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 احمد عبدالمعطی حجازی واکاوی مفهوم مدرنیسم در اندیشۀ
 

 چکیده

ن مقاله تبیین دیدگاه حجازی شاعر نـوگرای مرـری پیرامـون مدرنیسـم ادبـی      هدف ای

موجب شد ، گرایانونوگرایان در شعر معاصر عرب رخ داده استنزاعی که میان سنت. است

بـرای دسـتیابی بـه دیـدگاه     . گیری پیرامـون مدرنیسـم بدردازنـد   تا شاعران معاصر به موضع

شـود وسـدب بـه دو روی ـرد     سـنت پرداتتـه مـی   حجازی ابتدا به تبیین مفهوم مدرنیسم و

تـوان از شـاعران   حجازی را ازاین حیث مـی . گسست وپیوست این دو در اندیشه حجازی

اسـتررا  دیـدگاه   ، روش این بررسـی . جلودار در حوزه نوگرایی ومدرنیسم به شمار آورد

ست سنت حجازی به پیو-4یافته این بررسی از این قرار است:. حجازی از تالل آثاراوست

 .  زایش دوباره سنت است، از نظر او شعر نو-2ومدرنیسم باور دارد؛ 

 .  شعر نو، حجازی، مدرنیسم، سنت: هاکلیدواژه

 مقدمه

دورانی که بـا ههـور علـم    . توان دوره نزاع میان سنت ومدرنیسم نام نهاددوران جدید را می

. های سنت درگیر شدبا مؤلفه. .  . .اجتماعی و، هنری، فناوری، های فلسفیجدید با تمام مؤلفه

مؤلفـه  . اقترـادی واجتمـاعی روزگـار ماسـت    ، سیاسـی ، ترین مسائل فرهنگـی مدرنیسم از مهم

هـم   social changeاست که در سطح کالن بـه تغییـرات اجتمـاعی   "تغییر"، بنیادین مدرنیسم

. یر گذاشـته اسـت  آدمـی تـ ث  مدرنیسم بر تـود  ، ایشود؛اما بیش از هر چیز و هر حوزهتعبیر می

بوده است که بـر فردیـت واصـالت فـرد     "تود"ت ثیر آن بر آدمی در حوزه بیان وفهم او از  ترینمهم

این ت ثیر بر درک آدمی با متافیزیک نیز تـود را نشـان داده کـه در مقـو ت     . تود رانشان داده است

 .  دینواتالق ههور وبروز یافته است، مهم اندیشگانی وی ازجمله تدا
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 ینه پژوهشپیش

دسته نرست به مبانی کلی نزاع میـان  . اندهای صورت گرفته در این حوزه دو دستهپژوهش

از جواد  جدال قدیم وجدیدازجمله . جا مدنظر ما نیستاند که در اینسنت و مدرنیسم پرداتته

. طباطبایی که نویسنده به جای سنت ومدرنیسم از واژگان قـدیم وجدیـد اسـتفاده کـرده اسـت     

گرایانه دارد بـه دفـاع از سـنت در برابـر     از سیدحسین نرر که روی رد سنت فت ومعنویتمعر

به این "العقل العربی "اما در جهان عرب محمد عابد الجابری در چهارگانه  پردازد؛مدرنیسم می

بـه مبـانی فلسـفی واجتمـاعی     "نحن والتراث"طور تاص در کتاب مساله پرداتته است اما اوبه

حسن حنفی اندیشمند مرری در آثار متعدد تـود ازجملـه   . تری نموده استبیشمساله عنایت 

مـن النقـل الـی الـی      "و "من النص الی الواقـع  "، "من الفنا الی البقا"، "من النقل الی ا بداع "

 .  به تفریل به این مساله پرداتته است "العقل

 شاره کرد:های زیر اتوان به آثار وشرریتمدرنیسم ادبی می اما در حوزه

، فاتحـه لنهایـات القـرن   ، زمن الشـعر ، سیاسه الشعرترآدونیب است که در کتاب مهم ازهمه

تفریل در اثر بسیار مهم تـود  بیه آن پرداتته است؛اماآدونیب پروژه تود را بهمقدمه للشعرالعر

 اجتمـاعی وسیاسـی  ، هـای فلسـفی  وی در این اثر  به ریشـه . گیردپی میالثابت والمتحولیعنی 

شـود  اما در سطح محدودتر آثاری تحت عنوان نزاع قدیم وجدید یافت مـی . پردازدموضوع می

