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 مقدمه
ه همـواره در  کـ  اسـت   ییها  ارزش  ضد از جمله    ی انسان يها ر پا گذاشتن اصول و ارزش     یز

بـدان   اخالق ۀ فالسف ويرکران، نخبگان فکروشنفز یوسته نیپ وجود داشته و     يخ بشر یطول تار 
 اعصـار، بـا   یشـه در تمـام  یر و اندکـ  فیش اهـال یم و ب کم  ینیب  یه م کن روست   یاز ا . اند  پرداخته
اند، هر چنـد بـدان    م بر جوامع عصر خود پرداختهک مختلف به مقابله با ظلم و ستم حا   يابزارها
 .اند افتهی نیقیتوف

 گذشته، رشد آن در     ةگرفتن صنعت در چند صد      ه پا کد  یگنج  یس نم ک چید در تصور ه   یشا
شـتار  ک يم منجر به بـاال رفـتن تصـاعد   یکست و  ی ب ةزون آن در صد   ستم و شتاب روز اف    یقرن ب 
 .انجامدی جهان اول، دوم و سوم بيشورهاکها به   ملتيبند دفاع و رتبه یمردم ب

شـتار  ک.  رقـم زده اسـت     کی خا ةرک خروج او را از      ی بشر، به نوع   یورود صنعت در زندگ   
رات یید، تغ ی جد ی و جسم  ی روح يها  يماری، ب یطیست مح ی ز يها  یها، آلودگ   ها در جنگ    انسان

د مطالـب  یم بر آن مؤکط حاین از شرای زمةرک در ی اعتراض و نافرمان   یلک و بطور    ییآب و هوا  
 . صنعت نوشتي به پایتوان همه را به نوع یه مکفوق است 

ط ی به نام گرگور زامزا، شـرا      يا  ل مسخ در قالب حشره    یا در تمث  کافکش  ی قرن پ  یکحدود  
شاند کنقد     را به  یرشد صنعت    رو به  ۀاو با قلم خود جامع    . دیشک ر  یا به تصو   عصر خود ر   یاجتماع
 را هشـدار    تـر   عییـ  فج یامـد آن، وقـوع حـوادث      ی و پ  ی انسـان  يها  ر پا گذاشتن ارزش   ی ز ةو دربار 

 خـورد شـده و توسـط خـود       ینی ماشـ  يهـا    در دستگاه  ی انسان يها  او معتقد بود ارزش   . دهد  یم
دانست؛ چند سال بعد  ی مکی خا ةرکت و   ی بشر ير را نابود  ین مس یا او   ؛شوند  یها خورده م    انسان

ع و  یتا فجـا  ... ،ی اتم يها   انفجار بمب  ۀ دوم و فاجع   ی آن جنگ جهان   ی اول و در پ    یجنگ جهان 
تـر   میع عظـ یق همچنان با شتاب در خلـق فجـا  ین طریدهد و ا ی امروز رخ مةدیچی پ يها  تیجنا
 .رود یش میپ

ن ی و در عـ ك ترسـنا يا  گرگور زامـزا را در قالـب حشـره    داستانشیت اصلیا شخص کافک
ن عمل بر آن است تا در نقاب حشره، انسان          ی با ا  يو. ندک ی م یآور معرف   ف و چندش  یحال ضع 
ه انسان امروز در  کاو باور داشت    . گانه شده است  یز ب یه با خود ن   کشد  کر ب یتصو  د را به  یقرن جد 
زنـد،   یش خنجـر مـ  یبـرادر خـو   ند، به ک ی م ییوش  د، اختالس و پول   یگو  ی دروغ م  ی صنعت ۀجامع
ا معتقد کافک سنده،یاز نگاه نو. شدیاند یخود م ند و فقط به ک یند، زناء م  ک  یفرزند خود تجاوز م     به

ن یر از بیشناسد و در مس ی خدا را نمهکشده، بله انسان عصر حاضر، نه تنها از خدا دور         کاست  
ه کـ  کینـد، خـا  ک ی سجده مك خاي بر رويان امروزانس. ندک یر میارات سین و س  ی زم ةرکبردن  
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ـ ی از وجود خداوند است، ول    یعت بخش یعت، و طب  ی از طب  یبخش ن ی آگاه و ناخودآگاه آن را از ب
  ست؟ی چيامروزت در نگاه بشر سوداگر ی انسان و انسانیراست برد؛ به یم

، در واقـع   زامـزا در مسـخ   گرگـور  تیه شخصـ  کا باور دارند    کافک از محققان آثار     ياریبس
 يمهـر   یز مورد ب  یه در خانواده ن   کرون، بل یه او نه تنها در ب     کاست، چرا کافکم برخود   کط حا یشرا
 .ردیگ ی قرار میتوجه یو ب

