
  شناسي در آثار نقدي دكتر احسان عباس شيوه نقد روان

  2تبار فيروزجائي  حسين تك1،دكتر ابوالحسن امين مقدسي

  چكيده
هـاي   گيرد خود نقد را نيز بايد بررسي و ارزيابي كرد و درستي رويكردها و شيوه           چنان كه ادبيات، موضوع نقد قرار مي      
ناميده مي شـود و در حيطـة نقـد ادبـي از ارزش قابـل                » نقد نقد «معنا  نقد بدين   . آن را در ميزان عقل و تجربه سنجيد       

  .توجهي برخوردار است
هاي مختلفي از جمله ادبيات وارد شـده و در نقـد       پردازد به زمينه    شناسي كه به تفسير روان انسان مي        شيوه تحليل روان  

شناسي را، دركنـار       آشكارا شيوه نقد روان   دكتر احسان عباس ناقد برجسته دنياي عرب        . ادبي اهميت فراوان يافته است    
ديگر شيوه هاي نقد ادبي مانند شيوه تاريخي، ماركسيستي، فرماليستي و مكاتب مرتبط با آن همچـون سـاختارگرايي و        

شناختي خود به بررسي رونـد آفـرينش ادبيـات        وي در نقد روان   . گيرد  مابعد ساختارگرايي، در نقد آثار ادبي به كار مي        
كنـد و از   شناختي عمل ادبي، روحيات و تحوالت رواني نويسنده را نيز بررسي مـي         د و در خالل بررسي روان     پردازمي

شود ودر اين زمينه از نظريـات فرويـد، يونـگ و مودبـودكين        هاي مخاطبان در عمل ادبي هم غافل نمي         مطالعه واكنش 
 حـد فراتـر نگذاشـته و بـه تأثيرپـذيري صـرف مـتهم           پذيرد ولي در تطبيق نظريات علمي آنها بر ادبيات پا از            تأثير مي 

شناختي مشخصي منتسب نيست بلكه با تأثير پذيري سـازنده از    توان گفت وي به مكتب روان       شود تا جايي كه مي      نمي
  .پردازان مشهور، براي خود شيوه منحصر به فردي برگزيده است نظريه

  
  گو، احسان عباسشناسي، ناخودآگاه، كهن ال  روانشيوه: ها واژه كليد 

  مهمقد
 سـال در مـدارس آنجـا بـه          6مـدت   . در فلسطين به دنيـا آمـد      . م1920دكتر احسان عباس در سال      
 براي ادامه تحصيل به مصر رفت و در دانـشگاه قـاهره در رشـتة              1946تدريس پرداخت و در سال      

انس، در  پس از طي مدارج تحصيلي ليـسانس و فـوق ليـس           . ادبيات عربي به تحصيل اشتغال ورزيد     
به اخذ درجة دكتـري     » النقد االدبي الي القرن الخامس الهجري     «نامه خود      با دفاع از پايان    1954سال  

  .نايل آمد
هـاي    و مهاجرت اجبـاري بـه كـشورهاي مختلـف عربـي در دانـشگاه               1948وي پس از واقعة     

مركـز   رياست بخش زبان عربـي و        1982 -1980هاي   در فاصله سال  . مختلف به تدريس پرداخت   
و مـدت دو    ) 247الشعر، ص     عباس، فنّ (دار بود     تحقيقات خاورميانه دانشگاه آمريكايي بيروت را عهده      

 9/  م  2003 ژوئـن    29 و سرانجام در     )28سعافين، ص   (سال هم مهمان دانشگاه پرينستون آمريكا بود        
  .ش در اردن درگذشت. هـ 1382تير 

 آثـار زيـادي در      ويـسندگان جهـان بـود       تـرين پژوهـشگران و نو       كوش  احسان عباس از سخت   
 و تأليفـات  اسـت شهرت وي بيشتر در حوزه نقـد ادبـي      . هاي مختلف از خود به جا گذاشت        حوزه

  :ترين آنها عبارتند از ماندگاري از وي در اين زمينه به جا مانده است كه مهم
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  )1955بيروت، (الشعر   فن-1
  )1955قاهره، ( عبدالوهاب البياتي و الشعر العراقي الحديث -2
  )1971بيروت، (النقد االدبي عندالعرب   تاريخ-3
  )1987كويت، ( اتجاهات الشعر العربي المعاصر -4
  )1957بيروت، ( الشعر العربي في المهجر، -5
اي در حـوزة      خطرات في النقد و االدب، كه حاوي مقاالت برجـسته         :  من الذي سرق النار    -6

  .استنقد و ادبيات 
ي از نخستين مناهجي بود كه وي در آثار خود به كار گرفت و در اين قضيه                 شناس  منهج روان 

شكي نيست؛ ولي اين مقاله در صدد آن است كه مشخص كند وي در چه آثاري اين منهج را به كار 
شناختي چه كساني تأثير پذيرفته است؛ به عنوان          بسته و تا چه اندازه بدان متكي بوده و از آراء روان           

، 5، يونـگ  4تـأثير پذيرفتـه يـا از آدلـر        گـرا     شناسي تحليـل     پيشگام روان  3 زيگموند فرويد،  مثال آيا از  
 ،عـالوه بـر آن   . شناسي منحصر به فردي برخوردار بوده است        و يا اينكه از منهج روان      ... و 6پرگسون

  از.گيـرد  شناختي احسان عباس مورد بررسي قرار مـي  هاي نقد روان در اين مقاله، رويكردها و شيوه     
توان به  اند كه از جملة آنها مي آنجايي كه وي ناقد مشهوري است، محققان زيادي به آثار او پرداخته       

احـسان عبـاس بـين      «، عبدالحليم عباس    »احسان عباس في نقد الشعر العربي المعاصر      «شكري عياد   
احـسان  «و يوسـف بكـار      » احسان عباس ناقـد بالضـفاف     «، ابراهيم السعافين    »التراث و النقد االدبي   
هايي به چشم  شناسي در نقد نيز مقاالت و كتاب در حيطه منهج روان. نام برد» عباس و تحقيق الشعر

شناسي را در آثار نقدي دكتر احسان عباس مورد ارزيـابي قـرار               خورد؛ اما اثري كه رويكرد روان       مي
  .دهد وجود ندارد

شناسـي در نقـد و ارائـه          وانكند بـا معرّفـي مختـصر مـنهج ر           پژوهنده در اين مقاله سعي مي     
 مظـاهر   ،نظريات مشاهير اين حوزه، كم و كيف تأثيرپذيري احسان عباس از آنهـا را بررسـي كـرده                 

  .شناختي در آثار نقدي وي را تبيين نمايد رويكرد نقد روان
  

  شناسي روانشيوه 
 موجـود در     ابراز اهميت اساسـي    براي نقد ادبي جديد اين است كه        يكي از ويژگي هاي بسيار مهم     

