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 : سردبیر سخن

 "نیلوفر مسیح "

 

 

 اصالت مکتب از ریغ به_ رانیا اکنون اتیادب آنکه، اول. شودیم مشخص نکته دو کم دست نرایا معاصر اتیادب به ینگاه با

 یرشتد و زیر اناتیجر انواع نگرش نیهم تحت و. کند یم استفاده ماتلایر و ابزار کی عنوان به کلمه از که است یاتیادب_ کلمه

 است مثبت هم یتوجه نیچن نیح نیا در و. دارند تمرکز و توجه کلمه از بعد کی رب مدارانه ستمیس کی هر که است گرفته شکل

 . یمنف هم و

 کشف ره امروز؛ محور ستمیس یایدن در را،یز است یمنف شود،یم انیعر و کشف کلمه یها لیپتانس از یلیپتانس چون است مثبت

 لیسپتان از یساز واسطه آغاز نجایا و. شود یم لیتبد واسطه به ها ستمیس یانحطاط ،یانحصار ،یافراط وجه در ینو لیپتانس و

 ؛شودیم لیتبد بزرگ و کوچک یها ساختار و ستمیس خدمت در ی ابزار به و شده فراموش کلمه وجود و کلمه و. است کلمه یها

 ن.آ بودن ابزار نه است کلمه بودن هدف گرو درفراساختارگرایانه  نگاه که است یحال در نیا

 اکنون و کرد؛ ییزدا ییآشنا آن از ماین روز کی که یساختار. دارد قرار ساختارها جبر تحت هم هنوز معاصر اتیادب واقع در

 . است آن به مربوط یها نگرش و کلمه باب در انهیفراساختارگرا ینظام دنیآفر درصدد خود کلمه اصالت مکتب

 که شده نکال و خرد یها ستمیس از مملو کلمه، دانستن ماتلایر و انهیگرا ستمیس ینگاه با رانیا معاصر اتیادب که نیا دوم ی نکته

 .است یزبان فخامت از دور به و مانتال، یسانت عمق، کم که زنند یم یمتون خلق به دست مدام

 مامت و. است خورده دیکل کلمه اصالت مکتب با  آن ی پروژه که است بزرگ یادب انقالب کی آستانه در معاصر اتیادب واقع در

 شعارشان اما ندا انقالب تابع زین آنها واقع در ستند،ین خوددار بر یفلسف ی پشتوانه از که هستند ییادهایفر درشت و زیر یها ستمیس

صلنامه و این ف .بود خواهد متفاوت پاسخ دو قاعدتا متفاوت، نگرش دوی  جهینت نیبنابرا آن، بودن هدف نه است  کلمه بودن لهیوس

به  اصالت دادنشاهد پاسخی متفاوت از تا  در هجدهمین سالروز تولد مکتب اصالت کلمه است.  تالش بانوان مکتب اصالت کلمه 

 .باشیم معاصر و عصر عریانیسم، کلمه در ادبیات
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در مکتب اصالت  واژانه 

 کلمه :
 " میالنا  میسان"  :مسئول صفحه

 



 شماره ی سوم  سال دوم /  /۹۹۱۱مه فرازنان ایران/ مرداد فصلنا

ش آذرپیک و تمام عریانیست ها گرامی بنیانگذار این مکتب استاد آرمرداد( بر  ۵) سال تولد مکتب اصالت کلمه  هیجدهمین
 باد.

 



 شماره ی سوم  سال دوم /  /۹۹۱۱مه فرازنان ایران/ مرداد فصلنا

ش آذرپیک و تمام عریانیست ها گرامی بنیانگذار این مکتب استاد آرمرداد( بر  ۵) سال تولد مکتب اصالت کلمه  هیجدهمین
 باد.

 



 شماره ی سوم  سال دوم /  /۹۹۱۱مه فرازنان ایران/ مرداد فصلنا

ش آذرپیک و تمام عریانیست ها گرامی بنیانگذار این مکتب استاد آرمرداد( بر  ۵) سال تولد مکتب اصالت کلمه  هیجدهمین
 باد.

 



 شماره ی سوم  سال دوم /  /۹۹۱۱مه فرازنان ایران/ مرداد فصلنا

ش آذرپیک و تمام عریانیست ها گرامی بنیانگذار این مکتب استاد آرمرداد( بر  ۵) سال تولد مکتب اصالت کلمه  هیجدهمین
 باد.

 



 شماره ی سوم  سال دوم /  /۹۹۱۱مه فرازنان ایران/ مرداد فصلنا

ش آذرپیک و تمام عریانیست ها گرامی بنیانگذار این مکتب استاد آرمرداد( بر  ۵) سال تولد مکتب اصالت کلمه  هیجدهمین
 باد.

 



 شماره ی سوم  سال دوم /  /۹۹۱۱مه فرازنان ایران/ مرداد فصلنا

ش آذرپیک و تمام عریانیست ها گرامی بنیانگذار این مکتب استاد آرمرداد( بر  ۵) سال تولد مکتب اصالت کلمه  هیجدهمین
 باد.

 



 شماره ی سوم  سال دوم /  /۹۹۱۱مه فرازنان ایران/ مرداد فصلنا

ش آذرپیک و تمام عریانیست ها گرامی بنیانگذار این مکتب استاد آرمرداد( بر  ۵) سال تولد مکتب اصالت کلمه  هیجدهمین
 باد.

 :مصاحبه

 گفتگویی کوتاه با ثنا صمصامی

 نویسنده ی کتاب " فرازن"

 مسئول صفحه: حبیبه عزیزی 

 

 

 

 کی یاه عاشقانه_  فرازن: " فراشعر ی مجموعه  ی ندهیسرا یصمصام ثنا بانو با"  یزیعز بهیحب" ستیانیعر کوتاه ییگفتگو

 "  یجنوب پرنسس

 

" فراشعر ی مجموعه چاپ جهت کلمه اصالت مکتب عضو"  یصمصام مهربانو"   حضور  شادباش و کیتبر عرض و سالم��

 ما اریاخت در دوستانه یگفتگو نیا یبرا که یوقت بابت مانهیصم تشکر ابراز و"   یجنوب پرنسس کی یها عاشقانه_  فرازن

 .  دیگذاشت

 بازگو مانیبرا خودتان از یکوتاه یوگرافیب  میکن خواهش که است نیا" یصمصام ثنا مهربانو" یجنوب پرنسس از ما خواست نیاول

 . دیکن

 .شدم زاده دزفول شهر در۹۹۳۱ سال دوازدهم ماه از هفتم روز :برشما درود��

 د؟یکرد دایپ شیگرا اتیادب به یزمان چه از" یصمصام بانو"️��

 . شدم رستانیدب ی دوره وارد یوقت از️��

 د؟یشد آشنا کلمه اصالت مکتب یایبادن چگونه��
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  یهمت ویآر استاد توسط��

 ما یبرا واژانه، و فرامتن داستان، فرا فراشعر، جمله از کلمه اصالت مکتب مختلف یژانرها خصوص در را خودتان فیتعر��

 .دیکن انیب

 تیمتن ای و تیاقصوی ت،یشعر دیق در سینو انیعر که نیهم است، کلمه یها لیپتانس و ابعاد ییافزا هم ژانرها نیا تمام تیمحور��

 .ها تیجنس نیا از کند یفرارو دانشورانه تواند یم و ستین محض

 د؟یدیبرگز چاپ یبرا را  فراشعر ی مجموعه چرا دییبفرما��

 نجاما تمام سال چند را_  انیعر متن_ سوم جنس سمت شعر، تیجنس از یفرارو من. داراست فراشعر که ییها لیپتانس بخاطر��

 .بماند یباق من از ماندگار یاثر فرارو، ژانر نیا در داشتم دوست و بودم داده

"   یجنوب سپرنس کی یها عاشقانه -  فرازن"  نکهیا. دییبفرما حیتوض کتابتان عنوان  مورد در گفتگو نیا مخاطبان یبرا لطفا��

 یم مواجه یچالش با  ا،ی و کند یم افتیدر را  مفهوم آن کتاب با ارتباط نیاول با مخاطب که هست ییها امیپ چه ی رندهیدربرگ

 .دیآ یم بر سواالت رفع و  اثر نیا ی مطالعه  یپ در و شود

 گرید مهین اب ییافزا هم با فرازن عاشقانه، ی مهین نیا گرفتن دهیناد یبرا بشر خیتار غلط یها سنت تمام به ستیپاسخ فرازن،��

 متناسب کتابم نام دوم قسمت اما و. سوم جنس همان یعنی دارد را وشرط دیق یب یوجود به دنیرس و خود شناخت در یسع خود

 .است خیتار طول در اقوامم یمتعال یها سنت ی دربردارنده که کنم یم یزندگ را آن که یطیمح با است



 شماره ی سوم  سال دوم /  /۹۹۱۱مه فرازنان ایران/ مرداد فصلنا

ش آذرپیک و تمام عریانیست ها گرامی بنیانگذار این مکتب استاد آرمرداد( بر  ۵) سال تولد مکتب اصالت کلمه  هیجدهمین
 باد.

 یادراک  اطارتب بشر ی نهیامروز یدستاوردها و گذشته یها سنت نیب که دهیرس آن وقت  میبگو  کردم یسع قسمت دو نیا قیتلف با

 .میکن برقرار

  کتابتان ی مقدمه با ارتباط در لطفا��

 .دییبفرما ارائه ما یبرا یکوتاه حیتوض"  معناگرا یشناس قیعم مکتب" یمعرف

 یشناس یمعن"واقع در .شود یم قائل ییمعنا ریمتغ ابعاد و ییمعنا ثابت بعد چند ای کی کلمه یبرا گرا قیعم یشناس یمعن مکتب��

 یعلم ی هینشر دهم شماره در گرا قیعم یشناس یمعن مکتب یعنی کلمه اصالت مکتب از گرید یا شاخه عنوان به" گرا قیعم

 .دیرس چاپ به حیمس لوفرین بانو و کیآذرپ آرش استاد قلم به ۱9 زمستان در زبان رخسار( یادب و یزبان نقد)

 بار نیا هکلم اصالت مکتب اما گرفتند، یم نظر در کلمه از خارج را معنا ،یشناس یمعن مکاتب تمام کلمه اصالت مکتب از شیپ تا

 یایدن یبررس به قیعم قتیحق مولفه از استفاده با و. ردیگ یم نظر در آن ییمعنا جوهره را کلمه اصل و جان متفاوت یکردیرو با

 رییتغم ابعاد تینها یب تواند یم حال نیع در است ییمعنا ثابت بعد چند ای کی یدارا که یا کلمه هر نیرایبنا. پردازد یم کلمات

 .دهد بروز خود از ثابت بعد ی همواره یهمراه و حفظ با ییمعنا

 مقام ما نگره نیا در. است کلمه ی جوهره جز معنا، بلکه ستین کلمه بر عرض معنا، گرا، ساخت شناسان یمعن خالف بر پس

 را لمهک ییمعنا قتیحق ثابت بعد گرا قیعم یشناس یمعن بنابر و میدانیم یفرامکان و یفرازمان ،یفرابعد را کلمه یوجود جامع

... و یروان ،ینژاد ،یمذهب ،یجنس ،یزمان ،یمکان طیشرا بنابر ریمتغ ابعاد ثابت بعد آن حفظ با که میدان یم ثابت و ینیشیپ یامر

 .رندیپذ یم را متفاوت ییمعنا یها جوهره

 و ودندب تانیفراشعرها مجموعه چاپ یبرا شما مشوق  که یکسان از میکن یم فراهم ریتقد یبرا یفرصت سوال نیا ی بهانه به��

 .میشو آشنا زانیعز نیا با میشو یم خوشحال

 .زیعز یهمت ویآر استاد و کیآذرپ آرش زمیعز استاد اتیادب یایدن در و بودند  همسرم خانواده در من یاصل مشوق��

  د؟یهست یگرید کتاب چاپ فکر به ایآ��

 د؟یبرسان چاپ به را یگرید یها مجموعه که دیعالقمند مکتب ژانر کدام در

 .کنمیم فکر فرامتن چاپ به بدهم، ادامه بتوانم و باشه یسعادت دوارمیام��

 

 یها عاشقانه -  فرازن"  نکهیا. دییبفرما حیتوض کتابتان عنوان  مورد در گفتگو نیا مخاطبان یبرا لطفا سوال نیاخر عنوان به��

 با ا،ی و کند یم افتیدر را  مفهوم آن کتاب با ارتباط نیاول با مخاطب که هست ییها امیپ چه ی رندهیدربرگ" یجنوب پرنسس کی

 .دیآ یبرم سواالت رفع و  اثر نیا ی مطالعه  یدرپ و شود یم مواجه یچالش

 گرید مهین اب ییافزا هم با فرازن عاشقانه، ی مهین نیا گرفتن دهیناد یبرا بشر خیتار غلط یها سنت تمام به ستیپاسخ فرازن،��

 . سوم جنس همان یعنی دارد را شرط و دیق یب یوجود به دنیرس و خود شناخت در یسع خود
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 طول در اقوامم یمتعال یها سنت ی بردارنده در که کنم یم یزندگ را آن که یطیمح با است متناسب کتابم نام دوم قسمت اما و

 ارتباط شرب نیامروز یدستاوردها و گذشته یها سنت نیب که دهیرس آن وقت میبگو  کردم یسع قسمت دو نیا قیتلف با .است خیتار

 .میکن برقرار یادراک
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 فراشعر کلمه گرا
         مینا محمد پور مسئول صفحه: مهر

 

 

 " ایرو نیطن" 

 

 

  زند یم سر مدام

  ام ییتنها یسطرها به

 !رمق یب خودکار

  ام مانده خبر یب که ستیچند

 صبح از

  که یمینس مهربان از

  دیند چشم به را ام یپروانگ وسعت

 زندم یم انهیتاز که ستیچند

  دور خاطرات

 

  ام سپرده ها واژه به

 درآورند سر تو چشمان از تا

 نگاهت یخاکستر غربت در من شعر

  یدلواپس سرخ یها تپه فراز بر 

  شود یم ادیفر

  مانده فاصله غزل چند دانم ینم

 ... تو تا

■■ 

  ها لحظه اضطراب در یَتر حس   رسد یم

 .ها لحظه شتاب در سو هر به را من برد یم

  او دنبال رود یم المیخ گرم ی رشته

 .ها لحظه التهاب تا مرا خود با ِکشد یم

 مینس آغوش در دهیخشک برگ همچون گاه
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 .ها لحظه تاب و چیپ یال به ال گم شوم یم

 خود یایرو در لحظه کی فقط لحظه کی کاش

 .ها لحظه ناب احساس از زیلبر شدم یم

 الیخ و وهم در چشمه یسو تشنه لب روم یم

 .ها لحظه سراب در ییناکجا تا رسم یم

 الیخ غرق من و داریب شب و یمهتاب برکه

 ها لحظه حباب در اما رقصد یم هم ماه

■■ 

 ,هست ادتی"

 : یبود گفته

  آنست از رتریدلپذ عشق"

 "درآَوَرَدش پا از یدور نیطن که

 

 "یآر"

 :استاد گفت نیچن نیا

 

  خود در رسد یم جانیه به را متن و

 

 است عقل معراج عشق"

  دنیرس خود کمال مثابه به

  بگذرند رشیناپذ فیتعر یصاف از لیتخ و تفکر که آنگاه

 "دیرس خواهند کمال به

 

 

■■ 

  است نیا

 دیخورش گاه حجله در یپروانگ وسعت

  گفت تو از دیبا

 آنجا در که دور یارید از

 زند یم تار شب یسویگ با یکول

  را احساست یسمفون ماه و

 نوازد یم دلبرانه 
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 است من شعر یناج نگاهت

 کند یم تبسم که 

 یا گذشته ادآوری 

  دهیبلع مرا امروز که 

  است رفته نشانه را میفردا و

  گفت تو از دیبا

  است زیشورانگ چه و

  تنت شعر

 ...ها شدن نگاهم دستخوش

 "یمیکر هیسم"

 

 

 

 

 

 

 ها لحظه انعکاس در

 پدر دستان

  نان 

  آب

 «چتر؟»-

 !«نه»-
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 شود یم قفس 

 را نایم مرغ

 

  پرواز یبرا 

  یکاغذ ولو ییهابال  

 رهاندیم را او

 یسنگ یحصار از

 

◼🔹️◼🔹️ 

 نگاهش خورده ورق زدهیس را بهار

  دخترک

 آفتاب از تر تشنه

 نیزم به شد رانده

 شد بیس دستانش که آنگاه 

 نگاهش شاخه و

 دیبار تیابد در

◼🔹️■ 

  ناگاه

 شودیم خفه شیصدا آهنگ  کنان ِخرِخر 

 «ا.ب.. با.. ب.. ب»-

 

  شد ماه" دخترک

 "داس هالل در

 

  اشکودکانه  تیمعصوم پرتو

  یاخنده به وصله

  درخون غلطد یم

 

 شودیم خاموش یاستاره در ییآرزو ادیفر که یوقت

  

  مرگ نگاهِ  پشت و 
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 تو                      من

 

 پنجره          

 

 خورد سنجاق یاهیاعالم

  پرت حواس یوارید بر

 یکمان نیرنگ با

 

  اهیس 

 دیسف 

 یخاکستر

 اهیس

  اهیس

  اهیس

  پدر چشم  حلقه در دختر چشم شد اهیس

 

 "آناهید حافظ"

 

 

 

 

 کهن یسالها باگذشت تیروا نیا

 دهد یم آزار مرا هنوز
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  نگرفته خود به یکهنگ یبو هنوز

 رینم ر،ینم خدا یرضا محض دیگو یم  اتاق در پشت  هنوز

 

 برق و رعد زند یم

 بهار

  دهیرس راه یانتها به

  شده نما نخ

  بست بن کوچه نیا

 اند شده پوش اهیس اش یحوال یها وارید  که یا لحظه

 ها چشم از چکد یم و

 ا

 ش  

    ک      

  رآبیش  افتاده لکنت وبه

 را یآب حوض کند یم پر که

 دهد یم سر ناله بلند

  پدر من یوا یا -

  من یوا پدر

  آغوش در کشاند یم

  را اش الغر اندام

 باش آرام -

  بخوابد خودش گور در بگذار

 ییجدا نبض شود یم فراموش چگونه

  یشن ساعت وقت به

 خاک در که یا لحظه

 زند یم جوانه

  آدم الف

 ! شود؟ یم خاموش بیس مهر از چگونه انیقل داغ سر تراس در -

  کشد یم آه

 دهد یم تکان سر

 یآب دستمال یال

 گذارد یم جا را اش اشک
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 ! خوابد؟ یم گور در باز چشمان با یکس ایآ

  ماند یم جا یدست ایآ

  گور از

  خود گور یرو اش انگشت یجا نه

 ! بخواند؟ یا فاتحه

 ! زد؟ قدم حضورت یب شود یم را ایدن مسافت  ایآ

◾🔹️◾🔹️  

   

  را ماه هالل  پنجره از نگرد یم

  کشد یم صاف خط و

  شهیش یرو

 را اش ماه یرو بندازد خش تا

 کرد یم ینقاش یوقت

 کند یم خودش متوجه را او  ییصدا

 ینقاش نیا مانده تمام مهین هنوز -

 اش دنید از ماند یم باز دهان 

 !!یا زنده شما -

 تبسم به

 عکس قاب نیهم در البته -

 بوم نیا یرو

  شان یها هیسا بهم شود یم کینزد

 کنم ات لمس توانم یم ها مو قلم نیا با -

 اش یعسل یها چشم در زند یم زل

  ستین سخت واقعا ات کردن نوازش-

 کند یم نگاه

  دهیرس اش انیپا به کار

  ماند یم تبسم

  که یمرد چهره در

 ست زده چشمک نکیع پشت

          

◾🔹️◾🔹️ 

  اهیس ونیپاپ دارد یم بر
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 را قاب گوشه

 رود یم ها زنده گورستان به شنبه پنج هر  یوقت

 کند یم ارتیز را پدر آنجا در

  فاتحه انگشت یجا

 .افتد یم موم سنگ یرو

 

 "یروحان سهینف دهیس"

 

 

 

 

 

 

 

 " ها شمع و من" 

 

 ها شمع ونیش یِ صدا

 .است کرده کر را آرزوها یِ انیم گوش

 

 《خانه؟》

 

 گرفته نیپاراف یبو را مانیایدن بلکه!نه》
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 است قرار نفس و

 《.بگذارد پا ریز را تند یبیش آمدن باال یبرا

■■ 

  نهیآ در نهیآ

 .دید  دیخواه تر قرمز رنگ به را ما

  میها اشک بارانِ 

 بود کرده مچاله را راهنشیپ یگلها

 .ِکشاند یم یدگیپر به را شیها خاطره زردِ  رنگ و

 

  ف   ق   س

  من      

 او      

 ؟       

 

 ش،یها عاشقانه ریتصو هنوز اما

  شود یم ینارنج یطرح

 ییتنها از  زده لیس بوم بر

 اما من

 مونس تنها ییِ روشنا تنها

 ساختن تا سوختم  او با که

 قصه کی بودن مخاطب تنها یگاه

 .َبرد یم سر را ها واژه ی حوصله

 خط سر نقطه

 .. میشویم عوض را پرده

 یسوگوار      تیروا

 اهیس      یروسر

 سرد         خاک

 سرگردان          روح

 سکوت       فرشته

 سنگ         جوان

 یستارگ یب          مادر
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 .اند داده جا ها خاطره در یتلخ به یگاه را نیس هفت و

■■ 

 را دردها نِ یتر بد

 ....دیسیبنو من زبان از  ییها کارکتر قلبِ  بر

 را جوان مزارِ  سردِ  سنگ بر سوختن شما

 .دیدان ینم

  افکند یم جانم به آتش یمادر لرزانِ  یها دست یوقت

 تا

 . باشم ماتم از گرفته  رمان یعکس ییِ روشنا 

 

 هنرمند  

 !کند ینم یباز پرده کی بر شهیهم

 ..رقصد یم

 ...را شیها غصه شود یم اشک

 و

  گاه

 .....کند یم پر پر را شیآرزوها  الیخ یِ افسردگ در

 نفره دو ییا معاشقه در گاه

 ندارد یسهم چیه

  یول                       

  برد یم لذت

 عشق آنچه هر از            

 .....یدلدادگ آنچه هر

 

 (ام کرده یباز که ییها سکانس)

 

 ستین غم شهیهم یبرا میها واژه سهم 

 را تکلمم یب آغوشِ  گاه

 خوانم یم یدختر یِ آرزوها تحقق نیسرزم

 که 

 چرخد یم سرش دور ها مهمان ی همهمه
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 ...کن آرزو

 ...کن فووت

 و

  تمِ یر با را شدنم خاموش که ییدستها یِ صدا

 ....یزندگ سال ؛تاصد کن فووت را ها شمع

 خواستارند

  میشد یم خاموش بهانه نیا به شهیهم کاش

 یقبل سکانس در یشدن روشن تا

 .ارزد ینم اش تجربه به یاتفاق هر

 

 آسمان      هفت

 شمع       شش

 سال         پنج

 طلسم      چهار

 درد          سه

 قلب           دو

 زن            کی

 

■■ 

 

 : معکوس 

 

 ه           ه  

 و          و     

 و          و         

 باد یِ          ی            

 

 است شده هامحبوس پرده پشت

 

 ما و

 .میستین تنها
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 ن    ا    ر     ا      ب

 شعر   درد    فراق

 اشک    زن

 شمع

 مرد      زن

 شب   عشق   شعر

 ن    ا    ر      ا      ب

 "محقق الهه"

 

 

 

 

 

 " شناور زمان" 

 

 : مقدمه یجا به

  یا عاشقانه متن هر

  مهمان یها کاراکتر یبرا

 عاشقانه را آغوشش

 ...گشود خواهد

 ..  بخورد ییچا شما با ، متن در شود وارد خواست  وقت هر خداست بیحب مخاطب گفت یم شهیهم استاد
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◾🔹️◾🔹️ 

  یارغوان شال با یجوان

  دست در دست را  اش معشوقه

 ییایرو ییفضا

  پارک دور تا دور ها پروانه

  هم شهر ینیماش سطر از انگار

  کشد یم نفس یزندگ

  زد جوانه  و بود انسان دیبا فقط

  گل شاخه کی یگاه

  لبخند کی

  محبت سطر کی ای

  زمان یختگیر هم به انیم از و

   ندهیآ و حال و گذشته ییافزا هم

 دل ی چکامه

 گستر هیسا و انداز نیطن

 را بودن هم با لذت

 ... دییرو برابر چند

  ین  ینوا 

 《 بزند ی،ن سوز نیهم با را شب ساعات همه پدر به بگو ، جان مادر》

  مادر و

  ندهیآ و حال و گذشته انیم از

  مهیسراس

  عشق ی شهیهم مانند

  من در را اش یمادرانگ

  یزندگ ینیماش سطر در ، متن در

  شود یم دهییزا محبت

  آغوشش باشد آسمان که انگار

 را  چشمانم

  شود یم باز هم باز

  پارک وسعت در

  را بمیغر سراسر روزگار

   خاطره ییطال دوران به
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  خورد گره

  را یارغوان شال

 

 شرم شدت از میها گونه

 شد یم سرخ

  بخش الهام یاهایرو قلب

 افق بر ختهیآو چراغ از

 نورش که

 را مان یزندگ خم و چیپرپ راه

 ساخت یم نمودار

  را ندهیآ شد خواهد حک که  ییها خاطره  ی حهیرا و

  خانه یراهرو در  چدیپ یم

  ییرایپذ اتاق در

  ین و پدر در

 :  آغوش و مادر در

   عشق یبهشتیار فرزند  دخترجانم》

  باران  زیانگ دل ینوا چقدر

  را تو یبو یوقت باستیز میبرا

  آورد یم ارمغان میبرا

 

  من  یوانگید و ناب گالب 

  پدر یوانگید و ناب گالب

 

  ماه نیا در  قلبم

  است آرام اریبس

  را آرامشم

  ییبایز همه نیا خالق از

  تیرایگ قیعم چشمان وقت به

 《 دارم

 

  زمان آغوش در

 ییها خاطره همه روند یم خواب
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  اند امدهین هنوز که 

  اند رفته و اند آمده که

  اند شدن حک شرف در که

 .. زمان مدار بر

 

  یکوچک دختر

  بافد یم ایرو پنجره پشت از 

   روند یم کنار  را ها نخل

 ...میبزن باال را  نیدآستیبا

 دیام و عشق یرو به را پنجره و

  دارد انیجر که یزندگ یرو به

 .. میکن باز

◾🔹️■ 

  اول خواننده   باز پنجره

  دوم خواننده  باز پنجره

  سوم خوانده    باز پنجره

 

  چدیپ یم اش معشوقه گردن دور را یارغوان یشال که یجوان ریتصو و

 بندد یم نقش همه چشمان در

 عربیه " فاطمه" 
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 "   شب کی و هزار"

  

  

 [ یگرفتگماه ساعت هزارم، شب]

   خنددیم شب

  را شهرزاد انگشت زخم

 .  کافور و قهوه یبو فنجان دو با نمک یکاسه در

 ...[ بام بام، بام،]

  «افتاد؟ بام از یکس چه تشت»

 .« ستیمس یهاگید کوبش یصدا نیا نه تشت؟»

 !« مادر چارهیب! میهادست آخ! ؟یمس یهاگید»

  کردیم هیگر مادرم شدم زاده دختر که یروز: »باد در رقصان یاناله

  ردیمیم من در یزن شب هر که حاال

 ! خنددیم مادرم

 ...« زاده دختر که یروز

 !« شهرزاد؟ ییکجا»

  مانده یباق ماه یشانیپ از لکه کی فقط

  را لشیسب دهدیم تاب شهرباز

 . زندیم موج را جنون فنجان در ماه عکس

 ...[ قل قل، قل،]

 !« شهرزاد بگو»

 [ انیقل دود]

  «م؟یبود خفته یبایز داستان یکجا»

 ...[ قل قل، قل،]

 ...« مردن یبرا یشب باتریز: »لرزدیم را شهرباز فکر نهیآ

 ...« داشتن دوست یبرا یشب باتریز نه،»

   ◾🔹️ ■ 

  

 ...[ بام بام، بام،]

 . کشندیم ریت میهادست»

  «ست؟یمس یهاگید کوبش یصدا نیا هم باز

 ...[ بام بام، بام،]



 شماره ی سوم  سال دوم /  /۹۹۱۱مه فرازنان ایران/ مرداد فصلنا

ش آذرپیک و تمام عریانیست ها گرامی بنیانگذار این مکتب استاد آرمرداد( بر  ۵) سال تولد مکتب اصالت کلمه  هیجدهمین
 باد.

