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Abstract  

Reading the critical views of poets with the aim of classifying and 

analyzing their approaches to literary criticism, while identifying their 

evaluation criteria in literary criticism, can be used as a criterion for 

evaluating their works. In addition to being a poet, Akhavān-Sāles had 

critical views in the field of literary criticism. The authors of this 

article, due to the special position of Akhavān-Sāles as a poet-critic, 

have classified and analyzed his theories based on Jacobson 's theory. 

Then the approaches and characteristics of criticism were discussed, 

regarding in his views. In expressing his critical views, Akhavān-Sāles 

emphasized the four elements of sender, receiver, context, and 

message. He considered successful poetry to be a poem arising from 

the poet's feeling (emotive function), of social and human subject 

(referential function), with literary language (poetic function) and the 

power to influence a wide range of receivers (conative function). In 

his critical views, Akhavān-Sāles has not fallen into the trap of pure 

formalism, nor has accepted non-literary poetry. As a result, it can be 

said that his thorough knowledge of the subject is positive and his 

subjectivity in criticism could be considered as a negative aspect of 

approach 
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1.Introduction 

Akhavān-Sāles is one of the most prominent contemporary poets who 

wrote numerous articles in defense of Nimā and poetry critique of 

different periods. The study is an attempt to answer the following 

questions: Which elements of verbal communication have been 

emphasized in Akhavan’s critical views and opinions?  What 

approaches did he use to critique literary works? What are the reasons 

for his inclination to such approaches and what are the characteristics 

of his critique and critical method? 
In the research conducted by critics such as Barāheni, Zarrin-koub, 
Hoghoghi, Movahed, Shivā, Jabbāri-Moghaddam and others, some 
critical views of Akhavān-Sāles were examined and analyzed. 
However, the vacancy of an independent study that examines and 
analyzes the critical views of Akhavān-Sāles And to address its 
strengths and weaknesses encouraged the authors in this study to 
conduct the research. 

2- Classification of the views of Akhavān-Sāles 

Akhavān-Sāles did not have clear methods and principles in 
expressing his views and expressed his views in a scattered manner. 
Gathering his views, we found that his critical views revolved around 
the four axes of sender, receiver, message, and context. Therefore, in 
order to have a more coherent structure and classification, we 
classified his views based on Roman Jacobsen's theory of 
"communication". 

  Sender  
 Akhavān-Sāles considers the artist and the poet to be the most 

sensitive branch of the tree of humanity, whose poetry and art should 
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express the pains and sufferings of the people and society. From 

Akhavān-Sāles point of view, the poet's feelings and perceptions must 

be born of this time, and this emphasis on the speaker's perceptions 

and feelings and the honesty in expressing feelings and emotions stem 

from the importance of the poem's emotional function. 

Receiver  

Akhavān-Sāles states that the criterion of good and bad poetry is the 

acceptance of the audience and its breadth, and considers the poet's 

success in communicating with the audience. Akhavān has considered 

the role of the audience as a determining factor in the poetic language 

and one of the reasons for the emergence of poetic currents (Akhavān-

Sāle, 1348: 31-32) when he called poetry "grabbing and conquering 

the heart of the audience" (Akhavān-Sāle , 1382:56) he emphasizes on 

the emotive function of poetry. 

Context 

Akhavān considers one of the most important evaluation criteria for 

any literary work to be its social and moral content. Akhavān does not 

accept beautiful poetry devoid of meaning and considers a work 

valuable that "has social and human effects" (Akhavān, 1372: 355 and 

252). Regarding the influence of the context of the text on the 

message, he believes in the dialectical relationship between literature 

and society, which is due to the importance of the referential function 

of the literary work in his opinion. 

Message  

Akhavān has a special emphasis on the literary aspect (poetic 

function) of the message and the literary work: 

 A:  Music and rhyme  

Akhavān believes that it gives rhythm to poetry and music and causes 

more impact, rhetoric and beauty. 
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B: Objectivity and subjectivity  

Another feature of a valuable work of art from Akhavān's point of 

view is the aspect of objectivism and representation of things in 

poetry.  

C: The language of poetry  

Akhavān finds it difficult to find moderation in the use of new 

combinations, similes, new proportions and observations that lead to 

the richness of language and the value of speech, and moderation must 

be observed in this regard. He believes in the appropriateness of the 

language of poetry to its content and does not ignore the structure.  

D: Imagination and ambiguity 

 Akhavān considers the element of imagination as the special 

meaning of poetry, but does not consider any kind of ambiguity as a 

factor in creating the beauty of poetry. He considers the ambiguity 

caused by beliefs in classical poetry as its defect and considers the 

ambiguity resulting from literature and poetic forms of imagination as 

beautiful. 

E: Innovative techniques 

Akhavān divides innovative techniques into two types: universal 

and artistic poetry (similes, metaphors, ambiguities and repetitions in 

place) and other imitations and useless arrangements. 

In general, Akhavān in his views pays attention to two aspects of 

the form and content of the literary work, which is influenced by two 

currents in his artistic life: familiarity and influence of Nimā poetry 

with political and social activities and the influence of ideologies of 

literary discourse and his interest in poetry and rhetoric of classical 

poetry. 

3- Characteristics of Akhavān criticism  

- The language of humor 

 –The use of rhetorical science in criticism  

- Mastery of the topic under discussion 
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 - Criticism of other critics  

- Paying attention to the context and using a comparative approach 

 - The use of myths and folklore literature 

 – A combination of unscientific, scientific and constructive criticism 

 - Scattering and eloquence 

 - Contradiction in views 
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ثالث و نقد ادبی )تحلیل رویکردهای نقد ادبی در آرای انتقادی اخوان

  ثالث(اخوان
 

 * اصلکلثوم میری 
 دکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی

 مریم مشرّف
 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی

 

  چکیده  

بندی و تحلیل رویکردهای نقد ادبی، ضمن ا هدف طبقههای انتقادی شاعران بخوانش دیدگاه

تواند محکی برای ارزیابی آثارشان گذاری آنان در نقد ادبی، میشناسایی معیارهای ارزش

بر شاعری، در حوزۀ ثالث عالوهبراساس وجوه مثبت و منفی اثر ادبی از منظر آنان باشد. اخوان

دلیل جایگاه ویژۀ اخوان نویسندگان این مقاله به های انتقادی است کهنقد ادبی دارای دیدگاه

عنوان شاعر ـ منتقد به تبیین نظریات وی براساس نظریۀ ارتباط یاکوبسن با شیوۀ تحلیل به

اند. اخوان در بیان آرای انتقادی های نقد در آرای وی پرداختهمحتوا و بیان رویکردها و ویژگی

طب، زمینه و پیام تأکید کرده و کارکردهای عاطفی، و نقد شعر شاعران، بر مربع گوینده، مخا

ویژه ادبیت متن )کارکرد هنری( را درنظر داشته است. وی شعر موفق را ترغیبی، ارجاعی و به

شعری برخاسته از احساس و درک شاعر )کارکرد عاطفی( از موضوعی اجتماعی و انسانی 

و قدرت اثرگذاری بر گسترۀ وسیع  )کارکرد ارجاعی( با زبان و بیانی هنری )کارکرد ادبی(

                                                                                                              
 k_miri1984@gmail.com* نویسندۀ مسئول: 
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داند که ناشی از اهمیت چهار عنصر اصلی در خلق اثر ماندگار مخاطب )کارکرد ترغیبی( می

است. اخوان در آرای انتقادی خود نه در دام فرمالیسم محض افتاده و نه شعر شعاری عاری از 

دبی در آرای وی ناشی از وجوه ادبی را پذیرفته است. اهمیت دو مؤلفۀ صورت و محتوای اثر ا

های بالغی ادب بستگی وی به جنبههای اجتماعی در نظام اندیشگانی و دلتمایالت و گرایش

نظر، احاطه و علم وی بر موضوع مورد بحث و مستند و سنجی و دقتکالسیک است. نکته

های جنبهگویی و برخی نقدهای غیرعلمی و ذوقی از های مثبت و پراکندهمستدل بودن از جنبه

 منفی نقد اوست. 

 های نقد، رویکردهای نقد. ثالث، آرای انتقادی، نظریۀ ارتباط، ویژگیاخوان :های کلیدیواژه

 . مقدمه 1

ترین شاعران معاصر که شاعری را از مکتب خراسان و حضور ثالث، از برجستهاخوان

شایند و حتی دشمنانه رفتارهایش با نیما ناخو های ادبی شروع کرد، در ابتدادر انجمن

(. بعد از ورود به تهران، شیوه و سبک نیما را برای خود 101: 0981ثالث، بود )اخوان

دیگر مخالف او نبودم بلکه یکی از مدافعان جدی او و از کسانی که »کشف کرد و 

ها و ها و دریافتههای شفاهی اکتفا نکرد، بلکه قلم برداشتم و دانستهتنها به بحثنه

این گرویدن به سبک (. 102)همان، « های خود را نسبت به نیما بر کاغذ آوردمتشناخ

بر سرودن به شیوۀ نیما، باعث انتشار مقاالتی متعدد در حوزۀ نقد شعر و نیما، عالوه

سبک نیما و شعر شاعران معاصر و کالسیک از دهۀ سی شد. در طول این دهه، وی با 

ترین شاعر ـ منتقد و مدافع شعر نیمایی به جامعۀ رگعنوان بزبه 0انتشار مقاالت متعدد

صورت مدوّن مرتب نکرد و های خود را بهادبی معرفی شد. اخوان نظریات و دیدگاه

ها و بدایع و عطا و لقای بدعتهای منابع ما برای واکاوی نظریات وی شامل کتاب

وگوها، ها و گفت، مقدمه و مؤخرۀ مجموعۀ اشعار، مصاحبهبهترین امید و نیمایوشیج

( خود 041: 0948های اخوان  است. اگرچه اخوان )های رادیویی و نامهمقاالت، برنامه

 یهاهیآالیتغیر و » آمد و بدآمد خوانده است کهرا منتقد ندانسته و نظراتش را خوش
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های انتقادی وی در شعر نیستند، دیدگاه (021: 0921ثالث، اخوان) «یابد و یازل

