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چكيده
اگر ادبیات را برساخته زبانی فاخر و چندالیه بدانیم که نیازمند تفسیر اسات ،و روانشناسای را
دانشی توانا بر تفسیر بخشی از جنبه های آثار ادبی به شمار آوریم ،درخواهیم یافت کاه رابطاه
روانكاوی و ادبیات می تواند رابطه دو نیروی همكار برای کشف دنیایی باشد که در زیار زباان
آثار ادبی ،ناشناخته و پنهان مانده است .از همین رو محققان زباان فارسای تااکنون تحقیقاات
بسیاری را بر مبنای دیدگاههای نقد روانشناسانه انجام دادهاند ،بررسیها نشان میدهد کسانی که
به این تحقیقات دست یازیدهاند بیشتر از نظریههای فروید ،آدلر ،الکان و بخصوص یوناگ در
نقد آثار ادبی سود جستهاند .در این مقاالت اگرچه اطالعات مفیدی ارائاه شاده اسات ،بخاش
عمده ای از آنها دچار نارساییهایی شدهاند که غالباً از اطالعات ناکافی یا کمدقتی نویسندگان یاا
جهت گیریهای افراطی و تفریطی آنها ناشیشده است ،برای مثال گااهی نویساندهای باا ناوعی
جانبداری از اثر ادبی خاص کوشیده است آن را با وجوه مثبت نظریهای مشخص منطبق کند و
به تعریف و تمجید آن بپردازد ،یا برعكس با نوعی قطعیانگاری بیدلیال نظریاه ،ساعی کارده
است شواهدی بیابد که بر اسااس آن بتواناد باه پریشااناحاوالی و بیماار باودن نویسانده یاا
شخصیتهای اثر وی حكم کند ،یا کوشیده است به هر صورتی که شده بین دو چیزی که هایچ
ارتباطی با هم ندارند ،ارتباطی برقرار کند و به گمان خود نوشتهای نوآوراناه عرضاه کناد .در
مجموع این نوع جهتگیریها سببشده است آسیبهای جدی باه نقاد روانشناساانه آثاار ادبای
فارسی وارد شود .در این مقاله با بررسی مقاله هایی که در این زمینه به زبان فارسی نوشته شده
است ،نقد ادبی روانشناختی در ایران به اجمال بررسی شده و نقاط قوت و ضعف آن بیان شده
است.
كليدواژهها :نقد ادبی ،نقد روانشناختی ،آسیبشناسی نقد
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مقدمه
نقد ادبی بر بنیاد نظریاه هاای روانشاناختی و روانكاواناه ،شایوه جدیادی از مطالعاه و
سنجش ادبی است .در نیمه دوم قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم شماری از متفكران
روانشناس و روانكاو مانند زیگموند فروید ،کارل گوستاو یونگ ،آلفرد آدلار و دیگاران
با دیدگاههای روانشناسانه خ ود به مطالعه ادبیات و ادبیات نمایشی روی آوردند و از آن
برای اثبات نظریه های خود سود جستند و بر این اساس نقد روانشناختی پدیاد آماد .از
آن زمان به بعد ،روانشناسی و ادبیات همواره با یكدیگر تعامل داشته است باه گوناهای
که از ابتدای پیدایش روانشناسی نوین ،بسیاری از مفاهیم روانكاوی و اصطالحاتی کاه
روانكاوان به کار می برند یا از ادبیات گرفته شده است یا ریشه ادبای دارد؛ بارای مثاال
عقده ادیپ از نمایشنامه معروف سوفكل یا نارسیسم از یك اساطوره معاروف برگرفتاه
شده است و متقابالً معنای نهفته در الیه های درونی برخی از آثار ادبای از طریاق علام
روانشناسی شناخته و تفسیر و به دنبال آن انتقادات فراوانی از سوی روانكاوان و ادیبان
به یكدیگر شده است؛ زیرا اوالً غالب متخصصان روانشناسی ،ادبیات را به عناوان هنار
بخوبی درنمی یابند و آثار ادبی یا نویسندگان آنها را همچون بیمارانی تلقی میکنناد کاه
باید روانكاوی شوند و از سوی دیگر ،بعضی از پژوهشگران ادبی با ساده کردنهای بیش
از حد اصول روانشناسی در میزان کارایی آن در حل معماهای آثار ادبی تردید میکنند.
اصوالً در نقد روانشناختی آثار ادبی باید به دو نكته مهم توجه شود :اول اینكه آثاری که
برای نقد انتخاب می شود ،باید موضوعیت و زمینه الزم را برای چنین تحلیلهایی داشاته
باشد و دیگر اینكه منتقد با هر دو موضوع روانشناسی و ادبیات ،آشنایی الزم را داشاته
باشد؛ زیرا الزمه پرداختن به پژوهشهای میان رشته ای ،داشتن درر درستی از مفاهیم و
روشهای مورد نظر در هر دو رشته است؛ اما بررسیها نشان می دهد غالب کسانی که در
این حوزه مقاله نوشته اند شاید به دلیال نباود رشاتههاای دانشاگاهی و مطالعااتی باین
رشته ای در این زمینه یا فقط در حوزه روانشناسی متخصاص باوده ،و یاا منحصاراً باه
ادبیات تسلط داشته اند ،و بسیار کم مشاهده شده است کاه منتقادی باه هار دو علام و
جنبه های مختلف آن آشنایی و تسلط داشته باشد؛ هماین موضاوع سابب پدیاد آمادن
نارساییهایی در این نوع مقاالت و پژوهشها شده و به افراط و تفریطهای ناپخته انجامیده
است؛ بدین صورت کاه گااهی نویسانده ای باا ناوعی جانباداری از اثار مشاخص یاا
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پدیدآورنده آن کوشیده است آن اثر را با وجوه مثبت نظریه ای خااص منطباق کناد یاا
برعكس با نوعی قطعی انگاری و انطباق بی دلیل نظریه با اثری مشخص باه دنباال پیادا
کردن شاواهدی باوده اسات کاه بار اسااس آن بتاوان باه پریشااناحاوالی مؤلاف یاا
شخصیت های اثر وی حكم کند؛ بنابراین هر دو جهتگیری سابب وارد شادن آسایبهای
جد ی به نقد روانشناسانه آثار ادبی فارسی و نقد ادبی در ایران شده است.
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پيشينه
پژوهشها مبتنی بر نظریات روانشناسای در ایاران ساابقه زیاادی نادارد .بررسای دقیاق
فهرستها و نمایه های مقاالت در ایران از قبیل جستجو از طریق فهرست مقاالت فارسای
ایرج افشار ،نمایههای  noormags ،isc ،sidو فهرستهای منابع پایاانی مقااالت در ایان
زمینه ،بیان می کند که اولین مقاله در حوزه نقد روانشناختی آثار ادبای در ایاران ،مقالاه
عبداهلل فریار با عنوان «روانشناسی تحلیلی و ادبیات» ،سخن (اسفند  )9303است و پس از
آن تا سال  9341مجموعاً  92مقالاه در حاوزه نقاد آثاار ادبای بار اسااس نظریاههاای
روانشناسی نوشته شده است (اگرچه درباره خود نظریه های روانشناسی و بویژه نظریاه
فروید و نقد آن بر مبنای دیدگاههای دینی مقالههای بسیاری نوشته شاده کاه خاارج از
موضوع بررسی ماست)؛ اما از سال 9302تا  39 9301مقالاه و از  9332تاا 940 ،9331
م قاله در زمینه نقد روانشناختی نوشته شده که نشاندهنده رشد سریع نقد روانشناختی و
گسترش رویكرد دانشگاهی و پایاننامه های تحصیلی به این نوع نقد است؛ زیرا غالاب
این مقاله ها با مشارکت استادان و دانشجویان نوشته شده است ،اما مقالههای اندکی نیاز
هست که استادان یا دانش آموختگان جدید دانشگاهی باه طاور مساتقل در ایان زمیناه
نوشته اند که فرزاد قائمی با یازده مقاله ( 4مقاله مستقل 3 ،مقالاه دو نفاره 0 ،مقالاه ساه
نفره) ،صابر امامی هشت مقاله مستقل ،حورا یاوری شش مقاله مساتقل ،حساین پایناده
پنج مقاله مستقل و سه مقاله ترجمه شده ،طیبه جعفری هفت مقاله ( 3مقاله مستقل و 2
مقاله دو نفره) ،محمد صنعتی پنج مقاله مستقل ،جالل ستاری چهار مقاله مستقل ،ماریم
حسینی چهار مقاله مستقل در صدر نویسندگان مقالههای نقاد ادبای روانشاناختی قارار
دارند که فهرست مقاالت آنها برای اطالع خوانندگان عالقهمند در پیوسات ایان مقالاه
درج شده است.

