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استادیار گروه زبان و ادبیّات عربی ،دانشگاه گیالن ،ایران

چکيده
شعر معاصر فارسی و عربی ،عالوه بر مقولة تعهّد اجتماعی و تالش برای تصویر انسان ،آنگونه که هست ،گاهی
میکوشد با در پیش گرفتن نگاهی متفاوتتر ،گزارشی جدید از واقعیّت را فراروی مخاطب قرار دهد .گزارشی
که هرچند ممکن است از دستاوردهای گذشته نیز بهرره گیررد؛ امّرا لزومراً التقراطی نیسرت و درود را متعهّرد بره
دوشایندها نمیبیند .شیوۀ «سوررئالیسم» ،از جملة چنین تجربههاسرت کره تقریبراً همزمران بره وسریلة «هوشرن
ایرانی» در حوزه زبان فارسی و «اوردان میسر» و «علی النّاصر» در حوزۀ زبان عربی ،پی گرفته میشرود .بررسری
اشعار این شاعران نشان میدهد ،آنها با استفاده از شگردها و امکانات مختلر  ،برآننرد ترا برا تلفیقری از اصرو
سوررئالیسم غربی و تجربههای بومی ،تعریفی جدید از واقعیّت را ارائه دهند.
این نوشته بر آن است تا با استناد به آثار شاعران ،چگونگی و میزان تحقّر اهدافشران را در ایرن مسریر ،نقرد
نماید؛ به همین علّت ،مریکوشرد مرمن ارائرة تومریحی از سوررئالیسرم و جنبرههرای اشرترای یرا ادرتال
جریانهای مطرح معاصر ،به تبلور آن در شعر هوشن

برا

ایرانی ،اوردان میسر و علی النّاصرر در مجموعرة سرریا

بپردازد .نتایج حاصل از این تحقی نشان میدهند که جریان سوررئالیسم در دو حوزۀ زبران فارسری و عربری ،برا
وجود تالش بردی ادیبان به دلیل ناهمدوانی این جریان با گستره و ظرفیت فکری  -فرهنگی دو جامعه ،چنردان
مورد پذیرش واقع نشده است.
واژگان کليدی :سوررئالیسم ،هوشن

ایرانی ،اوردان میسر ،سریا  ،واقعیّت ،ادبیّات تطبیقی.

 .1تاریخ دریافت1932/12/11 :
 .2رایانامهfarhadrajabi133@yahoo.com :

تاریخ پذیرش1939/2/22 :
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 .3پيشگفتار
سوررئالیسم ،از آغاز پیدایش ( )1313تا حضور در سرزمینهای شرقی؛ به ویرهه در ایرران و کشرورهای
عربی که تقریباً چهار دهه به وقوع پیوست ،مراحل تکاملی را در زادگاهش ،مغرب زمرین پیمرود .اینکره
سوررئالیسم چگونه هستی یافت ،از مباحثی است که همواره مورد مناقشه بوده است؛ امّا به نظر میرسرد
داص ری بردرروردار باشررد؛ آنجررا کرره مرریگویررد:
ّ
دیرردگاه «هررانر ریشررتر »1در ایررن برراره از جامعیررت
«سوررئالیسررم ،کررامالً مجهّررز و زنررده ،از گرروش چررد دادا بیرررون پریررد و یرر

شرربه دادائیسررتها و

سوررئالیستها را پدید آورد» (بیگزبی .)73 :1931 ،در این میان ،آنچه مهم مینماید ،هویت این جریان
در تاریخ و فرهن

غرب و ریشه داشتن آن در ی

سلسله دیدگاهها و نقدهای متداو اسرت کره قطعراً

تجربه شده و مطلوب گروهی نیز واقع گشته است.
حضور سوررئالیسم در حوزۀ زبان فارسی و عربی ،همانند بردی از جریانهای ادبری و دیردگاههرای
نقدی ،بیشتر مدیون ترجمه است .فرد یا افرادی در طیّ مطالعه یا سفر و ارتباط با فرهنر

غربری ،برا آن

آشنا شده و اندیشیدهاند که این اتّفاق میتواند در ایجاد تحوّ در هنرر و ادبیّاتشران کرارگر افترد و البتّره
دربارۀ این مقولة داص (سوررئالیسم) ،به نظر میرسد چندان مورد اقبا قرار نمیگیرد؛ به همرین دلیرل،
آثار شعریای کره بتروان مؤلّفرههرای سوررئالیسرم را در آنهرا جسرتجو کررد بسریار اندکنرد و حتّری در
نمونههای مورد تحقی نیز نمیتوان همة ویهگیهای این جریان را مالحظه و واکاوی کرد.
به نظر میرسد ،حضور و تحصیل هوشن

ایرانی در سرزمینهای غربی همچون انگلسرتان ،فرانسره،

اسپانیا و آشنایی «اوردان میسر» با سیر تحوّ ادبیّات غربری و دیردگاه سوررئالیسرتی «آنردره بروترون،»2
( )1931-1311به عنوان انگیزههای فردی در شکلگیری جلوههای سوررئالیسم در آثارشان قابل توجّره
است.
اشعار هوشن

ایرانی و مجموعة سریا  ،در واقع نمایانندۀ دریافت و تجربرههرای آفرینندگانشران از

جریان سوررئالیسمند ،امّا از آنجرا کره ایرن ارتبراط ،عمومراً برر اثرر تجربرههرای فرردی حاصرل شرده و
زیرسادتهای الزم برای آن در بستر فرهن

و هنر فراهم نبرود ،نتوانسرتند سریر تکراملی درود را در دو

زبان تجربه نمایند.
اصلیترین پرسش مقاله این است که آیا حضور سوررئالیسم در حوزۀ زبان فارسی و عربی (با توجّه
به نمونههای بررسی شده) همانند حضور آن در زادگاه دویش است؟ در پاسرخ ،فرمریة نخسرتین قابرل
1. Hans Richter
2. Andre Breton
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تأمّل ،این است که به نظر مریرسرد سوررئالیسرم فارسری و عربری ،نسرخة بومیشرده و ترا حردّ بسریاری
دوانشی متفاوت با نوع غربی آن است؛ بدان علّت که سوررئالیسرم در غررب ،در اثرر شررایف فکرری و
سیاسی داصّی شکل گرفت و واکنشی در برابر اوماع به وجود آمده به شمار مریآیرد؛ امّرا در ایرران و
سرزمینهای عربی ،بیشتر ترجمه یا تابعی است از متغیّر آشنایی با غررب کره بره عنروان نروعی مدرنیسرم
ادبی نیز میتوان آن را بازشنادت.
در این نوشته ،برآنیم تا تصویری از کیفیت حضور سوررئالیسم در شعر هوشن

ایرانری و مجموعرة

سریا ارائه دهیم و به طور کلّی ،برداشت شاعران دو زبان را از این جریان ادبری شررح داده ،جنبرههرای
تشابه و افتراق حرکت در این مسیر را به نمایش گذاریم.
 .3-3روش تحقيق

روش تحقی در این مقاله ،بر مبنای تحلیل و توصی

دادههاست و بر آنیم تا با اسرتفاده از دیردگاههرای

نقدی مکتب آمریکایی ادبیّرات تطبیقری ،بره بررسری جریران سوررئالیسرم در دو حروزۀ مختلر

زبرانی

بپردازیم .بر این اساس ،دو اثر ،بدون روابف تاریخی نیز قابل بررسی دواهند برود( .دطیرب)11 :1333 ،
به دیگر سخن ،بر مبنای مکتب آمریکایی« ،در صورت مشابهت میتوان برین دو ادیرب یرا دو ادبیّرات از
جنر مختل  ،بدون هرگونه ارتباط تاریخی مستقیم یا غیرمستقیم ،مقارنه برقررار نمرود» (عبرود:2221 ،
)92؛ بنابراین ،در ابتدا باید به این نکتة اساسی تأکید کرد که هیچگونه ارتباط تاریخی و تأثیر و تأثّر برین
جریانشناسی سوررئالیسم در دو حوزۀ فارسی و عربی وجود ندارد؛ مگر اینکه ادیبان دو حوزه را تحت
تأثیر ی

منشأ که همان سوررئالیسم غربی است ،فرض کنیم.

 .4-3پيشينة تحقيق

دربارۀ حضور سوررئالیسم در حوزۀ زبان عربی و فارسی ،به طور جداگانه ،مقراالتی متعردّد در نشرریات
مختل

منتشر شده اسرت کره از جملرة آنهرا در حروزۀ فارسری عبارتنرد از« :تشرابهات صروری ادبیرات

سوررئالیستی در تذکرة االولیاء عطّار» به قلم «مریم دلیلری جهرانتی و فاطمره تیمروری فتحری» در مجلّرة
بوستان ادب دانشگاه شیراز (پاییز  ،1931دورۀ  ،1شمارۀ  )9و «سوررئالیسم در داستان واهمههای بینرام
و نشان» غالمحسین ساعد به همّت «مرتضی یزاق پور و مریم طهوری» در مجلّة دانشرگاه علروم پزشرکی
کرمان (پاییز  ،1993دورۀ  ،2شرمارۀ  )7و مقالرة «عرفران و سوررئالیسرم از منظرر زمینرههای اجتمراعی»،
نوشتة رحمان مشتاقمهر و ویدا دستمالچی ،منتشرر شرده در مجلّرة «مطالعرات عرفرانی» (پراییز و زمسرتان
 :1993شماره  )12و ...و مقاالتی نیز در حوزۀ زبان عربی نگارش یافته است که مهمترین آنهرا عبارتنرد
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از «قصیدۀ کلیه میراث دار سوررئالیسم ،سمبلیسم و تصوّ » نوشتة نجمه رجرایی ،چرا شرده در مجلّرة
دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه تهران (تابستان  1997شماره  )172و مقالة «مالمح السرحالیس فاياشحراا
أدون س» به قلم ابوالحسن امین مقدّسی و ادریر امینی منتشر شده در «جملافالجلمر فالسرلم فالإللالن حفاسلاغحفالسرای حفا

وآدلهبححی» ( 1932شررماره  )29و مقالررة «غمرروض و شررعر سوررئالیسررتی و سررمبلی

عربرری» نوشررته حسررین

ابویسانی در مجلّة دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد ( 1993دوره  )1و...
افزون بر ایرن ،در البرهالی بردری از کترابهرای نقردی نیرز بره صرورت پراکنرده بره بحرر دربرارۀ
سوررئالیسم در دو حوزۀ زبانی پردادته شده (که به عنوان منبع نیز مورد استفاده قررار گرفتره اسرت) امّرا
درباره این مقوله ،به صورت تطبیقی و در دو نمونة مورد نظر ،تاکنون هیچ مطلبی نگاشرته نشرده اسرت و
به نظر میرسد نوشتة حامر ،از این حیر ،نخستین قدم باشد.
 .4پردازش تحليلی موضوع
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 .3-4سوررئاليسم
«از نظر تاریخی ،سوررئالیسم ،نهضتی است که در حوالی سا  1322آغراز شرد و عردّهای از شراعران و
نقاشان را به رهبری «آندره بروتون» گرد هم آورد .اغلب این هنرمندان ،قبالً جزو فعّاالن دادائیسم بودند
و همان روحیة عصیان داد نیز بر آنان حاکم برود .برا وجرود ایرن ،سوررئالیسرتهرا برا دشرونت برر مردّ
نیهیلیسم دادا قیام کردند و با هرگونره حرکرت پروو و کورکورانرهای کره در آن برود( ».سریّد حسرینی،
 ،1993ج )391 :2

