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چکیده
تأثیر مکتب فراواقع گرایی در اقسام هنر در سراسر جهان، و نیز در ادبیات ایران مشهود است؛ 
حتی می توان گفت که آثار فرا طبیعی عرفا و شطحیات آن ها زمینه ساز این مکتب در اروپا بوده با 
این تـفاوت که عارفان در درون و روح خویش و سورئال ها در ناخودآگاه ذهن خود به جست جوی 
عوالم باطنی بوده که گاهی این دو بر هم منطبق می آیند. در حالی که عرفا بر مبانی اصیل دینی 

و فرا واقع گرایان برعدم چنین اعتقادی متکـی بوده و این مهم خود به نوعی سبب غنای کار گروه 
اول است. هم چنین در هنر معاصر ایران، از نظر تأثیرگذاری در مخاطب، آمیختگی این دو نتایجی 

چند جانبه و قابل تأمل به هم راه دارد. 
واژگان کلیدی: عرفان، فراواقع گرایی، نماد، تعالی.
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1-مقدمه
 ادبیات عرفانی به دلیل پیوند با معارف دینی و الهی که از اصول اعتقادی، آرمانی و 
قابل  غیر  تأثیرات  انسان ها همواره  زندگی  و روش  تعالی منش  در  است  انسانی  باورهای 
انکار داشته و یکی از غنی ترین شاخه  های ادب جهان محسوب می شود. رشد و گستردگی 
ادبیات ایران از تعالیم وحی و عرفان و فلسفه، در کنار جنبه  های هنری و بالغی آن، سبب 
شده که عقاید و مکاتب متعددی از آن تأثیر پذیرند و بدان روی آورند چنان که رمانتیسم، 
سمبولیسم و سوررئالیسم، هرکدام به نحوی از اندیشه  های عرفانی مطرح در ادبیات فارسی 

به طور مستقیم یا غیرمستقیم - بهره برده   اند.
پیشینه تحقیق:

اشاره  تأثیرپذیری  این  به  که  چند  مقاالتی  و   )1380( سوررئالیسم  و  تصوف  کتاب 
بقلی؛  روزبهان  تا  فرانسوی  سوررئالیسم  از  بوده   اند.  توجه  مورد  مقاله  این  در  داشته  اند 
رحیمی،  زمان  سعیده  امیرعبیدی نیا،  محمد  صوفیه:  شطحیات  در  واقعی  فرا  جلوه  های 
نامه ی پارسی، شماره46و47، بهار و تابستان1387؛ سوررئالیسم و مقاالت شمس تبریزی: 
عصمت اسماعیلی، منا علی مددی، نشریه حافظ، شماره 33، آخر مرداد 1385، صص50- 
58؛ تأثیرپذیری و الهام گیری سوررئالیسم از ادبیات عرفانی با بررسی تقابالت بین آن ها، 
شماره24،  فارسی،  ادبیات  و  زبان  کاوش نامه  مهر،  مشتاق  رحمان  و  دستمالچی  ویدا 

بهاروتابستان1391( 
مساله تحقیق:

 آیا آن مرز میان عقل و جنون که برتون می خواست دیوار آن را درهم بشکند، در عرفان 
شرقی یا هنر سوررئال قابل کشف است؟ آیا هنر فرا واقع گرایی که در ایران معاصر با آن 
مواجهیم همان سوررئال با ابعاد تعیین شده ی آن است یا گاه با عرفان آمیخته؛ یا می توان از 
تودرتوی این هردو، نمادها و نشانه هایی یافت که به مدد آن راهی به سوی کشف خویش تن 

ناب هنرمند جست و سپس گامی به سمت ترمیم یا صالح و تعالی برداشت؟ 
بر  واقع گرایی  فرا  و  تأمل عرفان  قابل  تأثر  و  تأثیر  نمایاندن  بر  این مقاله عالوه  هدف 
هم دیگر، بیان این نکته است که شاعران و هنرمندان ایرانی توانسته  اند تلفیق و آمیزه ای 
از آن در کار خویش بپرورانند و هنر فرا واقع گرایی را به گونه ای دلخواه جال داده و بدان 
تشخصی تازه و دیگرگونه و ممتاز بخشند. مشخصه ی اصلی این نوشته، پاسخ به سواالت 
اندیشه در عین آمیختگی ست؛ اشارات  باال، تبیین بی مرزی و نمایاندن استقالل هر دو 
مختصری از برخی آثار برجسته که نظریه پردازان آن ها را در زمره ی آثار سوررئالیستی 
می شمرند، ارائه گردیده و در نهایت تأثیرات ارزش مند و متفاوتی که بنا به اعتقاد نویسنده 
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می توان از این آمیختگی استخراج کرد، بیان شده است.

