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چکیده

 کافکـا از جملـه      فرانتس ۀ، نوشت »مسخ« و   ين ساعد ی، اثر غالمحس  »گاو«

ه ی کامالً شـب   یساخت  ژرف يروند که دارا    می  کوتاه معاصر به شمار    یآثار داستان 

 يۀ عصر ساعد از جامعیستیونی اکسپرسیانین دو اثر در واقع ب یا. گرندیکدیبه  

سم تـرس و خفقـان و       یـ ، رئال یی جـادو  يکـرد یکوشد بـا رو     می ست که و کافکا 

ر ی را بـه تـصو    1900 مرداد و پـراگ      28 ي کودتا ران بعد از  یاستبداد حاکم بر ا   

ـ ا. کشد وة یکـسان، در حـوزة شـ      ی سـاخت   ژرفن دو اثـر، بـا وجـود داشـتن           ی

ر یسه با سا  ی کاربرد گفتگو در مقا    ؛ندا  گر متفاوت یکدی، کامالً با    يپرداز تیشخص

 دارد و در مـسخ ن یـ ار انـدك در ا ی بـس يت، بسامد ی پردازش شخص  يشگردها

 يپـرداز  تیوة شخـص یع، منطق حاکم بر ش    ید وس  کاربر ۀف با دامن  یمقابل، توص 

  .رود  میآن به شمار

 ياریات جهان، مورد توجه بـس     ی ادب ۀ از آثار برجست   یکی به عنوان    »مسخ«

 ةدربـار  .قـرار گرفتـه اسـت     ر نابـاکوف    یمیسندگان از جمله والد   یاز ناقدان و نو   

آثار مذکور، به   ک از   ی چیاما در ه  اند    سخن گفته  ياریز بس ی ن ياثر ساعد » گاو«

و » گـاو «در داستان کوتاه    پردازي    تی شخص ي شگردها یطور مبسوط به بررس   

 در پـژوهش    ي،ن رو یـ  از ا  ؛کافکا پرداختـه نـشده اسـت      » مسخ« آن با    ۀسیمقا

» مـسخ «و  » گـاو  «یت در دو اثر داستان    یحاضر عوامل مؤثر در پردازش شخص     

  . قرار گرفته استسهی و مقایمورد بررس

  .ف، کنشی، گفتگو، توصيپرداز تیمسخ، گاو، شخص:  کلیديهاي واژ
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  مقدمه

 تم داستان و عامل گسترش طرح به ةکنند ، منتقلیر عناصر داستانیش از سایآنچه ب

ات ی در رفتار و خلقیستی باها شخصیت«.  استی داستان»تیشخص«رود،   میشمار

د ی عمل آنها باةزیانگ. ل همراه باشدید با دلی آنها باير رفتارییباشند و هر تغقدم  ثابت

ست بلکه ی مطلق نۀت، نمونیشخص.  جلوه کندی و واقعیرفتنیمعقول باشد و در کل پذ

د در ی داستان باهاي شخصیت. ض استی ناهماهنگ و ضد و نقيها  از خصلتیبیترک

د ی با،ب باشندیرون از آن و هرچند عجیرند نه بی مخلوق داستان مورد توجه قرار گيایدن

اعمال و رفتارشان مستدل باشد تا . استان به نظر خواننده معقول جلوه کنند دةدر حوز

  ).184 ،1364ی، رصادقیم(» زندیخواننده را برانگگیري  ا جبههی يهمدرد

ز ی ن .ا خاص باشد  ی یستا و نوع  یا ا یا  یا جامع، پو  یساده  ممکن است   ی  ت داستان یشخص

لشکر به   یاهیا س ی داستان   ی اصل  قهرمان ممکن است  با توجه به نقش آن در روند حوادث       

ا یـ جـامع   ( بودن   يا سه بعد  یت داستان   یشخص) ساده بودن ( بودن   يدو بعد «. شمار رود 

ت یا شخـص یـ ا تم داسـتان    یسنده بر طرح    یدارد که نو   یبستگ يدیاو به تأک  ) بغرنج بودن 

را ر اسـت او     یت او غور کند، طبعـاً نـاگز       یسنده بخواهد در شخص   یاگر نو . کند ی می داستان

 در آن صـورت ممکـن اسـت    ،ان کنـد یـ ک فکر واحد را بی بسازد و اگر بخواهد   يسه بعد 

 ت سـادة یشخـص . ند که تم داستان را آشفته نـسازد     یافریباي    ت ساده یح دهد شخص  یترج

شـود،    مـی  داست، ساده است و هر آن که در داستان ظاهر         ی چنان که از نامش پ     یداستان

  را از خـود نـشان   یرابر وضـع موجـود، چـه واکنـش        تواند حدس بزند که در ب       می خواننده

  حـدس ين بازی، خواننده از ایت بغرنج داستانی که در مواجهه با شخص    ی در حال  ؛دهد می

کنـد و گـاه بـا         مـی   کـه  ی گـاه بـا عملـ      یتین شخـص  ین چن یبندد و ا    نمی یو گمان طرف  

شـخاص  ا. کنـد   مـی  رتیـ دهد، او را غرق در ح       می ت درون نشان  یکه از شخص  هایی     جلوه

ژه و ممتـاز  یـ  وهـاي  شخـصیت  اغلـب  ، و اشخاص بغـرنج  ی نوع ۀ اغلب نمون  ی داستان ةساد

 نوع خـود  ۀتواند نمون  نمیت جامعیک شخصید یست که بگوی نیهستند اما قاعده و قانون 

ت بغـرنج و    ید گفـت کـه شخـص      یـ  در مجمـوع با    .)34-35 ،1384،  یونـس ی(» ز باشـد  ین

 ؛ متعدد اسـت  يها  ساحت يت ساده، دارا  ی است که بر خالف شخص     یتی، شخص يچندبعد

بـه  ژه خود را دارد و      یوهاي     گره ؛کند  می چ عمل ی و مارپ  ي حلقو ؛استبینی    پیشرقابل  یغ

  .ستی نی مشخصیپ و گروه اجتماعیچ تیش، متعلق به هیها ساحت تعدد ابعاد و واسطۀ
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. اشدا بیا پوی ساکن ممکن است  داستانةت عمدیا بغرنج بودن، شخصیبسته به ساده 

 يشود؛ افراد  میستا مواجهی ثابت و ای گذشته، خواننده اغلب با قهرمانانیدر آثار داستان

 اما داستان .ابندی بین تحولینکه خود کمتریدهند بدون ا  میرییش را تغیط خویکه مح

 است و ی کار او مناسبات متحول انسانی نو سخت معتقد است که موضوع اساسیسینو

 ارائهاي   را به گونهی از اشخاص داستانیکیوقات، دست کم ن اساس اغلب ایبر هم

ن یشود و بد ی میا جسمی ی روحیان کشمکش حوادث، دچار تحولیدهد که در جر می

  .)همان (دارد  میابنده را به خواننده عرضهیا و گسترش ی پویتیب شخصیترت

ممکن  رنگ داستان بر عهده دارد،ی که در ساختن پیث نقشی از حیت داستانیشخص

  . ن باشدی و نمادیلی، تمثی، نوعي، مخالف، قراردادیت اصلیشخصاست 

م و یمـستق : شـود   مـی ق پـردازش  یـ  که باشد، بـه دو طر      یت از هر گونه و نوع     یشخص

ماً یت، او را مـستق    ی شخـص  ی معرفـ  يسنده برا ی نو -يم، راو ی مستق ةویدر ش «. میمستقریغ

ـ   ی درونـ  يهـا   ویژگیکل است،    ي که معموالً دانا   ينجا راو یدر ا . کند  می فیتوص  ی و برون

 محدود  يد راو ی د ۀیم، معموالً زاو  یرمستقی غ ةویدر ش . کند  می فیش را تعر  یت خو یشخص

سنده بخواهـد   یـ  اگر نو  یعنی ؛ است یشیان داستان هم به طور معمول نما      ی ب ةاست و نحو  

گــذارد و او را   مــی اوي جلــوینــی کنــد، معمــوالً دوربيماً بازســازی را مــستقیتیشخــص

 سـر   ينگارشتر با جزء  یوه که ب  ین ش یدر ا . ف کند ینکه او را توص   یکند نه ا   ي می لمبرداریف

ش هـای   شخصیت مدرك و شاهد،     ۀسنده با ارائ  یکند و نو    می و کار دارد، جزء داللت بر کل      

  رای داسـتان هـاي  شخـصیت ن شـواهد،  یاز بـ گیـري   جـه یکند و خواننده بـا نت       می را خلق 

  .)141-142 ،1371 اخوت،(» سازد می

   داستان گاوۀخالص

 با موافقت لی بيمیرد و اهالی روستا  می، گاو او به علت نامعلومیحسن مشدر غیاب 

 به اسالم مشکدخدا و . اندازند  میلهی در طویدرون چاه گاو را ۀ الش،حسن مشهمسر 

 گریخته وانیح پنهان و وانمود کنند که حسن مشکنند، مرگ گاو را از  میاهالی توصیه

 باورما اخته استیشنود که گاوش گر می پس از بازگشت به روستا حسن مش. است

. دپندار  می خود را گاو شده ویدچار استحاله روح بر اثر فقدان گاو، تی و در نهاکند نمی

براي معالجه به شهر ببرند، اما در بین  راحسن مشگیرند   می و کدخدا تصمیماسالم مش

  .گریزد می ها  از دست آنحسن مش ،راه
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   داستان گاوۀیدرونما

ت ینـه شـدن شخـص     ی بر ال  ی داستان کوتاه گاو، مبتن    ۀی، درونما یشناس دگاه روان یاز د 

د آمــدن آن یــ پدی کــه مظهــر اصــلیونیناســیاســت؛ ال» حــسن مــش «یعنــی آن یاصــل

