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 دهيچك

هاي مدرن و   نوشتن داستانپاي   هوشنگ گلشيري يكي از نويسندگاني است كه پابه
تكنيك محور، با نوشتن مقاالتي چند پيرامون رمان و شعر، كوشيد تا مباني نظـري  

فكري و نظـري مقـاالت گلشـيري، بـه      ةماي  جان. كارش را نيز به خوبي شرح كند
در روزگاري كه جريان چپ و نويسـندگان  . است  خورده  اومانيسم و فرماليسم گره 

جستند، گلشيري   هنر متعهد را تنها در رئاليسم سوسياليستي مي طرفدار حزب توده،
دار مفاهيمي چـون    كوشيد تا مفهوم تعهد را از تنگناهاي حزبي نجات دهد و طليعه

هـاي گلشـيري توجـه بـه       هرچند در بسياري از نوشته. گرايي و فرديت باشد  انسان
زدگـي نينجاميـده     تكنيك گرايي، به  تكنيك و فرم، وجه غالب است، اما اين تكنيك

هاي گلشـيري او    است؛ چرا كه برخورد ديالكتيكي اومانيسم و فرماليسم در انديشه
باري، در اين . آورد و هم تكنيك را  را به سنتزي راهبر شده كه هم تعهد را تاب مي

هاي فكـري او    پژوهش كوشش شده تا با توجه به مقاالت هوشنگ گلشيري، بنيان
  .ت، مورد نقد و داوري قرار گيردادبيا ةاهيت و فلسفدر پيوند با م

 .رمان معاصر، اومانيسم، فرماليسم، هوشنگ گلشيري ادبي، ةنظري :ها دواژهيكل
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  مقدمه .1
خور توجه   هاي موفق و در  هوشنگ گلشيري از معدود نويسندگاني است كه عالوه بر تجربه

در   هـا  آن، كـه برخـي از     مهمـي تـأليف كـرده   نويسي، در نقد ادبي نيـز مقـاالت     در داستان
مقاالت مهم او در اين . است  ساز بوده  نويسي و مدرنيسم ادبي جريان  هايي چون داستان  زمينه
بـه چـاپ    جنـگ اصـفهان  چهل در مجله  ة، مقاالتي است كه در سالهاي نخستين ده  حوزه

رد و ايـن موضـوع هـم در    هرچند گلشيري نگاهي فرماليستي بـه ادبيـات دا  . رسانده است
طرح مباحثي چون شيء «: گويد  آثارش متبلور است و هم خود او به آن معترف است و مي

في نفسه، شيء نوشته، و همچنين خواندن خود متن و ارزيابي اثر بـا توجـه بـه معيارهـاي     
ه به افتد ك  موجود در آن و باالخره زبان موجود در نوشته را اصل ديدن تنها وقتي مفهوم مي

، »ياد بياوريم بزرگترين اتهام صاحب اين قلـم در تمـام ايـن سـالها فرماليسـت بـودن بـود       
اما از آنجا كه گلشيري در مقاالتش هم به فـرم اهميـت داده و   ) 17 ،1ج:  1388گلشيري، (

مباني  .گرايي به تكنيك زدگي محض نينجاميده است  هم تعهد انساني را مهم دانسته، اين فرم
در . تـوان در اومانيسـم و فرماليسـم خالصـه كـرد       ري هوشنگ گلشيري را مـي نظري و فك

سالهايي كه گلشيري به نقدادبي و نوشتن داستان مشغول بود، جريان غالـب ادبيـات ايـران،    
افرادي چون سـيروس پرهـام و احسـان    . رئاليسم متعهد، يا نوعي رئاليسم سوسياليستي بود

در اين ميـان،  . نهادند  ستودند و ادبيات مدرن را وقعي نمي  طبري تنها ادبيات رئاليستي را مي
گلشيري در كنار افرادي چون ابوالحسن نجفي از نخستين نويسندگاني بود كـه بـه ادبيـات    

گلشيري و نجفي در اين مقـاالت عـالوه   . هاي آن پرداخت  گرا، و تبيين ويژگي  مدرن و فرم
تمـايز  . درن، از ادبيات متعهد نيز غافل نماندندگرا و م  بر توجه به فرم، و نويسندگان تكنيگ

بار نشان دادند كـه    گرا اين بود كه براي نخستين  بزرگ كار گلشيري و نجفي با منتقدان چپ
توان   هاي حزبي جريان چپ نيست؛ بلكه تعهد را مي  ادبيات متعهد تنها ملزم به تبيين انديشه

شايان ذكر است . وجو كرد  انسان جست فارغ از تمايالت حزبي، در حضور و درك فرديت
كه جريان چپ و نويسندگان وابسته به حزب توده، چنان درگير قواعد حزبـي زمـان خـود    

غافل ماندند و  ) Marx(هاي اومانيستي افكار خود ماركس  شده بودند كه از پرداختن به جنبه
صـورتي كـه يكـي از     در. فهميدند  مفهوم انسان را فارغ از طبقه، حزب و جبر تاريخي نمي

مـاركس سـنتزي بـين     ةهاي ماركس بـر ايـن بـاور اسـت كـه فلسـف        مفسران بزرگ انديشه
  .)24و25: 1373فروم، ( گرايي است  گرايي و طبيعت  انسان
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 وتحليـل شـده اسـت و     كـم  نقـد    و  هرچند تاكنون آثار داستاني هوشنگ گلشيري بـيش 
و شازده احتجاب از صالح حسـيني،مجموعه   وهياهو  هايي مانند بررسي تطبيقي خشم  تحقيق

... و ايراني از رضا عامري ةبندان قص  مقاالتهمخواني كاتبان به كوشش حسين سناپور و نقش
توان در اين سير يادآور شد، ولي نظرات گلشيري در مقاالتش تاكنون مورد سنجش و   را مي

 ادبيـات داسـتاني  مجلـه   در 1382شهريار زرشناس نيـز در سـال   . داوري قرار نگرفته است
نوشته است » فرماليسم مقلد تكنيك زده در بررسي آثار هوشنگ گلشيري«: اي با عنوان  مقاله

و با نگاهي نه چندان آكادميك، نخست فرماليسم، و سپس آثار گلشيري را  به عنوان مكتب 
نيت ابزاري گرايي مدرن ريشه در عقال  از نظر زرشناس تكنيك. است  و آثار منحط، نفي كرده

« :گويـد   زرشناس همچنين در مورد جـوهر ادبـي گلشـيري مـي    ) 49: 1382زرشناس،.(دارد
فرماليسـم  « :توان اين گونه بيـان كـرد    جوهر رويكرد ادبي گلشيري را، در عبارتي كوتاه، مي

يكـي از گرايشـهاي   » فرماليسـم ادبـي  «گويم فرماليسم مقلد؟ زيرا   چرا مي» مقلد تكنيك زده
( »اول قـرن بيسـتم اسـت    ةپسامدرن غربـي در نيمـ   ةحران زده و به انحطاط گراييدادبيات ب
هاي وابسته بـه مدرنيسـم     چنانكه مشخص است، فرماليسم را كه يكي از جنبش). 54: همان

خواندن، و گزارهايي يك جانبـه و    مدرن   گرايشي پست) 24و25: 1392چايلدز، (ادبي است
وپژوهشـي، و البتـه     هـاي دقيـق علمـي     زده، بـه بحـث  منفي چون منحط و مقلد و تكنيـك  

الي مقـاالت    رو، در ايـن مقالـه كوشـش شـده تـا از البـه        از ايـن . طرفانه، شـبيه نيسـت    بي
ادبي او شناسايي و بازسازي  ةنيز به طبع رسيده است، نظريباغ  باغ در گلشيري،كه با عنوان

او در باب انسـان و اومانيسـم، و تعلقـات    ايم تا آراي   براي نيل به اين مقصود كوشيده. شود
نظريـات ادبـي    ةهاي مدرن ادبي چـون فرماليسـم، بـا توجـه بـه فلسـف        اش به مكتب  نظري
  .شود تحليل

هـاي هوشـنگ     آرا و روش« :اي بـا عنـوان    زاده در مقاله  سادات حسيني  پيش از اين سميه
يش نقد و نظريه ادبي به چاپ ، كه در نخستين هما)1390(»گلشيري در نقد ادبيات داستاني

بندي آراي گلشيري پيرامون نقد و ساختمان داستان پرداخته است كـه    رسيده است، به طبقه
هاي فكري و فلسفي گلشيري، اين كوشش   توجهي به بنيان  نگر و بي  به سبب فقدان نگاه كل

براي فهم بهتر آراي  بنابراين،. ادبي وي بينجامد ةنتوانسته است به شناسايي و بازسازي نظري
گلشيري، كه از ديد نگارندگان اين سطور مبتني بـر اومانيسـم و فرماليسـم اسـت، پـيش از      
ــري      ــري و هن ــب فك ــن دو مكت ــون اي ــالي پيرام ــي اجم ــاالت  او، بحث ــه مق ــرداختن ب پ