2- بحث و بررسی
2-1- عرفان/ فراواقع گرایی:

الف( در سراسر متون عرفانی عقیده رایج این است که روح آدمی می تواند خود، عالم 
هستی و آفریدگارش را بشناسد1 و اگر حقیقت خود را دریابد و بشناسد به سایر شناخت ها 
نیز نایل می گردد.2 بنابراین سالکان شریعت و طریقت و حقیقت همواره در پی شناخت 
خویش تن واقعی خود بوده اند؛ زیرا روح از اصل و مبدأ خود دور افتاده و بخاطر حجاب  های 
گوناگون دنیای مادی در غفلت و غربت گرفتار است و گاهی تلنگری برای بیداری او کافی 
ست مثاًل دیدن خواب و رویایی صادق یا مشاهده ی منظره ای یا شنیدن صدایی می تواند 
روح را هشیار سازد3 تا او را به تفکر در مورد حقیقت متعالی وا دارد؛ بنابراین هر چیزی در 
این جهان، در حکم نشانه ای ست که دل آگاه را به منبع حقیقت هدایت می کند؛ و مسیر 
وصول جان به جانان را هموار می سازد. این میان، تعالیم عرفا و صوفیه برای پرورش نیروی 
مراجعه طالبان  متمادی محل  ایجاد کرده که در طول سالیان  موازینی  انسان  ها،  روحی 
و سالکان راه حق گردیده است.4 بازتاب این جنبه از عرفان در ادبیات، فرهنگ، هنر و 

فلسفه  های بزرگ و مهم سراسر جهان، قابل انکار نیست.
بیستم«  قرن  ادبی  مکتب  بزرگ ترین  »عنوان  به  سوررئالیسم  یا  فراواقع گرایی  ب( 
)سیدحسینی، 1353، 489- 891( »ردپای عرفان ایرانی در اصولی که بنیان گذاران آن 
عقل گریزی،  بدیهه گویی،  چون  ویژگی هایی  »در   -  )799  -809 )همان،  کردند.«  اعالم 
ازین  و  زبانی  سنن  و  قوانین  به  بی توجهی  ناهشیاری،  و  رویا  و  خواب  به  دادن  اهمیت 
موارد- را به خوبی نشان می دهد.« )ثروت، 1387، 270 و حدیدی، 1373، 474 -455- 
برابر  در  دادائیسم  انگار  هیچ  و  پوچ گرا  مکتب  ادامه ی  در  که  فکری  جریان  »یک   )448
پیامد  های جنگ جهانی محسوب می شد.« )بیگزبی، 1379، 50-54( و آندره برتون آن را 
»"خودکاری" )automatism( به معنای تقریر اندیشه فارغ از هرگونه ضابطه عقالنی و مستقل 
از هرگونه مالحظه اخالقی یا جمال شناسی معنی کرد.« )رید، 1351، 198( »رگ و ریشه 
فرا واقع گرایی را باید در سمبولیسم جست جو کرد.« )بیگزبی، 1379، 73( به همین سبب 
ما در هنر تأثیر پذیرفته از آن، هم چنان به دنبال کشف سمبل ها و نمادها و تبیین آن ها 

هستیم. 
باید تخیل را قوی ترین ابزار شهود انگاشت چنان که بعضی گفته اند: هدف خرد ستیزی 
و تخیل آن ها، توانایی درک حقایق متعالی و ا نتزاعی مثل خداوند و زیبایی و ... بوده است.5 
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»این واقعیت ناشناخته نه تنها از خود انسان جدا نیست بلکه می توان با مکاشفه و شهود از 
اعماق ذات آدمی بدان رسید.« )پرهام، 1360، 136( رمانتیک ها نیز بنا به آشنایی با ادبیات 
صوفیانه و اشعار غنایی و عرفانی، از ادبیات عرفانی ایران تأثیرات فراوانی گرفتند. تأکید و 
تمرکز بر حقیقت درونی انسان و دست یابی به حقیقت هستی، مهم ترین آموزه ی عرفانی 

وارد شده به ادبیات رمانتیک انگلستان و آلمان و از آن دو به ادبیات سایرکشورهاست.
2-2-تأثیر متقابل عرفان و فراواقع گرایی:

در غرب، سابقه ای  و غیب  ناخودآگاه  به  و دست یابی  فراواقع گرایی  اندیشه ی  قدمت   
طوالنی دارد.6 هم چنین به نظر می رسد متون عرفان اسالمی، که همواره بر مراحل سلوک 
تأکید داشته، در نظریه پردازی  های فراواقع گرایان و مراحلی که آن ها برای خود طراحی کرده 
تا به نقطه کشف برسند، می تواند مؤثر بوده باشد. »به عقیده عده ای گاه به تسامح می توان 
سوررئالیسم را از نوادگان عرفان نامید.« )براهنی، 1371، 198( به هر صورت آن چه بین 
ایرانی و فرا واقع گرایی رابطه ای دو سویه و عمیق برقرار کرده، تشابهات هر چند  عرفان 
ظاهری میان آن دو است. »بارزترین نمونه ی تأثیرپذیری مستقیم ادبیات فرا واقع گرایان 
از ادبیات عرفانی، آشنایی لویی آراگون با اندیشه  های مولویست.« )حدیدی، 1373، 474( 
»در تأثیرپذیری با واسطه نیز می توان به توجه ویژه ویکتور هوگو به عطار و منطق الطیر او 
اشاره کرد.«)همان، 455-448( بنابر آن چه گفته شد، همانندی ها و تأثیرپذیری این هر 
دو از هم غیرقابل انکار است. لیکن بنا به قول براهنی: »بینایی شرق و عرفانش آن چنان 
وسیع و بی کرانه است که در برابرآن، سوررئالیسم غرب طفل شیرخواره ای بیش نیست.«7 

)براهنی، 1371، 198( 
2-3- بررسی برخی آثار از منظر ویژگی  های فراواقع گرایی و عرفان:

