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 . پيشگفتار5
 . تعریف موضوع5-5

 معنتا قبت  ادوار از تمایز در «امروزی» معنای به ؛است شده مشتق ”modo“ التینی ةریش از که «مدرن» اصطالح

 فرهنگتی ةحادثت تترینمهم و استت شتدن نو و دتجدّ معنای به ،1مدرنیسم (.11 :1932 کهون،ر.ک: ) دهدمی

 ادبیّتات بتر نهایتت در و اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی فرهنگی، هایحوزه تمام بر که رخدادی ماست. روزگار

 ستنّت ،چیز هر از بیش ناگزیر دارد، همراه به را «تغییر» خود ذات در که مدرنیسم ت.گذاش تأثیر شعر ویژهبه و

 نتو بته کته نتو استت پرسشتی است. چندوجهی پرسش مدرنیسم» :اندگفته روی همین به است. گرفته نشانه را

 قترن بته گتاه و فرانسته در 1391 بته گتاه را مدرنیستم ظهتور (19 همتان:) «.استت زنده همچنان زندگی شدن

 انتقتادی ةاندیشت چون هاییهمؤلّف با مدرنیسم باشد هرچه .گردانندبرمی بیستم قرن نخست ةده به گاه و نوزدهم

، اجتمتاعی ةحتوز داد: قترار تأثیر تحت را زیر چهارگانة هایحوزه آن، مهمّ ةمؤلّف دو عنوان به انسان اصالت و

 اصتالت و انتقتادی ةاندیشت) پیشتین ةمؤلّفت دو ذیت  در که مدرنیسم هایهمؤلّف اامّ؛ فرهنگو  اقتصادی، سیاسی

 عقت  تمحوریّت ،زدایتیافستون ،فردگرایتی باشتد: زیتر شترح بته تواندمی است، یافته گسترش و بسط (انسان

 .سکوالریسم و ستیزیسنّت ،لیبرالیسم ،گراییعلم ابزاری،

  . ضرورت، اهمّيّت و هدف5-3

 همچتون دیگتر  ،مدرنیستمجریتان  عربتی بتا ورود ه شتعر معاصترن استت کتآت ومدرنیستم سنّ ةلئت مسیّاهمّ

 ةهای نظتری در حتوزپرداختن به چالش لذا ؛شده است روههایی روبهای فرهنگی جوامع عربی با چالشحوزه

 رویکتردی و هتای مفهتومی وتتوان بته مرزبنتدیمی ،هاشالمهم است که با تبیین این چ ن روآشعر معاصر از 

 .ست یافتد ،معاصرشناسی شعر جریان

 های پژوهش. پرسش5-2

 نظر دارند؟مدرنیسم با هم اختالف ت وسنّ ةهایی در مقوله حوزهچ یوس  الخال در ادونی  و. 1

 است؟ میزان چه معاصر شعر در سنّت کارگیری به حوزة در شاعر دو های فکریمشابهت. 2

 پژوهش پيشينة. 5-3

 کرد: تقسیم یکلّ ةدست دو به توانمی را حوزه این در موجود آثار

 نتازک از املعیصار عرالش ا قضایا کتتاب مثت  ؛انتدنپرداخته مدرنیستم و ستنّت ةلئمست بته مستقیم طور به که آثاری
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 چنتدان مدرنیستم بته ستتا نتو شتعر طرفتدار ختود کته نویستنده است. پرداخته نو شعر جنبش به که المالئکه

 اشتاره مدرنیستم مستئلة بته بت  خیتر کمال از املعیصار العريب عرالش   يف ةاحلداث ةحرک چون آثاری اامّ ؛ندارد یتوجّه

 بته واحلداثاة اثالا    در جتابری .کنتدمی تقستیم جبتران از قبت  به را عربی ةجامع در مدرنیسم گیریشک  و دارد

 دباأل يف واجلدیاد القادم بان راعالص ا کتتاب در الکتتانی محمّتد است. پرداخته مسئله فلسفی - فکری مبانی بررسی
 کتتاب نتام از کتهچنان و نپرداختته چنتدان مدرنیستم ةلئمست به ،کتاب این مطالب در عتنوّ وجود با احلدیث العريب

 و ختا  طتور بته کته اثتری استت. فروکاستته جدیتد برابتر در قتدیم ةلئمست به را مدرنیسم نویسنده، پیداست

 باشتد شتده نگاشتته حتوزه این پردازانظریّهن عنوان به الخال یوس  و ادونی  دیدگاه باب در تطبیقی خوانش

 است. نشده یافت

   . روش پژوهش و چارچوب نظری5-1

ات استا  مکتتب ادبیّت بتر ،شتاعر هتای دوتحلیلی است که با خوانش دیتدگاه -توصیفی  ،روش این پژوهش

در  بیقتی استت.ادبی، بخشی از قلمرو ادبیّات تط –های فکری گونه که بررسی تأثیر جریان؛ بدیناستتطبیقی 

 امّتا دارد. بستزایی اهمّیّت عرب معاصر شعر در که است یمهمّ مفهوم تطبیقی بررسی پی در مقاله اینحقیقت، 

 ادبیّتات ةدربتار شتود.می معطتوف 1تطبیقتی ادبیّتات ةحوز به ذهن ناگزیر ،کنیممی تطبیق ةمقول از سخن وقتی

ر.ک: ) استت شتده بررستی خود جای در و است سیارب سخن آن مکاتب و هاروش ها،حوزه مبانی، و تطبیقی

 مکتتب ؛استت مطرح همه از بیش مکتب دو ،تطبیقی ادبیّات مکاتب میان در امّا نخست(. فص  :1931 ،سیّدی

 انتختاب تعلّت استت. آمریکتایی مکتتب رویکرد حاضر، مقالة رویکرد آمریکایی؛ و فرانسوی تطبیقی ادبیّات

 بته بایتد نتاگزیر آمریکتایی مکتتب یافتن وضوح برای شود.می ذکر در ادامه که است دالیلی به ،رویکرد این

 بپردازیم. فرانسوی تطبیقی ادبیّات مکتب مبانی نقد

 کتهچنان استت. زبانی تمایز و تأثّر و تأثیر تاریخی، روابط ،فرانسوی تطبیقی ادبیّات مکتب ویژگی ترینمهم 

 استت کستی ماننتد تطبیقتی ادبیّتات پژوهشگر است. المللیبین ادبی روابط تاریخ تطبیقی، ادبیّات» است: آمده

 ملّتت چنتد یا دو میان فرهنگی و فکری ستدهای و داد تمام تا نشیندمی کمین به ملّی زبان قلمرو سرحدّ در که

 کته استت ایتن فرانسوی تطبیقی ادبیّات مکتب در عمده مشک  (5 :1351 )گویارد، «.نماید بررسی و بحث را

