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   هاي صوفيانه سوررئاليسم در حكايت

)معرفي يك نوع روايي كهن(
1

   

  

عليرضا اسدي
* 

  

  پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسي

  سعيد بزرگ بيگدلي

  دانشگاه تربيت مدرسزبان و ادبيات فارسي دانشيار 

  چكيده

هاي فراواقعـي   بندي انواع داستان  ماين مقاله با ادامه دادن بحث ناتمام تزوتان تودورف در تقسي          

كوشـد بـا اتـساع ايـدة تـودورف و بـا اسـتفاده از                شود و در ابتدا مي     در ادبيات غرب آغاز مي    

 در معناي   -ي و نظرية داستان سوررئاليستي را     بندي او، ژانر داستان سوررئاليست    هاي طبقه  مالك

پس از تعريف داستان يا     . شريح كند عنوان يكي از انواع فراواقعي معرفي و ت          به -عام و كلي آن   

 نگارندگان با اين فرضيه كه نظرية داستان سوررئاليـستي          -به معناي عام   -روايت سوررئاليستي 

كنـد،   هاي منثور عرفاني مـا نيـز صـدق مـي          اي كهن است و در مورد شماري از حكايت        نظريه

ــام اي از ايــن حكايــت برگزيــده ــار متــأخري كــه ن ــار آث ــردارهــا را در كن ــه داســتانب هــاي   ب

كنند؛ تا سرانجام نـشان دهنـد    لحاظ عناصر و اجزاء و كليت فضا تحليل مي     اند، به  سوررئاليستي

كنون، بر اساس نظرية يكسان شكل گرفته ي در غرب و شرق و از زمان كهن تا  آثار سوررئاليست 

  .اند و در اجزاء نيز قابل قياس

  . نظرية ادبيسوررئاليسم، حكايت عرفاني،: كليدي هاي  واژه

                                                 
*1

    Pirsavarani@gmail.com: نويسندة مسئول

  21/1/91: تاريخ پذيرش  9/10/90 :تاريخ دريافت
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  مقدمه. 1

دانند كه    ، مي ندا   مأنوس ويژه در حوزة داستان و سينما     ، به زكساني كه با گفتمان نقد امرو     

 نزد امثال برتـون     با مفاهيم اولية آن     مفهومي متفاوت  اصطالح سوررئاليسم 
1

، آراگـون  
2

 و  

فيليپ سوپو 
3

قـط بـه    ف ي داستان سوررئاليـست    امروزه، .دارد - از سردمداران اين مكتب    -

منتقدان به رواياتي از كتب عهد عتيق       شود و گاه     اطالق نمي  دهقان پاريسي  و   ناديا امثال

و آثار عرفانيِ قرون وسطي و كارهاي مدرني مانند آثار ريچارد براتيگـان نيـز، فـارغ از                  

،  امـروزه  واقـع   در. دهنـد نام اثر سوررئاليستي مي   ها و نيت نويسنده،      بيني پشت آن  جهان

به ادبيـات    تر ظاهر شده و نظريه و بوطيقاي ادبي است كه          در مفهومي كلي   سمسوررئالي

توانـد در آثـاري بـا    اين بوطيقا مـي . طلبد ميي را  خاص دارد و مخاطبان  اي  رويكرد ويژه 

  صـفت سوررئاليـستي    ،امـروزه . محتواي ديني يا غيرديني و قديم و جديد رعايت شود         

  . به فضا و فرم اثر اشاره دارداغلب

 از نظرية داستان سوررئاليستي ارائـه  ي جديديينكنون كمتر تشريح و تب  آنجا كه تا  از

شده است 
4

رف در مـورد ادبيـات      اي از تزوتان تـودو    كوشيم با بسط نظريه    ، در ادامه مي   

حدي ماهيت نظـري داسـتان سوررئاليـستي را آشـكار كنـيم و               ، تا زمين فراواقعي مغرب 

اي از داسـتان سوررئاليـستي      عنـوان نمونـه    ، بـه  به حكايت سوررئاليستي عرفـاني    سپس  

  . بپردازيم

  بوطيقاي داستان سوررئاليستي .2

از غريب تا شگفت   «اي با عنوان    تزوتان تودورف، منتقد ساختارگراي معاصر، در مقاله      
5

 «

فراواقعيـت  . 1 :كنـد   اصـلي تقـسيم مـي   اقعي را در ادبيات غرب به سه دسـتة      گونة فراو 

فراواقعيتي كه مخاطب در    . 3 ؛)غريب(شده    فراواقعيت توجيه . 2؛  )شگفت(شده   پذيرفته

از منظر مواجهة مخاطب با اثـر       ). فانتزي( شود  فراواقع بودن يا نبودن آن دچار ترديد مي       

 ترتيـب انـواع فراواقعـي بـه ايـن      -ه با لحاظ نسبيت مواجهة مخاطبـان       و البت  -فراواقعي

يء يا پديدة غيرواقعي و يا ناسـازگار        صورت است كه وقتي در داستاني با يك امر يا ش          

شـويم كـه آيـا آنچـه          شويم، ابتدا دچار ترديد مـي       رو مي  هبا واقعيت روزمرة زندگي روب    

بينـيم     يا نـه، آنچـه مـي       روييم  ه با امر غيرطبيعي روب     يعني ما واقعاً   بينيم درست است؛   مي
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ترديد داريم، اثر در اي كه تا اين مرحله، يعني مرحله   . خطا يا توهم يا فريبي بيش نيست      

مرتبة فانتزي است و ممكن است در همين مرحلـه پايـان يابـد             
6

هـاي   برخـي داسـتان   ( 

امـا ممكـن اسـت    ). انـد  از ايـن نـوع   ترس و لرز و  عزاداران بيل غالمحسين ساعدي در    

هاي ذهنـي    فرض  نخست اينكه امر غيرعادي طبق پيش     : يدا كند  در دو سو ادامه پ     فانتزي

ـ   و البته به   -اقعي را براي ما دارند    كه حكم امور و    ما  توجيـه   -سبت مخاطبـان متغيرنـد    ن

تـودروف  . قبيـل  هاي ذهني و از اين      ني يا اسطوره   باورهاي دي  شود؛ براي مثال بر اساس    

تزي بـه   دوديگـر اينكـه ممكـن اسـت فـان         . داند  ها را فانتزي شگفت مي      گونه داستان  اين

دريابيم كه شخصيت راوي    براي مثال   ؛     توجيه عقالني شود   سمتي برود كه امر غيرعادي    

ختگي روانـي  يگـس   ديوانه يا فردي دچار ازهم    
7

 ايـن  بنـدي تـودروف،     در تقـسيم   .اسـت  

  . گيرد ها در نوع فانتزي غريب جاي مي داستان

ت محض و غريـب محـض نيـز نـام            نوع فانتزي، تودروف از دو نوع شگف       بر  عالوه

يـد واداشـتن    تزي يعنـي مرحلـة بـه ترد        مقدمـة فـان    ، وقتي است كه داستان     و آن  برد  مي

گـردد كـه چگونـه       مـي  احد زيادي به ساختار داستان باز      و اين ت   مخاطب را نداشته باشد   

اي پريان هـستند كـه      هنمونة شگفت محض، قصه   . مخاطب را در فضاي خود وارد كند      

ساله، نه گرگي كه     نه خواب صد  : هرگز غافلگيركننده نيست  ها   طبيعي آن  رويدادهاي غير 

فـرض خـود     ؛ چـون مخاطـب در پـيش       هاي جـادويي پريـان     زند و نه قابليت     حرف مي 

هـا     شـگفت  ، تـودروف  بـه عقيـدة   . )76: 1383 تودورف،(  است ها را پذيرفته   فراواقعيت آن 

 ماننـد   ،ابـزاري باشـند   . 2ذراعـي؛     آميز باشند، مثل ماهي دويـست        اغراق .1 :ممكن است 

اي محـال   يي كـه امكـان وجودشـان در دوره        ابزارهـا  ؛...قاليچة پرنده، سيب شفابخش و    

  .نظر برسد به

 داستاني بر اسـاس عقـل توجيـه         هاي  در نوع غريب محض، ممكن است همة اتفاق       

العـاده   دهنده و خـارق     نكردني، تكان   لحاظي ممكن است باور     ؛ اما هركدام به   داشته باشند 

