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   مسخ، كوري و كرگدننقد بينامتني سه اثر ادبي 

  

  اله طاهري دكتر قدرت       

  دانشگاه شهيد بهشتيزبان و ادبيات فارسي استاديار 

  هوشنگي مجيد 

  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت مدرس

  چكيده

در تاريخ ادبيات جهان، هميشه نويسندگاني بودند كه آثار ادبي را جايگاهي براي بيان موقعيـت                

پنداشتند و سعي آنان بر اين بود كه موقعيـت انـسان را در طبيعـت و                   انسان در جامعة خود مي    

واسطة  از سويي جهان امروز، به  .  احتمالي باخبر كنند   هاي  جهان پيرامونش تبيين، و او را از خطر       

هـاي ايـدئولوژيك، دنيـايي اسـت مـضطرب، پـرتنش و               تحوالت فناورانة پرشتاب و ناپايداري    

هـاي    هجوم عناصر عالم ماشيني در زندگي بشر و همچنين همراهي انسان با شاخصه            . هويت  بي

آرام او را در فـضاي    انداختـه و آرام    سرد جهان امروز، بين او و اخالقيـات و معنويـات فاصـله            

  .  بحراني شديدي وارد كرده است

كنند با بيان اين واقعيت و نيز استفاده          در اينجاست كه برخي نويسندگان آثار ادبي سعي مي        

دادن موقعيت انسان در اوضاع كنـوني، او را بـه فطـرت               تر نشان   از شگردهاي هنري در بحراني    

از ميان اين نويسندگان بزرگ، كافكا،      . اكم بر جامعه آگاهي بخشند    خود بازگردانند و از خطر ح     

 و آن را در   يافتـه يونسكو و ساراماگو به بحران انسان كنوني در جهان مدرن و پسامدرن آگاهي              

  .اند  تبيين كردهكوري و كرگدن، مسخآثار خويش، يعني 

كند و ارتباط     مايه بررسي مي   اين مقاله با رهيافت بينامتني، اين سه اثر را در ساختار و درون            

  . دهد ها را نشان مي شناسيك آن نشانه

  . بينامتنيت، مسخ، كوري، كرگدن:هاي كليدي واژه

                                                 
  27/2/88: تاريخ پذيرش    20/9/87:  تاريخ دريافت 
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  مقدمه

هـاي نـوين ادبـي،           آفرينش اولين اثر مكتوب تـا ظهـور نظريـه          آغازخوانندگان متون از    

 و مـاورايي    هـاي هنـري را بـه الهامـات آسـماني              پيدايش آثار ادبي ارزشمند و خالقيت     

 و بنيان هر اثر را بـه يكـي از خـدايان يـا نيرويـي                 )1: 1384اوحدي،  (دانستند    منسوب مي 

ها  بـاور    همين نگرش كه البته تا قرن. )720: 1380افالطون، (دادند   ماوراءالطبيعي نسبت مي  

حـال  اين نتيجه انجاميد كه هر اثر ادبي، معنايي نهايي و در عين                 غالب نيز بوده است، به      

وسيلة تفسير   يگانه دارد كه به   
1

هاي مفسران در جهـت         توان به آن رسيد و تمام جنبش        مي 

 .شد خدمت گرفته مي ايدئولوژي نهايي نهفته در متن به  رسيدن به آن 

هاي نوين نقـد، فـضاي تحليـل مـتن و               هاي جديد ادبي و با ظهور روش          اما در دوره  

ـ          و نظريات جديـد ادبـي، مـتن       هايي شد     نگاه به آن دستخوش دگرگوني       ةهـا را بـا زاوي

  . ها، نقد بينامتني است   ديدگاهاينيكي از .  به چالش كشيدگوناگونيديدهاي 

  نظرية بينامتني

اصطالح بينامتنيت، ابتدا توسط ژوليا كريستوا    
2

 در اواخر دهة شـصت و پـس از بررسـي    

آرا و افكار باختين   
3

مكاريك( مطرح شد    
4

 ايـن    اين نظريه با   بر سر اثبات    بحث  . )72: 1385،  

توان متن را صاحب معنـا و مـدلول مـستقلي دانـست يـا                 آيا مي     سؤال مهم آغاز شد كه      

 يـا وجـود    است هاي ادبي، خودبسنده و متكي بر خويشتن        عبارت ديگر، آيا متن     خير؟ به 

نـايي  ، يعنـي اسـتقالل مع     گمانها به آثار پيش و پسشان وابسته است؟ اين            هر يك از آن   

شناس مشهور، فردينان دو سوسور      متن را اولين بار زبان    
5

هاي    به چالش كشيد و استدالل     

هاي ابتـدايي سوسـور       طولي نكشيد كه نظريه   . استوار وي تا حدودي از اعتبار آن كاست       

 قرار گرفت و تا بدانجا پيش رفت كه متن ادبي را            نگري   ژرف اي مورد   در حجم گسترده  

  .ستقل دانستندفاقد معنا و مدلولي م

شـود   هاي زباني به مدلول خاص و مستقلي ارجاع نمي       نظر سوسور اين بود كه نشانه     

و عناصر موجود در دستگاه نشانه تنها از طريـق روابـط تلفيقـي و مـشاركتي بـا ديگـر                     

ايـن      . )14: 1375احمـدي،   (كند    هاي موجود و محتمل در متن است كه معناسازي مي             نشانه

هـا هـيچ معنـاي ازلـي            كند اين است كه نـشانه       يقتي را كه به ذهن القا مي      ، تنها حق  گمانه
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هاي هـر نـشانه         ها و تفاوت      يابد و شباهت     مي  موجوديت نظاميك  ندارد و در چارچوب     

شـود و سـرانجام بـه آن معنـا و مفهـوم               هاي ديگـر زبـان مقايـسه مـي            است كه با نشانه   

ويـژه    هاي علوم انـساني و بـه           تمام عرصه  شناسي،  اين نگرش به دستگاه نشانه    . بخشد  مي

پـرداز ادبـي      همـراه مجموعـة آراي بـاختين، نظريـه          نقد ادبي را تحت تأثير قرار داد و به        

 تعبيـر   هـا در روابـط اجتمـاعي          به بررسي روابط نشانه   روس، وارد جرياني شد كه از آن        

رامان سلدن (شود    مي
6

ايـن باورنـد كـه          باره بـر      اين  پردازان در     نظريه. )58: 1384، و همكاران،    

كنـد كـه كـشف،      اي از ارتباطات متني راهنمايي مي       قرائت هر متن، خواننده را به سلسله      

بنابراين، خوانش متن به فرايندي تبديل      . تأويل و معنايابي، رديابي همان ارتباطات است      

يـداي آن را    آيد تا سلسله ارتباطات پيـدا و ناپ         حركت درمي   شود كه مدام بين متون به       مي

شود كه در ميان يك متن با متون ديگـر            در اين فرايند، معنا به چيزي بدل مي       . نشان دهد 

  .يابد  آن موجوديت ميپيوسته با

 مباحثي كه در باب عدم تكيه بر معناي واحد در مـتن مطـرح               آميزشاز سوي ديگر،    

اهم آورد تـا    شد با نظرية خوانش متن در بستر روابطش با متون ديگـر، مـوقعيتي را فـر                

ــارت روالن ب
7

ــي  ــد و آن   ارادة نويــسنده را در ايجــاد معنــاي خــاص ب ــأثير بدان را در  ت

آلـن (عرضه كند    نظرية مرگ مؤلف  چارچوب  
8

ايـن    اي  بارت خود در مقالـه  . )105: 1385،  

متن ديگـر   «: كند  گونه بيان مي     اين    و حتي متفاوت با ديگر متون را       آميزشيسلسله روابط   

متن، ديگر داراي ابعاد وسيعي     . باراتي نيست كه صاحب معناي واحد باشد      يك سلسله ع  

 ولي بـا هـم      ؛هاست كه داراي معناي مستقلي نيست         اي از نشانه    يك متن مجموعه  . است

: 1977(» .هاي متعدد فرهنگـي را تـشكيل داده اسـت             اي از نوشته    تركيب شده و مجموعه   

نويسنده تنها هنرش آن است كه يك       «: ويدگ  اين بحث مي      در جاي ديگري از     ). 146-148

هـا را بـا         او بايد نوشته  . روند و شكل را تقليد كند كه قبل از او بدان پرداخته شده است             

رو كـه   كند كه مـتن از آن  بنابراين، نظرية بينامتنيت تأكيد مي  . )147همان،  (» .هم مقابله كند  

اجتماعي متون پيـشين و معاصـر       خودبسنده و بسته نيست، بايد در ساختار روابط           نظامي

. بررسي و تحليل شود و هيچ متني بدون توجه به ديگر متـون معنـايي نخواهـد داشـت                  

وگويي ميان متون و فصل مشترك سطوح مربوط بـه آن             بينامتني، گفت  «،تعبير كريستوا   به

شـدة  هر متني صورت دگرگـون    . هاست  قول شدة نقل  كاريهر متني مجموعة معرق   . است
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ويكلي(» .ر است متن ديگ 
9

توان با تكيه بر نظر كريستوا نتيجه گرفت كه           پس مي . )4: 1384،  

از سـوي   . انـد   متون در ساية يكديگر و با تأثر از هم قدم به عرصة وجود گذاشته               تمامي  

 كريستوا عالوه بر نگاهي بينامتني، بر اين باور است كه متون نه تنها از همة متـون                  ،ديگر

