
 

 

درس "آغاز شد. هگل در  گردد، یبحث از آن مستفاد م نیکه در ا ییاز کلمه مدرن و معنا یفیسخن با تعر

 :دیگو یم "فلسفه خیتار یگفتارها

 یو اجتماع یمحصول مناسبات انسان ز،یاز هر چ شیو ب شیخود را پ یاست که آدم یدوران مدرن، آن روزگار"

 ".کند ینسبت خود با امر مقدس م نیرا جانش گرانیخود در جهان، نسبت خود با د گاهیجا فیو در تعر ابدی یم

 تیدر حاکم ،یو اجتماع یقرار گرفت. مدرن به لحاظ تظاهر اقتصاد یکلمه مدرن مورد بررس سه منظر از

کانون  یخود را در شکل فروپاش ،یو اجتماع یکاال، به لحاظ انسان کیبه  یکار آدم یروین لیو تبد یدار هیسرما

 یها ملت لیدر تشک ،یاسیلحاظ س هو ب ینسبت به جوامع سنت یفرد یها تیو اولو یزندگ تیو حاکم یخانوادگ

 .شود یم فیتعر ییاروپا

فرانتس کافکا، داستان و  یها شهیکافکا پرداخته شد. آثار و اند یها شهیدر آثار و اند تهیمدرن یادامه به بررس در

و  لیاص یها است که در آن ارزش یدر جهان دنیبست رس انسان مدرن و به بن ییو تنها یگانگیازخودب تیروا

 تاریخ حاضران مسئول محفل دهنده ارائه موضوع محفل
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 گرید یها به انسان یتوجه یو ب یخودخواه نه،کارا کاسب یها یخود را به حسابگر یجا ،انسانی ٔ  رفته ازدست

 ".ستیمقصد هست، اما راه ن": سدینو یاست که کافکا م یطیشرا نیداده است. در چن

 .افتیکافکا ادامه  نامه یاز زندگ یمختصر حیارائه، با توض سپس

 ،یهودی یاز جهان فروبست. پدرش تاجر دهید نیدر و 19۲۴سال در پراگ متولد و در  188۳در سال  کافکا

 التشیتحص یبود. و یهودی یو فرهنگ ختهیفره یا طلب و مادرش از خانواده خودساخته، پرتالش و مستبد و جاه

 ییو آشنا ی. تسلط به زبان آلمانردب شیشروع و در رشته حقوق تا درجه دکترا پ یمدرسه ممتاز آلمان کیرا در 

فلوبر، والزر،  ت،یچون گوته، کالس یو متفکران سندگانیغرب و آثار نو ریو اساط کیبا فرهنگ کالس قیعم

 شیدی)تلموذ(، زبان ا یهودی اتیبا ادب ییآشنا نیو همچن رکگاردیشوپنهاور و ک چه،ین نوزا،یاسپ ،یوفسکیداستا

را  ی)کاباال(، افکار و یهودیو عرفان  ریتفس نییکوچک(، آ یها زبان ریو سا یو لهستان یمخلوط با روس ی)عبر

 شکل داد. یدر جوان

 طرف، کیداشت. از ییافکار او نقش به سزا یریگ جامعه آن زمان در شکل طیکافکا در کنار شرا یخانوادگ طیمح

 فراهم یو یرا برا یطیخود، شرا یفرانتس کافکا مطابق الگوها تیاو به ترب ی و استبداد پدر و عالقه ها یطلب جاه

 یغرب ی خانواده کیسمبل و مظهر  تواند یکه م یا نوادهخا ابد؛ی یم گانهیکه خود را کامالً در خانواده ب آورد یم

و  یگانگیو ب یشغل تیکه رقابت و موقع یا در جامعه یزندگ گرید یآن باشد؛ و از طرف الیمتوسط با آرزوها و ام

 .کند یدوچندان م یاحساس را در و نیا زند، یحرف اول و آخر را م یدر روابط انسان یاحساس یو ب یسرد

