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 چکیده

هنرهای تجسمی ۀ در دو حوز ۰۲۹۱ ۀعنوان یك جنبش فرهنگی است كه در اواسط ده مرئالیسروس

اقعی وااز عناصر فر شانآثارپدیدآورندگان این مکتب برای بیان اهداف خود در و ادبیات اتفاق افتاد. 
این مکتب به ادبیات و . است ذهن كامل آزادی و رهایی سوررئالیسم اصلی هدفد. ردنببهره می

برخی از اشعار و رمانهای معاصر یافت و بر آنها تأثیر گذاشت. ملل دیگر از جمله ایران نیز راه  هنرهای

شوند. بوف كور آثار سوررئالیستی بسیار نزدیك میفضا به  كلیت و اجزاء و عناصر لحاظ فارسی  به
صادق هدایت، شازده احتجاب هوشنگ گلشیری و سمفونی مردگان عباس معروفی با لحاظ تفاوت 

، نگارش اند. رؤیا، جنونسورئالیستی بودهتأثیر تفکر های سوررئالیستی، تحتمندی از شاخصهدر بهره

های ادبیات های معدودی از ویژگیواقعی نمونهخودكار، لحظۀ روانی، عشق و امر شگفت و فرا
اند. نگارندگان در ابتدای این پژوهش ها به تصویر كشیده شدهسورئالیستی هستند كه در این رمان

مکتب با  تطبیق اصول اینیرانی داشته، سپس به نگاهی به سوررئالیسم و مقایسۀ آن با سوررئالیسم ا

ا هاز اصول سوررئالیسم در این رمان است كه برخیاست و در نهایت اثبات شدهها پرداختهاین رمان

 رود.با این حال از ویژگیهای سبکی رمانهای فارسی به شمار نمیوجود دارد. 
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 :مقدمه

 امروزه، واقع داند.  درا محدود به حوزۀ شعر و نقاشی نمیگفتمان نقد جدید اصطالح سوررئالیسم ر

 ایویژه ادبیات رویکرد به كه است ادبی بوطیقای و نظریه و شده ظاهر ركلیت مفهومی در سوررئالیسم

(. با گسترش ۰۱1 ص:اسدی ،سوررئالیسم در حکایتهای صوفیانهطلبد )را می خاصی مخاطبان و دارد

ه شوند حس غریبی بكه با ناخودآگاه سروكار پیدا میکنند و موجب می هاییچنین دیدگاههایی رمان

 گیرد.حد یك رمان سوررئالیستی قرار می خواننده منتقل شود، در

 پیچیدگیهای و ناخودآگاه ضمیر توهم، قبیل خیال، از است یاست، مسائل مهم مکتب این در كه آنچه

 نقاشی، ادبیات، عرصۀ در ذهن ناخودآگاه كاركردهای بر ناظر مکتب كه این آدمی. ضمیر و ذهن

 و بستر میتواند رو همین از و دارد پیوند فروید آرای ویژهبشناسی های روانیافته با است، … و سینما
 فرانسه در( ۰۲9۹) در دهد. سوررئالیسم دستب داستانی  متون تحلیلهای روانکاوانۀ برای مناسبی ابزار

 هایجنبه كشف نیز و مدرن سوررئالیستی آثار در پژوهش سپس و كرد اعالم موجودیت رسمی طور به

كرد.  علم قد كانت خردگرایی با تقابل در غرب در مکتب این شد، آغاز آثار كالسیك سوررئالیستی
 های فارسی با مکتبمعاصران و تعداد معدودی از رمان برخی از اشعاردبیات و اشعار كالسیك فارسی، ا

 لبریز از كاركردهای ناخودآگاه، تصویرهای اند، زیرا محتوا و درونمایۀ این آثارند یافتهسوررئالیسم پیو

 تانیداس ادبیات راست. د …پریش و های روانو دگردیسی شخصیتها، شخصیت تجانس، دگرگونینام

دودی چون بوف عهای متوان به نمونهو تنها می ، سوررئالیسم یك جریان جدی نیستایرانمعاصر 
كور، سه قطره خون، شازده احتجاب و برخی از آثار غالمحسین ساعدی و عباس معروفی اشاره كرد. 

ندارد.  یدر رمان فارس ترین اثر سورئالیستی به زبان فارسی است كه هیچ مشابهیدرخشان« بوف كور»

 تنتوانس چون دیگر كسی در ایران .با هدایت معرفی شد و در اوج هم ماند این مکتب در ایران اساساً

 آثاری در زمرۀ نیز گلشیری هوشنگ ماندنیبیاد رمان احتجاب شازده .برسد سورئالیسم از حد این به

 خودب را ایران جامعۀ ادبی توجه و گرفت قرار فراوان استقبال مورد انتشار هنگام به تنهانه كه است

 این است. برانگیخته داستانپردازی نوین فنون پیرامون بسیار بررسیهایی و بحث بلکه كرد، جلب

بوف كور و شازده احتجاب : دو رمان  میپذیرد ) الهام نیز هدایت كور بوف از بیشك كه موجز داستان
های بارز سوررئالیستی است. دربارۀ سمفونی مردگان (، دارای شاخصه8۰3 صقویمی:سوررئالیست ،

وجود عناصر و مبانی مکتب سوررئالیسم یکی از ویژگیهای این رمان است. توان یادآور شد كه نیز می

معروفی در سمفونی مردگان توانسته با پرش زمان از حال به گذشته و بالعکس بین خیال و واقعیت 
 طب، تصویری شگفت و جذاب برای او بنمایش بگذارد. ارتباط برقرار كند و ضمن اقناع مخا

ا است. در ابتدای گردآوری شدهها به شیوۀ كتابخانهروش پژوهش در این مقاله، توصیفی است و داده

های صهشد. سپس شاخمقایسۀ سوررئالیسم غربی و ایرانی پرداخته به توصیف مکتب سوررئالیسم و

ر صادق هدایت، شازده احتجاب هوشنگ گلشیری و سمفونی اصلی سوررئالیسم در سه رمان بوف كو



 

 

 

 

   

 

هتهای آنها با مبانی غربیشهای انعکاس سوررئالیسم در شیوه  229/رمانهای معاصر و تفاوتها و شبا
 

ا هاست. در این پژوهش تالش میشود تا به این پرسشگرفتهسی قرار رمردگان عباس معروفی مورد بر

 پاسخ داده شود:

 های سوررئالیستی دانست؟توان رمانده احتجاب و سمفونی مردگان را میهای بوف كور، شازآیا رمان -۰

 ها وجود دارد؟عناصر اصلی سوررئال در این رمان یك ازكدام -۹
غربی  سوررئالیسم تأثیرهای فارسی تحتاین فرضیه شکل گرفت كه این رمان پژوهش حاضر براساس

 شود.روشنی در این رمانها دیده میمکتب ادبی ب های اصلی اینو شاخصه اندقرار گرفته

 :پیشینه
ت، اما در اسگرفتههای بسیاری صورت ادبیات ایران پژوهشوررئالیسم بر دربارۀ تأثیر مکتب ادبی س

ها اغلب پژوهشگران و منتقدان ادبیات فارسی به مطالعه و بررسی تطبیقی متون عرفانی این پژوهش
، نوشتۀ مولوی مثنوی در دقوقی داستان سوررئالیستی اند: تحلیلاز دیدگاه سوررئالیستی پرداخته

 تحلیل) ادونیس شعر در عرفانی سنت سکوالر خوانشِ: سوررئالیزه (، عرفان۰8۲9سبیکه اسفندیار )

 متون در اعتراض و تبلیغ زبان (، طنز؛۰8۲9، نوشتۀ ادریس امینی )(«عاشق تحوالت» شعر بینامتنی

 هایاندیشه و سوررئالیسم (، مکتب۰8۲8سوررئالیستی، نوشتۀ ناصر علیزاده و همکار ) و عرفانی
 ادبیات در «عادت خرق» تطبیقی (،  مطالعه۰8۲۹زارعی و همکار )سهروردی، نوشتۀ علی اصغر 

 سوررئالیستی ادبیات صوری (، تشابهات۰8۲۰سوررئالیستی، نوشتۀ ناصر علیزاده و همکار ) و عرفانی

 سوررئالیسم گیری الهام و (، تاثیرپذیری۰8۲۰تیغ و همکار )عطار، نوشتۀ مریم جهان االولیایدرتذكره
 (، سوررئالیسم۰8۲۰آنها، نوشتۀ ویدا دستمالچی و همکار ) بین تقابالت بررسی با یعرفان ادبیات از