بنا یه باور فراواقع گرایانه برای رسیدن به واقعیت برتر باید ذهن از تسلط عقل رها شود 
اعماق ضمیر  واقعیت جامعی است که در  برتر همان  واقعیت  این مکتب،  نزد شاعران  و 
ناخودآگاه انسان مدفون است و تنها در رویا و اوهام او آشکار می شود8. »خواب سرشار از 
رویایی است که در آن "هرچه خواهد دلت همان بینی/ هر چه بینی دلت همان خواهد". 
هنرمند، گنگ خواب دیده ای است که از گفتن رویای خود ناتوان است پس این خواننده 
است که باید پیام پنهان رویای او را بشنود: "من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر/ من 
عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش." سهروردی نیز در رساله "پرتو نامه" خواب را انحباس 

روح از ظاهر در باطن می انگارد.« )سهروردی1388، 80( 
»شاخص ترین آثاری که در زبان فارسی تحت تأثیر فرا واقع گرایی نگاشته شد، بوف کور 
و سه قطره خون، نوشته صادق هدایت بوده است. هوشنگ ایرانی، یداهلل رویایی، سهراب 
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سپهری، احمد رضا احمدی و... نیز آثاری در این زمینه پدید آورده   اند.« )انوشه1376، 840( 
لیکن در پهلو زدن آثار همه ی این نویسندگان و شاعران به عرفان قطعیتی نیست.9 در رمان 
نیز با استفاده از نظریات فراواقع گرایان تحول جدیدی پدید آمد، چنان که رمان، برخاستن 
شازده  هدایت،  بوف کور  انگلیسی،  شاعر  توماس  دایلن  آثار  اثر جیمز جویس،  گان،  فینه 
احتجاب گلشیری، با استفاده از ابزار سوررئالیستی نوشته شده   اند.10 اما بیش ترین تجلی 
فرا واقع گرایی در هنر مربوط به شعر است. آن ها شعر را رکن اساسی زندگی می دانستند؛ 
زیرا به عقیده ی آن ها تنها شعر مجال بیش تری برای تخیل فراهم می سازد. ناگفته نماند 
کار  در حیطه  نیز  و مجسمه سازی  تأتر، سینما  نقاشی،  مانند  بصری  هنرهای  دیگر  که 

فراواقع گرایان بود.11 
»تخیل قوی در اشعار غنایی محض و اشعار عارفانه- عاشقانه، به خصوص در غزلیات 
عرفانی چون غزلیات شمس و اشعار رندانه ی حافظ، توجه غربیان را به این عنصر پویا و 
خالق در ادبیات و هنر جلب کرد و افق گسترده ای از ناشناخته  های دنیای درون و بیرون را 
پیش روی آن ها گشود.« )لویزن، 1384، 126( »عالقه ی گوته به حافظ، تأثیرپذیری ویکتور 
هوگو در بخش  های دوم و سوم )افسانه ی قرون( از منطق الطیر عطار )حدیدی:8- 445( و 
تقلید ارمان رنو در )مستی فروزان( از غزل  های مولوی.« )همان، 61- 459( »می تواند میزان 
تأثیرپذیری رمانتیسم را از اندیشه  های عرفانی ایران روشن سازد.« )دستمالچی و مشتاق 

مهر، 1391، 127(
در میان شاعران نوپرداز معاصر ایران، آمیختگی فرا واقع گرایی و عرفان در سخن سهراب 
سپهری، به دلیل آشنایی او با عرفان شرقی قابل توجه است.12 سپهری با ترکیبات بدیع 
فراوانی که در اشعار خود خلق کرد و با بهره گیری از هنجارگریزی، گریزی به سوررئالیسم 
زده است. از جمله: »)حضور وطن غایب شب(، )بهت پرپر خواهد شد(، )سقِف یک وهم(، 
)ریشه زهد زمان(، )ساقه معنی(، )شیهه بارز خاک(، )هندسه دقیق اندوه(، )تعمیر سکوت(، 
)دقیقه  های مشجر(، )خواهر تکامل خوش رنگ(، )خوشه بشارت(، )قانون چمن(، )مرغ معما( 
و بسیاری دیگر.« )مقدادی، 1387، 112-113( »جهان بینی شرقی برگرفته از آیین ذن، 
داریم«  اگر تب  به مهتاب  نگوییم  بد  تا جایی که می گوید:  بسیاری گذاشت  تأثیر  او  در 
)سپهری، 1378، 295( بنابراین با این جهان بینی فلسفی، حتی زخم هم می تواند مفید 
باشد، چرا که: »گاه زخمی که به پا داشته ام، زیر و بم  های زمین را به من آموخته است.« 
»او  گرفت.  نتیجه  را  اخالقی  تزکیه  نوعی  عرفانی،  نگاه  این  از  می توان  و   )296 )همان، 
هنرمندی است که در بستر بیماری و هنگام تب، می تواند دنیا را در بعدی فرا واقعی ببیند: 

گاه در بستر بیماری من، حجم گل چند برابر شده است.« )همان(
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برخی غزل  های حافظ نیز رگه هایی از تب و هذیان فراواقعی را در خود نهفته دارد به 
طوری که شاعر در فضای سکر و بی خبری از جهان مادی به چشم خود چیزهایی را می بیند 

که برای دیگران دیدنی نیست از جمله:
زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست

پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست
نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان      نیم شب مست به بالین من آمد بنشست
سر فرا گوش من آورد و به آواز حزین   گفت  ای عاشق دیرینه ی من خوابت هست
 )حافظ، 1382، 33(

 و نیز: 
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند           وندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند
بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردند                    باده از جام تجلی صفاتم دادند
)همان، 154(
دوش دیدم که مالیک در ِمیخانه زدند              گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند
ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت                         با من راه نشین باده ی مستانه زدند
)همان( 
در سخن موالنا نیز به دفعات شاهد نشانه  های فرا واقعی هستیم؛ از جمله در غزلی با 

مطلع:
 بر قدسیان آسمان من هر شبی یاهو زنم  گر صوفی از ال دم زند من دم ز اال هو زنم 

موالنا در بیان مستی و نفی خرد و حال و هوای حاصل از آن می گوید:
دل چه خورده ست عجب دوش که من مخمورم

یا نمک دان که دیده ست که من در شورم
گر به هوش است خرد رو جگرش را خون کن

ورنه پاره ست دلم پاره کن از ساطورم
روز و شب حامل می گشته که گویی قدحم

بی کمر چیست میان بسته که گویی مورم
)مولوی، 1379، 582(
در همین معنی، سپهری معتقد است که رستگاری در اندیشه و عقل نیست باید کتاب 

را بست و عاشقانه به آواز پرنده گوش داد و یا به گل نگاه کرد: 
اما

 ای حرمت سپیدی کاغذ!
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نبض حروف ما
در غیبت مرکب مشاق می زند

در ذهن حال، جاذبه شکل از دست می رود
باید کتاب را بست

باید بلند شد
در امتداد وقت قدم زد

گل را نگاه کرد
ابهام را شنید.

)سپهری، 1378، 428-427(
»انسان امروزی به خاطر رشد و پیش رفت دنیا را به ورطه نابودی کشانده و در نتیجه 
از آن چه که می توان منبع آرامش و خوشی نامید، جدا شده است. بنابراین عقل، بشریت را 
به بی حاصلی، پوچی و مرگ خواهد کشاند پس تنها راه رستگاری را باید در عشق صادقانه 
و صمیمانه جست. به عقیده سپهری تا حد امکان نباید در موقعیتی قرار بگیریم که "فکر" 
کنیم چون تفکر پایان آگاهی حقیقی یا کشف و شهود )intuitive( است.« )مقدادی، 1387، 

 )119
ساده باشیم چه در باجه یک بانک، چه در زیر درخت

)سپهری، 1378، 298(
باید آب بی فلسفه خورد و توت بی دانش چید

)همان، 275( 
حافظ نیز می گوید: 

عقل اگر داند که دل در بند زلفش چون خوش است
عاقالن دیوانه گردند از پی زنجیر ما

 )حافظ، 1382، 8( 
»جالب این که عرفا و صوفیان در جهت معرفی راه کشف و شهود و شناخت قلبی به 
عنوان کامل ترین راه در معرفت حق، عالوه بر مبارزه با عقل فلسفی با علو رایج و مفید در 
جامعه بشری نیز مخالف بوده   اند.« )حدیدی و موسی زاده، 1390، 56( گویی حافظ نیز در 
همین راستا خود را موظف می دانسته که عقل جزئی را به هر طریقی محکوم کند. »ازین 
جهت مقوله خرد ستیزی در شعر او گاه به صورت آشکار و گاه در الیه  های پنهانی کالم او 

مستور است.« )همان، 59( 
فکر بهبود خود  ای دل ز دری دیگر کن           درد عاشق نشود به به مداوای حکیم

گریزی به رگه های پیوند فراواقع گرایی و عرفان و تأثیرات قابل برداشت از آن
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)حافظ، 1382، 286 -367(
بود." و در جای دیگری  "پای استداللیان چوبین  بیان عرفا:  به طور کلی در  چرا که 

می گوید:
اندیشه کاهی بود در آخور ما کردند.

)سپهری، 1378، 234(
 یعنی هر قدر هم که بیندیشیم از راز آفرینش سر در نمی آوریم و ما مانند اسبی در 

آخور، دایم )اندیشه( نشخوار می کنیم بدون این که به نتیجه ای برسیم. 
در  و  می برد  رنج  حقیقت  و  انسان  میان  اتصال  نبودن  از  )نقش(  شعر  در  »سپهری 
این جهان  انسانی سرگشته در  از  برو می شویم که کنایه  رو  )قایق(  نماد  با  )سرگذشت( 
آشفته است و در شعر )وهم( دوباره مسئله نبودن وحدت یا وصل پیش کشیده می شود.« 

)مقدادی، 1378، 123و124( در شعر گل کاشی که سراسر به نثر نوشته شده می گوید: 
هنگام کودکی

