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 معاصر رکتف بر سوررئالیسم ثیرأت

 ∗يرازی شيدجمال موسویس
 رانید چمران، ایار دانشگاه شهیاستاد

 )5/11/87 :، تاریخ تصویب25/1/87 :تاریخ دریافت(

 یدهکچ
 ایـن  بـراي  هکـ  صـفاتی  سایر یا پسامدرن، بحث در آن چیز همه هک غرب معاصر ادبیات مطالعه در
 رواج نیـز  شـاعران  و ادبا سایر نزد هک نیمک می برخورد قضایایی به است، رفته فرو برند، می ارکب دوره
 ظـاهر  فرانسـه  در بیستم قرن ابتداي در هک است سوررئالیسم تبکم  گیري لکش جمله از. است داشته
 قاطن زمینه در پژوهش به شود، اشاره تبکم این تاریخی جزئیات به هک این بدون حاضر، مقاله در. شد

 غرب در هرچند. ایم پرداخته آنیم، شاهد معاصر رکتف در هک آنچه و ادبیات نوع این بینی جهان كمشتر
 چنـدین  بازنمـایی  بـه  توجـه  با اما است، گرفته انجام سوررئالیسم تبکم باره در بسیاري هاي پژوهش
 یـافتن  انسـانی،  علـوم  دگرگـونی  و اخیـر  هاي سال فلسفی -ادبی هاي نوشته در جنبش این از ویژگی

 جدید، هاي یافته با ها آن هاي پیام از برخی تطبیق و  امروز دنیاي با ها سوررئالیست دنیاي  پیوندهاي
 .دهد نشان را تشابهات این بخش سه در دارد نظر در مقاله این. یابد می ضرورت

 .ناخودآگاه زبان، رؤیا، شعر، پسامدرن، مدرن، سوررئالیسم، :لیديک هاي واژه
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  دمهمق
 و پیـام  اما شد، پدیدار بیستم قرن ابتداي در» سوررئالیسم «هنري -ادبی تبکم هک هرچند

. انـد  شـده  بیان قرنها طول در متفاوت عناوین و مختلف هاي راه از وسیع، جنبش این محتواي
 ارائـه  هکـ  هایی حل وراه انگیزد، برمی هک هایی دغدغه ند،ک می مطرح سوررئالیسم هک مسائلی

 آثـار  و آن عـام  معنـاي  به اخالقی و دینی فلسفی، ادبی، آثار از بسیاري در این از پیش ،ندک می
 یـا   مسـائل  همان دیگر، انحاي به نیز امروزه. اند شده دیده یمیاگريک مانند علمی شبه یا علمی
 . اند مطرح دوباره ها آن از بخشی

 ظهـور  راحتـی  بـه  اخیـر،  دوران شناسی زیبایی -اخالقی مباحث به دقیق نگاهی واقع، در
 در مختلـف  ژانرهـاي  آمیختگـی  هـم  در و  تنـوع  پیدایش و فلسفه قلمروي در  جدید ريکتف

 وجـود  خفایاي افشاي و توصیف بر تمام سعی دو هر هک سازد می ارکآش ما به  ادبیات، قلمرو
 پس ستم،بی قرن ابتداي در زمانی نظر از و است جستجو این به متعلق سوررئالیسم. دارند انسان

 و سـنتی  ادبیـات   بـین  اخیـر  منتقـدان  نظر مد گسستگی حقیقت، در. دارد قرار مدرن دوران از
 راحـت  را او هکـ  دارد وجـود  نقصانی انسان در هک است مدعا این بیانگر بخوبی پیشرو، ادبیات

 در چـرا  هکـ  این. است بوده خالء این ردنک پر پی در نیز سوررئالیسم ادبی تبکم گذارد، نمی
 مسـائلی  همگـی  شـد،  آغـاز  تکـ حر این شاعرانی چه توسط و ترتیب چه به زمانی، مقطع ینا

 مـا  قصـد  و بحـث  مقاله این در. است داده پاسخ ها آن به گسترده بطور ادبیات تاریخ هک است
 عصـر  در رکـ تف قـدرت  بـر  یدکتا با است، فراتر بسیار  تبکم این از هک است اي گستره تبیین
 صـرف  ادبیـات  بـه  هکـ  سوررئالیسـتی  پیـام  ونقش  تاثیر است نظر در ر،دیگ عبارت به. حاضر
 مـی  بـر  در را سیاسـت  و شناسـی  جامعه فلسفه، جمله از ها حوزه بسیاري و شود نمی محدود
 . گیرد قرار مداقه و بررسی مورد غرب معاصرۀ اندیش بر گیرد،