اي جديـدي   ها را دگرگون، و دستگاه نشانه       هاي آن   د، بلكه نظام نشانه   ان  پيشين بهره گرفته  

»جايگشت« فرايندي به نام     ازاين باره       او در   . اند  را بازنمايي كرده  
10

، آن  سخن گفتـه   متن   

اي به نظام  جايگشت، نيروي مؤلف در گذر از يك نظام نشانه     «: دهد  گونه شرح مي    اين    را  

اي متـون  پيـشين را         جايگشت در اين است كه نظام نـشانه       اهميت  . اي ديگر است    نشانه

  رو،  از ايـن  . )60: 1974كريـستوا،   (» .كنـد   اي جديـد تأسـيس مـي        نفي كرده، يك نظام نشانه    

كـاوي بـه تجزيـه و          اصلي بنيادين در نظرية بينامتني اسـت و ديگـر مـتن            ها    نشانهتعامل  

زد، بلكه به بررسي داللت و روابط       پردا   زبان با مرجع آن نمي     ارتباطتحليل معنا و كشف     

تـوان    پردازي نظـر دارد و سـرانجام مـي          ها در فرايند نشانه       هاي متون با ديگر نشانه        نشانه

ايجـاد      مـتن دريافـت كنـد، حاصـل          هـر تواند از     نتيجه گرفت كه معنايي كه خواننده مي      

  .ينامتني استباشد كه خود برآمده از جريان ب ارتباط بين متن با آثار پيشين آن مي

هـاي    تـوان بـين نـشانه       شود كه آيـا مـي       اكنون با اين مقدمات، اين پرسش مطرح مي       

 ارتبـاط بينـامتني يافـت؟ و ديگـر     كوري و كرگدن، مسخموجود در سه اثر بزرگ ادبي  

 با يكديگر بررسي    پيوندها را در      هاي آن   توان جريان نشانه    هايي مي   اينكه در چه شاخصه   

گيري از روايت يكسان و استفاده از عناصـر            عالوه بر بهره   كرگدنو    مسخ كرد؟ البته در  

نگاه مستقيم اوژن يونسكو   بر  متني مبني   هاي برون     مشابه انكارناپذير، داللت  
11

 بـه آثـار و      

هاي كافكا     انديشه  
12

پاينـده،  ( و حتي تأليف و چاپ چند مقالـه در ايـن بـاره وجـود دارد                  

لي و محتوايي آثار ادبي اين دو نويسنده با وجود چنـين            بنابراين، ارتباط شك  . )281: 1382

هايي، به ايراد برهان و استدالل نيازي نـدارد و خـود مؤيـد ارتبـاط بينـامتني آثـار                      نشانه

  .هاست آن

تواند بستري مناسب براي       اصلي اين سه متن كه مي      ويژگياما درمجموع، بايد گفت     

يژه و همسوي اين سه اثر به بحران هويـت در           ها ايجاد كند، نگاه و      نقد بينامتني را در آن    

 اين نگاه انسان را در چارچوب روابط مكانيكي و قراردادهاي خـود،             .جهان مدرن است  

از بعد اصلي و روحاني خود دور، و تعريف جديدي از اخالقيات را به او عرضه كـرده                  
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هـاي    ونـه است كه اين تغيير هويت انساني در جهان امروز با تصويرهاي سـمبليك از گ              

تـوان ايـن سـه اثـر را           زمينه مـي    با اين پيش  . شود  متفاوت مسخ در اين سه اثر نمايان مي       

هاي بـسياري در تحليـل بينـامتني دانـست؛ بنـابراين مـسئلة اصـلي ايـن                    داراي ظرفيت 

  .است هاي حاكم بر اين سه اثر ، فهم جديدي از نشانهپژوهش

  مسخ، كرگدن و كوري

نويسان بزرگي اسـت كـه بـا آفـرينش            نامه  يكي از نمايش   .)م1994-1912(اوژن يونسكو   

هاي پـوچي    نمايشنامه كه در حوزة     كرگدن
13

، )221: 1383آبـادي،     دولـت (گيـرد      جـاي مـي    

    كه به بركت نبوغ كافكا كـشف شـد و بـا            ژانر ادبي نيرومندي باشد   دهندة    توانست ادامه 

نويـسان عـصر خـويش چـون آدامـف           نامه  اين اثر در ميان نمايش    
14

 آربـال  ،
15

 و بكـت   
16

 

اين سلـسله از آثـار ادبـي كـه موضوعـشان درك فجيـع و البتـه          . اي يافت موقعيت ويژه 

 مسخدر .) م1924-1883(انگيز كافكـا     مضحكي از انسان قرن بيستم است، با اثر شگفت        

. آغاز شد و اين روند در كشورهاي مختلف مورد بـازخواني و بـازآفريني قـرار گرفـت                 

ژوزه ساراماگو اوژن يونسكو و    
17

، همـين خـط فكـري را در         كوريدر رمان   .) م1922 (

گيـري    وامهاي اصلي بينامتنيـت،       يكي از عناصر و ويژگي    .  پي گرفتند  جداگانهساختاري  

گيري در عناصري چون      اين آثار در فرايند وام         و تعامل بينامتني     )73: 1385مكاريك،  (است  

ازي و توصيف، شكل روايت، زاوية ديـد        پردازي، فضاس    و مضمون، شخصيت   مايه  درون

ها در      اين نكته تأكيد كند كه دستگاه نشانه      بر  تواند    اين كاوش مي  . قابل بررسي است  ... و

دهد و متن تنها به اين دليل معنـا دارد كـه بـه متـون ديگـر،                    تعامل با هم متن را معنا مي      

  .)4: 1384ويكلي، (خواه نوشتاري و خواه گفتاري متكي است 

  پردازي يتشخص

هـاي      كند، حـضور شاخـصه      خود جلب مي    اين سه اثر توجه مخاطب را به          اي كه در        نكته

عبارت ديگر، قسمت اعظم جلـب توجـه مخاطـب بـه عناصـر                به. ويژة شخصيتي است  

 ايـن     ها بـه پـردازش قـوي و اصـولي           اين آثار، زاييدة توجه نويسندگان آن         شخصيتي در   

  .تپردازي اس مقوله در داستان
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بـاره يـا      شـوند كـه بـه يـك         رو مـي    هايي روبه     در هر سه اثر، خوانندگان با شخصيت      

  گرگوار  با تبديل شدن   مسخاين تغييرات در        . شوند  تدريج، دچار تغيير و دگرگوني مي       به

يك روز صبح،   «: اي بيان شده است     صورت امري آني و لحظه      آور، به   اي چندش     به حشره 

عيار  اي پريد، در رختخواب خود به حشرة تمام           خواب آشفته همين كه گرگوار سامسا از      

، مـسخ  ايـن پـردازش شخـصيت كافكـا در            . )9: 1383كافكـا،   (» .عجيبي مبدل شـده بـود     

اين نكته حائز اهميت اسـت      . هاي بسيار گوناگوني در عرصة نقد شد          پديدآورندة قرائت 

بـر عناصـر فريبنـدة جهـان        كه كافكا در انتخاب شخصيت براي بيان تسليم انسان در برا          

مدرن و همچنين برخورد كامالً مبهوتانة او با فناوري، از شاخـصة بـسيار هوشـمندانه و                 

البتـه  . دقيقي بهره برده است تا گوياي مسخ انسان امروزي در برابر جهـان مـدرن باشـد                

ت،  اس»اي و آني  لحظه«آوري  صورت حيرت    و به   دفعي  اين فرايندي كه البته      رويارويي با 

بسيار با جملة نخستين داستان همساني دارد و البته فضاي سرد پـاييزي ابتـداي روايـت                 

  . كند نيز به حال و هواي حضور شخصيت در آن كمك مي

ش و همچنـين فاصـله گـرفتن او از            ا   اين بيگانگي بشر از حقيقت وجودي      ،مسخدر  

كامالً او را نابود كرده     هاي ذهني او در جريان است و            هاي انساني در تمام ساحت        ارزش

هـاي      مقصود عدم پايبندي به فرمول    ( كافكا در اين اثر، بيگانگي هنرمند را         فرانتس. است

اندازة انسان    پيكر،    با تصوير ساس غول   ) هاي مرسوم نگارش      نويسي و شكل    سنتي داستان 

پـاول ( كنـد   مـي اي نمادين ترسـيم         گونه  كه در محيط پوچ انساني به دام افتاده است، به         
18

 ،

نـوعي،    شـود كـه بـه       ايـن خالصـه مـي         پـردازي، در      هنر كافكا در شخـصيت    . )22: 1381

 رؤيا بودن   شك و ترديد  داند و هرگونه      شدن گرگوار را واقعيتي آشكار و قطعي مي         مسخ

هـذا در    چه بر سرم آمـده؟ مـع      : گرگوار فكر كرد  «. كند  يا مجازي پنداشتن آن را نفي مي      

بحـران     اين است كـه  ، اين روش  هدف كافكا از  . )10-9: 1383كافكا،  (» ...عالم خواب نبود  

تر و به بهترين شكل ممكن براي مخاطب تبيين كند و از سوي ديگـر، بـا     ژرفرا هرچه  

ايـن مـسخ را       با شخصيت اصـلي داسـتان، حـضور         ) راوي-او(جا كردن زاوية ديد       به  جا

زي، باعث شد لذت همـدردي و نيـز         پردا  شگرد كافكا در شخصيت   . تر جلوه دهد    واقعي