هـاي ژانـر      انهـاي داستايوسـكي و بعـضي رمـ           داستان ،تودروف براي اين نمونه   . باشند

است در مراحلـي بـه شـگفت نزديـك           نوع غريب ممكن     ،البته. زند  وحشت را مثال مي   

  . ستپو  از ادگار آلنسقوط خانة آشرنمونة آن، داستان . شود
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كند اين اسـت كـه آثـار ايـن       مهمي كه تودروف در مورد نوع غريب مطرح مي   نكتة

تـصورات  تواند با     ريب مي د و اين احساس غ    كن  ي ايجاد مي   غريب حسنوع، در مخاطب    

اي اسـت    همان ويژگي  طور دقيق، اين    به.  فرد ارتباط داشته باشد    كودكي يا ناخودآگاهي  

ـ  ايجـاد حـس    يعنـي    زمة اصلي هر اثر سوررئاليستي اسـت؛       ال ،كه به نظر ما      كـه  ي غريب

بندي  در تقسيم  ، بنابراين .كنش اثر هنري و ناخودآگاه و روان مخاطب است         حاصل برهم 

اگرچه او به نوع سوررئاليسم     . گيرد  نة غريب جاي مي   گواثر سوررئاليستي در     ،تودروف

كند و دامنة سخن را تاحد اشاره به فرويديسم و نقش             اي نمي   و انواع جديد اصالً اشاره    

  .چيند ميفراكودكي مخاطب در ايجاد حس غريب 

بـه امـور     اثر غريب معمـوالً   . پس، فراواقعيت اثر غريب با اثر شگفت متفاوت است        

كننـدة امـور      هاي توجيـه    فرض  د و اصوالً با پيش     نيازي ندار  آميز يا ابزاري    قشگفت اغرا 

.  غريب، ايجاد همان حس متفاوت اسـت       ترين ويژگي اثر   مهم. شود   خوانده نمي  شگفت

 ابزاري  العاده يا شخصيت و     صادق هدايت، امري خارق    بوف كور  داستانبراي مثال، در    

انـد؛ امـا       عادي و ملموس    اين داستان   حوادث همة. مبيني  اقعي نمي با توان و قابليت فراو    

   شود  درگير مي  كند؛ زيرا با ناخودآگاه     را منتقل مي   ي غريب ت فضا حس  در عين حال كلي. 

 .لكه حد الزم اثـر سوررئاليـستي اسـت         ب ؛ ويژگي اثر سوررئاليستي نيست    ، اين همة  البته

، فـضا و روايـت نيـز        حاظ فـرم  ل  از خود به   يستي نسبت به آثار غير     آثار سوررئال  ،درواقع

لحاظ فرم روايي با آثـار رئـال          كه آثار ژانر شگفت ممكن است به          حالي اند؛ در   نامتعارف

 فـرم، فـضا و روايـت         نامتعارف بـودنِ   رسد اين ويژگيِ    نظر مي  به. تفاوتي نداشته باشند  

 .سبب نوع آفرينش اثر سوررئاليستي است حد زيادي بهتا

شـود، در فراينـد       طور كه با ناخودآگـاه مخاطـب درگيـر مـي           ليستي همان اثر سوررئا 

كـردن آن   ، رمز پيوند برقـرار      شود و شايد همين    طور ناخودآگاه ايجاد مي    هآفرينش نيز ب  

 كه برخاسـته    -ياهاها و رؤ    بينيم محتواي خواب     كه مي    چنان با ناخودآگاه مخاطب باشد؛   

. رسـند  نظـر مـي    ب بودن، براي ما آشـنا بـه        در عين عجيب و غري     -از ناخودآگاه هستند  

شـناختي خودآگـاه     اختي ناخودآگاه با سـازوكار نـشانه      شن   تفاوت سازوكار نشانه   ،واقع در

  . شود موجب تفاوت آثار سوررئاليستي با آثار غيرسوررئاليستي مي
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. كنـد   رمزگان اثر سوررئاليستي را ناخودآگاه توليـد و ناخودآگـاه هـم دريافـت مـي               

سوررئاليـستي را خودآگـاه توليـد و خودآگـاه هـم درك              ثار غير كه رمزگان آ  طور    همان

   از منظر خودآگاهي مخاطب فرمـي      شده از ناخودآگاه،   رمزگان متفاوتِ اثر توليد   . كند  مي

هـاي منطقـي و مـألوف          فرم نامتعارف و خـروج از سـاخت         پس داشتنِ  نامتعارف دارد؛ 

در اثـر  به اين ترتيب، شماي ارتبـاطي      .  ويژگي ديگر اثر سوررئاليستي است     ،خودآگاهي

  :ين صورت استرئاليستي و سوررئاليستي به ا

  :اثر رئاليستي

  رمزگان خودآگاه

    خودآگاه مخاطب    ←     خودآگاه گوينده 

  رمزگان ناخودآگاه

 حس غريب=     ناخودآگاه مخاطب←  ناخودآگاه گوينده   
  

اطـب در سوررئاليـستي بـودن اثـر،         مخكيد ما بر محوريت      است كه تأ   نكتة آخر اين  

 ،يين معنا كـه از منظـر مخـاطب        كند؛ به ا    يستي بودن يك اثر را نسبي مي      واقع سوررئال  در

 . نباشد سوررئاليستي ي از منظر مخاطب ديگر     يا  و ممكن است اثري سوررئاليستي باشد    

يـن در  تواند سوررئاليستي باشـد و ا   هيچ اثري نميواقع، در غياب مخاطب و در خأل  در

  .كند انشش به مخاطب بستگي دارد صدق ميمورد هر اثر ديگري كه تكميل خو

  هاي شهودي عرفاني و بوطيقاي سوررئاليستي حكايت. 3

 و داشتن رمزگـان     در احوال ناخودآگاه  اگر ويژگي بنيادين اثر سوررئاليستي را توليد آن         

 بـدانيم، در ميـان   ب غريب بر اثر درگيري بـا ناخودآگـاه مخاطـ     و ايجاد حس   نامتعارف

  .اند بسيار درخور توجههاي منثور عرفاني از اين حيث  ، برخي حكايتمتون كهن

جـاي آن     علم، نقش چندان بـارزي نـدارد و بـه         در معرفت عرفاني، تعقل و منطق و        

تعطيـل كـردن    . اند  يا، كشف و شهود و ادراكات دروني مورد توجه        ؤ مانند ر  هايي  تجربه

الت آگاهانه و هر نـوع تفكـر در جهـان عينـي و حـسي، از           حواس و جدا شدن از تخي     

حد زيادي از مناسـبات     در مراتب باالي عرفاني، عارف تا     . ستمقدمات سلوك عرفاني ا   

 نرفـا ا در مراتب عالي، زبـان ع  ،رو  اين از. شود   وارد مي  ي ديگر  و به عالم    جدا،  عالم عين 
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 درك  گـاه مخاطـب   آناخودسـط    تو ، اين زبان  در نهايت  .شود  نيز در آثارشان متفاوت مي    

 .»محرم اين هـوش جـز بيهـوش نيـست         «: فرمايد مي مثنويدر  كه موالنا    چنان. شود  مي

فهم اين  . كنند  قبيل ياد مي   ن شطح، اشارت، زبان حال و از اين        از اين زبان با عنوا     نرفااع

كه معارف و احوال نهـاني       اشارات رمزگاني هستند  . كس ميسر نيست   اشارات براي همه  

تواننـد ايـن       نمـي  ، باريك اينجاست كه عارفان اگر بخواهند هـم        نكتة. كنند  منتقل مي  را

 بـه همـين    ؛ زيرا خودآگاه با رمزگان ناخودآگاه آشنا نيـست؛        سخنان را آگاهانه بيان كنند    

نالند و خاموشي را به سـخن گفـتن            از ناتواني در بيان مي     پيوستهسبب است كه عارفان     

  .دهند ترجيح مي

هـا ناخودآگاهانـه تجربـه را         آن.  درظاهر متنـاقض   هاي  فان پر است از تعبير    كالم عار 

در . گنجـد  ت، اصل تجربه نمي خودآگاه اسيابند؛ اما در بستر زبان گفتار كه ساختة  مي در

 ،هـاي ناخودآگـاه باشـد و البتـه          تواند گزارش ناقصي از تجربـه       ها مي   روايت آن  نهايت،

