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سبکی یگانه و بو و نگ داراي رشرقی ن شنایی با عرفاو آ همچنین عالقه و مکاتب غربی ت و بیاادبا او شنایی آعلت 

سر اسر در ت ــ قعیاوافردن در اـنهمگادي و عاي شیاابه دي غیر عار مون ادادنسبتو   طبیعی به عناصر ه یژوتوجه . ستا

او را شعر ه و ناپذیرها شدربه تصوورود او  باعث ي قی سپهراشرو اهنی د ذیکررو. ستري اساري و جاي او منظومهها

یسـندگان مکتـب   سبک شعري بیدل نیـز در بسـیاري مواقـع بـا آثـار نو      .ستا ده رـتی کـئالیسررسوي هاهجلو  از  مملو

هاي ایـن مکتـب را    هایی از اندیشه گوییم که او سوررئالیست است؛ بلکه بارقه ما نمی. کند سوررئالیسم شباهت پیدا می

م اــ یلیي واــ شعره، یسمدبوذن تحت تأثیر ي ینکه سپهرابا توجه به از طرفی دیگـر،  . توان در اشعار او بازیابی کرد می

ــبلی ــکل نباه و دفریدص را آسبکی خااش  يشعرك سلودر نسه افر  ئالیسمررسو، و  نگلیسیا(ک ـــ   بهنظر، ستا ده رـــ

هی یدگاد  ئۀارا  را درند ما است که میتوا ملی اوـع  رینـمتـمه  از  تیئالیسررسوي جنبههار او از شعاای سرکه بر  سدرمی

  .دکنري یاي سپهرر شعااز اقیق د

  .دل دهلوي، سهراب سپهري، دیریابی معانیهاي بیمکتب سوررئالیسم، غزل :هاواژه کلید
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  مقدمه - 1- 1

سبک شعري او در بسیاري مواقع با آثار . است هند قاره ترین شاعران شبهبیدل دهلوي از بزرگ

گوییم که او سوررئالیست است؛ بلکه  ما نمی. کند نویسندگان مکتب سوررئالیسم شباهت پیدا می

ینکه ابا توجه به از طرفی دیگر، . بازیابی کردتوان در اشعار او  هاي این مکتب را می هایی از اندیشه بارقه

ك سلودر نسه افر  ئالیسمررسو، و  نگلیسیا (ک ـبلیم ایلیي واشعره، یسمدبوذن تحت تأثیر ي سپهر

ي جنبههار او از شعاای سرکه بر  سدرمی  بهنظر، ستا ده رـکل نباه و دفریدص را آسبکی خااش  يشعر

ري یاي سپهرر شعااز اقیق دیدگاهی د  ئۀارا  را درند ما است که میتوا ملی اوع  رینمهمت  از  تیئالیسررسو

              .دکن

ي مجموعهها در ا مد، امیشوه نیدا شنیم  ايصد  یناهی طنگي نخستین سپهري مجموعههادر 

د او خوي شنااي آیی جز صداصد یچ هه اا نگیچ مما ه، و حجم سبز، فرمساي آب، پااي نظیر صدي او بعد

هاي مکتب سوررئالیسم تشخص و فردیتی به شعر او بخشیده  شاید آشنایی او با اندیشه .سدرنمیش بهگو

  .است

 مفاهیم و چارچوب: دوم فصل کلّیات؛ :اول فصل: نامه در چهار فصل تنظیم شده استاین پایان

ي عناصر مکتب مقایسه يدرباره سوم فصل هاي آن،لفهؤسوررئالیسم و مي  نظري تحقیق و مطالبی درباره

در  منابعی که و گیري نتیجه: چهارم فصل و هاي بیدل دهلوي و اشعار سهراب سپهريسوررئالیسم در غزل

  .است گرفته  قرار پژوهش، مورد استفاده این

  

  بیان مسأله -2- 1

 شناختی به هم اگر. نیست ممکن حس و عقل تنگ يدریچه از جهان، درك و گمان شناختبی

معاصر  انسان. شودنمی شناخته دیگري چیز جزئیات، فروع از غیر که است ناچیز رقد آن آید، دست

  و  شگرف روییــنی با و سازد اـــره دنیوي و مادي تعلقات این از را او که است واقعیتی به رسیدن خواستار
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  .برساند هستی از راستین درکی و معرفت به را او عظیم

به معنی » رئال«و » بر فراز و باال«به معنی » سور«سی از دو جزء اسا» سوررئالیسم«اصطالح «

ي سوررئال را واژه. ترجمه کرد» در وراي واقعیت«توان سوررئال را ترکیب یافته است و می» واقعی«

به » هاي تیرزیاسسینه«ي خود به نام نامهدر نمایش. م1903نخستین بار گیوم آپولینزِ فرانسوي در سال 

سوررئالیسم از دادائیسم «) 141: 1393قنبري عبدالملکی، . (»به اجرا در آمد. م1917کار برد که در سال 

این جنبش ذاتاً فرانسوي بود و افرادي که . جست و جو کرد ماش را باید در سمبلیسزاده شد ولی ریشه

، همه نخستین بار این روش را تجربه کردند، نظیر آندره برتون، لویی آراگون، پل الوار و فیلیپ سوپر

اش از شعر به داستان، تئاتر، سینما، نقاشی و پیکرتراشی نیز سوررئالیسم به زودي دامنه. فرانسوي بودند

  )230: 1385ثروت، . (»کشیده شد

 يتوجه عده مورد حسی، و عقلی هايدریافت کردن محدود در هاسوررئالیست تالش حاضر، قرن در

 و است استدالل مخالف و منطقی ياندیشه با که است مکتبی و روش سوررئالیسم. است گرفته قرار زیادي

 را عقیده همین هانیز سوررئالیست ادبیات و هنر يزمینه در. داندنمی کافی حقیقت به رسیدن براي را آن

 يگفته به اند؛مخالف باشد، به هنر منطقی و فکر يجنبه دادن قصد آن که کوششی هر با آنان«. دارند

» .شود داده رجحان آن تخیلی تصوري و عناصر بر هنر عقالنی عناصر که دارندنمی روا رگزه آنان دیگر