 و عرفان (،۰8۲۰، نوشتۀ علیرضا اسدی )(كهن روایی نوع یك معرفی) صوفیانه حکایتهای در

 مبانی (، پیشینۀ۰83۲مهر و همکار )اجتماعی، نوشتۀ رحمان مشتاق هایزمینه منظر از سوررئالیسم

(، به بررسی موارد ذكر شده ۰83۲مهر و همکار )عرفانی، نوشتۀ رحمان مشتاق ادبیات در سوررئالیسم
 اند. پرداخته

ان، سی سوررئال در حوزۀ رمعالوه بر مطالعۀ تطبیقی عرفان و سوررئالیسم مقاالت دیگری نیز به برر

عبارتند  اند كههای كالسیك، تصویرهای سوررئالیستی و سوررئالیسم در شعر معاصر پرداختهداستان
 ،(۰8۲8) همکار و طهماسبی عدنان نوشتۀ ،«لن» مجموعه الحاج، اُنسی شعر در از: سوررئالیسم

ری فرانسه، نوشتۀ رضا قنب سوررئالیسم از ایران در «گراحجم» و «نو موج» شعر جریانهای تاثیرپذیری

محفوظ، نوشتۀ  نجیب اثر «الشحاذ» داستان در سوررئالیسم مبانی (، بررسی۰8۲8عبدالملکی، )

تامر، نوشتۀ  زكریا سپید اسب شیهه داستانهای در (، سوررئالیسم۰8۲8محمود حیدری و همکار )
سریال، نوشتۀ  مجموعه و ایرانی هوشنگ شعر در سوررئالیسم (، تبلور۰8۲8علی نوروزی و همکار )

لی زادۀ میرعهلل حسنكتاب، نوشتۀ عبدا هشت سوررئالیستی هایجلوه به (، گذرا۰8۲8فرهاد رجبی )

، نوشتۀ ساعدی غالمحسین «نشان و بینام هایواهمه» داستان در (، سوررئالیسم۰8۲۹و همکار )
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پیکر، نوشتۀ محمد امیرمشهدی و همکاران  هفت سوررئالیستی (، نقد۰83۲پور و همکار )مرتضی رزاق

 شازده و كور (، بوف۰833)معاصر، نوشتۀ سیدجمال موسوی  تفکر بر سوررئالیسم (، تاثیر۰83۲)

سوررئالیستی، نوشتۀ  تصویر (، ویژگیهای۰831سوررئالیست، نوشتۀ مهوش قویمی ) رمان دو: احتجاب
 (. ۰831محمود فتوحی )

بر این اساس با توجه به پیشینۀ تحقیق و طبق اطالعات نگارندگان این موضوع تنها در یك مقاله 

قویمی( كه با تشریح و تبیینی  مهوش نوشتۀ ئالیست،سورر رمان دو: احتجاب شازده و كور )بوف

 های سوررئالیستی این سه رمان وطور اختصاصی به ذكر شاخصیگری بهمتفاوت نوشته شده، مقالۀ د
 است.  مقایسۀ سوررئال غربی با نوع ایرانی آن نپرداخته

 :سوررئالیسم ۀفلسف
صلی ید، آیین امیاسوررئالیسم برـ فلسفه علمی كه همان روانکاوی فروید است. همانطور كه از اسم ۰

از جهان عادی وجود دارد و آن ضمیر ناخودآگاه است.  ر این استوار است كه جهانی، واقعیترآن ب

معضالت  ها وهمان طور كه فروید كلید پیچیدگی فرضیۀ ناخودآگاهی فروید كلید سوررئالیسم است.
ها نیز از همین زمینه برای الهام گرفتن و ندگی را در رؤیا و خواب جستجو میکند، سوررئالیستز

نظریات فروید درباب روانکاوی ظاهراً یك مبنای علمی  کننددن به ضمیر ناخودآگاه استفاده میرسی

م كه وررئالیسهنرمند س .برای سوررئالیسم شد و اغتشاشات اجتماعی آن عصر زمینۀ طبیعی آن بود

عوض خود را به کرد درد احساس نمیهان عینی در خوای به رابطه با جاز درون خود، آگاه بود، عالقه
ها را رها كرد و به فوق واقعیت پناه ی فردی و رؤیا متوجه كرد. واقعیتجهان درون و قلمرو پندارها

پس زده شده كه هنگام خواب گوید: هر رؤیایی عبارت است از یك تمایل وامچنان كه فروید میبرد ه

. ه و یا به یاری مکانیسم تبدیل بصورت دگرگونی ظاهر میشودیا به صورت اصلی تجسم پیدا نمود
 (11 صپرهام:رئالیسم و ضد رئالیسم در ادبیات، )

 ترین قلمرو و آگاهی، هیچگونهسم همه در آن است كه اطالقش در بیواسطهسوررئالی ۀپایهدف بلند

داختن فهم چرا باید از پرباقی نمیگذارد علیرغم محدودی انقالبیون كور ذهن براستی نمی امکان تعارض

دیدگاهی به مسایل عشق، رؤیا، دیوانگی، هنر و مذهب خودداری كنیم، حال آنکه ما این مسایل را از 
وررئالیسم سعا كنم كه قبل از توانم ادنها و خود ما انقالب را بررسی میکنیم و به جرأت مینگریم كه آمی

 كار منظمی در این جهان صورت نگرفته است. هیچ

دانستند كه مصمم به تغییر دادن ماهیت و دگرگون ـ سوررئالیستها خود را بعنوان افراد انقالبی می۹
قالب نها انیست كه اولین نشریۀ سوررئالیست دلیلما از چیستی واقعیت بودند. بیكردن تصور 

ود، حوزه فته بربرگرا در شتیاقی كه عرصه روانشناسیسرعت، با همان اسوررئالیستی نام گرفت كه ب

سیاسی را هم فرا گرفت و سرانجام نشریه جدیدی به بار آورد با نام پر معنی سوررئالیسم در خدمت 

 . انقالب
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ـ ما كاری به ادبیات ۰: ای صادر كردند كه در آن نوشتندبیانیه ۰۲۹1ژانویۀ  ۹1در ها سورئالیست

ـ سوررئالیسم نه یك ۹توانیم از آن استفاده كنیم گر الزم شود، مثل هر كس دیگری می، اما انداریم

رای ای است بتر، و نه حتی یك مابعدالطبیعۀ شعر، وسیلهوسیله به نظر جدید است نه چیزی ساده

لیسم ـ ما واژۀ سوررئا9ـ ما مصمم به ایجاد یك انقالب هستیم. 8آزادسازی مطلق ذهن و امثال آن. 
غرض و حتی مستأصل انقالب را نشان ایم تا خصلت عینی، بیقرار داده را با واژۀ انقالب در یك ردیف

خواهیم نشان دهیم كه چه تباهات انسان را نداریم. فقط میـ ما هیچ ادعای تغییر چیزی از اش1دهیم 

ـ این 1ه است های لرزانی، چه خاک پوكی ساختدارد و خانۀ متزلزش را روی چه پیافکار سستی 
های غلط رسمی را توی صورت جامعه پرتاب میکنیم هر جوری كه از نابرابریهایش، از حركتاخطار 

در شورش تخصص داریم اگر الزم شود، هیچ  ـ ما1 کنیمم نمیگروحش دفاع كند، ما هدف خود را 

 (11 صبرتون:سرگذشت سوررئالیسم، عملی نیست كه ما قادر به ارتکاب آن نباشیم. )

 ها و مصمم بهگستاخی و نشاطی یادآور دادائیست جنبش نو پا خودش را گم كرد و با ۰۲۹1در سال 
ارتجاع اعالن جنگ داد.  كاری، پیش جست و به نیروهایاثبات تعهدش به آزادی، در مقابل محافظه

 ۀبا آن، این است كه همکنیم و قرارمان درست در قلب جامعۀ مدرن زندگی میگفت: ما  برتون می

ای دانستند ولی تحریك كنندها خود را یك عامل تحریك كننده میهای ما را توجیه كند. آنهرویزیاده
دانستند كه مروارید محصول فرایندی فرساینده است و اً اثر تخریبی نداشت. چون همه میكه صرف

انقالب ارزد. آزادی ذهنی كه نخستین شرط این مروارید به جان هزار غواص می معتقد بودند كه 

به یك  ا از وابستگیکوشد تانسان است. هنرمند سوررئالیست میسوررئالیستی است، مستلزم آزادی 

عنوان پناهگاه بپرهیزد و جست و جوهای خود را با چشمانی باز و تیزبین به سوی ب سیستم فکری 
ز ه به كلی ااثری در خور نام سوررئالیست است ك»گوید: نتایج خارجی آنها معطوف دارد. ماركس می

برتون بعدها در اثری به نام سوررئالیست چیست؟ نوشت: امروز  «.نظارت عقل و ذوق وارده آزاد باشد

