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 1دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی ،واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی،کرج ،ایران

چکیده
سوررﺋاﻟیﺴﻢ ﭘر ﺟﻨﺒﺶﺗریﻦ و ﭘر ﻫیاﻫوﺗریﻦ مﮑتﺐ ادبی ﻗرن بیﺴتﻢ بود ،که ادبیات مﻠﻞ مﺨتﻠﻒ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛیر ﻗرار داد .ایﻦ
نﻬﻀﺖ را میﺗوان دنﺒاﻟهرو رمانتیﺴﻢ دانﺴﺖ،که از ﺗﺤﻠیﻞ ناﺧودآﮔاه فروید ﺷﮑﻠی نو ﭘیدا کرده اسﺖ ،با نیروی ﺿﻤیر ﭘﻨﻬان
دنیای ﺗازه ای به روی ﻫﻤه ا یجاد کرد و نیز برای ادبیات ﻃرحی نو را فراﻫﻢ آورد .برﺧورد سﻨﺖ وﺻﻨﻌﺖ در ﻗرن بیﺴتﻢ اروﭘا در
ﺗﻔﮑر وکالم ﺗﺤوﻟی ایجاد کرد و ﺷاﻋرانی نوﭘرداز را ﺧﻠﻖ کرد .ﻫر ﻋرﺻهای از فﻌاﻟیﺖﻫا فﻠﺴﻔهای داردکه ﻫﻤان اﺻول ،روش و
و یﮋﮔی ﻫاسﺖ ،مانﻨد فﻠﺴﻔه ﻫﻨر و ﺷﻌر ،حال مﮑتﺐ سوررﺋاﻟیﺴﻢ ﻫﻢ دارای فﻠﺴﻔه ای اسﺖ و باﻟﻄﺒﻊ اﺻوﻟی دارد .میﺗوان ﮔﻔﺖ
،بیشتر موﻟﻔه ﻫای اﺻول مﮑتﺐ سوررﺋاﻟیﺴﻢ با ﻋرفان و ﺗصوف ﺗشابﻬاﺗی دارد .از ﺟﻤﻠه :بداﻫه ﮔویی ،ﺟﻨون و مﺴتی ،ﺧواب و
رویا ،ﻫزل و ﻃﻨز ،رﻫا ﺷدﮔی ،ﺗرﺟیﺢ ﻋشﻖ بر ﻋﻘﻞ ،ﺗوسﻞ به نیروی وﻫﻢ و ﺧیال که در اﺷﻌار ﺷاﻋرانی ﭼون موﻻنا نﻤود ﭘیدا
کرده اسﺖ .در ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ابتدا به ﺗﺌوری ﻫای مﮑتﺐ ادبی سوررﺋاﻟیﺴﻢ و اﺻول آن سﭙﺲ به ﺗشابه بیﻦ ایﻦ نﻬﻀﺖ با ﺗصوف و
انﻄﺒاق آن با موﻻنا و اﺷﻌارش در مﺜﻨوی ﭘرداﺧته ﺧواﻫد ﺷد.
واژههای كلیدی :سوررﺋاﻟیﺴﻢ ،ﻋرفان و ﺗصوّف ،مﺜﻨوی مﻌﻨوی ،موﻻنا
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 .9مقدمه
سوررﺋاﻟیﺴﻢ ،کتﺒی ادبی ﻫﻨری ﻗرن بیﺴتﻢ در فرانﺴه ﭘایه ﮔذاری ﺷد sur.در زبان فرانﺴه یﻌﻨی ،روی و فرا و realیﻌﻨی
حﻘیﻘﺖ .ﭘﺲ سوررﺋال یﻌﻨی فرا واﻗﻊ یا ورای واﻗﻌیﺖ بﻨابرایﻦ سوررﺋاﻟیﺴﻢ یﻌﻨی فرا واﻗﻊ ﮔرایی که ﺗرکیﺒی ازواﻗﻌیﺖ و فرا
واﻗﻌیﺖ اسﺖ.ن ویﺴﻨده با ﭼشﻢ ظاﻫر واﻗﻌیﺖ را می بیﻨد وبا ﭼشﻢ با ﻃﻦ و درون آن را ﺗﻌﺒیر وﺗﻔﺴیر میکﻨد.سوررﺋاﻟیﺴﻢ یﻌﻨی
ادبیات به اﺿافه مﺴاﺋﻞ روانی ،ایﻦ واژه نﺨﺴتیﻦ بار از ﮔیوم آﭘوﻟی ﻨر در ادبیات مﻄرح ﺷد.سوررﺋاﻟیﺴﻢ،حاﺻﻞ ﺗغییرات ﺟامﻌه
ﭘﺲ از ﺟﻨگ ﺟﻬانی اول وﻋصیانی در برا بر ﺗﻤدن غرب بود .ایﻦ مﮑتﺐ ،ﻫﻤزمان با دو ﺟﻨگ ﺟﻬانی بود.
«آﺛاری که بر ﻫﻨرمﻨدان سوررﺋاﻟیﺴﺖ ﺗﺄﺛیر ﮔذاﺷته بﺴیار متﻌدد اسﺖ .آنﻬا به دنﺒال ﭘیروی از برﺧی از ا ندیشه ﻫای مﮑتﺐ
رمانتیﺴﻢ وبﻌ ﻀی از ﺷاﻋران وابﺴته به ایﻦ مﮑتﺐ ،ایﻦ مﮑتﺐ را مورد ﺗﺤﺴیﻦ ﻗرار دادند.ب ه ﻃور کﻠی ،نﺨﺴتیﻦ ﺷیوهﻫای
سوررﺋاﻟیﺴﻢ را دررمانتیﺴﻢ می بیﻨیﻢ .ایﻦ مﮑتﺐ ،بر اساس نظریه ﻫای فروید روانشﻨاس اﺗریشی در باره ﺿﻤیر ناﺧودآﮔاه یا
ﺿﻤیر ﭘﻨﻬان و رویا و واﭘﺲ زدﮔی ظﻬور کرد .آن دره برﺗون و ﻟویی آراﮔون که ﻫردو روا نﭙزﺷک بودند ازﺗﺤﻘیﻘات فروید اﻟﻬام
ﮔرفتﻨدوایﻦ مﮑتﺐ را ﭘایه ﮔذاری کردند .سوررﺋاﻟیﺴﻢ ،مﺤصول رﺷدروانﮑاوی ﺟدید درﻗرن بیﺴتﻢ اسﺖ .سوررﺋاﻟیﺴﻢ ،ﻫﻢ مﺜﻞ
مﮑتﺐﻫای دی گر به سرﻋﺖ به سرزمیﻦﻫای دیگر رفﺖ ،ﻫﻤیﻦﻃور به کشورﻫای ﺷرﻗی ﻫﻢ آمد .ﻫﻨرمﻨدان مشﻬور ایﻦ مﮑتﺐ:
آندره برﺗون ،ﻟویی آراﮔون و ﭘ ﻞ اﻟوار ،فیﻠیپ سوﭘو ،ساﻟوادرداﻟی(نﻘاش اسﭙانیایی) ،فدریﮑو ﮔارسیا ﻟورکا(اسﭙانیا) ،ﺻادق
ﻫدایﺖ(بوف کور) ،ﻫوﺷﻨگ ﮔﻠشیری(ﺷازده احتجاب) را میﺗوان نام برد .سوررﺋاﻟیﺴﺖﻫاﻫﻢ به رویا وﻋواﻟﻢ ﺧواب وﻫﻢ به ﺧیال
ﺧیﻠی اﻫﻤیﺖ میدادند .درسوررﺋاﻟیﺴﻢ ،انﺴان روح و روانﺶ از حجاب فﮑر واندیشه آزادﮔشته اسﺖ .ایﻦ مﮑتﺐ با وﺟود ﻫر
نظﻤی مﺨاﻟﻒ اسﺖ وکﻔرﮔویی ونداﺷتﻦ اندیشه وﻃﻦ ﭘرستی ازﺧصیصهﻫای نﻬﻀتی آنﻬاسﺖ .ﺗا ﺟایی کهﮔاﻫی به مدح ﺟﻨایﺖ
میﭘردازندومشﮑالﺗی را که ﮔاﻫی برﭘا کردهاندناﺷی از ﻫﻤیﻦ اسﺖ .ﮔاﻫی به آﺛار سوررﺋاﻟیﺴتی ﺻﻔﺖ ﻫذیان وﺟﻨون را نﺴﺒﺖ
میدﻫﻨد .امااﮔراﺛری بﺨواﻫد مﻄرح وموفﻖ باﺷد ،بایدﻃﺒﻖ موازیﻦ ومﻌیار باﺷد .دراﺷﻌار بیﺨودی ﺷا ﻋر از ریﺴﻤان ﻫای ادبی
نجات یافته وﻫر آنچه را که در ﺿﻤیر ناﺧودآﮔاﻫﺶ میﮔذرد ،بر زبان میآورد .آنان از راه ﻫﻨر وﺷﻌر برای رسیدن به ﻋاﻟﻢ واﻗﻌیﺖ
برﺗر وارد ﺷدند« .اما نﺒاید ﭘﻨداﺷﺖ که سوررﺋاﻟیﺴﻢ فﻘط بﺤث فراواﻗﻊ اسﺖ ،ﭼون آمیزﺷی از واﻗﻌیﺖ وفرا واﻗﻌیﺖ
اسﺖ(».ﺷﻤیﺴا ) 161 :1315 ،فرا واﻗﻌیﺖ آنان ﭼیزی ﺟز ﺗصویر ماده نیﺴﺖ .سوررﺋاﻟیﺴﺖﻫا در ﻋیﻦحال که به آزادی بشر از ﺗﻤام
ﻗیدوبﻨدﻫا مﻌتﻘد بودند .اما با ﻫرﺷﮑﻞ از ﻗرارداد اﺧالﻗی وسﻨﺖﻫای اﺟتﻤاﻋی مﺨاﻟﻒ بودند .بﻨیان اﺻول اﺧالق سوررﺋاﻟیﺴﺖﻫا
آزادی وﻋشﻖ اسﺖ.اﮔر سوررﺋاﻟیﺴﻢ نﺒود ،ﻫیچﮔاه دنیای درون وﭘﻨﻬان انﺴانﻫا ،ایﻨگونه ﮔﺴترده وﭘﻬﻨاور نﻤیﺷد« .ﺷﻌردر
نزدﺻوفیه فﻘط سﮑر و وﺟد نیﺴﺖ وﻫﻤواره ﺗﻨﻬا ﺟذبات وغﻠﺒات روحانی را بیان نﻤیکﻨد.زیرا در مجاﻟﺲ وﻋظ وﺗذکیرودر زﻫد
وﺗﺤﻘیﻖ بیان مﻌانی از ﻟونی دیگرسﺖ .مﻌانی مربوط به مﻨاﺟات وموﻋظه و مﻀامیﻦ راﺟﻊ به حﻘایﻖ ﺷریﻌﺖ نیز در ﺷﻌرﺻوفیه
مﻨﻌﮑﺲ ﺷده اسﺖ وایﻦﮔونه مﻌانی ﺷﻌر ﺗﻌﻠیﻤی ﺻوفیه را ﭘدیدآورده اسﺖ(».زریﻦ کوب ) 111:1315،آفریﻨﻨده ایﻦ کتاب ،ﺟالل
اﻟدیﻦ مﺤﻤد بﻠﺨی مﻠﻘﺐ به موﻻنا ،یﮑی از بزرگﺗریﻦ وﺗواناﺗریﻦ ﻋارفان ادب فارسی واز ﻋاﻟﻤان مشایخ ﺻوفیه دراواﺧر ﻗرن
ﺷشﻢ واوایﻞ ﻗرن ﻫﻔتﻢ ﻫجری بود .اورا ﺟز ﺟالل اﻟدیﻦ به ﻟﻘﺐ ﺧداوندﮔار نیز میﺧواندهاند .مﺜﻨوی ،کتابی اسﺖ ﺗﻌﻠیﻤی که
ﺗﻘریﺒا ﻫﻤه احوال واسرار سﻠوک را که یک ساﻟک اﻟی ا...مﻦ اﻟﻤﺒدأ اﻟی اﻟﻤﻌادباید بداند .موﻟوی در آنجا ﺛﺒﺖ وﺟﻤﻊ نﻤوده
اسﺖ.مﺜﻨوی ،ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻠیﻢ سروده ﺷده اسﺖ .ﺗﺄﺛیر ﭼشﻤگیر مﺜﻨوی درآﺛار اﻫﻞ ﺗصوف وﻋرفان به ﻋﻨوان مرﺟﻌی مﻤتاز برای
ﺗﺒییﻦ مﻘاﺻد اﻟﻬی نﻘﻞ ﺷده اسﺖ.در مﻘایﺴه با آﺛار دیگر موﻻنا مﺜﻨوی را میﺗوان یﮑی از ﺷاﻫﮑارﻫای ﺟاودانه که حاوی ﻋاﻟی -
ﺗریﻦ نﮑات ﻋرفانی ،اﺧالﻗی ،حﮑﻤی ،فﻠﺴﻔی ،فﻘﻬی ،اﺟتﻤاﻋی ،انﺴانی ودیﻨی دانﺴﺖ .روش کالم موﻻنا در مﺜﻨوی روش وﺷیوۀ
ﻗرآن اسﺖ .میﺗوان ﮔﻔﺖ که روانی وﺷیوایی که دربیان مﻔاﻫیﻢ ایﻦ کتاب ﺟاری اسﺖ ،ناﺷی از ﭘیام ﻫای ﻗرآنی آن اسﺖ .موﻻنا
ﺧود کتاب مﺜﻨوی را ستوده اسﺖ و در مدح آن کﻠﻤاﺗی ﭼون :ﺻیﻘﻞ روح ،ﺟزیزه ،دکان فﻘر ،دکان وحدت و مﻌﻨوی را بهکار
میﮔیرد« .روش استدﻻل موﻻنا برای اﺛﺒات یک حﻘیﻘﺖ ﻋرفانی ،بﻠﮑه برای اﺛﺒات ﻫر نوﻋی از واﻗﻌیﺖﻫا ،ﻫﻤواره ﭘایﺒﻨد نظﻢ
مﻨﻄﻘی مﻌﻤوﻟی نیﺴﺖ که از مﻘدمات روﺷﻦ ،نتیجه مﻄﻠوب را به دسﺖ میآورد .بﻠﮑه مغز غیرﻋادی موﻻنا دایﻤاً در حال بارﻗه و
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ﺟﻬﺶ ،فﻌاﻟیﺖ مینﻤاید .بﻨابرایﻦ مﻄاﻟﻌه کﻨﻨده با ﺟذابیتی که بیان موﻻنا دارد ،ﺧودراغوﻃهوردرﺷور وﻋشﻖ موﻻنا می -
بیﻨد( ».ﺟﻌﻔری) 11 : 1331 ،مﺜﻨوی ،کتاب اسرار ﻋشﻖ وﻋاﺷﻘی اسﺖ.
.2- 9پیشینه تحقیق
درمﻘاﻟه «ﺗﻄﺒیﻖ غزﻟ ی ازموﻻنا باغزﻟی ازسﻨایی براساس موﻟﻔه ﻫای مﮑتﺐ سوررﺋاﻟیﺴﻢ» نوﺷته مﺤﻤدبﻬﻨام فر ومصﻄﻔی غریﺐ
( ،) 1316نویﺴﻨدﮔان در ایﻦ مﻘاﻟه غزﻟی سوررﺋاﻟیﺴتی یاﺷﺒ ه سوررﺋاﻟیﺴتی ازسﻨایی با غزﻟی از موﻻنا را بررسی کردهاند،
وﺗﺄﺛیرﭘذیری موﻻنا از سﻨایی را نشان داده اند .درمﻘاﻟه «سوررﺋاﻟیﺴﻢ در مﺜﻨوی مﻌﻨوی» نوﺷته فرﺷته ﺟﻌﻔری(  ،) 1315نویﺴﻨده
ﺷﺒاﻫﺖ دیدﮔاه موﻻنا را با برﺧی ازاﻋتﻘادات مﮑتﺐ سوررﺋاﻟیﺴتی مﻄرح کرده اسﺖ.مﻌتﻘد اسﺖ که سوررﺋاﻟیﺴﻢ اندیشه ای
مشرکانه اسﺖ وﺧدا به مﻔﻬوم واﻗﻌی درآﺛار آنﻬا وﺟودندارد .امادراندیشه موﻟوی ﺧداوند حﻘیﻘﺖ برﺗر ،مﻌشوق برﺗر وﻫدف برﺗر
ﻋرفاسﺖ.در مﻘاﻟه « ﺗﺄﺛیرﭘذیری واﻟﻬام ﮔیری سوررﺋاﻟیﺴﻢ از ادبیات ﻋرفانی با بررسی ﺗﻘابالت بیﻦ آنﻬا» نوﺷته ویدا دستﻤاﻟچی و
رحﻤان مشتاق مﻬر( ) 1311موﻟﻔان در ایﻦ مﻘاﻟه بر اساس متون ﻋرفانی ومﮑتﺐ سوررﺋاﻟیﺴﻢ به مشترکات وﺗشابﻬات ﭘرداﺧته اند.
ﻋﻘیده اﺗﻔاﻗی بودن وﺟوه اﺷتراک بیﻦ ﻋرفان و سوررﺋاﻟیﺴﻢ را رد میکﻨﻨد.سوررﺋ اﻟیﺴﻢ را از زیرمجﻤوﻋه ﻫای مﻨشﻌﺐ از ﻋرفان
بیرون آوردهاند وﺗﻔاوت آﺷﮑار بیﻦ ﻋرفان ایرانی وسوررﺋاﻟیﺴﻢ را از نظر ﻋﻤﻖ وغﻨای مﻌﻨوی ﻃﺒیﻌی ومﺴﻠﻢ میدانﻨد .اما ﺗاکﻨون،
مﻘاﻟهای با ﻋﻨوان «ﺧوانﺶ مﺜﻨوی موﻻنا بر اساس مﮑتﺐ سوررﺋاﻟیﺴﻢ» با ﺗﻄﺒیﻖ درﻫﻤه موارد اﺻول مﮑتﺐ سوررﺋاﻟیﺴتی کار
نشدهاسﺖ.
.2بحث وبررسی
.9- 2اصول سوررئالیسم
 .9- 9- 2نگارش خودكار:
«متﻦ ﺧودکار یا نگارش ﺧودکار که برﺧی ﻫا نگارش ﺧود به ﺧود نیز ﮔﻔته اند ،ا بداع برﺗون بودکه ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛیر ﺷیوهﻫای
روانﮑاوی فرو ید بدسﺖ آمده بود .نظر سوررﺋاﻟیﺴﻢﻫا برآن بودکه ﺿﻤیر ﭘﻨﻬان در حاﻟﺖ ﺧواب ودیوانگی ﭼون از نظارت ذﻫﻦ
بیدار ﺷده اسﺖ که ﺧودی ﺧود میکﻨد ونگارش اﺗوماﺗیک نیز ﭘیامﻫای آن را ﺛﺒﺖ می نﻤاید(».ﺛروت ) 1335:767 ،سوررﺋاﻟیﺴﺖ -
ﻫا ،بیشتر مﻔاﻫ یﻢ ﺧود را از ﻋاﻟﻢ رویا وﺗﺨیﻞ میﮔرفتﻨد .مﻔاﻫیﻤی که درایﻦ ﻋاﻟﻢ بوﺟود میآید ،بﺴیار زودﮔذر اسﺖ « .یﮑی از
ﺷیوه ﻫای سوررﺋاﻟیﺴﺖﻫا نگارش فی اﻟﺒداﻫه وبدون ﺗﺄمﻞ بود .از ایﻦ رو مﻄاﻟﺐ را ﻫﻤانﮔونه که درذﻫﻨشان میﮔ ذﺷﺖ وبر
ﻗﻠﻤشان ﺟاری میﺷد ،می نوﺷتﻨد(».حدیدی ) 101 :1303
.2- 9- 2خواب و رویا :
«سوررﺋاﻟیﺴﺖﻫا ،مﻌتﻘدند که فﻌاﻟیﺖ مغزی انﺴان درحاﻟﺖ ﺧواب ورویا ودر ﻋاﻟﻢ ﺧیا ل از حاﻟﺖ بیداری بﺴیار فراﺗر میرود ،در
نتیجه در ایﻦ ﻋواﻟﻢ میﺗوان به واﻗﻌیﺖﻫای برﺗری دسﺖ یافﺖ .ﺟﺴﺖ وﺟوی واﻗﻌیتی دیگر در ﻋاﻟﻢ رویا وﻋاﻟﻢ ﺗﺨیﻞ ،ﻫﻤان روش
سوررﺋاﻟیﺴﻢ اسﺖ( ».سیدحﺴیﻨی) 330 :1330 ،
« نﻤایه ﻫای ﺧوابﻫای ما ،بﺴیار ﺟاﻟﺐ ﺗوﺟهﺗرو برﺟﺴتهﺗر از مﻔاﻫیﻢ یا ﺗجربهﻫایی اسﺖ که درزندﮔی روزمره با آنﻬا روبرو می -
ﺷویﻢ .دﻟیﻞ آن ایﻦاسﺖ که مﻤﮑﻦ اسﺖ مﻔاﻫیﻢ در ﺧواب ﺟﻨﺒه ناﺧودآﮔاه ﺧود را بیان کﻨﻨد .درحاﻟی که در اندیشهﻫای
ﺧودآﮔاه ،ما ﺧود را مﺤدود به ﺗﺄکیدﻫای مﻨﻄﻘی که بﺴیار کﻤرنگﺗر می باﺷﻨد میکﻨیﻢ( ».یونگ) 51 :1330 ،

