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چکيده
نظريهي زيباييشناسي انتقادي مکتب فرانکفورت ،به هنر به مثابهي يک مقولهي مستقل مينگرد و بر
اصالت آن تاکيد مينمايد .بر اساس مباني اين نظريه ،موفق بودن يک اثر هنري در گرو سازش نکردن با
ناسازگاريها و عدم تاييدآنهاست.

به عنوان شاعر نوگراي معاصر عربي ،با بهرهگيري از

ساختهاي جديد زباني ،بر آن است تا امکانهاي جديد شعري را تجربه کند .زبان انتقادي وي ،نظام
ساکن و تاييدگر سلطه را به لرزه درميآورد ،تناقضهاي موجود در جامعه را افشا ميکند و ميکوشد تا
جامعهاي بر پايهي عدالت ،آزادي و انديشهورزي بنا نمايد .در پرتو اهميت مسأله ،پژوهش حاضر تلاش
دارد تا براساس نظريهي زيباييشناسي انتقادي و با روش توصيفي-تحليلي ،به بررسي اشعار انتقادي
در دفترهاي شعري «

بپردازد؛

دفترهايي که در آن شاعر قضاياي موجود در جامعه را بهچالش ميکشد و براي بيداري و روشنگري
انسان معاصر و آشنايي وي نسبت به آزادي و شهامت انتقاد نسبت به نابساماني شرايط حاضر در جهت
رسيدن به جامعه تلاش مينمايد .بررسي نمونههاي شعري شاعر ،نشاندهندهي آن است که

به

استقلال هنر ،باور دارد و کوشيده تا ملت عرب را بيدار سازد .او نپذيرفته که يک شاعر در قيد و بند
باشد ،از حکومت يا حاکم خاصي دفاع نمايد و يا وامدار شخص يا اشخاصي باشد؛ بلکه از نظر او وظيفة
شاعر اين است تا ضمن سلطه ناپذيري ،در برابر هر نيرويي که انسان را محدود ميسازد و آزادي وي را
سلب ميکند بايستد و با آن جريان به مبارزه برخيزد.
کليد واژهها :زيباييشناسي انتقادي ،مکتب فرانکفورت ،سلطهناپذيري ،ادونيس.

 -1نشاني پست الکترونيکي نويسنده مسئولnajafi.ivaki@yahoo.com :
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مقدمه
نظريهي زيباييشناسي انتقادي ،يکي از دستاوردهاي «مکتب فرانکفورت »1و مؤسسهي
تحقيقات اجتماعي است؛ عنوان مکتب فرانکفورت در اطلاق به ميراث فکري و نظري
گروهي از روشنفکران برجستهي آلماني و نظريهي اجتماعي خاص آنان بهکار رفته است.
روشنفکران مزبور در ارتباط مستقيم يا غيرمستقيم با «مؤسسهي تحقيقات اجتماعي» بودند
که در سال  1291با وابستگي به دانشگاه فرانکفورت ،در شهر فرانکفورت و با همت و
سرماية «فليکس وايل »9تأسيس شد که بعدها جريان موسوم به «مکتب فرانکفورت» و
«نظريهي انتقادي» از دل آن بيرون آمد .البته در اصل تنها با انتصاب «ماکس هورکهايمر»1
در سال  1211به مديريت اين مؤسسه بود که بستر لازم براي ظهور پديدهاي که ميرفت
تا به نام «مکتب فرانکفورت» شناخته شود ،فراهم گرديد (نوذري .)2 :1131،مهمترين
5

نظريهپردازان اين مکتب عبارتند از ماکس هورکهايمر ،هربرت مارکوزه ،1تئودور آدورنو
و والتر بنيامين 6که بعدها يورگن هابرماس 7نيز به آنان پيوست.

اين مکتب بخش زيادي از آموزههاي خود را ضمن اينکه از انديشهي مارکسيستي
اقتباس کرده ،در برخي از جنبههاي اين انديشه نيز تجديد نظر به عمل آورده يا اساس ًا
برخي از آنها را رد کرده است (همان .)51 :نظريهي زيباييشناسي انتقادي 3برخلاف برداشت
مارکسيستي از هنر که آن را متعلق و متعهد به طبقهي پايين در جامعه ميدانستند ،با ديدي
مستقل بدان مينگرد و بر اصالت هنر تاکيد ميورزد« .نظريهي انتقادي در برابر نظريهي
سنتي قرار گرفته بود؛ نظريهي سنتي توجيهکنندهي نظام موجودي بود که ديدگاهي
پوزيتيويستي 2را برميگزيند؛ درحاليکه نظريهي انتقادي ،ريشههاي دگرگوني اجتماعي
را در نظر ميگرفت و به ياري ديالکتيک ،نگرشي همه جانبه به تماميت آن دگرگونيها
داشت .اين نظريه هم نقدي بر جامعه است و هم نقدي بر نظامهاي دانايي متفاوت»
(احمدي« .)913 :1121،آدورنو و مارکوزه عميقاً معتقد بودند که تنها قلمرو زيباييشناسي
است که قادر به پاسداري از ذهنيت مورد تهديد واقع شده از سوي ساختار جامعهي
سرمايهداري پيشرفته است» (نوذري.)931 :1131 ،
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نظريه زيباييشناسي انتقادي برخلاف برخي مکاتب نقد ادبي به ويژه نقد
جامعهشناختي -که از اصالت آثار ادبي و خالق آن اثر ميکاهند و آثار ادبي را يکسره
محصول عوامل بيروني تلقي ميکنند -ميکوشد به آثار ادبي نقشي مستقلتر ببخشد (ملک،

 .)16-15 :1137اين نظريه تلاشي است براي رد نظريه ايدئولوژيکي شدن هنر که نتيجه
حاصل از آن که مطلقگرايي ميباشد (مارکوزه .)59 :1135 ،نفي مطلقگرايي سبب ميشود
تا اعتماد عمومي جامعه جلب گردد و هر کس بتواند در جامعة خود آزادانه سخن بگويد؛
همچنين باعث ميشود تا به نيازهاي متنوع انساني پاسخ درست ارائه گردد و در نهايت
به آزادي احترام گذاشته شود .تکيهي اين نظريه بر رد استثمار (در دو سطح اقتصادي و
فرهنگي) و سلطه است .در چنين جامعهاي تعامل و گفتگو ميان اشخاص و افراد در
بالاترين سطح انجام ميگيرد و چه بسا استعدادهايي نهفته کشف شده که به پيشرفت و
تعالي آن جامعه ميانجامد .شايان ذکر است که اين مقوله در تمام رشتههاي هنري اعم از
ادبيات ،موسيقي ،سينما و ديگر هنرها قابل انطباق است.
از نظر مارکوزه ،هنري که داراي کارکردي تأييدگر -ايدئولوژيک باشد ،ذاتاً وابسته
است و به شکوهمند جلوه دادن و تبرئهي جامعهي موجود ميپردازد (احمدي.)66 :1121،
در اين نظريه ،آثار هنري و ادبي بهجاي تاييدنظم مستقر ،آن را بازخواست ميکنند .اگر
جوامع در پي يکدستي اوضاع باشند ،آثار هنري ناب بهدنبال برهم زدن وحدت حاکم
بهدست نظام سلطهگر برميآيند .بدين ترتيب «آدورنو» جنبهي اجتماعي هنر را نه بدان
جهت که خميرمايهي محتواي مادي خود را از جامعه ميگيرد ،بلکه اساساً هنر را از آنرو
که با جامعهي موجود در تقابل و تضاد است ،اجتماعي ميداند .هنر بهجاي اينکه پذيراي
بي چون و چراي جهان موجود باشد ،در برابر و عليه آن ميايستد .برخورد اينگونة هنر
با جامعه ،خود مختاري آن را فراهم ميآورد

).(Adorno, 1997: 162

مارکوزه و آدورنو ،ويژگي مهم هنر و ادبيات را جنبهي سلبي و نفيگراي آن ميدانند؛
بُعد سلبي و نفيگرايانهي هنر و ادبيات آن را در تعارض با وضع موجود قرار ميدهد که
اين ويژگي موجب ميشود اثر از سطح مناسبات اجتماعي توليد فراتر رود و خود را از
مناسبات جاري سلطه که بر هنر تحميل شده ،آزاد کند .ويژگي سلبي و راديکال هنر
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موجب ميشود اثر هنري عليه واقعيت مستقر ،کيفرخواست دهد .در اين صورت هنر از
تعين اجتماعياش برميگذرد و آن را به اوج ميرساند .در جنبهي سلبي هنر اثر ،در عين
اينکه با جامعه ارتباط مستقيمي برقرار ميکند ،خود را از جهان پيشاپيش موجود در گفتار
و رفتار رهايي ميبخشد (بنيامين و ديگران.)69-61 :1131 ،