ا در هالیست است، به اعتقاد سوررئالیستسوررئ هبیشتر از همیشه، رهایی ذهن كه هدف و مشخص
ایمان هاامیدی با زنجیرهنیروهای ن درجۀ اول مستلزم رهایی انسان است و این یعنی كه ما باید با همۀ

ها برای رهایی انسان چشم امید به انقالب ه امروز بیش از همیشه سوررئالیستبجنگیم، یعنی ك

 (.۲۹اند. )همان: ی دوختهاریایپرولت

 :در ایران یسمسوررئال
 و رمزگان نامتعارف داشتن و ناخودآگاه احوال در آن تولید را سوررئالیستی اثر بنیادین ویژگی اگر

سوررئالیسم در حکایتهای صوفیانه بدانیم ) مخاطب ناخودآگاه با درگیری اثر بر غریب حس ایجاد
شود ای و هر ژانر ادبی، این ویژگیها بنسبت یافت میرهمیان همۀ ملل، در هر دو در (،۰۱۲ ص:،اسدی

از آنها برخوردار متفاوت، نسبتهای  در گوناگونی، گرایشهای و هاسلیقه با زیادی نویسندگان و و شاعران

 عاصی و معترض هایانسان به را خود وابستگی كه است ادبی وهنری جریان نوعی سورئالیسم شوند.می



 

 

 

 

 

 

 59تابستان -23شماره پی در پی  -شناسی نظم و نثر فارسیسبک/222

 

 اجتماعی قراردادهای بیزارند و موجود نظم از عصری هر در گرانعصیان. کندای اعالم میدوره هر در

ئال در و تاریخی برای مکتب سورربنابراین با چنین استداللی تعیین زمان  .پذیرندنمی را شده تحمیل

بی کاتب ادها و مت، زیرا جامعۀ ادبی ایران به هیچ وجه در شکل گیری جنبشایران كاری غیرعلمی اس
اری از آثار ادبی گذشتۀ ایران كاركرد شگرف و یسدر بدارد؛ با این حال شباهتی با جوامع غربی ن

های عرفانی شاعران كالسیك و زرتشت، سرودههای توان دبد. سرودهیانگیز سوررئالیستی را ماعجاب

های ذهنی، حذف زمان و مکان و ... است و از تصاویر شاعرانه، تخیل، حالتشاعران سبك هندی ممل

كه تشابهات فراوانی با اصول سوررئالیسم دارد. در شعر معاصر نیز در شعرهای سپهری، شاعران شعر 
 ان مشاهده كرد.تودهای سورئالیستی را میحجم و موج نو كاركر

 :های سوررئالیسم غربی در مقایسه با  سوررئالیسم در ایرانها و تفاوتشباهت
 ظهور چون اییافتهقوام و یعلّ مناسبات به بنا داستانی ادبیاتۀ عرص در نواندیشی و نوآوری پیدایش

 ژرف، نیازمند هستی ساحت از اصولی دریافت و زندگی بطن از اندوزیتجربه ،گرانوهای اندیشه

 ادبی جریان یك اندازیراه منظور به و است ورزیغرض بدون عقالنیِ سنجش و زمان گذشت اندیشی،

. در عرصۀ ادبیات و كرد اكتفا نواندیش هایشخصیت و نوابغ ظهور به تنها نمیتوان آن، تثبیت و بدیع

است، آن جریان پدید آمدهای ما شاهد آن هستیم كه اگر جریان و سبك ادبی هنر غرب در هر دوره

و سبك از درون ضرورتهای اجتماعی و فرهنگی جامعه بوده است. سیر ادبیات داستانی در غرب، یك 

عنوان مثال، اصول و مبانی اعتقادی رویکردی چون مدرنیسم در است. بهای بودهسیر منظم و پیوسته
ست، اشده پدید نیامدهیش تعیینمعنای كالن آن، یك شبه و توسط یك گروه خاص و با اهداف از پ

بلکه در گذر زمان و در اثر وقوع بسیاری از رویدادهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، این جریان شکل 

 است. گرفته
قد ها و مکاتب نی فارسی و عناصر داستانی آنها با نظریهگفتن از مناسبتها و پیوندهای رمانهاسخن

اعتنایی به جنبشهای ادبی و قیق است، اما از سوی دیگر بیادبی غرب، نیازمند نگاهی جامع و د

اندن بست كشمنزلۀ به انزوا و بنو ... به شناسی، روانشناسی، زیباییشناسیهای جدید جامعهیافته

های نو. دریافت یك بحث و یك آثار ادبی و هنری است و نوعی گریز و هراس از مواجهه با اندیشه
 های مشترک با آن نظریه ومعنای عام آن و تطبیق آن با ادبیاتی دیگر كه ریشهنظریه، مخصوصاً در 

جریان ادبی را ندارد، كاری بس دشوار است. رمان معاصر فارسی، رمان غربی نیست، بلکه رمان بومی 

است، اما از نظر درونمایه و مصالح است. اگرچه اصطالحات و ساختار و تکنیك را از غرب به وام گرفته
 (. ۹1 ص:كتاب نقد اجتماعی رمان فارسی ، عسگری نقد و بررسیحدود زیادی مستقل است ) تا

مکتب  به شرایطی كه این برای فهم سوررئالیسم باید. سوررئالیسم هر كشوری تجربه مستقلی است

نظر كرد. به این معنا كه بدون توجه به شرایط هراسناک آن هنگام به درک درستی  هوجود آمددر آن ب

 ت.سوررئالیسم و دلیل ظهور آن نمیتوان دست یاف از
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و ایران اشاره كرد. تفاوتهای  مکتب در غربهایی از  اشتراک و افتراق این در مجموع میتوان به زمینه

 این دو جریان عبارتند از:

 ،عقل خودبنیاد مسلط بر محافل روشنفکری. گرایی بوددر برابر عقل سوررئالیسم در غرب واكنشی-۰

 كه سوررئالیسم با آن ای كه در غرب شکل گرفته بود، وجود نداشتبه شیوهگرایی عقل ایراندر  اما
رابتی ق در ایران سوررئالیسم جامعۀ ایران بود.هنوز مشخصه بارز  احساس و عاطفهبرعکس  ،مبارزه كند

  .است كه مبتنی بر تکیه بر درون و باطن است یهمان تصوف ۀادامو  با عرفان دارد

ما در ا جهانی بود،كشیهای جنگ نسل ویرانگریها و برخاسته از نفرت از یك سو سوررئالیسم غرب -۹
-تهوجود نداش گناه در جنگ جهانیجمعی انسانهای بیكشتارهای دسته ۀصحن چنین نفرتی از ایران

  است.

ه بلکه فلسفسوررئالیسم غرب واكنشی است به فلسفه مابعدالطبیعی و اعالم بحران بزرگ این  -8

ت، اما جامعۀ ایران نه از فروپاشی آن و از این منظر، نشانگر مسنوخ شدن دستگاههای فراروایت اس
 مند بوده و نه به مرحلۀ فراروایت رسیده.ای بهرهچنان فلسفه

الفت مخ های ایرانیدر داستانسوررئالیسم  ،اگر سوررئالیسم غربی مخالفت علیه مدرنیته است -9

ای با معنای غربی آن شکل نگرفته كه سوررئالیسم یا جنبش مدرنیتهدر ایران  ت.علیه سنت اس
 .اعتراضی دیگری علیه آن برخیزد

های با دریافتهای كامل و ناقص غربی ای از اندیشهآمیزه و ملغمه در ایران مکاتب ادبیدر مجموع 

عی از مکاتب غربی داشته و س نینویسندگان ایرااست. تلقیهایی كه تعدادی از شاعران و  جامعۀ ایرانی

سازی آنها داشته، ظرف چند دهه به واردكردن تراوشات بیشتر مکاتب ادبی مشهور، انجامید.  در بومی
در گذار قرنها در مغرب زمین شکل گرفته بود تنها ظرف چند  و داستان ای كه در ساحت شعرتجربه

ها و مکاتب ادبی مصداق دارد. دربارۀ همۀ جنبشاید گفت این اصل بتبلور یافت.  جامعۀ ایرانیدهه در 

ه های جامعۀ ایران نبوده كاست، یعنی این ضرورتناقص یافته هر مکتب و جنبش ادبی در ایران، تولد
وجه است، بلکه تأسی و تأثر نویسندگان با تها و مکاتب ادبی را پدید آوردهبشبار این جنبرای نخستین

های آن جنبش و مکتب ادبی را در آثار آنها اند، ویژگیمیکردهبه فضای كشوری كه در آن زندگی 