. از محمد حسین ا عرجی نـام بـرد   الرراع بین القدیم والجدید فی الشعر العربیتوان از که می

گرایانونوگرایـان اشـاره کـرده    طورکلی به نزاع میان سنتنویسنده بدون تحدید زمانی وم انی به

گیری مقوله مدرنیسم از حیـث  ش لالحداثه فی الشعر العربی المعاصربهمحمد حمود در . است

در حرکـه الحداثـه فـی    کمال تیر بک . پردازدآن در شعر معاصر می هاینشانه تاریری وتحلیل
هـا وسـنت گرایـان    مدرنیسم می پردازدولی به نـزاع میـان مدرنیسـت    به الشعر العربی المعاصر

را در حـد نـزاع    آن الرراع ا دبی بین القدیم والجدیداما علی العماری در کتاب ای ندارد؛اشاره

الرـراع بـین   ترین اثر در ایـن حـوزه کتـاب     مفرل. لفظ ونوآوری در واژگان فرو کاسته است
از محمد ال تانی است که علیـرمم تنـوع مطالـب در     القدیم والجدید فی ا دب العربی الحدیث

 .  پردازدنمی مدرنیسم نزاع سنت و هم چنان به، این کتاب
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 تبار شناسی واژه

 ای واژگان در دریافت بهتر مفـاهیم روش دقیقـی باشـد   تحلیل فقه اللغهرسد به نظر می .

بـه  "سـنت "در زبـان عربـی واژه   . نمایـد لذا تحلیل ریشه شناتتی سنت ومدرنیسم ضروری می

بـه معنـای    traderاز مرـدر   traditionواژه. شـود تعبیر مـی  traditionتراث ودر انگلیسی به 

در زبـان  "تراث "(؛اما کلمه 83: 4932، )طباطبایی. شودبه فرادهش تعبیر می، انتقال دادن میراث

، در فرهنگ مشرق زمین. یعنی ارث پدری است patrimonyودر فرانسه patrimonyانگلیسی 

 (42: 2242، معتوق). فهمیمرا می cultural patrimony"ارث فرهنگی "ما از آن مفهوم 

اوکلمه سـنت  . رسدارکون با تمایز تهادن در شیوه نگارش این واژه به درک تازه ای ازان می

بـرد  ( به کار مـی tradition) t( وگاه با حرف کوچک Tradition)Tیا تراث را با حرف بزرگ 

 تا میان سه سطح آن تمایز اف ند:

مثـل  . نی که در هر گروه وجـود دارد سنت یا تراث به معنای سنت اسالمی مقدس وآرما-4

 .  سنت سنّی وسنت بیگانه، سنت شیعی

یعنی معنای هستی شناتتی که بـا حـرف کوچـک نوشـته     ، سنت به معنای نرست کلمه-2

 .  های پیش از اسالم که به ش لی در اسالم ادامه یافتشود؛یعنی تمام عادات وسنتمی

 (43-48: 4333، )ارکون. سنت به معنای سنت فراگیر یا کلی-9

. کندکه با دیدگاه او سازگار افتـد ای تفسیر میگونهنرر هم در تحلیل واژگانی تود آن را به

هـا بـه د یلـی اصـطالحی دقیقـا       اینزبان، های سنتی مربوط استتا آن جا که به زبان"گوید:می

ـ   dharma"ذرمـه  "اصـطالحات بنیـادینی چـون    . منطبق با مفهوم سـنت ندارنـد   د در آیـین هن

پیونـد ناگسسـتنی بـا معنـای     ، در آیـین بوداوماننـد آن  "دائـو  "در اسـالم و  "الدین "وبودایی و

 (499: 4932)نرر"اصطالح سنت دارند ولی عین آن نیستند

بـرآن  "میـراث  "و"ارث "جابری هم با تحلیل واژگانی سنت وبا توجه بـه ریشـه آن یعنـی    

. در گذشـته چنـان نبـوده اسـت    ، فهمـیم است که مدلول اینواژه آن گونه که در قرن بیسـتم مـی  

اسـت؛یعنی آن  "میـراث  "و"ورث "و"ارث "ومترادف با  "ورث "از "تراث "کلمه "گوید: می

در ترـوص مـال   ، از نظر لغوی"میراث"و"ورث  ". بردچه که آدمی از پدر ومادر به ارث می
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تقاق ونـه هـیا اشـ   "میـراث "نه کلمه تراث ونه . در تروص حسب"ارث "وثروت است ولی 