 را جهـان    هـا   برچـسب ن  یـ ست و ا  ، اضطراب، دلهره و خفقان ا     یناامن: چونهایی     برچسب

  .کند  میلینسان تحممدرن بر روح ا

   داستان مسخۀخالص

شـود و خـود     ی ناآرام بیدار م   یا از خواب  ز گرگور زام  ،یزییک روز صبح در اواخر فصل پا      

یـک  او مـأمور فـروش  . دابی  می)سوسک(  زشت و کریهآساي غول ةدر هیئت یک حشررا

 يمـاجرا ین که ای اما شب.گذراند ی خود را در سفر می است و بیشتر زندگیبنگاه بازرگان

 ياعـضا . ت خفتـه اسـ    ي پـدر  ۀدهد، او در بستر خود در خان        ی رخ م  دهنده  تکانعجیب و   

 می عظـ ی وحـشت  دچـار انگیـز  شـگفت رویداد  در برابر این)رپدر، مادر و خواه( او ةخانواد

انگیــز و  آیــد کــه گرگــور بــه کــار مــالل یمــبراز جزئیــات داســتان چنــین .شــوند یمــ

 يا مدام در سیر و سفر باشد، کمترین عالقهن ناگزیر استاش که به خاطر آ کننده خسته

 خانواده ۀ بیرحمانکشی بهرهرود و آشکارا مورد  یم خانواده به شماریآور اصل او نان. ندارد

 کـه او  است امیدوارست و خانوادهیفش نی اما اکنون قادر به انجام وظا.گیرد یخود قرار م

امـا گرگـور از وضـع       . دوباره سر کارش برگردد   بتواند   بهبود یابد تا     يهر چه زوتر از بیمار    

رقابـل  یآور و غ    بـه خـاطر ظـاهر چنـدش        يوبا اینکـه    . رسد  یتازه خود خشنود به نظر م     

 ی تا چند ماه فکر و حـواس و روحیـات انـسان             است اما   شده ی در اتاق خود زندان    تحملش

 جـسم   امـا  او ماننـد گذشـته فعـال اسـت    یذهـن انـسان  . کند یرا همچنان حفظ مخود

کوشـد از اتـاق       یبار م  گرگور دو . شود  می گرانی ارتباط او با د    يلش مانع از برقرار   یمستح

بیـرون بیایـد امـا تـالش او بـه      اند،   کردهی در آن زندان  خانواده او را عمالً    ياعضا خود که 

 است  یبیعط. ماند  می جهینت  بی ،آمیز پدر   به ویژه واکنش خشونت    ،مخالفت خانواده  خاطر

مانده و دیگـر قـادر بـه تـأمین           شغل خود باز   ۀ به حشره، از ادام     شدن رگور با تبدیل  گ که

پـیش از هرچیـز پـدر    : زنـد  ی دسـت مـ  یاقدامات خانواده ناچار به وخانواده نیستمعاش

ن ی همچنـ .نـشیند  یریاست خـانواده مـ  گیرد و بر منصب ی خود را از سر میفعالیت شغل

. دنده ینشین کرایه م نه را به سه اجاره خايها اتاق ازی کسب درآمد بیشتر، یکي براآنها
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 رهـا  يآیـد کـه خـانواده در آرزو    یمزاید و مزاحم دريگرگور رفته رفته به صورت عنصر

کـه  اي   صـدمه ی در پ سرانجام در اواخر ماه مارسيو.کند ی ميشدن از شر او روزشمار

سـبکبار   خانواده خشنود و و پس از مرگ اومیرد ی م زده است،يب به ویپدر با پرتاب س

  .روند  میح به خارج از شهری تفريبرا

  ۀ داستان مسخیدرونما

ق با ی عميوندیز پی داستان کوتاه مسخ نۀی، درونمایشناخت ک نگرش روانیدر 

 پر از ،رحم  بی گرفتار در جهان ناامن،یانسان مسخ، انسان. ابدی  میونیناسیمفهوم ال

 ؛رامونش هماهنگ سازدیت پیتواند خود را با واقع می نکهاست دلهره و خفقان و مدرن 

 او مسخ. خواند  نمییتیچ جنای که با هیشود؛ مجازات  می سختیپس محکوم به مجازات

تر شود و  ش کوچک و کوچکی دست و پا1900رحم پراگ   بیيها چرخر یشود تا ز می

   .اد برودیز خشک شود و ااش  ش، جسد سوسک شدهیک و نمور خویت در اتاق تاریدرنها

  ت در مسخ و گاوی پردازش شخصةویش

ت ی پردازش شخصي برای مختلفيدر دو داستان کوتاه مسخ و گاو از شگردها

آنچه . ف، کنش و گفتگویتوص: از ندا ن شگردها عبارتیاترین  برجسته. استفاده شده است

اربرد سازد، بسامد ک  میزیگر متمایکدیاز پردازي  تی شخصۀطین دو اثر را در حیا

را ) گاو( يگری و دکند ی میفیرا کامالً توص) مسخ(  از آنهایکی فوق است که يشگردها

   .سازد  میکیشنامه نزدیبه مرز نما

  فیتوص

ش از آن   هـای   شخـصیت  داستان مسخ در پردازش      ةسندی نو -ي که راو  ين ابزار یشتریب

ن یـ فتـه در ا رات بـه کـار   فی از انـواع توصـ  یکـ ی. ف استی توصةوی، ش استاستفاده کرده 

 استحاله  یت جسمان ئی تجسم ه  يشتر برا یست که ب  ها  شخصیت يف ظاهر یداستان، توص 

در مجمـوع، پرداخـت ظـاهر       امـا    .رفته اسـت   به کار    )گرگور زامزا ( قهرمان داستان    ۀافتی

ار کوتـاه و  ی کافکا ندارد و خواننده جز در چند مورد بـس ي برایت چندانی اهم ها  شخصیت

ش از  یل که آنچه ب   ین دل ید بد ی شا .کند  نمی افتیاز ظاهر افراد در    یر چندان یمختصر، تصو 
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.  نه ظـاهر آنهـا  ؛ستها شخصیتدن باطن یر کشیت دارد، به تصویسنده اهمی نويهمه برا 

  :ن استیشود، چن  می که در آغاز داستان از ظاهر قهرمان ارائهيریتصو

که در تختخوابش به د یدار شد و فهمی آشفته بیک روز صبح، گرگور زامزا از خوابی«

ده بود و سرش را که یمانندش خواب بر پشت سخت و زره. م بدل شده استیعظاي  حشره

 ی محدب و سفتيها قسمتد که به یگنبد شکل خود را داي   بلند کرد شکم قهوهیکم

. ش پس برودی رواندازش بلغزد و از روی نمانده بود که تماميزیشد و چ  میمیتقس

 ز بودند،یانگ  رقتي بدنش از فرط الغریاس با ضخامت باقیق متعددش که در يپاها

  .)11 ،1385کافکا، (» خوردند  میچ و تابیار جلو چشمانش پیاخت بی

ک ی آن، با ةسندیگر آثار نویشود، مسخ همچون د  میدهیچنانکه در بند مذکور د

اي   که در مخمصهی کسي برایسید در زبان انگلی جدیاصصالح(» ییت کافکایوضع«

 گرگور زامزا خود را مسخ شده. شود  میآغاز.) وس شده استی مأیکله گرفتار آمده و ب

اما در طول داستان، . آور رعبع و ی فجیتیابد؛ وضعی  میتیوانیا حی حشره در قالب

افت، در ین یا «ل کهین دلید بدی شا.ابدی  نمیدیط جدیز شرا ایخواننده هرگز او را ناراض

آور  نان ؛نکه سر کار نرودی ا؛ گرگور استۀ نهفتيا آرزوی یقیق از وجه حین حال آگاهیع

 خود خالص شود پوش پردهن و یت مهره بودن و وجود وانمودیخره از مسئولنباشد و باأل

 ي برايب کافکاست که وی گرگور، قهرمان عج.)38 ،1384نده، یپا(» و خودش باشد

  :کند  میفیص خواننده تويز برای او را ني صدایساختنش حتتر  ملموس

 يد صدایترد  بی.که خوردید، ی خودش را در پاسخ مادرش شنيگرگور که صدا«

شد   می بود که باعثیر سمج و وحشتناکیرجی جي صداۀیما خودش بود، بله اما ته

ن ین صدا چنان طنی روشن داشته باشد اما بعد ای اول شکلۀکلمات فقط در همان لحظ

  .)14 ،همان (»ده باشدیکرد، درست شن  میزد که آدم شک  میآنها را برهم

 ،دهد، در اواسط داسـتان خواننـده        می که کافکا از ظاهر گرگور    هایی    فیعالوه بر توص  

ت یـ ل اهم یـ ن امـر بـه دل     یکند که ا    می افتیز از ظاهر پدر قهرمان داستان در      ی ن یفیتوص

ـ        ي قهرمان، مرد  ی جسم ۀش از استحال  ی پدر پ  رایز ؛موضوع است   اتوان و  از کـار افتـاده و ن

ي رییـ هـان تغ  دهـد، ناگ    مـی  رخاش    کـه در خـانواده    اي     اما بعد از حادثـه     استحوصله   بی

  :دینما  میبیار عجی بس گرگوريکند که برا می

حاال صـاف   ... ستاده بود ینطور شده باشد که حاال آنجا ا      یکرد پدرش ا    نمی واقعاً تصور «

ـ   یاون. ستاده بود یصاف ا   بـه تـن داشـت؛ از        یـی طالهـاي      شـق و رق بـا دگمـه        یفـورم آب
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خـه بلنـد و آهـاردار       ی يغبغب درشـتش از بـاال     . پوشند  می که کارکنان بانک  هایی    همان

