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Introduction: Influenced by the intellectual movements of the Renaissance, the 

flow of the contemporary literature moved away from the imitative frameworks in 

structure and content and found a new approach based on questioning and searching 

in the view of existence and the origin and end of life. In this environment, 

contemporary human beings seek to find the meaning and truth of objects and 

phenomena in accordance with free thought and astonishment against the 

manifestations of existence. They do this by reconsidering their existential 

dimensions as evidence of the world and redefining concepts such as intellect, 

existence and death. In search of the inner world of the universe and the supernatural 

and, meanwhile, considering the limitations of the intellect as well as the impotence 

of human beings, it is of  necessity to connect with the channels of existence and 

sources of absolute knowledge in order to understand and receive the truth and the 

inner things. Surrealism in the libertarian and truth-seeking school of concepts and 

phenomena, based on the avoidance of imitation, the creation of new meanings and 

relations as well as the creation of novel images, established a movement in 

contemporary literature, although this approach has not achieved much in 

discovering and understanding the truth. Considering that it has caused the liberation 

of thought and freedom of thought, it has led man on the path of seeking the truth 

and searching for the exact and deep meaning of concepts and connection with the 

original sources of perception that are necessary to discover and understand facts. 

The contemporary literature, a function of the Renaissance thought stream, 

underwent significant changes of content, concepts and structure, during which the 

approach of the works moved away from conventional themes and contents and 

unequivocally accepted imitative forms to a free attitude and return. 

Methodology: Using a descriptive-analytical method and providing a correct 

definition of freethinking as well as a detailed account of the intellectual positions of 

the thinkers of the school of surrealism, the present research explains the original 

idea and its connection with the structure of surrealism. It also makes references to 

the opinions of critics in the field. 
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Results and Discussion: Considering the limitation of reason and the lack of power 

of man, independently, in understanding and receiving the truth and the inside 

things, it is necessary to make a link between the references and sources of "absolute 

knowledge" in the formation of the "zero point" of the mind and original thinking 

freed from external data. Surrealism lies in the nature of a freedom-loving school 

and the searching for the truth of concepts and phenomena, based on avoiding 

imitation and creating new meanings and relationships. The question of one’s Self 

and the question of the most basic concepts of existence in order to understand and 

receive the truth of life and discover the mysteries and inwardness of objects and 

phenomena are beyond what has been induced in the human mind. However, a 

change occurred in the schools of classicism and modernism, but its full 

manifestation was realized in the poetic works of Surrealism. The poets of this 

school, in searching and discovering the meanings and truths of existence, rejected 

the existing positions and definitions in order to get rid of the stagnation of the 

literary society. They also considered the questioning of astonishment against the 

manifestations of life and existence as the main element of literary creations. They 

understood the origin and the end of existence. The origin of this approach was to 

pay attention to the inner world and human instincts in relation to their deep and 

original needs, which has led contemporary human beings to review and recover 

their inner powers and redefine concepts such as existence, intellect, life and truth in 

order to reach beyond matter. It has led to the discovery of its secrets. 

Conclusion: The approach of surrealism, in the sense that it frees thought from the 

circle of imitation, and freedom of thought, which is the point of commonality 

between pure rationality and surrealism, leads man on the path of truth-seeking and 

searching for the precise and deep meaning of concepts and connects him to the 

original sources of perception. It also provides an understanding of the facts of life. 

This study aims to explain the structure of the mind and the power of thinking as the 

only reference that man has to recognize and understand the meanings and concepts, 

on the one hand, and examine the structure, process and the origin of meanings and 

images on the other hand. 
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 عربي معاصر ادب نقد علمي فصلنامة دو

 (1041) علمي 32/ پياپي پنجم و بيست/ دوازدهم سال/ پژوهشي مقاله

 
 

 حرّیت و حیرت مفهومآزاد با محورّیت ی هسوررئالیسم بر مبنای اندیش
 عرب( معاصر آراء ناقدانبر ی )با نگاه

 
 دانشگاه تهران ،عرب اتیاستاد گروه زبان و ادب، یمقّدس نیابوالحسن ام

 دانشگاه تهران ،عرب اتیاستاد گروه زبان و ادب، یازین اریشهر
 دانشگاه تهران ،عرب اتیزبان و ادب یدکترا یدانشجو، 1*فرزانه آجورلو

 
 31/43/1041تاريخ پذيرش:  11/40/1044تاريخ دريافت: 

 
 چکیده

ی و حقیقت یافتن معن مکتبی فکری و ادبی، در پی   یهدر شاکلو  های فکری رنسانسسوررئالیسم متأثر از جنبش
های هستی، ناگزیر از بازبینی ابعاد وجودی خویش آزاد و حیرت در برابر جلوه یهها به اقتضای اندیشاشیاء و پدیده

های تقلیدی در ساختار و محتوا به عنوان ُمدر ک جهان و بازتعریف مفاهیمی چون عقل، وجود و مرگ، از چارچوب
اء ماّده پرداخت. در این میان، با توّجه به محدودّیت عقل و عدم قدرت به جستجوی باطن هستی و ماور ،گرفتهفاصله

طور مستقل ـ در درک و دریافت حقیقت و باطن اشیاء، ضرورت "پیوند" با مراجع و منابع "علم مطلق" در هانسان ـ ب
 ئالیسم در ماهّیت  گردد. سوررهای بیرونی مطرح میصفر" ذهن و تفّکر اصیل و پیراسته از دادهی هگیری "نقطشکل

ها، مبتنی بر تقلیدگریزی و خلق معانی و روابط نوین، حرکتی خواه و جستجوگر حقیقت مفاهیم و پدیدهمکتبی آزادی
مؤّثر را بنا نهاد، اگرچه این رویکرد در ُبعد "کشف" و درک حقیقت و باطن هستی دستاورد چندانی نداشته، اّما از این 

اشتراک میان عقالنّیت محض و سوررئالیسم  ینقطهو آزادی اندیشه که  تقلید یدایرهحیث که موجب رهایی فکر از 
خواهی و جستجوی معنای دقیق و عمیق مفاهیم و پیوند با مراجع اصیل است گردیده، انسان را در مسیر حقیقت

 یهی و با ارائدهد. تحقیق حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلسوق می ،کشف و درک حقایق است یالزمهادراک که 
به تبیین  ،تعریفی صحیح از آزاداندیشی و نیز دریافتی دقیق از مواضع فکری اندیشمندان مکتب ادبی سوررئالیسم

 .پردازدطرح اصیل اندیشه و اّتصال آن با ساختار سوررئالیسم، با نگاهی به آراء و نظرات ناقدان این آثار می
 

 .حیرت، کشف، شعر معاصر سوررئالیسم، آزاداندیشی،ها: کلیدواژه
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 مقّدمه
ادبیات معاصر، تابع جریان فکری رنسانس، در ُبعد محتوا و مفاهیم و نیز ساختار، تحّوالت 

به خود دید که طّی آن، رویکرد آثار از مضامین و محتوای متعارف و پذیرش بی چون  را چشمگیری
ت به خویش و پرسش پیرامون ی تقلیدی فاصله گرفته، به نگرش آزاد و بازگشهاو چرای قالب

ترین مفاهیم هستی در جهت درک و دریافت حقیقت حیات و کشف اسرار و باطن اشیاء و اساسی
، فراتر از آنچه تا آن زمان به ذهن بشر القاء شده تغییر یافت. اگرچه این تغییر در مکاتب هاپدیده

