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در   ثالثهای نقد بر اشعار اخوانترین رویکردهایشناسی مهم تحليل و آسيب

(1395  -1370) شدههای نمایهمقاله  

 

   فاطمه احمدی                مرادی  محمد

 شیراز دانشگاه 

 چکيده 
ي هاي آثار شاعران، برپایه هاي اصلی در نقد شعر معاصر، توجه به ویژگییکی از شاخه 

ثالث اخوان ي اخیر، مهدي رویکردهاي رایج نقد بوده است. از میان شاعران مطرح سده 

به مقبولیت اشعارش، نمودي شاخص در پژوهش1369  -1307) باتوجه  هاي شعر  (، 

اند. با در  معاصر داشته و منتقدان بسیاري، به نقد اشعار او از زوایاي گوناگون پرداخته

پژوهش  اهمیت  انجام نظرگرفتن  اخوان هاي  وضعیت  بهتر  شناخت  در  و شده،  پژوهی 

ر او، در این مقاله، به روش تحلیل محتوا و با تأکید بر سه  رویکردهاي اصلی نقد اشعا

ي مقاله   52الگویی، تعداد  کهن -اي  شناسی، نمادگرایی و اسطوره رویکرد اصلی زیبایی

بندي، معرفی و نقد شده است.  (، طبقه 1395تا    1370ي زمانی ) شده در محدوده نمایه

ترین بسامد را  أکید بر هنجارگریزي، بیششناسی با تدهد، نقدهاي زیبایینتایج نشان می

شده، همچنین بیش از همه  هاي بررسیهاي این حوزه داشته است. در مقاله در پژوهش 

اي اشعار اخوان توجه شده و بسیاري  گرایانه، نقد روایی و اسطوره هاي باستانبر جنبه 

هاي  ست. از آسیبهاي دیگر شعر او از نظر پژوهشگران دانشگاهی مغفول مانده ااز جنبه
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ي تحقیق و  توجهی پژوهشگران به پیشینهشناسی مقاالت نیز باید به بی علمی و روش 

موضوع  برخی  انتخاب  و  پژوهش  مشخص  روش  و  محدوده  نداشتن  تکراري،  هاي 

 اجتهادهاي ذوقی اشاره کرد. 

 نمادگرایی. اي، شناسی، نقد ادبی، نقد اسطورهثالث، زیباییاخوان: های کليدیواژه

 

 مقدمه . 1

ها و ادعاي غالب  ( به روایت و تایید پژوهش1369  -1307امید/  ثالث )م.مهدي اخوان

منتقدان، یکی از شاعران شاخص دوران معاصر است.  در میان شاعران و نویسندگان  

به او،  آثار  ویژگی  معاصر،  داشتن  باستان  هاییدلیل  چون:  کهن  خاص  زبان  و  گرایی 

و در    محوري و نمادگرایی، توجه بسیاري از پژوهشگران را برانگیختهطورهخراسانی، اس 

قورویکرد و  تطور  تکوین،  در  او  نقش  و  بررسی شده  و  تحلیل  مختلف،  یافتن  تهاي 

 جریان شعر نیمایی تبیین شده است.   

اي چشمگیر بوده که از زمان حیاتش،  ثیر اخوان در تاریخ شعر نو فارسی به اندازهتأ

شعر زمستان، منتقدان و پژوهشگران به تحلیل و گاه نقد  ویژه پس از انتشار مجموعه به

،  هاها، مقالهع اشعار او در یادداشتاند و به مرور زمان، توجه به مجمواشعار او پرداخته

توان ادعا کرد، یکی  هاي دانشگاهی افزونی یافته است؛ تا آنجا که میها و پژوهشکتاب

 اخوان بوده است.   شعر  هاي پژوهش در شعر معاصر، ین موضوعتراز تکراري

اخوان بر  بهاصرار  دههپژوهی،  در  شده،  ویژه  سبب  او(  مرگ  از  )پس  اخیر  هاي 

  هاي پژوهششده و بدون نوآوري، در کنار  هاي کلیشهها و تحلیلموضوع  اي ازمجموعه

در این پژوهش، با تکیه بر  هاي ادبیات معاصر راه یابد. به همین دلیل  اصیل، به پژوهش

منتشر مقاله اخوانهاي  موضوع  با  مقاله س  ،شده  اصلی  رویکردهاي  به  توجه  در    هایر 

پژوهی  تحلیل شده است؛ همچنین ضمن تحلیل سیر اخوان1395تا  1370ي زمانی  محدوده

ي پژوهشی اخوان  ها و تمایزات کارنامهموضوع، آسیب  هاي توجه بیشتر به اینو سال 

 بررسی شده است.
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 . روش پژوهش 1 .1

، ابتدا با استفاده از تارنماهاي مشهور فارسی از قبیل پایگاه اطالعات  پژوهشاساس این  بر

)سید: دانشگاهی  جهاد  )نورمگز: SID.irعلمی  نور  تخصصی  مجالت  پایگاه  و   )

Noormags.ir  از شناسایی   ذکر شده،ها اسم اخوان  یی که در عنوان آنهامقاله(، پس 

مربوط به سه رویکرد    هايها، مقاله بندي موضوعی آنو طبقه  هااستخراج تمام مقالهضمن  

اي، نقد و بررسی شده  شناسی، نمادگرایی و مطالعات اسطورهپژوهی: زیباییاصلی اخوان

شده در این سه رویکرد، از ي نوشته مقاله  52است. در این مقاله،  به روش تحلیل محتوا،  

یت  نهاها نقد شده و درآني  ي تحلیل و پیشینهمنظر جزییات محتوایی ارزیابی و شیوه

 ارائه شده است.  1395تا   1370ي زمانی پژوهی در محدودهاخواني سیري از کارنامه

 

 ی پژوهش پيشينه. 2. 1

،  هاشگران را متوجه خود کرده و مقالهثالث از زمان حیاتش منتقدان و پژوهاشعار اخوان

تنوع و    نگاشته شده است. این  آن  يدربارههایی متعدد  نامهها و پایانها، کتابیادداشت

تا  هایی در سیر اخواننتیجه کاستیها، تکرارها و درتکثر سبب شباهت پژوهی شده که 

 اي به این موضوع نپرداخته است.  کنون پژوهنده

آثار خودبا این حال، اغلب پژوهشگران شعر معاصر در کتاب به شعر اخوان    ها و 

 ار تحلیل کرده و حقوقیشعر زمستان را به اختص  (1369جمله یوسفی ) اند؛ ازنظرداشته

ي آثار شاخص او ارائه کرده ها و نقدهایی دربارهي اشعار اخوان، تحلیلدر گزیده  (1370)

تاریخ  کتاب  هایی از جلد دوم و سوم  بخش در    (ب1370)  است. همچنین شمس لنگرودي 

  هاي ي اخوان و جایگاه آن در تحول دهش به بررسی و نقد دفترهاي منتشر،  تحلیلی شعر نو

را با    ثالثاخوان  يادنامهی  (1370زاده و دریایی )قاسمو    تاریخ ادبیات معاصر پرداخته  

