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چکیده
شخصیت عنصر مهم داستان اسـت کـه هماهنـگ بـا     

گیرد و هر یک از عناصر دیگر طرح داستان شکل می
به دلیـل اهمیـت و   . کندداستان بر محور آن عمل می

ــر   ــایی در امـ ــیت، توانـ ــل شخصـ ــت عامـ محوریـ
تان، یکـی از  پردازي متناسب با طـرح داسـ  شخصیت

معیارهاي سنجش توان هنري نویسـنده و از عوامـل   
-در این مقاله بـا روش اسـنادي  . جاودانگی اثر است

هاي دو اثـر  ها و تفاوتاي به بررسی شباهتکتابخانه
کافکا پرداخته شده » مسخ«بهرام صادقی و » ملکوت«

دهد ایـن دو اثـر از   نتیجه این تحقیق نشان می. است
انـد و  اختار به یکدیگر نزدیـک شـده  لحاظ معنا و س
اما این دو اثر . ها به همین خاطر استشباهت بین آن

هـا  تـرین آن هایی نیز بـا هـم دارنـد کـه مهـم     تفاوت
تفـاوت میـان دو نویسـنده و    . پردازي استشخصیت

نیز انتخاب زاویۀ دید مختلـف از یکـدیگر در ارائـۀ    
تمایز ها، به تأثیر از معنا، مقصود و فضاي مشخصیت

میان دو اثر نیز از جمله اختالفات این دو اثـر اسـت   
که در پی آن ساختار دو متن را نیز تحت تـأثیر قـرار   
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Abstract
An important element of the story is
Character that formed Coordinated to
The plot and Each of the other
elements of the story acts Based on it
.Because of the importance and
centrality of the character,The ability
to processing characters fit in with the
story, is One of the And the elements
of immortality and one of criteria of
the artistic ability of writer This article
Has been paid to study similarities and
differences two of the Bahram
Sadeghi s "Malakout"  and Kafka s
"Metamorphosis" By documentary –
library method. The result of this study
shows that  these stories are close to
each other In terms of meaning and
structure and the most difference
between them is in character. The
difference between the two authors of
this And selecting a different view
from each other, In presenting
characters is The effect of meaning,
purpose and distinct space between the
two books After which the structure of
the text is also affected.
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همقدم
هاي سـخن ادبـی، بـر   داستان در مفهوم یکی از گونه

صري همچون طرح، شخصیت، زاویـۀ دیـد،   پایۀ عنا
در ایـن میـان   . شودلحن، موضوع و زمینه ساخته می

عنصر شخصیت کـه دربرگیرنـدة بـازیگران مخلـوق     
ذهن نویسـنده در داسـتان اسـت، اهمیـت بـاالیی را      

اي را کـه در داسـتان،   شدهساختهاص اشخ«. داراست
ــایش و  ــی... نم ــاهر م ــري  ظ ــیت هن ــوند، شخص ش

یت در اثر روایتی یـا نمایشـی فـردي    شخص. نامندمی
است که کیفیت روانـی و اخالقـی او در عمـل او و    

خلـق  . کنـد وجـود داشـته باشـد    گوید و میآنچه می
هایی را که براي خواننـده در حـوزة   چنین شخصیت

کنــد، داســتان تقریبــاً مثــل افــراد واقعــی جلــوه مــی 
: 1364میرصــادقی، (»خواننــدپــردازي مــیشخصــیت

شخصــیت توســط ارســطو بــه عنــوان عنصــر ).184
جزئی از تراژدي موجودیت مستقل یافت و با تکامل 
انواع ادبی از قرن هفدهم به ویژه رمان مـورد توجـه   

). 127: 1371اخوت، .ك.ر(قرار گرفت 
ترین عامـل انتقـال طـرح داسـتان     شخصیت مهم

است و عناصر دیگر داسـتان هماهنـگ بـا آن شـکل     
عامـل شخصـیت   «.کنـد مـی گیرد و ایفـاي نقـش   می

. چرخدمحوري است که تمامیت قصه بر مدار آن می
کلیۀ عوامل دیگر، عینیـت، کمـال، معنـا و مفهـوم و     
حتی علـت وجـودي را از عامـل شخصـیت کسـب      

اي یافـت کـه در آن   تـوان قصـه  کنند و مگـر مـی  می
دگرگون شدن شخصیت موجبات دگرگونی حوادث، 

وامل دیگر را فراهم ها، طرح و توطئه و سایر عجدال
تواند چیزي جز رشـد و تکامـل   مینیاورد و آیا قصه

براهنـی،  (» شخصیت قهرمـان در طـول زمـان باشـد    
پـردازي  از این روسـت کـه شخصـیت   ). 242: 1362

بـدون  مصـداق توانـایی نویسـنده اسـت و نویسـنده     
اي بـراي ظهـور شخصـیت در داسـتان     انتخاب شیوه

آن، در همـراه  هماهنگ با طـرح، موضـوع و فضـاي    
تمـایز  12ایـان وات .ماندنمودن خواننده با خود درمی

ــت    ــی را در فردی ــر ادب ــواع دیگ ــان از ان ــی رم قطع
ــیت  ــه شخص ــیدن ب ــروح  بخش ــیف مش ــا و توص ه

). 25: 1374ایان وات،:ك.ر(کندمحیطشان خالصه می
گیرد و پردازي به طرق مختلفی صورت میشخصیت

ها، این روشمیزان رویکرد نویسندگان به هر یک از
پردازي شخصیتعمدتاًنظران صاحب.متفاوت است

را به دو شکل توصیف مستقیم و غیر مستقیم مطـرح  
در توصیف مستقیم نویسنده از زبان خود یا . کنندمی

واسطه هاي داستان، شخصیتی را بییکی از شخصیت
کند و در توصیف غیر مسـتقیم، اعمـال،   توصیف می

خواننـده را بـا شخصـیت    گفتار و افکار شخصـیت،  
ابــراهیم ). 48: 1369ســلیمانی، : ك.ر(کنــدآشــنا مــی

یونسی ضمن بیان انواع توصـیف مسـتقیم، گفتـار و    
:گویـد پـردازي، در جـایی مـی   کنش براي شخصیت

توان با مقابله یا مقایسـه  شخصیت داستان را می«
هـا، بـا مقابلـه بـا صـحنۀ وقـوع       با سـایر شخصـیت  

م، بـا تجزیـه و تحلیـل    حوادث، بـا توصـیف مسـتقی   
ها یا وضع و حالت روحی یا با سنجیدن سـایر  انگیزه

آشکار است کـه  ). 27: همان(» .ها ارائه کردشخصیت
ها یا با صـحنۀ وقـوع   تیدر مقابله و مقایسه با شخص

حوادث نویسنده ناچار اسـت از یکـی از سـه شـیوة     
فوق یعنی توصیف مستقیم، گفتگو و کـنش اسـتفاده   

ــد ــوی. کن ــیوه از س ــادقی در ش ــه میرص ــاي ی آنچ ه
کند نیز به ایـن سـه شـیوه    پردازي ارائه میشخصیت
شود، با این تفاوت کـه بـه جـاي گفتگـو از     ختم می

میرصـادقی،  : ك.ر( جریان سیال ذهن نام برده است 
، حال آنکه اوالً جریـان سـیال ذهـن در    )191: 1364

واقع نوعی گفتگوي ذهنی اسـت کـه شـخص در آن    

1- Ian Watt
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سازد و بنابراین از مقولـۀ گفتگـو   طب میخود را مخا
،تـر آید و ثانیاً گفتگو به مفهـوم وسـیع  به حساب می

و ذکـر آن در  هـا عنصر مهم در توصـیف شخصـیت  
بـه  بنـابراین  . سـت پردازي ضـروري ا انواع شخصیت

پـردازي را بـه سـه شـکل     جاست که انواع شخصیت
توصیف مسـتقیم، گفتگـو چـه بـه     : کلی تقسیم کنیم

.نی و چه به شکل ذهنی و عملصورت زبا
از فـرانتس  » مسـخ «در این مقاله برآنیم تا دو اثر 

از بهرام صـادقی را از ایـن منظـر    » ملکوت«کافکا و 
فرانتس کافکا و بهـرام صـادقی   . مورد نظر قرار دهیم

با بعد زمانی نیم قرن، محصـول دورانـی از وازدگـی    
دام بشر از جامعۀ صنعتی و نمونۀ انسانی گرفتـار در  

هاي درونی هستند، انسانی که قـادر  کشمکش تناقض
به جمع بین زندگی و مرگ نیست و این عجز گاه او 

دهد تـا پـوچی و   را آگاهانه به سمت مرگ سوق می
.پندارند، نشان دهدنیستی آنچه را دیگران هست می

ــار     ــه آث ــت ک ــندگانی اس ــی از نویس ــا یک کافک
ــت    ــده اس ــروف ش ــان مع ــتی او در جه .سورئالیس

اند که خودکاري روانی محضی دانسته«سورئالیسم را 
مقصود از آن بیان شفاهی یا کتبـی عملکـرد حقیقـی    

اندیشه القا شـده در غیـاب هـر گونـه     . اندیشه است
نظارت عقل و فـارغ از هـر نـوع نظـارت هنـري یـا       

ها و چون سوررئالیست)527: 1389نوري،(» .اخالقی
نیـاي پیرامـونی   نتوانستند یا نخواسـتند ارتبـاطی بـا د   

