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چکیده
محمدعلی شمس الدين ازجمله شاعران نوپرداز معاصر لبنان است .اشعار او به سبب آشنايی با ادبیاا و
مکاتب غربی و همچنین عالقه به عرفان شرقی ،سبکی ويژه دارد .شمسالدين در زندگی شعری خود به
شعر سوررئالیستی رؤياورد؛ بهگونهایکه بیشتر اشعار او بر پاية سبکِ مبتنی بر ناخودآگااه شاک گرفتاه
است .او خود را شاعری ماورايی میداند که چکامههايش در عالم غیب ريشه دارند .در ايان پاژوهش باا
بررسی شناسههای سوررئالیسم در شعر محمد علی شمسالدين چنین میتوان دريافت که ساه ملل اة
«نگارش خودکار» و «جنون» و «رؤيا» در اشعار اين شاعر نمود درخور توجهی دارد .تااکنون پژوهشای
دربارة سوررئالیسم و نقش آن در اشعار اين شاعر ارائه نشدهاست؛ به همین سابب پژوهشاگران در ايان
پژوهش کوشیدهاند تا افزونبر نشان دادن تأثیرپذيری اين شاعر از عرفان ايرانی ا اساالمی ،ساه ملل اة
سوررئالیسم را در اشعار او بررسی و تبیین کنند .معاصر بودن محمد علی شمسالدين با پیدايش مکتب
سوررئالیسم همراه با تمايال عرفانی ،بر شاعر بسیار تأثیر گذاشته است؛ بهگونهایکه گويا اشعارش را در
حالت ناخودآگاه و بیخويشی می سرايد .با آشاکارکردن نمودهاای ملتلاز از ساه ملل اة سوررئالیسام
(جنون ،رؤيا ،نگارش خودکار) در اشعار محمد علی شمسالدين ،افزونبر معرفی انديشه و نگرش شااعر،
به شناخت گوشهای از سبک شعری اين شاعر نیز کمک خواهد شد.
واژههای کلیدی :محمدعلی شمسالدين ،سوررئالیسم ،نگارش خودکار ،جنون ،رؤيا.
* .رايانامة نويسندة مسئولaslani@fgnui.ac.ir :
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 .1مقدمه
محمدعلی شمسالدين از شعرايی است که فضای کلی حاکم بر اشاعارش سوررئالیساتی
است ،اين در حالیست که وی از نس سوم شاعران معاصر لبنان است که در دهة ه تااد
پديدار شادند و ايان ساالها همزماان باا وهاور سوررئالیسام باود .در سوررئالیسام ياا
فراواقعگرايی ،فعالیت اصی انسان بهصور فعالیت رؤيامانندی تصور میشود که درواقاع
ندايی درونی از جهان ناخودآگاه آدمی اسات .اصاحالس سوررئالیسام از دو جاز اساسای
( )Surبه معنای رویِ ،بر فراز و باال و رئال ( )Realبه معنای حقیقت ،چیز واقعی ،صاحیح،
ترکیب شدهاست (ثرو  .)228 :1385 ،سوررئال را به ورای واقعیت ياا پشات واقعیات نیاز
میتوان ترجمه کرد .آندره برتون ،بنیانگذار سوررئالیسام ،آن را چناین تعرياز میکناد:
«تقرير و تثبیت ت کر اسات؛ بادون تحکام عقا و خااره از هرگوناه تقیاد باه قاوانین
زيباشناسی و اصول اخالقی» (همان).
يکی از ملل ههای سوررئال ،نگارش خودکار اسات .سوررئالیساتها در ايان روش باا
ذهنی نیمههوشیار و بدون هرگونه طرس فکری ،هرچه به ذهنشاان میرساید ،بار کاغاذ
مینگاشتند؛ به بیان ديگر بلش خودآگاه ذهن در اين شیوة نگارش ،هیچ نقشای نادارد؛
زيرا «شرس خواب ،روايت در حال خلسه ،شعرها و نقاشایهای مولاود تأثیرهاای ات ااقی،
تصوير متنااق نماا ،در سوررئالیسام از ياک چیازی حااکی اسات و آن اينکاه در ورای
تعبیرا بیانشده از رئال ،رئالِ برتر ديگری نه تهاست و اين يعنی تغییردادن درک ما از
دنیا و به همین وسیله تغییردادن خود و دنیا» (بیگزبی.)56 :1375 ،
برتون با رها شدن از دام پوچگرايی دادائیسم ،به دامان سورئالیست پناه آورده باود .او
بر آن بود که «نقحه معینی در ذهن هسات کاه از آن نقحاه باه بعاد ،مارد و زنادگی،
حقیقت و مجاز ،واقعیت برتر و خیال ،گذشته و آينده تناق خاود را از دسات میدهاد؛
بنابراين منظور از معرفت سوررئالیست خرابکردن ديواری است که میان جناون و عقا
حائ شدهاست» (سیدحسینی.)364 :1366 ،
ديدگاههای فرويد و شاگردانش دربارة ضامیر پنهاان و رؤياا و واپسزدگای ،افزونبار
مشغولکردن افکار کنجکاو ،زمینه را برای پیادايش سورئالیسام فراهمکارده باود .آنادره
برتون و لوئی آراگون ،دو روانپزشکی هستند که از تحقیقا فرويد الهاام گرفتناد و پاياة
مکتب جديد خود را بر فعالیت ضمیر پنهان بنا نهادند .برتاون و فیلیا ساوپو در ساال
 1921نلستین کتاب سوررئالیستی را با عنوان میدانهای مغناطیسی منتشر کردناد .در
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اندکزمانی چندين شاعر و نويسندة ديگر ،مانند آنتونن آرتو و ماکسایم الکسااندر و پیار
ناوي  ،نیز به آنان پیوستند (همان.)366 :
سوررئالیسم در جهان عرب ،به سبب ارتباط شاعران مصری ا مانناد جاوره حناین،
کام زهیری ،کام تلمسانی ،رمسیس يونان 1با سورئالیستهای فرانسوی ،نلستین باار
در مصر نمود يافت .اين شاعران «در ساال  ،1939انجمان «هنار و آزادی» را تشاکی
دادند و در شیوة نامتعارف سوررئالیستی طبعآزمايی کردناد .در هماان زماان ،فرانساوی
مصریتباری چاون جاويس منصاور 2کاه باه فرانساه مینوشات ،در محافا خصوصای
سوررئالیسم مشارکت داشت .ديگر نويسندگان سوررئالیستی مصار در ايان دهاه ،مانناد
جوره حنین ،آثار مستق سوررئالیستی به زبان عربی خلق نکردند» (طهماسابی و ديگاران
.)30 :1393
محمدعلی شمسالدين از نس سوم شاعران معاصر لبنان است؛ آنان در دهاة ه تااد
پديدار شدند و اين سال همزمان با وهور سوررئالیسم باود .شامسالدين فرهنا عربای
خود را با فرهن فرانسوی آشنا کرد .زبان فرانسه در جايگاه زبان دوم لبناان در محافا
علمی و ادبی کاربرد گستردهای داشت .فرهن آن کشور به سبب سابقة ارتبااط فرانساه
با لبنان ،از آغاز قرن بیستم مورد استقبال اه علم و ادبیا لبناان قارار گرفات (األشاتر،
 ،)180:1983به همین سبب با وهور مکتب سوررئالیسام در فرانساه ،نشاانههای آن را در
اشعار برخی از شاعران لبنانی ازجمله شمسالدين میتوان مشاهده کرد.
فضای کلی حاکم بر اشعار محمدعلی شامسالدين ،سوررئالیساتی اسات .او شااعری
انسااانگرا و جهانیانااديش اساات کااه در محاادودة جغرافیااای فکااری و فرهنگاای عرباای
نمیانديشد .اين شاعر با ادبیا غربی کامالً آشنا بود و حتی از آن تأثیر میگرفت؛ اما باا
وجود آگاهی و آشنايی کام  ،برخالف برخی از شاعران نوگرای عربزباان ،باه ادبیاا و
میراث فکری شرق ،بهويژه اسالم ،پشت نکارد .او بسایار تحات تاأثیر فرهنا ايرانای و
شیعی است .در باور شمسالدين شعر مقاومت لبنان از مکتب عاشورا تاأثیر گرفتهاسات؛
او عرفان خود را الهامگرفته از دعاهای نغز امام صادق(ع) میداند .ايان شااعر از مولاوی و
عحار و شمس تبريزی بسیار تأثیر پذيرفت و برپاية سلنانش ،شای تة حااف باود و او را
شاعر حکمت میدانست .آثار شمسالدين سرشار از قصائدی است که در فضايی عرفاانی
سیر میکند.
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برای سوررئالیسم ملل ههايی در نظر گرفته شده است که نگارش خودکار و جناون و
رؤيا از آن جمله است .با تأم در شعر شمسالدين و سلنانی که او دربارة اشعارش بیان
کردهاساات ،اياان ملل ااهها را در اشااعار او میتااوان ديااد .شاامسالدين خااود را شاااعری
متافیزيک میداند و شعرش را رهاشده از عالم غیب و متص به خواب و رؤيا میپندارد:
«شعر من بهاختصار از نقحهای در غیب رها میشود و موجوديت آن در میان قلاب و
عالم است .من شاعر دين و فراواقعام و به اين رهايی در شعر اعتماد میکنم .شعرم با
خواب و رؤيا گره خوردهاست» (شمسالدين1984 ،الز.)95 :
برخی از ناقدان ،اين شااعر ساوررئال عارب را «شااعر رؤياا» نامیدهاناد .شاعرهای او
بهگونهای است که گاه خواننده میپندارد ،شعرهای او برخاسته از حیر و جنون است.
همین ويژگیها باعث شدهاست تا ناقدانی مانند پدرو مارتینز مونتابث ،استاد دانشگاه
مادريد ،در اشعار او تأم کنند .پدرو مارتینز میگويد« :شاعر وی حیر انگیاز ،عمیاق و
نگرانکننده است که با اندکی ريسک هماراه اسات» (هماان .)56 :شامسالدين در چناد
قصیدة خود از هنرمندان سوررئالیسم مانند آرتور رمبو و هنری میلر و لويی آرگون و پُا
الوار و رنه ماگريت سلن گ تهاست و گاه بهطور مستقیم تعبیرا آنها را بهکارمیبرد.
بیگمان اين شاعر آثار سوررئالیستها را خوانده و کوشیدهاست تا انديشههای آنان را
در آثار خود بازتاب دهد.
توجه شمسالدين به عرفان ايرانی ا اسالمی با درنظرگرفتن سلنان و افکاار و اشاعار
او موضوعی انکارناپذير است .گ تنی است بین عرفان و سوررئالیسم نکا مشابهی وجاود
دارد.
«مقايسه اصول و شیوههای بیان دو مکتب عرفان و سوررئالیسم ناچار ،اين حقیقت را
روشن خواهد کرد که سوررئالیسم در راه و روش خود به عرفان شرقی و اسالمی نظر
داشتهاست و آشنايی آراگون و ارمان رنو با مولوی ،فیتز جرالد انگلیسی با انديشههای
خیام ،گوته با غزلیا حاف  ،هوگو با منحقالحیر میتواند در تقويت نظرياههايی کاه
سوررئالیسم را البته با تسامح از نوادگان عرفان مینامند ،م ید باشاد» (براهنای:1371 ،
.)198