  کبود یلکه کی فقط

 . ترسمیم: »دور از یکودک یهیگر یصدا

 ! زند؟یم کتک هم را هاستاره مادرِ  دارد پدر

 . رقصاندیم را پرده باد تمِ یر

 ...« یکیتار نیا به لعنت»

 . شهرزاد نخواب! یوا: »کندیم روشن را شمع نیآخر ازادیدن

  است هزارم شب هنوز

 ...« مانده چارده شب ماه تا یداریب کی فقط

 ...[ سکوت]

 . نخواب مادر جانِ »

 . کرد نخواهد داریب خواب از را تو یابوسه چیه

 .« انددهینرس قصه آخر به که است خون یریپ کالغان زخم از بیس دل

 ...[ سکوت]

 .  است طرفه کی الوگید نیا

 . کندیم یباز را خفته یبایز نقش شهرزاد

  شود زلزله ازادیدن دست دیبا حاال

 !  شهرزاد شو داریب نه،: »را شهرزاد یهاشانه

 ...« تا یداریب کی فقط

  شودیم آوار خودش در

 ...[ سکوت]

 . زده خواب به را خودش شهرزاد دیینگو یکس به! سیه

 ...[ بام بام، بام،]

  شب تلخ فنجان در ماه

 . شودیم حل قطرهقطره

  باد در یکیتار رقص

 ...[ بام بام، بام،]

 ...« داشتن دوست یبرا یشب باتریز»

 !« مردن یبرا یشب باتریز نه،»

  -یاقهوه یهاشب انیپا یبرا نهییدرآ سرخ یواژه کی تنها-!...« آخ»

     ■◾🔹️  

 "اهورا هنگامه" ... برآمد کمی و هزار روز چون و
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 "شیزا"

 

 

  

  پر       متن

  پر      یراو

  پر          ما

■■ 

  دنیپر     فصل

■■ 

 فاصله خط من)

  فاصله خط تو

   غربت از یحجم در شده گم ما

  ها فرشته یباز نور

 ( ما یهست امتداد در

 

 《؟  شروع نیا》
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  《دارند دوش بر را یریاساط یامانت بار اند غم دار وام که ، عاشق کبوتر دو》

  خسته یبالها

  پرواز ارتفاع

  عشق شیزا

■■ 

  مشترک افق

  ها کبوتر ییافزا هم

■■ 

  یازلِِ  یم

■■ 

 

  ام یزخم دستان انیم》

 بوزد بهار  شهیهم کاش

 《را تعشق یها شاخه زدن جوانه 

■■ 

 : حرم فصل

  آغاز یب

  انیپا یب

  ها کبوتر عشق میحر در

  کنند یم پرواز

  رنگ هر با عاشق کبوتران

  نژاد هر با عاشق کبوتران

  را پرواز

 کنند یم رسم تینها یب نیا در

  باشد تینها یب که عشق

  عاشق تینها یب

  شد خواهند متولد

  فرامکان فرازمان

  پوشند یم افق  کبوترانه که

  آسمان کبوترانه که

  میحر کبوترانه که

  حرم کبوترانه که
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 《... باشد یقدس ریغ تواند ینم ها کبوتر زدن بال》

■■ 

 گناه نیکدام به دانم؛ ینم

   میا دهیکش بند به را مینس

  یکبوترانگ فصل از و

  ادی کی تنها

  را افق یجا

 است گرفته را زدن بال یجا

  میگرد یم بر ما

  پرواز یب یها فصل انیم از

 .. پرواز به

  میدار بازگشت ما

  فرارو یها سنت به آوانگارد

  پرواز  به

   یآزادگ و عشق به

 .حرم تینها یب آغوش در

 "جهانشیری  مهسا" 

 

 

 

 



 شماره ی سوم  سال دوم /  /۹۹۱۱مه فرازنان ایران/ مرداد فصلنا

ش آذرپیک و تمام عریانیست ها گرامی بنیانگذار این مکتب استاد آرمرداد( بر  ۵) سال تولد مکتب اصالت کلمه  هیجدهمین
 باد.

 

 

 

 

 

 

 

 "عشق نماز"

 

                      قامت  ستاره

 رکوع     ماه 

■■ 

 :  سجاده     

 معشوق راهنیپ

■■ 

 : سجده      

     اشک یها قطره

   

 

 شبانه یاهایرو درساحت

  ساقه به انگشتانم چکیپ وندیباست،پیز

 ..خاطراتت فیلط

 آغوشت نقطه نیتر یشمال در شدن ورها 

 شالم در نارنج عطر چدیپیم که آنجا

 کشمیم ماغ

 رومیم باال

  را عشق

 دهیکش قد شاخه شاخه ات شانه بر که

 ...خدا یها شانه به دنیرس یبرا

 

■■ 
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 [مفاصل بندبند در شودیم قیتزر را جانیه مینفسها ناموزون تمیر]

 

 مضطرب یگنجشکها

 سرخ ییبابالها

 تر سرخ ییآوا

 شوند،،یم پرواز ام نهیس از

 کشندیقدم

 ...تیها شانه بر یکوبیتاپا

 یاضطرار یدرفرود قراریب یها وپروانه

 ت،،یلبها یبرپهنا ندیآ یم فرود

 

 دارم دوستت پروا یب

 ..النیگ یجنگلها وسعت به سبز ات نهیس آنکه

 .. نیتر نیآفر واژه یا 

 ...متن سرد نهیشوم افروز شعله تینفسها هرم که یا

 

■■ 

 

  آغوش                نهیآ

 بوسه       ریتصو  

 مرد     زن        

 خانه            

■■ 

 

  ست یکتاب ما انیم عشق

 سطر به سطر

 مانیا

 تعهد

 بوسه

 یپروانگ

  عشق که یا هنگامه در

  شده بزک یعروسک بسان
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 انت،،یخ جنس از شودیم ییگردستهایباز

 

 ؟!!رفتم راههیب]

  توست و من مختص متن نیا

 ..[انتظار همچنان نیمخاطب

 

 دیبند رافرو تانیچشمها]

 [تر زیت را تانیگوشها

 

 رومیم ریتحر را نامش یالفبا

 انویپ رقصان یها بردکمه

 ...تانیاهایرو وسعت به یسالن در

 

 غوغا:حضار

 

 سرخ یگلها

 

 

 !!!! کات

■■ 

 

 ..دیبازکن را تانیچشمها

 

  یاهایرو  در اکران قابل شینما نیا

 ..شماست یم تما

 

  خانه وقت به

 .قلب دو وندیپ یآسمان وقت به

 

 

 محمدآذری " زهرا"
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 "یپر و سقراط"

 

 

  را ام یروسر برد باد

  را م یپر گل ناز عروسک آن و

 گرفت بیعج دلم 

 اما

■■ 

 عادت ی سجاده                طاقچه

 رها یها دانه                 حیتسب 

■■ 

 ؟ییکجا یپر یه_
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 ا؟یرو و خواب انیم

  ست یَگَون قصه نیا یراو

  دهیچسب را یا یروسر از یا تکه که

 .دهد یم ناآشنا یگل یبو که

  بود؟ شب_

 !نه_

  بود؟ روز_

 !!نه_

 پس؟؟؟؟_

  بود افالطون یافالک گوش در سقراط ی پچه پچه وقت زمان_

  باستیز یا قصه نیبب"

  اءیاش قصه

 نجاستیا که چه هر

 " هست دگر یجا آن

 هم؟ من ی لنگه یعنی_

 کجا؟ از تو اِ _ 

  خوانم یم" یپر و سقراط" فرامتن دارم_

 ؟یسرگردان کاراکتر نکند_  

 ! سرگردان یپر هم دیشا نه_

  ندارد لنگه که یپر_

  ستیکی شهیهم

 ! تنها

 ...کوچولو شازده مثل_

 ...داشت سرخ گل کی که او

 ... مثل دیشا

 خودت مثل_

 

 !!! ستین دگر یجا آن من یلنگه یعنی_

  ستیزیچ هر اصل جا آن_" 

 " اءیاش منشا سر

 اصل؟ ای ام هیسا من_ 

  دیخند سقراط
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  اما تیروسر_

 است ریپ َگَون شیپ اش لنگه

  باد سطر

  یرس یم بدو

 نهییآ اصلِ  به

■■ 

  آمد شب

  آورد ماه و

  بود نیغمگ خسته ی برکه

  ماه به پا و

 ؟یدار هیسا از ینیجن هم تو نکند_

  دارد برگ هزار ندیگو یم_ 

  هیسا هزار و

  دیآ یم بادها معبر از

 ناآشناست گل مال که یروسر با

■■ 

  سرگردان یپر

  مودیپ را بادها سطر

  دیرس گون هزار به

 ... کیچیه اما

■■ 

  آمد آفتاب

  بود فارغ برکه و

  باد و

  را امواج دستان بر ناآشنا یگل یبرگها

  رقصاند یم

  نشست برکه کنار یپر

  سپرد آشنا نا گل به دل و

 .بود شیروسر از یا تکه هیشب که

 

 "حیمس لوفرین"
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 فرامتن 
 مارال موالنا مسئول صفحه: 

 

 "حافظانه"

 

 

 بود یپر یجا ما خانه او کز اری آن

 .بود یبر بیع از یپر چون قدمش تا سر

 شیبو به شهر نیا کنم فروکش گفت دل

 .بود یسفر ارشی که ندانست چارهیب

 حافظ

■■ 

  تنور

  آتش

 نان

■■ 

  قلب

 عشق

 اری

 

■■ 

 نانوا شاگردِ 

  استاد دخترِ 

■■ 

 سوزان ینگاهها

 لرزان یها دست

■■ 

 ��..حافظ محمد نیالد شمس نامش

 ��کرد خواهند روشن درخشان ینینگ چون را قلبش یاله اتیآ یروز که ��شد الهام پدر به دیشا
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 گوشش در را یاله اصوات ��.. اتیادب آسمان بر د،یدرخش خواهد تابان یدیخورش چون فرزندش که�� دانست یم مادر دیشا 

  خدا شک یب��کردند زمزمه

 ��را لبخندش

 ��دیخورش ییطال پرتو با

 ��باران نیبلور قطرات با

  ��دیبخش خواهد یا جوانه به

 ��باخته رنگ  اش شکسته یساقه دل در که

 ��زند یم موج درونش در دیام اما

 ��ساختند یجار لسان بر جرعه جرعه را عشق شراب که ��ییچشمها الهیپ بر گره نگاهش که انگاه

 ��رود، یم غنج را دلش نبات ینیریش

 ��.. پرواز را روحش 

 که ییارزو دنبال به 

 ��است سوزانده تنور مانند 

 ��را جانش و قلب 

   وقت یب و وقت

 ��را یاله ینوا سپارد یم جان گوش

  یا خانه مکتب از

 ��یینانوا جوار در

  قرآن یگیهمسا شک یب

 ��یناشدن وصف ست یلتیفض

 ��..شده نیعج آن با جانش و روح که یکس یبرا

 ��وریز و زر به چه را عشق اما و

 ��منال و مال به چه

 ��ِدرَهم صد قبال در کنند یم معامله که

 ��را شیزندگ عهد نیبزرگتر ��معبود دامان به دست مسجد در

  درهم صد قبال در 

 ��!!!! معشوق ی خواسته

 عبادت روز چهل

 یبندگ عمر کی

 ��شود یم باز رحمت یها در
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 ��رندیگ یم تیواقع رنگ اهایرو

  ��شکفند یم نور یها جوانه استجابت بردستان و 

 ��را اش ییبایز

 ��ابدی یم درخشان یدیمروار چون شب یکیتار در

 ��را شده ریزنج قلب و

 ��اخالص طبق در ها درهم همراه

 ��باش نینگ را شبم یکیتار

  ام عاشقانه سماع در تا

 ��یابیدر را ام یدلباختگ باور

  خواهد یم مهلت

 �� عهد به یوفا یبرا

  اری پاسخ و

 ��دیآ یم فرود سرش بر یپتک چون

 ��..رو شیپ راه دو

 :است آسان انتخاب

 ��آرزوها به پا پشت��عهد به یوفادار

 ��خانهیم و مسجد��شکسته یقلب

 ��بسته یچشمها��الهیپ و نبات شاخه

 ��یبندگ آرامش��متالطم یروح

 ��یکیتار راهزنان��خروج اذن

 ��ناب یم جرعه جرعه��خنجر زور��راسخ مانیا��یمست یبو

  ��ور شیپ ی ندهیآ ��دل چشم گشودن�� سوم بار��... را روحش��مست را جسمش��شراب جرعه جرعه��چیه��؟؟ینیب یم چه

 ��کتاب یب را حق کالم جز ۹۳ خواندیم روحش

 ��ابدی یم یشاعر خود در

 ��قرآن حافظِ  جنس از گو بیغ 

  شود یم شهر شهره زود چه

 ��راز،یش خواجه بیالغ لسان

 ��مقام و عزت ��پادشاه یهمدم

 ��روشن نبات شاخ دل در را عشق شعله اشعارش آوازه

 ��کند یم تمنا شاه از را حافط وصال و
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 ��تابد یم سر عاشق بار نیا

 ��رسد یم دلدار به دل شاه وساطت با 

 نور از ستیا روزنه تنها عشق و

 .ندهیآ به رو یزندگ به رو

 "پارسا فرناز"

 

 

 

 "ثیل عقوبی"

 

 

 ️��⚪ لولند یم و لغزندیم️��⚪شب پوست ریز در️��⚪،یکیتار با فیرد هم

 را شانیها دست هڪ یانیآدم

 ️��⚪... اند کاشته باغچه در

  را خودمان میشو یم کاشته

  ️��⚪غرور گاه به ️��⚪ما از گرداند یم بر رو هم آفتاب یوقت️��⚪ ها بهیغر یبرا

 ️��⚪ ها نسل  سقوط و️��⚪ حسد گاه به

 ️��⚪.نهییآ و آب یِ روشن به ام بسته لیدخ

 ️��⚪ راه از رسد یم ُگمان یب

 ️��⚪.. ریزنج یها قله  ️��⚪را دربند یها قلّه ستاند باز تا ️��⚪مغرور یا زاده بینج

 ️��⚪، خدمت و کسوت ️��⚪، نمک و نان
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 ️��⚪میدار مردم هم هنوز شدگان بند به ما

 دهدند یم خاک یبو ما یدستها هم هنوز

 ️��⚪ِکشت و صحرا و کوه یبو

  جهان یرو به ما یها خانه هم هنوز

  ️��⚪است باز

  ️��⚪میبریم سفره سر را عشق ما

  را فرهنگ ناب تیمعصوم

 ️��⚪... پاره پاره

 

 ️��⚪"؟ تو"-

 

   سمیبنو دیسپ خواهم یم"-

  ییها سطر 

  را خودشان قوم کی رنگ از که

  هامان قلب بر️��⚪" اند دهیپر

 ️��⚪.. ستیا شده حک

 با بیغر روزگارمان

 ️��⚪ گانهیب نانمان و نام

  را پارس یناج و

 ️��⚪ مردمان خواندند یم

 ️��⚪"؟ تو"-

  را رفته تاراج به اصالت"-

 ️��⚪" دمیشور عشق تمام با

  رانیا به  عشق از مملو وجودش

  پارس یها اسطوره ریتفس

 ️��⚪. بود رادمان نامش یبلندا بر

 ️��⚪، لیاص یا گرزادهیرو

  شاهزادگان نصب

 ️��⚪..نبرد گاه به

■■ 

 پارس مردان
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  عباس یبن انیاغی

■■ 

  نیخون       نبرد

 

  عشق       فاتح

■■ 

 

  بر زدند باطل خط

 و انیراو کالم

 ️��⚪را شیتشو یب و آرام  یها عاشقانه دندیبر سر

 [  جوش به اریشهر خون]

 

   ️��⚪میستان یم را مان حق ـ

  را ارزنده نهضت نیا یسردار

 ️��⚪  نیآهن اراده با ، بزرگ یجوانمرد

 ️��⚪نشان اریع  و نام عقوبی

 ️��⚪ نمک و نان ️��⚪ عشق ️��⚪.. کرد فکر سقوط به ️��⚪ را جنون ی ختهیآو یها شاخه ️��⚪ انعطاف رقابلیغ و سرسخت

 ️��⚪ جوانمردان شور ️��⚪ خیتار یانیعر عطش و ️��⚪ قوم کی یجمع خودآگاه در شوند یم خاطره که ییسطرها ️��⚪ مهر

 .دیرو یم بهار نیزم از و

 

 " یصمصام ان"ث
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 " حافظانه"

 

 

 بود یپر یجا ما خانه او کز اری آن

 بود یبر بیع از یپر چون قدمش تا سر

 شیبو به شهر نیا کنم فروکش گفت دل

 بود یسفر ارشی که ندانست چارهیب

 حافظ

■■ 

  تنور

  آتش

 نان

■■ 

  قلب

 عشق

 اری
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■■ 

 نانوا شاگردِ 

  استاد دخترِ 

■■ 

 سوزان ینگاهها

 لرزان یها دست

■■ 

 ��..حافظ محمد نیالد شمس نامش

 ��کرد خواهد روشن درخشان ینینگ چون را قلبش یاله اتیا یروز که ��شد الهام پدر به دیشا

 ��.. اتیادب آسمان بر دیدرخش خواهد تابان یدیخورش همچون فرزندش که�� دانست یم مادر دیشا و

 ��کردند زمزمه گوشش در را یاله اصوات نگونهیا که

  خدا شک یب

 ��را لبخندش

 ��دیخورش ییطال پرتو با

 ��باران نیبلور قطرات و

  ��دیبخش خواهد یا جوانه به

 ی ساقه دل در که

 ��باخته رنگ  اش شکسته 

 ��زند یم موج درونش در دیام اما

 ��ساختند یجار لسان بر جرعه جرعه را عشق شراب که ��ییچشمها الهیپ بر گره نگاهش که انگاه

 ��رود، یم غنج را دلش نبات ینیریش

 ��.. پرواز را روحش و

 که ییارزو دنبال به 

 ��است سوزانده تنور مانند 

 ��را جانش و قلب 

   وقت یب و وقت

 ��را یاله ینوا سپارد یم جان گوش

  یا خانه مکتب از

 ��یینانوا جوار در
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  قرآن یگیهمسا شک یب

 ��یناشدن وصف ست یلتیفض

 ��..شده نیعج آن با جانش و روح که یکس یبرا

 ��وریز و زر به چه را عشق اما و

 ��منال و مال  به چه

 ��صددرهم قبال در کنند یم معامله که

 ��را شیزندگ عهد نیبزرگتر ��، معبود دامان به دست مسجد در

 ��!!!! معشوق ی خواسته درهم صد  قبال در

 یبندگ عمر کی عبادت روز چهل

 ��شود یم باز رحمت یدرها

 ��رندیگ یم تیواقع رنگ اهایرو

  ��شکفند یم نور یها جوانه استجابت بردستان و 

 ��را اش ییبایز

 شب یکیتار در

 ��ابدی یم درخشان  یدیمروار چون 

 ��را شده ریزنج قلب و

 ��اخالص طبق در ها درهم همراه 

 ��باش نینگ را شبم یکیتار"-

  ام عاشقانه سماع در تا

 ��"یابیدر را ام یدلباختگ باور

  خواهد یم مهلت

 �� عهد به یوفا یبرا

  اری پاسخ و

 ��دیآ یم فرود سرش بر یپتک چون

 ��..رو شیپ راه دو

 :است آسان انتخاب

 ��'عهد به یوفادار'

 ��آرزوها به پا پشت 

 ��شکسته یقلب

 ��خانهیم و مسجد
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 ��الهیپ و نبات شاخه

 ��بسته یچشمها

 ��متالطم یروح

 ��یبندگ آرامش

 ��خروج اذن

 ��یکیتار راهزنان

 ��یمست یبو

 ��راسخ مانیا

 ��خنجر زور

 ��ناب یم جرعه جرعه

 ��؟؟ینیب یم چه

 ��چیه_

 ��شراب جرعه جرعه 

 ��مست را جسمش

 ��... را روحش

 �� سوم بار

   ��دل چشم گشودن 

  ��رو شیپ ی ندهیآ

 ��کتاب یب را حق کالم جز ۹۳ خواندیم روحش

 ��ابدی یم یشاعر خود در

 ��قرآن حافظِ  جنس از گو بیغ 

  شود یم شهر شهره زود چه

 ��راز،یش خواجه بیالغ لسان

  ��پادشاه یهمدم

 ��مقام و عزت

 اشعارش آوازه

 �� روشن نبات شاخه دل در را عشق شعله 

 ��کند یم تمنا شاه از را حافط وصال و

 ��تابد یم سر عاشق بار نیا
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 ��رسد یم دلدار به دل شاه وساطت با 

 نور از ستیا روزنه تنها عشق و

 ��.. ندهیآ به رو یزندگ به رو

 

 "پارسا فرناز"

 

 

 "کوه چون صالبت پر"

 

 

 شود یم سنجاق که لبانت به

 ️��⚪...یا خنده

 احساسم حساس ی پروانه

 ️��⚪را لبانش دیسا یم تیها گونه ُگلِ  به

 ️��⚪حصار نیا دورادور: من

 ️��⚪الیخ از آنطرفتر یکم: تو

 ️��⚪کوبان یپا فاصله و

 ️��⚪زدیم ادیفر تورا قلب که ییجا️��⚪ماندن و رفتن انیم️��⚪بودن معلق لحظه️��⚪احساس تقابل در️��⚪چشمانمان فاصل حد

 ️��⚪دیطلب یم را وجودت آرامش جسمم و

 سکوت و یخاموش از خسته یابرها غبار یالبال و ️��⚪دوختم چشم صبح ی ستاره نیآخر یکورسو به

 ️��⚪چشمانت روشن نقش
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 ️��⚪... شد یم زیسرر طلوع از یسطر را آرامش چندباره و دوباره

 

 ️��⚪را نبودنت شیتشو باز یآر

 ️��⚪فراخواند آرامش به التیخ نامکشوف رموز

 ️��⚪چاند،یپ یم امن یریحر در مرا و

 ️��⚪سخنانت پرحالوت چکیپ

 :محسن زبان از

 ️��⚪اش یزبان یها یباز

 ️��⚪کودکانه ینجواها

 ️��⚪دستان خوردنِ  تکان تکان و

 ️��⚪ی،پاها

 فشیظر اندام و

 ️��⚪مادر آغوش یالبال

 ️��⚪آورد یم ضعف را دلم

 ذهنم یها یخروج

 ️��⚪شود، یم فلج

 ️��⚪چشمانم درون لغزد یم معصومت ریتصو

 را چشمانت یِ طناز اشک و

 ️��⚪میها گونه یرو بر شود یم مرور

 ️��⚪... یکوچک کالم وداع> 

 ️��⚪< بزرگ بس یا واژه اما شهادت

 بطلبم را کدام

 را آغوشت ی پهنه

 ⚪را؟ جنگ ی عرصه ای

 شوم غالب را خصم

 ️��⚪را؟ دشمن نگاه انتیخ ای

 ️��⚪شمیاند یم تیوص به

 ️��⚪ماند نزده که ییحرفها نیآخر به

 

 ️��⚪کوچکم یعل به
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 ️��⚪گهواره درون کوچکِ مرد

 ️��⚪شیها هیگر دهد یم تکان را ایدن یگاه که

 ️��⚪مرا یزهرا دل یگاه و

 ️��⚪ستین یافتخار کم بودن شهید همسر اما

 ️��⚪ییتنها به شود یمنته اگر یحت

 ️��⚪بسازد یخوان بتیمص او از اگر یحت

 ️��⚪... را یستمکار قامت کند پاره پاره گلوله صالبت به حرفش هر که

 ️��⚪آقا یعل سالم: اول خط

 ️��⚪جان بابا سالم: دوم خط

 ️��⚪گلم پسر سالم:سوم خط و

 ️��⚪!...رفتم و کردم تیرها یکودک سن در باباجان که دیببخش ️��⚪بزنم، حرف تو با خواستمیم هم یاکلمه چند

