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چکیده
در مطالعات نوین ،دامنۀ نقد گسترده شده است .امروزه ،نقد ادبی ادامۀ اثر است و جز با
آن ،به کمال نمیرسد .از سویی ،شاعر یا نویسندۀ ادبی میتواند خود در جایگاه منتقد اولیه
قرار گرفته و به خودانتقادی بپردازد ،کمااینکه ادیبان ،از دیرباز ،بصورت خودآگاه یا
ناخودآگاه ،به نقد خویشتن پرداخته اند .این خودانتقادیها گاهی در اثنای اثر ادبی و گاهی
در منابع برون متنی(مثل نامه ها ،یادداشتها و سخنرانیها و مقدمه های کتب و رسائل)
ظهور یافته است .با اینحال ،در مواردی پدیدآور ادبی تالش کرده تا بصورت آگاهانه و
سازمان یافته به نقد اثر ،روش ،زندگی خود بعنوان یک ادیب و یا نگرش خویش به ادبیات
بپردازد .در این تحقیق تالش شده با بهره گیری از داده های کتابخانه ای و بوسیلۀ تحلیل
و توصیف ،اهمیت نقد خویشتن بررسی شود ،از جمله آنکه خوانندۀ عادی ادبیات ،در عصر
حاضر ،با انبوهی از تولیدات ادبی ،با کیفیتهای متفاوت روبروست .خودانتقادی میتواند
هرچه بیشتر به او کمک کند تا به گزینۀ صحیح دست یابد.
کلمات کلیدی :نقد ادبی ،خودانتقادی ،نقد خویشتن ،اهمیت و ضرورت

 -1دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ،گروه ادبیات فارسی ،دانشگاه یزد()drnosrati@gmx.com
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 -1مقدمه
نقد ادبی در گذشته ،محدود به ارزشیابی اثر بوده است ،حال آنکه امروز ،در مطالعات
نوین ،هرگونه واکنش خوانندۀ عادی و حرفهای نسبت به متن ادبی ،سبک شاعر یا
نویسنده ،زندگی او بعنوان یک ادیب و نگرش وی به ادبیات را شامل میشود .امروز نقد
ادبی مکمل اثر است و منتقد همکار نویسنده و شاعر در خلق اثر ادبی بحساب میاید .عالوه
بر منتقد ثانویه ،گاهی ممکن است که پدیدآور ادبی در جایگاه منتقد اولیه ،بصورت آگاهانه
یا ناخودآگاه به نقد خویشتن بپردازد .خودانتقادی ادبی انواع مختلفی دارد و انگیزههای
مختلفی موجب آن میشود.
 -2بیان مسأله
در این تحقیق تالش خواهد شد تا بسؤالی بنیادین پیرامون خودانتقادی آگاهانه در
عرصۀ ادبیات پاسخ دهیم :اصوالً شاعر یا نویسندۀ ادبی که با بهرهگیری از انواع فنون بیانی
و صنایع ادبی تالش میکند تا زبان خویش را از زبان معیار ،منحرف و مطلب و مطلوب
خویش را بصورت غیرمستقیم بیان کند ،چرا باید با خودانتقادی آگاهانه ،مجدداً بواگشایی
رموز کار خویش بپردازد؟ بعبارتی ،اهمیت نقد خویشتن در عرصۀ خالقیتهای ادبی
چیست؟
 -3ضرورت و اهمیت تحقیق
مطالعۀ نقد خویشتن موجب میشود تا پژوهشگران ،خوانندگان حرفهای ادبیات و
دانشجویان رشته های ادبیات(فارسی و غیرفارسی) با گستردگی دامنۀ نقد ادبی در دوران
معاصر و نیز با منظری جدید از مطالعات در این حوزه آشنا شوند .همچنین ،مطالعۀ اهمیت
خودانتقادی در ادبیات ،بعنوان یک موضوع خاص و دقیق ،دالیل روی آوردن شاعران و
نویسندگان ادبی را بهمصاحبه و سخنرانی و نوشتن یادداشتهای انتقادی شرح دهد.
همچنین انگیزه هایی را که موجب میشود تا پدیدآوران در برخی کتب و رسائلشان ،خود به
شرح و تفسیر بعضی مفاهیم و موضوعات بپردازند ،تبیین میکند .عالوه بر اینها ،نویسندگان
داستان و شاعران را تشویق میکند تا از ظرفیتهای گسترده و متعدد خودانتقادی برای
بهرهمندی از فواید آن ،سود بجویند.
 -4روش تحقیق
این تحقیق بر مبنای دادههای کتابخانهای و بوسیلۀ تحلیل و توصیف این دادهها انجام
خواهد شد .مسیر پژوهش چنین خواهد بود که پس از بررسی تعاریف بنیادی و کاربردی،
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بر اساس سه محور نقد ادبی ،یعنی متن ،مؤلف و خواننده ،فواید محتمل خودانتقادی در
عرصۀ خالقیتهای ادبی را بررسی خواهیم کرد.
 -5پیشینۀ تحقیق
خودانتقادی در ادبیات ایران و جهان پیشینهای بقدر همۀ ادبیات دارد ،چرا که شعرا در
بسیاری از اشعار خویش و نویسندگان در نوشتههای ادبی خود ،آگاهانه یا بصورت
ناخودآگاه ،نسبت به اثر ،روش(سبک) ،نگرش ادبی و زندگی خود بعنوان یک ادیب اشاراتی
کرده اند .همچنین ،منتقدان از دیرباز به این مقوله توجه داشته و نسبت به خودانتقادیهای
شعرا و نویسندگان اظهار نظرهایی کردهاند .باوجود این ،توجه منسجم و هدفمند به نقد
خویشتن در عرصۀ ادبیات ،محدود به پژوهشهایی است که محقق حاضر پیش از این انجام
داده است .در ضمن« ،اهمیت خودانتقادی در عرصۀ ادبی» بعنوان یک پژوهش
سازمان یافته ،موضوعی است که هرگز مورد عنایت هیچ پژوهشگری قرار نگرفته است.
بنابراین ،ادبیات این تحقیق را میتوان در دو گروه ذیل(باختصار) مرور کرد.
