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 سوررئالیسمناب با  حلیل و بررسی برخورد شعر موجت

 (سیروس رادمنش 65و  05 شعرهای دو دههبا تکیه بر )

 سیما منصوری                                                       

 كارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

 دکترصادق جقتایی

 استادیار دانشگاه والیت 

 چکیده   

. نامگذاری كرد« ورای واقعیت»و « واقعیت برتر»میالدی سوررئالیسم را به معنای  4321 شاعر فرانسوی در دهه« م آپولینرگیو»

ریختگی ذهنی و عقالنی در شعرشان به چشم سرودن نوعی درهم لیل تسلط ضمیرناخودآگاه در لحظهشاعران سوررئالیست به د

ست كه شاعر بدون ویرایش و بازبینی آنها را ریختگی حاصل كشف و شهود در دنیای فراواقعی و نگارش رؤیا اخورد؛ این درهممی

 .كندثبت می

زمان با آغاز قرن هم. توان مشاهده نمودالخصوص در شعر مولوی و بیدل دهلوی میسوررئالیسم را در ادبیات كهن ایران علی      

در ) توان به شعر سهراب سپهریاز این جمله می. حاضر و شیوع ترجمه در ایران، مکاتب ادبی به شعر معاصر فارسی تزریق شدند

و چند شاعر دیگر نام برد، البته سپهری و سایر شاعران ( خروس جنگی) ، هوشنگ ایرانی(4992ها به سال زندگی خواب مجموعه

ناب علی در این جستار شعر موج. اندشد، سودجستهمعاصر ایران از این مکتب به همان شکلی كه در اروپا به كار گرفته می

را از منظر توجه آنان به كشف و شهود در مکتب مزبور كند و كاو  (61و  31در شعرهای دهه )وص شعر سیروس رادمنشالخص

 .ایمكرده

ناب مکتب سوررئالیسم را در شعر خود با فرهنگ، باور، نتایج به دست آمده از تحقیق نشانگر این است كه شاعران موج      

 .زنندگویش و واژگان بومی پیوند می

  .عناصر بومی، سیروس رادمنشناب، سوررئالیسم، تصوف، موج :هاکلیدواژه

 مقدمه

سوررئالیسم در . به دنبال مکتب دادائیسم در فرانسه به وجود آمد 4321 سوررئالیسم مکتبی ادبی هنری است كه در دهه      

بعدها هم برتون . منتشر شد 4324اول سوررئالیسم توسط آندره برتون در سال  بیانیه. زبان فرانسه به معنی واقعیت برتر است

سربرآورد ریشه در ( م.4344)پیش از جنگ جهانی اول زدهجنگ های نسلنگرش كه از متن عصیاناین ». دیگر منتشر كرد بیانیه

ی فروید داشت و از آن به انقالب سوررئالیسم تعبیر شناختی شاعران فرانسه مانند بودلر و رمبو و نظریات روانکاوهای جمالاندیشه

 (. 231: 4933فتوحی، )كنندمی

نوع » : گویدایوان می افالطون در نظریه. فایدروس و ایوان پرداز سوررئالیسم افالطون بوده است؛ در دو رسالهاولین نظریه        

دارد آورد و بر آن میصیل و لطیف دست یابد آن را به هیجان میخداوند دانش و هنر است كه چون به روحی ا سوم دیوانگی هدیه

كه از این آناگر كسی گام بر راه شاعری بنهد بی. های آینده همت بگماردكه با توصیف شاهکارهای گذشتگان به تربیت نسل

را [ شاعر]  انگان راستین، هم خودِ ویتواند شاعر بشود، دیومی گمان كند كه به یاری وزن و قافیهیی یافته باشد و دیوانگی بهره

در (. 4942: چاافالطون، بی)«نگرندی تحقیر میشمارند و هم شعرش را كه حاصل كوشش انسان هشیاری است به دیدهنامحرم می

آهنگ و شاعران بزرگ هنگام سرودن اشعار در اختیار خود نیستند بلکه وقتی كه تحت تأثیر »جای دیگر افالطون معتقد است كه 

های پرستشگاه باكوس كه در حال جذبه از آب رودخانه، شیر و عسل شوند مثل راهبهخود میگیرند مجذوب و بیوزن قرار می

-خود آنان، از روحشان سر برمی اما وقتی در حال عادی هستند به این كار قادر نیستند چنین هذیانی است كه به گفته. گیرندمی

 (. 44:چاسیدحسینی، بی) كشد
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این . زمینه و ژرفای ضمیر ناخودآگاه او جای داردداند كه در پسشاعر سوررئالیست، واقعیت برتر را همان واقعیتی می        

كه بخواهد دستی در سراید؛ بدون آنكند كه شاعر سوررئالیست آن را بر روی كاغذ میفراواقعیت با وهم و خیال و رؤیایی بروز می

ببرد، شاعر در حالی كه گیج در دنیای خیال خود است و در آن لحظه، آگاهی نسبت به جهان بیرون ندارد، شاعر اصل رؤیای خود 

 .رساندهای ذهن خود را به ثبت میناخودآگاه وهم و خیال

ریق برآشفتن این كار از ط. هدف سوررئالیسم، در آغاز عصر مدرن، بیدار ساختن انسان با دیدی تازه به اشیاء و جهان بود»     

شناسی حیرت كه از اصول اساسی جمال. شودحیرت می پذیر است و مایهانگیز آفرینی و دیدار با مجهول امکانذهن و شگفت

قلمرو . گشایدبخشد و چشم را به اعماق جهان غنی و سرشار می، تازگی و نشاط و پویایی میسوررئالیسم است به اندیشه

حساسیت نسبت به امر . شودجا زندگی عادی و روزمره سرشار غرابت و شگفتی میدر آن. استسوررئالیته قلمروی سحرآمیز 

« شودشگفت را باید تقویت كرد زیرا به واسطه این حساسیت است كه هیجان زندگی و بیداری و آگاهی حقیقی حاصل می

داند كه در آن مرگ و زندگی، خیالی و واقعی، یی میدوم سوررئالیسم ذهن انسان را دارای نقطه بیانیه (.304: 1385فتوحی،)