07

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال دوم ،شماره  ،91آذر 9318

سوررﺋاﻟیﺴﺖﻫا اﻋتﻘاد دارند که ﻋاﻟﻢ رویا وﺧواب ادامه ﻫﻤان بیداری اسﺖ به ﻋﺒارﺗی ﻫرفﻌاﻟیتی که در بیداری انجام میﺷود ،در
ﺧواب ادامه می یابد.به ﻋﻘیده موﻻنا درﺧواب حﻘایﻘی ﺗازه برای انﺴان نﻤایان میﺷود.
« موﻟوی ﺧﻔتﻦ غﻔﻠﺖ بار را نﮑوﻫیده،نه ﺧواب ورویا را.ﺧواب برایﺶ سرﺷار از ﺗجربه ﻫای مﻌﻨوی اسﺖ ومﺴتی وﺟﻨون را
واﻻﺗریﻦ مرﺗﺒۀﺷﻨاﺧﺖ می ﺷﻤارد،ﭼرا که در مﺴتی نیروﻫای ﻫشیاری ناکار می ﺷوند،اندیشه وذات ﺧودآﮔاه رﻫاو واﻗﻌیﺖ
ﺗﻌﻄیﻞ می ﺷود،ﺧیال ﺟوﺷان از زبان ﺷﻌﻠه می کشد،زبا ن ﻋﻘالنیﺖ ﮔﻨجایی ادراکات آن ﻟﺤظه ﻫا را نداردوﺷاﻋر به وحی درونی
وﻫذیان ﻫای ناﺧودآﮔاه ﺗﻦ می دﻫد(».فتوحی) 311 :1336،
.3- 9- 2كشف وشهود:
« ﺧرد ﻗادر نیﺴﺖ که ﺗﻤام حﻘایﻖ را درک کﻨد .حال آنﮑه به ﻗول برﮔﺴﻦ ایﻦ کشﻒ وﺷﻬود اسﺖ که ﺗوانایی درک مﻨﺒﻊ اﺻﻠی
ﻫﺴتی را به آدمی می بﺨشد( ».ﺛروت) 757 :1335 ،
ﻋﻘﻞ انﺴان از درک ﻫﻤه حﻘایﻖ ناﺗوان اسﺖ .فﻘط میﺗواند حﻘایﻖ زمیﻨی را درک کﻨد وﺗوان ایی درک حﻘایﻖ ماورایی را ندارد.
بﻨابرایﻦ کشﻒ وﺷﻬود به ﺟای ﻋﻘﻞ می نشیﻨد.سوررﺋاﻟیﺴﺖﻫا ﻋﻘﻞ وا ندیشه را بزرﮔتریﻦ دﺷﻤﻦ انﺴان میدا نﻨد.موﻟوی کشﻒ
وﺷﻬود را ﺗرﺟیﺢ میدﻫد .اما در ﺟایی ﻫﻢ ﻋﻘﻞ را مورد احترام وستایﺶ ﻗرار داده که به ﻃور یﻘیﻦ مﻘصودش ﻋﻘﻞ وحیی وﻋﻘﻞ
کﻞ می باﺷد« .وﻗایﻌی که از یک نﻘﻄ ه نظر به آستانۀ ﺧودآﮔاﻫی نرسیدهاند .آن ﻫا رخ دادهاند اما ما بیآنﮑه بتوانیﻢ بشﻨاسیﻤشان
آنﻫا را ﺿﺒط کردهایﻢ وﺗﻨﻬا درﻟﺤظه کشﻒ وﺷﻬود یا در یک فرآیﻨدﺗﻔﮑّر ژرف اسﺖ که متوﺟه رﺧداد آنﻫا
میﺷویﻢ( ».یونگ) 77 :1330 ،

