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 یشناخت جامعه -ییبایخوانش ز

 ي نجدژنی از ب'يزیر روز اسب' داستان 
 

  fatemeh.taslimi@yahoo.com *  فاطمه تسلیمی
   ارشد زبان و ادبیات انگلیسیکارشناس

   دیلمی حماد حسین زاده
  ارشد زبان و ادبیات انگلیسیکارشناس

 

  چکیده
. کردندیتوجه مشناختی و فرمالیستی در آثار ادبی هاي زیباییشناسان ادبیات کمتر به اندیشهعهجام

آنان میان . آوردندي فرمالیستی روي ها به روش، بنیامین و مارکوزهکهایمر، هوراما برشت، آدورنو
 اصرار یارجاعسیسم در محتواهاي اجتماعی و برونمارک. سم و مارکسیسم آشتی برقرار کردندفرمالی

ناسان ادبی یاد شده شاما جامعه. کرد ارجاع پافشاري میهاي ادبی و خودورزید و فرمالیسم در شکلمی
نویس نباید مستقیماً به جامعه ر این باور بودند که داستاند و بمیان برداشتنها را از این مرز بندي

  بهتر به نمایش کشیدهشکالت اجتماعیشود و هم متر می در این صورت هم خود متن خواندنی.بنگرد
- ما در آثار بعدي به فرم و زیباییگرایش داشت اهاي محتوایی مارکوزه در آثار اولیه به جنبه. دنشومی

از کار طاقت فرسا،  سخن او در این آثار این است که انسان باید خالصۀ. ادت دشناسی نیز اهمی
ساحتی بودن و نیازهاي دروغین مادي آزاد شود تا به نیازهاي واقعی چون عشق و ستمدیدگی، تک
  .آزادي دست یابد

 گردد تا از دیدهاي غریب ارائهها، نمادها و زاویهایه باید هنرمندانه و با استعارهمو دروناین محتوا 
دي ما را به اسارات یک  از بیژن نج»ریزيروز اسب«داستان . دعوامانه بودنش هر چه بیشتر فاصله گیر

د، کناش آگاه میدست دادن هویت اصلیساحتی شدن و از گاري یعنی تکاسب و نیز عادت او به بند
-  هدف مقاله معرفی جامعه.ي و فرمالیستی استانگارانه نیست بلکه هنرم و سادهمستقیاین آگاهی 

  .گیردانجام میشناختی مبتنی بر فرمالیسم است که به روش توصیفی تحلیلی 
 بر پایۀکه با من دویده اندیوز پلنگانی از مجموعه داستان » ریزيروز اسب«این مقاله به بررسی داستان 

 .زدپردااز دیدگاه مارکوزه میشناختی به ویژه شناختی و زیباییهعریات جامنظ
  

 18/11/1395 :تاریخ پذیرش مقاله                          9/11/1395: تاریخ دریافت مقاله

 

  واژگان کلیدي
  ریزي داستان روز اسب*
  ساحتی  انسان تک*
  مکتب فرانکفورت*
  شناسیزیبایی*
  خود ارجاعی*
  برون ارجاعی*
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  مقدمه 
شناسی در مکتب امعه شناسی ، روانشناسی و زیباییپردازان جاز نظریه)1(مارکوزههربرت 

ه آنها در  نقد آثار مارکس و فروید و نیز گرایش ب بر پایۀ)2(مکتب فرانکفورت. فرانکفورت است
 میالدي 1928هاي اجتماعی در سال این مؤسسه با پژوهش. استکفورت آلمان بنا شدهفران

 به نیویورك انتقال یافت  پس از تبعید اعضاي آن توسط هیتلر1933ر کرد و در سال آغاز به کا
، اعضاي دیگر آن هورکهایمو . ود ادامه داد در فرانکفورت به کار خ1950اما دوباره در سال 

هابرماس و . ارندم و بنیامین بودند و هنوز کسانی هستند که به این مکتب وفادآدورنو ، فرو
اي یهودي در هربرت مارکوزه در خانواده). 154:1395تسلیمی،  (اند از این گروهپیتر برگر

