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نگرد و بر يمستقل م يهک مقولي يهمثاب به هنر به ،مکتب فرانکفورت يانتقاد يشناسييبايز يهينظر

با  کردنن در گرو سازش يک اثر هنريه، موفق بودن ين نظريا يبر اساس مبان .دينمايم ديتاکاصالت آن 

از  يريگ، با بهرهيعربمعاصر  يشاعر نوگرابه عنوان   .ستهاآندييتاعدم ها و يناسازگار

، نظام يو يا تجربه کند. زبان انتقادر يد شعريجد يها، بر آن است تا امکانيد زبانيجد يهاساخت

ا ت کوشديو م کنديموجود در جامعه را افشا م يهاتناقضآورد، يدگر سلطه را به لرزه درميياساکن و ت

 حاضر تلاشپژوهش ت مسأله، يدر پرتو اهم .ديبنا نما يورزشهيو اند يعدالت، آزاد يهيبر پا ياجامعه

 يشعار انتقادا يبررس به ،يليتحل-يفيو با روش توص يانتقاد يشناسييبايز يهياساس نظربرتا  دارد

بپردازد؛  » يشعر يدفترهادر  

 يو روشنگر يداريب يکشد و برايمچالش موجود در جامعه را به ياياعر قضاکه در آن ش ييدفترها

ر جهت ط حاضر ديشرا يو شهامت انتقاد نسبت به نابسامان ينسبت به آزاد يو ييانسان معاصر و آشنا

به  آن است که  يهدهندنشانشاعر،  يشعر يهانمونه ي. بررسدينمايمدن به جامعه تلاش يرس

و بند  ديدر قک شاعر يکه رفته ينپذدار سازد. او يده تا ملت عرب را بيکوشاستقلال هنر، باور دارد و 

 ةفيظوباشد؛ بلکه از نظر او  يا اشخاصيوامدار شخص ا ي و ديدفاع نما يا حاکم خاصياز حکومت باشد، 

را  يو يسازد و آزاديکه انسان را محدود م ييروي، در برابر هر نيريضمن سلطه ناپذ تا اين استشاعر 

 .زديبرخمبارزه به ان يستد و با آن جريکند بايسلب م

 

 .سيادون، يريناپذمکتب فرانکفورت، سلطه، يانتقاد يشناسييبايز :هاد واژهيکل
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 مقدمه

 يهو مؤسس «1مکتب فرانکفورت» ياز دستاوردها يکي ،يانتقاد يشناسييبايز يهينظر

 يظرو ن يراث فکريم در اطلاق به عنوان مکتب فرانکفورت است؛ يقات اجتماعيتحق

 ت.کار رفته اسآنان بهخاص  ياجتماع يهيو نظر يآلمان يهاز روشنفکران برجست يگروه

بودند  «يجتماعقات ايتحق يسهمؤس»م با يمستقريا غيم يدر ارتباط مستق مزبورروشنفکران 

مت و با هو در شهر فرانکفورت  ،به دانشگاه فرانکفورت يبا وابستگ 1291سال  درکه 

و  «مکتب فرانکفورت»ان موسوم به يس شد که بعدها جريسأت« 9ليکس وايفل» ةيسرما

 «1مريماکس هورکها»رون آمد. البته در اصل تنها با انتصاب ياز دل آن ب «يانتقاد يهينظر»

رفت يکه م يادهيظهور پد يلازم برا ن مؤسسه بود که بستريت ايريمد به 1211در سال 

ن يمهمتر .(2: 1131،ي)نوذر ديفراهم گرد، شناخته شود «مکتب فرانکفورت»تا به نام 

 5آدورنو، تئودور 1مارکوزههربرت مر، يهورکهاماکس عبارتند از  ن مکتبيپردازان اهينظر

 وست.يبه آنان پز ين 7هابرماسورگن يکه بعدها  6نياميو والتر بن
 يستيمارکس يهشياز اند ضمن اينکه خود را يهااز آموزه يادين مکتب بخش زيا

ًا اسا اسيد نظر به عمل آورده يز تجديشه نين انديا يهااز جنبه يدر برخ، اقتباس کرده

برخلاف برداشت  3يانتقاد يشناسييبايز يهينظر .(51 :همان) ها را رد کرده استاز آن يبرخ

 يديد، با ددانستنين در جامعه مييپا يهاز هنر که آن را متعلق و متعهد به طبق يستيمارکس

 يهيظردر برابر ن يانتقاد يهينظر» ورزد.يم ديتاکنگرد و بر اصالت هنر يمستقل بدان م

 يدگاهيبود که د ينظام موجود يهکنندهيتوج يسنت يهيقرار گرفته بود؛ نظر يسنت

 ياجتماع يدگرگون يهاشهير ،يانتقاد يهيکه نظري؛ درحالنديگزيبرمرا  2يستيويتيپوز

ها يت آن دگرگونيهمه جانبه به تمام يک، نگرشيالکتيد ياريگرفت و به يرا در نظر م

 «متفاوت ييدانا يهابر نظام يبر جامعه است و هم نقد يه هم نقدين نظريداشت. ا

 يشناسييبايعتقد بودند که تنها قلمرو زم قاًيآدورنو و مارکوزه عم» .(913 :1121،ي)احمد

 يساختار جامعه يد واقع شده از سويت مورد تهدياز ذهن ياست که قادر به پاسدار

 .(931: 1131، ي)نوذر «شرفته استيپ يدارهيسرما



 11  فرانکفورت مکتب اساس بر ادونيس اشعار انتقادي شناسيزيبايي

ژه نقد يبه و يمکاتب نقد ادب يبرخلاف برخ يانتقاد يشناسييبايز هينظر

ره کسيرا  يکاهند و آثار ادبيو خالق آن اثر م يکه از اصالت آثار ادب- يشناختجامعه

 )ملک، ببخشد ترمستقل ينقش يادبکوشد به آثار يم -کننديم يتلق يرونيمحصول عوامل ب

 هجينت کهشدن هنر  يکيدئولوژيا هيرد نظر ياست برا يه تلاشين نظريا. (15-16: 1137

شود يسبب م ييگرامطلق ينف(. 59: 1135 )مارکوزه،باشد يم ييگران که مطلقآحاصل از 

؛ ديسخن بگو ة خود آزادانهو هر کس بتواند در جامع گرددجامعه جلب  يتا اعتماد عموم

 هايتنو در  ارائه گردد درستپاسخ  يمتنوع انسان يازهايشود تا به نيباعث مهمچنين 

و  يصاداقتدو سطح در )ه بر رد استثمار ين نظريا يتکيهاحترام گذاشته شود.  يبه آزاد

ان اشخاص و افراد در يتعامل و گفتگو م يان جامعهي( و سلطه است. در چنيفرهنگ

شرفت و يبه پنهفته کشف شده که  ييبسا استعدادها رد و چهيگيانجام من سطح يبالاتر

 اعم از يهنر يهارشته ن مقوله در تماميان ذکر است که ايانجامد. شايآن جامعه م يتعال

 گر هنرها قابل انطباق است.ينما و دي، سيقيات، موسيادب
ه ، ذاتاً وابستباشدک يدئولوژيا -دگرييتأ يکارکرد يکه دارا ياز نظر مارکوزه، هنر

. (66: 1121،ي)احمد پردازديموجود م يهجامع يهتبرئاست و به شکوهمند جلوه دادن و 

اگر  .دکننينظم مستقر، آن را بازخواست مدييتا يجابه يو ادب ي، آثار هنرهين نظريدر ا

دنبال برهم زدن وحدت حاکم ناب به ياوضاع باشند، آثار هنر يکدستي يجوامع در پ

بدان  هنر را نه ياجتماع يهجنب« آدورنو»ب ين ترتيند. بديآيگر برمدست نظام سلطهبه

رو از آنبلکه اساساً هنر را  ،رديگيخود را از جامعه م يماد يمحتوا يهيرمايکه خمجهت 

 يرايکه پذنيا يجاداند. هنر بهيم يموجود در تقابل و تضاد است، اجتماع يکه با جامعه

نر ه ةگوننيستد. برخورد ايايه آن ميجهان موجود باشد، در برابر و عل يچون و چرا يب

 .(Adorno, 1997: 162) آورديآن را فراهم م يخود مختاربا جامعه، 
 ؛ننددايمآن  يگرايو نف يسلب يهجنبرا  اتيمهم هنر و ادب يژگيو ،مارکوزه و آدورنو

که  هدديات آن را در تعارض با وضع موجود قرار ميهنر و ادب يهانيگرايو نف يد سلبعبُ

د فراتر رود و خود را از يتول يشود اثر از سطح مناسبات اجتماعيموجب م يژگين ويا

ر کال هنيو راد يسلب يژگيآزاد کند. و ،ل شدهيسلطه که بر هنر تحم يمناسبات جار
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ن صورت هنر از يفرخواست دهد. در ايک ت مستقر،يه واقعيعل يشود اثر هنريموجب م