در انحنای سقف ایوان ها
درون شیشه  های رنگی پنجره ها

میان لک  های دیوارها
هرجا که چشمانم بی خودانه در پی چیزی ناشناس بود

شبیه این گل کاشی را دیدم
و هر بار رفتم بچینم

رویایم پرپر شد.
 )سپهری، 1378، 92(
 »این ـ چیز ناشناس ـ که شاعر در پی آنست و هر بار که می خواهد آن را )بچیند(، 
)رویایش پرپر می شود( چیزی نیست جز حقیقت و آرزوی وصل که سپهری در آغاز راه 
خود از رسیدن به آن محروم است و در جای جای به ما یادآوری می شود که شاعر در این 
جست جوی بی امان ناکام مانده است.« )مقدادی، 1378، 125( هم چنین در کالم شاعران 
مجموعه  »در  هستیم.  وصال  آرزوی  فریاد  شاهد  تکرار  به  موالنا،  و  حافظ  چون  بزرگی 
شعرهای "آوار آفتاب" در هشت کتاب سپهری توجه شاعر به بودیسم آشکارست. از لحاظ 
فلسفی به بودا می گراید و از نظر ادبی به فراواقع گرایی.« )همان، 131( »تنهایی، نومیدی، 
حزن عارفانه او را به دنیای درون می کشاند و واژه  های: شب، شکست، تاریکی، اندوه، تنهایی، 
مرده، غبار، بیراهه، سکوت، خاموشی و سیاه فراوان در شعرهای این دفتر به کار رفته  اند و 

به جست جوی پی گیرانه شاعر حالتی منفی می دهند.« )همان، 204( 
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شاعری که با مردمان تکراری و توخالی سر سازش ندارد همواره آرزو دارد به سرزمینی 
برود که در آن جا )شاعران وارث آب و خرد و روشنی( باشند. )سپهری، 1378، 365( یعنی 

آرمان شهری که وجود ندارد. در این معنی موالنا می فرماید:
هوسی ست در سر من که سر بشر ندارم

من ازین هوس چنانم که ز خود خبر ندارم
)مولوی، 1379، 579(
گاهی تدابیر مشترکی در زبان و اندیشه هنرمندان با این نوع نگاه می یابیم مثاًل در دفتر 
ما هیچ ما نگاه، زبان شعری سپهری به پیچیده ترین وضع ممکن می رسد و درون مایه آن، 
احساس فراق و دور افتادگی از )حقیقت( و حالت یأسی است که در نتیجه دور افتادگی از 
اصل خود به شاعر دست داده و تدبیر او برای زدودن غم، همانند چاره اندیشی خیام است: 

رفتم تا میز، تا مزه ماست، تا طراوت سبزی
آن جا نان بود و استکان و تجرع/

حنجره می سوخت در صراحت ودکا.
)سپهری، 1378، 416(

و فروغ در دفتر ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد می گوید:
من این جزیره سرگردان را

از انقالب اقیانوس و انفجار کوه گذر داده ام
و تکه تکه شدن راز آن وجود متحدی بود

که از حقیرترین ذره هایش آفتاب به دنیا آمد
)فرخزاد، 1384، 270-269(
کابوس  گاه  و  رویاست  و  خواب  شعر  او  سخن  که  شاعریست  نیز  احمدی  احمدرضا 
می شود. در شعر او نیز زمان و مکان به هم می ریزد. زمان شعر او واقعی نیست و آشفتگی 

خواب را در ذهن انسان مجسم می کند و گاه سرشار از نومیدی و تاریکی می گردد: 
هستی و نیستی

فقط یک کاغذ مچاله شده روزنامه صبح است
که تا عصر کهنه و پیر می شود. 

)احمدی، 1385، 126(
و یا:

 جهان فرسوده ام فقط در کفش ها و پیراهنم رخ نمی دهد
تشنه هستم اما نمی خواهم ازین لیوان شکسته پیر آب بنوشم

گریزی به رگه های پیوند فراواقع گرایی و عرفان و تأثیرات قابل برداشت از آن
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)همان، 126(
موضوع فردیت شاعر و وهم حاضر و بیان تصویری آن در این قطعه مورد توجه است:

یک روز سرانجام با تو وداعی آبی می کنم
می دانم

روزی از من خواهی پرسید
مگر وداع هم رنگ دارد

آن هم به رنگ آبی
من در جواب تو

فقط چشمانم را می بندم
 )همان( 
شعر احمدرضا احمدی در عبور انفرادی خویش از راه طوالنی آمده تا به امروز هم چنان 
در جهان مخصوص به خودش صاحب منزلت و ظرفیت  های بالقوه است. او در شعرهایش 
مدام درحال باز تولید تجربه  های عقیم مانده ذهنی عصر مدرن ماست و زیبایی شناسی 
شکل دهنده شعر او همگام و چه بسا زمان هایی جلوتر از هنر مدرن دوران خود بوده است. 
نشانه  و  وجه  بارزترین  شاید  شعرهایش  در  شاعر  ذهن  شخصی  جهان  و  فردیت  حضور 
مدرنیته شعرهای او باشد. )رخشا، بدون شماره( و فردیت با وجود این که از نشانه  های فرا 

واقع گرایی است، چندان به عرفان و تزکیه راه ندارد.
به هر روی، ما انسان ها زیبایی را از راه تخیل و حقیقت را از راه تعقل درک می کنیم یا 
به عبارت دیگر حقیقت را درک می کنیم و زیبایی را حس می کنیم. گویا واقعیتی پویا در 

ذهن هنرمند تبدیل به هنری ایستا می گردد که زیبایی حقیقت را به تجسم در می آورد.
2-4-نظریه  های متفاوت درباره ی پیوند عرفان و فراواقع گرایی:

