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چکیده
توجه به پیشاینه و داشاتن اطالعات کافی در ارتباق با پژوهش از بایساتگیهای یک ا ر تحقیقی جامع و
مفید اسااات .بنا به گساااترۀ دامنۀ پژوهش در حوزۀ شاااعر و ادبیات ،بهمنظور جلوگیری از تکراری بودن
پژوهشهاای آتی در این مقاال باه معرفی ،بررسااای و شاانااساااایی آاار (اعم از کتاار و مقاالاه) در حوزۀ
اخوانپژوهی میپردازیم .رویکرد ماا در این نوشااتاار توصااایفی-تحلیلی-انتقاادی اسااات کاه باا ارائاۀ
نمودارهای زمانی و موضاوعی آ ار پژوهشای صاورت میگیرد .در این نوشاته نشاان خواهیم داد که کدام
جریانهای نقد حول محور اخوان در طی شش دهه شک گرفت؟ چه جنبههایی از شعر اخوان بیشترین
پژوهشهاا را باه خود اختاااااص داد و نقااق ضاااع و قوت پژوهشهاا کادامناد؟ بناا بر نتاایج پژوهش
جریانهای نقد حول محور اخوان در چند شاااخۀ اصاالی تداوم داشااته اساات .در حوزۀ نظام صااوری
مهمترین جریانهای تداومیافته در حوزۀ زبان ،روایتپردازی و وجوه بالغی و نظام موس ایقیایی شااعر و
در عرصااۀ نظام معنایی نیز بحث تعهد و شااعر اجتماعی -ساایاساای ،مفاهیم فلساافی و هویت ملی از
مهمترین مًااامین مناقشااهبرانگیز در شااعر اخوان هسااتند .رشااد گسااتردۀ آ ار پژوهش ای و مجالت و
نشااریات ،دقتنظر ،نکتهساانجی ،نگاه جزئینگر و تّااااایتر شاادن مقاالت ،توجه به رو ی کردها ی
جدیاد در نقاد و مراالعاات بینارشااتاهای بهمنظور نگااهی دیگرگونه از وجوه مثبات و تکراری و کلیشاااهای
بودن نتایج ،رو یکرد توصیفی و نظریهمحور بودن از نقاق ضع برخی پژوهشهاست.
کلیدواژهها :اخوان پژوهی ،توزیع زمانی و موضوعی ،رویکردهای نقد ،نقاق قوت و ضع .
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 .1مقدمه

دانش و اطالعات کافی در ارتباق با موضوع پژوهش بهمنظور جلوگیری از طرح و بیان مرالب تکراری از بایستههای
یک ا ر پژوهشی مفید است .رشد و گسترش دامنۀ پژوهش در عرصۀ علوم انسانی و باألخص ادبیات و شعر دسترسی
به پیشینۀ پژوهش را برای محققان سّت کرده است .ازاینرو دسترسی به کارنامۀ پژوهشی بزرگان ادر و شعر از
اهمیت ویژهای در نزد پژوهشگران برخوردار است .در حوزۀ شعر معاصر ،اخوان الث از شاعران صاحبسبک است
که با علم کافی به شعر کالسیک و غور و تعم ،در شعر نیما و نزدن پلی بین خراسان و مازندران( (اخوان الث:1348 ،
 )33-34به زبان و سبک خاص خود در سرودن دست یافت .برجستگیهای زبانی ،محتوایی ،ساختار روایی و سایر
ویژگیهای اشعار وی باعث توجه منتقدان به شیوه و اسلور وی شده است .آنچه در این مقال به آن میپردازیم معرفی،
بررسی و شناسایی آ ار (اعم از کتار و مقاله) در حوزۀ اخوانپژوهی است .رویکرد ما در این نوشتار
توصیفی-تحلیلی-انتقادی است که با ارائۀ نمودارهای زمانی و موضوعی 2آ ار پژوهشی صورت میگیرد و ضمن بررسی
آ ار پژوهشی ،به برجستهترین نقدها در هر دوره اشاره خواهیم کرد .در این نوشته نشان خواهیم داد که کدام جریانهای
نقد حول محور اخوان در طی شش دهه شک گرفت؟ چه جنبههایی از شعر اخوان بیشترین پژوهشها را به خود
اختااص داد؟ نقاق ضع و قوت پژوهشها چیست و برجستهترین آ ار در کارنامۀ اخوانپژوهی کدام است؟
 .2پیشینۀ پژوهش

نقد و تحلی و بررسی آ ار پژوهشی در ارتباق با شاعران عرصۀ ادر فارسی ازجمله فردوسی ،مولوی ،نظامی ،خیام ،نیمایوشیج
و شاملو در قالب کتار ،مقاله و رساله انجام شده است .در ارتباق با کارنامۀ اخوانپژوهی تنها دو مقاله نوشته شد :رضوانیان و
کیانی در مقالۀ نتحلی انتقادی مقاالت دانشگاهی در زمینۀ اشعار اخوان الث( بّشی از نقدهای انتشار یافته از سال 1380
تا  1393را در زمینۀ اشعار اخوان الث بررسی و میزان تأ یر این نقدها را در تحلی کارآمد از اشعار اخوان ارزیابی کردند .دیگر
مقالۀ نتحلی و آسیبشناسی مهمترین رویکردهای نقد بر اشعار اخوان الث در مقالههای نمایه شده ( ()139۵ -1370از
محمد مرادی و فاطمه احمدی است که به روش تحلی محتوا تعداد ۵2مقالۀ نمایه شده در محدودۀ زمانی ( 1370تا)139۵
را طبقهبندی ،معرفی و نقد کردند .محدود بودن دایرۀ پژوهش دو مقاله -بهطوریکه آ ار پژوهشی در قالب کتار و همچنین
مقاالت چندین دهه را نادیده گرفتهاند -و عدم ارائه طبقهبندی موضوعی و منسجمی از کارنامۀ اخوانپژوهی باعث شد ما در
این گزیده آ ار پژوهشی در حوزه اخوانپژوهی ( 360مقاله و  84کتار) را بر اساس بازۀ زمانی و موضوعی دستهبندی و
رویکردها و جریانهای نقد حول شعر اخوان را بازنموده و نقاق ضع و قوت آ ار را بیان و برجستهترین آ ار را معرفی کنیم.
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در حوزه کتابشناسی اخوان جواد میزبان در کتار از زالل آب و آیینه :تأملی در شع مهدی اخوانثالث (م.امید)
در فا دوازدهم و پایانی کتار خود ،فهرستی از کتارها ،مجموعهها و رسالههای دانشجویی درباره اخوان را فراهم
آورده است .حسین مسرت در کتار می اث نیاکان :یادنامه مهدی اخوانثالث در بّشی به معرفی فهرستی از آ ار
منتشر شده در حوزه اخوان اشاره دارد که در کتار کتابشناسی اخوان ثالث آن را بهصورت جامعتر ارائه و فهرستی بسیار
مفا از مجموعه کتارها ،مقاالت و پایاننامهها درباره اخوان را منتشر کرده است.
 .3بحث و بررسی

انتشار مجموعۀ زمستان در سال  133۵باعث معرفی شاعری صاحبسبک در عرصۀ شعر نیمایی شد که توانست نگاه
منتقدان را به خود جلب کرد .اگرچه اخوان

نمودار  .1توزیع زمانی مقاالت

 ۵سال پیشتر مجموعۀ شعری نارغنون( را
در شیوۀ کالسیک سرود ،اما با توجه به
فًای آن روزگار ادبیات و نقد چندان مورد

مقاالت دهه  30و 40

توجه قرار نگرفت .انتشار مجموعههای

مقاالت دهه  ۵0و 60

آخ شاهنامه و از این اوستا بر همگان ابت

مقاالت دهه 70

کرد که وی در شیوۀ سرایش طرحی نو دارد.
از دهۀ سی تا نیمۀ دهۀ  90مجموعۀ 360

4%؛ 14
8%؛ 28
5%؛ 19
21%؛ 74

مقاالت دهه 80

62%؛ 224

مقاالت دهه 90

مقاله 3در حوزۀ شعر اخوان بررسی شد.
نمودار .2رشد مقاالت
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نمودار  .3رشد مجالت و نشر یات
60
46

40

30
17
دهه ی 90

دهه80

دهه 70

9

دهه 50و60

9

20
0

دهه  30و40

همانگونه که مشاهده میشود ،حدود  %83از مجموع مقاالت در دو دهه پایانی نوشته شدهاند و شمار نشریات
و مجالت نیز در این دو دهه با روند صعودی چشمگیری مواجه شده است که در ادامه به دالی این روند رشد خواهیم
پرداخت.
 .3-1بررسی مقاالت دهۀ سی و چهل

در این دوره از میان  14مقالۀ نوشته شده تنها محمد حقوقی در مقالۀ ناز نشان دادن تا شعر( به بیان و تحلی یک
ویژگی شعر اخوان ،یعنی فًای شعری پرداخت و دیگر منتقدان هر دو جنبۀ صورت و محتوای شعر اخوان را توأمان
نقد و تحلی کردند.
نمودار  .4رویکرد نقد در دهۀ سی و چهل

نقد صوری
نقد صوری-محتوایی

7%؛ 1
93%؛ 13

در زمینۀ محتوا منتقدان به بیان و بررسی سیر اندیشه در شعر اخوان از مجموعۀ ارغنون تا شعرهای نو وی
پرداختهاند .اشاره به موضوعاتی چون عش ،،نفرت ،اندوه ،اعترا های اجتماعی ،نمایندۀ توده مردم بودن ،عایان،
بیان کنایی اوضاع سیاسی و اجتماعی ،ناامیدی ،سرگردانی انسان معاصر ،مالفههای ایران باستان و تأمالت فلسفی از
مهمترین مًامین شعری مورد توجه منتقدان است .در زمینۀ وجوه صوری شعر اخوان نیز توجه منتقدان به زبان
شعری ،صور خیال ،بار عاطفی شعر ،بررسی قالب شعری ،وزن و طنز در شعر بوده است.
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9۵