دیدگاه سوررئالیسم (لسرریلیس ف ،میفوقالسولقر حف) دروج از واقعیّت مرسوم بشری است؛ امّا در عین حا ،

بهرهگیری از همین واقعیّت ،برای حرکت در اف هرای جدیرد اسرت کره بره صرورت شرطحیات ،شرکل
مییابد؛ شطحیاتی که به ذهن هر دریافتکنندهای دطور نمریکننرد .اگرر سوررئالیسرم برا غیرر واقرع در
تعامل است ،به دلیل دیدگاهی جدید دربارۀ واقعیّت است تا بدینوسیله بتواند بره ررفنرای فهرم آن نائرل
آید؛ به دیگر سخن« ،سوررئالیسم میکوشد از ناهشیاری به آن هشریاریای دسرت یابرد کره انسران بایرد
بدان مجهّز گردد .هرچند که در آفرینش اثر هنری  -ادبی غالباً در جهان بسریار دور از جرنر واقعیّرت،
شکل مییابد؛ امّا در عین حا  ،از زندگی واقعی به دور نیست؛ چراکه زندگی واقعری ،بنمایره و اسراس
آن را معنا میبخشد( ».راغب )913 :2229 ،سوررئالیسم بر آن است تا در جهرت تفسریر یرا تغییرر دری
واقعیّررت حرکررت کنررد .ایررن مسررأله را از نگرراه آنرردره برتررون مرریترروان فهمیررد؛ آنجررا کرره م ریگویررد:
«سوررئالیسم ،متعهّد به تصحیح ما از واقعیّت است( ».بیگزبی)77 :1931 ،
1. Surrealism
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نگرشی ررفنایتر به سادتار و شواهد آثار سوررئالیستی ،نشان میدهد که سوررئالیسرم ،یر

نروع

حرکت در فضای متناقض ،تکوین یافته از دو عنصرر رییرا و واقعیّرت اسرت .بره نظرر مریرسرد ،عبرارت

فراواقعیّت (محیفوقالسولقح ) را صرفاً نمیتوان به عنوان ی

پدیده یا مفهوم دارج از واقعیّت قلمرداد کررد؛

بلکه تلفی رییا و واقعیّت در آثار سوررئالیستی ،تبدیل به واقعیّتی نو مریگرردد کره شراید فررا واقعیّرت،
فقف بخشی از ماهیت آن را در دود داشته باشد و شراید هرم ،هممعنرا برا نروعی انقرالب ،در مواجهره برا
واقعیّت در ادبیّات تبدیل شود به «بیان شفاهی یا کتبی عملکرد حقیقی اندیشه .اندیشة القا شده در غیراب
هرگونه نظارت عقل و فارغ از هر نوع نظارت هنری یا ادالقی» (همان.)72 :
«روش سوررئالیستی ،بعضراً عبرارت از نسربت دادن درواصّ غیرعرادی بره اشریای عرادی ،کنرار هرم
گذاشتن اشیاء و مفاهیم و کلمات ظاهراً بیارتباط با یکدیگر و به هم ریختن رابطة موموع با متن است»
(همان .)33 :با دقت در این جمالت ،در شکل عامّ قضیه ،شکلگیری شرعر را هرم ایرنچنرین مرییرابیم.
تصویرها از مسیر تخیّل (مجاز ،اسرتعاره و )...در کنرار هرم قررار مریگیرنرد و ایرن نزدیکری ،گراهی نیرز
غیرمنطقی و نامعقو مینماید؛ چیزی که سوررئالیسرتهرا اسراس کرار درود را برر آن مرینهنرد .بردین
ترتیب ،اینگونه به نظر میرسد که روش کار سوررئالیسم این است کره برین عناصرر نراهمگون ،تقرارن
برقرار نماید؛ یا اینکه نامتقارن بودن را تقارن به حساب آورد.
 .3-3-4سوررئاليسم همراه یا جدا از دیگر تجربهها

جریانهای مختل

ادبری و تحروّ در تجربرههرای انسرانی ،همرواره ایرن قاعرده را شرکل مریدهنرد کره

دگرگونیهای موجود در آگاهیهای انسان ،از سیر دطّری منظّمری پیرروی مریکننرد .در همرین راسرتا،
تجربة سوررئالیسم را نمیتوان غیر مرتبف با دیگر تجربههای بشری دانست کره قبرل یرا حتّری بعرد از آن
میآیند .جریان رمانتیسم به عنوان شادصترین مکتب هنری ،رئالیسرم بره عنروان کارآمردترین ،دادا بره
عنوان شادهای نزدی

به سوررئا و دیگر تجربهها ،هرکردام در تعامرل یرا تقابرل برا سوررئالیسرم قابرل

مالحظهاند .پردادتن به هر ی
و رر

از این داد و ستدها یا تفاوتها ،مقولهای است نیازمند کاوشهایی فررا

که این قلم ،به ذکر مختصری از آن بسنده میکند:

 .3-3-3-4سوررئاليسم و رمانتيسم

سوررئالیستها بیش از آنکه به عقل وابسرته باشرند ،در تمرایلی قابرل مالحظره نسربت بره احسراس دیرده
میشوند؛ به همین علّت ،در تاریخ سوررئالیسم میبینیم« ،سوررئالیسرتهرا برا نویسرندگانی کره درود را
وق

کاستن از اعتبار مقهورکنندۀ کالسیسیزم فرانسوی و جبرگرایی تهوّعآور ناتورالیسم کررده بودنرد،

احساس نزدیکی میکردنرد و برر دویشراوندی درود برا نویسرندگانی کره متعهّرد بره تجربرههرایی ماننرد
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تجربههای دود آنها بودند ،تأکید میکردند؛ مثل رمانتی

هایی که به رییاها و هیپنوتیزم و دوابگردی

و دیوانگی و توهّمات پردادته بودند» (بیگزبی .)37 :1931 ،بر همین مبنا ،میتوان به وجود نوعی قرابت
بین این جریان و رمانتیسم ،اذعان کرد و البتّه نقطة مشتری را باید در مقابله با عقلگرایی دانست« .شاید
تا حدّی به همین دلیل بود که آندره برتون از رمان «گوتی
ستایش میکرد .دنیا در رمان گوتی

 »1که دودش بیانگر روحیة رمانتیر

برود،

 ،تحت سریطرۀ نیروهرایی برود کره عقرل ،آنهرا را قبرو نداشرت»

(همان .)31 :البتّه در عین حا  ،بسیار روشن است که نتوان جریان سوررئا و رمانتیسم را یکی پنداشرت
چراکه دیدگاه هرکدام از این دو جریان دربارۀ عقل ،به ویهه در مرحلرة کراربرد دیرا و عقرلگریرزی،
واگویهگر وجود ادتالفی است رر  .عالوه بر این ،در تقابل با واقعیّرت «رمانتیسرم بره فررار از واقعیّرت
میگراید؛ در حالی که سوررئالیسم ،درصدد رویارویی با واقعیّت است» (راغب )913 :2229 ،ترا بردین
وسیله بتواند بیرونشدی جدید را به سمت رییا و آفرینش زیبایی ،بازگشایی کند.
 .4-3-3-4تفاوت آثار رئاليستی و سوررئاليستی

تفاوت اساسی بین آثار رئالیسرتی و سوررئالیسرتی در ایرن اسرت کره رئالیسرم دربرر گیرنردۀ مضرامین و
شکلهایی است که چه در سطح اجتماعی و چه در سطح هنری ،برگرفته از پذیرفترههرای مخاطبنرد؛ در
حالی که سوررئالیسم میکوشد تا با از بین برردن مضرامین و در هرم شکسرتن شرکلهرا بره زیبراییهرای
جدیدی دست یابد و مخاطب دود را به فضایی سوق دهد که قبالً تجربه نکرده است .بره دیگرر سرخن،
مخاطب در جهان سوررئالیستی ،چیزهرایی را مریبینرد کره در جهران رئالیسرم (واقعیّرت) وجرود نردارد.
(راغب)919 :2229 ،
عالوه بر این ،رئالیسم؛ به ویهه در شکل اجتماعی دود ،میکوشد با «تبلوربخشی مسائل اجتمراعی و
حلّ قضایای آن در هنرر  -شرعر» (غنیمری هرال  )191 :1333 ،گرامی مثبرت در راسرتای رهنمرون شردن
مخاطبان به دنیای واقعی بردارد و حتّی در بازگشایی گرههای موجود ،کم
که سوررئالیسم میدواهد اساساً واقعیّت را به گونهای دیگر تعری

کند .ایرن در حرالی اسرت

کند و بر این اسرت ترا برا گسرترش

دادن تعاری  ،اموری را که دیگران غیرواقعی مینامند ،واقعیّت نام نهد.
 .1-3-3-4دادا و سوررئاليسم

اینکه سوررئالیسم از داکستر دادائیسم سر برآورده ،شاید از لحاظ تاریخی و زنجیرۀ عواملی کره باعرر
شکلگیری سورئا باشد ،سخنی به گزا

نیست .گواه چنین مدّعایی ،سلسله مباحثی اسرت کره دربرارۀ
1. Gothic
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افو دادا ،درگرفته است .بسیاری بر این باورند که «نمیتوان گفت کره دادائیسرم نهضرت عقیمری برود.
البتّه اگر دادا به دود اکتفا میکرد و دنبالهای نداشت ،در معرض چنین دطری بود؛ امّا چرون دادا لحظرة
اساسی ماقبل تولّد سوررئالیسم بود ،میتروان گفرت کره درود منبرع برارآور فوقالعرادهای اسرت» (سریّد
حسینی ،1993 ،ج  .)397 :2بدین ترتیب ،میتوان سوررئالیسم را مدیون دادائیسرم دانسرت و شراید هرم
میراثدار تالشهای آن؛ امّا با وجود این ،باید بین دادا و سوررئا  ،تفاوت قائل شد.
«دادا در رهایی هنرمند از قید گذشته ،نقش مهمّی بازی کرده بود .در تداوم هنر وقفهای افکنده برود.
سنّت را در ذوق ،عادات اجتماعی و در مفرومات ادالقی به مبارزه طلبیده بود حکمت عرفری را مرورد
تردید قرار داده و نقد انعطا ناپذیر را مردود شمرده بود؛ ولی تخیّل را کامالً آزاد نکررده و زیباشناسری
منسجمی از آن در دود پدید نیاورده بود .اگرر از وجرود دردایان دیگرری دبرر داده برود؛ امّرا درودش
هیچی

از آنها نبود .چنانکه آندره برتون پی برد ،مانیفست سا  1319دادا مثرل دروازهای اسرت کره

به داالنی حلقوی باز میشود .سوررئالیستهرا برا عهردهدار شردن وظرایفی ،راهری بررای درروج از ایرن
بنبست پیشنهاد کردند .کوشیدند نقش محوری تخیّل را (که به اعتقاد استیون اسپندر از اصو مدرنیسرم
هم هست) بدان بازگردانند و آزادی زبران را بازدرنرد و امکانرات مرمیر نادودآگراه را بررسری کننرد»
(بیگزبی .)39 :1931 ،عالوه بر این ،سوررئالیسم در عین استفاده از جریانهای مرذکور و بهررهگیرری از
دستاورد دیگر حوزهها همچون منط و نقد ،شیوهای جدید را در دل آثار هنرری معرّفری مریکنرد کره
البتّه به دالیل متعدّد در حوزۀ زبان فارسی و عربی ،تداوم نیافت .از مهمترین ایرن دالیرل بایرد بره وجرود
دغدغهها و مسائل انسانی اشاره کرد که حتّی امروز نیز بیش از هر دورهای دود را بررای طررح ،نیازمنرد
به جریان واقعگرایی (رئالیسم) احساس میکند.
 .4-4هوشنگ ایرانی و جریان شعر سوررئاليستی

