ﭘﮋوهشنامه ادب غنايي دانشگاه سيستان و بلوچستان
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بررسي انگيزههاي نقد خويشتن در ديوان حافظ
 -١مهرداد نصرتي

 -٢يداﷲ جﻼلي پندري

چكيده
خودانتقادي يا نقد خويشتن قسمي از نقد ادبي است كه در آن ،ﭘديدآور ،در جايگاه منتقد اوليه،
اثر ،روش ،نگرش و يا شخصيت ادبي خويش را تحليل و بررسي ميكند .در عرﺻة ادبيات ،نقد

خويشتن انواع مختلفي دارد و انگيزههاي متفاوتي موجب آن ميشود .اگر انگيزة خودانتقادي درون
خود ﭘديدآور باشد» ،نقد خودانگيخته« و اگر انگيزه بيرون از او باشد» ،نقد دگرانگيخته« است .حافظ
شاعري است كه ﭘيوسته در اشعارش به نقد خويشتن ﭘرداخته است .مطالعة آثار او از اين منظر،

دريچة جديدي را بر روي حافظﭘﮋوهان ميگشايد .در ﭘﮋوهش حاضر كه مبتني بر مطالعات كتابخانه-

اي و بهشيوة تحليلي-توﺻيفي انجام ميشود ،تﻼش شده تا با استفاده از شواهدي كه از ديوان حافظ
بهدست آمده ،انگيزههايي كه شاعر را به نقد خويشتن واداشته ،بررسي شود .بهنظر ميرسد حداقل

برخي از اﺻﻼحاتي كه حافظ در اشعار خود بهكار بسته و باعث ايجاد اختﻼف نسخ در اشعار او
شده نيز ،حاﺻل خودانتقادي باشد و اين خودانتقاديها بر رفع عيوب آثار ،ارتقاي متن و افزايش
جذابيت اشعار نزد مخاطبان مؤثر بوده است .خودانتقاديهاي حافظ هم از نوع خودانگيخته و هم
از نوع دگرانگيخته بوده و عواملي مانند وجود كاستي در فحواي سخنان ﭘيشين او و يا اظهار نظرهاي

سخنناشناسان مدعي موجب آنها بوده است.

كليد واژهﻫﺎ :نقد خويشتن ،خودانگيختگي ،دگرانگيختگي ،حافظ ،منشاء اختﻼف نسخ

 -١مﻘدمﻪ
خودانتقادي زيرمجموعة مباحث مفصل نقد ادبي است» .نقد ادبي ،دانش يا هنري است كه
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-١دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه يزد)نويسنده مسئول( Email: mnosrati@stu.yazd.ac.ir

-٢استاد گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه يزد
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به وسيلة آن ،بررسي و ارزيابي آثار ادبي ﺻورت ميگيرد .مطالعة عناﺻر زيباشناختي ،ساختاري و
معرفتشناختي ،در نوشتههاي بشري بهمنظور كشف بهترين و واﻻترين آنها ،وظيفة نقد ادبي

است)«.شميسا :١٣٨٣ ،ﺻﺺ (٢١-٢٢امروزه اين تعريف تغيير كرده است و هرگونه كنش يا واكنش
خوانندة عادي يا حرفهاي و ﭘﮋوهشگر ،نسبت به اثر ادبي يا ﭘديدآور آن ،ذيل عنوان نقد ادبي ﭘرداخته

ميشود).همان :ص (٢٢نقد خويشتن يا خودانتقادي آن است كه ﭘديدآور ادبي ،خود به نقد اثر،

روش ،نگرش و يا شخصيت ادبي خويش بپردازد .مثﻼً هرگاه يك شاعر ،شعر خود و يا نويسندة

ادبي ،نوشتة خود را مورد بررسي ،بازبيني ،تفسير و ...قرار دهد ،به نقد خويشتن يا خودانتقادي
ﭘرداختهاست .به چنين ﭘديدآوري »منتقد اوليّه« ميگوييم كه در مقايسه با »منتقد ثانويه« يعني ،هر

منتقدي بهجز ﭘديدآور مورد نظر ،گفته ميشود .نقد خويشتن انواع مختلفي دارد ،مانند :خودانتقادي
درونمتني و يا برونمتني ،ذوقي و يا فني ،كلنگر و يا جزءنگر ،نظري و يا عملي ،مطلق و يا التقاطي

و خﻼّق ،ﭘيشاتوليدي ،ميانتوليدي و يا ﭘساتوليدي ،مستقيم ،غيرمستقيم و يا تأويلي ،سازمانيافته و

يا اتفاقي .همچنين ،خودانتقادي ادبي با توجه به محورهاي سهگانة نقد ،شامل متن ،و دو محور

فرامتني ،شامل :ﭘديدآور و خواننده ،انواع بسيار متنوعي ﭘيدا ميكند) .نصرتي و جﻼلي ﭘندري:١٣٩٦ ،

 (٥٨٥١-٥٨٥٢خوانش يك متن از منظر نقد خويشتن ،نوعي خوانش يا تأويل متن است كه در آن
تﻼش ميشود تا از درون شعر يا نوشتة يك ﭘديدآور ادبي ،و يا از درون مقدمه ،سخنراني و

مصاحبههاي وي ﭘيرامون ادبيات ،نظرات انتقادي او نسبت به اثر ،روش ،نگرش و يا شخصيت ادبي
او استخراج و تحليل شود .همچنين ،انگيزههاي متنوعي ممكن است موجب خودانتقادي ادبي شود.
شناخت و دستهبندي اين انگيزهها ،محور مباحث ﭘﮋوهش حاضر است.
 -١-١بيﺎن مسﺎلﻪ و سواﻻت تحﻘيق
در مطالعة خود انتقادي ادبي ،هر ﭘﮋوهشگري ممكن است از خود بپرسد كه اﺻوﻻً چرا بايد

شاعري چون حافظ ،بهنقد خويشتن بپردازد؟ از آنجا كه وجود شواهد متعدد نقد خويشتن در آثار
ادبي ايران و جهان ،بهخصوص در ديوان حافظ ،محرز است ،در واقع ،اين سئوال بنيادي در ﭘي
كشف انگيزههايي است كه موجب خودانتقادي هاي متعدد ،در ديوان اين شاعر نامدار شده است.
بنابراين ،ﭘرسش محوري تحقيق حاضر ،چنين خواهد بود :خودانتقادي هاي حافظ چه انگيزههايي
داشته است؟
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 -١-٢اﻫداف و ضرورت تحﻘيق
اهميّت تشخيﺺ انگيزههايي كه موجب نقد خويشتن ميشود در آن است كه زمينهساز توجه

افزونتر ﭘديدآوران ،به مقولة مهم ،اما كمتر مورد عنايت فرارگرفتة خودانتقادي ادبي ميگردد .انجام
خودانتقادي با روشي سازمانيافته ،بهارتقاي متون كمك ميكند و باعث آشنايي بيشتر ﭘﮋوهشگران

و عﻼقهمندان با فضاي بعد از خﻼقيّتهاي ادبي ميشود .همچنين ،تبيين انگيزههاي نقد خويشتن،
دريچههاي جديدي را بر روي ﭘﮋوهشگران و منتقدان ادبيات باز ميكند ،تا آثار مختلف ادبي از

اين منظر نيز بيش از ﭘيش مورد واكاوي قرار گيرند.
 -١-٣روش تفصيلي تحﻘيق

در اين تحقيق كه با استفاده از منابع كتابخانهاي و بهشيوة تحليلي-توﺻيفي انجام ميشود ،تﻼش

خواهد شد تا با استفاده از شواهدي كه از ديوان حافظ بهدست ميآيد ،انگيزههاي دروني و بيروني
نقد خويشتن در عرﺻة ادبيات معرفي شود .روش كار چنين خواهد بود كه ابتدا برخي مفاهيم

ضروري ارائه ميشوند .اين مفاهيم عبارتند از :خودانتقادي و انواع آن ،انگيزههاي نقد خويشتن ،نقد
خويشتن خودانگيخته و انگيزههاي آن ،يعني :انگيزههاي شخصي)شخصيتي( ،روشي ،نگرشي و

متني .همچنين نقد خويشتن دگرانگيخته و عوامل انساني آن ،مانند :مخاطب عادي و مخاطب حرفه-
اي و ﭘﮋوهشگر ادبيات ،عوامل انساني ديگر در كنار عوامل ﭘيراموني ،همگي تعريف خواهند شد.
ديگر آنكه ﻻزم است تا اين تعاريف همراه با شواهدي از متون ادبي باشد كه در اينجا ،مجموع مثالها

از ديوان حافظ استخراج و تنظيم شدهاند .اين مطالعات با توجه بهمحورهاي سهگانة نقد ،شامل
ﭘديدآور ،متن ادبي و خواننده خواهد بود .در اينجا ،محور متني نقد و يكي از دو محور فرامتني آن،