 -1-5اشارات پراکنده
مثالً خسرو فرشیدورد در کتاب «دربارۀ ادبیّات و نقد ادبی»( ،)1373بهپارهای از موارد
خودانتقادی توسط شاعران قدیم اشاره میکند و برای نمونه؛ از مولوی و نقد او نسبت به
قافیهپردازی مینویسد(.صص 113و  )114فروغ فرخزاد در مصاحبهها و نامههای خود که با
عنوانِ «جاودانه زیستن ،در اوج ماندن»( )1375منتشر شده است ،از طرز کار ،روش و
شگردهای کار شاعری خود سخن میگوید(.صص 181و  )182محمود درگاهی ،در کتاب
«نقد شعر در ایران ،بررسی شیوههای نقد ادبی در ایران از آغاز تا عصر جامی»(،)1377
ذیل عنوان نقد بی معیار میگوید که عمدۀ نقدهایی که در گذشتۀ ادبی ایران وجود دارند
(که برخی از آنها نقد خویشتن است) ،شبهنقدهایی بیارزش است( .صص )332-347
غالمحسین غالمحسینزاده در کتاب «سیر نقد شعر در ایران ،از مشروطه تا  1332ه.ش»
( ،)1380در باب ادامۀ مفاخرات شاعران و نویسندگان(بجای پرداختنِ به نقد علمی
خویشتن که موجب ارتقاء متن میگردد) ،از عهد قدیم تا دورۀ معاصر ،از قول ملکالشعرای
بهار میگوید که تندر کیا ،از تجدّدخواهان ادبی بوده و تحت تأثیر غرب ،نثر و نظم را درهم
آمیخته و نامی در عوض پرواِم(که تلفیقی از  poemمعادل شعر و  proseمعادل نثر
است) یعنی نثم (نثر +نظم) را بر آنها نهاده بود .تندر کیا علیرغم آنکه در باب نثمهای
خویش غلوّهای بیجا کرده ،کاری جز بهم ریختن شعر فارسی و تقلید کورکورانه از غرب
انجام ندادهاست( .صص )135 -140بعبارت دیگر ،او بجای نقد خویشتن ،طی این غلوّها ،به
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ستایش شاهینهای خود میپردازد .نیز ،محمّدابراهیم باستانی پاریزی در کتاب «خود مشت
و مالی»( ،)1384با زبانی طنز ،نسبت بخطاهای خود انتقاد میکند .موضوع اصلی این کتاب،
روش تحقیق تاریخ است .وی با آوردن نمونههایی از اشتباهات خود در تصحیح کتب
تاریخی ،این مسأله را توضیح میدهد(.ص )42ناصر حریری در کتاب «دربارۀ هنر و
ادبیّات»( ،)1385گفتوشنود مفصلش با احمد شاملو را منتشر کردهاست که طیّ آن،
شاملو نکات ارزشمندی را پیرامون اشعار خویش و همچنین نظراتش را دربارۀ شعر و
شاعری بیان میکند(.صص 19و  )20محمدعیسی ویلی در مقالهای با عنوان «نقد خویشتن
و شیوۀ تعلیمی فریدالدین عطار»( )1387با تحلیل مقدمۀ تذکرهاالولیاء عطار
نیشابوری( 618-540هـ.ق) نتیجه میگیرد که بدون اقرار بخطاها و لغزشها ،سالک نمیتواند
کاری انجام بدهد .بنابراین ،خودنقادی در تصوف نیز از جایگاه ویژهای برخوردار است(.ص
 ) 37اهمیت این تحقیق بخاطر ارتباط جدی میان تصوف و ادبیات فارسی است .حسین
خسروی و حسین یزدانی در مقالۀ «نقد خویشتن ،تحلیل قصیدۀ "در مذمت شعر و
شاعری" از انوری» ( ،) 1393پس از طرح چند فرضیه برای یافتن انگیزۀ اصلی انوری از
نکوهش شعر و شاعری ،این فرض را اثبات میکنند که وی بدلیل بهرهمندی از مراتب فضل
و کمال ،شاعری را دون شأن خود میدانسته و چون از روی ناچاری و بدلیل نیاز مالی
بمدیحه سرایی پرداخته ،پس از سالها شاعری ،از کارنامۀ خود ناخشنود بوده و بهنقد کار
خود پرداختهاست(.صص)109-134
 -2-5تحقیقات سازمانیافته
مهرداد نصرتی( )1391در کتابی تحت عنوان «مقدمات فرانقد ادبی» عالوه بر تهیۀ
فرهنگنامه ای از مجموعۀ روشها و نظریات نقد ادبی از زمان افالطون تا پایان سال 2012م.
نظریۀ پان اپتیکونیسم میشل فوکو و منطق گفتگویی میخاییل باختین را از منظر
خودانتقادی ادبی بررسی کرده است .همچنین ،نصرتی در مقالهای تحت عنوان «نظریۀ
وحدت پدیدآور/منتقد و روش خودانتقادی ادبی-هنری؛ خودانتقادی ،بمنزلۀ روشی جدید و
نظاممند در مطالعۀ فرانقدی ادبیات و هنر»(نصرتی )1393 ،به امتیازات پدیدآور در جایگاه
«منتقد اولیه» ،نسبت به «منتقد ثانویه» پرداخته و تمایزات حاصله از این جابجایی را
محصول آگاهی مضاعف منتقد اولیه نسبت به اثر ،روش(سبک) ،زندگی و نگرش ادبی
پدیدآور میداند .همچنین نصرتی و همکاران پژوهشی وی( )1395در مقالهای تحت عنوان:
«معرفی خودانتقادی برونمتنی در عرصۀ ادبیات» ،پس از معرفی این شیوۀ خودانتقادی در
ادبیات ،بظرفیتهای مقدمۀ کتب و رسائل ،سخنرانیها و مصاحبهها و یادداشتهای انتقادی
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شاعر و نویسندۀ ادبی در بازشناساندن اثر ،روش ،نگرش و زندگی خود بعنوان یک ادیب
پرداختهاند .همچنین ،نصرتی و جاللی پندری( )1395در مقالهای تحت عنوان« :نقد
خویشتن عرفانی در شعر فارسی» نشان دادهاند که نویسندگان و شعرای متون نظم و نثر
عرفانی چگونه در اثنای آثار خویش ،بصورت ناخودآگاه یا خودآگاه ،بهنقد خویشتن
پرداختهاند و اینکه منتقد ثانویه چه امکاناتی برای سامانبخشی به این نکات انتقادی دارد.
دیگر آنکه ،نصرتی و جاللی پندری( )1396در مقالۀ «نظامبخشی به انواع نقد خویشتن در
عرصۀ خالقیتهای ادبی» انواع موجود و ممکن خودانتقادی در ادبیات را بر اساس شواهدی
از نثر و نظم ادبیات ایران و جهان بصورت منسجم و هدفمند ،بسامان آوردهاند.
 -6خودانتقادی یا نقد خویشتن در عرصۀ ادبیات
مطابق فرهنگنامۀ وبستر ،خودانتقادی( )Auto-criticismمتشکل از دو بخشAuto :
بهمعنی «خود» و  Criticismبه معنای «نقد» و عبارت است از« :نقدی که فرد نسبت به
خود انجام میدهد» .این نقد مشتمل است بر خودآزمایی که به اظهار نظرهای منفی و
بررسی آنها منتهی میشود .خودانتقادی میتواند سودمند باشد .نیز میتواند به فرد کمک
کند تا جنبه های منفی را بهبود ببخشد ،همچنانکه میتواند با ضربات منفی بر اعتبار
شخصی ،به او آسیب برساند(.فرهنگنامۀ وبستر ،ص83؛ همچنین ،برای «نقد خویشتن» یا
self-criticism؛ ن.ک :همان)1126 ،
در نقد ادبی ،معمول آن است که یک منتقد ادبی بهبررسی آثار و آراء و زندگی یک ادیب
دیگر میپردازد .حال اگر بجای فرد دیگر ،خود ادیب به نقد اثر ،روش ،نگرش و یا زندگی
ادبی خویش بپردازد و آن را نقد کند ،خودانتقادی یا نقد خویشتن است .بعنوان یک تعریف
کاربردی ،بهچنین پدیدآوری «منتقد اولیه» میگوییم .بنابراین ،منتقد اولیه همان
پدیدآوری است که در جایگاه منتقد آثار و آراء و زندگی خویش قرار گرفته است .در
مقابل ،آن منتقد معمول ،یعنی منتقدی که به نقد آثار و آراء و زندگی دیگرادبا میپردازد،
«منتقدثانویه» خواهد بود .پدیدآور در جایگاه منقد اولیه در نقد اثر خویش از مزایایی
نسبت به منتقد ثانویه برخوردار است که وجوه این تمایز را در مقالهای تحت عنوان «نظریۀ
وحدت پدیدآور/منتقد و روش خودانتقادی ادبی-هنری؛خودانتقادی ،بمنزلۀ روشی جدید و
نظاممند در مطالعۀ فرانقدی ادبیات و هنر»(نصرتی )1393 ،بتفصیل بحث کردهایم .در این
مطالعه که زمینهای برای پژوهش حاضر بوده است ،ضمن بررسی انواع نقد بر مبنای
محورهای سهگانۀ آن(مؤلف ،متن و خواننده) ،این سئواالت مطرح شده است که با توجه به
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پیشینۀ خودانتقادی ،اگر پدیدآوری خود به نقد اثر خویش بپردازد ،یا بهتعبیری دیگر ،در
