
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

    

آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم به سره سرهم 

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 
 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

  
  لبيب يالنیــــــــج
 ٢٠١٠  مارچ٢٦  

 
 

  
   ادبیدـنق ازی ا وهيش

  

   )چهارم بخش( 
  

  هنر و رسالت
  

ی ها دوره در ،یمتعدد سندگانينو و شاعران است، دهيگرد مطرح شيپ سده كي از شتريب آه را هنری برا هنر ۀمقول

 به مذکوری ادب ۀويش از جستنی ار يان،يفرهنگ اکثر هدف .اند رفتهيپذ شيخوی ادب روش و راه عنوان بهی متفاوت

 بارز آنها دوران رد  آهی نيمعی اجتماع ای ياسيسی ها خواسته از تا ،است بوده نيا اغلب پندار ا يهيتوج ک يۀمثاب

 . ”ننديافريب “تنها و بروند طفره تر سر دردی ب اند گشته

 ازی كی يفرانسو ۀسندينو ،  ميالدی١٨٧٢-١٨١١  Theophille Gautier  هيگوت ليتئوف آه هنری برا هنر ۀينظر

 ۀعرص و واآنش ۀمثاب به داشت،ی اديز طرفداران اروپا دری الديم زدهمن ۀسد اواخر در و باشديم آن مهم روانيپ

 و انيب بدهند قرار شيخو خدمت در آامًال را هنر خواستنديم آه زين دوره آنی حكومتها و سايآل برابر دری مقاومت

 و ديق ريز از هنری ئرها وی آزاد احساس له،أمس طرح علت ۀنكت نيمهمتر امر، تيواقع در .است شده  بزرگداشت

 .است بوده زمان آن دولتمداران و حكومتها بند

 و امر از همچنان و نشوند شيارهايمع و استيس تابع و رياس لهينوسيبد تا دنديورزی م تالش دوره آن ختگانيفره 

 آمال ديق را اثرش است نخواسته آهی ئجا هر شيخو ۀنوب به هم هنرمند. باشند مانده امان در سايآل و ريوز شاه،ی نه

 تا است، برده پناه” هنری برا هنر” عاج برج دری ا گونه به د،يبنمای اجتماعی ازهاين ا يو زورمندان توقعات و

 . بنگرد هنر در را هنر تيغا آن فراز از بتواند

 از و  آمده” قيعت عهد “ماِنيسلی ها غزل غزل کتاب هفتِم باب در” محبوبه “گردنی ئبايز هيتشب در آه عاج برج

-١٨٠۴  Sainte Beuveبو سنت توسطی ادب نقد در بار نينخست ، شده گرفته تيعار به زين هنر مورد در ايگو آنجا

 Alfred deی نيدو الفرد فرانسه زدهمن ۀسد كيمانتور شاعر با رابطه دری ادب نقدی آدخدا به معروفی الديم ١٨۶٩

Vignys  ١٨-١٧٩٧۶است دهيگرد استفادهی مبالد ٣. 
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 برج” نيا آه بودی آس نياول سيانگل فمعرو ۀسندينو ،یالديم ١٩۴١-١٨٨٢   Virginia Woolfوولف اينيرجيو

  در منينش شاعر آه گذارديم نام قائم و راست را، اولی جهان جنگ از شيپ عاج برجی و. نمودی بند درجه را” عاج

 .نديبی نم درست و روشن رای گريد زيچ خودش، انياطراف جز به ، آن

 آه است ليدل نيهم به ديافزای م و كنديمی بند دسته ليمتما و خم رای جهان جنگ دو نيب عاج برج وولف، 

 ديد زمان، احوال و اوضاع از شيخو هنريی جدای برای جدی آوششها وجود بای ا دهيخم برج نيچن نانيگزيجا

 شده كترينزد تيواقع به عاج ليمتما برج نيا چون ،یو نظر به. باشند داشتهيم زين بر و دور و خارج بهی تر گسترده

 .خوردی م چشمب رساتر شيب و آم هم ،هنری برا هنر روانيپ گروه آثار در عصر همان اديفر و بازتاب است،

