
  

  

  

  

  

  

   روايت شاعرانبهشعر 

  

  دكتر محمدرضا صالحي مازندراني

   دانشگاه شهيد چمران اهوازاستاديار زبان و ادبيات فارسي

  چكيده

سـبك در بـاب شـعر و عناصـر دربرگيرنـدة آن در                هايي كه شاعران بـزرگ و صـاحب         ديدگاه

 شعر و چيستي    ةبارهاي بسيار باارزشي را در      اند، گاه نكته    هاي خويش آورده    هايي از سروده    اليه

فلـسفي     هاي نقادانه و گاه شبه      اين ديدگاه . كند كه اغلب منتقدان ادبي از آن ناآگاهند         آن بيان مي  

 به اختـصار  لحاظ كمي    هاي شهودي مطرح شده، به      كه اغلب با بياني هنري و برخاسته از زمينه        

نكه با اسـتخراج و نقـد و   نكته اي.  است و غيرمستقيم آشكار شدهكوتاه  و درون تصوير يا بياني      

هـا    هاي باارزشي در باب شعر دست يافت كـه ماننـد آن             توان به انديشه    تحليل اين نظريات مي   

 گرفتن شـاعران را  پيشيتوان برتري و  پردازان ادبي نيز آمده است و مي        گاهي در سخنان نظريه   

  .مندانة شعر نماياند در نقد تجربه

هاي شاعران در باب شعر تا حدي درخـور           ا و ديدگاه  ه  بندي و تحليل نگاه      بررسي و طبقه  

اي مستقل در تاريخ نقد ادبي در حوزة ادبيات فارسي را به خود               تواند شاخه   توجه است كه مي   

  .هاي شعري را دگرگون سازد اختصاص دهد و معيارهاي سنتي در موازين بررسي سبك

  

  .نري، ديدگاه شاعراننظرية ادبي، نقد شعر، نقد ذوقي، بيان ه: هاي كليدي واژه

                                                 
  3/3/88: تاريخ پذيرش    1/10/87:  تاريخ دريافت 
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  مقدمه. 1

از روزگار افالطون و ارسطو تا به امروز، تالش اديبان، براي يافتن تعريـف و توصـيف                 

اي   ماهيت شعر به پاسخي بسنده و روشن نرسـيده اسـت؛ زيـرا هـر بـار كـه پژوهنـده                    

عرضـه كنـد، بـار      » شعر«كوشيده براي پايان دادن به اين بحث، تعريفي جامع و مانع از             

 خود را از دست داده و       دامنةتر جلوه و      هاي شعري تازه    گر سخن او در برابر آفرينش     دي

  .هايي از ماهيت شعر بدون پاسخ مانده است همچنان، شناخت جنبه

راستي شعر، اين پديده انساني و در تعبيري ديگر، اين موهبت الهي چيـست؟ آيـا                  به

صورت الهام بر دل و جـاني          كه به  اي آسماني است    كه افالطون پنداشته مائده     شعر چنان 

كـه ارسـطو     آيـا شـعر چنـان   )2/611: 1367افالطـون،   ( شـود؟   سبكبال و پذيرا عرضـه مـي      

ارسـطو،  (  با موسيقي طبيعت و حاالت بشري است؟       همراهاي تقليد ذهني      گويد، گونه   مي

دهـد؟    اي است انساني كه احساس و خيال اساس آن را تشكيل مي              آيا پديده  )113: 1357

پنداشتند، دستماية تكاپو و پرداخت ذهـن         كه معتقدان قرون ميانه در غرب مي        آيا چندان 

هاي عيني است؟    انسان در رويارويي با پديده    
1

پنداشـتند،   هـا مـي   كه فرماليـست    آيا چنان  

 آيـا نگـرش خاصـي از         و دهـد   ناشدني كـه در زبـان روي مـي         بيني  اي است پيش    حادثه

تصوير درآمده است؟ آيا موسيقي واژگان اسـت كـه در           مدد زبان به     حقيقت است كه به   

بستر زبان جاري شده است؟    
2

هاي ديگر كه هر كدام با پديد آمـدن           و بسياري از پرسش    

سازان   هاي هنري، كه در ذهن فرهيختگان و انديشه         هاي جديد در حوزة آفرينش      انديشه

  .كنند هايي را براي شناخت شعر درخواست مي شود، پاسخ مطرح مي

هـا در بـاب شـعر بـا گـسترش افكـار                كه امروزه، بسياري از تعريف     كردايد توجه   ب

هـاي    شناسي و پيدايش مكتب     شناسي، زبان   شناسي، انسان   شناختي، روان   فلسفي و زيبايي  

اي كـه اگـر       گونه  گوناگون در زمينة نقد و نظرية ادبي، گستردگي بيشتري يافته است؛ به           

 پاسـخگويي بـه     ةازان فلسفي و بالغي خود را شايـست       پرد  درگذشته تنها فالسفه و نظريه    

كننـد از     ديدند، امروزه تمام افراد در حـوزة علـوم گونـاگون سـعي مـي                اين پرسش مي  

اما سهم صاحبان واقعي شـعر، يعنـي        . ديدگاه خود پاسخي بسنده به اين موضوع بدهند       

يي بـه ايـن     در اين زمينه كدام است؟ آيا اساساً شـاعران شايـستگي پاسـخگو            » شاعران«

پرسش را خواهند داشت؟ و اگر اين شايستگي را دارند، آيا تـا بـه حـال در ايـن بـاره                      
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لحـاظ معيارهـاي      سخنان ايـشان بـه     ،اند  اند؟ و اگر گفته     سخنان ارزشمندي را بيان كرده    

  شود؟ علمي و فلسفي چگونه ارزيابي مي

 ،اول اينكـه : اين مقاله برآن است تا در مجـالي كوتـاه ايـن نكـات را روشـن سـازد                  

ــارة شــعر و عناصــر دربرگيرنــدة آن از شايــستگي الزم   شــاعران در ســخن گفــتن درب

توان به اشعاري برخـورد       هاي اغلب شاعران مي      در ميان سروده   ،دوم اينكه . برخوردارند

 در باب شعر و عناصر دربرگيرندة آن مطرح شـده     توجههاي درخور     ها انديشه   كه در آن  

ف نظر بعضي از انديشمندان و پژوهـشگران، سـخنان شـاعران            سوم اينكه، برخال  . است

ويژه در كـالم بزرگـان     كه به-ها سره جنبة ذوقي ندارد و بسياري از آن        در اين زمينه يك   

 بـر خـود پوشـيده، مـاهيتي         ذوقمندانـه اي     با اينكه جامه   - است  شعر و هنر عرضه شده    

  .تر ماهيت شعر بهره برد  رفتوان در درك بيشتر و ژ ها مي فلسفي دارد و حتي از آن

اي به پيشينة نقد و تحليـل آراي شـاعران در             اما پيش از ورود به بحث اصلي، اشاره       