نمودار  . 5توز یع موضوعی مقاالت دهۀ سی و چهل

مًامین اجتماعی-سیاسی
مًامین فلسفی -اسروره ای

16%؛ 3

53%؛ 10

مًامین غنایی

زبان شعری
موسیقی شعر
روایت و نمایش در شعر

46%؛ 10

31%؛ 6

36%؛ 8

18%؛ 4

در این دو دهه مرالب کلی دربارۀ زبان و ساختار شعر اخوان و شناساندن سبک و شیوۀ شعری وی توسط منتقدان
و شاعران برجسته چون فرخزاد ،شفیعیکدکنی ،آلاحمد ،اسماعی خو یی ،اسماعی نوریعالء و عبدالعلی دستغیب
و محمد حقوقی انجام شد .شاعران بیش از همه به بیان عقیده دربارۀ شعر و شاعری داشتند؛ چراکه منتقد به معنای
واقعی و حرفهای وجود نداشت .مهمترین رویکردهای نویسندگان رویکرد متنمحور ،نویسندهمحور و مقایسهای
است .در رویکرد مقایسهای شیوه و اسلور شعر اخوان با نیمایوشیج بهعنوان بانی شعر نو از منظر عینیگرایی (توسط
منتقدانی چون خویی و براهنی) و توانایی اخوان در شکستن قافیه (توسط نوریعالء) مقایسه شد که گاه وی را ناموف،
و گاه توانایی وی را ستودند .در این دو دهه اکثر منتقدان شیوۀ زبانی و ساختاری و محتوایی شعر اخوان را تأیید و تحسین
کردهاند و تنها دو منتقد رضا براهنی و محمد حقوقی در نقد خود ضمن بیان وجوه مثبت به جنبههای منفی و عیور شعری
او اشاره کردهاند .در اواخر دهۀ سی و دهۀ چه یکی از مهمترین رویکردهای نقد توجه به محتوای متن ادبی بر اساس
نگاه متعهدانه به ادبیات ناشی از رواد اندیشههای مارکسیستی و حزبی در نقد بود است .اگرچه شعر اخوان تا پایان این
ً
دهه اشعار اجتماعی و عاشقانه را دربرمیگیرد ،اما توجه و نقدها اکثرا مّتص اشعار اجتماعی و سیاسی اوست.
مقالهنویسی در این دو دهه همانند دهۀ  80و  90ساختارمند و براساس طرح پرسش و پاسخ نیست ،بلکه منتقد
به دلی اینکه خود شاعر و یا نویسنده است و با اصول و قواعد هنر و شعر آشناست به بیان ویژگیهای شعری یعنی
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ساختار و محتوی موجود در شعر اخوان میپردازد .تعداد مقاالت محدود و شمار صفحات بسیار کمتر از دهههای
بعد است اما نکات مفید و ارزشمندی (همانند نوشتۀ فروغ ،دستغیب ،براهنی ،حقوقی و نوریعالء) را دربارۀ ساختار
و محتوای شعر اخوان گفتهاند که هریک از آنها بنمایۀ مقاالت متعدد در دهههای  80و  90شده است .نمونۀ برجستۀ
اخوانپژوهی در این دوره مقاالت شفیعیکدکنی است که اهم آن مقالۀ نتحلیلی از شعر امید (مهدی اخوان الث)(
و ناجمالی دربارۀ اسلور شاعری م .امید( است .در این دو مقاله شفیعی مهمترین ویژگیهای شعری (زبان و
ویژگیهای سبکی ،اسلور شعر ،بررسی سیر و تحول اندیشۀ و بیان و بررسی علتهای تحول) را بیان کرد و اخوان
نیز خود بارها این مقاله را از بهترین مقالهها در نقد شعر خود دانست (اخوان الث .)403 :1382 ،نقد شفیعی هم از
نظر شیوه و هم از نظر مبانی نظری و نتایج جدید و نو است .در این مقاالت شفیعیکدکنی با توجه به ارتباق متن با
زمینه ( )contextاجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی در تولید محتوا و فرم شعر اخوان ،بیان ریزهکاریهای زیباییشناسانه
و محتوایی شعر در درک بهتر شعر اخوان به مّاطب کمک کرده است .عالوه بر این دستغیب در مقالۀ نحماسه و
سوگ در شعر م .امید( نکات ارزندهای را در بار تلفی ،کهنه و نو در زبان اخوان ،اساطیر و فرهنگ ایرانی بیان و
مًامین اجتماعی آن بیان کرد .براهنی در نپارهای مالحظات پیرامون شعر اخوان( از کتار طال در مس برخالف
سایر منتقدان استفاده اخوان از لغات و ترکیبات سبک خراسانی را با زبان شعر نیمایی ناموف ،و پیوندی سرطانی دانست
و معتقد بود گاه اخوان پا را از حد اعتدال بیرون گ اشته است (براهنی .)127 :1344 ،همچنین شیوۀ روایتپردازی
وی را به دلی لفاظیهای بیش از حد ناموف ،دانسته است .آنچه در نقد وی متمایز از دیگر نقدهاست ،نقدی است که
وی بر شیوۀ نثر اخوان در مقدمه و ماخرۀ کتارهایش نوشت و معتقد است نثر اخوان پیچیده و معقد و دارای
مترادفهای پیدرپی و لفاظیهای بیجا است (همان .)123 :براهنی در نقد خود ،بیشتر به جنبههای ساختاری شعر
اخوان اعم از روایت ،زبان و بیان و شیوۀ بهکارگیری طنز در شعر اخوان پرداخت و در بعد محتوایی با اشاره به برخی از
اشعار اخوان نکاتی کوتاه را بیان کرده است .دیگر منتقد شعر اخوان در این دوره نوریعالء است که با تفکیک اشعار
اخوان در سه دستۀ اجتماعی ،عاشقانه و داستانی و همچنین نقد زبان و موسیقی در شعر اخوان نکاتی ارزندهای را بیان
کرد .نوریعالء از اولین منتقدانی است که به مبحث نمقلدان اخوان( اشاره کرد و معتقد است که تنها عدۀ معدودی
حقیقت کار اخوان را درک کردند (نوریعالء .)169 :1348 ،برخی مقالهها همزمان با انتشار آ ار نوشته شد و به دلی
همدوره بودن منتقد و شاعر به زمینههای تاریّی در نقد شعر توجه نشد .در این دوره کتابی جداگانه در نقد و تحلی
شعر اخوان نوشته نشد بلکه نویسندگان ضمن نقد شعر و شاعران معاصر بّش ،بار و یا فالی را به نقد شعر اخوان
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اختااص دادهاند :طال در مس از براهنی ،مقالۀ نکتابی در سیاست و دفتر شعری در ذم ناین کج آیین قرن دیوانه(
نوشتۀ جالل آلاحمد در کتار ارزیابی شتابزده و نشعر مهدی اخوان الث( در کتاب صور و اسباب در شع معاص
ای ان ا ر اسماعی نوریعالء.
 .2-3بررسی مقاالت دهۀ  50و 60

در این دوره شعر اخوان بهعنوان یکی از بزرگترین شاعران نیمایی مورد توجه منتقدان است و تنها ضیاء موحد در مقالۀ
ننقش اخوان در تثبیت شعر نیمایی( جایگاه
اخوان را در دفاع از شعر نیما بررسی کرد .در این
دوره نیز از مجموع  28مقالۀ بررسی شده1۵ ،
مقاله ( )%۵۵شعر اخوان را منظر محتوا-صورت
نقد و بررسی کردند.

نمودار  .6رویکرد نقد در دهۀ  ۵0و 60
15%؛ 4

نقد صوری

نقد محتوایی

30%؛ 8

نقد صوری-محتوایی

55%؛ 15

در این دوره همچنان شعر اخوان بهعنوان
شعری محتوامحور مورد توجه است تا جاییکه
زرینکور ،اخوان را شاعری محتوایی مینامد (زرینکور .)107 :13۵8 ،در حوزۀ نقد محتوایی تحلی
نظاماندیشگانی اخوان و حرکت و تغییر دیدگاهها تا رسیدن به مانیفست فکریش در ماخرۀ از این اوستا ،تفحص دربارۀ
عل این جهاننگری ،بررسی محتوای سیاسی و اجتماعی و توجه به وجوه تغزلی از مواردی است که در کانون توجه
منتقدان است.
نمودار  .7توز یع موضوعی مقاالت دهۀ  50و 60

