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کند .سوررئالیسم ،یکی از مکتبهای تأثیرگذار غرب است که

بسیاری از ویژگیهای آن را میتوان در حکمت اشراق مشاهده

کرد .سوررئالیسم ،جهدا از تفهاوتههای بسهیاری کهه بها فلسهف

اشراق دارد ،دارای شباهتهای بسیاری با آن هست .ای جستار

برآن است تا با استناد به رسالههای شهیخ سههرورد و بیانیهههها و

آثار سوررئالیستی ،هفت ف سوررئالیسم را که عبارت اسهت از

امر شگفت؛ رؤیا؛ نگارش خودکار؛ دیوانگی؛ تصهاد عینهی؛

اشیای سوررئالیستی و طنز با اندیشههههای «شهیخ شههاب الهدی

سهروردی» تطبیق دهد و مقایسه کند .نتایج به دست آمده نشان

میدهد ای دو تجربه هر چند در نقاط بسیاری به هم نزدیک و

شبیه میشوند ولی مبدأ و معادی جداگانهه دارنهد و خاسهتگاه و
رهیافت هر یک نیز با ههم متفهاوت اسهت .ایه تققیهق از نهو

مطالع کتابخانه ای اسهت و بها روش توفهیفی و تطبیقهی انجها

گرفته است.

واژههای کلیدی :اشراق ،سوررئالیسم ،سهروردی ،عرفان.
مقدمه

«سوررئالیسم» 0یکی از مکتبهای بنا هنری قرن بیستم است .هنگامی کهه دادائیسهم

در حال از بی رفت بود ،پیروان آن به رهبری «آندره برتون» 2که خود نیهز زمهانی از

دادائیستها بود ،گرد ههم آمدنهد و طهرم مکتهب جدیهدی را ریختنهد کهه در سهال
( ). 0222به طور رسمی سوررئالیسم یها «فراواقه گرایهی» نامیهده شهد .سوررئالیسهم،
ندای سعادت بشری را سر میدههد و مهیخواههد آدمهی را از بنهدِ تمهدن سهودجوی
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کنونی رهایی بخشد اما بازگشت به گذشته را ههم نمهیپهذیرد .از بیانیه ایه مکتهب
مههیتههوان دریافههت کههه ای ه مکتههب در اندیش ه رهههایی از هههر نههو اسههارت اسههت
(سیدحسینی .)232 :0231 ،آندره برتون بر ای باور بود که ادبیات نباید به ههی چیهز
به جز اندیشهای که از تما قیود منطقی و هنری یا اخالقی رها شده باشهد ،بپهردازد و
در اعالمیهای که انتشار داد نوشهت :سوررئالیسهم عبهارت اسهت از فعالیهت خهود بهه
خودی روانی که به وسیل آن مهیتهوان خهواه گفتهاری و خهواه نوشهتاری یها بهه ههر
فهههورت و شهههکی دیگهههری تهههالش واقعهههی و حقیقهههی اندیشهههه را بیهههان کهههرد

(.)Abrams,1970: 150

در سوررئالیسم ،هد

هنرمند ای است که به یک واقعیت تهازه و مطلهق برسهد؛

به عبارت دیگر واقعیت و رؤیا را به هم بیامیزد و به واقعیتی ورای دنیای ظاهر برسهد.
آنها بر ای باورند که هر شاعری باید بینها شهود و توانهایی دیهدن پشهت و پنههان ههر

چیزی را به دست بیاورد« .رمبو» 2میگوید« :میگویم باید آد بینا باشد ،خود را بینها
گرداند(».براهنی )220 :0231،بینایی سوررئالیسم غرب همهان بینهایی اشهراقی اسهت.
سهروردی در رسال «فی حاله الطّفولیه» میگوید« :هر بیگانهای که بدانست دل او بینا

نیست ،تواند بود که بینا شود» (سهروردی .)02 :0221،سوررئالیسم غرب و حکمهت
اشراق هر دو در پی نوعی ذهنیت واقعهی مهیگردنهد .ههر دو مهیخواهنهد بهه کمهال
معنوی و روحی دست یابند .در هر گا اشراق ،اشیا و نمادها وسیلهای اسهت تها مهردِ
اشراق خود را در دریای بیخودی مقوکنهد .در سوررئالیسهم نیهز اشهیا حهالتی ذهنهی
مییابند ،شاعر با تکیه بر ضمیر ناخودآگاه ،خود را در میان اشهیایی مهییابهد کهه بهه
روم او وابستهاند .ای اشیا آنقدر ذهنی شده و تلطیف گردیدهاند که شهاعر بها آنهها
احساس دوستی و سازش کامی مهیکنهد .سوررئالیسهت و حکمهت اشهراق بهه دنبهال
مکانی هسهتند کهه در آن اشهیا کهمتهری عینیهت را داشهته باشهند .ههر دو مکتهب در
جستجوی گونهای شهر ذهنی هستند(براهنی.)220 :0231،
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سوررئالیسم و اشراق ،از نظر حذ

دو عامی مکان و زمان نیز هماندیشهه هسهتند.

ضمیر ناخودآگاه مکانهای مختلف را درهم ریخته ،زمان معینی ههم وجهود نهدارد،
اشیا در بیمکانی و بیزمانی غوطه میخورند .یعنی آشکار نیست یهک رؤیها در چهه
زمان یا مکانی اتفاق میافتد .ای از افول حکمت اشراق است که فرد بایهد نخسهت
از حواس و عقی جزوی و زمان و مکان رهایی یابد تا بتواند بهه سهرزمی نهور برسهد.

ای همان نکته است که «ویلیا بلیک» 4در موردش میگویهد« :اگهر درههای ادرا
پهها

شههود ،همههه چیههز در چشههم مهها همههانطههور کههه هسههت ،پدیههدار خواهههد شههد».

(همان.)031:
مخالفت هر دو مکتب با خشک مقدسهان و قشهریان را مهیتهوان از دردِ مشهتر ِ

دیگر ای دو مکتب نا برد؛ آنگونه که برخی از عارفان مانند :منصور حالج ،عهی -
القضات و خود سهروردی در ای راه کشته شدند« .بلیک مخالف دسهتگاهی بهه نها
کلیساسههت و از هههر نههو «تئوکراسههی» گریههزان اس هت ولههی مسههی را قبههول دارد».
(همان.)221:
آدونیس تصو
که تصو

را شناختی مبتنی بر ذوق و اشراق میداند؛ وی بر ای باور است

و اشراق برخورد هنری با دی است .وی با استناد به متون فوفیانه و آثهار

سوررئالیستی ،شباهتهای ای دو تجربه فهوفیانه و سوررئالیسهتی را آشهکار کهرده
است .او در کتاب «عرفان و سوررئالیسم» می نویسد:
«زبان عارفانه و شعر فوفیانه ،به طور مشخص دنبالهرو نمادهاست .همه چیهز
در آن برای خود ،هستی خافی دارد .به عنوان مثال مقبوب ،شراب ،آب یا
خدا ...در رؤیای فوفیان یک عار  ،لجوج ،مخالف و چندوجهی اسهت و
ای باور با زبان دینی شرعی کهه اعتقهاد دارد ههی چیهز قابهی تنییهر نیسهت،
تناقض دارد ...تجربههای عارفانه با ای زبان ،جههانی را درون جههانی دیگهر
خلق میکند ،در آن به مخلوقاتی هسهتی مهیبخشهد ،متولهد مهیکنهد ،رشهد
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میدهد ،پیش میبرد و آنگهاه دچهار التههابش مهیسهازد .در چنهی جههانی،
زمانها «حال» هستند(».آدونیس.)221 :0231 ،

آدونیس از راه بررسی و تقلیی نشانهشناسانه ،تاریخ و سنت عرفانی را واکاوی و
آن را در مقایسه و مطابقت با جریان مدرنی چون سوررئالیسم آشهکار مهیکنهد .وی
به عرفان و سوررئالیسم ،نه به عنوان دو جریان مستقی که بهعنوان جریان مکمی ههم،

