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. گزارشی را فراروی مخاطب قرار دهد واقعیّتتر، گزارشی جدید از نگاهی متفاوت گرفتن یشپکوشد با در می

بره  تعهّردالتقراطی نیسرت و درود را م لزومراً امّرا ؛است از دستاوردهای گذشته نیز بهرره گیررد ممکن ندچکه هر

هوشرن  » همزمران بره وسریلة یبراًتقرهاسرت کره چنین تجربه ، از جملة«سوررئالیسم» یوۀش بیند.نمی دوشایندها

 یبررسر شرود.عربی، پی گرفته می زبان ۀدر حوز« النّاصرعلی »و « میسر اوردان»زبان فارسی و  حوزهدر « ایرانی

برآننرد ترا برا تلفیقری از اصرو   ،ها با استفاده از شگردها و امکانات مختلر آن ،دهداشعار این شاعران نشان می

 را ارائه دهند. واقعیّتهای بومی، تعریفی جدید از سوررئالیسم غربی و تجربه

ن مسریر، نقرد اهدافشران را در ایر تحقّر ونگی و میزان است تا با استناد به آثار شاعران، چگ بر آناین نوشته  

 هرای اشرترای یرا ادرتال  برا و جنبره تومریحی از سوررئالیسرم کوشرد مرمن ارائرةعلّت، مریبه همین  نماید؛

 سرریا  ةمجموعردر  النّاصرر علی میسر و اوردان هوشن  ایرانی، به تبلور آن در شعر ،های مطرح معاصرجریان

زبران فارسری و عربری، برا  سوررئالیسم در دو حوزۀ جریان که دنهدمیتحقی  نشان این از  نتایج حاصل بپردازد.
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 . پيشگفتار3

به ویرهه در ایرران و کشرورهای  ؛های شرقیتا حضور در سرزمین (1313) یدایشپآغاز  از ،سوررئالیسم

 اینکره پیمرود. مغرب زمرین مراحل تکاملی را در زادگاهش، چهار دهه به وقوع پیوست، یباًتقرعربی که 

رسرد به نظر می امّا ؛ثی است که همواره مورد مناقشه بوده استاز مباح ،سوررئالیسم چگونه هستی یافت

یبرراره از جامعیررت  در ایررن «1هررانر ریشررتر» دیرردگاه  گویررد:کرره مرری جرراآن دار باشررد؛بردررور داصررّ

  و هایسررتدادائشرربه  از گرروش چررد دادا بیرررون پریررد و یرر  ،و زنررده مجهّررز کررامالًسوررئالیسررم، »

نماید، هویت این جریان مهم می آنچه ،در این میان. (73: 1931 )بیگزبی، «دها را پدید آورسوررئالیست

 قطعراًو نقدهای متداو  اسرت کره  هایدگاهد در تاریخ و فرهن  غرب و ریشه داشتن آن در ی  سلسله

 تجربه شده و مطلوب گروهی نیز واقع گشته است.

هرای های ادبری و دیردگاهاز جریان همانند بردی زبان فارسی و عربی، حضور سوررئالیسم در حوزۀ 
رتباط با فرهنر  غربری، برا آن مطالعه یا سفر و ا فرد یا افرادی در طیّ .مدیون ترجمه است بیشترنقدی، 

 البتّرهشران کرارگر افترد و ادبیّاتدر هنرر و  تحوّ تواند در ایجاد می اتّفاقاند که این ه و اندیشیدهدشآشنا 
 ،گیرد؛ به همرین دلیرلقرار نمی رسد چندان مورد اقبا نظر میبه  ،لیسم(سوررئاداص ) دربارۀ این مقولة

 در  حتّریو  هرا جسرتجو کررد بسریار اندکنردسوررئالیسرم را در آنهرای همؤلّفرای کره بتروان آثار شعری
 های این جریان را مالحظه و واکاوی کرد.ویهگی توان همةیز نمیهای مورد تحقی  ننمونه
 فرانسره، های غربی همچون انگلسرتان،ضور و تحصیل هوشن  ایرانی در سرزمینح ،رسدبه نظر می 

 ،«2آنردره بروترون» یسرتیسوررئالغربری و دیردگاه  ادبیّات تحوّ با سیر « میسر اوردان»اسپانیا و آشنایی 
 توجّرههای سوررئالیسم در آثارشان قابل گیری جلوههای فردی در شکلبه عنوان انگیزه (1311-1931)

 .تاس
انشران از هرای آفرینندگو تجربره دریافت در واقع نمایانندۀ ،سریا  اشعار هوشن  ایرانی و مجموعة 

 وهرای فرردی حاصرل شرده برر اثرر تجربره عمومراً ،ایرن ارتبراطکره  جراآناز  امّا، جریان سوررئالیسمند
ملی درود را در دو نتوانسرتند سریر تکرا برود،های الزم برای آن در بستر فرهن  و هنر فراهم نزیرسادت

 زبان تجربه نمایند.

 توجّهزبان فارسی و عربی )با  سوررئالیسم در حوزۀ ترین پرسش مقاله این است که آیا حضوراصلی 

قابرل  نخسرتینهای بررسی شده( همانند حضور آن در زادگاه دویش است؟ در پاسرخ، فرمریة به نمونه

                                           
1. Hans Richter 
2. Andre Breton 
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بسریاری  و ترا حردّ شردهیبومرسری و عربری، نسرخة م فارسرد سوررئالیسربه نظر مری کهاست  این ،لتأمّ

در اثرر شررایف فکرری و  ،که سوررئالیسرم در غررب علّتنوع غربی آن است؛ بدان  دوانشی متفاوت با

در ایرران و  امّراآیرد؛ به شمار مریشکل گرفت و واکنشی در برابر اوماع به وجود آمده  داصّیسیاسی 

ر آشنایی با غررب کره بره عنروان نروعی مدرنیسرم است از متغیّترجمه یا تابعی  بیشترهای عربی، سرزمین

 توان آن را بازشنادت.ادبی نیز می

 م در شعر هوشن  ایرانری و مجموعرةتا تصویری از کیفیت حضور سوررئالیس یمبرآن ،در این نوشته 

هرای جنبره برداشت شاعران دو زبان را از این جریان ادبری شررح داده، ،یدهیم و به طور کلّ ارائه سریا 

 تشابه و افتراق حرکت در این مسیر را به نمایش گذاریم.

 . روش تحقيق3-3

هرای هاست و بر آنیم تا با اسرتفاده از دیردگاهبر مبنای تحلیل و توصی  داده ،روش تحقی  در این مقاله

بره بررسری جریران سوررئالیسرم در دو حروزۀ مختلر  زبرانی  ،تطبیقری ادبیّراتنقدی مکتب آمریکایی 

 (11: 1333 بپردازیم. بر این اساس، دو اثر، بدون روابف تاریخی نیز قابل بررسی دواهند برود. )دطیرب،

از  ادبیّراتبرین دو ادیرب یرا دو توان در صورت مشابهت می» ،به دیگر سخن، بر مبنای مکتب آمریکایی

: 2221 )عبرود،« مرودبدون هرگونه ارتباط تاریخی مستقیم یا غیرمستقیم، مقارنه برقررار ن ،جنر مختل 

ر برین ارتباط تاریخی و تأثیر و تأثّ گونهاساسی تأکید کرد که هیچ ، در ابتدا باید به این نکتةبنابراین؛ (92

تحت دو حوزه را  نبایاد اینکهمگر  ؛فارسی و عربی وجود ندارد شناسی سوررئالیسم در دو حوزۀریانج

 .کنیمرض ف، ی  منشأ که همان سوررئالیسم غربی است تأثیر

 . پيشينة تحقيق3-4

در نشرریات  متعردّدمقراالتی  ،به طور جداگانه ،زبان عربی و فارسی ۀ حضور سوررئالیسم در حوزۀدربار

صروری ادبیرات تشرابهات »عبارتنرد از: فارسری  در حروزۀ هراآن ةمختل  منتشر شده اسرت کره از جملر

 ةدر مجلّر «تیمروری فتحریفاطمره و  دلیلری جهرانتی مریم » ه قلمب« عطّار ءاالولیا ةتذکرسوررئالیستی در 

نرام های بیهسوررئالیسم در داستان واهم»و ( 9 ۀشمار ،1 ۀدور ،1931پاییز )دانشگاه شیراز  بوستان ادب

دانشرگاه علروم پزشرکی  ةجلّدر م «طهوریمریم و  زاق پوری مرتضی»ت به همّ ساعد ینحسغالم« و نشان

 ،«عیاجتمرا هایزمینرهعرفران و سوررئالیسرم از منظرر » ( و مقالرة7 ۀشرمار ،2 ۀدور ،1993پاییز ) کرمان

پراییز و زمسرتان ) «مطالعرات عرفرانی» ةمنتشرر شرده در مجلّر ،دستمالچیویدا و  مهرمشتاقرحمان  نوشتة

هرا عبارتنرد ترین آنکه مهم است یافتهزبان عربی نگارش  ۀو... و مقاالتی نیز در حوز (12شماره  :1993
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 ةچرا  شرده در مجلّررجرایی،  نجمه نوشتة« تصوّ و  سمبلیسمکلیه میراث دار سوررئالیسم،  قصیدۀ»از 

شحرااامالمح السرحالیس فاي»قالة ( و م172شماره  1997تابستان ) و علوم انسانی دانشگاه تهران ادبیّات دانشکدۀ
غحفالسرای حفالالن حفاسل الجلمر فالسرلم فالإلافل اجم»سی و ادریر امینی منتشر شده در به قلم ابوالحسن امین مقدّ« أدون س
نوشررته حسررین « لی  عربرریغمرروض و شررعر سوررئالیسررتی و سررمب»و مقالررة  (29 شررماره 1932« )وآدلهبححی

 و... (1دوره  1993و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد ) ادبیّات ة دانشکدۀابویسانی در مجلّ

یرز بره صرورت پراکنرده بره بحرر دربرارۀ ن هرای نقردیالی بردری از کترابدر البره ،بر ایرن افزون 
 امّرا مورد استفاده قررار گرفتره اسرت( نیز )که به عنوان منبعبانی پردادته شده ز سوررئالیسم در دو حوزۀ

تاکنون هیچ مطلبی نگاشرته نشرده اسرت و  ،مورد نظر ةبه صورت تطبیقی و در دو نمون ،این مقولهدرباره 
 باشد. قدمن نخستی ،از این حیرحامر،  ةرسد نوشتبه نظر می

 . پردازش تحليلی موضوع4
 3سمسوررئالي .4-3
ای از شراعران و هآغراز شرد و عردّ 1322در حوالی سا  نهضتی است که  ،سوررئالیسماز نظر تاریخی، »

االن دادائیسم بودند قبالً جزو فعّ ،آورد. اغلب این هنرمندان گرد هم« آندره بروتون»ا به رهبری نقاشان ر

 هرا برا دشرونت برر مردّلیسرتسوررئاا وجرود ایرن، عصیان داد نیز بر آنان حاکم برود. بر ةو همان روحی
، ینیحسر سریّد) «ای کره در آن برود.حرکرت پروو و کورکورانره هرگونرهبا نیهیلیسم دادا قیام کردند و 

 (391: 2ج  ،1993
در عین حا ،  امّا ؛مرسوم بشری است واقعیّت( دروج از میفوقالسولقر حف، لسر ریلیس ف) سوررئالیسمدیدگاه  
 دیرد اسرت کره بره صرورت شرطحیات، شرکل هرای جای حرکت در اف بر ،واقعیّتگیری از همین بهره

در  برا غیرر واقرع سوررئالیسرماگرر  د.نرکندطور نمری ایکنندهیافتدرحیاتی که به ذهن هر یابد؛ شطمی
نائرل  وسیله بتواند بره ررفنرای فهرم آناست تا بدین واقعیّت ۀبه دلیل دیدگاهی جدید دربار ،تعامل است

