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چکیده
سوررئالیسم مکتبی است که در قرن بیستم در فرانسه پدیدار شد .این مکتب دارای اصولی است
که مهمترین آنها عبارتاند از :رؤیا و تخیّل ،نگارش خودکار ،تصادف عینی ،جنون و دیوانگی،
امر شگفت و جادو و  . ...هر چند این مکتب در اروپا مطرح شد ،امّا پیشتر در میان فرهنگهای
دیگر نشانههایی از آن دیده میشد .آثار عرفانی شرق از جمله عرفان ایران نمونهای از آن است.
میتوان گفت نویسندگان متون صوفیه پیش از ظهور سوررئالیسم در اروپا آثار ارزشمندی با
ویژگیهای سوررئالیستی ارائه کردهاند .گاه بین این آثار و آثار سوررئالیستی غرب ،تفاوتهای
عمیقی وجود دارد که از اصالت سوررئالیسم ایرانی حکایت میکند .مثنوی موالنا یکی از آثاری
است که در کنار طرح اندیشههای سوررئالیستی ،در مواردی تفاوتهای بارزی با شاخصهها و
مفاهیم این مکتب دارد و این مقاله سعی دارد به بررسی وجوه تشابه و تمایز مفاهیم مثنوی و
سوررئالیسم بپردازد .درواقع هرچند بین مثنوی و آثار سوررئالیستی شباهتهایی دیده میشود
امّا تمایزاتی نیز وجود دارد که عالوه بر اثبات فرضیّة تقدّم و استقالل سوررئالیسم ایرانی ،در
برخی موارد ،دالیلی بر برتری آن ارائه میدهد؛ تمایزاتی که در حوزة تخیّل ،کرامت و جادو،
حقیقت و واقع ّیت و اصالت مستی بروز یافتهاند.
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مقدمه
مکتب سوررئالیسم در حدود سال  3515با اثر میدانهای مغناطیس و اوّلین بیانیة
آندره برتون 3مطرح شد .اغلب هنرمندان سوررئالیسم «قبالً جزو فعّاالن دادائیسم
بودند و همان روحیة عصیان دادا بر آنان نیز حاکم بود( ».سیّدحسینی  ،3151ج :1

 )285عالوه بر مکتب دادائیسم ،تأثرپذیری از برخی اندیشههای فلسفی ،نظریههای
روانشناختی و بعضی مکاتب هنری چون رمانتیسم و سمبولیسم نیز در اندیشة
سوررئالیستها دیده میشود .در این میان نظریههای روانشناختی برجستگی
خاصّی دارند؛ زیرا سوررئالیسم آنجا که از ضمیر ناخودآگاه ،خواب و رؤیا ،نگارش
خودکار و  ...سخن میگوید ،بهرة فراوانی از روانشناسی میبرد .همچنین واکاوی
زوایای پنهان ضمیر ناخودآگاه از اصول سوررئالیسم به شمار میرود .درنتیجه این
مکتب ،اساس کار خود را بر تداعی آزاد معانی و افکار و نوعی حالت خلسه و رؤیا
میگذارد و میکوشد تا خلّاقیّت هنرمند را آزاد بگذارد تا تحت تأثیر سانسور عقل
و روان خودآگاه قرار نگیرد و هرآنچه را روان ناخودآگاه میآفریند ،به ظهور برساند.
(پرهام )318 :3151

از مهمترین اصول این مکتب میتوان به خواب و رؤیا ،نگارش خودکار ،خیال ،امر
شگفت و جادو ،جنون و دیوانگی ،بیمکانی و بیزمانی و  ...اشاره کرد .همچنین
مهمترین هدف این مکتب ،دستیابی به فراواقعیّت است؛ فراواقعیّتی که نقطة علیای
هستی و مرکز یکیشدن تضادها است .این نقطة علیا را میتوان با تسامح ،معادل
وحدت وجود در عرفان دانست .الزم به ذکر است که منظور ما از عرفان ،همان
عرفان اسالمی است که دیدگاه وحدت وجودی دارد ،مبتنی بر شهود و اشراق است
و حقیقت و اصالت وجود را تنها از آن خداوند میداند.

1. Andre Breton
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سوررئالیسم و عرفان ،جدا از این نقطة علیا ،زمینههای مشترک دیگری نیز دارند
که از آن میان میتوان به نقش نگارش خودکار به عنوان ابزار بروز حقیقت ،اهمّیّت
خواب و رؤیا در الهام حقیقت ،تصادف عینی ،پیوند جنون و دیوانگی با حقیقت،
نکوهش عقل و دنیا در مسیر کشف حقیقت و  ...اشاره کرد .در این میان میتوان
به آثار احمد غزّالی ،عینالقضّات همدانی ،روزبهان بقلی ،سهروردی ،سنایی ،موالنا،
عطّار و  ...اشاره کرد .جلوة مفاهیم سوررئالیسم در این آثار به گونهای است که
شاید بتوان به تأثیرپذیری سوررئالیسم از آثار عرفانی زبان فارسی اشاره کرد؛ زیرا
برخی از مشاهیر آن از جمله لویی آراگون با آثار موالنا و دیگر عرفا آشنایی داشتند
و مسلّماً از آن تأثیر پذیرفتهاند .در این میان تفاوتهای برجستهای هم وجود دارد؛
همانطور که ثروت میگوید ،تشابهات صوری مابین سوررئالیستها و اهل عرفان
شرق (ایران) نمیتواند دلیل بر همسانی بنیادین آن مکتب و این مسلک باشد.
()155 :3184

از جملة این آثار میتوان به آثار موالنا اشاره کرد که بسیاری از اصول و اندیشههای

سوررئالیسم در آن برجسته است .به این دلیل است که براهنی با نظر به دیوان
شمس ،موالنا را با تکیه بر الهامات و دریافتهای درونی ،شاعری سوررئالیست
مینامد )155 :3123( .مثنوی مولوی نیز مانند غزلیّات شمس ،از نظر ویژگیهای
سوررئالیستی برجسته است .الزم به ذکر است که اگرچه برخی مفاهیم مثنوی چون
جنون و دیوانگی ،خواب و رؤیا ،وحدت وجود ،امر شگفت و کرامت و  ...دارای
زمینههای مشترکی با مفاهیم مشابه در مکتب سورئالیسم هستند ،امّا با توجّه به
هدف متعالی عرفان که همان وصول به حقیقت و اسرار عالم هستی است ،بسیاری
از این تشابهات ،تنها در ظاهر مفاهیم وجود دارد و زمانی که به بررسی دقیق
میپردازیم ،به نظر میرسد که مفاهیم سوررئالیستی این اثر در بسیاری موارد،
تفاوتهای بنیادین با سوررئالیسم اروپا دارد .از طرفی سوررئالیسم با هدف عصیان
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و نوعی ناسازگاری شکل گرفته است؛ درحالی که مثنوی اثری تعلیمی است که در
هیچ جای آن نشانی از عصیان و ناسازگاری دیده نمیشود .این وجوه تمایز نه تنها
نظریة تقدّم و ریشهدار بودن سوررئالیسم ایرانی را اثبات میکند ،بلکه در درجة
دوّم ،برتری و مزیّت اهداف عرفان ایرانی را در مقابل اهداف سوررئالیستی ،آشکار
میسازد .بنابراین ،این پژوهش سعی دارد با نگرشی تطبیقی به این سؤال پاسخ دهد
که با توجّه به تقدّم زمانی مثنوی بر ظهور مکتب سوررئالیسم در اروپا ،ویژگیهای
سوررئالیستی مثنوی ،میتواند نمودی از تعالی مفاهیم سوررئالیستی اندیشة عرفان
ایرانی بر مفاهیم مشابه در مکتب سورئالیسم باشد یا نه؟ درنتیجه به نمود
ویژگیهای سوررئالیستی مثنوی خواهیم پرداخت و در هر بخش ،تشابه و تفارق
دو دیدگاه را مورد کندوکاو قرار خواهیم داد.