 ولي در عين حال بايد بپـذيريم        ؛كند  تقسير متن ادبي، از چارچوب شناختي علوم انساني استفاده مي         
چه بسا كه بعـضي از ايـن علـوم سـبب بـه فـساد             «ها تأثير مستقيمي بر نقد ندارند و          كه همه دانش  

 نتيجة آن يك كار كند كه كشيده شدن نقد گرديده و بعضي ديگر از آنها نقد را از رسالتش خارج مي   

                                                
شناسي با استعداد بود و از  اناو پزشكي ماهر و رو.  در چكسلواكي به دنيا آمد و استعدادهايش در وين شكوفا شد1856 فرويد در سال -3

  .آيد گرا به حساب مي شناسي تحليل پيشگامان روان
ذاتي در وجود » احساس كمبود«شناختي خود بحث  شناسي است كه در تحليالت روان پردازان مشهور در زمينة نقد روان  آدلر از نظريه-4

  .كند شود را مطرح مي انسان و چيزي كه ابزار جايگزين ناميده مي
  . در سوئيس به دنيا آمد و در حوزة نقد روانكاوانه بسيار تأثيرگذار بوده است1875پزشك مشهوري است كه در سال   يونگ، روان-5
ترين راهي است كه از خالل آن  وي تصور خاصي از حدس دارد و به نظر وي سالم. كاوانه است  پرگسون از دانشمندان حوزه نقد روان-6

  .ت پيدا كنيمتوانيم به حقيقت دس مي



نمايي   ، بزرگ 8، شيزوفرني 7شناختي يا نمايش نقش وراثت در وقوع اسكيزوفرني         شناختي اندام   زيست
  .)16زكي، ص (» باشد  و برخورد تشكيالت انفعاالت در روان مي9ليبيدو

جوانـب  «تواند در تفسير و ارزيابي اثر ادبـي بـه مـا كمـك كنـد و                    شناسي به نوبة خود مي      روان
 عمل ابداع را روشن نمـوده و رويكردهـاي مختلفـي را در تـاليف و عـادات نويـسنده در                      مختلف

 ولــي ماهيــت اصــول علــم )115ولــك و وارن، ص (» اصــالح و بازنويــسي مــورد توجــه قــرار دهــد
  .نداردشناسي، يك معيار ناپايدار و نسبي است و اعتماد فراگير  روان

 به مطالعه ارتباط اثر ادبـي و روان صـاحب           ،ار ادبي اين شاخه از علوم انساني عالوه بر تفسير آث        
بكـار،  (» كنـد   طريق به سخن واداشتن متن، تطورات روان نويسنده را بررسي مـي           «پردازد و از      اثر مي 
شناسـي   پـردازان حـوزه نقـد روان    تـرين نظريـه    از برجسته فرويد، يونگ و مودبودكين   چون )30ص  

، به اختصار مباني نظريات اين افـراد  ها تأثير پذيرفته است هستند كه احسان عباس در نقد خود از آن        
ــر    را ذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . مي كنيم

  
   نظريات فرويد، يونگ و مودبودكين عمده

شناسـي وي   و نظريـات روان است شناختي داراي ارزش زيادي    هاي فرويد در زمينة روان      تحليل
 ادبي، توازن رواني اديب را او معتقد است كه اثر «. بر اساس تحقيقات پزشكي بنيان نهاده شده است       
نيـافتني خـود در زنـدگي را در           كنـد غرايـز دسـت       به او برگردانده و وي در اين ابداعش سعي مـي          

  )8السيد، ص (» ادبياتش جبران كند
فرويد دستگاه عصبي و وظايف فني آن را به سه دسـته ناخودآگـاه، خودآگـاه و شـبه خودآگـاه                     

داند كه اديب در كودكي خود بـه آن           هاي نقصي مي    ات را عقده  و ادبي ) 62فيدوح، ص   (كند    تقسيم مي 
در كل وي ناخودآگاه فردي شكست خورده را به عنوان اساس پويـايي و پيـدايش     . مبتال بوده است  

 گرفـت   او تصميم «اثر هنري مطرح كرد ولي يونگ جنبة ديگري را براي نظرية خود مشخص نمود               
ضـــوع ناخودآگـــاه جمعـــي   بـــه جهـــات جديـــدي ســـوق دهـــد و مو    كـــه عقـــل را  

)CollectiveUnconciosness(             را مطرح كرد تابه جانب ديگري از ناخودآگاه كه تمامي بشريت در 
  )5شاكر، ص . (»آن مشاركت دارند اشاره نمايد

هـا منتقـل      فرض يونگ بر اين بود كه اين ناخودآگاه بـشري، مـوروثي اسـت و از طريـق نـسل                   
گـذارد و آن، فـردي نيـست بلكـه جمعـي بـوده و        ن اثر مـي شود و بر شكل و محتواي مغز انسا   مي
الگوها  نات اساسي اين ناخودآگاه جمعي، همان صور و كهن مكو)Archetyps(10 است كه انديشه و 

                                                
7

باشد كه داراي عوارضي  ، يك بيماري رواني با منشأ نامشخص و عاليم متغير مي(schizophrenia)گسيختگي   اسكيزوفرني يا روان- 
  .همچون عدم ارتباط منطقي در رفتار و گفتار، انزواي شديد و هذيان و توهم است

8

  .شيزوفرني تلفظ فرانسوي اسكيزوفرني است. شود فرد با واقعيت قطع ميگسيختگي است كه در آن ارتباط   شيزفرني يك نوع روان- 
9
  .ترين كاربرد واژة ليبيدو در معني شور و هوس جنسي است  رايج- 

10

 - Archetypsشناسي تحليلي آن دسته از اشكال ادراك را كه به يك جمع به ارث رسيده است  كهن الگو يا سرنمون  ، در روان
اي است كه بيانگر محتويات و فرايندهاي پوياي ناخودآگاه جمعي در سيماي تصاوير ابتدايي  لگو تمايل ساختاري نهفتها هر كهن. خوانند مي

  .است



فيـدوح،  : نـك (رسـد     ها به ارث مـي      صور ناخودآگاهي است كه از ميراث پيشينيان و از طريق نسل          
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اي از  اما نظريـه ) 245هايمن، ص (پردازد  كه كارل يونگ مطرح كرد مي    » الگو  كهن«است به تبيين ايدة     
يونگ كه مودبودكين كتاب خود را به تحقيق كامل در مورد آن اختصاص داده ايـن اسـت كـه ايـن            

  ).246همان، ص (گر فنون، داراي ويژگي عاطفي خاصي است هاي هر شعر يا دي الگو در ريشه كهن
كتاب مذكور كه احسان عباس در آثار نقدي خود از آن تأثير پذيرفته از موضوعات ذيل سـخن                  