ای دسرت یابرد کره انسران بایرد کوشد از ناهشیاری به آن هشریاریئالیسم میرسور» ،آید؛ به دیگر سخن
، واقعیّرتاز جرنر ادبی غالباً در جهان بسریار دور  - که در آفرینش اثر هنری هرچندگردد.  مجهّزبدان 

و اسراس  یرهمابنی، زندگی واقعر چراکه ؛از زندگی واقعی به دور نیست ،در عین حا  امّا ؛یابدشکل می
یر یرا تغییرر دری در جهرت تفسرن است تا آ بر سوررئالیسم (913: 2229)راغب،  «بخشد.ن را معنا میآ

گویررد: یکرره مرر جرراآنترروان فهمیررد؛ تررون مرریآنرردره برسررأله را از نگرراه کنررد. ایررن محرکررت  واقعیّررت

 (77: 1931)بیگزبی،  «است. واقعیّتبه تصحیح ما از  تعهّد، مسوررئالیسم»

                                           
1. Surrealism  
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یر  نروع  ،سوررئالیسرمدهد که ی، نشان میسوررئالیستشواهد آثار  به سادتار و ترنگرشی ررفنای 
عبرارت  ،رسرد. بره نظرر مریاسرت واقعیّرتاز دو عنصرر رییرا و  تناقض، تکوین یافتهم حرکت در فضای

 ؛قلمرداد کررد واقعیّتتوان به عنوان ی  پدیده یا مفهوم دارج از می( را صرفاً نمحیفوقالسولقح ) واقعیّتفرا
، واقعیّرتگرردد کره شراید فررا ی نو مریواقعیّتی، تبدیل به سوررئالیستدر آثار  واقعیّتلکه تلفی  رییا و ب

در مواجهره برا  ،برا نروعی انقرالب معنراهمفقف بخشی از ماهیت آن را در دود داشته باشد و شراید هرم، 

در غیراب القا شده  ه. اندیشةتبی عملکرد حقیقی اندیشبیان شفاهی یا ک» بهتبدیل شود  ادبیّاتدر  واقعیّت
 .(72)همان: « نظارت عقل و فارغ از هر نوع نظارت هنری یا ادالقی هرگونه

غیرعرادی بره اشریای عرادی، کنرار هرم  ئالیستی، بعضراً عبرارت از نسربت دادن درواصّرروش سور» 

« وع با متن استط با یکدیگر و به هم ریختن رابطة مومارتباشیاء و مفاهیم و کلمات ظاهراً بیگذاشتن ا

 .یرابیمچنرین مریگیری شرعر را هرم ایرنقضیه، شکل در شکل عامّ ،این جمالت با دقت در .(33)همان: 

گراهی نیرز  گیرنرد و ایرن نزدیکری،اره و...( در کنرار هرم قررار مری)مجاز، اسرتع تخیّلتصویرها از مسیر 

بردین  نهنرد.ود را برر آن مریهرا اسراس کرار درسوررئالیسرتنماید؛ چیزی که غیرمنطقی و نامعقو  می

این است کره برین عناصرر نراهمگون، تقرارن  سوررئالیسمرسد که روش کار گونه به نظر میترتیب، این

 نامتقارن بودن را تقارن به حساب آورد. اینکهیا  ؛برقرار نماید

 هاهمراه یا جدا از دیگر تجربه سوررئاليسم .4-3-3

دهنرد کره انی، همرواره ایرن قاعرده را شرکل مریهرای انسرربرهدر تج تحروّ های مختل  ادبری و جریان
در همرین راسرتا،  .کننردمری پیرروی مریی منظّنسان، از سیر دطّرهای اهای موجود در آگاهیدگرگونی

بعرد از آن  حتّریانست کره قبرل یرا های بشری دبا دیگر تجربه مرتبف یرغتوان را نمی سوررئالیسم تجربة

کارآمردترین، دادا بره  ترین مکتب هنری، رئالیسرم بره عنروانه عنوان شادصرمانتیسم بآیند. جریان می
قابرل  سوررئالیسرمدر تعامرل یرا تقابرل برا  هرکردامها، ی نزدی  به سوررئا  و دیگر تجربهاعنوان شاده

هایی فررا  ای است نیازمند کاوشها، مقولهی  از این داد و ستدها یا تفاوت پردادتن به هر .اندمالحظه
 کند:می بسندهری از آن مختصبه ذکر  ،این قلم که رر  و
 و رمانتيسم سوررئاليسم .4-3-3-3

 برل مالحظره نسربت بره احسراس دیرده در تمرایلی قا ،وابسرته باشرند به عقل آنکهها بیش از رئالیسترسو

درود را نویسرندگانی کره هرا برا سوررئالیسرت» ،بینیممی سوررئالیسمدر تاریخ  ،علّتهمین  به ؛شوندمی

 ،لیسم کررده بودنردآور ناتوراعسیسیزم فرانسوی و جبرگرایی تهوّکال وق  کاستن از اعتبار مقهورکنندۀ

 هرایی ماننرد بره تجربره تعهّردا نویسرندگانی کره مکردنرد و برر دویشراوندی درود براحساس نزدیکی می
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م و دوابگردی ها و هیپنوتیزهایی که به رییامثل رمانتی  ؛کردندتأکید می ،ها بودندهای دود آنتجربه

قرابت توان به وجود نوعی می ،بر همین مبنا .(37: 1931 بیگزبی،) «مات پردادته بودنددیوانگی و توهّو 

شاید » گرایی دانست.مشتری را باید در مقابله با عقل نقطة البتّهکرد و اذعان  بین این جریان و رمانتیسم،

 ،رمانتیر  برود گر روحیةکه دودش بیان «1گوتی »از رمان  تونبر آندرهی به همین دلیل بود که حدّ تا

« هرا را قبرو  نداشرتنیروهرایی برود کره عقرل، آن ، تحت سریطرۀگوتی  کرد. دنیا در رمانستایش می

بسیار روشن است که نتوان جریان سوررئا  و رمانتیسم را یکی پنداشرت  ،در عین حا  البتّه .(31)همان: 

گریرزی، کراربرد دیرا  و عقرل از این دو جریان دربارۀ عقل، به ویهه در مرحلرة هرکدام دیدگاه چراکه

 واقعیّرتبره فررار از  مانتیسرمر» واقعیّرتوه بر این، در تقابل با عالگر وجود ادتالفی است رر . واگویه

 ( ترا بردین913: 2229)راغب، « است واقعیّتدرصدد رویارویی با  ،سوررئالیسمدر حالی که  ؛گرایدمی

 و آفرینش زیبایی، بازگشایی کند. یاریشدی جدید را به سمت وسیله بتواند بیرون

 اوت آثار رئاليستی و سوررئاليستیتف. 4-3-3-4

 مضرامین و  گیرنردۀ ایرن اسرت کره رئالیسرم دربرر تفاوت اساسی بین آثار رئالیسرتی و سوررئالیسرتی در

در  اطبنرد؛هرای مخبرگرفته از پذیرفتره در سطح هنری،هایی است که چه در سطح اجتماعی و چه شکل

هرای هرا بره زیبرایین برردن مضرامین و در هرم شکسرتن شرکلاز بیبا کوشد تا می سوررئالیسمحالی که 

بره دیگرر سرخن،  .جدیدی دست یابد و مخاطب دود را به فضایی سوق دهد که قبالً تجربه نکرده است

( وجرود نردارد. واقعیّرته در جهران رئالیسرم )بینرد کرجهان سوررئالیستی، چیزهرایی را مریمخاطب در 

 (919: 2229)راغب، 

تبلوربخشی مسائل اجتمراعی و »کوشد با به ویهه در شکل اجتماعی دود، می ؛رئالیسم عالوه بر این، 

( گرامی مثبرت در راسرتای رهنمرون شردن 191: 1333)غنیمری هرال ،  «شرعر - آن در هنررقضایای  حلّ

ایرن در حرالی اسرت  .ندکهای موجود، کم  در بازگشایی گره حتّی دارد وی برمخاطبان به دنیای واقع

 ای دیگر تعری  کند و بر این اسرت ترا برا گسرترشرا به گونه واقعیّتاساساً دواهد می سوررئالیسمکه 

 نام نهد. واقعیّت ،نامندتعاری ، اموری را که دیگران غیرواقعی می دادن
 سوررئاليسمدادا و . 4-3-3-1

عواملی کره باعرر  شاید از لحاظ تاریخی و زنجیرۀ ،از داکستر دادائیسم سر برآورده سوررئالیسم اینکه

 ، سلسله مباحثی اسرت کره دربرارۀییعامدّچنین  گواهسورئا  باشد، سخنی به گزا  نیست.  یریگشکل

                                           
1. Gothic 



 23/ سریا  یسم در شعر هوشن  ایرانی و مجموعةتبلور سوررئال

 

مری برود. توان گفت کره دادائیسرم نهضرت عقینمی» که ندروفته است. بسیاری بر این باافو  دادا، درگر

 چرون دادا لحظرة امّا ؛چنین دطری بود در معرض ،ای نداشتکرد و دنبالهمی اکتفااگر دادا به دود  البتّه

 سریّد) «اسرت ایالعرادهفوقبرارآور  تروان گفرت کره درود منبرعمی ،بود سوررئالیسمد اسی ماقبل تولّاس

سرت و شراید هرم دانون دادائیسرم مدی را سوررئالیسم توانمی ،بدین ترتیب .(397: 2ج  ،1993، حسینی

 باید بین دادا و سوررئا ، تفاوت قائل شد. ،اینبا وجود  امّا ؛های آندار تالشمیراث

ای افکنده برود. ر تداوم هنر وقفهی بازی کرده بود. دنقش مهمّ ،شتهدادا در رهایی هنرمند از قید گذ» 

مبارزه طلبیده بود حکمت عرفری را مرورد  را در ذوق، عادات اجتماعی و در مفرومات ادالقی به سنّت

را کامالً آزاد نکررده و زیباشناسری  تخیّلولی  ؛را مردود شمرده بود ناپذیرانعطا تردید قرار داده و نقد 

درودش  امّرا ؛داده برود دود پدید نیاورده بود. اگرر از وجرود دردایان دیگرری دبرردر منسجمی از آن 

ی اسرت کره ادادا مثرل دروازه 1319انیفست سا  م ،ره برتون پی بردآند کهچنانها نبود. از آن ی یچه

 ظرایفی، راهری بررای درروج از ایرن شردن و دارعهردههرا برا شود. سوررئالیستبه داالنی حلقوی باز می

از اصو  مدرنیسرم  استیون اسپندررا )که به اعتقاد  تخیّلبست پیشنهاد کردند. کوشیدند نقش محوری بن

« ات مرمیر نادودآگراه را بررسری کننردو امکانر بازدرنردازگردانند و آزادی زبران را هم هست( بدان ب

گیرری از های مرذکور و بهررهدر عین استفاده از جریان سوررئالیسمعالوه بر این، . (39: 1931)بیگزبی، 

 کرهکنرد مری معرّفریید را در دل  آثار هنرری ای جدون منط  و نقد، شیوهها همچدیگر حوزه دستاورد

ایرن دالیرل بایرد بره وجرود  ترینمهماز نیافت.  مزبان فارسی و عربی، تداو در حوزۀ متعدّدبه دالیل  البتّه

نیازمنرد  ،ای دود را بررای طررحبیش از هر دورهامروز نیز  حتّیها و مسائل انسانی اشاره کرد که دغدغه

 کند.)رئالیسم( احساس می گراییواقعان به جری

 ئاليستیرو جریان شعر سور ینگ ایرانهوش. 4-4

هرا و کوشید از تمام ظرفیرتاو  .است متفاوت در جریان شعر معاصر فارسی اتّفاقی  هوشن  ایرانی، 