 و تتأثیر و ستد و داد و انتقال پی در فقط یعنی ؛گذاردنمی معرفت عرصة به پا مکتب این در ژوهشپ و بررسی

 و داد ایتن طترف یت  همیشته مکتتب ایتن در ،روی همتین به معرفتی. گیریشک  و نفوذ روند نه ،است تأثّر
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 بته را تتأثّر و تتأثیر اژةو دو وقتی» است: گفته مندور چنانکه .انفعالی نقش دیگر طرف و دارد فاعلی نقش ستد

 رابطتة این در طرف ی  گویی یعنی ؛کندمی خطور ذهن به ایجابی و سلبی وجه دو ناخودآگاه بریم،می کار

 آنکته دیگتر عبتارت بته انفعتالی؛ نقتش دیگتر، طرف و دارد فاعلی نقش فکری، و ادبی ستد و داد و دوجانبه

 (115 تا:بی )مندور، «است. دمقلّ د،پذیرمی تأثیر کهآن و دارد اصالت است، تأثیرگذار

 ایتدئولوژی  بتار از گتاههیچ کته استت آن مکتب این در تأثّر و تأثیر و تاریخی رویکرد در دیگر مشک  

 ،ادبیّتات کته فرهنتگ یت  اصتالت و برتتری دادن نشتان بترای استت تالشتی ،دیگر عبارت به ؛نیست خالی

 ویژهبته غربتی فرهنتگ اصتالت و برتری دادن نشان پی در هک استعماری ایدئولوژی است. آن تجلّی ترینمهم

 آن فتر  ،مکتتب ایتن در چتون آیتد؛می بیترون فرانسوی تطبیقی ادبیّات مکتب همین دل از است، انگلستان

 ایتن و استت نیازمنتد تأثیرگتذار فرهنگ و ادبیّات به گیرد،می قرار تأثیر تحت که فرهنگی یا ادبیّات که است

 مطترح پسااستتعماری نظریّتةاوّلتین  کته بتود چنتیناین استت. غترب فرهنتگ همان سلّط،م ادبیّات و فرهنگ

 ادبتی مطالعتات و ادبیّات گسترش بر استعمار که را تأثیری پسااستعماری، نظریّة حوزة» است آن بر که شودمی

 نفتوذ تحتت منتاطق سیاستی و تتاریخی شترایط درون در است، داشته «انگلیسی» هایدپارتمان و شعر رمان، -

 بتا (212 :1931 یگتز،ل)ک «.اندداشتته قترار بریتانیتا و انگلستتان جغرافیایی مرزهای از خارج که کندمی بررسی

 تفتاوت و ادبیّتات در تتاریخی روابتط یعنی ؛مکتب این عمدة ویژگی دو ایهعدّ که است دیدگاه این به توجّه

 توانتدمی تطبیقتی هتایپژوهش در ادبتی آثتار بتین در نزبتا اختتالف» اند:گفته و اندکشیده چالش به را ربانی

 (113 :1332 )المناصره، «.باشد غربی قدرتمند هایدولت به ضعی  مل  کردن وابسته در عاملی

 است: مواجه یجدّ مشک  با زیر حوزة سه در فرانسوی تطبیقی ادبیّات مکتب ،خالصه طور به

. 9؛ متتن یتا ادبتی اثتر بته یتتوجّهبتی .2دانتش؛  این روش و موضوع مهمّ مسئلة دو از روشن تعریفی فقدان .1

 .(15 :1339 حسّان،ر.ک: ) تطبیقی هایپژوهش در تملّیّ یافتن تمحوریّ

 مکتتب استت. بتارز ، امریفرانسوی مکتب در که تفاوت نه ،است نهاده تشابه بر را مبنا آمریکایی، مکتب 

 شتبیه هتم بته هتامتن همته در آنچته فرامتن. نه ،دهدمی متن به را اصالت که است مدرن نقد بر ناظر آمریکایی

 زیبتا هنرهتای جمله از بشری معارف دیگر با ادبیّات ،مکتب این در» که شد موجب تشابه اص  همین و هستند

 «.گیترد قترار نقتدی و ادبتی بررستی متورد تجربتی، علتوم با یحتّ و موسیقی رقص، معماری، نگارگری، مث 

 زبتانی، هتایتفاوت ت،یّتملّ نتژاد، مسئلة به آمریکایی مکتبدر  پ  (39 :1332 علوش، و 21 :1333 )خطیب،

 ،مبتانی ایتن بته توجّته بتا است. بشری معرفت هایحوزه است، مهمّ آنچه بلکه شود،نمی توجّه تاریخی روابط
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 در چته و زبتان دو در چته معرفتتی هتایحوزه و معتانی مفتاهیم، تطبیق و بررسی به تطبیقی ادبیّات در توانمی

 پرداخت. ادبیّات چند یا دو در چه و ادبیّات ی  در چه زبان، ی 

 . پردازش تحليلی موضوع3

 عرب جهان در مدرنيسم. 3-5

 بتوده همتراه ،عربتی رنسان  با ویژهبه ،زمینمغرب با هاعرب آشنایی از پ  عربی ةاندیش در روشنگری ورود

 بتوده پیشترفت هتومفم بر تکیه با است، خورده گره کواکبی منحعبدالرّ شخصیّت با که عربی رنسان  است.

 :خواندندفرامی مدرنیسم به او از فراتر زیر هایشخصیّت اامّ ؛است

 .داشت سکوالریستی گرایش که اقزّالرّ عبد علی -

 .داشت نظر در را مدرنیسم و سنّت  تأمّ ةپروژ که حنفی حسن -

 .کردمی رهبری را دینی معرفت ةوزح در سنّت نقد که الجابری عابد محمّد -

 .کردمی مطرح را اسالمی ةاندیش مندیتاریخ که ارکون محمّد -

 نهتادة برابتر بترد. پی عرب جهان در آن گیریشک  و ظهور به توانمی مدرنیسم واژة ایغهاللّفقه بررسی با 

 استت. شتده گرفتته «ریالتدیم» ضتدّ یعنتی «حادث» ةواژ از که است «احلداثة» عربی زبان در مدرنیسم اصطالح

 از برگرفتته عربتی زبتان در مدرنیستم گرفتت نتیجته تتوانمی لتذا است. نبوده که ایپدیده یعنی هم «ثحادو »

 یعنتی فرانسته زبتان در مدرنیستم آنکته حال» دارد. داللت وجود در نیافتهقتحقّ امر از انتقال بر که است حدث

“modernit” ةلمتک از اروپایی هایزبان در یا “modous” لتذا ؛استت ستاخت و شتک  معنتای بته کته استت 

“mode” وضتع بته بلکته استت، نکترده توجّه ساخت به واژه این ،عربی زبان در اامّ ؛است شیء خود معنای به 