بعد از جنگ در دانشگاه . در جنگ جهانی اول به ارتش آلمان پیوست. برلین به دنیاآمد
هاي  از چهرهوي.دکتراي تخصصی گرفت و آنگاه در برلین به کار انتشارات پرداختفرایبورگ 

هاي محتوایی و اجتماعی و ادبی در آغاز با گرایشدرخشان این گروه است که در نقد آثار 
. را ارائه داد) 1964 (ساحتیتکانسان و) 1955(روس و تمدن اچون ارجاعی خود آثاري برون

در این . شناسی ادبی رو کرد بود که به روانشناسی و جامعهمارکس و فرویدتأثیر این آثار تحت
اما . شدم اثر در آثار ادبی نشان داده میفررویکرد مسائل اجتماعی مستقیماً و بدون گرایش به 

نظران  از نظر مارکوزه و صاحب.به فرم اثر نیز توجه گردید) 1977(بعد زیبایی شناختی در 
رت، هنر اصیل هنري است که پیش از هر چیز همچون ابزاري براي رهایی دیگر مکتب فرانکفو

قهرمانان این . مارکوزه و آدورنو به ستایش از قهرمانان مدرنیست برخاستند. کندعمل می
- مند و هنري ایدئولوژي بورژوایی را مردود شمردند و در متن زیباییها به نحوي نظامداستان

  ).412: 1388مکاریک، (ردنداي نقش بازي کشناختی پیچیده
دوباره ). 1373(هایی چون یوز پلنگانی که با من دویده اندبیژن نجدي داراي مجموعه داستان

هاي فرمی است که داراي گرایش) 1380( و داستان هاي ناتمام )1379(از همان خیابان ها 
وي داراي در آثار  اما آنچه ها نیز نظر دارد محتواهاي اجتماعی و روانی انسانوي به. است

  .شناختی استهاي فرمی و زیباییاهمیت اولیه است گرایش
 بر پایۀ ندا از مجموعه یوزپلنگانی که با من دویده »ریزيروز اسب«به بررسی داستان این مقاله 

  .پردازداختی آثار یاد شده از مارکوزه میشنشناختی و زیبایینظریات جامعه
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  پیشینۀ تحقیق
 مقاالت بسیاري نوشته شده است که از »يریزروز اسب«داستان بیژن نجدي و دربارة آثار 
از محمدجواد صابري است که از دیدگاه » ریزينگاهی به داستان کوتاه روز اسب«جملۀ آنها 

شکنانه نقد شالوده«مقالۀ . فلسفی و هگلی بنده و ارباب و از خود بیگانگی بنده یاد کرده است
از حمید عبدالهیان و فرنوش فرهمند به » کشانن نجدي و شب سهرابدر دو داستان از بیژ

لیال محمدپور و . پردازدمایۀ داستان میشکنانۀ دریدایی و ایجاد تردید در درونبررسی شالوده
به تحلیل » هاسازي در داستان کوتاه دوباره از همان خیابانبرجسته«علی تسلیمی در مقالۀ 

توان به  از مقاالت مربوط دیگر نیز می.اندد موکاروفسکی پرداختهفرمالیستی با نظریۀ کارکر
بررسی عناصر جهان متن بر اساس رویکرد بوطیقاي شناختی در یوزپلنگانی که با من «مقالۀ 
کند فضاي میانی از جهان در این مقاله محقق تالش می. از لیال صادقی اشاره کرد» انددویده

هاي نجدي ایجاد کند و به توصیف آن یقاي شناختی در داستانمتن و جهان خواننده را با بوط
از » هاي بیژن نجديعوامل شاعرانگی در داستان« اي به نام حمید عبدالهیان در مقاله. بپردازد

داند چرا که داراي عناصر هایی شاعرانه میها را داستانهاي نجدي آنفرمالیستی بودن داستان
هاي بیژن نجدي ین مقاله به بررسی عناصر شاعرانه در داستانوي در ا. شعري فراوان هستند