  .مناسبت و خالي از فايده نخواهد بود باب شعر بي

  پيشينة روايت شاعران از شعر. 2

رسد نخستين كسي كه بين پژوهشگران معاصر به ديدگاه شاعران دربارة شـعر               نظر مي   به

كـه  -  خـود  نقد ادبي كوب در كتاب      زرين. كوب باشد   داخته است، عبدالحسين زرين   پر

هـاي   هـاي نقادانـه در دوره    ضمن بررسي انديـشه -شد چاپ 1338 سال   دربار    نخستين

  :نويسد آورد و مي ميان مي بهسخن » نقد ذوقي«مختلف شعر فارسي، از نوعي نقد به نام 

اهيت و اغراض آن هست؛ اما جنبة فلسفي        در آثار شعرا سخناني در باب شعر و م         

هـا در بـاب       ها قـرار دارد و نظـر آن         و منطقي موضوع كمتر مورد بحث و توجه آن        

شعر بيشتر از جهت اوصاف لفظي و معنوي آن است و بيشتر درحد آن هستند كـه         

: 1369  ( .معيارهاي جهت تشخيص و تعيـين شـعر خـوب بـه دسـت داده باشـند                

1/213(
3

.   

هايي محدود از شـواهد شـعري همـراه           كوب در اين زمينه با ذكر نمونه       سخن زرين 

  .ها به شيوة نقادي شاعران مربوط است شده كه اغلب آن
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نامة كارشناسي ارشد خـود در       پوراندخت كاشاني است كه در پايان      ،پژوهشگر ديگر 

 به راهنمايي مهدي محقق به بررسي آراي نـه تـن از شـاعران ادب فارسـي                  1356سال  

الـدين    هـاي فرخـي، منـوچهري، انـوري، خاقـاني، جمـال             داخت و كوشيد تا انديشه    پر

يمـين، سـلمان سـاوجي و حـافظ را دربـارة شـعر               الدين اسماعيل، ابن    عبدالرزاق، كمال 

هايي دارد كه نداشتن طرحي مشخص براي بررسـي ديـدگاه         اين اثر كاستي  . بررسي كند 

و نداشتن ديدگاه تحليلي به موضـوع از  شاعران، نامناسب و ناكافي بودن شواهد شعري       

.هاست جملة آن
4

  

پژوهشگر ديگري كه با آوردن شواهد بيشتري به حوزة اين بحث وارد شد، محمود              

نقد شعر در    با عنوان    1371كه سال   - نامة خود   وي در صفحاتي از پايان    . درگاهي است 

 – رسـيد  م به چاپ   با همين نا   1377كوب نوشته شد و در سال          به راهنمايي زرين   ايران

 و بـدون جـداكردن آراي       بسيار كوتاه دربارة ديدگاه شاعران در باب شعر سخن گفته و          

وي در   .اسـت  پرداختـه هاي آنـان در ايـن زمينـه           شاعران از يكديگر، به بررسي ديدگاه     

سره مبهم و از ارزش نقادي تهـي        يك«گرفته كه سخنان شاعران دربارة شعر       نتيجه  پايان  

چون اين شاعران شناخت كاملي از شعر نداشتند، در تعريف آن سعي            درحقيقت  . است

كردند با آوردن يك صفت كلي و يا تشبيه شعر خوب به چيزي خوب و پسنديده و                   مي

   .)83( ».شده ببيند شعر بد به چيزي ناپسنديده، تكليف خود را انجام

 چـاپ   1377 كـه در سـال       هاي نقد ادبي   مباني و روش  نصراهللا امامي نيز در كتاب      

نقد تذكره، نقـد    : هاي آراي انتقادي در ادبيات كالسيك فارسي را در سه منبع            شد، زمينه 

هـاي انتقـادي در        در اين ميان، سهم چشمگيري از دريافت       ،اديبان و نقد شاعران دانسته    

وي رودكي را   . داند  هاي شاعران برجستة كهن مي      سرودهدر  ميراث ادبي گذشته را نهفته      

  .)29-28: 1385امامي، ( كند شاعران معرفي مي اين دستةسر

هـاي نقـد    ديدگاهباره، رسالة دكتري محمود فتوحي با عنـوان   پژوهش ديگر در اين 

كـوب نوشـته شـده         و به راهنمايي زرين    1374 است كه در سال      ادبي در عصر صفويه   

م در اين پـژوهش هـ     . چاپ رسيد   به نقد خيال  با عنوان    1379رساله در سال    اين  . است

هاي شاعران سبك هندي، به نقد شعر پرداختـه           نويسنده ضمن بررسي بعضي از ديدگاه     
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و از اين طريق با ذكر شواهدي محدود، از بعضي نظريات شاعران سبك هندي دربـارة                

  .)1379فتوحي،  (شعر سخن گفته است

 به راهنمايي   ماهيت شعر به روايت شاعران     دكتري نگارنده با عنوان      ةهمچنين رسال 

 نوشته شده كه در آن شعر چند شاعر بـزرگ ادب فارسـي              1381راله امامي در سال     نص

 موضوعات نظرية ادبي و نقد شـعر بررسـي      ةاز جنب ) از فردوسي تا ملك الشعراي بهار     (

.و سنجش علمي شده است
5

   

، توسـط  بوطيقاي ادبـي صـائب   كارشناسي ارشد با نـام   نامة ديگري در دورة    پايان[

) 1387(اهللا عباسـي در دانـشگاه تربيـت معلـم تهـران               اهنمايي حبيب اعظم خاني و به ر    

6.]هاي صائب دربارة شعر و شاعري را بررسي كرده است نوشته شده كه ديدگاه

  

تـازگي در موضـوع نقـد ادبـي           هايي كـه بـه      ز آنچه گفته شد، در برخي از كتاب       ج  به

نقـد  هـا كتـاب    ن پژوهشيكي از اي.  نوشته شده، به نقد شاعران نيز اشاراتي رفته است   

 سيروس شميساست كه نويسنده در بخش كوتاهي از آن با آوردن شواهدي كلـي،               ادبي

  .)؟: 1378(كرده است تأكيد بر ارزش آراي شاعران در باب شعر 

 آيا شاعران شايستگي سخن گفتن دربارة شعر را دارند؟. 3

اني كـه آراي    شـود كـه بيـشتر پژوهـشگران و منتقـد            اين پرسش بدين سبب مطرح مـي      

اند سخن شاعران را كه اغلب بـا احـساسات و عواطـف و            شاعران را دربارة شعر آورده    

هاي آنـان را      هاي فلسفي سازگار نديده و ديدگاه       خياالت شاعرانه همراه است، با انديشه     

از سوي ديگر، معتقدند كه زبان و بستري كه         . اند  در باب شعر، شخصي و ذوقي پنداشته      

گيرند، زباني اسـت كـه بـا          خدمت مي   شعر به  ةهاي خود دربار    يان انديشه شاعران براي ب  

