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  :چکیده
رمزگونگی و سخنان سمبلیک و در مراحل باالتر، شطحیات، یکی از ابزارهاي انتقال تجربیات ماورایی 

 ي آنـان  انواع هنجارگریزي و کشف و شهودهاي رؤیاگونهاهل تصوف بوده که همواره در خدمت بیان 
  .درآمده است

هــاي ادونــیس و ســهراب ســپهري ازجملــه شــاعران و اندیشــمندانی هســتند کــه رؤیــا و تجربــه
. گیرندکار میصورت استعاره و رمز و مجاز در شعر خویش بههاي صوفیانه را به سوررئالیستی و اندیشه

اي بـراي ورود بـه   ها رؤیا وسیلهها را شاعرانی رؤیاپرداز نامید که در شعر آنتوان آناز این دیدگاه می
دنیاي صوفیانه و تجارب عارفانه، مدخلی براي گام نهادن به رؤیاهاي شاعرانه و جهانی سوررئال است 

آفریند کـه در شـعر   پیوندد و موسیقی نرم و رؤیابرانگیزي می که در آن، واقعیت خلق شعر به وقوع می
 .شود اي سبکی میها تبدیل به مشخصهردوي آنه

توصیفی و براساس مکتب تطبیقی آمریکایی به توصـیف و تطبیـق    -این نوشتار، به روش تحلیلی
ي دو شـاعر  شعر ادونیس و سهراب سپهري از دیـدگاه تجـارب صـوفیانه، نگـاه عارفانـه و رؤیاگونـه      

هاي اهل تصوف چون مایهها و بنلبنان، شیوه پردازد و ضمن معرفی مکتب آمریکا و گروه ادبی شعر می
  .را در شعر این دو شاعر، بررسی خواهد کرد... گریزي و خیال و رؤیا، عادت

هدف و سؤال اصلی این تحقیق، توصیف جهان پنهان ادونیس و سهراب در پس رؤیاها و تجارب 
ها به شعر و شکن آنیزانه و عادتهاي هنجارگرها و آشکارسازي پیوند این نگاه با اندیشه ي آن صوفیانه

  .روزگار خود است
  

  .ادونیس، سهراب سپهري، تجارب صوفیانه، رؤیا :ها واژهکلید
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  مقدمه -1
ي اجتمـاع و تـاریخ، آثـار    گاه کـه در پهنـه  تصوف در طول تاریخ پرفراز و نشیب خود، چه آن

ادبی و صوفیانه از طریق بیان سازد و چه آن زمان که در خالل متون بدیل خود را نمایان می بی
هـا و  شـود، همـواره جوالنگـاه بـروز هنجـارگریزي     شطحیات و گفتارهاي رمزي آشـکار مـی  

نمـا و  ي همین نـوع بیـان متنـاقض   واسطهها و کشف و شهودهاي رؤیاگونه بوده و به فراعادت
  .نمادین، تأثیري شگرف و بسزا در اذهان و قلوب مخاطبان خویش گذاشته است

اي بیرونی براي دگرگون نگریستن و عصیان درونی آنان برضد خنان درحقیقت، جلوهاین س
هـا و شـعر دو   هاي رایج بوده است که نظیر این نوع نگاه و تفکر را در اندیشهها و سنتکلیشه

 .بینیمشاعر معاصر ایران و عرب، سهراب سپهري و ادونیس نیز می

هـا و  سـوي جهـانی فراتـر از عـادت    ی است بهدر دنیاي شعري آنان، تجارب صوفیانه، راه
مدخلی است براي گام نهادن به دنیایی که هستی و اشیا از کارکرد معمول و معهود خویش بـه  

هـا را بـه   ها و رؤیاهـاي اشـراقی آنـان، انسـان    شوند و هنجارشکنیتر وارد میساحتی گسترده
کشاند و در همین ی انسان میسرزمینی پهناور غرق در نور و روشنایی صداقت کودکی و طبیع

پیوندد کـه در  سرزمین و رؤیاهاي شاعرانه و جهان سوررئال، واقعیت خلق شعري به وقوع می
  .شوداي سبکی میها تبدیل به مشخصههردوي آن

داند و سوررئالیسم و رؤیاهاي صوفیانه براي وي دسـتاویزي  ادونیس شعر را برابر رؤیا می
دنیاي اشـعار سـپهري نیـز    . هنجارهاي روزگار خویش قدم گذارداست که به جهانی خارج از 

هـاي  آفرینیجانبه از صنعت تشخیص و نقشي مکرر و همهاستفاده. هایی را داردچنین ویژگی
هـاي  هـاي هسـتی، هنجارشـکنی   فراوان اشیا و عناصر طبیعت، نگاه خارج از عادت بـه پدیـده  

و عارفانه، شعر او را به جهانی دیگر در مرزهاي  گوناگون در ساختار و معنا و رؤیاهاي اشراقی
  .کشاندي رؤیاهاي رنگارنگ میبیکرانه

ي صریح از واژگان رؤیا، خواب، سفر و دیگر عناصر جهان ناخودآگاه سوررئالیسم استفاده
هاست که البتـه از  ي آندر شعر ادونیس و سهراب، دلیلی دیگر بر حضور فعال رؤیا در اندیشه

اند، قابل بررسی اي را براي شعر خویش برگزیدهکه چرا این شاعران، چنین ویژگی این دیدگاه
  است؟
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این پژوهش، ضمن تالش براي پاسخ به این پرسش مهم، درصدد توصیف جهان پنهان در 
پس رؤیاهاي سپهري و ادونیس است تا شاید بتواند به قلمـرو مشـترکی از ذهـن و ضـمیر دو     

هـاي بشـري را   ي واحدي از اندیشـه مختلف، راه یابد و اندیشه شاعر از دو سرزمین و فرهنگ
زمانی و دیگر شرایط اجتماعی دو شاعر را الزاماً مدنظر بنمایاند بدون اینکه مقطع تاریخی یا هم

برهمین اساس، بررسی تطبیقی این دو اثر بـر مفهـوم امریکـایی مکتـب تطبیقـی،      . داشته باشد
  .استوار است

ویـژه، توسـط منتقـد و    دبیات تطبیقی به دنبال انتقادهاي شدیدي که بهمکتب امریکایی در ا
ي ظهور  به مکتب فرانسوي صورت گرفت، به منصه 1958در » رنه ولک«پرداز امریکایی  نظریه
در ایـن مکتـب،   . بر رویکرد تاریخی مکتب فرانسه بوده اسـت » ولک«ي انتقادات  عمده. رسید

ایـن  . پـردازد ها هم میأثیر، به بررسی تشابهات و تفاوتبرخالف مکتب فرانسه در کنار اصل ت
؛ عبـود و  46: 1999الخطیـب  : رك( .تشابه و همانندي، سبب پیوند این مکتب با دیگر هنرها گردید

  )89: 2001دیگران، 
توجه به موانع سیاسی، نژادي و زبـانی بـه بررسـی     ادبیات تطبیقی بی«باید توجه داشت که 

هاي بسیار  بررسی تطبیقی نباید در روابط تاریخی محصور بماند؛ چون پدیده. پردازد ادبیات می
وجود دارند کـه بـا یکـدیگر پیونـد     ) در جهان(ها یا انواع ادبی رایج  ارزشمند مشابهی در زبان

توان در تاریخ ادبیات، محدود کرد و نقـد ادبـی و    عالوه بر این، ادبیات را نمی. تاریخی ندارند
  )196: 1987مکی، (. »را از آن دور نمود ادبیات معاصر

ي ادبیات تطبیقی امریکایی در تعریـف   عنوان یکی از پژوهشگران برجستهبه» هنري مارك«
ي ادبیات در فراسوي مرزهاي یک کشـور و بررسـی    ادبیات تطبیقی یعنی مطالعه«: گوید آن می
اشـی، پیکرتراشـی، معمـاري،    نقّ(هاي معرفت بشري مثل هنرهـا   ي ادبیات با دیگر حوزه رابطه

. و علـوم و ادیـان  ... شناسـی  علوم اجتماعی، سیاست، اقتصاد، جامعـه   ، فلسفه، تاریخ،)موسیقی
ي ادبیات یک کشور با ادبیات یک یـا چنـد کشـور     که ادبیات تطبیقی یعنی مقایسهخالصه این

  )50: 1999لخطیب، ا(. هاي معرفت بشري ي ادبیات با دیگر حوزه مقایسه چنین همدیگر و 
تـرین   شده توسط پژوهشـگران ادبیـات تطبیقـی امریکـایی، مهـم     با توجه به تعاریف مطرح