ين ، در عهنر اثر يسلب يه. در جنبرسانديبه اوج مگذرد و آن را ياش برمين اجتماعيتع

ر گفتار د ش موجوديشاپيخود را از جهان پ کند،يبرقرار م ياينکه با جامعه ارتباط مستقيم

 .(69-61 :1131و ديگران،  نيامي)بنبخشد يم ييو رفتار رها
ت که با آن ل اسئقا ييهال ملاکياص يا اثر ادبيهنر  يبرا يانتقاد يشناسييبايز ةينظر

بودن هنر، ين اصول مهم عبارت است از: انتقاديکند. ايل ميرا تحل يا هنري ياثر ادب

ن ياساس ابردر هنر.  يو نوآور يريناپذان، سلطهيشه و بياند يبودن هنر، آزادمستقل

مستقل داشته باشد و از سطح مناسبات  يتيل است که بتواند موجودياص يه، هنرينظر

ت موجود در جامعه سازش يکه با واقعنه آن ،پرده بردارد يآرمان ياکنون برهد و از جهان

ات يقعبه وا يو سلب يانتقاد يدياز اصالت برخوردار است که با د يهنرمندهمچنين  ؛کند

  نقد کشد. ن را به بوتةيو به ظاهر راستن يدروغ يهاجامعه بنگرد و ارزش

دگاه يل از ديهنر اص يارهايمع يبر آن است تا پس از معرف ين مقاله سعيدر ا

با اتخاذ  و ودل شيه تحلين نظريطبق ا اشعار  يبرخ ي، محتوايانتقاد يشناسييبايز

د ه، نقين زاويشاعر از ا ة، سروديبراساس چارچوب مفهوم يفيک يل محتوايروش تحل

 گردد.  يو وارس
مله و از جن ينوآورتر ،نيتراز برجستهمعروف به  

است که تمام  يکل يدر نظر او مفهوم يينوگرا ؛است امروز جهان عربشاعران منتقد 

 ينشيب نينش تازه؛ چنيب» اند:ز مشترکيک چيها در آنهمة رد و يگيرا در برم يابعاد زندگ

ست و يتوانست باشد و نيآنچه م هاست، پرسش دربارنش پرسش و اعتراض يدر اصل ب

ضاد ت يهتنش است، لحظ يهلحظ ييگرانو يهفرما شده است. لحظاعتراض به آنچه حکم

طلب جامعه به رييق و تغياز حرکت عميحاکم در جامعه و ن يان ساختارهايو برخورد م

  «ن حرکتيهماهنگ و سازگار با ا يساختارها
 يشناسييبايست، بلکه زيا سنت نيا اصل ينمونه  يشناسييبايز، ينزد و يشناسييبايز

ش يوخ ياد نهادن هستيبن ياول شاعر برا يهر، متحول و متجدد است. ابداع، تجربيمتغ

کند، يشاعر به محاکات جهان بسنده نمگر، ير ديو سؤال است. به تعب در افق جستجو



 19  فرانکفورت مکتب اساس بر ادونيس اشعار انتقادي شناسيزيبايي

ا به ر انسان ،يسنت يشناسييبايکه زآن يجاکند. بهيتجربه مبلکه خود خلق جهان را 

ه شعر را بآنها ن ينو يشناسيباسيز ،نش رهنمون سازديع و برتر و کامل در آفريجهان بد

از آن  تينهايممکن و ب يرهاين جهان و تصوين از اير نويمانند تصو يديجد يهمبتکران

 .(521: 1129،سيادون)کند يهدايت م
 ،ار پرداخته و از آن سخن راندهيبسبه آن  که  يگريداز جمله مباحث مهم 

 «11صنعت فرهنگ»، مهم مکتب فرانکفورت يهااز سرفصل يکي همچنينفرهنگ است. 

 صنعت» يهدر مقال «آدورنو»و  «مريهورکها»توسط ن بار ين موضوع نخستي. اباشديم

دند ادآور شين مقاله يسندگان در اي. نوشدطرح  «توهم توده ةمثاببه يفرهنگ: روشنگر

و  يجامعه است و با روشنگر يسازکساني يکه حکومت در قالب صنعت فرهنگ در پ

مبادرت  آنها نيز ينگريه رواج سطحب از مردم،ت يخلاقضمن سلب رواج فکر حاکم، 

 هارندهيپذناقد وضع موجود باشند، در حد  کهنيا يمردم به جا ،ن صورتيورزد. در ايم

امکان  ت افراد است وير ذهنيب صنعت فرهنگ به فکر تسخين ترتيبد ابند.ييتنزل م

ن يبر ا «مريهورکها»و « آدورنو» .(19 :1171 ،يريو ام ي)اسلام رديگيمخالفت را از آنان م

رار ش قيانسان را در توهم آسا ،ش کاذبيجاد رفاه و آسايباورند که صنعت فرهنگ با ا

ن عمل يکند و با ايل مياستفاده از محصولات صنعت فرهنگ را به او تحمدهد و يم

  .(Adorno & Horkheimer, 1993: 3)  رديگيار را از او ميت و اختيفرد
آن را به ارث  در عصر نهضت عموماً يعرب يهکه جامع يفرهنگ» از نگاه 

 ياهبود که ارزش يمصرف يگر، فرهنگيعبارت دا بهي يرش و سازگاريرد، فرهنگ پذب

و آنچه  يعرب يهک در جامعيدئولوژيا يهاشتر دستگاهيره بود. بيداد و ستد کالا بر آن چ

د يشوند، فقط فرهنگ مصرف توليکه از آن منشعب م ييا نهادهايبدان مربوط است 

دنبال هثروت ب د فقطين توليرا ايدهند؛ زيند و گسترش مينمايغ ميرا تبل آن کنند،يم

 يهنندکل عرب به مصرفيتبد يها بران دستگاهيا تمام ؛ز دارديکننده نندارد، بلکه مصرف

 -ء ينهفته درون ش يار اخلاقيعا ميقانون  ينوع ييگران مصرفيصرف آماده هستند. ا

از  يماد يعدا بُيد که امتداد يآيد ميپد ياان عرب و کالا رابطهيگونه منيکالاست. بد

 يو عمل ينظر يگرن همه موجب چپاوليب است. ايبا جهان غ يو يينها يهرابط



    نقد ادب معاصر عربي  18

د يتول»مارکس ة به گفتگر سخن و يبه د. (295: 1129س،ي)ادون «شوديج ميفرهنگ را

، يمد)اح «سازدياز ميز نيماده ن يبلکه برا ،نديآفرياز، ماده نمين يفقط برا يدارهيسرما

1121 ،991.) 
 

 قيتحق ةنيشيپ

 يانتقاد يشناس ييبايز يهيدر مورد مکتب فرانکفورت و نظر يفراوان يهاپژوهشتاکنون 

ر يز يهاتوان به کتابيده است که از آن جمله ميدر خارج و داخل کشور به انجام رس

 يشناس ييبايز يهشتر جنبيکه ب (1173) ياز بابک احمد «ييبايقت و زيحق»اشاره نمود: 

 در کتاب باره سخن رانده است.نيدر ابه طور مفصل را مورد توجه خود قرار داده و 

 ينوذر ينعلياز حس« يو انسان يمکتب فرانکفورت در علوم اجتماع يانتقاد ةينظر»

 يان آورده و از آغاز تا امروز را نقد و بررسيمن مقوله سخن بهيال از ي( به تفص1131)

 است.  کرده

به زبان  و گرفتهن مکتب انجام يکه عمدتاً توسط بزرگان ا يفراوان يهاان پژوهشياز م

ماکس  از تئودور آدورنو و« يک روشنگريالکتيد» کتاببه  توانيز ميشده ن ترجمه يفارس

که در آن آدورنو اشاره نمود  (1131) د مهرگانيمراد فرهادپور و ام يترجمهمر يهورکها

و  که هنر کنديم ديتاکو  دانديمته يمدرن يجهيانسان مدرن را نت معضلاتمشکلات و 

 رد.يگيم يسخت ضعها موآن يو سرچشمه معضلاتن يه ايمدرن، عل يشهياند

از کتابتوان به يمنيز  يدر حوزة زبان عرب

 نيبهترشناخت مذهب کروچه به  يبا برايز ياباچهيداشاره کرد که  (1261) 

، ياسشنييبايرامون زيپ است که ياز مقالات گرانقدر يان کتاب مجموعهياشکل است. 

