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 کتابنقد و بررسی 

 نموذجاً المصريون النقاد ؛الحديث النقد في النفسي المنهج

*پورزینهعرفت

 چكيده

الرحمن موست  بدت   نوشتت   ، نموذجاا   المصريون النقاد ؛الحديث النقد في النفسي المنهجکتاب 
های نقت  ادبتي نتوین در     بسام قطوس، تالشي است درجهت بررسي پی ایش یکي از شیوه

چته در ستطن نیتری و     ،های نق ی یکي از شیوه منزل  بهشناختي که  مصر یعني شیوة روان
هتایي استت کته     این کتتاب از نن دستته کتتاب   .دداري اهمیت خاص ،در سطن تطدیقي چه
بررستي و نقت     منیتور  بته شناختي  ب مفی  در زمین  نق  رواندلیل محتوای مناسب و مطال به

تحلیلي این اثر را ازلحتا    ت روش توصیفي بهیم که ا برنن ،. در این جستار کوتاه ش انتخاب
هتای نن را یتادنور شتویم تتا از      ها و نارسایي یم و برجستگيکنمحتوایي بررسي  و ظاهری

نتوبي بتا خاهتای ایتن      شتناختي بته   نق  روانمن ان حوزة  هبالق ،این نق  و بررسي گذر ره
 ،حوزه نشنا شون  و درجهت تقویت این رویکرد نق ی بیش از پیش بکوشتن . درمممتو   
با بررسي این کتاب به این نتیمه رسی یم که کتاب در بیان مطالب نیتری مربتوب بته نقت      

ری دربرابتر نقت    های ناق ان مصت  گیری شناختي و ارائ  کلیات الزم دربارة انوا  موضع روان
شتناختي تاحت ی    ای سه کتاب در زمینت  نقت  روان   مرحله سهشناختي و بررسي و نق   روان
 بوده است، گرچه خالي از اشکال و نواقص نیست.  موفق

 .شناختي روان نق  قطوس، بسام ،الحديث النقد في النفسي المنهجکتاب،  نق ها: واژهکليد
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 مقدمه. 1

هتای نقت     رفت تاریخي شتیوه  های نق  ادبي است که در رون  پیش شیوهشناختي از  نق  روان
شتناختي در   قت  روان ن.  کن ميها نقش ایفا  های چالشي این شیوه یکي از حلقه منزل  بهمعاصر 
کنت    ورزد و سعي متي  مي های رواني متن اهتمام زمینه  ترین تعریف نن نق ی است که به ساده

هتای پنهتان در    تتا بته انگیتزه    گیرد بهره شناختي در تفسیر اثر ادبي رواناز دستاوردهای بلم 
 ضمیر ناخودنگاه خالق اثر دست یازد.

هتا و   تتثثیر نیریته   تحتت کتاوی بته ادبیتات و هنتر و ست ن بته نقت  هنتری          توجه روان
سری مناقشات طوالني، تحتول    زدن به یک  رغم دامن   به(، م1939-1856)   های فروی  برداشت

کتاوی   کلي دگرگون کرد. این ارتداب میان روان بهداشت که برص  نق  را    پي یقي را نیز دربم
 ،واقتع   در نیت .  متي  شمار یک قرن اخیر به طيادبي ترین جریانات نق  هنری و  و هنر از اصلي

 ها و تمتایالتي  انسان انگیزهکه  این صورت خالصه کرد   بهرا هنر  بارةتوان نیری  فروی  در  مي
چار درون او نا  هها نیست و ب کردن نن  نورده  بر   تمابي قادر بههای اج  دلیل مح ودیت    دارد که به
 :مان  ينهفته م

 از جنستي و غیرجنستي، بستیار دشتوار    ها و تمایالت، ابم   پوشي از این انگیزه  اما چشم
هتا    واقعتي از نن هتا را کته در زنت گي      کوش  این لتذت   انسان مي ،همین خاطر   است؛ به

بتافي و    بهره بوده، از راه خیال تمربه کن ... در نیری  فروی  پیون  نزدیکي میتان خیتال    بي
 .(176: 1389وجود دارد )موران  هنرمن 

هتای ختود را در فيتای بتالم       ترتیب است که یک نویسن ة هنرمن  تحقق خواسته  ب ین
دهت  کته در لتذت      امکان را به خواننت گان متي  نورد و این   نوشتن فراهم مي گذر ره   خیال از
 ،ویژه ازمنیر ادبتي  به ،است که اهمیت این نیریه گفتني های خود شریک شون .  پردازی  خیال

 نم . شمار مي  بیماری رواني به يانش اثر ادبي و هنری نوبددر این بود که ازنیر فروی  و شاگر

هتای   داشتت   منزل  گتزارش و یتاد   بهممموب  نثار شابران و نویسن گان را اینان  ،رو  این از
شتان را در انتختاب الفتا ، انتختاب       کردنت  و تفتاوت شتیوه    مي  بالیني بیماران محسوب
هتایي از    ها همتواره نشتانه    خوی اشخاص داستان و خلقو توصیف  ،رمزها، ت ابي مناظر
 .(688 ،2 ج :1361کوب  زرین) نوردن  مي  شمار ها به   احوال رواني نن

 تتا   یکوشت  پیت اد چتون  هتم  يادبت  یهتا  استطوره  و نیميام يبرخ از گرفتن الهام با  یفرو
 چتون  هتم  هایي بق ه براساس «جنسي هویت تکوین نیری » بنوانبا را خود نیری  ترین معروف
 (.146-136: 1357 پور نریان بنگری  به) کن  مطرح اختگي بق ة و ،الکترا بق ة پ،یاد بق ة
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 کشتش  بتا  هتردو  چته  گتر  دارد، فتر   دختر با پسر جنسي رش  ادیپ، بق ة نیری  طدق
 قت رت  نمتاد  و محدتوب  ابتژة  نخستتین  برایشان که مادری شود، مي شرو  مادر سوی به