ايـن      نكتـه   . ايجاد، و او با جريان روايت همـراه شـود             حضور در موقعيت براي مخاطب      
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اين جريـان،        است و علت     »آني« كافكا امري    مسخاست كه دگرگوني در هويت بشر در        

روح    و البته ديرهنگام انسان پس از غرق شـدن در اعمـاق زنـدگي بـي                اي    بيداري لحظه 

كـشد و نگـاه       تـصوير مـي    نوعي بحران كنوني جامعه را به       اشيني قرن بيستم است كه به     م

 كافكـا، در    مـسخ بـرخالف   . دارد  مخاطبان را به ساختارهاي ذهن خويش معطـوف مـي         

 صـورت   مـرور زمـان    بـه  اسـت و     تـدريجي  يونسكو تغيير هويـت شخـصيت،        كرگدن

سازي روايت در   هاي برجسته     شپذيرد و با توجه به ساختارهاي ادبيات نمايشي و رو           مي

هـا و       نوعي حس تفكر در مخاطب و بيننده را بـه تغييـر تـدريجي هويـت انـسان                   آن، به 

  .انگيزاند برميگيري قبل از بحران، بيشتر  پيش

صـورت تـدريجي صـورت        هاي داسـتان بـه       نيز كور شدن شخصيت    كوريدر رمان   

كـشد تـا      تصوير مـي    ي تدريجي افراد به   ساراماگو بحران تباهي بشر را در نابيناي      . گيرد  مي

  .بتواند كوري انسان را نسبت به خود، اطرافيان و جهان پيرامون نشان دهد

نـام در ايـن       هاي فرعي يا بي     پردازي، حضور شخصيت    نكتة قابل توجه در شخصيت    

هاي فرعي چون خدمتكار جوان، خدمتكار پيـر، آقـاي            ، شخصيت مسخدر  . سه اثر است  

ها پس از ديـدار بـا گرگـوار           اين شخصيت     أجر حضور دارند كه اغلب      معاون و سه مست   

هـاي فرعـي را       اين شخـصيت      . شوند  سرعت از جريان داستان محو مي       كنند و به    فرار مي 

اي آشكار از طبقات مختلف اجتماع تصور كرد كه در جريان روزمرگـي و                  توان نشانه   مي

اعتنـايي در     اطـراف، دچـار بـي     روح محـيط      شدن در چرخة فناوري و عناصـر بـي         هضم

 ي فرمـول  براسـاس اند و تمـامي روابـط خـويش را            برخورد با محيط انساني اطراف شده     

  .برند پيش مي  خشك و سرد بهكامالً

 نيــز، در پــردة اول، غيــر از ژان و برانــژه و ديــزي تمــامي كرگــدننامــة  در نمــايش

هـا در     مي از آن  شـوند و نـا       يك شخصيت كلي معرفي مـي      شكل و چهرة  ها با     شخصيت

دان، صاحب كافه و خـانم        هاي مرد بقال، پيرمرد، مرد منطق       شخصيت.  نيست نامه  نمايش

اي هنرمندانـه در   گونه به ها نيز نمايندة طبقات مختلف اجتماع هستندـ  اين  دار كه ـ   خانه

  .هاي كافكا را بر عهده دارند نامة يونسكو همان رسالت شخصيت جريان نمايش
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در سراسـر رمـان     . صورت كامالً برجسته حـضور دارد       اين امر به       نيز   ريكودر رمان   

دختري بـا   : شوند  شناسايي مي    ها با يك نشانه     تمامي شخصيت . شود   نمي  ديده هيچ نامي 

اين شگرد   ... . بند سياه، دكتر، مردي كه اول كور شده بود و           عينك دودي، پيرمرد با چشم    

ان را در جايگاهي فرافردي و فراملي توصيف،        نوعي رسالت رم   در پردازش شخصيت به   

اين است كه مخاطب        اين موضوع در        اهميت  . كند  اين بحران را براي بشر بازنمايي مي          و  

كند و هر لحظـه       پنداري مي   ها همذات   نوعي با اين شخصيت     اي كه باشد، به       در هر عرصه  

نـام    عالوه بـر ايـن، بـي      . دهدشده قرار     هاي ترسيم   تواند خود را در يكي از اين قالب         مي

هاست؛ زيرا نـام بـه انـسان          هويتي و خودباختگي آن     ها خود حاكي از بي      بودن شخصيت 

هـايش را براسـاس       ساراماگو شخـصيت  . كند   مي جدابخشد و او را از ديگران         هويت مي 

كـه در جامعـة ماشـيني مـدرن و            كند؛ همچنان   گذاري مي   عهده دارند نام    هايي كه به    نقش

شود نه به اعتبار انـسان بـه          ن هر انسان بسته به نقش و كاركرد خود شناسايي مي          پسامدر

  .ماهو انسان بودنش

نكتة ديگري كه در هر سه اثر، داراي ارزش و برجستگي اسـت، حـضور شخـصيت                 

اين نـوع نگـرش بـه زن         . دهنده است   بخش و رهايي    ها در مقام عنصري نجات      زن در آن  

ترين آثـار     طوركلي، در قديم    به. شناسانه باشد   اي و روان    ي اسطوره ا    مايه  تواند داراي بن    مي

يافـت  » مـادر كبيـر   «يـا   » بزرگ مـادر  «بازمانده از انسان باستاني در جوامع كهن، رد پاي          

مادينـة  « اين اصـل       .سازد  هاي سمبليك حضور خود را آشكار مي          صورتشود كه در      مي

 اســاطيري بــشري، بيــاني آشــكار از هــاي انديــشه در » مــادر خــدا«و پرســتش » هــستي

در اسـاطير جوامـع، زن در       . بخشي، زايش و ناجي بودن زنان در باور انسان است           حيات

بخـش و در      هـاي حيـات     طور كلـي در ظهـور تمـام پديـده           جريان پيدايش آفرينش و به    

 در اسـاطير جوامـع كهـن،        ،رو ايـن     از  . مجموعة خلقت سهم و نقش برتر را داشته است        

شـدند   خيزي و زايش و عشق خوانده مـي    ان مادينه به نام مظاهر قدرت و حاصل       نوخداي

  ).88: 1387، و كارالهيجي، (

انگيـز   جـدي و بحـث  اي  مـسئله الگوهاي موجود در اسـاطير    پيوند روان زنان با كهن    

است كه يونگ  
19

اما آنچـه   . )، فصل اول  1954يونگ،  : ك.ر( دادند و پيروانش آن را گسترش       

 انديـشة اسـاطيري، طبيعـت نمـودي از           انديشه  اهميت دارد ايـن اسـت كـه در           اين      در  
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اين كمال جنسي با روان زنانـة نيرومنـد در              تماميت و كمال جنسي زن است كه هر گاه          

يـافتني   جامعه بياميزد، سعادت و شادماني جامعه بر مبنـاي نزديكـي بـه طبيعـت دسـت                

واسطة نزديك بودنش به طبيعت و  ور زن به؛ يعني حض)80: 1387  و كـار،  الهيجي،(شود    مي

فاصـلة بيـشتر او نـسبت بـه مـردان از محـيط مـصنوع اطـراف، او را صـاحب نيرويــي          

پـذيري بـا    نـا    اتصال زن به جهان طبيعـت و انـس         ،در واقع . كند  بخش و زاينده مي     حيات

جـود  هاي اسـاطيري و     اين يكي از جنبه       . كند  آفرين مي    او را سعادت   ،عناصر جهان مدرن  

اما جنبة ديگـر زن كـه       . هاي فراواني شده است     زنانه است كه دربارة آن بحث و بررسي       

در وجـود هـر     . است» قهرمان وجود هر زن     «شناسي دارد،     اهميت بسيار زيادي در روان    

 اين قهرمان، همان رهبر دروني است كه در طول سفر زنـدگي،               .زن قهرماني نهفته است   

بولن(كند    ر، او را همراهي مي     تولد تا پايان عم     آغاز از
20

 حضور قهرمانانة زن    ).311: 1384،  

توانـد    انجامد نيز مي    ترين مرد اطرافش مي     در زندگي كه بيشتر به نجات شوهر يا نزديك        

اي اساطيري داشته باشد؛ براي مثال، زماني كه ازيريس به دست تيفون كشته شد،                مايه  بن

فريـزر (او را دوباره حيـات داد       ايزيس زنده ماند و         اش    همسر آسماني 
21

امـا  . )437: 1386،  

توانـد يكـي از    اي دارد، مي درمجموع، اين جنبة رواني زنانه عالوه بر اينكه جنبة اسطوره 

ها باشد و جلوة آن آشكارا در زن امـروزي نيـز     هاي برجستة زنان در تمامي زمان       ويژگي

نه كه در زندگي زنـان قهرمـان        گو  عواطف و حس پيوستگي با ديگران، آن      . شود  ديده مي 

رود   شـمار مـي      كليدي بـه   املياساطيري نقش داشته، در زندگي واقعي زن امروزي نيز ع         

بخـشي نيـز      اي كه جنبة حيات     دهنده   زن، يعني قهرمان نجات     اين نقش . )314: 1384بولن،  (

  .خورد چشم مي آشكارا بههاي زن اين سه اثر  دارد، در شخصيت

خواهر گرگوار  . همراه دارند   ها را به     كه اين ويژگي   هستن  ، سه شخصيت ز    مسخ در

