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  لبيب يالنیــــــــج
 ٢٠١٠ جنوری ١٩

  
  
  
  

  ی از نقداشيوه 
  

  نخست بخش
 

 چون آسانی و نمايشنامه و داستان شعر، شگوفائی های دوران با خويش پيچ و خم پر تاريخ در المانی زبان ادبيات
 داده پرورش  را ای برجسته منتقدين مات دورن و برشت برتولت  ، فريش ماآس ، من توماس ، هسه هرمان ، گويته

اواخر  در اش فروپاشی زمان تا  المان دموآراتيك در جمهوری هم ، فدرال المان در هم است، داشته خويش همگام و
 شاعران از  عالوه.زبانند المانی نآ مردم از بخشی آه سويس و اتريش های آشور  در همچنان و ميالدی قرن بيستم

يوآخيم  و  Schlegel  شلگل از بايد اند، نموده نيز نويسی نقد گهگاهی آه فرهنگی حوزۀ اين مشهور نويسندگان و
 سزائی به تأثير خطه اين ادبيات ساختار چگونگی در آنها هم زيرا ، نمود آوری  ياد  Joachim Kaiser  آايزر
 آه داشته وجود آسی آمتر آنون تا ميالدی هجدهم سدۀ در  Lessing  ليسينگ  با آلمان ادبی نقد آغاز از. اند داشته
 خوانندگان و نويسندگان توجه  مورد  Marcel Reich- Ranicki   رانيسكی های نگاشته ميزان به هايش نوشته
 .باشد گرفته رارق المانی ادبيات

 بنامم گويته ترا تا بگو شيلر را من  - معروف صميمی که جملۀ و صادق قاطعيتی با ، تعارف بی منتقديست رانيسكی
 . آند نمی صدق او بر هرگز  -
 از روز چند در آتابی رانيسكی نظر با. نمايد  اعالم را آسی تبرئۀ يا محكوميت آه دادستانيست حكم منزلۀ به وی نقد
 تبعيدی ميالدی،  ١٩٢٠ زادۀ رانيسكی. ماند می جابرجا ها قفسه در ها مدت يا و ميشود ناياب ها آتابفروشی ههم

 محاآمۀ آغاز تا جهانی دوم جنگ از پس مدتی ، آمونيسم انديشوار زمانی آه المان فاشيسم توسط وارشاو حصار
 ١٩٥٨ ميالدی سال از ، بود لندن در پولند ورآش قونسول شرقی، اروپای های آشور بيشتر در يهودی سياستمداران

  .نشيب و فراز از پر سرگذشتی دارد ، ميكند زندگی المان به دوباره اينطرف به
 همه از بيش ما آه افزايد می آورد، بعمل جلوگيری جنگی از نتوانسته هرگز حاال تا ادبيات اينكه بيان  با رانيسكی

 از. آن برعكس تا سازيم مجسم خويش برای گونه پرسش ادبيات موجوديت بدون آنرا عواقب و انسانی جامعۀ بايد
 نويسنده برای هم  باشد، ادبيات نيز اعتالی عصر ای گونه به تواند می سانسور زمان و خفقان شرايط رانيسكی نظر
 ابزار از بيشتر ادۀاستف و  دقيقتر چه هر های واژه با تا گردد می مجبور حالتی چنين در نويسنده. خواننده برای هم و

 رساتر و شيواتر اش نوشته هرچه آه عمده يی نكته اين درك با درآورد بنگارش ادبی اثر در را هايش گفتنی هنری،
 ها سطر و ها واژه بين وضعی چنين در هم خواننده. پيوندند می اثرش خوانندگان گروه به بيشتری های حلقه ، باشد
 شرايط  ترجيح عنوانی هيچ به نبايد اما نكته اين. بيابد  جويد، می آه را آنچه تا نمايد می مطالعه تر آنجكاوانه را

  .گردد تلقی و آزادی صلح اوضاع بر سانسور زمان
 انسان رانيسكی برای همه از بيشتر گردد، تعيين تعهد تعريف يا  نويسنده آزادی اينكه بدون ، ادبی اثر موضوع تعيين

 رسالت ; است مخالف اصوًال  موضوع انتخاب در آزادی محدوديت با وی. است انسان به عشق و انسان رنج ،
 زمانی چنان در ويرا خموشی و  گيرد نمی ناديده  آن به سردچار احوال و يی جامعه خاص شرايط در را نويسنده
    .دارد آار و سر گزارشگری کمتر با نويسندگی آه مسأله اين بر تأآيد با ، دهد می قرار سؤال زير
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 های پايه از يكی آه نمايد می يادآوری منتقد، قاطعانۀ و درست قضاوت توانائی و انتخاب حسن به اتكا با رانيسكی
 ضروری های دليل و ميباشد او واسطۀ بدون احساسات انتقال اساس بر ادبی اثر بودن آن خسته يا جالب وی معيار
 تعريف ادبی نقد برای معينی هنجار و مقياس اينكه وجود با. ميگردند منسجم و بعدًا گردآوری تهداب همين بر نقدش

 و داند می ضروری است، ميسر ادبی درست قضاوت آن با آه را معياری قاعدۀ يك داشتن رانيسكی است، نگرديده
  . آند می تعيين و ايجاد  خويش برای زمان مرور در خوب منتقد هر  را روش و راه اين آه ميباشد باور بدين
 مراجعه آن به آه ندارد وجود منتقد برای اساسی قانون هيچگونه ، نويسد می گويته به خود های نامه از يكی رد شيلر
  .باشد قانون پاسدار هم و بنيانگذار هم خودش بايد  ; آند
 بازآفرينی و احساس تبارز همۀ با و اش نويسنده نگارانۀ سرگذشت های خصوصيت همه با ادبی اثر ٱنجائی آه از
 عقيده بدين ، رانيسكی ميشود همه مال پخش و چاپ با خالقيتش و استعداد و نگارنده شخص فردی ديد از قعيتوا

 هدر به ، گذراند می مطالعه در آه را آمی وقت تا شود گرفته نظر مورد آن تر جدی بصورت بايد خواننده آه است
  . نرود
 اين و  ميشود وی دلزدگی موجب زودی به ، نبرد خود با را هخوانند اگر ، دلپذير و خوب محتوای باهمه ادبی اثر يك

 به ; گردد می ميسر محتوی و فورم همگامی با تنها حالتی چنين از جلوگيری. باشد نمی نيز نويسندۀ هيچ خواست
  .نگريست تجريدی ديدگاه از نميتوان هرگز محتوی و فورم
 و آتابخوان جمع يك در خود اثر قرائت شرايط ساختن مساعد با آه نمايد می پيشنهاد نگارنده برای حتی وی

 و پخش از پيش  خويشتن برای را اثرش بازنگرش ، امكان ها عالقگی آم و خستگی احساس درك با و آتابدوست
  .گرداند فراهم ٱن نشر

 مينمايد؛ دادقلم برتر خوانندگان و برتر ادبيات افزايش خالصه، بصورت ادبی نقد در را آارش هدف ، منتقد رانيسكی
  . بس و همين

 
 