نگاه میکند .او در ای راستا به مفاهیم و موضوعاتی میپردازد که ژر ساختههای
افلی ای دو جریان را به هم پیوند میزند؛ مفهاهیمی ماننهد :خیهال ،وحهدت وجهود،
عشق ،شط  ،وجد ،نگارش خودبههخهودی ،کهنش ناخودآگهاهی و رؤیها و واقعیهت
(همان.)241:
در باب پیشین پژوهش در شباهتهای مکتب سوررئالیسهم بها عرفهان و تصهو ،
کار ارزشمندی که انجا شده است ،کتهاب «عرفهان و سوررئالیسهم» اثهر «آدونهیس»
شاعر و منتقد سوری است .او در ای کتاب از راه بررسی و تقلیی ،تاریخ عرفان را با
جریان مدرن سوررئالیسم تطبیق میدهد و با هم مقایسه میکند .آقای «رضا براهنهی»
نیز یک بخش از کتاب «طال در مس» خود را با همی عنوان (طال در مس) به تققیق
در تشابهات بی مولوی و سوررئالیسم اختصاص داده است .مقالههها و پهژوهشههای
دیگری از جمله« :تأثیرپذیری و الها گیری سوررئالیسم از ادبیات عرفانی بها بررسهی
تقابالت بی آنها»« ،مطالع تطبیقی کارکرد ضمیر ناخودآگهاه در تجهارب عرفهانی و
سوررئالیستی» و «طنز ،زبان تبلیغ و اعتراض در متون عرفهانی و سوررئالیسهتی» انجها
گرفته است اما هی کدا مسهتقیم و جهدی بهه حکمهت اشهراق و اندیشههههای شهیخ
شهابالدی سهروردی نپرداختهاند.
افزون بر شباهتهای بی ای دو مکتب ،که شرحش گذشت ،سوررئالیسم دارای
هفت ف یا افی است که با اندیشههای عرفهانی ،بههویهژه اندیشههههای شهیخ اشهراق

11/25/2014 10:58:10 AM

Text [9] ed 2.indd 109

 / 110مکتب سوررئالیسم و اندیشههای سهروردی

نزدیک و قابی تطبیق است .هفت فه سوررئالیسهم عبارتنهد از -0 :امهر شهگفت؛ -2
رؤیا؛  -2نگارش خودکار؛  -4دیوانگی؛  -1تصاد

عینی؛  -1اشیای سوررئالیستی؛

 -2طنز.
 .1کار شگفت و جادو

1

قلمرو «گروتسهک» 1فضهایی جالهب بهرای جهوان دادن نویسهندگان سوررئالیسهت
است .جایی که در آن ناهمهاهنگی ،غرابهت ،اغهراق و زیهادهروی ،شهگفت و جهادو
دست به دست هم میدهند تا فضهایی سوررئالیسهتی را بهرای نویسهنده فهراهم کننهد.
گروتسک امر شگفت و جادو است که نکتهای بنیادی و اساسهی در زیبهاییشناسهی
سوررئالیسم است(تامس .)21 :0221،
«همه چیز قابی تشبیه به همه چیز اسهت؛ همهه چیهز طنهی خهود ،دلیهی خهود،
تشهابه خههود ،تضههاد خههود و فههیرورت خهود را در همههه جهها مههییابههد و ایه
فیرورت ایتناهی است(».سیدحسینی. )322: 0231،

سوررئالیستها به فضا و امور شگفت و فراواقعی توجه بسیار داشتند؛ آنها در پهی
شکست مرزهای واقعیتِ مقدود ،به امور شگفت تمایی نشان میدادند و تخیی خهود
را آزاد میگذاشتند تا به آنچه در دنیای «فرا واقعیهت» وجهود دارد راه یابنهد ،آنگهاه،
آنچه خیال به آنها القا میکرد ،مینوشتند و در ای میان امور شگفت و خارق العاده،
بیش از همه به ذه آنها راه مییافت .به ای ترتیب شهگفت و واقعیهت بها ههم یکهی
میشوند و ذه میتواند واقعیتِ افیی را که رسیدن بهه آن ههد

سوررئالیسهتهها

است ،در آن میان ببیند .ازای رو در آثار سوررئالیستی امور شگفت و خال

عهادت

بسیار به چشم میخورد .در جهان سوررئالیستی شگفتتری حهواد ،،طبیعهی جلهوه
میکند و اجبار از میان میرود .پس پشت هر واقعیت اموری دیگهر اسهت کهه ذهه
میتواند دریافت کند .)Hal,1963:25(.ای نگاه در حکمهت اشهراق بهه آشهکارگی
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قابی لمس است .سهروردی زیبایی و حُس را متعلق به فراسوی عالم مادی میداند و
معتقد است که طالب زیبایی و عشهق ،نخسهت بایهد وجهود خهود را آمهاده و مسهتعد
دریافت آن سازد .وی بر ای باور بود کهه نبایهد بهه حهواس و منطهق و عقهی جهزوی
پرداخت؛ همانگونه که سوررئالیستها میگفتند :ادبیات نباید به ههی چیهز بهه جهز
تظاهرات و نمودهای اندیشهای که از تما قیود منطقی و هنری یا اخالقهی رهها شهده
باشد ،بپردازد .به جرأت میتوان گفت که بخش عظیمی از آثار سهروردی را همهی
امور شگفت تشکیی میدهد .در رسال «غربت غربی» در آن هنگا که راوی داسهتان
با برادر خود در چاهی تاریک در غهرب زنهدانی شهدهانهد ،فاختگهان و درفهشههای
یمانی به آنها خبر از دنیای شرق و آزادی میدهند:
«بسیار بودی که بیامدی به ما فاختگان ،از تختههای آراسهت یمه  ،آگهاهی
دهنده از حال حما .و گاهگاه زیارت کردمانی درفشهای یمانی کهه روشه
شدی از جانب راست شرقی ،خبر دهنده از راه آیندگان نجد و بیفهزودی مها
را ریام ارا  ،شوق بر شوق  ...پس به شب بر باا بودیم و به روز به زیهر تها
بدیدیم هدهدی که درآمد از روزن سال کنان ،در شبی روش بها مهتهاب و

در منقارش رقعهای فادر شده از وادی ایم (»...سهروردی.)34 :0221،
در ادامه ،شیخ اشراق از جزیرۀ یأجوج و مأجوج ،چشهم مهس و پریهان فهقبت
میکند .راوی که گرفتار یأجوج و مأجوج شده است ،فرمان میدههد کهه پریهان در
چشم مس بدمند تا مس ذوب شود و از آن ،سدی در برابر یأجوج و مأجوج ببندد:
«پس ای کشتی ما برسید به جزیرۀ یأجوج و مأجوج ،به جانب کوه جهودی،
و در آن وقت در پیش م بودند پریان و در حکم م بود چشم مس روان،
پس بفرمود پریان را تا بدمیدند در آن مهس کهه آتهش شهد و از آن سهدی
ببسهههتم میهههان مههه و یهههأجوج و مهههأجوج و حقیقهههت شهههد مهههرا وعهههدۀ
پروردگار(»...همان.)31:
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شگفتتری امر در ای رساله ،گرفت ثقلی و آسمانها و قرار دادن آنها در شیشه
است:
«بگرفتم ثقلی را با افال

در قارورهای گذاشتم ...بینداختم فلهکافهال

را

بر آسمانها تا آس کرد آفتاب و ماه و دیگر کواکب را( ».همان.)31:
یا  « :بنهاد چراغ را در دهان اژدهایی ساک در برج دواب که زیهر قهد او
دریای قلز است ،و باای ایشان ستارگان( »...همان.)31:
یا « :با ما گوسپندی بود او را در بیابان رهها کهردیم پهس زمهی لهرزههها او را
هال

کرد و آتش فاعقه در او افتاد( ».همان.)31:

یا « :آنگاه از ماهیانی که در چشم زندگانی گرد آمده بودند و از سهای آن
پشت بزرگ بهرهمند بودند پرسید  :ای پشهته چیسهت و ایه سهنر بهزرگ
چیست؟» (همان.)31:

در رسال « قص زندۀ بیدار» سهروردی میگوید:
« ...آفتاب را یابی که به میان دو سُروی دیو برهمیآید» (همان.)23 :
در همان رساله میخوانیم که« :پیری از دور پدید آمد زیبا و فرهمند و سالخورده
و روزگار دراز بر او آمده و وی را تازگی برنهاان بهود ...و بهر وی ههی نشهان پیهری
نبود(»...همان.)20:
در رسال «ففیر سیمرغ»« :هر هدهدی که در فصی بهار تر
و به منقار خود پر و بال برکند و قصد کوه قا

آشیان خود بگوید

کند ،سای کهوه قها

بهر او افتهد بهه

مقدار هزار سال( »...همان )43:اموری از ای دست شگفت و عجیهب در رسهالهههای
«شهابالدی » بسیار است و ای خود مشتی از خروار بود.
در ادبیات ممک است هزاران تصویر شگفت ایجاد شود ،آیها ایه تصهاویر همهه
سوررئالیسهتی هسهتند؟ جهواب خیهر اسهت .زیهرا شهاعران از تخیهی خهویش اسهتفاده
میکنند تا تأثیر بیشتری بر مخاطب خویش بگذارند؛ ای تصاویر اغراقآمیهز ،ادبیهت
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کال را زیاد میکنند که معمواً از آن به کذب بودن شعر نیز تعبیر میشود و هر چه
ای تخیی و کذب عمیقتر باشد ،سخ نیز احس و هنریتر خواهد بود .در ای گونهه
تصاویر ،شاعر خودش نیز به کذب بودن ادعای خویش اذعان دارد .در فهورتی کهه
تصاویر شگفت در مکتب سوررئالیسم وسیلهای برای رسهیدن بهه حقیقهت افهلی یها
همان فرا واقعیت است و نویسنده هی گهاه آنهها را دروغ نمهیدانهد .همهانگونهه کهه
گفته شد سوررئالیسم در پی شکست مرزهای واقعیتِ مقدود ،به امور شگفت تمایی
زیادی نشان داد و تخیی خود را آزاد گذاشت تها بهه آنچهه در دنیهای «فهرا واقعیهت»
وجود دارد ،راه یابد و از واقعیت مقدود ای جهان گذر کند.
 -2رؤیا