اي كـه از      در ابتداي داستان با رفتارهاي عاطفي خواهرانه و همچنـين روحيـة دلـسوزانه             

شخصيت دوم، خدمتكار   . كند  بخش را بازي مي     دهد، نقش قهرماني نجات     خود نشان مي  

 و در عـين حـال، رفتـار         او تنها كسي است كه از ديدن گرگوار تـرس نـدارد           . پير است 

نشانة زنانة ديگر متن، تصوير زني است كه در اتـاق           . آميزي با وي دارد    عاطفي و محبت  

اي جدا، و آن را قاب كرده است و پـس             گرگوار اين تصوير را از روزنامه     . گرگوار است 

چسباند و در آن لحظه است        ها شكم خود را روي اين عكس مي         از جريان مسخ، ساعت   
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كه خـواهر گرگـوار ايـن تـصوير را از اتـاق               رو، درست وقتي    از اين . گيرد   مي كه آرامش 

گيـرد و بارقـة اميـد از زنـدگي او             آرام شكل مـي     دارد، مرگ گرگوار آرام     خواب او برمي  

بخشي است كه بـا اتـصال         اين تصوير زن، نمادي از همان روحية حيات       . شود  حذف مي 

هاي زنانه اهميـت   اي كه در اسطوره  البته نكته .زند  گرگوار به آن، تداوم حيات را رقم مي       

خدابانوي كبير در مقـام آفريننـده و        «براي نمونه   . بانوان نيز است      دارد، جنبة نابودگر خدا   

اين خدابانو كـه مـسئول بـاروري و در عـين حـال              . شد  كنندة زندگي پرستش مي     منهدم

» . جمعي ما حضور دارد    نمونه در ناخودآگاه    نابودي طبيعت بود، همچنان به صورت كهن      

 دوگانـة هـاي گـاه متفـاوت و گـاه      اي رفتار زنان، جنبـه   در نقد اسطوره . )34: 1384بولن،  (

اين مـسئله   . شود   رفتاري در زنان مي    ناسازگاريها و حتي      خدابانوان باعث تفاوت كنش   

هـاي روايـت دارد،       نگاهي كه كافكا بـه شخـصيت      .  بسيار جلوه دارد   كرگدنو  مسخ  در  

هاي داستان با مرگ گرگوار و حذف بار عاطفي از             اين مطلب است كه شخصيت     گوياي

رونـد و بـا تغييـر رفتـار انـساني             اي ناخودآگاهانه در مسخي باطني فـرو مـي          گونه  او، به 

نگـاهي كـه كافكـا بـه موضـوع دارد، درسـت             . شـود   ها نيز مسخ مـي      نوعي هويت آن    به

صـورت مـسخي درونـي و     ني است كه اكنون بـه      ناداني بشر به تغيير كيان انسا       كنندة  بيان

تـر از گرگـوار را در    مراتـب فجيـع   البته اين فرايند، مسخي به . گر شده است    مخفي جلوه 

 نيرويي انـساني بـا روحيـات        در مقام در ابتداي مسخ، خواهر گرگوار      . خواهد داشت   پي

اية گذشـت و    م  بشري ظهور دارد كه عالوه بر روحية هنرمندانة خود، داراي درون           واالي

درك باطني خاصي است و شايد در ابتداي جريـان داسـتان، تنهـا اوسـت كـه رسـالت                    

هاي مناسب و بسيار خردمندانـة او در          انتخاب. عهده دارد  بخشي و نقطة اميد را به       نجات

اما درست پس از اينكه او از       . كند  ي م استوارهاي متفاوت داستان، داللت اين امر را          كنش

شود، همان جنبة ويرانگرانـة خـدابانوان         ه جامعة مدرن و صنعتي وارد مي      بستر خانواده ب  

پس ايـن بـاور   . كند  منفي را در داستان بازي مي    يشود و نقش موجود     گر مي   در او جلوه  

واسطة اتصالش به عالم طبيعت نقش بـاروري و زايـش دارد، درسـت در كنـار      كه زن به  

كافكا حضور خود را نمايـان      مسخ  نانه، در   الگوهاي ز  هاي متفاوت كهن     جنبه داشتنِباور  

 اسـت كـه ديگـر هـيچ      بـزرگ اي    انـدازه  اين فرايند در وجود خواهر گرگوار بـه       . كند  مي

 و عواطـف    آيـد   نمـي ميـان    هاي روزمرة زندگي بـه      صحبتي در خانه جز سكوت و بحث      
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قـدر در مـسخِ      با افزايش اين روند، خواهر و پـدر گرگـوار آن          . شود  انساني سركوب مي  

آنجـا  . روند كه حتي تحمل حضور گرگوار را در كنار خويش ندارند            دروني خود فرومي  

ما تمـام روز    ... از سر خودمان باز كنيم    ] گرگوار[بايد او را    «: گويد  كه خواهر با فرياد مي    

براي من . توانيم اين عذاب دائمي را داشته باشيم    مشغوليم و در موقع ورود به خانه، نمي       

 چنـين او در اين بـاره    با  داستاني پدر     جملة نهايي خواهر پس از هم     » .فرساست  كه طاقت 

بايـد از فكـرت     ] اي پـدر  [به درك برود و     ] گرگوار[يگانه راه حل اين است كه       «: است

  .)68: 1383كافكا، (» .بيرون كني كه اين، گرگوار است

 خورد كـه عنـصري      چشم مي   بخش زن به    ، تنها جنبة قهرمان و نجات     كوريدر رمان   

عنوان تنها شخصي كه بينايي خود را از دست نداده، در سراسر               زن دكتر به   .كليدي است 

  .كند بخش را بازي مي داستان نقش قهرماني دلسوز و حيات

بخش مطـرح شـده اسـت و           نيز نقش ديزي بارها در مقام عنصري نجات         كرگدندر  

شـدن دودار و      مانع از مسخ  توانست    كه مي كند     ياد مي  عنوان كسي  برانژه بارها از ديزي به    

بخـش اسـت و بـا         نامه، آرامـش    حضور ديزي در پردة سوم نمايش     . موسيو پاسيون بشود  

نامه بوي زندگي و اميـد و         وگوهاي نمايش   ورود او به صحنة نمايش در پردة سوم، گفت        

نامـه و تـصميم       گيرد؛ اما درست با حضور بعد ديگر زن در اين نمـايش             خود مي   عشق به 

نهد و لحظاتي بعـد از    نامه رو به سردي و ركود مي        كرگدن شدن، فضاي نمايش   ديزي به   

عهـده   قلب و پاك را بـه  نامه نقش انساني خوش كه در نمايش-مسخ او، شخصيت برانژه     

سـرعت تغييـر موضـع        به -دهد   خود ادامه مي   به زندگي دارد و در مقام تنها نمايندة بشر        

بخـش دارد     اي حيات   مايه  نيز درون  كرگدن در پس حضور ديزي  . پذيرد  داده، مسخ را مي   

پـس زن  . نامه جلـوگيري كنـد   شدگي سه شخصيت اصلي نمايش     توانست از مسخ    كه مي 

دليـل بازگـشت بـه طبيعـت         واسطة دوري از عناصر جهان مدرن و بـه          در اين سه اثر، به    

محـض    بـه كرگـدن  و مـسخ بخشي را برعهده دارند؛ ولـي در   انساني خود، نقش حيات 

روح آن، نه تنها رسـالت خـويش     زنان به دامن جامعة مدرن و آميزش با عناصر بي  ورود

آيا تغيير ماهيـت    . شوند  نوعي قرباني اين بحران مي      دهند، بلكه خود نيز به      را از دست مي   

ها به    اي از نهايت بدبيني و نااميدي نويسندگان آن         بخش در اين دو اثر، نشانه       زنان نجات 
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ي اجباري نيست؟ و آيا كورسويي از اميد بـه رهـايي انـسان در               شدگ  نجات بشر از مسخ   

بخـش خـود را از        خورد؟ ساراماگو زن نجات     چشم نمي   هاي پنهان ذهن ساراماگو به      اليه

  . را به نجات همچنان زنده نگه دارد آسيب كوري در امان نگه داشته است تا اميد خود

  مايه درون

 به بيگانگي بشر و نابودي عناصر ارزشي        ها  ن آن نكتة مهم اين آثار، نگاه جديد نويسندگا      

واسطة دلبستگي و شيفتگي به عناصـر نـابودگر           هاي برتر انساني به      ويژگي اوست؛ تباهيِ 

 هر چه بيشتر روحيات انسان بـا جهـان خـشك ماشـيني يكـي از      آميزشجهان امروز و    

انتخاب عناصـر   البته اين نگاه در جريان      . هاي اين تغيير هويت است      ترين شاخصه   بزرگ

 است كه ديگر شـك و ترديـدي         و برمال شده  هاي آن، چنان آشكار       داستاني و كدگذاري  

امـا سـكويي كـه هـر سـه نويـسنده روي آن            . توان داشت   دربارة حضور اين باورها نمي    

، مـسخ كافكا در . نگرند، اندكي با هم متفاوت است اند و اين منظرة اسفناك را مي    نشسته

ريـزي    رداني انسان معاصـر در تقابـل بـين دو موضـوع مهـم طـرح               نگاه خود را به سرگ    

يابي به عواطف رفيع انساني و رسيدن بـه آرامـشي معنـوي در                كند؛ تقابل ميان دست     مي

