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 چکیده
الدين ازجمله شاعران نوپرداز معاصر لبنان است. اشعار او به سبب آشنايی با ادبیاا  و محمدعلی شمس

شعری خود به  زندگیالدين در شمسمکاتب غربی و همچنین عالقه به عرفان شرقی، سبکی ويژه دارد. 
 شاک  گرفتاهبر ناخودآگااه  مبتنی سبکِ ةپاي بر بیشتر اشعار اوکه ایگونهبه ؛وردرؤياشعر سوررئالیستی 

در ايان پاژوهش باا  .هايش در عالم غیب ريشه دارندداند که چکامه. او خود را شاعری ماورايی میاست
 ةتوان دريافت که ساه ملل االدين چنین میشمسمحمد علی  های سوررئالیسم در شعر بررسی شناسه

درخور توجهی دارد.  تااکنون پژوهشای  در اشعار اين شاعر نمود« رؤيا»و « جنون»و « نگارش خودکار»
است؛ به همین سابب پژوهشاگران در ايان سوررئالیسم و نقش آن در اشعار اين شاعر ارائه نشده ةدربار

 ةدادن تأثیرپذيری اين شاعر از عرفان ايرانی ا اساالمی، ساه ملل ابر نشاناند تا افزونپژوهش کوشیده
الدين با پیدايش مکتب شمسمحمد علی بودن  ن کنند. معاصرسوررئالیسم را در اشعار او بررسی و تبیی

که گويا اشعارش را در ایگونهاست؛ به سوررئالیسم همراه با تمايال  عرفانی، بر شاعر بسیار تأثیر گذاشته
سوررئالیسام  ةسرايد. با آشاکارکردن نمودهاای ملتلاز از ساه ملل اخويشی میحالت ناخودآگاه و بی

بر معرفی انديشه و نگرش شااعر، الدين، افزونشمسمحمد علی رش خودکار( در اشعار ، نگارؤيا)جنون، 
 شد. ای از سبک شعری اين شاعر نیز کمک خواهدبه شناخت گوشه
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 مقدمه .1

الدين از شعرايی است که فضای کلی حاکم بر اشاعارش سوررئالیساتی علی شمسمحمد

ه تااد  شاعران معاصر لبنان است که در دهةاست، اين در حالیست که وی از نس  سوم 

ياا  ئالیسامسورردر زماان باا وهاور سوررئالیسام باود. ها همپديدار شادند و ايان ساال

درواقاع  شود کهی تصور میماننديارؤ یتفعال صور به انسان ی اص یتفعال ،گرايیفراواقع

 اساسایاز دو جاز  اسات. اصاحالس سوررئالیسام  یجهان ناخودآگاه آدماز  یدرون يیندا

(Sur) بر فراز و باال و رئال رویِ یبه معنا ،(Real) یح،صاح ی،واقع یزچ یقت،حق یبه معنا 

 یازن واقعیاتپشات  ياا واقعیت ورایسوررئال را به  .(228: 1385ثرو ، ) استشده یبترک

کناد: می تعرياز چناینآن را  سوررئالیسام،نگذار بنیاکرد. آندره برتون،  ترجمه توانیم

 قاوانیند باه تقیات کر اسات؛ بادون تحکام عقا  و خااره از هرگوناه  تثبیتو  تقرير»

  .(همان)« اخالقیو اصول  زيباشناسی

باا  در ايان روش هاسوررئال، نگارش خودکار اسات. سوررئالیسات هایملل هيکی از  

بار کاغاذ  رساید،میهرچه به ذهنشاان  فکری،بدون هرگونه طرس  یار وهوشیمهن یذهن

 نادارد؛ ینقشا یچه ،نگارش ةشیو ينذهن در اخودآگاه بلش  به بیان ديگرنگاشتند؛ می

 ی،ات ااق تأثیرهاایمولاود  هاینقاشایدر حال خلسه، شعرها و  روايتشرس خواب، » يراز

 ورایکاه در ايناسات و آن  حااکی چیازی ياکاز  سوررئالیسامنماا، در متنااق  يرتصو

دادن درک ما از تغییر يعنی ايناست و نه ته يگریرئالِ برتر د ،از رئال شدهتعبیرا  بیان

  .(56: 1375 یگزبی،ب)« دنیادادن خود و تغییر وسیله مینو به ه دنیا

. او باود پناه آورده سورئالیستبه دامان  ،دادائیسم گرايیاز دام پوچشدن  با رهابرتون 

 ی،در ذهن هسات کاه از آن نقحاه باه بعاد، مارد و زنادگ معینی هنقح» بر آن بود که

دهاد؛ میتناق  خاود را از دسات  آيندهگذشته و  خیال،ت برتر و یو مجاز، واقع یقتحق

جناون و عقا   میاناست که  ديواریکردن خراب یستمنظور از معرفت سوررئال بنابراين

  .(364: 1366 حسینی،دسی)« استحائ  شده

بار زدگای، افزونو واپس رؤيااپنهاان و  ضامیر ةدربارو شاگردانش  يدفرو هایديدگاه

آنادره  باود. کاردهفراهم یسامسورئال یادايشپ یرا برا ینهزم کردن افکار کنجکاو،مشغول

 ةياالهاام گرفتناد و پا فرويد یقا هستند که از تحق یدو روانپزشک ،آراگون یبرتون و لوئ

ساوپو در ساال  فیلیا پنهان بنا نهادند. برتاون و  یرضم یتخود را بر فعال يدمکتب جد

در کردناد.  منتشر مغناطیسی هایمیدانبا عنوان  یستی راکتاب سوررئال نلستین 1921
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 یارپو  الکسااندر یمماکسا و مانند آنتونن آرتو يگر،د ةيسندشاعر و نو ينچند زمانیاندک

 .(366همان: ) پیوستندبه آنان  نیز ي ،ناو

مانناد جاوره حناین، ی ا مصر شاعرانارتباط  به سببدر جهان عرب،  سوررئالیسم

باار  یننلست ی،فرانسو یهایستبا سورئال 1يونان یسرمس ،کام  زهیری، کام  تلمسانی

ی  را تشاک« یهنار و آزاد»، انجمان 1939در ساال »شاعران  ين. انمود يافتدر مصر 

 یکردناد. در هماان زماان، فرانساويی آزماطبع یتیسنامتعارف سوررئال ةیودادند و در ش

 ینوشات، در محافا  خصوصایکاه باه فرانساه م 2منصاور يسچاون جاو یتباریمصر

دهاه، مانناد  يانمصار در ا یستیندگان سوررئاليسنو يگرداشت. د مشارکت یسمسوررئال

 و ديگاران یطهماساب)« نکردند خلق یبه زبان عرب یتیسسوررئال آثار مستق  ین،جوره حن

1393 :30). 