»گريدکتاب  باشد.يم يهنر و نقد ادب يفلسفه

 ن مقالاتيا و مقاله است 11شامل که باشد يم (9111) 

 است ييروا يهاکيو تکن ياسلوب ادب يهايژگيو، يشناسييبايزرامون فلسفه، هنر، يپ

 يخط فکر در واقع يول ؛وجود نداردها آنن يمضامان يم يمنطق يرابطهدر ظاهر که 

 .باشديمگر مرتبط يکديها با آن
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وارد متوان به  يز مينه نگاشته شده نين زميکه در داخل کشور در ا ياز جمله مقالات

 ر اشاره نمود:يز
راساس ب ين اعتصاميل شعر پرويتحل» يروز در مقالهين و غلامرضا پيمحس يمرتض

، يارسادب ف ينثر پژوه يمجله)« )مکتب فرانکفورت( يانتقاد يشناسييبايز يهينظر

ا رپردازان مکتب فرانکفورت هينظر بر اساس نظر ياعتصام يانتقادها (1133: 95شمارة 

 يشناسييابيز يهيبر اساس نظر يزدي ياشعار فرخ يل زبانيتحل» دادند؛قرار  يمورد بررس

 يا عباسو رض ين حسن پور آلاشتيحس ةنوشت «(يه بر غزل و چند رباعي)با تک يانتقاد

ن پژوهش به يسندگان در اينو(. 1132: 17، شمارة يپژوهش زبان و ادب فارس يمجله)

 يهيظرو طبق ن ديسراياز زمان مياشعار خود را با توجه به ن يفرخدند که يجه رسين نتيا

استقلال »ا دارد و ب «يخصلت انتقاد»ش که يخو «يت ذاتيعقلان»با  يانتقاد يشناسييبايز

 ات حافظ بر اساسيل غزليتحل» يمقالهکند؛ در ينمدييتاگاه وضع موجود را چي، ه«يهنر

 يمجله)يمحسن يمرتض ةنوشت «)مکتب فرانکفورت( يانتقاد يشناسييبايز يهينظر

که نقد حافظ در  شدهن مطلب اشاره يبه ا( 1129: 9هنر و ادبيات، شمارة  يشناسجامعه

لف مخت يهاوهياست که به ش يار او در جامعهيگحضور نفس يايابعاد مختلف شعر گو

نژاد و  يصيادروح الله او را سلب کند.  يهايخواهد انسان را به بند کشاند و آزاديم

مکتب  يشناساز نگاه جامعه نقد رمان » يدر مقاله يه نظريراض

-ن مطلب اشاره نمودهيبه ا (1121: 11، شمارة يزبان و ادبيات عرب يمجله) «فرانکفورت

 شده وانتخاب يدارهيسرما يعنوان نماد تضادها، فرانسه بهيمورد بررس اند که در رمان

تب مک يژگين ويتري، اصليسينوداستان يهاوهياز ش يريگشده است با بهره يسع

 است، منعکس گردد. يدارهيسرما يهجامع يفرانکفورت که پرده برگرفتن از تضادها

 

 قيتحق يهاپرسش

به شخص،  يو يو عدم وابستگ  يفکر، استقلال يانتقاد يشناسييباياز منظر ز .9

 ؟شودين مييتبچگونه ا حکومت يارگان 
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ه چ در شعر  ييگرا، اثباتيحاکم، هنر، آزاد يهادشده سلطياز منظر مکتب  .8

 دارد؟ ييهايژگيو

 ياچه جامعه يو اساسًا او در جستجو است يمتوجه چه امر ن انتقاد يشتريب .3

 است؟

 

 سيادون ياستقلال فکر

 يواتحت ل يالهيکه هنر را وس ياشهي، آن انديانتقاد يشناسييبايز يهيدگاه نظرياز د

 يرگيتحت نظارت نظام سلطه و چ خاص، کاملاً  ياو در محدوده بداندمسلط  يدئولوژيا

ه، مارکوز) ست کاهش داده استيکه هنر ن يزيرا به چ يت هنريبه بند کشد، فعالآن را 

1172 :57). 

و  ياسيان سهم تعهد سين ميبا هرگونه تعهد مخالف است و در ا 

ن يا در اريک باشد؛ زيدئولوژيد ايشاعر نبا يه است. از نگاه ويش از بقيک بيدئولوژيا

، در صورت مخالفت با افکارش يشود که حتيل ميتبد يصورت به غلام حلقه به گوش

ن در م يهايمشغولدل» د:يگويمباشد.  يافکار گروه خاص يهکنندهيد توجيبا

ها ا مسلط است. آنيداران عرب حاکم است که بر فرهنگ ييهايمشغولدل يورا

رهنگ ل اهل فيدل نيکردنش عاجزند. به هم يبندرا بفهمند که از دسته يتوانند شخصينم

ه را تصور کنند ک يتوانند وجود انسانينم و فهمنديرا نم يبودن آدممستقل يعرب معنا

د يترد يهديوجود انسان مستقل به د رو درنيرد. از ايميجنگد و ميبر استقلال خود م

باشد،  ييد وابسته به جايبا يگرين باورند که ديرا بر اي؛ زيگريک در دينگرند، هريم

 «مارنديقتا بيکه حق ي، از آن اشخاصمار استيب ياشهين انديمثل خود او. ا

. 
 يافهيظچ ويشعر فرض نشده و ه يبرا يچ سود و منفعتيمعاصر ه يدر مفهوم شعر عرب

 که امکان ندارد مورد اقبالهمان است  يقيبلکه شعر حق ؛ف نگشته استيش تعريبرا

د: من خواهان يگوين باور است و ميز بر ايس نيگونه که ادونآن ،رديعموم مردم قرار گ

ا کند که تنهيمعنوان  «ربودل»ز ين «»ش از ي. پ ستميملت ن يهتود
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 يخارج از ذات خود ته يافهيگونه وظرا از هر ن آنيبنابرا ؛خود شعر است ،هدف شعر

در شعر راه  يدگيچيابهام و پ در اينجاگرداند. يدور م ياجتماع فيهر تکلو از  دانديم

 (.195: همان) ان ندارديدر ب يبه وضوح و روشن يازيابد و نييم
 ابهام بر ،يوضوح و روشن يجاد که بهدهيقرار م ييشعر را از جمله هنرها ييگرارمز

 يروشن يهنقط ،کلام و سخن رمزگونه يدگيچين پي. بنابراگردديماستوار  يدگيچيو پ

. زبان است ژهيصورت وبه يديتقلو زبان شعر نو و  ت عامرصوان شعر و نثر بهان زبيم

کار ش نهفته است را آشيخو يراست که آنچه در وين يازهيپاک ياشهيلوح ش ،معاصرشعر 

 يعنامست بهياما و اشارهيرا واضح گرداند، بلکه ا يست که معنين يزبان شفاف کند و

 :شودياشاره ماز شعر  يشاهد مثالبه  ،ن سخنيد اييادر ت. (915: همان) يقيحق

»

متناقضات  قيو ابهام را با تلف يدگيچيش به پيل خوي، تمان بند از شعريدر ا 

 گريکديو گل و سنگ را در کنار  يده و اهليچيجا که آتش و برف، پآن هد؛دينشان م

شاعران  از جملهشود. او يتواند دور ميکند و تا ميگران پنهان ميخود را از دآورد، يم

 يشعر نوع» داند: يسحر م يش دارد و شعر را نوعيسم گرايمعاصر است که به سوررئال

ن زبان يست؛ بنابراين يافتنياست که با عقل در يزيافت چيرا هدفش دريسحر است؛ ز

ن زبان به يتر، اعبارت درستبه ايست؛ ين يشکارکردن را شکار کند که معمولاً يزيد چيبا

 ةدر سرود ن طرز تفکر رايش اينماتوان يم(. 976: 1131،ياديز)« شکار آن خو نگرفته است

افت:ي يبه روشنز ينر يز

 .)19

ک يعنوان خود را به  مل است؛أقابل ت عبارت  ،ن قطعهيدر ا

را تکان خواهد داد. اما چرا شاعر  يه کرده که با سخنانش زندگيتشب يساحر به ،شاعر

و  ر ينظ يتکه عبارايکار برده است، در حالهرا ب عبارت 
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ز ين گر اشعار يدر د  يهواژ ؟تر استکيذهن نزد به 

ت کلما ةن واژيگزيرا جا واژهاين  رسد يبه نظر م؛ کار رفته استوفور بهبه

بهام و ا يدگيچيکه پ يشعر يدگاه ويکه از درا برساند؛ چرا يدگيتا مفهوم پوشکرده 

آنچه »، ي. به نظر و(9/26 :1121،رنجبرانو  يبزچلوئ يانار) ستين نينداشته باشد، شعر راست

ز ج يدر خود پهان نکرده باشد و توان يجز روشن يزيگر چيد يعنيروشن شده باشد؛ 

ن با جهاتواند باشد که يم ييشود. شعر جايم ينداشته باشد، از شعر ته يتوان روشن

. ا خود را بپوشانديآن باشد که در خود بسته باشد  يهمادسنگ، هر دم آ يشرم و خاموش

: 1131،ياديز) «دا و پنهانين حال پيمه خاموش و در عياست ن ييايشعر، دن يواقع يايدن

شود:ين مفهوم تکرار ميز اين يهدي(. در قص975

 »()11

سرطان سکوت، حصار، مانند:  ييها، کوتاه اما آکنده از نشانه ين بند شعريا

سرطان » يوصفب يترکدر شاعر . است و غبار يکياز پر کلاغ، تار ينوشتن بر خاک، قلم

 ا بر تمامخود ر يهاه کرده که چنگاليتشب ي، سکوت را به خرچنگ«در حصار سکوت

ن کلام يو با اا .ده شده استيتنگ پوش يکه با حصار يطي، محط اطراف خود افکندهيمح

ان ياز م  ن شکل نشان داده است.يرا به بهتر يزيبهت و سکوت و رمزآمخود، 

نگارش  ياست و قلم خود را برا يکيو تار ياهيده که نماد سيتمام پرندگان، کلاغ را برگز