احساس، عاطفه، تخيل و زيبايي پيوند دارد و بديهي است كه با مباني خاص اسـتداللي                

  . استناسازگارپردازان ادبي  و منطقي نظريه

 شـعر فارسـي، بيـان       ةويـژه در گـستر      بديهي است كه با پژوهش و اندكي درنگ، به        

ويژه در مورد تمام شاعران چندان اصولي و علمي           هاي كلي و جزمي، به      نه داوري گو اين

اما با اين حال، بايد پذيرفت كه بخش چشمگيري از آراي شاعران ذوقي اسـت               . نيست

ة نظرية ادبي هماهنگي ندارد و شايد يكي از داليلـي           حوزو با معيارهاي رايج علمي در       
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سره بـا    به ارزش ديدگاه شاعران دربارة شعر يككه بعضي را برآن داشته است تا نسبت   

  .ديدة ترديد بنگرند، همين موضوع باشد

شود كه سخنان و آراي آنان       ميآشكار  هاي شاعران،     هاي روشن در سروده     با بررسي 

ظاهر ذوقي و      به  ذوقي ندارد و نيز اينكه به برخي از اين آرايِ          ةسره جنب  دربارة شعر يك  

ها  اي از اين ديدگاه   ارزش دانست؛ زيرا در پاره      ها را بي    بود و آن  توان ناآگاه     شخصي نمي 

در . اي را دربارة شعر و عناصر دربرگيرندة آن كـشف كـرد             هاي سنجيده   توان انديشه   مي

اين مورد شايد سخن بندتو كروچه 
7

فيلـسوف و زيباشـناس مـشهور    .)  م1866-1952 (

  : گويد ست، راهنماي خوبي باشد؛ او ميها به زيباشناسي هنر پرداخته ا ايتاليايي كه سال

ها فلسفه و مسائل نظري نيست، يا مردمـي كـه             بينيم كساني كه پيشة آن      چه بسا مي  

دارنـد يـا مردمـان        اهل فن نيستند يا هنرمنداني كه بحث استداللي را دوست نمـي           

ساده و باالخره حتي عوام، افكار درست و عميقي دربارة هنر از خود نـشان دهنـد                 

گـردد و يـا در      ا ضمن اظهار عقيده در خصوص آثار هنري معينـي ظـاهر مـي             كه ي 

  .)34: 1385كروچه،  (شود قالب امثال و تعاريف از آنان شنيده مي

ويـژه در   نكتة مهمي كه نبايد از ياد برد اين است كه بسياري از شـاعران بـزرگ، بـه          

دبي و مباحـث   ادب فارسي ضمن برخورداري از ذوق فطري و هوش سرشار، از علوم ا            

ينـد  انظري و فلسفي روزگار خويش آگاهي كافي داشتند و آنچه را در بـاب شـعر و فر                 

هاي دروني و شهودي آنان مبتنـي اسـت، بـاز هـم           گفتند، هرچند بر دريافت     شاعري مي 

سبب نيست كه شاعر حكيمـي چـون          بي. توانست با افكار نظري آنان در پيوند باشد         مي

گيرد، آشكارا     دارد شعرش از دل و درون او سرچشمه مي         ناصر خسرو ضمن اينكه باور    

  :اش نيز سازگار است هاي خردگرايانه گويد با انديشه مي

 چون من بر بيان دست خاطر گشادم       
  

ــاگزيرم     ــد نـ ــردن نهـ ــد گـ   خردمنـ
  

)1375 :446(  

  :گويد و يا حافظ همين دريافت را دارد؛ آنجا كه مي

ــتم   ــم سرش ــرد در ه ــا خ  روان را ب
  

ــشتم  وزان    ــود ك ــل ب ــه حاص ــي ك  تخم
  

  )356حافظ، (
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توانـد    سخن ديگر اينكه ناهمساني زبان و تعبير شاعرانه با زبان فلسفي و علمي نمي             

نبايد فرامـوش كـرد كـه در طـول          . ارزشي سخنان شاعران دربارة شعر باشد       دليلي بر بي  

انـش و  دهندة بخش بزرگي از د تاريخ زندگي بشر، همين زبان عاطفي و تصويري انتقال      

هـاي زبـان علمـي و         فرهنگ بشري بوده است؛ زيرا زباني كه عالوه بر داشـتن ويژگـي            

توانـد    يقين در مـواردي مـي      كاربردي، با انواع عناصر بياني آماده و آراسته شده است، به          

هاي فكري و نظري از توانمندي بيشتري         نسبت به زبان رايج و علمي در انتقال دريافت        

  .برخوردار باشد

سـبك بـيش از اينكـه         هاي شاعران بـزرگ و صـاحب        در نظر داشت كه انديشه    بايد  

 گذشـته تـا     هـاي      دوره هاي فكـري    سازان ادبي و جريان     نتيجة تأثيرپذيري از آراي نظريه    

هـاي عميـق هنـري ايـشان           نبوغ ذاتي و تيزهوشي و دريافـت       برايندروزگار آنان باشد،    

آورنـد و يـا از     كه ضمن اشعار خود مي     هايي   چه بسا شاعران بزرگي كه با انديشه       .است

بـه   سازند، بتوانند عالوه بـر      هاي شعري و هنري خويش نمايان مي        طريق سبك آفرينش  

هـاي جديـد در    ، در بارور ساختن و پيـدايش انديـشه  »شعر چيست؟« پرسش هميشگي 

  .اي داشته باشند كننده سازان نيز نقش تعيين ذهن نظريه

در كنار آنچه دربارة اهميت و لزوم بررسي دقيق سخنان شاعران دربارة شـعر آمـد،                

شود آراي بزرگـان و نوابـغ شـعر دربـارة ماهيـت شـعر از ارزش                 گمان   اگر   بايد گفت 

، باز ما براي ارضـاي حـس كنجكـاوي خـود مـشتاق و               استمستقيم فلسفي نيز خالي     

كـه   ي چـه نظـري دارنـد؛  چنـان         دربـارة شـعر و شـاعر       شـاعران نيازمنديم كـه بـدانيم      

منديم بدانيم ميكالنژ    عالقه
8

، داوينچي 
9

، رافائل 
10

، رامبراند 
11

 و پيكاسو  
12

 و نقاشان بزرگ    

اند و يا كـساني چـون مـوزارت           هنر نقاشي چه گفته    ةديگر جهان دربار  
13

، بتهـوون  
14

 و  

شوبرت
15

  .اند  موسيقي چه نظري دادهدر بابدانان بزرگ ديگر   و موسيقي

  تبار سخن شاعران در بيان ماهيت شعراع. 4

يابيم كه شاعران همواره به شيوة خـاص خـود در پـي               با نظري گذرا، اما تحقيقي درمي     

دهد سرايندگان    بررسي آثار شاعران گذشته نشان مي     .  اند  روشن كردن ماهيت شعر بوده    