  :آورد به ميان مي
  ؛» قديم ملوان« نمونة والدت جديد در قصيدة -
  ؛»كولريج« نمونه بهشت و آتش نزد -
  آيند؛ ساب ميالگو به ح  زناني كه در شعر كهن-
  الگو ؛  شيطان، قهرمان و خدا به عنوان كهن-
  .الگوها در ادبيات معاصر  بعضي از كهن-

  شناسي احسان عباس و منهج روان
هـاي   كند كه در بين سال      شاره مي ، ا كه سيرة ذاتي وي است    » الراعي  ��غر«احسان عباس در كتاب     

 و نظريـات يونـگ را در   هلـي مطالعـه كـرد   شناسي تحلي هايي را پيرامون روان   كتاب) 1964 -1941(
 Theوي همچنين به مطالعـه كتـاب   ) 189الراعي، ص ��عباس، غر(ناخودآگاه جمعي پسنديده است 

Archetypal patterns in poetryمة گرايش خود به نقد روانشناسي قـرار داد    پرداخته و آن را مقد
 جـاحظ و توانـايي وي در ابـراز          هـا تحقيـق مختـصري در بـاب         وي در آن سـال    ) 159همان، ص   (

  ).160همان، ص (هاي جامعه خود نوشت  شناختي بعضي از شخصيت خصوصيات روان
اي كـه بـا آن سـروكار داريـم            او خود در زمينة منهج، معتقد است كه هر منهجي بر حسب ماده            

قيـده دارد  وي ع) 6ابوشاور، ص : نك(شود  گيرد و بين منهج و انديشة خود تفاوتي قائل نمي  شكل مي 
او همچنـين  ). همـان جـا  (گيرد  ت ميأكه منهج واحدي وجود ندارد و منهج هميشه از ايدئولوژي نش 

 چـرا كـه بـه محـض اينكـه        ؛دانـد   يانكار ناپذيرم شناختي در نقد      تأثيرپذيري خود را از مكتب روان     
 همان، ص   :نك(چشمانش را گشوده به مطالعه يونگ و نظرياتش در ناخودآگاه جمعي پرداخته است              

داند و تأثير خود از آنهـا را تـأثير            ولي با اين حال خود را به مكتب نقدي مشخصي منتسب نمي           ) 7
  .داند نه تأثير از نوع نقل و اقتباس سازنده مي

هاي  وي همچنين معتقد است كه پايه و اساس نقد ناقدان، ريشه در خود نقد ندارد بلكه از زمينه     
 سـران برجـستة آن هـستند و         ،ركهـيم و راجـالن    و كـه فريـزر، د     شناسي متمدن   ديگري چون انسان  

هاي رواني فردي كه فرويـد، يونـگ و آدلـر از سرشناسـان آن بـه شـمار                 همچنين از زمينة پژوهش   
  )182الشعر، ص  عباس، فن. (گيرد آيند بهره مي مي

 زيـرا  ؛دانـد   اي نسبت به ناقد دارد و هر شخصي را شايسته ناقـدي نمـي               وي رويكرد سختگيرانه  
نقد جديـد در رأي، تفـسير، ارزيـابي و توضـيح و تحليـل از تمـامي منـابع دانـش جديـد چـون                          «

استمداد ... شناسي مدرن و      شناسي تحليلي، گشتالت، اقتصاد، انسان      شناسي، روان   شناسي، روان   جامعه
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 مـاركس،   جويد و ناقد بايد چندين نوع از اين علوم را انتخاب كند تا جايي كه احيانـاً نظريـات                    مي
فرويد، فريزر و مدرسه گشتالت را در چارچوب واحدي گرد آورد و در تفسير شعر و ادبيات، آنهـا   

  )174همان، ص . (»را به كار گيرد
داند   اي مستثني نيست و جايز نمي       شناسي نيز از چنين رويكرد سختگيرانه       او در زمينة منهج روان    

 رو آورده و از ديگر نظريات، غافل گـردد بلكـه          كه ناقد در كار نقدي خود فقط به نظريات واحدي         
بايد به مطالعة رمزها پرداخته، از آن تحليل هنري ارائه داده و توجه ما را از سطح ظاهري برگردانـد     

اينكه نقد فقط به مطالعه قصيده بپردازد كافي نيست چرا كه قصور وسايل       «و   12و به اعماق نفوذ كند    
شناسـي و     شـود بلكـه بـه ناچـار بايـد بـه نظريـات انـسان                 آن، مانع كشف حقيقت داخلـي آن مـي        

گويد ويا نظرية تقـدم و تراجـع يونـگ را             شناسي روآورده و آنچه كه فرويد از عقدة اديپ مي           روان
  )208همان، ص (» ...بفهمد 

 پا از حيطه تعـادل فراتـر نگذاشـته و    ،وي در آثار نقدي خود در تطبيق نظريات علمي بر ادبيات          
كند؛ ولي در عين حال ادبيات را پيراسـته از   ا به سندي براي ارائه علوم انساني مبدل نمي       متن ادبي ر  

شناسي را در نقد خود به ميـان        وي پاي علم روان   . داند  تأثيرات خارجي و عوامل جداي از متن نمي       
آورد و در كنار مناهج مختلف در نقد چون منهج تاريخي، ماركسيستي، صـورتگرايي و مكاتـب                   مي
  .گيرد شناسي را به كار مي تبط با آن همچون ساختارگرايي و پساساختارگرايي، رويكرد روانمر

  
  شناختي در آثار وي مظاهر رويكرد نقد روان

در «شناسي را به كار گرفته اسـت و           اي از آثار نقدي خود، منهج روان        احسان عباس در بخش عمده    
ها پرداخته شـده و يـا         شناسي بدان    منهج روان  صورتي كه بخواهيم به تحقيقاتي از وي كه در كل از          

عبـاس،  (» شود، اشاره كنيم بـدين ترتيـب خواهـد بـود            اينكه اين رويكرد بخشي از آنها را شامل مي        
  ):46عبدالحليم عباس، ص 
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يابيم كه غير از آثار مذكور، تحقيقات ديگري از اين رويكـرد              تر آثار وي درمي     اما با مطالعة دقيق   
اوراق «در خالل كتـاب  » حفارالقبور«ند؛ از جمله، نقد وي بر قصيده   ا  نقدي مورد بررسي قرار گرفته    

من الذي  «در ضمن كتاب    » ��ّ���اباريق  «، و همچنين نقدش بر بعضي از قصائد ديوان          »ةمبعثر
  .»سرق النار
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  .وي تنها ناقدي نيست كه با چنين رويكردي به حيطه شعر معاصر شده است. اند ورده اوضاع سياسي و اجتماعي دارد، به رمز رو آ