گری را در آن، نقطه سازندگی و ویران... رسندناپذیر، باال و پایین دیگر نقیض هم به نظر نمیپذیر و انتقالگذشته و آینده، انتقال

 (.34: 4913و بیگز بی، ز، 919: 4933فتوحی،)داد كرد  توان ضد هم قلمنمی

 .. كندگرایی موالنا را ابالغ میهایی وجود دارد كه كه فراواقعدر شعر مولوی نشانه

 (.639: 4931زمانی،)زنند از بهر دینپنج نوبت می             از عصا ماری و استن حنین

كرده است و زنان معنی الزمان فروزانفر در شعر فوق از موالنا جالل الدین بلخی پنج نوبت را به معنی نقاره و گروه نقارهبدیع      

نواختند و این را به ه میآید بر در سرای سالطین در هنگام پنج نوبت نماز خواندن، نقارچنانکه از اخبار تاریخ برمی» :گویدمی

فروزانفر در این (. 313-311: و فروزانفر،  639: 4931زمانی،) «اعالم سلطنت و استقالل در امور پادشاهی در نظر داشتند نشانه

 .كنداشاره به سمبولیک بودن شعر موالنا میگاه مجال

اروپا  شمسی هم زمان با فراگیر شدن امر ترجمه در كشور، مکتب سوررئالیسم به همراه سایر مکاتب ادبی 44در ابتدای قرن       

وشنگ ایرانی و سوررئالیسم در شعر معاصر در شعرهای ه. به شعر و ادبیات ایران رخنه كردند( رمانتیسم، سمبولیستاز قبیل؛ )

 .نمود بیشتری دارد( ها از سری مجموعه شعرهای سپهریدر كتاب زندگی خواب)سهراب سپهری 

 (.34: 4931ایرانی،  ) ها پنهان كندآواز شومش چشم/ هابا شهاب رنگ/ ها را تنگ سازددنیای شیشه حلقه

-ها را تنگ میها حلقهشهاب رنگ ای به وسیلهای شیشهدنی. هستند ه دو تركیب سوررئالیستیای و شهاب رنگدنیای شیشه       

سی را با ساختن تصویر سوررئالیستی دیگری كه مکمل  آور دههر ادامه شاعر ضای خفقاند. كند، تصویری سوررئالیستی است

ای معرفی كرده شهكیب دنیای شیسی را كه پیش از این با تر ه مدرن دههپوشالی بودن جهان شب. كندهمین تصویر است بیان می

ها را به روی واقعیت حاضر و سی چشم دنیای مدرن دهه ای آئاز شومی دارد كه به وسیلهدر دو سطر بعد همان دنیای ششه .بود

 . رساندبه انجام می( اشاره به آوای شوم)مردم ر را با ایجاد هراسی در دل تودهبندد و این كامعاصر خود می

آریا آریاپور، یارمحمد اسدپور، سیدعلی صالحی، سیروس : از جملهچند شاعر اهل مسجدسلیمان پنجاه  دههدوم  در نیمه       

پیروان خاص خود را یافت و تا مدتی پس از آن توجه منتقدان، ناب شعر موج. ناب را پدید آوردندپور شعر موجرادمنش و هرمز علی

منوچهر . ها نیز طرفدارانی به دست آوردب پس از مدتی كوتاه در سایر استانناموج. پژوهشگران و شاعران را به خود جلب كرد

وزن یا باوزن نیست و كه حدیثی است سخن بر سر شعر بی»: گویدها میناب در مجله تماشا در مورد آنموج 4آتشی حامی و معرف

ها و چگونگی شعری از حس .نشینندبه غیبت میناب است، در بیانی فشرده، كه حشو را [موج]كهنه و اینک و اینجا سخن از شعر

آمیزند كه بازشناختنیز چنان با خیال و روح می اما در اینجا، عناصر طبیعت. باشدها كه عناصر طبیعت شان با نشانهخوردنگره

 (.42: 4933، آتشی)« شان از كالم دشوار است

كند كه جای بحث و بررسی ای متفاوت را انتخاب میروز جهان شیوه ها و مکاتب ادبیناب در به كارگیری از سبکشاعر موج      

سبک : های ادبی از قبیلناب با مکتببا این همه تا كنون پژوهشی مستقل و گسترده در مورد نوع برخورد شعر موج. دارد

یمانی، منوچهرآتشی، شمس فرامرز سلناگفته نماند برخی از پژوهشگران و منتقدان از جمله . سوررئالیسم انجام نگرفته است

لنگرودی، محمد حقوقی، فیروزه میزانی، علی باباچاهی، یداله رویایی، رضا براهنی، بتول عزیزپور، احمد كریمی حکاک، محمدعلی 
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در آثاری از قبیل شعر شهادت است، تماشا، تاریخ تحلیلی شعر نو، حد همین است، شعر ...  سپانلو، محمد مختاری، احمد شاملو و

موج شعری را نشان ، اما به درستی دورنماهای این اندبا نگاهی گذرا به آن پرداخته... های منفرد و غیرهدقیقه اكنون، گزارهبه 

ها سود ناب در شعرهای خود از آنهای ادبی كه شاعران موجگران به سبکهیچ كدام از این پژوهشدیگر سخن به . اندنداده

ناب بر اساس نوع نگاه اند پژوهشی در شعر موجنویسندگان این مقاله كوشیده. اندها نپرداختهنکرده و به آن ایاند، اشارهجسته

از آن جایی كه سوررئالیسم را در شعرهای سیروس رادمنش نسبت به سایر . ناب به مکتب سوررئالیسم به انجام رسانندشاعران موج

 .گیردشعرهای رادمنش محور پژوهش قرار میتوان یافت، ناب بیشتر میشاعران موج

نابی به فرهنگ بومی و مکتب سوررئالیسمنگاه دوسویه شاعر موج  

ناب با استفاده از فرهنگ، گویش، واژگان، نوع زندگی و اصطالحات بومی و نگاه شاعر به مذهب بومی خود و ایمان شاعر موج      

نابی با وجود زیست در شهری كه به نوعی شاعر موج. ر سوررئالیستی ساخته استبه زندگی پس از مرگ در بسیاری موارد، تصاوی