، با نگاه  طال در مس( در  1371ی ) براهن  .  اندتدوین کرده  ناگه غروب کدامین ستارهعنوان  

شناسی اشعار اخوان، براهنی  ي آسیبمنتقدانه اشعار اخوان را بررسی کرده است. از زاویه

  (1373)  بیدستغتوان دانست. از  دیگر منتقدان،  یکی از پژوهشگران متمایز روزگار میرا  
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،  هاجویبار لحظه(، در  1378یاحقی )هاي اشعار اخوان پرداخته و  به نقد و تحلیل ویژگی

  ( 1380)   آملیمحمدي؛ همچنین  است  ي زندگی و شعر او ارائه کردهمباحثی مختصر درباره

چگوردر   روزبه)آواز  )شعر(،در    ( 1381،  ایران  معاصر  در  1386)لیحسن   ادبیات   )

 ایران  انداز شعر معاصرچشم( در  1391زرقانی ) هاي نوآوري در شعر معاصر ایران،گونه

و  ی  زندگ،  ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنتدر    (1391)  کدکنیو شفیعی

یا به معرفی برخی از زوایاي    ،اندهاي خود گنجاندهرا در تحلیل  ثالثاخوان  يشعر مهد 

 اند. هاي اشعار او پرداختهشعر، زندگی و نوآوري

از   برخی  یادشده،  آثار  کنار  کتاب  پژوهشگراندر  کارنامه به  گردآوري  یا  ي  شناسی 

توجه کردهاخوان آن میان  پژوهی  از  از    (1382)  زبانیماند؛  آیدر کتاب  و  ، ینهزالل آب 

ثالث  اخوان  يادنامهی  (1385)  کاخیاست.    داده  اختصاص  اخوان  یشناسرا به کتاب  یفصل

عنوان  را   و    برگیبیباغ  با  کرده  توصیفی،    زین(  1394)  مسرتگردآوري  صورت  به 

ت اخوان  یشناسکتاب را  مفصل  است   کردهنظیم  ثالث  سیرشناسکتاب  نی ترکه  در    ی، 

 . شودیم محسوب پژوهیاخوان

شده، نقد منفرد شعر یا اشعار اخوان است یا در برخی آثار، هاي انجاممجموع پژوهش

فهرست گزارشی  توصیفی،  صورت  پژوهشبه  از  خالصه  و  صورتگونه  گرفته  هاي 

اغلدرباره در  ارائه شده است.  اخوان  فهرستي  این  مقالهب  از  بسیاري  جدید    هايها، 

هاي  شناسانه، رویکردها و جنبهمربوط به اخوان دیده نشده و با نگاهی تحلیلی و آسیب

 علمی، بررسی نشده است.    هايي مقالهپژوهی، در حوزهاخوانمثبت و منفی 

 

 پژوهی اخوانی کارنامه علمی در های مقاله معرفی رویکردهای اصلی.  2

پژوهشبر جاساس  با  منطبق  که  موجود  در  هاي  اخوان  شعر  شعر  جریانایگاه  شناسی 

ترین  اي، اصلیرویکردهاي زیباشناسی، نمادشناسی و تحلیل اسطوره  معاصر فارسی است،

نمایهدر مقالهپژوهی را  هاي اخوانشاخه تحلیل  شده شکل دادههاي  هاي  است. هرچند 

را میاسطوره از زاویهشناسی  و طبقهتوان  بررسی  نیز  نمادشناسی  این    بنديي  در  کرد، 
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شیوه  مقاله، کتاببه  مقالهي  و  نقد  مطالعات    هاهاي  در  آن  اهمیت  به  توجه  با  و 

 تفکیک شده است.  هااسی، این بخش در سیر بررسی مقالهشن اخوان

 

 شناسی زیبایی .1 .2

ي شده در حوزهي نمایهمقاله  52ریافت، از میان  توان دمی  1يچنانکه از نمودار شماره

شناسی یا مباحثی مربوط  به تحلیل اشعار اخوان از منظر زیبایی   ( %   73مقاله )   38پژوهی،  اخوان 

(  %   19مقاله )   10اند. همچنین نویسندگان در به آن )با رویکردهاي سنتی یا جدید( پرداخته 

اند. اصرار بر  شناسی را برگزیده اسطوره ( تحلیل  %   8مقاله نیز )   4هاي نمادشناسانه و در  تحلیل 

هشی در  هاي پژوزیرشاخه  تواند برآمده از تنوع شناختی، از سویی می زیبایی   ي مباحث ارائه 

ها با ادبیات کهن و  ي این دست پژوهشعلت پیوند دوسویهسو، به  آن باشد و از دیگر

نش و جهان ادبی خود،  معاصر. به همین دلیل، پژوهشگران عمدتا دانشگاهی، منطبق با دا

 اند. ها توجه کردهتر به این نوع بررسیبیش

 
 ها فراوانی موضوعی مقاله .1نمودار

زیبایی رویکرد  میان  شناسی،  در  بررسیمقاله  38از  بالغت،  ي  هنجارگریزي،  شده، 
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اصلیبررسی موسیقی،  و  روایت  زبانی،  حوزههاي  اخوانترین  است. هاي  بوده  پژوهی 

دهد که دو جریان اصلی در تحلیل عناصر شعري  ها، نشان مییت پژوهشنگاهی به کل

آثار اخوان نمود اصلی دارد؛ یکی تحقیقات سنتی است که بیش از همه بر مباحث بالغی  

زبان متمرکز شده تحقیقات جدید است که    و عروضی و دستور  است و دیگر جریان 

محور نقد و بررسی آثار او قرار  هنجارگریزي، روایت و برخی مباحث زبانی جدید را  

 داده است. 

 
 شناسی ها رویکرد زیباییمقالهفراوانی موضوعی  .2نمودار

 . هنجارگریزی 1.1.2

ترین تعداد مقاله  هاي بارز شعر اخوان است، بیشژگیمجموع، هنجارگریزي که از ویدر

داده   اختصاص  خود  به  را  مقاله(  انوا)دوازده  هنجارگریزي،  مبحث  در  ع  است. 