  ت،یشوایپ و موال تا یعل گذاشتم را اسمت 

 ️��⚪!... شود( ع) یعل تیالگو

 ️��⚪....یشو( عج) زمان امام سربازان از یکی که یکن یزندگ( ع) واریعل یطور خواهمیم

  گلو در یاستخوان چون بغض

 ️��⚪را ادیفر  کند یم مسدود

  یاپیپ ینفسها و

 ️��⚪را ام ینمناک به لیمتما یها پلک تا

 نشمارند یبزدل نقش

 ️��⚪گلوله یصدا باز

 ️��⚪ادیفر و

 ️��⚪اسارت و

  هرشب مرا که یشهادت و

 ️��⚪دادند یم بشارت وصال به

 ️��⚪...دیرس موعدش

 "یعباس الناز"
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 " هستم مادر کی من"

 

 ��،سکوت رنج ، درد تبار از یزن من

  ها یخستگ بار کوله ریز که

 ��میآرزوها قامت شود یم خم

  همچون یکس یب التهاب در گاه

 �� چکم یم یاشک قطره

 وسیما چشمان از

 ��!یزندگ

■■ 

  زده خی     دستها

   توان نا      سرما

 �� عبور در مقصد یب یاهایرو و
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  یرمق یب یپاها نیا از یوا》

 �� شده میها ییتنها کش دکی که

  خاطرات انهیوحش هجوم در

 ��《تلخ

 خورده وصله قلبم

 ��  روزگار قیعم یها زخم از

 ��نزدم دم

 ��زنم ینم دم

  یمهر یب از 

 �� زمانه یها گرگ

 ، چون

 ��زنم کی من

 �� عشق و احساس از پر 

 ��..... مهر و عاطفه از پر

  یبودن مادر هر از قبل من

 �� دخترم کی

 ��است مادرش دهیسا یزانوها نگران که یدختر

 �� است پدر دست نوازش دلتنگ که یدختر

  یبودن مادر هر از قبل من

 �� خواهرم کی

 �� است برادر یفردا و امروز دلواپس که یخواهر

 ��است خواهر مهر به سر یرازها یبرا محرم که یخواهر

 �� همسرم کی یبودن مادر هر قبل من

 �� است  محبوبش محکم شانه عاشق که یهمسر

 را شیها عاشقانه که یهمسر

 �� کند یم دم اش ساده یچلوها یال البه  

  شود یم یرنگ خوش یچا شیها یدلبر

 ��اش خانه مرد گاه یب گاه یها یخستگ یبرا

 ��؛یآر
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 �� کنم یم یمادر سالهاست

  میها عروسک یبرا

  پدرم یبرا

  خواهرم یبرا

 �� فرزندم یبرا و

  دانم ینم اما

  را تیخال یجا چرا

 ��کند ینم پر یبودن  چیه

 ��هستم نوپا کودک همان  هنوز

 آمدنت راه به چشم و قراریب 

  باران  نم نم  با دیشا

 ��... یبرس راه از یشب

 �� عشق حرمت یا 

 �� ها عاطفه سرسبد گل یا

  در تو یها نفس تکرار به من

 �� میها رگ

 ��... محتاجم و زنده

 �� مادرم کی من

  را عشق شب هر

 ام شبانه یها یخواب یب یال البه

  تو معصوم نگاه طنتیش در

 �� نمیب یم

 ��...! من شور پر یبایز دلبند

 ��نکن میرها

■■ 

 ��من وجود عمق در

  وستهیپ و آهسته یزن

  یها شیاین حال در

 ��است محبوب قلب قشنگ حس غارت یبرا��یطوالن

 

 " ییبخشا دیخورش"
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 "ها فصل" 

 

 

  است شده متولد عشق که ️��⚪دانم یم شود یم بلند ️��⚪هوس یها آرواره شدن خرد یصدا یوقت

  عشق با  نگونهیا

 ️��⚪.. میابی یم یمتعال  یمعنا

■■ 

 :تناقض  فصل

 : ما

  راه؟یب     ؟ راه

■■ 

  بایز یها سخن

  زده خی  اعمال

■■ 

  را تو عطر میها خواب

 ️��⚪پراکند یم

 ️��⚪یدلتنگ عطر ️��⚪میاهایرو و

 ️��⚪ یشو یم عبور من از
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  ️��⚪ابر  تکه کی حجم مانند

  ️��⚪ یرو یم آهسته

   ️��⚪آهسته یروزها 

  آهسته لحظات

 ️��⚪ سرد  همانقدر

■■ 

 : ییافزا هم فصل

  ️��⚪تولد وقت به را غربت 

 ️��⚪ بودم شده اشک

  تو انگشتان تا

  ️��⚪خورد  انگشتانم به

  ️��⚪شدم ابر و

 ️��⚪ شدم باران و

  ️��⚪شدم عشق و

  ️��⚪میشد ابر و

  ️��⚪میشد باران و

   ️��⚪میشد عشق و

 ️��⚪ ام کرده دوره را ها لغت فرهنگ تمام

 ️��⚪بدانم را عشق یمعنا ثابت بعد تا

  ریمتغ ابعاد  درک یبرا و

 ️��⚪ تو دست  در دست

 ️��⚪.. بزنم دور را جهان

  ️��⚪نژاد فرض شیپ یب

  تیقوم فرض شیپ یب

  تقواست به تنها یبرتر که️��⚪

  یم دنینوش تقوا و️��⚪

  یخداوند معرفت یانتها یب جام از️��⚪

  یوقت تو کنار در تنها

  ️��⚪میشو یم رها تیجنس دیق از

  ️��⚪ فرازنانه ️��⚪فرامردانه
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  رنگ یب ️��⚪میشو یم انسان

  دیق یب️��⚪ میشو یم انسان️��⚪

  ️��⚪است عشق گاه شهیر خانه️��⚪

 .ها برگ و ها شاخه خانواده

 

 " یریجهانش مهسا"

 

 

 

 

 

 

 

 

 ●گفت بودا و

 ●هست جا همه خدا

 ●ابدیب اورا تا گذاشت تنها را شیبانو اما

 ●گفت زرتشت

 ●هست جا همه خدا
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 ●افروخت ی،آتش او راه به چشم و

 ● گفت نوح

 ●هست جا خداهمه

 ●او یکشت در خدارا کردند باور تن چند تنها و

 ● گفت میابراه

 ●جاهست همه خدا

 ●خداوندبماند اری تنهانهادتا را فرزندش و وهمسر

 ●گفت یموس

 ●هست جا همه خدا

 ●افتشی ور شعله یدرخت در تنها اما

 ●گفت حیمس

 ●هست جا همه خدا

 !●است؟ گذاشته تنها اورا ایآ دیشیاند بیصل یرو خود و

 [بودند کرده گم را خدا همه]

 ●محمدآمد تا

 ●آورد مینخواه مانیا تو به مینینب را خدا تا گفتند

 :● کرد اشاره ها گهواره به او

 ●است دهیآفر را زنها هست جا همه بدهد نشان آنکه یبرا خداوند

 ●رفتیپذ نخواهد شمارا خداوند پس

 ●دینیبب اورا یزن یچشمها در مگر

 .دییرو مادران یپا ریز بهشت که بود نینچنیا و

 

 "کیآذرپ آرش"
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 ازتین یها شانه بر

 بود ختهیآو زلف

 ️��⚪راز یها یاقاق                

 ️��⚪ساده کهیکس

 ️��⚪صاف کهیکس

 ️��⚪هیسا در نشست یم کهیکس

  ناز و عطر نیب

 ️��⚪ دیرقص یم فرشته با

 ️��⚪شد یم شعر

 ️��⚪شد یم یاقاق

 ️��⚪شد یم خوب

 ️��⚪پروانه تبرک به برد یم دست

 ️��⚪شد یم بال

 ️��⚪شد یم پرواز

 ..شد یم عشق
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  یمحمد زرتشت"

 

 ⚬ ندارند ییدعا چیه که ⚬یا شکسته یها شاخه

  دهیخشک⚬ یزخم

⚬ ندارند ینگاه اما ⚬ 

  رودیم نشانه به را ابرها محبت⚬ خاک بر شانیها بوسه

⚬شهیهم از تر تشنه و ⚬زنندیم ادیفر را خاک بر بودن یغوغا ⚬ 

  ⚬شدن ریحق عظمت⚬ نیبب یا لحظه

  افتاده شماره به تیها نفس که زمان آن⚬ خاک غرور پر دامن در

⚬یندار یرس ادیفر چیه نگاه جز و  

⚬سکوت یها لحظه است اهیس چقدر ⚬ 

 .را خاک بر شکسته یها شاخه یصبور⚬ نیبب یا لحظه⚬ یآر

 

 "یصفر یسلو"
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 ○سنگ شهود یرو به ها خوشه آواز

 ○  آسمان محجوب سکوت تا کلمه پرسشگر نگاهِ  و○ ها مرسوله مرسوم وقت

 ○المکان مساحت مقصد و یرضامند هدف

 ○ رکاب در سواران چابک○ دایهو ُگل اصوات○ خواند یم یچاووش 

 ○بشتاب یاندک ادراک، یناج یا○قفا در ساربانان

 "○کرد؟ خواهند پرواز یچاالک به ها مکتوبه ایآ_" 

 ○دیکش دار مکافات عالم و○ کرد مفعول مراعات فاعل 

 ○درگاه شکشیپ زبانمان و○  میهواخواه یگرید یهوا به 

 ○موت ذاکر عارف و شد گود میتسل زورخانه 

 ○《کرد خواهم دوباره یسالم آفتاب به》 

 ○ ها شباهنگ یبرا یا زادانه شب و○ را ها شمسه دربرگرفته جهات تمام از یا هاله 
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 ○ ها رنگ تعلق است بندهیز چه

 ○ ها شراره از یا شراره به باش امان را ما○ طلوع هزارنقش طاووس بندهیفر چه و

 .گشوده طور آن سوگند به باش قرارمان و

 

 

 موالنا مارال
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 کارگاه نقد : 

 نقد اول: میالنا میسان 

 

 کی که یاصل اتیخصوص جمله از دارد؛ یاصل تیخصوص نیچند که ییفراساختارگرا  یشناس زبان مکتب در ستیژانر واژانه

 :از عبارتند شود دیق اثر آن بر واژانه عنوان تا کند لحاظ اثرش در ستیبا یم سینو واژانه

  زبان دستور ساختار از یفرارو-1

 در نیعناو نیا که رایز میستین رو به رو... و ،فعل ،مسند ،متمم ،صفت دیق چون یدستور نیعناو با واژانه متن کی در ما مثال

 ابندی یم تینیع و نمود جمله ساختار

 سوسور ینیجانش و ینیهمنش ی قاعده از یفرارو-2

 بار هکلم هر بلکه میستین رو به رو جمله جادیا یبرا هم کنار در کلمات شدن نیهمنش و گفتار ی رهیزنج با ما واژانه، متن کیدر

  کشد یم دوش به را جمله کی

 ( سوال عالمت)؟ چون یعالمت یحت

  یهندس- یحس ساختار-3

 یافتیدر و حس با مطابق که دیآ یم در نگارش به و انتخاب ینحو به واژگان ارتباط ی نحوه و دمانیچ و ساختار مولفه نیا در

  است کرده شهود و کشف خودش احساسات از ای و عتیطب از  را ساختار آن سینو واژانه که است

 .است منطبق هم بر واژگان ارتباط ی نحوه و ساختار با حس واقع در

 ی نشانه از استفاده ینوع خود البته که دهد؛ نشان حروف نوشتن جدا با تواند یم سندهینو را باران قطرات بارش حس مثال

  هست زین یلیشما

 ب

 ا

 ر

 ا

 ن
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  بودن ممتنع و سهل ای اثر تیشفاف-4

 ندچ هر است؛ دهیچیپ ریتصاو از استفاده عدم و تیشفاف. است آن تیرعا به ملزم یسینو واژانه هر که ییها یژگیو از یکی

 روشن ریتصاو از یریگ بهره با ژرف و قیعم یها شهیاند انیب بلکه ست،ین انگارانه سهل یسینو ساده یمعنا به زین تیشفاف

 .است ساده زبان و

  اثر تیادب-۵

  است کلمه یها لیپتانس انواع از جستن بهره واژانه یها یژگیو از گرید یکی

 تواند یم گاه و شاعرانه یتیروا البته باشد تیروا کی یدارا تواند یم واژانه کی یکل ساختار مثال تیقصو ای و تیشعر جمله از

  باشد مالینیم داستان کی

  شوند یم مرتبط گریهمد به یینامر رشته کی توسط متن در کلمات کل در مند تیروا باشد یشعر ای و

 گذارد یم شینما به را کلمات نیب ارتباط زین متن ساختار بالعکس و دهد یم شکل را متن ساختار کلمات نیب ارتباط و

  یشگیاند-6

  بایز ریتصو کی انگریب فقط واژانه کی

 به را اژگانو یعیطب یقیموس عالوه به عناصر نیا بلکه. ستین تفاوت و شباهت انیب هاو تقابل انگریب ای، مند هدف نا یتیروا ای

 کند انیب را تازه ینگاه و یا فلسفه و یا شهیتااند ردیگ یم خدمت

  واژگان یعیطب یقیموس-7

  میستین رو به رو جناس ای و سجع ای ییآرا واج مثال یرونیب یقیموس با ما یبند جمله ساختار از یفرارو علت به واژانه در

  است موجود زبان هسته و یانیم هیال در که است واژگان ارتباط حاصل یقیموس معموال و

 .است واژگان یعیطب خوانش از حاصل یقیموس واقع در

 :میپرداز یم یا واژانه کی یبررس به کوتاه، ی مقدمه نیا ذکر از پس

 " انتظار ساحل"

 

  یماه      موج

  یماه      موج

  یماه      موج

 

◻️◻️ 

  دیسپ یمو                زن

 

 تکرار   است مشهود کامال واژانه نیا در که چه آن  اند، شده کیتفک  هم از ها مربع توسط که است زودیاپ 2 شامل واژانه نیا

 .باشد یم اول زودیاپ در یماه و موج یها واژه

 .دارد وجود تکرار نوع چند واژانه در

  دیتاک منظور به تکرار( الف

  کند هیثانو یمعنا جادیا که یتکرار( ب
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  فرم جادیا منظور به تکرار( ج

 .آواهاست نام جهینت و افته یم اتفاق عتیطب در که ییها تکرار( د

 گذر همان که هیثانو یمعنا جادیا و دیتاک منظور به که اند شده تکرار هم سر پشت بار سه یماه و موج یها واژه واژانه نیا در

 دهدا نشان یخوب به دیسپ یمو ی واژه با  دوم زدیاپ در یریپ نیا و شده زن شدن ریپ به منجر واژانه انیپا در و باشد یم زمان

 یبخوب جازیا نجایا در. است هماهنگ اریبس واژانه مفهوم با و شده انتخاب یخوب به که است" انتظار" واژانه عنوان. است شده

 بکار اب نیهمچن. کند منتقل خواننده به را مفهوم یخوب به توانسته مناسب یدمانیچ با و واژه شش با تنها سندهینو شده تیرعا

 یاهیسخت و مشکالت نماد هم موج و زن نماد یماه نجایدرا .است کرده چندان دو را واژانه ییبایز استعاره و هیتشب صنعت بردن

 نیا تینها در که کرده نرم پنجه و دست مشکالت و هایسخت نیا  با اش یزندگ زمان مدت طول در وستهیپ زن که ست یزندگ

 ادهد شینما یبخوب" دیسپ یمو" بیترک با دوم زودیاپ در یریپ نیا که است شده زن یریپ به منجر عمر گذر و یطوالن انتظار  

 هست بنده برداشت نیا البته کند یتداع هم را ایدر از یریتصو تواندیم متن ست یخط صورت به و ساده واژانه فرم .شده

 .دارد یخوب یهماهنگ متن بامفهوم و مربوطند بهم کامال یمفهوم لحاظ به  واژانه ی جهینت و عنوان

 

 

 

 

                                    

    نقد دوم : مهرمینا محمد پور

 

 

 

 

 

 نحوه و یقیموس و نور جمله از متعدد عناصر از استفاده با آن در که است برشت برتولت ییروا تئاتر در یندیفرا یگذار فاصله

  کند یم یریجلوگ شینما در گریباز و تماشگر شدن غرق از ،یباز
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 افالطون یها یبند میتقس و گرفت قرار استفاده مورد باستان ونانی در که است یتئاتر قرارداد کی اساسا یگذار فاصله کیتکن

 رقمش یها شنامهینما از زین ییها وام که برشت برتولت توسط ستمیب قرن لیاوا در یول بود حماسه و یتراژد باب در ارسطو و

 تعاقبام و ییروا تئاتر یریگ شکل به منجر که گرفت؛ قرار خالقانه یکاربرد و یبازنگر مورد( ینظام منظومه) بود گرفته نیزم

 .دیگرد یتئاتر کیتکن عنوان به یگذار فاصله از استفاده

 یم سروده ییروا قالب در یشینما ییغنا و یحماس یها منظومه و نداشت وجود یسینو شنامهینما یفارس کیکالس اتیادب در

 . شد

 داشته یبرشت لیدال آنکه از شتریب که است ییها یگذار فاصله از خوردار بر یحماس آثار مانند زین یفارس یشینما ییغنا آثار

 است یفارس یشینما ییغنا آثار نیتر برجسته عنوان به ینظام منظومه)  است داشته شرق جهان یا شهیاند سنت در شهیر باشد

 ( شود یم مشاهده آن در یگذار فاصله کیتکن وضوح به که

 هم یمستعد نماگرانیس. کرد نییتب و فیتعر کیدرامات یها هنر در آمد کار و فعال یعنصر عنوان به توان یم را یگذار فاصله

 یگذار هفاصل از هدف. بنگرند جهان و شیخو به گرید ینگرش با تا کنند بیترغ را مخاطبانشان تا اند جسته بهره کیتکن نیا از

 درست، یشناخت به دنیرس یبرا مخاطب دگاهید دادن رییتغ) است بهتر و شتریب شناخت یبرا گرید یا گونه به مسائل دادن نشان

 ( دهیپد کی به نسبت

 :دیگو یم برشت برتولت 

 رهیخ هصحن به مفتون و فتهیش حرکت، یب و خشک باز، دهان با گرید تماشاگر آن یاجرا با که است نیا یگذار فاصله تیخاص»

 دست در گاریس که است یمستقل ناظر ایگو وضع نیبهتر در که دینما یم چنان و پرداخته آن یلیتحل قضاوت به بلکه شود، ینم

  «است دهیلم شیخو یصندل یرو

  

 فاصله یاجرا به اقدام فراوان بسامد با که است رانیا ژانر نیاول کلمه اصالت مکتب یها سبک از یکی  " فراشعر"  امروزه و

 . است کرده داستان و شعر در یگذار

 قالب رد است سندهینو حاتیتوض که( شامتنیپ)  اول زودیاپ در ه،یعرب فاطمه بانو قلم به"  شناور زمان"  فراشعر در مثال یبرا

 زاده و ستین یواقع متن نیا که دهد یم را امیپ نیا مخاطب به سینو انیعر که است داده رخ یگذار فاصله نوع کی" مقدمه"

 یساز فضا که است کارکتر بعنوان یراو کی حضور فوق، متن در یگذار فاصله از گرید نمونه. است سندهینو تصرفات و الیخ

 :  کند جادیا وقفه متن یمکان و یزمان ریس خط در تا شود یم متذکر را ینکات و ارجاع خواننده به را متن یرهایتصو و

  یارغوان شال با یجوان" 

  دست در دست را یا معشوقه

 ییایرو ییفضا

 پارک دور دورتا ها پروانه

  هم شهر نیماش سطر از انگار

 ..." کشد یم نفس یزندگ

 . است خود به مختص ساختار و دمانیچ با واژانه حضور متن، در یگذار فاصله از گرید یا نمونه

 مستلزم متن خوانش ادامه یبرا مخاطب و اندازد یم قیتعو به مخاطب یبرا را معنا و دارد تعمق به ازین واژانه ساختار درک

 .کند عبور توقفگاه نیا از که است نیا

 نگاه در را متن بودن یواقع توهم تا. کند یم صحبت متن مورد در و شود یم صحنه وارد مجددا یراو فوق فراشعر انیپا در و 

 .ببرد نیب از مخاطب

 " شناور زمان"  فراشعر

 

 : مقدمه یجا به
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  یا عاشقانه متن هر

  مهمان یها کاراکتر یبرا

 عاشقانه را آغوشش

 ...گشود خواهد

 ..  بخورد ییچا شما با ، متن در شود وارد خواست  وقت هر خداست بیحب مخاطب گفت یم شهیهم استاد

🔹 🔹 

  یارغوان شال با یجوان

  دست در دست را  اش معشوقه

 ییایرو ییفضا

  پارک دور تا دور ها پروانه

  هم شهر ینیماش سطر از انگار

  کشد یم نفس یزندگ

  زد جوانه  و بود انسان دیبا فقط

  گل شاخه کی یگاه

  لبخند کی

  محبت سطر کی ای

  زمان یختگیر هم به انیم از و

   ندهیآ و حال و گذشته ییافزا هم

 دل ی چکامه

 گستر هیسا و انداز نیطن

 را بودن هم با لذت

 ... دییرو برابر چند

  ین  ینوا 

 《 بزند ی،ن سوز نیهم با را شب ساعات همه پدر به بگو ، جان مادر》

  مادر و

  ندهیآ و حال و گذشته انیم از

  مهیسراس

  عشق ی شهیهم مانند

  من در را اش یمادرانگ

  یزندگ ینیماش سطر در ، متن در

  شود یم دهییزا محبت

  آغوشش باشد آسمان که انگار
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 را  چشمانم

  شود یم باز هم باز

  پارک وسعت در

  را بمیغر سراسر روزگار

   خاطره ییطال دوران به

  خورد گره

  را یارغوان شال

 

 شرم شدت از میها گونه

 شد یم سرخ

  بخش الهام یاهایرو قلب

 افق بر ختهیآو چراغ از

 نورش که

 را مان یزندگ خم و چیپرپ راه

 ساخت یم نمودار

  را ندهیآ شد خواهد حک که  ییها خاطره  ی حهیرا و

  خانه یراهرو در  چدیپ یم

  ییرایپذ اتاق در

  ین و پدر در

 :  آغوش و مادر در

   عشق یبهشتیار فرزند  دخترجانم》

  باران  زیانگ دل ینوا چقدر

  را تو یبو یوقت باستیز میبرا

  آورد یم ارمغان میبرا

 

  من  یوانگید و ناب گالب 

  پدر یوانگید و ناب گالب

 

  ماه نیا در  قلبم

  است آرام اریبس

  را آرامشم

  ییبایز همه نیا خالق از
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  تیرایگ قیعم چشمان وقت به

 《 دارم

 

  زمان آغوش در

 ییها خاطره همه روند یم خواب

  اند امدهین هنوز که 

  اند رفته و اند آمده که

  اند شدن حک شرف در که

 .. زمان مدار بر

 

  یکوچک دختر

  بافد یم ایرو پنجره پشت از 

   روند یم کنار  را ها نخل

 ...میبزن باال را  نیدآستیبا

 دیام و عشق یرو به را پنجره و

  دارد انیجر که یزندگ یرو به

 .. میکن باز

🔹 

  اول خواننده   باز پنجره

  دوم خواننده  باز پنجره

  سوم خوانده    باز پنجره

 

  چدیپ یم اش معشوقه گردن دور را یارغوان یشال که یجوان ریتصو و

 بندد یم نقش همه چشمان در
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 نقد سوم: هنگامه اهورا

 

 

 "مالینیغزلم کی لیتحل"

 

 : کیآذرپ آرش استاد جناب قلم به" زانا الیل" کتاب از است یمالینیم غزل عنوان" نقشه"

  بابا؟ این چیست: »خیره کودک»

      «دنیا ينقشه نقشه، یک هیچ،»

       زمین شکل رسم» ،«چه؟ یعني نقشه»

            «دریا... تا گرفته کویرش از

  «چیست؟ دیگر سیاه خطوط این»

  «هاآدم مرز است، مرز هیچ،»

  است دیوار مثل» ،«چه؟ یعني مرز»

  «ما با ما هايهمسایه بین

■■ 

 ...« نقشه کن،پاک خشم، و کودک

  

 ار نسل دو تقابل ،ییبایز به سروده ناشناخته و دیجد یعصر به نهادن گام و یالدیم سوم یهزاره آغاز در که اثر نیا در شاعر

 ستادهیا نقشه برابر در متعصب یپدر کنار معصوم، یکودک. است کرده انیب پرمعنا و قیعم اما ساده و کوتاه یالوگید قالب در

 . پرسدیم آن یچگونگ و یستیچ از و است

 جواب در پدر که «هاآدم مرز است، مرز چ،یه» و «ایدن ینقشه نقشه، کی چ،یه» یعنی سوم و اول تیب از دوم مصراع در

 نیب سرد روابط و دارد هاآدم ییتنها و ایدن به پدر یتفاوتیب بر یدیتأک کند،یم شروع «چیه» یکلمه با را اشجمله فرزند
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 درپ نیب فاصله نیا یحت که یطور دهیکش خودش دور به یوارید و مرز و ستیکشور کس هر ییگو. کندیم گوشزد را هاانسان

 . شودیم مشاهده باشند داشته یعاطف یارابطه هم با دیبا که هم فرزند و

 رد اشمنفعالنه واکنش برخالف و شده تربزرگ کودک که پنداشت توانیم مکان و زمان رییتغ فرض با و فضا شدن عوض با

 تعصبات به گرید یعبارت به و ستدیایم پدر مقابل در هایمرزبند و نقشه کردن پاک با نیخشمگ و گرانهانیعص ن،یشیپ زودیاپ

 و تیمحدود گونه هر از خارج یروزگار که اکانشین اصالت به دارد یبازگشت حال نیع در که نیا بیعج و تازدیم گذشته نسل

 ارگرفت بشر یخودساخته یهاقانون بند و دیق در هنوز که باشد او تیمعصوم لیدل به دیشا نیا و اندستهیز آزادانه ،یمرزبند

 . است نشده

 در که یزیچ شد،یاندیم یجهان فرهنگ کی به یمل یهاتفاوت از فراتر که است یوطنجهان ای یستیتیکوسموپول یاثر «نقشه»