 تصتاحب  بترای  پستر  کتودک  ،انمتام  سر. است کودک نیازهای نوردن بر به قادر و مطلق
 بتیش  کودکي که دلیل ب ین اما کن ، مي محسوب خود جنسي رقیب ت ریماً را پ ر مادر،
 بقتیم  وی توست   قولشعنتام  نرزوهتای  دلیل به که ترس  مي است، ناتوان نسدتاً و نیست
 دهت   متي  انتقتال  دیگتر  زنان به بلوغ سن در و کن  مي کوب سر را نرزوهایش پن شود،
 .(232-231: 1383 لدیهان و گرین)

 و انت   شت ه  اختته  قدل از ننان که رسن  مي نتیمه این به خود رش  طول در ها دختربچه اما
 در الکتتترا بقتت ة ایمتتاد بتته کتته کننتت  متتي احستتاس ختتود در حقتتارت و کمدتتود نتتوبي
 .دشو  مي منمر ننان

 گتر ید واژة از یا واژه جتای  بته  يگتاه  ناخودنگتاه  يروانت  متار یب کته  بتود  افتهیدر  یفرو
 صتورت  بته  معمتوالً  شتابر  و سن هینو یعني ؛است طور نیهم نیز اتیادب در و کن  يم استفاده
. بتود   یفرو ياصل فرض نینخست نیا  ،نبر مي کار به دیگری واژة واژه یک جای به نگاه ناخود
 را نن ندلتر  و ونت  ی ازجملته  يشناس روان متخصصان از یاریبس که ، یفرو فرض نیدوماما 
 یزیت چ همتان  تیدرنها انسان یرفتارها کل محرک یروین و زهیانگ که است این ان ، کرده رد

 ياجتمتاب  تابوهتای  کته  استت  نیت ا او فترض  نیسوم. شود مي نامی ه يجنس زةیغر که است
 را متا  ختاطرات  و الیام از یاریبس دارن ، وجود يجنس تمایالت از يبرخ به که یمن  ق رت
 .(142: 1376و دیگران  گورین بنگری  به) کنن  مي سرکوب
کتارل گوستتاو    ،بتاال شتاگرد او   وضتوبات مجمله مخالفان فروی  در طترح بعيتي از   از
هتای    جنستي منشتث تمتام فعالیتت    کته میتل     که با دو فرضی  فروی  دربتارة ایتن   است ،یون 
و نیریات ختود را   کرد پریش است، مخالفت نوبي بیمار روان بهکه هنرمن   است و این انسان

 :ارائه کرد

است که سرچشم  هنر همان نفن واالست که تمام چیزهای واال و  یون  بر این بقی ه
مرتدته از نفتن انستان      واال نفتن که این  اینگیرد و   اخالقي را در زن گي انسان دربر مي

نامت ،    مرتدته متي    ینیکه یون  نن را نفن پتا  ت مرتد  نفن  ج است و با بع  دیگر و دون
 .(18: 2007رتداطي ن ارد )حسین ا

کتامالً  را هتای جنستي    گرفتن هنر از انگیتزه  چشمه  بر سر مدنيوی دی گاه فروی   ،این بنابر
و  ،گرایتي  گرایي، بترون  جمعي، درون ون  اصطالحات مهمي چون ناخودنگاه . یکن انکار مي
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 خودنگتاه  نتا  در اجت ادی  های تمربه یون  ،واقع در .کن  مي  تایپ( را مطرح الگوها )نرکي  کهن
 الگتو  کهتن  ،شتون   مي ظاهر ما های پردازی خیال و رؤیاها در تصاویری شکل به که ،را جمعي
 داشتت،  بالقته  هتا  بت ان  یونت   کته  الگوهتا  کهتن  از بعيتي » .(114: 1383 شتولتز ) نام  مي

 و قت رت  مرگ، خ ا، کودک، مادر، خویشتن، ستاره، قهرمان، جادو، الگوی کهن از ن  ا بدارت
 .(115 -114 )همان: «من  خرد پیر

در ایتن موضتو     ،فرویت   ،شناسي فردی، با استاد ختود  گذار مکتب روان  بنیان ،نلفرد ندلر
های رواني و سرچشم  اصلي هنر باشت ،    غریزة جنسي تنها دلیل بروز بق ه»اختالف دارد که 

های رواني و سرچشم  اساستي    و بر این باور است که احساس کمدود دلیل اصلي بروز بق ه
 .(14: 1998)مختاری « طلدي است مالکیتطلدي یا   ق رت نمایي یا  غریزة خودهنر همان 

رویکترد  بته  شناسي غربي قرار گرفتنت  و   تثثیر مکاتب روان تحتناق ان معاصر برب نیز 
نویستن گان رومانتیتک و پیتروان مکتتب     »دن . کرشناختي در ادبیات و نق  بربي توجه  روان

های نقت ی ختود یافتنت  و     می اني گسترده برای کوشش فروی  و یون  ینرانئوکالسیک در 
بتود در مداحتن نقت ی      ها ارائه شت ه  وسیل  این شخصیت توانستن  مفاهیم و اصولي را که به

ناق اني ماننت  محمت  خلتف احمت ، محمت  منت ور،        .(192: 1378)رجائي « ن کنخود وارد 
شتناختي ختود    اخور دانش روانال ین اسمابیل هریک به فر و بز ،بداس محمود بقاد، نویهي

نوبي بابن ش ن  تاحت ی ایتن نتو      که به نگاشتن شناسانه  هایي نق ی با رویکرد روان کتاب
 کن .  رویکرد نق ی در نق  نوین برب جای خود را پی ا

النقااد المصاريون    ؛الحاديث  األدبي النقد في النفسي المنهجحال بسام قطوس در کتاب  هر به
شناختي غربتي و نثتاری کته ناقت ان مصتری در       با استفاده از پیشین  مکاتب نق  روان نموذجا 