 در مدرنیستم جنتبش ةدور دو میتان بایتد ،هالبتّت ؛(121 :2115  اب،قصتّ ) «دارد توجّته آینتده و کنونی و حاضر

 نتوزدهم قترن ةنیمت در عربی رنسان  در ریشه و فرهنگ ةحوز در مدرنیسم یعنی ؛شد ئ قا تمایز عرب جهان

 صتورت یتازجی کمتال و الیتازجی ناصتی  دیاق،الشتّ  فار  احمد چون ،ادیبانی و شاعران تالش با که دارد

 بتا کته دهتدمی رخ فرهنتگ ةحتوز در عترب جهان در دیگری رنسان  ،بیستم قرن آغاز در اامّ ؛است گرفته

 ادبتی - فرهنگتی رنستان  آخترین و مرحله مینسوّ .شودمی آغاز امین قاسم و حسین طه جبران، خلی  برانج

 ،نظرمتدّ شتاعران که پیونددمی وقوع به شعر ةمجلّ گروه و حاوی خلی  یاب،السّ شاکر بدر قبانی، نزار با ،عرب

 ایتن پردازنظریّته و برجستته عضتو ونتی اد و شتعر ةمجلّ بنیانگذار عنوان به الخال یوس  یعنی ،بررسی این در

 .گیرندمی جای مرحله این در حوزه
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 آینتده بته نگتاه و (یعبّاس عصر ادبی باشکوه )دوران گذشته به نگاه رویکرد دو با که عرب جهان در مدرنیسم

 است: یافته ظهور و یتجلّ زیر محور سه در است، گرفته شک  زمین(مغرب دستاوردهای به )نگاه

 است. شده شروع جمال دسیّ با که انقالبی اسالم ةاندیش -

 است. بوده همراه حسین طه چون ایبرجسته ادیب ظهور با که انتقادی تعقالنیّ -

 .(22 :1932 ،سیّدیر.ک: ) جبران خلی  جبران ظهور با ادبی مدرنیسم -

 ادبی مدرنيسم. 3-3

 بته طبعتاً کته استت ادبیّتات حتوزة ،هتاحوزه این جملة از .درنوردید را یسنّت جوامع هایحوزه تمام ،مدرنیسم

  قترار تقابت  در مدرنیستم بتا ادبیّتات در گراییستنّت کته استت نقطته همین از .است ادبی سنّت با تقاب  معنای

 محت ّ کته ادبتی ةگون ترینمهم .شودمی آغاز هامدرنیست و هاکالسی  و گرایانسنّت میان نزاع و گیرندمی

 در ریشته نتو شتعر کته دانیممتی نیز را این است. بوده ()نو شعر گرفت، قرار گرایانسنّت و ننوگرایا میان نزاع

 کته استت اینوگرایانه جریان باشد، ادبی مکتبی آنکه از بیش ادبیّات در مدرنیسم دارد. جدید دنیای تتحواّل

 دیتدگاه در تغییر موجب تواندمی جهان این در تغییری هر چون است؛ دهرخو گره آدمیان زندگی تتحواّل با

 بیتان و یستنّت کارهتای و ستاز و هتاشتیوه از گرفتن فاصله» یعنی شعر ةحوز در مدرنیسم اامّ ؛گردد ما نگرش و

 و نیستت شتک  و فترم بته کتردنبسنده تنها شعر در مدرنیسم طرفی از (11 :1332 الخال،) «.تغییرات از ایتازه

 استت متفتاوت عتالم هایپدیده به آن نگاه که است جدیدی تنیّعقال حاص » بلکه گرفتافر را آن تواننمی

 (12 )همان: «.نمایدبازمی تازه بیانی در را آن و

 ،کتریم قترآن نتزول .گترددبرمی استالم ظهتور نخستین دوران به عربی، ادبیّات در مدرنیسم و نوگرایی ةپیشین

 و زبتانی ستنّت بتا لتذا و بتوده متمتایز بکیس عربی، زبان در قرآن زبانی سب  است. ادبی مدرنیسم بنایسنگ

 و جتاهلی عترب ادبتی ستنّت میان سبکی تقاب  و بود گشته عرب شگفتی مایة که جایی تا است؛ متفاوت ادبی

 محتروم و زدهرفتاه شتاعران از طبقته دو میتان هامیّتبنی دوران در ،تقاب  این اوج اامّ» بود. گشته آغاز قرآن متن

 هایزمینته دوره، ایتن در فرهنتگ سته حضتور و یانعبّاست آمتدن کتار روی با (2 :1332 ،حسین) .«است بوده

 رشتد و گیریشتک  ستاززمینه که فرهنگ سه این گردد.می مهفرا پیش از بیش ،ادبیّات در مدرنیسم پیشرفت

 :است زیر قرار به بود گشته مدرنیسم

 .ساالریدیوان و اداری مسائ  ةحوز در ایرانی فرهنگ -

 فلسفه. ةحوز در یونانی فرهنگ -
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 .(95 همان:) اخالق و عرفان ةحوز در هندی فرهنگ -

 عربی معاصر ادب در ادبی مدرنيسم. 3-2
 آثتار ةترجمت آن پتی در و فرانسته انقتالب چتون عتواملی به توانمی عرب دنیای در مدرنیسم گیریشک  در

 ةحتوز در ویژهبته ،عترب یستنّت ةجامعت در مدرنیستم ظهور است طبیعی کرد. اشاره زمینمغرب ادبی و فلسفی

 باشد: داشته پی در را واکنش دو خود همراه به ،ادبیّات

 ارائتة و بتازنگری و نقتد بته آنکتهبی ؛بتود گذشتته میتراث شترح پتی در که گراسنّت و کارمحافظه جریان. 1

 بپردازند. جدید دیدگاه

 فرانسته انقتالب تتأثیر تحتت شدیداً و کردمی تشویق غرب تمدّن سوی به باز درهای سیاست به که جریانی. 2

 .(23 :1313 رفی،لغار.ک: ) بود

 و شتدمی قالتب قربتانی آن در اندیشته ،کردمی تأکید آن دستاوردهای و سنّت بر که کارانمحافظه مکتب در

 مکتتب، ینا برابر در .شدمی پذیرفته ابدی الگوی عنوان به گذشته و آمدمی شمار به آرمانی امری آن در زبان

 کشت  پتی در و بتود گراییستنّت و 1کالسیسیستم از گسستت درصتدد کته گرفتت شتک  دیگتری جریان

 و اندیشته ختدمت در بایتد زبتان کته بودنتد باور این بر ،مکتب این طرفداران .گشتمی بیانی جدید الگوهای