آمـدي    هاي خشك و منجمد زندگي صنعتي و مدرن و همچنين ناكار            برابر حضور ارزش  

قالب و ساختار خـانواده     كافكا انسان امروز را در      . معنويت در عصر استعمار و كارگري     

به راه  كند جامعة مدرن را از اين         كشد و سعي مي     تصوير مي   و عناصر موجود در منزل به     

تر از نگرش كافكا به جهـان پيرامـون بـشر در              نگاه يونسكو اندكي فراگير   . چالش بكشد 

هـاي اكتـسابي بـشر، همچـون          سازي داشته   يونسكو با برجسته  . عصر ماشين و كار است    

دان و روحيـة روشـنفكري و         هـاي فلـسفي در قالـب شخـصيت مـرد منطـق              ژيايدئولو

هـاي    گرايي افراطي در قالب شخصيت ژان، بوتار و ديزي و همچنين نقـد انديـشه                تعقل

اي فرايند خروج انـسان         گونه خاص روزگار خود، همچون نژادپرستي و استعمارگري، به       

هاي جديـدي كـه        ايدئولوژي يرگيچ همچنين با    .را از دايرة معنويت فراهم آورده است      

كـه آيـا از آسـيا يـا آفريقـا يـا يكـي از                 -نامه مـشخص نيـست        خاستگاه آن در نمايش   

اي محكوميت انسان را در همراهـي بـا ايـن جهـان               گونه   به -مستعمرات ديگر وارد شده   

بنابراين در بستر اين جريـان، انـسان   . پرتنش و ناآرام در صحنه به نمايش درآورده است      
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انگرا و كساني كه با رجوع به فطرت خود و درون خويش و تكيه بر نيـروي اراده و                   آرم

اند، سرانجام خود را تنها يافته، بـراي          اخالقيات هنوز صورت انساني خود را حفظ كرده       

 در اين رمـان تنهـايي و        ، در واقع  .پيوندند  ها مي   گريز از اين ناگزيري به جماعت كرگدن      

  . اش نيز مورد توجه قرار گرفته است بعد انسانيبيگانگي انسان امروزي در 

صورت امري عمومي و فراگير جلوه        ، بحران به  كوري و رمان    كرگدننامة    در نمايش 

علت اين  .  بحران فردي است    مسخ گيرد؛ ولي در    كند و تمامي افراد جامعه را دربرمي        مي

استعمارشـده و    فرد، نماد جامعه است؛ يعني گرگوار تمثيلـي از بـشر             مسخاست كه در    

، مـسخ در  . زدة جهان مدرن است كه در فرايند روزمرگي تغيير هويت داده اسـت              ماشين

 داسـتان   ميـان امـا آنچـه از      . كند و مسخِ ظاهري عمـومي نيـست         بحران فردي جلوه مي   

يابـد و انـسان عـصر         آيد، اين است كه طي فرايندي پيچيده، مسخ باطني رواج مـي             برمي

جـايي موقعيـت      اين امر با جابـه    . شود  ت و صفات آن تبديل مي     مدرن از درون به حيواني    

پاشــيدگي خــانواده، تفكــرات ســرد و  آرام ازهــم گيــرد؛ يعنــي آرام واحــد صــورت مــي

  . دهد هاي حاكم مي طلبي جاي خود را به ارزش منفعت

 نامه پيوسته لحظـاتِ     ، جهان بيرون از منزل نمود دارد و در جريان نمايش          كرگدندر  

شود   شود؛ حتي پردة اول نمايش در خيابان ارائه مي          ارچوب اتاق گزارش مي   بيرون از چ  

با اين شگرد، يونسكو سعي دارد مسخِ       . استو در ادامة داستان پيوسته گزارش از بيرون         

يونسكو بر اين باور است دنيـاي صـاحب درك، دنيـاي درون             . تصوير كشد   جهاني را به  

 اصالت  ،رو  از اين . دهد  ارچوب خانه نشان مي   انسان است كه آن را با تصوير منزل و چه         

اي   كند و هرگونه خروج از اين حوزه را آستانه          را به فطرت انساني داده، آن را ترويج مي        

ها از چهـارچوب منـزل،        محض خروج شخصيت     به ،همين سبب  پندارد؛ به   براي مسخ مي  

شخـصيت ژان،   جـز     بـه . شـوند   دهد و به كرگدن تبديل مي       ها روي مي    تغيير شكل در آن   

اي بـسيار      انديشه  نمودار اين مسئله . شوند  تمامي افراد در بيرون از منزل يا اتاق مسخ مي         

هاي پوچگرايانـه     مرز و حد باورها و انديشه       كنندة هجوم بي    قوي و اساسي است كه بيان     

معناي رايج در جهان مدرن است كه در خـارج از جهـان درون و فطـرت                   و سبك و بي   

هاست كه بـشر آرام آرام بـا فاصـله            شود و با اتصال به اين انديشه        يج مي پاك انسان ترو  
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 نيـز بـا جهـاني       كـوري در رمان   . گذارد  شدگي قدم مي    گرفتن از فطرت خويش به مسخ     

كنـد حـضور ايـن انديـشه را در تمـامي              اما ساراماگو سعي مي   . رو هستيم   گونه روبه   اين

شخصي در رختخواب   .  بيان كند  هاي حضور انسان    هاي زندگي و در همة ساحت       عرصه

كه در خيابان شخص ديگري بينـايي خـود را از دسـت              شود، درست زماني    خود كور مي  

 بودن اين نگرش را در دورة       نينوعي جها   ، به كوريگونه بازنمايي بحران در       اين. دهد  مي

انـسان در دورة    تبـاهي و فـرو افتـادن        رمـان   ايـن   در  . تصوير كشيده است    مدرن به   پست

اي از آن  كس با هر بـاور و عقيـده     درن ناگزيرتر از هر زماني ارائه شده است و هيچ         پسام

تواند بود؛ حتي زن دكتر كه تنها فرد بيناي جمع است، هيچ استداللي بـراي                 در امان نمي  

  .تواند بيابد كورنشدنش نمي

 گاه در انديشة كافكـا      ماية اين سه روايت اين است كه هيچ        نكتة ديگر در بحث درون    

در رمـان   . تصوير كـشيده شـده اسـت         بيزاري و تنفر به    مسخ، زيبايي نداشته و در نهايتِ     

، تغيير ذائقة انسان مـدرن نـسبت بـه          كرگدن اما در    .بينيم  مي نيز همين تصوير را      كوري

، بـه رضـايت او از       اوهاي آن و نيز ايجاد معيارهاي جديد ارزشي در            اخالقيات و مالك  

بـا  .  بشر از اين بحران عمومي آشكارا بيان شده است         نديخرسمسخ خويش انجاميده و     

هـاي كافكـا قلمـداد        منزلة زاوية ديد مكملي براي انديشه       اين توصيفات، متن يونسكو به    

كند؛ زيرا يونسكو با توجـه بـه          صورتي فراگيرتر تبيين مي     هاي او را به     شود كه انديشه    مي

هـاي برتـر بـشري،     هـا و مـالك     اين مسئله كه در جهان مـدرن عـالوه بـر ركـود ارزش             

تر از كافكـا      دهد، بسيار جامع    هاي معنوي بشر نيز تغيير هويت مي        ها و انديشه    ايدئولوژي

هاي بشري اعم از احـساسات و عواطـف و    شدگي تمامي ساحت    مسخ. عمل كرده است  

نـوعي وجـه      توان گفـت بـه      گيرد و مي    ها را در سيطرة خويش مي       ها و نگرش    ايدئولوژي

مايـه،   نكتة ديگر در بحـث درون     . بخشد   مي برتري و بلندي  ثر كافكاست و آن را      تكامل ا 

ما را به ارتباط بينامتني  است كه   تفاوتي در هر سه اثر        سازي دو عنصر تقليد و بي       برجسته

 كافكـا، برجـستگي عنـصر تقليـد در تقليـد            مـسخ در  . كنـد   عميق اين آثار رهنمون مـي     

 خودشـان و همچنـين تقليـد        ريشوي مياني  دوست   كوركورانة مستأجران آقاي سامسا از    

تـوان ايـن عنـصر را در     آميز دخترش جلوه كرده اسـت كـه مـي           پدر از جمالت تحريك   
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، ابتدا با تقليدهاي    كرگدنعنصر تقليد در    . ديد با برجستگي بيشتري     كرگدننامة    نمايش

ـ       دان يا بقال از او آغاز مي        آقاي پيري از مرد منطق     نامـه    ان نمـايش  شود و پيوسته در جري

روسـت كـه ايـن        هـا روبـه     هدف جمالت شخصيت   پس مخاطب با تكرار بي    . ادامه دارد 

در جريـان پـردة اول،      . اي كليـدي اسـت      نامه دربردارندة نكتـه     تقليد در پردة اول نمايش    

. كنند  هدف آن را تكرار مي      آورد و ديگران مقلدانه و البته بي        اي بر زبان مي     شخصي جمله 

 فكـري انـسان را در دورة مـدرن          ياسـتقالل  بيهويتي انديشه و       از بي  اي  هگوناين مسئله   

اي طنزآميـز آن      گونه    در جهان مدرن، به    فرديت   مسئلة كه عالوه بر تأكيد بر       دهد  نشان مي 

  نكـردن  كشد و سرانجام در اثر يونسكو نجات بشر در گرو پيروي و تقليـد               را به نقد مي   