ـ خلق ا   گر، او را به   ی د يرک از نخبگان ف   ياری، همچون بس  یا به مسائل اجتماع   کافکنگاه   ن ی
تـوان از آن فـراوان        یه م ک يا  قوله م ت؛ع اس یامروز نو و بد     ه تا به  ک يخت، اثر یاثر شاخص برانگ  

 . پرداختینقد و بررس  نوشت و به
ـ  قـرن از خلـق ا   یـک پس از گذشت     شـه در بـاب اصـول و    یر و اندکـ  تفۀن اثـر، عرصـ  ی

 .است  ي سترکخا رنگ به هم هنوز یانسان يها ارزش
-ه  حشـر (  مسخ یت اصل ی شخص ين از همانند  کمم   شده است، تا حد      ین مقاله سع  یدر ا 

ـ       ییگشا   پنهان او، رمز   ۀنیی آ یا، به نوع  کافک با) زامزا پاسـخ، جـواب داده       ی شده و به سـئواالت ب
 .شود

 یبحث و بررس
 .  شده استنوشته 1912  دسامبر7 اکافک Die Verwandlung)( »مسخِ«ل یتمث
ه شرح مفصـل  کرد ک یار مکز ین   (Amerika) »ایکآمر« مان ري، رون اثریا همگام با اکافک
ــام ــل بیتم ــود آ مراح ــدنوج ــ ام ــه نی ــر را در نام ــا  اث ــامزدش یه ــه ن ــائر یفل «ش ب ــه ب  »س

) (Felice Bauer آورده است)111ن یکبا.( 
وه ک داستان مسخ در تختخواب و به هنگام شـ         موضوعه  ک نوشته است ش  یها ا در نامه  کافک

احتمـال  (Helmut Binder) » نـدر یت بهلمـو «. ش از زمانه در ذهنش نقش بسته اسـت یها  نالهو
اش  از معشـوقه  يوشـدن    و جـدا »سهیفل«ردن نامه از کافت نیشتر از دریا بکافک ةوکد، شده یم

: اکـ افکفـرانتس  «عنـوان   با یتابکدر  Peter Beicken)(» نیکتربایپ« ی از طرف.)27شِل یرک( باشد
ت یاکنفرت از پدر، شـ    : شمارد  یبر م  نیچن  نیا را ا  کافکن اثر   یه وجود آمدن ا   ب يها  زهیانگ »مسخ
 . )111ن یکبا ( او با مادرشيها و درد دل» سهیلفِ«امزدش از ن

ـ  یولرد،  یل گ کوتاه ش ک ل به صورت داستان   ین تمث ی ا هکآن بود     برا در اصل    کافک مـرور   ه   ب
 . دیچاپ رس ان و به ی در سه فصل، پا بزرگداستانصورت  ت بهیزمان و در نها

ار چنـدش  ین اثـر را بسـ  یسه، ایفل  به يا ، در نامه ن داستان یم فصل ا  یا پس از نوشتن ن    کافک
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ه کـ  هو افـزود ا .ه اسـت  خـود خوانـد  یز احساسات قلبی و احساسات آمده در آن را ن      هدیآور نام 
سـه،  یل فِ ي را برا  له خود ین وس یند تا بد  ک یمن احساسات آزاد    یل، خودش را از ا    ین تمث یتوسط ا 

  .ار استکت زامزا آشیصا در شخکافک وضوع پنهان شدن  ن نامه بهی؛ در ادنکسته ی و شاكپا
دهـد، امـا از       یار او مـ   کـ سب و   ک  به یگرچه رونق  ،»مسخ«ا در   کافک یان احساسات واقع  یب
. استکافک خود   يها  ياز مصائب و گرفتار    ییرهادارد و آن لذت     ت  یز اهم ی ن يگری مهم د  ۀجنب

ا کـ افکد، همانند ینوا را قهرمان نامی بتوان آن ب   اگر،  »زامزاگرگور  «ل مسخ، قهرمان داستان     یدر تمث 
ر یـ گ ا همچون گرگور پدر سخت    کافک. ندک ی م ینش زندگ یبا والد اما  ده،  یسن بلوغ رس   گرچه به   

 موجـب   ي و یـۀ  در روح  زیـ  را ن  يرات بد یثأار رنج داده و ت    ی او را بس   نژندن  ی ا هک دارد   یو خشن 
در و  ه، ا مساعد بـود  ار نا ی مسخ بس   نوشتن يا برا کافک یت شخص ی و وضع  یط روح یشرا. شود یم
نم با ک یمن احساس م «: دهد  یبازتاب م ن  یچنن نژند را    یاسه  ینامزدش فل   به   يا   نامه  درنه  ین زم یا