  .شناختی این داستان نپرادخته است جامعه-شناختی اما هیچ اثري به بررسی زیبایی.پردزادمی
  چارچوب نظري 

پذیرفتند و به سیسم کالسیک را هاي اشتباه مارکبینیکفورت پیشنظران مکتب فرانصاحب
در مارکسیسم کالسیک گفته شده بود که . مارکسیستی تن دادندهاي دگرگونی در اندیشه

 مارکوزه. ارگران خواهد بودثم کارگر سبب دگرگونی و نابودي استار بیش از حد طبقۀثماست
 رفاه کارگران افزودند و از نابودي خود و وقوع ه سرمایه داران با دانستن آن، ب:گویدمی

  ).14 : 1362 ، مارکوزه. نک (سوسیالیسم جلوگیري کردند 
 خود را به کارگران بخشیدند تا آنها کمتر کار کنند و با این کار بخشی از ارزش افزودةآنان 

-  آمد که پیشرفت هنگامی پدید)3(ارزش افزوده. آزادي و فراغت بیشتر در زندگی داشته باشند
، کارگر شدیتر م هر چه ماشین و تکنولوژي پیشرفتهگونه کههاي علمی و فنی پدید آمد بدین

تی بیشتر ا طبقرفت و فاصلۀخزانۀ کارفرما میطلبید و درآمد کارگران دیگر به کمتري را می
کارفرمایان نیز براي . اندتر شدهتر و درماندهکه ناتوانیافتند شد و آنگاه کارگران در میمی

السیک گفته در مارکسیسم ک. ردندک کارگري دستمزد آنها را بیشتر میجلوگیري از انقالب
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: گوید میمارکس. اندازدمی شکوفایی فردي را به مخاطره میهاي علشد که پیشرفتمی
 , Popenoe(، بی پناه از خویشتن بیگانه شود شود که انسانماشین و کارخانه سبب می

 هاي آنگفت که تمدن و پیشرفت می»تمدن و مالمت هاي آن«فروید نیز در .)578 :1971
  )69 : 1389فروید، . نک (کند حدود و سرکوب میامیال فردي را م

. ا نظارتی ندارد قربانی قید و بندهایی است که خود بر آنه،گیرد که فرد نتیجه میمارکوزه
  . شودري و از خود بیگانگی می امروزي دچار بیماانسان در جامعۀ

 را به پذیرش ردجامعه ي مدرن صنعتی افزون بر اینکه ف: گوید  می»وس و تمدنرا«وي در 
- میرا وادار این جامعه فرد . کندلزامات دیگري نیز بر او تحمیل میدارد، ااصل واقعیت وا می

انی کردن شود با قرببدین معنا که فرد مجبور می.  نهدوري اقتصادي گردنکند به اصل بهره
در مارکوزه.)320 : 1390ژیمنز ،  (اش را تسلیم کارفرما کنديانرژي غریزهاي آزاد خود، وقت

. کندنولوژي بر فردیت یاد و انتقاد میبیش از همه از پیامدهاي ویرانگر تک»انسان تک ساحتی«
او بدین باور است «. سازدو او را از خود بیگانه میزند تکنولوژي به شیء شدگی فرد دامن می

 انسان را از او سرانجام آزادي نیروي نوآوري و اندیشیدن و ،که ماشین و کار بسیار در کارخانه
مارکوزه و .)156 : 1390تسلیمی ،  (»سازداو انسان تک ساحتی و یک سونگر میو از گیرد می

 از  امروزيعۀفرسا و دستمزد کم در جامرند که انسان بر اثر کارهاي طاقتاریک فروم بر این باو
بهره  دهد، بییماري و خودبیگانگی نجاتهایی که او را از بآزادي و عشق ورزیدن و سرگرمی

- نابودي سرمایهاگر انسان بتواند این حق را با . نیازهاي واقعی انسان آزادي و عشق است. است
 است که آید اینرایط فعلی کاري که از دستش بر میتر است اما در شداري بگیرد شایسته