 االخص در دفاع از شیوه و سبک نیما دارای ارزش و اعتبار است.فارسی و ب

 که داندیم اریهش یمنتقد و رینظکم یمحقق را اخوان (112ـ111: 0911کدکنی )یعیشف

 اخوان کار را دارد و معتقد است که خود خاص اسلوب و سبک قیتحق و نقد در

 به خواستیم اگر ماین که یکار ما؛ین شعر یقیموس فهم راه در بود یبزرگ کشف»

از همین  .(19ـ11همان، ) «آمدیبرنم عهده از یخوب نیا به گمانیب بپردازد، آن حیتوض

ها پاسخ دلیل اهمیت آرای اخوان، در این پژوهش درصددیم به این پرسشمنظر، به

 دهیم:

 رد؟ کها و آرای انتقادی خود بر کدام عناصر ارتباط کالمی تأکید میـ اخوان در دیدگاه

 ـ با چه رویکردهایی به نقد آثار ادبی پرداخت؟ 

 ـ علل تمایل وی به چنین رویکردهایی چیست؟ 

 اند؟   های نقد و شیوۀ نقادی وی کدامـ ویژگی

 . پیشینۀ تحقیق 1ـ1

(، محمد حقوقی در 0918)انداز شعر نو چشمکوب در کتاب منتقدانی همچون زرین

( 0921) ثالث از آغاز تا امروزنالث: شعر مهدى اخواثشعر زمان ما، مهدى اخوانکتاب 

به برخی از نظریات  (0929) ثالثنگاهی به مهدی اخوان عبدالعلی دستغیب در کتاب و

اخوان دربارۀ شعر و شاعری اشاره کرده و گاه براساس برخی از نظریات اخوان به نقد 

ثالث و مهدی اخوان نظریۀ ادبیمقدم در کتاب اند. عباس جباریشعر وی پرداخته
هایی های نظری اخوان دربارۀ هنر و ادبیات و نمونه( برخی دیدگاه0981) احمد شاملو

وار بیان کرده است. محمدعلی از نقد وی از شعر نیمایی و کالسیک را خالصه

( در بخش اول برخی از نظریات اخوان را 0910) هاامید ناامیدیحسینیان در کتاب 

. اخوان، صائب و سبک های شاعر بازگو کرده استاطب با اندیشهجهت آشنایی مخبه
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( کتابی است از محمدعلی شیوا که در آن، نویسنده به بیان و نقد 0914) هندی

 پردازد. خصوص شعر صائب میهای اخوان دربارۀ سبک هندی و و بهدیدگاه

براهنی در  ( و رضا0911« )نقش اخوان در تثبیت شعر نیمایی»ضیاء موحد در مقالۀ 

های ( به بیان و نقد برخی دیدگاه0911« )اخوان، شاعر بزرگ سرزنش جهان»مقالۀ 

ها و عطا و لقای نقد کتاب بدایع و بدعت»امید مجد در تحقیق اند. اخوان اشاره کرده

به نقد نگاه مغرضانۀ اخوان دربارۀ شعر کالسیک پرداخت و « ثالثنیما اثر مهدی اخوان

گزیدۀ « های او در نقد شعر و شاعریاخوان و کوشش»ر مقالۀ حسین شیرخانی د

نظریۀ ادبی »را بیان کرد.  ها و بدایع نیمایوشیجبدعتنظریات اخوان در کتاب 

پناه که در آن با رعایت فحوای اصلی آرا داوری است از گلا( مقاله0912« )ثالثاخوان

 ثالثنظریۀ ادبی و اخوانت. های اخوان را آورده اسمطالب، فقط برخی از دیدگاه

ها بدعتنامۀ لیال خجسته است که در آن، مجموعۀ مباحث کتاب ( عنوان پایان0982)

ثالث های ادبی مهدی اخوانرا باعنوان نظریه و بدایع نیمایوشیج و عطا و لقای نیما

 آوری کرده است.  جمع

بندی و تحلیل ن، به طبقههای اخواها، نویسندگان در بیان برخی دیدگاهدر این پژوهش

که به  مستقل یپژوهش یخال یجااند. از این رو و رویکردهای نقد وی توجه نکرده

بندی و تحلیل و بیان های انتقادی اخوان با هدف طبقهبررسی و تحلیل دیدگاه

 ها آن بپردازد، خالی بوده است.  ها و قوّتها و ضعفویژگی

ثالث براساس الگوی ارتباط کالمی رومن اخوانبندی آرای . بحث و بررسی؛ طبقه2

 یاکوبسن

صورت هایش را بهاخوان در بیان آرای خود شیوه و اصول مشخص نداشت و دیدگاه

پراکنده گاه در قالب مباحث نظری و گاه ضمن نقدهای عملی دربارۀ شعر نو و 

و آرای ها آوری نظریات وی دریافتیم که دیدگاهکالسیک بیان کرده است. از جمع



 161    (ثالثانتقادی اخوان ثالث و نقد ادبی )تحلیل رویکردهای نقد ادبی در آرایاخوان         19/ شمارۀ 04سال 

رو انتقادی وی حول چهار محور گوینده، گیرنده، پیام و زمینۀ متن است. از این 

تر و جلوگیری از پراکندگی متن، آرای وی بندی منسجممنظور داشتن ساختار و طبقهبه

، تبارشناس روسی(، زبانم0181ـ0811) رومن یاکوبسن «ارتباط» ۀنظریرا براساس 

به که  های ارتباطی استترین طرحازجمله منسجم»ین الگو بندی کردیم؛ چراکه اطبقه

)شاعر(، گیرنده )مخاطب و  )شعر(، فرستنده تحلیل عناصر ارتباطی یعنی زبان، پیام

 از یکالم ارتباط هر تحقق یبرا اکوبسن(. ی11: 0921)احمدی،  «پردازدخواننده( می

 یمجرا) تماس رمز، ام،یپ ،(هنیزم) موضوع رنده،یگ فرستنده،: بردیم نام عنصر شش این

 دیبا شدن واقع مؤثر یبرا امیپ نیا که فرستدیم مخاطب به را یامیپ فرستنده(. یارتباط

 را آن باشد قادر مخاطب و کرد انیب را آن بتوان که باشد داشته داللت یموضوع به

 مخاطب، هم و هفرستند هم که است ازین یرمز به نیهمچن. کند افتیدر یروشنبه

 را آن د،یگشایم را رمز که یکس هم و آوردیدرم رمز به را امیپ که یکس هم یعنی

 است؛ ازین تماس به ،یارتباط ندایفر هر در نیهمچن. بشناسند اتئیجز حداقل با کامالً

 امکان نیا هاآن به که رندهیگ و فرستنده نیب یروان یوندیپ و یکیزیف ییمجرا به یعنی

 . (22: 0981 اکوبسن،ی) ندینما برقرار ارتباط گریکدی با که دهدیم را

  (شاعر هنرمند،) ندهیگو. 1ـ2

در الگوی یاکوبسن، اولین مؤلفه فرستندۀ پیام است که در اینجا مراد شاعر و هنرمند 

 نیترحساس را شاعر و هنرمند ( در آرای انتقادی خود14: 0981) اخواناست. 

 و مردم آالم و دردها گرانیب دیبا هنرش و شعر که انددیم تیآدم درخت یهاشاخه

 صیتشخ. رسالت شاعر است مرده عضو آن ،باشد نیا خالف اگر و باشد جامعه

 وفصلحل ۀنحوو  جامعه یفکر مشکالت و مسائل شناخت جامعه، در خود گاهیجا

و  ی ویژه داردتوجه به نقش شاعر زین شعر فیتعر در اخوان است. (81 ،همان) مسائل

 حال و یحس یهاافتیدر و تأمالت بازتاب شعر تاس معتقد یو کند.می دیتأک بر آن
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 ۀادنامیفر و دادنامه درواقع که( 091: 0944 ثالث،اخوان) است شاعر الیخ و شهیاند و

