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  هنکات ینگاه نو به ادب: يگریاز نگاه د يخود

  » يمعنوشناسی  بایییات شمس بر اساس زیغزل یبررس« 

  انینجمه دانائ

  رازیدانشگاه ش یزبان و ادب فارس يتراکد يدانشجو

e-mail: zoha313@gmail.com  

  یدهکچ

ران کسالها متف یدر ط. استشناسی  بایییف زی، بنا بر تعاريآثار هنر یاز اصول مهم نقد امروز، بررس

  .اند هردکار تالش ین معیمختلف هنر بنا بر اهاي  و انطباق شاخه ییبایف زیدر جهت تعر ياریبس

ات یـ از غزل یاتیسنده در نظر دارد تا ابیو، نوموالنا و آثار ا يواال يو ارزشها یبا توجه به شهرت جهان

  .دینما یبررس -یرانیر ایو غ یرانیران اکازنگاه متف -شناسی ییبایف و اصول زیشمس را بنا بر تعار

،  "عـت یو طب ییبـا یز"ن یاسـت و عنـاو   يمعنـو شناسـی   بـایی یز یق مبانین تحقیا یمحور اصل

و  ییبـا یز"و  "و تضـاد  ییبـا یز"،  "یـی و واال ییبایز"،  "و مذهب ییبایز"،  "و تناسب ییبایز"

از هـایی   ه در نمونهک... ونگ و یروچه، کدگر، یوتن، هایهچون سقراط، ن یاز نظر نقادان "سوررئال

  .شود می لیات شمس آمده، تحلیغزل

  .ات شمسیسم، غزلی، مذهب، تضاد، سوررئالیشناس ییبایز :کلیدي يه هاواژ
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  مقدمه -1

کارهاي ادبی جهان شمول معنا و شگردهاي هنري ایـن آثـار در   از دالیل ماندگاري شاه

با وجود گذشـت روزگـاري   : گونه آثار بسیارند در فرهنگ و ادب ایران این. ارائه مفاهیم است

طوالنی از خلق شاهکارهاي ادبی هر کس قـادر اسـت فراخـور دیـدگاه خـویش از آبشـخور       

  .ها بهره برد و به دیگران معرفی کند پایان آن بی

هـا بـر اصـول رایـج زمـان اسـت و بـه         از ویژگی آثار ماندگار برتري لفظی ـ معنـایی آن  

گیرنـد و گـاه از مرزهـا     ها بعـد را نیـز در بـر مـی     ایی از دوران خویش فراترند که قرن اندازه

هاي ماندگاري چون آثـار نظـامی،    هاي گوناگون و تأویالت منظومه شرح و گزارش. گذرند می

  .شاهدي بر این مدعا است... ان حافظ و مثنوي معنوي، دیو

محمد  الدین محمدبن سروده جالل» غزلیات شمس«از بین مجموعه اشعار به جاي مانده 

  .مشهور به مولوي جایگاه قابل توجهی دارد

،  ین عنـوان اصـل  یـ اسـت و تحـت ا   يمعنـو شناسی  بایز یق مبانین تحقیا یمحور اصل

و  ییبـا ی، ز یـی و واال ییبـا یو مـذهب ، ز  ییبایز عت ،یو طب ییبایهمچون ز يگرین دیعناو

  .ردیگ می قرار یو سور رئال مورد بررس ییبایتضاد ، ز

  زیبایی و طبیعت -2-1

دکتر جانسن از منتقدان مطرح انگلیس معتقد است که وظیفـه شـاعر لـذت بخشـیدن     

لـذت و   باشد و این از معیارهاي مهم شعر است که تا چه انـدازه و بـه چـه تعـداد افـراد      می

تـرین   تنها تصویرهایی از طبیعت عام بشري قادر است کـه بـه بـیش   . خوشی را منتقل کند

هاي زمانی لذت بخشد زیرا طبیعت چیزي است که همگان با آن در  مردم در درازترین دوره

  )145، ص 1379دیوید، دیچز، . (اند ارتباط

هاي متأخر مسئله طبیعـت   از زمان طبیعیون ـ فالسفه قبل از سقراط ـ تا متفکران سده  

توان دیـد   و تقلید از آن در نظر بود لکن سنگ بناي دگرگونه دیدن را در اندیشه ارسطو می

. گفـت  شمرد و از تلفیق افکار هنرمند با طبیعت سخن مـی  زیرا او تقلید صرف را مذموم می

ر شـد کـه وي   سینا نیز ذکـ  در فلسفه ابن. اي این نگرش را پروراند بعد از او هر کس به گونه
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. گونـه کـه بایـد باشـد     معتقد بود تقلید سه گونه است و گونه سوم آن یعنی وصف اشـیا آن 

شـمرد و ایـن    تولستوي تقلید محض طبیعت و در نظر گرفتن جنبه رئال اشیا را ناپسند می

، ص 1350تولسـتوي،  (دانـد   امر را مشابه سنجیدن ارزش غذایی خـوراك از ظـاهر آن مـی   