زمانی معنایی،  نوشتاري،  سبکی،  آوایی،  نحوي،  واژگانی،  و   هنجارگریزي  )آرکائیسم( 

گرایی(  )باستان  ها، اغلب متوجه آرکائیسمکید پژوهشتأ؛ اما  بودهها  گویشی، اساس تحلیل

ویژگی است؛  میبوده  برداشت  اخوان  اشعار  از  نیز  تحقیق  از  پیش  که  اما  اي  شود؛ 

اند، تحلیلی جدید و متمایز  ویژگی اشعار اخوان، عمدتا نتوانسته  پژوهندگان در بررسی این

ارائه کنند.   بهچهار  بر  عالوهرا  ا   یصورت تخصصمقاله که  در    هنجارگریزي  نوع  نیبه 
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پرداخته اخوان  آن  انداشعار  محتواي  در  تکرار  نوعی  یافتهو  بروز  نیز    هاییهمقال  ،ها 

،  آخر شاهنامهدر  .اندپرداخته اوستا نیاز او آخر شاهنامه   يبه دفترها  مشخص صورتبه

معناينحو  ،یواژگاني  هايزی هنجارگر زمان  یی،  زاویهاما  ؛  شده  لی تحل   یو  ي  از 

دفتر   اهنجارگریزي،  شده  تریکل  اوستا  نیاز  هنجارگرعالوه  است.  بررسی  هاي  يزی بر 

بررسی شده   زین  یو سبک  ییآوا  يزی هنجارگر،  آخر شاهنامه  در  پرتکرار در اشعار اخوان،

توجه    موردیی  گراگذشته  ای  سمیآرکائهاي مربوط به هر دو دفتر،  اما در پژوهش  است؛

 .است بوده منتقدان يهژیو

در (،  1389)  یطهماسب   يقالهو م  ستا  ي، اغلب تکرار هنجارگریزي  بخش  هايتحلیل

؛ با توجه  دارددر بر  را    ب(1384)  مطالب صهبا  يها ها و مثال همان عنوان  قا یدق  ي موارد

این شباهت بیش    ،ي طهماسبی استي صهبا، مقدم بر مقالهمقاله  از نظر زمانیکه  به این

صهبا همچنین در پژوهش    .کندي تحقیق تایید میتوجهی پژوهشگر را به پیشینهاز همه، بی 

که از این لحاظ نیز    هاي دقیق و صحیحی ارائه کردهههاي منسجم و نمونخود، بررسی

( نیز  1484)  توجه است. مدرسی و احمدوندقابل  پژوهیي اخوانپژوهش او در کارنامه

 اند.  شناس انگلیسی( را در اشعار اخوان تحلیل کرده)زبان  هر هشت نوع هنجارگریزي لیچ 

مقالهاي که در همههنکت به  هاي ي  این است که میچشم    این حوزه  منتقدان در    خورد 

هایی پراکنده  اند و مثال ي آثار اخوان بررسی کردهنگاهی کلی، هنجارگریزي را در مجموعه

ي  گیري دقیقی دربارهتوان به نتیجههرچند با این روش نمی  اند؛از هر مجموعه ارائه کرده

یافت.   دست  اخوان  اشعار  موجود،  برهنجارگریزي  پژوهشی  سیر  به نمیاساس    توان 

برهه تعیین کرد که اخوان در کدام  آماري  بیشي  صورت  به هنجارگریزي و  شاعري  تر 

هنجارگریزي باالتر  گرایی توجه نشان داده یا در کدام مجموعه، میزان  طور خاص باستانبه

جز دو   گریزي در هر مجموعه از چه نوعی بوده است؟ به وع هنجاررین ناست و بیشت

  از این اوستا و   آخر شاهنامه هاي دفترهايصورت اختصاصی به هنجارگریزيبهمورد که 

 اند. ها و شعرهاي متفاوت ارائه کردههایی از مجموعهي موارد، مثال اند، بقیهپرداخته
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پژوهیاخوان يهنجارگریزي در کارنامه هايفراوانی گونه .3نمودار   

 . علوم بالغی 2.1.2

توجه منتقدان   از دیگر زوایاي مورد  ،)معانی، بیان و بدیع( علوم بالغی ي  مطالعات حوزه

گیرد. در مجموع،  میپس از هنجارگریزي قرار  ،هامقالهو از نظر فراوانی    اشعار اخوان بوده

معانی،    يشاخهاند که به ترتیب پنج مقاله به  مقاله به این زاویه در اشعار اخوان پرداخته  9

مب  مقالهه  س وبه  بیانی  مقاله  احث  مطالعه  نیز  یک  نظر    هايبه  اخوان  اشعار  در  بدیعی 

( ایجاز  را در شعر  1393)  هاي مربوط به معانی، کردبچهي پژوهشحوزه  اند. درداشته

و ي محدود را که نشانگر ایجاز هستند، انتخاب  اخوان  بررسی کرده است. او چند گزاره

به    ( نیز1388)  پور و صهباعمراناست.    از شعر اخوان ذکر کردههایی  براي هرکدام مثال 

 ،یواژگان ي  ها اند و از همسانپرداختهي در اشعار اخوان  ساز همساني  هااطناب و روش

بند  ياجمله  ،یگروه برابرده  نام   يو  و  مثال   ي اند  دقیقهاهرکدام  نسبتا  مفصل    ي  و 

به    هم  (1387)  شعر اخوان است. مشرف   ی دراطنابي  روشنگر فضا  یخوباند که بهآورده 

ي  کید بر معانی ثانویه. این مبحث به دلیل تأاستدر شعر اخوان پرداخته  یرونیآ  ایطعن  
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ارائه    طعن  ی که ازف یباتوجه به تعرپژوهشگر  و    شود جمالت جزء معانی محسوب می

رحیمیان    دو پژوهشِاست.    همان چارچوب از شعر اخوان ذکر کرده  یی درها، نمونهکرده

هاي پرسشی  که به منظورشناسی جمله  (1390)  و حیدري و صباغی  (1381آرانی )و بتولی

دارند  ،اندپرداخته تکراري  مباحثی  تقریبا  پژوهشنیز  این  در  ثانویه  ها،.  معناي  ي  مرز 

ي پرسشی را  توان یک جملهسختی میبههم نزدیک است که  قدري بهجمالت پرسشی به

ثانویه معناي  یک  گنجاند.در  خاص  کاستی  ي  وجود  مطرحبا  پژوهشهاي  هاي  شده، 

 اند.ي معانی، زوایایی تازه از شعر اخوان را به مخاطبان معرفی کردهحوزه

( با نگاهی متفاوت با  1395) هاي بیانی اشعار اخوان، خلج و پارساي تحلیلدر حوزه 

تشبیهات  تحق بررسی   به  سنتی،  پرداختهیقات  اخوان  اشعار  در  عال  اند،سیاه  بر وهاما 

تاریک اجتماعی و سیاسی در آغاز هر عنوان، این  توضیحات تکراري درباره ي فضاي 

تقسیم از منظر  از عنوانبنديپژوهش  تکراري و در  ها دچار اشکال است و بسیاري  ها 

 جاي نامناسب انتخاب شده است.