بنابراين معاصربودن شمسالدين با پیدايش سوررئالیسم همراه با توجه اين شااعر باه
عرفان ،زمینهساز گرايشهای سوررئالیستی در اشعار او شد .نويسندگان در اين پاژوهش
درمیيابند که شمسالدين شاعری با گرايشهای عرفانی است؛ اماا در سوررئالیسات باه
اصول مانی ست غربی معتقد است .پژوهشگران اين جستار باا بررسای شاعر ايان شااعر
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کوشیدند تا نمودهای ملل ههای سوررئالیسم را در اشعار او آشکار کنند که از ايان میاان
سه شناسة نگارش خودکار ،جنون ،رؤيا ،در اشعار او شناسايی شد .نگارش خودکار يکای
از مهمترين اصول سوررئالیست در شعر است .جنون نیز در جايگاه يکی از سرچشمههای
آفرينش سوررئالیستی معرفی میشود و رؤيا درحقیقت يکی از بهترين منابعی اسات کاه
شعر سوررئالیستی از آن میجوشد و هر سه شناسة يادشده در اشعار شمسالدين ،نماود
دارد.
محمدعلی شمسالدين از شااعران برجساته شایعیمذهب در جناوب لبناان اسات.
معرفی انديشه و اليههای پنهان اشعار او ،افازون بار معرفای بیشاتر شااعر ،میتواناد در
شناخت سبک شعری اين شاعر سوررئالیسم نیاز بسایار ساودمند باشاد؛ باهويژه آنکاه
تاکنون پژوهش مستقلی در اين باره به انجام نرسیده است.
پژوهشهايی به شک پاياننامه و به زبان فارسی دربارة شعر محمدعلی شمسالدين
انجام شده که عبار است از« .1 :محمدعلی شمسالدين؛ نقش وی در تجدد شعری
لبنان ،آثار و زندگی او» نوشتة حسین علیامین (« .2 .)2002بررسی تحبیقی شعر
مقاومت محمدعلی شمسالدين و قیصر امینپور» به کوشش لیلی اص رکنآبادی؛
(« .3 .)1393بررسی نمادها در شعر پايداری لبنان با تکیه بر اشعار محمدعلی
شمسالدين» از ناهید جمشیدی ()1393؛ « .4روابط بینامتنی قرآنی در شعر معاصر
عربی و فارسی (محمدعلی شمسالدين و سیدحسن حسینی)» از زهرا غالمی ()1393؛
« .5نشانهشناسی در اشعار محمدعلی شمسالدين» از حسین بیا (.)1397
همچنین کتابهايی به زبان عربی دربارة شاعر محمادعلی شامسالادين باه رشاتة
تحرير درآمده که عبار است از .1 :لغة حممدعلي مشس السدن العسيةنة تاألیز علای مهادی

زيتون؛  .2حممدعلي مشس السدن اسرعة السةؤای و اليسد ؛ از محمدعلی شامسالدين  .3دراسسة و
حتليل أمريال الطيور از محمد حمود .پژوهشهای انجامشاده در حاوزة سوررئالیسام عربای
بسیار است که از آن جمله به نمونههای زير میتوان اشاارهکارد« :سوررئالیسام در شاعر

انسی الحاه ،مجموعة لن» و «مالمس الرسةایلية ي اسية ددویسي » از ادريس امینای؛ کتااب

التحسسو و و ارةسسة ي أقسسرليا الارسسرر و الليسسل منوذجسسر از ادريااس امیناای و «بررساای ساابک
سوررئالیسم در ديوان عبداهلل بردونی» ،از ابوالحسن امینمقدسای و اوياس محمادی .باا
وجود پژوهشهای صور گرفته در شعر شمسالدين و سوررئالیسم در شاعر عربای ،ايان
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نوشتار پژوهشی نو دربارة سوررئالیسم در شاعر محمادعلی شامسالادين اسات کاه باه
سوررئالیسم در جايگاه سن بنای اصلی انديشة اين شاعر مینگرد.
 .2مؤلفههای سوررئالیسم
سورئالیستها باور دارند آدمیان ،افکار خود را سرکوب میکنند و به همین سبب
بسیاری از تصويرهای ذهنی و خیالپردازیها و انديشهها را به سبب مقید بودن به
اخالق و هنجارهای اجتماعی و سیاسی و سنن و عادا  ،بیان نمیکنند و اين تصورا را
به ژرفای ضمیر پنهان خود میرانند .در ادامه سه ملل ه از بنیادهای اساسی سورئالیسم
همراه با نمونههايی از شعر شمسالدين تبیین و تحلی میشود .اين سه شناسه در شعر
اين شاعر نمود بیشتری دارند.
 .1-2نگارش خودکار

