
 

 

 

 

 

 های عطّار نیشابوری بررسی مبانی مشترک سوررئالیسم و مثنوی 
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 چکیده
در اران وون لووکل    1924تا    192۰های  ی سووالگرایی، نام مکتبی اسووک  ن در ااصوو نسوووررلالی وو  عن م فای اراواق 

گراک. پیروان این مکتب در ج وتووی واق ّیتی عرتر عن انکار و مااع ن عا هرننهن در میاان عال و ررد و هفوارهای  

سوتیای، زعان نفا،  ب ازجم ن نگارش رود ار، عاللود، عرراسوتفد. مبانی نیری این مکت اجتماعی ارزش لومرد  می

ی وحدت، تداعیگر اصووول و مبانی مکتب عراان و حایاک  توجّن عن درون و مانفد نن در راسووتای رسوویدن عن نا ن

های ع ّار ازجم ن نثاری اسوک  ن ع ویاری از نوی وفدگان مکتب  لوود. منفویمی عرتری اسوک  ن هد  نن لومرد 

اند. در پژوهش حاضوور، مبانی مرووترت مکتب  ها، تأثیر ع وویاری پریراتنا سووتود  و از ننها رسوووررلالی وو ، نن

گریای، نفا، وحدت تضوادها، عریدن از دنیای عیرون و توجّن  های ع ّار ازجم ن جفون و عالسووررلالی و  و منفوی

ی تأثیرپریری این  و ارضوین سوتیای، ززمانی و زمکانی عررسوی و تی یل لودعن درون، رواب و رؤیا، تخّیل، ع ّّیک

 لود. مکتب از نثار ع ّار، تأیید و اثبات می

نوامون و نوامون، الهیال ّیر، منووویبوکهوای ع ّوار نمف  سووووررلوالی ووو ، عراوان و تنووووّ ، منفوی  واژگاا  لییادی:

 اسرارنامن(.
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 مقدّمه -1

ثّر مکاتب را درپی دالوووتن ها، تأثیر و تأت امالت ارهفگی و نلوووفایی نوی وووفدگان عا نثار دیگر ارهف 

های اکری و زعانی مرووترت نثار از مکاتب مخت   هایی  ن عن اسووتخراو و تی یل مؤلّ ناسووک. پژوهش

  ففد. گیری و ت ور مکاتب  مک میپردازند، عن ترسی  سیر لکلمی

در اران ن لکل   192۰عن م فای »ورای واق یّک«، نام مکتبی هفری و ادعی اسک  ن در سال    1سوررلالی  

 ار عرد؛ امّا نندر  عرتون های رود عنعار گی وم نپولیفر در یکی از نمایروفامنگراک. این اصو ال  را نخ وتین

لووود.  کتب لووفارتن میی سوووررلالی وو  را مفتروور  رد، عفیانگرار این م، نخ ووتین عیانیّن1924 ن در سووال 

 رد  ن در ورای ننهن ما عن عفوان رلال سووررلالی و  عن عفوان نهضوتی ضودل عا ی عر این نکتن پاارواری می

ای ، رلوال عرتر دیگری نه تون اسوووک و این عون م فوای تکییر درت موا از دنیوا و درنتیوون تکییر نواق یّوک( دان وووتون

ای در نارودنگا  را  ی رسوویدن عن نا نان این مکتب، ززمن(؛ پیرو56:  1375رود ما و دنیاسووک. نعیگاعی، 

گرایفد و از نن عن »واق یّک عرتر« ت بیر لد  اسک، رروو ها عن وحدت میی تضادها و تااعل ن در نن، همن

دان وتفد. این نهضوک، نوعی لوورش ع ین نهادها، ا  و ن و از قید و عفدهای مف   و اسوتدزل ههن هرویار می

ی عال و مف   رارو سوازد رداد اجتماعی عود. ایروان، م تاد عودند ان وان وقتی رود را از سو  نهرگونن قرا

تواند عن واق یّک عرتر دسووک یاعد. واق یّک عرتر در و قید و عفدهای جهان و عالَ  رودنگاهی را عراندازد، می

زم اسووووک از تموامی رانود  در ضووومیر نوارودنگوا  اسووووک  ون عرای نیول عودان زنیر ننوان، واق یّوک واپ 

هوای ضووومیر  هوا رهوایی یواعی  و رود را در حوالتی نواهرووویوار قرار دهی  توا الهواموات ق بی و توداعیمیودودیّوک

ی ناریفش هفری در مکتب سوووررلالی وو  عن نارودنگا ، رولووفگر حایاک و واق یّک عرتر عالووفد. لوویو 

گیرد؛ عدین صوورت  ار صوورت می»نگارش رود ار« موسووم اسوک و عراسواد تداعی م انی در ضومیر ناهروی

ی سودهای ج ومانی و روانی میان هرویار و ناهرویار و در حالتی میان رواب و عیداری   ن عا  فار زدن همن

 نگارند.لود، میننهن را عر ق ب الهام می

 عیان م ألن -1-1

وجود ع ووویواری از مروووتر وات در اصوووول و مبوانی اکری سووووررلوالی ووو  همهون نگوارش رود وار  

گریای و جفون، توجّن ویژ  عن حالک رواب و رؤیا، توجّن عن درون و ضمیر نارودنگا ، گویی(، عالننعدیه

 رو  امور ییبی، عیفش مت اوت ن وبک عن الویا، لوک وتن قید و عفدهای مادّ  و... عا عراان »تا حدّی، پیش 

گان عراان نامید.« نعراهفی، توان سووووررلالی ووو  را از نوادای گا  عا ت وووامی میی عدّ رود  ن عن عاید می

تواند  (؛  این در حالی اسووک  ن عن عاور عرری دیگر، این تروواعهات صوووری اسووک و »نمی198: 1، و1371

 
1- Surrealism. 
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دلیل عر هم وانی عفیادین نن مکتب و این م و ک عالود.« و گمان هم وانی، نوعی سووه ت اه  اسوک. نثروت، 

 (271و27۰:  1385

هون لویی نراگون، ویکتورهوگو، ارمان رنو و لووواعرانی از اند ی  فکاش در نثار نوی وووفدگانی هم 

 فد. توجّن ویژ   ی تأثیرپریری مکتب سووررلالی و  را از ادعیّات عراانی تأیید و اثبات میاین دسوک، ارضوین

توان  ی نوع ادعیّوات عراوانی ن وووبوک عون دیگر انواع میعون ادعیّوات عراوانی را از لوووموار دررور توجّون ترجمون

ی از اندیرووون و مکتب ی این نثار و نلوووفایی یرعیان عا نننیاز ترجمندریااک. عا  ها، نگارش نثار عا تأسوووّ

های ایرانی« ارمان رنو الار   رد  ن نر    ّی و نیا توان عن »لوبعراان نیا رواو یااک. عن عفوان نمونن می

رانی اسوووک. نحودیودی، هوای نن، وامودار حوااع، ع ّوار، جوامی و دیگر عواراوان عار  ایع ووویواری از هکوامون

ال ّیر، توان منال زد  ن در نن عن تأسّوی از مف  ی قرون« هوگو را می( و یا »اا وانن21: 1379و  455:  1373

( و 449: 1373اند. نهمان،های مخت  ی در پیش گراتنمریان گوناگون عرای رسیدن عن سرمفال مانود، را 

ی قرون نیا رهرو  لوود، در اا واننیامبران و... متوسّول مینامن عن ارلوتگان و پهمان گونن  ن سوالک منویبک

جوید؛ امّا این تراعهات، ها، راهفمایی میلود و از نندسک عن دامان ایّوب، ای  واان، عاراان و پیامبران می

ای دو مکتب نی وووک؛ هرا ن عن رال  عراا  ن اهل م فا ه وووتفد، های پاینها و ت اوتدلیل عر انکار تااعل

اند و حایاک عرتر و اراواق ی  ن درپی ننفد نیا هیای عیرون از عال  مادّی نی ک. ها، اهل ل علالی کسورر

گوید: »سووووررلالی ووو  عا عال  ع وی رع ی ندارد و  ار رود را در همین عال  نندر  عرتون در این عار  می

توان این ارتبوا  را سووووای  (؛ عر این اسووواد می462:  1385دهود.« نثروت،  سووو  ی و دنیوای دنی انووام می

 ها رالصن  رد.ها و تأثیرپریریگیریارتال  در راستگا  و اهدا  در لمار دررور توجّهی از الهام

ی لود، نلوفایی اروپاییان و عن ویژ  اران وویان عن عفوان نیازگر عا نثار عراانی عا ترجمن هفان  ن گ تن 

لواعران عفام اروپا عرای ناریفش نثاری ماندگار لود  اسوک. ی ع ویاری از  مایننثار ع ّار نیاز لود  ن دسوک

گیرد. ازجم ون م واهی  عرگراتون از نثوار هوای اکری را درعرمیهوا و پوایونموایوناین اثرپوریری، پیکرعفودی، درون

توان عن اجتماع و سوو ر مریان درپی حایاک، اصوول ج ووتووی حایاک، سوو ر در درون و  روو  ع ّار می

ال ّیر، هوای مف  ی منفویهوایی از این دسووووک الووووار   رد. عوا م وال وننمونونحایاوک در وجود رود و  

هوای اکری عوا پوایون  ع ّوارنوامون و اسووورارنوامون وجو  الوووترات ع ووویواری در ههن و زعوان  نوامون، الهیمنووویبوک

های مرووترت ی اصوو ی این پژوهش، ج ووتار و عازنمایی این مؤلّ نیاعی ؛ از این رو م ووألنسوووررلالی وو  می

 اسک.