  .نمايد  مي  ضروري
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  نگاهي به سير اومانيسم در اروپا .2
يسم در اروپا به دست داده شود، ذكر ايـن نكتـه   پيش از آنكه روايتي مختصر از جريان اومان

زده   نمايد كه آنچه در اين بخش درباب اومانيسم خواهد آمد، تنها سخني شتاب  ضروري مي
رو، تضاد   است و از همين  اي و اومانيسم شكل گرفته  قاره ةپيوند فلسف ةو كلي است كه بر پاي
چنان كه ايون شرت در . امريكايي هويداست - علوم اجتماعي انگليسي ةاين جريان با فلسف

اي   پيوند با اومانيسم مكاتب فكري قـاره « :دهد  شرح مي اي  علوم اجتماعي قاره ةفلسفكتاب 
بنـابراين  ) 14: 1395شرت، (».كند  امريكايي متمايز مي - علوم اجتماعي انگليسي ةرا از فلسف

به افكار آگوست كنت اشـاره خواهـد شـد، رويكردهـاي      اگرچه بنابر ضرورت در قسمتي
دوديگـر اينكـه يكـي از    . بـود   پوزيتويستي جامعه شناسيك در اين مقاله مورد نظر نخواهـد 

تحليلـي در تضـاد اسـت،     ةهاي اومانيسم، كه با علوم اجتماعي پوزيتيويستي و فلسف  ويژگي
بنـابراين  ) 24: همان.( ل آگاهي استهاي تاريخي و انتقا  اومانيسم به نقش تجربه ةويژ ةتوج

هاي انسان محور را   شدن تدريجي انديشه    آنچه در اين مختصر به آن اشاره خواهد شد، فربه
 ةاومانيسم، مباحثي چون هرمنتوتيك، تا سـاختارگرايي و نظريـ  . كند  در گذر زمان آينگي مي

اي از   به شكلي بود كه در برهـه اين جريان گسترده . گيرد  انتقادي مكتب فراكفورد را دربرمي
و در ) 72: همان( هاي مقدس را متوني انساني خواند  آن شخصي چون آگوستين قديس متن

گرايـي قـد علـم      مقطعي فردي چون كانت، بـه تنهـايي در مقابـل سـنت مـذهبي و تجربـه      
بنابراين به علت گستردگي مباحث نظري در اين بخش، با تكيـه بـر   ) 255و256:همان.(كرد

غـرب   ةجريان اومانيسم، در دل تاريخ فلسف ةتوني ديوس، به حركت پيوستاومانيسم كتاب 
  .اشاره خواهد شد
اي از مفـاهيم را در    گسـترده  ةاومانيسم تا امروز، اين كلمه دامن ةگيري واژ  از تاريخ شكل

دايي محققان برجسته نيز چنين سـو . زند  مي  برگرفته است و از هر تعريف جامع و مانعي تن
. اند  اند و در حد توان خويش در تحليل معاني متنوع و گاه متناقض آن كوشيده  به سر نداشته

ممكـن و   ةاي اسـت بـا تـاريخي پيچيـده كـه دامنـ        اند كه اومانيسم واژه  بسياري بر اين باور
  )6: 1378ديويس، .(بسترهاي آن به طرز غير معمول گسترده است

خـورده    اين كلمه به لحاظ تاريخي با دوران رنسانس گرهپيش از هرچيز بايد دانست كه 
اومانيسـم   ةكلمـ . شود  ، از اين دوران شروع مي  تاريخي در مورد اومانيسم ةاست و هر مطالع

آزاد بود و در نظر اول به ادبيات و مطالعات علوم انسـاني   ةدر زمان رنسانس به معني مطالع
به نظر بسياري ايـن واژه از  ) 84و  85: 1384سيني، ح  سيد.(شد  متفاوت با الهيات اطالق مي
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،   شده كه قبل از هر چيز معلم زبـان   هاي قرن چهاردهم و پانزدهم فلورانس گرفته  اومانيست
هاي دوران رنسـانس گروهـي نخبـه      اومانيست) 8: 1378ديويس، .(خطيب و مترجم بودند

عت چاپ شكل گرفت با آن مخالفت حتي زماني كه صن. گرفتند  بودند كه از عوام فاصله مي
) 155: 1387جانسن، .(شود  شدن علم مي  كردند اين صنعت باعث عوامانه  ورزيدند و فكر مي

كنند، از آغاز ميلي به گسترش آگـاهي    بنابراين اين جريان بر خالف آنچه بسياري تصور مي
ليـايي را نخسـتين   ايتا)  Francesco Petrarch(برخي فرانچسـكو پتـرارك  . تمام مردم نداشت
ــي ــد و از ژوزف اســكاليژر  اومانيســت م ــازبن ) Joseph  scaliger(دانن ــزاك ك  Isaac(و اي

Casaubon(برند كـه اومانيسـم را در فرانسـه قـرن شـانزدهم بـه         ، به عنوان محققاني نام مي
 اما گسترش اين مفهوم را بايد در جاي ديگري، يعني) 154: همان.( باالترين مرتبه رساندند

  . وجو كرد  در آلمان جست
گرانــي از قبيــل    هــاي درســي نواومانيســتي، اصــالح     پيشــاهنگان طــرح برنامــه  

ــامر ــل  ) Niethammer(نايت ــون هگ ــروف او چ ــران مع ــون   )Hegel(، و معاص ــم ف و ويلهل
، بنيانگــذاران نظــام جديــد دبيرســتاني آلمــان     )Wilhelm von Humboldt(هومبولــت

هاي التيني و علوم انساني   زبان ةيان كه با تمركز بر مطالعاين جر)16: 1378ديويس، .(شدند
پس از چندي خلقيـات  . آغاز شده بود، به سرعت در آلمان و ديگر كشورها گسترش يافت

 Samuel Taylor(هاي آلماني، توسط افراد طرفدار آلمان چون ساموئل كالريج  اين اومانيست

Coleridge ( شد، وارد فرهنگ روشنگري انگليس ). ،بـا ايـن وجـود از    ) 20: 1378ديويس
اومانيسم در انگلستان به طور ضمني به معني خداناباوري بود، كمتر كسي خود  ةآنجا كه واژ

  )21: همان.( خواند  را اومانيست مي
توان آن را به صـورت  جريـاني كـه بـه       معنايي اومانيسم بسيار وسيع است و نمي ةدامن

تقابلي كه اومانيسـم بعـدها بـا     ةبا هم. تداد داشته تحليل نمودشكل خطي در تاريخ اروپا ام
پـاي جريـان اومانيسـم را      تـوان رد   مذهب وكليسا پيدا كرد، حتي در خـود كليسـا نيـز مـي    

دانند كه   هاي مسيحي مي  را از نخستين اومانيست ) Erasmus(براي مثال اراسموس. گرفت  پي
اما ) 156- 159: 1387جانسن، .(آلمان گسترش يابدباعث شد بعدها اين جريان در فرانسه و 

در قرن نوزدهم جاي دين مسيحيت را گرفت و دين انسانيت » انسانِ كلي«رفته رفته مفهوم 
معتقـد بـود در جهـاني بـدون خداونـد      ) Auguste Comte(آگوست كنت. را به وجود آورد

ديـويس،  .(خودشان اسـت  ها صرفا متكي بر منابع  آميز و اجتماعي انسان  همزيستي مسالمت
كرد، يك آرامنشهر ديني از كار در   پوزيتيويستي كه كنت تبيين مي ةدر ادامه جامع)39: 1378
اجتمـاعي و   ةاين دين يك نظـام پيچيـد  . او نام دين جديدش را دين انسانيت گذاشت. آمد
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، موجود بـزرگ، يعنـي همـان انسـان، بايـد بـه جـاي خـدا پرسـتش            اخالقي بود و در آن
هـاي متـأخر در     همـين جريـان برخـي اومانيسـت     ةدر ادامـ )163: 1387جانسن ، .(شد  يم

هاي خود، خداباوري وحياني را منكر شدند و دين را شامل تمـام اعمـال و اهـداف و      بيانيه
شايان ذكر است كه اين موضوع تنهـا منحصـر بـه    . هايي مثل كار، هنر وغيره دانستند  تجربه
دار كردن   معاصر نيز، براي تاريخ) خداناباور(چند از نويسندگان آتئيست ها نيست و تني  بيانيه

 و هيـوم )  Kant(افكار نواومانيستي خود تصويري كامال آتئيستي از متفكرانـي چـون كانـت   
)Hume (اند  به دست داده ).Bradley and Tate, 2010:2(  

 متمسك شـد تـا در بـارة   نيسم صلح طلب به نوعي اوما)  Matthew Arnold(متيو آرنولد
، روح اومانيسم ) Huxley(از ديگرسو هاكسلي. آشوب نفاق آميز سياست و طبقه داوري كند