ار و ی هوشـ يهـا  ر ابروان پرپشت، نگاهیاهش در زیاز چشمان س. رون زده بودیباش   متنهین

ده بـود، حـاال از وسـط بـا دقـت            یـ دش را که معموالً ژول    ی سف يموها. شد  می زنده ساطع 

  .)48-489 ،همان(»  باز کرده و صاف به دو طرف شانه زده بودیق براقفراوان فر

 کامل آنها هیئت و تجسم ها شخصیتف مفصل ظاهر یدر داستان کوتاه مسخ، توص

ر ی سايف ظاهریشود و توص  میف ظاهر قهرمان داستان و پدرش محدودیبه توص

ف ظاهر، یتوصش از ی آنچه بن داستانیدر ا. ار کوتاه و مختصر استیاشخاص، بس

ات و احساسات و یف درونیدهد، توص ي میاریش های شخصیتسنده را در پرداخت ینو

گر ی و دقهرمانهاي   از جنبهياریق آن بسی که از طریفیافکار قهرمان است؛ توص

ن شگرد در مسخ یت کاربرد ایاهم. شود  می خواننده مکشوفي برایاشخاص داستان

 ق شناختهین طری داستان، تنها از همی فرعهاي شخصیت یچنان است که برخ

س گرگور، یف افکار قهرمان است، خواننده با رئیر که توصی مثال در بند زيبرا. شوند می

  :شود  مین آشنایمه چنیمستخدم شرکت و پزشک ب

 چون ؛انداخت  میسش قشقرق به راهید، باز رئیرس  میو تازه اگر هم به قطار«

 او ۀن مسامحید و تا حاال حتماً ایای قطار ساعت پنج بمستخدم شرکت انتظار داشته او با

از آن . س بودی رئۀنین مستخدم هم نوکر دست به سیآخر ا. را به اطالع رسانده بود

  ناجوریلیض بوده است چه؟ اما خید مریخوب اگر بگو. عرضه و احمق  بیيها آدم

ک بار ی ی حتافتد چون گرگور در طول پنج سال خدمتش  میشود و حتماً به شک می

مه یپزشک ب... دیآ  میمه به سراغشیس با پزشک بیحتماً خود رئ. مار نشده بودیهم ب

 »روز کار دراداند کامالً تندرست اما  ي می بشر را بدون استثنا افراديهم که تمام ابنا

  .)13- 14 ،همان(

  داسـتان مـسخ محـدود   ی فرعهاي  شخصیت ی تنها به معرف   یف درون یاستفاده از توص  

ـ     یر کـش  ی آن با به تصو    يجا يشود و در جا    ینم  هـا   شخـصیت  ي گفتگـو  ۀدن کـنش و ارائ

ـ ا.  برجسته در گسترش طرح دارد   ینقش شتر مـوارد مربـوط بـه    یـ فات کـه در ب ین توصـ ی

او، ۀ  ک و دربـست   یـ  داسـتان اسـت، از داخـل اتـاق تار          ةات و افکار قهرمان مسخ شد     یذهن

 همـه  يراو. بـرد   مـی   را بـه عمـق فاجعـه       کند و او    می ات داستان آشنا  یخواننده را با جزئ   

 قهرمان گرگور نـام داسـتان را        یات و افکار و احساسات درون     ی نه تنها ذهن   ،زدان مسخ یچ
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 ؛دهـد   میز قراری نها شخصیتر یات سایان درونیکند بلکه گاه خواننده را در جر      می تیروا

  :دیگو  مینیچنان که در باب مستخدم چن

کند که قهر است؛ اعتقاد داشت که   میورد و وانمودخ  نمیفکر کرد مخصوصاً تکان«

  .)66 همان، (»استمند  بهره یگرگور از هر جور ذکاوت

  :ردیگ  می خانواده گرگور قراريان افکار اعضاین گونه در جریگر مخاطب، ای دییدر جا

 هم یراه ه او شوهر سربيده که براین فکر افتادند که حاال موقعش رسیهر دو به ا«

دن ی تازه و حسن نظر آنها به محض رسياید رؤییند و دخترشان هم انگار به تأدا کنیپ

  .)70- 71 همان، (» شد و بدن جوانش را کش و قوس دادبه مقصد، قبل از همه بلند

ق تجسم ظاهر و باطن اشخاص یف نه تنها از طریدر داستان مسخ، شگرد توص

 لیتکمپردازي  تیان شخصیز جری ندن مکانیر کشیق به تصوی، بلکه از طریداستان

 یتی از ابعاد مهم شخصیکیان یر، خواننده در جری نمونه با خواندن بند زيبرا. شود می

  :ازدواج ۀمقولرد که عبارت است از توجه مخصوص به زن و یگ  میقهرمان قرار

ک ی یش کوچک بود اما اتاق خواب معمولیاتاقش که گرچه کم و ب. دید  نمیخواب«

از اي   که مجموعهيزی ميباال. وار آشنا قرار داشتیان چهار دی در م آرام،انسان بود

ها بودـ  اب شهرستانیش پر و پخش شده بود ـ آخر زامزا بازاریپارچه روهاي  مسطوره

 ییبای زییده و با قاب طالیک مجله مصور چی قبل از يزان بود که چندی آويریتصو

راست ها،   بر شانهی پوستیر و کاپ بر سی پوستی بود، کالهیعکس زن. قابش کرده بود

 پنهان شده بود رو ی بزرگی در دستپوش پوستیش را که به تمامینشسته بود و ساعدها

  .)11 همان، (»نندگان دراز کرده بودیبه ب

ن یت ایاهمانگر یکسو نمایاز ) عالقه به زن و ازدواج( قهرمان داستانیژگین ویا

 ن خواسته نشانیدن بدی او را در رسیاتوان نيگر سوی و از دسنده استیله نزد نوئمس

 و  است در داستان منعکس شدهي استعاری است که به صورتین ناتوانیدهد و هم می

 قاب یی نشسته در چارچوب طالیر زنیسنده را در قالب تصوی نویافتنی دست نيآرزو

  .اندینما یم وار اتاق گرگور بازیبا بر دی زیعکس

ت در مسخ است ی پردازش شخصي شگردهاترین هممف از یچنان که گفته شد توص

کنش (گر شگردها ین شگرد در داستان کوتاه گاو نسبت به دیزان کاربرد ای که میدر حال

ت یف ظاهر افراد اهمی به توصين داستان، ساعدیدر ا. ار کمتر استیبس) و گفتگو

 افتی درها شخصیت از ظاهر یر مستقلیکه خواننده تصواي  دهد به گونه  نمییچندان
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ت در یکه شخصاي  شود به همان لحظه  می هست مربوطیفیکند و اگر هم توص نمی

ر، کنش و ین مفهوم که خواننده تصویکند؛ بد  میآفرینی نقشداستان حضور دارد و 

، کند  میافتی ناقل آن است، دريکه راواي  ی زمانۀت را در همان برهی شخصيگفتگو

  : کنش اوستۀ در لحظحسن مشدي ي ظاهرئتهی ةکنند جسمر که میر زیمانند تصو

 يها  بود و چشمیصورتش خون. رونی کاهدان آورد بي سرش را از توحسن مشدي«

د؛ مردها را یجو  میدهانش پر بود از علف که. دیچرخ  میدر حدقهاش  خسته و آشفته

  .)144، 2537، يساعد(»  کاهدانيد و دوباره سرش را برد توی گلو غرينگاه کرد، تو

ر یف در داستان کوتاه گاو تنها به چند مورد اندك و آن هم در به تصویربرد توصکا

سنده تنها به ین داستان، نویدر ا.  و مکان به کار رفته استها شخصیتدن ظاهر یکش

 ۀ و ارائیف درونی و توصکرده اندك بسنده اری بسآن هم در حد) يظاهر (یرونیف بیتوص

  .  او واقع نشده استةتوجه و استفادرد  مویات اشخاص داستانیافکار و ذهن

  نشک

 سـبب   سندهیـ  نو یم و گزارشـ   یمـستق پردازي    تیشخصة  ویدر داستان کوتاه مسخ، ش    

ار خواننـده قـرار     یـ  در اخت  يق راو یـ م و از طر   یرمستقیها به صورت غ    شده است که کنش   

  اسـت   مسخ هاي  شخصیت از ابزار مهم در پرداخت       یکی ها  شخصیتف کنش   یتوص. ردیگ

 یر کــنش برخــیــزهــاي  نمونــه.  آن واقــع شــده اســتةسندیــار مــورد توجــه نویو بــس

هـا   ن کـنش  یـ تفـاوت ا  . دن گرگور مـسخ شـده اسـت       ی داستان به هنگام د    هاي  شخصیت

. دهـد   می ارائهی در کشف اشخاص داستانيگریست و سرنخ دها  شخصیتانگر تفاوت   ینما

چ ی کـه در آن هـ      ی؛ حـالت  دهـد   مـی  ر حالت خاص پدر و مادر را نـشان        ی نمونه بند ز   يبرا

 ترسـو و    يمـادر عنـصر   . شود  نمی دهی پدرانه د  ي از مهر و عطوفت مادرانه و دلسوز       ینشان

  :  گرگور هرگز فرزند آنها نبوده استیی گو.استرحم   بی کامالً خشن ویتیپدر شخص

اش  شده  پر و پخشيها ان دامنیبعد دو قدم به طرف گرگور برداشت و در م ...«

ن مشتش یخشمگاي  پدرش با چهره. رفتنه فرویو صورتش کامالً در سن شد ینقش زم

 یدل بعد با دو.ک ضربه گرگور را به اتاقش برگرداندیخواست با   می انگار.را گره کرد

 ۀنیه کرد که سیش را گرفت و آن قدر گریها  با دو دست چشم.برش را نگاه کرددورو

  .)25 همان، (»تکان افتاد ستبرش به تکان
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  : دهد  میز حالت بهت و وحشت سرپرست را نشانیر نیبند ز