 برخی نظریه پردازان معتقدند که تشابهات صوری نظیر: »بدیهه گویی، آمیختن جّد و 
هزل درهم، رها شدگی، بیانات گاهی خارج از حّد اخالق و عفاف، ترجیح عشق بر عقل، 
درهم شکستن  تقدیس طریقت،  و  تنقید شریعت  رویا،  و  و خیال  وهم  نیروی  به  توسل 
قواعد جاری و سنتی زبان و زیباشناسی مابین فراواقع گرایان و اهل عرفان نمی تواند دلیل 
بر همسانی بنیادین آن مکتب و این مسلک باشد. موریس بارس که آراگن به وسیله او 
با جامی آشنا شد می گفت: من سرگذشت هوگو ها و دانته ها و شکسپیرها و گوته ها را در 
برابر سرگذشت مولوی ناتمام می یابم.« )حدیدی، 1373، 473( اما این سخن هیچ دلیل 
برآن نیست که بارس تفکر موالنا را هم فهمیده باشد و اگر هم فهمیده باشد نه تنها او 
بلکه هیچ غربی دیگری نیز به تمجید از فلسفه وی نمی پردازند. »آن چه در دیدگاه آنان 
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بهت انگیز است قدرت تخیل شاعرانه موالناست و افزوده اند: فراواقع گرایان در نهایت اهل 
لفظ  اند نه معنی، فرا واقعیت آنان نیز در نهایت چیزی جز تصویر ماده نیست.« )ثروت، 
1387، 270( »در حالی که عرفا اهل معنی  اند نه لفاظی.« )همان، 271( چنان که برتون در 
مقابل عده ای از جوانان هواخواه که مکتب فرا واقع گرایی را پیرو عرفان رمبو و مجری علوم 
مکنونه می دانستند، آشکارا گفت: »سوررئالیسم با عالم علوی ربطی نداشته و کار خود را 
در همین عالم سفلی و دنیای دنی انجام می دهد.« )سیدحسینی، 1353، 462(گرچه این 
نظریه در مورد هنر مکتب فرا واقع گرایانه صادق است؛ لکن در هنر ادبی و تجسمی شرقی 
که ریشه  های تاریخی و فرهنگی آن ها آمیخته با عرفان بوده است، همه خصایص مربوط 
به فرا واقع گرایی قابلیت آمیختگی با عرفان را داشته است و می توانسته از آن محدوده ی 
تعریف ابتدایی برتون و آغازگران آن مکتب عبور و عدول کند. زیرا در دیدگاه عرفان شرقی 
" الَمجاز َقنطَره ی الَحقیقه ی " و همین جاست که هنر شرق از آن مکتب متمایز شده و 

ویژگی ارزش مند فردیت و تشخص خود را در می یابد. 
»شاید مکتب فرا واقع گرایی با آن شاخصه ها و جنبه  های منحصر به فرد خود، فقط توجه 
عده ی اندکی از گروه خوانندگان را به خود جلب کرده باشد؛ چون عامه ی مردم، روی هم 
رفته، پیروان این مکتب را اشخاصی دغل باز و الف زن و هجوگو می دانستند. با این حال، 
همین گروه مخالف نیز، حتی در امور عادی زندگی، به طور ناخودآگاه در تأثیر و نفوذ آرای 
این مکتب قرار گرفته  اند و اینک نمی توان شعر و رمان بسیار عاقالنه یا فیلم مردم پسند و 
عامیانه یا آگهی مبتذل دیواری یا شعارهای پرجوش و خروش حزبی را در نظر گرفت بدون 
آن که سهمی از عناصر عوامل غیر منطقی که توجه و موافقت ضمنی ما را به خود جلب 
می کند در آن وارد نشده باشد. این قدر هست که اگر این مکتب در عالم هنر ظهور نمی کرد، 

قرن بیستم از راز شاعرانه ای بی خبر می ماند.« )سیدحسینی، 1353، 478(

3-نتیجه گیری
 فراواقع گرایان توجه ویژه ای به قوای روحی انسان داشته و می کوشیدند با کمک این 
نیروها، شرایط نابسامان زندگی خود را تغییر دهند. به عقیده آن ها اگر نیروهای پنهان روح 
بود. آن ها  انتظار نخواهد  از  به تر چندان دور  به یک زندگی  آزاد گردد، دست یابی  انسان 
زندگی بر مبنای عقل را ناکارآمد می دانستند. اما تحقق یافتن یا نیافتِن هدف مورد نظر 
بنیان گزاران این مکتب به دقت میسر و - صادقانه این که چندان نیز قابل توجه نیست؛ 
تنها تأثیرات شگرفی که از آن رها شدگی در هنر، یا آمیختگی آن با جنبه  های فرامادی 
عرفان به جا مانده و می توان آن را به فراواقع گرایان منتسب ساخت، گستره ای از نتایج قابل 

گریزی به رگه های پیوند فراواقع گرایی و عرفان و تأثیرات قابل برداشت از آن
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توجه برانگیخته که می توان آن را خدمتی به هنر ناب و اصیل انگاشت. در مجموع به نظر 
می رسد که تلفیق پیشینه  های کهن تاریخی و فرهنگی عرفان ایرانی و گره خوردگی آن با 
ویژگی  های مکتب فرا واقع گرایی در آثار هنرمندان ایرانی و برداشت مخاطبان، ثمرات قابل 
توجه و ارزش مندی در هنر فرا واقع گرایی معاصر ایجاد نموده که برخی از آن شاخصه ها 

