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ـ پژوهشي) (مجله ادبيات و علوم انساني سابق(مجله زبان و ادبيات عربي  ـ   دهمشماره، )علمي    1393بهار و تابستان  
  

  )استاديار زبان و ادبيات  عربي دانشگاه ياسوج (دكتر محمود حيدري 

  ) ، نويسنده مسؤول دانشگاه ياسوجفارسيدانشجوي دكتري زبان و ادبيات (ذبيح اهللا فتحي فتح 
  

  اثر نجيب محفوظ» الشحاذ«بررسي مباني سوررئاليسم در داستان 

  چكيده

هاي ادبي است كه از اروپا آغاز شد و به ادبيـات ديگـر ملـل از                   سوررئاليسم يكي از مكتب   
مصر از كشورهاي پيشرو در ادبيـات       . ها تاثير گذاشت    جمله ادبيات عرب راه يافت و بر آن       

يسندگان مصري با اروپا و ادبيـات اروپـايي، راه را بـراي             داستاني عربي است كه آشنايي نو     
ي بزرگ مصري و    نجيب محفوظ؛ نويسنده  . كرد  هاي نو ادبي، در آنجا هموارتر         نفوذ جريان 

 از جملـه نويـسندگاني اسـت كـه سوررئاليـسم در برخـي از                1988ي نوبـل    ي جايزه برنده
تصوير شـاعري   ) گدا(روف الشحاذ   نويسنده در داستان مع   . هايش بازتاب يافته است     داستان

ايـن  . كند كه در برخورد با دنياي جديد دچار نوعي تعارض شـده اسـت          معاصر را ارائه مي   
كارهاي انجام  .دهد  ها را نشان مي     ها و تالش هنرمند براي رفع آن        داستان، چگونگي تعارض  

 را بـه  هاي داستان و نيز شگردهاي نويسنده در پـردازش آن خواننـده           شده توسط شخصيت  
در اين نوشتار بـه تطبيـق       . دهد  هاي آن سوق مي     سوي مكتب سوررئاليسم و اصول و روش      

  . مباني اين مكتب با داستان مذكور خواهيم پرداخت

  . سوررئاليسم، نجيب محفوظ، الشحاذ: ها واژهكليد

  مقدمه -1 

جتمـاعي،  سو بـا رويـدادها و حـوادث سياسـي، ا          اي هم   هاي ادبي، رابطه    ادبيات و دگرگوني  
فرهنگي و اقتصادي دارد و در اين ميان ادبيـات معاصـر متـأثر از تحـوالت فكـري، فلـسفي و                      

هـاي  در پي تحـوالت سياسـي اجتمـاعي جهـان پـس از جنـگ            . اي بوده است  اجتماعي پيچيده 
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ي وجود  در غرب پا به عرصه    ... هاي جديدي چون رمانتيسم، رئاليسم و       جهاني به تدريج مكتب   
ي خود بر ادبيات غرب  تاثيرگذار بودند و به ادبيـات ديگـر كـشورها               يك به نوبه   نهادند كه هر  

  . از جمله مصر نيز رخنه كردند
 هـاي  زمينـه  در عظيمـي  هـاي دگرگـوني  هـا، غربـي  يرخنه و مصر به ناپلئون حمله از پس

 در نويني هاي انديشه و گرفت صورت كشور اين در... و اجتماعي فرهنگي، سياسي، اقتصادي، 
هـاي آزادي خواهانـه و        رواج انديـشه  ) 35: 1390 سـاعي،  (گذاشـت  وجود يعرصه به پا مصر

 به بعد تاثير عميقي بر تاريخ و فرهنـگ          1919هاي پي درپي در اين كشور از سال           وقوع انقالب 
بيست سال نخست قرن بيستم يعني همزمـان بـا دوران كـودكي نجيـب محفـوظ،                 . مصر داشت 

 مشخص سيماي. است روسيه و سوسياليستي اكتبر  انقالب و اول جنگ و آسيا بيداري يمرحله
 سوسياليـستي  هاي انديشه پيدايش عرب و  هاي خلق ملي آگاهي سريع بسيار رشد مرحله، اين
ي بارز ايـن دوره     هاي سوسياليستي كه مشخصه   رواج انديشه ) 36همان،   (.است عربي خاور در

  .نيز حضوري گسترده دارد) الشحاذ(است در داستان مورد مطالعه 
هـا    ها يـا مـصادره شـدن آن         هاي حاكم و شكست انقالب      ها، خشونت نظام    سركوب انقالب 

طبيعتـا  . شـد   سبب پريشاني فكري، سرخوردگي، جنون و گاه خودكشي روشنفكران جامعه مـي           
گيرد شكست و جلوه هاي گوناگون فـرار          ي فكري و رواني شكل مي     ادبياتي كه در چنين زمينه    

 واقعيت را در خود منعكس نموده و هنرمند در اين شرايط به نيروهاي غير عقالنـي گـرايش                   از
آوردهاي اروپاييان بـراي   مكتب سوررئاليسم يكي از ره  . پردازد  ها مي   كند و به ستايش آن      پيدا مي 

توانستند به دامن آن پناه ببرند و بـا      هنرمندان و روشنفكران مصري بود كه در چنين شرايطي مي         
) گـدا (رمـان الـشحاذ   . هاي آن خود را از پريشاني و تعارض نجات دهنـد            كمك اصول و روش   

نوشته نجيب محفوظ شرح احوال يكي از هنرمندان روشنفكر مصري است كه به نوعي بيماري               
زنـد و احـوالي بـر او عـارض            شود و براي رهايي از آن به اعمـالي دسـت مـي              مرموز مبتال مي  

 اصول و مباني سوررئاليـستي اسـت و در ايـن نوشـتار بـرآنيم تـا بـه         يكنندهشود كه تداعي    مي
  . هاي سوررئاليستي در اين داستان بپردازيم بررسي اين اصول و روش
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    سوررئاليسم  

سوررئاليـسم تـشكيل شـده از دو لفـظ          . سوررئاليسم را نخستين بار گيوم آپولينر وضع كرد       
 در اصل لغـت يعنـي مربـوط بـه      (real) رئال در فرانسه به معني روي و فرا است و(sur)سور

روي هم يعني فراواقـع و  .  است (fact)و واقعيت  (thing) در التين به معني چيز     resاشيا، زيرا   
دانند كه در ضمير ناخودآگاه ماست و فقط در اوهام و روياها و آثار              اصطالحا آن را واقعيتي مي    

:  1390شميـسا، . (خورد رواني با ادبيات است    سوررئاليسم به طور اجمالي بر    . كند  هنري بروز مي  
  ) 297 :1382داد، . ك.و نيز ر169

 André(اين مكتب از يك سو متاثر از دادائيسم  بود و بنيان گذاران آن چون آندره برتـون 

Breton (      با خـشونت بـر ضـد نهييليـسم دادا قيـام كردنـد و بـا                «از اعضاي دادائيسم بودند كه
رانه اي كه در آن بود و به جستجوي آن چيـزي برآمدنـد كـه راه              هرگونه حركت پوچ و كوركو    

و از ديگــر ســو از رمانتيــسم قــرن نــوزده تــاثير ) 768: 1389ســيد حــسيني،(»رســتگاري بــود
هـاي    پذيرفتند كه تمايالت اصلي آن اعتقاد به طبيعت اساساً شاعرانه انسان، توسل به توانايي               مي

چرا كـه سوررئاليـسم     ). 320: 1387قويمي،(رويا بود   زندگي باطني، ارزش بخشيدن به تخيل و        
يابـد، بـه همـين    قائل به جانب باطني و مجهولي است كه با عقالنيت و منطق به آن دست نمـي  

) 51: 2010صـالح،  . (پردازدمي... خاطر به ابزارهايي غير از عقل چون حدس و رؤيا و تخيل و    
بايستي آنان را به آشتي بين عمل و رؤيا       د كه مي  ها به نوعي عرفان نيز اعتقاد داشتن        سوررئاليست
  ).801: 1389سيد حسيني، (هدايت كند

فلـسفه هـاي مجـرد،      . مكتب سوررئاليسم در جستجوي راهـي بـراي رسـتگاري بـشر بـود             
هنرهاي كالسيك، تفكر بورژوازي و اقتصادهاي كارگري، كـه فجـايع جنـگ و كـشتار، پيامـد                   

قالبي فكري، هنري و اجتماعي را پي افكند كـه آزادي كامـل   كند و ان   هاست، نفي مي    مستقيم آن 
ي يـك راز    ها به هـستي بـه مثابـه       سوررئال). 1389سيد حسيني، . ك.ر(بشر را به ارمغان بياورد      

: 2010صـالح،   ( خواهند با آن متحد شوند و به سعادت و خوشبختي نائل آينـد            نگرند كه مي  مي
وررئاليست بر مبناي كشف و شهود تمام پديده هايي         اين راه رستگاري به گمان نويسنده س      ) 51

  .آگاه او جريان دارد گيرد كه در اعماق وجود انسان يعني ضمير ناخود شكل مي
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بنابراين آنچه بيش از همه به شكل گيري و جنبه علمي پيدا كردن سوررئاليسم كمك كـرد،                 
ــسته    ــشف ندان ــد و ك ــشناسي فروي ــات روان ــود   نظري ــي ب ــاي روان آدم ــدره.ه ــون و  آن برت