 اول را گفته بود که سرپرست پس پس رفت و فقط با ۀاما گرگور تازه چند کلم«

 گرگور یو وقت. کرد  میره به او نگاهیره خی لرزانش خۀ شانيلبان از هم گشوده و از باال

آنکه   بی.رفت مین به طرف درین پاورچیستاد و پاورچیک لحظه آرام نایزد   میحرف

 منع ي براي سریکرد، انگار فرمان  می کامالً ذره ذره حرکتیچشم از گرگور بردارد، ول

  .)27 همان،(» ترك اتاق صادر شده باشد

گــر یات کــنش قهرمــان و دیــدن جزئیر کــشیز بــه تــصویــدر داســتان کوتــاه گــاو ن

ها  ن کنش یا. ودر  می ت به شمار  ی از ابزار مهم پردازش شخص     یکی،  ی داستان هاي  شخصیت

ساختن اشـخاص  تر   در ملموسيشتریر بیب تأثین ترتیمعموالً با گفتگو همراه است و بد     

شود کـه تنهـا       می  آشنا ییر خواننده با کدخدا   ی نمونه با خواندن بند ز     يبرا.  دارد یداستان

او کـه  . ستیـ حساس نهاي  تیدر موقعگیري  میبه تصم بر خود دارد و قادر    یینام کدخدا 

 بـه خـود   یی را در نظام روسـتا یاجتماعهاي  گاهین جای و متنفذتر ترین  مهم از   یکی يروز

نه شده اسـت کـه از آن همـه شـکوه و عـزت و      ی ال ينک تنها عنصر  یاختصاص داده بود ا   

  : شده استیش خالیت خوی بسنده کرده و از هوینفوذ، تنها به نام

گه اگه   میراس: کدخدا کالهش را گذاشت سرش و بعد رو کرد به اسالم و گفت«

: شه؟ اسالم گفتی می که چه حالیدون  می برگرده و بدونه که گاوش مرده،حسن مشدي

 ياسالم رفت رو. یدون  میدونم تو بهتر از همه  نمیم؟ کدخدا گفت منیچه کارش بکن

 که برگشت حسن مشدي به یشکیکدخدا گفت که ه:  و گفتيشور اه مردهیسنگ س

حاال : ن و گفتیی سنگ آمد پاياسالم از رو. ا ساکت شدندمرده.... نگه که گاوش مرده

زده  اسالم برگشت و به مردها که بهت. دونم  نمیمن: م کدخدا؟ کدخدا گفتیچه کار بکن

م که گاوه رو ینی، ببحسن مشدي ۀم خونین بریایچند نفرتون ب: کردند، گفت  میاو را نگاه

  .)128- 130 ،2537، يساعد (»شه کردیچکارش م

نـک  ی است کـه ا    حسن  مشدي ۀ و کودکان  یت وابسته، عاطف  ی شخص ةانندیز نما یر ن یبند ز 

 یتی از ابعـاد شخـص     یجمـالت برخـ   . وانه شده است  ید) نماد تعلقات پست  (  گاوش ياز دور 

  :سازد  میز روشنی طوبا را ني کدخدا، اسالم و مشد چونیگر اشخاص داستانید

 ان دوان دوان از صحرا آمدکش زان و نعرهیر  عرقحسن مشديهوا که روشن شد، «

له و خود را رساند دم آغل و لبه کاهدان را ید طرف طویک راست دویو اش  طرف خانه
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له و از سوراخ پشت بام که ی طوبا پنجره را باز کرد و رفت پشت بام طويمشد. دیچسب

کوبد و   مینیبرده، پا به زم علوفه فرويرا تواش  د که کلهی را دحسن مشدينگاه کرد، 

خواست به صحرا   میحسن مشديها که   آن وقت؛ گاو خودشانةمثل نعر. کشد  میعرهن

 ،حسن مشدي ۀ جبار و عباس و موسرخه آمدند خانياسالم و کدخدا و مشد. ببردش

: مه باز کرد و گفتید، در را نی که جماعت را دحسن مشديزن . پاپاخ هم پشت سرشان

عباس . خدا خودش رحم کنه: کدخدا گفت. ارهی گاو درميله، صدایاومده رفته تو طو

حق داره؛ مشد حسن هر کار بکنه حق : اسالم گفت. کنه  میم چه کارینیم ببیبر: گفت

مردها . هی شروع کرد به گرحسن مشديزن . گه از دست رفته، نفله شدهیاون د. داره

 يروستاده بود ی را نگاه کردند که احسن مشديله و ی طوۀبچرفتند و جمع شدند جلو در

  .)143 -142 همان، (»کرد  مین را لگدی کاهدان و زميچاه و سرش را برده بود تو

  گفتگو

، دهد ي میاریمسخ هاي   شخصیتسنده را در پرداخت ی نو-  ي که راويگر ابزاریاز د

م ارائه یرمستقیز مانند کنش، به صورت غیست که البته آن نها شخصیت ينقل گفتگو

 به کار  کليد دانای دۀیو زاوپردازي  تیم شخصی مستقةویشن امر متأثر از ی ا. استشده

وه به کار رفته ی، به دو شار اندكی بسيبا کاربردن اثر، گفتگو یدر ا. رفته در داستان است

 رد و بدلهاي   شخصیتان یاست که مهایی  نقل گفتگوها  وهین شی از ایکی :است

  :ریزهاي    چنان که در نمونه؛شود می

من هم : مستخدمه گفت... مرده؟:  به زن مستخدمه کرد و گفتیگاهخانم زامزا ن«

گرته که .... میخب حاال جا دارد که خدا را شکر کن:  زامزا گفتيآقا.... ن را گفتمیهم

 وقت هم هست لب یلیخب خ. د چقدر الغر بودهینیبب: داشت گفت یچشم از جسد برنم

  .)67 همان،( »آمد  میرونیرفت، ب  میغذا همانطور که به اتاقش. به غذا نزده

 با یخواست  نمیـ هفت ربع کم است مگر  مادرش بوديگرگور ـ صدا:  گفتییصدا«

و .... شوم  میبله، بله، متشکرم مادر االن بلند: دین اکتفا کرد که بگویبه هم... ؟يقطار برو

: کردصدا . يکنارهاي   از دریکیدن یبالفاصله پدرش با مشت اما آرام شروع کرد به کوب

! گرگور! گرگور: تر صدا زد  بمییات شده؟ و پس از چند لحظه با صدا گرگور، گرگور، چه

گرگور؟ حالت : گفت  میآلود  غمیو با لحن گر خواهرش داشت آهستهیاز پشت در د
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 »شوم  میاآلن حاضر: ؟ جواب هر دوشان را با هم دادي الزم داريزیست؟ چیخوش ن

  .)14- 15 همان،(

م است یمستقریشود، گفتگوها همه به صورت غ  میدهیمذکور دهاي  چنان که در بند

 به يگر گفتگوینوع د .حات اوستی و توضي شاهد حضور راو، آن خوانندهي جايجادر و 

در ذهن قهرمان حدیث نفس  است که به صورت یین داستان، گفتگویکار رفته در ا

ر است و در یات شکسپث نفس که از ابداعیا حدی ییخودگو. ابدی  میانیداستان جر

ز یزابت رواج داشته است، در دوران معاصر در داستان نی دوران الیسینو شنامهیسنت نما

و خلوت خود هایی   در تنها شخصیت از یکی که يگفتار«رود و عبارت است از  میبه کار

 انی شخص را بیفکار درونو اها  شهیر اندین نوع گفتار معموالً سیا. آورد  میبه زبان

شبرد طرح و ی برجسته در پی نقشین شگرد داستانیا .)194 ،1385داد، (» کند می

 است ییخودگون یق همیاز طر،  مثاليبرا. داردداستان کوتاه مسخ  درعرضه اطالعات 

  :ابدی ی میس او آگاهیت رئیکه خواننده از شغل قهرمان داستان و شخص

آدم به خواب . کند  میفها آدم را خر يزین سحرخیبا خود گفت معلوم است که ا«

مثالً صبح که به . کنند ی می مثل زنان حرمسرا زندگ،گری ديها ابیبازار. اج داردیاحت

اند تا صبحانه  نها تازه نشستهیها را وارد دفتر کنم، ا گردم تا صورت سفارش یهتل برم

د یا خب شاام. اندازد  میرونیسم بکنم، در جا مرا بین کار را با رئیحاال اگر من ا. بخورند

اگر مجبور نبودم که به خاطر پدر و مادرم دندان . م بهتر بودی برا،کرد  مین کار رایاگر ا

رفتم سر وقت   میکراستینوشتم،   میم رایش استعفای وقت پیلی جگر بگذارم، خيرو

زش ی ميحتماً از رو. ستی او چةگفتم که نظرم دربار  میکنده س و صاف و پوستیرئ

ند و با ینش  میزی ميرود رو میگر از آن کارهاست؛ ین کارش دیا. شد  میسرنگون

 ن که کارمند را مجبوری آن هم با آن گوش سنگ؛زند  میش از آن باال حرفیکارمندها

 به محض . هستيدواری اميخوب هنوز جا. ک بشودیزش نزدیهمه به م کند آن می

رم را به او پس بدهم ـ که انداز کردم تا بتوانم تمام قرض پدر و ماد آنکه آنقدر پول پس

  رايآن وقت همان کار. کنم  مین کار رایبرو برگرد ا  بیبردـ  می وقتیپنج شش سال

 البته فعالً بهتر است بلند شوم، چون قطارم ساعت پنج حرکت. د بکنمیکنم که با می

  .)12-13 همان، (»کند می
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زند، نه   می حرفند و با اوینش  میشی که قهرمان داستان مسخ روبرو»يخود«ن یا