ايجاد يک تصوير سوررئال بر بنیاد مبانی معرفتی و اصاول زيباشاناختی وياژهای اساتوار
است که بهتمامی با زيباشناسی کالسیک و رومانتیک و سمبولیک مت او اسات .مباانی
اين نوع تصويرسازی در سلن شاعران و نويسندگانی يافات میشاود کاه باه ايان روش
میانديشند و مینگارند:
«سوررئالیستها جهان واقعی را آغشته به عاد و ابتذال و تکرار میدانناد و بار آناناد کاه
تصوير شعری بايد هر لحظه ما را بیدار کند و درکمان از واقعیت را تاازه نماياد .حقیقات را
بايد در جهانی فراسوی واقعیت جُست .برای رسیدن به آن قلمرو ناشناخته از جهان حاس و
عق بايد فراتر رفت و وارد عوالم خاصی شد کاه در آن ،عقا تعحیا میشاود و نیروهاای
ناشناخته درون فعال میشوند .اين عوالم که منبع شناخت درون و نهانیهای روان بهشامار
میروند ،چوناان دروازههاايی هساتند باه جهاان مجهاول مااورای عقا کاه عبار اناد از:
ناخودآگاه ،خواب و رؤيا ،جذبه و جنون و هذيان ،عشق و حاال خلسه و خودانگیلته ذهان
و روان .برای سوررئالیستها ،اين عوالم سرچشامههای اصالی حقیقتاناد» (فتاوحی:1385 ،

.)307
نگارش خودکار ،آشکارترين شیوة سوررئالیسام بارای بیاان حقاايق درونای در شاعر
شمسالدين است؛ شمسالدين از اين روش برای بیان تجربههای درونی خاود در اشاعار
عرفانیاش بهره بردهاست .نگارش خودکار از منظر آدونایس «هماان نگاارش غیارارادی
بدون برنامهريزی و حسابنشده است که از اجبار و اکراههای عق ناور و مراقاب و فکار
انتقادی و قواعد و قراردادها میگريزد .نگارش خودباهخاود رهاايی از روزمرگای و مواناع
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ناشی از آن است و نويسنده را بهسوی خروه از من معتااد خاويش و باه جاناب فضاای
ديگری سوق میدهد» (أدونیس.)146 :1380 ،
نگارش مبتنیبر ناخودآگاه يکی از اساسیترين بنیادهای سوررئال است و معنايی جز
رهايیيافتن ذهن از بند عق و قید منحق و چارچوب قواعد ادبی نادارد .باه بیاان ديگار
اين نوع نگارش زمانی رخمیدهد که يک شاعر يا نويسنده ،با تسلیمکردن کام خاود در
فضای ناخودآگاه ،نگارش را آغاز میکند .اينگوناه نگاارش و نوشاتار خودکاار «يکای از
بیواسحهترين و صريحترين تکنیکهای سوررئالیسم برای بیاان حقاايق درونای اسات»

(فتوحی .)311 :1385 ،شاعر در مجموعههای عرفانیاش ا با نامهای نامأنوسای مثا أمسريال
الطيسسورط ويسسور السسس العسسم السسة ط رليس عرلي سةط أاندنس ای مل سي و حبيسسي ااا از تجربااههای
معنوی و باطنی خود سلن میگوياد کاه البتاه سرشاار از تصاويرپردازیهای عجیاب و
شگ ت است .اين تصاوير در نگاه نلست از منحق ادبی بیبهرهاند و در ناخودآگااه شااعر

ريشه دواندهاند« :فَ ِةحاَر ِِببَّ ِ
الصغري ط ِمثِل عيون الَب ِ
ألور ِاق التَطَرنَِة
الوحلِيَّة تَابَ ِة ُ ِِب
ک
رو الطَة َّ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
الرمرء وتَسةََِتف علَس صفحة أرو ِ
ِ
ِ
سليرء» (شمسالدين( .)235/1 ،2009 ،با دانههای
احار َّ
الص َ
م ُدملَة َّ َ َ ُ َ َ َ َ
کوچک باران شاد شديم؛ بارانی که مانند چشمههای برکههای پُر گِ والی با بردهای پراکناده از زخامِ
چرکین آسمان جاری میشود و بر ص حة بیموی روس ما میلرزد).

تعابیر بهکاررفته در اين شعر ،حیر انگیز است .هريک از اصاحالحا «دملسة الرسمرء
به معنی زخم چرکین آسمان»« ،أرواحاسر الصسليرء به معنی روس تاس و بیموی ما» در نوع

خود تازه است .شاعر علتی عجیب و غريب برای ريزش باران تصاور میکناد؛ او بااران را
نتیجة دم آسمان میداند که سر باز کرده و به شک باران واهر شدهاسات .ايان شااعر
ِ
عَلًیا عنلًیَعدولع ا ِ
لعارِعاوااألرعلعاواألع
ا
سوررئالیست در جايی ديگار میگوياد« :الطِّفلُ ا ک
لعَسالرعة ا
بعاملاًیءرعلعاملاًیءعدوعلعَسالرعَ ِ
لعَسارعغاًی ِا ِ
يفولشعتعال ِِّ لاًیء» (هماان:
لَةرعاللعورعلعاللعوعداطف ا
تاوع ا
لةعَسالرعٍ ا
ا ا ا ا

( .)13آن کودک ،برهنه روی درختِ سدرِ زمین میدويد /و زمین بر گُرده آب میدويد /و آب بار پُشات
خون میدويد /و خون بر لکهای در زمستان شناور بود).

سورئالیسم پس از مرگش در اروپاا ،باه عرصاة جهاان عارب پاا نهااد و نامادارترين
نمايندگان عرب سوررئالیست مانند جوره حناین و جاويس منصاور و رمسایس يوناان،
آثارشان را به فرانسوی نگاشتند؛ حتی برخى از آنها در فرانسه زندگى مىکردند.
شمسالدين برای عقبنماندن از اين قافله ،با بزرگان اين مکتب گ تگو میکناد و در
ِ
لةاعاا لة-ع
جایجای اشعارش آنان را باه خوانناده ياادآور میشاود« :حلةااعاَالة رعیللرعُات ا
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رعتعالويفل لليفبرع ا ل للُعل ل ل عأوعألع
ل؟رعأ عاشِل لليفرعأتيف ل ل َ رع رع اٌّ ِ ل ل
أحل ل اللوعلا سال للشعال/ةان ل لًید رع ا ل ل عأُل ل ا
ا
ِ
ًیَعألِ اف لًیَرعلَللعد ٌح رعلح ل عأ سل ِ
أب ر انس ل ِ
لعَرعاواأل»
ا
عالو لًی ارعأةلل /عُِص ل ا عح ل اٍاءعدل ا
ٌ
ل؟ع ل عَلال الک ا
ٌ ا
(همان( .)317 :گ تگوی ترس /به آرتور رمبو /رؤياهای شب کوکائین /تو کیساتی  /مان ديگاریام /آياا
اقامت میگزينی  /نه /میروی  /در عقرب /تو را پدر و مادری است  /ياا دو سا ِ خاانگی /و دوساتی /
جانوری وحشی که از آزمايشگاه جهان جان سالم به در بُرده باشد /در میان نیمهک شی سکنی میگزينم
که زمین خوانده میشود).

شمسالدين در قحعاة بااال باه پیاروی از سوررئالیساتهای برجساتة غربای سالن
میگويد .او گاهی بهطور مستقیم از عبار های آنها ياد میکند؛ مانناد «مان ديگاریِ»
رمبو و «جانوری وحشی جان سالم بهدربُرده باشد از آزمايشگاه جهان» از هناری میلار و
گاهی از تلیال رؤياگونهای مث راهرفتن در عقرب و پنداشاتن پادر و ماادر بهساان دو
س خانگی اهلی و وحوشای کاه از آزمايشاگاه عاالم آمدهاناد و منزلگزيادن در میاان
نیمهک شی به نام زمین سالن میگوياد کاه جاز در سااية نگاارش خودکاار در شایوة
فراواقعگرايانه درک و فهم نمیشوند.
برخی از جنبههای ملتلز نگارش خودکار شمسالدين را در پراکنادگی مضاامین و
دگرگونی پیوستة افکار و برهمخوردن روابط علی و معلولی در سبک نگارشی او میتاوان
ديد .در بسیاری از اشعار او ،معانی مت او و بیارتباط با يکديگر فاوران میکناد؛ ابیاا
زير از اين جمله است:
طاَيفت عثا ِ
عاليفن ِ عل عاحلا اج ِعيف
عَسار
ک عٍ ُّ
ایزاا ا
ةِب عثاالاثک عن عأطة ا ا
عِص ِيف ا
یَع اِ
وععالٍيعأةيفت
عَیععطاًیئيف عالس
ا