ي بدیع سنتی  پژوهی، مطالعات در حوزه ي اخوانیکی از زوایاي کاستی در کارنامه

در اشعار اخوان پرداخته    ی اشارات قرآنتحلیل  به    (1382)  يموسو است. در این شاخه،  

  ن یا  د یالبته با  دهد؛نشان می  شعر اوهاي مربوط به  سیر پژوهشاي متمایز را در  که زاویه

  کهن بوم و بر دوست دارم را اي    تودفتر    ازاشارات    نیه اغلب انکته را در نظر داشت ک 

استخراج شده و این نکته شاید به دلیل بافت سنتی این مجموعه بوده باشد. هرچند اشعار  

هاي  خیال، ظرفیت باالیی براي بررسیاش به انواع صوربه عالقه و توجهاخوان با توجه  

 است.   جه پژوهشگران نبودهتو بالغی دارد؛ اما این موضوع چندان مورد
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 هاي مربوط به بالغتپژوهش .4نمودار

 شناسی . روایت3.1.2

هاي  مقاله( در پژوهش  8شناسی )مبحث تخصصی زیباییسومین  هاي آن،  روایت و ویژگی

هاي روایت و این مجموعه، چهارمقاله، بر ویژگی  . ازاخوان در طول این سه دهه است

شعرهاي روایی  تکیه  تمهیدات  موضوعکرده  اخوان  و  توصیف    هاییاند  و مثل 

ها را مورد توجه  ایان روایتگو، راوي، پیرنگ و شروع و پافکنی، گفتپردازي، گرهصحنه

ه و زبان  و ذهنیت اند. همچنین پژوهشگران  به ارتباط روایت با اسطوره و حماسدادهقرار

هایی  ها، نمونه( بعد از هرکدام از عنوان1383)  اند. احمدپورو عینیت در شعر توجه کرده

، به داستان و  (1387است. زرقانی)هاي روایی در اشعار اخوان را ذکر کرده کامل از جنبه

با   ییشعرها یک، :است کرده میرا به دو دسته تقس ییروا  ي شعرهاو داستان پرداخته شبه

د. در خود دارن  یکه فقط چند عنصر داستان  ییشعرها  ؛ دو،گونهکامال داستان  يساختار 

  اند،خوان با نگاهی مثبت یاد کردههاي یادشده از روایت در شعر اهرچند غالب پژوهش

هایش به داستان، قرار نیست کامال از مختصات  ي شباهتباید گفت که شعر روایی با همه

،  (1371)  اند. براهنی اي که نویسندگان چندان به آن توجه نکردهروي کند؛ نکتهداستانی پی

گري در شعر اخوان است و اعتقاد دارد که روایت، شعریت را از  از منتقدان جدي روایت
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داند که به اسطوره یا تمثیل گرایش پیدا  برد و فقط در مواردي روایت را مجاز میمی بین

اند؛  ي روایت، از شعرهاي روایی اخوان دفاع کردهشده دربارهشتهکند، اما اغلب مطالب نو

یک مقاله نیز به بررسی    نظران بوده است.تقریبا مورد انتقاد اغلب صاحب  شکارالبته شعر  

برخی  تکرار و گذر در روایت را در  لفظی و معنوي  تکرارهاي  هاي اخوان پرداخته و 

مانند گذر از پیروزي به شکست یا شکست  اشعار اخوان توضیح داده و گذرهاي معنایی 

 است. کرده به پیروزي را بررسی 

از    را  شهر سنگستان  يو قصه   بهیشعر کت  دو  (1391زاده و قنبري عبدالملکی )حسن 

الگو بررسی  شناسختی ري  منظر  اکردهی  پراپ،  در  خو  نیاند.   شعر،    ها يکار ش یدو 

که از نظر تطبیق اشعار اخوان با    اندتهشگپراپ منطبق  ي   )عملکرد( مشخص و با الگو

 سابقه است.الگویی غیرایرانی، بی

 
 وارگی در اشعار اخواني روایت و داستاندر حوزه ها. بسامد مقاله5نمودار

 های زبانی. بررسی4.1.2

زیباچهارمین   مطالعات  از  بررسیییشاخه  اخوان،  اشعار  و  شناختی  است  زبانی  هاي 

کرده توجه  حوزه  این  به  مقاله  پنج  این شاخه،اند.  نویسندگان  پژوهشگران  و    از  مصفا 
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ب(1389)  یجمال با دقت و نظم  ،  هاپژوهش  گریاما د  اند؛له پرداختهئمس  نیبه ا  يترشی، 

و   مطلقیبهمنهمچنین  .  اندکردهجایگاه کلی زبان را در اشعار اخوان تحلیل  گذرا    اریبس

هاي اخوان  ها که زبان را در نوسروده( خالف فضاي غالب پژوهش1391)   انیپورنامدار

موجود   اجتهادهاي کلی  دراند.  پرداخته  اود  یقصا  اند، به بررسی این عنصر درمطالعه کرده

ي  که به شیوه  اي توان دید؛ نخست شاخهي زبان اخوان، دو جریان اصلی نقد را میدرباره

غلبه1371)  براهنی ک(،  زبان  کردهي  نقد  را  اخوان  شعر  در  دیگر    اندهن  جریان  و 

اند و از زبان  گراي اخوان پرداختههایی است که به تحلیل و دفاع از زبان کهنپژوهش

 اند.کهن و تمهیدات زبانی او دفاع کرده

ها و  سازي، دو پژوهش نیز بر شیوه سازي و ترکیب با توجه به خالقیت اخوان در واژه   

( پس از استخراج  1388اند. از آن میان، خلج ) سازي تمرکز کرده شگردهاي اخوان در واژه 

هاي  هاي اسم و صفت ها را در دسته شده در شعر اخوان، مجموع آن هاي ساخته آمار ترکیب 

 است. مرکب بررسی و فراوانی هریک را مشخص کرده  - مشتق، مرکب و مشتق 

 
 هاي زبانیبسامد بررسی .6نمودار

 . موسيقی 5.1.2

  4شناختی اشعار اخوان است و  یی هاي زیباموسیقی، از نظر بسامد آخرین محور پژوهش
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شاه و  ماهیار  شاخه،  این  نویسندگان  از  است.  شده  نوشته  حوزه  این  در    مرادیان مقاله 

اند و بدون ذکر دلیل، انتقادهایی را  ررسی وزن اشعار نیمایی اخوان پرداخته( به ب1389)

ارائه کرده نیمایی اخوان  ي  اند. در این مقاله همچنین توضیحاتی دربارهاز برخی اوزان 

تناسب حال و هواي هر بحر با محتواي شعر ذکر شده؛ اما دلیلی براي ادعاي سازگاري  

 ارائه نشده است. موسیقی و محتوا در شعر اخوان 

اي نیز به بررسی انواع تکرار موثر در موسیقی شعر اخوان پرداخته و انواع تکرار  مقاله

نیز به صورت    دو مقالهرا در سه نوع آوایی، واژگانی و نحوي معرفی و تحلیل کرده است.  