 و  ی وضـع روحـ    ،وضـوح  ن جمله بـه   یدر ا ). 23شُلتس  (» ام  شده رون انداخته یا ب ی لگد از دن   یک
 . ان استی نماا در آن زمانکافک یروان

 او اطـالع   ل مسخ را بـه  یتمث تمام شدن    »سهیلفِ« به   يا  در نامه  1912ا در هفتم دسامبر     کفاک
ـ مـا ا  . ندک یان م یلش ب یان تمث ی را از پا    خود یتیدهد و در آن نارضا     یم  را در دفتـر     یتین نارضـا  ی

 :مینک یمشاهده مز ی نيخاطرات و

„…nun las ich zu Hause ‚Die Verwandlung‘ und finde sie schlecht.“ 

(Kafka 1983: 323) 
 .))امدیردم و اصالً از آن خوشم نکمسخ را مطالعه حال در منزل ((

در واقـع   .  قرار گرفتـه اسـت     ی مورد بحث و بررس    ی متفاوت يها ز جنبه ا ا کافکل مسخ   یتمث
هـا    از آنياریه بسـ ک اه دارد را به همریر گوناگونی تفاسي ويها  داستانةدیچیو پ یلی تخيایدن

ر و  یـ  تعب ،ير آثـار و   ی همانند سـا   ،ن اثر ی ا يراتوان ب  ین خاطر نم  یهم  به. گرندیدیکناقض با   در ت 
توان از  ی را م ها ه آن ک دشوار است    ییا از آنجا  کافک آثار   ةبحث دربار . ارائه داد  را    یی نها يریفست

 ییرهایسـ  تفتنها بـه شود  ی می سعنجاین رو، در ا یاز ا . ردک ی گوناگون بررس  يها دگاهیجنبه و د  
 بـر در  ا را   کـ افک خـود    ۀو نهفت  ید شخص ین عقا یو همچن د دانشمندان بزرگ    ییتأه  کم  ینک بسنده

 . داشته باشند
 او نهفته است، چـرا      ی از زندگ  ياری بس يها یژگیا و کافکل  یتوان گفت در تمث     ید م یترد  یب

ـ  دارد و ااکـ افک با نام يادی زی شباهت اسمزامزا داستان یت اصل ینه تنها نام شخص   ه  ک ن اسـم  ی
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 همانند ،ز با وجود بزرگسال و شاغل بودنش  یا ن کافکه خود   ک نام اوست، بل   ي برا یهموزن و بدل  
ـ کافک. رده استک ی مینش زندگیخ، نزد والد قهرمان داستان مس    ماننـد قهرمـان   يپـدر  ۀا در خان

 .شود یم مک و تحيریگ  پدر سختي سو از»گرگور«داستانش 

„Ich war ja schon niedergedrückt durch Deine bloße Körperlichkeit… Ich 

mager, schwach, schmal, Du groß, breit.“ (Kafka 2008: 122) 

ف، تو بـزرگ  یمن الغر و ضع...  تو خرد شده بودميل قویکر هی ز یافکمن به حد    ((
 ))يو قو

ن احساسـات او در     حه دارشـد  یحشره و حقارت و جر     ل گرگور به    ی تبد گر،یو از طرف د   
 .ا باشدکافک و احوال خود  از اوضاعيریتصوتواند  یم زین قبال خشونت پدر

„Immerhin hob er die Füße ungewöhnlich hoch, und Gregor staunte über 

die Riesengröße seiner Stiefelsohlen. Doch hielt er sich dabei nicht auf, er 

wusste ja noch von ersten Tage seines neuen Lebens her, dass der Vater ihm 

gegenüber nur die größte Strenge für angebracht ansah.“ (Kafka 2003: 38) 

. زده شـد  ش شـگفت یها مهک چۀ پاشنيش از حد باال برد و گرگور از بلند یپاها را ب  ((
ـ ۀ واسـط  رد، چـون بـه  ک آن سرگرم ني تماشا  خود را به یول  ین روز زنـدگ ی نخسـت ۀ تجرب
 ).132حداد )) (دت عمل معتقد استش ه پدر در برابر او فقط به کدانست  یدش، میجد

وت کس ند و او را به ک یم مکه پسرش تح ب مدامه  ک مستبد و مغرور      است يا مرد کافکپدر  
ـ  ظریۀ به روحیتیچ اهمیاو ه .دارد یم وا  وسـته بـا رفتـار   ی و او را پدهـد  یف فرزنـد خـود نمـ   ی
 کیودکـ از همـان    ا  کـ افکس  ه فـرانت  کـ د  وش یمن عوامل سبب    ی ا ۀهم. رداآز ی خود م  ۀمالحظ یب

