّدنیایّشخصیتوّیأسّوّناامیدیّنیزّهمّرّآورده هایّداستانیّکافکاّاهّبا

پوچی،ّّترینّاثرّکافکاستّکهّدرّآنرجستهبّ،.ّمسخ،ّبهّاعتقادّبرخیّازّمنتقدانداردّنمود

واقع،ّکافکاّروایتگرّتنهاییّّ.ّدراستباّنمادهاییّترسیمّشدهانسانّمعاصرّیأسّوّتنهاییّ

تّوّانسانیّ ّ،زدّوّدرّاینّمیانتاسویّپیشرفتّمیاستّکهّشتابانّبهّایجامعهدرّانسانّ

ّروّ،هایّانسانیارزش ّرنگّباختههر ّاز ّتر ّدیروز ّهیاهویّپیشرفتّجامعهّلگدمالّز ّدر و

ّشوند.ّمی
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راّغالمحسینّساعدیّ«َّبَیلزادارانّع»ّهایّپیوستۀداستانّاستکوشیدهحاضرّّقالۀم

ّ ّکوتاه ّرمان ّّ،«مسخ»با ّابنمادشناسی ّنماید. ّموضوع  ّنظری ّمبانی ّبررسیّتدا ّ،مورد

بررسیّنمادهایّادبیّوّسپسّبهّشدهطورّاجمالّتوضیحّدادهبهّ،سمبولیسمّوّاصولّآن

ّّاست.ّشدهاینّدوّاثرّپرداختهّ

رّقرنّنوزدهمّدرّادبیّاستّکهّدّهایمادگراییّیاّنمادپردازی(ّازّمکتبسمبولیسمّ)ن

یافت.ّرسالتّشاعرانّّکشورهایّدیگرّاروپاّگسترشبهّ،گرفتّوّسپسّپایکشورّفرانسهّ

ّبودّکهّدرّاشعارّخودSymbolلّ)کارگیریّسمببهّ،سمبولیست انّعواطفّوّبرایّبیّوّ(

باّاشعارّآرتور1870ّّّجستد.ّآغازّسمبولیسمّراّدهۀهاّبهرهّمیاحساساتّخودشانّازّآن

ّماالرمهArthur Rimbaud)ّ(1)رمبو ّاستفان ّو )(2)ّ(larméStéphane Malّمی دانند.ّ(

بردندّتاّمعنایّخاصیّراّکهّدرّذهنّکارّمینمادهاییّراّبهّ،شدهّدرّاشعارّخودشاعرانّیاد

عصیانیّعلیهّّ،واقعّمخاطبّبرسانند.ّاینّجریانّدرّباّزبانیّرمزیّوّنمادینّبهّ،اشتندد

ّقبلجریان ّشعری ّدربهّوّهای ّبود. ّرمانتیسم ّپیچیدهحقیقتویژه ّبا ّروابطّتّر، شدن

پیشرفتّآن،ّسیر یّکهّبدبینّطبیعیّاجتماعّبهّمسیریّهدایتّشدّاجتماعیّدرّجوامعّوّبّا

آلمانّبرّاینّجریانّکاماًلّآشکارّّکرد.ّتأثیرّفلسفهّبدبینانۀوّابهامّوّپیچیدگیّراّایجابّمی

رو،ّازاینّاست.ّهنرمندّسمبولیستّدرّاینّشرایطّدریافتّکهّباّافرادّعادیّفاصلهّدارد.

کهّمحالّاستّّبودبردهّکهّهنرمندّمطرودّجامعۀّغربیّپیهنگامیّپاگرفتسمبولیسمّ»

ّبسیاریّازّسمبولیسترنبتواندّمانندّافرادّعادیّوّطبیعیّهم ازّوّهاّگّجماعتّشود.

خودّازّها،ّاحساسّخودبهیّوّواکنشمعتقدّبودندّکهّحاالتّروحیّطبیعّ،جملهّآرتورّرمبو

ّبرایّای ّنازاستّو ّو ّلحاظّهنریّعقیم ّهنرمند ّهنریّبزرگیّبهنکه ّاثر آورد،ّوجودبتواند

ّدرّبایستیّانسانّطبیعی ّبکشدرا ّ.خود »ّ 1336ّ)پرهام، ّرؤیا،ّّ(122: ّتخیلّو بدبینی،

ّّهایّآثارّسمبولیستیّاست.سات،ّتوجهّبهّزبانّازّجملهّویژگیاصالتّاحسا

ریان،ّنمادّراّپورنامدااست.ّهایّمتعددیّبرایّنمادّارائهّشدهتعریفبایدّتوجهّداشتّکهّّّّّ

دریافتّوّتجربهّازّشدهّوّقابلنمادّچیزیّاستّازّجهانّشناخته»:ّکندگونهّتعریفّمیاین

ّمفهومّ ّمفهومیّجز ّبه ّغیرمحسوسّیا ّو ّجهانّناشناخته ّبهّچیزیّاز طریقّحواسّکه

کند؛ّبهّشرطّآنکهّاینّاشارهّمبتنیّبرّقراردادّنباشدّوّآنّارفّخودّاشارهمستقیمّوّمتع

ّ
 
آنچهّازّّ(1364ّ:14)پورنامداریان،ّ«ّ.نگرددمّآنّتلقیمفهومّنیزّیگانهّمفهومّقطعیّوّمسل

ّوّمفهومّآن،ّرابطهّ،وانّاستنباطّکردتاینّتعریفّمی ّمعنا ایّاینّاستّکهّرابطۀّنمادّبا
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ّ«فرهنگّنمادها»درّّکند.استّکهّبهّچیزیّدیگرّداللتّآنّچیزیّ،قراردادیّنیستّوّنماد

ّنمادّراّبهّبهترینّتصویرّممکنّبرایّتجسّ،ازّقولّیونگّ،نیزّشوالیهّوّگربران
ً
مّامورّنسبتا

،ّیونگّبهّعقیدۀّ«.ترّنشانّدادتوانّآنّراّبهّشیوۀّروشننمی»کنندّکهّناشناختهّتعریفّمی

کهّاینّمفهومّّداردراّبهّسویّمفهومیّگسیلّمیّدهد.ّفردنمادّهیچّچیزّراّتوضیحّنمی»

یکّایّدرّهیچاّهیچّکلمهفرضیّداردّامّ اءّهمّغیرقابلّادراکّاستّوّیاّابهامّپیشدرّماوّر

یونگّّ(37و1384ّ:36ّ)شوالیهّوّگربران،ّ«.کنددّآنّراّکاملّبیانتوانهایّرایجّنمیازّزبان

ّدرّیکّتقسیم
 
کندّوّبندیّمیی،ّنمادهاّراّبهّدوّدستۀّطبیعیّوّفرهنگیّبخشبندیّکل

ّدهد:ّمیّهرکدامّارائهّتعاریفّزیرّراّبرای
فّ،ّمعر ّروّگیرندّوّازّایناهّروحّسرچشمهّمیازّمحتویاتّناخودآگّ،هایّطبیعیسمبول»

ّهایّکهنّالگوهایّاصلیّهستندعّعظیمّدرّجلوهتنو ّ هایّفرهنگیّسمبولّ،برعکس.

کارّّاریّازّادیانّبهوزّدرّبسیکارّرفتهّوّهنبه«ّحقایقّابدی»ندّکهّبرایّبیانّهاییّهستنآ

ّآنمی ّوروند. ّدستخوشّتغییراتّبسیار ّکمّویّیکّجریانّتحوّ حتّ ّها ّبیشّلّطوالنیّو

کهّموردّقبولّجوامعّّاندشدهبهّتصویرهایّگروهیّتبدیلّ،تیباندّوّبدینّتّرخودآگاهّشده

ّّ(1352ّ:139)یونگ،ّ«ّ.متمدنّاست

 پژوهش پیشینۀ -1-1

ّساعدی ّغالمحسین ّآثار ّمتعددیپژوهشّ،دربارۀ اکبری،ّعلیّاست.گرفتهصورتّهای

ّّگاو ّ»ایّباّعنوانّداستانّچهارمّازّعزادارانَّبَیلّراّدرّمقاله «ّحسنّگاوّمشّحسن،ّمش 

ّاینبررسی ّ،انگیزۀّمسخّوّمسخّاستّ،هستۀّداستان»استّکهّگرفتهگونهّنتیجهکردهّو

ّاسطورهذهنّخرافه َّبَیلیایّو ّعوامپرداز ّو ّساعدیّبهّ،زدگیها ّمسائلیّاستّکه هاّآناز

ّ.استپرداخته ّ)علی« 1392ّاکبری، ّساعدی،ّ(1: ّآثار ّدر ّسمبولیسم ّبا ّرابطه کرمیّدر

ّدر(ّسمبولیسمّفران1394) ّ،اینّپژوهشاست.ّکردهّبررسیَبَیلّداستانّعزادارانّّسهّرا

ّّاست.نداشتهّظرایّتطبیقیّنشیوهپرداختهّوّبهَبَیلّرانّارّعزادتنهاّبهّمفهومّسمبولیسمّد

ّفرانتسّکافکاّدربارۀّّّّّ ّدربارۀبهّ،آثار ّرمانّّویژه ّّ«مسخ»کوتاه هایّبسیاریّپژوهشنیز

ّانجامّشده ّمیپژوهشاینّازّمیانّاست. (،1373ّنجفیّ)(،1354ّتوانّبهّحسینیّ)ها

(ّ ّعباس1382جمادی ّسالمی)1383)پور(، ّو ّمهیاری ّاشارهّ(1390(، ّ،حسینیکرد.