آثار شعری سوررئالیسم تحّقق پیدا کرد. تاّم آن در  یهکالسیسیم و مدرنیسم نیز بروز یافت، اّما جلو
شعرای این مکتب در جستجو و کشف معانی و حقایق هستی، با نفی مواضع و تعاریف موجود در 

ادبی، پرسشگری برخاسته از حیرت در برابر  یهجهت رهایی از رکود و جمود حاکم بر جامع
نسته، درک و دریافت مبدأ و ی ادبی داهای هستی را عنصر اصلی آفرینشهامظاهر حیات و جلوه

در توّجه به عالم درون و  ،غایت هستی را مقصود و مطلوب خویش قرار دادند. منشأ این رویکرد
معاصر را به بازبینی و  انفعاالت ذاتی انسان نسبت به نیازهای عمیق و اصیل خویش بود که بشر  

یات و حقیقت در جهت بازیابی قوای درون خویش و بازتعریف مفاهیمی چون وجود، عقل، ح
 روشی  ست بها این تحقیق بر آن یافتن به ماوراء ماّده و کشف راز و رمز آن واداشت.هرا

ر به عنوان یگانه مرجعی که انسان در تشخیص تبیین ساختار ذهن و قّوۀ تفکّ توصیفی ـ تحلیلی و با 
و خاستگاه معانی و  ش اثرفرینو درک معانی و مفاهیم داراست از سویی، و بررسی شاکله و فرآیند آ

آزاد و  یاندیشههای به نسبت میان ویژگیسوررئالیسم از سوی دیگر،  آثار مکتب در تصاویر
 ها نیز پاسخ دهد:و همچنین به این پرسش شاعران این مکتب دست یابد یهاندیش

 یابد؟میمبتنی بر چیست و چگونه تحّقق در سوررئالیسم ادبی آزاد  یهـ اندیش
 کشف معنی برقرار است؟یسم چه نسبتی میان جستجو و آثار سورئالـ در 

 
 تحقیق یهپیشین

ی زیر تدوین هابا عنوان نامه و مقالههایی در قالب پایانپژوهشموضوع تحقیق حاضر،  ارتباط با در
 یافته است:

روه ادبی نوگرایی در شعر معاصر عرب از نگاه گ»ی خود با عنوان نامهفرشید ترکاشوند در پایان
در لبنان در پیوند با « شعر»ادبی گروه به این موضوع پرداخته است که  ،(9831) «شعر در لبنان

ادونیس، یوسف الخال و  ،در این گروه خود دنبال کرد. نوان هدفعرا به مدرنیسم غرب، نوگرایی
رو را پیش متافیزیکی و لیستیسوررئا رویکردهای و رئالیستیهای ضدگرایش الحاجأنسي 



 802...  رتیو ح تیّ مفهوم حر تیّ آزاد با محور یشهیاند یمبنا بر سمیسوررئال

 هایجنبش اصلی یهتقالل متن به عنوان هستاس یبه مسأله ها در نهایتراردادند. این گرایشق
 از حاصل هنجارگریزیو  ساختار زبانی استقالل متن، یهبا توجه به مسأل ساختارگرایی،

کید بر پتانسیل آنها .انجامیدتارهای معنایی، ساخ بعاد ی مدرن ایقاعی، اهاو جنبه ی زبانیهابا تأ
 گرایشد. در واقع برگزیدن مدرن عنوان متنیبه را النثر  قصیدةه و سنتی متن شعر را کمرنگ جلوه داد

 شود.اثبات می النثردر قصیدة محوریقالل متن یا متن تاسرهگذر از  هاآن وگرایین ساختارگرایی و
لیة في شعر مالمح السریا»ای با عنوان در مقاله ابوالحسن امین مقّدسی و ادریس امینی

 ساختار(، سعی داشتند تا 9818: 83ی )انجمن ایرانی زبان و ادبیات عرب، شماره «أدونیس
  تحلیلرا مورد  شناختی زیبایی مبانی و هامؤلفه ها،مشخصه رهگذر ازرا  ادونیس شعر الگویی

 و دیوان نای در سورئالیستی هایها و ویژگیمؤلفه وجود از حاکیاین پژوهش،  نتایج د.ندهقرار
 شعر یجوهره را هاآن خود، های نقدیکتاب در شاعر که است عناصری عملی تجلی بیانگر

 .داندمی
(، 1121) «تحلیل انتقادی سوررئالیسم در ادبیات معاصر عربی)أدونیس و أنسی الحاج(»

، اصول، خود ضمن واکاوی مبانی باشد. وی در پژوهشای به قلم ادریس امینی مینامهعنوان پایان
روش و اهداف سوررئالیسم، تحلیل و نقد پیدایش، گسترش و تکامل سوررئالیسم عربی، به تحلیل  
آثار سوررئالیستی أنسی الحاج و نقد خوانش سوررئالیستی أدونیس از سّنت عربی و تالش وی 

طرح  سوررئالیسم باپرداخته و به این نکته اشاره نموده است که  سازی عرفانبرای سوررئالیزه
ای در زیباشناسی شناسی، تغییرات گستردهو بر مبنای معرفت شناسیهای نوین در زیباییمؤلفه

 ادبی و هنری پدید آورد. 
تحلیل و بررسی رویکردهای فرامّلیتی در شعر »ی خود با عنوان نامهدر پایان دادفرحمید 

رویکرد فرامّلیتی در که  سعی دارد تا این موضوع را بررسی کند، (1122) «شعرای معاصر عرب
؟ نتایج حاکی از آن است که شعر این شاعران، تحت تأثیر چه عوامل و عناصری ظهور یافته است

گرای مارکسیسم و رویکردهای فرامّلیتی این شاعران، ناشی از فضای غالب ایدئولوژی جهان
ها را تغییر یتی و مؤلفهتواند عوامل رویکردهای فراملّ اومانیسم بوده است. عنصر زمان و مکان می

 دهد.
 

 صفر ذهن یهآزاد مبتنی بر نقط یهاندیش
آزاداندیشی، تفّکر مبتنی بر مبادی اصیل و حقیقی است که انسان در عمق وجود خویش به یقین آن 

تفّکری فارغ از تقلیدها و تقّیدها ؛ کندمی )وجدان(درک تعلیم و تلقین، ،د و بدون واسطهیابرا درمی
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کننده و تعیینر از القاءات محیط و عوامل مؤثر بر حاالت و رفتارهای فرد و عناصر و به دو
ها و تصّورات ذهن که تلّقی فرد از جهان پیرامون و هستی و حیات شونده بر انگیزهتحمیل

انسان در مواجهه با  یهاندیش "صفر یهنقط"دهد. ها را شکل میموجودات و روابط میان پدیده
ء و موجودات محسوس و ملموس، ذهنی خالی از عادات و تعاریف اعتباری است، جهان و اشیا

بر معنی و حقیقت مفاهیم و اشیاء، بدون دخالت  "عدم احاطه"و  "عدم علم"حالتی برخاسته از 
های بیرونی و اّتخاذ مواضع جبری و تعاریف غیرحقیقی و موهوم از مفاهیم که در طول آموزه

تصّور ذهن خالی  . اگرچه(141: 8002عبدالمولی، ) انددیهیات به خود گرفتهها، شکل ثوابت و بقرن
گاهی در انسان  در بادی امر، غیرواقعی و  ،های گوناگون از محیطبه جهت دریافت دادهاز هرگونه آ