 که یمهمو  ۀ اساسینکت ،شعر و شاعر از سخن در .(11ـ11 ،همان) است مظلوم مردم

 و ادراک دیبا شاعر ،او نظر از. است شاعر ادراک و حساسا ،کندمی دیتأک آن بر اخوان

 و هااحساس مشترک حد ۀکنندانیب ،باشد داشته را زمان نیا مولود ۀشیاند و احساس

. باشد داشته وجود شاعر در احساس نیا ابراز یبرا یلیتما و باشد زمان نیا یهاادراک

 آن است معتقد و کندیم یفمعر «یعرض» و «یذات» صورت دو به را لیتما نیا اخوان

 گرفتن قرار ریتأث تحت جهتبه را لیتما نیا که یشاعر با ،دارد یذات لیتما که یشاعر

 آن شاعر یوجود جوهر ی،ذات لیتما در چون ؛است متفاوت ،کندیم کسب یامر از

   .است کرده حفظ را لیتما

 ی   عاطف کارکرد و ندهیگو

و  خویش است ۀارتباط موجد کارکردی ویژهریک از شش عنصر از نظر یاکوبسن، 

گیری و تأکید بر هرکدام از عناصر این الگوی ارتباطی موجب بروز کارکردهای جهت

 ندهیگو یسوبه امیپ یریگجهت یوقتشود. خاصی در هر فرایند ارتباط کالمی می

 یدرون احساس و نگرش انگریب یزبان کارکرد نیا. است 1یعاطف آن کارکرد باشد،

 کارکرد نیا. دیگویم سخن آن ۀدربار که است یموضوع به( سندهینو ای شاعر) ندهیگو

 صحبت اشدرباره که است یموضوع از ندهیگو میمستق احساس انگرینما» یزبان

 ای باشد یواقع تواندیم که است یخاص یعاطف احساس انگریب یزبان نقش نیا. کندیم

 و ادراک بر اخوان یدتأک نیبنابرا .(119: 0981 اکوبسن،ی) «شود وانمود نیچننیا

 و احساس انیب در صداقت نیهمچن و دردها و آالم انیب در رسالتش و ندهیگو احساس

 معتقد اخوان. است یو منظر از شعر یزبان کارکرد نیا تیاهم از یناش شعر، در عاطفه

 و درک رد،دا را آن انیب قصد که یموضوع از بتواند ابتدا در دیبا شاعر و هنرمند است
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 داشته صداقت خود ۀعاطف و احساس انیب در سپس باشد و داشته یقیعم احساس

  . کند منتقل خواننده به را احساس نیا بتواند تا باشد

 بلکهکند؛ نمی دیتأک ندهیگو درک و احساس عنصر بر فقط اخوان گرید طرف از

 از ۀخرؤم در یو .است داشته ظردرن زین را احساس نیا شمول ۀریدا ۀگستر و حوزه

 نوع سه نیب زیتما با ،شعر و یادب اثر در موجود یها«من» انواع بر هیتک با اوستا نیا

 از یمتفاوت انواع متوجه شاعر و سندهینو است معتقد( یبشرفوق و یاجتماع ،یشخص)

 ،است شاعر «تیمن» و تیفرد از برخاسته شاعر احساسات گاه :است یدرون احساسات

 که اکوبسنی یۀنظر بنابه. یبشرفوق گاه و یاجتماع مشترک درد زا برخاسته گاه

 موفق را یشعر اخوان باشد، ندهیگو ای مخاطب سمتبه تواندیم جادشدهیا یهاامیپ

. از نظر وی، باشد «محورمخاطب» ینوعبه و نبوده شاعر «تیمن» به محدود که داندیم

 تیموفق رد،یدربرگ را خاطبم از یترعیوس فیط احساسات ۀگستر و حوزه هرچه

 ییغنا ادب ۀمحدود در که شاعر «من» به محدود شعر با یو مخالفت. است شتریب شعر

 ت، از همین منظر است.اس مخاطب به توجهیب و شاعر شخص احساسات به مربوط و

 سرودن صرف یرازیشیدیحم شعر نقد در (11: 0921و  94ـ99: 0929) اخوان

 شاملو شعر حسندرمقابل  و کرده ینف ئی راجز امور به رشاع توجه و یعشق نیمضام

 قادر باشد که داندهنرمندی را موفق می یوی دانسته است. اجتماع «من» به پرداختن را

 حد» بر یعنی ؛کند انیب یعموم صورتبه را خود یخصوص منِ و یشخص یزندگ

 جا(. همان) «باشد مسلط یبشر یدان ای یعال احساسات مشترک

 گیرنده )مخاطب(. 2ـ2

 بودن بد و خوب مالکطرف دیگر یک ارتباط کالمی مخاطب )شنونده( است. اخوان 

 ارتباط ییتواناداند. وی بر مخاطب، می خاطر قبول همان یعنی ،جامعه قبول را شعر

در برقراری ارتباط با  شاعرهرقدر  است معتقد و کندتأکید می مخاطب با شاعر افتنی
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 .(911ـ911: 0918 ،حریری) ابدییم یشتریب قیتوفتر باشد، جامعه و مخاطب موفق

 دیگر معیار ارزش شعر، دایرۀ شمول مخاطب شاعر و هنرمند است:  

اصطالح طرف در شعر و ادب، مسئلۀ مخاطب و به« من و منیت»این مسئله یعنی 

خطاب و کس یا کسانی که روی سخن با ایشان است، نیز مطرح است؛ هرچه 

تر و امر خطاب عزیزتر و ارجمندتر باشد، البته خطاب و سخن وسیع دایرۀ شمول

تر و واالتر است. آیا شعری فقط برای شخصی خاص نفس سخن نیز شریف

: 0944ثالث، است؟ یا شعری است که در آن خطاب به شهری دارد؟ )اخوان

004 .) 
شیوۀ  کننده در زبان شعری واز طرف دیگر اخوان نقش مخاطب را عاملی تعیین

سواد باشد، لغات شاعر وقتی مخاطب شعر عامۀ بی»بیان شاعر دانسته و معتقد است: 

تری تر و باسوادتر شد، کلمات وسیعهاست؛ اما وقتی حوزۀ شعر وسیعدرحد فهم آن

(. از 18)همان، « آید؛ پس مخاطب شعر در تعیین زبان شعر بسیار مهم استدر آن می

: 0948ثالث، اخوان) داندیم یسطح زبان را عوام یبرا مفه قابل زباناین منظر، وی 

(. توجه اخوان به این رویکرد مخاطب تا حدی است که اعتقاد دارد میزان درک 91ـ90

های شعری نیز هست. او یکی از و سواد و فهم مخاطب از شعر عامل ظهور جریان

 فاجعه»ه است: را مخاطب و دانش ادبی او دانست حجم علل بروز و ظهور جریان شعر

 ینوع شدند، پسندآسان ممرد یوقت. شوند پسندآسان مردم که دیآیم وجودبه یوقت

ثالث، اخوان) «دیآیم وجودبه کارشان در خطرناک و نادرست یتلق و تلف فساد،

0981 :414 .) 

 مخاطب و کارکرد ترغیبی

اط با گیرندۀ پیام سمت مخاطب و ارتبگیری پیام بهبنابه نظریۀ یاکوبسن، هرگاه جهت

و هدف جلب مشارکت مخاطب یا برانگیختن وی است  9متمرکز باشد، کارکرد ترغیبی

انداختن و تسخیر کردن دل  چنگ»(. وقتی اخوان کار شعر را 10: 0981)گیرو، 
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کند و معتقد است پیام داند، بر کارکرد ترغیبی شعر تأکید می( می11: 0981« )مخاطب

د و بتواند در وی نفوذ کند و اهمیت این کارکرد نزد اخوان باید متوجه مخاطب باش

 ۀرندیدربرگ را شعر و اثر کی ۀدهندلیتشک یاعضا و ارکان تمام» حدی است که ویبه

داند. از طرف دیگر می (019ـ011: 0981ثالث، )اخوان« خواننده به اثر یروین انتقال

 :           کندگذاری میاخوان براساس نوع مخاطب شعر را ارزش
 اهل و ختهیفره یهاانسان انیم از اما باشد نفر دو تنها یشاعر آثار ۀخوانند اگر

 از که است یمردم توجه مورد که است کتاب راژیت ناهزار چاپ از بهتر ،باشد

 کاخ اما ،کنندیم نگاه آن به ساعت مین و ندیآیم وجد به ساختمان کی دنید

 . (411: 0911) کنندینم درک و نندیبینم را یفردوس

 (. موضوع )زمینه1ـ2

گذاری برای هر اثر ادبی را قائمۀ فکری و ترین معیارهای ارزشثالث یکی از مهماخوان

هستۀ معنوی موجود در اثر ادبی با تأکید بر رسالت اجتماعی و اخالقی آن دانسته که از 

محتوا نقد و تحلیل و رد کند و شعر شاعران را براساس تعبیر می« محتوای نقلی»آن به 

)حریری، « شناسانههای زیبایییکی از جریان»و تحسین کرده است. او اگرچه شعر را 

داند، صرف بیان تصاویر و شعر زیبای عاری از معنا را در نظام ( می01ـ04: 0918

 اثرات یدارا» که داندیم شرویپ را یاثرشعری و فکری و نقدی خود قبول ندارد و 

وی هماره بر این نکته پای . (111و  911 :0921 ثالث،اخوان) «باشد یانسان و یاجتماع

فشرد که شعر باید محتوای خود را از جامعه و مردم و روزگار خود بگیرد و با می

زبانی زیبا و قابل فهم بیان شود تا بتواند قدرت تأثیر و تأثر بر مخاطب را داشته باشد. 

 ارزش و است زر شود ختهیر قالب هر در اگر» ت کهاس« زر»از نظر وی، محتوا بسان 

ترین ایراد آن را مهم و در نقد شعر سبک هندی،(. ا11: 0981ثالث، )اخوان «دارد

ثالث، داند )اخوانای واال در شعر میتوجهی شاعران این دوره به حضور اندیشهبی
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از محتوی  دلیل خالی بودن( و جریان شعر موج نو و شعر حجم را به111: 0929

شعر ما را از محتوای خودش هم »خواند که یی می«هاکاریکثافت»انسانی و اجتماعی، 

( که براساس نگاه نقادانۀ اخوان به موضوع هنر و ادبیات از 414)همان، « خالی کرد

 منظر نقد اجتماعی و اخالقی است.   