پیشینة پژوهش
در زمینة پیوند آثار موالنا با اندیشههای سوررئالیسم میتوان به پژوهشهای ذیل
اشاره کرد:
براهنی ( )3155در مقالة «مولوی ،سوررئالیسم ،رمبو و فروید» به بیان مشابهات
دیدگاه مولوی و مبانی سوررئالیسم پرداخته و کوشیده است برخی از اشعار موالنا
را بر مبنای نظریّات فروید و یونگ تحلیل کند .فتوحی ( )3185در «بوطیقای
سوررئالیستی مولوی» ،نخست به بیان شباهت دیدگاههای مولوی دربارة شعر و
شاعری با بوطیقای شعری سوررئالیسم پرداخته و سپس مشخّصههای تصویرگری
سوررئالیستی را در اشعار مولوی نشان داده است .درستکار ( )3185در کتابی با

عنوان تحلیل روانشناختی خواب و رؤیا در مثنوی و تطبیق آن با مکتب
سوررئالیسم کوشیده است به بررسی تطبیقی خواب و رؤیا در مثنوی با اصول
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مکتب سوررئالیسم بپردازد .جعفری ( )3154نیز در مقالة «سوررئالیسم در مثنوی
معنوی» شیوههای سوررئالیستی و عقاید سوررئالیستی موالنا ،از قبیل شیوة نگارش
خودکار ،تکیه بر کشف و شهود به جای خرد ،استفاده از عناصر و داستانهای
شگفتانگیز ،استفاده از طنز و هزل و بیتوجّهی به قواعد زبان را در مثنوی بررسی
کرده است.

ضرورت پژوهش
اکثر پژوهشهایی که به آنها اشاره شد ،به بررسی وجوه شباهت بین آثار موالنا و
سوررئالیسم پرداختهاند و توجّه چندانی به بیان وجوه تمایز مبانی سوررئالیسم و
دیدگاه مولوی نداشتهاند؛ تنها میتوان پژوهش جعفری ( )3154را مستثنا دانست
که گاهی اشارهوار به این وجوه تمایز پرداخته است .این درحالی است که اندیشة
عرفانی مولوی در مثنوی ،تفاوتهای بنیادینی با مفاهیم اصلی سوررئالیسم اروپا
دارد .درنتیجه این پژوهش در نظر دارد با رویکردی تطبیقی به بررسی مهمترین
اصول سوررئالیستی در مثنوی بپردازد و جزئیّات مربوط به وجوه تشابه و تمایز را
نیز آشکار گرداند.

مؤلّفههای سوررئالیستی مثنوی
خیال
خیال در اندیشة سوررئالیستی نقشی اساسی دارد و کلید رسیدن به واقعیّت برتر
است .آندره برتون معتقد است که «قلمرو خیال ،واقعیّتی برابر با واقعیّت عالم
بیداری دارد( ».سیّدحسینی  ،3151ج )812 :1شاید بتوان گفت رهایی از سلطة عقل و
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آشتی تضاد و تناقض که از اصول فکری سوررئالیستهاست ،از دالیل اهمّیّت
خیال به شمار میرود؛ البتّه گرایش افراطی به خیالپردازی در آثار سوررئالیستی
موجب شده است که گاه خیاالت عجیب و غریبی در آثار سوررئالیستی به چشم
بخورد .این دقیقاً برخالف نظریة برتون در باب تخیّل است؛ آنجا که میگوید:
«تخیّل در آثار سوررئالیستی حدّ و مرزی دارد و تخیّلی لگامگسیخته نیست که نتوان
برای آن حدّ و مرزی تعیین کرد؛ تخیّل در این سبک تا آنجا مورد استفاده قرار
میگیرد که بتوان به آن صورت عینی بخشید )82 :3181( ».در دیدگاه عرفانی نیز،
خیال از اهمیّت ویژهای برخوردار است .از جمله عرفایی که مفصّل به زوایای خیال
پرداختهاند ،ابنعربی است .خیال در نگاه ابنعربی بر سه امر اطالق میشود-3 :
کلّ عالم هستی (به جز خدا)؛ زیرا برزخ بین وجود و عدم و درنتیجه خیال است.
 -1برزخ بین دو عالم از عوالم هستی :خیال برزخ بین عالم مجرد محض و عالم
مادّی صرف است .این دو عالم دارای اوصافی کامالً متضّاد هست؛ یکی باطن و
یکی ظاهر .مجرّد محض و بیشکل و صورتی که نزول کرده و در عالم خیال دارای
شکل و صورت شده است -1 .برزخ بین دو قوّه از قوای ادراکی :قوّهای از قوای
انسانی است که توان ادراک اجتماع ضدّین و نقیضین را دارد( .کاکایی -553 :3183

 )548در این مورد سوم است که پای ارادة انسان به میان میآید« ،شیطان برای اغوا
و اضالل آدمیان ،دست به کار میشود و چیزهایی غیرواقعی را به خیال انسان
درمیآورد( ».حکمت )55 - 54 :3185

با توجّه به مطالب ذکرشده باید گفت در مثنوی گاه منظور از خیال ،همان قوّة
ادراکی است که امکان خطا و اشتباه در آن وجود دارد؛ مانند زمانی که خیال را
مترادف با وهم (مولوی  ،)3514 /3 /3183عدم (همان ،)352 /1 /شقاوت و ضالل (همان/

 ،)1512 /1حسّ و تصویر بازیچه (همان ،)5331 -5331 /1 /نقشی فرعی و غیرحقیقی

س  35ـ ش  41ـ پاییز  52ــــــــــــ واکاوی تشابه و افتراق مؤلّفههای سوررئالیسم غربی 181 /....