 (21: 4334، )جابری. دیگر آن در گذشته به معنای میراث فرهنگی وف ری به کار نرفته است

در تمـایز برشـی از   ، مشتق شـده اسـت  "امروزی "یعنی  modoاما مدرنیسم از واژه  تین 

در . انـد گرفتـه  "جـاری "( برتی آن را به معنـای  44: 4938، )کهون. دهدهای قبل معنا میدوره

پـب از  . میالدی به دوره مسیحی آن عرر در مقابل دوره گذشته رومی اشاره داشتاواتر قرن 

ها آوانگارد منظور از مدرن تیلی وقت. هم قرار گرفت« معاصر»جنگ جهانی دوم در ذیل لفظ 

( امـا  22: 4931، )چایلـدز . تغییر پیـدا کـرد  "همین ا ن"به « حا »بوده است و معنای مدرن از 

هـم  "عرـرانیه "وگـاه   "العرریه والمعاصره"گاه واژه. بان عربی پریشان استبرابرنهاده آن در ز

. انـد را قـرارداده  "الحداثـه  "ترجمه کرده انـدوبرتی دیگـر   "معاصره"برتی مدرنیته را. اندگفته

 "العرـریه "ومدرنیسم را به  "الحداثه"اند؛یعنی مدرنیته را به ای هم ع ب آن را عمل کردهعده

 (21: 4332، النحوی). اندترجمه کرده

 مدرنیسم ادبی

آزادی ، اومانسـیم ، فرد گرایی، هایی چون عقالنیتمدرنیسم در معنای کلی آن دارای ویژگی

شـود کـه در حـدود    وس و ریسم است؛اما در حوزه ادبیات این اصطالح به جنبشی اطالق می

گسسـت از  ، هـا ترین دمدمـه مدرنیسـت  مهم. در اروپا به وقوع پیوست4312تا 4332های سال

در حـوزه  ، آن چه که در حوزه جامعه شناسی در باب سنت ومدرنیسم مطرح است. سنت است

های نووجلوه های مدرنیسـم بـا دسـتاوردهای ملـی     اساساههور پدیده". ادبیات نیز مطرح است

حاصـل تـ ثی و تـ ثر    ، آیـد واجتماعی در پیوند است وجنبشی که در حوزه ادبیـات پدیـد مـی   

آن چه در حوزه ادبیـات بـه ویـژه    . (18: 4932، )سیدی. باشدارویی فرهنگی میوواکنش وروی

 چون:. در گرو امور ملی وبین المللی است، دهدشعر رخ می

از جمله دسـتاوردهای بشـری اسـت    . شعر عرصه مهمی است که مدرنیسم را می نمایاند-4

 . رودکه از ت رار فراتر می
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در پیونـد اسـت وشـعر هـم     . . . . فرهنگی و، قترادیا، مدرنیسم ادبی با اوضاع سیاسی -2

توانـد از تغییـرات ملـی    ای است جهانی ولذا درگیر با مسائل جهانی که تغییـر درآن نمـی  مقوله

 (91: 4331، )آدونیب ". وجهانی دور باشد

مدرنیسم ادبی در جهان عرب تحت ت ثیر عواملی چون انقالب فرانسه وترجمه آثار فلسـفی  

مرر بـوده  ، نرستین کشوری که تحت ت ثیر مدرنیسم ادبی قرار گرفت. بوده استو ادبی مرب 

است؛اما چه در مرر وچه در دیگر کشورهای عربی دو جریان در برابرههـور مدرنیسـم شـ ل    

 گرفت:

 . جریان محافظه کار وسنت گراکه درپی شرح وتبیین میراث گذشته بود -4

 . سیاست درهای باز اعتقاد داشت جریانی نوگرا که تحت ت ثیر انقالب فرانسه به -2

 سه مرحله راپشت سر گذاشت:، رابطه سنت ومدرنیسم در شعر معاصر عرب

 .  مرحله صوری وهاهری -4

 . مرحله میان حمله ودفاع -2

 .  مرحله حفظ پیوند معنوی با سنت -9

 این سه مرحله رامی توان چنین تبیین کرد:

وجـود مسـتقلی اسـت     ضرورت ارزیابی سنت در چارچوب تاص آن؛ازآن حیـث کـه   -4

 .  سازدوپیوندهای تاریری ما را به آن مرتبط می

انسـانی در نـو   _تح یم پیوند میان حال و سنت از طریق الهام گیری از مواضـع معنـوی   -2

 . آوری وآفرینش مدرن

هـای ذاتـی ومانـدگار    تجدید نظر درآن در پرتو معرفـت عرـری بـرای ارزیـابی ارزش     -9

