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چكیده
«سوررئالیسم» ،مکتبی است هنری و ادبی که در فاصلة جنگهای اول و دوم جهانی ،در اروپا شکل گرفت.
سوررئالیسم در زبان فرانسه ،به معنای «ورای واقعیت»« ،پشت واقعیت» و «واقعیت برتر» است .زادگاه اين مکتب،
کشور فرانسه بود .واژ سوررئالیسم را نخستین بار «گیوم آپولینر» فرانسوی در سال  0122در نمايشنامة خود بهکار
برد .سوررئالیستها خواهان تصحی ،تعريف ما از واقعیت بودند و از واقعیت برتر صحبت میکردند .در اين مقاله
ابتدا برآنیم تا با توجه به منابع محدودی که پیرامون مکتبهای معاصر ادبی جهان بهفارسی نوشته شده تعريفی از
سوررئالیسم ارائه دهیم؛ سسو اصول و مبانی آن بهصورت فهرستوار بیان گردد؛ آنگاه اين اصول با ابیات داستان
روز چهارشنبه هفت پیکر نظامی مقابله شود و نتايج آن مورد بررسی قرار گیرد .در اين مقاله بیش از پیش قدرت
شاعری حکیم گنجه و ارتباط شگرف مکتب ادبیای که در قرن بیستم شکل گرفت با شعر اين شاعر توانمند قرن
ششم ايران نشان داده میشود تا چنین نتیجهگیری شود که ريشه بسیاری از مکتبهای نوظهور ادبی در جهان مدرن
معاصر در آثار پیشینیان نهفته؛ و خط سیر تفکر آدمی از آغاز تا پايان همواره دستخوش دگرگونی بوده است و چه
بسا دغدغه ذهنی شاعر قرن بیستم فرانسه همان دغدغه ذهنی شاعر قرن ششم گنجه باشد
كلیدواژهها :سوررئالیسم (فراواقعیت) ،آندره برتون ،نظامی گنجوی ،هفت پیکر ،داستان روز چهارشنبه.
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مقدمه

سوررئالیسم

هنر ،بنابر تعريف پیش از دور سوررئالیسم ،تقلید

سوررئالیســم در زبــان فرانســه ،بــه معنــای «ورای

از دنیای واقعی بود .اين به معنای الگو گـرفتن از

واقعیت» و«پشت واقعیت» و «واقعیـت برتـر» اسـت

دنیــای واقعیــت بــود و دگرگــونی در آن ،تقريب ـاً

(داد .)017 :0270 ،سوررئالیسم ،مکتبی است هنـری

امکان نداشت .در اين الگو ،اثر هنری ،آيینـهای از

و ادبی که در فاصلة جنگهـای اول و دوم جهـانی،

واقعیت بـود کـه هنرمنـد بـه «روايـت» آن مـی-

در فرانسه شکل گرفـت (بیگزبـی .)20 :0272 ،واژه

پرداخت و میتوان گفت که سـهمی در ابـداع آن

سوررئالیسم را نخستین بار گیوم آپـولینر فرانسـوی

نداشت .در اين تعريف ،هـر چـه اثـر هنـری بـه

در سال  0122در نمايشنامة خود به نـام سـینههـای
تیرزيــاس ،بــهکــار بــرد (ثــروت .)001 :0202 ،ايــن

(میتوان تابلوی نقاشیای را مثـال زد کـه مشـابه

جريان فکری در ادامة مکتب دادائیسم بهوجود آمـد،

عکسی واقعی باشـد) .پـو در واالتـرين حـاالت

که مکتبی پو گرا و هیچانگـار بـود و در سـالهـای

چنین آثاری (رئالیسم) با آيینه يـا نسـخه بـدلی از

پــو از جنــگ جهــانی اول در اروپــا رواج يافــت

واقعیت مواجه هستیم.

(بیگزبی .)22 :0272 ،جنبشی که ظاهراً هـم هنـر را

واقعیت نزديکتر و شبیهتر باشد ،مقبولتـر اسـت

1

اما بايد گفت کـه «هنـر ،همـواره بـا تـأثیر از

انکار و هم اهتمام جنبشهای ديگر را مـردود مـی-

واقعیت ،بر واقعیت اثر میگذارد و راه دگرگـونی

شمرد (همان .)00 :سوررئالیستها در آغاز کـار ،در

آن را در پیش گرفته ،بدان معنی میبخشـد .بـرای

مقابل افکار دادائیستها ايستادند ،چراکه بـر خـالف

چنین هدفی اسـت کـه بايـد هنـر را از هـر نـوع

دادائیستها که بهطـورکلی ادبیـات و هنـر را انکـار

چهــارچوب ،همچــون تقلیــد از واقعیــت ،رهــا

میکردند ،آنها خواهان ايجاد تحول در ادبیات و هنر

ساخت .زيرا هنر ،ماننـد شـناختهـای بـا ارزش

بودند (انوشـه .)022 :0272 ،در بیانیـة سوررئالیسـم

ديگـر ،چـون علـم و فلسـفه ،بـرای دسـتیابی بــه

که توسط شـاعری بـه نـام آنـدره برتـون در سـال

شناخت ،از هر گونه بنـد آزاد اسـت» (آلاحمـد،

2

 0100منتشــر شــد ،3آمــده اســت کــه دســتیابی بــه

 .)00 :0277قبـــل از مانیفســـت سوررئالیســـم و

واقعیت برتر ،تنها با رهايی ذهن از زير سـلطة عقـل

تعريف آن به عنوان سبک ادبی مستقل ،مـیتـوان

و منطق مسیر است (داد .)017 :0270 ،سوررئالیسـم

ردپای آن را در دوران پیش از آن جسـتجو کـرد.