  )136: 1361پرهام، (

و  پیام« اما شد، پدیدار بیستم قرن ابتداي در »سوررئالیسم«هنري  - ادبی مکتب که هرچند

موسوي . (»اندشده بیان هاقرن طول در متفاوت عناوین و مختلف هايراه از وسیع، جنبش این محتواي

هایی حلو راه انگیزد،برمی که هاییدغدغه کند،می مطرح سوررئالیسم که مسائلی) 148: 1393شیرازي، 

آثار علمی  و آن عام معناي به اخالقی و دینی فلسفی، ادبی، آثار از بسیاري در این از پیش کند،ارائه می که

ها آن از یا بخشی مسائل همان دیگر، انحاي به نیز روزهام. اندشده دیده کیمیاگري مانند علمی شبه یا

تا  است داده قرار خود نظر مطمح را شده پذیرفته و محدود واقعیت از باالتر سوررئالیسم« .اندمطرح دوباره

تداعی  و رؤیا مانند است، نبوده ادبیات حال جزء به تا که کند ادبیات وارد را وسیله موضوعاتی به این

اجازه      خود به سوررئالیست هنرمند ذهن؛ ناخودآگاه و خودآگاه از حاصل هايرکیب تجربهت و معانی

  )234: 1379فاطمی قمی، (» .دنبال کند منطقی امور و منطق گرفتن نظر در را بدون که کارش دهدمی

  تی که الــدر ح«، یعنی دخوه ب نگارش خود ،توجه دارند بدانها سوررئالیستهایی که یکی از جنبه
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: 1392برتون، . (»نمایدنگارش به خودي خود جلوه می. بیدار، آزاد شده است ذهن از قید و نظارت ذهنِ

26(  

  :یونگ چنین آمده است »هایشسمبول نانسا«در کتاب 

انسان امروز در حقیقت مخلوط عجیبی است از خصایصی که . توجه به این نکته بسیار مهم است«

هایش است این موجود مختلط انسان و سمبول. حول روانی تحصیل کرده استهاي طوالنی از تطی قرن

در وجود او شکاکیت و اعتقاد . الت ذهن او را به دقت بررسی کنیمکه مورد بحث ماست و ما باید محصو

فکري و احساساتی، سوء تعبیرهاي لجوجانه و جهل  هاي کهنه، عادات منسوخِداوريعلمی، با پیش

  )145: 1392یونگ، . (»زنندبه پهلو می کورکورانه پهلو

ي ها با یکدیگر به تداخل ذهن، نه از مقولهسپهري در قرار دادن واژگان در کنار هم یا ترکیب آن

طبیعی است به سرّ و رمز طبیعت ، بلکه ذهنی به وسعت طبیعت موفق است؛ و هاي معمولیذهن انسان

او باید الاقل ذهنی داشت که نسیم بیداري  ت از ذهنِدر نتیجه براي شناخت این قسم. دست یافته است

شناخت این روح و هوش ، ایمایم و عادت دادهنگري که به آن عادت کردهالّا با ساده بر آن وزیده باشد، و

  :نامفهوم استبراي ذهن 

  من به آغاز زمین نزدیکم

  گیرمها را مینبض گل

  درخت سبزِ آب، عادت آشنا هستم با سرنوشت ترِ

  اشیا جاري است يتازه من در جهت روحِ

  من کم سال است روحِ

  . گیرداش میمن گاهی از شوق سرفه روحِ

  )52: 1377سپهري، (

سپهري جهان را یکپارچه، زنده . توجه و دید نسبت به جهان است ،هاهاي سوررئالاز دیگر شاخصه

       اند و هر یک زبانی و دنیایی براي او یعنی تمام عناصر جهان با او در حال غمزه. بیندو جاندار می

   و روشنی  گیردنوشد، و درختی جان میبه همین جهت است که در اشعار او باغ نور می. گشایندمی

تمام تصویرها از این نوع است، آنچه در اصطالح ادبی . . . خزد، و کوه از خوابی سنگین پر است و می

  ا بر ــبلکه بن ؛شعري نیست يري این شخصیت دادن بنا به وظیفهــهگوییم منتها در کار سپتشخیص می
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  :زندبا ذهن خود پیوند می کند واین رمز و راز را حس می یعنی سپهري واقعاً. طبیعت این اشیاست

  شب ایستاده بود 

  خیره نگاه او

  بر چارچوب پنجره من

  سر تا به پاي پرسش اما

  :اندیشناك مانده و خاموش

  چ سو جواب نیایدشاید از هی

  شب ایستاده است

  خیره نگاه او

  بر چارچوب پنجره من

  با جنبش است پیکر او گرم یک جدال

  .هایشبسته است نقش بر تن لب

  )155: 1377سپهري، (

 و کنایات نمادها، افکار عرفانی با مضامین پیچیده، استعارات،بیدل نیز از جمله شاعرانی است که 

ه که برخی از همراه گردید ردازي و ابداع مضامین تازه با دقت و موشکافی زیادي پ هم آمیخته، و خیال  به

گونه اشعار وي نه از اینهاي مکتب سوررئال به حساب آورد؛ در زیر به نموتوان جزو مؤلفهها را میآن

  :کنیممیاشاره 

 ر غنچه بوستبینی شرر د در دل سنگ آنچه می    گر وهــست در هرجا به رنگی جلا رنگیسن بیح

 خون نموست شه درـجا ریــچون رگ یاقوت این    اق نیستــــــیرت آبیار مزرع عشــــر حـــغی

  )154: 1386بیدل دهلوي، ( 

  ناي ماـشد میـکاز خرابات پري می می    ایم رنگی برون جوشیده رنگی از گلزارِ بی

  )57: همان(

  ؟که تصویر بال عنقا نیستکدام نقش     ا داردـــه رنگ، رنگ مِ بیـــخیالِ عال

  )134: همان(

  دل ــبیند؛ ــکتوصیف میبا نماد سیاهی را  »عدم«رنگی، و  نماد بی با را» خدا«بیدل در اشعار فوق 
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رنگی و  در نتیجه بیس، در نگاه بیدل، عدم همان خداست و برعک. آورد می »عنقا«این هر دو را با نماد 