ادبیات تطبیقی امریکایی، نوعی مطالعات فرهنگی   :توان چنین بیان کرد ویژگی این مکتب را می
  .یهاي ادب است تا بررسی تاریخی پدیده  است و عالوه بر آن بیشتر به نقد ادبی، نزدیک
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  ي تحقیق پیشینه -2
ها و مقاالت متعددي بحـث  ي عرفان سهراب سپهري و تصوف خاص ادونیس در کتابدرباره

نظـر  ها در این مقاله آمده است؛ لذا ذکر این منابع در پیشینه، ضروري بـه شده که بسیاري از آن
از  "ألعمال الرّیحفهرس "ي ي ارزشمند خود در ترجمهنیا در مقدمهعبدالرضا رضایی. رسدنمی

  .کندي او یاد میستیزانههاي عادتتصوف ادونیس و تأثیرات این نوع از اندیشه
عرفان و سوررئالیسم از دیدگاه "ي ، در مقاله)1389(رحمان مشتاق مهر و ویدا دستمالچی 

ي تأثیرپـذیري سوررئالیسـم از عرفـان    هاي اجتماعی، ضمن بیان نظریات ادونیس دربـاره زمینه
ها و حالت مستی و سکر رق، به تشابهات شطحیات عارفان و نگارش خودکار سوررئالیستش

هـاي ضـمیر ناخودآگـاه و عـالم     عرفانی و سکر مصنوعی سوررئالیستی و توجه به رموز و پیام
  .کندخواب و رؤیاها اشاره می

راب ي رمانتیسـم مثبـت در آثـار سـه    جلـوه "اي بـاعنوان  در مقاله) 1386(کبري روشنفکر 
ساز تجارب بر نگرش عرفانی سپید و مثبت سهراب سپهري، که زمینه "سپهري و ایلیا ابوماضی

تواند بـه روشـن   ي آن میفشارد که مطالعهشود، پاي میي ناب از هستی و طبیعت میصوفیانه
  .شدن اهداف این نوشتار یاري رساند

  
  ي ادونیس مختصري درباره -3

 1930وي در سـال  . سعید اسبر، شاعر سوري مقیم لبنان است ادونیس، نام مستعار علی احمد
جا نزد پدرش و در خانـه بـه   تا چهارده سالگی در همان. در روستایی به نام قصابین متولد شد

خصـوص ابوتمـام   آموختن مقدمات زبان و ادب و حفظ شعرهاي شاعران کالسیک عرب، بـه 
  .پرداخت

هاي شهر الذقیه به پایان رساند و ضمن انجام ناو تحصیالت متوسطه را در یکی از دبیرستا
وارد  1950در سـال  . هاي ادبی و سیاسی، به نشر نخستین آثار شـعري خـود پرداخـت   فعالیت

با خالـده سـعید    1956در سال . ي ادبیات عرب، لیسانس گرفتدانشگاه دمشق شد و در رشته
مقـاالت و نقـدهاي او همیشـه    ازدواج کرد که یکی از چند ناقد طراز اول زبان عربی اسـت و  

  .هاي آدونیس استاستمرار یا تکمیل و گاه، مبدأ حرف
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ادونیس براي گذران زندگی، بیشتر به کارهاي ژورنالیستی و مطبوعاتی روي آورد و مـدتی بـا   
بـراي فرصـت    1960در . ي شعر را منتشر و بعدها مواقف را تأسیس کردیوسف الخال، مجله

د و در آنجا بیشتر به تحقیق در ادبیات فرانسه پرداخت که حاصل آن مطالعاتی، راهی سوربن ش
. خصوص کارهاي سـن ژون پـرس، منتشـر شـده اسـت     صورت ترجمه از ادبیات فرانسه، بهبه

هایی برگ"چاپ شد و پس از آن  1957بود که در  "نخستین شعرها"ي شعر او اولین مجموعه
 1961است کـه در   "سرودهاي مهیار دمشقی"و سومین دیوان شعرش  1958در سال  "در باد

چهارمین دفتر شعر اوسـت کـه    "تحوالت و هجرت در اقالیم شب و روز"منتشر شد و کتاب 
زمـانی میـان   "و  1967 "هـا تئـاتر و آینـه  "ي او پنجمین مجموعـه . چاپ شده است 1965در 

ر، آدونـیس  هاي شععالوه بر این مجموعه. ، ششمین دیوان اوست1970 "خاکستر و گل سرخ
اي از شعر کالسیک عرب در سه مجلد تهیه کرده است که ارزش انتقـادي بسـیار دارد و   گزیده
. ي آن، یکی از بهترین نقدهایی است که بـر شـعر کالسـیک عـرب نوشـته شـده اسـت       مقدمه

آدونیس در این گزیده، کوشیده است آنچه از میـراث شـعري عـرب ارزش شـعري دارد و در     
شـمار آیـد،   تواند شعر بهصر ما و با موازین ذوق و پسند مردم روزگار ما میمعیارهاي انسان ع

  )214-211: 1380کدکنی، شفیعی(. انتخاب کند
هاي شعر ادونیس را گرایش به تصوف و ترین ویژگیابراهیم محمد منصور یکی از اساسی

ونیس را متأثر از داند و در این راستا هنجارگریزي معنایی و ساختاري ادجوانب مختلف آن می
در همین اثر، محمد منصور تعریـف  . نامدمی "تخطی الزّمن و قیوده"تفکر صوفیانه و به معنی 

هــاي آورد کــه بــا اندیشــهاي مــیگونــهي قشــیریه بــهآزادي از ادونــیس را بــه نقــل از رســاله
ألّا يکون العبد حتت احلرية هی ": ي او در بستر شعر و نقدهاي اجتماعی پیوند داردخواهانه آزادي

  )227: 1999محمد منصور، (. "رق املخلوقات، و الجيری عليه سلطان املکونات
وي . ترین شاعر عرب استزدهکدکنی، ادونیس در معنی خوب کلمه، غرببه اعتقاد شفیعی

شناسد و معتقد است که شاعر در هـر لحظـه، مـرزي تـازه و افقـی نـو       مرزي براي تجدد نمی
تـا  . ها و ایجاد بدعت، حـد و مـرزي نـدارد   کند؛ بنابراین، شکستن سنتتجربه می گشاید و می

-شفیعی(. زیدشاعر زنده است و مصداق شاعر است، همواره در مرز میان آفریدن و شکستن می

  )206و  205: 1380کدکنی، 
هـا و آثـار انتقـادي و    دلیـل فراوانـی سـروده   ادونیس در فرهنگ و ادبیات معاصر عرب به"
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که بخش بزرگی از نوشتارهاي انتقادي وي بـه  یفیت و تداوم آن از دیگران ممتاز است؛ چنانک
  .وي اختصاص دارد "الثّابت و المتحول"ي گانهنقد شرایط فرهنگی و معرفتی عرب در سه

شعر نزد او نوعی از وحدتی است که در آن به دنبال حلّ تناقضات وجود از طریق گریز از 
ادونیس و پـیش از او تصـوف بـه    . سوي آزادي و نامحدودیت استزمرّگی بهبند کهنگی و رو

تدریج، مواضعش از حمایت و پشتیبانی عقالنیت و شک و دکارتیسم، کشف، اعتقاد داشت و به
ي عقل به رویکردي کامالً متفاوت متحول شد که اشراق، عدم پذیرش منطق و براندازي سلطه

هـاي تصـوف، کـه نمادهـاي     ر ادونیس، بسیاري از نمونهدر شع. هاي آن استو واقع مشخصه
. شـود؛ هماننـد حلّـاج، نفـري و سـهروردي     ي حاکم هستند، یافت میتمرّد بر عرف و اندیشه

ادونیس پافشاري و اصراري روشن بر پیوند تاریخی میان پیدایی تصوف و موضوع تشیع دارد، 
  )35: 2008زدادقۀ، ( .دشواري بیندازدکه خود را براي اثبات این پیوند به بدون این

دانـد؛ از سـویی او را بـه یـک     عابد اسماعیل، ادونیس را سرآمد شاعران معاصر عرب مـی 
رو تشـبیه  شهر گشادهنظر یا یک جهانپیشگو یا اودیسه و از سوي دیگر به یک ایدئولوگ تنگ

 )12: 2008عابد اسماعیل، (. کندمی

  
 وفیانهسهراب سپهري، شاعر تجارب ص -4

 حیـات  يعرصـه  بـه  پا کاشان در 1307 مهر 15 در ایران معاصر نقاش و شاعر ،سپهري سهراب

و متوسطه،  ابتدایی تحصیالت طی از پس .درگذشت تهران در 1359 اردیبهشت 13 در و شتاگذ
 .درآمد کاشان فرهنگ ياداره استخدام بهرا به پایان برد و  مقدماتی دانشسراي يدوساله يدوره