يعني؛ ﭘديدآور ،بهعنوان مولد انگيزههاي دروني)يعني نقد خويشتن خودانگيخته( و محور مخاطب
يا خواننده ،بهعنوان مولد انگيزههاي بيروني)يعني نقد خويشتن دگرانگيخته( بررسي خواهند شد.
 -١-٤پيشينﻪ تحﻘيق
اگرچه در مورد مسألة تحقيق حاضر هيچ ﭘﮋوهشي انجام نشده است ،سابقة قابل توجهي از
خودانتقادي ادبي در تاريخ ادبيّات جهان وجود دارد .شاعران و نويسندگان متعددي ﭘيرامون نگرش،
روش و آثار ادبي خويش سخن گفتهاند .برخي از اين اظهار نظرها درون متون ادبي است و برخي

ديگر را ميتوان در منابع برونمتني ،مانند مقدمهها ،مصاحبهها ،مقاﻻت و امثال آنها يافت كه هريك

| ٢٣٤

پژوهشنامه ادب غنايي

را انگيزهاي خاص موجب شده است .ميخائيل باختين در كتاب تخيّل مكالمهاي ،جستارهايي دربارة

رمان) ،(١٣٨٧ضمن طرح نظريّات خود ﭘيرامون ﭘستمدرنيسم ،مباحثي را در باب خودانتقادي مطرح
ميكند .وي بيان ميكند كه يك متن ،با همان جايگاه خود به عنوان يك مصنوع زبانشناختي،
ميتواند دﻻلت عميقي بر دنياي درون خود داشته باشد .براي مثال ميگويد :خودانتقادي شكلهاي
متفاوتي ميتواند به خود بگيرد .يكي از اين اشكال ،مؤلّف را در جريان نوشتن رمان مطرح
ميكند).ص (٤١٣بهروز ثروتيان) (١٣٨٨در مقالهاي با عنوان» :بررسي كتاب دفتر دگرسانيها در

غزلهاي حافظ« در كنار قدرداني از اين اثر مهم ،برخي ايرادات را به مسائل مربوط به حك و
اﺻﻼحات وارد ميكند و سليم نيساري) (١٣٩٠در مقالهاي با عنوان »اجـر دفتر دگرسانيها در

غزلهاي حافظ« به آن ايرادات ﭘاسخ ميدهد .مهرداد نصرتي در مقالهاي تحت عنوان» :معرفي
خودانتقادي ،به منزلة روشي جديد و نظاممند در مطالعة فرانقدي ادبيّات و هنر«) ،(١٣٩٣بهبررسي

مسألة خودانتقادي ﭘرداخته ،ضمن مطالعة ﭘيشينة اين واژه از مناظر واژهشناسي ،ايدئولوژي ،سياست،
روانشناسي و ادبيّات ،اهميت آن را از مناظر مختلف تحليل ميكند .وي در ادامه ،با بررسي تغييرات

محتمل و ممكن مؤلّفههاي انتقادي موجود در روشها و نظريّات ﭘيشين ،به طرح كلّياتي از يك
روش ﭘيشنهادي ميﭘردازد).ﺻﺺ (٧٩٨٣-٧٩٩٥مهرداد نصرتي وهمكاران در مقالهاي تحت عنوان:

»معرفي خودانتقادي برونمتني در عرﺻة ادبيات«) (١٣٩٥با ذكر شواهدي از ادبيات ايران و جهان،

انواع ممكن نقد خويشتن را در مقدمة آثار و رسائل ،سخنرانيها و مصاحبههاي شاعران و نويسندگان

معرفي كردهاند .همچنين ،مهرداد نصرتي و همكاران در مقالهاي تحت عنوان» :نقد خويشتن عرفاني
در شعر فارسي«) (١٣٩٥ضمن مطالعة شواهدي از ادبيات عرفاني ،خودانتقاديهاي شاعران را بررسي

و تحليل كردهاند.
 -٢بحﺚ
-١-٢انگيزهﻫﺎي نﻘد خويشتن :منظور از انگيزة نقد خويشتن ،عامل و يا عواملي است كه
موجب ميشود تا يك ﭘديدآور ادبي ،مثﻼً يك شاعر و يا رماننويس ،اثر ،روش ،نگرش و يا
شخصيت ادبي خويش را مورد بازبيني و بررسي قرار دهد .اين انگيزهها را ميتوان به دو نوع:

»خودانگيخته« و »دگرانگيخته« تقسيم كرد.

-٢-٣نﻘد خويشتن خودانگيختﻪ :نقد خويشتن را وقتي كه عامل)يا عوامل( برانگيزانندة آن ،مولفه
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يا )مؤلفههايي( درون ﭘديدآور باشد ،خودانگيخته ميناميم .انگيزههاي دروني ممكن است ريشه

در شخﺺ)و شخصيت( ﭘديدآور و نگرش وي و يا در آثار و روش)سبك( او داشته باشد.

-٢-٣-١انگيزهﻫﺎي روحي-رواني :گاهي عامل برانگيزانندة ﭘديدآور ادبي به نقد خويشتن،

مؤلفهاي در شخﺺ)و شخصيت( او است .در اينﺻورت ممكن است كه انگيزه ،مربوط به
»خصوﺻيات خُلقي و رواني« ﭘديدآور)مثﻼً؛ كمالطلبي يك رماننويس يا طبع هزال يك طنزسرا يا

ﺻبوري و تندمزاجي وي و» ،(...تواناييها و ضعفهاي او«» ،تاريخچة گفتاري و رفتاري او« و »شأن
و موقعيت« وي در جامعه)بهعنوان يك اديب( باشد .در ادامه ،برخي انگيزههاي خودانتقادي حافظ
را كه مرتبط با مسائل روحي-رواني وي است ،مطالعه ميكنيم.

-٢-٣-١-١كمﺎلگرايي :منظور از كمالگرايي ،گرايش رواني هر ﭘديدآور ادبي-هنري بهرشد،

ﭘيشرفت ،تعالي و كاملتر شدن است .هر ﭘديدآور ادبي در طول زندگي حرفهاي خود تﻼش ميكند
تا آثاري را خلق كند كه از هرگونه عيبي مب ّرا باشد ،در نتيجه ،او نهتنها سعي ميكند تا هر اثر متأخر

او از آثار متقدمش كاملتر باشد ،بلكه ممكن است آثار متقدم خويش را نيز حكّ و اﺻﻼح كند.
چنين ويﮋگي روانياي در حافظ كامﻼً بارز است .مراجعه به »ديوان حافظ بر اساس نسخههاي خطي

سدة نهم«)بهتصحيح سليم نيساري( معلوم ميكند كه تقريباً هيچبيتي از ديوان اين شاعر در نسخ
ﭘنجاهگانة خطي متقدم ،بدون نسخهبدل نيست .طبق نظر نيساري ،ايجاد نسخهبدلها و ﺻورتهاي
متفاوت از يك بيت در نسخ مختلف مستند به سه گونه است :دستة نخست ،آن اﺻﻼحاتي است كه
حافظ در زمانهاي متفاوت ،خود در شعر خويشتن ﺻورت ميداده)كه اين امر مبتني بر نقد خويشتن

است( ،دستة دوم ،نسخهبدلها و ﺻورتهاي متفاوت از يك بيت است كه به وسيلة كاتبان و
نسخهبرداران ﭘديد ميآمده است و دستة سوم ،دستكاريهايي است كه به خط الحاقي و نفوذ
عوامل ديگر مربوط است .نيساري معتقد است كه حكّ و اﺻﻼحاتي كه حافظ خود در شعر خويش

انجام داده ،حداقل بر سه منظور استوار بوده است.١ :حافظ برخي از حك و اﺻﻼحات و تغييرات
را بهمنظور تهذيب ادبي در شعر خود ايجاد ميكرده است ،يعني عبارات شعر خويش را از جهاتي

مثل زيباشناسي ،موزوني عبارات و خوشآهنگي كلمات ،نقد و بررسي ميكرده و حتي شايد ﭘس
از مدتي ،شعر خود را بهﺻورت كلي تغيير ميداده تا بهﺻورتي زيباتر عرضه كند.٢ .از آنجا كه

اوضاع اجتماعي زمان حافظ بهنحوي بوده كه هر انديشهاي را نميشد با آزادي عرضه كرد ،اين

شاعر برخي ابيات را كه ممكن بوده موجب مسائل و مشكﻼتي شود ،تغيير ميداده تا مانع از آن
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مشكﻼت و مسائل شود).نيساري».٣ (٩-١٠ :١٣٨٥ ،بعضي از ابيات او در اﺻل بر اثر احساسي