امعه را در هر وضع موجود ج داند کهمی بیان حال جامعهرا ادبیات  ینقد اجتماع

هم  ،شناسی محتوای اثر ادبیجامعه و( 001: 0929وارن،  و تاباند )ولکای بازمیدوره

اخوان درباب  .ردیگیرا در برمر های هنری اثزبان و ویژگی ۀمفاهیم و هم حوز ۀحوز

تأثیر و تأثر زمینۀ متن بر پیام معتقد به رابطۀ دیالکتیکی بین ادبیات و جامعه است و بر 

دهی ادبیات و نوع اثر گیری و سامانینۀ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی متن در شکلزم

اثر ادبی در  4کند که ناشی از اهمیت کارکرد ارجاعیادبی، محتوا و ساختار آن تأکید می

آرای اوست. وی معتقد است هنر امری اجتماعی و برخاسته از زمینۀ آن است. از 

سرشار بودن از »را  تیمشروطدوران انقالبی  شعرهای ویژگی اخوانهمین جهت، 

دارای زبان نسخته و نسنجیده و سبک ناهماهنگ و غالباً خشم و خروش انقالبی، 

که عاری بودن شعر نیما را از داند؛ درحالی می (41ـ40: 0911ثالث، )اخوان« عامیانه

( محصول 44ـ49)همان، « سبکی هماهنگ و ادبی»و داشتن « های زبانی و بیانینقص»

 ازمطرح کرده است. سکون و آرامش اجتماعی و سیاسی بعد از انقالب و هیاهوی آن 

توجه به شرایط اقتصادی و معیشتی  ،ی در آرای اخواناجتماع نقد یکردهایرو گرید

های حزب ی است که ناشی از تأثیر اندیشهستیمارکس به لیمتما ینقدهنرمند است که 

 را یزندگ امور و معاش امرار ۀدغدغ شاعر یوقت است قدمعت یوتوده در آرای اوست. 

 سبک شعر را آن ۀنمون و خلق نخواهد کرد باارزش و لیاص یهنر هرگز باشد، داشته

 لحاظ از و داشتند نان و آب یسودا و وکارکسب ریدرگ چون شعرا» :داندیم یهند

« اندشتهندا مطالعه و یشعر فنون به پرداختن فرصت ،نبودند نیمأت یاقتصاد

 خود هنرمندان و مردم یبرا یاجامعه یوقت گرید طرف از .(191: 0929ثالث، اخوان)
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 تیترب را یفردوس و موالنا چونهم یکسان ،آوردفراهم می یاقتصاد تیامن و یمال رفاه

 .  (198 همان،) کندیم

 ینقد ضمن «مارگونهیب و شگفت یایدن در یگذاروگشت» ۀمقال در اخوان

 به ،هیصفو دوران در جامعه یمایس یفرع و یاصل خطوط میترس و یناختشجامعه

ۀ جامع یمعنو ۀچهر و یاجتماع یزندگ یکنارهاگوشه یبرخ و مسائل شرح و یبررس

 طیشرا بازتاب به خود ییمحتوا ختیشناجامعه کردیرو درو ا. است پرداخته دوره آن

 مواد مصرف ریثأتو  الیخ صور خلق در دوره نیا شاعران یزندگ سبک و یاجتماع

و نشان  کندیم اشاره زین یشعر فاتیتوص و استعارات بات،یترک جادیا در مخدر

 :است یونیهپ و یشیحش یایدن آفاق در زین راتیتعب و هاتیتشب چگونهدهد که می

 ثالث،اخوان) «است ناسالم و یشیحش زین هاآدم نیب روابط بلکه ،ایاش نیب روابط تنهانه»

0929: 111) .  

 منتقد ی،اخالق نقد دردیگر رویکرد اخوان در نقد شعر رویکردی اخالقی است. 

 را اثر در یاخالق یمنف و مثبت یهاجنبه تا کوشدیم خود قیسال و یذهن ۀنیزم بنابر

ای همچون هزل، و شاعر را از صفات ذمیمه (010: 0922 ،یامام) دهد قرار توجه مورد

 یاخالق کردیروکه خالف اخالق است، برحذر دارد. یاوه، مدیحه، تملق و دروغ 

هجو و هزل را از  که شعر شعر از یو فیتعر درشعر را هم  به (141: 0981) اخوان

کند و هم در ی جدا میانسان یعال مقاصد با نبوت شعور پرتو معرض درحوزۀ شعر 

توان ست، میدلیل مدح امرا و پادشاهان آلوده خوانده انقد شعر کالسیک که آن را به

( معتقد است درصد زیادی از اشعار گذشتگان مختص مدح 91: 0911دید. اخوان )

است که از حیث شعر غالباً ارزشی ندارد؛ چراکه فاقد ارزشی انسانی است. وی توجه 

القابی  از شاعراندر شعر دوران صفویه )استفادۀ  نفس عزت نبودِ و حقارت تیعاملبه 

و...(، داشتن روابط نامشروع با همجنس و ابتذال در  وندل سگ ،یشوشتر ۀگربهمچون 

 ۀدور یاقتصاد و یاجتماع طیشرا و زمانه یاقتضاروابط انسانی موجود در شعر را 
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 و میبشناس را آنانۀ زمان یهاتیظرف و هاظرافت میتوانیم»نویسد: داند و میمی مذکور

ثالث، اخوان) «میبشناس و میبسنج میتوانیم را هنر ذوق لطف ای ابتذال حدود و میبسنج

0929 :110) .  

 . پیام4ـ2

شناسی و زیبایی شعر ثالث، در مقام شاعر ـ منتقد، در آرای خود بر جنبۀ جمالاخوان

به یاری »داند که طور کلی نوعی ستایش و نکوهش میکند. وی شعر را بهتأکید می

برداری ماهرانه از اژها و بهرهکمندهای جاذبه مثل وزن، قافیه، صنایع و بدایع و ایم

کلمات درجهت رسوخ و ایجاد رابطه با مردم و تاریخ برای ثبت زمانه، احساس، افکار، 

( و در تعریف شعر نو 011: 0944ثالث، )اخوان« هاستها و روایتها، افسانهعبرت

 الجم و سالمت و ییبایز مخل که یودیق کهن، ودیق از آزاد» های آن رایکی از ویژگی

( پیام درحقیقت 1داند. کارکرد ادبی )هنریمی (101ـ100همان، )« دباش شعر یفن

شناسیک پیام است و این وجه تمایز زبان شعر با غیرشعر است. متوجه جنبۀ زیبایی

یافته و آگاه هجوم سازمان»و « شناسیک زبانکارکرد زیبایی»یاکوبسن خود نیز شعر را 

ها و صور خیال و ارزش پیام به شیوۀ بیان و پیچیدگینامد که می« به زبان روزمره 

اند های ادبیت شعر نظر داشت که عبارتاخوان در آرای خود به جنبهادبیت پیام است. 

 از: 

 الف. وزن و قافیه

را که وزن نداشته باشد  یشعر یو یشاعر ۀو قو یشناسییبایشم ز با بیان اینکهاخوان 

 یو روان یو ترانگ یکه به آن تر داندمیشعر  یبرا یبتوزن را موه ،داندیشعر کامل نم

و باعث تأثیر و بالغت و زیبایی بیشتر در شعر  دهدیم شیو سرا یو حالت تغن

حسن فدایی، یکی از  ارغوانشعر از همین منظر، وی در مقدمۀ مجموعه شود.می
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ا اگر در وزن ر»نویسد: داند و میهای مثبت شعر او را موزون بودن آن میویژگی

ثالث، )اخوان« ها بوده باشد باید در شعر نگه داشتیک نخ باریکی از گرهکیک

بر جنبۀ ( که عالوه011)همان،  است« لنگرگاهی برای شعر»(؛ چراکه 009: 0981

ها را توان این حرکتبا وزن می: »شوداش، باعث اثرگذاری بر مخاطب نیز میزیبایی

(. از نظر 019)همان،  «شعری کشاند ۀبه حالت خالق در شنونده ایجاد کرد و او را

 یجسمانیروحان ۀکریبلکه همراه و پ ؛شودینم لیوزن از خارج بر شعر تحماخوان، 

و حدفاصل شعر خاص  یفصل ذات و شعر است یشعر و شکل بروز و کالبد معنو

وی طالب متناسب بودن وزن با محتوای شعر است، . (21 همان،عام ) عراست از ش

بخش بودن کلمات بهتر و بر مخاطب و الهام اثرگذاری بیشتر درجهت ایجاد زیبایی و

 (. 018تر با مقصود به ذهن شاعر )همان، مناسب

 و یمرزبند و هیرایپ ینوع بلکه ؛ندارد شعر با یذات مالزمت ، قافیهاخواناز نظر  

که در شعر ند ـ چنانک دور یسادگ حالت از را شعر . قافیه اگراست یبندقالب

 یبرا ییوندهایپ و یتداع ۀریزنج شیآرا و نییتز ۀمنزلبه کالسیک ـ زایده است و اگر

ـ  شود اثر به دنیبخش انسجام و دادن استحکام باعث و شیآرا و توازن و تعادل حفظ

 است برخوردار تکرار ییجادو ریتأث از شعر ۀزاد ۀمثاببهکه در شعر نیمایی ـ چنان

شناختی پیام است که او از منظر اهمیت و ارزش زیبایی  .(41ـ40: 0948 ،ثالثاخوان)

تساوی ارکان عروضی و جای ثابت قافیه را از عیوب شعر کالسیک دانسته و معتقد 

است باعث ناهماهنگی و اختالل در ساختار شعر شد و از قدرت اثرگذاری و بالغت و 

د ناشی از تساوی ارکان عروضی (. دیگر ایرا049: 0911ثالث، رسایی آن کاست )اخوان

 و شعر سرنوست بر تصنع و جای ثابت قافیه را عدم هماهنگی و ترکیب در شعر و

اینکه شعر را  جایکه به خوانده است (111ـ118 همان،)شعری  خالقیت و احساس

 جنجال یک بیدار تبدیل کند، و سالم نظام و هماهنگ ارگانیسم و دستگاه به یک

. اخوان ارزش شعر نیمایی را توجه به (110ـ111 همان،)سازد می هبیهود و آورسرسام
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 اجزای و عناصر در شعر نیما همۀ داند. از منظر وی،شعر می در ماده و معنا هماهنگی