 یمدرن صنعت ی جامعه کیدر حال اضمحالل )؟(  یا بلکه خانواده ستیخانواده تنها خانواده کافکا ن نیا درواقع،

را  آن ستمیو در آغاز قرن ب امبرگونهیو کافکا پ رود یها از عمق به سطح م است که در آن، ارتباطات انسان

 .کند یمنعکس م "کایآمر"و  "یداور"و  "مسخ"همچون  یو در آثار ندیب یم

 است: خیطنز تار نیا قتیحق در

وغم خود را  برخاسته از رنسانس استوار است، در آغاز هم سمیاومان ی که بر گرده ییگرا و عقل یروشن گر جنبش

حق  ی مدار به جامعه فیتکل ی عبور از جامعه: کند یآغاز م ت،یفرد یریگ شخص و شکل ییو رها یمتوجه آزاد

 مدار.

کار بشر به  لیو تبد یدار هیسرما ی آن بر سرنوشت بشر در جامعه تیو حاکم یدر ادامه با گسترش خرد ابزار اما

 .شود یم لیتبد یا و به مهره دهد یخود را از دست م یو آزادگ تیکاال، بشر فرد کی

است از  ینظام سمیتالیکاپ": دیگو یم یدار هینوش در مورد جامعه سرما ایبا گوستاو  یا در مصاحبه کافکا

به  زیچ اند. همه به باال در ارتباط نییو از پا نییبه درون، از باال به پا رونیاز ب رون،یکه از درون به ب ییها یوابستگ

 "از حاالت جهان و روان است. یکی سمیتالی. کاپرندیدر زنج زیچ اند. همه هم وابسته



تا روزگار  یگونه که کمتر انسان آن کند؛ یم لیوتحل هیخود را تجز رحمانه یاز آثارش ب یاریکافکا در بس قتیحق در

نفس هزاران  ثیاو از حد م،ینیب یم "دورگه وانیح"گونه که در  شناسانه، آن یهست لیوتحل هیتجز نیاو؛ اما در ا

هستند و بدون  ریها در روزگار او با آن درگ که انسان کند یرا مطرح م ییها بست و دردها و بن رود یفرسخ فراتر م

 .ابندی ینم شیبرا یا و چاره برند یکه بدانند از آن رنج م آن

ها به  آن "نوشتن خودکار"و  ها ستیبا آثار سورئال یادیپررنگ، تفاوت بن سمیوجود سورئال رغم یآثار کافکا عل در

خود که سرشار از ابهام  التیساختن تمث یبرا سمیتادانه از سورئالاس یکافکا به روش قتی. در حقخورد یچشم م

سود  کنند، یرا بازگو م یستیالیستانسیاگز ی شناسانه یاز برخورد هست یو تناقض هستند و شکل هامیو ا

 .دیجو یم

مرگ  سم،یلینه ،یعلوم تجرب ی(، دستاوردهاچهین د،یفرو ن،ی)مارکس، دارو یاز هست ییرمز زدا ،ییگرا لیتحص

 یدادهایو رو سمیونالی، رشد ناس"یغفلت از هست"بعدها گفت  دگریگونه که ها اخالق و آن ادیخدا و تزلزل بن

به  یاو را در مورد پرسش از هست ینوع و به گذارد یم ریکافکا تأث یها شهیبر اند داًیاول، شد یاز جنگ جهان شیپ

 .کند یم کیکگارد نزد ری یک یها شهیاند

قصر و  ،یگرکوس شکارچ ن،یکافکا ازجمله مسخ، گروه محکوم یها ها و نوشته مطالب، کتاب نیا انیب انیجر در

موردبحث  لیتفص کند به انیب خواسته یکه م یکافکا و موارد یها شهیبا اشاره به انعکاس اند التیاز تمث یبخش

 قرار گرفت.
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