خاص در موقعيتي معين سروده شده بود ،ولي ﭘس از سپري شدن سالها كه تأثير حاد آن موقعيت

زايل گشته بود ،خود شاعر اشارهاي اختصاﺻي در بعضي ابيات و مصرعها را بهجنبة كلي و عمومي

تغيير داده است)«.همان .(١١ :بهاعتقاد برخي حافظﭘﮋوهان ،بخشي از نسخهبدلهاي ديوان اين شاعر
توسط خود او ايجاد شده و حاﺻل گرايش رواني به ارتقاء و اعتﻼي ادبي است .در اين باب ،انجوي

شيرازي ميگويد» :بر اين بنده محقق است كه خواجة شيراز در اﺻﻼح و تغيير دادن سرودههاي
خود با دقتي در سر حدّ وسواس ،اﺻرار داشته و بارها در اثر خود دست ميبرده است)«.انجوي

شيرازي (٨٨ :١٣٦٧ ،انجوي همچنين نوشته است» :اگر از شمسالدين محمد حافظ هم آثاري به
دستخط او مانده بود ،ميديديم كه بهدفعات ،در سرودههاي خود دست برده و تغيير داده است.
نمونة روشن و زندهاي كه در دسترس همة ما قرار دارد ،منتخب آثار ﺻائب است كه بهخط منشي

او –عارف -نوشته شده و موﻻنا ﺻائب در بسياري موارد كلمهها و مصراعهايي را تغيير داده و
سرودة قبلي خود را عوض كرده است ...حافظ هم از اين قاعده بر كنار نيست ،خاﺻه با دقت قريب

به وسواسي كه او در انتقاد و نقد و ﺻيرفي آثار خود داشته است)«.همان (٨٩-٩٠ :نمونهاي از اين

تغييرات كه مبتني بر كمالگرايي حافظ است ،تبديل »خوبرويان« بهتصريف دقيق »ماهرويان« است:
گفتم ز مهرورزان رسم وفا بياموز

گفتا ز »ماهرويان« اين كـار كـمتر آيد

)حافظ(٢٣١ :١٣٩٤ ،

انجوي معتقد است كه »هر دو روايت ،استادانه و ﭘخته و سخته و ﺻاف و ﺻيقلي است و

نميتوان گفت كار كاتب يا كاتبان است«)انجوي شيرازي (٩٠ :١٣٦٧ ،البته به اين نكته نيز بايد توجه
ﻼ
كرد كه گاهي ،كاتبان و نسخهنويسان حافظ ،خود از ﺻاحبقلمهايروزگار بودهاند .مث ً
شمسالدينمحمد گلاندام شيرازي كه ديوان خواجه را جمعآوري و مقدمهنويسي كرده ،خود دستي
در هنر شاعري داشته است).محيط طباطبايي(١٥ :١٣٦٧ ،

-٢-٣-١-٢غم و شﺎدي :از ويﮋگيهاي روحي-روانياي كه ادبا)بهخصوص شعرايي چون

حافظ( بهبررسي آن در خود و شرح آن در آثار خويش عﻼقهمند هستند ،احساس غم و يا شادي
است .در اينگونه موارد ،اگرچه اين متن ادبي و محتواي آن است كه بررسي ميشود ،اما با تحليل
محتوا متوجه ميشويم كه ﭘديدآور دقيقاً؛ در حال نقد خويشتن از منظر روانشناسي است .مثﻼً،
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احساس نياز حافظ به نقد و تبيين و تفسير آنكه چرا)برخي( اشعارش غمناك است ،بهسرايش بيت

ذيل منجر ميشود:

كي شعر تر انگيزد خاطر كه حزين باشد

يك نكته از اين معني گفتيم و همين باشد

)حافظ(١٦١ :١٣٩٤ :

از منظر نقد خويشتن ميتوان چنين انگاشت كه حافظ شعر خويش را مطالعه كرده و دريافته كه

اوﻻً اشعارش حزنانگيز است و ثانياً علت آن ،خاطر محزون خود او است .توجه به تقابل هاي
دوگانه ،مثل شادي و غم ،جهت مضمونسازي ،و با وجود آن ،فراروي از تقابل هاي مذكور و رسيدن

به مفهومي عاليتر از هر دوي آنها ،ويﮋگيهاي بنيادي شعر حافظ است )فاضلي و ﭘﮋوهان:١٣٩٣ ،
 .(٢٤٠او خود را شاعري دورنگ نميداند كه با خاطري محزون ،شعر »تر« بسرايد .بهعبارتي او
بهﺻورت غيرمستقيم بهمخاطب خويش ميگويد كه اشعار من آيينة روح من است و چون من
روحيهاي محزون دارم ،نميتوانم اشعار شاد و مفرح بسرايم .آنچه در مصراع دوم آمده است ،در

واقع بههمين معناي اخير ،يعني ﺻداقت شاعرانة حافظ اشاره دارد.

-٢-٣-١-٣صبوري :از خصوﺻيات مهم روحي-رواني هر انساني ﺻبوري است .چنانچه

ﭘديدآور ادبي نسبت بهضعف يا قوت خود در امر »ﺻبور بودن« ،اظهار نظر كند و اين نظر ،انحصاراً؛
از مجاري ادبي)مثﻼً شعر( اظهار شود ،او بهخودانتقادي ادبي ﭘرداخته ،و انگيزة چنين نقدي از درون
خود شاعر يا نويسنده تأمين شده است .مثﻼً:
ﺻبر است مرا چارة هجران تو ليكن

چون ﺻبر توان كرد كه مقدور نماندست

)حافظ(٣٨ :١٣٩٤ ،

خوانش بيت از منظر نقد خويشتن چنين است كه حافظ ،چارة دوري از يار را تحملِ هجران
و ﺻبر در برابر سختيها ميداند ،اما چون با واكاوي رواني خويش ،ﺻبر را در توان خود نميبيند،

انگيزهاي در او ايجاد ميشود تا ضعف خويشتن را مورد انتقاد قرار دهد .از آنجا كه حافظ شاعر
است ،اين اظهار نظر از مجراي شعر او ﺻورت ميﭘذيرد .البته ﺻرفِ »وضعيت تنهايي« نيز انگيزه
اي قدرتمند است كه گاهي شعرا را بهنقد خويشتن واداشته است .مثﻼً حافظ چون كسي را ندارد

تا »قصة شمع چگل« و »حال دل سوختة خويش« را با او بگويد ،خويشتن را از نقطهنظر اجتماعي
و بهﺻورت دقيقتر ،از نظر »وضعيت تنهايي« كه در آن قرار دارد ،نقد ميكند:
ني قصـة آن شـمع چـگل بتوان گـفت

ني حـال دل سوخته دل بتوان گفت

| ٢٣٨

غم در دل تنگ من از آنست كه نيست

پژوهشنامه ادب غنايي

يكدوست كه با او غ ِمدل بتوانگفت

)همان(٥٢٣ :

از منظر نقد خويشتن ميتوان چنين تأويل كرد كه حافظ بهخود و زندگي خويش نظر انداخته

و دريافته كه نيازمند كسي است تا با او از عاشقي و دل سوختهاش ﺻحبت كند .او دلتنگ بوده اما
كسي را براي گﻼيه از رنجهايش نداشته و بههمين علت به بثالشكوي از اين شرايط ناسازگار

ﭘرداخته است .اين در واقع چيزي بهجز نقد شرايط زندگي خود نيست كه از مجراي ادبيات بيان

شده است.

-٢-٣-١-٤توانش و ضعف ادبي :گاهي وسعت و يا محدوديت دايرة »توانايي«هاي شاعر و يا

نويسندة ادبي ،انگيزة نقد خويشتن ميشود .مثﻼً حافظ ميسرايد:
شرح اين قصه مگر شمع برآرد به زبان

ور نه ﭘروانه ندارد به سخن ﭘروايي
)همان(٤٩٠ :

ميتوان چنين تأويل كرد كه حافظ در مقام يك شاعر عاشق ،خود را مانند ﭘروانهاي ميبيند كه
ﭘرواي بهزبان آوردن قصة عشق را ندارد ،از اينرو ،چنينكاري را بر عهدة شمع و زبان سوزناك آن

واميگذارد .ارتباط »زبان شمع« با »زبانة آتش« چنين تشابهي را تقويت ميكند .بهعبارت ديگر ،شاعر
»توانايي خويش در بيان قصة عشق« را نقد كرده است .البته بايد توجه داشت كه اظهار عجز شاعر
از بيان بعضي مسائل)مانند قصة عشق( ،بهويﮋگيهاي بيانناشدني آنها نيز مربوط است).همان:
ﺻﺺ ٨١و  (٢٨٥در غير اينﺻورت ،شاعر توانايي چون حافظ كه بر توانش ادبي خويش كامﻼً
واقف است ،كسي را در تبيين مطلب ،همتراز خويش نميبيند)همان (٣٩٩ ،٣٢٤ ،١٨٤ :قابل ذكر

