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 سخن سردبیر

 «به نام کلمه»                                        

 

هر آغازی طلوعی در عرصه ی آگاهی است. مایه ی مسرت و شادمانی است که اولین شماره از اولین دوره ی 

کلمه و مطالعات ادبی، فلسفی، ماهنامه ی فرازنان ایران را تقدیم به عالقه مندان به مکتب اصالت 8931سال 

 می کنیم. فرهنگی

ماهنامه فرازنان ایران، اولین ماهنامه ادبی، فلسفی، فرهنگی، در ایران است که به صورت نیمه متمرکز و با 

همکاری بانوان فرا اندیش در سرتاسر ایران اسالمی و حلقه ی مطالعات زنان مکتب اصالت کلمه و حلقه ی 

ادبیات و فلسفه منتشر می شود. و در هر شماره، به موضوعات ویژه و مقاالت تخصصی و  زبانشناسی، و حلقه ی

فرهنگی مکتب اصالت کلمه به طور خاص می پردازد. هدف از شیوه ی نیمه متمرکز انتشار  _اخبار ادبی

الت ادبی، ماهنامه ، جلب مشارکت گسترده تر همکاران و پژوهشگران خانم در تولید و انتشار آثار ادبی، مقا

 فلسفی و ... می باشد.

پژوهشی منتشر شده در چارچوبادبیات، فلسفه،  _مجموعه پیش رو نخستین مجموعه آثار و مقاالت علمی

زبانشناسی ، روانشناسی و ... را در معرض دید پژوهشگران، شعرا، نویسندگان و خوانندگان تخصصی ادبیات و 

فعالیت  8911فرافمنیسم در قالب دکترین جنس سوم که از سال فلسفه قرار می دهد. حلقه ی مطالعات زنان 

آغاز کردهف تدارک این تخصصی انجمن های ادبی، و اندیشکده ها  _خود را در مجموعه گروههای علمی 

شماره از ماهنامه فرازنان ایران را بر عهده داشته است. از شعرا و نویسندگانی که با این شماره همکاری داشته 

 سگزاریم.اند ، سپا

مکتب اصالت کلمه و ریاست محترم  در پایان وظیفه ی خود می دانم از جناب دکتر آرش آذرپیک، بنیانگذار

اندیشکده ی کلمه گرایان ایران، که چنین فرصتی را در اختیار بانوان مکتب اصالت کلمه قرار داده اند، تا این 

ی شک ماهنامه ی فرازنان ایران موفقیت فعلی خود را ماهنامه را آماده و منتشر کنند، قدر دانی می نمایم. ب

 مرهون حمایت های ایشان و تالشهای اعضاء هیات تحریریه ماهنامه است.

 نیلوفر مسیح                                                                                         

 سردبیر ماهنامه ی فرازنان ایران                                                                                 
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 بخش اول: مصاحبه      

 تهیه و تنظیم: مارال موالنا

 

  

 

 

 بمکت عضو و سوزان یهنر نام با مانپوریسل مهوش دکتر خانم خدمت شادباش و سالم عرض با 

  کلمه اصالت

  ینیفرازم کی یها نوشته ماه کتابتان چاپ جهت. سمیانیعر یآکادم عضو و

 :میکن یم شروع خودتان از یمختصر یوگرافیب شرح با ابتدا فراشعر، مجموعه

  دینباش خسته و سالم عرض با

 انیراگ کلمه شکدهیاند دریل عضو کلمه، اصالت ست،یانیعر سندهینو و شاعر هستم مانپوریسل مهوش 

 . کرمانشاه یها رستانیدب یفارس اتیادب ریدب ران،یا

 هسال زدهیس. آمدم ایدن به اهیس اهیس لیا از یمادر و کلهر بزرگ لیا از کرد یپدر از8931 سال ماه بهمن اول در

 اداست محضر در. خواند یم یکین به را ییاهورا یآوا هوره و داشت شعر طبع پدرم. نشست جانم در شعر که بودم

 دانشگاه وارد 89۳9 سال از. هستم اتیادب یحوزه یآموخته دانش و کردم یمهربان و شعر مشق  یبنفش زیپرو
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 و کیپ آذر آرش استاد نظر ریز و شدم آشنا سمیانیعر و کلمه اصالت مکتب با تر یجد طور به بعد سالها و شدم

 دهید بر یا تازه افق که پرداختم مکتب نیا در دیجد یژانرها آموختن به یهمت ویآر جناب شانیا خلف شاگرد

 به "ینیزم فرا کی یها نوشته ماه" نام به است کلمه اصالت مکتب در شعر فرا که اثرم نیاول. است گشوده گانم

 .است دهیرس چاپ

 ار غرب النیگ یادب انجمن ها سال آن و بود معلمم که "یبنفش زیپرو" استاد که است ذکر به الزم ضمن در

 .بود همراهشان پدرانه و کرد یم تیحما را همه اند دهیبال امروز که یشاعران بلکه من، تنها نه کرد یم اداره

 یم قرار شاگردانم اریاخت در مهر با ام آموخته را آنچه کرمانشاه یها رستانیدب در یمعلم کسوت در زین بنده

 رسانده چاپ به مجموعه  پنج کنون تا. هستم، اتیادب یتخصص یدکترا آخر سال یدانشجو اکنون هم و دهم

 مهبان ،(یکُرد شعر مجموعه) م که وردیه ،(یکُرد شعر مجموعه) کال لیپژاره ها، عاشقانه یآوا زییپا: ام

 اتیادب نهیزم در شد گفته شتریپ که ،ینیزم فرا کی یها نوشته ماه نام با اثرم نیتر تازه و( یفارس شعر مجموعه)

 هدیکش ریتصو به را یزندگ کی که دارم چاپ دست در هم رمان کی نیهمچن. ام کرده مخاطبانم میتقد مدرن

 با دباش یم رمان نهیزم در ام یسندگینو یها تجربه نیاول جزو که باشد یم ستیرئال یاثر و یواقع یایدن در

 ."روشنا" عنوان

 

 لمهک اصالت یفلسف_یادب مکتب با یسال چه از که دیده حیتوض لطفا سوال نیاول عنوان به 

 رد تتانیفعال شروع و دیشد آشنا باشند یم کیآذرپ آرش استاد جناب آن گذار انیبن که

 بوده؟ یزمان چه سمیانیعر یآکادم

 یهمت ویآر جناب آن ریمد که) سمیانیعر یآکادم و سمیانیعر و کلمه اصالت مکتب با 33 سال از بنده 

 اجعر فراوان تفحص از پس که شدم آشنا( اند دهیکش دوستان یباق و بنده یبرا یفروان زحمات و بودند

 هپشتوان کدام چیه که دمیرس جهینت نیا به ها آن از کدام هر در زدن قلم و معاصر یشعر یها انیجر به

 مرا شگرپرس ذهن توانست بود یعلم و یفلسف که کلمه اصالت مکتب شک یب و ندارند یفلسف و یعلم

 .گذاشتم قدم یواد نیا در و کند اقناع

 دییبفرما یحاتیتوض آن نگارش سبک و کتاب یمحتوا مورد در. 

 هک شعر فرا مجموعه. است نینو و مدرن و یعلم یاثر ینیفرازم کی یها نوشته ماه که کنم عرض دیبا 

 عاراش مجموعه ام کرده چاپ کتاب جلد هفت بنده حال به تا. است تامل قابل و یفلسف یشاعرانگ از جدا

 ماه .بود نکرده اقناع مرا روح قدر نیا یقبل آثار از کدام چیه میبگو توانم یم جرات به. یکرد و یفارس

 سبک نیا و است هاتیروا تیشعر از جدا که ست ییشعرها فرا مدرن تیروا ینیفرازم کی یها نوشته

 شا یفلسف و یعلم ی مقدمه و دانم یم یشکن هنجار کی را اثر نیا است داشته وجود حال به تا کمتر

 .باشد کیآکادم یها مقاله و ها نامه انیپا یراهگشا تواند یم
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 مکتب در واژانه، و فرامتن فراداستان، فراشعر، جمله از مختلف یژانرها به راجع شما نظر 

 ست؟یچ سوم جنس مانند آن مختلف یها یتئور و کلمه اصالت

 کلمه به دادن اصالت و است آن دیجد یژانرها نیهم کرده زیمتما را آن کلمه اصالت مکتب در که آنچه 

 مقل اهل و مخاطبان اریاخت در نینو یدگاهید با و ساخته را متن فرا و واژنه و داستان فرا و شعر فرا که

 و ورانهدانش یفلسف نقد با یستینیپسافم جنبش و سوم جنس نیدکتر سوم، جنس اما. است داده قرار

 یدستاوردها همه و خیتار در را ساالرانه مرد یستیمارکس زیآم تعصب یها نگاه تمام یشناخت یهست

. تکردهاس شکشیپ یانسان جهان به را خود آوانگارد حال نیع در و لیاص دگاهید و زمان هم نقد تیبشر

 دهش مسلط و غالب یها تیجنس انجام سر یب جنگ به دیبا که است معتقد علوم ی همه در هینظر نیا

 نیا مرد و زن مورد در. داد انیپا مرد و زن و داستان و شعر ینسب و مطلق متضاد یروبنا در دوگانه و

 کی. است یمتعال تیانسان به یکینزد یبرا یبشر فرامرد و فرازن یها قتیطر در ایزا و ایپو سرچشمه

 فکر تیانانس به تا گذاشت کنار را تیجنس دیبا که ستین معتقد وجه چیه به گرا کلمه ستیفمن پسا

 یها لیپتانس ی منزله به که شان مردانه و زنانه یها تیماه و دستاوردها تمام با مرد و زن رایز کرد،

 تمام که دیگو یم سوم جنس واقع در هستند، هم ملزوم و الزم و مکمل هستند یمتعال حرکت نیا

 محور کلمه شعور پرداخته و ساخته همه مردانه و زنانه یها تیجنس ی ژهیو یها شاکله و ها تفاوت

 چون و ،یشناخت جامعه و یاجتماع یخیتار یها رخداد بستر در او یزبان یها یباز دستاورد و انسانند

 ازندهس نقد با توان یم اند آمده وجود به کلمه نام به هیاول داد قرار دل از که هستند هیثانو دادها قرار نیا

 یجوهر نیآفر وحدت اصل گاه شهیر به توجه با ها آن ریناپذ خلل ظاهر به یها چوب چار تمام از

 مکمل مرد و زن که گونه همان رایز کنند حرکت انهیگرا تکامل ریمس در تیبشر سوم جنس یتیماه

 محقق نگاه نیا و باشند هم مکمل بال دو زین یاجتماع و یفکر و یتیماه لحاظ از دیبا هستند هم

 یم جا آن به سوم جنس نیدکتر را، دنیکش چالش به و نقد نیا و سوم جنس نقد با مگر شد نخواهد

 .گردد حاصال و شیپاال و نقد یسوم جنس نگاه با ساالرانه مرد دگاهید یاصل منشا است معتقد که کشاند

 د؟یکن یم یابیارز چگونه را کتابتان از جامعه مختلف یقشرها و مخاطبان ستقبالا 

 نیون به مخاطبان و است گرفته صورت یخوب استقبال کنون تا است مدرن و دیجد اثر کی کتاب نیا 

 یبالندگ از باشد بنده یبرا یافتخار که آن از شیپ مهم نیا و اند داشته اذعان آن بودن یعلم و بودن

 ام راکد اتیادب در دیجد یژانرها ارائه با که است سمیانیعر و کلمه اصالت مکتب بودن شمول جهان و

 .است آورده وجود به یانقالب

 ده؟یرس چاپ شمابه از یگرید یها کتاب ریاخ یسالها در ایآ 

 عنوان با ام کرده چاپ هم گرید کتاب چند حال به تا که کردم عرض هم شتریپ بله: 

 .دیسپ و غزل شعر مجموعه. ها عاشقانه یآوا زییپا _8

 .یکرد یها غزل مجموعه. کال لی پژاره _1
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 .یکورد کیکالس نئو یها غزل مجموعه. م که وردیه _9

 .یفارس یها غزل مجموعه مهبان _1

 

 ات رانیا امروز جامعه در را آن گاهیجا و لزوم و ست،یچ سمیپسافمن و فرازنان جنبش مورد در شما نظر 

 د؟یدان یم یضرور اندازه چه

 و کنند یم تیحما زن کی عنوان به فقط زن از یستیفمن یها انیجر تمام .دیکرد مطرح یخوب سوال 

 مواجه شکست با اند داده قرار هدف را ها نیا چون و هستند مردها از حقوقشان یریگ پس باز خواهان

 حق که یحال در بوده زنانه احساسات و جانیه شهیهم یستیفمن یها انیجر خاستگاه و اند شده

 نا هک است سمیفمن یخطا نیتر بزرگ نیا و شود یم گرفته دهیناد انسان کی عنوان به آنان یعیطب

 ارزش کهبل نگرفته پس را زنان حق تنها نه سمیفمن. است شده لیتبد یانسان ضد یشهیاند به آگاهانه

 عنوان به فقط زن به که کرده پاک زن حقوق مدافعان زبان و ذهن از را یمتعال انسان کی یواقع یها

 جهان ی جهینت امروز سمیفمن. کنند یم نگاه مرد کی عنوان به فقط مردها مکمل جنس و زن کی

 زن خود دارد دهیعق و را زن تیجنس یحت ند،یب یم کاال شکل به را زیچ همه که است یدار هیسرما

 ندیافر نیا و بوده هم بالعکس و ستین زنان مختص فقط یکاالوارگ نیا واقع در و کاالست نیا صاحب

 یم رفتهیپذ خود عنوان به آگاه ناخود را تشیفرد شیخو ذات در زن چون و است متقابل و طرفه دو

 هم زن بالعکس و بوده زن وجود یگرید مرد. دهد قرار یگرید و فرع مقام در را مکملش جنس تواند

 مرد و زن. دهند یم قرار فرع عنوان به را یگرید و اصل عنوان به را خود کی هر و مرد وجود یگرید

 نآ یبرا تیجنس و گذرند یم مرد فرا و زن فرا نام به یا مرحله از سوم جنس قتیحق به دنیرس یبرا

 تیانسان به تا کنند یم یرو فرا تیجنس از کلمه اصالت دگاهید در رایز است، هیثانو ی مولفه کی ها

 ام جامعه از یمین که نیا به توجه با زنان فرا جنبش .بپوشانند عمل ی جامه خود سوم جنس و یمتعال

 در و است گذار ریتاث و تامل قابل یحرکت هستند خانواده و خانه محور زنان و دهند یم لیتشک زنان را

 ندهست تفکر صاحب خالق شمندیاند امروز زنان شود یم احساس مهم نیا به پرداختن لزوم امروز یایدن

 خانواده و یهمسر و یمادر فیوظا منکر که نیا ضمن و داشت نگاه خانه یپستو در را ها آن دینبا و

 او اندنتو تیجنس و کند حرکت جلو به رو دیبا شیخو یاجتماع و یفرد یزندگ یراستا در یول ستمین

 .دارد باز اهدافش به دنیرس در را

 رازنانف جنبش گاهیجا آموزگار کی عنوان به یفرهنگ جنبه از جامعه یکنون اوضاع به توجه با 

 د؟یکن یم یابیارز چگونه یآموزش طیمح در را

 غولمش سیتدر به پرورش و آموزش ی کرهیپ در است سال پنج و ستیب که ریدب کی عنوان به بنده 

 طیمح در فرازنان جنبش ام، آموخته را تیانسان و یدرست درس خاک و آب نیا فرزندان به و هستم

 مندشیاند زنان که دارد نیا یجا هنوز کند تر آگاه را زنان و کند کار توانسته کمتر یآموزش و یفرهنگ
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 در تا و برسانند اوج به را نینو جنبش نیا و کنند کار شیخو یعلم توان و قدرت با عرصه نیا در ایپو و

 گردد ینم محقق مهم نیا و میده ادامه را دیجد نسل تیترب جسور و توانمند خالق یمادران با ما ندهیآ

 تهداش یفرهنگ و ایپو شاداب یا جامعه میخواه یم اگر و برسند یباور خود به ابتدا ما زنان که نیا مگر

 رفتنگ و جامعه آن زنان کردن ارزش یب یملت هر بر تسلط راه و میکن نینش خانه را زنان دینبا میباش

 .میبردار یموثر گام راه نیا در شیخو قلم با میبتوان که دیام. است آنان از یباور خود و نفس به اعتماد

 دیداد قرار ما اریاخت در را ارزشمندتان وقت که تان یهمراه از سپاس با. 

 فرازنان ماهنانه اندرکاران دست و شما از کنمیم تشکر هم بنده. 

 

 

 

 

 

 

                    

                                                             

 بخش دوم: معرفی کلید واژه

 تهیه و تنظیم: مهسا جهانشیری
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 «سوم جنس » 

 

 مطرح هکلم اصالت مکتب ی شناسانه یهست نگاه یلوا در که آن، یستیپسافمن جنبش و سوم جنس نیدکتر

 در _رانهساال مرد_ یستیماک زیآم تعصب ینگاهها تمام یشناخت یهست و دانشورانه و یفلسف نقد با است شده

 دگاهید ،یستیفمن ی چهارگانه یها مرجع توامان و همزمان نقد و یبشر یها آورد دست همه در خیتار متن

 هب قائل علوم ی همه در هینظر نیا. است کرده کش شیپ یانسان جهان به را خود آوانگارد حال نیع در و لیاص

 و شعر ،ینسب و مطلق متضاد، روبنا در دوگانه و شده قالب یها تیجنس سرانجام یب جنگ به دیبا که است نیا

 مورد رد که افتی دست آنها یاصل منشا سر و گاه شهیر ،ییبنا ریز قتیحق به تا داد انیپا... و مرد، و زن داستان،

 به دو نیا از یفرارو سپس و یبشر فرامرد و فرازن یها قتیطر در ابتدا ایزا و ایپو ی سرچشمه نیا مرد و زن

 جودو به دادن اصالت و دنیرس اصل، مرد، و زن به نگاه در شد گفته که طور همان. است یمتعال تیانسان سمت

 وبهچهارچ در یمردانگ و یزنانگ از جامعه و فرهنگ سنت، خانواده، خود، فیتعار تمام از یفرارو با انسان انیپا یب

 به گرا کلمه ستیپسافمن کی. است سوم جنس گرفتن قرار و تحقق یبرا فرامرد و فرازن ریناپذ کرانه و باز یها

 و الزم و مکمل مرد و زن رایز کرد، فکر تیانسان به تا گذاشت کنار را تیجنس دیبا که ستین معتقد وجه چیه

 حرکت نیا یها لیپتانس ی منزله به که شان مردانه و زنانه یها تیماه و ها آورد دست تمام با. همند ملزوم

 .هستند یمتعال

 و همه مردانه، و زنانه یها تیجنس ی ژهیو یها شاکله و زاتیتما ها، تفاوت تمام دیگو یم سوم جنس واقع در

 نهیزم و رخدادها بستر در او یزبان یها یباز آمد دست و انسانند، محور کلمه شعور ی پرداخته و ساخته همه

 نام به یا هیاول داد قرار دل از که هستند هیثانو ییقراردادها نهایا ی همه چون و ؛یشناخت جامعه و یخیتار یها

 نقد با توان یم و ستند؛ین تیواقع قابل ریغ اصل و ریناپذ انکار کدام چیه معروف قول به. اند آمده وجود به کلمه

 اصل یعنی گاه شهیر به توجه با آنها ریناپذ خلل ظاهر به یها چهارچوبه تمام از هوشمندانه یفرارو و سازنده

 گونههمان رایز کنند؛ حرکت انهیگرا تکامل یها شدن ریمس در ت،یبشر سوم جنس یتیماه_یجوهر نیآفر وحدت

 لحاظ از دیبا هستند هم یچرا  چون یب مکمل و ازمندین یجسم و یجنس ،یکیزیف ی نگاره از مرد و زن که

 در ،ییافزا هم کالم کی در و ییافزا گرید ،ییافزا خود باعث مکمل بال دو سان به زین یاجتماع ،یفکر ،یتیماه

. بشوند. ..و هنر ات،یادب ،یروانشناس ،یشناس جامعه عرفان، فلسفه، خ،یتار یعنی یانسان علوم گوناگون یها حوزه

 ،یشناس جامعه ،یفلسف یها میپارادا تمام ی انهیگرا سوم جنس نقد با مگر شد نخواهد ممکن چگاهیه مهم نیا

 ی بهغل شاهد گاه شهیر از گاه یب و گاه آنها متن تیمتن در شوربختانه که یتجرب علوم یحت و ،یعرفان ،یادب

 .میهست و م،یا بوده یستیماک ینگاهها پنهان و انیعر
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 یاساس و یاصل سرمنشاء دارد مانیا که کشاند یم آنجا به سوم جنس نیدکتر را دنیکش چالش به و نقد نیا

 واندت یم که است کلمات شدن گرا تیجنس و زبان دستور در مختلف یزبانها بستر در ساالرانه مرد یدگاههاید

 کلمه لتاصا مکتب انیگرا سوم جنس هیپا نیهم بر. گردند اصالح و شیپاال نقد، یسوم جنس نگاه با جیتدر به

 رد فعاالنه حضور ،یرا حق یآزاد مانند یستیفمن یها جنبش یعیطب و یانسان یآوردها دست از یاریبس با

 از یاریبس با اما. کنند یم دییتا را آنها کامال بلکه ستندین مخالف تنها نه... و است،یس هنر، فرهنگ، اجتماع،

 یجنس لحاظ از یحت مرد از زن کامل استقالل خواهان که چهارم و سوم یها موج در ژهیو به ها طیتفر و افراط

 نابرب رایز داند؛ ینم یعیطب و لیاص ،یانسان را آنها سوم، جنس به تیعنا با و اند مخالف صد در صد باشد، یم

 زشمندار و گرا حق ییها لهیوس آغاز در که یستیفمن یها جنبش کلمه، اصالت مکتب در واسطه یب ارتباط اصل

 به مبدل ودخ جیتدر به متاسفانه خ،یتار و جامعه یستیماک غالب نگاه برابر در انسان تیانسان از دفاع یبرا بودند

 کی همانند زین او جسم و زن تیجنس به که یدار هیسرما ی جامعه دست در. اند شده مانند وارید ییها واسطه

 .شود یم فروش و دیخر متیق نیبهتر به که است ءیش آن صاحب زن که کند یم نگاه کاال

 معرفت و ناآگاه صورت به شیزا آغاز در مرد و زن که شود اشاره است ستهیشا زین مرد و زن وحدت باب در

 و یذهن یها فرم به توجه با جیتدر به اما دارند، کامل وحدت بودن انسان یعنی بودن سوم جنس در افتهینا

 عمل باعث که یاصل و شود،یم کمتر و کمتر کم، کم لیاص وحدت نیا...و جامعه و خانواده طرف از کیدئولوژیا

 .دارد انکار قابل ریغ وحدت نیهم ی جاذبه در شهیر یکیزیف لحاظ از زین شودیم مرد و زن نیب یجنس

 

 اندک اندک خ،یتار موجاموج بر چون خواهانه تیتمام و پرستانه خود ز،یخ فاصله یها تفاوت نیا که گونه همان

 توان ینم و ردیگ ینم صورت یناگهان و باره کی به زین زیچ همه در سوم جنس به دنیرس است، گرفته صورت

 نیا یوس به پله پله گرا سوم جنس کی ،یآگاه بر یآگاه مهم اصل بر بنا رایز کرد؛ یط شبه کی را ساله صد ره

 صغرا مغرب از رفتن فرا مرحله کی اشراق خیش ریتعب به شاهراه نیا در یفرارو گام هر و کند؛ یم حرکت مقصود

 .است اکبر مشرق یسو به

 یریگ پس باز خواهان و کنند یم تیحما زن کی عنوان به فقط زن از یستیفمن یانهایجر تمام نمونه یبرا

 یانهایجر نیا خاستگاه. شوندیم مواجه شکست با اند داده قرار هدف را آنها چون و هستند ها مرد از حقوقشان

 کی عنوان به اول ی درجه در آنان یعیطب حق که یحال در بوده زنانه احساسات و جانیه شهیهم یستیفمن

 لیتبد یانانس ضد یا شهیاند به ناآگاهانه که است سمینیفم یخطا نیبزرگتر نیا و شودیم گرفته دهیناد انسان

 از را یعالمت انسان کی یواقع یها ارزش بلکه است نگرفته پس را زنان یانسان حق تنها نه سمینیفم. است شده

 به و زن کی عنوان به تنها زنان به آنها که است کرده یکار و کرده پاک مدافعان اصطالح به نیا زبان و ذهن

 یدار هیسرما جهان حاصل امور سمینیفم. کنند یم نگاه مرد کی عنوان به فقط هم ها مرد یعنی مکمل جنس

. تکاالس نیا صاحب زن خود که است معتقد و را؛ زن تیجنس یحت ندیب یم کاال شکل به را زیچ همه که است
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 و زن مختص فقط یوارگ کاال واقع در. است اهدافش برد شیپ یبرا آن داریخر یدار هیسرما جهت که ییکاال

 زن هک ییجا آن از یعنی است متقابل و طرفه دو ندیفرآ نیا العمل عکس و عمل قانون طبق بلکه ستین زنان

 و فرع مقام در را مکملش جنس تواند یم رفته،یپذ "خود" و نیع به ناخوداگاه را تشیفرد شیخو ذات در زین

 خود کی هر واقع، در. است مرد وجود یگرید زین زن بالعکس و است زن وجود یگرید مرد،. دهد قرار یگرید

 یگرید به خودآگاه و مایمستق را زن مرد دیشا. اند کرده انتخاب فرع عنوان به را یگرید و اصل عنوان به را

 .است کرده اعمال مرد یرو میمستق ریغ و ناخودآگاه را کار نیا زن، اما باشد کرده لیتبد

 در البته و یگرید هم و هستند خود مقام در هم جنس دو هر که است متقابل ی رابطه کی ندیفرآ نیا پس

 در مرد و زن که گرفت جهینت نگونهیا توان یم واقع در. آن یگرید و فرع مقام در دو هر یدار هیسرما جهان

 ا،یپو تیمن در. اند افتاده دور ایپو تیمن از و اند بوده ینیدروغ یها تیمن دچار دو هر کلمه اصول شایپ جهان

 جامعه و خود یوجود ستمیس به را ینینو یها تیماه اگاهانه، انتخاب با کرده، یفرارو یمدار جوهر از انسان

 کنند؛ خود ریتسخ را او یوجود یایدن تفکرات، و باورها نکهیا بدون البته. کند یم خلق و ندیآفر یم د،یافزا یم

 یها تیماه ن،یدروغ تیمن در اما. میباش آن بنده آنکه نه میهست ذهنمان یفرمانروا ایپو تیمن در ما یعنی

 گفت توان یم که یحد تا شوندیم ینوآور و خلق از مانع و گرفته را افزا هم و شرویپ یها تیماه یجا کاذب

 ،ستین هم آگاه ی کننده مصرف و انتخابگر کی یحت ها تیماه جهان در شده نیدروغ تیمن دچار که یشخص

 توجه با خواهد یم و کند یم جستجو خود از رونیب در را شیخو وجود یسرچشمه نیدروغ تیمن در انسان رایز

 نسج قتیحق به دنیرس یبرا. بسازد کاذب یتیهو و تیشخص خودش یبرا ذهن، یایدن در یرونیب یها داده به

 هیثانو یمولفه کی فرامرد و فرازن یبرا تیجنس. گذرند یم فرامرد و فرازن نام به یا مرحله از مرد و زن سوم

 نگرند یم تشانیجنس به کامل احترام با مرد و زن کلمه، اصالت دگاهید در چون است؛

 ودخ سوم جنس و یمتعال تیانسان به تا کنند یم یفرارو یاجتماع_یستیز ی شده فیتعر یها تیجنس از و

 چیه کلمه اصالت مکتب واقع در. است مرد فرا و فرازن ییافزا هم میمستق ی جهینت که بپوشانند عمل جامه

 یمهه. ندارد باور دهند یم شنهادیپ را دوگانه یفضا صرفا که را ییهافیتعر و ردیپذ ینم را مرد و زن یمعن وقت

 نیبنابرا است؛ یذهن جهان در زین آنها اصالت و است یذهن واژگان کد ی پرداخته و ساخته انسان یها باورداشت

 قتیحق عتیطب در که یزیچ تنها و ندارند یعیطب اصالت جنس، جهان در انهیجو زهیست یها یتئور از کی چیه

 تهگرف نشات انسان نام به کتای و واحد ی شهیر کی از که اند، ماده و نر مکمل جنس دو نهایا که است نیا دارد

 ها،شباهت و زهایتما نیا و اند وابسته هم به زیتما نیع در ماده و نر عنوان به جنس دو سوم، جنس در. اند

 .است شعورشان انیعر و پنهان یها هیال در آنان یاعتقاد یها واژه کد حاصل

 .شود دانسته هم مکمل و زیمتما متضاد، تواند یم بودن مرد و زن ،یزبان یها یباز در پس

 شیخو سوم جنس یسو به بزنند ییافزا خود به دست افزا، هم یکردیرو با جنس دو نیا چنانچه یرو هر به

 .دارند یم بر گام
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 رتحض ادی باشد مثال یب که گشتم یا نمونه دنبال به خیتار در و گشودم را چشمانم زن فرا ی واژه از گذر در

 ازدواج از شیپ یحت که عرب ی زنانه ضد یها سنت و یکش دختر اعوان در تیجاهل عصر ی بحبوحه در جهیخد

 .بود ملقب طاهره نام به و بود پاک او بودند؛ آلوده ها فساد انواع به که گرید زنان خالف بر هم اهلل رسول با

 هب کم کم و... داشتند را وصلش یآرزو یادیز مردان که داشت ینشان و نام تیجاهل دوران ی انهیم در که یکس

 دنبال درگم سر ی زمانه نیا در که "یمن" تا حوا از بوده تیبشر یابتدا از یرو فرا که رسم یم جهینت نیا

 .گردم یم «بودنم زن» از فراتر یتیجنس

 زا فراتر یزیچ اسالم صدر بزرگ یبانو تجارت عاطفه، عشق، ،یدار شوهر سبک جهیخد حضرت یزندگ سبک

 ردم تا زن از نسلشان به نسل تا آمد وجود به شان هیذر از که یپاک نسل و او .ست یزمان هر و زمان آن یزنانگ

 به و دباشن داشته مانیا بودن انسان کلمه به ها تیجنس و ها منسب و هالقب از فراتر و ستندیبا ظلم برابر در

 .کنند دعوت سوم جنس

 یب نادانسته، سمینیفم چون  یاصطالحات با و شده قدرت اربابان دست آلت و چهیباز زن وجود که ییسالها در

 ارزش ی بهانه به و  کنند ییجو سود و ببرند بهره او از ینحو هر به تا است افتاده غرب جهان دام در زن شک

 .ببرند سوال ریز اسالم در را زن مقام یتیجنس پوچ یها یگذار

 که اندرس خواهد یا جهینت به را ما نگرش نوع نیا که اسالم بزرگوار یبانو یزندگ به داشت میخواه کوتاه ینگاه