به آزادسازی تخیل و عناصر آن به صـورت فـانتزی،

اصالً شايد بتوان آرايه ادبی غلو را از ابتدايیترين

نامتجــانو و شــگفتآور تأکیــد مــیکنــد و از دادن

جرقههای سوررئالیسم دانست.

جنبة منطقی به هنر و ادبیات خودداری مـیورزد .از

زگــرد ســواران در آن پهــندشـت

نظر برتون ،مقصود اصلی هنر و حتی زنـدگی ،ايـن

زمین شش شد و آسمان گشت هشت
(فردوسی)22 :0200 ،

بود که تعريف ما را از واقعیت به قدری بسـط دهـد

در اين مرحله ،هنر به جای تقلید ،به آفرينش
دست میزند و با ايجاد واقعیتی بالقوه ،نوعی
واقعیت جديد میسازد که پیش از اين وجود
خارجی نداشته است.

که شگفتانگیز را هـم دربربگیـرد (انوشـه:0272 ،
.)022
1. Apollinaire Guillaume
2. Breton Andre
 . 3برتون از بنیانگذاران نهضت سوررئالیسم و شاعر القاکننده
اوهام و صور آزاد ذهنی و جادوی کالم تصويری – عینی است
(خانلری.)011 :0272 ،
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چنـانکـه از ايــن تعـاريف برمــیآيـد ،هــدف

گیرنــد (چايلــدز .)027 :0202 ،تصــوير بــرای

سورئالیستها ،قیام بر ضد محدوديتهايی اسـت

سوررئالیست ،بیـان وصـفناپـذير نیسـت ،خلـق

که از نظر آنها ،مانع کار آزاد ذهن مـیشـود .ايـن

وصفناپذير است .نويسـنده سوررئالیسـت الهـام

محدوديتها ،شامل منطق ،اخالق متداول ،سنت-
ها و قراردادهای اجتماعی و قواعد هنری بـود .از

نمیگیرد ،الهام میدهد .تصوير او ،هیچ ذهنیت يا

حساسیتی را بازنمايی نمـیکنـد .ذهنیـت را مـی-

نظر آنها ،بشر در آن سوی واقعیت ،به دانش تـازه

آفرينــد و حساســیت را برمــیانگیــزد (بیگزبــی،

دست مـیيافـت کـه فراتـر و واالتـر از واقعیـت

.)70 :0272

مملــوس بــود و تنهــا راه دســت يــافتن بــه ايــن
واقعیت ،آزاد کردن ذهـن از قیـد نظـارت ضـمیر

بزرگترين اصلی که با نام سوررئالیسم آمیخته
است ،اصطالح «ضمیر ناخودآگاه» است.

آگاه هنرمند و روکردن به عالم رؤياها و تـوهم و

در نزد شعرای سوررئالیسـت ،واقعیـت برتـر،

حالتهـای بـین خـواب و بیـداری و اسـتفاده از

همان واقعیت جامعی است که در اعماق «ضـمیر

فعالیت ضمیر نیمه هوشـیار بشـر بـود (ذوالقـدر،

ناخودآگاه» آدمـی مـدفون شـده اسـت و تنهـا در

.)020 -022 :0202

رؤياها و اوهام انسان متظاهر میشود (داد:0270 ،

البته بايد بسیار دقت داشت کـه سوررئالیسـم

 .)017بــرای بــروز ضــمیر ناخودآگــاه« ،نگــارش

بر خالف آنچه که در لحظة اول تصور مـیشـود،

خودگار» ابزاری کارآمد است« ،که با آن دو حوزه

«واقعیت» است؛ واقعیتی متفـاوت بـا آنچـه مـا از

عملکرد ضمیر ناخود آگاه و تجربـه خودآگـاه بـا

واقعیت ذهنی داريم .برتـون معتقـد اسـت شـی

هم ترکیب مـیشـوند؛ يـا بـه عبـارت ديگـر ،در
 ،يعنـی جهـان رؤيـا و

هنــری در حــد وســط بــین محســوس و معقــول

وضعیت بهظـاهر متنـاق

قرارداد و چیزی است ذهنی که به صورت مـادی

تــوهم ،واقعیــت روزمــره و واقعیتــی مطلــق يــا

ظــاهر مــیشــود (سیدحســینی .)712 :0201 ،در

فراواقعیت (سوررئالیته) درهمآمیخته و يـککاسـه

سوررئالیسم ،تخیل ،مرزی نداشت و تا آنجا مورد

میشوند و آن حقیقت پنهانی شناسانده مـیشـود

استفاده قرار میگرفت که میشـد بـه آن صـورت

که پشت جامهای از درووها ،مقاومتهـا و پنهـان

عینی بخشید.