، ذهن انسان این توانایی را داراست که با بازگشت به خویش و مرور در حقیقتاما محتمل است، نا
گاهانه و با تفّکر ارادی و  ،ها و تأّمل دقیقتمامی داده به ترمیم و اصالح نظام فکر پرداخته، آ

 ، به ذهنی آزاد و رها تحّول یابد.و نگاهی کالن به هستی غیروابسته
ست که در تعریف و تبیین، وابسته به رأی و نظر فرد یا مکتبی نبوده، ا آن اقتضای مفهوم "آزادی"

یافتن به چنین دست یهو الزم صیل ذاتی و درونی انسان استوار باشدهای ابر ادراکات و دریافت
ها و انبوه تعریفی که از محوضت و خلوص الزم برخوردار باشد، پیراستن ذهن از انواع داده

های ذهن طور عمده، گزارههاین پیرایش، ب نمایند.ید در نظر انسان بدیهی میهایی است که شاگزاره
صفر، یعنی  یهاعتبار ساخته، ذهن را به نقطبی –ان یا عدم امکان صّحت آنصرف نظر از امک–را 

ذهن،  یهچرا که تمامی اندوخت ؛رساندبودن از هرگونه داده و یا گرایش میحالتی نزدیک به خالی
ها را از محیط نوعی وابسته به ایشان است، و به طور حتم، اگر فرد این دادهبرگرفته از دیگر افکار و به

شدن ذهن در اندیشد. واقعاطراف خویش دریافت نکند، هرگز به ذهن وی خطور نکرده و به آن نمی
گاهی"و  "ابهام"صفر، وضعیت  یهاین نقط نسبت به تمامی مفاهیم، موضوعات، مقوالت،  "عدم آ

ها، و روابط میان آنهاست، فرد در این وضعّیت از درک ماهّیت محسوسات و فهم مفاهیم پدیده
چرا که ؛ عّلی میان خالق و مخلوق ناتوان است یهعقل و یا رابط زاعی همچون وجود، حیات،نتا

: 8008)القعود،  ای بر آن نیستمحسوسات ماّدی بوده و عقل را اشراف و احاطه یهبیرون از دایر
83). 

لست »این حالت ابهام در برابر مظاهر حیات در طبیعت ماّدی، حقیقتی است که در عبارت 
وسیعی از  یهکه نگرش وی در برابر گسترطوریبه؛ یابدتظاهر می ایلیا أبوماضی یهقصید «دريأ

گاهی"ها و محسوسات، اظهار و اقرار به دیده نیاز به  یهو رسانند هاو "حیرت" در برابر ناشناخته "ناآ
هاست. اگرچه ههای نامعلوم در درون خویش با تأّمل در چیستی و چرایی پدیدفهم و شناخت پدیده
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شود و گاه در تلفیق با شعر به یک میزان دیده نمی یهاین اظهار و اقرار به ندانستن در تمام پیکر
گاهی و اّطالع بر بعضی واقعّیت هایی است که نشان ازگزاره ها دارد، اّما این دوگانگی را نباید آ

دیگر آثار  چرا که محتوای این قصیده، همچون؛ نقض مّدعای اصلی شاعر دانست
 ها، در تأّثر از تفّکر و نگرش شاعران پیشتاز این مکتب و برگرفته از رویکرد ایشانسوررئالیست

های آثار این مکتب را بازتاب ویژگیاما  ،رودبه شمار میاگرچه خود، اثری تقلیدی  باشد.می
 یهگونه که الزمآنتوان مضامین آن را برخاسته از جوشش درونی شاعر، نمی ؛ با این وجوددهدمی

یا از نگاه آزاد به اّما عبارات و تصاویر آن، نمایه .دانست ،آزاد و مستقل است یهاندیش ای گو
 رود.های هستی و حیرت در برابر آن به شمار میپدیده

همچون روالن بارت که تصّور ذهن خالی  صاحب نظران، رخی ازبرخالف اعتقاد ب از این رو،
یافتن ذهن آزاد و مستقل، به شرط اراده ق، تحّق (38 :9818)بارت،  داننداممکن میرا در مورد انسان ن

و عدم تقّید به عادات و باورهای القائی، امری ممکن و البته الزمه و ضرورت رشد و تکامل انسان 
 آزاد و برخاسته از روح آزاد و یهدر تفّکر و اندیش این حالت که مبنی، مبدأ و منشأ "حرّیت"است. 

گاهی رسیده، ا، در اّتصال با منابع و مجاری باشدمی رها صیل و حقیقی علم و وجود است که به آ
 یافته و قدم در مسیر کشف و شناخت عالم  بر ابعاد و زوایای هستی و حقیقت وجود احاطه

 نهد. وجود می نهایت  بی
شود که متأثر شاهده میگرا مآزادی یاندیشهآثار شعرای معاصر، نوعی رویکرد و  یهدر مطالع

مشخصی از زمان بوده و این مکاتب نیز ریشه  یهاز مکاتب فلسفی و ادبی حاکم بر جامعه در بره
 و  "تقلیدگریزی"اصلی این تفّکر،  یههای فکری پیش از خود دارند. شاخصه و هستدر جریان

از جوالن در  و  اطه کردهانسان را اح یههایی است که فکر و اندیشدرهم شکستن ساختارها و قالب
تجّلی این رویکرد در ادبیات و  .(28: 1212 الخال،) داردنهایت درون و بیرون خویش بازمیعالم بی

ها و نشانگان متعّددی را به خود دیده، که این امر، های مختلفی پذیرفته و روشمتون شعر، صورت
ق و تأّمل دقیق در محتوای اشعار و آثار کشف و دریافت این نوع از تفّکر در متون را نیازمند تعّم 

 .ادبی ساخته است
چرا که  ؛نشیندخواهی در مفهوم سیاسی و اجتماعی آن میفراتر و برتر از آزادی ،آزاد یهاندیش

شده از سوی حاکمیت و یا قواعد مرسوم و متعارف در متن جامعه، آزادی از قیدها و قوانین وضع
خواهی و گرفته در عدالتهای شکلها و به دنبال جریانومّیتها و محرمتأّثر از محدودّیت

توان آن را حرکتی و نمی شودهای مردمی حاصل از آن به فرد القاء میاستبدادستیزی و جنبش
اساس، که رهایی فکر و اندیشه از تقلیدها و تقّیدهای بیدر حالی؛ مستقل و غیروابسته دانست
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 یشخو ونرد که هر فردی با تأّمل در هستی و حیات، به یقین درریشه در نیازهای اصیل درونی دا
 کند.می (وجدان) ادراک

عد ساختار و محتوا، در دیگر جوامع ه داشت که خاستگاه جریان شعر آزاد در هر دو بُ باید توّج 
ادبا که شکل گیری جریان شعر جدید را  از برخالف اّدعای بعضی، گرددنیز به همین نهضت بازمی

 وقایعکه در حالی؛ (83 :9113دة، حمو) انددانسته گرفته در جوامعهای صورتبر از انقالمتأثّ 
ر موضوع و محتوای این آثار اثرگذار بوده و مضمون متون را سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، تنها ب

کید بر این  است؛ جهت با این حوادث و بیانگر مواضع آن گردانیدههم  که جریان اصلی  موضوع با تأ
گرفته و در جوامع علمی و ادبی بروز و متأّثر از مکاتب فکری و ادبی غرب شکل ،این نوع نگاه