تابـد و آن را      شناختي زبان خودآگاه را برنمـي       معنا گزارش ناقص تجربه نيز، نظام    همين  

  .زند هم مي بر

هـا    شود كه صبغة ناخودآگاهي در آن        در نثر روايي عرفاني، آثاري مشاهده مي       ،باري

شـرح مكاشـفات،    .  برخوردارنـد  ي نامتعـارف  نسبت از رمزگان و سـاختار       بارز است و به   

 در قالـب    سـفرهاي روحـاني   يـا و    هاي عرفاني، شـرح خـواب و رؤ          واقعه مشاهدات و 

 ديگـر  در مقايـسه بـا  ها   اين حكايت شمار. از اين دسته آثارندهاي كوتاه و بلند  حكايت

، نوع  لحاظ تصاوير  ؛ اما به  اند   و در متون مختلف پراكنده      زياد نيست  هاي عرفاني   حكايت

آنچـه در مـورد بوطيقـا و شـماي ارتبـاطي در آثـار            . انـد    رمزگان و فضا بسيار برجـسته     

، درك توسـط    سوررئاليستي گفتيم، يعني آفريده شدن در ناخودآگاه، رمزگان نامتعـارف         

 قـرار   ،ينا بنـابر  .هاي مشترك اين آثـار اسـت        از ويژگي  غريب،   ناخودآگاه و ايجاد حس   

ـ        ها در مجموعة     دادن آن  راه نيـست و اگـر در نـوع         آثاري بـا بوطيقـاي سوررئاليـستي بي

 تفـاوت در نـوع ناخودآگـاهي        - هـست  كه حتمـاً   -سوررئاليسم اين آثار تفاوتي هست    

 بدون ناخودآگاه مخاطب ابتر است و ناخودآگـاه         فرايند خوانش اثر سوررئاليستي   . تاس

هر ملت نيز بسته به قدمت تاريخي، دانش، فرهنگ، جغرافيا، ژنتيك و مختصات ديگـر               
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اي ديگـر   هـ    اگر ما نتوانيم بـا اثـر سوررئاليـستي ملـت           ،ينابنابر. آن ملت متفاوت است   

 طور كه مثالً    همان ها نيست؛   معنا بودن آن    ارزش بودن يا بي     م، نشانة كم  ارتباط برقرار كني  

ر ايـن ميـان    د،البتـه . توانند با برخي آثار عرفـاني مـا ارتبـاط برقـرار كننـد             ها نمي   غربي

و از  هـا بيـشتر باشـد         به ناخودآگاه جمعي و مشترك ملـت       اثر هنري چقدر وابستگي    هر

اين وقتي است كـه آفريننـده انـساني چندفرهنگـه و             و (گيرد    اي مشترك بهره  ه  رمزگان

  .  از مخاطبان ارتباط برقرار كندتري تواند با طيف وسيع  آن اثر مي،)دنياديده باشد

ا از هاي سوررئاليـستي عرفـاني ر   توان حكايت   ف، همچنين مي  روبه كمك اشارة تود   

 ممكن است .  نشد ها   اشتباه د و دچار برخي   راحتي جدا كر   انواع ديگر حكايت عرفاني به    

 كـه در      درحالي هاي سوررئاليستي بدانند؛     حكايت هاي كرامات صوفيه را     برخي حكايت 

 زيـرا   انـد؛   از نـوع شـگفت    ) هـا  ماننـد معجـزه   (هـا      ايـن حكايـت    ،فروبندي تود  تقسيم

 نـوع   بينـيم كـه      مي ،اگر دقت كنيم  . فرض ما پذيرفته شده است     ها در پيش    فراواقعيت آن 

آميـز و شـگفت       هاي كرامات نيز در همان دو دسـتة شـگفت اغـراق             فراواقعيت حكايت 

 مهم ديگر اين    نكتة.  نيز رمزگاني نامتعارف نيست    ها  رمزگان آن  گيرند و   ابزاري جاي مي  

ن يك حكايت عرفاني نامتعارف باشد؛ امـا ايـن نامتعـارف            است كه ممكن است رمزگا    

هـا و اسـتفاده از        بودن نشانه سبب استعاري    گاهي، بلكه به  بب ابتنا بر ناخودآ   س بودن نه به  

 ايـن رمزگـان نامتعـارف بـه         ،هـا    كه با تأويل نـشانه      يا  گونه  هاي ديگر زبان باشد؛ به      اليه

هاي تمثيلي عرفـاني كـه سـاختة خودآگـاه            برخي حكايت . رمزگان متعارف تبديل شود   

ـ پديـد آمدنـد؛      براي تبيـين اصـول عرفـان و تـصوف            ،هستند  ،ابـن يقظـان     الة حـي  رس

 .نـد ا  يـن نـوع   ا از   عطـار  الطيـر   منطق سينا و حتي    از ابن  سالمان و ابسال   و الطير ر����

ها نامتعارف است    نوع فانتزي و شگفت نيست، رمزگان آن       ها از   فراواقعيت اين حكايت  

  . كند و همان حس غريب را در ناخودآگاه ايجاد مي

  هاي سوررئاليستي متأخر ئاليستي عرفاني و داستانهاي سورر مقايسة فرم و فضا در حكايت. 4

گفتيم كه اگر تفاوتي در نوع سوررئاليسم آثار كهن ما و ملل ديگر وجـود دارد، مربـوط               

در اينجـا  .  اسـت   فرم سوررئاليستي تقريباً مشابهنهست وگر ا هاي ناخودآگاهي  به تفاوت 

قـرن    منثور كهن عرفاني تا    ي از آثار  هاي  ت اين شباهت، حكاي    كردن دربارة  براي قضاوت 

هـاي   داسـتان  و در عناصـر سـازندة فـضا و وضـعيت بـا برخـي        شـده انتخـاب  هـشتم 
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 در   سوررئاليـستي جديـد    آثار برگزيـدة  . ندا   مقايسه شده  -اختصار  البته به  -سوررئاليستي

 هستند كـه    بيست ميالدي  و   نوزدههاي     از قرن  ي مختلف حقيق، متعلق به نويسندگان   اين ت 

بـه مكتـب تـاريخي سوررئاليـسم        فقـط   ند و البتـه،     هور اين نوع نگارش مـش      به معموالً

ـ        آلن ادگار. منسوب نيستند  وئيس بونوئـل، بـورخس و      پو، فرانتس كافكا، آندره برتون، ل

هاي نشر مقالـه، بـه        دليل محدوديت  هب.  هستند  صاحبان آثار مورد بررسي    صادق هدايت 

 عطار در اين نـوع،  -كه اشاره شد  چنان -انيدر آثار عرف  .ايم   كرده بسندهها    كمترين مثال 

بـن  ، علـي  دفترالنـور  صـاحب    بن علي سهلگي    هاي محمد   اما از نوشته   مقام بارزي دارد؛  

، چهـل مجلـس    صـاحب    ، عالءالدولـه سـمناني    خفيف سيرت ابن  صـاحب    محمد ديلمي 

  .الدين بلخي و ديگران نيز استفاده شده است شرف

 اليستي متأخرهاي سوررئ هاي داستان ويژگي. 1-4
دهد وگرنه ممكن است       مي وجه به فضاي سوررئاليستيِ كل اثر معنا      هاي ذيل با ت     ويژگي

 بـسامد   ،هـا  مـراد مـا از برشـمردن آن        . هم وجود داشته باشـند     ي در آثار ديگر   جداگانه

 .زيادشان در آثار سوررئاليستي است

 هاي كلي ويژگي. 1-1-4

يعنـي   بنـدي كنـيم   وع منفعل و فعال تقـسيم      ن اگر تخيل را به دو    : تخيل فعال . 1-1-1-4

تخيـل فعـال    . ليستي، تخيل فعال است    تخيل اثر سوررئا   تخيل محاكاتي و تخيل ابداعي،    

اع و ارجـ   جهاني خـود وجود آمدن ؛ بلكه باعث به كشد   جهان واقع را به تصوير نمي      فقط

  .شود ارتباط با عالم بيرون ميبي

يكي : گوي متن با مخاطب    و  شده و گفت    حي نداشتن موضوع و مضمون طرا     .2-1-1-4

 نداشتن موضوع يا پيرنگي است كه داسـتان         ،هاي اصلي داستان سوررئاليستي    از ويژگي 