 برايقت آزادي که در اختیار دارد،  کند و از وري کامل خود را حسمختافرد، ضرورت خود «
  ).71 :1362مارکوزه ،  (»شکل دادن به زندگی خصوصی و جمعی خود، بهره جوید

در ادبیات ها را مستقیماًادبیات این شکلشناسی نظران جامعهبسیاري از صاحب
گونه که مبارزات کارگر و سرکوبی کارفرما و تقابل میان بدین. کردندجستجو می

از همین رو آنان در پی آثار . اده شودفرودست و فرادست باید به روشنی نشان د
از دیدگاه جورج لوکاچ، بالزاك تصویر همه جانبه از . رئالیستی بالزاك و دیگران بودند

فرمالیستی از هاي مدرنیستی و رمان). 124: 1386زرافا، (کند میجامعه را باز تولید 
بر این باورند که  اما برشت، آدورنو، بنیامین و مارکوزه. کننداین کار خودداري می

آنها فرمالیسم و . توانند به این کار بپردازنداي مدرنیستی و فرمالیستی بهتر میهرمان
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گویند متن در ابتدا باید به خود ارجاعی زنند و میم را با یکدیگر گره میسمارکسی
بپردازد و زیبایی خود را در درون متن نشان دهد و ظاهراً به بیرون از خود یعنی 

 ارجاعات مارکوزه.  کمتر ارجاع دهد، اما در باطن خود به برون ارجاعی بپردازدجامعه
 "بعد زیبایی شناختی"و در مقالۀ . دکنپسند را نفی میغیرهنري، مستقیم و عوام

- پسند بودن آن یاد مینهد اما تلویحاً از امکان عوامگردن میگرچه به آثار رئالیستی 
 و مارکوزه). 58: 1384مارکوزه، (گیرد  پی میاشکند و رئالیسم را با شکل هنري

که تنها از استثمار کارگر نظران مکتب فرانکفورت معتقدند که ضرورتی ندارد صاحب
ز خود بیگانه و هاي اجتماعی و سیاسی پی ببریم، بلکه با دیدن یک شخص ابه ستم

هاي امد ستمها پیتوانیم بگوییم که این بیماريهاي دیگر میگرا و استعارهپوچ
پردازند، ها و نمادهاي خود به این امر میهایی که با استعارهداستان. اجتماعی است

دهند و در گام دوم به زش هنري و خود ارجاعی را نشان میدر گام نخست ار
اثر ادبی تعهدات آورند، با این کار ضمن اینکه ارجاعی رو میعی و برونمشکالت اجتما

  .شودزدگی دور میت، هر چه بیشتر از ابتذال و عواماد نبرده اساجتماعی را نیز از ی
  

  »روز اسبریزي«بررسی داستان 
هایش به اسبی که براي مسابقه و سواري مناسب بود عالقه داشت، قاالن خان در میان اسب

سپارد تا نگل و رودخانه آن را به دخترش میزدن در جشود و پس از گشتزي سوارش میرو
ند همه کن زین سوارش شود، همین که حرکت میند بدونکآسیه هوس می. خشکش کند

آسیب ببیند و پاکار را تهدید ترسد که آسیه قاالن خان می. ریزندچیز را در دهکده به هم می
هنگامی که قاالن خان . ي نداردگردد و اما اسب دیگر به زین عالقه ایآسیه سالم بر م. ندکمی
قاالن خان . بیندبگذارد با ضربۀ اسب دست چپش آسیب میاسب خواهد زین را روي می

کشد ا وساطت پاکار و آسیه اسب را نمیگوید دو لول را بیاورد، بشود و به پاکار میعصبانی می
-بیند و زخمفشار شالق و بارهاي گاري آزار میاسب در زیر . بنددو سپس آن را به گاري می

بینند کشند و می از مدتی گاري را از اسب کنار میپس. ارددها و اندامش بر میهایی بر لب
  .کند او را دوباره به گاري ببندنداند تعادلش را حفظ کند و تالش میتواسب نمی

