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  كتاب  هشتهاي سوررئاليستي  نگاهي گذرا به جلوه

  *علي زاده مير عبداهللا حسن

  **رضا عبدي محمد

  چكيده
پرداز معاصر است كه توانسـته اسـت در كنـار     شاعران نو جمله  ازسهراب سپهري 

و  ،و ديگر بزرگان شعر نيمـايي هماننـد شـاملو، فـروغ فرخـزاد      ،پدر شعر نو ،نيما
  .هاي شعر نو قد علم كند ثالث بر فراز قله  اخوان

عالقه  همچنينبا ادبيات و مكاتب غربي و  اوآشنايي  علت  بههاي سپهري  سروده
توجه ويژه به عناصر . و سبكي يگانه است آشنايي با عرفان شرقي داراي رنگ و بوو 

نهـادن در فراواقعيـت در    عادي به اشياي عادي و گام  غيردادن امور  طبيعي و نسبت
رويكرد ذهني و اشراقي سپهري باعث . هاي او جاري و ساري است سراسر منظومه

رئاليسـتي كـرده   رهاي سو را مملو از جلوه و شعر اوشده تصورناپذيرها به ورود او 
سوررئاليسـتي در آثـار   هـاي   جلـوه  معرفـي بـا   كهاين مقاله در پي آن است . است

اليسـم را  مكتـب سوررئ  يونـگ و  ةپذيري سپهري از فلسـف  تأثيرسپهري چگونگي 
  .اي از اشعار او دست يابد از اين رهگذر به شناخت تازه وبررسي كند 
راب سـپهري،  يـا، سـه  ؤخـواب و ر سوررئاليسم، خودكاري روحـي،   :ها كليدواژه

  .گرايي واقع فرا
 

  مقدمه. 1
گـذرد و   چه از غروب غمگين خورشيد عمر سـهراب سـپهري بـيش از سـي سـال مـي       اگر

با ظهور عصـر انقـالب    »شعر پالستيك« و ،»شعر حجم«، »موج نو«، »شعر نو«هاي داغ  بحث
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  1392و تابستان ، شمارة اول، بهار سومسال ، ادبيات پارسي معاصر

اما بحث پيرامـون سـبك شـعري و     كم به فراموشي سپرده شد، اسالمي و پايان عصر نيما كم
است ان و جويندگان ادب فارسي تازه دار دوستدر ميان  همچنانشخصيت سهراب سپهري 

  :گويد ميغالمحسين يوسفي  ياد زنده. نقد و بررسي استدرخور و موضوعات ها  بحثو از 
مـا دچـار افـراط و تفـريط شـده       ةجامع شعر سپهري مانند بسياري چيزها در ةبحث دربار

بـه هـر زبـان     كه اگر سپهري اين شعرها را اينند حتي معقتد به ا انگر ستايش سو يك. است
منتقـدان كـه   هاي درخشان شعر دنيـا بـود و در جانـب ديگـر      از چهره ،سرود دنيا مي ةزند
آن  فقدان نقد و پيام اجتماعي بـر  و هاي زمان خصوص از حيث دوري شعر او از جريان به

را  هـا  آنهاي ذهني  ي تصويرها و پراكندگي صورتگام همنهند و گاه از لحاظ نا انگشت مي
  .)563 -  558: 1369 ،يوسفي( خوانند فانتزي مي رئاليستي و   سانتيمانتاليسم غير ةاز مقول

سپهري در ميان شاعران عصر نيما تنها شاعري است كه در آغـاز بـا گـرايش و پيـروي     
 ،اخوان ثالثمهدي در كنار شاعران شهيري چون احمد شاملو،  است صرف از نيما توانسته

ان شعر نو نيمايي محسوب شود و پس از مدتي با انتخاب سبكي تاز پيشو فروغ فرخزاد از 
و او با تخيلي تيزپوي . آغازگر راهي نو در شعر نو فارسي شودخاص با نيما زاويه بگيرد و 

تصـاويري زنـده و حسـاس     هـا  آنو از  نگـرد  مياشياي پيرامونش  ةهم بهانديشي  باريكبا 
ذهني هاي  واقعيتكه در شعر او تطبيق معاني با است ده شهمين امر باعث  .دهد مي دست به

سـپهري  « :گويـد  مـي كـوب   تاد حميد زريناس. دشودشوار شود و باعث ايجاد سبكي يگانه 
هـاي   دهد نوعي شعر پرتصوير و پرمحتوا بـا تصـوير   شاعري است كه شعر مستقل ارائه مي

  .)87: 1382 سياهپوش،( »و غنائي ،فلسفي ،شاعرانه و محتواي عرفاني
 )W. Blake( هـاي ويليـام بليـك    شعر ،ذن بوديسم تأثيركه سپهري تحت  با توجه به اين

اش سبكي خاص را آفريده و دنبال كـرده   و سوررئاليسم فرانسه در سلوك شعري ،انگليسي
تـرين عـواملي    هاي سوررئاليسـتي از مهـم   رسد كه بررسي اشعار او از جنبه نظر مي به ،است

در ايـن مقالـه    .ديدگاهي دقيق از اشعار سپهري يـاري كنـد   ارائةتواند ما را در  است كه مي
 تـأثير بپردازيم تا  كتاب هشتهاي سوررئاليسم در  ترين جلوه به بررسي شاخص ايم كوشيده
  .دشويونگ و سوررئاليسم فرانسه در اشعار سپهري بيش از پيش آشكار  ةفلسف

  
  »زير و سخت بهوسيع بود و تنها و سر« ؛زندگي سهراب سپهري شمار سال. 2

 ةكارمنـد ادار  ،اهللا اسـد  ،پـدرش . در كاشان متولد شد 1307 سهراب سپهري در چهارم دي
 .نبـود  كردنپست و تلگراف بود كه در آغاز جواني به فلج مبتال شد و ديگر قادر بـه كـار  
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  1392، شمارة اول، بهار و تابستان سوم، سال ادبيات پارسي معاصر