 که ي اوست؛ خودیآل کاذب بلکه خود واقع دهیا خود ایده یا به کمال رسیخود شکسته 

د و او گاه از حال و گاه از یگو  میماتشیها و تصم یگران، روزمرگیس، کار، دیبا او از رئ

وش ین رد و گاه سخنیگ  میک روز مه آلود، مخاطب قراریگاه در . شنود  میگذشته

 ست که از خودیشنود و شنونده ا  میست که ايا ندهیگو. هاست ی ناکامها و یتلخ

ن یست که سوسک شده است و ایکند که گرگور  مین گفتگو فراموشید و در ایگو می

گرگور . است که رخ داده استاي   و البته موقت از فاجعهی ذهنيزی گرين راه برایبهتر

روزهاست و آنگاه که از یروز و دین دند، همان انساینش  می گرگوريرو ه که روبیهنگام

کننده منزجراي  شود، حشره  میدهیگران دی چشم دۀچیا از درینگرد   میرون به خودیب

گران ی همانگونه که د؛اد ببردیزند تا سوسک شدن خود را از   میاو با خود حرف. است

  .  خود هنوز انسان استياو تنها برا. اند اد بردهیانسان بودنش را از 

پرداز،  تین شگرد شخصیزان کاربرد گفتگو در داستان مسخ، این میمقابل کمتردر 

ن بسامد کاربرد را در داستان کوتاه گاو یشتریب) ف و کنشیتوص( ر شگردهاینسبت به سا

ها با گفتگو و رفتارشان خود  آدمن اساس است که ی بر ايطرز کار ساعد«رای ز.افته استی

دا یپاي  جملهها  یلی از بیکیرت ید در وصف سیتوان  نمی.طشان را بشناسندیرا و مح

پور  يمهد (»ابدیدهند و بر خواننده است که آن را در  میها ذات خود را نشان آدم. دیکن

 ممتاز در ین گفتگوها عامل لحن است که نقشی اۀ برجستیژگی و.)107 ،1382، یعمران

ان ی مي جاري گفتگوهانی، عين مفهوم که راوین داستان دارد؛ بدیاپردازي  تیشخص

کند تا خواننده را هر   میانه و گاه دور از ادب آنها نقلی را با همان لحن عامها شخصیت

. ابندیتر   ملموسیهیئت در ذهن او ها شخصیت داستان کند و يشتر وارد فضایچه ب

ر است که عالوه بر گسترش طرح داستان، ی زين گفتگوها بندهایاترین   از برجستهیبرخ

  :دینما  میز بازیندگان آن را نی گویتید شخصابعا

 اومـده کنـار اسـتخر،       حـسن   مشديزن  :  بابا گفت  يچه خبره؟ مشد  : دیکدخدا پرس «

 مـن چـه   :  بابـا گفـت    يچـرا؟ مـشد   : دیکدخدا پرسـ  . کنه  می هیزنه و گر    می داره خودشو 

 کـه تـو ده      حـسن   مـشدي :  اومـده؟ کدخـدا گفـت      حسن  مشدي سر   ییدونم، نکنه بال   می

 داره خودشـو    ينجوریوونه شده که ا   یکه د یپس زن :  بابا گفت  يمشد. یرفته عملگ ست؛  ین

  .)124 ،2537، يساعد(» کنه؟  میلت و پار
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اگه :  گفتحسن مشدي.  طوبا جواب ندادي؟ مشديبه گاو آب داد: به زنش گفت... «

اد؟ و سطل ی جونش دربید از تشنگی بایوونکین خراب شده نباشم، حیه روز من تو ای

ش را شسته ا ياسالم گار. رون کنار استخری سکو برداشت و بدو بدو رفت بيرا از روآب 

 بلند سالم يد و با صدای را دحسن مشديکرد که   میبود و داشت مال بندها را محکم

که به یحاال اومدم؛ زن:  گفتحسن مشدي؟ ي اومدیمشد حسن، ک: ک کرد و گفتیعل

  .  )136 همان، (»رهیم ی میوون خدا داره از تشنگیح. گاو آب نداده

ان ی مي جاري گفتگوهای تمام،شود  میدهیز دیمذکور نهاي  چنان که در نمونه

سنده، طبقه ی نوة لغات مورد استفادةریانه است و دای به زبان عامیاشخاص داستان

در مجموع . ده استیر کشی تمام به تصوي آنها را با هنرمندیط زندگی و محیاجتماع

 در داستان کوتاه گاو ی و حرکت خاصییای فراوان از گفتگو، پوةتفادد گفت که اسیبا

 در نوشتن آن ی خاصییسنده توانایشنامه که نوی و آن را به مرز نما استجاد کردهیا

   .ک ساخته استیدارد، نزد

  لیتحل نقد و

نـد امـا بـه    ا متفـاوت اي  شهی فرهنگ و اندةدییکوتاه مسخ و گاو، زا   هاي    اگرچه داستان 

 یانی چرا که هر دو اثر، ب      ؛گر دارند یکدی برجسته با    یه، شباهت ی و درونما  ساخت  ژرفلحاظ  

ـ ا. رونـد   مـی  سندگانشان بـه شـمار    یفست نو ی از مان  یستیونیاکسپرس  ۀن دو اثـر برجـست     ی

 زمانـشان  یستی رئالي از فضایی جادویفی و کافکا در توصيفق ساعدو، کوشش م  یداستان

ن از  ی نمـاد  یانیـ  در اصل ب   یگر اشخاص داستان  ی د کشمکش قهرمانان مسخ و گاو با     . است

گـاو و مـسخ، همـان    . اسـت اش  یط نامـساعد اجتمـاع  یسنده با شرایجدال انسان عصر نو   

 سوسک بـر  ۀ را جام  يک، گرگور ی کامالً سمبل  ی انسان معاصر است که به شکل      يانگریعص

  ی و ناکـام یتعدال  بی باشد بر سر هرچهيادیکند تا فر  می را گاویحسن  مشديتن کرده و    

 ارائـه اي     واضح و شفاف از جامعه     يرین دو داستان، تصو   یاآور    رعبو   کی گوت يفضا. ستا

 يفـضا . زنـد   مـی   و خفقان و ترس و اضطراب دسـت و پـا           یاهیدهد که در جهل و س      می

 از  يسـاعد .  آن اسـت   ةسندی عصر نو  ۀ جامع ينما  تمام ۀنی حاکم بر داستان گاو، آ     یکیگوت

 ةنه تنها در حوز   « که   ییکودتا.  مرداد است  28 ي بعد از کودتا   ةردسندگان سرخو ینسل نو 

ز سخت مـؤثر افتـاد و       ی ن ی و اجتماع  یفرهنگهاي     حوزه یاست و اقتصاد بلکه در تمام     یس
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. ران بـه وجـود آورد  یـ  ای و فرهنگیان رو به رشد تحوالت اجتماع یق در جر  ی عم یگسست

 ۀ در اواخـر دهـ  ي و ضد استبداديرام ضد استعمای که دل به قیسندگان و روشنفکران  ینو

دند و  یش را بر باد رفته د     ی خو ي آمال و آرزوها   یست سپرده بودند، با شکست آن، تمام      یب

 ینـ یب کیـ تار و یشیاند رهیتلخ کرد که جز تاي  شرنگ تلخ شکست و حرمان، کامشان را به گونه        

ر گونـه   کـه هـ  یاسـ ی سۀ بـست يجـاد فـضا  یا. نداشتنداي    شتن چاره یو رفتن در الك خو    

 .)80- 81 ،1381،  يطـاهر (»  افزود یشیره اند ین ت ید، بر ا  یکوب  می  را در هم   یتیجنبش و فعال  

ژه یـ  سـوم بـه و   ةسندگان دور یـ  از شاعران و نو    يارین، در آثار بس   ی سرد و سنگ   ين فضا یا

 ی و اجتماع  ی نشان دادن آثار روان    ي برا ي گسترده داشت و سبب شد تا و       ی بازتاب يساعد

ا یـ (سم یـ  سوررئالیدرگـذرد و بـه نـوع     گرایـی     واقع ةت شد ی تثب يز مرزها ا«آن بر مردم،    

 چنـان   یاو حـوادث واقعـ    هـاي      داسـتان  ۀ غمگنان ي در فضا  .ابدیدست  ) آلود سم وهم یرئال

سنده یـ رسد، نو   می  که گاه به نظر    ي به طور  ؛شوند  می زیانگ ند که هراس  ینما ي می رعادیغ

هـا   ن نـوع داسـتان    یـ در ا . دیجو  می عهیلطب را در ماوراءا   یعلت مسائل و مشکالت اجتماع    

 ییز فـضا  ی اغراق آم  ی و حس  ی، با کمک عوامل ذهن    یلیج تمث یدن به نتا  ی رس ي برا يساعد

 يتوان گفت و    می چنان که  ؛)326 ،1383،  ینیرعابدیم(» ندیآفر  می مشکوك و ترسناك  

ـ    ۀک و ناشـناخت   یـ  تار يای از دن  یش حرف یها شتر داستان یدر ب « مـار؛  یب ی درون دارد؛ درون

 ناشـناس و  يو صـداها  ا شـب اسـت و مـاه   ی و رؤيمارین بیاهاي   و نشانه؛ایرهرو عالم رؤ 

 حـاکم بـر     یکی گـوت  يفـضا  .)142 ،1353انوش،  یک(» بی مرموز و موجودات عج    يبادها

 دی دزد و قاتل پد    ي»ها  یپوروس« است که    ی و رعب و وحشت    یداستان گاو، محصول ناامن   