است كه اينگونه اظهارنظرها كه معموﻻً با تفاخر همراه است ،موجب شده تا برخي محققان اين
نظرات را از زمرة نقد ادبي و خودانتقادي خارج بدانند).درگاهي(٣٣٢-٣٤٧ :١٣٧٧ ،

-٢-٣-١-٥انگيزهﻫﺎي نگرشي :گاهي نگرش ﭘديدآور ادبي در موضوعات مختلف)سياسي،

فرهنگي-اجتماعي ،اقتصادي ،تاريخي ،فلسفي ،ايدئولوژيك و ،(...موجب نقد خويشتن ميگردد .در

اينﺻورت شاعر و يا نويسندة ادبي ،چنانچه نگرش خود را ﺻحيح و مناسب بداند ،آن را تبيين و
از آن دفاع ميكند ،و چنانچه غير از اين باشد ،آن را اﺻﻼح و يا مورد انتقاد قرار ميدهد:
تكيه بر تقويودانش در طريقت كافريست

راهرو گر ﺻد هنر دارد توكل بايدش

)حافظ(٢٧٦ :١٣٩٤ ،
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از منظر نقد خويشتن ،در اين بيت ،حافظ بينش و طرز نگرش خويش در سلوك را مطالعه كرده

و دريافته است كه در نگرش عرفاني)طريقت( او ،تكيه كردن بر تقوا و دانش ،تفاوتي با كفر ورزيدن
ندارد ،از اينرو چنين حكم ﺻادر كرده است) :نزد منِ حافظ( اگر يك سالك ،نه دو هنر)تقوا و
دانش( ،بلكه ﺻد هنر داشته باشد ،باز هم نبايد بر آنها اعتماد كند ،چرا كه شيوة درست ،اعتماد بر

خدا)توكل( است .ميتوان گفت)احتماﻻً( آنچه موجب )الف(.برانگيختن حافظ بهبررسي و مطالعة
نگرش عرفاني خود و )ب(.تصميم بهتوكل و نهايتاً؛ )ج (.اعﻼم نتايج مطالعات خود بهمخاطبان

شعرش شده ،معايبي است كه وي در »تكيه بر تقوا و دانش« مشاهده كرده است .همچنين ،از

مهمترين موضوعات »اخﻼقي« ،بحث ﺻﻼح و فساد است كه از منظري با مسائل فلسفي مرتبط
است .حافظ سروده است:

نيست اميد ﺻـﻼحي ز فساد حافظ

چون كه تقدير چنينست چه تدبير كنم

)همان(٣٤٧ :

در بيت فوق» ،نگرش فلسفي« حافظ در باب جبر و اختيار ،موجب ميشود تا او خود و شيوة
زندگياش را مطالعه كرده و ﭘس از اطمينان نسبت بهﺻحت آن ،نگرش خويش را توجيه و از آن
دفاع كند .محققان در باب اينكه آيا حافظ ،بهطور كلي ،جبرگرا يا اختيارگرا است ،نظرات متفاوتي

ارائه دادهاند).دشتي (٣٢ :١٣٩٢،در هر ﺻورت ،ميتوان با اطمينان حكم كرد كه)حداقل( بيت مذكور

حاكي از جبرگرايي است .حافظ با حوالة عملكرد خود بهتقدير و سرنوشت ،گويي حاﺻل بررسي

مؤلفة اخﻼقي »ﺻﻼح و فساد« خويشتن را اينگونه بيان ميكند» :بنايي بر تغيير عملكرد خود ندارم«.

از اينرو ،با زباني كنايي ،احتماﻻً رو بهزاهد خودبين)كه معموﻻً در اينگونه ابيات مخاطب حافظ
است( ميگويد :اين فاسد اﺻﻼحشدني نيست .البته واقع امر آن است كه حافظ شيوة نگرش خود

را ﺻحيح ميداند و فاسد خواندن خود ،تنها از همان بعد طعن ،كنايه ،زبان رندانه و )گاه(مسلك
مﻼمتي حافظ قابل ﭘذيرش است .اين شاعر ،در بيتي ديگر چنين ميسرايد:
حافظا تكيه بر ايام چو سهو است و خطا

من چرا عـشرت امروز به فردا فكنم

)حافظ(٣٤٨ :١٣٩٤ ،

در اين بيت نيز احساس نياز حافظ بهتببين و تأكيد بر »نگرش فلسفي« خويش در باب »دم

غنيمتي« ،كامﻼً مشهود است .ميتوان چنين تأويل كرد كه او روش و نگرش خويش را مطالعه كرده
و دانسته است كه اهل عشرت و غنيمت دانستن وقت است و همين تحقيق و بررسيها ،او را به
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اين نتيجه رسانده كه شيوة درست را برگزيده است ،چرا كه بههيچ روي ،نميتواند به ايام اعتماد
كند .او چنين كاري نميكند ،زيرا آن را سهو و خطا ميبيند .شاعر ﭘس از بررسي و تأمل ،يعني ﭘس
از نقد خويشتن ،درستي نگرش و روش خويش در زندگي را يافته است ،در نتيجه ،انگيزهاي دروني

موجب ميشود تا با زبان شعر ،از نگرش مذكور دفاع كند.

-٢-٣-٢انگيزهﻫﺎي متني و سبكي :انگيزة متني-سبكي آن است كه اثر)آثار( و يا روش ﭘديدآور

منشاء نقد خويشتن گردد و اين مورد از چند جنبه قابل بررسي است .ممكن است ﭘديدآورنقايصي
در اثر يا سبك خويش ببيند و نسبت به آن اظهار نظر كرده و يا طيّ خودانتقادي عملي ،اقدام به

اﺻﻼح آن كند .در عينحال ،ﭘديدآوران معموﻻً؛ بهتوضيح و دفاع از آثار و سبك خود ميﭘردازند.
وجه ﺻحيح اين انگيزه آن است كه ﭘديدآور ،ﭘس از بررسيهاي ﻻزم ،اثر خود را از هرگونه عيب

بري و يا سبك خود را بهمنزلة »گزينة درست« ارزيابي كرده باشد .سپس بهمنظور ﺻحه نهادن بر
ﻼ در سبك ادبي حافظ)،معموﻻً(
آن ،به تبيين و دفاع از اثر و يا روش خود در ادبيات بپردازد .مث ً

عﻼقهاي بهبيان ﺻريح مطلب وجود ندارد ،بلكه او ترجيح ميدهد كه مطلب اﺻلي را در ميان مطالب
ديگر بيان كند .واضح است كه در اينﺻورت ،مخاطب با كشف آن نكتة ﭘنهاني ،احساس لذت

بيشتري ميكند .تبيين و دفاع ﭘديدآور از روش خود ،موجب ميشود تا حافظ چنين بسرايد:
سخندرﭘردهميگويمچوگلازغنچه بيرونآي

كهبيشازﭘنجروزينيست حك ِممير نوروزي

)همان :ص(٤٥٤

از منظر نقد خويشتن ،در اينجا شاعر شيوة خود را در سرايش شعر بررسي و توﺻيف ميكند.

او در واقع بهمخاطب)و در اينجا ،به ممدوح خود( دربارة ويﮋگي شعرش خبر ميدهد و ميگويد

كه نكتهاي ﭘنهاني در آن بهوديعت نهاده و مخاطب بايد از كنايهاي كه در سخن است ،بهمعناي
حقيقي آن برسد .شواهدي كه از »در ﭘرده سخن گفتن« حافظ وجود دارد)همان :ص ،(٣٦٣اينگونه

بيان او را ويﮋگي سبكي ميبخشد .سخن بهشكل كنايي آن است كه :مانند گل باش و از محدوديت
غنچه بودن خارج شو! زيرا اعتبار آن حكمي كه ميرنوروزي دريافت كرده است ،بيشتر از ﭘنجروز

نيست و ﭘس از آن ،كاري از عهدة او برنميآيد .حال ،از نقدي كه شاعر بر كﻼم خود كرده)و گفته
ﻼ
است كه در ﭘرده سخن ميگويد( ،بايد دريابيم كه منظور شاعر چيزي وراي اين مجاز است .مث ً

ميتوانيم اينگونه دريابيم كه شاعر بهمحبوب خود هشدار ميدهد كه روزهاى عيد به
سرعتمﻰگذرد ،ﭘس فرﺻت شادى را از دست مده! يادآوري ميشود كه »ميرنوروزى« كنايهاي از
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زودگذر و ناﭘايدار بودن دارد).دهخدا :١٣٧٧ ،ج (٢١٩٦٥ ،١٤در جاي ديگر ،حافظ خود دربارة
ﻼ مطلب شوق(
اشعارش اظهار نظر كرده و گفته است كه لزومي در تببين مطالب و موضوعات)مث ً