اغلـب  گـذرد،     هايي از عمر آن مي      هاي آغازين شعر فارسي كه سده       ادب فارسي از دوره   
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 شاعران بزرگ ادب فارسي بـه يـك         ةتوجه نبوده و در عين حال، هم        به ماهيت شعر بي   

كساني چون فرخي، انوري، نظـامي، حـافظ،        . اند  ميزان به شعر و مسائل آن توجه نكرده       

صائب، بهار و نيما و معاصران او، بيـشتر بـه حـوزة موضـوعات شـعر و نقـد آن وارد                      

توان يافـت كـه       اي چون صائب كمتر شعري مي       ر سراينده اي كه در اشعا     گونه اند، به   شده

 بايـد در  ،اما با وجـود ايـن  . اي نشده باشد اي در باب شعر اشاره     آشكارا يا نهفته به نكته    

هـاي     شعر، با توجه به گسترة گفتـه       ةگذاري آراي شاعران دربار     نظر داشت كه در ارزش    

ـ         آنان در باب شعر، نمي     ك چـشم ديـد؛ زيـرا بـراي مثـال           توان تمام سخنان آنان را به ي

شمار و گوناگوني در باب شعر آمده باشد كه          اي بلند، اشارات بي     ممكن است در قصيده   

يك داراي ارزش چنـداني در شعرشناسـي نباشـد و بـرعكس، چـه بـسا توصـيفي                    هيچ

 ة مطلب ارزشمندي را دربار    - در حد يك تشبيه يا استعاره در ميان بيتي           -ظاهر ساده     به

سـازان    هاي نظريـه    شدة هنري و يا ديدگاه      م و پذيرفته  ن كند كه با يك اصل مسلّ      شعر بيا 

  :گويد براي نمونه در اين بيت حافظ كه مي. ي داشته باشدبربرا

  كس چون حافظ نگشاد از رخ انديشه نقاب

تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند         
 

  

 مهم نقد شعر اشاره     ةتكم به دو نك     شاعر ضمن باليدن به ارزش هنري شعرش، دست       

صـورت   تعبير او به ، عنصر زيبايي از عناصر ذاتي شعر است كه به  اينكهيكي  : كرده است 

شود؛ ديگر اينكه، شاعر در شعر خود انديـشه و حقيقتـي              آرايشگري در سخن ظاهر مي    

 اول عالوه بر يكساني با نظـر        ةنكت.  است بدان رسيده  درك شهودي    باكند كه     را بيان مي  

 نظر تقريباً همه انديشمندان      با ،اند  پردازاني كه جوهر شعر و هنر را در زيبايي ديده           نظريه

 حتي كساني چون تولستوي    ؛ است  موافق ادبي
16

 هم كه براي شعر رسالت اجتمايي قائل        

نكتة ديگر در اين سرودة حافظ نيز       .  اند ترين عنصر هنر دانسته     اند، زيبايي را بنيادي     شده

پردازان پسين چون     ز فيلسوفان بزرگ گذشته چون افالطون و نظريه       مورد توجه بعضي ا   

هنر عبارت است از    «: گويد  كه كروچه در تعريف هنر مي       بندتو كروچه بوده است؛ چنان    

.)54: 1385كروچه، ( ».شهود
 

  

فلسفي شاعران بـه شـعر در سـاية مالحظـات گونـاگون همـين ذوق و                   نگرش شبه 

 تـازه آنـان، اوضـاع فكـري و ادبـي            ةعر، سبك و شـيو    مندي آنان به مسائل نقد ش       عالقه
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بـراي  .  لحاظ گستردگي و ارزش متفاوت باشـد        تواند به   عصرشان و نيز عوامل ديگر مي     

مناسبت نيست براي نمونه، علل روي آوردن شاعري چون           روشن شدن اين موضوع بي    

هـاي   يـدگاه كه شايد بيش از شاعران ديگر در اين قلمرو به بيان د           بررسي كرد   صائب را   

 انگيـزة هدف از اين بررسي، نشان دادن مباني استنباطي صـائب بـا             . خود پرداخته است  

  .تعميم نسبي آن به ديگر شاعران است

  مباني استنباطي صائب در نقد شعر. 5

شود كه سه مبنـا در آراي او          از بررسي اشعاري كه صائب در نقد شعر دارد، دريافت مي          

  :تأثيرگذار بوده است

  سنج شاعر  هن تيزبين و نكتهذ. 5-1

ترين عاملي كه موجب شده شاعري چون صائب بـه شـعر و شـاعري بـا                    مهم ،گمان  بي

وجـو در ايـن       نگاهي انديشمندانه بنگرد و باورهاي خويش را كه نتيجة تأمل و جـست            

كـه    چنـان   سنج و آگاه اوست؛ آن      ، ذهن تيزبين و نكته     بيان كند  پديدة مرموز انساني است   

  :گويد ين باره ميخود در ا

 از پيچ و تاب اهل سخن صـائب آگـه اسـت           
  

 كنـد   چون سرو هر كه مـصرعي ايجـاد مـي           

  

  )4183غ : 1364صائب، (

گرايانه در مورد شعر و شاعري را عالوه بر تيزبيني            هاي تحليل   البته او داشتن انديشه   

تر هـاي شـاعري، وابـسته بـه پيجـويي و تمـرين شـاعر در فهـم بيـش                     و آگاهي از شيوه   

  :داند هاي گوناگون شعري مي سبك

 ها اهل سخن بايد كه خون دل خورند        ل  سا
  

 تا چو صائب آشنا بـا طـرز موالنـا شـوند             
  

  )2604همان، غ (

   وضعيت خاص فكري، اجتماعي و ادبي روزگار شاعر. 5-2

دومين دليل توجه شاعري چون صائب به نقد شعر را بايد در وضعيت خـاص فكـري،                 

وجو كـرد    بي روزگار او، يعني عصر صفوي جست      اجتماعي و اد  
17

؛ زيـرا بيـرون رفـتن       

ـ                اجتمـاعي مخاطبـان شـعر،       ةشعر از دربار پادشاهان ايـران و تغييـر در هويـت و مرتب
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 تغييـر در    ،مهاجرت بسياري از شاعران ايراني به دربار پادشـاهان كـشورهاي همجـوار            

 گسترش شيوة جديد شـاعري و       شناسي شاعران و مخاطبان آنان و ظهور و         زيبايي    ةذائق

هـاي رسـمي و        تـشكيل انجمـن    .پديـد آورد  هـايي را      تلقي شاعران از شعر، دگرگـوني     

ها و بازارهـا و       خانه  هاي عمومي چون قهوه       ويژه در انجمن   غيررسمي در ايران و هند، به     

جايي ذوق و انديشه از راه شعرخواني و گاه بررسي و نقد اشعار و نوشته                 درنتيجه جابه 

هـاي گونـاگون و گـاه بـا محتـوايي انتقـادي در ايـران و                   هاي ادبي و تذكره     دن كتاب ش

اي را    انداز تازه    تاريخي ديگر بيشتر است، چشم     ةها از هر دور    قارة هند، كه تعداد آن      شبه