هوشن

ایرانی ،ی

اتّفاق متفاوت در جریان شعر معاصر فارسی است .او کوشید از تمام ظرفیرتهرا و

حواشی زبان و شعرش ،برای انتقا مفاهیم موردنظر بهره گیرد؛ مفاهیمی که ممکن اسرت امرروز بعرد از
گذشت چندین دهه ،برای بسیاری از مخاطبان داصّ شرعر فارسری نیرز برا پرسرشهرا و تردیردها همرراه
باشند .او به عرفان شرقی عالقهمند بود .در طیّ سفرهایش به اروپا با متغیّرهای جدید شعر غربی آشنا شد
و تجربهای ملموس از مکاتب ادبی غرب داشت .او را باید از چهرههای تأثیرگرذار و پیشرگام در عرصرة
شعر فارسی دانست؛ امّا با آنکه «نخستین شاعری بود که وزن عرومی را شکست ،هیچگاه شعر منثرور و
سپید به نام وی ثبت نشد» (شاددواست)233 :1991 ،
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ایرانی ،در ابتدای دهة سی ،روزگاری که ایرانیان در جوش و دروشی متفاوت به نظرر مریرسریدند،
چون توفانی عرصة ادبیّات را درنوردید .این در حالی بود که نیمرا برا انتشرار منظومرة افسرانه در دی مراه
 1921هر .ش ،که باید آن را زادروز شعر نو فارسی دانست ،رسرماً فعّالیرت درود را در عرصرة نروگرایی
آغاز کرده بود( .آرینپور ،1939 ،ج  .)793 :2آغاز دهة سی ،آغاز توفندۀ شاعر بود؛ امّا «پرر از چهرار
سا و شاید ی

سا جنگاوری ،همچون نسیمی دن

 ،جهان شعر معاصر را تری کرد» (آقامحمّدی،

 .)23 :1932به همین سبب بعد از  ،1991جز معدود نوشتهها و چند ترجمه ،چیزی از وی برر جرا نمانرده
است« .او عاقبت در شهریور  ،1972در کویت و در اثر ابرتال بره سررطان گلرو درگذشرت؛ آنگونره کره
دوددواسته بود ،برای او نه مجلر ترحیمی برگزار شد و نه حتّی کسی دانست کره گرورش کجاسرت»
(همان.)29 :
شاعر به داطر در پیش گرفتن شیوهای متفاوت ،نه تنها به شدّت از سوی کهنگرایان طرد مریگرردد
که حتّی اشعارش موجب استهزاء دوستان نوگرا میشود و مخالفتی سخت را از جانب آنها برمیانگیزد
و اینگونه است که غربت او نیز دود حدیثی است دیگرگون.
بردی بر این باورند که «او گرفتار رفتاری رادیکرا و افراطری در حروزۀ زبران شرعر شرد و همچنرین
تجربه شعریش را قبل از آنکه به مرحلة پختگی برسد ،رها کرد» (زرقانی )929 :1993 ،بردی دیگرر نیرز
دربارۀ او مینویسند« :بیتردید هوشن

ایرانی ،یکی از دردشانتررین چهررههرای ناکرام مانرده و نرابود

شدۀ شعر فارسی است . ...هنگام دواندن بسیاری از اشعارش ،احساس میشود انگار شعری چون آترش،
توفنده و سرکش از درونش شعله میکشد؛ امّا محملها و راههرایش را بررای پرر کشریدن و بیررون زدن
نمییابد که به گمان ،علّت چیزی نیست؛ جز عدم توانایی احضرار بره هنگرام کلمرات دردرور» (شرمر
لنگرودی ،1993 ،ج )139 :1
مجموعة «بنفش تند بر داکستری» نام نخستین مجموعة شعری هوشن

ایرانی است که در شرهریور

 1992و در دویسررت نسررخه برره چررا مرریرسررد .ایررن مجموعرره ،دربردارنرردۀ سرریزده شررعر اسررت کرره بررا
«سوهانگران» آغاز میشود:
«میساید /...زنجیر سنن /میداید /...رشتة کهرن /سروهانگران ز درد ،پیچران بره درود مریدمنرد و براز
میسایند /در نبرد با زمان و مکان ،قید سنن را میگسلند( »...آقامحمّدی)117 :1932 ،
سوهانگران ،در واقع «سوهانگر سنّتها و متعار ها است» (آتشی )11 :1933 ،و شاعر بدین ترتیرب
دواسته است ،دود را شورشگری تمامعیار در برابر پذیرفتههای کهن ،معرّفی کند .این مجموعه با یر

تبلور سوررئالیسم در شعر هوشن

ایرانی و مجموعة سریا 23/

مؤدره با عنوان «در شنادت نهفتهها» به پایان مریرسرد« .ورود اصروات و وارههرای نرامفهوم ،سرطرهای
بیوزن و نثرگونه ،کمتوجّهی به آرایههای ادبی و اعتقاد به شعر عریان ،استفاده از صنعت حررآمیرزی،
عدو از هنجار ،کهنگرایی در استفاده از فعل و نحو ،از ویهگیهای این کتاب است .به واقع هوشرن
ایرانی با چا این شعرها ،درصدد به ریشخند گرفتن ادبیّات کهن و دهنکجری بره سرنّتگراها و حتّری
نوگرایانی چون نیما یوشیج بود .ایرانی در این کتاب ،با نوعی نگاه دادائیستیِ مالیم ،به جهان مرینگررد:
پرداشگر ،آنارشیست ،توجّه به انرری نادودآگاه شاعر و استفاده از آوا و موسریقی ،همرراه برا حرکرات
غافلگیرانه» (آقامحمّدی)22-21 :1932 ،
از پنجمین شعر این مجموعه (کهکشان) ،شاهد حضور آوایی هسرتیم کره موجرب تعجّرب همرراه برا
تمسخر منتقدان گردید .آواهایی از این دست:
«ایخیداررو هاییام ما بی بی دان ن( »...همان)112 :
«وان داهان ن ن کیشیا کیشی» (همان)
«دان ن ...دان ن ...دان ن( »...همان)111 :
این ردداد در شعرهای «هاه» (همان« ،)112 :کبود» (همان« ،)117 :کرویر» (همران )132 :و «دفقران»
(همان )137 :به اوج دود میرسند و باعر میشوند شوی وارد شده بر بدنة شعر امرروز ،در اثرر «جیر
بنفش» و اصوات نامتعار  ،بردی را به بیتوجّهی و بردی را به تمسخر ،ترغیب نماید و البتّه کسانی نیرز
این شیوه را به مثابة گسترش دادن قلمرو واقعنگری قلمداد کرده ،زبران بره سرتایش آن گشرودند کره از
جملة آنها باید از «غالمحسین غریب» یاد کرد.
غالمحسین غریب ( ،)1922-1999قصّهنویر نشریة دروس جنگی و پیشنهاددهندۀ نرام ایرن نشرریه،
دربارۀ شیوۀ سرایش شعر هوشن

ایرانی میگوید« :راه صحیح این است کره از تمرام شررایف هنرری یرا

غیر هنری موجود که فقف پابندهایی برای نویسنده هستند ،چشم بپوشیم؛ از تصوّر و سرادتن قبلری یر
اثر و در نظر گرفتن هد

بعدی آن دست برداریم و برای دسرت یرافتن و کامیرابی در ایرن امرر ،هنگرام

نوشتن باید به تمام معنی در درون دود فروبررویم و از هرگونره کنترر عقلری و ارادی برکنرار بمرانیم و
بگذاریم ذهن ،آزادانه به فعّالیت مکانیکی دود و برروز انرواع تصراویر شرگفتآورش ادامره دهرد .ایرن
روش نوشتنی است که به دست سوررئالیستها با وارد سادتن کامل ممیر نابهدود ،در نویسندگی قررن
جدید به ظهور رسیده است( ».شمر لنگرودی )13 :1991 ،به نظر میرسد ،بر همین اساس است که در
سا  1992شاهد چردش سهراب سپهری از زبان نیمایی به زبان ایرانی هستیم« .سپهری ،تنها شاعر مترأثّر
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از دری ایرانی بود که زبان او را تا حدّ چشرمگیری ،تکامرل بخشرید» (شرمر لنگررودی ،1993 ،ج :1
 )779و در دورهای که همة نگاهها به سمت نیما بود ،اتّفاقی غیرمنتظره را رقرم زد؛ امّرا از طرفری دیگرر،
بردوردها با شیوۀ ایرانی چنان بود که «تا حدّ فلج کردن ذهن او (ایرانی) پریش رفرت و مرانع ادامرة ایرن
شیوه گردید» (شمر لنگرودی )11 :1991 ،و این همه ،موجب میشود تا بپذیریم که «ایرانی بریتوجّره
به جایگاه و نیاز اجتماعی ایرران ،دسرت بره ابتکراراتی بردون پیشرینه و داسرتگاه اجتمراعی زده کره ایرن
دودرستگی و گاه بیبُتّگی ،شعر او را دچرار مشرکل کررده اسرت .ایرانری بایرد بره جرای حیرتافزایری
مخاطب ،او را به فکر وادار میکرد .شاعر بدون تالش برای زمینهسازی ،شعرهای بسیار متفاوتی را ارائره
کرده و لزومی هم برای تومیح شعرش ندیده است .مخاطب با متون غیرمتعارفی روبرو شده که نره تنهرا
پیش از آن ،نمونهای در تاریخ ادبیّرات سرراغ نداشرته؛ بلکره بعرد از هوشرن

ایرانری هرم کسری از او -

آنگونه که باید  -پیروی نکرده است» (آقامحمّدی.)123 :1932 ،
 .1-4تولد سریال و سوررئاليسم در شعر عربی

در حوزۀ زبان عربی ،با تکیه بر تصوّ

افراطی اسالمی و میراث تصوّ

غرب ،شراهد حضرور نسربی دو

مکتررب سوررئالیسررم و سمبلیسررم هسررتیم( .رجررایی )119 :1939 ،امّررا برره طررور دقیرر  ،پیرردایش شررعر
سوررئالیستی از دهة سی در مصر آغاز شد و سپر در دهة  12در سوریه و پر از آن در لبنان و عرراق،
حضور دود را اعالم میکند .در سا  ،1313مجموعه شعری با عنوان سریا  ،به قلرم «اوردران میسرر» و
«علی النّاصر» از ادبای سوریه به چا رسید .میسر ،بر این کتاب مقدّمه و داتمهای نقدی افزود .عربهرا
او را نظریهپرداز و اوّلین شاعر عربی میدانند که این حرکت را در شرعرش نهادینره کررده اسرت« .علری
النّاصر» نیز که سامی الکیالی او را از شاعران برج عاجی به شمار میآورد (الکیالی ،)222 :1373 ،قبل از
این مجموعه ،چند مجموعة شعری به چا رسانده برود؛ امّرا  97قصریده در قالرب بیسرت و پرنج صرفحة
شعری که در مجموعة سریا به چا رساند ،متفاوت از دیگر آثرارش برود .او در ایرن مجموعره ،وزن،
قافیه و وموح سنّتی حاکم بر شعر عربی را به کناری مینهد .سهم میسر در این مجموعه 22 ،قصریده در
قالب هیجده صفحه است .از شواهد و منابع چنین برمیآیرد کره علری النّاصرر در اسرلوب شرعری درود،
تحت تأثیر اوردان بوده است .عالوه بر او ،بسیاری از نویسندگان سوری نیز ،از دستاوردهای ادبی میسر
سود برده و تحت تأثیرش واقع شدهاند( .جیوسری )713 :2223 ،اوردران در سرا  1317در اثرر ابرتال بره
سرطان در سوریه درگذشت.