همه . یافتن طبیعتی ساکن و رئال محض در اشعار موالنا کاري دشوار استبه راستی ). 125

  :همه در حال صحبت و تسبیح و حرکت چیز با نگاهی نو در ذهن او تصویر شده است، 
    

  انـد زنـدان   و سمن چو رندان بشکستهخضر 
  

  گل و الله شاد و خندان ز سـعادت عطـایی  
                            

  )2853ان کبیر، غزل موالنا، دیو(  

  :که و یا این
    

  اند وسـرجنبان  گیج مستان همه چون که بین درختان
  

  بنفشه در رکوع آمد چو سنبل در خشوع آمـد 
  

  قـرار آمـد   صبا برخواند افسونی که گلشـن بـی  
  

  زدکه وقت اعتبار آمـد  چشمکش می چو نرگس
  

  )581همان، غزل (  

فتـه اسـت و همـه طبیعـت در اندیشـه او در      در واقع دنیاي موالنا از حد معمول فراتر ر

قـدر   حد و مرز دنیاي شـاعر آن . اي شگفت دارند اند و با یکدیگر رابطه قالبی تازه آشکار شده

  :گیرد گسترده است که همه موجودات را در بر می
    

ــر گویــد بــه دي ار نثــار کــردم    بــه بهــار اب
  

  جهت تو کردم آن هم که تـو الیـق نثـاري   
                            

  )2848همان، غزل (  
    

ــبالن چــه خبرهــا همــی دهنــد    امســال بل
  

  یا رب به طوطیان چه شکرها همـی دهنـد  
  

  )877همان، غزل (  

رسد که شـامل   یک تجسم هنري زمانی به حد اعالي خود می«: نویسد بندتو کروچه می

» .اصـیل بازشـناخت  توان هنر اصـیل را از غیـر    کلیت و آیینه جهان باشد و با این معیار می

  )215، ص 1381کروچه، (

ها طبیعی گوناگون همچون خورشـید، مـاه، ابـر، بـاد، آسـمان،       در غزلیات شمس پدیده

آفریننـد کـه    در ایجاد فضاي شاعرانه نقش می... ها و گیاهان، بهار و خزان و  طوطی باغ، گل
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  .افزاید به زیبایی اثر می
    

  رود بلبــل نگــر کــه جانــب گلــزار مــی     
  

  ه تمام گشته و بیـرون شـده ز خـویش   میو
  

  گــل از درون دل دم رحمــان فــزون شــنید
  

ــی    ــار م ــر رخ گلن ــه ب ــین ک ــه ب   رود گلگون
  

  رود منصــوروار خــوش بــه ســر دار مــی    
  

ــی   ــه ب ــر ز جمل ــی  زوت ــتار م   رود دل و دس
  

  )864همان، غزل (

انـد  تو آورد و شـنونده مـی   در این ابیات شاعر تابلویی از ارکان طبیعت به تصـویر درمـی  

غزلیـات  . ها و پرندگان در ذهن خود تصـور کنـد   فضاي پر از حرکت و جنبش گیاهان و گل

شمس پیوند ناگسستنی با طبیعت دارد و البته اغلب ذهنیت موالنـا و روح زنـدگی بـه ایـن     

  .بخشد طبیعت شعري طراوت و زیبایی می

ز صـحبت  و جاندارپنـداري نیـ  » تشخیص«در ادامه بحث از طبیعت مناسب است که از 

کروچه معتقد اسـت کـه   . به عبارتی عناصر شعري موالنا اغلب داراي شعور و شهوداند. شود

چه شاعر ـ و یا در کل هر هنرمند ـ آن را بـه     طبیعت در برابر هنر گنگ و ابله است و چنان

  )104کروچه، همان، ص . (سخن درنیاورد مبهم و نامفهوم باقی خواهد ماند

  :کند ت را در نهایت سرزندگی و فعالیت و پویایی توصیف میرو موالنا طبیع از این
    

  کنـد  کنـد، سـر و قیـام مـی     باغ سـالم مـی  
  

  رسـد  رود، غنچـه سـوار مـی    سبزه پیاده می
  

  )549همان، غزل (  
    

ــرخ   ــل س ــاغ گ ــان ب ــو دارد  می ــاي و ه   ه
  

ــرش   ــر روي ت ــلحدار و اب   چراســت خــار س
  

ــو دارد    ــه ب ــرا چ ــان م ــد ده ــو کنی ــه ب   ک
  

  گــل ســرخ صــد عــدو داردکــه  زرشــک آن
  

  )933همان، غزل (  

شاعر شخصی سرخوش است «: گوید که شاعر انگلیسی می) Words Worth(وردز ورث 

و بیش از دیگران در او روح زنـدگی وجـود دارد و از حرکـت کائنـات بسـیار مسـرور و پـر        

» .، بیافریـد کند که پیدایشان نمی ها را در جایی کند تا آن رو سعی می شود از این احساس می

  )159دیچز، همان، ص (
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کـه   دهد، موالنا عالوه بر این گویی شاعر روح عظیم خود را در دیگر موجودات تسري می

رساند عناصـر انتزاعـی را هـم در ایـن امـر شـریک        موجودات و گیاهان را به این مرحله می

  :کند می
    

  جامـه ســیه کــرد کفــر نــور محمــد رســید 
  

  عشـق عقل معقـل شـبی شـد بـر سـلطان      
  

ــید    ــد رس ــک مخل ــد مل ــا کوفتن ــل بق   طب
  

ــید   ــد رس ــس مقی ــو نف ــال ت ــر اقب   گفــت ب
  

  )882همان، غزل (  

  :و یا
    

  که جمال حسن تو اسب شکار زین کند چون
  

  که ازجنون صدچو مراچنین کند نیست عجب
  

 )555همان، غزل (  

  رابطه زیبایی و مذهب -2-2

توان میان هنر و  است بنابراین می شلینگ معتقد بود که اسطوره شرط الزم و اولیه هنر

دیـن نسـبت نزدیکـی یافـت ـ زیـرا بسـیاري از محققـان غربـی اسـاس ادیـان مختلـف را             

کننـد ـ بـه عـالوه شـلینگ از یونانیـان مثـال آورد کـه          هاي اقوام ابتدایی فرض می اسطوره