بـه عقيـدة    ). ندا   اجزا در خدمت موضوع    در آثار سوررئاليستي   (بر اساس آن حركت كند    

). غـايتي   به بي  توجه( اي را منتقل كند   خواهد پيام يا انديشه    اثر سوررئاليستي نمي   ،برتون

  .كند محتواي اثر سوررئاليستي را خواننده كشف مي

ژگـي  ترين وي مهم: فقدان خصوصيات فيزيكي و جسمي در اشياء و اجسام       . 3-1-1-4

هـاي     در داسـتان   ، به همـين سـبب     .هاست ذهني بودن آن  اشياء و اشخاص جهان خيال،      

- ادگار آلـن   »چاه و آونگ  «ن   در داستا  .سوررئال، گاه اشياء و اشخاص ماده و بعد ندارند        
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شـود و      ناگاه دستي از غيب ظاهر مي      ،كند  پو، وقتي راوي دارد در چاه زندان سقوط مي        

 ). 111: 1388پو، آلن(» .دست، دست ژنرال السال بود«: گيرد او را مي

 ناغافل  ]ناديا[بوسمش   مي ]برتون[وقتي من   «:  ناديا در: آور  تصاوير حيرت . 4-1-1-4

ن، خيلـي   همـين اآل  . يك نفر قايم شده   ) دهدباالي پنجره را نشان مي    (آنجا   :زندجيغ مي 

رسد كـه    اين جنگل به دريايي مي...« .)113: 1389برتـون،  ( ».واضح، يك سر وارونه ديدم  

 و  هـاي چـوبي مثـل مـال مـن در رفـت              دورتادور زمين را گرفته است و روي آن خانه        

  ).1388بورخس، (» .آمدند

تبـديل شـدن بيمـار بـه گنـداب در داسـتان             :  عجيب و شگفت   ايه  اتفاق. 5-1-1-4

  :» آقاي والد مارحقيقت قضية«

سرانجام تمام پيكرش با يك حركت، در يك دقيقـه و شـايد هـم كمتـر از هـم                     ...

خـواب و در برابـر       روي تخـت  . باره زير دستانم پوسيد     گسيخت و له شد و به يك      

بـار و     آبـي نفـرت     گنـد . رار گرفته بود  اي ق   تمامي شاهدان تودة گنديده و آب آلوده      

  ).123: 1388پو،  آلن( پلشت

بـا حيرتـي عميـق خـودم را چهـره بـه چهـرة               : موجودات عجيب و غريـب    . 6-1-1-4

دو تا پا داشت، يك پايش قلـم بـود و           . چه كه بتوان تصور كرد يافتم       تر از هر  موجودي عجيب 

زي نبود جز يك صفحه برنجي      بدنش شكل يك تيرك فلزي بود و سرش هم چي         . ديگري مداد 

هـايي كـه   جـاي چـشم، از آن       هاي كوچك به  هاي ناقرينه به شكل دو كمان و تاج        مطال با سبيل  

  ).31: 1390بونوئل، ( شودبراي بستن ساعت مچي استفاده مي

  )مربوط به عناصر داستان(هاي جزئي  ويژگي. 2-1-4

  ها شخصيت. 1-2-1-4

چند ماه پيش بـه مـن خبـر         «: اندن دائمي يا ادواري   هايي كه دچار نوعي جنو      شخصيت. الف

 به دنبال رفتارهاي غريب و نامعقولي كه در راهروي          ظاهراً. دادند ناديا ديوانه شده است    

در  ).140: 1387برتـون،   ( ».هتلش از او سر زد، ناگزير به تيمارستان دوكلوز انتقالش دادند          

بدون شك لگران   «: خوانيم  ستش مي ، از زبان راوي در مورد دو      »سوسك طاليي «داستان  

 جنـوب  هـاي گمـشدة  هايي شده بود كه پيرامون گـنج      شمار پنداربافي  گرفتار يكي از بي   
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ها بـا   ويژه اگر اين الهام    شوند به   هايي مي  تنها ديوانگان گرفتار چنين الهام    ... وجود داشت 

  .)144: 1388پو،  آلن(» .ها همخواني كندباورهاي آن پيش

يك روز صبح كه گرگور      «:شود  گونه آغاز مي   اين مسخ داستان: خصيتاستحالة ش . ب

آسـا مبـدل     اي غـول    دار شد، ديد در رختخوابش بـه حـشره        ياهاي پريشان بي  زامزا از رؤ  

 از كافكا، گراگـوس بـه   گراگوس شكارچيدر داستان  .)111: 1386كافكا، (» .گرديده است 

گـزد،  خنزرپنـزري لـب راوي را مـي       ، وقتي پيرمـرد     بوف كور در   .شودپروانه تبديل مي  

  .شود راوي به پيرمرد خنزرپنزري تبديل مي

وجود فردي كه عينـاً مـشابه شخـصيت راوي يـا            : هاي مشابه   همزادها يا شخصيت  . ج

 يا تكرار شخصيت راوي يـا قهرمـان در قالـب چنـد شـخص، از مـوارد                   ،قهرمان است 

شخـصيت راوي،    كـور   بـوف  در   .هاي سوررئاليستي است    توجه ديگر در داستان    درخور

 در داسـتان .  هـستند شبيه هم عموي راوي، قصاب محل و پيرمرد خنزرپنزري گاه كامالً      

 بـا   ،خواهـد وارد اتـاقش در هتـل شـود            از بورخس، وقتي راوي مـي      »1983 اوت   25«

بيند كه قبالً جلو اسم اتاقش اسم و امضاي خود او ثبـت شـده اسـت؛ يعنـي        تعجب مي 

شود و خودش     سم و امضا وارد اتاق شده است، سپس وارد اتاق مي           با همان ا   كسي قبالً 

  .)1388بورخس،  (بيند را مي

 گوشت كبابي در طول جـادة      دو ساعت بعد يك تكه    «: جانبخشي به اجسام بي     جان .د

  .)46: 1390بونوئل، (» .زندسنگونيستو قدم مي

ز سـمت گنجـة     بار در حال خواندن كاغذي بودم كه ناگهان فريـادي بلنـد را ا               يك

يك من كه تازه هـم خريـده بودمـشان، بـا پـرت                هاي درجة   پيژامه. ها شنيدم   لباس

شوك من وقتي كامـل     . جمعي خودكشي كرده بودند     كردن خود به كف اتاق، دسته     

خوانـدم مربـوط بـه        شد كه دريافتم درسـت در همـان لحظـه داشـتم مطلبـي مـي               

هـا را از آنجـا        اي كه آن    غازهسوزي عظيمي در انبار بزرگ منسوجات، همان م         آتش

  ).30همان، ( خريده بودم

  مكان. 2-2-1-4
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 از  گراگـوس شـكارچي    در داسـتان  : ها در يكـديگر     نامتناهي بودن مكان و ادغام مكان     . الف

در . شود ة بزرگ درخشان منتهي مي    كه به درواز  بينيم   نهايتي مي   پلكان بزرگ و بي    كافكا،

  : كند گونه تصوير مي ش را اينا  راوي خانة كودكيهمپو  از آلن»ويليام ويلسن«داستان 

! اي  كننـده   و از ديـد مـن چـه قـصر مفتـون           ! آوري  چه بناي كهن شـگفت    ! اما خانه 

شد  دشوار مي. ناكردني هايش پيچيده و بيان بندي انتها بود و تقسيم هايش بي خم و  پيچ

هر اتـاق،  . رد يا دومايم، در طبقة نخست قرار دا    با اطمينان بگوييم جايي كه ايستاده     

چنـان    هـا آن    سـاير قـسمت   . پيوسـت   چهار پله پايين يا باال، به اتاقي ديگر مي          با سه 

نهايت  ها نيز در پيچ و تابشان بي خم بودند كه متمركزترين انديشه پيچيده و پر  هم  در

روشني مشخص كنم اتـاق      نج سال سكونتم، هرگز نتوانستم به     در مدت پ  . ديد  را مي 

كالسي ديگرم در كـدام گوشـة پـرت خانـه            من و هجده بيست هم    خواب كوچك   

  ).71: 1388پو، آلن( جاي دارد

ـ          در داستان : فقدان پيوستار مكاني  . ب رو   ههاي سوررئاليستي، بـا پيوسـتار مكـاني روب

انباشـته و    ما از مكان     هاي  دراكجمله ا  در ناخودآگاه احوال خودآگاهي، از     چون   نيستيم؛