چنین اند:
تماشای یک هنر  از  نفوس، می توان  تعداد  به  و چند گونه ای که  متنوع  دریافت  های 
تجسمی یا درک یک شعر یا داستان فرا واقع گرا ـ با تکیه بر ناخوداگاه جمعی ـ داشت و 
سویه ها و نتایج متنوع و متفاوتی که هر دریافت و برداشتی بدان ره می برد؛ که در نهایت 
به چند وجهی بودن اصل هنر منتج می شود و سطح بیش تری از مفاهیم و معانی را شامل 

می گردد.
ایجاد خالقیت و تهییج ذهن برای راه بردن به مفاهیمی دیگر غیر از آن چه در نگاه 
نخست به سطح درک فردی می رسد با این پیش زمینه ذهنی که اثر مورد مواجهه ما اثری 
برگرفته از سوررئال است و می تواند وجوه متعددی از مفاهیم را شامل گردد؛ این رشد و 
پرورش قوه خیال و بازی با انتزاع، ذهن و دل آدمی را به کشف دنیاهای تجریدی هدایت 
می کند و شعفی به او می بخشد که حاصل راه یافتن به ناکجا آبادهایی ست که شاید همه 
ما در خواب ها و رویاهامان با آن ها دیدار کرده، آشنایی و یا خاطره داشته ایم اما هرگز به 

سطح تجسم در نیامده یا به زبان آوردنی نبوده   اند.
خلق فضاهای آرمانی و خیالی و فردی که پس از ورود به ضمیر ناخودآگاه و کشف عوالم 

غیر محسوس، جسارت تماشا و سپس بیان آن ها در این نوع هنر، به دست می آید.
عریان ساختن حقیقت خویش تن هنرمند و به سطح آمدن الیه  های نهانی روح او که 
تمام عمر برهم انباشته و به یک باره با بیان و اثر او به سطِح نما و بروز، راه می یابد؛ و نیز 

مواجهه با حقیقت و صداقت هنر، فارغ از ارزش گذاری  های رایج عرف و تکرار.
ملموس گشتِن مفهوم انتزاعِی جسارت، در قالب کلمه و زبان یا تصویر که بسیار قابل 

توجه و تأمل، ستودنی و هیجان انگیز است. 
ضمن این که به نظر می رسد، هدف غایی هنر و ادبیات دادن اطالعات نیست. پس اگر 
هنرمند بخواهد جامعه شناس یا مبلغ باشد اثر او مالل آور می شود اما خاصیت هنر در 
این است که از توهم، تخیل و سمبل سازی استفاده کند. یا به گفته ی ارسطو: غیر ممکن 
باورکردنی به تر از ممکن باور نکردنی است. امید است در کار هنر، آن رهایی با تکیه بر 
تعالیم و آموزه  های عرفانی مقدمه ای باشد برای رهایی از قیود و موانعی که طریق تعالی و 

ارتقای آدمی را با هزار داالن تو درتو، سد کرده   اند.
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پی نوشت:
 1- َو نََفَخ فیِه ِمن رُوحِه. )9/32(

و  رسول)ص(  حضرت  به  منسوب  احادیث  از   : ّربُه  َعَرف  َفَقد  نَفسُه  َعَرَف  َمن   -2
امیرالمؤمنین)ع(.

3- ابوالقاسم قشیری: رساله ی قشیریه: 25 ذکر ابراهیم ادهم؛ 28: ذکر فضیل عیاض؛ 
36 : ذکر ابوعلی شقیق بلخی.

المعارف سهروردی فهرست کاملی در آداب سلوک آورده است هم چنین  4- عوارف 
کشف المحجوب، رساله قشیریه و ... .

5- برای اطالع بیش تر درباره اهمیت تخیل در رمانتیسم: مصطفی آل احمد:87 و نیز 
مسعود جعفری جزی، سیر رمانتیسم در اروپا: 5- 164 و :291.

6- چنان که افالطون )برای اطالع بیش تر درباره ی نظریه شناخت غیرمستقیم انسان 
این  بر  تاریخ فلسفه، 214(  امیل برهیه،  افالطون، )ر.ک:  از  امور روحی و واقعیات آن  از 
باور بود که شاعر، غیب گو و الهام گرفته از خدایان هنر است؛ و هنگامی که خود او نیز با 
حالتی شاعرانه درباره عشق سخن می گوید، بیم آن دارد که جن ها و پریانی که به جانش 
افتاده اند، هوش ازو بربایند. او در رساله ی فدروس، سخن گفتن تأثیرگذار را نیز موهبتی از 
خدایان هنر می داند. )سیدحسینی، 1353، 788( هم چنین در نگاهی اجمالی به اسالف 
فراواقع گرایی، برخی اندیشه  های افالطون، هگل، فروید، نووالیس، سبک باروک، رمانتیسم، 
سمبولیسم و دادائیسم در حیطه ی سوررئالیسم به چشم می خورد. )دستمالچی، مشتاق 

مهر، 1391، 126-125(
7- برای اطالع در باب رابطه ی عرفان و سوررئالیسم و تقابالت آن ها از جنبه  های تفاوت 
در خاست گاه  ها، تفاوت در استفاده از امکانات مشابه، تفاوت در تداوم و پویایی. )دستمالچی، 

