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The comparative readings Ezeddin Ismael and Shafiei Kadkani on the
function of literary tradition in modernism

Davoud Shirvani
Hojjat Rasouli

Abstract
Tradition and modernism are among the most important components of
contemporary literature. The tradition in literature is the set of literary practices that
have emerged and accumulated over the course of literary development of every
ethnic group. Modernism, or literary modernism, is also a term sometimes used
against literary tradition, denoting a break with existing traditions, rules and
conventions, and new ways of looking at various literary issues, and sometimes
means renewing tradition. Accordingly, the great tension between the adherents of
literary tradition and modernism in the twentieth century has led to the emergence of
the discourse of "tradition and modernism" in contemporary literary criticism.
Contemporary Arabic and Persian literary criticism also welcomed this issue. Critics
emphasize the contradiction and, in general, the connection between the legacy of the
past and modern and modern works, as they see many benefits in this connection,
and the result of these conflicts is nothing but the dynamics of literature and literary
criticism.
Many contemporary Arabic and Persian literary critics, including Ezeddin Ismael
and Mohammad Reza Shafiei Kadkani, have addressed it. The two literary figures
emphasize the positive influence of interaction between tradition and modernism and
the necessity of the function of tradition in contemporary Arabic and Persian poetry,
based on literature and ancient literary critique of Arabic and Persian. Similarities
and differences in the views of these two critics are also due to tendencies, attitudes,
environment, field of growth, and the dominant atmosphere of the thoughts of the
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two writers. On the other hand, the common cultural roots of them, especially in the
field of literary criticism, have brought them, at least in the attitude towards the
subject of interaction between tradition and modernism. This has necessitated a
review and comparison of their criticisms. Here, by relying on descriptive-analytical
method, tried to review the criticisms of these figures regarding the necessity of
continuing the literary tradition in contemporary Arabic and Persian poetry. The
question here is that the how these people view presence of literary tradition in
contemporary Arabic and Persian poetry? Also, if they found the interaction among
these schools as interactive or opposite? The result of this study showed they
experienced both the tradition and the modernism. In most of their researches, by
respect to the principles of tradition they found modernism in interaction with
tradition. They always believe that tradition and innovation are two aspects of the
continuity of a nation's culture or a nation, for tradition to continue, it must evolve
with the help of innovation, and innovation can only be understood by turning to one
tradition. Innovation without tradition and tradition is lacking in historical and social
objectivity. They believe that in literature, tradition and innovation are two vital and
indispensable factors. It can be argued that almost all the attention to tradition and its
importance is clearly seen in all works of these two critics. In the face of modernism,
both critics have an almost unified experience. Both believe that the process of
modernizing poetry must be broken, but not in the sense of abandoning tradition, but
of modernity. The two critics argue that the contemporary poet's relationship to
tradition is a pervasive one and a conscious acquisition of the human-historical
meaning of tradition, not merely the influence of tradition. Thus, the contemporary
poet's attitude to tradition chooses positions that are permanent and enduring,
whether that is a requirement of the classical approach or whether it is augmented by
the poet himself. They want a renewal that is in line with the literature of the past and
disconnecting from the past is not a good thing. They also see bigotry as a dangerous
thing, because the past and the present must follow and recognize each other's
boundaries.
Keywords: Ezeddin Ismael, Shafiei Kadkani, Tradition, Modernism, Contemporary
Poetry.
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خوانش تطبیقی نگاه شفیعیکدکنی و عزّالدین اسماعیل به کارکرد سنت ادبی در مدرنیسم


داود شیروانی و حجت رسولی
چکیده

سنت و مدرنیسم از مؤلفههای مهم ادبیات و نقد ادبی معاصر بهشمار میآید کهه بسهیاری از نااهداد ادبیهات ربهی و ارسهی
معاصر ازجمله زالدین اسما یل و محمدرضا شفیعیکدکنی بداد پرداختهاند .این دو شخصیت ادبی با تکیهبهر ادبیهات و نقهد
ادبی ادیم ربی و ارسی به تأثیر مثبت تعامل سنت و مدرنیسم و ضرورت کارکرد سهنت در شهعر معاصهر ربهی و ارسهی
تأکید دارند؛ بنابراین پژوهش حاضر ،با تکیهبر روش توصیفیتحلیلی کوشیدهاسهت دیهدااهههای نقهدی زالهدین اسهما یل و
شفیعیکدکنی را دربارة لزوم استمرار سنت ادبی در شعر معاصر ربی و ارسی بررسی کند و به ایهن سهؤال پاسه دههد کهه
حضور سنت ادبی در شعر معاصر ربی و ارسی از دیدااه این دو تا چه میزاد است و رابطة سنت با مدرنیسم تعهاملی اسهت
یا تقابلی .الوه بر این ،لت تشابه و اختالف در اندیشه این دو نااد چیست .نتیجة این پژوهش نشاد داد هردو نااد سهنت و
نوارایی را بهخوبی تجربه کردهاند و با اشراف کامل بر ویژایهای این دو حوزه ،ضمن پایبنهدی و تعههد بهه مهوازین سهنت،
نوارایی را در تعامل با آد دانستهاند .شباهتها و تفاوتهای دیدااه ایندو نااد هم معلول ارایشها ،نگرشها ،محیط ،میهداد
رشد و ضای حاکم بر اندیشههای دو نویسنده است .از سویی ریشههای رهنگی مشترک این دو شخصیت ادبی ،بهخصهو
در حوزة نقد ادبی ،آناد را دستکم در نگرش به موضوع تعامل سنت و مدرنیسم بسیار بههم نزدیک کردهاست.
کلید واژهها :زالدین اسما یل ،شفیعی کدکنی ،سنت ادبی ،مدرنیسم ،شعر معاصر
مقدمه
اختالفنظر دربارة موضوع سنت و نوآوری ،مفاهیم ،مؤلفهههها ،کارکردهها و مشخصها دورة آد در ادبیهات ،موضهوع جدیهدی
نیست؛ بلکه چالشی است که همواره در حوزة نقد ادبی معاصر ربی و ارسی و میاد نااهداد و صهاح نظهراد اد

ربهی و

ارسی صر حاضر بودهاست .حال سؤال اینجاست که نااداد معاصر ما چه رویکردی به موضوع سنت و نهوآوری داشهتهانهد.
تردیدی نیست که رویکردها به این موضوع متفاوت بودهاست؛ بهطوری که برخی ظهور این پدیده و بروز رویکردهای متعهدد
را نتیجة رویارویی با تمدد غر

در ارد نوزدهم و از طریق راه های اونااود و حاصل مطالعات و پهژوهش ههای اهروه ههای

رهنگی ،سیاسیِ ا زامی به غر

و ترجمة آثار غربیاد می دانند که در ابتدای امر میاد دو اهروه پدیهد آمهد« :اهروه اول همهاد
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اروه متعص ِ سنتی بودند که زندای و رویکردهای کری غر

را به خاطر تهاجم نظامی جدید اروپها کهه بها تههاجم کهری

( رهنگی) همراه بود ،رد می کردند؛ تهاجمی که به قیدة آنها هدف آد نابودی هویت سنتی در تمام جنبه هها و مؤلفهه ههای آد
بوده است .اروه دوم هماد به اصطالح نوپردازانی بودند که شیفتة تمدد غربی شدند و تمایل داشتند که تمدد جدیهد غهر

را

جایگزین تمدد چندین هزارسالة خود کنند» (الضاوی،ت :سیدی .)19 :1384 :در این میاد ،اروه میانهروی سومی ههم بودنهد،
با رویکردهای ازینشی که به نوپردازی در چارچو

حفظ اصول سنتی معتقد بودند .به هرروی ،موضع ایهری دربهارة سهنت و

نوآوری در میاد نااداد ،تا به امروز ،چالش برانگیز بودهاست و این اختال ات ،بیشتر ریشه در جهادبینی و پیشینههای رهنگهی
اکثر آنها دارد .به نظر میرسد زالدین اسما یل و شفیعیکدکنی در زمرة اروه سوم از ناادانی با رویکردی ا تدالاهرا هسهتند
که به نوپردازی با پشتوانة کالسیسیسم ا تقاد دارند .اکثر پژوهش های این دو نااد را ادبیات و به ویژه شعر کالسهیک و معاصهر
در برار تهاست .حجم استرده و باکیفیت مطالعات اسما یل و شفیعیکدکنی در با
معاصر در اال