  شناسي مطرح شده در نقد احسان عباس اصول روان
شـناختي مهمـي بـه مطالعـه         مبـادي روان  از خالل اصول و     » المالئكه و التجديد    نازك«ناقد در مقالة    

او كه اين تحقيق را با مقارنـة نـازك بـا جـيمس جـويس و                 . پردازد  نازك مي » شظايا و رماد  «ديوان  
شـناختي مهمـي    كند با تكيـه بـر اصـول روان    رجينيا وولف از سرشناسان داستان جديد شروع مي       يو

، ناخودآگـاه جمعـي، اصـول       هاي عقل درون، رؤياي شخصي      چون عقل ظاهر، عقل باطن، كشاكش     
ها و آرزوهاي بشري، رؤيا و آرمان شهر خيالي به تحليـل آن               نشئت اوليه، احتقار خيره كننده آرمان     

  .پردازد مي
  

  رؤيا و ناخودآگاه
 معتقد است كه ارتباط خيال آن       ،المالئكه با جويس    ك  شناختي خود و مقارنة ناز      وي در تحليل روان   

وي در تحليل اين قصيده،     . داند  هاست و آن را نتيجة حتمي رؤيا مي          ديدني ها بيشتر از    دو با شنيدني  
داند و آن را حاصل وضعيت رؤيـاي     ها مرتبط مي     را با شنيدني   - است كه عامل ابداع     -خيال شاعر   
  )2عباس، نازك المالئكه و التجديد، ص : نك(داند  شاعر مي

ؤيا، آرزوها، ناخودآگاه و عـالم آگـاهي بـه    كند با تكيه بر حالت ر ها سعي مي  وي در اين تحليل   
ها و آرزوهاي برآورده نشده را زمينة ايـن    رغبت ويرسد كه  چنين به نظر مي.تفسير قصايد بپردازد  

 ناخودآگـاه  مفهـوم داند كه شاعر در حالت ناخودآگاه خود و در حالت رؤيا به بيان آن بپردازد و        مي
 آن  – البته با اندكي اخـتالف       -تي است كه فرويد و يونگ     شناخ  از مسائل بسيار مهم در تحليل روان      

  .كرده اندرا مطرح 
 نـازك آن را داسـتان جنـبش    13»الـسرو ةالخيط المشدود الي شجر«احسان عباس در نقد قصيدة  

كند كـه شـاعر در        شود و اشاره مي     داند كه بعد از آن احياناً به مونولوگ داخلي نزديك مي            رواني مي 
كند و ايـن قـصيده را         عجله نكرده و ارتباط با تمامي جهان بيرون را قطع نمي          گرايش به عقل باطن     

» هاي موجود در درون جوان كه همـان شـوق شـديد ديـدار اسـت                 تصوير متقن و طبيعي كشاكش    «
هاي آن  وي به جزئيات اين قصيده پرداخته و با تبيين سه تصوير از شخصيت. داند  مي)6 ص    ،همان(

حوال رواني هر كدام از آنها و همچنين ارائه عناصر تعبير از نگاه شمولي، بـه  ها و ا و بررسي ويژگي 
  .پردازد شناختي آن مي تحليل روان

  
   شاعر در لحظة ابداع روان

 بررسي روان شـاعر در      ،پردازد  شناختي مهمي كه ناقد در قصيده مذكور بدان مي          يكي از اصول روان   
مل ابداع ادبي و يا به عبارت ديگـر، رونـد خلـق آن،    لحظه ابداع است؛ وي در اينجا به چگونگي ع      

دهـد؛ بـه عنـوان        شناختي مورد مطالعه قرار مـي       ورزد و طبيعت اين عمل را از جنبة روان          اهتمام مي 
 چنگ زده مبهم، ي و معتقد است كه شاعر به رؤياي       مي داند نمونه، وي حركت رواني را مادة قصيده        

هاي   ه  پردازد و فضا را در آغاز        و ارائه داستان در قصيده مي      وي همچنين به بررسي آغاز، فضا     . است
  . داند ها با حالت رؤيا و وحدت تأمل برانگيز متناسب مي آن داستان
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او در اين قصيده با بررسي روحيات شاعر در زمان آفـرينش ادبـي و از خـالل تعامـل بـا ذات،          
 بـه روان شـاعر   ،ل غـور در مـتن  پـردازد و بـرعكس از خـال    درون و روان شاعر به تفسير متن مـي     

شـناختي قـصيده       با توجه عميق به تاثير رؤيا و الهام در ابداع شـاعر درصـدد تفـسير روان                 ،پرداخته
  .آيد برمي

وي در مقالـه    . اي است كه ناقد در مورد شـابي نوشـت           از ديگر موارد بررسي لحظة ابداع، مقاله      
» B�5�	�C� D	�@<	�EF«14   منـاهج مختلـف     ،وانب عمل ابداع را روشن كرده     شناختي، ج    با ديدي روان 

او همچنـين از تـصور      . دهـد   در تأليف وعادات شاعر در تنقيح و بازنويسي را مورد توجه قرار مـي             
شابي، ابداع شـعر را     «گويد و معتقد است كه        شاعر بر شعر و نظريات وي در حيطة خيال سخن مي          

؛ امـا بـه ايـن حـد قـانع      »دانست  مي،يعتثمره مستقيم مستيِ غرق در جمال، به خصوص جمال طب    
» گيري آن ثمره و مراحل ظهور آن بـه عنـوان يـك آفـرينش شـعري             از چگونگي شكل  «شود و     نمي
 كـه شـعر را   -پرسد و براي رسيدن به جواب، سـخن شـابي            مي) 223عباس، من الذي سرق النار، ص       (

  .كند نقل مي–داند  نوعي جوشش اتوماتيكي مي
 آفرينش شعر شـابي و بـا تبيـين طبيعـت جوشـش              مليكاتل بررسي روند    ناقد همچنين در خال   

اي بـوده و در كـدام دسـته از شـاعران و      كند مشخص كند شاعر از چه طبقـه    وار سعي مي    اتوماتيك
وار در لحظه ابداع، مثل شـاعران رمانتيـك،           آيا تحت تأثير الهام اتوماتيك    «گيرد؛    نويسندگان قرار مي  

ـ      گويان قرار مي    اليست در زمره بديهه   اكسپرسيونيست و سوررئ   مثابـه شـعراي   ه گيرد و يا بـرعكس ب
كـاران در زمـره نويـسندگان         ظـه فمكتب شعري ايرلندي، ايسلندي، شعراي عـصر نهـضت و نومحا          

  )107ولك و وارن، ص : نك. (»شود اي جاگير مي پرداز و حرفه صنعت
  

  پيوند عاطفي
اي اسـت كـه     مقاله،گنجد شناسي مي   يطه نقد روان  هاي احسان عباس كه در ح       يكي ديگر از پژوهش   