نميبيند ،چرا كه آن را ميتوان از »سوز«ي كه در سخن است ،بازشناخت:
بيان شوق چه حاجت كه سوز آتش دل

توان شناخت ز سوزي كه در سخن باشد
)حافظ :١٣٩ ،ص(١٦٠

ﻼ در مواردي ،او خود بهتبيين
البته در اشعار)فراگير( حافظ ،جهت ديگر را نيز ميتوان يافت .مث ً
منظور و بهاﺻطﻼح نقد ادبي ،افشاي »نيت مؤلف«)نصرتي :١٣٩١ ،ص (٣٢٣دست ميزند .مثﻼً؛ او
با آوردن عباراتي چون »سخن اين است كه «...يا »سخن در ...است« مطلب را از لفافة ﺻنايع خارج
كرده و مستقيماً نيت مؤلف)شاعر( را بر زبان آورده است).حافظ :١٣٩٤ ،ﺻﺺ ٣٨٥و (١٤٩

همچنين ،در يكي از غزليات)منتسب به(او ،ميخوانيم كه حافظ به تبيين »سبك خويش« در شعر و

شاعري ميﭘردازد .او با احترام بهسبك سعدي ،طرز شعر خويش را بهخواجو نزديك ميداند:
استادِسخن سعديست ﭘيش همهكس اما

دارد سخـن حافـظ طرز سخن خواجو

)حافظ(٥٦٩ :١٣٨١ :

از منظر نقد خويشتن ،در اينجا شاعر نهتنها سبك خود ،بلكه نظر ساير ادبا را نيز نقد و بررسي
كرده و دريافته است كه نزد اهل ادب» ،استاد سخن سعدي است« و اين سبك او است كه مورد

استقبال ديگرشعرا است ،با اينحال ،حافظ وقتي شعر خودش را بررسي ميكند ،متوجه ميشود كه
شعرش به»طرز سخن خواجو« قرابت دارد .در مثالي ديگر ،حافظ سبك شعرياش را به«رشته كردن

مرواريد« ماننده ميكند كه گاهي از نظم نظامي نيز برتر است:
چو سلك در خوشابست شعرِنغز تو حافظ

كه گاه لطف سبق ميبرد ز نظـم نظـامي
)حافظ( ٤٦٩ :١٣٩٤ ،

گويي شاعر خودانتقادي را با شيوة مطابقه انجام داده است كه طي آن ،شاعري با شاعر ديگر
مقايسه شده و حسن و قبحهاي ايشان نسبت بههم سنجيده ميشود .حافظ در نقد خويشتن ،خودش
را با نظامي مقايسه كرده و خود را)گاهي( بهتر از او يافته است .همچنين در بيتي ديگر ،او ﺻراحتاً

بهتببين روش ادبي خويش ﭘرداخته است:

غزليات عراقيسـت سـرود حافظ

كه شنيد اين ر ِهدلسوز كه فرياد نكرد
)همان(١٤٤ :
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او اشعار خود را بررسي كرده و دريافته است كه اشعارش از نظر سبكي ،مانند اشعار عراقي)شاعر

قرن هفتم هجري( است ،آنگاه چون ميداند كه سبك آن شاعر در تأثير بر مخاطب بسيار موفق
است ،از منظر تفاخر ميگويد :چه كسي ممكن است شعري در اين سبك)ره( را بشنود و فرياد

برنيارد .نكتة ظريف آن است كه حافظ بهجاي »طرز« از »ره« استفاده ميكند كه »مقام در موسيقي«
را نيز به ذهن متبادر سازد).مﻼح ٧٠-٩٧ :١٣٦٧ ،و  (٢٤٠-٢٤٦به ديگر سخن ،شاعر ﭘس از نقد

اشعارش مدعي ميشود كه شعرش مناسب آواز هم هست .يكي از مسائلي كه در نقد قديم بسيار
مورد توجه و عﻼقة منتقدان بوده ،بحث ايجاز و تطويل است .حافظ ،بهعنوان شاعري كه در اثناي

سرايش شعر ،به نقد خويشتن نيز ميﭘردازد ،در مورد مسألة مذكورچنين مي گويد:
سخن دراز كشيدم ولي اميدم هست

كه ذيل عـفو بدين ماجـرا بپوشــاني

طـوبي ز قامـت تو نيارد كه دم زند

زينقصه بگذرم كه سخن ميشود بلند

)حافظ(٥٣٨ :١٣٩٤ ،
)همان(١٨٠ :

در شاهد نخست ،حافظ ﺻراحتاً به تطويل سخن خويش تصريح ميكند و بههمينجهت ،از

مخاطب ميخواهد كه اين را بر او ببخشايد ،و در شاهد دوم ،بهاﺻطﻼح» ،افشاي شگرد« ميكند و
با »حسن تعليل« ،دليل اينكه چرا دربارة قامت يار قصهﭘردازي نميكند را ،ذكر كرده است .از ديگر

مسائلي كه حافظ ضمن خودانتقاديهاي درونمتني به آن ﭘرداخته» ،نقد مضموني« است.
ز حافظان جهان كس چو بنده جمع نكرد

لطـايف حكـمي با كـتاب قــرآني

)همان(٥٣٨ :

انگيزههاي متني از مؤثرترين عواملي است كه خالق اثر ادبي را بهنقد خويشتن واميدارد .انگيزه-
هاي متني ممكن است ريشه در شكل و يا محتواي اثر داشته باشد .همچنين ممكن است احساس

نياز بهدفاع از مؤلفههاي متن ،موجب خودانتقادي شود ،و يا ﭘديدآور با كشف نقايﺺ آن ،بهاﺻﻼح

يا انتقاد از آن بپردازد .مثﻼً دفاع از مفاهيم بلند اشعار ،انگيزهاي ايجاد ميكند تا حافظ چنين بسرايد:
شعر حافظ همه بيتالغزل معرفتست

آفرين بر نفس دلكش و لطف سخنش

)همان :ص(٢٨١
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خودانتقادي متنمحور بهمعناي دفاع چشمبسته از آنها نيست .حافظ گاهي اشعارش را نقد ميكند

و اين نقد شامل ذكر خطايي در آنها است .در عين حال ،باز هم انگيزة ﻻزم براي نقد را خود متن
تأمين ميكند .مثﻼً گاهي كشف يك »تشبيه غلط« در شعرش ،انگيزة نقد خويشتن را فراهم ميكند:
از خطا گفتم شبي زلف تو را مشك ختن

ميزند هر لحظه تيغي مو بر اندامم هنوز

)همان(٢٦٥ :

شاعر در مقايسهاي كه ﭘيشتر انجام داده ،منتقدانه نگريسته و دريافته كه آنچه گفته)يا كرده(
غلط بوده است .دريافتن اين خطا ،انگيزهاي ايجاد كرده تا شاعر بهنقد سخن ﭘيشين خود بپردازد.

 -٤-٢نﻘد خويشتن دگرانگيختﻪ :چنانچه عامل)يا عوامل( برانگيزانندة ﭘديدآور ادبي به انجام

دادن خودانتقادي ،بيرون از ﭘديدآ ور باشد ،نقد خويشتن دگرانگيخته خواهد بود .براي شناخت بهتر

انگيزههاي بيروني ،ميتوان آنها را به دو گروه تقسيم كرد .گروه نخست شامل »عوامل انساني« و يا
در واقع ،مخاطبان حافظ است .مسألة مخاطبشناسي حافظ ،موضعي است كه مورد توجه منتقدان

قرار گرفته است )فتوحي و وفايي .(٧١-١٢٦ :١٣٨٨ :به هر روي منظور ما در اينجا ،اغلب ،مخاطبي
است كه در شعر و توسط شاعر ،بهساختارهاي فراخوانندهاي ﭘاسخ ميدهد و خوانندة ضمني ناميده

ميشود و نه خوانندگاني كه در طول قرون و اعصار اشعار حافظ را ميخوانند و طبق تعريف آيسر،
خوانندة واقعي نام دارند )نصرتي .(٢٣١ :١٣٩١ ،خوانندگان عادي و مخاطبان حرفهاي و ﭘﮋوهشگر

ادبيات و همچنين واعظان نكتهگير همگي جزو آناني هستند كه حافظ را بهنقد خويشتن واداشتهاند.
بر اساس اشعار حافظ ميتوان انواع مختلفي از مخاطبان ضمني شعر او را تشخيﺺ داد .از نظر
حافظ ،بهترين مخاطب او »يار سخنشناس« است .او كسي است كه »قوت شاعري« حافظ است و

»جان سخن« اين شاعر را كسي جز آن مخاطب خاص درك نميكند و سخن حافظ را به جان نگاه
ب
ميدارد )حافظ .(٥٠٣ :١٣٩٤ ،از ديگر كساني كه مخاطب شعر حافظ قرار ميگيرد» ،رقي ِ

س حسود و كوتهبين« است )همان .(٢٢ :البته كساني نيز هستند كه در حضور ايشان،
سخنناشنا ِ

سكوت شرط ادب است )همان.(٢٠١ :

-٢-٤-١عوامل انسﺎني :اظهار نظرمخاطبان ادبيات ،از مهمترين عوامل انساني است كه موجب

برانگيختن شاعر و يا نويسندة ادبي بهنقد خويشتن ميشود .از آنجا كه مخاطبان آثار ادبي از »سطح

دانش« و »تجربة خوانش« همساني بهرهمند نيستند ،نوع انگيزشي كه ايجاد ميكنند نيز متفاوت است.