زمینه ذهنی از زندگی عشایری و روستایی و ارتباط نزدیک با آن، هیچ دروازه ورود مدرنیته به ایران است و همچنین با داشتن پس

كند و حتی شاید نوعی شیفتگی در وجود دو سازگاری می بیند و با هركدام از این دو نوع زندگی متفاوت را در تضاد با هم نمی

دو گونه به زندگی نگریستن،  بیانیه دوم سوررئالیسم این شیوهبر اساس . شودساكنان این شهر نسبت به زندگی مدرن مشاهده می

آن كه سازگاری دارد بی با هر دو نوع زیست. بیندنگاهی سوررئالیستی است كه دو نوع متفاوت از زندگی را متضاد با هم نمی

 .دو نوع زیست اعتراضی از خود نشان دهد نسبت به یکی از آن

 امید به زندگی پس از مرگ در شعرهای سیروس رادمنش 

ان شاعر، عرفانی و در كل اعتقاد داشتن به خالق یگانه در وجود (مذهبی)فردی، دین اعتقادات در نگاه نوعالبته این سخن كه       

 از متأثر وص امید داشتن به زندگی پس از مرگخص درتوان گفت رادمنش با این نظر می. د امری بدیهی استدار شهیر نابموج

 باور نوع نیا در شاعر كه چرا ست؛ین یستیسوررئال شهیاند و نگاه اما باشند یستیسوررئال ریتصاو است ممکن ستین هاسوررئال

سرایی، نکته جالب توجه این است كه در ساختمان شعر سوررئال كه به دلیل خواب ؛سوررئال مکتب اصول از نه است نید از متأثر

ناب و به طور ویژه سیروس رادمنش رود در شعر پراكندگی حاكم باشد، شاعر موجپردازی رؤیاگونه انتظار میسرایی و خیالاوهام

تمام شعرهای ( می است كه توحیدگرا استمنظور عرفان اسال)بسیار ساختارگرا است و دلیل آن كشف و شهود عرفانی است

 . ای داردرادمنش ساختار كامالً ارگانیک و به هم پیوسته

 (.29: 4931رادمنش، )« كندپذیر میدل/ همواره/ لذت بنفش این انجام را/ چرخ كركسان پیر/ اماز ارتفاع الشه»

ها در آسمان بر معنای چرخیدن و اشاره به چرخیدن  كركسچرخ به . خوار مشهور استخوار یا مردهالشه كركس به پرنده      

شوند و به مواد معدنی طبیت باشد؛ انسان و جانوران پس از مرگ تجزیه می تواند اشاره به چرخهت و نیز میها اسباالی سر الشه

كند كه طر بعد اشاره به لذت بنفش میدر س. خورندها، گیاهان را میبعد جانوران و  انسان. كنندشوند كه گیاهان تغذیه تبدیل می

البته . جدا از لذت خوردن الشه توسط كركس، رنگ بنفش اشاره به صبح و روشنایی است و امید به زندگی دوباره و آزادی است

را ود چتواند به شمار برای سوررئال نیز میداشتن لذت بنفش جدای از این كه تصویری سوررئال است به جهت رنگ بنفش اندیشه

مورد . الزم به ذكر است كه توجه به آزادی و رهایی از كاركردهای تصویر سوررئال است. انسان دارد كه آزادی ریشه در اندیشه

 .آوردی سوررئالیسم است را به یاد میدیگر این است كه لذت بنفش اشتیاق به امر شگفت را كه یکی از اصول بیانیه

 . خوردناب نیز به چشم میعر سایر شاعران موجنگاه امیدوارانه به مرگ در ش      

 دم كسی استدر تنهایی سپیده

آویزمش از ماهكه می  

 با حجمی از اندوه و

 دستی از جانب آب

 تا قطره قطره از چشم آسمان

 .یی كه غمگین است بر خواب ستاره
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 پیش از آن كه بپوسم

 گذرماز رودخانه می

 (.6: 4933آریا پور، ) 

البته باید خاطر نشان شد در فرهنگ بومی شاعر این باور . ستاره است( خواب)نشان دهنده گریه آسمان بر مرگ  ل شعربند او      

 .كندای دارد كه همراه با تولد او در آسمان ظاهر شده و با مرگ او آن ستاره نیز افول میوجود دارد كه هر انسانی در آسمان ستاره

كه بپوسم پیش از  این: گویددر سطر بعد می. سراید كه سکوت و آرامش مرگ را به یاد می آوردمیپس از آن فضایی خالی را       

در مباحث مربوط به  خانه در متون دینی زرتشت و اسالمگذر از رود. اشاره شاعر به زندگی پس از مرگ است« گذرماز رودخانه می

با بدن )گذرد، سورئال بودن د؛ فرد با بدن پوسیده از رودخانه میگویاین در حالی است كه شاعر می. گرددقیامت مشاهده می

 .این تصویر هم مبرهن است( پوسیده ار رودخانه گذشتن

 بخشی از ابعاد فرهنگی در شعر سیروس رادمنش در جهت ساختن تصاویر سوررئالیستی

. است بومین بلکه به مفهوم تشکل ذهنی زباهای بومی نیست های اشیا و مکانگری به معنی ردیف كردن صِرف نامبومی»      

مختاری، )«.بردها به سمت روابط و فرهنگِ اقلیم میبازماندن در رؤیت اشیا و آدم هاین تخیل بومی است كه طبعاً شعر را از حوز

4913 :34) 

 یی باد برده هر چند به گونه»

 آموخته بودم زین پیش

 یی ست سنگ مرده  ستاره

 اش ستههای خ تنیده با عاج

 و اما به یاد می آورم

 (.6: 9رادمنش، شماره )« زلفی را كه بوی فراوان خاک با خود داشت

. كردزندگی می یی است كه شاعر در آنزلفی كه بوی خاک با خود دارد تصویری سوررئال و یکی از نمادهای فرهنگ منطقه      

ناب به ستاره در بطن فرهنگ بومی توجه خاص شعر موج. سپردندمیها را همراه جسد مردان به خاک در این منطقه، گیسوی زن