برگیرنت ة   که هتم در  تثلیف کن دن ، توانست کتابي جای نها شناختي از خود به زمین  نق  روان
چنت  دهته    يطت را شتناختي در مصتر    شناسي غربي باش  و هم جریان نق  روان مکاتب روان

شتناختي   مناستب در زمینت  نقت  روان    يکتتاب  منزلت   بته اثر این  ،این ابربن . کنبررسي و تحلیل 
د، الدته پتیش از نقت  و بررستي    شونق  و بررسي  گوناگونهای  است که از جهت  درخور نن

 .کنیم مي  اش را معرفي مشخصات نن و نویسن ه اًکتاب مختصر

 

 کتاب ةنویسند معرفی .2

واقع در استان جنتین  فلسطین  اب رّبَ در شهر م1956بسام موس  بد الرحمن قطوس در سال 
و مت رک   کترد تحصتیل  دنیا نم . وی در دانشتگاه اردن در رشتت  زبتان و ادبیتات بربتي       به
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و دکترای ختود را   ،م1984را در سال  کارشناسي ارش رک م، م 1979را در سال  کارشناسي
استاد نقت  نتوین در گتروه زبتان و ادبیتات       درسمتوی م تي  .کسب کردم   1988در سال 

گفتنتي   .اکنون استاد دانشتگاه الیرمتوک اردن استت    داشت و هم  بربي دانشگاه کویت حيور
در حتوزة   نثتار دیگتری   دایم، این نقا جز کتابي که اکنون درص د نق  و بررسي نن بهاست که 
 :ب ین قرارن که  دارد نق  ادبیات و

 ؛1984 ،(م.د) ،(ن.د) المعاصرين المصريين النقاد عند النفسي المنهج ـ
 ؛1988 ،(م.د) الحديث العربي النقد في القصيدة وحدة ـ
مؤسسااح حمااادة و داك ال،نااد     النقااد  اإلجاارا، و الاأصااي  القاارا،ة  اساااراجيايا  ـ

 ؛1998 إكبد 
 ؛2000 عمّان  الشروق  داك  الحديث الفلسطيني األدب في نصيِّح مقاكبا  ـ
دكاساح  وااكة الققافاح      والسارد   والماخيا   الشاعر   المناا   في قرا،ة العنوان  سيميا، ـ

 ؛2001 عمّان 
اللانح الوطنيح العليا إلعانن عمّاان عاصامح للققافاح العربياح وداك        الالقي ماعح النص جَمَنُّع ـ

 ؛2002أامنح  عمّان  
 ؛2004ت  م،ابح داك العروبح  ال،وي  وجياكا  مناهج: المعاصرة النقديح النظريح دلي  ـ
كؤى نقديااح  لانااح الاااأليع والاعريااة  الصاافاة      المعياااك وكساار الشااعر  اإلباادا  ـ

 ؛2005 ال،ويت 
 ؛2006داك الوفا،  اإلس،ندكيح    المعاصر النقد مناهج إلى المدخ  ـ
 ؛(www.culture.gov به  یبنگر) 2011 عمّان  الققافح  وااكة  الاش،ي  وعامح الاأوي  عابح ـ
 

 کتاب. معرفی و توصيف 3

ایشناسنامهمشخصات1.3
کته چتاا اول نن در    ،نموذجاا   المصاريون  النقااد  ؛الحاديث  النقد في النفسي المنهجکتاب 
 لاناح و انتشتارت   العلماي  النشار  مالا  م در کویت با همکاری انتشتارات   2004 سال

شت ه    ای تنیتیم  صتفحه  196، در یتک جلت    ش هچاا و منتشر  والنشر والاعرية الاأليع
استت و طترح روی    ی مناسب بن  و پاراگراف ،نرایي  است و ازنیر صحافي، قلم، صفحه 

 ن ارد. جل  خاصي

http://www.culture.gov)؛
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کتابساختار2.3
 های نق  ادبي معاصر در مصتر  این کتاب تالشي است درجهت بررسي پی ایش یکي از شیوه

های نق ی چه در ستطن نیتری و چته     یکي از شیوه منزل   بهکه  ،شناختي یعني شیوة نق  روان
شناستان   . نگارن ه در این کتاب، پن از تدیین سهم روانددار ياهمیت خاص ،در سطن تطدیقي

 تدیتین  راگیری این شتیوه   شناختي، جایگاه بارزترین افراد در شکل غربي در پی ایش نق  روان
چته حت    تتا  ناق ان در تطدیق این شتیوة نقت ی    که دریاب کن   تالش مي ،این بر بالوه. کن  مي

 .گزیت   یک شیوة نقت ی مستتقل بتر    منزل   بهشناختي را  توان شیوة روان ان  و نیا مي موفق بوده
  و کنت توان  یک اثر ادبي را از تمتام ابعتاد نن تفستیر     شناختي مي نیا نق  روان ،دیگر بدارت به

 ،تيبدتار  به . کنزیدایي متني دیگر را برای ما شرح  نشیني یک متن یا بلت نا زیدایي و دلدلیل 
دهت   و ایتن     گذاری متن به ما ارائه توان  ضواب  یا اصول معیني برای ارزش نیا این شیوه مي

   کنها به ما کمک  توان  در فهم و درک نثار ادبي و نق  نن  ميتا چه ح  شیوه 
او ناق ان مصتری   ،واقع در است. نیر گرفته برای این پژوهش در رامعاصر نگارن ه دورة 

شناستانه در   زیرا مطلتع رویکترد روان   ،است  نورده شمار معاصر بهرا کنون  تا م 1914از سال 
یاب  و تتا زمتان    ت ریج گسترش مي گاه به شود، نن مي  م نغاز 1914نق  ادبي در مصر در سال 
  .یاب حاضر این رون  ادامه مي