هـا    ن سبب در پايان داستان، برانژه خطاب بـه كرگـدن          همي به. شود  از ديگران انگاشته مي   

مـن  . تـان   در مقابـل همـه    . كنم  از خودم دفاع مي   ] كرگدن ها [تان  در مقابل همه  «: گويد  مي

: 1384يونـسكو،   (» .شـوم   من تسليم نمي  . مانم  آخرين نفر آدميزادم و تا آخر همين جور مي        

تقليـد در   . شـود    مي ديده وريك در رمان    بسيار آشكار و روشن   همين عنصر تقليد    . )203

خـانم آقـاي دكتـر    . اين رمان با پيروي افراد كور از خانم آقاي دكتر جلـوه كـرده اسـت             

شـود و در تمـامي        قـراول جمعيـت كـوران مـي        عنوان تنها چشم بينـاي جمـع، پـيش         به

اين درسـت همـان معنـايي را بـه ذهـن            . كنند  هاي رمان افراد كور از او تقليد مي         صحنه

ترين عنصر حركت جمعي در هـر دو          آشكارشايد  .  است نمايان  كرگدنكه در    رساند  مي

  . ، همين تقليد باشدكرگدن و كورياثر 

 نيـز بـروز و ظهـور آشـكاري دارد و نقـش              اعتنـايي   بـي مايه، عنصر    در مبحث درون  

هــا و   اعتنــايي  كافكــا، بــيمــسخدر . مايــة ايــن آثــار بــر عهــده دارد اي در بــن برجــسته

هاي اهل خانه به تغييـر شـكل گرگـوار دقيقـاً القاكننـدة روحيـة سـردي و                    انگاري  سهل

اعتنـايي همكـاران     در ساختار بيكرگدنله در ئاين مس. اعتنايي در جامعة مدرن است      بي

نامـه بيـان      اداره در رويارويي با مسخ آقاي بف و در پي آن ديگر افراد حاضر در نمايش               

رنگـي و نـابودي احـساسات و حـس            منكتـة دردنـاك بحـث در اينجـا، كـ          . شده است 

دوستي در عصر جديد است كه بر اثر آشتي با ماشين جاي خود را به رابطة سـرد                    انسان

  .مكانيكي داده است
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  روايت

آنچه در اين جستار اهميت بسياري دارد، روايت در هر سه اثر است كه پس از خوانش                 

 يكي از ايـن مـوارد، بحـث بـر سـر             .نمايد  ها، اين ارتباط بينامتني انكارناپذير مي       كلي آن 

شكل روايت است كه هر دو صورت بيـان آن، داراي ويژگـي خاصـي اسـت و معنـاي                    

شـدگي و     خود آمدن انسان پـس از مـسخ         ، به مسخ و   كوريدر  . اي در خويش دارد     ويژه

توانـست بـا زاويـة        هاي او به شكل و صورت منحوس جديدش، تنها مي           اعتنايي    البته بي 

دهـد كـه      اين مسئله به مخاطب و نويسنده ايـن قـدرت را مـي            . يان شود ديد راوي كل ب   

هـاي درون     شـدگان دسـت يابنـد و بحـران          هـاي مـسخ      بـه حـاالت و انديـشه       تـر   آسان

هـاي سـرد و       توان انديـشه    آساني مي  با زاوية ديد راوي كل به     . ها را لمس كنند     شخصيت

س كـرد و رفتارهـاي      حـ  كـوري  و   مـسخ هاي گرگـوار و آقـاي دكتـر را در             اعتنايي  بي

هاي عاطفي آنان را در اين ميـان و پـس از تغييـر در هيئـت انـساني                       احساسي و واكنش  

  .دريافتها، با ظرافت بيشتري  آن

اما يونسكو براي بيان همين روايـت و البتـه بيـان هـر چـه آشـكارتر اوج بحـران و                      

ر تخصص اصلي او كه     گيرد؛ زيرا عالوه ب     نامه بهره مي    سازي بيشتر آن، از نمايش      برجسته

هـاي هنرهـاي    اش در استفاده از شاخصه نويسي است، شايد هدف ويژه نامه  همان نمايش 

پـردازي و      صـحنه  ،نـوعي بـا ظهـور عناصـر بـازيگري           نمايشي ايـن باشـد كـه هـم بـه          

 تأثيرپذيري مخاطـب را از اثـر        ،هاي حيوانات   هاي ويژه و استفاده از صورتك       نورپردازي

كـه تمـامي    - مسخها، همان بيان كافكا را در         ند و عالوه بر همة اين     خود بيشتر نمايان ك   

تـصوير    صورت عيني به     به -اين وقايع در عالم خواب نبوده و همه در عين بيداري است           

 بـراي بـشر      مـسخ   يعني احساس خطري را كه كافكا در       .)10-8: 1383كافكا،  : ك.ر(بكشد  

يونسكو نزديكي اين خطر را با صـحنة        كند،    صورت بيداري گرگوار از خواب بيان مي        به

  . دهد تر نشان مي نمايش آشكارتر و روشن

بندي اين آثار در سه قسمت يـا سـه            نكتة ديگر در باب روايت در اين سه اثر، بخش         

صورت رمز بـر سراسـر مـتن جـاري اسـت و             عدد سه در هر سه روايت به      . فصل است 

 در سـه فـصل انجـام        مسخدر  روايت  . كند رو مي   به   مهم رو  اي  هخواننده را با رمز و نشان     
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 صـفحه  21فصل اول داستان كه حدود    . كشد  ماه طول مي    داستان نيز حدود سه   . پذيرد  مي

.  صبح تا حـدود ظهـر      6:30انجامد؛ يعني از ساعت         طول نمي  است، چند ساعت بيشتر به    

فصل سـوم هـم كـه       . انجامد  طول مي    صفحه است، حدود دو ماه به      22فصل دوم هم كه     

هـاي گرگـوار و مـرگ         كشد كـه گويـاي رنـج         صفحه است، حدود يك ماه طول مي       22

داستان در اواخر پـاييز يـا اوايـل         . كشد  جريان داستان نيز تقريباً سه ماه طول مي       . اوست

  .رسد پايان مي شود و در اوايل بهار به زمستان آغاز مي

ر پـردة اول فـضاي      يونـسكو د  . شـود    مي بياننامه در سه پرده        نيز نمايش   كرگدندر  

كنـد و   خيابان، در پردة دوم فضاي اداره، و در پردة سوم فضاي داخل خانه را تصوير مي         

هاي عمومي و     محل: دهد  نشان مي بحران را در تمامي فضاهاي موجود در زندگي انسان          

  . منزل وبازار، محل كار

 فـضاي   .شـود   ه مـي  ديـد پردازي     نيز همين سه فضا در جريان روايت       كوريدر رمان   

افتد؛ يعني فضاي زندگي روزمره كه بـه           ابتدا در جهان خارج اتفاق مي      كوريروايت در   

فضاي دوم روايت، داخل تيمارستان متروك      . دهد  باره كنشي ناگهاني در آن روي مي       يك

 ويـژة هاي روايت  دهد كه محل تبعيد كورها به آنجاست و قسمت مهمي از كنش  رخ مي 

شـود    بر اثر شورش جماعت كوران از تيمارستان ايجاد مي        فضاي سوم،   . اين مكان است  

آفرينـد؛ يعنـي ورود بـه جهـاني كـه همگـان در آن                 كه فضاي جديدي را در روايت مي      

 بينـامتني   ژرفتوانـد ارتبـاط        بررسي است و مي     درخور توجه به اين نكته بسيار    . كورند

  .اين آثار را تأييد كند

نوعي در    ها اشاره كرد كه به      ن به پايان روايت   توا  پردازي، مي   سرانجام در بحث روايت   

در . ها در نظر گرفتـه شـده اسـت          اي براي شخصيت    مندانه  هر سه روايت، پايان رضايت    

گردند و در عين اينكه       ، با مرگ گرگوار خانوادة آقاي سامسا به زندگي عادي بازمي          مسخ

. كننـد   خرسـندي مـي  اند، باز از اين حالت احساس نوعي به مسخِ باطني رسيده      همگي به 

اي مـشترك     واسطة پيوستن به نقطه     شوند و همه به      نيز تمامي عناصر مسخ مي     كرگدندر  

هاي   نشدن براي شخصيت    توان گفت مسخ    حتي مي . كنند  در مسخ، احساس خرسندي مي    

 نيز با مسخي همگاني      كرگدن پايان روايت در     ،رو  نامه غيرعادي است؛ از اين      اين نمايش 
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 نيـز پـس از وقـايعي كـه در           كـوري در رمان   . ي جمعي همراه است   و احساس خرسند  

آورند و زندگي عادي دوباره جريان        دست مي   دهد، افراد بينايي خود را به       كليسا روي مي  

مندي در پايان هر سـه روايـت نيـز عنـصر بـسيار جالـب و            وحدت در رضايت  . يابد  مي

اين خرسـندي و آرامـش      . دكن   اين آثار را آشكار مي     ژرف هاي  پيوستگي است كه    مهمي

بنتهام» زندان سراسر بين  «در فضاي بحران را شايد بتوان با نظرية         
22

نظريـة  .  بررسي كرد  

بنتهـام كـه ميـشل فوكـو       » زندان سراسـر بـين    «
23

 آن را گـسترش بيـشتري داد، يكـي از           

بنتهام بر ايـن بـاور اسـت كـه          . هاي مهم قدرت و سياست در جهان مدرن است          دغدغه