صورت «وحدت مؤلف-منتقد» ،آیا تاثیر(تاثیراتی) را در روش( )Criticismو محصول نقد
اثر( )Critiqueخواهیم دید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ،آن تاثیرات چیست؟
تاثیر(تاثیرات) در کدامیک از روشهای نقد مالحظه میشود؟ مؤلفههای تاثیر کدامند؟ آیا
میتوان با کمک مؤلفههای مذکور ،روشی نوین و نظاممند را در نقد ادبی معرفی کرد که
حوزۀ مطالعاتی ارزشمندی را بر روی محققان بگشاید؟ و نهایتاً اینکه؛ آن روش چگونه
است؟ در آنجا با مقایسه و مطابقۀ امکانات منتقد اولیه با منتقد ثانویه(در اثنای استفاده از
رایجترین شیوههای نقد ادبی ،در تجزیه و تحلیل آثار) مؤلفههای مؤثر در امتیاز منتقد
اولیه بر منتقد ثانویه(به تفکیک هر روش نقد) ،مطالعه و معلوم شد که دست باالی منتقد
اولیه تنها ضمن استفاده از روشها و نظریاتی خواهد بود که در آنها ،دانش مضاعف منتقد
اولیه نسبت به منتقد ثانویه دخیل باشد .برخی از مهمترین یافتههای پژوهش مذکور بهقرار
زیر است« :در برخی نقدهایی که جنبۀ کلی دارند-مانند نقد نظری/عملی -و خود دارای
زیرگروههای متعدد هستند ،بسته بهروش نقد ،امکان تاثیر مذکور وجود دارد .ضمن وحدت
پدیدآور/منتقد در برخی نقدها-مانند مارکسیستی و پسامارکسیستی -ظرفیتهای جدیدی
برای کشف تأثیرات هژمونی قدرت ،سانسور و سرکوب بوجود میاید .در صورت وحدت
پدیدآور/منتقد در برخی روشهای نقد" ،مؤلفههای آگاهانۀ معنایی"-مثالً در نقد
موضوعمحور(بهمعنای عام و نه بروش بلیچ)" -مؤلفههای لفظی-زبانی"-مثالً در نقد
سبکگرایی صورتگرا -و "مؤلفههای روانی"-مثالً در نقد سراسربینی یا
پاناپتیکونیسم(فوکو) -اقبال بیشتری برای کشف و تبیین دارند .در برخی روشها-مثالً در
نقد فمنیستی -نگرشها و موضعگیریهای سیاسی-اجتماعی-فرهنگی-اقتصادی و ...مؤلف و
یا شیوۀ نمادپردازی او-مثالً در نقد اسطورهای -وقتی پدیدآور همان منتقد باشد ،بیشتر در
دسترس خواهد بود .در برخی از روشها-مثالً در نقد برابرنهادی -برای افشای دادههای
مربوط به تأثیرپذیری شاعر -مثل تشخیص پدرشعر آن اثر ،منبع را اصیلتر میسازد(برای
پدرشعر؛ ن.ک :مقدمات فرانقد ادبی ،ص  )217-218و در برخی دیگر-مثالً در روش
تاریخی نوین -روابط برونمتنی پدیدآور-مثل دوستان ،دشمنان و -...که نهایتاً بنحوی بر
متن مؤثر واقع میشوند ،بهتر آشکار میگردد .در برخی روشهای نقد-مثالً در نقد
ساختارگرا -وحدت پدیدآور و منتقد در افشای هرچه بیشتر مؤلفههای ساختاری آگاهانۀ
متن ،مانند ترکیببندی اثر ،هماهنگی اجزاء ،وزن و آهنگ ،تناسبات هندسی و ...مؤثر
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است(».معرفی خودانتقادی بمنزلۀ ،...ص )7991-7992از سوی دیگر ،مهمترین روشهای
نقد ادبی که در آنها تفاوتی میان منتقد اولیه و ثانویه نیست ،بدین قرار است« :در برخی
روشها(مثل نقد تصحیح متون) موضوع وحدت پدیدآور/منتقد از اساس منتفی است .در
برخی روشها-مثل نقد محاکاتی -موضوع مورد عالقه آنقدر کلی است که وحدت یا عدم
وحدت پدیدآور/منتقد هیچ تمایزی ایجاد نمیکند .در برخی روشها-مثل نقد ماتریالیسم
فرهنگی -چنانکه منتقد همان مؤلف باشد ،بدین معنا خواهد بود که مؤلف چیزی را
نگاشته که(در همان آن) خود با آن مخالف است و نقض غرض پیش خواهد آمد(.بحث
اجبار و خودسانسوری جداگانه مطرح میشود ).بنابراین وحدت مؤلف-منتقد در چنین
روشهایی مطرح نیست .در برخی روشها-مثل نقد ساختارشکن -تأکید بر خوانش و دریافت
شخصی است که این خود هنوز ممکن است شامل مؤلفههای زمان و مکان نیز باشد،
بنابراین فرقی نخواهد داشت که منتقد همان مؤلف ،یا شخصی دیگر باشد .در برخی
روشها-مثل نقد جستاری -نسبت به خصوصیات لفظی/معنایی متعمدانه بیتفاوتی شرط
است و از آنجا که نقد منتقد اولیه زمانی متفاوت از نقد منتقد ثانویه است که بحث آگاهی
افزون مؤلف نسبت به منتقد ثانویه در میان باشد ،وحدت مدّ نظر ما بیتاثیر خواهد بود .در
برخی روشها-مثل نقد کاربردی -زوایۀ دید نقد ،وجود شخص ثالثی را الزم میکند تا نسبت
بهمتن و نویسنده-نیت او -نگاهی از بیرون داشته باشد .لذا وحدت مذکور منتفی
است(».همان ،ص )7993حال میتوان از مجموع یافتههای فوق مؤلفههایی را که باعث
تمایز یا عدم تمایز میان نقد منتقد اولیه با منتقد ثانویه میشود ،استخراج کرد« :وحدت
پدیدآور/منتقد آنگاه مؤثر(بر تمایز مذکور) است که بحث از پارامترهایی باشد از قبیل:
تأثیرات هژمونی قدرت ،سانسور و سرکوب ،مؤلفههای روانی ،مؤلفههای آگاهانۀ معنایی،
لفظی ،ساختاری-مانند ترکیببندی اثر ،هماهنگی اجزاء ،وزن و آهنگ ،تناسبات هندسی
و -...نگرش و موضعگیریهای سیاسی-اجتماعی-فرهنگی-اقتصادی مؤلف ،تأثیرپذیری
شاعر ،روابط برونمتنی پدیدآور -مثل دوستان ،دشمنان و -...شیوۀ نمادپردازی در متن.
(همچنین) وحدت پدیدآور/منتقد ،آنگاه مؤثر(بر تمایز مذکور) نیست که موضوع مورد
عالقۀ نقد بسیار کلی باشد ،یا باعث نقض غرض گردد ،یا تأکید بر خوانش و دریافتهای
گوناگون و متعدد از متن باشد ،یا نسبت بمؤلفههای آگاهانۀ لفظی ،معنایی و ساختاری
بیتفاوتی باشد و نهایتاً اینکه نیاز باشد تا کسی غیر از مؤلف ،متن را نقد کند(».همان)
پژوهشگر حاضر در مقالۀ مذکور بهنکات بسیار مهمی در باب خودانتقادی آگاهانه و
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نظاممند اشاره کرده که در واقع حاکی از وجود برخی محدودیتهای اعمال روش مذکور
است :تفاوت عمده میان نقد منتقد اولیه و منتقد ثانویه آنجا است که پدیدآور اثر ادبی
دقیقتر از هر خوانشگر دیگر میتواند به ظرافتهایی که آگاهانه در اثر خود بکار برده است،
اشاره کند ،با اینحال ،در مورد ظرافتهای بکاررفتۀ ناخودآگاه(که خاص پدیدآورندگان
حرفهای است) ،جایگاه منتقد اولیه با سایر منتقدان یکسان است .همچنین ،از مهمترین
عواملی که میتواند مانع تحقق اهداف اینروش در نقد گردد ،عدم صراحت و صداقت
پدیدآور در جایگاه منتقد اولیه است .عدم صداقت و صراحت که عمدتاً میتواند ریشۀ
روانشناسانه در هژمونی نفسانی بر فرد مذکور داشته باشد ،موجب میگردد تا خصوصیات
اخالقی ،اعتقادی ،اجتماعی(خصوصاً طبقاتی) و ...او که وی با فنون ادبی در البالی
سطرهای اثر خویش پنهان نموده ،مجدداً دچار خودسانسوری شود .علت دیگر ،میتواند
عدم تمایل پدیدآور بهواگشایی شگردهای نویسندگیاش باشد که بیشتر متوجه پدیدآوران
صاحب سبک است(».همان ،ص)7994
محدودیت اخیر معطوف به پرسشی اساسی است« :اصوالً چرا خودانتقادی ادبی-هنری؟»
ممکن است این سئوال پیش آید که :وقتی بنیاد یک اثر ادبی بر بیان غیرمستقیم است و
بهمین جهت نیز ،از زبان عادی منحرف میشود ،چه دلیلی دارد که همان پدیدآور ،اینبار
بعنوان منتقد اولیه ،مجدداً بهواگشایی رموز و بازگردان گفتههای خویش بسوی زبان معیار
مشغول شود؟ پاسخ به این سؤال تنها در گرو معرفی فواید خودانتقادی در ادبیات است.