 فیتعر یهیپا بر که یروشنگر عصر لسوفانیف یدئولوژیا. شد عیشا یفلسف محافل در هجدهم قرن در و مطرح شانزدهم قرن

 شاعر دو یلهیوس به مکتب عنوان به سمیتیکوسموپول. یفرهنگ ای ینژاد یهاتفاوت از مستقل بود انسان از مجرد و یکل

 نوطهم را خود دیبا ایدن مردم یهمه که بود اصل نیا بر یمبتن و شد اتیادب وارد «موران پل» و «واربو یوالر» یعنی یفرانسو

 . بدانند گریکدی

 یفرم است انهیگراانیعص یمضمون یدارا که گونه همان کار نیا که چرا ستیستودن «نقشه» مالینیم غزل در شاعر جسارت

 آوردن و است زوج شیهامصراع تعداد همواره که غزل قالب در یهنجارشکن با کیآذرپ آرش که ییگو. دارد زین ساختارشکنانه

... و ون یفرم محتوا، نگاه، زبان، بر عالوه آوانگارد یاثر و دارد هاسنت از یفرارو بر دیتأک فرد، تعداد به یعنی مین و تیب چهار

  مال؟ینیم غزل قالب از بهتر یقالب چه و طلبدیم نو یقالب

  «نقشه کن،پاک خشم، و کودک» و «رهیخ کودک» یعنی مورد دو در جز شده استفاده الوگید از کار کل   در که نیا جالب

 از بعد نقطه سه آوردن که یدارید ستیاثر «نقشه» ،...«تا» یواژه آوردن و فضا شدن عوض ها،یبندالوگید به توجه با

 . شودیم ادآوری فرزند ی  شیاندوحدت مقابل در پدر شیاندکثرت دید از را ایدن بودن پهناور کمدست و بودن انتهایب ،«تا»

 هب شاعر گفت دیبا «یماهبچه» عنوان با کیآذرپ استاد جناب از یگرید مالینیم غزل با کار نیا یسهیمقا در و یکل ینگاه در

 و دیدج نسل بودن رودنباله ادآوری که «یماهبچه» برخالف «نقشه» که تفاوت نیا با دارد دیتأک کار دو هر در گذشتگان اشتباه

 .است ییرها یبرا دیام و انیعص از سرشار بود، پدران یخطا تکرار

 

 نقد چهارم: مارال موالنا
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 فرامتن یادب ژانر با یساعت

 :اول قسمت

 و یعلم متن هزار هزاران، مقدمه است ممکن که جمله نیا در که آن توجه قابل...( میدار حضور آن در ما که یعصر در)

 یهستندگ میتوان ینم آنها یوجود جامع مقام و کلمات بدون ما میرو روبه عصر_  و  حضور_ یدیکل کلمه دو با باشد، یرعلمیغ

 نهگونیهم دندیرس ظهور منصه به یهست در که موجودات ریسا مورد در بلکه خودمان تنها نه و میباش قائل خودمان تناروح یبرا

 . است

  کلمه صالتا یادب_یفلسف مکتب نیسیتئور کیآذرپ آرش جناب توسط که کلمه_ انسان اصطالح گرفتن نظر در بدون ما قتیحق در

 .میبردار قدم از یقدم یحت مختلف اتیکشف و علوم یواد در و میکن دایپ بسط و انتشار میتوان ینم جهان نیا در شده مطرح

 ورمح کلمه متن کی شک بدون که آن تیانیوح و یجاودانگ تمام با یقرآن علوم خصوص در شود عرض دیبا فوق مطلب وستیپ

 .میهست شان تینها یب لیپتانس و کلمات انیپا یب یایدر آن مجموع و کلمه بودن زنده و تیالیس شاهد و بوده

 

 یقرآن نکات مجموعه در: مثال عنوان به

 .میهست مسئله نیا شاهد تر تمام چه هر تیقاطع با یرباع مسعود نوشته

 "یقرآن نکات" 

(471) 

نهُ  ُروحُ  و...  َکل َمُتهُ "  "مِّ

 !(اوست از یروح و...  او، ی کلمه)

 "کلمه و روح رابطه" مبحث -

 .بَرد یم سر به شیخو مجرد یته در" روح" ،ینگفت یزیچ یوقت تا. است" کلمه" اش َمرکب. ابدی یم ظهور" کلمه" با" روح"

. دارد را خود ییکارا یفرم و شکل هر. است وجود از یمظهر. است ارتعاش از یشکل" کلمه" هر آنکه حال. ندارد یشکل چیه

لَت ه   یَعلَ  عَملُ یَ  ُکل  "  توجه در اش یاَخف و است، ذهن در ترش یمخف است، زبان در ظهورش نیتر یسطح در کلمه شکل". شاک 

 َنَفس ضربآهنگ با که است روح حامل آن شود، صادر وجود اعماق از" کلمه" یوقت. ندارد یشکل آن از تر قیعم و. است قلب

. دارد گرید یها دهیپد بر ریناپذ انکار یریتاث رایز. است کارآمد اریبس و قدرتمند یا کلمه ،یا کلمه نیچن. شود یم داده رونیب

ل کامالن که روست نیا از قا  یدق  یحت و فرم و شکل و خود، کلمات مراقب بشدت ندیگو یم سخن یوقت و ندیگو یم سخن کم واص 

 است؛ قائل قرآن که یا کلمه از مراد پس. اند یافتنی ظهور و روح به زنده کلمات، نیا که دانند یم کین رایز. هستند آن لحن

 لغت اهل که آنچه یبرا مناسب ی ترجمه. است متفاوت ندیگو یم لغت اهل که یا کلمه با آن و است ظهور یدارا و زنده یوجود

 .است" واژه" ندیگو یم

 خیتار َبر و در که منثور متون تمام که کلمه اصالت جهانشمول مکتب یها مولفه و اصول طبق که است ذکر انیشا ادامه در

 یها هیما درون شامل که امثالهم و یفراهان مقام قام منشآت ناصرخسرو، سفرنامه ،یهقیب خیتار مانند اند بوده موثر اتیادب

 ژانر یعنی کیآذرپ آرش توسط شده کشف ژانر چهار از یکی حیتشر و فیتعار در و دانسته محور کلمه را بوده زین مختلف

 ژانر، کی قامت در یمند خیتار تمام با فرامتن》:شده عنوان نگونهیا یهخامنش ی ملکه نیآخر یها عاشقانه کتاب در فرامتن

 و آغاز یعمل هر در و یعلم هر از نگارشش ی هنگامه و هنگامه در سینو فرامتن که است نینو یا آورده و تازه یا تجربه

 ودشمقص و است بودن محور کلمه یعنی یادب ییگرا قتیحق ریناپذ کرانه و انیپا یب آسمان آن ی  هنر قتیحق باشد کرده پرواز

 ستین الزم چیه که خود ی شده نهیگز و رشیپذ مورد متن در کلمه ناکشوف و مکشوف یها هیال ی آزادانه رساندن تیفعل هی

 《.باشد داشته را اتیادب رشیپذ مورد ی شالوده متن آن

 اب که است جهان ُکهن ملل اتیادب خیتار سنت در مکتوب منثور متون تمام ی فرارونده وجوه به آوانگارد یبازگشت فرامتن》

 《.است نشده فیتعر داستان و شعر یادب یها تیجنس میپارادا در چگاهیه خود یهنر عظمت تمام
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 معلو تمام از یعنی باشد نهاده قدم آن از فراتر هم باشد شده نگاشته اتیادب طهیح در هم است ممکن که فرامتن کی در واقع در

 فاخر متون انواع در ورزانه زبان حرکت همان آن و میرو روبه یاساس اصل کی با ما دیایب انیم به سخن ینظر ریغ و ینظر

 ردکت ریکو کتاب حاضر عصر در ای یسعد اجل خیش گلستان مانند شده یمتماد قرون یط اثر یجاودانگ باعث و است فرارو و

 خود که ییایدن و فضاها وارد یو شود یم باعث یا نهیزم هر در مولف شخص علم و حکمت ذوق، به توجه با  که یعتیشر

 نیا لذا د،ینما یم یورز زبان و کرده یباز زبان با و شده زبان در نینو حرکت کنی دآورندهیپد قتیحق در و شده هست آن خالق

 قلم ُسکان هک گفت دیبا نطوریا قتیحق در و داد نخواهد رخ کلمه تینهایب یها لیپتانس کشف گرفتن نظر در بدون لیبد یب اتفاق

 .آنهاست یوجود جامع مقام و کلمات دست در

 نیرت یمتعال که داشته جامع و کامل نمود دیمج هللا کالم در شد اشاره تر شیپ که همانگونه فوق فیتعار بارز مثال ثیح نیا از

 کیکنت انواع شاهد نیهمچن افتهی حضور آن در یمتن و یقصو و یشعر ناگفته و گفته یها ساحت و باشد یم بشر خیتار فرامتن

 انیدا گرید در که میشو متذکر دیبا مقال نیا در لذا. میهست انعکاس نهفته انیعر صورت به کلمه یهنر وجوه تمام و ها هیآرا ها،

 بر یوح کالم که اوستا و زبور تورات، ل،یانج یمانسآ کتب که  سنای یمزد ت،یمیکل ت،یهودی ت،یحیمس جمله از گستر جهان

 باشد شده اعمال ها آن در است ممکن شان یجاودانگ همه با که ییها فیتحر تمام با شده نازل انیاد آن الشان میعظ امبرانیپ

 ودهب یاسالم امت و ینید عالمان دییتآ مورد مسئله نیا و نگرفته صورت آن در یفیتحر نایقی که دیمج قرآن منوال نیهم به هم

 حورم کلمه شعور با میمستق کامال رابطه هستند،و تیبشر یگشا راه شک بدون که یمتعال کتب آن بودن محور کلمه شاهد همواره

 کلمه اصالت مکتب یواد در که دوستان گرید و ریحق آثار در  مختلف نیمضام با ییهامثال ادامه در .هستند دارند، انسان نسل

 .شود القا محترم مخاطبان به بهتر و شتریب نظر مورد مطالب تا میاوریم را زنند یم قدم و قلم

 

  مضمون با یفرهاد بانو اثر ریز نمونه

 :میده یم ارائه اند برده بهره هللا کالمن متعدد اتیآ از که عاشقانه عارفانه،

 《تو یآرزو در》فرامتن

 ! ؟یده یم راه درگاهت به مرا و یکن یم قبول را ام هیهد! کنم شکشتیپ را اهمیس قلب خواهم یم پروردگارا: گفتم

 !یدیپل همه نیا از ام خسته

 هللا رحمت من یتقنط ال: یگفت

 (نشو دیام نا پروردگارت رحمت از)

 

 کنم؟ چه گناه نهمهیا با ایخدا گفتم

 !بازگردم؟ تو یسو به ییرو چه با

 "عایجم الذنوب غفری هللا ان: "یگفت

 (بخشد یم را گناهان تمام خداوند)

 

 ؟یده یم راه درگاهت به مرا اورمیب یرو تو یسو به باز اگر: گفتم

 هللا ااّل  الذنوب غفری من: "یگفت

 .بخشد یم را گناهان خدا جز یکس چه)

 

 :رمترقبهیغ حوادث زیآم پند مضمون با یفرهاد بانو از یگرید اثر 

 

 "غم الب  یس" فرامتن
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 محصوالت و جانها و اموال در کاهشى و گرسنگى، و ترس[ ل  یقب] از زىیچ به را شما قطعا   و : 1۵6 و 1۵۵ اتیآ بقره]

کُمْ  وَ  بده؛ بشارت صبرکنندگان به و�� مییآزمامى نَ  ء  یْ ب شَ  لََنْبلَُونَّ نَ  َنْقص   وَ  اْلُجوع   وَ  اْلَخْوف   م  َمرات   وَ  اْْلَْنفُس   وَ  اْْلَْموال   م   َبشِّر   وَ  الثَّ

اب ر ا قالُوا َبة  یُمص أَصاَبْتُهمْ  إ ذا نَ یالَّذ»  «نیالصَّ َّ   إ نَّ ا وَ  لِل   ....؛راج ُعونَ  ه  یْ إ لَ  إ نَّ

■■ 

 ��باد، گوشخراش   ی  ملود و ��باران، امان   یب رگبار   ر  یز ��..شب ک یتار دل   در

 اتاقم ی پنجره پشت ن،یغمگ یا فاخته

 یب یودکک بسان   ��بسته را شیگلو راه   نگونه،یا بغض که ��کرده، نیبرزم نقش   را اش انهیآش ��باد، ییگو ��..کند یم کو کو

 را کوچکش یایدن الب،یس که ��تاب

 .بود کرده رانیو

 

 :شده اشاره مبارکه اتیآ به قسمت دو در که است ریحق از عارفانه مضمون با لیذ نمونه

 

 "جهان رندان   سرحلقه" 

 که آغاز درون به سفر زلفش هموار جاده در ○مدهوش ازل معشوق شیاین به و ○میشو یم ریتطه○ گرفته وضو او عشق با

 ○سرمد ای○ او چون یا گانهی○ ست یکی همه رونیب و درون

 بى پس «باش: »بگوید كه است این فرمانش كند، اراده را چیزى چون«. 22» َفَیُكونُ  ُكنْ  لَهُ  َیقُولَ  أَنْ  َشْیئا   أَرادَ  إ ذا أَْمُرهُ  إ نَّما"

 "○22 هیا سی سوره...موجود درنگ

  و○ جالبخش یکالم به را شهیاند

 ○ عطابخش ینام به را معنا

 

 ○شود یم واال ،یول که را او

نْ  ه  یال أَقَربُ  َنحنُ ...○ "کینزد یگاه دور، یگاه○ یینوا را شامه و○ ستین یدوات را نامه○ قنوت در بال یب پروانه . دیالَور َحْبل   م 

 "16 هیآ ق سوره. میهست تر کینزد او به او ازشاهرگ ما

 《فرمان》فرامتن :نمودم استفاده مبارکه هیآ از که باشد یم( ع)عصر امام مدح در یمذهب مضمون با یگرید نمونه نیهمچن و

 روزهیف گنبد در سرشار ُمشک نیکدام عطر و○ است پروانه نیکدام شور او○ را ها کخانهیتار شد روزنه نداشت هیسا که یآفتاب

 تو○یباق یجهان○میگرفت قاب را پوش تیعاف یجهان○ لبخندش شراب کهنه با مواجهه در کوچک یتیروا سعادت یهما○ رنگ

 تیپا بر خارها" ○  انشراح سوره 6 و ۵ هیآ. «سرای العسر مع انّ  سرا،ی العسر مع فانّ »!○  " ها قطره جان بر یانیعر

 روشکو وصف در یخیتار  مضمون با مورد نیآخر و .فراآگاه تن زدهیس صدویس در ریضما و○ نواختند را کاریپ رینف...○پنجه

 :شده اشاره نیذوالقرن نام با ییطباطبا عالمه جمله از ینید عالمان از یاریبس زعم به قرآن در که ریکب

 "کوروش"  

 آتوسا، ا،یبرد ه،یکمبوج》☆یناشدن خاموش یآواها نیسرزم به ☆شود داده برگشت او لطفا 

رد ☆محدب یا یَعَدس در ما》☆《د؟نییکجارکسانا!ستونیآرت  ☆کرد دیخواه نیریش را ما کام ایآ ☆میا شده جمع ها چهیدر گ 

ْنهُ  َعلَْیُكمْ  َسأَْتلُوا قُلْ  اْلَقْرَنْین   ذ ي َعنْ  َیْسَئلُوَنكَ  وَ  ☆《تیمدن قلب در واقع ☆یسنگ گنج آن از یا تکه به ْكرا   م   تو از و«. 23» ذ 

 (.12کهف.)شما بر یادى او از زودىبه: بگو. پرسندمى ذوالقرنین درباره

 یباستان سنت یمحتوا فراخور بنابر نظر مورد متن در فصاحت و بالغت ثیح از الرحمان سوره مهیکر اتیآ از یگرید مثال در

 :لدای شب

 《برکت من یبا شفقت، من نیش》
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ش آذرپیک و تمام عریانیست ها گرامی بنیانگذار این مکتب استاد آرمرداد( بر  ۵) سال تولد مکتب اصالت کلمه  هیجدهمین
 باد.

  ☆خاطره نیزتریبرانگ رشک پرواز یملود

 حافظ از یتیب به را دهیسپ قاچ کی ☆کرد ریفراگ را تیها شانه نخل که یآوار و ☆آب رفاقت به ☆سوگند ایرو صداقت به

 وشپ سرخ انار یا ☆ها یبافتن از ینیجورچ زییپا یایهدا ☆لبخندها از یپوشال ☆یجار لحظات قاب در معرفت چقدر ☆میمانوس

 ف یه ما"☆!یسپرد گوش

 

َهة   ان   وَ  َنْخل   وَ  فاك  ُكما آالء   َفب أَيِّ ( 62) ُرمَّ بان   َربِّ  از یك كدام پس. است انار و خرما و میوه باغ، دو آن در(." 6۶) ُتَكذِّ

 یفرارو که آگاه یریضم ☆درون اهرامن بر یروزیپ ☆"الرحمن سوره 6۶ و62 اتیآ. دیکن یم بیتکذ را پروردگارتان هاىنعمت

 .ها تیروا از کرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              یو همتیرآ: نقد پنجم 
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  به ینگاه با واژانه در فرم کارکرد

 یهمت ویرآ یها واژانه

 

 

 عاشق حیمس

 

 

  دیخورش                 

 

  کلمه                                 روح

 

  فرامرد                     

 

  کبوتر                     
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  پر پنج گل                    

 

 

 

 ：فرم

        .A 

B               C 

        ,D 

        ,E 

        'F 

 بیصل کی شکل 

____ 

 "چرخه

 

  بهشت

  آدم

  حوا

 بیس

🔹 

  آدم

  حوا

 بیس



 شماره ی سوم  سال دوم /  /۹۹۱۱مه فرازنان ایران/ مرداد فصلنا

ش آذرپیک و تمام عریانیست ها گرامی بنیانگذار این مکتب استاد آرمرداد( بر  ۵) سال تولد مکتب اصالت کلمه  هیجدهمین
 باد.

🔹 

  حوا

 بیس

🔹🔹 

  بستانیس

🔹🔹 

  بیس

  حوا

🔹 

  بیس

  حوا

 آدم

🔹 

  بیس

  حوا

  آدم

  بهشت

 

 

 ：فرم

A 

B 
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C 

D 

🔹 

B 

C 

D 

🔹 

C 

D 

🔹 

D 

🔹 

D 

C 

🔹 

D 

C 

B 

🔹 

D 

C 
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B 

A 

 

_ 

 "عروج.               "

 

 

              خدا                                

 قله                                   

  پله                         

 پله               

 دشت   

 

 ：فرم

E 

   ,D 

       ,C 

           ,B 

                ,A 

 

 یا پله شکل

___ 
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 "یفرارو"

 

 

 وارید      وارید

  زن         

 وارید      وارید

🔹🔹 

 

 

 

 

  هیسا      هیسا

 مرد.        

  هیسا     هیسا

🔹🔹 

 

 

 آفتاب      آفتاب

  انسان.      

 آفتاب        آفتاب

 

 ：فرم
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A        A 

     .D 

A        A 

🔹 

B       B 

    ,E 

B        B   

 

🔹 

C        C 

     ,F 

C        C 

  

 وارید انیم  یکاراکتر و وارید کی شکل

____ 

 

 

 

 رجعت

 

 

  زن                  مرد
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 برگ            

 

  برگ            

 

 نیزم             

 

🔹🔹 

 

  نیزم           

 

  شکوفه          

 

 شکوفه           

 

 زن                       مرد

 

 

 ：فرم

D        C 

     .B 

     .B 
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     ,A 

🔹 

     .A 

     ,B 

     .B 

 D        C 

 

 ...درخت کی شکل

_____ 

 واقع در یعنی اند بوده دهنده شنهادیپ واژانه در کدام هرکه آثار فوق  تمام در

  افزاست هم,با فرم شانیمحتوا,  اند کرده یمعرف یدیجد یها فرم و ها شکل

 !ند؟یآ یم کجا از فرمها نیا

 و  کوه,  بیصل,  درخت,  پله با شکلهای دیندازیب کارها به دوباره ینگاه اگر

 و  مولف با اش یهمزمان,  فرم درباره مهم نکتهم. یشو یم رو روبه وارید

 .دیآ یم ما از کدام هر یزندگ از فرم واقع در .محتواست

 انستتو نخواهد یعیطب شکل به، باشد نکرده حس ای تجربه را فرم کی تا مولف

 .بدهد انتقال را آن

  

 

 ：دارد وجود واژانه در فرمچند گونه 

 .اردد وجود نشده کشف فرم تینها یب مییبگو بهتراست اتیادب در ای واژانه در

 سسپ, خود ستیز در بتواند و برود فرمها نیا کشف سمت به دیبا مولف ذهن و

 ：میببند نگونهیا را بحث است بهتر آخر در و .باشد موفق آنها انتقال در
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 .تندسین کیتفک قابل و اند دهیتن هم در یقو کار کی در محتوا و ساختار,  فرم

 یزندگ قصه, بیصل لدر شک  مثال .افتند یم اتفاق متن در زمان هم یعنی

 ، یفرارو در  ای، شود یم تیروا عاشق حیمس نبا عنوا حیمس حضرت

 ریتصو انسان سمت به و فراروی ، یساالر زن, یساالر مرد یها چهارچوبه

 .اند شده ریتصو هم واژانه شکل در نهایا همه که.است شده

 

 

 

 

 

 

 

 معرفی کلید واژه 
                مسئول صفحه : طاهره احمدی

 
 

 "شناور مراقبه اصل"

 

 کلمه یها لیپتانس شناخت کل در و...  و یفلسف و یادب مکاتب شناخت هدفش و یشناس شناخت مکتب کی کلمه اصالت مکتب

 .است

 یم فلسفه در واسطه یب ارتباط شهیر زیچ همه به واسطه یب ارتباط ابتدا که دهد یم ارائه مولفه نیچند کلمه اصالت مکتب

 باشد
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 بسته یها چهارچوب از یرو فرا دوم

 گراست مطلق یها کیکالس و ها مدرن پست نقد که قیعم قتیحق سوم

 هاست ستینیمیف و یمردساالر نقد که سوم جنس چهارم

 دارد فلسفه در شهیر  و نظرگذشتگان از وجود فیتعر بر ینقد که یستیانیعر وجود اصالت پنجم

 گراست قتیحق اتیادب ششم

 دارد یاسالم عرفان در شهیر شناور مراقبه اصل هفتم و

 هیثانو یها مولفه اصل نه یادراک کیالکتید اصل هشتم

 .تیالیس یعنی «شناور»  و دیآ یم ازمراقبت  «مراقبه »

 .است فراآگاه یباطن و یظاهر یها هیال ییافزا هم شناور، مراقبه از منظور

 اب مراقبه دارد یگوناگون انواع صرف، تمرکز نه حضور، به دنیرس و افکار هجوم از یریجلوگ یبرا ست یا دهیپد مراقبه »

 ....و یورزش مراقبه عرفان، در  مراقبه پنجگانه، حواس

 .آگاه خود شعور طهیح به یباطن شعور یها هیال شتریب چه هر کردن وارد یعنی شناور، مراقبه

 .گر پنهان ناخودآگاه، شعور اما است گر لیتحل که باشد یم خودآگاه به مرسوم شعور فراآگاه، شعور یها هیال نیمهمتر

 !ست؟یچ در شناور مراقبه با سوم جنس رابطه شود، یم مطرح سوال دو

 ! ست؟یچ در شناور مراقبه با درما ما یتئور رابطه 

 .بود  میخواه پاسخگو مقاله نیا در که

 

 شناور مراقبه: واژه دیکل

 

 :مقدمه

 .است «فراآگاه »شعور نام به مادر شعور کی یدارا انسان شناور مراقبه اصل اساس بر

 دگر ،شعوریفرد خودآگاه شعور ،یجمع آگاه خود شعور مانند ست یشمار یب یها هیال یداراو گونه هولوگرام ط،یبس فراآگاه؛

 ...و یفرد ناخودآگاه ،شعوریجمع آگاه ناخود شعور آگاه،

 .دارد وجود «مادرما »یتئور به باتوجه که است «ینیزم فراآگاه شعور »از یجزئ یانسان فرآگاه شعور

 :است وجه دو یدارا «آگاه فرا »انیپا یب شعور کلمه، اصالت مکتب هینظر طبق

  و است محدود خود در  انسان یآگاه خود همان ای «یظاهر شعور: » اول

 .اند نهفته ما در ظاهرا و باشد یم وجودمان یدرون یها هیال همان که «یباطن شعور: » دوم

 در کیهر و میآگاه نا ها آن وجود از که میهست ما نیا بلکه کنند ینم عمل پنهان یا گونه به ما در یدرون یها هیال نیا البته

 .شوند ما آگاه خود ای یظاهر شعور از یجزئ توانند یم ظهور و نمود صورت

 ی مراقبه»  داستن و فرزندان به پدر توجه مثال طور به شود یم آن به نسبت ما یآگاه عدم باعث یباطن شعور به توجه عدم

 را شانییافزا هم و ییافزا خود لیوسا و افتهی یآگاه آنها یها لیپتانس و استعداد از پدرو شود یم سامان به تیوضع «شناور

 .کند یم فراهم

 «واسطه»  یحت.کند یم نگاه بعد کی از تنها را موضاعاتو گراست بعد ما عقل که چرا.است آور تیمحدو آگاه خود بر هیتک

 .سازد یم محروم دهند یم مان وندیپ رونیب جهان با که یگرید یها چهیدر قدرت از را ما شد
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 گونه( هولوگرام) ندارد را گونه هولوگرام جهان با قیعم ارتباط قدرت آگاه، دگر یشعور یها هیال گاه چیه آگاه خود شعور

 (. کنند یم حفط را آن اتیخصوص نهیآ شکسته یاجزا همانند است انینما اجزا در کل، اتیخصوص یعنی

 یها هیال که فراآگاه شعور تیمرکز کلمه اصالت مکتب نظر از اما است ناخودآگاه و خودآگاه شامل تنها ونگی یمیترس رهیدا