 های پژوهشپرسش -1 -2

 ی ع ّار عا اصول سوررلالی   پیوند و الترا ی وجود دارد؟های ههارگانننیا عین منفوی -
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ی نلوفایی و تأثیرپریری سووررلالی و  را از مکتب عراان و نیا این ترواعهات عن حدّی اسوک  ن ارضوین -

 عن ویژ  نثار ع ّار تأیید  فد؟ 

 روش پژوهش -3 -1

تی ی ی عن اسوتخراو پیوندهای اکری دو -ای و عن صوورت توصوی یی  تاعخانناین پژوهش عا م ال ن    

 ای این الترا ات پردارتن اسک. ی قیاسی و ت بیمکتب و م ال ن

 ی پژوهشپیریفن -4 -1

 های ع یاری نگالتن لد  اسک؛ ازجم ن:ی ارتبا  تنوّ  و عراان عا سوررلالی  ، ماالندرعار 

گیری سووررلالی و  از ادعیّات عراانی ی »تأثیرپریری و الهام( در ماالن1391مهر ندسوتمالهی و مروتا  -

 -اند   ن رود از عراان تأثیر پریراتن -ها« ضومن مروری عر رمانتی و  و سومبولی و  عا عررسوی تااعالت عین نن

عن عفوان مادّمات سووررلالی و  عن م رّای پیوندهای این مکاتب عا عراان و نیا لواعران و نوی وفدگان یرعی  

م ن ت اوت  اند. ایروان همهفین تااعالت دو مکتب ازجاند، اهتمام گمالوتن ن تیک تأثیر مکتب عراان عود 

 اند.، استاالل در اندیرن، عمل و نتیون و... را نیا لر  داد در راستگا 

های صوووایانن« عا رویکرد سوووررلالی وو  در حکایکی »( نیا در ماالن1391اسوودی و عار  عیگدلی ن -

 ،ااادان رنووصویّات ایایکی و ج ومی الوی ،پردازی الوترا اتی همهون تخیّل ا ّالهای داسوتانتی یل لویو 

ززمانی و زمکانی و... را عرای دو   ،های لوخنویّکجفون و اسوتیالن  ،ها و موجودات لوگ کتنواویر و اتّ ا 

 اند.مکتب عرلمرد 

ها نن اند  ن ه رها را در یک یا هفد متن  اوید های ع ویاری نیا این الوترا ات و اثرپریریپژوهش    

در نلوفایی لواعران و نوی وفدگان یرب    ع ّارناش و جایگا    اهمّیّکعن  توجّن   انوامد. عاعن درازی سوخن می

ازولیاه عن ؛ این پیوند در تر ر رسووداز این دریهن ضووروری عن نیر می  ع ّارعا مکتب عراان، عازنگری نثار  

ی ننووورتی و ( و همهفین در یالیّوات ع ّوار عون وسوووی ون1391تیغ و تیموری اتیی نی ر ی ی جهوانوسوووی ون

 های ههارگانن وی از این دریهن نگری تن نرد  اسک. ( عررسی لد ؛ امّا تا فون عن منفوی1397ن زاد ح ن

 مبانی نظری پژوهش -2

ای درمانی اسوک  ن زیگموند اروید و لواگردان او عن ویژ  یون  عرای عروز و »نگارش رود ار«، لویو 

رودی  . این سوووازو ار  ن عر رَ   رودعنهای نه تن ارد در پیش گراتفدظهور درونیّات و امیال و رواسوووتن

 ،تخیّل ،هفر عراسووواد ضووومیر نارودنگا   اارم از تمامی قید و عفدهای عال  مادّ  تأ ید دارد، رواب و رؤیا

عرتون و لویی نهود. ننودر سوووتیای و هر ننهون را  ون عون ظهور نوارودنگوا  عیفووامود، ارو میع ّیّوک  ،جفون

مکتب سووررلالی و    ،های عراانینرای ایروان و نیا درپی نلوفایی عا اندیرون  نراگون و پیروانروان عا تأسّوی از
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را عفیان نهادند  ن عر ا ّالیّک ضومیر نارودنگا  ندرون( تکین دالوک و در ج وتووی  رو  حایاتی عرتر در 

 ورای عال  مادّ  عود.    

احمد سو ید ل اسوک، ع ی  ازجم ن پژوهروگرانی  ن عن تأثیرپریری این مکتب از نثار و ت کر عراانی قال

ی نثار نوی ووفدگان یرب عن این عاور رسووید  ن تبار مای  لبفان اسووک  ن عا م ال ننادونی (، لوواعر سوووری

عرری از مکاتب ادعی و هفری ازجم ن سومبولی و  و عن ویژ  سووررلالی و  عن لودّت از عیفش عراان و تنووّ ، 

عی عا عفوان »تنوووّ  و سوووررلالی وو « مفتروور  رد  ن مبفای های رود را در  تااند. وی، یااتنتأثیر پریراتن

 های این هفیفی گردید.  پژوهش

 هاتحییل داده -3

 های ع ّارمکتب سوررلالی   و منفوی -1 -3

هفان  ن گ تن لوود نلووفایی نوی ووفدگان یرب عا ع ّار نیروواعوری عن عفوان یکی از پیرووگامان و ار ان 

ریای ع ویاری از مبانی عیفروی ننان، تأثیر ع واایی دالوک. اگرهن  و پیگیری  اسواسوی مکتب عراانی در لوکل

ت کّر، مت اوت اسووک، اراوانی پیوندهای   یها در دو گوننهای نیل عدانها و دسووتاویا و را نهایک رواسووتن

و عر  ی تباین  امل این دو گونن را ن یهای ع ّار، نیریّنعیفروی نثار سووررلال و نثار عراانی ازجم ن منفوی

ب و یک ای گررا عن عرری از این   فد. ننهن در ادامن رواهد نمد، الووار سووونگری حمل مینوعی تَ نووّ

 های مرترت اسک.مؤلّ ن

 گریایجفون و عال -1 -1 -3

ی م هوم میوری عرووو  نمووازی و یکی از م واهی  پرتکرار در نثوار یفوایی و عراوانی  ون هر دو عر پوایون

أ ید عر نارسووایی عال در درت احوال و حازت ارامادّی عروو  اسووک؛ هرا ن  اند، تحایای( لووکل گراتن

گیرد و اش صوورت میلود های مبتفی عر قضوایای پریراتنی حواد مادّی و اسوتدزللوفارک عال عر پاین

گری ان وان و عال  عرو ، عالمی اراتر از حواد اسوک. در نیر عراا نن عال و نن اسوتدزل، لوای وتگی واسو ن

دلیول را  عون جوایی نخواهود عرد. عاول در عواور نودارد؛ زیرا عاول، رود، عواجا اسوووک و میودود و عی  رودا را

ی عرگ ووون، گ تن ؛ در مااعل عن(79: 1381عراان، نلک اسوووک عرای عبودیّک نن ادرات رعوعیّک. نروزعهان،

: 2ح ویفی، وعخرود.« نسویّداین » رو  و لوهود اسوک  ن توانایی درت مفب  اصو ی ه وتی را عن ندمی می

222) 

مفتروور  رد، نیا تفها را  دسووتیاعی عن  1924ها  ن نندر  عرتون در سووال ی اوّل سوووررلالی ووکدر عیانیّن

اند عا  فار زدن ها در تالشی عال عفوان لود  اسوک. سووررلالی وک»واق یّک عرتر«، رهایی ههن از زیر سو  ن

(، نیروهای نه تن در 9۰1: 2لود « نسویّدح ویفی، وارتی نیی عال مت ارای و رهایی از » اجبار اندیرونسو  ن

ی ناریفش درون را رهوا سوووازنود و عون ناریفش هفری دسوووک یوازنود. از این جهوک، جفون، »سووورهرووومون
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ی دسووتیاعی عن م راک ناب سوووررلالی ووتی اسووک. عاراانی همهون موزنا، ع ّار و سووفایی، جفون را نسووتانن

(؛ عفواعر این، هر دو مکتوب، تموامی  31۰:  1389سوووتوایفود.« ناتوحی، یدانفود و از این جهوک ع ووویوار نن را ممی

 نهفد؛ م اهیمی همهون عر ، جفون، عیخودی و  ر  و لهود.م اهی  متااعل عا عال را ارو می

 داند:رود و نن را مان  نیل عن حایاک میع ّار نیا همهون دیگر عراا عن ستیا عا عال میدود می 

 ح  عراوانوک نن زموان حواصوووول لوووود 

عووبووودیووک  رووووود تووا  عووایوود   عوواوول 

 

 ای عوانول لوووود وایفهون عا ش روانود  

رعوووعوویووک  روووود تووا  عووایوود   جووانووک 

 (2( ن7۰64و  7۰63نامن، نمنیبک      

 داند:رواند و عال را از درت و دریااک م اهی  نن ناتوان میسراسر دیوانگی میوی، سخفان رود را 

اسووووک جومو وون دیووانوگوی  مون  دیووان   ی 

عوویووگووانووگووی  از  پووات  نووگووردد   جووان 

 