 ةكار شوهر را در آن اداره برعهده گرفـت و سرپرسـتي و ادار   »جبين ماه«ناچار همسرش  به
سهراب سپهري تحصيالت ابتدايي را در زادگـاه  . افتاد او بر دوشنيز فرزندان و شوهرش 

اول دبيرستان را در دبيرسـتان پهلـوي در كاشـان گذرانـد و      ةر دبستان خيام و دورخود د
چنـد مـاهي پـيش از كودتـاي     . تهران شـد  سپار رهنقاشي  ةسپس براي تحصيل در هنركد

عالقـه بـه شـعر و نقاشـي در     . پايان رساند بهنقاشي را  ةدور ،1332 يعني خرداد ،مرداد  28
طلبي و تمايـل بـه    تلفيق شعر و نقاشي در پرتو انزوا. يافت سهراب به موازات هم رشد مي

بخشيد و هم  اي مي بيني هنرمندانه عرفان قرن بيستمي هم به شعر او رقت احساس و نازك
سفرهاي سهراب به غرب و شرق . كرد نوعي صميميت شاعرانه نزديك مي  نقاشي او را به

سلوك روحـي   تر بيشو توكيو براي او  ،محل ، قاهره، تاج، پاريسعالم و ديدار از رم، آتن
آشـنايي سـپهري بـا فكـر و     . ديدگي جهانگذار و  و آمد تا گشت حساب مي بهانفس  و سير
رسـايانه  اي از سـيرت عارفانـه و پا   بودايي و سفر او به هند و ژاپن باعث شد جلوه ةانديش

  .در هر شعر او متجلي شود
كار شعر را از كودكي . مشهور شدپرداز  نو ينقاش  ابتدا به 1330 ةسهراب سپهري در ده

طـور   بـه  مرگ رنگشعرش با عنوان  ةبا چاپ اولين مجموع 1330در سال « .آغاز كرده بود
  ).129 :1379 ياحقي،( »دشادبيات فارسي معاصر  ةجدي وارد عرص

چـاپ رسـيد كـه بـا      بـه  هـا  زندگي خواببه نام  او ديگري از اشعار ةمجموع 1333در 
از آثار  تر بيشكه  ،شرق اندوهو  آوار آفتابهاي  مجموعه. هايي داشت او تفاوت نخستين اثر

  .منتشر شد 1340در  ،قبلي او مورد استقبال قرار گرفت
شعر سپهري است كه شاعر آن را  ةگان هاي هشت پنجمين مجموعه از دفتر صداي پاي آب

 دكرمنتشر  آرش ةنام فصل در 1344در آبان  چنار كاشان سرود وة در قري 1343در تابستان 
  .)186 :1379 عابدي،(

امـا در   ،شـود  هاي نخستين سپهري گـاهي طنـين صـداي نيمـا شـنيده مـي       در مجموعه
هـيچ   هـيچ مـا نگـاه    مـا و  ،حجم سبز ،مسافر ،پاي آبي صداهاي بعدي او نظير  مجموعه

جا در  يك 1356اشعار او در  ةمجموع .رسد گوش نمي بهصدايي جز صداي آشناي خود او 
  .چاپ شد كتاب هشتاي با عنوان  مجموعه

ر اثر ابتال به بيماري سرطان خون بسالگي  52در  1359سپهري در روز دوم ارديبهشت 
) ع(  بـاقر  علي محمد  گذشت و پيكرش در صحن امامزاده سلطان در بيمارستان مهر تهران در

  .)1827: 1373برقعي، (در روستاي مشهد اردهال براي هميشه آرميد 
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  1392و تابستان ، شمارة اول، بهار سومسال ، ادبيات پارسي معاصر

  استگاه و علل پيدايش سوررئاليسمخ. 3
گرايي از نظر تاريخي نهضتي است كه در  گرايي يا وهم فراواقع معناي  به ‘سوررئاليسم’ ةواژ

گرد  ‘آندره برتون’اي از شاعران و نقاشان را به رهبري  آغاز شد و عده) 1920(حوالي سال 
به اين نتيجـه رسـيدند    ها آن. م بودندفعاالن دادائيس ءاغلب اين هنرمندان قبالً جز. هم آورد

اي بـاالتر از   اند كه انسان را به مرحلـه  هاي حياتي پيدا كرده كه راه رستگاري را در آن لحظه
  .)786 -  715 /2: 1376، حسيني سيد( دهد خويشتن و از زندگي عادي خويش صعود مي

شـاعر   )G. Apollinair( گيـوم آپـولينر  بـار   نخسـتين را بـدين معنـي    سوررئاليسم ةواژ
نگـارش يافـت و در    1903كه در  ،زياس  هريت يها نهيس ينما عبث نامة فرانسوي در نمايش

  .)55: 1375بيگزبي، ( كار برد هب به روي صحنه رفت 1917
ـ    اول مديون تـالش  ةبايد در وهل گسترش مكتب سوررئاليسم را   ونهـاي آنـدره برت

)A. Breton( سـال تولـد او   . دنيا آمـد  بهدر نرماندي  1896در  آندره برتون. فرانسوي بدانيم
  ها همان سـالي بـود كـه آلفـرد ژاري     يكي از آن اتفاقات عزيز براي سوررئاليست حسب  بر
)A. Jarry(  وي . تماشاگر پاريسي را تكـان داد  بواُشاه آميزش  گوي هجو دريده ةنام نمايشبا

  ).56: همان(كرد منتشر  را ميدان مغناطيسينخستين متن سوررئاليستي با نام  1920در 
سرخوردگي  ةاز نظر علل پيدايش و خاستگاه تاريخي اجتماعي بايد سوررئاليسم را نتيج

جنگ جهـاني   ةكنند ان غربي در اعتراض به عواقب دردناك و ويرانفكر روشنو انزواجويي 
بينـي حـاكم بـر آن بريدنـد و      و جهـان » مدرنيسم«از  نخستان فكر روشناين . اول دانست