 در کل، یانرژ رایز کند انینما هم جز هر در را خودش تواند یم که گرفته قرار اجزا ییافزا هم از فراتر کل در داردیشمار یب

 .ماست یجوهر تیتمام فرآگاه، شعور ساحت پس کل، در جزئ و جزئ در کل همان یعنی نیا که است نهفته هم جزئ

 آگاه خود واقع در و کرده یظاهر شعور وارد را آن از ییها هیال یباطن شعور پنهان یها قدرت کشف با شناور مراقبه اصل

 ریضم وارد را یفرد ناخودآگاه ریضم کیتار یها هیال میبتوان که است آن ها کنش نیا نیتر یاتیحو نیتر یادیبن که میکن

 .میکن یفرد خودآگاه

 عمل صورت نیا به مراقبه در. است مشابه یساختار یدارا و زبان جنس از ما ناخودآگاه دیگو یم «لکان »مطرح روانشناس

 وارد رد خاطرات و میآور یم رونیب ناخودآگاه ریضم فعال ی فراموشخانه و کیتار یها هیال از را  گذشته  خاطرات که کند یم

 با و هاست رخداد آن ی همه یبنا  افتنی و اتفاقات آن شیدایپ علت یبررس و لیتحل آن فهیوظ که میکن یم خودآگاه ریضم

 قیدق لیتحل و آن ی مجموعه ریز واژگان به یذهن «واژگان کد »تمام کردن زیر زیر و شکستن یعنی خود با واسطه یب ارتباط

 .است داده رخ مان یزندگ کینزدو دور گذشته در اتفاقات میترکوچک ظاهر به یحت

 : یبند جمع

 و استاد و مطالعه طبق آگاه خود که است نیا مفهوم به یآگاه از یآگاه. ستین شناور مراقبه همان یآگاه از یآگاه مسئله

 میا گرفته ادی...  و آموزش

 .ماست یباطن یشعورها گرید و  خودآگاه ییافزا هم مفهوم به است کلمه  اصالت مکتب در اصل کی شناور مراقبه امت

 ای است داده عادت را خود ها هیال نیا از یکی به که یکس میبدان شعور از تیجنس کی را خود یشعور یها هیال از کدتم هر

 .گراست تیجنس است، یشعور یها هیال نیا از یکی به معتقد
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 بر فراز غزل

  :کالسیک

 با غزل گفتار       
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 به قلم : نیلوفر مسیح                                                 غزل در زبان و ذهن

 ( کیآذرپ آرش مال ینیم و گفتار غزل بر هیتک با)

 

 

 

 به موفق ینیمیس پسا شاعران از دسته آن جزو معاصر، غزل در کیآذرپ آرش: دهیچک

 و بوده نوآور معاصر اتیادب در فرم و مضمون لحاظ به کیآذرپ شعر. دیآ یم حساب

 ونیدکلماس و غزل قالب ییافزا هم با کیآذرپ. است آورده دست به را خود خاص گاهیجا

 کردن کینزد در یا العاده فوق یابیکام به ینیمیس اوزان در گفتار، زبان یعنی یعیطب

 و یسینو انهیعام ی ورطه به دنیغلط در بدون زبان یعیطب ونیدکلماس به غزل زبان

 . است داشته ،یسینو محاوره

 حورم الوگید و گفتگو به دادن اصالت با ن،یمیس ییروا غزل ریتاث تحت غزل نوع نیا

 مضمون نظر از چه و زبان نظر از چه داستان امکانات از و. است آمده وجود به شعر شدن

 . است کرده استفاده

 عارفانه،_ عاشقانه یگدازها و سوز و یتکرار نیمضام از استفاده یجا به کیآذرپ آرش

 اختهس گفتار غزل یاصل ی هیما دست را خود یاجتماع_ یانسان من و شهیاند ناب ریتصاو

 توجه با. است دهیرس داستان و( غزل قالب)  شعر ،ییافزا هم به رهگذر، نیا از و. است

 یجوهر عناصر او و است شده یسپر نیمیس محفل در کیآذرپ ینوجوان دوران نکهیا به

 مه شناور ی مراقبه با را عناصر نیا آنها، با واسطه یب ارتباط با و شناسد یم را کلمه

 یبرا و. رساند یم ییافزا هم به غزلش در داستان عناصر و غزل قالب یسو به  افزا

 و نواز گوش ییها ینوآور کوشد، یم ذکاوت کمال با غزل در تازه یا وهیش دادن جلوه

 فرد به منحصر معاصر غزل در که.  دهد ارائه شیخو یها سروده در عیبد یریتصاو
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 "زانا الیل"  و" گردد یم باز عشق به زهیدوش"  مجموعه دو مرور با نوشتار نیا در. است

 امسرانج و هیقاف و عروض و الیخ و صور و. شود یم انیب اختصار به شاعر یها تیخالق

 . گرفت خواهد قرار یبررس مورد انسان و اجتماع به شانیا یشعر تعهد

 

   مالینیم غزل ال،یخ صور گفتار، غزل زبان، و ذهن: واژه دیکل

 

 

 :مقدمه

 

 جناب" باشد، یم سبک صاحب نو غزل در که است معاصر شاعران از یکی کیآذرپ

 لمهک اصالت مکتب ظهور از قبل و یسالگ ستیب از شیپ را مالینیم غزل ک،یآذرپ استاد

 نیع در است سمیانیعر مکتب از یا شاخه که آن با مالینیم غزل. کردند زهیتئور و ابداع

 ینیم بمکت کیدئولوژیا چارچوب تابع اما. کند یم استفاده سمیمالینیم یها کیتکن از حال

 کتبم از تیتبع به بلکه. ستین کلمه به آن ینیب جهان در پنهان سمیالیماتر و سمیمال

 ی گونه ابزار و خشک نگاه عکس و. است معتقد کلمه_ انسان نگرش به سمیانیعر

. ) داند یم زنده وجود یدارا را کلمه_ ستیمال ینیم همانند_ یادب یها ستیالیماتر

 (۳۱: ۹۹۱۱ ک،یآذرپ

 

 رانیا شاعران یشعر" قالب نیتر نیوز"  حال نیع در و نیرپاترید غزل که یوجود با

 رانیا قوم یروحان و یروح تامالت و قلب رقت عواطف، احساسات، معرف اما. است

.) است رانیا ملت احساسات رمز و نماد غزل و تیعقالن نماد  دهیقص واقع در. است

 ( ۹۵۹: ۹۹9۱ پور، ندهیپو و انیفیشر

 سم،یالم ینیم مکتب در سمیمالینیم یشهود بعد با آن ییافزا هم و غزل در تغزل از یفرارو

 اه کیتکن جمله از که. " است شده کیآذرپ آرش توسط مالینیم غزل آمدن وجود به سبب

 جازیا و یادب یها هیارا از استفاده حداقل واژگان، یبرهنگ بودن، شفاف توان؛ یم آن

 جلوه حداقل با و باشد، تیروا خود در دیبا تیشعر مالینیم غزل در. برد نام را مطبوع

 ( ۱۳ ،۹۹9۱ ک،یآذرپ.) باشد تیشعر شگریزا خود، ذات در تیروا یشعر ی ژهیو یها

 دهش شکار و مکشوف تیروا خود دیبا که است نیا مالینیم غزل متفاوت یها یژگیو از" 

 هر نیبنابرا: یادب صناعات کمک به نه. بسازد را کامل یشعر خود تیکل در آن، در
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 غزل به لیتبد تواند ینم غزل قالب در گرفتن قرار صرف به تنها ،یستیمال ینیم تیروا

 ( ۹۱۹: ۹۹۱۳ همکاران، و کیآذرپ." ) شود مال ینیم

 را  مسیمال ینیم مکتب در سمیمال ینیم اتیخصوص و غزل ییافزا هم لیدل خود کیآذرپ

. ستج سوم ی هزاره آغاز در دیبا را مالینیم غزل شیدایپ ی شهیر:" کند یم انیب نگونهیا

 معشوق و عاشق زدن حرف یحت و دهیرس حداقل به انسانها بودن هم کنار که یعصر در

 ک،یآذرپ." ) ندارد یآنچنان گاهیجا غزل در اطناب گرید شده، منجر کوتاه یامایپ به هم

۹۹۱۱ :۱۳ ) 

 جمهتر گرید یزبان به اگر که است؛ آن یریپذ ترجمه مالینیم غزل یها یژگیو گرید از

 غزلت مالینیم داستان کی به لیتبد متن و. است داده دست از را هیقاف و وزن فقط شود،

 مکتب در شگرف بدعت ینوع خود  ترجمه در کیژانر ی استحاله نیا که. شود یم زیآم

 ( ۱۹: همان. ) است سمیمالینیم

 یبررس مورد ،یزبان و یذهن عناصر لحاظ از نوشتار نیا در که کیآذرپ اشعار گرید از

 .است گفتار غزل گرفت؛ خواهد قرار

 رونق را ینامگذار نیا علت و. داند یم 9۳ و ۳۳ دهه اواخر به محدود را شعر یباباچاه

 یصالح یعل دیس. است کرده ذکر شعر در گفتار زبان ی مشخصه

 

 ممرد یگفتار زبان از ییها ساخت انتخاب گرو در را گفتار شعر روح فرخزاد فروغ و

 ییاگر کهنه و یسنت میمفاه و ها ساخت از یدور و کتابت، زبان از زیپره بازار، و کوچه

 ،یینما واقع انه،یعام زبان عناصر از شعر نوع نیا( ۲۱۲: ۹۹9۱ ،یباباچاه.) داند یم

 نهیشیپ علت به را یباریجو و وقفه یب حرکت و. است مندبهره یمیصم و ساده لفظ و لحن

 و انسان و.  آورد یم وجود به شعر در دارد، مخاطب ذهن در که ییآوا و یطیمح ی

 لفظ یشعر انیجر نیا. کند یم عرضه شاعر پوش اهیس خامه معبر از را او ی دغدغه

 لیتخ یها نشیگز و. ردیپذ یم یدلدادگ و ینیب خوش با را یشعر ریغ عناصر و شکسته،

 خلوص و یگ ساده به امکان حد تا و. کند یم رها را یفکر و یزبان تصنعات و مدار

 ( ۱۱۱: ؟ ،یکمرخان و زاده گیب. ) آورد یم یرو شعر برون و درون

 رتحض. اند بوده گفتار شعر مبدع ران،یا آزاد شعر در یصالح یعل دیس که گونه همان" 

 را زلغ ما چون_ هستند گفتار غزل انگذاریبن ران،یا کیکالس شعر در هم کیآذرپ استاد

 شعر بقوال تمام ی ندهینما عنوان به آن از نیبنابرا میدان یم رانیا کیکالس شعر یمل قالب

 در وهیش نیا در یآثار چاپ با ۹۹۱۳ سال از ژانر نیا_ برد میخواه نام رانیا کیکالس

 یبرا سرانجام بودن مجوز انتظار در سال ۵ از پس و آغاز یکشور و استان مطبوعات

 و مطرح" زانا الیل" کتاب در ک،یتئور کامال یا گونه به ۹۹9۹ سال در بار نینخست

 .شد یمعرف
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 که نبوده_  آن قوالب همه در_ رانیا کیکالس اتیادب در یشعر مجموعه چیه آن از شیپ

 مخفف ی کلمه چیه بدون ان،یعر روان، ساده، یزبان با توامان و امروز یگفتار زبان به

. عاستمد نیا سند نیبزرگتر" _ زانا الیل_ " مذکور کتاب و. باشد شده چاپ یا شکسته و

 شعر ی بسته فیتعر در خواست ینم که یخاص یگفتارگ به دنیرس یبرا گفتار غزل

 : داست ژهیو شنهادیپ چند بماند یصالح گفتار

 یعیبط ریغ علت نیتر یاصل که اثر بافت در  شکسته و مخفف ی کلمه گونه هر عدم_ ۹

 است رانیا کیکالس اتیادب خیتار تمام در کتاب نیاول زانا الیل. بود کیکالس شعر بودن

 .نداشت وجود آن در شکسته ی کلمه کی یحت که

 یعیبط ونیدکلماس به دنیرس یبرا بانهیاد یها یساز بیترک دنیرسان ممکن حداقل به_ ۲

 زبان

 و فضا یکینزد یبرا اتیادب کیکالس یها ماژیا و ها هیارا دنیرسان ممکن حداقل به_ ۹

 .زبان خالص عتیطب به شعر انیب

 .مبتذل و آسان لوده، زبان از زیگر نیع در و روان، ساده، ن،یامروز زبان_ ۱

 زنو یها شیگشا و ها بستاره تمام وجود با زبان سالم نحو به شیپ از شیب یکینزد_ ۵

 ( 2۶ :۹۹۱9 موالنا،.) یعروض

 اب است یمساو بزرگ یماین ی گفته به ینوآور هر: " که شودیم ادآوری کیآذرپ نیهمچن

 از رس شبه کی که ستین گونه قارچ و. است شهیاند یتعال و یفشان جان حاصل. شهادت

 غزل از یخبر آن با همزمان حداقل ای" زانا الیل" کتاب انتشار از شیپ چرا. آورد در خاک

 عتیطب که دییگو ینم مگر! نبود؟ مستقل مجموعه کی اتیه در کیکالس گفتار شعر و

 لابطا ی هینظر بنابر!...نداشته؟ آغازگر و بوده یجمع حرکت کی است، بوده نیا زبان

 شیب و دیکن هشیپ سکوت دیاوردین اگر. دیاوریب هینظر نیا رد یبرا یسند لطفا پوپر یریپذ

 (9۱:همان.) دیاندازین زحمت به هم را ما د،ینبر خود عرض شیپ از

 

 ینوآور یمعرف به آنها، اتیخصوص ذکر و گفتار و مالینیم غزل یاجمال یمعرف از پس

 شانیا اشعار مجموعه در الیخ صور عناصر و زبان لحاظ از غزل در کیآذرپ یها

 . پرداخت میخواه

 

 کیآذرپ آرش شعر در الیخ صور
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 تیالفع از یکی ، اصطالح در و، یکس نزد یزیچ بستن صورت لغت در لیتخ: لیتخ_ ۹

. ندک یم تصرف تیواقع بر یمبتن یها تجربه در یآدم آن، یاری به ، که. است یذهن یها

 ودوج تیواقع در آنچه با متفاوت ینظام در تازه و یابداع شکل به را یذهن یرهایتصو و

 (۱: ۹۱9۹ ،ییعقدا.) دهد یم ارائه دارد،

 

 اسطوره و رمز ات،یحکا الت،یتمث ات،یروا از توان یم الیخ یعمود محور در یسوئ از

 ( ۹۵۱: ۹۹9۱ پور؛ ندهیپو و انیفیشر.) گفت سخن زین

 موارد به توان یم. شود یم دهید کیآذرپ آرش شعر در که الیخ گوناگون صور انیم در

 .کرد اشاره ریز

 

 قیطر از گرانید به را عواطف استقالل امکان و دهد یم یاری را شاعر"  الیخ واقع، در

 ( ۹99: ۹۹9۹ ان،ینامدار پور.) آورد یم فراهم زبان

 ال،یخ یافق محور در. ابوی یم مجال شعر در یافق و یعمود محور دو در شاعرانه الیخ

  شعر کی طول در شاعر کی الیخ ،یعمود محور در و. ردیگ یم یجا یمقطع ریتصاو

 در الیخ ی حوزه. شود یم یبررس شعر آن یاجزا با الیخ آن انیم  وندیپ یچگونگ و

 مروزها اما. هیکنا و مجاز استعاره، ه،یتشب: بود یاصل عنصر چهار یدارا کیکالس اتیادب

 یم چهارگانه، عناصر نیا کنار در و افتهی گسترش ،یفرنگ ادب از ریتاث با حوزه، نیا

 ،یکدکن یعیشف. ) کرد بحث زین(  personification)     انواع از اغراق مورد در توان

۹۹۵۳ :۱9) 

 

 یشناس انزب دید از هیتشب است، هیتشب الیخ صور نشیآفر یابزارها از یکی: هیتشب( الف

 آنها بیترک و تشابه حسب بر ،ینیجانش محور یرو از نشانه دو انتخاب" از است عبارت

 سرودن در کیآذرپ سبک به توجه با( ۹۲۳: ۹۹۱۹ ،یصفو. ) ینیهمنش محور یرو بر

 ممکن حداقل به"  آنها یها تیخصوص از یکی  گفتار غزل و مالینیم غزل" یعنی غزل

 داقلح به و زبان یعیطب ونیدکلماس به دنیرس یبرا بانهیاد یها یساز بیترک دنیرسان

 به شعر انیب و فضا یکینزد یبرا اتیادب کیکالس یها ماژیا و ها هیارا دنیرسان ممکن

 هیتشب از یخال کیآذرپ شعر هم باز اما. است( 9۱: ۹۹۱9 موالنا،" ) زبان خالص عتیطب

 داریپد هب شاعر نگاه که لحاظ نیا از بکر. است یغن اریبس و بکر هاتیتشب اغلب و. ستین

. کند یم کشف آنها در تازه احساسات و تازه روابط و. است متفاوت اطراف جهان و ها

 اتیدبا زبان و زمان به متعلق نو، اغلب ابدی یم گریکدی با ها داریپد نیب که ییها شباهت

 در که شعرا ریسا خالف بر. اند شده انیب ساده یزبان با اغلب و. است شرویپ و معاصر
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 به کیرپآذ غزل. هستند کیکالس شعر یها ینیآفر ریتصو به یمتک شان هیاول شعر دفاتر

 در. است افکنده یپ غزل در یدیجد ستمیس ،یهست و عتیطب با واسطه یب ارتباط علت

 ریتصو با" گردد یم باز عشق به زهیدوش"  سپس و" زانا الیل"  نیآغاز مجموعه همان

 . کند یم آغاز عیبد ییها

 :کیآذرپ آثار در هاتیتشب از یبرخ

 وجه که یهیتشب ای. شود یم آورده هیتشب ارکان تمام در که است یهیتشب: مفصل هیتشب_ ۹

 (۳۳: ۹۹9۱ سا،یشم. ) ندیگو مفصل هیتشب باشد، شده ذکر آن در شبه

 

 رفت یم ایدر یرو ر،یگیماه قیقا

 رفت یم بایز و نرم آرام، ییقو مثل

 ( ۵: ۹۹9۹ ک،یآذرپ)

 و ند،ک یم شنا ایدر در بایز و نرم و آرام که است کرده هیتشب ییقو به را ریگیماه قیقا

 قیقا: مشبه: دارد حضور متن در هیتشب نوع نیا در هیتشب عناصر تمام. رود یم شیپ

  مثل: هیتشب ادات ، بایز و نرم آرام،: شبه وجه ، قو: به مشبه ، ریگیماه

 

 سا،یشم)  .ندیگو مجمل هیتشب. باشد نشده ذکر شبه وجه آن در که یهیتشب: مجمل هیتشب_ ۲

۹۹9۱ :۳9 ) 

 

  باد هجوم آماج کوچه ،یابر صبح کی

 

 افتاد او یپا بر شد، خاک عاشق کبارهی

 ( ۹۳: ۹۹9۹ ک،یآذرپ) 

 . است کرده هیتشب خاک به یفروتن و خضوع لحاظ از را عاشق

 هیتشب ادات است، نشده ذکر که خشوع و خضوع: شبه وجه خاک،: به مشبه عاشق،: مشبه

 محذوف: 

 

 : یلیتمث شبه وجه_ ۹
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 است ستادهیا یا صاعقه_ بلند کاج

 است داده هیهد ن،یزم به_ تو چشم_  که

 ( ۹9 ،۹۹9۹ ک،یآذرپ) 

 ستادهیا و یبلند آن در که. است شده هیتشب یا صاعقه به بلندا و یستادگیا لحاظ از بلند کاج

 .است اقتدار و شجاعت از یلیتمث بودن

  (محذوف: ) هیتشب ادات ،یستادگیا و یبلند: شبه وجه ، صاعقه: به مشبه کاج،: مشبه

 ( ۵۱: ۹۹۳۲ ل،یتجل.) شود ذکر ادات آن در که است یهیتشب: مرسل هیتشب_ ۱

 

 تنها غروبها مثل لبخند، یب ناشناس کی

 

  ایدر کی هیشب یزیچ چشمانش، یسو کور در

 ( ۲۹: ۹۹9۹ ک،یآذرپ) 

 مثل: هیتشب ادات تنها،: شبه وجه غروبها،: به مشبه ناشناس، کی: مشبه

 

: ۹۹۳۲ ل،یتجل. ) شودیم دهینام موکد هیتشب شود، حذف هیتشب ادات اگر: موکد هیتشب_ ۵

۵۱ ) 

 ماند باز هم آسمان دهان_  شد وا یا پرده

 

  ناگهان"! ایدر هفت شاه نیغمگ دختر" 

 ( ۹۱: ۹۹9۹ ک،یآذرپ) 

 شعر متن در هیتشب نوع نیا در. دارد دهان که است شده هیتشب یا زنده موجود به آسمان

 .است نشده ذکر هیتشب ادات

 ماندن باز( محذوف) تعجب،: شبه وجه  ،( محذوف) زنده موجود: به مشبه آسمان،: مشبه

 ( محذوف: ) هیتشب ادات تعجب، نشان دهان
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 زا مندرج اتیه مرکب قدما، قول به و است یبیترک اتیه کی مرکب: مرکب هیتشب_ ۳

 وجود به در زیچ چند که یذهن است یریتصو و تابلو امروز، زبان با و است زیچ چند

 (9۵: ۹۹9۵ سا،یشم. ) باشد داشته نقش آن آوردن

 بود تعفن دخمه که وانه،ید جوان کی با

 

 سالها شهیش یسو آن دند،ید یم شهیهم را او

 ( ۲۹: ۹۹9۹ ک،یآذرپ) 

: به مشبه وانه،ید جوان: مشبه. است شده هیتشب تعفن ی دخمه به وانهید جوان شعر نیا در

 (محذوف: )هیتشب ادات تعفن،: شبه وجه دخمه،

 

 " اند؟ دهیبر من از همه چرا رودها نیا/ " شد غرق قصه نیا غم در و نشست ایدر

 .   اند دهید کبارهی ایدر تمام را خود/ اند دهیخز ساحل به ریکو با قدر آن

 

 فوق تیب در

 

 رسدپ یم سوال و. است شده دیناپد و غرق  قصه غم از که است شده هیتشب یانسان به ایدر

 سبب که ابدی یم ریکو با رودها ینیهمنش در را پاسخ و. اند دهیبر من از رودها چرا که

 دنش غرق: شبه وجه انسان،: به مشبه ا،یدر: مشبه. کنند تصور ایدر تمام را خود است شده

 ( محذوف: )هیتشب ادات قصه، غم در

 نیطرف قطف و. باشد شده حذف آن شبه وجه و هیتشب ادات که است یهیتشب: غیبل هیتشب_ ۱

 ( ۲9۹: ۹۹9۳ ،یهاشم. ) شود ذکر مشبه و مشبه ه،یتشب

 

 داشت دیبا دوباره یطلوع ای

 

 مرد و ماند باد آغوش در ای

 ( ۲۱: ۹۱9۹ ک،یآذرپ) 
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 باد. دریبگ آغوش در را یکس تواند یم که است شده هیتشب یانسان به باد ، باد آغوش در

 در شهیهم از هیکنا بودن باد آغوش در. است حرکت حال در شهیهم و سرگردان شهیهم

  آغوش: به مشبه باد،: مشبه. است بودن حرکت حال در و حرکت

 محذوف: هیتشب ادات محذوف،: شبه وجه

 

 رفک صاحبان از یا دسته که بوده تیاهم پر چندان استعاره گاهیجا و مقام: استعاره( ب

( ۹۹۹: ۹۹۵۳ ،یکدکن یعیشف.) اند دانسته یم" استعاره و الیخ"  فقط را زبان اروپا، یادب

 ،است یکالم شعر:" دیگو یم شعر فیتعر در خلدون ابن که دارد ادامه آنجا تا تیاهم نیا

 (همان." )اوصاف و استعاره بر یمبتن

. اشدب محذوف آن یاصل ارکان از یکی که. است فشرده هیتشب همان استعاره قدما، اعتقاد به

 مصرحه ی استعاره_ ۹.داشت میخواه استعاره گونه دو گردد، حذف هیپا کدام نکهیا بنابر

 ( به مشبه حذف با) هیمکن ی استعاره_ ۲ ؛( مشبه حذف با) 

 

 :مصرحه ی استعاره_ ۹

 

 هاست ستاره از یکی که کند یم فکر زن

 

  شود یم... گوگ خانم هیشب یروز

 (۹۲۳: ۹۹۱۱ ک،یآذرپ) 

  

  زند یم ادیفر خود در  قطره قطره یه

 

 شود یم فراموش زین ستاره یحت

 ( همان) 

 یباق به مشبه فقط و شده حذف آن یها هیپا ی همه که است هیتشب کی ستاره اتیاب نیا در

 .شدن مشهور و معروف و گرفتن اوج از است یا استعاره ستاره و. است مانده
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  یشو یم وارید ی هیسا محو آنقدر

 

 شود یم دور تو خود از تو ی هیسا که

 

  شوم یم دیخورش ی هیسا محو آنقدر

 

 .شود یم نور قدم به قدم ام هیسا که

 

 ( ۹۹۱: ۹۹۱۱ ک،یآذرپ)

 به تیشخص از که است جوش و جنب پر و فعال یعنصر هیسا کیآذرپ یها غزل در

 صاحب و. دارد شانیا شعر در مستمر یحضور و. است کرده یفرارو شدن پیت سمت

 اغلب. شود یم دهیشن متفاوت یها تیموقع و زمانها و ها مکان در شیصدا و صداست

 . دارد مثبت یکارکرد هیسا

 

 مشبه » ویژگي و لوازم از یكي همراه به « مشبه » كه است آن:هیمکن ی استعاره_ ۲

 . شود حذف « به مشبه » خود و گردد ذكر « به

  

 نبرد شب در شیآهن یها پنجه در

 

 شکست تا مانده قدم دو شد؛ مچاله دشمن

 (   همان)

 

 در باشد یم انسان که مشبه رایز است نهیمک ی استعاره یآهن یها پنجه فوق تیب در

 به متعلق واقع در پنجه و. است شده هیتشب یآهن یها پنجه به شیها دست  داشتن شجاعت

 هب و نشده ذکر است به مشبه که وانیح اسم نجایا در که. باشد یم درنده واناتیح گروه

 .است شده اشاره آن از ییجز
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 یمجاز و منااست ینوع صیتشخ. جانیب یایاش به یبخش تیشخص یعنی صیتشخ: صیتشخ