 و قـدرت  نمودن شنرو از عبارت شده، یدک تأآن بر مقاله این بررسی و بحث در هک آنچه
 از ناشی مصائب و التکمش موازات به توانست سوررئالیسم تبکم هک است هایی جویی چاره

 مطلـب . آورد ارمغان به پسامدرن  اندیشه براي گذشته، قرن گراي ماده و ريکف هاي دگرگونی
. دهنـد  مـی  مـا  بـه  را تـاثیر  این ارزیابی انکام هک هایی شاخصه بررسی از است عبارت اساسی
   تبیـین  سـپس  سوررئالیسـم،  هـاي  توانمنـدي  و انـات کام ابتـدا  هکـ  است آن بهتر ارک این براي

 بـه  را معاصـر  اندیشـه  بـراي  تـب کم ایـن  آورد ره نهایت در و امروز دنیاي  معناي و ها ارزش
 . دهیم توضیح تفصیل
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 بررسی و بحث
  سوررئالیسم هاي توانمندي و اناتکام -1

 البتـه . اسـت  زبـان  سـازد،  می زده شگفت را سوررئالیستی متون هخوانند آغاز در هک آنچه
 و چیـز  هر از قبل حال، این با ؛ است انگیز بر شگفتی دوره این جوان شاعران آثار در چیز همه
 خواننـدگان  هکـ  است آن ارگیريکب  شیوه و زبان ها، نوشته نوع این محتواي به پرداختن بدون

 دیگرکـ ی بـا  تنگـاتنگی  ارتباط اندیشه و زبان هک است بدیهی نیز  این.  دارد می وا اندیشه به را
 و ظـاهري  نظمـی  بـی  دگرگـونی،  ایـن  هـاي  ریشـه  پـی  در است شایسته روي این از و دارند

 در دگرگـونی  ایـن  بر افزون. باشیم  بیستم، قرن ابتداي طغیانگر نسل این آثار در زبان پیچیدگی
 نیـز  زبـان   شـرایط  ایـن  در هک است طبیعی این بنابر دارد، پی در را رکتف در دگرگونی جامعه،
 . شود دگرگونی دچار

 علـوم  در بیشمار اختراعات و شفیاتک خالل از بیستم قرن به نوزدهم قرن از اندیشه گذر
 بینـی  جهـان  در نتیجه در و روز آن دنیاي تغییرات در امر این. گرفت صورت تجربی و محض
 ارائه نیز را جدیدي ادبیات جدید انسان این هک است سلمم. است ردهک ایفا بسزایی نقش انسان

. شـعریم  قلمـرو   در ویژه به متعددي، هاي نواوري و ابداع شاهد ما هک روست این از دهد، می
 زبـان  هنر، زمینه در شعري رسالت و زبان شیدنک چالش به براي زیادي اقدامات گونه همین به
 برخی هک بگیریم نظر در را وقایع و حوادث شتاب اگر این، بر مضاف. گیرد می انجام ادبیات و

.  دهـیم  بدسـت  گذشـته  قـرن  ابتـداي  در ادبیـات  از ناپایداري تصویر توانیم می بودند، شوم نیز
 شـاعران  هکـ  ردک بیان گونه این توان می را آن دلیل  شد، بنیادین تحولی دستخوش شعر دنیاي

 میـان  در شعر دیگر، سوي از و اندیشند می آن جادوي و شعر قلمروي به پیوسته سوررئالیست
 ایـن  شاعران.  رود می بشمار انسان روح ابعاد نمایاندن براي زبان ترین متعالی ادبی، انواع سایر
 واژگـون  راه در را خـود  شعر جهانی، دوم و اول جنگ دو بین سی و بیست دهه دو یعنی دوره

 ترتیـب  چه به و چگونه دید باید. برند می ارکب آن، واجزاي عناصر تمام با قدیمی دنیاي ردنک
 . است گرفته صورت گذشته هاي سنت طرد این

 در بهتـر  وضـعیتی  انتظـار  بـه  خـود،  علمی ۀگذشت به حد از بیش بیستم، قرن مدرن انسان
 هاي سال طالیی دوران از پس. بود ردهک اعتماد روشنگري فرهنگ از ناشی هاي پیشرفت سایه

 روز وضـعیت  ایـن  هکبل رد،ک نخواهد تغییر چیزي تنها نه شود می متوجه هک است قرن نخست
 شـدید  تمایلی و زندگی تغییر براي قوي اي اراده هک شد آن نتیجه. شد خواهد نیز بدتر روز به