هـاي   ها و نظام دستگاه همةكه به  پس به دادائيسم روي آوردندس ،گيري اختيار كردند گوشه
ها بسياري از پيروان دادا  بعد. دانست ارزش و فاقد كارايي مي اعتنا بود و آن را بي اخالقي بي

گرايي تمايل يافتند و در پي  ها به تخيل و ذهنيت گرايي مدرنيست گرايي و ماده مقابل عقل در
  .كتب سوررئاليسم را بنيان نهادندم ترتيب  اين  بهكاويدن ضمير ناخودآگاه خود برآمدند و 

  
  مانيفست و اصول سوررئاليسم. 4

زنـده از گـوش چـپ دادا     كـامالً مجهـز و  سوررئاليسم : گويد مي )H. Richter( هان ريشتر
 افـرادي چـون برتـون،   . ها را پديد آوردنـد  رئاليست سورشبه  يكها  دادائيستبيرون پريد و 

جـدايي از دادا در  . رهبـران ايـن جنـبش بودنـد     )L. Aragon( و آراگون ،)P. Eluard( رائالو
. رخ داد، پس از كنفرانس نافرجامي كه برتون براي تعيين روند مدرنيسم برگزار كرد ،1922

هاي حين خلسه، پيگيـري ادراكـات ضـمير     شرح رؤياها و حرفدر آغاز نگارش خودكار، 
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  1392، شمارة اول، بهار و تابستان سوم، سال ادبيات پارسي معاصر

ايـن  برتـون  . داد ترين اصول سوررئاليسم را تشكيل مـي  و اتكا به نامعقول اصلي ،هشيار نيمه
مانيفست  1924هوا بود كه در  و  حالهمين . شهودي سوررئاليسم معرفي كردورة ددوره را 

  .سوررئاليسم را فراگرفت
توانـد   اي بود كه برتون معتقد بود ذهن با تالش خود مـي  سوررئاليسم دورهدوران شهودي 

اي كه او اعتقاد داشـت انديشـه از مـاده     دوره. و شعور آزاد كند ،منطق ،خود را از قيد عقل
  .)58: همان( برتر است

از سـه تكنيـك زيـر     همشخصات اصلي سوررئاليسم را در استفاد 1922در آندره برتون 
  :اعالم كرد

 رؤيـا يا خودكاري روحي كـه بسـيار بـه حالـت     ) automatism( نوعي اتوماتيسم. 1
   ؛نزديك است

  ؛ؤياهاي ر داستان .2
  .تجارب خواب مغناطيسي .3

 ،آمـد  قابل اعتماد از كار در  غيردر حال خلسه  يياهاؤتعريف ر و چون نگارش خودكار
ويژگـي  : عبـارت بـود از  كـه  متكي شدند ها بيش از پيش به دو اصل محوري  سوررئاليست

 درك و نفـس  يهـوا  يزيخودست يروين و يريناپذ ينيب شيپ و يمنطق يتصادف، ب ةبراندازان
  .يگر يتداع عنصر و يشهود

بـر رهـايي    تـر  بيشكه  ،كيد بر اصول اوليهأت بر عالوه در مانيفست دوم  1929در برتون 
  :ذهن تكيه داشت، رهايي انسان را مطرح كرد و اعالم كرد كه

اي است كه در آن  دهد كه ذهن انسان داراي نقطه چيز به سمت اين باور سوق مي ما را همه
بـاال و پـايين    و ناپـذير،  پذير و انتقال انتقال مرگ و زندگي، خيال و واقعي، گذشته و آينده،

  .)54: همان( رسند نظر نمي ديگر نقيض هم به

 ءاهميتـي بـود كـه شـي     1930 ةهـاي دهـ   ها در نيمه ترين دستاورد سوررئاليست بزرگ
و  )R. Magritte( و ماگريـت  )S. Dali( رئاليستي پيدا كرد كه محصول طبيعي كار دالي سور
 علـت   بـه  يـايي ؤاين اشياي ر. بود 1920 ةل دهيهواي تجربي اوا  و  بازگشتي به حال ةنشان

ي، گرايـ  انـداختن سـود   بـر  هـا  آنكـه هـدف اصـلي     شدند گرشان انتخاب مي كيفيت تداعي
نگـاهي بـه    و امكـان نـيم   ،ريخـتن تصـور از واقعيـت    كـردن نـاظر ظـاهربين، درهـم     آشفته

  .انگيزدادن بود شگفت
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  1392و تابستان ، شمارة اول، بهار سومسال ، ادبيات پارسي معاصر

يـا و تـداعي آزاد و   ؤگفته شد بناي مكتب سوررئاليسم بر اصـالت وهـم و ر   چه آنبنابر 
درحقيقت مكتـب سوررئاليسـم بـه هـر نـوع       ؛گاه استآهاي پنهان در ضمير ناخود صورت
  .بخشد حالت بيداري اصالت هنري مي ديدن در خواب
  

  هاي سوررئاليستي اشعار سهراب سپهري جلوه. 5
سـپهري  . بررسي خط سير شعر و شاعري سپهري و كيفيت آثار او چنـدان دشـوار نيسـت   

ايـن منظومـه    .كـرد منتشـر   مـرگ رنـگ  بـا عنـوان    1330شعر خـود را در   ةاولين مجموع
تـالش شـاعري    دهنـدة  نشـان اين اشعار  ةمجموع ةقطعه شعر است و مطالع 22 ةگيرند  بر در

گـذار   و در مسيري كـه بنيـان  است اندك به راه افتاده  هاي اوليه اندك است كه پس از تجربه
از نيما  تر بيشسپهري در اين مجموعه . پويش آغاز كرده است بود نو به او نشان داده ةشيو