نظرية زيباييشناسي انتقادي براي هنر يا اثر ادبي اصيل ملاکهايي قائل است که با آن
اثر ادبي يا هنري را تحليل ميکند .اين اصول مهم عبارت است از :انتقاديبودن هنر،
مستقلبودن هنر ،آزادي انديشه و بيان ،سلطهناپذيري و نوآوري در هنر .براساس اين
نظريه ،هنري اصيل است که بتواند موجوديتي مستقل داشته باشد و از سطح مناسبات
اکنون برهد و از جهاني آرماني پرده بردارد ،نه آنکه با واقعيت موجود در جامعه سازش
کند؛ همچنين هنرمندي از اصالت برخوردار است که با ديدي انتقادي و سلبي به واقعيات
جامعه بنگرد و ارزشهاي دروغين و به ظاهر راستين را به بوتة نقد کشد.
در اين مقاله سعي بر آن است تا پس از معرفي معيارهاي هنر اصيل از ديدگاه
زيباييشناسي انتقادي ،محتواي برخي اشعار

طبق اين نظريه تحليل شود و با اتخاذ

روش تحليل محتواي کيفي براساس چارچوب مفهومي ،سرودة شاعر از اين زاويه ،نقد
و وارسي گردد.
معروف به

از برجستهترين ،نوآورترين و از جمله

شاعران منتقد امروز جهان عرب است؛ نوگرايي در نظر او مفهومي کلي است که تمام
ابعاد زندگي را در برميگيرد و همة آنها در يک چيز مشترکاند« :بينش تازه؛ چنين بينشي
در اصل بينش پرسش و اعتراض است ،پرسش درباره آنچه ميتوانست باشد و نيست و
اعتراض به آنچه حکمفرما شده است .لحظهي نوگرايي لحظهي تنش است ،لحظهي تضاد
و برخورد ميان ساختارهاي حاکم در جامعه و نياز حرکت عميق و تغييرطلب جامعه به
ساختارهاي هماهنگ و سازگار با اين حرکت»
زيباييشناسي نزد وي ،زيباييشناسي نمونه يا اصل يا سنت نيست ،بلکه زيباييشناسي
متغير ،متحول و متجدد است .ابداع ،تجربهي اول شاعر براي بنياد نهادن هستي خويش
در افق جستجو و سؤال است .به تعبير ديگر ،شاعر به محاکات جهان بسنده نميکند،
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بلکه خود خلق جهان را تجربه ميکند .بهجاي آنکه زيباييشناسي سنتي ،انسان را به
جهان بديع و برتر و کامل در آفرينش رهنمون سازد ،زيباسيشناسي نوين آنها را به شعر
مبتکرانهي جديدي مانند تصوير نوين از اين جهان و تصويرهاي ممکن و بينهايت از آن
هدايت ميکند (ادونيس.)521 :1129،
از جمله مباحث مهم ديگري که

به آن بسيار پرداخته و از آن سخن رانده،

فرهنگ است .همچنين يکي از سرفصلهاي مهم مکتب فرانکفورت« ،صنعت فرهنگ»11
ميباشد .اين موضوع نخستين بار توسط «هورکهايمر» و «آدورنو» در مقالهي «صنعت
فرهنگ :روشنگري بهمثابة توهم توده» طرح شد .نويسندگان در اين مقاله يادآور شدند
که حکومت در قالب صنعت فرهنگ در پي يکسانسازي جامعه است و با روشنگري و
رواج فکر حاکم ،ضمن سلب خلاقيت از مردم ،به رواج سطحينگري آنها نيز مبادرت
ميورزد .در اين صورت ،مردم به جاي اينکه ناقد وضع موجود باشند ،در حد پذيرندهها
تنزل مييابند .بدين ترتيب صنعت فرهنگ به فکر تسخير ذهنيت افراد است و امکان
مخالفت را از آنان ميگيرد (اسلامي و اميري« .)19 :1171 ،آدورنو» و «هورکهايمر» بر اين
باورند که صنعت فرهنگ با ايجاد رفاه و آسايش کاذب ،انسان را در توهم آسايش قرار
ميدهد و استفاده از محصولات صنعت فرهنگ را به او تحميل ميکند و با اين عمل
فرديت و اختيار را از او
از نگاه

ميگيرد ). (Adorno & Horkheimer, 1993: 3

«فرهنگي که جامعهي عربي در عصر نهضت عموماً آن را به ارث

برد ،فرهنگ پذيرش و سازگاري يا بهعبارت ديگر ،فرهنگي مصرفي بود که ارزشهاي
داد و ستد کالا بر آن چيره بود .بيشتر دستگاههاي ايدئولوژيک در جامعهي عربي و آنچه
بدان مربوط است يا نهادهايي که از آن منشعب ميشوند ،فقط فرهنگ مصرف توليد
ميکنند ،آن را تبليغ مينمايند و گسترش ميدهند؛ زيرا اين توليد فقط ثروت بهدنبال
ندارد ،بلکه مصرفکننده نيز دارد؛ تمام اين دستگاهها براي تبديل عرب به مصرفکنندهي
صرف آماده هستند .اين مصرفگرايي نوعي قانون يا معيار اخلاقي نهفته درون شيء -
کالاست .بدينگونه ميان عرب و کالا رابطهاي پديد ميآيد که امتداد يا بُعدي مادي از
رابطهي نهايي وي با جهان غيب است .اين همه موجب چپاولگري نظري و عملي
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فرهنگ رايج ميشود» (ادونيس .)295 :1129،به ديگر سخن و به گفتة مارکس «توليد
سرمايهداري فقط براي نياز ،ماده نميآفريند ،بلکه براي ماده نيز نياز ميسازد» (احمدي،
.)991 ،1121

پيشينة تحقيق
تاکنون پژوهشهاي فراواني در مورد مکتب فرانکفورت و نظريهي زيبايي شناسي انتقادي
در خارج و داخل کشور به انجام رسيده است که از آن جمله ميتوان به کتابهاي زير
اشاره نمود« :حقيقت و زيبايي» از بابک احمدي ( )1173که بيشتر جنبهي زيبايي شناسي
را مورد توجه خود قرار داده و به طور مفصل در اينباره سخن رانده است .در کتاب
«نظرية انتقادي مکتب فرانکفورت در علوم اجتماعي و انساني» از حسينعلي نوذري
( )1131به تفصيل از اين مقوله سخن بهميان آورده و از آغاز تا امروز را نقد و بررسي
کرده است.
از ميان پژوهشهاي فراواني که عمدتاً توسط بزرگان اين مکتب انجام گرفته و به زبان
فارسي ترجمه شده نيز ميتوان به کتاب «ديالکتيک روشنگري» از تئودور آدورنو و ماکس
هورکهايمر ترجمهي مراد فرهادپور و اميد مهرگان ( )1131اشاره نمود که در آن آدورنو
مشکلات و معضلات انسان مدرن را نتيجهي مدرنيته ميداند و تاکيد ميکند که هنر و
انديشهي مدرن ،عليه اين معضلات و سرچشمهي آنها موضع سختي ميگيرد.
در حوزة زبان عربي نيز ميتوان به کتاب

از

( )1261اشاره کرد که ديباچهاي زيبا براي شناخت مذهب کروچه به بهترين
شکل است .اين کتاب مجموعهاي از مقالات گرانقدري است که پيرامون زيباييشناسي،
فلسفهي هنر و نقد ادبي ميباشد .کتاب ديگر«
( )9111ميباشد که شامل  11مقاله است و اين مقالات
پيرامون فلسفه ،هنر ،زيباييشناسي ،ويژگيهاي اسلوب ادبي و تکنيکهاي روايي است
که در ظاهر رابطهي منطقي ميان مضامين آنها وجود ندارد؛ ولي در واقع خط فکري
آنها با يکديگر مرتبط ميباشد.
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از جمله مقالاتي که در داخل کشور در اين زمينه نگاشته شده نيز مي توان به موارد
زير اشاره نمود:
مرتضي محسين و غلامرضا پيروز در مقالهي «تحليل شعر پروين اعتصامي براساس
نظريهي زيباييشناسي انتقادي (مکتب فرانکفورت)» (مجلهي نثر پژوهي ادب فارسي،
شمارة  )1133 :95انتقادهاي اعتصامي بر اساس نظر نظريهپردازان مکتب فرانکفورت را
مورد بررسي قرار دادند؛ «تحليل زباني اشعار فرخي يزدي بر اساس نظريهي زيباييشناسي
انتقادي (با تکيه بر غزل و چند رباعي)» نوشتة حسين حسن پور آلاشتي و رضا عباسي
(مجلهي پژوهش زبان و ادب فارسي ،شمارة  .)1132 :17نويسندگان در اين پژوهش به
اين نتيجه رسيدند که فرخي اشعار خود را با توجه به نياز زمان ميسرايد و طبق نظريهي
زيباييشناسي انتقادي با «عقلانيت ذاتي» خويش که «خصلت انتقادي» دارد و با «استقلال
هنري» ،هيچگاه وضع موجود را تاييدنميکند؛ در مقالهي «تحليل غزليات حافظ بر اساس
نظريهي زيباييشناسي انتقادي (مکتب فرانکفورت)» نوشتة مرتضي محسني(مجلهي
جامعهشناسي هنر و ادبيات ،شمارة  )1129 :9به اين مطلب اشاره شده که نقد حافظ در
ابعاد مختلف شعر گوياي حضور نفسگير او در جامعهاي است که به شيوههاي مختلف
ميخواهد انسان را به بند کشاند و آزاديهاي او را سلب کند .روح الله صيادي نژاد و
راضيه نظري در مقالهي «نقد رمان