  .خورند سیاهی در شعرش به هم گره می

  

  هاي پژوهشسؤال -2- 1

 ؟اندکدامها و عناصر مکتب سوررئالیسم در غزلیات بیدل دهلوي و اشعار سهراب سپهري مؤلفه -1

وان صرفاً تها را میپس از بررسی آثار مورد نظر از دیدگاه سوررئالیستی، کدام یک از آن -2

 سوررئالیستی دانست؟

  

  پژوهش هايفرضیه -3- 1 

هاي سوررئالیسم که در غزلیات یبدل دهلوي و اشعار سهراب به چشم فهرسد بیشترین مؤلبه نظر می -1

زدایی و آشنایی استفاده از زبان پیچیده و مبهم، ایجاد تصاویر پارادوکسی،: خورد، عبارتند ازمی

 .، باشد... هنجارگریزي نحوي، گریز از وزن و قافیه در شعر و 

 . هراب بیشتر از غزلیات بیدل دهلوي استهاي سورئالیستی در اشعار سرسد جنبهبه نظر می -2

  

  پژوهش اهداف -4- 1

 .ها و عناصر مکتب سوررئالیسم در غزلیات بیدل دهلوي و اشعار سهراب سپهريبررسی مؤلفه -1

 .ل مطابقت بیشتري دارندرئاهاي مکتب سوربررسی اینکه اشعار کدام یک از دو شاعر مذکور با مؤلفه -2

  

  ضرورت و اهمیت پژوهش -5- 1

این  به را هاآن رویکرد دلیلِ ازسویی برجسته نویسندگان آثار سوررئالیستی هايمؤلفه ناختش

آشکار  را هاآن آثار ساختاري خاص هايویژگی و هازیبایی از برخی دیگر سوي و از کندمی روشن مکتب

از   تن دو آثار یسوررئالیست هايمشخصه بررسی به رویکردي چنین با که برآنیم پژوهش این در .سازدمی

 چه تا این شاعران که است موضوع این شدنِ روشن هم، آن ضرورت.  بپردازیم ایرانی شاعران ترینبرجسته

. م1924نامه، ابتدا سورئالیسم که از سال در این پایان .اندکرده استفاده فوق مکتب دستاوردهاي از حد

گیرد، سپس به بیان سوررئالیسم که در تمام توسط برتون و یارانش به وجود آمد، مورد بحث قرار می
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-توان یافت، در غزلیات بیدل دهلوي و اشعار سهراب سپهري میها و ملل ردپایی از آن را میفرهنگ

  .پردازیم

  

  ي پژوهشپیشینه - 6- 1

ي سوررئالیسم در ادبیات و آثار ادب فارسی صورت گرفته و هر تاکنون تحقیقات گوناگونی در حوزه

شده  پرداختهبه بررسی برخی از عناصر این مکتب ادبی  که اندنظري به این مسأله توجه کردهمکدام از 

  :کنیماشاره میکه در زیر بدان 

» بررسی عناصر سوررئال در غزلیات بیدل دهلوي«ي خود با عنوان نامهدر پایان) 1393(نقی شیخی  - 

ها با غزل بیدل،  ي آن ئالیسم و مقایسههاي مکتب سورر نگاهی گذرا به نظریهتالش کرده است تا با 

ي شعري،  در اشتراك در نظریهوي دلیل این تشابه را  .هایی را بین این دو اثبات کند وجود شباهت

اما باید «: ت و در ادامه بدین نتیجه رسیده است کهبیان کرده اسشناسی  بینی و معرفت نوع جهان

هایی را در سطح  خود تفاوت ندارند و در دلِعین  به توجه داشت که این تشابهات تطابق عین

ي بیدل و در  از طرفی دیگر، محوریت خدا در اندیشه. سازند شناسی آشکار می بینی و معرفت جهان

تفاوتی که به . ند ترین نوع تفاوت این دو را آشکار می محوري سوررئالیسم مهم مقابل آن، انسان

ي حیرت  شناسیِ شاعر سوررئالیست را در مرحله معرفتشود و  و متباین منجر می کردهاي متضادعمل

 )1: 1393نقی شیخی، . (»ندکني عجز و یأس رهنمون می متوقف و بیدل را به مرحله) امر شگفت(

       و ادبیات در برخی از مقاالت و یاي ادب حوزه اید اضافه نمود که برخی از محققانالبته ب

ها برخی از آن به اند کههاي مکتب سوررئالیسم پرداختهبرخی از جنبه ها خواه ناخواه به بررسینامهپایان

  :شوداشاره می

بیدل و انعکاس آن در صد غزل ) نکات(نقد و بررسی محتوایی «ي نامهدر پایان) 1392(احمدي  - 

و  رمز  مخاطب را در ورود به دنیاي پر بیدلشعري   ها و سبک تبیین اندیشه باخواسته است تا » وي

دانسته منثور  تحلیل آثار نقد و را  هاي رسیدن به این مهم کند و یکی از راه یاريوي  از شعرير 

  را بر اساس موضوع، تفکیک و  ها و مضامین موجود در اشعار بیدلاندیشهوي همچنین . است

ت، شریعت، طریق پنج عنوان کلّیِ در ذیلِرا شده  مفاهیم استخراجدر نهایت . بندي کرده استدسته

 باشند، موردهایی می مجموعه  کدام نیز داراي زیر اجتماعی، انسان و عالَم، که هر  رفتار  و  اخالق
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را باورها و  »نکات«هاي اصلی  اندیشه«که  در پایان به این نتیجه رسیده است. است بررسی قرار داده  

هاي  پاي اندیشه توان رد اي که می گونه به ...دهد  هاي عرفانی و اخالقی بیدل تشکیل می اندیشه

 دیگر که از وجوه افتراق این دو به شمار يهنکت. کرد جستجو »نکات«موجود در غزلیات را در 

که بیدل در غزلیات عالوه بر ابزارهاي بیانی و زبانی، از تجربیات، عواطف و   است  این ،آید می

 »نکات«اما از آنجا که  ؛است جسته هاي عرفانی سود انتقال مفاهیم و اندیشه احساسات شخصی در

عقاید، باورها و قوانین مکتب عرفانی اوست، درآنجا مجالی براي انعکاس این  يهعصاره و چکید