 ابد:ی ظهور جریان دو عرب نوین ادبیّات در که شد آن نزاع این نتیجة باشد. ادبی قالب

 .نو و کهن هایآرمان و مفاهیم میان نزاع بر مبتنی جریانی .1

 .(22 :1921 هامیلتون،ر.ک: ) عربی ةساد اسلوب و سب  تدریجی ظهور .2

 شتعر جنتبش گیریشتک  بته که شودمی ایتازه ةمرحل وارد عربی ادب ،بیستم و نوزدهم قرن دو خالل در اامّ

 تتحتواّل بتا کته استت شتده شتروع آنجتا از عربتی کشتورهای در رنیسممد و سنّت بین نزاع .انجامدمی آزاد

 عوامت  میتان در .افتتدمی ناستازگار عترب ةجامعت در حتاکم هایسنّت با کشورها این در اجتماعی و فرهنگی

 ،روی همتین بته کترد. اشتاره ادبتی مکاتتب و هاجریان حضور به توانمی ادبی مدرنیسم بر تأثیرگذار فرهنگی

 کرد: عبور ،زیر قرار به مرحله و جریان چهار از مدرنیسم ةعرص به ورود برای ربع معاصر شعر

 .شدمی حمایت ابراهیم حافظ و شوقی احمد توسّط که جدید کالسی  ةمرحل .1

 .جنوبی و شمالی مهجر جریان دو با مهجر ادبیّات و مطران خلی  رهبری به رمانتیسم ةمرحل .2

                                                           
1. Classicism 
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 یاب.السّ شاکر بدر و ربوالصّ عبد صالح و بیاتی چون شاعرانی با اشتراکی 1رئالیسم ةمرحل .9

 .(212 :2112 ،الجیوسی) ادونی  و عضوب یوس  عق ، سعید چون شاعرانی با 2رمزگرایی ةمرحل .2

 هتر از بتیش لتذا و بتود شتده رکتود دچتار مصتر و عتراق چون کشورهایی در نوزدهم قرن در شعر وضع 

 بته وابستته و بتود دربار شعر مصر، نوزدهم قرن شعر» .نیاز داشت آن در یینوگرا روح دمیدن به دیگر سرزمین

 بته کنتد. انتدازیپوستت تتا داشت نیاز دوره این شعر روی همین به (39 :1392 )عقاد، «.جامعه برخوردار ةطبق

 بتا کالستی  شتعر عتالی هتاینمونته بتا و دادمتی رهایی انحطاط عصر  تکلّ و تصنّع از را خود باید» عبارتی

 عوامت  دیگر میان در (21 :1312 )ضی ، «.خوردمی پیوند آن قوی چارچوب و عبارات روانی و زبان قدرت

 کالسیسیستم، چتون مکتاتبی بته تتوانمی دگرگونی روند و عرب معاصر شعر در مدرنیسم ظهور بر تأثیرگذار

 کترد. اشتاره دیتوان بمکتت و آپولتو مکتتب مهجتر، ادبتی مکتتب سمبولیستم، ،اشتتراکی رئالیستم ،رمانتیسم

 و شتوقی ،بتارودی چتون شاعرانی نام با و آورد حساب به عرب ادبی بازگشت را آن توانمی که سیسمکالسی

 کته کتردمی تأکیتد آزاد و طبیعتی ستاخت بتا شتعر بازگشتت و بازسازی» بر است، دهرخو گره ابراهیم حافظ

 و ستنّت نتزاع ،روی همتین بته (21 :1322 )ضتی ، «گرفتت.برمی ستب  فخامت و استواری از را اشزیبایی

 ةحتوز تترینمهتم در هتامدرنیستت و گرایتانستنّت اامّت .شتودمی آغاز نقطه همین از معاصر شعر در مدرنیسم

 داشتند. ایعمده اختالف شعر یعنی ،ادبیّات

 نزاع ةحوز ترینمهم ،شعر تعریف. 3-3
 مفهتوم در تجدیتدنظر است. بوده نوگرایان و گرایانسنّت میان مدرنیسم و سنّت نزاع در مسئله ترینمهم شعر،

 نتزاع اامّت ؛استت حاضتر قترن ناقدان مهمّ ةدغدغ بلکه عرب هایمدرنیست ةدغدغ تنها نه آن هایهمؤلّف و شعر

 عصتر در کته استت یتازجی ابتراهیم جملته از ؛گشتت آغاز آن هایهمؤلّف و تماهیّ تعری  با عرب جهان در

 نته استت شتعر شتعری معتانی ةواستط بته» شتعر ،او نظتر از استت. پرداختته شتعر  تعریت به عرب ادبی احیای

 «.عاطفته و احستا  نه است عقلی و ذهنی قوای تحری  پی در اساساً عربی شعر ةقافی و وزن در آن هایقالب

 و کردنتتدمی قلمتتداد خشتت  و روحبتتی شتتعری را دوره ایتتن شتتعر ایهعتتدّ لتتذا (313 :2 ج ،1332 الکتتتانی،)

 ةجنبت تترینمهم ،موستیقی و بیتانی ساخت به توجّه همهآن برابر در .شدنمی یتوجّه مضمون و معنا به فانهسّمتأ

 انستان و زنتدگی و هستتی بته نگاه شاعر، تفردیّ شخصی، و رفژ های تجربه ظری ، هایاندیشه یعنی، شعر

                                                           
1. Socialist Realism 

2. Symbolism 
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 (.111 :1313 هیک ،ر.ک: ) شد واقع غفلت مورد

 و غترب از آن قلمتدادکردن وارداتتی ازجملته بتود. زیتاد بستیار آن هایهمؤلّفت و نتو شتعر تعری  سر بر نزاع

 بتود. نتو شتعر توجّتهم دستت ایتن از متواردی و معنتابی واژگان از ایتوده آن، نبودن ماندگار بودن، ارزشبی

 آن ةبتاردر حقتارت و تمستخر از هم اعتماد قاب  فکریِ و ادبی محاف  بیشتر در یحتّ» شعر با برخورد گونهاین

 را آن و دانستتندمی کمتال بته رو جنتبش را آن ایهعتدّ ،طرفتی از (191 :2112 )المالئکته، «.است رفته سخن

 قلمتداد هنتر رستالت از نتو برداشتتی و تتاریخ حرکتت از تتازه فهمتی بتا زندگی در جدید مضامین به بشارتی

 شتتعر معیارهتتای علیتته استتت ودهبتت انقالبتتی ،نتتو شتتعر ،حتتال هتتر در (.111 :1313 هیکتت ،ر.ک: ) کردنتتدمی

 اشتاره زیتر هایهمؤلّف به توانمی یکلّ نگاه ی  در آن. هایهمؤلّف و مبانی تعری ، در انقالبی یعنی ؛کالسی 