 عاول را عوا این سوووخن عیگوانگی اسوووک 

دیوووانووگووی ایوون  عوووی  نوویوواعوود   تووا 

 (458۰و4579ال ّیر: نمف                 

 داند:پردازد و ننان را در را  م راک ناتوان میمف   عن ستیا عا االس ن میع ّار در مخال ک عا ررد و 

موی عواوول  وول  را  عوود او  وووو ووی   عو  

عواوول   ل صوووود جوهووان   درحواویواووک 

 

مووی  »ق وول«  اموور  را  مووا  عووودعوواوول   عوو  

»ق وول« امور  یووک  هویوبووک  از   گو  لوووود 

 (856و855: نامننمنیبک               

ن این نکتن،  اای اسووک  ن لووخنوویّک م  وب وی، مَوانین و در نکوهش عال در عاور ع ّار اسووتفاد ع

های ع ّار، حکایک مَوانین اسک  ن گا  زعان اعتراض  های منفویدیوانگان ه تفد. لمار عازیی از حکایک

 لوند در عراعر ا اد، ظ   و زهد ریایی:ع ّار می

ای، دعایش را لوفید؛ عن وی گ ک: ای ردا! رحمک  ن و  ارم ع واز. دیواننای در وقک نماز میرواجن

 گفوی، عا این تکّبر و  اخ زرّین و یالمان و  فیاان، هن جای رحمک اسک؟! گ ک: تو از ناز در جهان نمی

 رود تو عفگر توا تو عوا این جم ون  وار

 گر هو من یک گرد  ق ومک داریی 

 

 جای رحمک داری نرر، لورم دار  

داریوی  رحومووک  جووای  توو   ننوگوهوی 

 (2۰84 -2۰79ال یر: نمف         

های ا  و ی  ن لواید از و گا  اعتراض عن نارولوایفدهای قضوا و قدر و حکمک و عدالک الهی و پرسوش

ای  لوود: مردی، ناد دیوانن نگا  م ترورّعان، گ وتاری و ورود عن حری  تاعوها عالود از زعان این نای ن نال می

ام. ویی داری؟ دیوانن در پاسووگ گ ک: د  روز اسووک  ن گرسووفنو نرز راک و عن او گ ک  ن نیا رواسووتن

ا فون عرایوک ح وا و عریوانی و نوان رواه   رواه . مرد عون او گ وک: دل روش  ن  ون ه یورایی د  تفون می

 نورد. دیوانن در پاسگ:
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مکن ای ژاژروای  ر گ وک: ی بون می

را  نواز  نه ووووووتووون  ووون   نووویووو  

نوری   نووانوو   نووگوورارد  وون   هوویووذ 

 

تووا  گوو  یو وفوی، روودای   نورم   نرووووفوود؛ 

را  راز  ایون  عروووفوود  حو   گور   زنن  وون 

نوری  جووانوو   عوون  تووا  گووویوود   لوویووک 

 (2/7نامن:نمنیبک                           

 ففود و هوا و حاوای  ا  ووو ی را گولووواد میو یوا دانرووومفودانی ه وووتفود در ناواب دیوانگوان  ون حکموک

(: اردی از  3:  1371مادون نن نپورجوادی،  درحایاک سوخفان و حازت این دیوانگان، مااو  عال اسوک نن  

 ای پرسید: درد هی ک و نیا تو دردی داری؟دیوانن

 هفین گ ک او  ن درد نن اسک پیوسک

ترووووفوون  نن  یووا  د و  نوویووای  را   روز  

را  روودا  عووایوود  هوموهوفویون  را     ووووی 

 

 ون هون عوایود عریود  دسوووک را دسوووک  

هوویووا هووموون  از  عووایوود  نب   هووگووونوون 

نلوووووکووارا  وی  عوور  اسووووورار   لوووووود 

 (22/3نامن:نالهی                          

روانودنود. مرد هوا نمواز مییوک عر نن یروووی عون گورسوووتوان راوک و دیود د  جفواز  نوردنود و یوکدیوانون

 عر:موفون گ ک: این  اری اسک ع یار زمان

یووک عور  تووان  توکوبویور  وردعوون وی   یووک 

 هرهون در هردو جهوان دون روداسوووک 

 

توودعویور  ورد   عووایوود  وفوون  را   جومو وون 

راسووووک  عووایوود  ورد  توکوبویور  هوموون   عور 

 (11/3نامن:نمنیبک                           

 نفا -2 -1 -3

های نادلخوا  راتار عروری، لوود  ن الوتباهات یا جفبنمیای از عیان گ تن نفا در اصو ال  ادعی عن گونن

 رود. ناصوالنی،  ش میدار عن هالای رفد ا وادهای اجتماعی، سویاسوی یا حتّی ت کّرات ا  و ی را عن لویو 

ها ی پیدایی نفا، قیام  المی ع ین  اسوتیترین انگیا  و ا  و ن( اصو ی3(؛ نب  ت اری ، نفا، ن14۰:  1385

هاسووک. اروید عر این عاور اسووک  ن م ایبن و نفا، اعااری اسووک درجهک مبترل و عامیانن  ردن و ناراسووتی

روانی در ضوومیر انبالووتن لووود تا عا نزادسووازی این    هایننهن در قالب عمل  ممفوع و تاعو عن صووورت عاد 

 (29: 1371های درونی ت کین یاعد. ناروّت، انرژی نه تن، تفش

ها عرای اردی  ن عن دنبال نیل عن واق یّک عرتر اسوک، ریروخفد و اسوتهاا، تفها پاسوگ عن عاور سوورلالی وک 

نماید. در نیر اهل عراان نیا »  ی  ن های دنیایی اسک  ن در نیرش پوچ میدررور عن م والل و ناگواری

داند،  میتوا میارالقی ضووو ی  و عی  -دنبال جاودانگی اسوووک و جهان موجود را از حیو رواعن ان وووانی

داند و این، عهترین را  عرای  عهترین را   وداع عا نن را در دسوووک اندارتن و رفدیدن عن وضووو یّک حا   می

 (261 :1385تخریب هفین جهانی اسک.« نثروت، 
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انوامد ]و[ روا  میدر عال  عراان نیا زعان نفا، »نلوکارا عن ن ی صوداهای عرتر، جدّی، م و ّن و تمامیّک

هوا و صوووداهوای  سوووازی عون م فوای رولووودن  نگوا همرا  عود  اسوووک. ویران  1سوووازیهموار  عوا نوعی ویران

 ّار نیا یکی از لواعران عارای  (؛ ع83: 139۰سور،لود  در عراعر ایدلولوژی حا  ...( نمیمّدی   نسور وب

 فد و م و کان رود تفها عن ت  ی  و تبیین عوال  م فوی در لو ر رود ع وفد  نمیاسوک  ن همهون دیگر ه 

عدالتی صوواحبان  از زعان نفا و م ایبن درجهک نمایش  اسووتی و ناراسووتی و انتااد و اعتراض عن ظ   و عی

ی دیانک و تنووووّ  نیا عن روعی عهر  عرد  عیان عرصووونقدرت و زاهدنمایی و ریا اری و دنیادوسوووتی مدّ

ها. وی عا رویاروی ه  نرواندن زدن ارزشاسوک. نفا در  الم ع ّار، سوالحی اسوک عرای لوک وتن و عر ه   

تاب درعراعر لواهان  اروش و گ خندیوانگان و نمایفدگان اقروار پایین جام ن همهون پیر زال، گازر، نمک

گراری را  های ارزشسووخفان حکیمانن و اراعا ی دیوانگان و ارودسووتان، پاین  و مک وب سووارتن لوواهان عا

سوازد: عه ول، دهار رروکی مااو لود. ناد لوا  راک و از وی دنبن رواسوک. لوا  عرای امتیان متالال می

 لد  نوردند. عه ول،  می از نن رورد و:عه ول دستور داد عن جای دنبن، ل ک  تکن

 گروووتی تو لوووا  لوووا  را گ توا  ون توا  

تووعوی قوهور  از  نو ووام  لوووود   حوالوت 

 

جووایوگووا    ایون  عوراووک  دنوبوون  از   هورعوی 

تووموی لووووهور  از  عورون  لوووود   عوبووایوود 

 (7/4نامن: نمنیبک                        

امّا هفان  ن پیروتر گ تن لود، این گونن  الم، تفها متوجّن ااراد جام ن نی وک؛ ع کن در ع ویاری از لوواهد، 

مک رداوند و حکمک و عدالک الهی اسوک. لو ی ی  د فی، میاان تواوز عن حری   روی سوخن ع ّار عن سو 

(؛  42: 1384داند. ن ففد  میای از هفر ت یینتاعوهای یک جام ن را در ارزش و اسووتمرار نفا عن عفوان گونن

گری وک. لوخنوی عن او گ ک: مگری  ن رداوندی  ن این سوا  ع فد را  ای از لودّت گرسوفگی میدیوانن

ستون در هوا نهاد، روزی تو را ه  تواند داد. مرد موفون گ ک: ای  اش رداوند عرای میکمی نسمان، عی

 داد:داد و درعوض عدون رنج و زحیر، نانی عن من میصد ستون قرار می

موینووان نووانو   وفوونروورش  و   عووایوود 

 

عوی  نسوووومووان  دانو   هوون   سووووتوونمون 

 (22/1۰نامن:نمنیبک                        

 وحدت تضادها و پارادو   -3 -1 -3

داند  ن در نن، ای در ههن ان وان می، هد  سووررلالی و  را  رو  نا ن1929ی نندر  عرتون در عیانیّن