عَتأاا عت عاوق اف ِ
عًِیئ اف کشع
عالةح ا
ًیص ا
ل ا
ة ِ
ةق عالنح ِيف عجًیادشکع
لةُ عال ِِّ ويف ع ا ا
ا
ِ
ِ
عة احيفعاک
حاًیل عةحيفک عیَ عأطسايفععاًَی ا

اَ ناًیک عَةاتاه ع اًیملاةت عت عال اج ِيفع
وص ع ِ عج ِ
عاليفدح عتا ِ
ل ِِّ
ًیُش عالا ا يف
اشوثًیء ا ِ ِ
ثُ عاملاًیء عت عاحل اف ِعيف
اا
عَتعا ع ا
تالسا ِّيفف ًَی عدع عالو ِ
ًید عت عالس احيف
ا
ِّ

(پیراهنم را سه مرتبه تحهیرکردم تا به دنبال تاو در میاان رکان و حجار طاواف کانم .اگار پرنادة
خوشبلتی پیدا نشود  -که چشمان تو ،چهرهاش را به بند کشید  -بیگمان مرد در خودِ درخت خواهد
بود .جانواران وحشی در ق س ،هراسان میغرند و باد از گورستان بشاريت مایوزد .رشاتههای شاعر بار
باااالی سااینه فرومیريزنااد و ماننااد آب در ح اارههااا آش ا ته و پريشاااناند؛ چنااانکااه در سااحرگاهان
ريسمانهای سحر و جادويت را رها کنی ،دستان عابدان سحرگاهان آن را میگیرند).

مضامین در ابیا باال بسیار پراکندهاند و گويا ارتباطی باا يکاديگر ندارناد .شااعر در
بیت اول از طهار و پاکی جامعهاش و سپس از نیافتن پرندة خوشبلتی سلن میراند.
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در بیت سوم از کمکخواستن به سابب وحشات و بانا بارآوردن بااد از گورساتان
بشريت و در بیت چهارم از جاریشدن رشتههای شعر و در بیات پانجم از ريسامانهای
سحر و جادو سلن میگويد .آنچه در اين شعر بیش از هار چیازی خودنماايی میکناد،
پراکندگی مضامین و ارتباطنداشتن ابیا باا يکاديگر اسات؛ بهگونهایکاه ارتبااط باین
معانی هر بیت را بهسلتی میتوان دريافت و هرکس فراخور با دانش و توان تأويا ايان
تصويرهای شگ ت و غريب ،دريافتی از اين پراکندگیها خواهد داشت .دگرگونی پیوساتة
افکار و انديشهها ،يکی ديگر از نمودهای نگارش ناخودآگاه در آثار شمسالدين است کاه
از میان تصاوير و افعال و کنشهای پیدرپی مشاهده میشود .به تعبیر أدونیس:
«چنانچه موضوع «شَحح» صوفیانه را در نظر بگیريم ،در اصاحالس سوررئالیساتى باه
نوعى نگارش خودکار مىانجامد؛ يعنى به جايى که در آن سوررئالیست باا هساتى يکاى
مىشوند .درست همانند خلساه کاه در آن ،شالص باا کشایدن افیاون آن را احسااس
میکند؛ درحالىکه تصوف ،اين لحظه را با رياضیت کشیدن درمىيابد؛ يعناى باا کشاتن
تن؛ بهگونهاىکه در انسان چیزى جز ش افیت باقىنمىماند و اين ش افیت است کاه او را
مستقیماً به گوهر هستى پیوند مىدهد .در اين هنگام ،فرد با هستى يکى ماىشاود .اگار
اين مسائ را از ديادگاه روششناساى بررساى کنایم ،درماىياابیم کاه تصاوف ،هماان
سوررئالیست نلستین است و بسیار پربارتر و آگاهانهتار از سوررئالیسام غرباى» (اباوفلر،
.)103 -102 :2000

بلشی از شعر شمسالدين در اداماه بیاان میشاود کاه باتوجهباه تعرياز پیشاین
أدونیس درخاور فهام اسات« :أ عطالًیئِيفعاجِل ِ
دعددل عیللهدعلعثالةاعٍِايفليفُا ِ ع نا ِ
صلا رع ٌاع اٌ اججلشٌعتع
ِّ
ٌ
ِ
ِ
اجسللعرعأُيفلليفعالنَللعرعأد ِ للهرعأااللإعا ِ
ِ
احَ لًیرع عُت ل ا ع ا انوطف لًیکرع
أة ل عیلللرعَعلعح ل عت ايف ل ا
ًیَاِ/عاج ل عأ ايف ا
ا
اا
ِ
ِ
لشرعأَِّ ل ل ع
عَيفسل ل رعلعأ ناحل ل عامل و للشعالسُّکةد ل ا
لعرعة للأ ٍيعلأَط ل ل ا
ت ل الوسا/ع ا اکعاوزل ل ا
لشعح للرعاوٍ ل ا
کعلأُسلر» (شمسالدين( .)253/1 ،2009 ،من جانْپرنادهام ،خاروسْ
شعالوًیشليف رعأاا
ُاس ِيفد رعألرعلاةثا ا
ا

خدای و گاوی با دو شاخ عمودی /آتشی شعلهور در تن /سینه را نوک میزنم /خونیاش میکنم /سرم را
بهسوی خدا بلند میکنم؛ آن دَم که جنها خوشیهايشان را با من قسمت میکنند /سپس خمیاده نازد
تو میآيم /آتش ازلیت تا ابد مرا میسوزاند /هذيان خواهم گ ت و عقلم را به تو میساپارم /و سرمساتیِ
زبانیام را به تو میبلشم /تو را نسرين مینامم /يا /لکه نن عاشقان /تو را میبینم و فراموش میکنم).

در اين قحعه افزونبر تصويرهای ملتلز ،شاعر نیز پیوسته در تغییر است .درآماد او
برای دگرگونیهای شگ تآور از آغاز پیريزی میشود تا بتواند با اين همه آشانايیزدايی
سازگار گردد؛ از يک پرنده عجیب ترکیبشاده باا جان و ياک خاروس تبدي شاده باه
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خدايگان گرفته تا گاوی با شااخهای عماودی و آتاش شاعلهور در کالباد جسام .افعاال
ملتل ی مانناد ناوکزدن ،خاونیکردن ،بلنادکردن سار بهساوی خادا ،خاموششادن و
هذيانگ تن و بلشیدن خرد و عحاکردن و نامیدن و ديادن و فراماوشکردن نیاز باهکار
رفته است .پیوستگی ايان تصااوير و کنشهاا ،نشااندهندة دگرگاونی پیوساتة افکاار و
انديشههای شاعر است که جز در بافت ناخودآگااه او ،آنهاا را نمیتاوان دياد .باه هماین
سبب ناقدان میگويند« :سوررئالیسم ،متکی بر خودملتاری غريازة خلّااق و مبتنای بار
تلقین ضمیر ناخودآگاه است» (بودافر.)66 :1373 ،
در اشعار سوررئالیستی شمسالدين ،مانند ساير شاعران سوررئالیست ،رواباط علّای و
معلولی در سبک نگارش خودکار بسیار برهم میخورد .در اشعار او ،گاهی جهانی يکساره
متناق با دنیای خودآگاه و منظم شک میگیرد و به گ تة أدونیس «شاعر در پای ايان
است که دنیای بسته منظم را درنوردد و به دنیاای مجهاولی کاه تااکنون نشاناخته ،راه
يابد» (أدونیس .)20:1380 ،به همین سبب ،شاعر جهانی را به تصاوير میکشاد کاه در آن
علتها بیرن میشود و معلولها بهگونهای ديگر رخ مینمايند و متناق ها نیز باا هام
جمع میشوند؛ بنابراين در شعر او آتش ،برفی شعلهور میشود؛ سکو فرياد سرمیدهد؛
سرمای خورشید به خاموشی میگرايد و سیرابی از سیرابی حاص نمیشود و او همچنان
سجلًیکع
تشاانه میمانااد« :اواألعتطل الةکع انلًیلکا َرع اشلًیٍا؟ع انلًیلث
سَرعلعأاةلُع َلًیعالنل اًیاع ل اعٍِِّيف ًیرع الکاللعتعثا ا
ا
ا اولکرعتالاألوع هعال لس » (شمسالدين( .)43 :2002 ،زمین چوناان ابار درهام پیچیاده میشاود/
بهسانِ برف پیر شده است /و حاکم زمین در آن آتش فرستاد /ازاينرو برفی شعلهور شد که خورشید در