-٢-٤-١-١تأثير مخﺎطب عﺎدي ادبيﺎت :مخاطب عادي ادبيات)بهطور كلي( كسي است كه باتوجه
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بهسطح دانش و تجربة خوانش خويش ،آثار ادبي را ﺻرفاً بهمنظور لذت و يا آموختن ميخواند.
اگرچه اينان با جنبههاي فني ادبيات سر و كاري ندارند ،از آنجا كه بخش مهمي از جامعة مخاطبان
را تشكيل ميدهند ،نقطهنظرات ايشان ﭘيرامون اثر ،روش ،نگرش و شخصيت ادبي ﭘديدآور ،ميتواند

جزء مهمترين انگيزههاي نقد خويشتن باشد .مثﻼً حافظ نسبت بهگستردگي جامعة مخاطبان واقعي
شعر خويش اينگونه اظهار نظر كرده است:

زبان كلك تو حـافظ چه شـكر آن گويد
طرف كرم ز كس نبست ايندل ﭘُراميد من

كـه گـفتة سخنت ميبرند دست به دست
)همان(٢٥ :

گرچه سخن هميبرد قصة من به هرطرف

)همان(٢٩٦ :

در اين دو شاهد ،حافظ تصريح كرده كه از وسيع بودن جامعة خوانندگان واقعي آثار خويش

ي ابياتي ،مسألة »تأثيرگذاري شعر
مطلع است و نسبت به اين امتياز ،فخر ميكند .همچنين ،حافظ ،ط ّ

خود بر عموم« را تاييد ميكند و از اين منظر اثر خويش را مورد نقد و بررسي قرار ميدهد:
تا مـرا عشق تو تعليم سخن گفتن كرد

خلق را وردِزبان مدحت و تحسين منست

)همان(٥٢ :

حافظ در باب تأثير اشعارش بر جامعة مخاطبان تأمل ميكند .بهعبارتي ،او شعرش را از منظر

»نقد خوانندهمحور« مطالعه كرده است .حاﺻل مطالعة مذكور چنين است.١ :اشعارش بر جامعة
خوانندگان واقعي تأثيرگذار است؛ .٢جامعة مخاطبان دربارة شعر او سخن ميگويند و آن را مدح و

ستايش ميكنند؛ .٣دليل اين اثرگذاري ،آن است كه عامل اولية و اﺻلي خﻼقيت ادبي او عشق
ممدوح است .از سويي ،برخي نتايج فرعي نيز از اين خودانتقادي بهدست ميآيد كه قابل توجه
است.١ :نزد حافظ ،توجهات ،ﺻحبتها و نقد و بررسيهاي مخطبان ﭘيرامون شعر او ،و خصوﺻاً
مدح و ستايش آثارش توسط خوانندگان واقعي ،جلوهاي از موفقيت ادبي او است؛ .٢مخاطب عادي

هم تا حدي به نقد اثر ميﭘردازد ،اما توان انتقادي او فقط تا آن اندازه است كه شعري را خوب يا
بد بداند .با اينحال ،شاعري چون حافظ بهنتيجة همين نقد نيز توجه دارد ،چرا كه او بهگستردگي
دامنة مخاطبان و همچنين آراء ايشان نسبت بهخﻼقيتهاي ادبي خود اهميت ميدهد؛ از اينرو،

نظرات ايشان او را برميانگيزد تا نسبت به آثار خود و نظرات مذكور اظهار نظر انتقادي كند .اين
مسأله از نظر »فرانقدي« يا »نقدِنقد«)نصرتي :١٣٩١ ،ص (١٧قابل تأمل است؛ .٣از همين نكات
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ميتوان دريافت كه حافظ فقط بهكميّت مخاطبان خود توجه نميكند ،بلكه سطح دانش و تجربة
خوانش مخاطبان هم نزد او اهميت زيادي دارد .مثﻼً؛ گاهي تاثير نظر عوام و عدم فرهيختگي ايشان

در قدرشناسي از حضور حافظ)در شهر او ،شيراز( ،انگيزهاي ايجاد ميكند تا اين شاعر ،نهتنها از

شعر خويش ،بلكه بهطور كلي از زندگي در شيراز ،يعني از زندگي در محيط اجتماعي كساني كه
توانايي درك شعر او را ندارند ،انتقاد كند

يوخوشخوانينميورزند در شيراز
سخندان ّ

بياحافظكهتا خود را به ملكي ديگر اندازيم
)حافظ(٣٧٤ :١٣٩٤ ،

از سويي ،گاهي شاعر تﻼش ميكند تا نسبت بهنظرات عوامي كه از درك شعر او بيبهرهاند،
اظهار بيتوجهي كند ،اين مسأله نيز از منظر خودانتقادي قابل بررسي است:
باده خور غم مخور و ﭘند مقلد منيوش

اعتبار سـخن عام چـه خواهد بودن

)همان(٣٩١ :

گويا كسي نسبت بهبادهخواري و سخن گفتن از بادهخواري در اشعار حافظ انتقاد كرده است،
اما اين فرد از نظر شاعر ،كسي است كه توان تفقّه در امور و شأن علمي براي اظهار نظر را ندارد،

چرا كه خود مقلد ديگري است .چنين فردي از نظر حافظ ،عوام است و نقد او بر »شيوة زندگي

حافظ و انعكاس آن در شعر او« مبتني بر همان ناتواني و كمسوادي بوده و در نتيجه ،بيارزش است.
با اين حال ،همان نقد بيارزش ،موجب ميشود تا انگيزهاي در شاعر ايجاد شود تا بر بادهخواري
خويش و سخن گفتن از آن در شعر خود ﺻحه بگذارد و نيز نسبت به بيارزش بودن نظر اين

»منتقد ثانويه«)خاص( اظهار نظر كند.

-٢-٤-١-٢تأثير مخﺎطب حرفﻪاي و پژوﻫشگر ادبيﺎت :مخاطب حرفهاي و ﭘﮋوهشگر

ادبيات)بهطور كلي( كسي است كه با توجه بهسطح دانش و تجربة خوانش ،آثار ادبي را نهﺻرفاً
بهجهت التذاذ يا آموختن محتواي آن ،بلكه بهعنوان سوژهاي براي آزمودن نظرات انتقادي خويش
ميخواند .چنين مخاطبي خود ﺻاحبرأي است و اثر ادبي ،روش ،نگرش و شخصيت ﭘديدآور

را)در جايگاه منتقد ثانويه( و با در نظر گرفتن روشها و نظريات ادبي نقد ميكند .اين نظرات

انتقادي ،عﻼوه بر تأثيري كه)معموﻻً( بر ساير مخاطبان دارد ،ميتواند در ﭘديدآور نيز انگيزهاي براي
نقد خويشتن ايجاد كند .در شعر حافظ ،گاهي سخنشناسان و منتقدان ،رقبايي هستند كه مورد اقبال
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شاعر نيستند ،ولي همچنان انگيزهاي ايجاد ميكنند تا خودانتقادي اتفاق بيفتد .مثﻼً گاهي منتقد،

خود ،يك شاعر است و حافظ خطاب به او ميگويد:
حسد چه ميبري اي سست نظم بر حافظ

قبول خاطـرولطف سـخن خدادادست)همان(٣٧:

گاهي نيز منتقد شعر حافظ ،تنها »مدعي سخنداني«)و نه يك سخندان حقيقي( است .در اينجا
خودانتقادي حافظ دو ﺻورت دارد .گاهي حافظ قدرت كلك خويش را به آن منتقد يادآور ميشود:
مدعي گو لغز و نكته به حافظ مفروش

كلك ما نيز زبانـي و بيانـي دارد)همان(١٢٥:

گاهي نيز خواجه به آن فرد مدعي بياعتنايي ميكند و او را بهحال خود ميگذارد:
سر تسليم من و خشت در ميكدهها

مدعي گر نكند فهم سخن گو سر و خشت)همان(٨٠ :

نكتهاي كه بايد مورد توجه قرار بگيرد اين است كه طبيعتاً آن منتقد از نظر خود ،توان نقد شعر