 .داشت نخواهد و ندارد را دنشید چشم یکس هر مسلما

 یو. نداد من به او از بهتر یتعال حق که خدا به سوگند: »فرمودند( ص)خدا رسول که بس همین او یثنا در

 اموالش با مرا. کردند تکذیب مرا مردم که یزمان کرد؛ تصدیق مرا. بودند کافر مردم که یحال در آورد؛ ایمان

 ،یطبر.« )کرد محروم دیگر زنان فرزندان از مرا که یهنگام داد؛ یروز یفرزندان به او از مرا خداوند. کرد یهمراه

 (8۰3ص ،8ج م،833۱ االسالمی، دارالغرب: بیروت النضرة، الریاض الدین، محب

 زا اسالم ظهور از قبل بانو نبود، سزاوار شانیبرا مطبخ در جز یکار و نداشتند نظر اظهار حق زنان که یزمان در

 که تجارت به خود، یزنانگ حفظ با عصر آن در و بود کرده یرو فرا سوم جنس سمت به بودنش زن تیجنس

 نیبهتر اش یدوست بشر و دوستانه انسان رفتار لیدل به هم کار نیا در. پرداخت بود مردانه صد در صد یکار

 .کرد خود آن از شیخو قوم در را ها لقب

 :دنویسیم چنین و زده مثال( س)خدیجه حضرت به را اسالم تمدن در زنان موثر نقش عالی نمونه یمطهر شهید

 تاس بوده( ص)پیامبر خاطر یتسل مایه سخت وقت، آن در که کنیمیم مشاهده را یبانوی چهره مبعث، هنگام»

 پانزده که است محترمه «خدیجه» بانو، این. است کرده اسالم نثار را خود یهست تمام صمیمیت، نهایت در و

 او عمر پایان تا خدا رسول اما بود؛ ساله ۱3 حدود رفت دنیا از یوقت و بوده تربزرگ( ص)محمد حضرت از سال
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 یوقت از دانیدینم: گفتیم و زدیم حلقه چشمش در اشک یگاه شد،یم برده که نامش و کرد ینم فراموش را

 مطهری، شهید آثار مجموعه مرتضی، مطهری،: رک) «کرد هایفداکار چه زن این بودند، گذاشته تنها مرا که

 (1۰1ص،8۳ج صدرا، انتشارات

( س)هجیخد حضرت. است اوری و اری و رویپ به ازین انقالب، آن رهبر ازین نیاول ،یانقالب هر شروع یبرا شک یب

 به را هایسخت تمام راه نیا در و آوردند مانیا حضرت آن به که بودند یکسان نیاول( ع)یعل حضرت همراه به

 یحت و ندارد یثروت و قدرت چیه آن رهبر که یانقالب آغاز در یرویپ و مانیا اعالم که است روشن. دندیخر جان

 د؛رویم شمار به انقالب آن یرهبر یبرا تیحما نیتربزرگ خود ست،ین کار در زین یروزیپ چیه دیام ظاهر، در

 آغاز رد یرویپ و مانیا با سهیمقا تیقابل ریتاث و ارزش لحاظ از قدرت، و یروزیپ کسب بعداز آوردن مانیا اگرنه

 یهازمینه ایجاد که این بسا چه نبود؛( ص)خدا رسول به( س)خدیجه حضرت کمک اموال، ایثار. ندارد را انقالب

 هب یشایان کمک نیز مختلف هایموقعیت در او شایسته یهایگیرموضع و حضرت آن تبلیغ یبرا مناسب

( ص)مبرپیا طرف از( س)خدیجه شدن انتخاب مالک که داشت توجه نکته این به باید البته و نمودیم( ص)پیامبر

( ص)یامبرپ به او عشق و ایمان و خدیجه صداقت و یپاک بلکه بود، تبارش و قبیله نه و او ثروت نه همسر، عنوان به

 .بود ترارزش با خدا امبریپ نزد در یچیز هر از بود، گرفت پیش در که بود یراه و

 ضعیف موجب و نکرد یشکایت رسالت، راه یهایگرفتار و هارنج از هرگز( ص)خدیجه حضرت دیگر، طرف از

 .بود باالتر نیز( س)خدیجه یمال یهاکمک از ،یهمدل و یهمراه این و نشد همسرش روحیه شدن

 

 حضرت آن با وجود تمام با و شناخت یینیکو به را رسول حضرت یمتعال یها ارزش( س)خدیجه حضرت یآر

 آن ییار جهت در پیوسته رو، این از گرفتیم مایه بینش همین از نیز او احسان و ایثار تمام و خورد پیوند

 توسعه و رشد یراستا در و نشد او یگردان یرو و یسست عامل ها، یسخت و هارنج هرگز و دیکوشیم حضرت

 .نمود( ص)اکرم رسول به را یروح و یعاطف کمک بیشترین اسالم،

 همان هب منحصر آن ریتاث که ،ینبو انقالب یتکامل ندیفرا در( س)جهیخد حضرت یهایگذارریتاث از گرید یکی

 تر یانسان یالگوها ارائه شود،یم شامل را -باشد یباق اسالم از ینام که یمادام- اسالم خیتار تمام و ستین زمان

 ست،ا «یفردساز اتیعمل» ینبو انقالب آغاز مرحله در تیفعال و اقدام نیترمهم نکهیا به توجه با. است اسالم از

- تیبشر یتمام به([ ع)یعل حضرت و( س)زهرا حضرت] واال انسان دو تیترب با نکهیا اول( س)جهیخد حضرت

 آن خود تیشخص نکهیا عالوه. است کرده ارائه را ناب و یقیحق اسالم از ترانسان کی یالگو -مرد چه و زن چه

( ع)معصوم ائمه گرید و( ص)اسالم مکرم ینب دییتا مورد که الگو و نمونه یبانو کی عنوان به یستیبا زین حضرت

 هب را( س)جهیخد حضرت تیشخص یاسالم رانیا مسلمان زنان بخصوص و مسلمان زنان اگر. ردیگ قرار نظر مدّ

 بردشیپ در یاسالم نظام و جامعه نیقی به ند،ینما اقتداء حضرت آن بر و ندینما انتخاب شیخو یالگو عنوان

 یوبان نیا حضور چنانکه. افتی خواهند دست یریچشمگ یهاتیموفق به شیخو یانسان و یاسالم یعال اهداف
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 به وصول رد( ص)اکرم امبریپ تیموفق در شانیا نیادیبن و شگرف ریتاث انگریب ینبو انقالب ندیفرآ در مکرمه

 مسلمان زنان اگر زن، مسئله روزنه از اسالم دشمنان هجوم به توجه با و امروز. است بوده شیخو یاصل اهداف

 استعمار طرح نیقی به دهند، قرار اقتداء مورد شیخو یالگو عنوان به را( س)زهرا حضرت و( س)جهیخد حضرت

 . دیرس نخواهد ییجا به زن، مسئله در توطئه ریمس از یاسالم نظام و اسالم دنیکش چالش به در

 سالمهاالیعل زهرا فاطمه و السالمهایعل یکبر جهیخد درخشان آفتاب[ که یمادام: »]انقالب معظم رهبر ریتعب به

 به دااقت جهینت و «دیرس نخواهد جهینت به «زن ضدّ» نو و کهنه یهاطرح درخشد،یم هاالسالمیعل یکبر نبیز و

 هم در را یظاهر یهاستم اهیس خطوط تنهانه ما ییکربال زن هزاران» که بوده نیا درخشان یهاآفتاب نیا

 نیاالترب زن، یاله کرامت حق که اندداده نشان و کرده آبرویب و رسوا زین را زن به مدرن یهاستم بلکه اند،شکسته

 اگر. «است آن شدنشناخته وقت امروز و نشده شناخته هرگز مدرن، اصطالح به جهان در که است زن حقوق

 زرگب نماد توانست خواهد د،ینما اقتدا مکرمه یبانو آن گرانقدر اوالد و( س)جهیخد حضرت به یرانیا مسلمان زن

 .اندیبنما است، آن شناختن محتاج سخت که ایدن به را مسلمان یرانیا زن

 

 بخش سوم: فراشعر

                                                                               

 

 «...سمیانیعر عصر: عروسک»

 

 

  نرم ییها انگشت با

 قرمزش الک و
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  نیبهتر خانه در 

 .بود گردان عروسک

 «قرمز؟ هم باز»_

 پوشاند یم قرمز مرا شهیهم مادر

  قرمز راهنیپ

  قرمز شلوار

 قرمز گردنشال

  قرمز

  قرمز

 ...قرمز

 (کرد یعاشق کباری فقط عمرش تمام در که یعروسک مونولوگ)

🌫 

                                                       قرمز الک

  دخترک ناخن از را خودش

  شودیم پخش

 متن متراکم سقف در

🌫 

  یبرف گلوله             دختر
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  یبرف گلوله         عروسک

 «را؟ شیپا یصدا»-

  را اتاق شنوم یم»-

 «اش یکوچک تمام با

  

  یخواب تخت

  قرمز الک اشییمقوا اندام یرو که

  قرمز راهنیپ

 قرمز گردن شال

 را لگدش کوباند یم

  یها قرارداد تمام ریز

 یعروسک

 « باشم متن گردان عروسک خودم خواهم یم من»-

  یراو

   پله      

  پله            

  رود یم نییپا

  ملتهب ساحت از

 «؟ متن»-

 «قرمز ضربان»-

 «نگاهها؟»-

 «یعروسک»-

🌫 
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  وقتها یگاه

  چرا دانم ینم یرو یم راه که ینجوریهم

 ... یا کرده تنت یصورت یکن یم حس یول

 « دارها مغازه یا شهیش یهانگاه»-

  هم سر پشت»-

 «شوند یم جذب مرا

  رقص به             دختر

   یشاد به         عروسک

 «زده رتیح را گران تماشا»-

  بودند دوخته چشم ما به»-

  همانگونه

  ابانیخ یها هیثان که

  شکل همان

  ینیتریو ینگاهها که

  شهیش ساحت از

 ..«شد یم ما جذب

🌫 

 :تاالر مسول

  یا دعوتنامه هم امشب»-

  را اجرا جهت

 ..«دیبفرست قرمز یگردن شال با همراه شیبرا

🌫 

  مهمان پشت مهمان
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  مهمانتر و مهمان

  میدواریام یداشتن دوست قرمز» یاجرا

 «دیببر لذت شما همه

  انیگر چشم        عروسک

 

  آه و اشک            دختر

  مرا تا شکست یم میپا قلم کاش»-

 «یرقصاند ینم تماشاگران یبرا

  مردم نداشته باور به را تیها هیگر چگونه»-

 «بزنم گره

  اشک پشت اشک 

 تر اشک و اشک

  شود یم لیس را سن

  سیخ صحنه

 «تماشاگران جان قرمز»-

 ..«خوا خواب خواب را تو یوقت ببرد آب را ایدن همه خواهم یم»-

 :صدا کی انیتماشاچ

 «فرار... لیس لیس»-

  آب بر دخترک

 ...قرار ندارد

🌫 

 بتراشند کیپالست از مرا بخواهم نکهیا از تر قبل ها هزاره»

 بزرگ یا صحنه در
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  بزرگتر یشهر در

 ...رقصاندند یم عاشقانه مرا همه

  ینوران یجوان ناگهان

  اش یشانیپ بر که

  زد یم برق سرخ یا ستاره

 ..برد اسارت به مرا

  ام یزندان هاست هزاره

 ..بند در هاست هزاره

  امروز تا

 را سرخ یا ستاره آن که

 دمید آسمان یشانیپ بر

  دانم یم

 ...«است کینزد یآزاد 

  اشک در         دخترک

  نور در          صحنه

 ...سیبنو انیعر مرا»-

  راهنیپ یب

  شال یب

  «قرمز یب

 

  «فاطمه رحیمی» 
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 فرامتن و من

 

  شوندیم انداز بار

 ...شب هر

 گنگ یخاطرات کوله کوله

  گاه لنگر در

 چشمانم

 ست ییتماشا و
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  یسوار موج

 آشنا یدرد

  یها پاره تخته بر

 میها گونه

  گرفته پهلو بزرگ یماه کاش

 ام چانه سخت صخره در

 کند باز دهان

  را گرفته حباب یهابعض و

 ...سازد رها

 دمدیم آفتاب

 نور ییطال یها ذره

 رقصان ایدر کرانه بر

 هابغض و

 کریپ غول یهانهنگ نیا

  جان یب

 ساحل یهاشن بر

 ...اند شده صف به را مرگ

  آفتاب

 کوبدیم آهسته را ها پنجره

 کنمیم باز را چشمانم

  نور و

  میپلکها یالبال از

 ...آورد یم ارمغان به یروشن
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 دهدیم ایدر یبو اتاق

 است سیخ هنوز راهنمیپ

 تختخواب و

 گرفته پهلو یقیقا همچون

 نبودنت ینیسنگ از

  گرداند یم بر مرا

  پاره تکه یها تخته اعماق به

  اتاق کف بر شناور

 شده سردم چقدر

                             ام خسته چقدر

 

 چشمان بر را ها پرده

  آفتاب ییطال

 کشم یم

 کنم شیرایو را خوابم خواهم یم

  میها متن تمام همچون

  بار نیا خواهم یم
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  به که یساحل تا

 شودیم توختم آغوش

 ایدر هزاران

  انوسیاق هزاران

 ....بزنم پارو

 نباریا خواهمیم

  از یبادبان

 زنان رنگارنگ یهایروسر

 یا یکشت عرشه بر

 عشق نیسنگ بار با

 سازم افراشته بر

 ساحل به ساحل و

 ...انداخت خواهم لنگر

 مردان ی شانه بر و

 زیانگ غم یها کرانه بر نشسته

  بندم یم عشق بار کوله

 ...خورد رقم تازه یتجارت تا

  جهان کی تجارت

 .زن کی کوچک جهان تجارت

 

 یمحمدآذر زهرا
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 شیاین

 

 نظر اهل چشم به قیخال انیدرم تو"

 "ینور یہپار ڪیتار شب در هڪ چنان

 یسعد                                               

 یتباه از ریپذ رسوخ یحس با

  یآه انحاللِ با

 گلو در شده حل

  انیم دهیآماس یحسرت با

 اشک ی حلقه

 لیمتما رخوتِ به یشور با و

 یزندگ حس از مانده یته

 مرگ نیپوست در رفته فرو

 را تَن یها یپِ و رگ

 خواهد یم پاره پاره

 یزندگ بینش پر ریمس در که یزن
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 دارد هیگال تپش در قلب، شماتت از

 ...یادآوری در ذهن، یمرورگرها از و

  دهیخم یقامت با

 رفته فرو ییتنها الک در

  را یقرار یب یقیموس شیها درد

 ماه یسو کم نور کنار

 برد یم پناه یدرختان شاخسار ریز به

 ندیگو یم رَبَّنَا که

 ..شنوند یم گو پس برگ، هر تبسم در را اٰ آتن و

 را(« دم سپیده پروردگار به برمیم پناه بگو)الْفَلَقِ بِرَبِِّ أَعُوذُ قُلْ» و

 ...شوند یم ادیفر اریبس آسمان گوشیباز یها روزنه نیب شکاف در

 ...اما تر آنطرف یکم

  ها گنجشک ارادت

 زانیسحرخ اول فیرد در

 ستیا همهمه کیج و کیج

 را صبح نبض که

 اتیح یها انیشر و نسوج در

 شوند؟ یم نجوا هاشان دهان یِمتوال یها فیرد در و ندیگو(«  یا ندهیبخشا تو که همانا)الْوَهَّابُ أَنْتَ إِنَّکَ»

 را شیها نفس خِس خِس

 شمارد یم

 مشابه؛ ارقام در و

 است ترس از

 ؟...!خاطر تکدر ای
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 :برد یم پناه صلوات ذکر به

 ....مُحَمَِّدٍ وَآلِ مُحَمَِّدٍ یعَلَ صَلِِّ الِّلهُمَِّ

 شیخنکا و صبح

 باشد، که هم جمعه

 چ؛یه گرید

 ....ندبه یدعا گوشنواز یصدا و

 کشدیم پر دلت

 عشق گاه قبله سمت

 را تو عشق

  همآن آموخت پرواز

 ....دم کی آن، کی در

 بده پر را دلت کبوتر

 ...گردد ریبخ صبحت بگذار

 آسمان؛ مسافر ریبخ صبحت

 یسرخ بیس چون آرامش 

  نیریش و خوشبو

 شود یم ریتطه را جانش

 ..زالیال یِمست دو یتالق در

 کالم دو ی خسته پژواک در

 چشم؛ دو یها آبه کور جوشش در و

 ست؟ یراز چه

 تمام قدرت با عشق که

 را شهیاند کیتار و تنگ یپستو
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 خواند یم فرا خفته بطن در یِها لحظه تربناک طلوعِ به

 خاطرات، نیآلودتر غبار و

 شیخو یمرده یها هیر در

 را یعاشق صادق صبح یجانفزا یها نفس

 شوند یم استشمام

  دهیخم کمر تا یها جوانه تا

  را خود کوچک قامت

  ستادنیا به

 شدن نهال به

 دهند دوباره دینو شکفتن و

  تیعبود... آه

  روح پروازِ رسم

 جسم کرانیب تا

 عشق کی طلوع و

 مشرق گاه قبله از

  اتیح ملموس یایزوا تا

 خلوص حالت دو نیا انیم

  یمعبود یِگانگی به

 میشو یم سجده

 یبندگ صفر ی نقطه که

 ینیجن ی لحظه از

  طپش به آغشته یها زخم امیالت تا

 نفس انعکاس تا
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  متورم یها هیر بر

 است ژنیاکس از

 اند نموده امیق همه و همه

  جسم و روان شیپاال به

 ...یروشن استنباط به

 را اشکم زالل

 کشم، یم حیتسب به

 ...!استخاره

 ...!قطره

 ...!دانه

  را شنبه پنج و

 ،یا جمعه به زنم یم گره

 که

 را تیها نفس کند جمع

 .دلم ریبادگ سمت به

 

 

 یعباس الناز
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 عشق و

 

 

 

  را ام ستاره یب یاهایرو عاقبت،

 شودیم فریک جانکاه یدرد

  را المیخ آرامش و

  جنون ی دشنه ی زخمه

 .کشدیم دار بر

 ستین یزیگر راه-

 دارد ادامه جنون میخوابها یدیسف از یپاس تا-

  بعد سال هزاران

  از زده سر تیها چشم

  سطرها نیهم

  و خورندیم جیگ

  کشدیم آتش به شان هق هق
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  را یجهان یها مجسمه

 را نامت حروف که

 است شده حک کرشانیپ یرو

□ 

  چمیپیم

 صدا کدام یسو به

 ستین صدا

  ستین باد

 ابانیخ یمین-

 ؟...گرید یمین-

 چرخمیم

 چرخ

 چرخ

   چرخ

  یعباس

 ..یننداز منو خدا

□ 

  متن در خورمیم چیپ کودکانه

 کجا؟ تا-

 دنمیکش قد یابتدا-

 دهدینم ستیا عالمت یدست چیه چرا

  را ها واژه

 تا آورد خواهم کم
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 نشود کم چشمانت نام به یمقدس کتاب سر از اش هیسا قلم یردپا

□ 

 وارید یرو ساعت

  نواخت بار پنج 

  هست ادشی یکس

  پنج ساعت راس

  اطمانیح ریانج درخت ریز

  گذشت چگونه زمان

 ..ستڪش دیخورش بغض هڪ

 را ام ساله هزار چند یها هیگر

 .ام داده قورت

  و

  یها وهڪشِ از ام فروبسته لب

 .آلود عشق

 را شدنت یراه چمدان نڪ باز-

 سفر یابتدا

 .ستیرانیو یانتها

 ام دهید خواب من

  رفتنت سرخ ی لحظه

  ناگهان

 ستڪش نهیآ نگاه در نور

  ستیگر مادر

  یروشن در شب و



  8931ماهنامه فرازنان ایران / سال اول/ شماره ی اول/ تیر 
 

32   
 

 .بست نطفه آب ی اسهڪ

  دمید را یا زادهیپر من-

  در ستادهیا

 ...ایدن یٍ آستانه                

 را سرگردان ارواح تیابد زدیم نقش که

 آ_

  آب_

 ...یآب_

  ساعت دامڪ

  در

  ممتد یها خط امتداد

  جاده دامڪ

  یگذشت میاهایرو و من از

  هڪ

  بست را شڪوچڪ چمدان یشاد

  و

 .شد مسافر

  تلنگر به

  بود بند ییصدا

  ی شهیش

 .من یاهایرو حسرت پر

 شکست که شکست... سرت یفدا_

 مانهیپ ڪی
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  از

  ادتی ریسڪاُ

 ...بَس مرا الیخ

  یستین میها دست سهم

  اما

  شودیم چگونه

  هوا یب

  از

  تیهوا

 ...کنم گذر

  اسی یها گل یرضا محض

  یگاه گاه

 بزن یحرف

 ...!بگو یشعر

  دارم نهیرید عادت باد آلود بغض یها نغمه به من_

  تو یعنی نغمه یوقت

  تو یعنی بغض

  عشق و

 ...توست با یمساو

 «یصمصام ثنا»        
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 «ها آرزو بال بر»

 

 

  کنم یم گذر

 ...تا محال یآرزو ها سال از

  ها ماه

  روزها

  قیدقا و ها ساعت

 انتظار به همه

 تو یایرو با همه

  شیها اشک ینوا که یفرزند

  باشد خانه چلچراغ

  لبخندش و

  عشق یها شکوفه یسرسبز

□ 

 ...سال
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  ام زده طرح

  را یکودک نقش

  ییایرو فرشتگان بال بر

 ؟ کجا-

  ی پرده سرا بر-

 میها پلک نیشمیابر

  شده پنهان که

  ی خنده غبار در

 ...دیخورش مسحور

  را گناه یها شراره

  نباشد رید

  وهم ی پنجره پس از

  هم هنوز

  ستیباق فرصت

  ما یمهمان به دیایب ماه که

□ 

 ...سال

  ییتنها

  خورد یم وتاب چیپ

  الیخ الیس ی پهنه بر

  خوانم یم

  یا کودکانه ییالال

 چرا؟-
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  کور اجاق نیا شود گرم دیشا-

  مسافر دست در دست

 :شود یم ادیفر اما مادر

  مرا نفسم-

 ...ییتنها با

 وحشت؟ با مرا

  پرم یم خواب از

  یا دهید حال به تا-

 دیبگر که یکس

 بخنداند؟ را یکس

 ...من یها اشک آه

 او قاه قاه آه

🌫 

  سالها خورد یم ورق

   زن سوانیگ دیسف ی صفحه بر

 دخترم؟-

 مادرجان جانم-

  تیها گونه چال

 ست یسرخ بیس

 اها،یرو سبز باغ انیم

  آمدنت گاه به

  فرشتگان

 زدند یم بوسه را صورتت
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□ 

  شعر گلبرگ یا

  شعور تمام با

  هستند تو انکار یپ در

  اما من جهان

  دهد یم شعر یبو

 حانیر یبو

  نارنج یبو

  محال یآرزو یا

  ریکو ی نهیس در

 ...باش ایرو من یبرا

 عاشق و سبز

  من و

  رمیگ یم آرام

  ات یآب راهنیپ یگلها انیم

  شیرو کی حالوت هیشب درست

  خوانمیم نماز

   را تو داشتن ی شکرانه تا

  تیعبود به

 ...بزنم وندیپ

  گذشت سال ده

  ماجرا کی

 ...زیگر صد
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  یزندگ کی از

 ریکو در دارد شهیر که

   ییآرزوها و

 ...شوند یم دفن دسته دسته که

  اما المیخ یها یماه

 ...دستانت یایدر رهسپار

 یا یطوالن یــیتنــها چه

  ـــلدای یدرازا به

  من و

  شود یم حسود که یمن

  انار یها دانه به

  ایدر آغوش در ی صخره به

  مادرش به دنیرس یبرا دود یم که یکودک به

  یفرزند نبودن به و

 ...ستین آغوشم در که

 □ 

  یخوشبخت

 یخوشبخت

  یخوشبخت

  مرا خواند یم ییصدا

  دیآ یم باد مامان-

  ترسمیم

 ...ریبگ آغوشم در
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 «یاکبر فرزانه»                                     

 

 «یب یب»

 

 

  قرص یدل با دیخورش

  گشاده یچشم با

 است نشسته تماشا به

  را یآزادگ یبانو تولد

 نامش؟-

  زاد لیا-

  یاریبخت یربانویش

 گمیب میمر

 تولد فصل

  اندامش که بایز یدختر تولد

 نبرد جنس از

  را نامش

  زهیدوش از گرفته وام

 ...سیقد مادر

  ذهنم انیم آهسته را متن
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 رود یم راه

  نیانار ها گونه

 لدای یبلندا به ییموها

  یچشمان و

 یجهان یجنگ یاهیس به

 :انتخاب  فصل

  شود یم جیگ نقش در نقش

 خواهر                دختر

 میمر             

 مادر                همسر

   شود یم نیسنگ

 زن دوش بر را بارها

 باشد، اگر دختر

  سرش بر

  دیکش خواهد دست

  لیا خان

 باشد، اگر خواهر

  است اسعد سردار برادرش

  باشد، اگر همسر

   شد خواهد خان نیجانش

  باشد، اگر مادر

  خان مردان یعل و یمصطف خان، یعل محمد

  را لخانیا
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 است پرورانده دامان در

  را هانقش

 دوش بر یا کوله در

 پنهان سالح

  میشو یم مبارز

  دیشو یم مبارز

 شوند یم مبارز

  زادلیا هر سرنوشت مبارزه

 :ثاریا فصل

 خاک در شهیر            جسم

 پرواز بلند              روح

  سوار نیا-

 است؟ دهیپوش اهیس را اسب که

  مقتدر یزن-

 چموش یاسب بر

  تازد یم

 ایدن یبرا

 !نه

  فراتر

  انسان به عشق

 یهست به عشق

□ 

 :تیمشروط عصر
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  با مبارزه

 استعمار استبداد،

 :سخنران

 جیمه یقلب با ییبانو-

  رایگ یچشمان

 شبخ اتیح ینفس

□ 

 :مبارزه فصل

  تازد یم انهیمخف

  یکیتار نهیس در

 دل یبرا نه

 روح یبرا

 است خطر در شهر

 ها قزاق گردهرزه چشمان

  را بهارستان

 زند یم دور

 سازد یم سنگر را خانه بام

  وار دیخورش

 را یهرزگ کند کور تا

  ببندد نقش و

 خیتار در

 تهران فتح وقت به

□ 
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 :یجهان جنگ

  میمر سردار

 نیمتحد با متحد

 را استعمار قلب تازد یم

 او خانه

 یآزادگ مامن

 یاسیس رجال پناهگاه

  یآلمان کاردف فن از

  مصدق دکتر تا

 ...الشعرا ملک تا دهخدا

  خود اما

 یکیتار در یشَبَه

 تازد یم چنان هم

 استوار یهاگام با

 را استبداد

□ 

 :درخشش فصل

 نشان پشت نشان

 لقب پشت لقب

 :تیگارثو پروفسور

 اول یجهان جنگ ژهیو به یاریبخت استیس نییتع در داشت، مستقل یفکر و سرکش یروح برجسته زن نیا

 کرد فایا یمهم نقش

  رانیا سراسر شهرت
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 سردار: لقب

  مفتخر

  شده یکار نایم کمان به

  نشان الماس و

  یآهن بیصل

 آلمان یامپراطور از ییاهدا

□ 

 :غروب فصل

 است درد آهنگ سراسر جهان

  ییصدا

  ها فاصله چه هر که

 شتر،یب

  شود یم دهیشن بلندتر

 اعدام چوبه

 یاریبخت خان مردانیعل: معدوم

  بام لبه یهاکالغ

  اند دهیپوش اهیس

  گمانم به

 را پرستوها کوچ خبر

  روبرو برق ریت یرو

 خوانند یم

 دل بر داغ: مادر

  سوزد یم سال سه
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 گوشه جگر یب

  هانقش وقت در

 است مادر

 آورد ینم تاب

 کند یم غروب

  و ماند یم یاریبخت یها دشت

  داغدار یها الله

  شهیهم یبرا که

 را زن کی نام به یا حماسه

 خوانند یم عاشقانه

  عتیطب یصدا

  است گمیب میمر یها آواز

  فصل هر که

  تر تازه یا وهیش به

 .گردد یم باز جهان به

 

 «پارسا فرناز»                                      

 

 «سوختن مشق»
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  ها حماسه نیسرزم در

  شود یم پرپر یگل هرگاه

  را یجهان

  خوشش یبو از

 ...کند یم زیلبر

  یها نیسرزم نیا از یکی

  و عشق

  و حماسه

 یمهربان

 ...است بلوچستان و ستانیس

  کودکان یهاروح به میتقد

  یمعصوم

  یسوز آتش در که

 دادند؛ دست از را خود جان بلوچستان و ستانیس در یا مدرسه

  خوانندگان همه

  فاتحه از بعد

 :سکوت نیچ نقطه سه

  فاتحه

                                                       ... 

                                                       ... 

                                                       ... 