لُع سلًیءرع
آن میدرخشااد) .او می ُ
لُع اسلًیءعأجسل عقيفٍال ع ع ا للة يرعأَللک علسصلس؟دعنل ُّ
س ارايد« :نل ُّ
ِ
ةدُعالصلس؟» (همان( .)15 :1992 ،سارورم هار روز عصار نزدياک تاو
عَ اع
أَإع ع اش افا عالسًینِناا ا
مینشینم /هر روز عصر به سکو گوش فرامیدهم /از لبان خاموشا ناله سکو را میشانوم) .شاايد
روی سلن شاعر با خداست .چهبسا برخی از نوشتههای شعری و نثاری سوررئالیساتها
بوی الحاد دهد؛ اما آنچنانکه أدونیس در گ تگويش با صقر ابوفلر مایآورد« :اماا الحااد
در اينها جنبهاى صورى دارد .همچنانکه ممکن است فردى صوفىمسلک باشد ،ولى باه
لحاظ دينى ملحد به شمار آيد .چهبسا يک صوفىمسلک ملمن باشد؛ زيرا ايمان و الحااد
مقولههايى هستند که در چارچوب يا روش و فهمى خاص از جهان محادود نماىشاود»
(ابوفلر.)102 :2000 ،
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همچنین در شعر زير ،روی سلن شاعر با خداسات کاه البتاه انتقااد خاود را رنگای
علا ِ ل ع لٍيع
شاعرانه داده و در حال و هوای ياک مسالمان از خادا پرساش میکناد « :ا ا
ال س ِ
رعِلٍيعال ايف اعوعالوس لًیءرع ل عد ِ
ليفدعال لس » (شامسالدين( .)93/2 :1984 ،ای بلشانده
طفلرعٍ ا
ا
ا
ا
اين خورشید /برای اين گامهای نابینا /کیست که سرمای خورشید را خاموش کند).

شاعر ناگزير است پرسشهای خود را در سینه حبس کند و يا تنها بار روی صا حا
الل کاغذها بنگارد تا شايد کسی تاوان ارائاة پرساشهايش را داشاته باشاد« :أ ع عالليفيع
رعِبعظا اسأعلا ِ
دايف ِل ِد/عل عقالا ٌ ع ِ عالنِِّریاَعُی ِِ /
ًیعِلع اَ» (همان( .)14/1 :2009 ،نه آبیاری مارا سایراب
میکند و نه شعلهای از آتش مرا زنده میکند /من تشنهام حال آنکه مرا دهاانی نیسات) .عبار هاای
شاعرانة شمسالدين ،برخالف شاعرانی که آگاهاناه تصاوير میآفرينناد ،گااه حصاارهای
خودآگاه را میشکند و بهشکلی تصاادفی جاان میگیارد :أغل ِيفيعالو ل ا ِ
عللنلًیاعلأغل ِيفيعالنل اًیاع
علةلَعَعلال ِ
لالو لًیءاتعاللتعتايفَلع ِ
ِ
اتعَتال ُّ ِ
لنفِعلأثل اعاءعاجلالةا ِاکرع
عظسِِّل رعٍال اعأ ا
ِللو ل علأَالًیءعا عَاس افلشرع ا
...رعلتا اٍنيفت ِ
عُیفليفعٍِاليفاکعتعُلسةَ رعقسل؟ع األ لا ع
عِبَعالنافِع ا داناإعتعال ايفس دعلل/ل عاَس فلشعدائسلًیک ا
اَسرعاةَعاِلًیلدشرعلاٍا اعأ :رعیُنرعاليفن سشعاملاةقةتشعالا ِ
نف ٍعلال س عال ايفيفد شعُال ال؟عتا ليفبعقسلي» (همان:
ا

( .)185/1گیاه را با آتش تحريک میکنم و آتاش را باا گیااه و نامهاای «خلی اه» وسوساه مایکنم /و
عباهايی که سايهام را رصد کردهاند /با نام خداوند و ن ت و سینههای کنیزکان شاروع باه تکاانخاوردن
میکنند / ... /و به ياد آوردم ن ت در قلب فوران نمیکند؛ اما خلی ه همواره چااهی را در پهلوهاايم ح ار
میکند /گ تم بايد با نام جهنم برخیزم /و آغازيديم /من آن بمب ساعتی زمان هستم و خورشید آشنا به
پايین آمد و شروع به نوشیدن قلبم کرد).

گاهی چکامههايش با تعارضی شروع میشود که بار شااعر چیاره شدهاسات و هماة
نسبتها و اصول ازجمله درک روابط علّی و معلولی را در ذهن شاعر برهم زدهاست.
ذهن ناخودآگاه شاعر ،تصاويری میآفريند که ناخوشايند است .ازايانرو معلولهاا ياا
بیعلتاند يا علتهای شگ تآوری دارند .گاهی نیاز چناین مینماياد کاه شااعر دچاار
توهمنمايی شدهاست .تصورا و تلیال عجیب و غريب شاعر مانناد عباهاايی کاه ناام
خداوند و ن ت و سینهها را تکان میدهد و خلی اهای کاه پیوساته چااهی را در درون او
میکند ،گويی او را به نشانة اعتراض به بمبی ساعتی تبدي کردهاست؛ چناان آتشای در
درون او گداختهاست که خورشید از قلب شاعر مینوشد تا همچو او بجوشاد .هماة ايان
تصويرهای غريب و دلفريب ،برخاساته از تراوشهاای ناهشایار و نگاارش خودانگیلتاة
شاعر است که گويی از منحق ادبی نشانی ندارد.
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«جمع تصورا و تصاوير ناسازگار ،چیرگی محلق فضای فراخ رؤيا کاه لبااس تنا
فضای طبیعی را میدرد ،شوريدن بر عاادا ذهنای و زباانی ،گسساتن پیوساتهها و
پیوستن گسستهها و هجوم بیاختیار ديگر پارادوکسها و متناق ها از مشلصههاای
نگارش خودکار بهشمار میروند» (امینی.)33 :1393 ،
شاعر در جايی ديگر بیدرن در هجوم افکاری آشا ته قارار میگیارد و عبار هاا و
جمالتی متنااق

عةلةداءرعتلفًیحلشع
و بایربط میسارايد« :اواألعجلةا ٌدعأِرليفرعاواألعةلنةُةرٌ ا

سَرعلعأاةلُع َلًیعالنل اًیاع ِّلعٍيف ًیرع الکال اعتع
سًیطٌعممعل ٌدعتطةکع انًیلکا َرع اشلًیٍ؟ع انلًیلث
ا
ِة عزاقًیءرعاواألعٍا ا
ِ
ِ
لإعالسل( » /شمسالدين( .)43 :2002 ،زمین ،سوارکاری سبز
ثسجًیکع اولکرعتالاألوع هعال س علتاساس ِّ

است /زمین ،پرستويی سیاهرن است /يا سیبِ آبی هراس /زمین بساط گشودهای اسات کاه مانناد ابار
درهم میپیچد /مانند برف س ید میشود /و مدبّرش در آن آتش فرستاد /تا اينکه زماین برفای شاعلهور
شد /برفی که خورشید در آن میدرخشد و چاقو برقمیزند).