 زمانهم و پرداخت تحصیل به تهران دانشگاه زیباي هنرهاي يدانشکده در و آمد تهران به سپس

 به را خود نیمایی شعر يمجموعه نخستین 1330 سال در سپهري .استخدام شد ،نفت در شرکت

 دریافـت  بـه  و شد التحصیلفارغ زیبا هنرهاي يدانشکده از 1332 سال در. منتشر کرد نام مرگ

 شرکت تهران در نقاشی نمایشگاه چند در سال همین درو آمد  نایل نیز علمی اول يدرجه نشان

 بـه  گاهآن .کرد منتشر "هاخواب زندگی رنگ"باعنوان را خود اشعار يمجموعه دومین نیز و دکر

  .رسید چاپ به او اشعار يترجمه 1334 مهر در .گماشت همت ،نقاشی کارگاه تأسیس
 از پـر  وي آثـار  .کشاندمی تازه هايافق به را خواننده و است رنگارنگ ،سپهري سهراب شعر
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 رنگارنـگ،  و بـدیع  تصـویرهاي  و ظاهري زیبایی وجود با که است بدیع تعبیرات و خیال صور

 امـا  ؛اسـت  پنهـان  اجتمـاعی  پیـام  و نقد او اشعار در .است دور به زمان هايجریان از درمجموع

، سـپهري . اوسـت  سرنوشـت  و انسـان  نگران، وسیع بعدي در و کلی طوربه اشعارش در سهراب
ـ قا خاص مفهومی و معنی ،هرچیز براي که داشت لطیفی و شاعرانه روح  در وي تخیـل  .بـود  لی

 کـه  اسـت  علـت  بدین ؛ساختمی حساس و زنده تصاویري هاآن از و شدمی باریک اشیا يهمه

 سـبک  ،سپهري سهراب .است درآمده دلپذیر حالتی به او عاطفی و فکري هايتجربه و هااندیشه

 . دانست شیوه این بنیانگذار را او توانمی که دارد ايویژه

. دارد ییغنـا  و فلسـفی  و عرفـانی  مفـاهیم  و مضـامین  و شـاعرانه  تصـویرهاي  ،سپهري شعر
 .دادمـی  شـعر  رنـگ  ،چیز همه به که بود خویش هنر و شعر دنیاي در ورغوطه شاعري ،سهراب

 معنـوي  حیـات  آن به و رفتفرومی مادي هرچیز ژرفاي در داشتند، معنویت او براي اشیا يهمه

  .دیبخشمی
 لطیف زبانی نیز سپهري زبان .ندداشت احساس و عاطفه و روح ،عالم ذرات تمام او براي گویی

 .نیسـت  روشـن  و سـاده  روایـن  از و دارد مـبهم  ولی تازه تصاویر شعرش .اوست خود يویژه و
 او. سـت ا گرفتـه را فرا "کتـاب  هشـت " در وي اشعار سراسر زیبا تصویرهاي و ظریف خیاالت

تـوان  ش مـی شـعرهای الي البـه  از را نکتـه  ایـن  و اسـت  رفتـه  پیش خویش تکامل راه در همواره
 و طبیعـت  در دقیق نگریستن به را هاانسان ساده، زبان با شعر در سپهري سهراب درکل، .دریافت
 زیسـت مـی  آن در که را عصري و خود محیط او .کندمی دعوت آن با شدن یکی و شدن نزدیک

  )506: و شافعی 605-599: رك محمدي( .بود برتر و واالتر عالمی يجو جست در و پسندیدنمی
  
  اي مؤثر براي راهیابی به تجارب صوفیانه رؤیا، کلیدواژه -5

ماوراي دنیاي مادي از طریق ترین مباحث اهل تصوف، قدم گذاشتن در دنیایی یکی از محوري
هـا و خـرق   هـا در قالـب کرامـت   هـاي فـراوان آن  رؤیاها و مکاشفات معنوي است که نمونـه 

دیـده  ... المحجوب و مثنوي مولوي وي قشیریه، کشفهاي صوفیه در آثاري چون رساله عادت
از . ارددر شعر سهراب و ادونیس نیز رؤیا در بیان تجارب صـوفیانه، نقشـی کلیـدي د   . شودمی

ترین اعضـاي آن  که ادونیس یکی از برجسته "انجمن ادبی شعر"هايآنجایی که در آرا و نظریه
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هاي نوین آنان است، به معرفی گـروه  اي براي بیان اندیشهي رؤیا در حکم کلیدواژهاست، واژه
  .پردازیمادبی مزبور در لبنان می

سو با مدرنیسم شعري غرب، وگرا و همعنوان یک جنبش ادبی نانجمن ادبی شعر در لبنان به
. برانگیزي را مطرح کندهاي چالشي شعر، نظریهرغم عمر کوتاهش توانسته است در عرصهعلی

هـاي  الخال در جریان گرایشترین اعضاي این گروه، چون ادونیس و یوسفبرخی از برجسته
مفاهیم سوررئالیستی، صوفیانه  اند و در پی بیاني خود رویکردهایی ضدرئالیستی داشتهنوگرایانه

ي واژگـان، اسـاطیر و تمثیـل و    زدایی در حـوزه اند و هنجارگریزي و آشناییو متافیزیکی بوده
  .هاي بدیع و درنهایت، استقالل متن شده استهاي نحوي منجر به آفرینشساخت

این مجلـه،  . اندمنعکس کرده "شعر"ي لبنانی ها و آراي خود را در مجلهاین گروه، فعالیت
به دست  )146: 2004اماتالیسیس الساسی، ( )shi’r the magazine for Arabic poetry(باعنوان انگلیسی 

ي تحت تأثیر مجله 1957در سال ) 1987-1917(الخال تبار، یوسفشاعر و منتقد لبنانیِ سوري
اي کرد کـه بـه   ، اقدام به برگزاري جلسات هفتگیچنین هموي . تأسیس شد (poetry)آمریکایی 

معروف شـده  ) ي شعرپنجشنبه( "خمیس شعر"و یا ) ي شعرنشست مجله( "ندوة مجلۀ شعر"
  )64: 1986خیربک، (. بود

ي نخسـت، الیـه  . در نظر این گروه، ساختار زبانی متن شعري از دو الیه تشکیل شده است
که خیال و صور آن ي مدلولی گیرد و دوم، الیههاي صرفی و نحوي را در برمیدالی که ساخت

  )33: 2006الهاشمی، ( .شودهاي بیانی، محور و اساس آن محسوب میرا فراگرفته و صورت
به اعتقـاد آنـان،   . انداین گروه، نگاه جدید و متفاوتی به طبیعت و کارکردهاي شعري داشته

، اصـرار  هاي متافیزیکی و سوررئالیستی کارکرد شعرآنان بر جنبه چنین هم. شعر برابر رؤیاست
-ادونـیس بـه   )53-49: 2005سالم ابوسیف، (. کنندها پرهیز میداشته و از انعکاس مستقیم واقعیت

ي این گروه بر نقش رؤیا و نیروي خیال در شعر و ابداع و پردازان برجستهعنوان یکی از نظریه
اس مسـتقیم  ورزد که به انعککند و بر دوري از آن شعري اصرار میآفرینندگی در آن تأکید می

  )18: 1996ادونیس، (. ها بپردازدواقعیت
در نظر ادونیس، شعر یعنی نیروي خیال و رؤیا و آفرینندگی و نیروي خیال یعنـی نیرویـی   

  )59: 1986ادونیس، (. پردازدکه ضمن هضم واقعیت در درون خود به کشف فراواقعیت می
ها و آنچه ست که بیان فراواقعیتدر راستاي این دیدگاه ادونیس، عبدالمجید زراقط معتقد ا
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شود، نیاز به زبانی دارد که بتواند این فراسـوها  در پی کشف رؤیاها و نیروي خیال، حاصل می
  )216: 1991زراقط، ( .را توصیف کند و این زبان، همان زبان مجاز است

مت، بلکه عنوان یک انفعال یا یک ابزار توصیفی و یا بیانگر حکآنان، شعر را نه به چنین هم
. آورنـد شمار مـی به عنوان یک رؤیا نسبت به انسان و هستی و ابعاد گوناگون جهان آفرینش به

  )50: 2005سالم ابوسیف، (
ي رؤیـا  اگـر بـه واژه  ": آوردمی "ثيف الشعر احلديفی تعر ةحماول"اي با نام ادونیس در مقاله

کنـیم، در آن صـورت در تعریـف    عالوه بر بعد روحی آن یک بعد فکري و انسانی نیز اضـافه  
توانیم بگوییم که شعر مدرن یک رؤیاست و رؤیا با توجه به طبیعت و مفهوم آن شعر مدرن می