 )108: 1392احمدي، . (»است احساسات و تجربیات نبوده

بررسی عرفان وحدت وجودي ابن عربی در غزلیات و «نیز در تحقیقی با عنوان ) 1393(شوبکالئی  - 

 وي . بپردازد وحدت وجودخواسته است تا به بررسی اشعار بیدل از منظر » یدل دهلويرباعیات ب

عرفان  هايلفهاي از موضوعات و مؤدل در غزلیات و رباعیات به نحو بارز و گستردهبی«: گویدمی

ها بر اساس مبانیِ این يخدا، انسان، جهان و رابطه وجودي سخن گفته و به تحلیل و تفسیر وحدت

ادیان، خلقت و نظام آن، ظهور و  موضوعاتی چون وحدت وجود، وحدت. مکتب پرداخته استاین 

وجود و عدم، : هاي مطرح در این مکتب مثلتجلّی الهی، تجدد خلق، انسان، انسان کامل و پارادوکس

» .استدر غزلیات و رباعیات بیدل مطرح  ...باطن، وحدت و کثرت و  تشبیه و تنزیه، ظاهر و

 )1: 1393ئی، شوبکال(

سهراب تصویرگر «ي کارشناسی ارشد خود با عنوان نامهدر پایان) 1390(ه پور لوکالی اسمعیلی - 

ررسی تصویرهاي سوررئالیستی در به ب» بررسی تصویر سوررئالیستی در هشت کتاب سهراب سپهري(

ند که خواهد اثبات ک راي این مقصود نگارندهمیوي ب. پرداخته است هشت کتاب سهراب سپهري

ابتدا در مبحث تصاویر سوررئالیستی، ضمن . تصاویر شعري سپهري تا چه اندازه سوررئالیستی است

کند  بیان می... کردن عقل و  نگارش خودکار، خواب و رویا، تعطیل: هایی چون بحث در موردمشخّصه

  .عیار تصویرهاي سوررئالیستی است تمام هاي نمونه ي دهنده ارائه که سپهري

  

  وش پژوهشر - 7- 1

به صورت ي این پژوهش در بررسی و پژوهش خود، از روش تحلیل محتوا مدد جسته و  نگارنده

هاي سهراب سپهري که به نوعی با مؤلفه ي آخرچهار مجموعه بارا غزلیات بیدل دهلوي تصادفی برخی 
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ز هر دو شاعر، در به دیگر بیان با آوردن نمونه اشعاري ا. سبک سوررئالیسم در ارتباطند، برشمرده است

رابطه با این  ها در نهایت ایجاز، به معرفی و تبیین سبک و سیاق ادبی و عمق بصیرت و ژرفاي مضامین آن

بدین . اي و تحلیل محتوا استلذا روش پژوهش در تحقیق حاضر از نوع کتابخانه عناصر پرداخته است؛

سپس به تجزیه و . پردازیمبرداري می، به فیشصورت که ابتدا با مراجعه به متون و منابع مرتبط با موضوع

  .ها خواهیم پرداختهاي گردآوري شده پرداخته و در نهایت به تدوین آنتحلیل فیش
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  فصل دوم

  پژوهشنظري  مبانی
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  سوررئالیسم -2-1

توان گفت از نخستین روزهایی می. گري به طور ناگهانی شروع نشدسوررئالیسم مانند هر جنبش دی

بی وجود داشت که ها او کیفیت غریاخته، همیشه در بسیاري از آفریدهه انسان به آفرینش هنري پردک

یت، توان گفت این کیفمی« .ه استحال هرگز کامالً قابل توضیح نبودکرده و در عین ور میهمه را مسح

عقل  عارفی بانام و نشان هنرمند در اثرش و بر کنار شدن منطق متظاهر شدن تخیالت و توهمات بی

عماق ضمیر تاریک انسان سرچشمه منطقی یا تمایالت نامعقول است که از اسلیم و میدان یافتن نوعی بی

  )539: 1374حسنی، . (»گیردمی

از نظر اندیشمندان، قرن بیستم قرن سعادت بشر بود اما ظهور جنگ جهانی اول، ثابت کرد که 

این عصر عصر ناامیدي بود؛ چرا که قول جامعه . اصله داردها فجامعۀ بشري با سعادت حقیقی، قرن هنوز

ها این جنگ باعث یأس انسان. دیدندزدند اما تدارك جنگ میبود؛ همه دم از صلح میبا فعلش یکی ن

  )196: 1389رزاق پور و طهوري، . (شد

بین برود و این آشفتگی فکري باعث شد تا همۀ اخالقیات، افکار و عقاید منطقی، عقلی و آرمانی از 

. همین امر، حس انتقام را در نسل جوان برانگیخت که منجر به پیدایش مکتب تخریبی دادائیسم گردید

این شرایط . ناپذیر روحی در پی داردهاي مادي و جانی، همیشه صدمات جبرانجنگ عالوه بر خسارت«

دنبال مأمنی براي زندگی  ها و خدماتشان، خود بهر انداخت که با صرف نظر از حکومتمردم را به فک

  ).191: 1389مهر و دستمالچی، مشتاق. (»باشند

  ه ـهاي ناشی از جنگ زاده شد کشود، در بطن خرابیم، که مقدمۀ سوررئالیسم محسوب میدادائیس

  ).186: همان. (دادمۀ قوانین، پیکرة آن را تشکیل میپوچی و ویرانگري ه

و سنت  دد و بنیانشی عصیان گرانه در برابر هر نهاهنري داشت و واکمکتب دادائیسم روشی ضد

یی لو دره برتون واي از جمله آناساسی بر سر انکار کامل هنر، عدهبود اما بعد از مدتی به دنبال اختالفات 

پور و رزاق. (اي به نام سوررئالیسم بنیان نهادندنبش فاصله گرفتند و مکتب عالمانهآراگون از این ج
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). 785: 1384سینی، سیدح(» دادا لحظۀ اساسی ما قبل تولد سوررئالیسم بود«). 196-197: طهوري،

 يهکامالً مجهز و زنده از گوش چپ دادا بیرون پرید و یکشنب«گوید سوررئالیسم هانس ریشتر می