) 27: 1378ديـويس، .(طلبد تا بساط آخرين جان سختي مسيحيت را برچينـد   را به ياري مي
هـا و    ، مخالفـت       هـاي متعـدد و سـاختار شـكن      پرواضح است كه چنين جرياني، با گـرايش 

تـاريخي بـراي    ةچنانكـه برخـي حتـي منكـر پيشـين     . انتقادهاي بسياري را بر انگيخته است
ارتباط با مطالعات علـوم يونـاني رنسـانس      هاي قرن نوزدهم را بي  اومانيسم هستند و جريان

تصور متفكران رنسانس همچـون انسـانگرايان، آن   «: نويسد  مثال بابك احمدي مي. اند  دانسته
تـالش تـاريخ نگـاراني     ة، زاد  ه اين واژه در جريان تكامل تمدن مدرن يافتههم به معنايي ك

تـاريخي و نظـري    ةگرايي پيشـين   اند تا براي انسان  است كه پس از روشنگري بسيار كوشيده
داننـد ايـن     از ديگر انتقادهايي كه متوجه اومانيسـم مـي  ) 86: ب1388احمدي، .(»جعل كنند

سخن تعلق دارد، يعني بـه خواسـت قـدرت، و     ةست كار برندگرايي به خوا  است كه انسان
معطـوف بـه قـدرت ذات     ةهمـين اراد ) 85: همـان .(اينكه چه چيزهايي بايد مسـلط باشـد  

از نظـر  . هاي مرتبط با آن آشكار ساخته اسـت   اومانيسم را در بسياري از جريان ةپدرساالرن
ي و الهـام بخشـي بـراي مـرد     دار  ، زني اسـت كـه تنهـا بـه خانـه       آگوست كنت زن آرماني

هـاي    چنان كه مالحظه شد هرچنـد تعـاريف انسـان در دوره   ) 41: 1378ديويس، .(بپردازد
همـواره عقـل را مردانـه تصـور     . ، اما مردانه بودن آن تغيير نيافتـه اسـت    مختلف تغيير كرده

، يعني انقـالب  خواه دوران  ين انقالب آزادي  تر حتي شعار بزرگ. اند و احساس را زنانه  كرده
: ب1388احمدي، .(فرانسه، آزادي و برابري و برادري بود، و خواهري در آن جايي نداشت

85 -82(  
. انـد   فارغ از اين انتقادها برخي اومانيسم را در حـد يـك جنـبش ضـدديني تقليـل داده     

 گرايي و نسبيت دانسته و معتقد است كه با ايـن نظريـات    زرشناس اركان اومانيسم را تجربه
رنه گنون )30: 1370زرشناس، .(كند  شود و بشر در حد ماديات سقوط مي  متافزيك انكار مي
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گنـون،  .(هاي زندگي بشـر دانسـته اسـت     نيز فردگرايي و اومانيسم را عامل اصلي ناهنجاري
تر و بهتر از اومانيسم يـا جـايگزيني     اما هيچكدام از اين منتقدان راهكاري عملي )83: 1378
اسـت كـه هـر چنـد       توني ديويس به درستي اشاره كـرده . اند  از آن به دست ندادهتر   مناسب

اند اما نبايد فراموش كرد كـه در نهايـت،     هايي مواجه شده  هاي مختلف با شكست  اومانيست
مباحثي چون آزادي بيان و مبارزه براي حقوق فردي و اجتماعي در ذيل اومانيسم قابل تبيين 

بنابراين اومانيسم تنها به مفهوم فرديت بسنده نكـرده  ) 178: 1378ديويس، .(وتعريف است
در اجتماع، از پيامدهاي توجه و محور قـرار دادن  » ديگري«است و درك و پذيرش حقوق 

و نقش آن » ديگري«يكي از مباحث قابل توجه و مهم مرتبط با اومانيسم، . انسان بوده است
چه در اينجا از مفهوم ديگري مورد نظر اسـت،  آن. هاست  در حيات فكري و اجتماعي انسان

اي نيست كه مبناي بسياري از مطالعات ساختارگرايان و پساساختارگريان   آن مفهوم گسترده
مورد نظر الكان نيست كـه افكـار و هويـت جامعـه را     » ديگري«دهد، و نيز آن   را شكل مي

اختاري، ماننـد قـدرت در   مفهوم ديگري در مطالعات سـ ) 58- 60: 1388هارلند، .(سازد  مي
اي از افكار ماست و سـعي در انكـار فرديـت انسـان       بخش عمده ةهاي فوكو، سازند  انديشه
كنند و در پي اين هستند كه اثبات كننـد    دكارتي را رد مي ةساختارگرايان معموالً سوژ. دارد

. اسـت  مـن همـان ديگـري   : رمبـو  ةيـا بـه گفتـ   . شـوم   كنم بلكه فكر كرده مي  من فكر نمي
ساختارگراياني از قبيل سوسور، استراوس و الكان بر اين باورنـد كـه بشـر در قالـب زبـان      

در » ديگـري «امـا  ) 81: 1378ديـويس،  ( .مستقل انساني وجود ندارد ةمحصور است و سوژ
چنـان كـه   . مباحث مرتبط با اومانيسم، پذيرش حقوق شخص ديگـر و احتـرام بـه اوسـت    

انسانيت ما دقيقا به ميزاني كه به وجـود آن در ديگـران اعتـراف    « :گويد  ايمانوئل لويناس مي
هايي كه انسانيتشـان    كنيم، عاريت گرفته شده از ديگران است، اما براي آن دسته از غربي  مي

 )179: همان.( »در گرو رنج ديگران است پذيرش اين موضوع چندان ساده نيست

  
  زيباشناسي كانت؛ مبناي فلسفي فرماليسم .3

نقد ، حدود عقل نظري را مشخص كرد و در كتاب   نقد عقل محضكانت در كتاب مشهور 
طور كه از نظر او فهم ذات باري   همان. ،  حدود و ثغور زيبايي را به تصوير كشيدحكم ةقو

عقل نظري خارج است و براي درك مباحث اخالقي بايد دست بـه دامـان شـهود     ةاز حوز
رك زيبايي بسنده نيست و البته رئاليسـمي كـه بـه پوزيتيويسـم     براي د  شد، پوزيتيويسم هم 

از نظر كانت، تنها دو نوع حكم مبتنـي بـر   . وابسته است، در اين زمينه راهي به دهي نيست
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ذوق وجود دارد كه يكي  براساس زيبا و ديگري بر اسـاس واال بايـد مـورد بررسـي قـرار      
 ةدر اينجا در نظر داريم حكم ذوق دربار گمان آنچه  بي) 175و176: 1390مجتهدي ، .( گيرد

كاربرد رياضي را تلويحا در احكام ذوقي و مسائل زيباشناختي « كانت همچنين. زيبايي است
بر اساس كيفيـت  » زيبا«در نتيجه اولين مرحله اصلي در مورد تحليل . دارد  ناموجه اعالم مي

يكي از مهمترين مباحث كانـت؛   تواند ما را به  توجه به كيفيت مي) 175و176: همان( »است
امر زيبا مستلزم هيچ فايـده و  « :از نظر كانت. يعني جدايي هنر از سودمندي هنر، راهبر شود

كاربرد عملي نيست و نمي توان آن را از يك مفهوم معـين و مشـخص اسـتنتاج كـرد و در     
،   لمرو زيبـايي در ق. توان الزاما نيازمند يك تحريك خارجي دانست  نتيجه لذت هنري را نمي

تـر    به شكل دقيق) 178: همان( »شود نه كمال و نه آرمان و نه حتي غايت  نه فايده لحاظ مي
از ايـن ديـدگاه ذوق   . داوري ذوقي را از نظر كيفيت بررسي كـرد « توان گفت كه كانت   مي

متصـور شـدن ابـژه اسـت رهـا از هـر        ةابـژه، يعنـي شـيو    ةحكم است دربـار  ةنيروي ارائ
برخي بر اين باورند كه از نگاه كانت حكم ذوقي مفهومي ) 84: الف1388احمدي، .(»غرض

) 234: 1360كاپلسـتون،  ( تواند به قصد و غرضي وابسته باشد  عقلي نيست و در نتيجه نمي
رو به اين معني نيست كه كانت در شناخت زيبايي، ذهـن را بـه كلـي      اما اين سخن به هيچ

اي ذهـن را بـر     آليستي كـه بـه گونـه     نين كاري از فيلسوف ايدهدرواقع چ. است  كنار گذاشته
از   اگـر حكـم در مـورد اعيـان بايـد      . داشت، قابل تصور نيست  طبيعت و واقعيت مقدم مي