ـ و ، به گرانیدر معاشرت با د د ویگر بار آر و درونیگ  گوشهيفرد ژه ارتبـاط بـا زنـان وحشـت     ی
 . داشته باشد
 مورد مالمت  اش یاخالق يها ل تفاوت یدل  انتس را به   فر ز، پسرش یچ قبل از هر     ،اکافکپدر  

 متفاوت است، هرگـز از   يها زهی با انگ  يا  هی روح يه او دارا  کن تجربه   یا. دهد  یو سرزنش قرار م   
ن ی و همـ   سـت یقه و توقع پدرش ن    ی و رفتار او مطابق با سل      یزندگ. دوش ی نم دییأطرف پدرش ت  

درون او انباشـته از تـرس و وحشـت،    .  گذاشـته اسـت  یر منفـ  یا تـأث  کـ افکت  یخصمسئله در ش  
 . گران استی در ارتباط با دیناتوان سرانجامت، احساس گناه و حقارت و یاحساس عدم امن
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نـان  یبا اطمه ک آشنا بود، چنانیخوب  به– ياوکتب روانکگذار م هی پا–» دیفرو«ا با آثار کافک
 ةعقـد « یخـوب   مسخ بـه لی در تمث  رایز د قرار داشت،  ی فرو یۀر نظر یا تحت تأث  کافکتوان گفت     یم
 . شود ی مشاهده م–د ی مهم فرويها هی از نظریکی  – »پیاد

 اسـت  یمسـخ شـدن او اعتراضـ   . شود یمده یز دیا ن در مسخ شدن زامز»دیفرو« یۀن نظر یا
ه موجـب  کـ  مسـتبد  يپدردر قبال ) زامزا( پسر ی و قدرت طلب  یشکانباشته از نفرت، ترس، سر    

ز مشـاهده   یـ ا ن کـ افک ی در زندگ  هک ی موضوع ؛شود ی م مادر حد پسر به    ش از   ی ب ۀش و عالق  یگرا
پدر . ز و گزنده استیرآمیار تحقیبس ي وي نامزدةا دربار کافکن سخن پدر    ی مثال ا  ي برا .شود    یم
ن منظور بـه    ی ا ي، برا ندک یه م یاو توص   رده و به    ک یابیز ار یاز جنس یا احساسات پسرش را ن    کافک
. نـد کشـود، ازدواج ن     یه سر راهش سـبز مـ      ک یسک با هر    ازین ن ی رفع ا  يخانه برود و برا    یروسپ  

خانـه را   یروسـپ  رغبت رفتن بـه    و   جرأت   ییتنها  ند چنانچه او به   ک یهاد م شنیپسرش پ   سپس به 
 . ندک ی را همراهيز ویندارد، او ن
ـ گو ی مـ یدرست به  (Thomas Gräff) »توماس گرف«ن یبنابرا ه کـ سـت  ی نآور شـگفت « :دی

دچـار   همـواره    ل خـانواده  کی، ازدواج و تشـ    یها، روابط جنسـ     ارتباط با خانم   يا در برقرار  کافک
 ).86گرف  (» استل بودهکمش

ز قـادر   یگرگور ن . شود  یده م یز د ین» زامزاگرگور  «ت  یا در شخص  کافک یصن تجارب شخ  یا
، ی و جنسـ   یلحـاظ جسـم    پـدرش از     سه با یمقا و در    ستینها   زن با   ي عاد يا   رابطه يبرقرار  به  

 .ندک ی میاحساس ضعف و ناتوان

„In seinen Gedanken erscheinen wieder nach langer Zeit ein 

Stubenmädchen aus einem Hotel in der Provinz, eine Liebe, flüchtige 

Erinnerung, eine Kassiererin aus einem Hutgeschäft, um die er sich ernsthaft, 

aber zu langsam beworben hatte.“ (Kafka 2003: 43) 

رد، کـ  یار مـ ک مهمانخانه یکه در شهرستان در  ک یها، دوباره مستخدم    پس از مدت  ((
رد و  کـ  یار مـ  کـ  یفروشـ   الهکـ  یـک ه در   ک ي، دختر صندوقدار  ين و گذرا  یری ش يا  خاطره
 ).136حداد )) (ادش آمدندی رد، بهک ی سستیند، ولک يخواست از او خواستگار یگرگور م

ـ ن حال تمای و در ع   ی، ناتوان وار اتاقش ی د ي بر رو  یس خانم کردن ع کزان  یبا آو گرگور   ل ی
 . سازد ی مانیجنس مخالف را نما به 
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„Über dem Tisch hing das Bild, das er vor kurzem aus einer illustrierten 

Zeitschrift ausgeschnitten und in einem hübschen, vergoldeten Rahmen 

unterbracht hatte. Es stellte eine Dame dar, die mit einem Pelzhut… aufrecht 

dasaß.“ (Kafka 2003: 2) 