.4- 9- 2جنون ومستی:
از نظر سوررﺋاﻟیﺴﺖﻫا ،راه رسیدن به واﻗﻌیﺖ برﺗر ،آزادﮔی و رﻫایی از ﺗﻤام ﻗیدوبﻨد ﻫای مﻨﻄﻘی وﻋﻘﻠی اسﺖ وانﺴانﻫای
مجﻨون از ایﻦ آزادی برﺧوردارند.در واﻗﻊ دیوانگی میﺗواند نﻘﻄه ﭘایان اندیشه باﺷد .ایﻦ دیوانگی که
سوررﺋاﻟیﺴﺖﻫا به دنﺒال آن ﻫﺴتﻨد ﺷﺒیه به مﺴتی وسﮑر ﻋرفا نی اسﺖ که ﻋارفان دﭼار آن میﺷوند.بﺴیاری از ﻋارفان اﻫﻞ
سﮑر ﻫﺴتﻨد .موﻻنا نیز در بﻌﻀی از غزلﻫایﺶ ﺧود در حاﻟﺖ مﺴتی سﺨﻦ میﮔوید و در ایﻦ حاﻟﺖ ﺧود را آزاد و رﻫا می یابد
وﺧود را از ﻫر ﭼیزی در دنیا ارزﺷﻤﻨدﺗر میداند .ﻻزم به ذکر اسﺖ که بگویﻢ سوررﺋاﻟیﺴﺖﻫا از ﺷراب ومواد مﺨدر و ....به حاﻟﺖ
مﺴتی میرسﻨد.
« حاﻻت ﺟﻨون وسرمﺴتی موﻟوی مﻨﺒﻊ اﺗصّال او به ﻋواﻟﻢ درون اسﺖ.موﻟوی مﺴﮑیﻨانه از دسﺖ دانﺶ وآﮔاﻫی ﺧویﺶ فریاد
برمی آورد،زیراکه دانﺶ ما حجاب دانﺶ حﻖ اسﺖ(».فتوحی) 317 :1336،
.5- 9- 2ا مرشگفت و خارق العاده :
«سوررﺋاﻟیﺴﻢ به نﻘد واﻗﻌیﺖ میﭘردازد ونظامﻫایی را ک ه فﻘط به مﻨﻄﻖ استوارند درﻫﻢ میریزد .ایﻦ رویﮑرد سوررﺋاﻟیﺴﺖﻫا
ﺷﺒیه اسﺖ به رویﮑرد ﺻوفیانی که ﻋشﻖ را دربرابرﻋﻘﻞ ﺟزﺋی ﻗرارمیدﻫﻨدومﻨﻄﻖ را در رسیدن به ﻫدفشان کارساز نﻤیدانﻨد.
سوررﺋاﻟیﺴﺖﻫا به مانﻨدﺻوفیان ﺟﻬانی فراواﻗﻌی میآفریﻨﻨد.که درایﻦ ﺟﻬان وﻫﻢآمیز ﻋجیﺐﺗریﻦحوادث ﻃﺒیﻌی ﺟﻠوه میکﻨد،
ذﻫﻦ نﻘاد از کار میماند،اﺟﺒارﻫا ،از میان میرود .ایﻦ ﺟﻬان فرا واﻗﻌی ،در اوﻫام وﺗﺨیﻞ ورویا ظاﻫر میﺷود ،درسﺖ در ﺟایی
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که ﻗوه ﺗﺨیﻞ بدون ﻫیچ اﺟﺒاری به ﭘیدایی ﻋجایﺐ دنیای فرا واﻗﻌی میﭘردازد .در اﺷﻌار موﻻنا ،ایﻨگونه ﻋجایﺐ واسرار ﺧارق
اﻟﻌاده فراوان به کار رفته اسﺖ .در ﻋاﻟﻢ ﺧیال مﻌشوﻗی را که وﺟود ﺧارﺟی ندارد را میﺗوان دید .سوررﺋاﻟیﺴﺖﻫا ﮔوش به زنگ
اسرار ﺟﻬانﻨد ﺗا آنجاکه میکوﺷﻨد ﭘیوندﻫایی را که انﺴان را به ﺟﻬان مربوط میکﻨد .ﺗوﺻی ﻒ کﻨﻨد وامواﺟی را که نوسان
ظریﻒﺷان فﻘط بر ﺷاﻋر«موﺷﮑاف» که در ﻋیﻦ حال ﺻﻨاﻋﺖ ﺧود را نیز ﺗﮑﻤیﻞ ﺧواﻫد کرد .مﮑشوف میﺷود ،اﺧذ کﻨﻨد .ﺷاﻋر
اغﻠﺐ برای ﮔرفتﻦ ایﻦ امواج ،از ﻋﻠوم نﻬان نیز بﻬره مﻨد اسﺖ( ».سید حﺴیﻨی ،1315 ،ج ) 031 :7
« ﻫدف سوررﺋاﻟیﺴﻢ،در آغاز ﻋصر مدرن،بیدارساﺧتﻦ انﺴان با دیدی ﺗازه به اﺷیاء وﺟﻬان بود.ایﻦ کار از ﻃریﻖ برآﺷﻔتﻦ ذﻫﻦ
وﺷگﻔﺖ آفریﻨی ودی دار با مجﻬول امﮑان ﭘذیر اسﺖ و مایۀ حیرت می ﺷود.ﻗﻠﻤرو سوررﺋاﻟیته ﻗﻠﻤروی سﺤرآمیز اسﺖ.در بوﻃیﻘای
سوررﺋاﻟیﺴﻢ ﺷگﻔتی ﺧصﻠﺖ ذاﺗی واﻗﻌیﺖ اسﺖ(».فتوحی) 371 :1336،
.6- 9- 2ا شیاء سوررئالیستی
درایﻦ مﮑتﺐ ،ﭼیزﻫایی بوﺟود میآیدکه در ﻋاﻟﻢ واﻗﻊ نیﺴﺖ .در سوررﺋاﻟیﺴﻢ نیز اﺷیاء به ﻃور ناﺧودآﮔاه حاﻟتی ذﻫﻨی
دارند.ﺷاﻋر ،ن اﮔﻬان ﺧود را در میان اﺷیایی می بیﻨد که به روح او ﺗﻌﻠﻖ یافتهاند.ایﻦ حرکﺖ در سوررﺋاﻟیﺴﻢ حرکﺖ در ﺟﻬﺖ
اﺷیای ذﻫﻨی اسﺖ .اﺷیاء آن ﻗدر ﺧود را ﭘاک وﻟﻄیﻒ میکﻨﻨد وآن ﻗدر رﻗّﺖ واحﺴاس می یابﻨدکه ﺗﺒدیﻞ به یﮑی از ﺟﻠوهﻫای
روح آدمی یا ناﺧودآﮔاه او میﺷوند.ب ﻌﻀی از حﮑایﺖﻫا وداستانﻫای مﺜﻨوی نیز در زمره داستانﻫای ﻋجیﺐ وﺷگﻔﺖ انگیز
سوررﺋاﻟیﺴتی میباﺷد.
.7- 9- 2هزل و طنز:
«ﻫزل را وسیﻠهای برای رسیدن به واﻗﻌیتی برﺗر میدانﺴتﻨد و میﮔﻔتﻨد از ﺧرافات دور میکﻨد.روح را برای روبرو ﺷدن با
حﻘایﻘی دیگر آماده میکﻨد ،که ﻫﻤان فرا وﻗﻊ می باﺷد .ﻃﻨز وﺷﻌر در نظر سوررﺋاﻟیﺴﺖﻫا وسایﻠی اسﺖ که درسا یه آنﻬا استﻘالل
ﺧود را اﻋالم میکﻨد ،ﺧود را از ﺟزمیگری که درﻋیﻦ حال زندﮔی روزمره بار آن را میکشد میرﻫاند .انﺴان برای رﻫایی از ﻗید
وبﻨدﻫا و حﻘارتﻫا ودرد ورنجﻫای موﺟود در ﭘیرامون ﺧود به ﻃﻨز ﭘﻨاه می برد و ﻫر ﭼیزی را که ﮔﻔتﻨﺶ در ﺟد سﺨﺖ وﺗرسﻨاک
اسﺖ را به ﻃﻨز میﮔوید وﺧود را سﺒک میکﻨد .ﺻوفیان ﻫﻢ ایﻦ ﺷیوه را بﺴیار به کار می برند.ﻫﻤچﻨیﻦ در مﺜﻨوی ﻫﻢ ﻃﻨز
وﻫزل به ﺷﮑﻞ فراوانی وﺟود دارد .موﻻنا برای بیان حﻘایﻖ وﺗﻌﻠیﻢ از ﻃﻨز وﻫزل وﺗﻤﺜیالت وحﮑایات استﻔاده میکﻨد ونﮑته ﻫای
دﻗیﻖ وباریک ﻋرفانی را ﺧﻠﻖ میکﻨد( ».ﺷﻤیﺴا) 60 :1315 ،
ﻫزل ﺗﻌﻠیﻢ اسﺖ آن را ﺟد ﺷﻨو