کاریها نهـان شـده اسـت (انوشـه.)027 :0272 ،

وسايلی که سوررئالیسم بـهکـار مـیبسـت ـ

آنها معتقدند که «بگذاريم آنچه در درون مـا مـی-

نگارش خودکار ،شرح خـواب ،روايـت در حـال

خواهد به زبان تبديل شود ولی سانسور آگاه ما از

خلسه ،شعرها و نقاشیهای مولود تأثیرات اتفاقی،

آن جلوگیری میکند ،بیرون بريزد» (سیدحسـینی،

نمــا و رؤي ـايی -؛ همــه در

 .)120 :0201به اين خاطر است که «اغلـب آثـار

خدمت يک مقصود واحد بودند :تغییر دادن درو

آنها ،رنگی از نیشخند و طنز و هـزل داشـت کـه

ما از دنیا و به اين وسـیله ،تغییـر دادن خـود دنیـا

حاصل بیاعتنايی بـه زنـدگی واقعـی و حربـهای

(بیگزبی.)22 :0272 ،

برای جنگیدن با واقعیـت بـود» (ذوالقـدر:0202 ،

تصــويرهای متنــاق

سرچشمه و ابـزار ايـن سوررئالیسـم ،عمـدتاً

.)022

تصاوير رؤيا بود .در هنر سوررئالیسـتی ،صـحنه-

«سورئالیســم کــه فرصــتی بــرای بیــان ضــمیر

های غیرطبیعی يا غیرمنطقی بازنموده میشـوند و

ناخودآگاه و احساسات سرکوب شده و يـا پنهـان

تصاوير عجیب و غريب در کنـار هـم قـرار مـی-

شده است ،آکنده از عناصر سیاه اسـت .از سـوی
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ديگر ،احساس کینه ،احساس گناه در ضمیر پنهان

بدون ممانعت ذهن نقاد تجلی کند ،واقعیت برتـر

و ترس در کنار همه عصیانهای آن قرار دارد .اما

ظاهر میشود (همانجا).

اشتیاقهايی که به سوررئالیسم الهـام مـیبخشـد،

 .2نگارش خودكار :نگارش خودکـار عـدم

مثبتاند .اين اشتیاقهـا ،امیـد زيسـتن و دوسـت

توجه مطلق به واقعیت بیرونی را ايجاب مـیکنـد

داشـتن ،هیجــان در برابــر زيبـايی تکــاندهنــده و

که به سادگی قابل حصول نیست و نیز ترو همة

انتظار نشانههايی را که به هستی ما معنی میدهد،

اشتغاالت عادی خود ذهن ،قطـع عالقـة کامـل از

در دل زنده میکنند» (سیدحسینی.)010 :0201 ،

آنچه معموالً تشکیلدهند انديشه شمرده میشود

اما ابزار سوررئالیستها برای خلق اثر ،يـا بـه
تعبیر خودشان واقعیت برتر کدام است؟
در اينجا به ابزار اصلی و بنیـادينی کـه عمومـاً

(همان.)001 :
روش نگارش خودکار يا اتوماتیک به اتکا
تداعی معانی آزاد ،تنها وسیلهای است که میتواند

در میان صاحبنظران مشترو است ،اشـاره مـی-

اين رؤي ا و توهم و خیال گريزپا را در جايی ثبت

شود و پو از آن ،خالصهوار به جزئیات ديگـری

کند (ثروت.)021 :0202 ،

که در خلق اثر سوررئالیستی اثر گذارند ،پرداختـه
میشود.

 .0رؤیا :سوررئالیستها ،رؤيـا را بـه عنـوان
ابزار راهبردی در رسوخ به ضمیر پنهان دانسـته و

 .0طنز :طنز به ما امکان میدهد کـه دنیـا را

معتقدند آن را نبايست امری غیرواقع و دست کـم

از زواية ديگری ببینیم و روابط آشنای اشیا را در

گرفت .زيرا بسیاری از ناشناختههـای انسـانی ،در

هم بشکنیم .نیرويی که يک امر يـا مجموعـهای از

رؤيا رسوخ میکند (همان .)022 :ذهن وقتـی بـه

امور را از حالت طبیعیشان بیرون میکشـد .طنـز

حال خود رها شود در دنیای اوهـام و اشـباح بـه

که ويران کنند جنبههای عادی هستی است ،روح

فعالیت میپردازد کـه در آن موجـودات و اشـیا ،

را با برخوردهـای غیرمنتظـر ،از افـقهـای عـادی

صورتی غیره منتظره پیدا مـیکننـد و خـود را بـه

خويش جدا میکند و به راه ديگری مـیانـدازد و

رنگهای رؤيا میآرايند .ايـن دنیـا همـانطورکـه

برای رودررويی با واقعیت ديگری آماده میکنـد؛

برگسن گفته است ،نقطـه مقابـل دنیـای واقعیـت

فراواقعیت (سیدحسینی.)002 :0201 ،

عملی است که در آن چون محرو مـا سـود آنـی

 .0امر شگفت و جادو :در اين جهان وهـم-

آمیز ،عجیبترين حوادص طبیعی جلـوه مـیکنـد.

است ،فقط اموری را انتخاب و درو میکنـیم کـه
برای ما مفید است (سیدحسینی.)027 :0201 ،

ذهن نقاد از کار میماند ،اجبارها از میان مـیرود.