اک از خ يدفتر ياه بر رويس ياشعارش را با پر او. دهيبرگزن پرنده يهم شعرش از پرِ

از اشعار وجود دارد و موجب ابهام  يا بخشي تمامسد که هر لحظه احتمال زوال ينويم

 ارديگربست و ين يدگانش نوريکه در برابر د کنديپس از آن عنوان م شود.يکلام شاعر م

را ب يترک ان، يرد. در پايگيبان شاعر را ميو ابهام گر يکيتار

ا هگونه که از نمونههمان است. يدگيدال بر عدم وضوح و پوش رد که يگيکار مبه

ان يدر ب يدر شعر را بر وضوح و روشن يدگيچيابهام و پ  ،شوديافت ميدر

.ش را به مخاطب نشان دهديدگاه خويشعر از د يواقع يدهد تا معنايح ميترج
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ييستايا ينفس و يادون

ه قرار داد و استدلال کرد ک يسنت يهيرا در تقابل با نظر يانتقاد يهينظر ،«مريهورکها

به نظم  کند ويگر نظام موجود اتخاذ مهيو توج يستيويتيپوز يدگاهيد يسنت يهينظر

 يماعاجت يدگرگون يهاشهي، ريانتقاد يهينظراما آورد. يباور م ياجتماع يزندگ يعيطب

 دارد يت آن دگرگونيجانبه به تمامهمه ينگرشک، يالکتيد ياريرد و به يگيرا در نظر م

ا رنظم مستقر، آندييتا يبه جا يو ادب يه آثار هنرين نظريدر ا. (912-913: 1121، ياحمد)

بال بر ناب به دن ينرثار هاوضاع باشند، آ يکدستي يوامع در پکنند؛ اگر جيبازخواست م

 .(Adorno, 1997: 162) نديآيگر برمحاکم به دست نظام سلطههم زدن وحدت 

 ييايتحول و پو ر،ييز هرگونه تغکرده و ادييتاموجود را  يسم، نظم اجتماعيويتيپوز

رد.يپذيستا را ميا يآورد و نظاميممانعت به عمل م

 باً يتقر يحضور يتوان گفت که حرکت در شعرهايم در حوزة محتوايي،

 نيا ؛مشخص است يبه روشن « يهاترانه»ن نکته در يدارد و ا يشگيهم

ا يسو هم يهااز هردو، حرکت يازهيو گاه آم يا افقي يعمود يهاحرکت به صورت

بت ز ثايچ چيهشعر  يايشود. در دنيگر مجلوه هايدگرگونها و ناهمسو، تلاطم

افت: ير يز يهان شاخصه را  در نمونهياتوان يم (. 12 :1177، يسي)برگ ن ستيستا نيو ا

 
11. 

 يتحول در جامعهتا  خواهديمنسبت به آنچه وجود دارد،  يانتقاد يديبا د 

وار خود بر عصر با کلام صاعقهستا برهاند. او يا يد و آن را از نظاميجاد نمايشگرف ا

 را حرکت برابر بايکشاند؛ زيرا به آتش متازد و آنيموجود م يستايشده و ا ييايموم

 يان مرگ و زندگيدر جدال مهمان مرگ است.  ييستاياست و ا يزندگ ر وييتغ

 تيضعوثبات دييتابه گاه چيکند و هينم يو حرکت، از مرگ و ثبات جانبدار ييستايو ا

شد تا کوين راه ميشد و در ايانديست ميد باشد و نيچه بابلکه به آن ،پردازديموجود نم

دار گرداند و از يمردمان را ب يهاذهان به خواب رفتار، يمه يات اسطورهيکمک شخصبا 

را کنار زنند و خود بلکه آن ،ت ندهنديرضا ياز زندگ ياها بخواهد که تنها به پوستهآن
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 يقربانن که آن را يدادن زمقرار باطخمبا . کنند يانقلاب ودگرگون يايرا مه

چه در درونش که از آغاز رد و هر آنيرا بپذ يخواهد که دگرگوني، از او مدانديمسلطه 

 شينو از خود به نما يار بوده است را به آتش کشد و چهرهييبدون تغ جهان ثابت و

 :گذارد

 15(151:همان)

سازد يدر جهنم معرکه وارد م راخود  با همان نقاب گر، يد ييدر جاهمچنين 

ا يهمچون امواج در ؛شه برکندياز رستا را ين نظام ايزد و ايآن است که برخ يايدر رؤو 

 :زديريشود و آن را فروميگر سوار ميد يبر موج يکه موج

 61(157:همان

 :و

 .61(163 :همان)

 

تنها از ش يک بند کوتاه از شعر خويدر   طور که قابل مشاهده است،همان

 ديتاکر دال ب ورد يگيکنند، بهره ميدلالت م يبر حرکت و فروپاش يافعال مضارع که همگ

فعل مضارع که بر استمرار  يريکارگبر هدف موردنظرش است. به واصرار 

دار امهمستمر و اد يامر در نگاه  ين مفهوم است که فروپاشيانگر ايب دارد،دلالت 

اخت س .نديافريا بيپو يجا که بتواند از رخوت و رکود موجود برگذرد و جهانتا آن ؛است

ن يدر ا ،نيبنابرا. استو چالش روزمره شاعر  يريدرگالقاگر نيز ن افعال يا

کند؛ يش را از جا برميروشيپ يراسخ سدها يشناسد و با عزمينم يمرز ر حد ويمس

از  يکه اکنون اثر باشديم يزيد تحقق آن چيامچه هست ناخشنود است و در را از آنيز

 ابد.ييآن نم
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 ييرايناپذو  

ن يد. ارويشمار مبه ت و تفکر يشخص ياساس خصائصو تمرد از  ييرايناپذ

 ةيد؛ چرا که روحينمايات و اشعار شاعر در اشکال متفاوت رخ ميصه در تمام ابيخص

ه تنها نگرد کيم يها در نقش کسانآنبه ر سؤال برده و يت افراد را زيم، هويانفعال و تسل

 سلطه»، ييراين ناپذيا يهبرجست يهااز جمله شاخصهباشند.  ،دگر آنچه که هستييد تأيبا

 بر تمام جوانب آن را در ،راندياز آن سخن م که  ياسلطهاست.  «13يريناپذ

ات يدر ابتوان يرا م يژگيون ياداند. يم اعراب يماندگعقب يرد و آن را سبب اصليگيم

 ر به وضوح مشاهده کرد:يز
 

رفتن يذند؛ نپيسرايرا م ييرايش تن زدن و ناپذيهان باور است که ترانهيبر ا 

 يارير ين مسيپردازد تا او را در ايواژگان م يو به فراخوانباشد. اد يچه هست و نباآن

 ن درد ويبر ا يدرمان که ييهاو واژه سازنديمکه درد جامعه را نمودار  ييهارسانند؛ واژه

 هستند.دوه ان

نها در تآموخته قلمش را  که ديگويمکند و يم ديتاکن نکته يز بر اينگر يد ييدر جا

 :کار ببردبه ييرايراه تمرد و ناپذ

. 

شاهده م ت موجوديرفتن وضعيرا به نپذل ين تماتوايز ميل نيذ يهنموندر 

 :نمود

91. 

ر است. د ييرايگر ناپذيموضوع سفر و از جهت د يهسو در بردارندکياز  سطر بالا

ر کنند، ديبر حرکت دلالت م، و فعل   دو سطر نخست اسم فاعل
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ه کل آنيبلکه به دل ،رديگيها صورت نمدر آن يچ حرکتيدو سطر بعد هدر که يحال

است که  يکنند. سفر حرکتيدلالت م يحالتوجود ه است بر ياسم ةدو جمل يهرنديدربرگ

دارد؛  را در خود يينوگرا و هجرتمفهوم که  يحرکت ؛کندير ميتفسرا  آن فعل 

د در چارچوب يت جديهو يجستجون و يشيت پيت و شخصيهو، از چهره هجرت

الق بدون خ ينيمکان سرزم ؛ از نظر او،کنديبه مکان سفر و هدفش اشاره م سپسحرکت. 