حافظ را داشته و خود را در جايگاه اهل انتقاد ميديده است .مصراع دوم بيت بعد نيز گواه آن است
كه حافظ منتقدان)سخنناشناس( خود را در سطحي نميبيند كه توان چنين كاري داشته باشند:

به حسن و خلق و وفا كس به يار ما نرسد

تو را در اين سـخن انكار كار ما نرسد)همان(١٥٦:

حافظ در مصراع نخست بيت فوق ،ضمن يادآوري خصوﺻيات يار و يگانه بودن او از لحاظ »حسن

و خلق و وفا« ،مدايح خويش از چنين ممدوحي را تأييد و بر آن تأكيد ميكند .سپس در مصراع
دوم ،نقد و انكار آن منتقد بر مدايح خويش را رد و جايگاه آن منتقد را نيز انكار ميكند .از سويي،
حافظ معتقد است كه سخندان واقعي مشخصاتي دارد كه »لطف طبع« و »آگاهي از ظرافات سخن
دري« از آن جمله است:

شحافظ كسي بود آگاه
ز شعر دلك ِ

كه لطف طبع و سخن گفتن دري داند)همان(١١٧:

در اين موارد ،ظاهر امر آن است كه »نقد ديگري« مطرح باشد ،اما در بطن سخن» ،نقد خويشتن«

نيز نهفته است .حافظ شعر خود را ميشناسد و در مقام شرح و نقد آثارش ميگويد كه براي درك

شعرش ﻻزم است تا منتقد ،اوﻻً؛ طبع لطيفي داشته ،و دوم آنكه از زبان فارسي دري ،اطﻼعات كافي
داشته باشد .بهاعتباري ميتوان گفت اين منتقدان مدعي بودهاند كه با نقدهاي بيجا ،باعث شدهاند

تا حافظ خصوﺻيات شعرش را بدين نحو بيان كند .از سوي ديگر ،وجود سخنشناسان كه منبع
الهام و برانگيزانندة شاعر هستند ،ضرورت دارد و حافظ هم ترجيح ميدهد كه شعر خويش را نزد

شعرشناسان مطرح كند:

ثدوست نگويممگربهحضرت دوست
حدي ِ

كه آشــنا سـخن آشــنا نگه دارد)همان(١٢٢ :
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حافظ خود را در برابر نقد ﺻحيح ،تسليم ميداند و اگر حتي نقد غلط ،اما بيغرض ،بر او كنند،

جاي خردهگيري نميبيند:

حافظ ار خصم خطا گفت نگيريم بر او

ور بهحق گفت جدل با سخن حق نكنيم
)همان(٣٧٨ :

البته گاهي هم سخنداني منتقد واهميتي كه اين امر نزد حافظ دارد ،باعث تواضع خواجه مي
شود:

سـخن بهنزد سخندان ادا مكن حافظ

كه تحفه كس در و گوهر بهبحروكان نبرد
)حافظ (٣١٥ :١٣٨١

خواجة شيراز در ابيات متعددي قدرشناسي خود نسبت بهسخنشناسان واقعي را ابراز داشته

است .مثﻼً؛ از دست دادن كسي كه »جان سخن« را ميشناسد ،نزد حافظ ،مانند مرگ ،تحملناﭘذير
است)حافظ (٥٠٣ :١٣٩٤ ،گاهي نيز حافظ خود ،توفيق حضور در كنار آن سخنشناس را ندارد و

ي »واسطة سخن«)كه خود جزء
از اين مشكل بهبثالشكوي ميﭘردازد)،حافظ (٥٦٩ :١٣٨١ :ﭘس در ﭘ ِ
مخاطبان خاص شعر خواجه است( برميآيد تا كﻼمش را به آن يار آشنا برساند ،اگرچه چنين كسي

را نمييابد)همان (٥٠٠ :قابل ذكر است كه آن مخاطب خاص سخندان ،اگرچه خود شيرينسخن
است ،اما گاهي حافظ شعر خويش را از سخن او نيز بهتر ميداند).همان(٥٨٦ :

-٢-٤-١-٣سﺎير عوامل انسﺎني :ساير عوامل انساني را كه برانگيزانندة حافظ بهنقد خويشتن

هستند ،نيز نبايد از قلم انداخت .حديث واعظ شهر و نقدهاي او بر خواجه ،سخني آشنا است:
بحافظ گو مكن واعظ كه رفت از خانقاه
عي ِ

يآزادي چهبندي گر بهجايي رفترفت
ﭘا ِ
)همان(١٤٤ :

گذشته از گمانهزني هاي مختلف ﭘيرامون روابط فرامتني شعر حافظ و خصوﺻا»واعظ شهر« كه
از منتقدان ايراني گرفته تا شارحان هندي ،نظرات متفاوتي را دربارة او داشتهاند)شفيعي و همكاران،

 ،(٤١-٤٢ :١٣٩٣وي جزو گروه مخاطبان سخنناشناس حافظ است و عادت او خردهگيري بر روش
و نگرش حافظ در زندگي و شاعري او است .اين واعظ بر حافظ خرده گرفته است كه چرا ترك
خانقاه كرده است ،اما خواجه عملكرد خويش را ﺻحيح ميداند ،در نتيجه ،اين انتقاد انگيزهاي در

او ايجاد كرده است تا از مجراي ادبيات ،بهدفاع از خود برخيزد و بگويد :اي واعظ! تو چرا تﻼش
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ميكني كه مانع آزادي ديگران در انتخاب شوي؟ افراد آزاد هستند كه در خانقاه بمانند يا بروند و
اگر رفتند ،ديگر رفتهاند و جايي براي اعتراض تو نيست.

-٢-٤-٢عوامل پيراموني :همانطور كه ﭘيشتر نيز اشارهاي شد ،گاهي برانگيخته شدن ﭘديدآور

ادبي بهنقد اثر ،روش ،نگرش و يا شخصيت ادبي خويش ،ريشه در مسائلي دارد كه در عوامل
ﭘيراموني ديده ميشود .محدودة تاثيرگذار ،بسته بهشاعر و يا نويسندة ادبي ،ممكن است از محيط
كوچك خانواده و اطرافيان گرفته ،تا كل جهان ،در نوسان باشد .همچنين ،موضوع انگيزش ميتواند

بسيار متنوع باشد .مسائل سياسي ،فرهنگي-اجتماعي ،محيطي و جغرافيايي ،فلسفي ،ايدئولوژيك و

غيرهاي كه در ﭘيرامون ﭘديدآور رخ ميدهد ،همگي ظرفيت قابل توجهي براي انگيزش شاعر و
نويسندة ادبي بهنقد خويشتن دارد .مثﻼً حافظ سروده است:
تخويش
ما آزمودهايم در اينشهر بخ ِ

بيرون كشيد بايد از اين ورطه رخت خويش
)حافظ(٢٩١ :١٣٩٤ ،

شاعر ضمن نقد و بررسي تﻼشهاي خود براي موفقيت در شيراز ،درمييابد كه آن شهر محيط
مناسبي براي كسب موفقيت ادبي نيست ،در نتيجه ،تصميم بهتغيير محيط زندگي خويش ميگيرد.

آن آزمودنهاي بخت و اقبال ،و اين تصميم براي دور شدن از شهر موطن ،انگيزهاي در شاعر ايجاد
ميكند تا ماندن خويش در شيراز و تﻼش براي فعاليتهاي ادبي و كسب موفقيت در اين شهر را
نقد و اين انتقاد را با زبان شعر مطرح كند.