گفتتار   در پیش .است  ه ش و یک خاتمه تنییم ،سه فصل ،گفتار یک پیشاین پژوهش در 
های ادبي و نقت ی در ستطن جهتان و     یابي نن به پژوهش شناختي و کیفیت راه رویکرد روان

در متثثر  شناستان   گتاه از روان  د. ننشتو  متي  اش بته مصتر مطالعته     یتابي  س ن چگتونگي راه 
 نی . مي  میان گذاری نن سخن به شناختي و پایه روانگیری نق   شکل

دهت  و   شناستي و ادبیتات اختصتاص متي     نگارن ه فصل اول را به ارتداب میان بلتم روان 
ستخن  شناستي   بارة نو  و میزان این ارتداب و نیز نتایج تعامتل میتان ادبیتات و بلتم روان     در
شناستي را واضتن    بیات و بلتم روان برخي نتایج بملي ناشي از پیون  میان اد ،س ن ران . مي

 ده . مي نهایت درباب این ارتداب رأی و نیر خاص خود را ارائه  و در  کن  مي  ترسیم

یتابي بلتم    از راهنگارنت ه   ،«شناسي و نق  ادبي در مصتر  بلم روان»بنوان  در فصل دوم با
هتای   گیتری  موضعنورد و ابعادی از  میان مي به سخنشناسي به برص  نق  ادبي در مصر  روان

و ننان را به سه دستته یعنتي     کن مي  روشنشناسي  برابر بلم روان ناق ان مصری معاصر را در
گتاه   کنت . نن  متي  ، تقسیمان  گرفتهو کساني که در نق  خود از این بلم بهره  ،موافقان، مخالفان

انت  کته    پرداختهشناختي  نورد که به تطدیق شیوة روان میان مي از رویکردهای ناق اني سخن به
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شناستي و رویکترد تطدیتق شتیوة نقت        هتای روان  منت ی از دانتش   ن  از رویکرد بهرها بدارت
تتر   ده  که بر ننان بتیش  نهایت هر گروه را زیرممموب  رویکردی قرار مي شناختي و در روان

 غلده داشته است.
ي محمت   شناختي، یعن در فصل سوم بسام قطوس روش نق ی سه تن از بزرگان نق  روان

الت ین   و بتز  ،ناواس  أبو، بداس محمود العقاد را در کتاب نواس أبي نفسيحنویهي را در کتاب 
کنت ، الدتته مطالعته و مناقشت  ایتن       بررستي متي   لاددب  النفسي الافسيراسمابیل را در کتاب 

 .است  ها با استفاده از نرای دیگر ناق ان صورت گرفته پژوهش
 

هایفنیویژگی3.3
صتحافي  و نرایي،   صفحه ،نو  قلم ،بن ی پاراگرافش ه و ازنیر   قطع وزیری تنییم این اثر در
 مربتوب بته هتر   هتای   پانوشتاین کتاب طرح روی جل  خاصي ن ارد. در  امااست،   مناسب
ش ه و فهرست مطالب در پایان کتتاب پتن از فهرستت      تنییم هصفحدر پایان همان  هصفح

نشتنا   مثنوس و نتا  شای  این روش برای مخاطدان ایراني ق ری نااست که  داده ش ه   منابع قرار
 نیر برس . به

 

 ادبیویرایش4.3

بترده و قوابت  ویترایش و      کتار  بدارات و جمالت روان و رستایي بته   نگارن هاین کتاب  در
 .است  کرده ربایت خوبي بهسماون ی را م ئبال

 

 دهیارجاععلمیاصولرعایت5.3

 هتا  نوشتت پا میتنیت . است نم هصفحه  مربوب به هر های نوشتپا در اتارجاب کتاب این در
 نخستت  ارجا  در يعنی ؛است هگرفت  صورت ها نامه انیپا در ها نوشتپا میتنی ق یمي شیوة به
 نتام به ذکر نام مثلتف و   یو در ارجابات بع  شود مي  ذکر کتاب کامل اطالبات کتاب هر به

   :خورد يم چشم به ياشکاالت ها نوشت پا میتنی بارةدر اما، دشو  يم اکتفا صفحه شمارةکتاب و 

 شت ه،   استتفاده  «همتان » ای «نفسهالمرجع » اصطالح از نوشتپا در صفحات يبرخ در .1
 صتفحات  ماننت   استت،   شت ه   ذکر نیشیپ صفحات ای قدل صفح  در يقدل مندع که يدرصورت

 ؛157 و ،151، 150، 135، 134، 111، 76، 73، 50، 27، 26
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 کته  يصورت  در ش ه،  استفاده «نیشیپ» ای «المص رالسابق» اصطالح از صفحات يبرخ در .2
، 49، 46، 27: صتفحات  ماننت   استت،   ش ه  ذکر نیشیپ صفحات ای قدل صفح  در نیشیپ مندع
 ؛161 و ،160، 155، 90، 87، 75

ماننت   نام کتاب ذکتر شت ه استت،     اسم مثلف جای به نوشتپاصفحات در  يدر برخ .3
 ؛115 و ،80، 77، 118صفحات: 

 صتورت  بته  هتا  نوشتت پا در «نفسته المرجع » ای «نفسهالمص ر » اصطالح از استفاده در .4
 ذکتر  زیت ن کتتاب  مثلتف  نتام  اصتطالح  نیت ا از قدتل  يگتاه  مثال رایب نش ه، بمل دست کی
 زیتتن و. ..ص نفستته، المصتت ر من،یهتتا يستتتانل: دوم نوشتتتپا 26 صتتفح  ماننتت  شتتود، يمتت