 کردن القا ترتمام هرچه و مفهوم رساندن بهتر و معنا به خدمت برای وسایلی شعر

 کاست توانمی آن از چیزی نه کهکند را خلق می هنری کامل است که آفریدۀ حسیات

که در نظریات یاکوبسن درباب اهمیت همان .(120 همان،) افزود بر آن چیزی نه و

ساختار پیام و مناسبات درونی عناصر، تحت عنوان گزینش و ترکیب )دو اصل مهم 

شناسی( قابل تفکیک است؛ گوینده اجزای گفتار را از میان موارد متعدد مشابه زبان

نشینی( واژگان ساختاری را زیند )محور جانشینی( و در ترکیب )محور همگبرمی

طوری که دگرگونی در هریک از اجزای ساختار باعث تغییر در سایر اجزا آفریند؛ بهمی

 (.  21: 0921شود )احمدی، می

 ب. عینیت و ذهنیت در شعر 

گرایی و نمایشی های اثر ارزشمند هنری از منظر اخوان، جنبۀ عینیاز دیگر ویژگی

توجهی به این امر  نقد و طرد دلیل بیکردن امور در شعر است. وی شعر کالسیک را به

 و ریتصاو ۀارائ او در انیب ۀویش های شعر نیما راترین ویژگیکرده و یکی از برجسته

شعر  از نظر وی، .(910: 0911 ثالث،اخوان)خوانده است  مشهود و ینیع یهاجلوه

. (142 همان،) آن خبرگزار نه منظور نفوذ و اثربخشی بیشتر باشد،به امعن صورتگرباید 

داند آن می بودن یاخبار و یخبر ۀجنبترین ایراد شعر مشروطه را جهت، مهم از این

 . (جاهمان) است ارزشیب یهنر نظر ازشد که  شعار به شعر شدن لیتبدکه باعث 

 پ. زبان شعر  

ای عظیم است که در آن، کل کار و معانی مجموعه جموعهاز نظر اخوان، زبان شعر م

را  آن لیدل و است زبان در نشیآفر شاعر کار ی،شعر اثر در ،اخوانباور اهمیت دارد. به

؛ همان شودینم منتقل زبان ترجمه در چراکه؛ داندیم ناپذیری آثار برجستۀ ادبیترجمه
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ناپذیری شعر بیان ب ترجمهدربا« دربارۀ شعر چک»چیزی که یاکوبسن در رسالۀ 

است و ترجمۀ شعر به زبانی تازه « آفرینش کالمی»کند و معتقد است که کار شعر می

ای همواره در ترجمۀ شعر معنایی خاص یا معناهای چندگانه»کاری ناممکن است؛ زیرا 

(. از منظر 29ـ20: 0921)احمدی، « روداز میان مجموعۀ معانی ممکن واژه از کف می

 یدرستبه را زبان که یکس»شود: زبان در خلق شعر است که اخوان متذکر می اهمیت

 شعرش ست،ین آشنا آن یهاضیحض و اوج و ادگارهای و ثیموار با و داندینم

است. اخوان پیدا کردن حد اعتدال  (912ـ911 :0981) «بتهیب و لیهردمب و شیقاراشم

را که موجب  تازه یهامراعات و بتناس و هاتیتشب و نو باتیترکبرای استفاده از 

 نهیزم نیا درداند و معتقد است شود، کاری دشوار می سخن اوج و قدر و زبان یغنا

از طرف دیگر وی به تناسب زبان شعر با محتوای آن معتقد  .کرد اعتدال تیرعا دیبا

سیاوش کسرایی نقص عمدۀ شعر را عدم تناسب « آرش کمانگیر»است و در نقد شعر 

از نظر اخوان،  (.911: 0981ثالث، اخوان)داند شعر با محتوای حماسی آن میزبان 

 یشعر یهانشیآفر یبرا خودیخودبه باشند، جیرا و زنده که یدرحال یحت هاکلمه

 و وزن یروانگ و ینغمگ حالت ی ادبی، همچونهاوفنفوت مدد بهاند و نتواکم

 یبرا یخصوص ایواسطه به یعموم یبطرا و واسط توسط شاعر، از یقواف یبندرهیزنج

 وی .(914ـ919همان، )شوند شاعر تبدیل می درون یتریخصوص یایدن به داللت

 که داندمی یبیمه و هولناک ۀدررا  اصطالحات و باتیترک «زودگذر یهاارگونهیو»

توجهی به اخوان بی .(110ـ111 ،همان) است شده سخنوران از یاریبس لغزشگاه

توجهی به ساختار زبان و تابد و در نقد شعر توللی ایراد شعرش را بیرنمیساختار را ب

 داند که از بالغت و رسایی شعر او کاسته است.  استفاده از ترکیبات تعقیدآمیز می
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 ت. تخیل و ابهام در شعر

دوزخ کتاب  ۀدر مقدم ی. وداندیخاص شعر م یرا معنا ریو تصو لییاخوان عنصر تخ

و  الیوجود عنصر خ را اما... دیگویم یزندگ ۀخود به منظوم ۀقعلت عال اما سرد

 شتریکتاب ب نیخاصش در ا یمعناشعر به: »»سدینویو م داندیدر آن منظومه م ریتصو

درباب ابهام  اگرچه اخوان .(4: 0912ثالث، )اخوان «ریو تصو الیعنصر خ یعنی ؛است

گاه  ای کهگونهکرد، به لیتحم تواننمی بر شعررا  یقانون شعری بر این باور است که

و گاه شعر ابهام و عدم صراحت و  شودیو شعر محض م طلبدیشعر صراحت را م

لباس شعر لباس رمز و »نویسد اما درنهایت می ؛(011ـ014 :0981ثالث، اخوان)را رمز 

ه با به شعر همرا دادن ماژیاا، ریگ و زنده ریتصاوو ( 011 همان،) «است هیابهام و کنا

را از  فیلط و بکر و بایز و زنده تازه، تااستعارو  دهندهتکان و گرم احساسکنایه و 

الزم است ذکر شود که اخوان هر نوع ابهام  کند.های بیانی معرفی میوجوه مثبت شیوه

داند. وی ابهام ناشی از تعقیدات در شعر کالسیک را عامل خلق زیبایی شعر نمی

چون ورود عناصر غیرشعری مانند نجوم و مضافات و ...( را عیب شعر تلقی )هم

 تلف و حاصل یناریدیب دارد، استخراج خرج یهزار»کند و معتقد است این اشعار می

وی ابهامی  .(999: 0911ثالث، اخوان)« میچشینم یشعر لذت و ....یسر بر هم عمر

ر خیال شاعرانه باشد و خواننده با تأمل داند که ناشی ادبیت و صورا در شعر زیبا می

 .  (999همان، )در شعر لذت ناشی از درک زیبایی آن را بچشد 

 ث. صنایع بدیعی در شعر

کند: داند و آن را بر دو نوع تقسیم میصنایع بدیعی را یکی از سه فن شعر می اخوان

 و ریوپاگدست و یدیتقل عیصناو دیگر  شعرو هنری  همزاد و یجهان عیصنا

 دوم عیصنا به سخنوران انحطاط، دوران دردر نظر او، . نثر و شعر در هودهیب یهاشیآرا

 فقط و رسانندینم کالم ریتأث قدرت و فصاحت به یابهره که دارند گرایش
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 ه،یتشب (044: 0981زیبای جهانی از منظر اخوان ) یعیصنا د.هستن لفظ یهایگریباز

ستند. نگاه انتقادی اخوان به صنایع بدیعی از منظر ه جابه تکرار و هامیا استعاره،

ست که وی ابداع نیما را در آزاد کردن شعر از صنایع شناسی شعر تا جایی ازیبایی

 عیصنا دستگاه» وجود کند و معتقد استمخل فصاحت و زیبایی شعر تحسین می

زده بدیع شعر اخوانعیوب شعر کالسیک است.  ریسا از ترخطرناک و ترمهلک «یعیبد

 لذت و یشعر حظ نیب باید کندرا که فقط دارای لذت بدیعی است، نفی و اظهار می

باشد. وی بر این باور است که در شعر ناب بین صنایع بدیع  برقرار تعادل یعیبد

 یشعر ۀساد و محض لذت فقطجهانی و لذت محض شعری تعادل هست و شعر 

دهد، از شعر ارائه می« شعر و هنجار برتر» ی. آنچه اخوان در تعریفعیبد لذت نه ،دارد

هنر عاری از فکر و  نمایاند. ویوجوه کلی اندیشه و تفکر وی را دربارۀ شعر می

( و 049: 0944ثالث، اخوان« )داندبو و خاصیت می خیارچنبری بی»اندیشه را همانند 

  معتقد است:

ترین عالی وقتی شعر دارای بیشترین قدرت رسوخ و سرایت دادن باشد و

ترین و ترین تأمالت بشری را در باشکوهترین الحان و نجیبحسیات، شریف

های ممکن باالتر از ترین جلوهزیباترین صور مأمول و غیرمعمول و جلیل و جمیل

حدود عادی، منزه و مبرا از عیب و عوارهای جاری متداول و زبان روزنامه و عامه 

ی نادر و مستقل، شاخص و بلند باشد در این بازار و تقلید ادای این و آن یعن

« هنجار برتر»یابد. اند تحقق میکه گفته« نمط عالی»صورت است که به نظر من 

 (.  044ـ049همان، به اعتقاد من همین است و نه چیز دیگر )