◾️◾️◾️ 



  8931ماهنامه فرازنان ایران / سال اول/ شماره ی اول/ تیر 
 

47   
 

 هفتم

 چهلم

 سالگرد

  روزها زیانگ وهم عبور در

  و ماند یم پدر کی

  داغ کی

  و ماند یم مادر کی

 ...بغض کی

◾️◾️◾️ 

 شلوغ کالس

 [دهدیم درد یبو متن، تمام]

 "...ترانه با باران باز"

 (زندیم خی کالس)

 معلم

 :شیصدا شود یم مکرر

 .داد آب بابا_

  شوق و همهمه انیم

  لبخند پشت لبخند

  آموزان دانش یصدا کی ادیفر انعکاس

 .داد آب بابا_

 بابا؟_

  دورتر یمتماد یها متن_

  آب یا قطره دیشا تا



  8931ماهنامه فرازنان ایران / سال اول/ شماره ی اول/ تیر 
 

48   
 

  ها شعله یطعمه یبرا

 ام شود ینم افتی

 آب و

 ...گذاردیم عهیود به مادر گس دهان در را اش یشور که

 !مادر؟_

 ...من یها کودکانه داغدار_

 سوزن

  سوزن        

  م

 ی

  د

 و

 ز

  د

 را بغضش

 من، بازگشت انتظار به

 ...مدرسه از                  

 اند یکیتارشیروزها

  تمامش که یوقت

 شود یم لبخند 

 ...یزنانگ یهنجارها به رو

 شودیم محو ام یکودک

 یآب یب یروزها غبار و گرد انیم
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 کنمیم جمع نهیس به

 را زده خی کوچک دستان

 کشم،یم آه و

 !بد یزمانه نیا مشرقِ از را دیخورش

◾️◾️◾️ 

 کالس

  آتش یهاشعله

 

  کودکان یهیگر

  سیابل یخنده

◾️◾️◾️ 

 دخترم؟ سارا،_

 کهنه یها مکتین پشت لرزدیم_

 !سارا آه

 ،یلرزیم چگونه

  یروزها یال البه 

 ؟یسالگ هفت نیریش

 را ام یکودک کنمیم پاک_

 ...ام خورده ترک خاطرات پرده از

 (مادر دهد یم نفت یبو)

  ما سهم تمام_

  دیبا طال نیا یاهیس از

 باشد؛ بغض
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 !آه دیبا

  دهیکش نقشه جهان انگار

  یواژگون یبرا

 یفانوس

  اندوه انیم که

 ..سوزد یم

  دود در            کالس

  ها مکتین در             شعله

  دود یم «سارا»

 خوردیم نیزم «میمر»

  چراغ و

 کشدیم آتش به

 ...را «یهست» یهاقدم نظمِ

 میمر آه

 سارا

 ساکت ها بچه_

 سوخت دیبا صدا یب_

 .داد آب بابا و

  شیها عاشقانه تمام با

  تخته یرو

 سوزد، یم آهسته از

 ...سوزد یم بابا

◾️◾️◾️ 
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 ها نشان آتش

  مردم

  مردم

  ها نشان آتش

 اشک با _

  یخاموش یبرا

 ...اندوه و آتش 

 زدیآویم گوش به

 را خردسالش فیخف یصدا

 س

  و

 خ

 ت

 م

  بابا

 مامان

  ستانیس هنوز

  پهلوانان ارید

  وار رستم

  خواهد یم یقربان

  ناممان ماند افراشته تا

 !سوخته کوچک شهر و

  اهایدر دل از و
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 چشمانش لیشما به یابر

  اریاخت یب

 ...مدام کشد یم شعله

 شود،یم حبس خواننده نفس]

 [رودیم متن چشم به که یدود و

 ...ها یکالس هم سکوت

 «غ» و

  سوخته یاسام یرو به رو

  ی صفحه انیم

 ...دفتر ابیغ و حضور

 کوچکم یبایز آه

 خشِخش که یوقت

 یزییپا یها برگ نیآخر

 تیگامها ریز

 ...نوازد یم را رفتن تلخ یملود

 یشکنیم

 پرستو سکوت هیشب

 ...رفتن وقت به

 آلود بغض

 تلخ

 مبهوت

 [.شودیم مچاله ها شعله انیم در یراو قلب و دیگریم آتش یخاموش یبرا متن تمام]

 «پارسا الله»                                                      
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 «زرد فصل»

 

 

  یگار

  وهیم

  مرد

□ 

  ابر

  باران

 درد

□ 

  ها عاطفه لیقند

  ها فصل از یبوم من در

 شده، یزیآم رنگ

 ام ستهیز نه که

 ...ام دهید خواب در نه و

 خیتار گذر در من و
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 زنند یم یگ کهنه به که ییها ورق یالبال

 بودم راهت به چشم

 مهر، یمهربان با تا

 یشو همراهم آبان یطناز و

 بود یدلتنگ دلم، سهم اما

 انگشتانت رد از ماند یته میها دست و

 ...یواه یدهایام در رفته فرو یآهــ انتظار، و

 شوند یم تورم که ییها حرف انباشت و بغض

 یمسر میبدخ یها توده چون و

 شوند یم قفس نفس، یبرا

 وحشت یها چنگال انیم رحمانه یب و

 ...را ها اتفاق صورت کشند یم پنجه

 که ییارهایش چون اما دیام

 نهیس حصر و حد در حائل یها وارید فشارِ با جنگند یم

 را احساس چکیپ و زند یم جوانه

 ...بسته تار یدرزها بر دواند یم

 ز،ییپا سمت لغزد یم دلم

 ز؛ییپا یآر

 ...زییپا باز و

 شب نیآخر در گرید یانتظار و

 لدای نیآخر در

 دهد یم سوق مرا که

 خاطراتت یسو به
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 ذهنم یها یادگاری دردانه

 حواسم غبار انیم هنوز که

 شود یم تکرار را تو

  چشمانم افتیض در و

 ...خوش دل تیها لب سراب از ،یشراب دنینوش به

 تو نخواستن از دانم یم

 ستین یا فاصله یآوارگ مرداب تا

 را عشق کوچک مرغ من

 ام دهیپرور تو دستان امن شاخسار در

 میها عاشقانه خوان چکامه تا

 نشود یکس یب باغ کوچه در

 یروز دانم یم

 را بهار سرود

 ها، شانه رأس در

 خواند خواهد تو نگاه مدار در و

 رودها، یتالق و

 ست، ییایدر یحوال

 تو نیسرزم در 

 ...آغوشت یقدس ساحت در

 دانم یم

 دانم یم

 دانم یم

 دادهایرو تمام امتداد
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 شود یم ییها زبان نقل من یدلداگ تیروا

 سبز یشیگو با همه که

  تو چشمان یخطه از

 شوند یم زمزمه را شیرو یلهجه

 میها هیشکوا پردرد، مصرع و

 تو یها لب متن در

 بود خواهد یشعر

 عاشقانه یخواهش و یخوانش با

 دانم یم

 اند بهانه ها فصل

 ندیمبتال تو بودن یچگال به ها وصل

 بود خواهم یسکوت عانیم من و

  نینش ته

 ...نامت یها واژه انیم ریپذ رسوخ و

 «انیمیکر ایمار»                                             

 

 «عتیطب با»
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 ها شبنم بافت در

 ست ییهوا حضور غلظت

  گاه شهیر که

 باران و است ابر

 ها قطره یِملود و

 را باران یسمفون کیموز

  رعد ی شالوده از

  ها چکیپ چشیپ تا

  ها شهیر و ها شاخه موازات در

 .نوازند یم محابا یب

 شکفتن روحِ یگانگی

  ی شهیاند

 را درختان یمست

  ینگیسبز به

 دهد یم سوق

  ناآرام جود با یحت

 ها شهیب ی گرانه نجوا و

  آرام

 نیغمگ

 ...باستیز اما

 ها کاج ییتنها یصحنه

  یابهت و

 شکافد یم که
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  را نور مفرط حضور

 قامتش، یبلندا بر

  درد یاندک

 ست یباق ها دانه در

  ییها دانه

 ینمناک یقشا در که

 اند شده متورم

 جوانه از یکوچک یروزنه و

 کرده باز سر

 ...پوستشان در

□ 

  ها شبنم سکانس به

 باران شایپ

 میگردیم بر ابر شایپ

  بیش و

 رود یها انیشر

                            را نیزم قلب که

  عاشقانه

 داردیم وا تپش به

 سطر به سطر و

 را یجوشندگ متن

  وجودش ی جوهره در

 خواهد یم تر قیرق
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  یناخوانا سکوت از

 برگ

 ها هاگ یپراکندگ ی لحظه از

 هوا ذرات در

  دنییرو و

 خودرو یها گل

 نیزم یجا یجا در

  یِگوناگون از

  ها رنگ یهارمون

 ها نقش و

 ها پرنده زبان از

  جانبدارانه چه

 یکن یم یرویپ

 درشت و زیر ینجواها تک تک ازدهام و

 مرا ذهن یسلول سمیمتابول

 .کشد یم چالش به

  جهان که

 خود چشیپ پر ی چرخه در

  ی رهیزنج در

 خود انقطاع یب

  ستدیا یم لیبد یب چه

  باحرکت

  یزیغر یرفتارها و
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  گمان و حدس پوشش در

  بینص یب

 گذارد ینم یفکر یقوا از

 کلمات از یگنج با

 ماه فیط یرو

 را ها خبر از یسطر

  شود یم سیخ

 نامفهوم، اشکال

 نامکشوف؛ عبارات

  را ایدر

 خورده تا یها ورق در

 شود یم زیسرر

 نامت حروف از یموج

 انمیعر روح یبرا

  آغشته یراهنیپ

  را ها زنبق عطر به

 اوریب

 هاست کبوتر دستان سهم آسمانش نجایا

  نشیزم

 صنوبرها یسلولز یآوندها سهم

 ام یآسمان نه من

 ینیزم نه

  معلقم یوقت
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 اتصال نقطه به کینزد و

  پژواک در ادمیفر

  جغدها یصدا

 شود یم فروخورده

  سکوتم و

 .ماه یوزن یب یالبال

 داشتنت دوست اعتبار به مرا

 پروانه بال از یریحر با

  یشمیابر و

 انگشتانت ی لهیپ از سرشته

 بخوان غیدر یب یلمس به

  موهوم خطوط بگذار

 سرانگشتانت یفرض اما

  میها خواهش مرز از

 بگذرد

  ریگ نفس عطر و

  ت،یها نفس

  را میها نفس

  اندازد شماره به

 تلخ چقدر هر

  شود یم نیریش اما

  مرا غیت شهیهم ی شامه

  یزیت به
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  قلبت انوسیاق تا میها التماس ی کرانه و

  کند یم شنا

 ...را تیها ضربان بیتضر

 «یعباس الناز»                                  

 

 

 

 «یریثا»

 

 

 بندم یم لیدخ

 را میدستها

 آسمان یهاپنجره به

  شکسته یقلب با

 انیگر یچشم و

  زنم یم زانو

 شگاهتیپ در

 سر افکنده

  نیشرمگ و

  درگاهت به ازین دست
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 کنمیم بلند

 گنا هزاران بار ریز ام کرده خم هک

                                 م؟یبگو کجا از

  یآگاه خودت که

 پنهانم یرهایضم بر

 را التیخ فانوس امشب

  آرامش ساحل بر

 ام ختهیآو

 دیترد زار لجن از تا

  بکشم رونیب

  جان مهین کریپ

 را میها عاشقانه

  خایلز من

 ،ییتنها معبد الهه

  را عشق

  چشمان یسوسو در

 افتمی یعبران یا برده

  کردم یدلدادگ

 ...اشک

 ...نذر

  بازگشتم شهیهم از تر پوچ و بار هر یول

 ...ییآبرو و نام هر از یخال

  میهااشک یچشمه
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 انتظار یهاسال وسعت به ستیا اچهیدر

 ،یدلتنگ پوشِ سرخ یابرها و

 دگانمید آسمان بر

 اند زده مهیخ

 یها عاشقانه زییپا تا

 هبوط آستانه در یزن

 شود باران غزل

 منتظرم ینگاهها پس در

   قلبم

 زند یم پاره پاره

  تابم یب چقدر

 دارشید یبرا

 راهنشیپ عطر یبرا

  یبرا دلتنگم چه و

 !شیصدا آرامش

 داشتنش دوست از من سهم

 یافتنین دست ستییآرزو

 پروا یب چه من و

 شوم یم ییاهایرو عروس شب هر

 !محالند االتیخ آبستن که

□ 

  دانم یم

 دیشا یینایآناکارن
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 ...تماشا آسمان محو که

 زدم پا پشت و

 !لبخندها و ها یدلخوش تمام به

 شدم عاشق

 یآسمان موهبت نیا عشق و

  ست یگناه

 بزرگ بارنیا

  سرنوشتش که یزن یبرا

 .است خورده ورق تو در

  کنم خفه دیبا

 را احساسم

 ها خاطره گلوگاه در

  از باشم نیشرمگ و

 یعشق یها شعله

 .کشد یم زبانه وجودم در که

 وسفی یخدا آه

 توأم ریتقص سراپا بنده من

  شدن عاشق جرم به که

 شدم، طرد

 بدنام

 ...آبرو یب

 ام پناهنده تو درگاه به امروز و

 :یگفت خودت که
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 دهد ینم رخ ما یبرا یا حادثه چیه"

 (توبه سوره- 38 هیآ) ".است داشته مقرر ما یبرا خداوند آنچه مگر

□ 

  امروز من و

 عشق سجاده بر محرابت در

  را خود

 سپارم یم تو دستان به

  دهایترد گرداب از تا

  بکشم رونیب

 را مارمیب قلب و خسته روح

 نامت ذکر که

 کندیم مست

 را احسام تمام

 بخشدیم آرامش و

 تاب یب یزن قلب به

  تو حسرت در که

 را ها لحظه

  هیثان به هیثان

 .دهد یم جان

 «محمدپور نایمهرم»                                                
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 «ها یسرگردان فلکه»

 

 

  عاشقانه یها یدلتنگ

 ستاره

  ریکو خواب

 سماع

□ 

  یماه

 ایدر یایرو

 رقص

□ 

  من

  تیها چشم الیخ

  پرواز
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□ 

 ...دوم ی فلکه

 شوم یم  ادهیپ

  تهرانپارس هنوز

 . ستیجار هنوز مترو

   ابانیخ فرش سنگ بر یمرد

 ...کشد یم جار

       گوجه

   اریخ

 دار خانه یآها

    است تختیپا جا نیا-

  ییدانشجو من و

  را ها ابانیخ که

 کنم یم متر

□ 

  است درد ریمس در خود یزندگ که کنم یم مکدرتان اگر خواهم یم پوزش گرانقدر ی خواننده)

  دییببخشا مرا

 .( فقرند ی خورده زخم که ست یمردان یزندگ ی قصه تیروا نیا که

  ادیفر هنوز

  گوجه هنوز

  را نگاهش زند یم جیگ

  زرد ها گوجه

 قرمز ها گوجه
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 :کودکش یصدا و

  ؟یخر یم کفش یک بابا

  را ها گوجه گذار

  اند شده له

  ها گوجه گرما از

  باد یصدا کاش یا

  یمرد یزوزه و

  کند یم قار قار شکمش که

  ابانیخ کنار

 :دوم ی فلکه

  شده رهیخ که ییدانشجو

  دانشگاه راه به

    دهینرس یها گوجه

  راه مهین

  ستیجار یزندگ

  ها چشم و

 سقوط، یبیسراش در

  را انقالب به یمنته یها ابانیخ

  زیلبر مترو

  یمردمان یصدا از

  یگمره روز از که

 هستند زرد

 گرم یهوا یها شده له
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 فقر، بار ریز

 ندارد خدا گرسنه شکم

 ییوانفسا هر در اگر-

  نخواندت هم عشق

  ستین عشق که

 ستن؟یز دیبا چگونه

 ها دست

  تو یها دست               

 تو یها دست از امان

 گرند، اغوا که

  کند یم لمس یوقت

   را انگشتانت

 تیها لب ریگ نفس هرم در و

 . شوم یم ماه

   تیها دست از آه

  ها چشم سبز مدار و

  را ایدر که

   یا شده مسخ

 گرید بار بخوان پرنسسم

□ 

 بگو تو اصال-

 یدار دیخورش با ینسبت چه

  نگاهت تاللو که
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 ...را ها کوچه

   ییها دست هم باز و

 .آورم ینم دوام نه-

 کنم چه یستین که حاال یداد من به را تیها دست چرا اصال-

 را شهر نیا

  ابانیخ نیا

 متروکه ی جاده نیا

□ 

  را شیها وهیم هنوز مرد

 زند یم جار

 هنوز پسرش

 ...خواهد یم کفش

 باشم تو انگشتان مسخ گرید خواهم ینم-

   یدارم دوستت

 دهد یم پرواز که

 .  را میها لب یانیعر

  دستانت           

 دست

 د

 د

 . د

 ام افتاده لکنت به              

 . مست مست تو و               
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□ 

  زند یم شور بیعج

 خواب نیا در ام کرده عرق تن

 است تر دردناک کابوس یداریب و

  ندارم را تو یوقت

  را انگشتانت

 ...را قلبت

 (سوزان)پورمانیسل مهوش

 

 «نیزم اصالت»

 

 هاکالغ قار قار اندوه

 ستیا هیمرث تنها

 یصدا که

 را دشت سکوت

 شکندیم

 هاساعت که آنجا

 را ترانه نیسرزم یآوارگ

  غروب آغوش به
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 سپارندیم

□□ 

 تند                     تب

 هراسان.               رودها-

 مواج                 ا؟یدر-

  ییایرو                    افق

□□ 

 سراب؟-

 سراب-

 سراب؟-

 سراب-

 پرواز یایرو

□□ 

  آسمان عاشق نگاه

 نیزم ترعاشقانه نگاه

 ماه یایرو-

 ها ستاره جشن

 کندیم زیلبر

 را انتظار تلخ یها هیثان

 خاطرات یها شکوفه

 دیخورش-

 رقصد؟یم طنازانه ایآ

 کاراکترها تمام روندیم فکر به
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 رز؟ یهاگل ای-

  اند رقصان-

 باد دستان در

 باد آغوش و

  تولد عشق،

 پدرم؟

 را سبزت چشمان

 ؟یا نوشانده شراب کدام با

□□ 

 مرگ گرد

 پدر

  خسته چشمان

 ها غم فیرد

□□ 

 مادر

  خاموش اجاق

  محبوس یها هیثان

□□ 

 کودک

  یخال سفره

 لبخندها و هااشک

□ 

 معاشقه انتظار
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  یا-

 تو الیخ

 پرحسرت یااچهیدر

 یبرا-

 که ییقو-

 اشعاشقانه یهایدلتنگ

 شد یاهیس راهنیپ

 بهار یِزخم تنِ بر-

  دهیپوش سبز

 را اشییتنها زییپا

 مادر-

 یمهربان یاسوه

 صبر

 و

  زانمیعز

 بازگشت یب یراه

 یاشهیش عشق

  نهیآ

 عاشق یپرستوها

□□ 

  شکسته نهیآ

 پرستوها مرگ

□□ 
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 ملکوت به یسفر

 شانیپر سوانیگ

 پهن غم یسفره

 عشقت از-

 برو... خواهرم یگذشت عاشقانه چه

 غم چقدر-

 را غربت چقدر

 شودیم یتداع

  آرام روح

 باران               نیزم

      بهار          

□□ 

  مکاشفه          کلمه

 بهشت         

□ 

  یابر آسمان

  عاشق نیزم

  نفره دو یهامتن

□ 

 و وسفی راهنیپ یبو

 که یبرادران

 شان مردانه یهاشانه از

 چکدیم دیام
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□ 

 عاشق یپروانه دو رقص

 زاریشال سکوت در

 کندیم ترانه را باران

 ندینشیم سماع به غروب و

 را بزم نیا

 نجایا و

 گمشده ست یبهشت

□ 

 شور ینجوا

□□ 

 تیزالل

 یمست

 مانیا

□□ 

  بازان عشق

 باده

 جرعه

□□ 

  سماع

 اعال ملکوت

□ 

  هافرشته آه

 .خمار یهست
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 «ییدادو عاطفه»                        

 

 «سمیانیعر عصر چهیدر»

 

  روزها و

 هستند ییها راز زیلبر

 ها هیثان حصار در که

 اند شده دهیکش بند به

□□ 

 ی چهیدر از من

 بالدار اسب کی چشمان

 :نگرم یم جهان به

 ابانیخ کی

 دارم ترازو_

 را پرتان شکم

 ام یخال شکم بر

 د؟یکنیم وزن

 زندیم چرخ هوا در ترازو

 جلوتر یکم
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 ممتد یها بوق

 شود ینم سبز هرگز که ییها چراغ و

 باخت جان یتصادف در المیخ-

 ها قاصدک سوگ در که

 ها نیآست

 کردند پاک را نیخون یها اشک

□ 

 ...مدرسه/ سوم کالس( دو

  آمد باران

 یامدین اما تو

  اتاقم نهیآ و

 ...زندیم شانه را ام یآشفتگ بانهیغر

 ییتنها نیا در من که آه

 ندارم خاطراتم یشکسته وارید جز یگاه هیتک

  یزخم آموزان دانش

 .معلم ادیفر

 یلعنت بکش را ماشه-

 نجا؟یا-

 است نیعفر-

     خون یایدر

 عکس پشت عکس

 تلخ یلبخندها

 کند یم بد را حالم امروز درس اجازه خانم-
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 ...لیتعط کالس

  افسرده دختران

□ 

 ها دشت

 اند باخته رنگ ها الله

 ها پرستو پرواز

 .زند یم نقش آسمان در را برزخ

 از شده پر شب

 یگرگ یونیش

 یا بره یخودکش بر که

 دیگریم

□ 

 مهربانم: سه

 دهایمروار یوقت

 کنندیم ترک را چشمانت

  ها نهنگ

 کنندیم یکش خود دلم ساحل در

  که دانمیم

  احساست نبض

 زندیم کند

  دیبا اما

 یها یماه فکر به

 یباش تالطم پر یایدر نیا جان یب
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 درخشان یطلوع انتظار در که

 کشندیم نفس

 یبدان دیبا

 هاست یماه مرگ یمعنا به غروب که

  جز ایدر نیا از و

   زار شوره

 ماند ینم چیه

  رقص به کاراکترها

  یچوپ لهیقب

  یعروس-

 است ییایدر یپر

 ها انگشت

 را عروس

 روندیم نشانه

  ها ییدا  پچ پچ

  ها عمو پچ پچ

  کشد یم کل

  انهیم از بزرگ مادر

 ...متن

 ل ل ل ل ل ل

 دست به چمدان که یمرد

 باران به هیتک

 زند یم قدم را ها ساعت
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□ 

 ها معشوقه

 ماندیم شراب به که زهر یها کوزه با

 ...گرمتر یآغوش انتظار در

 مرگ یمست بر و

 رقصندیم کننده اغوا چه

 ها قدرت جنگ نیا در

 ها عشق مرغ

 پر و بال یب چه

 باز یها قفس کنج در

 ...اند گرفته پناه

  تو یسویگ گرداب

  را ها ستاره

 کند،یم غرق

  ام مانده

  حادثه نیا شود یم چگونه

 زد؟ قلم را

□ 

 ها حیتسب

 رندیگیم مرگ استخاره

 روز هر

  را روح یب یها جان و

  یسیتند همچون
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 ...سنگ بر

 شده؟ چه جان دختر-

 ...مادرم-

  ییدارا تنها

 ...امروز اوست اسم به مرگ قرعه

 شهر

 که است یزمستان از پر

 ندارد بهار یبو

 ها حاکم

 دیام یها شعله بر

 !زندیر یم خاک

 رندیگیم ریت حکم

 که ییها خانه

 چراغ

 !دارند روشن

  که ها یزندگ چه و

 شوندیم شروع خاموش

□□ 

 :محاکمه ستگاهیا

  تابانه یب چه کودک

  زندیم مضراب

 اش یزندگ ساز بر

 شده؟ چه! جان دختر-
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 !پدرم"-

 جرم به را او

  ها کوتوله قتیحق

 "اند رفته زیخ نهیس

  نجایا یروزگار

 دار یها طناب بر

 دییرو ینم که ها گل چه

 ...حاال یول

  را گناه یب

 دهینرس دار طناب به

 کنندیم سنگسار

 یراو

 دهینکش آه از پر

 مردم یبرا

 ایدر و

  غم نیا از

 خواندیم کیتار یها ترانه

 نجایا

 است من عصر

 که ییجا

 مانندیم نهیس در نورها

 تینها در و

 !سوزانندیم را خود زندان
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 دهایسف و اهیس عصر

 سوخته یها ینوستالژ عصر

□ 

  ی چهیدر از من

  بالدار اسب کی چشمان

 .نگرم یم جهان به

     

 «یصفر مهسا»                                  

 

 «برگشته بخت»

 

  اشک

  را مرگ کشد یم عربده

  بسته نیآذ شهر

  الل حاضران

 ستین وارد اعتراض-

 : عاقد
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 ...ایآ

  نیخشمگ: متن

 ل؟یوک-

  گل شاخه چند-

 گالب یبطر کی

  را لبخندم مرگ تقاص

 .جان دختر ات ناخوش روزگار با

□□ 

 ام؟ نشسته خربزه کدام لرز یپا-

 تو

 او

 را

  یخواست

  او

 تو

  را

  خواست

  من

 تقاصتان

  را

 ...اه

 .دارم جهیسرگ بس از دیا خورده هم به را حالم

□ 
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 :برادر با کوتاه

  خواهدیم ییرها دلم

 مرا؟ یدهیم تاب

 لبخند: پدر

 قهقهه: مادر

 تو داداش

 .را احساسم خواهدیم یابر انگشتانت فکر-

□ 

  خون

  خو

  خ

 دیکن خبر را خان-

  پرپر لبخندش

 .کشد یم باال هاالله یارغوان یها ساق از ممنوع یعشق

 پدر ادیفر

 خدا اشک

   مادر یهابال

□ 

  پسر احترام به مرگ

 لم؟یوک دخترم-

  انگار اند دهیبر آسمان در را عقدشان

  زنند یم دور سرش فراز بر پرندگان نگونهیا که

  دور



  8931ماهنامه فرازنان ایران / سال اول/ شماره ی اول/ تیر 
 

88   
 

 دور

 ...د

□ 

 :دفاع سطر

  سرگردان و ثبات یب-

  باد بلند سقف ریز

  خورمیم تاب

  مردگان چشم مردمک پشت

  دیسپ ینور با

  یزندگ یرو به است باز مهین که ینگاه و

  آسمان کند یم هیگر

  نیزم رقصد یم

  ماه است هراس در

  دیخورش یکیتار از

  جـغـد یصدا شوم پژواک و

  سطر بــه سطر

  یخال یذهن ی همهمه انیم چدیپ یم

□□ 

 موعود

  میمر پسر یسیع

  است بیصل بر

 است دهیداغد که زورگو یمتن دستان انیم

 دیام به-
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 د؟یام-

 ماند یم که ینسل

 و مادر یال یال هیمرث

  یریتقد

 بس و است رنج که

□ 

   متن ی خنده یصدا

 کنند یم فـکر سقوط به زورگوها

  خوان نغمه سیابل

  حسود کاراکتر

 مرگ؟ ای ییرسوا-

□ 

  خواب

  خواب

  یا قهوه یروباه

  آغوشم در شود یم پرت

  طرف از

  حسود کاراکتر

 ترس

 ترس

 ترس

  میپاها گمان یب دنیلرز-

 .باد در



  8931ماهنامه فرازنان ایران / سال اول/ شماره ی اول/ تیر 
 

91   
 

□□ 

 ها؟ پروانه نیا-

 یراو دامن از-

  بس خون

  مادرانه که یشکم و

 ...رود یم خواب شیرو

  را تنم حجم تمام

 ...است کرده پر ییتنها یها ترانه

 است کینزد انیپا-

□ 

  یپر

  شکسته بال            

  نیخون افق 

□□ 

  سنجاقک

  نور کم ی ستاره              

 یردلگ یشب 

□□□ 

 ما

  وارونه یها عقربه            

 تلخ انیپا 

□□ 

  ناپاکم افکار نیتر دست دور در
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 دیترد انیم ام مانده

  ماندن»-

  مردن

  ماندن

  مردن

 «ماندن

  سکوت باتالق ریاس یالیخ با

  کُشد یم درد که

 را اش ییتنها

  پوچ ییمبدا از

  تر پوچ یمقصد از

  یزندگ سخت یها تالطم در

  کن نگاه

  نیبب را سقوطم

  ها واره سنگ چگونه که

  را حالم اند نشسته سوگ به

 یتراژد کی انیپا یبرا

  زیچ همه چقدر

  دارد را تو طعم

  تلخ

  زننده

 .مسموم
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 «یاکبر فرزانه»

 

 

 «دارم دوست را ییایدر مرغان خانم یشمس من»

 

 

 ایدر        ایدر

 مرد        

 پارو        پارو

□ 

 کجا

 ام دهیرس فرار به است یوقت چند را خودم-

 ؟کجا از چه؟ از

 یزندگ از ...غم از-

 مرده          انیماه

  پوش اهیس           یایدر

 :شود یم پل را خودش

 به؟-



  8931ماهنامه فرازنان ایران / سال اول/ شماره ی اول/ تیر 
 

93   
 

 ها قصه شهر-

 .دیبرگرد را الشیخ 

  را شیها ایرو تمام کودکان چشمان در که یمرد-

 ...پارو

  نسل کی چشمان از

  شیها خاطره

 شود یم جارو

□ 

 شودینم تمام وقت چیه ایدر-

 د؟یسیبنو میبرا را یکمتر یها غم شود یم-

□ 

  گرددیم بر یراو

 :کوچه زنان ی قهقهه به

 :خانم یشمس

  را ایدر که روزهاست نیهم

 برگردد عاشقانه

  را خوابم ارتفاع تمام بزرگ قرمز یماه سه شبید

 دندیبار لبخند زیر کی

□ 

  ها رنگ یباز

 یراو لبخند

 ...نیزم سراسر در شودیم جشن تمام میشو یم کینزد که دیع به هرسال

  است کینزد که یدیع یبرا
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 خندند یم

  رقصند یم

 ...را خودشان کنند یم یباز رنگ عاشقانه مردم همه و

□ 

  آسمان            زنها

  سمانیر           زنها

 یراو        قهقهه

 ...شودیم آب ابرها دل در که یقند و

 یزن که یوقت

 زدیریم خودش دامن  به را سرخ یها قیشقا

□ 

 جان یشمس-

 م؟یبرگرد را تو  سطر هست اجازه

 ؟یبود دهید کجا را مرد یراست-

  اهیس یانیماه با داشت

  مختوم سرنوشت

  کاراکترها تمام

 .ختیر یم اشک را خود از پس

  هیهمسا یهازن باش آرام-

 دیسف سمانیر اهیس سمانیر

 کرد خواهم پرپر را دامنشان یها گل ایدر سطر به دهینرس-

 !ندینش یم دلم یرو باتریز بار هر محابا یب غم چقدر-

 !باستیز هنوز دامنت یشمس اما-
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 :زن

 او با که داشتم دوست

 !رفتمیم ها قصه شهر به

  خواند یم یشمس ملکه مرا

  قصه یفضا تمام و

 دیرقص یم ما یها قدم ریز

  گرددیم بر

 :آهسته را یراو

 ؟یرسانیم او به مرا یعنی-

 باشد ننشسته پرواز به ییایدر مرغان شکم در را خودش اگر-

□□ 

 ندیایب هم هیهمسا یهازن

 بشود نجایا

 ییایدر مرغان نیسرزم

 پرواز از پر

  عشق از پر

 یآزاد از پر

 بگذار نیزم را قلمت یکم-

  نیا از شود ینم

 گذشت راحت نگونهیا ییچا ینیس

 برود و بگذارد را ها ییچا بگو-

  میبزن پارو مانده هنوز

 را اهایدر
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 :زن چشمان در اشک

 برسم او به دیبا-

  شما به لعنت... آه

  جان یب یپاروها

 آب تو به لعنت

 یزندگ تو به لعنت

 :کودک هراسان یهانگاه

 عشق                پدر

  گاه هیتک                پدر

□ 

  من               ایدر

  کودک               ایدر

  یراو               ایدر

 شکسته یها پارو

□ 

  یایدر مرغان

  را یحوال نیا یها جنازه تمام

  عاشقانه

 نندینش یم خوردن به

 :متن پسا کاتالوگ

 . کند ینم یفرق جسد با جسد ییایدر مرغ کی یبرا: کی

  است زالل آنقدر قلبشان ییایدر مرغان: دو

 .برند یم آسمان به را کاراکتر هر یها پاره تکه که



  8931ماهنامه فرازنان ایران / سال اول/ شماره ی اول/ تیر 
 

97   
 

 «یصفر مهسا»                                                 