بنابراین ،در ادامه تالش خواهیم کرد تا برخی از مهمترین امکاناتی را که نقد خویشتن در
اختیار پدیدآور ادبی میگذارد و نیز به ارتقاء آثار وی یاری میرساند ،مطرح کنیم .ارتقاء اثر
ادبی ،جدیترین هدف نقد ادبی است.
 -1-6از خوانش تا روش در نقد خویشتن
در حوزۀ بررسیهای ادبی ،سهگونه عملکرد مالحظه میشود :قانونگذاری ،نظریهپردازی و
توصیف .نقد خویشتن بهمثابۀ آنچه پژوهشگر حاضر معرفی میکند ،از این سه مورد ،تنها با
دو عملکرد(یعنی :نظریه پردازی و توصیف) سر و کار خواهد داشت و قانونگذاری را منشاء
توسعۀ این شیوه برای ارتقای ادبیات(بمعنای محض و کلی) نمیداند .ناگفته پیدا است که
شمول ارائۀ تعاریف و دستهبندی بمنظور شناخت بهتر ،در دایرۀ قانونگذاری پذیرفته
نیست ،چرا که در مجموعۀ علوم انسانی نیز برای توسعه ،گزیری بجز تقسیمبندی و تعریف
وجود ندارد .ادبیات و نقد ادبی نیز از این امر مستثنی نیست.
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در باب خودانتقادی از منظر وظیفۀ توصیفی آن ،باید گفت که ادبای فارسیزبان و
غیرفارسیزبان ،در آثار و سخنان خویش ،بوفور ،بهنقد خویشتن پرداختهاند ،منتها این
نقدها موردی ،از همگسیخته و بدون عنوان ،ضمن مباحث دیگر آمده است .بخشی از
وظیفۀ خودانتقادی ادبی ،آن است که این موارد را یافته ،دستهبندی و تعریف کرده و نهایتاً
بتواند برای آنها سامان م شخصی تعریف کند .در اینصورت چنانچه پدیدآور ادبی ،آگاهانه،
منصفانه و بصراحت ،به خودانتقادی ادبی(چه در وجه تمحید و تمجید و چه در وجه
عیبیابی و تنقیح) پرداخته باشد ،دادههای ارزشمند بیشتری قابل دستیابی است.
در رسالهای که پژوهشگر حاضر نگاشته است ،فصل معتنابهی بهجمعآوری و نظامبخشی
به برخی از مهمترین شواهد خودانتقادی پدیدآوران فارسیزبان از زمان مشروطه تا عصر
حاضر اختصاص یافته است ،حال آنکه میتوان شواهد نقد خویشتن را در آثار همۀ
پدیدآوران ادبی جهان و در همۀ عصرها و نسلها استخراج و نظامبخشی کرد .این شواهد
متع دد خود گواه بر دو مطلب است :اول آنکه نیاز به نقد خویشتن از دیرباز در پدیدآوران
ادبی حس شده است و دوم آنکه هیچ مزاحمتی میان تولید اثر ادبی و نقد آن توسط
پدیدآور وجود ندارد .نمونۀ آن ،شواهد متعدد از ویرایش بعد از تولید یک اثر ،توسط
پدیدآور آن است .اینگونه تن قیحات خود مستلزم نقد آن اثر بوسیلۀ همان پدیدآور پیش از
اعمال تغییرات بوده است .ضمناً(چنانکه گفتیم) ،نقد ،ادامۀ یک اثر و مکمل آن است و با
اینحال ،هویت مستقل خود را نسبت به اثر دارد .ممکن است پدیدآوری در اثر ادبی نیاز به
آن ببیند تا با انواع شگردها ،اندیشهای را بشکل غیرمستقیم مطرح کند و در حین نقد و
ضمن اثری دیگر ،یا یک سخنرانی یا ...الزم ببیند نکاتی را که پنهان کرده است ،آشکارا
بیان دارد و این دو مانع یکدیگر نیستند.
قسم دوم خودانتقادیهایی که هم اکنون در آثار قدیم و جدید ایران و جهان دیده میشود،
یعنی قسم خودکار ،مصداق همان سخن میخاییل باختین در کتاب منطق مکالمهای است.
در آنجا وی میگوید که یک نویسندۀ رمان در همانحال که در حال تولید اثر ادبی است ،در
واقع بهنقد خویشتن مشغول است و آنرمان از یک منظر ،نقدی است که او بر زندگی و
نگرش خویش بر جهان(از منظر یک ادیب) نوشته است(.ن.ک :منطق مکالمهای ،ص)413
در این قسم ،منتقد ثانویه ،بتأویل و تفسیر اثر پدیدآور ادبی متوسل شده و تالش میکند تا
نظرات منتقدانۀ شاعر یا نویسندۀمدّ نظر را از میان سخنان وی استخراج کند .بعبارت دیگر،
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خودانتقادیهای منتقد اولیه که بصورت ناخودآگاه در متون ادبی راه یافته است ،توسط
منتقد ثانویه افشا و تبیین میشود و در اختیار خوانندگان قرار میگیرد.
وجه نظریهپردازی ،یعنی رویکرد دوم خودانتقادی ادبی(که خود دو محصول دارد) ،بواقع
خود محصول رویکرد نخست و جزء دستاوردهای آن است .در این رویکرد ،پس از بررسی
شواهد ن قد خویشتن در آثار شعرا ،نویسندگان و محققان ادبی تأثیرگزار ،تالش میشود تا
روشی پیشنهادی پیشِ روی پژوهشگران ادبیات قرار گیرد تا بوسیلۀ آن ،امکان مطالعات
سازمانیافته از منظر نقد خویشتن فراهم آید .بعبارتی ،تالش خواهد شد تا نظریهای در
باب امکان خوانشی نوین بر متون ادب ،با اهدافی کامالً روشن و دستاوردهایی قابل
پیشبینی ارائه گردد .همچنین ،تالش خواهد شد تا شیوهای پیشنهادی در مقابل ادبا قرار
گیرد تا برای بهره مندی از منافع خودانتقادی ،از آن برای نقد خویشتن سازمانیافته بهره
بگیرند.
از آنجا که نقد ادبی بطور کلی ،دارای سهمحور اصلی ،شامل« :متن»« ،پدیدآور» و
«خواننده» است ،ما نیز تالش خواهیم کرد تا اهمیت طرح و سازمانبخشی به نقد خویشتن
در عرصۀ ادبیات را بر همین محورهای شناختهشده توصیف و تبیین کنیم.