دهود  ون ههن ان وووان، دارای  گرایفود: »همون هیا موا را عون این عواور سوووو  میی تضوووادهوا عون وحودت میهمون

واق یّوک، گورلوووتون و نیفود ،... دیگر نای  ه  عون نیر ای اسوووک  ون در نن، مر  و زنودگی، ریوال و  نا ون

ای اسووک  ن سووازندگی و ویرانگری را دیگر ای  ن مفیور ماسووک عن نری  اولی، نا نرسووفد... نا ننمی

 
1- subversion. 
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(؛ سووررلالی و  در ارهف  یرب همهون تنووّ  54:  1375توان ضودل یکدیگر ق مداد  رد.« نعیگاعی، نمی

ی عال میدود م تاد اسووک«  ن در نن، »م راک  امل ق مرو تیک سووی ر در اسووالم »عن ق مروی اراتر از  

(؛ این  71:  1385لوود.« نادونی ،ها زایل میرسود و تفاق پایان میلوود، دوگانگی و ثفویّک عنحاصول می

ان  وووی عوا جهوان   -نوامود، مکوانی اسوووک  ون در نن، جهوان درونیی ع یوا« مینا ون  ون عرتون، نن را »نا ون

لوووود.  فود و میوان الووویوا و میوان واق یّوک و اراواق یّوک، همخوانی و تو لّ  ایوواد میی تالقی میعیف -عیرونی

 (71و  7۰نهمان: 

نون گ  می یوااوک و   توان  ردنون عتوان 

 یرض نن اسوووک زین توا تو تو عوالوووی

 

 نون روامولوووی ر  اسوووک و نون عیوان  رد 

 نون این عوالوووی و نون نن، هردو عوالوووی

 (65۰4و65۰3من:نانالهی                   

زنوودگووانووی  رووواهووی  موور   در   اگوور 

یووااووک جوواودان  نواوش  توو   اگور روواهوی 

 

دانووی  موور   زنوودگووانووی    وومووال 

 ناروووی توان یوااوک عون عیهفوان ناروووی  

 (3292و3291نهمان:                       

توان عا م هوم وحدت ی وحدت یا حایاک عرتر مکتب سووووررلالی ووو  را میعا نگاهی ت وووامیی، نا ن

ی   فود  ن همن پریر دان وووک؛ زیرا هر دو مکتوب »عر این ایدلولوژی تکیون میوجودی ادعیّات عراانی ان بوا 

ها، وحدتی ژر  وجود دارد  ن عاید نن را عن ظهور رسووواند.«  ها ماهیتی صووووری دارند و در نهاد ننتااعل

 (164:  1387نهفدلر، 

در وفوفوود روی عویوواعووان  زیون   هووا هوون 

عوودد گور   عویوفوی  ع ووووی   انوود وی گور 

 

عور وفوفوود  گوریوبووان  یووک  از  سووور   جومو وون 

یوکوی  در  ر   دریون  عووالوووود  یوکوی   نن 

 (3721و 372۰:ال یرنمف                   

 عرش و عوال  جا ن  ووومی عیش نی ووووک

اوسووووک عووال   نن  و  عووال    درنگر  وواین 

 

 اوسوک و ع  وین جم ن اسومی عیش نی وک  

 نی ووک ییر او و گر ه ووک نن ه  اوسووک

 (62و  61نهمان:                                    

عروو    عال  م  وب ننان  ن عال  و نی ووتفد حایای  ها،ارتال  و تضووادها  عراانی،  عاور ترتیب درعدین

 :اسک وحدت و یکرنگی سراسر اسک،

 دین  و   ر و  روب و زلک  و  عدل و  ظ  

 نووهووی   عوورهوو   را  عوواوول  گوورجووهووان

 

 یوواوویوون   روویووادمووی  عوواوول  جووهووان  از 

 توهوی  دسووووتوی   وفوود  عروووواوش  ایهر 

 (6672 و 6671: نامنمنیبکن               
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 رواب، رؤیا و مکال ن -4 -1 -3

ها نیا  ن عن (؛ سوووررلالی ووک44:  1377داند. نیون  در  تاب »تی یل رؤیا«، رؤیاها را حاای  عیفی می

ر  وون را  ن در نن، رودنگا   فار زد   های یون  قرار دارند، حالک رواب و  لوودّت تیک تأثیر اندیروون

سووتایفد. عن عاور ایرووان، پردازد، ع وویار میرودی عن  روو  واق یّات میعنلووود و ههن عا ا ّالیّک رودمی

حایاک عرتر در اعما  ضومیر نارودنگا  مداون اسوک و تفها را  نیل عدان،  فار زدن رودنگا  اسوک و این  

گیرد. ننودر  عرتون عرای  در حوالتی عین رواب و عیوداری صوووورت میمه  تفهوا در حوالوک رواب و رؤیوا یوا  

دهود در رود ق مرو ریوال عون واق یّتی عراعر عوا عوال  عیوداری قوالول اسوووک. عون عواور وی »رؤیوا عون ندمی اجواز  می

 (838: 2، و 1376ن وه  فد و عن م راک مت الی دسک یاعد.« نسیّدح یفی، 

میّک عال و اسووتدزل حواب درت و دریااک ایوضووات ییبی در عاور ارد عار  نیا هروویاری و حا 

های عال  واق  و رهاسووازی اکرت ق بی یا ههن نارودنگا  در عال  اسووک و عای ووتن اسووک عا  فار زدن پرد 

ریال نرواب، رؤیا، مکالوو ن، لووهود و...( عن درت و دریااک حاای  عرتر دسووک یاعد. ازنیر ننان، حایاک  

 (179: 1،و1373ال  م کوت اسک.« ناروزان ر، رؤیا، »اتّنال ن   عن ع

رود. در ع ویاری از های ع ّار نیا اعاار اسواسوی اثباتی عن لومار میرواب، رؤیا و الهام هات  در منفوی 

ی لوخ  ناد رداوند، مأموریّک  ها، حلل م والل اکری، نروان دادن جایگا  و مرتبنهای این مفیومنحکایک

ها عر لود. ع یاری از حکایکور مه  از نری  رؤیا و الهام عن لوخ  گولاد میو امتیان الهی و ع ویاری ام

ناد پروردگار    -م موزً گفهکار  -ی ارجام نیک اردی ففد دهفد  یا نگا ی رواعی اسووک  ن عرووارتپاین

ان  دهد و یا مأموریّتی یا عرارتی را عیاسک و یا سرگرلک اردی عار  یا عامی را در عال  نررت نران می

گردد  ن مأموریّتی الهی در پیش دارد؛ ای، نگا  میی رواب تکرارلووند دارد: لویگ صوف ان عن واسو نمی

عیفد و عروارت عازگروک لویگ  روز حضورت رسوول ن ( را عن رواب میمرید واادار لویگ پ  از ههل لوبانن

د. همهفین الهام هات  و لووولووفود؛ درتر ترسووا نیا در رواب هدایک میو هرایی اتّ ااات را از ایرووان می

 سووواز ع ووویواری از گیرد، هروووداردهفود  و نگوا نگوا  صوووورت مینودای ییبی نیا  ون عمومواً در حوالتی نیمون

نمایی عال  رواب،  نامن عرای حایاکالهی 11ی  از ماالن 13لووود. در حکایک  های حکایات میلووخنوویّک

لوود و پ  از عیداری،  لوخ  عازگرداند  میلوود  ن لوی مادّی ننامن( در عال  رواب عن حکایتی نال می

 رد. لوم ون، پرسوتی عن نام لوم ون زندگی مییاعد: در هم وایگی ح ون عنوری، نتشنن را موجود می

پرسوتی عردارد. لوم ون، عیمار لود و ح ون عنوری عن عیادت او راک و او را ننوییک  رد  ن دسوک از نتش

رواهد گوا  عر ع و رداوند  الش از لووم ون ر ّی میلووود؛ ولی عن رانر رو  از عواقب اعمم فا ب می

دهد؛ امّا پ  از درگرلوک لم ون و انوام  ن در گورش در دسوتانش نهفد و ح ون نیا این  ار را انوام می

وصووویّتش، ح ووون از این  ن رود از عاقبک و سووورانوامی  ن در پیش دارد، انمیفانی ندارد، هن رسووود عن 
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لوود. سویرگا  در رواب، لوم ون را تاو عاّ ین  ار، روافات و نادم میپریراتاری و لو اعک دیگری، از ا

پرسود. لوم ون در پاسوگ از عهروک و اضول الهی  عیفد و از حالش میعر سَور و ح  ّن از تروری  الهی در عر می

 گرداند؛ هرا ن دیگر نیازی عن نن نی ک:گوید، ننگا  رن را عن ح ن عازمی ن ننیبش لد  می

 م  گرووووک عیودار ح ووون گ توا هو هرووو 

 

عور  ووار  عواوول  و  عوود  دسووووک  در   رو ّو  

 نامن(نالهی                                         

 عریدن از دنیای عیرون و توجّن عن درون -5 -1 -3

توجّن عن نارودنگا  روان ندمی، یکی از اصوول اسواسوی مکتب سووررلالی و  اسوک. پیروان این مکتب، 

دان وتفد  ن در ژراای ضومیر نارودنگا  ندمی مداون لود  اسوک. واق یّک جام ی میواق یّک عرتر را همان 

 ردند. پایان تخیّل ت اّی میی عیننان عا تأثیرپریری از نرای اروید، عم  لووخنوویّک ندمی را سوورهروومن