ه تااد  ةدر دها است؛ آناننس  سوم شاعران معاصر لبنان  از الدينشمس علیمحمد

 عربایفرهنا  الدين شامس. باود یسمسوررئالزمان با وهور هم و اين سال شدند يدارپد

زبان دوم لبناان در محافا   جايگاهزبان فرانسه در  کرد.آشنا  فرانسویرا با فرهن   خود

فرانساه ارتبااط  ةفرهن  آن کشور به سبب سابق. داشت ایکاربرد گسترده ادبیو  علمی

األشاتر، ) قارار گرفاتلبناان  ادبیا مورد استقبال اه  علم و  بیستماز آغاز قرن  ،لبنان اب

های آن را در نشاانهبه همین سبب با وهور مکتب سوررئالیسام در فرانساه،  ،(180:1983

  توان مشاهده کرد.الدين میاشعار برخی از شاعران لبنانی ازجمله شمس

 شااعری اواسات.  یساتیسوررئال الدين،شامس علیمحمد حاکم بر اشعار یکل یفضا

جغرافیااای فکااری و فرهنگاای عرباای  ةکااه در محاادود اساات انااديشگرا و جهانیانسااان

باا گرفت؛ اما کامالً آشنا بود و حتی از آن تأثیر می یاين شاعر با ادبیا  غربانديشد. نمی

زباان، باه ادبیاا  و برخالف برخی از شاعران نوگرای عرب ،وجود آگاهی و آشنايی کام 

تحات تاأثیر فرهنا  ايرانای و . او بسایار نکارد پشت ،ويژه اسالممیراث فکری شرق، به

اسات؛ تاأثیر گرفتهب عاشورا شعر مقاومت لبنان از مکت الدينشمسدر باور . استشیعی 

 و از مولاویايان شااعر داند. می )ع(نغز امام صادق دعاهای گرفته ازعرفان خود را الهام او

او را  و حااف  باود ةشای ت سلنانش، ةپذيرفت و برپايتأثیر  بسیارتبريزی  عحار و شمس

 یعرفاان يیاست که در فضا یسرشار از قصائد الدين. آثار شمسستدانشاعر حکمت می

 .کندیمیر س
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هايی در نظر گرفته شده است که نگارش خودکار و جناون و برای سوررئالیسم ملل ه

اشعارش بیان  ةالدين و سلنانی که او درباراز آن جمله است. با تأم  در شعر شمس رؤيا

 یرا شاااعر خااود الدينتااوان ديااد. شاامسها را در اشااعار او میاساات، اياان ملل ااهکرده

 پندارد: می رؤياو متص  به خواب و  یبشعرش را رهاشده از عالم غ و داندمی متافیزيک

قلاب و  میانآن در  ديتشود و موجومیرها  غیبدر  ایاختصار از نقحهشعر من به»

کنم. شعرم با میه اين رهايی در شعر اعتماد بام و است. من شاعر دين و فراواقع عالم

 (.95الز: 1984 ،الدينشمس)« استخوردهگره  رؤياخواب و 

. شاعرهای او انادنامیده «رؤيااشااعر »شااعر ساوررئال عارب را  ايناز ناقدان،  برخی

 پندارد، شعرهای او برخاسته از حیر  و جنون است.ای است که گاه خواننده میگونهبه

مونتابث، استاد دانشگاه  مارتینزپدرو است تا ناقدانی مانند ها باعث شدههمین ويژگی

و  یاقعم یاز،انگیر ح یشاعر و»گويد: مارتینز میپدرو در اشعار او تأم  کنند.  مادريد،

 چناددر  ينالدشامس .(56: هماان)« هماراه اسات يسکر یکننده است که با اندکنگران

پُا   و آرگون لويی یلر وم یهنر و آرتور رمبو مانند یسمخود از هنرمندان سوررئال ةقصید

 برد.میکارطور مستقیم تعبیرا  آنها را بهاست و گاه بهسلن گ ته ماگريتالوار و رنه 

آنان را  هایيشهاند است تاو کوشیده ها را خواندهتسوررئالیسآثار  اين شاعرگمان بی

 در آثار خود بازتاب دهد. 

افکاار و اشاعار الدين به عرفان ايرانی ا اسالمی با درنظرگرفتن سلنان و توجه شمس

او موضوعی انکارناپذير است. گ تنی است بین عرفان و سوررئالیسم نکا  مشابهی وجاود 

 دارد.

را  حقیقت اين ،ناچار سوررئالیسمدو مکتب عرفان و  بیان هاییوهاصول و ش همقايس»

نظر  یو اسالم یدر راه و روش خود به عرفان شرق یسمکرد که سوررئال خواهد روشن

 هایانديشهبا  یسیز جرالد انگلفیت مولوی،آراگون و ارمان رنو با  آشنايیاست و داشته

کاه  هايینظرياه تقويتتواند در می الحیرحاف ، هوگو با منحق غزلیا گوته با  خیام،

: 1371 ی،)براهنا« باشاد یدنامند، م میرا البته با تسامح از نوادگان عرفان  یسمسوررئال

198). 

الدين با پیدايش سوررئالیسم همراه با توجه اين شااعر باه بنابراين معاصربودن شمس

پاژوهش  ايندر های سوررئالیستی در اشعار او شد. نويسندگان ساز گرايشعرفان، زمینه

باه  های عرفانی است؛ اماا در سوررئالیساتشاعری با گرايش ينالدکه شمس يابنددرمی

پژوهشگران اين جستار باا بررسای شاعر ايان شااعر  .تاسمعتقد  یغرب ی ستاصول مان
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های سوررئالیسم را در اشعار او آشکار کنند که از ايان میاان ملل ه نمودهای کوشیدند تا

 يکاینگارش خودکار ، در اشعار او شناسايی شد. رؤيانگارش خودکار، جنون،  ةسه شناس

 یهااز سرچشمه يکی جايگاهنیز در جنون است. در شعر  یستاصول سوررئال ينتراز مهم

کاه  اسات منابعی يناز بهتر درحقیقت يکی رؤياشود و میی معرف یستیسوررئال ينشآفر

نماود  ،الدينشده در اشعار شمسياد ةجوشد و هر سه شناسمیاز آن  یستیشعر سوررئال

 دارد.

مذهب در جناوب لبناان اسات. شایعی هالدين از شااعران برجساتمحمدعلی شمس

تواناد در می ،بار معرفای بیشاتر شااعر افازون ،های پنهان اشعار اوديشه و اليهمعرفی ان

ويژه آنکاه شناخت سبک شعری اين شاعر سوررئالیسم  نیاز بسایار ساودمند باشاد؛ باه

 تاکنون پژوهش مستقلی در اين باره به انجام نرسیده است. 

 ينالدشمس یشعر محمدعل ةدربار یو به زبان فارس نامهيانبه شک  پا يیهاپژوهش

؛ نقش وی در تجدد شعری الدينشمسمحمدعلی ». 1است از: انجام شده که عبار  

شعر  تحبیقی بررسی». 2 .(2002) امینحسین علی ةنوشت« لبنان، آثار و زندگی او

 ؛آبادیاص  رکن یلیبه کوشش ل« پورالدين و قیصر امینمقاومت محمدعلی شمس

 علیبر اشعار محمد تکیه لبنان با پايدارینمادها در شعر  بررسی». 3 .(1393)

در شعر معاصر  رآنیق بینامتنیروابط ». 4 ؛(1393) جمشیدی ناهیداز « الدينشمس

  ؛(1393) غالمیاز زهرا « (حسینیحسن سیدو  الدينشمس علی)محمد فارسیو  عربی

 (.1397) بیا  حسیناز « الدينشمس علیدر اشعار محمد شناسینشانه». 5

 ةباه رشات الادينشامس علیشاعر محماد ةدربار عربیبه زبان  هايیکتاب همچنین 

 یتاألیز علای مهاد السدن  العسيةنةحممدعلي مشس  ةلغ. 1که عبار  است از:  درآمده تحرير