گـذاري   نـام و ق كالم، فرم نگـرش،  تلفي ةاو در شيو. گرفته است تأثيرگفتن او  سخن ةو شيو
دهد مسائلي از  در اين مجموعه شكل ميرا او  محتواي اشعار چه آن. ثر از نيماستأاشعار مت

بـيش تصـوير    و و كـم  ،قبيل بيهودگي، انتظار روزهـاي بهتـر، مـالل درونـي شـاعر، تنهـايي      
حـاكم   ،هـا  شعر  نام بر جمله  از ،هاي اين كتاب بر فضاي شعر چه آن. هاي انسان است تالش

  .)171 -  169: 1382 سياهپوش،(است غم و افسردگي رمانتيك است 
بـه   رو«، »سـراب «، »روشن شب«، »خيزد دود مي«، »در قير شب« :هاي به عنوان مثالًاگر 
 ،»وهـم «، »مرگ رنگ«، »دنگ«، »خاموش ةدر«، »سرد دل«، »خراب«، »ناك غمغمي «، »غروب

و غـم و انـدوه شـاعر در     ،شـكوه و شـكايت   ،آزردگي دلخوب دقت شود  »زهر سرود«و 
  :پيشاني اشعار مشهود است

  گاهي است در اين تنهايي دير
  رنگ خاموشي در طرح لب است

  خواند دور مرا مي بانگي از
  ليك پاهايم در قير شب است

  )17: 1387 سپهري،(

  :يا
  ها پژمرده است شاخه
  ها افسرده است سنگ

  خواند جغد مي
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  رنگ غروب غم بياميخته با
  سرد ةقصتراود ز لبم  مي

  دلم افسرده در اين تنگ غروب
  )35: همان(

  : »سرود زهر«و يا در شعر 
  در نم زهر است كرم فكر من زنده

  رويد گياه تلخ شعر من در زمين زهر مي
  )79: همان(

زنـدگي  دومـين اثـر سـپهري بـا نـام       1332دو سال پس از دفتر نخسـتين يعنـي در   
هـاي   اما نشانه ،خورد چشم مي بهنيز فضاي تلخ پيشين در اين مجموعه  .منتشر شد ها خواب

 تـر  كـم در ايـن دفتـر زبـان ايماژهـا     . آمدن سپهري مستقل را هم در خود دارد روشني از بر
گيـرد و گـام در راهـي مسـتقل      نيما زاويه ميبا نيمايي است و از اين پس است كه سپهري 

و سير صعودي  ها زندگي خوابة كي سپهري در مجموعبا توجه به استقالل سب ،لذا .نهد مي
هـاي ذيـل    بعد عناصر سوررئاليسـتي اشـعار سـپهري را در مجموعـه     ةآن در شش مجموع
  :بررسي خواهيم كرد

  
  )ليف در حال خلسهأت(يا و تجارب خواب مغناطيسي ؤهاي ر داستان 1.5

دهد  به آدمي اجازه مي رؤيا. از بيداري نيست تر كم رؤياكه واقعيت  اند  بر آنها  سوررئاليست
اشباح نفـوذ   شوند تا در جهان اوهام و از دنياي واقع دور مي ها انسان ؛كه در خود نفوذ كند

خـود را ازدسـت    ةتا آن حدي كه عقل بشري سلط ،با رويكرد به عالم وهم فقطزيرا  كنند،
حسيني،  سيد(هستي را درك و بيان كرد ترين هيجان  جا رسيد كه عميق توان به آن مي ،بدهد
 )Ch. Baudelaire( رئاليسم بودلر در ميان شاعران و نويسندگان مكتب سور .)824 /2: 1376

و  ،ديـوانگي  ،يگـرد  خـواب  ،هيپنـوتيزم  ،ها رؤيااز ديگران به  تر بيش )G. Nerval( و نروال
  :گويد ميسهراب سپهري  ةدربار باغ تنهايينادر نادرپور در كتاب . اند توهمات پرداخته

و سـرانجام   ،زنـدگي خـود   ،كوشد اشعار خود را به خدمت تصـويرگري خـود   سپهري مي
امـا  . آمدن از خـواب دارد  بيرون و شدن تالشي براي بيدار. هاي فلسفي خود بگمارد انديشه

زده  بـاز هـم خـواب    ،شـود  زند و اگر گاهي بيدار مي هنوز هم كماكان در خواب حرف مي
  .)174: 1382اهپوش، سي( است
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سـهراب بـا نگـاه     ةاولـين مجموعـ   هـا  زنـدگي خـواب  ة كـه مجموعـ   انـد  بر آن برخي
و خواب در بيـداري بـه    رؤياهاي  داستان هدر آن با نگرش بسهراب سوررئاليستي است كه 

عنـوان   رئاليستي رسد سهراب سپهري با الهام از تفكرات سور نظر مي به. پرداخته است ها آن
بـار   33ناميده است و او تعمداً در سراسر ايـن مجموعـه    ها زندگي خواباين مجموعه را 

زنـدگي   ةآخرين شعر مجموع ةماي درون. برد كار مي هرا ب» رؤيا« ةبار واژ 16و » خواب« ةواژ
  : آمده )F. Kafka( كافكا» قانون جلو« ةدقيقاً هماني است كه در قطع» پاسخ«به نام  ها خواب

  در تاريكي بي آغاز و پايان
  دري به روشني انتظارم روئيد

...  
  فكري در پس در تنها مانده بود

  پس من كجا بودم؟
  رسم حس كردم جايي به بيداري مي

  وجودم را در روشني اين بيداري تماشا كردم ةهم
  خطايي نبودم ةشد گم ةآيا من ساي

  )135 -  133: 1387سپهري، (

ولـي او در   ،شـود  ر مـي شـعر نمـودا   ةگويند پايان دري در برابر بي آغاز و در تاريكي بي
 .بيند ي را ميهشياري رؤيادر خواب  برد و شاعر در تاريكي خوابش مي .برد سر مي تنهايي به