 ایـن . آمـد  بوجود ها آن رانکهمف و تزارا تریستان و برتون آندره چون افرادي در شورش براي
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 باید شد، ارکآش شاعران این توسط آن ردهايکارک و زبان در تتغییرا با ارک ابتداي در خواسته
 ویژیگـی  این گرفتن نظر در با. بودند دور به سنتی و صحیح لحن از تغییرات این هک ردک اذعان

 آزمایش هاي میدان توان می بردند، می ارکب دیگران هک هرآنچه به نسبت» پذیرش عدم و علیه«
  شـاعري  و شـعر  و ادبیـات  اهل هک آنانی. ردک كدر را ذارگ بدعت شاعران این هاي توانایی و

 متفاوت زبانی خود زبان، گرفتن تمسخر  به  هک ردک خواهند كدر آسانی به را تهکن این باشند،
 روبـروییم،  متفـاوت  در متفـاوت  بـا  است، متفاوت خود هک باشد، شعر از سخن هرگاه و است

 . باشیم گراندی كدر عدم و سخن جنون منتظر باید بنابراین
 صحیح روش ارکان و عادي زبان ویرانی : بود ها سوررئالیست هدف اولین شد رکذ آنچه

 زبان ویرانی این. اوست بینی جهان نشانگر و شخص درونی دنیاي بیانگر هک زبانی همان. گفتار
 دنیـایش  و فرد. شد می تلقی مکحا عقالنیت برابر در نشیکوا عنوان به همگانی شورش توسط

 .ردندک خودنمایی دهنده تغییر و یافته ییرتغ
 : است خاص و عام زبانزد نوزدهم، قرن در شاعر رمبو و فیلسوف سکمار مشهور سخنان

 نـد، ک نمـی   تفـا کا زبـان  به تنها سوررئالیست شعر. »زندگی دادن تغییر «و» دنیا ردنک دگرگون«
 ریـزي  طـرح  دیگـر  انسـانی  خلـق  بـراي  جامع اي برنامه خود خاص زبان با دارد نظر در هکبل

 مجبـور  روي ایـن  از. اسـت  شده سردرگم مدرن دنیاي جهل و ها تناقض در هک انسانی نماید،
 چهـره  و برتـر  نیروهـاي  بـه  نسبت را او و دهد انکت را غفلت خواب در رفته فرو انسان است
 را شـان ارهایک نحـوي  به برتون آندره شخص و ها سوررئالیست گروه. ندک بیدار زندگی پنهان
 ایـن  از پـس . گـردد  آگاه »هستی« شگفت و شگرف اناتکام از افراد وجدان هک بردند می پیش

 »ناخودآگاه« اطراف در محصور دیوارهاي مدرن، انسان جدید وضعیت گرفتن نظر در و بیداري
 مـی  پدیـدار  جدیـدي  روحـی  حیات آنگاه. ریزند می فرو است »واقعی آگاهی« حقیقت در هک

 در دیگـر  دنیـایی  بنابراین و است دیگر اي جامعه آرزوي در هک جدیدي فرد آن پی در و شود،
 نشدند، رویاهاشان املک تحقق به موفق ها سوررئالیست هک هرچند. گیرد می قرار ظهور آستانه

 بندهاي و قید بردن میان از و گذشته فرهنگ و زبان عقاید، تخریب با هک امر همین حال، این با
 و تامـل  درخور گشودند بشر خودآگاهی براي نو راهی ،کالسیک شعر زيتصویرسا و دستوري

 رفـع  در سعی سوررئالیستی رکتف هک موانع این از دیگر مورد چند اجمال به نونکا. است توجه
 ادبـی  جنبش این هاي توانمندي و اناتکام باب در بخش این به تا شمریم برمی داشت، ها آن
 . دهیم پایان او، به نخستین دنیاي بازگرداندن و نو انسانی آفریدن براي  هنري و

 انسان نگاه تغییر جهت براي نو زبانی آفریدن به را سوررئالیست شاعران هک مهمی عوامل
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 از بیش یهکت عادي، و روزمره هاي واقعیت در نقص از عبارتند واداشت، گذشته قرن ابتداي در
 بـراي . مـردم  از بسـیاري  اهدیـدگ  در شـدن  جماعـت  همرنـگ  و خردگرایـی  و منطـق  بـر  حد