 است: مبتنی آن بر نو شعر که کرد

 .شودنمی تحمی  پیش از و آیدمی بیرون هنری اثر درون از نو شعر شناختیزیبایی مفهوم .1

 گوییپاستخ پتی در کالستی  شعر همچون نه ،است زندگی گوهر دریافت و درک برای شیتال نو، شعر .2

 آن. به

 بنگرد. زمانیاین دیدگاه از تاریخ به تا کوشدمی نو شعر .9

 .(21 :1931 اسماعی ،ر.ک: ) است جمعی ةتجرب از ناشی نو، شعر .2

 :گرایانسنّت مبانی

 لفظ از امعن وجودی استقالل

 (محتوا و ساخت) معنا و ظلف میان تفکی 

 1(شناختیمعرفت )رویکرد مدرنيسم و ادونيس .3-1

 بته استت. عترب اندیشتمندان میتان در اندیشتگانی مختل  هایحوزه در پردازنظریّه و برجسته شاعرادونی ، 

 عترب نویستندگان و شتاعران تتا استت نزدی  بیشتر ریلکه و گوته و بودلر و هایدگر و نیچه به خودش ةگفت

 از را مدرنیستم ةگستتر ،ادونتی  استت. مدرنیستم و نوگرایی او ةدغدغ ترینمهم (.35 :1313 رفی،غالر.ک: )

 هتر علیته شتورش یعنتی مدرنیستم ،ادونتی  نظر از کشاند.می جدید دوران به آنجا از و جاهلی ةدور تا یونان

 و اجتمتاعی چته ،دینتی هایتستنّ چته - داردبازمی دارد دوست آنچه از را آدمی آنچه هر است. یسنّت آنچه

 دانتدمی انقالبتی حیوانی را انسان وی که است نگرش اینبر  مبتنی او نگاه این شورید. آن بر باید - سیاسی چه

                                                           
1. Epistemology 
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 است: وضعیّت دو بر مبتنی او نظر از مدرنیسم لذا(؛ 215 :1 ج ،1332 ادونی ،ر.ک: )

 .گریسلفی بر مبتنی نزاع .1

 .ظامن این تغییر برای گرایش .2

 گرفت: شک  جریان دو زمانهم که است شده آغاز یعبّاس و اموی دوران از ،او نظر از نزاع این

 تتا و آغتاز ختوارج از و گرفتت شک  حاکم نظام علیه انقالبی هایجنبش در که فکری و سیاسی مدرنیسم .1

 یافت. ادامه تندرو هایجنبش و قرمطیان و زنگیان شورش

 .(11-3 همان:ر.ک: ) صوفیان و معتزلیان ةسیلو به فکری مدرنیسم .2

 ادونيس نظر از مدرنيسم تعریف. 3-2

 نتامی در یحتّت ،تقابت  ایتن .داردمتی اظهار سنّت با تقابلی برسی در را مدرنیسم به نسبت خود موضع ،ادونی 

ّ  وامل یبا الث   یعنی ؛خود اثر ترینمهم بر که  بتر استت اینشانه اثر ینا .عاستادّ این گواه است، کرده انتخاب تحا

 تغییرناپذیرنتد و ثابتت اصول، که آیدبرمی کتاب محتوای و نام از .مدرنیسم و سنّت به نسبت وی گیریموضع

 بته ختود آثتار از بستیاری در ادونی  اینکه با نیست. روشن چندان او نظر از سنّت تعری  .پذیرتحوّل ،فروع و

 شتعر یعنتی ؛اصتول معنتای بته را سنّت گاه .دریافت او از واحدی ةاندیش تواننمی اامّ ؛است پرداخته مسئله این

 ختود نته دانتدمی سنّت از خوانشی هم را فقه و فلسفی هایاندیشه ی،عبّاس شعر یحتّ و حدیث و قرآن جاهلی،

 فتروع و اصتول مجمتوع همتان ستنّت کته استت آن بر دیگر جایی در اامّ ؛(52 :1339 ادونی ،ر.ک: ) سنّت

 (.3 :1335 ،ر.ک: همان) سنّت نه دارد اعتقاد هاسنّت هب و است

 ابتداع با پیوند در و عقالنی و درونی ارزشی، امری را مدرنیسم ادونی  م،بگذری که مدرنیسم و سنّت تقاب  از

 کته شتکلی نتوین، ساخت و شک  با اییدهصق شاعر که نیست آن مدرنیسم» :گویدمی لذا .داندمی نوآوری و

 یحتّت و استت فهتم و نگرش روش است. تعقالنیّ و گیریموضع مدرنیسم، بنویسد؛ نیست شناآ آن با گذشته

 نتتوعی ،مدرنیستتم ،دیگتتر عبتتارت بتته (115 :1331 )ادونتتی ، «.استتت تعقالنیّتت و ممارستتت ،ایتتن از فراتتتر

 م،مدرنیست ،ادونتی  نظر از ،پ  حقیقت. باب در است پرسشی او نظر از مدرنیسم است. معرفتی گیریموضع

 یعنتی ؛دانتدمی فرهنگتی انقتالب نتوعی را مدرنیستم وی استت. وجتود و انستان بته معرفتتی و فکری نگرش

 هستتی. در دائمتی است صیرورتی او نظر از مدرنیسم معیارها. و هاارزش ،مفاهیم ،انسان ؛چیزهمه در بازنگری

 و هستتی در اضتطراب .نیپریشتا و طراباضت یعنتی اساستاً و استت درام تتراژدی ی  مدرنیسم، حیث این از

 بترای تغییتر اامّت ؛دانتدمی تغییتر را مدرنیستم ادونتی  (.921 :1331 ادونتی ،ر.ک: ) سرنوشتت در اضطراب
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 بته مطلتق. نته تتاریخی استت امری او نظر از مدرنیسم ،جهت همین به موجود. معرفتی نظام فروپاشی و آزادی

 از و دیگتر محتیط بته محیطتی از اامّت دارد. وجتود حال و گذشته در مختل  جوامع در مدرنیسم دیگر عبارت

 شترایط در تتیملّ بتودن متدرن یعنتی مدرنیستم» استت. متفتاوت شتک  و عاداب حیث از دیگر ةدور به ایدوره

 (921 :همان) «.خا  تاریخی

 از را مدرنیستم وی کته استت جهت بدان است شناختیمعرفت مدرنیسم، به ادونی  رویکرد ؛گفتیم اینکه 

 هتانیج جنتبش در فرهنگتی تبتادل و عامت  امتروز، جهتان در زیستتن ةالزمت ،او نظر از کند.می آغاز فرهنگ

 استت: آن بتر .داندمی ضروری را (کهن فرهنگ و حاکم )فرهنگ عربی فرهنگ بازنگری لذا است. فرهنگ

 هتمف جدیتد، فرهنگتی هایارزش گیریشک  برای تالش و ژرف است فهمی ما، فرهنگ کنونی موضع فهم»