دراسسة و . 3 الدينعلی شامساز محمد ؛و اليسد  ةؤایالسدن  اسرعة السمشس  يحممدعل. 2زيتون؛ 
 یعربا یسامسوررئال ةشاده در حاوزانجام هایاز محمد حمود. پژوهش الطيورحتليل أمريال 

در شاعر  سوررئالیسام»: کاردتوان اشاارهیم زير هایاست که از آن جمله به نمونه یاربس

کتااب  ؛ادريس امینایاز  «اسية ددویسي  مالمس  الرسةایلي ة ي» و «الحاه، مجموعة لن انسی

ساابک  بررساای»و ادريااس امیناای از  منوذجسسر   أقسسرليا الارسسرر و الليسسل التحسسو و و ارةسسة  ي

باا  مقدسای و اوياس محمادی.ابوالحسن امیناز ، «یعبداهلل بردون يواندر د یسمسوررئال

 ايان، یدر شاعر عربا یسمو سوررئال ينالدگرفته در شعر شمسصور  هایوجود پژوهش
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کاه باه  اسات ينالادشامس علیدر شاعر محماد یسمسوررئال ةنو دربار ینوشتار پژوهش

 .نگردمیشاعر  اين ةانديش اصلی بنایسن   جايگاهدر  یسمسوررئال
 

 سوررئالیسم هایمؤلفه. 2

 به همین سببو  کنندمیخود را سرکوب  رافکا ،آدمیانها باور دارند یستسورئال

به بودن  مقید سبببه  ها رايشهها و اندپردازیخیالو  ذهنی هایتصويراز  یاریبس

و اين تصورا  را  کنندبیان نمی ،و سنن و عادا  یاسیو س یاجتماع یاخالق و هنجارها

 یسمسورئال یاساس یادهایاز بن هملل  سه در ادامه .دنرانمی دضمیر پنهان خو ژرفایبه 

در شعر  شود. اين سه شناسهمی ی و تحل الدين تبیینشمس از شعر هايینمونهبا همراه 

 .دارند یشترینمود ب اين شاعر
 

 نگارش خودکار . 1-2

اساتوار  ایوياژه زيباشاناختیو اصاول  معرفتی مبانی بنیادبر  لسوررئا تصوير يک ايجاد

 یمت او  اسات. مباان یکو سمبول یکرومانت یک وکالس زيباشناسیبا  تمامیبهاست که 

روش  يانکاه باه ا شاوديافات می يسندگانیدر سلن شاعران و نو تصويرسازینوع  ينا

 نگارند: میو  انديشندیم
اناد کاه دانناد و بار آنمیرا آغشته به عاد  و ابتذال و تکرار  واقعیها جهان سوررئالیست»

را  حقیقات. نمايادرا تاازه  واقعیتکند و درکمان از  بیدارهر لحظه ما را  بايد شعری تصوير

به آن قلمرو ناشناخته از جهان حاس و  یدنرس یجُست. برا واقعیت فراسوی جهانیدر  بايد

 نیروهاایشاود و یم یا عقا  تعح ،شد کاه در آن یفراتر رفت و وارد عوالم خاص بايدعق  

شامارروان به هاینهانیعوالم که منبع شناخت درون و  ين. اشوندمیل عاناشناخته درون ف

اناد از: عبار عقا  کاه  مااورایهساتند باه جهاان مجهاول  هاايیروند، چوناان دروازهمی

ذهان  هخودانگیلتعشق و حاال  خلسه و  هذيان،جذبه و جنون و  ،رؤياناخودآگاه، خواب و 

: 1385، فتاوحی)« انادحقیقت اصالی هایعوالم سرچشامه ينها، ایستسوررئال یو روان. برا

307). 

شاعر  در یدرونا يقحقاا یاانب یبارا یسامسوررئال ةشیو آشکارترين ،نگارش خودکار

خاود در اشاعار  درونی هایالدين از اين روش برای بیان تجربهاست؛ شمس ينالدشمس

 یارادیارهماان نگاارش غ» آدونایساست. نگارش خودکار از منظر برده بهرهاش عرفانی

عق  ناور و مراقاب و فکار  هایاست که از اجبار و اکراه نشدهو حساب ريزیبدون برنامه

و مواناع  روزمرگایاز  رهاايیخاود باه. نگارش خوددگريزمیو قواعد و قراردادها  انتقادی
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 فضاایو باه جاناب  خاويشخروه از من معتااد  سویرا به نويسنده و از آن است ناشی

 .(146: 1380، دونیسأ)« دهدمیسوق  ديگری

 يی جزسوررئال است و معنا بنیادهای تريناساسیاز  يکیبر ناخودآگاه ینگارش مبتن

باه بیاان ديگار . داردنا یمنحق و چارچوب قواعد ادب یدعق  و ق بندذهن از  يافتنرهايی

کردن کام  خاود در با تسلیم ،نويسندهيا  شاعردهد که يک میاين نوع نگارش زمانی رخ

از  يکای»گوناه نگاارش و نوشاتار خودکاار اين. کندمی آغازنگارش را  ،ناخودآگاه فضای

« اسات یدرونا يقحقاا بیاان برای سوررئالیسم هاییکتکن ترينصريحو  ترينواسحهبی

أمسريال ی مثا  نامأنوسا هاینامبا  اش اعرفانی هایمجموعهشاعر در  .(311: 1385، ی)فتوح
 هایاز تجربااه ااا و حبيسسي يط أاندنسس  ای مل سسةيسسالطيسسورط ويسسور السسس العسسم  السسة  ط  رليسس  عرل

و  یابعج یهاتصاويرپردازیسرشاار از  گوياد کاه البتاهمیخود سلن  معنوی و باطنی

 شااعراند و در ناخودآگااه بهرهبی یدر نگاه نلست از منحق ادب . اين تصاويراست شگ ت

َتطَرِنَة  َفةِحَار ِِبَبَّرِو ال»: انددوانده يشهر
ُ
َطة الصَّغري ط ِمِثل ُعُيون الََبَِک الَوحِليَّة تَاَبِةُ  ِِبألورَاِق ال

 هایبا دانه) .(1/235 ،2009، الدين)شمس «ار الصَّسلَيرءَلس َصفَحة أرَواحِ وتَسَةَتَُِف عَ ِم  ُدمَلِة الرََّمرء 

 زخامِهای پراکناده از والی با بردهای پُر گِ های برکهکه مانند چشمه ی؛ بارانشديمکوچک باران شاد 

 .(لرزدیروس ما م مویبی ةشود و بر ص حیم ین آسمان جارچرکی

 دملسة الرسمرء»از اصاحالحا   يکاست. هر انگیزیر ح ،شعر ينرفته در اکاربه تعابیر  

در نوع  «ما مویبیروس تاس و به معنی  أرواحاسر الصسليرء»، «آسمان چرکینزخم به معنی 

بااران را  کناد؛ اوتصاور میباران  يزشر یبرا يبو غر یبعج ی. شاعر علتاستخود تازه 

شااعر  ياناسات. ابه شک  باران واهر شده و کردهباز  داند که سرمیدم  آسمان  ةنتیج

ع»: گويادمی ديگار جايیدر  ئالیستسورر َاسالرعِةلعااِرعاوااألرعلعاواأل  عنلًیَعداولع لع َالًیا ک ُ ع الطِّفل
ل اًیء َاسالرعٍ يفوالش عتعال ِّ ِرعاللع ورعلعاللع و عداطف لةع َالَةا َاسالرع َاسارعغاًیِاِبعاملاًیءرعلعاملاًیء عداوع لع : هماان) «تاوع لع