 . تحلیل چرایی برجسته بودن هر دو جنبۀ صورت و محتوا در اندیشۀ اخوان5ـ2

های نقد ادبی منتقدان و شاعران و فضای انتقادی در دورۀ اخوان یهای کوتاه به رواشاره

های نقد ادبی از منظر اخوان کمک ها و سویهگیریبه ما در شناخت و تحلیل جهت

کند. بعد از رویارویی سنت و مدرنیته، تغییرات مهم و اساسی در ساختار سیاسی و می
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( صورت گرفت و در عرصۀ 11: 0981های فرهنگی و ادبی )مخبر، اجتماعی و عرصه

ادبیات، نقطۀ اوج آن همراه با ظهور نیمایوشیج و ترجمه و تأثیر آثار اندیشمندان و 

های ها و نقد و داوریهای بعد منجر به بحث و جدلشاعران غرب بود که در دهه

در این دوره، منتقدان و شاعران آرای متفاوت شماری در حوزۀ شعر و شاعری شد. بی

 حجم متضادی دربارۀ اثر هنری داشتند. گروهی همچون یداهلل رؤیایی با شعر و گاه

سبب اهمیتی شعر من به»نوعی ساختارشکنی کردند و به اصالت فرم اعتقاد داشتند: به

: 0912پردازد )گاه به محتوا مییابد و آنکه برای فرم قائل است، ابتدا با فرم تکوین می

نویسندگان متعهد معتقد بودند در هر رخی از شاعران و ب (. این  درحالی است که010

: 0919)تلطف،  تر است و شکل در درجۀ دوم اهمیت قرار دارداثر هنری محتوا مهم

ای برای بیان آرای (؛ تا جایی که برخی راه افراط پیمودند و شعر را وسیله040ـ041

شدن به مقاالت موزون با تبدیل این ترتیب شعر سیاسی و انقالبی خود دانستند؛ به 

« نزول تاریخی شعر»( از آن به 9/ 9: 0921لنگرودی ) سیاسی از اعتبار ساقط شد که

تواند شعار را هم شعر اگر الزم باشد حتی می»نویسد: ناصر پورقمی می کند.یاد می

ما به هنر و ادبیات »پور بر این باور است: (؛ یا سلطان99: 0911« )خدمت بگیردبه

دستۀ سوم کسانی  (.11: 0941« )نیازمندیم، به تئاتر خشمگین و حتی هولناکخشمگین 

همچون عبدالعلی دستغیب و رضا براهنی هستند که شعر را صرفاً بیان ادبی فارغ از 

فکر و اندیشه ندانستند، محتوای شعارگونه را نپسندیدند و به دو جنبۀ محتوا و صورت 

و عنصر را راز جاودانگی اثر هنری موفق توجه داشتند و تعادل و هماهنگی بین د

نوعی محتوای شعر را در درجۀ اول اهمیت قرار دانستند؛ اگرچه این منتقدان نیز به

شعر »اند. توجه به ساختار و فرم نبوده و اهمیت آن را نادیده نگرفتهدهند، هرگز بیمی

و شعر  (21: 0911)حریری، « سوی ساخت شعر استدرواقع فراروی از محتوا به

)دستغیب، « ترکیبی بین محتوا و طرح، یعنی تعادلی بین مضمون و شیوۀ بیان»خوب را 

 ( دانستند.  084: 0928
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هایش متوجه مربع ادبیت، محتوا، اخوان نیز ازجمله شاعر ـ منتقدانی است که دیدگاه

گوینده و مخاطب اثر هنری است و ماحصل آرای او این است: هنر و ادبیات )اعم از 

شعر و نثر( و همچنین هنرمند و شاعر دارای رسالتی انسانی، اخالقی و اجتماعی است؛ 

باید برخاسته از جامعه و اجتماعی آن دارد و ادبیات رابطۀ دیالکتیکی با بستر تاریخی

ملتزم به آن باشد؛ زبان آن زیبا و ادبی و دارای هماهنگی فکر و اندیشه با احساس و 

عارگونگی بپرهیزد و قدرت اثربخشی بر مخاطب را داشته باشد بیان هنری باشد و از ش

توجه اخوان به دو جنبۀ صورت و محتوای اثر ادبی در نقد، (. 408: 0920ثالث، )اخوان

   متأثر از دو جریان در زندگی هنری وی است:

دار عنوان پرچمورود اخوان به تهران و آشنایی با شعر نیما و اثرپذیری از آن، به

گرایانه باعث های سیاسی و اجتماعی و تمایالت چپاجتماعی، همراه با فعالیتشعر 

های گفتمان ادبیات متعهد و اجتماعی دوران محصورشدگی و اثرپذیری از ایدئولوژی

رواج حزب توده و تمایالت مارکسیستی در بین شاعران و هنرمندان و  1خود شد.

ها در های حزب تا سالثیر اندیشهخوردگی و پیوند ادب و سیاست باعث شد تأگره

ثالث با فعالیت در های شاعران و هنرمندان بازتاب داشته باشد. اخواناشعار و نظریه

بر سرودن اشعار اجتماعی و سیاسی، در آرا و گرایانه، عالوهحزب توده و تمایالت چپ

ی بر های جریان چپ و مارکسیستی بوده است. تأکید ونقد شعر نیز متأثر اندیشه

ارجحیت محتوا بر فرم، رسالت اجتماعی هنر و هنرمند، اصیل و برتر بودن شعر 

اجتماعی با جنبۀ سیاسی ناشی از این تأثر است. اخوان در آرای خود رسالت شاعر و 

های اجتماعی، زبان حال تودۀ مردم، روایتی عینی از زندگی ادبیات را بیان دغدغه

ت به مبارزه و ایجاد جنبش برای رهایی از یوغ دستان و فرودستان جامعه، دعوتهی

داند و معتقد است که هنرمند باید از تمام امور جاری در ستم طبقات باالدست می

بخشی بیان نکند، جامعه آگاه باشد و تا مسائل جامعه را با قدرت اثرگذاری و آگاهی

سرای مدیحههای شعری شایستۀ نام هنرمند و شاعر نیست. مخالفت اخوان با جریان
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کالسیک، رمانتیک فردگرا، سبک هندی و جریان موج نو ناشی از اعتقاد وی به ادبیات 

 و شعر اجتماعی و ملتزم در اندیشۀ اوست.  

های ادبی خراسان، هرگز نتوانست از طرف دیگر اخوان، شاگرد مکتب و انجمن

گرچه اخوان بعد خود را از بند تمایالت و شاعرانگی و بالغت شعر کالسیک برهاند. ا

از آشنایی با نیما به شیوه و سبک وی گرایید، در آرای خود همواره سعی کرده است 

گاه روی اخوان هیچوجو کند. از این های نیما را در شعر کالسیک جستبنیان بدعت

نتوانست شعر عاری از وزن و صور خیال را، هرچند محتوایی اجتماعی داشته باشد، در 

وی مرز بین شعر را از غیرشعر حضور عنصر وزن، صور خیال  آرایش جای دهد.

شناسانۀ وی شعر داند. از همین منظر، شم زیبایی)تخییل( و ابهام شاعرانه در شعر می

کند و تخیل را نفی می هیکنا و نمادداند، شعر شعاری فارغ از رایحۀ وزن را شعر نمیبی

توان ردیابی چنین نگاهی را می کند.میطور کلی عنصر ابهام معرفی و لباس شعر را به

در تعاریف علمای بالغت کالسیک از شعر دید. ویژگی اصلی شعر کالسیک از منظر 

که عنصر تخیل و ابهام داشته باشد. نظامی  2است« کالمی موزون و مقفی»بالغیون، 

که شاعر بدان صناعت اتّساق »داند صناعتی می( شاعری را 41: 0991عروضی )

شعر  (2: 0919طوسی ) نصیرالدینخواجه؛ «موهمه کند و التئام قیاسات منتجه مقدمات

کالم مخیلی است که از » ( هم19: 0418سینا )ابن خواند؛می« کالم مخیل موزون »را 

این توجه و تأکید اخوان بر وزن و وجود «. دار(سخنان موزون و متساوی و مقفی )قافیه

ا حد زیادی متأثر از دیدگاه متأخران درباب شعر شناسی شعر تعنصر تخیل و زیبایی

توان گفت اخوان در آرای انتقادی خود در مباحث صورت و طور کلی میاست. به

شناختی شعر نو بوده ساختار در نوسان میان موازین بالغت کالسیک و وجوه زیبایی

 های عصر خود. است و در بحث محتوا متأثر از سیطرۀ ایدئولوژی

 



 111    (ثالثانتقادی اخوان ثالث و نقد ادبی )تحلیل رویکردهای نقد ادبی در آرایاخوان         19/ شمارۀ 04سال 

 های نقد اخوانی. ویژگ6ـ2

 الف. زبان طنز 

 یتیب تفسیر درباب. وی است همراهو تعریض  طنز یچاشن با یگاه نقد در اخوان زبان

 یزبان با اند،داده ربط اتم ۀهست شکستن به رابرخی آن  که یفهانصا هاتفاز  معروف

 انددیم ارهیط ساختن یبرا هیاول فکر ۀسرچشم به اشارهرا  یرکنا میحک ی ازتیب طنز

 . (111: 0929ثالث، )اخوان

 ب. استفاده از علوم بالغی در نقد

استفاده از صور خیال، مثل تشبیه و تمثیل، در شرح و بسط معنای مورد نظر از دیگر 

گردد: تشبیه شاعران به چشمه اش برمیهای نقد اوست که به ذائقۀ شاعریویژگی

ریشه ارتباط با گذشته به درختانی بی(، تشبیه شعر بی440: 0921زاده و دریایی، )قاسم

(، تمثیل 11: 0911(، تمثیل فرم و قالب به مرکب )حریری، 11ـ10: 0911)حریری، 

ثالث، آلود یا تمثیل شعر به میوه )اخوانشعر آمیخته با عوامل غیرشعری به آب گل

 (. 91ـ94: 0920

 پ. تسلط و علم به موضوع مورد بحث

بحر طویل »و « نوعی وزن در شعر فارسی»د، مانند اخوان در برخی از مقاالت خو

، با استناد به کتب بالغت و نظر دیگر منتقدان این حوزه میزان علم خود به «فارسی

عروض و بالغت شعر فارسی را به عرصۀ نمایش گذاشته و با استناد به شعر شاعران و 

  بحث در حوزۀ نظام عروضی به نقدی منسجم و مستدل دست یافته است. 