  ی، صوت  يهیسه نوع قاف از آن دو،  یکیدر  اند کهدر اشعار توجه کرده هیقافنقش به  مجزا

  يهیقاف  صرفا جایگاه  گر،ی د  يو در مقاله  در شعر اخوان بررسی شده  ير یو تصو  ییالقا

 در اشعار نقد و بررسی شده است.  یدرون

 
 ي موسیقی شده در حوزه. مقاالت نوشته 7نمودار 

 . نمادگرایی 2 .2

شود.   پژوهی، مطالعات نمادشناسی را شامل می ي اخوان در حوزه   شده جریان دوِم مقاالت نمایه 

اند  مقاله به این موضوع پرداخته   10(،  1395  - 1370ي زمانی ) درمجموع مقاالت این محدوده 

مقاله نیز سمبولیسم اجتماعی را در کل اشعار  یک مقاله نمادگرایی و دو    ها، که از میان آن 
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پوشانی محتوایی با مطالبی است که  ها، هم هاي این مقاله است. از آسیب   اخوان بررسی کرده 

شناسی شعر معاصر نوشته شده است. تنها در  هاي جریان ها در کتاب زمان با آن ا هم پیش ی 

بررسی شده که تا    نادر یا اسکندر یک مقاله، به صورت منفرد سمبولیسم اجتماعی در شعر  

شناسی نیز به سه  هاي کلی دارد.  در مطالعات نشانه هایی متفاوت با پژوهش حدودي یافته 

دهد.  پژوهی نشان می اي تازه را در سیر اخوان شده که زاویه   توجه   کتیبه شعر زمستان، اندوه و  

اند. ویژگی مشترک این  همچنین سه مقاله به تفسیر نمادهاي خاص در شعر اخوان پرداخته 

ي اخوان با شاعران عرب است که دلیل این مقایسه به اجتهاد نویسندگان،  سه مقاله، مقایسه 

(  1386عر اخوان با این شعر شاعران بوده است. ناظمیان ) اجتماعی ش - شباهت فضاي سیاسی 

عرب    . البیاتی با هم مقایسه کرده است نماد منجی را در شعر اخوان، نزارقبانی و عبدالوهاب 

البیاتی تطبیق داده و معروف و  ( نماد شب را در شعر اخوان و عبدالوهاب 1391پور ) و نقی 

صورت تطبیقی تحلیل  به   السیاب   شاکر   بدر وان و  ( نماد باران  را در شعر اخ 1391ویسی ) 

ها توجه  هاي نمادها و بسترهاي خلق آن ها چندان به تفاوت کرده است؛ هرچند در این مقاله 

( است که به  1393نیا ) ي شریف ي نمادشناسی، مقاله نشده است. پژوهش متمایز در حوزه 

ها و پیونددادن شعر با  رچند تحلیل تحلیل  نمادهاي عرفانی در شعر باغ من پرداخته است؛ ه 

 نمادهاي عرفانی، در مواردي ذوقی صورت گرفته است. 

 
 ي نماد و نمادشناسی مقاالت حوزه .8نمودار 
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 ایاسطورهمطالعات .  3. 2

کارنامهآخرین   در  مقالهجریان  پژوهشی  به    هايي  مطالعات  شعر  مربوط  اخوان، 

ي نمادشناسی  ی از شاخهپژوه که به دلیل اهمیت در اخوانگیرد  میرا دربرشناسی  اسطوره

ي  شناسانهبه بررسی اسطورهچهار مقاله  شده،  ي نمایه هااز میان مقالهتفکیک شده است.  

در شعر  را  اسطوره    صورت تطبیقی،ها، بهاین پژوهش  از  ی کاند.  یاشعار اخوان پرداخته

مرادي و   در این پژوهش، .است کرده سهیمقا با یکدیگر ي شاعر مصر امل دنقلاخوان و 

( نمونهبی  (1390عیدرویانی  اسطوره،  تعریف  به  بیشتر  توجه  که  را  اخوان  هاي شعري 

اسطوره دارندماهیت  شواهد    ،اي  دنقل با  امل  عمدتا شخصیت  شعري  تاریخی  که  هاي 

 اند.و غیره( هستند، مقایسه کرده  مشهور )زلیخا، حجاج، یوسف

از این دو   ي شعر اخوان بوده است.  الگویی اساس مطالعه، نقد کهنزی نمقاله    2در   

  يقصهشعر    ي،گرید  ،پرداخته  در شعر اخوان  هیسا  يالگوکهن  تحلیل  به  ی کپژوهش، ی

  شعر   يالگوها کهن  (1391)   ی. فرضاستکردهی  الگوها بررساز نظر کهن  سنگستان را  شهر 

ی  حات یاست و توض  دادهقراراساس بررسی خود  تمام    لیرا با تفص   شهر سنگستان  يقصه

 . بیان نموده است الگوهر کهني درباره

 
 شناسی اشعار اخوان اسطوره هايتحلیل .9نمودار 
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 گيری نتيجه. 3

تا    1370هاي  سال شده در  نمایه هاي  پژوهی، براساس مقاله ي اخوان ي کارنامه آنچه از مطالعه 

،  1384توان دریافت، نخست این است که سیر بررسی و نقد اشعار اخوان از سال  می  1395

ها را با موضوع نقد و تحلیل شعر  هایی که بیشترین مقاله صعودي بوده است. همچنین مجله 

،   هاي علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ي پژوهش فصلنامه اند، به ترتیب  اخوان منتشر کرده 

،  ي تخصصی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد فصلنامه ،  ي پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوفصلنامه 

 اند.  بوده   ي شعر پژوهی فصلنامه و    ي رشد زبان و ادبیات فارسی فصلنامه 

ي اخوان را به  شده درباره هاي نوشتههتکرار مقالمنابع پر توان  می  در تحلیلی آماري،

  برگیباغ بیمقاله،    پانزدهکدکنی در  محمدرضا شفیعی  موسیقی شعرشرح معرفی کرد:  این  

از    شعر زمان مامقاله،    دهاز رضا براهنی در  طال در مس  مقاله،     دوازدهاز مرتضی کاخی  

حقوقی،   بیدارمحمد  حیرت  کاخی،    صداي  مرتضی  متناز  تاویل  و  بابک    ساختار  از 

صور خیال در شعر  مهدي زرقانی و  سید   ينوشتهانداز شعر معاصر ایران  چشماحمدي،  
اصلی  شفیعی  اثر  فارسی منابع  جزو  یک  هر  بوده  هشتکدکنی،  از  مقاله  همچنین  اند. 