و . گزيند  حس، فاهمه و عقل عبور كند، حكم زيباشناختي راه ديگري را برمي: مراحلي چون
متخيله و فاهمه  ةزيبايي به ارتباط و پيوند قوچنان كه خود كانت اشاره كرده است، لذت از 

لذت از زيبا نه لذت از خوش آمدن است نـه لـذت از عمـل    « :به گفته كانت. وابسته است
. ها، بلكه لذت تأمل صـرف اسـت    مطابق با قانون، نه حتي لذت از تعمق عقل مطابق با ايده

به راهنما، همراه است با دريافت بنيادي، به مثا ةاين لذت، بدون دارا بودن هيچ غايت يا قضي
  )223: 1393كانت، ( »يك عين به وسيله قوه شهود، در نسبت با فاهمه، به عنوان قوه مفاهيم

چنان كه پيشتر اشاره شد با توجه به كيفيت اثر هنري، زيبايي به سودرساني و يا غـرض  
، زيبايي نيـازي  و حال اگر از نگاه كانت به نسبت و جهت توجه كنيم. خاصي وابسته نيست

زيبـا نـه بـه دنبـال      ةچنانكه با ديدن يـك منظـر  . ندارد كه به هيچ مفهوم معيني ارجاع دهد
بـه ديگـر   . توانيم از آن به مفهوم مشخصي دسـت يـابيم    دريافت سود از آن هستيم و نه مي

شود و هيچ تصور مثالي عيني و  برون ذات   زيبايي به هيچ وجه به مفهوم موول نمي« سخن
توان داشت؛ بلكـه احسـاس زيبـايي كـامال نـوعي ادراك درون ذات و بسـيار         كمال نمي از

در اين معنا هنـر در تقابـل بـا توليـدات علمـي و      ) 178: 1390مجتهدي،(  .»مشخص است
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گيرد و هنرمند واقعي حتي اگر هدف خاصي داشته باشد نبايد آن را در اثري   صنعتي قرار مي
گيرد كه   اما در اين ميان يك سوال مهم شكل مي) 182: همان(  .سازدكند نمايان   كه خلق مي
اگر زيبايي امري خود ارجاع . رسد براي خود كانت هم چالشي بزرگ بوده است  به نظر مي

توان حكم زيباشناختي را تعميم داد و به يـك داوري كلـي     و خود بسنده است، چگونه مي
فقط با پـيش فـرض وجـود    « :ا يك جواب داردكانت براي چنين مشكلي تنه. يافت؟  دست

كه به وسيله آن نه يك حس خارجي، بلكـه اثـر حاصـل از بـازي آزاد     ( يك حس مشترك 
آري فقط با پيش فرض چنين حس مشتركي است ) كنيم  قواي شناختي خودمان را درك مي

  ) 147: 1393كانت، ( »تواند وضع شود  كه حكم ذوقي مي
است اين تصور ايجاد شود كه كانت هنرمند را از هـر گونـه    بنابر آنچه گفته شد ممكن

اما كانت براي جلوگيري . داند و هنر كامالً وابسته به شهود است  نياز مي  آموزش مدرسي بي
گرچـه  « :از نظر او . كند  از چنين برداشتي از سخنانش، اين موضوع را هوشيارانه تشريح مي

به هنر صرف كوشش و يادگيري و دومي به مثابـه هنـر   هنر مكانيكي و هنر زيبا، اولي به مثا
تواند   هذا هيچ هنر زيبايي نيست كه در آن عنصر مكانيكي، كه مي  اند مع  نبوغ، بسيار متفاوت

طبق قواعدي درك و مراعات شود، يعني عنصر مدرسي كه شرطي ذاتي از هنـر را تشـكيل   
شود كه نبوغ هنـري    آور مي  ف ديگر ياداما از طر) 247: همان( »دهد، وجود نداشته باشد  مي

اي ديگـر كـه احسـاس اصـالت       ميراثي است براي نابغه« بلكه اثر هنري. تعليم دادني نيست
كند و وي را به تمرين رهايي از اجبـار قواعـد در هنـر ترغيـب       اش را در او  بيدار مي  ويژه
هـاي    به نظر  فرماليسـت مشخص است كه چنين نظراتي تا چه حد ) 258: همان( »نمايد  مي

هـاي رئاليسـتي     زدايي در متن ادبي نزديك است و تا چه حد با انديشه  آشنايي ةروسي دربار
  . قرن نوزدهم فاصله دارد

بسـندگي و    تـوان خـود    هاي نظري كانت درباب زيبـايي را مـي    در نهايت، حاصل بحث
. ن هنري در قـرن بيسـتم شـد   هاي مدر  گشاي جريان  مفهومي كه راه. استقالل هنري دانست

 - مفهوم كانتي استقالل هنري، زير بناي نقد نـو و انگلـو  « :گويد  وي زيما مي. چنان كه پيتر 
ها جـزو زيباشناسـي     اين نظريه ةهم. گرايي چك است  آمريكايي، فرماليسم روسي و ساختار

تقليل ادبيـات بـه   كانتي هستند تا آنجا كه بر استقالل هنري  تأكيد كرده و به شدت مخالف 
.( »اسـت   هـاي خواننـده     اجتماعي يا واكنش ةنويسنده، زمين   نامه  اي مثل زندگي  عناصر بيگانه

هـاي    بر خالف زيباشناسي ماركسيستي، زيباشناسي كانت، اسـير برداشـت  ) 21: 1394زيما،
  . ستهاي متأخر هنري ا  گشاي فهم ديدگاه  ايدئولوژيك نشد و هنوز هم راه ةتنگ نظران
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  ردپاي اومانيسم در مقاالت گلشيري. 4
انجــام داد بــه صــراحت گفــت هــدفش از   1348اي كــه در ســال   گلشــيري در مصــاحبه

شعر «اي با عنوان   او در مقاله) 2/696ج: 1388گلشيري،( .نويسي شناخت انسان است  داستان
آورد   ت دسـت ارزش كلمه بيشتر از شيء است چراكه طبيع« :نويسد  مي »روز و شعر هميشه
ها همچنان شيء اسـت و    آورد طبيعت كور است كه بي برداشت انسان  انسان و شيء دست

هرچند كور پنداشتن طبيعت و انسان را تنها آگاه هستي ) 1/37ج: 1388گلشيري، .(»الشعور
است كه انسان را بيرون يا جدا از  )Heidegger(دانستن يادآور برخي تفكرات ابتدايي هايدگر

امـا اينكـه   ) 26: 1393كـواري،    مـك (دانسـت،   ت و تنها موجود آگاه به هستي خود ميطبيع
اشـياء تنهـا در ذهـن او     ةدهد و هم  گلشيري معتقد است،انسان است كه به طبيعت معنا مي

  .كند  يابند، نظريات كانت را،كه پيشتر به آن اشارتي رفت، آينگي مي  معني ومفهوم مي
غريـزي حكايـت و    ةگذار از اين مرحلـ  ةالزم«:كند كه  اشاره ميگلشيري در جاي ديگر 

بيـان اسـت،    ةنقل و قصه به داستان يا رمان، رسيدن به آگاهي به خود و اشـراف بـه وسـيل   
درميان جوامعي با ساخت اقتصاد  - به مفهوم امروزي آن–درنتيجه جستجوي رمان يا داستان 

تر از آن انتظار خلق اين گونه آثار اسـت از    دهفئودالي و ماقبل آن كاري است بيهوده، و بيهو
گونـه    تر آنكه خلق ايـن   واضح. هاي فكري قرون وسطي  االختيار و بندي قالب  آدمي مسلوب

آثار تنها از انسان امروز ساخته است كه به مدد كوپرنيكـوس و كپلـر و گاليلـه و نيـوتن از     
س بيكن و دكـارت و كانـت از قالبهـاي    يابد و به ياري فرانسي  بطلميوسي رهايي مي ةمنظوم

خـود   ةگذرد تا انسان خـود مسـؤول خـود و قالبهـاي برگزيـد       ارسطويي و افالطوني برمي
اختيـار   ةهمچنين گلشـيري بـا يادآورشـدن مسـأل    ) 556و 2/557ج: 1388گلشيري، (»شود

  Jean-Paul(هـاي اگزيستانسياليسـتي سـارتر     وتعهد، خواسته يا ناخواسته به سـمت انديشـه  

Sartre( هاي او رسيدن به تعهدي فردي و انساني به چشم   پيش رفته است، و در برخي گفته
سارتر بر اين بود كه بشر چيزي جز عمل خويش نيسـت و در اوج وانهـادگي و دو   . آيد  مي

، ايـن    از آنجـا كـه بشـر مختـار اسـت     . دهد  راهي تنها انتخاب است كه وجود او را شكل مي
سارتر معتقد بود كه بشـر  . يابد  خوردگي معنايي مي  ا مفهوم تعهد و التزام گرهانتخاب و عمل ب
شناسـد؛ يعنـي تعريفـي از      شود و سپس خود را مـي   يابد و متوجه خودش مي  ابتدا وجود مي