 (.1 ص:نقد و بررسی كتاب سیر رمانتیسم در ایران ، ثروتاست )پدید آورده

و  شتهوارداتی داۀ ، صبغجامعۀ ایرانیهای اجتماعی سربرآورده در همانگونه كه بسیاری از پدیده
 ۀها نبود در حوزگیری این پدیده ون و شکلنیازهای جمعی اساسی مردم این سرزمین در پس تک

 پیش از هر چیزی تابعی ایرانبنابراین سوررئالیسم در ادبیات  .استادبیات نیز همین منطق جاری 

برعکس، سوررئالیسم غربی تابعی بود از متغیّر ضرورت اجتماعی. این مکتب  مدرنیسم ادبی.از  است 
-ییزیباشناسی و شناسی، انساناز آنها از هستی در غرب، مبانی معرفتی روشنی داشت كه بخشی

 گرفت. شناسی آن روزگار نشأت می
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های مشتركی نیز بین سوررئالیسم غربی و ایرانی یافت با وجود این تفاوتها، باید یادآور شد كه جنبه

 میشود كه این اشتراكات عبارتند از: 

دارند كه با مشتركی با هم  وهوج بشریو بنیادهای زندگی مبانی معرفتی  ،بنیادهاهر دو در  -۰
 تابد.یچ تفاوت زمانی و مکانی را برنمیو ه شودگذشت زمان زدوده نمی

آن  باید .فریبکار است ود كه واقعیّت سوداندیش ند؛ عقیده دارنجویسوی واقعیّت را می آنهر دو  -۹

عقل را ت.آنها شنوی داشه حرفرؤیا و وجدان ناخودآگا ،آباد زمین، از غریزهنهاد و از ناكجاكنار را 

 تند.انگاشخورده میمعزول و شکست
كه راه بیرون شدی برای آن  بودندآن ، و در پی بودندهر دو از نظم ناهنجار زمان به تنگ آمده -8

بوده و نقابل قبول  اننظم كنونی جهان برایش و تغییر خواستۀ آرمانی آنهاست. دگرگونید. بیابن

 ستند.ج دیگرش را می

  های بوف کور، شازده احتجاب و سمفونی مردگان رؤیا:رمان های سوررئالیسم درشاخصه

دهد تا از عالم واقع جدا شده، است كه به آدمی این امکان را می رؤیا از منابع معرفتی سوررئالیستی
دست پیدا كند. در عالم رؤیا از عالم حس خبری نیست، از « معرفت عالی»در خود نفوذ كند و به 

دیدگاه سوررئالیسم، خواب و رؤیا دست كمی از عالم بیداری ندارد و نباید كه الهامات و مکاشفات آن 

 ترا نادیده گرفت. در نظر فروید چنین دنیایی مظهر و تمثیل امیال خودآگاه و تمایالت ناگفته ماس

 ی ادبی ،مکتبهاتواند تا حد شناسائی كامل خویشتن برسد. )و آدمی با تجزیه و تحلیل آن می
 (391 ص:سیدحسینی

های ذهنی است گوییها و تصویرسازیای از خاطرات، توهمات، كابوسها، هذیانیزهسمفونی مردگان آم 

و  گیرنددر كنار یکدیگر قرار می كه این مضامین گاهی بدون توضیحات منطقی و به دور از عقل
زنند. معروفی در این داستان پیوند می زمان حال و ذهنیات را به واقعیتهای عینی های دور را بهگذشته

یادگارهای غیرمنسجم ذهنیت  دیدهای متفاوت خاطرات وپریشی و زاویهبا استفاده از زمان

است. شخصیتهای اصلی داستان با جستجو در خاطرات و های اصلی داستان را روایت كردهشخصیت

و رسند و بر این اساس رؤیاها رؤیاهای خود در پی آن هستند تا به شناختی از خود و دیگران ب
 منطق كلّ و وردامی فرود تسلیم سر حس جهان رویا، نمایند. درخاطرات ذهنی خود را بازسازی می

 مرزهای و شودمی پیراسته آن از عادت ریزد،می هم در معلولی و علّی روابط و زمان خطی نظام و زبان

 رویا .دهد تکان را زندگی كه دارد را آن توانایی رویا. رودمی بین از اشیا و جهان انسان، میان قاطع
 تفنّنی ندید رویا سان بدین. شود تحلیل عنوان همین با باید و است شناخت وسیلۀ یك تفکر مانند

 وممفه این به و شد خواهد شمرده آن هایفعالیت روشنگرترین از یکی بلکه بود، نخواهد ذهن برای

(. درواقع در رؤیا عواملی از 39۱-381 صص:میشود ) همان  نزدیك هندی فلسفۀ به سوررئالیسم
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های عینی كه به امیال دارند. عواملی مانند ابژهداخل ناخودآگاه را به حركت وامی خودآگاه، عناصر

 نجامد: ته میذهنی خودخواس

خورد. آخر كتاب سرش را خورد. صدای پلك زدن بعضی وقتها خیال میکردم دارد ورقهای كتاب را می

 (.۰1 صمعروفی:سمفونی مردگان ، رسید )كردنش از آن ته راهرو، به گوش میو فکر 
مسیرها از همان جا  یافت همۀ گشت، در می یدین به دوران كودكی خود واپس میها پیش كه آسال

یگران را پس میدهد و این را نیز اول مکافات د چۀدانست كه همیشه برده بود. او بخوبی میتغییر ك

برد. این چیزها خوابی بود كه بعدها طمع بیشتری برای تصاحب به كار میدانست كه وارثان تنها، می
 (.۰۰8 صتعبیرش را به وضوح دید )همان:

ت و تنهایی در آن موج میزد و آیدین حس میکرد افتاد، احساس شرم، غربنگاهش كه به آیدین می

 (.۰9۱ صوزن است)همان:و بیكه خواب میبیند 

 نندکمی بازی منطقی نقشی وهمی موجودات و اشباح است، العنانمطلق حاكم رؤیا عالم كه متونی در
 دنیای مظهر عقیدۀ فروید به كه كند. رؤیا اعتراض آن بر كه گیردنمی را آنها گریبان انتقادی ذهن زیرا

 آن شفك و تحلیل با و رود کارب زندگی اساسی مسائل حل برای باید است برتر واقعیت و سركوفته

 با خواب همراه و رؤیا عناصر هدایت صادق كور بوف كند. در ادارک را خود تام وجود تواندمی انسان
 تاریکی، زا سخن مدام اثر، این در. شودمی دیده وفور به و اشیاء سوررئالیستی گوتیك هایداستان فضای

 این از نمونه چند به زیر در. است همراه تاریکی با هاصحنه همۀ فضای. است ازلی و جاودانگی شب

 : شود می اشاره جمالت

 كابوسی اختصاص شرح به نخست صفحۀ چند از پس اما میشود، آغاز منطقی كالمی با كور بوف

 زاییدۀ كه دنیایی وهمناک میدهد، نشان سرگردان رؤیا و واقعیت بین دنیایی در را راوی كه مییابد

 نمیمانند. باقی یکسان و بیرونی ثابت جهان واقعی عناصر آن، در و است نقاش جوان هذیان و تخیل

 پیوسته یابنده تغییر هاییسایه هایی ناملموس وصورتک مانند شخصیتها ندارند، دائمی وجودی اشیاء

 تکرار مختلف موقعیتهای در متن، در جایجای نها آ توصیف و هاصحنه میشوند، تبدیل یکدیگر به

 سیری ذهنی، وسواسهایی مانند عبارات و حتی اصطالحات و تصاویر جزیی، رویدادهای و میگردند

 دارند. ادواری

حال است وهم و رؤیا در ناخودآگاه را عینی جلوه دهد و درعینگلشیری كوشیده ،در شازده احتجاب
ازی سبکشد كه این نوع وارونهآمیزتر به تصویر تر و وهمعواملی كه از عینیت منتج میگردند را رؤیایی

 های رؤیا روش خوبی است.پنداری او با نقشواننده و همذاتبرای درک بیشتر خ

هدف سوررئالیسم در آغاز عصر مدرن، بیدار ساختن انسان با دیدی تازه به  امر شگفت و فراواقعی:

است  پذیرل امکانمجهو آفرینی و دیدار بااشیاء و جهان بود. این كار از طریق برآشفتن ذهن و شگفت

شناسی سوررئالیسم است و به اندیشه، تازگی، نشاط شود كه از اصول اساسی جمالو مایۀ حیرت می
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رشار وزمره سبخشد. قلمرو سوررئالیست قلمروی سحرآمیز است. در آنجا زندگی عادی و رمیو پویایی 