ت يباشد که با واقعيم يديت جدين واقعين سرزميو تمرد است. ا ييرايو هدفش ناپذ

ندارد و  يينجا معنايگر در ايآن د يديتقل يمفهوم خلقت با معنا يحتر است؛ ين مغايشيپ

د و است و تمر ييراين ناپذينجا سرزميبازد. ايرنگ مآنجا ز در يوجود ن يمتعال يهسلط

 د اوستيجد يشاعر و کتاب آسمان يايرفتن دنينپذ

 داند ويها را در سلطه معرب ةجامع يمحور مشکلات و معضلات اساس» 

حاصل  يشرفتير نکند، پييتغزد و ينر که ساختار نظام سلطه فرو يمعتقد است مادام

 يکه از هر سو احاطه شده است، نظام ياکه نظام سلطه همچون قلعهشد؛ چرانخواهد

در سرنوشت آن ندارند و  يرکتچ مشايگردد که افراد آن جامعه هيجدا از جامعه م

 . «نديفا نمايا يش نقشيخود و کشور خو ةنديتوانند در ساختن آينم

رد تا يگيبه خود م هيکناشاعر، گاه رنگ طعن و  يهاسلطه در اشعار و نوشته ييرايناپذ

ستبداد و ، به اياتي. شاعر در اببپردازد مونينام ن عنصريانکوهش  بهبتواند  رهگذرن ياز ا

 از عمر او يدارد که حت ين ويدر سرزم يبس طولان ياکه سابقه کندياشاره م ياسلطه

 ،خاطببه مملت و نظام سلطه  شوموند ين پيا نماياندن يبرا . کنديز تجاوز مين

 :افته استيرها وقوع يوطنانش در آغوش زنجو هم يلاد ويدارد که ميان ميگونه بنيا

  

–ه پرنده کشد کير ميگونه به تصونياختناق و استبداد را ا يفضا نيز، گريد ييدر جا

ز به بند يد و آرزو نيام گر توان حرکت ندارد و نوريد -ييو رها يآزاد سمبل عنوانبه

 شود:يم دهيکش

 83.(35:همان) «.
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رد نظام  ط استثمار ويشرا ي، بر نفيقادانت يشناسييبايز يهينظر يهيتکاز آنجا که 

ن ياز تمام اشکال ستم و سرکوب و همچن ييرها» ،(112: 1136، ي)احمد است يکشبهره

رود. بر يشمار مآن به ياساس يهاو سعادت جامعه، دغدغه يبه آزاد يتعهد و سرسپردگ

شر  يهگسترد يهسلط يرا نوعيد متعهد و افشاگر باشد؛ زيشه باياند ،دگاهين دياساس ا

با شعر  .(21: 1135 )کوسه و آبه، «وجود دارد يبر آزاد يگانگير و از خود بيبر خ

، ستم ين اقتصاديقوان يهدر برابر اسارت انسان در چرخ ،ينشدنفراموش يقدرت

ابد و در برابر خشونت ييات ميد حيجا تجدکه در همه يدولت يخودکامگ و يتکنولوژ

 يکيش در تارياز دو قرن پ، گر در غربيهمراه با شاعران د ؛ اوکنديخ قد علم ميتار

دن ن و پس زينو يکرديروکنند که تنها راه نجات،  يادآوري ديتاکاند تا با دار ماندهيب

کند و معتقد يم ديتاک ،يبر لزوم تحقق آزاد  .(11: 1135، يخانمي)کر اسارت است

ل يتبد يشود و افراد آزاد به افراديمال ميحقوق افراد پا يعرب يهااست که در دولت

ان به تو يادعا من يادييتاگردند. در يف ميکردن به سلطه تعراند که تنها در خدمت شده

 ر استناد جست:ينمونه ز

 

 

 

 

ط ين شراياگر در ا يحت ؛ندارد ييمعنا يوجود داشلته باشد، آزاد سللطهکه يتا زمان

 يان برود و آزاديشود که آثار انقلاب از ميوجود سللطه سلبب م ،رديصلورت گ يانقلاب

د که يگويمن يچن يگر در ضرورت تحقق آزاديد ييل گردد. در جايتبد ييايبه رؤ تنها 

ت از يه اثبات رسللاند و هوت خود را بيتواند موجوديم يتنها با آزاد، انسللان معاصللر
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اسلوب  يريکارگو به با تکرار فعل  يابد. ويش را بازيخو يهدسلت رفت

د:يوگيجا که مگذارد، آنيکند و بر آن صحه ميم ديتاکن مطلب يو استثنا، بر ا ينف

 

او رفع سلطه و  يهاست که تمام دغدغ يشاعر آزادچه گفته شد، آن بربنا

ه رفتن آنچيپذ يتمام به جا يهاسلللت تا با آگاهان ملتيرت در مينش و بصللليجلاد بيا

دست آورند.خود را به يشند و آزادينديب يمانآر يهبه تحقق جامع ،هست

يينوگرا و 

 ياهکامل با نشانوفادار است و آثار او به طور که انتخاب کرده،  يبه تخلصل 

دادن، مسخ، بسلط يهقاعد ، شلود. در شلعريآشلکار م ييش و نوزايمتعدد زا

 .(3 :1135،يم خانيکر)موجود اسلللت ر يهلا و تصلللاود ملداوم فرميلو تجلد ير دائمييتغ

ع زبان حاکم را با نو يي، تک صدايمتنِ ادب يانتقاد يشناسييبايز يهينظر نظرانِصاحب

شده را بنا تيتثب يهاتيان خاص خود، واقعيکنند. هنر با زبان و بيم يو نف ده نقديبرگز

 دهديش مورد سللنجش و پرسللش قرار ميخو يو آرمان يشللناختييبايز يهابه خواسللته

ار دارد که يدر اخت يامکلانلات مختلف يزبلان هنر، «آدورنو»در نظر  .(71: 1172)ملارکوزه،

 کند. نماد، استعاره و کلمات چند يريجلوگ ييمعنا يگانگياز  ،تواند با اسلتفاده از آنيم

 يدبمتن به دلالت ا يزبانيب يهاسللت؛ لحظ يزبانيهنر ب ياند. زبان واقعن گونهيمعنا از ا

 .(13: 1171 ،يريامو  ي)اسلللاماز آن برخوردار اسللت  يقيموسللکه يزيدهد، چيم يآن برتر

ابد که خود را به طور کامل از مفهوم اصالت رها يبه اصلالت دسلت  ييد آنجايهنر شلا

 :Adorno, 1962)يگرين باشلللد و نه طور ديچن د حتماًين مفهوم کله باياز ا يعنيکنلد؛ 

توان در شعر يرا م يشعر يهاد و تعدد دلالتيش شلاعر به تجدياز گرا يانمونه .(220 

افت:ير يز
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 ينعيبرد؛ يبهره م  بياز ترکن بند از شلللعر، يدر ا 

 يتواند دلالتيم يطيهر شللرابه که در هر متن و بسللته  ييهاخانه به دوش، واژه يهاواژه

 يشللعر يهان معنا که واژهيبه ا ؛دانديها من واژهيسللاکن در اابد. او خود را يتازه و نو ب

توان ياست و نم يياست که هر لحظه در حال شدن و تحول معنا ييهانشانه 

خانه  يهااسکان در واژه ،گر سوياز د ن نمود.يمع يها مدلول روشلنک از آنيچيه يبرا

و  افتنيقرار  يبه معنا که چرا  ؛اسلللت يمفهوم پارادوکسللل يبه دوش نوع

 ةکه کاشللانحال آن ،اسللت ( ةل کلميذ 1136:921 )آذرنوش،گرفتن آرام

از  گريد يتوان به شاهدين سلخن ميادييتادر ند. يبيآرامش را به خود نم يگاه روچيه

استناد جست: يشعر و

(: 137).71

داند؛ ير وتجدد مييتغخود را همچون باد در حرکت و  يشعر يهاالفاظ و واژه شاعر

واره در کنند، بلکه هميک مدلول خاص دلالت نميستند و تنها بر يستا نين معنا که ايبه ا

شود که هر يشلاعر سبب م يشلعر يايدن ين گسلتردگياشلوند. يتازه حادث م ييمعنا

 تازه از شللعر او يليرد، تأويگيکه در آن قرار م يطيز شللرايبنا به فهم خود و ن مخاطب

ش را همچون يخو يشللعر يهنغم او جاودان شللعر اسللت. يزندگ ،آن يهجيابد که نتيب

را  ستايثبات و انظام ا د و رکود ويزايسلوزد و شراره ميداند که در آتش ميم يققنوسل

دهد.يتازه و متجدد را م يجهاند يکشد و نويدر خود به آتش م

ن يرا از ب يراث عربيخواهم ميام که مچ گاه نگفتهيد من هيگويم يااو در مصللاحبه

م. يکن يعرب را بازخوان جا مانده از بزرگانراث بهيخواهلان آن هسلللتم که م املا ،ببرم

د آن يکه امروز وجود دارد خواند، بلکه با يتوان با قرائتيگر نميجلا مانده را دراث بلهيم

که  ل استين دليکرد. به هم يتازه در جهان بازخوان يهاشرفتيرا در پرتو تحولات و پ

اث را رين ميکه بهتر ييهاتيم؛ روايقطع رابطه کن يميقد يهاتيلد بلا روايلم بلايگويم

: BBC)مصلللللاحلللبللله بلللا  . نلللگللله داشلللللتللله اسلللللت يملللخلللفللل

(www.bbc.com/persian/arts/2015/07/150730_144 
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شود اما ين ساختمان همواره نو ميهرچند ا: »ديگويم «93کروچه» ،ن گفتهيا دييتادر 