عیفی ع ّوار عون نور روا  نیا هوای عراوانی عون نور عوام و جهوان(؛ در انودیرووون312و  311:  139۰نمودرّسوووی،

نیود. در عواور عراوانی، ان وووان، میور ر   و یوریّوک درون و »رود« یکی از م واهی  عفیوادین عون لوووموار میم

ایواد عال  اسوک و سویر و سو وت عن سووی نن  ل درحایاک سو ر عن رود و درون رود اسوک و حایاک 

نامن نیا عر ن و الهینامال ّیر، منویبکعرتر عراانی نیا هیای عیرون از رود او نی وک. سوارتار سون منفوی مف  

ی سووویمرم ال ّیر، پرنودگوان، هفگوامی  ون در نییفونی این سووو ر درونی لوووکول گراتون اسوووک. در مف  پوایون

 نگری تفد، رود را سی مرم دیدند:

تومووام سوووویومورم  دیوودنوود  را   روویرووووتون 

 

سووووی  سوووویووموورم  رووود  موودامعووود   موورم 

 (4265ن                                              

  فد:این اساد، ع ّار، همار  در این اثر و دیگر نثارش عر توجّن عن رویرتن تأ ید میعر 

عووالوووود در لوووک   همهو نن ن  ی  وون 

 

عوون ه ه   عووا رود  نروووین  عووا رود   هفووان 

 (3324:ال یرنمف                               

  فد:می نامن نیا داستان س ری درونی اسک  ن سالک اکرت نن را نیمنفوی منیبک

تووو پوویووش  نوویوواری  رووود  در  سوووو وور   تووا 

توومووام یوواعووی  ر   رووویووش  عوون  ووفوون   گوور 

توورا  نووبووود  سوووو وور  رووود  در  تووا   لوویووک 

 

توو  از روویوش  رسوووی  روود  عوون  وفوون    وی 

موودام  یوواعووی  رووود  اوورع  را   قوودسوووویووان 

توورا نووبووود  نوویوور  ایوون  حوواوویوواووک   در 

 (177۰ -1768ن                                 

ع ّوار »هریوک از مراتوب وجود را عون اعتبوار صووو وک مخنوووو  رود ازقبیول این  ون جبرلیول میهر امر و 

ای از  ی پا ی و نهارت اسوووک، مرح ناسوووراایل نمودار احیا و میراندن و ق   میهر قدرت و عی وووی نمونن
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ت اهمانید  اسوووک  ن مراد از سووویر، تیاّ  عدین مراتب اسوووک.« ن  مراحل سووو وت قرار داد ... و عن الوووار

 گوید: تمام ننهن جویای نن ه تی در وجود تو مکتوم اسک:(؛ ع ّار می4۰1: 1389اروزان ر،

گوو   وورد  تووو   ای ای گوور  وورد ننووهوون 

 

پورد   را  روود  توو  توو  در  نن   ای ه ووووک 

 (6898نامن:نمنیبک                              

 وام سالک پ  از نیل مراتب و تیاّ  هر مرتبن در وجود؛و سران

دیوود  پویوش  وز  پو   ز  ع ووویوواری   گورهوون 

یووااووک  عووال  عک  جووان رویش   هردو 

 

دیوود  رووویووش  درون  در  عووالوو   دو   هوور 

یووااووک عویوش  را  روود  جووان  عووالو   دو   وز 

 (7۰75و  7۰74نهمان:                         

 گردد:حایاک عرتر عیفا و نگا  میترتیب عا این سیر درونی عن و عدین

لوووود  عویوفوفوود   روود  جووان  سووورّ  عوون   هوون 

 

عفوود  لوووودزنوود   را   ای گرووووک و روودا 

 (7۰76نهمان:                                 

نامن نیا عا تی ی ی  ن ع ّار رود در نیاز سوخن داد  اسوک، سو ر عن رویروتن اسواد سوارتار   ّی الهی

های پفهان و ی پادلوا  و پ وران، سو ری درونی درجهک  رو  زینمفاظر الگویی،  اسوک. عا رویکردی  هن

( 4تایپی، نن را »سواین« نگرار تی یل نر یلوفاد سوولی وی و پاینی وجود اسوک  ن یون ، روانزد واپ 

های نارودنگا  اسوک  ن نامد؛ عن عبارت دیگر، هریک از پ وران پادلوا ، تمنیل و نمودگر یکی از جفبنمی

ها پیروز ها سورانوام عر ننرود و پ  از  روا ش عا ننها مینسوالک( در یک سو ر عن رویارویی نن پادلوا 

 گردد:می

ندم سوووویوون هووو  لووووو  رووالاووک   پوووش 

 

سووویوفوون  در  عووالو سووو ور  هوو  روود  ون   ی 

 (437ن                                          

  فد:میجای  تاب رود عن این س ر س ارش ع ّار در جای

 سوووک پیوسوووکهو  وارت عوا رود ااتواد 

یووک در رووویرووووتوون  عووگووردی اگوور   دم 

 

 دسوووکپوای و عیسووو ر در رویش  ن عی 

عووگووردی عووالوو   هووموون  در  دم  یووک   عوون 

 (51۰۰و 5۰99ن                                 

 گررد:عدین ترتیب تفها را  رسید  عن نن حایاک عرتر از جان و درون می

نوی ووووک   هوون  ایون جوهووانوی دز   جووانووک 

پوویووش ر   عوورد  نووخووواهوود  قوو ووبووک   اگوور 

موی پویرووووان  عوون  راهوی  گور  عورد وون   تووان 

ننووی  موورد  گوور  جووهووان  زیوون   عوورانووش 

رووویووش  قووالووب  در  عووری  ر    هووگووونوون 

موی موییواویون  از جووان  عورددان  وون   تووان 
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سووووواز روو وووتووگووهووی  عوورو  دل   درون 

 

 وزنن ر وت عون سووووی ح ، رهی سوووواز 

 (3۰47 -3۰44ن                                

های عراانی ع ّار در عیفی سووررلالی وتی و اندیروناااون عرننهن تا  فون عن عفوان وجو  مروترت جهان

ها وار عن ننتوان الووار   رد  ن رالصوونهای مرووترت دیگری نیا میهایش عرلوومردی ، عن ویژگیمنفوی

 پردازی :می

ها را از ی الوویا را عره  عانفد و نناند نی  ظاهرها در تالشسوووررلالی ووک نگرش مت اوت عن الوویا: -

ی ننهن در عال  واق  حضوور دارد، جاندار اسوک؛ ن   صوورت م مول رود رارو  ففد. در نیر ننان، همن

 روود و ادرات و اح وواد دارد. درجهان پیرامون عار  نیا همن هیا »عالااصوو ن تبدیل عن اح وواد و می

(؛ ایروان عن ادرات دیفی و لو ور و نگاهی موجودات  54  :1، و  1371لوود.« نعراهفی،  ی عان ی میاندیرون

( عون عفوان نمونون، عهواهولود نون تفهوا موجودات را سوووتوایروووگر پروردگوار  5ن وووبوک عون روال  رود عواور دارنود. ن

داند؛ ع کن عر این عاور اسووک  ن موجودات و حتّی هرّات ازجم ن هرّات عدن ان ووان ن ووبک عن پروردگار  می

 ففد: »اگر نن رات اهی ه تفد و از روی ادرات و ل ور عن رال  او را ستایش میرود، دارای ل ور و نگ

(؛ 38:  1382هولووویوارسوووتی اسووورار رود از دی دیوانون هرا نگوا  دالوووتی و در روی عهوار هرا رفودیودی« ن

جوان  ی عراوا[ عر این عواورنود  ون »الووویوای عیگویود: یاّالی و عبودال ایا الودعوام ]و البتّون عیرووویفونموایر میاریت 

 ففد و او را دعا و اناعک  ن انی( دوجهک نیر دارند؛ یکی رو عن رالارووان  ن در نن عن او م راک پیدا می

 (224: 1382گویفد.« نلفوند و نن سخن می ففد؛ و دیگری رو عن ما  ن در نن نن ع   دارند و نن میمی

 ففد  ن و او را پرسووتش و ت ووبیی میدر عاور ع ّار نیا نن تفها الوویا، ن ووبک عن رال  رود، لوو ور دارند  

 هرّات نیا توحیدگوی او ه تفد:

هرّ  پووویووان نووگوون  وون  گروووووتوون   هرّ  

 

رو وبوون  حوموودش  ت ووووبویوی عوون   گوویووان ی 

 (33ناسرارنامن:                                  

م ووووتووکوور  او  توووحوویوود  در   انوود جووموو وون 

 گرهون ه وووک از پروووک مواهی توا عون موا  

 

مویوو    م وووتوکور   وون   انوود مو و و هوی ووووک 

گووووا  جووومووو ووون هاتوووش  عووور  هرّات   ی 

 (45و44ال یر: نمف                             

ای  یاعد عن گوننززمانی و زمکانی: زمان و مکان در نثار سوووررلالی ووتی م فا و م هومی دیگرگون می -

گرلووتن، حال و  وار عر مبفای ن ترسووی  رنل نولی زمان و مکان عر اسوواد رواعن ع ّی و م  ولی و سوو  وو ن

نیفد  در این نثار، امری نالوودنی اسووک؛ هرا ن در »ضوومیر نارودنگا «  ن  انون توجّن پیروان این مکتب 