سازي نظام اشیا و نظام نگرش جهشی است فراتر از مفاهیم معمول، رؤیا از این زاویه دگرگون
سـنتی و نپـذیرفتن   هـاي  هـا و روش براین اساس، شعر مدرن، عصیانی علیه فـرم . هاستبه آن

ها تکراري اسـت و بـه پایـان خـود     هایی است که موضوعات و اغراض آنرویکردها و سبک
  )1: 1959ادونیس، (. "رسیده است

هاي گوناگون آن در شعر ادونـیس و سـپهري، حضـور چشـمگیري دارد کـه      رؤیا و تجلی
رسد که نظر مید ادونیس، بهدر مور. توان آن را از زوایاي مختلف، مورد نقد و تحلیل قرار داد می

ي فرم و معنا از این دیـدگاه  ها در عرصههاي گوناگون آن و مصادیق هنجارشکنیرؤیا و جلوه
. اي باشدها و تکرارهاي کلیشههاي وي علیه سنتي سرکش و عصیانگريبیشتر مرتبط با اندیشه
گیـرد؛  مورد بحـث قـرار مـی    بیشتر در این طیف، "ةية و السوررئاليالصوف"اثر معروف وي به نام

ي حرکت انتقادي ادونیس، سهمی عظیم دارد و آن چنانکه برخی معتقدند این کتاب در مجموعه
ي شـعر، فرهنـگ و   گرانـه در عرصـه   نظیر او به شورش قهرآمیـز و ویـران  اشتیاق و عطش کم

 )2: ی، نقل از رضای1387ادونیس، (. رودهاي عربی است که تا مرز اغتشاش پیش می ارزش

ي آمیـز نثـار روح سـرکش و معترضـانه    ستایشـی مبالغـه   "يةو السوررئال يةالصوف"در کتاب 
ي اشـتراك آنـان بـا    تـرین نقطـه  شود و عصیانگري و اعتراض، برجسـته صوفیان و عارفان می

شود که تجلیات گوناگونی در مسیر سیر و سلوك روحـی و زبـانی   ها خوانده میسوررئالیست
ــدا مــی ــان پی ــدآن ورزي، در عشــق، در نوشــتار و بعــد در معرفــت و شــناخت، در خیــال. کن

  )174: 1995ادونیس، (. هاي دیگرشناسی و عرصه زیبایی
 :ي زمین استادونیس در عالم رؤیا به دنبال توصیف دیگري براي قانون جاذبه
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  لس حتتها، کما شبه لی،جيشجرةُ تفاحٍ 
 _وتن آخر، ين
  :ة أخریياذبکتشف قانوناً آخر جلي
  زهرةٌ ختطّت أفق النبات -آ

   األطفالريسفن من الضوء ال تتسع لغ -ب
  )138-137: الف2006ادونیس، ( ١بکیيحقلٌ  -ج

یابیم که در جهان رؤیایی ادونـیس، روشـنایی و لطافـت، مـوج     با تأمل در شعر فوق، درمی
دنیایی سرشـار از نـور، خـالی از    رسد که جهان رؤیا مدخلی براي ورود به نظر میزند و بهمی

  .ستم و تبعیض است
هاي هولناك دنیـاي عینـی در پـس تخـیالت     در دنیاي رؤیایی سهراب سپهري نیز واقعیت

هـاي  هـاي پسـت و حقیـر آدم   در نگاه سهراب، اندیشه. بازدرنگارنگ از جهان آرمانی رنگ می
  :اندیش جایی براي بروز نداردمصلحت

  هاي تواز پشت انگشتو من در طلوع گل یاسی 
  بیدار خواهم شد

  و آن وقت
  هایی که من خواب بودم و افتادحکایت کن از بمب
  هایی که من خواب بودم و تر شدحکایت کن از گونه

  بگو چند مرغابی از روي دریا پریدند
  پوش از روي رؤیايدر آن گیروداري که چرخ زره

  کودك گذار داشت
  اي چه احساس آسایشی بستقناري نخ زرد آواز خود را به پ

  چه علمی به موسیقی مثبت بوي باروت پی برد
  )397: 1384سپهري، (تو را در سرآغاز یک باغ خواهم نشانید 

                                                                                                                                               
/ کنـد اي دیگر کشـف مـی  قانونی دیگر براي جاذبه/ نشیندنیتونی دیگر می/ درخت سیبی که زیرش به گمانم -1

 .هایی از روشنا که جز براي کودکان جا نداردسفینه/ اي که از افق گیاه گذشته استشکوفه
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اي شود و ایـن اندیشـه بـا تفکـرات     خواهد رؤیاهایش تکراري و کلیشهادونیس حتی نمی
عنوان رؤیا و کشف بهشعر مدرن از آن جهت که "از نظر وي . سویی کامل داردنوگرایی او هم

ادونـیس،  ( "هـاي آن خواهـد بـود   شمار آید، غموض و پیچیدگی نیز از ویژگـی ها بهاز ناشناخته
ها و غموض و پیچیدگی در معنا و ساختار در اشعار متصوفه و آثار متأثر این مکاشفه. )8: 1959

  :مرتبط دانست توان با همین جهان رؤیاها کامالًاز آنان نمودي آشکار دارد و آن را می
  ترتّه حولیيد حللمی أن يال أر
  ؤالف وجهیيد له أن يال أر
  تآلَف مع خطواتی،يأو 

  ديظلَّ البعيد لَه أن يبل أر
  .)1/290: الف 2006ادونیس، ( ١أملشرد فی أبعد الفلوات

  :نوعی دیگر در شعر زیر آورده استو این اندیشه را به
  تحقّق،يد حللمی أن يال أر

  ک انطفاًء،يکونَ لناری فيکی ال 
  کی أظلّ انتظاراً،

  ايکی أظلّ کأنی علی طرف اجلمر، أح
  و کأنی أضم شفا هوة

  ک،يتحقّق، فيد حللمی أن يال أر
  لکی ال أسافر منک، ألبقَی

  مِ نوعی و جنسیيفی أقال
  )2/579: 1998ادونیس، ( ٢ةَ نفسیريأس

شـعرهایش ازجملـه گـل آینـه، از رؤیاهـاي مـبهم و تجربیـات        سپهري نیز در بسیاري از 
هاي سـبکی وي و ابهـام شـعر او    گوید و همین عامل را یکی از ویژگیانگیز خویش می خیال

                                                                                                                                               
بلکه / هایم هماهنگ باشدیا با گام/ شود ام مأنوسخواهم با چهرهنمی/ اطرافم پرسه بزند خواهم رؤیایم درنمی -1

  .آره در دورترین صحراها/  من دور بماند خواهم که ازاز او می
تـا همیشـه   / تا همیشه در انتظار بمـانم  /خاموش نشود نم در تو تا آتش/ خواهم رؤیایم تحقق پیدا کندنمی -2
/ ماگرفتـه هاي پرتگاهی را در آغوش حفره يلبهو گویی / کنمي آتش زندگی میاي بمانم که گویی بر لبهگونه هب

  .اسیرخود بمانم/ ماننوعهمتا در سرزمین / تا از تو سفر نکنم/ خواهم رؤیایم در مورد تو تحقق پیدا کندنمی
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  )145: 1384سپهري، (عنوان نمونه اند؛ بهدانسته
  
  گریزي، نگاهی متفاوت به عالمعادت -6

تـرین و  هـاي رایـج روزگـار، از کهـن    لیشهها و کگریزي و گام نهادن در فراسوي عادتعادت
هـاي  انـد و از ویژگـی  ترین مضامینی است که همواره، اهـل عرفـان از آن سـخن رانـده    عمیق

ي اعصار بوده و عارف در دو سطح زبان و معنا همـواره شـگردهایی   ي صوفیه در همهبرجسته
  .بنمایاندي حقیقت را اتخاذ کرده است تا با پس زدن غبار عادت، چهره

آنان . اي خاص عمل کردندهاي اجتماعی به شیوهعارفان براي به تصویر کشیدن ناهنجاري
نوعی مخالفت غیرمستقیم با تفکر حاکم بر جامعه با ایجاد نهادي متفاوت در اجتماع آن روز، به

 شـمار این نظام فکري متفاوت درحقیقت، نوعی مبارزه در برابر خالفـت عباسـی بـه   . پرداختند
  )28: 1363کوب، زرین: رك(. رفتمی

  .زبان عرفانی. 2سلوك رفتاري؛ . 1: این نظام فکري درواقع در دو بعد اساسی، نمود یافت
آنان خواهان پدید آوردن نظامی از اصول اخالقی متفاوت بودند و به همین سبب، آداب را، 