فدوي طوقان نوشـته و از خـالل   » االيام وحدي مع«در مورد ديوان » 	�'����� 	�&%$�«وي تحت عنوان  
به تحليل آن   ) 44عباس، عبدالحليم عباس، ص     (است  » پيوند عاطفي «مجموعه مقوالتي كه بارزترين آن      

 تنوع در اين ديوان را عامل رواني مهمي در دوري خوانندگان            وي در ابتداي سخن، قلّت    . پردازد  مي
خـورد و     ناقد غير از يكنواختي، بر سؤاالت زيادي كه در بيشتر قصايد به چـشم مـي               . داند  از آن مي  

دهـد و     همچنين عدم حركت به جلو يا رواني آزاد و تاثيرآن بر خواننده را مورد بررسـي قـرار مـي                   
انگيز، احساس راحتي نكرده و لذت        يه اين سؤاالت انبوه و حيرت     معتقد است مخاطب هرگز در سا     

شـد يقينـاً بخـش اعظمـي از آن احـساسات       برد و اگر دامن اين فلسفه از اين ديوان برچيده مي        نمي
عباس، من الذي سـرق النـار،       (اما اين فلسفه، شكست شعر را در پي دارد          . كشيد  زيباي را به تصوير مي    

ين سخن بدان معني نيست كه وي به دنبال طرد فلسفه از دنياي شـعر باشـد            البته ا . )188 -187صص  
همـان، ص   (» شعري كه از فلسفه عميقي برخوردار نباشـد جالـب نيـست           «بلكه برعكس به نظر وي      

1889(  
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كنـد و يـا فلـسفه      زياد در  اين ديوان به فلسفه خيانت ميسؤاالتاما احساس وي اين است كه    
 بـا ايـن همـه،     اما  . چرا كه خستگي و طرد مخاطب را در پي دارد         ) جا انهم(ورزد    بدان خيانت مي  

  .آورد معتقد است استفهام و تأمل احياناً قصيده را از عيب يكنواختي بيرون مي
او در تحليل اين ديوان به تأثير ادب بر روحية مخاطب پرداخته و از خالل تعامـل بـا جمهـور و           

شناختي ادبيـات هميـشه     چرا كه تفسير روانمي كند؛ليل  را تح ديوان فدوي  ،شناخت روحيات آنان  
طور كه رنه ولك معتقد اسـت         شناختي ادبيات همان    كند بلكه روان    به بررسي روان شاعر بسنده نمي     

كنـد يـا      پردازد؛ گاه عمل ابداع را بررسي مي        گاه به بررسي روان نويسنده به عنوان نمونه و فرد مي          «
دهد و در بعضي مواقـع هـم     در اعمال ادبي را مورد ارزيابي قرار ميها و قوانين موجود    اينكه روش 

  .)101ولك و وارن، ص : نك(» پردازد به مطالعه تاثير ادب بر مخاطبان مي
 فدوي، معتقد است كه مخاطب با خوانـدن آن، احـساس            15»في درب العمر  «ناقد در بررسي قصيده     

د برانگيختن انفعال نيست، بلكـه انفعـال بـر آن        كند چرا كه شاعر از اول تا به آخر درصد           راحتي مي 
  )190عباس، من الذي سرق النار، ص . (كند تا به طور طبيعي پايان پذيرد غالب بوده و آن را تغذيه مي

عالوه بر سالسـت طبيعـي، پيونـد عـاطفي را نيـز سـبب جـذب                 » 	H)�I J «وي در نقد قصيدة     
فة صـحيح در معنـي درد و رنـج، انتقـال            داند و پختگي در شخصيت و شاعريت، فلـس          مخاطب مي 

  .آورد صادقانه و عدم اغراق در تصوير را موجد پيوند عاطفي در اين اشعار به شمار مي
عـالوه بـر سالسـت    » وجود«و » الي مصر«، »ةحيا«وي در نقد خود بر قصايدي از فدوي چون        

ورزد؛ مقـوالتي     اهتمام مي طبيعي و پيوند عاطفي به مقوالتي چون تنوع موسيقايي و گوناگوني ريتم             
كنند تا سبب شود بر     كه با از بين بردن موج موسيقايي، طبيعت شعر را در موسيقي به نثر نزديك مي               

  .روان مخاطب تأثيرگذارتر باشد
  

  نقش تصوير در ارزيابي شعر
 البته منظور از صـور در اينجـا آن         -شناختي شعر   احسان عباس در نقد صور در راستاي تحليل روان        

 در ايـن    -باشـد،     ها و حـوادث       زمينة رواني فقط توصيفگر صحنه       كه بدون هيچ پيش    ي نيست ورص
  .كند تا با كشف رابطه بينشان، آنها را با امر ابداع هنري مرتبط كند تصاوير نفوذ مي

 اسـت و بـراي آن در قـصيده،           بـوده  ناقد، معتقد است كه شعر از بدو پيدايش مبتني بر تـصوير           
» كشف معناي عميقي كه قصيده بـدان اشـاره دارد  « و به نقش واالي آن در    استل  ارزش زيادي قائ  

عمـل نيـروي آفريننـده اسـت و         «تـصوير از ديـدگاه وي       . كند  اعتراف مي ) 193الشعر، ص     عباس، فن (
  ).238همان، ص(» باشد گرايش به مطالعه تصوير به معني گرايش به روح شعر مي

  
  پذيري وي از يونگ و مودبودكين رمزگشايي احسان عباس و تأثير

» اژدهاهـا «داند و با رويكرد مطالعه تصاوير در تحليل قصيده            او تصوير را تعبيري از روان شاعر مي       
  از داخـل نـشأت  الهامـاتي  و جهان عقل ظاهر هايي است كـه از        در آنجا صداها و قهقهه    : گويد  مي
وصيت سيكولوژي فلسفي، جانب ديگري از آميزش بين سنت و كاوش  خصهدر اين قصيد. گيرد مي
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دار در صور يوناني  تصوير كابوس ابدي يا زندگي، همان تصوير چشمان نقاب : شود  رواني هويدا مي  
ها آن  شوند، همان چيزي است كه يوناني طور كه اژدهاهايي كه در گوشة راه مخفي مي هستند، همان

عبـاس،  . (نامنـد   ده، مـسلمانان آن را قـدر و مـسيحيان آن را اشـتباه مـي                نامي )Ate(را لعنت موروثي    
  )5المالئكه و التجديد، ص  نازك

الگـو در     كهـن «جا يادآور رمزگشايي مودبودكين در كتاب         رمزگشايي و مطالعة صور ناقد در اين      
حظـه   آنجـايي كـه عبـاراتي را مال        -» ملوان قـديم  «است؛ به عنوان مثال وقتي وي در قصيدة         » شعر
يابـد كـه ايـن دو          درمي -كند    كند كه آرامش كشتي و در پايان حركت عجيب آن را توصيف مي              مي