(مولوی  ،)1851 /5 /3183حیله (همان )558 /4 /و  ...میآورد .از این رهگذر خیال را
در تضاد و تقابل با حقیقت قرار میدهد:
الجرم سرگشته گشتیم از ضالل

چون حقیقت شد نهان ،پیدا خیال
(همان)3515 /4 /

گاه نیز منظور مولوی از خیال ،نوع اوّل و همان دنیا و موجودات آن است .از
این نظر موالنا دلمشغولیهای دنیا را خیالی میداند که او را از رسیدن به حقّ
بازمیدارد (همان 533 /3 /و  )535و باغ دنیا را «انعکاسی فریبنده» میداند که انسان
را مغرور و فریفتة خود میکند؛ (همان )3152 -3125 /5 /البتّه موالنا در کنار این نگاه
منفی به خیال ،گاه (با شرط و شروط) آن را میستاید؛ مثالً اگر خیال ،انعکاسی از
حقیقت باشد .در این مورد منظور او همان عالم خیالی است که برزخ بین عالم
ظاهر و معنا است؛ مثالً در مورد زیر خیال را میستاید چون انعکاس و جلوهای از
معشوق (حقیقت) است:
چون خلیل آمد خیال یار من

صورتش

بت،

معنی

او

بتشکن

(همان)25 /1 /

خیالی که بر دل مینشیند و حقیقت دارد( .همان) از این منظر در مثنوی گاه با
تصاویری خیالی روبهرو میشویم که نوعی کشف و شهود و شاید جلوههایی از
عالم خیال باشند ،از جمله:
داستان دقوقی ،کشف و شهودها و وقایعی را که برایش اتفاق میافتد ،دگرگونی
هفت شمع به هفت مرد و سپس هفت درخت (درحالی که دیگران قادر به مشاهدة
اینها نبودند) (همان )1553 -1555 /3 /و داستان حضرت موسی و سؤال و جواب
او با خدا و اینکه بسیاری از حقایق را در این مکالمه مشاهده میکند؛ (همان/5 /

 )224 -225البتّه در این موارد هم تصوّرات (خیال) او ،ساده و همهفهماند؛ برخالف
برخی از تخیّالت سوررئالیستی که نه تنها راهگشا نیستند ،بلکه گمراهکنندهاند.
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بنابراین ،باید گفت در دیدگاه موالنا خیال در دو معنای قوة ادراکی انسان و
عالم مادّه به شدّت ردّ و نفی شده است ،امّا آنجا که منظور عالم خیال باشد،
ستایش شده است؛ زیرا در این مورد خیال پلی برای عروج به عالم معنا و آشنایی
با زوایای آن به شمار میرود .ذکر این نکته الزم است که در دیدگاه سوررئالیستها،
کیفیّت و نوع خیال مشخّص نیست و چه بسا خیال مورد پذیرش سوررئالیستها،
فرسنگها از عالم خیال عرفان دور است .پریشانگوییها و کالم آشفتة برخی
سوررئالیستها درنتیجة افراط در تخیّل ،ما را به این سو میکشاند که شاید منظور
از خیال ،همان قوة ادراکی انسان باشد که اراده و اختیار انسان در آن دخیل است
و امکان خطا و اشتباه در آن وجود دارد.

امر شگفت
یکی دیگر از مفاهیم مشترک در دیدگاه سوررئالیستها و موالنا ،اهمیّت امر شگفت
است .در اندیشة سوررئالیسم ،امر شگفت ارتباط محکمی با واقعیّت دارد و قرین
سحر و جادو است؛ از این منظر برتون «معرفت متعالی» را قرین سحر و جادو
میداند( .سیّدحسینی  ،3151ج )812 :1توجّه به امر شگفت در دیدگاه عرفان نیز
برجسته است« .به عقیدة صوفیّه ،اولیاء ،تصرّف و قدرتی مانند حقّتعالی دارند و
به حکم این قدرت در باطن مریدان و در امور خارجی تصرّف میکنند .کرامات و
خوارق عادت به نیروی همین تصرّف ،بر دست آنها جاری میشود( ».فروزانفر

 ،3155ج )558 :1به همین دلیل سراسر متون عرفانی پر است از حکایاتی که از
کرامات عرفا و معجزات اولیاء حکایت میکنند .در مثنوی موالنا نیز توجّه به امر
شگفت و پرداختن به زوایای آن برجسته است .مولوی کرامت و معجزه را قبول
دارد و با شرط و شروطی ،آن را الزمة درک حقیقت میداند؛ برخالف
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سوررئالیستها که معتقدند امر شگفت تنها باید ذهن را از حدودی که خرد برای
آن تعیین کرده است ،خارج کند( .سیّدحسینی  ،3151ج )815 :1از دیگر وجوه تمایز
مثنوی موالنا و آثار سوررئالیستی در این زمینه این است که سوررئالیسم امر شگفت
را قرین سحر و جادو یا همان سحر و جادو میداند؛ درحالی که در نگاه موالنا،
حقیقت کرامت ،با سحر و جادو فرق میکند؛ همانطور که در اشاره به معجزة
عصای حضرت موسی (ع) میگوید:
سحرهای ساحران آن جمله را

مرگ چوبی دان که آن گشت اژدها

جادوییها را همه یک لقمه کرد

یک جهان پر شب بد ،آن را صبح خورد
(مولوی )3551 -3551 /3 /3183

او معتقد است کرامت را نباید با جادو اشتباه گرفت؛ زیرا کرامت از جانب خدا
و حقیقت است ،امّا جادو (دروغ) چنین خاستگاهی ندارد( .همان )3354 /1 /همچنین
موالنا برای کرامات و غیبگوییها شرایطی دارد؛ از جمله امر شگفت را از جانب
خدا میداند (همان )3555/3 /و معتقد است که غیبگویی از طریق مشاهده با نور
خدا ممکن میگردد( .همان )3113 /3 /درنتیجه کسی قادر به کرامت است که از
«اسرار هو» آگاه باشد( .همان 3585 /1 /و  )3581همچنین موالنا معجزات را مربوط
به حواس و علل ظاهری نمیداند .او معتقد است که علّت معجزات ،فراتر از اسباب
و علل معمول و منحصر در قدرت خداوندِ مسبّباالسباب است( .همان،3855 /1 /

 )3851از این رهگذر تمام معجزات را اینگونه توجیه میکند:
بیسبب مر بحر را بشکافتند

بیزراعت

چاش

گندم

یافتند

(همان)1438 /1 /

از دیگر شروط کرامت و معجزه در نگاه موالنا ،به حقّانیّت و درستی فاعل آن
برمیگردد .از این رهگذر ،او معتقد است که هر امر شگفتی را نباید حقیقت دانست؛
بلکه حقّانیّت آن به حقّانیّت فاعل آن برمیگردد:
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شد عصا اندر کف موسی گوا

شد

عصا

اندر

کف

ساحر

هبا

(مولوی )154 /1 /3183

این درحالی است که سوررئالیسم تنها شرط امر شگفت را رهایی بیقید و بند
خیال میداند (سیدحسینی  ،3151ج )815 :1و درنهایت بر شگفتانگیزی تأکید دارد.
از این منظر تنها معیار تأیید امر شگفت ،وجه شگـفتانگیزی آن است( .شمیسا
)321 :3154

اصالت مستی
یکی از مباحث مهمّ سوررئالیسم که در واکاوی ضمیر ناخودآگاه و رسیدن به
معرفت ،نقش مهمّی دارد ،حالت مستی و بیخویشی است .برتون میگوید لحظة
سوررئالیستی مانند مخدّر ،حالتی در فرد ایجاد میکند که میتواند در او نیاز به
طغیانی وحشتناک را پدید آورد( .فتوحی  )135 :3185اینگونه بود که در ادامه ،شیوع
گرایش به فراواقعیّت و توجّه به حالت سکر و مستی ،کمکم راه را برای استفاده از
مواد مخدّر فراهم کرد؛ چراکه این وسایل حالت ناخودآگاهی و مستی را سریعتر
میکردند .درنتیجة این امر ،کسی مانند ژاک واشه در اثر استعمال فراوان تریاک ،در
یک تصادف رانندگی میمیرد( .کوثری )42 :3181