7

شکسپیر میسراید« :ما از آن تار و پودیم/کهه رؤیاهها را از آن بافتههانهد /و زنهدگانی
کوتاه ما در خواب مقاط است(».آریانپور )224 :0212،رؤیا دریچهای است گشوده
به دنیای هزارهها ،دنیایی که در آن انسان و جهان یکی است؛ زمان و مکان بهیمعنهی
است .ای افی در حکمت اشراق و مکتب سوررئالیسیم بسهیار اساسهی اسهت .بهرای
هنرمندان سوررئالیست ،رؤیا یکی از وسایی معرفت و شناخت و یکی از فعالیتههای
الها بخش ذه به شمار میآید« .روانشناسان رؤیا را تظاهری بیان کننده و با معنا از
فعالیت روانی انسان میدانند .آنها معتقدند انسان بها دور شهدن از دنیهای خودآگهاه و
عمههی و حرکههت مههادی از قیههود مههاده مههیرهههد و در سههاخت دنیههای مجههرد کههه از
ویژگیهای بخش ناآگاهی است ،پیش میرود(».امامی.)11 :0231،
«عمیقتری احساسات شخص ،هنگامی به تما معنا تجلی میکنهد کهه تصهورات
وهمی ،همه چیز را رهنمون گردد و اختیهار از دسهت برههان و منطهق چهوبی انسهانی
بیرون شود(».بودافر« .)23 :0222،رؤیا به نوعی بازگشت به سرشهت و افهی خهویش
اسههت ،بههه زنههدگی ناخودآگههاه انسههان نخسههتی ؛ انسههان در ای ه جهههان کورکورانههه
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میاندیشد و تا اندازۀ زیادی عقی و خرد را از دست مهیدههد(».آبراهها .)22 :0222،
پس از آنکه انسان بهه خهواب مهیرود و حهواس مهادی او تعطیهی مهیشهوند ،ضهمیر
ناخودآگاه به فعالیت خود ادامه مهیدههد و آنچهه طهی ایه فعالیهت در ذهه انسهان
میگذرد ،به فورت خواب و رؤیا جلوه میکند .آنچهه در خهواب دیهده مهیشهود،
دارای همان افالت و ارزش فعالیتهای بیداری است؛ انسان کلیهد بسهیاری از امهور
روزمرۀ خود را میتواند در رؤیاها جستجو کنند .سوررئالیسم به خواب ،چه طبیعی و
چه مصنوعی اعتقاد دارد و آن را راه نفوذ به معرفت متعالی مهیدانهد .یونهر معتقهد
است« :در بررسی رؤیا ،دو نکت افلی باید مورد بررسی قرار گیرنهد  :نخسهت اینکهه
رؤیا را باید مانند یک حقیقت تلقی کرد ،دو اینکه رؤیا جلوهای ویژه از ناخودآگاه
است( ».یونر.)41: 0234،
آندره برتون تقت تأثیر یونر ،چهار دیدگاه دربارۀ رؤیا دارد:
 -0به رؤیا همان اهمیتی میدهد که به اندیش آگاه .وی بهر ایه بهاور اسهت
که اندیش آگاه هی امتیازی نسبت به رؤیا ندارد -2 .اندیش هشیار از توجیهه
جلوههای خود عاجز است و رؤیا غیهر از ایه اسهت و کلیهد رفتهار آگهاه را
میتوان در رؤیا جست -2 .در رؤیا همهه چیهز ممکه اسهت و سههولت ههر
چیزی خارج از اندازه است .تواناییهای فردی در برابهههر قهههدرت وی در
عالم بیداری بیحد و مرز است -4 .رؤیا و واقعیت تضادی هسهتند کهه بایهد
در آینده به وحدت برسند و از ترکیب آنها ،نوعی واقعیهت برتهر بهه دسهت
میآید که سوررئالسهیم یها شههود و اشهراق نامیهده مهیشهود( .سیدحسهینی،
.)323 :0231

حکمت اشراق نیز از دیرباز برای رؤیها اهمیهت بسهیار قایهی بهوده اسهت .بهه بهاور
سهروردی در هنگا خواب حواس مادی انسان از کار میافتد و تنها رؤیا اسهت کهه
میکاود و جستجو میکند .بنابرای با قط ارتباط انسهان بها دنیهای خهارج ،پیهروی از
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قوانی و شرایط دنیای واق نیز تعطیی میشود و قوۀ تخیهی بهه مشهاهدۀ آن بخهش از
ضمیر انسان میپردازد که بسیار ارزندهتر و واقعیتر از آن چیزی است که در بیداری
مشههاهده مههیشههود .خههواب و رؤیهها در نگههاه سهههروردی همههان حقیقتههی اسههت کههه
سوررئالیستها از آن یاد میکنند .رسالههای سهروردی گویی نوعی خلسهنامه است.
در رسال غربت غربی راوی که در چاهی زنهدانی شهده اسهت ،تنهها در هنگها شهب
میتواند از چاه سیاه رها شود و به قصر مشّیَد برآید .اگر روز باشد نمیتواند ای کار
را انجا دهد و حتماً از قصر به ب چاه فرو خواهد افتاد« :پس به ما گفتنهد کهه بهاکی
نباشد اگر مجرد به قصر برآیید چون شب باشد ،اما چهون روز باشهد ابهد اسهت کهه
دیگر بار فرو افتید از قصر به ب چاه ».ایه بهدان معنها اسهت کهه روم تنهها در عهالم
خواب و رؤیا که حواس از کار بازمیماند و سلطهاش کم میشود ،مجالی برای سهیر
در عالم علوی مییابد .با رؤیاست که روم از بدن جهدا شهده و در عهالم بهاا ،عهالم
غیب ،یا عالم مثال سیر میکند(.پورنامداریان.)222 :0221،
سهروردی در «الوام عمادی» در ای مورد مینویسد« :غرض از ای همه آن است
که جواهر روحانی منقّشند به جمل چیزها و نفوس ما شهاید کهه بدیشهان پیوندنهد در
بعضی اوقات چنانکه در خواب و منقّش شود به نقوش کاینات و مطل شود بر غیهب
زیرا که مشاغی حواس کم شد (»...سهروردی.)023 :0223،
ای نکته که در خواب حهواس از بهی مهیرود و دری بهه سهوی اشهراق گشهوده
میشود ،نقط اشترا

سوررئالیستها و حکمت اشراق است .شیخ اشراق در اغلهب

رسالهها و کتابهای خود به خواب به عنوان یکی از راههای آگاهی بر غیهب اشهاره
میکند .رؤیا و خواب پیوند حواس را با دنیای خارج قط میکند ،البتهه بهه فهورت
موقت و حالت آگاهی بیداری را به ناخودآگاهی تبدییمهیگردانهد .ههر رؤیها یهک
داسهههتان رمهههزی اسهههت کهههه بهههرای کشهههف آن بایهههد بهههه رمزگشهههایی آنهههها
پرداخت(پورنامداریان .)222 :0232،در رسال غربت غربی ،سهروردی پس از کشف
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و شهودِ رمهزی و نمهادی خهویش از خهواب و رؤیها بیهرون مهیشهود و افسهوس آن
فراآگاهی از دست رفته را میخورد:
«پس م در ای قصه بود که حالم بگردید و از ههوا انهدر هاویههای بیفتهاد
میان قومی نااهی و در دیار منرب دربند بماند ؛ و مرا چندان لذت بماند کهه
در توفیف نگنجد .پس بانر بهرآورد و زاری کهرد و بهر جهدایی دریهغ
خورد و ای راحت ،خوابی خهوش بهود کهه دیهری نپاییهد .خهدای مها را از
حبس طبیعت و بند هیوا برهاناد( ».سهروردی.)32: 0221،

در رؤیا ،جهان حس ،سر تسلیم فرود میآورد و کهیّ منطهق زبهان و نظها خطهی
زمان و روابط علی و معلولی در هم میریزد ،عادت از آن پیراسته میشود و مرزهای
قاط میان انسان و جهان و اشیا از بی میرود .رؤیا توانایی آن را دارد که زنهدگی را
تکههههان دهههههد ،غبههههار عههههادت را از آن بتکانههههد و اشههههیا و جهههههان را تصههههاحب
کند(.آدونیس.)011 : 0221،
 .3دیوانگی