هاي ثابـت و نامتنـاهي نيـز          مكان.  زمان خطي وجود ندارد    اين اغلب بدون تمايزند؛ بنابر  

پيوستار مكاني   ديگر اين است كه عدم       نكتة. كند زمان را به سمت زمان صفر متمايل مي       

  .شود  وحدت موضوع مينبود باعث در داستان سوررئال

آن پـو، زنـداني كـه راوي در          از آلـن   »چاه و آونـگ   «در داستان   : استحاله در مكان  . ج

   :آيد مختلف درميهاي شكلگرفتار شده، به 

تـر   هرآن تنگ  دو زاوية اتاق چهارگوشه   ...  بود بار ديگر تغيير كرده     وضع سلول يك  

اي سـنگين،   پي غرش و سپس نالـه       شد و دوتاي ديگر، بازتر؛ كه ناگهان اتاق در        مي

ي جنبي  ديوارها. شد  تر مي آن جمع   شكل هر   دو زاوية لوزي  ... به شكل لوزي درآمد   

آن فـضا را تنـگ و         ديوارهاي فشرده هر  ... گرفتند  آن بيشتر در يك راستا قرار مي        هر

 ).111-110: 1388 پو، آلن(كرد تر مي تنگ

  زمان. 3-2-1-4

گذشـت  سـاعت    شايد يك . ساعت گذشت   نيم «:هويت است  زمان در دنياي سوررئال بي    

چيـز پيـر     كه اينجا هـستم، هـيچ     در زماني    «.)103همان،  (» .زمان از دستم خارج شده بود     

 اوت  25«در داسـتان     .)33: 1390 بونوئـل، (» .شـود   شود، و تمـام هـستي ناپديـد مـي           نمي
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همـزاد پيـرش بـه او        . اسـت  بينـد كـه پيـر شـده          راوي خود را روي تخت مي      ،»1983

دانم، امـا ديـروز        نمى دقيقاً: د پاسخ دادم  امروز براى تو چه روزى است؟ مرد      « :گويد  مي

وقتى تو به امـشب برسـى، هـشتاد و چهـارمين             -  .تولدم بود   يكمين سالگرد  شصت و 

  ).1388بورخس، (» . است1983 اوت 25امروز . خواهد بودز سالگرد تولدت ديرو

  توضيح و توصيف. 4-2-1-4

ها   زمان و شخصيت   ، بدون كمترين توضيحي در مورد مكان      اغلبداستان سوررئاليستي   

هـا ويژگـي عمـومي ايـن          مكـان و شخـصيت     ،ابهـام زمـان    ناشناختگي و    .شود  آغاز مي 

هـاي   شخـصيت . داردنقش مهمـي    هاست و در بردن فضا به سمت سوررئاليسم          داستان

داستان سوررئال معمـوالً در فـضاي غريبـي هـستند كـه چيـزي از آن و سرانجامـشان                    

 .دانند نمي

  وگو گفت. 5-2-1-4

وارنـد و كـاركرد ارجـاعي       و هـذيان     مـبهم  هـا كـامالً     وگو  گفتگاه در داستان سوررئال     

  :ندارند

  ).106-105: 1389برتون، ( ».آينهاي شناورم در اتاق بيمن انديشه«

مـن  ... نـه ... بلـه :  اسـت و چنـين پاسـخ داد        از او پرسيده بودم آيـا همچنـان خوابيـده         «

  ).121: 1388پو،  آلن( ».حاال مردم... و حاال... خوابيدم

  .)119همان، ( ».ميرمبله هنوز خوابم، مي: خ دادبسيار ضعيف و نامفهوم پاس«

  فضاي ترسناك. 6-2-1-4

اما كالبد آقاي والـد مـار در آن لحظـه چنـان              «:تبديل شدن ناگهاني يك جنازه به مردار      

   .)120همان، ( ».وحشتناك بود كه سبب شد همگان ناگهان از تخت عقب بنشينند

  زاوية ديد. 7-2-1-4



 117                    ...  هاي صوفيانه در حكايت سوررئاليسم                           17ة شمار/ 5سال 

 »ديد« قهرمان   ،اي از تصاوير باشد    تي اثر سوررئاليستي مجموعه    وق ، ميشل گيومر  ةبه گفت 

ـ   عالوه،بنابراين در اثر سوررئاليستي. )Aspley, 2010: 351-352( شود مي   ديـد ةبر زاوي

 ديد ما هم نـسبت بـه تـصوير اهميـت دارد و مـا نيـز در تـصوير دخيـل                       ةراوي، زاوي 

  .شويم مي

  راوي. 8-2-1-4

 روايت كنـد و      يا اصالً  ،خواهد موضوعي را تعريف     وي نمي  را ،هاي سوررئال   در داستان 

ي برتون پر اسـت از      ناديارمان  . در موارد زيادي اظهارنظر و توضيحات فراداستاني دارد       

 راوي از   ،بوف كور ابتداي  در  . اين اظهارنظرهاي غيرداستاني و خارج از موضوع روايت       

پو در داسـتان     آلن. زند  رف مي اش و محيط پيرامونش ح    هاي زندگي و انزوا و سايه     زخم

 .كند شناسي بحثي طوالني مي  زيبايية دربار»قلمرو آرنهايم«

 هاي فضا و فرم آثار سوررئاليستي عرفاني ويژگي. 2-4

هـاي سوررئاليـستي      هايي را كه براي داسـتان        ويژگي بيشترِ هاي عرفاني شهودي    حكايت

  اما در اين بخش بيشتر به وجه       .)شود  نوشت اشاره مي   به برخي در پي   ( برشمرديم دارند 

هاي عرفاني و درواقع فرم سوررئاليـستي خـاص           گري در حكايت  هاي روايت   غالب شيوه 

  .ايم ها پرداخته آن

  هاي كلي ويژگي. 1-2-4

هـاي كلـي         كه پيشتر توضيح داديم، ويژگي      ويژگي كلي آثار سوررئاليستي    ششبر    عالوه

  : به اين شرح استآثار سوررئاليستي عرفاني

  هاي ورود به دنياي سوررئال گذرگاه. 1-1-2-4

 .شـود  از تمهيدات خاصي اسـتفاده مـي       به وضعيت فراواقعي   گذر براي    عرفاني متندر  

يا و يـا گـذرگاهي باشـد كـه           مثل خواب و رؤ    ،اين فضا ممكن است اساساً مجرد باشد      
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ها و  ايـن فـضا  تـرين  مهـم . آورد  وجـود مـي    كم انتظار ديـدن شـگفتي را در مـتن بـه            كم

  :ند ازا  مشترك عبارتهاي گذرگاه

ياؤرخواب و   . الف
8

گفت در خواب ديدم كه از اين مسجد    ] شهريار كازروني [و  ... «: 

» .شـدند   آمدند و بدان معـراج بـه آسـمان مـي            به آسمان معراجي پيوسته بودي مردم مي      

   .)249: 1370عطار، (

سفر
9

 كـه همـين      هست اي شده ه و مقصد اختالف پذيرفت    أ ميان مبد  ،در ساختار سفر  : 

 . كمك كند  ،هاست  اين حكايت مشخصة   كه   فراواقعيتواند به تجريد فضاي       اختالف مي 

اي از   چيـزي چنـدِ مقـدار زردآلـو دانـه         . ها گرديد  رفتم سبويي بر دوش دلم      روزي مي «

  .)56  همان،(»  ....غي سپيد از هوا درآمد و آن برگرفترم. بيفكندم. گلويم برآمد

 در فضاي محصور   ايروزنه. ب
10

هـايي    وضـعيت  بـا هـا   در برخـي از ايـن حكايـت       : 

 ، اتـصال  ةاند و تنها نقطـ    محصور شده ) ديوارمثل كوه يا    ( عاملي   ةوسيل كه به روييم   روبه

توانـد شـاهد آن       از طريـق آن مـي     ) تبـع آن مخاطـب     و بـه  (اي است كه شـخص      روزنه

  :كند يد فضا كمك ميهمين محصور شدن عامل ديگري است كه به تجر. وضعيت باشد

نگريست رابعـه را ديـد       خواب بيدار شد در روزن خانه فرو        او از  ةيك شب خواج  

اي و  سلـسله  د از باالي سر او آويختـه معلـق بـي       و قنديلي دي   ...به سجده نهاده  سر  

برخواست و به جاي   . ترسيدخواجه چونان بديد ب   . همه خانه از فروغ آن نور گرفته      

  .)66: 1370عطار، ( نشست تا روز شدآمد و به تفكر بخود باز

: شـود   يـت فـضاي سـوررئال مـي       راقبه يا تمركز بر چيـزي كـه سـبب رؤ          وضعيت م . ج

كـردم تـا      پيوسته نظـر مـي    . گفت نوري درخشان ديدم كه در غيب      ] ابوالحسين نوري [«

  .)42همان، (» .وقتي كه من همه آن نور شدم

ندا  ل وقوع وضعيتي سوررئا   هاي خاصي كه مستعد     مكان. د
11

:
 

 بيابـان يـا     ،مثـل گورسـتان   

  :هاي مقدس مانند تربت رسول و عرفات مكان

كشيده تا به نزديـك       ديده و فاقه   گفت به مدينه رسيدم رنج    ] ابن جال  ابوعبداله[و  ... 