از نگاه جامعهشناسي مکتب

فرانکفورت» (مجلهي زبان و ادبيات عربي ،شمارة  )1121 :11به اين مطلب اشاره نموده-
اند که در رمان مورد بررسي ،فرانسه بهعنوان نماد تضادهاي سرمايهداري انتخابشده و
سعي شده است با بهرهگيري از شيوههاي داستاننويسي ،اصليترين ويژگي مکتب
فرانکفورت که پرده برگرفتن از تضادهاي جامعهي سرمايهداري است ،منعکس گردد.
پرسشهاي تحقيق
 .9از منظر زيباييشناسي انتقادي ،استقلال فکري
ارگان يا حکومت چگونه تبيين ميشود؟

و عدم وابستگي وي به شخص،
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 .8از منظر مکتب يادشده سلطهي حاکم ،هنر ،آزادي ،اثباتگرايي در شعر

چه

ويژگيهايي دارد؟
 .3بيشترين انتقاد

متوجه چه امري است و اساس ًا او در جستجوي چه جامعهاي

است؟
استقلال فکري ادونيس
از ديدگاه نظريهي زيباييشناسي انتقادي ،آن انديشهاي که هنر را وسيلهاي تحت لواي
ايدئولوژي مسلط بداند و در محدودهاي خاص ،کامل ًا تحت نظارت نظام سلطه و چيرگي
آن را به بند کشد ،فعاليت هنري را به چيزي که هنر نيست کاهش داده است (مارکوزه،

.)57 :1172
با هرگونه تعهد مخالف است و در اين ميان سهم تعهد سياسي و
ايدئولوژيک بيش از بقيه است .از نگاه وي شاعر نبايد ايدئولوژيک باشد؛ زيرا در اين
صورت به غلام حلقه به گوشي تبديل ميشود که حتي در صورت مخالفت با افکارش،
بايد توجيهکنندهي افکار گروه خاصي باشد.

ميگويد« :دلمشغوليهاي من در

وراي دلمشغوليهايي است که بر فرهنگداران عرب حاکم يا مسلط است .آنها
نميتوانند شخصي را بفهمند که از دستهبندي کردنش عاجزند .به همين دليل اهل فرهنگ
عرب معناي مستقلبودن آدمي را نميفهمند و نميتوانند وجود انساني را تصور کنند که
بر استقلال خود ميجنگد و ميميرد .از اينرو در وجود انسان مستقل به ديدهي ترديد
مينگرند ،هريک در ديگري؛ زيرا بر اين باورند که ديگري بايد وابسته به جايي باشد،
مثل خود او .اين انديشهاي بيمار است ،از آن اشخاصي که حقيقتا بيمارند»
.
در مفهوم شعر عربي معاصر هيچ سود و منفعتي براي شعر فرض نشده و هيچ وظيفهاي
برايش تعريف نگشته است؛ بلکه شعر حقيقي همان است که امکان ندارد مورد اقبال
عموم مردم قرار گيرد ،آنگونه که ادونيس نيز بر اين باور است و ميگويد :من خواهان
تودهي ملت نيستم

 .پيش از «

» نيز «بودلر» عنوان ميکند که تنها
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هدف شعر ،خود شعر است؛ بنابراين آن را از هرگونه وظيفهاي خارج از ذات خود تهي
ميداند و از هر تکليف اجتماعي دور ميگرداند .در اينجا ابهام و پيچيدگي در شعر راه
مييابد و نيازي به وضوح و روشني در بيان ندارد (همان.)195 :
رمزگرايي شعر را از جمله هنرهايي قرار ميدهد که بهجاي وضوح و روشني ،بر ابهام
و پيچيدگي استوار ميگردد .بنابراين پيچيدگي کلام و سخن رمزگونه ،نقطهي روشني
ميان زبان شعر و نثر بهصورت عام و زبان شعر نو و تقليدي بهصورت ويژه است .زبان
شعر معاصر ،لوح شيشهاي پاکيزهاي نيست که آنچه در وراي خويش نهفته است را آشکار
کند و زبان شفافي نيست که معني را واضح گرداند ،بلکه ايما و اشارهايست بهمعناي
حقيقي (همان .)915 :در تاييد اين سخن ،به شاهد مثالي از شعر

اشاره ميشود:
»

در اين بند از شعر ،تمايل خويش به پيچيدگي و ابهام را با تلفيق متناقضات
نشان ميدهد؛ آنجا که آتش و برف ،پيچيده و اهلي و گل و سنگ را در کنار يکديگر
ميآورد ،خود را از ديگران پنهان ميکند و تا ميتواند دور ميشود .او از جمله شاعران
معاصر است که به سوررئاليسم گرايش دارد و شعر را نوعي سحر ميداند « :شعر نوعي
سحر است؛ زيرا هدفش دريافت چيزي است که با عقل دريافتني نيست؛ بنابراين زبان
بايد چيزي را شکار کند که معمولاً شکارکردني نيست؛ يا بهعبارت درستتر ،اين زبان به
شکار آن خو نگرفته است» (زيادي .)976 :1131،ميتوان نمايش اين طرز تفکر را در سرودة
زير نيز به روشني يافت:
)19.

در اين قطعه ،عبارت

قابل تأمل است؛

خود را بهعنوان يک

شاعر ،به ساحري تشبيه کرده که با سخنانش زندگي را تکان خواهد داد .اما چرا شاعر
عبارت

را بهکار برده است ،در حاليکه عباراتي نظير

و
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به ذهن نزديکتر است؟ واژهي

در ديگر اشعار

نيز

اين واژه را جايگزين واژة کلمات

بهوفور بهکار رفته است؛ به نظر ميرسد

کرده تا مفهوم پوشيدگي را برساند؛ چراکه از ديدگاه وي شعري که پيچيدگي و ابهام
نداشته باشد ،شعر راستين نيست (اناري بزچلوئي و رنجبران .)26/9 :1121،به نظر وي« ،آنچه
روشن شده باشد؛ يعني ديگر چيزي جز روشني در خود پهان نکرده باشد و تواني جز
توان روشني نداشته باشد ،از شعر تهي ميشود .شعر جايي ميتواند باشد که جهان با
شرم و خاموشي سنگ ،هر دم آمادهي آن باشد که در خود بسته باشد يا خود را بپوشاند.
دنياي واقعي شعر ،دنيايي است نيمه خاموش و در عين حال پيدا و پنهان» (زيادي:1131،

 .)975در قصيدهي

نيز اين مفهوم تکرار ميشود:
»(

اين بند شعري

)11

 ،کوتاه اما آکنده از نشانههايي مانند :سرطان سکوت ،حصار،

نوشتن بر خاک ،قلمي از پر کلاغ ،تاريکي و غبار است .شاعر در ترکيب وصفي «سرطان
سکوت در حصار» ،سکوت را به خرچنگي تشبيه کرده که چنگالهاي خود را بر تمام
محيط اطراف خود افکنده ،محيطي که با حصاري تنگ پوشيده شده است .او با اين کلام
خود ،بهت و سکوت و رمزآميزي را به بهترين شکل نشان داده است.