ها رنگی از ریشـخند  اغلب آثار آن«خود برقرار کنند 
اعتنایی نسبت بـه  و طنز و هزل  داشت که حاصل بی

اي براي جنگیـدن بـا واقعیـت    زندگی واقعی و حربه
گذشته از ایـن از آنجـا کـه حـوادث را حاصـل      . بود

دانستند، براي اتفاق روابط منطقی علت و معلول نمی
خـوارق عـادت بـیش از واقعیـت     و خیال و وهـم و 

ــد و زاده ــل بودن ــر چــه  ارزش قائ ــال را ه ــاي خی ه
-تــر و از واقعیــت دورتــر بــود، بیشــتر مــی عجیــب

ظـاهراً دنیـاي   «)172: 1377میر صـادقی، (».پذیرفتند
اي کـج و معـوج دارد؛ امـا بـه واقـع او      کافکا چهـره 

صورت به ظـاهر عـادي دنیـاي مـا را کـج و معـوج       
حـداد،  (» گی آن را بـر مـال کنـد   نمایاند تـا آشـفت  می

او بـا جهـان خـود بیگانـه اسـت، نـه       ).619: 1385
بیگانگی زبانی یا اعتقادي، بلکه آن نـوعِ برخاسـته از   

« ادراك تنهایی انسـان نامـأنوس بـا جهـان خـارج و      
مسخ داستان تنهایی انسان معاصر است، انسـانی کـه   
فریب ظواهر را خورده و در نظام اجتماعی مسـتحیل  

مقـدادي،  (» گونه اقدامی را نـدارد ده و توانایی هیچش
هاي بهرام صادقی نیز نویسندة درگیري).112: 1369

خورده از هر قشر با هـر آرمـان   درونی نسل شکست
هـاي دردنـاك   صادقی با ارائۀ طنزآمیز جنبـه « . است

دهـد جهـان مـا چقـدر     که نشان میزندگی ضمن آن
ا بـه برقـراري   بـار اسـت، آرزوي خـود ر   کهنه و رنج

بـدین ترتیـب طنـز او    . کندعدالت اجتماعی ابراز می
نفی زندگی نیست؛ افشاي تمـام عـواملی اسـت کـه     

عابدینی، (» شوندباعث حقارت و خواري زندگی می
قصـــۀ همیشـــگی » ملکـــوت«).218: 1ج،1366

امـا  . درماندگی بشر در جدال با مرگ و زندگی است
برد تا تخیل پناه میبار بر خالف قبل که انسان بهاین

رود، از مرگ نجات یابد، یکبـاره بـه آغـوش آن مـی    
زیــرا آن را واقعیتــی گریــز ناپــذیر یافتــه اســت کــه  

کشد؛ پـس چـاره را در   سرانجام زندگی را به بند می
مضـمون یـأس، تنهـایی و درمانـدگی     . بیندتسلیم می

اي کــم و بـیش یکســان،  انسـان در شــروع و خاتمـه  
.ا به یکدیگر نزدیک نموده استفضاي دو داستان ر

پـردازي  با توجه به آنچه دربارة اهمیت شخصیت
نویس گفته شد، سعی بر آن اسـت کـه   در کار داستان

شــیوة نویســندگان ایــن دو رمــان در ایــن زمینــه بــا 
یکدیگر مقایسه شود تا از خالل آن دریابیم که شیوة 



1393، زمستان9پیاپی ،اول، شماره سوم، سال»هاي ادبی و بالغیفصلنامه پژوهش«90

پردازي هر نویسنده در پـی چـه مقاصـدي    شخصیت
. ده و به چه نتایجی منجر شده استپدید آم

پیشینه پژوهش
در زبان فارسی تـا کنـون در تحقیقـات مختلفـی بـه      

هــاي معاصــر و کهــن پــردازي در داســتانشخصــیت
به عنـوان  . فارسی و ادبیات جهان پرداخته شده است

و مریم قنبري در پایـان نامـه   دمقمنیسحمثال علی 
هبطـی هـدایت و  اردر آثردازيپتیصـ خشخود  به 

ردازيپتیصخشپایان نامه خود  به نیز دریانمریب
هـایی نیـز در   کتـاب . پرداخته استزادهالمار جدر آث

توان به ها میاند که از جمله آناین زمینه تألیف شده
پژوهشـی در  ،پـردازي در ادبیـات داسـتان   شخصیت

دخـت  شـیرین از ادبیها در آفرینشتیپنقش پروتو
انتدر داسـ ردازيپتیصـ خو شـ تیصخشو دقیقیان

ــعم ــرراص ــردانیهلدالبد عیمحاث ــاره ک ــاالت .اش مق
هـاي شـوهر   شخصیت پردازي قهرمان زن در رمـان «

از محمـد کـاظم کهـدویی و    » آهو خانم و سووشون
در جستجوي زمان پردازي در کتاب شیوة شخصیت«

ــدهگم ــت  ش ــل پروس ــر مارس ــدي  » اث ــک مه از مل
از سـویی کافکـا   . ندهستمیرفندرسکی نیز از این نوع

و بهرام صادقی تا کنون بارها مورد توجه منتقـدین و  
اند و آثارشان چه به صورت نظران قرار گرفتهصاحب

. جداگانه و چه به شکلی کلـی بررسـی شـده اسـت    
نقـد  «نـوان  اي با عبراي نمونه بهرام مقدادي در مقاله

اسـاطیر را در آثـار وي   » هاي کافکااي نوشتهاسطوره
شـناختی  «مورد نظر قرار داده و یا در کتابی با عنوان 

را » مسخ«هاي کافکا از جمله عمدة  داستان» از کافکا
ترین به عنوان مهم» مسخ«. نقد و بررسی نموده است

اثر کافکا و نیز در ردیف یکـی از آثـار سورئالیسـتی    
. هـاي متفـاوتی یافتـه اسـت    در جهان، تأویـل مطرح

از جمله کسانی است که به آن پرداخته و 23والتر زکل
آن را در مقام مقایسه با دیگر آثار کافکا شرح و بسط 

. داده است
بهرام صادقی در مقام نویسندة توانا و پیشـرو در  
عرصۀ داستان معاصر، به عناوین مختلف مـورد نظـر   

اي بـا  غالمحسین ساعدي در مقالـه . قرار گرفته است
از وي و » نویسـی بهـرام صـادقی   هنر داستان« عنوان 

با وجود آثار انـدك وي،  . قلم وي تجلیل نموده است
بیشتر این آثار مورد دقـت و تأمـل قـرار گرفتـه و از     

هاي کلی به داستان امروز و در کنار  سویی در نگرش
یري و نویسندگان دیگر ایران، همچون هوشنگ گلشـ 

از جملـه  . تقی مدرسـی از او نـام بـرده شـده اسـت     
پسامدرنیسـم و  « اي با عنـوان  قهرمان شیري در مقاله

در مقایسـۀ الگوهـاي   » نویسی اصـفهان مکتب داستان
نویسی بـین گلشـیري و صـادقی از او سـخن     داستان

طنز در داستان کوتاه «گفته و یا تورج رهنما در مقالۀ 
در این مقاله . ر گذرانده استطنز او را از نظ»  امروز

پردازي دو اثر مشهور هر براي اولین بار به شخصیت
هـا پرداختـه   دو نویسنده با مقایسه و تحلیـل تفـاوت  

. شودمی
نویسـی عـالوه   پرداختن به به این جنبه از داستان

اي از هنـر ایـن دو نویسـندة    بر آشکار نمودن گوشـه 
ویسـندگی بـه   بزرگ، الگوهاي ارزشـمندي در کـار ن  

پیروي از نویسندگان بزرگ در پیش روي عالقمندان 
.    دهدقرار می

خالصۀ مسخ
زامزا بازاریابی از یک خانوادة متوسـط اسـت   گرگور

وي . کنـد که با پدر، مـادر و خـواهرش زنـدگی مـی    
مجبور است به جاي پدر پیر، مادر مریض و خـواهر  

نواده، کوچکش کار کند تا عالوه بر تأمین مخارج خا

2. walter zokel
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هـایش را بـا   ورشکستگی پدر را جبران نموده بدهی
رئیسش صاف کند و به ایـن دلیـل عمـر خـود را در     
ســفر بــه شــهرهاي مختلــف بــراي جــذب مشــتري 

یک روز صبح پیش از یـک سـفر دیگـر،    . گذراندمی
شود، خـود  که با اضطراب از خواب بیدار میهنگامی

خت اي عظیم، با پشت محدب و سرا مبدل به حشره
وي در تـالش اسـت کـه    . یابـد و پاهاي متعـدد مـی  

وضعیت خود را نادیده گرفته خود را به قطار بعـدي  
خانوادة گرگور در پـی درمانـدگی در برابـر    . برساند

سرپرست شرکت کـه شخصـاً بـراي بررسـی علـت      
هـا رفتـه، بـا اضـطراب و     دیرکرد گرگور به منزل آن

ــاي احــوال گرگــوري مــی  ــی جوی ــه نگران شــوند ک
دانند در پشت در بسته چه هیأتی یافته است؛ اما ینم

پس از مواجه شدن با ترکیب مسـخ شـدة بـدن وي،    
مـادر از  : دهدالعملی متفاوت نشان میهر یک عکس