 کی دادن نسبت حد در را تصرف نیا شاعر یگاه. است یهست در شاعر یهنر تصرف و

 رگید یزمان و. برد یم کار به یکوتاه و جازیا با جان یب یزیچ به یانسان تیخصوص

 یژگیو و صفات ال،یخ یروین از یریگ بهره با کرده، تصور انسان را جانیب ی دهیپد کی

: ۹۹9۹ ،ییعقدا.) دهد یم نسبت آن به گسترده و مفصل یانیب در را انسان از یمتعدد یها

 متن، یفضا اقتضا به کیآذرپ شعر در جان یب اءیاش به دنیبخش اتیح و صیتشخ( ۹۵۳

  بودن یستیمال ینیم علت به اما. است گرفته شکل یعیطب یطرز به متن ازین و  تیروا

 بیرکت جزء که صیتشخ گفتار، یعیطب ونیدکلماس به شدن تر کینزد و اشعار یفضا

  تیروا و زبان یعیطب ونیدکلماس خدمت در. شودیم محسوب یادب عناصر و ها یساز

 .است گرفته قرار یستیمال ینیم

 

 اوردین در سر قلم یحت کس چیه

 

  متن بر راز نیا شب کی و هزار از

 (۱9: ۹۹۱۱ ک،یآذرپ) 

 آمده دیپد( قلم)  اءیاش به یانسان صفات و رفتار دادن نسبت با صیتشخ اتیاب نیا در  

 تعمق و درک یبرا را مخاطب ذهن و موثر با،یز اغلب ها، یساز ریتصو گونه نیا. است

 ها داریپد اب شاعر ی واسطه یب ارتباط در که ریتصو ییبایز از تا. کند یم متوقف شتریب

 .دببر وافر لذت دارد، متن در را آن انیب قصد شاعر که یمفهوم و معنا و گرفته صورت

 

 دندیفهم ینم اما خورد هم بر زمان نبض

 

 دندیخند او به تنها گفت و دیفهم که شاعر

 

.  است هشد داده نسبت زمان مانند یداریپد به یانسان یها یژگیو و صفت زین اتیاب نیا در

 . تاس نشسته خوش متن در شاعرانه یها یباز تکلف از دور به و  یعیطب صورت به که

 

 شب هم باز اه،یس طوفان
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 (۹۹۱: همان.)  است نهاده نیزم سر یرو پا

 یدموجو زین نیزم. است نهاده نیزم سر بر پا که است شده تصور یانسان لیشما به شب

 . است سر و بدن یدارا که است شده تصور

 . کرد ذکر را ریز موارد توان یم صیتشخ یها نمونه گرید از و

 

 آمد؟ خواهد دیخورش یک پس

 

 ( همان)   است ستادهیا هنوز سرباز

 

 کرد خروپف یا لحظه آسمان

  

 ( ۹۵۳: همان)  کرد توقف خودش در زمان و

 

  نشست که نهیآ چشم در چشم

 

 (همان. ) وستیپ آسمان به هم نهییآ

 

  شدند مچاله ها خواب ناگهان

 

 ( ۹۱۳: همان. )  شدند زباله همه متکاها

 

 شد غرق قصه نیا غم در و نشست ایدر

 

 ( ۹9۲: همان.) اند دهیبر من از همه چرا رودها نیا
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 شد بلند خود از ایدر و دیوز یابر

 

 (همان)  افتی دوباره یجان باران ارتفاع در

 

 :کیآذرپ شعر زبان

 

 زا اشکال نیا و.  ستین مقدور پسندند یم شناسان زبان ی همه که آنگونه زبان فیتعر

 را آن مطالعه که. است یا دهیچیپ اریبس ی دهیپد زبان. شود یم یناش زبان خود عتیطب

 ( ۹: ۹۹۱۳ ،یباطن. ) کرد محدود خاص یعلم قلمرو کی به توان ینم

 یناشدن فیتعر و ینامرئ گذرد، یم آن در آنچه ذهن"  است، ذهن معرف زبان گمان یب

 لحاص زبان رهگذر از ذهن کمال.کرد تشیرو توان یم که است زبان بلوغ در تنها و است

 ( ۹۵: ۹۹۱9 پور، یعل. ) گردد یم

 یم " گفتار غزل"  را شعرش و یگفتار را خود شعر زبا کیآذرپ آرش نکهیا به توجه با

 رعناص و بودن یگفتار منظر از را کیآذرپ اشعار یزبان عناصر یبررس بخش در نامد،

 . میکن یم یبررس و لیتحل گفتار شعر

 که است هفتاد و شصت ی دهه اواخر به مربوط معاصر، شعر انیجر در ییگرا گفتار

 شکسته، زبان از یفکر و ،یبالغ یها شگرد ،یزبان سطح سه در را خود یها یژگیو

 به زدن پا پشت با و. ندیگز یم بر یمردم و پسند عوام یباورها و روزمره یگفتگوها

 فظل حرکت ساختن وقفه یب و یشکن سنت یبرا شعر، در کننده محدود و بازدارنده عوامل

 الشت یشعر ارزش فاقد میمفاه و ها ریتعب زبان، واژگان به دادن اتیح یبرا زین و معنا و

 (۱۱۳:   ،یخان کمر و زاده گیب. ) کند یم

 

 ود،ش یم منسوب معاصر اتیادب به یشعر تیرسم و بسامد منظر از که یشعر انیجر نیا

 گفرهن در انیجر نیا بستر گرید یانیب به. دارد ما جامعه یبوم و یمل فرهنگ در شهیر

 یها یتیب دو ترانه، و لغز، معنا، انه،یعام یها قصه ت،یحکا مثل، ،ییالال جمله از یشفاه

 بر عالوه گفتار شعر( همان.) است شده گسترده انه،یعام اعتقادات و باورها ،یمردم

 در و واژگان، سطح در هیصوف اتیادب در را خود حضور مقدمات ،یبوم و یمل فرهنگ

 ذهبم ه،یکنا گفتگو، المثل، ضرب را را خود و. کرد یزیر هیپا کرهیپ و باور ساحت دو

 تیماه با واژگان، سطح در عطار. است کرده یمعرف است، فرهنگ به مسبوق که ،یکالم

 در هک ینیگفتار تیمیصم گفتگو، نمود با حافظ ،یبازار و کوچه یباورها و ،یگفتار
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 عرش در که شعرش یها تیب ییمعنا استقالل و شود، یم دهید او یکالم بافت و ریتعاب

 قیادمص انهیعام یباورها و لیتمث ،یشیگو واژگان با یمولو و کند یم جادیا وقفه گفتار

 ( همان. ) هستند انهیصوف اتیادب در ییگرا گفتار بارز

 : کرد میتقس دسته نیچند به توان یم بودن یگفتار منظر از را شعر واقع در

 گفتار شعر زبان_ ۱ محاوره شعر زبان_ ۹ ساده یشعر زبان_ ۲ روان یشعر  زبان_۹

 

 است ییها ینوآور از شار سر و محور استعاره که است یزبان:   روان شعر زبان_ ۹

 حاظل از شتریب یعنی. ردیگ یم بر در زبان یمفهوم ی هیال ورزانه زبان هیال از شیب که

 یها یپرداز مضمون ادآوری مواقع  اکثر  در و. کند یم انیب  را زبان یمفهوم_ ییمعنا

 نمونه. است حافظانه یها ییگرا هامیا و یخاقان یها یپرداز استعاره و یهند مکتب

 یتغزل_ یحس اشعار و ،یاحمد رضا احمد اشعار معاصر، اتیادب در روان شعر شاخص

 بیترک رشتیب چون و است؛ کرده انیب زین را گفتار شعر فستیمان که یصالح یعل دیس

 ینامع به گفتار را آن نام توان ینم است، یادب زبان عیبدا و ها هیارا از سرشار و ،  محور

 . دانست زبان یعیطب

 

 شعر ی وهیش همان ساده، یشعر زبان یزبان ی هیرو لحاظ از: ساده یشعر زبان_ 2

 یها هیارا و یمضمون_ یهامیا یها ینوآور و یپختگ که تفاوت نیا با دارد، را روان

 کی خلق ای کشف یپ در اغلب و. افتی آن در توان یم کمتر را روان شعر یا استعاره

 شاعرانه تیجذاب و ریتصاو آن بتواند که یبلند اشعار غالبا و. دارد تمرکز شاعرانه ریتصو

 ساده اشعار در. باشد داشته مخاطب لحاظ از آن بودن جاذب و کلمه یواقع یمعنا به را

 ییامعن  ی ناگشوده گره فاقد که است یشعر آسان شعر:" دیگو یم یچاه بابا. ندارد وجود

 ورهمحا لحن ای گفتار عتیطب بر یچندان ی سلطه آن، انکار قابل ریغ صراحت اما. است

 ه،بانیاد یزبان از یریگ فاصله با"  آسان شعر واقع در(  ۱۲: ۹۹9۱ ،یباباچاه.) ندارد یا

 سملمو و ینیع عناصر و اءیاش به دادن نشان خوش یرو و شعر شدن یگفتار از زیپره و

 تن ،یسادگ به چند هر  آسان شعر. کند یم انیب را خود( ۹۵۳: ۹ج ،۹۹9۱ ،یباباچاه) 

 یجهان با مواجه یبرا  را فاخرانه ریغ نثر کی یانرژ گاه اما دهد، ینم یگفتار لحن به

 ییهابند کار و ساز به یمتک ل،یتخ عنصر ان،یم نیا در و. ردیگ یم کار به ینیع کامال

 یراب راه پس. است ختهیر شاعر ترس گرید. ستین یا شهیکل یهاتیتشب ادات و ییقدما

 ( ۹۵۹: همان. ) است باز یعبارت ای واژه هر ورود

 

 :محاوره شعر زبان_ ۹
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 انهیعام زبان ریتعاب و واژگان از مملو که اند سروده ییها شعر شعرا معاصر، شعر در

 حد از جوالن، نیا یگاه اما است، یجار یمردم یباورها و کالم در آنچه نوع از است،

 عنام چیه یب. است کرده لیتبد یبازار کوچه ینثر به را شعر و است شده خارج متعارف

 شمولم تا است؛ بوده انهیعام واژگان ذکر و ینیهمنش به شاعر توجه تنها ییگو ، یمفهوم و

 قابلم در. ندیبنش شعر یها شانه بر دیبا که ییمعنا بار از غافل اما. شود ینوآور فیتعر

 انهیعام نیا یاصول بیترک با ش،یخو ی حهیقر و استعداد بر هیتک با گرید یشعرا نان،یا

 راه کهبل ند،ینش یم معاصرش مخاطب دل بر تنها نه که. دندیآفر یآثار هیقاف و قالب با ها،

 نهایعام" امروز آنچه یسو به باشد یحرکت تا. سازند یم تر هموار مشتاقان، گرید بر را

 هموار شعر زبان به را یواژگان ورود راه انه،یعام زبان از یریگ بهره. مینام یم" ییسرا

 ( ۹۹۵۲_۹۹۵۹: ۹۹۱۱ ارجمند، و یشاکر. ) نداشت گذشتگان شعر در یگاهیجا که کرد

 یراب که یکلمات و الفاظ بردن کار به با که برد، نام را یبهمن یعل محمد توان یم جمله از

 خود به را یا ژهیو گاهیجا شعر، قالب در شعر، قالب در ستین گانهیب امروز مردم

 ردهک بیترک یسنت هیقاف و وزن با یخوب به را دیجد واژگان نیا و. است داده اختصاص

 نواژگا و عبارات بات،یترک نیهم ،یبهمن اشعار تیجذاب عوامل از یکی رو نیا از. است

 کار به یعاد و خوب آنچنان و. اند نشسته خوش شعرش ساختار در که است یا انهیعام

 است شعر مکرر خوامش با و.  شود ینم آن متوجه نخست نگاه در خواننده که اند، رفته

. ) کند یم جلوه زبان از خاص نوع نیا کاربرد در شاعر، ییهنرنما نیا ج،یتدر به که

 ( ۹۹۵۹: همان

 واژه اما و.  دارد شهیاند یاصل ی چهره ساختن در  یاساس نقش جمالت ساختار"  واقع در

 و یاجتماع مسائل از یاریبس ی کننده روشن و شعر عناصر نیتر یاصل و نیمهمتر ها

 چنانچه( ۲۳9: ۹۹۱9 ،یبرهان. ) هستند شعر سرودن زمان یخیتار و یاخالق و یاسیس

 ،میها یهمشهر زبان با من بازار، و کوچه زبان با من خانه، زبان با من:" دیگو یم یبهمن

 (۹۹۱ ؛۹۹۱۲ ،یبهمن.) زنم یم حرف رک و ساده شهیهم مثل

 

 طلبد یم یزبان است تکلف از یدور دانیم و ییگو ساده ی عرصه انهیعام شعر لذا

 تیفیک و یواژگان ی رهیدا زبان، از ما مقصود. " بودن پرده یب و تیمیصم از سرشار

 ی واژه ریز ییسرا انهیعام( ۹۵: ۹۹۱۳ ،یزرقان.) است شعر بافت در آنها بیترک

 به " اما، شود یم یاریبس فیتعار شامل که. کند یم دایپ معنا انهیعام اتیادب و فرهنگ

 ست،ین مکتوب و شود یم لین دهان به دهان جوامع در که یسنت اقوال و آداب یکل طور

 .نامند یم عامه فرهنگ را
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 و باورها"  حضور به توان یم ییسرا انهیعام یها نمود جمله از( ۹۹۵: ۹۹9۹ ،یگر) 

 ظاهر و شکل با افعال انه،یعام واژگان روزمره، و جیرا ریتعاب و اصطالحات عامه، دیعقا

 هیال بر که ستیشعر یا محاوره شعر پس. کرد اشاره شعر در" انهیعام اتیکنا و انه،یعام

 شعر_ ۲ ،یمفهوم ی محاوره شعر_ ۹: دارد جنبه دو و دارد تمرکز زبان ی انهیعام ی

 . یزبان ی محاوره

 کوچه و شکسته زبان چه اگر که شود یم گفته یاشعار به" یمفهوم ی محاوره" شعر

 اردد یسع و. کند یم را استفاده تینها یبازار کوچه میمفاه و ریتعاب از اما ندارد یبازار

 صشاخ نمونه یپناه نیحس اشعار که بنگرد؛ را جهان محورانه عام نگاه و  ریتعاب همان با

 .است آن

 و بنامند جداگانه ژانر کی را ان است، واداشته را یبرخ که" یزبان ی محاوره"  شعر اما

 عرش در آن ی شاعرانه و فاخر نمونه و ستین نیچن واقع در که بگذارند، آن بر ترانه نام

 نیا از زین یقنبر ادیشه یها ترانه. دارد وجود فروغ" کهیکوچ یعل"  و شاملو ی" ایپر" 

 شکسته زبان که یا انهیعام یها ترانه_ ۹: اند گونه دو بر هم ها ترانه البته و. اند دسته

 ینیمع آثار مانند. شوند یم شناخته فیتصن نام به که یا انهیعام یها ترانه_ ۲ و. دارند

 حاظل از یمیصم نگاه و لحن با شتریب اما اند شاعرانه که  یداللهی نیافش و یکرمانشاه

 .دارند تمرکز انهیعام

 

 نشناسا زبان فیتعر وارون آن، خاص یمعنا به یگفتار شعر: یگفتار شعر زبان_ ۱

 نآ خواهان و. دارد اعتقاد زبان از انحراف عدم و زبان یعیطب ونیدکلماس به ست،یفرمال

 در اما ساده ظاهر در. شود دهیآفر آن ی گونه مستند نوع و  زبان یعیطب خود در که است

 . است سخت شیسرا نیح

 یراقع یها سبک و رانیا یسنت اتیادب به را ما ،یفارس شعر در گفتار زبان یابی شهیر

 است شده ینامگذار عنوان نیا به امروز آنچه نینخست یها بارقه اما. رساند یم یهند و

 رهدو یشعرها در فروغ. میبدان فرخزاد فروغ شعر در یگرید یشاعر هر از شیب دیبا را

 هب او شعر موارد یا پاره در که است کرده استفاده زبان از یا گونه به ش،یشاعر دوم ی

 دیس یشعرها با گفتار شعر شناخت و یسامانده حال نیا با. است شده کینزد گفتار شعر

 ( ۵۱_9۹: ۹۹۱۳ ،یمیکر. ) است گرفته انجام یصالح یعل

 ان،رو زبان از یا گسترده فیط و. دارد یاریبس یها تیظرف گفتار زبان که شد گفته

 را ستا زبان یعیطب ونیدکلماس بر یمبتن که گفتار زبان و یا محاوره زبان ساده، زبان

 ست،ا گفتار شعر یمبنا که را یزبان: است تیاهم حائز اریبس نکته نیا. شود یم شامل

 .میبشناس روان و ساده محاوره، زبان از زیمتما
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 آن لکهب کنند یم تکلم بدان بازار و کوچه مردم که ستین یزبان معنا، نیا در گفتار زبان 

 . است گفتار زبان قیمصاد از یکی

 رارق مخاطب دید معرض در میمستق طور به را محاوره زبان که ستین یشعر گفتار شعر

 شیپ را آن آشکارا و. کرد کشف را گفتار زبان نامکشوف یها تیقابل گفتار شعر. دهد

 یهیبد لیدل به شعر یرسم زبان در آن کشف که ییها تیقابل: گذارد یم خواننده یرو

 (همان. ) داند ینم بکر و عیبد چندان ،یازین نیچن بودن

 

 و لفظ سطح در یدگرگون با که است معاصر شعر از یا شاخه گفتار شعر واقع در

 و سالم و زنده الفاظ با یفرهنگ ی روزمره مسائل و مردم اتیروح با متناسب مضمون،

 انیم ارهد داستان ارتباط ،ییروا انیب مضاعف، احساس یغنا و گرم یقیتلف و شکسته ریغ

 انتخاب و محسوس یها وصف و  غزل در اتیاب یعمود ارتباط و نو شعر در  سطرها

 و نهفاخرا گاه ،یبازار کوچه گاه مانه،یصم یگفتار گاه زبان، تناسب به که واژگان نوع

 یعیطب ونیدکلماس دارد قصد که است یشعر گفتار شعر واقع در. باشد یم گونه کیآرکائ

 ییوگ تک مانند) گفتگوها انواع زبان یعیطب ونیدکلماس و. کند ادهیپ شعر در را زبان

 ها داریپد با الوگید و متن در آشنا نا شخص با الوگید الوگ،ید انواع مونولوگ، ،یدرون

 ارگفت شعر توان ینم را شعر داشتن یگفتار لحن صرفا. شودیم شامل متن در را...( و

 .دینام

 

 وقاتا یگاه که. است گفتگو طرف دو انیم واکنش و کنش حاصل آن انواع در گفتار رایز

 ونیلماسدک یول ندارد وجود اصال که باشد یلیتخ یموجود. تواند یم گفتگو نیطرف از یکی

 ونوار آن خاص یمعنا به گفتار شعر ما لذا. " افتد یم اتفاق ذهن در یکالم بستان بده و

 ار شعر دانند، یم اریمع زبان از انحراف را شعر که ست،یفرمال شناسان زبان فیتعر

 آن خواهان و. داند یم زبان از انحراف عدم و زبان یعیطب ونیدکلماس به شدن کینزد

 داقلح گفتار شعر در. شود دهیآفر آن ی گونه مستند نوع و زبان یعیطب تود در که است

 :از عبارتند که. کند یم ییخودنما یژگیو چند

 یعیطب ریغ علت نیتر یاصل که اثر بافت در شکسته و مخفف ی کلمه گونه ار عدم_ ۹

 یبرا بانهیاد یها یساز بیترک دنیرسان ممکن حداقل به_ ۲. بود کیکالس شعر بودن

 یها ماژیا و ها ارائه دنیرسان ممکن حداقل به_  ۹زبان یعیطب ونیدکلماس به دنیرس

 . زبان خالص عتیطب به شعر انیب و فضا یکینزد یبرا اتیادب کیکالس
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 یکینزد_ ۵. مبتذل و آسان لوده، زبان از زیگر نیع در و روان ساده، نیامروز زبان_ ۱

)  .یعروض وزن یها شیگشا و ها بستاره تمام وجود با زبان سالم نحو به شیپ از شیب

 (9۱: ۹۹۱۱ ک،یآذرپ

 

 اطبمخ با ستنیز یمواز و شدن شانه هم گفتار شعر که:" دیگو یم یصالح آنچه برخالف

 و یعیطب زبان به زبان شدن کینزد یمعنا به ماین ی نهیرید یآرزو شدن محقق و...و

 ،یصالح." ) یسادگ و یسادگ و یسادگ و است گفتار شعر همان که زبان خالص عتیطب

 مخاطب با شدن الوگید وارد و متن به  مخاطب ساختن وارد گفتار، شعر( ۹۹۳: ۹۹9۲

 یالحص خالف بر و افتد یم اتفاق الوگید زبان؟ یعیطب ونیدکلماس در که آنگونه. است

. است الوگید و الوگ،ید الوگ،ید تنها گفتار شعر ،یسادگ ،یسادگ ،یسادگ: دیگو یم که

 االتح در و کلمه رییمتغ بعد در که است یمعان یتمام از بردن بهره گفتار شعر واقع در

 .است اند برده یم کار به انسانها نژاد، و نید ، روان ت،یجنس طبق بر زمانها و مکانها و

 نمود حیمس لوفرین آثار در کلمه اصالت مکتب سانینو فراشعر آثار در معاصر شعر در که

 یم شیپ متن در گفتگو انواع یمبنا بر تیروا ریس خط آثار نیا در رایز. دارد یشتریب

 آرش اشعار در  زبان یعیطب ونیدکلماس و الوگید بر هیتک  کیکالس شعر در و. رود

 .دارد وجود  کیآذرپ

 

 :از عبارتند گفتار غزل یزبان یها ینوآور جمله از

 :لغات ی رهیدا_ ۹

 وفور به کیآذرپ غزل در است جیرا مردم زبان در و دارد یامروز رنگ که یلغات( الف

 گذشته واژگان و کیکالس غزل وامدار آنکه از شیب گفتار غزل رایز.  شود یم افتی

 گفتار غزل منظر نیا از لذا. است اطراف جهان و جامعه ، غزل به نو نگاه وامدار باشد،

 انواژگ و زبان به یزبان یزیگر هنجار قالب در یگهگاه و بوده خود زمان فرزند کیآذرپ

 :از عبارتند کیآذرپ غزل در نو واژگان جمله از. است داشته نوآورانه رجعت کیآرکائ

 ( همان) الشه( ۵: ۹۹9۹ ک،یآذرپ) قیقا

 ( ۹۹) مشبک( 9)  خوردن خط( ۱) براده آهن

( همان)سجاده( ۹۱) تیکبر( ۹۱)تابلو( ۹۲)قهوه( ۹۳)آهن( همان) کن پاک( ۲۲) نقشه

 د،عاق( همان) مچاله گلو،یز توالت، ودکاست، بطر انو،یپ را،یشک( همان)الکس( ۱۳)کاست

) میتقو( ۹۱۳) ابان،یخ کفش،( ۹۱۳: ۹۹۱۱ ک،یآذرپ) رختخواب( ۱۹)کاباره( ۱۹) لیوک

 دفتربچه( ۹۹۱) فال( همان) شهیش( ۹۹9) روزنامه( ۹۱۳)کاناپه( ۹۵۳)خروپف( ۹۳۹

)  مانکن, feminist( ۹۹۳)مونولوگ الوگ،ید کاست، خط، پشت تلفن،( ۹۹۲)یمرخص
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 میس د،یسف گاه کا،یمون.. گوگل تار،یگ( ۹۲۲)غیت( ۹۲۵)فاصله خط ،یصندل( ۹۲۱_۹۲9

 (۹۲۳_۹۹۱)اخر

 

: ۹۹9۹ ک،یآذرپ)  اهیس باتون( ۹۳۱) هیچارپا( ۹۳9) پا تق تق( ۹۹۳) پ،یپ شلوار، و کت

۱۳ ) 

 

 تر کینزد مالینیم غزل و  گفتار غزل اتیخصوص از یکی نکهیا علت به: باتیترک_ ۲

 از هک ییها یساز بیترک با کیآذرپ غزل در است بوده زبان یعیطب ونیدکلماس به شدن

 شده ستفادها غزل کی در یبیترک اگر. ستین یخبر کاهد، یم متن بودن یگفتار و تیشفاف

 ییاه نمونه اندک به توان یم جمله از. است افتاده اتفاق متن، ضرورت یاقتضا به باشد

 . کرد اشاره کیآذرپ غزل در

 خواب برف، ارید عروس( همان)شکسته، مرد( ۵: ۹۹9۹ ک،یآذرپ)  ریپ قیقا ی الشه

 موج( ۱)فام سرخ آسمان( همان) زن دیناام آغوش پوش اهیس اتاق ساحل، خلوت بهار،

 صاعقه سوار( ۹۲)ریپ یایدر( ۹۳) ییبایز سرخ سیتند ا،یدر ی خسته متن شب،

 سرخ یسویگ( ۲9)انیپا یب یها لهیم ر،یشمش ی بوسه( ۹۱) یباستان غروب( ۹۹)پوش

 ( ۹۳)دور یها دیخورش ی رهیت(  ۹۹)دیخورش

 سارا، ،یماه بچه نقشه، غزل:" اند شده سروده مالینیم سبک به که ییها غزل جمله از

 یم مرا اتفاق، تاسف، اظهار مکافات، راه، سد الزانا،یل چهار، خط ها، پروانه بارش

 از بردن بهره بدون که هستند یاشعار" ها پله و ها هیسا نان، آب تابلو، کی سند،ینو

 غزل قالب ییافزا هم_ ۹ ها غزل نگونهیا در هدف. اند شده سروده یساز بیترک هرگونه

 ونیدکلماس به شعر زبان شدن تر کینزد_ ۲ و سمیمال ینیم مکتب در مالینیم داستان با

 گ،مونولو چه الوگ،ید چه ،یدرون ییگو تک"  لحاظ از چه. است بوده گفتار زبان یعیطب

 " شخص سوم یراو زبان از تیروا انیب یحت و

 ریز یها یازی بیترک اندک به توان یم" گردد یم باز عشق به زهیدوش"  مجموعه در

 :کرد اشاره

) یانطیش یکندو فرشته، سبز نفس ،یابانیب شیدرو( ۹9۹: ۹۹۱۱ ک،یآذرپ) باران ارتفاع

 سبز غزل( ۹۳۹)فراق کش عاشق یباز( ۹۳۵)دیخورش عاشقانه ی هیسا( ۹۱۳

 زییپا( ۹۵۲)دیشا ی هیسا( ۹۵۱)مست سنگ شهاب( ۹۵۱) تنبور شور( ۹۵۳)آسمانها

 زده خی شهر( ۹۹۱)ماه ی خانه افتاب، غم( ۹۱۵) ماه بهمن سرخ شالق( ۹۱۳)مهربان

 برج( ۹۹۹) چشمان ی پنجه( ۹۹۵) تنها زن لبک ین زن( ۹۹۱) ممنوعه شهر( ۹۹۳)