بـین  البته وجـود ارتبـاط   ). 144، ص 1380احمدي، (گفتند هنر ابزار کار خدایان است  می

الگوي بشري معرفـی   شود زیرا مذهب را یک کهن تر می هنر و مذهب در اعتقاد یونگ کامل

یونگ در یکـی از  . اي با هنر داراي یک منشأاند، منشأیی الهی و ماورایی کند که به گونه می

گوید کـه اعتقـاد مـذهبی     کند و می شناسانه نگاه می اي روان آثارش به دین به عنوان پدیده

  )54، ص 1382کارل گوستاو یونگ، . (زنده ناخودآگاه در وجود همه افراد است یک جریان

شـعور دینـی   «به قـول او  . تولستوي نیز از کسانی بود که بر مذهب تأکید فراوان داشت

» .ها از زندگی است که موجد احساسات جدید و شـگفت اسـت   ترین درجه درك انسان عالی

  )83تولستوي، همان، ص (

عناصر دینی به زیبایی به کار گرفته شـده اسـت و شـالوده اعتقـادي      در غزلیات شمس

اي  ها فضاي دینی ـ به گونـه   شاعر نیز او را در سرایش یاري داده تا حدي که در بیشتر غزل
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  .هنرمندانه ـ حاکم است

تـر از سـایر افـراد اسـت تـا       پیش از این ذکر شد که روح شور و احساس در شاعر افزون

در زمینه مـذهب  . آورد دگی را در سایر جانوران و اشیا به نمایش در میحدي که حیات و زن

نیز موالنا سرشار از اعتقادات دینی است که در وجودش نهادینه شده است و با ایـن وصـف   

گونه که قرآن کریم نیز بارها  دهد همان سایر موجودات را در تسبیح و تقدیس حق نشان می

  :کند که آن را گوشزد می

ح لب1آیه /  61سوره . (االرض السموات و ما فی لّه ما فیس(  
    

  آیـد  یا رب این بوي کـه امـروز بـه مـا مـی     
  

  در نمــاز درختــان و بــه تســبیح طیــور    
  

  آیــــد اســــرار خــــدا مــــیة ز ســــراپرد
  

  آیـد  در رکوع اسـت بنفشـه کـه دو تـا مـی     
  

  )805همان، غزل (  

آوا بـا آن اسـت هـدایت     نی که هماي شاعر را به عناصر دی و یا در بیت زیر که نام پرنده

  :کند می
    

  لک لک بیاید با یدك بر قصر عـالی چـون فلـک   
  

ــک ــک ل ــا   ل ــا مســتعان ی ــک ی ــک ل کنــان کالمل
ــتعان   مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  )1794همان، غزل (  

هـاي مـذهبی قابـل توجـه اسـت و بـه خـوبی         تلمیحات گوناگون شاعر نیز به شخصیت

بـه قـول تولسـتوي    . مشـاهده کـرد  هـاي قـرآن را بـر بعضـی ابیـات       توان تأثیر داسـتان  می

تولستوي، همـان،  (» .اند پایان و تازه شوند بی احساساتی که از شعور دینی هنرمند ناشی می«

  )84ص 
    

  پشه نیز باده خورده سر و ریش یـاوه کـرده  
  

  پذیرش سگ کهف شیرگیرش ز شراب جان
  

ــانی  ــه دشــنه ز وجــود کــرده ف   نمــرود را ب
  

  شـبانی که به گرد غـار مسـتان نکنـد بجـز     
  

  )2851همان، غزل (  

شود که شاعر عالوه بر اشاره به ماجراي نمرود و اصـحاب کهـف جـانوران را     مشاهده می

کند و نسبت این امر را جز بـه دیـد ذوقـی و     نیز عاشقان و سرمستان بارگاه الهی معرفی می
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  .توان دانست هنري او به مسائل دینی نمی

وي ـ از راه اتحاد نوري و نه حلولی ت خـود را و   در جایی دیگر ـ به قول خود او در مثن 

در واقـع ایـن   . کنـد  حتی معشوق خویش را، شمس تبریزي، در جاي عناصر دینی فرض می

اتحاد نوري بنابر توضیحات عالمـه همـایی اتحـاد شـأنی اتصـالی اسـت و گـویی شخصـیت         

الـدین،   جـالل . (شـود  گونه که سایه در نور زایـل مـی   رسد آن شخصی در دیگري به زوال می

  )807و  806، ص 1376همایی، 
    

ــانم   ــه جان ــد ک ــدا آم ــدم ن ــی دی   درخــت و آتش
  

  سـاختی ازگـل   تویی عیسی و من مرغت تو مرغی
  

  منم استون آن مسجد که مسند سـاخت پیغمبـر  
  

  خوانــد آن آتــش مگــر موســی عمــرانم مــرا مــی
  

  کــه دردمــی در مــن چنــان در اوج پــرانم چنــان
  

ــازد ز در   ــر س ــند دگ ــو او مس ــاالنم چ ــر ن   د هج
  

  )1414همان، غزل (  

القصص در  که به عنوان احسن) ع(شاید بتوان گفت که اشاره به ماجراي حضرت یوسف 

ترین سهم این اشارات را به خود داده است که البته بحـث از آمـار    قرآن از آن یاد شده بیش