ـ     ،بيانگر مرگ ووالدت جديد بوده    ) آرامش و حركت  (پديده    شـعري   ة رمزهاي مشخصي براي تجرب
اي بودند چگونـه بـه آفريننـده          هاي ذهني از دست رفته      كولريج هستند از اينكه اين رمزها كه تالش       

  )251 -245هايمن، صص : نك. (لهام شدندا
 16»غلـواء « نقد قصيده ،پردازد ديگر از مواردي كه ناقد با تكيه به رموز و صور به تحليل شعر مي             

وي در اين قصيده، به صور شعري نـه بـا ديـدي جهـت           . است» الشعر  فن«الياس ابوشبكه در كتاب     
كنـد و آن را تعبيـري از          شناختي نگـاه مـي     تر از معناي ظاهري بلكه با ديد روان         كشف معناي عميق  

  . شود گر مي  كه در رؤيا جلوه مي داندروان شاعر و دقيقاً شبيه همان چيزي
 وي را    آلود كه تمام وجود پاك و لطيـف         وي در اين قصيده با بيان حال غلواء در آن صحنة گناه           

مانـد كـه عليـرغم        ل باقي مـي   پردازد و با اين حال، هنوز براي وي جاي سؤا            مي ،آورد  به لرزه درمي  
 كـرده و بالفاصـله دريـا را در    سمت دريا فرارآلود بـه    اينكه آن دخترك براي رهايي از صحنه گناه       

 سـياه دردنـاك وي را بـه بـازي          رؤياهايكند كه      چه نقصي احساس مي    ،نمايد  مشاهده مي قبر  كنار  
: نـك . ( استخواهان مرگ و  رؤيارهايي ازرسد كه آن دختر در پي     گيرند و او به اين نتيجه مي        مي

  )190الشعر، ص  عباس، فن
الگـو     پا در حيطـة رمزگـشايي و تحليـل كهـن           ،شناختي مضمون قصيده    ناقد بعد از تحليل روان    

 –بـه مـادر     بازگـشت   قبر و دريا، رمز مرگ است؛ به عبـارت ديگـر، غلـواء، خواهـان                «: گذارد  مي
 وي در   پناهگاهنجا كشيده شد؛ چرا كه آنجا تنها         است، چيزي كه ناخودآگاه به آ      - به رحم  بازگشت

كار گرفته شده در اين قصيده را         او بعد از آن، صور به     ). 191همان، ص   (برابر اشتباهات زندگي است     
تـصوير شـاعر،   «داند؛  ها را تعبيري از روان شاعري مي دهد و آن  شناختي قرار مي    مورد ارزيابي روان  

دهـد    كه شاعر خود را در وضعيت رواني آن دختر جوان قرار مي           رمز طبيعي روان غلواء است، چرا     
و اينهـا همـه نـشانة ايـن     ... كند   تمامي هستي مرگ را در گوش آن دختر جوان معصوم نجوا مي           ... 

  )همان جا(» برد است كه شاعر در بهترين حالت تصويرپردازي به سر مي
البتـه  . خـورد  به چشم مي» الگو در شعر نكه« در تحليل اين قصيده، تأثيرپذيري شديد وي از كتاب          
چيـزي كـه در قـصيدة غلـواء از آن بـه             : كند  خود او نيز در ادامه به اين تأثيرپذيري چنين اشاره مي          

 اصطالحي است كه مودبـودكين بـه كـار گرفتـه اسـت؛         ،عنوان گرايش بازگشت به رحم ياد كرديم      
  )همان جا ()RebirthArchetypy(نمونه والدت جديد
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نيز چنين رويكردي دارد و بـا تحليـل تـصاوير و رمـوز،              » 	>;�: K 9&�	7  « تحليل قصيدة    وي در 
  .دهد شناختي جالبي ارائه مي تحليل روان

» افـاعي الفـردوس  «ناقد براي تحليل اين قـصيده بـه موازنـة آن بـا قـصيدة ديگـري از اليـاس،                    
مـي  اي بين دو قـصيدة متفـاوت         اين قصيده به مالحظه روابط و ساختاره        تحليل  در ي و .پردازد  مي

 كه تمـامي موانـع را بـه راحتـي از      رايابد كه شاعر در افاعي الفردوس قهرماني قوي    و درمي پردازد  
هـا و     كشد اما اين قهرمان از سرسـپردن در مقابـل خواسـته             دارد به تصوير مي     پيش روي خود برمي   

اما وي در قصيده غلـواء      . »...كند چيره آمدن بر آن با صالبتي نابودنشدني، لذت خاصي احساس مي          
آن از لحـاظ    «الفردوس سروده و    افاعي   شاعر آن را قبل از       زيرا ،كند  چنين تصويري را مشاهده نمي    

تاريخي و موضوعي از طرفي مرحله رواني جلوتر از افاعي و از طرفي ديگر، همسان با آن را نشان                   
ا رمز قدرت بـه كـار گرفتـه اسـت و قـصيده       شاعر در آن رمز ديگري را مباين ب،دهد و بنابراين    مي

ها در آن كند و حـوادث در آن           غلواء در تصوير عمومي آن نوعي يادآوري رؤيايي است كه حركت          
  )2-1عباس، االحالم في الغلواء، صص (» باشد اندك مي

داند كه  احسان عباس با اهتمام وافر به مطالعه صور، دركل، قصيده را داراي ساختاري پيچيده مي
از بافت بيروني و دروني برخوردار است و براي رسيدن به معناي حقيقي و بافت درونـي بايـد بـه                     

و چنين ديدي مستلزم اين است كه ناقد، خـود را در      نگريست  شناختي     با ديدي روان   ،صور و رموز  
ة ابداع  حالت رؤياي شاعر را در لحظ،شود نچه كه به وي الهام مي حالت رؤيا قرار دهد تا بتواند با آ       

  .درك كند تا در تحليل صور، موفق جلوه نمايد
است كه االحالم في غلواء   تحليل وي در همين قصيده       ،هاي توجه ناقد به رؤيا      يكي از نمونه  

 بـا شـتاب بيـشتري در رؤيـا         -پذيرد   كه خود در ساية رؤيا صورت مي       –ن بعد از تحليل صور        در آ 
در اين فـضاي شـبانگاهي،   «: گويد كه مي پردازد چنان شود و به بررسي روياي شاعر مي  ور مي   غوطه

تـر از آن       عميق ،پذيرد ولي مفاهيم رواني كه بتوانيم به واسطه آن به قصيده نفوذ كنيم              رؤيا تحقق مي  
بينـد و     الياس ابوشبكه، جوان حيران دردمندي است كه راهگشايي براي مشكالت خود نمـي            . است