تبلور سوررئالیسم در شعر هوشن

ایرانی و مجموعة سریا 91/

مجموعه شعر سریا  ،قبل از جنبش شعر حرّ ،در سا های پایانی دهة چهل ،از راهبرردیتررین اشرعار
در شعر معاصر بود؛ به ویهه اینکه میسر در مقدّمة ایرن مجموعره ،جریران سوررئالیسرم را بررای دواننردۀ
عربی تشریح میکند .او به عنوان منتقد طراز اوّلی که فقف الگوهای غربی را برای این نروع شرعر کرافی
نمیداند ،به تفصیل دربارۀ سوررئالیسرم داد سرخن مریدهرد؛ معیارهرای ویرهۀ آن را تشرریح مریکنرد و
دیدگاه نقدی دود را به بحر میگذارد؛ امّا نکته این اسرت کره بسریاری از تفسریرهای میسرر برر مبنرای
دیدگاهها و تفسیر غربی از این جریان است.
میسر در مقدّمة دود ،نقش منط و توجیه را در کارکرد هنری نمیپذیرد؛ زیرا بر این باور است کره
منط نباید در تعامل سازنده بین دنیای دارج و روح انسانی ددالت کند و معتقد است که ی

هنرمنرد،

هنگام ثبت تصاویر هنری در ذهن ،باید از وجه زیبایی یا زشتی آن تصویر چشمپوشی کند؛ ممن آنکره
نیازی به همراهی و همگامی با ارزشهای پذیرفته شدۀ اجتمراعی نردارد .عرالوه برر ایرن ،ناهشریاری ،در
اشعار سریا  ،با تأکیدی بیشتر ،مورد توجّه قرار میگیرد( .میسر)11 :1313 ،
میسر میگوید :عقل درونی انسان در حکم ی

گنجینة بزرگ است که همصدایی کشرمکشهرای

ما را با عالم محسوسات ،در دود گرد میآورد .اگر ی

هنرمند در شرایف ابداع و دلر اثرر بتوانرد بره

دری این همآوایی و آن آزادی ناشی از ناهشریاری هنگرام اتّصرا بره هشریاری نائرل آیرد ،در حقیقرت
توانسته است به کما سوررئالیسم برسد؛ امّا با وجود این ،تأکید میکند اگر هنرمند بتواند ایرن تصراویر
آزاد شده از ناهشیاری را ثبت کند ،عادتاً جز با پناه بردن به دطوط هندسی ،الفاظ ،اشکا یرا رنر

هرا،

برای تثبیت این فرآیند در ذهن ،بر این عمل ،توانا نخواهرد برود .پرر از ایرن ،او نراگزیر اسرت دطروط
هندسی جدیدی را برگزیند تا تصاویر پویای برآمده از دنیای ملموسات را در آن بریزد و اگر برر چنرین
کاری توفی یابد ،تصویری حاصل میآید که تلفیقی از سوررئالیسرم و سمبلیسرم دواهرد برود( .همران:
)17
در شکلگیری سریا در حوزۀ زبان عربی ،وجود ی

سلسله مرورتها ،زمینرههرای الزم را بررای

این اتّفاق ،فراهم کرده برود .ایرن مررورتهرا ،بریش از هرر عامرل دیگرری ،تحرت ترأثیر دریافرتهرا و
دیدگاههای هنری نسبت به شیوۀ بیان دغدغههاست؛ چنانکه بسیاری از منتقدان بر این باورند که وجرود
همین «دغدغههای زیباشنادتی و معنامنردی ،باعرر اسرتقال یرافتن شرعر سوررئالیسرتی گردیرد و ذهرن
شاعران را به سوی دل دنیای جدید شعر سوق داد» (السمطی .)11 :2211 ،البتّه نکتة قابل توجّه در ایرن
بین ،شیوۀ شکلگیری اشعار سریا است که میسرر دربرارۀ آن بره صرراحت ،مریگویرد« :نزدیر

تررین
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شیوهای که این اثر بر مبنای آن شکل یافته ،همان است کره در غررب بره « »Para - Surealismمعررو
است و ما ناگزیریم در زبان عربی آن را به «شبهسوررئالیسم» تعبیر و ترجمه نماییم» (میسر.)17 :1313 ،
دو شاعر در سریا  ،به دنبا کش
اصوات نامتعار

هوشن

یا سادتن دنیایی متفاوتند .زبان به کار گرفته شرده در آن گرچره

ایرانی را در بردی از اشعارش ندارد؛ امّا تالش برای ورود به دنیایی دیگر را

باید به عنوان تالشهای دستگیناپذیرشان پذیرفت؛ چنانکه «ادونیر» ،یکری از رهپویران برجسرتة ایرن
شیوه مینویسد« :برای اوّلین بار در شعر جدید عربی ،شاعر میکوشد به سیاحت در عالم درون بپرردازد؛
از امکانات نثر بهره برده ،دارج از اشکا شعر دلیلی ،به فضای شعر راه پیدا کنرد .شرعر بررای شراعر در
این مجموعه ،در حقیقت واکراوی ذات و کراوش الهامرات شرعری اسرت و فررم نثرری ایرن نروع شرعر،
برگرفته از همین دیدگاه شاعر است( ».ادونریر )139 :1339 ،بره دیگرر سرخن ،بررای بیران دغدغرههای
موجود ،به اعتقاد میسر و علی النّاصر ،حتّی تالشهای گذشته کافی نیست؛ بلکه بایرد برا تلفیقری از زبران
عقل و فطرت ،فراتر از قید و بندهای گذشرته و موجرود ،در راه کشر

معرانی و بیران مکاشرفات ،قردم

گذاشت.
مجموعه تالشهای «اوردان میسر» مثل هرر اتّفراق ادبری جدیرد ،همرواره در معررض مخالفرتهرا و
حمایتهایی بوده است؛ امّا واقعیّت تاریخی نشان میدهد ،با توجّه به عدم استقبا نسلهای بعردی شرعر
عربی از این تالشها ،باید اذعان کرد ،در این بین ،جبهة مخالفان ،در این بین ،مستحکمتر و قدرتمنردتر
بوده است.
جیوسی میگوید :مشخّص کردن میزان تأثیر کتاب سریا بر شعر عربی ،کاری است دشروار .میسرر
توانست در دستاوردهای ادبی علی النّاصر ،نقشی بسزا داشته باشد؛ امّا نتوانست در آثار دوست دیگرش،
عمر ابو ریشه ( )1312-1332مؤثّر واقع شود؛ با این حا  ،شاعران سوری دهة پنجاه ،نشانههرایی از تغییرر
و پیچیدگی کالم را که اتّفاقاً با عدم مقبولیت محافظهکاران ادبی سوری همراه بوده ،در آثار دود برروز
میدهند که از جملة این افراد باید به ادونیر اشاره کرد( .جیوسری )713 :2223 ،بردری از منتقردان نیرز
بر این باورند که شعرهای مجموعة سریا در پیردایش و رشرد «قصح ة الساثحا» ددیرل بروده اسرت( .جرابر،
)39 :1331

 .3-4مؤلّفههای سوررئاليسم ایرانی و شاعران سریال
سوررئالیسم فارسی و عربی ،چنانکه گذشت ،حضور دود را مدیون آثار و تالشهای ایرانی و شراعران
سریا است .این شاعران ،ممن آفرینش اثر هنری به نظریرهپردازی در ایرن براب پردادترهانرد کره البتّره

تبلور سوررئالیسم در شعر هوشن

ایرانی و مجموعة سریا 99/

چنین کوششی از جانب ایرانی کمتر؛ امّا دربارۀ میسر بیشتر به چشم میدرورد .برا ایرن همره ،نگررش در
اشعار این شاعران فرصتی است گرانقدر برای معرّفی جلوههای تبلور یافتن سوررئالیسم در شرعر فارسری
و عربی .بر همین مبنا ،به مؤلّفههای مشتری و مطرح در اشعار آنها چنانکه میآید پردادته میشود:
 .3-3-4زیباییشناسی در پرتو سنّتگریزی

از اصلیترین مؤلّفههای شعر ایرانی و اشعار سریا  ،نگاه داص به ادبیّرات اسرت .بریتروجّهی بره میرراث
کهن ،آشنایی با جریانهای رادیکالی دادائیسم و تفسیری نو از آمروزههرای مردرن ،موجرب شرده اسرت
آفرینندگان این آثار ،دوانشی جدید را از ادبیّات پیشرو ،فرا روی مخاطبران قررار دهنرد و البتّره تراکنون
هیچکدام مورد پذیرش دائمی قرار نگرفتهاند.
«هوشن

ایرانی ،به هر قیمتی در پی تجدّدگرایی و فاصلهگذاری میان ادبیّرات مرورد اعتقراد درود و

ادبیّات کهن است .برای حصو به این موموع ،دست به هر کاری میزند .از آوردن وارگان بیمعنا بره
گونهای افراطی ،ترکیب وزن و بیوزنی (شعر منثور) نحوگریزی ،بیاعتقادی به صنایع بدیعی و اسرتفاده
از هر چه که به تفاوت بینجامد ،ابایی ندارد» (آقامحمّدی.)129 :1932 ،
اهتمام به این اصو برای اثر آفرینی ،طبعاً برای مخاطبان شیوههای گذشتة فارسری و عربری ،چنردان
دوشایند نیست؛ چراکه جلوههای قدیمی ،تبدیل به عادتی لذّتبخش شده و به نوعی دود را بره عنروان
هویّتساز ،بر ذهن و زبان مخاطبان و حتّی آفرینندگان اثر ،مسلّف کردهاند .اوردان میسرر کره درود برر
این امر واق

است ،به صراحت میگوید« :این قطعات و گونههرای مربهم و پیچیرده ،در نگراه مخراطبی

که جز صراحت متداو و مرأنوس را نمریشناسرد ،صررفاً عبرر دواهرد برود )13 :1313( ».او در همرین
راستا ،البتّه شیوۀ سنّتی را محکوم کرده میافزاید« :کالم منظوم و مقفّی در همة زبانهرا ،از لحراظ علمری
جز سخنانی زیبا که دارای هارمونی و پهواکی فریبنرده باشرد ،نیسرت و مخاطرب فقرف از قروام و سراز و
کارهای مکانیکی مرسوم این پهوای ،لذّت میبرد( ».همان)31 :
تبلور زیباییشناسی در پرتو سنّتگریزی در شعرهای ایرانی ،شواهد متعدّدی دارد که از جملة آنها
شعر «دفقان» است .در این شعر ،آواهای نامتعار

بعد از سطری نقطهچین آمده ،ی

بند شش سرطری

را به دود ادتصاص میدهد .به نظر میرسد ،شرایف موجود با باورهای شاعر ،در اصطکاکی شدید قرار
میگیرد .رهایی از این دفقان ،جز با همان آواهای غیرمرسوم امکانپذیر نیست:
« ...هها هها هها هها هها هها
ایهی این هه ها هو سوووی اوت
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ایهین ها سوی اوت دفاق ق هه ها ن ن ن( »...آقامحمّدی)137 :1932 ،
امّا پر از این شورش ،حسّی تازان ،صحرای شعلهور را درمینوردد و البتّه شاید هرم همرین آواهرای
نامتعار

باشد که به تادرت ،بره حرکرت درآمرده ،پسرتیها و بلنردیهرا را پشرت سرر مریگرذارد و در

سطرهای بعدی تداوم مییابد .اوج این حرکت توأم با تحوّ  ،آنجاست که میگوید:
«بهمنی دروش میکوشد و او را /با همة آنچه در دود دارد /با همه امیدهایش /بره پرتگراه میافکنرد /و
هلهلهکنان صخرهها بر او میریزاند /میکوبدش؛ لگدما میکندش؛ میفشاردش( »...همان)133 :
در این گیر و دار ،فضاهای مختلفی ،یکی پر از دیگری ر مینمایند؛ فضاهایی که به ابهرام ،درتم
میشوند و شاعر موفّ میشود با تلفی عنصر رییا و واقعیّت ،به نگاهی جدید دست یابد:
«راه شعلهور را میبلعند و /از گذرگاه قرنها دویشتن یابی /به سویدای ابهامها نزدیر

ترر مریشروند/...