  : کنند ي میبرند و دزد  میکنند، سر  میل حملهیشب به ب مهیآنها ن. آورند می

که به هایی  با طناب. رونی از ده آمدند بیشب که از نصفه گذشت، سه نفر پوروس««

کدوم طرف :  اول گفتیپوروس. که به کمر داشتندهایی  پشت انداخته بودند و کارد

. لیم بیبر. جام اونیآره بر:  سوم گفتیپوروس. لیم بیبر:  دوم گفتیم؟ پوروسیبر

 دوم یپوروس. ادیرمون نمی گيزیل که چیجا چه کار؟ تو بم اونیبر:  اول گفتیپوروس

چه :  اول گفتیپوروس. گفتن که گاو مشد حسن مرده  میآباد امروز تو خاتون: گفت

ها و  هر سه نفر با طناب... میکن  میم پوستشویر  می: دوم گفتیم؟ پوروسیکارش کن

  .)150- 149 ،2537، يساعد (»لیه براهه زدند بیکاردها از ب

 و رعب و وحشت حاکم      ی کوچک از ناامن   یک داستان گاو در اصل انعکاس     ی گوت يفضا

 بسته اسـت،  یبر هر گونه اعتراض را  سنده است و از آنجا که خفقان راه         ی عصر نو  ۀبر جامع 
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 یستیـ ونیاکسپرس یانیاد خشم و انزجارش را با بیند و فریگز ی برم ي استعار یقی طر يساعد

کنـد،    مـی   وصـف  ي کـه سـاعد    یدهـ . رساند  می  کوتاه به گوش همگان    یدر قالب داستان  

 یآنهـا مردمـان   . ستندیـ ال او ن  ی خ ةشان، زاد ید و رسوم خراف   یکوچه و برزن و عقا    هاي    آدم

 کـه   ي آثار ساعد  ةژیوهاي    یاز برجستگ . سنده هر روز با آنها سر و کار دارد        یهستند که نو  

او «.  است يآثار و ) دردشناسانه(ک  ی پاتولوژ ۀافته، جنب یز انعکاس   یدر داستان کوتاه گاو ن    

 ۀخـود، جنبـ   هـاي     و پـژوهش  هـا     د بـه ضـرورت مطالعـه      یاست روانکاو و شـا    اي    سندهینو

 يمارهـا یحـضور ب  . شنامه و داستان آورده است    ی نما ۀ امروز را به صحن    ی زندگان ۀمارگونیب

 .دهـد   می که پزشک روانکاو است، نشان  را يد ساعد ی د ۀیها زاو   از داستان  ی در برخ  یروان

  سرشـار  ی را از مسائل اجتماع    ي ساعد ي، کارها یستین آثار، حضور عناصر رئال    یاما در هم  

 » داردی دائمـ یش ارتبـاط یسنده بـا مـردم جامعـه خـو        یـ دهد که نو    می سازد و نشان   می

   .)16-17 ،1357ب، یدستغ(

 اسـت کـه     ی اضطراب و ترس    و یز محصول ناامن  یآلود مسخ ن   و وحشت آور    رعب يفضا

ک یـ  ی انـسان يایـ بقا. رندیم  می وانیدر مسخ، انسان و ح    «. کشد  می سنده در آن نفس   ینو

 مـسخ  ۀن مرحلـ یمرگ، آخر. شود  میمشمول مرگاش  یوانیت حیانسان همراه با موجود 

ر بـر مـرگ صـادر شـده و          یـ  دا ی قطعـ  یحکم. ستی آن متصور ن   ي برا يگریاست و راه د   

 يت صـور یگـر برگـشت بـه انـسان      یاگر مـسخ واقـع شـد، د       . ستی ن  جز آن در کار    يزیچ

 آن  ؛ را مـسخ کـرده     یاسـتبداد، آدمـ   .  است ین، ناممکن و فنا بر همان صورت حتم       یشیپ

 یفاضـل (»  استبداد شـده اسـت     ی، قربان یت آدم یآدم. ر است یناپذ گر برگشت یچنان که د  

 آبشخور افکـار و     است که اي    سندهی نو ی جهان ذهن  ۀ مسخ، ساخت  .)79 ،1371،  يرجندیب

 يگـر مـذهب و  ی دییان و از سویک سو اطرافی است که از یش، رعب و وحشت   یها شهیاند

کنـد کـه     مـی تینا حکای خود به مل1920 ژوئن 21 ۀکافکا در نام  «. کند  می لیبر او تحم  

ده، یـ ازی اصـالً بـدانها دسـت ن       يکه و هایی     کار ي افشا ة آشپزشان دربار  يدهایچگونه تهد 

کنـد، نـه     مـی  جلـب توجـه  یشـناخت   روانیآنچـه در نگـاه  . اه کرده بـود   یسروزگار او را    

 دارد تـا    ی اسـت کـه او را وامـ        ین کودك بلکه احساس گناه، تزلزل و هراس       ی ا یلوح ساده

  بـودن کافکـا    يهودی با   ین هراس یچن.  مستخدم منزلشان شود   ی توخال يدهایم تهد یتسل

تواند ادعا کند که انسان موطن خـود   ی م به مانند کافکا يهودیک  یتنها  . ستیارتباط ن  بی
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هـود داشـت، از     ین  یـی سه و انجماد آ   ی که از کن   یکافکا به رغم نفرت   . را از دست داده است    

   .)23 ،1379، ینجف(» کرد، در امان نبود  میمیهود ترسی که ی ترسناکياین و دنیین آیا

ان یـ  بشـود و   مـی کافکـا خلـق  هـاي   گر داستانیک مسخ و دی گوتيب فضاین ترت یبد

 ظـاهر   در مـسخ،  . بخـشد   مـی  ن بـدان  ینماد و   ینی ع یسنده، تجسم ی نو یستیونیاکسپرس

ب ن داستان، شالق رع   یآور قهرمان است که در همان جمالت نخست        وحشتناك و چندش  

  .کند  میاه در ذهن او خلقیک و سی تاریی و فضاکوبد  میو وحشت بر جان خواننده

 لی مـستح  یتیانـسان در گـاو، هـو      . کـشد  می ریت انسان را به تصو    یمسخ و گاو، موقع   

 ۀانسان بودنش به عنـوان غالـب و پوسـت    . شود  می هیش تخل ی است که محتوا   ی؛ ظرف است

هاسـت   یو دلبـستگ  هـا     ن خرافه یشود و ا    می گرگونیتش د یماند اما انسان    می  برجا یرونیب

نسان مـسخ،   اما ا . دهد  می وان بودن تنزلش  یکند و تا حد ح     ی می تش ته یکه او را از انسان    

 يایـ ن جامـه را دن    یـ کنـد و ا     مـی   است که جامه بـدل     یتیانسان. کند  می تنها قالب عوض  

کنـد،    مـی ، سوسـکش یاسیشه سیحکومت و اند. پوشاند  می بر او  يمدرن و عصر تکنولوژ   

کـه  اي   به گونه؛شود  میتر ها کوچک و کوچک يها و نامراد ير آوار نامردیش زیدست و پا 

چه را  ی ن ي خدا -انسان«کافکا در مسخ    . ماند  نمی ی استفاده از آنها باق    ي برا ی او امکان  يبرا

 ینـ یرزمی در عصر حاضـر و همـسخن بـا مـرد ز            ی وارونه و هبوط آدم    یچون تجسم تعال  

سـان چـه در سـبک و چـه در        نیکنـد و بـد      مـی   حـشره قلـب    -، به انسان  یوفسکیداستا

هـاي     و اطنـاب   ی و درازنفـس   یفـاظ نما و دروغ، ل    د، واقع یات را از هر آنچه زا     یمضمون، ادب 

ش یکند و پـ     می رانیش از آنکه بسازد، و    یات او پ  یادب. کند ی می متفنن و هنرنماست، خال   

  .)49 ،1382، يجماد(» کند  می آنکه وضع کند، سلب و حذفاز

انـسان عـصر اسـطوره و    . شود  می انسان از او گرفتهی انسانيدر مسخ و گاو کارکردها  

شـد و تـا حـد      مـی انـداخت، ابرقهرمـان    مـی ه با آنچه او را به خطـر  مقابل يافسانه که برا  

 ةسندیـ  از نظر نو   يستم و در عصر تکنولوژ    ینجا، در قرن ب   یکرد، ا   می خدا بودن صعود   مهین

 شـدن از    یتهـ . ن فاجعه اسـت   یست و ا  یش ن ی ب ينمادپرداز و استعاره نگر، سوسک و گاو      

ن دو یـ کـه خواننـده در ا    چـرا ؛ان دو داسـت   يمایست بـر سـ     ا يروح مبارزه است و زنگار    

خواند   می ند و یب  می راهایی     شخصیتاو  . شود  می  روبرو یمی عظ یکیزیداستان با خأل متاف   

ست ی نبوده و نییانگار که هرگز خدا. اند  ت کنده شده  یت و معنو  یکه به طور مطلق از هدا     

 او غوغـا  ژه در داسـتان گـ     یـ کن شده، خرافات است که بـه و        شهیت ر ین معنو ی ا يو به جا  
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 و یمـان یا  بـی نیـ ، محـصول ا يدیـ أس و ناامیـ رود و   میکند و از سر و کول مردم باال   می

در جهـان   «مان، رنگ خرافه بـه خـود گرفتـه و           ی، ا يدر جهان ساعد  . ست ا یپرست خرافه

مـا از زمـان   . مان مـا نـامعقول اسـت   ی ایز حتی همه چ،ن رو یب است و از ا    یکافکا خدا غا  

ـ    اي    روز و امروز ما لحظه    ین حال د  یم و در ع   یآگاه ست و تنهـا بـا      یـ ش ن یساکن و جامد ب

، يجمـاد (» دیرون کـش  ی را از درون، ب    یتوان لذات زندگ    می تیوانی کامل به ح   یسیدگرد

گرنـد امـا روش دو   یکدی کامالً مشابه با یساخت ژرف ي مسخ و گاو اگرچه دارا .)113 ،1382