شعر سنتی و نو ،آناد را صاح

نقد و بررسهی شهعر شها راد اذشهته و

آثاری کردهاست که در نهوع خهود جهزو منهابع مفیهد و دسهت اول بههشهمار

می روند .ازآنجاکه این دو نااد به کارکرد سنت ادبی در شعر معاصر با ر ایت مهوازین و اصهول خها

خهود تأکیهد دارنهد و

راهکارهای منطقی و لمی برای استفادة صحیح از سنتهای ادبی در پیشر ت ادبیات معاصر ربهی و ارسهی اراههه دادهانهد؛
پژوهش حاضر بر آد است ضمن بررسی و مقایسة دیدااههای نقدی این دو نااد در این زمینه ،به این سؤال پاس دهد که:
 .1زالدین اسما یل و شفیعیکدکنی حضور سنت در شعر معاصر ربی و ارسی را چگونهه ارزیهابی کهردهانهد و لهت
تشابه و اختالف در دیدااه آنها در مبحث ارتباط سنت و مدرنیسم چیست
ضرورت و اهمیت موضوع
ازآنجاکه زالدین اسما یل و شفیعیکدکنی ،دو تن از نااداد برجستة معاصر ،نقش بسزایی در پیشر ت و تحول ادبیات و نقهد
ادبی معاصر ربی و ارسی ایفا کردهاند و هردو از نظریهپردازاد دانشگاهی هستند که بهدلیل تسلط کاملی که بر ادبیات اذشته
و سنت ادبی ربی و ارسی دارند و همواره بر تأثیراذاری سنتهای ادبی در پیشر ت ادبیات معاصر تأکید دارند و ازطر هی
دیدااههای آنها همواره در پیشبرد نقد ادبی در بین اد دوستاد اثراذار است ،بررسی و مقایسة آثار و اندیشههای آناد بها نظهر
به ریشههای رهنگی و محیطهای مشابه زندای آد دو ،ضروری و نشاد از اهمیت این پژوهش است.
روش تحقیق
اردآوری دادههای پژوهش با مراجعه به منابع مکتو  ،بهویژه آثار این دو نااد و با روش توصیفیتحلیلهی و رویکهرد تطبیقهی
انجام ار ته است .بدینترتی

که نخست تعریفی از سنت ادبی و مدرنیسم و چرایی ارتباط یا بیارتباطی ایهن دو مقولهه اراههه

شده و سپس برخی از دیدااههای نقدی مشابه و مخالف زالدین اسما یل و شفیعیکدکنی بهنسهبت چرایهی ارتبهاط سهنت و
تجدد ادبی و همچنین چرایی ظهور مدرنیسم و شکل جدید در شعر بیاد شده و در بخش پایانی به برخی از وامهل مهؤثر در
تقار

اندیشه این دو نااد اشاره شدهاست.

پیشینة تحقیق
مبحث «سنت و تجدد ادبی» از مباحثی است که طی سهالیاد اذشهته همهواره کهانود توجهه پژوهشهگراد و نااهداد بهوده ،امها
درحقیقت ،آدطور که بایستهاست در میاد آثار ادبی و نقدی ربی و ارسی معاصر بداد پرداخته نشدهاست .بااینحهال ،آثهاری
چند در زمینة سنت و نوآوری و یا تقابل سنت و تجدد ادبی و مفاهیمی نزدیک بداد تألیف شدهاست که در زیر بهه برخهی از
آنها اشاره میشود:
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لی احمد سعید با نام مستعار ادونیس در سال 1983م .کتا

پرحجمی با نواد الثابت و المتحول نوشت کهه ایهن اثهر در

نوع خود کم نظیر و بسیار مورد توجه وااع شده و چندین بار تجدید چاپ شده است .ادونیس در این اثر ضهمن اراههة تعریهف
درستی از سنت و نوآوری و مفاهیم و کارکردهای آنها ،به ضعف سنتهای ادبی و د اع از تجدد و نوآوری پرداختهاست.
در ادبیات و نقد ادبی معاصر ایراد نیز ،پژوهشهایی در برخی آثار نقدی در این زمینه انجام شدهاست کهه از مههمتهرین و
جامعترین این آثار میتواد به کتا
افته است کار این کتا

سنت و نوآوری در شعر معاصر (امینپور )1381 ،اشاره کرد .امینپور خود دربارة این اثهر

به جای اینکه تاری ادبیات باشد ،این است که سنت و نوآوری را باتوجه به تفکیک تعاریف سهنت بهه

معنای دینی و ادبی ،به شکل دو رصة الزم و ملزوم نگاه میکند.
مقالة حاضر نیز تالش داشته ضمن توجه به پژوهشهای صورتار ته در حوزة پیوند سنت و تجدد ادبی ،نگهاهی نهو بهه
دیدااههای نقدی زالدین اسما یل و شفیعیکدکنی در این حوزه داشته باشد و ازآنجاکه نویسندااد این مقاله تا به امهروز بهه
پژوهشی دست نیا تهاند که به بررسی و مقایسة دیدااههای انتقادی ایشاد پرداخته باشد ،پژوهش حاضر در ایهن زمینهه الزم و
مفید است.
بحث
از واتی در پرتو ترجمة واژه  ،Traditionاصطالح «سنت» وارد متود بررسی ادبی ،نقد ادبی و نظریة ادبیات شده و بههتهدری
دامنة تحقیق و تفکر و کاربرد آد استرش یا ته ،همواره تعهاریف متفهاوتی از آد بیهاد شهدهاسهت .تهی .اس .الیهوت سهنت را

ایناونه تعریف میکند« :سنت شامل جمیع ا مال ادی ،ادات و رسوم است .از مههمتهرین مناسهک دینهی ار تهه تها شهیوة
اراردادی سالم افتن به یک بیگانه ،که نمایندة پیوند خونی مردمی است که در یک سرزمین مهی زینهد» (الیهوت-114 :1348 ،
 .)113بدالوها

بیاتی سنت را تجربه ای انسانی و مجمو ه دستاوردها و معر ت هایی می داند که اهدرت دوام و اسهتمرار در

زماد را دارد (البیاتی .)85 :1971 ،بر این اساس میتواد سنت ادبی را بدیناونه تعریف کرد :مجمو ة ادبهی ،کهری و لمهی
مکتوبی که در برههای از تاری ایجاد شدهاست و خاصیت استمرار و تحول و بازآ رینی را دارد.
دربارة چرایی بازاشت به سنت نیز ،صاح نظراد دیدااههای اونااونی دارند .برای مثال همی جد اد بر این باور است:

«اار اراهت سنت آااهانه باشد ،امل پیشر ت خواهد بود؛ چود در سنت موضع ایری ها و مفاهیمی وجود دارند که صالحیت
مشارکت در ادارة زندای و امورماد را دارند» (جد اد.)26 :1985 ،
دربارة مفهوم «مدرنیته» و «مدرنیسم» بهلحاظ معناشناسی ،سبکشناسی ،نحوی ،ریشهشناسی نظرات متعددی مطهرح اسهت.
درمجموع ،واژة مدرنیته را معموال با مفهوم تجدد و واژة مدرنیسم را با تجددارایی و نوارایی برابر میدانند .بها وجهود اینکهه
ایندو مفهوم ازلحاظ ریشهشناسی دارای دو مدلول متفاوتاند ،اما ااهی هنگام کاربرد بهجای هم به کار میروند .ما نیز با لم
به این موضوع ،واژة «مدرنیسم» را در این تحقیق به معنای «تجدد ادبی» به کار بردهایم؛ از آد جهت که زالدین اسهما یل ،در
آثار نقدی خود از واژة «العصرية» استفاده کرده و این واژه در اکثر لغتنامهها به معنای «مدرنیسم و نوارایی» ترجمه شهدهاسهت
(آذرنوش« :العصررية») و در آثار شفیعیکدکنی نیز غالبا واژة «مدرنیسم» در برابر سنت بهکار برده مهیشهود .بهاری ،غهری بیهادِ
جریاد ادبی جدیدی است که در دورة معاصر با نواد «تجدد ادبی» شکل ار ت.
مدرنیسم ،به معنای تجدد و نوشدد است و مهمترین حادثه رهنگی روزاار ماسهت .رخهدادی کهه بهر تمهام حهوزهههای
رهنگی ،سیاسی ،ااتصادی ،اجتما ی و درنهایت بر ادبیات و بهویژه شعر تأثیر اذاشت .جریاد مدرنیسم در وسیعترین مفههوم
آد ،با ایدههای نوآوری ،پیشر ت و بهروزبودد مقارد بودهاست و نقطة مقابل ایدههای کهن ،کالسیسیم و سنت است .ادونهیس
با این دیدااه که ایدههای کهن مانع پیشر ت میشود ،موضع تقریبا تندی دربرابر سنت ادبی ر