( نشین استمسجدسلیمان شهر بختیاری)ها و در كل در زندگی بختیاریها و متلالمثلای كه در ضرببه گونه. شاعر ریشه دارد

بیداری، هنگام نماز، زمان برداشت های بختیاری زمان خواب و ای كه عشایر و روستانشینای دارد؛ به گونهستاره جایگاه ویژه

 .كنندیمن و بدیمنی زمان كوچ و حتی موعد به چراگاه بردن دام را با توجه به ستارگان معین میخوش محصول كشاورزی و

 رویبه خواب كه می

 ی دلای زخم همیشه

 این زاد و رود

 گشت پگاهبه پی

 (.21: 4932رادمنش،)زندزانو می

 و معلوم نیست

 كیست

 اسب و خاكستربی 

 برد این همه گیسو را به تحفه می

 بر آستان این غروب 

 (.94: 4914پور، علی)ماندكه جز به خود نمی

ها را در قبر مرد جوان گیسو به تحفه بردن، رسمی ایلی است كه گیسوی زن. شودپور به گیسو اشاره میدر بند اول شعر علی      

ها روشنایی عروج روح انسان را به گیرند؛ این سفیدیكاغذ نقش واژگان شعر را بر عهده می هایبعد از آن، سفیدی. گذارندمی

یا زندگی )انجامد و شعر كه به مرگ میداند كوتاهی عمر انسان میپس از آن غروب كردن خورشید را نشان. گذارندنمایش می
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در این شعر نیز همان نگاه .  رگ و فرارسیدن روشنی را مدنظر دارددر سطر پایانی دوام نداشتن تاریکی و م. رسدبه پایان می( آدمی

امید به زندگی پس از . گذاردبه نمایش می( گیسو به تحفه بردن)امیدوارانه نسبت به مرگ را شاعر با استفاده از تصویری سورئال

دارد كه هر دو ( به نوعی زرتشتی)مرگ ریشه در ایمان به وجود عالم دیگر است كه ریشه در فرهنگ اسالمی و فرهنگ ایرانی

 .شوندفرهنگ بومی محسوب می

أثیرپذیری از محیط خاستگاه برای ساختن تصاویر سوررئالیستیت  

یی كوهستانی است با آثار باستانی مربوط  از لحاظ بافت جغرافیایی، منطقه. ناب استمسجدسلیمان خاستگاه اصلی شعر موج      

 .اجتماعی عشایریی ساسانی و بافت  به دوره

-برد»و « سرمسجد»اند كه  های مقدس بوده ها و پایگاه گاه در سرزمین بختیاری دارای عبادت( پارت)هخامنشیان و اشکانیان»      

مسجدسلیمان  از جهت وضعیت خاص »(. 43و 44: 4936مددی، )«گواه این مدعاست... در شهرستان مسجدسلیمان«نشانده 

های زاگرس جنوبی، كه به دشت وسیع  این شهر در كوهپایه. نما دارد آب و هوایش حالتی متناقضجغرافیایی و به مناسبت 

همین جهت به . ها گرم و خشک است مرطوب و تابستان ها معتدل و نیمه آب و هوایش در زمستان. پیوندد، قرار دارد خوزستان می

مردمش به تبع همین موقعیت جغرافیایی از خلق و . ستبخشی از سال، سبز و خرم و مابقی سال، خشک و سوزان و سوخته ا

ها  های بختیاری و اندكی هم از سایر مناطق ایران به ویژه جنوبی جمعیت آن بیشتر از طوایف و تیره. خوی متناقضی برخوردارند

چه در بخش  اگرمسجدسلیمان در بخش شمال شرقی استان خوزستان واقع شده است و  (.4: 4913فروتن، )« تشکیل شده است

سرزمین ». باشد زاگرس، شهری كوهستانی میهای  اما به دلیل مجاورتش با رشته كوه یی و قشالقی خاک بختیاری قرار دارد جلگه

رو ایران كنونی است در شمال و شرق سرزمین ایالت كهگیلویه و بویر احمد یعنی در  ترین ایالت كوچ ایل بختیاری كه از مهم

 (.143: 4933خلق، نیک)« دزاگرس مركزی قرار دار

مردمانی عشایری با گویش خاص بختیاری كه از . نیمه سنتی است -بافت اجتماعی شهر هنوز هم مثل قدیم نیمه مدرن       

های كهن ایلیاتی را با موسیقی مدرن انگلیسی و اروپایی و  در این نوع زندگی آمیخته شدن قصه. های زبان پارسی است شاخه

ار دست جمعی كه باعث شده بود برای ماندن و خاک را زنده نگه داشتن، با زندگی وارداتی مدرن همزیستی و همچنین یک اجب

های ظاهری در زندگی مدرن انگلیسی كه  شاید نوعی شیفتگی نسبت به آسایش و سهولت و رفاه و جلوه. كردندسازگاری می

به طور مثال، بسیاری از . ان متمادی میان سنت و مدرنیته زندگی كنندداشت تا سالی زیستی ماشینی و انزواطلب بود، آنان را وامی

 .اندی واژگانی در گویش بختیاری شده وارد دایره( Glass), Plate ,Hospital ,Lineكلمات انگلیسی

را مجاب به نوعی ناب شان با هم، شاعر موججانبهشرایط سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و تزریق مدرنیته به شهر در برخورد همه      

ناب دو نوع زندگی وجود داشت؛ در زندگی شاعر موج. كرداش و از اعماق روحش تراوش میاز سرودن كردند كه از بطن زندگی

شاعر با تمام توان و وجودش با زندگی سنتی مرتبط بود و زندگی مدرن هم كه گریزی . و زندگی مدرن( و روستای)زندگی سنتی

این تضادها و مقابله نکردن با آن و پذیرش هر دو نوع زندگی مجالی برای شاعر . توانست داشته باشدقع نمیاز آن نداشت و در وا

توانست ناب ایجاد كرد كه فرهنگ سنتی و بومی خود را جهانی كند و این به بهترین شکلش فقط در شعر سوررئالیستی میموج

دهد از این رو است انسانی بپردازد انسان را در شعر خود تحت شعاع قرار میناب به جای آن كه به مشکالت شاعر موج. متبلور شود