شات و آب بار پُ /ديدوآب می هو زمین بر گُرد /ديدویم یندرختِ سدرِ زم رویآن کودک، برهنه ) .(13

 . (در زمستان شناور بود اید/ و خون بر لکهيدومیخون 
جهاان عارب پاا نهااد و نامادارترين  ةعرصا باه ،سورئالیسم پس از مرگش در اروپاا

 ،جاويس منصاور و رمسایس يوناان و جوره حناین مانندنمايندگان عرب سوررئالیست 

 کردند.برخى از آنها در فرانسه زندگى مى؛ حتی نگاشتند ویآثارشان را به فرانس

و در  کنادگ تگو میمکتب  ينقافله، با بزرگان ا يننماندن از اعقب برای الدينشمس

َالة رعیللرعُات لةاعااا   لة» :شاودياادآور میخوانناده  آنان را باه اشعارش جایجای ع-ِحلةاا عا
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للللُعللللل عأو عألع ِ لللل  رعتعالوايفلللليفبرع ا َ  رع رعٌّا رعأ عاشِلللليفرعأت يفلللل  للللًید رع الللل عأُلللل؟ا وعلا ساللللشعال/ ةنا أحلللللا
عالواللًی ارعأةلل/   ع عِ لل عَل  اللکا للعدٌح رعلحللٌ عأ سلل؟ا عألِ فاللًیَرعَل َِ َارعاواألأٌب رناس اللًی اء عد للع ٍا عِحلل  «ُِصلل ا

 آيااام/ ديگاریمان  /کیساتی تو  /ینشب کوکائ هایرؤياترس/ به آرتور رمبو/  گ تگوی) .(317همان: )

 /دوساتی و  /خاانگیدو سا ِ  ياااست /  مادری / در عقرب/ تو را پدر و رویمی / نه/ گزينیمیاقامت 

 گزينمیم یسکن ک شینیمه میانجهان جان سالم به در بُرده باشد/ در  يشگاهکه از آزما وحشی جانوری

 . (شودیخوانده م ینکه زم
سالن  یغربا ةبرجسات هایتسوررئالیسااز  پیارویباه  بااال ةدر قحعا الدينشمس

 «يگاریِمان د»مانناد  کند؛ياد می هاآن هایاز عبار  طور مستقیمی بهگاه گويد. اویم

میلار و  از هناری «جهان آزمايشگاهبُرده باشد از درجان سالم به یوحش یجانور»رمبو و 

ساان دو رفتن در عقرب و پنداشاتن پادر و ماادر بهراه مث  ایگونهرؤيا یال تل از گاهی

 یااندر م يادنگزاناد و منزلعاالم آمده آزمايشاگاهکاه از  یو وحوشا اهلی خانگیس  

 ةویشادر  خودکاار نگاارش ةيساا در جاز کاهگوياد سالن می زمین به نام ک شییمهن

 . شوندینم فهم و درک انهيگرافراواقع

 و را در پراکنادگی مضاامین ينالدملتلز نگارش خودکار شمس یهااز جنبه یبرخ

تاوان میسبک نگارشی او در خوردن روابط علی و معلولی افکار و برهم ةپیوست دگرگونی

کناد؛ ابیاا  فاوران می يکديگرارتباط با یمت او  و ب یمعان او، راشعا. در بسیاری از ديد

  زير از اين جمله است:
َاسار ع عأ طة ا عن  اثک عثالا عثاةِب  طاَ يفت 

 

عاحلاجايفِع  عل عاليفُّنِ  عٍ  ِاصيفِکا ع  یزااا

 

عالس وععالٍيعأةايفت ععطاًیئيف   یَع عَیِا

 

عتعال  جايفِع  ع اًیملاةت  َ ةاتاه  َا ناًیکع

 

ًیئفاشکع ِا ع عتعاوقفاًیِص أاا  عَتا عالةاح    ل

 

عال ا ايف  عِ  عج   ًیُِش عتاوِص   عاليفِِّدح   ل

 

عجًیادشکع عالن حيِف ع اةقا عال ِّويف  ُ  ةالِة

 

عاحل فايفِع  عت عاملاًیء ُا عِ ث ِعا  عَتا  شاوثاًیءا

 

عأطسايف ع عیَ عِةحيفک عةاحايفاکعَ اعِح اًیل   ًی

 

عالس حايف  عت عالو  ًِّیِد عدع  ًی َا  تلاسايفِّف 

 

کانم. اگار پرنادة  رکان و حجار طاواف یاانم در به دنبال تاو تارا سه مرتبه تحهیرکردم  اهنم)پیر

مرد در خودِ درخت خواهد  گمانبی - یداش را به بند کشکه چشمان تو، چهره -نشود  یداپ یخوشبلت

بار های شاعر وزد. رشاتهیما يتو باد از گورستان بشار غرندمیهراسان  ،در ق س یبود. جانواران وحش

 کااه در سااحرگاهاناند؛ چنااانيشااانهااا آشاا ته و پرريزنااد و ماننااد آب در ح اارهفرومیسااینه   باااالی

 . (ندگیریدستان عابدان سحرگاهان آن را م ی،را رها کن يتسحر و جادو یهايسمانر

شااعر در . ندارناد يکاديگرباا  یارتباط اند و گويابسیار پراکندهباال  یا در اب ینمضام

 .راندیسلن م یخوشبلت ةپرند یافتناش و سپس از نجامعه یاول از طهار  و پاک یتب
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و بانا  بارآوردن بااد از گورساتان  وحشات به سابب خواستنسوم از کمک یتدر ب

 یهايسامانپانجم از ر یاتشعر و در ب یهاشدن رشتهیچهارم از جار یتو در ب يتبشر

کناد، یم يیخودنماا یازیاز هار چ یششعر ب ين. آنچه در اگويدیسحر و جادو سلن م

 ینارتبااط با کاهیاگونهاسات؛ به يکاديگرباا  یا اب نداشتنو ارتباط ینمضام یپراکندگ

 يانا يا دانش و توان تأوبا و هرکس فراخور  دريافتتوان یم یسلتبهرا  یتهر ب یمعان

 ةپیوسات دگرگونی. خواهد داشتها یپراکندگ يناز ادريافتی  يب،شگ ت و غر تصويرهای

است کاه  ينالدنگارش ناخودآگاه در آثار شمس نمودهایاز  يگرد يکی ،هايشهافکار و اند

 : دونیسأ یرتعب به. شودمشاهده می یدرپیپ یهاو افعال و کنش يرتصاو یاناز م

صوفیانه را در نظر بگیريم، در اصاحالس سوررئالیساتى باه« شَحح»چنانچه موضوع »

انجامد؛ يعنى به جايى که در آن سوررئالیست باا هساتى يکاى نوعى نگارش خودکار مى

باا کشایدن افیاون آن را احسااس لص شوند. درست همانند خلساه کاه در آن، شامى

يابد؛ يعناى باا کشاتن کشیدن درمى که تصوف، اين لحظه را با رياضیتحالىکند؛ دریم

ماند و اين ش افیت است کاه او را نمىکه در انسان چیزى جز ش افیت باقىاىگونهتن؛ به

شاود. اگار دهد. در اين هنگام، فرد با هستى يکى ماىمستقیماً به گوهر هستى پیوند مى

هماان  ،ياابیم کاه تصاوفشناساى بررساى کنایم، درماىاين مسائ  را از ديادگاه روش

 ،اباوفلر)« تار از سوررئالیسام غرباىسوررئالیست نلستین است و بسیار پربارتر و آگاهانه

2000 :102- 103). 