-٣نتيجﻪ :در تحقيق حاضر با توجه بهمحورهاي سهگانة نقد ،شامل ﭘديدآور ،متن ادبي و

خواننده ،تﻼش شد تا با استفاده از شواهدي كه از ديوان حافظ بهدست آمد ،روشن شود كه اﺻوﻻً؛

چه عواملي ﭘديدآور ادبي را بهنقد خويشتن ترغيب ميكند و معلوم شد كه انگيزههاي نقد خويشتن
ممكن است درون ﭘديدآور ادبي)خودانگيخته( و يا بيرون از او)دگرانگيخته( باشد .عامل اﺻلي »نقد

خويشتن خودانگيخته« در خود ﭘديدآور و شخصيت ادبي او است .خصوﺻيات خُلقي و رواني
ﭘديدآور ،مثل كمالطلبي و يا ﺻبوري وي؛ توانايي يا ضعف ادبي ﭘديدآور ،رخدادهاي گفتاري و
رفتاري و شأن و موقعيت او و »محيط و جغرافيا«يي كه شاعر و يا نويسندة ادبي در آن زيسته است،

همگي ميتوانند جزء عواملي باشند كه او را بهخودانتقادي ترغيب كند .همچنين ممكن است انگيزة
مذكور ،ريشه در سبك و روش ﭘديدآور و يا نگرش او بهمسائل فرهنگي ،سياسي ،اقتصادي و غيره
داشته باشد و يا آنكه اثر)آثار( ادبي ﭘديدآور باعث خودانتقادي گردد .در اينﺻورت ،شكل و يا
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محتواي اثر شاعر و يا نويسنده ،عامل اﺻلي نقد خويشتن خواهد بود» .نقد خويشتن دگرانگيخته«

نيز دامنة وسيعي دارد .از يكسو عوامل انساني ،مانند :مخاطبان ادبيات ،شامل :مخاطب عادي و
مخاطب حرفهاي و ﭘﮋوهشگر ادبيات و نيز ديگر عوامل انساني)مثل واعظ شهر حافظ( كه حتي

بهﺻورت مستقيم مخاطب شعر و ادب محسوب نميشوند ،ممكن است موجب نقد خويشتن شوند.
از سوي ديگر ،عوامل ﭘيراموني هم ظرفيت ترغيب ﭘديدآور بهخودانتقادي را داراست .مثﻼً؛ زندگي
شاعر و يا نويسندة ادبي در شهري كه مردمان آن ،قدرشناس آثار ادبي نيستند ،ممكن است باعث

شوند تا ﭘديدآور تﻼش هاي خود براي زندگي شاعرانه در آن شهر را مورد انتقاد قرار دهد .نكتة

نهايي آنكه ،خودانتقادي)و حتي اعتراف به نقﺺ اثر خود( نهتنها موجب كاستن از جذابيت اثر ادبي
نميشود ،بلكه همانگونه كه در خودانتقاديهاي حافظ مﻼحظه شد ،ميتواند بر جذابيت آثار بيفزايد.

برخي شواهد اين امر عبارتند از :رفع عيوب اثر و ارتقاء متن كه منشاء ايجاد)حداقل( برخي

نسخهبدلهاي حافظ شده است ،تسهيل امر تفسير و تأويل نزد مخاطبان از طريق روشن كردن
جنبههاي مختلف متن ادبي ،تحقيق ﺻداقت اديب نسبت به اثر و مخاطب خود ،واكنش خالق اثر

ادبي نسبت بهنظرات خوانندگان عادي و خوانندگان حرفهاي و ﭘزوهشگر ادبيات.
منﺎبﻊ
 .١انجوي شيرازي ،سيدابوالقاسم» ،متون قرن ﻫشتم و تصحيح ديوان حﺎفظ«،مجموعه مقاﻻت شعر و زندگي
حافظ ،بهاهتمام :منصور رستگارفسايي ،ﺻﺺ  ،٨٧-١٠٠تهران :جامي.١٣٦٧ ،

 .٢باختين ،ميخائيل ،تخيل مكﺎلمﻪاي ،جستﺎرﻫﺎيي دربﺎرة رمﺎن ،ترجمة رؤيا ﭘورآذر ،تهران :ني.١٣٨٧ ،

 .٣ثروتيان ،بهروز» ،بررسي كتﺎب دفتر دگرسﺎنيﻫﺎ در غزلﻫﺎي حﺎفظ« ،كتاب ماه ادبيات ،شمارة  ،٣٠ﭘياﭘي
 ،١٤٤ﺻﺺ :از  ٣٣تا  ،٤٥تهران.١٣٨٨ ،

 .٤حافظ ،خواجه شمسالدين محمد ،ديوان حﺎفظ شيرازي ،چاپ سوم ،بهكوشش :كاظم عابديني مطلق،
تهران :محراب دانش.١٣٩٤ ،

 ____________________ .٥ديوان حﺎفظ ،بهتصحيح :محمد قدسي ،بهاهتمام :حسن ذوالفقاري و
ابوالفضل عليمحمدي ،تهران ،چشمه.١٣٨١ ،

 .٦درگاهي ،محمود ،نﻘد شعر در ايران ،بررسي شيوهﻫﺎي نﻘد ادبي در ايران از آغﺎز تﺎ عصر جﺎمي ،تهران:
اميركبير.١٣٧٧ ،
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 .٧دشتي ،مهدي» ،حﺎفظ و مﻘولة جبر و اختيﺎر« ،مجله :متنشناسي ادب فارسي ،سال چهل و نهم ،دورة
جديد ،سال ﭘنجم ،شمارة  ،٢ﭘياﭘي  ،١٨ﺻﺺ  ،٣٩-٦٦تابستان.١٣٩٢ ،

 .٨دهخدا ،علياكبر ،لﻐتنﺎمﻪ ،زير نظر محمد معين ،تهران ،دانشگاه تهران.١٣٧٧ ،
 .٩شفيعي ،فاطمه وخليلي جهانتيغ ،مريم و ﺻمصام ،حميد »شرح نولكشور بر ديوان حﺎفظ و دريﺎفت
ﻫﺎي ﻫرمنوتيكي شﺎرحﺎن آن« ،فصلنامة مطالعات شبهقاره ،سال ششم ،شمارة  ،١٩ﺻﺺ.١٣٩٣ ،٢٧-٤٦

 .١٠شميسا ،سيروس ،نﻘد ادبي ،چاپ چهارم ،تهران :فردوس.١٣٨٣ ،

 .١١فاضلي ،فيروز و هدي ﭘﮋوهان» ،فراروي از تﻘﺎبل ﻫﺎي دوگﺎنﻪ در ديوان حﺎفظ« ،ﭘﮋوهشنامة ادب غنايي،
سال دوازدهم ،شمارة  ،٢٣ﭘاييز و زمستان ،از ٢٢٧تا ،٢٤٤زاهدان.١٣٩٣ ،

 .١٢فتوحي ،محمود و محمد افشين وفايي» ،مخﺎطبشنﺎسي حﺎفظ در سدهﻫﺎي ﻫشتم و نهم ﻫجري ،بر
اسﺎس رويكرد ﻫرمنوتيك« ،مجلة نقد ادبي ،دورة  ،٢شمارة  ،٦تابستان ،ﺻﺺ  ،٧١-١٢٦تهران.١٣٨٨ ،

 .١٣محيط طباطبايي ،محمد» ،شمﺲالدينمحمد گلاندام شيرازي« ،مجموعه مقاﻻت شعر و زندگي حافظ،
بهاهتمام :منصور رستگارفسايي ،ﺻﺺ  ،٨-١٦تهران :جامي.١٣٦٧ ،

 .١٤مﻼح ،حسينعلي ،پيوند شعر و موسيﻘي ،تهران :فضا.١٣٦٧ ،
 .١٥نصرتي ،مهرداد ،مﻘدمﺎت فرانﻘد ادبي ،كرمان :مؤلف.١٣٩١ ،

 .١٦ــــــــــــــــــــ »معرفي خودانتﻘﺎدي ،بﻪمنزلة روشي جديد و نظﺎممند در مطﺎلعة فرانﻘدي ادبيّﺎت
و ﻫنر« ،مجموعه مقاﻻت نهمين همايش بين المللي انجمن ترويج  ،..از  ٢٢٥٠تا  ،٢٢٧٠بجنورد.١٣٩٣ ،

 .١٧نصرتي ،مهرداد و يداله جﻼلي ﭘندري» ،نﻘد خويشتن عرفﺎني در شعر فﺎرسي« ،مجموعه مقاﻻت نخستين
كنگرة بينالمللي زبان و ادبيات ،ﺻﺺ  ،٦١٥٣-٦١٧٢مشهد.١٣٩٥ ،

 .١٨ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ »نظﺎمبخشي بﻪ انواع نﻘد خويشتن در عرصة خﻼقيتﻫﺎي ادبي«،
مجموعه مقاﻻت دوازدهمين گردهمايي بينالمللي انجمن ترويج  ،..ﺻﺺ  ،٥٨٥٠-٥٨٧٠كرمانشاه.١٣٩٦ ،

 .١٩نصرتي ،مهرداد و يداله جﻼلي ﭘندري و مجيد ﭘويان» ،معرفي خودانتﻘﺎدي برونمتني در عرصة ادبيﺎت«،
مجموعه مقاﻻت يازدهمين همايش ترويج زبان و ادبيات فارسي ،ﺻﺺ :از  ١٦٣٥تا .١٣٩٥ ،١٦٥٢

 .٢٠نيساري ،سليم ،دفتر دگرسﺎنيﻫﺎ در غزلﻫﺎي حﺎفظ ،تهران :فرهنگستان زبان و ادب فارسي.١٣٨٥ ،

 .٢١ـــــــــــــ »اجـر دفتر دگرسﺎنيﻫﺎ در غزلﻫﺎي حﺎفظ« ،كتاب ماه ادبيات ،از  ١٢٠تا  ،١٢٣شمارة
.١٣٩٠ ،١٦٢