بهره گیرد؛ مفاهیمی که ممکن اسرت امرروز بعرد از  عرش، برای انتقا  مفاهیم موردنظرحواشی زبان و ش

هرا و تردیردها همرراه نیرز برا پرسرش شرعر فارسری اطبان داصّگذشت چندین دهه، برای بسیاری از مخ

 دجدید شعر غربی آشنا ش رهایسفرهایش به اروپا با متغیّ در طیّ .بود مندعالقهد. او به عرفان شرقی نباش

 های تأثیرگرذار و پیشرگام در عرصرةد از چهره. او را بایای ملموس از مکاتب ادبی غرب داشتو تجربه

شعر منثرور و  گاههیچین شاعری بود که وزن عرومی را شکست، نخست»که با آن امّا شعر فارسی دانست؛

 (233: 1991)شاددواست،  «سپید به نام وی ثبت نشد
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رسریدند، مری سی، روزگاری که ایرانیان در جوش و دروشی متفاوت به نظرر ةایرانی، در ابتدای ده 

ار منظومرة افسرانه در دی مراه این در حالی بود که نیمرا برا انتشر .یددرنوردرا  ادبیّات چون توفانی عرصة

درود را در عرصرة نروگرایی  فعّالیرت رسرماًکه باید آن را زادروز شعر نو فارسی دانست،  ،ش .هر 1921

پرر از چهرار » امّا ؛شاعر بود آغاز دهة سی، آغاز توفندۀ .(793: 2ج  ،1939 ،پورآرینآغاز کرده بود. )

ی، محمّد)آقا« کردجهان شعر معاصر را تری سا  و شاید ی  سا  جنگاوری، همچون نسیمی دن ، 

چیزی از وی برر جرا نمانرده  ها و چند ترجمه،جز معدود نوشته ،1991سبب بعد از  به همین .(23: 1932

گونره کره بره سررطان گلرو درگذشرت؛ آن ابرتال در کویت و در اثر ،1972او عاقبت در شهریور »است. 

« کسی دانست کره گرورش کجاسرت حتّیگزار شد و نه برای او نه مجلر ترحیمی بر ،بود دوددواسته

 .(29)همان: 

گرردد رد مریگرایان طت از سوی کهنفاوت، نه تنها به شدّای متشاعر به داطر در پیش گرفتن شیوه 

 انگیزدیبرمها شود و مخالفتی سخت را از جانب آنرش موجب استهزاء دوستان نوگرا میاشعا حتّیکه 

 ت او نیز دود حدیثی است دیگرگون.است که غرب گونهاینو 

زبران شرعر شرد و همچنرین  ۀاو گرفتار رفتاری رادیکرا  و افراطری در حروز»بردی بر این باورند که  

( بردی دیگرر نیرز 929: 1993)زرقانی، « به مرحلة پختگی برسد، رها کرد آنکهقبل از  تجربه شعریش را

هرای ناکرام مانرده و نرابود تررین چهررهکی از دردشاندید هوشن  ایرانی، یتربی»نویسند: او می دربارۀ

 شود انگار شعری چون آترش،اندن بسیاری از اشعارش، احساس میهنگام دو . شعر فارسی است... شدۀ

ا بررای پرر کشریدن و بیررون زدن هرایش رها و راهمحمل امّا ؛کشدتوفنده و سرکش از درونش شعله می

)شرمر  «جز عدم توانایی احضرار بره هنگرام کلمرات دردرور ؛ستچیزی نی علّتیابد که به گمان، نمی

 (139: 1ج  ،1993 لنگرودی،

 شعری هوشن  ایرانی است که در شرهریور ةنام نخستین مجموع« بنفش تند بر داکستری»مجموعة  

سرریزده شررعر اسررت کرره بررا  بردارنرردۀرسررد. ایررن مجموعرره، درو در دویسررت نسررخه برره چررا  مرری 1992

 شود:میآغاز « سوهانگران»

 دمنرد و براز پیچران بره درود مری ،سروهانگران ز دردکهرن/  ةاید.../ رشتدساید.../ زنجیر سنن/ میمی»

 (117: 1932، آقامحمّدی« )گسلند...ن و مکان، قید سنن را میسایند/ در نبرد با زمامی

 بدین ترتیرب ر( و شاع11: 1933)آتشی، « ها استها و متعار سنّتسوهانگر »در واقع سوهانگران،  

ن مجموعه با یر  ای کند. معرّفیهای کهن، در برابر پذیرفته یارعتمامشگری ، دود را شوراست دواسته
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 هرای نرامفهوم، سرطرهای ورود اصروات و واره»رسرد. به پایان مری «هانهفتهدر شنادت »مؤدره با عنوان 

آمیرزی، عت حررعر عریان، استفاده از صنهای ادبی و اعتقاد به شی به آرایهتوجّهکمزن و نثرگونه، وبی

های این کتاب است. به واقع هوشرن  ویهگی گرایی در استفاده از فعل و نحو، ازعدو  از هنجار، کهن

 حتّریو  گراهاسرنّتکجری بره کهن و دهن ادبیّاته ریشخند گرفتن بدرصدد  ،ایرانی با چا  این شعرها

نگررد: اه دادائیستیِ مالیم، به جهان مریاین کتاب، با نوعی نگ نوگرایانی چون نیما یوشیج بود. ایرانی در

به انرری نادودآگاه شاعر و استفاده از آوا و موسریقی، همرراه برا حرکرات  توجّهپرداشگر، آنارشیست، 

 (22-21: 1932ی، محمّد)آقا «غافلگیرانه

همرراه برا  بتعجّرکره موجرب شاهد حضور آوایی هسرتیم  ،از پنجمین شعر این مجموعه )کهکشان( 

 تمسخر منتقدان گردید. آواهایی از این دست:

 (112 )همان: «ایخیداررو هاییام ما بی بی دان ن...»

 )همان( «وان داهان ن ن کیشیا کیشی»

 (111 )همان: «دان ن... دان ن... دان ن...»

 «دفقران»و  (132 )همران: «ویرکر»، (117 )همان: «بودک»، (112 )همان: «هاه»این ردداد در شعرهای  

 جیر »در اثرر  ،شعر امرروز شوند شوی وارد شده بر بدنةرسند و باعر میبه اوج دود می (137: )همان

انی نیرز کس البتّه، ترغیب نماید و بردی را به تمسخر و یتوجّهنامتعار ، بردی را به بی اصواتو « بنفش

ن بره سرتایش آن گشرودند کره از زبرا ،نگری قلمداد کردهگسترش دادن قلمرو واقع این شیوه را به مثابة

 یاد کرد.« غالمحسین غریب»ها باید از آن جملة

 ،هنرام ایرن نشرری ۀدهندو پیشنهاد دروس جنگی نشریةنویر قصّه ،(1922-1999) غالمحسین غریب 

راه صحیح این است کره از تمرام شررایف هنرری یرا »گوید: سرایش شعر هوشن  ایرانی می دربارۀ شیوۀ

و سرادتن قبلری یر   تصوّراز  ؛چشم بپوشیم ،وجود که فقف پابندهایی برای نویسنده هستندهنری م غیر

اثر و در نظر گرفتن هد  بعدی آن دست برداریم و برای دسرت یرافتن و کامیرابی در ایرن امرر، هنگرام 

و  بمرانیم برکنرارکنترر  عقلری و ارادی  هرگونرهو از  یمفروبررونوشتن باید به تمام معنی در درون دود 

ادامره دهرد. ایرن  آورششرگفتمکانیکی دود و برروز انرواع تصراویر  فعّالیتآزادانه به  ،بگذاریم ذهن

در نویسندگی قررن  ،دودنابه با وارد سادتن کامل ممیر هاسوررئالیستروش نوشتنی است که به دست 

س است که در بر همین اسا ،رسدبه نظر می (13: 1991 نگرودی،)شمر ل «جدید به ظهور رسیده است.

 مترأثّرسپهری، تنها شاعر »از زبان نیمایی به زبان ایرانی هستیم.  سهراب سپهریشاهد چردش  1992سا  
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: 1ج  ،1993لنگررودی، )شرمر  «چشرمگیری، تکامرل بخشرید دّدری ایرانی بود که زبان او را تا ح از

از طرفری دیگرر،  امّرا ؛ره را رقرم زدی غیرمنتظاتّفاقها به سمت نیما بود، نگاه ای که همةو در دوره (779

ایرن  ةرفرت و مرانع ادامرفلج کردن ذهن او )ایرانی( پریش  تا حدّ»ایرانی چنان بود که  بردوردها با شیوۀ

 توجّرهایرانی بری»شود تا بپذیریم که و این همه، موجب می (11: 1991 )شمر لنگرودی،« شیوه گردید

کره ایرن  ی زدهابتکراراتی بردون پیشرینه و داسرتگاه اجتمراعبه جایگاه و نیاز اجتماعی ایرران، دسرت بره 

 افزایرییرتح، شعر او را دچرار مشرکل کررده اسرت. ایرانری بایرد بره جرای گیبُتّیبدودرستگی و گاه 

، شعرهای بسیار متفاوتی را ارائره سازیزمینهکرد. شاعر بدون تالش برای کر وادار میمخاطب، او را به ف

شده که نره تنهرا مخاطب با متون غیرمتعارفی روبرو  .ومیح شعرش ندیده استکرده و لزومی هم برای ت

 -کسری از او  هرمبلکره بعرد از هوشرن  ایرانری  ؛سرراغ نداشرته ادبیّراتای در تاریخ پیش از آن، نمونه

 .(123: 1932، آقامحمّدی« )پیروی نکرده است -که باید  گونهآن

 در شعر عربی سوررئاليسمو  سریالتولد . 4-1

غرب، شراهد حضرور نسربی دو  تصوّ افراطی اسالمی و میراث  تصوّ ، با تکیه بر زبان عربی ۀدر حوز

شررعر  پیرردایشبرره طررور دقیرر ،  امّررا (119: 1939 )رجررایی، هسررتیم. سمبلیسررممکتررب سوررئالیسررم و 

 ،قدر سوریه و پر از آن در لبنان و عررا 12 ةسپر در ده شد و سی در مصر آغاز ةده سوررئالیستی از

و « میسرر اوردران»به قلرم  ،سریا مجموعه شعری با عنوان  ،1313سا  در  کند.حضور دود را اعالم می

 هراعرب ای نقدی افزود.و داتمه مقدّمهمیسر، بر این کتاب از ادبای سوریه به چا  رسید. « النّاصرعلی »

علری »رش نهادینره کررده اسرت. دانند که این حرکت را در شرعین شاعر عربی میاوّلپرداز و او را نظریه

قبل از  ،(222: 1373آورد )الکیالی، ا از شاعران برج عاجی به شمار میاو ر سامی الکیالی نیز که« النّاصر

 ةصرفح ت و پرنجسریقصریده در قالرب ب 97 امّرا ؛شعری به چا  رسانده برود چند مجموعة ،این مجموعه

او در ایرن مجموعره، وزن،  ز دیگر آثرارش برود.ساند، متفاوت ابه چا  ر سریا  شعری که در مجموعة

قصریده در  22 ،در این مجموعه میسرنهد. سهم حاکم بر شعر عربی را به کناری میی سنّتقافیه و وموح 

در اسرلوب شرعری درود،  النّاصررکره علری  آیردیبرمست. از شواهد و منابع چنین قالب هیجده صفحه ا

و، بسیاری از نویسندگان سوری نیز، از دستاوردهای ادبی میسر بوده است. عالوه بر ا اوردانتحت تأثیر 

بره  ابرتالدر اثرر  1317در سرا   اوردران (713: 2223 )جیوسری،اند. سود برده و تحت تأثیرش واقع شده