 .  انسانی_معنوی

های سر بـر  های تنیده در ژرفای گذشته وشاتهنوعی توازن تاریری میان ریشه آفرینش -1

 (43: 4933، )عالق. آورده در حال

گیـری  ای شـد کـه بـه شـ ل    ادب عربی وارد مرحله تازه، در تالل دو قرن نوزدهم وبیستم

نزاع بـین سـنت ومدرنیسـم در کشـورهای عربیـاز آن جـا شـروع        . انجامدجنبش شعر آزاد می
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، های حـاکم بـر جامعـه عـرب    شود که تحو ت فرهنگی واجتماعی در این کشورها با سنتمی

ت ثیر گذار بر مدرنیسم ادبی در جامعـه   در میان این عوامل فرهنگی واجتماعی. افتدناسازگار می

شعر معاصر عرب چهار جریان ومرحله راپشت سر . ها وم اتب ادبی استحضورجریان، عربی

 شود:مدرنیسم ادبی می گذراند تا واردمی

 .  شودمرحله نئوکالسیک که توسط احمد شوقی وحافظ ابراهیم حمایت می -4

مرحله رمانتیسم به رهبری تلیل مطـران وادبیـات مهجـر بـا دوجریـان مهجـر شـمالی         -2

 . وجنوبی

 .  مرحله رئالیسم اشتراکی با شاعرانی چون بیاتی و صالح عبد الربور وسیاب -9

، )الجیوسـی . یوسف عضـوب وادونـیب  ، رایی با شاعرانی چون سعید عقلمرحله رمز گ -1

2228 :228)  . 

 حجازی ومدرنیسم

، شاعر نوپرداز مرری را که در تودرتویی معنا ومفاهیم در شعرش معـروف اسـت  ، حجازی

از حیث سبک ومعنا تحت ت ثیرآثار کالسیک به ویژه کتـاب  . اندقهرمان شعرمدرن عرب توانده

 .  عر ترجمان هستی وکائنات است ومعانی ومفاهیم ژرف را برزبان می راندشا. مقدس است

 و او به پیوند سنت ومدرنیسـم اعتقـاد دارد  . ای داردحجازی به مدرنیسم و سنت نگاه ویژه

، نرستین رشته پیوند شعر جدید با سـنت "از نظر او . داندرا زایش دوباره سنت می شعر جدید

یعنـی شـعر جدیـد ادامـه حساسـیت       ای است هنری؛د هم مسالهزبان است و دومین رشته پیون

( حجـازی مفهـوم مدرنیسـم شـعری را در دون تـه      493: 4333، )حجازی". شعری عربی است

 داند:اصلی می

 .  میزان نیازمندی به شعر جدید -4

 .  اوهام مدرنیسم شعری -2

سـت وتـا زمـانی کـه     تمـام ابعـاد زنـدگی را فراگرفتـه ا    ، گوید:تغییردرباره ن ته نرست می

در نتیجـه شـعر جدیـد     و گریزی نیست که درپی آن رؤیا هم تغییر کند، کنندها تغییر میپدیده
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البته اگر . دانست()رؤیا در این جا به مفهوم ادونیسی آن است که شعر را رؤیامی. شودمتولد می

زمـان تـراژدی   هایی قرار دهیم که جهان عرب از تمام اینهارا در چارچوب مش الت وتشونت

 (4338:3، )حجازی"فلسطین دچار آن شده است

 محورهای سه گانه مدرنیسم

قـاموس  ، کند وآن را در سه محور: وزنحجازی ن ته دوم را در اوهام مدرنیسم جستجو می

بسـیاری از  "گویـد: در همین راستا به تفاوت شعر سنتی وجدیـد مـی  . سازدواستعاره مطرح می

وزن اسـت؛اما شـعر جدیـد چنـین نیسـت      ، ت شعر سنتی وشعر جدیدپندارند که تفاومردم می

ایـن تـوهمی بـیش    . باشـد وتنها به میزان تار  شدن وسر کشی آن نسبت به وزن وقاقیـه مـی  

اگر شعر جدید عروض وقافیه را کنار . مگر این که وزن به معنای پست آن فهمیده شود. نیست

بود که از بند زبان کهـن بـه درآیـد وایـن     از سر ناچاری بوده است؛ چون در پی آن ، گذاشت 

، آنان که بر عروض قدیم شوریدند. متفاوت است، بنیاد نوگرایی عنوان شاوده وباحذف وزن به