برخالف تعدادی قابل توجّه از سوررئالیستها که با استفاده از شراب و مواد
مخدّر به ناخودآگاهی دست مییافتند ،عرفای حقیقی ،سکر عرفانی را تجربه
کردهاند و تحت تأثیر حاالت روحانی خویش به سکر دست مییافتند .بنابراین ،در
عرفان معنای شراب و مستی ،معنایی نمادین است .در همین راستا ،موالنا نیز هر
بیخودی و مستی را راهگشای حقیقت نمیداند (مولوی  )1553 /5 /3183و برخالف
سوررئالیستها ،معتقد است مستی ناشی از شراب نیز نه تنها نمیتواند چنین
کارکرد ستودهای بیابد ،بلکه فرد را از مسیر درک ملکوت نیز به عقب میراند:
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نفس تو تا مست نقل است و نبید

دان که روحت خوشة غیبی نچید
(مولوی )1555 /4 /3183

درنتیجه او مستی تکبّر و غرور (همان )1535 -1534 /5 /و مستی شهوت (همان/1 /
 )815 ، 835را نکوهش میکند و در مقابل مستی معراج حقّ را میستاید( .همان/1 /

 )851همچنین موالنا این شراب را بادة غیبی میداند که از دیدة نامحرمان پنهان
است و تنها محرمان درگاه الهی آن را آشکارا میبینند و دریافت میکنند( .همان/4 /

 )1154 -1155از این منظر معتقد است شراب عشق الهی ،الیق هر کسی نیست:
بادة او در خور هر هوش نیست

حلقة او سخرة هر گوش نیست
(همان)3534 /4 /

بنابراین ،در دیدگاه موالنا منظور از شراب و مستی ،وجه نمادین آن و غلبة
عشق و محبّت خداوند است؛ از این منظر شراب مادّی را به شدّت رد میکند
برخالف سوررئالیستها که به بهانة درک واقعیّت برتر ،به شراب ،بنگ و افیون
پناه بردند.

وحدت و نقطة علیا
از دیگر وجوه مشترک هر دو دیدگاه ،تالش برای اتّصال با نقطة وحدت است .در
دیدگاه سوررئالیستها این مرکز ،نقطة علیا نامیده میشود که گذشتن از سدّ تضاد
و تناقضها ،راه وصول به آن را آسان میکند .آنها معتقدند «ذهن انسان دارای
نقطهای است که در آن مرگ و زندگی ،خیالی و واقعی ،گذشته و آینده ،انتقالپذیر
و انتقالناپذیر ،باال و پایین ،دیگر نقیض هم به نظر نمیرسند( ».بیگزبی )45 :3154

درنتیجه تالش برای رسیدن به این نقطه ،منتهای اندیشة آنهاست .در دیدگاه برتون
این نقطة علیای هستی ،همان خداست( .ادونیس  )35 :3184در دیدگاه عرفانی نیز
تالش برای رسیدن به مرکز هستی در عالم وجود ،منتهای همّت عارف شمرده
میشود« .در نظر بزرگان ،داشتن مبدأ و سرچشمهای که منبع فیض معنوی باشد،
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از ضروریات مادّی است و اتصّال بدان باید اقصیالغایه و منتهای جدّ و جهد هر
کسی باشد( ».نفیسی  )152 :3181این مرکز تحت عنوان وحدت وجود شناخته
میشود .در بین عرفا نخستین کسی که وحدت وجود را سرلوحة اندیشه و تعالیم
خود قرار داد ،ابنعربی بود .یکی از مفاهیمی که وحدت وجود را توجیه میکند،
وحدت شهود است« .نظریة وحدت شهود ،بحث وحدت را از جنبة عینی به جنبة
ذهنی برده و مدعی است که این مسئله مربوط به حالتی روانی است که عارف در
هنگام تجربة عرفانی ،خویشتن را با آن مواجه مییابد؛ به این معنی که وی همه
چیز را یکی میبیند ولی در هنگام تعبیر ،چه بسا دچار سوء تعبیر شده ،طوری از
آن یاد کند که موهم وحدت وجود باشد( ».کاکایی )155 :3183

عرفان موالنا نیز مانند دیدگاه سوررئالیسم ،در نهایت به وحدت و یگانگی منجر
میشود .موالنا بارها در مثنوی بر این اصل کلیدی تأکید دارد و عاقبت همة
تفاوتها را اتّحاد و یکیشدن میداند( .مولوی  )133 -131 /1 /3183از این منظر
معتقد است همه در ابتدا یکی بودیم و از زمانی که در قالب صورت آمدهایم ،به
ظاهر ،فراوان به نظر میرسیم( .همان 588 /3 /و  )582در نهایت نیز همه در وجود
حقیقی به وحدت میرسند:
صد هزاران سایه کوتاه و دراز

شد یکی در نور آن خورشید راز
(همان)385 /5 /

از این جهت او معتقد است انسان زمانی که از بند صورت رها شود ،به درجة
اتّحاد و عالم معنا میرسد( .همان )581 -581 /3 /همچنین موالنا ترک شهوات را از
دیگر الزمههای رسیدن به وحدت و اصل خویش میداند (همان )3124 /1 /و معتقد
است که آنکس که دلی روشن داشته باشد ،عاشق و معشوق را یکی میبیند و در
عالم دویی نمیبیند:
داند او عقلی که او دل روشن است

در میان لیلی و من فرق نیست
(همان)1535 /4 /
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این درحالی است که در دیدگاه سوررئالیستها ،تنها رهایی از قید و بند و
تضادها راهگشای رسیدن به نقطة علیاست .همین امر از تعالی و اعتبار مرکز وحدت
در دیدگاه موالنا حکایت میکند.

نگارش خودکار
یکی دیگر از اصول اندیشة سوررئالیستها توجّه به نگارش خودکار است .روش
نگارش خودکار به نوعی رهایی از هر چیزی است که حدّ و حدود اندیشه را
مشخّص میکند؛ از جمله میتوان به موانع منطقی (عقلگرایی تنگگرایانه که راه
را بر هر چیز که مهر تأیید آن را نداشت ،میبست) ،موانع اخالقی (به صورت
تابوهای جنسی و اجتماعی) و شاید بدتر از همه ،موانع ذوقی که بر میثاق
سفسطهآمیز آداب پسندیده حاکم بود و در نهایت وسوسههای دنیایی و دغدغههای
فردی که ماهیّت سودگرایانة احساساتی دارند ،اشاره کرد( .بیگزبی  )85 :3154در این
روش نویسنده بر آزادی ذهن از هرگونه قید و بندی تأکید دارد.
در مورد مثنوی باید گفت اگرچه اثری تعلیمی است و موالنا به پیشنهاد
حسامالدّین آن را سروده است ،امّا گاه نشانههایی از بیاختیاری موالنا در نگارش
دیده میشود؛ البتّه در بیشتر این موارد موالنا متوجّه میشود و اشاره میکند که از
اصل موضوع دور شده است؛ مثالً در داستان زید در جواب حضرت محمّد (ص)
مدام از اصل قصّه دور میشود و خود نیز بر این امر واقف است؛ درنتیجه تأکید
دارد که باید اختیار و مهار کالم را در دست بگیرد:
این سخن پایان ندارد خیز زید