 ظهور یافته است.
ی "عرفان" و هاگیری جریانگرا را حاصل شکلبعضی نیز این نوع نگاه پرسشگر و غایت

عرفان ی هصبغ هایی از این دست باحال آنکه تفّکرات و تألیف ؛دانند"تصّوف" در برخی جوامع می
ها و مواضع این انفعال از آموزه حالت و تصّوف نیز، ماهّیتی جز تأثر و تقلید نداشته، همواره در

شوند، بی آنکه در ضرورت میجهت در این مسیر با ایشان همراه و هم و یافتهبه آنها گرایش مکاتب
بازگشت . در واقع شته باشنددا و بازگشتی به خویش و هستیمواضع و مفاهیم این مکاتب اندیشیده 

و تأّملی از سر نیاز اصیل درونی در یافتن حقیقتی که فراتر از ادراک آنها بر حقیقت هستی احاطه و 
گاهی داشته و در پیوند با آن، به فهمی خالص از حیات و چرایی و چیستی آن دست یابد  )موسوی آ

 .(151، 1121، شیرازی
با رویکرد آزاداندیشی و نوگرایی در تدوین از اشعار خی معاصر عرب، برشعرای آثار در میان 

ی جهان هستی و ترسیم طرحی هاتصویری حقیقی از سّنت یآراء و تعریف مفاهیم در جهت ارائه
خردگرایی و کنکاش در معانی  یهگرفته و محتوای اشعار از صبغدقیق از مبدأ و غایت حیات شکل

. با بررسی این دست از آثار، (10: 1212أحمد، ) ستا خوردارها برحقیقی و راستین مفاهیم و پدیده
آزاد را یافت که منشأ آن، نه  یهای أصالت تفّکر پیراسته از تقلید و برخاسته از اندیشهتوان نشانهمی

 جستجوگر در به هستی و ذهن پرسشگر شده بر ذهن، بلکه نگاهها و آراء تحمیلانبوهی از آموزه
ها، از جمله این نشانه .(104: 1225 المقالح،) باشدوجود و نظام کائنات میمعانی متعالی عالم 

رسد، اما به نظر می آنها ترکیب میان ساختارهایی است که اگرچه در ظاهر، تباین چشمگیری میان
 ترکیب میان آیات، احادیث، روایات  ؛ های واحد برخوردارنددر باطن، از محتوای مشترک و ریشه

ها، این نشانه دیگر   نوع   هاست.یونان باستان و بابل از این نوع نشانه های خدایگان  ورهتاریخی و اسط
همچون مرگ خدایان، سقف وجود، به چشم ؛ عباراتی حاصل از ترکیب دو یا چند مفهوم است
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ای مفاهیم در نظام های این متون، تلّقی معانی نوین از پارهاز دیگر نشانه . همچنیندیدن خداوند
 ری انسان از جمله: حیات، موت، خلق، بعث، وجود، إله، إنسان و غیره است.فک

 
 ماّده و عدم درک ماوراء یهاطعقل مستقل در اح

 یهعنوان تنها قّو ها، احاطه بر ماهّیت عقل بهاشراف بر معانی و حقایق اشیاء و پدیده یهالزم
زیرا مرجع  ؛عقل بر خود است یهو مقتضای این احاطه نیز، احاط تشخیص در وجود آدمی است

این در حالی است که عقل مستقل، از درک  .دیگری در وجود انسان، متصّور و محّل اّتکا نیست
تواند آثار عملکرد خود را محاسبه کند، بر خالف طور انتزاعی ناتوان است و تنها میماهّیت خود به

در واقع، عقل  .(93: 8008المسیري، ) ندپندارآنچه مکاتب قائل به اصالت انسان و عقل گرایان می
یعنی همان  ؛کندانسان امور مادی را تدبیرکرده و مسیر پیشرفت و ارتقاء آن را نیز طراحی و اجرا می

ها و ابزارهای گوناگون و چیزی که در دنیای مادی از پیشرفت علم و تکنولوژی و طراحی روش
مندساختن وی از مصنوعات، از طریق تصّرف بهرهمتعّدد در برآوردن نیازهای بشر و هرچه بیشتر 

منحصر و محدود در همین  ،اّما تمامی کارکرد و پویایی ذهنقابل مشاهده است.  در طبیعت
برای عقل قابل ادراک  ،رودشمار میو فراتر از ماّده و آنچه ماوراء ماّده به باشدمیی مادی هافرآورده

های القاءشده و ن از مفاهیم غیرماّدی در ذهن دارد، دادهآن تصّوری که انسا و هر و تصّور نیست
ده و رفته رفته به عنوان معلومات ثابت به میراث مانهایی است که از گذر مجاری علم مطلق، آموزه

ذهن و  یصّورات را پرداختهرو نباید اینگونه افکار و تاز این ؛و بدیهیات برای وی تلّقی شده است
 ر ذهن آدمی دانست.اندیشه د یندحاصل فرآ

کارگیری نیروی فکر و هانسان در متن زندگی مادی و در تالش برای تأمین نیازهای ابتدایی، با ب
تمام ابزار و لوازم  ،و در مسیر برآوردن نیازهای معیشت اندیشه سعی در تدبیر امور خویش دارد

اساسی کند، نیازهایی الش میبه آنها ت ازهایی که انسان در جهت پاسخبندد. نیکار میهمادی را ب
ای درصدد رفع آنها یابد و بی هیچ شّک و شبههکه در وجود خویش به یقین آنها را درمی هستند

مادی و ملموس  ،شودکار گرفته میهدر این میان، تمام آنچه از سوی انسان ادراک و یا ب .آیدبرمی
طور یقینی و وجدانی است که انسان بهها، باور و دریافتی ترین این دریافتیکی از عمیق .است

قراری و سرگردانی که ماهّیت حالت حیرت در برابر حیات و وجود، نوعی بی ؛یابددرون خود می
گاهی نسبت به خود و پیرامون و چیستی چرا که انسان  ؛هاستها و چراییآن عدم علم و نداشتن آ

و  ها در نظر او ماهّیتی مادی دارندو پدیدهاز بدو والدت در محیط ماده به سربرده و تمامی اشیاء 
رو، در از این. در تمامی ابعاد نیز در همین محیط ماده متصّور است توسعه و پیشرفت زندگی



  نقد ادب معاصر عربي  814

 ّوری از ماوراء ماّده و موجودّیتکشاکش پیوند با طبیعت ماّدی و تصّرف در منابع متنّوع آن، تص
 .(953 :8008، الجابري) غیرماّدی نخواهد داشت

بر این اساس، تنها تفّکر در باب ماّده و امور مرتبط با آن است که برای انسان یقینی و بدیهی 
 ؛است و هر آنچه در باب غیرماّده در ذهن وی نقش بسته، القاء و تلقین بیرونی است و فاقد اعتبار

و  ان "وهم"م از آن با عنودر مکتب پوزیتیویس چیزی است که، همان ی درونیهاراکات و دریافتاد
 عقل انسان را به درک حقیقت آن راهی نیست. شود وتعبیر میغیرواقع 

تشخیص  یهدر بستر زندگی مادی و تعامل با عوامل و عناصر طبیعت، انسان از تنها قو
بنای زندگی  و توان از آن با عنوان "عقل" یاد کرد، در بیان بایدها و نبایدها بهره بردهخویش، که می

طور مستقل و بدون هادراک و یا همان عقل، ب ینهد. این قّوهماعی خویش را بر آن میفردی و اجت
تواند امور مادی زندگی را تدبیرکرده و از جوالن در دریافت الگوهای بیرونی و تقلید از آنها، تنها می