  ).57 :1375بیگزبی، (» ها را پدید آوردسوررئالیست= ها دادائیست

ها راهی سوررئالیست .شودي است که به داالن حلقوي باز میاره برتون پی برد دادا مثل دروازهآند

  ).73 :همان. (از این بن بست پیشنهاد کردند براي خروج

هاي تیره زیاس ي آپولینر به نام سینه»نماعبث« سوررئالیسم نخستین بار در نمایشنامۀ يهواژ

پیشتازان  ).56 :همان. (به روي صحنه رفت 1917نگارش یافت و در سال  1903ظاهر شد که در سال 

جنبش سوررئالیسم، آندره برتون ولویی آراگون، که هر دو در رشتۀ پزشکی تحصیل کرده، در طول جنگ 

ها به خدمت مشغول بوده و با بیماران روانی سر و کار پیدا کرده بودند، تحت جهانی اول در بیمارستان

گویی یاها و پراکندهسیر رؤتا از طریق تحلیل و تففروید سعی داشت  .هاي فروید قرار گرفتندتأثیر نظریه

ها برداشتی ود شان را میسر سازد، سوررئالیستافراد، راهی به ضمیر ناخودآگاه بیماران باز کند و بهب

یز با نیتی کامالً متمایز، ي هر فرد، و نر ناخودآگاه و درك تمایالت نهفتهمتفاوت از اهمیت کاوش در ضمی

  ).32: 1387دیمی، وق. (اتریشی را اساس کار خود قرار دادند هاي روانکاوپژوهش

ه صورت امروزي خود بی وجود زیگموند فروید سوررئالیسم هرگز ب«هربرت رید معتقد است که 

  ).385: 1357فاطمی، . (فروید بنیان گذار واقعی این مکتب است. داشتوجود نمی

این اثر که کاملش . طیسی را منتشر کردندهاي مغنابرتون و سوپر بخش اول میدان 1919در سال 

بیگزبی، . (توان نخستین متن سوررئالیستی واقعی به شمار آوردمنتشر شد، اکنون می 1920سال در 

1375 :57.(  

ادبی و هنري قرن بیستم است که در حوالی سال هاي مهم فکري سوررئالیسم یکی از نهضت

ذاران سوررئالیسم از یک سو متأثر از بنیانگ. ن پدید آمدبري آندره برتودر فرانسه به ره 1299/  1920

د و از نتا ادبیات را از اسارت عقل و منطق و زبان آزاد کن ندکرددا یا دادائیسم بودند که سعی میجنبش دا

افرادي که نخستیـن بار این  ).32: 1387یمی، وق. (پذیرفتنداز رمانتیسم قرن نوزده تأثیر می سوي دیگر

. بودندـربه کردند، نظیر آندره بـرتون، لویی آراگون، پلی الوار و فیلیپ سوپر همه فرانسوي روش را تج

. اش از شعر به داستان، تئاتر، سینما، نقاشی و پیکرتراشی نیز کشیده شدسوررئالیسم به زودي دامنه

اي هستند متهستقیم نسل شاعران هرمسی و بروآندره برتون و دوستان او اخالف م ).230: 1385ثروت، (
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و روسل و هنرمندانی مانند  ، رمبو، لوتره آمون، ژاري، آپولینردلر آغاز شدند و با مالرمهکه با فروال و بو

کنندگان بر شرایط روزمرة زندگی بودند و امید ادامه یافتند اینان همه عصیان.. .پیکاسو، دوشان، پیکابیا و 

  )784: 1387حسینی، . (دهند داشتند که چهرة زندگی را با جادوي شعر تغییر

اما براي کسی که  لیسم هیوالئی شگرف و نامعقول است؛براي کسی که از بیرون ناظر است سوررئا

کند که انحصار اولی گمان می .ترین کشف و شهود انسانی استالعادهه باشد وارد آن شود، خارقتوانست

، بلکه »واقعیغیر«، یعنی نه در »فرا واقعیت«ف اما دومی از ورود در دنیاهاي نامکشو ؛عقل سلیم را دارد

  )782: همان. (شودسرمست می» قلب واقعیت«در 

سوررئالیسم چیزي نیست مگر آزادي مطلق وهم و خیال و برکناري منطق و عقل از جریان 

  :گویدانی و از پیشتازان سوررئالیسم میماکس ارنست نقاش آلم. آفرینش هنري

ي اط آگاهانهمحض نامیده شود، جایی براي انضب باشد که سوررئالیستی آن يهه شایستک در اثري«

است  ها، عبارتبنابراین سوررئالیسم مطابـق تعریف خود سوررئالیست. وجـود نداردالنی و ذوق و اراده قع

. ذهن ناهشیار ي و سپردن این جریان به دستراز حذف کردن ذهن هشیار از جریان آفرینش هن

  )540: 1374حسنی، (

  :یدگوسقراط می

هنر بلکه به سراي، اشعار زیبایشان را نه به کمک سراي و غزلهمۀ شاعران خوب، اعم از حماسه«

وررئالیسم و شاعر بزرگ فرانسه آندره برتون پیشواي س ).541: همان(» سرایندکمک الهام و جذبه می

کند که تصورات وهمی، همه چیز خصی هنگامی به تمام معنا تجلی میترین احساسات شعمیق«: گویدمی

  ).541: همان(» را رهنمون گردد و اختیار از دست برهان و منطق چوبین انسانی بیرون شود

هایی که آنان براي آفرینش گاهعر است نه نثر؛ زیرا با تکیهها به صورت شبیشتر آثار سوررئالیست

شعر رکن اساسی زندگی است و « :گفتندها میسوررئالیست. اب تحمل آن را نداشتادبی داشتند، نثر ت

  ).143: 1393قنبري عبدالملکی، (» واند مشکل حیات را حل کندتمی

بنابراین آنان با اتکاي به قدرت . ها، فرد قادر نیست همۀ حقایق را درك کنددر دیدگاه سوررئالیست

ثروت، . (صر تخیلی، مخالفندشهود با هرگونه عقالیی کردن، یعنی برتري دادن به عناصر عقلی در برابر عنا