 -2-6اهمیت و کاربردهای خودانتقادی بر محور متن
مسأله این است که با طرح هر نوع شیوۀ جدید(یا سازماندهی به راهبردهای قدیم،
بجهت افزایش کاربرد آنها) ،منظری جدید بر متون ادبی گشوده میشود .بعبارتی ،هر شیوۀ
نو میتواند بمحققان کمک کند تا آنان رازهای نهفتۀ بیشتری از آثار ارزشمند قدیم و جدید
را واگشوده و آنها را بمخاطبان عرضه کنند .بدینشکل ،در واقع روحی تازه در کالبد متن
کهن دمیده میشود .خوانش نوین میتواند منجر بهکشف مفاهیم نو در متن قدیمی و ممتاز
شدن آن از منظری خاص شود که تا پیش از آن خوانش ،چندان در دسترس محققین قرار
نداشت .در همینحال ،هرچه بیشتر بر سنت ارزشمند زنده نگاهداشتن ،یا حتی زنده کردن
آثار قدیم تأکید شده است .ارتقای متن ادبی ،از طریق اصالح عیوب آن ،یعنی همانچه
تنقیح ادبی میخوانند نیز محتمل است .این فقط از جنبۀ «خوانشی» نقد خویشتن است.
بیش از آن ،خودانتقادی میتواند بعنوان راهبردی اختیاری در دسترس پدیدآوران معاصر و
فعال قرار گیرد .با ترغیب ایشان و اقدام به نقد خویشتن بعنوان یکروش در نقد ادبیات،
توسط شعرا و نویسندگانی که به این امر میپردازند ،ارتقای آثار ادبی در معرض تولید نیز
ممکن خواهد بود .این کاربرد را از دو منظر میتوان مالحظه کرد :یکی آنکه پدیدآور ادبی
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خود به نقاط ضعف و قوت آثار خویش واقفتر از همیشه خواهد شد و حتی با دریافت
بازخوردهای آن خودانتقادی از سوی مخاطبان ،میتواند بهاصطالح آثار پیشین بپردازد.
دیگر آنکه با تحلیل و بررسی یکاثر توسط پدیدآور و ظرفیت تبلیغییی که در این امر
نهفته است ،متن ادبی مورد نظر بهتر معرفی شده و حتی امید بجاودانگی آن از جهت
تأثیرات نقد خویشتن بوجود میاید.
برای آنکه این ظرفیت در ذهن خوانندگان تحقیق حاضر ،جنبۀ ایدهآلیستی نیافته و
واقعیت آن روشنتر شود ،جا دارد به یکی از جدیدترین شیوههای نقد ادبی با عنوان «نقد
بازاریابانه» یا «نقد بازاریابی» که متأسفانه تا کنون در ایران چندان رایج نشده است،
اشاراتی کرده و امکانات خودانتقادی را با این محک بیشتر بسنجیم :شیوۀ نقد
بازاریابی( ،)marketing approachدر سهبازۀ زمانی قابل طرح است .دورههای پیش از
تولید ،ضمن تولید و پس از آن .دورۀ نخست بیشتر مربوط به حوزۀ نویسنده است .کتابی
مثل «ادبیّات و اقتصاد آزاد :سفارش همزمان در فرهنگ»( Literature and the
 )Economics of Liberty: Spontaneous Order in Cultureکه مجموعه
مقاالتی از پل کانتر ،داریو فرناندز موررا ،توماس پیسه و استفان کوکس( )2009است،
دربار ۀ تغییرات خوشایند چشمانداز انتقادی است .این نویسندگان ،تفسیری اقتصادی از
ادبیّات را از منظری «پیشابازاری» ارائه میدهند ).کتاب دیگر از آلن مندنهال( )2014است
با عنوان «ادبیّات و آزادی :پژوهشی در نقد ادبی آزادیطلبان(اقتصادی)»( Literature
 )and Liberty: Essays in Libertarian Literary Criticismکه در جهت
توسعۀ اندیشههای کتاب قبلی نوشته شدهاست .در کتبی از ایندست ،خواننده با ظرفیتها و
ظرافتهای ارتباط قدرتمندی مواجه میشود که میان ادبیّات و بازار وجود دارد.
در این روش ،نویسنده و بازاریاب او عالوه بر نیازهای بازار کتاب ،بهجنبههای تبلیغی
سخن گفتن از کتاب توجه میکنند .مثالً خود نویسنده با شرح کتابی که بزودی از او
منتشر خواهد شد ،آن کتاب را پیش از حضور در بازار کتاب ،بهمخاطبان خویش معرفی
کرده و چون خود او نویسندۀ آن بوده است ،سخنان وی ظرفیت ترغیبی مضاعفی مییابد تا
خ وانندگان را در انتظار انتشار و خرید آن بگذارد .دیگر اینکه در صورت خودانتقادی و نقد
پیش از انتشار اثر ،نویسنده تصوّر واقعیتری از دوران پس از انتشار اثرش خواهد یافت .با
نگاهی به تاریخ شفاهی ادبیّات ،مواردی را مالحظه میکنیم که نویسنده یا شاعری ،با تحمل
زحمات فراوان ،کتابی را نوشته و منتشر کردهاست ،اما پس از پخش ،ناچار شده مجدداً با
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تالشی گسترده ،نسخههای آنرا جمعآوری کند .نمونۀ آن کتاب «آهنگهای فراموششده»
اثر احمد شاملو است .در موارد دیگر ،کتاب منتشر شده یا در انبارها و قفسههای
کتابفروشیها مانده و یا پیش ا ز این مرحله ،در خانۀ نویسنده و شاعر خود ،فضای زیادی را
اشغال کرده است .این مشکالت ،سوای هزینههای مالی ،زمانی و ...است که برای تولید
کتاب از دست رفته است .از این منظر ،خودانتقادی ادبی هم میتواند خواستگاران بیشتری
برای اثر فراهم سازد و هم با بررسی موشکافانۀ بازخوردهای آن خودانتقادی ،زمینهای از
آیندۀ بازار اثر مربوطه را در اختیار نویسنده قرار دهد.
یادآوری :بررسی دقیق موضوع فوق میتواند بهعنوان موضوعی «برای تحقیق بیشتر» در
اختیار سایر محققان قرار گیرد.
 -3-6اهمیت و کاربردهای خودانتقادی بر محور پدیدآور
محور د یگر مباحث نقد ادبی ،پدیدآور است .پدیدآوران ادبی که از ایشان با عنوان شاعر
یا نویسنده یاد میکنیم ،کسانی هستند که از یکطرف باعث لذت و آموزش(یعنی دو کارکرد
اصلی ادبیات) برای خوانندگان میشوند و از طرف دیگر ،موضوع تحقیقات ادبی را برای
محققان این رشته فراهم میاو رند .در مطالعات انتقادی ،به این دو دسته ،باید گروه دیگری
را افزود و آن خود محققان ادبی هستند ،چرا که تولیدات آنان نیز گاهی مورد بررسی
منتقدان ثانویه واقع میشود و این یکی از دو زمینۀ فرانقد ادبی( )Meta-Criticismرا
ایجاد میکند .زمینۀ دیگر که بهبررسیهای متنمحور مربوط است ،مطالعۀ نوشتههای
منتقدانه( )Critiqueو نیز نظریهپردازیها در حوزۀ ادبیات است(که مجموع مباحث
خودانتقادی هم جزئی از آن است).
بر محور مطالعات مربوط به پدیدآور ادبی نیز ،خودانتقادی دارای اهمیت و کاربردهای
گوناگون است .مثالً ،نقد خویشتن بمثابۀ یکروش انتقادی(در مقابل خودانتقادی بمثابۀ
شیوهای در خوانش ادبیات) میتواند بهکشف نقاط ضعف و قوت پدیدآور منتهی شود.