های ریال، گرلوتن و حال و های مخت   دره  ریختن اسوک و زمان م یّفی وجود ندارد و پرد اسوک، »مکان

(؛ در 184: 1371گیرند.« نعراهفی، ل میمکانی لوووکزمانی و عیاند و موضووووعات در عینیفد  را اروریختن



 1399زمستان    /دوازدهمی  شماره   /چهارمهای ادبی/ سال  مکتب   ینامه پژوهش  ..................................................................................... 136

عاور عراانی نیا ویژگی ماامات و عوالمی همهون حیرت و افا، حضووور، م کوت و زهوت و مانفد نن  ن 

ام  ن ه ک نسمان و های زمان و مکان اسک: »من، نن عفد عن نوعی اتّنوال عن اعدیّک اسوک، رهایی از سو   ن

عبالود. مرا زیر نی وک و زعر نی وک. پیش نی وک و رهن گوی  عباش، ی من اسوک؛ هزمین در نادیک اندیرون

 (732: 1397پ  نی ک، دسک راسک و دسک هپ نی ک.« نع ّار، 

لوووووو  زمووکووان  جووهووان  پوورواز   عوون 

انودر ززموان صوووودسووووال و یوک  دم  ون 

 

عووی  عوویزمووانووی  و  لووووووزموویوون   زمووان 

یوک ووووان هوردو  پویرووووک  هو  عوون  عووا   انوود 

 (468و 467ناسرارنامن:                       

نوون  مووالی ننوووا  عووالوووود  نانووووان   نوون 

 هو ه وک نن حضورت از هردو جهان دور 

 

حووالی  نوون  م وووتابوول،  نوون  و  موواضوووی   نوون 

دور از مکووان  و  زمووان  از  اسووووک  نن   از 

 (475و  474نهمان:                             

ها، ق مرو ریال و عال  عیداری واق یّتی عراعر دارند و ندمی توجّن ویژ  عن تخیّل: عن عاور سوووررلالی ووک -

(؛ 838: 2، و1376تواند در رود ن وه  فد و عن م راک مت الی دسوک یاعد. نسویّدح ویفی، عن  مک رؤیا می

لوووود. داسوووتوان ترتیوب عوا رهواسوووازی اکر در عوال  اراواق  و ریوال عون درت و لوووفواروک عرتر نوایول میعودین

( 15: 1386ی عال نپورنامداریان،ی تخیّل البتّن عا نیارت و سووو  ننامن، هر دو عر پاینیبکال ّیر و منووو مف  

ها نیا ناروی اسواسوی دارد؛ عن سوارتن لود  اسوک. عفنور تخیّل در سوارک و پرورش لومار زیادی از حکایک

و  اسوون،  ی دی عخرووی عن الوویا، جانوران و عفاصوور مادّی و م فوی ناریفش؛ مانفد مفاظر ویژ  در جان

سووف  و   وخ، حکایک لوو بی و صوو و ، حکایک ما  و لووو  او عن ناتاب، حکایک عاز عا مرم رانگی، 

زاد  نن  (، حکایک زنبور  ی سوف  و نهن و نتش، حکایک سورپاتک هفدی و سوخن گ تن عا پریمفاظر 

، جوان و زعوان  ن  جوان و جوانوران عیعوا مور و ع ووویواری حکوایوات دیگر نیا عفنووور تخیّول عون موجودات عی

 عخرد. سخفگو می

های سووررلالی وتی، »نگارش رود ار« اسوک  ن عن های عارز نولوتننگارش رود ار: یکی از مروّخنون -

و عا اتّکای تداعی م انی نزاد نگالتن اسک. ننان عا نزادسازی ههن   صورت نااندیرید ، عداهن و عدون تأمّل

 ن عن نگالووتفد. درصووورتیلوود، میا  ن عن ههن متبادر میدر حالک ر  وون و رؤیا و مانفد نن، هر ننهن ر

اواقود این ویژگی رواهفود عود؛ هرا ون از    ع ّوار،هوای  رودی از این دریهون عفگری ، منفوینگوارش رودعون

اند؛ امّا اگر ع ّار را در جایگا  گویفد  و لووخنوویّک م  وب  و دارای سووارتاری مف ووو   پیش اندیرووید 

و درحایاک نیا عاید هفین  رد؛ هرا ن لوواعر و -گویفداز زعان وی سووخن میهایش عفرووانی   ن  حکایک

هایش عن نمایش های ا   ی رود را در قالب نولتننوی فد ، ااکار و اح اسات و تمایالت درونی و پرسش

در این    -(261:  1373لوود.« نهایش پفهان میی رنن ولک، »لواعر در پروک لوخنویّکگرارد و عن گ تنمی
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های متااعل ق ب حا   در نثارش  های دیوانگان و لوخنویّکها و حاضورجواعی ی و گ وتاریصوورت، لو 

نوعی »رود اری روانی میضووی اسووک  ن مانووود از نن، عیان لوو اهی یا  تبی عم کرد حایای اندیروون  

 ی الاالد  در ییاب هرگونن نیارت عال و اارم از هرنوع نیارت هفری یا ارالقی.« نعیگاعی،اسک؛ اندیرن

1375  :52 ) 

 میور الترا ات -2 -3

های ع ّار، دو میور، های عراانی همهون منفویهای سووررلالی وتی در نولوتندر وا اوی مبانی اندیرون

رسود  ن لواید عتوان از این دو میور عن انگیا  و هد  این دو مکتب ت بیر  رد؛ نزادی و اسواسوی عن نیر می

 لورش.

 نزادی  -1 -2 -3

ها، رواهان نن ه وتفد »این اسوک  ن سودها را عروکففد؛ سودهای ج ومانی و روانی  ننهن سووررلالی وک

میوان هرووویوار و نواهرووویوار و جهوان عیرون و جهوان درون را عرانودازنود و واق یّوک عرتری پودیود عیواورنود.« نریود، 

ناالعی اجتماعی و عن (؛ درحایاک، سووررلالی و  تفها اناالعی اکری و هفری نی وک؛ ع کن »درپی ا197:  1351

(؛ نزادی درم فای رهایی از قید و عفدهای  782:  2،و1387ویژ  نزادی  امل عروریّک« اسوک. نسویّدح ویفی،  

ترتیب، (؛ عدین255: 1385ها، ارالقیّات و هرگونن ترتیب و نداب. نثروت، ها، رردمداریقراردادها، سفّک

 ن هرننهن را  ن سود و مان  رهایی رو  -ی صووایاننی سووررلالی و  همهون تورعنلوفاسواننی م راکعرنامن

ی رهایی از عفدهایی اسووک  ن نزادی  عرنامن-زندلووود،  فار میو ههن درجهک اتّیاد عا حایاک م    می

(؛ عون عواور عراوا، ان وووان، رود 93:  1385 ففود. نادونی ،  ان وووان و حر وک وی را عون نور   ّی میودود می

قید و عفدهای زی ووتن در جهان مادّ ، او را از اصوول رود دور  رد  اسووک. جالی از حایاک عرتر اسووک  ن 

ی عال و ههن نارودنگا ، قید و عفدها و عادات و نداب عدین ترتیب، هر دو مکتب درپی رهایی از سوو  ن

ی گی و هایی  ن تا فون عرلوومردی ، هریک درپی نرمان   و هرگونن اسووارتی ه ووتفد. درحایاک، ویژگی

گریای عن دنبال رهایی از  پیروان هر دو نی ن درجهک نیل عن حایاک عرتر اسوووک؛ جفون و عالن بی  رهایی

نگری از  گرایی و میدود و مادّین بی و اسووتدزلی عال و ررد ارمایرووی اسووک  ن عن دلیل ع ّیّکسوو  ن

رو  و ادرات حایاک عاجا اسوک و عن همین سوبب، عام ی عازدارند  اسوک. رواب و رؤیا عن سوبب رهایی  

ی یااتن اسووک. زعان و گ تمان نفا  ن »جهان   ههن از عال  مادّ  و لووفاور عودن در عال  م فا، جایگا  راصووّ

( در تااعل عا زعان رسوومی و قراردادی، اموری را  ن 76: 1371زدایی اسووک.« ناروت،عخش و تفشنزادی

دیود  عوا  وارعرد پوارادو   و هوای ههفی ننوان عودل گرلوووود و عون عوکناد مردم میترم و ماودّد لووومرد  می

 روود »تا عا لووک ووتن عیمک ها از جایگا  رود عن پایین میسووازی م فایی و عره  زدن نیام ارزشوارونن

ها نیا زایل لود و درنتیون ههن عن نوعی نزادسازی رود ها، وحرک و اناعک ق بی عمومی ن بک عن نننن
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(؛ عاور عن پارادو   نوحدت تضووادها( همهفین 33۰ :1389عار توای  یاعد.« نمروورّ ،  از قیدهای اسووارت

 سازد.لکفد و ه  این/ ه  نن و نن این/ نن نن را حا   میقوانین ررک این/نن را دره  می

ای همیروووگی عیفی او نزادی م هومی میوری و دیودیونیواعی   ون در جهوانی نثوار ع ّوار درمیعوا م وال ون 

نزاد، اارم، رها، ی ن، رسووتن، پات از...، پا بازی، عرااروواندن و   اسووک و این امر را ه  از اراوانی واژگان

هوای مرتبن عوا نن. رو  ان وووانی هفگوامی  ون موایونتوان دریوااوک و ه  تکرار م واهی  و عنهوای نن میمتراد 