 

 «شهر یەدیبر سیگ دختر نیاول ن،ینوژ»

 

 امدوخته کیبار یکوچه به را نگاهم_

 کوچه چقدر بسته، یەپنجر نیا پشت از دوم یطبقه از یوااا. دید نخواهم گرید که یتوپ به

 .شودیم ترتنگ

 است سالهەد یابچه دختر یهامونولوگ هانیا]

 .[کند بزرگ کوچه در را شیهایکودک گرید گذاردینم پدرش که

❐ 

 ات یروسر نینوژ_

 ...بابا اما_

 شه ا ب ن حرف_

 شکندیم خودش در اتاق در را سکوتش 

 خود در چرخدیم و

 دیسف تپل یپا یهاانگشت و ەزیم ەزیر ینیب با

 شب از تراهیس ییهاچشم و

 را فرش یموها یەشدبافته یهاەگر ،ەگر به ەگر کندیم باز و
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 :نهیآ مقابل شودیم حرف را خودش دست، به یچیق و

 کنم؟ پنهان را تو دیبا چرا_

 است ەشد تنگ روانیس با یباز یبرا دلم اصال

 کنم درک توانمینم فقط

  میبدو توپ دنبال به میتوانینم که ەشد بلند عروسکم و من یسویگ آنقدر ندیگویم ترهابزرگ چرا

 ...حتما هم عروسکم ستین سخت چیه که من یبرا

❐ 

  ەکوتا آنقدر را عروسکش بلند یموها

 او یموها یطال از شودیم طالپوش فرش که

  را خودش یموها

 زندیم خط ایدن سطر نیتر پسرانه در

  که ییطال آنقدر عروسکش یموها

 نینوژ یموها یهایاهیس ازدحام در

 را هاآن بنددیم که آنگونه زند،یم را شیهاچشم

 کوچه در را خودشان زنندیم دور روانیس دست در دست که ندیبیم را خودش و

 یکیپالست یصورت توپ دنبال به

❐ 

 ەپنجر لب از کبوتر دو زدن پر و هیهمسا یشهیش شکستن یصدا

 گرداندیم باز اتاق به را او

 ستدیایم ەپنجر پشت

 او دل یهاتکه از ترشکسته هیهمسا یشهیش

 ژله یکاسه از تر ەبرآمد یشکم با هیهمسا مرد

 کچل ییموها و
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 دست در ەایس ییچاقو با ەستادیا روزمندانهیپ

  یکیپالست یصورت توپ و

 تکه

 تکه

❐❐❐ 

  زندیم قدم نگاهش با را ابانیخ یرزنیپ ستادیا که یتاکس

  ەدیچروک یصورت با

 است ەشد جا آن در را خودش انگار که یچرم فیک و اوست یهاغم یراو آن نیچ هر که

 دخترم ن،یروژ ایب_

 تتوانسینم هم نکیع یحت که یگوشت بزرگ ینیب و ییخرما بلند ییموها با ساله،ەازدی یدختر نیروژ]

 [شود بایز را اشیزشت

 شماست؟ یخانه هم نجایا نینوژ مامان_

 دیکش هاعکس قاب و هامبل یرو از را دیسف یهاملحفه و میهایکودک یخانه بله_

 ستادیا ەدیبر یموها با یدختر ریتصو یرو شیهاچشم

 !دییشما که نیا_

 آورد رونیب را یمیقد یآلبوم فشیک داخل از

 زد ورق را خودش آن صفحات در و

 ...عکس همان که نیا نینوژ مامان یوااا_

 ەدیبر را ترشیت و شیرو روبه یەشد ەدیبر یروزنامه به افتاد چشمش و

  دختر نیاول نینوژ: خواند کنانیهج و دهیبر

 گ

 یگ

 بر سیگ
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 دیبر

 شهر ی ەدیبر

❐❐❐ 

 تق تق تق

 ه؟یک_

 ؟یباز ادینم نینوژ روان،یس منم روزان، عمو_

 .کن یباز پسرها با برو رو، پر پسرک نه: گفت و شد ترخیس تیعصبان از شیهابلیس خیس

❐❐❐ 

 :بود نوشته که ماند دادیم یبچگ یبو که کهنه یانوشته یرو نگاهش و زد ورق را آلبوم رزنیپ

 خدا به یا نامه

 اندهم مثل هابچه یهمه دیفهم که یابچه دختر تنها نینوژ منم

  دارند فرق هاتوپ با هاعروسک فقط

 میده یآشت هاتوپ با را هاعروسک میخواهیم روانیس و من

  نشود یعروسک چیه مزاحم یتوپ چیه گرید که چنان

 دیاین بدش یتوپ چیه از یعروسک چیه و

 کنم ەنگا را کوچه یهابچه یباز تا شومیم باز را ەپنجر روزها که یابچه دختر ن،ینوژ منم

  خود در بندمیم را آن بابا برگشت محض به و

 را بابا و مامان یهاحرف شنومیم و رمیتحر زیم پشت نمینشیم ای تخت یرو پرمیم و

 ؟ڵما ها نینوژ_

 هنوس درس یرید هابان ئا_

❐ 

 ...تا گرفته کلهر از است یکرد زبان به ییهاالوگید هانیا زیعز مخاطب]

 (.[مترجم یراو تشکر با) دیباش ەهمرا ما با سطر چند نیا یترجمه با
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 است؟ خانه نینوژ_:] یفارس برگردان

 .[سدینویم را شیهادرس دارد. باالست. بله_

❐ 

 ...روانیس و هابچه یبازتوپ انیم است کوچه در دلم اما

 . شدندیم عوض را خودشان نه، را نگاهشان بابا و مامان کاش یا

 ست؟یچ یبرا مرز همه نیا فهممینم اصال

 لیتبد ها کوچه یهمه که یطور میکن خراب را مرزها یهمه که میبزار قرار محل یهابچه با روز کی دیبا

 شوند خانه کی به

 باشد هابچه دست فقط دشیکل که

 .شود حفظ آنجا شانیبزرگ ها،تربزرگ یهمه میدهیم قول

 رندینگ را مانیهاتوپ و مانیهاعروسک مان،یهایکودک که نیا شرط به

 گفته نییپا یمحله بقال زیچنگ عمو: گفت گوشم در یواشکی روانیس روزید

  بدهم تو به یباد تفنگ کی شیبجا تا اوریب را توپت

 ردیبگ دست به یباد تفنگ روانیس خواهمینم من

 ترسدیم یباد تفنگ از عروسکم

  است تفنگ درون که یباد دانمیم من

 پدربزرگ باغ در که است یباد هیشب

 دادیم تکان هوا در را عروسکم و من یسویگ

 را ما یهمه است یباد تفنگ درون که یباد و

 دهدیم باد بر

❐❐❐ 

 اند هساخت انهیآش کبوتر دو ەافتاد اطیح یگوشه دنش،یپرکش از بعد که  مادربزرگ یصندل یرو هاستسال

 .پاشدیم دانه آنها یبرا مادربزرگ ادی به روز هر نینوژ و
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 «کلهر نیآو»                                                

 

 

 «ایاتوپ»

 

 

  شهادت شربت

 گلوله

 گلوله          

  خون                    

□□ 

 خاطره

  خاطره           

  زخم                       

□□ 
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  نفس

  نفس         

 بهشت یبو                  

□□ 

 ااتڪ

 .بود یقشنگ یباز

 باختم دستانت به من-

  ماندن رفتن

 .ستیتلخ یراه دو

 سکوت به مصلوبم

 شده یگانیبا یخاطرات جرم به

  شدم مرگ را خودم

  رفتنت به مرا

 .نبود عادت

□□ 

 ابر، بهانه باران

 .سوزدیم آفتاب

  آه

 چارهیب زردک

 ؟یریدلگ-

 آفتابگردان، حماقت-

 .ستین شیب یا چهیباز

  میبرگرد
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 گمشده یها سطر به

 :ریپ ریفالگ من

  قهوه فنجان

  و

  که یفال ریتعب

 .بود عشق ی خورده گره ریتقد

 ستین ممکن انکار

 لولند یم متن در ها کلمه

  شودیم جیگ فکر

 ستیعیطب قلم تهوع

 محال ی بوسه کی

  یخال ی کوچه کی

  آواره منِ کی-

   یآب ی کاسه و

  هرگز که

 نشد ختهیر سرم پشت

 سیه-

  ها شاپرک

 را شب سکوت

  الیخ نازک یهابال با

 شوندیم ترک

 د؟یآ یم ایرو یپا یصدا-

   ذهنم حجم
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 شد ریتسخ را ادشی

 شد خواهم متن یچاشن دروغ یکم

  نشکفته که یلبخند

 شود یم پرپر

  برهوت در یا ستاره

 خاموش شب

  بو شب یگلها عطر-

 شب در گمشده

□□ 

 اهیس ابانیخ                    شهر

 افتاده یبرگها               درختان

  نهیس به دست               ها کالغ

□□ 

 گاه هیتک یب یِها بغض

 دیابیدر را فکر ها واژه

 نمانده شیخو در شب

 زندیم نقش ییایرو و

  تن بر را مانیها دست

 آسمان

□□ 

  ها پنجره نگاه

  سالهاست

 است مات
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□□ 

  یروزها تمام عادت به

 رفته،

  ییها واژه یپا هم

 دیکل بدون

  از کنمیم عبور

 ...تکرار مرز

  ستیخال یزندگ

 هست زخم

  سالهاست-

 اند رفته نشانه را باورمان

  متن کی آرام یقیموس

  سُل

 یم

 فا

  دیشا نه

  دو

  ر

  یم

 جیگ و مبهم یها نت

 یستین تو-

 است ناکوک ایدن ساز

 اشک ی باله
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  یمرهم-

  باش

 ییتنها یها خراش بر

 روزها، نیا-

  ها واژه

 اند باخته رنگ

  و

  انسان ی ساده یمعنا

 شود یم دیتهد

 مانده گِل در یپا

 ایدن یرانیو به دست

 .اند برداشته

 وسوسه-

 نبود اگر

  شک یب نیزم

 .شدیم کوچکمان بهشت

□□ 

  یفراموش پادگان نجایا

 .صف به ها واژه

                                                         8 

                                                         1 

                                                         9 

 یته انیم یها قلم
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 دوش، بر

  نیخشمگ گروهبان

 خسته سربازان

  رژه

  رژه

 دهینرس یها نامه تا

 عاشق یپسرک: بان دهید

 موهوم یترس: شب

 را پادگان خواب زد هم بر که یکیشل یصدا و

  قطره قطره

  خون

 .عاشق یبان دهید دکل از یجار

 «یصمصام ثنا»                                                 

 

 «لغزش»

 

  زمستان

 دار تب یها گونه فصل

 دارد نیآتش یعشق دینو
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 یارغوان رنگ به یشیرو با

 :اول سکانس

 نگاه در نگاه

 عشق یتالق

 بندد یم را چشمانش که یدختر

  را عشق بارش تا

 کند تجربه

 را قلبش چهیدر که یمرد

 کند یم باز

 شود رابیس عشق یهاقطره از تا

  تابد یم نور

 را دختر یهاچشم

  مرد قلب چهیدر از

 را وجودش کند یم گرم

 ...نه

 سوزاند یم

 کند یم ذوب

 سازد یم باز، و

 :دوم سکانس

  بارد یم آسمان

  اند خوانده ابرها دیشا

 را داستان انیپا

 باران           باران
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 ب           

 ل        ل       

 و                  و  

 ط                     ط

 عاشق یها پرنده

  ش        آ   

 ی              ه

     ا    ن     

 الوگید پشت الوگید

 :زن

  یباش من ماه اگر تو

  عشق یملود با گام هم

 دیسف یهااسی از یریحر با

  هاآسمان عروس

 شد خواهم

 :مرد دهد یم پاسخ و

 من یایدن نبض

 زند یم تو یهاچشم در

 یزندگ ساحل در که آنگاه

 رنگت دیمروار یهااشک از

 دانه

  دانه

 تراود یم عشق
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 :زن

  ایرو آسمان است نیمز

 ستاره هزاران به

  بگشا آغوش

 بسته یچشمان با تا

 محبوس ینفس و

  امشب عروس

 باشم تاالر نیا

 :مرد

 بوسمیم

 را ات حنجره

  نیتر یتکرار در

 که یمینس

 را نامم حروف

  کرد یم زمزمه

  میلبها یداغ مگر تا

  بر شود یدییتا مهر

 ها داشتن دوست تمام

  ییها خنده یصدا سپس و

 را یخوشبخت یرو کند یم کم که

 :سوم سکانس

 پرده پشت یها دست

 ت
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 ب    

  ر           

 آتش یها شعله

 سیخ یها زمیه

 معلق یپرها

 مرگبار سکوت

 شود یم رانیو انهیآش

 زدیر یم فرو

  شود یم دفن

 بهیغر کی یها پاشنه ریز در

  زند یم چرخ

 مرد افکار دور

 :زند یم ادیفر که یزن یصدا

    بودنت

 ست یا هیقاف تنها

  کند یم فیرد که

 ،را یخوشبخت ی چکامه

 بمان من با

  هم دست در دست تا

  میبرقصان را یزندگ

 یابر یا عاشقانه در یحت

  چتر یب

 باران یب
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 اما

 مرد شود یم گمراه

  راه دو نیب در

 کرده بزک یزن یجسمان جاذبه

 هوس جنس از ییها عشوه با

  خسته یزن دستان لرزش و

  محزونش نگاه که

 لرزاند ینم را دل گرید

 است راحت انتخاب

 مرد درد درمان و

  مزیآلزا

  یالوگید چیه انگار

 است نشده بدل و رد

 است نداشته وجود یزن چیه اصال

 :اش معشوقه به خطاب مرد و

  دیکش خواهم ضربدر

  ها ممنوعه یتمام بر

  زدن قدم الیخ به

  چشمانت سبز نیسرزم در

 یباران یهاشب در

  مستانه قهقهه و

  وارد تازه معشوقه

 زند یم دور را داستان یتمام که
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  کفشش یها پاشنه یبرندگ به و

  شود یم پتک "یراو" سر بر

 :آخر سکانس

 کرد یم زمزمه را وداع یها هیآ زن

 !بود بنفش بیعج لبخندش یتلخ

 زنم کی من-

  نیسرزم ساکن

  خورده ترک یانارها

 یاقوتی یچشمان با که

 ابرها به شوم یم رهیخ

 دیبشو دیشا

 را ام نشده مرتکب گناه

 «پارسا فرناز»                                             

 

 «خاطرات با»

 

 

  ها قهیشق تا خودش از کند یم سفر
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  سوگوار یادیفر که آنجا

  در خفته

 ها لحظه یدیسپ

  بود جوان پرنده یوقت_

 ها آینه نهیس در

  خود شور تمام با

  داشت انیجر

  را خودش یها ذره و

  باران طراوت به

 بخشید یم

  خودش از کند یم سفر

  هاچشم تا

  کبود یهاحلقه تا

 رها یهاقطره تا

 ها ها ها-

  شب یتیره آبگیر در

  یا پرنده

  مبهوت و گیج

 آب سرد یها گونه یرو

  یها سایه در

  تلخ سراسر

  بود یمشتاق سرخ یِماه یوقت

  دلتنگ یابرها با باران زالل یوقت
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 ...افتاد یم او یپا پیش

  یباز خاطره

  آه

 و

 آه

 و

 آه

 مجروح یپرنده یا که_

  آسمان این

  است یخال ستیرید

  یایرو و

  را خویش تأمل یب

 است برده یاد از

□ 

  زمان مسافر با مکالمه

 افتد یم اشک

 پرحرارت و سود نمک

 لیسد یم یا گربه مانند را نازکش یلبها

  شیچشمها

 تنها منتظر دو

  دلگیر هوا،

  عاشق بیدها،

  اش کلبه سنگچین بر خورد یم باد
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  خزد یم شب

  یآرام به پنجره پس از

  بلور تنگ درون دریا است غمگین چه

 زمین بطن در آب انگار

  ست یزندان

 ییتماشا یصحنه یک

  باغ از پرنده

  کشید پر

  حوض از یماه

  آب آب فریادِ

 راهِ نیمه در یخودکش

  هیگر و یمست و شعر

 کَنَد یم را خودش درخت از یبرگ

  مهاجر یها گنجشک

  دریا یبو

 پرپر یها یماه گوش اجتماع

 و

  پریشان یمو دستهیک

  یخستگ و من

  تردید و من

  ها دقیقه حجم و من

   بانو یک

  اندوه یِشرق یچشمها با
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  گشت اسیر باید

 ...کرد تمام باید

  را جهان یاضطرابها یهمه

  خودم یسو به

  یگاه در چارچوب در

  منتظر یکوبه کی گاه گاه هق هق در

  کوچه ته از

  ابانیخ اعماق تا

  نه راست به

  نه چپ به

  بودم مرده قدم به قدم را خودم

  چشمهام در آسمان

 تنها ک،یتار

  کند یم عبور که است باد بارهم نیا

  یزییپا یها شب

  غم از دلم

  ایدر از گرفته

  یها

 یها

  رفته یسالها یها کوچه پس پسِ در

  هنوز و همیشه یسایه در و

  ترین نهفته در و

 یها وسوسه
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  درخت و سیب

  حوا و آدم

  تردید و شب

 خوردیم تلو تلو احساسم یرو یکس یاد یوقت

  را انگشتهایم یتاب یب

  را ام کبوترانه یپهنه

  که یا حریصانه جوالنگاه به

  نبویید مرا شفاف یلحظه

  اندازه چه

 شد تبخیر هایش واژه دهان حرارت در

 بود عطش یسطرها از پر که یزن

□ 

  شب یک

  شیلبها

  تنم تکامل امتداد در

  خون تراکم لحظه یرو

 م،یدستها انیم

  دوید

 و

  افتاد

 و

 شکست

 .شدند گم یظیغل مه انیم من یها تکه و
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 «کارپسند ایرو»                                                   

 

 «باغ یایرو و یشمعدان زن»

 

  م

  ا       

  ه

 را یا روزنه دنیماه

  ابعاد در

 دیکن امیق مربع کی

□□ 

 ها یشمعدان

  اندام انیم را قرمزشان

  گلدان یسفال

 .اند ستادهیا میتقس به

   خط یرو        ها فرشته

  یا کودکانه و
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  کودکانم چشمان انیم که

 رود یم خواب آهسته

□ 

 :باستیز یزندگ

  قیشقا

  ییچا ینیس

  قیآالچ

  دهند یم گل نفره چند که ییها دونفره تمام

  نفر چند

 .شوند یم قاب

 ؟یا شده آغوش کجا تا مرا-

 برگردم وانیا خاطره به خواهمیم

 میبرگرد-

  انگشت چند انیم گلها چرخش

  سفال

 است نمانده یراه

 «قل»

 «قل»

  «قل»

 است؟ خوانسار-

 آغشت یم دود به را اندامش شهیهم پدر-

 دود              ها اتاق

 دود                اطیح



  8931ماهنامه فرازنان ایران / سال اول/ شماره ی اول/ تیر 
 

122   
 

  یدود               آسمان

 پدر؟-

  رفت و دیکش سوت-

  را ها لیر عاشقانه امتداد

 مرگ سمت به

 مادر؟-

 کشند یم نفس هاگلدان هنوز-

  ها یشمعدان هنوز

 هستند

□ 

  یها برگ

  زییپا مترادف

  رقص به را دیخورش

  هادرخت یرو

 دهند یم مژده

  همدست              ابرها

  کدستی              باران

 ها برگ

  ج     

  ا        د

  ج    

 ا      د

 را هبوط یها سطر
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  انیراو استناد به

 اند کرده ریتصو

 ها ستاره

 سرود یها هیثان ی عاشقانه زشیآم

 باله

 ادیفر

 شهود از زانیآو مرگ

  نور دل در

   دل در

 آ          

  ت               ف

  ب                  ا

  ی       

  را زمان یپا رد شوند ینم

 سرما و یقحط ترادف هم در

  نور ترادف در

  صدا

  ریتصو

 رفتند؟-

  کیتار-

  خاموش

 صورت یب

� � 
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  ها یچیق              یتبان

  باغبان              رقص

 مقصد؟-

  گلها قلبِ نامعلومِ فتح-

 یا متروکه یحوال

 نامش؟ که-

  که ییها نفره دو-

  دانه

  دانه

 ها خاطره سر از افتند یم

  خندان                      ها رز

  خندان            ها یشمعدان

  اش ییتنها که یزن و

  شود یم میتقس

 .زییپا دل در قهیدق هر یها شاخه بر

 «ینوروز مایس»                                           

 

 «انیهذ وقت به»
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 زدیر یم شب

 را زن فینح تن

 اتوبوس کف بر

 لطفا دیکن جمعش-

 میدیرس

  را زن یها گوش

 :کر طانیش گوش

 ادیفر

 ادیفر دوباره و

 دوند یم ها هیسا

  را کالبدش

 اما

  رفتن توان

  پاها از

  است زده زیگر

 را دستانش

 سرد

  سرما

  را اش گونه

 خراشد یم

 ست یمسافر او

  شب مهین هر که
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  یبار کوله با

 لباس از

 گرددیبرم مقصد به

  یها راهنیپ

 را آب از گذشته

   زیناچ یمبلغ

  شهیهم افکارش در

 رودیم رژه

  یراهنیپ

 شب رنگ به

 یا سرمه یها پولک با

 یوا-

 دمیپوش یم را آن اگر

  بست یم نقش

 دمیسف پوست بر

 شدم یم باتریز

  اشک یها قطره

 خورد یم سر آرام

 صورتش یرو بر

  دیشو یم

 را آلودش خواب چشمان

 ندیبب ترروشن تا

  خسته یتن با
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 اضطراب از پر یدل و

 شب ترس از

 نامحرمان از هراس

  است آماده را خانه

 شهیهم مثل و

 انتظار به شیها بچه

 را ها هیثان

 شمارند، یم

 زنگ یصدا نیا و

 نیتر آهنگ خوش دیشا

 باشد یملود

 رسد یم ها بچه گوش به که

  دلتنگ مادر

 تر دلتنگ ها بچه

 متن؟ یانهیم-

 است الزم آغوش-

 زن و

 کشد یم یراحت نفس

  بار هزار و

 کند یم شکر را خدا

 است دهیرس سالمت که

□ 

  خوابرخت
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  را اش خسته اندام

 کشد یم آغوش به

 را خواب شیپاها درد اما

  شیها چشم از

 دیربا یم

 مادر چارهیب

  درد نیا با چقدر

 است قیرف

 ست یگرید روز فردا

 :ریسراز دارهایخر

 ب

  ه

 خ

 ا

  ن

 ه

 براقشان یها چشم با و

  را ها لباس

 پوشند یم

 بایز چقدر و

 پوشند یم را اندام

 بودمت دهیند بایز همه نیا کور میهاچشم-

  یطوالن               ریمس
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  بایز               لباس

  یعاشق               فصل

  فروش            اجناس

  درحرکت             یزندگ

  فردا و

 :شود یم شروع دوباره

 نو از روز

 ...یروز

□ 

 زمستان یسرما انیم

 راهنشیپ یرو برف که

  راهنمیپ

 راهنشانیپ

 دیکش ریت قلبش

 صبح نماز وقت به و

 راه نیب مسجد در

 :برد دعا به دست

  من یخدا-

 نباشد بند دستم چقدر

 کجا چیه به

 کس چیه به

  روزگار دست

 است نامهربان
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  خدا اما

 دید را شیها اشک

  یها قطره آن و

 را اقوتی

 کرد پاک دستانش با

  دستان

 دیبوس را سردش

 شد مستجاب شیدعا و

 خدا

 کرد جا آغوشش در را او

□ 

  سرد زمستان

 غم از یا کوله با

 کرد مهاجرت

 هم هنوز زن یپاها

 سرما انیم

 اما

 کوچک یها دست

 اند شده بزرگ

  را مادر یپاها و

 کنند یم گرم

 بهار باز

  را ها جاده یوقت
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 گذارم یم سر پشت

 روزها آن خاطرات

 شود یم یتداع میبرا

  گرید

  ادیفر اتوبوس شاگرد

 زند ینم

  بارنیا

 :نیماش پشت از ها بچه

 .میدیرس مامان-

 «ینوروز مایس»                                 

 

 «دیشه»

 

  من یبرا عشق

 که است یعقاب تِیروا

 را نیزم یِاهیس

 آسمان یآب اقِیاشت به

 هاقله فرازِ بر

 کندیم باز پر
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  ابرها فراز از

 کندیم پرواز

 و

  یانیم یها سکانس یحوال در

 ستین من یِبرا یباز

 دیشو فیرد کارکترها

  را یتصنع یلبخند

 دیبزن رقم

 و

 از تیرضا

 را گذشته او یب که ییهاسال

 .دیبگذار شینما به

 ...دهد یم باروت یِبو

 هم بار نیآخر یِبرا که یآغوش

  یِها یدلتنگ سهم

  باشم من که یدخترک

 .نبود

□□ 

 دییبگو را یراو

 :بخواند تکرار به مخاطب گوش در

  است زمستان آخر-

 دیع به هفته کی

 زمستان آخر
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 جشن به هفته کی

  ییها بغض و

 ها سرنبودن از که

  را رَس زود یِبهار بارانِ

  یِریکو مهمانِ

 .کنند یم میها گونه

 :دارد ادامه نیتمر

 بخند اجبار به هم باز

 شود یم کینزد لیتحو سال

  خسته

 .دینباش تر خسته و

 ما؟-

 جز را خودم-

  ییا هیسا

  ندیگو یم که

 است تو هیشب

 .ندارم چیه

 را چشمانم یِباران

 زده چنگ یینهیس

  گفتمیم دیبا که ییحرفها از

 شدم الل و

 کندیم دیتشد

 نیم دانیم در را دنتیرقص یوقت
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  زبان هر به زبان

 .چرخانند یم

  پدر مثل پ

  مرگ چنگال از را پرواز یسطرها تمام و دیآ یم پدر

 .شود یم یناج

  است عشق انعکاس پدر

  پرواز انعکاس

  من یزندگ ینهیآ در

  پربار و بود یابر پدر شهیهم

  و بود آفتاب شهیهم

 عاشق

 پدر

  هودهیب یِتکرارها از خورده نیزم یِزانوها و

 نبوده شونم بلند یِارای یدست یوقت-

  ستین و

  شود یم یگاه هیتک

 من امتداد در را جهان عظمت

□□ 

  ییدردها

  حرف وزن بر که

 روندیم یزمستان یخواب به من در

 یزن یِاهایرو سقف شود یم آوار

 را چشمانش یِسو که
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 و زده گره نیپوت بند به

 را شیهاعاشقانه

  کند یم یمرد راهِ ی بدرقه

   یِها گلوله رقص با که

 .دیتپ درخون رحم یب

  یدختر حاال و

 شیاهایرو سقف که

 شده سنجاق یمزار سنگ به

 سالهاست و

 تکرار به را پدر نبودن ی هیسا

 خواندیم نشیس هفت در

 دیکن متوقف را زمان

 کند قفله سه را درها دییبگو را یراو

 را هاپنجره

 ام دهیند درد جز را زمان گذر-

 بماند دیبگذار-

  بزرگتر من از ها غصه جا همه

  ها یشاد جا همه

  برف یها گلوله از زتریر

  سنگر در و

  ماند یم جا که ییپاها

  ییها دست

 ...و تر جا که
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  مادر است جنگ-

 داد خون و بود عاشق دیبا

 نجاست؟یا-

 دیآ یم طرف آن شیبو-

 شده آب انگار ام، دهید جارا همه-

 دیگردیم یکس چه یپ در

 را؟ میها واژه یِالبال

  است شده سنگر به سنگر است یوقت چند را قصه دخترک-

  که یوقت از

 .زد پر و شد پروانه پدرش

  را ییتنها دیشا-

 کرده بغل یا گوشه در

  یسرد یِهادست و

 پدر دستانِ یِگرما حسرت در که

 را داغش یِها اشک

 کند یم پاک

 عشق؟-

  عقاب همچنان-

 اوج در چنان هم

  دختر و

  ابرها انیم که

  را پدر چنان هم

 ...کشد یم بو
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 «محقق الهه»                             

 

 

 

 

 «سیپار ملکه یتراژد: یمار»

 

  یمواج اما گنگ ریتصو

 تیموها موجِ از

 است بسته نقش نهییآ در

 شوم یم که کینزد

  انگشتان سر

 یمینس یوحش

 اندازد یم خنج را ام حنجره

 :مادر

 شود یم مستحکم ازدواج با نیسرزم دو یدوست

 

 انداخت یقوس و کش دختر
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  اش دهیتراش و بایز اندام به

  را شییبایز نور که یخواب تخت در

 خواهد یم برابر دو

 بود یشوم صبح-

 برلب دخترانه یلبخندها دنیخشک و یسالگ چهارده یهاطنتیش انیپا

 را یخوشبخت

 :شودیم یراه

 دیسپ لباس

 کالسکه

  ها اسب ی ههیش

 همچنان و

  یخوشبخت یایرو در

  شیم و گرگ

 محافظ سرباز یصدا

 بانو کن باز چشم

 میدیرس

  دخترمغموم

 تلخ یلبخند با

 خوردیم موج تنش ابعاد در یسالگ چهارده شور هنوز

  تمام نکیا-

 یمرز صفر نقاط

 رها را تعلقات تمام دیبا

 تر اراده با پدر
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  اراده با مادر

  اراده با خواهران

 را یکودک یایرو وتمام-

  شود یم اشک

 دیگر یم

 درختان یالبال از آفتاب

  اما یمار

 تازه یایدن به رهیخ

 یخوشبخت سمت

  ستیا کالکسه

  را شینفسها-

 دهیبر دهیبر

 قلبش وضربان

  اوج لحظه هر که

 گرفتیم

  چکد یم آفتاب

 چشمانش در

 یمار آه-

 من ییایرو عروس

  یمرد یصدا با و

 شود یم باز را چشمانش

  باال ضربان

  را تن تمام خون
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  انفجار به

 مرد نگاه در رهیخ

  هم بارنیا سرنوشت و

 .خوردیم رقم

 تیهاچشم امان یب باران از

 میها شانه بر

 ها نارنج شوند یم شکفته

 کند یم آغشته را ام شامه تمام و

 تو عطر به

  ستنیز است گونهنیا

  تیها برگ انیم

  ینارنج تیابد یا

 و خداوند فصل یا

  و عشق

 باران

 :طرفتر آن عشق از فصل چند

  سرکش یزن

 خود روح آرامش یبرا که

  را مردم خون

 .دیمک یم

  گناهیب مردم چپاول

  یسالگ چهارده در که ییهایشاد یبرا یسرگرم

 شدند خفه
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  ناتوان: مرد

  خائن: زن

 بود رفته ازدست که یتیمعصوم و

□ 

 دختر: اول فرزند

 :شیخو با ینجوا در یمار و

 من، چارهیب دختر-

 ،یستین بودند انتظارش در همه که یآن تو

 .باشد نیسرزم نیا یبرا یا هیسرما توانست یم پسر. یهست نیزتریعز مادرت یبرا یول

  اما تو

 بود یخواه من آن از

 میآرزوها بزرگ تاالر

 تیهاچشم تیشفاف از

 است شده یکار نهییآ

 شب ی نهیس بر که گونهنیا

 پاشد، یم نور

 و

  محبوس یها نفس

  را روزگارم اهیس در

 .بخشد یم ییرها

  به اعتراف کودک

  یانسان ریغ نوازش

 :خاموش اما یمار
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 توانمینم که است آن خاطر به دهمینم یپاسخ اگر