پدیدآور با بررسی مجدد و بیطرفانۀ آثار و حتی نگرش خویش در ادبیات ،میتواند نقاط
ضعف خود را یافته و آنها را برطرف سازد و یا بر آنچه در آن توانا است ،تأکید بیش از
پیش بورزد .وی ممکن است در اثنای بررسیهای خودمنتقدانه ،به کشف خطاهای ادبی
خویش و یا تعارضات درونی اثر خود واقف شده و نسبت به عدم تکرار آنها در تولیدات
بعدی تصمیمگیری و برنامهریزی کند .خودانتقادی میتواند باعث شود تا پدیدآور ادبی
شیوههای مبتکرانه ای را برای خلق آثار جدید بیابد و خود را از یک «نویسندۀ معمول» به
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«نویسندۀ خالق» ارتقاء ببخشد .این امر با «کسب شناخت واقعیتر نسبت به اثر ،روش،
نگرش و شخصیت ادبی خویش» و سپس« ،اصالح و تکامل بخشیدن به نگرش ادبی خود»
و «اصالح و بهبود و نوآوری در سبک ادبی خویش» محقق میشود .نقد خویشتن میتواند
به «تحصیل درک بهتر از اثر خود» منجر شود .این یعنی نقد ادبی(و خصوصاً نقد
خویشتن) به نویسنده و شاعر کمک میکند تا اثر خود را بهتر بشناسد .در هرمنوتیک
سنتی و بررسی آراء شالیر ماخر(متوفی 1834م ).از این مقوله فراوان بحث میکنند که گاه
شاعر چیزی را گفته است که خود متوجه آن نشده است(.ن.ک :نقد ادبی شمیسا،
ص )273البته این مسأله بسیار پیش از او نیز مطرح بودهاست .مثالً میگویند که سقراط
حکیم در جلسهای حضور مییابد و متوجه میشود که سایر حضّار در آن جلسه ،بهتر از
شعرایی که شعر میخ واندند اشعار آنان را درک میکردند(.ن.ک :نقد ادبی زرینکوب ،ج،1
ص .) 19-20نقد خویشتن فرصتی دوباره به پدیدآور میدهد تا نسبت به رفع این نقیصه
اقدام کند .مجموع این کنشهای ادبی ظرفیت آن را دارد که باعث «اصالح و تقویت
شخصیت ادبی پدیدآور» مذکور شده و حتی او را در بدست آوردن مخاطب بیشتر یاری
دهد .دفاع پدیدآور از اثر ،روش ،نگرش و شخصیت ادبی خویش اگر با واقعبینی و بیطرفی
باشد ،میتواند عالوه بر مخاطبان عادی ،مخاطبان حرفهای و پژوهشگر ادبیات(منتقدان
ثانویه) را با وی موافق سازد(اینان خود مبلغان رایگان و ارزندۀ اثر مذکور خواهند بود و به
معروف شدن بیشتر پدیدآور و فروش بیشتر آثار وی کمک خواهند کرد).
مفاهیمی که در این عرصه باید مورد توجه منتقد اولیه قرار گیرد ،عبارتند از« :کشف
معیارهای اثر واال»(ن.ک :مقدمات فرانقد ادبی ،ص)25؛ «تالش جهت آشنایی و تسلط بر
موازین علوّ ادبی»« ،سعی در درک بهتر اثر خود» ،یعنی درک و تقویت نقاط قوّت و کشف
و رفع نقاط ضعف در کار خود(یا همان کشف راهبردهای نقصزدایی و کماالفزایی هنر
خویش) که نهایتاً باعث تسهیل گمانهزنیهای ضمن و پیش از تولید ادبی شده و موجب
افزایش منافع معنوی و مادی برای خود او میشود؛ «بهرهگیری از موازین علوّ برای خلق
آثار جدید»؛ و آخراالمر« ،تشریح روند حرکت حرفهای و سازمانیافتۀ خود بهسوی علوّ
ادبی جهت محققان و منتقدان ادبیات» .این روندی است که در انواع نقد خویشتن ،از آن با
عنوان «خودانتقادی سازمانیافته» نام میبریم و در صورت مطالعۀ دقیق اثری مثل
«اعترافات یک رماننویس جوان»(امبرتو اکو )1393 ،میتوان گفت این همان کاری است که
نویسندۀ محقق آن انجام داده است .این اثر در واقع تحشیهای بر متن رماننویسی اکو
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است .با وجود این ،در مواردی تحشیۀ مذکور از خود متن هم فراتر میرود و تصویری
همزمان را از «اکوی رماننویس» و «اکوی نظریهپرداز» به ما نشان میدهد .وی مهمترین
بنیانهای فکری ،الگوهای نوشتاری و دلبستگیهای خود را بر ما آشکار میسازد .در این
کتاب ،گویی وی خودِ نویسندهاش را زیر میکروسکوپ خودِ محققاش گذاشته و به بررسی
آن پرداخته است؛ هرچند این دو خود را شاید نتوان بسادگی از یکدیگر تشخیص و تمییز
داد .در این کتاب اکو از «مؤلف الگو» در مقابل «مؤلف تجربی» ،از شخصیتهای داستانی ،از
نحوۀ تأثیرپذیری خواننده از شخصیتهای داستانهایش ،از تأویلکنندگان ،از سازوکار داستان
و بخصوص ،از پدیدهای به نام «فهرستکردن» پرده برمیدارد .در کنار اینهمه ،وی در واقع
در حال شناساندن هرچه بیشتر خویش بمخاطب عادی و «خودانتقادی خطاب بخوانندۀ
حرفهای و پژوهشگر» ،و در یککالم ،در حال ارتقای جایگاه ادبی خویش میان مخاطبان و
منتقدان است.
نکتۀ آخر در این مقوله ،باز هم در فواید توضیح و تفسیر نگرش پدیدآور است :یک شاعر
یا نویسنده ممکن است برای توضیح و تفسیر نگرش خود نسبت بمسائل ادبیِ مرتبط با آثار
خویش ،و یا حتی نسبت بهنگرش ادبی غالب عصر خویش ،در خود احساس نیازی بیابد.
محصول این توضیح و تفسیرها که ممکن است بهاشکال مختلف ،از جمله؛ آثار نظم و نثر
ادبی ثانویه ،مقاله ،یادداشت ،مصاحبه ،سخنرانی ،تولید آثار صوتی-تصویری و ...ارائه شود،
برای خود او و سایر پدیدآوران آثار ادبی سودمند است ،چرا که برای منتقد اولیه ،تاریخچه-
ای را از «روند تحول در نگرش ادبی خویش» فراهم میاورد که بمرور زمان حاصل شده
است .این تاریخچه منبع مطمئنی برای بررسی «سرگذشت ادبی خود» و «روند تکاملی
خویشتن ادبی» را فراهم میاورد؛ همچنین سندی را برای استفاده در مباحثههای آتی او با
سایر محققان ،پیرامون مسائل ادبی تأمین میکند .ضمناً ،منبع مذکور ،برای سایر پدیدآوران
آثار ادبی ،بخصوص جوانان کمتجربهتر ،منبع الهام جهت تولید بوده و نیز ،راهنمای اتخاذ
تصمیم درستتر در حوزۀ نظری ادبیات است.
 -4-6اهمیت و کاربردهای خودانتقادی بر محور خواننده
خوانندگان آثار ادبی از سطح بینش و تجربۀ خوانش همسانی بهره نمیبرند .بنابراین
میتوان بروشنی ایشان را(حداقل) بهدو دسته« :خوانندگان عادی» و «خوانندگان حرفهای و
منتقد» تقسیم کرد.
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خوانندۀ عادی(معموالً) برای «لذت» و «آموختن» به ادبیات نزدیک میشود ،اما شرایط
معاصر ما ،باعث شده است تا تولیدات ادبی از لحاظ کمّی افزایش چشمگیری داشتهباشد.