بنابراين اگر بپذيريم كه وجود بر ماهيت مقدم است بشر مسؤول رفتار . دهد  خود به دست مي
گـوييم بشـر     كند كـه وقتـي مـي     سارتر در ادامه اشاره مي) 21- 26: 1345سارتر، .(خود است
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مسؤول رفتار و وجود خويشتن است منظور اين نيست كه بگوييم آدمي تنها مسؤول فرديت 
 )26: همان.( گوييم هر فردي مسؤول تمام افراد بشريت است  خاص خود است، بلكه مي

معتقدم كه در زندگي امكان دارد مـا  من « :در همين راستا گلشيري در جايي گفته است
، يـا    انسان آزاد است كه چنين ببيند يا نبيند، چنـين بكنـد  . جبر اعتقاد نداشته باشيم ةبه مسئل
اما در داستان كه روابط علت و معلولي حاكم است، چنين جبري جاري است و مـن  . نكند
اي آن با استفاده از ترديدها، و به ج. خواهم در داستان چنين جبري را برهم بزنم ونپذيرم  مي

مـن بـا اينكـه    . هاي مختلف، آزادي را بـه انسـان بـدهم     ها، انعكاس واقعيت در ذهن  شكل
ـ     هاي خاصي كه دارد  پذيرم هر انسان در موقعيت  مي  ة، برداشتي خاص نسبت بـه يـك حادث

دهنـد،    يهاي خودش و نظـرات ديگـران قـرار مـ      واحد دارد، اما وقتي او را در مقابل شكل
توانسـت از موقعيـت خـود      كنند و اينجا نوعي آزادي است براي آدمي كه مـي   اش مي  نسبي

خواهد جبر را برهم   يك داستان نويس اصالً مي. فراتر برود، اما به دليل شخصي نرفته است
فارغ از تعلقات تكنيكي گلشيري بـه فرماليسـم، كـه در    )  2/696ج: 1388گلشيري، ،.(»بزند

خواست همان كـاري    آيد، چنان كه مالحظه شد او مي  هاي او به چشم مي  ي نوشتهجاي جا
. نويسي انجام بدهد كه سارتر در فلسفه كرد؛ يعني دادن اختيار وتعهد به انسـان   را در داستان

  . خواهم در داستان آزادي را به انسان بدهم  گويد اگر در زندگي جبر هست، مي  او مي
هـاي تـاريخي بـه      نويسي و به خصوص در داسـتان   كه در داستانگلشيري معتقد است 

غير قابل توجيهي  ةها بنگرد و فاصل  شخصيتي نياز داريم كه بتواند از دل داستان به شخصيت
دانشـور يـك رمـان     سوشـون او بر اين باور بود كـه  . ها نباشد  بين راوي و ديگر شخصيت

دهـد و جعـل و     زن معمـولي نشـان مـي    تاريخي را از منظر يك ةتاريخي است و يك دور
ــرهم ــت   س ــدي واقعي ــا         بن ــر م ــيت حقي ــودن شخص ــزرگ نم ــراي ب ــاريخي ب ــاي ت ه
پـرداز    اين نگاه گلشيري به رمان تاريخي، يادآور نظريات نظريه) 11: 1376گلشيري،.(نيست
چيزي كه براي لوكاچ بسيار اهميت داشت اين بود كـه  . رمان، گئورگ لوكاچ است ةبرجست

آن هم از نزديك و بسيار عميق و نـه بـا نگـاهي    . رمان نويسِ اومانيست به مردم توجه كند
لوكـاچ،  .(واسطه با انسان و مردم براي او در خـور اهميـت بـود     بي ةبلكه رابط. روشنفكرانه

علوم اجتماعي نيز چنين نگاهي را بـه جامعـه تجـويز وتبليـغ      برخي متفكران) 508: 1388
اومانيسـتي يعنـي بازگشـت از     ةاز نظر استراوس مواجهه با علوم اجتماعي با روحي. كنند  مي

 ةگرايانه علم اجتماعي به واقعيت اجتماعي، يعني نگاه به پديـد   هاي علم  ها يا برساخته  انتزاع
بـه درك   ند، وپس از آن از منظر شهروند جهان و رسيدناجتماعي، بدواً از منظر يك شهرو

  )38: 1390استراوس، .(گير تمامي نوع بشر وكليِ همه
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ايران پيش از انقالب را متباين بـا آزادي و درك فرديـت    ةزدگي جامع  گلشيري سياست
او معتقد بود كه وقتي نويسنده كارگزار يك چارچوب فكري و ايدئولوژي . دانست  انسان مي

هـاي مـألوف     برد و به سمت همـان كليشـه    گردد امكان آزادي رمان را از بين مي  ص ميخا
مقابلـه بـا فرديـت را در     ةاو  ريشـ ) 338/ 1ج: 1388گلشـيري،  .(كنـد   جامعه حركـت مـي  

گلشـيري  . دانست  انگاري اين جامعه است، مي  ايران، كه تابعي از مطلق ةزدگي جامع  سياست
هـاي    در قصـه : گويـد   است و مـي   زدگي غافل نمانده  هنگي سياستهاي فر  همچنين از ريشه

: همـان .(كهن،انسان، انسان كلي است و از طبقه و موقعيت جغرافيايي واجتماعي فارغ است
درك مطلق انگاري و ثنويت فرهنگي ايران باعث شده است كه گلشـيري دريابـد در   ) 310

ه مختار بودن انسـان و اشـراف او بـر زمـان     نويس خود نداند، اعتقاد ب  رمان، حتي اگر رمان
اسـت    اي اشاره كرده  گلشيري همچنين در مقاله) 313: همان.( ومكان و حوادث وجود دارد

امـا  . كه در شعر شاعران كالسيكي چون منوچهري، نگاه به طبيعت نگاه كلي و مطلق است
ساني شاعر پيوند در شعر نيما نگاه شخصي شاعر است كه با طبيعت و تأثرات شخصي و ان

اند به چنين نگاهي دسـت    شاعران معاصر نتوانسته ةالبته از نظر او هم) 85: همان.(خورد  مي
هاي بسياري از ادب كالسيك فارسي دارد، از نظـر گلشـيري     مثال شعر اخوان كه مايه. يابند

بـه  دچار همان ثنويت و مطلق انگاري ادب كالسيك است كه بـه آن اجـازه نـداده از رمـز     
بنابراين از نگاه گلشيري شعر اخوان بر خالف شعر نيما، عـاري  ) 162: همان.( سمبل برسد

  .از تفكرات اومانيستي است
. هاي اومانيسم در مقاالت  هوشنگ گلشيري اسـت   ، يكي ديگر از جلوه»ديگري«مفهوم 

گلشيري بيشتر تالش نموده كه مفهوم ديگري را در جريان خلق اثر هنـري، بـه خصـوص    
« :گويـد   داستان و خلق داستان از نظر او فرايند شناخت ديگري اسـت و مـي  . داستان بنگرد

كنـد، همچـون     خلق جرياني است متقابل يعني همراه با مخلوق، خالق نيز شكل عوض مي
تيشه و تالش براي به صورت رسـاندن سـنگ انگـار     ةمجسمه سازي كه همراه با هر ضرب

و چون از سر كار خسته و كوفته . است  آورده  ، فرو مي  خويشاي نيز بر خود، بر سنگ   ضربه
بنابراين حتي نويسـنده و هنرمنـد نيـز در     )254: همان( .»خيزد، خود نيز ديگري است  بر مي

بينيم كه اين مخلـوق در    مي« :كند  او در ادامه اضافه مي. شود  فرايند خلق به ديگري مبدل مي
نفسه ديگري است، وجودي اسـت كـه     زيد اما في  ه ميجريان خلق گرچه در وجود نويسند

ميـان   ةاگر هنر را بتـوان تبـين رابطـ   « :به ديگر سخن). همانجا( »حضوري خاص خود دارد
انسان و طبيعت دانست، شاعر با زبان كه از نظر تلفظ و حتي كتابت تنها بر يك خط جاري 

خواهد جهاني سه بعدي يا   ، مي)در كتابت(است، چه خط زماني در تلفظ و چه خط مكاني
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كردن بعدي ديگر كه خويشتن اوست تنها در يـك    چهار بعدي را، به تعبير انشتين، با اضافه
بينيم كه اين تالش كه در نظر اول حاصلي جز شكسـت نـدارد چقـدر      بعد جاي دهد و مي

داسـتان،   از نظر گلشيري نه تنهـا ) 37: همان(  .»قدر است و توفيق در آن چقدر دشوار  گران
اي   سازد تا رابطه  كند، بلكه براي خوانند نيز محملي فراهم مي  نويسنده را به ديگري مبدل مي

