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 یادب نقد ازی ا وهيش
 

  )دوم بخش(
  

 زمان آاست و آم 
 

 تازه مرگ گسلد،ی م هم از خمپاره و گلوله  با زمانۀ فاجع بطن در آودك و مادری خون ونديپ آهی بشرۀ جامع در
ی انسانها  اديفر گرداند،ی م سرور وی شادی ها ترانه نيگزيجا را غم و نوحه ، هيگر شده، منفجر عروس و داماد
 د،ينمای م ددايب و طوفان نابخرادنه،ی دستبردها از پس بر و دور عتيطب و شوندی م خفه گلو بغض در بگور زنده
 را شيخوی هايهمسوئ ا يو هايآمبود و آنندی بررس را وحشت نيا ليدال تا روانند خيتار دنبال به سرگردانی ا عده

 .نگارندی م مطلب و سندينوی م داستان ، نديسرای م شعر و سازند تر برجسته
 جنگ انيپا از پس سال شش نالما دانشمندان ازی كي ،یالديم ١٩۶٩ - ١٩٠٣  Theodor Adorno  ادورنو تئودور
ی آدمسوزی ها آوره محل ، Auschwitz  تزيشواو از بعد آه نمود انيب اشی اسشن بايزی هايتئور در دومی جهان
 به گريد ت،يانسان با زيستۀ واقع نياز بعد را هنر بودن موجه بيترت نيبد و است تيبربر شعر سرودن ،یناز المان
ی ا عده آرد، دايپی ا گسترده بازتاب المان سندگانينو و هنرمندان انيم در نظر نيا. بود داده قرار سؤال ريزی نوع
 .بماندی باقی نشيب نيچن رويپی اديز مدت نتوانست زين ادورنو خود. شياند گريد همی آسان و شدند باور همی و با
 م،يآشی م نفس همچنانكه انسانها ما نكهيا مثل ،ی الديم ١٩٨۵ -١٩١٧  Heinrich Böll  ليوب شينريهاۀ گفت به
 .ميسرائی م هم  شعر و ميدار ازين زين شعر به م،يورزی م عشق و ميينمای م مطالعه م،يكنيم صرف غذا
 آنند،ی ئبازگو آن آامل بصورت را ديام و عشق مرگ، احساس تا ندارند را نيای توانائ شعری وانهايد آهی آنجائ از
 .داشت خواهد جودو زين آن به ازين و شعر باشد، انسان تا

ۀ جامعی فرهنگی راثهايم نيتر برجسته ازی ك يشعر خصوص به و شيخو عيوس مفهوم به اتيادب نيبر عالوه
 رفتهيپذ و داريپای ها دهيپد ازی كۀ يمثاب بهی صورت بهر و است بوده خودی اجتماع طيشرای ايگو شهيهم آه ستيبشر
 داشته عهده به رای ا برازنده سهم جامعه كی يفرهنگ تيهو اشتنگهد و ساختار در شيخو توان به تا دهيآوش شده،
 .باشد
 ستيز انسان او در آهی ا جامعه  بازشناخت و شناختی برا باشندی آوشش توانندی می ادبی آاوشها منظود نيهم به
 .است افته يپرورش و دينمايم
ۀ وهل در آهی ا جامعه طيشرا تيواقع از را خود تواندينمی فرهنگی ها فرآورده ازی ك يعنوان به هنر آهی آنجائ از

 دوران. باشدی م زين احوال و حال همانۀ دهند بازتاب نخواه خواه آند،ی تلق جدا گردد،ی م خلق آنی برا نخست
 ديد چشم با تنها آنرا آه بخشدی م تيتقو خود در رای اتيادب و شعرۀ زيانگ و ازينی ناامن و جنگ ،ینابسامان و خفقان

 .نمودی بررس و رفتيپذ توانی م ، طيشرا همان نيمعی ارهايمع و
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 و بردی م فرو خود در را انسانها آه ستيا روزه همه  زر و زور برابر در ، تابانهيب واآنش اتيادب نگونهيازی بخش
 خودش مردمی احساس وی عاطف انزجار و اديفر  اتيادب نوع نيا. دينمای م مار و تار رای انسانۀ جامعی ارزشها

 .شودی م متبلور گونه مدح همی گاه وی جيته ،یغيتبل ،یشعاری شكلها به شعر دری ا وهيش به و گردديم
 صدور است، شعرۀ عمد رسالت آه گران،يدی برا ديدی نيبرگز حق و ميتصمی واگذار ام،يپی جا به شعرها نيا

 دعوت راه گانه ينيهم انتخاب به را شنونده و خواننده و شوندی م انگريب را دستور ك ينيهم بودن نيراست و فرمان
ی خودستائی حتی گاه و گردد شوايپ و مبلغ رای نيمعی اسيس وی وار شهياند روش توانديم اتيادب نوع نيا. آنندی م

 .ديبنما شيستای معمول حالت از شيب رای قوم
... و شاهان و رانيام متخد در منظور نيهم به اغلب آه گذشته، هنر گسترشۀ عمد بانانيپشت ازی ك يعنوان به مدح
 دايپ خودی برای شتريبی جا شعر در زين است، گشوده اتيادبی امروزی غنای برا را راه خودۀ نوب به و گرفته قرار
 .گردندی م قلمداد مقاومت و زيست بارزی ها نمونه  ن،يمع افرادی ارجگزار و شيستای گاه و دينمايم

 دهيناد توانينمی دربدر و زيست و بحران طيشرا نظرداشت در با رای اتيادب نيچن نشيآفرۀ زيانگ آه است روشن
 به ا يباشند، نسرودهی جيته ا يوی غيتبلۀ چكامی  وضع چنان در ستيز و لمس با آه هستندی شاعران آمتر. گرفت
 .باشند دهيافرين “ شعارگونه“ی عبارت

 و زمان طيشرا ،یآثار نيچنی بررس و آاوش در داد،” مصرف خيتار ”رای شعار هنر شتريب توانيم نكهيا وجود با
ی آاف مدت گذشت از پس زمانی داور تنها را اتيادب نگونهيای جاودانگ. آرد فراموش دينبا هرگز آنرا نشيآفرۀ نيزم
 دوران بازتابگر گونه نيبهتر به آه رای سندگانينو و شاعران جهان، دری اديزی آشورها. دينمايم نييتع حالت آن

 و ارزنده تبارز اند، گشته واقع مؤثر آنی اب يانيپا و رييتغ در شيخوی ادبی آارها با و  گشته خودۀ معجای نابسامان
 .... نرودا پابلو من، توماس برشت، برتولت. است دادهی شتريب

 اوضاع و طيشرا دری ادب وی هنر رسالت با وی ميصمی ها دهيآفر ازی بعض آه است  نموده انينما بارها خيتار
ۀ جامع ساز سرنوشت خيتار ازی بخش زين خود اند، ساخته جاودانه را سندهينو و شاعر همچنانكه ناامن، و آشفته
 .شيخو مردمۀ نيس به نهيس راثيم و اند شده بساط آنی فرهنگ
ی هايآاست و هايآم تا گردانديم نيا بر وادارش آه بنددی م نقش چنان ، نقد و نگرشی ها وهيش بری گاه زمان طيشرا
ی ابيارز وی بررس گريدی گذرا و نيمعی ارهايمعيۀ پا بر جامعه،ۀ شد دگرگون وضع بخاطری مدتی برا رای باد

 شده منتقد كی يادب نگرشۀ ويش قواعد و هنجارها نيگزيجا و هستند اوضاع همان به وابسته ارهايمع نيا. ديبنما
     .توانندينم

  