 .2دیوانگي :به نظر سوررئالیستهـا ،جنـون

همــین قلمــرو ســحرآمیز ،قلمــرو سوررئالیســم

و آدم مجنــون ،بهتــرين نمونــة آزادی و يلگــی از

(واقعیــت برتــر) اســت (همــان .)002 :بنــابراين،

تمــامی قیدهاســت .آدمهــای مجنــون ،بــیآنکــه

سوررئالیستها از دنیای واقع دور میشوند تـا در

توجهی به سنتها ،قراردادهای قانونی و عرفـی و

جهان اوهـام و اشـباح نفـوذ کننـد .زيـرا تنهـا بـا

اخالقی داشته باشند ،حتی بیتوجه به نفع و ضرر

رويکرد به عالم وهم ،تا آن حدی که عقل بشری،

خويش ،رفتار میکنند .در نتیجه «به نیرنگ و ريـا

سلطة خود را از دست بدهد ،مـیتـوان بـه آنجـا

توسل نمیجويند و رفتارشـان بـه درسـتی نشـان

رسید که عمیقترين هیجان هستی را درو و بیان

دهند آن چیزی است که در درونشان میگـذرد»

کرد (همان .)000 :هرجا که قو تخیل ،آزادانـه و

(ثروت .)027 :0202 ،در اينجا هـدف واقعـی آن
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نیست که انسان عاقل برای نويسـنده شـدن بايـد

نزديک شدن غیرمنتظره واقعیتهـای دور از هـم،

مجنون گردد .بلکه استفاده از ويژگـیهـای عـالم

به هم ريختن رابطه موضوع با مـتن ،تصـويرهايی

جنــون اســت و آن حالــت و نتیجــة تخريبــی آن

خود انگیخته ،منتاق

و بیانناپذير و جمع کـردن

(همان.)021 :

مفاهیم متباين.

در پايان بح

سوررئالیسم ،میتوان اصول و

مبانی آن را بهطور خالصه چنین بیان کرد:

.7

توجــه ويــژه بــه خــواب (مصــنوعی يــا

طبیعی) و شرح خواب ،ثبت رؤياها ،تصـورات و

توجه ويژه به قوای روحـی و نیروهـای

اوهام ،روايت و تألیف در حالت خلسه ،خـواب-

پنهــان روح انســان و ناکارآمــدی عقــل ،نقــش

گــردی ،ديــوانگی ،توهمــات و مهــمتــر از همــه

.0

محوری تخیل و طرفداری از آن در مقابـل عقـل-

ديوانگی بهعنـوان کلیـد درو و آشـتی اضـداد و

گرايی و مادهگرايی ،رها کردن ذهن از قید عقـل،

توجه به لحظههای خلسه و اشراق.

منطقو شعور ،خیـالبـافیهـای غیرعـادی ،گفـت

.0

نگارش خودکار (اتوماتیسم).

وگوهايی فارو از منطق.

.1

آفرينش گروهی.

رستگاری در آزادی مطلق انسان و ذهن

 .02محکومیت بورژوازی ادبی و محدوديت

.0

از همــة قیــد و بنــدهای اجتمــاعی و فــردی ،آزاد

زندگی متعارف ،اعتراض به جهان صرفاً مـادی و

کردن تخیل و انديشه (سرسسردگی به آزادی).

برانداختن سودگرايی و بدگمانی نسبت به اقتصاد

.2

تصحی ،تعريف ما از واقعیت ،توجه بـه

واقعیتــی در ورای واقعیــتهــای ظــاهری ،تغیی ـر
واقعیت و بیاعتبار کـردن کامـل دنیـای واقعـی و

سودجويانه ودولت استبدادی.
 .00سخنان و شعرهای فیالبداهه ،غیـبگـو
يا نهانبین بودن شاعر.

واقعیت برتر رؤيا و چشم بستن بـر واقعیتـی کـه

 .00توضی ،اسرارآمیزی برای دنیا و پرداختن

خــالی از ادارو شــهودی اســت .گســترش دامنــه

به دنیايی که تحت سیطره نیروهايی است که عقل

واقعیت و درهم ريختن تصّور معمولی از آن.

آنها را قبول ندارد.

شیفتگی بـه ضـمیر ناخودآگـاه ،کشـف

 .02اشــیا سوررئالیســتی و شــگفتانگیــز و

.0

ذخاير آن و توجه به ضمیر ناخودآگـاه بـر مبنـای

قرار دادن شـی در جـايی کـه کـامالً بـا آن بـی

نظريات فرويـد ،پیگیـری ادراکـات ضـمیر نیمـه

مناســبت اســت .امــر شــگفت ،جــادو و اشــیا

هوشیار و اتکا به نامعقول.

غیرعادی ،تحريف عمدی مقیاسها ،دادن خواص

.2

يکســـان شـــدن رؤيـــا بـــا واقعیـــت

(فراواقعیت) و در نظـر گـرفتن تخیـل بـهعنـوان
واقعیتی قابل حصول.
.2

 .00تعهد اجتماعی با ستايش باطن ،مـدافعان
عشق.

امکان نوعی ترکیب نهايی در پو ظـاهر

ناهمگون و حتی تناق

غیرعادی به اشیا عادی.

آمیز ،امیدواری بـه آشـتی

 .02تصــويرهای حیــرتآور ،آثــاری پــر از
موجودات غريب و غولآسا.

اضداد ،هـمکنـاری سـنجیده اشـیا و ناسـازگاری

 .02بیتوجهی به قالب رمان؛ مگر آنکـه بـدون

هــا و

روايت يا داستان و شخصیتپردازی يا چهرهنگـاری

شــی بــا زمینــه ،يکســان شــدن متنــاق
تصــويرهايی متنــاق

نمــا و رؤي ـايی ،کنــار هــم

گذاشتن اشیا ،مفاهیم و کلمات ظاهراً بـیارتبـاط،

باشد و رها کردن داستان از اواسط کار.
 .07عدم توجه به حساسیت خود هنرمند.

سوررئالیسم در داستان چهارشنبة 21 ...

 .00توجه به طنز بهدلیـل آزاد کـردن روح و
شکستن روابط آشنا.