افتـد و پـس از چنـد    رود، پدر به گریه میهوش می
رانـد و  لحظه او را با خشونت و ضربه بـه اتـاق مـی   

خـانواده  . دآورخواهر غروب آن روز برایش غذا مـی 
گویا پس از تشنج چند دقیقۀ اول برخورد با گرگور، 

هـا را بـه فکـر    کند و آنچـه آن به وضعیت عادت می
دارد، تأمین مخارجشان است که تا کنـون  مشغول می

لذا هر سه با این که پیش . به عهدة گرگور بوده است
از این قادر به کار نبودند، با آمادگی کافی به کـار در  

شـوند و از طرفـی یکـی از    ل مشـغول مـی  بیرون منز
سه مسـتأجر نیـز   . دهندها را به سه نفر اجاره میاتاق

کننـد  زمانی که گرگور را با آن وضعیت مشاهده مـی 
که از نواي ویولن خواهر بـا اشـتیاق از اتـاق بیـرون     

ــی  ــاي خســارت م ــده اســت، ادع ــدآم ــس از . کنن پ
العمل مستأجرها خواهر گرگـور کـه تـا کنـون     عکس

اش را داشـت و  یفۀ مراقبت از بـرادر مسـخ شـده   وظ
گرگور پیش از مسخ، با او بیش از سـایرین صـمیمی   

کنـد و از  بود، از وضعیت موجود اظهار خستگی مـی 

خواهد که از شر این موجود خـالص  پدر و مادر می
. شـود که با هیچ اعتراضی روبرو نمیشوند، در حالی

ن سـپیدة  گرگور با شنیدن این سخنان، فقـط تـا دیـد   
صبح بعـد امیـد بـه حیـات دارد و پـس از آن بـراي       

کـس را  مـرگ وي هـیچ  . رودهمیشه به خـواب مـی  
کند ؛ بر عکس، گویا زندگی جدیـدي بـه   آزرده نمی

. اش بخشیده استاعضاي خانواده

خالصۀ ملکوت
در اواخر یک شب تابستانی، دوستان آقاي مودت که 

ی است که شامل جوانی منشی، مردي چاق و ناشناس
گویـد،  در سراسر کتاب فقط دو سه جمله سخن مـی 

کنند تا جن حلول کـرده در  به دکتر حاتم مراجعه می
در حــین . آقــاي مــودت را از بــدن وي بیــرون کنــد

گوید کـه  ل سخن می.معالجه، دکتر از مردي به نام م
همۀ اعضاي بدن خود را با عمل جراحی قطع کـرده  

ممکـن بـدن، یعنـی    و اکنون براي قطع آخرین عضو 
دست راستش همراه با نـوکرش بـه خانـۀ وي آمـده     

گوید که عمـر و میـل   هایی میسپس از آمپول. است
دهــد و وي بــه دلیــل حــس جنســی را افــزایش مــی

. دوستی آن را به مردم شهر تزریق نموده اسـت انسان
. شودمنشی جوان نیز با عالقه خواستار تزریق آن می

به زبان رمز بـه دکتـر   جن خارج شده از بدن مودت
نویسد که مودت بر اثر بیماري مهلکـی بـه زودي   می

هاي کشـندة خـود را بـه    خواهد مرد؛ لذا دکتر آمپول
کنـد و ناشـناس را کـه    منشی و مرد چاق تزریق مـی 

در آن . داردهمکار خود مـی دانـد، از آن معـاف مـی    
شب طبق سنت خود، همسر دیگرش را نیز پـیش از  

ل که براي انتقـام  .م. رساندقتل میسفر دیگر خود به
مرگ پسرش از حاتم بـه وي مراجـه کـرده اسـت و     

اش را بـا قطـع   مانـدة عطـش ناامیـدي   قصد دارد تـه 
اي آخرین عضوش تسکین دهـد، ناگهـان امیـد تـازه    
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شـود، کینـه را در   یابد و از جراحی منصـرف مـی  می
ترسـد،  کشد و اکنون که دیگر از مرگ نمـی خود می

تا یک بار دیگر لـذت تزریـق آمپـول بـه     آماده است
دکتر در . انسان امیدوار به زندگی را به حاتم بچشاند

اواخر شب به گروه دوستانی که پشت در باغ مودت 
پیونـدد و  کنند، مـی زمان استراحت خود را سپري می

از . کنـد هاي کشنده آگاه مـی آنان را از حقیقت آمپول
هفته فرصـت،  خواهد که در این یک منشی جوان می

تمام بهرة یک عمر خود را از زندگی ببرد، چـرا کـه   
مرد . عمر نیز چیزي نیست جز تکرار هر روز زندگی

کنـد و مـودت خوشـحال    چاق از وحشت سکته می
که به او آمپول زده نشده، غافل از اینکـه  است از این

منشـی جـوان در برابـر    . خود به زودي خواهـد مـرد  
بینـد کـه   درمانـده مـی  چنان خـود را  هجوم مرگ آن

ــی  ــی ارزش م ــدگی را یکســره ب ــد و تصــمیم زن یاب
گیرد که حتی اگـر گفتـۀ حـاتم حقیقـت نداشـته      می

باشد، خود به استقبال مرگ رود تـا مبـادا روزي بـه    
. اجبار آن را در پیش روي خود ببیند

شیوة پردازش شخصیت در ملکوت و مسخ
توصیف مستقیم

هـا بـا   ۀ صریح شخصـیت ارائ« توصیف مستقیم یعنی
یاري گرفتن از شرح و توضیح مسـتقیم، بـه عبـارت    
دیگر نویسنده بـا شـرح و تحلیـل رفتـار و اعمـال و      

هاي داسـتانش را بـه خواننـده    ها آدمافکار شخصیت
کنـد یـا از زاویـۀ دیـد فـردي در داسـتان       معرفی می
هـاي دیگـر   هـاي شخصـیت  ها و خصلتخصوصیت

هـا مـورد   و اعمـال آن شـود  داستان توضیح داده مـی 
: 1364میرصـادقی،  (» .گیـرد تفسیر و تعبیر قـرار مـی  

توصیف مسـتقیم از وجـوه مشـترك در انـواع     )187
. داستان کوتاه و بلند از گذشته تا کنـون بـوده اسـت   

ذکر این نکته ضروري است کـه حتـی در آنجـا کـه     

قهرمانان داستان در گفتگو با یکدیگر به سخن آینـد،  
د را به مخاطـب خـود در داسـتان    در صورتی که خو

معرفی کنند، در واقع خود را به خوانندة داسـتان بـه   
نمایند، حال آنکـه اگـر در   صورت مستقیم عرضه می

پی توصیف خود نباشند و در حین گفتگو اوصاف و 
درونیــات گوینــده آشــکار شــود، نویســنده از شــیوة 
گفتگو براي ترسیم شخصـیت سـود جسـته اسـت و     

.ا توصیف مستقیم به شمار آوردتوان آن رنمی
چـه  » مسـخ «توصیف به شیوة مستقیم در داستان 

یابد در زمانی که نویسنده خود در داستان حضور می
که توصیف را به شخصیت اول داستان و چه هنگامی

تـراز بـا   کند، بیش از گفتگـو و تقریبـاً هـم   محول می
بـا در  . کنش در ترسیم اشخاص داستان دخالت دارد

، نویسـنده  »گرگـور «داشتن شخصیت دو بعـدي  نظر
ــات و      ــان روحی ــر بی ــالوه ب ــه ع ــت ک ــاگزیر اس ن
خصوصیات انسانی، به بعد حیوانی او نیز بپـردازد و  
توصیف مستقیم از ظاهر سوسک براي عرضۀ نیمـی  
. از هویت گرگور دسـتاویزي مناسـب بـراي اوسـت    

بــدین جهــت بیشــترین توصــیف از زبــان نویســنده 
سوسک است و داسـتان بـا تصـویر    مربوط به هیأت 

یـک روز صـبح گرگـور    « : شـود این جانور آغاز می
زامزا از خـوابی آشـفته بیـدار شـد و فهمیـد کـه در       

بـر  . اي عظیم بـدل شـده اسـت   تختخوابش به حشره
مانندش خوابیده بود و سـرش را  پشت سخت و زره

اي گنبدي شـکل خـود   که کمی بلند کرد، شکم قهوه
هـاي محـدب و سـفتی تقسـیم     را دید که به قسـمت 

شد و چیزي نمانده بود که تمام رواندازش بلغـزد  می
پاهاي متعددش کـه در قیـاس   . و از رویش پس برود

انگیـز  با ضخامت باقی بدنش از فـرط الغـري رقـت   
ــاب    ــیچ و ت ــو چشــمانش پ ــار جل ــی اختی ــد، ب بودن

). 7: 1368کافکا، (» خوردندمی
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م در اگرچــه حــدود نیمــی از توصــیفات مســتقی
مربوط به ظاهر اشخاص است، اما هیچ یـک  » مسخ«

.      به گستردگی توصیف حشرة قهرمان داسـتان نیسـت  
به جاي دست و پا چندین پاي کوچک داشت کـه  « 

جنبیدند و اصـالً  ریز به این طرف و آن طرف مییک
کـرد یکیشـان را   وقتی تالش مـی . به فرمان او نبودند

همــه ســیخ خــم کنــد، درســت همــان یکــی اول از
شـد آن پـا   ایستاد و وقتی هم که باالخره موفق میمی