ّضمنّبررسیّتمثیل ّمیّآثارگراییّدر ّاشاره ّاینّنکته ّبه ّمعدودّ»ّکهّکندکافکا ّاز کافکا

ّاست ّتفسیّرکّنویسندگانی ّو ّبررسی ّمیه ّمشکل ّاکارهایش ّآنجاّنماید. ّاز ّاشکال ین

ّ(1354ّ:70)حسینی،ّ«ّ.تمثیلیّشدیدّحاکمّاستّ،هایّاوتمامّنوشتهکهّبّرّخیزدبرمی
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اینّازّخودّبیگانگیّ»استّکهّبهّاینّنتیجهّدستّیافتهّ،کافکانیّنجفیّباّبررسیّجهانّذه

هایّکافکاّراّتجریدّموجبّشدهّبرخی،ّشخصیتّ،آثارّکافکاتّآدمیّدرّدادنّهویّ وّازکف

ّاستعارۀ ّواقعّو ّقلمدادانسان ّ.کنندّی »ّ 1373ّ)نجفی، ّبررسیّّ،جمادیّ(54: ضمن

برایّّ،فکانبردّقهرمانّکا»کهّکندّاینّنکتهّراّمطرحّمیّ،افکارّکافکااندیشهّوّّۀجانبهمه

ّکشمکشّدو ّگاهایّاسسویهرهاییّاز ّقصدّشقهّ،تّکه ّبه ّانگار ّسوّّ،کردنویّرا ّدو از

آوردّوّگاهّنیزّویّراّمیانّشدنّازّدوّسوّبرّاوّفشارّمیپنداریّبهّقصدّلهیدهّ،گاهّوّکشدمی

ّ
 
گرّنیزکافکاّراّروایتپورّ(ّعباس1382ّ:134جمادی،ّ)«ّ.داردمیقّنگهّزمینّوّآسمانّمعل

ّ(1383ّ:162ّپور،عباس:ّک.ر)ّ.داندتراژدیّمدرنّمی

ّ،داستانّمسخ»کهّّاندیافتهّشّخودشانّبهّاینّنتیجهّدستدرّپژوهمهیاریّوّسالمیّ

اجتماعّانسانیّکهّفریبّظواهرّراّخوردهّوّدرّنظامّّ؛حکایتّازّتنهاییّانسانّمعاصرّاست

ّنداردگونهّاقمستحیلّشدهّوّتواناییّهیچ ّ(1390ّ:106)مهیاریّوّسالمی،ّ«ّ.دامیّرا

ّجلوه ّتفاوت ّنیز ّاسطورهکمالوند ّو ّتمثیلی ّنمادین، ّداستانهای ّدر ّرا ّکافکاّای های

ّنمادگرایانۀّ دل از که نمادها»استّکهّدرّآثارّکافکا،ّگرفتهّنمودهّوّنتیجهبررسی فرهنگ 

ّ)کتاب ّدانشّادبی کاباال عرفان مقدس، یهود ّو  ادبی سنن به ارجاع در کافکا و...(

(.1395ّ:1ّ)کمالوند،ّ«ّ.ندااوی نومید و گراشک ۀفلسف منادی او داستان در ،اندبرآمده

تنهاّّ،،ّنصراصفهانیّوّجعفری«َبَیلعزادارانّ»باّ«ّمسخ»درّموردّبررسیّتطبیقیّ،همچنین

هایّّروحیّوّویژگی»کهّمعتقدندّوّّاندکردهپردازیّراّدرّاینّدوّاثرّبررسیتعنصرّشخصی

داستانّبهّانزواّّشدۀرمانّمسخاوّراّبهّدرونّاتاقیّتاریکّوّسرد،ّکنارّقهّ،روانیّخاصّکافکا

وقایعّّ،اتّویهاّوّخاطراتّوّذهنیّ هاّوّگمانکشاندّتاّازّدریچۀّشایدهاّوّاگرهاّوّحدسمی

ّتوصیف ّخواننده ّبرای ّ.کندرا ّّ)نصراصفهانی« ّجعفری، 1389ّو ّصالحیّ(154:

نامۀّگاوّداستانّمسخّکافکاّراّبرّرویّنگارشّفیلمّنیزّتأثیرّترجمۀ(2009ّکهریزسنگیّ)

ّرویکردیّنوایّدانشّترجمهرشتهچهارچوبّتئوریّمیانّدرّ،ساعدی ّبررسیّشناسیّبا

ّاست.ّکرده

انّموردّچندّ،کهّنمادهایّداستانّمسخّکردّتوانّعنوانشده،ّمیبهّمواردّیادباتوجهّ

ّپژوهشگرانگرفتهنّقرارتوجهّمحققانّ ّبیشتر ّمسخّ،است. ستانّشدگیّشخصیتّداتنها

تریّنیزّدرّاینّداستانّوّمهمّترییآنکهّنمادهایّجزحالّد،انگرفتهّنظرّفکاّراّنمادّدرکا

ّ،یّوّهمچنینپردازهاّبرایّتکمیلّفضاسازیّوّشخصیتخوردّکهّنویسندهّازّآنچشمّمیبه
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نیزّصادقَّبَیلّهایّعزادارانّداستانّاینّگفتهّدربارۀّّاست.گرفتهّالقایّمنظورّخودّبهره

کهّدربارۀّنمادّانجامّهاییبندینّنمادهاّبرپایۀّتقسیمبررسیّتطبیقیّایّ،وّراست.ّازّاین

دگانّاینّدوّاثرّبهّمحیطّوّروشنگرّحاالتّروحیّوّنوعّنگرشّنویسنتواندّمیّاست،شده

ّانسان ّپژوهشّتمایزیهایّاطرافشانّباشد. اینّّ،هایّیادشدهّداردکهّپژوهشّحاضرّبا

ّ،وّسپسدهدّبندیّارائهّتقسیمّاینّنمادهاّراّدرّقالبّ،استّنخستکردهاستّکهّسعی

هایّاینّدوّاثرّازّاینّرهگذرّتهاّوّتفاوهاّراّبهّشیوۀّتطبیقیّبررسیّنمایدّتاّمشابهتآن
ّهّشود.خوبیّکاویدتّنویسندگانّاینّدوّاثرّبهآشکارترّوّذهنیّ 

 کافکا«مسخ»و  ساعدی «َبَیلعزاداران » تطبیقی ینمادشناس -2

ّّ ّداستان ّدر ّ»ساعدی ّبرایّ«َبَیلعزاداران ّنمادهایی ّاستفادهّّاز ّثانویه ّمفهومی القای

ّداستانّمی ّدر ّنیز ّکافکا ّمتنّّ،برایّنیلّبهّهمینّهدفّ،«مسخ»کند. ّدر نمادهاییّرا

کارگیریّهاییّراّدرّشیوۀّبههاّوّتفاوتشباهتّ،.ّبررسیّاینّدوّداستاناستآوردهداستانّ

ّایّکهّهّرگستردهوّمعانیّ ّسازد.ّآشکارّمیّاند،هنظرّداشتکدامّازّنویسندگانّمد 

ّ ّدر ّ»ساعدی ّتوصیفّ،«َبَیلعزاداران ّرا ّمعاصر ّانسان ّازّمیّوضعیت ّهم ّاو کند.

گیرّاینّگریبانایّکهّوّهمّازّباورهاّوّخرافاتّپوسیدهّگویدمیّشدنّانسانّسخنسخم

ّزندگیّروزمرهّپیوندیّناگسستنیّ ّبا یّازّسرشتّانسانّیجزگوییّّوّداردانسانّشدهّو

َّبَیل ّموقعیتّجغرافیّرّ،است. ّبَّوستاییّاستّکه ّدر ّبهیَّاییّندارد. ّبیشتر ّآنچه چشمّّل

اییانّسرنوشتّشومّوّنادانیّوّفقرّاست.ّبیشترّروستقحطیّوّگرسنگی،ّجهل،ّّ،آیدمی

.ّحضورّداردّجادرّهمهوّّهمیشهّ،.ّوحشتّمرگبهّآنّتنّبدهندّکهّناگزیرندّمحتومیّدارند

ّ ّداستان ّاین ّمیّرانمادهای ّدر ّّدستۀّسهتوان ّانسانی، ّ)مکانمادهای هاّنغیرانسانی

ّّکرد.ّبندیواشیاء(ّوّحیوانیّدسته

ییّبرایّرساندنّمفاهیمیّورایّ(ّنیزّنمادهاDie Verwandlung)ّ«مسخ»درّداستانّ

تلفظّانگلیسی(،ّیاّسامسا؛ّباّ،Samsaّ)ّاند.گرگورّزامزاشدهگرفتهّکارّبهّ،داستانساختّرو

کهّّدیابشودّوّدرمیمیصبحّازّخوابّبیدارّ،است.ّروزی«ّسخم»ّ،شخصیتّاصلیّداستان

کندّوّقشّراّقفلّمیست.ّاوّهمیشهّدرّاتااتبدیلّشده(3ّ)آسامنظرّوّغولایّکریهبهّحشره

ّبرایّقرارّآوردمیّیادّاکنونّبه ّساعتّهفتّبیداربمیّ،کاریّمهمیّکه ّاز ّایستّزودتر

ّجملهاستهشدمی ّنخستین ّدا. ّحادثهّ،ستانهای ّبا ّوّتکانای ّخواننده ّبرای دهنده

یکّروزّصبح،ّوقتیّگرگورّ»شود:ّدردسریّبزرگّبرایّگرگورّشروعّمیّایّشگفتّوحادثه
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ّخوا ّاز ّتسامسا ّدیدّدر ّآمد، ّبهّخود ّبهّحشرهختبیّآشفته ّایّبزرگّتبدیلخوابّخود

ّ.استشده 1378ّّ)کافکا،« ّادامهّ(106: ّدقیقنمادّ،در ّداستان ّدو ّاین ترّهای

ّشود.ّمیبررسی

 نمادهای انسانی  -1-2

نّوّحسشاملّارباب،ّمشدیّاسالم،ّمشدیّ،«لیَّعزادارانّبَّ»نمادهایّانسانیّدرّداستانّ

استقرارّنظامّاربابّوّ»نمادیّاستّازّّ،لیَّعزادارانّبَّهایّموسرخهّاست.ّاربابّدرّداستان

ساعدیّحضوریّپررنگّازّاینّشخصیتّّ(1393ّ:64شیری،.ک:ّر)«ّ.رعیتیّبرّروستا

ّسایۀّ،نوعیّحضورّداردّوّروستاییاناربابّبهّّ،هااّدرّتمامیّداستانآفریندّامّ داستانیّنمی

ّکنند.ّشکلیّمحسوسّدرکّمیبهّ،متنّحوادثّسنگینّویّراّدر

مشدیّاسالمّاستّکهّدرّّ،َبَیلهایّعزادارانّهایّفرعیّدرّداستانیکیّازّشخصیت

شود.ّمشدیّاسالمّ،ّشخصیتّاصلیّداستانّمیهاّازّجملهّداستانّهشتمبرخیّداستان

ایّازّطبقههایّآدم،ّنمادّرودارد.ّازّاینظّفکریّباّعوامّمردمّروستاّتفاوتلحابهّ،درواقع

،ّترّجامعهّدارند.ّبهّتعبیریدرّنگرشّوّعقایدّباّطبقاتّپایینّدکّتفاوتیاجتماعّاستّکهّان

راّانجامّدهدّوّکارّترینّجیدهسنّ،هاکهّدرّموقعیتکندّمیّاستّوّسعیَّبَیلویّروشنفکرّ

مردمّجایّّحوادثّدرّکنارّعامۀّدرّبرخیّ،اّهمینّروشنفکرامّ ّترینّتصمیمّراّبگیردعاقالنه

ّزودباوریّوّسادهمی ّمیگیردّو ّآشکار ّداستانّچهارملوحیّخودّرا ّدر زمانیّکهّّ،سازد.