کروچه، )«مانديم يها باقسحرآسا در آن يکند و به نحويرا حفظ م يبعد يبنا يقبل يبنا

 يو يشلللعر يدر تمام دفترها ،يد و نوگرايبه تجد دعوت  ينوا .(15: 1131

مذمت شلللاعر بر  از ينشلللانر که يتوان به شلللعر زين انداز اسلللت. از آن جمله ميطن

است، اشاره نمود: ييد و نوگرايها به تجدل آنيجامعه و عدم تما ييگراسنت

: 1136آذرنوش،) باشللديدن ميدن، در خود فروبردن و بلعيمک يبه معنا  واژة

 از آن بر يو اثربرد يرا در خود فروم «اکنون» که يا «گذشللته» يعني.( ل کلمه يذ 651

رد و يپذيآن را نم کند،يم يزارين گلذشلللتله اعلام بياز ا گلذارد. ينم يجلا

 ؛کنديوار حرکت م، سلسلهير و تحولييچ تغيد که بدون هيآيم بر يخيصلدد طرد تاردر

 يهستند که جز انتظار منج ياشدهها همچون موجودات مسلخانسلاندر آن، که  يخيتار

ان سللنت و ينزاع موجود مش، ياز شللعر خو گريد يدر قسللمت اوبرند. يش نمياز پ يکار

 يهجيتا در نت خواهديم يوروز است، اما يکند که در آن عموماٌ سنت پيان ميتجدد را ب

:ديجاد نماير را ايين نزاع، تغيا

03.(132: 9115 س،يادون) 

است  ييرهايدر بند زنجهنوز متحجر گرا و اما انسان سنت ،زمان در حال عبور است

ش يکه در مقابل راه خو يبخت اسلت انسانچه نگون دهند؛يوند ميکه او را به گذشلته پ

دازد. انينم ينده نگاهيروشن آ يهاند و به افقيبير نميدست و پاگ يهاجز سنت يزيچ

ود د و خياطراف خود را بگشا يهبست يدارد که انسان معاصر فضا را د آنيام 

شدن برهاند.يو ابزار يشدگءيرا از دام ش

، يرت، آوارگيح ؛اسلللتشلللعر  يسلللمفون ياصلللل يهنغمل يدگرگون»

 ياياو در يايناآرام است. دن ين جستجوياز ا ييهاجلوه يهمگ، فراگذشتن، يگمگشتگ
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محوکردن و  يهفتيشلللکند. يگر را محو ميموج د ياسلللت که موج يمتلاطم

دا کرده است:ير نمود پيدر شعر ز يژگين ويا .(12 :1177، يسين)برگ «شدن استمحو

 .11

بندد ينقش م در فعل  يستيد: نيگوين پاره از شعر، ميل ايدر تحل 

م تا يهسلت يسلتينمحو و ر از يدادن ناگزسلتن و ادامهيز يگردد. برايظاهر م ييرايو ناپذ

 تفکر  يهانجاست که نشانهيم. اينده تحقق بخشيخود را در جهان آ يماندگار
 شودينده آشکار ميل به آيبه گذشته و توجه و م يدلبستگدر عدم 

حجر متن يد و درهم شکستن قوانيتجد يايرو دوار است و دائماًير امييشلاعر به تغ .

ن يرا به ا يجوامع عربپروراند و مردم جهان و به خصوص يگذشلته را در ذهن خود م

:کنديرشد، دعوت متحول رو به

ن، يهمچون م يعني ؛نامديم«  »شتن را يطلب، خوک اصلاحياو در لباس 

زند. يروشن را رقم م ياندهيکَند و آيتمدن مرده و راکد گذشته را از جا برم

ر و تحول بزند و اوضلللاع ييداند که دسلللت به تغيت مين ظرفيا ينوعِ انسلللان را دارا

ش را دگرگون کنديخو يهجامع

يزيستو خرافه يتفکر عقلانو  

و، ير رادينظ يجمع يهاکمک رسلللانهمتنوع و به يانبوه کالاهاد يتول صلللنعت فرهنگ با

پرداخته و  کالاها يو معرف يابيبازار يبرا ياغات گسلللتردهيبه تبل ،ون و مطبوعاتيزيتلو

منفعلل و  يده تللا افراديلت ورزمبللادر يب اذهلان و افکلار عموميلق بله فرين طرياز ا

به  رونيوجود آورد. از ار جامعه بهحاکم ب يت خواهيو تمامطلب در برابر اقتدار ميتسللل

از در اشکال مختلف و متنوع آن پاپ و ج يقيژه موسليوبه يقيموسل يحت «آدورنو»نظر 

اد جيا يبرا يصللنعت يدارهيو سللرما ين ابزار فرهنگ مسلللط بورژوازيترصللورت مهمبه

ساختن و منفعل  ، منحرف کردن مردميساز، همسانيسلازکسلانيها، شلهيها و کلقالب

به  «آدورنو»ن خاطر ياند؛ به همموجود درآمده يت نظم اجتماعيلت تثبيلآنلان و در نهلا
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ا ينده يآ ييشلگويو پ ينيبطالع ين راسلتا ويها پرداخته اسلت. در همد از آنيانتقاد شلد

 .(91 -91: 1131،ي)نوذر دانستيم يو تنزل آگاه ييقهقرا يهز نشانيسلرنوشلت افراد را ن

داده ش قرارين موضللوع را مدنظر خوين مکتب، ايدازان اپرهيهمچون نظرز ين

:پرداخته است يزيستو تفکر، به خرافه يش ضمن دعوت به آگاهيو در اشعار خو

 .11

ن لغزان اسب، سوار يکند که همچون زيخرافه اشاره مه و اصل بودن يپايببه شلاعر 

 يهشلليسللسللت اند يهاهيپا ،ن افکار غلطيگرداند. ايکوبد و نابود مين ميخود را بر زم

دهد و از دانش و يقرار م يهر لحظه او را در معرض نابود و دادهرا شکلانسان معاصر 

کند.يمدوار يدلخوش و امقت ياز حق يازد و او را به سرابسيدور م يواقع يآگاه

آورد:يگر از شعرش ميد يدر جاهمچنين 

11.(11:همان)

کند که يش اشاره ميخو يهش، به اوضاع جامعين بخش از شعر خويدر ا 

ها، ارزش خود را از ان آنيشللله در ميره شلللده و عقل و انديبر اذهان مردم، چخرافات 

ه ل شده کيتبد نيقيان مردم به يدر م يابه گونه ،قتيحق ن سلرابِيدسلت داده اسلت. ا

همان ا يط و ين محيبه خارج از ا يابر روزنه يتواند داليهلا که مبله پنجره يهلا حتّآن

 ز غافلند.يت به آن سللو نيندارند و از چراغ هداباور  ،د و نوشللدن باشللديل به تجديم

د که آن ينمايکند و اشاره ميح ميوجود آمده را تشلربه يفضلا نيدر ادامه، ا 

چه هر آن د بايبا ،دوده انگاشته شيقت ناديشد و مفهوم حق يقت تلقيزمان که خرافه، حق

 يايگر رويکه د آن زمان اسللتد، وداع کرد. وشلليبه مردم م يبخشلل يکه سللبب آگاه

رود:يغما ميروشن، به  ياندهيدن به آيرس

15.(همان)

که کند؛ چرايار برجسللته ميرا بسلل ي، نقش علم و دانش و آگاهنجايدر ا 

 ييهاواژه ؛کننديم ديتاکن موضلللوع يت اياسلللت که بر اهم ييهاواژه ياش بر روهيتک
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 و يبخشيآگاه يهليوسرا ي؛ زا دوبار آوردهکه آن ر و  ، همچون 

علم است. يماندگار

از  يناش يمارين بيا و اسلت يماريب يهجامع يفعل يهجامع 16«هابرماس»به اعتقاد »

اسللت؛  «سللهيشللده و کژدفيتحر يهمفاهم»ا وجود ي «و سللالم يقيحق يهمفاهم»فقدان 

به  و يت فرهنگيعقلان يهبر عرص يت ابزاريعقلان يهاز غلب يناشل ييماربهمچنين اين 

و  «مفاهمه»، «اجماع»عقل و » يهبر عرص «ثروت»و  «قدرت» يهعرصل يهر بهتر غلبيتعب

 مغلوب و ينگت فرهيرشللد کرده و عقلان يت ابزاريعقلان ،نديآن فريدر ا .اسللت «ذهن»

است نه  «انقلاب»دهد نه ين معضلل ارائه ميا يبرا يکه و يحلمقهور گشلته اسلت. راه

 ييهابحران ةاز چنبر يمار فعليب يهراه خروج جامع يبلکه و ،«دولت»و نه  «خشللونت»