 یاعد: فد و عن مبدأ اتّنال میعتواند از قید و عفدهای عال  مادّ  رهایی یاعد، عروو می

مرووووکو  لووووولوووووایوول دور  ون  او   ول 

 

لوووو  اورو  حو   در  را گو   وفوی  روود   هوو 

 (819ناسرارنامن:                               

 این قید و عفدها یا دنیایی اسک  ن همهون زندانی، رو  را در رود اسیر  رد :

تووو عووگوورری  نتووش  رووواهووی  ووا   اگوور 

 

تووو  نووفووگووری  دنوویووا  نتروووووگووا    عوون 

 (3547: نامننالهی                                  

 و یا ر   دنیا ه وتفد: تا ز  نر ر   نزاد نمدم 

 

نمووودم  لووووواد  صووووودعوووال  مووویوووان   در 

 (46۰7: ال یرنمف                                

 های ن  انی اسک:و یا قالب ج   و تن و رواهش

پویوش در  اسووووک  سوووودّی  تورا  توو   وجوود 

 

 پیوسوووتون درنن سووود موانود  در رویش تو   

 (3542: نامننالهی                                

  فد:ترالی میو یا عال اسک  ن هون از ادرات عال  م فا عاجا اسک عا انکار و تهدید مان 

 ح  عراوانوک نن زموان حواصوووول لوووود

 

 ای عوانول لوووود وایفهون عا ش روانود  

 (7۰63نامن:نمنیبک                              

اسوک، نیا حواب را    عرای سوالک را  ح ، نام و نامود و لوهرت و اعتبار، نیکی  ن عن دسوک نورد  

 اسک و عاید همهون لیگ صف ان از نن ه  رها لد:

نوفوو  و  نووام  از  اوواریو   عو   مون   گو ووک: 

 

 ی سووالود عرووک ووت  عن سووف لوویروون 

 (1281ال یر: نمف                                   

حووال و  نوواموود  از  تووعوون   گو ووک  وردم 

 

موویووال   و  حووال  و  لوووویووخووی  از   تووایووبوو  

 (1291نهمان:                                      

اند و عاید از عی  و امید نن دو نیا رها در این م ویر، عهروک و جهفّ  نیا حواب م  وب و مانوود حایای

 مرکولی عن نن دو، موجب عازماندن از رداوند اسک:ی ع ّار، دلگ تنلود؛ هرا ن عن 
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عووود ر   در  دوزرووک  و  عووهروووووک   تووا 

توومووام  نیووی  عوورون  دو  هوور  ازیوون   هووون 

 

عووود  نگوون  راز  ووی  زیوون  تووو   جووان 

نیود ز لووووام عرونوک  این دولوک   صوووبی 

 ال یر(نمف                                        

تواند دل و ایمان نیا گرهن م  وب سووالک مبتدی اسووک، در عال  قرب حواب اسووک و ع ووان   ر می

 رانر را از مانود عاز دارد؛ عفاعراین عاید از هردو ارایک ج ک:

دیوون لوویوویوون نوون  دانوود  نوون  ووااووری   ای 

عووود یووک ووووان  او  را   در  عوود  و   نوویووک 

 

یاینهرّ   نوون  لووووک لوووفوواسوووود  نوون   ای 

عود نوون نن  این  نوون   رود هو عرووو  نموود 

 (3363و3362نهمان:                     

از هرهن نار و نور، نزاد و رهاسووک و ع ّار، رواهان این  ،  سووالک عالوو   ن م ارّب درگا  لوود  عاری

ان را در این راسوتا  نزادی اسوک و ع ویاری از حکایات ازجم ن حکایک لویگ صوف ان و حکایک احوال عالوا

 سرود  اسک.

 لورش -2 -2 -3

هفان  ن پیرووتر گ تن لوود، سوووررلالی وو  نوعی اناالب اسووک؛ اناالب اکری، هفری و اجتماعی. در 

های اجتماعی نن عاید عن جف  جهانی و عواقب نن همهون نومیدی و اض راب،  وا اوی راستگا  و زمیفن

های   ی ا، ناتوانی ع    عروز جف  نا ارنمد، قوانین و نموز   های التبا  اروپا و ناش اص ی نن درسیاسک

ی  رحمانن های دردنات  رووتگان جف  و ویرانگری عیو عال درحل مرووکالت اجتماعی، دیدن صوویفن

ی   ففد  ها، اوضواع وری  اقتنوادی  ن از م و ّمات لوراین جفگی اسوک، ا واد و عوامل ا ج توپ و ت ف 

(؛ 187: 1389مهر و دسووتمالهی، قول عرتون دسووک عن اناالب عانفد. نمرووتا   دیگر اجتماعی  اای عود تا عن

ترتیب، سووررلالی و ، عنویان ع ین هر نن هیای عود  ن نیام اجتماعی و حا  ، نن را نیک، حایای و عدین

های مرهبی و هرننهن حایای، های مف ای نن، نداب و سووفن و ارزشدان ووک؛ ررد و اسووتدزلمادّد می

 لد.جدّی ت ّای میواق ی و 

های  ظهور و رواو عراان نیا راسوتگاهی مرواعن سووررلالی و  دالوک. اگرهن در پیدایش عراان، انگیا  

گیری لواهکارهای عراانی در تواند دریل عالود، نگاهی عن لومار نثار عراانی عرج وتن و اووگوناگونی می

دین، ی الراای و عیوعی لورش ع ین جام نلوراین ناع وامان سویاسوی و اجتماعی، این ارضوین را  ن عراان، ن

 نمایاند. یااک، قَوی میم ت نّب و ستمگر حا   عر جام ن عود  ن در لباد دین ظهور می

یواعی   ون ی نثوار ت  یمی عراوانی قرار دارنود، عوا انود ی توأمّول درمیهوای ع ّوار در جرگوناگرهون منفوی 

ای  عراان ع ّار، نوعی اعتراض و لوورش درعراعر جبر اجتماعی و مف   ترد حا   عر نن اسوک. در جام ن

ای رود را عن تیاهر و ها، د انی عرای مَ وفدپرسوتان م  وتنووّ  لود  عود و ارال  و توحید، ج ن راناا 
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مو عی عون هپواول مردم ت بی  داد  عود و قودرت حوا   عوا سووووار لووودن عر مَر وب  دیفودارنموایی و ماودّد

پا راسوتفد و عا ورود عن عیفانی همهون سوفایی و ع ّار  ن درد دین دالوتفد عا سوال  ق   عنپردارتفد، ح می

ها قن، م ووود، راناا  و حج و... ن جا نامی از ننحری  تاعوها و عن زیر سووؤال عردن مادّسوواتی همهون رر

ای عاقی نماند  عود، را  انتااد و اعتراض را درپیش گراتفد. ع ّار عا »صوواحب م راک دان ووتن هیذ نروواننعی

سووادان« و دیوانگان درعراعر پادلواهان و مدّعیان ع   و دانش و »نلوفاتر دان وتن این دسوتن عا حاای « و نیا عی

 فد. مراتب ارزلووی قیام میوان و گداصوو ک رواندن مدّعیان ثروت و قدرت، ع ین این سوو  وو نعاجا و نات

 ( 33۰ -328:  1389نمررّ ، 

 گیرینتیجه -4

های اکری و دهد  ن ردّ پای ع ویاری از مکاتب و نیریّنهای مرواعن نن، نروان میاین پژوهش و پژوهش

های  زمانی و مکانی زیاد مروواهد   رد. ع وویاری از پاین  یتوان در نثاری حتّی عا ااصوو نادعی جدید را می

اند درپی نلوفایی سواز نن عود هایی همهون رمانتی و  و سومبولی و   ن زمیفناکری سووررلالی و  و مکتب

های  ی همین اصووول، رود عر رمانلوود نوی ووفدگان یرب عا نثار عراانی اارسووی نهاد  لوود و سووپ  یرعی

ی تأثیرپریری سووررلالی و  از مکتب عراانی  ن نگارندگان این پژوهش عا ارضوینم اصور ما اثر لوایانی نهاد. 