از ميان

تمام پرندگان ،کلاغ را برگزيده که نماد سياهي و تاريکي است و قلم خود را براي نگارش
شعرش از پرِ همين پرنده برگزيده .او اشعارش را با پري سياه بر روي دفتري از خاک
مينويسد که هر لحظه احتمال زوال تمام يا بخشي از اشعار وجود دارد و موجب ابهام
کلام شاعر ميشود .پس از آن عنوان ميکند که در برابر ديدگانش نوري نيست و بارديگر
تاريکي و ابهام گريبان شاعر را ميگيرد .در پايان،

ترکيب

را

بهکار ميگيرد که

دال بر عدم وضوح و پوشيدگي است .همانگونه که از نمونهها

دريافت ميشود،

ابهام و پيچيدگي در شعر را بر وضوح و روشني در بيان

ترجيح ميدهد تا معناي واقعي شعر از ديدگاه خويش را به مخاطب نشان دهد.
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ادونيس و نفي ايستايي
هورکهايمر» ،نظريهي انتقادي را در تقابل با نظريهي سنتي قرار داد و استدلال کرد که
نظريهي سنتي ديدگاهي پوزيتيويستي و توجيهگر نظام موجود اتخاذ ميکند و به نظم
طبيعي زندگي اجتماعي باور ميآورد .اما نظريهي انتقادي ،ريشههاي دگرگوني اجتماعي
را در نظر ميگيرد و به ياري ديالکتيک ،نگرشي همهجانبه به تماميت آن دگرگوني دارد
(احمدي .)912-913 :1121 ،در اين نظريه آثار هنري و ادبي به جاي تاييدنظم مستقر ،آنرا
بازخواست ميکنند؛ اگر جوامع در پي يکدستي اوضاع باشند ،آثار هنري ناب به دنبال بر
هم زدن وحدت حاکم به دست نظام سلطهگر برميآيند ).(Adorno, 1997: 162

پوزيتيويسم ،نظم اجتماعي موجود را تاييدکرده و از هرگونه تغيير ،تحول و پويايي
ممانعت به عمل ميآورد و نظامي ايستا را ميپذيرد.
در حوزة محتوايي ،ميتوان گفت که حرکت در شعرهاي
هميشگي دارد و اين نکته در «ترانههاي

حضوري تقريب ًا

» به روشني مشخص است؛ اين

حرکت به صورتهاي عمودي يا افقي و گاه آميزهاي از هردو ،حرکتهاي همسو يا
ناهمسو ،تلاطمها و دگرگونيها جلوهگر ميشود .در دنياي شعر

هيچ چيز ثابت

و ايستا نيست (برگ نيسي .)12 :1177 ،ميتوان اين شاخصه را در نمونههاي زير يافت:
.11

با ديدي انتقادي نسبت به آنچه وجود دارد ،ميخواهد تا در جامعه تحولي
شگرف ايجاد نمايد و آن را از نظامي ايستا برهاند .او با کلام صاعقهوار خود بر عصر
موميايي شده و ايستاي موجود ميتازد و آنرا به آتش ميکشاند؛ زيرا حرکت برابر با
تغيير و زندگي است و ايستايي همان مرگ است.

در جدال ميان مرگ و زندگي

و ايستايي و حرکت ،از مرگ و ثبات جانبداري نميکند و هيچگاه به تاييدثبات وضعيت
موجود نميپردازد ،بلکه به آنچه بايد باشد و نيست ميانديشد و در اين راه ميکوشد تا
با کمک شخصيت اسطورهاي مهيار ،اذهان به خواب رفتهي مردمان را بيدار گرداند و از
آنها بخواهد که تنها به پوستهاي از زندگي رضايت ندهند ،بلکه آنرا کنار زنند و خود
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با مخاطب قراردادن زمين که آن را قرباني

را مهياي انقلاب ودگرگوني کنند.

سلطه ميداند ،از او ميخواهد که دگرگوني را بپذيرد و هر آنچه در درونش که از آغاز
جهان ثابت و بدون تغيير بوده است را به آتش کشد و چهرهاي نو از خود به نمايش
گذارد:
15

(همان)151:

خود را در جهنم معرکه وارد ميسازد

همچنين در جايي ديگر ،با همان نقاب

و در رؤياي آن است که برخيزد و اين نظام ايستا را از ريشه برکند؛ همچون امواج دريا
که موجي بر موجي ديگر سوار ميشود و آن را فروميريزد:

61

همان)157:

و:
(همان.61)163 :
همانطور که قابل مشاهده است،

در يک بند کوتاه از شعر خويش تنها از

افعال مضارع که همگي بر حرکت و فروپاشي دلالت ميکنند ،بهره ميگيرد و دال بر تاکيد
واصرار

بر هدف موردنظرش است .بهکارگيري فعل مضارع که بر استمرار

دلالت دارد ،بيانگر اين مفهوم است که فروپاشي در نگاه

امري مستمر و ادامهدار

است؛ تا آنجا که بتواند از رخوت و رکود موجود برگذرد و جهاني پويا بيافريند .ساخت
اين افعال نيز القاگر درگيري و چالش روزمره شاعر است .بنابراين،

در اين

مسير حد و مرزي نميشناسد و با عزمي راسخ سدهاي پيشرويش را از جا برميکند؛
زيرا از آنچه هست ناخشنود است و در اميد تحقق آن چيزي ميباشد که اکنون اثري از
آن نمييابد.
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و ناپذيرايي
ناپذيرايي و تمرد از خصائص اساسي شخصيت و تفکر

بهشمار ميرود .اين

خصيصه در تمام ابيات و اشعار شاعر در اشکال متفاوت رخ مينمايد؛ چرا که روحية
انفعال و تسليم ،هويت افراد را زير سؤال برده و به آنها در نقش کساني مينگرد که تنها
بايد تأييدگر آنچه که هست ،باشند .از جمله شاخصههاي برجستهي اين ناپذيرايي« ،سلطه
ناپذيري »13است .سلطهاي که

از آن سخن ميراند ،تمام جوانب آن را در بر

ميگيرد و آن را سبب اصلي عقبماندگي اعراب ميداند .اين ويژگي را ميتوان در ابيات
زير به وضوح مشاهده کرد:
بر اين باور است که ترانههايش تن زدن و ناپذيرايي را ميسرايند؛ نپذيرفتن
آنچه هست و نبايد باشد .او به فراخواني واژگان ميپردازد تا او را در اين مسير ياري
رسانند؛ واژههايي که درد جامعه را نمودار ميسازند و واژههايي که درماني بر اين درد و
اندوه هستند.
در جايي ديگر نيز بر اين نکته تاکيد ميکند و ميگويد که آموخته قلمش را تنها در
راه تمرد و ناپذيرايي بهکار ببرد:

.

را به نپذيرفتن وضعيت موجود مشاهده

در نمونهي ذيل نيز ميتوان تمايل
نمود:
.91

سطر بالا از يکسو در بردارندهي موضوع سفر و از جهت ديگر ناپذيرايي است .در
دو سطر نخست اسم فاعل

و فعل

 ،بر حرکت دلالت ميکنند ،در
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حاليکه در دو سطر بعد هيچ حرکتي در آنها صورت نميگيرد ،بلکه به دليل آنکه
دربرگيرندهي دو جملة اسميه است بر وجود حالتي دلالت ميکنند .سفر حرکتي است که
فعل

آن را تفسير ميکند؛ حرکتي که مفهوم هجرت و نوگرايي را در خود دارد؛

هجرت از چهره ،هويت و شخصيت پيشين و جستجوي هويت جديد در چارچوب
حرکت .سپس به مکان سفر و هدفش اشاره ميکند؛ از نظر او ،مکان سرزميني بدون خالق
و هدفش ناپذيرايي و تمرد است .اين سرزمين واقعيت جديدي ميباشد که با واقعيت
پيشين مغاير است؛ حتي مفهوم خلقت با معناي تقليدي آن ديگر در اينجا معنايي ندارد و
سلطهي متعالي وجود نيز در آنجا رنگ ميبازد .اينجا سرزمين ناپذيرايي است و تمرد و
نپذيرفتن دنياي شاعر و کتاب آسماني جديد اوست
«محور مشکلات و معضلات اساسي جامعة عربها را در سلطه ميداند و
معتقد است مادامي که ساختار نظام سلطه فرو نريزد و تغيير نکند ،پيشرفتي حاصل
نخواهدشد؛ چراکه نظام سلطه همچون قلعهاي که از هر سو احاطه شده است ،نظامي
جدا از جامعه ميگردد که افراد آن جامعه هيچ مشارکتي در سرنوشت آن ندارند و
نميتوانند در ساختن آيندة خود و کشور خويش نقشي ايفا نمايند»

.