 سرطان در سوریه درگذشت.
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ار تررین اشرعچهل، از راهبرردی های پایانی دهةدر سا  ،بش شعر حرّقبل از جن ،سریا مجموعه شعر  

 را بررای دواننردۀ سوررئالیسرمجریران  ،ایرن مجموعره مةدر مقدّ میسر اینکهبه ویهه  ؛در شعر معاصر بود

بی را برای این نروع شرعر کرافی ی که فقف الگوهای غراوّلکند. او به عنوان منتقد طراز تشریح می عربی

کنرد و ن را تشرریح مریآ دهرد؛ معیارهرای ویرهۀداد سرخن مری سوررئالیسرم داند، به تفصیل دربارۀنمی

برر مبنرای  میسررتفسریرهای  نکته این اسرت کره بسریاری از امّا ؛گذاردرا به بحر میدیدگاه نقدی دود 

 ها و تفسیر غربی از این جریان است.دیدگاه

زیرا بر این باور است کره  ؛پذیردو توجیه را در کارکرد هنری نمی دود، نقش منط  مةدر مقدّ میسر 

 ،که ی  هنرمنردروح انسانی ددالت کند و معتقد است  و تعامل سازنده بین دنیای دارجمنط  نباید در 

 آنکرهممن  کند؛ یپوشچشمباید از وجه زیبایی یا زشتی آن تصویر  ،هنگام ثبت تصاویر هنری در ذهن

 رناهشریاری، د ،برر ایرناجتمراعی نردارد. عرالوه  پذیرفته شدۀ هایارزشهمگامی با  نیازی به همراهی و

 (11: 1313گیرد. )میسر، قرار می توجّه، مورد بیشتربا تأکیدی  ،سریا اشعار 

هرای صدایی کشرمکشبزرگ است که هم در حکم ی  گنجینةقل درونی انسان ع :گویدر میمیس 

و دلر  اثرر بتوانرد بره  آورد. اگر ی  هنرمند در شرایف ابداعبا عالم محسوسات، در دود گرد می ما را

در حقیقرت  ،صرا  بره هشریاری نائرل آیردوایی و آن آزادی ناشی از ناهشریاری هنگرام اتّآدری این هم

کند اگر هنرمند بتواند ایرن تصراویر تأکید می ،این با وجود امّا ؛برسد سوررئالیسمتوانسته است به کما  

هرا، یرا رنر دطوط هندسی، الفاظ، اشکا  جز با پناه بردن به  از ناهشیاری را ثبت کند، عادتاًآزاد شده 

او نراگزیر اسرت دطروط ، بر این عمل، توانا نخواهرد برود. پرر از ایرن، این فرآیند در ذهن برای تثبیت

هندسی جدیدی را برگزیند تا تصاویر پویای برآمده از دنیای ملموسات را در آن بریزد و اگر برر چنرین 

دواهرد برود. )همران:  مبلیسرمسآید که تلفیقی از سوررئالیسرم و کاری توفی  یابد، تصویری حاصل می

17) 

هرای الزم را بررای زمینره ،هازبان عربی، وجود ی  سلسله مرورت حوزۀ در سریا  گیریشکلدر  

 هرا و هرر عامرل دیگرری، تحرت ترأثیر دریافرتهرا، بریش از ، فراهم کرده برود. ایرن مررورتاتّفاقاین 

این باورند که وجرود سیاری از منتقدان بر ب کهچنان ؛هاستبیان دغدغه ای هنری نسبت به شیوۀهدیدگاه

ی گردیرد و ذهرن سوررئالیسرتباعرر اسرتقال  یرافتن شرعر  ،های زیباشنادتی و معنامنردیدغدغه»همین 

در ایرن  توجّهقابل  نکتة البتّه .(11: 2211)السمطی، « جدید شعر سوق دادشاعران را به سوی دل  دنیای 

تررین نزدیر » گویرد:یمر آن بره صرراحت، ۀدربرار میسرره ک است سریا اشعار  گیریشکل بین، شیوۀ
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معررو   «Para - Surealism»همان است کره در غررب بره ، ای که این اثر بر مبنای آن شکل یافتهشیوه

 .(17: 1313)میسر، « یمیتعبیر و ترجمه نما« سوررئالیسمشبه»ن عربی آن را به است و ما ناگزیریم در زبا

زبان به کار گرفته شرده در آن گرچره  دنیایی متفاوتند. دنبا  کش  یا سادتن، به سریا دو شاعر در  

یایی دیگر را تالش برای ورود به دن امّا ؛اصوات نامتعار  هوشن  ایرانی را در بردی از اشعارش ندارد

ایرن  ة، یکری از رهپویران برجسرت«دونیرا» کهچنانپذیرفت؛  ناپذیرشانیدستگهای باید به عنوان تالش

ردازد؛ کوشد به سیاحت در عالم درون بپرن بار در شعر جدید عربی، شاعر مییاوّلبرای » نویسد:وه میشی

دارج از اشکا  شعر دلیلی، به فضای شعر راه پیدا کنرد. شرعر بررای شراعر در از امکانات نثر بهره برده، 

نروع شرعر،  این مجموعه، در حقیقت واکراوی ذات و کراوش الهامرات شرعری اسرت و فررم نثرری ایرن

 هایدغدغرهبره دیگرر سرخن، بررای بیران ( 139: 1339نریر، ود)ا «رگرفته از همین دیدگاه شاعر است.ب

بلکه بایرد برا تلفیقری از زبران  ؛های گذشته کافی نیستتالش حتّی، النّاصرو علی  میسرموجود، به اعتقاد 

نی و بیران مکاشرفات، قردم عقل و فطرت، فراتر از قید و بندهای گذشرته و موجرود، در راه کشر  معرا

 گذاشت.

هرا و دبری جدیرد، همرواره در معررض مخالفرتا اتّفراقمثل هرر « میسر اوردان»های مجموعه تالش 

 های بعردی شرعربه عدم استقبا  نسل توجّهبا  ،دهدتاریخی نشان می واقعیّت امّا ؛ه استبود هاییحمایت

و قدرتمنردتر  ترمستحکممخالفان، در این بین،  ةجبه ، در این بین،، باید اذعان کردهاتالشین عربی از ا

 بوده است.

بر شعر عربی، کاری است دشروار. میسرر  سریا کردن میزان تأثیر کتاب  مشخّص گوید:جیوسی می 

رش، نتوانست در آثار دوست دیگ امّا ؛سزا داشته باشد، نقشی بالنّاصرتوانست در دستاوردهای ادبی علی 

هرایی از تغییرر پنجاه، نشانه ةشاعران سوری ده ،با این حا  ر واقع شود؛مؤثّ (1312-1332) یشهابو رعمر 

همراه بوده، در آثار دود برروز ادبی سوری  کارانمحافظهاً با عدم مقبولیت اتّفاقو پیچیدگی کالم را که 

 نیرز منتقردان( بردری از 713: 2223این افراد باید به ادونیر اشاره کرد. )جیوسری،  دهند که از جملةمی

ددیرل بروده اسرت. )جرابر، « ثحاقصح ة الس  ا»در پیردایش و رشرد  سریا  بر این باورند که شعرهای مجموعة

1331 :39) 

 سریالوررئاليسم ایرانی و شاعران های سهمؤلّف .4-3

های ایرانی و شراعران حضور دود را مدیون آثار و تالش گذشت، کهچنان سوررئالیسم فارسی و عربی،

 البتّرهکره انرد در ایرن براب پردادتره پردازینظریرهاست. این شاعران، ممن آفرینش اثر هنری به  سریا 
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نگررش در  ،ایرن همره برا درورد.به چشم می بیشترمیسر  ۀدربار امّا ؛ایرانی کمتر چنین کوششی از جانب

در شرعر فارسری  های تبلور یافتن سوررئالیسمجلوه معرّفیبرای  گرانقدراشعار این شاعران فرصتی است 

 :شودآید پردادته میمی کهچنانها آنهای مشتری و مطرح در اشعار همؤلّفبه  ،بر همین مبنا .و عربی

 گریزیسنّتدر پرتو  شناسیزیبایی .4-3-3

ی بره میرراث تروجّهبری .اسرت ادبیّراتنگاه داص به  ،سریا های شعر ایرانی و اشعار همؤلّفترین از اصلی

هرای مردرن، موجرب شرده اسرت ی دادائیسم و تفسیری نو از آمروزههای رادیکالجریان کهن، آشنایی با

تراکنون  البتّرهپیشرو، فرا روی مخاطبران قررار دهنرد و  ادبیّاتآفرینندگان این آثار، دوانشی جدید را از 

 .اندنگرفتهمورد پذیرش دائمی قرار کدام هیچ

مرورد اعتقراد درود و  ادبیّراتگذاری میان و فاصله دگراییر قیمتی در پی تجدّهوشن  ایرانی، به ه» 

معنا بره از آوردن وارگان بی .زنددست به هر کاری می به این موموع،برای حصو   .کهن است ادبیّات

اعتقادی به صنایع بدیعی و اسرتفاده وزنی )شعر منثور( نحوگریزی، بیای افراطی، ترکیب وزن و بیگونه

 .(129: 1932ی، محمّد)آقا« جامد، ابایی نداردنبه تفاوت بیاز هر چه که 

فارسری و عربری، چنردان  های گذشتةآفرینی، طبعاً برای مخاطبان شیوهاهتمام به این اصو  برای اثر  

و به نوعی دود را بره عنروان  شده بخشلذّتهای قدیمی، تبدیل به عادتی جلوه چراکه؛ دوشایند نیست

کره درود برر  میسرر اورداناند. دهف کرآفرینندگان اثر، مسلّ حتّی و ، بر ذهن و زبان مخاطبانسازتهویّ

هرای مربهم و پیچیرده، در نگراه مخراطبی این قطعات و گونه»گوید: یبه صراحت م ،واق  است این امر

او در همرین  (13: 1313« )شناسرد، صررفاً عبرر دواهرد برود.و مرأنوس را نمری متداو جز صراحت  که

از لحراظ علمری  ،هرازبان ةی در همکالم منظوم و مقفّ»افزاید: ی را محکوم کرده میتسنّ شیوۀ البتّه ،راستا

جز سخنانی زیبا که دارای هارمونی و پهواکی فریبنرده باشرد، نیسرت و مخاطرب فقرف از قروام و سراز و 

 (31)همان:  «برد.می لذّتمکانیکی مرسوم این پهوای، کارهای 

ها آن ی دارد که از جملةمتعدّدی، شواهد در شعرهای ایران گریزیسنّتشناسی در پرتو تبلور زیبایی 

 یشش سرطر، ی  بند چین آمدهواهای نامتعار  بعد از سطری نقطهاست. در این شعر، آ «دفقان»شعر 

رسد، شرایف موجود با باورهای شاعر، در اصطکاکی شدید قرار به نظر می .دهدرا به دود ادتصاص می

 نیست: پذیرامکانجز با همان آواهای غیرمرسوم  ،ین دفقان. رهایی از اگیردمی

 هها هها هها هها هها هها ...»

 ایهی این هه ها هو سوووی اوت
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 (137: 1932، آقامحمّدی« )ایهین ها سوی اوت دفاق ق هه ها ن ن ن...