 «نفسته » اصتطالح  از گتاه  و.، ..ص نفسته،  المرجتع  ،يالتکرلت  نهاد: سوم نوشتپا 27 صفح 
: استت   نمت ه   صتورت  نیبت   ستوم  نوشتت پا 26 صتفح   همتان  در متثالً  ،شتود  يمت  استفاده
 نفسته،  المرجتع   ،یت فرو: ستوم  نوشتپا 67 صفح  در نیچن هم..، .ص نفسه، من،یها يستانل
 ؛...ص نفسه، المرجع ،یالدارود يسام: انیر: دوم نوشتپا 106 صفح  در ای ؛...ص
 صتفحات  يبرخت  در زیت ن «السابقالمرجع » ای «السابقالمص ر » اصطالح کاربرد بارةدر .5
 يگتاه  يعنت ی ،ختورد  يمت  چشم به «نفسهالمص ر » اصطالح کاربرد به مربوب اشکاالت همان

: ستوم  نوشتت پا 80 صتفح   ماننت   ؛شتود  يم  نام مثلف ذکر «السابق المص ر»قدل از اصطالح 
 متثالً  ،رود يم کار به «السابق» اصطالح يگاه و. ..ص السابق، المص ر احم ، اهلل خلف محم 
 ي: أنیتر: ستتانل  استت  شت ه   داده ارجتا   صورت نیا  به چهارم نوشتپا 80 صفح  همان در
 ....ذلک ي.. و قن بل.السابق، ص من،یها

 

 کتابو ارزیابی محتوایی  تحليل. 4

کتاب یآموزش ابعاد یبررس1.4

بخشتي از   منیور  بهتوان  مي« المنهج النفسي و المماكسح النقديح»بنوان  بافصل سوم کتاب  از
 .بترد   بهتره  ،یدکترارش  و چه در سطن   کارشناسيچه در سطن ، محتوای درسي نق  ادبي

طریتق ایتن    ازتواننت    شتناختي متي   ذیل مداحن مربوب به نقت  روان  استادان ،دیگر بدارت به
و از بخش تطدیقي کتتاب  ن  کن مصر نشنا دار نامشناختي  کتاب دانشمویان را با ناق ان روان

 های مختلف نق ی ناق ان در نق  متون ادبتي بهتره   صورت بملي از شیوه کنن  و به  استفاده
 و جت ول نت ارد   ،که این کتاب ابزارهای نموزشي مانن  تمرین، نموداراست  گفتني گیرن .  
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 ،توانن  برای تکمیل مداحن، بنابه ضترورت  و دانشمویان درصورت نیاز مي استادان الدتهو 
 کنن .  از چنین ابزارهایي استفاده

 

کتابمندیمسئله2.4
 معرفتي  مصتر  در شتناختي  روان نق  داران پرچم از تن سه که است  این کتاب در اصلي مسئل 

 کتتاب  طریتق  از بقاد محمود بداس ،نواس أبي نفسيح کتاب طریق از نویهي محم  یعني ؛شون  
 ایتن  نگارنت ه  ،واقتع  در. لاددب  النفساي  الافساير  کتاب طریق از اسمابیل  ال ین بز و ،نؤاس أبو
 ستاختار  و کتتاب  فق  اول مرحل  در . کن مي  نق  مرحله سه در را شناختي روان های وهش پژ
 بتا  ممتزا  قسمت یک در، ده  مي قرار موردمناقشه را نن دوم مرحل  در ،کن  مي معرفي را نن

 . کن مي  بررسي و تحلیل را موردبحن کتاب مخالف و موافق ناق ان نرای از استفاده
 

کتابهایبخشمنطقینظمارزیابی3.4
 فهرستت  پترداختیم،  ب ان قدلي مدحن در که ،کتاب های فصل بن ی تقسیم و مطالب  به توجه با

 شتناختي  روان نقت   دربتارة  گفتتار  پیش در که نن از پن نگارن ه دارد. منطقي يچی مان مطالب
 مطالتب  غربتي  ناق ان شناختي روان نق  جایگاه نیز و نق  نو  این در غربي شناسان روان سهم

 در ،پردازد مي ادبیات و شناسي روان رابط  به اول فصل در ده ، مي ارائه خوانن ه  به مختصری
 سته  سوم فصل در و  کن مي  واکاویرا  مصر ادبي نق  در شناسي روان بلم جایگاه دوم فصل
 الدتته . است  ش ه  بررسي شناسي روان نق  حوزة در برجسته مصری ناق ان از تن سه از کتاب
  اختصتاص  هتا  نن بته  نگارنت ه  که صفحاتي حمم ازلحا  ها فصل این کتاب، بنوان  به توجه با

 قالتب  در اول فصلصفحه،  20 قالب در گفتار پیش زیرا شود؛  واقع مورداشکال توان  مي داده،
 کتتاب  اصتلي  مدحتن  درواقتع  کته  ،نخر فصل و ،صفحه 34 قالب در دوم فصل صفحه، 40
 .ان  هش  خوانش و مطالعه اًمختصر نق ی کتاب سه و  ش ه  ارائه صفحه 40 قالب در ،است

 

کتابدرهاتحليلاستحکامميزان4.4
 بنگریت  بته  ش ، این اثتر در فصتل ستوم )     من ی اثر اشاره مسئلهکه در قسمت طور همان
است، در سه مرحله نثار نق ی موردبحتن    که فصل اصلي کتاب ،(174-131: 2004 قطوس

 ،بنوان نق  نقت  بابنوان خوانش نخست، مرحل  دوم با: مرحل  اول  کن  ميرا تحلیل و بررسي 
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  اثتر نقت ی را معرفتي    فقت  وانش اول بنوان خوانش دوم. نگارنت ه طتي خت   باو مرحل  سوم 
کتاوی   ناق ان دیگتر اثتر نقت ی موردبحتن را وا     هاینیردر مرحل  دوم با استفاده از  ،کن  مي
 همتین  بته  .کشتان   متي  نق  محک  به را نن خود های دی گاه بر تکیه با نخر مرحل  در و  کن مي
 .استمقدول  و قوی تحلیل لحا  از اثر این که گفت  توان مي ،دلیل
پتن   ،نوشت  نتویهي  نفسيح أبي نواسنگارن ه در مرحل  خوانش نخست کتاب  ،مثال رایب
های نویهي را دربتارة پیچیت گي    دی گاه ترتیب به ،کن  مي  که چهار فصل کتاب را معرفي نناز 