ه هرچیزی ك« قعیت استشگفتی ذاتی وا»شود. در بوطیقای سوررئالیسم از غرابت و شگفتی می

وید: گرا در هم بریزد، ایجاد شگفتی میکند.لویی آراگون می بنیادهای جبر منطقی و قانون علی معلولی
 زیاد است كه دیگر بهقدری وجود ماشینی دارد، هر چیزی كه ب شگفت انگیز ضد هر چیزی است كه

تاً كلی را است. این تصور نسب یتکنند شگفت انگیز نفی واقعآن توجه نمیشود و بنابراین همه فکر می

 یانگیز، نتیجۀ انکار یك واقعیت است. ولتوان پذیرفت. شك نیست كه شگفتبطور مشروط می

هایی بند رجدید و یك واقعیت تازه است كه بر اثر این انکار از  همچنین نتیجۀ پیدایش یك رابطۀ
 شخصیتها، كنُش و رخدادها انگیز اعجاب (. جنبۀ۲۹ ص:بیگزبی دادا و سوررئالیسم،) استیافته

 یابد. گسترش و بسط آمیزوهم، خیالی و اضطراب شکل به میتواند شود، حفظ آنکه بر مشروط

ترسیمی فراواقعی از زندگی و مرگ یوسف یکی از امور شگفت سوررئالیستی سمفونی مردگان است. 
به  ردپروزی با چتر پدرش می بپردخواهد به تقلید از چتربازان از پشت بام در كودكی زمانی كه می

ی زندگی نبات و کندو در زیرزمین خانه تنها زندگی می. افتد و دست و پایش می شکندا زمین می

 د:شوتا اینکه توسط اورهان كشته میمیخورد  فقط گوشتی است كه تکه .دارد

میشد و سکوت  ر همهمۀ دور دست سالیان دیوارگذاشت، دبزرگ و سرد می ی پا در آن خانۀها وقتشب
دور دست به شکل  ماند. همهمۀایستاد، در میشد و بسته میمیکرد كاج میشد و وسط حیاط می

سمفونی مردگان، ماند )وق زده خیره می مد كه مثل یك تکه گوشت با چشمهایآمیدر« فیوس»

 (.۰1 صمعروفی:
ا ی این اشیاء . چشم میخورد های وهمی عناصر غریبی نیز بهها و پارههمراه با رؤیا گونه بوف كوردر 

است و با هدف زیر و رو  پیرامونموجودات حاصل دید عمیق و غیرمتعارف نویسنده نسبت به محیط 

 رویدادهای . تمامكفایتی فعالیت خودآگاه فراهم میشوندكردن دنیای منطقی و آشکار ساختن بی

 هاواقعیت شوند،می رؤیت قابل نامرئی هایرسند. پدیدهمی نظر به حیرت آور و انگیزاعجاب سرگذشت،

-سلسله انگیزتشویش و غیرطبیعی حوادث گردند،می منحوس تکرار و شوم پیشامدهای بازند،می رنگ

 جان و روح وقفهبی اضطراب و ترس و میگیرند قرار هم پشت سر فرساتوان و روندی پرشتاب با وار،

 کند.می تسخیر را وی

های متروک سیاه كنار جاده رج كشیده هندسی با پنجرهۀ بریدهای عجیب و غریب به شکل خانه

ها مانند كرم شبتاب، تشعشع كدر و ناخوشی از خود متصاعد میکرد. دیوار این خانهۀ ولی بدن ،بودند

بریده، درختهای عجیب كوههای بریدهد. دسته، ردیف ردیف میگذشتندرختها به حالت ترسناكی دسته

) .شدمی دیده تاریك و كوتاه هایدریچه با …های خاكستری رنگ اهم خانهسر ر و غریب توسری خورده
 (81بوف كور ، هدایت :ص
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برای كاوش روان تركیب  را امر واقعی و غیرواقعیمایۀ كلی رمان در شازده احتجاب، گلشیری در درون

ح هیچ توضیبیخورد و ن ذهنیات با امور واقعی پیوند میدر سرتاسر رما است.آفریدهمعنایی  كرده و

نان پیچیده و مبهم در یکدیگر چرند. زمان و مکان در این رمان آنگیقرار می عقالنی در كنار هم

 تها و جمالت با وجهیاستفاده از واژهنماید. استان برای خواننده عجیب جلوه میمیزند كه ساختار دمیا
در زبان  تواندایدار واقعیت كه میری به ذات ناپشود. گلشیتردید و احتمال در این رمان بوفور یافت می

 است.انگیز و باورناپذیر ساختهاست و با این شگرد امور را شگفتظاهر شود، وقوف كامل داشته

های ورود به دنیای وهم و خیال در مکتب های روحی و روانی از جمله راهانتک لحظۀ روانی:

ست ای ااست. لحظۀ روانی مؤلفه« ی روانیلحظه»سوررئالیسم است. تصویر سوررئالیستی حاصل 

آسا میدرخشد و تکانۀ روانی ایجاد كه گذرا و پران است، برق های دیگر،پیچیده و مركب از لحظه
بیان  ها معتقدند كهنگارنگ و تندگذر است. سوررئالیستی روانی، ناپایدار، پیچیده، رکند. لحظهمی

تقریر  ها بر تقابل و تشریح وی آنی كه شالودههاینی بر روابط عقلی و منطقی و بیانروشن و كالم مبت

ده ی روانی آكنی روانی و نگارش آن نیست. لحظهی لحظهاستوار است، قادر به بیان حقیقت تجربه

های گریزان ناساز. در این حالت یکی از آمیخته از پارههمای است دراقض و هذیان است، جرقهاز تن
ال شود و فرد را از چنگویسنده، است ایجاد مینزدیك به شاعر و ن اهداف سوررئالیسم كه ایجاد حالتی

آشنایی با نماید )دكاری مغز فعالیت خود را آغاز میکند و حالت خوامور قراردادی و عقلی آزاد می

این لحظه مانند لحظات »(. برتون دربارۀ لحظۀ سوررئالیستی میگوید: 31 ص:مکتبهای ادبی ،ثروت
است. در این لحظات تصاویر بدون ارادۀ شخص به ذهن او مصرف كردهكسی است كه مواد مخدر 

یند. هنرمند سوررئالیست باید این لحظات را پاس بدارد و كتاب روح را در یك لحظه نور صاعقه امی

 (.۰19 ص:مکتبهای ادبی ،شمیسا) «بخواند

م بهم زدنی اتفاق های گذرا و پران را توصیف میکند كه در چشدر سمفونی مردگان، معروفی لحظه
 روند. عت از بین میسرمیفتند و ب

قای درستکار یك لحظه از ساعت بسیار زیبایی بود كه از كار افتاده بود. یعنی از زمانی كه قلب آ

ن سمفونی مردگاایستاد یا شاید از وقتی كه ساعت از كار افتاد. قلب هم دیگر نتپید )حركت باز
 (.۰3ص معروفی: ،

کی و سکوتی فرو رفت كه انگار سالهاست آدمهاش ای بعد هیاهوی خیابان خوابید و شهر در تاریلحظه 

 (.19صا هیچ وقت شهر نبوده )همان: اند. انگار آنجمرده

 به درون خالء كردن پر برای سوژه کند،می فوران ناخودآگاه فروخوردۀ امیال كه در بوف كور زمانی
 ویسندۀن یك كه است زمانی درست این. یابد رهایی مخرب افکار شرّ از تا بردمی پناه مختلفی كارهای

ـادت یك به كـس هر است مواقع جـور این در: »كند خلق را ادبی شاهکاری تواندمی پریشروان  ع

 هنرمند نفر یك كه است مواقع این در...  شودمی پناهنده خود وسواس یك به خود، زندگی قوی
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 برای تالش با راوی(. ۹۹:ص  هدایت،بوف كور، ) «بیاورد وجود به شاهکاری خودش از تواندمی حقیقی

 رایب اثیری زن. است بشر مافوق لذت این فانتزی داشتن نگاه صدددر اثیری، زن هایچشم كشیدن

 زا تصویری تواندیم تنها كه بفهماند راوی به تا گشایدمی را خود رفتۀخواب به هایچشم ایلحظه
 راه تنها كه کندمی متوجه را او و برد سرب را خود زندگی آن خاطرۀ با تا باشد داشته او هایچشم

نمود بارز اهمیت لحظۀ روانی را در شعر شاعران فارسی بیدل  .است مرگ  فراق رنج و درد از رهایی

یاد «بزرگهنگام »ها با تعبیر سپهری از آن لحظهتوان دید. وی و سهراب سپهری نیز به وضوح میدهل

ویژگیهای تصویر رسد )شاعر به اوج معرفت باطنی خویش میکند. در این هنگامۀ كوتاه بزرگ، می
 (.۰۹ ص:سوررئالیستی ، فتوحی

های روانی شود، لحظهشازده پرداخته می گونۀبیمار هایی كه به توهماتدر شازده احتجاب در بخش

ود، از او شخصیتی دوگانه در شه در گفتار و كردار او مشاهده میك تناقضهایی بسیار مشهود است.
 ذهن خواننده ترسیم میکند.