 ت. نقد آرای دیگر منتقدان )نقدِ نقد(  

ای خاص از ادبیات را های دیگر منتقدان دربارۀ شعر شاعر و یا دورهاخوان گاه دیدگاه

سوم دانست، نقد کرده است. وی برخالف نظر دستگردی که اوحدی را شاعری درجه
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دوم خوانده است با برشمردن اوج و حضیض کالم وی، اوحدی را شاعری درجه

(. در نقد از ادبیات دورۀ مغول، دیدگاه کسروی را رد کرده و 011: 0921ثالث، )اخوان

زده دانسته و آن با آوردن شواهدی از شعر این دوره، نقد کسروی را نادرست و شتاب

را ناشی از عدم احاطه و علم کافی منتقد نسبت به ادبیات این دوره تلقی کرده است 

 (.  909ـ901: 0929ثالث، )اخوان

 متنی در نقدث. رویکردی برون

اخوان در نقد خود گاه به بررسی و تأثیر عوامل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی 

در ظهور نوعی خاصی از شعر، شیوۀ شاعری و انتخاب الفاظ، تعبیرات و ترکیبات و 

صفویه کند: تأثیر سیاست دینی سالطین دیگر مفاهیم مربوط به حوزۀ ادبیات اشاره  می

: 0929ثالث، و شرایط اقتصادی و اجتماعی در ادبیات و شعر سبک هندی )اخوان

( و اعتقاد به رابطۀ دیالکتیکی بین شرایط جامعه با ساختار و محتوای شعر 914ـ919

 (.  44ـ91: 0911ثالث، عصر مشروطه )اخوان

 های عوامها و قصهج. استفاده از افسانه

ا و روایات جهت کشف زوایای پنهان اثر و برخی وجوه هاخوان استفاده از افسانه

داند و معتقد است وقتی تاریک زندگی شاعران را از معتبرترین و بهترین اسناد می

ای جدابافته تافته»کار گرفته شوند، افسانه و تاریخ در کنار هم برای تحقیق و تفحص به

های رویکرد برخی از جنبه(. وی با همین 919کنند )همان، را برمال می« از حقیقت

 (.   918ـ941کند )همان، مانده از زندگی فردوسی را تحلیل میمغفول

 ای  چ. کاربرد رویکرد مقایسه

 و وهیش ینف درجهت یاسهیمقا کردیرو از استفاده اخوان نقد یهایژگیو نیترمهم از

که  است خود پسند مورد ۀویش تیحقان اثبات یبرا تالش و دیدگاه مخالف اسلوب



 111    (ثالثانتقادی اخوان ثالث و نقد ادبی )تحلیل رویکردهای نقد ادبی در آرایاخوان         19/ شمارۀ 04سال 

. بوده است ماین اسلوب ارزش و تیحقان اثباتبیشترین استفاده از آن در دفاع از نیما و 

جهت  شاعران شعر تقوّ و ضعف نقاط یسازبرجسته منظوربه کردیرو نیا از زین گاه

 .  است کرده استفاده ماندگار یهنرو  یادب اثر یهایژگیو انیب

 با  زبان غیرعلمی و نقد علمی و سازنده ورزانه همراه ح. ترکیبی از نقد غرض

و عاری از شائبۀ  لحن سالم است؛ یعنی« اخالق نقد»نقد علمی یک شرط مهم در 

 و بغض و حب» از مبرا ینقد را سازنده نقد( 401ـ411: 0920خوان )ابااینکه  تعصب.

 در ،داندیم «غرض و قصد و گفتن راهیبدوب بدون یادب اثر محاسن و بیمعا ۀکنندانیب

 التیتما و نتوانسته ارددمتعصبانه  و تند هایینقد خود یهادگاهید از یبرخ انیب

. وی در نقد شعر حجم و موج نو، با ردیبگ دهیناد شیاهدگاهید انیب در را اشیشخص

و « لزج» و( 101ـ100 :0944ثالث، اخوان)« خزعبالت ابلهانه»آوردن صفاتی همچون 

دیدگاه متعصبانۀ خود را نشان داده ( 011 :0984و  41: 0911ثالث، اخوان)« خزعبالت»

 و هاآموزه نیبهتر ۀاشاع و آموختن منظوربه غرضانهیب یکوشش» نقدگرچه است. 

اخوان در دفاع از رویکرد و شیوۀ نیمایی، همواره است،  (18: 0911 برسلر،) «ایدن افکار

ترین آثار در این راستا بزرگتالش کرده وجوه کار نیما را درست و متقن نشان دهد و 

 استناد بارا ـ  شاهنامهادب فارسی را در بوتۀ نقدی سخت گداخته؛ تا جایی که نیمی از 

( و یا در 001 :0911ثالث، اخوان)و حشو دانسته است  دیزا ـ نولدکه ودورئت سخن به

کرد و هرگز های وی تعبیر «لقا»ها به بیان ابهامات ناشی از ساختار در شعر نیما، از آن

ها ببخشد. نمونۀ های دیگر شاعران را به لقای آنحاضر نشد با چنین رویکردی نقصان

شیرازی است که تنها هدفش بیان معایب و برجستۀ آن نقد گزندۀ وی از شعر حمیدی

ایرادهای دستوری، لفظی، لغوی و...  شعر حمیدی همراه با ادبیاتی غیرعلمی است؛ تا 

من حاال »نویسد: شود، میز وجوه مثبت شعر حمیدی میجایی که وقتی سخن ا
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های توخالی پرهاروت و هورت حوصلۀ این کار را ندارم ازبس که نسبت به این آدمک

 (. 11: 0929ثالث، )اخوان« نفرت دارم

در نقد شعر « زدنی چند در هوای تازهدم»از نمونه نقدهای خوب اخوان مقالۀ 

های شعر وی را برشمرده و با تحلیل محتوایی و ها و قوّتشاملو است که ضعف

نوعی »مقالۀ دیگر ساختاری شعر زوایای پنهان آن را برای خواننده روشن کرده است. 

است که در دفاع از وزن ابداعی نیما بحثی مفصّل را با « وزن در شعر امروز فارسی

 راه انداخته است.  استناد و احاطه بر شعر کالسیک به

 گویی در نقد و ایجاد اطناب خ. پراکنده

ج و بحث از موضوع اصلی دور خار اخوان دست از کالم ۀسررشت گاه، اتینظر انیب در

شود که خود موجب اطالۀ کالم و آمیختن سخن با موضوعات نامرتبط و غیرالزم می

« آتل»گردد. مثالً در بحث از لقای شعری نیما در صنعت حذف، با آوردن واژۀ می

 آن متفاوت یهاتلفظ و هاضبط انیب به ،هاکتاب گرید و اشعار به استناد اب لمفصّ طوربه

که خواننده را دچار مالل  (981ـ989: 0921ثالث، پردازد )اخوانمختلف می آثار در

 کند. می

 های اخوان ص. تناقض در دیدگاه

کند اخوان گاه دربارۀ موضوعی خاص نظرات متناقضی دارد. اگرچه خود اعتراف می

کند، در حوزۀ نقد ادبی این امر هایش با گذر زمان و تغییر عالیق تغییر میکه دیدگاه

گنجد. برای نمونه ناشی از اعمال سلیقه و نقد ذوقی است که در نظام نقد علمی نمی

های خود را گاه ناشی از ترنم و تغزل و گاهی امری کامالً اجتماعی و در وی غزل

(. همچنین 09: 0998و  029: 0920ثالث، اخوان)کرده است ارتباط با مردم معرفی 
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ناپذیری شعر و درعین حال تمجید از ترجمۀ توان به دیدگاهش دربارۀ ترجمهمی

 وتمام فیتزجرالد از شعر خیام اشاره کرد.   کمال

 . نتیجه1

 بندی و تحلیل رویکردهای نقد ادبی،های انتقادی شاعران با هدف طبقهخوانش دیدگاه

تواند معیاری برای ارزیابی گذاری آنان در نقد ادبی، میضمن شناسایی محک ارزش

 برعالوه ثالثاخوانآثارشان براساس وجوه مثبت و منفی اثر ادبی از منظر آنان باشد. 

 ،و نیمایی کیکالس ادب و شعر بر احاطه با یادب نقد ۀحوز در ،یشاعر مقام

 ییهابرنامه و هامصاحبه مقاالت، گوها،وگفت ها،کتاب در را اشیانتقاد یهادگاهید

 . است کرده عرضه یادب ۀجامع به ییویراد

اخوان در آرای خود بر مربع گوینده، مخاطب، زمینه و پیام در برپایۀ این جستار، 

 و احساس و ادراک دیبا شاعریک ارتباط کالمی موفق در قالب شعر تأکید کرده است. 