زندّوّحرکاتیّشبیهّبهّگاوّازّخودّنشانّنعرهّمیگاوّمانندّّ،مشدیّحسنّپسّازّمرگّگاوش

ّ،کندّوّبرایّویمشدیّحسنّراّباورّمیّدهد،ّمشدیّاسالمّاینّتغییرّوضعیتّروحیمی

ّبرد.یآبّوّیونجهّم

ّ ّمشدیّحسنّمیّاینّداستان،در ّّرگاو تّآنّبرایّخواننده
 
ّعل وشنّنیستّوّمیرد.

ّّنویسندهّاصراریّندارد
 
تّمسخگونهّکتّآنّراّتوضیحّبدهدّ)همانکهّعل

 
شدنّهّکافکاّعل

ّماننمیّراّشرحّگرگورّسامسا
ً
کافکا،ّباّ«ّمسخ»ندّداستانّدهد(.ّداستانّساعدیّنیزّدقیقا

ّمیتکانایّحادثه ّشروع ّعَمّدهنده ّبرای ّمشدیّحسن ّروستایّسیّ لّ شود. ّبه دآبادّگی

خواهندّاینّخبرّشومّراّبهّمشدیّحسنّگاوشّدیشبّمردهّوّروستاییانّنمیّاست.رفته

درّچاهیّمیّ،بدهند.ّبرایّهمین حسنّگیرندّکهّبهّمشدیّاندازندّوّتصمیمّمیالشۀّگاوّرّا

برایّپیداکردنشّفرستادهوّیکیّازّّاستردهکّبگویندّگاوشّفرار مشدیّحسنّاند.ّاهالیّرّا
ّسیّ  ّبرمیاز ّمیدآباد ّخبردار ّموضوع ّاز ّو ّنمیامّ ّشودگردد ّباور ّفرارّکندا ّگاوش ّّّّّّّّّّّّّکه
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ّمشدیّ»ّ:باشدکرده ّنرفته، ّدر ّگاوه ّنباش، ّدلخور ّآره، ّمشدیّحسن، ّآره ّگفت: اسالم

همینّجاس،ّببینّّشنوی؟بوشوّمیهّوّگفت:ّآرهّهمینّجاس،ّحسنّپشتّکردّبهّدرّطویل

ّ(1377ّ:123،ّ)ساعدی«ّخواهیّاینّآبّراّبهشّبدی؟ّثوابّدارهّها!مشدیّاسالم،ّنمی

ّدهد.ّمشدیّحسنّمشاعرّخودّراّازّدستّمیکمّکم کهّّکندوّفکرّمیّشودمّمیدچارّتوه 

ّ ّهنوز ّاگاو ّطویله ّدستدر ّروستاییانّ،آخرست. ّگاوّ،شبی ّطویلهّصدای ّاز ّرا ّدیگر ی

زندّوّوّمثلّگاوّنعرهّمیّاستشدهّگاوّتبدیلّمشدیّحسنّاستّکهّبهّ،ینّبارشنوند.ّایم

ّ.ّدهدحرکاتیّشبیهّگاوّازّخودّنشانّمی
ّیکّمشدی» ّدیوانهحسن ّبرداشت، ّخیز ّمیدفعه ّطویله ّدور ّتختهّوار ّشلنگ ّو دوید

ّّ،انداختّوّهرچندّقدممی
 
رسیدّجلوّکاهدانّکشیدّتاّزدّبهّدیوارّوّنعرهّمیاشّراّمیهکل

راّبردّتویّکاهدانّّاشّباالّوّپایینّرفت.ّبعدّسرشسینهّ،وّهمانّجاّایستاد.ّچندّلحظه
ّ(132ّو131ّّ)همان:ّ«ّ.ایستادّرویّچاهّکردّازّعلفّوّآمدّروّدهنشّراّپّ 

خودّنمادیّاستّازّمحوشدگی،ّاستحالهّوّازّ،درّاینّداستانّشدنّمشدیّحسنمسخ

ّ،جهّداشتّکهّمسخّمشدیّحسنبایدّتوّ،مانده.ّهمچنینعقببیگانگیّانسانّدرّجوامعّ

ّشدگیّدرّداستانّکافکا(.ّیّاستّروحیّوّنهّجسمیّ)برعکسّمسخااستحاله

موسرخهّّ،درّداستانّهفتمموسرخهّیکیّدیگرّازّنمادهایّانسانیّاینّداستانّاست.ّ

شود.ّپذیریّمیناشخصیتّاصلیّداستانّاست.ّاوّدچارّبیماریّگرسنگیّشدیدّوّسیری

هایّبودند،ّآشغالکردهّموسرخهّراّدورهّ،هابچه»:ّبلعدهاّراّهمّمییّآشغالحتّ ّ،همهّچیز

ّمی ّموسرخهبهّطرفشّدرازّمیّ،آمدکاویدندّوّهرچهّگیرشانّمیکنارّمیدانّرا ّ،کردند.

ّّ(221)همان:ّ«ّ.بلعیدگرفتّوّمییتندّهمهّراّمتند

،ّموسرخهّسرّازّشهرّآخرازّسرّخودّبازکنند.ّدستکهّاوّراّّافتندروستاییانّبهّاینّفکرّمی

هایّشهریّدید:ّتوانّدرّفاضالبکهّمیاستّشدهّکنونّاوّبهّموشیّتبدیلآورد.ّادرمی

هامّدیدم،ّخودمّباّاینّچشمّگفت:ّمن،ّبودبلندیّکهّوسطّجماعتّایستادهجوانّقد»

ّّ(223)همان:ّ«ّ.اومدتویّفاضالبّدّردیدمّکهّازّ

ایّکهّدرّکمینّهرکدامّازّموش،ّمسخیّجسمانیّاست.ّاستحالهلّمسخّاوّبهّشک

رطّفنشانّگرسنگیّوّقحطیّمّ ّ،جنونّپرخوریّموسرخه»ّ،.ّدرّحقیقتاهالیّروستاست

ّ(1388ّ:121تسلیمی،ّ)«ّ.شوندسادگیّسیرّنمیمردمّاستّکهّبه

ّد ّبهاستادر ّانسانی ّنمادهای ّنیز ّمسخ ّخواهررفتهّکارّن ّو ّمادر ّپدر، ّ،ورگرگّاند.

فردیّّ،هایّفرعیّداستانّاست.ّاوازّشخصیتّ،.ّپدرگرگوراندنمادهایّانسانیّاینّداستان
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ّ ّ،رگورهاّبهّگکردنّسیبپرتاب،وّدرّیکیّازّحوادثّداستاناستّّخشن،ّزورگوّوّمستبد 

ّ،گرگورّراّدرّاینّداستانپدّرّ،منتقدانّوّمفسرانّآثارّکافکاکند.ّبرخیّنقشّاصلیّراّایفاّمی

کنندۀّویّوّباّدیدیّنّراّنمادّپدرّخودّکافکاّوّتداعینمادینّدانستهّوّآّدارایّشخصیتی

:1383ّپور،ّ)عباس«ّ.استگرگورّازّآنّطردشده»اندّکهّ،ّنمایندۀّجهانیّدانستهتروسیع

هایمانّازّزندگیّخصوصیّوّرابطۀّهمیشهّبرآگاهیّ،گرگورّ(ّاگرّدرّتعبیرّنمادّپدر162

کهّبهّشغلّکافکاّبود.ّپدّربیر،ّتعبیریّدرستّخواهداینّتعّ،کنیمتیرۀّویّباّپدرشّتکیه

ّمردیّبهّ،داشتتجارتّلباسّاشتغال هیچّّبه»کهّّایگونهّبود؛ّبهشدتّتندخوّوّمستبد 

یّوّگاهیّدرّکند.ّفرانتسّدرّکودکاطّعاطفیّسالمیّباّفرانتسّبرقراّرعنوانّنتوانستّارتب

ّبرّخودّلمسّمیترسیدّوّسایۀّاستبدادّوازّپدرشّمیّ،بزرگسالی )زرشناس،ّ«ّ.کردیّرا

1396ّ:38)ّّ

ّتعب ّگستردهدر ّیر ّجهانی ّنماد ّرا ّگرگور ّپدر ّباید ّراندهّتر، ّآن ّاز ّگرگور ّکه بدانیم

ّطفیلیّبهّ؛استشده ّو ّجاییّندارند ّدرآن ّگرگور ّامثال ّگرگورّیمشمارجهانیّکه آیند.