مشتاق مهر، 1391، 128- 137(
نگاشته شد، )میدان  های  نگارش خودکار  به شیوه  اثر سوررئالیستی که  8- نخستین 
دیگر  روش  و  بود  سال 1921  در  سوپو  فیلیپ  و  برتون  آندره  مشترک  اثر  مغناطیسی( 
آن ها، آفرینش  های گروهی بود که در آن شیوه یکی از افراد، کلمه یا جمله ای را روی کاغذ 
می نوشت و افراد دیگر بدون آگاهی از نوشته نفر قبل، مطلبی را بر آن می افزودند. نخستین 

نمونه این نوع آفرینش این جمله است: الشه خوش گوار، شراب تازه خواهد نوشید.
انتشار  با  ایرانی شخصیت متمایزی بود که طی سال  های دهه 30  9- مثاًل هوشنگ 
ایران  ادبیات سورئالیستی را در  بیانیه ها و شعرهایش شناخته شد و سعی کرد پایه های 
محکم کند. گرچه به دلیل انتقادهای تندی که از سوی شاعران نوگرا و کهن سرای مطرح 

گریزی به رگه های پیوند فراواقع گرایی و عرفان و تأثیرات قابل برداشت از آن
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آن زمان به روش شاعرانه اش شد و عدم آمادگی الزم و زمینه های اجتماعی مناسب در بین 
مخاطبان شعر مورد پذیرش چندانی قرار نگرفت اما بر شعر شاعرانی چون سپهری تأثیر 

گذاشت و بعدها رهروان بسیاری یافت.
10- روالن بارث میان متن خواندنی )Iisible( و متن نوشتنی )Scriptible( فرق می گذارد 
و معتقد است متن خواندنی فقط یک تفسیر و متن نوشتنی چند تفسیر می پذیرد. مثاًل 
»رمان  های چارلز دیکنز و دیگر رمان  های واقع گرایانه خواندنی به شمار می آیند در حالی که 
رمان  های مدرن چون آثار کافکا نوشتنی محسوب می شوند و ما با یک تفسیر واحد نمی توانیم 
معنای داستان  های کوتاه و بلند کافکا و امثال او را دریابیم.« )مقدادی، 1378، 54( مثاًل 
 )fantastic(تصاویر بدیعی و شگفتی هست که به نظر تودروف »از ویژگی  های ادبیات شگرف
و فاقد معنایی نهایی و زاییده ابهام و تردید است.« )داستان یک روح، 1383، 61( »نگارش 
فراوان  بهره ی   )A Dictionary of Symbols( سمبول ها  فرهنگ  از  کور  بوف  بر  خود  شرح 
برده بنابراین بوف کور به طرز شگرفی با سیستم جهانی سمبولیسم، مخصوصاً سمبولیسم 
جادویی مربوط است و ازین رو بین آن و هر اثر معتبری در این زمینه، ارتباط است.«)همان، 
ایرانی اش در آمیخته و  با معنای شرقی و  را  14(در بوف کور، هدایت صورت غربی رمان 
او  ایران و جهان خواهد درخشید.  ادبیات  تارک  بر  به وجود آورده که همیشه  شاه کاری 
می دانست که ماهیت اصلی هنر در مسخ واقعیت است و به این نتیجه رسیده بود که هنر 
و ادبیات دروغ بزرگی است که واقعیت را دگرگون می کند تا به حقیقت برسد. هذیان  های 
ناشی از افیون و سفری رویایی در دیوانگی و شیدایی که در آن آمده، هدایت را در شمار 

نویسندگانی چون آلفرد کوبن و نروال قرار می دهد. 
11- برای دیدن آثار نقاشان رک: بررسی هنری و اجتماعی امپرسیونیسم،121-48؛ 
در مجسمه سازی می توان از هنری مور و آرشیل گورکی، در سینما از لوئیس بونوئل و ژان 
کوکتو نام برد. دامنه این مکتب از شعر به داستان، تأتر و سینما و پیکرتراشی نیز کشید. 
ازآن همه امروزه شعر فرا واقع گرایی بسیار نادر و درعوض به صورت هایی در نمایشنامه و 
داستان پردازی حضور دارد. از جمله می توان به کارهای آنتون آرتود، اوژن یونسکو، ژآن ژنه، 
ساموئل بکت ، ویلیام بروگز ، ناتالی ساروت و... اشاره کرد.)Literary Teams ذیل سورئالیسم( 
12-دکتر سروش دباغ به گواهی هشت بهشت، در مقاالت )فلسفه ی الجوردی سپهری( 
و )زندگی خواب ها( قرابت مفاهیم عرفانی با سنت عرفان ایرانی- اسالمی را تبیین نموده و 
می گوید: برخی از ایده های عرفان شرقی در آراء و اشعار عرفای مسلمان ریزش کرده است. 
مثاًل تلقی از خدای »بی رنگ« و »بی نشان« و »بی صورت« و »وحدت وجودی« قرابت 
تأمل برانگیزی با آموزه  های عرفان شرقی دارد. به عالوه لحن حماسی و شورانگیز اشعار دفتر 
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شرق اندوه در هشت کتاب، تداعی کننده اشعار دیوان شمس موالنا است. شعر سوره تماشا 
در دفتر حجم سبز نیز طنین انداز خطاب های کتاب مقدس است و از انس سهراب با این 

مضامین حکایت می کند. )دباغ، 1393، 20(
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