اتخاذ میکند و در ایهنبهاره
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می نویسد« :سنت شعری ر صاح
تنها خا

هویتی یکپارچه جز مؤلفة واحدی به نام موزود و مقفی بودد نیست .این پدیدة آهنگین

سنت شعری ر نیست ،بلکه امری است ام و در تمام شعرهایی که به زباد های دیگر نوشته شهده و مهی شهود،

همین هم محدود است؛ چود امکانات هارمونی و ساختار موسیقی در زباد را به کار نمهی ایهرد» (ادونهیس .)270 :1982 ،امها
برخی صاح نظراد و منتقداد معاصر هیچ اصراری بر تقابل سنت و مدرنیسم ندارند؛ بلکه همهواره بهر لهزوم تهأثیر و حضهور

سنت در مدرنیسم تأکید میکنند .در میاد نااداد معاصر ایراد ،زرینکو  ،چنین نظری دارد .او بر این باور است که «اذشته و
حال باید در دنبالة هم وااع شوند و حد و مرز یکدیگر را به رسمیت بشناسند» ( .)264 :1347هرچه هست ،مها بایهد بپهذیریم
که سنت در نوآوری ،کارکرد دارد و تعامل آااهانه با آد ،واید مورد نظر را تحقق می بخشهد .احسهاد بهاس یکهی از نااهداد

مشهور جهاد ر نیز در این زمینه میاوید« :حضور سنت و اذشته در ادبیات امروز ما یک امهر حتمهی و غیهر اابهل انکهار
است؛ بهطوری که هیچ انقال ادبی ادرت نفی آد را ندارد .چراکه ریشة بسیار محکمی دارد و بهترین دلیل بهرای اثبهات ایهن
اد ا زباد است و شا ر نوپرداز هراز نمی تواند زباد خود را انکار کند و در صورت انکار ،او دیگر یک شها ر ربهی نیسهت»
( باس .)139 :1978 ،حال ایهن پهژوهش در ادامهه و بها نظهر بهه مهوارد مهذکور ،دیهدااهههای نقهدی زالهدین اسهما یل و
شفیعیکدکنی را در این باره بیاد میکند و به بررسی و مقایسة آنها خواهد پرداخت و سپس لت ایهن اشهتراکات و ا ترااهات
در دیدااههای آناد در این حوزه را بررسی خواهد کرد.
نگاهی به طرح موضوع سنت و تجدد ادبی در آثار دو منتقد
تقریبا در اغل

آثار زالدین اسما یل ،ا م از کتا

و مقاله ،بحثی با موضوع سنت و مدرنیسم یا به بهارتی کهارکرد سهنت در

شعر معاصر مطرح میشود؛ اما این موضوع در چهار اثر مشهور الشرعر العربر املعاصرر األدب و الفنرن ،األسر اجلماليرة يف النقر العرر،
عرض و تفسري و مقارنة الشعر يف العصر الثنري و برخی مقاالت وی نمود آشکارتری دارد .کتا

األسر اجلماليرة فر النقر العرر ،،یکهی

از معدود آثار زالدین است که موضوع آد نقد شعر است و او در بخش هایی از آد به مسئلة لزوم تقار

سنت و مدرنیسهم و

نقش سنت های ادبی در ترای آثار جدید آشکارا تأکید دارد؛ چراکه به قیدة زالدین ،ویژای های شهعر اهدیم ربهی آد اهدر
اصیل و مستحکم هستند که اادر به غنی سازی شعر جدید چه ازلحاظ شکل و چه ازلحاظ مفههوم انهد .اسهما یل همچنهین در
کتا

األدب و فنننر سنت و مدرنیسم در نقد معاصر ربی را در سطوح مختلف نظری و تطبیقی نقد و بررسی و مفهوم ادبیهات

و هنر و مدلولها و معیارهای آنها را تشریح کردهاست؛ اما مهمترین اثر زالدین که در آد صل مجزایی را به موضوع کهارکرد
سنت در شعر معاصر یا به بارتی تقابل سنت و مدرنیسم اختصا

داده ،کتا

الشعر العرب املعاصر قضاياه الفنية و املعنني است.

نگاهی به آثار نقدی شفیعیکدکنی نیز نشاد دهندة این حقیقت است که وی هرچند کتا

یا پژوهش مستقلی در با

سنت

و مدرنیسم ندارد ،در خالل برخی از آثار خود به این موضوع پرداخته است .ازطر ی می تواد مد ی شد سهنت ادبهی و میهرا
رهنگی در کنار مساهل نقدی مدرد ،حوزة وسیعی از تحقیقات شفیعی کدکنی را دربرار ته است .کتا

موسیقی شعر از نمونه

آثار برجستة وی بهشمار میرود که با تطبیق نظریات مدرد نقدی بر آثار سنتی بر پیوند سنت و مدرنیسم تأکید دارد .این بهداد
معناست که به ا تقاد وی ارزیابی آثار کالسیک با موازین نقد امروز تا حدی امکادپذیر است و اوج نمایش تطبیق مدرنیسم یها
هماد نظریات مدرد نقدی بر ادبیات سنتی ایراد در کتا

رستاخیز کلمات وی هویداست؛ جایی کهه شهفیعی بها هوشهیاری و

داتی مثال زدنی نظریات صورتگرایاد روس را بر ادبیات ارسی بهویژه ادبیهات سهنتی ایهراد تطبیهق داد .آنچهه در ایهن کتها
اهمیت دارد ،ساختار کلی کتا

است و نگاه تازه جوی مؤلف و کوششی که در تلفیق نظریات صهورتگرایاد روس بهر ادبیهات

کالسیک ایراد دارد؛ اما وااعیت این است که اار امروزه ما مد ی هستیم که زالدین اسما یل و شهفیعیکهدکنی جهزو نااهداد
برجستة نیمارد اخیر ربی و ایرانی هستند و بر آخرین دستاوردهای نقد ادبی مهدرد تسهلط مطلهق دارنهد ،بایهد ایهن را ههم

خوانش تطبیقی نگاه شفیعی کدکنی و زالدین اسما یل به کارکرد سنت ادبی در مدرنیسم 101 /

بپذیریم که همة اینها به پشتوانة آااهی آنها از میرا

ادبی و نقد ادبی اذشتة ماست .سراسر تهاری ادبیهات ارسهی و نقهد آد

میداد اطالع میق و شگفتآور این دو است؛ ایشاد به همة ظرا تها و ریزهکاریهای ادبیهات اذشهته و معاصهر مها واافنهد.
پورنامداریاد در نقد و تحلیلی که بر شعر شفیعیکدکنی بها نهواد «سهیری در ههزاره دوم آههوی کهوهی» نوشهته و در کتها
سفرنامة باراد چاپ شدهاست ،این نکته را یادآور شد که «در میهاد شها راد نهوپرداز معاصهر ،شهفیعیکهدکنی بیشهتر از همهه
دلبستگی به میرا

رهنگی و ادبی اذشته دارد و بیشتر و استردهتر و متنوع ترجلوهههای تهأثر از ایهن میهرا

را در شهعر او

میبینیم» (پورنامداریاد به نقل از باسی .)139 :1387 ،باسی نیز در نقد و تحلیل دیهواد آیینههای بهرای صهداها بهه مو قیهت
شفیعی در تلفیق سنت و تجدد ،چه در شعر و چه در نظریه ادبی اشاره کردهاست (هماد.)255 :
تشابه دیدگاه دو ناقد در مقولة سنت و تجدد ادبی
نخست ریشههای رهنگی مشترک میاد این دو شخصیت ادبی ،بهخصو