  :طلبد آن محلی دیگر می
    

  احزانم جدا مانم یقین در بیت چو زان یوسف
  

  حریف ظن بد باشـم نـدیم هـر نـدم باشـم     
  

  )1432همان، غزل (  

  :و یا
    

  فروشدیوسفی احمقی نک می در مصر ما یک
  

  داري مـرا اینـک سـوي بـازار شـو      باور نمی
  

  )2132همان، غزل (  

هـاي   به عالوه موالنا در وسعت شهود عرفانی و دینی خود مرزي بـین ادیـان و یـا فرقـه    

  :کند ر این بزم و هنر خود شریک میبیند و همه را د مختلف نمی
    

  گشت حیات است بعد مرگ شب مرد و زنده
  

  ام تـویی یزیـد   اي غم بکش مرا که حسـین 
  

  )879همان، غزل (  

  :که و این
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  هــر کــاتش مــن دارد او خرقــه ز مــن دارد

  
  دارد چوحسن جامی اش است چوحسین زخمی

  

  )626همان، غزل (  

  زیبایی و واالیی -2-3

این آیه مربوط به زمانی . ست که مبحث این مقام با آیه سی و دو سوره یوسف آغاز شودبه جا ا

  :کند به دیگر زنان، او را وارد جمع ایشان می) ع(است که زلیخا جهت نشان دادن جمال یوسف 

  ».. ..فَلَما راَینَه اَکْبرنَه و قَطَّعنَ اَیدیهنَّ و قُلْنَ حاش للّه ما هذا بشراً  «

اش مورد توجه واقع شـود قابـل    براي شخصی که قرار است زیبایی» اَکْبرنَه«کاربرد فعل 

آورد کـه عظمـت و شـکوه بـا زیبـایی داراي       تأمل اسـت و ایـن ذهنیـت را بـه وجـود مـی      

پس از ذکر این نکته از قرآن کریم که بر اسـاس فطـرت و نهـاد بشـریت     . خویشاوندي است

  .پردازیم فالسفه غرب می نازل شده است به تعاریف

از فالسفه قرن هجده بین زیبایی و واالیی تفاوت قائل شـد از ایـن جهـت کـه     » برك «

ها لـذت قائـل    ها و ابهام براي هراس» کانت«،  »برك«بعد از . منشأ واالیی ترس و ابهام است

شگفت شود و از عظمت قله پر برف کوهستان و دریاي طوفانی به عنوان عناصري زیبا و  می

  )79احمدي، همان، ص . (کند یاد می

آمده است که این لغت بـه معنـاي بـاالترین و برتـرین     » Sublime«در تعریف اصطالح 

اول از نظر مقدار و کمیت که نظر بـر انـدازه و   . در نظر دارد» Sublime«است کانت دو نوع 

د بلنـدي  شـود ماننـ   حجم چیزهاي قابل درك است و موجب حیرت و شگفتی در انسان می

ناپذیر، سهمگین و مرمـوز اسـت ماننـد     دوم از نظر نیرو که نوعی مقاومت. کوه یا پهناي دریا

تالطم دریا یا تاریکی شب، معادل این دو نوع زیبایی در فرهنگ اسـالمی صـفات جمـالی و    

  :گوید موالنا می). 38 -40کروچه، همان، ص (جاللی است 
    

ــاد    ــده بــ ــو تابنــ ــق تــ ــاب عشــ   آفتــ
  

ــابی کـــ  ــت  آفتـ ــور تافـ ــوه طـ ــه کـ   و بـ
  

ــتاره   ــا اســ ــر کجــ ــزد هــ ــا بریــ   اي تــ
  

  اي پــاره گشــت و لعــل شــد هــر پــاره     
  

  )2900همان، غزل (  
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  :و
    

  روي تو جان جان است از جان نهان مـدارش 
  

ــمان  ــب آس ــان  اي قط ــمان ج ــا در آس ــا ه   ه
  

  آنچ از جهان فزون است انـدر جهـان درآرش  
  

  قـرارش  دار بـی  جان گرد توسـت گـردان مـی   
  

  )1261زل همان، غ(  

شود که موالنا بیشتر به آن نوع  در شواهدي که از غزلیات شمس استخراج شد معلوم می

  :دوم عظمت که مرموز و سهمگین است نظر دارد
    

  اي که تو ماه آسـمان مـاه کجـا و تـو کجـا     
  

  در رخ ما کجا بـود ایـن کـر و فـر و کبریـا     
  

  )47همان، غزل (  

ها برتر است  کند و حتی از آن رشید فلک مقابله میمعشوق موالنا نیز با ماه آسمان و خو

ابیات ذکر شده شاهدي ۀ گیرد که نمون ها و جهان نیز جاي نمی اي که حتی در جان به گونه

گاه که زنـان در برابـر کبریـاي     اي که از سوره یوسف نقل شد، آن بر این مطلب است در آیه

گاه که با شـگفتی   نی آشکار است و آنخویشت برند نشانی از بی دستان خود را می) ع(یوسف 

  .رسد این حیرت به اوج خود می» ما هدا بشراً«گویند  می

شاعر در دنیاي عظیم ساخته ذهن خـود  . هاي شاعرانه موالنا هم قابل توجه است حیرت

: گویـد  کروچـه مـی  . کند که اندازه و ارزش هر چیز متفاوت با دنیاي معمـول اسـت   سیر می