مفاهیم اخالقی-انسانی

10%؛ 3

مًامین اجتماعی-سیاسی
مًامین فلسفی-اسروره ای
مًامین تغزلی

ایدئولوژی و سیر تحول معنا

37%؛ 11
33%؛ 10
10%؛ 3

10%؛ 3
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10%؛ 3

زبان شعری
وجوه بالغی

19%؛ 6

42%؛ 13

روایت شعر

29%؛ 9

موسیقی شعر

در تحلی ساختاری بیشتر نقدها در حوزۀ نقد لغوی (زبانی) و شیوه روایتگری است .تاویرسازی و عل گرایش
اخوان به تاویرسازی ،رمزهای سیاسی-اجتماعی و وزن و موسیقی شعر مورد نقد و واکاوی منتقدان قرار گرفت .از
مهمترین مباحث مررح شده در این دوره ،بررسی رابرۀ لفظ و معنا در شعر اخوان است که دستغیب در مقالۀ نشعر
امید (مهدی اخوان الث)( ،مهدی برهانی در نجایگاه اخوان در ادر فارسی( و فوالدوند در نای بیکاروان کولی(
به آن پرداختهاند .در این دوره تحلی چرایی در نقد شعر در حوزۀ نقد ظاهری و محتوایی شک میگیرد :چرایی استفاده
اخوان از تااویر شعری ،چرایی یأس و ناامیدی در شعر اخوان و…  .نگاه کلی در نقد جای خود را به رویکرد
جزیینگرتر داده یعنی منتقد تنها به یک شعر از مجموعه اشعار اخوان و یا یک موضوع خاص توجه دارد :نتفسیری بر
شعر آنگاه پ از تندر( محمد حقوقی ،نبررسی آرکائیسم در شعر اخوان( علی حاوری و … .منتقدان در این دوره
نیز همانند ادوار قب از بین شاعران و نویسندگان و منتقدان بنام هستند :داریوش آشوری ،محمد حقوقی ،حمید
زرینکور ،هوشنگ گلشیری ،غالمحسین یوسفی ،ضیاء موحد ،شم

لنگرودی ،رضا براهنی ،شفیعیکدکنی،

سیمین بهبهانی ،منوچهر آتشی ،احمد کریمیحکاک ،دستغیب و ….
توجه به برخی از نظریات اخوان دربارۀ وزن و قافیه و اندیشه در شعر از دیگر موضوعات مورد توجه منتقدان است؛
در این دوره زرینکور با اشارههایی مّتار به دیدگاههای اخوان دربارۀ شعر موزون و شعر بیوزن به نقش و جایگاه
اخوان در تثبیت شعر نیمایی اشاره میکند .مقالۀ نطلسم یأس( از احسان طبری در این دوره رویکرد و نگاهی متفاوت
و متناقض با سایر منتقدان تا این دوره دارد .وی بنا به مبحث تعهد هنر در برانگیّتن افراد جامعه برای مبارزه ،شعر
اخوان را از این منظر که اشاعه دهندۀ یأس و ناامیدی است ،شعر ناموف ،دانست و آن را طرد کرد (طبری:13۵9 ،
 .)40-46یکی از مهمترین مشکالت نقدهایی ازاینگونه  ،نقد برخی از شاعران و نویسندگان با تمایالتی حزبی و
براساس ذائقه و م اق شعری خود است که ماحا آن تحمی دیدگاه فکری و معرفتشناسی و زیباییشناسانه منتقد
در نقد است که نقد را به شائبه اغرا

آلوده میسازد.
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نقد برخی از منتقدان همراه با بیان تواناییها و زیباییهای و همچنین کاستیها و ناتوانایی شعر اخوان در برخی
وجوه شعری است .آشوری معتقد است اخوان در بیان عقیده و تمایلش به ایران باستان راه افراق پیش گرفته و دچار
نژادپرستی شده است (آشوری .)180 :13۵0 ،زرینکور نیز در نقد خود ضمن بیان ظرافتهای زبانی و کالمی شعر
اخوان تالش وی را در بازگشت به گ شته بیهوده میداند (زرینکور.)117 :13۵8 ،
وفات اخوان در شهریور  1369باعث شد که برخی منتقدان دورههای متفاوت شعری وی را طبقهبندی و
ویژگیهای زبانی و محتوایی هر دوره و نقاق ضع و قوت آن را بیان کنند که برجستهترین آن نوشتههای سیمین
بهبهانی است که دستهبندی دقیقی از اشعار اخوان همراه با بیان و یژگیهای مهم و اساسی ساختار ،وزن ،زبان و محتوا
دارد .بهبهانی نّستین منتقدی است که به بحث دربارۀ اوزان شعر اخوان پرداخت و با اشاره به وجه تمایز اخوان در
استفاده از وزن ،توانایی وی در کمال بّشیدن به برخی از اوزان شعر وی را ستود (بهبهانی.)203-202 :1369 ،
شم لنگرودی نیز به ارزشگ اری دورههای شعر اخوان میپردازد (شم لنگرودی .)244 :1369 ،بحث و نقد
گلشیری در بار ذهنیت داستاننویسی مدرن اخوان در شعر قاب تأم است.
در این دوره منتقدانی ازجمله حقوقی نقدی در قالب مقاله و گاه بسیار مّتار در حوزۀ شعر اخوان دارد که در
دهههای بعد بهصورت مفا و در قالب کتابی جداگانه به چاپ میرسد .برخی از نوشتهها آنقدر مّتار و کوتاه
است که نمیتوان به این نوشتهها عنوان مقاله اطالق کرد بلکه بیشتر دیدگاه و نظری کلی است و بیشتر جنبه ذوقی دارد
مانند ندمی با شعر امید( از کاظم سادات اشکوری .لحن نوشتاری این گزیدهها صمیمی و ناشی از احساسات
شّص نویسنده در هنگام خواندن شعر است .مناور رستگار فسایی در مقالۀ ناخوان و فردوسی( به عالقۀ شّای
به شعر اخوان اشاره میکند (فسایی .)260 :1369 ،همچنین در همین مقاله شاهد اولین نمونه نقد بینامتنیت هستیم
که نویسنده شعر اخوان را با شعر فردوسی مقایسه و برخی وجوه شباهت در حوزۀ محتوا و ساختار در شعر دو شاعر را
بیان میکند .در این دوره اگرچه بسیار ابتدایی اما میتوان شروع نقد روانشناسی را در نظام معنایی شعر اخوان یافت:
الهی در مقالۀ ناندیشناک لحظههای سبز هستی( با بررسی چرایی و تحلی انواع نومیدیهای شعر اخوان ما را با
ً
نمونهای نقد روانشناسی هرچند سرحی مواجه میکند .در این دوره با نقدهای متناقض و گاه کامال متًاد دربارۀ
موضعی خاص از شعر اخوان روبهرو هستیم .ایجاز و اطنار در شعر اخوان از موارد بحثبرانگیز است .براهنی شیوۀ
ً
روایتگری اخوان را دارای اطنار دانست؛ درحالیکه عدنانی نظری کامال متًاد دارد و دارای نهایت ایجاز میداند یا
نظریات شم لنگرودی و فرزین عدنانی در تقاب با دیدگاه فوالدوند در خاوص توفی ،و عدم توفی ،اخوان در اشعار
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کالسیک و …  .در اواخر این دوره انتشار کتار موسیقی شع ا ر شفیعیکدکنی و برخورد فرمالیستی وی به هنر و
بهخاوص شعر باعث توجه منتقدان به آن و درنتیجه ایجاد تغییر و تحوالتی در حوزۀ نقد ادبی گردید که نمونۀ آن را
در نوشتۀ علی حاوری در نقد شعر اخوان است .تأ یر واقعی این کتار در حوزۀ نقد ادبی در دورههای بعد بهوضوح
قاب مشاهده است .مقایسه شعر و سبک اخوان با نیما در این دوره هم ادامه دارد .در این دو دهه نیز شاهد چاپ کتابی
مستق در زمینه اخوان و شعر او نیستیم و مث دهههای قب در کتارهایی که به بحث دربارۀ شعر نیمایی و شاعران
این شیوه میپردازند شعر اخوان نیز بهعنوان یکی از چهرههای مررح شعر نیمایی نقد شده است :حمید زرینکور در
کتار چشمانداز شع فارسی.
 .3-3بررسی آثار پژوهشی دهۀ 70

از این دهه به بعد با انتشار کتارهایی در حوزۀ اخوانپژوهی تقسیمبندی در دو قسمت کتار و مقاله خواهد بود.
نمودار  .8رویکرد مقاالت دهۀ 70

نقد صوری

31%؛ 6

نقد محتوایی
نقد صوری-محتوایی

37%؛ 7

32%؛ 6

در بحث از ساختار شعر موضوعاتی چون زبان شعری ،بررسی موسیقی و وزن ،صور بالغی و روایت در شعر
اخوان بیشتر مورد توجه منتقدان بود .مهمترین مقاله در این دهه در بحث ساختار مقالۀ نزیباییشناسی قافیه در اشعار
اخوان الث( از محمدرضا محمدی است که سه نوع قافیۀ صوتی ،تاویری ،القایی را در شعر شاعر بازیابی کرد.
دیگر مقالۀ نآمیزش شعر و داستان در آ ار اخوان الث( از مهدی زرقانی است که شعر اخوان را به دو دستۀ داستان و
شبهداستان تقسیم کرد و به نقد آن پرداخت .مجموعه مقاالت نشعرهای اخوان الث در شیوههای نو( نوشتۀ فوالدوند
در نشریۀ آینده از مهمترین مقالههای این دوره در تحلی و نقد اشعار نیمایی اخوان است .وی همچنین مقالۀ ندوگانگی
زبان اخوان( را نوشت که در آن بهصورت تّاای در بار تحول زبان شعری اخوان بر اساس محتوای شعری بحث
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کرد .در زمینۀ نقد محتوایی برجستهترین مقالۀ نم .امید شاعر شکست( از اسماعی خویی است که نویسنده در
بررسی عل ناامیدی و روحیۀ شکست در شعر اخوان به تحلیلی روانشناسی و فلسفی و نگاهی جدید به شکافتن
موضوع مورد بحث دارد و به نتایجی رسید که دیدگاه اکثر منتقدان قب از خود را رد کرده است.
نمودار  .9توز یع موضوعی مقاالت دهۀ 70
زبان شعر
موسیقی شعر