را وادار به اطاعت کند، بقیۀ پاها بیش از پیش در هم 
کـف  «)11: همـان (» .خوردنـد لولیدند و تکان مـی می

هـایش  امـا در عـوض آرواره  ... پاهاش چسبناك بود 
فقط به مدد انقبـاض  « )19: همان(» .حسابی قوي بود

: همـان (» .توانسـت غـذا بخـورد   یو انبساط بدنش م
26(

هاي دیگر نیز توصیف مستقیم در مورد شخصیت
زن « :بــه کــار رفتــه اســت کــه غالبــاً مختصــر اســت

پیکر و روزمزدي که موهـاي سـفید   استخوانی و غول
آمـد تـا   زد صـبح و عصـر مـی   گرد سرش مـوج مـی  

: همـان (» .ترین کارهاي خانـه را انجـام دهـد   سنگین
که گرگور یک بـار از درز  -عبوس این آقایان«)46

–شـان ریـش تـوپی دارنـد     در دیده بود که هر سـه 

وسواس نظم داشتند، چه در اتاق خودشان و چـه در  
تمام امور خانه، به خصوص آشـپزخانه، چـون آنجـا    

اصالً تحمل اشیاي زاید . مثل خانۀ خودشان شده بود
)50: همان(» .را نداشتند چه رسد به چیزهاي کثیف

ر آن زمان هم و غم گرگور این بـود کـه همـه    د«
چیزش را بدهـد تـا خـانواده هرچـه زودتـر فاجعـۀ       
ورشکستگی را که به نومیدي مطلق کشانده بودشان، 
فراموش کنند و براي همین با شور و شوقی وافر کار 

شـبه از یـک شـاگرد    را شروع کرده بود و تقریباًیـک 
قا یافتـه بـود   ها ارتخانه به بازاریاب شهرستانتجارت

که البته امکانات کامالً متفاوتی بـراي پـول درآوردن   

ــراي او ایجــاد مــی هــاي کــاریش کــرد و موفقیــتب
بالفاصله به صورت حق العمل بـه پـول نقـد تبـدیل     

توانست در خانه روي میز جلو خانوادة شد که میمی
)31: همان(» .زده و شادمانش بگذاردحیرت

اشخاص به وسـیلۀ  جز توصیف مستقیم از ظاهر 
راوي نویسنده، توصیف از خصوصیات فردي برخی 

خورد که اغلـب بـر   اشخاص داستان نیز به چشم می
گـویی درونـی   عهدة قهرمان داستان و به شـیوة تـک  

رود این کـارش دیگـر از آن کارهاسـت؛ مـی    «:است
نشیند و با کارمندهایش از آن باال حرف باالي میز می

سنگینش که کارمنـد مجبـور   زند، آن هم با گوش می
)8: همـان (» .است آن همه به میزش نزدیـک بشـود  

این مستخدم هم نوکر دست به سینۀ رئیس بـود، از  «
پزشـک  « )9: همـان (» .عرضه و احمقهاي بیآن آدم

بیمه هم که تمام ابناي بشـر را بـدون اسـتثنا افـرادي     
)همان(» .داند کامالً تندرست اما از زیر کار دررومی

تـر از  توصیف مستقیم بسیار بـیش » ملکوت«ر د
شـود و بـه   پردازي دیده مـی دو گونۀ دیگر شخصیت

ــورد    ــی از توصــیفات در م ــدود نیم ــی، ح ــور کل ط
. هاي داستان در این قالب ارائه شـده اسـت  شخصیت

با توصیف مستقیم » مسخ«ابتداي داستان نیز همچون 
در « :شـود هاي داستان آغاز مـی از یکی از شخصیت

اعت یازده شب چهارشنبۀ آن هفته جـن در آقـاي   س
میـزان تعجـب آقـاي مـودت را     . حلول کرد» مودت«

پس از بروز این سانحه با علم به اینکه چهـرة او بـه   
طــور طبیعــی همیشــه متعجــب و خوشــحال اســت، 

)  1353:5صادقی، (» .تواند تخمین بزندهرکس می
ــط    ــخاص توس ــتقیم اش ــیف مس ــین توص همچن

یکـی از دوسـتان آقـاي    «:کوتاه اسـت نویسنده غالباً
خواسـت تـا   تـر از همـه بـود و مـی    مودت که جوان

سرحد امکان مفید و مـؤثر باشـد، پیشـنهاد کـرد کـه      
» ...هرچه زودتـر آقـاي مـودت را بـه شـهر برسـانند      
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انـدازه چـاق بـود و    یکی از سه نفـر کـه بـی   «)همان(
هایش به همین علت در میـان صـورت گـرد و    چشم
)6:همان(» ...ماند، گفتیده میاش پوشفربه

دکتـر  «اما توصیف شخصیت اصلی داستان یعنی 
کامل است تا بدین وسـیله دوگـانگی موجـود    » حاتم

دکتـر حـاتم مـرد    « :در او بـه خواننـده انتقـال یابـد    
چهارشانۀ قد بلندي بود که اندامی متناسب و بانشاط 
داشت، بـه همـان چـاالکی و زیبـایی کـه در جـوان       

پیرترین و ... شود؛ اما سر و گردنش دیده مینوبالغی 
هـایی کـه ممکـن اسـت در     ترین سر و گردنفرسوده

جهان وجود داشته باشد؛ موهاي انبوه فلفل نمکـیش  
به موازات هم و در دو دستۀ مجزا از دو سـوي سـر   

رفت، در حالی که آن قسـمت از  بزرگش به عقب می
ت، سرش که میان این دو دستۀ مشخص مو قرار داش

)9: همان(» .طاس و براق و یکدست بود
توصیف به شیوة » مسخ«در داستان فوق همچون 

گیرد و هـم  مستقیم هم از طریق نویسنده صورت می
از طریق اشـخاص داسـتان، بـا ایـن تفـاوت کـه در       

فقط به شخصیت اول ایـن اختیـار داده شـده    » مسخ«
ــده    ــه خوانن ــی را ب ــد شخصــیت فرع ــا چن اســت ت

تر است و این دایره وسیع» ملکوت«در بشناساند؛ اما
هـاي  چند شخصیت در توصـیف خـود و شخصـیت   

بـراي  . کننـد مقابل خود در داستان ایفـاي نقـش مـی   
نمونه منشی جوان خود و دوسـتانش را بـه صـورت    

همـین آقـاي   « :کنـد مقایسه با یکدیگر توصیف مـی 
بـرم، زیـرا   مودت مالک است؛ ولی به او حسـد نمـی  

خواهـد خوشـبخت   ودش نمـی خ. خوشبخت نیست
. دهـد باشد و به مفهوم زندگی خیلی پیچ و تاب مـی 

یـا آن رفیقمـان   ! معلوم است که آن را نخواهد فهمید
ایـد،  که در حیاط است و شما به او تنومند لقـب داده 

رود؛ ولـی  تاجر معتبري است و پولش از پارو باال می
کنیـد در چـه خیـاالتی اسـت؟ همیشـه در      گمان می

اش همین که مبادا رنـگ صـورتش   همه. استعذاب 
بپرد یا تیره شود و زبانش بـار پیـدا کنـد و شـکمش     

از این جهـت دسـت بـه سـیاه و سـفید      . یبس بماند
زند و همیشه در حـال اسـتراحت اسـت و هـیچ     نمی

دهـد؛ بـه   کننده اي را به مغزش راه نمیفکر ناراحت
فکر هیچ کـس نیسـت؛ همـه چیـز غیـر از خـودش       

امـا مـن، درسـت اسـت کـه      ... معنی استبرایش بی
ــه  ــی تجرب ــی جــوان و ب ــه  خیل ــه فیلســوفم و ن ام، ن

خواهم باشم، ولی زندگی را خیلی سـهل و سـاده   می
گذرانم و آن را در سـادگیش دوسـت   فهمم و میمی
اگر فرض کنیم که زندگی کالف نخی باشد . دارممی
چ پـی . کامالً گسترده و صاف. بینممن آن را باز می... 