ﺗو مشو بر ظاﻫر ﻫزﻟﺶ ﮔرو

ﻫرﺟدی ﻫزل اسﺖ ﭘیﺶ ﻫازﻻن

ﻫزل ﻫا ﺟد اسﺖ ﭘیﺶ ﻋاﻗالن

(مﺜﻨوی،دفترﭼﻬارم،ب ) 3531- 3533

.3اصول سهگانه در سوررئالیسم:
«  .1فﻠﺴﻔه ﻋﻠﻤی که بر ﭘایۀ روانﮑاوی فروید استوار اسﺖ .7 .فﻠﺴﻔه اﺧالﻗی که با ﻫرﮔونه ﻗرارداد ومواﺿﻌه مﺨاﻟﻒ اسﺖ .3 .فﻠﺴﻔه
اﺟتﻤاﻋی که می ﺧواﻫد با ایجاد انﻘالب سوررﺋاﻟیﺴتی بشریّﺖ را آزاد کﻨد(».ﺛروت) 757 :1335 ،
«سوررﺋاﻟیﺴﻢ فراواﻗﻌیﺖ نیﺴﺖ بﻠﮑه ﻗیام ﻋﻠیه واﻗﻌیﺖ اسﺖ.فراواﻗﻌیﺖ،فراﺗررفتﻦ از واﻗﻌیﺖ اسﺖ،ﭼﻨانﮑه سﻤﺒوﻟیﺴﻢ نگاﻫﺶ را
از واﻗﻌیﺖ فراﺗر می برد ویا اﺗّﮑابه ﭘدیده ﻫای واﻗﻌی به فراسوی واﻗﻌیﺖ ارﺟاع می دﻫد و از ﺷئ ﻃﺒیﻌی نﻤادی اﺷارﺗگر به
فراواﻗﻊ می سازد(».فتوحی) 377 :1335 ،
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سوررﺋاﻟیﺴﻢ ﺗﻤام ﻋﻤﻠﮑردﻫای ﺧود به ﺧودی روانی را که با آن می ﺗوان به ﻫر ﺷﮑﻠی ﻋﻤﻠﮑردﻫای واﻗﻌی وحﻘیﻘی فﮑر واندیشه
بیان کرد.در سوررﺋاﻟیﺴﻢ مﻘصود ایﻦ اسﺖ که به یک واﻗﻌیﺖ ﺗازه برسد ،اﻟﺒته واﻗﻌیتی برﺗر از واﻗﻌیﺖ را ﺧﻠﻖ کﻨد.
 .4شعر و سوررئالیسم
ن گاه ﺷاﻋربه ﻫﻤه دنیا ﺷﻌرﮔونه اسﺖ ،ﻫﻤه حروف وکﻠﻤات ،ﻫﻤه نوﺷته ﻫا ،آﮔﻬی ﻫا واﻋالمیه ﻫا وبریده ﺟراید روزنامه ﻫا زمانی
که به ﺷﮑﻞ اﺗﻔاﻗی وﺗصادفی در کﻨارﻫﻢ ﻗرار میﮔیرند ،ﺷﻌر میآفریﻨﻨد .در واﻗﻊ اﺗصال ایﻦ ﺗﮑه ﻫای ﺟﻤالت بیگانه وغریﺐ به
یﮑدیگر ذﻫﻦ وﺧاﻃر انﺴان را به دنیای دیگری میبرد« .کار سوررﺋاﻟیﺴﺖﻫا ،ایﻦ اسﺖ که در ﻋیﻦ حال از واﻗﻌیﺖ مﺤدود بیرون
بیایﻨد ونیز نظریه ﻫای فریﺒﻨده ﻫﻨر برای ﻫﻨر را نیز ﭘشﺖ سر بگذارند .ﺷاﻋر سوررﺋاﻟیﺴﺖ دﻗیﻘا اﻟﻬام یافته اسﺖ .ﻟوﺋی آراﮔون
نوﺷته اسﺖ :اﻟﻬام ،ﻋﺒارت اسﺖ از آمادﮔی برای ﭘذیرفتﻦ واﻗﻌیﺖ برﺗر یﻌﻨی اﺻیﻞ ﺗریﻦ حا ﻻت ذﻫﻦ وﻗﻠﺐ انﺴانی ﺷاﻋران
سوررﺋاﻟیﺴﺖ که در اﺧتی ار اﻟﻬام ﺧویﺶ ﻗرار ﮔرفتهاند .میﺧواﻫﻨد که ب ه وحدت ﺟﻬان برسﻨد  .ﺷﻌر نیز مانﻨد ﺧودکار به آدمی
ﺗوانایی میدﻫد ،که دنیای ﺗازه ای را بﺒیﻨد وﻋﻨاﺻر آن را با ﻋﻨاﺻر دنیای ﺧارج بﺴﻨ جد وایجاد ﺗﻌادل کﻨد .ﻫﻤیﻦ که ایﻦ ﻋﻨاﺻر
به نﺴﺒﺖ مﺴاوی مﺨﻠوط ومﻤزوج ﺷدند ،آنگاه وحدت ﺷﻌر رخ مینﻤاید .سوررﺋاﻟیﺴﻢ در ﻋیﻦ بیان اﺿﻄراب ﻋصر ﺧود موفﻖ
اسﺖ که ﭼﻬره ﺗازه ای به زیﺒایی بدﻫد .در ﻋاﻟﻢ واﻗﻌیﺖ برﺗر ،انﺴان از اندیشهﻫای روﺷﻦ و داده ﻫای آﺷﻨا به دور اسﺖ .اما
ﮔوناﮔونی ﺗصویرﻫا حﻘیﻘﺖ دارد ،بی ﺗﻨاسﺐ ﺷﻤردن آنﻬا ﺗﻨﻬا ناﺷی از ﻋادات ماسﺖ که به سوی سودﺟویی ﮔرایﺶ دارد .ﺷاﻋر
برﻋﮑﺲ با حﺴاسیﺖ دﻗیﻘﺶ به ﺷﺒاﻫﺖﻫای ﻋﻤیﻖ آنﻬا حتی به سرﭼشﻤهای که آنﻬا زاده ﺷده اند و ﺧود او نیز دوسﺖ دارد که
به آن برﮔردد و ﭘی میبرد .ﻫﻨر برای سوررﺋاﻟیﺴﺖ راﻫی اسﺖ برای ورود به ﻋاﻟﻢ واﻗ ﻌیﺖ برﺗر» (سید حﺴیﻨی ،1315 ،ج - 361 :7
) 353م وﻟوی ﺗﻨﻬا ﺧﻠﻖ بشر را به ﺷﻌر نﻤی ﮔوید بﻠﮑه به وسیﻠه اﺷﻌارش در دنیای اسرار ورموز ﺟﻬان وﺧود سﻬیﻢ میﺷود .به
ﺷﻨاﺧﺖ ﺧود راه می یابد .ﻫیجانی که زاﺋیدۀ ﺗﻤایالت واﺷتیاق درونی و ﻋﻤیﻖ ماسﺖ ،در سوررﺋاﻟیﺴﻢ ﻫیجان ادبی ﺷاﻋرانگی به
ﻫیجان ﻋشﻘی ﺷﺒیه میﺷود .حال ایﻦ ﻫیجان ﻗصد دارد که کامﻞ باﺷد ودربرﮔیرنده ﺟﺴﻢ وروح باﺷد واسیر احﺴاسات
ﺟﺴﻤانی نﺒاﺷد بﻠﮑه ﺷﮑﻠی ازﺷیﻔتگی وﺷگﻔتی برﺧود داﺷته باﺷد .ﭘﺲ ﻋشﻖ اﻟﻬام برﺗر را با ﺧود میآورد و حال سوررﺋاﻟﺴیﺖ -
ﻫا دﻟواﭘﺲ میﺷوند که مﺒادا سزاوار آن نﺒاﺷﻨد .سوررﺋاﻟیﺴﻢ به ﻫیچ ﻗیﻤتی حاﺿر نیﺴﺖ که از ﺗﻤایالت واﺷتیاق انﺴانی ﺻرف
نظر کﻨد ،بدون آنﮑه از ﺗوﺟه واﻋتﻘاد به ﺧداوند کالمی بگوید ،اما ﻫﻤه ایده آلﻫا وآرمانﻫایی را که در ایﻤ ان مذﻫﺒی موﺟود
اسﺖ را ﻃاﻟﺐ اسﺖ .ایﻤان به ﺧدا سﺨﻦ بگوید ،ﻫرﭼیز مﺜﺒتی را که در ایﻤان مذﻫﺒی وﺟود دارد ،امید آﺷتی مﻄﻠﻖ روح ودنیا،
مﻘتﻀیات انﺴانی و واﻗﻌیﺖ را ﺧواﻫان اسﺖ .مﻬارت مﮑتﺐ سوررﺋاﻟیﺴﻢ در ﺧﻠﻖ ﺷﻌر اسﺖ .آنﻬا ﺗﻤام ﺗالﺷشان بر ایﻦ اسﺖ که
ﻋجایﺐ واسرار ﺟﻬان را با ﺷﻌر به ﺗصویر بﮑشﻨد وبه ﻫﻤگان برسانﻨد ،اﺗﻔاﻗا با ایﻦ روش ﺗوانﺴتﻨد براﻋﻤاق انﺴانﻫا ﺗﺴﻠط ﭘیدا
کﻨﻨد« .مﻬﻢ ﺗریﻦ نظریه ﻫگﻞ که از ﺟانﺐ سوررﺋاﻟیﺴتیﻫا ﭘذیرفته ﺷد ،ایﻦ بود که ﻫگﻞ اﺛر ﻫﻨری را ذﻫﻨیتی میدانﺴﺖ که به
ﻋیﻨیﺖ رسیده بود .ﻋالوه بر آن ﻫگﻞ مﻌتﻘدبود که « دﮔرﮔونی نتیجه ﻋﻤﻞ نیروﻫای ﺗاریﺨی اسﺖ .از ایﻦ رو فرد درﮔیردرﺗاریخ،
در واﻗﻊ ﻗد رﺗی ندارد که به ﺗاریخ ﺟﻬﺖ بدﻫد .ﺗاریخ فرد را با ﺧود می برد (».برایﻦ مگی) 161 :1311 ،ﺷﻌر موﻻنا با ﻃغیان
واحﺴاسات ﭘاک وﺗجربه ادبی ﻫﻤراه اسﺖ .ﺷاﻋری که ﻫﻤواره به دنﺒال نوآفریﻨی بوده اسﺖ .بیﺶ از ﻫﻤه ﺷاﻋران دیگر ﺗﻔﻨﻦ در
اوزان دارد.کالمﺶ حﻘیﻘتی اسﺖ که ﺧوانﻨده را به ﻋاﻟﻢ ﺷاﻋر می برد.میﻞ باﻃﻨیﺶ به ﺗﺄﺛیرﮔذاری ﺷﻌرش افزوده اسﺖ .اسالمی
ن دوﺷﻦ بر ایﻦ باور اسﺖ« :در غزﻟیات موﻻنا ،ﺟﺴﻢ و ﺟان یﮑی می ﺷود و ﻋﻠﺖ آﻫﻨگیﻨی و ﻫﻤاﻫﻨگی غزﻟیات موﻻنا به ﻫﻤیﻦ
دﻟیﻞ اسﺖ .وی با بیان ایﻨﮑه سوررﺋاﻟیﺴﻢ اروﭘایی نیز به نوﻋی ﺗﺤﺖ ﺗاﺛیر زمان ﻗرار ﮔرفته اسﺖ ،یادآور ﺷد :سوررﺋاﻟیﺴﻢ یﻌﻨی
فراواﻗﻌی ،برای ایﻨﮑه دنیا از واﻗﻌیﺖ به ﺗﻨگ آمده و ﺟواب زندﮔی را از واﻗﻌیات نتوانﺴته بشﻨود .اروﭘاﺋیان فرا واﻗﻌیتی را در کالم
ایجاد کردند و ﺷاﻋرانی نیز به ظﻬور رسید .اﻟﺒته ایﻦ فراواﻗﻌیتی به کالم ﺧالﺻه نشد بﻠﮑه در سایر ﺷﺌون بشری نیز ظاﻫرﮔشﺖ.
سیﻄره ماﺷیﻦ بر زندﮔی اندیشه ﻫا را به نوآوری فرا می ﺧواند و ایﻦ ﺗالﻃﻢ فﮑری سرانجام به ﺟﻨگ اول ﺟﻬانی مﻨجر ﺷد.
ﻃﺒایﻊ ﺗازه ﺟو اندیشیدند ،اکﻨون که زندﮔی در ﺷﺌون مادی به وسایﻞ ﺟدید دسترسی یافته ﭼرا در زمیﻨه ﻫﻨر نه؟ بﻨابرایﻦ
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نﻬﻀﺖ ﺿد سﻨﺖ ﭘدید آمد و در نﻘاﺷی ،مجﺴﻤه سازی ،موسیﻘی از ﺟﻤﻠه ﺷﻌر ﺗاﺛیر ﮔذار و وﺟدان ناآﮔاه در کﻨار وﺟدان آﮔاه
به کار ﮔرفته ﺷد(».ﻫﻤایﺶ از بﻠخ ﺗا ﻗونیه،ﺗﻬران) 1317 :
.5جذابیتهای موالنا.:
« ﻋامﻞ یﮑﻢ :وسﻌﺖ وﮔﺴترش اﻃالﻋات ومﻌﻠومات موﻻنا در انﺴان ﺷﻨاسی وﺟﻬان بیﻨی ،احﺴاس ایﻦ مﻌﻨا در ﺷﺨصیﺖ موﻻنا،
ﺟاذبیﺖ ﺧاﺻی به ﮔﻔته ﻫایﺶ میدﻫد ،به ﻃور یﮑه مﻄاﻟﻌه کﻨﻨده مﺜﻨوی ﭼﻨیﻦ ﺗﻠﻘی میکﻨد که با ﮔﻔتار ﺷﺨصی رو به رو
اسﺖ که ﺟﻬان ﻫﺴتی و انﺴان ،ﭼﻬره ﻫای بﺴیار زیادی را به آن ﺷﺨصیﺖ نشان داده اسﺖ .ﻋامﻞ دوم :فوق اﻟﻌاده حاﺋز اﻫﻤیﺖ
اسﺖ ،مﻄاﻟﺒی را که ابراز میکﻨد ﻋﻘﻞ و دل او ﻫﻤاﻫﻨگی ﺟدی در ﻃرح آن مﻄاﻟﺐ نشان میدﻫد .به ﻃوری که بررسی کﻨﻨده،
مﻌرفﺖ حاﺻﻞ از آن مﻄاﻟﺐ را در درون ﺧود ﺷﻬود میکﻨد و درمی یابد .ﻋامﻞ سوم :احﺴاسی ﺷگﻔﺖ انگیز اسﺖ که مﻌرفﺖﻫای
ابراز ﺷده موﻻنا در درون انﺴان به وﺟود میآورد .ایﻦ احﺴاس ﻋﺒارت اسﺖ از «بازﮔشﺖ به ﺧود» ﺗوﺿیﺢ ایﻦ که اغﻠﺐ انﺴانﻫا
حتی آنانی که از مﻌﻠوماﺗی کﻢ و بیﺶ برﺧوردارند نﻤیﺗوانﻨد از میﻌان و ﮔﻢﮔشتگی ﺧود در ﭘدیدهﻫا و ﺟریانات ﻋیﻨی در دو
ﻗﻠﻤرو انﺴان و ﺟﻬان ﺟﻠوﮔیری نﻤایﻨد(» .ﺟﻌﻔری ) 17- 31 :1331 ،موﻻنا درمﻌرفﺖ ﺷﻨاسی وانﺴان ﺷﻨاسی روﺷﻦ بیﻦﺗریﻦ
ﻋارف اسﺖ.آن ﭼﻨان ماﻫرانه ﻫیجان ،ﺧشﻢ وﺷﻬوت ،کیﻨه ،مﮑر ،ﻋشﻖ ومﺤﺒﺖ... ،را به ﺗصویر میکشد .ﺷﺨصی ﺖ موﻻنا ﺟذابیﺖ
ﻫای ﺧاﺻی دارد ،ایﻦ ﺟاذبه میﺗواند از انﺴان ﺷﻨاسی وانﺴان دوستی او حاﺻﻞ ﺷده باﺷد.
.6آفرینش انسان:
«ﭼون آسﻤانﻫا بیافریدوﮔردان کردآغاز روز ﭘدیدآمدﺷﻨﺒه نام نﻬاد آن را و در روز یﮑشﻨﺒه کوﻫﻬا بیافرید ودر روز دوﺷﻨﺒ ه نﺒات
واﺷجار بیافرید ودر روزسه ﺷﻨﺒه رنج ومﮑروه بیافریدودر روز ﭼﻬارﺷﻨﺒه انوار بیافرید .در روز ﭘﻨج ﺷﻨﺒه حیوانات بیافریداز ﻫر نوع
و در روز آدیﻨه بﻌداز نﻤاز دیگر در آﺧر ساﻋﺖ از روز ،آدم را بیافرید( ».رحﻤانی وﻫﻤﮑار ) 117 :1331 ،ﭘروردﮔار ﻗﺒﻞ از آفریﻨﺶ
انﺴان ﻫﻤه کاﺋﻨات را بیافرید ،میﺗوان ﮔﻔﺖ ﻋاﻟﻢ ﭘراز نشانه ﻫای ﺧود ﻗرارداد ﺗا بزرﮔی وﻋظﻤﺖ ﺧویﺶ را از ﻫﻤان ابتدا به
حﻀرت آدم بﻨﻤایاند به ﻋﺒارﺗی ﻫﻤه ﭼیز را بﺨاﻃر انﺴان ﺧﻠﻖ کرد ﺗا رفاه وآرامﺶ را به او ﻫدیه کﻨد که ﺗا ﭼه اندازه بﻨده نواز
اسﺖ و او اﺷرف مﺨﻠوﻗات اسﺖ  .بﻨابرایﻦ انگیزه ﻋشﻖ وﻋﺒودیﺖ وستایﺶ و ﺷﮑرﮔزاری را در او نﻬادیﻨه ساﺧﺖ « .ﭘﺲ بدان که
ﺗرکیﺐ انﺴان آن که کامﻞ ﺗر بود به نزدیک مﺤﻘﻘان ازسه مﻌﻨی باﺷد :یﮑی روح و دیگر نﻔﺲ و سدیگر ﺟﺴد ،ﻫرﻋیﻨی را از ایﻦ
ﺻﻔتی بود که بدان ﻗایﻢ بود :روح را ﻋﻘﻞ ونﻔﺲ را ﻫوی وﺟﺴد را حﺲّ ومردم نﻤونه ای اسﺖ از کﻞّ ﻋاﻟﻢ وﻋاﻟﻢ نام دو ﺟﻬان
اسﺖ و از ﻫر دو ﺟﻬان در انﺴان نشان اسﺖ .نشان ایﻦ ﺟﻬان باد وﺧاک وآب وآﺗﺶ(».ﻫجویری) 711- 377 :1313 ،
.7تصوف
ﻗشیری میﮔوید « :افاﺿﻞ وﺧواص مﺴﻠﻤیﻦ در ﻋصر ﭘیغﻤﺒر اکرم به نام ﺻﺤابی وبﻌد از ایشان ﺗابﻌی و آنگاه به ﻋﻨوان زﻫاد وﻋﺒاد
ﺧوانده میﺷدند .ﭘﺲ از آنﮑه بدﻋﺖ ﻫا ظاﻫر ومﻨازﻋ ات مابیﻦ ﻃﺒﻘات وفرق مﺴﻠﻤیﻦ ﭘدید ﮔردیدوظﻬور ایﻦ اﺻﻄالح ﻗﺒﻞ از سال
دویﺴﺖ ﻫجری بود( ».سجادی) 1313:711،ﻋرفان ﺷﻨاﺧتی اسﺖ روحانی و وﺻﻒ ناﭘذیر ،ﻫﻨگامی انﺴان به ایﻦ درﺟه میرسد که
بتواند بدون ﻫیچ واسﻄه ای با مﻌﺒودﺧویﺶ ارﺗﺒاط برﻗرار کﻨد .ایﻦ رابﻄه روحانی ،ﺧاص زاﻫدان وﻋابدان اسﺖ نه ﻫر که از راه
برسد ودم از ﻋرفان بزندورسﻢ ﻋارفی بداند « .ﻋرفان مﻌرفتی اسﺖ ،مﺒتﻨی برحاﻟتی روحانی وﺗوﺻیﻒ ناﭘذیر که در آن حاﻟﺖ برای
انﺴان ،ایﻦ احﺴاس ﭘیﺶ میآیدکه ارﺗﺒاﻃی مﺴتﻘیﻢ و بیواسﻄه با وﺟود مﻄﻠﻖ یافته اسﺖ .ایﻦ احﺴاس اﻟﺒته حاﻟتیاسﺖ
روحانی ،ورای وﺻﻒ وحد ،که در ﻃی آن ﻋارف ذات مﻄﻠﻖ را نه به برﻫان بﻠﮑه به ذوق و وﺟدان درک می کﻨد(».زریﻦ
کوب) 17 :1315 ،
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.8تشابه بین سوررئالیسم وتصوف
«رسیدن به ذﻫﻨیﺖ مﻄﻠﻖ ﺗشابه بیﻦ سوررﺋاﻟیﺴﻢ وﺗصوف ایﻦ اسﺖ که ﻫر دو به دنﺒال نوﻋی ذﻫﻨیﺖ مﻄﻠﻖ ﻫﺴتﻨد ومیﺧواﻫﻨد
به نوﻋی کﻤال غیر فیزیﮑی وغیر ﻋیﻨی وکﻤاﻟی مﻌﻨوی و روحی برسﻨد .سوررﺋاﻟیﺴﻢ ،زبان ذﻫﻦ آدمی در بیان اﺷیاﺋی اسﺖ که
کﻤتریﻦ سﻬﻢ را از ﻋیﻨیﺖ دارند وﻋرفان نیز زبان ذﻫﻦ آدمی اسﺖ در حرکﺖ به سوی مﻌﺒودی که کﻤتریﻦ سﻬﻢ را از ﻋیﻨیﺖ
برده اسﺖ حذف زمان ومﮑان :حذف دوﻋامﻞ زمان ومﮑان نیز از مشترکات ﺻوفیه و سوررﺋاﻟیﺴﺖ ﻫا اسﺖ ،اﺷیا در آﺛار
سوررﺋاﻟیﺴتی وﻋرفانی در بی مﮑانی و بی زمانی وﺟود دارند» (براﻫﻨی) 113- 777 :1311 ،موﻻنا فﻘط آن ﻟﺤظاﺗی را که مﻌشوﻗﺶ
در فرارویﺶ باﺷد را ﻗدر ومﻨزﻟﺖ میداند وسﭙﺲ اﻋتﻘادش بر ایﻦ اسﺖ که ﺧودش ﻫﻢ ارزﺷﻤﻨد میﺷود .بﻨابرایﻦ به نظر او ﻫﻤه
ﻟﺤظاﺗی را که بدون مﻌشوق بوده فاﻗد ارزشﮔذاری اسﺖ.
.1واكاوی مولفه های مکتب سوررئالیسم در مثنوی معنوی موالنا
.1- 1بداﻫه ﮔویی ﻫای ﺷاﻋر در حاﻟﺖ نیﻤه ﻫوﺷیار:
در غزل موﻻنا حاﻟﺖ بی ﺧودی وفی اﻟﺒداﻫهﮔویی به اوج میرسد وبﺴیاری از غزلﻫای او در حاﻟﺖ بیﺧودی سروده ﺷده اسﺖ.
در اﺷﻌار بیﺨودی ﺷاﻋر از ﻗیودوریﺴﻤانﻫای ادبی نجات یافته وﻫرآنچه را که درﺿﻤیر ناﺧودآﮔاﻫﺶ میﮔذردبرزبان می آورد.در
حاﻟیﮑه آﮔاه اسﺖ ،سرمﺴﺖ وﺧراب اسﺖ .مﻄرب روحانی مﺴتان بادۀ ﻋشﻖ را به سوی مﺴتی میکشد ،احوال مﺴﺖ ومﻄرب بر
ﻫﻢ اﺛر میﮔذارد .بی ﺧویشی ﺷاﻋر ﻫﻨگام سرودن:
مﻦ ﭼه ﮔویﻢ یک رﮔﻢ ﻫشیار نیﺴﺖ