 .مـــــــــادرم کی چون

  یسطر چند ینامه تیوص

□ 

 :دادگاه نیآخر

 ...اعدامـ حکم

 صبح8۰ ساعت

 زن

 نیوتیگ

 هازن ادیفر

 دینشن را ساطور یصدا یکس و

 آمدن فرود وقت به کرد جستن یبرق

 ساطور

 .دیتابیم بدان آفتاب نور که

 «یآذر محمد زهرا»                                      

 

 «آب  سطح»
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 دانه دانه دهایمروار

 شب دل در

  کنند یم رسوخ

  که آنچنان

  یدلتنگ کوچَک یها سوره

 چشمانم آسمانِ در

  باد و

 را ناگفته حرف هزاران

  ات نهیس مشرقِ سمت به

 شود، یم رهنمون

  یشد یم صبورم سنگ کاش

 یقیدقا بانهیغر چپاولِ در

  عطش طعمِ به

 ریتقد ی انهیوحش دِیص: من

  تند یِبیسراش: تو

   مهر زبانِ به ستارگان که جا آن

  ندیگو یم سخن من با

  قرعه و

  افتد یم نامم به

  را لبانت ماهِ

 ...آوردم کم چقدر

  ها نهیآ و

  دیخورش به پشت
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   نواختند را زنگ بار چهارده

  یلعنت دار شماته نیا

  سند نیا بر باطل مهرِ

  شوکران جام و من

 ؟یآورد فاکتور حال موارد از_

  شد یمنج را خوابم رگِ

  روم یم ادهیپ

  درگم سر  و را ها کالف

   سمینو یم را ها فاخته آواز

  میها لحظه یجار رود_

   کاش یبود گرفته قاب را

  یا ملکه من

 حسرت کرانیب مساحتِ در

◻️ 

 لطفا؛ مکث یاندک

 بودم خام یایرو کی_

 قانعم ایرو به من_

  افسوس صدها

 قصه نیا رِیگ دامن

◻️ 

  توست دستان شمِیابر نیا

  مهتاب آغوشِ در دهیخواب

  جنون داغ فصلِ ها، فصل و
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  هم ماتِ چهره دو

  زییپا چهیدر دو

  دوّار یمنشور گِرد

◾️ 

  یا سَرکنده مرغ نیع چرا_

 ه؟یمرض

 مقدّسات به رو تو کن ولم_

 یبش پسره نیا خامِ دینبا تو_

 مربوطه خودم به میزندگ_

◻️ 

  انیپا یب یمکالمات

 ،یا شهیش یزهایم یحواش در

  ها پروانه از کبود حجم کی

  رانگریو یهاموج وعیش و

◾️ 

  تیروا نیا تاب و تب در_

 میا خورده جا چقدر

 اند برده کجا به را ما ها پازل_

◻️ 

  خورد یم زنگ هم باز

 اند دهییرو سبز ها عقبرک بار نیا

   ست یشمال یها نیسرزم یوَرا در

  خونشهَم
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  برات دارم یخبر_

 ...اومده خوشش عکست از

  گَردان رو او

  را فردا روشن دیکل و

 کرده گم روزها ناگهانِ در

 کیتار مُهر دو

  یزخم قلب دو

 انیعر روح دو

 !یمساو دو به دو

◾️ 

 ها محال تاکستانِ تو_

 ها هیسا جنس از یمرد من

  خاکستر ریز آتشِ من_

 !آبان نوزده یکودتا تو

◾️ 

 دود

  دود

 مرد

◾️ 

  اشک

  اشک

  زن

 وارونه همه چترها
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◻️ 

  است کینزد نیولنتا_

 تر کینزد ریاساط و

 شناور محدب یها یعدس در اَجسام

 ؟یزد پَس را تعلقات تمام چگونه_

  گُدازه هزاران نگاهم_

 نگاهت ی شراره جنسِ از

  نیزم تراکمِ در ما

  میشتافت ماه یسو به

 ناغافل یمدّ و جذر از غافل

◻️ 

  را یاَسام پدربزرگ که قرآن آن

  آن در بود کرده جاودان

 و

  را ما نشد حِفاظ

◻️ 

 دهیپسند ریتقد که ینام_

 بوده؟ چه

 خزان: من

 آتش: تو

◾️ 

  دهیکش پَر ما از ها جاودانه

 دهیپوس ما در ها جوانه و
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  انگشت

  خاطره

  نیسرزم

 شد پارو را ما که یبرف و

◾️ 

 یفرارَو در نگاهمان

  احساس یمرزها از

  بَست خی

 بر که چنان آن

  زمستان راکدِ یها چهیدر

  یقراریب سازِ ها بنفشه

   کردند کوک

 و

  انگشتانمان ی خاطره

 ممتد یسکوت ِمیحر در

 شد، جاودانه

  که شبنم قطراتِ چون

  شفق گون سرخ باچهید در

 دیکش زبانه

  راینام ست ییها شعله لبخندت

  یرهایتصو قلبِ در

  از مانده جا به

  الیخ یها حوضچه یِآب
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  ها قیشقا از یرد که همانجا

  داستیپ منتظرم چشمان در

  و

  ها چکامه دست در دست

  یپوشال یها جاده همسفر

  شوم یم

 

  پل یرو شناور یچمدان ریتصو با

  شد آغاز شکفتن یمعنا

  کوچه پنهان یها هیزاو در را تو و

  ختهیگر جَسته

 ،بردم ادی از

  یکودک یشاد که آنگاه

  شِکافت هم از را پنجره چُرت

  طلوع به رو یشمعدان و

  شد بر از را یرازق رازِ

  کوهستان ی شانه به شانه

  پژواک به من در

  ،یبود نشسته

  تحجّر یمرزها یآنسو من و

 بودم یانیپا ی نقطه یپ در

 .نشد افتی چگاهیه که

 «اری یقل هیهد»                                    
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 " کسوف "

 

  یا گانهیب من در

  ریدلگ تو از

 خوانَد یم گنجشککان با 

 کسوف نیا ستین یماندن

 !؟ گانهیب -

 ! یآر یآر]  -

 [ آشنا دیشا...نه ای   

  امروز دستِ یِرو

  دیخورش کرده باد

  اوریب تازه یآفتاب

   است دل یِبقا از دنیچ گل وقتِ

  ؟ چرا خبر یب

  ؟ شده چه

 !؟ یا فاصله تو کجا تا

  برگرد عقب یکم کی

 کنار نشسته ات خنده
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 چشمانت گُواهِ با

 آور ادی به همه آن

 !؟ همه نیا)   -

 ( ستین یکاف...نه 

  کن باور ، محبت شده گم

  گرید است بس جستجو

 ! یدان ینم ، یا مرده

 ؟ خودم در -

  یآر ، یبل -

 ستین بودن لِیم تو در

 را محبت کن زنده

  مهین مهین

  لحظه لحظه

⬜◻️ ◻️ 

 ییروشنا       دیخورش

 یکیتار        کسوف

⬜◻️ ◻️  

 زمان یِها چشم

 دهایخورش

 شب یِ سگرمه دیشا

 تو بندِ بند در شهیش شککککسته دیشا

  مهتاب شهیهم دیشا

  راهست زابه کرده حس
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  دیخورش که بدان اما

  نور که بدان اما

 توست یِها زهیر با

  یبزرگ نیا انبووووهِ

  االن یِقلبها چون

 سنگ و آهن و سرب از

 صله...فا رِیدرگ

 شود ینم خودخواه

 کند ینم تا خود

 «ینگاهدار اقدس»                 

 

 «دست پشت یدستها»

 

  میا سپرده ها عقرب دست به را زمان 

  ها هیثان اهیس شخندین به

  فصل از ماه نیچندم در  یدان یم_

  میا ستادهیا زمستان 

 انتها یب ییتماشا به  

  یپ در یپ یشمارش به
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 دست یب

 ! دهان یب

 ! کن نگاه_

  نور      شب      نور

  نور       روز      نور

 ها ستاره با ینسبت چیه که یینورها

 ندارند 

 را کمانیتار یانزوا تا 

 بکشاند درازا به قرن نیچند نگونهیا

 :تر کیتار یپرسش و

 «؟ میببند دیام میتوانیم یکس چه به پرسم یم وا از»_

 و است فاصله دیخورش چند عشق تا_

 آرامش؟ به ایدر چند 

 «ماند یم باز گفتار از لبها یتمام» و...

 ؛ جنگ ناقوس یوقت

  یابد است یموج

 یکشت یناخدا و

  را صلح  دیسپ بادبان

  سپرد یم طوفان دست به

 را بس آتش یشمیابر ی شهقن و

 !نیآتش یها راههیب به

  آسمان؛  یآب کجاست کو  کو_ 
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 ها فاخته نیتر باخته رنگ  پرواز کمان

 . است ینابود سمت

 : یکنیم زمزمه حیتلو به

  آسمان یب کبوتران

 نندیتر فراوان دشت؛ یب

 « تلخدشت نیدرا ییجو چند شکر»

  یراو: یکن یم معنا را دست یگستردگ و

  دست در دست_ 

 دست یرو دست

 و  دست پشت یدستها

 ..را گرید یدستها

  نیمخمل یدست 

 ! چکاند یم را ماشه خاص یلطافت با که

 چکه

  چکه

 خ     

 و        

 و           

 و              

 ن                 

 زمشیه که یآتش شود یم یجار و

 . آدمهاست استخوان 
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 زخم یال استخوان  یگرید دست 

 !گذارد یم نیزم 

  زندویم رونیب دهیبر یشاهرگ از آتش و

 تالش پر یانهایشر از

  کند یم فوران

 د   

 و      

 و      

 و   

 و 

 و   

 و       

 ! د       

 پر یها مزرعه ینشئگ کندیم دود و     

 را حاصل     

 هخوش      خوشه

 بمب          

 یا خوشه یبمبها     

 جنون داس با  که      

  کنندیم درو         

  را گندم یب یگنجشکها

  دانه دانه
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  ها قطره

 آسمان به ینسبت چیه که ییها قطره

 ندارند 

 ستندین باران که

  آب که

 نان که

 ستندین عشق و

  نباریا  ابر  بار و

  است مرگ ریتصو

  رگ یب  سرخ یچاالبها در

 . درخت نیتر شهیر یب بر 

 ست یجار تیابد روح      

 یجهنم یها لحظه لحظه بر      

 ، میرج یجدال با        

  ها زره تا

  ها خود کاله

  باشند  نیرتریناپذ یریس

  !!  خون و فشنگ از

 !کن نگاه   

  مجنون یها کجاوه 

   روانند       

  بست بن یها جاده به

 تمام که آنجا



  8931ماهنامه فرازنان ایران / سال اول/ شماره ی اول/ تیر 
 

157   
 

 سکون و است سکوت

 !مار و  مور  مامن نمور

  یکنیم نگاه نیزم به

  یخاکستر اهیس خاکستر

 : یکنیم نگاه آسمان به

 آسمان       

  نور                  نور

 یمواز یراهنورها

  روح پرواز     

 صداست کران یب

 .. نور  تینها یب و

 ییگو یم دست از دوباره و

 دیگشا یم را قفسها که یدست

  را ها پنجره که یدست

 .  یابد یپرواز سمت

 «یالانتظاریل»

 

 «سال ها»
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 عقرب سال به

 زد یم لبخند

 سوسن

 واژگون ی الله نگاه برعکس

 گذارد یم یوقت

 را اش یپا

 آب پر لب در

 یا صخره انیم از که

 زند یم رونیب

 ست خنک و گوارا چقدر-

  ردیگ یم دهینشن

  مرد

 را اش یها حرف

 شود یم گم یوقت

 غار دهانه در

 سکوت ازدحام در

 کشد یم سرک

 کهف اصحاب خواب به

 !؟یدیخواب-

 دیآ یم کش

 مرد خواب

 کشد یم کنار به را اش حواس زن

 یا شاخه



  8931ماهنامه فرازنان ایران / سال اول/ شماره ی اول/ تیر 
 

159   
 

 دهیخواب آن بر که

 ییها شاپرک

 پروازند فکر که

  زند یم هیتک

 درخت دهیبر تنه به

 شود یم درازکش اش یپا و

 هرز علف یالفبا یرو

  نوشد یم و

 پهلو قند ییچا

 کند یم استنشاق و

 را سبزش راهنیپ عطر

 زند یم نشتر و 

 عقرب

 کجای یخوش همه نیا به

 شکند یم و

 نیبلور احساس همه آن

 ختیر یم شیها خرده و

 مرد یمروزین چرت در

 پرد یم مهیآس سر

 خواب از

 !شده؟ یچ-

 ممتد یها غیج انیم

 بود عقرب شین دمید-
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 کبود سرخ

 اش یها لب 

 پا قوزک

  رود یم باال و

 ران یها کشاله تا  درد

 زند یم چاقو

  مرد

 را اش بوسه یجا

 کند یم تب زن اما

 خودش یبرا

 افتد یم گره

 اش یروسر در

 فتدین درد تا

 اش جان در

   □□□          

 ستین یراه آزاد

 شوسه جاده

 خورد یم زیل

 ها چرخ ریز از

 ها زهیسنگر

 موتور دور ردیگ یم قدرت یوقت

 ستین ییتابلو

 شمارد لومتریک تا
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 روستا تا

 یبهدار اطیح در افتد یم

 اریبه دامن به دست

  دیبده نجاتش-

 را ش جان عقرب دهیگز

 اتیح عالئم

 ف ن:دم

 ثابت:مردمک

 پرد ینم:نبض

 یکبود از خشک:لب

 زند یم انهیتاز

 ها ثیحد و حرف

 مرد سر پشت

 ! بود؟ یامانتدار رسم نیا-

 بود مردک نیا از بهتر م،یسپرد یم مرگ دست-

  دیشو یم اشک

 اش صورت دهیپر رنگ یپهنا

  دیایب بدش مار از نبودکه پونه-

 زند یم ادیفر

 کجاس؟ تان انصاف-

  دارد یم بر و

  دیسف ملحفه

 رشیز مرگ دهیخواب  که
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 ستین دنییخوا وقت ،نه نه-

 دهد یم تکان و

 را اش راهنیپ

 بتاراند را مرگ که

 :اریبه

 گذشته کار از کار-

 نکن تیاذ را جنازه نیا و خودت نقدریا

 کند یم یآور ادی

 عزا راهنیپ

 بپوشد را

□□□ 

 باز چشم با

 خوابد یم تابوت در

 شنود یم یوقت

 خندند یم قاه قاه

  مردم

  را او و

 «طاهره احمدی»      .کنند یم خطاب وانهید
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 «مقصد»

 دییبگشا را ها در

 زین را پنجره  یدستها

 دیکن نگاه 

 ستین  نشستن  وقت

  درخت چون

  طوفان  ریمس در

 دیبشکن  لب  مهر

🌫🌫 

 

 مشت         

 مشت         مشت

 مشت        

  م           

 ش          

 ت          

 م           

 ش          

 ت          

⬜⬜ 

   هوار را  خورده  فرو  یها بغض

 ادیفر                 ادیفر
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 یشکستن            ها قفس

 یگشودن                  بالها

  آسمان  پهنه در ها ر

 بگذار شینما  به  را  پرواز

 افتاب  حیضر تا

                 

 «زهتاب رعنا»

 

 

 " گرید ییجا "  

 

  ها تاول یتوال

  را خودشان گونه از که

 شوند یم امتداد

  صورت مام به"-

 "دیا آمده خوش بدنم تمام به

  است خوب چه"-

  عشق که یدان یم
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 باشکوه است یدرد

 " کند یم بروز مختلف یها شکل در که

 :     نیزم

  مانیا   مرگ

  عشق   مرگ

  ستمگر  غرب

� 

 : آسمان

  مانیا      لشگر

  عشق      لشگر

  عاشقان    اشراق

�� 

  ی شماره یزندان

  را عشق و  شصت و هزار

  شیها غانهیدر تمام با

 "بود شده دیتبع نیزم از هم قبل ها هزاره زیانگ بر اعجاب یسفر در تو ژنوم"-

 "؟ به"-

 " ها خوابگرد ارهیس"-

□□ 

  شوم یم داریب

  صورت در را چشمم

  پدر

  دختر
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  پدر

 "...! من حاال و شد یآسمان شیپ سالها مادرم"-

 "  جان دختر یبشو یا ارهیس فوقش تو"-

 : خودم با من منولوگ

 استخوانها  ارتفاع از چقدر"

  مغزشان تا

 .. بشوم سقوط

 .. داشت خواهم راه استخوان هر مغز به دنیرس تا ینور سال چند

 ... من یخدا آه

  طیبس ظرافت خالق یا

  توانا قادر خالق یا

  کن اراده هم باز دنیشیاند یبرا مرا 

  دانم یم و یدان یم

 ". .ندارم تعلق نهایا به

  ما ارهیس 

  بلند  یوارهاید 

 ریدلگ  یها سقف

 عروسکها   بغض

� 

   پرواز    شوق

                                باران ی معجزه

                                    نور انعکاس

 چشمه لبخند
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  باد یآوا

  قاصدک رقص

□□ 

 عیوقا شرح: ها خوابگرد

 "؟ دیآ دهید غول"-

 را مادربزرگ یها قصه ام دهیشن"-

 شان یبلند تمام با که

 "دیکش یم ادیفر گوشم در

 "؟ دیا دهید سنگ"-

  قله در قله"-

 " دامنه به دامنه

 ، مهربان یراو بکن را فکرش"-

  را چشانم

 ، کردم باز که

  قبل ها نسل انگار

 بودند واداشته دیتبع به مرا اکانمین باز

  یا ارهیس

  اعجازش تمام با که

  من یبرا

 .. بود آشنا دست کف مانند

  ینیب یم

 ؟!ییآشنا همه نیا و ارهیس کی

  میها شب یگ ستاره یب در و
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  بود یشهاب تو یصدا

 گذرا،

 میها ادیفر و ها زخم ریمس از 

  ایرو امن ی نقطه به مرا که

 ....کرد یم متصل

  باران هر تا

  تو ادی

 یشهاب عبور چون 

  گذارد قدم دعوت یب 

  میها دیسپ انیم

  واژه هر که انجا

 ...گشوده دهان ست یزخم

 شبرو یها هیسا از هراسم ینم

  یوقت 

 ها نرگس حصار در چشمانم

   نور جنس از ستیمعبد

 ، سکوت ی الهه و

 میلبها ی جاودانه معتکف 

 یها بوسه یبرا ست یوطن اما آغوشم 

  یوار یکول 

 نهند یم  داغ که

 ؛ ها قیشقا قلب بر

 یآتش چیه یب 
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 ... ی ز ر مَـ  چیه یب

◾️◾️ 

 " آرزوها"

 غکال چهل         کالغ

  درد انیراو        

□ 

 سیگ چهل           رقص

 داران نقاب        

□ 

 نینش چله         ستاره

         

 آرزوها مرگ       

 «یزیعز بهیحب»                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش چهارم: واژانه
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«آیینه دار» 

 

  بایز یها ستاره

  باتریز ماه

🌫  

  کرانیب یآب

  ها یماه جشن

🌫 
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  ماه موج

  ها ستاره خلسه

 .ییایرو برکه

 

 ییدادو هطفعا

 

 

 یستالیکر یها سهیر

 

 

 ن     ا        

 ه                  د

 

 ه                   د

 ن     ا       

 «سوغات؟»-
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 « خسته یدرناها»-

□□ 

 «؟.....زن»

 «مبهوت»-

 «؟...مرد»-

 «مغرور»-

 ...کیتار یها آدم»-

□□ 

  سرگردان یابر

  نیدروغ یلبخند

  مسموم ینیسرزم

□□ 

 درناها کوچ

 «فرزانه اکبری»                 

                              

 «هبوط قصه»
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  تعهد                       آدم

  بیس             

  هوس                      حوا

🌫  

  حوا            

 عشق؟                     گناه؟

🌫   

  ها دشت سماع

 .بلبالن ی چهچهه

 «یصفر مهسا»                               

 

 

 «باشکوه روح»

 

  اقوتی                   اقوتی

   دوچشم             

  اقوتی                    اقوتی

□□ 

  نامه                   نامه

  اشک         
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  نامه                   نامه

 □□ 

   نامه                اقوتی

 خون دل        

 «پارسا الله»                     

 

 

 «زمان مسافر»

 

 برزخ

  چهیدر

  تالطم

  پرواز یرؤیا

🌫 

  نیزم

  تاکستان

  عکس

 پرپر ینوستالژ
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🌫 

  آسمان

  ابر

 زمهریر

 .عاشقانه باران

 «دکارپسن رویا»                          

 

 « حلول»  

 

 ستاره     ستاره

 ماه        

 ستاره      ستاره

                

           □□ 

     ر        گ     

 د                             

 ف       آ     ا   

 ت    دیخورش        
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 ا           ا         ب        

 ن           ه     

        □□□ 

 نیزم هیسا

 

 «یاحمد طاهره»

 

 «مصلوب»

 

 زخم                 زخم

  زن            

 زخم                   زخم

◾️◾️ 

 نیخشمگ تیجمع         

 بیصل                           زن

 

◾️◾️◾️ 

   چ
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 ک      

 ه               

 چ

 ک     

 ه               

 

 عشق خون         

  «زهتاب رعنا»

 

 "ییستایا"

 

 

 

 شکن موج             موج

 شال                باد

🌫◾️ ◾️ 

 پ              

 ر               

 س             



  8931ماهنامه فرازنان ایران / سال اول/ شماره ی اول/ تیر 
 

178   
 

 ه              

 ه  س  ر  پ       

🌫◾️ ◾️ 

 ساحل تنِ

  خسته حضور

 «ینگاهدار اقدس»

 

 "  ها یآسمان"

 

   گلوله  رینف

  آموز دانش

  خون مشق

□ 

  پاره    یها کتاب

  شکسته  یها شهیش

□□ 

  باروت یبو

  پرپر  قیشقا
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  یزخم یپرستو

  معلم  سکوت

 

 

 «یزیعز بهیحب»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش پنجم: فرامتن

                                                     

 

 «بسامد»
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  أَنفُسِکُمْ مِّنْ لَکُم خَلَقَ أَنْ اتِهِیَآ مِنْ وَ

  مَّوَدَّةً نَکُمیْبَ وَجَعَلَ هَایْإِلَ لِّتَسْکُنُوا أَزْوَاجًا

 .تَفَکَّرُونَیَ لِّقَوْمٍ اتٍیَلَآ ذَلِکَ یفِ إِنَّ رَحْمَةً وَ

 انیم و د،یابی آرامش او کنار در که د،یافریب یجفت خودتان جنس از شما یبرا که است یخداوند اتیآ از و

 گردونه در که یمردم یبرا خداست از یهائ نشانه قتیحق نیا در که داد، قرار یمهربان و محبّت و عشق شما

 !برندیم سر به قیحقا به نسبت فکر و شهیاند

  العشق رب بسم

 ییها واژه تسلسل به

 انتظار ی چرخه در که

  و موعود به

  نیریش یطالع

  دهند یم وندیپ

 را انسان کی مجرد ارکان

 .. زد خواهم ادیفر را تو

  ها ستاره شدن گم از من

  زمیگر یم سرنوشت بوم در

 ی برکه انحصار در ماه یوقت

 ست الیخ

  را رکودش تاوان و

 داد خواهد باد

 یپ در یپ یها رعشه با

 «اساس یب یها واژه با»

 سکوت مانیدژخ چنگال
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  یچشمان یها پرده

   است شده دهید که

   یرقص یم که یزمان 

 انکار یب یانفصال در

 کنند یم منع را تو

 رندیگ یم دهید نا را تو

 مخوف یها ذهن نام به

  ماریب یها ذهن

  است یتیجاهل ریت که

 پسند عوام

  گرید ی قرعه هزاران و

  ها فرسنگ یزندگ نام به که

 ها فرسنگ

  هاست همواره و

  را تجرد سال که

 برد یم باال

  نزن سنگ

 ندازین سنگ

  گفت دیبا هم دیشا و

 نباش سنگ دل

  یوقت

  رابطه طناب

 کرده خوش دل تو چشمان به
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  یپوشال یها اسکناس به نه

 گذر زود متوهم یها رابطه به نه

 یاجبار یها“نه“ به نه

  ستیا به

 !کن نگاه و ببند را چشمانت

  یکیتار به

  را یدل کور که یهمان به

 کرد خسته ذهن بینص

  را رابطه کدام

 یکن فیتعر یتوان یم

  شیمعنا با که

 باشد داشته یخوان هم

 شود یم را وندیپ کدام

 یبخوان یناگسستن

 عشق ایآ و

  یتناهیال قدرت نیا

  یابد نیا

 قرن نیا یبرا یفیتعر

 هزاره نیا

 یزندگ نیا

 داشت؟ خواهد رابطه نیا

 "نه که گمانم به"-

 کن نگاه کن باز را چشمانت حال
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 را غرب یها خشونت و

  یفرد انزجار و

 هیپا یب یها ازدواج

 ...دهد یم غرب یبو که یا انهیوحش یها رابطه و

 یزیگر خود از

 یکش خود

 یکش نسل

  تیانسان که ابتذال هزاران و

 زار لجن در را

 ..مکد یم

 یروشنفکر یزالو

 قطره قطره

  میدار را شرق ما و

 مقدس نییآ کی یپهنا

  یریاساط فرهنگ ی گستره

 یشیاندیب یکم اگر

  یاوریب مانیا و

  ها واژه گستره در که یفرهنگ به

  را شعر

 ...شدیاند یم یفرارو به

 مِنْ نَیالصَّالِحِ وَ مِنکم یامَیَالْأَ أَنکِحُواْ وَ

 غْنِهِمُیُ فُقَرَاءَ کُونُواْیَ إِن إِمَائکُم وَ عِبَادِکم 

 . میعَلِ وَاسِعٌ اللَّهُ وَ فَضْلِه مِن اللَّهُ 
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 و ریفق اگر را درستکارتان و صالح زانیکن و غالمان نیهمچن د،یده همسر را خود همسریب زنان و مردان

 .است آگاه و دهندهشیگشا خداوند سازدیم ازینیب را آنان خود فضل از خداوند باشند، تنگدست

 

 «یریجهانش مهسا»

 

 

 

 

 

 «عالم دو یموال»

 

  را متن

  میشو یم آغاز

 از؟ اثر-
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 :کیآذرپ آرش استادمان باشند زنده-

  هرگز دیشا و شبهه یعل عشق در"

  هرگز محمد نید یعل عشق یب

  خیتار در امدهین یعل مانند

 "هرگز آمد نخواهد یعل مانند

🌫 

 هَ           

 ل           

 اَ           

 ت          

 ی           

 به                  کع

 

 :یالفت شاهنشه

 حق مشرقِ

 جهل اهیس شامِ

 :سرلوحه

 دیام

 فتوت

 "انمّا" شرح ی مجموعه

 (33/ همائد سوره) ".راکعون هم و الزکوة ؤتونی و الصلوة مونیقی نیالذ آمنوا نیالذ و رسوله و اهلل کمیول انما"

 "را خدا یتیآ چه تو رحمت یهما یا یعل"

  رجب ماه زدهمیس در
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 شد یکس یها خنده مهمانِ کعبه سکوتِ

  عاشقانه یریتفس در را عدالت که

 دیخورش یها شانه یِبلندا بر

 .کردیم نجوا

  به منور یجهان

  حضرت

 ابوالحسن

 ابوتراب

 کرامت درپس

 شانیا یبزرگوار و

 را قران هیآ هیآ

 .میخوانیم وضو با

 دییبگو را یراو

 کند معطل پاراگراف چند

 نیمخاطب

 .را جانشان کنندیم ریتطه

 (99/احزاب سوره)ریتطه یهیآ

 شما از را یآلودگ خواهد یم فقط خدا)"تَطْهِیراً یُطَهِِّرَکُمْ وَ الْبَیْتِ أَهْلَ الرِِّجْسَ عَنْکُمُ لِیُذْهِبَ اهللُ یُرِیدُ إِنَِّمَا"

 .(گرداند زهیپاک و پاک را شما و دیبزدا امبریپ خاندان

 (۱8/عمران آل سوره)مباهله هیآ

 و نَاأَنفُسَ وَ نِسَاءکُمْ وَ نِسَاءنَا وَ أَبْنَاءکُمْ وَ أَبْنَاءنَا نَدْعُ تَعَالَوْاْ فَقُلْ الْعِلْمِ مِنَ جَاءکَ مَا بَعْدِ مِن فِیهِ حَآجَّکَ فَمَنْ"

 با([ ع)یسیع حضرت] او درباره کس هر ،یا دهیرس یآگاه به که پس آن از) "لَّعْنَةَ فَنَجْعَل نَبْتَهِلْ ثُمَّ أَنفُسَکُمْ

 شما و را خود زنان ما را، خود فرزندان شما و را خود فرزندان ما م،یآور حاضر تا دییایب: بگو کند، مجادله تو

 .(میبفرست انیدروغگو بر را خدا لعنت و میکن تضرع و دعا آنگاه. را خودتان شما و را خودمان ما را، خود زنان
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 اکمال هیآ

 شما یبرا امروز) "دِینًا اإلِسْالَمَ لَکُمُ رَضِیتُ وَ نِعْمَتِی عَلَیْکُمْ وَأَتْمَمْتُ دِینَکُمْ لَکُمْ أَکْمَلْتُ الْیَوْمَ"(9/مائده سوره)

 .(باشد شما نید اسالم که شدم خشنود[ یعل تیوال با] و کردم تمام شما بر را خود نعمت و کامل را نتانید

 مْهُ وَ الزَّکَاةَ یُؤْتُونَ وَ الصَّالَةَ یُقِیمُونَ الَّذِینَ آمَنُواْ وَالَّذِینَ رَسُولُهُ وَ اللِّهُ وَلِیُّکُمُ إِنَّمَا"( 33/مائده سوره)تیوال هیآ

 رکوع حال در و دارند یم برپا نماز که یمؤمنان و او رسول و خداست شما یول که ستین نیا جز) "رَاکِعُونَ

 .( دهند یم زکات

 