هایش را بـه دسـت و پـایم    دهم و رشتهو تابش نمی
اي را دوست دارم براي همین است که عده. بندمنمی

. دارم؛ اما به کسی کینه ندارماي را دوست نمیو عده
بیـنم  ام که به دیگران کمک کنم، زیرا دلیلی نمیآماده

هوا و آفتاب و عشق و غذا . که از این کار سرباز زنم
پسـندم و بـه   ها را مـی حیات و کوهو علم و مرگ و

به هر چیز قـانعم، امـا قنـاعتی کـه     . بندمها دل میآن
: همـان (» .نتیجۀ تصور خاص مـن از زنـدگی اسـت   

16-15(
« :شودتوصیف می» دکتر حاتم« از سویی توسط 

هـاي کوچـک و بـزرگ    شما حتی حاضرید فداکاري
ا رویی سیب بخورید و آواره بشوید؛ بکنید، به عشق

توانید تصور کنید که بله، شما نمی. همه خوب باشید
بدي وجود داشته باشد و یا در راه ادامۀ یک زنـدگی  
ساده و طبیعی با چاشنی یک عشـق لطیـف، زنـدگی    

هاي دیگر نداشـته  اي که کاري به زندگیشرافتمندانه
باشد و بیش از حق خود نخواهد و به آفتاب و هـوا  

هر بورزد، موانعی پـیش  و کوه و حتی مرگ عادالنه م
)16: همان(» .بیاید
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از زبـان خـود و نیـز از طـرف     » دکتر حاتم«و یا 
به خاطر من که وقتی بعد از « :گرددمعرفی می» ل.م«

اضـطراب و  . دانم چه بکنمرسد نمیظهرها از راه می
)54: همان(» .زنددلهره آتشم می

ا بعــد از ظهرهــا او ر: امخیلــی چیزهــا فهمیــده« 
داند چه کار کنـد و چطـور ایـن    دهد؛ نمیعذاب می
هـا  هاي پوچ و خالی را تحمل کنـد؛ شـب  همه لحظه

رود، بـرد و وقتـی هـم بـه خـواب مـی      خوابش نمـی 
: همـان (» ...آیدهاي وحشتناك به سراغش میکابوس

از خود سخن » حاتم«در قیاس با » ل.م«و سپس )35
) همان. (گویدمی

ــال  ــاً در خ ــز غالب ــه  و نی ــه روزان ــاطراتی ک ل خ
مثل اینکـه  « :اندازدنویسد، پرده از درون خود میمی

آنگـاه  . انتظار دارم بعد از ظهر مثل دیوي از راه برسد
گیـرد؛ اضـطراب بـه    شود؛ دلـم مـی  ها آغاز میدلهره

آنکه سوزاند، بیآورد؛ اشک چشمم را میهیجانم می
»...خــواهم فریــاد بــزنم و فــرار کــنمفروریــزد؛ مــی

)36:همان(
شـود،  حتی آن زمـان کـه یکبـاره دگرگـون مـی     

آورد تـا خواننـده را در   درنـگ آن را بـه قلـم مـی    بی
چـه  « :جریـان پویـایی شخصـیت خـود قـرار دهـد      

هـاي سـیاهم را بـه    اي دارد که بنشینم و گذشتهفایده
ــی  ــت ب ــن حال ــاورم؟ ای حوصــلگی و روي کاغــذ بی

سـت و تعجـب   تفاوتی ناگهان به من دسـت داده ا بی
اي بـه دل  کنم که دیگر از دکتـر حـاتم هـم کینـه    می

خـورم و  حتی به حالش افسوس و دریـغ مـی  . ندارم
ام را به مسافرت و جراحی نیـز  عالقه. برایش متأسفم
خواهـد از ایـن   ام و بـرعکس دلـم مـی   از دست داده

دخمۀ کثیف آزاد شوم و بیرون بروم و با مردم حرف 
آسوده و راحت زندگی کنم بزنم و بگویم و بخندم و

)39: همان(» ... 

بـه  » حـاتم «نیز از زبان دیگـران از جملـه   » ل.م«
دیوانه نیست یا الاقل حـاال  « :شودتصویر کشیده می

او مــرد بــاذوقی اســت؛ ســواد دارد؛ . دیوانــه نیســت
خواند و گاهی هم مـرا  نویسد؛ کتاب میخاطرات می

)14: همان(» .کندمجاب می
هـا در  شـود شخصـیت  ونه که مشاهده میگهمان

.     کننـد افـراد مقابـل خـود را توصـیف مـی     » ملکوت«
هاي اصلی و ل به عنوان شخصیت.توصیف حاتم و م

تـر بـدین گونـه یعنـی توصـیف      مرموز داستان، بیش
.مستقیم است

گفتگو
گفتگو عنصـر مهمـی از داسـتان کوتـاه یـا رمـان را       

. زنـدگی اسـت  دهد، زیرا جـزء مهمـی از  تشکیل می
کار عمدة نویسنده چنانکه گفتیم، این است که پندار «

واقعیت را در خواننده ایجـاد کنـد؛ یعنـی موجبـاتی     
بیانگیزد که داستان چنان بنماید که بـا دورة کوتـاهی   
از زندگی مردم واقعی سـروکار دارد و اگـر بخواهـد    

کـه ایجـاد کـرد    این پندار را ایجاد کند و پس از ایـن 
ناگزیر، بایـد بـه اشـخاص داسـتان خـود      حفظ کند،

» .گفتگو نیـز جزئـی از زنـدگی اسـت    . زندگی بدهد
به طور کلی شیوة گفتگو بین ). 313: 1365یونسی، (

ــه   ــر مســتقیم اســت ک ــانی غی اشــخاص داســتان زم
آنکه نظر بـه معرفـی خـود بـه مخاطـب      اشخاص بی

داشته باشند، تیپ شخصـیتی و خصوصـیات فـردي    
.آشکار کنندخود را در کالمشان 

تـر از  شیوة گفتگو اگرچه به طور کلی بسیار کـم 
مـورد  » مسـخ «پـردازي در  دو شیوة دیگر شخصـیت 

استفاده قرار گرفته، در معرفـی بعـد انسـانی قهرمـان     
داستان، نسبت بـه توصـیف مسـتقیم بسـامد بـاالیی      

این شیوه به شکل تک گویی درونی یـا  . داشته است
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را در پـیش روي  منولوگ افکار و عواطـف گرگـور   
:کندخواننده باز می

فرسـایی  فکر کرد کـه خـدایا چـه شـغل طاقـت     «
دردسرهاي . هر روز باید در سفر بود! امانتخاب کرده

این کـار خیلـی بیشـتر از کـار در وزارتخانـه آدم را      
دهــد و تــازه ســختی ســفرهاي مــداوم، عــذاب مــی

دلواپسی عوض کردن قطار، آن غذاهاي بد و نامنظم، 
شـوند و هرگـز   انی اتفاقی که هر بار عوض میآشنای
» !مـرده شـویش ببرنـد   . شود با آنان صمیمی شدنمی

)8: 1368کافکا، (
حتی زمانی که از زبان قهرمان داستان، اشـخاص  
فرعـی مثــل رئـیس، سرپرســت و دیگـران توصــیف    

هاي ذهنـی گوینـده بـه    اي از دغدغهشوند، گوشهمی
ن شـیوة ذهنـی در   غیر از ایـ .شودنمایش گذاشته می

مورد شخصیت اصلی، گفتگو و مکالمات بینابینی در 
هـاي  هاي دیگر داستان یکی از شـیوه مورد شخصیت

باور کنیـد  : مادر ادامه داد« : رودتوصیف به شمار می
وگرنه چطـور  . جناب سرپرست حالش خوب نیست

پسـر  ! ممکن است گرگور خود را بـه قطـار نرسـاند   
ها بس که شب. ست و کاربیچاره فکر و ذکرش کار ا

رود، اوقـاتم را تلـخ   جا نمینشیند و هیچدر خانه می
مثالً دو سه شب تمام نشسـت و یـک قـاب    ...کندمی

دانید چقـدر قشـنگ   عکس کوچک درست کرد؛ نمی
توي اتاقش آویزان کرده؛ اآلن که گرگـور  ! شده است

: همـان (» ...کند، خودتـان خواهیـد دیـد   در را باز می
15(

شخصـیتی خـواهر گرگـور در نقطـۀ اوج     تحول 
پـدر و  « : شـود داستان به وسیلۀ گفتگو نشان داده می

شاید شما . توان ادامه دادمادر عزیز، این وضع را نمی
اصالً حاضر نیستم اسـم  . متوجه نباشید، اما من هستم

برادرم را در حضور این جانور به زبان بیـاورم، پـس   
شر ایـن خـالص   گویم که باید سعی کنیم ازفقط می

ایـم از او  ما در حد توان انسـانی سـعی کـرده   . شویم
ایـم و گمـان   مراقبت کنیم و تا به حال تحملش کرده

نکنم کـه از ایـن بابـت مسـتحق کمتـرین سرزنشـی       
آخر چطور ممکن این گرگور باشد؟ اگر این ... باشیم

ها فهمید که آدمها میتر از اینگرگور بود خیلی پیش
یـک چنـین جـانوري زنـدگی کننـد و      توانند بـا نمی

آن وقـت دیگـر   . رفـت خودش به پاي خـودش مـی  
توانستیم زنـدگیمان  برادري نداشتیم؛ اما دست کم می

معلـوم  ... اش را عزیز بداریم را ادامه بدهیم و خاطره
خواهد تمام این خانه را غصب کند و ما است که می

)56-57: همان(» .را بفرستد گوشۀ خیابان بخوابیم
گفتگـو بـین اشـخاص داسـتان در     » ملکوت«در 

.  مرتبۀ دوم اهمیت پس از توصیف مستقیم قـرار دارد 
آینـد، امـا   اگرچه افراد بیش از نویسنده به سخن مـی 

اغلب مستقیماً به توصیف شخصیت خود یا دیگـران  
پردازند و بدین جهت، توصیف مسـتقیم بـیش از   می

.آیدابزار گفتگو به کار می
هـاي فرعـی   تر براي شخصـیت و بیششیوة گفتگ

داستان از قبیل منشی، مرد چاق و مـودت بـه چشـم    
خورد و دو شخصیت اصلی یعنـی دکتـر حـاتم و    می

ل تنها در چند مورد بـه شـیوة غیـر مسـتقیم و در     .م
مرد چاق خـودش را  « :شوندخالل سخن عرضه می

ام کـه  مگـر مـن بـه تـو چـه کـرده      ...: جلوتر کشـاند 
زنـی؟ از مـال تـو    زخم زبان مـی کنی وحسادت می