ا آداب مبتنی بـر عـرف و   که مجموعه رفتارهاي فردي و اجتماعی بود، از نو تعریف کردند و ب
: رك( .عادت و تقلید به مخالفت پرداختند و بدین وسیله، سلوك متفـاوت خـود را بنـا نهادنـد    

  )137: 1385مشرف، 
آنـان در  . وجـود آوردنـد  ي زبان، عارفان، زبان اشارت را در مقابل زبان عبارت بهدر حوزه

سیله، ادراك خودکار مـردم را از  ي زبان، هنجارها و عرف و عادت را شکستند تا بدین وحوزه
وجود آورند؛ زیـرا معتقـد   جهان و زندگی، ضعیف کرده، درکی متفاوت در ذهنیت اجتماعی به

چون و چرا در برابر بایـدها و نبایـدهاي   بودند که درك مبتنی بر عادت، پذیرش و تسلیمی بی
  .آوردشده را به همراه میدیکته

، سخنان خالف عرف و عادت، طنـز، هـزل، هجـو و    شکنیانواع تناقض، پارادوکس، منطق
شده سازي معنایی، از جمله شگردهایی است که براي ضربه زدن به مفاهیم جبري مطلقوارونه

ها وحشت عمومی نسبت به آن نیـز  شد تا با شکستن عظمت آنکار گرفته میدر اذهان مردم به
: رك(بـار، توفیـق یابـد    اي اسـارت زایل شود و درنتیجه، ذهن به سوي آزادسازي خود از قیـده 

  )140-138، همان
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  :گویددر همین راستا مولوي می
  

  عــادت خــود را بگــردانم بــه وقــت
  

  این غبار از پـیش بنشـانم بـه وقـت      
  

  بحر را گـویم کـه هـین پرنـار شـو     
  

  گــویم آتــش را کــه رو گلــزار شــو   
  

)1631/ 2، 1366مولوي، (     
  

  :گویدو سپهري می
  را تکانی دادتکان قایق ذهن تو 

  )304: 1384سپهري، (غبار عادت پیوسته در مسیر تماشاست 
ي بزرگـان  تـرین نکـاتی کـه در اندیشـه    یکی از ظریف: گویدباره میکدکنی در اینشفیعی

در نظـر  . ي معکوس میان عـادت و حقیقـت اسـت   ي رابطهعرفان ما نهفته است، همین مسئله
هاسـت  ایم و با شکستن عادتز حقیقت، دورتر شدهعرفاي ما، هرچه به عادت نزدیک شویم، ا

هـاي   فریدالدین عطار، در یکـی از تمثیـل  ) 28: 1388کدکنی، شفیعی(. توان به حقیقت رسیدکه می
-خود از زبان ابلیس، حکایتی آورده که عین این اندیشه را به زیباترین وجه ممکن، تصویر می

ي خداوند دید، مسیح، ابلیس را مشغول سجدهي مطلب به زبان ساده این است که خالصه. کند
چنـین  ) روزگـار وصـل حـق   (من از عهد قـدیم  : کنی؟ گفتاین چه کاري است که می: گفت

آگاه باش که آنچه از سر عادت برخاسـته باشـد در   : گویدمسیح در پاسخ او می. امعادت کرده
  :درگاه او ارجی ندارد و آن را با حقیقت، سروکاري نیست

  )122: 1356عطار، (نیست آن را با حقیقت هیچ کار   هر چه از عادت رود در روزگار 
هـاي  از دیدگاه ادونیس، حتی باید به اشیا نیـز نگـاهی تـازه و بـه دور از تکـرار و عـادت      

خواهـد  وي حتی مـی . شوندبار نامیده میها براي اولیناي که گویی آنگونهاي داشت؛ به کلیشه
  :ها داشته باشدشان خارج کند تا نگاهی جدید به آنهاي معمولاشیا را از نام

  ها ولکنياء من أمسائها، ال أمسيخترج االش
  أبتکر ما صنف املاضی

  أعد اعجامه
  فهيو أعد تصر
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  )371/ 2: 1996ادونیس، ( ١و أعد إعرابه
  :خواند که با اعماق وجودش وحدت و یگانگی دارندهایی میها را با نامو آن
  ها ولکنياء من أمسائها، ال أمسياالش خترج

  الشیء ما أکرمه: سأقول
 )2/375، همان( ٢ أخذ أعماقی إلی وحدتهيهوذا 

از مفاهیم رایج در تصوف، بحث چگونگی نگاه به اشیاي پیرامون است؛ بدین معنـا کـه در   
ز نگاه رایج نگرش صوفیانه باید از فهم عادي عالم و نگاه سنتی به اشیاي پیرامون، رها شده و ا

شده، فاصله گرفت و باید نگرش به اشیا از روي طبیعـت و حقیقـت آن باشـد    و از پیش تعیین
  )36و  34: 2000ضاهر، (

وي در صداي پـاي آب،  . ادونیس، نگاهی متفاوت به پیرامون خویش دارد چون همسپهري 
پاي آن کاج بلند، روي بوها، ها، که در الي شبهاي معهود، نه در آسمانخدا را براساس کلیشه

خواهد که نگاه معمول به موجودات و اشـیا تغییـر   او نیز می. جویدآگاهی آب و قانون گیاه می
  :آوردکند و می

  گوینددانم که چرا میمن نمی
  اسب حیوان نجیبی است

  کبوتر زیباست
  و چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست

  قرمز دارد يگل شبدر چه کم از الله
  باید شست ها راچشم

  )291 :1384سپهري، ( جور دیگر باید دید
  :گویدمی» ثمود«ي ادونیس در قسمتی از قصیده

  خ و أخرج من ملکوت االباءيإنی أرج التار
                                                                                                                                               

آنچه را که در گذشته، تألیف شده است، / گذارم، اماها نمیشوند، من نامی بر آناشیا از اسامی خود خارج می -1
  .کنمگذاري میدوباره آن را اعراب/ کنمدوباره آن را صرف می/ کنمگذاري میدوباره آن را نقطه/ نویسمیاز نو م

/ هرچیزي چقدر ارزنده است: گویممی/ گذارم، اماها نمیشوند، من نامی بر آناشیا از اسامی خود خارج می -2
  .بردهمان که اعماق وجودم را تا یگانگی خود می
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ی طفلٌ اُمیفألن  
  اءيشی فی قافله األشمي
  )281ب : 1996ادونیس، ( ١اءيتعلّم سحر األشي

و برخالف  خواندها در آفتاب میآواز میوهسپهري در صبحگاهی با  "صداي دیدار"در شعر
خواهـد  بیند و چون ادونیس به سحر چیزهـا مـی  ها خواب سطوح جاویدان میمعمول در طبق

او بـرخالف رسـم روزگـار،    . یابد که تا زمین پارسایان گسترده اسـت او رنگ انار را می. برسد
  :آوردایت را به خانه مینهبیند و درنهایت، بیي هر میوه میاضطراب باغ را در سایه

  :من به خانه بازگشتم، مادرم پرسید
  میوه از میدان خریدي هیچ؟

  شد میان این سبد جا داد؟نهایت را کجا میهاي بیمیوه
...  

  )159: 1384سپهري، (. رفتها تصویر به تا دوردست زندگی میظهر از آیینه
هـا  عارفـان، آن را در وراي عـادت  نهایت و حقیقت، همان چیزي است که سهراب همانند 

هـا  ها ضمن نشان دادن تغییر نگاه سهراب و ادونیس به کلیشـه گریزيگونه عادتاین. جویدمی
هـاي  اي فراتـر از دنیـاي محـدود آدم   تر و هستیحاکی از گام نهادن این دو در جهانی گسترده

دور از زگـار خـویش بـه   چنان که اهل تصوف در دوران خویش، فراتر از روآن. هاستعصر آن
  .اندزیستهي خود میهاي زمانهعادت

هریک از شاعران از تصوفی ویژه برخوردارند که «آورد که دکتر احسان عباس در این باب می
کند و تصـوف  اش مشخص میهاي اصلی شعريآن را اسبابی مرتبط با زندگی شاعر و گرایش

  )161: 2001عباس، (» .ي دینی استرفانهادونیس گشودگی بر هستی و یگانگی با میراث عا
  
  شطحیات، گفتاري فراسوي هنجارهاي زبانی -7

هـاي معمـول   ناچار، زبان ظاهر و کلیشهاهل تصوف براي بیان مکاشفات و احواالت باطنی، به
                                                                                                                                               

ي اشیا که در میانه/ سوادمچرا که من کودکی بی/ شومدهم و از ملکوت پدرانم خارج میرا تکان می من تاریخ -1
  .بردها پی میو به افسون آن/ کندسیر می
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معناي لغوي شطح، حرکـت  . آورندپردازي روي میشکنند و به شطح و شطحزبان را درهم می
گویند؛ حرکتی پرشور و متفاوت با عرفانی، سیر درونی و حرکت روحی را میاست که مفهوم 

