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

آنان میان . آوردندفرمالیستی روي هاي  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 این باور بودند که داستاند و بر میان 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 گرایش 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. ت دادشناسی نیز اهمیزیبایی
ساحتی بودن و نیازهاي دروغین مادي آزاد شود تا به نیازهاي واقعی چون عشق و ستمدیدگی، تک
  .آزادي دست یابد

ائه گردد تا از دیدهاي غریب ارها، 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 بندِ
      هدف مقاله معرفی .ستي و فرمالیستی اانگارانه نیست بلکه هنرم و سادهمستقیاین آگاهی 

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

 .پردازده میاز دیدگاه مارکوزشناختی به ویژه شناختی و زیباییهعریات جام نظپایۀ
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