اري یک نیروي عظیم از طبیعت خود جدا شود و به محیط عـالم برتـر   زمانی که نفس با ی«

). 133کروچـه، همـان، ص   (» .زدگی خواهد بـود  برسد رجعتش به این جهان در حالت بهت

  :گوید موالنا می
    

  منتهـا  اي رستخیز ناگهـان وي رحمـت بـی   
  

ــه  ــه در بیشــه اندیش ــا اي آتشــی افروخت   ه
  

  )1همان، غزل (  

نهایـت و   ها از سوختن نابود شوند جـز حیـرت در برابـر رحمـت بـی      و زمانی که اندیشه

  :در شاهد زیر هم سؤال شاعر گویاي این حالت است. رستخیز ناگهانی چیزي نخواهد ماند
    

  ایـن  اسـت  این یا بـزم یزدانـی   است باغ روحانی این
  

  است ایـن  انییا نورسبح است این سپاهانی ي سرمه
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  ساقی خوب ماست این یا باده جـانی اسـت ایـن     افزاست این یا جنۀالمأواست این آن جان جان
  

  )1792همان، غزل (  

  .افزاید هاي بلند در این ابیات بر القاي بزرگی و حیرت می بسامد مصوت

اریک نیوتن معتقد است که میل به قدرت و سرعت در سرلوحه تمایالت آدمی قرار دارد 

دهد زمانی  زند و توضیح می ن دو عنصر مثال میو در ادامه اسب را به عنوان نماد خوبی از ای

دار را در عالم  که انسان بخواهد سرعت و قدرت بیشتري را در ذهن خود تصور کند اسب بال

گاه که آرزو کند تا مقام خود را باال ببرد و از زمین خـاکی فراتـر    آفریند و آن تخیل خود می

). 79، ص 1381اریـک، نیـوتن،   (کند  راع میآراید و فرشته را اخت رود خود را با بال و پر می

دارد، به عبارتی عظمت روح  آید و به اوج گام برمی موالنا نیز گاه در عرصه زمین به تنگ می

شود تا سیر صعودي داشته باشد و در محدوده زمین نگنجد، اصل خـود   و وجود او باعث می

و این همتـی عظـیم و مردانـه    کند  جا توصیف می را از مکانی ماورایی و مقصد خود را همان

  :طلبد می
    

ــی   ــاال مــ ــاالییم و بــ ــا ز بــ ــم مــ   رویــ
  

ــر  ــر مـــــا نیســـــت در دور قمـــ   اختـــ
  

  رویــــم مــــا ز دریــــاییم و دریــــا مــــی
  

ــی    ــا مــ ــوق ثریــ ــم الجــــرم فــ   رویــ
  

  )1674همان، غزل (  

کند و نهایت قدرت و سـرعت را بـراي خـود در     و گاه وجود خود را با بال و پر فرض می

  :گیرد نظر می
    
  مه بـازان عجـب ماندنـد در آهنـگ پـروازم     ه

  
  پـرد  هر هنگام هر مرغی به هر پـري همـی   به
  

  که من درجستن بـازم  کبوتر همچو من دیدي
  

  مگر من سـنگ پـوالدم کـه در پـرواز آغـازم     
  

  )1428همان، غزل (  

  زیبایی و تضاد -2-4

ـ  کروچه معتقد است آثار هنرمندان بزرگ نه تحت عنوان رمانتیک قرار مـی  د و نـه  گیرن

اند، هـم   عنوان کالسیک، نه احساساتی هستند و نه تجسمی زیرا در عین حال هم کالسیک
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کروچـه، همـان،   . (شود و هم بیان عواطف ها دیده می رمانتیک، هم تجسم موضوعات در آن

  )81ص

اگر کسـی  «: هاي شاخص سوررئال است معتقد است که آندره برتون نیز که از شخصیت

تضاد را با هم آشتی دهد موفقیت بزرگی کسب کـرده اسـت و در واقـع    دو اصطالح مطلقاً م

این جمع ضدین تنها ). 853، ص 1381رضا، سیدحسینی، (» .این همان نقطه متعالی است

  :گردد شود و درواقع منجر به ترکیبات بدیعی می در عالم شهود در بیان شاعر پیدا می
    

  سایه نوري تو و ما جملـه جهـان سـایه تـو    
  

  که دیدست کـه او باشـد از سـایه جـدا    نور 
  

  )41همان، غزل (  

  :و یا
    

  ســویی هــا ز ســوي بــی غریــو و نالــه جــان
  

ــا    ــت دع ــد دوش وق ــواب جهانی ــرا ز خ   م
  

  )224همان، غزل (  

توصیفاتی هستند که مصداق خارجی ندارنـد  » سویی سوي بی«وجود سایه براي نور و 

  :این بیتو درواقع از مقام رئال و واقعی فراتراند، و 
    

  چو آینه اسـت و تـرازو خمـوش گویـا یـار     
  

  ز من رمیده که او خـوي گفـت و گـو دارد   
  

  )933همان، غزل (  

رسـد کـه زنـدگی و مـرگ،      همه چیز به حدي می«: گوید آندره برتون در جاي دیگر می

ناپـذیر دیگـر مخـالف     پـذیر و ارتبـاط   واقعی و خیال، گذشته و آینده، عالی و دانی و ارتبـاط 