ناپذيرايي سلطه در اشعار و نوشتههاي شاعر ،گاه رنگ طعن و کنايه به خود ميگيرد تا
از اين رهگذر بتواند به نکوهش اين عنصر ناميمون بپردازد .شاعر در ابياتي ،به استبداد و
سلطهاي اشاره ميکند که سابقهاي بس طولاني در سرزمين وي دارد که حتي از عمر او
نيز تجاوز ميکند.

براي نماياندن اين پيوند شوم ملت و نظام سلطه به مخاطب،

اينگونه بيان ميدارد که ميلاد وي و هموطنانش در آغوش زنجيرها وقوع يافته است:
در جايي ديگر نيز ،فضاي اختناق و استبداد را اينگونه به تصوير ميکشد که پرنده –
بهعنوان سمبل آزادي و رهايي -ديگر توان حرکت ندارد و نور اميد و آرزو نيز به بند
کشيده ميشود:

».

(همان83.)35:
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از آنجا که تکيهي نظريهي زيباييشناسي انتقادي ،بر نفي شرايط استثمار و رد نظام
بهرهکشي است (احمدي« ،)112 :1136 ،رهايي از تمام اشکال ستم و سرکوب و همچنين
تعهد و سرسپردگي به آزادي و سعادت جامعه ،دغدغههاي اساسي آن بهشمار ميرود .بر
اساس اين ديدگاه ،انديشه بايد متعهد و افشاگر باشد؛ زيرا نوعي سلطهي گستردهي شر
بر خير و از خود بيگانگي بر آزادي وجود دارد» (کوسه و آبه .)21 :1135 ،شعر

با

قدرتي فراموشنشدني ،در برابر اسارت انسان در چرخهي قوانين اقتصادي ،ستم
تکنولوژي و خودکامگي دولتي که در همهجا تجديد حيات مييابد و در برابر خشونت
تاريخ قد علم ميکند؛ او همراه با شاعران ديگر در غرب ،از دو قرن پيش در تاريکي
بيدار ماندهاند تا با تاکيد يادآوري کنند که تنها راه نجات ،رويکردي نوين و پس زدن
اسارت است (کريمخاني.)11 :1135 ،

بر لزوم تحقق آزادي ،تاکيد ميکند و معتقد

است که در دولتهاي عربي حقوق افراد پايمال ميشود و افراد آزاد به افرادي تبديل
شدهاند که تنها در خدمت کردن به سلطه تعريف ميگردند .در تاييداين ادعا مي توان به
نمونه زير استناد جست:

تا زمانيکه سللطه وجود داشلته باشد ،آزادي معنايي ندارد؛ حتي اگر در اين شرايط
انقلابي صلورت گيرد ،وجود سللطه سلبب ميشود که آثار انقلاب از ميان برود و آزادي
تنها به رؤيايي تبديل گردد .در جايي ديگر در ضرورت تحقق آزادي چنين ميگويد که
انسللان معاصللر ،تنها با آزادي ميتواند موجوديت خود را به اثبات رسللاند و هويت از
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و به کارگيري اسلوب

دسلت رفتهي خويش را بازيابد .وي با تکرار فعل

نفي و استثنا ،بر اين مطلب تاکيد ميکند و بر آن صحه ميگذارد ،آنجا که ميگويد:

بنابر آنچه گفته شد،

شاعر آزادي است که تمام دغدغهي او رفع سلطه و

ايجلاد بينش و بصللليرت در ميان ملتهاسلللت تا با آگاهي تمام به جاي پذيرفتن آنچه
هست ،به تحقق جامعهي آرماني بينديشند و آزادي خود را بهدست آورند.
و نوگرايي
به تخلصلي که انتخاب کرده ،وفادار است و آثار او به طور کامل با نشانهاي
متعدد زايش و نوزايي آشلکار ميشلود .در شلعر

 ،قاعدهي بسلطدادن ،مسخ،

تغيير دائمي و تجلديلد ملداوم فرمهلا و تصلللاوير موجود اسلللت (کريم خاني.)3 :1135،

صاحبنظرانِ نظريهي زيباييشناسي انتقادي متنِ ادبي ،تک صدايي حاکم را با نوع زبان
برگزيده نقد و نفي ميکنند .هنر با زبان و بيان خاص خود ،واقعيتهاي تثبيتشده را بنا
به خواسللتههاي زيباييشللناختي و آرماني خويش مورد سللنجش و پرسللش قرار ميدهد
(ملارکوزه .)71 :1172،در نظر «آدورنو» ،زبلان هنري امکلانلات مختلفي در اختيار دارد که
ميتواند با اسلتفاده از آن ،از يگانگي معنايي جلوگيري کند .نماد ،استعاره و کلمات چند
معنا از اين گونهاند .زبان واقعي هنر بيزباني اسللت؛ لحظهي بيزباني متن به دلالت ادبي
آن برتري ميدهد ،چيزيکه موس ليقي از آن برخوردار اسللت (اسلللامي و اميري.)13 :1171 ،

هنر شلايد آنجايي به اصلالت دسلت ي ابد که خود را به طور کامل از مفهوم اصالت رها
کنلد؛ يعني از اين مفهوم کله بايد حتماً چنين باشلللد و نه طور

ديگري (Adorno, 1962:

) .220نمونهاي از گرايش شلاعر به تجديد و تعدد دلالتهاي شعري را ميتوان در شعر
زير يافت:
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بهره ميبرد؛ يعني

در اين بند از شلللعر ،از ترکيب

واژههاي خانه به دوش ،واژههايي که در هر متن و بسللته به هر شللرايطي ميتواند دلالتي
تازه و نو بيابد .او خود را سللاکن در اين واژهها ميداند؛ به اين معنا که واژههاي شللعري
نشانههايي است که هر لحظه در حال شدن و تحول معنايي است و نميتوان
براي هيچيک از آنها مدلول روشلني معين نمود .از ديگر سو ،اسکان در واژههاي خانه
به دوش نوعي مفهوم پارادوکسلللي اسلللت؛ چرا که
آرامگرفتن (آذرنوش 921 :1136 ،ذيل کلمة

به معناي قرار يافتن و

) اسللت ،حال آنکه کاشللانة

هيچگاه روي آرامش را به خود نميبيند .در تاييداين سلخن ميتوان به شاهدي ديگر از
شعر وي استناد جست:
(

71

.)137 :

شاعر الفاظ و واژههاي شعري خود را همچون باد در حرکت و تغيير وتجدد ميداند؛
به اين معنا که ايستا نيستند و تنها بر يک مدلول خاص دلالت نميکنند ،بلکه همواره در
معنايي تازه حادث ميشلوند .اين گسلتردگي دنياي شلعري شلاعر سبب ميشود که هر
مخاطب بنا به فهم خود و نيز شللرايطي که در آن قرار ميگيرد ،تأويلي تازه از شللعر او
بيابد که نتيجهي آن ،زندگي جاودان شللعر اسللت .او نغمهي شللعري خويش را همچون
ققنوسلي ميداند که در آتش ميسلوزد و شراره ميزايد و رکود و ثبات و انظام ايستا را
در خود به آتش ميکشد و نويد جهاني تازه و متجدد را ميدهد.
او در مصللاحبهاي ميگويد من هيچ گاه نگفتهام که ميخواهم ميراث عربي را از بين
ببرم ،املا خواهلان آن هسلللتم که ميراث بهجا مانده از بزرگان عرب را بازخواني کنيم.
ميراث بلهجلا مانده را ديگر نميتوان با قرائتي که امروز وجود دارد خواند ،بلکه بايد آن
را در پرتو تحولات و پيشرفتهاي تازه در جهان بازخواني کرد .به همين دليل است که
ميگويم بلايلد بلا روايلتهاي قديمي قطع رابطه کنيم؛ روايتهايي که بهترين ميراث را
ملللخلللفلللي نلللگللله داشلللللتللله اسلللللت( .مصلللللاحلللبللله بلللا
(www.bbc.com/persian/arts/2015/07/150730_144

:BBC
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در تاييد اين گفته« ،کروچه »93ميگويد« :هرچند اين ساختمان همواره نو ميشود اما
بناي قبلي بناي بعدي را حفظ ميکند و به نحوي سحرآسا در آنها باقي ميماند»(کروچه،

 .)15 :1131نواي دعوت

به تجديد و نوگراي ،در تمام دفترهاي شلللعري وي

طنين انداز اسلللت .از آن جمله ميتوان به شلللعر زير که نشلللاني از مذمت شلللاعر بر
سنتگرايي جامعه و عدم تمايل آنها به تجديد و نوگرايي است ،اشاره نمود:

به معناي مکيدن ،در خود فروبردن و بلعيدن ميباشللد (آذرنوش:1136،

واژة
 651ذيل کلمه

) .يعني «گذشللته» اي که «اکنون» را در خود فروميبرد و اثري از آن بر

جلاي نميگلذارد.