ن آواهرای شاید هرم همری البتّهو  نورددیدرمور را ی تازان، صحرای شعلهاین شورش، حسّپر از  امّا 

در و  گرذاردمری پشرت سررهرا را و بلنردی هاپسرتینامتعار  باشد که به تادرت، بره حرکرت درآمرده، 

 گوید:که می ستجاآن، تحوّ رکت توأم با اوج این ح .یابدمیسطرهای بعدی تداوم 

و  /نردافکمیبره پرتگراه / با همه امیدهایش/ آنچه در دود دارد با همة/ و او را کوشدمیبهمنی دروش »

 (133: همان) «فشاردش...می ؛کندشلگدما  می ؛کوبدشمی/ ریزاندها بر او میکنان صخرههلهله

ند؛ فضاهایی که به ابهرام، درتم نمایی مختلفی، یکی پر از دیگری ر  میدر این گیر و دار، فضاها 

 ست یابد:به نگاهی جدید د ،واقعیّتو  رییاشود با تلفی  عنصر   میشوند و شاعر موفّمی

شروند.../ ترر مریزدیر ها نبه سویدای ابهام ها دویشتن یابی/از گذرگاه قرن بلعند و/را می ورشعلهراه »

 سراید/هرا مریهرا را بره هسرتیانگشرت نیسرتیو با دستی بری گوید/دوشامد می هاآنبر  یرگجانوفانی ت

 (133)همان: « .رودمی هانهایتبیبه  ای که از هر سو/دروازه

 چنران سریا کهن در  ادبیّاتگریزی و طرد دستاوردهای سنّتدر پرتو  به زیباشناسی جدید دستیابی 

حرکرت از  ،بره زیبرایی جدیرد دسرتیابیبررای  سریا ترین محورهای از اساسی ،توان گفته میکاست 

د. علری یابرهایی نو سوق مریهم شکسته به سمت جریانکهن را درمبنایی است که مضامین و معیارهای 

ودهای مختل  و رها پیزاو با ذکر ا .دهدقرار می توجّهاین مهم را در بسیاری از شعرهایش مورد  ،النّاصر

شناسری زیبرایی برردال برر آن اسرت ترا  ،اشردحکمی صادر کررده ب آنکهیب، های معناییکردن مقوله

 مرسوم، مخاطب را در کش  و شهود معانی، تنها گذارد:

«ای.ناجل حة/اجل حةاأیحةی/اموم ح/اصحرال....اصحرال./انغمحفامح...لساولق/اصةیانحییواییتاه/امناجینبیافاعون/اأزل/اکل »
ا(94:ا7491)

ای از یخ، یخی ابدی، نغمه ... صحرا...، صحرا ، از دو سوی ایوان، پهوای نی،...،کلئوپاتراآغاز، زمان بیترجمه: 

 مومیا.

 ،، کلئوپاترا و... صرادر کنردآغازیبفرعون، زمان  گزارش تکمیلی دربارۀ آنکهیب در این شعر، شاعر 

دواهد با ایجاد تعلیقی ویهه در ذهن مخاطب، او را به سوی دنیای جدیدی از زیباشناسی هنری سوق می

 گوید:می یرد وگمینیز پی  «میسر»ه را این رویّ دهد.

ا(49امهین:«ا)تتقلص...تتقلصاواةاحلقفاتتقلصاوانفٌق/اجةرلناکیسالهنیلف/اأفوه،احلقیتاتلتهمهیاحلقیت/ال»
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بلعنرد، دسرت هرایی دیگرشران مریهایی کره حلقرهها، حلقهنهایت، دهاندیوارهایی چون بی ،تل  شدنترجمه: 

 رود.رود، آب میرود، آب میمی ای که آبحلقه

اد ی را ایفمتعدّدبا استفاده از کلماتی محدود، معانی  ،کوشنددر شعرهایی از این دست می ،و شاعرد 

کشر  ای نامرألو  اسرت و ثانیراً این کلمات و عبرارات، رابطره  رابطةاوّالًست که جاایننکته  امّا ؛کنند

مضامین موجرود در با  ،تر از گذشتهمخاطب است و الزم است او متفاوتمعانی حاصله، عموماً بر عهدۀ 

 د.شعر، بردورد کن

)اصرلی  ،یی جدید را در شرعر، تجربره کننرددهند تا دنیااشعاری، این فرصت را به مخاطب میچنین  
بخرش لرذّتهرای اید چشم بر روی بسیاری از زیباییلذا ب ؛ورزد(سوررئالیسم، بر روی آن تأکید می که

ممکن است زیبا به نظرر  ،که در نگاه نخست عادت دهد هاییزیبا دیدن پدیدهبه گذشته ببندد و دود را 

 شکل باید بپذیرد. این تناقض را به همین البتّهد و ننیای
دن زیبایی مرورد نظرر ی کربرای عادّ عموماًدهد او ی شعرهای ایرانی، نشان مینگرش در سادتار کلّ 

ها و ترکیبات نامرألو ، برا دویش، بر آن است تا عالوه بر ایجاد تعلی  در ذهن مخاطب از مسیر عبارت
در  ؛بره ایرن مهرم دسرت یابرد ،یربکارگیری اصروات غرو به کارکرد مرسوم کلمات و آواهادروج از 

 کنند.تالش دود را متمرکز می ،اوّ  همان مرحلة دو شاعر در ،سریا حالی که در 
 سازیفشردهزبان رمزی و  .4-3-4

از  کرهچنان ،اسرت سرازیفشردهی، به کارگیری زبان رمزی و سوررئالیستهای اصلی شعرهای از ویهگی
از شراعران، از ایرن ویهگری، بره تناسرب  هرکردامآیرد، برمی یا سر مطالعة آثار ایرانی و اشعار مجموعة

در  هرا،ایرن اسرتفاده ممکن اسرت ندرچه اند.دویش سود برده های شاعرانةهای زبانی یا انتخابظرفیت
 در نهایت، هر دو شیوه، به سمت ی  غایت در حرکتند. امّا ؛، متفاوت به نظر آیندابتدا از نظر شکلی

همراه با مرباهنگی دراص  ،یرانی، عموماً زبان رمزی با استفاده از جمالتی کوتاهدر مجموعه اشعار ا 

جرادوی » .ی را برر دوش کشردسوررئالیسرتانی رسرالت انتقرا  معری نامرأنوس، برر آن اسرت ترا و تا حدّ

 شاهدی است بر این مدعا:« اسپانیو 

آب ز / ش/ شکفاند/ تند زند زن جان به بلور تند کشد پر فراز بجهاند/ رشته انگشت.../ از شرر اکسیر»

ایرن بزنرد آن برر / شسته کند سرن / ها/ گوی ز سنگان به سینه ک سنگی به سن  دگر باز/ دیز پراند

 (171: 1932ی، محمّد)آقا «نعره فزاید.../ این شور و هیاهو
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، شیایینموده است، عرالوه برر شرکل موسریق ترپررن این شعر را  یرمزگونگ آنچه ،رسدبه نظر می 

زبران  سریطرۀ یرت اثرر باشرد.ها و سادتار جادویی و دارج از عر  حاکم بر کلّبین واره رازنایروابف 

گیرد. بره نظرر تر به دود میانسجام یافته و در عین حا  معقو شکلی  ،«آواز قو»ایرانی به ویهه در  رمزی

ای که در پی مراجرای اشد؛ پشتوانهتأثیر نبقو، در این انسجام و عقالنیت، بیمعنایی آواز  رسد پشتوانةمی

 های کهن، سایه گسترانده است.ای در تمام فرهن افسانه ققنوس

، آتش افرودتن و سوزاندن درویش در آترش جمع شدههای تان ققنوس و آواز دواندن بر هیمهداس 

ت یافتره در هنرد و چرین، شرهرجهان است که به ویهه  ادبیّاتدی دیگر، از اساطیر رایج در به هد  تولّ

ود مرگری اند که در اساطیر یونانی بره سربب سررمعرو  دانسته ی« قو»را همان  ققنوسردی هم باست. 

گویرد: اعتنایی به مررگ درویش مریدر مورد بیشهرت یافته است. سقراط  ،دواندمیکه برای آپولون 

طررب و برا شرادی و دواند می انگیزنشاطآگاه شود آوازهای  من از قو کمتر نیستم که چون از مرگش»

 ( Le chant du cygnet« )آواز قرو»رین ترألی  زیبرای یر  نویسرنده را در زبان فرانسره، آدر« میرد.می

 .(172: 1991ی، )یاحقّ« گویندمی

 توانرد اسرت و بره نظرر نگارنرده، مری« سرتریبنفش تند برر داک»آدرین شعر مجموعة که  ،«آواز قو» 

دیلری زود در دنیرایی  امّا ؛گرددمفهوم سرراست، آغاز میبا  ،بگیردترین شعر این مجموعه نیز لقب بال 

 :رودمیاز رمز فرو 

 / )که هرگرز براز نشرده اسرت و هرگرز امیرد براز شردن را از یراد نبررده اسرت(/ های در کهناز شکا »

 (132: 1932 ،آقامحمّدی) «چکند، هزاران عمر یکی، میرن تیرهای هقطره

بره نروعی یرادآور  ،همراه اسرت(نیز  «رمز» با تکرار کلمة حتّیاین شعر )که  رحاکم ب یستیسمبلزبان  

آواز »برارۀ  معناست. دوانش چنرد ای ارائة، برهاسمبلیستها و حمایت از سوررئالیستهای سازیفشرده

 ست:های آدرین ی  انسان نیز هبه نوعی یادآور هذیان زدگی ،«قو

/ و در چکندفرومی/ و از در کهن دزه گرفته گیرندمیرا پیش همه بستر مرطوب گورستان  هاقطرهاین »

 (139 همان:) «.روندیفرومها سن آرام  هایشکا یان م

، «هرای مغرروقبادبران»، «موجاقیانوس سیاه بی»، «هااعماق فراموشی»، «ظلمتی ابدی»، «انتهابی ةددم» 

، «دریاهرای مررده»، «سررگردان قطرۀ»، «شب جاودان»، «هاسکون قرن»، «تیرگی عظیم»، «داموشی ابدی»

 گراه درود برآننرد ترا در قالرب برا تکرارهرای گراه و بری هرکدام« هانهایتبی بستة»و « اقیانوس سکوت»

ی را در سوررئالیسرتخ و فضرایی تلردرویش،  هرای رمزگونرةای وارگانی، با استفاده از ظرفیرتهبستههم
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ی بخشرند؛ گرویی کره شراعر را امیردی بررای تسررّ «برنفش تنرد برر داکسرتری»ة مجموع آدرین سرودۀ

 سرایشی دیگر نبود.

در اثرر  ،هرا حاصرل آیردطری  به کارگیری نمادهرا و اسرطورهکه زبان رمز از ، بیش از آنسریا در  

برا اسرتفاده از  النّاصررمیسرر و علری  گیررد.یها، شرکل مرانیکی کلمات و مکانیسم کاربرد آنارتباط مک

  ةمؤلّفرربررا اسرتفاده از  کوشرندر هسرتند و مرریو متکثّرر متعردّدر پرری دلر  معررانی د ار انردی،کلمرات بسرری

 یابند.دست  به زبان رمزی و رازناکی مفاهیم سوررئالیستی ،سازیفشرده

سرازی )تکثیر ( ت فشرردهداصریّ ،کندبحر می آن دربارۀ میسرکه  سوررئالیسمترین دصیصة مهم 

رمانتیسم عراطفی اسرت، بیرداد  گویی و حشو که باقیماندۀده، گرایش به زیاقرن بیستم ارمچه است. دهة

جراز ای ة، مقولهاسمبلیستبه حمایت از دیدگاه  ،ازیسفشرده عالوه بر مقولة میسر ،بدین ترتیب ؛ندکمی

 دهد.قرار می توجّهت مورد را به شدّ

 99سرطر ترا  1برین اشرعار میسرر  .سطر در نوسان اسرت 3تا  9معموالً بین  ،النّاصرقطعات شعری علی  

 :گویدمیکه  جاآناست؛  النّاصراز آن علی  ،سریا شعر موجود در  ترینکوتاه. دنیابمیسطر شکل 

ا(83:ا7491)ا«لالسزمن/املرقفاجیئا ملرقفاجتاف/اتک »
 قاشقی جورپیشه. د؛کنپیمانه میزمان را  ؛روبدقاشقی میترجمه: 