یاهاشان نشدند، با این حال، همین امر ؤها موفق به تحقق کامل رهر چند که سوررئالیست« ).252: 1385

که با تخریب عقاید، زمان و فرهنگ گذشته و از میان بردن قید و بندهاي دستوري و تصویرسازي شعر 
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: 1393موسوي شیرازي، . (»تأمل و توجه استکالسیک، راهی نو براي خودآگاهی بشر گشودند در خور 

150.(  

لیکن به طرزي    ،الهام است يئهشاي و ناساس فکر جذبه وررئالیست بیشتر برعقاید شاعران س

 بریم  را در بررسی اشعارشان به کار می دلیل وقتی اصول پیشنهادي این شاعرانبه همین . آمیزاغراق

اصوالً  ،انده اصول خود در لباس شعر برنیامدهتحقق بخشیدن ب يهدهها خودشان نیز از عبینیم که آنمی

ه براساس طرد کامل منطق نوشته شده باشد، وجود ندارد چرا که ذهن ناخودآگاه انسان نیز ک شعري

  ).548: 1374حسنی، . (تداراي منطقی ویژه و ساختارمند اس

حت نفوذ خود درآورده است؛ مکتب سوررئالیسم هنرمندان صاحب نامی را از سراسر گیتی ت

داران گردند و طرفن جامعۀ هنري سرزمین خود تلقی میکه هرکدام به عنوان یکی از شاخصا هنرمندانی

اي براي کوتاه مدت، براي مدتی طوالنی و پاره آورند؛ هنرمندانی کهشماري برگرد خویش جمع میبی

  ).116: 1366اهیم، ابر. (دادندودآگاه خود را مورد یورش قرار میضمیر ناخ

  

  هاي سوررئالیسملفهمؤ - 2-2

  :ها براي هنر خود استفاده کردند به شرح زیر استهایی که سورئالیستلفهاصول و مؤ

گیرد که کافی است به آن توجه کنیم تا ماً در ضمیر پنهان گفتاري شکل میبرتون پی برد که دائ

ره فقط حجابی توان پی برد به اینکه گفتار آگاه روزمبت کنیم و در این صورت است که میبتوانیم آن را ثا

توجهی به عالم بیرون را نگارش خودکار، بی« .است ترین اندیشۀ سرکوب شدهاست بر جریان درونی

کند و در نتیجه، این نگارش از هرگونه وابستگی به اندیشه، منطق، اخالق در زیباشناختی به ایجاب می

ریزي و مان نگارش غیر ارادي بدون برنامهاین نوع نگارش ه ).827و  829: 1387حسینی، . (»دور است

قادي و قواعد و قراردادهاي آن هاي عقل ناظر و مراقب و فکر انتاب نشده است که از اجبار و اکراهحس

اعث از میان برداشتن حجاب عقل نگارش خودکار، تمرینی است که ب ).159: 1385، آدونیس. (گریزدمی

فکر و هم آزادي آن را  کند؛ چرا که هم سرعتروانی را کشف مییروهاي گمشده زندگی شود و نمی

تصویرهاي سوررئالیستی مانند تصویرهاي افیونی است « ).197 :1389پور و طهوري، رزاق. (کندمین میتأ

ها گریزي آنشخص را از . آینداختیار و ظالمانه میها بیآن. داي ندارکه شخص در انصار آن ها هیچ اراده

: 1386فتوحی، (» اندنیست؛ زیرا در آن حالت اراده تعطیل است و قواي ذهنی از کنترل شخص خارج
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آور است، توان از جهـانی که مبهم و شگفتدکار که توأم با سرگردانی است میفقط با نگارش خو ).310

هاي اشراقی وجود دارد ز صورتاهایی موج. نیز به همان جهان تعلق داردزیرا این نگارش . پرده برداشت

: 1385ادونیس، . (یا بدل می شودشود و واقعیت در آن به رؤابر معیارهاي عقل و منطق رام نمیکه در بر

162.(  

  یاخواب و رؤ - 1- 2-2

یا همه عالم رؤگیرند؛ چرا که در یا کمک میسائل اساسی زندگی از رؤها براي حل مسوررئالیست

ذهن تداعی در ترین حوادث، در این عالم، عجیب. پذیر استو هر کاري امکان آید؛چیز سهل به نظر می

: 1389رزاق پور و طهوري، . (ی براي آن ایجاد کندین که امکان عقل و منطق، محدودیتشود؛ بدون امی

198.(  

  :او گفت يهل که آندره برتون دربارژواردونروا

دارد که قلمرو در همۀ آثارش اظهار می »دهیسم بوترین وضعی داراي روح سوررئالوي به عالی«

دهد که در خود نفوذ یا به آدمی اجازه میعقیدة او رؤ به. خیال واقعیتی برابر با واقعیت عالم بیداري دارد

د به جادوي آن دسـت یابد مگر اینکه نخست، خود را تواناما نمی. دست یابد» معرفت متعالی«کند و به 

  ).837: 1382حسینی، . (»یع کندترین صورتی ضادوزخی«به 

شکل و ي مطلق و جهان بیزیرا عرصه. خودآگاه، حیرت افزاستیا و نانهایت رؤورود به ساحت بی«

رهایی در ماوراي محدود و الیتناهی . آغاز استپایان و پایان بییک پیشروي مستمر در آغاز بی. استرنگ 

تازه شود، و به خلق  شاعر باید هر لحظه» سوییي بیجانبی و به سوجانب بی«در این پیشروي به . است

او باید  .تري برخیزد، از این رو نوشوندگی و تازگی مفرط، خصلت هنرمند سوررئالیست استواقعیت تازه

هاي مداوم، این پرش. ضایی به فضاي دیگر باشدي پریدن از مجهولی به مجهولی و از فهر لحظه آماده

هاي تها و عادها و سنتي همه رابطهکنندهبنابراین زبانش ویران .در پی داردحرکتی انقالبی و پویا را 

  ).306: 1386فتوحی، (» .معمول است

  دیوانگی - 2- 2-2

  :گوید کهآندره برتون در مورد دیوانگان می

هاي خویش به قدر کافی گویی از هزیان«و » آنان در تخیل خویش از آرامش زیادي برخوردارند«