آمـد  گويان هند پديد       سرانجام، رقابتي ميان شاعران ايراني و فارسي       .در نقد شعر گشود   

 هايي صـورت گيـرد    تا براي رد يا اثبات شعر يا شاعر، داوري         شد  كه همواره موجب مي   

اي بـراي شـاعر       توانست انگيزه   گمان هر يك از اين مسائل مي        بي. )15-14: 1379فتوحي،  (

شـعر  دربارة   تا نقد را به عرصة شعر خويش وارد سازد و            باشدسنجي چون صائب      نكته

 .و شاعري با نگاهي انتقادي سخن گويد

   سترش سبك تازهظهور و گ. 5-3

سومين عامل براي روي آوردن شاعري چون صائب به نقد شعر را بايد در ابعاد ظهـور                 

هـم   هـاي قبـل را بـه        هاي شـعري دوره     و گسترش سبك هندي جست؛ سبكي كه سنت       

؛ راهي كـه موجـب تحـوالتي چـشمگير در           كشاندريخت و مسير شعر را به راهي تازه         

 شاعران را با آنچه در گذشته مورد توجه بـود،           صورت و معناي شعر شد و شعر آرماني       

هـاي   شكني و تحول، پشتيباني   همه سنت  طبيعي است براي اين   .  متفاوت ساخت  سره يك

هـاي    الزم بود تا با طـرح معيارهـاي جديـد و دفـاع از شـيوه                انهسرسخت و انديشمند  

 ايـن   صائب كـه از بزرگـان     . نوخاسته در شعر و شاعري، آن را مورد حمايت قرار دهد          

 جديـد، از امتيـازات سـبك شخـصي خاصـي            ةتحول ادبي است و خود درون اين شيو       

هـاي ادبـي ايـن        پروا در برابر سنتگرايان با آوردن بخـشي از آرمـان            برخوردار است، بي  

هاي انتقادي خويش را در بـاب شـعر و         گونه انديشه  كند و اين    سبك، از آن پشتيباني مي    

دهد؛ پس بيهوده نيست كه صائب بارهـا در شـعرش            هاي خود راه مي     شاعري به سروده  
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به اين سـبك جديـد نـازش    ... و» طرز نو«، »شيوة تازه«با آوردن الفاظ و تركيباتي چون     

 :كند كه مي

 صائب از طرز نوي كاندر ميان انـداختي       
  ج

ــازه    ــان شــعر را دادي بقــاي ت  اي دودم
  

  )6677 و 688غ : 1364صائب، (

هـاي    توان علل رويكـرد و زمينـه        گرايانه، مي   هاي تحليل   هگونه شيو   هر روي، با اين     به

كـه مـشاهده      چنـان . دريافت هر شاعري را به شعر و عناصر دربرگيرندة آن بررسي كرد           

  .ها شخصي و شهودي و برخي ديگر اجتماعي و بيروني است شد، برخي از اين زمينه

  هاي غيرمستقيم در ماهيت شعر روايت. 6

شود برخي شاعران ادب فارسي با همـة بزرگـي و              گاه ديده مي    شايان توجه اينكه،   ةنكت

هاي خود چندان به موضوع شعر و بيان ماهيت آن عالقه            جايگاه اثرگذارشان، در سروده   

 طرز و شيوة شـاعري خـويش و ترديـدهايي كـه             بااين شاعران با اينكه     . اند  نشان نداده 

 شانشيوة غيرمستقيم ديدگاه    ، به اند  هاي موجود در زمان خود وارد كرده        درعمل به شيوه  

تـوان از فردوسـي شـاعر پـرآوازة           در اين مورد مي   . اند  را در مورد شعر اصيل بيان كرده      

جـايي كـه     اين شاعر خردگـرا بـا اينكـه در مقـدمات شـاهنامه و               . ادب فارسي ياد كرد   

هـا    آنكنـد، اشـاراتي دارد كـه از           هاي خود را از سرودن اين اثر واال يادآوري مي           انگيزه

 ةجانبـه وارد حـوز   طور مـستقيم و همـه       توان در نقد شعر بهره برد؛ اما در اثر خود به            مي

  . مباحث نظري شعر نشده است

شناسـان، در سـرودن      نظـران و فردوسـي      استاد توس براساس سخن بيـشتر صـاحب       

ها و روايات حماسي كه طبعاً با اهـداف ملـي و نيازهـاي فرهنگـي و اجتمـاعي                     داستان

 داري در گزارش روايات حماسي و پهلواني پايبند بـوده اسـت              داشته، به امانت   همراهي

طـور طبيعـي در       از سـوي ديگـر، وي بـه        ).24: 1355كوب،    ؛ زرين 80-79،  76: 1372مينوي،  (

هـاي بالغـي و مقتـضاي موضـوع      جريان روايـات داسـتاني و حماسـي و حفـظ جنبـه      

اي دور بكـشاند؛      د را بـه گذشـته     اي عمل كرده است كه ذهـن خواننـدگان خـو            گونه  به

فردوسـي بـدين    . ها فاصله داشته اسـت      اي كه با زمان زندگي او و عقايدش قرن          گذشته

رو، در گسترة     از اين . پردازي دست يابد    كوشد تا به اهداف خويش در حماسه        وسيله مي 
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ـ        اي مناسب براي ابراز انديشه      توانست زمينه   شاهنامه نمي  ر هاي خويش دربارة شعر و هن

دليـل   باره و در موضوعات اعتقادي اشاراتي دارد، به داشته باشد و حتي زماني كه در اين       

هـاي او را از عقايـد و باورهـاي            تـوان انديـشه     انگيز، مـشكل مـي      همين بالغت شگفت  

همـين علـت، چنانچـه فردوسـي مطـالبي را            بـه . تميـز داد  هـايش     هاي داستان   شخصيت

 اسـتخراج ايـن     - چنين اسـت   به يقين  كه   - رده باشد  نقد شعر بيان ك    ةوار در حوز    اشاره

نمايد و   هاي ديگر او كاري بس دشوار مي        ها همچون باورهاي اعتقادي و انديشه       ديدگاه

 درستي و كجروي به ذهنيات نادرسـت وجـود          ةبراي جستجوگر احتمال لغزش از جاد     

  .خواهد داشت

هاي نقادانه   تخراج نگرش هاي گوناگون نقد آثار هنري، اس      هر روي، با وجود شيوه      به

هاي خـود    به طرح انديشه به طور مستقيمپردازانة شاعراني نظير استاد توس، كه    و نظريه 

هايي كه بر سر راه دارد، چندان        ها و دشواري    اند، با همة بازدارنده     در مورد شعر نپرداخته   

 بديهي است براي پژوهش در ايـن امـر شـگرف و حـساس بـه               . هم نااميدكننده نيست  

؛ روشي كه براي مثال بتوان با آن تمـام اثـر و حتـي               استروشي دقيق و موشكافانه نياز      