10%؛ 2
35%؛ 7

20%؛ 4

جنبه های بالغی

روایت در شعر

مًمون یأس و ناامیدی
مًامین اجتماعی-سیاسی

35%؛ 7

22%؛ 4

17%؛ 3

مًامین ناسیونالیستی

مًامین فلسفی

11%؛ 2

33%؛ 6

17%؛ 3

مًامین تغزلی

کتارهای نوشته شده در این دهه بر اساس موضوعات مورد بررسی  4دستهاند:
➢ کتارهایی که به بررسی و سیر تحول اندیشه و ساختار شعر اخوان پرداختهاند و در زمینۀ نقد شعر اخوان از
کتارهای مهم و ارزشمند هستند :نگاهی به مهدی اخوانثالث؛ عبدالعلی دستغیب ،شع زمان ما ،مهدی
اخوانثالث :شع مهدی اخوانثالث از آغاز تا ام وز ،شع های ب گزیده ،تفسی و تحلیل موفقت ین شع ها؛
محمد حقوقی و آواز چگور :زندگی و شع مهدی اخوانثالث (م .امید) ا ر محمدرضا محمدیآملی.
➢ آ اری که تنها یک وجه از شعر اخوان را در تمامی آ ار مورد نقد و تحلی کردند :رمز و رمزگ ایی در اشعار مهدی
اخوانثالث ا ر علی احمدپور.
➢ یادنامهها :باغ بیب گی به همت مرتًی کاخی ،ناگاه غ وب کدامین ستاره گردآورنده محمد قاسمزاده ،سحر
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دریایی و دفت های زمانه جمعآوری و تدوین سیروس طاهباز.
➢ گفتوگوها و مااحبههای اخوان :صدای حی ت بیدار زیر نظر مرتًی کاخی ،گفتوگو با احمد شاملو،
محمود دولتآبادی ،مهدی اخوان الث از محمد محمدعلی و دربارۀ هن و ادبیات؛ گفتوشنودی با مهدی
اخوانثالث و علی موسویگ مارودی به کوشش ناصر حریری.
➢ آ اری که به بررسی و نقد جنبهای از شعر در اشعار چند شاعر میپردازند :بینش اساطی ی در شع معاص
فارسی :نیما یوشیج ،احمد شاملو ،مهدی اخوانثالث… بهزاد رشیدیان ،انسان در شع معاص  ،یا (درک حضور
دیگ ی) :با تحلیل شع نیما ،شاملو ،اخوان ،ف خزاد ا ر محمد مّتاری ،تصوی ها و توصیفها در شع معاص
ای ان :نیما یوشیج ،احمد شاملو ،مهدی اخوانثالث ،سه اب سپه ی ،ف وغ ف خزاد بهکوشش محمدرضا
برزگرخالقی ،کامیار عابدی.

در مقاالت این دوره هم همانند دوره قب توجه بیشتر منتقدان به تحلی هر دو بّش از شعر اخوان بوده است که
از این میان زبان شعری و محتوای اجتماعی و سیاسی و یأس موجود در شعر اخوان بیشتر مورد توجه بوده است .اکثر
مقاالت تکرار مرالب بیان شده در دوره قب است و تنها برخی از مقاالت رویکرد و نتایجی جدید در حوزۀ شعر اخوان
بیان کردهاند .گاه با نظریات مّال منتقدان دربارۀ یک جنبه از وجوه شعری اخوان روبهروییم که باعث شد نقد از
حالت یکنواختی بیرون آید و مّاطب را به چالش و کنکاش و تفکر وادارد؛ مانند دیدگاه و نظر دستغیب دربارۀ نماد
در شعر اخوان و دیدگاه منتقدانی چون خویی و آملی در نقد و تحلی محتوای یأس و شکست در شعر اخوان.
برخی از موضوعات و بحثهای کتارها تکراری و در دهههای قب در مقاالت توسط دیگر منتقدان بیان شده و
یا موارد بدیهی است که خود اخوان و سایر منتقدان نیز آن را بیان کردهاند همانند :تلفی ،زبانی خراسانی و نیمایی در
شعر اخوان ،گرایش اخوان به ایران باستان و فرهنگ و اسرورههای ایرانی و … .ضع عمده این آ ار بیان موضوعات
تکراری و عدم مسأله محور بودن آنهاست که نویسندگان بدون توجه به ضرورت تحقی ،و کارایی آن ،مرالبی کلی را
بیان کردهاند .اگرچه در دهۀ قب شعر اخوان با بنیانگ ار شعر نو با استفاده از رویکرد مقایسهای تحلی شد اما در این
دوره نویسندگان بهمنظور تمایز شیوۀ خاص اخوان چه از منظر ساخت و چه محتوا ،شعرش را با سایر شعرای معاصر
مقایسه کردهاند که رویکردی نو و جدید در این دهه است و نمونۀ آن در کتار محمد حقوقی است .در برخی از این
آ ار منتقدان بعد از شرح و تحلی جنبههای ساختاری و محتوایی چند نمونه شعر را تحلی کردند که از جهت اقناع و
تفهیم مرلب راهگشاست که در ا ر تألیفی محمد حقوقی و عبدالعلی دستغیب میبینیم .نگاهی به مهدی اخوانثالث
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از دستغیب از حیث ردیابی بازخوردهای اجتماعی و سیاسی و اندیشگانی شاعر در تحلی و توضیک سایر ویژگیهای
شعری و تأکید بر عوام برونمتنی در تقسیمبندی اشعار اخوان متمایز است.
در اکثر منابع مورد بحث ،توجه منتقدان بیشتر بر نقد و بررسی اشعار نیمایی اخوان است؛ چراکه منتقدان براین
باورند که اسلور خاص اخوان در اشعار نیمایی اوست (دستغیب .)21 :1373 ،توجه به علوم و مباحث علم
نشانهشناسی و نظریههای مربوق به آن با کتار آواز چگور محمدی آملی شروع شد .نویسنده دال و مدلولها در شعر
نآخر شاهنامه( را در بستر تاریّی ،اجتماعی و سیاسی جامعۀ شاعر تحلی کرد .در همین کتار نویسنده با تقسیم
اشعار اخوان به تأوی معنایی و نقد آن با رویکردی جدید پرداخت و نکات تازهای را بیان کرد .در حقیقت حسن این
موضوع صرفنظر از درست یا اشتباه بودن آن ،عدم نگاه جزمی و مرل،انگارانه به نوشتههای قب است که از نتایج آن
توجه به تحلی های انتقادی در حوزۀ علوم انسانی است .نگاه جزیینگر و عمی،تر در نقد آ ار تألیفی این دوره باعث
شد با نقدهایی همهجانبه همراه با تسلط نویسنده بر موضوع مورد بحث و عمی،تر شدن نگاه انتقادی به ا ر روبهرو
شویم که در نتیجۀ آن نقد از حالت کلیگویی دور شد مث نزیباشناسی قافیه در اشعار اخوان الث( از محمدرضا
محمدی و کتار رمز و رمزگ ایی در اشعار مهدی اخوانثالث از احمدپور .منتقدان با واکاوی شعر اخوان و ارتباق آن
با مفاهیمی جدید چون انسانشناسی و معرفتشناسی شعر اخوان را با رویکردی جدید نقد کردند و زوایای پنهانی
شعر را گشودند :نقد معرفتشناسی شعر امید بهمنظور واکاوی و شناخت انسان معاصر توسط مّتاری و نقد
فلسفی-روانشناسانه اسماعی خوئی در مقاله نم .امید شاعر شکست( .در این دوره شاهد نقدهایی علمیتر و عاری
از تعاب و یا گرایش و عالقهمندی به شعر اخوان هستیم .آواز چگور و هم چنین نقد محمد حقوقی بر شعر اخوان
از نمونههای برجسته این نوع نگاه انتقادی است .از دیگر موارد نقد اشعار اخوان بر اساس نظریات خود اخوان در
حوزه شعرشناسی است .دستغیب و محمدیآملی در نقد خود دیدگاه اخوان در تعری شعر و ویژگیهای شعر خور
را مالک قرار دادند.
منتقدان در این دوره به مباحث نظری در نقد و تحلی توجه دارند .فوالدوند در تحلی موسیقی شعر اخوان ،اساس
کار خود را تقسیمبندی شفیعیکدکنی از موسیقی در کتار ادوار شع فارسی و علی حاوری مبنای نظری تحلی
خود را با تأکید بر اصرالح نرستاخیز کلمات( و آرکائیسم بیان میکند .مهدی زرقانی در تحلی عناصر داستان در
شعر اخوان کتار جمال میرصادقی را اساس نظری پژوهش خود قرار داد و برای نّستین بار حسن ذوالفقاری در نقد
شعر اخوان از واژگان تّاای در حوزه نقد ادبی فرمالیستی و ساختاری همچون نبرجستهسازی لغوی و نحوی(
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استفاده کرد .در این دوره شاهد تحولی هرچند جزیی در ساختار مقاالت هستیم که از لحاظ ساختار و اسلور
مقالهنویسی ،حد فاصلی بین مقاالت دورۀ اول و مقاالت دهۀ  80و  90هستند .ارجاع به سّن دیگر منتقدان و
صاحبنظران ،انتّار عنوان گویا ،بیان مبانی نظری دربارۀ موضوع مورد بحث ،بیان اهمیت موضوع ،پرهیز از
پراکندهگویی و کلیگویی ،ذکر فهرست منابع از تحوالت ساختاری در مقاالت این دوره است.
 .4-3بررسی آثار پژوهشی دهۀ هشتاد