 زمان نیا یهاادراک و هااحساس مشترک حد گرانیبو داشته  را نزما نیا مولود ۀشیاند

شناسی و ادبیت کالم درجهت بیان و در بیان آن از وجوه زیبایی )کارکرد عاطفی( باشد

مؤثر بهرۀ کافی برده باشد )کارکرد ادبی(؛ ضمن آنکه پیام شاعر که هستۀ معنوی و 

ای انسانی دم و حامل اندیشهروحی شعر اوست، موضوعی برخاسته از اجتماع و مر

باشد )کارکرد ارجاعی( با قابلیت نفوذ و تأثیر بر گسترۀ وسیعی از مخاطب )کارکرد 

اخوان در آرای انتقادی و نقد شعر، دو مؤلفۀ صورت و محتوا و اندیشۀ ترغیبی(. 

)زبان، های صوری کالم گیرد و ضمن توجه به جنبهشعری را در تعامل با هم درنظر می

ن، صور خیال، هماهنگی و ترکیب، عینیت و وزن و موسیقی، صنایع بدیعی( اثری را بیا

داند که بتواند ترکیبی هماهنگ از وجوه ساختاری را در ارتباط با جهانی و ماندگار می

های خود نه در دام محتوایی اجتماعی و  اخالقی خلق کند. اخوان در بیان دیدگاه

ت را بستری برای بیان شعارهای سیاسی و اجتماعی فرمالیسم محض افتاد و نه ادبیا
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شناسانه و بالغت شعر کالسیک و های زیباییدانست که ناشی از گرایش وی به جنبه

 گرایانۀ اوست. های حزبی و تمایالت چپفعالیت

و محاسن اثر  بیمعا همراه با بیان بغض و حب از مبرا ینقد سازنده نقد اگرچه

نبوده  یشخص التیتما و اغراض از عاری برخی موارد ادبی است، نقد اخوان در

که  میجهامو ذوقی و یرعلمیغ ،متعصبانه یینقدهااست. در آرای انتقادی او، گاه با 

ناشی از تمایالت وی به سبک و شیوۀ نیما و اعتقاد به ادبیات متعهد و اجتماعی در 

ه به دو جنبۀ نظام فکری اوست. دانش و احاطۀ اخوان در موضوع مورد بحث، توج

نظر از وجوه مثبت وی در نقد متنی و دقتساختاری و محتوایی اثر و عوامل برون

های خاص های عوام از ویژگیها و قصهاست. چاشنی طنز در زبان و استفاده از افسانه

 اخوان در نقد است.  

 ها نوشتپی
، «سنجش و داوری»؛ 0999، اسفند هنردر راه  ،«کنیمدربارۀ شعرهایی که ما منتشر می»مقاالتی چون  .0

دربارۀ »؛ 0994، خرداد در راه هنر، «نوعی وزن در شعر فارسی»؛ 0994، اردیبهشت در راه هنر

خرداد  بامشاد،، «گر تو شاه دخترانی، من خدای شاعرانم»؛ 0994، زمستان هنر و ادب امروز، «زمین

زدنی چند در هوای دم»؛ 0991شهریور  ما،ایران نامۀ ؛ هفته«ای در خشکیجزیره»؛ 0991ـ مرداد 

یک سخن دربارۀ آثاری که نیما به شیوۀ قدما سروده »؛ 0991مرداد  صبح جهان،، «تازه، روزنامه

 .  0992، فروردین صدف، «است
2. emotive 

3. conative 
4. referential 

5. poetic 

 از یگفتمان یلیتحل(. »0918مشرف )اصل، کلثوم و مریم . برای مطالعۀ بیشتر رجوع شود به: میری1

، 19ش ،یفارس اتیوادب زبان یهاپژوهش ،«ثالثاخوان نظرگاه بر هیتک با یاجتماع و متعهد اتیادب

  .001ـ001صص

، خلدونی ابنمقدمه؛ 042قیس رازی، ص ، شمسالمعجم. برای مطالعۀ بیشتر رجوع شود به: 2

، خواجه االقتباساساس؛ 911، ص1نابادی، جی محمد پروین گخلدون، ترجمهعبدالرحمن ابن
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 نقد الشعر،؛ 101، السکاکی، صالعلوممفتاح؛ 19سینا، صابن شفا،؛ 181نصیرالدین طوسی، ص

اصغر قهرمانی، نصیرالدین طوسی، مقدمه و تصحیح علی، خواجهمعیاراالشعار؛ 9جعفر، صبنقدامه

 . 84ـ41دی، صصعمربن علی نظامی سمرقن، احمدبنچهار مقاله؛ 01ـ1صص

منطقیات  ها را در مجموعۀپژوه آنفارابی نیز دو رسالۀ کوتاه دربارۀ شعر دارد که محمدتقی دانش
مقاله فی قوانین و با این دو عنوان گرد آورده است:  ی(نجف یمرعش اهللۀی: مکتبۀ آقم) للفارابی

 . کتاب الشعرو صناعه الشعرا 

 منابع 

 ۀمکتبمراجعه دکتور ابراهیم مدکور. قم:  شفا، منطق.ق(. 0418)عبداهلل بن سینا، حسینابن

 . اهلل العظمی المرعشی النجفیآیۀ

. تهران: نشر 0. جشناسی و ساختارگراییساختار و تأویل متن، نشانه(. 0921احمدی، بابک )

 مرکز. 

 . تهران: مروارید. آخر شاهنامه(. 0998ثالث، مهدی )اخوان

 .دیمروار :تهران .اوستا نیاز ا .(0944)ـــــــــــــــــ 

 . تهران: میهن.بهترین امید(. 0948ــــــــــــــــ )

 زمستان. :تهران .جیوشیماینو عطا و لقای  عیها و بدا. بدعت(0911) ـــــــــــــــ

 ی.کاخ ینظر مرتض ریز .(0 مقاالت)مجموعه سبز یهاهیسا میحر(. 0921ـــــــــــــــ )

  تان.زمس :تهران

 ی.کاخ ینظر مرتض ریز .(1مقاالت )مجموعه سبز یهاهیسا میحر .(0929)ــــــــــــــ 

 زمستان. :تهران

 . تهران: زمستان.دوزخ اما سرد. (0912ــــــــــــــ )

زیر نظر و با  ثالث(.گوهای مهدی اخوانوصدای حیرت بیدار )گفت(. 0981ـــــــــــــ  )

 ران: زمستان.مقدمۀ مرتضی کاخی. ته

ثالث )م. امید( به با یاد عزیزهای گذشته: ده نامه از مهدی اخوان(. 0984ـــــــــــــــــــ )
 . تهران: زمستان.   محمد قهرمان

 تهران: جامی.   های نقد ادبی.مبانی و روش(. 0922امامی، نصراهلل )
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فرد. . ترجمۀ مصطفی عابدینیهای نقد ادبیها و روشدرآمدی بر نظریه(. 0911برسلر، چارلز )

 تهران: نیلوفر. 

 . تهران: مروارید. شعر و سیاست و سخنی دربارۀ ادبیات ملتزم(. 0911پورقمی، ناصر )

. ترجمۀ مهرک سیاست نوشتار: پژوهشی در شعر و داستان معاصر(. 0919تلطف، کامران )

 کمالی. تهران: نامک.

احمد شاملو و رضا براهنی.  شنودی باو، گفتدربارۀ هنر و ادبیات(. 0911حریری، ناصر )

 بابل: کتابسرای بابل. 

ثالث و علی شنودی با مهدی اخوانودربارۀ هنر و ادبیات، گفت(. 0918ـــــــــــــ )

 . بابل: کتابسرای بابل. گرمارودیموسوی

 . تهران: حوزۀ هنری. در آیینۀ نقد(. 0928دستغیب، عبدالعلی )

 . تهران: مروارید. هالک مرگ به وقت اندیشیدن(. 0912)رویایی، یداهلل 

 . تهران: رز. نوعی از هنر نوعی از اندیشه(. 0941پور، سعید )سلطان

 . تهران: سخن. حاالت و مقامات م. امید(. 0911کدکنی، محمدرضا )شفیعی

 .مقبلیقهرمان اصغریعل حیتصح و مقدمه. اراراالشعیمع(. 0919نصیرالدین )طوسی، خواجه

 ی. دانشگاه نشرتهران: 

ناگاه غروب کدامین ستاره )یادنامۀ مهدی (. 0921زاده، محمد و سحر دریایی )قاسم

 تهران: بزرگمهر.ثالث م. امید(. اخوان

 ه.آگا :تهران .محمد نبوی . ترجمۀشناسینشانه(. 0981) گیرو، پیر

 ر مرکز. . تهران: نش9. جتاریخ تحلیلی شعر نو(. 0921لنگرودی، شمس )

کتاب ماه «. پس از مشروطه رانیدر ا یادبیۀ نظر تیوضع یبررس(. »0981مخبر، عباس )

 .  11ـ08. صص44. شفلسفهو  اتیادب

کوشش تصحیح محمد قزوینی. به چهار مقاله.(. 0991عمربن علی ) عروضی، احمدبننظامی

 محمد معین. تهران: ارمغان. 

ترجمۀ ضیا موحد و پرویز مهاجر. تهران:  ۀ ادبیات.نظری(. 0929ولک، رنه و آستین وارن )

 علمی و فرهنگی. 
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