از ايـن مـوارد اسـت .واضـ ،اسـت کـه سـرودن
شعری در وزن عروضی و در قالب مثنوی نیازمند

 .01تأکید بر عدم شناخت همهچیز.

انديشــه اســت؛ حــال آنکــه اکثــر آثــار شــعری

 .02نفوذناپذيری و اسـرارآمیزی بسـیاری از

سوررئالیسمها در قالـب آزاد و فاقـد وزن اسـت.

نوشتههای سوررئالیستی بهطـوریکـه وضـوح را

بنابراين چهـارچوب و شـالود داسـتان ماهـان و

بزرگترين دشمن مکاشفه میداند.

قالب خاص شعری آن در تعارض بـا ايـن اصـل

 .00دلبستگی سوررئالیسمها به موضوعهـای
جنسی و اروتیسم متأثر از فرويد.

قرار میگیرد .اما در ادامـه بـه موضـوعاتی اشـاره
خواهد شد که تعجب را از داستان بیشتر خواهـد

 .00درو شـــهودی و ويژگـــی براندازانـــه

کرد ،از آنجهتکه چگونه ممکن اسـت شـاعری

تصادف (شانو) و تصادف عینی بهعنوان مالقات

در قرن ششم چنین زيبا اصول سوررئالیسم را در

برونی و نـوعی تجلـی يـا اشـراق ،خلـق زيبـايی

شعر خود رعايت کند؛ اصولی که قرنهـا پـو از

تشنجزا يا تکاندهنده و اشتیاقهايی کـه امیـد بـه

او ،آن هم نه در گنجه بلکه در فرانسه شکل مـی-

زيستن و دوست داشتن و هیجان در برابر زيبـايی

گیرد اين گفتار ،بـیش از پـیش قـدرت شـاعری

تکاندهنده را در دل زنده میکند.

حکیم گنجه را آشکار خواهد کرد.

 .02گرايش انسانی ،ضد سنتی ،خیالپرداز.
 .00تغییر شرايط زنـدگی و انقـالب بنیـادين
در آگاهی.

در ادامه برآنیم تا موارد مهم را بهصورت
فهرستوار بیان کنیم:

 .0ثبت رؤياها و تصورات و اوهام و خواب-

گردی و روايت در حالت خلسه از ويژگی شاعران

سوررئالیسم در داستان روز چهارشنبة هفت

سوررئالیست است .جالب آنکه در اين داستان

پیكر نظامي

شخص ماهان در چنین شرايطی قرار میگیرد:

پــیش از بررســی رويکردهــای سوررئالیســتی در

مغز ماهان چو گرم شد ز شراب
تابش مــاه ديـــد و گردش آب

حکــیم نظــامی گنجــوی و مکتــب يــا ســبک

گرد آن باو گشــت چون مستان

داستان ماهان ذکر اين نکته ضروری است که بین
سوررئالیسم قرنها فاصله است .از ايـنرو نمـی-

تـا رسید از چمن بـــه نخلستان
(نظامی)022 :0201 ،

تــوان داســتان ماهــان را يــک داســتان صــرفاً
سوررئالیســـتی نامیـــد .بـــهرغـــم مختصـــات و

تمام ماجرای داسـتان تـا لحظـات انتهـايی در

رويکردهــای عجیــب و جالــب در بطــن داســتان

خــوابگــردی و ســیری از توهمــات و ســؤال و

ماهان که فهم خواننـد آشـنا بـه سوررئالیسـم را

جواب در حالت خلسـه ادامـه مـیيابـد تـا آنکـه

نشانه میگیرد ،تفاوتها و تعارضهايی نیز وجود

ماهان چشم خود را میبندد و مجدداً باز مـیکنـد

خواهد داشت که ناشی از اين فاصله زمانی است.

تا از دست توهمات برهد.

چراکه نظامی زمانی آن را به رشته تحرير درآورده

دست خود را سبک به دستش داد

که قرنها پو از آن ،نطفة سوررئالیسم بسته شده

ديده در بست و در زمــان بگشاد
(همان)022 :

انديشه از تفکر و تعقل و هرگونه قید و بند ،يکی

مبارزه با بورژوازی ادبی و اعتراض به جهان صرفاً

است .تأکیـد سوررئالیسـتهـا بـر آزادی ذهـن و
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مادی و بر انداختن سودگرايی و بدگمانی نسبت به

ترس تو بر تو ترکتازی کرد

اقتصاد سودجويانه از مختصات فکری و عملی

نالشی چند مانده ،نال شده
با خیالـــت خیالبازی کرد

خود به مقابله با آن بسردازند .عامل مشکالت ماهان،

خاو در ديــد خیال شده

سوررئالیسم است؛ و سعی آنها بر اين بود تا در آثار
رفتن به دنبال سودجويی بیشتر بود:
چونکه بشناختــش ،همالش بود
در تجارت شريــک مالش بود...