باید دیوانگان را  .»کنند که این هزیان فقط براي خودشان ارزش داشته باشدد و تحمل میبرنمیلذت 
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آنکه توجهی به ویشتن را تا حد اعال رشد دهند بیهاي سرکشی دید شیفتۀ اینکه جهان درون خآدم

ي براي ها براي خودشان همان قاطعیت را دارد که دنیاي عادي آناما دنیا. ات روزمره داشته باشندضروری

  ).840 -  841: 1382حسینی، . (ما

اي را به روي هاي تازهتوانند دیدگاهکنند و به همین دلیل مییا سیر میهم و رؤنگان در عالم ودیوا

هاست؛ چرا که اجبارهاي عقل سلیم اولین قدم به سوي باالترین آزاديدر اصل دیوانگی . ما بگشایند

هاست؛ عصیان در برابر سازش با ان اندیشه و باالترین عصیانپای يهدر حقیقت، دیوانگی نقط. رهاست

  ).198: 1389رزاق پور و طهوري، . (دنیاي واقع

  طنز - 3- 2-2

هاي دنیائی که هستی در آن جریان دارد، در نظر کسی ها و پوچیاز نظر هنرمند سوررئال حقارت

نان خنده بهترین سالحی است که   آ از نظر. کندر جلوه میکه به دنبال آرزوي الیتناهی است، خنده دا

تواند انسان را از قید و هم بدرد و همین نیشخندهاست که میا و حقارت را از گونه پوچی و ریتواند هرمی

قگی به واقعیت عالدر اصل طنز نوعی بی. رهنمون کند بندهاي اجتماعی رها سازد و به ضمیر پنهان

-  814: 1382حسینی، . (ابله با عقاید و رسوم رایج استکند و طغیانی براي مقخارجی را ایجاب می

813.(  

 يهکند که روز شنبه به پاي چوببه عنوان مثال محکومی را ذکر می گوید که فرویدآندره برتون می

  :بردند و او فریاد می زددار می

  و رنج  را که درد رف نیروئیـشود مصطنز سبب می» !از شنبه اش پیداست !چه هفتۀ خوبی! به به«

  ).814: همان. (است» ارزش متعالی«جویی کنیم و از این نظر داراي کند صرفهبه ما تحمیل می

  ند و به ــکهاي عادي خویش جدا میاي عادي هستی است، روح را از افقهکننده جنبهطنز ویران

منفی و مثبت در میان کند که دو جنبۀ درروئی با واقعیت دیگري آماده میاندازد و براي روراه دیگري می

ید که اولی فقط پوستۀ سطحی اي از آن پدید آت را ویران ساخت تا واقعیت تازهنخست باید واقعی. است

کند و دیدگاه کسی قگی به واقعیت خارجی را ایجاب میالعطنز نوعی بی« )816-818: همان. (آن بود

  ).814: انهم(» کنداش تماشا میان را از بالکن خانهاست که غوغاي جه

  ف و شهود به جاي خردشک -4- 2-2

  ودآگاه ـــماً از ضمیر ناخیـــل و منطق است زیرا مستقــهاي سوررئالیستی کامالً مخالف عقنوشته
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خاطر همین به  .ها فرد قادر نیست همه حقایق را درك کنداز دیدگاه سوررئالیست. گیردسرچشمه می

، تخیل، دیوانگی، خالف رویا. کندبر آن ترجیح پیدا میمقابل خرد،  هايتفکر است که تمام ارزش

ارزشمندي در  هاي قابل احترام اجتماعی و ادبی و ضمیر پنهان جایگاهگري جاري، سنتاخالقی

رج و مرج، انضباطی، ترتیب و آداب را همنطقی، نظم را بیکند و جاي منطق را بیسوررئالیسم پیدا می

. کنندبر کنترل عقل باشد، انتقاد میگاهشان آنان از کسانی که تکیه .گیرددینی میدینداري را بی

اسمعیلی . (ي مقابل خرد استپرستند، چون در نقطهها ظاهراً عشق را میهمچنین سوررئالیست

  ).39: 1390پورلوکالیه، 

  ي روانیلحظه -5- 2-2

آساست و مانند رقاي که بسیار بگوید، لحظهي روانی سخن میتصویر سوررئالیستی از لحظه

ه تصویر ها بیان عقلی و منطقی را براي ببنابراین سوررئالیست. اي استاي در نور صاعقهخواندن نامه

کنند بیش از آنکه عقل، آن را معنا کند، به تصویرگري آن شمارند و سعی میکشیدن آن لحظه ناتوان می

ي است که چشم عقل و عادت ات، جرقهیان اسذهلحظه روانی، آکنده از تناقض و « ).44: همان. (بپردازند

  ).308: 1386فتوحی، . (»هاي گریزان ناسازپارهاي است درهم آمیخته از مولفهین تصویر بنابرا. زندرا می

  هاي فرا واقعیاشیا و مکان - 6- 2-2

هاي یا و مکانیا و دیوانگی منجر به ارتباط او با اشؤارتباط هنرمند سوررئال با دنیاي وهم و ر

در . اندها ناشناختهشود که موجودات و مکانیوانگی، انسان با دنیایی آشنا مییا و دؤدر ر. شودفراواقعی می

تصاویر نامحدود  ). 88: 1381 ،نبرتو. (شودعجیب به درون جهان واقعی باز می هاياین حالت پاي قدرت

کنند؛ گویی این تصاویر سرمدي مواجه می ا با زمانیکنند و ما روضعیت فراواقعی زمان را متوقف میدر 

  ).123: 1391اسدي و بیگدلی، . (متعلق به عالم اعیان ثابته و عالم امرند

  عشق - 7- 2-2

عشق کاشف . کندامکان آزادي توهمات را فراهم می عشق در سوررئالیسم مبناي فعالیت است و

بندهاي که جامعه با ن را از محرمات و قید و گرانه دارد؛ چرا که انسااي انقالبی و عصیانذات است و جنبه

- ها را خوار   میعشق مبنایی است که حرمت .سازدکند، رها میهاي غیر حقیقی الزام میتکیه بر ارزش