3

آندره برتون در بیانی خود ،دیوانگان را تا حد زیادی قربانی تخیی خویش میداند .به
ای معنی که تخیی ،آنان را به دلیی عد رعایت قوانی رهبری میکند .وی میگوید:
آنان در تخیی خویش از آرامش زیادی برخوردارند .ایه دیوانگهان بسهیار جذابنهد،
چون با اندیشه طبیعهی قطه رابطهه کهردهانهد و از امکانهات ناشهناخت ذهه اسهتفاده
میکننهد .بهه همهی دلیهی سوررئالیسهم دیهوانگی را یکهی از افهول خهود مهیدانهد.
همهانگونههه کهه دیوانههه ،عههادت تطبیهق بهها زنههدگی روزمهره را از دسههت داده اسههت،
سوررئالیسم نیز دنبال همی از دست دادن عادتهای روزمرۀ زندگی است .آنهها بهر
ای باورند که دیوانگی نوعی شعر است ،به همی دلیی «آندره برتهون» و «پهی الهوار»
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در کتاب «عذرای آبست » هذیانهای دیوانگان را به فورت شهعر درآوردنهد( .سهید
حسینی.)341: 0231،
دیوانگی رهایی از سلط عقی و رهایی نیروهای نهفته است؛ از ای جهت یکی از
مناب شناخت و سرچشم آفرینش سوررئالیستی مهیتوانهد باشهد .عارفهان مسهلمان از
جمله مولوی ،عطار ،سنایی و سهروردی جنون را آستان دستیابی بهه معرفهت نهاب
میدانند و آن را میستایند و به همی دلیی است که دیوانهه و مجنهون و جنهون از پهر
بسامدتری واژهها در ادبیات عرفانی است:
«نیست از عاشق کسی دیوانهتر

عقی را سودای او کور است وکر

زانکه ای دیوانگی عا نیست

طب را ارشاد ای احکا نیست»
(مولوی)0222 :0221،

یا:
«باز دیوانه شد م ای طبیب

باز سودایی شد م ای حبیب»

«آزمود عقی دور اندیش را

بعد از ای دیوانه ساز خویش را»

(همان)321:
(همان)232:

در رسال «قص مرغان» پس از اینکه سهروردی ماجرای پرواز خهود را بها مرغهان
دیگر وکشف و شهود خود را شرم میدهد ،در آخر رساله مینویسد:
«بسا دوستا که چون ای قصهه بشهنود ،گفهت :پنهدار کهه تهو را پهری رنجهه
میدارد یا دیو در تو تصر

کرده است ،بهخدای که تو نپریدی بلکهه عقهی

تو پرید و ترا فید نکردند که خِرد تهو را فهید کردنهد ،آدمهی هرگهز کهی
پرید؟ مرغ هرگز کی سخ گفت؟ گویی که ففرا بر مزاج تهو غالهب شهده
است! یا خشکی به دماغ تو راه یافته است! باید که طبهیخ افتیمهون بخهوری و
به گرمابه روی و آب گر بر سر ریهزی و روغه نیلهوفر بهه کهار داری و در
طعا ها افکنی و از بیداری دور باشی و اندیشهها کم کنی ،کهه پهیش از ایه
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عاقی و بخرد دیدیم ترا و خدای بر ما گواه است که مها رنجهوریم از جههت
تو و از خللی که به تو راه یافته است(».سهروردی.)2 :0221،

ای نکت قابی توجه و قابی مقایسه با افی دیوانگی در سوررئالیسهم اسهت کهه در
زندگی شخصی نیز ،رفتار سهروردی شگفت و مجنونوار بوده است و وی را ژنهده
پوش و دیوانه میخواندند(.پورنامداریان.)2 :0221،
 .4نگارش خودکار

2

سوررئالیسم ،وابسته به نگهارش خودکهار و تلقهی ضهمیر ناخودآگهاه و تهداعی آزادِ
معانی است .برتون دریافته بهود کهه «دایمهاً در اعمهاق ضهمیر پنههان ،گفتهاری شهکی
می گیرد که کافی است به آن توجه کنیم تا بتوانیم هر لقظه آن را ثبتکنیم؛ در ای
فورت است که میتوان پیبرد به اینکه گفتار آگاهِ روزمره ،فقط حجهابی اسهت بهر
جریان درونیتری و فهمیمانهتهری اندیشه سهرکوب شهده(».سهید حسهینی:0221 ،
 .)322نگارش خودکار یکی از بهیواسهطهتهری روشههای سوررئالیسهم بهرای بیهان
حقایق درونی است:
«پشت میز بنشینید ،با یک قلم و کاغهذ ،خهود را در یهک چهارچوب خهاص
ذهنی قراردهید و نوشت را آغاز کنید .نوشت را ادامه دهیهد ،بهیآنکهه فکهر
کنید که از نو

قلمتان چه بیرون میآید .هرچه میتوانید تند بنویسید .اگهر

به هر دلیلی روند نگهارش متوقهف شهد ،سهطر را رهها کنیهد و فهوراً از سهطر
پایی تر دوباره شرو کنید به نوشت و حر
پیش از شرو  ،ای حر

اول جملهای دیگر را بنویسهید.

را بهطور تصادفی انتخاب کنید مثالً حهر

«ت» و

ای ه جمل ه جدیههد را بهها «ت» شههرو کنیههد .گرچههه در شههکی نههاب نوشههتار
خودکار ،هی چیز درست نیست اما شکی بازنویسی شهدۀ مهواد غیهر منتظهرۀ
حافله از ای روش را میتوان در نوشتههای دیگهر اسهتفاده کهرد .آنچهه در
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ای شیوه ،تعیی کننده است تهداعی آزاد و بهدون برنامه از پهیش اندیشهیده
است که مت افلی را میآفریند.)Brotchie, 1978:56( ».

یک قطع سوررئالیستی از«رمون کنو» که از راه نگارش خودکار به دسهت آمهده
است:
«...امسال انگورها نخواهند رسید ،گیها با اولی فریادههای مهزار  ،بهیمیهوه
خواهند مرد...فسییها ،گرانیت ،فلدسهپات ،کریسهتالهها ،میکها ،ریهرههای
طال ،انسان آنها را بهی انگشهتههای خهونی شهان مثهی مهو خواههد مالیهد.
پاهایشان هم برای اینکه شریک ای کار باشند آنها را زیر پها لهه مهیکننهد.
تونیها راهروهای معدن میشوند .سپس طب آتشی ای دنیای بیزندگی در
اولهههی اشهههع زههههد تهههازهای ،انسهههانیت را دوبهههاره بهههه دسهههت خواههههد
گرفت(».سیدحسینی.)241 :0231 ،

نگارش خودکار سوررئالیستها ،شباهت بسیاری بهه سهخنان یها بهه عبهارت بهتهر
شطقیات عرفانی دارد .نوشت و گفهت بهدون اندیشهه کهه ناشهی از قهرار گهرفت در
فضایی فراتر از ماده است ،سخنان شیخ اشراق را به نگارش خودکار سوررئالیستهها
نزدیک کرده است .در ای میان ،سخنانی بر زبهان او جهاری مهیشهود کهه بها نُهر و

عادت همیشگی زبان و سخ متفاوت است .او سخنانی بر زبهان مهیآورد کهه بهرای
دیگران قابی در

نیست .به همی دلیی است که دوستان وی در انتهای رسال «قص

مرغان» وی را دیوانه میخوانند« :گفت :پندار که تو را پری رنجه میدارد یا دیو در
تههو تصههر

کههرده اسههت ،بههه خههدای کههه تههو نپریههدی بلکههه عقههی تههو پریههد»...

(سهروردی.)2 :0221،
«به سخ دیگر میتوان گفت :منطق حاکم بر زبان از میان برخاسهته و جهای
نظم همیشگی ،جابهجایی و گسستگی معنایی قرار گرفته است .سهخنانی کهه
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عار

در ای حالت به زبان میآورد ،در افهطالم عرفها «شهط » نها دارد».