گیّبدهد.ّازّشغلّخودّانسانیّاستّکهّنمی گیّکهّنمادّبارزّاینّروزمخواهدّتنّبهّروزمر  ر 

ّگالیهّدارد:ّّ،است
امّدامّدرّسفر،ّدردسرهایّکاریام،ّم ّکردهدا،ّچهّشغلّپرّزحمتیّانتخابکرد،ّوایّخفکّر»

است.ّافتادهدوشماین،ّرنجّسفرّهمّبههایّتوّمغازهّاست.ّعالوهّبّرگرفتاریخیلیّبیشّاّز

ّبهّآنّقطارّرسیدن،ّحشرّوّنشرهایّ ّاینّقطار ّناپایدانگرانیّاز رّکهّهرگزّرنگّمتغیرّو

ّ(1378ّ:107)کافکا،ّ«ّگیرند.ّلعنتّبرّاینّشغل!صمیمیتّبهّخودّنمی

گیّاستّوّغرقّدرآن.ّآنّدستهّافرادیّاسّبرعکسّجزءّ ّ،پدرّگرگور تّکهّعاشقّروزمر 

ازّّوّداردّکهّاخبارّروزنامهّراّباّصدایّبلندّبرایّهمسرّوّگاهّدخترشّبخواندهرّروزّعادت

اینّتعبیر،ّکنداحساسّرضایتّمیّ،ارهایّروزمرهانجامّک ایّپدرّگرگورّنمایندۀّآنّطبقه.ّبّا

گیازّافرادّجامعهّاستّکهّدچاّر ّایّکهّغرقّدرطبقه؛ّبیماریّآنانّاستّ،شدنّبهّروزمر 

ّبهّدلیلّاستبدادّفکریکارهایّعادیّروزانه ّجهیّبهّاطرافیانّیاّحتیّخانوادۀتوّ،اندّو

.ّطبیعیّاستّباشندهاّسازگاریّنداشتهاتّآنهّاگرّباّعقایدّوّروحیّ ویّژهبّ؛ندارندّخودشان

شدنّزندانیّ،تاوانّاینّبیزاریوّّایّدلزدهّوّبیزارّباّتفکریّکهّدارد،ّازّچنینّطبقهّکهّگرگور

ازّاست،ّفایدهّوّناسکهّعنصریّکاماًلّبیّ،جهانی،ّگرگوردرّچنینّ»بود.ّدرّانزواّخواهد



 

 

 

 

 
 

 1398ّّّّّّّّّّّّّ، پاییز و زمستان 21، شمارۀ 11نشریّۀ ادبیّات تطبیقی، سال                                                     142

 

ّمحکومّبه
ً
«ّ.درّزیرّیکّتختّاستّ،آناتاقیّکوچکّوّمحدودترّازّشدنّدرّزندانیضرورتا

ّ(1383ّ:162پور،ّ)عباس

ّ ّاین ّدر ّگرگور ّاسّ،داستانمادر ّمیانهانسانی ّو ّمالیم ّسعیت ّهمواره ّو کهّّداردرو

ّکّگریمیانجی ّراند ّاوضاع ّّآرامّو ّّ،شکبیسازد. ّمادرگرگور ّازّالهامشخصیت گرفته

ّ ّّ،فکاکاادّرم»شخصیتّواقعیّمادرکافکاست. ّدر ّو ّمالیم ّو ّمهربان ّنقشّخانهزنیّبود ،

ّایفاآشتی ّرا ّ.کردمیدهنده »ّ 1396ّ)مقدادی، :15)ّّ ّداستان ّآسمّّ،«مسخ»در ّبه مادر

ّالعملیاّتنهاّعکسامّ ّاستّآمدهنگرانّوضعیتّپیشّ،عالقهّبهّگرگورّمبتالستّوّبهّدلیل

ّموقعیت ّبیکردغشّ،دهدازخودّنشانتواندّمیهایّبحرانیّکهّدر شدنّاست.ّحالنّو

ّ،کهّدرّوضعیتّبحرانیّوّآشفتهّهاییّدانستراّنمادّآنّدستهّازّانسانّتوانّاومیّ،بنابراین

ّمیّسعی ّقدریّآرامّکنند ّرا ّمشکالتّپیشّاوضاع ّمسائلّو ّبا ّو شکلیّبهّ،آمدهسازند

ّکنند.ّعاطفیّوّاحساسیّبرخوردّمی

کند.ّبرایّشدنّگرگورّبرخوردّمیخاّوضعیتّمسابتداّدلسوزانهّب،(گریتهخواهرّگرگور)

ماندۀّغذاهایّ،ّباقیآوردرویّمیبردّوّبعدهاّکهّگرگورّبهّخوردنّبقایایّغذاهاّغذاّمیّاو

باّحقوقّخودّاست،ّکهّمسخّنشدهزمانیّتاّنوازدّوّگرگورّبرد.ّاوّویولنّمیخانهّراّبرایشّمی

ّکالس ّبرای ّرا ّموردنیاز ّاووسایل ّموسیقی ّویولنّآمیّفراهمّهای ّگریته ّکه ّشبی ورد.

سمتّآیدّوّبهّنّمیشودّوّچونّازّاتاقشّبیرومتأثرّمیّگرگورّازّصدایّویولنّاوّ،زدنوامی

ّموجبّعصبانیتخواهرشّمی ّحادثهمیّاوّرود، ّاین ّّ،شود. خصوصیاتّّتغییرموجب

دّکنمیّسعی،ّشودیتهّبهّدشمنّاصلیّگرگورّتبدیلّمیگرّ،پسّازّآنّشود.میّخواهرش

ّیابند.ّخالصیّ،اینّحشرۀّزشت،ّازّدستّگرگورتاّکندّّکهّپدرّوّمادرّراّمتقاعد

ایّبهّمیزّزد.ّاینّضربهّ،کفّدستّباّ،عنوانّمقدمهوّبهّ!گفت:ّپدرّوّمادرّعزیزخواهّر»

ّشماّمتوجهّنیستیدطوریّکهّنمی
ً
ام.ّمنّدوستّندارمّدرّولیّمنّمتوجهّشود.ّاحتماال

ّبهحضورّاینّهیوال،ّ ّاینّاستّکهّفقطّمیّنامّبرادرمّرا گویمّبایدّببینمّکهّزبانّبیاورم.

مراقبّاوّبودیمّّ،آمدمانّبرمیکهّازّدستاّتاّجاییشویم.ّمشّخالصشودّازّشر ّچطورّمی

ّ
 
ّتحمل ّبیو ّنیستمشّکردیم. ّسرزنشی ّهیچ ّبابتّمستحق ّاین ّاز ّمن ّ.گمان )کافکا،ّ«

1378ّ:162ّ)ّ
شمندّازّاتاقشّکهّبرایّویّارّزّگرگورّعالقۀّابّوّاثاثیۀّموردکردنّاسبیّدرّخالیاوّحتّ 

نمادّآنّدستهّازّافرادیّّ،واقعّخواهرّگرگورّدرّکند!نمیهستند،ّازّهیچّتالشیّکوتاهی

اّواکنشّسردّوّعاریّازّدهندّوّبخویشّراّبرّتمامیّچیزهاّترجیحّمیاستّکهّمصلحتّ
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دهندّوّبهّخیالّخودّّبهّنفعّخودّتغییرترّدارندّوضعّبهّوجودآمدهّراّسریعسعیّ،عاطفه

حل بهّمسیرّبحرانّرّا ّ،خودّبازگردانند.ّهمچنینعادیّکنندّوّسیرّطبیعیّحوادثّروزمرهّرّا

ّخواهرکهّّرسدنمیبهّنظرّبعیدّّ،وجهّبهّحوادثّزندگیّکافکاّوّرابطۀّویّباّخواهرشباّت

تالشخصیتیّباشدّالگّوّ،گرگور
 
ّخواهرّکوچکّکافکا.ّّ،گرفتهّازّا

ّ

ّ

 ها و اشیاء(نمادهای غیرانسانی )مکان -2-2

،ّآبادپوروس،ّخاتونّل،یَّروستایّبَّشاملّّ،«لیَّعزادارانّبَّ»هایّنمادهایّغیرانسانیّداستان

ّاست.ّوّزنگولهّیّچونّدیناموّ)برق(ّوّسازّمشدیّاسالمّیشهرّوّهمچنینّاشیا

مردمانیّسادهّ،َیلبَّ فضاییّغمّ،اتی.ّساعدیلوحّوّخرافروستاییّاستّبّا بّا رّا آلودّروستّا

ّ،د.ّجالبّاستّکهّدرّاینّروستادهندّکهّمرگّهموارهّدرّآنّجوالنّمیکتوصیفّمیوّتیرهّ

کهّبرّشترّازّآنکند.ّروستاییانّبیمیآیدّوّتنهاّمرگّاستّکهّخودنماییدنیاّنمیکسّبههیچ

ّتکیه ّدخیلادامبهدستّّ،کنندعقلّخودشان ّخرافات، ّاعمالیّن ّو ّاینّدستّازبستن

ّگرفتهشکلّلّازّخرافاتّوّعقایدّپوچیَّبَّّشوند.ّتارّوّپودّجامعۀمی
 
تر،ّیاست.ّدرّنگاهیّکل

یدنّایّکهّتاّرسزیست.ّجامعهآنّمیّایّاستّکهّساعدیّدرجامعهّنمایانگرَبَیلّروستایّ

هّوّعقایدّباطلّبرّسرّراّداشتّوّموانعّبزرگیّچونّخرافاتّپیشّراهّدرازیّدرّ،بهّمدرنیسم

ستّکهّباّگرسنگیّوّفقرّراّنمادّایرانّزمانّساعدیّدانَبَیلّتوانّ،ّمیروند.ّازّاینقرارّداشت

روستاییانّنیزّّ،نمادّایرانّآنّزمانّاستّ،َبَیلاست.ّاگرّاینّتعبیرّراّبپذیریمّکهّاحاطهّشده

هایّزندگیّتمامیّجنبهّدرّمردمانیّکهّخرافاتّ؛ایستیّنمادّمردمانّآنّزمانّباشندب

ند.ّدرّاینّاینّخرافاتّنیستّکشیدنّازشانّریشهّدوانیدهّوّخودّنیزّحاضرّبهّدستروزانه

مهّدوّتنّازّفاطخانومّوّننهاند.ّننهخرافاتّوّعقایدّپوچّوّباطلمظهرّزنانّ،زدهجامعۀّخرافه

ّهرّحادثهّ،َبَیلعزادارانّّهایّداستانشخصیت ّبهدر کشند.ّمیانّمیایّپایّخرافاتّرا

کردّوّرمضانّراّباّزدهانّننهّ،خانومننهگاری.ّباّآبّتربتّآمدندّکناّرّ،فاطمهومّوّننهخانننه»

بودّبزرگشّایستادهّتویّحلقّپیرزنّوّآقاّکهّباّعمامۀّیکّقاشقّآبّتربتّریختّ،فاطمهننه

ّّ(1377ّ:14)ساعدی،ّ«ّ.تندّدعاّخواندگاری،ّتندّطرفّدیگر

.ّرعبّوّدارندغارتّشهرتبهّدزدیّوّّهاآنکنند.ّزندگیّمیَبَیلّهاّدرّنزدیکیّپوروسی

ّدزدی ّدر ّکه ّغارتوحشتی ّهجومّ، ّمیو ّایجاد ّدرّ،کنندهایشان ّّهمواره َبَیلّروستای
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نیزّباّتوجهّبهّپوروسّ»ّ،راّنمادّایرانّبدانیمَبَیلّاگرّّ،درواقعشود.ّمیطرزیّآشکارّحسبه

ّ]تواندمی[ّ،قاجاریهّتاّزمانّنگارشّکتابّالتّتاریخیّوّسیاسیّایرانّازّدورۀتحّوّسابقۀ