نه به تـاطر سـاده بـدون وراحـت طلبـی      ، تنها به این تاطر بوده است که نظم باشعر درنیامیزد

 (3)همان: 

، از نظـر او شـعر جدیـد   . نمایدمی کیدحجازی در باب قاموس شعری هم بر مساله بافت ت 

، حقیقت آن است که واژ گان به تنهایی شعر را نمی سـازند "گوید:می. قاموس ویژه تود رادارد

شود کـه زبـان   می موجب، برشدبل ه زبان وروابطی که این زبان را در بافت کلی شعر نظم می

های کهـن تـود سـبک    ز د لتلذا ضروری است که واژگان این زبان ا. گی تودرا باز یابدویژ

پـب  . شـناتت نمـی  ایماهایی را داشته باشد که قـبال   تا توانایی به دوش کشیدن اشارات و شود

 (44)همان: ". شان بر گردانیماصلی هاینیاز جدی داریم که واژگان را به سر چشمه

ی  کـه  همان چیز. های جهان داشتنمدرنیسم از نظر حجازی یعنی ترویر تازه ای از پدیده

ــدان معاصــر   ــو "از نظــر برتــی از ناق ــرای درک ودریافــت گــوهر  ، شــعر ن تالشــی اســت ب

آن گونـه کـه   ، بیان تجربه زندگی است، شعر نو"( یا برآن بودند424: 4934، )اسماعیل"زندگی

، بـه نقـل از تیـر بـک    ، )الرـال "یابـد جانش آن را در می دل و شاعر با تمام وجود و هست و
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دانـد هـم افقـی اوسـت بـا      جازی شعر نورا ارائه ترویر تازه از جهان میاین که ح. (18: 4331

پـرده از رتسـار جهـان برگـرفتن     ، شعر نو"دیگر شاعران معاصر از جمله آدونیب که برآن بود

شعر نو احساس فراگیر حضور ماست و فراتوانی . پیوندهای نهانی را کشف کردن است است؛

. "متافیزیـک حضـور انسـانی اسـت     شـعر نـو  . هـا است به پرسش دوباره در باره معنای پدیـده 

هـای  پاسخ دادن بـه پرسـش  ، مدرنیسم شعری یعنی"گفت:( حجازی هم می3: 4331، )آدونیب

یط بـر او پاسـخ   گیـرد بل ـه از واقعیـت محـ    سرچشـمه نمـی   شاعر معاصر که فقط از درون او

 (242: 4332، )حجازی". اندبل ه از گذشته بر او احاطه یافته، نه تنها از حال. گویدمی

اش آن  زمـه ، تحولی که در جهان جدید رخ داده است وتغییر نگاه آدمی به جهان و زندگی

ه کـ  حجازی هم براین بـاور اسـت  . است که موضع گیری عقالنی با بیانی نو از آن داشته باشیم

ونفوذ در روح روزگاروموضع گیری تـازه نسـبت بـه مسـائل      تحولی است عقالنی، مدرنیسم"

مدرنیسم شعری هم تنها به در هم ش ستن وحدت بیت یا تنوع قافیه یا دست یازیـدن  . زندگی

پـب  . نگـرد ای به زندگی میجدید که از منظر تازه بل ه بیانی است از عقالنیت، به وزن نیست

 (38)همان : ". تزویر و دروغ است، نو ن مضمون تازه وبدو، ساتت جدید

 تمایز زبان شعری

 سطح توجه دارد: حجازی در باره زبان ونوآوری آن در شعر در دو

 سطح عام ومشترک -4

 سطح تاص ومجازی -2

تازمانی که شاعر به ب ارگیری واژگان وترکیب هایی که فروشنده وروزنامه نگـار  "گوید:می

ناگزیراست که شعرش عناصر مشترکی بین او وزبان آن مـردم را دارا  ، بردناه میپ، گیردب ار می

سرشت مجازی زبان شعر است که واژگان وترکیب ها در بافت بـاهم بـه   ، باشد؛اما سطح دیگر

 (44: 4338، )حجازی". واز معنای هاهری عبورنمایند ای بیابندتا معنای تازه تعامل می پردازند

برداشـتی تـازه از   ، بیانگر آن است کـه شـعر نـو   ، جازی در دوسطح زباناین تمایز اف نی ح

 از طرفی برآن است که مدرنیسم امـر فراگیـری اسـت نـه امـر جزئی؛یعنـی      . شعروزندگی است
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حرکت نوگرایانه اسـت  ، پب مدرنیسم". مقلد، توان در زندگی مدرن بود ودر اندیشه وشعرنمی