 پیشاین تعريازباه توجهبا شاود کاهدر اداماه بیاان می ينالداز شعر شمس یبلش 

لٌشعتع» اسات: درخاور فهام دونیسأ ٌاجاج  أ عطالًیئيفعاجِِّل دعِددل  عیللهدعلعثالةٌاعٍيفاليفُاِ ع  ن اِصل ا رع ٌاع  
ع انواِطفللًیکرع عُت لل ا َااِ/عاجِلل  عأ يفااحاَللًیرع   عالن َللعرعأدِ  للهرعأا اللإ عااأِةلل عیلللرعَعلعِحلل عتيفاللًی للعرعأُيف لليف  اجاسا

لللأ ٍ ا کعاوزل  لللشعحا لللرعاوٍلللعرعةا َاِّ للل عت لللواسا/ع ا َايفسللل رعلعأ ناحللل عامل  ولللشعالسُّکةدلللشرعأ يعلأَِط للل ع
ام، خاروسْپرنادهمن جانْ) .(1/253 ،2009 ين،الد)شمس «ُاسيفِد رعألرعلاةثاشعالواًیشليف رعأاااکعلأُسالر

کنم/ سرم را یاش میزنم/ خونیرا نوک م ینهور در تن/ سشعله یآتش /عمودیبا دو شاخ  یو گاو یخدا

نازد  میادهکنند/ سپس خیان را با من قسمت ميشهایها خوشکنم؛ آن دَم که جنیخدا بلند م یسوبه

 سرمساتیِساپارم/ و یخواهم گ ت و عقلم را به تو م يانسوزاند/ هذمیتا ابد مرا  ازلیتآتش  /يمآیتو م

 . (کنمیو فراموش م ینمبیلکه نن  عاشقان/ تو را م /يانامم/ یم ينبلشم/ تو را نسریام را به تو میزبان
است. درآماد او   ییردر تغ نیز پیوستهشاعر يرهای ملتلز، تصو برافزونقحعه  يندر ا

 زدايیيیهمه آشانا ينشود تا بتواند با امی ريزیپیآور از آغاز شگ ت هاییدگرگون یبرا

شاده باه ي خاروس تبد ياکشاده باا جان و ترکیب عجیب هپرند يکاز  سازگار گردد؛
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افعاال  .ور در کالباد جسامو آتاش شاعله عماودی یهابا شااخ یگرفته تا گاو يگانخدا

شادن و خادا، خاموش یساوکردن سار بهکردن، بلنادیزدن، خاونناوک مانناد یملتل 

 کارنیاز باهکردن و فراماوش يادنو د یدنخرد و عحاکردن و نام یدنگ تن و بلشيانهذ

افکاار و  ةدگرگاونی پیوسات ةدهندنشاان ،هااو کنش يرتصااو يانا پیوستگی است.رفته 

باه هماین  تاوان دياد.آنهاا را نمی ،اوکه جز در بافت ناخودآگااه  استشاعر  یهايشهاند

بار  مبتنایخلّااق و  ةغرياز خودملتاریبر  متکی ،سوررئالیسم»: گويندمیناقدان سبب 

 .(66: 1373بودافر، )« ناخودآگاه است ضمیر تلقین

و  ی، رواباط علّایستسوررئال نعرااش ير، مانند ساينالدشمس یستیدر اشعار سوررئال

 يکساره جهانی یگاه ،او. در اشعار خوردمی بسیار برهمدر سبک نگارش خودکار  یمعلول

 يانا یشاعر در پا»دونیس أ ةو به گ ت یردگیخودآگاه و منظم شک  م یایمتناق  با دن

کاه تااکنون نشاناخته، راه  یمجهاول یاایمنظم را درنوردد و به دن هبست یایاست که دن

کاه در آن  کشادبه تصاوير میرا  جهانیشاعر  ،به همین سبب .(20:1380 دونیس،أ)« يابد

باا هام نیز ها متناق يند و نمایرخ م يگرد یاگونهها بهشود و معلولیرن  میها بعلت

 ؛دهدیسرم يادسکو  فر ؛شودیور مشعله یآتش، برف اودر شعر  ؛ بنابراينشوندیجمع م

چنان مه اوشود و یحاص  نم یرابیاز س یرابیو س يدگرایم یبه خاموش یدخورش یسرما

للًیکع» مانااد:یتشاانه م ِّيف ًیرع لاکاللعتعثاسجا للًیلث سَرعلعأاةالُع  َللًیعالنللًیااع  للعا للًیٍا؟عنا للًیلکا َرعشا اواألعت طللةاکعنا
شاود/ میچوناان ابار درهام پیچیاده  ینزم) .(43: 2002 الدين،)شمس «    اوالکرعتلا األوع  هعال لس 

ور شد که خورشید در برفی شعله روايناز /و حاکم زمین در آن آتش فرستاد /شده استبرف پیر  سانِبه

رايدیاو م .(درخشاادآن می عق يفٍالل» :سااُ ُُّع اسللًیء عأجسلل   ُُّع سللًیءرع ع ع اللة يرعأَللک علسص للنلل لل س؟دعن 
ُاع َاةد تاو  ياکسارورم  هار روز عصار نزد) .(15: 1992، همان) «الصلس؟عأَإ عِ  عشافا ا  عالس ًیِننا ا ع

 شاايد. (شانومیسکو  را م ها  نالدهم/ از لبان خاموشیهر روز عصر به سکو  گوش فرام /ینمنشیم

ها سوررئالیسات نثاریو  شعری هایاز نوشته برخیبسا چه ست.سلن شاعر با خدا روی

د الحاا اماا»آورد: مایبوفلر ابا صقر  گويشگ تدونیس در أکه اما آنچنان ؛الحاد دهد بوی

مسلک باشد، ولى باه که ممکن است فردى صوفىاى صورى دارد. همچناندر اينها جنبه

ايمان و الحااد  ؛ زيرامسلک ملمن باشدبسا يک صوفىآيد. چه شمار لحاظ دينى ملحد به

« شاودمحادود نماىهايى هستند که در چارچوب يا روش و فهمى خاص از جهان مقوله

 .(102: 2000بوفلر، ا)
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 رنگایسلن شاعر با خداسات کاه البتاه انتقااد خاود را  یرو ير،در شعر زهمچنین 

علااِ ل ع لٍيع» :کنادمیمسالمان از خادا پرساش  ياک هوایدر حال و  و شاعرانه داده  ا
يعاليفاعاوعال  هبلشاند ای) .(2/93: 1984، الدينشامس) «واس لًیءرع ال عد طِفلرعٍليفداعال  لس ال  س رعِِلٍا

  .(را خاموش کند خورشید سرمایکه  کیست /نابینا هایگام اين برای /یدخورش اين
صا حا   رویتنها بار  ياحبس کند و  سینهخود را در  هایاست پرسش گزيرشاعر نا

أ ع عالليف يع» :را داشاته باشاد هايشپرساش ةتاوان ارائا کسی شايدالل کاغذها بنگارد تا 
 یرابمارا سا آبیارینه ) .(1/14: 2009، همان) «ل عقلا اٌ عِ  عالنِِّریاَعُی   ِ/رعِبعظاساأعل اًیعِلع َادايفِلدِ/ع