وار و رؤیاگونـه کـه   برانگیز، تنـاقض دنیاي طبیعی و خارجی پیرامون ما، حرکتی درونی، هیجان
کند یا در چـه فضـایی   راستی در چه عالمی سیر میداند بهي شطح، خود نمیگاه حتی گوینده

با در کنار . شوداگر زبان گشاید، به بیان رمزآلود و سمبلیک دچار میکند؛ از این رو حرکت می
انگیز و شـاعرانه،  هم نهادن بیانی توأم با رمز و نمادپردازي، نفی نظام معقول، تصویرهاي خیال

شود که کمابیش همان تداعی معانی و بیان نقیضی، گاهی مکتب سوررئالیسم به ذهن متبادر می
  )134: 1387نیا، عبیدي( .اصول یادشده را دارد

رود و در مقابـل نیـز   از نظر ادونیس، تصوف از نظام فرهنگی و اعتقادي رایـج، فراتـر مـی   
گذرد؛ هردو هنجارهاي فرم زبانی را درهم سوررئالیسم از نظام فرهنگی و اجتماعی رایج درمی

کشـد و  پیش مـی شکسته، بدین شرح که تصوف، زبان ظاهر را به کناري نهاده و زبان باطن را 
در مقابل، سوررئالیسم نیز زبان رایـج و سـنتی را رهـا کـرده و زبـان تحـول و آفریننـدگی را        

گزیند و بر این اساس، مفاهیم تصوف مانند تعـالی، بـاطن، غیـب، آنچـه دیـده و نامیـده        برمی
پایـان  هاي بـی اي چون فراواقعیت، ناخودآگاه و ناشناختهشود در کنار مفاهیم سوررئالیستی نمی

  )175: 1995ادونیس، (. گیردقرار می
مفاهیم و اصـطالحات تصـوف و سوررئالیسـم در اشـعار ادونـیس و سـهراب، حضـوري        

هـاي اندیشـگانی هـر دو شـاعر در نگـاه بـه       رسد با هنجـارگریزي نظر میچشمگیر دارد که به
ات صـوفیه  تأثیر ژرفـی کـه شـطحی   . یابداجتماع، مردم، طبیعت و حتی شعر، پیوندي عمیق می

یکی انتخاب بیان نقیضی و پارادوکسی و دیگري شکستن : گیرددارد، در قلمرو هنري شکل می
ي نگاه هنري به الهیـات و مـذهب   هاي زبانی و این شگردها رفتار هنري با زبان و نتیجهعادت
هاي معشوق، هـرروز  ها وقتی مفهوم دارد که تو در معشوق و جلوهاز نظر صوفی، عشق. است

  )15: 1380کدکنی، شفیعی( .شودز تازه و نوي را بیابی؛ اگر تکرار شد، مبتذل میچی
ي خویش در راستاي هماهنگی با ساختار کالم در سپهري و ادونیس با گفتار هنجارگریزانه

ها با ایـن فـرم و معنـا آشـنایی     رسد که هردوي آننظر میکنند و بهشطحیات صوفیه، عمل می
  .کامل دارند

دارد و انـواع  وتـاب برمـی  کار برند، پـیچ اجبار براي تبیین عالم باال بهکه زبان را بههنگامی 
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گویی، شـطحیات، تناقضـات و قـول    صورت نقیضگیرد و بهانحرافات و تحریفات به خود می
ها گناه زبان نیست، ایـن مـاییم کـه از    این. آیدگرایی درمیگویی، ایهام و نامعقولمحال، غرابت

. کار بریماصطالح، در غیر ما وضع له بهکوشیم آن را بهخبریم و میدرست زبان بی کارکردهاي
  )50: 1387نیا، به نقل از کاوه میرعباسی، عبیدي(

گـردد،  گاه کـه از عـالم وحـدت بـازمی    عارف، آن: آوردوالتر ترنس استیس در این باب می
. لمات بـا دیگـران در میـان گـذارد    چه را که از حال خویش به یاد دارد به مدد کخواهد آن می

گویـد، حیـران و سرگشـته    بینـد دارد تنـاقض مـی   که مـی آید؛ ولی از اینکلمات به زبانش می
اسـتیس،  (. آیـد نظر میگونه بهنماست؛ پس زبانش نیز ایني عارف متناقضشود؛ چون تجربه می

1384 :318(  
. اظ منطقی، یکدیگر را نفی کنندلحها بهنما، تصاویري است که دوطرف آنتصاویر متناقض

سـازي  هاي آزادسازي ذهن در متون عرفانی که کاربردي بسیار کهن دارد، وارونهیکی از روش
کند و از نفوذ زبان قـراردادي  هاي وارونه، طبیعت زبان را آزاد میاستفاده از نشانه. معنایی است

هـاي زبـانی بهـره    چنـین تعـارض  کاهد؛ بدین ترتیب، بسیاري از عارفـان در آثـار خـود از    می
  )11: 1388روحانی، ( .اند جسته

این بیان نقیضی و پارادوکسی در شعر ادونیس و سهراب، نمودي چشـمگیر دارد؛ چنانکـه   
  :خواندادونیس در شعري، خود را عابر مقیم می

آخر فی دمی کائن  
  س نفسی، ولکننیيل

هو آثار طاهإلّا خ ،إلّاه لست  
  وصلٍ و فصلٍ،ف يننا طيب

  ميو أنا عابر مق
  )3/22: 2002ادونیس، ( ١ م وال عابريال مق

هاي معـروف صـوفی، امثـال بایزیـد     این تناقضات در نگاه ادونیس، شبیه همان پارادوکس
نمـا  ، که بنا بر مفهوم این اصـطالح متنـاقض  )306و  291، 185: 1387سـهلگی،  : رك(بسطامی است 

                                                                                                                                               
کسی جز او، جز آثار و رد پاي او نیستم، / که خود من نیست، اما منجاري است،  در خونم موجود دیگري -1

  .نه مقیمم و نه عابر/ عین عابر بودن مقیمم من در و/ جدایی است وصل و الخی يفاصله میان ما به اندازه
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ها بر زبان ي آنواسطههایی که بهبین رؤیاها و شطح. تناقضی در بین نیستهستند؛ اما درواقع، 
  :هاي شهودي او درحقیقت، تناقضی وجود نداردشود و خود فرد و تجربهآورده می

،جاهجسدی فی ات ،جاهلُمی فی اتح  
  :و فکری فی آخرٍ

،التناقض  
  )538 /2 :1998 س،یادون( ١اةيبل وحدة الضوِء و الظّل فی هذه احل

  :گویدو در جایی دیگر می
  قک،يجسدک وردة طر

  )7ب : 2006ادونیس، ( ٢وردة تذبل و تتفتح فی اللحظة ذاا
  :نامدتر از موج مییا وقتی سکونِ سکوتش را سرکش

  کن أن أقول للبحر،ميماذا 
  )35، همان( ٣و صمتی أکثر علواً من املوج؟

  :یا در این شعر زیبا
  لالشی ء أذنٌ خاصة

  )25، همان( ٤اءيقی األشيتصغی الی موس
  :هاي بیان نقیضی، بسامد باالیی دارددر شعر سپهري نیز نمونه

  )273: 1384سپهري، ( حجراألسود من روشنی باغچه است
  کنار راه سفر کودکان کور عراقی

  به خطّ لوح حمورابی
  )373، همان(کردند نگاه می

در مقایسه با ادونیس، تناقضات سهراب، بیشتر متوجه معنا در بافت کـالم اسـت بـا همـان     

                                                                                                                                               
ي وحدت نور ، بلکه نشانهنیست اما این تناقض/ ام در سویی دیگررؤیایم در یک سو، تنم در سویی، و اندیشه -1

  .و سایه در زندگی این جهانی است
  .شودپژمرده می دم کههمان/ شکفدگلی که می/ تنت گل سرخی فرا راه توست -2
  .هاستتر از موجحال آن که سکوتم سرکش/ توانم گفتچه می/ به دریا -3
  .شنودکه موسیقی اشیا را می/ هاي خاصی داردگوش/ هیچ -4
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  :عنوان نمونه شعر زیرمعانی مورد نظر ادونیس، به
  ته تاریکی، تکه خورشیدي دیدم، خوردم، و ز خود رفتم،

  )157: 1384سپهري، (  .و رها بودم
نزدیـک  "و  "شکسـت کرانـه  "، "رنگاي به روزنه"هاي و در دیگر شعرهاي سپهري به نام