 چسـباند كـه   گذاران سوررئاليسم در موقع خواب يادداشتي را به پشت در مي برتون از بنيان
گيري سهراب سـپهري و   و گوشه ،انزوا ،ت روحيبا توجه به حال .»شاعر مشغول كار است«

گيري از برتون و اشتغال بـه كـار    اشعار او، الهام گرفتن مضمون و محتواي مجموعة نظر با در
كـه   گويـد  مـي او خـود  . رسـد  نظر نمي دور از واقعيت به  رؤيااو در موقع خواب و در عالم 

  :پرپر نكنند ب وجودش راخواهد كه خوا و از ديگران مي »هاست مواظب تبخير خواب«
  وجودم را پرپر كنم خواب مگذار

  )90: همان(
هـاي خـوابش    كشـيدن پـرده شـكوفه    او نگران است كه از نفس» پرده«در شعر  يا

  :پژمرده شود
  خوابم پژمرد ةشكوف :كشد پرده نفس مي

  )همان(
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  :گويد سف ميسپهري در جايي با تأ
  ها كه پاره نشدرؤياچه 

  )104: همان(

بـا بسـامد بـااليي    » و خـواب  رؤيا« ةشعرش از واژ ةسپهري در دومين مجموعسهراب 
و  ،رؤيـا هـاي   داسـتان  ،تجارب خواب مغناطيسي ،و خواب رؤيا ةتكرار واژ ؛كند استفاده مي

به بعضي  براي مثال .كند مكتب سوررئاليسم را در ذهن ما تداعي مي هخلسنگارش در حال 
  :كنيم ترين اين عبارات اشاره مي از مهم

  :»مرغ افسانه« در شعر
  هاي زندگي محرابي گذشته بود لحظه ةهماز 

  هايش در محرابي خاموش شده بودرؤيا ةو هم
  ديد رؤياخودش را در مرز يك 

  به خاك افتاد
  اي در فراموشي ريخت لحظه

  مرد در اتاقش بود
  كرد هايش صدا مي انتظارش در رگ

  .خزيد بيرون مي رؤياو چشمانش از دهليز يك 
  )120 -  119: همان(

در فراموشـي  « ،»ديـدن  رؤياخود را در مرز «، »رؤياشدن  خاموش«كاربرد تركيباتي مانند 
در  رؤيـا هـاي   و داستان يهمان تجارب خواب مغناطيس» بيرون خزيدن رؤيااز « و ،»ريختن
مـرز   رؤيـا هم بـراي خـواب ماننـد     »نيلوفر« سپهري در شعر .كند رئاليسم را تداعي مي سور

  :كند معرفي مي »ابسرزمين خو« گيرد و آن را درنظر مي
  :»نيلوفر«در شعر 

  از مرز خوابم گذشتم
  تاريك يك نيلوفر ةساي

  ها فرو افتاده بود اين ويرانه ةروي هم
  پروا كدامين باد بي

  اين نيلوفر را به سرزمين خواب من آورد ةدان
  )125 -  124 :همان(
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جـا   در آن ،ميرانـد  هـا خـودش را مـي   رؤيااي  شيشـه در پس درهاي سپهري كه  هنگامي
  :هاي شعر اوست رويد كه جوانه نيلوفري مي

  هارؤيااي  در پس درهاي شيشه
  ها در مرداب بي ته آينه
  اي از خودم را مرده بودم هرجا كه من گوشه

  يك نيلوفر روئيده بود
  )125: همان(

رويـد كـه او خـودش را     ميها هنگامي  رؤيا ها و شعر سپهري در سرزمين خواب ةجوان
  .به قول خودش در فراموشي ريخته شود بميراند و

پرسـد كـه چـرا زنـدگي      از خويش مـي  حجم سبز و ها زندگي خواب ةمنظوم ةخوانند
هـا   در ته خـواب « :گويد كه او خود در جواب مي ؟قدر مهم است ها براي سپهري آن خواب

  .»كند آلوده ميكند و هشياري خلوت خواب او را  خودش را پيدا مي
  من در تاريكي خوابم برده بود
  در ته خوابم خودم را پيدا كردم

  و اين هشياري خلوت خوابم را آلود
  )135: همان(

  :كند خواب وجودش را پرپر نكنند است كه او از ديگران درخواست ميعلل شايد به همين 
  رنج تنها گذار و مگذار خواب وجودم را پرپر كنم مرا با

  )90: همان(
  :اي

  كشيدم تصوير خواب كوتاهم را مي
  خوابي كه گرمي دوزخ را نوشيده بود

  يافت من به پايان خودم رسيدم خوابي كه چون پايان مي
  كشيدم من تصوير خوابم را مي

  گرمي خواب دوشين ريخت ةهم
  )92: همان(

  .»شاعر مشغول كار است و مزاحم نشويد«و اين همان درخواست برتون است كه 
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شـدن   بخـار «هاي خويش بارهـا و بارهـا از تركيبـاتي نظيـر      سهراب سپهري در منظومه
او بارهـا   .كنـد  اسـتفاده مـي  » ها تبخير خواب«و  ،»رؤيابريدن  سر« ،»رؤياشدن  پرپر« ،»خواب

  :آويزد ها مي رؤياتاروپود  بيند و به دامن بي مي رؤياخودش را در مرز 
  ديد رؤياخودش را در مرز يك 

  )119 :همان(
...  

  گم كرد رؤيااتاق را در بهت يك 
  )121: همان(

...  
  ها بودم من مواظب تبخير خواب

  )331: همان(

كـه از   او هنگـامي . دانـد  خواب مـي  ةو غنچ رؤيا ةتاب جاد سپهري خويش را رهرو بي
در خـواب  . تواند ما را سيراب كنـد  دست دارد كه مي تر در  ةگردد كوز ميازخواب ب ةچشم

  :شود سوي سپهري گشوده مي  كلمات بهدري از 
  رؤيا ةتاب را از جاد بازگردان رهرو بي

  )153: همان(
...  