بین این مقاالت حتی یك مقاله به نقد و بررسی مقاله های حوزه نقد روانشاناختی آثاار
ادبی نپرداخته است و از این نظر ،این مقاله دارای پیشینه تحقیقی مساتقلی نیسات؛ اماا
آنچه در این مقاله میآید بر اساس مطالعه و بررسی دقیق  42مقاله اصالی و  942مقالاه
حاشیهای دیگر است که از سال  9303تا پایان  9312در ایران نوشته شده است.
بررسي آماري
اگرچه از زمان رواج نقد روانشناختی در ادبیات ایران چیز زیادی نمی گذرد ،در هماین
مدت هم پژوهشهای متعددی در این زمینه صورت گرفته است .بررسی آماری حاکی از
آن است که تا سال  9312در حدود  002مقاله از نظریههای روانشناسی استفاده شده که
از این میزان  01/24درصد به نظریه یونگ 0 /92 ،درصد باه فرویاد 0/03 ،درصاد باه
الکان و  2/31درصد به آدلر اختصاص داشته است؛ به بیان دیگر نظریه تحلیلای یوناگ
کاربرد بیشتری در ادبیات ،و نظریه فروید و دیگران سهم کمی در این پژوهشها داشته
است.
11

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،41شماره  ،14پاييز4911

11
11

نقاط ضعف
تطبيق روانشناسي و ادبيات

در تطبیق مفاهیم روانشناسی با ادبیات به دلیل نسبی بودن مفاهیم روانشناسی نمیتاوان
به نتیجه دقیق و قطعی در مورد متون ادبی و نویسندگان آنها رسید؛ همچنین نمایتاوان
متون ادبی را در زمره متون خبری یا تكخوانشی باه شامار آورد؛ زیارا از غالاب آثاار
هنری یا قطعات ادبی مای تاوان برداشاتهای متفااوتی کارد ،باویژه کاه در قارن بیساتم
نظریه های نقد ادبی به سوی عوامل خوانندهمحور حرکت میکند تا جاایی کاه در نظار
برخی از منتقدان ،برداشت خواننده از متن ،معیار اصلی تلقی میشود؛ البته به شرطی که
شواهد درون متنی نیز با آن همخوانی داشته باشد .بار هماین اسااس اماروزه بعضای از
کسانی که به نقد و بررسی آثار ادبی میپردازند به خاود اجاازه مایدهناد کاه از شاعر
شاعران یا آثار مؤلفان برداشتی شخصی و ذوقی عرضه کنند و دریافتهای خود را اصال
قرار دهند و آن را به عنوان پژوهشی علمی عرضاه کنناد؛ مثالهاایی از ایان دسات ،در
نوشتههای امروزی به فراوانی دیده می شود؛ از آن جملاه مایتاوان باه مقالاه «بررسای
کهن الگوی آنیما در اشعار مهدی اخوان ثالث» اشاره کرد .کهنالگوی آنیماا و آنیماوس
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در نظریه تحلیلی یونگ به این موضوع اشاره دارد که انسانها اصوالً دوجنسای هساتند؛
هر جنسی در سطح زیستی عالوه بر هورمونهای جانس خاودش ،هورمونهاای جانس
دیگر را به سبب قرنها زندگی کردن با او آشكار می سازد .روان زن جنبههای مرداناه را
دربردارد (کهنالگوی آنیموس) و روان مرد جنبههای زنانه را شامل میشود (کهنالگوی
آنیما) (شولتز .)903 :9335 ،نویسندگان این مقاله بیان میکنند که:
هنگامی که شاعر آزادی خویش را در پرتو معشوق به دست آورده ،که از مهمترین
فرافكنیهای آنیما است در پی قدردانی و سپاسگزاری از وی برمیآید و او را با ناام
شعله پار و آشنای غم و شادی خویش صدا میزند (مدرسای و ریحاانینیاا:9312 ،
5و)4؛

برای مثال میگوید:

14

(در حیاط کوچك پاییز)59 ،

سؤالی که مطرح می شود این است که آیا شاعر با معشوق خود سخن میگوید یا با
اندرون خود و چه دلیلی اثبات میکند که شاعر با آنیمایش صحبت میکند.
در همین مقاله ،مثال زیر نشانه وجود آنیمای منفی در شاعر تلقی شده است:
چه امیدی؟ چه ایمانی؟
نمیدانی مگر؟ کی کار شیطانست
برادر! دست بردار از دلم ،برخیز
چه امروزی؟ چه فردایی؟