 کلمره پرنجریرم، را نیرز در نظرر آو« عقرهملّ»اگرر تکررار  هالبتّه کار رفته که ب کلمة شش ،در شعر باال 

شرعر میسرر،  ترینکوتراهد؛ ایجراز دار گونهایننیز نگاهی به  میسرد. نبخشیت شعر را شکل می، کلّهستند

 آید:چنین می

ا(41)مهین:ا«اوق اخطولت/اخالل/انورالرماالسکونیص ص/ا»
 .گیردفرامیی نوری که هستی را الالبهشوند، در هایی که برداشته میپرتوی، گامترجمه: 

ی نیرز کوشند ممن رعایرت ایجراز در بیران مطالرب، از لحراظ کمّردو شاعر عموماً می ،بدین ترتیب 

ایرن امرر، بازتراب عملری  البتّرهواقرع شروند و  سمبلیسرم تر در سرایةوارگان کمتری را به کار بندند و کم

آثاری کرامالً »ها، و پیروانش که معتقد است آثار آن تونبرآندره  سوررئالیسم دیدگاه میسر است در ردّ

( و 717: 2223)جیوسری،  «افراطری آن را احاطره کررده اسرت سمبلیسرمذهنی بوده که دطوط هندسری 

یرز برر آن ای کره درود نمورد اقبا  واقع نشود؛ نکتره ،اورداننظر  دورم سازیفشردهناگفته پیداست که 

الفراظ و ای از برای دواننردگان عربری، جرز مجموعره سوررئالیسم» گوید:واق  است و به صراحت می

 اینکهل از غاف (711)همان:  «و عبارات را ندارند. هاوارهها توانایی دری این عبارات نامربوط نیست. آن
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آن سرامان قررار گرفتره  ةی است که در سریر اندیشراتّفاقغربی، فرآیندی طبیعی و  در حوزۀ سوررئالیسم

ای کره در ی که سوررئالیسم عربی چیزی جز ترجمره و یرا تقلیردی ناشریانه نیسرت؛ پدیردهدر حال ؛است

 توان بدان حکم داد.حوزۀ فارسی نیز می

 حرکت از ناهشياری به سمت هشياری. 4-3-1

یرن هرد  در شرعر مبنرای حرکرت بره سروی ا امّرا ؛به هشیاری، از مبانی فکری انواع هنر اسرت دستیابی

هرا و شاعران برآنند با شریوه ،سریا اع است. در شعر ایرانی و اشعار تر از دیگر انومتفاوت ،یسوررئالیست

شرعری اسرت کره بره دراطر « بودک» شگردهای مختل ، با حرکت از ناهشیاری، به این مهم دست یابند.

بلکره فرصرتی شرد ترا  ؛نه تنها شاعر را در معرض تمسرخر دیگرران قررار داد ،دود« جی  بنفش»اصطالح 

برا عبراراتی  ،رایان نیز، فضرای مناسربی را بررای یرورش بره موامرع نوگرایران بازیابنرد. ایرن شرعرگکهن

 شود:ز مینامتعار  برداسته از قسمت ناهشیاری زبان یا وجود شاعر آغا

 (117: 1932ی، محمّد)آقا «/ نیبون... نیبون!...هیما هورای! گیل ویگولی/ »

 اً ریشه در داطرات شاعر دارد:اتّفاقگیرد که ب قرار میی متعار ، فرا روی مخاطاز آن فضایو پر 

 )همان( «کشدمی/ دست به گوش و فشرده پل  و دمیده/ یکسره جیغی بنفش/ دودمیغار کبود »

ترر ، متعرار سخن نامتعار  و ادامة یاصواتندها با شروع ب .یابدود در پنج بند دیگر نیز تداوم میکب 

نماینرد؛ ای دیگر ر  مریفهوم این شعر نیز، وقایع به گونهدر قسمت م کهت اس ایننکته  امّا، استاز آن 

 :بردال  شعر مرسوم ایگونه

 (111)همان:  «/ ز دیده پنهان کندهادمیازه ةجوشش سیالب را/ بیش»

از ایرن دسرت  ،ها، دیده برای بیشه و اثبات اسناد پنهان کردن برای دیدهقائل شدن بیشه برای دمیازه 

بر منقرار  پیچد و/و کر/ بر تن لخت عقابی/ رشته می عنکبوتی کور» یا در سادتار مفهوم واقعی: ؛ واست

وزن شعر افرزوده، معنرایی ارجمنرد بره آن هدیره اً بر اتّفاق ( که)همان «ریزدو چنگا / عظیمش دای می

 دهد.شیار شعر را رن  و لعابی برتر میکند و در نهایت، قسمت همی

ساسراً در فضرایی ی کره اتحوّلعموماً با تغییر و  ،رکت از ناهشیاری به سمت هشیاریح ،نیز سریا در  

و تصاویری برگرفتره از کوشد با استفاده از انتزاعات شاعر می د.گردشود همراه مینامتعار  حاصل می

 ینرةزمانی روشنی را به عنوان پریشلذا بردال  رئالیسم که مب ؛دیا ، به سمت فضایی روشن گام بردارد

عبرور  آلودمرهبر آن است تا برای برقراری ارتبراطی روشرن، از فضراهای  ،گزیندیبرمارتباط با مخاطب 

 به روشنی و هشیاری نائل گردد: ،گونهاینای ز تجربهبعد ا کرده،
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ا(45:ا7491)ا«ورنَّاه یکاأضول.امتا دتاعلیالس  ااأإل ا/افهنیلواافهیایةللسوحیتاخطوطاي/احج االس ورانیظاي ا»
 امّرا ؛و فرجرامی اسرت یانجرامدرود،  که دطروطش، ییهاسن  لوحه در گانم را سنگی نمود.دنور، دیترجمه: 

 شورند.که بر نور میپرتوهایی هستند 

متنراقض را در دنیرای نرور در عرین حرا  وجرود فضرایی  ،کنندتوهایی که در برابر نور شورش میپر 

 در اثرر ،ادامره ه درباشرد. ایرن رویّر تصوّرقابل  واند غیرتکه در عالم هشیاری می د؛ فضایینکنتداعی می

ی بیشرترزمران، از ومروح  دورد و به تدریج با حرکرت در عرصرةپیوند می« من» ارتباط یافتن با گذشتة

 گردد:بردوردار می

افحف/اس جمحةهیايناأس یفحی اییهتحفاجیمتیث حل/اییقحیتالسرح واقطامحن/اجولنحأاأمرحی/ایقیلحیاصحوراوالتهذلالحل نيالسذیادأیُهاأنال»
ا)مهین(ا« اعییقفالنأنفی رؤلی/اییقیتانضریا

 هاست.تصویرها و تندیر ۀماند قیچینی از دیروزم دارد، بادلتنگی که عادت به دوشه این حرّترجمه: 

تروان بره صرراحت برایشران بیند کره هنروز نمریهایی را میدویش، تصاویر و تمثا  شاعر در گذشتة 

کنرد ها را به چیزی تبردیل مریآن ،ماهیت حرکتی دویش ییرند و زمان به وسیلةقابل تغ .دتی قائل شهویّ

شاید این عبور را بتروان بره عنروان  ؛ واندواقعی، صورتی عینی به دود گرفته که این  در دنیای هشیار و

 تفاوتی ظری  بین عملکرد سوررئالیسم با رمانتیسم، طرح کرد.

 زندگی سوررئاليسم و مقولة. 4-3-3

رار کنرد. ایرن روابرف ای نو برقربین عناصر و جزئیات زندگی، رابطههمواره بر آن است تا در عمل  ،هنر

د و تبردیل بره نر باشرد متغیّرنرتوانمری ،جزئیات و عناصرر متناسب با دیدگاه ما دربارۀ ،جدید به نوبة دود

حرکت نرو بره نروی  بینیم که استمرار ومی ،دی در زندگی گردد. در عین حا های جدیعوامل و داللت

وشرد، کایرن دیردگاه مری کرهچنان ،یسرمسوررئال اهنگی کامل است با هد  استراتهی .زندگی در هم

و  هاسرنّتدرارج از  ها را از طری  وارد کردن روابرف جدیرد و مفراهیمواقعیّتمرزهای عادی و مألو  

 .دراندازدطرحی نو  هدتقلید، به هم ز

حرا  ایرن رییرا در درواب  ؛بخشردن نو را با کم  رییا شکل میمضامیسوررئالیسم، این روابف و » 

 - بایرد در آثرار هنرری ،به هرر حرا  امّا .یا در جهان فرا وقع ؛باشد واقعیّتدر عالم  .یا در هشیاری ؛باشد

دواننده احساس کند در جهانی داص در حرکت است. برآیند چنین امرری  کهچنان ؛ادبی انعکاس یابد

دیوارهرایی کره جریران  یختنفرور، دهشت و تعجّببا  ،ز طری  این نگرش جدیدآن است که مخاطب ا
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)راغرب، « یابرداش میرا در نوعی همگرایی داص با جامعهطبیعی زندگی برایش به وجود آورده، دود 

2229 :919). 

او ، از اصرو  قطعری و پذیرفتره و درهم شکستن فضای مترد سنّتدر شعر هوشن  ایرانی، مقابله با  

ان به مذاق نوگرایان نیرز دروش بلکه چند ؛آشوبدیبرمگرایان را ه تنها دواب کهنن کهچنان؛ است شده

 آید:نمی

کهن فروساید/ تا نیسرتی پرذیرد ایرن ابرر  ةفیدنی عظیم باید تا از شرار آن، این رشتهان! سوهانگران/ تو»

 (111: 1932ی، حمّدم)آقا «مرگبار/ تا برافتد ز پی این سهمگین حصار/ رنجی عظیم باید.

به نگاهی  ،نویسدمی« ای پرده را برگرفتشعله»مین مجموعة دود در پیش گفتاری که بر سوّایرانی،  

او  .کنردلیسم را در طو  سروررئا  تبیرین مرییابد که تا حدودی، باریکه راه بین رمانتیسم و رئادست می

بینری؛ بره نمرایش هرای جهرانسیسرتم ةعرمر یم یا توجیه نمودهای زندگی؛بیان ماجراها؛ ترس»گوید: می

ر شرع ۀهای سرازندهتکّ ،شوند؛ همههمه در فضای شعر به کار گرفته میها ی... اینآوردن حاالت احساس

هرای دوران ۀت بشرری اسرت. شرعر نمایاننردها نیست. شعر سرگذشت حیراشعر، این امّا توانند باشند؛می

مرررز آگرراهی و  ود اوسررت. شررعر، آشررکارکنندۀهررای وجررهررای بشررریت، نهرراد دگرگررونیدگرگررونی

کنرد و آغراز مری« شرعر» ی را با کلمةمتعدّدادامه، جمالت  او در .(232: همان« )نادودآگاهی بشر است

بر مبنرای ترداعی  کند کهطرح می هنراین نوع از  گاهی داص را دربارۀ، ناین جمالتاً برآیند همة اتّفاق

ی در تمام اشعارش، آگاهانه یا نادودآگاه، این نگررش را تسررّاو  .است معرّفیدر زندگی،  تحوّ نوعی 

 :بخشدمی

من بر دواهم داست و / یختندفرورهای پوسیده و دندان که کالم گفته شد/ و راه به انتها رسید/ گاهآن»

 (222)همان:  «ام را جستجو دواهم کرد.نوای گمشده

ندان عصرر سوسیالیستی رایج در بین هنرم -الیسم تفکّر رئگونی و مبارزه با چنین نگرشی، نوعی دگر 

   شردن بره حربرةبرا متمسرّ  ،گراچردعران سو با شراهم دواهدکند. او نمیسرایش را با دود حمل می

بتروان تروجیهی  ،اسراسشاید هم برر همرین  ؛ وبه نمایش گذاردشعر را در فضایی فرسایشی  -، هنرتعهّد