نمايند برقرار كند و دريابد كه آن   واسطه و نزديكتري با افراد جامعه كه براي او بيگانه مي  بي
. كند  آشنا ميرمان ما را نه از برون كه از درون با جهان « :ديگري شخصي چون خود اوست

، اما ديگران به دليـل غيرمسـتقيم بـودن       كنيم  واسطه درك مي  با اين توضيح كه ما خود را بي
ايـن درك   ةادراك و نيز جبـر روابـط اجتمـاعي اغلـب كليشـه شـده و بيـرون دايـر         ةنحو
امـا آن  . ما با خانه و خلوت و نزديكان خود آشـناييم، پـس مـا وجـود داريـم     . اند  واسطه  بي
انـد و در    متعلقـات مـن، ديگـران    ةمن يا داير ةاند، داير  يگران، همان كساني كه بيرون دايرهد

آورد تـا    نويس با دروني كردن سرگذشت و روابط آنان مجالي فراهم مـي   رمان. نتيجه بيگانه
واسطه شود و خواننده پس   بي - اين امكان يا آن شخص، يا عصر ديگر  - درك اين ديگران 

يابـد كـه حتـي همـين رهگـذر خيابـاني داراي         زيستن در ديگري درمي ةدن تجرباز گذران
اي است، داراي حس وعاطفه است، پس اين ديگري من نيز هست و نه شيء مزاحم   گذشته

هرچند گلشيري به باختين ارجاع نداده است امـا  ) 337: همان(  »اي در شناسنامه  و يا شماره
رسـد كـه گلشـيري در      آورد و به نظر مي  باختين را به ياد مينظرات او در اين مقاله سخنان 

اين قسمت، از نظريات باختين پيرامون مكالمـه بـاوري، نقـش ديگـري در رمـان، و چنـد       
  . صدايي رمان تأثير پذيرفته است

در اين راه . ها و نظريات ميخائيل باختين مطرح شد  در ادبيات با انديشه» ديگري«مفهوم 
در مورد مفهـوم ديگـري،   ) 10: 1377تودوروف، ( .تايفسكي منشأ الهام او بودهاي داس  رمان
بـاختين هسـتي   . وگويي اسـت   باختين، معطوف به مكالمه و منطق گفت ةاصلي نظري ةهست

و بر اين باور بود كه با آگاه شـدن  ) 171، 1384انصاري، ( دانست  مكالمه مي ةانسان را نتيج
اجتماعي كـه بـه    ةاز چشم غير، و يا از چشم گروه يا طبق كنيم خود را  از خويش تالش مي
گفتـار را  . اي اجتمـاعي اسـت    به ديگر سخن، از ديد او گفتار، پديده. آن تعلق داريم بنگريم

گوينده تصور كرد، بلكه گفتار حاصل ارتباط گوينده با شنوده اسـت و   ةتوان تنها مشغل  نمي
تـودوروف،  ( .دهـد   يت كالمي خود دخالـت مـي  گوينده پيشاپيش واكنش شنوده را در فعال

گرايي، پـذيرش و شـنيدن صـداها و      بنابراين مكالمه راهي است به سمت تكثر) 90: 1377
هـاي    چنـان كـه پيشـتر اشـاره شـد، رمـان      . هاي متعدد و دور شدن از تك صـدايي   انديشه

 ةم لزوماً نمايندهايي كه هيچكدا  درواقع تكثر شخصيت. داستايفسكي الهام بخش باختين بود
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گرايـي و چنـدگانگي     البته اين تكثـر . باختين گشود ةافكار نويسنده نيستند، راه را براي نظري
همـانطور كـه جامعـه بـا قـوانين      . شـود   امري طبيعي است، زيرا از تنوع اجتماعي ناشي مي

هـا نيـز     گردد، تنـوع سـخن    محدود و مقيد مي) يك حكومت واحد(حكومتي  ةتحميل شد
: همـان .( شود  سط خواست قدرتمداران براي نهادينه كردن يك زبان، به مبارزه طلبيده ميتو

گريـزي را    گرايي و مركز  بر اين اساس باختين نشان داد كه برخالف شعر، رمان، تكثر) 117
هـاي مركـزي     بخشد؛ چراكه شكوفايي رمان در عصري رخ داده بـود كـه قـدرت     شدت مي

چنان كه مالحظه شد،گلشيري نيز مانند باختين، رمـان را  )118: انهم(  .تضعيف شده بودند
بيند براي درك خـويش،    اي مي  داند و داستان را وسيله  گرايي مي  چند صدايي و تكثر ةعرص

  .به عنوان ديگري و درك ديگري به عنوان فردي كه چون خود ماست
تحـت تـاثير آراي بـاختين    رسد كه گلشيري پيش و بيش از آنكـه    همه به نظر مي  با اين

. بهـره بـرده اسـت   » ديگـري « شهير آرژانتيني؛ بورخس، به مفهـوم   ةباشد، از توجه نويسند
بـراي  «  :نويسد  مي» خواهم ديگري باشم   ام، مي  من زندگي نكرده«  ةگلشيري در ابتداي مقال

نويسد   مي) اش را  دهها و يا كشفهاي به صورت رسي    اعم از تجربه( اي از خودم را   اينكه پاره
اي   پـاره . رساند، دوپاره شدن، آن هم با هر داستان يا هر شعر، ضروري اسـت   و به چاپ مي

 »را رد كند يا بپذيرد 1945تواند مثال عقايد بورخس سال   هم اوست، مني ديگر شده كه مي
يسـندگان  نو ةشايد ايـن در مـورد همـ   «  :گويد  و در ادامه مي) 253/ 1ج: 1388گلشيري، ( 

و اما اينجا در مورد بورخس، بايد گفت كه او اين احساس ديگـري بـودن يـا    . صادق باشد
تر اينكـه چـون     ساده. اش دميده است  شدن را در لحظات آفرينش در آدمها و اشياء داستاني

خواهد ديگري بشود، همچون ديگري بينديشد و يا احسـاس    بورخس ديگري است، يا مي
شود برگذرگاهي و يا يك گاچو و يا يك دشنه يا جادوگري در آتشگاهي مثال سنگي ب: كند

تمركز گلشيري در اين مقاله بـر  ) 255: همان(»اند  هاي او نيز چنين  متروك، اشخاص داستان
تحت تاثير ) 1350(دهد در زماني كه اين مقاله را منتشر كرده  آثار بورخس است و نشان مي

اسـت،    هايي كه گلشيري در اين مقاله به آن اشاره كـرده   نفارغ از داستا. بورخس بوده است
دارد كـه در آن بـورخس پيـر، و بـورخس جـوان بـاهم       ديگري بورخس داستاني با عنوان 

: 1381بـورخس،  ( .اسـت » ديگري«كنند واين اوج تفكر بورخس درباب مفهوم   مالقات مي
« هايش نيز نسبت به مفهوم  به همين دليل، گلشيري به تأسي از بورخس، در داستان) 9- 25

  .توجه نبوده است  بي» ديگري
، كريستين و كيدگلشيري، عالوه بر دخالت دادن آگاه و ناگاه نويسنده در داستاني چون 

دهد، و ميدان نسبتا مناسـبي اسـت بـراي      اي فراداستاني به اثرش مي  هايي جلوه  كه در بخش
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ي كوتاهش نيز، آشكارا مفهوم ديگري را در ها  ، در برخي از  داستان»ديگري«حضور مفهوم 
است،   چاپ شده پيام نويندر  1339، كه در سال چنارمثال در داستان كوتاه . نظر داشته است

رود امـا    كشد كه به دنبال روياها و خياالتش بـه بـاالي چنـاري مـي      انساني را به تصوير مي
سـتيز    منجمد است، برخوردي بيگانه ها و قراردادهاي اجتماعي  اي كه محصور انديشه  جامعه

بـه  ) 35- 40: 1382گلشـيري،  .(تابـد   گر را بر نمـي   دارد و رفتار نامتعارف آن ديگري عصيان
با جان بخشـيدن و   معصوم اول،توان گفت كه گلشيري در داستان   اي ديگر مي  عنوان نمونه

وت از حضـور  اي متفـا   شخصيت دادن به يك مترسك، همچون برخي آثار بورخس، جلوه
 ) 187- 196: همان.(است  را به نمايش گذاشته» ديگري«

  
  گرايش به مدرنيسم و فرماليسم در مقاالت گلشيري  .5

ها براي معرفي هنر مدرن در ايـران بـه     نخستين تالش ةتوان در زمر  نقدهاي گلشيري را مي
» سي سال رمان نويسـي « اي است با عنوان  او در اين زمينه، مقاله ةمهمترين مقال. شمار آورد

در ايـن مقالـه، گلشـيري    . اسـت   منتشر شده جنگ اصفهاندر دفتر پنجم  1346كه در سال 
هاي   هاي مدرن را تشريح كند و سپس به تحليل رمان  است كه نخست، ساختار رمان  كوشيده