در حوزة نقد ادبی ،دوم اوضاع سیاسی و اجتما ی

مشابه ،که در آغاز ارد بیستم هردو ملت با آد مواجه بود و سوم اهتمام به جستوجو و شناخت وامهل و جریهادههای ادبهی
غربی که دارای تأثیر و نفوذ اابل توجهی در ادبیات معاصر هردو ملت بوده است ،ایندو نااد را حداال در نگرش به موضهوع
تعامل سنت و مدرنیسم بسیار بههم نزدیک کرده و موج

اراهة دیدااهههای مشهترک راوانهی در ایهن حهوزه از جانه

آنهها

شدهاست؛ اما ازآنجاکه در این پژوهش محدود ،مجال بیاد همة دیدااههای مشابه آنها در این حوزه نیست ،تنها به دو موضهوع
اشاره میشود.
الف :پرهیز از نزاع میان سنت و تجدد ادبی
زالدین اسما یل با طرح این موضوع که همواره و در طی زماد برای ما در تاری ادبیهات تصهوری بها نهواد «نهزاع بهین
جدید و ادیم» رواج یا تهاست تاجاییکه این تصور ،یک امر تقلیدی و پایدار شدهاست ،معتقد است که این تصور خودبهخود
با تصور دیگری در ارتباط است و آد اینکه هر تجربة جدید در نوع خود خصومتی با سهنت اهدیم دارد .او ضهمن مخالفهت بها ایهن
تصور ،می اوید «مسئلة نزاع بین ادیم و جدید را باید وانهاد و به اصل شعر پرداخت .چود شعر نو نه تنها سنت را به کناری نمی نههد،
بلکه رابطهای ژرف و صاداانه با آد دارد و رق است بین اینکه در سنت زنهدای کنهیم یها بها سهنت» (اسهما یل .)29 :2007 ،وی در
اینباره اضا ه میکند «من بر این باورم که زماد آد رارسیده است تا در این تصور باطل تجدید نظر کنیم .بیهوده خواههد بهود ااهر در
مسئلة شعر در چارچو

«نزاع بین جدید و ادیم» به بحث بپردازیم ،بایسته آد است که این تصور را که در ذهن ما جای ار تهه رهها

کرده و تالشهایماد را به بررسی خودِ شعر -چه ادیم و چه جدید-معطوف کنیم» (هماد)17 :؛ بنابراین وی به هیچ نواد رابطهة بهین
شعر مدرد یا تجربة شعر جدید با سنت را یک رابطة دشمنی و نزاع نمی داند؛ چود معتقد است «این رابطهه در بهدترین حالهت خهود
یک رابطة مغایرت و تفاوت است و این مغایرت بهمعنای تقابل و دشمنی نیست» (هماد .)19 :وی همواره بر این نکته تأکیهد دارد کهه
شعر معاصر ،هراز دورة اذشته و میرا

رهنگی را رها نکرده و حال را از اذشته و آینده نبریده و همواره بر ارتبهاط مسهتحکم بهین

زماد حاضر با اذشته یا حال با تاری تأکید و اصرار داشتهاست.
شفیعی کدکنی نیز ضمن تأکید بر حفظ ارتباط تجدد ادبی با سنت ،با انتقاد از نوارایانی کهه سهنت را بهیارزش مهیداننهد،
می نویسد« :در روزاار ما هرکس دو ورق روزنامه خوانده باشد ،دم از نوآوری می زند و در بی ارجی کهنه ها داد سخن می دهد!
در ادیم نیز ،کم وبیش شا رانی داریم که ستایشگر «طرز» نو و «شیوه» نواند ،یا دم از «شیوه خها

» مهی زننهد .حهد نوجهویی

ایناونه پیشاهنگاد تجدد ،غالبا در حد تازای استعارهها یا دایره تشبیهات است» (شفیعیکدکنی :1393 ،ج .)79 : 1نااهد حتهی
اذهاد بزراانی چود حا ظ و موالنا را هم از ذخایر سنت ادبی ابل از خویش بی بهره نمی داند؛ اما نسبت به ا راط در این مورد
هم هشدار می دهد و می نویسد« :وای از روزی که بخشی از سنت ،بخواهد جای تمام سنت را بگیرد .آد وات ،سعدی بهدلی،
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مولوی بدلی ،خااانی بدلی ،خیام بدلی ،جای ایرج اصلی ،جای بهار اصلی ،جای شههریار اصهلی و جهای ههر شها ر اصهیل و
ماندنی دیگر را میایرد و بدترین نمونهاش در صر خودماد ،هزاراد شاملوی بدلی که یک سهطر شعرشهاد از روی کاغهذ بهه
ذهن و ضمیر و اطفه هیچ تنابندهای راه نیا تهاست ،به ظهور میرسهند» (شهفیعیکهدکنی .)127-8 :1376 ،ازطر هی مهیتهواد
مد ی شد که اصوال طرز نگاه شفیعیکدکنی به نسبت مقولهی «کارکرد سنت در شهعر معاصهر» ،بها زالهدین متفهاوت اسهت؛
بهطوری که وی همواره در آثار خود از جمالتی مانند «لزوم ارتباط بین سنت و مدرنیسم» استفاده و بهر آنهاد تأکیهد دارد ،امها
شفیعی کدکنی به جای پرداختن مستقیم به شرح اصطالحاتی چود سنت و مدرنیسم ،به مقایسه شعر اذشهته ارسهی بها شهعر
معاصر پرداخته و در خالل این مقایسه به ضرورت حفظ ارتباط با سنت تأکید کردهاست .مثال در یکی از ایهن مقایسهههها ،بهه
برخی از نکات ضعف شعر معاصر اشاره میکند و بر این باور است که ایناونه ضعفها باید با مراجعه به سهنت ر هع شهود.
این یعنی لزوم حضور سنت ادبی در شعر مدرد .وی در مقایسهای که بین سهنت و نهوآوری در ادبیهات بههطهور هام و شهعر
اذشته و معاصر به طور خا

انجام داده است ،همواره ضعف محتهوایی شهعر معاصهر را بهه چهالش کشهیده و بها طهرح ایهن

پرسش ها که «آیا آد انسانیت میقی که در شعر ار اد بزرگ ما مشاهده می شود ،در شعر معاصر هم هست آیا آد شهردای
و اره خوردای ناصر شعری که در غزل حا ظ یا ربا ی خیام یا بسیاری از آثار خو
هست آیا آد موسیقی جی

اهدما دیهده مهیشهود ،در شهعر امهروز

شعر حا ظ و مولوی در شعر معاصر دیده می شود آیا آد رهنگ ظیم شعر خااانی یا مولهوی

یا طار یا سنایی در شعر امروز هست » (شفیعی کدکنی ،)146 :1380 ،محتوا و مضمود شعر معاصر را نیز نقد و بررسی کرده
و به این نتیجه رسیدهاست که در بسیاری از خطوط اهقهرا صورت ار تهاست .در کتا

با چراغ و آینه ،ضمن اشهاره بهه ایهن

وااعیت که تمام تحوالت شعر مدرد ارسی در ارد اخیر ،تابعی است از متغیرِ ترجمة ادبیات و شعر اروپهایی در المهرو زبهاد
پارسی ،معتقد است که ما در بحث «تجدد ادبی» از حد ایدهآل اذشتهایم و به مرحلة رونویسی از ترجمههای نااص و بیمعنیِ
شعر رنگی رسیدهایم و این حاصل کار مترجمانی اسهت کهه غالبها نهه ارسهی را بههخهوبی مهیداننهد و نهه زبهاد رنگهی را

(شفیعیکدکنی.)698 :1390 ،

ب :عوامل تداوم رابطة سنت و مدرنیسم از دیدگاه دو ناقد
برخی از صاح نظراد بر این قیدهاند که برای تداوم ارتباط سنت و مدرنیسم باید چند رایند مختلف را همزمهاد آزمهود
و بداد مل کرد .زالدین اسما یل معتقد است که در بازخوانی سنت ادبی و ارتباط برارار کردد بین آد و تجدد ،بایهد چههار
رایند را مدنظر داشته باشیم:
 -ارزیابی میرا