(بقلی شیرازی.)14 :0231،

سهروردی ای نگارش خودکار و آنچه را به ذه میرسد ،مانند برقی میداند که
زود از بی میرود« :هجو آن چنان ماند که برقی ناگاه درآیهد و زود بهرود ...و ایه
لوای همه وقتی نیاید مدتی باشد که منقط شود و چون ریاضت بیشتر گردد بهروق
بسیارتر آید( »...سهروردی )11 :0221،همی شطقیات و نگارش خودکار اسهت کهه
سر ای بزرگان را چو منصور بر دار برده اسهت .ایه نگهارش خودکهار همهان «مه »
دیگر است که مولوی و بسیاری از عارفان دربارۀ آن سخ گفتهانهد؛ همهان مه کهه
انجا دهندۀ افلی است:
«ما رَمیتَ اذ رَمیتَ در حراب

ما چو تینیم آن زننده آفتاب»
(مولوی)231 :0221،

سههخنان سهههروردی گریههز از بیههرون و بههه سههوی درون اسههت .وی درون خههود را
میجوید تا آن م دیگهر خهود را بیابهد و بهرای ایه کهار از نمادهها و و اسهتعارها و
تشبیهها که از درون او میجوشند ،یهاری مهیگیهرد .وی در رسهال فهفیر سهیمرغ از
علمی سخ میراند که ورای هم علو است:
«اما از جهت نظر به مقصود و معلو  ،ظاهر است کهه در ایه علهم مقصهود و
مطلوب و معلو حق است و دیگر موجودات را با عظمهت او نسهبت کهردن
ممک نیست ...اما از جهت دلیی و برهان مبی است که مشهاهده ،قهویتهر از
استدال باشد ...مثال کسی که حق را طلب کند به دلیی ،همچنهان باشهد کهه
کسی آفتاب را به چراغ جوید( ».سهروردی.)11 :0221،

ای همان کاری است کهه سوررئالیسهتهها مهیکننهد .آنهها ههر آنچهه سرشهار از
شگفتی است و بیشتری تأثیر را در تخیی آدمی برجا میگذارد ،به کار مهیگیرنهد.
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بههه گفتهه پاسههکال« :دل را دایلههی اسههت کههه عقههی را خبههری از آنههها نیسههت».
سوررئالیستها از تجرب بریدن از دنیای بیرون و غرقه شدن در دنیای درون به بینهایی
باطنی میرسند .آنها توفیف دنیای بیرونی و امور روزمره و رئالیستی را رها کردهاند
تا چیزی فراتهر و ارزشهمندتر از آن یعنهی دنیهای درون آدمهی را بهه تصهویر کشهند.

(.)cuddon,1997: 668

در آخر ممک است گفته شود نگارش آزاد همهان شهط نیسهت چهون بقه

از

نگارش است نه گفتار ؛ به نظر نگارنده درست است که شط گفتار است ولهی ایه
گفتارها به نگارش درآمده است؛ غزالی در دیباچ بقهر الققیقهه ،خهود را پیهامگزار
الهی میخواند و مینویسد« :اشارات مرا پاس دار که ادیبم از حق بهه تهو ،تها مههذب
گردی که آن حضرت پاکی است و پاکی مرد در آن حضرت از هر نشانهای بینشان
است و از هر غایبی حاضری است( »...غزالی .)02 :0221،وقتی غزالی خود را رسول
خدا میخواند ،روش است که ای گفته یا نوشته ،زادۀ تفکر وی نیست ،بلکه الهامی
است که به فورت خودکار یا ناخودآگاه بر وی فرود آمده است .به عقیدۀ نگارنده
در بخش نگارش خودکار و شط  ،بق

در گفتار یا نوشتاری بودن مفهاهیم نیسهت؛

بلکه بیشتر ،بق ِ فرود مفاهیم ،بدون تفکر به ذه است که ای دو مکتب را بهه ههم
نزدیک میکند .هر چند اهدا

نگارش خودکار و شطقیات با هم فهرقمهیکننهد و

یکی نیستند ولی از ای منظر که هر دو ،بدون فکر قبلی به ذه متبادر میشوند ،قابی
تطبیق و بررسی هستند .عالوه بر ای پژوهشگران ،شط را معهادل نگهارش خودکهار
در مکتب سوررئالیسم گرفتهاند.
 .5تصادف عینی

تصاد

10

عینی آن است که در آن عینیت با ذهنیت رویاروی هم قهرار گیرنهد .آنهدره

برتون آن را «همزمانیهای شگفتآور» مینامد .تصاد

میان دنیای واقعی و دنیهای

ذهنی منجر به مالقاتهایی میشود که نمیتوان آنها را یهک تصهاد

11/25/2014 10:58:12 AM

سهاده قلمهداد

Text [9] ed 2.indd 121

 / 122مکتب سوررئالیسم و اندیشههای سهروردی

کرد ،بلکه نشان هدفی اسرار آمیز و نشان رابطهای هستند که ما آفریننهدهاش نیسهتیم.
(سیدحسینی .)213 :0221،آدونیس شاعر سوررئالیست عرب در شهعر زیهر آشهکارا
خود را پارهای از تصاد

میداند:

«با چشمهایم بازی میکنم /تا جهان در آنها دوگانهه شهود /آسهمان را دو تها
میبینم /زمی را دو تا /مگر خود را /یکی مهیمانم/تنهها دوسهتی جهز سهنر
نمیماند /فریاد میزنم :ای تصاد ! م پارۀ سست توا  /و شاخم را به سوی
خورشید میگردانم» (آدونیس.)41 :0221 ،

افطالم تصاد

عینی در مواردی به کار میرود که تجربیات درونهی و بیرونهی

در یک آمیزش جاودانه و پایدار ،با هم یکی میشوند .در ای فراینهد فهرد مهیتوانهد
ذه را به عی تبدیی کند و با دیدن اشارهها و با ریاضهت مهیتوانهد آینهده را ببینهد.
برتون میگوید:
«دلم میخواهد سوررئالیسم ،بهتری کاری که میکند ،ایه باشهد کهه خهط
رابطی بی دنیاهایی که سخت از هم جدا هسهتند ،بهی بیهدار و خهواب ،بهی
درون و برون ،عقی و جنون و...ایجاد کند(»...سید حسینی)310 :0231،

نمونههای بسیاری از «تصاد

عینهی» را در آثهار سوررئالیسهم مهیتهوان مشهاهده

کرد:
«اکنون نگاه نادیا بر خانهها میگردد .میگوید :آن پنجره را مهیبینهی؟ مثهی
هم پنجرههای دیگر سیاه است .خوب نگاه که  .یهک دقیقه دیگهر روشه
میشود و رنگش قرمز خواههد شهد .یهک دقیقهه مهیگهذرد .پنچهره روشه
میشود .پردههای قرمز دارد( »...برتون.)31 :0232،
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روش شدن پنجرهها که در ذه نادیا وجود داشته ،فورت عینی به خهود گرفتهه
است .یعنی ذهنیت او به عینیت تبدیی شده است .اهمیهت و عمهق فلسهف سههروردی
نیز ،در همی است که دو افی به ظاهر دور از هم ،یعنهی شهرق و غهرب را بهه یهک
دیگر نزدیک ساخته است .در رسالههای سهروردی ،بیشتر سخنان «عقی فعهال» ،یها
«خرد دهم» همی تصادفات عینی هستند .عقی فعال در هم مراحهی ،روم سهرگردان
را یاری میدهد و مدا در حال تبدیی ذهه بهه عهی و برخهورد و تصهاد

ایه دو

مقوله با هم است .در رسال عقی سرخ بهه خهوبی ترکیهب دو مقوله سهیاه و سهفید و
تصاد

ای دو را می توان مشاهده کرد .عقی سهرخ یها همهان عقهی فعهال کهه سهفید

مقض است در تالقی با عالم ماده و سیاهی است و به همی دلیی سهرخ رنهر شهده
است  .ای ترکیب تصویر شگفتی از سوررئالیسم است؛ همان برخورد و یکهی شهدن
عالمهای از هم جدا .همان دنیاهایی که سخت از ههم جهدا هسهتند و برتهون دوسهت
داشت آنها را به هم ارتباط دهد .به همی دلیی است که سالک وقتی نخستی بار پیهر
یا همان عقی فعال را میبیند آن را سرخ میپندارد:
«گفت مقاس م سپید است و پیری نورانیا  .اما آن کس که تهو را در دا
اسیر گردانید و ای بندهای مختلف بر تو نهاد و ای موکالن بر تو گماشهت،
مدتهاست تا مرا در چاه سیاه انداخت .ای رنر م کهه سهرخ مهیبینهی از
آن است .اگر نه م سپید و نورانی .هر سپیدی که نور با او تعلق دارد چهون
با سیاه آمیخته شود سرخ مینماید .چون شفق اول شا و یها آخهر فهب کهه
سپید است و نور آفتاب با او متعلق و یک طهرفش بها جانهب نهور اسهت کهه
سههپید اسههت و یههک طههرفش بهها جانههب چههپ کههه سههیاه اسههت پههس سههرخ
نماید(».سهروردی.)2 :0221،

افزون بر ای  ،عقی فعال ،دنیای ذهنی یا اسرار الهی و ماورایی را برای سهالک بهه
عی در میآورد؛ او را از سیاهی ایه جههان آگهاهی و بهه سهپیدی آن جههان سهوق
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میدهد .شیخ اشراق در خالل رسالههای خود با ای عقی در فقبت است و مدا از
وی راه رهایی را میخواهد .آیا ای عقی فعال همان ذهینیتِ عینی شدۀ سوررئالیستی
نیست که باط هر چیزی را میبیند و میتواند از آینده خبر دهد؟ در رسال «فی حاله
الطفولیه» سهروردی ،پیری را میبیند که جامهای پوشیده ،یک نیمه سفید و یک نیمه
سیاه« :روزی در خانقاهی رفتم پیهری را دیهد در فهدر آن خانقهاه ،خرقههای ملمه
پوشیده ،یک نیمه سپید و یک نیمهه سهیاه(».همهان )03:ایه سهپیدی و سهیاهی همهان
عینی است« .چون عقی فعال یا عقی دهم ،عقی فلک قمر است  ...نهورانی و