تار دودکار، در اشعار ایرانی یافت تا این نادودآگاهی و نوش برای اجتماع آواهای ناهمگون و نامتعار 

 .الیستی آثارش در تصویرگری زندگی جدید یا زندگی مطلوبشهای سوررئتأکیدی باشد بر جنبه

 جا دروشی وان ی  امر عادّبه عن ،در نگاه نوگرایان حتّیکه  یبراندادتن اصو  ثابت و تغییرناپذیر 

برآننرد ترا « تغییر»، با در پیش گرفتن امر النّاصری و عل میسر .شودمیگرفته نیز پی  سریا در  کرده است،



 11/ سریا  یسم در شعر هوشن  ایرانی و مجموعةتبلور سوررئال

 

کننرد. یات آن آغراز مریاصو ، تعاری  و کلّلذا ابتدا از شعر،  ؛این رسالت را به سرمنز  مقصود رسانند

 حتّریهرا و هرای رمانتیر کره عرالوه برر ترالش تعریفری ؛دهندمی ارائه عرتعریفی دیگرگون از ش هاآن

دهد. تالش برای نیل بره ایرن هرد ، دقیقراً میها، راهی نو و متفاوت را فرا روی مخاطبان قرار ئالیستر

دو شراعر شعرهای این مجموعه است.  ۀواربه دنبا  تبلور آن در وارههمان چیزی است که سوررئالیسم، 

 ۀه از هنرر را نمایاننردایرانی، برآنند تا عالوه بر کرارکرد معمرو  و مترداو  شرعر، ایرن شراد مانند عرب،

همرین دلیرل، مرا شراهد  بره ؛نمایند گیری زندگی جدیدهای طبیعت انسان و شکلت و دگردیسیتحوّال

ت تحروّال حتّیبلکه  ؛شوردی میسنّتاً نه تنها بر نگاهی اتّفاقهستیم؛ امری که  سریا طلبی در نوعی مبارزه

 وب قرراردادی و مرسروم، بره چرالش رچشعر عربی را بره دراطر حرکرت در همران چرا جدید در عرصة

در عرین  ،هکوترا ایرن شرعر .سرتبه تماشرا نش« تحوّ »ین نگرشی را شاید بتوان در شعر کشد. اوج چنمی

 قرار گیرد: توجّه، مورد مقولهمانیفست این  تواند به مثابةحا  می

السرححححم غحححححری/ارحححححکالسحححححذکایاوقرححححی اوس /اسالسصحححححةیاکیسصححححوتسحححح » ا«ولسحححححذکایاوقرحححححی ا/اوتی الالسصحححححةیاصحححححي ححححح/ااأنَّایرحححححمع
ا(44:7491)

. او پرهوای را برا دارد و در پری آن، زنردگی هرای هسرتیامر، نگاهی واقعی به پدیدهشاعر در بادی  

را در درود  بیانیرة امّرا ؛کنردا همچون رددادی واقعی قلمداد نمیانگارد و داطره ریکی نمی مرجع صدا

تواند نه همچون ها، معتقد است پهوای نیز میاز گوشا استثناء قرار دادن بردی ب صادر کرده سوّمسطر 

 گونه که داطره نیز عین ردداد، قلمداد گردد.همان ؛ین صدا باشدصدا بلکه ع

است که بایرد بررای  واقعیّتقبل از هر چیز تحت تأثیر این  ،سریا چنین تالشی از سوی آفرینندگان  

ان مور عادی، کوشید ایرن تغییرر در تعبیرر نیرز چره در زبرها و اهتمام به اایجاد تغییر در سادتارها، داللت

ی تبدیل شود که زندگی جدید آن را به ذهرن شراعران، سنّتتواند دود به می سریا ایرانی و چه در زبان 

 یا تحمیل کرده است. معرّفی

 را شامل شود يزانگشگفت کهچنانآن واقعيّتتعریف . 4-3-1

در  واقعیّرت .در ارتبراط اسرت واقعیّت ، بخشی است که با مقولةتسوررئالیسترین بخش مرتبف با اصلی

و ملمروس را  مشرخّص، صرفاً یر  تعریر  واقعیّتتر دارد. ، تعریفی گستردهسریا ی و اشعار شعر ایران

ترر، بلکه تعری  آن در چرارچوبی گسرتردهدهد؛ هوشن  ایرانی به دود ادتصاص نمی سوررئالیسمدر 

 توجّهعالوه بر  ،«مارش هستی»گیرد. او در شگفت را نیز دربر میواقع و امور فرایابد که چنان توسعه می
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ترا بردین  آفرینردرا نیرز بررای آفتراب مری واقعیّرتاز دارج  یامور روشنی و حرکت آفتاب، واقعیّته ب

 ای را فرا روی مخاطب دویش قرار دهد:تازه واقعیّت ،ترتیب

سرنگین/ جراودان  سرایه/ سررب وشه/ سریاه/ سرپید/ بریبیدحرکت/ مرکز آسمان بچسرآفتابی سیاه/ بی»

 (172-113: 1932 ،یمحمّدآقا) «./ موج آهن / موج نور..ون/ جاودان جنبش/ در فضا ردنه میسک

مهرم بررای دیردن و  بخرش و ابرزاریعر، ارتبراط آفتراب بره عنروان روشرنیل در این شقابل تأمّ ةنکت 

شرروع شرعر چنرین  اینکرهبره ویرهه  ؛آیدتاب در پی هستی می، آفجاایندر هستی است.  شنادت با مقولة

 است:

 (119 همان:) «/ ی ، دو...ی ، دو.../ ...کوبدمیمارش هستی/ »

هرای تطاب  یابد و با تابش دود، پدیردهآفتاب، صرفاً روشن نیست تا با ذهن مأنوس با امور واقعی  امّا 

 یر طر ینبردسرایه اسرت ترا حرکرت و بریسیاه، بی بلکه گاهی نیز رار دهد؛واقعی را فرا روی دیدگان ق

 آن را نیز بنمایاند. یفراواقعدود، در صورت نمایاندن هستی، شکل  واقعیّتممن متفاوت بودن با 

در  .شرود، پی گرفتره مریاوردان« لسوهم»در  ،انگیز را نیز شامل شودشگفت کهچنان ،واقعیّتتعری   

کنرد. او سرایه دودنمرایی مری ،ر ایرانی آمد(در شع کهچنان« )ابآفت»قرار دادن  ، به جای محورن شعرای

برر آن اسرت ترا  ،گردد و با ورود به دنیای وهمدارج می واقعیّتو سایه، از دنیای در تقابلی بین زندگی 

قررار  توجّرهمورد  واقعیّت  نشود؛ بلکه امور شگفت را به عنوان بخشی از متوقّ مرسوم واقعیّتصرفاً در 

 دهد:

اح مض» امتض اظل ک/اظل السلوناوااحت ییتکاغکع هلهلحفانصحبهیامحفامتکحو ر/اخ کالسذیافحی اعحناللطحیراواللطیر/اُثَّایةأتع
ا(89:ا7491)ا«ة. مفاِإشالقفاکوناجةلیةتاسکالخلاحت یک/اومُهکافیامریسکاقةم 

هرم درود در( ونلسل اروع )( و فلإلطیرسترگ با تمام اصو  ) واقعیّتدر این شعر، زندگی به عنوان ی   

 واقعیّتل به فراو با توسّ رسدیفرامهای بیرون از زندگی واقعیّتها و شود. سپر نوبت حاشیهپیچیده می

 ایگردد و روشنایی تازهیابد، هستی جدیدی دل  میحضور میی فرصت سوررئالیست( که در شعر وهحم)

ی که لزوماً با شرکل واقعیّتی و ی نو حاصل گردد؛ زندگواقعیّتشود تا زندگی جدید و شنادت فراهم می

 آفریند.ای نو را میها، پدیدهآنبلکه با حرکت در فراسوی  ؛مرسوم دود، مطابقت کامل ندارد

ی رمانتیستی های پیشنهادن، ما را با نگاهی فراتر از نگرشای در شعر دو زباچنین شیوهدر پیش گرفتن    

هرای مرداوم ریزیکند و ما به وموح شاهد عرقدر رو مین از هستی، رو درکی معیّ و رئالیستی در ارائة

هسرتیم؛ امرری  نگریسرتن و فهمیردن زعم دودشان( اصالح شیوۀ شاعران برای تغییر نگاه مخاطبان یا )به
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و باشرد کره های نو را دواهد گرفت و شراید از همرین رر حتم، در نهایت فرصت طرح دیدگاهکه به طو

ی، محمّرد)آقا «از هرر سرو کرویر/ کرویری سریاه/ یکنوادرت/ و.../ مررده» گوید:ایرانی با درماندگی می

 .تازدمیار بر سمندش، بر سیاهی دود، سو «دفقان» ،در نهایت ( و192: 1932

 منگرایش به . 4-3-6

 (3: 1932 محتروای دودآگراه بردان ربرف دارد. )یونر ، ای اسرت کره همرة( عامرل پیچیردهego) «من»

است.  توجّهشناسی بسیار مورد های آن، از جمله مباحثی است که در روانتهپردادتن پیرامون من و وابس

وظیفرة حفاظرت از » ،ها دانسته و معتقدنردمحرّیروانشناسان آن را به عنوان ی  سپر محافظتی در برابر 

من است )و من( با در نظر گرفتن رویردادهای بیرونری، ایرن وظیفره را برا آگراهی یرافتن از  ۀبر عهدبقاء 

های بیش از حد محرّیها در حافظه، با دوری جستن از ها با ذدیره کردن تجارب مربوط به آنرّیمح

از طری  سرازگاری و نهایتراً برا آمرودتن ایجراد  ،های مالیممحرّینیرومند از طری  گریز با پردادتن به 

 )فرویرد،« رسراندبره انجرام مری فعّالیرتتغییرات مقتضی و مناسب در دنیای دارج به سود دود از طری  

1992 :2) 

 سوررئالیسرمارتباط با ذات انسانی، از محورهرای اصرلی در من به عنوان ی  مکانیسم دفاعی در اثر  

هرا، سوررئالیسرت همرة ةدر شعر ایرانی، همچرون اندیشرمقوله  ینا است. سریا درج در آثار ایرانی و من

های آفرینش هنرری درویش قررار از اولویت شاعر، گرایش به ذات راگیرد. معنایی محوری به دود می

سرخن آغراز شرود، ترالش  آنکرهرسریم کره قبرل از به این نتیجه می« گمشده ۀجزیر»با دواندن  دهد.می

او « من»گمشده،  ع که در جزیرۀا این توقّبه امری معهود، صورت پذیرفته است. او ب دستیابیشاعر، برای 

 کند:آغاز می جااینشعرش را از  امّا ؛ته انجام رسانده اسهای بسیار بریزیر است، عرقمورد انتظا

« ن نیسرت.چیزی در انتظرار مر/ هم... ای سرگردانی جاودان جاآن/ هم چیزی در انتظار من نیست جاآن»

 (191)همان: 

 :شودمی نیز دنبا  «Deprofundis»این محوریت در 

آگراهم کره دویشرتن  /روممریبه سوی او / دوانداش مرا به دود میزیبایی ...// طلبداوست که مرا می»

و مرن / جرویممیرا  سروهاآنآن سوی تو جای دارد/ و من  بخشم(/ واقعیّتم را من )اگر بتوانم این توهّ

 (211)همان: « از تو دواهم گذشت

هرا در و برا اسرتفاده از همرة روش« مرن»کوشد با وقو  بر نیروی محرافظتی در این شعرها، شاعر می 

ه از پردادتن بر نظرصر  لذا در گام نخست، ؛های بازدارنده، تالشی مضاع  را آغاز کندمحرّیر براب
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است. بریردن « من»بسامد باالی تکرار  ،کندمی توجّه، جلب آنچهست، سادتار معنایی شعرهایی از این د

ز کتره را بتروان ارسرد همرین ناسرت و بره نظرر مری اتّفراقپیامد این ین اوّلاز حواشی و پردادتن به ذات، 

ایرن  علّرتگرایی رئالیستی به حساب آورد و یم دیگردواهی و دیگرهبا مفا سوررئالیسممصادی  تفاوت 

 هرایواقعیّرتهرا و محررّینسبت به  سوررئالیستب شاعر از جان داصّیمهم را نیز شاید بتوان به دری 

 بیرونی مربوط دانست: بازدارندۀ

 هرا از هریچ سرو مررا آرام ریاهرا و پسرتی و شرکنجة/ اسرت اگرفترهفرپایران هرای بریحیات مررا مررداب»

 (222)همان:  «گذاردنمی

حتی باشد که در طی تواند احترام قائل شدن به سانوعی میبه  ،«من»ی به سوررئالیستشعر  ویهۀ توجّه 

قررار داده  توجّرهرا مرورد « او»و « دیگرری»یا در جریان نوگرایی ادیرش  ؛بودور غوطه« تو»تاریخ یا در 

 است.