، ص  همان(» ...ازگشت به مادر و بازگشت به كودكي است         وي در آن وضعيت بيش از همه محتاج ب        
4(  

شـود كـه    دركل، وي در تحليل اين قصيده با تكيه بر صـور، در تحليـل روان شـاعر عميـق مـي      
طـور كـه      دهد و همـان     تأثيرپذيري وي را در اين زمينه از مودبودكين و كاروالين سبيرجن نشان مي            

همان راهي است كـه امثـال مودبـودكين، كانـت بيـرك و            رويكرد ديگر در نقد،     «: گويد  خود نيز مي  
هـاي اوليـه و سـاختار درونـي قـصيده             كاروالين سبيرجن رفته و به بررسـي صـور، رمـوز، نمونـه            

  )182الشعر، ص  عباس، فن(» اند پرداخته
  

   و تأثيرپذيري از فرويد و مودبودكينتحليل تصاوير هنري
شناختي را بـه      نقد مبتني بر دستاوردهاي تحليل روان     نيز  » بدرشاكر السياب «احسان عباس در كتاب     

  : به عنوان نمونه وي بيت،گيرد كار مي
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داند كه به افسوس و عطش صاحبش در نگـاه مقـرون بـا لطافـت و      را، راز مشكل سياب مي    
  .مهرباني اشاره دارد

: پـردازد   بـه تحليـل قـصايد وي مـي    ، ديگر با تكيـه بـر نفـسانيات شـاعر    وي همچنين در جاي 
همچنين از ميزان   . هاي رواني وي است     دانيم صاحب دستار سرخ تا چه اندازه، بيانگر كشاكش          نمي«

تواند عشق خود را ابراز كند آگـاهي نـداريم؛ ولـي              توانمندي شاعر در اينكه در غير شعر چقدر مي        
عبـاس، بدرشـاكر    (» ...بـرد     اي رنج مي    است كه او از حالت روانيِ نگران كننده       دانيم اين     چيزي كه مي  
  )56السياب، ص 

پردازد و در سـايه   شناختي به تحليل صور مي     سياب با ديدي روان   » اهواء«ناقد در تحليل قصيده     
 كنـد كـه تقريبـاً همـين         هاي عاطفي شاعر و اثر آن بر عقل باطن، آن را تفـسير مـي                توجه به حرمان  

گيرد و تجارب، صور و رمـوز بـه     رويكرد را در نقد خود بر نامة بدرشاكر سياب به خالد به كار مي             
 ، در خـالل بررسـي اثـر ادبـي    وي مي كوشد). 63همان، ص (كند  كار گرفته شده در آن را تحليل مي 

طـرح در مـنهج     ناقد در تحليل خود ايـن پرسـش مهـم م          تطورات رواني صاحب اثر را بررسي كند        
 ؟»بـريم   داللت اثر ادبي بر روان صاحب اثر چيست و چگونه به اين داللت پي مـي               «شناسي كه     انرو

  .پاسخ مي دهدكه وي به خوبي 
: كنـد   شـناختي را مطـرح مـي         صـراحتاً بعـد روان     17»حفّارالقبور«احسان عباس در تحليل قصيدة      

 مهـم   ،داننـد   گر مرتبط مـي   شناختي را با يكدي     حماسه گوركن براي كساني كه ادبيات و تحليل روان        
انـد و     هاي دقيق به صورت شگرفي، صادقانه به تـصوير كـشيده شـده               كه بعضي از عقده    ؛ زيرا است

اي كـه اصـرار       يابد؛ انديشه   خواننده در خالل مطالعه آن به آساني به انديشه والدت جديد دست مي            
ش آماده شده براي اسـتقبال      هاي فشرده و همچنين قبر از پي        انداز خون   شديد در مكيدن سينه، چشم    

كشد و در اين حماسه، انقالب رواني شـديدي   آن را به تصوير مي» رحم خاك«كنندگان به     بازگشت
كه در آن تأثيرپذيري وي از ) 162، ص همـان ... (شود  ديده مي-تر، پدر   يا به عبارت دقيق -بر پدري   

  .خورد مودبودكين و فرويد به چشم مي
اعر و اثر روان در تطور شعر وي و دركل صورت تكويني آن، اهميـت   وي براي حقيقت روان ش    

 آنجايي كه به انتحال هـر يـك از   -زيادي قايل است و اين بعد رواني در استفاده از اساطير و رموز     
وردن   كند يا هنگام اشاره به لـذت هنـري و روانـي سـياب از آ                 هاي تموز و مسيح اشاره مي       اسطوره

او ). 191سعافين، احسان عباس ناقد بالضفاف، ص      . (شود   مشاهده مي  -وحشت  صور ترسناك در قصايد     
ه نوعي آسـيب روانـي بـراي وي بـه بـار       را ك  همچنين تاثير بيماري و ضعف در قصايد اخير شاعر        

شناسي تحليلي استفاده      با نگاهي عميق به متن از دستاوردهاي روان        مي كوشد كند و      تبيين مي  ،آورد
ه احساسات تلخي بـر او عـارض    را كماري در هنر را بررسي نمايد و سياب بيمار  اثر منفي بي   ،كرده

  .بسنجد با سياب سالم است،گشته و تغيير مزاج او را در پي داشته 
  

  شناسي در نقد روانشيوه ميزان پايبندي احسان عباس به 
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ر  سـياب و همچنـين د  در خـصوص طور كـه در مطالعـات وي       وي در تحقيقات نقدي خود، همان     
شـناختي و فكـري را        كنـيم، غالبـاً بعـد روان         مشاهده مـي   18»رويكردهاي شعر معاصر عرب   «كتاب  
داند، اگر چه ايـن مـنهج تـا     تر مي به روح شعر جديد، نزديك« وي اين رويكرد را    زيراگزيند؛    برمي

بـاس،  ع(» آورد ولي دركل با حقيقت شعر ارتبـاط تنگـاتنگي دارد            حدودي ناقد را استنادي به بار مي      
اما اين سخن بدان معني نيـست كـه وي هميـشه بـه مـنهج             ) 6-5اتجاهات الشعر العربي المعاصر، صص      

 بلكه منظور اين است كه وي بيشتر از بعضي ديگر مناهج نقـدي از جملـه         ،شناسي متكي باشد    روان
و وي ناقد جديد هرگز به شيوة واحـدي پايبنـد نيـست            «منهج تاريخي، اين رويكرد را به كار بسته         

هـاي    هـا و شـاخه      پـردازد گونـه     مثل بالكمور يا كانت بيرك برحسب آثاري كه به بررسي آنهـا مـي             
  )207 -206الشعر، صص  عباس، فن(» ...كند  مختلفي از نقد را استفاده مي