هـاي بـسيار      هاست كه برجي در وسط آن با پنجـره          اي از ساختمان     مجموعه جامعه مانند 

بزرگ وجود دارد و اطراف اين برج واحدهاي ساختماني كوچكي است كه هر كدام دو               

افـراد  . اسـت  شود و از ديگري تصوير بـرج آشـكار          پنجره دارد كه از يكي نور وارد مي       

هـاي كـوچكي      خانـه   هماننـد نمـايش   ها    جامعه در اين واحدها حضور دارند و اين غرفه        

فرد زنـداني در    . ها هر بازيگري تنها شده و پيوسته در تيررس نگاه است            است كه در آن   

 اسـت و وي از هرگونـه        ديـدني غرفه نه تنها براي بينندة ساكن برج، بلكه تنها بـراي او             

گـاه    او موضـوع اطالعـات اسـت و هـيچ         . هاي مجاور محروم است    تماسي با افراد غرفه   

رابيتـو دريفوس، و   (فاعل ارتباط نيست    
24

حاكميت، با اين روش مـديريت   اين  . )317: 1376،  

تواند به افراد جامعه و رفتار آنان بدون اينكه بخواهند و حتي اعتراضـي داشـته                   مي كامالً

بنـابراين  . باشند رسيدگي، و بسياري از اعمال و رفتار آنان را غيرمستقيم مـديريت كنـد              

جامعه فاعل اراده است و افراد جامعه غيرمستقيم تحـت ارادة آن قـرار              حاكميت در اين    

صـورت غيرمـستقيم       به حوزهخواه و انتخابگر است، در اين         اي كه آزادي    اراده. گيرند  مي

اي را در      حس رضـايتمندي ويـژه     ،دليل ناآگاهي  شود؛ ولي باز افراد جامعه به       محكوم مي 

هـاي آگاهانـه و رفتارهـاي ارادي          ز انتخـاب  كننـد خـود را ا       يابند و سعي مي     خويش مي 

دهـد و افـراد جامعـه         اين وضعيتي است كه در جامعة مدرن رخ مي        . خرسند نشان دهند  

ها، ارتباطات، تبليغات و ارادة حاكميت جامعه هـستند           غيرمستقيم تحت حاكميت رسانه   

ي احـساس  صورت كامالً مـضحك  كنند، باز به ميپيروي انتخاب طبقة حاكم از و با اينكه    

 اي  نكتـه ايـن درسـت همـان       . دهند   جامعه از خود نشان مي     حاكم بر خرسندي از روش    

مسخي كه نتيجـة ارادة حاكميـت جامعـه و قـواي     . شود ديده مياست كه در اين سه اثر  
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هاي اين جامعه بـا       جهان مدرن است، در وجود افراد جامعه نفوذ كرده و سرانجام انسان           

  .نهند گام ميين روش، به مراحل بعدي زندگي  دوچندان از اخرسندياحساس 

  پردازي صحنه و صحنه

معنـاي زمينـه و       رود، بـه    كـار مـي    پردازي وقتي براي نمايش بـه       اصطالح صحنه و صحنه   

زمـاني  تـري هـم آمـده و آن           فراگيرمعناي    اما به . تزيينات ديدني در صحنة نمايش است     

شود و نمودار مكان و زمـان و محيطـي           كار برده مي    ويژه داستان به    است كه براي شعر به    

صـحنه داراي معنـاي     . )447: 1380ميرصـادقي،   ( هـد د  مي رخاست كه عمل داستاني در آن       

ها اثرگذار بوده و هـم بازتـاب          تري در داستان است كه هم بر شخصيت          و گسترده  ژرف

پـردازي، مخاطـب را بـه خـوانش هرچـه             اين رسالت در صـحنه    . هاست  عمل شخصيت 

  .انگيزد ين سه اثر برميتر ا دقيق

ي سربـسته روايـت     يدر هر سه اثر، قسمت اعظم روايت يا تمام آن در اتاق يـا فـضا               

اي در القـاي روحيـة خفقـان و ركـود در جامعـة       مكان در اين آثار، نقش عمده    . شود  مي

، قسمت اعظـم روايـت از درون اتـاق گرگـوار       مسخدر داستان بلند    . مدرن برعهده دارد  

دهد كه آن هم فـضاي داخـل منـزل            باقي رويدادها در اتاق نشيمن رخ مي      . شود  بيان مي 

، مـسخ نور كم، فضاي تاريك و چهارديواري هميشه بسته در فـضاي            . آقاي سامساست 

نيـز در پـردة     كرگدن  نامة    نمايش. كند  اي اين اثر كمك مي      مايه هاي درون   بسيار به انديشه  

اتاق مي رويدادها از درون اتاق اداره و        شود و تما    ريزي مي   دوم و سوم درون اتاقي طرح     

داخـل  و رويـدادها    هـا      جريـان  بـسياري از   نيـز    كوريدر رمان   . شود  برانژه توصيف مي  

 و پس از خروج جماعت كوران از تيمارستان، وقايع از           دهد  رخ مي تيمارستان دورافتاده   

ـ        . شود  داخل منزل آقاي دكتر روايت مي      دئولوژي وحدت فضاسازي در اين سه اثر، بر اي

نبود درخـت  . كند هاي دنياي مدرن تأكيد مي خفقان و محصور بودن انسان در ميان جلوه       

شدگي و ركود انـساني       و طبيعت و حيات زاينده در اين فضاسازي به القاي مفاهيم مسخ           

  .كند  ميبسياريكمك 

 و  مـسخ آور در     هـايي چنـدش      از سوي ديگر، ايجاد فضاي بدبو و توصيف صـحنه         

 پـدر   ،مـسخ در  . كنـد    نگرش نويسندگان را به جهان اطرافشان تبيين مي        را  آشكا،  كوري
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كند كه باعث عفونت و سرانجام مـرگ          سوي او پرتاب مي    اي را به    گرگوار سيب گنديده  

آور و كثيـف و       عنوان مكاني چنـدش     از سوي ديگر، توصيف اتاق گرگوار به      . شود  او مي 

درست همين نگـرش در     . بر داستان است  پر از زباله، مؤيد خوبي بر فضا و رنگ حاكم           

اش، نهايـت ظرافـت را در         سـاراماگو در اثـر هنـري      . خـورد   چشم مي   نيز به  كوريرمان  

آور از فضاي زندگي جماعت كوران        دادن وضع جامعه با توصيفات چندش       بحراني نشان 

جهـان  تـر، نماينـدة    ر اثر نبود بهداشت با ناگواري هرچه تمامبفضايي كه . گيرد  كار مي  به

بينيم كه دختر روسپي با       از سويي، در جريان روايت مي     . منزجركنندة بيرون داستان است   

نوعي در ايجاد فـضاي آزاردهنـدة         كند و اين عفونت، به      لگد خود ران مرد را زخمي مي      

 و شايد بر محكوميـت انـسان در آلـودگي بـا محـيط و                استحال نويسنده     كنوني كمك 

هاي كافكـا     نمايي  اين بزرگ . كند  ه در دنياي جديد تأكيد مي     لئبودن اين مس    نوعي جبري   به

هـاي    ويي نـشانه  هاي حاكم بر روايـت، بـر همـس          ف صحنه و ساراماگو در جريان توصي    

پردازي اين آثار بـسيار جـدي    بحث رنگ نيز در صحنه   . كند  متني اين آثار تأكيد مي      درون

آور محـيط     تيره و خفقـان   اي پوست گرگوار با فضاي        ، رنگ قهوه  مسخدر داستان   . است

گيرد و اين رنگ با اين        تناسب دارد؛ زيرا زمان روايت در صبحي سرد و گرفته شكل مي           

هـا خاكـستري    ، رنـگ كرگـدن  كرگـدن نامة  در نمايش. اي دارد فضا، ارتباط دروني ويژه 

. شـوند   ها بـا لبـاس خاكـستري و تيـره وارد صـحنه مـي                شخصيت. توصيف شده است  

آقاي دودار كت و    . هاي خاكستري است    نامه پر از لباس      دوم نمايش  لباسي در پردة    چوب

آقاي بوتار كه معلم بازنشـسته اسـت، موقـع كـار روي             . شلوار خاكستري پوشيده است   

هـا بـا توصـيف صـحنة          پوشد؛ از سويي، تمامي اين پوشـش        لباسش بلوز خاكستري مي   

  .باشد يگرفته و خاكستري است، همراه و همسان م نمايش كه فضايي خاك

كاري به كـار    « يا   عدم مشاركت ها، رنگ خاكستري صفت ويژة        شناسي رنگ   در روان 

كننـدة    و شخص انتخاب  ...[ است كاري  پنهان  و داراي عنصر آشكار     دارد »ديگران نداشتن 

 شـده و نـسبتاً از دسـت         بريدهفاقد روحية فعاليت بوده و ارتباط وي با دنياي عمل           ] آن

 براي او معنـايي نـدارد و ديگـر مطمـئن نيـست كـه                چيز واقعاً   هيچ ،رفته است؛ بنابراين  

لوشر(خواستار چيزي پرمعناست    
24

اي   ه   دربـارة رنـگ قهـو      ، از سوي ديگر   .)75-78: 1386،  

اصل و نسب كه جايي براي استراحت و آرامش ندارنـد             خانمان و بي    بايد گفت افراد بي   
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اي را از ميـان       اغلب رنـگ قهـوه     ،و كمترين اميدي به امنيت و خشنودي در آينده دارند         