این شرایط که تحت تأثیر تسهیل دستیابی به منابعی مثل آثار مشابه یا مرتبط،
فرهنگنامهها ،نوشتههای شبکهای(پستهای اینترنتی) ،کتابخانههای سنتی و دیجیتال،
ارتباطات مجازی و ...فراهم آمده است ،زمینهای وسیع و قدرتمند را برای تولید «آثار ادبی
دست چندم» ایجاد کرده است .طبیعی است که افزایش بیرویّه کمّی ،اختالالتی را از
جهت کیفی ایجاد کند .برای مثال ،فراوانیِ سرقتهای ادبی ،چاپ و پخشِ خوبِ آثارِ ضعیف
که(گاهی) تنها بدلیل توان مالی برخی نویسندگان و یا حمایتهای غیرمنصفانۀ برخی
انتشاراتیها و سازمانها است و بر عکس( ،مثالً)نبودن امکانات چاپ و توزیع برای آثار خوب،
و علل دیگری از ایندست ،موجب شده تا انبوهی از آثار منتشر شده و دشواری گزینش اثر
درست ،دست اول و درجۀ یک پیشِروی خواننده قرار گیرد .سالمترین شیوۀ کمک
بهخواننده برای رسیدن بهگزینۀ صحیح ،نقد ادبی بوسیلۀ منتقد اولیّه و منتقد ثانویّه است.
منتقد اولیّه با طرح نکات درونمتنی و برونمتنی اثر ،زمینۀ الزم برای تشویق خواننده به
گزینش درست را فراهم میاورد .منتقد ثانویّه هم بهنوبۀ خود ،با طرح نقاط ضعف و قوّت
اثر ،به توانایی تشخیص خواننده در انتخاب اثر خوب کمک میکند .ناگفته پیداست که
الزمۀ این امر ،صحت و صداقت هر دو نوع منتقد مذکور در اجرای وظیفۀ خویش است.
پس از گزینش اثر خوب هم وظیفۀ منتقد اولیه و ثانویه ادامه مییابد :خودانتقادی و نقد
توسط منتقد ثانویّه ،به خوانندگان کمک میکند تا ضمن ارتباط بهتر با اثر ادبی ،از آن لذت
بیشتری ببرند .خواندن بسیا ری از آثار برای خوانندگان عادی ادبیّات دشوار است .مثالً در
ادبیّات کهن فارسی ،درک اشعار خاقانی برای خوانندۀ معمولی ادبیّات ،بدلیل مملو بودن
اشعار خاقانی از اصطالحات نجومی ،طب ،گیاهشناسی و ...و نیز تراکم صناعات ادبی ،چندان
آسان نیست ،حال آنکه پس از مطالعۀ نظر منتقدان و آشنایی با ظرائف اثر ،کار آسانتر
میشود .همینطور است آثار شاعری مثل یداهلل رویایی که از قضا ،مرجع و الهامبخش برخی
شاعران جوانتر عصر ما شده است .بنابراین در اینجا ،منتقد اولیه(پدیدآور) با منتقد ثانویه
«همکار» میشوند تا خوانندۀ عادی ادبیات را بهتر و آسانتر درک کند.
عالوه بر اینها ،خودانتقادی موجب میشود تا خوانندۀ عادی با فضای پیش ،ضمن و پس
از تولید ادبی آشنا شود .این اطالعات تکمیلی طبیعتاً ترغیبکنندۀ او بسوی ادامۀ مطالعات
و حتی زمینهساز مطالعۀ جامع همۀ آثار آن پدیدآور خواهد بود.
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از سوی دیگر ،خودانتقادی میتواند بهخوانندگان حرفهای ،پژوهشگر و منتقد ادبی هم
یاری برساند .نقد خویشتن برای این گروه ،منبعی از نمونههای نقد توسط منتقد
اولیه(شامل منابع درونمتنی ،مثل :شعر و داستان و فیلمنامه و منابع برونمتنی ،مثل:
مصاحبه و مقدمۀ کتاب و سخنرانی) را فراهم میاورد .این منبع عظیم میتواند آنان را در
تشخیص مسیر درست ادبیات برای نیل به موفقیتهای بیشتر و اصالح کجرویهای احتمالی
یاری دهد .نقد خویشتن میتواند برای خوانندگان پژوهشگر ادبی ،زمینۀ مطالعه جامع دیگر
آثار را ایجاد کند ،چرا که در ادبیات نیز مانند سایر علوم انسانی ،امکان دستهبندی بر
اساس ویژگیهای مشترک(تا حدودی) وجود دارد و در اینصورت(اغلب) ،کنشهای منتقدانه،
واکنشهای مشابه را در خواننده موجب میشود.
دیگر آنکه ،خودانتقادی مبتنی بر آگاهی مضاعف پدیدآور(در جایگاه منتقد اولیه) نسبت
به منتقد ثانویه است ،چرا که پدیدآور از روابط برونمتنی اثر خویش آگاهتر از منتقد ثانویه
است .مثالً وقتی یک پدیدآور در یک برهۀ زمانی(بدالیل بررسیشونده طیّ نقد
پان اپتیکونیسم فوکو ،یا نقد سراسربینی و در اثر خودسانسوریهای ناگزیر؛ ن.ک :مقدمات
فرانقد ادبی ،ص )98شعری را با زبانی کامالً غیرمستقیم ،در تقبیح یک شخصیت(سیاسی،
فرهنگی -ادبی ،اقتصادی یا )...میسراید ،خود او بهتر از هر منتقد دیگری میتواند پس از
تغییر شرایط ،روابط برون متنی شعرش را واگشوده و افشا کند .این همان دانش مضاعف و
قابل اعتمادی است که منتقد اولیه دارد و بهمین دلیل ،نقد او بر اثر خویش ارزش فراوانی
برای مطالعات تکمیلی ،مثالً در حوزههای روانشناسی ،اجتماعی ،سیاسی ،هرمنوتیک و نیت
مؤلف و  )...دارد و جنبههای دیگری از سیر تحوّل و تکامل خالقیتهای ادبی را آشکار
میسازد.
یکی از کارکردهای جالب نقد خویشتن ،روشن کردن تناقضات نظری و عملی پدیدآوران
است(که البته خود میتواند در صورت وسواس فراوان ،مانعی بر سر راه خودانتقادی باشد،
چرا که در واقع ،تزویر زبان را آشکار میسازد) این مطلب با مثالی روشنتر خواهد شد:
صائب تبریزی معتقد است که شاعر نه منتقد است و نه میتواند منتقد باشد:
هرکس سخـنور است سخندان کجا
طوطــی به معـنی سخن خــود نمیرسد
شود
(دیوان صائب)2048/4 :

اهمیت نقد خویشتن در عرصۀ خالقیتهای ادبی59/

وی در عین حال؛ طیّ نقد خویشتن(درونمتنی) ،خود دلیل برتری شعر خویش نسبت
بهدیگران را در سبکمندی ،عدم تصنع اشعار ،تازهگردانیِ معنا بوسیلۀ آشناییزدایی و...
ارزیابی کرده و حتی شعر خودش را از منظر خوانندهمحور بررسی میکند(.از اینگونه شواهد
در دیوان شعرا بفور یافت میشود ).در ذیل چند نمونۀ دیگر از شعر صائب را مرور میکنیم:
همین بـس است که با طـرز آشنا
میان اهــل سخـــن امتیاز من صــائب
شدهام
(همان)2761/5 :
از ره مـــرو به خـــال و خـط
در حسـن بیتکــلف معنی نظـــاره کن
استعـارهها
(همان)389/1 :
صـائب تالش معنـــی بیگـــــانه
یـــاران تـــالش تازگــی لفـظ میکنند
میکند
(همان)2022/4 :
لذتـــی کز معنی بیگــانه مییابیـم ما
در غریبی آشـــنا از آشـنا هرگـز نیافت
(همان)134/1 :
هرکــس که شد به معنـی بیگــانه آشنا
صـــائب ز آشـــنایی عـــالم کناره کرد
(همان)386/1 :
 -7نتیجهگیری
یکی از سؤاالتی که پیرامون نقد خویشتن ،یعنی نقدی که پدیدآور ،خود بر اثر ،روش،
نگرش و زندگی خویش بعنوان یک ادیب میکند ،مطرح است ،چرایی آن است .بررسی
اهمیت و فواید خودانتقادی نشان میدهد که چرا نویسندگان و شعرای فراوانی در طول
تاریخ به نقد خویشتن پرداخته اند .اهمیت خودانتقادی ادبی در هر سه محور نقد ادبی،
شامل :متن ،پدیدآور و خواننده قابل بررسی است .همچنین ،خودانتقادی از دو منظر
توصیفی و نظریهپردازی قابل مطالعه است .خودانتقادی از نظر توصیفی ،به بازخوانی
اشارات و تصریحات شاعران و نویسندگان ادبی که طی آنها به اثر ،روش(سبک) ،نگرش و
زندگی خویش پرداختهاند ،معطوف است .از این نظر ،نقد خویشتن دریچهای جدید را بر
روی متون ادبی گشوده و میتواند باعث کشف مفاهیم جدید از متون ادب شود .این خوانش
بنوبۀ خود به احیای متون کهن یاری میرساند .از بعد نظریهپردازی ،خودانتقادی هم روش
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منسجم و هدفمندی برای خوانش آثار فراهم میاورد و هم شیوهای را به پدیدآوران
پیشنهاد میکند تا در صورت تمایل ،بتوانند بیشترین بهره را از خودانتقادی دریافت کنند.