ه البته در مگر در اّتصال با منابع علم مطلق، ک ؛محیط ماوراء ماّده و درک مختّصات آن ناتوان است
احاطه خواهد  ،شودها که از آن با عنوان "غیب" یاد میصورت به مراتب حقیقت اشیاء و پدیدهاین

انسان در انفصال از منابع مطلق علم ـ یا همان  ابتدایی و مستقل   در غیر این صورت، عقل   .یافت
گاهی بر آن  یهوحی ـ و در احاط تصّوری  ؛را نخواهد داشتماّده، قدرت اشراف بر ماوراء ماّده و آ
مکتبی چون  یبر این اساس، عقیده وشنفکری معاصر القاء و ترویج شد.های رکه از سوی جریان

پوزیتیویسم در رّد امکان درک حقایق غیر ماّدی توّسط عقل و اعتقاد به عدم امکان علم به ماوراء 
نها مرجع دارای صالحّیت در حکم بر ی که تاعقل است، قّوه یهماّده، امری منطقی و مورد تأیید قّو 

چرا که انسان غیر از عقل مرجع دیگری را در تشخیص و ؛ ی خود استهاخصوصیات و توانایی
 تمیز میان واقع و غیر واقع دارا نیست.

رو، بر خالف تصّور بسیاری از متفّکران همچون نظریه پردازان مکتب اومانیسم، که عقل از این
و حصول علم نسبت دانسته  هادرک حقیقت اشیاء و پدیده و ماّده و ماوراء ماّدهرا قادر بر احاطه بر 

دانند، بی آنکه به منابع و مییافتنی به مبدأ و غایت حیات و هستی را برای عقل بشر ممکن و دست
مجاری علم مطلق که اّتصال با آن شرط ضروری و اجتناب ناپذیر در فّعال شدن عقل ابتدایی انسان 

برخالف تصّور . ای داشته باشنداشاره ،یافتن آن بر درک حقیقت ماّده و ماوراء ماّده استتو قدر
ذهن  این افراد، مواضع فکری مکاتبی چون پوزیتیویسم و نیهیلیسم به موضع علم و منطق و واقعیت

 .های عقل استها و ویژگیتر و در انطباق بیشتری با توانایینزدیک ،بشر
ات بشر از غیرماّده و تعاریف ذاران این مکاتب، چون کانت و نیچه، تمام تصّورگطبق باور بنیان

چرا که تنها ؛ های ذهن او نیستبرخاسته از وهم بوده و چیزی جز بافته ،از مفاهیم غیرماّدیوی 
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تواند معلوم می بوده و اجزاء و خواّص آن بر اوماّده است که برای انسان ملموس و قابل تجربه 
غیر  به منابع علم و وحی، باورین باور با توّجه به محدودّیت عقل و نیاز مبرم آن به اّتصال . ایاشدب

 هزیرا کارآیی و عملکرد حقیقی و نامحدود عقل در درک حقایق و فهم معانی، ب؛ قابل انکار است
لم پیوند با مبدأ ع بدونو  هستی است علم درنامحدود  در اّتصال و پیوستن به مجاری طور مطلق

ها و مفاهیم، فاقد اعتبار ، هرگونه تعریف و تصّوری از حقیقت اشیاء، پدیدهن وجود مطلقیا هما
 ه ومکاتب از این نیز فراتر رفتاز وهم و گمان خواهد بود. بعضی  یهعقلی و منطقی و بر پای

دانند ت اشیاء میتصّورات بشر از ماّده و امور ماّدی را نیز برخاسته از وهم و غیرقابل انطباق با حقیق
نیز با توّجه به محدودّیت و ضعف عقل مستقل و منفصل از عقل محض، در درک و دریافت  که این

چراکه انسان در تعامل با طبیعت و کشف  ؛ها امری قابل تأّمل استحقیقت و باطن اشیاء و پدیده
ت، نه بر حقیقت و عد ملموس و محسوس آن اشراف یافته اسخصوصیات ماّده، همواره بر ظاهر و بُ 

 ذات اشیاء.
 

 رنسانس مبدأ تحّوالت فکر و رهایی از تقلید
ها و در جریان نهضت رنسانس و تحّوالت بنیادین حاصل از آن در اثر ساختارشکنی

عد ساختار و محتوا، تبع آن شعر در هر دو بُ فکر و فلسفه، ادبیات و به هایها در حوزههنجارشکنی
ین تقلیدی فاصله گرفته، در رویارویی با مسائل و موضوعات اجتماعی و ثابت و مضام یاز شاکله

پای به  ،در نگرش به کّل هستی با رویکرد تشکیک، اعتراض و انتقاد و مفاهیم و مقوالت فلسفی
نهد. ادبیات جهان، متأثر از این جریان تقلیدگریز و معناگرا، با نگاهی پرسشگر در برابر عرصه می

اساس در جستجوی حقیقت آنها، با رّد بسیاری از تعاریف و تصّورات بیبا ترین مفاهیم و اصیل
 انداز نوینی را در تبیین و تأویل مفاهیم و مقوالت ارائه نمود.فکر و اندیشه، چشم یحوزه

انسان معاصر با تفّکر الهی و  یهآنچه به واقع در جریان انقالب رنسانس رخ داد، تقابل بی سابق
این  .(83 :8008، و التریکي المسیري) نکار اصل وجود خداوند و رّد اعتقاد به ماوراء ماّده استا

در مخالفت ، اجتماع پای به میدان نهاد یهجنبش که ابتدا در مقابله با اصل حضور دین در عرص
کت و جانبه و بی قید و شرط کلیسا، دین را مانع اصلی بر سر راه پیشرفت و حربا حاکمّیت همه

شدن فکر و ذهن بشر دانست و تنها راه رهایی از جمود و رکود انسان آن دوران را به کنارنهادن روشن
تر، با انکار در مراحل پیشرفته. و بایدها و نبایدهای دین از متن زندگی و اجتماع معّرفی کرد هاآموزه

منحصر در  مور غیر ماّدی، حیات راو در نهایت رّد هرگونه اعتقاد به ماوراء ماّده و ا خدا اصل وجود 
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بیعت ماّدی و تصّرف در ماّده و ط ان را تنها در گرو کشف خواّص ابعاد زندگی انس یهتوسع ماّده و
 آن دانست.

موجودی ماّدی است  در نظر سردمداران این جنبش، انسان نیز مانند هر موجود دیگری، صرفا  
ر متن طبیعت ماّدی، ترکیبی از نیازهای غریزی و بین مرگ و زندگی و د یهاش در فاصلکه زندگی

عدی غیر از وجود ماّدی برایش متصّور تالش در جهت تأمین و پاسخگویی به آنهاست و هیچ بُ 
معتقد به مفهوم روحانیت و معنویت نیست و شناخت از  نیست. تفّکر برخاسته از رنسانس، اساسا  

اش کارگیریه، ابعاد و خصوصیات آن در جهت بمنظر این مکتب فکری، تنها شناخت ماده و زوایا
در بهبودبخشیدن هرچه بیشتر به کیفیت زندگی مادی بشر است. از آنجا که این نوع تفّکر، در مبانی 

و باورهایی که جامعه به  هاگونه تصّوری از غیر ماّده نداشته، تنها به جهت وجود سّنتخویش هیچ
ی هافظ پیوندهای خویش با جامعه و از دست ندادن ظرفیتهدف ح امیراث در خود نگاه داشته و ب

 ؛شماردمیداشته و آن را محترم اش با آن، به نوع باورهای غیرماّدی در جوامع بشری توّجهارتباطی
 بی آن که به امکان زیستن با چنین باوری قائل باشد.