 ةتجربت پیرامتون هنتری هایگونته ةعمتد لذا است، فرهنگ از ایپاره شعر چون و طلبدمی را فرهنگی ةگذشت

 آن ةگذشتت فرهنگتی نگرش که یابدمی زیباشناختی مفاهیم ةحوز در را اشمبانی و اصول عربی، جدید شعری

 (222 :2 ج ،1332 ادونی ،) «.است داده جهت را

 مدرنيسم و سنّت نزاع .3-7

 حیتث آن از نتوگرا ةنویستند و شتاعر .گترددمی مطرح نیز سنّت با آن نزاع ،گوییممی سخن مدرنیسم از وقتی

 اعتقتاد مدرنیستم و ستنّت میان گسست به آیا نماید. مشخّص سنّت به نسبت را خود موضع باید ،نوگراست که

 هتیچ ستنّت» او نظر از .دهدمی رقرا بررسی مورد فرهنگ مفهومی ةحوز در را سنّت ،ادونی  پیوست؟ یا دارد

 آن در کته استت فرهنگتی ةحتوز بلکه اجبارکننده؛ نه و است حاکم نه نیست؛ هم مطلق معیار و ندارد قداستی

 ادونتی ،) «.کنتدمتی عمت  درستت گتاه و شودمی خطا دچار آن در آدمی گاه و پردازندمی عم  به هاانسان

 گرفتته صتورت یونتانی تمتدّن بتا عربی ةجامع در سنّت ویاروییر نخستین ،ادونی  نظر از (929 :2 ج ،1332

 است: گرفته خود به را زیر ةگانسه صورت ،رویارویی این ،او نظر از است؛

 .هایونانی از - منطق ویژهبه - اندیشه ابزار گیریوام. 1

 .یونانی( فلسفة) عق  و (وحی) دین میان ازگاریس .2

 (.222 همان:ر.ک: ) (منطق و )عق  آن فتیمعر ابزار و یونان فلسفة ردّ .9

 فرهنتگ استت. گرفته خود به دیگری شک  غربی امپریالسیم ةسای در جدید دوران در او نظر از رویارویی این

 ختوانش و بازستازی را آن رفتتبترون هرا و است دوانده ریشه عربی ةجامع پود و تار تمام در او نظر از غرب

 غترب استت. شتده عربتی ةجامعت وارد ایریشه طور به غربی امپریالیسم امروزه» :داندمی عربی فرهنگ ةدوبار
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 بته و... ادبتی کتابت ورزی،اندیشه روش ،مفاهیم ها،نظریّه حوزة در ما است. دوانده ریشه وجودمان ژرفای در

 ةاندیشت متن نظتر بته» استت: چنین ،مشک  این از رفتبرون اهر او نظر از (253 همان:) «.اندیشیممی عربی زبان

 ایتن بتا رویتارویی از آنکته مگتر داشتت نخواهتد ارزشتی هیچ یا و داشت نخواهد کارآمدی تأثیر هیچ عربی

 (253 همان:) «.عربی تمدّن با فرهنگ درون از همآن و نماید آغاز مشک 

 ورینتوآ و مدرنیستم میتان او :گفت باید ،مدرنیسم به نسبت وی موضع و ادونی  ةاندیش بارةدر مهم ةنکت 

 نگترش گتاه و دهتدمتی قترار آن از پت  را نتوآوری و دانتدمی شتعر معیتار را مدرنیستم گتاه .کنتدمی خلط

 از را نتوا  ابتو که کندمی اعتراف حال عین در اامّ ؛نمایدمی محکوم غربی و بیرونی معیارهای با را مدرنیستی

 کته متواردی از بتاز (.921 :1331 نتی ،ادور.ک: ) استت شتناخته ماالرمته خالل از ر تمام ابو و بودلیر خالل

 کته استت آن یافت، دست شفافی نظر به سنّت با آن پیوند و مدرنیسم به نسبت ادونی  موضع ةدربار تواننمی

ادونتی   استت. آن بتر شتورش و ستنّت از خروج میزان به نوگرایی که است آن بر نوگرایی و سنّت تبیین در

 یعنتی ؛گیتردمی انجتام بعدش و قب  به نسبت که است تغییری توان شعر، در نوگرایی ةنشان نخستین» :گویدمی

 طترد و انکتار اامّت ؛(11 :1323) «آینده پذیرش توان دیگر سوی از و دارد را گذشته بر شورش توان سوی  از

 و جتدایی بتا تنهتا نتوگرایی» گویتد:متی اوستت. اندیشتگانی هایهمؤلّف از هم نوگرایی از آن گسست و سنّت

 «.استت اصتالت و توانمنتدی ةنشتان ،نفتی و انکتار و گیتردمتی صتورت موجتود وضع نفی و قدیم از تگسس

 (951 :1 ج ،1332 ،همان)

 (سنّت و واقعيّت 5)دیالکتيک مدرنيسم و الخال یوسف .3-1

 مبتانی و شتعری مدرنیستم بتاب در پردازنظریّته و شتعر ةمجلّت بنیانگذار و لبنانی - مسیحی شاعریوس  الخال، 

 بتا عترب شتعر در ایریشته تحتوّل کته استت آن عترب معاصتر شتعر در وی جایگتاه و اهمّیّت .است نو شعر

 ةمجلّت شتد. غتازآ شتعر ةمجلّ ةوسیل به 1399 سال در آپولو مکتب و 1321 در دیوان مکتب در جزئی تغییرات

 ایبرجستته افتراد زا داشتت. گرایش نقدی و ادبی نوگرایی جنبش به شد، تأسی  او توسّط 1352 در که شعر

 شتعر در نتوگرایی جنتبش ایجتاد شعر، ةمجلّ اعضای هدف بود. ادونی  ،کردمی فرساییقلم همجلّ این در که

 مقاصتد پیشتبرد بترای هتازمینیمغترب هاییافتته از بترداریبهره» استت. بتوده عمت  و نظریّته ةعرص در عرب

 .«استت بتوده نتانآ اهتداف از غربتی شتاعران ستفیفل و شتناختیانسان رویکردهای و عربی شعر در نوگرایانه

 مطترح شعری مکتبی عنوان به را آن منتقدان از برخی که ب  همین ،شعر ةمجلّ اهمّیّت در (135 :1332 مر،اث)
                                                           
1. Dialectic 
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 دستتاوردهای و کردنتدمی ارزیابی مثبت را آن شعر ةمجلّ نقش و ثیرتأ در خود ارزیابی در ناقدان و» کردندمی

 عامت  شتاعران، مشتترک هتایتجربته بیان برای هازمینه و هافرصت ایجاد معاصر، شعر لتحوّ جهت در را آن