.  از پيشتازان سوررئاليسم در رشته پزشكي تحصيل كرده بودنـد ) Louis Aragon(آراگون لويي
ها خدمت كرده  و با بيمـاران روانـي سـروكار              اين دو، در طول جنگ جهاني اول در بيمارستان        

هـر  از نظـر فرويـد دنيـا مظ   «. داشتند و تحت تاثير نظريه هاي فرويد و روانكاوي او قرار گرفتند 
ها به شناخت كامل      تمايالت ناخودآگاه و كشش هاي ناگفته ي ماست و انسان با كشف رمز آن             

رويـا و تمـايالت   (ها در زندگي اين جنبـه غنـي زنـدگي           بسياري از انسان  . شود  خويش نايل مي  
: 1377ولـك،   (»گذارند و اين خود ناقص كـردن زنـدگي ماسـت            را به عمد كنار مي    ) ناخودآگاه

128.(  
 اثر مـشترك   (Champs Magnetiques) »هاي مغناطيسيميدان«اثر سوررئاليستي نخستين 

 منتـشر شـد و سـه سـال پـس از انتـشار آن،                1921آندره برتون و فيليپ سوپو بود كه در سال          
).   787-786: 1389سيدحـسيني،  .( سورئاليسم رسما به عنوان يك مكتب اعالم موجوديت كـرد   

هـا و اصـولي بـراي         اهداف خود و خلق آثاري شـگفت، روش       ها براي رسيدن به       سوررئاليست
خروج از چهارچوب عقل، نگارش خودكار، شـرح و  : اند از   عبارت  خود داشتند كه به طوركلي      

روايت خواب و رويا، روايت در حال خلسه، بهادادن به تصور و خيال، كوشش در فهم ضـمير                  
گي انـسان، ارزش فـراوان عـشق و         بيگانناخودآگاه، آزادي جنسي، ديوانگي، پرداختن به ازخود      

  ).280-229: 1387ثروت،. ك.ر.(...

  نجيب محفوظ

اي ي جماليـه قـاهره در خـانواده     در محله1911نجيب محفوظ عبدالعزيز السبيلجي در سال       
 1934وي گرايش به فلسفه داشت و ازاين رو در سال         )  52: 2006الغيطاني،  .( سنتي به دنيا آمد   

زماني كه پايان نامه فوق ليـسانس خـود را          ) 89: 1993شلش،  . (انس گرفت در رشته فلسفه ليس   
هاي او را رها نكـرد      نوشت تحصيل را رها كرد، اما فلسفه نوشته         با موضوع زيبايي در فلسفه مي     

بزرگان ادب عربي و مـصري در آن        . ي آثارش رنگ و بوي فلسفي به خود گرفت        و تقريبا همه  
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بر فكر و ذهـن او تـأثير گذاشـتند    ... ن، العقاد و سالمه موسيزمان چون توفيق حكيم، طه حسي     
سالمه موسي تأثيري شگرف بر ذهن و خـاطرم نهـاد و مـرا بـه     « : گويدكه خود در اين باره مي 

و مكتب سوسياليستي سوق داد و تنها اديبي بود كـه اولـين آثـار    ) روشنفكري(گرايي  سوي علم 
ي آن را از نظـر خـواهيم         كـه خالصـه    -اسـتان الـشحاذ     د) 219: 1989دواره،  . (مرا مطالعه كرد  

ماجراي مردي روشـنفكر اسـت   ) روشنفكري و سوسياليستي  ( نيز متأثر از اين دو تفكر        -گذراند
  .هايي سوسياليستي داردكه انديشه

  ي آنداستان الشحاذ و خالصه

ني شاعر او در  جوا  . اين داستان بخشي از زندگي عمر حمزاوي از روشنفكران مصري است          
 به بعـد و آشـنايي    1919هاي پي در پي مصر از         انقالب. بود و ديوان شعري هم به چاپ رساند       

. او با انديشه هاي سوسياليستي سبب شد كه شعر را رها كند و به مبـارزات سياسـي روي آورد                 
 عمر به همراه چند تن از دوستانش تصميم گرفتننـد كـه يكـي از اعـضاي نظـام                    1935در سال   
ترور نافرجام ماند و عثمان خليل عامل تـرور دسـتگير و عمـر و مـصطفي                 . ا ترور كنند  حاكم ر 

از آنجا كه عثمان حرفي از همدستان خود نزد؛ عمـر پـس از مـدتي، بـه                  . ميناوي متواري شدند  
داسـتان، بيـانگر زنـدگي عمـر پـس از           . زندگي عادي خود بازگشت و به كار وكالت پرداخـت         

كنـد و تنهـا     مسرش زينب و دو دخترش بثينه و جميله زنـدگي مـي      او اينك با ه   . پيروزي است 
دوست ديگر عمر يعني عثمان، اگرچه انقالب پيروز شـده، امـا            . دوستش مصطفي ميناوي است   

برد و با وجود انقـالب سوسياليـستي، هنـوز بـورژوازي ادامـه دارد و                  هنوز در زندان به سر مي     
عمر به خاطر ميانسالي، بـرآورده نـشدن اهـداف و         . اند  انقالبيوني چون عمر جزء اين طبقه شده      

او . هاي پي درپي به نوعي ترس، اضطراب و مرگ انديشي گرفتار شده اسـت  آرزوها و شكست  
پس از نااميدي از عقل و علم براي رسيدن به راز هستي و حقيقت متعالي به ابزارهـايي دسـت                    

زارهاي آن به پاخاسته است و با وجـود         يازد كه عقالني نيستند؛ گويي عمر بر عليه خرد و اب            مي
او با ديدن زنان ديگـر در       . ستايد؛ اما، رفتارش چون ديوانگان است       اينكه در گفتارش علم را مي     

كند؛ پس به زن بـارگي و نوشـيدن بـيش از حـد شـراب روي                   وجود خود احساس بهبودي مي    
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از مـدتي طـوالني ايـن    پـس   . دانـد   آورد و عشق به زنان و شراب را داروي بيماري خود مي             مي
كند و ابتدا فكر كشتن يكي از زنان و بعد فكر خودكـشي بـه سـراغ او       عشق در او فرو كش مي     

حمـزاوي در يكـي     . او عالقه خاصي به خواندن شعر به ويژه شعر فارسي و هندي دارد            . آيد  مي
شكالت شـود مـ   رسد و با نوري كه بر او متجلـي مـي      ها در كنار اهرام مصر به شهود مي         از شب 

-رود ولي به محض هوشياري همه چيز به حالت عـادي بـاز مـي                فكري و روحي او از بين مي      

شود و در باغي نامشخص بـه         مدتي پس از اين حال، او از همه چيز و همه كس دور مي             . گردد
هـاي خـود را روايـت    برد و در اين حالـت، خـواب   تنهايي در حالت خلسه و خواب به سر مي       

شود و به آرامـي دوبـاره بـه حالـت هوشـياري بـاز            مي  ان توسط پليس زخمي   او در پاي  . كند  مي
اگـر  : گفت آورد كه گويي خطاب حقيقت متعالي به اوست كه مي گردد و شعري را به ياد مي    مي

  خواستي چرا تركم كردي؟     واقعاً مرا مي
را شخصيت اصلي داستان گويي هنرمندي سوررئال است كه اصـول و مبـاني سوررئاليـسم                

اي است كـه روايـت در    ساختار روايت آن به گونه. گيرد براي رسيدن به حقيقت برتر به كار مي  
گذارد و بجز چند مورد، زمان براي خواننده نـامفهوم و بـين حـال،                 حال خلسه را به نمايش مي     

دنيـاي ذهـن    (گذشته و آينده در رفت و آمد است، چون اغلب در دنيايي غير از دنيـاي مـادي                   
  .يابد كند و به نوعي در نهايت، به حقيقت متعالي خود دست مي سير مي) هنرمند

  مباني سوررئاليسم در داستان الشحاذ  

  گريزي و عادت ستيزيعقل. 1 

در شـكل گيـري سوررئاليـسم    ) Henry Bergson(آراء و انديشه هاي هـانري برگـسون   
بينـي ناپـذير را   عقـل پـيش  « و تـازد  او بر عقل و تسلط آن بر ناخودآگاه مي     . سهمي بسزا داشت  

كند و قائل به اين است كه عقـل ذاتـاً عـاجز از فهـم حيـات                    همه آفرينش را رد مي    . پذيرد  نمي
آيـد كـه بـا كمـك ضـمير            هـا برمـي   از آثار و عقايد سوررئاليـست     ). 20: 1375بيگزبي،(» .است

هـا و      آن و داشـته    عقـل و ابـزار    .  توان به حقيقت متعـالي رسـيد        هاي آن مي  ناخودآگاه و داشته  
بنـابراين بـراي    . آگاه بوده و مانع بروز حقايق آن هـستند          خواسته هايش حجابي بر ضمير ناخود     



 69                                          ...بررسي مباني سوررئاليسم در داستان                                       ششم سال   

حركت به سوي آزادي ضمير ناخودآگاه و آشكار كردن حقايق آن نخست بايد عقل را رها كرد                 
  .توجه بودو به قوانين آن بي