از اين گلذشلللتله اعلام بيزاري ميکند ،آن را نميپذيرد و

درصلدد طرد تاريخي بر ميآيد که بدون هيچ تغيير و تحولي ،سلسلهوار حرکت ميکند؛
تاريخي که در آن ،انسلانها همچون موجودات مسلخشدهاي هستند که جز انتظار منجي
کاري از پيش نميبرند .او در قسللمتي ديگر از شللعر خويش ،نزاع موجود ميان سللنت و
تجدد را بيان ميکند که در آن عموماٌ سنت پيروز است ،اما وي ميخواهد تا در نتيجهي
اين نزاع ،تغيير را ايجاد نمايد:

03

(ادونيس.)132: 9115 ،

زمان در حال عبور است ،اما انسان سنتگرا و متحجر هنوز در بند زنجيرهايي است
که او را به گذشلته پيوند ميدهند؛ چه نگونبخت اسلت انساني که در مقابل راه خويش
چيزي جز سنتهاي دست و پاگير نميبيند و به افقهاي روشن آينده نگاهي نمياندازد.
اميد آن را دارد که انسان معاصر فضاي بستهي اطراف خود را بگشايد و خود
را از دام شيءشدگي و ابزاريشدن برهاند.
«دگرگوني نغملهي اصللللي سلللمفوني شلللعر

اسلللت؛ حيرت ،آوارگي،

گمگشتگي ،فراگذشتن ،همگي جلوههايي از اين جستجوي ناآرام است .دنياي او درياي
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متلاطمي اسلللت که موجي موج ديگر را محو ميکند.

شللليفتهي محوکردن و

محوشدن است» (برگنيسي .)12 :1177 ،اين ويژگي در شعر زير نمود پيدا کرده است:
11.

در تحليل اين پاره از شعر ،ميگويد :نيستي در فعل

نقش ميبندد

و ناپذيرايي ظاهر ميگردد .براي زيسلتن و ادامهدادن ناگزير از محو و نيسلتي هسلتيم تا
ماندگاري خود را در جهان آينده تحقق بخشيم .اينجاست که نشانههاي تفکر
در عدم دلبستگي به گذشته و توجه و ميل به آينده آشکار ميشود
 .شلاعر به تغيير اميدوار است و دائماً روياي تجديد و درهم شکستن قوانين متحجر
گذشلته را در ذهن خود ميپروراند و مردم جهان و به خصوص جوامع عربي را به اين
تحول رو بهرشد ،دعوت ميکند:
او در لباس يک اصلاحطلب ،خويشتن را «

» مينامد؛ يعني همچون مين،

تمدن مرده و راکد گذشته را از جا برميکَند و آيندهاي روشن را رقم ميزند.
نوعِ انسلللان را داراي اين ظرفيت ميداند که دسلللت به تغيير و تحول بزند و اوضلللاع
جامعهي خويش را دگرگون کند
و تفکر عقلاني و خرافهستيزي
صلللنعت فرهنگ با توليد انبوه کالاهاي متنوع و بهکمک رسلللانههاي جمعي نظير راديو،
تلويزيون و مطبوعات ،به تبليغات گسلللتردهاي براي بازاريابي و معرفي کالاها پرداخته و
از اين طريق بله فريلب اذهلان و افکلار عمومي مبللادرت ورزيلده تللا افرادي منفعلل و
تسللليمطلب در برابر اقتدار و تماميت خواهي حاکم بر جامعه بهوجود آورد .از اينرو به
نظر «آدورنو» حتي موسليقي بهويژه موسليقي پاپ و جاز در اشکال مختلف و متنوع آن
بهصللورت مهمترين ابزار فرهنگ مسلللط بورژوازي و سللرمايهداري صللنعتي براي ايجاد
قالبها و کليشلهها ،يکسلانسلازي ،همسانسازي ،منحرف کردن مردم و منفعل ساختن
آنلان و در نهلايلت تثبيلت نظم اجتماعي موجود درآمدهاند؛ به همين خاطر «آدورنو» به

 18نقد ادب معاصر عربي

انتقاد شلديد از آنها پرداخته اسلت .در همين راسلتا وي طالعبيني و پيشلگويي آينده يا
سلرنوشلت افراد را نيز نشانهي قهقرايي و تنزل آگاهي ميدانست (نوذري.)91 -91 :1131،

نيز همچون نظريهپردازان اين مکتب ،اين موضللوع را مدنظر خويش قرارداده
و در اشعار خويش ضمن دعوت به آگاهي و تفکر ،به خرافهستيزي پرداخته است:
.

11

شلاعر به بيپايه و اصل بودن خرافه اشاره ميکند که همچون زين لغزان اسب ،سوار
خود را بر زمين ميکوبد و نابود ميگرداند .اين افکار غلط ،پايههاي سللسللت انديش لهي
انسان معاصر را شکلداده و هر لحظه او را در معرض نابودي قرار ميدهد و از دانش و
آگاهي واقعي دور ميسازد و او را به سرابي از حقيقت دلخوش و اميدوار ميکند.
همچنين در جاي ديگر از شعرش ميآورد:
(همان.)11:

11

در اين بخش از شعر خويش ،به اوضاع جامعهي خويش اشاره ميکند که
خرافات بر اذهان مردم ،چيره شلللده و عقل و انديشللله در ميان آنها ،ارزش خود را از
دسلت داده اسلت .اين سلرابِ حقيقت ،به گونهاي در ميان مردم به يقين تبديل شده که
آنهلا حتّي بله پنجرههلا که ميتواند دالي بر روزنهاي به خارج از اين محيط و يا همان
ميل به تجديد و نوشللدن باشللد ،باور ندارند و از چراغ هدايت به آن سللو نيز غافلند.
در ادامه ،اين فضلاي بهوجود آمده را تشلريح ميکند و اشاره مينمايد که آن
زمان که خرافه ،حقيقت تلقي شد و مفهوم حقيقت ناديده انگاشته شود ،بايد با هر آنچه
که سللبب آگاهي بخشللي به مردم ميشللود ،وداع کرد .آن زمان اسللت که ديگر روياي
رسيدن به آيندهاي روشن ،به يغما ميرود:
(همان).

15

در اينجا ،نقش علم و دانش و آگاهي را بسلليار برجسللته ميکند؛ چراکه
تکيهاش بر روي واژههايي اسلللت که بر اهميت اين موضلللوع تاکيد ميکنند؛ واژههايي
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همچون

،

و

که آن را دوبار آورده؛ زيرا وسيلهي آگاهيبخشي و

ماندگاري علم است.
«به اعتقاد «هابرماس» 16جامعهي فعلي جامعهي بيماري اسلت و اين بيماري ناشي از
فقدان «مفاهمهي حقيقي و سللالم» يا وجود «مفاهمهي تحريفشللده و کژديسلله» اسللت؛
همچنين اين بيماري ناشلي از غلبهي عقلانيت ابزاري بر عرصهي عقلانيت فرهنگي و به
تعبير بهتر غلبهي عرصلهي «قدرت» و «ثروت» بر عرصهي «عقل و «اجماع»« ،مفاهمه» و
«ذهن» اسللت .در اين فرآيند ،عقلانيت ابزاري رشللد کرده و عقلانيت فرهنگي مغلوب و
مقهور گشلته اسلت .راهحلي که وي براي اين معضلل ارائه ميدهد نه «انقلاب» است نه
«خشللونت» و نه «دولت» ،بلکه وي راه خروج جامعهي بيمار فعلي از چنبرة بحرانهايي
کله در آن گرفتار آمده را در ايجاد ارتباط و مفاهمهي وسللليع و همهجانبة بين الاذهاني
(همذهني) يلا ايجلاد ترابط و تفلاهم ميان انسلللانها ميداند؛ تفاهمي مبتني بر عقلانيت
فرهنگي و اجملاع از کلانال کنشهاي کلامي ايدهآل تا بلکه از اين طريق فرد و جامعهي
معاصلر از دام شليءشلدگي ،کالاييشلدن ،ماشينيسم و ...رهايي يابد» (نوذري.)95 :1171،
نيز همچون «هلابرملاس» بر فرهنلگ مفلاهمله و ايجلاد ارتباط کلامي تاکيد
مينملايد و در جواب افرادي که او را به دعوت به الحاد متهم ميکنند ،اينگونه پاسلللخ
ميگويد که «فرهنگ نوعي تبادل نظر موافق و مخالف اسلللت ،اگر به بحث و گفتگو و
خرد اعتقلاد داريلد ،در مورد آرا و نظرات من به گفتگو بنشلللينيد» (مصلللاحبه با :BBC
(www.bbc.com/persian/arts/2015/07/150730