لـذا هرگـاه   . م است ومنحرر به زبان تاصـی نیسـت  که با زندگی وبا تغییرات مستمر آن همگا

شعر بـا در نودیـدن مرزهـای     و ها تغییر می کندنگرش ما به پدیده، تغییری در زندگی رخ دهد

 (48: 4332، )حجازی"پردازدگذشته وعادت م لوف به بیان آن می

ن تـر بـه مسـاله زبـا    بـیش ، حجازی در راستای تبیین دیدگاه تود پیرامون مدرنیسم شـعری 

واسطه ای که واقعیـت را بـه   . حلقه واسطه هستی وزبان است"از نظر اوشاعر. پردازدشعری می

وسـنت هنـری    اندیشـه ، از نظر او شاعردر سـه سـطح زبـان   . (433)همان: ". کندهنر تبدیل می

وی بـا  . کنـد بیان می"جوشش"و"کوشش"نزاع در دوسطح رادر دواصطالح . درحال نزاع است

محرول کوشش وآگـاهی اسـت یـا جوشـش وبرتاسـته از عنرـر       ، شعرطرح این پرسش آیا 

جوشـش اسـتوآن چـه کـه     ، مرز روشن وقطعی میان آن چـه شـعر اسـت   "گوید:ناتودآگاه؟می

طـور  توان گفت برتی از شعرهای شاعر بـه طبعا می. وجود ندارد، محرول اندیشه ورزی است

شـش مـی گوینـدو عمومـا  کوتـاه      دفعی ویک باره ههور می کنندکه مالبـا  بـه آن الهـام یـا جو    

هستندوگاه هم شاعر ناگزیر به اندیشه ورزی است تا روابط پرته ای میان اجزای آن بیابدتا بـه  

، هرچند که این شعرها رادر دوران مرتلفی سروده باشد؛اما جوشش. روح واحدی ببرشد، شعر

رونی نیست کـه بـی   اندیشه ای بی، چون اندیشه شاعر از تالل نگارش شعر، نافی آگاهی نیست

طـور کامـل آن را   بل ه اندیشه ای است که حالـت شـعری بـه   ، واسطه از مغز بر شعر فرود آید

 .  (423: 4333، )حجازی". فرامی گیرد

حجازی در بررسی نسبت سنت ومدرنیسم از یک سو بر ارتباط نوگرایی با سـنت ت کیـد دارد   

عربـی وشـرایط حـاکم بـرآن ونسـبت شـعر        هایی در تاریخ شعرواز سوی دیگربا استناد به نمونه

شعر اسالمی به تاطر نزدیک شدن آن به زبان واندیشه هـای  "اسالمی با شعر جاهلی بر آن است:

اش وهـم چنـین گـرایش    عررش وتاثیر جهان دیگـر براندیشـه عـرب مسـلمان وتیـال شـعری      

ود کـه حجـازی   شمی مالحظه. (242: 4333، )همان". از شعر جاهلی دور شده است، اشانتزاعی

اش مــدرن شــعر اســالمی را نســبت بــه شــعر جــاهلی در حــوزه زبــان وگــرایش هــای انتزاعــی

 .  آوردحسابمیبه
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آپولـو  ، از نظر حجازی مدرنیسم شعری عرب محرول مشترک سـه م تـب شـعری مهجـر    

در . موضـوع  وزن و، داند:شـورش بـر زبـان   را سه چیز مـی  ودیوان است وویژگی مشترک آنها

هم می دانیم که هدف این سه م تب دست یافتن به زبانی جدید وساتتی مناسب ضمن این را 

، به همین روی حجازی به تعامل سـه گانـه شـعر   . برای پرداتتن به مش الت زندگی جدیدبود

، کـه در سـطح زبـان    نوگرایی را نیاز واقعیـت جدیـدی مـی دانـد     و واقعیت وسنت می پردازد

 . ساتت وموضوع با آن تناسب دارد

 وزن وقافیه، رشع

. چالش شاعران مدرن با شاعران کالسیک در حوزه وزن وقافیه بیش ازدیگرویژگی هـا بـود  

هرشـاعری نـاهم   "بیـان معادلـه    در باب وزن با، نازک المالئ ه پرچمدار تحول در شعر معاصر

وزن روحی است که مـاده ادبـی   "گوید:می. کنداز وزن دفاع می"است وهر ناهمی شاعر نیست