خانمـان و آوارة جنـگ جهـاني دوم           اين مـورد در ميـان افـراد بـي         . گزينند  ها برمي   رنگ

نمودار نياز روزافزون بـه آسـايش جـسمي و خـشنودي            ] و از طرفي  ... [شد  مشاهده مي 

. شـود   نـاامني مـي    از وضعيتي رهايي يابد كه موجب احـساس          از اين راه  حسي است تا    

امني و بيماري واقعي جسماني و شايد يك محيط تضاد           ضعيت شايد نوعي نا   علت اين و  

   ).96 همان،(ها نيست  و يا وجود مشكالتي باشد كه شخص قادر به مقابله با آن

گفتة بري لوئيس    به
25

هـاي فناورانـة پرشـتاب و         واسـطة دگرگـوني     ، جهان امـروز بـه     

و حـضور ايـن     ) 78: 1383پاينده،  ( هاي ايدئولوژيك، دنيايي است پر تب و تاب         ناپايداري

 فضاي اين جهان و اين      ه، داللتي آشكار و مستقيم و وابسته ب         كرگدن و   مسخها در     رنگ

 نيز بحث رنگ بسيار جـدي       كوريدر رمان   . روايت دارد كه آگاهانه انتخاب شده است      

ز، شود و سه رنگ قرمـ       ها در قالب چراغ راهنمايي آغاز مي        داستان با تصوير رنگ   . است

سپس با بيان دو رنگ سفيد و سياه، رنگ حاكم بر جريان         . كند  زرد و سبز را توصيف مي     

نـوعي     بـه  ،شـود   هايي كه در قسمت نخـستين رمـان بيـان مـي             رنگ. شود  رمان برمال مي  

رويارويي بين سياه و سفيد و تيرگي و روشنايي اسـت كـه زاينـدة رنـگ خاكـستري و                    

 رنـگ  ،بنـابراين . )74همـان،  ( و نـه روشـن    داراي خاصيت خنثي اسـت؛ نـه تيـره اسـت          

، رنگ غالـب بـر ايـن        )54همان،  ( دارداي كه ديدگاهي منفي به زندگي         خاكستري و قهوه  

  .باشد سه اثر مي

 مسخدر  . برانگيز است   ها بسيار بحث    سرانجام، حضور موسيقي در جريان اين روايت      

ـ   روح و خشك آقاي سامسا در اتاق نشـسته          وقتي مستأجران بي   د، خـواهر بـراي آنـان       ان

درست در اينجاست كه گرگوار دگرگـون، و احـساسات او تحريـك             . نوازد  موسيقي مي 

تواند احـساسات انـسان را بـه          در اينجا، موسيقي يكي از عناصري است كه مي        . شود  مي

موسيقي نمونة محـرك عـاطفي      . ظهور و هيجان درآورد و پيوند او را با عالم برقرار كند           

هـا    نـشين   تـوجهي اجـاره      كه تأثير آن بر روحيـة گرگـوار در برابـر بـي             براي انسان است  

 عـاملي بـراي جـال دادن روحيـة گرگـوار            مسخموسيقي در   . يابد  برجستگي بيشتري مي  

او نيـز   . شايد اين فرايند برگرفته از نظر نيچه دربـارة موسـيقي اسـت            . دانسته شده است  

مانند شوپنهاور 
27

نراسـت (بيند    ا در موسيقي مي   ترين تجسم ذوق و زيبايي ر        كامل 
28

  ،1383 :
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هاي او، اين برداشت از موسـيقي قابـل            كه البته با تأثيرپذيري انسان مدرن از انديشه        )64

ناباكوف. درنگ است 
29

 بر اين باور اسـت كـه موسـيقي          مسخ دربارة ارتباط موسيقي در      

اش   يكرة انساني دهد و اينكه گرگوار در پ       تري را نشان مي     تر و حيواني    شكل هنري بدوي  

فلكـي،  (شود    اش مغلوب آن مي     چندان توجهي به موسيقي نداشت، اما در دنياي سوسكي        

رنـگ اسـت؛ زيـرا     د درخـور انديـشه و       مسخاين برداشت از موسيقي نيز در       . )90: 1382

 و با آگـاه شـدن از تفـاوت      كند  ميگرگوار پس از شنيدن موسيقي، مسخ خويش را باور          

 ،همـين سـبب   ؛ بهميرد ميآرام در غربت خود   و آرام شود    ميگير    شهخود با ديگر افراد گو    

كه مشتاق بوسيدن خـواهرش       بينيم كه گرگوار پس از شنيدن صداي موسيقي درحالي          مي

حس كرد كـه    . اندازه متأثر كرد    آيا او جانور نبود؟ اين موسيقي او را بي        «: گويد  است، مي 

خوراك ناشناسي كه به شدت آرزويـش را        اي جلويش باز شده و او را به سوي            راه تازه 

نيز بسيار جدي     كرگدنحضور موسيقي در    . )64: 1383كافكا،  (» .كند  داشت، راهنمايي مي  

نامه   ها يكي از عناصر اصلي نمايش       نامه  ماية موسيقي در نمايش     و پرتأثير است؛ زيرا نقش    

هـا و     جـاي پـرده    موسـيقي در جـاي    . ها قابل توجه است     خوان  و در قالب اركستر يا همه     

نامه را شـكل داده،       نامه، رسالتي را بر عهده دارد كه فضا و رنگ نمايش            هاي نمايش   كنش

  .دهد نامه را تحت تأثير خود قرار مي روان حاكم بر نمايش

 نيز حضور موسيقي در تيمارسـتان دورافتـاده، تنهـا اميـد و اشـتياق                كوريدر رمان   

اي به روايت     ي هيجان و اشك در آنان رنگ تازه       ها  زندانيان كور است كه با حضور بارقه      

شود، همان قرائت     داللت موسيقي كه از راديوي پيرمرد در تيمارستان پخش مي         . دهد  مي

  .نيچه از حقيقت موسيقي است

  گيري  نتيجه

صورت مستقل، نوعي از معنا را دربردارند در كنار  هاي ادبي عالوه بر اينكه به متن

توانند صاحب  ها با متون ديگر است كه مي  آنهاي يوستگيپيكديگر و با توجه به 

اي شوند كه اين خوانش را خوانش بينامتني  هاي تازه هاي جديد يا قرائت داللت

هاي متون  هاي موجود در متن با مراجعه به نشانه  در اين نگرش، نشانه.گويند مي

 .كند هايش تغيير مي شود و گاه داللت پيشينش، داراي معاني جديدي مي
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 و   كرگـدن  ،مـسخ هاي موجود در      با توجه به آنچه گفته شد، ارتباط تنگاتنگ نشانه        

ايـه، شـكل روايـت، فـضاسازي و سـاير           م  پردازي، درون   هاي شخصيت    در زمينه  كوري

ها به يكديگر داللت داشته باشد و اين نكتـه را             تواند به ارجاع نويسندگان آن      عناصر مي 

ها در آثارشان نگاه مستقيم       راماگو در گزينش اين شاخصه    كند كه يونسكو و سا      تأكيد مي 

 .اند به متون پيشين خود داشته
هاي هنري آثارشان و همچنـين در ايجـاد         يونسكو و ساراماگو در گردآوري شاخصه     

هـاي   هاي متون پيشين خود تغييراتي ايجاد كرده و داللت اي متون، در نشانه     فضاي نشانه 

 اجتماعي جامعة هر كـدام      -اين تغييرات به شرايط فرهنگي    . اند   را دگرگون ساخته   ها  آن

و نيز شدت اهميت موضوعات و درك آنان از موقعيت انسان در جهـان مـدرن وابـسته               

 .است
متني ايـن سـه اثـر و         هاي درون   توان از نشانه    حاصل سخن اينكه با نگاه بينامتني مي       

در جهـان مـدرن و همچنـين         با فهم مشترك نويسندگان از وضعيت موجود         ها  پيوند آن 

هاي متن بـر احـساس خطـر در بحـران هويـت پـرده                 ها و نشانه    تأكيد همسويي داللت  

تري از مفاهيم نهفتـه در        وار عناصر اين سه اثر، به فهم روشن         برداشت، و با چينش معما    

هـاي مـتن      تواند آشكارا به مـصاديق نـشانه         نگاه بينامتني مي   ،بنابراين. متون دست يافت  

  .تري از آن عرضه كند  كند و در تقابل اين سه اثر، مفهوم روشناشاره

  : نوشت پي

هدف . شناسي، اشارات تاريخي، حقوقي و غيره است هاي ادبي و زبان تفسير، شناخت واژگان، قاعده. 1

  .تر خواننده از متن است  درك دقيق،از تفسير

2. Julia Kristeva 
3. Bakhtin 
4. Mckarik 
5. Ferdinand de Saussure 
6. Raman Selden 
7. Roland Barthes 
8. Alen 
9. Vickly 
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11. Eugene Ionesco 
12. Kafka 

هـايي اسـت كـه بيهـودگي      نامـه  ، آن دسته از نمايش)Theater of Absurd(تئاتر پوچي مراد از . 13

كند كـه ايـن انديـشه،         وري مي  و همچنين يادآ   دهد  ميمعنايي جهان را مورد توجه قرار        زندگي و بي  
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كه ناپايداري زندگي آدمي را بيش از پيش به رخ          است  تحت تأثير مستقيم دو جنگ جهاني ويرانگر        
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19. Jung 
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