 هاییسم است و برای مقابله با آن راهمخالفت با سلطۀ عقل از جمله اصول دیگر سوررئال جنون:

ن پنها های نهفتۀتوان به جنون اشاره كرد. در این حالت نیرووتی وجود دارد كه از جملۀ آنها میمتفا

اب آیند. حسم شناخت و آفرینش سوررئالیستی بتوانند به عنوان یك منشأ مهدرون، آزاد میشوند و می

. آنها دای ندارها هیچ ارادهی افیونی است كه شخص در احضار آنتصویر سوررئالیستی مانند تصویرها

قوای  و ها گریزی نیست زیرا در آن حالت اراده تعطیل استاختیار و ظالمانه میایند. شخص را از آنبی
ند. کولی ذهن در میان امور متضاد و بیربط براحتی سیر سیاحت میند ز كنترل شخص خارجذهنی ا

کند. مطالعه در ضمیر آنان دیوانگان حکومت میتخیل همچون حاكمی مطلق العنان است كه بر عالم 

بی اد مکتبهایگشاید )ای در برابر چشمان ما میتی تازههای معرفاند، افققید و بند عقل رها شده كه از
رهاسازی نیروهای نهفته در  (. جنون حالت رهایی از سلطۀ عقل است. حالت۰۹۱ ص:،سیدحسینی

 درون است. از این جهت یکی از منابع شناخت و سرچشمۀ آفرینش سوررئالیستی است.

افکار و اعمال آیدین پس از خوردن مغز چلچله از دست اورهان، با سبك و زبان بیماران اسکیزوفرنی 

شود، زیرا اصل رسایی ارتباط، كیفیت و شفافیت در كالم او دچار یش( به خواننده منتقل میپر)روان
مرز میان عقل و جنون را درهم  است. در موومان چهارم با تکیه بر جنون آیدیننقص و ابهام شده

، با های داستانهه با دیگر شخصیتشکند. معروفی در این فصل خاطرات گذشتۀ آیدین را در مواجمی

آمیز درهم میامیزد و واقعیت جدیدی را خلق میکند كه از زبان شخصیتی با های جنونندیشها
راحتی قابل درک نیست. ت آیدین در این فصل بشود. فهم جمالهای دیوانه و مجنون روایت میویژگی

رادر برهان پریش آیدین كه توانایی فهم آن ممکن نیست. همچنین زمانی كه اوذهن پارانویایی و روان

وار او طرز فجیع و دیوانه دهد زیرا بهد حالت جذبه و جنون به او دست میرسانبزرگترش را به قتل می

 کشد:را می
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آن وقت گذاشتمش توی یك گودال، خواستم روش خاک بریزم اما دلم نیامد. كمربندم را باز كردم و 

كوچکم را از  من چاقوی کرد.مد و حركتی نمیاقه انداختم و كشیدم صداش در نمیدور گردنش حل

های دو دستش را بریدم. كنار نشستم تا خونش تمام شود اما هیچ خبری نبود و جیبم در آوردم و رگ

و چند لحظه بعد خشکید هاش سر خورد ع لزج و غلیظی قطره قطره روی دستمد. مایآ خون نمی
 خیلیقوی جیبیم اش كنم اما چاطعه قطعهمد. فکر كردم كه قاداشت شب میشد و خونش در نمی

 (۹۲9 صمعروفی:سمفونی مردگان ،فایده. )كوچك بود. چند ضربه كاری روی قلبش زدم بی

بود و با دست خاک وحشت برم داشته بود همان جور گذاشتمش توی گودال كوچکتری كه آن طرف 
ا اهاش و روی خاک را پهای دور و اطراف را ریختم روی تنش، روی صورتش، روی پریختم تمام خاك

 (۹۲9 صکشد. )همان:كوبیدم. میدانستم زجر می

 لمتقاب نوشتن ارتباطی و آثار هدایت با سه مضمون مرگ، عشقدیوانگی یا ناهنجاری رادیکال در 

 د.دار
دیوانه است. راوی بوف كور نیز شخصیتی گور، راوی داستان دیوانه یا شبههدر سه قطره خون و زنده ب

گین و متفاوت بسان فردی نامتعارف، شخصیتی منزوی، سرخورده، خشمنابهنجار است. هدایت او را 

 .ای، زندگی فردی معمولی و بهنجار نیستزندگی او عمالً در هیچ زمینه شناساند.با دیگران به ما می
ه باید توجه البت ،آكل، شخصیتی نابهنجار هستنددیگر شخصیتهای هدایت نیز از لکاته گرفته تا داش

ت. بلکه نابهنجاری روحی و روانی اس ،هنجاری به حیطه اخالق كاری نداردداشت كه این ناب

ای نامتعارف بر مبنای گونهای غیرعقالنی دارند و بهنوعی روحیهخصیتهای داستانهای هدایت بهش

زندگی میکنند؛ در جهان خود غرق هستند و چندان توجهی به جهان  انزواطلبانهباورها یا رویکردی 
 .دارند و از این امر لذت میبرندعینی و برون ن

شتن هنجار نو غایت و بیبخشی از دیوانگی و نابهنجاری رادیکال شخصیتهای آثار هدایت در شور بی

 ت.نهفته اس
این احتیاج نوشتن بود  .(۹)بوف كور ، هدایت : صممدها میپردازارح یکی از این پیشمن فقط به ش

باید همه اینها را بنویسم تا ببینم به خودم مشتبه نشده ود. اجباری شده بۀ كه برایم یك جور وظیف

 (۰۰) بوف كور ، هدایت : صد.شبا

 ۀزی آزاد ولی كم و بیش دقیق از غریمضمون عشق )شور جنسی( آثار هدایت به نظر میرسد برداشت 
باید در این زمینه  د.ود میبلعهمین میل كور و غیرعقالنی، راوی بوف كور را در خ. زندگی فروید است

گفت كه عامل عروج و پیدایش دیوانگی و نابهنجاری رادیکال، ناكامی در محقق ساختن آن است. 

ر تالش پی در پی و غی ۀمالیمت و عقالنیت به بیراه ۀاین میل و شور، تند و توفنده، انسان را از جاد
لی غیرقابل به ك یاید ادست نمیمعین میکشاند و چون این غایت ب حسابگرایانه برای رسیدن به غایتی
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ید، منجر به نابهنجاری میشود. این میل و شور در بوف كور هدایت به اشکال امیتحقق از آب در

 ود:شمختلف بیان می

آیا میدانست كه برای خاطر او )لکاته( بود كه  م.بودآیا از دست او )لکاته( نبود كه به این روز افتاده 
وف ب) من كیف و لذت میبرد ۀاین بود كه این لکاته از شکنج مثل. (1۹)بوف كور ،هدایت :ص دممرمی

بر در آثار هدایت، زندگی مرگ است و مرگ زندگی. همان دیالکتیکی كه ( 31 : ص هدایتكور ،

ریند فاهستی و نیستی جریان دارد. در آثار هدایت، مرگ شوری را می ۀاساس نظریه هگل بین دو مقول

شناخت این دیالکتیك كه زندگی، تهی از هرگونه شور و  ت.عاجز اسكه زندگی از آفریدن آن اساساً 
پویایی است و تنها عنصر برخوردار از سرزندگی، چیزی جز نیستی محض انسان را در بر ندارد، 

ر د از این لحاظ حركت و فعالیتهای شخصیتهای هدایتمیشود نگی و نابهنجاری رادیکال را باعثدیوا

 .دان از دیوانگی یا شور سردرگم داراز عقالنیت داشته باشد، نشپیش از آنکه نشان  بوف كور
 .به همسرش فخرالنساء است خدمتکار شازده سازی فخریشبیه ،جنون شازده احتجاب هایاز نشانه

 سادیسم با است كه روانپریشی نوعی كور، دچار بوف اصلی شخصیت مانند نیز، احتجاب شازده مسلماً

 شقاوت و ظلم از را اگرچه خود و برده ارث به نیاكانش و اجداد از را بیماری این او اما میکند، پیدا نمود

 در و فخرالنساء احتضار در لحظات خصوصب فخری، با آمیزشجنون رفتار لیکن میداند، بری آنها

 رفتار، گونهاست. این بزرگ پدر و كبیر رحمیهای جدبی و قساوت همان بیانگر او، بیجان جسم مقابل

 شوم، فضایی میشوند، متجلی او خاطرات در شازده كه خاندان دهشتناک سبعیت و ظلم بر افزون

های خاتون نیز از نمونهآمیز منیرهسازد. اعمال جنونحکمفرما می رمان سراسر بر را هولناک و عبوس
 دیگر جنون در این رمان است. 