 .شودناب غیرمتعهد خوانده میكه  شعر موج

 كرد،زنی آهسته از پس پرده، نگاهش می»

 .انگار قاصد غزلی ناسروده، از اندوه گیسویی بریده است

 ی دوری از غروبكه رو به دامنه

 (.43: 4913صالحی،)«گریستیی دیگر میچشم به راه پرنده

. كند كه؛ عالمت عزاداری در نزد زنان بختیاری استمی شود  شاعر به گیسوی بریده اشارهكه در باال مشاهده میچنان      

 . دادندها گیسوی زنان را در قبر مردان قرار میبختیاری

شعر ایران از منظر توجه به مسائل اجتماعی و  4931قالب چهل خورشیدی تا ان الزم به ذكر است كه در فاصله زمانی دهه      

های پبش از بندی را باید در دههاگر چه ریشه این تقسیم. شعر متعهد و شعر غیرمتعهد: شدمتمایز تقسیم  سیاسی به دو دسته
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بندی به شکل تقسیم ی چهل جدیت در پشتیبانی از مدرنیسم از سوی دولت باعث شد كه ایناما در دهه. این جستجو كرد

-مهم مایهبن« اعتراض»بار اجتماعی سبب شد كه آگاهی نویسندگان از وضعیت مصیبت»باید گفت كه . بازرتری نمود پیدا كند

« بازگشت به خود» گیری گرایش رمانتیکاما ضدیت با شبه مدرنیسم پهلوی، به شکل. ترین آثار ادبی این دوره گردد

 .ناب گردیدنو و موجهای غیرمتعهد در شعر ایران از قبیل؛ موجو بانی پیدایش جریان( 416، 4931میرعابدینی،)«انجامید

 بهر این پیکر تنتور

 تو آیا چه

 ایكه جا نهاده

 ایكاله گیس خود را در حمام نمره

 تو كه در آینه گفتی

 (.33، 4932رادمنش، )هایمآه شانه

از این رو . رودشده و برای التیام زخم به كار میمواد معدنی نباتی و حیوانی استخراج  تنتور، الکلی است كه از عناصر فعال       

تصویری سوررئالیستی است و شاعر در ( یا همان پیکر شفادهنده)شود پیکر تنتورپیکر تنتور پیکری است كه باعث التیام درد می

اش كه بخشی از پیکرش است را در حمام جا گیسالتیام دردش كالهزند و برای ادامه دست به ساختن تصویر سوررئال دیگری می

ای دو عنصر زبانی هستند كه با شهرنشینی و گیس و حمام نمرهناگفته نماند كاله. گذارد و گویی كه آن را به گرو گذاشته باشدمی

 .مدرنیته وارد مسجدسلیمان شدند

آید شاید مخاطب در نزد خود تصور كند شعرهای باباطاهر و فایز دشتستانی بومییایران به میان م 2وقتی سخن از شعر بومی      

و شعر بومی اشتباه بشود زیرا در این دسته از  9اند، البته در ادبیات ایران، نباید شعرهای باباطاهر و فایز دشتستانی با شعر شبانی

-ها، حیوانها، گیاهدرخت)ها، اسم چیزهادر كلمات دهاتی جست و جو» .كندشعرها فقط لهجه است كه مخاطب را دچار شبه می

: 4963یوشیج،)«. خیال نکنید قواعد مسلم زبان، در زبان رسمی پایتخت است. نترسید از استعمال آنها. هر كدام نعمتی است( ها

ی شعر كرد و در این راه د حیطهگرایی را نیز وارهایی كه در جوانب مختلف شعر ایجاد نمود، بومینیما در راستای نوآوری(. 413

-ای شعر و ادبیات اقلیمی را قویاین دیدگاه نیما، در میان شاعران معاصر با اقبال خوبی رو به رو شد و به گونه» پیروانی نیز یافت؛

توان به یم از جمله .دپرداختن... های بومی و فرهنگی چند تن از پیروان او از این طریق به احیای نمادها و تمثیل تر نمود؛تر و غنی

رضا شفیعی كدكنی و منوچهر آتشی اشاره كرد؛ در شعر مهدی اخوان ثالث برخی از واژگان محلی آمده مهدی اخوان ثالث، محمد

شفیعی كدكنی نیز بسیاری از واژگان بومی خراسان را به . به كار گرفته است( كهن و امروزی)ها را در كنار واژگان دیگرشاعر آن

اما در رأس پیروان نیما در احیای نمادهای . ود وارد كرده و به كمک آن توانسته است نمایی از محیط بومی را ترسیم نمایدشعر خ

زبان زندگی مردم جنوب  -بخصوص در دفاتر اولش–بومی و محلی، منوچهر آتشی قرار دارد كه از این نظر، شعر او 

اند شاعر ایرانی را به زادبوم و عناصری كه در زندگی بومی شاعر در جریاننیما یوشیج دیدگاه . (34: 4913مختاری، )«.است

گیرد حتی حاضر نیست  به معضالت شهری، خرده می. گرایی، شهر گریز است نیما شاعر شعر شبانی است و طبیعت». معطوف كرد

شمایل شهری دارد ولی حاضر نیست به  شکل و: ... در شعر خود به تصویرپردازی موضوعات و مسائل اجتماعی شهر نشینی بپردازد

های محلی، از تماس رویکرد نیما به آوردن نام» (.4933یوسفی، نوروز)« در شعرش نیز همین اتفاق افتاده است. آن خوی بگیرد

ز بار معنایی و ها، معادل فارسی دارند لیکن معادل آنها، هرگای از این نامهرچند پاره. شوداش با پیرامون و محیط ناشی میصادقانه

 (.943: 4913پور،علی)«شان نخواهند داشتمحتوای فرهنگی الزم را در مقایسه با نام محلی

كه یکی زان میان / سرایند با هم هماهنگ می/ ها در آن جنگل دور كاكلی/ سایه افکند آرام بر سنگ،/ آن زمانی كه امرود وحشی

/ رویی درآمد عالم از تیره/ جنگل و كوه در رستاخیز است،/ چگونه زمستان سر آمدكه / ها را بنه، خیز و بنگرشکوه./ است خوانا