بر

براق

ناطقه

بربند

قید

(مولوی )1558 /3 /3183
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در جای دیگر نیز اعتراف میکند که سخنی که میگوید جز در حالت بیخودی و
بیخویشی نگفته است( .مولوی  )853 /1 /3183بیت زیر هم که میپرسد کی و چه
زمانی از اصل قصّه بیرون آمده است ،دلیلی بر بیاختیاری او در نگارش است:
بار دیگر ما به قصّه آمدیم

ما از آن قصّه برون خود کی شدیم؟
(همان)3545 /3 /

در داستان طوطی و بازرگان نیز موالنا دچار احساسات میشود و میخواهد از
مسیر سخن دور افتد .درنتیجه به مبحث آتش و پنبه بودن زبان میپردازد که با
هشدار حسامالدّین به اصل سخن باز می گردد( .همان )3451 -3454 /3 /همین امر
که موالنا بر بیاختیاری در نگارش واقف میشود و تأکید دارد که به اصل موضوع
برگردد ،از وجوه تمایز نگارش خودکار در مثنوی با دیدگاه سوررئالیسم است و
بر این امر تأکید دارد که موالنا سعی دارد در اثر تعلیمی خود ،آگاهانه و هشیارانه
مفاهیم را بیان کند تا در درک مخاطب پریشانی و خلل ایجاد نشود .از طرفی موالنا
نگرش دیگری به اختیار و اراده دارد .او مانند سایر عرفا معتقد است انسان در
پیشگاه خداوند باید تماماً اختیار امور را به او واگذار کند و مانند مرده ،بیاراده و
اختیار باشد تا رهایی یابد و به معرفت برسد( .همان )55 /3 /درنتیجه اعتقاد دارد که
هشیاری در این عالم و نسبت به امور آن ،موجب غفلت از عالم معنا میگردد.
(همان )1555 -1552 /3 /از این منظر از زبان عمر به پیر چنگی میگوید حتّی گریه
و زاری تو در درگاه خداوند نیز ،نشانی از اراده و هشیاری توست؛ زیرا هشیاری
مانعی در مقابل فنا و حجاب بین بنده و خدا به شمار میرود:
پس عمر گفتش که این زاری تو

هست

راه فانیگشته راهی دیگر است

زانکه هشیاری گناهی دیگر است

تو

خدا

هست

هم

آثار

هشیاری

ماضی

هشیاری
و

ز

مستقبلت،

یاد

ما
پردة

مضی

(همان)1355 -1153 /3 /
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او همچنین معتقد است خداوند در این حالت بیخویشی است که هزاران هزار
جام معانی را به کام انسان میچشاند؛ بدون اینکه انسان خبر داشته باشد( .مولوی

 )1255 /3 /3183بنابراین ،باید گفت موالنا برخالف سوررئالیستها که تنها در
نگارش خودکار بر بیارادهگی تأکید دارند ،معتقد است که در تمامی امور باید در
مقابل خداوند بیاراده بود .از طرفی در دیدگاه سورئالیستها اراده از آن ضمیر
ناخوداگاه است؛ امّا در اندیشة موالنا اراده از آن خداوند و در یدّ قدرت اوست.

نگرش به عقل
یکی دیگر از مفاهیمی که در هر دو دیدگاه مولوی و سوررئالیستها دیده میشود،
نگرش به عقل است؛ البتّه نگرشی که تا حدّی دو دیدگاه را در تقابل با هم قرار
داده است .سوررئالیستها به دنبال نظریة آزادی ذهن ،رهایی از قید و بند عقل را
پیشنهاد میکنند و معتقدند که ذهن باید از هرگونه سلطة عقلی رها شود تا به
واقعیّت برتر برسد؛ زیرا واقعیّت برتر در حدّ و حدود عقل نمیگنجد .ذکر این
نکته الزم است که پریشانگوییهایی که در این مرحله ظاهر شد ،موجب گردید
که امثال برتون به این نتیجه برسند که بهترین آثار ،آثاری هستند که تا حدّی از
رابطة عقالنی برخوردار باشند( .بیگزبی  )85 :3154در دیدگاه عرفان نیز رهایی از
سلطة عقل ،راه دستیابی به حقیقت است .آنچه در این مورد قابل توجّه است
این امر است که در عرفان سخن از برتری کشف بر طریق عقل است نه تحقیر یا
حذف عقل .درنتیجه در نگاه ابنعربی منظور از نقّادی عقل ،شناسایی حدّ و حدود
عقل است؛ زیرا عقل از حیث قابلیّت ،توانایی دستیابی به حقایق را دارد ،امّا از
حیث فاعلیّت ،یعنی از جهت فکر استقاللی و اتّکای به خود ،نمیتواند .درنتیجه از
طریق ایمان است که عقل میتواند سقف آسمان را بشکافد و درهای وجود خود
را به سوی عالم غیب بگشاید( .حکمت  )55 ،58 :3185در نگرش موالنا نیز ،توجّه
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به حدّ و حدود عقل مورد توجّه است .او معتقد است عقل مانند جبرئیل تا درگاه
حقّ میتواند راهنما باشد و از آن فراتر نمیرود( .مولوی  )3555 /3 /3183از سوی
دیگر موالنا عقل را دو نوع میداند؛ آنجا که عقل را تحقیر میکند منظورش« ،عقل
معاش و عقل جزوی» است (همان )3581 /3 /که تنها میتواند در امور دنیا تدبیر کند
و البتّه در این مورد بارها ستایش شده است:
مشورت

ادراک

را

یاری

دهد

عقلها

مر

عقل

را

یاری

دهد

(همان)3551 /3 /
امّا این عقل در مسیر رسیدن به حقیقت ،حقیر و عاجز است( .همان)3555 /3 /

در مقابل «عقل معاش و جزوی» ،موالنا «عقل کل»« ،عقل کهن» (همان )352 /1 /و
«عقل عقل» را میستاید؛ (همان )1415 /1 /چراکه به یاری آن از خطا و اشتباه دور
میشویم و قادر به کشف حقایق هستیم( .همان )1251 /3 /سوررئالیستها نیز در
کنار ردّ عقل آگاه ،عقل دیگری را قبول دارند که میتواند مرزهای معمولی عمل
آدمی را پشت سر بگذارد و در مسیر واقعیّت راهگشا باشد؛ (سیّدحسینی  ،3151ج :1

 )818البتّه در مورد کمّ و کیف این عقل ،سخنی به میان نمیآورند .بنابراین ،باید
گفت اگرچه در دیدگاه سورئالیستها غالباً ردّ و نفی عقل دیده میشود ،امّا در
دیدگاه موالنا عقل رد نشده است؛ تنها حدّ و حدودی در شناخت برایش مشخص
شده است .شاید بتوان گفت اینجا منظور او از عقل ،عقل جزوی است که تنها قادر
به تدبیر امور دنیا است ،امّا در مقابل عقل کلّ را میستاید که فراتر از همة عقلها
و راهگشای معرفت است.