(همان)21 ،

توضیح داده شده است که «تحت تأثیر آنیمای منفای ،نگااه اخاوان باه زنادگی باه
صورت منفی جلوه گر شده است» (همان 1 ،و )92؛ حال اینكه میتوان از مفسران پرساید
آیا خستگی و ناامیدی در زندگی نمیتواند به دالیل مختلفی باشد که در زندگی روزمره
اتفاق می افتد؛ همچنین همین مفسران درباره دیدگاه اخوان نسبت به زن ،بیان کاردهاناد
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آزادم و عهدم این است
کاول قدم راه میخانه پویم
و اولین جام می بر سر دست
نام تو ،نام تو ،نام تو گویم
آری تو ،ای شعله پار
ای لحظهها از تو پر نور و ناب سعادت
ای آشنای غم و شادی من
عشق تو زیباترین راستیها ،زندان و آزادی من

که « در هنگام غلبه جنبه منفی آنیما ،زن از دیدگاه اخوان شوم و پتیاره معرفی میشاود»
(همان ،ص .)99
بعد چنین میشنیدی ماجرا را...
هرچه این بیچاره خوب و صادق و سادهست
در عوی آن ناکس بیمعرفت معكوس
مثل ماری خوش خط و خال است
بلكه باید گفت اژدها عفریتهای منحوس

روبهی مكار و محتال است...
آیا ممكن نیست انسان تحت تأثیر عوامل مختلف فریب ،ریاا و شكسات عشاقی از
جانب معشوق خود در عالم واقع نگاهش به زن متفاوت شده باشد؟ چاه دلیلای بارای
اینكه این دید شاعر را به آنیمای منفی او نسبت دهیم وجود دارد ،جز برداشت ذوقی و
شخصی؟
در مقاله دیگری با عنوان «نقد شعر زمستان از منظر نظریه روانكاوی الکان» با توجه
به اینكه:
11
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مطابق با مفروضات نظریه روانكاوی یكی از بنیادیترین سازو کارهاای روان باویژه
در رؤیا ،جابجایی است ،طبق نظریه الکان ما انسانها ناخودآگاهانه نگرشی عااطفی
یا معنایی نمادین را از یك ابژه (مصداق امیال) به ابژه دیگری انتقال میدهیم تا باه
این ترتیب هدفی واحد را در شكلی دیگر دنبال کنیم (پاینده:9333 ،ص.)22

به گفته مؤلف در شعر زمستان اخوان« ،اشتیاق شاعر به رفتن نزد میفاروش شاكل
دگرگون شدهای از میل مادر است» (هماان ،ص )22پرسش این است که اگر شاعر قصاد
رفتن به میخانه کند و از می فروش بخواهد که در را باه روی او بااز کناد ،ایان شاكل
دگرگونشدهای از میل مادر است .در توضیح خوب است این نكته را اضاافه کنایم کاه
الکان برای توصیف وضعیت روانی کودر از دو اصاطالح سااحت خیاالی و سااحت
نمادین استفاده میکند .ساحت خیالی اصطالحی است که الکان برای توصیف وضعیت
روانی نوزاد و شناخت او از جایگاه و رابطه خود با جهان پیرامون به کار میبرد .از آنجا
که کودر نمی تواند جهان را بر حسب زبان ،درر یا توصیف کند ،ادراکهاایش در ایان
زمان بیشتر بر ایماژهاای گسساته و خیاالی مبتنای اسات ایماژهاای خیاالی حااکی از
یكی بودگی با مادر است که احساسی از خرسندی در سوژه به وجاود مایآورد (ماوللی،
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 43 :9330و  .)41ساحت نمادین زمانی است که کودر لب به سخن گفتن میگشاید؛ این
تكلم با برخورداری از شیر مادر آغاز میشود .کاودر ماادر را باه تماامی از آن خاود
می داند و از شیر گرفته شدن موجد تشدید «میل» او باه منزلاه «مصاداق امیاال» اسات.
تالش کودر برای گفتن من شیر می خواهم ،نخستین گام برای ورود به ساحت نمادین
است.
مؤلف مقاله معتقد است که :
پارهای از « ایماژهای این شعر ،که بیشتر مبین ادراکی حسی است تا کالمی (زبانی)،
سازوکار دفاعی است که به فائق آمدن بر حرمان ناشی از این انشقاق و جداافتادگی
کمك میکند  ...و در تاریكترین بخشهای روان ،ابژههای دیگر جایگزین ایماژ مادر
می شود تا بلكه درد و رنج این انشقاق ولو موقتاً قدری تسكین یابد (هماان ،ص 22
و .)25

روشن است منطبق کردن این شعر با نظریه الکان و اشتیاق باه ساوی ماادر ،ناوعی
تحمیل کردن نامناسب نظریه های روانشناسی بر اشعار شاعران است .ناامبرده در پایاان
میگوید:

سؤال این است که احساسات کودکی به اوضاع و اندیشههای اجتمااعی بزرگساالی
شاعر چه ارتباطی دارد؛ بویژه اگر اصل انطباق نظریه درست باشد .نتیجه طبیعی آن باید
این باشد که هر بزرگسالی در شعرش به ناامیدی برسد یا به طور کلی اراده و اختیاار و
ادرار و احساس متفكران را منكر شویم و هار ناوع باروز رفتاار آنهاا را باه یكای از
ویژگیهای کودکی آنها ارتباط دهیم؛ انگار که امروز هیچ نقاش فعاالی نادارد و اسایران
دوران کودکی هستند .روشن است که این نوع تفسیر چقدر بر تحمیل کردن نظریهها و
یافته های درست و نادرست بر شعر مبتنی است.
نتايج همراه با شک و شبهه
در بسیاری از مق االتی که در حوزه انطباق نظریه روانشناسی با آثاار ادبای نوشاته شاده
است ،دیده می شود که متن مقالهها ،گفتهها ،استداللها و حتی نتیجاهگیریهاا باا ابهاام و
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جستجوی سوژه برای یافتن ابژه دیگری کوچك نهایتاً با شكست و افسردگی قرین
می شود و از این رو ،شعر زمستان با این سطرهای حزنزده و حاکی از یأس پایاان
می یابد که :زمین دل مرده ،سقف آسمان کوتاه /،غبارآلوده مهر و ماه ،زمستان سات
(همان ،ص .)25