 مصـور در آورده  يا  از مجلهیتازگ ه به کخته بود  یوار آو ید   به یسک ع –...ز  ی م يباال((
 ). 98حداد )) (با جا داده بودی و زیی طالیو آن را در قاب

عنـوان   تـوان بـه    یز مـ یـ را ن Grete)(» تـه یگر« خوب گرگور با خـواهرش    ۀ، رابط یاز طرف 
تـال «اش   و مـورد عالقـه  کوچکا با خواهر کافک ۀبطرابازتاب   امـا ماننـد   . درکـ  یتلقـ  (Ottla)» اُ

تال همچون والد1912در سال . د منجر ش یگانگی ب  ا خواهرش به  ز ب یا ن کافک ۀگرگور، رابط  نش ی اُ
ر کـ ف  شـتر بـه     یسـت ب  یبا ی م ارک در   ي و ی پدر و ناتوان   يماریا هنگام ب  کافکه  کده بود   ین عق یبر ا 
در . درکـ   یه خود تلق  یل ع يا  ن حرف خواهرش را توطئه    ی ا اکافک آسپست پدر باشد، اما      ۀارخانک

 او ة عهـد   پدرش بهيارهاکه کا وجود دارد    کافک ين خطر برا  یدر، ا صورت بدتر شدن اوضاع پ    
ـ  ا ۀتشـاب . دنبال داشته باشد    او را به     یزندگر  یی تغ تواند  ی م نیا گذاشته شود و    را در   ن موضـوع  ی

 خـود در ارتـش      یلشـرفت شـغ   یشـود از پ    یز مجبور م  یاو ن . مینیب  یارا م کز آش ی گرگور ن  یزندگ
 . دنکن یپدرش، معاش خانواده را تأم يجا   و بهردهکصرف نظر 
 یا با مادر و ارتبـاط بـد او بـا پـدر بـه خـوب            کافک خوب   ۀاثر مسخ رابط  گر در   ی د ياز سو 

 . ان استینما

„Nur mit dem letzten Blick sah er noch…., wie dann die Mutter auf den 

Vater zulief… stolpernd… auf den Vater eindrang und ihn umarmend… die 

Hände an des Vaters Hinterkopf um Schonung von Gregors Leben bat.“ 

(Kafka 2003: 39)  

ـ  پـدر دو يسـو  ه مادر بهک... ندین نگاه توانست ببیتنها در آخر  ((  يندرکو او سـ ... دی
امل با ک یگانگید، در یشک ی آغوش مه او را درک یپدر چسباند و در حال خوران خود را به   

شتن گرگـور  که از  کنان از او خواست     ک رد و التماس  کها را پشت سر پدر حلقه         دست... او
 ). 133حداد )) (چشم بپوشد

 :شود ین موضوع به وضوح مشاهده می اپدرش، ا بهکافک ۀنام از یدر بخش
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„Es ist wahr, dass die Mutter grenzenlos gut zu mir war, aber…die 

Mutter hatte unbewusst die Rolle eines Treibers in der Jagd…“ (Kafka 2008: 

137) 

ارگردان را  کناآگاهانه نقـش شـ    ... یرد، ول ک ی م یمن خوب   ت به   ینها  یدر واقع مادر ب   ((
 .))ردک ی ميباز

ـ نماا   تنهـ   شـده در مسـخ، نـه        آن، آفت نهـاده   گر  یر د یتعب بها  ی »حشره« نمادنجا،  یدر ا  ر انگی
سـنده  ی نو یضـاع و احساسـات شخصـ      اس او کـ عنوان انع    به ي فرد یگانگیاحساس حقارت و ب   

. درکـ ف یز توصـ یـ هـود ن ین ی ديعنوان استعاره برا  توان آن را به ی جهات میاز بعض هکاست، 
ها بـا    آنيه در زمان وک ن استی نشانگر اانیهودی   به یحرمت  ی ب ة دربار اکافکاظهارات گوناگون   

  او را به  رنجاند و    یا را م  کافکه  ک یدند، موضوع ینام  ی آنان را آفت م     و شدند  ی م سهیرات مقا حش
سد ینو یم (Milena Jesenska)» اکنسزِیلِنا یم « بهيا ا در نامهکافک. داد ی مر قراریثأ تحت تشدت

 : دیگو یم او در ادامه. اند » يگر «يماری مبتال به بيژادان، نیهودیه ک

„Ist es nicht das Selbstverständliche, dass man von dort weggeht, wo man 

gehasst wird? …Das Heldentum, das darin besteht, dort zu bleiben, ist jenes 

der Schaben, die auch nicht aus dem Badezimmer auszurotten sind.“ 

(Zimmermann 2004: 79) 