  :گوید که موالنا می زمانی). 904سیدحسینی، همان، ص (» .کدیگر نیستندی
    

  دانه تویی، دام تویی، باده تویی، جام تـویی 
  

  پخته تویی، خام تـویی، خـام بمگـذار مـرا    
  

  )37همان، غزل (  

هاي متضاد به مخاطب معشوق را در مقام کل و کامل تصـور   این انتساب صفات و نسبت

یـا همـان نقطـه    ـ کند کـه معشـوق او در حـد کمـال       ین تصویر میکردن است و شاعر چن

  .ـ قرار دارد متعالی
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اي از دنیاي متعـالی شـاعرانه اسـت کـه ذهـن       ن در عالم شعر نشانهیرو جمع ضد از این

البته گـاه در بـه کـار بـردن صـفات و      . آید گونه تصاویر شگفت می شنوندگان از دریافت این

بـه  . انـد  شود کـه شـطحیات عارفانـه از ایـن نـوع      رنگ می کم اسامی متضاد مرز کفر و ایمان

جا که اساس و مبناي بسیاري از شطحیات بر تضاد است گـاه انتسـاب صـفات     عبارتی از آن

  .نماید متضاد به خداوند یا معشوق الهی با مبانی دینی ناسازگار می

  سوررئال و زیبایی -2-5

  .نماید کاتب ادبی ضروري میمة در ابتداي این مبحث بررسی چند نکته دربار

هـا   سمبولیست. گرایی بود پدید آمد و تأکید آن بر ذهن) 1890(سمبولیسم حدود سال 

کردنـد و   قالب شعري رمانتیک و کالسیک را برهم زدند، بیش از عقل به احساس توجه مـی 

وب هـا مغلـ   البته سمبولیست. سعی کردند تا بین موسیقی و شعر و نقاشی پیوند برقرار کنند

هـاي   نوعی بدبینی بودند و بیشتر به تصویر قصرهاي کهنه و متروك، شهرهاي خـراب و آب 

  )75، ص 1379بیگزبی، . (راکد عالقه داشتند

نویسد نیز بـر مطالـب فـوق گـواه اسـت، او       ها می چه سیدحسینی درباره سمبولیست آن

  :معتقد است

پـیش از  . عـوض کننـد  ها مایـل بودنـد کـه تمـام قواعـد دسـتور زبـان را         سمبولیست«

پـذیر بـود، ولـی     ها اصولی که حاکم بر روابط کلمات بود اصولی معقول و ادراك سمبولیست

پذیر باشد و کلمات را نـه از روي   ها ادعا کردند که این اصول فقط باید احساس سمبولیست

» .کنـد بایـد بـا همـدیگر ترکیـب کـرد       که شاعر احسـاس مـی   طوري قواعد منطقی بلکه آن

  )545و  544، ص 1381ینی، سیدحس(

اي را نسـبت بـه جامعـه و فرهنـگ جهـانی       عده) 1914-1917(هاي  جنگ جهانی سال

هاي متمدن با ایجاد کشتار انبوه و جنگی عظیم دین  دیدند که حکومت بدگمان کرد زیرا می

این عده که از جنگ به ستوه آمـده بودنـد   . اند و عقل و منطق و فرهنگ دنیا را ندید گرفته

ویسندگان و هنرمندان تندرو و آوانگاردي بودند که ذوق متعارف را مورد تمسخر قرار دادند ن
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. شـد ـ    ـ البته این کار نوعی اعتـراض محسـوب مـی   . ها را شکستند و قید و هنجار و قاعده

گوید که هنر بـه   در کتاب خود درباره ایشان می» بیگزبی«. ایشان خود را دادائیست نامیدند

ها تجزیه شد؛ شعر به آواشناسی، موسیقی به اصواتی ابتـدایی و نقاشـی بـه     ستدست دادائی

در کـل دادائیسـم یـک مکتـب جنبشـی و      . هـاي سـاده تقلیـل یافـت     زاویه و رنگ و خـط 

  )20-23بیگزبی، همان، ص . (زیباشناسی منسجمی مربوط به خود پدید نیاورد

ادائیسم بودنـد بـه رهبـري    اي هنرمند که اغلب جزء فعاالن د عده) 1920(حدود سال «

هـاي خلسـه و    آندره برتون گرد هم آمدند و به این نتیجه رسیدند که رستگاري یعنی لحظه

هاي رؤیـا و هیجـان    در واقع ایشان به دنبال حالت). 786سیدحسینی، همان، ص (» .اشراق

  .بودند تا از زندگی عادي رها شوند و به مرحله فراتر از واقع برسند

پزشکی دو دسـته   پزشک سوئیسی قرن بیستم ـ آثار ادبی را از نظر روان  واناما یونگ ـ ر 

هـاي آگاهانـه انسـانی بـه دسـت       شناسانه که مواد اصلی خود را از تجربه کرد؛ اول آثار روان

ورانه که راز  گنجد، دوم آثار دیده ها در چارچوب خودآگاهی آدمی می آورند و مضامین آن می

در واقع این گروه دوم طبق تعریف . اند ژرفناي طبیعت آدمی برآمدهمعنایی دارند و گویی از 

احمـدي،  (انـد   یونگ به هیچ چیز در زندگی روزمره ما شبیه نیستند و داراي ابهـام معنـایی  

کاري یونگ بـود، اهـل ایـن مکتـب بـه       دار روان مکتب سوررئال وام). 373-375همان، ص 