 هاایعبار . (ام حال آنکه مرا دهاانی نیساتکند/ من تشنهیاز آتش مرا زنده م یاکند و نه شعلهیم

 یگااه حصاارهاآفرينناد، تصاوير میکه آگاهاناه  یبرخالف شاعران ين،الدشمس ةشاعران

عِللن لًیاعلأغليِفيعالن لًیااع :گیاردمیجاان  یتصاادف یشکلشکند و بهیخودآگاه را م أغليِفيعالو  ل ا
َاع َالًیءعا َ لع عِظسِّلل عرس فالشِللو  ل علأ عِلةلَعَعرلالِو الًیءاتعاللتعتايف علأثلعااءعاجاللةاِاکرععٍالعاأاتعَتا ال ُّ ِِ لاللنف

عالنافِععر...  َ عِِب ٍان يفت  دان اإ عتعاليفاس دعلل/ل  عاَس فللتا ععش ا ُ لس َة رعق سل؟ع األ ال   عٍِاليفاکعتع ف ليف  دائسلًیکعُیا
عقسلي عاليفايفد ش عُلا ال؟عتا ليفب   :)همان «َاسرعاةَعاِلاًیلدشرعلاٍ اعاأ :رعیُ نرعاليف ن  سش عاملاةق ةتش عال انِف ٍعلال  س  

کنم/ و یوسوساه ما« ی اهخل» هاایو نام یااهکنم و آتاش را باا گمی تحريکرا با آتش  گیاه) .(1/185

خاوردن شاروع باه تکاان کنیزکان یهاینهاند/ با نام خداوند و ن ت و سام را رصد کردهيهکه سا يیعباها

ح ار  پهلوهاايمرا در  چااهیهمواره  ی هکند؛ اما خلیآوردم ن ت در قلب فوران نم يادکنند/ ... / و به می

آشنا به  یدزمان هستم و خورش یمن آن بمب ساعت /يديمو آغاز /یزمنم برخبا نام جه يدکند/ گ تم بامی

 . (قلبم کرد یدنآمد و شروع به نوش پايین
 ةهما اسات وکه بار شااعر چیاره شدهشود شروع می یبا تعارض هايشگاهی چکامه

 است.را در ذهن شاعر برهم زده یو معلول یها و اصول ازجمله درک روابط علّنسبت

 يااهاا رو معلوليانا. ازيند استناخوشا آفريند کهمی يریتصاو ،ناخودآگاه شاعرذهن 

کاه شااعر دچاار  يادنمایم ینچنا ی نیازگاه .دارند یآورشگ ت یهاعلت يااند علتیب

کاه ناام  يیشاعر مانناد عباهاا يبو غر یبعج یال است. تصورا  و تلشده يینماتوهم

را در درون او  یچااه پیوساتهکاه  یای اهو خل دهدمیرا تکان ها ینهخداوند و ن ت و س

در  آتشایچناان  است؛کرده تبدي  یساعت یاعتراض به بمب ةاو را به نشان گويیکند، یم

 يانا ةنوشد تا همچو او بجوشاد. همایاز قلب شاعر م یدکه خورشاست درون او گداخته

 ةیلتانگاارش خودانگو  یارناهشا هاایاز تراوش برخاساته ،فريبو دل يبغرتصويرهای 

 نشانی ندارد. یاز منحق ادب يیشاعر است که گو
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کاه لبااس تنا   رؤيافراخ  یمحلق فضا یرگیناسازگار، چ يرجمع تصورا  و تصاو» 

ها و یوساتهگسساتن پ ی،و زباان یبر عاادا  ذهنا يدندرد، شوریرا م یعیطب یفضا

 یهااها از مشلصهمتناق ها و پارادوکس يگرد یاراختیها و هجوم بگسسته یوستنپ

 .(33: 1393امینی، )« روندیم شمارنگارش خودکار به
هاا و و عبار  یاردگیآشا ته قارار م یهجوم افکاردر درن  یب يگرد يیشاعر در جا

ةٌرعةالةداءرعتل ف ًیحلش ع» :يدسارایربط میمتنااق  و با یجمالت اواألعجلةاٌدعأِرليفرعاواألعةلنُة
عزاقًیءرعاواألعٍاساًیٌطع لًیلث سَرعلعأاةالُع  َلًیعالنلًیااع  لعٍِّيف ًیرع لاکالعاتعِة   لًیٍ؟عنا ممعلٌدعتطةکعناًیلکا َرعشا

علتاس اسلإعالسِّل/  سبز  ی، سوارکارینزم) .(43: 2002، الدين)شمس «ثسجًیکع    اِولکرعتلا األوع  هعال س  

سات کاه مانناد ابار ا یابساط گشوده ینهراس/ زم آبی یبِرن  است/ يا سیاهس يی، پرستویناست/ زم

ور شاعله یشود/ و مدبّرش در آن آتش فرستاد/ تا اينکه زماین برفامی یدمانند برف س  /یچدپیدرهم م

 . (زندیمدرخشد و چاقو برقیدر آن م یدکه خورش برفیشد/ 
ور که شعله یتناق  موجود در برف ويژهاست؛ به آشکارعبارا   يننگارش ناخودآگاه ا

 ؛سابز اسات یکاه ساوارکار ینایزم ؛درخشادید در آن میکه خورشایاگونهبه ؛شودیم

 افزاياد. ايان تصااويرمیکه بر تعجب خواننده  درپیپی ديگر تصويرهایو  یاهس يیپرستو

 يادمنحاق پد هایپرساشگريازان از عق  و  هایبازداشتناز  به دورباز و  فضايیجز در 

اماا  ؛دزدايایرا م تااريکی هاایکه پرده است يینماد روشنا «اقمار»، ادبیا در  .آيندینم

را )سااواد(  یاهیو ساا يکیتااار «اقمااار» یباارا کنااد ومیاساات اده  پااارادوکسشاااعر از 

 :گیردمیدرنظر

کند. می عجینرا با هم  تاريکی های: اشک و اخگر و ماهتية   الد مية و اجلمة و أقمرر»

باا اشاک جماع  -مقاومات اسات که نمااد خشاونت و  -ر صلره را ديگ جايیاو در 

صلره،  :«أن  الصخَة دمٌع و ابترسر »کند. میگونه تناق  آن دو را آشکار اينکند و یم

 .(195: 1395، آبادیرکناص   )« اشک است و لبلند

پرنادگان »: کنادمیمنظاور را اراده  ینهم «ی بابأ یورط» ةدربار ديگر جايیدر  شاعر

واهر شدند، از کارکرد مثبات  ستمگران ینابود برایرا که در قرآن به امر خداوند  ی بابأ

و  حقیقاتبردن حاق و بیناز برایکند که یم یمعرف یها را پرندگانخود خاره کرده، آن

يری هاا، تصااوينا ةهما .(89: 1996 يتاون،)ز« اندواهر شده زمینها بر انسان نابودی برای

 یباه هماان شاکل ،نشادهنظار  یکه در زباان است شاعر ةگونيارؤ پیوستگیبرخاسته از 

ها فراماوش سوررئالیسات» ؛ زياراکننادیاند کاه خاود را باه شااعر عرضاه ميافتهنمود 

، اشااره کنناد؛ آيادمی پایشخود هم که از جانب نگارش خودبه لاطراتیکنند به منمی
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شاود میخود مبدل  ةکنند، به مشاهدهبیندیکه وجود خود را در حال نگارش م شلصی