ّّ(1393ّ:66،ّر.ک:ّشیری)«ّآمریکاّباشد...ّ]وّ[نمودیّازّ...انگلیسّ...ّ

ّّ،آبادخاتونّّّ ّنزدیکی ّدر ّآبادان ّروستایی ّاهالَبَیل ّهمانندّاست. ّاگرچه ّروستا ّاین ی

انجامَّبَیلّیّدرّحقّروستاییانّیهاییّجزگاهیّشرارتّ،هاّشرورّوّبدذاتّنیستندپوروسی

ّشکّنمادّدولتّروسّاست.ّبیّ،آباد،ّخاتونراّنمادّایرانّبدانیمَبَیلّدهند.ّاگرّمی

ّ،شود.ّاهالیّروستاّدرّبیشترّمواردهرّمکانیّآرمانیّتوصیفّمی،ّشَبَیلدرّعزادارانّّّّّّّ

بهّهاّوّبرند.ّبرایّدرمانّمریضیمیروستاّبهّشهرّپناهوّتنگناهایّبرایّرهاییّازّمشکالتّ

ّروندبهّآنجاّمیّ،وّاجتماعیّبهتریّشوندامیدّاینکهّبتوانندّدرّشهرّصاحبّموقعیتّشغلیّ
شهرّنیزّهمچونّامّ  نّگفتّکهّشهرّمصداقّآورد.ّاگرّبتوابارّنمیّادتیّبهبرایّآنانّسعّ،َبَیلّا

بدبختیّشهرّنیزّباّنهاّدرّاینّآرماَبَیلیسرنوشتّّ،استبرایّاهالیَّبَیلّشهرّوّنمادّآرمان

گریزند.ّمیحسنیّوّریحانّازّروستاّبهّشهرّ»ّ،است.ّدرّداستانّسومخوردهّوّفالکتّگره

ّگاریچیپرسه ّبهگردی ّبرای ّروستا ّگدستهای ّبهآوردن ّآذوقه ّو رسد.ّنمیجاییندم

اّراّهآنّ،شودّوّقحطیّوّگرسنگیهاّتبدیلّبهّگریهّوّنالهّمیصدایّعزاداریّآنّ،اندکاندک

هاّشهرّراّدرّاینّداستانّ،واقعّ(ّدر252)همان:ّ«ّ.دهدمیّالشۀّخرّمردهّسوقّازّبهّارتزاق

بارّوّامعهّنیزّنکبتاّسرنوشتّروستاییانّدرّاینّجامّ ّترّدانستایّپیشرفتهبایدّنمادّجامعه

ّشومّاست.ّ

است.ّدرّداستانّّ«َبَیلعزادارانّ»درّّ)اشیاء(ّدیناموّ)برق(ّازّجملهّنمادهایّغیرانسانی

دیناموّّ؛خورندبهّشیءّعجیبیّبرمیّ،رّبازگشتّازّشهرچندینّنفرّازّاهالیّروستاّدّ،ششم

ّ،است.ّاینّشیءحینّانتقالّبهّوسطّجادهّافتادهربرقیّکهّازّکامیونّسربازانّآمریکاییّد

شنوندّیاّازّدرونّآنّمیونّصداییّشبیهّبهّزاریّوّگریهّبرایّروستاییانّآشناّنیستّوّچ

میّ،گریهّاستّدایکهّصکننّدخیالّمی بهّروستّا کنند!ّایّتبدیلّمیبرندّوّبهّامامّزادهآنّرّا

ّنمادّجهلّوّنادانیّروستاییانّاست.ّّ،اینّشیءّدرّداستانّدرحقیقت،

ّغ ّنمادهای ّدیگر ّاوّاز ّکه ّاست ّاسالم ّمشدی ّساز ّداستان، ّدر ّ)اشیاء( یرانسانی

ّآنّموجبّشادیّمردمّمیگاه ّمشدیّاسالمّبهگاهیّبا ّاظّلحشود. ّخ  ّو ّتفکر ّخ  ّ،ولقّو

هایّفهمیدهّرّروستاییانّاست.ّاگرّمشدیّاسالمّنمادّطبقۀّانسانترّازّدیگاندکیّمتفاوت

خودّراّبهّّ،باّآنّناگزیرّاستّکردّکهّویراّنمادّچیزیّتعبیّرّبایدّسازّاوّوّآگاهّباشد،ّآنگاه
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ّعادیّمردمّپّطبقۀ ّویّوسیلۀّ،حقیقتدریوندّبزند. ّقشّساز جامعهّرارتباطّبینّاینّدو

ّ ّهماست. ّو ّهمراهی ّبرای ّنیز ّاسالم ّتافتۀّّصداییمشدی ّروستاییان ّنگاه ّدر ّاینکه و

ّکند.ّستّکهّباّسازّخودّباّآنانّهمراهیناچارّاّ،نشودبافتهّدیدهجدا

کند.ّصدایّزنگولهّهمهّجاّبهّزنگولهّاستفادهّمیادّازّنم«ّعزادارانَّبَیل»ساعدیّدرّ

شود.ّدرّداستانّمیزمانیّکهّحضورّمرگّبیشترّحسهّویّژبهّ؛رسدگوشّروستاییانّمی

اّّبرندت.ّچندّنفرّاوّراّبهّشهرّمیرمضانّمریضّاستّوّروّبهّمونخستّاینّمجموعه،ّننه ام 

یکیّازّشگردهاییّاستّ»ّ،میرد.ّتکرارّصدایّزنگولهّدرّاینّداستانویّدرّبیمارستانّمی

پیامیّاستّبرایّمخاطبّیاّحداقلّّافزایدّوّ...ّحاویکردنّفضایّداستانّمیکهّبرّموهوم

اینّصحنهّراّچنینّساعدیّّ(1394ّ:1701کرمی،ّر.ک:)«ّالقایّیکّحسّمبهمّبهّاو.

ّکند:ّتوصیفّمی
نگه» آرنجّزدّبهّپهلویّاسالمّمیاشتند،ّصدایّزنگولهّازّدورّشنیدهدگاریّرّا بّا شد.ّکدخدّا

دارنّازّپشتّکوهّردّمیشن،ّاس،ّکولیاّشنفی؟ّاسالمّگفت:ّصدایّزنگولهوّپرسید:ّمی

ّاین ّپاشون ّنیستن،ّجیرینگّمیجوریّجیرینگخلخاالی ّکولیا ّنه ّگفت: ّکدخدا کنه.

ّ(1397ّ:15،ّ)ساعدی«ّهنوزّخیلیّموندهّکهّپیداشونّبشه.

آنّاستّوّناقوسیّاستّّنمادّمرگّوّحضورّ،اینّداستانصدایّزنگولهّدرّّ،واقعّدرّ

اغلبّمرگّیکیّازّروستاییانّّ،استّکهّاینّحادثهّایّشومکنندۀّحادثهبرایّمردن.ّتداعی

ّاست.ّّالقاگرّمفهومیّناخوشایندّکهّنمادیّاستّمنحوسّاست.ّدرحقیقت،

ّکارّ(ّبههاّوّاشیایّ)مکاننیزّنمادهایّغیرانسانّ«مسخ»درّداستانّّ،کهّاشارهّشدچنانّّّ

ویرّشاملّاتاقّگرگور،ّتابلویّتصّ،کافکا«ّمسخ»انسانیّدرّداستانّاند.ّنمادهایّغیّررفته

ّهاّوّسازّویلونّاست.ّزنّزیباّبرّرویّدیوار،ّاثاثیۀّاتاقّوّسیب

ّبهّاتاقّخودّپناهّ،آمدهکهّبهّسببّوضعیتّپیشّشودمیّمجبورّ،شدنگرگورّپسّازّمسخّّّّ

.ّشودّوّبهّمعنایّکامل،ّنمادّانزوایّویّاستبهّجهانّگرگورّتبدیلّمیّ،واقعّقّدرببرد.ّاتا

ّنّمحبوسّبماند.ّدرازّاجتماعّدرّآشدنّکهّگرگورّناچارّاستّبهّدلیلّطردّمحلیّاست

ّگوشهّ،واقع ّتنها ّاین ّاز ّاوّجهانای ّکه ّدرمیّاست ّحتّ ّتواند ّیابد. ّحضور ّاینّآن ی

هّدرّزیرّتختّبرایّخودّباّانتخابّاینکّ،بلکهّگرگورّشودشدنّنیزّبهّاتاقّمحدودّنمییزندان

درّصفحاتیّازّداستان،ّسازد.ّترّوّمحدودترّمیاینّزندانّراّهرچهّتنگّ،جاییّپیداکند

ّند:ّکجاییّاثاثیۀّاتاقّگرگورّراّچنینّتوصیفّمیهکافکاّحادثۀّانتقالّوّجاب
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هاّرخیّاثاثهبلکهّفقطّبّاستکردّکهّحادثۀّمهمیّرخّندادهگرگورّمدامّبهّخودّتلقینّمی»

کردند.ّهرچهّراّدوستّداشتّازّاوّهاّداشتندّاتاقشّراّخالیّمیزنّکنند.جاّمیهراّجاب

آنّلحظهّّآمد.ّدرّکاناپهّبیرونّکهّازّزیرّ.ّاینّشدکردندایّراّخالیّمیگنجهگرفتند.ّمی

شّرویّدیوارّناگهانّچشم.ّکنندبودندّتاّخستگیّدّردرّاتاقّمجاورّبهّمیزّتکیهّدادهّ،هازن

ازّّ،داشت.ّبهّسرعتّتنّافتادّکهّسراپاّلباسّپوستّبهّنمیبهّتصویرّخاّ،لختّوّعریان

داشتّوّبرایّاوّراّمحکمّنگهّمیّ،سّچسبید.ّشیشهقابّعکّخزیدّوّبهّشیشۀّدیوارّباال

تّاینّتصویرّراّکهّکاماًلّزیرّتوانسکسیّنمیّ،کمبخشّبود.ّحاالّدستشکمّداغشّلذت

ّ(1378ّ:144ّ)کافکا،ّ«ّ.برداردّ،بودتنۀّگرگورّپنهانّمانده

ّدلبستگیّ،واقعّدرّقابّعکساینّ ّبهّتمایالتّجنسیّاستّنماد ّتنهاّهایّگرگور و

ینّروستّکهّدرّایّاستّکهّویّحاضرّنیستّآنّراّازّدستّبدهد.ّازّادلبستگیّوّعالقه

کهّآنّراّازّّدهدچسبدّوّاجازهّنمی،ّتنهاّبهّاینّقابّعکسّمیاتاقشمیانّتمامیّاثاثیۀّ

کردنّعکسّخانمیّبرّرویّدیوارّاتاقش،ّناتوانیّوّدرّگرگورّباّآویزان»شّبیرونّببرند.ّاتاق