مایه نیست که از کلیت و ساختار محتوایی آن لذت ببریم، داستان نجدي تنها داراي یک درون
هاي شاعرانه و فرم رویم و به جنبهفرو می و جمالت آن لحظه به لحظه بلکه در عناصر جزیی
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افزاید تا شاعرانگی و هاي متن میشناسی و استعارهاین عناصر به زیبایی. بریماش پی میگرایانه
  :تر گرددهاي آن برجستهخود ارجاعی

نجدي، (روز خودش را لخت کرده بود و سرمایش را به تن اسب می مالید 
1373 :25.(  

  )26: همان(ره از یالم می ریخت تاریکی شب قطره قط
همین که صبح نوك پا نوك پا رسید، دهکده، خودش را از تاریکی بیرون 

  ).27: همان(کشید 
 

دم از نحوة بهر کلیت داستان دمکه خواننده افزون بداستان پر است از اینگونه عبارات شاعرانه
اش ون متن بدون ارجاع بیرونیا در درتواند اسب رخواننده می. بردبیان و شگردهایش لذت می

گرماي آفتاب بی«آفریند؛ اندیشد و صور خیال میاسبی که گاهی مانند انسان میفرض کند، 
: همان(» هاي کالغ روي درختان غان بودکالهی از دسته.  زمین افتاده بودپیش از برف، روي

برون (یابد  می مطابقتتو با واقعیشود  نزدیک میاما روایت گاهی به زاویه دید یک اسب). 24
واسطۀ اسب آوري آن را از نگاه مستقیم و بیزبان دیگر خواننده به گونۀ هیجان؛ به )ارجاعی

با دست چپی که به گردنش بسته شده بود و با دست راست مشت شده قاالن خان «: نگردمی
  ).23: همان(» دور یک دو لول وارد اصطبل شد

داند ه چه معنی است و مهمتر اینکه نمیتواند شکستن دست بپذیرد که اسب نمیخواننده می
علت و معلول چیزي است . دانداسب رابطۀ علت و معلولی را نمی. خود عامل و علت آن است

دو چیز علت و معلول را که در زبان انسان پدید آمده و به گفته ي هیوم انسان ها از توالی 
ه اش واقعیت را بهتر دریافته است کبه گاه غیرانسانیسب با نگاه گاه کنند و شاید اانتزاع می

از آنجا که انسان با . یابد در نمیراکم طبیعت علت و معلولدست. علت و معلولی در کار نیست
داند که  و نمیکندمییابد که کار را دشوارتر نگرد، در نمیهاي خود، به جهان میفرضپیش

یر از همین رو، نگاه سادة اسب به جهان برایش غ. کندتر از آن است که فکر می سادهواقعیت
ها فرضوانندة داستان نجدي باید پیشبه سخن دیگر خ. نمایدمنتظره و در نتیجه دشوارتر می

هاي خود فرضاستان او براي خوانندگانی که پیشها را بهتر ببیند، اما درا کنار بزند تا واقعیت
اننده را در نمونه احساسی که اسب نسبت به ابر دارد خوبراي . اند دشوار استرست کردهرا د

آید مانند ابر نشیند یا پدید میکی که روي اسب میهر چیز سب. دهدوضعیت ابهام قرار می
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پاکار سوراخهاي دولول را «، )22: همان (»شد) من(مثل یک مشت ابر سوار اسب «است، آسیه 
هاي بین سقف و شانه. طرف اصطبل آمده صدایی مثل باران ب. به طرف صورت اسب گرفت

  ). 24: همان (»اسب، پر از ابر شد
ها شناختی و فرمی منتقدین فرانکفورت به تأثیراز فرمالیستتلویحاً گفته شد که بحث زیبایی

ین است که جهان از  ازاویه دید متفاوت.تغییر زاویه دید و یا ایجاد زاویه دید متفاوت است
همین .  می شودهبه نمایش گذاشت) اسب(رسوناژ داستان هاي پدغهها و دغدیدگاه، تجربه