 هیسا( ۹۲۱)رهیت ابر امواج( همان) ناگهان طلوع( ۹۲۳) آشوب پر خاک( ۹۹۹) ییتنها
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 تلخ خبر ، شب مشق اهیس( ۹۲۳)دیسف کاخ دفتر( همان) دیخورش ی هیسا( ۹۲۱) دارید

 خاموش، پیپ( ۹۲۹)شب امتداد ها، ستاره خواب بستر( همان)  غم اهیس ی شعله سوخته،

 پرنده وسته،یپ ی خوشه دو شب، موج( ۹۹9_۹۹۱) رفته آب شلوار و کت صاف، آسمان

 عابر، کی ی هیسا آرام، شب( ۹۹۹) ماه ی پرده پشت ن،یآگ خشم ریش(  ۹۹۳)سرخ ی

 یها شالق فردا، تبسم تنها، ی هیسا اه،یس وارید( ۹۳9)ساحر چشم دو مهتاب، یب شب

( ۹۳۵) سرخ آسمان،متن سقف( ۹۳۱_۹۳۳) زیست شب سرخ قلم وحشت، تلخ شب ،یینامر

 ( ۹۳۹)  باستان خواب( ۹۳۱)  زمان نبض

 گاه و یوصف گاه یها بیترک از فارغ" گردد یم باز عشق له زهیدوش"  مجموعه در

 ،۹9 ،۹۵ ،۹،۲،۹،۱،۵،۹۳،۹۹،۹۲ ،یها غزل در یاستعار

۲۳،۲۹،۲۲،۲۹،۲۱،۲۵،۲۱،۲9۲۱،۹۳،۹۹،۹۹،۹۵،۹، ۹9، ۱۳، ۱۹، ۱۲، ۱۹، 

 و یوصف یها یساز بیترک و کیکالس غزل یادب یها ارائه وجه چیه به ،۱۱

 و الوگید خصوصا و تیروا ی هیپا بر ها غزل نیا واقع در. شود ینم افتی...یاستعار

 استفاده اتبیترک و ها ارائه از یعیطب ونیدکلماس در رایز. اند گرفته شکل یعیطب گفتمان

 در غزل 9۲ مجموع از یعنی. برخوردارند هم یفراوان بسامد از ها غزل نیا. شود ینم

 کسب و بودن یگفتار یبرا که. اند شده سروده یساز بیترک بدون غزل ۱۹ مجموعه دو

 . است داده اختصاص خود به را یفراوان حجم و بسامد کیآذرپ غزل در گفتار

 

 :فعل یها یژگیو

 :امروز یفارس در جیرا افعال( الف

 

 شدند زنده ها موج شد، طوفان ناگهان

 

 ( ۵: ۹۹9۹ ک،یآذرپ)  رفت یم باال لحظه لحظه، ایدر آب

 .هستند امروز یفارس زبان در جیرا افعال از یهمگ" رفت یم شدند، شد،" 

 

 مرد غروب، ساحل، خلوت بهار، خواب

 

 (۱:همان.) است نهاده سر زن ی شانه یرو آرام

 . است جیرا امروز زبان در که است یافعال جمله از"  است نهاده سر" 
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  گذشت ها کوچه از افشان شعله که الیل

 

 "باستان رسم بمان، هماره_ " شد ادیفر

 ( ۲۹: همان)  

 " بمان گذشت،" 

 

  اما سند،ینو یم مرا هیسا دو

 

 (۹۵:همان)  است غروب با یکی طلوع، با یکی

 

 " است سد،ینو یم" 

 

 افتاد بد دلم به که شد صبح

 

 افتاد دیشا ی هیسا نیقی بر

 

  آورد یآب ی کاسه مادرم

 

 ( ۹۵۲: ۹۹۱۱ک،یآذرپ)  افتاد آمد که عطسه! "نه! یوا" 

 

 "  آمد آورد، افتاد، شد،" 

 

 رفت لو ام نقشه و خواند مرا دست که همان
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 بود او لگد کی به را من ی نهیس شکست

 

 (  همان)

 

 " بود شکست، رفت، خواند،" 

 

 تارگف زبان در که است زبان سالم نحو  از استفاده کیآذرپ اشعار اتیخصوص از یکی

 یعروض وزن یها شیگشا و ها بستاره تمام و وزن که یا گونه به. است جیرا و معمول

 یها شگرد از یکی زبان سالم نحو. زدیبر هم بر را زبان سالم و نخ است؛ نتوانسته ،

 ول،معم یها گفتمان در رایز. است کالم یعیطب ونیدکلماس به  شعر زبان کردن کینزد

 . هستند کامل و سالم جمالت و.  شود یم استفاده زبان سالم نحو از

 

 است جنوب و شمال یرو روبه_ مکان

 

 ( ۹۵: ۹۹9۹ ک،یآذرپ.) است غروب و طلوع حوش و حول_ زمان

 نیا در. است افتاده اتفاق ، سالم جمله کی یاصل ارکان با کامل ی جمله دو اتیاب نیا در

 جمله. است صورت نیا به آن ساختار و شده استفاده یاسناد افعال از تیب

 فعل+مسند+هیمسندال:یاسناد

 

 یخبر ی گزاره مسند شود،یم داده آن مورد در یخبر که است مکان شعر نیا در هیمسندال

 فعل و.است بودن جنوب و شمال یرو روبه آن و. گردد یم باز هیال مسند به که است

 . باشد یم" است" یاسناد

 یبرجستگ شاهد توان یم است، زبان سالم و کامل جمالت از مملو که ریز غزل در ای و

 .بود گفتار زبان به یکینزد برآب شگرد نیا

 

 شکست دیخورش شد، شب ناگهان
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 بست خی ایدر شد، گم آسمان

 

 اندیرو را خود یشهر خ،ی یرو

 

 بست بن کوچه پنجره، یب خانه

 

 !ستیا_ تابلو کی_ دروازه دم

 

 (۹۱: ۹۹9۹ک،یآذرپ" ) است ممنوع آتش نجایا یآ" 

 

 نهگو به. است شده استفاده فراوان، یریتصو بعد با کامل ی جمله ۱ مالینیم غزل نیا در

 یخبر و کوتاه سالم جمالت در موجود ریتصو ی عهده به معنا انتقال ی فهیوظ که یا

 رد که یا گونه به. است ادیز سالم و کامل جمالت بسامد زین ییایموم غزل در ای و. است

 .دارد وجود کامل و سالم ی جمله هفت تیب ۹

 

 برخاست باستان خواب از که تا

 

  برخاست مردمان چشم از برق

 

 !" است شده زنده دوباره مرده! یوا"

 

◻🔹️ 

 برخاست انیم آن از جوانک کی

 

  نیچن که نیا ستیچ تو حرف! یها"
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 ! " برخاست؟ نشان تو نسل و تو از

 

 ... فقط بود سکوت او پاسخ 

 ( ۹۳۹: ۹۹۱۱ ک،یآذرپ)

 

 :یمیقد افعال( ب

 . است یفعل یها عبارت و مرکب و ساده یها فعل شامل

 . باشد یم اغماض قابل که. است شده استفاده یمیقد افعال ندرت به ک،یآذرپ غزل در

 

  کبارهی که ،یسوخت سالها ،یشد فرار تو_بود خودش! نه

 

 . ( بود عهیشا هام حرف ی همه)  لرزاند را تو قامت خبر نیا

 

 به تیب نیا در شد از استفاده نوع است، یکرد فرار یمعنا به ،یشد فرار در" شد" 

 . است یمیقد افعال صورت

 

  ناگهان ه،یسا کی و نواخت، طبلها شب،

 

 !هان دیرس فرمان که" کرد باز طومار

 

 .شودیم محسوب یمیقد افعال جمله از دیرس فرمان و نواخت، تیب نیا در

 

 :گفتار غزل خاص یها یژگیو
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 ره وجود عدم کیآذرپ یگفتار شعر بارز یها یژگیو از گرید یکی: کردن مخفف( الف

 یعیطب ریغ علت نیتر یاصل که که. است اثر بافت در شکسته و مخفف ی کلمه گونه

 ( 99: ۹۹9۱ موالنا،.) بود کیکالس شعر بودن

 ففمخ کلمات سالم، جمالت در و انند فراوان سالم جمالت کیآذرپ شعر در آنکه به توجه با

 گفتار شعر تا است برده بهره صهیخص نیا از کیآذرپ آرش لذا دارند، یکمتر حضور

 غزل همچون فاخرانه گفتار زبان به و کرده دور یبازار کوچه و انهیعام زبان از را خود

 . کند کینزد"  دیسرآ غمت گفتا دارم، تو غم گفتم"  حافظ یها

 ت،اس فراوان مختلف یکاراکترها زبان از  الوگید بسامد اشعار اغلب در نکهیا وجود با

 یعل دیس گفتار شعر و یبهمن یا محاوره یها غزل همانند ها الوگید نیا از کیچیه اما

 غزل بارز اتیخصوص از یکی نیا و. باشد ینم انهیعام و محاوره یزبان یدارا ،یصالح

 یشعرا که آنچه خالف بر:" دیگو یم کیآذرپ که آنچنان است، امروز شعر در گفتار

 ان،زب سالمت از دور به و مخفف کلمات بردن کار به پندارند، یم سینو انهیعام و محاوره

 کند، ینم متعهد هنر یحت و هنر یبرا هنر اقیس و سبک با شعر نمودن یگفتار به یکمک

 کلمات آن یجا به و. شود کاسته شعر در زبان تیادب و فخامت از که شود یم باعث تنها

 یم بیآس زبان به که شود شعر وارد اجتماع از یطبقات هنجار نابه لحن و فحش ک،یرک

 از استفاده عدم و سالم جمالت بردن کار به با که نمودم تالش غزل در من لذا. رساند

 رایز.  کنم یسینو انهیعام نیگزیجا را متشخص و بانهیاد فاخر زبان کلمات، کردن مخفف

 رایز. دشو یم شعر در زبان تیزبان سقوط سبب  ،یسینو انهیعام و زبان تنزل که معتقدم

 زلغ که گفت، توان یم بیترت نیا به." دارد عهده بر را زبان از انتیص ی فهیوظ شاعر

 ردف به منحصر فاخرانه یگفتار زبان و خود نوع مخفف نمونه کی یحت بدون کیآذرپ

 . است

 

 "  یوا: " اصوات از استفاده

 

 " دار طناب شنبه، سه صبح:" دیرس حکمت

 

 ( ۹۲۵: ۹۹۱۱ ک،یآذرپ!)؟ییتو نیا! یوا! ؟... لگد که را هیچارپا نیا" 

 

 "  آه"
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 بمان!" "شد؟ چه آخرش/ آه" گذشت ها ماه

 

 ( ۹۲۹: همان." ) است من ی قصه اوج/  هنوز غزل آخر

 

 

  روح یب_ کرده بغض دینال یم دخترک

 

 !ست؟ین نان بابا آه! است سرد مامان آه

 ( ۳: ۹۹9۹ ک،یآذرپ)

 

 " یها"

 

  بگو مرا امشب/ یبانو شاه! یها" 

 

 ( ۹۲۲: ۹۹۱۱ ک،یآذرپ") است زن ی تشنه حجله/ اورندیب زودتر

 

 "  وه" 

 

  دارد یشگفت آواز چه!  وه! ستی زیسحرآم ی گوساله چه نیا" 

 

 (  ۹۹۳: همان)  آوردند شیسو به تبرک به/  را ها دل کنان سجده همه و

   

 " یآ" 

 

 عشق یعنی یزندگ برگرد،! سارا یآ" 
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 ( ۹۱۹: همان)  بستر جامه، سفره، ماندن، یعنی عشق

 

  ؟یخر یم میبرا نان! آقا یآ" 

 

 ( ۹۱۱:همان)  رد دست او ی نهیس بر زنم یم

 

 یتراش یم عروس تازه کی خود از/  توالت قلم هفت با" یه" 

 

 ( ۱۳: ۹۹9۹ ک،یآذرپ. ) اروپاست ی پرنده تو روح معلوم، قرار از گلویژ یه

 

 "افسوس" 

 

  را غزل یقهرمانها اوج افسوس

 

 ( ۱۹:همان) کردند آغاز داستان یانتها از

 

 " هان" 

 

  ناگهان ه،یسا کی و نواخت، ها طبل شب

 

 (۲۹: همان!) هان د،یرس فرمان:" کرد باز طومار
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 یباورها و اعتقادات فرهنگ، اساس بر یعصر هر مردم: انهیعام دیعقا و باورها تاب باز

 آنها یزندگ با و. است دوانده شهیر آنها جان در که دارند اعتقاد یامور به شیخو گذشتگان

 . است شده نیعج

 پرورش و کرده نمو و رشد رسوم و آداب و فرهنگ نیهم اساس بر زین کیآذرپ غزل

 ازمندین زبان یعیطب ونیدکلماس به شدن کینزد یبرا زین گفتار غزل چنانچه. است افتهی

 ینمودها به توان یم جمله از .است انهیعام باور و فرهنگ یها لیپتانس از بردن بهره

 .کرد اشاره ریز موارد به کیآذرپ شعر در انهیعام دیعقا و فرهنگ

 

 هیسا کی_ انهیوحش_ در پشت

 

  را خود سر زد وارید یرو

                                . 

                                . 

  کند خطا اگر پا از دست

 

  ما ی خانواده ننگ شودیم

 

  نبرد ناگهان که د،یبا مرگ

 

 (۹۱: ۹۹9۹ ک،یآذرپ)  را ما ی لهیقب یآبرو

 

 یم ادی به را انیپر شاه دختر داستان که انهیعام فرهنگ در کهن یها تیروا به اشاره

 .آورد

 

  کور تعصب کی انیطغ و شب

 

 ( همان)  تنها ی فرشته کی مسلخ



 شماره ی سوم  سال دوم /  /۹۹۱۱مه فرازنان ایران/ مرداد فصلنا

ش آذرپیک و تمام عریانیست ها گرامی بنیانگذار این مکتب استاد آرمرداد( بر  ۵) سال تولد مکتب اصالت کلمه  هیجدهمین
 باد.

 

 ماند باز هم آسمان دهان_ شد وا یا پرده

 

  ناگهان" ! ایدر هفت شاه نیغمگ دختر" 

 

 کرد میتعظ و آمد نییپا تکشاخ از مرد

 

 (۹۱: همان. )  ناگهان_  را او دست عاشقانه زد، ها بوسه

 

 گبرهاست راه تان،یسور چارشنبه نیا

  انیم از برداشت را آن نشان دیبا

                        . 

                           . 

  گذشت ها کوچه از افشان شعله که الیل 

 

 " باستان رسم بنان هماره_ "  شد ادیفر

 (۲۹: همان)

 

 انهیعام فرهنگ و یسنت یباورها جمله از ، لیقبا انیم در آبرو حفظ و زدن، وارید به سر

 الوگید که تیروا کیرپ قالب در و ییبایز به کیآذرپ"  سارا"  غزل در که. ماست ی

 الوگید قیطر از تیروا انیب کیآذرپ یها غزل  در اغلب و. شودیم انیب است، محور

 ستا متن در مختلف یصداها انیب یبرا یبستر غزل واقع در. است مختلف یها کاراکتر

 .زند یم را آخر حرف عامه فرهنگ یصدا تینها در که

 

 انهیعام فرهنگ رسوم از یکی یسور شنبه چهار جشن یبرگزار و یسور شنبه چهار

 نیا پاسداشت به زانا الیل غزل در کیآذرپ و. است مانده ادگاری به گذشتگان از که. است

 .کند یپ اشاره سنت و فرهنگ
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  باز و میا مانده باستان طلسم در

 

 (۲۱: همان)  آب به زند یم ارید نیا پهلوان

 

 غلبه ها طلسم نیا بر داستان قهرمان که دارد وجود ییها طلسم انهیعام یها داستان در

 قصر ی شاهزاده" غزل در را انهیعام باور و فرهنگ نیا نمود که.  شودیم روزیپ و کرده

 .میکن یم مشاهده ها قصه

 

 عام فرهنگ در. دارد اشاره غشِِ  جهینت و  معامله در غش به که مکافات غزل در ای و

 یبرانداز خانمان عواقب که دارد وجود( ریش در ختنیر آب)  قالب در معامله در غش زین

 ریتصو به ییبایز به را فرهنگ نیا"  مکافات"  غزل که. است یعمل نیچن انتظار در

 . است دهیکش

 

  کرد یخال را ریش سطل مهین تا

 

  آورد آب هم سطل مهین کی و رفت

 

◻🔹️◻🔹️ 

  آمد کن خانمان لیس کبارهی

 

  نامرد آن ناگهان برد، را دکان

 

 مردم یآ_  شد ادیفر و زد سر بر

 

 (۲۱: همان) کرد بد آنکه شهیهم ندیب یم بد
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 " افتادن دل به بد" 

 

  افتاد بد دلم به که شد صبح

 

 ( ۹۵۲: ۹۹۱۱ک،یآذرپ) افتاد دیشا ی هیسا نیقی بر

 

 "کردن صبر و عطسه" 

 

 آورد یآب ی کاسه مادرم

 

 ( همان)  افتاد آمد که عطسه!" نه یوا" 

 

 " شور چشم" 

 

  سخت که چشم همان به چشمم[  کوچه]

 

 ( همان)  افتاد زبانزد بود اش یشور

 

 " زدهیس ینحس" 

 

  صبح آن رمیمس بار زدهیس

 

 ( ۹۵۹: همان)   افتاد سد کی یبیسراش در
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 " ارتیز هنگام کردن غسل" 

 

  کردم ارتیز غسل دلم در

 

 ( همان)  افتاد گنبد به که سمیخ چشم 

 

 

 :روزمره جیرا ریتعاب و اصطالحات بازتاب

 

 افتندی شعر به ورود مجال یواژگان ،یشهر یزندگ و زمان یاقتضا به معاصر، شعر در

 نیا یراب یمعادل گذشته زبان در دیشا ای و. اند نبوده  سابقه به مسبوق یسنت شعر در که

 و ردمم به خود شعر یکینزد قصد که یشاعر یبرا کلمات نیا انیب. افتی نتوان واژگان

 ،یارجمند و یشاکر.) است ریناپذ اجتناب دارد، گفتار یعیطب ونیدکلماس و مردم زبان

۹۹۱۱ :۹۹۵۳ ) 

 

  را من کرده مسخره تلفن/ انگار...شماره چند و صدیس

 

 ( ۹۹۳: ۹۹۱۱ک،یآدرپ)   را زن کی کنم گوش خط پشت/ حتما دیبا و رمیگ یم باز

 

 که شعر و مدرن یزندگ با یناگسستن یوندیپ که است مدرن یزندگ یابزارها از یکی تلفن

 رد ییبایز به یواژگان نیچن نیا کیآذرپ غزل در. دارد است، برخاسته مدرن یزندگ از

 . اند نشسته خوش متن

 

 باشد دستت یگوش کن یسع/ باش آدم شده؟ چه یها" 

 

 ( ۹۹۹: همان)  را زن کی سرت پشت جا همه/ مینیب یم ما ،یهست خبر یب
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 " دوقلو یها برج"

 

 هم به خورده گره خوب چقدر/ تو عاج من، ییتنها برج

 

 ( همان)  را الدن بن ی جمله نیآخر/  دیزیبرخ! دوقلو یها برج

 

 " یمرخص دفترچه" 

 

 سربار یمرخص دفترچه

 

 ( ۹۹۲:همان)  مانده نانوشته کهنه، آنکه با

 

 "کاناپه" 

 

  باز ،یمیقد ی کاناپه یرو

 

 (۹۱۱:همان)  رفته فرو خودش در نازگل

 

 "  یبطر شو، ودکا، انو،یپ کاست،" 

 

  راستیشک ی تازه شو هم نیا/ است الکس ی تازه کاست نیا

 

 (۱۳: ۹۹9۹ ک،یآذرپ)  ودکاست بطر دو غزل، تکه کی/ انویپ مقابل گوشه نیا

 

 : انهیعام واژگان بازتاب
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 یعیطب ونیدکلماس بر هیتک با را شعرش زبان کیآذرپ سرا، انهیعام گفتار شاعران برخالف

 رگید که آنگونه را بازار و کوچه مردم زبان و.است کرده کینزد گفتار شعر به زبان،

 یم هبهر یا گونه به انهیعام واژگان از برد، ینم کار به برند، یم کار به شکسته شاعران

 ظحاف شعر زبان همانند کیآدرپ. اند شده ثبت زبان یدستور واژگان ی حوزه در که برد

 واژگان از است، کرده حفظ را واژگان وقار و زبان فخامت بودن، یگفتار نیح در که

 از یکی و.  ردیگ ینم خدمت به را انهیعام زبان ساختار اما. برد یم بهره انهیعام

 ای کلمه کی حتما که است آن در کیآذرپ غزل بر حاکم یگفتار زبان یها یبرجستگ

 ونیماسدکل و گفتار:" که است معتقد یو رایز. است نرفته کار به آن در شکسته بیترک

 بانز خدمت در  متن و زبان که ستین نگونهیا و است زبان فخامت خدمت در زبان یعیطب

 واسطه به شیسرا یبرا انهیعام زبان صورت آن در رایز. ردیگ قرار انهیعام واژگان و

 یزیگر هنجار خدمت در یا لهیوس شعر به انهیعام زبان ورود که هیحال در. شود یم لیتبد

 ." است یزبان

 حصرمن خود نوع در شکسته و انهیعام کلمات کاربرد عدم لحاظ از کیآذرپ غزل نیا بنابر

 واژگان کاربرد عدم. است برخوردار یکدستی زبان از که. است توجه قابل و فرد به

 یحت و... و مفعول، فاعل، حرف، اسم، فعل، جمله، از.است کلمات تمام شامل انهیعام

 فادهاست متن تیظرف بر بنا ییجا هم اگر و. شودیم زین انهیعام اتیجنا کاربرد عدم شامل

 . باشد یم اغماض و یپوش چشم قابل است شده

 

 گبرهاست راه تان،یسور چارشنبه نیا

 

  انیم از برداشت را آن نشان دیبا

 

  گذشت ها کوچه از افشان شعله که الیل

 

 !" باستان رسم بمان، هماره_"  شد ادیفر

 

 زبان کی بطن در چون که هستند یا شکسته کلمات جمله از هماره و یسور چارشنبه

 قابل لذا و است نکرده انهیعام انیب و لحن جادیا بودنشان شکسته اند، شده استفاده فاخر
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 ادهاستف ریز تیب در که هیپا چار مانند یا کلمه دست نیا از ای و. باشند یم یپوش چشم

 . است شده

   

 "  دار طناب شنبه، سه صبح:" دیرس حکمت

 

 !؟ییتو نیا یوا! ؟....لگد که را هیپا چار نیا" 

 

 :کلمات با یباز و تکرار از یریگ بهره

 

 به. است کرده تیرعا ارکان یتمام در را جازیا خود یشعر مجموعه دو هر در کیآذرپ

 ندم بهره جازیا از متن زین تیروا ریس خط در حتا ها، بیترک جمالت، اغلب که یا گونه

 .کند ینم تجاوز تیب چهار یال سه از" زانا الیل"  اول مجموعه در او اشعار اغلب و. است

 آنجا تا و. است شده برخود یادب ها هیارا و بات،یترک در یحت غزل با یستیمالینیم کامال و

 جادیا نیع در یادب یها ارائه و بیترک از استفاده بدون اشعار یبرخ در که رود یم شیپ

 .است نموده ریتصو و انیب در ییبایز و ینوآور خلق بکر و بایز یریتصاو

 

 شکست دیخورش شد، شب ناگهان

 

 بست خی ایدر شد، گم آسمان

 

  اندیرو را خود یشهر خ،ی یرو

 

 بست بن کوچه پنجره، یب خانه

 

 !ستیا_ تابلو کی_ دروازه دم

 

 ( ۹۱: ۹۹9۹ ک؛یآدرپ." ) است ممنوع آتش نجایا یآ" 
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 ات،یاب یافق و یعموم ارتباط حفظ ضمن است شده لیتشک تیب سه از تنها که فوق غزل در

 یحت. خورد ینم چشم به یاضاف و یاستعار ،یوصف بیترک چیه و ،یادب ی ارائه چیه

  رائها ییروا انیب کی در  ممکن صورت نیتر کوتاه در جمالت و. ندارد وجود زین هیتشب

 بایز یاثر خلق سمیمال ینیم مکتب یستیمالینیم لیپتانس و غزل ییافزا هم واقع در. اند شده

 . است نموده

 

 " بابا؟ نیا ستیچ_ " رهیخ کودک

 

 " ایدن ی نقشه نقشه، کی چیه" 

 

  نیزم شکل رسم"  چه؟ یعنی نقشه" 

 

 !"ایدر....تا گرفته رشیکو از

 

  ست؟یچ گرید اهیس خطوط نیا" 

 

 " آدمها مرز است، مرز چیه"

 

 "است وارید مثل چه؟ یعنی مرز" 

  ما با ما یها هیهمسا نیب

 

◻🔹️◻🔹️◻🔹️ 

 

 ...نقشه کن، پاک خشم، و کودک
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 شده کیزدن یگفتار زبان یعیطب ونیدکلماس به یعیطب کامال که زین مال ینیم غزل نیا در