«هابرماس» خرد ابزاري را به خودي خود مشلللکلدار تلقي نمينمايد و از منظر وي
چنين نيست که بهکارگيري اين نوع خرد و عقلانيت ،الزاماً به سلطه بينجامد .خردهگيري
او بر اين نوع عقلانيت بدان جهت اسلت که در جوا/مع مدرن بر ساير اشکال معرفت و
عقلانيت اولويت و ارجحيت پيدا کرده اسلللت (اکبري تختمشللللو .)11 :1121 ،در تاييداين
سخن ميتوان به سخني از ادونيس اشاره نمود که ميگويد« :بحراني که شخصيت عربي
با آن مواجه اسلت اين اسلت که مدرنيسم غربي را در سطح محصولات و ابزارهايي که
در زنلدگي روزمره از آن بهره ميگيرد ،مورد سلللتلايش قرار ميدهد ،اما مباني و مبادي
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عقلاني که به خلق آن ها منجر شلده ،نفي ميکند .امري که باعث فرسللايش انسان عرب
از درون ميشللود و نشللانهي اوليهي فروپاشللي فکر فلسللفي عربي ،در مرحلهي ايجاد
سللازگاري ميان دين و فلسللفه اسللت که امروز در فروپاشللي شللخصلليت عربي متبلور
در جايي از اشعارش ميگويد:

ميشود»
17.

اين سلللخن

 ،دال بر رجحان عقلانيت ابزاري بر عقلانيت ذاتي نزد انسلللان

عرب ميباشلللد که از نظر وي ناپذيرفتني اسلللت .در جهاني که عقل ابزاري که تنها در
خدمت معيشلت مردم است بر ديگر اشکال عقلانيت ارجح باشد ،ديگر افراد آن جامعه،
فرصللتي براي انتقاد از نابرابريها و تبعيضللات اجتماعي نمييابند و ضللرورتي براي آن
نميبينند.

در جاي ديگري از شعرش ميگويد:

«
(همان.)19 :

13

در اين جامعه ،ديگر کسلي به فکر رهايي از استبداد و استثمار در اشکال مختلف آن
نيسلللت وگويي براي هيچ کس چنين تفکري موضلللوعيت نمييابد .آنان اين جامعه را
جامعهي آرماني خود بهحسلللاب ميآورند و در راه بهبود آن هيچ تلاشلللي نميکنند؛ در
حاليکه با جامعهي آرماني فرسنگها فاصله دارند.
نتيجهگيري
-1زيباييشلناسي انتقادي شعر

القاگر اين مسأله است که شعر نزد وي نه بيان

احسلللاس و عاطفه ،بلکه ابزاري اسلللت که با آن هنجار و نرم جامعه را به هم ميريزد؛
شلاعر همچون نظريهپردازان بزرگ مکتب فرانکفورت و نظريهي زيباييشناسي انتقادي،
سلللخت به اسلللتقلال هنر و هنرمند باور دارد ،ايدئولوژيکي بودن هنر را نفي ميکند و
اصالت هنر را در استقلال آن ميداند.
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-9نمونههاي مورد بررسلي نشاندهندهي اين است که

ريشهي تمام مشکلات

و معضللات جهان عرب را در «سللطهي سياسي حاکم» ميداند و معتقد است که تا اين
سلطه از گُردهي جامعه برداشته نشود ،آزادي در اشکال مختلف آن تحقق نخواهد يافت؛
به باور وي با گسللترش و اشللاعهي تکنولوژي و رفاه مادي ،حکومتهاي عربي مردم را
از هرگونه امکان کسللب آگاهي و تلاش در راه دگرگونسللاختن وضللع موجود محروم
ميسللازند .اينگونه افراد جامعه را به توجه به عقل ذاتي و پرهيز از رجحان عقل ابزاري
بر ديگر جنبههاي عقلي فراميخواند؛ چراکه در اين زمان فرد ميتواند ظرفيتهاي نهفته
در وجود خويش را آشلللکلار نملايد و به خود اجازه دهد تا از موضلللعي برابر با تمام
ملتهاي جهان ،سخن بگويد.
-1از تحليل نمونههاي شعري شاعر چنين برداشت ميشود که باور

اين است

که با اعتراض به آنچه هسلللت و نبايد باشلللد و آنچه نيسلللت و بايد باشلللد ،ميتوان
کاستيهاي موجود را شناسايي کرد و در پي اصلاح آن برآمد .اينگونه ميتوان جامعهي
آرماني را متصللور شللد و راه را براي ايجاد آن جامعه هموار سللاخت؛ اين نگاه شللاعر با
نگاه مخالفين پوزيتيويسللم يا همان اثباتگرايي همخواني دارد؛ زيرا پوزيتيويسلللم ،نظم
اجتماعي موجود را تاييدميکند و در نتيجه از هرگونه تغيير اسللاسي در جامعه ،ممانعت
به عمل ميآورد .البته نمونههاي شللعري بر اين امر گواهي ميدهند که

با اين

رويکرد به شدت سرِ ستيز دارد و از ايستايي و تأييدگرايي ميگريزد.
-1ارزيابي اشعار

از منظر زيباييشناسي انتقادي حکايت از اين امر دارد که او

شلاعري نوگرا ،ناپذيرا ،خرافهستيز و سازشناپذير است که در عمل ثابت نموده خواهان
اسلتقلال فکري و تفکر عقلاني اسلت؛ با ايدئولوژيکيشلدن هنر و مطلقگرايي س ِر ستيز
دارد و نپذيرفته که سرودههايش ،کارکردي تاييدگر و وابسته داشته باشند .در پرتو همين
رويکرد اسلت که شعرش را از مناسبات اجتماعي و روزمره بهدور نگه داشته و با ديدي
انتقادي به واقعيتهاي جامع معاصر عربي نگريسته و به نوعي در شعرش به عنوان يک
«بازخواستکننده» ايفاي نقش نموده است.
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پينوشتها
1. Frankfurt School
2. Felix J. Well
3. Max Horkheimer
4. Herbert Marcuse
5. Theodore Wisengrund Adorno
6. Walter Benjamin
7. Jurgen Habermas
8. Critical Aesthetic Theory
9. Positivism
10. Culture Industry

 .11من آتش و برفها را بههم ميآميزم /آتشها جنگلها و برفها را نخواهند فهميد /و من پيچيدهي
اهلي باقي خواهم ماند /من در گلها و سللنگ سللاکنم /پنهان ميشللوم /دور ميگردم /ميبينم /متلاطم
ميشوم /مانند نور ميان سحر و اشاره.
 .11در عرش خلداي قلديم /سلللخنلان من طوفلانهايي هسلللتند که زندگي را به لرزه درميآورند /و
سرودهايم شرارة آتشند /من زباني هستم براي خدايي که خواهد آمد /من ساحر غبارم.
 .11در سللرطان سللکوت در حصللار /اشللعارم را بر خاک مينويسللم /با قلمي از پر کلاغ /ميدانم که
چشمانم را ياراي ديدن نيست -در پيش رويم چيزي جز حکمت غبار نيست.
 .11سللرزميني از خاکسللتر ريشللهها  /از مزارع ترانهها  /از رعد و آذرخشها  /آتش ميزنم موميايي

روزگاران را.
 .11چهرهي مهيار /آتشلي اسلت که پوستهي زندگي را ميسوزاند /و نيز صبر را و نشانهاي به وديعه
گذاشلته را /پس سلرزمينم تسللبم وحشت و مصيبت شو  /اي که همسر خدا و طغيانگراني  /و تسليم
آتش شو.
 .11خواب ميبينلد کله در پرتگلاه ميرقصلللد /خواب ميبينلد که روزگار نابودکننده را انکار ميکند/
روزگار پديدآورنده را /خواب ميبيند که بهپا ميخيزد و از پا ميافتد /مانند دريايي که اسلللرار خود را
بهسرعت فاش ميکند /آسمان خود را از انتهاي آسمان شروع ميکند.
 .11حملهور ميشوم و ريشهکن ميکنم ،عبور ميکنم و خوار ميشمارم.
18. Intolerance

 .11ترانههاي من براي ناپذيرايي است /اي واژههاي ترس و درمان /اي واژههاي درد
 .12اما من هنوز از  11ايلول  9111پيش از ميلاد  /دارم ياد ميگيرم که چگونه جوهر خود را با تمرد و
عصلليان رنگي کنم و چگونه /شللکار پيشللگوييها را در جعبهاي قرار دهم و به هوا بيندازم تا /کبوتري
عاشق آن را ببرد.
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 .11من مسلافري هسلتم که چهرهام را /روي شليشهي چراغم رها کردهام /نقشهي من سرزميني بدون