 جمـالت  و عبـارات  اینجـا  در نیسـت  نیازي هیچ دارند، آشنایی مدرن ادبیات با هک خوانندگانی
 رفتـه  ارکـ ب منتقدان و نویسندگان بیشمار آثار در » سوررئالیسم « لمهک تعریف در هک را فراوانی
 هکـ بل واقعیت، غیر نه و تاس واقعیت نه واقعیت فرا هک نیمک بسنده همین به. نیمک رارکت است،
 زمینـه  ایـن  در برتون آندره. است جدید موقعیتی و تازه اي جنبه بصورت جنبه دو این مجموع
 حالـت  دو این شدن یکی به من«  : گوید می  سوررئالیسم بیانیه  در هک آنجا است، دقیق بسیار
 اعتقـاد  گفت، چنین بتوان اگر ،»واقع فرا«یا مطلق، واقعیت نوعی در واقعیت و خواب یعنی[...] 
 )24 برتون(» دارم

 منطـق  علیـه  شـورش  شاعران، این نگاه در. است صادق منطق باره در نیز ترتیب همین به
 منطق از رفتن فرا است، نظر مد همیشه هک آنچه مسائل این در. نیست آن ردنک بیرنگ معنی به
 _ خـواب  از بهتـر  چیز هیچ. تاس جدید رکتف و زندگانی عرصه در »منطق غیر« نمودن وارد و

 در دسـتاویز  ایـن . دهـد  نمـی  نشان را منطقی غیر ویژگی این  _ واقع فرا دستاویز  ترین عالی
 از برگرفتـه  آثـار  از سرشـار  تـب کم ایـن  ادبیات و بوده، مکحا و غالب سوررئالیسم تاریخ طول

 ایـن  پیشـگامان  از لنـروا  دو ژرار گـرفتن  نظـر  در بدون البته است، دوره این شاعران رویاهاي
 رؤیـا  بـه  آمیختـه  عشق دیگر، سوي از. طلبد می دیگري بحث خود هک نوزدهم، قرن در تبکم

 چون افرادي اشعار در. دهد می یلکتش را ها آن خیالی متون از بسیاري اساس شاعران این نزد
 بـین  از زشآمی این سایه در خیال و واقعیت بین جدایی غیره، و الوار پل دسنوس، روبر برتون،

 .رود می
 عـادي  امور به نسبت ناسازگار اي روحیه هک شود می حاصل قضیه این گفتیم هک آنچه از

 عـدم  و ناسـازگاري  ایـن  و بـود  گرفتـه   لکش ها سوررئالیست نزد » بوده نونک تا هک آنچه « و
 نیروهاي در غور به را ما قاعدتا هک شود می محسوب سوررئالیستی رکتف رفیع قله  روي، دنباله

 . سازد می رهنمون جنبش این ساز آینده و رکمبت

  امروز دنیاي معناي و ها ارزش -2
 اسـت،  معاصر رکتف بر سوررئالیسم گذاري تاثیر بررسی  مقاله این در ما هدف هک آنجا از
 بیسـتم  قـرن  پایـانی  هـاي  دهـه  در حاضـر  عصر هاي شاخصه به ابتدا بخش، این در هک برانیم

 . نیمک كدر را جدید راه این اهمیت بتوانیم هترب تا بپردازیم،
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 فضـا  تـا  هـا  رایانه پیدایش از گردیده، مکحا انسان زندگی شئون تمام در هک شتابی امروز
 را رینکـ متف همگـی  انسانی، علوم و علمی آثار وقفه بی تولید و ستارگان سایر اوشک و پیماها

 از پس و مدرن پسا عصر از همه. نندک رسشپ بشر سرنوشت و آینده باره در هک دارد می آن بر
 نـه  بشر، معضالت و مسائل حل براي عصر این موانع و التکمش از نیز و نندک می صحبت آن
 مـی  رنـج  بشر هک همانطور و است هکمعر این در نیز زیست محیط زیرا زمین، لک هک بشر تنها

 فلسـفی  مباحـث  سـتلزم م هک اموري. است مختلف آلودگیهاي و تخریب دچار نیز محیط شد،ک
 رانکروشـنف  عـالم  در الاقـل  یا عالم، نقاط تمام در تقریبا دغدغه و قدرت با بیش و مک و است

 را معاصـر  دنیـاي  ردکـ روی تـا  نـیم ک می رکذ اینجا در را مباحث این از نمونه چند .دارد جریان
 جزمیگـري،  طـرد  و گفتمان منطق باره در. دهیم نشان را زندگی و جهان انسان، علم، به نسبت