رد، یـ گ  یه مورد نفرت قـرار مـ      ک را   ینی سرزم یه آدم کست  ی ن يا  زهین همان انگ  یا ا یآ(
 حمـام  يهـا  کتوان همچـون سوسـ   یه ماندگار آنجاست، نمک را    یقهرمان... ند؟  ک ی م كتر
 .))   ردکن ک شهیر

ل یآفت تبـد    را به ین موضوع پرداخته و آدم    یا   با استعاره به   ی خوب  ل مسخ به  یتمثا در   کافک
 یسـان کواقـع    ا بـه    ی شده است؛ اما آ    یتمام معنا، ادب    ق و به     موف يثرار، ا کن  ی ا ۀجینت. رده است ک

ه بـا  کـ ، بلدنـد یها را نه تنها آفـت نام  ردند و انسانک اجرا املکطور  ره را به   ن استعا یه ا کنبودند  
 و  والیـ  ه  وان را بـه   یـ وان، ح ی ح   اول به   را ها انسان   ا آن یردند؟ آ ک برخورد   زیها همچون آفت ن     آن
 بردند؟ن نینداخته و از بای نداشت، دور نیچ ارزشیگر هیه دکوال را یه

 يه آثـار و   کـ  یمـروز، در حـال    پرداخته و ا  عصر خود   ات  یواقع دقت به   ا در اثر مسخ به    کافک
ـ  ي آثـار و   ینـ یب واقـع   ، به   رتی با ح  ،دش  یده م یالت نام یتخ و   یعصرانش افراط ادب   توسط هم   ی پ
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ـ د   تنها بـه     دین استعاره را نبا   یا. میبر یم  ۀهمـ  هـا را بـه   تـوان آن   یه مـ  کـ نسـبت داد، بل   هـود   ین  ی
 ۀ جامعي لشگرهایاهیس بزرگ و   يگانه در شهرها  ی ب يها ها، انسان  تیدگان، مظلومان، اقل  یستمد
 .  مرتبط دانستزی نیصنعت
. ص داد ی تشـخ  یخـوب  ز به   یت گرگور ن  یتوان در شخص    ی از جامعه را م    ين برآورد انتقاد  یا

ـ نـد و از ا ک یس مـ ک خـود را مـنع  يارکـ  ۀ و ظالمانيمارط استثیگرگور شرا در بدو داستان،     ن ی
 . برد یار رنج میط بسیشرا

 :پردازد ین موضوع می ا  بهیخوب  ر بهیجملۀ ز

„>>Ach Gott<<, dachte er, >>was für einen anstrengenden Beruf habe 

ich gewählt! Tag aus, Tag ein auf der Reise. Die geschäftlichen Aufregungen 

sind viel größer, als im eigentlichen Geschäft zu Hause, und außerdem ist mir 

die Plage des Reisens auferlegt, die Sorgen um die Zuganschlüsse, das 

unregelmäßige, schlechte Essen, ein immer wechselnder, nie andauernder, nie 

herzlich werdender menschlicher Verkehr. Der Teufel soll das alles holen!<<“ 

(Kafka 2003: 3) 

. مـدام در سـفر    . ام  ردهکـ  انتخـاب    یا، چـه شـغل پـر زحمتـ        یخـدا  يوا: ردکـ ر  کف((
ـ ا  تجارتخانه است؛ عالوه بريها يش از گرفتاری ب یلیام خ   يارک يدردسرها ، رنـج سـفر   نی

 ناجور و نامرتـب،     يدن، غذا یآن قطار رس    ن قطار به  ی از ا  یهم به دوشم افتاده است، نگران     
ـ ا لعنت بـه . ردیگ ی خود نم ت به یمیه هرگز رنگ صم   کدار  یر و ناپا  ی متغ يحشر و نشرها   ن ی

 )99حداد !)) (شغل

ها و  شود، تنش یبت گرگور میت غ علّيایت جوکار شرکشیه پک ییل مسخ در جایدر تمث
 : شود  یار مکارش آشکگرگور در قبال  ی روحيفشارها

„>>Herr Samsa<< rief nun der Prokurist mit erhobener Stimme, >> was 

ist los? Sie verbarrikadieren sich da in ihrem Zimmer, antworten bloß mit ja 

und nein, machen ihre Eltern schwere, unnötige Sorgen und versäumen… Ihre 

geschäftlichen Pflichten in einer eigentlich unerhörten Weise… Nun aber sehe 

ich hier ihren unbegreiflichen Starrsinn und verliere ganz und gar jede Lust, 
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mich auch nur im Geringsten für Sie einzusetzen. Und Ihre Stellung ist 

durchaus nicht die festeste.“ (Kafka 2003: 11) 

 خودتـان  ي رو  زامزا چـه شـد؟ چـرا در را بـه       يآقا: تر گفت  بلند يار با صدا  کشیپ((
در ... دیـ نک یهوده نگران مـ   ین طور ب  ید، پدر و مادرتان را ا     ییگو  ی و نه م   يد؟ فقط آر  یا  بسته