دروني ابونواس )فصل اول(، گرایش ابونتواس بته پستران جتوان و تترجین ننتان بته زنتان         
و تنتاق  در وجتود ابونتواس و     ،نتواس )فصتل ستوم(    دیني در ابتو  دوم(، سرمستي )فصل
بنگریت   ) دهت   متي   ارائه( چهارم)فصل  پرهیزگاری و نشکار باری و بن  بي در ویگری  افراطي

 کتتاب  در مقایسه با را مروة حسين نق  نق ، نق ِ بنوان قالب در درادامه .(139-132: همان به
 هتای  دی گاه و کن  مي  مطرح ادبي، نق  در شناختي روان رویکرد با مخالف نق  منزل   به نویهي،
 شتناختي  روان بررستي  درحتین  نتویهي  وی زبتم  بته  که خطاهایي و کتاب این دربارة را وی
 درجایگتاه  را ناصتف  مصتطفي  ،ست ن . شتمرد  مي بر یک یک ش ه ها نن دچار نواس ابو اشعار
  کنت  متي   معرفي متن زیداشناختي های  هجند به توجه درکنار شناختي روان مطالع  با موافق ناق 
 تحلیتل  وی گویت   متي  و( 142-138)همان:  ده  مي  ارائه نویهي کتاب دربارة را او دی گاه و

 بت ون  بایت   ادبتي  اثتر  یتک  که است باور این بر و کن  مي  رد را نواس ابو شخصیت از نویهي
( و از 142)همتتان:  حلیتتل شتتود   بررستتي و ت  نن نفریننتت ة  شخصتتیت  گتترفتن  نیتتر  در

برابتر   باش  که او دربرابر یک اثر هنری استت نته در    داشته  یاد همواره به»خواه  که  مي نویهي
 .(142)همان: « یک تمرب  شخصي

مرحلتتته بررستتتي و  دو درکتتتتاب نتتتویهي را  دوم ختتتوانش در نگارنتتت ه ،درنهایتتتت
مصاطفي  و  حساين ماروة  ات یت در مرحل  اول نرای نویهي را در مقایسه با نیر ؛کن  مي تحلیل
ده  و در مرحل  دوم دی گاه ختاص ختود را دربتارة شخصتیت      مي  موردمناقشه قرار ناصع

هتای منطقتي و بتا استتناد بته       تک ادباهای نتویهي را بتا تحلیتل    دارد و تک مي  ابونواس ابراز
 رایبت  .(149-143: 2004کشتان  )قطتوس    های نق ی و ادبي ج ی  به محک نقت  متي   کتاب
داشتتن بتا زنتان تترجین      داشتن با پسران جوان را بر ارتداب که ابونواس ارتداب اینباب  درمثال 
نت ارد    وجتود   وضو مین ااثدات  برایدر شعر ابونواس هیچ دلیلي »: نویس   ميداده است،  مي

دهت ، ازجملته ارتدتاب     مي  نواس را به بوامل مختلفي نسدت و فراواني غزل مذکر در شعر ابو
 تقویتت  بترای داشتت   جتا  بخشالدته در این  .(147)همان:  «ها میان ایرانیان و بربفرهنگي 
 جااكي   ضتیف،  شتوقي  العرباي  األدب جااكي   مانن  بربي ادبیات تاریخ های کتاب از ها تحلیل
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 بترای  ،چنتین  هتم  .شتود   استتفاده  نیکلستون  العباسي األدب جاكي  و ،فروخ بمر العربي األدب
 ناواس  أباي  أخبااك چتون   مصتادر دستت اولتي هتم     از نگارنت ه  بتود  بهتتر  هتا  تحلیتل  غنای
 گیرد.  المعتز بهره ابن   الشعرا،طبقافرج اصفهاني و الابو (األغاني )ملحق
 

تخصصیاصطالحاتکاربرددردقت5.4
 اصتطالحات  از استت  دقیقتي  گتردان  بتر  اثتر  ایتن  در رفتته  کتار  بته  شناسي روان اصطالحات

 اصتطالح  هتر  درکنتار  ،کتتاب  ایتن  در کته  استت  گفتني. انگلیسي زبان در رایج شناسي روان
 ایتن  فراوانتي  بلتت  بته  الدتته . استت   ش ه ذکر نن معادل انگلیسي اصطالح بربي، شناسي روان

 تنیتیم  اصطالحات این برای ای نامه فرهن  کتاب پایان در نگارن ه که داشت  جا اصطالحات
 .گیرد بر  در را نن بربي های معادل و انگلیسي اصطالحات که  کن

 

ميزانرعایتاصولواخالقعلمی6.4
 و کترده   نگارن ه در این اثر در تحلیل و نق های خود اصول و اخال  بلمي را کامالً ربایتت 

  شناختي موردبحن و نثار ننتان را موردمناقشته قترار    داری و تعصب ناق ان روان ب ون جانب
بتا   تتا  کوشت   کنت  و متي   در نق های خود پرهیز متي نمیز  بردن لحن توهین کار ده  و از به مي

ختود   متوردنیر  شتناختي  هتای روان  کتتاب  بغت   و حتب  از دور بته صترف و   بلمتي تحلیل 
 .کن  واکاوی را 

 

ایرانیواسالمیهایارزشبااثرهماهنگی7.4
شناختي است و این موضتو  خاستتگاهي غربتي دارد؛     نق  رواناین اثر  موضو که  جایي نن از

 کرد.  های اسالمي و ایراني ارزیابي داشتن با ارزش توان نن را ازحین هماهنگي نمي
 

آورینووخالقيت8.4
 ،دارد نتونوری  و خالقیتت  مصتری  برجست  ناق ان شناختي روان نثار بررسي نحوة در اثر این
 را نثتار  ایتن ( دوم ختوانش و  نقت ،  نقت   نخستت، )خوانش  مرحله سه قالب در نگارن ه زیرا