19


شك و شبهه همراه است تا جایی که گاه به مهملگویی میانجامد؛ برای مثال در مقالاه
«مولوی ،سوررئالیسم ،رمبو و فروید» نویسنده رؤیای زنی را در کتاب «قهرمانی با هزار
چهره» از جوزف کمپیل با شعری از موالنا تحلیل و مقایسه میکند که خالصه آن چنین
است:
زنی که از خیابانهای گلآلود به رودی زالل و شفاف میرسد ،مردی صندوق چوبی
به او میدهد و او از رودخانه میگذرد و به مقصد میرسد؛ مانند نگار موالنا اسات
که جاروبی در اختیار او قرار می دهاد تاا از دریاا گردوخاار برانگیازد .در آتاش
انداختن جاروب ،سمبل وحشت موالنا از گم کردن جاروب ( آلت تناسلی) است.
کسی که جاروب را به او میدهد و به آتش میاندازند مرد است .کسای کاه ختناه
می کند نیز مرد است .نگار سر موالنا را با ذوالفقار میزند و هر قادر تیاغ مایزناد
صدهزار سر از جای سر مولوی میروید و این نوعی تولد دیگر است (براهنی ،ص
.)034
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عقده اختگی سرچشمه وجدان ماست .فروید این مفهوم را برای توجیه عقده ادیاپ
به وجود آورد .کودر در نتیجه میل به مادر توسط پدر باه قطاع آلات تناسالی تهدیاد
می شود .پسر در همین اثنا با دیدن خواهرش ،که مثل او آلت مردانه نادارد ،دچاار ایان
توهم می شود که خواهرش نیز روزی دارا ی این آلت بوده ولی توسط پدر بریاده شاده
است .این چنین است که پسر با ترس از اختگی با پدر همانندساازی مایکناد و دارای
وجدان اخالقی می شود .البته مؤلف در پینوشت می گوید که ایان فقاط پیشانهادی در
مورد موالناست و به بررسیهای دقیق نیاز دارد (همان)؛ اما قیاس این دو مطلب فقط از
جنبه نمادین بودن تولدی دیگر در هر دو یكسان است .آیا موالنا از اختگی ترس داشته
است؟ بر چه اساسی میتوان چنین نظری را به این صراحت مطرح کرد؟
از نمونههای دیگر میتوان به مقاله «نمودهای مثبت آنیما در ادبیات فارسای» اشااره
کرد ،در این مقاله با ذکر ابیات گوناگون از جمله زیر:
که من خموشم و او در فغان و در غوغاست
در اندرون من خسته دل ندانم کیست
ابتدا به این نكته اشاره شده کاه « در بااور ایرانیاان شاعر تلقاین و الهاامی اسات از
موجودی مافوق بشری که شعرا گاه تحت تأثیر فرهنگ و ادبیات عرب از آن باا عناوان
تابعه نام بردند»(عشقی و صرفی ،ص  ،)00اما از این سخن خویش عبور کرده و گفتهاند در
این بیت و ابیات مانند این ،که نام تابعه در آنها ذکر نشده ،آنیمای شاعر الهامبخش وی
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بوده است حال اینكه معنی الهام کننده در شعر عرفانی کامالً روشان اسات و باه آنیماا
ربطی ندارد.