ّّ(1390ّ:100)مهیاریّوّسالمی،ّ«ّ.سازدتمایلّبهّجنسّمخالفّراّنمایانّمیّ،عینّحال

وجودّدارد.ّزمانیّکهّویّمسخّیّاستّکهّدرّاتاقّگرگورّییکیّدیگرّازّاشیاّ،ساعت

گیّّ،بودنشده سیرّطبیعیّحوادثّروزانهّوّروزمر  ساعتّنمایانگرّگذشتّزمانّوّارتباطّویّبّا

ّدرواقع ّبود. ّزماننظمنمادّدنیایّانسانّ»ّ، ّو ّ)«ّمندیافته ّ.ربود. ّعباسک: :1383ّپور،

حقیقتّرّمفهومّخاصیّبرایّویّنداردّوّدردیگّ،شودمیّاّپسّازّاینکهّگرگورّمسخامّ ّ(172

ّنوستالژیّرتصوّتنهاّ،صدایّساعت» ّبیگر ّنگاهّخوانندهّاست. ّدر آنکهّکمترینّیّگرگور

ّ(172:)همان«ّ.باشدایّبرایّاوّداشتهفایده

اّنشانّشرارتیّازّآنّّرآیدّوّپدر،میّتان،ّگرگورّازّاتاقّخودّبیرونایّازّداسدرّصحنه

کند.ّمیّبهّگرگورّحملهّ،داردیّکهّازّظرفّمیوهّبرمیهایکندّوّباّسیبمیّسویّاوّتلقی

ّ:ّکندچنینّروایتّمیازّداستانّراّاینّاینّصحنهّ،کافکا
زنانّبهّزمینّافتاد.ّیکّازّکنارشّگذشتّوّغلتّ،چندانّزیادّناگهانّچیزیّباّشتابّنه»

ّپّر ّدوم ّسیب ّبالفاصله ّبود. ّوحشتسیب ّگرگور ّرسید. ّراه ّاز ّفرارّوازکنان ّایستاد. زده

ّفعاًلّبیمبارانّکند.ّاوّراّبّبودبود.ّپدرّتصمیمّگرفتهّفایدهبی
 
ّ،کندگیریتّنشانهآنکهّبهّدق

ّ،بودشدهّتابسیبیّکهّآهستهّپّرّکرد.بهّطرفّاوّپرتابّمیّ،پسّازّدیگریّهاّراّیکیسیب

درستّّ،ولیّسیبّبعدیّایّبزندّبهّزیرّغلتیدآنکهّبهّاوّصدمهلیّبیگرفتّوبهّپشتّگرگوّر

توانستّکردّخودّراّبهّجلوّبکشد.ّانگارّباّتغییرّجاّمیرّپشتّگرگورّفروّرفت.ّگرگورّتالشب
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ّدّر ّباوّرآن ّو ّناگهانی ّساکتد ّرا ّحسّدکننکردنی ّمیخولی ّخود ّجای ّدر ّکه کوبّکرد

ّّ(1378ّ:148)کافکا،ّ«ّاست.شده

جایّشگفتیّوّپرسشّّ،اینکهّکافکاّدرّاینّصحنهّازّعنصرّنمادینّسیبّاستفادهّکرده

ّدارد.ّ

شدنّاوّازّبهشتّدانست؟ّاگرّایّازّگناهّآدمّوّراندهتوانّکنایهنمیّآیاّسیبّراّدرّاینجا»

تصویرّپدرّدرّتمامّآثارّامتدادیّاستّازّّ،بایدّقبولّکنیمّپدرّگرگورّ،اینّتفسیرّراّبپذیریم

ّداستکافکا. ّدر ّمسخآیا ّّ،ان ّگرگور ّپدر ّکه ّپرتوقتی ّسیببا ّتنبیهّ،کردن ّفرزندشّرا

کرد؟ّوردنّسیبّتنبیهخاطرّخهنسانّراّبخداّنیستّکهّاایّبهّاینّعملّاشارهّ،کندمی

شدنّازّراندهمعادلّّ،درّاینّداستانّ،خاطرّخوردنّسیبشدنّآدمّوّحواّازّبهشتّبهرانده

)مقدادی،ّ«ّ.کندخواهدّقراردادهایّاجتماعیّراّنقضکهّشخصّب،ّهنگامیاجتماعّاست

ّّ(123و1396ّ:122ّ
ّّاثاثیۀّّّّّ ّنمادهایّاینّداستانّ،«مسخ»شخصیتّداستانّّاتاق  ّدیگر ّبهّّاز ّگرگور است.

ّ.شودمیشدنّنیزّدرّویّدیدهیّپسّازّمسخحتّ ّ،یّدارد.ّاینّعالقهزیادّاشیاءّاتاقشّعالقۀ

ّگردد:ّصیفّمیاینّدلبستگیّبهّصورتّزیرّتو
ّ،استّوّبهّهمینّدلیلهایّاتاقّعادتّکردهپیشّبهّاثاثّهااوّازّمدتّ،هرچهّباشد»...ّ

ّ؛کرد...ّنه،ّچیزیّنبایدّازّاتاقّبیرونّبرودخالیّاحساسّغربتّوّتنهاییّخواهّدّدرّاتاق

ّاوّنمیّ.هّچیزّبایدّهمانّجاّبماندهم ّتواندّازّتأثیرّخوبّآنّاثاثّبرّخ  ّویّخودّچشملقّوّخ 

ّّ(142و1378ّ:141ّ)کافکا،ّ«ّ.بپوشد
بلکهّّزایدّوّمزاحمّبرایّگرگورّنیستندّییتنهاّاشیاّ،درّحقیقتّ،اثاثیهّدرّاینّداستان

کهّدرّذهنّّایّهستندکنندۀّگذشتهنمادّوّنمودّدلبستگیّویّبهّزندگیّانسانیّوّتداعی

ّاست.ّتّخودّراّازّدستّندادههنوزّاهمیّ ّگرگور

دهدّبرایّکافکاّصدایّویولنّخواهرّگرگورّراّنمادیّقرارّمیّنیزّ«مسخ»درّداستانّ

شود.ّاوّزدنّخواهرش،ّمجذوبّآوایّآنّمیرگورّدرّصحنۀّویولنالقایّمفهومیّثانویه.ّگ

اّدرّاینّصحنهّآمدصدایّویولنّخواهرشّخوششّنمیّازّ،زمانیّکهّانسانّبودّ،پیشتر ّ،ام 

ّبهّآشپزخانهّمی ّاینّکارّموجبّخشمّخودّرا ّازّنزدیکّبشنود. رساندّتاّصدایّویولنّرا

چیزیّکهّگرگورّراّبهّزمانّّآنّزّهرنمادیّاستّاّ،شود.ّموسیقیّدرّاینجاخواهرشّمی

نّویّکند.ّآیاّمسحورشداشّراّتحریکّمیدهدّوّعواطفّانسانیبودنشّپیوندّمیانسان

برگردد؟ّتواندّباشدّکهّگرگورّدوستّداردّبهّزندگیّگذشتهّازّاینّنمیّنمادیّ،بهّموسیقی
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است؟ّهکهّویّهنوزّمسخّروحیّنشدّیستنشانگرّاینّنّ،شدنّاوّبهّموسیقیآیاّمسحوّر

بود،ّبهّحورّموسیقیّشدهگونهّمساوّکهّاین»دهد:ّگونهّپاسخّمیکافکاّپرسشّماّراّاین

کشیدهّّ،کردّبهّسویّغذاییّناآشناّکهّاشتیاقشّراّداشتراستیّحیوانّبود؟ّاحساسّمی

سازّ،ّصدایّ«َبَیلعزادارانّ»صدایّزنگولهّدرّبرخالفّّ(1378ّ:159)کافکا،ّ«ّشود.می

کمّبرایّدستّبخشّرانمادیّاستّکهّمفهومیّخوشایندّوّلذتّ،کافکا«ّمسخ»ویولنّدرّ

ّکند.القاّمیّگرگور

 نمادهای حیوانی  -3-2

عزادارانّ»است.ّساعدیّدرّداستانّگرفتهّشدهزّنمادهایّحیوانیّبهرهاّ،درّهرّدوّداستان

کند.ّدرّاستفادهّمیّ،نظوریّکهّدرّنظرّداردتنهاّازّنمادّسگّعباسّبرایّالقایّمّ،«لیَّبَّ

آوارهّّ،هاکهّدرّاثرّاذیتّوّآزارّپورورسیّدکن،ّساعدیّداستانّسگیّراّروایتّمیپنجمقصۀّ

ّحرفّآوردّوّبرخالفسگّراّبهّروستاّمیّ،است.ّعباسآوردهباسّپناهشدهّوّاکنونّبهّع

پردازد.ّاهالیّ،ّبهّتیمارّوّمراقبتّازّویّمیمردمّروستاّکهّعقیدهّدارندّسگّنجسّاست

ّکشت:عقیدهّداّر دونستمّکهّآخرّسرّمیاریشّتوّخالهّگفت:ّمنّمی»ندّکهّبایدّسگّرا

ستمش.ّخالهّگفت:ّخّخونه!
 