كند  حقيقت برتر، تمام تالش خود را مي       يابي به در داستان الشحاذ، عمر در ابتدا براي دست       
پرسـد و   او بارها از ديگران سواالتي مي. كه به عقل و علم كه از لوازم آن است توجه نشان دهد 

-اميدوار است كه پاسخي براي آنها دريافت كند؛ و چون عقل قادر به پاسخ گـويي بـه پرسـش                   

گويـد     ابتدا پيوسته از علم سخن مي      عمر در . پردازد  ها مي   گراهايش نيست به تحقير عقل و عقل      
  :داند خواند و دنياي هنر را دنياي عصر حجر ميو فرزندانش را به آن فرامي

 أظنُّ ذلـك و لـو أنّ الـّشعرَ    -/ ، هل اطمع أن تعديني بألّا تُفرّطي في دراستك العلميه؟       ةُبثين-
 و فـي  ةً يمكـنُ أن تُكـوني شـاعر    لكن َلن أجادلَك في ذلك، و-.../ سيضلُّ أجملَ ما في حياتي   

 طبعاً، ال أحـب أن تنبهـي يومـاً        -... /  يبدو انّك مشغولٌ ِبمستقبلي    -. /  مثالً ةًذات الوقت مهندس  
محفـوظ،  ... (َفتَجدي نفسك في العصرِ الحجري علي حينَ يعيش من حوَلـك فـي عـصرِ العلـم          

1991 :331.(  
 بلـه اگرچـه شـعر زيبـاترين       -درس خواندن كوتاهي نكني؟     دهي كه از      بثينه به من قول مي    

شـود كـه هـم شـاعر      كنم مي  باشد در اين مورد با تو بحث نمي       -... چيز زندگي من خواهد بود    
 البتـه، دوسـت   -...شود كه نگران آينـده منـي    معلوم مي-.باشي و هم در عين حال مثال مهندس       

 ببينـي و اطرافيانـت در عـصر علـم         ندارم يك روز بيدار بـشوي و خـودت را در عـصر حجـر              
  ).45: 1388محفوظ، (» ...باشند

با اين وجود عمر خود از عقل و علم گريزان است و اگر اين چنـين نبـود پـس از بحـران،                       
ي ديگـران بـه پزشـكي ديگـر مراجعـه  و             گرفت و يا به توصيه      هاي پزشك را جدي مي    توصيه

او . روي بيـاورد ... ه اينكه به عشق و شـعر و       كرد، ن   راهي  علمي براي رفع مشكل خود پيدا مي        
هـاي    ي درماني به عقل و قوانين عقالنـي و راه         كند و در طول اين دوره       خود درماني را آغاز مي    

  :گويد كار او به جايي رسيده كه به خود مي. كند درمان علمي هيچ اعتنايي نمي
محفـوظ،  (» . ُتغضبك بال سـببٍ    ةُفات العاقل التصرّ.  تَخنقُك و َكأنّها تستفرُّك    ةُ العاقل ةُاألجوِب «
1991 :332 (  
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رفتارهـاي عاقالنـه تـو را بـي         . ترساندت  كند و گويي مي     هاي عقالني تو را خفه مي     جواب«
  ). 47 :1388محفوظ،(»كند سبب خشمگين مي

او از . كنـد  او درپي تغييرات است و انديشه هـاي ديگرگونـه و انقالبـي او را همراهـي مـي                  
گريزد و دوست دارد تصاوير مألوف تا ابد نابود شود و قلـب در مغـز                   كه عادت شده مي    هرچه

ها با هم برقصند و روباه چوپان مرغـان باشـد و عقـرب در لبـاس                   بتپد و خزندگان و گنجشك    
  )371: 1991محفوظ، ! (گاو شير ندهد بلكه در پي آموختن شيمي باشد!  پرستار

  حقيقت برتر. 2

هايي كه بيانگر دست نيافتني بودن آن است در عمق جان آدمـي               ام ويژگي حقيقت برتر با تم   
گريزي و دسـتيابي بـه ضـمير        ي مستقيم عقل  رابطه. ي اراده و آگاهي نهفته است     و در پس پرده   

هـا بيـشتر بـر روح و پـرورش روحـي و               ي آن هايي كه تكيه  ناخودآگاه باعث شده است مكتب    
هايي كه در كنار گذاشتن عقـل       كنند، بر شيوه    ي را دنبال مي   افكري است و اهداف انسان مدارانه     

سوررئاليـسم بـر نقـش    . اي داشـته باشـند  به نفع ظهور ضمير ناخودآگاه وجود دارد، توجه ويژه 
  .كند اساسي ضمير ناخودآگاه در رسيدن به تجارب روحي تاكيد مي

ـ         گـويي افـراد روان   دهدر آنجا كه فرويد سعي داشت از طريق تحليل و تفـسير رويـا و پراكن
هـا بـا      پريش، راهي به ضمير ناخودآگاه بيماران بازكند و بهبودشان را ميسر سازد، سوررئاليست            

برداشتي متفاوت از اهميت كاوش در ضمير ناخودآگاه و درك تمايالت نهفته هر فرد و نيـز بـا                
ا از يك سو بـر خـالف   ه آن. هاي فرويد را اساس كارخود قرار دادند نيتي كامال متمايز، پژوهش   
داد تحقـق اشـتياق را    هـدف قـرار مـي   ) (Sublimation du désirفرويد كه وااليـش اشـتياق   

آويـزي بـراي كـشف و درك        خواهان شدند و از سوي ديگر جستجو در ضمير پنهان را دسـت            
ر گويد كـه د   لويي آراگون مي  . دانستند  ي انسان و راهيابي به راز هستي مي       كاركرد واقعي انديشه  

تواند دريافت كند و همان اهميـت درجـه اول    وراي دنياي واقع ربط ديگري هست كه ذهن مي       
  ).823: 1389سيد حسيني،.(را دارند مانند تصادف، پندار، وهم و رويا
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ي وجود عمر را پرسش از رازي در برگرفته كه به قول او راز هستي               در داستان الشحاذ همه   
يابي به اين راز است؛ رازي متعالي كه ندانـستن آن بـيم             توي پس از تحول به دنبال دس      . است

آورد و خالصي از آن نيستي، مشروط به كـشف راز             بيچارگي و نيستي را در آدمي به وجود مي        
  :مذكور است

ها أنت تقف علي أعتابِها مستَجديا و تبـسطُ            اّلتي وهبت الكونَ يوماً سرّا جديدا و       ةُاللحظ... «
 و األفقُ و الغيابات اّلتي يهبطُ إليها القمرُ لعلَّ قبساً يشَتعلُ فـي صـدرِك                ةِ للظّلم ةٍعيدك في ضرا  

  )341 :1991محفوظ، (».َكما ينبثقُ الفجرَ و َتتَواري مخاوف اإلفالسِ و العدم
اي و اي كه روزي به جهان رازي تازه بخشيد و تو اينك به دريوزه بر آستانش ايـستاده     لحظه

اي؛ بـه سـوي چاهـساري كـه مـاه در آن             اس به سوي تاريكي و افـق دسـت دراز كـرده           به التم 
ات افروختـه گـردد و بـيم بيچـارگي و          شود، بادا كه با دميدن صبح آتشي در سـينه           سرنگون مي 

  ) 75: 1388محفوظ،  (» .نيستي رخ بربندد
 بـر اثـر   اكنـون ايـن عـشق   . كنـد  عمر براي رسيدن به راز هستي عاشقانه تالش فـراوان مـي        

هاي پياپي در وي مرده و امروز غم و افسوس از دست رفـتن آن عـشق سـر بـرآورده                       شكست
كند تـا   ها را خسته مي حمزاوي با سواالت مكرر از ديگران آن   . است تا همه چيز او را نابود كند       

خواهـد   پرسـد و مـي   او پيوسته از معناي زنـدگي مـي      . شايد راهي به سوي حقيقت متعالي بيابد      
د كه خوشبختي چيست و آيا ديگران به خدا ايمان دارند و اگر اعتقاد دارند خـدا چيـست؟             بدان

ها براي رسيدن به مفهومي غير از مفاهيم قابل درك آدمي اسـت كـه بتـوان            بي شك اين پرسش   
هاي عقل مدار بي شك از پاسخ         در اين راستا انسان   . با كمك عقل و خرد خود به آن دست يابد         

  :مانند درمي
بگو ببينم مسيو يازبك به نظر تو معنـي           ؟ة َخبرّني يا مسيو يازبك ماذا ُتعني لك الحيا_«

  زندگي چيست؟ 
  .... زندگي زندگي  است          ...ه الحياه هي الحيا_
  تو خوشبختي؟          أأنت سعيد؟_
_بالرّكود الموسم صابهللا، أحيانا ي شود، الحمدهللا، گاهي اوضاع خراب مي  ...    الحمد  
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      ردفاجئٌ َكغرامِ وم لهي غرامالم صيبيا اينكه كاباره به يك ماجراي عاشقانه مثل عشق         ه أو ي،
  شود، ورده دچار مي
  ...ولي كار و بار به راه است         تسيرُةَو لكنَّ القافل

  به خدا ايمان داري؟          هل تُؤمنُ باهللاِ؟_
  !ه اين چه سوالي استالبت      ! َطبعاً، يا لَه من تحقيقٍ طَريف_
» پس بگـو ببيـنم خـدا خـدا چيـست؟            ) 347 :1991محفوظ، ( إذَن، فَُقل لي ما هو اهللاُ؟ _