  خواب ةيك خوابيم غنچ ةآري ما غنچ
  )235: همان(

...  
  دستمدر تر  ةخواب كوز ةباز آمدم از چشم

  )247: همان(
...  

  در يك خواب عجيبامشب 
  به سمت كلمات باز خواهد شد رو

  )462 -  461: همان(

رسد با توجـه   نظر مي اشعار سپهري ذكر كرديم به ةاز مجموع كههايي  مثالشاهد و  بنابر
كـه بـه امـور ذهنـي اهميـت       ،يونـگ  ةبه انزواي روحي و گرايش به عرفان شرقي و فلسف
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هنرهاي زيبـاي پـاريس او آگاهانـه از     ةسپهري در دانشكد ينويس و با توجه به نام ،دهد مي
و در عصـري كـه برخـي دوسـتان شـاعرش بـراي       اسـت  ده كرمكتب سوررئاليسم پيروي 

و روايت در حـال   ،شرح خواب ،اتكا به نگارش خودكار ريختند با كردن لغتي عرق مي پيدا
اشـعار  ش الفاظ رنگارنگ و بديع ايجاد و هشيار از ضمير نيمهاست راحتي توانسته  هخلسه ب

  .كند خلقابي ي آسان اما دير
  
  آور به اشيا دادن مفهوم خيالي و حيرت نسبت 2.5

 اهميتـي  1930 ةهاي ده ها در نيمه ترين دستاورد سوررئاليست بزرگگفته شد  طور كه همان
گرشان انتخاب  كيفيت تداعي علت  بهيي رؤيااين اشياي . رئاليستي پيدا كردء سوربود كه شي

  .ريختن تصور او از واقعيت بود  هم و در  بين ظاهر بينندةكردن  اصلي آشفتهشدند و هدف  مي
دارند و  كامالً شناخته را از جاي خودش برمي ءدر آثار خويش يك شي ها سوررئاليست

  .)825 /2: 1376 ،حسيني سيد(نشانند  مناسبت است مي در جايي كه كامالً بي
آور بـه اشـيا و موضـوعات     و حيـرت  دادن مفهـوم خيـالي   نسـبت «لوئي آرگون  نظربه 

سـهراب سـپهري بـا    . )817: همـان ( »بلكه كرداري فلسـفي اسـت   ست،وجه بازي ني هيچ به
بـا   ،عـادي بـه اشـياي عـادي       دادن خواص غيـر  با نسبت ،گرفتن از اشياي سوررئاليسم الگو
موضوع و متن  ةريختن رابط هم و به ،ارتباط و مفاهيم و كلمات ظاهراً بي گذاشتن اشيا  هم كنار

ي شـگرف و نـامعقول ارائـه    هيوالييند رئاليستي او براي كساني كه از بيرون ناظر اشعار سور
 ،رئاليسـم بـه اشـعار سـپهري بنگـريم     گـر بتـوانيم بـا آگـاهي از مكتـب سور     امـا ا  .كنـد  مي

را  هـا  آنشود كه شايد بتوان  ترين كشف و شهود انساني در اشعار او مشاهده مي العاده خارق
  :كنيم براي نمونه در ذيل به اشعاري از او اشاره مي .محصول لحظات ناب مكاشفه دانست

  مرغي روشن فرود آمد
  و لبخند گيج مرا برچيد و پريد

...  
  درختي تابان

  سياهش بلعيد ةپيكرم را در ريش
  )140: 1387 ،يسپهر(

  كرد كودكي ديدم ماه را بو مي
  )283: همان(
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...  
  شنوم را مي من صداي نفس باغچه

  من به آغاز زمين نزديكم
  گيرم ها را مي نبض گل

  )293 -  283: همان(
  ها بخشيد به لب داشت به تاريكي شنكه نوري  ةرهگذر شاخ

  )283: همان(
...  

  بيني كودكي مي
  رفته از كاج بلندي باال

  نور ةجوجه بردارد از الن
  )365 :همان(

دارد و در جـاي كـامالً    كامالً شناخته را از جاي خودش برمـي  ءسپهري گاهي يك شي
آب را بـا آسـمان   « ،آويـزد  پا مي دختركي بي» دب اكبر را به گردن« ؛دهد مناسبت قرار مي بي
هايش را پر از تحرك زيبايي  كفش«و  ،»كند آب را معنا مي«نورس مرگ  ةبراي بت ،»خورد مي

  :»كند خضوع مي
  پاست روي پل دختركي بي

  بر گردن او خواهم آويخت دب اكبر را
  )345: همان(

  قسمتي از آسمان افتاد در ليوان آب من
  آب را با آسمان خوردم

  )386: همان(

  هاي مرا تا تكامل تن انگور كفش
  پر از تحرك زيبايي خضوع كنيد

  )333: همان(

برنـد تـا    كـار مـي   كـه ادبـا بـه    ،بين صور خيـالي  بايد :گويد مي )J. Riviere( ژاك ريوير
برنـد تفـاوت    كـار مـي   ها به صور خيالي نابي كه سوررئاليست با ،اي را مضاعف كنند انديشه

كه  آن بي ؛كنند اداي مقصود مي ،ندا كه به شيء مربوط ،ها با يك گروه از كلمات اين. قائل شد
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در نظـام   ءديدگاه ما و يـا قـراردادن آن شـي    ةاز كلمات ديگري براي بيان رابطه با مجموع
كند كـه   سپهري از واژگاني استفاده مي. )866/ 2: 1376سيدحسيني، ( فكري ما استفاده كنند

توانيم به اشعار  مثال مي رايب ؛آن نداريم ةذهني دربار ةبا نظام فكري ما بيگانه است و يا سابق
  :زير اشاره كنيم