(همان)020 :
زان بنا کاصل او خیالی بـــود
طُرفش آمد که طرفه حالی بود
(همان)022 :

گفت :چون آمــدی بدين هنگام
نـه رفیق و نــه چاکر و نه غالم
گفت :کامشب رسیدم از ره دور
دلـــم از ديدنـــت نبـود صبور
سودی آوردهام بــرون ز قیــاس
زآنچنان سود هست جای سساس
گرتو آيــــی بــه شهربهْ باشــد
داور ده صـــالح ده باشـــــــد
نیز ممکن بود که در شــب داج
نیمه سودی نهان کنیـم از بـــاج

 .2خلــق تصــاوير متنــاق

و قــرار گــرفتن

مکانهای متضاد در کنار يکديگر و بالفاصـله پـو از
هــم ،مــا را هرچــه بیشــتر بــه ايــن اصــل اساســی
سوررئالیسم رهنمون میگردانـد .کنـار هـم گذاشـتن
تصاوير متناق  ،ويژگی سوررئالیستی است.
باو گل جست و گل به باو نديد
جز دلی بــا هــزار داو نديـــد
(همان)020 :
گه دروغی بـه راستی پوشند
گاه زهری در انگبین جوشند

دل ماهــان ز شــادمــانی مــال

(همان)020 :

برگـرفت آن شريـــک را دنبـال

يا در کنار چاه عمیق و بیابان ،باغی بـا چنـین

(همان)022-027 :

 .0در بسیاری از ابیات نظامی به کلمة خیـال
و خیالبازی اشاره دارد .کلمهای کـه از پايـههـای
اصلی سوررئالیسم است .هرچندکه گاهی نظـامی
از خیال ،برداشتی منفی را مدّنظر قرار داده است.
چون پرافشاند مرو صبحگهی

مشخصاتی میبیند .تغییر مواضع و جايگـاههـا در
داستان ماهان چند بار اتفاق میافتد:
ديد باغی ،نه باو ،بلکه بهشت
بهْ ز باو ارم به طبع و سرشت
روضهگاهی چو صد نگار درو
سرو و شمشاد بیشمــار درو
(همان)007 :

شــد دماو شب از خیال تهی
ديــد مــردم خیالپرســت
از فريــب خیالبازی رســت
(همان)020 :
چون نباشد خیالهای درشت
خاطــرم را خیالبازی کشت

 .0تحريف عمد مقیاسها در اين ابیات
نظامی ديده میشود:
غار برغار ديد منزل خويش
مار هر غار از اژدهايی بیش
(همان)020 :

خسبم امشـب ز راه دمسازی

صفهای تا فلک سر آورده

تــا نبینــم خیــال شببازی
(همان)002 :

گیلويی طاق او بــرآورده
همه ديوار و صحن او رخام

سوررئالیسم در داستان چهارشنبة 70 ...
به فروزندگی چو نقر خام

گشت ماهان در آن گريوه تنگ

(همان)020 :
درگهی بسته بر جناح درش

کوه بر کوه ديد جای پلنـــگ
(همان)002 :

کاسمان بوسه داد بر کمـرش

 .2اشــیا  ،اجســام و حیوانــات غیرعــادی،
تصويرهايی حیرتآور و متناق

نمـا کـه زايیـده

تخیل است و يادآور اصل مهـم سوررئالیسـتی در
تمام داستان ماهان ديده میشود.
همـه چون ديوباد خاو انداز

 .7ناسازگاری شی با زمینه و جمع کردن
مفاهیم متباين در چند مورد مشاهده میشود .به
عنوان مثال در ديوخانه آواز آدمی به گوش ماهان
میرسد؛ يا سواری او را در مغاکی میيابد؛ يا به
جای سبزه و گل در صحرا ،غول رويیده است
او در آن ديوخانه رفته زهوش

بلکه چون ديوچه سیاه و دراز

کامـــد آواز آدمیش به گوش

(همان)000 :
ناگـه آمد پديد شخصی چند
کالبـدهای سهمنـاو و بلنـد
لفچهايـی چـو زنگیان سیاه
همه قطـران قبـا و قیر کـاله

(همان)021 :
در مغاکی خزيد و لختی خفـت
روی خويش از روندگان بنهفت
ناگــــــه آواز پای اسب شنید
بر سر راه شــــد ،سواری ديد

همه خرطـومدار و شاخگرای
گاو و پیلی نموده در يکجای

(همان)000 :
همه صحرا بهجای سبزه و گل

(همان)002 :

غول در غول بود و غل در غل

گاومیشی ،گـراز دندانــــی

(همان)000 :

کاژدها کو نديد چندانــی
(همان)020:
کردماهان دراسب خويش نظــر
تا ز پايش چرا بر آمــد پــــر؟
زير خود محنت و باليــی ديـد
خويشتن را بر اژدهايـــی ديــد
اژدهايی چهار پــــای و دو پــر
وين عجبتر که هفت بودش سر
(همان)002 :
سیمساقی شده گراز سمــی
گاوچشمی شده به گاو دُمی
(همان)022 :

 .2خیالبافیهای غیرعادی شخص ماهان در
متن داستان از ويژگیهای جالب آن است.
بیخـود افتـاد بر در غـاری
هر گیاهی به چشم او ماری
(همان)021 :

 .0آثار سوررئالیستی مملو از موجودات
غريب و غولآساست .داستان ماهان نیز در احاطة
ديوان است:
اين بر و بوم جای ديوان است
شیر از آشوبشان غريوان است
(همان)021 :
ديو بود آنکه مردمش خوانی
نـــــام او هايــل بیابانـــی
(همان)002 :
نر و ماده دو غول چارهگرند
کادمی را ز راه خود ببرنــد
(همان)000 :
ماده هیال و نام نــر غیالست
کارشان کردن بدیّ و بالست
(همان)000 :
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رفت و رفت از جهان نفیر و خروش
ديگهای سیــه نشست زجــــوش
چون ز ديــــو اوفتاد ديوســـــوار
رفت چون ديـــــــو ديدگان از کار
(همان)000 :