نگارش ناخودآگاه اين عبارا آشکار است؛ بهويژه تناق موجود در برفی که شعلهور
میشود؛ بهگونهایکه خورشاید در آن میدرخشاد؛ زمینای کاه ساوارکاری سابز اسات؛
پرستويی سیاه و ديگر تصويرهای پیدرپی که بر تعجب خواننده میافزاياد .ايان تصااوير
جز در فضايی باز و به دور از بازداشتنهای عق و گريازان از پرساشهای منحاق پدياد
نمیآيند .در ادبیا « ،اقمار» نماد روشنايی است که پردههاای تااريکی را میزداياد؛ اماا
شاااعر از پااارادوکس اساات اده میکنااد و باارای «اقمااار» تاااريکی و ساایاهی (سااواد) را
درنظرمیگیرد:
«تية الدمية و اجلمة و أقمرر :اشک و اخگر و ماههای تاريکی را با هم عجین میکند.
او در جايی ديگر صلره را  -که نمااد خشاونت و مقاومات اسات  -باا اشاک جماع
میکند و اينگونه تناق

دمع و ابترسر » :صلره،
آن دو را آشکار میکند« .أن
الصخة ٌ
َ

اشک است و لبلند» ( اص رکنآبادی.)195 :1395 ،

شاعر در جايی ديگر دربارة «طیور أبابی » همین منظاور را اراده میکناد« :پرنادگان
أبابی را که در قرآن به امر خداوند برای نابودی ستمگران واهر شدند ،از کارکرد مثبات
خود خاره کرده ،آنها را پرندگانی معرفی میکند که برای ازبینبردن حاق و حقیقات و
برای نابودی انسانها بر زمین واهر شدهاند» (زيتاون .)89 :1996 ،هماة اينهاا ،تصااويری
برخاسته از پیوستگی رؤياگونة شاعر است که در زباانی نظار نشاده ،باه هماان شاکلی
نمود يافتهاند کاه خاود را باه شااعر عرضاه میکنناد؛ زيارا «سوررئالیساتها فراماوش
نمیکنند به ملاطراتی هم که از جانب نگارش خودبهخود پایش میآياد ،اشااره کنناد؛
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شلصی که وجود خود را در حال نگارش میبیند ،به مشاهدهکنندة خود مبدل میشاود
و شاعری که به چنین دروننگری و بصیرتی برسد ،دچار اين تصور میشاود کاه پیاامبر
است و از حالتی پیامبرانه برخوردار» (أدونیس.)141 :1380 ،
اينچنین است که شمسالدين نیاز خاود را زيبااترين پیاامبر تصاور میکناد« :أ عأمجالُع
ًیءرعلعأَج لاََعِ لکاکرع اًیلِسللةاعلح ا لِرع ا ل اليفرکرعلاتِوللةي»ع(شاامسالدين( .)141/1 :1984 ،ماان،
اوُ ل
ا

زيباترين پیامبرانم /و خبرسازترين آنها[ /دستِ کم] يکبار وحشتزدگی مرا بر تن کنید /و از من پیروی
کنید).

 .2-2جنون

جنون ،نابودی عق است .از ديرباز در ستايش جنون ،نوشتههای فراوانای در غارب رواه
داشتهاست .آدمی ،بهويژه اديبان و شاعران ،گاه ناچارند بهلولوار باه جناون پنااه آورناد؛
زيرا اين کار حتی برای خودنمايی شاعرانه سودمند است« :جنون حالت رهايی از سالحة
عق است .حالت رهاسازی نیروهای نه ته در درون است .از ايان نظار میتواناد يکای از
منابع شناخت و سرچشمة آفرينش سوررئالیستی باشد» (فتوحی.)310 :1385 ،
شمسالدين در ساية آمادهساازی خواننادگان بارای پاذيرفتن اشاعار جناونآمیزش

چنین میسرايد« :س ِ
أهذي و ِ
أعطي
َ

ااست
عقليُ /کوين ذُ َِببَة عقلي /فَة َ

الطَّرشعسة» (شامسالدين،

( .)254/2 :2009هذيان خواهمگ ت و خِردم را باه تاو میبلشام /مگاس عقا مان بااش /ياا پرواناه

سردرگمش) .او در برابر بلشیدن و رهاکردن عق و فروشادن در نیروهاای درون ،هاذيان
میگويد و با تعبیر «مگسعق بودن» حقار و ناچیزی عق را گوشازد میکناد .بیشاتر
شاعران سوررئالیسات بارای وصاز جناون از تعبیرهاايی مانناد هاذيان ،دياوانگی و ياا
هیستری بهره بردهاند .شامسالدين نیاز از پیاروزی جناون در پاياان ايان قارن سالن
سعيرعلیذاعثال ايفا؟ع ٍاعالن ِِّ
لععجليفدحرع
ًیيعاليف
دحرعألعجع عٍا عدا اعيع لٍاعاليفَ ا
ا
میراند « :اًیَساَ:ع ا
ٍاعج ا
عج ِحل ل َعا األعال/ةِ ل ِلع رعألعجل ل ع سل ل ٌحرعلاُالاص لليفتعتعُِ لليفع للٍاعاليف لليفَع
ا
لح/؟عتعأَ ل ِلُ ا
ألعُ ل ا
اِلِس ِ
ری رع اًیَسَعأيعاجسيفعللس؟عاليفلک» (همان( .)118 :2009 ،بدان اين کالبد من است /و چنانچاه
باد اين نیلبک را سوراخ کرد /يا مجروحی در مقابلم اين غرش را پارو کرد /يا در قعر جهنم زمین کمدی
بلندد /يا مسیحی ديوانه شد /و در پايان اين قرن هیستری پیروز شد /بدان من پ بودهام؛ نه گور).

در جايی ديگر خحاب به کسی که او را فقط فرشته و دزد و ديوانهای بیش نمیداناد،
لرت سوی /مل ٍ ط أو ٍ
لصط أو جماسون» (همان( )22 :چارا برانگیلتاه
تبي ُ
ث أیت /و َ
میگويد« :فَلمرذا َ
میشوی و تو فرشته ،دزد و يا ديوانهای بیش نیستی) .اشعار شمسالدين افزونبر ستايش جناون
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و هذيان ،سرشار از تعابیر آش ته و عجیب و غريب و بیربحی اسات کاه باه هاذيانهای
ديوانگان شباهت دارد و اينها بیانگر شوق او به جناون اسات .گوياا شامسالدين علات
واهرشدن پديدهها به صورتی غیر از صور واهريشان را ورود به عاالم جناون میداناد:
علبعاجنللةَ» (همااان،
لٍکعَی اول
« لًیعالل ا
لُعاواألعأَل ا
ا
لکيفعمم لًیعت/للةَ رعأ للعُّعِل لًیکعیلللرعجسللسًَیرعلعُاف لاح ا

( )31/1 :2009چه کسی زمین را کوچکتر از آنچه هست قرارمیدهد /شعلهای را بهسوی جسام زماین
روانه میکنم /و باب جنون و ديوانگی را میگشايیم).

 .3-2رؤیا

در شعر سوررئالیستی ،جايی برای مرزبندی منحقی و عاقالنه وجود نادارد .واقعیات و ياا
حقیقت يگانه و چندانی هم در کار نیست .درواقع سوررئالیستها ديوار بین عالم هشایار
و ناهشیار را فرومیريزند؛ زندگی نزد آنها به عالم خواب و رؤيا و عالم فکر منحقی تقسیم
میشود و میکوشند تا از مقام منحق و عق بکاهند و نقش رؤيا را بازرد جلاوه دهناد؛
همچنانکه برگسان میگوياد« :رؤياا نقای حقیقات علمای اسات؛ بناابراين رؤياهاا و
ناخودآگاه بهترين سرچشمههايی هستند که شعر سوررئالیستی از آنها فاوران میشاود»
(امینی.)17 :1393 ،
شمسالدين از مللّ ة رؤيا در جایجای شعرهايش بهره برده است:
عَجًیئل عالليف /رعاأدل؟عاللٍئ ا ِ
وعاحلسللرعلاأدل؟عدةحنلًیرعخاطِّفلهعاللکلقرع
«اأد؟عٍو ا ا ا
ِّ
عُیسلُعتعاللع ا
لة ِ
صوععاج لعلتاِو هرع ةجلعتعشلويفعالليفأ رعتع ا ل ِ
ًیجسا/ع ل عاو ِا لًیقع
لهعالف ِّ
رل ع لا ِولرع ا
لعَل ا
ا اع اا
ا
عاحللج» (شمسالدين( .)81/2 :1984 ،برخی از رؤياهای عجیب و غريب
ٌ ِع
رعأداان/عأ ِّ
رعَح؟ ا
را ديدم /گرگی که گوس ندی در خونغلتیده را حم میکند /يوحنّا را ديدم /که آذرخشهايی او را
میربايند /و از کوهی باال میرود و او را دنبال کردم /موی سرش را يافتم /در تابو سانگی نقارهای
اش شعلهور است /از شد خستگی ،جنزده شدم /جار زدم  /مرا درياب که من حالهام).