تصاد

سفید است و چون در فعی ،مقارن بها مهاده اسهت سهیاه اسهت(».پورنامهداریان:0221،
.)242
تصاد

عینی نوعی یکی شهدن بها حقیقهت واقعهی اسهت کهه آن را مهیتهوان بها

پیشگوییهای عرفا تطبیق داد .خبر دادن ابوسعید ابوالخیر از روز دقیهق وفهات خهود،
پیشبینی بهاء ولد در مورد آشوب تاتار و کشته شدن مقمد خوازر شاه ،نمونههایی
از پیشگوییهای عارفان در متون عرفانی است .در رسالهههای سههروردی ایه عقهی
فعال است که دایم در حال پیشگویی آینده است(.مقمد ب منور.)211 :0214 ،
 .6اشیای سوررئالیستی

11

تصویر سوررئال ترکیبهی از ناسهازیههای نامتجهانس اسهت .سوررئالیسهتهها تهالش

میکنند نظم ظاهری اشیا را به هم بزنند .آنها میخواهند همانگونهه کهه در ههر چیهز
عقالنی و معمولی ،دخی و تصر

میکنند ،اشیا را هم از فورت معمول خود خارج

کنند و به آن شکی و مفهومی تهازه بخشهند .سوررئالیسهتهها بهه جسهتجوی اشهیایی
شگر

میپردازند که به تمایالت ناخودآگهاه آنهها پاسهخ دههد و سهرانجا اشهیایی

میسازند که بتوانند در هماهنگی کامی با زندگی رؤیایی ،زندگی روزمره را مزی و
سرشههار کننههد« .ای ه اشههیا از سههویی از دنیههای خههارجی انتخههاب شههده و بههه علههت
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تأثیرپذیریشان معنایی پیدا کردهاند ،از سویی دیگر ذهنیت ،وارد واقعیت عینی شده
است(».سید حسینی .)314 :0231 ،آنها یک شیء را از جای خهود برمهیدارنهد و در
جایی قرار میدهند که هی گونه تناسبی با آن ندارد و به ای روش مفهومی متفهاوت
برای خود میسازند .ای اشیای رؤیاگونه برای ایجاد شگفتی در ذهنی انتخهاب شهده
که اشیا را تنها وسایلی برای استفادههای روزمهره مهیشناسهد و نیهز بهرای بهرهم زدن
تصههوری کههه ایه ذهه از واقعیههت دارد و روبههه رو کههردن آن بهها کیفیههت مرمههوز و
شگفتانگیز پنهان در اشیا( .انوشه:0221،مدخی سوررئالیسم).
برتون از اشیای سوررئالیستی در آثار خویش بسیار استفاده کرده است .در شعر و
نقاشی سوررئالیستی ،تعداد زیادی از ای گونه اشیا مشاهده میشهود .نقاشهی «سهاعت
مذاب» اثر «سالوادور دالی» 02از نمونههای بسیار معرو

اشیای سوررئالیسهتی اسهت.

برتون در رمان نادیا از «تخت خواب شیشهای» و «ملقفه شیشههای» نها بهرده اسهت:
«...جایی که بر تختخوابی شیشهای با ملقفهههایی از شیشهه مهیخهوابم ،جهایی کهه
کیستیا  ،دیر یا زود ،حک شده با الماس بر م ظاهر میشود(».برتون.)24 :0232،
نمونههایی از ای نو تصویرها:
«کلیسایی سوسوزنان ایستاد چونان یک ناقوس( ».فیلیپ سوفو)
«شبنم روی پی با کل یک ماده گربه برای خودش اایی میخوانهد تها بخوابهد».
(برتون)
«شیرهای درنده تازه بودند .در جنگی شهعلهور( ».روبهرت ویتهره) (برنهول:0223،
.)222
یا:
«درخههت برآمههده در مژگههان مهها /دریاچ ه زخههم اسههت /و زخههم در پههیهاسههت».
(آدونیس.)22 ،0221 ،
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سهههروردی ،اسههتاد بههیبههدیی آفریههدن اشههیای سوررئالیسههتی اسههت .ایهه نههو
تصویرسازی از اشیا از شگردهای اوست .نگاه وی بهه اشهیا و شخصهیتههای عهادت
شده بسیار تازه و نو است .در رسال «آواز پرجبرئیی» اسطورهسازی ای نابنه دوران،
شگفتانگیز است .وقتی میگوید که جبرئیی دو پر دارد :پر راست ،نور است و پهر
چپ ظلمت ،یک نگاه تازه به ای تمثیی عرفانی دارد:
«بدان که جبرئیی را دو پهر اسهت ،یکهی پهر راسهت اسهت و آن نهور مقهض
است ،همگی آن پر مجرد اضافت بودِ اوست به حق ،و پری اسهت بهر چهپ
او ،پارهای نشان تاریکی بر او همچون کلفی بر روی ماه ،همانها کهه بهه پهای
طهههاووس مانهههد و آن نشهههان بهههودِ اوسهههت کهههه یهههک جانهههب ،بهههه نهههابود
دارد(»...سهروردی.)22: 0221،

عقههی سههرخ یکههی دیگههر از ای ه تصههویر سههازی هاسههت .نگههاه سوررئالیسههتی و
هوشمندان شیخ اشراق به عقی فعال و سرخ تصور کردن او بسیار تازه است:
«گفت مقاس م سپید است و پیری نورانیا اما آن کس کهه تهو را در دا
اسیر گردانید و ای بندهای مختلف بر تو نهاد و ای موکّالن بر تو گماشهت،
مدتهاست تا مرا در چاه سیاه انداخت .ای رنر م کهه سهرخ مهیبینهی از
آن است .اگر نه م سپید و نورانی .هر سپیدی که نور با او تعلق دارد چهون
با سیاه آمیخته شود سرخ مینماید .چون شفق اول شا و یها آخهر فهب کهه
سپید است و نور آفتاب با او متعلق و یک طهرفش بها جانهب نهور اسهت کهه
سههپید اسههت و یههک طههرفش بهها جانههب چههپ کههه سههیاه اسههت پههس سههرخ
نماید(».سهروردی.)2 :0221،

سهروردی در رسال «فی حقیقه العشق» تختی را بهه تصهویر مهیکشهد کهه از بهاد
است« :تختی از باد گستریده و یکی بر آن تخت تکیه زده( »...همان )10:از ای گونهه
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تصاویر و اشیا در رسالههای سهروردی فراوان است .مانند :دا تقهدیر و دانه ارادت:
«روزی فههیادان قضهها و قههدر دا تقههدیر بازگسههترانیدند و دان ه ارادت در آن تعبیههه
کردند(».همان .)3:چاه سیاه « :مدتهاست تا مرا در چاه سیاه انداخت( ».همان.)2:
سهروردی در رسال «فی حاله الطفولیه» کِرمی را به تصهویر مهیکشهد کهه از
دهان او روشنایی بیرون میآید:
«در آن کر  ،آن خافیت است که چون نفس بهر زنهد از دههان او روشهنایی
پدید آید ،همچون درفشیدن آتش از میان آه و سنر ».در ادامه از گاوی
سخ میگوید که در شهب از دریها بهه سهاحی مهیآیهد و بهه نهور مهاه چهرا
میکند« :گاوی است در دریا که در شب از دریها بهه سهاحی آیهد و بهه نهور
گوهر شبافروز چرا کند( ».همان.)21:

شیخ اشراق در رسال «غربت غربی» از آسیایی سخ میگوید که آفتاب و ماه را
آسیا میکند« :پس بینداختم فلکاافال

را بر آسمانها تا آس کرد آفتاب و مهاه و

دیگر کواکب را ( ».همان.)31:
«گههوهر شههبافههروز»« ،درخههت طههوبی»« ،دوازده کارگههاه»« ،زره داوودی»« ،تیههغ
بالر »« ،چشم زندگانی»« ،زره مصقول رستم» که باع

کوری اسفندیار میشود،

«رکوۀ یازدهتوی»« ،وادی مورچگهان»« ،سهد یهأجوج و مهأجوج» و مثهالههای بسهیار
دیگر ،همه حاکی از فضایی سوررئالیستی در آثار سهروردی است.
 .7طنز