اي كه منتقدان     همانند شيوه .  بررسي كرد  هماهنگاي      گونه  تمام آثار شاعر و هنرمند را به      

ــراي  ــتخراجب ــتاناس ــبك      آراي داس ــايي س ــتان، از راه بازنم ــوزة داس ــسان در ح نوي

هـاي آنـان       و چگـونگي مـضامين و موضـوعات داسـتان          سرايي، نوع بيان هنري     داستان

شناسـانه مبتنـي اسـت،        كنند و اين شيوه كه بـر تـأمالت غيرمـستقيم و روان              استفاده مي 

  . نقد ادبي استةنويسان در عرص دريافت غيرمستقيم آراي شاعران و داستان

  ارزش فلسفي در روايت شاعران از شعر. 7

ف ديدگاه بعضي از پژوهشگران و منتقدان ادبـي،         كه پيش از اين اشاره شد، برخال        چنان

هـا، كـه    سره جنبة ذوقي ندارد و بـراي بـسياري از آن    سخنان شاعران در مورد شعر يك     

هاي فلسفي قائـل شـد    توان جنبه   ويژه از سوي بزرگان شعر و هنر بيان شده است، مي           به

 از روزگار ارسطو تـا      كه  تر ماهيت شعر بهره برد؛ چنان       ها در درك بيشتر و ژرف       و از آن  

، گاه دستماية   اند  سروده آنچه شاعران بدين صورت به زبان اشاره و بيان هنري            ،به امروز 

گفتني است با بررسـي     . پردازان ادبي شده است     هاي فلسفي از سوي نظريه      طرح انديشه 
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 تـوان  پردازان در اين زمينه، مـي  هاي شاعران و نيز آراي انديشمندان و نظريه  گفته روشن

لحـاظ    شـود، بـه     ها ديده مـي     دريافت كه اظهارات اين دو، با تفاوتي كه در شيوة بيان آن           

براي نمونه، در بـاب آفـرينش       . انگيزي دارد   محتواي فلسفي با يكديگر همساني شگفت     

  :شود شعر به ديدگاه چند شاعر بزرگ ادب فارسي اشاره مي

تـرين    كه در آن سـنجيده    » با كاروان حله  «بيتي از قصيدة مشهور      فرخي سيستاني در  

  :گويد كند، در باب آفرينش شعر مي ها را دربارة شعر بيان مي انديشه

  اين را زبان نهاد و خرد رشت و عقل بافت     

  نقاش بود دست و ضمير اندر آن ميان        

)1371 :329(  

هـاي    وي با برجسته كردن نقش زبان، انديشه و تصوير در شعر، ما را به ياد ديـدگاه                

تگراياني چون ويكتور شكلوفسكي   صور
18

 و رومن ياكوبسن   
19

اندازد كه باور داشتند       مي 

يافته آن    اي نظام   گونه  بخشد و به    كند و قوت مي     شعر و ادب زبان معمولي را دگرگون مي       

ايگلتون(سازد    را از گفتار روزمره منحرف مي     
20

فرخي از سوي ديگر بـا تأكيـد        . )5: 1368،  

يـاد   ير در شـعر، انديـشة خواجـه نـصيرالدين توسـي را بـه      بر نقش عنصر خيال و تصو    

  ).593-592: 1361( آورد كه همواره بر عنصر تخيل در شعر تأكيد داشت مي

گويد براي سرودن شعر جان خـود          شاعر ديگر ادب فارسي، ضمن اينكه مي       ،انوري

  :اندازد را به رنج و سختي مي

  چون من به راه سخن فراز آيـم       
  

ــصيده    ــه ق ــواهم ك ــارايم خ  اي بي
  

 صد بار به عقده در شوم تـا مـن         
  

  از عهدة يـك سـخن بـرون آيـم           
  

)1364 :329(  

جوشـد و بـه       او برمي » بوستان سراي جان  « آن هنگام كه شعر ناب از        كند  تأكيد مي بارها  

ود شعر را بر    خ  اختيار و در حالت مستي خودبه       آيد، گويي قلم شاعر بي      قالب لفظ درمي  

  : زند دفتر رقم مي

  بر من چو باز شد در بستان سراي جـان         
  

 زين نظم جانفزاي جهان گشت چـاكرم        
  

  لطيف نظم مرا بين كـه كلـك چـون           ةباد
  

ــرم سرمــست مــي   ــر روي دفت  خرامــد ب
  ج

  )جا همان(



   4شمارة/ 1 سال                                                                                         120

اينكه شـعر از اعمـاق      : كند  آميز، به دو نكتة مهم اشاره مي        انوري با اين دوبيت نازش    

خـودي و     گيرد و نيـز زاييـدة لحظـات از خـودبي            جان و ناخودآگاه شاعر سرچشمه مي     

ناهــشيارانه در شــاعر اســت  نكــاتي كــه همــواره مــورد توجــه غالــب شعرشناســان و 

  .شناسان است روان

  بـا ديـدگاه افالطـون      راهاي در باب شـعر دارد، همـ         نظامي نيز كه آراي انديشمندانه    

 اسـت شـاعر   بر آناند و د سرچشمة شعر را نيروهايي فرابشري مي  ،)612: 1367افالطون،  (

بايد به ياري توان شاعري خود به آنچه از راه مكاشفه و شهود دريافته است، لباسي نـو                  

  :و برازنده از مضمون و صورت بپوشاند

 اســت آمــوز  كــين فــسون را كــه جنــي
  

  جامه نو كن كه فصل نوروز اسـت         
  

 زوطلب كـن مـرا كـه مغـز مـن اوسـت            
  

  مــن كــيم بازمانــده لختــي پوســت  
  

  )19: ب1363( 

در باور او، شاعر به اين هدف دست نخواهد يافت، مگر اينكه تمام قواي وجـودي                

  :كند رو، در بياني فشرده ماهيت شعر را چنين توصيف مي او به همياري برخيزد؛ از اين

 جـان تراشــيده بــه منقــار گــل 
  

 فكرت خاييـده بـه دنـدان دل         
  

  )83: الف1363(

ينـد آفـرينش شـعر، شـاعر را         ايدگاهي افالطوني به فر   از سوي ديگر، موالنا هم با د      

  :بيند هنگام سرايش شعر خارج از ارادة خويش مي

 گـويم   تو مپندار كه من شعر به خود مـي        
      

 تا كه هـشيارم و بيـدار يكـي دم نـزنم             
  

)1363 :2/65(  

نويس و منتقد روس، به لحاظ تأكيـد          رمان) م.1910 -1828(سعدي كه با تولستوي     

اي   ، شـعر را حادثـه     )1365ك تولـستوي،    .ر( عقيـده اسـت     هاي اخالقي در شعر هم     بر جنبه 

كـه شـاعر در ظهـور آن بازدارنـده            چنـان   دهد، آن   داند كه در زماني نامعلوم روي مي        مي