از  ي تقی پورنامدارایان،  ، نوشته سفر در مه آملی،  ي از محمدرضا محمد   آواز چگور هاي  کتاب 
ي  ویراسته   ناگه غروب کدامین ستاره اثر کورش صفوي در شش مقاله،    شناسی به ادبیات زبان 

ي  نوشته ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت    زاده و سحر دریایی،  محمد قاسم 

  چون سبوي تشنه پور،  از امین سنت و نوآوري در شعر معاصر  کدکنی در پنج مقاله،  شفیعی 

  حاالت و مقامات م.امیداثر محمد شمس لنگرودي،  تاریخ تحلیلی شعر نو  ي یاحقی،  نوشته 

نیما یوشج بدایع و بدعت محمدرضا روزبه،  ادبیات معاصر ایران  کدکنی،  از شفیعی  از    هاي 

ر دستغیب و چند تالیف دیگر، در چهار مقاله  اث نگاهی تازه به اخوان ثالث  ثالث،  مهدي اخوان 

ي پژوهشگران  شود، عمده ها دریافت می شناسی پژوهش که از منبع استفاده شده است. آنچنان 

اند و منابعی که چارچوب و روش مواجهه  به منابع مربوط به تاریخ ادبیات معاصر نظر داشته 

 ه است.  ها استفاده شد یا نقد را در بر بگیرد، کمتر در مقاله 

ویژه آرکائیسم( )به  گریزيها، اصرار بر بررسی هنجارپژوهشي  همچنین در کارنامه



 267    ـــــــــــــــــترین رویکردهای نقد بر اشعار.../ محمد مرادی  شناسی مهمتحليل و آسيب 

 

ها  شود که این موضوعه میدید  ها ، بیش از دیگر موضوعو تحلیل و نقد روایت و اسطوره

ر به زوایاي  کید دارند؛ هرچند پژوهشگران کمت اصلی شعر اخوان تأهاي  ر بر مشخصهبیشت

دفترهاي  اند. همچنین از منظر هنجارگریزي  مشخص شعر اخوان نظر افکندهمتمایز و غیر

بیش از دیگر آثار اخوان توجه منتقدان را برانگیخته است.   از این اوستاو    آخر شاهنامه

هاي روایت را در اشعار او لحن روایی شعر اخوان نیز منتقدان را بر آن داشته تا ویژگی

ها،  افکنی، گفتگوبندي، تصویرپردازي و فضاسازي، گرهد و به شروع و پایانبررسی کنن

تقریبپردازند. روایتتوصیف و غیره   اخوان  منتقدان  با موردگونگی شعر  اغلب  پذیرش 

بارز کارنامهگرفته و این ویژگی، یکی از تفاوتقرار با ي اخوانهاي  پژوهی در مقایسه 

تحلیل و معرفی    ی اشعار بیشترهاي زمان حیات اخوان است.  از این زاویه نیز برخدهه

ي شهر سنگستان، آنگاه پس از تندر، کتیبه، میراث، برف،  ، قصههااند که از میان آنشده

هاي خان امیر،  ناگه غروب کدامین ستاره، خوان هشتم، آدمک، مرد و مرکب، طلوع، دست

باید زیستزندگی میي شکار و شعرهاي دفتر  منظومه باز  اما  نقشیگوید:  پررنگ    ...، 

اي اشعار اخوان نیز، بیش از همه منتقدان و پژوهشگران، به دارند. در خوانش اسطوره

 اند. اصرار ورزیده شاهنامهویژه بهتطبیق اشعار اخوان و ادبیات کهن 

هایی  اند، کاستیترین وجوه شعر اخوان توجه کردهحال که به مهمدرعین  هامقالهاین  

 ا عبارتند از: هنیز دارند که تعدادي از آن

 ي نقد و پژوهش در بسیاري از آثار.نداشتن به پیشینهیک. توجه

 دو. نقل بسیاري از نقدهاي پیشین بدون رعایت امانت و ارجاع.

 نظري و الگوهاي نقد عملی و رواج نقد ذوقی.سه. نداشتن مبانی 

 ساختار.نبودن نویسی و یکساننکردن به ساختارهاي علمی در مقالهچهار. توجه

 هاي شعر اخوان؛ مثل بیان و بدیع معنوي و لفظی. توجهی به بسیاري از جنبهپنج. بی

  گرایی، با توجه به اهمیت اسطوره در شش. کمبود نقد در بعضی رویکردها؛ مانند اسطوره 

 شعر اخوان. 
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 فراوانی زمانی مقاالت  . 10نمودار 

 

 منابع 

  يشماره  ي ادبیات داستانی،فصلنامه  روایت«.(. »از شعر تا قصه و  1383احمدپور، علی.)
 . 11- 6صص،  85

ي  فصلنامه گرایانه در اشعار مهدي اخوان ثالث«.  (. »زبان و کاربردهاي باستان 1391.) ________
 . 98- 87، صص 19  ي شماره   ، تخصصی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد 

ي کیهان  نشریه   هاي تکرار و گذر در روایت«.»گونه(.  1386احمدي پوراناري، زهره. )
 . 41- 38صص ، 252  يشماره  فرهنگی،

 ی.جام تهران: .یادب نقد ي  هاو روش یمبان (.1389)صراهلل.ن ،یامام

زیبا. زمانی1395)اسماعیلی،  »هنجارگریزي  اشعار  تان)باس  (.  در    ثالث«. اخوانگرایی( 

 .50- 32صص  ،2 يشماره ي عرفان و فلسفه،فصلنامه

علی نشانه1384)  رضا.انوشیروانی،  »تاویل  شعر  (.  ساختارگراي  زمستان  شناختی 

 . 20-5صص ،23  يشماره  هاي زبان خارجی،پژوهشي فصلنامه ثالث«.اخوان

عباسباقی »1392).نژاد،  اخوان(.  روایی  شعر  و  شاعرانه  بهار  فصلنامهثالث«.  روایت  ي 

 .236-217  صص،24ي ماره ، شسخن

0

2

4

6

8

10

12

1371137813801381138213831384138613871388138913901391139213931395

فراوانی مقاالت در سال هاي مختلف

فراوانی مقاالت در سال هاي مختلف



 269    ـــــــــــــــــترین رویکردهای نقد بر اشعار.../ محمد مرادی  شناسی مهمتحليل و آسيب 

 

 .کتاب زمان تهران: طال در مس. (.1371)ضا.ر ،یبراهن

  ثالث«.تأملی در زبان قصاید اخوان(. »1391)اهلل؛ پورنامداریان، تقی.ق، حجتمطلبهمنی

 . 23- 1صص  ،1 يشماره  اه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،پژوهشگ يفصلنامه

-ري و توصیفی در آثار اخوانزدایی دستو(. »آشنایی1395و همکاران.)  بیرانوند، نسرین

 . 81- 67صص  ،2 يشمارهي عرفان و فلسفه، فصلنامه الث«.ث

ي  فصلنامه ثالث«.اخوان نادر یا اسکندري (. »تحلیل و بررسی سروده1388)پارسا، احمد.
 .50- 35صص ، 1 يشمارهشعرپژوهی )بوستان ادب(، 

ي  هاي دهه(. »بررسی سمبولیسم اجتماعی در سروده1393)پارسا، احمد؛ مرادي، فرشاد.