نگرش به دنیا
یکی دیگر از مفاهیم پرکاربرد در اندیشة سوررئالیستها ،نگاه منفی به دنیاست.
این نگاه که با اعتراض و عصیان همراه است ،بیشتر ناشی از جنگ و عواقب آن
بود .کشتار و ویرانی جنگ ،وضعیّت بد اقتصادی بعد از جنگ ،شیوع روحیّة
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ناامیدی و  ...موجب شد که سوررئالیستها نگرشی منفی به جهان داشته باشند و
آن را عامل بدبختی و مشقّات انسان بدانند .درنتیجه آنها به دنبال تغییر دنیای خود
و ایجاد بهشت گمشده بودند( .ادونیس  )154 :3184توجّه به فراواقعیّت نیز ناشی از
همین نگاه منفی به دنیا و سرخوردگی از واقعیّتهای موجود است که موجب شد
جوانان آن دوره در جستوجوی دنیایی آرمانی و واقعیّتی برتر از واقعیّت موجود
باشند .در عرفان نیز نگرش منفی به دنیا دیده میشود ،امّا این نگرش سازماندهی
شده است .در نگاه عارفان دنیا گذرگاه آخرت است؛ درنتیجه زمانی که وسیله و
توشة آخرت باشد ،ستایش و زمانی که مانعی برای کسب معرفت باشد و انسان را
فریب دهد ،رد شده است .نگاه موالنا به دنیا را نیز میتوان در دو رویکرد خالصه
کرد :دنیای مذموم و ممدوح .ذکر این نکته الزم است که در مثنوی ،غلبه با دیدگاه
اوّل است .درنتیجه موالنا بارها دنیا را تحقیر و علیه آن عصیان کرده است .او بارها
بر بیاعتباری دنیایِ نکوهیده تأکید میکند؛ آن را خرابآباد (مولوی )3353 /1 /3183

و دوزخ مینامد( .همان )31/1 /همچنین او جهان را چاهی تنگ و تاریک میداند:
کاین جهان چاهی است بس تاریک و تنگ

هست بیرون عالمی بیبو و رنگ
(همان)55 /1 /

یکی از دالیل او در ردّ دنیا این موضوع است که دنیا و کسب آن در مقابل
کسب عالم معنا ،بازیچة کودکان و پوچ (همان )1455 /1 /و باغ و بستانهای آن در
مقابل عالم معنا ،فرع است( .همان )1455 /1 /همچنین موالنا دنیا را زندانی میداند
که جان در آن اسیر است .درنتیجه معتقد است جان با تن و دنیا غرابتی ندارد و
جایگاه آن المکان است( .همان )5514 -5512 /1 /از دیگر دالیل موالنا در ردّ و
نکوهش دنیا این امر است که دنیا مانند ساحر ،انسان را فریب میدهد( .همان/5 /

 )1351البتّه در کنار این دیدگاه منفی ،موالنا در مثنوی ،به ندرت دنیا را میستاید که
در مقایسه با نکوهش دنیا جلوة ناچیزی دارد .او اگر دنیا را میستاید ،به اعتبار

 /155فصلنامة ادبیات عرفانی و اسطورهشناختی ــ فاطمه کولیوند ـ غالمرضا سالمیان ـ فاطمه کالهچیان

گنجهای نهانی (درویشان) است که در آن پنهان هستند؛ وگرنه دنیا ذاتاً بیارزش
است( .مولوی  )1341-1345 /1 /3183این درحالی که در دیدگاه سوررئالیستها نگاه
مثبت به دنیا دیده نمیشود .از طرفی سوررئالیستها دنیا را به دلیل موانع و
مشکالت اقتصادی ـ فرهنگی و سرخوردگیهایی که برای انسان ایجاد میکند ،رد
میکنند؛ درحالی که در دیدگاه موالنا نکوهش دنیا دالیل متعالیتری دارد ،از جمله:
دنیا زندان روح و مانع تعالی روح است؛ دنیا مانند ساحر انسان را فریب میدهد و
از حقیقت دور میکــند؛ دنیا و حـقایق آن در مقـابل عالم مـعنا ،پوچ و فرع
هسـتند و . ...

حقیقت یا واقعیّت
یکی از مهمترین مواردی که در مقایسة سوررئالیسم و آثار عرفانی مطرح میشود،
اهداف دو تفکّر است؛ چراکه هدف عرفان ،رسیدن به حقیقت و مقصود
سوررئالیسم ،رسیدن به واقعیّت برتر است .از نظر سوررئالیستها ،تنها راه
دستیافتن به این واقعیّت ،آزادکردن ذهن از قید نظرات ضمیر آگاه هنرمند و
روکردن به عالم رؤیا ،توهّم و حالتهای بین خواب و بیداری و استفاده از توانایی
ضمیر نیمههشیار بشر است( ،میرصادقی  )542 :3155امّا در دیدگاه موالنا نوع و کیفیّت
حقیقت بسیار متعالیتر از واقعیّت برتر سوررئالیستهاست .استعالمی میگوید از
دیدگاه موالنا حقیقت از مقولة گمان و علمالیقین نیست؛ بلکه از مقولة حقّالیقین
و عینالیقین است ،3185( .ج )512 /1 :2درنتیجه موالنا حقیقت را به آگاهی از اسماء
الهی ،شرح اسرار الهی ،حکمت و علم لدنّی تعبیر میکند؛ (مولوی 1155 /1 /3183؛

همان1155 /1 /؛ 3311 /3؛ همان )3315 /3 /برخالف سوررئالیستها که واقعیّت را در
توهّمات و تصورّات نامتجانس ناخودآگاه دنبال میکنند .همچنین موالنا هر دریافتی
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را حقیقت نمیداند و برای رسیدن به این مهم ،شرایط و ضوابطی درنظر میگیرد؛
مثالً معتقد است برای رسیدن به حقیقت باید از مادّیات و محسوسات گذشت.
(مولوی )151 /3 /3183
این جهان محدود ،آن خود بی حد است

نقش و صورت پیش آن معنی سد است
(همان)415 /3 /

این درحالی است که هدف سوررئالیسم ،مربوط به این جهان مادّی است .از
طرفی موالنا معتقد است که همگان قادر به مشاهدة حقیقت نیستند؛ (همان1835 /3 /؛
 )3525 /1تنها کسانی که دل پاک (همان )21/1 /و جان روشن دارند (همان)3282/5 /

و با نور خدا میبینند ،توان مشاهدة حقیقت را دارند( .همان )3452/1 /او همچنین
اعتقاد دارد که این حقیقت آسان به دست نمیآید؛ بلکه باید ریاضت و سختی
کشید تا بدان دست یافت (همان )1155 /1 /و در این راه باید از تجربیّات پیر و رهبر
بهرهمند شد( .همان )485 ،488 /1 /با وجود شروط و احتیاطهای موالنا در کشف
حقیقت ،سوررئالیستها هیچ شرط و شروطی در کشف واقعیّت برتر ندارند.
سوررئالیسم تنها آنچه را که از مرز خرد عبور کند ،به عنوان واقعیّت برتر میپذیرد.
(سیّدحسینی  ،3151ج )815 :1درنتیجه این واقعیّت برتر ،بیشتر توهّم است تا حقیقت.
این نکات از اصالت و تعالی مفاهیم سوررئالیستی مثنوی در مقابل مکتب
سوررئالیسم حکایت میکند.