در چارچو

شرایط خا

آد؛

 لزوم ایجاد نو ی توازد تاریخی بین اذشته و حاضر؛ به کارایری دانشهای مدرد برای ارزیابی اذشته و هم آد؛ -الهامار تن از شاخصهای معنوی و انسانی میرا

در ایجاد نوآوری (اسما یل .)27: 2007 ،در راینهد اول نااهد بهه مها

می اوید که باید نو ی تعامل منطقی براساس زمینه های تاریخی با میرا

اذشته داشته باشیم و آد تواعی که از ادبیات جدیهد

داریم ،از ادبیات اذشته نداشته باشیم و بر کس .اصل دوم نیز بیادکنندة این است که ما نباید در ارزیابی آثار اذشته یا حاضر،
دچار نو ی ا راط شویم؛ بلکه هر دوره را باید با معیارهای خا

آد ارزیابی کنیم ،برای مثال اغراق در میرا

اذشهته ،با هث

ایجاد نو ی ضعف در وامل رهنگی معاصر می شود؛ بنابراین به نظر زالدین واژة توازد می توانهد بهتهرین واژه بهرای ایجهاد
رابطة بین میرا

و معاصر در نظر یک شا ر مدرد باشد.

زالدین در رایند سوم می اوید ما نباید احکام مربوط به میرا
بازنگری دربارة میرا

اذشته را احکامی نههایی تلقهی کنهیم ،بلکهه بایهد نهو ی

اذشته با لوم مدرد زمانه داشته باشیم تا بتوانیم برخی از خفایا و جوان

ناشهناختة میهرا

را کشهف
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کنیم .ایدة دیگر رایند سوم ازنظر ایشاد این است که ما باید به این درک برسیم که اذشتگاد الم تر از ما نسهبت بهه میهرا
نیستند؛ چراکه اصله زمانی ما از میرا  ،به ما این رصت را می دهد که با نگاهی شامل تر و جامعتر به آنهاد بنگهریم ،رصهتی
که برای اذشتگاد ما راهم نبود .اصل چهارم نیز بیادکنندة این وااعیت است که ما باید از اذشتهمهاد در زمهاد حالمهاد بههره
ببریم و نو ی تعادل تاریخی بین ریشههای رور ته در ژر ای اذشته و شاخههای سربرآورده در سطح روزاار کنهونی براهرار
سازیم (هماد.)28-29 :
شفیعی کدکنی نیز در مبحث سنت و تجدد ادبی ،بایدها و نبایدهایی را در روش تعامل با سنت ادبی بیاد کهرده کهه تقریبها
مشابه دیدااه زالدین اسما یل در این زمینه است ،ازجمله:
 -لزوم جذ

سنت به ذهن و ضمیر ناخودآااه متجدداد؛

 لزوم استمرار ملی سنت در مدرنیسم؛ بهکارایری شاخصهای معنوی و انسانی میرابه قیدة وی سنت باید جذ

در ایجاد نوآوری.

ذهن و ضمیر ناخودآاهاه شها ر شهود و اینکهه بعضهی از اوینهدااد شهعرهای منهدرج در

مطبو ات روز ،در خیایاد یک طر ة شعر مدرنشاد -که قط حرکت از طرف شا ر است و از روبهرو احدی حرکت نمیکنهد-
با مصر ی از خااانی و آیه ای از انجیل و جمله ای از کمدی االهی آثار طبعشاد را مرصّع می رمایند و می خواهند چناد بنمایند
که شعرشاد سرشار از سنت ملی و رهنگ جهانی است ،شوخی بسهیار بهی مهزه ای اسهت کهه خوشهبختانه سالهاسهت طشهت
رسواهی آد از سر بام شعر معاصر رو ا تادهاست (شفیعیکدکنی.)133 :1376 ،
اصل دوم نیز اویای این است که مدرنیسمِ امروز ،باید استمرارِ سنتِ دیروز باشد (شفیعیکهدکنی :1384 ،بیسهت و پهن )؛
هماد اونه که به قیدة وی شعرهای مو ق برخی از شا راد مدرد معاصر ادامة سنت است .ایشهاد بها استشههاد بهه شهعرهای
مو ق شاملو ،در جایگاه نمونة مو قی از شا راد معاصر ،میاوید« :به نظر من شعرهای مو ق شاملو ادامة سنت اسهت و تلفیهق
آد با رتوریک شعر رنگی :سنت طار و بیهقی و اامارشاد با رتوریک لورکا و آرااهود و اامارشهاد» (همهاد) .وی همچنهین،
ضمن برشمردد روغ رخزاد که آینة تمامنمای یک مدرنیست و روشنفکر معاصر است ،معتقد است حتی اار مدرنیسهمتهرین
شخصی مثل روغ هم بخواهد از سنت اصله بگیرد ،ما باید در اصالت روشنفکری او شهک کنهیم« :ااهر او آشهکارا بها سهنت
درمی ا تاد ،ما در اصالت روشنفکری او می توانستیم تردید کنیم؛ ولی هیچ ااه بهه صهراحت سهخنی در ایهن بها

نگفتهه اسهت»

(شفیعیکدکنی.)23 : 1386 ،
این دو نااد ،بازخوانی و بهکارایری درست سنت ادبی در اندیشة شا راد معاصر را ضامن مو قیت آنها میدانند .بر همهین
اساس ،زالدین اسما یل مو قیت برخی از شا راد معاصر ازجمله احمد شوای را برار ته از بهازخوانی درسهت اندیشههههای
سنتی و پیروی از شا راد کالسیک ربی میداند و در اینباره مینویسد« :واتهی شهعری از شهوای را مهیخهوانیم در آد روح
متنبّی یا بحتری یا ابن زیدود را مالحظه می کنیم که صبغة خود را بر آد نهاده است؛ لهذا مهیتهواد افهت شهوای در زیبهاترین
شعرهایش باالترین سطوح شعر ربی در شکل سنتی را به ما اراهه می دههد» (اسهما یل .)43-44: 2007 ،شهفیعی کهدکنی نیهز
مو قترین شا راد معاصر را آنانی میداند که بهنو ی آینة تمامنمهای یکهی از مشهاهیر سهنت ادبهی مها هسهتند و در ایهنبهاره
مینویسد برخی از شا راد مو ق معاصر ما آینة تمامنمای برخی از شا راد اذشته ما هستند؛ بهطوری که میتواد بهوسیله ایهن
شا راد معاصر ،شا راد اذشته را شناخت« .من به وسیلة شاملو حا ظ را شناختم .اخواد بهی آنکهه سهخنی در بها

حها ظ یها

توضیح شعرهای او افته باشد ،مشکل حا ظ را برای من حل کرد .من از مشاهدة احوال و زنهدای اخهواد ،متوجهه ایهن نکتهه
شدم که چرا حا ظ «خراه زهد» و «جام می» را «از جهت رضای او» با هم میداشته است » (شفیعیکدکنی.)398 :1386 ،
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تفاوت دیدگاه دو ناقد
در کنار تشابه و تقار

راواد در دیدااههای این دو نااد معاصر ،برخی تفاوت ههای جزههی نیهز در نهوع نگهرش آنهاد دیهده

میشود .از نمونه این تفاوتها در اندیشه میتواد به موارد زیر اشاره کرد:
الف :چرایی دعوت به مدرنیسم و شکلگیری فرم جدید در شعر
شکلو سکی در سال 1919م در مقاله ای نوشتُ « :رم جدید برای آد ظهور نمی کند که محتوای تازه ای را بیاد و رضه کند ،بلکهه
برای آد ظاهر میشود تا جای رم کهن را بگیرد؛ رم کهنی که دیگر کفایت هنری ندارد» (شفیعیکدکنی.)44 :1391 ،
زالدین اسما یل نیز باوجود تأکید بر ارزش سنت ادبی و االه ههای مربهوط بهه شهعر سهنتی ،نظهری مخهالف بها نظهر
شکلو سکی دارد و معتقد است روزاار ما ،روزااری است که تجربة هنری بر آد حاکم است .مسئله ای که بهه ایهن شهکل در
هیچ دوره ای از اذشته محقق نشده بود .پس ،طبیعی نیست که مضامین جدید ،با تجربه های هنری ادیم بررسهی شهود .تجربهة
چارچو