شعرپژوهی  ي  فصلنامه  «.1332مرداد سال    28دتاي  ثالث با تکیه بر کوسی مهدي اخوان

 . 70- 55صص ،19 يشماره)بوستان ادب(، 

ي  پژوهشنامه   يهفصلنام  ثالث«.»نگرشی به زبان شعري اخوان(.  1380)تشکري، منوچهر.

 . 50- 39صص ،31 يشمارهعلوم انسانی، 

ي گزارش،  ماهنامه  ثالث«.ي موسیقایی شعر مهدي اخوان(. »غنا 1379)الدین.ترابی، ضیا

 . 84- 82صص ، 115 يشماره

(. »بررسی تطبیقی الگوي ساخت اسم 1391)ثمرین، فرزانه؛ اسماعیلی، محمدمهدي.ثروت

مر صفت  اشعار  و  در  اخوانکب  و  ادبی، فصلنامه  ثالث«. سپهري  نقد  مطالعات  ي 
 .84-55صص ، 26 يشماره

شناسی روایت  (. »تحلیل ریخت1391)عبدالملکی، رضا.میرعلی، عبداهلل؛ قنبريزادهحسن

نظریهبر   کتیبه   اي اسطوره پرااساس  والدیمیر  و  پژوهشي  فصلنامه  پ«.ي  زبان  هاي 

 . 100- 81صص ،3  يشمارهادبیات تطبیقی، 

ریخت 1392.)   _____________________________ »تحلیل  سنگستان شناسی (.  «.  قصه شهر 

 . 92- 67، صص 13  ي شماره شناسی،  هاي نقد ادبی و سبک ي پژوهش فصلنامه 

 تهران: ثالث. هاي نوآوري در شعر معاصر فارسی.گونه(. 1386)لی، کاووس.حسن

 تهران: نگاه.شعر زمان ما. (. 1370)حقوقی، محمد.
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علی. صباغی،  حسن؛  »پرس 1390)حیدري،  اخوان(.  مهدي  شعر  در  بالغی    ثالث«. ش 

 . 80-51صص  ،32و31يشمارههاي ادبی، پژوهشي فصلنامه

رضا. واژه1388)   خلج،  شاعر  »اخوان،  ادبیات  يفصلنامه  ساز«.(.  و  زبان  آموزش  رشد 

 .45- 40، صص3ي شمارهفارسی،  
هاي مهدي  ه در سروده(. »بررسی تحلیلی تشبیهات سیا1395)خلج، رضا؛ پارسا، احمد.

 . 110-87صص  ،1ي شمارهپژوهی)بوستان ادب(، ي شعر فصلنامه  ثالث«.اخوان

. دیمروارتهران:  .ثالثاخوانيبه مهد  ینگاه (.1373)بدالعلی. ع ب،یدستغ  

هاي پرسشی در اشعار  (. »منظورشناسی جمله1381)آرانی، عباس.رحیمیان، جالل؛ بتولی

 .55- 42صص ،1يشمارهاجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، علوم  ثالث«.اخوان

 تهران: روزگار.  ادبیات معاصر ایران )شعر(.(. 1381).روزبه، محمدرضا

آثار اخوان  عر و(. »آمیزش ش1387)سیدمهدي.زرقانی،   ي شعر،  مجله  ثالث«.داستان در 
 .79-72صص  ،27 يشماره

 تهران: ثالث.  انداز شعر معاصر ایران.چشم(. 1391). ________

اعظم.شادروي برامکی،  محمد؛  د1391)منش،  روایت  »شگردهاي  روایی  (.  شعرهاي  ر 

 . 102-83صص ، 10ي شمارهي ادب فارسی، مجله ثالث«.مهدي اخوان

ثالث«.  اخوان باغ من  برگی باغ من: بررسی و رمزگشایی در شعر  (. »بی 1393نیا، فردین.) شریف 

 . 50- 47، صص 111ي شماره ي رشد آموزش زبان و ادب فارسی،  فصلنامه 

.  «ثالثبالغی در شعر مهدي اخوانهاي جنبه»(. 1387).عراقی، فتانهعلی ؛شریفیان، مهدي

 .70- 55، صص 13يمارهش ،ي زبان و ادبیات فارسیفصلنامه

تا سقوط سلطنت.(.  1380)کدکنی، محمدرضا.شفیعی از مشروطیت  فارسی   ادوار شعر 

 تهران: سخن. 

 . تهران: سخن. حاالت و مقامات م. امید(. 1391)._______________

تا امروز«.1370)لنگرودي، محمد.شمس ناگه غروب کدامین  در:    الف(. »اخوان از آغاز 
زاده و سحر دریایی، صص  ي محمد قاسمویراسته  ثالث(؛ي مهدي اخوان)یادنامه   ستاره
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 ، تهران: بزرگمهر. 249-421

 . تهران: مرکز.تاریخ تحلیلی شعر نوب(. 1370.)______________

فروغ. »برجسته1384)صهبا،  اخوان«.الف(.  شعر  در  ترکیب  و  واژه  ي  نامه پژوهش  سازي 

 . 162- 147صص  ،46و45 يشماره علوم انسانی،

( اخوان   یواژگانیی  گراکهن»ب(.  1384ـــــــــــ.  شعر  فصلنامه  «.در  پژوهش    يدو 

 . 64- 41صص  ،5 ي ، شمارهیفارس اتیزبان و ادب

  «. از این اوستاي شعر  (. »هنجارگریزي در مجموعه1390)طغیانی، اسحاق؛ صادقیان، سمیه.

 . 79- 61صص ، 1ي شمارهاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  پژوهشگ

»باستان1389)طهماسبی، طغرل. اخوان«.(.  در شعر  ادبیاتفصلنامه  گرایی  ماه  کتاب  ،  ي 

 . 21- 16، صص 153ي شماره

راحله.زادهعبداهلل »فراهنجاري1390)برزو،  شاملو«. ه(.  و  اخوان  شعر  در  دستوري    اي 

 .137-115صص  ،29ي شمارهادبیات فارسی دانشگاه آزاد مشهد، ي فصلنامه

هاي عبدالوهاب  ي شب در سروده (. »رمزگشایی واژه 1391پور، معصومه.) عرب، عباس؛ نقی 

 . 104- 91، صص 6  ي ، شماره ي ادبیات تطبیقی نامه کاوش ثالث«.  البیاتی و مهدي اخوان 
محمدرضا.نعمرا »ساخت1384)پور،  اخوان«.کهنهاي  (.  شعر  در  فصلنامه  گرا  ي  دو 

 . 124- 99صص ،23 يشماره نثرپژوهی ادب فارسی)ادب و زبان(،

شناختی آن در اشعار  سازي و کارکرد زیبایی (. »همسان 1388پور، محمد؛ صهبا، فروغ.) عمران 

 . 136- 107، صص 13  ي شماره ي پژوهش زبان و ادبیات فارسی،  دو فصلنامه اخوان«.  