ّیالّمیعباسّگفت:ّهمینّحاالّش

 
ستنّتمیزّکنیّسگّباّش

،ّ)ساعدی«ّ.کنینّکهّفقطّباّکشتنّتمیزّمیشهعباسّگفت:ّهمۀّشماّخیالّمیّمیشه؟

فداکاریّاستّکهّاطرافیانشّّانساننمادّهرّّ،سگّدرّاینّداستانّ،واقعّدرّ(1377ّ:163

،ّباّآخرنیست.ّدستدیگریّچیزّرانندّوّسرنوشتّاوّجزّمرگّوّنابودیّویّراّازّخودّمی

ّشود.ّترینّوضعیّکشتهّمیباسّوّپسرّمشدیّصفر،ّسگّبهّفجیععّتوطئۀّخالۀ

کهّگرگورّّشودفکاّنیزّتنهاّبهّموجودیّمنحصرمیکاّ«مسخ»نمادهایّحیوانیّداستانّ

ایّاستّضعیتّفعلیّگرگورّدرّداستان،ّحشرهشدّکهّواست.ّپیشترّگفتهتبدیلّشدهبهّآنّ

ّدرمسخّکهّقبلّاز ّقویّشدنّانسانّبود. ّهمینّنماد ّّ،«مسخ»ترینّنمادّداستانّواقع،

نّنیزّبرّدوشّاینّنمادّصورتّیکّحشرهّاستّوّبیشترینّبارّمعناییّداستاشدنّبهمسخ

است.ّابتداّبایدّمتفاوتیّازّاینّنمادّصورتّگرفتهّایاست.ّتفسیرهاّوّتعبیرهنهادهّشده

ّ
 
مسخیّجسمانیّاستّوّنهّروحی.ّگرگورّصبحّّ،تّداشتّکهّمسخّگرگورّدرّاینّداستاندق

دچارّّ،برخالفّویّ،اّدیگرّچیزهاامّ ّبیندایّمیشکلّحشرهخیزدّوّخودّراّبهزّخوابّبرمیا

فشّبهّحالتّطبیعیّاطراّیوّاشیاّهااند.ّدنیایّروزمرۀّاطراف،ّآدممسخّوّتبدیلّنشده

ّمند.ّدرگلهّایطّکاریّخوداضیّاستّوّازّشّراند.ّگرگورّازّشغلّخودّناّرماندهّخودّباقی
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ّواقع گی، ّروزمر  ّاز ّافسردهرخَسّّ،او ّو ّانسانّ؛استورده ّدچارّهایّبیهمانند شماریّکه

انسانیّّ؛امروزیّاستّرخوردۀگرّانسانَّسّنمایانّ،مسخ»ّ،روتیّهستند.ّازّاینچنینّحال

ّجهانیّ ّدر ّکه ّانسانیتّو ّمیخالیّاز ّپایانمعنویتّسیر ّدر «ّ.رسدمیّپوچیّبهّ،کندّو

ّ ّّ(1390ّ:106)مهیاریّوّسالمی، ّ،زندبرایّچنینّانسانیّرقمّمیسرانجامیّکهّکافکا

ّمی ّگرگور ّواقمرگّاست. گیّیأسعیتّپوچیّشغلّخودّوّروزمخواهدّاز کند.ّّآلودّفرارر 

عیّفرارّازّبزرگ،ّنوّصورتّیکّحشرۀشدنّگرگورّبهمسخ».ّشود،ّدچارّمسخّمیبنابراین

ّاست ّازّ؛واقعیت ّاداریّفراری ّپوچ ّبهبهّ،کارهای ّناندستخاطر ّلقمه ّیک «ّ.آوردن

ّغریبّوّبیگانهّاست.خودّوّدرّمیانّاجتماعّّخانوادۀ(ّاوّدرکنار1396ّ:116ّ)مقدادی،ّ

 

 

 گیری نتیجه -3

ّزمانّساعدیّکهّماندۀزدهّوّعقب،ّروستاّنمادیّاستّازّجامعۀّخرافه«لیَّعزادارانّبَّ»درّ

مشدیّّ،شدنّشخصیتّداستانّچهارماست.ّمسخکردهّقحطیّوّگرسنگیّآنّراّاحاطه

ّ،کافکا«ّمسخ»روحیّانسانّعصر.ّدرّّگاو،ّروایتّدیگریّاستّازّاستحالۀّشکلبه،ّحسن

ّ ّانسان ّاین ّاستحالهبه ّجسمی ّمیای ّودچار ّاومسخّشود ّآوارّخابهّ،شدن ّهجوم طر

ّاوّاستحالهّ،شدنّمشدیّحسناّمسخامّ ّآنّاستّمدرنیسمّوّتبعاتّبد ایّاستّروحی.

شود.ّباّآنّیکیّمیّ،کندّوّدرّحقیقتخودّراّجایگزینّگاوّخودّمیّ،اقعیتبرایّفرارّازّّو

مامّ ّدهدّوّناگهانیّاستسخّگرگورّدرّابتدایّداستانّرخّمیم تدریجّبهّ،مشدیّحسنخّسّا

رّمیانّاینّدوّاستحالهّوجودّتازّسویّدیگر،ّتفاوتیّعمیقّ.دهدّوّناگهانیّنیسترویّمی

گیّمیّ،«مسخ»مانّداستانّقهرّ؛دارد سرنوشتّمحتومّویّروّمسخ،ّّگریزدّوّازّاینازّروزمر 

ّاینّواقعیتّاستد ّعکسّآنام ّّرّگریزّاز
ً
ّمشدیّحسنّدقیقا گیّّ،ا ّاینّروزمر  گریزیّاز

استّوّزمانیّکهّآنّراّآنّشدهّبندۀّ،واقعّدرّوّشدیدیّبهّگاوشّداردّاوّدلبستگیّ؛ندارد

همانّکند.ّگاوّمشدیّحسنّگاوشّمیرّذهنّخویشّجایگزینّراّدّخودّ،دهدازّدستّمی

گیّپیوندّمیّاوّراّباچیزیّاستّکهّ ّدهد.روزمر 

ّداستانّ ،ّگرگور،ّشدنّشخصیتّاصلیّداستانمسخّ،ترینّنمادبرجسته«ّمسخ»در

آنّاستوارّاستّّپایۀّنمادیّکهّداستانّبرّ؛شودمیّتبدیلّالجثهعظیمایّاستّکهّبهّحشره

ایّاستحالهّ،دهند.ّاینّمسخکمیلّپرداختّاینّنمادّرخّمیدرّتّ،وّحوادثّفرعیّدیگر
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ّگّر ّروحی. ّنه ّبهّ،گوراستّجسمیّو ّشکلتنها دنیایّّاکهچّرّ،دادهلحاظّجسمیّتغییر

نمادیّازّّ،اند.ّپدرّوّخواهرّگرگورهماندّبهّشکلّقبلیّخودّباقیّ،یّآنهااطرافشّوّانسان

گیّشدههاییانسان ّدرّسریعدارندّبحرانّپیشوّسعیّانداندّکهّاسیرّروزمر  ترینّآمدهّرا

کهّهاییّیّچونّتابلو،ّساعت،ّوّاثاثیۀّاتاقّوّسیبیشیااکنند.ّزمانّممکنّبهّنفعّخودّحل

ستانّهستندّکهّنمادّاصلیّراّکند،ّازّدیگرّنمادهایّاینّداگرگورّبهّسمتّاوّپرتابّمیپدّر

ّویولنّخواهّرسازندترّمیکامل .ّ اینّداستانّّغیرانسانیّ)اشیاء(نمادهایّّجزءّ نیزّگرگور

بیانّمی ّالجثهحشرۀّعظیمکند.ّاستّکهّمفهومّاشتیاقّوّتمایلّشخصیتّاصلیّداستانّرّا

ّهمانّگرگو آنّّترینّنمادمهمّ،واقعّدهایّحیوانیّداستانّوّدرنماّجزءّ ّ،رّمسخّشدهیا

کهّنتیجهّوّّیتهانسانّعصرّمدرنّاستّازّتنهاییّوّانزواّوّاستحالۀّنمادیّ،شدناست.ّمسخ

گیّوّفرارّازّواقعیتّآنّاست.ّآبّر ّیندّروزمر 

شود.ّمیزده،ّباّمرگّرقمّپایانّمحتومّوّشومّاینّبیگانگیّازّخودّ،درّهرّدوّداستان

ّّ،«مسخ»انّدنیایّقهرمانّداست ّاتاقشّمحدودّمیّ،شدنمسخپسّاز ّدرواقعبه ّ،شود.

یابد.ّمیّخوابشّتقلیلبهّزیرّتختّ،درّآنیکّاتاقّکوچکّوّازّجامعهّبهّّمحلّزندگیّاو

ّ،آنّکهّدرّشودایّمحدودّمینیزّبهّطویلهّ،ّنمشدیّحس،ّنّساعدیدنیایّقهرمانّداستا

ّ،ّهرّدوّمسخ،ّتنزلّازّدرجۀّانسانیّبهّمقامّوّمرتبۀخورد.ّازّسویّدیگرآبّوّیونجهّمی

رسیدنّبهّمقامّّ،حیوانیّاستّوّاینّشایدّبهّاینّمعناّباشدّکهّپایانّچنینّبیگانگیّازّخود

لّنیزّمسخیّجسمانیّاستّوّازّاینّیَّمسخّموسرخهّدرّعزادارانّبَّبودنّاست.ّپستّحیوان

تفاوتامّ ّاستّشبیهّبهّمسخّگرگورّ،ظرن آنّدارد.ّموسرخهّا گرسنگیّنمادّقحطیّوّّ،هاییّبّا

گیّّ،کافکا«مسخ»الجثهّدرّعظیمّاّحشرۀامّ ّاست نمادّانسانیّاستّکهّدرّکشاکشّروزمر 

نمادهایّبهّکارّرفتهّدرّاینّدوّداستانّراّگردد.ّشودّوّباّدیگرانّبیگانهّمیتهیّمیّدرونّاز

ّکرد:ّخالصهتوانّمیّزیردرّقالبّجدولّ
ّمسخَّبَیلعزادارانّّنوعّنماد

ّانسانی
ّارباب،ّمشدیّاسالم،ّموسرخه،

ّحسنمشدی

ّگرگور،ّخواهرّگرگورپدرّگرگور،ّمادّر

ّ:غیرانسانی

هاّوّمکان

ّاشیا

،ّآباد،ّپوروس،ّخاتونَبَیلروستایّ

،ّدیناموّ)برق(،ّسازّمشدیّاسالم

ّزنگوله

،ّهااتاق،ّتابلو،ّساعت،ّاثاثیه،ّسیب

ّویولن

ّشده()گرگورّمسخالجثهّعظیمّحشرۀّعباسسگّّحیوانی
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 کافکا.«مسخ»ساعدیّوّ«ّعزادارانَّبَیل»:ّنمادهایّداستان1ّجدولّ

 

  هانوشتپی
1ّ .(ّ ّرمبو ّعمّر1891-1854آرتور ّکه ّفرانسوی ّشاعر ،)ّ ّازام ّّداشتکوتاهی ّیکی ّشعرّّا نوابغ

آغازّشدّکهّاوّهنوز1870ّّدرّسالّّ،بسیارّکوتاهّشاعریّرمبوّدورۀ»رود.ّمبولیستیّبهّشمارّمیس

ّ امروزّپسّازّّگرفت.اشّپایانیکّسالگیوپیشّازّبیست1875ّسالّشانزدهّسالّنداشتّوّدر

ّّ(1375ّ:36)چدویک،ّ«ّ.ایّمدرنّوّامروزیّداردگذشتّیکّقرن،ّاشعارشّهنوزّجلوه

2ّ ّ)ااستفانّم. 1898ّ-1842الرمه ّدیگر(، ّّاز ّمجموعۀ»شاعرانّسمبولیسمّاست. ّکهّّاز ّاو آثار