سوررئالیسم وابسته به نگارش خودكار و تلقین ضمیر ناخودآگاه و تداعی آزاد معانی نگارش خودکار: 

ه گیرد كه كافی است باعماق ضمیر پنهان، گفتاری شکل میدائماً در »است. برتون دریافته بود كه 

فتار توان پی برد كه گكنیم. در این صورت است كه می آن توجه كنیم تا بتوانیم هرلحظۀ آن را ثبت

تبهای مک« )شدهترین اندیشۀ سركوبترین و صمیمانهر جریان درونیه روزمره، فقط حجابی است بآگا

های ترین و صریحترین تکنیکواسطهكار یکی از بی(. نوشتار خود3۹1 ص:ادبی ،سیدحسینی
سوررئالیسم برای بیان حقایق درونی است. در منابع سوررئالیستی دستورالعمل نگارش خودكار چنین 

 است.آمده 

پشت میز بنشینید، با یك قلم و كاغذ، خود را در یك چهارچوب خاص ذهن قرار دهید و نوشتن را 
وانید تد كه از نوک قلمتان چه بیرون میاید. هر چه میآنکه فکر كنیآغاز كنید، نوشتن را ادامه دهید بی

تر ینفوراً از سطر پای را رها كنید وتند بنویسید. اگر چه به هر دلیلی روند نگارش متوقف شد، سطر 

 8۱۰ صص:بالغت تصویر ،فتوحیای دیگر را بنویسید. )دوباره شروع كنید به نوشتن و حرف اول جمله

 (8۰۰ـ
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جوید و سوی درون است. وی درون خود را میهای درونی اورهان كه نوعی گریز از برون بهتك گویی

ن نگارش خودكار در سوررئالیسم است. فرود خاطرات و مفاهیم بدون تفکر به ذهن او نشانی از هما

 شود.ای متوسل میخانه به چنین شیوههدر موومان یکم اورهان بارها در مسیر شهر تا قهو

دهد، زار بوی مرگ میا كنار ساحل شورهآبی یخانۀ شورهاست كه مرده، هر جا باشد در قهوهاو سال
 (۹1 صمعروفی:ی مردگان ،سمفونهاش جامانده است )مثل مجسمۀ خشکی است كه درگذشته

گیرد كه كافی است به آن توجه كنیم تا بتوانیم هر لحظۀ ری شکل میدر اعماق ضمیر پنهان، گفتا

بر  روزمره حجابی استبرد به اینکه گفتار آگاه  توان پیثبت كنیم. در این صورت است كه میآن را 
 ترین اندیشۀ سركوب شده.ترین و صمیمانهجریان درونی

ه زبان میاورد، در مورد آنها سؤال میکند و احتجاب، شازده بارها افکار و احساسات خود را ب در شازده

 شخصیت ذهن در طور اتفاقیب كه را فکرهایی و تداعیها دهد. گلشیری احساسها،به آنها جواب می

 یا تفسیر توضیح، هیچ بدون و سطوح مختلف در آنها تفاوت به توجه بدون میفتد، اتفاق داستان

 قرار رویشروب و گرفته جان احتجاب شازده ذهن در کند. در بخشی پدربزرگمی مکتوب تحلیلی

توجیه آنهاست  پی در و كرده فراخوانی را  ...و مراد كردن بیرون قبیل از خود اعمال است. شازدهگرفته

 تا آنها را مقبول جلوه نماید.
 مشت و لگد را با نوكرها چرا كه بدهد توضیح پدربزرگ برای خواستمی دلش حاال احتجاب شازده

 خوش آب اشمرده صاحب بغل زیر چوبهای تق تق دست از گفت: آخر و را مراد حتی و انداخت بیرون

 (.۹۰ صگلشیری:شازده احتجاب ،رفت )پایین نمی گلومان از

بر گور، سه قطره خون و بخصوص بوف كور، آنچه را كه هصادق هدایت نیز در آثاری مثل، زنده ب
كاغذ میریزد؛ در انتخاب كلمات دقت نمیکند و برای زیبایی ۀذهنش ـ راوی ـ جاری میشود بر صفح

 روایت بوفشود. بسیار یافت می ها زحمت نمیکشد. كاربرد جمالت غلط و معانی مبهم در آثارشآن

 در حدیث. توان تا حدودی نزدیك به خودگویی درونی دانست؛ حدیث نفس یا خودگوییمیكور را 
نفس خصوصیات روانی راوی برخواننده آشکار میشود. نویسنده در حاالت و مکالمات او دخالت نمیکند 

 اش استدر مورد بوف كور این مخاطب سایه گیرد.قرار می و از طریق صحبتهای او با مخاطب فرضی

 رؤیا فضای مطلق چیرگی ناسازگار، تصاویر و تصورات جمع د.كه میتوان به افکار و احساسات او پی بر

پیوستن  و هاپیوسته گسستن زبانی، و ذهنی عادات بر شوریدن میدرد، را طبیعی تنر فضای لباس كه
 خودكار در بوف كور است. نگارش هایمشخصه از متناقضها و پارادوكسها ختیاربی هجوم و هاگسسته

و جنبۀ انقالبی و عصیانگرانۀ آن  ها یك مفهوم انقالبی داردعشق برای سوررئالیست: و زن عشق

پرواست، كارش شکستن محرماتی است كه اخالق مسیحی و اولیای كلیسا بر اهمیت دارد. عشق بی

گسلد. از سویی هم می ازهمۀ بندها را  ،توجه به قوانین و اخالق اجتماعیاند. بیآدمی تحمیل كرده

دهد. عشق ترس زۀ دیدار با ذات خود را میاریشه در جنون دارد و تنها ارزشی است كه به انسان اج
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رون از واقعیتهای دارد و زمینه را برای آفرینش واقعیتی بیمی از گناه و آگاهی به گناه را از میان بر

بیرون  درتواند شمن عقل است و این نیروی بزرگ میکند. از سویی عشق بزرگترین دموجود فراهم می

چرا كه آنها با هر گونه حضور عنصر عقالنی در  ا یاری كند.سوررئالیستها رعقل از ساحت هنر راندن 
م به اتحاد میان روح و جس کردند. عشق مطلق به یگانگی تمام عناصر و در نهایتمبارزه می هنر شدیداً

هر مرد و زن از فردیت خویش در میگذرد و تجلیگاهی دارد. در عشق مینجامد و مرزها را از میان برمی

ها سوررئالیستهمان زبانی كه  دو بدن. زبان عشق زبان مشترک انسانها است. شود كه یك روح درمی

ویژگیهای تصویر های ناخودآگاه جمعی در آن متراكم است )و تجربه در پی كشف آن هستند
 (. ۲ ص:سوررئالیستی ،فتوحی

اد دقرارتوان این دو را در یك ردیف از دیدگاه سوررئالیستها عشق با عقل تضاد دارد و هیچگاه نمی

 بندد و تنها عشق باقی و ماندگار است.زیرا با آمدن عشق، عقل رخت برمی
ی و ادگهای خانوپروا به سورمۀ ارمنی به چارچوبیدر سمفونی مردگان آیدین با گرایش به عشقی ب

آفرینش واقعیتی بیرون از  زند و در فضایی سوررئال زمینه را برایقوانین اجتماعی پشت پا می

ر دهد كه ده ساختارهای سنتی عشقی را شکل میتوجه بآیدین بی کند.موجود فراهم میهای واقعیت

 واقعیت زمانه جایی ندارد. 
انم آیا دفی بود كسی او را ببیند و من نمیو دانستیم كه درک او آسانتر از بوییدن یك گل است، كا

وست داشتن او چه لذتی تواند بفهمد كه داندازۀ من دوست داشت؟ آیا كسی میمادرش هم او را به 

شود. جوری كه نخواهد به چیزی فکر كند. دلش و آدم را به چه ابدیتی نزدیك میکند؟ آدم پر می دارد
 (۹۹9ص معروفی: سمفونی مردگان ،برای آدم دیگری بلرزد و هیچ گاه دچار تردید نشود. )

ای گونهب و میسازد متجلی زن یك چهرۀ در را رمان نقش ترین مثبت در شازده احتجاب، گلشیری

 رمان دو: احتجاب شازده و كور بوفستاید )یم را اشزنانه ویژگیهای و خصلتها وی، برتریهای ضمنی