جججج

و سپس برای ضمیر (تو) معشوقی اثیری و نوعی را فری می کناد و آن را آنیماای
شاعر به شمار میآورد .وی دلیلی که برای گفته خود آورده ،این است که چاون شااعر
دیده جان بین خواسته است ،پس مقصودش معشوق زمینی نیست بلكاه آنیماای شااعر
است (مرادی ،ص  922تا  .)924سؤال اینجاست که آیا منظور شاعر از تاو آنیماایش باوده
است؛ آیا نمی توان فری کرد این معشوق خداست و شاعر آن را در وصف خدا گفتاه
و دیده جانبین خواسته است و ادامه میدهد:
در بیت دوم شاعر آشكارا و بی پرده مخاطب خود را به یاریگری فرا مایخواناد و
بدین سان سویه خودآگاه ذهنی شاعر در برخورد با آنیما را اساتوار مایدارد .ایان
احساس از نیاز ژرفنای سرشت شاعر به جادوی او با سویه زنانه روانش برخاساته
است (همان.)920 ،
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اثبات فرضيهها
از سوی دیگر از آنجا که اغلب شاخه های علوم انسانی و هنار در چهارچوبهاای ثابات
نمی گنجد و همچنین با توجه به اینكه علم روانشناسی نیز با انساان و روان او ساروکار
دارد که ثبات پذیر نیست ،این زمینه فراهم شده است کاه بعضای از نویساندگان بادون
اینكه به اثبات مدعای خود نیاز ی احساس کنناد ،امكاان بیابناد هرچاه را باه ذهنشاان
می رسد به موضوع مطالعه خود نسبت دهند؛ به طور مثال نویسنده همان مقاله «مولوی،
سوررئالیسم ،رمبو و فروید» ،که قبالً هم به آن اشاره شد ،ماینویساد« :مولاوی عاارفی
همجنس پرست است؛ خداوند را در خود میبیند و با هویت مشابه او عشق میورزد» و
سؤالی را این چنین مطرح میکند« :آیا عرفان برای عارف نوعی همجنسبازی معنوی با
خدا نیست؟» (براهنی ،ص  )022و ناگفته پیداست که این سخن چقدر از عالم درر شعر
عرفانی دور و چه انتساب نادرست و ناروایی است.
نویسنده دیگری در مقاله «جستاری در بازنمود دو بیت از حاافظ بار پایاه دبساتان
روانكاوی یونگ» دو بیت زیر را از حافظ میآورد:
وین کجا مرتبه چشم جهان بین مان اسات
دیادن روی تاو را دیاده جاان باین بایااد
از مه روی تو و اشك چو پروین من اسات
یار من باش که زیب فلك و زینات دهار
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تحميل نظريات بر آثار ادبي
در بعضی از مقاله های مبتنی بر نقد روانشناختی گاهی دیده میشود که نویسنده بادون
اینكه به تمام جوانب و اصول نظریههای نقد روانشناختی آشنایی داشته باشد ،نسانجیده
نظریهای را به زور بر اثر ادبی تحمیل می کند؛ این مسئله از آفتهای مهم نقد روانشناختی
در ایران به شمار می رود؛ از آن جمله میتوان به مقاله «تصاویر اساتعاری کهانالگاوی
خورشید در ناخودآگاه قومی خاقانی و نظامی» اشاره کرد .نویسندگان در این مقالاه ،در
قسمت بررسی نماد یا کهن الگوی زیبایی و درخشندگی اسطوره خورشید بیان میکنناد
که صفات زیبایی و درخشندگی خورشید در ناخودآگاه هر دو شاعر تأثیر داشاته اسات
که باعث شده آنان در اشعارشان با این دو صفت خورشید را وصف کنناد (ذوالفقااری و
حادادی ،ص  .)02کهن الگو در نظریه یونگ به این معناست که به تعداد تجربیات مشترر
انسان ،تصورات تجربیات همگانی وجود دارد .کهن الگوها باا تكارار شادن در زنادگی
نسلهای پی درپی بر روان ما نقش بساته اناد و در رؤیاهاا و خیالپردازیهاای ماا آشاكار
میشوند (شولتز :9335 ،ص .)900نكته اینجاست که نویساندگان ایان دو صافت را جازء
کهن الگویی در ناخودآگاه شاعران گرفته اند حال اینكه هر انسانی در هر کجاای دنیاا در
خودآگاه و دنیای بیرون زیبایی و درخشندگی خورشید را می بیند و به آن اذعان دارد و
لزوماً با ناخودآگاه و کهن الگو مرتبط نیست.
در همین مقاله گفته شده ا ست که خاقانی و نظاامی باا بساامد زیاادی از مضاامین
کهنالگوی اسطورهای خورشید در اشعارشان بهره بردهاند به گونهای که یك سوم اشعار
خاقانی با وصف صبح و طلوع خورشید شروع شده و این ناشی از ناخودآگااه جمعای
خاقانی و نظامی است که این کهن الگو را در اشعارشان نمودار کرده است (ذوالفقااری و
حدادی ،ص .)03حاال اینكه ما می دانیم که در قرن ششم بیشتر توصیفات شااعران دربااره
طبیعت و عناصر مربوط به آن بوده است؛ پس سرودن و توصیف امور طبیعی از جملاه
خورشید ،ماه ،آسمان ،دریا و  ...عادی به شمار میرفته است و نمایتاوان آن را مبناای
کهنالگویی بودن خورشید در اشعار این شاعران تصور کرد .از طرفی اگر این گونه باه
توصیفات شاعران نظر کنیم ،تمامی یا برخی از کهن الگوها از جمله درخت ،دریاا ،آب،
باران و  ...در اشعار اغلب شاعران توصیف شده است .آیاا صارف باه کاار باردن ایان
توصیفات را باید به روان جمعی شاعران پیوند دهیم؟ ممكن است شاعران این مضامین
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عالقه افراطي يا برعكس جانبگيري نسبت به نظريه يا اثر ادبي خاص
نكته دیگری که در مقاله های نقد روانشناختی مشاهده میشود ،عالقه افراطی بعضای از
نویسندگان به یكی یا بعضی از نظریهپردازان علم روانشناسی یا اثر ادبی خاص است که
باعث می شود نویسندگان به گونه ای جانبدارانه به نقد و تحلیل آثار ادبی بپردازند و باه
نتیجه ای از پیش معلوم شده برسند ،به طور مثال در مقاله «جستاری در بازنمود دو بیت
از حافظ بر پایه دبستان روانكاوی یونگ» ،مؤلف با مسلم گارفتن نظریاه یوناگ بارای
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را آگاهانه و به صورت تقلید از یكدیگر در آثار خود باه کاار بارده باشاند کاه باعاث
ترغیب آنها به توصیف عوامل طبیعی شده است.
مثال دیگری که میتوان به آن اشاره کرد ،مقاله «بررسای برخای از کهانالگوهاا در
اشعار احمد شاملو» است .در این مقاله آمده است که از جملاه مظااهر صاورت مثاالی
مادر آب ،دریا ،باران ،زمین ،کوه و امثال آن یا هر چیز دیگری است که حس فاداکاری
را بر میانگیزد و میگویند نمونه های متعددی از این صورتهای مثاالی در شاعر شااملو
جلوه گر است؛ به طور مثال (بااران کناد ز لاوح زماین نقاش اشاك ،پاار)( ،صافری و
محمودنژاد994 ،و  .)990در این گونه نگرش ،صرف به کارگیری هار کادام از مصاداقهای
مورد اشاره ،دلیل بر دارا بودن صورتهای مثالی و کهن الگوها در اشعار شااعران دانساته
شده است.
در مثال دیگری در مقاله « تحلیل اسطوره قهرمان در داستان ضاحار و فریادون بار
اساس نظریه یونگ»  ،نویسنده دو شخصیت جداگانه (ضحار ،فریادون) را چهارههاای
مختلف یك روان واحد می داند که فرایند پر پیچ و خم فردیت را از سار مایگذرانناد؛
گویی فریدون همزادی از آن ضحار است که با نیروی هرچه بیشتر در تالش است تاا
از ناخودآگاه روان ،راهش را به سوی خودآگاهی باز کند .در واقع این حرکت فریادون
به سوی ضحار همان استحاله یك شخصیت در شخصیتی دیگر است (امینای 40 ،و )43
در حالی که در نظریه تحلیلی یونگ فرایند فردیت به معنی پی گرفتن روند خاص برای
دستیابی به شخصیتی متعادل است و خود که نماینده کل شخصایت اسات بارای تماام
شخصیت وحدت و ثبات فراهم میکند و می کوشد تا به یكپارچگی کامل برساد .سایر
خویشتن شناسی و رسیدن به یكپارچگی فرد فرایند فردیت نامیده میشاود کاه در یاك
فرد متجلی میشود نه دو شخصیت جداگانه.
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وجود آنیما در شعر حافظ چنین استدالل میکند که «کیست که بتواند ادعا کناد کاه در
ضمیر پنهان و درونی شخصیت خود از معشوقی ناشناخته و روی در پرده خفا کشایده
که هر دم با او نرد عشق میبازد سراغ ندارد» (مارادی ،ص  .)924بدیهی اسات ایان ناوع
استدالل کردن که نشانگر عالقه نویسانده باه نظریاه یوناگ اسات در پاژوهش علمای
نمیتواند چیزی را به اثبات برساند.
این نویسنده آن چنان شیفته نظریه یوناگ شاده اسات کاه از هماان ابتادا تكلیاف
خواننده را معلوم می کند و بدون اینكه اساتدالل قابال قباولی عرضاه کناد باا عبااراتی
شعارگونه نظریه یونگ را صددرصد درست و علمی معرفی میکند و میگوید« :یوناگ
به اهمیت موضوع و کشف علمی خود نیك آگاه بود  ....یونگ دانشمندی شناختهشاده
و دارای پایگاه شد و با پشتوانه دانش فراگیرش به چنین کشف بزرگای دسات یافات»
(همان ،)11 ،یا «یكی از باریكترین و نغزترین دستیافتههای یونگ( »....همان ،)920 ،چنین
است و چنان است.
گاهی نیز برعكس این روش به چشم می خورد؛ به این معنی که گاهی نویسانده در
مقابل نظریه یا نظریهپردازی جبهه می گیرد و حتی گاهی به روانكاوی روانكاوها دسات
می زند؛ به طور مثال در مقاله «سوفوکل ،فروید ،هدایت» نویسنده در روانكااوی فرویاد
به این نتایج دست مییابد « :فروید در تراژدی سوفوکل فانتزیها و خیالپردازیهاای دوران
کودکی خودش را میبیند؛ خواستها و کششهای سرکوب شدهای که در رؤیاهایش ظاهر
میشوند و خواب را از چشمش میربایند».
فروید و ادیپ از بسیاری جهات به هم میمانند .هر دو می دانناد کاه دستشاان در
آنچه به نام گناه رو می کند آلوده است و هر دو راز معمایی را باا خودشاان حمال
میکنند که از پاسخ به آن ناگزیرند (یاوری.)952 ،