 ين الاذهانيب ةجانبو همهع يوسللل يهجاد ارتباط و مفاهميدر ا را کله در آن گرفتار آمده

ت يبر عقلان يمبتن يداند؛ تفاهميها مان انسلللانيجلاد ترابط و تفلاهم ميا ايل (يذهن)هم

 يهجامعق فرد و ين طريآل تا بلکه از ادهيا يکلام يهاو اجملاع از کلانال کنش يفرهنگ

 .(95: 1171،ي)نوذر «ابدي ييسم و ...رهاينيشلدن، ماشيي، کالايشلدگءيمعاصلر از دام شل

 ديتاک يجلاد ارتباط کلاميبر فرهنلگ مفلاهمله و ا «هلابرملاس»ز همچون ين

گونه پاسلللخ نيکنند، ايرا به دعوت به الحاد متهم مکه او  يد و در جواب افرادينملايم

تبادل نظر موافق و مخالف اسلللت، اگر به بحث و گفتگو و  يفرهنگ نوع» د کهيگويم

: BBCمصلللاحبه با ) «دينيدر مورد آرا و نظرات من به گفتگو بنشللل ،ديلخرد اعتقلاد  دار

(www.bbc.com/persian/arts/2015/07/150730 
 ياز منظر و و دينماينم يدار تلقمشلللکلخود  يرا به خود يخرد ابزار «هابرماس»

 يريگدهنجامد. خريبه سلطه ب ت، الزاماًين نوع خرد و عقلانيا يريکارگست که بهينن يچن

ر اشکال معرفت و يمع مدرن بر سا/ات بدان جهت اسلت که در جوين نوع عقلانياو بر ا

ن يادييتادر . (11: 1121تختمشللللو،  ياکبر) دا کرده اسلللتيت پيت و ارجحياولو تيعقلان

 يربت عيکه شخص يبحران»د: يگويس اشاره نمود که مياز ادون يتوان به سخنيسخن م

که  ييرا در سطح محصولات و ابزارها يسم غربين اسلت که مدرنيبا آن مواجه اسلت ا

 يو مباد يدهد، اما مبانيش قرار مي، مورد سلللتلارديگيآن بهره ماز روزمره  يدر زنلدگ
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ش انسان عرب يکه باعث فرسللا يکند. امريم ينف ،ها منجر شلدهکه به خلق آن  يعقلان

جاد يا يه، در مرحليعرب يفکر فلسللف يفروپاشلل يهياول يهشللود و نشللانياز درون م

 متبلور يت عربيشللخصلل يکه امروز در فروپاشلل اسللت ن و فلسللفهيان ديم يسللازگار

 :ديگوياز اشعارش م ييدر جا «شوديم

.17 

نزد انسلللان  يت ذاتيبر عقلان يت ابزاريدال بر رجحان عقلان ،ن سلللخن يا

که تنها در  يکه عقل ابزار يدر جهاناسلللت.  يرفتنيناپذ يکه از نظر و باشلللديم عرب

افراد آن جامعه، گر يدت ارجح باشد، ياشکال عقلانگر يبر د خدمت معيشلت مردم است

آن  يبرا يابند و ضللرورتيينم يضللات اجتماعيها و تبعيانتقاد از نابرابر يبرا يفرصللت

 د:يگوياز شعرش م يگريد يدر جا  نند.يبينم

«

 13.(19: همان)

از استبداد و استثمار در اشکال مختلف آن  ييبه فکر رها يگر کسليد ،ن جامعهيدر ا

ا ن جامعه ريآنان ا ابد.يينمت يموضلللوع ين تفکريچنچ کس يه يبرا ييسلللت وگوين

؛ در کنندينم يچ تلاشللليآورند و در راه بهبود آن هيحسلللاب مخود به يآرمان يهجامع

 ها فاصله دارند.فرسنگ يآرمان يهکه با جامعيحال

 

 يريگجهينت

ان يب نه يشعر نزد و ن مسأله است کهيالقاگر ا شعر  يانتقاد يشلناسييبايز-1

 ؛زديريو نرم جامعه را به هم م اسلللت که با آن هنجار يابزارکه بل ،احسلللاس و عاطفه

، ينتقادا يشناسييبايز يهيو نظرپردازان بزرگ مکتب فرانکفورت هيهمچون نظر شلاعر

 کند ويم يبودن هنر را نف يکيدئولوژيدارد، ا باوربه اسلللتقلال هنر و هنرمند سلللخت 

 داند.ياصالت هنر را در استقلال آن م
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تمام مشکلات  يهشير ن است که يا يهدهندنشان يمورد بررسل يهانمونه-9

ن يداند و معتقد است که تا ايم «حاکم ياسيس يهسللط»و معضللات جهان عرب را در 

ت؛ افين تحقق نخواهد در اشکال مختلف آ يجامعه برداشته نشود، آزاد يهردسلطه از گُ

مردم را  يعرب يهاحکومت، يو رفاه ماد يتکنولوژ يهبا گسللترش و اشللاع يبه باور و

سللاختن وضللع موجود محروم و تلاش در راه دگرگون يکسللب آگاه امکاناز هرگونه 

 يز از رجحان عقل ابزاريو پره يگونه افراد جامعه را به توجه به عقل ذاتنيسللازند. ايم

هفته ن يهاتيتواند ظرفين زمان فرد ميخواند؛ چراکه در ايفرام يعقل يهاگر جنبهيبر د

برابر با تمام  يخود اجازه دهد تا از موضلللعد و به يش را آشلللکلار نملايدر وجود خو

 د.يجهان، سخن بگو يهاملت

ت ن اسياشود که باور ين برداشت ميشاعر چن يشعر يهال نمونهياز تحل-1

توان يد باشلللد، ميسلللت و بايچه ند باشلللد و آنيچه هسلللت و نباکه با اعتراض به آن

 يهتوان جامعيم گونهايناصلاح آن برآمد.  يکرد و در پ ييموجود را شناسا يهايکاست

ن نگاه شللاعر با يجاد آن جامعه هموار سللاخت؛ ايا يرا متصللور شللد و راه را برا يآرمان

نظم ، سلللميويتيرا پوزيز دارد؛ يهمخوان ييگراا همان اثباتيسللم يويتين پوزينگاه مخالف

 ه، ممانعتعدر جام ياسللاسر ييجه از هرگونه تغيکند و در نتيمدييتاموجود را  ياجتماع

 نيبا ا دهند که يم ين امر گواهيبر ا يشللعر يهاالبته نمونه آورد.يبه عمل م

    زد.يگريم ييدگراييأو ت ييستايو از ا داردز يسرِ ستبه شدت کرد يرو

ه او ن امر دارد کيت از ايحکا يانتقاد يشناسييبايز منظراز  اشعار  يابيارز-1

 واهانخر است که در عمل ثابت نموده يناپذسازشو ز يست، خرافهرايناپذنوگرا،  يشلاعر

ز يِر ستس ييگراشلدن هنر و مطلقيکيدئولوژياسلت؛ با ا يو تفکر عقلان ياسلتقلال فکر

ن يدگر و وابسته داشته باشند. در پرتو همييات يش، کارکرديهارفته که سرودهيدارد و نپذ

 يديبا د دور نگه داشته وو روزمره به ياز مناسبات اجتماع کرد اسلت که شعرش رايرو

ک يدر شعرش به عنوان  يو به نوع ستهينگر يجامع معاصر عرب يهاتيبه واقع يانتقاد

 .نقش نموده است يفايا« کنندهبازخواست»
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 هانوشتيپ
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 

 يهديچيد/ و من پيها را نخواهند فهمها و برفها جنگلزم/ آتشيآميهم مها را بهمن آتش و برف .11

نم/ متلاطم يبيگردم/ ميدور مشللوم/ يها و سللنگ سللاکنم/ پنهان مماند/ من در گلخواهم  يباق ياهل

 ان سحر و اشاره.يشوم/ مانند نور ميم

آورند/ و يرا به لرزه درم يهسلللتند که زندگ ييهام/ سلللخنلان من طوفلانيقلد يدر عرش خلدا .11

 .که خواهد آمد/ من ساحر غبارم ييخدا يهستم برا يآتشند/ من زبان ةم شراريسرودها

دانم که ياز پر کلاغ/ م يسللم/ با قلمينويخاک مدر سللرطان سللکوت در حصللار/ اشللعارم را بر  .11

 ست.يجز حکمت غبار ن يزيم چيش رويدر پ -ستيدن نيد يارايچشمانم را 

 ييايزنم موميها / آتش مها / از رعد و آذرخشها / از مزارع ترانهشللهياز خاکسللتر ر ينيسللرزم .11

 .روزگاران را

عه يودبه  يهاز صبر را و نشاني/ و  نسوزانديرا م يزندگ يهاسلت که پوست ي/ آتشلاريمه يهچهر .11

م يسلت / و يانگرانيدا و طغکه همسر خ يبت شو / اينم تسللبم وحشت و مصيپس سلرزم / گذاشلته را