 نقت   هتای  کتتاب  در روشتي  چنتین  ایتم  کترده   بررستي  که جایي تا و کن  مي  بررسي و تحلیل
  .است  نرفته  کار به شناختي روان



 1398، سال نوزدهم، شمارة هشتم، آبان انسانی علوم های برنامه و متون انتقادی نامۀ پژوهش   300

آمدهایروزمعتبرودادهاستفادهازمنابع9.4
در بخش منابع بربي فهرستت مراجتع و    دارد.شناختي و نق ی فراواني  این کتاب منابع روان

در بختش منتابع ختارجي     ،بنتوان  22شت ه   در بخش منابع خارجي ترجمه ،بنوان 59مآخذ 
اشکالي که در ایتن   اماخورد.  مي  چشم بنوان به 4و در قسمت ممالت  ،بنوان 6 نش ه ترجمه

 2004کته ستال چتاپش بته ستال       این وجود باخورد این است که  چشم مي اثر ازلحا  منابع به
ختود    هتای  کرده و در نق  و بررسي  اکتفابیست تا هشتاد  منابع ده   بهنگارن ه  اماگردد،  برمي

شتناختي   یکتم در زمینت  نقت  روان    و بیست ده  نود و قرن بیستم و اوایل قرناز نثاری که در 
 است. نگاشته ش ه اصالً استفاده نکرده 

 

 کتاب. ارزیابی نهایی 5

نقاطقوت1.5
ابت ا به بیتان مفهتوم و کیفیتت پیت ایش نقت       گفتار جامع و کاملي که  از پیشبودن  من  بهره. 1

، انت   کترده گتذاری   شناساني که ایتن نتو  نقت  را پایته     از روان ،س ن .پردازد ميشناختي  روان
ابتت ا متروری دارد بتر جایگتاه نقت       دراجمتالي  طتور   بته و درنهایتت  نورد  میان متي  به سخن
گتاه  جای بته و نمریکا و درادامه  ،شناختي نزد ناق ان غربي در کشورهای انگلستان، فرانسه روان

 ؛پردازد شناختي در مصر مي نق  روان
هتا و برختورداری از انستمام و     هتا و بختش   ربایت نیتم منطقتي در چیتنش فصتل    . 2

 هماهنگي در تنییم مطالب کتاب؛

شناختي و ارائ  کلیات مناسدي  جامعیت کتاب در بیان مطالب نیری مربوب به نق  روان. 3
شتناختي و بررستي و نقت      هتای ناقت ان مصتری دربرابتر نقت  روان      گیری عدربارة انوا  موض

 گر؛ و دی گاه پژوهش ،قالب خوانش اولیه، خوانش ثانویه های منتخب در ای کتاب مرحله سه

 روان و رسا بودن بدارات و جمالت کتاب؛. 4

رفتته در   کتار  بته شناستي   های انگلیسي بترای اغلتب اصتطالحات روان    ذکر معادل. 5
 کتاب؛ متن

 ربایت قواب  ویرایش و دقت در کاربست بالئم سماون ی؛. 6

شت ه و   ترجمته ابع ختارجي  من ی از منت  بهرهاستفاده از مراجع و مآخذ فراوان بربي و . 7
 ؛نش ه و استناد به برخي از ممالت بربي ترجمه
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و تمتام    ش هربایت کامالً داری  امانتهای مستقیم و غیرمستقیم  قول در این اثر در نقل. 8
هتای اقتداستي ختود ابمتال کترده در       هایي که نگارن ه در متتن  ها و دخل و تصرف تلخیص

 .ان  ش ه  مشخص «باصرفو  أنظر»با استفاده از ها  نوشتپا
 

 معایبکتاب2.5

الدته این کتتاب   .هر کتابي درکنار نقاب قوت خود معایب و نقاب ضعفي دارد ب یهي است که
 :دارد يها و نواقص ان ک مثدت نن کاستيهای  در مقایسه با جنده

شت ، در فصتل ستوم در      ها در اثر اشاره طورکه در قسمت میزان استحکام تحلیل همان. 1
هتای تتاریخ ادبیتات بربتي      ها از کتاب در تحلیل نؤاس أبي نفسيحمدحن مربوب به نق  کتاب 

 األدب جااكي   و ،بمتر فتروخ   العرباي  األدب جااكي  شوقي ضتیف،   العربي األدب جاكي مانن : 
فترج   ابتو )ملحتق األغتاني(    ناواس  أبي أخباكچون  اولي هم  دستو مصادر  نیکلسون العباسي

 ؛المعتز استفاده نش ه است ابن الشعرا، طبقا اصفهاني و 
)محمت    در فصل سوم در قسمت مطالع  موردی شیوة نق ی سه تن از ناق ان مصتری . 2
طور خالصته شتیوة نقت ی دو     نگارن ه به (،اسمابیل ال ین بز و ،العقاد محمود بداس ،يهینو

کته   ،پژوهش ستوم یعنتي کتتاب بزالت ین استمابیل      بارةدر اما، کردهتن از ناق ان را بررسي 
، تمتام  دهکتر شناختي واکاوی  شیوة نق  روان بهها را  و رمان ،ها نامه نمایش ،هایي از اشعار نمونه

 ،انت ، بلکته بته یتک نمونته از اشتعار       نشت ه   يموضوبات کتتاب حتتي اجمتالي نیتز بررست     
اطتال    بيکتاب های  نمونهکه خوانن ه از دیگر  طوری بهشود،  اکتفا ميها  رمانو  ،ها نامه نمایش
 ؛کن  یر کلي از کتاب در ذهن خود ترسیمتوان  یک تصو و نميمان   مي