خود را تعیین و آد را ازینش می کند .بنابراین ،این اد ا که تجربةهنری کالسیک در حوزة شعر برای مضامین دوراد

جدید ما کا ی است ،اد ایی نابه جاست .هم چنین درست نیست اار افته شود چارچو

شعر کالسیک تمام مضامین جدید را

می پذیرد و از کشیدد بار آد ناتواد نیست .زندای هم در مضمود و هم در ساختار دچار تغییر شده است و در همه جا ،همگهام
با زماد تغییر می یابد .پس ،شیوة بیاد نیز باید با آد تغییر یابد .لسفة شعر نو بر حقیقتی اصیل مبتنی است؛ یعنی ما مضهمود را
بر اال

یا ساخت اره نمی زنیم ،بلکه مضمود را رها میسازیم تا خهود را محقهق سهازد و چهارچو

مناسه

خهود را بیابهد

(اسما یل.)15-16: 2007 ،
بنابراین وی بر ضرورت د وت به سوی مدرنیسم و تغییر در رم ادبی تأکید میکند و دربارة لت و چرایی آد مهیاویهد:

«رسیدد به این احساس و نتیجه که ابزارهای ادیم از پرداختن به زندای دنیای امروز که همواره در حال پیشر ت و داراونی
است و از برطرف کردد نیازهای انساد امروزی اجزند ،ما را به سمت مدرنیسم سوق می دههد» (اسهما یل :1972 :چ.)88 :1
بااین حال ،معتقد است تجربة شعر جدید با روح میرا

در تعاری نیست؛ هرچنهد بها شهکل آد در تعهاری باشهد و ارتبهاط

نوآوری با میرا اذشته به خودی خود اار بخواهد حقیقتا در پیشر ت رهنگ مشارکت کنهد ،یهک ضهرورت اسهت« :میهرا
بازآ رینی میشوند ،به این معنا که ارتباط بین سنت و نوآوری یک الاة همپوشانی و جدایی(تعامهل و تجانه ) در آدِ واحهد
است ،نه یک ارتباط تعاری یا تقابل» (اسما یل .)148 :2003 ،البته وی ،برخالف نظر برخهی از نااهداد کهه خهروج شها راد
معاصر از چارچو
چارچو

شعر کالسیک را لطمهای به سنت ادبی دانستهاند ،بر این قیده است که برخی شا راد «بها خروجشهاد از

شکل شعری ادیم موج

نابودی میرا

نشدند ،بلکه با ث نابودی ساختاری شدند که راکد شده بهود و ضهروری

بود که داراود و نو شود» (اسما یل .)9: 1972 ،هرچند وی در ادامه و در پاس به این سؤال که آیا شا راد این تجربه ،وااعا

از سنت جدا شدهاند پاس میدهد که «بدود درنگ به آری و خیر در اینباره پاس مهیدههیم .آری ،چهود ضهای شعرشهاد
اساسا با ضای شعر کالسیک متفاوت است و آنها آد ضای کهن را نمونة ا الی اابل پیروی ندیده اند .خیر ،چود آنها هرچند
که از آد اسستهاند ،ولی ارتباطات معنوی که آنها را با شعر و بهطور کلی با سنت مرتبط میسازد ،اطع نکردهاند؛ بلکهه انهدکی
از آد اصله ار تند تا این اصله ،آنها را به دیدد درستتر و تصوری میقتر و آااهانهتر اادر سازد» (اسهما یل.)27: 2007 ،
این دیدااه زالدین اسما یل نشاد میدهد که شا ر معاصر در تجربة جدید شعر خود تنها بهصهورت شهکلی و بههضهرورت،
اندکی از سنت اصله ار ته و هراز ارتباط معنوی خود را با سنت اطع نکردهاست .البته ضمن توجه بهه سهخن زالهدین ،مها
باید این نکته را نیز مدنظر داشتهباشیم که درست است شا ر معاصر باید تالش کند همة تاری را برای خدمت بهه دورة خهود
بازخوانی کند و هماد طور که می دانیم کر انساد سیال و انعطافپذیر و داهم در حال انتقال است و همیشهه زنهده اسهت و بهه
ارتباط بین اشیا و ادوار مختلف تالش می کند ،اما ارتباط شا ر و شعر معاصر با میرا

بشری یک ارتباط جدلی است و شها ر
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اذشته را نمی پذیرد؛ هماد طور که همة آد را رد نمیکند ،بلکهه بهین ایهن دو یهک ارتبهاط تعهاملی براهرار

معاصر همة میرا

میکند؛ ارتباطی که منجر به استفاده از میرا

اذشته به تناس

نیازهای زماد حاضر شود.

شفیعیکدکنی نظری تقریبا مخالف با نظر زالدین اسهما یل و مشهابه صهورتگرایاد روس دارد و در ایهنبهاره مهیاویهد:
«میخواهم این مطل

بسیار ساده را یادآور شوم که ادبیات و هنر ،مجمو های از رمهای خا

اند و تحوالت هر یکی از این

رم ها ،به معنای نفی و انکار یا به کنار نهادد دیگر رم ها نیست .ما در شعر سنتی خویش اوالبی داریم و در داخل ایهن اواله
رم های بسیاری؛ رم های ضعیف؛ نیرومند ،راحت و دشوار .پیدایش اال
آد اوال

نیست .آد اوال

شعر آزاد ،با روی نیمایی ،به هیچ روی نفی مطلهق

همچناد می توانند آبستن رم های خالق ،برای بعضی از حال و هواهای صر ما و صرهای آینهده

باشند .چنانچه در دایرة اوزاد آزاد هم رم های بی نهایت وجود دارد که هنوز اندکی از آد بی نهایت موردِ استفادة خالق نیمها و
اخواد و روغ و دیگراد ارار ار ته است .در زمینة شعر سنتی نیز اال

غزل می تواند رم های تازه به خود بگیرد؛ ایهن بسهتگی

به ابتکار شا ر دارد» (شفیعیکدکنی.)676 :1390 ،
ب :گستردگی اندیشة شاعر نوگرا نسبت به شاعر کالسیک
مسئلة دیگر ،موضوع میزاد استردای دامنة اندیشه شا ر نوارا نسبت به شا ر کالسیک است .زالهدین اسهما یل در ایهن
مورد ،با بیاد اینکه شا ر معاصر با تاری ارتباط رضی دارد ،مینویسد« :ما باید این حقیقت را بپهذیریم کهه شها ر معاصهر بها
تاری تنها ارتباط طولی ندارد ،بلکه ارتباط رضی نیز دارد .ارتباط شا ر معاصر با اوشهوکنهار جههاد نهو ی وحهدت کهر را
محقق ساخت که برای شا ر کالسیک این امکاد وجود نداشت .یعنی هر مسئلة انسانی که انسانی در هر مکاد از زمهین بها آد
مواجه می شود ،مسئلة تمام انسانهاست .مثال برای یک شا ر معاصر کا ی نیست که یک بار از حهوادثی کهه در جزایهر ههاهیتی
می اذرد ،متأثر شود و آد را بیاد کند؛ بلکه شا ر معاصر کسی است که حواد
چه این حواد

از منطقة وی باشد و چه در سطح جهانی .این حواد

روزاارش در دل و جانش اره خهورده اسهت؛

به نواد یهک مشهکل و درام انسهاد معاصهر مهنعکس

میشوند .این به نوبة خود یکی از نشانه های زندای مدرد است .ما اکنود تنها با مساهل خود زندای نمیکنیم ،چود مسهاهل مها
هراز از مساهل بشری از حیث زماد و مکاد جدا نیست» (اسما یل.)15 : 2007 ،
شفیعیکدکنی از این موضوع با نواد « مق انسانی» یاد میکند و بر کس زالدین اسما یل ،شعر معاصر را در مقایسه بها
شعر کالسیک از مق انسانی تهی میداند و در اینباره مینویسد « :مق انسانی» یکی دیگر از معیارهای سنجش ارزیابی شهعر
معاصر در برابر شعر سنتی است که همیشه با وجه رهنگ و هنر ما همراه بودهاست .در طول تاری  ،همواره شهاهد ایهن نکتهه
بوده ایم که اله های اد