در این دهه مقالهنویسی به نوعی تبی فراگیر و همهگیر شد و شمار باالی نشریات متعدد علمی-پژوهشی و
علمی-ترو یجی نسبت به دهۀ قب باعث چاپ و انتشار مقاالت متعددی در همه زمینهها و منجمله حوزۀ
اخوانپژوهی گردید .عمده علت رشد مقاالت در این دهه و دهۀ بعد ،گسترش تحایالت تکمیلی در دانشگاهها و
ملزم شدن دانشجو یان به استّراد و چاپ مقاله از رساله خود بهعنوان پیششرطی برای دفاع از پایاننامه و رشد
چشمگیر نشریات و همچنین ترجمه آ ار متعدد در زمینه نقد ادبی و رویکردهای نقد بوده است.
نمودار  .10توز یع رویکرد مقاالت دهۀ 80
1%؛ 1

نقد صوری

نقد محتوایی
نقد صوری-محتوایی
نقد آ ار منثور

1%؛ 1

14%؛ 10

42%؛ 31
42%؛ 31

نقد آرای انتقادی

در حوزۀ نقد صوری توجه منتقدان بیشتر به مباحث لغوی و تحلی زبان شعری اخوان است .تکراری بودن نتیجه
مقاالت از نکات منفی این مقاالت است .بهطور مثال در بحث از باستانگرایی و هنجارگریزی در لغت ،صرف و نحو
شعر اخوان  8مقاله دارای نتایجی مشابه هستند که از اولین نقدها بر شعر اخوان (نقد فرخزاد) و حتی در کالم خود
اخوان (میانبری از خراسان به مازندران زدن) به آن اشاره شد .درواقع چنین پژوهشهایی رو یکردی توصیفی داشته و
از پیشفر هایی که دربارۀ شعر اخوان از اولین نقدها گفته شد و یا خواننده در ارتباق با شعر اخوان خود قادر به درک
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آن است ،فراتر نرفتهاند .در حوزۀ نقد بالغی برجستهترین مقالۀ نطعن یا آیرونی در آ ار مهدی اخوان الث( از مری م
ّ
مشرف است که با چشماندازی نوین ،آیرونی و انواع آن را در شعر اخوان بررسی کرده که از جهت نتایج به دست آمده
و رویکرد منتقد ،ارزشمند است .در این دهه توجه به رو یکردهای جدید برای نقد و شرح موضوعاتی چون مجاز،
استعاره ،تشبیه و دیگر صناعات ادبی بالغت قدیم که نقد شعر اخوان در دهههای پیشین برمبنای آن انجام شده بود،
بر مبنای نظریات زبانشناسی ،نشانهشناسی و بینامتنیت مورد واکاوی مجدد قرار گرفت .محققین تالش دارند که بر
اساس چالشهای نوین در علوم انسانی و ادبیات و شعر به نقد و شرح این مفاهیم در شعر اخوان بپردازند ،بهطورمثال
میتوان از مقالۀ نمجاز مرس و پیوند آن با ابهام در شعر نیما ،اخوان ،سپهری و فروغ فرخزاد( نام برد که در آن
نویسندگان برمبنای نظریۀ یاکوبسن از

نمودار  .11توز یع موضوعی مقاالت دهۀ 80

مجاز به نقد این عنار بالغی در شعر
اخوان پرداختهاند .اگرچه استفاده از
نظریۀ ادبی در این دوره و دهه بعد با
چالشهایی همراه است؛ اما استفاده

مًامین اجتماعی-سیاسی
مًامین م هبی-معنوی

30%؛ 13

7%؛ 3
27%؛ 12

هویت ملی و ایران گرایی

منتقدانی چون حسین پاینده و علیرضا

مًامین فلسفی

انوشیروانی از رویکردهای نوین نقد

مًامین تغزلی

9%؛ 4

27%؛ 12

چون نشانهشناختی و روانشناسی در
تحلی منجر به کش زوایای پنهان و
ناشناختۀ از شعر اخوان و آشنایی

زبان شعر

خواننده با مفاهیم جدید در دنیای نقد

روایت شعر

شعر شد که دارای ارزش و اعتبار
است .استفاده از این نظریهها در

قالب شعر

26%؛ 15

17%؛ 10
7%؛ 4
3%؛ 2

نحو شعر
موسیقی و وزن شعر

نگارش مقاله با اهدافی همچون

نشانه شناسی شعر

ننگاهی دیگرگون به متون ادبی( و یا

سبک شناسی شعر

نارائۀ برداشتهایی نو( از آنها و
نآشکارسازی ظرفیتهای گوناگون( متون ادبی به کار گرفته میشود.

16%؛ 9

14%؛ 8

7%؛ 10%4؛ 6
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از میان مفاهیم شعری اخوان ،توجه منتقدان بیشتر به بررسی و تحلی یأس و ناامیدی و مفاهیم اجتماعی-سیاسی
در شعر اخوان و تعم ،در عل و دالی این مفهوم شعری با استفاده از رو یکردهای جدید بوده است .نویسندۀ مقالۀ
نمنظورشناسی جمالت پرسشی در شعر اخوان( بعد از آوردن جامعه آماری پرسشهای شعری تأیید نمود که تمام
جملههای پرسشی که دربردارندۀ مقالۀ یأس و ناامیدی هستند ،با صیغۀ اول شّص بیان شدهاند .گاه نتایج منتج از
این مقاالت نیز در پیوند با نقدهای کهنگرا و اجتماعی هستند که نکتهای جدید را بازگو نکردهاند؛ بهطوریکه بیشتر
مقاالت مربوق به نقد مًامین اجتماعی – سیاسی و یأس و ناامیدی ناشی از آن در شعر اخوان بیشتر جنبۀ توصیفی
داشته و منتقدان با ارائه فهرستی از واژگان و آوردن مثالهایی از شعر اخوان سعی داشتهاند که این یأس را در شعر وی
نشان دهند فارغ از نگاهی نقادانه و تحلی نگرانه .گاه نیز منتقدان از رو یکردهای جامعهشناسی و روانشناسی در تحلی
مفاهیم شعری بهره بردهاند و پژوهش نتایجی درخور را دربرداشته است.
توجه به رو یکرد مقایسهای و تربیقی در نقد در این دهه نسبت به ادوار گ شته دارای نوآوری و تازگی است و شعر
اخوان در ارتباق با شاعران ایرانی و دیگر ملتها بررسی شد .اگرچه در این دهه توجه به رو یکرد ادبیات تربیقی به
معنای خاص مد نظر نویسندگان نبود و در دهۀ بعد تّاایتر مورد توجه است ،اما همین مقایسه و توجه به وجوه
اشتراک و افتراق شاعران نیز درخور است .ازجمله امتیازاتی که مّتص مقاالت این دوره است رعایت کردن شک و
3

ساختار علمی مقاالت است .شمار مجالت و نشریات در این دهه نسبت به دوره قب رشد چشمگیری داشته است.

در این دهه  24کتار در نقد و تحلی شعر اخوان نوشته شد که بر اساس موضوع و رویکرد و هدف تألی به
موارد زیر تقسیم شدهاند:
➢ برخی از کتارها به نقد و تحلی جنبههای صوری شعر اخوان پرداختند؛ آوا و القا؛ رهیافتی به شع اخوانثالث
از مهوش قویمی و از زالل آب و آیینه :تأملی در شع مهدی اخوانثالث (م .امید) از جواد میزبان.
➢ گاه در کنار دیگر شاعران معاصر یکی از وجوه صوری شعر اخوان نقد و بررسی شد :آیینهای بیط ح؛
آشناییزدایی در شع شاع ان ام وز (نیمایوشیج ،احمد شاملو ،مهدی اخوانثالث ،سه اب سپه ی)
➢ برخی از آ ار نیز تکیه و تأکیدشان بر محتوای شعری است :تج بههای همه تلخ :نگاهی به س ودههای مهدی
اخوانثالث (م .امید) ا ر رحیمینژاد.
➢ گاه نیز منتقد نقد محتوایی شعر اخوان را در کنار دیگر شعرای معاصر مورد توجه قرار داده است :جلوههای
معشوق در ادبیات معاص  :ب رسی عشق و جایگاه معشوق در اشعار پنج شاع ب جستۀ معاص «نیما ،شاملو،
مشی ی ،اخوانثالث و ف وغ ف خزاد ا ر برابرپور.
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➢ در برخی از آ ار نیز منتقد رویکردی محتوایی -صوری در نقد دارد گاه ا ر تألیفی تنها به شعر اخوان اختااص
دارد نظی امیدی دیگ  :نگاهی تازه به شع های مهدی اخوانثالث از ضیاءالدین ترابی ،اخوان ،شاع ی که
شع ش بود از منوچهر آتشی و گاه در کنار دیگر شعرای معاصر شعر اخوان را نقد کردهاند :سیاه و سپید :مقایسه
و نقد تحلیلی شع سه اب سپه ی و م .امید ا ر داود هزاره ،از چه ههای شع معاص  :اخوانثالث ،شاملو،
سپه ی ،شفیعیکدکنی … .ا ر عزتاهّٰلل فوالدوند.
➢ برخی از کتب منتشر شده در این دهه و دهۀ بعد بحثی تّاای و مرلبی تازه و بدیع در حوزۀ اخوانپژوهشی
ندارند و هدف از تألی این آ ار آشنایی نوجوانان و نس جدید با شعرای معاصر است .ش ححال شاع ان
معاص ای ان تألی اکبر مرتًیپور ،مهدی اخوانثالث؛ مشاهی ای انی  42از علی رزاقیشانی ،اخوانثالث،
مهدی الماسی و اگ تو شاع باشی :نگاهی به شع های نیما یوشیج ،مهدی اخوان ثالث ،ف وغ ف خزاد و احمد
شاملو و… ناصر یوسفی … .
➢ نّستین کتار دربارۀ نقد دیدگاههای انتقادی اخوان نظ یۀ ادبی مهدی اخوانثالث و احمد شاملو نوشتۀ عباس
جباریمقدم است که در آن ضمن بحث و نقد دربارۀ نظریات اخوان در حوزۀ ادر و شعر به نقد شعر اخوان بر
اساس دیدگاهها و نظریات انتقادی خود اخوان میپردازد.
➢ برخی از کتارها رسالۀ دانشجو یان تحایالت تکمیلی است که بهصورت کتار تألی و چاپ شدهاند؛
تج بههای همه تلخ :نگاهی به س ودههای مهدی اخوانثالث (م .امید) ،کاظم رحیمینژاد و آیینهای بیط ح؛
آشناییزدایی در شع شاع ان ام وز (نیمایوشیج ،احمد شاملو ،مهدی اخوانثالث ،سه اب سپه ی) فروغ
جلیلی.