 عبداهللا امين غيث معتقد اسـت كـه مـنهج          ،شناختي احسان عباس     رويكرد نقد روان   در خصوص 
گردد كه قطب اول  انديشه نقدي وي پيرامون دو محور مي« احسان بوده و تاريخي پايه و اساس آثار

 و  –كند تا در حيطه آن حركت كنـد            كه چارچوبي فكري براي ناقد فراهم مي       -آن، جانب تاريخي    
 كه قواعدي نظري است كه ناقد در بررسي جوانب فنيِ صِـرف در اثـر               است، جانب فني    قطب دوم 

  )235 -234السعافين، في محراب المعرفه، صص (» كند ادبي به آنها مراجعه مي
 تصوير فعـل و اراده بـشر بـر    ،تاريخ « كهوي براي اثبات سخن خود به اين سخن احسان عباس      

» هاي هنري آن نيـست       زمين است و مطالعة شعر در پرتو حقايق تاريخي به معني نقض ويژگي              كرة
 است اين سخنان، زيربناي مـنهج نقـدي وي را           كند و معتقد    اشاره مي ) 5عباس، بدرشاكر السياب، ص     (

يـابيم كـه    تر درمـي  با نگاه عميقالبته اين سخن وي درست به نظر نمي رسد؛ چون          . دهد  تشكيل مي 
 مـنهج فنّـي و      ،آيـد   بـه حـساب مـي     ) بدرشاكرالسياب(آنچه زيربناي منهج نقدي ناقد در اين كتاب         

ه نقد تاريخي از آن نوع كه امين غيث مـدنظر           شناسي و شايد بتوان گفت سياق تاريخي باشد ن          روان
ورد و تحليـل فنـي در آن در    آ دارد و تحقيق ناقد از سياب، فهم شعر و شاعر را در خود جمـع مـي         

شـود تـا تـصوير مـستحكمي از شـاعري ارائـه دهـد كـه                   شناسي مخفي مي    پشت پردة تحليل روان   
الـسعافين،  (» كند  زش شعرش برابري مي   صدايي بر ار    اختالف بر سر حكم راندن از شخصيتش با هم        «

 اين است كه وي خود گرايش       بر مي آيد  اما آنچه كه از نظريات غيث       ). 203، ص   	�في محراب المعر  
به رابطة تنگاتنگي بين ادبيات و محيط فرهنگـي و تـاريخي            «شديدي به منهج تاريخي دارد چرا كه        


 «ان عبـاس،  قائل است و البته عنوان كتاب احس  ) 236همان، ص   (» ن  آ �O��; 9 �2	)* �,��"�	 -�A)�@
X 4A «      شود كه وي در اين كتاب، منهج تاريخي را در   تداعي مي  اين گونه تا حدودي فريبنده است و

شـود كـه جانـب        پيش گرفته اما حقيقت، چيـز ديگـري اسـت و بـا مطالعـه بيـشتر مـشخص مـي                    
داقل دسـت كمـي از مـنهج تـاريخي          ترين مناهج نقدي وي نباشد ح       اگر يكي از مهم    ،شناسي  روان
  .ندارد

  
  نتيجه
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. كند ، چگونگي عمل ابداع و روند خلق ادبيات را بررسي ميختيشنا  احسان عباس در نقد روان- 1
شناختي و با در نظر گرفتن فضاي شعر، حالت رؤياي شاعر و با تبيـين طبيعـت                   وي با  ديدي روان    
او همچنـين بـه مطالعـه       . كنـد   شاعر را ارزيابي مي   وار، روند اكتمال آفرينش شعر        جوشش اتوماتيك 

پردازد و عناصر مختلف وارده در آن و چگونگي تركيب و انسجام          شناسي آثار ادبي مي     طبيعت روان 
  .نمايد ها را تبيين مي آن
 صـاحب اثـر       ناقد در تحقيقاتش با به سخن وا داشتن اثر ادبي، به داللـت اثـر هنـري بـر روان                    - 2
وي . كنـد   خالل بررسي روان شناختي ادبيات، تطورات رواني نويسنده را بررسي مي           پردازد و در    مي

شود و به بررسي رابطه ميان مـتن         هاي مخاطبان در اثر ادبي نيز غافل نمي         همچنين از مطالعه واكنش   
  .استاز اين نمونه » پيوند عاطفي«پردازد كه بررسي مقوله  و تجارب احساسي ديگران مي

بـه  . پـذيرد   شناختي از آراء ناقداني چون فرويد، يونگ و مودبـودكين تـأثير مـي               روان او در نقد      -3
عنوان نمونه، وي در رمزگشايي وتحليل صور در راستاي تحليل شعر، اصطالحاتي چون رهـايي از                

بندد كـه بيـانگر تأثيرپـذيري     را به كار مي... رؤيا، طلب مرگ، بازگشت به مادر، بازگشت به رحم و        
 مـصطلحاتي    تحليل ها و نقدهاي احسن عباس،         در ،عالوه بر آن  . استگ و مودبودكين    وي از يون  

هايِ عاطفي شاعر و تأثير آن بر         هاي رواني، ناخودآگاهِ فرديِ شكست خورده، حرمان        چون كشاكش 
شناسي  شود كه حاكي از تأثيرپذيري وي از نظريات روان          ديده مي ... عقل باطن، شورش عليه پدر و       

كند؛ بدين صورت كه  روي نمي  ها بر ادبيات زياده     ؛ اما او در تطبيق ديدگاههاي علمي آن       تاسفرويد  
بدان معتقد است، به كـار نمـي         هرگز عين آنچه را كه فرويد        ، عقده در اثر ادبي     تأثير مثالً در مطالعه  

ور كـه   طـ  گيرد؛ همان    يونگ را به كار نمي     ديدگاه هاي  و يا در بحث ناخودآگاه جمعي، تمامي         بندد
  .ماند در تبيين كهن الگوها نيز در حيطه نظريات مودبودكين محصور نمي

 و بـا تكيـه   ه است را به كار گرفتختيشنا  اي از آثارش، منهج روان      احسان عباس در بخش عمده     -4
هاي روانـي، كهـن       شناختي مهمي چون عقل ظاهر، عقل باطن، ناخودآگاه جمعي، عقده           اصول روان 
  .نكرده استلي تنها به اين منهج اكتفا دشناختي از اديب و ادبيات ارائه  ي روانتحليل... الگوها و

 آن ، ولي در عين حـال ،كند را به سندي براي بيان وقايع بيروني تبديل نمي        داده است    او ادبيات    - 5
 شناسي را داند و از همين رو رويكرد روان را پيراسته از تأثيرات خارجي و عوامل جداي از متن نمي

  .بندد در تحليل اثر به كار مي
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