هوای عفیوادین، ی ع ووویواری از پژوهروووگران پیروووین م ر  گردیود  عود، ضووومن اهعوان عون ت واوتعون وسوووی ون

  هاو سووررلالی وک   ع ّاراند  ن  نیرواعوری  اوید  و دریااتن  ع ّارهای  های سووررلالی وتی را در منفویویژگی

ها قیام  ردند نماییها و رال  واق ها، مروکالت اجتماعی و سویاسوی، ظاهرسوازیعن مانفد ه ، ع ین  اسوتی

ی عال مادّی واق ی ج و   در عال  می وسات و در حی ن  و عا سر وب عال، ع ّیّک و مف  ، هرننهن را  ن

ن زموان و مکوان و ت ووو ّن ررد و  ففود و عرای رهوایی از قیود و عفودهوای عوال  موادّ  همهو فود، انکوار میمی

سوووتوایفود. ایروووان در این قیوام  فود، عوالمی همهون جفون و رواب و رؤیوا را میهرننهون واق ی ج و  می

ها عا نلوتی دادن تضوادها و سور وعگرانن و عن ویژ  عا رویکرد نفا و تم وخر و عره  زدن نیام تااع ی ارزش

 روفد. عفاعراین هر لوود، از اوو عن زیر میعو می ووب میپارادو  ، هرننهن را  ن مادّد، ارزلومفد و تا

ترتیب این  دو دسوتن عن دنبال دسوتیاعی عن نوعی رهایی و ی گی از تمامی قید و عفدهای عال  مادّ  ه وتفد. عدین

سووتیای، زعان های مرووترت این نثار همهون ج ووتووی حایاک عرتر، عالماالن، ضوومن  فکاش در مؤلّ ن

یای عیرون و توجّن عن درون، وحدت تضووادها، توجّن ویژ  عن رواب و رؤیا، تخیّل، ززمانی  نفا، عریدن از دن

گریای، دو میور اسووواسوووی لوووورش و نزادی را عون عفوان دلیول و هرایی این عواورهوا و زمکوانی و ع ّیّوک

 داند. می
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 یادداشت ها

هایش از نثار پیش از رود تأثیر پریراتن و م اهیمی همهون اجتماع و س ر گرهن ع ّار نیا در منفوی -1

مریان و مانفد نن عن او ارتنوا  ندارد، نوی وفدگان اروپایی و عن ویژ  اران وویان، نخ وک از را  نثار ع ّار  

 ها و نگرش نلفا لدند. و مولوی عا این گونن تمنیل

ی عیک( یا صووورت اسووک: ننام  تاب: لوومار های ع ّار در این ماالن عن دو عن منفویی ارجاع  لوویو  -2

 ی حکایک(.ماالن/ لمار ی ننام  تاب: لمار 

؛ 18۰:  1373؛ میرصووووادقی،27:  1386عرای ت واری  و  وار ردهوای نفا رجوع  فیود عون: اوزدی،    -3

 (.64: 1387وحرّی،  7و6: 1388 رمی  و همکاران، 

نیااتن و های تاریک سووازمانهای پفهان لووخنوویّک اسووک  ن »لووامل عخشلگوی سوواین زینا هن -4

زند و همیرون لود  یا عن ت بیر یون  هرهیای اسوک  ن ارد از تأیید نن درمورد رودش سور عاز میسور وب

از سووی نن تیک اروار اسوک؛ هیاهایی ازقبیل صو ات تیایرنمیا لوخنویّک و سوایر تمایالت نامتوان .« 

 (.  173و 172:  1385لمر،نپا

  : انل ادرات دیفی الیا.1382عرای م ال ن عیرتر نگا   فید عن: اریت  مایر، -5

انوامد؛ عن عفوان ی سوخن میتوان عرلومرد  ن ه ر تمام موارد عن انالنمروتر ات دیگری را نیا می -6

ها سوؤال  رد. وی های ننیژگیی نسومان و زمین و ونمونن: مخال ک عا ع ّیّک: لوخنوی از پیر ع و ام درعار 

(؛ هو ما در 3/6عیفی دگر هیذ ناسورارنامن:جواب داد: سوخن عروفو نن دل تاب و نن سور پیذ/ عرای این  ن می

اصووول  ل ع ّک نگویی / ع ی در ارع ه  ع ّک نوویی //هو عال ا  ووو ی در ع ّک ااتاد/ ز دین منووو  ی 

 گر.( و موارد دی8۰1و8۰۰دولک ااتاد ناسرارنامن: عی

 منابع
 . اص هان: اردا.دستور زبا  داستا (. 1371ن. اروت، احمد -

 . تهران:  اروان.فرهنگ اصطالحات طنز(. 1385نهمدان(. میمّدرضا ن .اصالنی -

 . تهران: نوی فد .1. ج د طال در مس(. 1371عراهفی، رضا. ن -

 الاّموانعودی   تنوووییی   .  ...ساااناا   و  مواعظ  مجموعاه  معاار؛   .(1382نمیمّودح وووین.    عهواهولود،  -

 .نهوری: تهران اروزان ر.

 ی ح ن اارار. تهران: مر ا نرر دانرگاهی.. ترجمندادا و سوررئالیسم (. 1375عیگاعی، سی و ای. ن -

پور و یالمرضوا میمّدی. تهران: ی میمّد دهگان. ترجمنفروید، یونگ و دین(.  1385پالمر، مایکل. ن -

 رلد.
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 -73. ش ی نشاار دانشمجیّههای ع ّار«.  (. »حکمک دیوانگان در منفوی1371پورجوادی، ننوورا . ن -

 .16-2ص 

هاای اد   ی پژوهشمجیّاه(. »تخیّول هفری و نمودهوای نن در نثوار ع ّوار«.  1386پورنواموداریوان، تای. ن -

 .3۰-1ص  -2. شعرفانی

 . تهران: سخن.های ادبیآشنایی با مکتب(. 1385ثروت، مفنور. ن -

 ی مهدی پارسا. تهران: انترارات سور  مهر.. ترجمنشناسیمبانی نشانه(.  1387ن .هفدلر، دانیل -

 .. تهران: مر ا نرر دانرگا از سعدی تا آراگو (. 1373ن .حدیدی، جواد -

 . تهران: عا ن.شاعرا  فرانسوی در مکتب عارفا  ایرانی (.1379ن وووو.وووووووووووووو -

(. تهران: طبعیی طنز )رویکردهاای نوین باه طنز و شااو دربااره(.  1387حرّی، اعوال ضووول. ن  -

 ی مهر.سور 

 . تهران: نهوری.شرح شطحیّات(. 1382ننر. نروزعهان عا ی، اعی -

 ی نو  دریاعفدری. تهران: انترارات حبیبی.. ترجمنمعنی هنر(. 1351رید، هرعرت. ن -

ی موودالودّین  . ترجمونتصااوّ؛ ایرانی در منظر تااریای آ (.  1383ن وب، عبودالی وووین.  زرّین  -

  یوانی. تهران: سخن. 

 ا  عبّاسی. تهران: سخن.ی حبیب. ترجمنتصوّ؛ و سوررئالیسم (. 1385احمد نادونی (. نس ید، ع ی -

 . تهران: نگا .2ج د های ادبی. مکتب(.  1387سیّدح یفی، رضا. ن -

  -42 -39ص  -19. شی حافظماهنامه(. »نفا حااع«. 1384. نل ی ی  د فی، میمّدرضا -

. مادّمن، تنییی و ت  یاات میمّدرضا ل ی ی  د فی. اسرارنامه(.  1386ن  .وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  -

 تهران: سخن.

فی. . مادّمن، تنییی و ت  یاات میمّدرضا ل ی ی  د نامهالهی(.  1387ن  .وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  -

 تهران: سخن.

. مادّمن، تنییی و ت  یاات میمّدرضا ل ی ی  د فی. نامهمصیبت(.  1388ن  ووووو.وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  -

 تهران: سخن. 

. مادّمن، تنییی و ت  یاات میمّدرضا ل ی ی  د فی. الطیرمنطق(.  1389ن  .وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  -

 تهران: سخن

. مادّمن، تنییی و ت  یاات میمّدرضا ل ی ی ی االولیاءتذلره(.  1397ن  .وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  -

  د فی. تهران: سخن.

 . تهران: سخن.بالغت تصویر(.  1389اتوحی، میمود. ن -
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 . تهران: انترارات ع می و ارهفگی.1. ج د شرح مثنوی شریف(. 1373الاّمان. ناروزان ر، عدی  -

.  شرح احوال و نقد و تحییل آثار شیخ فریدالدّین عطّار نیشابوری (.  1389ن  .وووووووووووووووووووو وووووووووووووو  -

 تهران: زوّار.

 . ق : اراگ ک.طنز در زبا  عرفا  (.1386اوزدی، ع یرضا. ن -

(. »پژوهروووی در تیوری و  وار ردهوای نفا 1388زمین و جواد دهاوانیوان. ن رمی، ح وووین، زهرا ریواحی  -

 .16-1ص  -1ی جدید. ش. دور زبا  و ادبیّات فارسی پژوهشمررونن«. 

ی مری  مرووورّ . تهران: مر ا نرووور . ترجمونبهااءولاد، زنادگی و عرفاا  او(.  1382موایر، اریت . ن  -

 دانرگاهی.

(. » درنمدی عر نفا عراانی عا نگاهی انتاادی 139۰دارلو. نرضوا و میمّدع ی رااننسور، ع یمیمّدی   ن -

  -92 -65ص   -48. شپژوهی ادبیمتنی نفا«. ز های حوعن پژوهش

. تهران: پژوهروگا  ع وم ان وانی  های ادبیفرهنگ توصاییی نقد و نظریّه(.  139۰مدرّسوی، اانمن. ن -

 و م ال ات ارهفگی. 

های اجتماعی«.  (. » عراان و سووووررلالی ووو  از مفیر زمیفن1389مهر، رحمان و ویدا دسوووتمالهینمروووتا  -

 . 2۰۰ -183پاییا و زم تان. ص  -12. ش شناسیات عرفانی و اسطورهی مطالعمجیّه

. تهران: سوخن عا همکاری انتروارات  جساتارهایی در ادبیّات تعییمی ایرا (.  1389مرورّ ، مری . ن -

 دانرگا  لهیدعهرتی.

 . تهران: مهفاز.ی هنر شاعرینامهواژه(.  1373میرصادقی، میمفک. ن -

 لیرانی. تهران: نی وار.ی س ید ارعاب. ترجمنتاریخ نقد جدید(. 1373ولک، رنن. ن -

 ی رضا رضایی. تهران: ااکار.. ترجمنتحییل رؤیا(. 1377یون ،  ارل گوستاو. ن -

 

 

 

 

 

 

 

 

 