ـ  حاال شـاهد ا    یول... دینک ی م یوتاهک شدت     خود هم به   یف شغل یانجام وظا  ن سـماجت   ی
 يه از شما جانبدارک ندارم يا  عالقهچیگر هیه دکنم ک یم احساس مکم کم و ی شمایمعن یب
 ). 106حداد .)) (دیار بمانکد است سر ین صورت بعیدر ا. نمک

ه او کـ  چراد، نکظ  ــتواند شغل خود را حف     یت تام م  یه فقط با تابع   کند  ک ی م تصورگرگور  
. رد داي و نـه عقـل و شـعور   یتیه نـه شخصـ  کند یب یس میآموز رئ  دستي، مرد زی ن ار را کخدمت
ش ی بـا خـو  یبگـ یمنجـر بـه غر  ند، سـرانجام   ک یه گرگور در شغل خود احساس م      ک يا یبگیغر
 .شود یم

ط نامناسب  ی شرا ؛ او در   است یر انسان ی غ يارکط  ی به شرا  يا  حشره، اشاره   گور به     ل گر یتبد
گرگور نه تنها در شغل، . شود ی جانور میک  خود را از دست داده و مبدل به        ی وجود اصل  يارک
اش را  ه خـانواده ک نیرد و با وصف ا یگ  یانت قرار م  یز مورد استثمار و خ    ی خود ن  ةده در خانوا  کبل

 خـود   یانداز مال   ت و پس  یان وضع ی خانواده هرگز او را در جر      یند، ول ک ین م ی تأم یاز لحاظ مال  
ط بـد  یشـرا   او بـه    .  و مسـلم اسـت     یهی بد ي، امر يتالش او در نزد خانواده، عاد     : دهد  یقرار نم 

آور و   چنـدش يا  انجامد؛ حشره   یشدن او م     مسخ    ن اعتراض به  یشود و ا    یض م  خود معتر  يارک
 گرگور مجبورنـد پـس      ةخانواد. شود  یوب م ک خانواده سر  ي شدت از سو    ه اعتراضش به  کمضر  

ابنـد، در  ی ییتواننـد از او رهـا   ی نمی آسان ه بهک نینند و از ا   کاز مسخ شدنش، خود امرار معاش       
شـوند، بـا او       یعنـوان انسـان مـ        او بـه     یر وجود اصل  کنند، من ک ی م یتوجه یاو ب   ها به   آن. عذابند

. ننـد ک ی از زمان انسان بودن اوست، از اتـاقش دور مـ   یه خاطرات ک را   ینند، مبلمان ک یصحبت نم 
ـ     ک يه آنها برا  کن خانواده   ی است در گوشت تن ا     ين حشره مانند خار   یا ن بـردنش   ینـدن و از ب

 .شود یاش م ی خود در زندگیتیاهم یده بودن و بیفا ی بۀمتوجسرانجام گرگور . نندک یتالش م
ه طـرز  کـ م یشـو  یم، متوجـه مـ  ینکشتر دقت یگور ب شدن گر قبل و بعد از مسخ   چنانچه به   

ه او قبـل از مسـخ   کطور  همان. هم دارند  به يادیت شباهت زیر و رفتار او در هر دو شخص      کتف
نـد و   ک یوه مـ  کز شـ  یـ عنوان حشـره ن     اش به     یند، در زندگ  ک یت م یاک ش یط زندگ یشدن از شرا  

 اسـت  یابوسکبست و   است بنيا وچهکران، ی است ويا  زامزا خانهيآر. ندیب  ی در آن نم   یتفاوت
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 . انتها یب
 آن را رده وکـ  عـادت   خـود  یوضع زنـدگ  ه گرگور به کرسد نظر  ن است به کهر چند مم 

استفاده و اسـتثمار     سوء ، به   يگار  ی ب  هش ب یها ابوسک در   ی ول ،ندک یه هست، قبول م   کهمانگونه  
 . دینما ی، اعتراض مشیخو

ـ ا. ار معتـرض اسـت  ی سـ ة عنـوان فروشـند   اش بـه  يارکط بد ی و شرا یزندگ  بهگرگور   ن ی
نجـا  یدر ا . شود ی منجر م  ست،یسفر ن  گر قادر به    یه د ک ،يا اعتراض در مسخ شدن زامزا به حشره      

آور   ر چنـدش  یکـ پ. شـده اسـت   ) رهحشـ  (يریکـ  پ يه دارا ک می ناخودآگاه يریان ضم یشاهد طغ 
ـ ا. نـد ک ی مـ  انیـ اش را ب   وب شـده  که اعتراض سر  ک است   ی غالم یانگر بداقبال یه ب ک يا حشره ن ی