ام؟ آقاي مـودت  ام یا گوشت بدنت را دزدیدهخورده
کـاش مـالم را خـورده    : با لحنـی جـدي جـواب داد   

تو شاید هم بدون آنکه خودت بخواهی، خواه . بودي
گیـري،  و ناخواه با دشمنان ما در یک طبقـه جـا مـی   

هـاي دیگـري کـه الغـر و     دشمنان ما سه نفـر و آدم 
این یک نظریۀ علمی جدید اسـت کـه   . انداستخوانی

گویـد  مـی . همین چند روز یـپش ثابـت شـده اسـت    
مجموع وزن بدن مردم دنیا همیشه عدد ثابتی اسـت،  
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. کنـد منتهی نسبتش بین چـاق و الغرهـا نوسـان مـی    
به این حسـاب مقـداري از عضـالت و    ... فهمی؟ می

اکنـون در بـدن   پیه و گوشت و دنبۀ من بیچـاره هـم  
مرد ... اتطبقهوزن و همیا در بدن افراد همتوست و 

گویند خودشان می! نگاه کن: چاق زیر لب غرغر کرد
وقت سر بـه  دانند ناقص است و آننظریه است و می
هـم بـراي چیـزي کـه     گذارنـد، آن سر من بیچاره می

ها بنویسند باطـل  همین فردا ممکن است در روزنامه
: تأیید کـرد منشی جوان حرف او را. و رد شده است

صـادقی،  (» !آیـد آخر از این علمـا همـه چیـز برمـی    
1353 :78(
شوید؟ چطـور ممکـن   خسته نمی: ساقی گفت« 

هم بدون وقفـه؟  قدر حرف بزند و آناست کسی این
هـیچ احساسـی   . اما من نزدیک اسـت اسـتفراغ کـنم   

هـا خیلـی   مادر و پـدرم؟ آن . ايندارم و هیچ خاطره
انـد و مـن فقـط    از من دور شـده اند، خیلی دور شده

راستی این خستگی چیست؟ خالصه همـان  . امخسته
مـن هـم ایـن تجربـه را دارم،     ... است و دیگر هـیچ  

)54: همان(»   .اماي به قیمت جوانیتجربه
همچون » ملکوت«دگرگونی شخصیت منشی در 

در شـکل گفتگـو نشـان    » مسخ«شخصیت خواهر در 
نون نفهمیده بـودم کـه مـرگ    چرا تا ک«:شودداده می

خواهد آمد؟ سالها به خوبی کار کردم و حـرف زدم،  
راه رفتم ، زندگی معتدل و پاکی داشتم، مال کسی را 

: امـا احمـق بـودم    . نخوردم و به همه کمک رساندم 
ها که من مثل معصـومان و مقدسـان   در تمام آن سال

کردم و به خیال خود نمونه ي کامل یـک  زندگی می
دادم نسانی بودم در حقیقت خودم را فریب مـی فرد ا

زدم  و احمق بیچاره اي بیش نبودم ،زیـرا  و گول می
درانـدم  کشیدم و یخه میبراي هیچ وپوچ زحمت می

بایست به ایـن سرنوشـت   اگر جز این بود، چرا می. 
بایست محکوم به مرگـی  کثیف دچار شوم ؟ چرا می

مثـل  باشم که مایۀ خنده و شـوخی اسـت ؟ درسـت    
)89: همان. (زبان و ابلهمرگ حیوانی بی

کنش
زنند ها در طول داستان دست به اعمالی میشخصیت

اعمـال هـر   « . شـود که بـه آن کـنش نیـز گفتـه مـی     
کننـدة  تواند غیـر مسـتقیم بیـان   شخصیت داستانی می

کـنش داسـتانی بـه دو دسـته     . هـاي او باشـد  ویژگی
کـنش  .کـنش عـادتی و غیـر عـادتی    : شودتقسیم می

شـود، در  عادتی عملی اسـت کـه مرتـب تکـرار مـی     
که کنش غیر عادتی آن است که فقط یک بار صورتی

تـوان بـه   افتد و از همین تکرار و اتفاق مـی اتفاق می
). 143: 1371اخـوت،  (» .روحیۀ شخصیت پـی بـرد  

باید توجه داشت که کنش غالباً با گفتگو همراه است 
.یابدمصداق میو در آثار مورد بحث نیز این امر

تـر،  ها از راه کنش اگر نه بـیش معرفی شخصیت
کـاربرد داشـته   » مسـخ «به اندازة توصیف مستقیم در 

ــتقیم از خصوصــیات  . اســت ــار توصــیف مس در کن
ظـاهري سوسـک،کنش ایـن موجـود خواننـده را بـا       

تــر کنــد، حــال آنکــه کــمترکیــب بــدنش آشــنا مــی
فق به ترسـیم  اي در این شیوه از توصیف مونویسنده

هرچـه  «:شودشکل ظاهري شخصیت داستان خود می
کرد تا به زور هم شده به دنـدة راسـت   هم سعی می

دست کم صد بـار سـعی   . افتادبغلتد، باز به پشت می
بست تا پاهاي در پیچ و تـابش  کرد؛ چشمانش را می

داشت کـه در  را نبیند و هر بار تنها وقتی دست برمی
کـرد  فیف را احساس مـی پهلویش آن درد گنگ و خ

)8: 1368کافکا، (» .که تا کنون هرگز نچشیده بود
وار و منظم تمام شروع کرد به تکان دادن گهواره«
طوري خودش را از تخت اش و فکر کرد که اینجثه

اگر بـه ایـن شـکل خـودش را پـرت      . بیرون بیندازد
توانست وقت افتادن سرش را بـه شـکلی   کرد، میمی
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پشتش ظاهراً سـخت بـود و   .سیب نبیندنگه دارد که آ
تر بیش. اي ببیندبعید بود از سقوط روي فرش صدمه

توانست جلـو صـداي بلنـد    از این نگران بود که نمی
وقتی گرگور تقریباً تا ... برخوردش را با زمین بگیرد 

ایـن روش تـازه   –نیمه از تخـت بیـرون آمـده بـود     
ط کافی تر شبیه بازي بود تا زحمت و تالش؛ فقبیش

بود با لنگر برداشتن به جلو و عقب خود را بـه ایـن   
ناگهان به فکر افتـاد کـه اگـر کسـی     –طرف بجهاند 

شد همۀ این کارهـا را  کرد چه راحت میکمکش می
بایست دستشان را زیر پشت محدبش فقط می... کرد 

بکنند؛ از روي تخت بلندش کننـد؛ بـا بارشـان خـم     
ـ   ا خـودش وارونـه   شوند و بعد کمی حوصله کننـد ت

) 12-13:همان(» .روي زمین بپرد
خود را بـه طـرف در انـداخت و بـه کمـک آن      «

بعد با دهان شروع کرد به چرخانـدن  ... صاف ایستاد 
گرچه در کامالً باز شده بود، اما خود ... کلید در قفل 

شد دید، چون مجبور بود آن را بـه نحـوي   او را نمی
. ر قــرار داشــتبــاز کنــد کــه خــود هنــوز پشــت د 

بایست آهسته و بـا تکیـه بـر لنگـۀ در آن را دور     می
کرد مبادا درسـت قبـل از   زد و حسابی احتیاط میمی

)19:همان(» .ورود به اتاق طاقباز پهن زمین شود
شود، نویسنده با ابـزار  گونه که مالحظه میهمان

کنش، ترکیب بدن سوسک را به شکل محدب، بلنـد  
ــیم ــه ترو عظ ــت  الجث ــرده اس ــیم ک ــین .س همچن

خصوصیات رفتاري این موجود را عالوه بر توصیف 
وقتـی چشـمش   «:دهدمستقیم، به این شیوه نشان می

» .اراده چند بار هوا را گـاز زد به شرشر قهوه افتاد، بی
)23: همان(

با ولع تمام به مکیدن پنیر پرداخت که زودتر از «
جلـب  ها و با شدت تمـام بـه طـرفش    باقی خوراکی

بـا سـرعت و در حـالی کـه چشـمانش از      . شده بود
اشک رضایت نمناك بود، اول پنیر و  بعد سبزیجات 

و سس را بلعید؛ در عوض غذاهاي تازه بـه مـذاقش   
توانست بویشـان را هـم   آمدند؛ حتی نمیخوش نمی

خواسـت بخـورد   تحمل کند و چیزهـایی را کـه مـی   
)28: همان(».تر کشاندکمی آن طرف
هاي پررنـگ داسـتان، کـنش    شخصیتدر تجسم

به عنوان نمونه، در عکـس  . کندنقش فراوانی ایفا می
هاي پدر، مـادر و خـواهر نسـبت بـه موجـود      العمل

ــرو هســتند، مــی  ــا آن روب ــه ب ــدي ک ــه جدی ــوان ب ت
از وراي کـنش،  . ها پی بـرد هاي شخصیتی آنویژگی

احسـاس، مـادر ناشـکیبا و    چهرة پـدر خشـن و بـی   
:شـود واهـان توجـه نمایـان مـی    خواهر جسور و خ

. مادرش دست به دست مالید و به پدرش نگاه کـرد «
هـاي پـر و پخـش    بعد دو قدم رفت و در میان دامن

اش نقش زمین شد و سرش کامالً در سینه فـرو  شده
اي خشمگین مشتش را گره کـرد،  پدر با چهره. رفت