ما ،کسانی بوده اند که مق انسانی کارشاد جل

نظر می کند و من در شعر معاصر ،در جسهت وجهوی

هماد مق انسانی هستم و اار شعر معاصر با مردم هنوز پیوندی استوار برارار نکرده ،در مرحلة همهین کمبهود مهق انسهانی
است و اصوال ارتباطی مستقیم هست ،میاد مق انسانی یک اثر و استرش آد در میاد مردم» (شفیعیکدکنی.)33 : 1351 ،
ج :میزان حاکمیت اندیشة فردی و جمعی بر شعر کالسیک و جدید
زالدین اسما یل در این زمینه به تجربة انسانی و احساسی شعر کالسیک و معاصر اشاره میکند و در اینبهاره مهیاویهد:
«شعر به طورکلی -چه کالسیک و چه جدید -بیانی است از یک تجربهة احساسهی .ایهن مطله
احساسی که از احساسات شخصی تراوش یا ته و در چارچو

درسهتی اسهت امها تجربهه ای

آد منحصر شود و متواف اردد ،کا ی نیست .در شعر معاصهر

نو ی مشارکت در تجربه های جمعی ،یا ت می شود و ظهور این تجربه ها و احساسات با هر رویکهردی کهه داشهته باشهند ،در
شعر معاصر مشهود است .ارزشهای اجتما ی که جامعة ما در پی بنای آد است ،چکیدة تجربهههای انسهاد معاصهر و میهرا
نسل های اذشته و حال به طور یکساد است .ارتباط شا ر با آرماد های اجتمها ی اذشهته ،وی را از نیازههای روزاهارش دور
میسازد و او را بیرود از چارچو

آد ارار میدهد» (اسما یل)14: 2007 ،؛ اما شفیعیکدکنی ،برخالف زالدین اسهما یل ،بها
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مقایسة شعر معاصر و سنتی ایراد ،به ضعف اندیشه ای شعر معاصر ارسی در کنهار اهوّت برخهی جنبههههای زبهانی آد اشهاره
میکند و این شعر را برخالف شعر سنتی ایراد ،ااد ادرت الزم برای درنوردیدد مرزها می داند ،در حهالی کهه شهعر شها راد
ادیم ما امثال مولوی را در کنار شعر دانته شعری میداند که در تمام زبادها و برای تمام ا صار بدیع و نو است و آدهم به این
دلیل که شعر نو برخالف شعر سنتی ازلحاظ کر چنداد اوی و جهاد شمول نیست؛ «مگر اینکه شعری ،ازلحهاظ کهر چنهداد
اوی و جهادشمول باشد که مثل کارهای دانته و مولوی در تمام زبادها و برای تمام ا صار بهدیع و نهو باشهد ،در آد صهورت
جنبه های زبانی دیگر چنداد مطرح نیست ،بلکه کر است که از مرز زبادها میاذرد و البته همهکس میداند کهه شهعر جدیهد
ارسی ،ازلحاظ کر چیزی ندارد که از مرز زباد ها بگذرد؛ جز در برخی کارهای هروغ و سهپهری کهه آد ههم در زبهاد ههای
رنگی مشابهات بسیار دارد» (شفیعیکدکنی.)21-22 :1380 ،
علت تشابه و تفاوت آرا در اندیشة دو ناقد
درمجموع میتواد افت توجه این دو نااد به سنت و اهمیت حضور آد در تجدد ادبی تأملبرانگیهز اسهت و اهرایش آنهها بهه
سنت به نسبت تجدد ادبی بیشتر است .هرچند به قیدة آنها سنت و نوآوری دو امر متنهاا

نیسهتند کهه جمهع آنهها ممکهن

نباشد؛ بلکه اار هم اونهای ناسازااری و تضادی ناازیر در میاد آنها تصور کنیم ،وجهود آد الزمهة ادامههی حرکهت و تحهول
است .بااینحال ،باید دید لت تشابه راواد و تفاوت احتمالی در دیدااههای نقدی این دو نااد در این حوزه چیست.
اولین موضو ی که میتواد در توجیه میزاد تشابه اندیشه این دو نااد مطرح کرد ،محیط تربیتهی و آموزشهی اسهت کهه دو
نااد از ابتدا در آد رشد کردند .این دو نااد هم صر و در یک برهة زمهانی یکسهاد پها بهه رصهة وجهود اذاشهتند .زالهدین
اسما یل متولد سال  1929میالدی و شفیعیکدکنی متولد سال  1319هجری شمسی معادل  1941مهیالدی اسهت .تحصهیالت
ابتدایی تقریبا یکسانی دارند و هردو به روش سنتی آموزش دیده و تربیت شدهاند و چه بسا که این شیوة تعلیم و تربیت سنتی
بر اندیشة ادبی و نقدی آنها تأثیراذار بودهاست؛ بهطوری کهه ههردو تعلهیم و تربیهت را نهه از مدرسهه بلکهه ابتهدا از خانهه و
مکت خانه آغاز کردهاند و همین موضوع همواره مایة خر و حتی مو قیهت چشهمایهر ایهن دو شخصهیت ادبهی بهودهاسهت.
شفیعیکدکنی با اظهار خرسندی از این اتفاق مهم در زندای خود در ایهنبهاره مهینویسهد« :مهن از اینکهه بهه مدرسهه نهر تم
بسیاربسیار خوشحالم یعنی می همم که یک «نوع» نایت الهی بود . ...من اار به شیوة معمولی به مدرسه میر تم ،مسهلما ایهن
مایهای که به رهنگ اسالمی مربوط است ،هراز نداشتم . ...من یک دورة کامل درسِ طلبگی را تا مرحلهای که ااراد من تا آد
زماد اد ای اجتهاد میکردند ،خواندهام .اینها کم نیست من هیچااه از اینها حتی در یک مقاله هم استفاده نکردهام تا چه برسهد
به شعر .ولی غیرمستقیم یک نوع شناخت نسبت به اذشتة رهنگی ما به من داد و این شناخت ،ههم مثنهوی یها هالد کتها
ارسی را برای من آسادتر کردهاست» (شفیعی کدکنی.)26 :1377 ،
زالدین نیز از اینکه تحصیالت ابتدایی خود را در خانه و نزد اهالی آد اذراند ،احساس خرسندی میکند و در این زمینهه
چنین میاوید« :در دوراد کودکی از امکانات مناسبی در منزل بهرهمند بودم .اما همیشه تمایل داشتم که محیط خهارج از خانهه
را نیز تجربه کنم و از امکانات محیط بیرود از خانه نیز استفاده کنم و لذت ببرم .بنابراین تحصهیلم را از سهن سهه سهالگی تها
هفت سالگی در ااهره شروع کردم و در همین دوراد نزدیک به یک چهارم ارآد را حفظ کهردم و سهپس از کتها

و مدرسهه

اصله ار تم و تا ده سالگی به یادایری دروس -به طور غیرمنظم -در منزل مشغول شدم .پس از آد مستقیما و در سن یهازده
سالگی به مدرسه ابتدایی به منطقة ح ائق القبة ر تم .مدت زماد ترک تحصیلم از مدرسه و تحصیالت خانگی بهرای مهن بسهیار
مفید بود؛ چراکه با ث شد من از هماد سال اول که مجددا وارد مدرسه شدم تها زمهانی کهه لیسانسهم را از دانشهکدة ادبیهات
دانشگاه ااهره ار تم ،همواره شاارد اول کالس درس باشم» (الیسو ی.)257 :1996 ،
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از طر ی ،نقد ادبی ارسی و ربی بهتبعیت از ادبیات این دو ملت ،از اذشتة دور پیوندی نااسسهتنی و تعهاملی کهمنظیهر
باهم داشتهاند .نتیجة این تعامالت رهنگی و ادبی در طول تاری سب

شدهاسهت کهه ادبیهات ربهی و ارسهی از جنبههههای

مختلف ادبی و نقدی بسیار به هم نزدیک شود؛ بهطوری که اویی ،مساهل و مباحث مورد بحث این دو زباد تقریبا یکی است.
بنابراین مشاهده میشود که نویسندااد و ادیباد و نااداد ربی و ایرانی ااهی بدود تأثیرپذیری مستقیم از یکدیگر بهه مسهاهل
مشابهی می پردازند و این توارد خواطر بهسب