 (.88۱ ص:سوررئالیست ، قویمی
بودند.  كشیده تاالر دورتادور كه مینیاتوری هایزن همان رنگ. مثلبی بود طرحی تنها فخرالنساء

شازده احتجاب دست )و جام ب افشان موهای با جوی كنار نشسته یا مجنون بید زیر ایستاده

  (.11 ص:،گلشیری
برتون اظهار میکند كه بزرگترین آرمانی كه از نظر سوررئالیستها میتواند برای انسان وجود داشته 

و هرزگی بزرگترین دشمن این عشق  استنهفته « عشق گزیده»باشد و از هر آرمانی فراتر رود در 

سرگذشت سوررئالیسم، جلوگیری میکند ) ،عالی كه عنصر ضروری عشق استگزیده است و از ت

 (.۰9۱ ص:برتون
 ویبان زن. میکند اشاره سوررئالیسم مهم مفاهیم از یکی به زن به منجی نقش سپردن با برتون

 و درد زج ارمغانی مرد تفکر اینکه به اعتقاد با برتون. میرهاند تیرگی از را مرد كه میشود ایافسانه
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 است «دیاب گمشده زن» دنبال به او. بسپاریم زن دستب را رهبری باید كه است پذیرفته نداشته، رنج

 .ودش بازیافته باید میرود مرد و زن بر كه بسیار آزمونهای از پس اما میدهد، سر نغمه مرد گوش به كه

گلشیری در شازده احتجاب با خلق شخصیت فخرالنساء در پی شناساندن خصوصیات شازده و خاندان 

به  و كه شازده خود و دیگری را در او ببیند گیردای در نظر میفخرالنساء را آیینهسنگدلش است. او 
 شناخت برسد.

ای هشتر در خیال و تجربهن در بخش اول خیالی و رویایی است. او زنی اثیری است كه بیدر بوف كور ز

ینی است كه اما در بخش دوم زن موجودی معمولی و زم ،سوررئالیستی راوی بر او متبلور میشود
نامد. این دو زن از نظر ظاهر و چهره اندام، ژستها و عادات دقیقاً یك نفر هستند. یم« لکاته»راوی او را 

ای ههم پیوسته، چشمان مورب تركمنی، گونهو موزون و زیبا، ابروان باریك بندام كشیده ازنی با 

اما این  ،باز و با عادات مکیدن انگشت دست، حالت نگاه و نوع راه رفتن یکسانبرجسته و لبان نیمه

یکسانی و شباهت فقط در جسم و ظاهر و رفتار عینی آن دو است و در باطن، آنها دو قطب متضاد 
و غرایز و تمایالت یك زن كامالً معمولی و دیگری هستند. یکی زمینی و عادی و عامی با نیازها 

گویی متعلق به دنیای دیگر. در واقع زن اثیری و  .رویایی و خیالی بدون نیاز و تعلق زمینی و جسمی

لکاته دو بعد متضاد یك زن هستند و جالب اینکه مرد داستان هم در برابر این زن دوگانه، دو چهره 
ودن مادی بهمه تالش خود برای پذیرفتن غیرد. در برابر زن اثیری با ناتوان از خود به نمایش میگذار

های معمولی و بر لکاته از برآورده كردن خواستهزن دچار نیازهای مادی و جسمی میشود و در برا

با خود و عواطف خود برای پیروزی مرد داستان  زمینی او ناتوان است و تمام روایت داستان كشمکش

 را زن اثیری عشق تنها خود پیرامون پست دنیای در نقاش جوان ن است.ابر زن چندگانه داست
 فرو سرگشتگی و بیهودگی ژرفای تیرۀ در او بدون و میرسد آرامش به او كنار در فقط میکند، جستجو

این دقیقاً همان  (.8۹3ص: سوررئالیست ، قویمی رمان دو: احتجاب شازده و كور بوف)  میغلتد

 :، الکساندریان L’art surréaliste دهند )می ارائه زن از سوررئالیست نویسندگان كه است تصویری
دهند و خواب و بیداری را می بین آشتی وعدۀ هستند، ایتازه حوای آورندۀزنانی كه پیام (.۰۰3 ص

 (.۲۱1 ص:مکتبهای ادبی ، سیدحسینیحقیقی را )قدم گذاشتن در عرصۀ زندگی 

 :نتیجه
رؤیا، جنون،  .اندشد هر سه رمان تأثیرهای فراوانی از مکتب ادبی سوررئالیسم پذیرفتهچه نوشتهبنابر آن

سوررئالیسم هستند كه در های نگارش خودكار، لحظۀ روانی، عشق و امر شگفت و فراواقعی مشخصه

وشتن كه این نویسندگان در ن ها نمیتوان به قطعیت گفترغم وجود این یافتهعلی ها یافت شد.این رمان
كه  دست آمد این استچه از این تطبیق بآن اند.تأثیر مکتب سوررئالیسم بودهها مستقیم تحترمان

ی های سوررئالیستازده احتجاب شباهت كمتری به رمانسمفونی مردگان در مقایسه با بوف كور و ش

سیلۀ وشبه و بعنای كالن آن، در غرب یكهای سوررئالیسم در مدارد. باید اذعان كرد كه اصول و مؤلفه



 

 

 

 

 

 

 59تابستان -23شماره پی در پی  -شناسی نظم و نثر فارسیسبک/222

 

است، بلکه در گذر زمان و در اثر وقوع شده پدید نیامدهیك گروه خاص و با اهداف از پیش تعیین

رئالیسم سور رو،از این است.شکل گرفته مکتببسیاری از رویدادهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، این 

با  رواج آثاری، برخاسته است. غرب و فرانسهامعۀ است كه از بطن مدرنیسمِ تثبیت شدۀ ج مکتبی
 .دارد های غربیهای بسیاری با نمونهان از جنبۀ محتوا و ساختار تفاوتهای سوررئالیستی در ایرشاخص

ها و جمالتی مواجه میشویم كه با زبانی نمادین و سمبلیك، اشاره به سرخوردگی ها با بخشرماندر این 

ها بیانگر بخشهایی از دارد و این نشانه نویسندگانو شکست روشنفکران و هنرمندان عصر این 

های نمادین و سمبلیك، است. آنها با این اشاره نویسندگانواقعیتهای سیاسی و اجتماعی زمانۀ 
. این ای غیرتقلیدی ارائه میکنندگونهدهند و آن را بشکل و قالبی بومی میرئالیسم سوردرحقیقت به 

های غربی است كه تا حدودی به رمان فارسی های ایرانی با رماهمان تفاوت در درونمایه و مصالح رمان

و  هایی همنواییدر مجموع باید یادآور شد كه با چنین شواهد و نشانه .استشکلی مستقل بخشیده
تأیید و اثبات است. در پایان  مایه و مضمون قابلدرون ها در، با لحاظ برخی تفاوتاین آثارهمپیوندی 

زلۀ بیگانگی و من، بسوررئالیسمم كه بررسی این آثار با تأیید و اثبات همسویی با یبایست یادآور شومی

ویسندگان و هنرمندان ها و مکاتب دیگر نیست، زیرا نگاه انحصاری به نعدم انطباق آنها با جریان

یك پژوهشگر در حق آنها مرتکب میشود. بنابراین این داستانها و حتی  خالق، بدترین جفایی است كه
 ظرفیت و قابلیت بررسی از منظرهای دیگر را نیز دارند.نویسندگان های این دیگر داستان
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differences and similarities with it's whimsical foundation 
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Abstract: 

  Surrealism is the title of a cultural movement that was happened at the 
middle of 1920 in two visual arts and literature field. Creators of this 
school used of supernatural elements for saying their aims in their works. 

The main purpose of surrealism is the fully releasing and freeness of 
mind. This school entered to other nation's literature and arts, including 

Iran, and influenced them. Some of Persian contemporary poems and 
novels are being very close to surreal works, from aspects of elements, 
components and the whole of space. Sadegh-e- Hedaiat's "boof-e-kor", 

Hoshang-e- Golshiry's "Shazde ehtejab" and Abbas-e-Maaroofi's 
"Samphony-e- Mordegan" with considering the deference of using the 

Surrealistic characteristics, had been influenced by surrealistic thought. 
Dream, insanity, automatic writing, psychological moment, love, and 
strange and supernatural matter are the few examples of features of 

surrealistic literature that are figured in these novels. Authors, at the 
beginning of this research, have regarded to surrealism and comparing it 

with Iranian surrealism, then have proceeded to match the principles of 
this school with these novels and, eventually, it is proven that there are 
some of principles of surrealism in these novels.  

Keywords: surrealism, novel, boof-e-kor, Shazde ehtejab, Samphony-e- 
Mordegan.   
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