  .نما را مشاهده کردهایی از بیان متناقضتوان نمونهمی "آي
  
  )تقابل عقل و عشق، زهد و عرفان(ضعف قدرت دانش بشري در مقابل طبیعت  - 8

ي تصــوف کالســیک، کــه کــارکردي اجتمــاعی و تــرین مباحــث در حــوزهیکــی از جنجــالی
عشق و زهد و عرفان است که در آثار بسیاري از شـاعران   شناسی نیز دارد، تقابل عقل و جامعه
این موتیف، . هاي فراوانی داردنمونه... مسلک ایرانی چون سنایی، عطار، مولوي، حافظ وعارف

هاي پرکاربرد در شعر ادونیس و سهراب است که در پیوند با نگـاه صـوفیانه و   یکی از موتیف
نشیند و طیف وسیعی از تجـارب  هستی خویش می ها و در تفسیري دیگر ازطبیعت آشناي آن

  .گیردمعنوي و رؤیاهاي این دو را در برمی
در نظر سپهري و ادونیس، انسان هرگز با خرد و دانایی، پی به اسرار خلقت نخواهـد بـرد،   

 :هاي شگفتش همراه شودبلکه باید خود را به طبیعت بسپارد و با طبیعت و رؤیاها و افسون

  ناسایی راز گل سرخکار ما نیست ش
  کار ما شاید این است

  )298، همان(که در افسون گل سرخ شناور باشیم 
  :آوردو ادونیس می
  ال أقرأ الوردة،

  )18ب، : 2006ادونیس، ( ١نیينها و بيصل بيأقرأ اجلسر الذی 
  :گویدو باز می

  مهما تعلّم الظالم
  )31، همان( ١قرأ النوريع أن يستطيفلن 

                                                                                                                                               
  .پیونددکه مرا به گل می/ خوانمپلی را می/ خوانممن گل سرخ را نمی -1
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ها بزدایـد، از ایـن دانـش    ها را از اندیشهها و ناماین که غبار معهود عادتسپهري نیز براي 
  :گریزد می

  بار دانش را از دوش پرستو به زمین بگذاریم
  نام را بازستانیم از ابر

  از چنار، از پشه، از تابستان
  روي پاي تر باران به بلندي محبت برویم

  )298: پهري، همانس( در به روي بشر و نور و گیاه و حشره باز کنیم
وي براي درك طبیعت و خدا جایی میان بیخـودي و کشـف و رهـایی از کتـاب و دانـش      

  :گزیندظاهري را برمی
 باید کتاب را بست

  باید بلند شد
  در امتداد وقت قدم زد

  گل را نگاه کرد
  ابهام را شنید

  .باید دوید تا ته بودن
  .باید به بوي خاك فنا رفت

  .خدا رسید باید به ملتقاي درخت و
  باید نشست

  نزدیک انبساط
  )428 همان،(. ی میان بیخودي و کشفیجا

  :کندو در جایی دیگر، هوشیاران را دعوت به رفتن به سوي مرزهاي مهتابی می
  هاي مهتابی ما را، پیچک اندیشه فرو بلعیده استستون

  اي همه هشیاران، بر چه باغی در نگشودیم که عطر
  )210، همان( .ي ما نریختفریبی به تاالر نهفته

                                                                                                                                               
  .واهد بودبر خواندن روشنا توانا نخ/ تاریکی هرقدر که بیاموزد -1
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ي برخورد سپهري و ادونیس با طبیعـت و مفـاهیم متـافیزیکی، شـباهت بسـیاري بـه       نحوه
کنند و از ایـن رهگـذر، خـردي    آنان در دنیایی کشف و شهودي سیر می. ها داردسوررئالیست

ــردورزي آدم  ــر از خ ــر فرات ــه دیگ ــور در کلیش ــروز، محص ــاي ام ــیر در  ه ــروز و اس ــاي دی ه
ایـن عـالم بیخـودي و کشـف، همـان عـالم رؤیاسـت کـه         . جوینـد هاي فـردا مـی   يحسابگر

رسد در عالم رؤیا سطح هوشیاري انسان به حداقل ممکن می. ها بدان توجه دارندسوررئالیست
در رؤیـا هرچیـز ممکـن و سـهولت     . شـود و روح آدمی از قید و بند خرد و دانایی، رهـا مـی  

 )136: 1376سینی، سیدح( .هرچیزي خارج از اندازه است

شاعر سوررئالیست فرانسوي، انسان بدوي را داراي خودآگاهی ) 1899 -1859(نبرامن پره 
داند که به جاي تکیـه بـر اطالعـات کتـابی، از راه مکاشـفه در      و شعوري کشفی و شهودي می

  )828، همان(. یابدخویشتن و در طبیعت به آگاهی و ادراك دست می
با آفرینش فضـاي سـوررئال، وجـود خـود را در      "الوقت"ي قصیدهادونیس در قسمتی از 

جوشد؟ پرسد آیا این جنون است که از درون او میداند و میها میها و پرسشاي از ابهامهاله
خواهد که در مسیر شناخت و آگاهی، او را یاري کند؛ زیرا او در تـاریکی راه  وي از جنون می

  :شناخت، از شناخت خود درمانده
  صعد فی قهقهة تصعد من أعضائی املختنقةيما الذی 

  أ أنا اکثر من شخص و کلّ
  ن؟يمن أنت؟ و من أ: سال اآلخري

  أ أعضائی غابات قتالٍ
  ح و جسم ورقة؟يفی دم ر
  أ جنون؟

  من أنا فی هذه الظلمه؟
  علّمنی و أرشدنی

  )324و  323، ب،1996ادونیس، ( ١ا هذا اجلنوني

                                                                                                                                               
/ آیا من بیش از یک انسانم، بیش از همه هستم/ زندي تنگناي اعضاي وجودم سربرمیاین چیست که از قهقهه -1

آلود باد در جراحت خون/ هاي کشتار هستندآیا اعضاي وجودم جنگل/ تو کیستی؟ و از کجایی؟: پرسددیگري می
  و پیکر برگ؟ آیا من دیوانگی هستم؟
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دانـد و راه شـناخت او   گر خود مـی تنها جنون را راهنما و هدایت ،»الجنون«ي و در قصیده
  :همان راهی است که جنون، راهنماي آن است چنان هم

  اجلنون
 کذبوا

  قیيقی طريالتزال طر
  )479، )الف( 1996ادونیس، ( ١اجلنونريزال اميو اجلنون الذی قادنی ال

  
  )شهرنشینیعصیان و اعتراض به مظاهر (نوایی و فهم طبیعت هم -9

نوایی با طبیعـت و فهـم عمیـق آن    ها را به ساحت همي سپهري و ادونیس، آنمسلک صوفیانه
هـاي  کشاند و به اعتراض در برابر مظاهر گوناگون عصـر پـوالد و سـیمان و دود در جلـوه    می

  .دهداندیشی آدمیان در درون، سوق میبیرونی و عصیان علیه انجماد فکري و سخت
  :کندزیبا این عصیان درون و بیرون را تصویر می سپهري در شعري

  هایی که تاریک هستند در این کوچه
  ترسم من از حاصل ضرب تردید و کبریت می

  ترسم از سطح سیمانی قرن می من
 جرثقیل است بیا تا نترسم من از شهرهایی که خاك سیاشان چراگاه

 پوالد معراجمرا باز کن مثل یک در به روي هبوط گالبی در این عصر 

  )396: 1384سپهري، ( مرا خواب کن زیر یک شاخه دور از شب اصطکاك فلزات
  :آوردي باد در شعري در وصف نیویورك میو ادونیس در کارنامه

  ورک،يوين
  س املوعودة فارغةً،يال تزال الفراد

  م ال تشبع،يواجلح
  .هات أن متتلیءيو ه
  ،-ورک يوين...

                                                                                                                                               
  .راند، همیشه امیر جنون استو جنونی که مرا به پیش می/ راه من، همیشه راه من است/ تنددروغ گف/ جنون -1
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  ر،يلإلمسنت سواعد من احلر
  و رمبا کانت املالئکة

  .تسکن وراء ناطحات السحاب
  ،_ورکيوين... 