 «.دانستتندمی نقد ةحوز در آن اعضای مؤثّر مشارکت و زمینمغرب شعری هایجنبش و عربی شعر میان پیوند

 (21-25 :2115 یوس ، ابو )سالم

 ایتن نمایتد. کستب شعری مدرنیسم پیدایش در ویژه جایگاهی توانست رویکرد سه انتخاب با «شعر» ةمجلّ 

 رویکترد .1 ةحتوز سته در تتوانمی را رویکترد سته ایتن است. بوده ادونی  و الخال یوس  ةواسط به ،توفیق

 کرد. بندیدسته زبان در تمایزبخشی. 9 شعر کارکرد. 2 محورمتن

 محورنمت ویکرد. ر3-1-5

متورد  بایتد چیتز هتر از بتیش آنچته ،دیگتر عبارت به ؛گردی چیز نه است متن با اصالت ،محورمتن رویکرد در

 بنیتان دنبتال بته باید ،ادبیّات و شعر هایپردازینظریّه در» لذا است؛ آن مستق ّ جایگاه و شعر ،قرار گیرد توجّه

 گیریموضتع گونتهاین (92 :1923 )تودوروف، «بود. ادبی ةمادّ درونی هایویژگی پایة بر مستق  علمی نهادن

 جنتبش رویکترد همتان محتور(خواننتده و محورنویسنده محور،)متن متن خوانش گانةسه هاینظریّه زةحو در

 امتور بیستتم، قترن نقتدی هتایروش در بیستتم. قرن اوای  ادبی نقد هایروش برابر در است روسی 1فرمالیسم

 در شتناختیروان تتاریخی، شتناختی،جامعه هایبررسی جمله از داشت. بسیار دخالت متن تحلی  در متنیبرون

 ارجتاع یعنتی ادبیّات ارجاعی کارکرد و است متن دارد، اصالت آنچه فرمایشی جنبش در اامّ ؛متن ی  تحلی 

 (.22 :1921 دی،متاحر.ک: ) شتد بخشتیده بدان مستق  جایگاهی و شده گذاشته کنار زندگی و هاواقعیّت به

 ختود جتز رستالتی و کتارکرد هیچ هنر» بود معتقد هم الخال یوس  بینیم.می هم شعر ةمجلّ در را رویکرد این

 بته ختود، ذات جتز و استت برختوردار عینتی وجتود و وارانتدام ستاختار از کته استت هنری اثر شعر، و ندارد

 و نتو شتعر جنتبش پردازنظریّته عنتوان بته نیتز ادونی  (33 :1319 )الخال، «دهد...نمی ارجاع دیگری چیزهیچ

 شتعر کته استت آن بتروی  (.13 :1335 ادونی ،ر.ک: ) کندمی رد را گراواقع شعر ری،شع مدرنیسم طرفدار

 ثانیتاً شتود.می کاستته متتن ادبیّتت از نتیجته در و نزدیت  ،نثر زبان به الًاوّ که شودمی آفت این دچار گراواقع

 و جامعته ئولوژی،ایتد از آشتکار کته استت رستیده شکوفایی به زمانی تنها ،خود طوالنی تجربة در عربی شعر

 (91 :1331 ادونی ،ر.ک: ) داشت مستق  جایگاهی و گرفته فاصله هروزمرّ زندگی

                                                           
1. Formalism 
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 شعر کارکرد. 3-1-3

 فرمالیستم؛ جنتبش در متن ادبیّت به گرایش یعنی ؛است پیشین رویکرد طبیعی نتیجة شعر، ةمجلّ در ویژگی این

 جامعته، ایتدئولوژی، یت  بته دتعهّت لتهجم از دیگتر کتارکردی نته است شعر تشعریّ هم، شعر کارکرد پ 

 شتعر ةمجلّت لتذا و باشد داشته ایدئولوژی  رویکردی تواندنمی شعر ،الخال یوس  نظر از آن. امثال و سیاست

 ختدمت در تنهتا و کتردمی نفتی را سیاستت و ایتدئولوژی با ارتباط هرگونه و داشت آزدمنشانه هایگرایش»

 یعنتی ؛آن اصتی  عنصر بر و داندمی «رؤیا» را شعر وقتی هم ادونی  (91 :2115 ،یوس  ابو )سالم «بود... شعر

 تصترّف و دخت  با هالبتّ) واقعیّت دربرگرفتن ضمن که نیرویی» بر تأکید یعنی نماید،می تأکید آفرینش و خیال

 نظتتر از رؤیتتا (215 :1331 ط،)زراقتت «کننتتد.می ترستتیم را واقعیّتتتفرا آن( دبازتولّتت دیگتتر عبتتارت بتته و آن در

 حالتت در تنهتا نیترو ایتن و غیب به علم همان یا و غیب از برداشتن پرده برای است ابزاری» یعنی ؛هم ادونی 

 (123 :2 ج ،1332 )ادونی ، «شود...می حاص  ذات عالم در شدنغرق و محسو  امور و اتیمادّ از جدایی

 زبان در یتمایزبخش. 3-1-2

 چنانکته استت. ادبتی زبتان و یعتادّ زبتان میتان تمایزبخشی ،مهمّ مسائ  از یکی ،ادبیّات به فرمالیستی نگاه در

 شتعر در متمایز و ویژه زبان لذا است. بوده زیان مسئلة معاصر، شعر در تحوّل عوام  ترینمهم از یکی دانیممی

 دیگتران از بتیش مستئله ایتن بته الختال یوست  و ادونتی  که است هاییشاخصه و هاویژگی از یکی معاصر

 معنتایی کتارکرد میتان ،معیتار زبتان در کته استت ایتن بتر شعر ةمجلّ پردازنظریّه عنوان به ادونی  اند.پرداخته

 شتانواقعی نتام بتا معیتار زبتان در هاپدیتده یعنی ؛است برقرار مستقیمی رابطة )مدلول( هاپدیده و )دال( واژگان

 صتورت هتاآن واقعتی غیتر هتاینام از استتفاده بتا است ممکن گاه هاپدیده و اشیاء نامیدن اامّ ؛شوندمی نامیده

 کته استت چیتزی همتان ،واقتع در ایتن و استت مستتقیم غیر نوع از مدلول و دال ارتباط ،حالت این در گیرد.