خواست با یک ضربه گرگـور را بـه اتـاقش    انگار می
عد با دودلی دور و برش را نگاه کـرد؛ بـا   برگرداند؛ ب

دو دست چشمهایش را گرفت و آن قدر گریـه کـرد   
)20:همان(».که سینۀ ستبرش تکان تکان خورد

از ظرف . پدرش قصد بمباران کردنش را داشت«
میوة روي گنجۀ ظروف جیبهایش را پر کـرده بـود و   

گیـري کنـد، سـیب پشـت     آنکه فعالً درست نشانهبی
هـا کـه آهسـته    یکی از سـیب ... کردرتاب میسیب پ

پرتاب شده بود بـه پشـت گرگـور گرفـت و بـدون      
آسیب زدن پایین سرید؛ امـا بالفاصـله سـیب بعـدي     

خواسـت  گرگـور مـی  . درست در پشـتش فرورفـت  
توانسـت ایـن درد   خودش را جلو بکشد، گویی مـی 

نامنتظر و تحمل ناپذیر را با تغییر جا از بین ببرد؛ امـا  
میخکوب شده بود و با حواسی کامالً مغشوش انگار

) 43-44: همان(» .بر زمین پهن شد
هاي فرعی دیگر نیز کـنش در  در مورد شخصیت

یــک بــار صــبح « : کنــار گفتگــو بســیار کــاربرد دارد
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ها را شروع وقتی که خدمتکار دوباره آن حرف...زود
کرد، گرگور چنان خشمگین شد که به ظاهر به قصد 

هســته و بــا ضــعف تمــام بــه طــرفش حملــه ولــی آ
که بترسد، فقط چرخید؛ اما زن مستخدم به عوض آن

صندلی را که نزدیک در بـود  بـه هـوا بلنـد کـرد و      
طوري با دهان باز آنجا ایستاده بـود کـه معلـوم بـود     

که صندلی را که در دسـتش  خواهد تنها پس از آنمی
وقتـی  . بود بر پشت گرگور کوبید، دهـانش را ببنـدد  

تـر  خوب، پس نزدیک: گور دوباره برگشت، گفتگر
آیی؟ و آرام صـندلی را دوبـاره در گوشـۀ اتـاق     نمی

)50: همان(» .گذاشت
کنـان  دم در اتاق خواب مستأجر وسـطی غـرش  «

محکم پایش را به زمین کوبید و به این وسیله پدر را 
کنم به این ترتیب اعالم می«: گفت. وادار کرد بایستد

تش را بلند کرده بود و به مادر و خواهر یک دس» که،
با توجه بـه شـرایط نفـرت    «کرد، گرگور هم نگاه می

بـه اینجـا کـه    -» انگیز حاکم بر این خانه و خـانواده 
رسید با تصمیم فوري و قاطع بر زمین تف انـداخت  

)55: همان(» ...کنماتاقم را تخلیه می«-
است اي که الزم است به آن توجه نمود این نکته

توان به اعمال فیزیکی ها را نمیکه آکسیون شخصیت
آنها که در مواجهه بـا صـحنه یـا رویـدادي از خـود      

دهند، محـدود کـرد، از آن جهـت کـه گـاه      نشان می
عکس العمل شخص در برابر رویـدادي در ذهـن او   

» مسـخ «تـوان در  نمونۀ بـارز آن را مـی  . آیدپدید می
حساس هیجـان  مشاهده نمود؛ حشره در درون خود ا

العمـل نشـان   کند و به موسیقی خواهرش عکـس می
دهد؛ اما به دلیل موقعیت خاص خود این واکنش می

خواسـت همزمـان   مـی « : دهـد را به درون ارجاع می
پشت تمام درهاي اتاقش نگهبانی دهد و بـا خـرنش   

بایسـت خـواهرش را   هر مهاجمی را بتاراند؛ اما نمی
خـود پـیش او بمانـد،    بایست به میل مجبور کند؛ می

تخت بنشیند، سـرش را بـه طـرفش    کنارش روي نیم
خم کند و گرگور درگوشی بـا او  بگویـد کـه واقعـاً     
قصد داشته او را به هنرستان عالی بفرستد و اگر این 

خواسته کریسمس قبل کـه  افتاد، میاتفاق ناگوار نمی
حتماً دیگر گذشـته اسـت، ایـن خبـر را اعـالم دارد      

خواهرش پـس از  . هیچ اعتراضی اعتنا کندآنکه به بی
افتـد و  این اعتراف او از فرط رقت قلب به گریه مـی 

کند تا به شـانۀ او  آن وقت گرگور خودش را بلند می
برسد و گردنش را که از وقتی کـار پیـدا کـرده بـود     

» .بوسـد بسـت، مـی  دیگر روبان با یخـۀ دورش نمـی  
)54: همان(

و همچنـین  » خمسـ «در مقابل » ملکوت«کنش در 
پـردازي در اثـر   هـاي دیگـر شخصـیت   در برابر شیوه
از سـویی  . بسیار انـدك اسـت  ) ملکوت(مورد بحث 

این نکته قابل توجه است که با وجـود میـزان انـدك    
هــاي مطــرح آن، در اوج داســتان، کــنش شخصــیت

. کننـده دارد ل و حاتم، نقشـی تعیـین  .داستان یعنی م
دسـت خـویش   ل از کشتن فرزندش بـه .زمانی که م

هـا بـراي   گوید و یا حاتم از کشـتار انبـوه انسـان   می
زند، و یا هنگامی که گلوي سـاقی  ناشناس حرف می

دهد، خواننـده، بـیش   را در زیر دستان خود فشار می
هـاي اصـلی نزدیـک    از هر زمان دیگر به شخصـیت 

اگرچه از » ملکوت«بنابراین کنش در داستان . شودمی
نیسـت، از جنبـۀ کیفـی    لحاظ کمـی قابـل مالحظـه    

هـاي دیگـر،   در مـورد شخصـیت  . کارایی باالیی دارد
مرد چاق برخاسـت  « :کنش بسامد بسیار پایینی دارد

تــوز و خشــمناك، در میــان گریــه و فریــاد و و کینــه
ناسزاهاي درشت، به سـوي دکتـر حـاتم دویـد؛ امـا      

)86: 1353صادقی، (» .ناگهان بر زمین افتاد
، کنش اغلب به همراه گفتگو البته با وجود اندکی

مورد استفاده قرار گرفته اسـت؛ بـه عنـوان نمونـه از     
همین راه شخصیت منشـی جـوان بـه عنـوان فـردي      
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اي شود که حتـی در لحظـه  دوست نشان داده مینوع
منشی « :داند خواهد مرد، به فکر دیگران استکه می

جوان نشست و بار دیگر نبض مرد چاق را در دست 
باید برسانیمش به دکتـر، امـا نـه بـه     : تگرفت و گف
ایـن  . ممکن است هنوز دیر نشـده باشـد  . دکتر حاتم

» .شاید هـم نجـاتش دادیـم   . حالت در او سابقه دارد
)88: همان(

تحلیل و بررسی
بـا نگـاهی بـه دورنمـاي دو اثـر در هـر دو ســاحت       
مضمون و ساختار، ردپاي ذهنیتی کافکـایی بـر قلـم    

هر دو اثر با . گرددنمایان میبهرام صادقی به وضوح
شـوند؛ امـا چنـان بـا آن     اي هولنـاك آغـاز مـی   واقعه

اي اسـت  کنند کـه گـویی آن نیـز حادثـه    برخورد می
هـاي روزمـره و پـس از بیـان آن بـه      همچون حادثـه 

:پردازنـد توصیف مستقیم شخصیت حادثه دیده مـی 
یک روز صبح گرگور زامزا از خوابی آشـفته بیـدار   «

اي عظـیم  خوابش به حشرهد که در تختشد و فهمی
ماننـدش  بـر پشـت سـخت و زره   . بـدل شـده اسـت   

خوابیده بود و سرش را که کمـی بلنـد کـرد، شـکم     
هـاي  اي گنبدي شکل خود را دید که به قسمتقهوه

شد و چیـزي نمانـده بـود    محدب و سفتی تقسیم می
. که تمام روانـدازش بلغـزد و از رویـش پـس بـرود     

ه در قیاس با ضخامت باقی بـدنش  پاهاي متعددش ک
انگیـز بودنـد، بـی اختیـار جلـو      از فرط الغري رقت

: 1368کافکـا،  (» .خوردنـد چشمانش پیچ و تاب مـی 
7 (

در ساعت یازده شب چهارشنبۀ آن هفته جن در «
میزان تعجب آقاي مودت را . آقاي مودت حلول کرد

بـه  که چهـرة او  پس از بروز این سانحه با علم به این
طــور طبیعــی همیشــه متعجــب و خوشــحال اســت، 

)5: 1353صادقی، (» .تواند تخمین بزندهرکس می

یابد و گریـز بـه   هر دو در نهایت به مرگ راه می
گرگـور زامـزا و   . آن پایان دغدغۀ دو نویسنده اسـت 

هاي اصـلی دو داسـتان از بعـد    دکتر حاتم، شخصیت
دکتر حاتم . دانسانی و غیر انسانی همزمان برخوردارن

شیطانی است در قالب انسان که نیمی از بدنش او را 
خوانـد و نیمـی از آن او را بـه مـرگ     به زندگی مـی 