گلشيري نخستين . بپردازد سنگ صبورو  ملكوت، بوف كورمدرنيستي ادبيات فارسي؛ يعني 
ـ  او را بايـد اثـري    ةكسي است كه جزئيات رمان مدرن را در ايران تشريح كرده است و مقال

او در اين مقاله پيش از آنكه به تحليل عناصر رمـان مـدرن   . يكه در اين زمينه به شمار آورد
كشـد و    گرايانه به واقعيت دارند، به نقد مي  بپردازد، ديدگاههاي رئاليستي را،كه نگاهي تقليل

هاي داستانش را  خويش نيست تا ما بتوانيم آدم ةتمام نماي زمان ةرمان نويس آين« : گويد  مي
العين ببينـيم كـه چنـد      يي ديگر و به راي  اش را در كفه  هاي زمانه در يك كفه بگذاريم و آدم

 از درگاه» ضد رئاليسم «است و آنگاه او را با دگنك   اش به دور افتاده  سنگ از واقعيت زمانه
نمايد كه گلشيري اين   در اينجا ذكر اين نكته ضروري مي) 188: 1346گلشيري، (»هنر برانيم

است كه طرفداران رئاليسم سوسياليستي دست باال را در انجمن هـا و    ها را زماني زده حرف
ـ   مجالت ادبي داشته تصـويري متفـاوت بـا واقعيـت مـورد پـذيرش        ةاند و پيداست كه ارائ

مقالـه، نقـد    ةگلشيري در ادام. رو بوده است  چه ميزان حركتي مترقي و پيش ها، تا  رئاليست
رمـاني را همـين    ةتازه اگر تنها مميـز « :كند   تر مي  مداري سطحي گسترده  خود را از واقعيت

هـا   بدانيم، آيا نه اينست كه اينگونه رمـان ... هاي خشك اجتماعي و سياسي و رواني و  بحث
يان علوم انساني است و بس؟ و سرانجام اگر بپذيريم كه رمان بايد فقط و فقط درخور مبتد
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تواند ادعا كنـد كـه تمـامي عصـر       چه كسي مي) تمام نما در برابر واقعيت  ةآين(چنين باشد 
گيرد ، تا مجـاز باشـد حكـم      در بر - با اتكا بر هزاران مدرك ريز و درشت  - يي را   نويسنده

  ) 189: همان(  »اس تام و تمام او هست يا نيست؟كند كه رمان فالن نويسنده انعك
تـرين   هاي زمان خود، به يكـي از مهـم    گرايي سطحي در رمان  گلشيري پس از نقد واقع

دانيم در آثار مدرن، تلقي نويسـندگان    چنان كه مي. پردازد  مسائل رمان مدرن، يعني زمان مي
پـرداختن  « . ها مواجه نيستيم  ليستاز زمان متفاوت است و ديگر با زمان منطقي و خطي رئا

اساسي رمان قرن بيستم است، زماني حاكم و قهار و اين ميراثي است كـه   ةبه زمان خصيص
شود و به فاكنر و سرانجام بكت و ديگـران    از پروست و ويرجينيا وولف و جويس آغاز مي

هسـت بـه يكـي از    و در اين برخورد و درگيري نويسندگان با زمان، گاه گرايشي . رسد  مي
، كه كوتاه مدت بـودن زمـان يـك تـراژدي     »وحدت زمان«اصول تراژدي كهن يونان، اصل 

) در اوليس( تواند يك شبانه روز  ، هرچند زمان وقوع رمان مي  ها  اما در اين گونه رمان. باشد
باشد، ولي شـايد در برخـورد بـا    ) در فصل اول خشم و هياهو(و زمان تماشاي بازي گلف 

هـا    چـرا ناتوراليسـت  : گفـت   محدود،  همان سخن ژيد به كار گرفته شده است كه مي زمان
يـي از طـول     ست چرا بايد حتمـا پـاره    يي  اي است از زندگي؟ و اگر پاره  گويند رمان پاره  مي

شـود،    نوشته مـي » گفت و گوي دروني«  ةهايي كه به شيو  رو در رمان  باشد نه عمق؟ از اين
گلشـيري در  ) 190: همـان ( ». ژيد است با زندگي ةويسنده با زمان به همانگونرفتار ن ةنحو

هاي مدرن، كه خود حاصل تحوالت فلسفي و علمي  اينجا، هم به تغيير مفهوم زمان در رمان
از آنجا كه واقعيت . است  مدرن اشاره كرده ةگرايي نويسند  عصر مدرن است، و هم به ذهنيت

يست و تلقي انسان مدرن از واقعيت همواره به سمت نسـبيت  در عصر مدرن، ديگر مطلق ن
سـو    از ديگـر . تواند تنهـا زمـان مطلـق خطـي باشـد       است، زمان هم ديگر نمي  حركت كرده

ايـن  . اسـت   گويي درونـي اشـاره كـرده     گرايي رمان در عصر مدرن و تك  گلشيري به ذهنت
هـا قـادر بـه      هاي رئاليسـت   گويي حاصل انزواي انسان عصر مدرن است و تيپ سازي  تك

  . عصر مدرن نيست ةهاي پيچيد  پرداخت و تبيين شخصيت
هـاي    هـاي رمـان    گلشيري بعد از مفهوم زمان، بحث خود را بـه محـدوديت شخصـيت   

 ةشمار آدمها را كه در گستر  آدمها محدودند و ديگر كسي آن گروه بي« .كشاند  مدرنيستي مي
اما هر آدم، گاه همان شخصيت ساخته . بيند  ها نمي  ونه رمانجنگ و صلح داريم، در اين اينگ

اي از   بلكـه هميشـه بـا هالـه    ) ايم  ها ديده  همچنان كه در تراژدي(و پرداخته و اليزال را ندارد
تواند تغيير شكل بدهد و حتي ديگري بشود و يا خود چندين   ابهام ذهني كه گرد اوست مي

كند و   و در ادامه به شعر گونگي رمان مدرن اشاره مي) 191: همان( »آدم و حتي بسيار گردد
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 ةهـاي سـد    نگـاري رمـان    وقايع ةتوان با همان شيو  گفتگوي دروني نمي ةدر شيو« : گويد  مي
ماننـد بـوف   (توانند موفق گردنـد    و تنها نويسندگاني مي. هيجده و نوزده غرب توفيق يافت

  )228: همان ( ».ر شعر دست يافته باشندكه به جوه) ل. كور و فصل يادداشت هاي م
كه با عنوان    اي با گلشيري انجام داده  نژاد مصاحبه  دو سال بعد از اين مقاله، هاشم قاسمي

ايـن  . اسـت   بـه چـاپ رسـيده    1348در آيندگان سال » خالقيت،سهم اصلي در نويسندگي«
ايـن مقالـه بـه اهميـت     سو گلشـيري در    از يك. گو از چند جهت حائز اهميت است  و  گفت

اسـت، كـه     كند و از ديگرسو، به آراي كانت اشـاره كـرده    نويسي اشاره مي  تكنيك در داستان
او . اسـت   آثار مدرن هم بي اطالع نبـوده  ةدهد گلشيري در آن سالها نسبت به فلسف  نشان مي

ويسـي بـا فـرم و    ن  انسان را در داسـتان  ةجويد، مسأل  كه مفهوم تعهد را در تعهد به انسان مي
گويد براي تشخيص جهان بيني كسي تنها راهي كه وجود   سارتر مي« . است  تكنيك گره زده

يكـي از  ) 2/695ج: 1388گلشيري، (»پس مسئله براي من تكنيك است. دارد تكنيك اوست
فكـر  « :هاي او در اين مصاحبه، توجه به مباني فلسفي هنر مدرن اسـت   ترين گفته  قابل توجه

نويس، بايد از فلسفه اطـالع داشـته باشـد و يـا آنقـدر        نم هر هنرمندي، به ويژه داستانك  مي
توانيم   اشياء را نمي ةكرده باشد و وقتي در فلسفه محرز شده باشد كه ما پديدار يا نمون  درك

پس » هاي قبلي مانند زمان و مكان و غيره  باريختن در قالب«درك كنيم و تازه به قول كانت، 
بايـد ايـن باشـد كـه     ) يا حداقل براي من است(داستان نويس از اين پس تنها و تنها  تالش

عامل تازه ديگري را به عناصر داستان بيفزايد كه همانا به ترديد نگريستن است در پديدار و 
گلشيري در اينجا به شكل مشخص، به يكـي از  ) 698و699: همان(» ...نمود اشياء و آدمها و

. اسـت   كانت، يعني اولويت ايده بر واقعيت مادي، اشـاره كـرده   ةري فلسفمهمترين مباني نظ
دارد، درواقع از ديد كانت ايـن ذهـن ماسـت كـه       كانت ذهن انساني را بر طبيعت مقدم مي