توفانی جانگیر بر آنها دوشامد میگوید /و با دستی بریانگشرت نیسرتیهرا را بره هسرتیهرا مریسراید/
دروازهای که از هر سو /به بینهایتها میرود( ».همان)133 :
دستیابی به زیباشناسی جدید در پرتو سنّتگریزی و طرد دستاوردهای ادبیّات کهن در سریا چنران
است که میتوان گفت ،از اساسیترین محورهای سریا بررای دسرتیابی بره زیبرایی جدیرد ،حرکرت از
مبنایی است که مضامین و معیارهای کهن را درهم شکسته به سمت جریانهایی نو سوق مرییابرد .علری
النّاصر ،این مهم را در بسیاری از شعرهایش مورد توجّه قرار میدهد .او با ذکر اپیزودهای مختل
کردن مقولههای معنایی ،بیآنکه حکمی صادر کررده باشرد ،برر آن اسرت ترا برردال
مرسوم ،مخاطب را در کش

و رها

زیبراییشناسری

و شهود معانی ،تنها گذارد:

«فاعون/اأزل/اکل واییتاه/امناجینبیالساولق/اصةیانحیی/...اصحرال....اصحرال/.انغمحفامحناجل حة/اجل حةاأیحةی/اموم حی».ا
(:7491ا )94ا
ترجمه :زمان بیآغاز ،کلئوپاترا ،از دو سوی ایوان ،پهوای نی ،...،صحرا  ...صحرا ،...نغمهای از یخ ،یخی ابدی،
مومیا.

در این شعر ،شاعر بیآنکه گزارش تکمیلی دربارۀ فرعون ،زمان بیآغاز ،کلئوپاترا و ...صرادر کنرد،
میدواهد با ایجاد تعلیقی ویهه در ذهن مخاطب ،او را به سوی دنیای جدیدی از زیباشناسی هنری سوق
دهد .این رویّه را «میسر» نیز پی میگیرد و میگوید:

«نف ٌق/اجةرلناکیسالهنیلف/اأفوه،احلقیتاتلتهمهیاحلقیت/الةاحلقفاتتقلصا اوتتقلصا اوتتقلص»...ا(مهین:ا )49ا
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شدن ،دیوارهایی چون بینهایت ،دهانها ،حلقههایی کره حلقرههرایی دیگرشران مریبلعنرد ،دسرت

حلقهای که آب میرود ،آب میرود ،آب میرود.

دو شاعر ،در شعرهایی از این دست میکوشند ،با استفاده از کلماتی محدود ،معانی متعدّدی را ایفاد
اسرت و ثانیراً کشر

کنند؛ امّا نکته اینجاست که اوّالً رابطة این کلمات و عبرارات ،رابطرهای نامرألو

معانی حاصله ،عموماً بر عهدۀ مخاطب است و الزم است او متفاوتتر از گذشته ،با مضامین موجرود در
شعر ،بردورد کند.
چنین اشعاری ،این فرصت را به مخاطب میدهند تا دنیایی جدید را در شرعر ،تجربره کننرد( ،اصرلی
که سوررئالیسم ،بر روی آن تأکید میورزد)؛ لذا باید چشم بر روی بسیاری از زیباییهرای لرذّتبخرش
گذشته ببندد و دود را به زیبا دیدن پدیدههایی عادت دهد که در نگاه نخست ،ممکن است زیبا به نظرر
نیایند و البتّه این تناقض را به همین شکل باید بپذیرد.
نگرش در سادتار کلّی شعرهای ایرانی ،نشان میدهد او عموماً برای عادّی کردن زیبایی مرورد نظرر
دویش ،بر آن است تا عالوه بر ایجاد تعلی در ذهن مخاطب از مسیر عبارتها و ترکیبات نامرألو  ،برا
دروج از کارکرد مرسوم کلمات و آواها و بهکارگیری اصروات غریرب ،بره ایرن مهرم دسرت یابرد؛ در
حالی که در سریا  ،دو شاعر در همان مرحلة اوّ  ،تالش دود را متمرکز میکنند.
 .4-3-4زبان رمزی و فشردهسازی

از ویهگیهای اصلی شعرهای سوررئالیستی ،به کارگیری زبان رمزی و فشردهسرازی اسرت ،چنانکره از
مطالعة آثار ایرانی و اشعار مجموعة سریا برمیآیرد ،هرکردام از شراعران ،از ایرن ویهگری ،بره تناسرب
ظرفیتهای زبانی یا انتخابهای شاعرانة دویش سود بردهاند .هرچند ممکن اسرت ایرن اسرتفادههرا ،در
ابتدا از نظر شکلی ،متفاوت به نظر آیند؛ امّا در نهایت ،هر دو شیوه ،به سمت ی

غایت در حرکتند.

در مجموعه اشعار ایرانی ،عموماً زبان رمزی با استفاده از جمالتی کوتاه ،همراه با مرباهنگی دراص
و تا حدّی نامرأنوس ،برر آن اسرت ترا رسرالت انتقرا معرانی سوررئالیسرتی را برر دوش کشرد« .جرادوی
اسپانیو » شاهدی است بر این مدعا:
«تند کشد پر فراز بجهاند /رشته انگشت /...از شرر اکسیر جان به بلورش /شکفاند /تند زند زن
سنگی به سن

دگر باز /دیز پراند /گوی ز سنگان به سینه ک ها /شسته کند سرن

این شور و هیاهو /نعره فزاید( »...آقامحمّدی)171 :1932 ،

 /آب ز

 /ایرن بزنرد آن برر
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به نظر میرسد ،آنچه رمزگونگی این شعر را پررن

تر نموده است ،عرالوه برر شرکل موسریقیاییش،

روابف رازنای بین وارهها و سادتار جادویی و دارج از عر

حاکم بر کلّیرت اثرر باشرد .سریطرۀ زبران

رمزی ایرانی به ویهه در «آواز قو» ،شکلی انسجام یافته و در عین حا معقو تر به دود میگیرد .بره نظرر
میرسد پشتوانة معنایی آواز قو ،در این انسجام و عقالنیت ،بیتأثیر نباشد؛ پشتوانهای که در پی مراجرای
ققنوس افسانهای در تمام فرهن

های کهن ،سایه گسترانده است.

داستان ققنوس و آواز دواندن بر هیمههای جمع شده ،آتش افرودتن و سوزاندن درویش در آترش
به هد

تولّدی دیگر ،از اساطیر رایج در ادبیّات جهان است که به ویهه در هنرد و چرین ،شرهرت یافتره

است .بردی هم ققنوس را همان «قو» ی معرو

دانستهاند که در اساطیر یونانی بره سربب سررود مرگری

که برای آپولون میدواند ،شهرت یافته است .سقراط در مورد بیاعتنایی به مررگ درویش مریگویرد:
«من از قو کمتر نیستم که چون از مرگش آگاه شود آوازهای نشاطانگیز میدواند و برا شرادی و طررب
میمیرد ».در زبان فرانسره ،آدررین ترألی

زیبرای یر

نویسرنده را «آواز قرو» ()Le chant du cygnet

میگویند» (یاحقّی.)172 :1991 ،
«آواز قو» ،که آدرین شعر مجموعة «بنفش تند برر داکسرتری» اسرت و بره نظرر نگارنرده ،مریتوانرد
بال ترین شعر این مجموعه نیز لقب بگیرد ،با مفهوم سرراست ،آغاز میگردد؛ امّا دیلری زود در دنیرایی
از رمز فرو میرود:
«از شکا های در کهن( /که هرگرز براز نشرده اسرت و هرگرز امیرد براز شردن را از یراد نبررده اسرت)/
قطرههای تیرهرن

 ،هزاران عمر یکی ،میچکند» (آقامحمّدی)132 :1932 ،

زبان سمبلیستی حاکم بر این شعر (که حتّی با تکرار کلمة «رمز» نیز همراه اسرت) ،بره نروعی یرادآور
فشردهسازیهای سوررئالیستها و حمایت از سمبلیستها ،برای ارائة معناست .دوانش چنرد برارۀ «آواز
قو» ،به نوعی یادآور هذیان زدگیهای آدرین ی

انسان نیز هست:

«این قطرهها همه بستر مرطوب گورستان را پیش میگیرند /و از در کهن دزه گرفته فرومیچکند /و در
میان شکا های آرام سن

ها فرومیروند( ».همان)139 :

«ددمة بیانتها»« ،ظلمتی ابدی»« ،اعماق فراموشیها»« ،اقیانوس سیاه بیموج»« ،بادبرانهرای مغرروق»،
«داموشی ابدی»« ،تیرگی عظیم»« ،سکون قرنها»« ،شب جاودان»« ،قطرۀ سررگردان»« ،دریاهرای مررده»،
«اقیانوس سکوت» و «بستة بینهایتها» هرکدام برا تکرارهرای گراه و بریگراه درود برآننرد ترا در قالرب
همبستههای وارگانی ،با استفاده از ظرفیرتهرای رمزگونرة درویش ،فضرایی تلرخ و سوررئالیسرتی را در
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آدرین سرودۀ مجموعة «برنفش تنرد برر داکسرتری» تسررّی بخشرند؛ گرویی کره شراعر را امیردی بررای
سرایشی دیگر نبود.
در سریا  ،بیش از آنکه زبان رمز از طری به کارگیری نمادهرا و اسرطورههرا حاصرل آیرد ،در اثرر
ارتباط مکانیکی کلمات و مکانیسم کاربرد آنها ،شرکل مریگیررد .میسرر و علری النّاصرر برا اسرتفاده از
کلمرات بسرریار انردی ،در پرری دلر معررانی متعردّد و متکثّرر هسرتند و مرریکوشرند بررا اسرتفاده از مؤلّفرة
فشردهسازی ،به زبان رمزی و رازناکی مفاهیم سوررئالیستی دست یابند.
مهمترین دصیصة سوررئالیسم که میسر دربارۀ آن بحر میکند ،داصریّت فشرردهسرازی (تکثیر )
است .دهة چهارم قرن بیستم ،گرایش به زیادهگویی و حشو که باقیماندۀ رمانتیسم عراطفی اسرت ،بیرداد
میکند؛ بدین ترتیب ،میسر عالوه بر مقولة فشردهسازی ،به حمایت از دیدگاه سمبلیستها ،مقولة ایجراز
را به شدّت مورد توجّه قرار میدهد.
قطعات شعری علی النّاصر ،معموالً بین  9تا  3سطر در نوسان اسرت .اشرعار میسرر برین  1سرطر ترا 99
سطر شکل مییابند .کوتاهترین شعر موجود در سریا  ،از آن علی النّاصر است؛ آنجا که میگوید:
«ملرقفاجتاف/اتک لالسزمن/املرقفاجیئا »ا(:7491ا )83ا
ترجمه :قاشقی میروبد؛ زمان را پیمانه میکند؛ قاشقی جورپیشه.