. تواند خود را با دیدگاه اسب نزدیک کند گاهی میها را نداردجاست که اگر کسی آن تجربه
کانونی سازي عبارت از آن .  می نامد)4(این دیدگاه چیزي است که ژنت آن را کانونی سازي

: 2001برتنز، . نک( نگاه یکی از پرسوناژها بلغزانداقعاً دراست که نویسنده بتواند خواننده را و
بنابراین زاویۀ دید و .  را دریافت نمایدهر چه بیشتر احساسات اواي که خواننده به گونه). 75

اننده را به راوي ممکن است دوم شخص باشد اما راه خو. سازي با راوي تفاوت داردکانونی
 دید این شخصیت است اما راوي  در این صورت زاویۀها باز کند،دیدگاه یکی از شخصیت

ر روي اسب است اما گاهی سازي بدید و کانونیدر داستان نجدي معموالً زاویه . دیگري است
  .وم شخص و گاهی اول شخص استاش سراوي

بعد از آالچیق ها . بعد از درخت ها یورتمه رفت. اسب بعد از پل دوید
... سرم را برگرداندم که به عقب نگاه کنم . گردنم را باال کشیدم. ایستادم

  ). 25: 1373نجدي، (
 

بیان کانونی سازي را بهتر مشاهده کنیم که اسب احساسات زاویه دید یا هنگامی می توانیم 
ود آسیه را به بوي کند و صداي آسیه به علف و ختر به ما عرضه می را هر چه طبیعیشده

  .اندعناصر زندگی اسبترین  جنگل و علف مرکزي)22: نک، همان(کند جنگل تشبیه می
 به زدایی داستان روز اسبریزي نجدي و داستان خولوستومۀ تولستويتفاوتی که میان آشنایی

متغیر است، خولوستومه، همواره خورد، افزون بر این که راوي این داستان برخالف چشم می
اي  اسب به گونهداستان خولوستومهاز سوي دیگر در . نمایدتر می زاویه دیدش نیز طبیعی

. کندهاي آنها یاد مییطلبید و از جاهگوها سخن مین است که مستقیماً از جهان انسانفراانسا
کند انحصارطلبی انسان زدایی و زاویۀ دید اسب اشاره می ضمن آنکه به آشناییاشکلوفسکی

  :نماید گوشزد میرا از زبان اسب در داستان خولوستومهها
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 در ضمن، چیزهایی استها در یک چنین مطمئنم که تفاوت اساسی ما با آدمحاال کامالً «
دهد که به داریم، همین نکته به ما اجازه میها هایی که ما بر آدممزیتبدون در نظر گرفتن 

ها آدمت اعالم کنیم که ما در سلسله مراتب موجودات زنده جایگاهی به مراتب واالتر از جرأ
شود ولی  ارتباط بودند، با کلمات معین میهایی که با من درها، حداقل آدمفعالیت آدم. داریم

  ).92: 1385اشکلوفسکی، (» کندهایمان معین میها را کارفعالیت
بلکه اسب و انسان به هم آید ها سخن به میان نمیطلبی مستقیماً از این جاهدر داستان نجدي

ار گوید و بسی از احساسات خود نسبت به آسیه میاسبشوند به ویژه آنجا که نزدیک می
  :کندطبیعی نقش یک عاشق را بازي می

روي آن ایستاده مثل یک . آسیه سطل را وارونه کرد. سطل کنار دیرك بود
. اسب را بغل کرد. گرمایش را به تن اسب مالید. مشت ابر سوار اسب شد

، اسب و »هی«ت همین که گف. موهایش را روي آرواره هاي اسب ریخت
  .)22: 1373نجدي، (آسیه دهکده را به هم ریختند 

  
ه مانند یکدیگرند سخن ها کهاي خود و انسان و خشم، عواطف احساسات ازدر جاهاي دیگر نیز

