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  یادب نقد ازی  اوهيش
  )سوم بخش(

  نرــه به ۀشياند
 دارند قراری سنج ارزشی اساس مشكل ك يبرابر در شهيات،هميادب جهان رد شده تيتثب و توانا سندگانينو و شاعران

 آهی ا جاودانه اثر همان نيمواز با ،باشدی م آنهای هنری تهايخالق ۀهمۀ دربار قضاوتی ارهايمع از عبارت آن و

 .است نموده شان مشهور

 همان اريمع با و گرددی م شيآزما آنهای ئ كباره يوی كتای ينشهايآفر محك با ،یهنرمندان نيچنی آارهای داور

 انيفرهنگ نيا ازی نيمعی چشمداشتهای ادبۀ جامع و شعر خواننده. ”شاهكارش ” در سندهينو ا يو شاعر ۀشياند

 .گردندی م مطرح متفاوت ا يو مشابهی ها گونه به زمان الزامات بر بنا آه ،باشند داشتهيم

 و الزم درك، قابل درست، ديفزايب شيها جاودانه بر  زين بار گريود  هم باز آه سندهينو و شاعر ازی انتظار نيچن

 ”!نيافريب ” برتر و همتای ب! هنرمندی ا آه آرزو نيا اظهار همچنان و استی ضرور

 رف در را خود ۀژيو گاهيجا و مقام هنرمند ك ياثر هر آه رفتيپذ ديبا هم را نكته نيتوقعات،ا و انتظارها  تمام با

 .ستندين برخورداری تعال ك ياز همه و داردی و  یادبی ها هينگنج

 مانور نياز پس آه رای ئآنها چه .رسدی نم باشد،ی م جهانشمول آه او "صلح و جنگ" بهی تولستوی ادب اثر چيه

 وی مثنو ۀخالص” تيشكا” و” تيحكا “نيا سرود، توانيم كبار يرا” ین از بشنو” .آن از بعد چه و است نوشته

 ....و گردد مدرن  سميرئال سمبول توانست فلوبر، گوستاو اثر” یبووار مادام “تنها .تسيبشر ۀناميزندگ

 و آننده منحصری ارهايمع پرتو در آه گرددی م صحبتی زمانی ادب نشيآفر كی يبرا” مصرف خيتار “داشتن از

 شيخو گروگان در شيپ از شيب را شاعر هم و شعر هم اًً غالبهنجارها، نيچن .باشد  آمده وجود به ساز بند و ديق

 احساس، ها چكامه نگونهيا در .بندندی م برترها و ها فاضله آهكشانی سو به را آنها پرواز پِر و بال و رنديگيم

 .باشند تواننديم و اند بوده گريكد يمتوسل روزمندانهيپ ندرت به ايگوی شعر ابزار و شهياند
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  را هنر توانديمی ئهنجارها  نيچن ، Hilde Domin   نيدوم هلديه لمانای ادب معاصر منتقد و سرا چكامه ۀگفت به 

 برج “برابر در زاند،يبگر داد، خواهد جلوه ليمسا ۀهم المشكالت حل ۀشياند گانه يرا خود آهی گريد” برج “به

 .ها” من بدوِن “و های تفاوتی ب” عاج

 زهيانگ جاودانه،ی اثر بتواند تا ،دارد ازينی دژشكن به و انيطغ ، انيعص به  نش،يبی پهنا گسترش آنار در هنرمند

 . ساز زوالنهی ارهايمع و ها شهياند حصار بند و ديق از آزاد ند،يافريب فرامرز و گرا

 اميپ بشارتگر ند،ياوی هست و شهياند ۀنام تيهو آهی ا چامه در خود، جسارت و جرأتی ئتوانا با آهی شاعران

 زمان ناآرام وجدان” یشعر گونه نيا اگر بهتر، وچه ، رسنديم بنظر گرانيد از تری ميصم گردند،ی م شتنيخو

 .برتر بازهم ا يو بهتری ئفردا ؛گريدی ئفردای برا باشد، داديب گر زهيست و” خودش

 درهم. اند ساخته دايهو اعجازآسا ، را شيخو وحدت وی گانگ يت،يواقعی نيآفر باز و آلمه دان،يجاوی ها چكامه در

 وار، تيابد زين شعرۀ هم در آنها الف و انس ونديپ گرِه آه است چنان شتريب ها سروده نيدر  اومحت و رموفی زيآم

 .   گردندی م احساس گريكد يازی جدانشدن و متصل همتا،ی ب

 چكامه نگونهيا. زمان دفتر در شودی می  و” انگشت نشان” ،یلمانا یسرا چامه ۀگفت به ،یاثر نيچن در شاعر تيهو

 .  زندی م زيخ و جست آبادها آجا نا تا رهايتعب و هايمعن النيس در و نظرآشناست ست،ای خودمانی ا

 چامه ۀيبق تا ،سازدی م شانيرها بعد و دينمای م دمساز خودی ئجادو آالم با را گرانيد ۀشياند و احساس خوب شعر

 شاعر شتريب ا يو آمتری زمانی برا ...یا لحظهی برا شنونده ا يو خواننده .نديبسرا خواهديم آنها ذهن  آه گونه آن را

 .شتنيخوی انسانی واال وی فردی ليخ ۀشياند و احساس با ،یزندگ شاعر شود،ی م

ی ها گونه به تواندی م شعر در است،  شده فيتعری امروز هنر تيغا شتريب نخست ۀوهل در آه كيتحر و زهيانگ 

 سر رای زندگ و عشق بودنها، سرشار آرزوها، اديفر آهی شعر در ....گردد سرا چكامه ِتيواقع نيبازآفری متفاوت

 در ستياميپ آهی ا چامه در و  باشد دينبا آهی داديب برابر در د،ينمای م بلند را زيست داد آهی سرود در دهد،يم

 نه ،یروزن نه است،ی شبتاب  نآ در نه آهی شب در ستيا شبنامه. ..برديم نام را شب. ...است شبی ايگو ،ی كيتار

  ....پرستان شب و است شب ... گردن وی پا و دست و است ريزنج جا همه .... یبزم نه وی زمر

 تواننديم آهی ئها شهياند ۀهمی آنسو باشند،ی م” ندهيآ بنام امروز ۀمحاآم ،”هستندی زندگ شعر ها، سروده  گونه نيا

 .اورنديبی نيمع و خاص نشيب و  نگرش انحصار در را چكامه

 تواننديم ،یزندگانی ها هيحبس وی بهاری ها هيمرث ،ی اهيسی رگيچ خون، و آتش در مرِگ بای هست جدال هرچند

ی برا ديام و عشق اديفر آن وجود با بگردانند، متأثر خود از قًايعم را ها سروده و چكامهی شعری فضا الزامًا

 ۀهم و ... بهاران و گردنديم قهايشقا ادآور ينور، و ديخورش با قاتيمی اهايرؤی نجوا و  ازين و راز از پری فرداها

 ....داستيناپ هنوز ... ستين  اما و باشد ديبا و باستيز و است خوب آه آنچه

  