 واَلَ رَبِّهِمْ عِندَ أَجْرُهُمْ فَلَهُمْ عَالَنِیَةً وَ سِرًّا وَالنَّهَارِ بِاللَّیْلِ أَمْوَالَهُم یُنفِقُونَ الَّذِینَ"( 1۳1/بقره سوره)انفاق هیآ

 کنند، یم انفاق آشکار و پنهان در روز، و شب در را شیخو اموال که آنان) "یَحْزَنُونَ هُمْ واَلَ عَلَیْهِمْ خَوْفٌ

 (.نیغمگ نه و شوند یم مناکیب نه است، پروردگارشان نزد اجرشان

 از و) "بِالْعِبَادِ رَؤُوفٌ وَاللِّهُ اللِّهِ مَرْضَاتِ ابْتِغَاء نَفْسَهُ یَشْرِی مَن النَّاسِ مِنَ وَ"( 1۰۳/بقره سوره)تیالمب لهیل هیآ

 مهربان بندگان نیا بر خدا. فروشد یم خداوند یخشنود طلب یبرا را خود جان که است یکس مردم، انیم

 .(است

 ریالغد ثیحد

 نیثقل ثیحد

 علم نهیمد باب ثیحد

 (یبرادر)مواخات ثیحد

 کسا ثیحد

 نهیسف ثیحد

 ریخب ثیحد

 اهلل سبق ثیحد

 صلوه سبق ثیحد

 فهیوس اسداهلل یعل ثیحد

 الحق مع یعل ثیحد

 یعل من انا و یمن یعل ثیحد
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 لیالتنز و لیالتاو یعل قتال ثیحد

 نور ثیحد

 تیوصا ثیحد

□□□ 

 شودیم عوض را پرده

  یمرد یِبزرگ تِیروا در

 را عظمتش که

 مانشیتی از زده خجالت یمادر ی شبانه یِدعاها در

 میشویم همراه واژه به واژه

 و

 را خداوند نهادِ

 یمرد وجودِ ی نهیآ در

 بزرگ چنان آن

  کرد یم وجو جست

 میا بوده زائر باز را نجف وانِیا

 میسپرد کعبه به دل یوقت

 و

 موال حیضر بر ییا بوسه حسرت در

  پدر دستانِ

 را

 مبارک نیچن یداشت بزرگ در

 بوسه بوسه

 میخوانیم یباران
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 :بعد قدم چند

 .است عشق از زیلبر که یقلب و مانم یم من

  ندیگو یم

 دیفهم را خداوند شود ینم موال عشق یب

 :ها شوندچشمه یم زمزمه

  یعل ای

 :هاباغ شوند یم زمزمه

  یعل ای

 :ها مست شوند یم زمزمه

  یعل ای

 : فقرا شوند یم زمزمه

  یاعلی

 :مردان شوند یم زمزمه

  یعل ای

  دارد یم بر شکاف را کعبه و

  ضربه کی

  یمحراب و

  خون در را جهان عظمت که

 برد یم فرو

 ...امتحان نیسرزم

  امتحان نیسرزم هم باز و

   ها امتحان تمام در

 .شود یم رد
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 «محقق الهه»                                      

 

 «عشق فصل نیمتولد»

 

 انیبن حفظ بر یزیچ هر از شیب اسالم خانواده، یعنی اسالم، نظر از یاجتماع تیواقع گرید قطب باب در

 یا ذره صورت همان خانواده از منظور منظر نیا از شد گفته شتریپ که همچنان. است کرده دیتاک خانواده

 است مراد یتر عیوس دودمان بلکه باشد فرزندان و شوهر و زن شامل فقط که ستین غرب در خانواده دیجد

 بر در زین را آنان اوالد و ها ییدا عموها ها خاله ها عمه غالبا یحت و ها بزرگ مادر و ها بزرگ پدر معموال که

 .ابدی یم آن مدد به را خود تیهو فرد که آورد یم فراهم فرد گرد بر روابط و افراد از یاشبکه و ردیگ یم

  نصر پروفسور قلم به متجدد، یایدن و مسلمان جوان مقاله از

 مندانشیاند شمار انگشت از جهان در شانیا. دیبخوان را نصر پروفسور گفت، یم ما به شهیهم استاد حضرت"

 "...جنگد یم سمیاومان هیعل بر که است یاسالم

  علم دانیم مردان بزرگ باشند زنده

  یمحمد ناب عتیشر از که

  جهان یجا هر در

 .کنند یم دفاع عاشقانه

□□ 

  ها ایدر

  متالطم ییهاموج با

  را یکشت
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  شوند یم پرت لنگان لنگان

 ...برساحل

  خسته           مردان

  گرسنه              زنان

  شکسته           یکشت

 ره؟یجز نیا من یخدا-

🌫 

 . ببلعد را جهان سمیاومان تا بود یکاف قرن چند-

  یگ گونه یقدس همه انگار

  نیزم تیمعنو همه

  انسان تیمعنو همه

 .بود شده پاک سرشتمان از

  شمیاند یم من

  هستم من

  دارم عقل من

  دانم یم من

  نمیب یم من

  خداوند یبو ذره ذره و

  انیآدم سرشت از

 شد کم

  ما انیم از و

 آهسته

  رفت رونیب خداوند
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  نور یب ها خانه

  نور یب اجتماع

  نور یب ها سازه

  میکرد پشت اهایدر اصل به و

  ریکو اصل به

  جنگل اصل به

 .میکرد پشت نیزم به

 "استاد حضرت است یتلخ یتراژد چه"-

  را آب وانیل استاد و

 .دارد یم بر آهسته

  خانواده یوقت تر تلخ-

  شد کوچک

  تر کوچک

 یپا به پا و

  شد یم ریحق که یانسان

 هم خانواده

  شد کم کم، کم بزرگ پدر

 .شد کم کم، کم مادربزرگ

  مضاعف اما دردها

 .مضاعف اما سرما

  شیها یماه و حوض یجا به و

  یآپارتمان

  رنگارنگ یها ومیآکوار با
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  را بودنمان یزندان که

 .دیکش یم جار

□□□ 

 کیذرپآ آرش استاد حضرت سمیانیعر کلمه، اصالت مکتب انگذاریبن و لسوف،یف م،یحک مرد، بزرگ روز زاد به

 .میشو یم کینزد

 یسان حکمت و خالده حکمت با سمیانیعر تفاوت اما هستند، غرب و سمیاومان نظام یاصل منتقدان از شانیا

 .است داده پاسخ امروز انسان یازهاین به یعلم شکل به سمیانیعر به که است نیا در... و

  هستند غرب منتقد سه هر یعنی

 یبانم شرح که میهست شاهد کیآذرپ استاد حضرت از تنها را، شکل نیتر یعلم به هم آن ازهاین به پاسخ اما

 یاثرها ریسا و "کیهولوگراف جهان دیکل کلمه و لدای یها چشم" کتاب در شانیا از شده مطرح یفلسف

 .است آمده سمیانیعر مکتب

   هاست ستاره تولد شما، تولد"-

 "...روز نیا از هیثان هر باشد مبارک

□□□ 

  یا رهیجز

  اشیگناشناخته تمام با که

  را میا برده پناه آن به

 ...میا نشسته نقد به امروز

  جهان

  یبشر علوم تمام شرفتیپ با

  را نیا

  نکرده درک هنوز

 .کند یم مصرف دارد را نیزم که

  را جهان که
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 رساند یم مصرف به وار یاضیر

  متعجب

  فلسفه انیمدع از

 اند داده بال و پر یاضیر به تنها که

  ما جهان

 .ستین کیاضیر جهان

 "!گرفته شکل آن هیپا بر جهان و است کننده نییتع یاضیر ندیگویم اما"-

 هم نهاآ. اعداد منکر ای بود توان ینم یاضیر منکر. یگرید لیپتانس هر که گونه همان یعنی هست، یاضیر"-

 "اند کلمه انیپا یب قتیحق از ییپرتو

 "ست؟ین یکم ما جهان پس"-

  مینساز واسطه ها لهیوس از ما اگر ستین یجنگ یجا هاقرن است خورده یباز متاسفانه جهان همه"-

 قتیحق تینها یب یها لیپتانس ریسا یرو خط پس میدانست یاضیر در منحصر را جهان قتیحق کل یوقت

 را غرب ریزنج در و یزندان انسان سرنوشت. میا کرده ریزنج را خودمان خودمان دست به یعنی میا دهیکش

 "فرستند یم جهان به گوناگون یها قیطر از که یراسالمیغ و یاله ریغ یها شهیاند و مینیب یم

  نیزم اصالت  اصل

  واسطه یب ارتباط اصل

 :میدیفهم که شد خوب چه"-

  من که یآمد برون جلوه هزار با

 ...ترا کنم تماشا دهید هزار با

 "یبسطام یفروغ

 یم دهیادن را قتیحق تینها یب یها لیپتانس یکوچک کشف هر یکشف هر یبرا که است نیا انسان یبدبخت

 ...ردیگ

 .یادب یها سبک نیهم مانند
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 لمهک یعنی داستان، و شعر یها تیجنس شگاهیزا و مادر انیپا یب قتیحق اما دارد کوچک یکشف سبک هر

 "ردیگ یم دهیناد تینها یب یهالیپتانس  با را

🌫🌫🌫 

 . نداشت تولد معمول یها کیتبر به شباهت متن دیببخش

 .است کم فرصت

  است یعلم مقابله در ما همه تولد و استاد حضرت تولد

 ...دهند یم بال و پر سمیاومان به که ییها طانیش با جنگ در

 .میشو یم متولد ،یاله ریغ و یوحدان ریغ انیجر هر مقابل در خود مرگ بر جنگ، نخست جبهه در ما

 و برکند را است یاله ریغ شهیاند چه هر بساط که زمان، صاحب یمهد حضرت عصر امام ظهور دیام به

                                  .کند انداز نیطن جهان در را یمحمد ناب اسالم

 «محمدپور نایمهرم»                                                

 

 

 «صفر سال انمار،یم»

 

 ...دیاوریب را بودا_

  بودا و

 خداوند با وارش مجسمه اتحاد در

  باشکوه و آرام



  8931ماهنامه فرازنان ایران / سال اول/ شماره ی اول/ تیر 
 

196   
 

  حقارت بر

  را تیبشر که یمردمان

  ادیفر کی شکل

 ند،یسا یم لب به

 ...زند یم لبخند

  نگرد یم و

  را انسان کی حقوق چگونه که

  او زبان بر

 ...چکانند یم تلخ

 انیراو

  نهیس بر دسته

 اند نشسته میتعظ به

  را ها کلمه سماع

  بودا در

 اتحاد در

 ...آسمان در

🌫🌫🌫 

  ییها شاخ و

  دو  در ضرب

 ...دیکش را شاخه دو

 یبرق شمع از

 ها شعله یبند بسته و

 یمردم الیخ در
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 دوال که

 ...ال...           ال

 د،یبرگرد_

 اکنون ی هزاره شهروند به را ها کلمه

 مردم ادیفر تند چیپ

 ...ال... ال

 ها اسلحه

 کوتاه ممتد یها شعله

 ها قلب

  زده خی یها بسته

  احساس از

 !!!آتش_

🌫🌫 

 کشتن گسترش معاونت

 ها نرگس کشتار

 ن؟یراخ_

  آتش قلبم_

  آتش ام خانه

  کوچه دامان به دستانم و

 آ

 و

 ی

 ز
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 ا

 ن

 الهه؟ نیا میتعظ در نهفته نظم_

 .اند باگان اهرام_

 (ص)محمد فرزندان یعزا در نشسته

  ممتد ی شعله وشش یس

  قوم به قوم

 ...آتش قلبهاشان از

 گدازه دهانشان از

  یرزنیپ

 فرزندانش خون انیم که

 "است آدم اوالد اشرف یعزا نیا_"

🌫 

 را؟ اش زهیجا_

  نوبل_

 صلح و عشق یبرا

  ییها سال و

 زندان در عمرش از که

 .گذشت ریزنج در

 یآزاد دیام به

 فیرد ها کلمه

 برتر یها نشان

  صلح زهیجا
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  یافتخار یدکترا

 :اول خواست در

 "زیعز یسوچ خانم"

 دیا شده ریوز نخست که حاال

 شما از میتوان یم

 را تمانیبشر حقوق یکم

 گلوله یچاشن با

  باروت یچاشن با

 م؟یبخواه

 امضا         

  ها دهیعق تمام به کنندگان احترام

 (ص)محمد پسران

🌫 

 اینگیروه

 ها الله اندام یها تکه

 قراریب و یوحش

  تیجذاب بر

 مون قوم ناخودآگاه

 ...ندیرو یم

  کدامشان هر که ییها تکه

  یموس یبرادر

  را یسیع یبرادر

 ..زنند یم ادیفر اجدادشان با
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🌫🌫 

  افق از

  ییطال صخره نوک بر

 کار جنس از یکودکان

  یدستان با

 مار کی یدرازنا به

  رمق آن به نه

 زغال رنگ به یباچشمان

 تاب آن به نه

  گونه ریحر ییموها با

  ظرافت آن به نه

  فشانینح اندام یها تکه قاچاق یبرا

 ..زنند یم زار

  ارکسترها

  نهرو لعل زهیجا کسب یبرا

  روز شبانه هفت

 .زنند یم تار اروپا در

🌫🌫 

 دوم درخواست

 "زیعز یسوچ خانم"

 دیا خوانده که را یزندگ فلسفه از یکم مانیبرا شود یم اگر

 یسرب یها گلوله انیم

 ...دیکن شکشیپ
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 ...میا وابسته اریبس تیانسان یها گدازه به ما

  خاک در یحت

  خون در یحت

  امضا         

  یخفگ قرن چند از بعد دنیکش نفس حقوق کنندگان تحصن

 کشتار قرن چند

🌫🌫 

 :ارجمند نیمخاطب

 سرباز متن انهیم در که یممتد یها خواست در با را ها قاصدک یها نامه کتاب که است نیا ما شنهادیپ

 اند کرده

 …دیرینگ یجد

🌫 

 اعجاز یها سوره انیم

 خداوند غیبل ادیفر

 گندم ی خوشه کی بر

 سرخ بیس کی بر

 ...و

 ه

 ب

 و

 ط

 موجود کی خالق تیذهن انیم

 ..شود یم آگاه خودش وجود به که
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 اعجاز یها هیآ یا آه

 میتکر یها هیآ یا آه

  تیبدو چقدر

 افتد یم اتفاق نور سرعت به

  یمردمان در

  انشانیم در که

  .کشد یم سوت یا برمه زبان

 «و آریو همتی پارسا الله»                          

 

 

 «آرزوست دانمیم ی انهیم نیچن یرقص»

 

  ییما در نفس هر تو

  دور خود از نهیآ هر ما و

  ییربنا صوتِ تو

 ماهور، و شور ی جلوه در

  نور آستانه هزاران
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 ر،یتکب و اند سماع در

  یانسان اردهایلیم سکوت تو

  مراقبه یمتوال یها صف در

 که یا آمده خارج ادراک از تو

  سخاوت و شکوهِ لیشما در

  کرامت گردن بر یزیآو گردن

 یا شده ظاهر

  شود یم حبس نهیس در نفس

 ...چیه گرید و

  میچستانیه همان ما

 تو؟ و

   یضُح و اتیآ_

  شکفته سبز باران انگشتان

  ها یفرارو در یهست و

  را خودش نشسته نظاره به

  اند گسسته هم از کلمات

 ما گرداگردِ میعظ یخروش تو

  را ما بخوان هیآ هیآ

 :فرمودند که

  کِنْٰ  وَلَ وَاحِدَةً أُمَِّةً لَجَعَلَکُمْ اللَِّهُ شَاءَ وَلَوْ"

  یَشَاءُ مَنْ وَیَهْدِی یَشَاءُ مَنْ یُضِلُِّ

 ".تَعْمَلُونَ کُنْتُمْ عَمَِّا وَلَتُسْأَلُنَِّ ٰ 

🌫 
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  آفتاب دامنِ از برآمده یا

  یعشق قَدقامتِ تو

  رُز هزاران یسرخ که

 است، نگاهت وامدار

   یا انداخته رعشه نیزم تن بر

 شده غَرقه تو نام به زمان و

  چکاوکان خاستگاهِ و

 ده،یرس ثبت به تیهاقدم بهار در

 یزالیال نورِ پاسبانِ تو

  حضور گانِ پروانه و

  اند، باد چشم در یخاکستر

  آغوشت گِرد بر نشسته نشیآفر

  ها انوسیاق ضیعر مساحت و

  تا شده آغاز تو قلب از

 دوردست، یکهکشانها عمق

  جهان جانِ بر یصبح یِنشان تو

 انسان، تارکِ بر یمحض تفکرِ و

  نیزر یسماع در ذوالفقار که

  تو محور عدالت دستان به

  تیابد ماوراء تا شد خواهد ستوده

  کند یم سالم افالک به خاک و

  تینفسها مادام ذکر در

🌫 



  8931ماهنامه فرازنان ایران / سال اول/ شماره ی اول/ تیر 
 

215   
 

 یُخَوِّفُونَکَ وَ عَبْدَهُ بِکَافٍ اللَّهُ أَلَیْسَ"

  لَهُ فَمَا اللَّهُ یُضْلِلِ مَنْ وَ دُونِهِ مِنْ بِالَّذِینَ

 "هَادٍ مِنْ

🌫 

  نهیآ تاب و چیپ در پنهان رِیزَمهَر

  برآمده ست یصبح ارمغان

 آرزو، مغبوض ی حنجره از

  ییتنها بکرِ رِیکو در و

   فاصله اَبرکِ هزار هزاران،

  از هیثان هر همدمِ

 شود، یم یدلتنگ گردابِ

  لیبر خطِ چند ییبایز به

 نگاهش نازِ شبنم از

🌫 

 زادبوم در که یپُل

  میها چشم یبرف

  است دهییرو

  ست یعاشق مرغانِ قرارگاهِ

  سطر هر در که

 ها چکامه از

 اند نشسته تکرار به را تو نام

  مستانه یآواز با پرواز هم تا

  را تیابد با یمنته ریمس
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 کنند یط تر باشکوه

  خوشه

  خوشه

 دیمروار

 ب

 ا

 ر

 ش

  ها کاربُن یآب

 است محفوظ چاپ حق

  شده انجام یدانیم قیتحق کی

 مختلف یها زبان به و

  گفت خواهم سخن جهان

 .اند کرده اقتدا نینچنیا چشمانت کالبدِ به جهان تمام کالبد که

 «اری یقل هیهد»                                                                    

 

 

 «فحشا از نگاه پسا فمنیسم»تحلیل و تفسیر بخش ششم: 
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 زهرا محمد آذری تهیه و تنظیم:

 

 نسل یبرا یجد خطر کی افت،ی توانیم یشمار یب ملل و یبشر اجتماعات دررا   آن ی شهیر که فحشاء 

 جینتا .دیافزا یم آن یاعضا تعداد بر روز به روز زین حاضر قرن متمدن یایدن مشکالت و باشد یم بشر

 موجب بلوغ، اول یها سال در یپدر خانواده از شدن جدا که است نیا بر سندهینو یها یبررس از برخاسته

 دهش آنان یبرا یجنس روابط نهیزم در ناگوار یشامدهایپ و جوان دختران از یاریبس یسرگردان و ینابسامان

 سوق یگریروسپ یسو به خود به خود ندارند، ییراهنما و پناهنگاه گونه چیه دختران نگونهیا چون. است

 از پس که بوده نامناسب ازدواج علت به ها، خانواده از ییجدا اتفاق به بیقر تیاکثر عالوه به. شوند یم داده

 یها ازدواج نیا علت اکثرا. است دهیگرد یمنته یگریروسپ به سرانجام و شده مواجه شکست با آن

 نیسن در فرزندان  ازدواج یبرا نیوالد فشار و نیزوج سن اختالف ،یاخالق و یفکر توافق عدم نامناسب،

 درانپ خشک ماتیتصم و نیوالد فرهنگ و سواد سطح بودن نییپا و ینادان و جهل. است بوده نییپا یلیخ

 نیقوان و سازمانها فقدان گر،ید یسو از. نمود یتلق زهیانگ کی عنوان به را آن توانیم که است یمهم عامل

 فحشاء یسو به زنان لیقب نیا شیگرا یبرا را راه خود نوبه به سرپرست یب جوان زنان از کننده تیحما

. است مهم یعامل خود دارد وجود فحشاء به مربوط یقانون مواد در که ینواقص نیهمچن .است هساخت هموار

 توانیم فرهنگ و سواد انیم یبستگ هم رشیپذ با و دارد قرار ینییپا اریبس سطح در زین زنان گونه نیا سواد

 بیآس نیا جادیا در را یمشکالت یاخالق و یاجتماع وجدان فقدان و فرهنگ سطح بودن نییپا گفت

 کنند یم معاش امرار راه نیا از که یکسان گرید و فحشاء دالالن و ها واسطه وجود. آورد یم دیپد یاجتماع

 .دیآ یم شمار به دهیپد نیا کننده دیتشد مهم عوامل از گرید یکی

 

 آنها از نفر ۱۰۰ دهیگرد مشخص آنها، تیوضع یبررس و یابانیخ زن هزار دو بر بالغ یریدستگ یپ در

 دام نیا به یمجاز یهاشبکه قیطر از نفرشان 81۰۰ و اندکرده انتخاب خود شغل عنوان به را یگریروسپ

 موجود، یآمارها اساس بر که است یدرحال نیا. کنندیم هوسران مردان با یریگارتباط به اقدام و افتاده

 آمار نیا به نفر 8۱۰ زین روزانه و دارد وجود کشور در مطلقه و وهیب زن نفر ونیلیم 3/8 بر بالغ اکنونهم
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 نکته. اندنکرده ازدواج هنوز که دارند وجود زین دختر نفر ونیلیم 3/1 حدود گرید یسو از. شودیم اضافه

 است، رفته باال شدت به کشور در ازدواج و بلوغ سن نیب نکهیا توجه درخورد

 عدالت هب اتکا با کیدمکرات نظام کی در اما ست،ین ریپذ امکان یکنون طیشرا در فحشا ةدیپد به دادن خاتمه

 ار آن یحت و یریجلوگ آن گسترش از توان یم گسترده یفرهنگ و یتیترب یزیر برنامه کی و یاجتماع

. گرداند باز جامعه و خانواده آغوش به را نوجوانان و کودکان ژهیبو زنان نیا از یریکث گروه و کرد محدود

 اما( است جهان شغل نیتر یمیقد فحشا) که مضمون نیبد دارد وجود فحشا مورد در یمیقد یالمثل ضرب

 نجها شغل نیتر یمیقد نیا رایز ستین برخوردار منصفانه و عادالنه یقضاوت از المثل ضرب نیا مضمون

  .است یمردساالر نظام نیهمچن و اجیاحت و فقر یعنی یبشر مشکل و درد نیتر یمیقد معلول خود

 

 با مبارزه آن ی لوحه سر در که بود فساد با مبارزه یاسالم یجمهور یمحور و یاساس یشعارها از یکی

 اب میستین مخالف نمایس با ما داشت اظهار شیها یسخنران از یکی در )ره( ینیخم امام داشت، قرار فحشا

 به پرداختن و یصور ی جنبه آن یعملکردها تمام مانند فحشا با مبارزه دردولت  اقدامات .میمخالف فحشا

 سراسر فساد یها خانه گرید وشهر نو   قلعه استیس نیا بیتعق در معلول، و علل نه بود معلولها و ظواهر

 در یتیحما نیتر کوچک بدون زنان هیبق و شدند اعدام قلعه معروف زنان از نفر سه و دیگرد لیتعط کشور

 یریدستگ یحت و اعدام از بودند مرد یهمگ که قلعه یباندها گردانندگان یاصل سران شدند، رها جامعه

 رد بار نیا و شدند استخدام انقالب یها تهیکم در و کرده استغاده فرصت از آنان از یتعداد و ماندند مصون

 باند  از 31 سال در دادند، ادامه یخالفکار یها نهیزم یتمام در خود یتبهکار به ها تهیکم پوشش

 پسس. رساندند یم بقتل و ربوده یم را یابانیخ زنان که شد لیتشک  عدالت نیشاه نام به را یتکاریجنا

 یاسالم جامعه کردن پاک یبرا عادالنه و یانقالب اقدام کی را خود تکارانهیجنا عمل و کرده صادر یا هیاعالم

 با جامعه از فساد کردن پاکچنین گروههایی  مانده عقب و یبشر ضد تفکر در!! کردند یم اعالم فساد از

 ها، زندان گذشته سال 1۱ یط در. بود ریپذ امکان جامعه اقشار نیتر بانیپشت یب و نیرتریپذ بیآس قتل

 یابانیخ زنان افزون روز رشد یبرا یمانع نتوانسته یابانیخ زنان یریزنج یها قتل و سنگسارها و ها اعدام

 بونیتر از 19 ماه اسفند در بود یاسالم یشورا مجلس در زیتبر ندهینما که  ”قیشا عشرت” خانم باشد،
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 هم شانیا  !!شد خواهد حل یابانیخ زنان مسئله شوند اعدام یابانیخ زن ده اگر که کند یم اعالم مجلس

 تتوانس فـقط دولت انقالب، آغاز در. ندارند جامعه یهاینابسامان یعلتها و ها شهیر به یتوجهان گرید مانند

 ،شغل دادن دست از، ادیاعت ،جنگ ،فقر : یابانیخ زنان شیافزا عوامل .کند حذف جامعه از را فحشا ظواهر

 ،   ازدواج زانیم آمدن نیپائ ،مردان یطلب تنوع و یخواه ادهیز، دختران فرار ،هوو داشتن ،یاجبار ازدواج 

 . محارم ای کانینزد تجاوز ، رانیا جوانان انیم در یدیناام و أسی یفضا وجود

 هادن بر یمخرب عوارض و راتیتأث آمدن دیپد موجب دیگرد ذکر که یعوامل اساس بر فحشا افزون روز شیافزا

 ورصد، فحشا قبح یجیتدر شکستن ، دزیا یزا مرگ یماریب وعیش: از عبارتند که شود یم جامعه و خانواده

 .جوار هم یکشورها به دختران

 کتبم نظرگاه ؛است بهتر نجای. در است سوم جنس هینظر به قائل ،ها تیجنس بحث در کلمه اصالت مکتب

  کیهولوگراف جهان دیکل کلمه و لدای یها چشم کتاب براساس زن، و مرد ی ها تیجنس در مورد کلمه اصالت

 یها تیجنس ژهیو یها شاکله و زاتیتما ،ها تفاوت تمام بیان می دارد که، سوم جنسدکترین  :شود آورده

 بستر در او یزبان یها یباز دستامد و انسانند محور کلمه شعور پرداخته و ساخته همه و همه مردانه و زنانه

 دل از که هستند هیثانو یها قرارداد نهایا همه چون. می باشدیشناخت جامعه و یخیتار یها نهیزم و ها رخداد

 رییتغ قابل ریغ اصل و ریناپذ انکار و منزل یوح کدام چیه. اند آمده وجود به کلمه نام به هیاول یداد قرار

 نهاآ ریناپذ خلل ظاهر به یها چهارچوب تمام هوشمندانه یفرارو و سازنده نقد با توان یم و. ستندین تیواقع

 کاملت یها شدن ریمس در تیبشر سوم جنس یتیماه_ یجوهر نیآفر وحدت اصل یعنی گاه شهیر به توجه با

 چون یب مکمل و ازمندین یجسم و یجنس ،یکیزیف ی نگره از مرد و زن که همانگونه رایز .کرد حرکت انهیگرا

 ییزااف گری،د ییافزا خود باعث مکمل دوبال سان به زین یاجتماع و ی،فکر یتیماه لحاظ از هستند هم یچرا و

 یشناس جامعه عرفان فلسفه خیتار یعنی یانسان علوم گوناگون یها حوزه در ییافزا هم کالم کی در و

 ی انهیگرا سوم جنس نقد با مگر شد نخواهد محقق گاه چیه مهم نیا و .بشوند ... و هنر اتیادب یروانشناس

 آنها متن تیمتن در شوربختانه که یتجرب علوم یحت...و یعرفان یادب یشناس جامعه یفلسف یها میپارادا تمام

 به و نقد نیا و میهست و میا بوده یستیماک ینگاهها پنهان و انیعر غلبه شاهد گاه، شهیر از گاه یب و گاه

 یهادگاهید یاساس و یاصل منشا سر دارد مانیا که کشاند یم آنجا به سوم جنس نیدکتر را دنیکش چالش

 جیتدر هب توانند یم که .است کلمات شدن گرا تیجنس و زبان دستور در مختلف یزبانها بستر در ساالرانه مرد

 .گردند اصالح و شیپاال نقد، یسوم جنس نگاه با
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هایی را  راهکار تن از روند روسپیگری در ایرانبنابراین دکترین جنس سوم به منظور جلوگیری و کاس

 عبارتند از: یکی از آنها ، کهپیشنهاد می دهد

  فقر زدایی:

 ج( فقر وجودی الف( فقر فرهنگی و ب( فقر اجتماعی

، شامل اصالح واژگان  مخصوصا در زبان جنس مخالف و مرد می باشد. تا زمانیکه مردان فقر فرهنگی (الف

او را مورد یک سرزمین با اصطالحاتی حقیر جنس زن را تحقیر می کنند و از یک زن فقط تن و زیبایی 

پسند قرار می دهند و به علم و آگاهی او و استقالل فردی و اجتماعی اش بهای نمی دهد. جنس زن در 

جامعه مرد ساالر با کلمات و واژگان حقیر به خود باوری و استقالل نفس نخواهد رسید و همیشه در قالب هر 

هنگی یعنی حقیر، وابسطه، عدم فردیت فعلی تن به خوداگاه جمعی مسلط بر جامعه خواهد بود. پس فقر فر

 و خود باوری را در یک انسان پرورش دادن. که نهایتا منجر به تن فروشی خواهد شد.

ب( فقر اجتماعی، وابستگی جنس زن از لحاظ مالی به یک نیروی برتر که در خانواده معموال پدر، برادر، و 

به استقالل و از طرف خانواده و از لحاظ مالی مادر خواهد بود. یک زن از همان اوان کودکی می بایست 

فردیت برسد. وابستگی مالی و تامین مخارج زندگی شخصی و خانوادگی یکی از مهمترین عوامل عینی فعل 

 روسپیگری است.