ها و پاهـاي مـن چاالکنـد، قـوي و     دست«:کشاندمی
مـن  . هاي عمرمتازه؛ اما سرم پیر است به اندازة سال

ام کـه آن دوگـانگی کـه همیشـه در     اغلب اندیشـیده 
یـک  .اسـت ، نتیجۀ این وضع بودهامحیاتم حس کرده

خواند و گوشۀ دیگـري  گوشۀ بدنم مرا به زندگی می
تـر و  ایـن دوگـانگی را در روحـم کشـنده    . به مـرگ 

و گرگور انسانی )  18: همان(» .کنمشدیدتر حس می
است در قالـب حشـره ؛ امـا بـر خـالف شخصـیت       

رسـد،  ملکوت، جنبۀ انسانی زمانی که به ناامیدي مـی 
انی سلطه یافته آن را با خـود بـه سـمت    بر جنبۀ حیو

با این تفاوت کـه مسـخ گرگـور کـامالً     .بردمرگ می
جنبۀ سوررئالیستی دارد، بر خـالف حلـول جـن در    
آقاي مودت کـه برگرفتـه از باورهـاي مردمـی و در     

. نتیجه بر رئالیسم جادویی استوار است
اي در کننـده هاي تعیینعالوه بر آن، قطعاً تفاوت

ذهن دو نویسنده پدیدار است که هر یک را به قلم و
اي پیشرو و مطرح در بـین همنوعـان   عنوان نویسنده

شخصـیت پـردازي از جملـۀ    . کنـد خود معرفی مـی 
هاي ساختاري متفاوت در دو داستان اسـت مشخصه

بنا بر آنچـه پـیش از ایـن مشـاهده شـد، کـنش در       .
ترین میـزان اهمیـت را داراسـت، در    پایین» ملکوت«
قابل، توصـیف مسـتقیم بیشـترین کـاربرد را یافتـه      م

کنش و توصـیف مسـتقیم در یـک    » مسخ«در . است
کفۀ ترازو قرار دارد و گفتگو از اهمیت بسیار پـایینی  

.برخوردار است
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در جریـان توصـیف   » ملکـوت «اشخاص داستان 
. انــدهــا ارائــه شــدهمســتقیم نویســنده یــا شخصــیت

دیگـران را  آینـد، خـود یـا   ها به سخن مـی شخصیت
کننـد و غالبـاً در مقـام مقایسـۀ خـود بـا       معرفی مـی 

آینـد تـا   هاي مقابل خود برمیشخصیت یا شخصیت
هاي فردي خود را آشکار نمایند؛ اما اشخاص تفاوت

ــخ« ــنده و   » مس ــتقیم نویس ــیف مس ــراه توص ــه هم ب
هاي خـود  العملشخصیت اصلی، با رفتارها و عکس

.دشوندر داستان به تصویر کشیده می
هـاي اصـلی مصـداق    این امر در مورد شخصیت

اگرچه هر دو به یکسـان از دو جنبـۀ   . یابدبارزي می
انسانی و غیر انسانی برخوردارند، اما هریـک از ایـن   

اي متفاوت از هـم  دو بعد توسط نویسندگان به شیوه
گونه کـه  همان. استعرضه و با بعد دیگر تلفیق شده

مسخ شـده عـالوه بـر    پیش از این گفته شد، گرگور 
توصیف نویسنده، شکل کنونی خود را به عنوان یک 

دهـد؛ امـا   حشره به وسیلۀ کنش به خواننده نشان می
دکتر حاتم به وسیلۀ نویسنده و نیـز از زبـان خـود و    

ایـن تفـاوت را شـاید    . شودل مستقیماً توصیف می.م
:بتوان مربوط به طرح و تم داستان دانست

ایی که با حـوادث زنـده سـروکار    هدر داستان«
ــت،     ــریع اس ــوي و س ــتان ق ــیون داس ــد و آکس دارن

این امـري  . شونداشخاص از ناحیۀ داستان کنترل می
هایی نیز که طرح قوي در داستان. ناپذیراست اجتناب

از سـوي  . دارند، باز وضعیت به همین منـوال اسـت  
هــایی کــه نمــودن صــفات و    دیگــر در داســتان 

شخاص مـورد نظـر اسـت، از    خصوصیات برجستۀ ا
که طرح داستان لزوماً ضعیف است و اساس جاییآن

هاي اشخاص اسـتوار  کار بر نشان دادن نحوة واکنش
است، سلطۀ اشخاص داستان کامل است و داستان را 

)265: 1365یونسی، (» .در اختیار دارند

ــخ«در  ــژه   » مس ــه وی ــخاص ب ــه اش از آن رو ک
انـد  و در آن حـل   شخصیت اصـلی مغلـوب حادثـه   

» ملکـوت «در . شـوند، کـنش نقـش اساسـی دارد    می
اشخاص داستان را به دست دارنـد، نـه از آن رو کـه    

کـه  طرح داستان ضعیف اسـت، بلکـه بـه جهـت آن    
اساس داستان بر نحوة برخـورد اشـخاص بـا مسـألۀ     

بنابراین شخصیت عنصر اصلی . مرگ و زندگی است
ل و منشـی  .محـاتم، . است و بر داستان سـلطه دارد 

جوان هر یـک خـود بـا اسـتقالل در داسـتان عمـل       
.یابندکنند و تحول میمی

پردازي داراي اهمیـت اسـت،   آنچه در شخصیت
انتخاب زاویۀ دید بیرونی و درونـی  . زاویۀ دید است

ــه      ــبت ب ــنده نس ــه نویس ــی دارد ک ــه ذهنیت ــته ب بس
« . کنـد هاي داستانش در خواننده ایجاد مـی شخصیت

تـر بـه   ستان روانشناختی معمـوالً نویسـنده کـم   در دا
ــار  چشــم مــی ــده ناگــاه خــود را کن خــورد و خوانن

توانــد درون بینــد کــه از وراي آن مــیاي مــیپنجــره
صـادقی  «). 94: 1371اخـوت،  (» ها را ببیندشخصیت

کند؛ در داستانهایش کمتر جهان بیرون را توصیف می
نی و هاي دروبلکه در وهلۀ نخست به بیان کشمکش

: 1372رهنمـا،  (» پردازدهاي روانی آدمیان میتناقض
» ملکــوت«و ایــن همــان چیــزي اســت کــه در )374

اشـخاص ملکـوت از درون خـود    . شـود مشاهده می
گویند و به این ترتیب خواننده را بـا خـود   سخن می
ل بـه  .نمونۀ بارز آن در خـاطرات م . سازندهمدل می
ش را به قلم اخورد، چه آن زمان که گذشتهچشم می

هـاي ناامیـدي   که آخرین قطرهآورد و چه هنگامیمی
اي کـه بـه   کند و یـا لحظـه  را به روح خود تزریق می

در . شودرسد و یکباره دگرگون میرستاخیز روح می
جز در مورد گرگور که دیگر » مسخ«مقابل، نویسندة 

قادر به سخن گفتن نیست و نویسنده ناگزیر به نشان 
. رودتر به درون افراد میانی اوست،کمدادن جنبۀ انس
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بـرد کـه   حتی در نقطۀ اوج داستان که گرگور پی می
اسـت،  به طـور کامـل از طـرف خـانواده طـرد شـده      

شود و هر گونه ترین گریزي به درون او نمیکوچک
انتخـاب  . شـود ادراك به عهدة خواننده گذاشـته مـی  

« : دیدگاه بیرونی دالیل مختلف دارد، از جمله اینکـه 
شخصیت یا فضاي داستان واقعاً معمایی اسـت و یـا   

) 95: همـان (» کندطور وانمود میدست کم راوي این
هـاي روانـی   پس به جاي توجه بـه درون و واکـنش  

بـرد،  اي از ابهام فرومـی ها را در هالهها، آنشخصیت
ها با خود نیـز  شود شخصیتتا جایی که احساس می

.اندبیگانه

رينتیجه گیبحث و 
پردازي متفاوت دو نویسنده در دو اثري که شخصیت

کم و بیش با یکـدیگر در پیوندنـد، نشـان از دنیـاي     
متفاوت هریک و فضاي داستانی متمایزي اسـت کـه   

اثر سورئالیستی کافکا پـس از  . در پی خلق آن هستند
هاي مختلف به همـراه  خود سیل تأویالت و برداشت

معماگونـــه و آورد و علـــت آن را بایـــد در جنبـــۀ 
کـه  نویسـنده بـیش از آن  . رمزگراي آن جستجو کـرد 

کنـد تـا   خود بگوید، خواننده را بـه تکـاپو وادار مـی   
بنـابراین  . ها را کنار زند، شاید ردپایی از او بیابدپرده

شود و نیز شخصیت داستان از دیدگاه بیرونی نقل می
قسمت اعظم آنچـه را  » ملکوت«. گرددوارد عمل می

تر جـاي  آورد و کمخود دارد، به سطح میدر ژرفاي 
. گـذارد تالش براي یافتن مفهوم پنهانی خود باقی می

نویسنده در صدد است درونیات افـراد را بـه عنـوان    
انسان در برابر یک مسألۀ هستی نشان دهد و نـاگزیر  

پرده در پـیش  زند و آنان را بیبه درون آنان گریز می
. گذاردچشم خواننده به نمایش می
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