پـس در خـواب     . اهللا به مهمان تو آمدم      رسيدم گفتم يا رسول   ) ص(تربت مصطفي   

اي به من داد نيمه بخوردم چون بيـدار           ده كه گر  -السالم   عليه -شدم پيغمبر را ديدم   

 .)54همان، ( شدم نيم ديگر در دست من بود
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: شـود   هاي ديگر در آن نشان داده مـي         مانند آينه كه تصوير زمان    ء  ستفاده از برخي اشيا   ا. ه

ينه نگـاه كـردم منـزل       ياي در پيش من داشتند در آن آ        ينهيروزي بر تخت نشسته بودم آ     «

قاضـي  . سفري دراز ديدم در پيش و مرا زادي نه . ر آن مونسي نه   خود در گور ديدم و د     

گــاه نيــز در  ).93همــان، ( ».ملــك بــر دلــم ســرد شــد. عــادل ديــدم و مــرا حاجــت نــه

شويم بـدون     رو مي   از آغاز تا پايان با يك تصوير يا فضاي سوررئال روبه           هايي،  حكايت

گفت به قفـا    ] خرقاني[  و ... «:اينكه در پس و پيش آن موقعيت رئالي وجود داشته باشد          

چكيد به دهانم و در بـاطنم حـالوت           قطره مي   عرش چيزي قطره   ةفته بودم از گوش   خباز

  .)189همان، (»  ....آمد پديد مي

  هاي عجيب اتفاق. 2-1-2-4

تعجب  .بردم  بر فرق سر نهاده بودم و ميگفت به خواب ديدم كه عرش را] بايزيد[

قيـاس از    شيخ وفات كرده بود و خلق بي      . ويميخ بگ كردم بامداد روانه شدم تا با ش      

  جنـازه بـه مـن      ةدم تـا گوشـ     چون جنازه برداشتند من جهد كر      .اطراف آمده بودند  

در زير جنازه رفـتم و بـر سـر گـرفتم و             . صبر شدم  بي. رسيد  البته به من نمي   . دهند

  ). 165 همان،( رفتم مي

انـدر خـواب ديـد كـه گـور          ] عليـه  [رحمةاهللاشبي بوحنيفه   : احمدابن محمد گويد  «

از . پيغامبر باز كردي و او را در كنار خود گرفتي، پس ديگرباره او را اندر گـور نهـادي                  

  ).209: 1354، سمرقندي( ».برخاست و از كوفه به بصره شد. خواب بيدار شد، بترسيد

 اخـالص بـر كـف      به خواب ديـد كـه سـورة       . سامان  چنين آوردند كه مردي بود به     «

  ).44همان، ( ».و زبان واكردي تا بخورديدست نوشتي 

  آور تصاوير حيرت. 3-1-2-4

 ،در دست ديگر بر بلنـدي ايـستاده    اش در يك دست و جامي تصوير حالج با سر بريده    

شـكافد و شـاخة        شخصي كه سينة ديگري را مـي       ،كنند  مردگاني كه در آسمان پرواز مي     

هـاي  خـورد و نمونـه       را مـي   دهـد و آن ديگـري كـه پيـامبر           اناري در دل او جـاي مـي       

  .شود صورت پراكنده ديده مي هاي عرفاني به انگيز متعددي كه در حكايت شگفت



  17 شمارة/ 5 سال                                                                                   120

  هاي جزئي  ويژگي.2-2-4

  شخصيت. 1-2-2-4

نـشيني    در فضا و نوع غريـب هـم      اغلب گرايي  فراواقع ،هاي عرفاني شهودي  در حكايت 

يـا  ؤهاي ر در حكايت. است بر فضاغلب تمركز ها تبنابراين در اين حكاي    ؛عناصر است 

كامـل   طـور   منفعل و گاه در حد تصوير و گاه بـه          لحاظ نوع،   بهها   و كشفيات، شخصيت  

بـراي  . ثر اسـت  و انفعال در فراواقعي شدن فضا متأ      اند و اتفاقاً اين ناشناختگي       ناشناخته

اگون هاي گون   بيند كه به زبان        را مي  ي ناشناس اش مردم   الدين بلخي در واقعه      شرف ،نمونه

ال ؤگويند و سپس جماعتي پيران را كه از پيري نوراني بـا زبـاني مجهـول سـ                   سخن مي 

  :دهد ميپرسند و پير جواب  مي

اهد و مزارها در    هايي بزرگ معمور و بازارهايي آراسته و مش       شهرهايي عظيم و ديه   

شنيد كه جـنس آن بـالد و مـردم          ها مي  آمد و از ايشان حكايت      نظر اين ضعيف مي   

و  بـر سـر  ] ديـد [سـپيد    ة و پيري عظيم نوراني و باهيبت، عمامـ ... بود] كذا[ده  نكر

ميان آن روضه نشسته بود و جماعتي پيران        بر دوش گرفته و در     ردايي از برد يمني   

پـاي   نوراني باوقار و باادب و حرمت در خدمت او نشسته و جماعتي جوانـان بـر               

عبارتي و اصطالحي كـه ايـن          د به كردنها مي ايستاده و آن جماعت پيران ازو سؤال      

ها ديده و آن پير بعضي را جـواب           كس نشنيده بود و نه نيز در كتب       ضعيف از هيچ  

  ).374: 1388ماير، (... كردداد و بعضي را منع ميمي

  مكان. 2-2-2-4

ترين ويژگـيِ سـاختاري      شكني در مكانِ واقعيت متعارف، مهم       شايد بتوان گفت ساخت   

شكني در مكان، تـوالي زمـاني را         يستي عرفاني است؛ زيرا ساخت    هاي سوررئال   وضعيت

ي و معلولي و منظم جلـوگيري       وجود آمدنِ پيرنگ علّ    تبع آن از به    ريزد و به    هم مي  هم به 

متعـارف  نا ساختار كلي روايـت      ،گيرد و در نهايت      موضوعي شكل نمي   ؛ بنابراين كند  مي

هـاي فراواقعـي عرفـاني را        يتهـاي مكـاني در وضـع       شـكني   ترين ساخت   ممه. شود   مي

  .بندي كرد توان چنين طبقه مي

چون فارغ شـدند دسـت ابـراهيم بگرفـت و بـه             «: نبود پيوستار و وحدت مكاني    . الف

نهايت ظاهر شد گفت    دريچه گشاده گشت و درياي بي     . كناري برد و دست بر ديوار زد      
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 ».مـرا ايـن مقـام نيـست    ابراهيم را هراس آورد و گفـت  . اكنون بيا تا در اين دريا شويم    

  .)142 :1370عطار، (

در ايـن   . كنـد   نهايت، زمان به صفر ميـل مـي        در مكان بي  : حذف محدوده از مكان   . ب

روييم كه تاحدي كيفيـت جهـان غيـب را            ابدي روبه  - گويي ما با تصويري ازلي     ،حالت

  . كند ترسيم مي

ه از آن حـال     حالي افتاده بـود كـ     ) ص( عالم   ةضعيف را مدتي با روح مطهر خواج      

آن . آخرين كه از آن ورطه خـالص خواسـتم يافـت          ة  تا واقع . توانم گفت   هيچ نمي 

ديدم مانند مسجد جامع و منبر سخت بزرگ و باابهـت             بود كه مقام عالي بود و مي      