ج( فقر وجودی، زن در جامعه مرد ساالر که او را  یک شی و وسیله ی داد و ستد و کسب لذت و فرزند 

نی دیگری بودن ، و وجود خود را در وجود جنس مخالف دیدن، این در حالی است که آوری  می بیند ، یع

زن در چنین جامعه ای هیچ گاه خود را مرکز هستی و مرکز فعل آفرینش نخواهد دید. و هیچگاه درصدد 

کسب ماهیت های برتر و وجود بر نخواهد آمد. پس فقر وجودی یکی از زیر بنایی ترین عوامل عدم خود 

غیر شرعی به جنس مخالف و پرورش روسپیگری است. یک زن روسپی هیچگاه خود را  وردنری و روی آباو

کامل و صاحب وجود نمی یابد ، وجود او در شیئیت و تنانگی او خالصه می شود. هرگاه تن به مردی بسپارد 

     ، در غیر این صورت شیئ ای بال استفاده است.وجود دارد
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تماعی، فرهنگی و وجودی با واسطه و بی واسطه با کلمه  ، زبان و ماهیت های کلمه بنابراین هر سه فقر اج

 محور در ارتباط می باشد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرهنگی _بخش هفتم: اخبار ادبی

 : تهیه و تنظیم

 

 «کلمه اصالت گذار انیبن داغ یصندل و سوزان دکتر یها ماهنوشته از ییرونما»

 

 موسسه یهمکار با کرمانشاه کی هیناح پرورش و آموزش اداره ،8931 بهشتیارد پانزدهم کشنبهی عصر

 هنوشت «ینیفرازم کی یها نوشته ماه»فراشعر مجموعه از ییرونما شیهما مرصاد، سبز قلم یهنر _یفرهنگ

 دانش یپژوهشسرا در را- کلمه اصالت یادب _یفلسف مکتب از توانا سندهینو-پور مانیسل مهوش دکتر

 .برگزارکرد کرمانشاه معلم خانه جنب یآموز
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 و اعضا و مکتب نیا خچهیتار به بود شده هیته کرج انیگرا کلمه شکدهیاند یسو از که بایز یپیکل در ابتدا

 اداست جناب معاصر، بزرگ لسوفیف توسط هاست سال سمیانیعر جنبش که شد اشاره و پرداخته ها آن آثار

 ترادک رساله صد از شیب که یطور به شده مطرح اسالم جهان یفلسف نظام نیچهارم عنوان به کیآذرپ آرش

 ،یزبانشناس ،یروانشناس حقوق، ات،یادب همانند یانسان علوم گوناگون یها شاخه در ارشد یکارشناس و

 شده هارائ کشور معتبر یها دانشگاه در مکتب نیا یمبان حیتشر در... و یمعناشناس ،یشناس جامعه ت،یریمد

 .است

 رحمت یآقا جناب به کیتبر ضمن شانیا. بود زاده یمهد کوثر بانو استان، توانمند یمجر با برنامه یاجرا

 به دعوت جهت به _«خوشبخت فاطمه» فراشعر مجموعه سندهینو و کلمه اصالت مکتب یاعضا از_ یغالم

  یمعرف با رمضان، مبارک ماه مراسم در یشعرخوان جهت انقالب معظم رهبر با شعرا دارید و یرهبر تیب

 لمق صاحب دیاسات از تن چند پور، مانیسل مهوش دکتر برجسته اثر «ینیفرازم کی یها نوشته ماه» کتاب

 .کرد یشعرخوان به دعوت را کشور غرب
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 یادب انجمن مسئول)ینیام  محمود جناب ،یبنفش زیپرو جناب جمله از یگرام دیاسات یشعرخوان با جلسه

 به زین حساس رضا استاد نیهمچن. شد آغاز جهانسوز لیجل جناب و یکرم یعل رانیا بانو ،(کرمانشاه آفتاب

 با که شیهما نیا در .پرداخت کیآذرپ آرش استاد جناب و خود یدوست باب در یکوتاه یسخنران رادیا

 از تن چند شان،یا ارجمند مادر و پدر و کیآذرپ آرش استاد جناب_ کلمه اصالت مکتب گذار انیبن حضور

 نیآو ح،یمس لوفرین ،یمحمد زرتشت ،یغالم رحمت ک،یآذرپ محمدرضا جمله از کلمه اصالت مکتب یاعضا

 دیاتاس شد برگزار( اثر سندهینو) مانپوریسل مهوش دکتر و یصفر مهسا ،یاحمد طاهره رزاپور،یم ثمیم کلهر،

 ییدا نیمه دکتر ،یمحمود دکتر ،یامام دیسع دکتر نژاد، کین لیجل دکتر ،ییرضا ایرؤ دکتر جمله از یبزرگ

 و سحسا رضا استاد ،یدیرش اریاسفند استاد ،یخسرو دکتر ،ینعمت دکتر فر، یزیعز نیمیس دکتر ن،یچ

 . داشتند حضور دانا جناب

 

 یامام دیسع دکتر و یدیرش اریاسفند استاد نژاد، کین لیجل دکتر جمله از دانشگاه دیاسات ش،یهما نیا در

 .کردند یسخنران کلمه اصالت مکتب خصوص در

 به تدعو زین کلمه اصالت یفلسف_یادب مکتب از یندگینما به یمحمد زرتشت و حیمس لوفرین نیهمچن

 .شدند گفتگو
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 لمهک اصالت مکتب: »پرداخت کلمه اصالت مکتب مرامنامه از کوتاه یشرح به حیمس لوفرین شیهما نیا در

 فرمان به یانسان علوم کردن یرانیا_ یاسالم و یافزار نرم جنبش و یپرداز هینظر یها یکرس یراستا در

 و یفرهنگ یها ارگان شتریب میدید که گاه آن. است گرفته شکل انقالب معظم رهبر یا خامنه امام حضرت

 ندنشد موفق تنها نه یاردیلیم یها بودجه تمام با یانسان علوم کردن یاسالم _یرانیا بحث در یدانشگاه

 وجوه یبرخ رد ای و یستیبرالینئول و یستیبرالیل اتیادب هنر و فرهنگ مروج میرمستقیغ ای میمستق بلکه

 ار حرکت نیا یا پشتوانه و بودجه چیه بدون و اریاخت به آتش میگرفت میتصم ما. شدند یستیمارکس

 و یژمتدولو یدارا یاسالم علوم در که است یجمع جنبش تنها کلمه اصالت مکتب. میببر شیپ وار یجیبس

 هفلسف تنها ما زعم به و بوده یدیتوح کامال غرب یپرداز هینظر و فلسفه وارون و خود خاص یستمولوژیاپ
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 تیب اهل مکتب و میکر قرآن مقدس کتاب از گرفته الهام و یدیتوح رایز بود خواهد ماندگار که است یا

 .است

 

 مراسم مجوز گرفتن یبرا پور مانیسل مهوش دکتر خانم که یمشکالت از ابتدا در اما یمحمد زرتشت

 پور مانیسل دکتر خانم: »گفت او. کرد صحبت داشت «ینیفرازم کی یها نوشته ماه» کتاب از ییرونما

 بعد .رندیبگ کرمانشاه یاسالم ارشاد و فرهنگ اداره از را یعلم مراسم نیا مجوز تا کردند تالش یلیخ یلیخ

 از خارج گرید یکسان دیبا که نیا اعالم با ارشاد اداره محترم مسئوالن زان،یر عرق و شد و آمد هفته چند از

 عدب هفته به را کتاب ییرونما بار هر شود، صادر مراسم نیا مجوز تا کنند امضا یاسالم ارشاد و فرهنگ اداره

 دینک یمعرف را مقامات نیا لطفا که کردند اعالم بارها هم کلمه اصالت یادب مکتب یاعضا. کردند یم موکول

 از که یکتاب چرا که میبپرس و میکن گفتگو ها آن با میخواه یم ما ست؟یچ مسئله نیا علت میبدان هم ما تا

 امضا یمختلف یجاها از دیبا ییرونما یبرا است گرفته پخش و چاپ مجوز تهران در ارشاد وزارت خود

 و یستیوپسامدرن ستیمدرن سمیاومان هنر و فرهنگ یراستا در که ییها کتاب ییرونما مجوز چرا! رد؟یبگ

 رد هم مکان رند،یگ یم هم بودجه یحت شوند، یم صادر یراحت به است برالینئول و برالیل فرهنگ نفوذ

 بچه یهمگ که کلمه اصالت مکتب یاعضا اما شوند یم هم یمال ساپورت شود، یم داده قرار ها آن اریاخت

 یم موج زین آثارشان و اشعار در که تیوال به عشق با را مکتب یها تیفعال اریاخت به آتش و هستند عهیش

 !باشند؟ نیمسئول یریسختگ و فشار تحت قدر نیا دیبا اند کرده شروع زند

 دسته کی. اند گونه دو ها مکتب یبند طبقه کی در: »گفت «مکتب» خصوص در یمحمد زرتشت ادامه در

 شود یم یا ژهیو چارچوب با خاص دیعقا یدارا شود ها مکتب نیا عضو که یکس و باورمندند و کیدئولوژیا

 و یناختش یزبانشناس مکتب مثل هستند یشناخت ها، مکتب از یگرید نوع و سمیفاش ای سمیکمون همانند

 و تفکر یراب یستمیس و دستگاه  و یشناخت مکتب کی( سمیانیعر) کلمه اصالت مکتب. یشناخت یروانشناس

 نیبنابرا. کرد پردازش و داد دستگاه نیا به توان یم را یموضوع و مسأله هر جهینت در است دنیشیاند

 «است در مکتب» ،«شود تیتثب دیبا مکتب» ،«است گذشته یساز مکتب دوران» کنند یم فکر که یکسان

 یبرا ییها دستگاه همواره شناخت، و تفکر و پردازش یبرا رایز دارند یا یسطح و عام اریبس تفکر... و

 بمکت  میمعتقد ما. ردیگ یم قرار استفاده مورد دارد ییکارا که یزمان تا دستگاه نیا و است الزم شناخت

 .«میا کرده انیب یلیدال هم مانیها کتاب در آن یبرا و هاست مکتب همه مادر کلمه، اصالت
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 و یبعر زبان در مکتب معادل و ادبستان مخفف دبستان: »گفت مراسم نیا در نژاد، کین لیجل دکتر استاد

 در تبمک سه نیا. میداشت دبستان سه تنها نیزم رانیا شعر خیتار یایجغراف در. است نیالت زبان در اسکول

 ینده مکتب از بعد متاسفانه ؛یهند دبستان و یعراق دبستان ،یخراسان دبستان از عبارتند یفارس اتیادب

 اتیادب زا دیتقل به... و شاملو دیسپ شعر و ماین اناتیجر یحت و مینبود یفارس اتیادب در یمکتب چیه شاهد

 کیکالس اتیادب در ها دبستان نیا سه هر. غربند اتیادب اقیس و سبک به یدیتقل و رمجموعهیز و غرب

 اهدش هرگز اند، یادب سبک غالبا هم ها آن که یادب نوع چند جز به معاصر اتیادب در و گرفتند شکل یفارس

 .میا نبوده یادب دبستان کی

 

 به مخصوص نوشتن قهیطر و وهیش هم و بودند دیجد راه و نگرش یدارا هم ها دبستان: »دادند ادامه شانیا

 در مهم نیا. داد ارائه هم را خود یادب سبک بودن، مکتب جنبه بر عالوه یدبستان هر یعنی داشتند خود

 شنگر با شانیا یها همداستان و کیآذرپ آرش استاد اما. فتادین اتفاق وقت چیه نیزم رانیا معاصر اتیادب

 و ریقدت قابل یاصالت نیچن افتیره و شگرف یشاهکار تعارف یب و گمان یب که دیجد نوشتار وهیش و دیجد

 .«ندیبگشا اتیادب در  یجهان ینگاه با دیجد یراه کنند یم تالش است، تامل

 

 وتر،ل نظرات و رنسانس با همگام: »فرمودند شانیا. کرد صحبت سمیاومان خصوص در زین یامام دیسع دکتر

 یاراد گردد، یم باز باستان ونانی به اش نهیشیپ واقع در که انسان اصالت به بازگشت مفهوم به سمیاومان

 ان،یرافردگ. ییگرا جمع ای سمیالیسوس یگرید و بود ییفردگرا ای سمیجوالیویندیا شاخه کی. شد دوشاخه

 ی لطهس یعنی آمد وجود به سمیالیامپر زین استیس حوزه در. آوردند وجود به را سمیتالیکاپ و سمیبرالیل

 .بود گرا جمع یها انیجر ی جهینت سمیکمون مثل زین یستیالیسوس تفکرات. استعمار و یجهان قدرت

 اممق دو نیا در کلمه ارتباط و متکثر و جامع مقام ما یبرا: »گفتند کلمه اصالت مکتب خصوص در شانیا

 هک نیا و دارد وجود متکثر و تیجامع مقام در کلمه نیب یا رابطه چه یفلسف نظر از. اند نشده انیب خوب

 !«دارد؟ ییها یژگیو چه کلمه اصالت مکتب مدنظر یآرمان جامعه
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 کی یالدیم 1۰ قرن در: »داشتند انیب «کلمه» تیاهم باب در یا مقدمه با زین یدیرش اریاسفند استاد

 رد یعموم حوزه در یعنی مانده ریفق هنوز ما جامعه در که  افتاد اتفاق یزبانشناس حوزه در یفلسف انیجر

 است زبان که نیا تر یافراط و میکن یم یزندگ زبان با همواره ما. شود ینم بحث آن درباره هنوز ما کشور

 یها آموزه در. اوست زبان در یانسان هر هستنِ که شود یم گفته زبان فلسفه در. گرفته بر در را ما که

 در هک کرد کشف دیفرو.« باشد نهفته هنرش و بیع/ باشد نگفته سخن مرد تا: »شد یم گفته هم ما یمیقد

: گفت هم الکان ژان بعدها. شود یم ضبط آن در تجاربمان تمام که دارد وجود ناخودآگاه بخش کی ما درون

 تسیچ ثبت نیا جنس کرده، ثبت شکل چه به کرده، ثبت را ما بد و خوب تجارب تمام ناخودآگاه نیا اگر»

 کرهیپ در را تجارب نیا تمام ما کرد کشف الکان م؟یکن یم ینگهدار را بد و خوب تجارب نیا طور چه ما و

 را ما هستن که است کلمه چون. دارد اصالت «واژه» که گفت توان یم جا نیا. میکن یم رهیذخ «واژه» ی

 را خود هستن کل در و تیمل فرهنگ، قوم، ت،یترب دیبر یم کار به که یا کلمه هر با شما. کند یم ظاهر

 ی هفلسف همان یمنطق ی ادامه تواند یم نیا کلمه اصالت مکتب به میگرد یم بر یوقت ما. دیکن یم انیعر

 .«باشد زبان

 تیشفاف یعنی قتیحق دیگو یم دکارت که داشت انیب کلمه اصالت مکتب اعضا به هیتوص در یدیرش استاد

 سبتن و شفاف رشفافند،یغ که را ها واژه یسر کی کلمه اصالت مکتب یاعضا کنم یم شنهادیپ من. زیتما و

 .کنند جادیا زیتما هم گرید یها حوزه به

 انرم_ است نفر سه توسط رمان کی نوشتن کلمه، اصالت مکتب یدستاوردها از: »فرمودند نیهمچن شانیا

 وانمت یم من. بود هیروس سندگانینو کانون سیرئ یگورک میماکس یآرزو البته نیا که _«لدای یها چشم»

 . دیبخش تحقق را یگورک یایرؤ نیا لدای یها چشم رمان که میبگو

 



  8931ماهنامه فرازنان ایران / سال اول/ شماره ی اول/ تیر 
 

218   
 

 

 شیهما در حاضر افراد یسو از که ییها پرسش نیتر مهم از یتعداد به کیآذرپ آرش استاد جناب انیپا در

 :میکن یم اشاره ها آن از یبرخ به لیذ در که دادند پاسخ بود شده مطرح

 یم زیچ همه به کلمه اصالت مکتب ای دیدان یم را زیچ همه دیدار ادعا شما که معتقدند یبرخ( »8 پرسش

 «است؟ نیچن ایآ. دهد پاسخ خواهد

 وممعص چهارده مقام در که یکسان. الجهل من باهلل اعوذ کلمه، و انسان خالق نام به الکلمه، رب بسم( »پاسخ

 :که ام سروده خودم به خطاب اول ،یرباع کی در هم بنده و کنند ییادعا نیچن توانند ینم هرگز نباشند

 بودند من ی قصه هیشب که آنان»

 بودند تن ی انهیوحش ی پنجه در

 داند یم خدا میگناه غرق ما

 «بودند تن چهارده فقط معصوم

 موالنا یهست بِیغا مذکر مفرد شخص اول عصر، امام حضرت ارانی محبان غالمان آستان کلب را خود ریحق

 در که یبزرگان از یبرخ برابر در کنم یم حقارت احساس که نیا جز. دانم یم «عج» یمهد محمد دنایس و

 که دارم اعتقاد بزرگمهر میحک از جمله نیا به من. دانم ینم یزیچ بودند ادب و هنر و فرهنگ و علم خیتار

 چشم» کتاب در قبالً را نیا من که «اند امدهین ایدن به هنوز همگان و دانند همگان را زیچ همه: »دیگو یم

 .«ام کرده انیب هم «لدای یها

 «د؟یکن فدا را خود جان کلمه اصالت مکتب خاطر به دیحاضر شما( »1 پرسش
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 اصالت مکتب. کلمه اصالت جمله از بدهم را جانم ستمین حاضر خدا کالم و قرآن یبرا جز به من( »پاسخ

 در و شده صادر کیآذرپ آرش نام به نقص، از پر و( مخالفم زالخطایجا با من) الخطا ممکن انسان کی از کلمه

 دستاورد که یزیچ. ام دهیکش نقد و چالش به را کلمه اصالت مفاد از یبعض خودم هم ساله 1۰ روند نیا

 که اردند را تقدس آن وجه چیه به یانسان یهست کی و است تکامل و نقد و رد قابل باشد انسان کی یتفکر

 .«میبکوش تکاملش در و میباش زنده که است بهتر. کرد فدا را جان آن خاطر به

 «د؟یدار قبول چگونه و دیدار قبول را اطهار ائمه و خداوند شما ایآ( »9 پرسش

 بالد زا یبعض در و تیهودی و تیحیمس جهان بر یستیاومان تفکر طرهیس و غلبه از بعد متاسفانه( »پاسخ

 یم زیچ همه اریمع و مرکز را خود شخص که یطور به آمد شیپ شائبه کی یمیابراه انیاد یعنی یاسالم

 هشیر که ابژه و سوژه بحث همان یعنی «کنم یم رد ای دارم قبول را بزرگ فالن ای خدا من: »دیگو یم و داند

 نتس رویپ را خودم ریحق اما است یستیاومان عصر یاصل گذار انیبن که داشت دکارت نیع و ذهن فلسفه در

 دارم لقبو: »دیبگو یاله یایاول و ایانب برابر در بتواند که یوجود خود یبرا ریحق آن در که دانم یم یدیتوح

 چیه اگر .باشند داشته قبول را ما دیبا ها آن میباش داشته یسعادت اگر بلکه ستمین قائل را «ندارم قبول ای

 .بود نخواهم هم چیه ی هیسا یحت من ردیبپذ هم هیسا

 آستانت به سگان چو سر ام نهاده شب همه»

 « «ییگدا ی بهانه به دیاین در بیرق که

 «دارد؟ هم یگرید آرم مکتب نیا ایآ معناست؟ چه به کلمه اصالت مکتب یلوگو( »1 پرسش

 قرار تینها یب کی باز، مهین رهیدا کی در که یطور به است نشانه کی کلمه اصالت مکتب یلوگو( »پاسخ

 را آن یمکتب و سمیا چیه در دینبا و است تینها یب کلمه یوجود لیپتانس که مفهوم نیا به است، گرفته

 یکس اگر و است نشده استفاده ییلوگو کلمه اصالت مکتب در لوگو نیا از ریغ و کرد محدود و منحصر

 و است کلمه آن مرکز که یدیخورش طرح مثال بوده کتاب جلد طراحان یشخص ذوق از کرده میترس یزیچ

 نمونه چند جلد طراح که است رزادیش نیآرم جناب ذوق از هستند آن پرتو کی گرید یها مکتب از کدام هر

 و است رییتغ قابل که دارد خود یبرا یآرم و لوگو یانجمن و شرکت هر. اند بوده کلمه اصالت مکتب آثار از

 دوستان اگر و میندار یاصرار چیه هم لوگو نیهم بر ما. کند استفاده یگرید یلوگو از توان یم زمان هر

 .«میکن یم استقبال هم ما. بدهند اراده توانند یم دارند یبهتر شنهادیپ

 «ست؟یچ رانیا امروز جامعه در عرفان درباره شما نظر( »3 پرسش

 یبنام را یشناخت یکل منبع پنج ما سمیانیعر در. است شهود یشناخت منبع یدستاوردها از عرفان( »پاسخ

 لشک پروسه چهار از مکتب آن میبدان دیبا م،یبشناس میبخواه اگر ما را یمکتب هر. میا داده قرار شناخت

. ندا آمده رونیب شناخت منابع آن دل از که یا یمبان دوم. است آن یشناخت منابع ای منبع اول. است گرفته
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 المان و ها مولفه چهارم. دهد یم ارائه دگریها قول به مکتب آن که یکالیمت مته ای شده یطراح مدل سوم

 آن یدستاوردها پروسه چهار نیا دل از که دهند؛ یم شکل را مکتب آن ی دهنده لیتشک مواد که ییها

 تر یزئج منابع به کدام هر که  یکل منبع پنج به خود تیکل در کلمه اصالت مکتب. شد خواهد روشن مکتب

 .یخیتار باز مرجع-3 شهود-1 عقل-9 تجربه– 1یوح-8: است قائل شوند یم میتقس

!!  رفته باال  اریبس ها یرانیا ما خون عرفانِ و است شده ظیغل یعرفان خون یرانیا جامعه رگ در ریحق زعم به

 یلسفف مکتب نیآخر که هیصفو حکومت دوران در مالصدرا بزرگ مکتب از بعد. شود فیتلط دیبا ینوع به و

 خون یقدر ها یرانیا رگ در اساس نیهم بر. اند گرفته شکل یادیز یعرفان یها مکتب بود اسالم جهان

 و طالبان القاعده، سم،یداعش باعث که ییفضاها فیتلط یبرا عرفان خود چه اگر. است شده ظیغل یعرفان

 انمیبرا یشتریب منافع میداد یم پرورش را خرد انیرانیا ما اگر  یراست به اما است الزم شده، ها بوکوحرام

 .داشت یم

 میداشت خرد ما گر که زدانی به»

 «م؟یداشت بد سرانجام نیا کجا

 یفلسف ازمندین اریبس ما. میکن فیتلط را آن یقدر دیبا بلکه میشو عرفان ضد که ستین نیا ما بحث البته و 

 .«تاس خطرناک هم آن بودن نییپا و آمده نییپا اریبس ها مسلمان و ها یرانیا ما خون فلسفه. میدنیشیاند

 نبدو را ایدن یها نگرش همه ایآ که نیا و دارد اعتقاد کل صلح ینوع به کلمه اصالت مکتب ایآ( »۱ پرسش

 «رد؟یپذ یم کاست و کم

 سم،یانیعر که میگفت مشخص و شفاف کامالً صورت به «گردد یم باز عشق به زهیدوش» کتاب در( »پاسخ

 و البریل اناتیجر ژهیو به است یستیپسامدرن سمیاومان و یستیمدرن سمیاومان سرسخت و یجد منتقد

 بلکه ستین ینید ما بحث البته کرده علم قد باشد دیتوح هیعل که یسنت گونه هر هیعل و ؛یامروز برالینئول

 نیا شناخت منبع بشر، حقوق هیانیب خصوص درً مثال میکش یم نقد و چالش به را مکاتب ما. است یفلسف

 و ام جوامع شناخت منبع با اند کرده استفاده آن شناخت یبرا که یمنابع ای منبع ایآ و ست؟یچ بشر حقوق

 .«باشد یجهان کامالً تواند ینم پس است یمنف ما پاسخ دارد؟ یهماهنگ یجهان جوامع گرید

 تواند یم چه کندن خارج خود ریمس از را سمیانیعر است ممکن که یا ضربه نیتر بزرگ( »۳ پرسش

 «باشد؟

 ارادتِ یرو از یمکتب ارانی که گاه آن باشد، یدرون ضربه کی تواند یم من زعم به ضربه نیتر بزرگ( »پاسخ

 نیا که بسازند مقدس ییها دهیپد آن گذارِ انیبن شخص ای سمیانیعر مکتب از زیآم ارادت جهلِ ای آلود جهل

 بِمکت و است نقادانه نگاه کی ندیبرآ اصل در مکتب نیا رایز زد خواهد شهیت با را سمیانیعر شهیر عمل
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 به لیتبد و است بسته خود یرو به شهیهم یبرا را نقد راه شود پنداشته مقدس هوادارانش توسط که ینقد

 : یدهلو دلیب قول به. شد خواهد یشگانیاند مرداب کی

 افتی توان ینم را ما عبرت دو نیا از رونیب»

 «میالقصور کامل ای میالکمال ناقص ای

 انانس کی از یروز دوارمیام و ستمین یمعنو اصطالح به انسان کی وجه چیه به کنم یم اعالم صراحتاً ریحق

 به دیشانگ خود یرو به را یعلم نقد دروازه اگر زین مکتب و شوم الکمال ناقص یانسان به لیتبد القصور کامل

 گونه هر از دینبا پس میشیخو یها شکست نیتر بزرگ روزانیپ ما. شد نخواهد خیتار روزیپ عنوان چیه

 .«ست یحتم شکستمان ،یپوشال یها یروزیپ اوج در میشو برآشفته نقد از اگر که چرا دیهراس ینقد

 «است؟ سمیانیعر شما نظر از باطل و حق اریمع و دیدان یم برحق را خود مکتب شما ایآ( »1 پرسش

 انانس با بخش یهست انیپا یب وجود آن که یبار نیآخر میگو یم آفتاب از تر روشن ینیقی با( »پاسخ

 کند هیهد او به خیتار شهیهم تا را سعادتمند یزندگ برنامه نیتر مکان_فرازمان و نیتر جامع تا گفت سخن

 خ،یتار امبریپ نیآخر و نشیآفر اول روحِ یهست تمام ما، ساالر قافله جهان، فخر مقدس وجود قیطر از

 یبرا است خداوند فستیمان قرآن و بوده _(ص) یمصطف محمد حضرت_ رحمت و نور آور امیپ حضرت

 سمینایعر در ییمبنا و اصل مؤلفه، کلمه، هر نباشم که ییفردا چه و هستم که یامروز چه نیبنابرا. تیبشر

 اب چه چنان کند جلوه دانشورانه و یعلم ما فهمِ هیسا ناقصِ عقل و ما نیظاهرب چشم در قدر چه هر باشد که

 در را آن اگر دیهست ونیمد کنم یم دیتأک هم باز و دیهست ونیمد باشد ناسازگار نیمب اهلل کالم حیصر نص

 ریقح یِنید سواد رایز کرد خواهد آلوده را آن شود انداخته نیزم بر اگر که دیندازین زباله سطل نیتر کینزد

 ودوج از ناخواسته یاشتباهات راه نیا در دارد امکان نیبنابرا است؛ مقلد عهیش و یمعمول مسلمان کی حد در

 قدانمنت و باشند اریهش نهیزم نیا در زیعز ارانی دوارمیام که بزند سر مکتب یها مؤلفه نیتدو در من ناقص

 . بکشند نقد به و بدهند تذکر دلسوزانه بزرگوار

 کار سرانجام کن چنان ایخدا»

 یعل ای «رستگار ما و یباش خشنود تو

 پور مانیسل مهوش دکتر ک،یآذرپ آرش استاد جناب مادر از _برنامه یمجر_ زاده یمهد کوثر بانو انیپا در

 ییرونما «ینیفرازم کی یها نوشته ماه» کتاب از هم با که کرد درخواست قلم صاحب بانوان از یجمع و

 در حاضران و هواداران شعرا، د،یاسات حضور از یقدردان ضمن پور، مانیسل دکتر مراسم نیا در. کنند

 میتقد امضا با را «ینیفرازم کی یها نوشته ماه» کتاب قلم اهل دوستان و دیاسات از تن چند به ش،یهما

 .داشتند
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 مراسم نیا به که کرمانشاه یشعرا جماعت تمام یبرا باره کی به و معمول طبق: جلسه نیا مهم هیحاش

 نقد نشست همانند_ آمد شیپ کار یاتفاق کامالً یا گونه به ساعت همان و روز همان در بودند شده دعوت

 اریبس ها آن خودشان قول به وگرنه _شد برگزار کرمانشاه ریغد تاالر در 3۳ امرداد که لدای یها چشم کتاب

 ردکت البته ندارند؛ کلمه اصالت مکتب با هم یغرض چیه و دانند یم محترم را پور مانیسل دکتر خانم هم

 ودندب کرده اشارت حاًیصر مهم نیا به شیشاپیپ ینیفرازم کی یها ماهنوشته کتاب مقدمه در پور مانیسل

 پور مانیسل دکتر خانم نیشیپ کتاب سه ییرونما یبرا چه اگر ندارد یرنگ گرید ها بهانه نیا یحنا نیبنابرا

 قرار ینیفرازم کی یها ماهنوشته کتاب از تر نییپا اریبس سطح در یادب نگرگاه از شانیا نظرگاه بر بنا که

 .بودند کتابشان تولد یگو کیتبر و ثناگو جلسه انیپا تا آغاز از! زانیعز نیا تمام دارند

 

 

 

 

 

 

 بخش  هشتم: مقاله ادبی 

 تهیه و تنظیم: نیلوفر مسیح، مهسا صفری

 

  محور کلمه داستان فرا تا مدرن پست داستان فرا از                 
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 انیم در«  محور کلمه داستان فرا»  چون ینینو یادب سبک از سخن  که است دهه  کی بر غالب: دهیچک

 "مهکل" قتیحق به دنیرس یپ در  معرفتمندانه«  فرارو یاصالت به نگارد آوا یبازگشت»  هدف با که است

 مقدس و لیاص اصالت به دنیرس و«  داستان و شعر»  شده واسطه یها تیجنس از یفرارو  واقع در است؛

 یدارا محور کلمه داستان فرا با که میهست مواجه زین مدرن پست داستان فرا با ما نیب نیا در. «کلمه»

 ورمح تیروا داستان فرا تا کلمه اصالت یادب مکتب در«  محور کلمه»  داستان فرا از و است یلفظ اشتراک

 رد را تفاوت و فاصله نیا که میدار یسع ما مقاله نیا در و. هست اریبس زیتما و تفاوت یستیمدرن پست

 .مینیبنش یشکاف وا به ژانر دو نیا فیتعر

 کلمه اصالت مکتب محور، کلمه مدرن، پست داستان، فرا: واژگان دیکل

  

 : مقدمه

 :مدرن پست داستان فرا

 به را خواننده توجه خودآگاهانه که است داستان از یا گونه( Metanarrative) تیروا فرا/  داستان فرا

 ای و( یکانتربر یها قصه و شب کی و هزار مانند) قصه در قصه مانند کند،یم جلب متن بودن یداستان

 (.… یمسافر زمستان یشبها از یشب اگر مانند) خواندیم را یداستان که یا خواننده ی درباره یداستان

 عارجا خود ینظر اصطالح به ای دارد اشاره خودش به که است یتیروا تیروا فرا ز،ین یشناس تیروا دانش در