پـردازي    تیدر مسخ، شخص  . هم است  متفاوت با    ی، اندک يپرداز تیسنده در شگرد شخص   ینو

هـاي   تیشخص عامل پردازش    ترین  مهم که   ی در حال  ؛شود  می ف انجام یشتر به کمک توص   یب

 یات خاصـ ی و روحی شخصی، متأثر از زندگ   ين تفاوت ساختار  یا. داستان گاو، گفتگوست  

  .ل کرده استی و کافکا تحميبه ساعد...  وی، شغلی، خانوادگیط اجتماعیاست که شرا

ش ـ  ی بزرگ اتريدر امپراطور«.ت بودی، کافکا از هر نظر جزء گروه اقل1900پراگ در 

ان یـ شـناختند و در م     ي مـی  هـود یهـا او را       چک ۀها بود و در جامع     مجارستان، جزو چک  

 ۀن تبعـ  یـ جـه آنکـه ا    ینت. شـد   مـی  زبان شـمرده   یت آلمان یها جزو اقل   ز چک یان و ن  یهودی

هـا، چـه     چه چـک  ها،    یشیزبان بود، چه اتر    یمان آل يهودی ی مجارستان را که چک    یشیاتر

ت بـودن،  یـ  و احساس در اقلیتنهاافتادگ. ها از گروه خود ندانستند    یها و چه آلمان    يهودی

 کـه کافکـا در   یرنـج و هراسـ  . ل کـرد یـ ر تلخ خود را بر کافکـا تحم     ی تأث یاز همان کودک  

 یکمرشـکن رد، ضربه   ک  می ن حس یر فشار و توه   ی ز یتیبه اقل اش    ی به سبب وابستگ   یکودک

ن یـ  ا ۀ که هم  يری تصو ؛)23 ،1379،  ینجف(»  وارد کرد  ي و يدهایبر اعتماد به نفس و ام     

مانـده؛  جا  جارانـده و ازهمـه      ک مرد ازهمه  ی است از    يریدهد، تصو   می عوامل از کافکا ارائه   

ـ  یی که ظاهراً به زبان و فرهنـگ قـوم خـود آشـنا      يمرد«  بـه علـت داشـتن    ی داشـت ول

 یقاً در زبان و فرهنـگ چکـسلواک  ی، نتوانست عمی زبان آلمانیعنیگر، یبان د به ز یالتیتحص

 از  یان، او را حتـ    یـ هودیهـود و سـنن و عـادات         ین  یـ گر توجه او به د    ی از طرف د   .غرق شود 

 بـود   ی سرگردان يهودین است که کافکا     یم ا یدان  می جه آنچه از او   یت دور کرد و در نت     یهودی

  .)149 ،1356، يمقداد(» کرد ی میگانگی ب در زادگاه خود هم احساسیکه حت

د و در کـام     یرون کش ی، کافکا را از دل اجتماع ب      یو انزوا و احساس سرخوردگ    هایی    تن

.  خطرناك بـا درون خـود برقـرار کـرد          يوندی ارتباط و پ   ي چنان که و   ؛ا فروبرد یجهان رؤ 

نبود هایی     هشد، لحظ   می شیرفت و نگران درون خو     میکه کافکا در خود فرو    هایی     لحظه«
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ها در مورد او     ن حالت یدچار شدن بد  . ش آمده باشد  یش پ ی برا یذهنهاي    انیکه بر اثر جر   

گرفت و بـه عـذاب       ی می  بود که مرتباً فزون    ي خاطر ۀک جور دغدغ  ی.  بود يماریک نوع ب  ی

 شتریـ ان او و جهـان واقـع را ب        یـ  م یی جـدا  ، که به مرور   یعذاب. شد  می لی تبد یوحشتناک

، مرا به کجا خواهـد بـرد؟ بـه          ییتنها: سدینو  می شیها ادداشتی در   ییا ج يو. ساخت می

ها آشـنا بـود و        انسان يایش از دن  یش ب ی خو يای کافکا با دن   ! جنون ياغلب احتمال به سو   

ش بـه   ی خـو  يایـ اندن دن ی نما يبود که تنها برا   هایی    زینوشت چ   می انی آدم يایآنچه از دن  

   .)588-589 ،1338 برگ، يفر(» برد  میکار

نامد،  می »ها  انسانيایدن«را دن از آنچه کافکا آن ی گزيا و دوریرفتن در جهان رؤفرو

 يتوان گفت و  میکهاي   به گونه؛ر خود قرار دادی را سخت تحت تأثي ویسندگی نوةویش

آشکار «. نمود، گرفته است ي میکه بر او روهایی  ایز از رؤی خود را نیسندگی نوةویش

 است و به يدارد، کار دشوار  می آنچه ذهن را به خود مشغولةاست که نوشتن دربار

کند،   میتی را حکایکه داستان آن. گر شباهت نداردیدهاي  نهیچ وجه با نوشتن در زمیه

 را به يریدارد، کار خط  میانی را بییایدهد اما آن کس که رؤ ی می خود نظمۀبه نوشت

 از یکی .)591 همان،(»  نظر داشته باشد را همواره درینظم  بیدیاو با. عهده گرفته است

ت داستان کوتاه مسخ ی رواةویتوان در ش  می رایبودگ گم  و درهمین رازوارگی اينمودها

 و قهرمان، يان راوین حد و مرز میی از موارد تعيارین داستان، در بسی چرا که در ا؛دید

 نگاه ۀیداند از زاو  نمید و خواننده در مواجهه با متنینما  می ناممکنی دشوار و حتيکار

 ان حوادث قراریات قهرمان است که او را در جریذهن ایخواند   می حوادث رايراو

  : و اختالط استین سردرگمی اۀبرجستهاي   از نمونهیر برخی زيبندها. دهد می

ن یو فکر کرد که ااش  وار و منظم تمام جثه و شروع کرد به تکان دادن گهواره«

 کرد،  مین شکل خودش را پرتیاگر به ا. ندازدیرون بیخت ب خودش را از تيطور

پشتش ظاهراً . ندیب نبی نگه دارد که آسیتوانست وقت افتادن سرش را در وضع می

 ن نگران بود کهیشتر از ایب. ندیبباي   فرش صدمهيد بود که از سقوط رویسخت بود و بع

مکن بود اگر نه سبب وحشت م. ردین بگیبا زم  بلند برخوردش رايتوانست جلو صدا نمی

 »ردیست خطرش را بپذیبا  مینهایبا همه ا.  در پشت همه درها شودیکه موجب نگران

  .)17 ،1385کافکا، (

کافکـا  هـاي      داسـتان  ی و خوابنـاک   یاگونگیـ شود، رؤ   می دهی مذکور د  ۀچنانکه در نمون  

 انیـ  از میدنیـ ک شـخص مـستقل و همـه جـا د    یـ سنده را بـه عنـوان    ی نو -يحضور راو 
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شـود کـه      مـی  ن امر سـبب   یا. کند ی می دنیاما ناد  همه جا حاضر     ییدارد و او را خدا     یبرم

ان پرتـاب شـود و در       یـ ک آدم یـ کاین  یادیـ خواننده به همراه قهرمان، به درون وضـع بن        «

 بماند تا تنها بتواند جهان را اسـتنتاج کنـد و هرگـز              ی زندان یذهناي    یحبس مجرد آگاه  

  .)16 ،1351زکل، . ه( »باشد شناخت آن را نداشته يارای

ش را همرنـگ و     یها ا نه تنها نوشته   ی کافکا و پناه بردنش به جهان رؤ       يو انزوا هایی    تن

ز یژه در داستان کوتاه مسخ ن     ی به و  يوپردازي    تی شخص ةویا ساخته بلکه بر ش    یطرز رؤ  هم

و هـایی   رفتن در کام تـن ها و فرو  انسانيای از دنیین مفهوم که جدایاثر گذاشته است بد 

و هـایی     تـن . ن اثـر شـده اسـت      یـ ف منطـق گفتگـو در ا      یعدم ارتباط با مردم سبب تضع     

 داسـتان مـسخ،     ي کافکا، او را به عنوان راو      ی زندگ ۀقت برجست یبه عنوان حق  گیري    گوشه

 اسـت کـه اغلـب    يد او تنها دری د ۀینشاند و زاو    می ک، کنار قهرمان داستان   ی تار یدر اتاق 

 کـه کافکـا ـ    يریتـصو . شـود   می آن هم به ضرورت گشودهیاهاوقات بسته است و گاهگ

 اسـت کـه     يریدهـد، تـصو     مـی   و حوادث به دسـت     ی داستان هاي  شخصیت مسخ از    يراو

 برجسته در سـاخت و پرداخـت آن دارد و تنهـا             یت قهرمان، نقش  یحدس و گمان و ذهن    

  .ف است و بسی دهد، توصياریت ین روای را در ايتواند راو  می کهيابزار

ش، ی در کنار نمـا    يساعد. گر بود یداي     داستان کوتاه گاو به گونه     ةسندیت نو یما وضع ا

  او را بـه بطـن جامعـه        ی شغل ۀ حرف نیپزشک بود و ا    ک روان ی،  یسینو لمنامهیداستان و ف  

ژه قشر  ی پرداخت و درد و رنج افراد جامعه به و         یماران روان ی ب يها به مداوا   او سال . برد می

مجهـز  «ک پزشک، ی در مقام    يساعد. شت و پوست خود احساس کرد     دست آن را با گو    یته

ک دست قلـم  ی که در ین در حالیزبیتاي  دهی با د  ی و اجتماع  ي فرد یشناس به دانش روان  

رامـونش  یپهـاي   ل انـسان یـ  قرار داشت، کنجکاوانه به خ  یگرش ابزار پزشک  یو در دست د   

ر شدن با مـسائل و      ی و درگ   با مردم  ي ارتباط مستمر ساعد   .)40 ،1372خلج،  (» ستینگر