در شعر باال ،شش کلمة به کار رفته که البتّه اگرر تکررار «ملّعقره» را نیرز در نظرر آوریرم ،پرنج کلمره
هستند ،کلّیت شعر را شکل میبخشند .میسر نیز نگاهی به اینگونه ایجراز دارد؛ کوتراهترین شرعر میسرر،
چنین میآید:

«یص ص/اوق اخطولت/اخالل/انورالرماالسکون»ا(مهین:ا )41ا
ترجمه :پرتوی ،گامهایی که برداشته میشوند ،در البهالی نوری که هستی را فرامیگیرد.

بدین ترتیب ،دو شاعر عموماً میکوشند ممن رعایرت ایجراز در بیران مطالرب ،از لحراظ کمّری نیرز
وارگان کمتری را به کار بندند و کمتر در سرایة سمبلیسرم واقرع شروند و البتّره ایرن امرر ،بازتراب عملری
دیدگاه میسر است در ردّ سوررئالیسم آندره برتون و پیروانش که معتقد است آثار آنها« ،آثاری کرامالً
ذهنی بوده که دطوط هندسری سمبلیسرم افراطری آن را احاطره کررده اسرت» (جیوسری )717 :2223 ،و
ناگفته پیداست که فشردهسازی مورد نظر اوردان ،مورد اقبا واقع نشود؛ نکترهای کره درود نیرز برر آن
واق

است و به صراحت میگوید« :سوررئالیسم برای دواننردگان عربری ،جرز مجموعرهای از الفراظ و

عبارات نامربوط نیست .آنها توانایی دری این وارهها و عبارات را ندارند( ».همان )711 :غافل از اینکه
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سوررئالیسم در حوزۀ غربی ،فرآیندی طبیعی و اتّفاقی است که در سریر اندیشرة آن سرامان قررار گرفتره
است؛ در حالی که سوررئالیسم عربی چیزی جز ترجمره و یرا تقلیردی ناشریانه نیسرت؛ پدیردهای کره در
حوزۀ فارسی نیز میتوان بدان حکم داد.
 .1-3-4حرکت از ناهشياری به سمت هشياری

دستیابی به هشیاری ،از مبانی فکری انواع هنر اسرت؛ امّرا مبنرای حرکرت بره سروی ایرن هرد

در شرعر

سوررئالیستی ،متفاوتتر از دیگر انواع است .در شعر ایرانی و اشعار سریا  ،شاعران برآنند با شریوههرا و
شگردهای مختل  ،با حرکت از ناهشیاری ،به این مهم دست یابند« .کبود» شرعری اسرت کره بره دراطر
اصطالح «جی بنفش» دود ،نه تنها شاعر را در معرض تمسرخر دیگرران قررار داد؛ بلکره فرصرتی شرد ترا
کهنگ رایان نیز ،فضرای مناسربی را بررای یرورش بره موامرع نوگرایران بازیابنرد .ایرن شرعر ،برا عبراراتی
نامتعار

برداسته از قسمت ناهشیاری زبان یا وجود شاعر آغاز میشود:

«هیما هورای! گیل ویگولی /... /نیبون ...نیبون!» (آقامحمّدی)117 :1932 ،
و پر از آن فضایی متعار  ،فرا روی مخاطب قرار میگیرد که اتّفاقاً ریشه در داطرات شاعر دارد:
«غار کبود میدود /دست به گوش و فشرده پل

و دمیده /یکسره جیغی بنفش /میکشد» (همان)

کبود در پنج بند دیگر نیز تداوم مییابد .شروع بندها با اصواتی نامتعار

و ادامة سخن ،متعرار ترر

از آن است ،امّا نکته این است که در قسمت مفهوم این شعر نیز ،وقایع به گونهای دیگر ر مرینماینرد؛
گونهای بردال

شعر مرسوم:

«جوشش سیالب را /بیشة دمیازهها /ز دیده پنهان کند» (همان)111 :
قائل شدن بیشه برای دمیازهها ،دیده برای بیشه و اثبات اسناد پنهان کردن برای دیده ،از ایرن دسرت
است؛ و یا در سادتار مفهوم واقعی« :عنکبوتی کور و کر /بر تن لخت عقابی /رشته میپیچد و /بر منقرار
و چنگا  /عظیمش دای میریزد» (همان) که اتّفاقاً بر وزن شعر افرزوده ،معنرایی ارجمنرد بره آن هدیره
میکند و در نهایت ،قسمت هشیار شعر را رن

و لعابی برتر میدهد.

در سریا نیز ،حرکت از ناهشیاری به سمت هشیاری ،عموماً با تغییر و تحوّلی کره اساسراً در فضرایی
نامتعار

حاصل میشود همراه میگردد .شاعر میکوشد با استفاده از انتزاعات و تصاویری برگرفتره از

دیا  ،به سمت فضایی روشن گام بردارد؛ لذا بردال

رئالیسم که مبانی روشنی را به عنوان پریشزمینرة

ارتباط با مخاطب برمیگزیند ،بر آن است تا برای برقراری ارتبراطی روشرن ،از فضراهای مرهآلود عبرور
کرده ،بعد از تجربهای اینگونه ،به روشنی و هشیاری نائل گردد:
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«حجاالس ورانیظايا/اياسوحیتاخطوطهیایةللفا اوهنیلف/اإلااأ َّناه یکاأضول.امتادتاعلیالساور»ا(:7491ا )45ا
ترجمه :نور ،دیدگانم را سنگی نمود .در سن لوحههایی که دطروطش ،درود ،انجرامی اسرت و فرجرامی؛ امّرا
پرتوهایی هستند که بر نور میشورند.

پرتوهایی که در برابر نور شورش میکنند ،در عرین حرا وجرود فضرایی متنراقض را در دنیرای نرور
تداعی میکنند؛ فضایی که در عالم هشیاری میتواند غیر قابل تصوّر باشرد .ایرن رویّره در ادامره ،در اثرر
ارتباط یافتن با گذشتة «من» پیوند میدورد و به تدریج با حرکرت در عرصرة زمران ،از ومروح بیشرتری
بردوردار میگردد:
«هذلالحل نيالسذیادأیُهاأناللتقطامحن/اجولنحأاأمرحی/ایقیلحیاصحورا اومتیث حل/اییقحیتالسرح اوناأس یفحیاییهتحفاجیفحف/اس جمحةهیايا

رؤلی/اییقیتانض اری اعییقفالنأنفی »ا(مهین) ا
ترجمه :این حرّ دلتنگی که عادت به دوشهچینی از دیروزم دارد ،باقی ماندۀ تصویرها و تندیرهاست.

شاعر در گذشتة دویش ،تصاویر و تمثا هایی را میبیند کره هنروز نمریتروان بره صرراحت برایشران
هویّتی قائل شد .قابل تغییرند و زمان به وسیلة ماهیت حرکتی دویش ،آنها را به چیزی تبردیل مریکنرد
که این

در دنیای هشیار و واقعی ،صورتی عینی به دود گرفتهاند؛ و شاید این عبور را بتروان بره عنروان

تفاوتی ظری

بین عملکرد سوررئالیسم با رمانتیسم ،طرح کرد.

 .3-3-4سوررئاليسم و مقولة زندگی

هنر ،همواره بر آن است تا در عمل بین عناصر و جزئیات زندگی ،رابطهای نو برقررار کنرد .ایرن روابرف
جدید به نوبة دود ،متناسب با دیدگاه ما دربارۀ جزئیات و عناصرر ،مریتواننرد متغیّرر باشرند و تبردیل بره
عوامل و داللتهای جدیدی در زندگی گردد .در عین حا  ،میبینیم که استمرار و حرکت نرو بره نروی
زندگی در هماهنگی کامل است با هد
مرزهای عادی و مألو

استراتهی

 .سوررئالیسرم ،چنانکره ایرن دیردگاه مریکوشرد،

واقعیّتها را از طری وارد کردن روابرف جدیرد و مفراهیم درارج از سرنّتها و

تقلید ،به هم زده طرحی نو دراندازد.
«سوررئالیسم ،این روابف و مضامین نو را با کم

رییا شکل میبخشرد؛ حرا ایرن رییرا در درواب

باشد؛ یا در هشیاری .در عالم واقعیّت باشد؛ یا در جهان فرا وقع .امّا به هرر حرا  ،بایرد در آثرار هنرری -
ادبی انعکاس یابد؛ چنانکه دواننده احساس کند در جهانی داص در حرکت است .برآیند چنین امرری
آن است که مخاطب از طری این نگرش جدید ،با تعجّب ،دهشت و فروریختن دیوارهرایی کره جریران
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طبیعی زندگی برایش به وجود آورده ،دود را در نوعی همگرایی داص با جامعهاش مییابرد» (راغرب،
.)919 :2229
در شعر هوشن

ایرانی ،مقابله با سنّت و درهم شکستن فضای مترداو  ،از اصرو قطعری و پذیرفتره

شده است؛ چنانکه نه تنها دواب کهنگرایان را برمیآشوبد؛ بلکه چندان به مذاق نوگرایان نیرز دروش
نمیآید:
«هان! سوهانگران /توفیدنی عظیم باید تا از شرار آن ،این رشتة کهن فروساید /تا نیسرتی پرذیرد ایرن ابرر
مرگبار /تا برافتد ز پی این سهمگین حصار /رنجی عظیم باید( ».آقامحمّدی)111 :1932 ،
ایرانی ،در پیش گفتاری که بر سوّمین مجموعة دود «شعلهای پرده را برگرفت» مینویسد ،به نگاهی
دست مییابد که تا حدودی ،باریکه راه بین رمانتیسم و رئالیسم را در طو سروررئا تبیرین مریکنرد .او
میگوید« :بیان ماجراها؛ ترسیم یا توجیه نمودهای زندگی؛ عرمرة سیسرتمهرای جهرانبینری؛ بره نمرایش
آوردن حاالت احساسی ...اینها همه در فضای شعر به کار گرفته میشوند؛ همه ،تکّههای سرازندۀ شرعر
میتوانند باشند؛ امّا شعر ،اینها نیست .شعر سرگذشت حیرات بشرری اسرت .شرعر نمایاننردۀ دورانهرای
دگرگررونیهررای بشررریت ،نهرراد دگرگررونیهررای وج رود اوسررت .شررعر ،آشررکارکنندۀ مرررز آگرراهی و
نادودآگاهی بشر است» (همان .)232 :او در ادامه ،جمالت متعدّدی را با کلمة «شرعر» آغراز مریکنرد و
اتّفاقاً برآیند همة این جمالت ،نگاهی داص را دربارۀ این نوع از هنر طرح میکند که بر مبنرای ترداعی
نوعی تحوّ در زندگی ،معرّفی است .او در تمام اشعارش ،آگاهانه یا نادودآگاه ،این نگررش را تسررّی
میبخشد:
«آنگاه که کالم گفته شد /و راه به انتها رسید /و دندانهای پوسیده فروریختند /من بر دواهم داست و
نوای گمشدهام را جستجو دواهم کرد( ».همان)222 :
چنین نگرشی ،نوعی دگرگونی و مبارزه با تفکّر رئالیسم  -سوسیالیستی رایج در بین هنرمندان عصرر
متمسر
ّ
سرایش را با دود حمل میکند .او نمیدواهد همسو با شراعران چردگرا ،برا

شردن بره حربرة

تعهّد ،هنر -شعر را در فضایی فرسایشی به نمایش گذارد؛ و شاید هم برر همرین اسراس ،بتروان تروجیهی
برای اجتماع آواهای ناهمگون و نامتعار

در اشعار ایرانی یافت تا این نادودآگاهی و نوشتار دودکار،

تأکیدی باشد بر جنبههای سوررئالیستی آثارش در تصویرگری زندگی جدید یا زندگی مطلوبش.
براندادتن اصو ثابت و تغییرناپذیری که حتّی در نگاه نوگرایان ،به عنوان ی

امر عادّی جا دروش

کرده است ،در سریا نیز پی گرفته میشود .میسر و علی النّاصر ،با در پیش گرفتن امر «تغییر» برآننرد ترا

تبلور سوررئالیسم در شعر هوشن

این رسالت را به سرمنز مقصود رسانند؛ لذا ابتدا از شعر ،اصو  ،تعاری

ایرانی و مجموعة سریا 11/

و کلّیات آن آغراز مریکننرد.