 (.32: 4963یوشیج،... )كوه شد یک سره ابلق  قله/ ی برف از هم شکافید توده/ .چهره بگشاد و چون برق خندید

 صبحدم ورد كدامین مرغ

 ؟(4936:434آتشی، )ها را از خواب برخواهد انگیختیاس

 اببیاموز و بخو
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 عشق كه از دروازه

 نخواهی دید

 گشت باد و،جز پی

 (.443: 4934رادمنش،)های باژگونارابه

 .های عشق در این شعر مدنظر استو ساختن تركیب سوررئال دروازه استفاده از عناصر بومی دروازه، باد و ارابه      

 دستی كوچکی ستصداقت چوب -

 هاكه سال

 هی چوپانی دلبا هی

 (.4933:4آریاپور، )« نمودشفته میگرگ را آ

ها استفاده كرده است گرگی را رو از آندر شعر پیش( آریاپور)دستی، چوپان و گرگ عنصرهای بومی هستند كه شاعرچوب       

 .ها راندن به دلیل وجود تفاوت كمی میان عمر انسان و عمر گرگ خود تصویری سوررئال استسال

 (.4:16رادمنش، ش) «یی ست سنگی مردهستاره»

در فرهنگ بختیاری بر روی قبر مردان شیر سنگی . یی كرده استسنگ استفاده اسطوره از واژه. یی استمرده سنگ، ستاره      

واقع داند در ای میی مردهدر این شعر سنگ را ستاره. نشان شجاعت است( بر روی قبر)سنگ در معنای شیرسنگی . می گذارند

واژگانی مانند ستاره، پرنده، خورشید، ماه، گیاه، . مرده نشان همان كسی است كه شیر سنگی بر روی مزارش قرار دارد ستاره

ناب در شعر موج. كندیی میاسطوره ناب از این عناصر طبیعت استفادهعناصری بومی هستد كه در طبیعت موجودند و شاعر موج

 . توانند ریشه در مهرپرستی داشته باشندمیی حت. اساطیر كاربردی و زمینی هستند

 دورترین ستاره

 پاید ومرا می

 (.24: 4932رادمنش، )آموزدگریه می

توان اشاره كرد به در این خصوص می. های  متفاوتی استفاده كرده استها و عناصر بومی به صورتناب از واژهشاعر موج      

ناب به عناصر بومی البته توجه شاعران موج. سازندكنند و با آن تصاویر سوررئالیستی میمی های بومیاساطیری كه از واژه استفاده

كه مغان ایرانی، در اول این»در آیین میترائیسم . دانست( كه خود بخشی از اسطوره است)ارتباط به آیین میترائیسمتوان بیرا نمی

همچنین . دانستندكه در عهد كهن آسمان را از جنس صخره میدانند و دوم ایناساطیر نمادین، نور را برآمده از گنبد آسمان می

-پس زاده شدن میترا از صخره، دیگردیسی اسطوره. دانستندباید گفته شود از دیدگاه اساطیری، زاده شدن میترا را از صخره می

ر نزد آیین میترائیسم وجود دارد از عناصر سلوكی كه د تمام هفت مرحله(. 434: 4914رضی، )« های نمادین مغان ایرانی است

صخره، آسمان، نور، غار، پرنده، باد، آب، خاک، شیر، آتش، میوه، گیاه، خورشید، سگ، مار، : طبیعت بدوی هستند كه عبارتند از

عنصر باد  همهری باقری كالغ را نمایند. سلوک هستند و سایر عناصر نماد عنصرهای دیگر هستند این عناصر هفت مرحله. عقرب

سلوکِ میترایی به شکل  هفتمین مرحله (.4933:419)اول سلوک در مهرپرستی است گوید كه پرنده نشان مرحلهداند و میمی

های همراه پیر، داس و نشانه. شودترین درجه در این آیین محسوب میزمینی مهر و عالی پیر در واقع نماینده. فردی پیر است

 ساتور است

 .(91: 4933آریاپور، )« ییكجایی ای گیاهی كه هنوز مانده/ بچرخانمش از سر بغض/ بگیرم این زمین ووقتی »

این بند از شعر را به ( یکی از عناصر آیین میترایی)چرخاندن زمین از شدت بغض تصویری سوررئال است كه با كمک گیاهی 

 .  رساندسرانجام می

 (.99: 4913صالحی، )« سؤالنه رگبار آن همه رؤیا در باد بی/ واهمه خواهد شست،نه باران بی/ جای پای ستارگان را»

شاعر از . شستن جای پای ستارگان با باران تصویری سوررئالیست ساخته است حی در این بند از شعر، به وسیلهسید علی صال      

، در ضمن رگبار. ان همیشه زنده استشبودن اند اما خاطرهداند كه مردههایی میستارگان اسطوره ساخته و آن را نشان انسان واژه
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عناصر زبانی بومی ( ستاره در فرهنگ بومی این اقلیم كاربردهای اساطیری داشته و در عمق زندگی افراد جریان دارد)باد و ستاره

 .شودمحسوب می

هایی از کشف و شهود سوررئالیسم در شعر سیروس رادمنشزبان شعری و رگه  

های زیرین شعرش همراه دیدگاهی  هایی از سوررئالیسم در الیه رگه. یی در شعر رسید سیروس رادمنش به زبان ویژه      

سیروس رادمنش از معانی كالسیک شده فرار . خورد گذاری شعرهایش، به چشم می به خصوص در نام (ناتورئالیسمی)گرا   طبیعت

برد و باعث اندكی سختی در درک شعر  و، قدرت تأویل را در متن شعرش باال میاین معانی ن. زند كند و دست به معناسازی می می

 .كارگیری عناصر بومی و طبیعی در شعر او مشهود است فخامت، استواری و استحکام در طول و عرض شعر و به. شود او می
 (.22: 4931)گوید  شیواتر می/ لب خاموش/ كه حق را/ آواز درختی بی/ داند و منتظری می  سپیده/ تنها/ غربت دریای مرا

رادمنش، )« هایش الم در ریخته/ هارؤیت تمام غروب/ اند اكنونهایش بودهمژگان كه جام/ چه خاطر خاموشی دارد»      