02

«چارلز چرچیی» میگوید« :برخود بلرز /و رنر از چهره بباز /چون تازیان قهار طنز/
به چرخش درآید( ».پالرد« .)2 :0223،هانری میشو» از شاعران سوررئالیسهت فرانسهه
میگوید« :شاعر نمیتواند از بدبختی وابسته به خویش بگریزد مگر با نیروی خشونتی
اندیشیده ،طنزی سیاه و هیجانی شدید»(بودافر« .)12 :0222،طنز نوعی بی عالقگی به
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دنیای خارجی و فافله گرفت با آن به منظور نفهی دنیهای واقعهی اسهت(».داد:0231،
 .)223سوررئالیستها بر ای باورند که زیست با یک طنهزپهرداز کهار آسهانی نیسهت
زیرا او بیش از معمول به حماقتها و شهرارتههای همنوعهانش آگهاهی دارد و ایه
آگههاهی را نمههیتوانههد پنهههان کنههد(.پالرد« .)4 :0223،طنههز نههوعی آیینههه اسههت کههه
نظارهگران عموماً چهرۀ هر کس به جز خود را در آن تماشا میکنند و به همی دلیی
است که در جهان ای گونه از آن استقبال میشود(»...همان.)1:
حقارتها و پوچیهای دنیای مهادی در نگهاه سوررئالیسهتهها و کسهانی کهه در
آرزوی ایتناهی هستند ،بسیار خندهدار و کمیک جلوه میکند .خنده بهتری سهالم
برای از هم گسست یوغ سالوس و ریها اسهت؛ آیها بهرای انسهان امتیهاز نیسهت کهه بها

نیشخندی خود را از قیود و موان اجتماعی رها سازد؟ اهی طنز از زندگی فافله می-
گیرد تا آن را به عنوان تماشاگر نگاه کند .در برابر او عروسکهای خیمه شب بهازی
در حرکتند؛ کافی است بداند تا سر نخ در دست کیست تها بهه دروغهها و ریاهها پهی
ببرد .بنابرای طنز بیعالقگی به واقعیت خارجی و دیدگاه کسی است که زنهدگی را
از بالک خانهاش تماشا میکند(.سید حسینی.)304 :0231،
سرکشی سوررئالیستها ،علیه جنبههای مادی هستی ،سبب میشهود روم کهه در
پی رهایی بود ،ناگهان با جنبههای تازهای از واقعیت برخورد کند و از هسهتی عهادی
اشیا و امور جدا شود و بدی ترتیب به عرف «فرا واقعیت» وارد گردد .طنز نهزد آنهها
به معنی زیرپا گذاشت عر

و عادت و آماده ساخت حیات برای تبلور حقیقتی تهازه

و فراتر از واقعیت بود .یک نوشت طنز سورئالیستی:
«توفیف یک شا سران» از«ژا

پرور»:04

«آنان که پارسایانه /آنان که خوب و جانانه /آنان که می سه رنگند /آنان که
باور دارند /آنان که باور دارند که باور دارند /آنان که با بهار دارنهد -بها بهار
دارند /آنان که قلم دارند /آنان که میآندروماکند /آنان که مهیامپرمئابلنهد/
آنههان کههه مههینسههتعلیقند /آنههان کههه بههه آهنههر مههیخواننههد /آنههان کههه بههرق
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میاندازند /آنان کهه منزشهان از درون تهاس اسهت ... /آنهان کهه بهه پایشهان
افتخار میکنند / ...هم اینها و عدۀ فراوان دیگری با رضایت کامی در کهاخ
الیزه بودند ،سنرریزهها را زیر پایشان به فدا در میآوردند /،همه همدیگر
را هی میدادند ،از هم پیشی میگرفتند /،زیرا یک شا بزرگ سهران برقهرار
بود( »...همان. )212:

در ادبیات غرب نوعی طنز وجود دارد که لزوماً رمان و منثهور نیسهت و از آن بهه
عنوان تمثییهای طنزآمیز تعبیر میکنند .مانند حکایت حیوانات ،زندگینامه جنهایی،
آرمانشهری ،تقلید انجییوار و  ...هم اینها کمابیش عنصر تقلید مسخره آمیز دارند.
در میان موارد یاد شده حکایت حیوانات را میتوان در آثار سهروردی طنز به شهمار
آورد .در غرب کتابهایی ماننهد «مرغهان و غوکهان» اثهر «آریسهتوفانس»« ،حکایهت
کشیش راهبه» اثر «چاسر»« ،گوزن و پلنر» از «درایدن»« ،مزرع حیوانات» از «جرج
اورول» ،و ...را میتوان نا برد( .پالرد .)2 :0223،در آثهار سههروردی شهاید طنهز در
نگاه نخست پررنر نباشد ولی در چند جا شیخ از ایه افهی سوررئالیسهتی از زبهان
حیوانات استفاده میکند .در رسال «فی حاله الطّفولیه» میخوانیم:
«شیخ چون مرا دید ،گفت مگر نشنیدی که وقتی سهمندری بهه نزدیهک بهط
رفت به مهمانی و فصی پاییز بود .سمندر را به غایت سهرد بهود .بهط از حهال
وی خبر نمی داشت؛ شهرم لهذت آب سهرد مهیداد و لهذت آب حوضهه در
زمستان .سمندر طیره گشت و بط را برنجانید و گفت اگر نهه آنسهتی کهه در
خان تو مهمانم و از اتبا تو اندیشه میکنم ،تو را زنده نگذاشتمی و از پهیش
بط برفت .اکنون تو نمیدانی که چون با نااهی سخ گویی سهیلی خهوری و
سخنی که فهم نکنند بر کفر و دیگر چیزها حمی کنند و هزار چیز از ای جها
تولد کند(».سهروردی.)03: 0221،
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در رسال «لنت موران» چند داستان از زبان حیوانها نقی میکند:
«وقتی خفاشی چند را با حربا ،خصومت افتاد و مکاوحت میان ایشان سهخت
گشت ...خفافیش اتفاق کردند ایشان جمه شهوند و قصهد حربها کننهد و بهر
سبیی حِراب ،حربا را اسیر گردانند ،به مهرادِ دل سیاسهتی بهر وی براننهد و بهر
حسب مشیت انتقامی بکشند .چون وقت فرفت به آخر رسید ،به درآمدند و
حربای مسکی را به تعاون و تعاضد یکدیگر در کاشانه ادبار خود کشهیدند
و آن شب ،مقبهوس بداشهتند .بامهداد گفتنهد« :ایه حربها را طریهق تعهذیب
چیست؟» همه اتفاق کردند بر قتهی او .پهس تهدبیر کردنهد بها یهکدیگهر بهر
کیفیت قتی .رایشان برآن قرار گرفهت کهه ههی تعهذیب بتهر از مشهاهدات
آفتاب نیست .البته هی عذابی بتهر از مجهاورۀ خورشهید ندانسهتند ،قیهاس بهر
حال خویش کردند و او را به مطالعت آفتاب تهدید میکردند .حربا از خهدا
خود ای میخواست ،مسکی حربا ،خود آرزوی ای نو قتی میکرد .چون
آفتاب برآمد ،او را از خان نقوست خود به در انداختند تها بهه شهعا آفتهاب
معذّب شود و آن تعذیب ،احیای او بود(».همان.)42:

در همان رساله تمثیی قو ظلمت ،جنداناند که بها هدههد بهدرفتارى مه کننهد و

سرانجا هدهد ،براى نجات خویش ،چارهای به جز تظاهر نمیبیند .قصه چنی است:
«وقت هدهد در میان بومان افتاد ،بر سبیی رهگذر به نشیم ایشان نزول کرد.
و هدهد بنایت حد بصر مشهور اسهت و بومهان روز کهور باشهند ...آن شهب
هدهد در آشیان بها ایشهان بسهاخت و ایشهانهرگونهه احهوال از وى اسهتخبار
م کردند .بامداد هدهد رخت بربست و عز رحیی کهرد .بومهان گفتنهد :اى
مسکی ! ای چه بدعت است که تو آوردهاى؟ به روز کسه حرکهت کنهد؟
هدهد گفت :ای عجب قصهاى است ،همه حرکات به روز واق شود .بومان
گفتند مگر دیوانهاى؟ در روز ظلمهان کهه آفتهاب بهر ظلمهت برآیهد کسه
چیزى چون بیند؟ گفت به عکس افتاده است شما را .همهه انهوار ایه جههان
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طفیی نور خورشید است و همه روشنان اکتساب نور و اقتباس ضهوء خهود از
او کردند .و عی الشمس از آن گویند او را که ینبو نور است .ایشان او را
الزا کردند که چرا به روز کس هی نبیند؟ گفت همه را در طریهق قیهاس
به ذات خود القاق مکنید کهه همهه کهس بهه روز بینهد ....بومهان چهون ایه
حدی

بشنیدند حال فریهادى برآوردنهد و حشهرى کردنهد و یهکدیگهر را

گفتند ای مرغ در روز که مظن عم است د بینای م زند! حال به منقار
و مخلب دست به چشم هدهد فرو م داشتند و دشنا م دادند و مه گفتنهد
که اى روزبی ! ...و گفتند اگر بازنگردى ،بیم قتی است .هدهد اندیشهه کهرد
که اگر خود را کور نگردانم مرا هال

کنند ،زیرا که بیشتر زخم بر چشم

زنند ،قتی و عم به یکبارگ واقه شهود .الهها «کَلمهوُا النهاس عله قَهدر
عقولهم» بدو رسید .حال چشم بر هم نهاد و گفت اینک مه نیهز بهه درجه
شما رسید و کور گشتم .چهون حهال بهدی نمهط دیدنهد از ضهرب و ایهال
ممتن گشتند .هدهد بدانست که در میان بومان قضی افشاى سرّ ربوبیت کفهر
است و افشاى سرّ قدر معصیت ،و اعالن سرّ کفر مطرّد است .تا وقت رحلت
به هزار مقنت کوری مزوری م کرد(».همان.)41:

مهمانی رفت سمندر به نزد بط ،خصومت حربا با خفاشان و جدل بومان با هدههد
مضقک هستند .طنز در تشابه نهفته است یعنهی انسهان نیهز بهتهر از آنهها نیسهت .ایه
موجههودات از یههک طههر

فههرفاً سههخنگو و از طههر

دیگههر طنههز آمیزنههد .قیافههه و

رفتارشان ،نشانگر فرقههای آنان است(.پالرد.)41 :0231،
در آخر نگارندگان اذعان دارند ،مسلماً تطبیهق دو مکتهب اشهراق و سوررئالیسهم
یکی که و دیگری مدرن ،به گون «ای همانی» ممک نیست .آن هم دو مکتبی کهه
مبدأ و معادی جداگانه دارند و در دو بستر اجتماعی و زمانی متفاوت رشد کردهانهد.
به طور قط  ،تطبیق برخی فنون سوررئالیسم با اندیشههای اشهراقی بهرای نگارنهده بهه
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فورت کامی امکانپذیر نبود ولی تا آنجا که ممک بود تالش شهد تها شهباهتههای
ای دو تجرب بزرگ انسانی مورد توجه قرار گیهرد .عهالوه بهر ایه  ،بسهیاری از ایه
ویژگیها در آثار دیگر فوفیان دیگر نیز دیده میشود و منقصر به سهروردی نیست
و همانگونه که در پیشین پژوهش ذکر شد ،بسیاری از پژوهشگران به برخی از آنهها
پرداختهاند.
نتیجهگیری

در آخهر بایهد گفههت نویسهنده در مکتهب سوررئالیسهم و اشهراق ،در بُنیهان ،در برابههر

یکدیگر هستند؛ چرا که اسهاس اشهراق نهور و خهدا مقهوری اسهت ،در حهالی کهه
سورئالیسم به فراحت هرگونه باور به خدا را نفی میکنهد .ایه دو دیهدگاه تنهها در
برخهی روشههها بهها یکههدیگر شههباهت دارنهد .اگههر هنرمنههد در سوررئالیسههم از طریههق
«تکنیک» و «تمری » میکوشد تا به ناخودآگاه دست یابهد ،اشهراق مهیکوشهد تها بها
«ریاضت» از جهان مقسوس گذر کند و به «شناخت» برسهد .بها وجهود تفهاوتههای
بسههیاری کههه میههان رسههالههههای سهههروردی و ادبیههات سوررئالیسههتی وجههود دارد،
شباهتهایی آشکار میان آن دو به چشهم مهیخهورد .سوررئالیسهم غهرب و حکمهت
اشراق هر دو در پی نوعی ذهنیت حقیقی مهیگردنهد .ههر دو مهیخواهنهد بهه کمهال
معنوی و روحی دست یابند و احساسی را در مخاطب بهرانگیزاننهد کهه از طریهق آن
پوست بیرونی را بشکافد و از معنای معمولی واژه بگذرد و به مفهومی ،ورای واقعیت
موجود دست یابد .میتوان گفت آنچه آندره برتون و نظریهپردازان فرانسوی در قرن
بیستم در مورد فنون هفتگان سوررئالیسم مطرم کردند ،سهروردی در قهرن ششهم از
آنها سخ گفته و آنها را به کار برده است .سوررئالیسهم غهرب هماننهدی فهراوان بها
عرفان شهرق دارد ولهی بهیکرانگهی شهرق و عرفهانش آن چنهان گسهترده اسهت کهه
سوررئالیسم غرب در برابر آن ،قطرهای بیش نیست.
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پینوشتها
1- Surrealism.

 ،Andre Breton -2آندره برتون ،به فرانسوی  André Bretonزادۀ  - 0321درگذشت  ،0211شاعر،
نویسنده ،پیشگا و نظریهپرداز فراواق گرا ،یا سوررئالیست فرانسوی بود.

 ،Arthur Rambo -2ژان نیکال آرتور رمبو ،به فرانسوی  ، Jean Nicolas Arthur Rimbaudزادۀ 0314
میالدی ،درگذشت  0320میالدی از شاعران فرانسوی است؛ او را بنیانگذار شعر مدرن میدانند.

 ،Wiliam Blake -4شاعر و نقاش بریتانیایی ،زادۀ 0212و درگذشت  ،0322مبد نو جدیدی در شعر
انگلیسی بود.

Grotesque.
Grotesque.

56-

Dream.
Madness.
Automatism.

789-

10- Objectives chance.

11- Ready Made.
 -02سالوادور دالی ،یا  ،Salvador Felipe Jacinto Daliنقاش اسپانیایی ،در سال  0214میالدی ،در شهر
کوچکی به نا  Figuerasدر شمال اسپانیا متولد شد.

 ، Jacques Prevert -04ژا

فرانسوی بود.

13- Satire.

پرور ،به فرانسوی )0222-0211( Jacques Prévert ،شاعر و فیلمنامهنویس

منابع
 آبراها  ،کارل .)0222( .جهان اسطوره شناسی .ترجم جالل ستاری .چ اول.
تهران .نشر مرکز.

 آریانپور ،امیرحسی  .)0212(.فرویدیسم .چ دو  .تهران .امیرکبیر.

 آدونیس ،احمد علی سعید .)0221(.پیشدرآمدی بر شعر عربی .ترجم کاظم
برگ نیسی .چ اول .تهران .فکر روز.

 .)0231 ( ._______ تصو

و سوررئالیسم .چ دو  .تهران .نشر روزگار.

 امامی ،فابر .)0231(.اساطیر در متون تفسیری .چ اول .تهران .نشر گنجین
فرهنر.
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 انوشه ،حس  .)0221(.فرهنرنام ادب فارسی .چ اول .تهران .نشر وزارت
فرهنر و ارشاد اسالمی.

 براهنی ،رضا .)0231( .طال در مس .چ اول ،ج .0تهران .نشر زریاب.

 برتون ،آندره .)0230( .سرگذشت سوررئالیسم .ترجم عبد اهلل کوثری .چ دو .
تهران .نشر نی.

 .)0232( ._______ نادیا .ترجم کاوه میرعباسی .چ اول .تهران .نشرافق.

 برونی ،پیر .)0223( .تاریخ ادبیات فرانسه .ترجم نسری خطاط و مهوش قویمی.
چ اول .تهران .سمت.

 بودافر ،پیر .)0222( .شاعران امروز فرانسه .ترجم سیمی بهبهانی .چ اول .تهران.
انتشارات علمی فرهنگی.

 بقلی شیرازی ،روز بهان ب ابی نصر .)0231( .شرم شطقیات .تصقی هنری
کرب  .چ سو .تهران .طهوری.

 پورنامداریان،تقی .)0232(.رمز و داستانهای رمزی در ادب فارسی .چ هفتم.
تهران .انتشارات علمی و فرهنگی.

 .)0221( ._______ عقی سرخ .چ دو  .تهران .سخ .

 پالرد،آرتور .)0231(.طنز .ترجم سعید سعیدپور .چ چهار  .تهران .نشر مرکز.
 تامس  ،فیلیپ.)0221( .گروتسک .ترجم فرزان طاهری .چ اول .تهران .نشر
مرکز.

 داد ،سیما .)0231( .فرهنر افطالحات ادبی .چ دو  .تهران .نشر مروارید.

 سهروردی ،شهاب الدی  .)0221(.قصههای شیخ اشراق .ویرایش جعفر مدرس
فادقی .چ اول .تهران .نشر مرکز.

 .)0233( ._______ مصنفات شیخ اشراق .تصقی سید حسی نصر .چ چهار .
تهران .پژوهشگاه علو انسانی.

 سید حسینی ،رضا .)0231(.مکتبهای ادبی .چ چهاردهم .تهران .نشرنگاه.
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 غزالی ،ابوحامد مقمد .)0221(.مجموع آثار .به کوشش احمد مجاهد .چ سو .
تهران .انتشارات دانشگاه تهران.

 مولوی ،جاللالدی مقمد .)0221(.مثنوی .تصقی نیکلسون .چ هشتم .تهران.
نشر بهزاد.

 مقمد ب منور(  .)0214اسرار التوحید .تصقی جالل الدی همایی .چ سو .
تهران .امیر کبیر.

 یونر،کارل گوستاو .)0234(.انسان و سمبی هایش .ترجم مقمود سلطانیه .چ
پنجم .تهران .نشرجامی.

 Abrams. M.H. )1970(. A Glossary of Literary Terms.
NewYork,.
 Brotchie, Alastair.(1978). Surrealist Games. Redstone, Pres.
 Cuddon,J.A. , (1979).A Dictionary of Literary Terms. London
 Hall,Vernon. (1963). A Short History of Literary Criticism.
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