  :نيست

 مرا كه طبع سـخنگوي در حـديث آمـد         
  

 نه مركبي است كه بازش توان كشيد عنـان          
  

وشـش درونـي و شـور بـاطني از دل     او بر اين بـاور اسـت كـه شـعر در حالـت ج           

  :كشد جوشد و گويي طوفاني است كه از تنور دل زبانه مي برمي
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 اگر سفينة شعرم روان بود نه عجـب       
  ج

 رود به سـرم از تنـور دل طوفـان           كه مي   
  

)1356 :741(  

  :گويد داند، مي حافظ نيز مانند موالنا ضمن اينكه شعر را موهبتي الهي مي

 نظم بر حـافظ     بري اي سست     حسد چه مي  
  

 قبول خاطر و لطف سـخن خـداداد اسـت           

  

)27(  

حافظ از كساني است كه دربارة تأثير ذهن و انديشه در سرايش شـعر، ترديـدي بـه                 

خـردي   خود راه نداده است؛ هر چند در باور او شاعر بيشتر در شور و سرمـستي و بـي               

 بـا ايـن حـال،       او. خيـزد   شود و شعر همواره از دل و احـساس شـاعر برمـي              شكوفا مي 

 و الهام آن به شـاعر بـسيار كارسـاز           نتأثيرگذاري عقل را بر كيفيت شعر و حتي فهماند        

نظر او، آن هنگام كه شوري دروني براي سـرودن شـعر در جـان شـاعر                  به. دانسته است 

صـدا    نوا و هـم     شود، تمام قواي وجودي او در وحدتي شگفت با يكديگر هم            پديدار مي 

توان ميان احساس و عاطفه و ذهن و انديـشه مـرزي               ديگر نمي  شوند و آنجاست كه     مي

؛ گويي شاعر براي سرايش شعر، ناخودآگاه مفاهيم عقلي خويش را به رنگي از              پنداشت

  :كند  دل بيان ميةها را از دريچ آورد و آن احساس درمي

 كـرد   دل چو از پير خرد نقل معاني مـي        
  ج

 و مـشكل بـود   اگفت به شرح آنچه بر  عشق مي   
  

  )140همان، (

اين سخن حافظ، گفتة نورتروپ فراي     
21

يـاد   پـرداز آمريكـايي را بـه    ، منتقد و نظريـه  

شعر، عالوه بر اينكه مانند نوشتة استداللي حاصل كنش عمدي و           «: گويد  آورد كه مي    مي

آگـاهي و     آگاهي يا نيمه    اختياري ذهن است، حاصل مراحلي است كه زيرآگاهي يا پيش         

  .)111-110: 1377( ».ي هستندهمين طور هم آگاه

 شـعر سـخن رفـت، دربـارة          هاي ارزشمندش دربارة    صائب كه پيش ازين از ديدگاه     

  :گويد آفرينش شعر مي

 حدت طبعم چو آيد بر سر مـشاطگي       
  

  دل را لعـل پيكـاني كنـد        ةغنچة پژمرد   
  

)1364 :3624(  

 عـشق و     مانعي جدي بر سر راه تجلـي       ،»دردسرساز«از نظر صائب عقل حسابگر و       

  : سرايش شعر استة كه الزم؛ عشق و شوريكند شور باطني ايجاد مي
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 مغـز، بـرو، دردسـر ببـر         اي عقل خشك  
  

 شـود   بـاده طبـع اهـل سـخن وا نمـي            بي  
  

  )2064همان، (

دانـد كـه      اي از روح و جان شاعر مي        الشعراي بهار نيز شعر را موسيقي رهاشده        ملك

  :گريزي نيستكند و در ظهور آن  حاالت او را بيان مي

 شــعر شــاعر نغمــة آزاد روح شــاعر اســت
  

 كي توان اين نغمه را بنهفت با افسونگري         
  

)1344 :634(  

كنـد كـه موسـيقي را        پردازان ادبي را تأييد مي     و به اين ترتيب ديدگاه آن دسته از نظريه        

  .دانند  اصلي شعر و ابزار كارآمد بيان احساسات شاعر ميةماد

ينـد  ا شاعران ادب فارسي حتي در همـين مـورد، يعنـي فر   هاي  روشن است كه گفته   

هاي سرايندگان بـزرگ ادب       شود و تنها ديدگاه     شاعري، به همين چند بيت محدود نمي      

فارسي چون نظامي، مولوي، حافظ، صائب و بهار در اين زمينه چنان گسترده است كـه                

  .طلبد  مستقلي را ميةخود رسال

  گيري نتيجه. 8

  : به نتايج زير دست يافتوار چكيدهتوان  ه شد مياز مجموع آنچه گفت

برخالف نظر برخي از منتقدان، شاعران در مقام صـاحبان واقعـي شـعر، در بيـان                 . 8-1

منـدي از زبـان       هاي خود دربارة شعر، شايستگي كافي دارند و به صرف بهره            انديشه

لمـي  سـره ذوقـي و فاقـد ارزش ع         توان سخنان آنان را يـك       تصويري و هنري، نمي   

  .دانست

تـوان دريافـت      گرايانه در شعر بزرگان ادب فارسي، مي         اما تحليل  ،با بررسي كوتاه  . 8-2

هاي خويش در باب شعر، عالوه بر پشتگرمي به هوش ذاتي،             كه آنان در بيان انديشه    

هـايي    هاي آنان به ديدگاه     رو، در ميان سروده      از اين  ؛اند  از دانش كافي برخوردار بوده    

 .خوريم كه گاه در روشن كردن ماهيت شعر بسيار مؤثرند  شعر برميژرف در مورد

، گـاه   هـست ويـژه در شـعر        با وجود تفاوتي كه بين زبان فلسفي و زبان ادبي، بـه           . 8-3

 شـعر    پردازان ادبـي و گفتـة شـاعران دربـارة           لحاظ مفاهيم كلي، ميان سخن نظريه      به
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هـاي    اختن بـه ديـدگاه    شود كه خـود اهميـت پـرد         انگيزي ديده مي    همگوني شگفت 

  .سازد شاعران را در باب شعر، بيش از پيش آشكار مي

 شكل نگرفته اسـت،     به طور كامل  هر چند هنوز نظرية ادبي شعر كالسيك فارسي         . 8-4

اين امر دليل بر نبود پشتوانة قوي نظري براي توليد شـعر و ادب كالسـيك فارسـي                 

 قـوي ادبـي، شـعر برجـسته و          مگر امكان دارد بدون برخـورداري از نظريـة        . نيست

اگـر مـا در     « شعر فردوسي، سعدي، مولوي و حافظ آفريده شـود؟           مثلهمانندي    بي

سبب پشتوانة قوي تئوريك آن بوده كه امروزه بـا            ايم به   گذشته، ادبيات پرباري داشته   

هـا    اينكه مورد توجه پژوهشگران غربي است، خود ما از آن غافليم و تا اين تئـوري               

 و ما پا به پاي پيشرفت مطالعات ادبي در غرب، بـه فطـرت خـويش                 امروزي نشود 