 را بـه شـدت      ي سـاعد  یسندگی نو ةوی، ش یماران روان ی مداوم با ب   يمشکالت آنها و گفتگو   

ک یـ  سـاخت؛    یسیـ نو  نامهشی نما ۀطیفق در ح  و م ي را فرد  ير خود قرار داد و و     یتحت تأث 

 آن بـه    ۀیـ رنـگ و انتقـال درونما     ی ابزار گـسترش پ    ترین  مهم برجسته که گفتگو     یژانر ادب 

 چنـان بـود کـه       یسیـ نو شنامهیـ  نما ۀطـ ی در ح  ير سـاعد  یت چشمگ یفقوم. رود می شمار

ا نـوکر و  یـ  و   ی احـساسات  یوطنـ هاي    نامهشی تمام نما  ي زود، جا  یلیاو خ هاي    نامهشینما«

تئـاتر در تهـران و بـه خـصوص          هـاي      صـحنه  ي را به خود اختصاص داد و بـه زود         یارباب

  .)همان(» ر کردیها را تسخ شهرستان
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ت یـ فقو که گفتگـو از لـوازم خـاص آن بـود، نـه تنهـا سـبب م              ي ساعد ی شغل یژگیو

او از جملـه داسـتان   هـاي    گر نوشته ی شد بلکه در د    یسینو نامهشی نما ۀنی او در زم   ۀبرجست

و پـردازي   تی عامل شخصترین مهم چنان که گفتگو،    ؛افتی برجسته   يز نمود یکوتاه گاو ن  

ر ین داســتان و ســایــ در اییگــو .رود  مــین داســتان بــه شــماریــرنــگ در ایگــسترش پ

ک ده نشسته   یهاي     آدم ی در کنار گود زندگ    يساعد«ل  ی عزاداران ب  ۀمجموعهاي    داستان

همـان کنـار گـود    . بـه اسـت  یغر. ستیخواهد از آنها باشد اما از آنها ن  می.زند  می گپ ...و

ا تنـگ اسـت،   یـ ده اسـت   یـ اما دست کم اگر در شهرها مجـال مکالمـه بر          . شان نشسته یا

کننـده  ک گفتگوی خود  و او   است یباقد که در دهات هنوز فرصت مکالمه        یگو ي می ساعد

 يار سـاده، از دزد یل بسیزنند و از مسا  میسادههاي   حرف»لیب«هاي   آدم . است شانیبا ا 

 ... ک زن، از کشت و کـار،      ی ةاد ده مجاور، از عشق س     ی عموم يماریاز ب ها،    ی پوروس ۀشبان

 ،1373،  ینیف الـد  یس(» کند  می ساده طرح هاي    ن حرف ی هم  را با  مملکتن  یاما مشکالت ا  

ه از ساعدي، وي به عنوان یـک         داستانی و در سایر آثار برجاي ماند       ۀ در این مجموع   .)62

گیـرد و     می رااش    نویس دیگري نبض زمانه    بیش از هر داستان   «پزشک   شناس و روان    روان

انـد،   که به نوعی واقعگرا بـوده   اش   اولیههاي    در داستان  .سازد  می  خود ۀدردشناسی را پیش  

 ۀاز مجموعـ  هـایی     بخش. دارد  نمی را از نظر دور   ها    شناسی توده  پاتولوژي اجتماعی و روان   

هـا را در خـود دارد      عزاداران بیل در عین برخورداري از رئالیسم اجتماعی، روانکـاوي آدم          

 روستاییان فقیر   متزلزل مستحکم و نیمه    ر اساس آن روحیات و درونیات نیمه      که ساعدي ب  

  ضـخیم خرافـات و باورهـاي غیرعلمـی را          ۀشکافد و پوسـت     می باور را  ینو در عین حال د    

بـه  ) جزء(ها   ساعدي با نشان دادن درون پریشان آدم.نمایاند  می واقعی راۀدرد و هست   می

  .)21 ،1382پور عمرانی،  مهدي( »رسد  می)کل(نظام گسیختگی زندگی اجتماعی 

  جهینت

گر یکـد یکامالً مـشابه بـا   اي  هی دو اثر برجسته با درونما،کوتاه مسخ و گاو  اي  ه  داستان

 یط اجتمـاع  یک از شـرا   ی سـمبل  ی قهرمانان آنها بازتـاب    ی و روح  ی جسم ۀاست که استحال  

ـ اما با وجود درونما   .  و کافکا است   يران و پراگ عصر ساعد    یا ن دو اثـر بـه      یـ کـسان، ا  ی ۀی

 ی روحـ يها ویژگی. ندا گر متفاوتیکدی با  یاندکپردازي    تی شخص ةوی و ش  یلحاظ روساخت 

 داسـتان  ةک و سرد، کنار قهرمان مـسخ شـد  ی تاری خاص کافکا او را به درون اتاق  یو روان 

ات یـ هـا و خـاطرات و ذهن   دها و اگرها و حدس و گمـان ی شا ۀچینشاند تا از در     می به انزوا 
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 بـه   یان گاهگـاه  یـ ن م یـ در ا البته  . ف کند ی خواننده توص  يع را برا  یوقا) گرگور زامزا ( يو

 رد و   هـا   شخصیتان  ی م یا حرف یشود    می دهی د يزیشود و چ    می ضرورت، در اتاق گشوده   

 و ها شخصیتسنده را در پردازش ی ـ نو يراوها  دهیو شنها  دهین دیشود که نقل ا  میبدل

 کیـ سـاخت از      مـی   و درونگرا  ينگونه منزو یآنچه کافکا را ا   . دهد ي می اریگسترش طرح   

 از  یکـ ی مجارسـتان،    -شی بزرگ اتر  ياو در امپراطور  .  او بود  یگاه اجتماع یتأثر از جا  سو م 

سـاخت و     مـی  گانـه ی ب يهـا فـرد    ان چـک  یاو را در م   ) يهودی( يها بود اما مذهب و     چک

 ؛سـاخت   مـی مطرود ها يهودیها و  ز او را از جامعه چک یها ن   زبان یت آلمان یتعلقش به اقل  

 ،نیـ عـالوه بـر ا    . مانـده بـود   جا  جارانـده و ازهمـه      ههمـ  از ي، فـرد  یپس به لحاظ اجتمـاع    

. زد  مـی  از اجتماع دامـن    ي و دور  ین تنها ماندگ  یز بر ا  ی ن ي و ی و روان  ی شخص يها  ویژگی

 قادر بـه ازدواج نبـود و   یلی بنا به دال  ،يگر سو یبرد، از د    می  سل رنج  يماریسو از ب   کیاز  

د و بـه کـام جهـان        یرون کـش  یـ ع ب ط نامساعد، او را از دل اجتمـا       ین عوامل و شرا   ی ا ۀهم

ز همچـون خـود او مطـرود و         یـ ش ن های  شخصیتنگونه  یا فروبرد تا ا   یآلود و مرموز رؤ    وهم

ط به  یاما در داستان کوتاه گاو، شرا     .  و فاقد تعامل و گفتگو باشد      یفی و زبانش توص   يمنزو

 بـا   سـت و گفتگـو و تعامـل        ا يا ا و حرفه  یپزشک پو  ک روان ی يگر است؛ ساعد  یداي    گونه

 برجـسته در    يرین امـر تـأث    یرود که ا    می  به شمار  ي و ی زندگ ی اصل ۀمردم جامعه، دغدغ  

 را نه در کنـار قهرمـان    داستان کوتاه گاوةسندی ـ نو ي، راویژگین ویا. او داردهاي  نوشته

ت کنـد و    ی آنها را بشنود و روا     ينشاند تا گفتگوها   ی می ر اشخاص داستان  ی سا يال بلکه البه 

 یگـر اشـخاص داسـتان     ی قهرمـان و د    یتیهاست که ابعاد شخص    ن گفته یهمق نقل   یاز طر 

  .شود ي می خواننده بازسازيبرا

 در رأس مثلث ساختار داستان و در کنار قهرمان به انزوا نشسته است              يدر مسخ، راو  

امـا در   . ف کنـد  ی را توصـ   یع داسـتان  یا قهرمـان، وقـا    ید خود   ی د ۀچیتواند از در    می و فقط 

 قـرار   یر اشـخاص داسـتان    ی، در کنار سـا    ين مثلث ساختار  ی ا ة در قاعد  يداستان گاو، راو  

) حـسن   مـش  یمسخ روح (  داستان ۀرامون حادث ی گفتگو پ  ۀن تعدد افراد، دامن   یدارد و هم  

و گـسترش   پـردازي     تی شخـص  ۀدهد و نقل گفتگوها عامل برجـست        می ژهی و یرا گستردگ 

 منطق حاکم بر داسـتان گـاو را          از گفتگو،  ي فراوان ساعد  ةاستفاد. شود ی می طرح داستان 

. ک کنش و عمـل اسـت      یالکتیک مسخ، د  یالکتی که د  ی درحال ؛منطق گفتگو ساخته است   

 ةن تفاوت عمد  یند و ا  یب  می شنود اما خواننده داستان مسخ      می خواننده داستان کوتاه گاو   

  . استپردازي  تی شخصةوین دو داستان در شیا
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کوتاه مسخ و گاو است که هاي   داستانییرواانگر ساختار ینما) 2(و ) 1(هاي  نگاره

  :دهد  می نشانیرا به خوبپردازي  تیوه شخصیتفاوت ش

  فی توص يراو+ قهرمان                         قهرمان                     

  

  

  

  

  یر اشخاص داستانیسا                 گفتگو  يراو + یر اشخاص داستانیسا

   

  )2 (ة شمارةنگار *          )1 (ة شمارةنگار*

   داستان کوتاه مسخییساختار روا         داستان کوتاه گاوییساختار روا
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