آنها تعریفی دیگرگون از شعر ارائه میدهند؛ تعریفری کره عرالوه برر ترالشهرای رمانتیر

هرا و حتّری

رئالیستها ،راهی نو و متفاوت را فرا روی مخاطبان قرار میدهد .تالش برای نیل بره ایرن هرد  ،دقیقراً
همان چیزی است که سوررئالیسم ،به دنبا تبلور آن در وارهوارۀ شعرهای این مجموعه است .دو شراعر
عرب ،مانند ایرانی ،برآنند تا عالوه بر کرارکرد معمرو و مترداو شرعر ،ایرن شراده از هنرر را نمایاننردۀ
تحوّالت و دگردیسیهای طبیعت انسان و شکلگیری زندگی جدید نمایند؛ بره همرین دلیرل ،مرا شراهد
نوعی مبارزهطلبی در سریا هستیم؛ امری که اتّفاقاً نه تنها بر نگاهی سنّتی میشورد؛ بلکه حتّی تحروّالت
جدید در عرصة شعر عربی را بره دراطر حرکرت در همران چرارچوب قرراردادی و مرسروم ،بره چرالش
میکشد .اوج چنین نگرشی را شاید بتوان در شعر «تحوّ » به تماشرا نشسرت .ایرن شرعر کوتراه ،در عرین
حا میتواند به مثابة مانیفست این مقوله ،مورد توجّه قرار گیرد:

«س ح ح سالسصح ححةیاکیسصح ححوت/اوس رح ححکالسح ححذکایاوقرح ححیا/اغح ححری َّ
حمالسرح ححم /احي ح حلالسصح ححةیاص ح حوتیا/اولسح ححذکایاوقرح ححیا»ا
اأنایرح ح ع

( )44:7491ا

شاعر در بادی امر ،نگاهی واقعی به پدیدههرای هسرتی و در پری آن ،زنردگی دارد .او پرهوای را برا
مرجع صدا یکی نمیانگارد و داطره را همچون رددادی واقعی قلمداد نمیکنرد؛ امّرا بیانیرة درود را در
سطر سوّم صادر کرده با استثناء قرار دادن بردی از گوشها ،معتقد است پهوای نیز میتواند نه همچون
صدا بلکه عین صدا باشد؛ همانگونه که داطره نیز عین ردداد ،قلمداد گردد.
چنین تالشی از سوی آفرینندگان سریا  ،قبل از هر چیز تحت تأثیر این واقعیّت است که بایرد بررای
ایجاد تغییر در سادتارها ،داللتها و اهتمام به امور عادی ،کوشید ایرن تغییرر در تعبیرر نیرز چره در زبران
ایرانی و چه در زبان سریا میتواند دود به سنّتی تبدیل شود که زندگی جدید آن را به ذهرن شراعران،
معرّفی یا تحمیل کرده است.
 .1-3-4تعریف واقعيّت آنچنانکه شگفتانگيز را شامل شود

اصلیترین بخش مرتبف با سوررئالیست ،بخشی است که با مقولة واقعیّت در ارتبراط اسرت .واقعیّرت در
شعر ایرانی و اشعار سریا  ،تعریفی گستردهتر دارد .واقعیّت ،صرفاً یر
در سوررئالیسم هوشن

ایرانی به دود ادتصاص نمیدهد؛ بلکه تعری

تعریر

مشرخّص و ملمروس را

آن در چرارچوبی گسرتردهترر،

چنان توسعه مییابد که امور فراواقع و شگفت را نیز دربر میگیرد .او در «مارش هستی» ،عالوه بر توجّه
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به واقعیّت روشنی و حرکت آفتاب ،اموری دارج از واقعیّرت را نیرز بررای آفتراب مریآفرینرد ترا بردین
ترتیب ،واقعیّت تازهای را فرا روی مخاطب دویش قرار دهد:
«آفتابی سیاه /بیحرکت /مرکز آسمان بچسربیده /سریاه /سرپید /بریسرایه /سررب وش سرنگین /جراودان
سکون /جاودان جنبش /در فضا ردنه می /...موج آهن

 /موج نور» (آقامحمّدی)172-113 :1932 ،

نکتة قابل تأمّل در این شعر ،ارتبراط آفتراب بره عنروان روشرنیبخرش و ابرزاری مهرم بررای دیردن و
شنادت با مقولة هستی است .در اینجا ،آفتاب در پی هستی میآید؛ بره ویرهه اینکره شرروع شرعر چنرین
است:
«مارش هستی /میکوبد /ی

 ،دو...ی

 ،دو( »... /...همان)119 :

امّا آفتاب ،صرفاً روشن نیست تا با ذهن مأنوس با امور واقعی تطاب یابد و با تابش دود ،پدیردههرای
واقعی را فرا روی دیدگان قرار دهد؛ بلکه گاهی نیز سیاه ،بیحرکرت و بریسرایه اسرت ترا بردین طریر
ممن متفاوت بودن با واقعیّت دود ،در صورت نمایاندن هستی ،شکل فراواقعی آن را نیز بنمایاند.
تعری

واقعیّت ،چنانکه شگفتانگیز را نیز شامل شود ،در «لسوهم» اوردان ،پی گرفتره مریشرود .در

این شعر ،به جای محور قرار دادن «آفتاب» (چنانکه در شعر ایرانی آمد) ،سرایه دودنمرایی مریکنرد .او
در تقابلی بین زندگی و سایه ،از دنیای واقعیّت دارج میگردد و با ورود به دنیای وهم ،برر آن اسرت ترا
صرفاً در واقعیّت مرسوم متوقّ

نشود؛ بلکه امور شگفت را به عنوان بخشی از واقعیّت مورد توجّره قررار

دهد:

َّایةأتامتض اظلک/اظلاکالسذیافحی اعحناللطحیرا اوتکحور/اخ محفامهلهلحفانصحبهیا
غکاح یتکاحتیالسلونا او
ُ
للطیر/اُث ع
«مض ع
ومهُکافیامریسکاقةم ک/احتیایةتاسکالخل مفاإِشالقفاکوناجةلة».ا(:7491ا )89ا

در این شعر ،زندگی به عنوان ی

واقعیّت سترگ با تمام اصو (لإلطیر) و فروع (لسلاون) درود درهرم

پیچیده میشود .سپر نوبت حاشیهها و واقعیّتهای بیرون از زندگی فرامیرسد و با توسّل به فراواقعیّت
(وهحم) که در شعر سوررئالیستی فرصت حضور مییابد ،هستی جدیدی دل میگردد و روشنایی تازهای
فراهم میشود تا زندگی جدید و شنادت واقعیّتی نو حاصل گردد؛ زندگی و واقعیّتی که لزوماً با شرکل
مرسوم دود ،مطابقت کامل ندارد؛ بلکه با حرکت در فراسوی آنها ،پدیدهای نو را میآفریند.
در پیش گرفتن چنین شیوهای در شعر دو زبان ،ما را با نگاهی فراتر از نگرشهای پیشنهادی رمانتیستی
و رئالیستی در ارائة درکی معیّن از هستی ،رو در رو میکند و ما به وموح شاهد عرقریزیهرای مرداوم
شاعران برای تغییر نگاه مخاطبان یا (به زعم دودشان) اصالح شیوۀ نگریسرتن و فهمیردن هسرتیم؛ امرری

تبلور سوررئالیسم در شعر هوشن

ایرانی و مجموعة سریا 19/

که به طور حتم ،در نهایت فرصت طرح دیدگاههای نو را دواهد گرفت و شراید از همرین رو باشرد کره
ایرانی با درماندگی میگوید« :از هرر سرو کرویر /کرویری سریاه /یکنوادرت /و /...مررده» (آقامحمّردی،
 )192 :1932و در نهایت« ،دفقان» دود ،سوار بر سمندش ،بر سیاهی میتازد.
 .6-3-4گرایش به من

«من» ( )egoعامرل پیچیردهای اسرت کره همرة محتروای دودآگراه بردان ربرف دارد( .یونر

)3 :1932 ،

پردادتن پیرامون من و وابستههای آن ،از جمله مباحثی است که در روانشناسی بسیار مورد توجّه است.
روانشناسان آن را به عنوان ی

سپر محافظتی در برابر محرّیها دانسته و معتقدنرد« ،وظیفرة حفاظرت از

بقاء بر عهدۀ من است (و من) با در نظر گرفتن رویردادهای بیرونری ،ایرن وظیفره را برا آگراهی یرافتن از
محرّیها با ذدیره کردن تجارب مربوط به آنها در حافظه ،با دوری جستن از محرّیهای بیش از حد
نیرومند از طری گریز با پردادتن به محرّیهای مالیم ،از طری سرازگاری و نهایتراً برا آمرودتن ایجراد
تغییرات مقتضی و مناسب در دنیای دارج به سود دود از طری فعّالیرت بره انجرام مریرسراند» (فرویرد،
)2 :1992
من به عنوان ی

مکانیسم دفاعی در اثر ارتباط با ذات انسانی ،از محورهرای اصرلی در سوررئالیسرم

مندرج در آثار ایرانی و سریا است .این مقوله در شعر ایرانی ،همچرون اندیشرة همرة سوررئالیسرتهرا،
معنایی محوری به دود میگیرد .شاعر ،گرایش به ذات را از اولویتهای آفرینش هنرری درویش قررار
میدهد .با دواندن «جزیرۀ گمشده» به این نتیجه میرسریم کره قبرل از آنکره سرخن آغراز شرود ،ترالش
شاعر ،برای دستیابی به امری معهود ،صورت پذیرفته است .او با این توقّع که در جزیرۀ گمشده« ،من» او
مورد انتظار است ،عرقریزیهای بسیار به انجام رسانده است؛ امّا شعرش را از اینجا آغاز میکند:
«آنجا هم چیزی در انتظار من نیست /آنجا هم ...ای سرگردانی جاودان /چیزی در انتظرار مرن نیسرت».
(همان)191 :
این محوریت در « »Deprofundisنیز دنبا میشود:
«اوست که مرا میطلبد /... /زیباییاش مرا به دود میدواند /به سوی او مریروم /آگراهم کره دویشرتن
من (اگر بتوانم این توهّم را واقعیّت بخشم) /آن سوی تو جای دارد /و من آنسروها را میجرویم /و مرن
از تو دواهم گذشت» (همان)211 :
در این شعرها ،شاعر میکوشد با وقو