 رود.متی فراتتر زبتانی هایتمحتدودیّ از که بخشدمی نیرویی زبان به مجاز نامیدند.می مجاز را آن گذشتگان

 (259-251 :2 ج ،1332 ادونی ،ر.ک: )

 در را زبتان متا کته استت آن واقعیّتت» :انتدگفته کته استت مهتمّ چنتان ،شعر در آن تمایزبخشی و زبان مسئلة

 زبتان بتر را خود زبان کهاین یعنی این گیرد.می کار به را ما که است زبان این بلکه گیریم،نمی کار به اشعارمان

 )استماعی ، «گتردد...می بترمال آن استرار و پتردازدمی روشخ و جوش به و کندمی زندگی و کندمی بیان ما

 در بلکته نیستت، واژه ختودِ در شتعر زیبتایی» گویتد:می و استت باور این بر هم ادونی  چنانکه (153 :1322

 آفرینشتگر و قختالّ انستان کته است ایافزوده ارزش زیبایی پ  است. انسان در یعنی ،آن کارگیری به شیوة
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 جتان کلمتات بته بیتانش شتیوة و هتاآن کتارگیری بته شتیوة بتا شتاعر ابتداع. و نتوآوری یعنی ؛نمایدمی ارائه

 در نوگرایتان و گرایانستنّت عمتدة چتالش آنچته هم الخال یوس  نظر از (32 :1333 )ادونی ، «بخشد...می

 زبتان کتارگیری به ةحوز در یسنّت روابط از باید شاعر آیا یعنی ؛است زبان مسئلة است، مطرح شعر زبان ةحوز

 است: روهروب تهدید دو با معاصر شاعر نوآوری، فرآیند در بپردازد؟ آن بازسازی به یا ببرد کالسی 

 بود. توجّهبی آن به تواننمی نویسند،می زبان این خوانندگان برای وقتی تا که قواعدی و اصول با زبان .1

 خواننتدگان نتزد را حضتورش شعر تا شورید آن بر مهارت و درنگ با باید که یسنّت شعری بیان هایسب  .2

 (.13 :1323 )الخال، ندهد دست از

 بایتد را شتعر یستنّت معیارهتای که است آن وی مراد ؛بردمی کار به را «شورش» مةکل ،الخال یوس  وقتی 

 رشتع بته محتدود ،وی نظتر از شتورش این ،هالبتّ است. زندگی تازة شرایط و جدید روح بیان مانع که شکست

 است. پیوند در زندگی با شعر و دارد جریان زندگی هایحوزه تمام در بلکه نیست،

 نتيجه. 2
 هستتند آن بر دو هر دارند. واحدی تجربة مدرنیسم، با همواجه در الخال یوس  و ادونی  که است آن فرجامین سخن

 بته ستنّت دل از بایتد بلکته ،وانهتاد را ستنّت کته معنا این نه ولی زد شکنیسنّت به دست شعر شدن نو روند در باید که

 وجته ،الختال یوست  ولی داندمی عقالنی و یارزشبا امری را مدرنیسم ادونی  که تفاوت این با ؛آورد روی مدرنیسم

 واقعیّتتت و ستنّت میتان دیتالکتیکی رابطتتة بته الختال کنتد.می مطترح صتتورت و زبتانی ستاختار در را مدرنیستم عمتدة

 استت شاعران دو هر دغدغة دارد. اعتقاد سنّت در تغییر و تحوّل و اشیاء و ثابت امور به که ی ادون همچون اندیشندمی

 نیست. شعر ویژهبه و ادبیّات عرصة در شدن مدرن از گریزی که

 را آن لتذا استت. تیمعرف او، دیدگاه غالب وجه وی کنندمی بررسی معرفتی و سیاسی وجه در را مدرنیسم ادونی  

 نظتر از کنتد.می بررستی فرمالیستتی و وجتودی حتوزة در را آن الخال یوس  اامّ ؛سیاسی تا داندمی نیعقال رویکردی

 در فرمایشتی وجته دیگتر ستوی از و جهتان بته نسبت است آدمی در که دارد وجودی وجه سوی  از مدرنیسم الخال

 .ادبیّات حوزة

 تقدیر و تشکّر
مصوّب معتاون پژوهشتی دانشتکدة ادبیّتات و  12/2/1931مورّخ  22221/1مقاله، مستخرج از طرح پژوهشی با کد این 

 علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد است.
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 حمك مة( -حبّث يف األدب املقیرن )فصلی ة علمی ة 

ّم اإلنسینی ة، جیمعة رازي کرمینشیهکل ی ة اآلداب وا  لعل
 21-15م، صص  3152ها. ق/  5321ها. ش/  5231 خریف، 32الس نة الس یدسة، العدد 

ّم احلداثة يفمقیرنة دراسة  ّء آراء أدونیس و  ملفه ّسف اخلی ض  ی
 1علی أسیس املدرسة األمریکی ة يف األدب املقیرن

 2د حسن سیديسی  
 یرانا مشهد، ،جامعة اردوسي ،اهبادآ ةبیّ غة العر ستاذ يف قسم الیّ أ

 صامللخ  
ة والقدمیــة. رهــرت قییدیّــؤی التّ مــة والعصــرنة وعتــی عیــی نقــی  الــرّ معنــی، اآلرا  املبتکــرة واملتقدّ مــن أوســم مــا لــه  یواکــب مفهــوم احلداثــة يف

ــــیاّســــ املکاســــب السّ اّل إ يداثــــة مــــا هــــیه الیــــوم احلالواقــــم مــــا نســــ ّ  نســــان. يفحیــــاة اإ فکــــری يفقنیــــة والتّ احلداثــــة بوجهیهــــا التّ  ة یة واالجت اعّی
 لــی دراســة مقارنــة ملفهــوم احلداثــة يفإهــ ا املقــال  ية. یرمــة واالجت اعّیــکااــة جمــاالت احلیــاة الفردیّــ  ة يفة املنصــبّ قااّیــة والثّ ة والفکریّــواالقتصــادیّ 

ة مریکیّــواملدرســة األ يحیییــالتّ  - يعیــی مــنهو الوصــف ة اعت ــادا  الفکریّــ قــة هبــ   املدرســةرین املتعیّ اعرین املنظّــلــو  آرا  الّشــ دب املعاصـر يفاأل
ــ فقــان عیــی اعرین املــ کورین أعــال  یتّ الّشــ أنّ  ،بــرز نتــائو هــ ا البحــ أة. ومــن غویّــة والیّ ارخیّیــراســات التّ ال عــ ة ایهــا  لدّ  يتلــبدب املقــارن اّل
ألدونـیس رؤیـة معرایــة  لـی ک یـة هـ   احلداثـة وکیفیتهـا. میکـن القـول إنّ إه یعـود نّـوإذا کـان بینه ـا فـالف ا  دب العـريباأل لـرورة احلداثـة يف

 رؤیته ا املتباینة حنو احلداثة.  ة واخلالف بنی األدیبنی یک ن يفاهرة نظرة وجودیّ لی ه   الظّ إجتا  احلداثة بین ا ینظر اخلال 

 .ال، األدب املقارناحلداثة، األدب املعاصر، أدونیس، یوسف اخل :الکلمیت الد لیلی ة
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