را در مفهوم گرفته در نهضت رنسانس، آزادی های فکری شکلالزم به ذکر است، جریان
مقّدماتی است که ریشه  یهنتیج ،سیاسی و اجتماعی آن دنبال کرده و تعریف آزادی در نظریات آنها

از  ؛در بسیاری از باورهای تقلیدی داشته و به منطق صحیح تعّقل مستقل و لوازم آن پایبند نبوده
 یهچرا که اندیش ؛به دانستشائتوان تعریفی مستقل و بیرو، تعریف آزادی در نظر ایشان را نمیاین

دیگری نبوده و مبتنی بر  یهآزاد به ضرورت، مبتنی بر مقّدماتی است که وابسته به فکر و اندیش
ریان ساختارشکن و . این جقابل درک استطور مستقیم در درون انسان ههای یقینی، بدریافت

رئالیسم شد که اگرچه به چون اگزیستانسیالیسم و سورگیری مکاتبی شکلمنجر به تقلیدگریز، 
ظاهر در تعارض با نظام ارزشی و عقیدتی جامعه، بسیاری از حدود و قواعد را نادیده انگاشت، اّما 

شده و های وضعها و چارچوبکرد که فراتر از قالباین استعداد را از جریان رنسانس کسب
بینی در تعریف مفاهیم و نمود، با بازناپذیر میساختارهای سّنتی که غیرقابل نفوذ و شکست

 تعاریف و معانی نوین بپردازد یهائهنجارها، و نگاهی نو به بسیاری از عناصر و اجزاء هستی، به ار
 .(993 :9119، الجابري)

بخشیدن به انسان در اّما در حقیقت، تفّکر آزادیخواه برخاسته از این نهضت، به جهت جرأت
و برگرفته از ذهنّیات دیگر  ی، تقلیدوی ار، باورها و عقایدپذیرفتن این واقعّیت که بسیاری از افک

وی بوده و صّحت ادراک ایشان از  یهافرادی است که از نظر قّوت نفس و قدرت تعّقل در مرتب
ظرفیت و استعداد منجر به ایجاد و رهاشدن از قید این تقلیدها،  حقیقت، قابل اثبات و تأیید نیست
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که به سبب آن،  شودمیها ع نگاه انسان به جهان هستی و پدیدهخاّص و منحصر به فردی در نو
، دونیس)أ کندنگاهی وسیع و عمیق به عالم وجود و کیفیت موجودات و روابط میانشان را تجربه می

کاربستن هنگاهی که بدون داشتن تفّکر آزاد و مستقل در برابر نظام هستی، و صرف ب ؛(8/890: 9138
متعارف سیاسی و اجتماعی آن که خود تعریفی وابسته و تقلیدی است،  عبارت آزادی در مفهوم

گاه توان درک و دریافت معانی اصیل و حقیقی مفاهیم و مانده، هیچهمواره کوچک و محدود باقی
 یزاییدهآزاد و مستقل است که  یاندیشهیابد. این تفّکر بر مبنای موجودات را در مراتب عالی نمی

نگر در برابر مظاهر متعّدد و متنّوع انسان را به نگرشی جامع و حقیقت و ذهن بودهپیرایش و پاالیش 
 گرداند.وجود نائل می

 
 سوررئالیسم، جستجوی معنی یا کشف معنی

 یهبا پیدایش رویکرد نوین تفّکر بشر نسبت به هستی و ابعاد گوناگون آن در جریان فکر و فلسف
محیط شعر از قیدها و تهذیب تبع آن،  فضای ذهن و به "اصر، ادبیات و شعر نیز با "پیرایشمع

و  ،کننده بر معنیهای داللتها و گزاره، در جهت رهاساختن سازهههای محدودکنندقالب
 هایی اساسی برداشتنامتناهی معانی و مفاهیم مترّتب بر آن، گام یهبخشیدن به گستروسعت

گرفته، از ر از موضوعات و مضامین قدیم فاصله. در این راستا، محتوای شع(832: 9119جابر، )
ین و پیچیده و گاه نامفهوم و  ،ی معلوم و مفهومهاگزاره یهتوصیف و ارائ به عبارات و تصاویر نو

گاهی و پرسش و تشکیک روی آورد  ؛(83: 8009عبید، ) مبهم، برخاسته از رویکردی مبتنی بر عدم آ
قضایای حیات ماّدی و زمینی که منظور نظر همگان بود، رویکردی که بیش از پرداختن به مسائل و 

نگاهی پرسشگر در باب چیستی حیات و  داشت؛اتر از امور زیستی توّجه به عالم ماوراء ماّده و فر
در اشکال متعّدد و متنّوع، ذهن  هاحقیقت هستی، فارغ از موضوعات متعارف و متداولی که قرن

بط با زندگی ماّدی مشغول داشته و انسان را راهی به رهایی و افراد بشر را به خود و موضوعات مرت
این نگرش نوین به فراسوی عالم، اگرچه نسبت به عوالم ورای  .نگاهی به عالمی فراتر از آن نبود

گاه و از هرگونه دانشی تهی بود، اّما با فرانگری به حیات و کائنات، نگاه  ماّده و دوردست هستی ناآ
خویش  یهبینی رهایی بخشید و انسان با توان بی نظیر فکر و اندیشنگاری و کوتهاانسان را از ساده

 .(948: 9133فردینان، ) زیبایی و ضرورت این آزادی در نگاه به هستی و حقیقت حیات را ادراک نمود
شعر این دو دوره  یتفاوت میان محتوای شعر قدیم و شعر معاصر را باید تفاوت در معان

وت در نوع معانی، حاصل تحّولی اساسی در نوع رویکرد به هستی، حیات و انسان این تفا؛ دانست
رنسانس و تغییر نگرش انسان معاصر  یهمنشأ این تحّول، تحّرکات دور. (808: 9115 )أدونیس، است
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نبوده، همواره از سوی افراد ترین باورهایی است که تا به آن دوران با هیچ پرسشی مواجهبه اساسی
عنوان اصول باورها و بوده و بهمکاتب و مذاهب مورد پذیرش و تأیید ،ادوار تمامی بشر در

در این دوران برای اولین بار با اعتراض و  ه، اماشدمیهای ثابت و بدیهی محترم شمرده ارزش
. مفاهیمی چون وجود، (58: 9112عبدالعالي، سبیال و ) شودمیتشکیک از سوی انسان معاصر مواجه 

 ی، خلقت، پرستش، دین، اخالق و دیگر مفاهیمی که در طول تاریخ حیات بشر، به واسطهخداوند
چون و چرا، بدون تفّکر در چرایی و چیستی این عقاید، همواره نسل به نسل به تقلید و پذیرش بی

است؛  باورها تبلیغ و ترویج شده پاسخ به مبدأ و غایت این میراث رسیده و بدون اندک مسئولیتی در
با این توضیح که طّی تمامی ادوار تاریخ، هیچ فردی از افراد بشر، جرأت و جسارت پرسش و عدم 