گاهی نویسنده به دنبال پیادا کاردن شاواهدی اسات کاه بار اسااس آن بتواناد باه
پریشان احوالی مؤلف یاا شخصایتهای اثار وی حكام کناد .بار ایان اسااس منتقاد باا
موضعگیری کامالً آگاهانهای به جستجوی مطالب و نوشتههایی درون اثر میگردد و آنها
را پررنگتر می نمایاند تا در انتها به نتیجه دلخواه خاود برساد؛ باه طاور مثاال در مقالاه
«صادق چوبك و ناتورالیسم فروید زده لمپنی» ،نویسنده به بررسای داساتانهای چوباك
پرداخته و تمام آثار او را از دیدگاه شهوت و مسائل جنسی مورد تحلیل و بررسی قرار
داده است تا جایی که بتواند چوبك را بیمار و اسایر کشمكشاهای جنسای در دروناش
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بداند و بگوید « :براستی ذهن مراد و البته ذهن چوبك در کناه خاویش بایاد باه شاكل
عجیب و بیمار گونهای اسیر کشمكشهای جنسی باشد» (زرشناس.)29 ،

شيوه گزينش شواهد
موضوع دیگری که در نقد روانشناختی حائز اهمیت اسات ،شایوه انتخااب و گازینش
شواهد است .گاهی نویسندگان بارای باه اثباات رسااندن نظار خاود و تطبیاق نظریاه
روانشناختی با اثر ادبی به انتخاب پاراگراف یا پاره ای از یك شعر یا داستان ،آن چنانكه
مورد نظرشان است ،می پردازند بدون اینكه به کل اثر توجهی کرده باشند به طوری کاه
اگر به مطالعه پس و پیش پاراگرافی یا قطعه شعری که از درون اثری انتخاب شده است
بپردازیم به نتیجه ای کامالً متفاوت از آن خواهیم رسید .باید به این نكته توجه کارد کاه
تحول در داستان و قصد و هدفی که نویسنده با توجه به آن ،شروع به نوشتن قسمتی از
اثر کرده و اینكه آن لحظه در داستان چه اتفاقی رخ داده و چه عواملی در درون داستان
باعث شده است که مؤلف در بخشهایی از داستان این چنین و آن چنان بگویاد ،بسایار
مهم است حال اینكه اغلب پژوهشگران جزئیاتی را از یك کل به هم پیوسته کاه معنای
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استفاده تکبعدي از نظريات روانشناسي
در برخی از مقاله هاای نقاد روانشناساانه ،هنگاام اساتفاده از نظریاههاا ،غالبااً از هماه
جانبهنگری به نظریه ها خبری نیست؛ بلكه در بیشتر نوشتهها تك بعدی نگریساتن رواج
گسترده ای دارد؛ بارای مثاال در ماورد دو عامال نظریاه یوناگ (آنیماا و آنیماوس) در
پژوهشها ،فقط به آنیما (روان زنانه مردان) توجه شده است و در مورد آنیماوس (روان
مردانه زنان) تنها در یك مقاله با ناام «تحلیال روانكاواناه شخصایت گردآفریاد» بادان
پرداخته شده است؛ همچنین در مقاله «صادق چوبك و ناتورالیسم فرویاد زده لمپنای»،
همان طور که از عنوان آن پیداست ،مؤلاف بارای نظریاه فرویاد کلماه «فرویادزده» را
انتخاب کرده است که براحتی از این کلمه میتوان به موضعگیری و چگاونگی نگارش
تك بعدی او به این نظریه پی برد .در این مقاله به وجاوه دیگار نظریاه فرویاد تاوجهی
نشده به طوری که او نظریه روانكاوی فرویاد را مسااوی باا غریازه جنسای ،لیبیادو و
تحریكات شهوانی دانسته است حاال اینكاه نظریاه فرویاد جنباه هاای بسایار مفیاد و
راهگشای دیگری دارد که به واسطه آنها او را پدر علم روانشناسی نامیدند.
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آنها در کنار هم کامل میشود ،جدا مای کنناد و باه صاورت یاك جازء از معنای کلای
جدامانده ،نقل ،و درباره آن حكم کلی صادر میکنند؛ حكمی که با معنی بافت کلی متن
همخوانی ندارد.
البته باید توجه کرد که نقدهای روانشناختی در ادب فارسی یكسر معیاوب نیسات؛
بلكه فو اید و نقاط قوتی نیز در آنها هست که در ذیل به چند نمونه آنها اشاره میشود:
یكی از جنبه های نقد روانشناختی -بویژه نقد بر مبنای نظریه یونگ -پیوند عمیق آن با
اساطیر است .در نقاد روانشاناختی باه بررسای رؤیاهاا و رفتارهاای فارد تكیاه ،و در
اسطوره شناختی به رؤیاها و رفتارهای گروهی جامعاه نظار مای شاود؛ از ایان رو نقاد
اسطوره ای با مذهب ،تاریخ ،فرهنگ ،روانشناسی و مردم شناسی ارتباط تنگاتنگی دارد؛
زیرا خاستگاه آن ذهنی و فلسفی است و بر پایه رفتارهاا و کنشاهای انساانی بناا شاده
است .نقد اسطوره ای همواره تحت تأثیر متفكرانی مانند فروید ،یوناگ ،فریازر و الیااده
بوده است .پژوهشگری که با تكیاه بار نقاد اساطورهای باه نقاد و تحلیال آثاار ادبای
می پردازد ،باید آگاهی درخور توجهی در زمینه شباهت بنیادین آرمانهای اساسی انساان
در زمانها و مكانهای متفاوت ،حافظه نژادی ،کهن الگوها ،ناخودآگاه فاردی و جمعای و
مفاهیم نمادین داشته باشد؛ چراکه قسمت اعظم نظریه یونگ باه هماین کهانالگوهاا و
ناخودآگاه جمعی مربوط می شود .از دیدگاه یوناگ اساطوره هاا ،باه صاورت تجلیاات
فرهنگی ،بیانگر مضامینی حاوی عمیقترین حاالت روانای انساانها بودناد (والكار:9115 ،
ص .)2اصلیترین عامال نظریاه یوناگ دربااره ماهیات ناخودآگااه بشار باود .او ضامیر
ناخودآگاه انسان را دارای دو بخش دانست :بخش اول را ناخودآگاه فردی و بخش دوم
را ناخودآگاه جمعی نامید .او این ناخودآگاه جمعی را شامل صورتهایی مقدم و ذاتی از
انتقال شهودی مفاهیم و مجموعهای از تجربههای بسیار کهن پیشتاریخی میدانست که
اگرچه به طور مستقیم قابل تشخیص نیست ،اماا تاأثراتی از خاود باروز مایدهاد کاه
شناخت آنها را برای ما امكانپذیر می سازد و در کهن الگوها متبلور میشاود (لایچ:0229 ،
ص .)113در تمامی آثار در حوزه نقد اسطوره ای ،که پیوند عمیقی با روانشناسی تحلیلی
یونگ دارد ،منتقدان کوشیده اند رمزها و نمادهای آشكار و پنهان موجود در ساختار متن
ادبی را کشف کنند و با تحلیل روانشناسانه این رمزها و توجه به شكلگیری و پیادایش
این نمادها در فرهنگهای مختلف ارتباطی میان این معانی با کهن الگوهای ازلی موجاود