  )93: 1388محفوظ،(
شـود ولـي    هاي مختلف پرسـيده مـي   اين سواالت پيوسته در جاي جاي داستان از شخصيت  

 نوعي منجر به از ميان      هاي غيرمعمول كه به   هيچ يك جوابي براي آن ندارند و عمر ناچار به راه          
ها به ايـن حقيقـت        آورد تا شايد از اين راه       شود، روي مي    رفتن عقل و اراده و خودآگاهي او مي       

هاي دهـشتناك بـود و گـاه      ها پس از دگرگوني همچنان گرفتار كسالت و كابوس          مدت. پي ببرد 
. ك.ر(سـت داشـت   كرد و به ويژه اشعار فارسي و هنـدي را دو   خود را با خواندن شعر آرام مي      

ي غالب شعر فارسي، از اشعار عرفـاني و       اين اشعار كه با توجه به صبغه       ) 355: 1991محفوظ،  
فلسفي بوده است او را به راز هستي نزديك  و به نوعي گرايش به حقيقتي متعالي را در وجود                     

  . كردند او زنده مي
داننـد و بـه آن        الهـي مـي   اين راز گويي براي ديگران حل شده اسـت و راز هـستي را ذات                

داند و ديگران هـم       هاي خود را ذات الهي مي       اند؛ حتي بثينه دختر شاعر نيز، معشوق غزل         رسيده
  .گذارند بر آن صحه مي

بـه خـدا    .  اما، اين دخترك عاشق است      ؛... ة، و ربي إنّها َلعاشَقةٌو لكنَّ البنت عاشق« 
  ...عاشق است

  ها  كيست؟ معشوق اين غزل      يمِ؟من المقصود بالتّران] عمر [_
  !هيچ كس      !َليس أحد منَ النّاس] ... بثينه[_
  .انگار ديگر پدري نيستم كه دوست تو باشد       تَرَي أَلم أعد الصديقَ األب؟_
  ...ها نيست چرا؛ اما، او در بين انسان    ... بلي، لكنَّه ليس أحد منَ النّاس _
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  هاست؟ پس از فرشته         ؟ةِ أ هو من المالئك_
  .ها هم نيست از فرشته        .ةو ال منَ المالئك_
  پس چيست؟      رمزٌ؟... حلم...  ماذا هو إذَن_
  ...شايد او غايت هرچيزي است       كلِّ شيءةُهو غاي... لعلّه  ... _
  پس تو به راز هستي عاشق شده اي؟    ؟أذَن فأنت تَعشقينَ سرَّ هذا الوجود ... _
محفـوظ،  ( (»...اين كامال امكان دارد بابا      )329 :1991محفوظ، ... ( هذا جائزٌ جدا يا بابا..._
1388: 40(  

هاي گوناگون در آخر داستان اگرچه در  عمر با جست و جوي فراوان و متوسل شدن به راه          
ي آورد كه گويي از زبان حقيقـت متعـال          رسد؛ اما، شعري را به خاطر مي        ظاهر به راز هستي نمي    

رسد كـه اعتقـاد دارد همـه چيـز از يـك               شود و بايد گفت او به نوعي عرفان شرقي مي           بيان مي 
ني است كه از نيـستان جـان        «منشأ سرچشمه گرفته است و از حقيقتي متعالي جدا شده؛ گويي            

  : هان باز گشت به آن است ، و اينك خوا»جدا شده
  )374 :1991ظ، محفو(؟ !َلم هجرَتني    إن تُكن تُريدي حقّا «
  ) 173: 1388محفوظ، ( (»؟!خواستي چرا تركم كردي اگر واقعاٌ مرا مي«

  مستي و بيخودي .3

در اين حالت تعلق و پيونـد روح        . هاي دستيابي به ضمير ناخودآگاه مستي است        از ديگر راه  
ن شود؛ تا جايي كه گـاه چـو   با جسم به دليل زايل شدن موقت نيروي عقالني، دچار اختالل مي        
گيـرد و آسـيب و درد را درك    نيروي انديشه غايب اسـت، جـسم در معـرض خطـر قـرار مـي           

اي در آخر داستان الشحاذ عمـر بـا گلولـه   . داند كه در واقعيت است يا در خواب    كند و نمي    نمي
  : شود؛ اما، چون در حال مستي و بيخودي است ميان واقعيت و خواب شك دارد زخمي مي

 »  ناري ه    انطَلَقَ عيارت عّني تأوند ميق ةٌ وال عبـثُ              ة ع قيقـيح ألـم َكأّنـه بألمٍ حاد شعرت و 
  )373: 1991محفوظ، (»... شيطانٍ بِحلم و تنهدت في أعياء
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گلوله اي شليك شد و آهي از عمق گلويم برآمـد درد شـديدي احـساس كـردم انگـار كـه                    
  )172: 1388محفوظ، (» ...كشيدم از كسالت آه . دردي واقعي نه بازي شيطان در خواب

ها هيچ گاه نتوانستند چنان تعمقي در ضمير ناخودآگـاه داشـته باشـند كـه بـه                    سوررئاليست
ها معموال مصنوعي و  به كمك مـواد مخـدر             بيانجامد پس مستي آن   ) سكر(حالت مستي مفرط    

ا بـه رسـيدن بـه    كردنـد آنـان ر   ها در حالت نشئه خلق مـي  تصاوير غريبي كه سوررئاليست . بود
هـاي در حـال بيخــودي    بيـشتر نوشــته . كـرد  آگاهـشان يـاري مــي   هـايي از ضـمير نــاخود   چيـز 

ها همچنان به دليل دوري از تعقل و همراه بودن با آزادي انديشه، حـالتي نزديـك                  سوررئاليست
توانـستند در بيـداري خـواب         ها با مصرف مواد مخدر و مسكر مـي          آن. به خواب و رويا داشت    

: 1388مشتاق مهـر،    .(ها و تخيالت خود را در ميدان ضمير ناخودآگاه جوالن دهند            ند و رويا  ببين
  : عمر نيز براي رسيدن به راز هستي پيوسته به دنبال مستي و بيخودي است) 148
 ه أو نـشو ةَو آمنت ساعتَها بـأنَّ الحركـ  ... ه واحدةًأحيت الكائنَ دفع ... ةأو نشو  ... ةحرَك... « 
 ـض  ة العجيبـ  ةهي هذا النـشو   ...  و ال الثَّراء   ةُطلبي، ال العملُ و ال األسر     هي مكانّهـا النـصرُ    ... ةُ الغام

محفـوظ،  (» ...هو هي الّتـي سـحقَت الـشك و الُخمـولَ و المـرار            ... ةًالدائم وسطَ الهزائمِ متالحق   
1991: 336(  

خواهم جنبش يا    دم چيزي كه مي   در آن لحظه فهمي   ... يكباره زنده شدم  ... يا مستي ...   جنبش
مثل يـك پيـروزي از ميـان    ... اي عجيب و مبهممستي... مستي است، نه كار و خانواده و  ثروت 

محفـوظ،    (»...كنـد   همين است كه شك و سستي و رنـج را نـابود مـي             ... هاي پي در پي   شكست
1388  :59 (  

اسـت     هـم در وجـود  آدمـي        او اعتقاد دارد كه در آغاز آفرينش مستي وجود داشته كه هنوز           
  : توان با آن مستي به راز هستي رسيد مي

ها هي تدب في األعمـاقِ َكـضياء    و.  َكنجمٍ متوهجهآنَ للقلبِ وحده أن يري، أن يري نشو      ...«
 األولي،   الخَلقِ ةِتَوقاً لَنشو . حباً في الحب  . فََلعلَّ نفسك أعرضَت عن ُكلِّ َشيء َظمأَ للحب       . الفَجر
محفوظ، (»  .ةٍ مذهَل ةٍ باهر ةٍ ِبنبت ةٍ التي خرجت من صراعِ مليون مليون سن       ةِ ِبسرِّ أسرارِ الحيا   ةِالالئذ
1991 :338(  
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و اينـك مـستي     . وقت آن است كه تنها دل بيننده مستي را چون سـتاره اي شـعله ور ببينـد                 
ت در طلب عـشق از همـه چيـز روي           باشد كه جان  . يابد  چون نور سپيده، به اعماق جان راه مي       

مشتاق مستي نخستين آفرينش، پناهنده به راز رازهاي هستي، كه از گـذر             . عاشق عشق . بگرداند
  ) .67: 1388محفوظ، (»ها مليون سال جوانه اي خيره كننده و حيرت آور رويانده است مليون

  ها عالم خواب و رويا و روايت آن. 4

شـود در     وي آن است و راه سعادت پيـروانش تلقـي مـي           واقعيتي كه سوررئاليسم در جستج    
هـا  نماياند كه خـواب و رويـا مهمتـرين آن لحظـه             هايي فراتر از زندگي روزمرّه چهره مي      لحظه
خواهند با دستيابي به نهفته هاي ضمير ناخودآگاه از راه خـواب، تـضاد جهـان                  ها مي   آن. هستند

تـوان آن را      ين باورند حقيقتـي كـه در بيـداري مـي          بيروني و دروني را از ميان بردارند زيرا بر ا         
  . توان به آن رسيد تر در خواب نيز مي جست و جو كرد به طور برابر و حتي روشن