حمیدرضا. کهن  (.1391)فرضی،  سنگستان«.  »نقد  شهر  قصه  و الگویی  عرفانی  ادبیات 

   .211- 179، صص28يشماره  شناختی،اسطوره

دگی در  ها زبان و ادبیات فارسی، شکست و دلمرغبار قرن»(.  1386).اهللفوالدوند، عزت

 . 30-25 صص، 44ي ماره، شي حافظماهنامه «.ثالثي اساطیر شعر اخوانآیینه

یادنامه(.  1370زاده، مسعود؛ دریایی، سحر. )قاسم ي مهدي  ناگه غروب کدامین ستاره: 

 تهران: بزرگمهر. ثالث)م. امید(.اخوان



 ( 46پياپی)  1399زمستان ، 4ی شماره  ،12 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان  ی مجله  ــــــــــــ 272

 

رضا.قنبري  روایت1391)  عبدالملکی،  »تحلیل  اخوانشناسانه(.  کتیبه  شعر  ثالث«،  ي 

    .53-51صص  ،94 يشمارهي حافظ، ماهنامه

(. »مجاز مرسل و پیوند آن با ابهام در شعر نیما، اخوان،  1389قوام، ابوالقاسم؛ سنچولی، احمد.) 

 . 128- 111، صص 169  ي شماره ي جستارهاي ادبی،  مجله سپهري و فروغ فرخزاد«.  

 تهران: زمستان.  ،ي مهدي اخوان ثالثیادنامه برگی«.باغ بی»(. 1391).کاخی، مرتضی

(. »ایجاز و حذف در شعر معاصر با تکیه بر اشعار نیما یوشیج، احمد  1393)کردبچه، لیال.

پژوهش زبان و    فصلنامه  ث، سهراب سپهري و یداهلل رویایی«.ثال شاملو، مهدي اخوان

 .144-121صص  ،34  يشمارهادبیات فارسی،  

غالمحسین  فرزاد؛  غالمحسین.) کریمی،  »سبک 1391زاده،  شعر  (.  در  روایت  شناسی 

 . 72- 43، صص 24ي  شماره فارسی،  نامه زبان و ادبیات ي کاوش دو فصلنامه ثالث«.  اخوان 

ید،  هاي م.امهاي زبانی سروده(. »هنرسازه1392)شاهوندي، یعقوب؛ رضایی، عبداهلل.کیانی 

آخر  مطالعه موردي  پژوهشفصلنامه  شاهنامه«.ي  سبکي  و  ادبی  نقد  ،  شناسیهاي 
 . 194- 171صص  ،11 يشماره

ثالث  (. »نگاهی به سبک اشعار نیمایی مهدي اخوان 1389مرادیان، کامران.) ماهیار، عباس؛ شاه 

 . 198- 183،صص 2ي شماره شناسی نظم و نثر )بهار ادب(،  سبک و تحوالت عروضی آن«.  

 تهران: ثالث.   ثالث(. آواز چگور )زندگی و شعر مهدي اخوان (.  1380آملی، محمدرضا. ) محمدي 

ي کلک،  مجله  ناسی قافیه در اشعار اخوان ثالث«.ش(. »زیبایی1371)محمدرضا.محمدي،  

 . 175- 164صص  ،30 يشماره

یزي در اشعار نیمایی  زدایی و هنجارگر(. »آشنایی1384)مدرسی، فاطمه؛ احمدوند، مهدي.

 . 228-199صص  ،6 يشماره ي عالمه،دو فصلنامه ثالث«.اخوان

ر مدرسی؛  پیمایحانیفاطمه  )نیا،  کهن1391ن.  »بررسی  مهدي  (.  اشعار  در  سایه  الگوي 

 .137-113صص  ،3 يشماره ي ادبیات پارسی معاصر،فصلنامهاخوان ثالث«، 

ثالث و  گرایی در شعر مهدي اخوان (. »میراث 1390مرادي، محمدهادي؛ عیدرویانی، جواد.) 

 . 50- 27، صص  1ي  شماره   هاي ترجمه در زبان و ادبیات عربی، پژوهش امل دنقل«.  
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جمال  زیبا.مرتضوي،  شوقی،  »نما1386)الدین؛  اخوان(.  مهدي  شعر  در   ثالث«.دپردازي 

 .194- 181صص   ،19و18  يات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد، شمارهي ادبیفصلنامه

ي ادبیات و  فصلنامه  (. »فرایند روایت در شعر اخوان«.1388  الدین مرتضوي.)سیدجمال 

 .196- 187صص  ،15و 14 يانسانی دانشگاه شهرکرد، شمارهعلوم 

 یزد: اندیشمندان یزد.  ثالث.ي مهدي اخواناث نیاکان، یادنامهمیر(.  1396).مسرت، حسین

جستارهاي  ي  فصلنامه  ثالث«.آیرونی در آثار مهدي اخوان(. »طعن یا  1387)مشرف، مریم.
 .166-149صص،  161 يشماره ادبی،

  ي ادبیاتمجله  »جایگاه زبان کهن در شعر اخوان«.  (.1389)مصفا، مظاهر؛ جمالی، منصور.
 .117- 101  صص ،25 يفارسی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد، شماره

باران در شعر  (. »بررسی تطبیقی مفهوم نمادین  1391)معروف، یحیی؛ ویسی، روشنک.

اخوان و  علوم  فصلنامهدو  ثالث«.سیاب  و  ادبیات  دانشکده  دانشگاه شهید  ي  انسانی 

 .193-175صص ، 7  يباهنر کرمان، شماره

ي  هنامهما  ثالث«.حدیث در اشعار مهدي اخوان  و  قرآن(. »تجلی  1382)موسوي، کاظم.

 . 53-46صص  ،73يشماره کتاب ماه ادبیات و فلسفه،

تهران:   ثالث )م. امید(. آیینه، تأملی در شعر مهدي اخوان   از زالل آب و (.  1382) . میزبان، جواد 

 پایه. 

بخش در شعر  (. »در انتظار گودو بررسی تحلیلی مفهوم منجی نجات1386)ناظمیان، رضا.

 . 256-243، صص2ي شمارهي لسان مبین، فصلنامه البیاتی و نزارقبانی«. ثالث  اخوان

غالمرضا.) هاتفی  مهدي  1392اردکانی،  شعر  در  عامیانه  اصطالحات  و  ترکیبات  »کاربرد   .)

 . 58- 56. صص  108ي  شماره ي رشد آموزش زبان و ادب فارسی،  فصلنامه ثالث«.  اخوان 

 تهران: جامی. ها.جویبار لحظه(. 1378)جعفر.یاحقی، محمد

 ثالث«.شعر مهدي اخواني تصویر در  (. »هماهنگی و هدفمند1388)سرور.یعقوبی، علی

 . 84- 69صص  ،2 ي ، شماره1ي دوره هاي ادبی،اندیشهي فصلنامه

 تهران: بزرگمهر.  ي روشن.چشمه(. 1369)یوسفی، غالمحسین.