بیابان بیپايان و چاه هزارپايه از اين دست است:
ديـد بر گرد خــــود بیابانــــــی
کـز درازی نداشــــت پايانـــــی
ريگ رنگین کشیده نــخ بر نــــخ
سرخ چون خون و گرم چون دوزخ

ديو ديدم ،ز خود شدم خالی
ديو ديده چنان شود حالــی

چاهســـاری هزار پايه درو

پیشم آمد هزار ديوکـــــده

ناشده کو مگر که سايه درو

(همان)002 :

در يکی صدهزار ديو و دده

(همان)002 :

(همان)022 :
گفت :برشو ،دوال سايی کن
يکـــی امشب دوالسايی کن
(همان)022 :

 .00تصادف عینی بهعنوان مالقات برونی و
اشتیاق هايی که امید به زيستن و دوست داشتن و
هیجان در برابر زيبايی تکاندهنده را در دل زنده
میکند .شرح اشتیاق ماهان برای رهايی ،خواننده

 .1مسئله

بروتیسم

که

از

ويژگیهای

را نیز بههیجان وامیدارد:
ديده بگشاد بر حــوالی چاه
نقش میبست بر حرير سیاه

دادايیستها است اينجا از زبان ديوان برمیخیزد و
همانطور که اشاره شد پايهگذاران سوررئالیست در

يک درموار ديـــد نور سسید

ابتدا دادايیستها بودند و دارای ويژگیهای

چون سمن بر سواد سايه بید

مشترو:

(همان)007-002 :
تا بدان چاه و آن خجسته چراو

تا بدانجا رسید کز چپ و راست
هـای و هويی بر آسمان برخاست

که ز تاريکیش رسانــــــد باو

(همان)000 :

(همان)022 :

صَفدق و رقص برکشیده خروش

تیرگی را ز روشنیست کلید
در سیاهی سسید شايد ديــد

مغز را در سر آوريده بهجوش
هر زمان آن خروش میافزود

(همان)020 :

لحظه تا لحظه بیشتر میبــود
(همان)002 :

 .02دنیا در شعر ماهان تحت سیطر نیروهايی
است که عقل آنها را قبول ندارد .بهطوریکه نظامی
جهان را به اژدهايی هفتسر تشبیه میکند:
فلکی کـو به گرد ما کمر اســــت
چه عجب کاژدهايی هفتسر است
(همان)000 :

 .00خلق وصفناپذير و مکانهايی غريب
بهطوریکه از حوزه منطق و عقل خارج است.

 .02اشاره به جادو و شعبده و توضی،
اسرارآمیز برای دنیا ،به زيبايی در ابیاتی شرح داده
شده است:
بوستان چون مشعبد از نیرنگ
خربزه حقههای رنگارنـــــگ
(همان)000 :
وز زمین بر کش آن دوال دراز
تــــا نگردد کسی دوالکباز
(همان)022 :
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 .00يکسان شدن رؤيا با واقعیت ،طوریکه

تاکنـــد بـــا خیال ما بازی

ماهان نمیداند که خواب است يا بیدار و اين

(همان)021 :
دربرآورد لعبـت چیــــــن را

نقطهايی که رؤيا با واقعیت يکی میشود و

گل صدبرگ و سرو سمیـن را

همان نطقة اسرارآمیز سوررئالیستها است.
فراواقعیت را تشکیل میدهد.

لب بر آن چشمة رحیق نهــاد
مهر ياقوت بر عقیق نهــــــاد
(همان)020 :

گـاه از دست ديده نالیدم
گاه بر ديده دست مالیدم
(همان)020:

 .07تغییر تعريف ما از واقعیت .نظامی بارها

 .02قرار دادن اشیا در مکانهايی بیمناسبت

به تغییر نگرش ما نسبت به واقعیت تأکید میکند:

و شگفتانگیز .درخت صندل در کاخ کیانی با

چون دران نور چشم و چشمة قند

انبوهی از شاخهها و زيورها و نشستن ماهان بر

کــرد نیکو نظــر بـه چشم پسند

روی تختی باالی درخت ،تصويری کامالً خیالی
و دور از ذهن:
پیش آن صفة کیانی کـــاخ
رسته صندلبنی بلند و فراخ
شاخ در شاخ زيور افکنــده
زيورش در زمین سر افکنده
(همان)002 :
کرده بر وی نشستگاهی چســـت
تخت بسته به تختههـای درســت
فرشهايی کشیده بر سر تخــــت
نرم و خوشبو چو برگهای درخت
(همان)022 :

 .02دلبستگی سوررئالیستها به موضوعات
جنسی و اروتیسم و توجه به زن و عشق در
ابیات پايانی داستان به وضوح ديده میشود:
نوعروسان گرفته شمع به دست
شاه نوتخت شد عـروسپرست
بــرد آوازشــــان زراه فريـب
هـم ز ماهان وهم زماه شکیـب
بـادی آمد نمـــــود دستانهـا
درگشـاد از ترنـج پستانهــــا
(همان)027 :
زير خوانش ز روی دمسازی

ديد عفريتی از دهــن تــا پـــای
آفريـــده زخشمهــای خـــدای
(همان)020 :
گاومیشی ،گـــراز دندانـــی
کاژدها کو نديد چندانـــی
وآنچه ريحان و راح بود همه
ريزش مستراح بود همــــه
(همان)020 :
بینی ارپرده را براندازنــــد
کابلهان عشق با چه میبازند
اين رقمهای رومی و چینـی
زنگی زشت شد که میبینی