 (.4ش:4913

بهتر است . كه مژه چشم دارای جام باشد غیرقابل باور استاین. انگیز و سوررئالیستی استهای مژگان تصویری خیالجام      

 .چشم، جام ندارد گفته شود در جهان واقع مژه

-های عرفانی میها از سری واژگانی هستند كه ذهن مخاطب را درگیر بحثالبته واژگان خاطر، خاموشی، رؤیت، غروب      

 .كند

نابسوررئالیسم و عرفان در فرهنگ بومی شاعر موج  

سوررئالیسم ضد عرفان ». شودو عرفان موجود در فرهنگ بختیاری را نیز شامل میناب فرهنگ البته عناصر بومی در شعر موج      

-است زیرا عرفان معتقد به جهانی دیگر و تبدیل این جهان به آن جهان است اما افکار سوررئالیسم از درهم گسیختگی و گوشه

نکته شایان یادآوری آن است كه درست بر خالف . ددپیونمی    كند و افراد را در دنیایی به هم پیوسته با همگیری جلوگیری می

شمارند، شاعران سوررئالیست این جهان را در عالم مجاز می دانند و در نتیجهی عالم رؤیا میشاعران عارف ما كه بیداری را دنباله
 (.236: 4913الیوت، )«یابدخواب نیز ادامه میهای ذهنی عالم یبداری در دارند همان فعالیت دانند و عقیدهمی بیداری لهرؤیا را دنبا

عرفان عرفای ». رود در فرهنگ و تاریخ بختیاری ریشه داشته باشدناب نوعی عرفان به كار رفته كه گمان میدر شعر موج       

همت، بلندطبع و باوری مردمان واالهمواره خاستگاه نبوغ و دین. های پرهیبت زاگرس نشأت گرفته استبختیاری اغلب از دامنه

اگر بخواهیم . اندمجال نفوذ باورهای شیطانی و استعماری را سلب كرده... صالحی بوده است كه با تکیه بر فرهنگ مذهبی و قومی،

عبداهلل ›هر چند... یک پل ارتباطی بین عرفان شاعران این منطقه و شعب مختلف عرفانی در سراسر كشور ایجاد كنیم

-محی›دوست و معاشر ‹ عبدالغالب خوزی مالمیری›گرفت و ‹ جنید بغدادی›یی خرقه از دست شیخ هنخستین شاعر ایذ‹یقضان

‹ مالهادی سبزواری›شاگرد ‹ شاهموالنا سکوت علی›و ‹ ابوحیان توحیدی›شاگرد و داماد ‹ ابوحفض خوزی›بود، ‹العربیالدین ابن

كه حلقه و آنخدمت از شعیب و بینان وادی ایمن بودند كه بیتوان گفت اغلب عارفان بختیاری شبابوده است ولی به جرأت می

 (.49: 4934بهرامی، )« ارادت مرادی را به گردن بیندازند خودسرانه طی طریق مراحل سلوک نمودند 

اشته خوانی ندرسد با تصوف همای كه  همه چیز آن بر اساس عقل است و به نظر میسوررئالیسم در اروپا تولد یافت قاره      

دعوی نخست سوررئالیسم این بود كه سوررئالیسم جنبشی است برای بیان آنچه به بیان درنیامده و » به قول ادونیس  اما. باشد

واپسین هدفی كه صوفی برای رسیدن . ها استوار استكنم و بر ناگفتنیكه من آن را درک می گونهبنیان تصوف نیز و آن. آیدینم

جا هویت یا در این. هدف سوررئالیسم نیز در پی همین امر است. با این غیب، یا مطلق است( یگانه شدن)كوشد، تماهی به آن می

شخصیت این مطلق مهم نیست، بلکه راه رسیدن به آن و یگانه شدن با آن اهمیت دارد؛ خواه این مطلق خدا باشد، خواه عقل، یا 

 (.23: 4933آدونیس،)« ماده، فکر و یا روح

تواند از توجه و نظری به همین عرفان نظر ادونیس دانست و دانشی كه به یدگاه ساختار ارگانیکی در شعر رادمنش میاین د      

آلود به در شعرهای سیروس رادمنش نگاه یأس. بهره كه نبوده هیچ دستی از دور  بر عرفان نیز داشته استیقین رادمنش از آن بی
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نگاه او . توان در شعرهای رادمنش شعر عاشقانه یافتكمتر می. داد كردهن و زبان شاعر قلمتوان تأثیر عرفان در ذعشق را نیز می

 . شود كه چیزی از فخامت شعر رادمنش كسر گرددآلود است و اما یأس مانع از آن نمیبه عشق یأس

 (.443: 4934رادمنش، )« نهای باژگوارابه/ گشت باد و،جز پی/نخواهی دید/ عشق كه از دروازه/ و بخواب بیاموز»    

كند كه عبور از مراحل سلوک را به به قول سرحدی قفهرخی اشاره می «شعر و عرفان در سرزمین بختیاری»كتاب  نویسنده       

های گذر از مراحل صعب و كه شاید به سختی( 49: 4934بهرامی، )كوچ، از روستای كاج پشتکوه به اصفهان مانند كرده است

 .سلوک عرفانی شباهت داشته باشد فرسایتوان

 شیطان را بگوی 

 بریاز جهان چه به سینه می

 (.4: 4933آریاپور، )« كند جز رازی كه تو را پیر می

 رابطه. مکن و دور از واقعیت استپیر شدن شیطان در این قطعه شعر، تصویر سوررئالیستی است كه در عالم واقع امری غیر م      

های عرفان گذر عرفان و تصوف باشد؛ بی پیر كسی است كه از وادی تواند اشاره به راهنما و پیر در سیرههمین تصویر با عرفان می

ارتباط با آن نیست كاربرد ناب بیشعر موجپیر در گویش بختیاری كه اصطالح بی. نمایدكند كه كاری صعب و غیرممکن میمی

گردد كه سرخود و سركش است و یا گویش اصطالح مورد نظر كاربردی منفی دارد و به كسی اطالق میزیادی دارد؛ در این 