 رسالت اروپا، ۀقار دری اجتماع - یاسيس نظم رييتغ و سميفاش شكست ، آناز بعدی مدت دوم وی جهان جنگ انيجر در

 رسالت نيا .دادی نم رهنی برا هنر ناب و آامل بروزی برای مجال گريد التزام، و تعهد فيتعر نييتع بای هنر

 شاعران و سندگانينو .رديبگ قرار زين ها شوارهياند و قدرتها خدمت در هنر تا ديگرد موجبی حت زمانی فرهنگ

 . اند گشته بازتابگر است، بوده هايولوژيديا ۀرنديدربرگ که رای اميپ نيچن شيخوی نشهايآفر دری اديز

     Thomas  " من توماس" یحت .شدنديم فيتعری گريد ۀبگون هنری سنج ارزشی ارهايمعی زمان نيچن در

Mann  )١٨٧۵- ١٩۵۵ترک به مجبور کشورش در سميفاش ۀلطـُس زمان در که لمانا معروف ۀسندينو )  ميالدی 

ی الديم ١٩۴۵ تا ١٩٣٣ی سالها نيب شده چاپی کتابها همه نگاشت،ی الديم١٩۴۵  سال در بود، دهيگرد خود زادگاه

  .باشندی م دار لکه ننگ و خونی وب با لمانا در

 در مهاجری لمانا سندگانينوی عنوانی ا نامهی طی الديم١٩٣۶  سال در" من توماس" نيهم که ستيادآور يقابل

 ديد با هستند آنجا دری زندگ به مجبور ا يو اند ماندهی باقی ناز لمانا در کهی انکس به و آنقدرها دينبا ، نوشت غربت

  .بودند لمانا در ماندهی باق سندگانينو" من توماس "هدف البته .ستينگری احترامی ب

 ابزار سطح به هنر تا آمد عمل به آوشش که شدند درهم و ختنديآم هم به چنان هنر و استيس  متفاوت ابزاری گهگاه

ی زمان هر آه اند بوده آن نشانگر شتريبی فرهنگ وی خيتاری زمونهاآ نياز جدا. ابد يليتنزی واره شياند وی اسيس

 و مهم اصل شانی اسيس منافع گسترش و حفظ اند، گفته سخن استيس و هنری ئجدا از زور و قدرت اندرآاران دست

  .است بوده آنهای ئنها وی  اساس هدف

 زمان آن در فرهنگ بخش  نيا داشتن نگه منزه شيها هدف ازی ك يآه" هنری برا هنر" ۀينظريی وفاگش دوران از

 همچنانكه آند؛ی نم كيتفك هم از را جامعه و هنر  معاصر،ی ادب نقد و امروز جهان. است شتهگی سپر مدتها بود،

 .دينمای نمی ابيارز جدا گريكد ياز را اثرش و هنرمند

 آار. اند دهيگرد قلمدادی هنری نشهايآفر متن و سرعنوان جامعه و عتيطب انسان،ی آنون اتيادب رسالت فيتعر در

 ۀآممحا هنر، آرام نا وجدان از آمال نيواالتر که شودی م پنداشتهی انسانی عمل ستنخ ۀدرج به امروزی هنر

 هنر ميگويم بار صدی آر” زديم اديفر آهی ئهوگوذكتوريو همان م،ينبر اد ياز . فرداهاست بنام امروزها و روزهايد

 .داشتی ارزان جهان به را  اتيادب ۀجاودانی شاهكارها ازی كي” انينوايب “نگاشتن با ،”!هنری برا

ی نيمع طيشرا در ش،يخو رسالتی های ژگيو بای ادب روش دو عنوان به” التزام و تعهد ”هم و” هنری برا هنر “هم

ی فرهنگی غنا با را شتنيخو مناسب مقام همچنان زين ندهيآ در و اند بوده خود تيحقان برخوردار خ،يتار گذرگاه از

 .مودن خواهند حفظ  اتيادب و هنر جهان در شان

  