 : دارد می اظهار گونه این هابرماس به استناد با معاصر اي نویسنده

 اي لحظه مدرن، پسا فیلسوفان علیه اش جدلی هاي نوشته تندترین در هابرماس[...] 
» حریف افشاي « صرفا اش وظیفه و اوست نزد سرکی حقیقت هک ردکن  ایجاد را صور این

  )155 احمدي. (است غرب فلسفی رکف پیشرفتگی گرنمایان هابرماس بحث شیوه. است

 عصـر  فیلسوفان از یکی باب در انتقادي اندیشه و مدرنیته تابک در احمدي کباب نظر این
 حقیقت باره در رکتف آزادي و صدر سعه به بخشیدن ارزش همانا توجه قابل تهکن. است حاضر
 .است

 هـاي  گـرایش  ظهور شاهد امروز دنیاي. منیک می  رکذ  اويکروان گستره از را دیگر مثال
 جهان و انسان از آگاهی این و است، آگاهی ناشناخته لهايکش به یابی دست جهت در متفاوتی
 حـس  بـاره  در. دارنـد  اذعـان  آن بـه  همگـی  هکـ  یافتـه  افـزایش  چنان هنر و ادبیات در  هستی

  : نآ طبق هک دارد وجود عقیده این گوناگون، نظرهاي میان از پیشگویی،

 را آن تـوان  مـی  هک ] رخوانیکف و پیشگویی حس [ نفسانی هاي پدیده قبیل این در
ـ  هـر . نـدارد  وجود غرابتی هیچ  نامید، حسی ق فو كادرا  اسـتعدادي  چنـین  از مـا  از کی

 بـه  حـال  عـین  در امـا  رسد می خود اوج به فایتک این برخی، در نکلی است، برخوردار
  )222 : 1384 ،مورفی ژوزف. (ماند می پنهان حالت

 باشـالر  گاسـتون  دارد، گذشته عقالنیت ساختن متزلزل در بسزایی سهم هک دیگري رکمتف
  »خیال و عقل : است ساحت دو داراي اندیشه«  : دارد می اظهار گونه این هک است
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 قابـل  تعداد. شود می مربوط عقل بحران به پسامدرن بحران دیدگاه، این در) 378 دورتیه(
 بحـران  ایـن  مسئول را خردگرایی بودن افیکنا و نقصان بیستم، قرن اندیشمندان زا اي مالحظه

 شـعر  گوهر از دیگر برخی آورند، می روي شناسی زیبایی و هنر به برخی رو، این از. دانند می
 آیا هک اینجاست پرسش. خورند می غوطه اويکروان اعماق در  نیز اي عده و گویند می سخن

 در گرایـی  نسـبیت  پیـروزي  یـا  یتکاکش ظهور نشانگر اندیشه، هاي یدگرگون و رخدادها این
 مقولـه  ایـن  از فراتـر  مسـاله  این ما، عقیده به. است دیگري چیز موضوع یا است، معاصر عصر
 تمـام . آورد روي گذشـتگان  اشـتباهات  بـه  و بود غافل رکف درمان از نباید ؛ است قدیمی هاي

 فعلـی  خـرد . او دیگرشناسـی  و شناسی خویشتن به گردد، می باز انسان به ها بحران این دالیل
 تضـادهاي  اسـیر  و گـویی  تناقض دچار بشریت بالطبع امل،ک نه و است مطلق نه معاصر دنیاي
 . است گشته دیگر هاي ژاندیشیک یا معناگریزي دام به و شده جهان هستی و خود وجود
 اي مقولـه  شـویم،  می کنزدی »یدنیناد« یا »ناپیدا« مقوله با برخورد آستانه به ترتیب دینب

 انقطـاع،  دهـه  چنـد  از پـس  و هـا،  سوررئالیسـت  تا ها کرمانتی عصر از روحانی ادبیات در هک
 واقع »نادیدنی« هک است درست. است گرفته قرار عنایت و توجه مورد معاصر دوران در دوباره

 سـوي  از. شـود  حـس  ندتوا می حال این با »نادیدنی« اما است، نشده تجربه چیزهاي قلمرو در
 نـه  و دارد یقین روشنگري عصر خردگرایی به نه باشد، اعتقاد بی اندازه هر معاصر رکتف دیگر،

 و مشـاهده  بـه  شـعر  گـوهر  به توسل با است صدد در هکبل جا،کهر در و نوع هر از خرافات به
 نیـاز  يجدیـد  روشـنایی  بـه  اندیشه نوع این. یابد دست همه براي دسترس قابل غیر امور كدر