 چون پاي بر منبر نهادم،    . عظ بروم كه بدين منبر و    مور بودم بدان  أو من م  . نهاده بود 

روا مـدار كـه كـسي       ! فريـاد برآوردنـد كـه خداونـدا       ها و زمـين      ناجمله اهل آسم  

گفتنـد كـه      چنان بلند مـي   .  او يابد  ةشيند و بعد از او مرتب     نب) ص(مقام مصطفي    قائم

همه عالم پر آواز ايشان بود و همه توجه به من كردند و بر ضد من ايـن مناجـات                    

شـستم و هـر دو      نچون من به جايي كه موضع نشستن اسـت بـر منبـر              . كردند  مي

كردند و من به آواز       بازوي منبر بر دو دست بگرفتم، هربار كه خاليق اين فرياد مي           

ناگاه منبـر بـر حركـت       . گشت  گفتم كه ال اله اال اهللا و آواز بر همه فايق مي             بلند مي 

شـد و    له از اين آغاز در عالم ملكوت افتاده بود و منبر از ديوار جدا مـي               غلغآمد و   

اما همچنان به تكلف ال     . آمد   برگشتن منبر پديد مي    گشت و ترس بر من از       دور مي 

يكبارگي دور گشت و من بر  گاه كه منبر به تر از اول تا آن ساكن. گفتند اله اال اهللا مي   

زمين افتادم و منبر بر سينه من افتاد و هيبتي و خوفي در من پيدا شد كه شـرح آن                    

) ع(ن بـه صـلوات مـصطفي        نتوان داد و در اين حالت آن ذكـر ال الـه اال اهللا گفـت               

د خود را ديدم نشسته و       مبدل گشت و چون صلوات بر زبان من جاري ش          ةوالصلو

باشد در دو دست گرفته و بـاقي منبـر هـيچ               اولين مي  ة منبر كه پيش پاي    ةهر دو پاي  

گويد كه مپرس كه منبـر        گويم كه منبر كجاست؟ كسي مي       پيدا نيست و با خود مي     

آمدم همچنان صلوات بر زبـان مـن        ن هيبت، از واقعه باز    من از اي  . تاندرون تو رف  

 غايب شدم و كسي ديدم كه بيامد و شاخي از درخت انـار تـر در                جاري بود و باز   

پيش آمد و آن كارد تيز بـزد        محابا   و كارد تيزي در ديگر دست و بي       . دست داشت 

آورد رودندرون من بنهاد و دست بر آن ف       من بشكافت و آن شاخ انار را در ا         ةو سين 

  .)43: 1366سمناني، ( من درست شد ةو بر سين
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را در دل آمـد كـه   موسي «:  يا قبض و بسط مكان   قرار دادن مكاني در دل مكان ديگر      . ج

امر آمد كه عصا بر سنگ      . گويد   با من سخن مي    - جالله  جلّ -ام و او   اهللا اين منم كه كليم   

ي در دسـت هـر موسـايي        بر سنگ زد نظر كرد، صحرا ديد در وي صد هزار موسـ            . زن

 صـحرايي در دل سـنگ       اين حكايـت   در   .)272: 1388خرقـاني،   (» .گفتند ارني   مي. عصايي

 ، هـر دو   ،با قرار گرفتن مكاني در دل مكاني ديگر نيز قطعيت و اعتبار مكاني             .قرار دارد 

 ]ابوالعباس قـصاب  [از او   «: خوانيم   مي االوليا  ةتذكر ديگر از    اي  در نمونه . شود  شكسته مي 

يـك  . ده بودم بيلـي در دسـت  پرسيدند كه زهد چيست؟ گفت بر لب درياي غيب ايستا    

ه دوم بيـل را هـيچ نمانـده          كـ   بردم از عرش تا ثريا بدان يك بيل برآوردم چنان         بيل فرو 

  .)168: 1370عطار، (» .بود

 يهـاي عـام    مكـان  با   اغلب رئال عرفاني رهاي سو در حكايت : هاي نامشخص   مكان. د

 ايـن   .كننـد   كه شناسة مشخصي ندارند و به محل خاصـي داللـت نمـي            م  شوي  مواجه مي 

 و قيامـت   و  مثل عرش، غيـب    ،هاي مذهبي قرار دارند    ها گاه در جغرافياي اسطوره      مكان

رو  هـيچ  مانند باديه، آسمان و دريا هستند كه محدوده و مرزشان بـه              هاي عامي گاه مكان 

اديـده، شـگفت و غيرمنتظـره را        هاي نامشخص نيز عـالمي ن      اين مكان . مشخص نيست 

 در  »لـب دريـاي غيـب     «. كند  كنند كه بروز وضعيت فراواقعيتي را محتمل مي         ترسيم مي 

در ... و كـوهي در لبنـان       ،ماننـد مـسجدجامع      مقامي حكايت اخير، غيب، باديه و بيابان،     

 .اند قبيل  از اينتذكرههاي  بسياري از حكايت

  زمان. 3-2-2-4

 يـك   فقـط يم كه   روي  روبهبا زماني   ،   پيوستار مكاني   عدم اعتبارِ  سبب به،  ها  اين روايت در  

اي بـراي آن قابـل       بسيط كه همچنان هست و آينده و گذشـته         ي يعني اكنون  ؛لحظه است 

شـود و هـيچ تقـدم و           بر هم انباشته مـي     ،چيز در اين حال بسط يافته      همه. تصور نيست 

يد با اويس قرني در يـك كفـن         و گفت به خواب ديدم من و بايز       «. خري وجود ندارد  أت

، از صورت قرار گرفتن سـه شـخص       هها را ب    اين انباشت شخصيت   .)189 همـان، ( ».بوديم

نوعي با قرار گرفتن     اشخاصي كه حتي كثرت خود را به      . بينيم   در يك كفن مي    سه زمان، 

  .اند  شده تبديلو به شخصي واحد يك كفن از دست داده
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  :  آمده استيااالول ةتذكر از يدر حكايت ديگر

پرسيدند كه تو را چه رسـيد كـه آن مملكـت را             ] ابراهيم ادهم [نقل است كه از او      

اي در پـيش مـن داشـتند در آن          ينـه يبماندي؟ گفت روزي بر تخت نشسته بودم، آ       

سـفري دراز ديـدم در   . ينه نگاه كردم منزل خود در گور ديدم و در آن مونسي نه        يآ

 ملـك بـر دلـم سـرد شـد         . ديدم و مرا حاجت نه    قاضي عادل   . پيش و مرا زادي نه    

  .)93همان، (

 كوتاه در آينـه ديـده   اي هاي مفروض در لحظ   چند وضعيت و رويداد مربوط به آينده      

كننـد و مـا را بـا      در وضعيت فراواقعي زمـان را متوقـف مـي          تصاوير نامحدود  .شود  مي

عيـان ثابتـه و عـالم    د؛ گويي اين تصاوير متعلـق بـه عـالم ا   كنن  زماني سرمدي مواجه مي 

هـا   همه بـودني  «،  دو مكتوب  عالمي كه به قول محمدبن عبدالكريم شهرستاني در          ؛امرند

در آن ببوده
12

«.
  