در میان کتب منتشر شده در نقد و تحلی شعر اخوان در ساحت صورت میتوان از دو ا ر برجسته نام برد :آوا و
القا؛ رهیافتی به شع اخوانثالث از مهوش قویمی؛ نویسنده با رو یکردی جدید به بحث زبانشناسی و تحلی
آواشناسی شعر پرداخت و مبحث روایت را که همواره در میان منتقدان موضعی چالشبرانگیز داشت ،نقد کرد .از
طرفی دیگر در این کتار ما با نقد نقد مواجهیم و منتقد با نگاهی به نظر براهنی در بار روایت دیدگاه خود را بیان کرده
است .از زالل آب و آیینه :تأملی در شع مهدی اخوان ثالث (م .امید) ا ری ارزشمند از جواد میزبان است که نویسنده
با بحثی جامع و مستند و با محدود کردن دایره پژوهش خود زبان شعری اخوان را از جنبههای گوناگون تحلی و
جزئیات زبانی شعر اخوان را برای خواننده بیان کرد .در حوزۀ نقد صورت و محتوا کتار اخوان ،شاع ی که شع ش
بود از منوچهر آتشی از جهاتی ارزشمند است؛ نویسنده اساس کار خود را بر نقد دیدگاههای منتقدان شعر اخوان قرار
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داد و با به چالش کشیدن نظر آنان ،نکاتی جدید را دربارۀ شعر اخوان بیان کرد .امیدی دیگ  :نگاهی تازه به شع های
مهدی اخوانثالث عنوان کتار ترابی است که اشعار اخوان را در سه نوع کالسیک ،نئوکالسیک و نو دستهبندی و
تحقیقی جامع را در حوزۀ ساختار و محتوای آن ارائه داد.
 .5-3بررسی آثار پژوهشی دهۀ 90

شمار مقاالت در این دهه به دلی برگزاری همایش اخوان در دانشگاه یزد بسیار است؛  22۵مقاله که تمام آ ار اخوان
از شعر تا آرا و نظریات انتقادی و آ ار داستانی وی را در برمیگیرد .مقاالت این دهه دارای تنوع موضوعات و
رویکردهای تازه در نقد است.
نمودار  .12رویکرد مقاالت دهۀ 90

2%؛5

نقد صوری

2%؛ 4

 27؛ 12%

نقد محتوایی
نقد صوری-محتوایی
نقد آرای اخوان

52%؛ 116
32%؛ 73

نقد آ ار منثور

شمار مقاالت در این دهه بسیار زیاد است؛  22۵مقاله .تمام آ ار اخوان از شعر گرفته تا آرا و نظریات انتقادی و
نیز آ ار داستانی وی نیز مورد توجه منتقدان بوده است .همانطور که در نمودار آمده  116مقاله ( )%۵2تنها وجوه
ساختاری شعر اخوان را بررسی کردند .در حوزۀ نقد لغوی همچنان مهمترین موضوع ،زبان شعری اخوان است.
تفاوت این مقاالت با مقاالت دهۀ قب استفاده از مباحث ساختارگرایانه و شعرشناختی در نقد زبان شعری است که
گاه نتایج تکراری و گاه نکات جدیدی را دربرداشتهاند .آنچه در بار ساختار و محتوای شعر اخوان در تمامی مقاالت
مد نظر منتقدان بوده است به شرح زیر است:
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نمودار  .13توز یع موضوعی مقاالت دهۀ 90

زبان شعر
روایت شعر

3%؛ 4
33%؛ 43

47%؛ 61

وجوه بالغی و ادبی
17%؛ 23

موسیقی شعر

مًامین اجتماعی و سیاسی
تقابلهای دوگانه ی معنایی
مًامین اسروره ای و ملی

34%؛ 28

 18؛ 22%

مًامین دینی
مًامین تغزلی
فرهنگ عامه

11%؛ 9

15%؛ 12

5%؛ 4
5%؛ 4
8%؛ 7

مًامین فلسفی

در این دهه  22مقاله رابرۀ ذهن و زبان (لفظ و معنا) را در شعر اخوان تحلی کردند .نتایج برخی از این مقاالت
به بیان عل جاودانگی و توفی ،برخی از اشعار اخوان منجر شده که قاب تأم است .بررسی و تحلی هایی از این
دست میتواند خواننده را با نگاه و رویهای جدید در نقد شعر آشنا و از جهت پررنگ بودن حًور منتقد در متن و
همچنین تالش برای نشان دادن ارتباق زبان ،معنا و فرم در تحلی انتقادی راهگشا و مفید است .در این دهه استفاده از
رویکرد تربیقی در بررسی و تحلی ویژگیهای ساختاری و محتوایی شعر اخوان با دیگر شاعران -اعم از دیگر مل و
ایرانی -بسامد باالیی دارد بهطوریکه از مجموع  22۵مقاله  4۵مقاله ( )%20از رویکرد تربیقی استفاده کردند.
گسترش استفاده از این رویکرد به دلی ترجمه و تألی آ ار متعدد در این زمینه بوده است و از جهت اینکه رویکردی
بین فرهنگی است و زمینهای برای ایجاد و توسعه تعامالت فرهنگی و شناخت و درک ادبیات دیگر ملتها را فراهم