نارساييهاي نقد روانشناختي ادبي در ايران

14

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،41شماره ،14پاييز 4911

در روان جمعی بشر را تشریح کنند که بسیار در شناساندن دنیای ناشاناختههاا ماؤثر و
مفید واقع شده است؛ از جمله پژوهشهایی که در این زمینه انجام شده است میتوان به
مقاله فرزاد قائمی ،ابوالقاسم قوام و محمدجعفر یاحقی با عنوان «تحلیال نقاش نماادین
اسطوره آب و نمودهای آن در شاهنامه فردوسی بار اسااس روش نقاد اساطورهای» و
مقاله فرزاد قائمی ،محمدجعفر یاحقی و مهدخت پورخالقی با عنوان «تحلیل نماادینگی
عناصر خار و باد در اساطیر و شاهنامه فردوسی بر اساس نقد اسطورهای» و  ...اشااره
کرد.
از دیگر نقاط قوت نقد روانشناختی در ایران ،قابل انطبااق باودن برخای از عوامال
روانشناختی در نظریه تحلیلی یونگ با آثار ادبی اسات کاه از آن عوامال مایتاوان باه
«فرایند فردیت ،پرسونا ،سایه» اشاره کرد .مقاله هایی که با تأکید بر این عوامال اثاری را
مورد نقد و تحلیل قرار داده بود ،منسجمتر و استدالالتشان بسیار منطقی و علمیتر است
به طوری که غالب نویسندگان بیشتر متنها یا قطعه های ادبی را کاه انتخااب کاردهاناد،
موضوعیت و زمینه الزم را برای نگرش روانشناسانه داراست .از سوی دیگر میدانیم که
میان فرایند فردیت ،سایه و پرسونا با ادبیات عرفانی پیوند عمیقی وجود دارد .در نظریه
تحلیلی یونگ «فردیت» فرایندی است که طی آن «من» به عنوان مرکاز خودآگااهی باه
«خود» که درونیترین بخش ناخودآگاهی است ،منتقل میشود .در این نقل و انتقاال کاه
در واقع حرکت از جزئیت (من ،خودآگاهی) به سوی کلیت (خود ،ناخودآگاهی) است،
سویه های گوناگون شخصیت به شناخت و سازگاری با یكدیگر میرسد و خودآگااهی
و ناخودآگاهی با یگدیگر هماهنگ می شود؛ این امر سابب پدیاد آمادن کلیتای روانای
می شود ( یونگ 022 :9333 ،و  )002که در پایان با کامل شدن فرایند فرد شخصیتی کاامالً
متفاوت و مستقل می یابد .عرفای فارسی و سالكان در ادبیاا عرفاانی باا طای طریاق و
گذشتن از مراحل سلور در پی پیوستن به دریای حق که کمال مطلق است هستند .این
زمینه امكان پژوهشهای فراوان را دارد و تاکنون تحقیقاتی در این باره انجام گرفته است
که از آن جمله می توان به مقاالت سعید بزرگ بیگدلی و احسان پورابریشم تحت عنوان
« نقد و تحلیل حكایت شیخ صنعان بر اساس نظریه فرایند فردیت یونگ» ،مقالاه صاابر
امامی با عنوان «شیخ صنعان و راه شكفتن انسان» ،مقاله علای تسالیمی و ساید مجتبای
میرمیران با عنوان «فرایند فردیت در شاهنامه با تكیه بار شخصایت رساتم» و  ...اشااره
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کرد؛ همچنین با تأمل در زندگی عارفان و صوفیانی که در طول تاریخ ،ماورد هجاوم و
انتقادهای شدید اجتماعی قرار می گرفتند به درر بهتری از پرسونا و ساایه مایرسایم.
پرسونا ماسك یا نقابی است که فرد هنگام ایجاد رابطه با دیگران و رویارویی با دنیاای
واقعی و برای ایفای نقش خود در جامعه از آن اساتفاده مایکناد (فیسات ،جاس ،فیسات
گریگوری جس؛  )903 :9332و سایه غرایز ابتدایی و بادوی را در باردارد؛ رفتارهاایی کاه
جامعه اهریمنی و غیراخالقی می داند در ساایه قارار دارد و اگار قارار باشاد آدمهاا در
آرامش زندگی کنند این جنبه تیره ماهیت انسان باید رام شود (شولتز 903 :9335 ،و ،)902
برای مثال شخصیتهایی همچون حالج ،شمس تبریزی ،فرقه مالمتیه و بسیاری در طاول
تاریخ ادبیات با هویدا کردن اسرار و خوار کردن نفس ،کناار نهاادن پرساونای خاود و
آشكار کردن سایه ،که به تعبیری میتوان نفس نامیاد و در میاان دیگار صاوفیان حفاظ
کردن پرسونا و نقاب خود ،که اغلب به کتمان کردن سر منجر می شاده اسات ،متوجاه
پیوند میان پرسونا ،سایه و عرفا می شویم؛ از جمله پژوهشهایی که در این زمینه انجاام
شده است میتوان به مقاله سعید قشقایی با عنوان «بررسی کهنالگوی سایه و انطباق آن
با نفس در مثنوی عطار» مقاله راحله صفوی با عنوان «نقش سایه در بوف کور -گزارش
جلسات نقد بوف کور در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی» و  ...اشاره کرد.
نتيجهگيري
نقد ادبی بر بنیاد نظریههای روانشناختی و روانكاوانه در نیمه دوم قرن ناوزدهم و نیماه
اول قرن بیستم پدید آمد .از ورود این نوع نقد به ایاران زماان زیاادی نمایگاذرد اماا
پژوهشای وسیعی در این زمینه انجام شده که به انتشار کتاب ،مقاالت و پایانناماههاای
بسیاری منجر شده است .با توجه باه جساتجوها ماا کساانی کاه باه ایان حاوزه روی
آورده اند ،اغلب از نظریه های یونگ ،فروید ،الکان و آدلر استفاده کاردهاناد و مایتاوان
گفت نقد روانشناختی در ایران با نام یونگ پیوند خورده است باه طاوری کاه 03/434
درصد از مقاالت مختص نظریه اوست .از طرفی بررسیها نشان میدهد که این تحقیقات
دچااار ضااعفها و نق صااهایی اساات کااه ناشاای از نداشااتن درر عمقاای از نظریااههااای
روانشناختی و بعضاً تقلید و کم دقتی نویسندگان است .در تطبیق مفاهیم روانشناسی باا
ادبیات ،به دلیل نسبی بودن مفاهیم روانشناسی و نگنجیدن متاون ادبای در زماره متاون
خبری یا تكخوانشی ،نمیتوان به نتیجه دقیق و قطعی در مورد متون ادبی و نویسندگی