گفت به مدينه رسـيدم     ] جال ابوعبداله ابن [ و   ...: جمع دو يا چند زمان در يك تصوير       . الف

اهللا به مهمان تـو     سولرسيدم گفتم يا ر   ) ص( نزديك تربت مصطفي     كشيده تا به   ديده و فاقه   رنج

اي به مـن داد نيمـه بخـوردم           كه گرده  -السالم  عليه -پس در خواب شدم پيغمبر را ديدم      . آمدم

  ).54همان، ( چون بيدار شدم نيم ديگر در دست من بود

 از خـود  ته ذكر كرامات رفتي و من اين معنـا در ميان اصحابنا پيوس  : شيخ گفت كي  

 چون از شهر بيرون رفـتم بـا اصـحابنا و            .اشتمشناختم، تا وقتي كي عزم حج د       نمي

رفتنـد     شهر بنشستم تا حاج بگذشت و سواري چند كـي ازپـي حـاج مـي                ر كنارة ب

ايشان نيز بيامدند و بگذشتند، و من با جماعت اصحابنا برخاستم كي حـاج رفتنـد                

مك نر   قافله نرمك  يشان نرسيم، برخاستيم و از دنبالة     مبادا كي از قافله بازمانيم و بد      

 رفتيم، چون نگاه كرديم ما در پيش قافله بوديم و همچنين در پيش آن سـواران                 مي

  ).197: 1334ديلمي، (

هاي نامشخص كه كليت و رازوارگي مكان        در قياس با مكان   : هاي نامشخص   زمان. ب

هاي نامشخصي وجود دارند كـه در دور كـردن             زمان ها  كنند، در اين حكايت     را افاده مي  

ها نقـش   ها و خودارجاع كردن آن      از واقعيت و درنتيجه تجريد آن      ها  يتفضاي اين حكا  

اند، ماننـد قيامـت در حكايـت چهـاردهم و            ايها نيز گاه اسطوره    اين زمان .  دارند يمهم
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شـب در حكايـت       مانند وقت مناجات نيمـه     ،ندا   گاه مقدس  ؛هفت سال در حكايت دوم    

  .روزي، چاشتگاهي مانند شبي، ،اند زماني عام و نكرههم  ي گاه؛اول يا سحرگاه

  فضاهاي ترسناك. 4-2-2-4

كـاركرد  . آور نيـز هـستند     فضاهاي سوررئاليستي عرفاني دربردارندة عناصر رعب     گاهي  

 تجريد و رازآلود كردن فـضا، مـسحور كـردن خواننـده و              بهبر كمك    اين عناصر عالوه  

ق و عقـل را كنـار       نشاندن آن در موضع انفعال است تا در برابر وضعيت سوررئال منطـ            

ادموند برك طور كه   همان. بگذارد
13

 كـه   هـستند  واال   ييچيزهـا  :گويد  ميدربارة وااليي    

 ،شـود   تبع احساس ترسي كه در مخاطب ايجـاد مـي           به اينجا هم .  ترس باشند  ةسرچشم

  :رسد نظر مي فضا براي مخاطب واال به

دن مـردم    ابلـيس را ديـد برهنـه كـه بـر گـر             .رفـت   نقل است كه روزي جنيد مـي      

ها  اين!  كدام مردمان؟  : گفت . اي ملعون شرم نداري از اين مردمان       :گفت. جست  مي

جنيـد گفـت    . اند كه جگرم سـوخت     هايند كه در شونيزيه    مردمان آن . ندا  نه مردمان 

  .)96: 1370عطار، ( برخاستم و به مسجد شونيزيه رفتم بوحمزه را ديدم سر فروبرده

 ةبيـنم كـه محمـد دهـستاني آمـد و پـرد              مي. مغايب شد  در خلوت نشسته بودم و    

ناگـاه  . نيك باشـد  : گفتم. آيد  مي) ص(كه مصطفي   : گويد  خلوت من برداشت و مي    

استم و سـالم كـردم و اعـزاز نمـودم و      من برخ . درآمد و سالم كرد   ) ص(في  مصط

. گويد كه از من چيزي بخواه بنشستم و آن حضرت در مقابله من بنشست و مرا مي       

اهللا از تو چه چيز      يا رسول : من گفتم ... بوده كه در غيب چيزي بخواهم     و مرا رسم ن   

از تـو   . يـد يفرما  مبالغت مي : گفتم. بار فرمود كه از من چيزي بخواه      خواهم؟ و ديگر  

من پيشتر آمدم و به خوردن او مشغول . فرمود كه بخور. خواهم كه تو را بخورم مي

چـون بـه    .  بخوردم ي تا به زانو   آسان سر مبارك آن حضرت پيش گرفتم و به       شدم و   

و ايت كار بر من دشوار شد و از زانو تـا بـه پـاي بـه دشـواري                    غ زانوها رسيدم به  

آمدم هم در آن ساعت مرا تجلي افتاد كـه پـيش      چون از واقعه باز   . زحمت بخوردم 

  .)34-33: 1366سمناني، (از آن نيفتاده بود 

 انثنـاء   عـوج فيهـا و ال      الچنان نمود اين ضعيف را كه به زمينـي رسـيدي صـحرا              

ديد، ناگاه چاهي عظـيم، وسـيع،       شنيدي و كس را نمي     آوازهايي صعب و هايل مي    
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بعيدالقمر پديد آمدي و دخاني عظـيم كـدر و بخـاري عظـيم ظلمـاني از آن چـاه                    

آمد و انواع حيوانات و صنوف سباع چون ذئاب و خنازير و قرده و كـالب و                  برمي

دند و بعضي خلقان    افتا آمدند و در خلقان دگر مي     ميه بر   حيات و عقارب ازين چا    

  .)371: 1388ماير، (رفتند  دريدند و باز در چاه مي را از هم برمي

  گيري نتيجه. 5

  تودورف در مورد فراواقعيت غريب خوانديم و نـسبتي        هاي  آنچه از توصيف  با توجه به    

، برخـي   ديمكـر  ادبـي سوررئاليـسم برقـرار        كه بـين نـوع غريـب تـودورف بـا نظريـة            

پردازند،   يا و مكاشفة عرفا مي    و رؤ ها كه به شرح خواب       ويژه آن   عرفاني، به  هاي  حكايت

هـا را بـا آثـار        تـوان آن    كـه مـي     گيرنـد؛ چنـان      فراواقعيت سوررئاليستي قـرار مـي      ءجز

دهـد آثـار       نـشان مـي    همچنـين، ايـن مقالـه     .  كجا تطبيـق داد    سوررئاليستي ديگر در هر   

و  ادبي واحـدي     ةكجا كه خلق شوند، فارغ از بحث محتوا، از نظري         سوررئاليستي در هر    

  .فرم و ساخت مشتركي برخوردارند

  ها نوشت پي

1. Breton 

2. Aragon 

3. Philippe Soupault 
كوشـيده تـا   » ان مدرن و سوررئاليسمرم«اي با عنوان  در مقاله)(Michel Guiomar  ميشل گيومر.4

 .J. H( .متيـوس . ه .ج. )Aspley, 2010: 351-352( ارائـه كنـد   فرمي براي رمان سوررئاليـستي 

Matthews ( نيز كتابي دارد با عنوان Surrealism and the Novel    كه البته در آن بـه فـرم و

 .اي نكرده است اشاره ساختار داستان سوررئاليستي

 25ش، ارغنـون  پـور،  گنجـي   انوشيروان، ترجمة»ريب تا شگفتاز غ«، فتودور  تزوتان: نگاه كنيد به.5

)1383.(   

 گويـا ه در آن كـ زنـد    از پروسپر مريمه را مثال مي ونوس ايل  فرانسوي   ة قص   تودورف براي اين مورد    .6

گـاه   مانيم و هـيچ  مي در همين حدما اما  ؛كشد ميداماد را   يك تازه   و ديآ مياي به حركت در    مجسمه

  .رسيم به يقين نمي

7. schizophrenia 
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 ؛گذرد يا ميسره در برزخ واقعيت و خواب و رؤ از بورخس، يك»1983 اوت 25«داستان كوتاه . 8

  . مقدور نيستهاي خواب از بيداري كيك اتفاقنحوي كه تف به

اختار سفري و  اثر برتون سناديا  رمانپو و  از آلن»سوسك طاليي«و » قلمرو آرنهايم «هاي  داستان.9

  .سياحتي دارد

 سوررئال جوكي و دختر اثيري را ي از سوراخ هواخور باالي رف، صحنة آنجا كه راوبوف كوردر . 10

  .بيند مي

چه بناي ! اما خانه«. هاي سوررئال اخيرند فضاهاي گوتيك و مخوف محل رخداد بسياري از داستان. 11

انتها بود و  هايش بي وخم پيچ! اي دهكنن و از ديد من چه قصر مفتون! آوريكهن شگفت

  .)71: 1388پو،  آلن( » ....ناكردني هايش پيچيده و بيان بندي تقسيم

 شهرستاني در اين كتاب در تفسيري از داستان موسي و خضر در قرآن، موسي را در نظرگاه عالم. 12

 :شمارد ا چنين برميداند، و زبان خضر ويژگيِ عالم امر ر خلق و خضر را در نظرگاه عالم امر مي

ها  ة بودنيهمها برسيده،   ميوهةبار آمده، هم هها ب درختة كارها پخته است، همةدر عالم من هم«

 .)128: 1369شهرستاني، (» ... .ها معتدل  مزاجةها تمام، هم  نفسةها كامل، هم  عقلةببوده، هم

13. Edmund Burke 
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