ها براي بهره بردن از آزادي كامل و رهايي از بند عقل و نيز نزديـك شـدن بـه     سوررئاليست
م خوا ب و رويا عقالنيـت بـه         گيرند؛ چراكه در عال     آگاه از خواب و رويا كمك مي        دنياي ناخود 

دهد   ي خود را از دست مي     شود و سيطره    عنوان بزرگترين مانع ظهور ناخودآگاه كنار گذاشته مي       
هـا و ديگرگونـه       نمايد؛ اين عالم جايي است براي كشف ناشـناخته            آگاه روي مي    و دنياي ناخود  

در اين عالم همه چيـز      «! اهبهترين جوالنگاه ضمير ناخودآگ   : ديدن جهان هستييا به عبارتي ديگر     
در . كند و هر كاري امكـان پـذير اسـت           آيد؛ هر چيزي طبيعي جلوه مي         سهل و ساده به نظر مي     

شـود بـدون اينكـه امكـان      ترين حوادث، تصورات و اشكال در ذهن تداعي مي      اين عالم عجيب  
واب و رويـا    بنابراين خـ  ). 133-127: 1345پرهام،(»عقل و منطق محدوديتي براي آن ايجاد كند       

  .شود يكي از مظاهر ناخودآگاهي و ارتباط با دنياي فرا واقعي و حقيقت برشمرده مي
عمـر  . خواب و رويا و كاركردهاي سوررئاليستي آن در داستان الشحاذ جايگاه ويژه اي دارد             

او در خواب از . گرداند، خواب مأمني براي آزادي اوست    پس از اينكه از دنيا و تعلقات آن روي        
او در خـواب بـه   : شـود  گذرد و به دنيـايي ديگـر وارد مـي    در مي... انين عقل، زمان، مكان و  قو

مخاطـب سـير آفـرينش و تحـول         . كنـد   شود و با مخاطبي ناشناس گفتگو مي        اي خيره مي    ستاره
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سـپس مـردي   . دهد نخست نيستي را به او نشان مي. دهد انسان را در چند مرحله به او نشان مي    
بيند كه سنگي در دست دارد و با موجودي شبيه به تمـساح كـه چهارپـاي                   لند مي را با موهاي ب   

اي ديگـر جنـگ ميـان         در مرحلـه  . در آخر مرد پيـروز شـد      . جنگيد  دراز و چهره گاو داشت مي     
ايـن خـواب    ...  را شكـست دادنـد     نشينان در جنگي خونين جنگل نشينان       كوه. بيند  انسانها را مي  

رفتند و آنان كـه بـه         ها و جانوران  عصر حجر، مرداني كه به شكار مي            همچنان ادامه دارد انسان   
و . كردنـد  غارها  پناه بردند و آنان كه در جنگل بودند و كساني را كه كشاورزي و تجـارت مـي       

عمـر در ادامـه ايـن خـواب         . نيز حمله هاي اينان به يكديگر و انساني كه مشغول نوشـتن بـود             
در حقيقـت عمـر در ايـن    ).  371-370: 1991محفـوظ،  : ك.ر. (خانواده و دوستان خود را ديد  

  . ديد خواب سير تحول تمدن بشر و تفكر انسان را، از عصر حجر تا زمان حاضر را 
شود و خوا ب و       اين آزادي نه تنها در اين خواب بلكه در ديگر روياهاي عمر هم تكرار مي              

حقـايقي كـه از     . يابي بـه حقيقـت اسـت      هاي ناخودآگاه و دست   روياهاي او مأمني براي كشف    
دارند و از پيوند      چگونگي جدايي عمر از حقيقت متعالي و سير پيدايش جهان هستي پرده برمي            

گوينـد و شـاعر روشـنفكر را دوبـاره بـه            ها با يكديگر و انسان و طبيعت سخن مي          عميق انسان 
ي ماشـيني بـا كمـك       كـشانند تـا در بـاغي، دور از ديگـر انـسانها و جامعـه               دامن طبيعـت مـي    

  .ضميرناخودآگاه خود، دوباره به حقيقت وجودي خود و راز هستي پي ببرد

  تخيل و شهود. 5

تخيل برترين نيرويي است كه در تسلط انسان است و زمان و مكان و قيـد و بنـد و ديـن و      
سركشي اين قدرت ذهني تا حدي است كـه بـه بارگـاه           . رود  سنت براي آن مانعي به شمار نمي      

در نظر سوررئاليسم عقل و منطـق،       ). 109-100: 1385آدونيس،.ك.ر(شود  مقدسات هم وارد مي   
بنـدد    هاي كشف و الهـام را بـه روي ناخودآگـاه مـي            گيرد و دريچه    آزادي را از تخيل انسان مي     

در برابر اوست كه حقارت نيـروي       درحالي كه نيروي تخيل عنصر اصلي آزادي انديشه است و           
هـا و عناصـر عـالم اسـت،           حيطه سير تخيل سوررئاليستي تمـام پديـده       . شود  عقالني روشن مي  

  .تواند حقايق نو و بديعي بيافريند و آن را به وجود واقعي تبديل كند بنابراين مي
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قـدرت  . كردنـد  ها از رويا و تخيل براي رسيدن به معرفت متعالي اسـتفاده مـي            سوررئاليست
بخـشد و   هـا مـي   آميزد و حضوري امروزي بدان  هاي مختلف را در هم مي       ها و مكان    تخيل زمان 

ها از ادبيات توقع دارند يعني توجه به حال و لحظـه اي         اين همان چيزي است كه سوررئاليست     
كنـد و همـه چيـز         در تخيل همه چيز آسان جلوه مي      ) 186 :1371براهني،  (كه در آن قرار داريم    

تخيل در آثـار سوررئاليـستي      . مطرح نيست   » امكان«رسد مسئله اضطراب آور       عي به نظر مي   طبي
. حد و مرزي دارد و تخيلي لگام گسيخته نيست كه نتوان بـراي آن حـد و مـرزي تعيـين كـرد                      

گيـرد كـه بتـوان بـه آن صـورت عينـي               تخيل در اين سبك تـا آنجـا مـورد اسـتفاده قـرار مـي               
  )87 :1383برتون،.(بخشيد
  :اي از تخيالت شاعر اينك نمونهو

زماني دراز بـه دقـت نگريـست، آنگـاه     . تنش را به ماشين تكيه داد و به سوي افق نگريست 
تيرگي كم رنگ شد و درخششي در آن پديد آمـد و انـدك انـدك خطـي                  . ديد چشم تغيير كرد   

ررنـگ  سـپس پ  . اي  شكل گرفت و رنگي روشن و شگرف از آن برتراويد چونان رازي يا رايحه             
اي به    ناگهان قلب او از شادي مستانه     . گشت و امواجي از نور و پرتو خواب آلود از خود پراكند           

احساس كرد چيزي از دور     ... نفسي عميق كشيد  . ديوانه وار به افق درآويخته بود     ..... رقص آمد   
وده بيهـ . داد  خزيد و از هبوط بر زمـين خبـر مـي            هشياري بود كه مي   .خزد، از ژرفاي درونش     مي

آه عميقي كشيد و به استقبال امواج غم رفت و هشيار گشت و ديـد      ... كوشيد كه آن را دور كند     
  )356 :1991محفوظ، . ك.و نيز ر122-121: 1388نجيب محفوظ،. (زند كه نور لبخند مي

  هاي فرا واقعي  و مكاناشياجادو، . 6

كنـد و خواسـتار امـور     هاي جزميـت مطلـق را متزلـزل مـي        سوررئاليسم با نقد واقعيت، پايه    
سوررئاليـسم هميـشه   . شگفت انگيز و خارج از محدوده توانـايي عقـل و منطـق بـشري اسـت               

افتـد و     خواستار جهان وهم انگيز و عجيب بوده است جهاني كه در آن ذهـن نقـاد از كـار مـي                    
  .رود اجبارها از ميان مي
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ـ                 ه ارتبـاط او بـا اشـيا و         ارتباط هنرمند سوررئال با دنياي وهـم و رويـا و ديـوانگي منجـر ب
شود كـه موجـودات و       در رويا و ديوانگي انسان با دنيايي آشنا مي        . شود  هاي فرا واقعي مي     مكان
هاي عجيب و نيروهاي مرموز بـه درون جهـان       در اين حالت پاي قدرت    . اند  هاي ناشناخته   مكان

بـرد    ره به كـار مـي     سوررئاليسم امور غريب و شگفت انگيز را هموا       . شود  واقعي و عادي باز مي    
شود دنياي برتر از واقعيت       ي واقعي زيبايي است و باعث مي      چرا كه احساس شگفتي سرچشمه    
ــه  ــر ماي ــن ام ــازد اي ــان س ــي را نماي ــسان م ــشاط ان ــادي و ن ــردد ي ش ــون، .(گ ) 81: 1383برت

هـاي خـاص،      ها به دليل پرداختن به ضمير ناخودآگاه و استفاده از ابزارها و روش              سوررئاليست
هـا و منبعثـات   يابند؛ اما، آنچه بايـد در نظـر داشـت نـشانه      ه امور شگفت و جادويي دست مي      ب