 شی خـو  ی واقعـ  ة چهر  او ةه خانواد کشود    یعنوان حشره باعث م     د گرگور به    یر جد یکجسم و پ  
 . ها روشن گردد  آنۀن مذبوحايها تی نرا نشان دهند و اهداف و

ز یـ عنـوان حشـره ن         به یاو حت . شود یده نم ی در رفتار گرگور د    يرییغر، ت ین تفاس یا تمام ا  ب
 .ندک ی آنان را مۀش است ومالحظی خوةرخواه خانوادیخ

ـ ورد اذ مـ اش خـانواده ه کـ  دارد یسـع ز یز مسخ شدن نپس ا یگرگور حت  ت و آزار قـرار  ی
ردن بـه  کمادرش از نگاه ا مبادا خواهر و  ت،ندک یر پتو پنهان میه او خود را ز    ک یلکش  رند، به ینگ

ا در  کـ افک ي و مهـرورز   كار پـا  ک اف ۀنییردن آ ک   پنهان ینوع  پنهان شدن گرگور به      .نندیاو آزار بب    
 در ظـاهر   ی صـنعت  ۀگرفت  لک ش ۀرش او در نزد خانواده و جامع      ی عدم پذ  يری تعب   به ؛درون اوست 
 .موجود او از وضع يها هیا و گالکافک ك پايها شهیشدن اند

شوند به    یپرتاب م  او  ه از طرف پدر به      ک ییها  بی س باه گرگور   ک ی هنگام یت، حت یدر نها 
 چشـم خـانواده   ين توان خـود از جلـو   یند با آخر  ک یند، باز تالش م   یب  یب م ی آس يصورت جد   

د را در حالت مرگ با تمام       ن صورت خو  یند و بد  کجاد  یها ا   آن ي برا یدور شود تا مبادا مزاحمت    
  .ان دهدیش پایزجر خانواده و خو شد تا سرانجام به ک یمطرف اتاق   قوا به

 جهینت
ه ک ی انسان در قبال جهان    ینام زامزا ناتوان     به   يا   در مسخ بر آن است در نقاب حشره        اکافک

ت اسـت را در     ی از انسـان   ي عار ی انسان ةدهند   است و اجتماع آن پرورش     ی انسان يها  فاقد ارزش 
 از یکـی رده و خـود   کـ ا خـود را در آن پنهـان         کـ افکه  کـ  يا  ؛ جامعـه   نشان دهـد   ی صنعت ۀجامع
 .  آن استيها یقربان

شـرفت  یتـه و پ یا و در زمـان اوج مدرن کـ افک قرن از خلق مسخ توسط    یکپس از گذشت    
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ـ واقـع ا    ا به   یتر است؛ اما آ     عی بد ی هر روز شاهد تحول    ي، انسان امروز  یصنعت  يهـا   شـرفت ین پ ی
شـرفت  ی و پ  يا فنـاور  ی همراه داشته است؟ آ      به ي انسان امروز  يبرا يا  ، ثمره يور  شگرف در فنا  

ـ رده اسـت؟ آ ک ن کمک از نوع زامزا     ی افزودن حشرات    به ی صنعت ۀجامع ا بشـر امـروز در زنـدان    ی
امه و  ک، خود يتاتوریک د يها  ومتکجاد ح ی ا  ط موجود به  یا شرا یار خود حبس نشده است؟ آ     کاف

مـان و  کدسـت حا  ش را به ی خوة با دست خود اراد    يوزا انسان امر  یند؟ آ ک ی نم کمک ياستثمار
ر پا لـه  یآور ز  زشت و چندشيا ها همچون حشره دهد و توسط آن   یه نم ی بزرگ هد  يها  قدرت

 شود؟ ینم
ب ظواهر را خـورده و      یه فر ک ی انسان معاصر است، انسان    ییت از تنها  یاکداستان مسخ، ح  
 امـروز،   ۀ در جامع  یعبارت   را ندارد؛ به     یقدامچگونه ا ی ه ییل شده و توانا   یدر نظام اجتماع مستح   

 .ز ارزش نداردی حشره نیکقدر  انسان به 
ـ   ي معنو يها   از ارزش  ياری سوداگر امروز، بس   يایدر دن  ـ     ن رفتـه و انسـان     ی از ب ش از  یهـا پ

 یید و شـماره شناسـا  کـ  شوند، از بدو تولد تا هنگام مرگ بـا  یه با نامشان شناخته و معرف     ک نیا
 .شوند یم

ت و ی از انسانی خالیه در جهان  ک ی است، انسان  ي امروز ةانگر انسان سرخورد  ی مسخ نما  اثر
 .رسد ی میپوچ ان به یند و در پاک یر میت سیمعنو
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