ﺷرح آن یاری که او را یار نیﺴﺖ

(مﺜﻨوی،دفتر اول،بیﺖ ) 137

موﻻنا از ﺷدت مﺴتی نﻤی ﺗواند مﻄﻠﺐ را ادا کﻨداز آنجایی که مﻌشوق مﺜﻞ ومانﻨدی ندارد.
در ﮔﻠﺴتان ﻋدم ﭼون بیﺧودیﺴﺖ

مﺴتی از سغراق ﻟﻄﻒ ایزدیﺴﺖ

(مﺜﻨوی،دفتر سوم،بیﺖ ) 7137

در ﮔﻠزار ﻋاﻟﻢ اﻟﻬی ،مﺤو وبیﺨویشی وﺟود دارد .مﺴتی از ساغر ﻋشﻖ اﻟﻬی حاﺻﻞ میﺷود.
مﻄرب ایشان را سوی مﺴتی کشید

باز مﺴتی از دم مﻄرب ﭼشی

آن ﺷراب حﻖ بدان مﻄرب برد

ویﻦ ﺷراب ﺗﻦ ازیﻦ مﻄرب ﭼرد

(مﺜﻨوی ،دفترﺷشﻢ ،بیﺖ ) 615- 616

ﺷراب اﻟﻬی آدمی را به ﺟانﺐ مﻄربان روحانی می برد.سﮑری که از ﺷراب زمیﻨی نیﺴﺖ ومانﻨد زمیﻨیان نوﺷیده نﻤیﺷود.ساﻗی
آن باری ﺗﻌاﻟی اسﺖ.ﺛﻤره ایﻦ ﺷراب ﭼیزی نیﺴﺖ ﺟز رﻫایی و وارستگی.
.2- 1رقص وسماع عارفان
«ب دان که سﻤاع وارد حﻖ اسﺖ وﺗزکیﺖ ﺟدّ از ﻫزل و ﻟﻬو اسﺖ وبه ﻫیچ حال ﻃﺒﻊ مﺒتدی ﻗابﻞ حدیث حﻖ نﺒاﺷد وبه ورود آن
مﻌﻨی ربّانی مر ﻃﺒﻊ را زیرو زبری باﺷدوحرﻗﺖ وﻗﻬر ،ﭼﻨانﮑه ﮔروﻫی اندر سﻤاع بیﻬوش ﺷوند وﮔروﻫی ﻫالک ﮔردند وﻫیچ کﺲ
نﺒاﺷداﻟّا که ﻃﺒﻊ او از حدّ اﻋتدال بیرون ﺷود وایﻦ را برﻫان ظاﻫر اسﺖ(».ﻫجویری) 511 :1333 ،ﻫرﮔز سﻤاع حاﺻﻞ نﻤیﺷود.
مگر زمانی که ﻫر ﭼیزی را که رنگ ﭘﻠیدی ونﻔﺴانی دارد از وﺟود آدمی دور ﺷود .بیﻫوایی و غﻠﺒه بر ﻫوای نﻔﺲ ،ﺷیﻄان را
ﺷﮑﺴﺖ داده و ایﻦ مﻌرفﺖ وﺗزکیه واحﺴاس وﻗﻠﺐ سﻠیﻢ ﺷورو ﺷوق و وﺟد واﻗﻌی رابه ارمغان میآورد« .موﻻنا از سﻤاع ﺻوفیانه
سﺨﻦ میﮔوید ،مراد او حرکتی آﮔاﻫانه وبه دور از ﻫواﻫای نﻔﺴانی اسﺖ .کﻤا ایﻦ که بیﻫوایی وانﮑﺴار ﺧودی وﭘیروزی برنﻔﺲ
امّاره که ﺟز به سوء و بدی فرا نﻤیﺧواند ،درایﻦ ابیات رﻗص ﺻوفیانه را ﺗرسیﻢ کرده وﻫﻤ راه با آن حﻀور ﻃﺒیﻌﺖ ذی ﺷﻌور را
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در ایﻦ بزم ﻋارفانه نشان داده اسﺖ .مﺒﻨای سﻤاع ﺗﻬی ﺷدن از ﺧود وﺧاﻟی ﮔشتﻦ از ﻫواﻫای نﻔﺴانی وﺟداﮔشتﻦ از وسوسهﻫای
ﺷیﻄانی اسﺖ(».مﺤﻤدی) 130- 131 :1333 ،
رﻗص آن جا کﻦ که ﺧود را بشﮑﻨی

ﭘﻨﺒه را از ریﺶ ﺷﻬوت برکﻨی

رﻗص وﺟوﻻن بر سر میدان کﻨﻨد

رﻗص اندر ﺧون ﺧود مردان کﻨﻨد

ﭼون رﻫﻨد از دسﺖ ﺧود دستی زنﻨد

ﭼون ﺟﻬﻨد از نﻘص ﺧود رﻗصی کﻨﻨد

مﻄربانشان از درون دف میزنﻨد

بﺤرﻫا در ﺷورﺷان کﻒ میزنﻨد

ﺗونﺒیﻨی ﻟیک بﻬر ﮔوﺷشان

برگ ﻫا بر ﺷاﺧه ﻫا ﻫﻢ کﻒ زنان

ﺗونﺒیﻨی برگ ﻫا را کﻒ زدن

ﮔوش دل باید نه ایﻦ ﮔوش بدن

ﮔوش سر بر بﻨد از ﻫزل و دروغ

ﺗا بﺒیﻨی ﺷﻬر ﺟان را با فروغ (مﺜﻨوی،دفترسوم،بیﺖ ) 15- 171

آنجایی برﻗص درآی وﺷادی کﻦ که ﺧودی وﺧودبیﻨی ﺧودت را بشﮑﻨی واز ﺷﻬوات بگذری مردان حﻖ درانظار میرﻗصﻨد .از
نظرموﻻنا ،ایﻦ ر ﻗص نوﻋی مجاﻫده و ریاﺿﺖ مﺤﺴوب میﺷود .مردان حﻖ زمانی که از ﺧودنگری رﻫا میﺷوند دسﺖ افشانی
میکﻨﻨدوﻫﻤیﻦﻃورکه از نﻘصﻫای ﺧود ،آسوده میﺷوند ،رﻗص وﭘایﮑوبی می کﻨﻨد .نوازندﮔان آنان با ﺧﻠوص دف
می زنﻨد.ﮔوش ظاﻫری وﺟﺴﻤانی را از ﺷﻨیدن سﺨﻨان بیﻬوده بﺒﻨدﺗا بتوانی وادی روح و روان را روﺷﻦ وﺗابان بﺒیﻨی.
.3- 1اهمیت خواب و رویا :
رویا یی ک ه ﺧارج از وﺟود انﺴان اسﺖ  .ایﻦ ﻗوه ماوراءاﻟﻄﺒیﻌه به ﻗوه اﻟﻬی ﺗﻌﺒیر ﺷده اسﺖ و ﻫر ﭼه نﻔﺲ انﺴان فاﺿﻞﺗر و ﻋﻤﻞ
او ﺧاﻟصﺗر باﺷد .ا یﻦ ﻗوه به وی نزدیﮑتر ﺧواﻫد بود .دانشﻤﻨدان اسالمی سﺒﺐ واﻗﻌی رویای ﺻادق را ﺧداون د دانﺴته اند که به
واسﻄه ﻋﻘﻞ کﻞ ،نﻔﺲ ﺟزﺋی انﺴان را میآﮔاﻫاند .نﻤونه ﻫایی از رویاﻫای ﺻادﻗه را ﻗرآن در ماﺟرای حﻀرت یوسﻒ و حﻀرت
ابراﻫیﻢ ذکر نﻤوده اسﺖ« .رویای ﺻادﻗه یﻌﻨی ﺧوابﻫایی که درس ﺖ مﻄابﻖ با واﻗﻊ اسﺖ.کاﺷانی ﮔوید :نﻔﺲ در اﺛراﺗصال به
نﻔوس فﻠﮑی ،نﻘوﺷی در وی مرﺗﺴﻢ می ﮔردد وبه حوادث آیﻨده ﻋﻠﻢ ﭘیدا می کﻨد و ایﻦ مﻌﻨی ﻫﻢ در ﻋاﻟﻢ ﺧواب دسﺖ میدﻫد و
ﻫﻢ در بیداری .آنچه در ﺧواب باﺷد ،رویای ﺻادﻗه ،آنچه در بیداری باﺷد ،مﮑاﺷﻔه و آنچه مابیﻦ نوم و یﻘظه دسﺖ دﻫد ،ﺧﻠﺴه
ﮔویﻨد(».سجادی ) 133 :1313 ،به اﻋتﻘاد موﻻنا ،در ﺧواب حﻘایﻖ و واﻗﻌیاﺗی ﺷگرف وﺗازه بر انﺴان ظاﻫر می ﺷود .نﻔﺲ انﺴان
به ﺧاﻃر ﺻﻔات اﻟﻬی ،نوﻋی ارﺗﺒاط با ﻋاﻟﻢ مﺜال و ﻋاﻟﻢ ﻋﻘﻞ دارد .آنگاه که آدمی ،به ﺧواب فرو رفﺖ و ﺗﻤامی حواس او دسﺖ از
کار کشید از امور ﻃﺒیﻌی و ﺧارﺟی ﺟدا ﺷده ،به ﻋاﻟﻢ مﺜال و ﻋﻘﻞ که ﺧود ﻫﻢ سﻨخ آنﻬاسﺖ رو میکﻨد و در نتیجه ﭘارهای از
حﻘایﻖ آن دو را به مﻘدار استﻌداد ،امﮑان و ظرفیﺖ مشاﻫده می نﻤاید.
 .1- 3- 1ﻋاﻟَﻢ ﻃﺒی ﻌﺖ :دنیایی که ما در آن زندﮔی میکﻨیﻢ و موﺟودات آن ﺟﻠوهای ظاﻫری و مادی داﺷته ،که بر ﻃﺒﻖ نظام
حرکﺖ و سﮑون و ﺗغییر و ﺗﺒدیﻞ ،به حیات ﺧود ادامه میدﻫﻨد.
 .7- 3- 1ﻋاﻟَﻢ مِﺜال :دنیایی که برﺗر از ﻋاﻟﻢ ﻃﺒیﻌﺖ بوده ،ﺻورﺗﻬای موﺟودات به ﭼشﻢ میﺧورد ،اما بدون ماده .ﺟﻬانی اسﺖ که
در آن ﺗﻤامی حوادث ﻋاﻟﻢ ﻃﺒیﻌﺖ از آن سرﭼشﻤه میﮔیرد و باز به آن برﮔشﺖ می کﻨد .از ایﻦ رو ﻋاﻟﻢ مﺜال ،ﻋﻠﺖ و سﺒﺐ ﻋاﻟﻢ
ﻃﺒیﻌﺖ ﺧواﻫد بود.
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 .3- 3- 1ﻋاﻟَﻢ ﻋﻘﻞ :ایﻦ ﻋاﻟﻢ واﻻﺗر از ﻋاﻟﻢ مﺜال اسﺖ و از نظر ﺟایگاه و ارزش ،برﺗری ویﮋه ای دارد .حﻘایﻖ ایﻦ ﺟﻬان و کﻠیات
واﻗﻌیات در آن وﺟود دارد ،اما بدون م اده ﻃﺒیﻌی و بدون ﺻورت مﺜاﻟی از ایﻦ رو ﻋﻠﺖ و سﺒﺐ ﻋاﻟﻢ مﺜال ﺧواﻫد بود.
ﻫرﺷﺒی از دام ﺗﻦ ا رواح را