 ایـن  عمـده  دلیـل . دهد پایان الادریون و  یونکاکش هاي دشواري و ها یکتاری به بتواند تا دارد
 گـاه  هک است انسان وجود خفایاي مسلما دالیل این از یکی ؟ چیست امروز انسان نزد جستجو

 را دیـده   آن، الیکپاسـ  معنـاي  بـه   ، »خـاطر  انصـراف «  اثر بر  یا و ندک می گم را خود گاه به
 پرسـش  از رفتن طفره معناي به الکپاس دیدگاه در خاطر انصراف پدیده این. بندد می برحقایق

 بازگشـت  نگـوییم  اگـر . است عادي هاي وسرگرمی جزئیات به بردن پناه و حیات بنیادین هاي
 ردیـابی   ادبیـات  در را روحانیت بازگشت از شواهدي بیستم قرن ابتداي در توان می ولی دین،

 البتـه  راننـد،  می سخن آن از رانکروشنف و شود می رارکت پدیده این قرن همان پایان رد و ردک
 رد،کـ  رکـ ذ تـوان  مـی  هکـ   دیگري  دلیل. اند گشته» خاطر انصراف « در غرق هک هایی آن بجز

. اسـت  مـدعا  ایـن  بـر  شـاهد  جهانی و تطبیقی ادبیات ظهور و وطنی جهان آثار وفور به مربوط
 زمـین  مشـرق  تردیـد  هـیچ  بـدون  حاضر، حال در ورکمذ روشنایی به دنرسی هاي راه از یکی

 ی،کانیکـ م سـرد  دنیـاي  بر مکحا دلتنگی و خستگی با همراه ها روشنایی این متقابل تاثیر. است
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  درونـی  نـداهاي   و گیـرد  سـر  از را اش هسـتی  دوبـاره  بررسـی  هک است داشته آن بر را انسان
 شـناخت  و دیـن  بـه  بازگشـت  چرا و بشناسد، بهتري رفايژ با و بهتر را خود ناخودآگاه ضمیر
 . ندهد قرار نظر مد را آن پنهان زوایاي
 نـیم ک ارزیابی را خود نخست گفته بتوانیم تا بازگردیم آن رهاورد و سوررئالیسم به نونکا

 . دهیم نشان را آن نادرستی یا درستی و

  سوررئالیسم جنبش رهاورد -3
  : خوانیم می گونه این کدیپلماتی لوموند روزنامه در م،کی و بیست قرن آغاز در

 بـه  راجـع  انـدازه  ایـن  بـه  نشـده،  دیـده  سوررئالیسـتی  آثـار  انـدازه  ایـن  به هیچگاه
 مـدعا  ایـن  شواهد. است نشده نوشته آن باب در اندازه این به نشده، صحبت سوررئالیسم

 نمایشگاه رده،ک منتشر لیسمسوررئا عنوان با اوسک آن-ماري اخیرا هک اي رساله از عبارتند
 و پـاریس  « و كنیویـور  شـهر  النکـ  مـوزه  در » گذشـته  بر مروري ارنست، سکما «هاي

 )1 ژیل [...] (بارسلون شهر النک فرهنگی زکمر در » ها سوررئالیست

 را خـود  گـذاري  تاثیر گوناگون انحاي به واقعگرایی فرا تبکم هک حقیقت این به توجه با
 ایـن  بـه  گفتـیم،  نونک تا هک آنچه به نظر و دهد، می ادامه فرهنگی و هنري ،ادبی هاي زمینه بر

 اسـرار  اموري ها، سوررئالیست براي هم و امروز اندیشمندان براي هم اوالً هک  رسیم می نتیجه
 ذهـن  آزادسـازي  به گرایش این ثانی، در و گذارند نمی آرام را انسان هک اند شده گر جلوه آمیز

 متخصصان و رانکمتف نزد »زدگی علم و منطق و عقل« همیشگی و سنگین یوغ از انسان روح و
   : سوررئالیسم بیانیه در  برتون آندره گفته به. شود می مشاهده مختلف هاي رشته

 نیمک اعتنا چیزهایی به تنها هک دهد می انکام ما به شده روز باب هک مطلق خردگرایی
 تمـام  اند شده موفق پیشرفت، بهانه به تمدن، ظاهر با]  [...دارند ارک و سر مان تجربه با هک

 ذهـن  از باشـد،  داشـته  اوهام و خرافات از اثري  ناحق یا حق به تواند می هک را چیزهایی
 باشـد،  عادي رسم و راه با ناسازگار هک را حقیقت جستجوي هرگونه و سازند؛ دور انسان
 )18 برتون. (نندک قدغن