شاعر در اين قحعه ،تصاويری در رؤيا میبیند .اين تصااوير باه اشایا تجساميافتهای
شباهت دارد که با چشمهايمان در اطراف خود می بینیم .اينها همان رؤيايی است که به
شاعر کمک میکند يوحنا (يحیای تعمیددهنده) و حاله را ببیند .از مظاهر سوررئالیسام در
اين قحعه ،چیرگی رؤيا بر شاعر است که از واژههايی مانناد «عجائاب الرؤياا» هماراه باا
فضای کلی شعر دريافت میشود و راه را برای درک و فهام ژرفتار شاعر و همراهای باا
جريان پر پیچوتاب شعری هموارتر میکند.
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شاعر در قحعة ديگری با عنوان «الحُلم» يا رؤيا ،آشکارا از رؤيايی سلن میگويد کاه
از کابوسی ساخته شده که به انتظار غیب آمیلتهاست؛ در رؤياست که با رهااکردن کاز
دستش از دست ديگرش ،خود را در فضايی بینهايت پرتاب میکند و مانند پرندة مهاجر
بهاری دوباره به پهنه زمین بازمیگردد:
«حسللَرعلع ا ا//لل؟ ِّ ِ
ِ
لععلحللعدعأحللعاکعدال اليفايرع عا ا ل ثًیکعللل ِِّليفدحع عیلللهاعالل ِِّليفدحع
عنفل ع ل عدل ِّ
لعيع ساللَعأجل ا
أة ل ِلوف/علع ل ل عِلع ِ ل ل عَ لللکعد للعاکعل عتايف ل ِ
لُعحصل لًیيرعأل ايف لل؟عُا ِ
فسل ل عتع رل لًیءع عُیا للعُّعلنن لل؟ع
ا
ا
ترعةلأَةدع انلًیلطریعامل اَلًیجيفع
رعَسارعلةإعاملا اعکرع اًیُظيفع
إَعأٍص ا
ص ا
ا ةحًیک ا
يفتع ًیع لألعالفرلًیءعٍِ ا
ا
ليفِ ا
تعاليفٍ للإع اعدل ل لعتعاواألع طللة کعل ِوللعاکعل عدطسل ِ
لحعَنا لًیيرعللاوللُع للٍاعاحلسللَع انًیٍةة ل عامل /ل ع
ا ِّ ا
اا
ا
ِعلُِظاًیاعالکا » (همان( .)83 :2002 ،رؤيايی /و دستانم را از يکاديگر باازکردم و کسای را
نیافتم تا مرا نظاره کند /چسبیده به باد ای خدای باد کمکم کن و از بلندايت دساتی
به من ببلش و اسبم را هالک مکن /خودم را در فضايی بیحادّ و مارز رهاا کاردم و
نظارهگری [با چشمان باز] بودم /به وسعت زمان /و نگاه کن چنانچاه ديادی فضاا باا
فريادم پر نشد /من مانند پرندهای مهاجر بازخواهمگشات در بهااری کاه پیوساته در
زمین پیچیده و دور است و افسارم را رها نمیکند /و شايد اين رؤياا کابوسای اسات،
آمیلته به انتظار غیب).
رؤيا میتواند زندگی را تکان دهد .غبار عااد را بتکاناد و درنتیجاه شااعر باا درهام
شکستن روابط علّی و معلولی و خرق عاد  ،چهرة معشوق را تن س میکند و جام خالی
او را سر میکشد .در سرزمین اوست که خورشید با روشن شدنش به خاموشی میگرايد.
أدونیس میگويد« :در رؤيا ،جهانِ حس ،سر تسلیم فرود میآورد و ک منحق زبان و
نظام خحی زمان و روابط علّی و معلولی درهم میريزد؛ عااد از آن پیراساته میشاود و
مرزهااای قاااطع میااان انسااان و جهااان و اشاایا ازبینماای رود» (فتااوحی،)309 :1385 ،
ازاينروست که گاه و بیگاه رؤياهای شاعر در پايان شب وحشتزده میشوند:
ِ
علة ِلَعالنلًیارعلأشل ِيفبع انأةل ا ع اًی ِاغالشکرعأا ِ
ِ
جَ ِ
عَسلرع
اک ا
عل ا
ا
«تالناًی عأُ؟عاوَعلالس ُع يفسيفرعأتناف ا
ال خ؟عال يفق ع ا عيفدرکرعلُشة عتط اف ِ
رلًیء» (شمسالدين( .)142/1 :2009 ،تو اکنون به خواب
لأعحل عت ا
ِّ
میروی درحالیکه شب مهتابی است /چهرها را با نام آتش تن س میکنم /جام خالیا را مینوشم و
تو را بر تلت شرقی چونان آوارهای میبینم /و خورشیدهايی که هنگام روشنايی به خاموشی میگرايند).

درحقیقت محمدعلی شمسالدين مانند هر شاعر سوررئالیست ديگر ،زيباايی تصاوير
شعری را حاص اجتماع عناصر ناسازگار میداند؛ يعنی هرچه عناصر سازندة ياک تصاوير
هنری دورتر و ناسازتر باشد ،تصوير نیز ،شاعرانه و خیالانگیزتر و زيباتر خواهدبود.
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پینوشت:
 .1شعرا و منتقدين مصری که در ابتدا به جنبش سوسیالیستی يااری رسااندند اماا بعادها باه عناوان
رهبران جنبش سوررئالیسم شناخته شدند.
 .2شاعر و نويسندة فراواقع گرای مصری ا فرانسوی بود.

 .3نتیجه
 .1محمدعلی شمسالدين در گرايشهای سوررئالیستی خود از دو منبع نظريه و فرهن
سیراب شدهاسات؛ در منباع نظرياه ،اصاول و ملل اههای سوررئالیسات را باه پیاروی از
مانی ست غرب نظام میدهد و در منبع فرهن  ،تجارب درونی خود را بیان میکناد کاه
البته وامدار فرهن و تمدن ايرانی ،اسالمی ،عربی است.
 .2نگارش خودکار ازجمله روشهايی است کاه شامسالدين بارای بیاان تجرباههای
درونی خود ،بهويژه در اشعار عرفانیاش ،از آنها بهره برده است .اين نوع نگارش مبتنیبار
ناخودآگاااه اساات و يکاای از ملل ااههای اصاالی مکتااب سوررئالیساام بهشاامارمیرود.
مجموعه های عرفانی اين شاعر سرشار از تصاوير عجیب و شگ تی است که گويا از منحق
ادبی بیبهرهاند و از ناخودآگاه شاعر سرچشمه گرفتهاند .پراکنادگی مضاامین ،دگرگاونی
پیوسته افکار ،ازبینرفتن روابط علّی و معلولی در سابک نگاارش ،نمودهاايی از نگاارش
خودکار در آثار اين شاعر است.
 .3جنون يکی از ملل ههای سوررئالیسم است که نمودهای آن در شاعر شامسالدين
ديده میشود .در اشعار او جنون و هاذيان ساتايش میشاود .برخای از تعاابیر او چناان
آش ته و عجیب و غريب است که به سلنان پراکنده و دور از عق ديوانگان میماند.
 .4رؤيا يکی ديگر از ملل ههای سوررئالیسم است که شامسالدين در اشاعار خاود از
آن سلن میگويد و حتی تصاوير آن را وصز میکند .درواقع يکی از مظاهر سوررئالیسم
در اشعار او ،چیرگی رؤيا بر شاعر است .شاعر در اين رؤياها يوحناا و حااله را میبیناد و
گاه دچار کابوس میشود.
منابع
أبوفخةط صقة ()2000ط حوارٌ مع أدویي ؛ الطفولةط العيةط الافسط بريوو :الؤسرة اليةبية للدراسرو و الاعة.
َ
أدونیس (سعید) ،علی احمد ( ،)1380تصوف و سوررئالیسم ،ترجمة حبیباهلل عباسی ،تهران :روزگار.
اص رکن آبادی ،لیلی (« ،)1393بررسی تحبیقی شعر مقاومت محمد علی شمس الدين و قیصار اماین
پور» ،رساله دکتری ،استاد راهنما :حسین ابويسانی ،دانشگاه خوارزمی تهران.