میرﻫانی  ،میکﻨی اﻟواح را

میرﻫﻨد ارواح ﻫر ﺷ ﺐ زیﻦ ﻗﻔﺲ

فارغان نی حاکﻢ و مﺤﮑوم کﺲ

(مﺜﻨوی،دفتراول،بیﺖ ) 333- 331

در حاﻟﺖ ﺧواب نﻔﺲ به ﻋاﻟ ﻢ ﺧود یﻌﻨی ﻋاﻟﻢ مﻠﮑوت متصﻞ میﺷود ،در بیداری ایﻦ اﺗصال مﻌﻨوی میﺴر نﻤی ﺷود زیرا
ادراکات حﺴی مانﻊ ایﻦ اﺗصال میﮔردد اما در ﺧواب ایﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﺟدا میﺷود.
ﭼشﻢ بﺴته ﺧﻔته بیﻨد ﺻد ﻃرب

ﭼون ﮔشاید آن نﺒیﻨد ای ﻋجﺐ

بﺲ ﻋجﺐ در ﺧواب روﺷﻦ میﺷود

دل درون ﺧواب روزن میﺷود

(مﺜﻨوی،دفتردوم،بیﺖ ) 7735- 7731

انﺴانﻫایی که اسیر ﺗﻦ ﻫﺴتﻨد فﻘط از راه حواس ﭘﻨجگانه میﺗوانﻨد ﭼیزی را بیابﻨد ،دربیداری ﻋاﻟﻢ ماورای مﺤﺴوس را
نﻤیﺗوان دید .اما ﭼون به ﺧواب بروند ،حواس ظاﻫری از کار می افتد و میﺗوانﻨد ﺟﻬانی دیگر را سیر کﻨﻨد.
ﺧواب بیداریﺴﺖ ﭼون با دانشﺴﺖ

وای بیداری که با نادان نشﺴﺖ

(مﺜﻨوی،دفتردوم  ،بیﺖ ) 31

انﺴان باید ﻫﻤواره راغ ﺐ نﻔﺲ ﺧود باﺷد وﮔذﺷﺖ ﻋﻤر ﺧود را بداند که ﭼگونه ﺻرف می کﻨد .زندﮔی کردن وزیﺴتﻦ اﮔر ﺗوأم با
اﻃاﻋﺖ ﺧداوند باﺷد ﻋﺒادت مﺤﺴوب میﺷود وﻟی اﮔر در میان ﮔﻨاﻫﮑاران باﺷد ﺧﻔتﻦ بﻬتر از بیداری اسﺖ.
ور به ﺧواب آییﻢ مﺴتان وییﻢ

ور به بیداری به دستان وییﻢ

(مﺜﻨوی ،دفتر اول ،بیﺖ ) 1511

انﺴان در ﻫﻤه حال باﺧداسﺖ وﺧدا با اوسﺖ وفﻘط ﺧداوند اسﺖ که مﺒدأ ومﻨشﺄ ﻫﺴتی اسﺖ.
.4- 1عقل كل:
«نظرﮔاه ﻋﻘﻞ کﻞ ،حﻘیﻘﺖ مﻄﻠﻖ اسﺖ ،ﻋﻘﻞ کﻞ انﺴان کامﻞ اسﺖ .از دیدﮔاه ﺻوفیه ،ﭘیغﻤﺒر اسالم انﺴان کامﻞ اسﺖ واوﻟیﻦ
ﭼیزی که از ﺧدا ﺻادر ﺷد نور ﭘیامﺒربود(».حیدری) 117 :1331 ،
ﻋﻘﻞ کﻞ زیربﻨای ﻫﺴتی اسﺖ .در ﺟایی ﻋﻘﻞ را مورد احترام وستایﺶ ﻗرار داده که به ﻃور یﻘیﻦ مﻘصودش ﻋﻘﻞ وحیی وﻋﻘﻞ
کﻞ می باﺷد .می ﺗوان ﮔﻔﺖ ﻋﻘﻞ کﻠی ﻫﻢ سﻄﺢ وحی اسﺖ.
ﺗــا ﭼــه ﻋاﻟــﻢﻫاسﺖ در ســودای ﻋﻘﻞ

ﺗا ﭼـه ﭘـﻬﻨاسﺖ ایـﻦ دریـای ﻋﻘﻞ

(مﺜﻨوی،دفتراول،بیﺖ ) 1171

موﻻنا از ﻋﻘﻞ وﺟان ،ذات اﻟﻬی را اراده میکﻨد ،ﻫﻤان ﻋﻘﻞ کﻠی یا ﻋﻘﻞ اول.
ﻋــﻘـــﻞ ﭘــﻨـــﻬان اســـﺖ و ظــاﻫر ﻋـاﻟﻤی

ﺻــورت مــا مـوج یـا از وی نـﻤی

(مﺜﻨوی،دفتر اول،بیﺖ ) 1117

حﻘیﻘﺖ ذات حﻖ ویا ﻋﻘﻞ کﻠی وحﻘیﻘﺖ انﺴانی به ﻫیچ یک از حواس ﻗابﻞ ادراک نیﺴﺖ و ﭘﻨﻬان اسﺖ ،اما ﻋاﻟﻢ که ﺗجﻠی
وظﻬور اوسﺖ باحواس درک می ﺷود .بﺨاﻃر ﻫﻤیﻦ اسﺖ که ظاﻫر وآﺷﮑار اسﺖ.
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.5- 1عقل جزئی (نظری) :به ﺟﻬﺖ مﺤدودیﺖ وسایﻞ فﻌاﻟیﺖ ،از ﺧﻄا در امان نیﺴﺖ .دیدﮔان ﻋﻘﻞ نظری ﺟزﺋی ﺗﻨﻬا ﺧﻄوط
ﺟﻬان ﻫﺴتی را میبیﻨد .ﻋﻘﻞ ﺟزوی مﺤدود در دنیای حﺴی اسﺖ و از ادراک حﻘایﻖ اﻟﻬی ﻋاﺟز اسﺖ .ﻫﻨگامی ما میﺗوانیﻢ از
نتایج ﻋاﻟی ﻋﻘﻞ نظری بﻬره ور ﺷویﻢ که نگذاریﻢ از ﻗﻠﻤرو ﺧودش ﺗجاوز نﻤاید « .ﻋﻘﻞ ﺟزﺋی به ﻋﻠﺖ ﻋدم ﺛﺒات وبه ﺟﻬﺖ
نوسانی که دارد ﮔاه ب ه باﻻ می ﭘرد .ﮔاه سﻘوط میکﻨد ،ﮔاه ﭼیره میﮔردد وﮔاﻫی سرنگون میﺷود وایﻦ بﺨاﻃر ﺷک وﺗردیدی
اسﺖ که ﻫﻤواره ﻗریﻦ و ﻫﻤﻨشیﻦ اوسﺖ(».مﺤﻤدی ) 171 :1317 ،در مﺜﻨوی ﻋﻘﻞ انﺴان دارای مراﺗﺒی اسﺖ وباﻻﺗریﻦ مرﺗﺒه
ﻋﻘﻞ ،ﻋﻘﻞ وحیی وﭘاییﻦ ﺗریﻦ درﺟه آن ﻋﻘﻞ ﺟزﺋی اسﺖ .آنچه که در مﺜﻨوی نﮑوﻫﺶ ﺷده ﻋﻘﻞ ﺟزﺋی اسﺖ .حﻀرت موﻻنا
ﭼﻘدر زیﺒا و استادانه با ایﻦ ابیات ﺗﻔاوت بیﻦ ﻋﻘﻞ ﺟزوی وﻋﻘﻞ کﻠی را نشان میدﻫد و میﮔوید با ایﻦ ﻋﻘﻞ ﺟزﺋی که آفﺖ
سﻠوک اسﺖ ،کاری نداﺷته باﺷید ،ایﻦ ﻋﻘﻠی اسﺖ که باید از آن ﺧالﺻی یافﺖ.
ﻋﻘﻞ ﺟزوی ﻋﻘﻞ را بد نام کرد

ک ام دنیا مرد را بیکام کرد

(مﺜﻨوی،دفترﭘﻨجﻢ،بیﺖ ) 163

ﻋﻘﻞ ﺟزوی ﻋشﻖ را مﻨﮑر بود

ﮔرﭼه بﻨﻤایدکه ﺻاحﺐ سرّ بود

(مﺜﻨوی،دفتراول،ب ) 1137

ﻋش ﻖ مانﻨد حاﻻت ﻋاﻃﻔی و..نیﺴﺖ که ذﻫﻦ بتواند آن را ﺗجزیه وﺗﺤﻠیﻞ کﻨد .بﻨابرایﻦ ﻋﻘﻞ از درک آن ﻋاﺟز اسﺖ وبه ﻫﻤیﻦ
سﺒﺐ ﻋشﻖ و احوال ﻋاﺷﻘانه را مﻨﮑر میﺷود .ﮔاﻫی ﻫﻢ به نظر بﻌﻀی رازدان وﺻاحﺐ سر ّمیآید.
مرﺗرا ﻋﻘﻠیﺴﺖ ﺟزوی در نﻬان

کامﻞ اﻟﻌﻘﻠی بجو اندر ﺟﻬان

(مﺜﻨوی،دفتر اول،بیﺖ ) 7757

ﻋﻘﻞ که در ابتدا ﺟزوی اسﺖ به کﺴی که در ﻋﻘﻞ وادراک کﻤال یافته باﺷد نیازمﻨد اسﺖ.
آزمودم ﻋﻘﻞ دور اندیﺶ را

بﻌد از ایﻦ دیوانه سازم ﺧویﺶ را

(مﺜﻨوی،دفتر دوم،بیﺖ ) 7337

ﻋﻠومی که وﺟود دارد ،برﺧی از حﻘایﻖ را نشان میدﻫد ،اما آنچه که می نﻤایاند ،ﺗﻤام حﻘیﻘﺖ نیﺴﺖ .ﻋﻘﻞ دور اندیﺶ را رﻫا کرد
ﺗا نورحﻖ بر دﻟﺶ ﺗابانده ﺷود.
مﺤرم ا یﻦ ﻫوش ﺟز بی ﻫوش نیﺴﺖ

مر زبان را مشتری ﺟز ﮔوش نیﺴﺖ

(مﺜﻨوی،دفتر اول،بیﺖ ) 11

ﺗا کﺴی ﻋاﺷﻖ وبیﺨود نﺒاﺷد ،راز دل مرا درک نﺨواﻫد کرد .ﻃاﻟﺐ باید ﺿﻤیرش ﭘاک باﺷد.