خودانتقادی بعنوان راهبردی اختیاری در دسترس پدیدآوران معاصر و فعال ،موجب ارتقای
آثار ادبیِ در معرض تولید میشود .پدیدآور ادبی به نقاط ضعف و قوت آثار خویش واقفتر از
همیشه خواهد شد و حتی با دریافت بازخوردهای آن خودانتقادی از سوی مخاطبان،
میتواند بهاصطالح آثار پیشین بپردازد .دیگر آنکه با تحلیل و بررسی یکاثر توسط پدیدآور
و ظرفیت تبلیغییی که در این امر نهفته است ،متن ادبی مورد نظر بهتر معرفی شده و
حتی امید بجاودانگی آن اثر از جهت تأثیرات نقد خویشتن بوجود میاید .این منافع در
حوزۀ نقد بازاریابی که از جدیدترین مباحث نقد ادبی جهان است ،قابل مطالعه است.
خودانتقادی میتواند باعث شود تا پدیدآور ادبی شیوههای مبتکرانهای را برای خلق آثار
جدید بیابد و خود را از یک «نویسندۀ معمول» به «نویسندۀ خالق» ارتقاء ببخشد .این امر
با «کسب شناخت واقعیتر نسبت به اثر ،روش ،نگرش و شخصیت ادبی خویش» و سپس،
«اصالح و تکامل بخشیدن به نگرش ادبی خود» و «اصالح و بهبود و نوآوری در سبک ادبی
خویش» محقق میشود .نقد خویشتن میتواند به «تحصیل درک بهتر از اثر خود»
منجرشود .نقد خویشتن ظرفیت آن را دارد که باعث «اصالح و تقویت شخصیت ادبی
پدیدآور» شده و حتی او را در بدست آوردن مخاطب بیشتر یاری دهد .دفاع پدیدآور از اثر،
روش ،نگرش و شخصیت ادبی خویش اگر با واقعبینی و بیطرفی همراه باشد ،میتواند عالوه
بر مخاطبان عادی ،مخاطبان حرفه ای و پژوهشگر ادبیات(منتقدان ثانویه) را با وی موافق
سازد« .کشف معیارهای اثر واال»؛ «تالش جهت آشنایی و تسلط بر موازین علوّ ادبی»،
«سعی در درک بهتر اثر خود» که نهایتاً باعث تسهیل گمانهزنیهای ضمن و پیش از تولید
ادبی شده و موجب افزایش منافع معنوی و مادی برای خود او میشود؛ «بهرهگیری از
موازین علوّ برای خلق آثار جدید»؛ و آخراالمر« ،تشریح روند حرکت حرفهای و
سازمانیافتۀ خود بهسوی علوّ ادبی ،خطاب بمحققان و منتقدان ادبیات»مسیر اصلی بهره-
گیری از منافع خودانتقادی را فراهم میاورد .شاعر یا نویسنده با توضیح و تفسیر نگرش
خود نسبت بمسائل ادبیِ مرتبط با آثار خویش ،برای خودش ،تاریخچهای از «روند تحول
در نگرش ادبی خود» را فراهم میاورد که بمرور زمان حاصل شده است .از سوی دیگر،
همین تاریخچه منبع مطمئنی برای بررسی «سرگذشت ادبی» و «روند تکاملی» یک شاعر
یا نویسنده را جهت منتقدان ثانویه ایجاد میکند .ضمناً ،منبع مذکور ،برای سایر پدیدآوران

اهمیت نقد خویشتن در عرصۀ خالقیتهای ادبی61/

آثار ادبی ،بخصوص جوانان کمتجربهتر ،منبع الهام جهت تولید بهتر بوده و نیز ،راهنمای
اتخاذ تصمیم درستتر در حوزۀ نظری ادبیات است .منتقد اولیّه با طرح نکات درونمتنی و
برون متنی اثر ،زمینۀ الزم برای تشویق خواننده به گزینش درست را فراهم میاورد .منتقد
ثانویّه هم به نوبۀ خود ،با طرح نقاط ضعف و قوّت اثر ،به توانایی تشخیص خواننده در
انتخاب اثر خوب کمک میکند و خوانندۀ عادی ادبیات را در درک ادبیات یاری میرساند.
عالوه بر اینها ،خودانتقادی موجب میشود تا خوانندۀ عادی با فضای پیش ،ضمن و پس از
تولید ادبی آشنا شود .این اطالعات تکمیلی طبیعتاً ترغیبکنندۀ او بسوی ادامۀ مطالعات و
حتی زمینه ساز مطالعۀ جامع همۀ آثار آن پدیدآور خواهد بود .از سوی دیگر ،خودانتقادی
میتواند بهخوانندگان حرفه ای ،پژوهشگر و منتقد ادبی هم یاری برساند .نقد خویشتن برای
این گروه ،منبعی از نمونههای نقد توسط منتقد اولیه(شامل منابع درونمتنی ،مثل :شعر و
داستان و فیلمنامه و منابع برون متنی ،مثل :مصاحبه و مقدمۀ کتاب و سخنرانی) را فراهم
میاورد .این منبع عظیم میتواند آنان را در تشخیص مسیر درست ادبیات برای نیل به
موفقیتهای بیشتر و اصالح کجرویهای احتمالی یاری دهد .نقد خویشتن میتواند برای
خوانندگان پژوهشگر ادبی ،زمینۀ مطالعۀ جامع دیگر آثار ادبیات را ایجاد کند ،چرا که در
ادبیات نیز مانند سایر علوم انسانی ،امکان دستهبندی بر اساس ویژگیهای مشترک(تا
حدودی) وجود دارد و در اینصورت(اغلب) ،کنشهای منتقدانه ،واکنشهای مشابه را در
خواننده موجب میشود .دیگر آنکه ،خودانتقادی مبتنی بر آگاهی مضاعف پدیدآور(در
جایگاه منتقد اولیه) نسبت به منتقد ثانویه است ،چرا که پدیدآور از روابط برونمتنی اثر
خویش آگاهتر از منتقد ثانویه است .مثالً وقتی یک پدیدآور در یک برهۀ زمانی شعری را با
زبانی کامالً غیرمستقیم ،در تقبیح یک شخصیت(سیاسی ،فرهنگی-ادبی ،اقتصادی یا)...
میسراید ،خود او بهتر از هر منتقد دیگری میتواند پس از تغییر شرایط ،روابط برونمتنی
شعرش را واگشوده و افشا کند .این همان دانش مضاعف و قابل اعتمادی است که منتقد
اولیه دارد و بهمین دلیل ،نقد او بر اثر خویش ارزش فراوانی برای مطالعات تکمیلی ،مثالً
در حوزههای روانشناسی ،جامعهشناسی ،سیاست ،هرمنوتیک و نیت مؤلف و  )...دارد و
جنبه های دیگری از سیر تحوّل و تکامل خالقیتهای ادبی را آشکار میسازد .نهایتاً
خودانتقادی در افشای تزویر زبان و تناقضات موجود در سخنان شاعران و نویسندگان که
اغلب در طول زمان رخ میدهد ،کارایی دارد.
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