 یاامبرکاه پ شاودیتصور م ينبرسد، دچار ا بصیرتیو  نگریدرون چنینکه به  شاعریو 

 .(141: 1380، دونیسأ)« برخوردار پیامبرانه حالتیاست و از 

ُ ع» کناد:میتصاور  یاامبرپ يبااترينخاود را ز یازن ينالداست که شمس ينچنینا  أ عأمجال
للِ رع الليفارکرعلات ِ وللةي لل اََعِللکاکرع اًیلِ س للةاعلح ا ماان، ) .(1/141: 1984، الدين)شاامس«عاوُ  للًیءرعلعأَجا

زدگی مرا بر تن کنید/ و از من پیروی بار وحشت]دستِ کم[ يک /و خبرسازترين آنها /یامبرانمپ يباترينز

 . (کنید
 

 جنون. 2-2

در غارب رواه  فراوانای هایجنون، نوشته ستايشدر  ديربازعق  است. از نابودی جنون، 

باه جناون پنااه آورناد؛  وارگاه ناچارند بهلول ،و شاعران يباناد ويژهبه ی،است. آدمداشته

ة جنون حالت رهايی از سالح»برای خودنمايی شاعرانه سودمند است:  حتیکار  اين يراز

از  يکایتواناد یم نظاراست. از ايان  عق  است. حالت رهاسازی نیروهای نه ته در درون

 .(310: 1385، ی)فتوح« باشد  یستیسوررئال ينشآفر ةمنابع شناخت و سرچشم

 آمیزشاشاعار جناون پاذيرفتن بارایخواننادگان  ساازیآماده ةسايدر  ينالدشمس

 ين،الد)شامس «ُکوين ُذَِببَة عقلي/ َفةاَاست  الطَّرشعسة  /َسأهِذي وأعِطي  عقلي»: يدسرایم ینچن

 هپروانا بلشام/ مگاس عقا  مان بااش/ ياایگ ت و خِردم را باه تاو مخواهم يانهذ) .(2/254: 2009

 ياندرون، هاذ یروهاایعق  و فروشادن در ن کردنرهاو  یدناو در برابر بلش. (سردرگمش

 بیشاترکناد. یعق  را گوشازد م یزیحقار  و ناچ «بودنعق مگس» یرو با تعب يدگویم

 يااو  ياوانگید يان،هاذ مانناد یرهاايیجناون از تعب زوصا یبارا یساتسوررئال نعرااش

قارن سالن  يانا ياانجناون در پا یاروزیاز پ یازن ينالداند. شامسبهره برده یستریه

 اًیَساَ:ع ٍاعجاساعيرعلیذاعثلايفا ا؟ع ٍاعالنًیيعاليفِِّدحرعألعجاع  عٍا عداعايع لٍاعاليف َلععجاليفدحرع» راند:یم
عجاِحللل َعا  ُِ لللحا/؟عتعأَللل ُا عألع للل  ع سللل ٌحرعلاُلا اصللليفتعتعُِللليفع لللٍاعاليفللليَف األعال/ ةِ  لللِع رعألعج 

عاليفلک عللس؟  کالبد من است/ و چنانچاه  ينبدان  ا) .(118: 2009، همان) «اِِلس رِی رع اًیَسَعأيعاجسيف 

 یکمد یندر قعر جهنم زم ياغرش را پارو کرد/  يندر مقابلم ا یمجروح يالبک را سوراخ کرد/ ین ينباد ا

 . (گور نه ؛امشد/ بدان من پ  بوده یروزپ هیستریقرن  ينا يانشد/ و در پا يوانهد یحیمس يابلندد/ 
داناد، ینم یشب یايوانهاو را فقط فرشته و دزد و دکه  یخحاب به کس يگرد يیدر جا

ط أو جماسون» :گويدمی  یلتاهبرانگچارا ) (22)همان:  «فَلمرذا تبَيُث أیت/ ولرَت سوی/ ملٍ ط أو لصٍ 

جناون  يشبر ستاين افزونالداشعار شمس .(یستین یشب یايوانهد ياو تو فرشته، دزد و  یشویم
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 یهايانهاذ باهاسات کاه  یربحیو ب يبو غر یبآش ته و عج یرسرشار از تعاب يان،و هذ

علات  ينالدشامس گوياابه جناون اسات.  اوشوق  یانگرها بينو اشباهت دارد  يوانگاند

 داناد:یرا ورود به عاالم جناون م يشاناز صور  واهر یرغ یها به صورتيدهواهرشدن پد
عاج ن للَة» عأَللکيفعمما للًیعت/للَة رعأ  للعُّعِل  للًیکعیلللرعجسللسًَیرعلعُافلل اح علبا واللُعاواألا  همااان،) « للًیعالللٍکعَیا

 ینجسام زما یسورا به یادهد/ شعلهیمتر از آنچه هست قراررا کوچک ینزم یچه کس) (1/31: 2009

 . (گشايیمرا می یکنم/ و باب جنون و ديوانگیروانه م
 

 رؤیا. 3-2

 يااو  واقعیاتو عاقالنه وجود نادارد.  منحقی مرزبندی برای جايی سوررئالیستی،در شعر 

 یارعالم هشا ینب يوارها دیستسوررئال یست. درواقعهم در کار ن یو چندان يگانه حقیقت

 یمتقس یو عالم فکر منحق رؤيانزد آنها به عالم خواب و  یزندگ ريزند؛یرا فروم یارو ناهش

را بازرد جلاوه دهناد؛  رؤياند تا از مقام منحق و عق  بکاهند و نقش کوشمیشود و یم

و  هاارؤيا ينبناابرا ؛اسات یقات علمایحق نقای  رؤياا»: يادگویکه برگسان مهمچنان

« شاودیاز آنها فاوران م یستیهستند که شعر سوررئال يیهاسرچشمه ينناخودآگاه بهتر

 .(17: 1393 ینی،ام)

  است: بهره برده يششعرها جاییدر جا رؤيا ة از مللّ ينالدشمس 

عد ةح» ِسلُعتعاللع وعاحلساللرعلاأدل؟  عُیا عاللٍئ ِّ َاجاًیئل عالليف / رعاأدل؟  ع عٍو ا ن لًیرعخ اطِّف لهعاللک  لقرعاأد؟ 
عالليفأ ر ا صواع عشلويفا ل لِةلهعالِفرِّل ع   ل اِولرعع عاجا العلتاِ و  هرع ةجلعت  َالًیجاسا/ع ل عاواِ لًیقععتع ا لع

َِع ج ٌ رع رعأداانا/عأ عاحللِّ  يبو غر یبعج هایرؤيااز  یبرخ) .(2/81: 1984، الدين)شمس «ح؟ 

او را  يیهاکه آذرخش /يدمرا د يوحنّاکند/ یحم  م را غلتیدهخون در یکه گوس ند یگرگ /يدمرا د

یانقاره یدر تابو  سانگ /يافتمسرش را  یرود و او را دنبال کردم/ مویباال م یربايند/ و از کوهمی

 . (امب که من حالهيازده شدم/ جار زدم / مرا درجن خستگی،ور است/ از شد  اش شعله
 یايافتهتجسام یا باه اشایند. اين تصااوير بیم رؤيادر  يریقحعه، تصاو يندر ا شاعر

است که به  يیرؤياها همان ينا ینیم.ب یدر اطراف خود م مانهايچشم باکه شباهت دارد 

در  سوررئالیساماز مظاهر  یند.و حاله را بب( تعمیددهنده يحیای) يوحناکند یشاعر کمک م