خالق است /و ناپذيرايي انجيل من است.
 .11ما را چه نيازي به هواست /ما کساني هستيم که در آغوش غل وزنجيرها متولد ميشويم.
 .11پرندگاني از آهن متولد ميشوند /تا فاصلهها را در آغوش گيرند /بندهايي براي گردنهاي روشنايي
زاده ميشوند.
 .11در زملان خلاکسلللتر ،فردي تاريخش را در اخگر آتش روزگار ما انداخت و مرد (تا زماني که اين
دولت هسلت تو آزادي را نخواهي شلناخت) .به ياد ميآوري؟ (قاعده و سلطهي کارگران) چه فايدهاي
دارد؟ انقلاب پس از اسم او در لفظي که در سفرهاي ادامه مييابد ،سقوط ميکند .آيا مائده را ميخواني؟
 .11اي زمانه او را درک کن .نميتواند تو را بنويسلد .نميتواند خودش را بنويسد مگر با حروف ابجد
آزادي!
 .11من در اين واژههاي خانه به دوش سللاکنم /و ميزيم در حاليکه رفيق خويشللم /و سلليمايم راه و

روش من است.
 .11سخنان من بادهايي هستند که زندگي را به لرزه درميآورند /و سرودهايم شرارهي آتشند.
28. Benedetto Croce

 .11دورانهايي را که تنها در انتظار پيامبرانشللان هسللتند را نميپذيرد /و نيز تاريخهايي که سلللسللهوار
روايت ميشلوند /او از گذشلتهاي که چون اسلفنج عصلر حاضر را ميمکد بيزار است /در حاليکه در
خورشيدي سبز که در جوهر غوطهور ،شنا ميکند.
 .12زمانهاي که آب ميرود (فرسلوده ميشلود) و خميده ميشود .چه بدبخت است انساني که هر چه
پش ميرود جز گذشلته در پيشروي خود نميبيند /گمان ميکنم که آسمان در خروج از ساختار بسته
اش  /...فکر ميکنم که بند و زنجير کوچک که عقل نام دارد ،بزودي در هم ميشکند.
 .11محو ميکنم و چشم به راه کسي هستم که محوم کند.
 .11من بر تغييرتوانا هستم :مين تمدن -اين نام من است.
 .11من شک ندارم :سواران اسباني که خرافهها آنها را زين کردهاند کشته ميشوند.
 .11روزگاران ما و کردار ما اين گونه ميگويند/:حقيقت در ميان ما /آن چيزي است که خرافه ميگويد/
نه آن چيزي که عقلها ميگويند /در ميان ما خانهها پنچرههايشلان را باور ندارند /حتي چراغهايشان را
انکار ميکنند.
 .11همه چيز وداع ميگويد /با شهرهاي روزگاران ما /با دفترهاي کودکانش /با جوهرهاي قلمهايشان/
با قلمهايشان /با تختهايي که با آرزوهايشان چيده شدهاند
36. Jürgen Habermas

 .11زاويه گفت /در اينجا عقل خدمتگذار حس است /و قلممو همان است که به گِل ميآموزد.
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 .13ملت در استراحت است  /در غسل رباب (چنگ) و محراب  /آفريدگار (سازنده) بسان خندق دور
آن حصار (دژ ) کشيده است  /و آن را محکم کرده است  /هيچکس نميداند درش کجاست  /اصلاً کسي
نميپرسد که در کجاست.

منابع و مآخذ
 -آذرنوش ،آذرتاش1136) ،ش) ،فرهنگ معاصر عربي -فارسي ،چاپ هشتم ،تهران :نشر ني.

 احمدي ،بابک1136( ،ش) ،خاطرات ظلمت (دربارهي سههه انديشهه ر مکتب فرانکفورت) چاپسوم ،تهران :نشر مرکز.
1121( ،________ -ش) ،حقيقت و زيبايي ،چاپ بيست و چهارم ،تهران :نشر مرکز.

 للللللللللللللل1129( ،ش) ،سنت و تجدد يا ثابت و متحول-پژوهشي در نوآوري و سنت عرب،ترجمه :حبيب الله عباسي ،تهران :سخن.
 اسللامي ،شلهرام و کاظم اميري1171( ،ش)« ،نظريهي زيباييشلناسي تئودور آدورنو» ،مجلة بوطيقاينو جلد اول ،شمارهي  :1صص 11-91
 اکبري تختمشلللو ،جواد1121( ،ش)« ،آراي روششللناختي و فلسللفي هابرماس» ،مجلة فلسههفة علمپژوهش اه علوم انساني و مطالعات فرهن ي ،سال اول ،شمارهي اول :صص.1-15
 اناري بزچلوئي ،ابراهيم و سلکينه رنجبران1121( ،ش)« ،بررسلي تطبيقي ديدگاههاي شلعري شفيعيکدکني و ادونيس دربارهي شعر معاصر فارسي و عربي» ،گردهمايي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي
ايران ،دوره ،7جلد  :9صص.21-111
 برگنيسي ،کاظم1177( ،ش) ،ترانههاي مهيار دمشقي ،تهران؛ کارنامه. بنيامين ،والتر ،تئودور آدورنو و هربرت مارکوزه1131( ،ش) ،زيبايي شههناسهي انتقادي ترجمه :اميدمهرگان ،چاپ دوم ،تهران :گام نو.

-

زيباييشناسي انتقادي اشعار ادونيس بر اساس مکتب فرانکفورت 953
 زيادي ،عزيزالله1131( ،ش) ،شعر چيست؟ تهران :سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي.

 کروچه ،بندتو1131( ،ش) ،کليات زيبا شههناسههي ،ترجمه :فؤاد روحاني ،چاپ پنجم ،تهران :علميفرهنگي.
 کريمخاني ،حميد1135(،ش) ،لمس کردن روشنايي ،تهران :آهنگ ديگر. کوسه ،ابو و استفان آبه1135( ،ش) ،واژگان مکتب فرانکفورت ،ترجمه :افشين جهانديده ،تهران :ني.1172( ،_______ -ش) ،بعد زيباشناختي ،ترجمه :داريوش مهرجويي ،چاپ دوم ،تهران :هرمس.

 ملک ،سلروناز1137( ،ش)« ،تحليل اشلعار ميرزاده عشلقي بر اسلاس نظرية زيبايي شناسي انتقادي»پاياننامهي کارشناسي ارشد ،دانشگاه مازندران :دانشکده علوم انساني و اجتماعي.
 نوذري ،حسينعلي1171( ،ش)« ،تاملي در آثار و انديشههاي يورگن هابرماس» ،نشريهي کلک ،شماره :67صص.17-16
 _______1131( ،ش) ،نظرية انتقادي مکتب فرانکفورت در علوم اجتماعي و انساني ،تهران :نشرآگه.

- Adorno.w, Teodor, (1111), Philosophie de la nouvelle musique, tra, H. Hilderbrand
et A. Lindenbeg, Paris.
- Adorno, w, Theodor and Max Horkheimer (1993), Dialectic of Enlightenment, New
York, continuum.
- Adorno, w, Theodor., (1997), Aesthic Theory, the Athlone Press, London.

عمار ،حسيب 6( ،مرداد « ،)1121به عبارت ديگر :ادونيس»==ب - https://www.youtube.com/watch?v=r0XPQ8ZQnqY&feature=youtu.be
بب16
- www.bbc.com/persian/arts/2015/07/150730_144_adunis_ammar_interview
.amp
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Abstract
The critical aesthetic theory of Frankfurt school regards art as an
independent field and emphasizes its genuineness. According to this
theory, success of a work of art depends on irreconcilability to
compatibilities and disapproval of them. Ali Ahmad Saeid, a
contemporary Arab poet, has been considered as a modernist in Arabic
literature, and he has tried to use new language structures to experience
new poetry. His critical language shakes the dominant ruling system
and reveals the contrasts in the society. He tries to create a society based
on justice, freedom and thinking. This research seeks to review Adonis's
critical poetry in his anthology based on critical linguistics and the
conceptual analysis method. The chapters of his book of poems
challenge the events in the society, raise public awareness and awaken
the society so as to criticize the current turbulent situation freely. The
research gives evidence that the poet not only believes in the
independence of poets of the government or certain people but also
regards this as a poet’s duty to stand against any force which restricts
him.
Keywords: Critical aesthetic theory, Frankfurt school, Intolerance,
Adonis.
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