هاست كـه در   نمايد و هرچه هست درون خود آن  دروني ايشان است كه در نظرشان شگفت مي       
  .شود هنر ايشان متجلي مي

ق ها به امور شگفت و جادوييِ خارج از توانـايي درك منطـ              علت اصلي توجه سوررئاليست   
بشر اين است كه انسان امروزي سرگردان شده و نتوانسته است راز حقيقي بعـضي از وقـايع را         

ها در تالش هستند تا با اميد به اينكه انسان دوباره خودش را بازيابد سوررئاليـسم را                   دريابد، آن 
 بـه او    گشاي او معرّفي كنند و راز و رمز بسياري از وقـايع را در پنـاه سوررئاليـسم                 به عنوان ره  
  ).163: 1389مشهدي و ديگران، . (بشناسانند

پيوندد همگي در زنـدگي   در رمان الشحاذ كارهاي شگفت و خارق العاده اي كه به وقوع مي   
هـا و    ي سحر و جادو پا نهاده و در جاي جاي داستان، مكان           او به دنياي تازه   . و روان عمر است   

تاب جهان جـادو و جـادو گـران اسـت چـه در        نماياند كه باز    كارهاي شگفتي را به خواننده مي     
  : خواب باشد يا در بيداري

و ما لبَثـت أن     .  حلَّت محلَّ ورودها   ةً الورد، غيرَ أنّ وجوهاً آدمي     ةِ باق ةَ هيئ ةٍتمخَّض عن باق  ...«
شه ذهلت من الده  .  و عثمانَ و مصطفي و ورده      ةََتبينَت فيها وجوه زينب و بثينه و سميرَ و جميل         

 بـرأسِ   ةُ و ورد  ةتبدت زينـب بـرأسِ ورد     . و تبادلَت أشخاصه االالعيب   ... و حملَقت فيها بإنكار   
 مصطفي و نظرَ مصطفي ِبعيني عثمانَ و إذا ِبسميرٍ يثـب إلـي االرضِ               ةَزينب و لبس عثمانُ صلع    

  )371 :1991محفوظ، (» ...متّخذّا من رأسِ عثمانَ رأساً لَه يحبو نَحوِي
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ي انـسان   هـاي آن را چهـره     دسته گلي پديد آمد، شبيه به يك دسته گل سرخ، ولي گـل            ... «
ي زينـب و بثينـه و سـمير و جميلـه و عثمـان و                طولي نكشيد كه در آن چهـره      . داد  تشكيل مي 

هـا    چهره... ها خيره شدم    از تعجب سراسيمه گشتم و ناباورانه به آن       . مصطفي و ورده آشكار شد    
عثمـان تاسـي مـصطفي را      . زينب سرش را بـا سـر ورده عـوض كـرد           . ه بازي پرداختند  با هم ب  

ناگهان سـمير بـر زمـين جهيـد و سـر            . هاي عثمان بر من نگريست      برداشت و مصطفي با چشم    
  ).165: 1388محفوظ،  (»...عثمان را به جاي سر خود نهاد و به سوي من خزيد

  آشفتگي ذهن و ديوانگي

 كه ديوانگان بيش از فرزانگـان بـه امـور درونـي معرفـت دارنـد و                  آندره برتون بر آن است    
ي بـارز   وجهـه ).  172 :1389شميـسا، . ك.ر(ي ممنوعه در رفت و آمد هـستند       هميشه در منطقه  

هـا بيـشتر در      آن. هاسـت   ديوانگان از ساير مردم عدم دخالت يا دخالت ناچيز عقل در اعمال آن            
كنند و از قوانين زندگي آزاد و دورند          ست زندگي مي  شان ا ي ذهنيت و تخيل   عوالمي كه ساخته  

آگاهشان منبع اعمالي اسـت كـه از          ها مسوليتي در قبال كارهاي خود ندارند و ناخود          بنابراين آن 
ي برتون آنان در تخيـل خـويش از آرامـش زيـادي برخوردارنـد و از                   به گفته . زند  ها سر مي    آن

 كه در حالـت آشـفتگي هـاي ذهـن و ديـوانگي      ي سخناني مطالعه. برند  هذيان خويش لذت مي   
آيـد و عـادت تطبيـق بـا       شود؛چون از ذهن آزاد و به دور از منطق و استدالل بيرون مي   گفته مي 

سازد، در كـشف و   اند و ما را از واقعيت عملي ومحدود دور مي زندگي روزمره را از دست داده     
. ك. ر.(يت برتر بـسيار مـوثر اسـت   وگوهاي دروني ضمير ناخودآگاه و دست يابي به واقع     گفت

هـا دنيـاي آگـاه شـدن از           پـس ديـوانگي بـراي سوررئاليـست       )  840-841: 1389سيد حسيني، 
كننـد و بـه       توان نتيجه گرفت كه ديوانگان در عالم وهم و رويا سير مي             آگاهي است و مي     ناخود

در اصـل  . مـا بگـشايند  ي اين عـالم بـر روي    هاي تازه اي را دربارهتوانند ديدگاه همين دليل مي 
ها باشد چرا كـه از اجبارهـاي عقـل سـليم        تواند اولين قدم به سوي باالترين آزادي        ديوانگي مي 

ي خـود بـا       ها در آثار خـود  بـد رفتـاري جامعـه             از اينجاست كه سوررئاليست   . آزاد و رهاست  
  )  844 و 843:همان. ك.ر(ها هستند گيرند و خواهان آزادي آن ديوانگان به باد انتقاد مي
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در ايـن سـفر   . رود عمر در نخستين روزهاي بيماري اش به توصيه پزشك به مـسافرت مـي             
اي بـرد هـم صـحبتي بـا ديوانـه           كند و از آن لذت مي       تنها چيزي كه نظر او را به خود جلب مي         

  : گويد عمر در اين باره مي. گويد رود و از هر چيزي مي است كه به هر سو مي
ـ    . لَ إلي رأسه أيضا   تمنَّيت أن أتسلَّ  «  العلمـاء األفـذاذ و أصـحابِ        ةِ عـن لغـ    ةًُلغتُه ال تقلُّ غراب

 المجـسمه و ال     ةِنحنُ الذينَ نعيش في الـسماج     . المعادالت و ما أضعينا نحنُ العقالء بينَ اإلثنين       
  )326: 1991محفوظ، (» الجنونِ و ال أعاجيب المعادالتةَنعرف لذّ

 ذهن او راه پيدا كنم سخنان او در غرابت از سخنان دانشمندان و رياضـي                 دوست داشتم به  
كنـيم،    ما كه در گند و كثافت زندگي مي       . ايمدانان كمتر نيست و ما عاقالن بين اين دو گير كرده          

  ).30: 1388محفوظ،  (» .شناسيم و نه عجايب معادالت رياضي را نه لذت جنون را مي
: 1991محفـوظ،   .ك.ر(شـود     دارد به نوعي جنـون دچـار مـي        گويد كه     او در جاي ديگر مي    

عمر پس   ) 367: 1991محفوظ،  . ك.ر(و زماني ترس از رفتن او به تيمارستان وجود دارد         ) 327
. خواهد لذت ديوانگي را بچشد      دهد كه گويي مي     از اين مسافرت رفتارهايي را از خود بروز مي        

محفـوظ،  (»اره اي نيست، يا ديوانگي يا مـرگ  چ«: گويدهايش را عوض كرده و با خود مي         لباس
ي داسـتان راهـي را انتخـاب    اگرچه ميل به خودكشي در او هست ولي در ادامـه        ) . 354: 1991
  . دهد كند كه او را به جنون سوق مي مي

توانـد روح روشـنفكراني را كـه در        ها اعتقاد داشتند تنها جنون و ديوانگي مـي          سوررئاليست
گرايـي   يك سري از آداب و رسوم و عقايد خاص است از هرگونه عقـل        اسارت جوامع مقيد به   

هـا تـالش،      عمر مبارز و روشـنفكري اسـت كـه پـس از سـال             ). 204 :1389رزاق پور، (رها كند 
شاعري را به خاطر انقالب رها كرده و انقالب و اصالحات مورد نظر او بـه سـرانجام نرسـيده                    

هـا بـه      هاي بسياري شـده؛ امـا، هـر كـدام از آن             كند كه انقالب    او در كشوري زندگي مي    . است
پس او به اين جنون نيـاز دارد تـا او را از بـسياري از قيـد و                   . شد  داليلي  با شكست مواجه مي     

  .هاست رها كند بندهايي كه گرفتار آن
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  عشق و زن. 7

عشق . كند  عشق در سوررئاليسم مبناي فعاليت است و امكان آزادي و توهمات را فراهم مي             
گرانه دارد چرا كه انسان را از محرّمـات و قيـد و             اي انقالبي و عصيان   ف ذات است و جنبه    كاش

عـشق اصـل و     . سـازد   كند رها مـي     هاي غير حقيقي الزام مي      بندهايي كه جامعه با تكيه بر ارزش      
شـود و در   هـا مـي   ها را خوار و حقير كرده، باعث لذت بردن از ويرانـي          مبنايي است كه حرمت   

ي عـشق وسـيله   ) 135: 1385آدونـيس، . (ي و عصيان در برابر قانون صوري اسـت        اصل، سركش 
قادر به خرق زمان و مكان و درنورديدين دژهاي عقل اسـت و بـه تنهـايي                 . كشف درون است  