دهي مفصل تدیین ش ، نگارنت ه در   که در قسمت ربایت اصول بلمي ارجا  طور همان. 3
و   نکترده   اصول متعارف و رایج در تنییم کتاب را ربایت نوشتپادهي و تنییم  نحوة ارجا 

 روی ازدر همتین شتیوه نیتز    درضمنْ ، کرده ها را اتخاذ نامه دهي در پایان شیوة ق یمي ارجا 
 ؛است ش ه  اشتداهاتي دچار سهو
داشتت کته نگارنت ه در      جتا  ،شناسي در این کتاب به فراواني اصطالحات روان توجه با. 4

انگلیسي برای این اصطالحات قرار ده ، ولي متثسفانه چنتین   ت نام  بربي پایان کتاب فرهن 
 ؛است  کاری صورت نگرفته

وفتات  جای ذکر تتاریخ تولت  و    ، بهران  مي سخنوقتي از محم  نویهي  91در صفح  . 5
 ؛ده  این ناق  در داخل پرانتز بالمت سثال قرار مي
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کته در   ننخورد؛ زیترا پتن از    مي  چشم گذاری بنوان به اشتداه در شماره 99در صفح  . 6
  مطترح شتوقي ضتیف و ستی قطب ناقت اني      2شتمارة  و  1 صفحات پیشین در ذیل شتمارة 

دوبتاره در ذیتل   اشتتداه   بته انت ،   داشتته شناستي   به بلم روان يمعت لگیری  موضعکه شون   مي
 .دشو ميماهر حسن فهمي ناق  سوم مطرح  2 شمارة
 

کتابتأليفاهدافبهتوجهبااثرکاربردهایتبيين3.5
بته ایتن    النقاد المصريون نموذجاا   ؛المنهج النفسي في النقد األدبي الحديثبررسي کتتاب   با

 يشناخت روان نق  به مربوب ینیر مطالب تیجامعبه  توجه بانتیمه رسی یم که این کتاب 
 نقت   دربرابتر  یمصتر  ناقت ان  یهتا  یریت گ موضتع انتوا    ةمناستب دربتار   اتیکل ارائ  و

 ه،یت قالتب ختوانش اول   درمنتختب   یها کتاب یا مرحله سه نق  و يبررس و يشناخت روان
 مفی ی بسیار اطالبات و دارد خاصي نونوری نگارن ه نهایي نیر اظهارو  ،هیخوانش ثانو

 هتای  نمونته  توانت   متي  و ده  مي  قرار شناختي روان نق  حوزة به من ان هبالق دراختیار را
 و زبتان  دانشمویان ویژه به و گران پژوهش به را شناسانه روان نق  زمین  در خوبي تطدیقي
 .ده   ارائه  بربي ادبیات
 
نهادهاپيش4.5
 :شود مي  نهاد پیش ذیل موارد کتاب مداحن تکمیل و اصالح منیور به

 ،یمصتر  ناقت ان  از تتن  سته  ینقت   وةیشت  یمورد مطالع  قسمت در سوم فصل در. 1
 و بتود   نشت ه   بررسي کتاب موضوبات تمام ياجمال طور به حتي لیاسماب نیبزال  بارةدر
: 2004 قطتوس  بنگریت  بته  ) ش ه استت  اکتفا ها رمان و ،ها نامه شینما ،اشعار از نمونه کی به

 کتتاب  از دیگتری  هتای  نمونته  و مطرح کتاب کلي موضوبات شود مي نهاد پیش .(157-173
 ؛کن  میترس خود ذهن در کتاب از يکل یریتصو بتوان  خوانن ه تا دشو بررسي
اصتول متعتارف    هتا  نوشتپادهي و تنییم  شود که نگارن ه در نحوة ارجا  مي نهاد پیش. 2

 را اصالح کن ؛ها  نوشتپاکن  و خطاهای   و رایج در تنییم کتاب را ربایت

 پایتان  در نگارنت ه  کته  شتود  متي  نهتاد  پیش شناسي روان اصطالحات فراواني به توجه با. 3
 ؛ده   قرار اصطالحات این برای انگلیسي ت بربي ای هنام فرهن  کتاب
 بالمتت  یجتا  به پرانتز داخل در کن ، يم صحدت يهینو محم  از يوقت 91 صفح  در. 4
 ؛شود  داده قرار ناق  نیا وفات و تول  خیتار سثال
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کته در   ننزیترا پتن از    ،خورد مي  چشم گذاری بنوان به اشتداه در شماره 99صفح   در. 5
 مطترح  يقطب ناقت ان  یو ست  فیضت  يشتوق  2 شتمارة و  1 شتمارة  لیدر ذ نیشیصفحات پ

 لیت در ذ دوبتاره  اشتتداه  به ان ، داشته معت ل یریگ موضع يشناس روانبلم  دربرابرکه  شون  يم 
 .دشو يمناق  سوم مطرح  يماهر حسن فهم 2 شمارة
 

 گيري جهينت. 6

 نتیمته  ایتن  بته  نموذجا  المصريون النقاد ؛الحديث األدبي النقد في النفسي المنهج کتاب بررسي با
 ارائت   و يشتناخت  روان نقت   بته  مربوب ینیر مطالب تیجامع به توجه با کتاب این که رسی یم

 يبررس و يشناخت روان نق  دربرابر یمصر ناق ان یها یریگ موضع انوا  دربارة مناسب اتیکل
 نهایي اظهارنیر و ،هیثانو خوانش ه،یاول خوانش درقالب منتخب یها کتاب یا مرحله سه نق  و

 نقت   حتوزة  منت ان  هبالقت  دراختیار را مفی ی بسیار اطالبات و دارد خاصي نونوری نگارن ه،
 شناستانه  روان نقت   درزمینت   را خوبي تطدیقي های نمونه توان  مي و ده  مي قرار شناختي روان
 .ده   قرار بربي ادبیات و زبان دانشمویان ویژه به و گران پژوهشاختیار در
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