دیوانگی و جنون
جنون و دیوانگی نیز یکی از اصول مشترک میان موالنا و سوررئالیستهاست.
همانطور که گفته شد ،یکی از اصول سوررئالیسم ،نفی عقل و منطق است .نقطة
مقابل عقل ،جنون و دیوانگی است .برتون معتقد است دیوانگان بیش از همه به
امور درونی معرفت دارند( .شمیسا  )321 :3154همچنین جنون و دیوانگی ،یکی از
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جلوههای آزادی ذهن در نزد سوررئالیستهاست« :در نظر سوررئالیستها ،جنون
و آدم مجنون ،بهترین نمونة آزادی و یلگی از تمامی قیدهاست( ».ثروت )142 :3184

در دیدگاه عرفا نیز «والیت همیشه به مردم عاقل و جدّی محدود نمیشود .افراد
احمق و دیوانه هم هرازگاهی در زمرة مردان مقدّس پذیرفته شدهاند .اینها همان
مجذوبانند که سخنان جسورانة آنها را پارهای اوقات ،ملهم از عالم باال دانستهاند».
(زرّینکوب  )351 :3155بنابراین در نگاه اوّل ،دیوانگان سوررئالیست به امور درونی
معرفت دارند؛ درحالی که در عرفان ،دیوانگان آگاه به حقایق عالم باال و عالم غیب
هستند .موالنا نیز مانند سوررئالیستها جنون را در تقابل عقل قرار میدهد و معتقد
است ذوالنون از عاقالن و کجفهمیهایشان دیوانه شد؛ درنتیجه جنون راهی برای
رهایی از سلطة عقل است:
او ز ش ّر عامّه اندر خانه شد

او

ز

ننگ

عاقالن

دیوانه

شد

(مولوی )3511 /1 /3183 /3183

او همچنین جنون را پوششی برای مردان خدا میداند تا کسی آنها را نشناسد.
(همان )1145 /1 /در نگاه موالنا این دیوانگان در اصل ،عاقل و آگاه به حقایق هستند.
از این منظر آنان را مجنوننما میخواند( .همان )1115 /1 /همچنین موالنا علّت جنون
را عشق ذکر میکند و جنون را قرین عشق میداند؛ (همان )1812 /3 /درنتیجه خود
را که عاشق حقّ است ،با لفظ دیوانه و سودایی خطاب میکند( .همان)3183 /1 /

بنابراین ،در نگاه موالنا این جنون و دیوانگی با جنون مردم عادی فرق میکند
(همان )3188 ،3185 /1 /و هر دیوانگی ،راهگشای رسیدن به حقّ نیست:
لیک هر دیوانه را جان نشمری

سر منه گوساله را چون سامری
(همان)1151 /1 /

بنابراین ،باید گفت در دیدگاه موالنا تنها جنونی که ناشی از عشق به خداوند
باشد ،راهگشای حقیقت است و هر دیوانگی این خاصیّت را ندارد .این درحالی
است که در دیدگاه سوررئالیستها نوع و کیفیّت این جنون مشخّص نیست.
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همچنین در دیدگاه سوررئالیسم ،دیوانگان نسبت به امور درونی معرفت دارند ،امّا
در عرفان ،دیوانگان عشق ،نسبت به حقایق عالم معنا معرفت دارند.

خواب و رؤیا
یکی دیگر از اصول سوررئالیسم ،اعتقاد به کشف واقعیّت در خواب و رؤیا است.
این مبحث از اندیشة یونگ بسیار تأثیر پذیرفته است .یونگ هر خوابی را حقیقت
میداند و معتقد است «در بررسی رؤیا ،دو نکته اصلی باید مورد بررسی قرار گیرد:
نخست این که رؤیا را باید مانند یک حقیقت تلقّی کرد؛ دوّم اینکه رؤیا ،جلوههای
ویژه از ناخودآگاه است( ».یونگ  )55 :3185بنابراین ،در دیدگاه سوررئالیسم ،خواب
و رؤیا کلید دستیابی به ناشناختهها است .خواب نزد صوفیه نیز «یکی از طرق
کشف است که به سبب اتصّال روح به عالم غیب ،حاصل میگردد؛» (فروزانفر

 )148 :3125درنتیجه گزارشی از حقایق را در خود دارد .موالنا نیز خواب و رؤیا را
حرکت روح از عالم نیستی به سوی هستی میداند و معتقد است هنگام شب ،افکار
و عقلها در دریای وحدت فنا میشوند و در هنگام بیداری ،از این دریا خارج شده

و در اجساد متکثّر میگردند( .مولوی  )3855 -3853 /3 /3183درنتیجه گاه در مثنوی
با خوابهایی مواجه میشویم که رؤیای صادق و کلید گشایش حقایق هستند؛
مانند داستان کنیزک و پادشاه در دفتر اوّل مثنوی و خواب پادشاه که در بیداری
محقق شد و آن پیر که در خواب مژدة آمدنش داده شده بود و به نزد شاه آمد .از
این رو ،موالنا معتقد است که گاه حقایق در خواب بر انسان گشوده میشوند:
بس عجب در خواب روشن میشود

دل

درون

خواب

روزن

میشود

(همان)1114 /3 /

همچنین میتوان به خواب عمر اشاره کرد که ندای غیبی از او میخواهد که به
گورستان رود و بندهای را دریابد و به او کمک کند .زمانی که عمر به گورستان
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رفت ،آنچه در خواب دیده بود ،به عینه محقّق شد( .مولوی )1355 -1111 /3 /3183

همچنین داستان حضرت زکریا که در خواب مژدة تولّد یحیی به او داده شد و این
امر در بیداری محقق شد نیز از نمونههای الهام حقایق در خواب به شمار میروند.
(همان )3225 -3222 /1 /ذکر این نکته الزم است که موالنا هر خوابی را راهگشای
حقیقت نمیداند و معتقد است خوابی که همراه دانش باشد ،از بیداری ارزشمندتر
است( .همان )15 / 1/این درحالی است که در دیدگاه سوررئالیستها نوع خواب
مشخّص نیست و هر خوابی را دربرمیگیرد .از طرفی در دیدگاه سوررئالیستها
رؤیا کلید کشف ضمیر ناخودآگاه است ،امّا در عرفان و در دیدگاه موالنا خواب و
رؤیا ،سفر روح در عالم معنا و درنتیجه کلید کشف حقایق عالم معناست.

تصادف عینی
تصادف عینی یعنی عینیشدن خیاالت و رؤیاهایی که در ذهن هنرمند سوررئالیست
میگذرد« .خصوصیّت «عینی» این تصادف عبارت است از بازتاب ذهنیّت ما به
صورت اشتیاق در یک واقعیّت ملموس( ».سیّدحسینی  ،3151ج  )843 :1در واقع،
تصادف عینی یکی دیگر از جلوههای پیوند تضادها و ارتباط میان ذهن و عین در
دیدگاه سوررئالیسم است .در مثنوی نیز نمونههایی از تصادف عینی دیده میشود
که میتوان آن را به پیشگویی تعبیر کرد .ذکر این نکته الزم است که موالنا معتقد
است این پیشگوییها نه نجوم و رمل و خواب ،بلکه وحی خداوند و حقیقت
محض است؛ از این جهت قابل اعتبار است( .مولوی  )3841 /5 /3183از نمونههای
تصادف عینی در مثنوی میتوان به موارد زیر اشاره کرد :داستان بایزید و پیشگویی
او در مورد زادن ابوالحسن خرقانی و نشان از صورت و سیرت ایشان که همانطور
شد که خبر داده بود( .همان )3841 /5 /داستان عمر که در خواب ندای غیبی از او
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میخواهد که مرد چنگی را که در گورستان است ،دریابد و به او کمک کند .عمر
زمانی که به گورستان میرود ،آنچه را در خواب به او گفته شده بود ،محقق میبیند.
(مولوی  )1355 -1111 /3 /3183مژدة تولّد حضرت یحیی در خواب به حضرت زکریا
و تحقّق آن در بیداری (همان )3222 -3225 /1 /نیز نمونهای از تصادف عینی است.
الزم به ذکر است همانطور که گفته شد در دیدگاه موالنا ،تصادف عینی یا پیشگویی
نوعی کرامت است و در نتیجة پیوند با خداوند و آگاهی از حقیقت ممکن میشود،
امّا در دیدگاه سوررئالیستها تصادف عینی درنتیجة ارتباط ناخودآگاه فرد با
ناخودآگاه دیگران و ضرباهنگ جهانی میسّر میشود.