  )79 – 78: 2010صالح، .( ي تناقضات را حل كندتواند همهمي
. از ديرباز با عـشق آشناسـت      عمر گويا   . اي است عشق اما در اين داستان داراي جايگاه ويژه       

  :نويسد اي به مصطفي مياو با ديدن يك زن و مرد عاشق در نامه
»       بالح هو          . و لكنَّهما ذكراني ِبصديقٍ قديمٍ اسم بونَ حضي دمرَ الذي ميا الهي ما أطولَ الع

  )326: 1991محفوظ،(»شقٍ؟َكم أتمنَّي أن أتسّللَ إلي قَلبِ عاةماذا بقي منه عدا ذكريات محنَّط
خدايا چه تلخ است كـه عمـري بـي    . ها دوستي را به خاطرم آوردند كه نامش عشق بود         آن«

چقدر دوست دارم كـه بـه      . از عشق جز يادهاي پوسيده بر جاي نمانده است        . عشق به سر شود   
  ) 32: 1388محفوظ،(».يك دل عاشق راه يابم

و قـوانين اجتمـاعي و خـانوادگي را درهـم     هـا بـوده       ي حرمـت  عشق عمر از آغاز، شكننده    
عـشق بـه    . سـپارد   دل به او مـي    ) زينب(اي مسيحي او در جواني با ديدن راهبه     . شكسته است   مي

ي خود را زير پـا بگـذارد و بـراي هميـشه           شود تا زينب، قوانين كليسا و خانواده        عمر سبب مي  
آورد چـون در مقابـل    ادي مـي اين عشق با خود نوعي آز. ها را ترك كرده و همسر عمر شود     آن

، خود را و هـر      عمر پس از دگرگوني با تكيه بر عشق گذشته        . گيرد  عقل دست و پا گير قرار مي      
بـه كلـي   ...خانواده، وفاداري به همسر، موقعيـت اجتمـاعي و   : كند آنچه كه عقل بر آن تاكيد مي  

  . كند رها مي
ن عشقي مجازي است كه او را بـه  رود كه گويي عشق عمر به زنا    سير داستان چنان پيش مي    

برد و عشق مجازي او تنها تمريني است براي اينكـه بـسياري    سوي عشق به راز هستي پيش مي   
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عشقي كـه  «از قواعد را زير پا بگذارد تا بتواند براي رسيدن به راز هستي  و درك عشق واقعي؛                
: 1991محفـوظ،  (»زانندسـو  هايي كه چـون آتـش مـا را مـي          ما را چون هوا در ميان گرفته و راز        

  .ي قواعد و قوانين موجود در جهان هستي تخطي كنداز همه)39: 1388و 329
ها و موانعي را كه سر راه بشر قرار دارد را بـه               ها عشق تمامي حصار     از ديدگاه سوررئاليست  
زن در عـشق سوررئاليـستي،   . بخـشد  كند و به انسان ديـدي نـوين مـي           شكلي آسان برطرف مي   

شـوند    زناني كه در بسياري از آثار سوررئاليستي مطرح مي        . ي در تحول انسان دارد    نقشي محور 
آنـان  «. هاي عشقي فرق دارند   هاي سهل الوصول رمان   هاي عفيف و هم با معشوقه     هم با محبوبه  

دهند و قـدم گذاشـتن        ي آشتي بين خواب و بيداري را مي       آور حواي جديدي هستند، وعده    پيام
شود نيمي زير و رو كننده و نيمي مقدس           قي را؛ زني كه دوست داشته مي      در عرصه زندگي حقي   

مـشهدي و  (»گوينـد  خواهد بود و او آن چيزي را الهام خواهد كرد كه به آن عـشق متعـالي مـي              
ي روشنايي اسـت    طغيان و فقط طغيان است كه آفريننده      : گويد  برتون مي ). 169: 1389ديگران،  

شعر، آزادي و عشق كه بايد شوقي يكسان برانگيزنـد و  : نيستو اين روشنايي را سه معبر بيش       
  )32: 1383:برتون(اي واحد برسند تا به جام جواني جاويد بدل گردندبه نقطه

خواهد با عشق زنان خود را از بحـران برهانـد و گـويي ايـن                عمر در جاي جاي داستان مي     
خواهد دليلي براي ارتبـاط   ه مي عشق نوعي دارو براي درمان دردها و بيماري اوست و هر بار ك            

خواهد بـا عـشق    و مي) 353: 1991محفوظ،  . (گويد به خاطر بيماري است      با يك زن بياورد مي    
  .  خود را بهبود بخشد"ورده" و سپس "مارگريت"

اگرچـه اشـتباهاتي در زنـدگي خـود         ) زينب، بثينه و ورده   (هاي اصلي زن داستان     شخصيت
هـايي  انـد؛ امـا، در داسـتان چهـره           قوانين عقالني ناسازگاري كرده    اند و هريك به نوعي با       داشته

شوند كه هريك با توجه به جايگاه و شخصيت خود نماد زني كمـال يافتـه                  مثبت نشان داده مي   
شود؛ اما، در زندگي با عمر از هيچ          ي خود جدا مي   زينب با اينكه ابتدا از كليسا و خانواده       . است

آل سوررئاليـستي  ي زن ايـده مانـد و نمونـه    ند و هميشه وفادار مـي     ك  كاري براي او كوتاهي نمي    
بثينه دختر عمر نماد زني كمال يافته است كه تاثير زيادي بـر روي عمـر دارد اگرچـه در                 . است

آخر داستان با ازدواج با مردي طغيانگر كه هم سن پدر اوست به نوعي با قواعد و سـنت هـاي                  
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شود و زني هـرزه اسـت          با عمر آشنا مي    "كاپري"ا اينكه در    ورده نيز ب  . كند  زندگي مخالفت مي  
هـا   داند و مدتشود كه عمر را عشق واقعي مي پس از آشنايي با عمر به زني كمال يافته بدل مي   

  .   مند استپس از آنكه عمر او را رها كرده، باز هم به او عالقه

 طنز و هزل. 8

شـود، در نظـر كـسي كـه در پـي آرزوي            يهايي كه در اين دنيا ديـده مـ        ها و پوچي    حقارت
هـاي دفـاع در     شوخي در تفكر فرويـد يكـي از مكانيـسم         . كند  دار جلوه مي  اليتناهي است خنده  

هـا خنـده بهتـرين سـالحي          از نظر سوررئاليست  ) 240: 1387ثروت،. (مقابل سرخوردگي است  
خندهاست كـه   تواند هرگونه پوچي و ريا و حقارت را از هـم بـدرد و همـين نيـش                   است كه مي  

در اصـل  . تواند انسان را از قيد و بندهاي اجتماعي رها سازد و به ضمير پنهان رهنمون سازد   مي
دهد و طغيـاني بـراي مقابلـه بـا عقايـد و               عالقگي به واقعيت خارجي را نشان مي      طنز نوعي بي  

هـزل را   «هـا بـه طـوركلي       سوررئاليـست ) 816-813: 1389سـيد حـسيني،     . (رسوم رايج است  
گفتنـد هـزل امتنـاع از قبـول خرافـات          دانـستند و مـي      ي رسـيدن بـه واقعيـت برتـر مـي          يلهوس

  ). 174: 1390شميسا،(».است
ها به ويژه     با اينكه طنز در داستان الشحاذ جايگاه وااليي ندارد؛ اما، نظرهايي كه از شخصيت             

 بـا نظريـات     شـود   مصطفي ميناوي به عنوان يك هنرمند قديمي و آشنا به هنر جديد شنيده مـي              
پردازي سوررئال معتقـد  او چون نظريه. ها در باره طنز و خنده شباهت فراوان دارد        سوررئاليست

  :است
الحقُّ أنَّ مفهوم الفنِّ قَد تغيرَ و نحنُ ال نَدري، عهد الفنِّ قد مَضي و انَقـضي و فـنُّ عـصرِنا                      «

 ةُهو التَّسلي  الفنُّ الممكنُ في      .  و التَّهريج ميـعِ           هذا هوـن جلمِ علعأن َنتَخّلي ل جبلم، و ينِ العمز
  ) 330: 1991محفوظ، (» .الميادينِ عدا السيرك

ي هنر گذشت و به سر     دوره. دانيم  حقيقت اين است كه مفهوم هنر عوض شده ولي ما نمي          «
انـد  تو  در روزگارِ علم فقط همين يك هنر مـي        . گويي و مسخرگي است   هنرِ عصر ما بذله   . رسيد
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: 1388محفـوظ،   (» .ها را بجز ميدان سيرك براي علم خالي كنيم          ي ميدان برجا بماند و بايد همه    
43 (  

  :گويدزدگي دنياي كنوني چنين مي و در جايي ديگر با انتقاد از علم
و ذُكـاء    األطفـالِ    ةِ بـال تَحفُّـظ، ِببـراء      ةِ و الَفنِّ، َفإلي مسرّات التَّسلي     ةَِقضي العلم عَلي الفلسف   «

  )331 :1991محفوظ، (» .ة و الصورِ الغَريبةِ والضَّحكات المجلجَلةِالرِّجالِ، إلي القصصِ الخَفيف
بازي، بي هيچ پروايي با   پيش به سوي مسخره   . علم، فلسفه و هنر را با هم نابود كرده است          «
هاي پـرطنين و    و خنده هاي بي مايه      پيش به سوي داستان   ! گناهي كودكان و خردمندي مردان    بي