چراکه این مقوالت چنان در ذهن بشر، بدیهی جلوه داده شده ؛ پذیرش نسبت به این عقاید را نیافته
امی در مورد آن شده که افراد ابهناپذیر حیات بشر به نظام فکری جوامع القاءعنوان لوازم اجتنابو به
طور که به آیدشمار میبه نظیرای بیشّک و تردید نسبت به جهان هستی، پدیده . در واقعیابندنمی

 .(98 :9818، مقدسی و امینیامین)قابل مشاهده است های فکری رنسانس ای در جریان جنبشبرجسته
های شعر معاصر و ادب معاصر، تفاوت میان ویژگی یهنظران حوزدر نظر بعضی از صاحب

به حجم انبوه دانش و شناخت بشر معاصر نسبت به جهان پیرامون و قدرت تصّرف وی  ،شعر قدیم
اّما تأمل در نوع معانی و مفاهیم شعر و  ؛گرددها بازمیدر طبیعت و عناصر ماّدی و کشف ناشناخته

ین حّد از تفاوت و تحّول در تر و مؤثرتری را برای بیان چرایی اطور کّلی ادب معاصر، عامل دقیقهب
 ؛داندمیرا کافی ن هاعلم و تنّوع فرهنگ یهیافتن دایروسعت ا  جریان شعر و ادب الزم دانسته و صرف

تواند موجب پیدایش چنین امور ماّدی نمی یعرصهچراکه تفاوت در سطح دانش و شناخت در 
رینش معانی و مفاهیمی گردد که و منشأ آف اشدتحّول و جهش عظیمی در رویکرد این نوع متون ب

چرایی و چیستی حیات  ترین مفاهیم درنشان از تحّول در نوع نگرش و بینش بشر نسبت به اساسی
تحّولی که با شکستن حصار تقلیدها و زدودن غبار باورهایی از ذهن  ؛(43: 9113المناصرة، ) است

های درونی ر وجدان و نیازها و یافتهبشر، یقینی و مبتنی ب بشر تحّقق یافت که هیچگاه برای فکر  
کرده و نبوده و از حّد تلقینی بیرونی که هر فردی از جامعه و محیط اطراف خویش به جبر دریافت

باب  ای پیرامون آن اندیشیده و تأّملی دربی آن که لحظه-ست ا م به پذیرش و تأیید و تصدیق آنملز
 فراتر نیست. -آن داشته باشد

انسانی را به رکود و  یهو عقایدی از این دست، انسان و جامع یچنینهایی اینرو، باوراز این
گاه عامل حرکت و تعالی و حصول فهم و درکی از حقیقت وجود و حیات هیچو  جمود کشانده

خویش در افراد جامعه نخواهد بود و تنها در قالب افکاری کهنه و ناکارآمد که نسل به نسل به 
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وان رکن و اساس نظام ارزشی جامعه هیچ بحث و نقدی در باب آن و درجهت میراث رسیده و به عن
 .های پنهان ذهن باقی خواهد ماندتبیین و فهم حقیقت و ضرورت آن پذیرفته و جایز نیست، در الیه

که  قابل مشاهده استیی هاو چالش ها، ابهامهااز اینجاست که در متون معاصر، مواضع، پرسش
ای مواجهه؛ (80: 9133میسر، ) شعر و ادب به خود ندیده و تجربه نکرده استپیش از این تاریخ 

متأّثر از و  داشته وجود و ماهّیت که ریشه در تفّکر مکاتب فلسفی دوران معاصر یهنظیر با مقولبی
 ی فکری دورۀ رنسانس است.هاجریان

ز سویی تحت تأثیر معاصر عرب در جامعه و محیطی شکل گرفته که ای هاز آنجا که شعر دور
گرفته و اسالمی شکل-های شریعت اسالم و فرهنگ عربی بوده و با نظام ارزشی فرهنگ عربیآموزه

از سویی متأثر از مکاتب فکری و فلسفی همچون مارکسیسم و سوسیالیسم و نیز مکاتب ادبی مانند 
شت، تلفیق و برآیند این ، باید توّجه دا(32: 9135 )أدونیس، اگزیستانسیالیسم و سوررئالیسم بوده

 ؟ها چگونه بوده، چه تحواّلتی را به خود دیده و در متن آثار به چه صورت نمود یافته استگرایش
نوع نگرش و بینش  و فضای فکر شاعر بوده یهدهنده شکلهایی متفاوت و گاه متعارض کگرایش

یا در گذر از انبوه این القاءات با در نظرداشتن این پرسش که آ. کندخاّصی را بر ذهن وی تحمیل می
 ؟آزاد دست یافت یهتوان بی شائبۀ تأّثر و انفعال، به اندیشو تأثیرها می

تبع آن شعر، پیش از تغییر در نوع نگرش به هستی و تحّول در رویکرد محتوای ادبیات و به
رومانتیسیسم  پیدایش مکاتبی در شکل و تراز سوررئالیسم، از همان ابتدا در مکاتب کالسیسیم و

که با کمی تأّمل در متون کالسیک و نئوکالسیک و نیز آثار طوریبه ؛ظهور یافت ،نیز هرچند اندک
توان نمادها و نمودهایی از تحّول در بینش انسان معاصر و بازتاب آن در رومانتیک آن دوران می

ل بنیادین در محیط فکر و ّو . این تح(882: 9130 )أدونیس، محتوای ادبیات واشعار را به وضوح یافت
گاهی نسبت به حقیقت هستی و باطن حیات همراه نبوده و دوردست یهاندیش هایی بشر، اگرچه با آ

سوی فراتر از توان درک عقل انسان ماّدی را مقصود و مطلوب خویش قرار داده، در پی یافتن راهی به
سرگشته و متحّیر پیموده تا  پیدای هستی راهای وسیعی از تفّکر و تأّمل در ابعاد و زوایای ناآن، افق

ای رو به ها روزنهدر میان تاریکی و از رکود و جمود و توّقف در باورهای تقلیدی رهایی یافته
گاهی نسبت به حقایق وجود و باطن حیات بیابد گرفتن از اّما این دورشدن و فاصله. روشنایی و آ

منتهای حیات و حقیقت و عظمت بی ر مسیر درکحرکت د تممنوعیّ اعتراض در برابر و  عدم فهم
نمود، که باور آن نظیر جلوه میکران هستی، آنچنان در نظر پیروان این مکاتب، زیبا و بیمحیط بی

رسیدن به درکی صحیح و تصویری روشن از  یهضروری و الزم، امری را اعتقادی اجتناب ناپذیر
و در این راستا، "جستجو"ی حقیقت را  کردهعنوانن ماهّیت و هوّیت ناپیدای خویش و جهان پیرامو
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تأّمل در باطن اشیاء را حرکت در مسیر  و منتهی به "کشف" و دریافت معانی و حقایق پنهان دانسته
 .(114 :1212 )أدونیس، دندانکشف و شهود آن می

گی و ها، ویژاگرچه گریز از سکون و عدم تحّرک ذهن و دعوت به پویایی و تشکیک در پدیده
بایست تفّکر و های فکری پیش از آن است، نمیدستاورد گرانمایه و ارزشمند این مکاتب و جنبش

تأّمل در ابعاد و زوایای هستی را تنها عامل و ابزار کافی در جهت درک و دریافت حقایق و ذات 
  موریه) ودشپیشروان این مکاتب دیده می گونه که در بیان و تعاریف بسیاری ازآن ؛اشیاء دانست