نتیجه
شباهت مفاهیم سوررئالیستی با اندیشههای عرفانی ،در آثار موالنا و به خصوص
مثنوی برجسته است ،امّا در کنار این شباهت ظاهری ،تفاوتهای بنیادینی در هر
دو دیدگاه با مفاهیم مشابه وجود دارد که غالباً بر تعالی اندیشة عرفانی موالنا بر
اندیشة سوررئالیستها حکم میکند .مهمترین این مفاهیم عبارتاند از:
تخیّل :در مثنوی خیال در سه معنای عالم خیال ،دنیای مادّی و قوة ادراکی انسان
نمود یافته است .در مورد اوّل خیال ستایش شده است ،امّا در دو مورد دیگر ،ردّ
و نکوهش شده است .این درحالی است که در دیدگاه سوررئالیستها نوع و کیفیّت
خیال مبهم است .ذکر این نکته الزم است که پریشانگوییها و تصوّرات وهمی
برخی آثار سوررئالیستی ،ما را به این سو سوق میدهد که تخیّل مدّنظر دیدگاه
سوررئالیستها ،شاید همان قوة ادراکی بشر باشد .از طرفی در مثنوی تصویرهای
خیالی دیده میشود که شاید بهترین توجیه برای آن ،تعبیر به کشف و شهود و
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مشاهدة حقیقت باشد .این تصاویر برخالف برخی تخیّالت سوررئالیستی ساده و
به دور از ابهام هستند.
امر شگفت :موالنا مانند نظریهپردازان سوررئالیسم بر امر شگفت تأکید دارد ،امّا
کرامت را از سحر و جادو جدا میکند و برخالف سوررئالیسم ،سحر و جادو را
گمراهکننده میداند .او معتقد است کرامت باید از جانب خدا باشد و فاعل آن
حقّانیّت داشته باشد؛ این درحالی است که سوررئالیستها معتقدند که امر شگفت،
تنها باید از حدود خرد خارج شود .بنابراین ،رهایی بیقید و بند خیال و وجه
شگفتانگیزی از اصول فکری آنهاست.
وحدت و نقطة علیا :در دیدگاه موالنا رهایی از بند صورت و لذّات و شهوات و
داشتن دل روشن از شروط رسیدن به وحدت وجود است .این درحالی است که
در دیدگاه سوررئالیستها تنها رهایی از قید و بندها و تناقضها ،راهگشای رسیدن
به نقطة علیا است.
مستی :موالنا مانند سوررئالیستها معتقد است که مستی میتواند راهگشای کشف
حقیقت باشد ،امّا سوررئالیستها برای این مستی ،به شراب ،بنگ و  ...پناه میبردند؛
درحالی که در دیدگاه موالنا این مستی معنوی و خدایی است و با موادّ مستکنندة
ظاهری نمیتوان به حقیقت دست یافت.
نگارش خودکار :اگرچه مثنوی اثر تعلیمی است و مانند غزلّیات ،نشان بارزی از
نگارش خودکار در آن نیست ،امّا گاه موالنا در این اثر به این موضوع که ارادة
نگارش از دستش خارج شده است ،اشاره میکند .از طرفی برخالف دیدگاه
سوررئالیستها که تنها بیارادگی در نگارش را راه وصول به واقعیّت میدانند ،در
مثنوی این بیاختیاری در تمام ابعاد توصیه شده است .همچنین موالنا اراده را از
آن خداوند میداند؛ درحالیکه در اندیشة سوررئالیستها اراده از آن ضمیر
ناخودآگاه است.
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عقل :اگرچه سوررئالیستها در اکثر موارد ،عقل را ردّ و نفی میکنند ،امّا در نگاه
موالنا عقل هیچگاه ردّ و نفی نشده ،بلکه حدّ و حدود آن یادآوری شده است .از
این منظر عقل جزوی تنها در امور دنیا راهگشا است و به درگاه حقّ راهی ندارد.
در مقابل از عقلِ عقل و عقلِ کل سخن میگوید که میتواند انسان را به معرفت
برساند.
دنیا :اگرچه سوررئالیستها به دلیل سرخوردگیها و ناکامیهای حاصل از جنگ
و وقایع زمانه دنیا را رد میکنند و در صدد تغییر آن هستند ،امّا در دیدگاه موالنا
دنیا از آن جهت که زندان تن ،فریبکار و مانعی برای مشاهدة معرفت است ،رد
شده است.
حقیقت و واقعیّت برتر :در دیدگاه سوررئالیستها رسیدن به واقعیّت برتر از طریق
رهایی ذهن از هر قید و بندی میسّر میگردد و در توهّمات و تصورّات نامتجانس
ضمیر ناخودآگاه خالصه میشود ،امّا در دیدگاه موالنا حقیقت عبارت است از علم
به اسماء الهی ،حکمت ،علم لدنی و اسرار الهی و از طریق ریاضت ،دل روشن،
راهنمایی پیر و مراد ،یاری گرفتن از نور خدا ،گذشتن از علم مادّی و ...میسّر
میگردد.
جنون :در هر دو دیدگاه جنون راه گریز از عقل است؛ امّا در دیدگاه موالنا تنها
جنونی که ناشی از عشق به خداوند باشد ،راهگشای حقیقت است و هر دیوانگی
این خاصیّت را ندارد .این درحالی است که در دیدگاه سوررئالیستها نوع و کیفیّت
این جنون مشخّص نیست.
خواب و رؤیا :در دیدگاه سوررئالیستها رؤیا کلید کشف ضمیر ناخودآگاه است،
امّا در عرفان و در دیدگاه موالنا ،خواب و رؤیا سفر روح در عالم معنی و درنتیجه
کلید کشف حقایق عالم معناست .از طرفی موالنا هر خوابی را راهگشای حقیقت
نمیداند و معتقد است خوابی که همراه دانش باشد ،از بیداری ارزشمندتر است.
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این درحالی است که در دیدگاه سوررئالیستها نوع خواب مشخّص نیست و هر
خوابی را دربرمیگیرد.
تصادف عینی :نمونههای تصادف عینی سوررئالیستها را در مثنوی میتوان به
پیشگویی تعبیر کرد که نوعی کرامت است و درنتیجة پیوند با خداوند و آگاهی از
حقیقت ممکن میگردد ،امّا در دیدگاه سوررئالیستها تصادف عینی درنتیجة ارتباط
ناخودآگاه فرد با ناخودآگاه دیگران و ضرباهنگ جهانی میسّر میشود.
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