  هاست هلبالش من پر آواز پر چلچ
  )397: 1387 سپهري،(

  ما آب شد ةدهان حوصل قزح در  قوس
  )428: همان(

  كرد روزي كه دانش لب آب زندگي مي
  انسان در تنبلي لطيف يك مرتع

  هاي الجوردي خوش بود با فلسفه
  )430: همان(

مفصل ترد «، »قزح در دهان  شدن قوس آب« ،»ها بودن پر چلچله آواز  پر«نظام فكري ما با 
كه سپهري از  ،بديع ديگر بسياري تركيبات نو وو  ،»انگشت تكامل«، »زانوي عروج«، »لذت
  :ذهني نداريم ةسابق ها آن ةيا حداقل دربار بيگانه است و ،ده استكراستفاده  ها آن

  اما گاهي
  آواز غريب رشد

  در مفصل ترد لذت
  پيچيد مي

  شد زانوي عروج خاكي مي
  وقت آن

  انگشت تكامل
  دقيق اندوه ةدر هندس
  ماند تنها مي

  )431 -  430: همان(
 ياشـيا  آور را بـه انسـان و   يا در شعر زير با اسـتفاده از صـور خيـال مفهـومي حيـرت     

هـاي پيـراهنش اسـت و از     انساني كه نور صبح مذاهب در دكمـه  .دهد پيرامونش نسبت مي
  :بافد هاي قديمي پنجره مي علف خشك آيه
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  يك نفر آمد كه نور صبح مذاهب
  هاي پيرهنش بود در وسط دكمه

  هاي قديمي آيهاز علف خشك 
  بافت پنجره مي

  )412: همان(

سپهري اسـتفاده از ايـن فـن     كتاب هشتدر هفت منظومه از  مرگ رنگ ةجز مجموع هب
ـ  ،آور به اشـيا  دادن مفهوم خيالي و حيرت يعني نسبت ،مكتب سوررئال چشـم   بـه فراوانـي    هب

گريز از هنجار در شـعر   زدايي و آشنايي«عنوان  توانيم كتابي با خورد كه اگر بخواهيم مي مي
  . كنيم تهيه كنيم و ما در اين مقاله به همين اندك بسنده مي »سپهري
  
  طنز سوررئاليستي 3.5

هـا بـراي    آن. ها و فنون مكتب سوررئاليسم استفاده از طنز سوررئاليستي است يكي از شيوه
ها  ي شگفتيبراي ورود به دنيا ،جو كه سود مادي يگانه محرك آن است عبور از دنياي سود

هاي دنيايي كه در آن هستي جريان دارد از  ها و پوچي دادن حقارت و براي نشان ،ها و زيبايي
ديگـري   ةدهد كه دنيـا را از زاويـ   طنز سوررئاليستي به شاعر امكان مي. كنند طنز استفاده مي

امـور را از  اي از  طنز يك امر يا مجموعـه  با ها آن. ببيند و روابط آشناي اشيا را درهم بشكند
  .كنند كشند و به دنياي فراواقعي پرتاب مي بيرون مي  حالت عادي و طبيعي

 ،صداي پاي آب ،مسافر ةخصوصاً مجموع ،با كنكاش و نگاهي اجمالي به اشعار سپهري
او كـه در   .شـود  مـي از طنز سوررئاليستي براي ما آشكار  اوفراوان  ةاستفاد ما هيچ ما نگاهو 

ل است براي تغيير درك ما از دنيا درصدد اين است ئااي مطلوب و ايدآرزوي زيستن در دني
  :ديد ما را به دنيا تغيير دهد ةطنز زاوي باكه 

  زندگي شستن يك بشقاب است
  شاهي در جوي خيابان است ده ةسكندگي يافتن ز

  چترها را بايد بست
  زير باران بايد رفت

  زن خوابيد زير باران بايد با
  نوشت زير باران بايد چيز

  )298 -  296: همان(



  كتاب  هشتهاي سوررئاليستي  نگاهي گذرا به جلوه   92

  1392و تابستان ، شمارة اول، بهار سومسال ، ادبيات پارسي معاصر

  پوست زندگاني سيبي است گاز بايد زد با
  )349: همان(

  ياد من باشد كاري نكنم كه به قانون زمين بربخورد
  )360: همان(

  چيند مرگ گاهي ريحان مي
  نوشد مرگ گاهي ودكا مي

  )302: همان(
  من مسلمانم

  ام يك گل سرخ قبله
  جانمازم چشمه

  مهرم نور
  من ةدشت سجاد

  گيرم ها مي با تپش پنجره وضومن 
  در نمازم جريان دارد ماه

  جريان دارد طيف
  سنگ از پشت نمازم پيداست

  )278: همان(
كـه او را در   ،شـعر سـپهري   ةخصوصيت برجست كه است بر آنرضا شفيعي كدكني  محمد

عرضه آميز اوست كه اين طنز را چنان جدي  نوع بيان طنز ،بخشد ميان معاصران امتياز بزرگ مي
  .)52 -  51: 1382سياهپوش، (توان شناخت  ديگر باز نمي يكدارد كه هزل و جد را از  مي

  داد هاي كودكي مي جيك صبح جيكهاي ما صداي  جيب
  )373 :1387 سپهري،(

  دب اكبر آن است
  دو وجب باالتر از بام

  )359 :همان(
  خورد اي را ديدم بادبادك مي بره

  فهميد من االغي ديدم يونجه را مي
  در چراگاه نصيحت گاوي ديدم سير

  قاطري ديدم بارش انشا
  )284: همان(
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  دختر بالغ همسايه
  ترين نارون روي زمين پاي كمياب

  خواند فقه مي
  چيزهايي هم هست

  هايي پراوج لحظه
  اي را ديدم مثالً شاعره

  چنان محو تماشاي فضا بود كه در چشمانش آن
  آسمان تخم گذاشت
  )398: همان(

  اين تاريكي من در
  روشن هستم ةفكر يك بر

  ام را بچرد كه بيايد علف خستگي
  )394 :همان(

كوشد به ما بگويد  مي نگاه هيچ ما ماو ، صداي پاي آب ،مسافر ةسپهري در مجموع
بـه تجلـي    ها رو كه آفتابي لب درگاه است و پشت درياها شهري است كه در آن پنجره