  )44:  1388محفوظ، (» .تصويرهاي عجيب
وي نيز چون عمر بـوده  . كند هاي داستان او تنها كسي است كه شوخي مي در ميان شخصيت 

او بـه مكانيـسمي دفـاعي    . شود و همان راه را طي كرده است؛ اما، به سرنوشت عمر گرفتار نمي 
وي در . كنـد  كند و آن را آشكارا بيان مي ت ميمجهز شده كه از او در مقابل سرخوردگي محافظ 

ي هنرمنـد بـراي رقابـت بـا علـم را             بحثي كه با عمر و عثمان درباره هنر دارد به طنز تنها چاره            
بـراي همـين مـن      «: گويـد   ي بلنـد عثمـان مـي        داند و پس از خنده      لخت شدن در ميدان اپرا مي     

 و  149: 1388محفـوظ،   (» ... دلقـك شـدم   ترين راه را انتخاب كردم و         ترين و صادقانه  سرراست
  ).366: 1991محفوظ، .ك.ر

 بيگانگي انسان. 9

بـا مـسائل    ... انسان عصر جديد عالوه بر مشكالت گذشته چون قحطـي، جنـگ، كـشتار و              
دروني از قبيل يأس، ازهم پاشيدگي، بي معني بودن وجود خـويش نيـز روبـه روسـت كـه بـه                      

اگر در گذشته از هم پاشـيدگي اجتمـاع   . تر استتناكي مشكالت گذشته و چه بسا وحش     اندازه
مشكل بود در عصر جديد ازهم پاشيدگي انسان مطرح است چون بين جهـان درونـي و جهـان       

  .  بيروني شكافي ايجاد شده است
توان از تاثيرات جنگ و اهل فلسفه و نظريـات فرويـد دريافـت؛          ي اين بيگانگي را مي    ريشه
فكر را بايد در حس از خود بيگانگي انـسان ديـد كـه بـا آغـاز دوران                   ي عميقتر اين ت   اما، ريشه 
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ژان ژاك روسو اولين كسي بود كه      . صنعتي غرب پا گرفت و روز به روز بر ابعاد آن افزوده شد            
پردازند، آن مـردم، از       هنگامي كه وكاليي به نمايندگي مردم مي      «اين مفهوم را به كار برد و گفت       

هگـل و مـاركس گفتنـد كـه         . »ايـستند   نتيجه از مردم بـودن بـاز مـي        شوند و در      خود بيگانه مي  
. گـسلد   شـود كـه بـه سـبب كـار و توليـد انـسان از طبيعـت مـي                     بيگانگي از زماني شروع مـي     

ها نخستين كساني بودند كه به نمايش دادن اين بيگانگي            اگر چه رمانتيست  ) 242: 1387ثروت،(
  .قض را با شدت بيشتري بيان كردندها اين تضاد و تنا پرداختند ولي سوررئاليست
ي جهان درون و جهان بيرون از خصوصيات فرهنگ بورژوازي اسـت   شكاف گسترش يافته  

و عمر اگرچه يك مبارز سوسياليست بوده و براي از ميان بردن بـورژوازي              ) 59:مختاري،بي تا (
سـرمايه داران   آورد و خود از       شود، به قدرت روي مي      است؛ چون موفق نمي   تالش فراوان كرده  

  :گويد كه به مرض بورژوازي مبتال شده است شود؛ دكتر به او مي جامعه مي
تو مردي موفق و ثروتمندي، راه رفتن را از ياد برده اي يا نزديك است كـه از يـاد ببـري،               «

خوري، خودت را به شدت درگير كار كـرده اي،   هاي قوي مي  غذاي چرب و شيرين و مشروب     
 دعــاوي مــردم و امــالك اســت و از آينــده كــار و سرنوشــت اموالــت فكــرت پيوســته درگيــر

  .داند و عمر در كل اين توصيف را درست مي) 14:  1388نجيب محفوظ،(»نگراني
از بـورژوازي و نمادهـاي آن گريـزان اسـت و در تخريـب آن                ) تحول(عمر پس از بيماري   

پـردازد و بـه       كالـت نمـي   عمر ديگر به و   . كوشد و همه رفتارهاي او گوياي اين مطلب است          مي
دانـد چـون    دهد و از زينب دوري گزيده چون او را نماد بورژوازي مـي          اموال خود اهميتي نمي   

  .زينب نگران اموال است و در حقيقت شخصيت يك بورژوا را دارد
مـرگ بـيش از     . آمدهاي از خودبيگانگي، مرگ انديشي و ترس از مرگ و نيستي است             از پي 

انساني تنها كه به تنهايي بايد با ايـن مـسأله        . كند  دگي انسان را فاش مي    هرعامل ديگر، پوچي زن   
هستي به صورت انـدوه، تـرس و مـرگ در وجـود انـسان درمانـده خودنمـايي                   . روبه رو شود  

ها براي فرار از اين ترس و اضطراب كه اهميتي بيش از انـسان و زنـدگي                   سوررئاليست. كند  مي
پردازند تا نشان دهند كه مـرگ قـسمتي     و هدف زندگي مي كند به جستجوي فراواقعيت     پيدا مي 

  .از زندگي است؛ اما، انسان براي هدفي واال بايد زندگي كند كه حقيقت هستي است
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 به گفته خودش از زماني آغاز شد كه با يكـي            -عمر-تحول شخصيت اصلي داستان الشحاذ    
ت از جنـاب عـالي    كـرده؛ ميگفـ     هاي دعوا بـر سـر زمـين سـليمان پاشـا صـحبت مـي                 از طرف 

من ناگهان بـي آنكـه    ... سپاسگزارم، شما به نحو حيرت انگيزي به جزئيات موضوع وارد هستيد          
علتش را بدانم عصباني شدم و گفتم فرض كن همين امروز پرونده را بـردي و زمـين را مالـك        

 مهم ايـن اسـت كـه      : سرش را با بي اعتنايي تكان داد و گفت        . شدي و فردا دولت آن را گرفت      
. دانيم خدا زندگيمان را خواهد گرفـت        كنيم با آنكه مي     پرونده را ببريم، مگر نه اينكه زندگي مي       

نجيـب  : ك.ر... (به منطق او تسليم شدم ولي ناگهان به سرگيجه افتادم و همه چيـز ناپديـد شـد        
  ).332 :1991محفوظ،

 اما، ايـن پرسـش   اگرچه اين تحول  يكباره نبوده و مقدمات آن پيش از اين بحث مهيا شده؛              
ي مرگ و بيهودگي زندگي و تالش او براي پي بردن به هدف زندگي و                 ي عمر درباره    و انديشه 

كند ولي تـرس از مـرگ و مـرگ      بهره بردن از آن، او را به ايجاد تغييراتي در زندگيش وادار مي            
دهد  انديشي در جاي جاي داستان نمود دارد و حتي گاهي عمر را به سوي خودكشي سوق مي                 

  )341: 1991محفوظ، (

  نتيجه

بنابر آنچه گذشت، نجيب محفوظ در داستان الشحاذ به زندگي يكـي از شـاعران روشـنفكر                
ها مبارزه و قرباني كردن هنر خود براي رسيدن به اهداف             مصري پرداخته  است كه پس از سال       

شدن هنر، به نـوعي  اهميت  هايش و نيز رواج علم و بي سوسياليستي خود، و تحقق نيافتن آرمان  
در اين داستان اصول و روشـهاي سوررئاليـستي و مبـاني ايـن مكتـب      .تعارض دچار شده است  

. انـد  ها مخالفـت كـرده   در جاي جاي اين داستان به عقل تاخته و با عادت     : شودفراوان يافت مي  
و راز ا. عمر از آغاز داستان تا پايان در پي رسيدن به حقيقت برتري اسـت كـه آن را گـم كـرده             

آورد و  جويد ؛ چون ندانستن آن بيم بيچـارگي و نيـستي را در آدم بـه وجـود مـي              هستي را مي  
مستي و بيخودي، ديـوانگي، تخيـل و شـهود، آزادي           . يافتن اين راز هدف زندگي او شده است       

هاي سوررئاليستي است كه در داستان        همگي اصول و روش   ... جنسي، از خود بيگانگي انسان و     
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ي   ي شـيوه     ايـن اثـر در ارائـه       توان گفـت    با دقت در اين داستان، مي     . زتاب يافته است  الشحاذ با 
ي برخـورد   خاص روايت، مخالفت با منطق و تمجيد از طغيان، مخالفت با اركان عليت و نحوه              

ها در زنـدگي و       بانظم براي رسيدن به آزادي، تاكيد بر عشق و زن و نقش مثبت و تاثيرگذار آن               
دارد و  ) مـثال ناديـا اثـر آنـدره برتـون         (هـاي سوررئاليـستي     ي بـا بهتـرين رمـان      شباهت زياد ... 

رسـاند كـه داسـتان الـشحاذ اگرچـه در ميـان آثـار مطـرح                 دگان اين مقاله را به ايـن نتيجـه مـي          نگارن
  .سوررئاليستي قرار نگرفته اما جاي آن دارد كه به عنوان يكي از آثار سوررئاليستي به آن توجه  شود
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