پیر شدن شیطان اشاره به سركشی او در برابر اراده حق . زند كه  با دین و عرف اجتماعی منافات داشته باشداعمالی از او  سر می

تواند اشاره به این داشته باشد كه در ضمن می. زنداز فرمان سرباز می( یرفرمان پبی)تواند باشد كه بی توجه به دستور الهیمی

شود و آن ارث، همان كسب درجه پیر و مرشد در سهم شیطان از زندگی ارثی است كه در همزیستی با انسان نصیب شیطان می

 .رویارویی با انسان گناهکار است

 (!94: 4913 صالحی،)« دست و روی ستارگان را در شب چشمه بشویم »

دست و رو شستن ستاره اشاره به آماده شدن برای . ساخته است( ستارگان و چشمه)تصویر سوررئالیستی را با واژگان بومی       

 . مرحله جدیدی است كه در پیش روی عارف قرار دارد

 و با تن كوچک»

 در سر با كهکشان

 (.43: 4914پور، علی)« رود راه می

دهد؛ تن گرا و سوررئالیستی را ارائه میتن تن كوچک در حالی كه كهکشان را بر سر دارد تصویری فراواقعتصویر راه رف      

در سر داشتن نیز احتماالً  كهکشان. گرددتواند اشاره به ریاضت كشیدن عارفانه باشد كه باعث نحیف شدن فرد میكوچک می

 .حضور عالم معنا در ذهن شاعر است

 (.24: 4961اسدپور، )« گیردگریه می صدایم رنگ»

 (.44: 4931مرادی،اله)« خویش به رفتن  در نظاره/ بی كه دارم چون ت/ این درخت/ دهدصدایم می»

 نتیجه

در این قرن همزمان با ورود تکنولوژی به ایران . خورشیدی شعر را دچار دگرگونی كردند 44شاعران ایران با شروع قرن       

 .های وارداتی انجام شدهایی بر روی كتابدر پی آمد آن ترجمه. متفاوتی وارد بازار كتاب ایران شدندهای كتاب
ی چهل در دهه. گرفتندآنچه در این مقاله مورد توجه بوده مکاتب ادبی هستند كه در آن زمان مورد اقبال شاعران قرار می      

نو در این دهه شعر موج. های ادبی افزایش یافتوری شاعران و نویسندگان به مکتبی ادبی بود روی آهاخورشیدی كه اوج جریان

-ی پنجاه شعر موجنو در دهههای موجیکی از زایش. های شعری دیگری به وجود آمدندها و موجپدید آمد كه در امتداد آن جریان

 .ناب است

هر در جنوب غربی ایران قرار دارد و زندگی سنتی و عشایری در بطن زندگی این ش. ناب در مسجدسلیمان پدید آمدشعر موج      

ها در این شهر، مدرنیته وارد در مسجدسلیمان و حضور انگلیسی( خورشیدی 3/9/4213)با حفر اولین چاه نفت . ها جاری استآن

به نوعی یک  -زندگی سنتی و مدرنیته پذیرفتن هر دو نوع  -توان گفت حتی نوع زندگی در این شهر از آن پس می. شهر شد
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هایی در باید خاطر نشان شد جریان داشتن دو نوع زندگی سنتی و مدرنیته در راستای هم باعث اتفاق. حركت سوررئالیستی بود

 .ناب نسبت به سایر شاعران كشور شدذهن و زبان شاعر موج

اسدپور، سیدعلی  آریا آریاپور، یارمحمد: پنج شاعر از قبیل رداتی، به واسطهوا ناب بدون هیچ اعتراضی علیه مدرنیتهشعر موج      

خود را  ناب، گویش، فرهنگ، لحن و خلق و خوی روستایی منشانهشاعر موج. پور پدید آمدصالحی، سیروس رادمنش و هرمز علی

تفاوت مکتب . ای متفاوت عمل كردندگونه توان گفت در استفاده از مکتب سوررئالیسم بهمی. ناب تزریق كردبه شعر موج

ناب در بکارگیری شاعران موج. ناب از این مکتب استشاعر موج ناب با شعر سایر شاعران در نوع استفادهسوررئالیسم در شعر موج

، محیط و (غافل بودهای انگلیسی كه در گویش بختیاری رخنه كردند البته نباید از واژه)سوررئالیسم فرهنگ بومی، واژگان بومی

ای ویژهبه عرفان عارفان منطقه نیز توجه در این راستا در تأثیرپذیری از محیط زندگی خود . نوع زیست خود را مدنظر داشتند

 .داشتند

ناب این مکتب را چنان شعر موج. گری خود به كار گرفتناب مکتب سوررئالیسم را در خدمت بدویبه هر روی شاعر موج      

هایی در ارتباط با خاستگاه، زیست، فرهنگ، ناب پژوهشگر را دچار كشفول كرد كه هر تصویر سوررئالیستی در شعر موجمتح

 .كندناب میعرفان، گویش و نوع نگرش بومی شاعر موج

هایادداشت  

در این مجله، شعر شاعران او . گرداندپژوهشگر در دهه پنجاه شمسی صفحه شعر مجله تماشا را می منوچهر آتشی شاعر و -4

ناب دهه پنجاه در مجله تماشا از شاعران موج منوچهر آتشی نیمه. رسانداپ میجوان را از سراسر كشور جمع آوری كرده و به چ

 .ناب به آنان یاری رساندحمایت كرده و در رواج و به تثبیت رساندن شعر موج

پردازد؛ در واقع نگاهی بدوی یی خاص میعوامل زندگی بومیان منطقه گرا شعری است كه به مسائل ومنظور از شعر بومی -2

 .چون درو، شخم و مزرعهكشاورزی هم اسب وبه نوع زندگی بومیان است مثل پرداختن به شکار، تفنگ، 

 "Bucolic"است معادل یونانی آن « شبانی»به معنی  "Pastoral"و « شبان»در زبان التینی به معنی "Pastor" واژه  -9

شاعر . شان استها و احساسات مختلف ی طبیعت و زندگانی روستائیان و شبانان و عشق شعر روستایی و شبانی شعری درباره. است

 .سرایدشعر شبانی در جایگاه یک شبان از احساسات خود شعر می

 فهرست منابع و مؤاخذ
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