.6- 1عشق
ﺧداوند ،از ﻫﻤان ابتدای آفریﻨﺶ ،ﻋشﻖ را در سرﻟوحه ﺧود ﻗرار داد .اﮔر ﻋشﻖ نﺒاﺷد ،ﺗﻤام نظام ﻫﺴتی نابود می ﺷود و فرومی
ﭘاﺷد .ایﻦ ﻋشﻖ اسﺖ که در ﻫﻤه ﻋاﻟﻢ ﻫﺴﺖ .ﻋشﻖ ﭼون آفتاب اسﺖ که نیازی به استدﻻل وبرﻫان ندارد.
« ﻋشﻖ آﺗشی اسﺖ که در ﻗﻠﺐ واﻗﻊ ﺷود و مﺤﺒوب را بﺴوزد .ﻋشﻖ دریای بال وﺟﻨون اﻟﻬی وﻗیام ﻗﻠﺐ اسﺖ با مﻌشوق بال
واسﻄه ،ﻋشﻖ ،مﻬﻤتریﻦ رکﻦ ﻃریﻘﺖ اسﺖ وایﻦ مﻘام را ﺗﻨﻬا انﺴان کامﻞ که مراﺗﺐ ﺗرﻗی وﺗﮑامﻞ را ﭘیﻤوده اسﺖ درک می
کﻨد( ».سجادی  ) 531 :1313 ،باﻻﺗریﻦ ،ﺟایگاه سیر وسﻠوک و ﻃریﻘﺖ ،ﻋشﻖ اسﺖ .انﺴان ﻋاﺷﻖ ،ﻫﻤان انﺴان کامﻠی اسﺖ که
از ﺧودرسته وبه درﺟات کﻤال رسیده اسﺖ و سوز وﮔداز ﻋشﻖ میﺗواند احﺴاس کﻨد .ﻋشﻖ ﺗﻤام حجابﻫا وموانﻊ را از بیﻦ می -
برد« .ﺻوفیه و از آن ﺟﻤﻠه موﻻنا ،ﻋشﻖ را ﻟﻄیﻔه انﺴانیﺖ وﺻﻔﺖ حﻖ و وسیﻠه و آﻟتی برای ﺗصﻔیه درون ومیزان ومﻌیار سالمﺖ
ﻋﻘﻞ وحﺲ میدانﻨد واﮔرﮔاﻫی ﺟﻨونﺶ می ﺧوانﻨد از نوع بیﻤاری نیﺴﺖ بﻠﮑه بدان مﻨاسﺒﺖ که دیوانگان ﻫﻢ ﻋاﻟﻤی دارند ».
(حیدری) 173 :1331 ،
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ﻋشﻖ ﺟوﺷد بﺤر را مانﻨد دیگ

ﻋشﻖ ساید کوه را مانﻨد ریگ

ﻋشﻖ بشﮑافد فﻠک را ﺻد ﺷﮑاف

ﻋشﻖ ﻟرزاند زمیﻦ را از ﮔزاف

ﮔرنﺒودی بﺤر ﻋشﻖ ﭘاک را

کی وﺟودی دادمی افالک را

(مﺜﻨوی ،دفترﭘﻨجﻢ،بیﺖ ) 7035- 7036- 7031

 .7- 1عقل و عشق :
ﺻوفیان ،مﻘوﻟه ﻋﻘﻞ و ﻋشﻖ را از ﻫﻤدیگر ﺟدا می دانﻨد و برای ﻫر کدام مرزی ﻗاﺋﻞ ﻫﺴتﻨد .آنﻫا ﻋشﻖ را بیﺶﺗر از ﻫر ﻋامﻞ
دیگری ﺿد ﻋﻘﻞ می دانﻨد و مﻌتﻘدند که ﻋشﻖ ﻫر کجا که باﺷد حﮑومﺖ ﻋﻘﻞ از بیﻦ میرود و وﻗتی که ﻋشﻖ از یک در وارد
ﺷد ﻋﻘﻞ از در دیگر ﺧارج میﺷود .به ﻫﻤیﻦ دﻟیﻞ اسﺖ که در ادبیات ﻋرفانی ﻋﻘﻞ و ﻋشﻖ را مانﻨد دو رﻗیﺐ به حﺴاب میآورند.
در ﺗصوف ،ﻋشﻖ از مﻬﻢ ﺗریﻦ ابزارﻫا اسﺖ .ﻋشﻖ ،راز آفریﻨﺶ وﭼاﺷﻨی حیات وسرمﻨشﺄ ﺷور و ﺷوق و وﺟد و حال ﻋارف اسﺖ.
از مﻀامیﻨی که ﻋارفان از ﺗﻌریﻒ وﺗوﺻیﻒ آن ﻋاﺟز ند .موﻻنا ﻋﻘﻞ را در برابر ﻋشﻖ بی اﻋتﺒار میداند .ﻋشﻖ به مﻌﻨای فﻨا در
مﻌشوق اسﺖ و با ﻋﻘﻞ سازﮔار نیﺴﺖ .ﻋﻘﻞ را با ﻋشﻖ دﻋوی باﻃﻞ اسﺖ .ﻋﻘﻞ ﭘای بﻨد انﺴان اسﺖ ،ﻋشﻖ رﻫا ﺷدن از ایﻦ
ﭘایﺒﻨدیﻫاسﺖ .درک موﻻنا با بﺤثﻫای ﻋﻘالنی در کﻞ ﺿد ﻋﻘﻞ و ﺿد ﻋﻠﻢ نیﺴﺖ .اما ﻋﻘﻞ و ﻋﻠﻢ مﻌﻤوﻟی انﺴان را با ادﻋایی
که دارد نﻤیﭘذیرد و ایﻦ ﻋﻘﻞ و ﻋﻠﻢ را برای درک حﻘیﻘﺖ ﻫﺴتی نا ﺗوان میداند بﻨابرایﻦ ﻫر ﮔاه که موﻻنا از ﻋﻘﻞ و ﻋﻠﻢ حرف
میزند مرادش از ﻋﻘﻞ و ﻋﻠﻢ مﻌﻤوﻟی نیﺴﺖ ،ﻋﻘﻞ و ﻋﻠﻤی اسﺖ که با ریاﺿﺖ وﻋشﻖ ﺗﮑامﻞ یافته اسﺖ یﻌﻨی مﻌﻨویتی اسﺖ
روحی ،که به اﺷراق رسیده اسﺖ.
ﺻﺒﺢ آمد ﺷﻤﻊ او بیچاره ﺷد
ﺷﺤﻨۀ بیچاره در کﻨجى ﺧزید (مﺜﻨوی،دفتر ﭼﻬارم،بیﺖ ) 7171- 7117

نﻘﻞ آمد ﻋﻘﻞ او آواره ﺷد
ﻋﻘﻞ ﭼون ﺷﺤﻨه اسﺖ ﭼون سﻠﻄان رسید

زمانی که ساﻟک از مﺴتی وﺷور درونی وازﺻﻔات ﺟﺴﻤانی به حﻀرت حﻖ اﺗصال می یابد ،ﻋﻘﻞ سرﮔردان وآواره میشود.
(مﺜﻨوی،دفتراول،بیﺖ ) 117
ﭼون به ﻋشﻖ آیﻢ ﺧجﻞ ﮔردم از آن
ﻫر ﭼه ﮔویﻢ ﻋشﻖ را ﺷرح و بیان
ﻫر ﭼه در مورد ﻋشﻖ ﮔﻔته ﺷود مربوط اسﺖ به ظﻬور وﺗجﻠی آن اسﺖ ،ﭼراکه نﻤیﺗوان ﻋشﻖ را وﺻﻒ کردوﺗوﺻیﻒ کﻨﻨده
از وﺻﻒ ﺧود ﺷرمﺴار میﺷود.
ﻋﻘﻞ در ﺷرحﺶ ﭼو ﺧر در ﮔﻞ بﺨﻔﺖ

ﺷرح ﻋﻘﻞ و ﻋاﺷﻘى ﻫﻢ ﻋشﻖ ﮔﻔﺖ

(مﺜﻨوی ،دفتر اول،بیﺖ ) 115

ﻋشﻖ بیرون از ادراک ﻋﻘﻞ اسﺖ .بﻨابرایﻦ ﻋﻘﻞ نﻤیﺗواند ﻋشﻖ را درک کﻨد وﺗﻨﻬا راه ﺷﻨاﺧﺖ ﻋشﻖ ﺗﺤﻘﻖ وحصول اسﺖ .ﺗا ﻋشﻖ ﺧود
را به ﻋاﺷﻖ نشان دﻫد وبه حﻘیﻘﺖ ﺧویﺶ آﺷﻨا ﮔرداند.
.8- 1عشق وآزادی
آنگاه که ﻋارف ،مﺤو در مﻌشوق میﺷود از ﻋاﺷﻖ ﭼیزی باﻗی نﻤیماند.ایﻦ ﻟﺤظه ،ﻫﻤان ﻟﺤظه ﺗجﻠی انوار حﻖ بر دل ﻋارف
اسﺖ .آنچه از انوار غیﺒی بر دلﻫا آﺷﮑار ﺷود ،ﺗجﻠی نام دارد « .ﻋشﻖ ﺗﻨﻬا ارزﺷی اسﺖ که به انﺴان اﺟازه دیدار با ذات ﺧود را
میدﻫد ،ﺗرس از ﮔﻨاه وآﮔاﻫی به ﮔﻨاه را از میان بر میدارد و زمیﻨه را برای آفریﻨﺶ واﻗﻌیتی بیرون از واﻗﻌیﺖﻫای موﺟود فراﻫﻢ
میکﻨد( ».فتوحی  ) 176 :1331 ،یﻌﻘوب از ﻋشﻖ یوسﻒ ﺧود را در ﭼاﻫی زندانی میکﻨد .در حاﻟیﮑه برادران یوسﻒ از روی
حﺴادت وکیﻨه برای او ﭼاﻫی می کﻨﻨد .ایﻨجا مﻘام آزادسازی نیروﻫای درونی اسﺖ که فﻘیﻬی ﺟامﻊ و دانشﻤﻨدی بزرگ را به
ﺷور و سﻤاع و دسﺖ افشانی و ﺗرک درس و بﺤث و فﻘه و فﻘاﻫﺖ میکشاند.
آﺗﺶ ﻋشﻘﺴﺖ کاندر نیفتاد

ﺟوﺷﺶ ﻋشﻘﺴﺖ کاندر میفتاد
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موﻻنا ناﻟه و زاری نی و ﺟوﺷﺶ می را ناﺷی از ﻋشﻖ میﺷﻤارد.
ﻋشﻖﻫایی کز ﭘی رنگی بود

(مﺜﻨوی ،دفتراول ،بیﺖ ) 775

ﻋشﻖ نﺒود ﻋاﻗﺒﺖ نﻨگی بود

ﻋشﻖ بر آب و رن گ وزیﺒایی ظاﻫر دوام ندارد ونﻤی ﭘاید .ﻫوس رانی اسﺖ که ﻋاﻗﺒﺖ رسوایی و بدنامی به بار میآورد.
در ﻫوای ﻋشﻖ حﻖ رﻗصان ﺷوند

(مﺜﻨوی،دفتراول،بیﺖ ) 1310

ﻫﻤچو ﻗرص بدر بینﻘصان ﺷوند

باﻃﻦ افﺴرده ساﻟک در ﻫوای ﻋشﻖ به حرکﺖ وبه رﻗص وﭼرﺧﺶ در میآید.
ﻫرﭼه ﺟز ﻋشﻖ ﺧدای احﺴﻦ اسﺖ

(مﺜﻨوی  ،دفتراول،بیﺖ) 3636

ﮔر ﺷﮑرﺧواریﺴﺖ آن ﺟان کﻨدنﺴﺖ

زندﮔی حﻘ یﻘی ﻋشﻖ به ﺧدا و مﺤو ﺷدن در ﻫﺴتی اوسﺖ.نﺒاید برای از دسﺖ دادن زندﮔی نگران بود واز مرگ ﺗرسید.
ذرهﻫا را کی ﺗواند کﺲ ﺷﻤرد

(مﺜﻨوی،دفتردوم ،بیﺖ) 1076

ﺧاﺻه آن کو ﻋشﻖ ،از وی ﻋﻘﻞ برد

ﻫر آنچه که در ﺟﻬان اسﺖ نشانه ای ازﻋظﻤﺖ و ﻗدرت ﺧداوند در آن موﺟود اسﺖ.
ﻋشﻖ نان بی نان غذای ﻋاﺷﻖ اسﺖ

بﻨد ﻫﺴتی نیﺴﺖ ﻫر کو ﺻادق اسﺖ

(مﺜﻨوی ،دفترسوم،بیﺖ ) 3717

ﺻوفی حتی اﮔر نان ﻫﻢ نﺒاﺷد ﻋاﺷﻖ اسﺖ ،ﭼرا که غذای ﺻوفی ﻋشﻖ اسﺖ .کﺴی که در راه ﻋشﻖ ﺻادق باﺷد اسیردنیای
مادی نﻤیﺷود.
ایﻦ ز ﻋشﻘﺶ ﺧویﺶ در ﭼه میکﻨد

و آن بﮑیﻦ از بﻬر او ﭼه میکﻨد

نیﺴﺖ اندر ﻋﻨصرش حرص و ﻫوا

نور مﻄﻠﻖ زنده از ﻋشﻖ ﺧدا

(مﺜﻨوی ،دفترسوم  ،بیﺖ ) 3771
(مﺜﻨوی،دفترﭼﻬارم ) 1111 ،

در انﺴانﻫا ﻫﻢ ﻋﻘﻞ اسﺖ وﻫﻢ ﺷﻬوت اسﺖ ،اما در فرﺷتگان ﻋﻘﻞ اسﺖ وﻟی ﺷﻬوت نیﺴﺖ.
نیﺴﺖ از ﻋاﺷﻖ کﺴی دیوانهﺗر

ﻋﻘﻞ از سودای او کورسﺖ و کر

(مﺜﻨوی،دفترﺷشﻢ،بیﺖ ) 1101

 .1- 1مکاشفه وشهود
« ﻃریﻘۀ مﻌرفﺖ نزد ﺻوفیه وﻋرفا کشﻒ وﺷﻬودسﺖ که آن را یگانه وسیﻠۀ نیﻞ به حﻘیﻘﺖ میﺷﻤارند .موﻟوی با بیانی ﺷاﻋرانه میﮔوید:
که برای ﺷﻨاﺧﺖ احوال ﺟﻬان نﺒاید اکتﻔا کرد به ایﻦ که از بیرون کارﮔاه به دیدن نﻘوش وآﺛار ظاﻫری ﭘرداﺧته آید.بﻠﮑه باید از راه
مﮑاﺷﻔه وﺷﻬود به ﻋاﻟﻢ ﺗجرد واﻃالق که درون کارﮔاه اسﺖ راه یافﺖ وآنجا حﻘیﻘﺖ امور و واﻗﻊ اﺷیاء را دید و ﭼﻨان که ﻫﺴﺖ
ﺷﻨاﺧﺖ( ».زریﻦ کوب  ) 71- 37 :1315 ،موﻟوی ﻫﻤه ﺟا کشﻒ وﺷﻬود واﺷراق ﻗﻠﺐ را که مﺤصول ریاﺿﺖ وﺻﻔای باﻃﻦ اسﺖ برﻋﻠوم
ظاﻫری ودﻻیﻞ فﻠﺴﻔی ﺗرﺟیﺢ میدﻫد .ﻗﻠﺐ انﺴان مﺤدودیتی ندارد ،به ﺗﻌﺒیرﺟﻨدی ﻗﻠﺐ انﺴان ﺟامﻊ ﺗﻤام ﻗابﻠیﺖ ﻫاسﺖ .یﮑی از
ویﮋﮔی ﻫای ﻗﻠﺐ کشﻒ وﺷﻬود اسﺖ .کشﻒ حﻘیﻘﺖ وﭘی بردن به واﻗﻌیﺖ ،واﻗﻌیتی که مرﺗﺒط با ﺧداوند اسﺖ .ایﻦ حاﻟﺖ زمانی به
انﺴان دسﺖ می دﻫد که حجاب از ﭼﻬره ﻗﻠﺐ انﺴان کﻨار زده ﺷده اسﺖ.
آفتاب آمد دﻟیﻞ آفتاب