110

جستارهای نوین ادبی ،سال پنجاه و چهارم ،شماره چهارم (زمستان )1400

میآورد حائز اهمیت است .اگرچه گاه نتایج تکراری است اما از این جهت که تفاوت شعر اخوان با دیگر شعرا را نشان
میدهد درخور هستند .دیگر رویکردهای مورد استفاده ساختگرا ( 22مقاله) جامعهشناسی ( 9مقاله) ،روانشناسی و
کهنالگویی ( 8مقاله) بوده است .توجه به مرالعات بینارشتهای و گسترش آنها در این دهه باعث شرحهای تازهای
در زمینۀ شعر اخوان شد .عیب مقاالت نظریهمحور ازاینجهت است که در بسیاری از پژوهشها تنها خوانشی از
اشعار اخوان با تکیه بر موتی های نقد بر اساس نظریات صورت گرفته است .بهطور مثال در نقد کهنالگویی در شعر
اخوان ،هر معنایی شعر اخوان در سایه معانی کهنالگویی بازتعری و معنا شد و ترابقی میان شاخصهای نقد
کهنالگویی و شعر اخوان صورت گرفت بدون آنکه دستاوردی جدید را به همراه داشته باشد .این رو یکرد تنها محدود
به نقد کهنالگویی نبوده و در سایر رویکردهای نظریهمحور هدف پژوهشگر انرباق نظریه با معانی و یا وجوه شعر
اخوان و یافتن شواهد شعری و نزدیک کردن جهان متن با مبانی نظری بوده است به بیانی دیگر نوعی مارفگرایی در
استفاده از نظریههاست که گاه حالت تحمی نظریه بر نوشته دارد که منجر به درک و تأوی جدیدی از شعر نشده است.
نمونه بارز آن در بحث هنجارگریزی که  9مقاله به نتیجه یکسان رسیدند که میتواند ناشی از عدم توجه نگارندگان به
پیشینه پژوهش باشد .ذکر شماری از آنها :نهنجارگریزی زمانی در شعر اخوان الث( ،نهنجارگریزی در مجموعۀ
شعر از این اوستا( ،نبررسی نمودهای هنجارگریزی در نخوان هشتم( و راز ماندگاری این شعر( ،نهنجارگریزی
زمانی (باستانگرایی) در اشعار اخوان الث( ،نبرجستهسازی در شعر اخوان الث( ،نزبان و کاربردهای باستانگرایانه
در اشعار مهدی اخوان الث( ،نکهنگرایی واژگانی در شعر اخوان( و بسیاری دیگر .در زمینۀ نقد محتوایی نیز همانند
دورۀ قب توجه به مفاهیم ملی و وطنی ،اجتماعی و سیاسی و یأس مورد توجه پژوهشگران است که باید گفت این
نقدها نیز گاه حالتی توصیفی داشته است .نو یسندگان برای ا بات آنچه عیان بوده به ارائه فهرستی از واژگان و ابیاتی از
اخوان و نق قولهایی از اندیشههای وی در خالل مااحبهها و یادداشتهایش اشاره کردهاند تا آنچه را که نهتنها توسط
منتقدان قب بلکه در شعر نیز قاب درک است ا بات کنند .عیب عمده این مقاالت بازتولید کلیشههای مررح شده در
نقد بدون توجه به زمینههای شک گیری و چرایی استفاده اخوان از این هنجارگریزی و ارتباق زبان با ساختار اجتماعی
و سیاسی و نقش آنها در زیباییشناسی شعر بوده است؛ چرا که یکی از رسالتهای منتقد استّراد معانی و صور
زیباییشناسانه ا ر ادبی است.
بررسی تأ یر و تأ ر میان شاعران که از دهه قب شروع شد و در این دهه نیز رواد دارد .توجه و مقایسه شعر اخوان
با شعرای کالسیک ضمن بیان وجوه تمایز و شباهت شعر کالسیک و معاصر ،رهیافتی به سبکشناسی شعری در هر
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دو دوره نیز هست .در مقالۀ نبررسی و تحلی حسبیههای کالسیک و معاصر (با محوریت شعر مسعودسعد و
اخوان الث)( ضمن بررسی و مقایسۀ حبسیههای معاصر و کالسیک از لحاظ ساختار زبانی ،محتوا ،تاویرپردازی
و… در شعر دو شاعر و بیان وجوه اشتراک و افتراق ،نوعی سبکشناسی حبسیه را در شعر نو و کالسیک نشان میدهد.
وجود چنین مقالههایی با این رویکرد میتواند ابعاد تازهای به بررسیهای نقد ادبی دهد و گستردگی فکر و اندیشۀ
شاعران را در طی قرنها مورد واکاوی قرار دهد و ضمن بیان ویژگیهای مشترک صوری و فکری شاعران ،وجه تمایز
را نیز مشّص کند .تّاای و جزییشدن موضوعات از وجوه مثبت نقد در این دوره است :نبررسی شعر نفریاد(
مهدی اخوان الث از منظر نقد جامعهشناسی( ،نبررسی شعر اخوان الث از دیدگاه پدیدارشناسی( و … .
تا پایان نیمۀ اول دهۀ  90قریب  36کتار چاپ شد .برخی از آ ار به موضوعات جدید و رویکردهای متفاوت در
نقد و شرح شعر اخوان توجه کردند :کتار جایگاه زن در شع معاص فارسی نوشتۀ رحمتاهّٰلل دادور .تلخند امید:
طنز در س ودههای مهدی اخوانثالث از مجید نگینتاجی که در آن به بررسی انواع متفاوت طنز و علت چرایی آن در
شعر اخوان پرداختهاست .حاالت و مقامات م.امید کتابی شام چندین مقاله که برخی از آنها در دهههای قب چاپ
شدند .در بّش ارزشمند دوم کتار با دو گونه چشمانداز دربارۀ اخوان مواجهیم :نقد ساختاری و صوری و مباحث
نقد اجتماعی و روانشناسی آ ار او .نویسنده در مقاالتی چون نجایگاه اخوان الث در ادبیات معاصر ما( ،نشاعر
شعرهای پرشکوه( ،ندر جستجوی عدالت( و نجامعهشناسی مّاطبان دو شاعر (شاملو و اخوان)( نکات
ارزشمندی در بار زبان شعر و نثر ،نوع و ارزش شعری اخوان و آرای انتقادی و مّاطبشناسی شعر وی بیان میکند.
از مهمترین مباحث کتار ،بحث رتوریک شعر اخوان است که نویسنده اخوان را خداوندگار ابداع رتوریکهای
خیرهکننده میداند.
برخی از کتارها جنبههای صوری شعر اخوان را در مقایسه با شعر دیگر شعرا -اعم از ایرانی و دیگر مل  -تحلی
کردند :نقد تشبیه در آثار اخوان و شاملو از سمیه توحیدلو ،ب رسی مقایسهای جنبههای موسیقی در اشعار سلمان ه اتی
و مهدی اخوانثالث ا ر رقیه یوسفی ،روایتی تازه ب لوح کهن :تحلیل روایت در شع نو ای ان نوشتۀ فرزاد کریمی ،رمز
و اسطوره در شع معاص ای ان و ع ب :ب رسی تطبیقی رمزگ ایی در شع بدرشاک سیاب و مهدی اخوانثالث از
محمد جاسم و یا کتار مخاطبشناسی در اشعار مهدی اخوانثالث و عبدالوهاب البیاتی از ماهرو خوشکام و … .
توجه منتقدان به نقد محتوایی شعر اخوان در این دوره هم مدنظر بود :گاه منتقدان تنها از یک منظر شعر اخوان را
در مقایسه با شعر شعرای معاصر و دیگر مل نقد و تحلی کردند :رویک دی جامعهشناختی ب اشعار نیما یوشیج و
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اخوانثالث ا ر انسیه قلیچلی ،اخوان و شاملو در تقابل با مسایل اجتماع نوشتۀ مجید ابتدایی ،وطن در شع اخوانثالث
و محمود درویش ا ر مژگان رجایی .برخی آ ار نیز به بررسی هر دو جنبۀ فرم و محتوی شعر اخوان توجه داشتهاند:
تحلیل محتوایی و زبانی اشعار اخوانثالث (م .امید) از ندا یان و شع ی که زندگیست :ب رسی ف م و محتوا در
اشعار نیما یوشیج ،احمدشاملو ،مهدی اخوانثالث و ف وغ ف خزاد از فرامرز شیرینبیان .بررسی و نقد شعر اخوان از
منظر تأ یرپ یری و وجوه شباهت و تفاوت با شعرای کالسیک از مقولۀ نقد بینامتیت در آ ار تألیفی بهصورت کتار نیز
در این دهه قاب ذکر است .خوان هشتم با اخوان( :اث پذی ی اخوان ثالث از شاهنامه) از حجت رشیدی و کتار
خوانهای عب ت «از هفت خوان رستم تا خوان هشتم اخوان ب م کب نقد زیباییشناسی و فنی( نوشتۀ نرگ
خورسندی .در این دوره کتارهایی با هدف شناساندن و معرفی اخوان الث بهعنوان یکی از مشاهیر ایران برای
نوجوانان و جوانان نوشته شدهاند :آشنایی با مهدی اخوانثالث (شناخت چه هها  )44از زهرا میرحسینیمرل ،و کتار
زمستان است؛ زندگینامه و گزیدۀ اشعار اخوانثالث» نوشتۀ نرگ دوست.
در این دهه آ اری به زبانهای دیگر دربارۀ شعر اخوان و ترجمۀ اشعار اخوان نگارش یافت که از جهت معرفی
اخوان به دیگر مل حائز اهمیت هستند .ترجمۀ چند قرعه از شعر اخوان به زبان اسپانیایی توسط فاطمه شمسی در
کتار باغ بیب گی ،که میگوید که زیبا نیست و ا ر پژوهشی ماری هو بر در کتار Memories of an

) Impossible Future (Mehdi Akavān Sāles and the Poeties of Timeبه زبان انگلیسی است
که در آن نویسنده با استفاده از رویکرد هرمنوتیک در بررسی زبان مدرن در شعر اخوان به بررسی جنبههای ریتم و
استعاره ،تاریخگرایی و کاربردهای زمان در غزلیات و حماسههای اخوان میپردازد .از طرفی دیگر نویسنده در پی
ردیابی تعام اخوان با متفکران اروپایی در اشعار شاعر است تا نشان دهد که شعر اخوان بهعنوان صدایی اصی در
جهان است .این کتار هم از منظر رویکرد و روش و هم از منظر نتایج پژوهش از آ ار برجسته است.
برجستهترین ا ر در نقد آرای اخوان کتار اخوان ،صائب و سبک هندی از محمدعلی شیوا است که وی با بررسی
دقی ،و موشکافه به نقد و تحلی آرای اخوان در بار سبک هندی و شعر صائب میپردازد و علت مّالفت اخوان را با
این شیوۀ شعری بیان و نقد کرده است .توجه منتقدان به آ ار منثور وی در این دهه نیز از موارد جالب توجه است.
مجاهد غالمی در مقالۀ نناپرهیزیهای اخوان الث ،دربارۀ اخوان الث داستاننوی

و واکاوی داستانهای وی(

شگردهای داستاننویسی اخوان و ردیابی مکاتب ادبی در داستانها را شرح و ویژگیهای زبانی ،فکری و ادبی آنها را
واکاوی و تحلی کرد.
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مقاالت دارای ساختاری علمی مرکب از چکیده ،مقدمه (بیان مسأله ،فرضیه تحقی ،،پیشینه پژوهش ،متن اصلی)
و نتیجهگیری و فهرست منابع است .از دیگر نکات مهم توجه به عناو ین مقاالت است که دربرگیرنده محتوا و روشنگر
موضوع است .اشاره به شیوه و روش پژوهش در این دهه از دیگر وجوه تمایز مقاالت در این دوره است .افزایش شمار
مجالت و نشریات از عمده موارد رشد مقاالت در حوزۀ اخوانپژوهشی است.
نتیجهگیری