 بایـد . دارد بیان حق نیز عادي رسم و راه با ناسازگار : است یحصر اندازه بی متن این پیام
 وجـود  نقصان  نیز بشر روانی حیات در دارد، وجود همرنگی و لیکهمش هک زمانی تا  دانست
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 از پس بخصوص خوش، بخت از. است اندیشه راه سر بر  بسیاري موانع گونه همین به و دارد
 روح مسـائل  دنبـال  بـه  خدا، جستجوي. ندارد داقمص ما روزگار در وضعیت این سوررئالیسم،

 بـه  همگـی  آخـر،  الـی  غرایـب،  و عجایب به گرایش یازیدن، دست ناخودآگاه ضمیر به رفتن،
» واقـع  فرا امر « توان نمی وجه هیچ به هک داشته مشغول خود به را بسیاري و شده مطرح حدي

 در سـاختگی   هـاي  بست بن میان از تواند می انسان آن پرتوي در هک امري _ گذاشت نارک را
 قـرن  ابتـداي  در هـا  سوررئالیست توسط شده انجام هاي تالش. بگشاید نو راهی اندیشه، برابر

 ارکآش را حیات آغازین نغمه حضور ما براي قرن، این پایان در پسامدرن اندیشمندان و گذشته
 انسـانی  نجـات  در افیک توانایی با و متفاوت امالک نشاط و آفرینش سرود کی یعنی سازد، می
 هکـ  تضـادهایی  همـان  : برد می بسر جدل و سرگشتگی در و گشته وجود تضادهاي گرفتار هک

 فروریـزي   زمـان  در هـم  آن داشـتند،  فـراوان  سـعی  ها آن افشاي در دوستانش و برتون آندره
 . ناخودآگاه و آگاه ضمیر بین دیوارهاي
 نیـز  و  خردگرایـی  نقصـان  زمینـه  در  معاصـر  پسـامدرن  رکـ تف از اي نمونـه  ارائـه  براي
  : نیمک می مرور را امروز  اندیشمند کی از جمله چند ،»دیگر جایی« جستجوي

 کی با اند،» درونی انقالبی « شاهد رسانی، اطالع انقالب با همزمان پسامدرن جوامع
 شـده  نفس شناخت براي اي سابقه بی دلباختگی دچار و شده آشنا»  آگاهی عظیم جنبش«
 همچنـین  و رسـانی  اطـالع  هاي فناوري شناسی، روان موسسات فراوانی هک همانطور ند،ا

 شصـت  دهه زدگی سیاست هاي حساسیت. مدعایند این گواه شرقی هاي ورزش و مراقبه
  )76 یکلیپووتس. (است داده » شناختی درمان حساسیت« به را خود جاي میالدي

 ،پـوچی  عصـر  تـاب ک در امروز پسامدرن فیلسوفان از یکی  ی،کلیپووتس ژیل سخنان این
 رسـاله  این از فصل چهارمین در اندیشمند این است، معاصر فردگرایی باب در اي رساله عنوان

 جسـتجوي  و ها سوررئالیست طغیان بررسی به خوبی به ، »مدرنیسم پسا و مدرنیسم « عنوان با
ندک می یدکتا هک اآنج پردازد، می بیستم قرن پایانی هاي سال در ارضاء سرسختانه :  

 هنرمندان سوررئالیسم، تا دادا از جویس، تا وولف. و از ژاري، و رمبو تا بودلر از[...] 
 ژرفـاي  بـا  و اي ریشه بطور اجتماعی نهادهاي و قراردادها به نسبت را انتقادهایشان نوگرا

 پـول  و تهگشـ  مبدل طلبی رفاه روحیه خشمگین نندگانکتحقیر به دارند، می ابراز بیشتري
 )9( [...] دانند می اعتبار بی را آن محدود خردگرایی و نظري تنگ وقفه، بی ارک پرستی،
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 تنهـا،  مـن  تنهـا،  خـرد  اقناع عدم همچنین ولی امیال، اقناع عدم : نظر هر از رضایت، عدم
 رانـی کمتف بیشـمار  تعـداد  از یکی صرفا یکلیپووتس ژیل. معنا بی و هیجان بدون و تنها زندگی
 مـی  » قدسـی  امـر  بازگشـت  « قضـیه  بـه  ها آن از برخی  و رانند می سخن گونه این هک است