ﮔردﻟیﻠﺖ باید از وی رومتاب

از وی ارسایه نشانی میدﻫد

ﺷﻤﺲ ﻫردم نور ﺟانی میدﻫد

سایه ﺧواب آرد ﺗرا ﻫﻤچون سﻤر

ﭼون برآید ﺷﻤﺲ انشﻖ اﻟﻘﻤر
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برای اﺛﺒات ﻫر ﭼیزی ﻫیچ دﻟیﻠی بﻬتر وﻗابﻞ ﻗﺒولﺗر وروﺷﻦﺗر از وﺟود آن ﭼیز نیﺴﺖ .ﻫﻤانﻨد آفتاب که ظﻬورش دﻟیﻞ وﺟودش
اسﺖ .در ایﻦ ﺻورت ﺷرح ﻋشﻖ وﻋاﺷﻘی را دل از زبان ﻋشﻖ میﺷﻨود .ﻋشﻖ در ﻫﻤه امور ﺟاریﺴﺖ .
.91- 1تضادها:
ﺗﻀادﻫا ﻋامﻞ ﺷﻨاﺧﺖ ﺟﻬاناند ،متون سو ررﺋاﻟیﺴتی که به زیﺒایی مربوط میﺷوند ،اغﻠﺐ با ﻫﻢ متﻀادند« .ﺗﻔاوت وﺗﻀاد در
مصﻨوﻋات وﺟریانات ناﺷی از ﻗدرت ﺻانﻊ اسﺖ وبایﺴته اسﺖ که ﻫرﭼیزآنگونه که بایدباﺷد ،ﺧﻠﻖ ﺷود( ».حیدری :1331 ،
) 317ﮔاﻫی زیﺒایی وﻫﻨر در آنﻬا ﺗﺤﻘیر میﺷوند وﮔاﻫی به ﻋﻨوان ارزشﻫای متﻌاﻟی ﺗﻠﻘی میﺷوند .اما ایﻦ ﺗﻀاد فﻘط ظاﻫری
اسﺖ .به ﻋﻘیدۀ ﻋرفا ﺗﻀادﻫا ﻋامﻞ ﺷﻨاﺧﺖ ﺟﻬان اند ،یﻌﻨی ﻫﻤه اﺷیاء به وسیﻠه نﻘیض ﺧود ﺷﻨاﺧته میﺷوند واﺿداد در مﺒدأ
ﻫﺴتی با ﻫﻢ یﮑی میﺷوند وبه آﺷتی میرسﻨد ،ﭼون ﺧاک وباد وآﺗﺶ که ﻫﻤه ایﻦ ﻃﺒایﻊ ﺿد یﮑدیگرند ،ﺧاک به ﻃﺒﻊ ﺧشک،
باد را ﺗر وآﺗﺶ را ﮔرم ،روز و ﺷﺐ ﻫﻢ ﺿد ودﺷﻤﻦ یﮑدیگر ﻫﺴتﻨد .اما در حﻘیﻘﺖ یک کار انجام میدﻫﻨد .اﺿداد در ﺟﻬان
آفریﻨﺶ رو به سوی وحدت دارند.
ﺷﺐ نﺒد نور و ندیدی رنگ ﻫا

(مﺜﻨوی ،دفتر اول ،بیﺖ ) 1173

ﭘﺲ به ﺿد نور ﭘیدا ﺷد ﺗرا

انﺴان به وﺟود نور یا رنگ ،زمانی ﭘی می برد که ﺗاریﮑی بر اﺷیاء مﺴتوﻟی ﮔشته باﺷد .ﭘﺲ اﮔر ﺿد نﺒود ،انﺴان به وﺟود رنگ یا
نور ﭘی نﻤیبرد.
ﺗا ز زﻫر و از ﺷﮑر در نگذری

(مﺜﻨوی،دفتراول) 113 ،

کی ﺗو از ﮔﻠزار وحدت بو بری

ساﻟک باید از ﻫﻤه مراﺗﺐ ﻋﺒور کﻨد ﺗا به وحدت که آسایﺶ وآرامﺶ ﺟان و روان اسﺖ برسد.
مﻬروﻫیﺒﺖ ﻫﺴﺖ ﺿد ﻫﻤدﮔر

(مﺜﻨوی،دفتراول،بیﺖ ) 1110

ایﻦ دو ﺿد را دید ﺟﻤﻊ اندر ﺟگر

مﻬر وﻫیﺒﺖ ﺿد وﺧالف یﮑدیگرند ،زیرا مﻬرومﺤﺒﺖ ﻻزمه آن انﺲ اسﺖ اما ﻫیﺒﺖ ﺗرسی اسﺖ که با احترام آمیﺨته ﺷده اسﺖ
وﻻزمه آن ﺷﮑوﻫﻤﻨدی اسﺖ.
زانﮑ ه ﺿد را ﺿد کﻨد ﭘیدا یﻘیﻦ

(مﺜﻨوی،دفتراول،بیﺖ ) 3711

زانک با سرک ه ﭘدید اسﺖ انگﺒیﻦ

ﻫر ﺿد ومﺨاﻟﻔی ،ﺿد ومﺨاﻟﻒ ﺧود را نﻤایان وآﺷﮑار میکﻨد.
که ز ﺿدﻫا ﺿدﻫا آی د ﭘدید

( مﺜﻨوی،دفتر اول،بیﺖ ) 3365

در سویدا نور دایﻢ آفرید

از ﺿدی ﺿد دیگر ﭘدید میآیدی،ﻫﻤانﻄورکه در نﻘﻄۀ دل که ﺗاریک اسﺖ نور ﺧرد ﺗابیده ﺷده ،ﭼه بﺴا ﺿدی که ﺿد ﺧود را
در ﭘی ﺧواﻫد داﺷﺖ .ﺗاریﮑی ﭘﺲ روﺷﻨی ،روﺷﻨی ﭘﺲ ﺗاریﮑی.
زانک ﻫر ﭼیزی به ﺿد ﭘیدا ﺷود

بر سﭙیدی آن سیه رسوا ﺷود

(مﺜﻨوی،دفتر دوم ،بیﺖ ) 3303

ﻫرﺿدی با ﺿدی دیگر نﻤایان میﺷود ،مانﻨد سﭙیدیﻫا که سیاﻫیﻫا را رسوا میکﻨد.
غوره و انگور ﺿدانﻨد ﻟیک

ﭼونک غوره ﭘﺨته ﺷد ﺷد یار نیک

(مﺜﻨوی،دفتر دوم،بیﺖ ) 3013

غوره و انگور ﺿدند ومﺨاﻟﻒ ،اما زمانی که از ﺧامی در میآیﻨد وﭘﺨته میﺷوند ،با ﻫﻢ یﮑی میﮔردند .مانﻨد انﺴانﻫا که ﺟﻨگ
وستیزﺷان از ﺧامی آنﻬاسﺖ ،ﭼون ﭘﺨته ﺷدند و به کﻤال رسیدند با ﻫﻢ یﮑی ﺧواﻫﻨد بود.
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روز وﺷﺐ ظاﻫر دو ﺿد و دﺷﻤﻨﻨد

ﻟیک ﻫردو یک حﻘیﻘﺖ میﺗﻨﻨد

(مﺜﻨوی ،دفتر سوم ،بیﺖ ) 1173

روز وﺷﺐ مﺨاﻟﻒ وﺿد یﮑدیگر ﻫﺴتﻨد اما در واﻗﻊ ﻫردو یک حﻘیﻘﺖ را نشان میدﻫﻨد.

نتیجه گیری:
سوررﺋاﻟیﺴﺖﻫا ،بیشتر مﻔاﻫ یﻢ ﺧود را از ﻋاﻟﻢ رویا وﺗﺨیﻞ میﮔرفتﻨد .مﻔاﻫیﻤی که در ایﻦ ﻋاﻟﻢ بوﺟود میآید .بﺴیار زود ﮔذر
اسﺖ .یﮑی از ﺷیوهﻫای سوررﺋاﻟیﺴﺖﻫا نگارش فی اﻟﺒداﻫه وبدون ﺗﺄمﻞ بود .از ایﻦ رو مﻄا ﻟﺐ را ﻫﻤانگونه که در ذﻫﻨشان می -
ﮔذﺷﺖ وبر ﻗﻠﻤشان ﺟاری میﺷد ،می نوﺷتﻨد .به ﻋﻘ یدۀ ﻋرفا ﺗﻀادﻫا ﻋامﻞ ﺷﻨاﺧﺖ ﺟﻬاناند ،یﻌﻨی ﻫﻤه اﺷیاء به وسیﻠه نﻘیض
ﺧود ﺷﻨاﺧته میﺷوند واﺿداد در مﺒدأ ﻫﺴتی با ﻫﻢ یﮑی میﺷوند و به آﺷتی میرسﻨد.متون سوررﺋاﻟیﺴتی که به زیﺒایی مربوط
میﺷوند ،اغﻠﺐ با ﻫﻢ متﻀادند .ﮔاﻫی زیﺒایی وﻫﻨر در آنﻬا ﺗﺤﻘیر میﺷوند وﮔاﻫی به ﻋﻨوان ارزشﻫای متﻌاﻟی ﺗﻠﻘی میﺷوند .اما
ایﻦ ﺗ ﻀاد فﻘط ظاﻫری اسﺖ .یﮑی از ویﮋﮔیﻫای ﻗﻠﺐ کشﻒ وﺷﻬود اسﺖ .کشﻒ حﻘیﻘﺖ وﭘی بردن به واﻗﻌیﺖ ،واﻗﻌیتی که
مرﺗﺒط با ﺧداوند اسﺖ .ایﻦ حاﻟﺖ زمانی به انﺴان دسﺖ میدﻫدکه حجاب ازﭼﻬره ﻗﻠﺐ انﺴان کﻨ ار زده ﺷده اسﺖ .به ﻋﻘیده
موﻻنا در ﺧواب حﻘایﻘی ﺷگرف بر انﺴان نﻤوده میﺷود .نﻔﺲ انﺴان به ﺧاﻃر ﺻﻔات اﻟﻬی ،نوﻋی ارﺗﺒاط با ﻋاﻟﻢ مﺜال و ﻋاﻟﻢ ﻋﻘﻞ
دارد .آنگاه که آدمی به ﺧواب فرو رفﺖ وﺗﻤامی حواس او دسﺖ از کار کشید ،از امور ﻃﺒیﻌی و ﺧارﺟی ﺟدا ﺷده ،به ﻋاﻟﻢ مﺜال و
ﻋﻘﻞ که ﺧود ﻫﻢ سﻨخ آنﻬاسﺖ رو میکﻨد و درنتیجه ﭘارهای از حﻘایﻖ آن دو را به مﻘدار استﻌداد ،امﮑان و ظرفیﺖ مشاﻫده می -
نﻤاید .ﺻوفیان مﻘوﻟه ﻋﻘﻞ و ﻋشﻖ را از ﻫﻤدیگر ﺟدا می دانﻨد و برای ﻫر کدام مرزی ﻗاﺋﻞ ﻫﺴتﻨد .آنﻫا ﻋشﻖ را بیﺶﺗر از ﻫر
ﻋامﻞ دیگری ﺿد ﻋﻘﻞ میدانﻨد و مﻌتﻘدند که ﻋشﻖ ﻫر کجا که باﺷد حﮑومﺖ ﻋﻘﻞ از بیﻦ میرود و وﻗتی که ﻋشﻖ از یک در
وارد ﺷد ﻋﻘﻞ ازدر دیگر ﺧارج میﺷود .آزادی وآزادﮔی و رﻫایی از ﺗﻤام ی ﻗیدوبﻨدﻫای دنیایی نیز از مﻬﻢﺗریﻦ رﻫیافﺖﻫای
ﻋارفان اسﺖ.ﻫﻨر مﮑتﺐ سوررﺋاﻟیﺴﻢ در ﺷﻌر اسﺖ .آنﻬا میکوﺷﻨد اسرار ﺟﻬان را در یابﻨد وآن را از ﻃریﻖ ﺷﻌر به ﺗصویر
بﮑشﻨد..اﺻول سه ﮔانه در سوررﺋاﻟیﺴﻢ بر ﭘایۀ روانﮑاوی فروید استوار اسﺖ و با ﻫرﮔونه ﻗرارداد ومواﺿﻌه مﺨاﻟﻒ اسﺖ و میﺧواﻫد
با ایجاد انﻘالب سوررﺋاﻟیﺴتی بشریّﺖ را آزاد کﻨد.
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.11ﺷﻤیﺴا ،سیروس ،) 1315 ( ،مﮑتﺐﻫای ادبی ،ﺗﻬران ،ﭼاپ نﻬﻢ ،انتشارات ﻗﻄره
.17فتوحی ،مﺤﻤود ،) 135 ( ،بالغﺖ ﺗصویر ،ﭼاپ اول ،ﺗﻬران ،انتشارات سﺨﻦ
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