 هماراه باا «رؤيااعجائاب ال»مانناد  هايیواژهبر شاعر است که از  رؤيا چیرگیقحعه،  ينا

باا  یشاعر و همراها تاردرک و فهام ژرف برایو راه را  شوددريافت میشعر  یکل یفضا

 کند.میهموارتر  شعریوتاب پیچ پر جريان
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کاه  يدگویسلن م يیرؤيااز آشکارا  ،رؤيايا « الحُلم»با عنوان  يگرید ةشاعر در قحع

کاز با رهااکردن که  سترؤيادر  ؛استآمیلته یبکه به انتظار غ شده ساخته یاز کابوس

مهاجر  ةکند و مانند پرندیپرتاب م يتنهایب يیخود را در فضا ديگرش، دستش از دست

  گردد:یبازم ینزم هدوباره به پهن یبهار
عنفِّلل عِ لل عدللعيِّع ساللَ» لل ثًیکعلللليفِِّدحع عیلللهاعاللليفِِّدحعأِجللععلاحللعدعأحللعاکعدلالليفاايرع   اععح س للَرعلع ا/ا/لل؟   ا

َ للللکعدلللعاکعل عتايف  لللُعِحصالللًیيرع للل عِلعِ للل ع عأةلللِوف/علع ا عُافِسللل عتع رلللًیء ع عُی الللعُّعلننللل؟  أليفا للل؟ 
لًیجيفع لًیلط ریعامل َا لأَةد عنا ِاترعةا ع ًیع لألعالفرلًیءعٍِصاليف َاسارعل ةإعاملاعاکرع اًیُظ يفع إَعأٍصايفتا  ا   ةحًیکرع
ُ ع للٍاعاحل س لللَعناًیٍ ةةلل عامل /  للل ع ناللًیيرعللاوللل َِ تعاليف ٍ للإع اعدلالل العتعاواألع اطلللة ِّکعل    اِوللعاکعل عداطسلللحع

را  یو دستانم را از يکاديگر باازکردم و کسا /يیرؤيا) .(83: 2002)همان،  «ُِ ظاًیاعالکا  لِع

 یدسات يتکمکم کن و از بلندا  باد یخدا یده به باد ایتا مرا نظاره کند/ چسب یافتمن

حادّ و مارز رهاا کاردم و یب يیبه من ببلش و اسبم را هالک مکن/ خودم را در فضا

فضاا باا  يادی]با چشمان باز[ بودم/ به وسعت زمان/ و نگاه کن چنانچاه د گرینظاره

در  یوساتهکاه پ یگشات در بهاارمهاجر بازخواهم یاپر نشد/ من مانند پرنده يادمفر

اسات،  یکابوسا رؤياا ينا يدکند/ و شانمیو دور است و افسارم را رها  یچیدهپ ینزم

 . (یببه انتظار غ یلتهآم

شااعر باا درهام درنتیجاه را تکان دهد. غبار عااد  را بتکاناد و  یزندگ تواندمی رؤيا

 یکند و جام خالیمعشوق را تن س م ةچهر ،و خرق عاد  یو معلول یشکستن روابط علّ

 .يدگرایم یبه خاموش شدنش با روشن یداوست که خورش یندر سرزم .کشدیم او را سر

آورد و ک  منحق زبان و یفرود م یمتسلسر  ،حس جهانِ ،رؤيادر »: گويدمیدونیس أ

شاود و یم یراساتهعااد  از آن پ يزد؛ریدرهم م یو معلول یزمان و روابط علّ ینظام خح

 ،(309: 1385 ی،)فتااوح« رود یمااینباز یا انسااان و جهااان و اشاا یااانقاااطع م یمرزهااا

  شوند:یزده مشب وحشت ياندر پا شاعر یهارؤياگاه بی و روست که گاهينااز
َاسلرع» ع اًیاِغالشکرعأااِکع عالن لًیارعلأشليِفبعناأةال ا َِ تلاناًیِ  عأُ؟عاوَعلالس  ُع  يفِسيفرعأتناف  علاجَا عِلةل

تو اکنون به خواب ) .(1/142: 2009الدين، )شمس «درکرعلُش  ة عت طفالأعِحل عت رالًیءال  خ؟عال  يفق ع   ايفِّع

نوشم  و یا  را میکنم/ جام خالیآتش تن س م ا  را با ناماست/ چهره یکه شب مهتابدرحالی یرویم

 . (يندگرایم یبه خاموش يیکه هنگام روشنا یدهايیو خورش /ینمبیم یاچونان آواره یتو را بر تلت شرق
 يرتصاو يباايیزيگر، د یستمانند هر شاعر سوررئال ينالدشمس یمحمدعلدرحقیقت 

 يرتصاو ياک ةهرچه عناصر سازند يعنیداند؛ یم گاررا حاص  اجتماع عناصر ناساز یشعر

 خواهدبود. يباترو ز یزترانگیالخو  شاعرانه ،تصوير نیزدورتر و ناسازتر باشد،  یهنر
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 نوشت:پی

شعرا  و منتقدين مصری که در ابتدا به جنبش سوسیالیستی يااری رسااندند اماا بعادها باه عناوان  .1

 رهبران جنبش سوررئالیسم شناخته شدند.

 .بود فرانسویا  مصری گرای فراواقع نويسندة و شاعر. 2
 

 یجهنت .3

و فرهن   نظريه منبعخود از دو  یستیسوررئال هایگرايشدر  ينالدشمس یعلمحمد .1

های سوررئالیسات را باه پیاروی از اصاول و ملل اه ،همنباع نظريااسات؛ در شده سیراب

کناد کاه دهد و در منبع فرهن ، تجارب درونی خود را بیان میمی مانی ست غرب نظام

 است.  یعربدار فرهن  و تمدن ايرانی، اسالمی، البته وام

های الدين بارای بیاان تجرباههايی است کاه شامسنگارش خودکار ازجمله روش. 2

بار ش مبتنیاست. اين نوع نگار اش، از آنها بهره بردهويژه در اشعار عرفانیدرونی خود، به

رود. میشاامارهای اصاالی مکتااب سوررئالیساام بهناخودآگاااه اساات و يکاای از ملل ااه

های عرفانی اين شاعر سرشار از تصاوير عجیب و شگ تی است که گويا از منحق مجموعه

اند. پراکنادگی مضاامین، دگرگاونی اند و از ناخودآگاه شاعر سرچشمه گرفتهبهرهادبی بی

رفتن روابط علّی و معلولی در سابک نگاارش، نمودهاايی از نگاارش افکار، ازبین هپیوست

 خودکار در آثار اين شاعر است.

الدين های سوررئالیسم است که نمودهای آن در شاعر شامسجنون يکی از ملل ه .3

شاود. برخای از تعاابیر او چناان شود. در اشعار او جنون و هاذيان ساتايش میديده می

 ماند.یب و غريب است که به سلنان پراکنده و دور از عق  ديوانگان میآش ته و عج

الدين در اشاعار خاود از های سوررئالیسم است که شامسيکی ديگر از ملل ه رؤيا .4

کند. درواقع يکی از مظاهر سوررئالیسم گويد و حتی تصاوير آن را وصز میآن سلن می

بیناد و ها يوحناا و حااله را میرؤيار در اين بر شاعر است. شاع رؤيادر اشعار او، چیرگی 

 شود.گاه دچار کابوس می
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