، آدونیس. (و در اصل عصیان در برابر قانون صوري است ودشها مینماید و باعث لذت بردن از ویرانی

  ).134ـ135: 1385
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  ی ادراكغبارروب - 8- 2-2

شود، ز شگفتگی و حیرت که باعث تأمل میبندد و ما اعادت، دید ما را به روي حقیقت میغبار 

داند در هاي شدید میي ایجاد هیجاندهنده را وسیلههنرمند سوررئال، تصویر امور تکان. کنددور می

از شعار خود از تصاویري که گزیند و در اخته به ابتذال عادت است، دوري مینتیجه از جهان واقعی که آمی

  ).40: 1390پور لوکالیه، اسمعیلی. (جویدعوالم درون است، بهره می

کنند و ما را نند، آنان عادات ما را نوازش نمیخوامی» به خالف آمد عادت«یقی ما را شاعران حق«

چیز رو به رو شویم و  خوانند تا با همهمان فرا میبه فطرت حقیقی انسانیشوند، بلکه به گله راه بر نمی

  ).101: 1373آشوري، (» پرسش کنیم

  

  اهداف سوررئالیسم - 2-3

گذاري یک جنبش ادبی و هنري یا حتی یک مکتب فلسفی جدید هدف واقعی سوررئالیسم پایه«

گی را دنبال   نبود، بلکه بیش از هر چیزي در هم شکستن نظام نامطلوب جامعه و دگرگون کردن زند

واهد قید و خپی رسیدن به حقیقت برتر است، میسوررئالیسم در  ).541: 1374ی، حسن(» کردندمی

: 1357فاطمی، . (هاي غیر حقیقی است برسدبه حقیقتی که برتر از این نمونه بندها را در هم شکند و

از گونه سوررئالیسم با گذشتن از پوسته ظاهري خودآگاهی به درون و ناخودآگاه و با استفاده بدین ).286

ر دنیاي بدون حد و مرز رسد و شاعر سوررئالیست دنوشتن خود به خود به جوهر شعر میروش آزادانه 

  )287: همان. (داردگام بر می

ها یا رسد؛ یعنی وحدت تناقضخود که همان غایت تصوف است، می سوررئالیسم به هدف اساسی«

خواهد بود؛ رویا با عمل در تعارض ن. رونیت دی ذهن با عین و عالم بیرونی با معرفگیگان» وحدت وجود«

هدف سوررئالیسم، در آغاز عصر « ).69: 1385نیس، ودآ. (»گیردتمام عناصر خود را از واقعیت می زیرا که

   کار از طریق برآشفتن ذهن و  این. مدرن، بیدار ساختن انسان با دیدي تازه به اشیا دو جهان بود

حیرت که از اصول اساسی . شودي حیرت میپذیر است و مایهکانفرینی و دیدار با مجهول امآشگفت

را به اعماق جهان بخشد و چشم ندیشه، تازگی و نشاط و پویایی میشناسی سوررئالیسم است به اجهان

  ).304: 1386فتوحی، . (»گشایدغنی و سرشار می

  



19 

  سپهري - 2-4

کارمند » اسداهللا سپهري«پدرش . ، در شهر کاشان به دنیا آمد1307مهر  15سهراب سپهري در 

زد، خط ساخت، تار هم مینقاشی می کرد، تار می«: قه داشتادارة پست و تلگراف بود و به هنر و ادب عال

مادري « .داشترا بسیار دوست میبود سپهري او » ماه جبین سپهري«مادر سپهري » خوبی هم داشت

  ).15ـ16: 1384عابدي، (» دارم، بهتر از برگ درخت

این شهر » دبستان خیام«دورة ابتدائی را در . ، نقاش در کاشان گذشتسپهريکودکی  يهردو

ن پس از پایا ).16ـ18: 1384عابدي، . (دانش آموز منضبط، منظم، خوش خط و درس خوانی بود. گذرانید

 1327در شهریورماه . به استخدام آموزش و پرورش کاشان درآمد 1325دوران دبیرستان، در آذرماه 

کل  يهدر سازمان همکاري بهداشت، و در آذرماه همان سال در ادار 1332استعفا داد و در خرداد ماه 

  .هنرهاي زیبا و تدریس در هنرستان ها مشغول به کار شد

د ودر عري نبود که از سر تفنن نقاشی کنسپهري همان قدر که شاعر بود نقاش هم بود، و طبعاً شا

مرادي کوچی، . (سپهري اساساً انسانی متنفن نبود. اي تفریح شعر بسرایدعین حال نقاشی هم نبود که بر

اول  يرتبهحائز دورة لیسانس را در رشته نقاشی به پایان رساند و  1332در خردادماه سال ) 17: 1380

  ).5: 1382ترابی، . (شد و به دریافت نشان درجه اول علمی نایل شد

داد و را به دوستداران این هنر هدیه میاکثر تابلوهاي خود «ا آور شد و در آن روزهاو در نقاشی نام

گفت فروشی شد و میکرد، ناراحت میاگر کسی صحبت قیمت و یا پیشنهاد پرداخت وجهی را به او می

و کوشید . کشاند تا آرام بگیردجا و آنجا میرا به این روح سرکش سپهري او ).27: 1384عابدي، (» نیست

  ).17: 1380مرادي کوچی، . (به دور دنیا تسکین دهد» سفر«را با  وب درونی خودآش

ها، مرگ رنگ، آوار آفتاب، زندگی خواب(ي هشت کتاب خود را که شامل هشت دفتر او مجموعه

از طریق انتشارات  1355شود، در سال می) سبز، ما هیچ ما نگاه شرق اندوه، صداي پاي آب، مسافر، حجم

بعد از ظهر اول اردیبهشت  6اري خود پی برد، سرانجام ساعت به بیم 1358ل در سا. هوري گرد آوردط

مشهد «دهستان » زاده سلطان علیامام«می پیوندد و او را در صحن  ، روح سپهري به ابدیت1359ماه 

  )112: 1382سپهري، ( .به خاك سپردند» اردهال

ئودالی هنر براي هنر فت با فکر سپهري شاعر مردم نیست، شاعر دوران رو به انقراض فئودالی اس«

  ).48: 1383پور، نقی(» و شعر به خاطر شعر
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