 .00گرايش انسانی ،تغییر شـرايط زنـدگی و
انقــالب بنیــادين در آگــاهیای کــه خواســت
سوررئالیستهاست مورد تأکید نظامی نیز هست:
بــاده از دست ساقیــی مستــان
کاورد سیکیی به صد دستـــــان
خانهای در کوچهای مگیر به مزد
که دران کوچه شحنه باشد دزد
(همان)020 :
گل نمودن به ما و خار چه بود؟
حاصل باو روزگار چه بـــود؟
(همان)020 :
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 .01آفرينش ذهنیت و تجسم خیال و نیّت،
عامل نجات ماهان میشود:
گفت من خضرم ای خدایپرست
آمــدم تا تـــرا بگیــــرم دست
نیّت نیک تست کامد پیــــــش
میرساند تـو را به خانه خويش

معاصر را میتوان در آثار پیشینیان جستجو کرد.
اين امر نشاندهنده ارتباط عجیب و شگرف تفکر
انسانی در بازههای زمانی مختلف است که گاه
میتواند در مکانی متفاوت و بدون آشنايی قبلی
و با فاصلهای معادل چند قرن اتفاق افتد

(همان)022 :

نتیجهگیري

منابع

پیرو همه جريانهای مهم ادبی که پو از

آل احمد ،مصطفی ( .)0277سوررآلیسم انگار زيبايی

خاستگاه خود در ديگر ملل و ديگر فرهنگهای
ادبی تأثیرگذارند ،بیگمان سوررئالیسم نیز در

ادب فارسی بیتأثیر نبوده است .بوف کور
مصداق روشن و موفق اثر سوررئالیسم بر ادب
فارسی معاصر است...« :وابستگی عمیق و
جدايیناپذير با دنیا و حرکت موجودات و
طبیعت داشتم و بهوسیله رشتههای نامرئی ،جريان

شناسی هنری .تهران :نشر نشانه .چاپ اول.

انوشه ،حسن ( .)0272فرهنگنامة ادبی فارسی
(دانشنامة ادبی  .)0تهران :سازمان چاپ و
انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی .چاپ
اول.

برتون ،آندره ( .)0202گفتوگو با آندره برتون،
سرگذشت سوررئالیسم .ترجمة عبداهلل کوثری.
تهران :نشر نی .چاپ دوم

اضطرابی بین من و همة عناصر طبیعت برقرار

بیگزبی ،سی .و .ای ( .)0272دادا و سوررئالیسم.

شده بود .هیچگونه فکر و خیالی بهنظرم

ترجمة حسن افشار .تهران :نشر مرکز .چاپ اول.

غیرطبیعی نمیآمد( »...هدايت.)07 :0202 ،
اما پیش از اين در آثار صوفیه قرن ششم به
بعد ،میتوان سوررئالیسم را بهگونهای مورد
واکاوی قرار داد .حاالتی مثل خلسه ،درونگرايی،
بیخودی و ...که خصیصة صوفیان است ،از عوامل
بسیار مؤثر در خلق اثر سوررئالیستی است .از
جمله آثار کهن میتوان به آثار شیخ شهابالدين
سهروردی اشاره کرد .در عقل سرخ میخوانیم:
« ...آنگاه مرا در عالم تحیّر بداشتند .چنانکه
آشیان خويش و آن واليت و هر چه معلوم بود

ثروت ،منصور ( .)0202آشنايی با مکتبهای ادبی.
تهران :انتشارات سخن .چاپ اول.
چايلدز ،پیتر ( .)0202مدرنیسم .ترجمة رضا رضايی.
تهران :نشر ماهی .چاپ دوم.
خانلری ،زهرا ( .)0272فرهنگ ادبیات جهان .تهران:
شرکت سهامی انتشارات خوارزمی .چاپ اول.

داد ،سیما ( .)0270فرهنگ اصطالحات ادبی ،واژه-
نامه ،مفاهیم و اصطالحات ادبی فارسی و اروپايی
به شیو تطبیقی و توضیحی .تهران :نشر مرواريد.
چاپ سوم.

ذوالقدر ،میمنت (میرصادقی) ( .)0202واژهنامة هنر

فراموش کردم و میپنداشتم که من پیوسته خود

شاعری ،فرهنگ تفضیلی اصطالحات فن شعر و

چنین بودهام» (سهروردی .)1 :0201 ،نتیجه آنکه

سبکهای و مکتبهای آن .کتاب مهناز .چاپ

ريشة بسیاری از مکتبها و جريانهای ادبی

سوم.
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سهروردی ،يحیی بن حبش ( .)0201قصههای شیخ

تصحی ،و حواشی حسن وحید دستگردی .به

اشراق شهابالدين يحیای سهروردی .تهران :نشر

کوشش سعید حمیديان .تهران :نشر قطره .چاپ

مرکز .چاپ هشتم.

نهم.

سیدحسینی ،رضا ( .)0201مکتبهای ادبی .تهران:
انتشارات نگاه .چاپ پانزدهم.
فردوسی ،ابوالقاسم ( .)0200شاهنامه فردوسی .به
کوشش سعید حمیديان .تهران :نشر قطره .چاپ
دهم.
نظامی ،الیاس بن يوسف ( .)0201هفت پیکر .با

نوری ،نظامالدين ( .)0202مکتبها ،سبکها و
جنبشهای ادبی و هنری جهان تا پايان قرن
بیستم .تهران :نشر زهره .چاپ چهارم.
هدايت ،صادق ( .)0202بوف کور .انتشارات صادق
هدايت .چاپ اول.