 بـاره  در مقالـه  ابتـداي  در هک آنچه هر. دستجمعی بازگشت هک فردي بازگشت نه البته اندیشند،
 متفـاوت  هـاي  نوشـته  و رانکروشـنف  سـایر  نزد اینجا در ردیم،ک بیان سوررئالیسم هاي شاخصه
 . یابند می اسکانع دیگر،

 بـودن  جهـانی  از هم ريکذ هک دارد مناسبت ها، آن نمود و ها شاخصه این بررسی از پس
 جنـبش  ایـن  جوشش هک است این امر واقعیت. آوریم میان به سوررئالیسم تبکم عناصر برخی
 مطالعـه  سوري، معاصر شاعر آدونیس. شود نمی محدود فرانسه ادبیات و فرهنگ به تنها وسیع

 چنـد   رکـ ذ هکـ  داده انجـام  صوفیان و ها سوررئالیست عقاید به راجع اي مالحظه قابل تطبیقی
 رسـاله  ایـن  در. ردکـ  خواهـد  کمـ ک مطلـب  بهتـر  كدر بـه  انگیز شگفت بررسی این از جمله

  : خوریم برمی دست این از سخنانی به ، سوررئالیسم و تصوف عنوان با درخشان

 حالت در هک است واقعیتی دو میان عجم بر مبتنی سوررئالیسم شناختی معرفت هشیو
 نیست؛ دو آن میان پیوندي و رابطه نیز عقلی جهت از و نیست میسر ها آن اجتماع منطقی،

 )62 آدونیس. (سازد می میسر را نوي حقایق و تازه معرفتی هک است جمعی این

 : جمله این یا و

 و معرفت رايب  را هایی افق اسالمی، عربی میراث چارچوب در تصوف هک همچنان
 نیـز  سوررئالیسـم  ؛ نیسـت  هایی افق چنین گشودن به قادر علم هک گشاید می باز زندگی
 )197 همان( .است ردهک ایفا غربی فرهنگ درون را نقش همین

 ایـن  نـه  شـده،  شیدهک چالش به نفسه فی فرهنگ پسامدرن، عصر در هک نیمک می مالحظه
 هک این بر مضافا. زمین روي انسان وجود فرهنگ بل غرب، از یا شرق از فرهنگ، آن یا فرهنگ
 هـر  بـه  مربوط خصلت این ؛ است یافتن مالک صدد در هک نیست امروز انسان اساسی خصلت
 و  خـود  تـا  دارد تمـام  جهد و جد هک است آینده، و حال یا گذشته در چه زمان، هر در انسانی

 رویا،« یعنی خود ممتاز هاي مونمض با سوررئالیسم تبکم. بشناسد گیتی پهنه در را جایگاهش
 بـا  خـود،  شـناختی  کسـب  و ادبی آراي با ،)136 : 2000 سورو، دیدیه (»عینی تصادف و عشق،

 رکـ تف وهکشـ  بـا  بطـرزي  شـاعرانش  خاص رفتارهاي با و اجتماعی -سیاسی هاي موضعگیري
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 . است داده قرار ثیرأت تحت را معاصر

 نتیجه
 در و شـود  ارائـه  امـروز  پسامدرن عصر از هایی هشاخص هک شد آن بر سعی مقاله این در

 نفسـانی  عـوالم  به مربوط هک ها آن بخصوص ها، شاخصه این از برخی هک شد یدکتا حال عین
 تـب کم وضعیت اجمال به. اند داشته وجود نیز دیگر هاي انسان و ها دوره سایر در است، بشر
 آن عمـده  هکـ  شـد  بیـان  داشتند، یتفعال آن در هک نسلی اهداف و واقعگرایی فرا هنري – ادبی
 هـاي  ارزش دیگـر  سـوي  از اسـت،  شناسـی  انسان باب در جدید نگرشی خلق و زندگی تغییر
 ارتبـاط  و هـا  آگـاهی  افزایش شاهد روز هر و ردهک گذر بیستم قرن از اخیرا هک ما امروز دنیاي
 اندیشـمندان  برخـی  يآرا بـه  اسـتناد  بـا  زمینـه  این در و گرفت قرار مطالعه مورد هاایم، انسان

 همـین . شـد  اشـاره  بیستم قرن انتهاي و ابتدا در » روحانی امور بازگشت « پیوستگی به معاصر،
 قرار خود شناسی هستی نشیب و فراز در گذشته قرون در ها انسان هک دهد می نشان پیوستگی

 . گرفت دیدهن را او دیگر ابعاد و ردک بسنده وظاهري  بعدي کی انسان به توان نمی و داشتند
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