هرچنـد کـه   ، شـعر بـدون آن وجـود نـدارد    . کنـد رژ مـی کنـدوآن را بـه شـعرتبدیل مـی     را شا

شـعری نمـی   ، حتی تراویروعواطف به معنای حقیقـی . شاعرتراویروعواطف فراوان گرد آورد

رگ وپیونـد آن وزن راجـاری    در و گردندمگر این که سر  انگشتان موسیقی آنـرا لمـب نمایـد   

 (229: 4334، )المالئ ه". سازد

، چون شعرقبل ازوزن وقافیـه ". جامع نیست، حجازی برآن است که تعریف سنتی ازشعر اما

زیـرا بـه دیگـر    . جـامع نیسـت  ، درنتیجه تعریـف سـنتی شـعر   . زبان ویژه یا زبان مجازی است

نحوکه هـیا رابطـه ای    مثل الفیه ابن مالک در. در آن جای گیرند های کالم اجازه می دهدگونه

( به همین روی با نازک هـم ریی نیسـت ووزن راعنرـرمیر    93: 4333، )حجازی. با شعر ندارد

امر ذاتی آن به شـمار   وزن ویژگی منحرر به فرد شعر نیست و"گوید:می. داندذاتی در شعر می

بل ه ممیز آن است وزبان ویژه آن راوصف می کندکه موجب انگیزش تیـال وعاطفـه   ، آیدنمی

 .  (93)همان : ". گرددمی

برآن است که زبان شعری بدون  و را در پیوند با زبان شعری مطرح می نمایدحجازی وزن 

ح ـم  ، اگرقافیه جزئ وزن وزن وآهنگ باشـد "گوید:اما در باب قافیه می. وزن تحقق نمی یابد
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مراد من دراین جـا  . یعنی هم چون وزن برای شعر ضروری است. ح م وزن وآهنگ است، آن

طور مطلـق از آنسـرن   به بل ه، باشدست که تنها آن درست میهای قافیه نینظام تاصی از نظام

براین باورم که شاعراندربه کار گیریقافیه واحد یا متعدد برنظام قانونمند یا بدون نظام . گوییممی

آن گـاه کـه سـاتتار قرـیده ایجـاب      ـ    حتی براین اعتقادم که شاعران گاه اگر به قافیه. آزادند

 (89)همان: . حق دارند، ندبی توجهی نشان دهـ  کندمی

 دوگانه شعرونثر

تمایز برشی میان شعر ونثر از آن جا مطرح شد کـه در شـعر معاصـرعرب گونـه ای بـه نـام       

ومیـان آن دو  ، پـذیرد نازک المالئ ه نامگذاری قریده نثر به شعر آزاد را نمی. شعرمنثور پدید آمد

تواند زبـان شـعری بیابدوشـعر هـم زبـان      رمینث، از نظر او و دیگر شاعران پیشگام. اف ندتمایز می

شعر قبل ازهر چیز وزن است وطرفداران قریده نثربه وجـود رابطـه بـین    "نثری؛اما به قول نازک 

شـعر نهفتـه   ، حجازی هم برآن است که درنثر. (243: 4334، )المالئ ه". وزن وشعر اعتقاد ندارند

فـرق  ، ن ن ته واقف است که فـرق ایـن دو  (؛اما او برای23: 4332، )حجازی". نثر، است ودر شعر

وی در ت میـل  . (23)همـان:  "میان دوگونه ادبی است نه فرق بین دو آگاهی یادو عنرر متفـاوت 

قبـل از آن کـه   . کالمی است که به واسطه سرشت تود متفاوت است، شعر"گوید:سرن تود می

ایز برشـی شـعر ونثـر بـه     البته حجازی در بحث تمـ . (34)همان: ". متفاوت باشد، به واسطه وزن

. هدف شعر ارتباط نیست بل ـه نـوآوری وزیبـایی اسـت    "گوید:می. کارکرد آن دو هم توجه دارد

 .  )همان("

شعریت یعنی به کـارگیری ترـویروزبان   . زبان شعری است، آن چه که شعر را شعر می کند

ونـوآوری   ومجاز وموسیقی؛اما حجازی عنرر دیگـری را بـه آ ن مـی افزایدکـه همـان زیبـایی      

پب عناصر تشـ یل دهنـده در   . های شعری به ش ل زیبا وهنریاست؛یعنی به کار گیری مؤلفه

آن چه در شعر هـدف  . نماینداصل زیبا نیستند بل ه از تالل با کل در بافتی مشرص کسب می