» اي بـه هسـتي داد   آوردن به عرفـان نگـاه ويـژه    روي او با درنگ در هستي و«. باز است
  .)14 :1383 ،لي حسن(

هاي قراردادي زندگي روزمره را ديده  واقعيت فقطكه ، كند چشم ما را سپهري تالش مي
انگيـز سـوق دهـد و ايـن همـان چيـزي اسـت كـه          هـاي شـگفت   سمت صورت  به ،است

  :كند مي صورت وارونه ارائه  هسوررئاليسم از تمثيل غار افالطون ب
اند كه چشمانشـان   اي بسته شده گونه هفرضشان بر اين است كه نسلي از آدميان ب ها آنزيرا 

 ها آنولي ناگهان يكي از  ،دادي زندگي روزمره را نديده است هاي قرار واقعيت جز چيزي به
افتد در آن پـيش پـا افتـاده و     يك عالم سفلي مي هاي لرزان شود و چشمي به سايه آزاد مي

شـود   گيرد و انساني كه از موهبت اين بينش برخوردار مي انگيز به خود مي ورت شگفتص
او رساندن اين خبر خوش به كساني است كه هنوز در بند  شاعر سوررئاليست است و كار

  ).92 :1375بيگزبي، (تعبير بدوي محدود از واقعيت گرفتارند 

خواهد صداي  رئاليستي مي سپهري در دنياي اشعارش مسافري است كه چون شاعر سور
و از سـياحت  » آيد از مجاورت يك درخت مي« :گويد او مي .پاي آب را به گوش ما برساند

  :ها را بايد شست و جور ديگر بايد ديد چشم» آيد يك حماسه مي
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  اشكال ةعاشقانقشنگ يعني چه؟ قشنگ يعني تعبير 
  و عشق تنها عشق

  نوسأمكند  به گرمي يك سيب مي ترا
  )312 :1387 سپهري،(

  دانند چرا مردم نمي
  كه الدن اتفاقي نيست

  هاي شط جنبانك امروز برق آب دانند در چشمان دم نمي
  ديروز است
  )390 :همان(

  تر است  عشق ةحادثبهترين چيز رسيدن به نگاهي است كه از 
  )378: همان(

  بزرگ بود و از اهالي امروز بود
  هاي باز نسبت داشت و با تمام افق

  فهميد و لحن آب و زمين را چه خوب مي
  )404: همان(

  
  گيري نتيجه. 6
سپهري علت ديريـابي مفهـوم اشـعار     كتاب هشتدر اين جستار تالش كرديم با بررسي ما 

سپهري در ادبيات معاصر از معدود پيروان نيماست كـه توانسـته    .يابي كنيم سپهري را ريشه
نهـادن در راهـي    خاص دست يابد و با گـام سبكي  اش به ديدگاه و است در سلوك شعري

 خصوصـاً  ،مكاتـب ادبـي غـرب    آشنايي او با عرفان و. مستقل مسيري صعودي داشته باشد
گرايي تمايل  به تخيل و ذهنيت تر بيش او با دوري از عقل كهباعث شد  ،سوررئاليسم فرانسه

عادي به اشياي   غيرواص دادن خ با نسبت ،گرفتن از اشياي سوررئاليستي او با الگو .نشان دهد
بـا   و ديگـر،  يـك ارتبـاط بـا    بـي  كلمـات ظـاهراً   مفـاهيم و  گذاشتن اشيا و با كنارهم ،عادي

 ينـد متن براي كساني كه از بيرون ناظر اشعار سوررئاليسـتي او  موضوع و ةريختن رابط هم به
  .دهد نامعقول ارائه مي هيواليي شگرف و

آميزي،  بسامد باالي حس خاص سهراب به طبيعت،استفاده از فنون سوررئاليسم و نگاه 
هاي زباني و انحراف از نرم باعث شده  و گريز از هنجار ،جان بخشي به اجسام بي شخصيت
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 ،اشعار او بيگانه است كه با نظام فكري خوانندة ،اپذير اون تا شناخت ايماژهاي تازه و تصور
خياالت و ن در دنياي دش ور غوطه وشدن  بدون آشنا خواننده را دشوار سازد و درك شعر او

مكتـب   اگـر بتـوانيم بـا آگـاهي از     .آلود او عاجز ماند ن مكاشفهكلمات سپهري از درك زبا
انساني كـه  شهود  و كشفترين  العاده توانيم خارق مي ،سوررئاليسم به اشعار سپهري بنگريم

  .محصول لحظات ناب مكاشفه است را در اشعار او مشاهده كنيم
  

  منابع
  .خرم: تهران ،معاصر ايران نامي سخنوران ).1373( باقر محمد برقعي، سيد
  .مركزنشر : تهران ترجمة حسن افشار، ،دادا و سوررئاليسم). 1375( .اي .وي. بيگزبي، سي

  .ثالث: تهران ،آوري در شعر معاصر ايران هاي نو گونه ).1383( سولي، كاو حسن
  .طهوري: تهران ،كتاب هشت). 1387(سپهري، سهراب 
  .نگاه: تهران، سپهري سهراب يادنامة ،باغ تنهايي). 1382(سياهپوش، حميد 

  .نگاه: تهران ،2ج  ،هاي ادبي مكتب ).1376( ، رضاحسيني سيد
  .ثالث :تهران، زندگي و شعر سهراب سپهري ،از مصاحبت آفتاب ).1379(ر كاميا عابدي،

  .جامي: تهران، ها جويبار لحظه). 1379( جعفر ياحقي، محمد
  .علمي: تهران ،چشمه روشن. )1369(يوسفي، غالمحسين 


	Adabiyate Parsiye Moaser 5
	1 Shenas
	2 Shivehname va Ruykarde Adabiyate Parsiye Moaser
	3 Fehrest
	4 Matnn
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5 Abstracts
	6 Shenas