رو به معني رد و   و اين به هيچ) 245: 1390دورانت،. (دهد  نظمي جهان را منظم جلوه مي  بي
است كه در نهايت فهم ما از واقعيت، آن   بلكه كانت نشان داده. انكار واقعيت موجود نيست

شود، و ممكن است اين برداشـت كـامالً بـا واقعيـت       چيزي است كه در ذهن ما ساخته مي
. تقابل رمان مدرنيستي و رئاليستي دانست ةتوان نقط  اين موضوع را مي. موجود همسو نباشد

گرايي محض،   كند قادر است با تجربه  ه كه تصور ميهاي پوزيتيويسمي بنا شد  رئاليسم بر پايه
آليسم كانت، با اولويت دادن بـه    جهان واقع را آنگونه كه هست بشناسد، در صورتي كه ايده

با اين همـه گلشـيري در ادامـه    . گرايي در هنر گشوده است  ذهن انسان، راه را براي نسبيت
ادبيات، فلسـفه   ةكه هدفش از بيان فلسف دهد  كند و نشان مي  مطلب، سخنانش را تكميل مي

كنم علوم، به طور كلـي،    من فكر مي«بافي و مقدم دانستن فكر فلسفي بر داستان نبوده است
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اند و پس از اين   ها، تنها مواد خام و مصالح عقايد فلسفي تمام فالسفه و اشياء جهان و انسان
و .... شـود   واحد شـروع مـي   ةرنداش، به عنوان يك نگ  است كه هنرمند، كار شكل دهندگي

شـود و يـا بـه قـول       شود و شايد راهگشاي آن مـي   همين جاست كه هنر از فلسفه جدا مي
  )699 ،2ج: 1388گلشيري، ( »افكند  سارتر طرح آينده را مي

هاي گلشيري مطـرح اسـت ايـن اسـت كـه آيـا         نقد ةسوال بزرگي كه در مقابل خوانند
ك نويسندگي دچار تندروي نشده اسـت؟ ممكـن اسـت كـه     گلشيري در فهم و تبليغ تكني

هايي شده باشند، چنانكه امروزه بسياري   برخي از طرفداران او در اين زمينه گرفتار تندرويي
داننـد، امـا     نويسي مـي   هاي داستان  نويسان ما، رمان و داستان را تنها حاصل تكنيك  از داستان

زيست، و همچنين به علت توجـه    كه در آن ميپر آشوبي  ةخود گلشيري، به ضرورت زمان
توجه همزمان گلشيري به فرم و تعهـدادبي  . زدگي محض فاصله گرفت  به انسان، از تكنيگ

آورد، كه در عين توجه   اي نظرات برخي از منتقدان  مكتب فرانكفورت را به ياد مي  به گونه
هرچند . كردند  انكار و تحقير نمي به كاركردهاي اجتماعي ادبيات، ادبيات فرماليستي مدرن را

در مكتب فرانكفورت نظريات يكدستي وجود ندارد و بين برداشت اعضـاي ايـن گـروه از    
بسـياري بـين    ةاي وجود داشته است، اما در مجموع، فاصـل   هاي عمده  ادبيات تفاوت ةفلسف

وقعـي  نظرات اعضاي اين گروه، و افرادي چون لوكاچ وجـود دارد كـه ادبيـات مـدرن را     
  . نهادند  نمي

منسجم است  ةآدورنو، يكي از اعضاي مطرح مكتب فرانكفورت، اثر هنري ماد ةبه عقيد
( توان آن را به پيام خـاص   ميدان نيرومندي از معاني است و به هيچ عنوان نمي ةكه برساخت

تفسيري تقليل داد، بلكه هر اثر هنري رمزي از جامعه است كه در انتظار ) مثال به هنر متعهد 
. آنكه به كابين هر مرام و مسلكي در آيد، انتقادي باشد  تواند بي  هنر مي. درخور نشسته است

به اين شكل كه ما را به عمل و پراكسيسي كه در تضاد با تجربيات اجتماعي مقرر و معمول 
. نگيزداي كه در امر معمول نهفته است برا  العاده  است تشويق كند و توجه ما را به امور خارق

اي بـه شـرايط اجتمـاعي      به همين سبب است كه آثار كافكا و ساموئل بكت كه حتي اشاره
معاصـر، بـالقوه مـؤثرتر از آن آثـاري هسـتند كـه صـريحا         ةكردن تجرب  كنند، در روشن  نمي

اش با جامعه خود را   از نگاه آدورنو هنر امروزه به دليل رابطه) 26: 1385آدورنو، .(اند  انتقادي
اش دست بكشد خود را به نظـام تثبيـت شـده فروختـه       اگر از خود بنيادي. بيند  ر تنگنا ميد

است و اگر سعي كند در حدود و ثغور خود بنيادش باقي بماند به همان نسبت پذيرفته شده 
پس ) 39: همان.(درد سري را در كنج عافيت خود ادامه خواهد داد  خواهد بود و زندگي بي

تواند بـه طـور كلـي از هرگونـه       د كامال خود بنياد و خودارجاع باشد و نه ميتوان  هنر نه مي
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كجـي    تواند به نوعي دهن  چراكه خود بنيادي هنر نيز مي. شود  مفهوم انساني و اجتماعي تهي
آدورنـو مهمتـرين و دانـاترين    «به بيان ديگر . به فضاي اجتماعي و سياسي حاكم تعبير شود

ايـن نكتـه نبايـد    . ترين ناقدان مدرنيته بود  درعين حال از سرسختمدافع مدرنيسم هنري و 
او از همـان آغـاز كـارش    . اي در آثار او نيست  اسباب شگفتي شود، چون بيان منش دوگانه

ن و به هاي زندگي مدر  ثابت كرد كه مدرنيسم و هنر مدرن خود نقدي است از تمامي جلوه
 )218: الف1388احمدي، (. »ويژه از خردباوري مدرنيته

  
  گيري نتيجه .6

هاي فكري هوشـنگ گلشـيري را در مقـاالتش      چنانكه گذشت، اومانيسم و فرماليسم محور
كوشد تا نقش انسان و فرديت او را برجسته كند و به صـراحت    گلشيري مي. دهد  شكل مي

سـارتر در  خواهد در داستان آزادي را به انسان بدهد؛ مشابه همان كاري كه   گويد كه مي  مي
نويسي در مغرب زمين است، در   اين نگاه به انسان، كه جزء جدايي ناپذير رمان. فلسفه كرد

انسـان  . آورد فرهنگ غـرب اسـت    گمان ره  ادبيات و فرهنگ ايراني سابقه نداشته است و بي
محوري و اومانيسم گلشيري در اين حد نمانده است و او از درك فرديت انسـان، بـه درك   

. در اين راه نظرات گلشـيري يـادآور نظريـات بـاختين اسـت     . گري رسيده استحضور دي
گلشيري به مانند باختين بر اين باور بود كه چندصدايي رمـان، راه را بـراي پـذيرش افكـار     

هايش تنها به اومانيسـم    اما گلشيري در مقاله. كند  متفاوت و درك حضور ديگري هموار مي
گرايـي و    كند، به تكنيك  ادبي او را آينگي مي  ي گلشيري،كه تعهدگراي  انسان. است  تكيه نكرده

اين در نظرات او، هم جايي براي فرم و تكنيك وجـود    بنابر. توجه به فرم ادبي آميخته است
هـاي حزبـي     دارد و هم فضايي براي رشد ادبيات متعهد؛ ادبيات متعهدي كـه از چـارچوب  

آرماني بپردازد، به حقيقت انسان عصر خود نزديـك  رهيده است و به جاي اينكه به مبارزي 
دهد كه انسان و پاسداشت حضـور    اي ادبي را سامان مي  بدين گونه گلشيري نظريه. شود  مي

ديگري در مركز توجه آن است و در عين حال اين جهان داسـتان بـراي برپاشـدنش اسـير     
ين و دم بـه دم نوشـونده تبلـور    شود بلكه همواره در بوطيقاي رنگ  قواعد رئاليسم قالبي نمي

درنهايت توجه گلشيري به . غلتد  زدگي سترون درنمي  تكنيك ةيابد و با اين حال، به ورط  مي
ادبيات داستاني مدرن، و بعدها پست مدرن ايران در  ةو مقدم   طليعه ةتوان به مثاب  فرم را، مي

اسـت و در آثـار داسـتاني    نويسـي محـدود نمانـده      نظر گرفت؛ توجه و نظري كه به مقالـه 
كنـد،    اگر گلشيري فرماليسم نظري را در مقـاالتش تبليـغ مـي   . گلشيري نيز نمود يافته است
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هـاي مـدرن ادبـي نيسـت و اگـر انسـان و ديگـري در          بهره از تكنيك  هاي او نيز بي  داستان
نيـز  هـاي او    حضـور ايـن انسـان آزاد را در داسـتان     ةشـوند، جلـو    مقاالتش بازتعريف مـي 
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