 تروان بره ومروح دیرد؛ نیرز مری سرریا  در آغازین صفحة مجموعرة ،را« من»ر ارجمندی صراحت د 

 :شودمیتقدیم « من»که این مجموعه به  جاآن

ا(4:7491ارا،)م ا«ملروخکلهیالمللی.اییعامروخاتقةمهیاهل تیادأهُبیاِإیةلالس ایاهذهالنأنیالس همفالستیالتایاواإس»
بد سرشار که عادت به آفرینش زشتی دارد و این زشتی را به کال ی« من» شود به من؛ بهثر تقدیم میاین اترجمه: 

 کند.از مسخ، تقدیم می

ین گرام بررای اوّلری درونی کره هایبه ذات انسانی و به حزن»ای است اشاره ،«من»بردی معتقدند این  

گرر نگراه در عین حرا  واگویره ،ین تقدیمد ارسبه نظر می امّا( 12: 2211السمطی، « )نوشتن است تجربة

 حتّری ،که شاید بردورد تاریخی برا آن ایپدیدهاست؛ « من»به نوع بردورد با  سوررئالیسمعر انتقادی شا

 اشکا  است. از جانب شاعر نیز محلّ

سرشرار از  عادت به آفرینش زشتی و»، «نادیدن»، «آزمندی»های در این کوتاه سخن، با ویهگی« من» 

« مرن»طلبرد. را مری« مرن»ی دیگرگرون بره تروجّهن همره، مررورت شود و ایصی  میتو« سخ شدگیم

هرا و د از سرایهبایرد مجررّ ،سرریا  سوررئالیسرمکنرد و در انبرار مری همها را روی ها و شبحهمیشه، سایه

 ها، شکلی دیگر بیابد:رن 
نحیالرحادا/اتلتهمایرضحیادوناوعحیام  حی/اأمحیاأنحی،اأيتحالمیالس النأسولنافأتاکهمیاطرمی انِأا/السلالل/اأمیالخلطو اوادأییاتکومي»

افیالسط نيحفقفالحللم/افأمضیاکعُبرَّامنالسلاللاولنأسولناوا ا(84)مهین:ا«ِفاوتٍاامقطوٍع،اُغِماع
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قررار داده کره  یاهرایمریای برای ها را به عنوان مزهها و رن دف هاست.عادت من، درهم انباشتن سایهترجمه: 

ترار  ةها و تپش رییاها چون صدای گرفتها، رن من، من جدا از سایه امّا؛ اندقسمتی از وجودم را بلعیده دبر،بی

 روم.شوم و در گِل فرو میموش میگسسته، دا

ن در نظرر گررفتهرایش برا بررسری و فعّالیرتدر »دیزد و در شعرهای از این دست، من به تالش برمی 

 ،د یا از بیرون بره درون آن راه یابنردنها درونی باشا، دواه این تنشهمحرّیهای تولید شده توسف تنش

ها عموماً به صورت رنج و نادشنودی و پایین آمدنشان بره صرورت شود. باال رفتن این تنشراهنمایی می

 (.2:19972)فروید،« شود، احساس میلذّت

دیردگاهی  ،«مرن» ةبره مقولر جّرهتووحرده، مرمن  متکلّمل و فع« أنحی»و ممیر  متکلّم« ي»بسامد باالی  

کنرد؛ نگرشری کره فصرلی جدیرد از ترالش نافرجرام شراعر طلرب مریجدید را در نگرش بره ایرن مهرم 

 هرای مررداب» ،بردین ترتیرب گرذارد وها به نمایش میها و تنشمحرّیسوررئالیست را برای تقلیل اثر 

هرای رسرد ترالشتظار من است و به نظر مرینیز در ان جااینکه من ایرانی را فراگرفته است در  «پایانیبی

 در لجرن بره پایران  گونرهاین ،دو شاعر برای رهانیدن من از باتالقی که در طی قرون شرکل گرفتره اسرت

 رسد و چیزی جز داموشی، پیامش نخواهد بود.می

 نتيجه
زبان  ۀدر حوز ،تبه عنوان ی  مکتب فکری و فرهنگی که هویت دود را در هنر و معماری بازیاف ،سوررئالیسم

 آنکهبا یکدیگر در دو حوزه شکل گرفت و در این مسیر بیش از  ارتباطیبفارسی و عربی با دوانشی متفاوت و 

 النّاصرمیسر و علی  یاوردانن  ایرانی، های افرادی چون هوشمدیون تالش ،های اجتماعی باشدنتیجه مرورت

 :های زیر استگویای یافته ،حوزهاست. بررسی آثار محدود شعری این شاعران در این 

 یر های غربی و در اثر مررورت، جهرت طررح سوررئالیسم به عنوان ی  جریان و مکتب ادبی در سرزمین. 1

در نهایرت، زمینره را  ،های قبلی داشتهها ریشه در حرکتمثل بسیاری از جریان و گیردها شکل میدغدغه سلسله

هرای عربری دیگرگونره در ایرران و سررزمین اتّفراقحکایت این  امّا .ندکهایی دیگر فراهم میبرای حضور شیوه

شده تاکنون نتوانسته است مورد  ادبیّاتتفسیر و توجیه بومی وارد  یکدنمحصو  ترجمه است و با ا عموماًست؛ ا

 اقبا  عمومی قرار گیرد.

فارسری و  ای جریران سوررئالیسرمهربه عنوان نماینرده ،النّاصرمیسر و علی  اوردانو شعرهای هوشن  ایرانی . 2

رسرد به نظرر مری امّا ؛ی موجود در روابف انسانی معاصر باشنداهها و نابسامانی، برآنند تا تصویرگر گسستعربی

 ای برروده اسررت سوررئالیسررم، در اسرراس، نسررخه اینکررهانررد و آن بسرریار مهررم غافررل مانررده ةشرراعران از یرر  نکترر
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هرا، ارزش بیانیرههرای صرنعتی و انباشرت بریآور چر ده از حرکت سرسامبرای انسان غربی درمان گونهاعتراض

 تر از ایران و کشورهای عربی.فشارها و... در جهان اروپا؛ جهانی متفاوت

 امّا ؛بود تأثیرگذارسوررئالیسم غربی بسیار  گیریشکلدر  ،اوّ انسانی پر از جن  جهانی  هایبحراناگرچه  .9

و استبداد برای احقاق حقروق مرردم در جریران مبارزه با استعمار  ارسی و عربی از قبیلف های تاریخ معاصربحران

هرای سیاسری و سررکوب مبرارزان، کودترا و...در ایرران و سریطره گیرری جنربشی شدن صنعت نفرت، شرکلملّ

، بخرشیآزادهرای گیرری و سررکوب نهضرتهرای عربری، شرکلروزافزون استعمارگران و استبداد بر سرزمین

 گراییواقرعبره جریران  توجّرهها و دیگر قضایای عربی و از طرفی دیگر رونر  یرافتن و ت یافتن صهیونیستقدر

 باعرر گردیرد  در دو حروزه، در هنرر و... تعهّرد مبرارزه، مقولرة ادبیّراتسوسیالیسرتی، به ویهه رئالیسم  )رئالیسم(

هرای مخاطبران زبران فارسری و ها، ظرفیتر اینعالوه ب به ثمر ننشیند. سریا های نافرجام ایرانی و شاعران تالش

 و اسرتعداد و تا حدودی هرم توانرایی نوگرایی در شعر بودند که در این دوره در تردید برای پذیرش یا ردّ عربی

 .ها بردوردار نمایدمحدود شاعران سوررئالیست نتوانست این جریان را از توفی  نسبی در این سرزمین

تر از به مراتب گسترده ،بردر پرتو سوررئالیسم و برای تداعی معانی مورد نظرش سود میامکاناتی که ایرانی د .1

تروان مشراهده ها میها و عبارتها را نه تنها در ترکیبدر اشعار ایرانی، نامتعار  کهچنان همتایان عربش است؛

 اوّ  در مقولرة عمومراًران عربری، که شاعاین در حالی است  .دورندها نیز به چشم میبلکه در کاربرد واره ؛کرد

 های هر دو طر ، یکسان بوده است.نتایج و بازدوردهای تالش ،اینبا وجود  امّا ؛شوندمتمرکز می
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ا1سالیلجمموعفاللاليناوااالیس فاياشرااهوش کلسر اصةیا

ا2فاهیدارجيب
 گیالن، ایران  جامعة يف قسم الّلغة العربیة وآداهبا، استاذ مساعد،

ا
المللخ ص

وتصهویر قضهایا اإلنسهان، کمها ههي، أن  کهي  اجلمهاعي تعّههدیسعی الشعر الفارسي والعريب املعاصرین عالوة علی الباهث حهول ال
الواقعیة بإختاذ رؤیة خمتلفة. ميکن أن تکهون هه   احلکایهة مرتبطهة بالت هارب السهالفة ولکهن لیسهم منت هة منهها حکایة جدیدة عن 

مب اههدة هوشهنا ایهرا   العربیهة اللغتها الفارسهیة و قبول اآلخرین. السریالیة من هه   الت هارب وتبهدأ معاصهرة يف تعّهدبالکلیة وال ت
عههههن الواقعیههههة  م یهتمههههون بههههالتعریف اجلدیههههدعههههربیا. تةهههههر الدراسههههة حههههول أشههههعارهم أّ ههههال الّناصههههرعلههههي الفارسههههي وأورخههههان میسههههر و 

 متزاج ج ور السریالیة الغربیة بالت ارب احمللیة.اإلمکانیات املختلفة المستخدما املناهج و 
 الّناصرعر ایرا  ومیسر و تفسری السریالیة يف ش یستهدفهل ا أهدافهم وکمیتها يف األشعار و  تّاقحول کیفیة  ل حبثا  یرید املاا 

 بیان جوانبها املشرتکة أو املختلفة مع اإلجتاهات احلدیثة.سریال( عالوة علی التعریف عنها و )يف جمموعة 
بهه ل دة مههع العربیههة ال تنههال غایاملهها املعهههو جتاهههات السههریالیة يف اللغتهها الفارسههیة و لدراسههة أن االث النتهها ج احلاصههلة عههن اتتاههدّ  

 اجملتمعا. الفکریة والثاافیة يف اقاتطّ المع ن ه ا التیار ه ا لسب، تبایة و احملمود اجلهود

س ل  ف  ، الواقعیة، األدب املاارن.سریال، أورخان میسر، السریالیة، هوشنا ایرا  :لسکلمیتالسة 

 

 

 

                                           
 12/1/4939 :لابولتاریخ ا    41/41/4931 تاریخ الوصول:. 1
 farhadrajabi133@yahoo.com العنوان اإللکرتو :. 7