) چـه در قالـب وچـه درمحتـوا        (بازنگرديم و آثار امروزي از پشتوانة قوي فرهنگي         

توانيم منتظر باشيم كـه تنهـا بـا تقليـد از ديگـران و بـه طـور                     برخوردار نباشد، نمي  

  .)1/12: 1371سيدحسيني، ( ».تصادفي به رشد ادبي دست يابيم

  نوشت پي

هـاي نقـد    شيوه: ك.شاعر و منتقد انگليسي؛ ر .) م1586-1554( برگرفته از تعريف سرفيليپ سيدني       .1

  .105 - 101 .1366 . علمي:تهران.  غالمحسين يوسفي و محمد تقي صدقيانية ترجم.ادبي

  .توان مطرح كرد  در متن و حاشيه تعريف از شعر، نظريات بسيار ديگري را نيز مي.2

نقـد  كوب در كتاب      بار عبدالحسين زرين   ظاهر اول  را به » نقد ذوقي «خور توجه است كه اصطالح      در. 3

هـاي ديگـر از       در بعـضي از كتـاب     » نقد شـاعران  «كار برده؛ اما بعدها اين نوع نقد با عنوان            به ادبي

ـ    .  از نصراله امامي جايگاه خاصي يافته است       هاي نقد ادبي    مباني و روش  جمله   شتر براي اطـالع بي

هاي نقد  مباني و روش و 226، صفحه 1كوب، جلد   از عبدالحسين زرين   نقد ادبي بنگريد به كتاب    

    . 29و28 نصراله امامي، صفحه ادبي

 كارشناسي ارشد و دكتري     ةنام  ادبيات، بخش پايان   ة دانشكد ةنامه در دانشگاه تهران، كتابخان      اين پايان  .4

  .شود و قابل مراجعه است نگهداري مي

بـه  ). نامـة دكتـري     پايـان  (ماهيت شعر به روايت شـاعران     ). 1381 (.صالحي مازندراني، محمدرضا  . 5

  .دانشگاه شهيد چمران اهواز. راهنمايي نصراهللا امامي

خبيـب اهللا   بـه راهنمـايي     . ) كارشناسي ارشـد   ةپايان نام ( يقاي ادبي صائب  طبو ).1387. (خاني  اعظم .6

  .دانشگاه تربيت معلم. عباسي

7. Croce 
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8. Michelangelo 
9. Davinci 
10. Rafael 
11. Rembrandt 
12. Picasso 
13. Mozart 
14. Beethoven 
15. Schubert 
16. Tolstoy 

هايي كه در اين زمينه در اين دوران          براي اطالع از وضعيت فكري و ادبي عصر صفوي و دگرگوني           .17

شـركت  : تهـران . 5چ. ج3. از صبا تا نيما   ). 1357. (پور، يحيي   به آرين  است، مراجعه شود     رخ داده 

  .13-7 .1ج. هاي جيبي سهامي كتاب

18. Victor Shklovsky 
19. Roman Jakobson 
20. Terry Eagleton 
21. Northrop Frye 

  منابع

   .هاي جيبي6  شركت سهامي كتاب:تهران. 5چ. ج3 .از صبا تا نيما ).1357(آرين پور، يحيي  -

  . اميركبير: تهران.كوب  عبدالحسين زرينةترجم. ن شعرف .)1357(.  ارسطو-

ــار افالطــونةدور ).1367. ( افالطــون_  :تهــران. 2ج. 2چ.  محمدحــسن لطفــية ترجمــ. آث

  .خوارزمي

  . جامي: تهران. هاي نقد ادبي مباني و روش). 1377. (امامي، نصراله -

علمـي  : تهـران . 3چ. ج2. اهتمام محمدتقي مدرس رضوي   به  . ديوان اشعار ). 1364. ( انوري -

  . فرهنگي

  . نشر مركز: تهران. ترجمة عباس مخبر. نظرية ادبي). 1368. ( ايگلتون، تري-

  . فردوسي: تهران. 2چ. ج2. ديوان اشعار). 1344(. محمدتقي.  بهار-

  .اميركبير: تهران. 6چ. ترجمة كاوه دهقان. هنر چيست). 1356. ( لئون، تولستوي-

  . زوار: تهران. به اهتمام محمد قزويني و قاسم غني. انديو. ]تا بي[.  حافظ-

: تهـران . تـصحيح مـدرس رضـوي     . االقتبـاس    اسـاس  ).1361. ( خواجه نصيرالدين توسـي    -

  . انتشارات دانشگاه تهران

  .اميركبير: تهران. نقد شعر در ايران). 1377. ( درگاهي، محمود-

  . جاويدان: تهران. 3چ. با كاروان حله). 1355. (كوب، عبدالحسين  زرين-

  . اميركبير: تهران. 3چ. ج2. نقد ادبي). 1369. (ــــــــــــــــــــ -
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  . اميركبير: تهران. 2چ. به اهتمام  محمدعلي فروغي. كليات). 1356. (سعدي -

  . نگاه: تهران. 10چ. ج2. هاي ادبي مكتب). 1371. (رضا.  سيدحسيني-

  . فردوس: هرانت. نقد ادبي). 1378. ( شميسا، سيروس-

  . علمي فرهنگي: تهران.  ج6. به كوشش محمد قهرمان. نقد ادبي). 1364. ( صائب تبريزي-

  . نشر روزگار: تهران). نقد ادبي در سبك هندي (نقد خيال). 1379. ( فتوحي، محمود-

  . نيلوفر: تهران.  صالح حسيني ترجمة. تحليل نقد). 1377. ( فراي، نورتروپ-

  . زوار: تهران. 4چ. به كوشش محمد دبيرسياقي. ديوان). 1371. ( فرخي سيستاني-

بنگاه ترجمـه و    : تهران. ترجمة فؤاد روحاني  . شناسي  كليات زيبايي ). 1385. ( كروچه، بندتو  -

  . نشر كتاب

  . اميركبير: تهران. ج2. كليات شمس). 1337. (الدين بلخي  موالنا جالل-

  . توس: تهران. 3چ. منير مينوي به اهتمام ماه. ر اوفردوسي و شع). 1372. ( مينوي، مجتبي-

مؤسـسة  : تهـران . به اهتمـام مجتبـي مينـوي و مهـدي محقـق           . ديوان). 1375. ( ناصرخسرو -

  . مطالعات اسالمي

  .توس: تهران. به تصحيح بهروز ثروتيان. االسرار مخزن). الف1363. ( نظامي گنجوي-

  . علمي: تهران. 2چ. حيح وحيد دستگردي به تص.هفت پيكر). ب1363. ( نظامي گنجوي-

  . علمي: تهران. هاي نقد ادبي شيوه). 1366. ( يوسفي، غالمحسين، و محمدتقي صدقياني-

  



  