 . (32)همان : . حقیقت، زیبایی است وآن چه در علم  مایت است، است
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 زبان شعری وسنت

توانـد  این کار نمی با شاعر نباید در روایط سنتی زبان مرق شود چون، ران مدرناز نظر شاع

، ترین تجلیگاه این تجربـه مهم، از آنجایی که شعر یعنی تجربه ویژه شاعر. دست به نوآوری زند

ایـن نـزاع بـا    "اماحجازی با توجه به نزاع شاعر معاصر با زبان سنتی برآن است که  زبان است؛

آن  توان به یک زبان میانه رسید کهبه آسانی نمی و مت وسو حل نرواهد شدس گرایش به یک

لذا بر شاعر عربی است کـه زبـانش را کـه میـان     . به کار بریم را هم در نوشتن وهم در زندگی

مح م نماید و همچون بند بـازی بـر روی آن حرکـت    ، گذشته وحال سرت کشیده شده است

ازنظـر  . (48)همـان :  ". وگرنـه سـقوط تواهـد کـرد     هـد نماید واین حرکت را پیوسته ادامـه د 

بل ه بی آن کـه از سـنت جـدا گرددویـا     ، حجاری شاعر مدرن نباید زبان سنتی را نادیده بگیرد

اش را بـی  از نظر او شاعر مدرن بایدزبان شعری. باید چیزی به آن بیفزاید، درآن موطه ورشوید

آن ، اژگان زبان یـا تغییـر در معـانی کالسـیک    بامعنا برشی به و، آن که اصالتش را ازدست دهد

نیازمند است که واژگان زبان را از معانی سـنتی آن جـدا نمـاییم یـا       "گوید:می. راپر بار نماید

هـایی  های ثابت ومرده اش سبک سازیم وآن را برای کشیدن بـار اشـاره  سنگینی آن را از د لت

 .  (422: 4333، )حجازی". مپاکیزه تر ولطیف تر نمایی، اندکه سابقه نداشته

سرن فرجامین آن که حجازی هم چون دیگر شاعران مدرن عرب نسبت بـه مسـاله سـنت    

گیرد سنت را نادیده می، ومدرنیسم حساسیت دارد؛اما بااین تفاوت که نه چون برتی از شاعران

، شـود  از نظر او شاعر بـی آن کـه در سـنت ذوب   . کند ونه تماما  به سنت وفادار استونفی می

رابطـه دوسـویه سـنت    . او به باز سـازی وبـاز آفرینـی سـنت اعتقـاد دارد     . باید ازآن بهره گیرد

درمیان معاصران هم کسانی هستند کـه  "توان یافت:ومدرنیسم را در این عبارت او به توبی می

هـم   چنان کـه در میـان گذشـتگان   . کنندهمچون آنان حب می و به  زبان گذشتگان می نویسند

، )حجازی. "های ما را داشتنداند ودمدمهنوشتهکه به زبانی نزدیک به زبان ما می اندبودهکسانی 

4332 :244)  . 
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 گیرینتیجه

نسبت سنت ومدرنیسم را ازیک سو در ارتباط نوگرایی با سنت و از سویی دیگـر  ، حجازی

از نظـر  . کنـد با استشهاد به الگوهای شعری در تاریخ شعر عربی و شرایط حاکم برآن مطرح می

هـای حـاکم بـرآن    او شعر اسالمی نسبت به شعر جاهلی به تاطر نزدی ی آن با زبان و اندیشـه 

لـذا از  . از شعر جاهلی دورشـده اسـت  ، های عرب مسلماندوران و تاثیر جهان دیگر بر اندیشه

مدرنیسم از نظر حجـازی حاصـل ترـور    . شودنظر او شعر اسالمی به حوزه مدرنیسم وارد می

مدرنیسم از نظر او یعنی پاسخ دادن به پرسش های طـرح  . ه ای است که شاعر از جهان داردتاز

هـای محـیط بـر وی    بل ه از واقعیـت ، کندشده که شاعر آنها را تنها از درون تویش طرح نمی

 .  دهدپاسخ می

حجازی مدرنیسم را تحولی عقالنی و نفوذ در روح روزگار و موضع گیری جدید نسبت به 

ش ستن وحدت بیت یا تنـوع قافیـه یـا    او مدرنیسم شعری را تنها درهم. داندزندگی می مسائل

بل ه ازنظر وی مدرنیسم بیانی است عقالنی از عقالنیـت  ، دست یازیدن به وزن جدید نمی داند

 . نگردای به آن میجدید که از منظر تازه
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