شناسان  نام دارد که زیبایی)5(زداییاین فرآیند در فرمالیسم آشنایی. آوردبه میان می
ند و براي ک را پیشنهاد می)6(برتولت برشت فاصله گذاري. اندتی از آن بهره جستهیسسمارک

چیز معمولی، روزمره و عادي، «. ها را باید ناآشنا آفریدشخصیت: گویداثرگذاري بیشتر اثر می
شود و توجه شود، قابل مالحظه نشان داده می آشنایی انسان با آن دیگر درك نمیکه از شدت

 همان لحن این سخن بر پایۀ.)239: 1377، برالو (»شودجلب میخاص همگان به آن 
زدایی است؛ چیزي که بر پایۀ ییتکنیک در هنر همان آشنا«: گویدکلوفسکی است که میاش

 (Shklovsky, 2000: 18))7(»دشوارسازي فرم و افزایش دشواري و زمان درك استوار است
.  

شناسی اقشاتی که با زیبایییز با همۀ منهاي دیگر چون آدورنو، بنیامین، مارکوزه نتیسسمارک
یسم مارکوزه حتی براي اینکه رئال. شونداند، گاهی به آن نزدیک میفرمالیستی داشته

 ثیرکند و تأپسند متهم میناختی نفی کند آن را به هنر عوامشسوسیالیستی را در بعد زیبایی
  ).74: 1384ارکوزه، نک، م. (شود حتی بر طبقات اجتماعی یادآور میگرا راشناسی فرمزیبایی
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- در که راوي داستان پی گفته شد:»داستان روز اسبریزي«گردیم به آشنایی زدایی ویژة باز می
ین تغییر در اواخر داستان شدت یابد و اشخص به سوم شخص و برعکس تغییر میپی از اول 

کند و این کار یایان کلمه به کلمه تغییر پیدا میابد تا جایی که راوي جمله به جمله و در پمی
  .سازد داستان را بیشتر برجسته میشناختیامر زیبایی

اسب دیگر نمی . من دیگر نمی توانستم بدون گاري راه بروم یا بایستم
  ...من دیگر نمی توانستم . توانست بدون گاري بایستد یا راه برود

  ...اسب 
  ...من 

  )28: 1373نجدي، ... (اسب 
  

از خود شوند و این یگانگی نشانۀ یبایی در نزد خواننده یگانه می زاین دو راوي در اینجا به
اري از آثار ادبی با با توجه به اینکه اسب در بسی.  به مثابه آدمی استهویتی اسببیگانگی و بی
هاي هاي فرمی به محتواي ارجاعی ستماینجاست که با این بازي. استپنداري شدهانسان همزاد

خوریم، اما با چند الیۀ بر می) فرادست و فرودست ( قاالن خان به اسباجتماعی به مثابه ستم
تب فرانکفورت نظران مکگرا خواستۀ مارکوزه و صاحببی فرماثر ادبینیم که یک نامستقیم، می

  .ندکرا نیز برآورده می
آید این پرسشی که پیش میاما . کندفرمالیسم به خودارجاعی متن رو میکنم که تأکید می

-ورزیدهنی بوده و با فرمالیسم مخالفت میها که همواره در پی ارجاع بیروتیسسمارکت که اس
 اند؛ آدورنوگرا گشودههاي فرمتیسسآیند؟ این گره را مارک چگونه با خود ارجاعی کنار میاند،

 کشد، مارکوزهین شگردهاي سینمایی را به پیش میکند، بنیاممعرفت منفی را پیشنهاد می
- همگی تالش می. کندگذاري را پیشنهاد میکند و برشت فاصلهات غیر هنري را نفی میارجاع

- نمایی گردند و گروهی از شخصیتاي درشتتکه شوند، دستهها تکهرخی از واقعیتکنند تا ب
. د تا نامستقیم به حقایق بیرونی ارجاع داده شوندنزمینه کشیده شوهاي رانده شده، به پیش