ادب عربی ،سال  ،11شمارة  ،2پاییز و زمستان 125  1398

اااااااا (« ،)1395بسترهای مقاومت در اشعار محمدعلی شمسالدين» ،ادب عربی ،سال هشتم ،ش ،1
صص .204–185

األارتط عبدال ةمی ()1983ط تيةنف ِبلاثة األدبس احلدنثط دمعق :اب حيرن.
امین مقدسی ،ابوالحسن و اوياس محمادی (« ،)1391بررسای سابک سوررئالیسام در دياوان عباداهلل
البردونی» ،پژوهشنامه نقد ادب عربی ،ش ،6صص.68-48
امینی ،ادريس (« ،)1393سوررئالیسم در شعر انسی الحاه ،مجموعاة «لان» ،ادب عربای ،ش  ،2صاص

.8 –27

س س س س س س س س س س س س س س س س ()1392ط «مالمس س الر سسةایلية ي ا سسية ادوی سسي ؛ کت سسرت التح سسو و و ارة سسة ي أق سسرليا الار سسرر و اللي سسل»ط
اجلميية اإلنةایية للغة اليةبية ودداهبرط اليدد 28ط صص .23–1
براهنی ،رضا ( ،)1371طال در مس ،تهران :نگار .
بودافر ،پیردو ( ،)1373شاعران امروز فرانسه ،ترجمة سیمین بهبهانی ،تهران :علمی فرهنگی.
بیا  ،حسین (« ،)1397نشانه شناسی در اشعار محمدعلی شمسالدين» ،رساله دکتری ،استاد راهنماا:
ابوالحسن امینمقدسی ،دانشگاه تهران.
بیگزبی ،سی .و .ای ( ،)1375دادا و سوررئالیسم ،ترجمة حسن افشار ،تهران :نی.
ثرو  ،منصور ( ،)1385آشنايی با مکتبهای ادبی ،تهران :سلن.
جمشیدی ،ناهید ( « ،)1393بررسی نمادها در شعر پايداری لبنان با تکیه بر اشعار محماد علای شامس
الدين» ،پاياننامه کارشناسی ارشد ،استاد راهنما :اکرم روشن کر ،دانشگاه گیالن.

محودط حممد ()2002ط دراسة و حتليل أمريال الطيورط بريوو :الدراسرو و الاعة.

زنتونط عليمردي ()1996ط لغة حممد علس مش الدن العيةنةط بريوو :حةکة الةنف الثقرفية.
سیدحسینی ،رضا ( ،)1366مکتبهای ادبی ،چاپ نهم ،تهران :نی .
مشس السسدن ط حممسسدعلس ()2009ط األعمسسرل العسسيةنةط جملسسد األول و الثسسرينط ب سريوو :الوسرسسة اليةبيسسة للدراسسسرو و
الاعة.
س س س س س س س س س س س س س س س س س س (2009ت)ط اليأس م الورد ط بريوو :دار اآلدات.
س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ()1992ط أمريال الطيورط بريوو :دار اآلدات.
س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ()1992ط «ارعة الةؤای و اليد »ط بريوو :الدراسرو و الاعة.
س س س س س س س س س س س س س س س س س س س (1984الف)ط ويور الس العم الة ط بريوو :دار اآلدات.
س س س س س س س س س س س س س س س س س س س (1984ت)ط أاندن ای مل ي و حبييط الطبية الثریيةط بريوو :دار اآلدات.
س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ()1988ط أمر دن للةقص أنناتريط بريوو :دار اآلدات.

س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ()2002ط رلي عرليةط بريوو :دار اآلدات.

طهماسبی ،عدنان و ادريس امینی (« ،)1393سورئالیسم در شعر انسای الحااه؛ مجموعاة «لان»» ،ادب
عربی ،سال  ،6ش  ،2صص .48–27

 بررسی سه مؤلفة سوررئالیسم در شعر محمدعلی شمسالدین 126

،» آثاار و زنادگی وی،  «نقش محمدعلی شمسالدين در تجدد شعری لبنا،)2002(  حسین،علی امین
. دانشگاه مادريد،رساله دکتری
 «روابط بینامتنی قرآنی در شعر معاصر عربی و فارسی محمادعلی شامسالدين و،)1393(  زهرا،غالمی
. دانشگاه الزهرا، انسیه خزعلی: استاد راهنما، پاياننامه کارشناسی ارشد،»قیصر امینپور
. سلن: تهران، بالغت تصوير،)1385(  محمود،فتوحی
Refrences:
Abofakhr, s. (2000). the diolougue with Adonis child. Poem. Basish ment. Beirut:
The Arabic institude of research & broad casting. [In Arabic].
Adonis (saeed), A. (2001). Mysticism&surilism. Translated by Habiballah Abbasi.
Tehran: Ruzeghar Publication. [In Persian].
Alashtar, A. (1983). Introduction to contemporary Arabic prose. Damascue: Ibn
hayyan Publication. [In Arabic].
Ali amin, H. (2002). “The role of Mohammad Ali shamsedin in Lebanese poetic
modernity works and lifes”. PHD Dissertation. University of Madrid. [In
Persian].
Amini, E. (2013). ‘Surrealism in the Adonis poem. The book of changes &
clepaituie in night & day land’. Iranian Association of Arabic language and
literature. No. 28. Pp. 8-27. [In Persian].
Aminmoghadasi, A. & mohammadi, O. (2012). “Surrealism in the Abdollah
baradoni poem”. Arabic Literature Criticism. No.6. Pp. 68-88. [In Persian].
Asl rokn abadi, L. (2014). “Acomparative study of resistance poetry of
mohammadali shamsedin and Ggheysar amin pour”. PHD Dissertation.
Supervisor: Hossein Abavayasani. University of KHarazmi. [In Persian].
Baraheni, R. (1971). Gold in Mes. Tehran: Negar Publication. [In Persian].
Bayat, H. (2018). “Semiotics in Mohammad Ali shamsedin poetry”. PHD
Dissertation. Supervisor: Abolhassan Amin moghadasi. University of Tehran. [In
Persian].
Bigzabi, c.v.e. (1973). Dada & surialism. .Translated by Hasa Afshar.Tehran: Nil
Publication. [In Persian].
Budafer, P. (1973). Todays poets of French. Translated by Simin Behbahani.Tehran:
cultarad & schientific Publication. [In Persian].
Fotuhi, M. (2006). Eloquence of image. Tehran: Sokhan Publishing. [In Persian].
Gholami, Z. (2014). “Quranic intertextual relation in contemporary Arabic and
Persian poetry Mohammad Ali shamsedin and seyyd hasan hossayni”. MA
Dissertation. Supervisor: Aniseh Khazali. University of AL zahra. [In Persian].
Hamoud, M. (2002). Study of king of the birds. Beirut: al- derasat Press. [In Arabic].
Jamshidi, N. (2014). “Study symbols in Lebanese sustainable poetry base on
Mohammad Ali shamsedin”. MA Dissertation. Supervisor: Akram Roshanfekr.
University of Guilan. [In Persian].
Rokn Abadi asl. L. (2016). “The beds of stability in the poems of Mohammad Ali
shamsedin”. Arabic literature. 8th ed. No.1. Pp. 185-204. [In Persian].
Rushanfekr, A. (2014). The symbol of stability in Lebnan poem. Rasht: Katibeh Gil
Publication. [In Persian].
Seyyedhoseyni, R. (1966). The literary Acadmy. 9th ed.Tehran: Nil Publication. [In
Persian].
Shamsedin, M. (1992). the big Empires. Beirut: al-adab Publishing. [In Arabic].

127  1398  پاییز و زمستان،2  شمارة،11  سال،ادب عربی

Shamsedin, M. (1984) Beirut the house of Etiquette the birds in to the bitter sun.
Beirut: al-adab Publication. [In Arabic].
Shamsedin, M. (1984). oh my dear God I love you. 2end Ed. Beirut: al- adab
Publication. [In Arabic].
Shamsedin, M. (1988). Does the time of dancing com. Beirut: al- adab Publication.
[In Arabic].
Shamsedin, M. (2002). The big Empires. Beirut: al- adab Publication. [In Arabic].
Shamsedin, M. (2009). Poetic works tj. The Arabic institute of research & broad
casting. [In Arabic].
Shamsedin, M. (2009). The hoplessness of flower. Beirut: al- adab Publication. [In
Arabic].
Tahmasebi, A & Amini, E. (2014). “Surrealism in the Adonic The complex Len”.
Arabic literature. 6th ed. No. 2. Pp. 48-27. [In Persian].
Thervat, M. (2006). Related with litratur Academy. Tehran: Sughan Publication. [In
Persian].
Zeyton, A. (1996). The poetic language of Mohammad Ali Shamsedin. Beirut: The
Arabic institute of research & broad casting. [In Persian].