هاي روانی مقابل آفـرینش هنـري رهـا     ز مقاومتکه باید ا نوشتن خودکار معتقد بودند و این

  .شوند

اثري که داراي معناي باطنی نیز باشـد بـه عـالوه اشـاراتی کـه      «: معتقد بود» هایدگر«

دهد، این اثر ما را از قلمـرو ارتبـاطی معمـول     گوید اما از چیزي گفتنی خبر می چیزي نمی

» لوئی آراگون«). 60ي، همان، صاحمد(» .کند کند و به جهانی اسرارآمیز وارد می خارج می

هم اعتقاد داشت که متن سوررئال باالترین درجه اعتبار را دارد زیرا داراي خاصیت کشف و 

در نتیجه تفاوتی کـه بـین دادائیسـم و مکتـب     ). 864سیدحسینی، همان، ص (شهود است 

اشناسـی  تخیـل را کـامالً آزاد نکـرده و زیب   «شود این است که دادائیسـم   سوررئال دیده می

اگر از وجود خدایان دیگري خبر داده بود اما خودش . منسجمی از آن خود پدید نیاورده بود

ها کوشیدند نقش محوري تخیل را بـدان بازگرداننـد و    سوررئالیست... ها نبود هیچ یک از آن
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بیگزبـی، همـان، ص   (» .آزادي زبان را بازخرند و امکانات ضمیر ناخودآگـاه را بررسـی کننـد   

مکتب سوررئال بود و سوررئالیسم بر آن جنبش بناي خود را ۀ رو دادائیسم مقدم از این). 73

  .بنیان نهاده بود

هاي جامعـه بـه وجـود آمـد و      با این تعاریف هنر سوررئال در اروپا از دل جنگ و آشوب

  .دانستند نویسندگان و شاعران این فضا را رهایی و گریزي ذهنی از آشفتگی عصر خود می

تواند  عرفان، یک عارف بیشتر مجذوب دنیاي باطنی است، گرچه فضاي بیرونی می اما در

تفـاوت دیگـر   . تأثیراتی بر احوال درونی او داشته باشد اما اصل بر درون و ضمیر عارف است

کردند تـا خـود را از    بایست سعی می که نویسندگان سوررئال طبق اصول مکتب خود می این

د و اختیار را بعد از تمرکز و ریاضـت بسـیار بـه ناخودآگـاه خـود      قید تعقل و اراده رها سازن

که در ایجاد یـا رفـع    شود بدون این بسپارند، اما عارف دچار جذبه و شهودي غیر منتظره می

  :این موقعیت نقشی داشته باشد
    

  مــرا خوانـــدي ز در تـــو جســـتی از بـــام 
  

  دانـــم و تـــو از آن بـــازي کـــه مـــن مـــی
  

ــی     ــازي زهـ ــی بـ ــازي زهـ ــی بـ   دامزهـ
  

ــازي ــه ب ــام  چ ــن خ ــو پختســتی و م ــا ت   ه
  

  )1541همان، (  

ناپذیري دارند، یعنـی در قالـب زبـان     هاي عرفانی مشکل وصف در واقع بسیاري از تجربه

عادي قابل معنا شدن نیستند مانند بسـیاري از شـطحیات، و ایـن امـر بـین همـه عارفـان        

آرتـور  «بنـدد و   گفتـار مـی   مشـاهده راه را بـر  «: گفت که می» فلوطین«مشترك است مثالً 

خسـروپناه،  (» .گنجید و معنـا نداشـت   گفت که در قالب الفاظ نمی اش می از تجربه» کوستلر

  )320همان، ص 

در کل هر چند بین عارف و غیر عارف بین مبدأ و باعـث فراواقـع رفـتن تفـاوتی وجـود      

  .کنند داشته باشد اما هر دو حس مشترکی را تجربه می

  :دهد ها را نشان می اي از شگفتی النا مجموعهاز مو) 1095(غزل 
    

ــار   ــتم آن نگــ ــه دســ ــارویی بــ   داد جــ
  

ــش بســـوخت    ــاروب را ز آتـ ــاز آن جـ   بـ
  

  گفــــت کــــز دریــــا برانگیــــزان غبــــار
  

  ...گفــت کــز آتــش تــو جــاروبی بــرآر      
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توان جاروب  توان خورد، دریا را می جهان فراواقع و بدیع موالنا جهانی است که نور را می

ن خیال کسی را آلود، گرد و غبار را طواف نمود و سالمی کرد کـه از نـور دمبـی    کرد، با خو

  :ها شروع شود دراز دارد و چه بسا هنر از همین فراهنجارها و شگفتی
    
  حیـات عشـق را در رگ مـا روانـه کـن      یاآب
  

ــن   ــبانه کـ ــه شـ ــبوح را ترجمـ ــه صـ   آینـ
  

  )1821همان، (  

  :که و این
    

  پـایم  و بـی  دسـت  ندارد پاي عشـق او دل بـی  
  

  میـان خـونم و ترسـم کـه گـر آیـد خیــال او      
  

  خـایم  چو مجنونم سر زنجیر می که روز و شب
  

  خویشـی بیـاالیم   به خون دل خیالش را ز بـی 
  

  )1438, همان(  

  مسئله قصرها

هـا و فضـاها در ایجـاد افکـار مـاوراي       در مکتب سوررئال مشهور است که بعضـی مکـان  

ه اگر نویسنده سوررئال تحت تأثیر فضاي بیرون در پـی  اند در قبل ذکر شد ک طبیعی دخیل