  القشر جذر آخر
و فی الفضاء رعب  

  أمر الکنائس بالبکاء،ي
  )75-74: ، ب2006 س،یادون( ١نيوالشوارع باألن

  
  سفر، جهان رؤیاهاي صوفیانه -10

گونـاگون آفـاق و انفـس    هـاي  هاي جهان رؤیاهاي صوفیانه، سیروسفر در پهنهمایهاز دیگر بن
در نظر ادونیس، تمـام عمـر،   . شوداست که در شعر ادونیس و سپهري، بارها و بارها تکرار می

 :سفر است

  مالعمر؟
  توقّفي ال ريس

  )195، همان( ٢حنوالغسق
  :آوردو نیز می

  _ ريأس
   األثر،ريق غيال طر

  )80، همان( ٣ال أثر إال ما ترکه أسالفی
  :گویدو سپهري می

                                                                                                                                               
  ! ...و هیهات که پر شود/ ناپذیر استو دوزخ سیري/ هاي موعود خالی استهمیشه بهشت/ نیویورك -1

  .هاستخراشآسمانهاشان آن سوي که خانه/ و اي بسا، فرشتگان/ هایی از حریر دارد،سیمان آرنج/ نیویورك
  .داردکه معابد را به گریه وامی/ و در فضا هراسی است/ اي دیگر استپوسته ریشه/ نیویورك

  .روي سایه روشن غروب/ توقفسفري بی/ عمر چیست -2
  .اندجز آنچه نیاکانم برجا نهاده/ ردپایی نیست/ جز ردپا/ راهی نیست/ کنمسفر می -3
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  برد؟مرا سفر به کجا می
  کجا نشان قدم ناتمام خواهد ماند

  هاي نرم فراغتو بند کفش انگشت
  )311: 1384سپهري، ( گشوده خواهد شد؟

رسد سفر این دو تن نیز سفري است بـه سـوي جهـانی سرشـار از صـراحت و      نظر میبه
  :هایش رو به تجلی باز استصداقت کودکی و به شهري که پنجره

  م ساختقایقی خواه
  خواهم انداخت به آب

  دور خواهم شد از این خاك غریب
  ي عشقکس نیست در بیشهکه در آن هیچ

  قهرمانان را پیدا کند
  خواهم راند چنان هم

  ي معرفتی استي شهر، شاخهدست هر کودك ده ساله
  نگرندمردم شهر به یک چینه چنان می

  )364-362 همان،(که به یک شعله، به یک خواب لطیف 
  :رسدادونیس نیز در سفر به صداقت کودکی کالم می

  أمسع فی السفر أصواتاً
  ط ايحيقدر أن يال 

  )82ب : 2006 س،یادون( ١إلّا متحف لطفولة الکالم
  

 نتیجه -11
با تحلیل و تفسیر و تطبیق شعر ادونیس و سـهراب سـپهري بـا موضـوع تجـارب صـوفیانه و       

توان دریافت که ادونیس و سهراب، شاعرانی رؤیاپرداز هسـتند  واکاوي جهان رؤیاهاي آنان می
که رؤیا در شعر ایشان در حکم ابزاري است براي قدم نهادن به جهان سوررئالیستی براي بیـان  
                                                                                                                                               

  .جز موزه اي از کودکی کالم/ که هیچ چیز قدرت  احاطه  بر آن ها را ندارد  /در سفر صداهایی می شنوم   -1
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نامیم؛ چون براي توصـیف ایـن   ناچار، آن را تجارب صوفیانه یا عارفانه میتجاربی که شاید به
فراتر از هنجارها و معهودهاي ذهنی ما در این جهان است، گونه تجارب، که نوع سخنان یا این

هـا و  آفرینـی شخصیت بخشیدن به اشیا و نقش. اصطالح دیگري چون تجارب صوفیانه نداریم
ضـمن  ... ظـاهر گنـگ و خـاموش چـون بـاد و بـرگ و گـل و       سخن گفتن مکرر عناصـر بـه  

دو شـاعر، توصـیفی از    آشکارسازي و برقراري پیوندي ژرف میان مظاهر هستی و جهـان ایـن  
  .هاستنوعی دیگر و دعوت به دیگرگونه دیدن از جانب آن

ها، گام نهادن هاي گوناگون این شاعران در ساختار و معنا و رؤیاهاي اشراقی آنهنجارشکنی
رساند هاي معمول است و این نکته را به اثبات میها و کلیشهدر مرزهایی فراسوي جهان عادت

شعر، تنها بیان یک احساس شاعرانه یا یک انفعال و ابزار توصیفی نیست، بلکه  که در نگاه آنان،
  .آمیز به هستی و انسان و ابعاد گوناگون جهان آفرینش استنگاهی عمیق و حکمت

هـا یـک عصـیان اسـت     یابیم که شعر آنبا تعمق در شعر سهراب و ادونیس درمی چنین هم
هـاي  هـا و روش رکشی آشکاري است در مقابل فـرم ي اجتماعی و سعلیه مناسبات بیدادگرانه
  .آور استها تکراري و ماللهایی که ساختار و موضوعات و اغراض آنسنتی و نپذیرفتن سبک

ها رویکرد دیگري اسـت  گریزي آنگریزي و عقلرسد عادتنظر میدر برخی از اشعار، به
هاي خـویش بـه درکـی متعـالی از     به سوي عالمی که در آن، انسان در جایی با آزادي از منیت

ي نابی ي انسان امروز به تجربهطبیعت و خدا دست یابد و با رهایی از قیدوبندهاي حسابگرانه
از خودآگاهی و کشف و شهودي برسد تا در پرتو آن، جهانی سرشار از صداقت و صراحت را 
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صامللخ:  

اليت تعمل ، و ارقةاخلالصوفيني  ةجتربنقل لأداةً  عدي، "اتيالشطح"، علی مراحلهأيف ، ووالرمزي يستعاراإلإنّ اخلطاب 
  .عن إحياءام الرؤيويةواإلنزياح  يف التعبري عن أنواع دائماً

 األحالم والتجاربارسون فی قصائدهم مي ن الذينيالشعراء واملفکرهؤالء  من عدانيسبهري سهراب و إنّ أدونيس
احللم ستخدمان ي نين حامليتهما شاعريکن تسممي، هذا املنطلق منف. الصوفية استعارةً ورمزاً نطباعاتو اال السوررئالية

ذلك ؛ والسوررئالية الشعرية األحالم عامل إىل للدخول الصوفية أداةًالتجربة فان ظّويالتصوف، و عامل إىل للوصول وسيلةً
  .أسلوبية يف قصائد كلٍّ منهما مسةلتی أصبحت او املةاحل لناعمةا ىاملوسيقالقصيدة و خلق فيهيتم  الذیالعامل 

نطباعـات  االو الصوفية واملقارنة بينهما من وجهة نظر التجاربسبهري و أدونيسشعر  بوصفالدراسة  هذه تقوم
 ."قارنلألدب امل األمريكية املدرسة" طريقة لىالوصفي معتمدة ع -املنهج التحليلي  ساسأعلی  ن، وذلکياملة للشاعراحل

ها ريوغواإلنزياح اخليال، احللم و تحليلب تعىن، ومن مثّ "ة للشعرياللبنان ة األدبيةيمعاجل"و ف تلک املدرسةيکما تقوم بتعر
  .نين الشاعريفی قصائد هذ ةيالصوف قواعدالمن 

 وراءسـهراب مـن   ودونـيس  اخلفي أل وصف العامل :اول هذا البحث اإلجابة عنه هوحيالذی  الرئيس السؤالف
والعادات السـائدة فـی    ديللتقالنطباعاهما املتجاهلة ا وجهة نظرمها و بني صلةال ينيوتب الصوفية اوجتارم اأحالمهم

  .عصرمها أو شعر ذلک العصر
  
  .أدونيس، سبهري، التجارب الصوفية، احللم :سةيالرئ كلماتال
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Abstract 
The allegorical and symbolic speeches, and in higher stages, ‘shathiyat’ have 
been the means of conveying supernatural experiences for Sufis, which have 
always helped express the kinds of their ignorance and dreamlike intuition. 
The mysticism and allegorical speeches have displayed and insinuated the 
unusual messages beyond customary human habits by nourishing from 
spiritual dreams and experiences from the other world which is different 
from material world. 

Adonis and Sohrab Sepehri are among poets and thinkers who applied 
dreamlike surreal experiences and mystic thoughts as metaphors and 
symbols in their poems. From this point of view, they are known as dreamy 
poets, who through dreams try to enter to mystic world and mystic 
experience. This is a step for institutionalizing poetic dreams and the surreal 
world where the objectivity of poem creation is shaped and a tenuous and 
dreamy music is created, which has become a stylistic trait in both of their 
poems. 

Through analytical-descriptive method as well as based on the American 
comparative school, the current research describes and compares Adonis and 
Sepehri from mystic experiences and dreamy thoughts point of views. In 
order to introduce the American school and Lebanese literary poetic group, it 
would study mystic motifs like dream and imagination, customs and habits, 
contradiction between knowledge and nature (wisdom and love), trip and so 
on. The main purpose and question in this research is describing the hidden 
world of Adonis and Sohrab behind their dreams and mystic experiences and 
discovering the relationship between the two and their thoughts regarding 
ignorance of norms and customs in their poems and epoch. 
 
Keywords: Adonis; Sepehri; Mystic Experiences; Dream. 