گاهی رایای بکه شعر، روزنهصورتیبه. (841: 9132، واآلخرون  شودیافتن بر مطلق دانسته میآ
کند که ذهن شاعر در آمیختگی و سرشتگی با و این معنی را به ذهن القاء می (833: 9130، برتلیمی)

به رمز و راز هستی و موجودات و  تفّکر در عمق اشیاء و عناصر هستی به عوالم فراتر از ماّده راه یافته
در این میان از عامل و اصل  اما ،(888: 9138الحاوي، ) بردو روابط میان آنها و چیستی آن پی می

گویی این قّوت و قدرت ؛ حقایق سخنی به میان نیامده است دیگری در درک و دریافت معانی و
ر حصول این ادراک با فرورفتن در ذهن بشر در ادراک و فهم ابعاد ناپیدای حیات به محض اراده ب

: 9110بنیس، )دارد و دست نایافتنی آن راه علوم عوالم نامحسوسی است که تنها شاعر به ساحت نام
گاهی و اشراف و احاطحال آنکه نشانه و نمایه؛ (33 شاعر  یهای از چنین دریافتی که برخاسته از آ

و اساسا طّی چنین  نبوده موجود ،و باطن آن یا فیلسوف بر عوالم وراء ماّده و کشف ذات و حقیقت
علم نسبت به این ذهن مستقل انسان بدون داشتن پیوند با مراجع و مجاری  یهفرآیندی از ناحی

و امتیاز این رویکرد در نفی تقلید و توّقف و تالش در جهت احیاء و تقویت و  عوالم ممکن نیست
به اسباب و لوازم  یابیدست نگری به هدففگری و ژرجویی، پرسشترویج تفّکر آزاد، حقیقت

 درک و کشف حقیقت و باطن هستی است.
 

 نتیجه
أمین نیازهای زیستی، تمام توان و توّجه خویش را انسان در متن حیات ماّدی و در تالش برای ت

چه و اگرد ه و لوازم آن تصّوری در ذهن ندارمادّ  "ماوراء"معطوف به عناصر و اسباب ماّدی داشته، از 
گاهی  "قراریبی"، نوعی های ذاتی و وجدان خویشبه اقتضای دریافت نسبت به وجود را و میل به آ

نسبت به این احوال  کند، عمدتا  و حیات و جهان پیرامون در درون خویش احساس و ادراک می
د. حال آنکه پوشتفاوت چشم میبی ،ترین نیازهای حیاتی وی استترین و عمیقخود که اصیل

آزاد به دور از  یهمبدأ و منشأ تفّکر و مبنای اندیش ،ّجه و اهتمام به این ادراک یقینی و وجدانیتو
حیات به او تلقین و تحمیل تقلیدها و تقّیدهایی است که در متن زندگی اجتماعی و در طول 



 881...  رتیو ح تیّ مفهوم حر تیّ آزاد با محور یشهیاند یمبنا بر سمیسوررئال

ها که ها و گزارهصفر ذهن، یعنی حالت پیراستگی فکر از انبوه داده یهرو، نقطاز این ؛شودمی
دارد، تنها مبدأ پذیرفته و در ذهن خویش تثبیت میچون و چرا ای آنها را بیتأّمل و اندیشهبی ،انسان

شکلی از اندیشه که ماهّیت آن چیزی  ؛آزاد و غیروابسته است یاندیشهممکن و منطقی در تحّقق 
گاهی نیست، تهی از دانستن را و ناآرامی ه این خأل حقیقتی ک و نیازمند پیوند با جز حیرت و عدم آ

گاهی را به علم تأمین  نماید.تبدیل  و این ناآ
آزاد است که با نفی مواضع فکری و رّد بسیاری از  یهای از اندیشتفّکر سوررئالیسم، نمایه

دادن به نمودن اهمّیت رهایی از تقالید و جمود و رکود فکر و روح و توّجه، سعی در برجستهمفاهیم
وجود با فراتررفتن از سطح ماّده و  مسیر درک حقیقت و باطن عالم و اسرار  ضرورت حرکت در 

توان تفّکر میهای هستی نمود. اگرچه نذات عناصر حیات و جلوه و نفوذ در هاظاهر اشیاء و پدیده
آزاد و برخاسته از وجدان و یقین در پاسخ به ندای درون  یهاین مکتب را در انطباق تاّم با اندیش

عدم تعّلق به باورهای متعارف و مواجهه با مفاهیم و تعاریف با رویکرد تشکیک و  دانست،
نوین  یافتن به نگرشیتوّقف و رکود فکر و دست رفت ازبرونگری، اسباب موّثری در جهت پرسش

کید بر این، با هستی در جستجوی عوالم ماوراء واقع گردیدهای جهان در نگاه به ابعاد و افق که با تأ
آن بر حقیقت و باطن اشیاء و  یو عدم امکان اشراف و احاطه ه به محدودّیت عقل مستقلتوّج 

ای رب ماّده "حقیقت"و  "ماوراء"بدون اّتصال و ارتباط با مجاری و مراجع حقیقی علم،  ،مفاهیم
هرچند در جهت ورزان این اندیشه. بود دنخواهو کشف مکتب سوررئالیسم قابل ادراک  متفّکران
مانع از که  هاییاز قالب ،مفاهیمو اصیل  در جستجوی معنای حقیقی و ز و رمز هستیاکشف ر

مشروط به استعداد فهم و درک حقایق  .ابندیمیگردد رهایی میپویایی ذهن و تأّمل در فهم معانی 
یافتن و دستذهن تهذیب  و ،این مراجع کسبمندشدن از دانش اّتصال با منابع مطلق علم و بهره

 .ساخت ندناتواطن هستی را ممکن میب به
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ص  الُمَلخَّ

متأثرا  بالحرکات الفکریة لعصر النهضة ، ابتعد تدفق األدب المعاصر عن األطر المقلدة في البنیة 
ا لوجهة نظر الوجود وأصل الحیاة ونهایتها ، مع نهج السؤال والمحتوی ، ووجد منظور   ا جدید 

والبحث. في هذه البیئة ، یتعین علی البشر المعاصرین ، من أجل إیجاد معنی وحقیقة األشیاء 
ا للفکر الحر واالستغراب من مظاهر الوجود ، إعادة النظر في أبعادهم الوجودیة کدلیل  والظواهر وفق 

ادة تعریف مفاهیم مثل العقل والوجود والموت. لقد سعی إلی العالم الداخلي علی العالم وإع
للکون والمتعالي، في غضون ذلك ، وبالنظر إلی محدودیة العقل ونقص القوة البشریة بشکل 
مستقل ، تثار ضرورة التواصل مع مصادر وقنوات الوجود ومصادر المعرفة المطلقة من أجل فهم 

اخلیة لألشیاء. أنشأت السریالیة في طبیعة المدرسة التحرریة والبحثیة عن واستقبال الحقیقة والد
الحقیقة للمفاهیم والظواهر ، القائمة علی تجنب التقلید وخلق معاني وعالقات جدیدة وخلق صور 
جدیدة ، حرکة في األدب المعاصر ، علی الرغم من أن هذا النهج لم یفعل حقق الکثیر في اکتشاف 

والجوهر. ومع ذلك ، بمعنی أنه تسبب في تحریر الفکر وحریة الفکر ، فإنه یقود وفهم الحقیقة 
اإلنسان إلی طریق البحث عن الحقیقة والبحث عن المعنی الدقیق والعمیق للمفاهیم و االرتباط 

 بمصادر اإلدراك األصلیة الضروریة الکتشاف الحقائق وفهمها.
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