بـر ایـن   . یافتن گریز گاهی به عالم سوررئال باشد یک عارف بیشتر بر دنیاي درون نظر دارد

  :توان دید گونه ابیات می اساس فضاهاي ذهنی و درونی موالنا را در این
    

ــالش   ــاغ جم ــدم در ب ــی دی ــک ســیب بن   ی
  

ــاه ن ــاردر دولـــت و در عـــزت آن شـ   کوکـ
  

  هــر ســیب کــه بشــکافت از او حــور برآمــد
  

ــد   ــه رنجــور برآم ــن لشــکر بشکســته چ   ای
  

  )651همان، (  

بینـد و   که شاعر خود را در بارگاه باعظمت و باعزت شاه نکوکار و مخـاطبی بزرگـوار مـی   

  .برد این فضاي با هیبت او را به فراواقع می
    

ــان ــراج  چن ــد در شــب مع ــرد خداون ــه ک   ک
  

ــه دا   ــالم ک ــی س ــب دراز زه ــور دم   رد ز ن
  

  بـه نـور مطلـق بـر مصـطفی سـالم علیــک      
  

  چنین بـود چـو کنـد کبریـا سـالم علیـک      
  

  )1321همان، (  
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در بیت فوق نیز وصف فضاي معراج و نزدیکی به خداونـد بـزرگ ذهـن شـاعر را تحـت      

  :تصرف درآورده است یا در بیت زیر
    

  چو نماز شام هـر کـس بنهـد چـراغ و خـوانی     
  

  هشتمین است ت این عجباکهاس عجبا دو رکعت
  

ــانی    ــه و فغ ــم و نوح ــاري غ ــال ی ــنم و خی   م
  

  عجبا چـه سـوره خوانـدم چـو نداشـتم زبـانی      
  

  )2830همان، غزل (  

که شاعر در فضایی تاریک و در تنهایی به نماز ایستاده و در حضور خداوند به نوحه و  این

حدي کـه دچـار شـک     فغان پرداخته حالتی غیر معمول را در وجود وي باعث شده است به

  !اي را که خوانده فراموش نموده زبانی سوره شود و با زبان بی بین دو و هشت می

زیبایی نهفته در ابهام ابیات ة سنجان دربار اي از سخن در انتهاي این بخش ذکر نظر عده

  :سوررئالی غزلیات شمس به جا است

باشـد و یـا اصـالً هنـر      معتقد است که هنري نامفهوم است که یا بسیار بد» تولستوي«

چـه کـه مفهـوم نباشـد      نیز گفته است که هر نوع هنر خـوب اسـت جـز آن   » ولتر«نباشد، 

البته به شرطی که نامفهوم بودن هنر بنابر عدم توانایی ). 117و  116تولستوي، همان، ص (

این قول صحیح است اما اصول و قـوانین مکتـب   . هنرمند و در حالتی معمول و عادي باشد

» آندره برتون«. اي جدا جاي دارد خویشتنی در حوزه رئال و یا اقواي در حال شهود و بیسور

خواسـت ذخـایر    ترین دشمن مکاشفه است و سوررئالیسـم مـی   معتقد است که وضوح بزرگ

بیگزبـی،  (» .ضمیر نیمه هشیار را خارج کند و ذهن را از در بند معمول بـودن نجـات دهـد   

  )79همان، ص 

هـا کـه تـا بـیش از پنجـاه بیـت        و مفاهیم غیر معمول، طول بعضی غزل عالوه بر معانی

هـاي صـوري بـه آن پرداختـه      هاست که در بخـش زیبـایی   رسد از این نوع فراواقع رفتن می

این تفاخر بزرگی است که نویسنده نداند زبان چیسـت،  «ها  به قول سوررئالیست. خواهد شد

سیدحسـینی،  (» .خبر باشد غاز و پایان آن بیکالم چیست و از ساختار طول اثر و چگونگی آ

  )860همان، ص
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  جهینت

د کیـ ر در اروپـا بـر آن تا  یـ اخهاي  ه در سدهکشناسی  بایاصول ز یه بعضکشود  می دهید

ـ . ار رفته استکران به یا یش در آثار ادبیپها  شده ، قرن ن اصـول  یو تـدو  یچنانچه نقد ادب

شـد ارزش   مـی  رفت مالحظه می شیپ یادب ياارهکران همگام با خلق شاهیدر اشناسی  بایز

  .شود می ه امروزه به آن اشارهکاست  يزیشتر از چیب یرانیهنر ا

د دارد کیـ ته تاکن نیمختلف بر اهاي  و زمانها  در فرهنگ ییبایف از زیتعار یتشابه بعض

 ن رویـ ل اسـت ، از ا یـ شه و اصل هرگونه جمال خداوند جمیر. است يفطر يامر ییبایه زک

 یده بـا صـفات الهـ   یـ و انواع آن رابطه آن پد ییبایشناخت ز يرا برا کن محیوان بهترت می

  : یبه قول محمد بلخ. دانست
    

  جان منقوش جمـال تـو  اي  هر شش جهتم
  

ــود     ــرض خ ــدازه ع ــد ان ــو را بین ــه ت   آیین
  

ــو   ــقال ت ــون یافــت ص ــابی چ ــه درت   در آین
  

ــو    ــال ت ــکال کم ــد اش ــی گنج ــه ک   در آین
  

  ) 2169همان ، (  
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