در این مقاله  360مقاله و  84کتار حوزۀ اخوانپژوهی طی شش دهه بررسی و تحلی شد .نتایج پژوهش نشان
میدهد جریانهای نقد حول محور اخوان در چند شاخۀ اصلی تداوم داشته است .در حوزۀ نظام صوری مهمترین
جریانهای تداومیافته در بار زبان ،روایتپردازی و وجوه بالغی و نظام موسیقیایی شعر اوست .برجستهترین ویژگی
صوری شعر اخوان زبان شعری اوست که باعث توجه منتقدان به مباحث ساختاری آن چون صرف و نحو ،لغات و
واژگان و ترکیبات شعری شد و در دورههای متوالی ،دیدگاههای متفاوت و گاه متًادی حول آن شک گرفته است.
فرخزاد در اولین نقدها ،ترکیب کهنه و نو را در زبانی شعری اخوان ستود و در ادامه کسانی چون شفیعیکدکنی یکی از
عل موفقیت اسلور شعری اخوان را زبان وی عنوان کرد .گلشیری ،دستغیب و زرینکور و در ادامه حقوقی و میزبان
اضالع زبانی شعر اخوان را بهطور مفا و جامع تحلی کردند .نقد و تحلی زبان شعری در دهههای  80و  90با
رویکردهای ساختارگرایانه و فرمالیستی ،زبانشناختی و شعرشناختی و زیباییشناختی در نقد کسانی چون
انوشیروانی ،پاینده و عمرانپور همراه شده است .در کنار این تحسین و تمجیدها در بار زبان شعری اخوان برخی از
منتقدان چون رضا براهنی دیدگاه متًادی داشتند و ترکیب زبان کهنه و نو را نپیوند سرطانی( دانست که باعث ایجاد
تعقید و ناهنجاری زبانی شده است.
بحثهای متًاد و متفاوتی حول عینیگرایی و روایتپردازی در شعر اخوان شده است .براهنی شیوه روایتگری
اخوان را ناموف ،و باعث جدایی شعرش از عینیگرایی و شعر نار میداند در حالیکه حقوقی معتقد است که فًای
ً
شعری اخوان به دلی شیوۀ روایتگری غالبا توصیفی و نمایشی است .کریمیحکاک روایتگری اخوان را شاعرانه دانست
و عدنانی ویژگی اصلی آن را ایجاز ذکرکرده است .در دهههای اخیر این ویژگی شعر اخوان با استفاده از نظریههای
ساختگرا و زبانشناختی نقد شد و آملی ضمن بحث از روایت شعری اخوان آن را با منر ،مکالمه و ارتباق با آن نقد کرد
و رحیمینژاد توجه به عوام اجتماعی -سیاسی را در بررسی عینیگرایی و روایتپردازی مورد بحث و تفحص قرار داد.
موسیقی و توجه اخوان به کارکردهای آن در زیبایی شعر از دیگر وجوه مورد توجه منتقدان است .کسانی چون
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شفیعیکدکنی و دستغیب توانایی اخوان را در بهکارگیری اوزان متنوع و هماهنگی محتوا و وزن شعری تحسین کردند.
بهبهانی با شرح کام اوزان شعری اخوان ،مهارت وی را در کمال بّشیدن به برخی اوزان عروضی نقد و شرح کرد.
توجه به انواع قافیه و موسیقی درونی و بیرونی و زیباییشناسی آن در شعر از نظر منتقدانی چون رضا میزبان و ترابی
پنهان نماند و عباس ماهیار تحوالت سبکشناسی اشعار اخوان را در حوزۀ نظام عروضی شعر بررسی کرد .بهطور
کلی بسیاری از منتقدان صور بالغی شعر اخوان را ساخته و پرداخته کارگاه خیال و ذهن خالق اخوان دانستهاند و آن
را ناشی از تسلط وی بر بالغت کالسیک و ذهن و استعداد ذاتی او بیان کردند.
دیگر جریان نقد حول شعر اخوان توجه به وجوه معنایی و محتوایی است .از مهمترین مباحث مقولۀ تعهد و
اجتماعی بودن شعر است که از اولین نقدها تا آخرین آن با رویکردها و شیوههای متفاوت و متًاد نقد و تحلی شده
است .شفیعیکدکنی شعر اخوان را ماکتی برای نشان دادن فراز و فرود تاریّی عار خود میداند .دستغیب،
زرینکور و نوریعالء تعهد اجتماعی شعر اخوان را ستودند و حتی براهنی که بسیاری از وجوه صوری شعر اخوان
را ناموف ،دانسته این مقوله شعرش را تحسین کرده است .برخی از منتقدان چون دریابندری اخوان را شاعری سیاسی
دانستند و رویۀ سیاسی و تحول فکری وی را در دورههایی تقسیم و تحلی کردند و برخی چون منوچهر آتشی معتقدند
اخوان شاعری سیاسی نبود و شعرش اقتًای زمانه است .در دهههای اخیر استفاده از نظریههای جامعهشناختی و
تحلی گفتمان از عمده رویکردهای نقد محتوای اجتماعی شعر اخوان بوده است.
سیر تحول نظام اندیشگانی و مانیفست فکری-عقیدتی اخوان و توجه به روحیه و اساطیر ایرانی نیز از مًامینی
است که با رویههای متفاوتی نقد شد .دستغیب استفاده اخوان را از اساطیر ملی با تعبیرات امروزی وجه مثبت شعر
اخوان دانست در حالیکه آشوری از این بازگشت به گ شته تعبیر به ندرد بیدرمان( کرده است .فسایی با مقایسۀ
ایرانگرایی اخوان با فردوسی ،آن را نقرۀ قوت شعری او دانست و خویی آن را واپ گرایی میداند که مسیر افراق پیموده
است .بررسی و طبقهبندی انواع اساطیر شعری در دهههای بعد مورد توجه است بهطوریکه عالیآباد هویت ملی و
گزاره و مالفههای آن را در بستر تاریّی-اجتماعی شعر اخوان تحلی کرد .در دهههای پایانی توجه به مالفههای
وطنپرستی و اساطیری در شعر اخوان با شعرای دیگر مل ازجمله کشورهای عررزبان همسایه که تجربۀ تاریّی
ً
نسبتا مشابهی داشتند ،نقد شده است .بررسی مقولۀ یأس و ناامیدی در شعر اخوان از مواردی است که در حوزۀ نظام
معنایی شعر اخوان با رویکردهای متفاوتی چون جامعهشناختی ،روانشناسی و فلسفی نقد و تحلی شده است .برخی
چون احسان طبری یأس موجود در شعر اخوان را منافی رسالت ادبیات دانسته و برخی چون آملی در معرفتشناسی

اخوانپژوهی در گ ر زمان (بررسی کارنامۀ …)ن کلثوم میریاص و …  .صص 116-91

11۵

عل شکست و ناامیدی در شعر اخوان ،عوام اجتماعی ،تاریّی ،شّای ،روحی و فردی شاعر را دخی دانستند
و برخی چون اسماعی خویی تحلیلی روانشناسی -فلسفی از مقولۀ یأس در شعر اخوان ارائه کردهاند.
توجه به رابرۀ دیالکتیک بین لفظ و معنا و تحلی هماهنگی وجوه ساختاری و محتوایی نیز از نگاه منتقدان دور
نمانده است .شفیعی شیوۀ بیان اخوان را متأ ر از شرایط روحی و اندیشۀ شعر وی دانست و هماهنگی ذهنی معانی و
مفاهیم واژهها را از برجستگیهای متمایز شعری وی عنوان کرد .کریمیحکاک با اشاره به اینکه صنعتگری در شعر
اخوان در حد واالست و کلمات در بهترین همنشینی شعری قرار دارند ،استفاده از کالم را در خدمت محتوی شعر
ستوده است .فوالدوند این تناسب فکر و صورت را تحسین کرد و معتقد است که اخوان برحسب مًمون و محتوا
زبانی متفاوت خل ،کرد و همواره ظرف و مظروف تناسب داشتهاند و میزبان معتقد است که اخوان خود به این تناسب
توجه داشت و از امکانات بالغی و بافت زبانی برای زیبایی بیشتر کالم بهره برده است.
رشد گسترده آ ار پژوهشی و مجالت و نشریات در طول  6دهه چشمگیر بوده است .از وجوه مثبت پژوهشها
دقتنظر ،نکتهسنجی ،جزیی و تّاایتر شدن ،توجه به رویکردهای جدید در نقد و مرالعات بینارشتهای بهمنظور
نگاهی دیگرگونه و آشکارسازی ظرفیتهای گوناگون متون ادبی و شعر در طی این دورههاست .تکراری و کلیشهای
بودن نتایج به دلی بیتوجهی به پیشینه پژوهش ،مسألهمحور نبودن برخی پژوهشها ،رویکرد توصیفی و سیررۀ نظریه
بر تحلی از نقاق ضع برخی پژوهشهاست.
پینوشت
 .1این پژوهش ماحا سه سال جمعآوری و فیشبرداری از منابع اعم از مقاله و کتار در حوزۀ نقد و تحلی آ ار اخوان از
پایاننامۀ دکتری نویسنده است :نطبقهبندی و تحلی آرای انتقادی اخوان الث و منتقدان شعر وی( ،)1399( ،پایاننامۀ
دکتری ،کلثوم میریاص  ،استاد راهنما مریم ّ
مشرف ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه شهیدبهشتی تهران.
 .2برای ترسیم نمودارها بعد از مرالعه آ ار مشّص شد که هر ا ر به چه جنبهای از شعر اخوان پرداخته ،چه جنبهای از صورت
و محتوا را بر اساس چه رویکردی تحلی کرده است که بهصورت جدولهایی در پایاننامه نگارنده در پایان هر دهه مشّص
شده است .برای جلوگیری از اطاله کالم در این مقاله به ماحا جدولها اشاره میکنیم و نشان میدهیم در هر دوره چه
جنبهای از شعر اخوان بیشتر مورد توجه منتقدان بوده است.
 .3برای آشنایی بیشتر با منابع پژوهشی ،نویسندگان ،تاریخ نشر و … در حوزۀ اخوان رجوع شود به پایاننامه صص .228 -201
 .4برای آشنایی با اسامی نشریات و مجالت دهه هشتاد رجوع شود به پایاننامه صص .138-137
 .۵برای آشنایی با اسامی نشریات و مجالت دهه نود رجوع شود به پایاننامه صص .176-17۵
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