 و اش بازتابتوان در شکل غیر هنريحقایقی که آنها را کمتر می).180: 1390تسلیمی، (
  . از خود بیگانگی را به خوبی انتقال داده است)8(انتقال داد؛ اسب در این خودگویی 

اي سنگینی گاري بر پشت او که به گونهاسب مانند انسانی است که بر اثر کار مفرط و 
او دیگر به . رسیده است خود بیگانگی آورد به از میتکنولوژي و نوعی از ماشین را به یاد
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او . بهره استهاي آزادي و عشق به آسیه بیاست و از ساحتساحتی بدل گردیدهموجودي تک
شود نشانۀ انسانی میاینکه اسب به گاري بسته . استاراده بدل شدهیبه جزیی از ماشین ب

- زند بیشتر آسیب میپا میوبیشتر دستزند و هر چه پا میواست که در شرایط سخت دست
  .رود میوبیند و در باتالق فر

کرد  حتی از زین اسب نیز پرهیز می قبالًشود در حالی کهاسب براي تنبیه به گاري بسته می
ذشته و عشق به آسیه را فراموش کند که شرایط خوب گاز خود بیگانه میاین تنبیه چنان او را 

  .دهدي است که بوي جنگل مینون فقط گارکند و اکمی
گانی است که شد هویت قبلی خود ندارد مانند همۀ راماي براي پیدا کردناسب دیگر دغدغده

ي است که آزادي و عشق را شهر کنونی همچون واقعیت سرکوبگر. اندشهروندان یک شهر شده
زادي را محو به آسیه و نیز آ انسانی است که عشق او – اسب زند و در بند کنندةواپس می

  .استکرده
  

  نتیجه گیري
 آن هم محتواي بیرونی و - محتوا کالسیک در آثار ادبی فقط دغدغۀ وهاي اولیهیستسمارک

ة نظرانی همچون مارکوزه به نحورفته صاحباما رفته. انداشتهد) فرادست و فرودست(طبقاتی 
ر بودند که بیان غیر هنري یک اثر آنان بر این باو. اندشناسی اثر نیز توجه کردهبیان و زیبایی

تر با آن دشمنی این با شگردهاي فرمالیستی که پیشبنابر. تواند چندان تأثیرگذار باشدمین
- انش آثار فرمالیستی نیز رو آوردهورزیدند، آشتی کرده و با استفاده از آن به آفرینش و خومی

ممکن . ارجاعی بودن آن پرداختندناند؛ به زبان دیگر همزمان به خود ارجاعی بودن متن و برو
هاي گذشته روز اسبریزي داستانی غیر انقالبی دانسته شود اما با یستساست در خوانش مارک

 اسب با همۀ .توان آن را انقالبی و انسانی نیز قرائت نمودا میگرهاي فرمیستسنگاه مارک
ت تازه و قرار گرفتن در تواند تمثیلی از انسان باشد که در وضعیاش مینمادهاي پیچیده

وي در گذشته آزاد و رها بود اما . اش را از یاد برده باشدموقعیت تکنولوژي جدید خود گذشته
تواند آزادي را دریابد و او را چنان به خود مشغول کرده است که دیگر نمی) گاري(ماشین تازه 
اش قادر به گام  گارياو خاطراتش را با آسیه فراموش کرده و اینک تنها با. عاشق باشد

 و او دیگر در میلِ دیگران و تکنولوژي جهان جدید میلِ خود را از یاد برده است. برداشتن است
 .خواستبه آن ساحتی در آمده است که خود نمی
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  پی نوشت
1- Herbert Marcuse 
2- Frankfurt School 
3- Plus Value 
4- Focalization 
5- Defamilirization 
6- Distancing 

 متن قبلی اشکلوفسکی از ترجمه فارسی استفاده شده، اما در این متن از ترجمۀ انگلیسی - 7
زیرا ترجمۀ فارسی این متن با اهداف مقاله سازگار نبوده، از جمله . استهبهره گرفته شد

  .شدالح آشنایی زدایی در آن دیده نمیاصط
8- Soliloquy   
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