بر نیروی محرافظتی «مرن» و برا اسرتفاده از همرة روشهرا در

برابر محرّیهای بازدارنده ،تالشی مضاع

را آغاز کند؛ لذا در گام نخست ،صر نظر از پردادتن بره
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سادتار معنایی شعرهایی از این دست ،آنچه ،جلب توجّه میکند ،بسامد باالی تکرار «من» است .بریردن
از حواشی و پردادتن به ذات ،اوّلین پیامد این اتّفراق اسرت و بره نظرر مریرسرد همرین نکتره را بتروان از
مصادی تفاوت سوررئالیسم با مفاهیم دیگردواهی و دیگرگرایی رئالیستی به حساب آورد و علّرت ایرن
مهم را نیز شاید بتوان به دری داصّی از جانب شاعر سوررئالیست نسبت به محررّیهرا و واقعیّرتهرای
بازدارندۀ بیرونی مربوط دانست:
«حیات مررا مرردابهرای بریپایران فراگرفتره اسرت /و شرکنجة ریاهرا و پسرتیهرا از هریچ سرو مررا آرام
نمیگذارد» (همان)222 :
توجّه ویهۀ شعر سوررئالیستی به «من» ،به نوعی میتواند احترام قائل شدن به ساحتی باشد که در طی
تاریخ یا در «تو» غوطهور بود؛ یا در جریان نوگرایی ادیرش «دیگرری» و «او» را مرورد توجّره قررار داده
است.
صراحت در ارجمندی «من» را ،در آغازین صفحة مجموعرة سرریا نیرز مریتروان بره ومروح دیرد؛
آنجا که این مجموعه به «من» تقدیم میشود:

یةلعامروخاتقةمهیاهل کلهیالمللی.اییملروخ»ا(م را،ا )4:7491ا
تیادأهبیاإِ ا
«إسیاهذهالنأنیالس همفالستیالتایا اولسا
ُ
ترجمه :این اثر تقدیم میشود به من؛ به «من» ی که عادت به آفرینش زشتی دارد و این زشتی را به کالبد سرشار
از مسخ ،تقدیم میکند.

بردی معتقدند این «من» ،اشارهای است «به ذات انسانی و به حزنهایی درونی کره اوّلرین گرام بررای
تجربة نوشتن است» (السمطی )12 :2211 ،امّا به نظر میرسد این تقدیم ،در عین حرا واگویرهگرر نگراه
انتقادی شاعر سوررئالیسم به نوع بردورد با «من» است؛ پدیدهای که شاید بردورد تاریخی برا آن ،حتّری
از جانب شاعر نیز محلّ اشکا است.
«من» در این کوتاه سخن ،با ویهگیهای «آزمندی»« ،نادیدن»« ،عادت به آفرینش زشتی و سرشرار از
مسخ شدگی» توصی

میشود و این همره ،مررورت تروجّهی دیگرگرون بره «مرن» را مریطلبرد« .مرن»

همیشه ،سایهها و شبحها را روی هم انبرار مریکنرد و در سوررئالیسرم سرریا  ،بایرد مجررّد از سرایههرا و
رن

ها ،شکلی دیگر بیابد:

انأحالمیالسايت/اتلتهمایرضحیادوناوعحیام حی/اأمحیاأنحی،اأنحیالرحادا
«دأییاتکومي/السلالل/اأمیالخلطو ا اولنأسولنافأتاکهمیاطرمی ِا
امقطوع،اغُ ِم عاافیالسطني»ا(مهین )84:ا
ر ِفاوت ٍا
منالسلاللاولنأسولنا اوحفقفالحللم/افأمضیا عکبُ َّا
ٍ
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ها را به عنوان مزهای برای رییاهرایم قررار داده کره

بیدبر ،قسمتی از وجودم را بلعیدهاند؛ امّا من ،من جدا از سایهها ،رن

ها و تپش رییاها چون صدای گرفتة ترار

گسسته ،داموش میشوم و در گِل فرو میروم.

در شعرهای از این دست ،من به تالش برمیدیزد و «در فعّالیرتهرایش برا بررسری و در نظرر گررفتن
تنشهای تولید شده توسف محرّیها ،دواه این تنشها درونی باشند یا از بیرون بره درون آن راه یابنرد،
راهنمایی میشود .باال رفتن این تنشها عموماً به صورت رنج و نادشنودی و پایین آمدنشان بره صرورت
لذّت ،احساس میشود» (فروید.)2:19972،
بسامد باالی «ي» متکلّم و ممیر «أنحی» و فعل متکلّم وحرده ،مرمن توجّره بره مقولرة «مرن» ،دیردگاهی
جدید را در نگرش بره ایرن مهرم طلرب مریکنرد؛ نگرشری کره فصرلی جدیرد از ترالش نافرجرام شراعر
سوررئالیست را برای تقلیل اثر محرّیها و تنشها به نمایش میگرذارد و بردین ترتیرب« ،مرردابهرای
بیپایانی» که من ایرانی را فراگرفته است در اینجا نیز در انتظار من است و به نظر مریرسرد ترالشهرای
دو شاعر برای رهانیدن من از باتالقی که در طی قرون شرکل گرفتره اسرت ،اینگونره در لجرن بره پایران
میرسد و چیزی جز داموشی ،پیامش نخواهد بود.
نتيجه
سوررئالیسم ،به عنوان ی

مکتب فکری و فرهنگی که هویت دود را در هنر و معماری بازیافت ،در حوزۀ زبان

فارسی و عربی با دوانشی متفاوت و بیارتباط با یکدیگر در دو حوزه شکل گرفت و در این مسیر بیش از آنکه
نتیجه مرورتهای اجتماعی باشد ،مدیون تالشهای افرادی چون هوشن

ایرانی ،اوردانی میسر و علی النّاصر

است .بررسی آثار محدود شعری این شاعران در این حوزه ،گویای یافتههای زیر است:
 .1سوررئالیسم به عنوان ی

جریان و مکتب ادبی در سرزمینهای غربی و در اثر مررورت ،جهرت طررح یر

سلسله دغدغهها شکل میگیرد و مثل بسیاری از جریانها ریشه در حرکتهای قبلی داشته ،در نهایرت ،زمینره را
برای حضور شیوههایی دیگر فراهم میکند .امّا حکایت این اتّفراق در ایرران و سررزمینهرای عربری دیگرگونره
است؛ عموماً محصو ترجمه است و با اندکی تفسیر و توجیه بومی وارد ادبیّات شده تاکنون نتوانسته است مورد
اقبا عمومی قرار گیرد.
 .2شعرهای هوشن

ایرانی و اوردان میسر و علی النّاصر ،به عنوان نماینردههرای جریران سوررئالیسرم فارسری و

عربی ،برآنند تا تصویرگر گسستها و نابسامانیهای موجود در روابف انسانی معاصر باشند؛ امّا به نظرر مریرسرد
شرراعران از یر

نکترة بسرریار مهررم غافررل مانرردهانررد و آن اینکرره سوررئالیسررم ،در اسرراس ،نسررخهای برروده اسررت
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اعتراضگونه برای انسان غربی درمانده از حرکت سرسامآور چر هرای صرنعتی و انباشرت بریارزش بیانیرههرا،
فشارها و ...در جهان اروپا؛ جهانی متفاوتتر از ایران و کشورهای عربی.
 .9اگرچه بحرانهای انسانی پر از جن

جهانی اوّ  ،در شکلگیری سوررئالیسم غربی بسیار تأثیرگذار بود؛ امّا

بحرانهای تاریخ معاصر فارسی و عربی از قبیل مبارزه با استعمار و استبداد برای احقاق حقروق مرردم در جریران
ملّی شدن صنعت نفرت ،شرکلگیرری جنربشهرای سیاسری و سررکوب مبرارزان ،کودترا و...در ایرران و سریطره
روزافزون استعمارگران و استبداد بر سرزمینهرای عربری ،شرکلگیرری و سررکوب نهضرتهرای آزادیبخرش،
قدرت یافتن صهیونیستها و دیگر قضایای عربی و از طرفی دیگر رونر یرافتن و توجّره بره جریران واقرعگرایی
(رئالیسم) به ویهه رئالیسم سوسیالیسرتی ،ادبیّرات مبرارزه ،مقولرة تعهّرد در هنرر و ...در دو حروزه ،باعرر گردیرد
تالشهای نافرجام ایرانی و شاعران سریا به ثمر ننشیند .عالوه بر اینها ،ظرفیتهرای مخاطبران زبران فارسری و
عربی که در این دوره در تردید برای پذیرش یا ردّ نوگرایی در شعر بودند و تا حدودی هرم توانرایی و اسرتعداد
محدود شاعران سوررئالیست نتوانست این جریان را از توفی نسبی در این سرزمینها بردوردار نماید.
 .1امکاناتی که ایرانی در پرتو سوررئالیسم و برای تداعی معانی مورد نظرش سود میبرد ،به مراتب گستردهتر از
همتایان عربش است؛ چنانکه در اشعار ایرانی ،نامتعار ها را نه تنها در ترکیبها و عبارتها میتروان مشراهده
کرد؛ بلکه در کاربرد وارهها نیز به چشم میدورند .این در حالی است که شاعران عربری ،عمومراً در مقولرة اوّ
متمرکز میشوند؛ امّا با وجود این ،نتایج و بازدوردهای تالشهای هر دو طر  ،یکسان بوده است.
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استاذ مساعد ،يف قسم اللّغة العربیة وآداهبا ،جامعة گیالن ،ایران

لمللخص ا
تعههد اجلمهاعي وتصهویر قضهایا اإلنسهان ،کمها ههي ،أن کهي
یسعی الشعر الفارسي والعريب املعاصرین عالوة علی الباهث حهول ال ّ
حکایة جدیدة عن الواقعیة بإختاذ رؤیة خمتلفة .ميکن أن تکهون هه احلکایهة مرتبطهة بالت هارب السهالفة ولکهن لیسهم منت هة منهها
تعهد قبول اآلخرین .السریالیة من هه الت هارب وتبهدأ معاصهرة يف اللغتها الفارسهیة والعربیهة مب اههدة هوشهنا ایهرا
بالکلیة وال ت ّ
الفارس ههي وأورخ ههان میس ههر وعل ههي النّاص ههر العه هربیا .تةه ههر الدراس ههة ح ههول أش ههعارهم أ ّ ه هم یهتم ههون ب ههالتعریف اجلدی ههد ع ههن الواقعی ههة
مستخدما املناهج واإلمکانیات املختلفة المتزاج ج ور السریالیة الغربیة بالت ارب احمللیة.
یرید املاال حبثا حول کیفیة ت ّاق أهدافهم وکمیتها يف األشعار وهل ا یستهدف تفسری السریالیة يف شعر ایرا ومیسر والنّاصر
(يف جمموعة سریال) عالوة علی التعریف عنها وبیان جوانبها املشرتکة أو املختلفة مع اإلجتاهات احلدیثة.
تتاه ّدث النتهها ج احلاصههلة عههن الدراسههة أن االجتاهههات السهریالیة يف اللغتهها الفارسههیة والعربیههة ال تنههال غایاملهها املعهههودة مههع به ل
اجلهود احملمودة وه ا لسب ،تباین ه ا التیار مع الطّاقات الفکریة والثاافیة يف اجملتمعا.
لسکلمیتالسةس ل ف :السریالیة ،هوشنا ایرا  ،أورخان میسر ،سریال ،الواقعیة ،األدب املاارن.
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