نزدیک بودد بیش از حد این دو رهنهگ و اد

بهه همهدیگر اسهت .بنهابراین

ضمن توجه به این موضوع که ریشه ههای رهنگهی و ادبهی یکسهاد ایهن دو اد  ،با هث نزدیهک شهدد بهیش از حهد آد دو
شدهاست ،ااهی یا تن موارد اختال ی بین مساهل مختلف ادبی و نقدی مشکل میشود و تنها میتواد با نظر بهه مسهتقل بهودد
این دو زباد از یکدیگر به مقایسة برخی از مساهل ادبی و نقدی پرداخت که بین ادیبهاد و نااهداد مطهرح اسهت و بهه نتهایجی
دست یا ت که مدة این نتای بر اشتراکات تأکید دارند تا ا ترااات؛ اما اار بپذیریم که در محیط رهنگی مشترک و در حهوزة
اجتما ی خا

 -که ارتباطهای معنوی دارای وسیعترین مفهوم است ،ایناونه مشابهتها امری طبیعی است ،قط مهیتهوانیم

از مشابهت موجود سخن بگوییم .هم نااداد امروز و هم ادیباد و لمای بالغت در ادیم ،متوجه این نکته شدند که اار دو شها ر
در یک االیم خا

و در یک زماد معین زندای کنند ،حاصل زندای معنوی و اندیشه و تصویرهای ایشهاد نزدیهک بهه یکهدیگر

خواهد بود و این موضوع دربارة شعر شا راد و نقد نااداد پارسیزباد و ر زباد چه در ادیم و چه در صر حاضهر بههخهوبی
مصداق دارد؛ زیرا محیط اجتما ی و جغرا یایی جهاد اسالم ،در آد روز و حتی امروز ،هم از نظر خصایص االیمی و ههم از نظهر
وضع رهنگ و امور معنوی ،در نقاط مختلف تفاوت چندانی نداشت و ندارد .دار اینکه تحوالت و حتی تأثیرپذیری این دو اد
از ادبیات مدرد غر

نیز ،تقریبا بهطور یکساد شکل میایرد .بنابراین میتواد لت تشابه هراواد بهین نظهرات نااهدانی ازجملهه

زالدین اسما یل و شفیعی کدکنی را باتوجهبه نکات مذکور توجیه کرد .از دیگر وامل اشتراک در اندیشة این دو نااد در مسهاهل
مختلف نقد ادبی بهویژه مبحث سنت و تجدد میتواد به این موضوع اشاره کرد که این دو نااد شاارد و دستپهرورده و نماینهدة
دو نوع ادبیات و نقد ادبی هستند که به لل راوانی ،سیر تحول و تطور این دو تقریبا یکساد است .برخی از این لل را میتهواد
در سه امل دانست :یکی ریشههای تمدنی مشترک؛ دوم اوضاع سیاسی و اجتما ی مشابه ،که در آغاز ارد بیستم هر دو ملهت بها
آد مواجه بود و ناآرامیهای سیاسی و اجتما ی و سلطههای استعماری و استبدادی که به اضطرا

و هدم ثبهات و تنهاا

ههای

مکرر در مفاهیم رهنگی و ادبی و ا کار و دیدااههای ادبا و نااداد انجامید .امل سوم ،اهتمام به جستوجو و شناخت وامهل و
جریادهای ادبی غربی که دارای تأثیر و نفوذ زیادی در ادبیات معاصر هر دو ملت بودهاست.
از سویی دیگر ،هر دو در یک دورة زمانی ،بین دو اروه محا ظهکار و تجددطل

در رصة ادبیات نقش یک واسطه را ایفا

کردند و بدود ا راط و تفریط راه میانه و البته منطقی و درست را در پیش ار تند و ضمن احترام به سنتها ،نیاز به تجدد ادبی
را مثل همة رصهها که نیازمند تجدد و نوآوری است ،ضروری دانستند.
خالصة نظر شفیعیکدکنی در این مقوله این است که« :آشنایی با سنت ادبی نهتنها مانع رشد و بالندای نیست ،بلکهه یکهی
از ضرورتهاست و شاید یکی از وامل و شاید تنها امل در تعالی هنری باشد» (شفیعیکدکنی :1382،یازده) .خالصة دیدااه
زالدین در این موضوع را نیز میتواد در این جمله خالصه کرد :ارتباط بین سنت با مدرنیسم یک ارتباط تضاد یا تقابل یا بهه
معنای برتری یکی بر دیگری نیست ،بلکه درحقیقت یک ارتباط همپوشانی (تعامل) و تجان

همزماد است.

نتیجه
زالدین اسما یل و شفیعیکدکنی ،دو نااد معاصر ،باوجود اینکه خود در زمرة شا راد شعر مدرد هستند و کمتر بهه سهرایش
شعر سنتی روی آوردهاند ،میتواد آنها را دو نااد سنتی دوراد معاصر بهشمار آورد؛ دو ناادی که به تجدد و نوآوری با پشتوانة
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کالسیسیسم ا تقاد دارند .آنها همواره معتقدند سنت و نوآوری دو جنبة استمرار رهنگ یک اوم یا یک ملت انهد؛ بهرای آنکهه
سنت استمرار یابد ،باید به مدد نوآوری ،متحول شود و نوآوری تنها با طف به یک سنت مفهوم می یابد .نوآوری بهی سهنت و
سنت نامتحول ،ااد ینیت تاریخی و اجتما ی است .به قیدة آنها ،در ادبیهات ،سهنت و نهوآوری ،دو امهل حیهاتبخهش و
انکارناپذیر است .می تواد مد ی شد که تقریبا توجه به سنت و اهمیت آد در همة آثار این دو نااد به وضوح مشاهده می شهود.
هردو نااد در مواجهه با مدرنیسم ،تجربة تقریبا واحدی دارند .هردو برآنند که باید در روند نوشدد شعر سنتشکنی کرد ،ولی
نه به این معنا که سنت را به کناری نهاد؛ بلکه باید از دل سنت به مدرنیسم رسید .این دو نااد ،بر این باورند کهه رابطهة شها ر
معاصر با سنت ،یک رابطة راایر و دریا ت آااهانه از معنای انسانی -تاریخی سنت است ،نه صِرف رابط تأثیرپذیری .بنابراین
نگرش ،شا ر معاصر از سنت ،مواضعی را برمی ازیند که ویژای داهمی و ماندااری دارند؛ سهوا از اینکهه ایهن ویژاهی الزمهة
رویکرد کالسیک باشد و چه اینکه از جان

خود شا ر ا زوده شده باشد .آناد خواستار تجددی هستند کهه در راسهتای رونهد

ادبیات اذشته باشد و اطع ارتباط با اذشته را کار درستی نمی دانند و البته تعصه

و بازاشهت را ههم کهار خطرنهاکی تلقهی

میکنند؛ چراکه اذشته و حال باید در دنبالة هم وااع شوند و حد و مرز یکدیگر را به رسمیت بشناسند .در دیدااه آنهاد شهعر
امروز باید بی آنکه به کلی از شعر دیروز جدا شود ،ضرورت وجود خود را درک و اثبات کند و خود را به صورتی درنیاورد کهه
ضرورتی برای وجودش نتواد حس کرد .خالصة نظر این دو نااد در مبحث ارتباط سنت و نهوآوری ایهن اسهت کهه سهنت و
نوآوری دو امر متناا

نیستند که جمع آنها ممکن نباشد؛ بلکه اار هم اونههای ناسهازااری و تضهادی نهاازیر در میهاد آنهها

تصور کنیم ،وجود آد الزمة ادامه حرکت و تحول است .درمجموع شهباهت هها و تفهاوت ههای دیهدااه ایهن دو نااهد معلهول
ارایش ها ،نگرش ها ،محیط ،میداد رشد و ضای حاکم بر اندیشه های دو نویسنده است .به طور اطع ،اذشتة مشترک ادبی ههر
دو بهخصو

در حوزة نقد ،این دو نویسنده را حداال در حوزة نگرش به سنت و مدرنیسم بسیار به هم نزدیک کردهاست.
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