(Self-referential )بودن یداستان  به را خواننده توجه یتیروا اگر. تیروا تیماه ی درباره یتیروا است؛ 

 یهاروش به تیروا فرا. دیآیم وجود به ییروا فرا یمتن کند، اشاره داستان نشیآفر عمل به ای کند جلب متن

 دآورای خواننده به را متن یساختگ ای یالیخ تیماه یگاه. کندیم جدا داستان یایدن از را خواننده گوناگون

 یگر تیروا کنش به مخاطب توجه تا کندیم تیروا وارد را متن ی صحنه پشت یگاه و شودیم

(Narration )یکل طور به ای کند اشاره اثر خود یریگ شکل مراحل به است ممکن تیروا فرا. شود معطوف 

 (81 ،893۱ ، بومن. )بپردازد یگر تیروا و گفتن داستان یها وهیش به

 :از عبارتند مدرن پست داستان فرا اتیخصوص جمله از

 نوشتار در ژانر ای سبک چند بیترک-8

 یداستان گرید آثار مورد در( هجو قیطر از مثالً) نظر اظهار-1

 کندیم قطع یداستان چارچوب رونیب از را رمان یعیطب انیجر که یمزاحم یصدا دادن نشان-9
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 یشیپر زمان از یعمد استفاده-1

 داستان اتمام و شروع نحوه مشکالت و قواعد مورد در بحث با داستان به دادن انیپا و کردن شروع-3

 کنندیم مطالعه خود یداستان یزندگ مورد در ها تیشخص-۱

 (همان.) داستان خواندن نیح در خوانند میمستق دادن قرار مخاطب-۳

 

 باور) ها تیشخص یایدن به یلیتخ شدن وارد انیم طرف کی از خواننده ،ییها کیتکن نیچن از استفاده با

 یباق معلق ا،یدن آن یالیخ تصور گرفتن شکل یچگونگ از یآگاه گرید طرف از و( شدن نگران و کردن

 .ماندیم

 ظاهرت که صورت نیا به برد،یم سؤال ریز درون از را سمیرئال ،یستیمدرن پست داستان فرا بیترت نیبد

 ارائه را «تیواقع» از یریتصو «یزندگ از ییها برش» و کرده باز جهان به رو را یروشن یها پنجره کندینم

 ،ینیع ییبازنما چیه تواندینم که کندیم اذعان خودش، بودن یساختگ جنبه به توجه جلب با بلکه دهد،یم

 (89 وارد،. )  دهد ارائه معتبر کلِّاً ای و کامل

 :کلمه اصالت مکتب در داستان فرا

 با" داستان عتیشر بالفعل یها لیپتانس تمام از استفاده ضمن در که ست یمتن محور کلمه داستان فرا

 به  یگرائ بعد از خروج و  شدن محور کلمه جهت در  داستان تیجنس از " خود زمان و مکان اصل به تیعنا

 و دو نیا  ییافزا هم با تا  کند یم یفرارو " تیشعر عتیشر" یعنی "کلمه" یها لیپتانس گرید سمت

 ودخ داستان  واقع در. برسد" محور کلمه" یمتن به  بالفعل و بالقوه یها لیپتانس تمام از خالقانه استفاده

 یردکیرو با داستان فرا اما  است قیعم تفکر و لیتخ کمک به  رئال یها تیواقع از ییزدا یآشنائ نوع کی

 آن یها لیپتانس  تمام و داستان خود از ییزدا یآشنائ دنبال به "کلمه" ساحت دادن قرار محور و نینو

 ((8۰ ،891۱ ان،یمهدو. ) است

 تهالب. داستان ای شعر هیارا نه است، کلمات قتیحق دادن نشان تر انیعر اش یسع ی همه یداستان فرا متن

 جمالت ،یادب متن داستان، شعر، مانند کلمه یهنر تراوشات و دگاهید حاصل ،یادب یها ساحت تمام چون

 .  هستند... و کلماتوریکار نامه، شینما نامه، لمیف ترانه، شطح، قصار،

 التاص ساحت در ها لیپتانس نیا چون ستین ها ژانر زشیآم یمعن به داستان فرا در ها لیپتانس نیا حضور 

 (931 ،8933 همکاران، و کیآذرپ. )ندارند خود از یاستقالل چیه کلمه

 با خواهند یم و دارد یداستان یسو و سمت شان قلم یهنر شیگرا که است یکسان خاص داستان، فرا

 زمان و مکان اصالت به تیعنا با _ داستان تیجنس یها لیپتانس همه از خود یداستان عتیشر از یفرارو
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 از ار شانیا گر یتعال قلم  تا کرده یفرارو زین داستان عتیشر ابر خود از سپس و ببرند بهره _ خود خاص

 تقیحق ی رهیدا در کلمه یها لیپتانس ریسا با ییافزا هم به تینها در و آورند در پرواز به یمحور داستان

 متن در آنها یینما جا و بالقوه و بالفعل یداستان و یشعر یها لیپتانس تمام ییافزا هم یعنی آن و برسند آن

 (931 ،8933 همکاران، و کیآذرپ.) را کلمه

 :از عبارتند محور کلمه داستان فرا اتیخصوص جمله از

  یداستان و یشعر یها لیپتانس ییافزا هم و تیشعر عتیشر سمت به داستان از یفرارو_8

 ها گرا تینسب  و ها گرا مطلق ،ییگرا مطلق از زیپره و یهست و کلمه در قیعم یها قتیحق انیب _1

  است کیفون یمولت متن یصدا_9

  ستین نقد و داستان نیب مرز یحتِّ و داستان و شعر نیب مرز محور کلمه داستان فرا _1

 متن در یزمان انسجام و استحکام _3

 .شد خواهد اختالل دچار متن شدن، حذف صورت در و متن ارکان ییجا به جا ای حذف عدم _۱

 است متن تیکل خدمت در که متن در  صداها ریسا و  لوگ یسول الوگ،ید مونولوگ، از استفاده_۳

 داستان فرا کی عنوان به متن فیتعر عدم و شدن خالصه عدم آمدن، در شینما به عدم _1

  سوم جنس به دنیرس _3

 لمهک متن خدمت در ستیا لهیوس ستین نوشتار هدف و است یادب قتیطر کی محور کلمه داستان فرا _8۰

 محور

  آگاه، خود_ انیعر یایدن شینما هدفش کندینم رد هم را تیواقع فرا و الیخ ، کندینم رد را تیواقع_88

 ( ۳ ،891۱ ان،یمهدو. )است_ آگاه فرا کل در و ناخودآگاه

 االتسو به مدرن پست داستان فرا و محور کلمه داستان فرا  ی سهیمقا با که میهست آن یپ در مقاله نیا در

 :میبده معقول یپاسخ ریز

  ؟ هستند یکی محور کلمه و مدرن پست داستان فرا ایآ_8

 ؟ است ی موارد چه در دو نیا یها تفاوت -1

 اند؟ داشته نوشتار نوع در یریتاث چه ها نگرش و -9
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 محور کلمه داستان فرا از مدرن پست  داستان فرا یها تفاوت حیتشر

  

 فرا ه،ک است نیا در" محور کلمه" داستان فرا با مدرن پست داستان فرا تفاوت نیتر یاصل و نیبزرگتر8_8

 در است؛ داده قرار خود مقصد را داستان الهه شده فیتعر و محدود اما بزرگ یایدن مدرن پست داستان

 ارتباط اب تا است کلمه انیپا یب انوسیاق یژرفنا به دنیرس" محور کلمه" داستان فرا مقصود و مقصد کهیحال

 جزء و سطوح نیتر یدرون تا گرفته" داستان و شعر" آن نیتر یخارج از کلمه لیتشک سطوح با واسطه یب

 یها قتیحق آن یها" تیماه و  ینوشتار– یگفتار– یمعنائ یها جوهره" یعنی کلمه دهنده لیتشک

 دنش یمتجل جز یزیچ یا واسطه یب ارتباط نیچن الجرم کند داریپد و کشف کلمه طیبس ذات از را قیعم

 ندیفرا کی یط محور کلمه داستان فرا نیا بنابر داشت، نخواهد یپ در را کلمه ذات از بالقوه یها تیماه

 و مشخص بعد چند ای کی فقط نه دیآ یم وجود به  متن در جانبه همه و  طیبس حرکت و یس شنا شناخت

 . زیمتما

 نظامند و خودآگاهانه که شودیم داده یا یداستان نوشتار به که است یاصطالح مدرن پست داستان فرا اما

 انیم ی رابطه ی درباره یسواالت قیطر نیبد تا کشاندیم مصنوع یاثر عنوان به گاهشیجا یسو به را توجه

 تنها نه خودشان، یساختار یروشها بر ینقد ی ارائه با ،ییها نوشته نیچن. کند مطرح تیواقع و داستان

 تانداس متن خارج جهان محتمل یگونگداستان بلکه کنند،یم یبررس را ییروا داستان یادیبن یساختارها

 (83 ،8933 وو، ایشیپاتر. ) کنندیم کاوش زین را یادب

 یافشا. میکند جلب خود بودن یتصنع به را خواننده توجه آگاهانه که است داستان واقع در... داستان فرا

 ها یژگیو نیا. است داستان فرا ویژگیهای نیمهمتر از نویسی، داستان داتیتمه گرفتن سخره به و صنعت

 یایدن)  متن از خارج ی ایدن و متن ایدن ی رابطه ی درباره شناسانه وجود ییها پرسش برانگیختن موجب

 (1 ،8311 وو، ایشیپاتر. ) شود یم خواننده و سندهینو

 ،یرشع یها لیپتانس سمت به داستان تیتمام حفظ بر عالوه محور کلمه داستان فرا که است یحال در نیا

 به و داستان یساختارها یبررس هدفش مدرن پست داستان فرا برخالف اما. کند یم یفرارو داستان از

 ها رصهع ریسا یحت و یشعر داتیتمه و داتیتمه نیا از بلکه ستین یسینو داستان داتیتمه گرفتن سخره

 .کند یم استفاده یهست یها قتیحق انیب یبرا متن خدمت در

 یبرا“  که یآگاه نیا: است استوار زنبرگیها تیقطع عدم اصل ی هیپا بر مدرن پست داستان فرا 1_8

 یجهان کی فیتوص و ،”کندیم جادیا میعظ یاختالل ،مشاهده عمل هر ماده، ی سازنده ی ذره نیکوچکتر

 دغدغه هرچند،. دهد یم رییتغ است، مشاهده مورد که را آنچه همواره گر مشاهده رایز است رممکنیغ ینیع

 نه گرا تواند،یم فرد بود معتقد زنبرگیها کهیحال در رایز. هستند تر دهیچیپ همه نیا از یحت داستان فرا یها
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 یتح  داستان فرا اما کند، فیتوص را عتیطب با خود ی رابطه از یریتصو حداقل یول عت،یطب از یریتصو

 (8۱ ،8933 وو، ا،یشیپاتر.) دهد یم نشان زین را عمل نیا تیقطع عدم

 ات شده باعث که است آثار لیقب نیا در گونه معما یطرحها و یکالم یهایباز انواع وجود اعتنا، قابل نکته

 داستان فرا از ییبخشها درک شده، ادی عناصر وجود. ردینگ قرار خواننده اریاخت در یراحت به اطالعات، همه

 .شودیم محکوم یسنت سمیرئال روانیپ یسو از بخشها نیهم قاًیدق که کندیم اشکال دچار را

 نیا در استرن، الرنس و( Italo Calvino) نویکالو تالویا( share lem)ریش لم بارت، بورخس، آثار یبرخ

 .رندیگیم قرار گروه

 مدت یبرا دارد یسع سندهینو نقطه، نیا در. وُهمُند و الیخ نام به مشترک نقطه کی یدارا داستانها، نیا 

 ستمیس کی از جهان که باشد داشته اشاره مسئله نیا به یریتعب به و د؛یجو یدور یزندگ قیحقا از یکوتاه

 به هم و شده داستان در تیجذاب باعث هم شده، ادی مسائل طرح که است شده لیتشک گونه رمز یرقابت

 طرح ،کیزیمتاف مسائل با انیآشنا یبرخ که است یحال در نیا. سازدیم وارد الیخ یایدن به را خواننده ینوع

 و د؛رسیم نظر به وهم و الیخ عوام یبرا ها ناشناخته یایدن معتقدند و دانندینم یواقع فرا را یمسائل نیچن

 قابل ناشناخته، یدادهایرو همه و ندارد وجود یدادیرو و دهیپد چیه یواقع فرا و یحس فرا جهان نیا در

 عموم رشیپذ و درک قابل ریغ یفعل اکتشافات از یاریبس گذشته، در که چنان آن. هستند ریتفس

 (همان.)بودند

 بودن یوجه چند داستانها در معما جادیا و دهیچیپ یطرحها ارائه با که مدرن پست داستان فرا خالف بر

 نمکا و زمان به بسته را قتیحق و کنند یم اعالم را زیچ همه تینسب یکل طور به و واقع عالم در قتیحق

 متن رد گوناگون یزبان یهایباز سطح از یرو فرا با تا دارد یسع محور کلمه داستان فرا ژانر دانند یم رییمتغ

 مکان و زمان به بسته محور کلمه داستان فرا  کی در قتیحق رایز ،  بدمد کلمه جان در را قتیحق روح

 که ق،یعم قتیحق ریمتغ بعد-1 قیعم قتیحق ثابت بعد-8- است افزا هم بعد دو یدارا و ستین ریمتغ

 و دانند یم محدود یمعنا چند ای کی یدارا را متن و داده قرار هدف آنرا ثابت بعد مطلقگراها متأسفانه

 ،891۱ ، انیمهدو) ستندین متن در معنا تیقطع به قائل اصال و داده قرار هدف را ریمتغ بعد ها گرا ینسب

 ابتث بعد حفظ با قیعم قیحقا ریمتغ ابعاد گرا کلمه متن کی در  کیآذرپ نظر از که است یحال در نیا( 81

 ( 939 ،8933 همکاران، و کیآذرپ. ) شوند یم ظاهر متن در

 نمت در نیمع یمعن کی مطلقگراها مانند نه م،یهست رو روبه قیعم یها قتیحق با محور کلمه متن کی در 

 کلمه تانداس فرا کی م؛یهست رو روبه متعدد یمعناها انیب و گفتگو با ستهایمدرن پس مانند نه و است نهفته

 یگدیچیپ و معما جادیا لیپتانس نیا اگر حتا برد یم بهره متن تیکل خدمت در ها لیپتانس تمام از محور

 (  همان.)ستین الیخ و هم و یدگیچیپ و معما جادیا هدفش اما باشد،
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 در  حرکت بلکه شودینم واقع یبررس مورد بعد چند از تیروا کی " محور کلمه" داستان فرا کی در9_8

 ردیگ یم صورت تیروا دل در همزمان نا صورت به که ست یها گفتمان حاصل متن و جلو به رو تیروا کی

 آن یپ از یگرید سپس و یکی ابتدا که است یا گونه به متن ساختار کل در و ها الوگی،د فضا حرکت یعنی

 یتمام و  است " کیفون یمولت" متن کی گرا کلمه متن واقع در. مرتب و همزمان، نا ب،یترت به د،یآ یم

 یها-ما  آن در که است برتر ی-ما کی متن. هستند متن در یکل یصدا خدمت در ها گفتمان و ها صدا

 و گفتمان همراه ها گفتمان تمام تینها در و  است یدرون گفتمان کی یدارا ما هر و دارند وجود یگرید

 به که ست یها صدا یدارا متن مدرن پست داستان فرا در اما. دارند یم ابراز را خود متن یکل یصدا

 کی .باشد یم "کیفون یپل" یصدا یدارا متن ای و افتند یم اتفاق متن در یگفتمان ریغ و زمان هم صورت

 جودو ابراز ستیبا یم که پندارند یم شاخص ییصدا را خود کیهر صداها بلکه شودینم انیب شاخص یصدا

 (  9۳۱ ،8933، همکاران و کیآذرپ.)کنند

 فرا. دهدیم ارجاع ”مکالمه“ ی بالقوه توان عنوان تحت یساز ینسب یندیفرآ نیا به نیباخت  لیخائیم

 شیپ را یداستان زبان یتمام ،یادیبن حالت راه نیا در و سازدیم آشکار را رمان ییتوانا نیا صرفاً داستان

 که دهندیم یا واژه به یا ییمعنا جهت“  که داندیم ”یا مکالمه“ را ییها رمان آن آشکارا نیباخت. گذاردیم

(  8۰۱.ص ،83۳9 نیباخت. )شودیم صدا دو نیب نزاع محل واژه. … است آن یاصل جهت مقابل ی نقطه در

 سرکوب اب یینما متناقض شکل به شود،یم قلمداد کیکالس یداستان سبک کی عنوان به اغلب که سم،یرئال

 ”یصدا“ از شان تیتبع رهگذر از  گرا واقع داستان در صداها و ها زبان نزاع ظاهراً. کندیم عمل مکالمه نیا

 ”یا مکالمه“ عنوان تحت آنها به نیباخت که ییها رمان. شودیم حل گونه، خدا یا سندهینو کل، یدانا غالب

 (۳3 ، 8933 وو، شایپاتر.. ) کنندیم مقاومت یاتفاق نیچن برابر در دهد،یم ارجاع

 اند، هکرد رسم نیمنتقد که ینمودار طبق ، مدرن پست داستان فرا که داشت توجه مسئله نیا به دیبا 1_8

 هیشب ترشیب ما داستان فرا ساختار و قالب تر، ساده عبارت به. ردیگیم قرار نقد و یداستان منطقه انیم درست

 خود قدن به داستان که آنجا تا ردیپذیم صورت آثار لیقب نیا بطن در که یلیتحل و ریتفس و است، داستان

 کی بداند «داستان فرا» که ندارد وجود یضرورت چیه واقع، در. سازدیم هیشب نقد به را آثار نیا پردازد،یم

 «انداست فرا» کی که بداند دیبا «داستان فرا. »کند حفظ کمال و تمام را خود یداستان تیهو و است داستان

 .کند یبررس و نقد را خود است قادر خود در و است،

 تانداس گرددیم باعث که کندیم جادیا ییگرا هم ینوع نقد، و داستان مرز یرو در «داستان فرا» گرفتن قرار

 که است بیترت نیبد. گردند قیتلف و ببازند رنگ هم در بتوانند خود، یمجزا بافت و ساختار رغم یعل نقد، و

 ستین یا تازه بحث آگاه خود ریضم مقوله چند هر د؛یآیم دیپد آثار گونه نیا در یمستحکم آگاه خود ریضم

 (۳۳ ،8933 وو، ایشیپاتر.) راند سخن ارتباط نیا در توانینم هم ییتنها به و
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 گونه هولوگرام یشعور یها هیال ییافزا هم از محور کلمه داستان فرا کی مدرن، پست داستان فرا رغمیعل 

 خود که "...و آگاه ،دگر یجمع و یفرد آگاه خود نا ،شعور یجمع و یفرد آگاه خود شعور" یعنی ما تناروح

 لتعق تیمحور با محور کلمه داستان فرا کی واقع در است آمده وجود به دهد یم را یانسان آگاه فرا لیتشک

 یها لیپتانس تمام از شتریب تیادب یبرا یشعور رهیدا در قیعم قتیحق به وافر عشق و قیعم لی،تخ قیعم

 افر کی چگاهیه پس. محدود لیپتانس چند ای کی نه کند یم استفاده کامل یاریهوش و یآگاه با کلمه

 ابعاد ییافزا هم از که است یادب قتیطر کی فقط بلکه ستین" داستان+ شعر" مجموع انیعر داستان

 رد است کرده یفرارو یشناس شناخت ندیفرا کی در یمحور کلمه سمت به یمحور داستان از کلمه مختلف

 سینو انیعر کی مقصد چگاهیه محور کلمه داستان فرا کی  مدرن پست داستان فرا برخالف  نکهیا تینها

 .  کرد خواهد افول ساده یادب تیجنس کی سطح تا شود واقع هدف اگر رایز ستین

 را یداستان یها تیشخص یگر شورش نیهمچن و بودن یجنس دو ست،یپسامدرن پردازان هینظر اغلب 3_8

 بپردازند هم کنار در ها مولفه نیا انیبن علل به آنکه بدون اند کرده ذکر یستیمدرن پسا مهم ی مولفه

 هستند منسجم نا و تکه چهل یتیهو یدارا واقع در و تیهو یب ییسو از مدرن پست داستان یها تیشخص

 یاه نام از استفاده ای و آنها یجنس یتیهو یب جمله از مختلف، یها مختلف یها شکل به یتیهو یب نیا و

 ( ۱3 ،891۱ ،ینیتد و سایشم) است افتهی باز کیسمبل و یسنخ ،یاختصار

 داستان و خود ریتقد ی زننده رقم و سندهینو ی اراده از مستقل ، گر شورش یها تیشخص ییسو از و

 (۳۰ ، همان) هستند

 و منسجم ریغ ، پاره پاره، ، یا شهیکل یتیهو رشیپذ واقع در و یتیهو یب یسو به را انسان تهیمدرن پسا

 زین نیا ی نشانه است واقع امر به زدن ضربه خدمت در نکهیا بر عالوه نیا و دهد یم سوق مشابه شیکماب

 انسان تیهو مورد در دیترد به را واقع امر و جهان یچگونگ مورد در خود یها دیترد سندهینو که هست

 (۳8 همان)  دهد یم گسترش

 تیجنس از یزیگر چیه محور کلمه داستان فرا مدرن، پست داستان فرا یجنس دو قهرمانان خالف بر 

 همان یعنی " سوم جنس" دهنده ارائه انیعر متن کی که چرا ندارد " مرد چه و زن چه" ها کاراکتر

 و یروزمرگ به یها تیجنس از که. است یمردانگ ای یزنانگ شهیر و یپ بر گرفته شکل  یمتعال تیانسان

 کسب با "مرد فرا ای زن فرا" یها قتیطر در گرفتن قرار با و کرده یرو فرا" مرد و زن" دهیرس یگ روزمره

 کلمه ونهگ هولوگرام ساختار نکهیا گرید نکته. است یمتعال تیانسان دنبال به محور کلمه یمتعال یها تیماه

 کی نیبنابرا ند،یب یم مکانمند و زمانمند را یهست است "زمان ،و ،ارتفاع ،عرض طول" بعد چهار یدارا که

 . افتد یم اتفاق یبخصوص مکان و زمان بطن در الزامأ محور کلمه متن

 انداست یبرا فرجام چند هیارا خوانش، روند کردن مختل یبرا مدرن پسا سندگانینو یشگردها از یکی ۱_8

 یم گرفته سخره به بود مدرن و یستیرئال یها رمان یینها هدف که «تیواقع بازنمودن»  کار نیا با است
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 صحنه از خود و گذارد یم خواننده ی عهده بر را داستان فرجام و طرح جادیا رمان در سندهینو.  شود

 ( 19 ،8913 ،یغفار. ) شود یم خارج داستان

 ثابت فرجام کی یدارا متن میهست رو روبه متن در قیعم قتیحق با ما چون محور کلمه داستان فرا در اما

 زین خواننده است ممکن که  باشد یم متن در یفرع یها تیروا یبرا رییمتغ یها فرجام و متن تیکل یبرا

 اه کاراکتر رایز است متن در ها کاراکتر ی عهده بر متن انیپا گاه. باشد ها فرجام آن از یکی ی زننده رقم

 و کنند یم کنترل را خود اعمال و حرکات و افعال و دارند فعال حضور شناسانه وجود یطرز به متن در

  متن تیکل خدمت در دارند یسع کدام هر و ندیآ یم حساب به متن یها کاراکتر جزو زین سندهینو و یراو

 ی لهیمخ یعنی بزرگتر ی-ما درون در داستان تیکل و ماست مادر جهان کی متن جهان کنند، نقش یفایا

 یدرون جهان و کشور ، شهر ، خانواده در که است یگرید ی-ما زین سندهینو آنکه از غافل دارد قرار سندهینو

 جهان نیا در ، باشند داشته ییافزا هم و یهمپوشان هم، در ممکن  مستقل یها-ما نیا و دارد قرار یبزرگتر

 دارد حضور معنا. میدار برخورد آن درون یها جامعه و افراد مستقل تیهو و معنا ی کپارچهی حضور با ما ها

 قیمع یها قتیحق نیا انیب عرصه متن و است رییمتغ ابعاد و ثابت بعد یدارا که است قیعم قتیحق کی و

 یم مدد مخاطب به متن در ییها استعاره و ها نشانه دادن قرار با سندهینو و ها کاراکتر راه نیا در. است

 ی-ام درون ما هر آن در که انگارد یم انیپا یب سمیرئال کی را یهست محور کلمه داستان فرا که چرا رسانند

... و کیسمبل ای یالیخ ای یتوهم ی-ما کی ما نیا است ممکن. است گذار ریتاث او بر و است گرفته قرار گرید

 باشد

 به تظاهر و صنعت یافشا مدرن پست  داستان فرا ی کننده نییتع و مهم صیخصا از یکی ۳_8

) . دهد یم حیتوض شیخو شدن ساخته بر نحو ی درباره آگاهانه داستان که معنا نیا به است؛ یصناعتمند

 (13 ،8913 ، یغفار

 انیب به. شود یم انجام زبان امکانات دنیکش چالش به منظور به زبان با یباز غرب، مدرن پسا یها رمان در

  ندک القا را ها قتیحق نیا دارد یسع زبان ینیهمنش و ینیجانش یمحورها ختنیر هم به با مدرن پسا گرید

 یم را اتیادب و خیتار چون ییها تیروا کالن که است زبان نیا و است وابسته زبان به تیواقع از ما درک که

 معموال که است مفرط و  ریچشمگ یقدر به مدرن پست داستان فرا در یزبان یها یباز نیا بر عالوه. سازد

 ( 1۱ ،8913 ،یغفار.)  کند یم مختل را خوانش روند

 انندهخو توجه با دارد قصد که کند یم تیسرا زین آنها فونت و کلمات نوشتار طرز به یزبان ها یباز نیا گاه

 است هشد چاپ کاغذ یرو بر که یکلمات جز ستین یزیچ داستان که کند القا را مفهوم نیا کتاب کیزیف به

 (1۳ ، مانه.) کنند القا را میمفاه یبعض فنون نیا از استفاده با اند کرده یسع زین سندگانینو یبعض البته

 متن هدف و است متن تیکل خدمت در محور کلمه داستان فرا در ها یزیگر هنجار انواع و یزبان یها یباز

 نیا از یکی. برد یم بهره زین زیگر هنجار یساختارها از  بلکه ست،ین مفرط صورت به  یزیگر هنجار جادیا
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 رب که است؛ واژانه کند یم یفرارو زبان دستور ساختار و جمله از مخصوصا که زیگر هنجار یها نوشتار طرز

 داستان فرا در حضور از آن هدف و. شود یم خلق... و زبان دستور از یفرارو و واژگان وجود اصالت یمبنا

 نیا نکهیا ضمن است واژگان وجود به تیاهم و جازیا و کلمات ینوشتار _ یدارید خصلت از یبهرهمند

 خصوص به درک و احساس آن عتیطب از که کند یم منتقل مخاطب به را یخصوص به احساس و هندسه

 ارتباط و است صناعت متن که کند القا مخاطب به ندارد قصد محور کلمه داستان فرا رد،یگ یم نشات اش

 ههموار متن یایدن که کند، انیب دارد یسع بلکه د؛ینما مخدوش را سندهینو خارج جهان و متن یایدن نیب

 .  اند دهیتن هم در ییها کالف و ستندین هم از جدا سوژه و ابژه و است متن از خارج یایدن امتداد

 در "محور کلمه داستان فرا " کی دگاهید نیا نیسیوریت کیپ آذر آرش یآقا جناب نظر از باالخره و1_8

 را فرد به منحصر و منسجم واحد، تیکل کی توأمان که است سو هم کامال مولفه سه یدارا شیخو درون

 هم زین و تیقصو بر تیشعر انهیگرا جبر لیتحم بدون توانند یم هم کنار در سه نیا رایز دهد یم لیتشک

 فرا از ما تر قیعم یفرارو با سپس و داستان فرا یسو به داستان از را ما داستان و شعر یها مولفه ییافزا

 عدم-8 یساز یم رهنمون یادب یها یگرائ بعد و هایدئولوژیا تمام از انیعر و گرا کلمه متن یسو به داستان

 نیتر شرفتهیپ با یحت  آمدن در شینما به قابل ریغ-9 و شدن فیتعر تیقابل عدم-1 شدن خالصه تیقابل

 (.1 ،891۱ ، انیمهدو.)  یا انهیرا یها جلوه

 از را مدرن پست داستان فرا ما که هستند ی عطف نقطه اتیخصوص نیا سه هر میکن یم مالحظه چنانچه

 به که میهست ییها شنامهینما و ها لمنامهیف شاهد ما روزه هر رایز میبدان زیمتما محور کلمه داستان فرا

 .نشست فیتعر به را آنها توانیم ای و شوند یم خالصه ندیآ یم در شینما به مدرن پست اقیس و سبک

 

 :یریگ جهینت

 اشتد اذعان دیبا م،یشمرد بر محور کلمه داستان فرا و مدرن پست داستان فرا از که یاتیخصوص به توجه با

 عدم انیب درصدد و است مدرن پست مکتب یها نگرش ینما تمام نهییآ مدرن پست داستان فرا که

 چون ییها کیتکن مفرط گرفتن کار به با تا است آمده بر واحد قتیحق کی به قنیمت مانیا عدم و ت،یقطع

 ، متن در ها کاراکتر بودن تیهو یب و یدوجنس منعطف، ساختار باز، انیپا ،یزبان یها یباز ،یگذار فاصله

 و داستان نیب مرز در شدن واقع داستان، کردن گون معما و دهیچیپ داستان، طول در یراو و سندهینو حضور

 متن حور،م کلمه داستان فرا در یعنی گرید یسو در. بکشد ریتصو به را ییمعنا یب و تیقطع عدم نیا...و نقد

 جنس حضور ها مولفه نیا جمله از است کلمه اصالت مکتب نگرش و ها مولفه آمدن در شینما به صحنه

 و الاستع و اعتال صدد در که میهست رو روبه مشخص تیهو و تیجنس با ییکاراکترها با ما متن در که سوم،

 باور کی به اعتقاد و قیعم قتیحق یگرید کنند؛ینم انکار را خود تیجنس و تیهو وجه چیه به و اند یفرارو

 و جممنس تیکل ای بعد کی متن معموال است، ها قتیحق و باورها ریسا با گفتمان در که است متن تیکل در
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 در شیخو وجود حفظ ضمن ریمتغ ابعاد نیا اما است ریمتغ بعد چند و چندن یدار آن بر عالوه و دارد واحد

 خود درون در دارد یسع محور کلمه داستان فرا کل در. باشند یم متن یکل یصدا و ثابت بعد هیارا خدمت

 .    بکشد ریتصو به را کلمه اصالت مکتب نگرش متن یها لیپتانس و عناصر یریکارگ به با و
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