نارساييهاي نقد روانشناختي ادبي در ايران

19

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،41شماره ،14پاييز 4911

آنها رسید؛ بر همین اساس امروزه بعضی از کساانی کاه باه نقاد و بررسای آثاار ادبای
می پردازند به خود اجازه می دهند که از شعر شاعران یا آثار مؤلفان برداشتی شخصای و
ذوقی عرضه کنند و دریافتهای خود را اصل قرار دهند .در بسایاری از مقااالت کاه در
حو زه انطباق نظریه روانشناسی با آثار ادبی نوشته شده است ،دیاده مایشاود کاه ماتن
مقالهها ،گفته ها ،استداللها و حتی نتیجه گیریها با ابهام و شك و شابهه هماراه اسات .از
سوی دیگر از آنجا که اغلب شاخه های علاوم انساانی و هنار در چهارچوبهاای ثابات
نمی گنجد و همچنین با توجه به اینكه علم روانشناسی نیز با انساان و روان او ساروکار
دارد که ثبات پذیر نیست ،این زمینه فراهم شده است کاه بعضای از نویساندگان بادون
اینكه به اثبات مدعای خود نیازی احساس کنند ،امكان بیابند هرچه به ذهنشان میرساد
به موضوع مطالعه خود نسبت دهند.
در بعضی از مقالههای مبتنی بر نقد روانشناختی گاهی دیده مایشاود کاه نویسانده
بدون اینكه به تمام جوانب و اصول نظریه های نقد روانشناسای آشانایی داشاته باشاد،
بخواهد نسنجیده نظریه ای را به زور بر اثر ادبی تحمیل کند .نكته دیگر در مقالههای نقد
روانشناختی ،عالقه افراطی بعضی از نویسندگان به یكی یا بعضی از نظریهپردازان علام
روانشناسی یا اثر ادبی خاص است که باعث می شود نویسندگان با جانبداری به نقاد و
تحلیل آثار ادبی بپردازند و به نتیجه از پیش معلوم برسند و گاهی برعكس این روش به
چشم می خورد؛ به این معنی که نویسنده در مقابل نظریه یا نظریهپردازی جبهه میگیارد
و همواره به دنبال پیدا کردن شواهدی است که بر اساس آن بتواند باه پریشااناحاوالی
مؤلف یا شخصیتهای اثر وی حكم کند .مسئله دیگر این است که در استفاده از نظریهها
برای نقد آثار ادبی ،غالباً از همه جانبهنگری به نظریه ها خبری نیسات؛ بلكاه در بیشاتر
نوشتهها تك بعدی نگریستن رواج گسترده ای دارد و موضاوع پایاانی شایوه انتخااب و
گزینش شواهد است به طوری که گاهی نویسندگان برای به اثبات رساندن نظر خاود و
تطبیق نظریه با اثر ادبی به انتخاب پاراگراف یا پاره ای از یك شعر یا داستان ،آن چنانكه
مورد نظرشان است می پردازند بدون اینكه به کل اثر توجهی کرده باشند به طاوری کاه
اگر به مطالعه پس و پیش پاراگرافی یا قطعه شاعری کاه از درون اثاری انتخااب شاده
بپردازیم به نتیجه ای کامالً متفاوت از آن خواهیم رسید .در پایان شایان ذکار اسات کاه
نقدهای روانشناختی در ادبیات فارسی یكسر معیوب نیست؛ بلكه دارای فوایاد و نقااط
قوتی نیز هست.

پينوشت (مربوط به بخش پيشينه)
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.04
امامی ،صابر؛ «شیخ صنعان و راه شكفتن انسان» ،هنر ،ادبیات داستانی؛ ش( 33مهر  ،)9333ص  3تا .90
امامی ،صابر؛ «شیخ صنعان راه شكفتن انسان (بخش دوم)» ،هنر ،ادبیات داستانی؛ ش( 32آباان ،)9333
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پاینده ،حسین؛ «دیدگاه مشترر والت ویتمن و سهراب سپهری» ،هنر ،شعر؛ ش( 1بهمن-اسفند ،)9300
ص  04تا .39
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ش( 09بهار  ،)9330ص  9تا .02
حسین ،پاینده؛ «اسطوره شناسی و مطالعات فرهنگی :تبیین یونگ از شكلگیری اسطورهای مدرن» ،کتاب
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