ّستایندگانّشیفتۀآمدهعملتفسیرهایّفراوانّبهّ،اردچندانّحجمیّند ّمیّاست. کهّّکوشنداو

ّ(2ّ:521جّ:1384)سیدحسینی،ّ«ّ.افزایندضیحّمیاشعارشّراّبفهمندّوّتوضیحّبرّتو
ّروشنّنیست.ّّ،بهّچهّموجودیّاستحالهّیافتهّ،«مسخ»اینکهّگرگورّسامساّدرّداستانّ.3ّ

ً
دقیقا

ّایسامساّبهّحشرهّکندّکهتنهاّاشارهّمیّوّّبردیاّموجودّخاصیّنامّنمیخودّکافکاّازّهیچّجانورّ

ّازّالجثهّتبدیلّشدهعظیم استّکردهاستفادهungeheueren Ungezieferّهایّواژهاست.ّکافکا

است.ّصادقّهدایتّ«ّالجثهجانورّعظیم»بهّمعنایّ،زبانّآلمانیکهّدرّ(Kafka 2006:31ّک:.ر)

ّبرایّنخستی
ً
ازّّه،بهّفارسیّبرگرداندّآنّفرانسویّنّبارّاینّداستانّراّازّرویّترجمۀنیزّکهّظاهرا

کهّدرّدرحالیّ،(8ّ:الف1384ّکافکاک:ّ.استّ)رکردهاستفاده«ّعیارّعجیبحشرۀّتمام»تعبیرّ

پیکر(.ّ)بهّمعنایّحشرۀّغولاستّاستفادهّشدهmonstrueux insectّازّعبارتّّفرانسویّترجمۀ

درّّ(1383ّ:51:ّهدایتک:ّ)ر.ّ.استگرفتهبهره«ّحشرۀّترسناک»تعبیرّّازهدایتّدرّجایّدیگرّ

تعبیرّّ،الدینّاعلممانندّترجمۀّامیرجاللّ،اندگرفتهنسویّصورتگرّکهّازّمتنّفراهایّدیترجمه

ّرویّمتنکهّازّفرزانهّطاهریّّدرّترجمۀ(.1384ّ:111ّک:ّاعلم،ّ.)رّاستآمده«ّپیکرولغّحشرۀ»

ّصورت ّعظیمّحشرۀ»ّ،گرفتهانگلیسی ّ.ر)ّ.ستاشدهآورده« ّناباکوف، 1371ّک: :120)ّ

ّ،پیکراستّکهّاینّحشرۀّغولّنشانگرّاینّ،دهدمیّودّارائهافکاّازّظاهرّاینّموجهاییّکهّکتوصیف

هاییّقویّدارایّآروارهّشودّوّهمچنینمییّاستّکهّازّنوکّپاهایشّتراوشّادارایّمایعّچسبنده

ّکردّتوانّعنواننمیّ،روازّاینّ(66و22ّّ:ّالف1384،ّکافکا:ک.)رّ.ردهاییّدااستّوّنیزّشاخک

ّکهّمنظورّکافکاّازّاینّحشره
ً
هاّانتخابّواژهّهّاینکهّکافکاّدراست.ّباتوجهّببوده«ّسوسک»،ّصرفا

ّ
 
بهترّّ،باشیممنظورّاصلیّکافکاّنکردهعبیریّازّتکهّسوءّوّبرایّاینّدادخرجّمیتّفراوانیّبهدق

درّ«ّالجثهعظیمّ/پیکرغولّحشرۀ»ازّتعبیرّّایّخاص،بدونّاستفادهّازّنامّحشرهّاینّاستّکه

ّشود.ّگرفتهبارهّبهرهاین
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  منابعفهرست 
ّّنیل.ّّ.ّتهران:رئالیسم و ضد رئالیسمّ(.1336.ّ)پرهام،ّسیروسّ-

-ّ(ّ ّتقی. 1364ّپورنامداریان، ّّ.های رمزی در ادب فارسیداستانرمز و (. ّوّتهران: علمی

ّفرهنگی.ّ

ّ.ّچاپّدوم.ّتهران:در ادبیات معاصر ايران )داستان( هايیگزاره(.1388ّ.ّ)تسلیمی،ّعلیّ-

ّآمه.ّ

ّققنوس.ّتهران:ّّ.سیری در جهان کافکاّ(.1382.ّ)جمادی،ّسیاوشّ-

ّمرکز.نشرّتهران:ّّ.ّترجمۀّمهدیّسحابی.سمبولیسم (.1375چدویک،ّچارلزّ)ّ-

-70،ّصص118ّ.ّشمارۀّمجلۀ نگین«.ّگراییّدرّآثارّکافکاتمثیل(.ّ»1354حسینی،ّصالح.ّ)ّ-

72ّّ

ّشهریارّ- ّ)زرشناس، داستانی غرب؛ داستايوسکی، نهیلیسم ابسورد در ادبیات ّ(.1396.

ّاسالمی.ّپژوهشگاهّوّفرهنگّوّاندیشۀ.ّتهران:ّکامو و سارترکافکا،

ّنگاه..ّتهران:ّچاپّچهاردهمّ.لَی عزاداران بَ ّ(.1377)ّ.ساعدی،ّغالمحسینّ-

ّنگاه..ّتهران:ّچاپّدوازدهمّ.2،ّجّهای ادبیمکتبّ(.1384.ّ)دحسینی،ّرضاسیّ ّ-

.ّتهران:1ّجّّ،.ّترجمۀّسودابهّفضائلیفرهنگ نمادهاّ(.1384.ّ)شوالیه،ّژانّوّگربران،ّآلنّ-

ّجیحون.ّ

.ّنويسی غالمحسین ساعدیمیراث داستانهمسايۀ هدايت؛ ّ(.1393.ّ)شیری،ّقهرمانّ-

ّبوتیمار.ّمشهد:ّ

ّرسش..ّاهواز:ّکافکا، روايتگر تراژدی مدرنّ(.1383.ّ)پور،ّمرادحسینعباسّ-

ّّگاو ّ(.ّ»1392اکبری،ّمحبوبه.ّ)علیّ- گاو؛ّنقدّوّتحلیلّقصۀّگاوّازّکتابّّمشّحسن،ّمشّحسن 

گردهمایيّانجمنّترویجّشدهّدرّهشتمینّ،ّمقالۀّارائه«عزادارانَّبَیل:ّاثرّغالمحسینّساعدی

ّّ.15ّ-1شهریورماه،ّدانشگاهّزنجان.ّصص13ّ-15،ّزبانّوّادبّفارسيّایران

ّفرانتسّ- ّترجمۀهای پیش از مرگداستانّ(.1378.)کافکا، ّعلیّ. ّحد  ّاداصغر ّتهران:2ّج، .

ّتجربه.ّ

ّّ.ّترجمۀّصادقّهدایت.ّچاپّدوم.ّتهران:ّمسخّالف(.1384.)کافکا،ّفرانتسّ- ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّفرجام.ّنیکّّ

ّفرانتسّ- ّ)کافکا، ّامیرجاللهامجموعۀ داستانّب(.1384. ّترجمۀ ّچاپّسوم.ّ. الدینّاعلم.

ّ.ّّنیلوفرتهران:ّ

https://www.sid.ir/Fa/Seminar/SeminarList.aspx?ID=587
https://www.sid.ir/Fa/Seminar/SeminarList.aspx?ID=587
https://www.sid.ir/Fa/Seminar/SeminarList.aspx?ID=587
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-ّ(ّ ّلیلی. ّ»1395کمالوند،  هایداستان در ایاسطوره و تمثیلی نمادین، هایجلوه تفاوت(.

.1395ّالمللیّعلومّاسالمی،ّعلومّانسانی.ّآذرماهّکنگرۀّبینشدهّدّرمقالۀّارائه«.ّکافکا فرانتس

ّتهران.ّ

-ّ(ّ ّمدینه. ّ»1394کرمی، ّعزادارانَّبَیل(. ّسمبولیسمّفرانسهّدر ّارائه«. شدهّدرّهشتمینّمقالۀ

ّ.1710-1695هایّزبانّوّادبیاتّفارسی.ّدانشگاهّشیراز،ّصصّهمایشّپژوهش

ّبهجت.ّ.ّچاپّسوم.ّتهران:ّشناخت کافکاّ(.1396.ّ)مقدادی،ّبهرامّ-

ّمسعود.)ّ- ّسالمی، ّو ّاردالن ّ»1390مهیاری، ّتمثیلّمسخ(. ّدر ّکافکا ّپنهان ّآیینۀ پژوهش «.

ّّ.107ّ-95،ّصص61ّ.ّشمارۀّادبیات معاصر جهان

.ّترجمۀّفرزانهّطاهری.ّچاپّدوم.ّتهران:ّمسخ مسخ و دربارۀّ(.1371)ّ.ناباکوف،ّوالدیمیرّ-

ّنیلوفر.ّ

.23ّ.ّسالّدوم.ّشمارۀّادبیات داستانی«.ّبازجستّجهانّذهنیّکافکا(.ّ»1373نجفی،ّرضا.ّ)ّ-

ّ.55ّ-48صص

ّروز.ّفرزان.ّترجمۀّزهراّخسروی.ّچاپّسوم.ّتهران:ّتطبیقیّادبیاتّ(.1393.ّ)ندا،ّطهّ-

ّمحم ّّ- ّ)نصراصفهانی، ّطیبه. ّجعفری، ّو ّ»1389درضا ّپردازشّ(. ّشیوۀ ّمقایسۀ ّمسخ؛ گاو،

.ّنشریۀّدانشکدۀّادبیاتّوّعلومّزبان و ادبیات فارسی«.ّشخصیتّدرّگاوّساعدیّوّمسخّکافکا

ّ.157ّ-133.ّصص215ّ.ّشمارۀّمسلسل53ّانسانیّدانشگاهّتبریز.ّسالّ

ّدران.ّجامهّ.ّتهران:کافکاگروه محکومین و پیامّ(.1383.ّ)هدایت،ّصادقّ-

ّامیرکبیر.ّ.ّترجمۀّابوطالبّصارمی.ّتهران:هايشانسان و سمبولّ(.1352.ّ)یونگ،ّکارلّ-

ّ
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