 .آتش شو

 کند/يکننده را انکار منلد که روزگار نابوديبيد/ خواب مرقصلللينلد کله در پرتگلاه ميبيخواب م .11

که اسلللرار خود را  ييايمانند در/ افتديزد و از پا ميخيپا مند که بهيبيآورنده را/ خواب مديروزگار پد

 کند.يآسمان شروع م ي/ آسمان خود را از انتهاکنديسرعت فاش مبه

 شمارم.يکنم و خوار ميکنم، عبور ميکن مشهيشوم و ريور محمله .11

18. Intolerance 

 درد يهاواژه يترس و درمان/ ا يهاواژه ياست/ ا ييرايناپذ يمن برا يهاترانه .11

ا تمرد و رم که چگونه جوهر خود را بيگياد ميلاد / دارم يش از ميپ 9111لول يا 11اما من هنوز از  .12

 ير/ کبوتندازم تايقرار دهم و به هوا ب ياها را در جعبهييگوشلليکنم و چگونه/ شللکار پ يان رنگيعصلل

 عاشق آن را ببرد.
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بدون  ينيمن سرزم يهام/ نقشچراغم رها کرده يهشيشل ي/ روراام هسلتم که چهره يمن مسلافر .11

 .ل من استيانج ييرايخالق است/ و ناپذ

 م.يشويرها متولد ميم که در آغوش غل وزنجيهست يبه هواست/ ما کسان يازيما را چه ن .11

 يياروشن يهاگردن يبرا ييرند/ بندهايها را در آغوش گشوند/ تا فاصلهياز آهن متولد م يپرندگان .11

 .شونديزاده م

ن يکه ا ينخش را در اخگر آتش روزگار ما انداخت و مرد )تا زمايتار يدر زملان خلاکسلللتر، فرد .11

 يادهيکارگران( چه فا يه؟ )قاعده و سلطيآورياد ميشلناخت(. به  ينخواهرا  يدولت هسلت تو آزاد

 ؟يخوانيا مائده را ميکند. آيابد، سقوط مييادامه م ياکه در سفره يدارد؟ انقلاب پس از اسم او در لفظ

سد مگر با حروف ابجد يتواند خودش را بنويسلد. نميتواند تو را بنويزمانه او را درک کن. نم يا .11

 !يآزاد

م راه و يماي/ و سللشللميق خويکه رفيم در حاليزيو م خانه به دوش سللاکنم/ يهان واژهيمن در ا .11

 .روش من است

 .آتشند يهم شراريآورند/ و سرودهايرا به لرزه درم يهستند که زندگ ييسخنان من بادها .11

28. Benedetto Croce 

وار لهکه سلللسلل ييهاخيز تاريرد/ و نيپذيامبرانشللان هسللتند را نميرا که تنها در انتظار پ ييهادوران .11

که در يزار است/ در حاليمکد بيکه چون اسلفنج عصلر حاضر را م ياشلوند/ او از گذشلتهيت ميروا

 کند.يور، شنا مسبز که در جوهر غوطه يديخورش

که هر چه  يشود. چه بدبخت است انسانيده ميشلود( و خميرود )فرسلوده ميکه آب م يازمانه .12

آسمان در خروج از ساختار بسته کنم که ي/ گمان منديبيخود  نم يروشيگذشلته در پرود جز يپش م

 شکند.يدر هم م يکوچک که عقل نام دارد، بزودر يکنم که بند و زنجي/ فکر ماش ...

 هستم که محوم کند. يکنم و چشم به راه کسيمحو م .11

 .ن نام من استيا -ن تمدنيرتوانا هستم: مييمن بر تغ .11

 .شوندياند کشته من کردهيها را زها آنکه خرافه يمن شک ندارم: سواران اسبان .11

/ ديگوياست که خرافه م يزيان ما/ آن چيقت در ميند:/حقيگويگونه من يروزگاران ما و کردار ما ا .11

شان را يهاچراغ يشلان را باور ندارند/ حتيهاها پنچرهان ما خانهيند/ در ميگويها مکه عقل يزينه آن چ

 .کننديانکار م

شان/ يهاقلم يکودکانش/ با جوهرها يروزگاران ما/ با دفترها يد/ با شهرهايگويز وداع ميهمه چ .11

 اندده شدهيشان چيکه با آرزوها ييهاشان/ با تختيهاقلمبا 

36. Jürgen Habermas 

 .آموزديمو همان است که به گِل مجا عقل خدمتگذار حس است/ و قلمنيه گفت/ در ايزاو .11
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دگار  )سازنده( بسان خندق دور يملت در استراحت است / در غسل رباب )چنگ( و محراب / آفر .13

 يداند درش کجاست / اصلاً کسيکس نمچي/ و آن را محکم کرده است / هده است يآن حصار )دژ ( کش

 پرسد که در کجاست.ينم

 

 منابع و مآخذ

 .ينشر ن :تهرانچاپ هشتم،  ،يفارس -يفرهنگ معاصر عرب ش(،1136(آذرنوش، آذرتاش،  -

- 

چاپ  شهه ر مکتب فرانکفورت( يسههه اند يخاطرات ظلمت )دربارهش(، 1136، بابک، )ياحمد -

 سوم، تهران: نشر مرکز.

  .نشر مرکز :تهرانست و چهارم، يچاپ ب، ييبايقت و زيحق ،ش(1121) ،________ -

- 

- 

- 

- 

، و سنت عرب يدر نوآور يپژوهش-يا ثابت و متحول سنت و تجدد ،ش(1129) ،للللللللللللللل -

 .سخن ، تهران:يب الله عباسيترجمه: حب

 يقايبوط ةمجل، «تئودور آدورنو يشلناسييبايز يهينظر»، ش(1171)، يريکاظم امشلهرام و  ،ياسللام -

 11-91صص : 1 يهشمارجلد اول،  نو 

علم  مجلة فلسههفة ، «هابرماس يو فلسللف يشللناختروش يآرا»، ش(1121)تختمشلللو، جواد،  ياکبر -

 .1-15اول: صص يه، سال اول، شماريو مطالعات فرهن  يپژوهش اه علوم انسان

 يعيشف يشلعر يهادگاهيد يقيتطب يبررسل»ش(، 1121سلکينه رنجبران، )م و يابراه ،يبزچلوئ يانار -

 يج زبان و ادب فارسيانجمن ترو ييماهگرد، «يو عرب يشعر معاصر فارس يس دربارهيو ادون يکدکن

 .21-111: صص9، جلد 7دوره، رانيا

 ، تهران؛ کارنامه.يار دمشقيمه يهاترانهش(، 1177، کاظم، )يسينبرگ -

د يامترجمه:   يانتقاد يشههناسهه ييبايز ،ش(1131) مارکوزه، و هربرت آدورنون، والتر، تئودور ياميبن -

 .گام نو :چاپ دوم، تهرانمهرگان، 

- 
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وزارت فرهنگ و ارشاد  سازمان چاپ و انتشارات :تهران ست؟ يشعر چ(، ش1131زالله، )ي، عزياديز -

 .ياسلام

- 

- 

 يعلم :، تهران، چاپ پنجميفؤاد روحانترجمه: ، يبا شههناسههيات زيکل، ش(1131)کروچه، بندتو،  -

 .يفرهنگ

 گر.ي، تهران: آهنگ دييلمس کردن روشناش(، 1135د،)ي، حميخانميکر -

 .ين :ده، تهرانيجهاندن يافشترجمه: ، واژگان مکتب فرانکفورت، ش(1135)آبه، استفان کوسه، ابو و  -

 .هرمس: ، تهران، چاپ دومييوش مهرجويدارترجمه: ، يباشناختيبعد ز، ش(1172) ،_______ -

- 

  «يانتقاد يشناس ييبايز ةيبر اسلاس نظر يعشلقرزاده يل اشلعار ميتحل»، ش(1137)ملک، سلروناز،  -

 .يو اجتماع يدانشکده علوم انسان :ارشد، دانشگاه مازندران يکارشناس ينامهپايان

کلک، شماره  يهي، نشر«ورگن هابرماسي يهاشهيدر آثار و اند يتامل»، ش(1171)، ينعلي، حسينوذر -

 .17-16: صص67

شر ن :، تهرانيو انسان يمکتب فرانکفورت در علوم اجتماع يانتقاد ةينظر، ش(1131) ،_______ -

 .آگه

- 

- 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. 

 «سيگر: ادونيبه عبارت د»(، 1121 مرداد 6ب، )يعمار، حس-

- https://www.youtube.com/watch?v=r0XPQ8ZQnqY&feature=youtu.be ب==

16بب  

- www.bbc.com/persian/arts/2015/07/150730_144_adunis_ammar_interview

.amp 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r0XPQ8ZQnqY&feature=youtu.be==ب
https://www.youtube.com/watch?v=r0XPQ8ZQnqY&feature=youtu.be==ب
http://www.bbc.com/persian/arts/2015/07/150730_144_adunis_ammar_interview.amp
http://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. 

 

                                           
1- Corresponding Author Email: najafi.ivaki@yahoo.com 