 ییها یدیسف ای ر،یتصاو یدگیچیپ جادیا بدون ممکن، صورت نیتر فشرده در جازیا است،

 گر انیب شفاف حال نیع در و روان و ساده کند جیگ خود یتو هزار در را مخاطب که

 بار  یحت و یساز ریتصو ،یفضاساز تیروا نیا در که. است یفرزند و پدر نیب گفتمان

. تاس داده لیتشک را یسالم جمالت که باشد یم کوتاه یها الوگید عهده بر متن ییبایز

 و طیبس ییکویها.  "  است افتهی بسط که باشد یم ییکویها غزل گفت توان یم واقع در

 بهره آن از مالینیم غزل ژانر در توان یم که است یشیسرا یها وهیش از طیبس طرح

 یتیروا ساحت یزمان_ یمکان گسترش با تواند یم کشف همان حفظ با طیبس ییکویها. برد

: ۹۹۱۱ ک،یآذرپ.") شود زاده  سمیمالینیم مکتب  یها کیتکن بستر بر مکشوف ماژیا آن

9۳ ) 

 .است ممکن فرم نیتر جازمندیا در خاص مفهوم کی ی ارائه مالینیم غزل اصل واقع در

 ازجیا و یگ ساده نیح و نیع در تواند یم مفهوم آن ی شاعرانه نشیآفر یبرا نیبنابرا

 رد مفهوم آن شیپ از شیب میتفه یبرا و خارج زین محض یریتصو تک حالت از کامل

 (همان." ) شود زودیاپ کی از شتریب شاعرانه جازیا اوج

 

 ندمان که را مرزها پسر و استیدن ی نقشه دنیکش حال در یپدر" نقشه"  مالینیم غزل در

 اه غزل نگونهیا در واقع در. کند یم پاک خشم با انداخته فاصله ها هیهمسا نیب وار،ید

 ،۹۹9۳ همکاران، و کیآدرپ.) اند دهیرس ییافزا هم به یشرق تغزل و یستیمالینیم جازیا

 (۹۱9: ۹ج

 

 اطالع ی صهیخص وارث خواهد ینم گفتار شعر:" دیگو یم یصالح که آنچه به توجه با

 هوش یحس ی مخابره. باشد خود نیشیپ یها رهیس از بازمانده یبند مضمون و یرسان

 یصورت به آن، از یموج هر که. است اصوات یشادخوار و رقص به دنیرس حروف،

 که ودر یم شمار به گفتار شعر عالئم از یکی نشانه نیا کند، یم جلوه رهیکث یمعناها از

.) داد خواهد نجات  محدود یمعنا یمشت با شهیپ تاجر یکلمات و استبداد به عادت را ما

 انیجر نیا پردازان هینظر که یباباچاه و یصالح مجموع در(   ۲۱: ۹۹9۲ ،یصالح

 ار ها مولفه نیا که. اند شمرده بر گفتار شعر یها مولفه عنوان به را ریز موارد هستند،

 .میکن یم یبررس کیآذرپ شعر زبان در

 

 تیمیصم و بودن یگفتار ضمن متن برد، یم بهره یدرون ییگو تک از که غزل نیا در

 هیارا از و است روان و ساده نیا بر عالوه. است کرده حفظ را زبان فخامت مخاطب با

 .است نبرده بهره یادب یها
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 انزب ،یادب زبان ،یخیتار زبان کتابت، زبان ،یریدب زبان فاخر، زبان از شدن دور_۹

 ( ۵1: ۹۹۱۳ بخت، آزاد. ) یمیصم و ساده زبان به آوردن یرو و تیکانکر و یاستبداد

 و ونیدکلماس بر هیتک با  کیآذرپ غزل در گفتار زبان ،یصالح  گفتار زبان خالف بر

 و فاخر زبان سمت به شتریب چه هر ، روان و  ساده یزبان با متن یها تیشخص الوگید

 شکسته، کلمات ورود از یدیم کیآذرپ شعر در گفتار رایز. رود یم شیپ یادب زبان

 بر عالوه محاوره زبان رایز. است زبان در محاوره لهجه و لحن و ک،یرک واژگان

 ایخن یدارا و تراش خوش کلمات نیگزیجا را بایز ریغ و ساخت ناخوش کلمات نکهیا

 یم یرسم زبان در کلمات نوشتار رییتغ به منجر و کاهد یم زبان تیفاخر از کند، یم

 . ابدی یم رواج سمیمانتال یسانت  شعر در تیمیصم ی بهانه به نیا بر عالوه. شود

 

  ستینگر یم تور به  یماه بچه

 

 !ست؟یچ مشبک ی پرده نیا راز

 

 برد هم مرا مادر و پدر

 

 !؟ ستین ما ی فرشته نیا یراست

 

  ریپ یپشت الک مثل یک به تا

 

 ستیز دیبا کنواختی شب، و روز

 (۹۹: ۹۹9۹ ک،یآذرپ) 

 

 آزادبخت،)  شاعرانه ممتاز کلمات نهیگز به ییاعتنا یب و یادراک یها واسطه حذف_ ۲

۹۹۱۳:۵۹ ) 
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 اتیناک و گونه، رنتیالب ریتصاو استعاره، مجاز، ه،یتشب از عبارتند یادراک یها واسطه

 دهیرس ممکن حداقل به ها یساز بیترک و یادب یها ارائه کیآذرپ غزل در که... و یادب

 نهشاعرا ممتاز کلمات ی نهیگز به ییاعتنا یب را گفتار که یصالح برخالف اما. است

 شعرش لذا کند، ینم یچندان استفاده محاوره کلمات از  غزلش در کیآذرپ داند، یم

 .است شده یپرداز مضمون و محتوا پر حال نیع در و روان، ساده،

 

 کرد آبم نشست، شیچشمها!" ؟یبود کجا را وقت نهمهیا" 

 

 (۹۲: ۹۹۱۱ ک،یآذرپ)  را شیماجرا شرح خط، به خط خواند سرخش سکوت از دلم و

 

 قرن یط که یجار زبان تیمیصم یسو به را مخاطب زبان، عتیطب و زبان ذات با_ ۹

 (۵۹: ۹۹۱۱ آزادبخت،)  دادن سوق است خورده برش و تراش ها

 

 انه،یعام واژگان به آوردن یرو یمعنا به زبان عتیطب و عتیطب زبان ذات با ارتباط

 و یصالح قایدق. ستین انهیعام فرهنگ و اتیکنا و اصطالحات و انه،یعام باتیترک

 یها غزل در موجود گفتار زبان با یسینو محاوره متاسفانه گفتار زبان به باورمندان

 نامهشینما در زبان یعیطب ونیدکلماس. اند گرفته اشتباه یهند و یعراق سبک و حافظ

 یا برجسته نقش مونولوگ و یدرون ییگو تک الوگ،ید که  ییها غزل در بزرگ، یها

 و میهست رو روبه گفتمانها انواع با ما الوگید در رایز. است بارزتر کند، یم فایا آنها در

 کی تنها محاوره زبان لذا. کند انیب را خود غزل در توانند یم جامعه در صداها انواع

 .داد یتسر زبان تیتمام به را آن توان ینم و است گفتار زبان از وجه

 " یراو زبان"  

 

  متن بر باز آمد هیسا کی و شد شب

 

  متن بر باز کم کم کرد را اش کوله

 

  دید ناگهان قصه بار نیا شاعر
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  متن بر ساز کی با آشفته یدختر

 (  ۱۱: ۹۹۱۱ ک،یآذرپ) 

 

 " عاشق زن زبان" 

 

  تو خاطر به دلم آخر:" گفتم

 

  نزد حرف"  باد به را خود داد

 

  باز شکست مرا قطره قطره

 

 (۱۱:همان) نزد حرف ستادیا سنگ مثل

 

 " مردم زبان"

 برخاست باستان خواب از که تا

 

 :برخاست مردمان چشم از برق

 

 !" است شده زنده دوباره مرده! یوا" 

 

 " جوان زبان" 

 

 :برخاست انیم آن از جوانک کی
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  نیچن که نیا ستیچ تو حرف! یها" 

 

 !" برخاست؟ نشان تو نسل و تو از

 (۹۳۹: همان) 

 

 "شاعر زبان" 

 

 :زد ادیفر یشاعر هم به رهیخ نفر دو

 

 " ساحر چشم دو نیا منند خواب ایپر" 

 (۹۳9: همان)

  

 "فهیخل ای شاه زبان" 

  

 بگو مرا امشب/ یبانو شاه! یها" 

 

 "است زن ی تشنه حجله/ اورندیب زودتر

 

 " یراو شهرزاد و شاه زبان" 

 

 تو؟ راز" " شهرزاد:/ " گفت و نشست" تو؟ نام" 

 

 (۹۲۹:همان" ) است گفتن قصه!" " چه؟ پس!" / " نه!" "ترانه!" " نه" "  رقص؟

 

 " بزرگ پدر زبان" 
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 بزرگ پدر ،یبرف شب آن دیآ یم ادتی

 

 نشاند؟ یصندل کی یرو هم کنار را ما

 

 دیشو نفر کی شما که اگر:" گفت و دیخند

 

 (۹۲۵: همان" ) شود یم نور و گل بهشت تانیایدن

 

 اوتمتف یتهایشخص و کاراکتر با واسطه یب ارتباط با کیآذرپ فوق یها نمونه تمام در

 تیمیمص حفظ با و یادب باتیترک نیکمتر با یسینو شکسته بدون را آنها زبان عتیطب

 .کند یم انیب

 

"  ی جانبه همه مفهوم در شعر ی لهیوس به گرفتن اریاخت در را" زبان"  مجموعه_4

 ( ۵۲: ۹۹۱۳ آزادبخت،" ) خبر

 عناصر تمام و شعر است، شعر خدمت در زبان شندیاند یم که یکسان تمام خالف بر

 حال است، زبان در  یخوردگ گره شعر  فیتعار از یکی و است زبان خدمت در یادب

 ای باشد شعر به محاوره و انهیعام فرهنگ و واژگان ورود توسط ،یخوردگ گره نیا

 ریغ و معمول یها ییزدا ییآشنا انواع ای و ینوشتار و ییمعنا یها یزیگر هنجار

 کلمات اجتماع در که هستند زبان یعنی کلمه یاجتماع بعد خدمت در همه و همه معمول،

 .باشد یم آنها بستان بده حاصل و

 

 و همه  تیروا زبان، بودن یگفتار فرم، محتوا، مجموعه از ۹9 غزل در مثال عنوان به

 توان ینم نیبنابرا. است زبان آنها اجتماع و کلمات یکیژنت ی خزانه خدمت در همه

 اریاخت در یمفهوم و معنا ای خبر انتقال یبرا شعر ی لهیوس به را زبان شاعر که گفت

 زانهخ کردن کردن بالفعل و  گسترش خدمت در... و فرم معنا، شعر، بلکه. است گرفته

 .است کلمات یکیژنت
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  بود یمسلمان و عبادات محو چنان آن

 

 بود یابانیب شِ یدرو مردم، از دور

 

  یجار فرشته سبز نفس قنوتش در

 

 بود یقرآن ی هیآ هزار دو سکوتش در

 

  انگار شیبرا بود عصا مانند مار

 

 بود ینگهبان گرم او ی هیسا در گرگ

 

 " شهر یسو یبرو دیبا:" آمد ندا تا

 

  بود یطانیش یکندو چون چشمش در شهر

 

  آوردند شکششیپ عسل افطار و رفت

 

 بود یثان یمولو قدمش شیپ شهر

 

 "  شدم ریپ همگان بر شدم، ریگ نمک من"

 

 بود یسخنران و وعظ جا همه بارش و کار

 

◻🔹️◻🔹️ 
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  فقط بود، دل ی قبله خود آنکه بعد ماه

 

 (۹۱۳: ۹۹۱۱ ک،یآذرپ) بود یابانیخ یبایز زن کی اش قبله

 

 جستجو فوق شعر در توان یم است زبان نوع کی ندهینما کیهر که را صداها انواع

 یصدا آخر تیب صدر و آسمان یصدا ش،یدرو یصدا ،یراو یصدا ، جمله از کرد

 .اند شده واحد یصدا کی و اند دهیرس ییافزا هم به که یراو و شهر

 

 و ام که آنگونه درست گفتار، شعر در  کلمات زشیر طرح افتادن اتفاق خود به خود_ ۵

 نه و م،یشیاند یم هدف القاب و" معنا"  منظور به تنها روزمره، یها گفتگو در مردم

 ،آزادبخت.) شده نییتع شیپ از کلمات یعقل یجوش هم و یبند طبقه و انتخاب شمارش،

۹۹۱۳ :۵۲) 

 

 به محاوره واژگان ورود و یسینو محاوره سمت به حرکت مختص کالم یروان و زشیر

 یم سبب را کالم ییوایش و بالغت و سالست که است صهیخص کی بلکه ست،ین زبان

 در کلمات بارش و زشیر سبب که. است انیب ی وهیش و گفتارش توان یم واقع در. شود

 بارش و زشیر سبب نکهیا بر عالوه محاوره زبان به شعر جستن پناه. شود یم متن

 هک چرا. شود یم رین زبان شدن لوس و شدن لوده سبب بلکه. شود ینم شعر در کلمات

 یکی امعن انتقال. معنا انتقال فقط صرفا نه است زبان از یآن حفظ ابتدا، شاعر ی فهیوظ

 دو نیا یشیافزا هم و وندیپ. زبان خاص کارکرد شعر و. است زبان عام یکارکردها از

 شعر و شدن یگفتار اخص یمعنا ، زبان یلودگ ی ورطه به دنیغلت در بدون کارکرد،

 تینها یب و ثابت ابعاد که است، قیعم قتیحق کی شعر در گفتار واقع در. است گفتار

 قیعم تقیحق ثابت بعد شعر در بودن یگفتار که گفت توان یم. ردیپذ یم رییمتغ بعد

 تینها یب از یکی کودکانه لحن و کودکانه، و زنانه یگفتار زبان لذا. است یگفتار زبان

 گفتار وعن و لحن نیا که گفت توان ینم و. است یگفتار زبان قیعم قتیحق رییمتغ ابعاد

. است یتارگف زبان رییمتغ ابعاد تینها یب از یکی بلکه. است شعر بودن یگفتار تیتمام

_ یجمع یناخوداگاهها و خوداگاهها متفاوت انواع طبق بر تواند، یم گفتار زبان رایز

 توان یم آنها ی جمله از که. ردیبپذ یگفتار زبان زیمتما و متفاوت انواع هفتگانه، یفرد

 گفتاربزبان نوع و لحن به ای.کرد اشاره شعر زبان در یقاجار گفتار نوع و لحن به

 .نمود اشاره...  و یهقیب زبان ،یعراق سبک به کیآرکائ زبان ای سره، یفارس
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 بارش و زشیر با ما ندهیگو لحن و زمان و مکان فراخور به یزبان هر در نیبنابرا

 به هامنت. است افتاده اتفاق کالم یعیطب ونیدکلماس کی هر در و. میهست رو روبه کلمات

. شودیم انتخاب زین واژگان نوع ، محاوره ای کودکانه و زنانه لحن فاخر، فراخور

 نوع طبعا.  است شده انتخاب فاخرانه زبان و لحن چون کیآذرپ غزل در نیبنابرا

 اب کلمات انتخاب آن اتیخصوص از و. است یگفتار زبان نیا به مربوط زین واژگان

 و تیمیصم و یسادگ نیع در بارش و زشیر سبب ، خورده تراش کلمات اد،یز یایخن

 .است شده متن تیشفاف

 

  از عنام انیب یچگونگ بلکه ستین معنا ی کننده منتقل صرفا کیآذرپ غزل نکهیا ضمن

 .است بوده گفتن از مهمتر ونیدکلماس انتخاب نوع قیطر

 

 ! شو گم برو_ مرا یشماریم خود هیشب_  عاطفه یب! آه" 

 

 " دانم ینم خود عشق قیال هرگز را تو من؟ لحظه نیا از که

 

  باز پس آن از و...چیه یول من، کرو بارم فحش خواست، یم که تا

 

  رانمیا روح دنبال به من ش،یآرزوها دنبال به او

 

◻🔹️◻🔹️◻🔹️  

 

 !نه اما!" بود تلخ حق حرف" اندیگر مرا اش نامه نیآخر

 

 (۹۱: ۹۹9۹ ک،یآذرپ! ) خوانم ینم یکس یبرا من هرگز را عاشقانه ی نامه
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 درست. است افتاده اتفاق شعر در کلمات بارش و زشیر است مشهود که همانطور

 نششیچ اما. میکن یم الوگید و میشیاند یم روزمره یها گفتگو در مردم و ما که آنگونه

 .ستا رفتهیپذ صورت محاوره یگفتار زبان به دنینغلط در منظور به کلمات نشیگز و

 

: ۹۹۱۳ ازادبخت،.) زبان اریاخت در را ها حس نه و گذاشتن حس اریاخت در را زبان_ ۳

 حواس از بردن بهره فقط شعر که معتقدند گفتار شعر روانیپ و یصالح چه اگر( ۵۲

 و شعور ییافزا هم دیآ یم بر اش شهیر از که طور همان شعر که داد تذکر دیبا است،

 یها مولفه مند جهت ییافزا هم باعث شناور مراقبه. است...  و تجربه و حس و شهود

 و. شود یم افتیدر مختلف مراکز از که شود یم...و یتجرب و یحس ،یشهود ،یشعور

 سح بر هیتک فقط نه و شود یم شعر کشف سبب که است هدفمند شناور مراقبه واقع در

 سبب که است یا چهیدر حس گفت توان یم تنها گداشتن، حس اریاخت در را زبان و

 مندهدف شناور ی مراقبه کهیحال در.  شودیم...  و تجربه و شهود و شعور شدن ختهیبرانگ

 شدن یمتعال سبب تا است زبان خدمت در یتجرب و یحس و یشهود ،یشعور یها مولفه

 زبان یعنی کلمات یاجتماع ساحت  از یبعد یعنی است کلمه از یبعد حس و.  شود هنر

 ابتر شعر و کند یم محروم ابعاد ریسا از را ما بعد کی به مفرط توجه لذا. باشد یم

 رقت احساسات انیب صرفا و حس از مشعرینیب یم کیآذرپ غزل در چنانچه. شد خواهد

 توان یم حتما و. است کرده یفرارو یانسان و یاجتماع عاطفه سمت به عاشقانه زیانگ

 دست انگشتان حد از یو اشعار در احساس ی غلبه و عاشقانه یها غزل شمار گفت

 جهت شناور ی مراقبه در عاطفه سمت به کیآذرپ شعر در حس رایز رود ینم فراتر

 .است مند

 

 ! کرد تن بر دوباره یذوق چه با/  را خود ی تازه شلوار و کت

 

 !"اورد؟ کجا از امروز دیبا/ طاقت همه نیا نه![ " نه ساعت]

 

 میمر ا،یاقاق شاخه چند/  هم کنار یصندل دو و زیم

 

 کرد ینگاه آسمان یسو به/ گذاشت که دهان ی گوشه را پیپ

 

 !اه مزاحم؟ همه نیا کجا از/ اهیس ابر یها توده! نه یوا" 
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 !" ؟ سرد یهوا و یباران شب/  هرگز زند ینم رونیب که او

 

 برخاست در یصدا با ناگهان/ بست را اش خسته چشمان خواب

 

 ! مرد ی رفته آب شلوار و کت/ صاف آسمان خاموش، پیپ

 

 

 یعیطب ونیدکلماس خدمت در  او یشهود تجربه و شاعر ی عاطفه و حس اثر نیا در

 که اهیس یابرها حضور علت به که است عاشقانه قرار از یتیروا انگریب که است کالم

 .ماند یم ناکام است، جامعه در عشق با مخالفت نماد

 

 (۵۲: ۹۹۱۳ ازادبخت،)  کردن ادیز و کم و شیپ و پس را یشعر جمالت یسادگ به_ ۱

 

 رمف قوت علت به کیآذرپ گفتار غزل در ،یصالح گفتار شعر صهیخص نیا خالف بر

 . کرد شیپ و پس توان ینم را یا کلمه  یحت و جمله چیه یعمود

 کلمات در چه و جمالت در چه است شده تیرعا یخوب به جازیا چون ریز ی نمونه در

 دالی یها چشم کتاب در کیآذرپ چنانچه. کرد جا جابه را کلمه کی توان ینم وجه چیه به

 که ردیبپذ که باشد تر نیسنگ و دشوارتر دوستان از یاریبس یبرا بسا چه:" دیگو یم

 لحاظ از که یغزل مجموعه نینخست کنم یم دیتاک هم باز و  غزل ی مجموعه نینخست

 ار اتشیادب ای و حذف غزل کی از یتیب توان ینم که  دارد انسجام چنان آن محتوا و فرم

 ،۹۹۱۳ ، همکاران و کیآذرپ." ) است" زانا الیل"  غزل ی مجموعه. کرد جا جابه

۹9۳) 

 

 رد و شده کینزد کالم یعیطب ونیدکلماس به زبان مجموعه نیا در که است یحال در نیا

 .است کرده عمل موفق امر نیا

 

  ستین انیپا را برف سرد، زمستان کی
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  ستین آن در یا شعله رانهیو یا خانه

 

 اتاق کنج یدختر تاق بر زن کی عکس

 

  ستین جان او تن در مرد، کی باز چشم

 (۳: ۹۹9۹ک،یآذرپ)

 

 ( ۵۲: ۹۹۱۳ آزادبخت،) مردم یگفتار یها عادت و ها کالم هیتک بر هیتک_ 9

 انهیعام و ساده شعر یها مولفه از یکی چند هر مردم یگفتار یها عادت بر هیتک

 اندتو یم د،یآ شمار به گفتار شعر اصول از یکی تواند ینم اما رود یم شمار به یصالح

 نیا توان ینم اما دیآ شمار به یصالح شعر یشخص سبک در صهیخص کی عنوان به

 یها المک هیتک یگفتار زبان نوع هر رایز. داد یتسر گفتار شعر تیتمام به را صهیخص

 و همحاور زبان یها کالم هیتک با فاخرانه گفتار یها کالم هیتک مثال. دارد را خود خاص

 .است متفاوت زنانه زبان یها کالم هیتک با یحت

 

 !ستیا_ تابلو کی_  دروازه دم

 

 (۹۱: ۹۹9۹ ک،یآذرپ!" )است؟ ممنوع آتش نجایا یآ" 

 

 . است یبزرگ جمع به یخبر دادن هنگام افراد کالم هیتک"  یآ"

 

 زد آتش و دیدر را سوانیگ ت،یکبر نیآخر مار،یب طفل

 

 ( ۹۱: ۹۹9۹ک،یرپآذ) فشرد نهیس یرو به را خود عمر باز، و تو یفدا مادر! آه
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 .است مادر مقام در زن کی کالم هیتک تو یفدا مادر! آه
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 سخن پایانی: 

 

 

  "کلمه "آخر و اول هو

 

 .... شود کی چون زن و مرد_۹

 گردد یم ها ستیانیعر ی هزاره آغاز سوم جنس

 

 ...بنه عذر را همه ملت دو و هفتاد_ ۲

  آمد کلمه چون

  شکفت خود از قتیحق

  شد یگل یجاودانگ و

 

 .... معشوق و عاشق انیم_ ۹

  کلمه تنها

 بس و زند یم را آخر و اول حرف

 

◻🔹️◻🔹️ 
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 از تر دهنیزا افتاب، از فروزانفر ست یقتیحق کلمه اصالت مکتب

 . کرد نخواهد محدود را خود یا چهارچوبه چیه در چگاهیه که لین

 ه،بست یها چهارچوبه از یفرارو ی هیپا بر سمیانیعر نیبنابرا

 با اسطهو یب ارتباط با بلکه ستین صرف یادب ی هینظر کی تنها

 علوم یها حوزه تمام در(  یعیطب ماوراء و یعیطب)  ز،یچ همه

 هانج یمکتب کی هر و دوانده شهیر یتجارب علوم یحت و  یانسان

 مقام به دادن اصالت با کلمه اصالت مکتب لذا. بود خواهد شمول

. بود خواهد جوانب تمام در عصر کی آغازگر کلمه یوجود جامع

 شاخه، هزار یانهایشر از کدام هر به کوتاه ینگاه مین یحت و

 . دارد ادامه هست، کلمه تا که ست یمقام و مجال و حال ازمندین

 وزهن هنوزا د،ینتوانست هم را کانت ی فلسفه اگر...که افالطون

 عشق حضرت معراج به را ها قلب یسهرورد و مالصدرا ادیفر

 .برد یم

 

 ،زرتشت دست در دست رداماد،یم یپا پابه سقراط، نفس در نفس

 اطاهرباب با عاشقانه یا مشاعره و نا،یس نیا با انیپا یب یا محاوره

 تیانیعر در همه و همه موالنا با شگفت یا مراقبه تا ان،یعر

 بربرا در  میتعظ جز یپنداشت چیه سم،یانیعر عصر پرچمداران

 .ستین کلمه قتیحق

◻🔹️◻🔹️  

 اما من، نه و یدان تو نه که ست یراز کتاب، کهنه نیا آخر و اول

 ار ها پرده بشر ی هفتگانه یفرد_یجمع ناخودآگاه و خودآگاه در

 انیعر پرچمدار کی هر که اند، سپرده ها ستیانیعر دست به
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 هک هستند ییمگو یرازها بر یرونیب و یدرون ییها پرده نمودن

 . اند یجار و یسار عادت ی رودخانه خالف

 یط را خود ینوجوان و یخردسال دوران کلمه، اصالت مکتب

 .شکوفاست و بالغ یفرزند خود یسالگ جدهیه در اکنون و کرده

 ردخ ی بهانه به او یها یپرواز بلند مقابل در توان ینم گرید که

 ادفمص کلمه اصالت مکتب تولد سال نیهجدهم رایز. ستادیا یسال

 زبان جمله از.جوانب یتمام در مکتب ییشکوفا آغاز با است

 ...و یروانشناس فلسفه، حقوق، ات،یادب ،یشناس یمعن ،یشناس

 و کیآذرپ آرش استاد به را باشکوه روز نیا ها ستیانیعر ام و

 . میگو یم تیتهن و کیتبر شیاند آزاده یانسانها تمام

  مایصدا

 بشکوه یصدا

  است سمیانیعر عصر 

  ما و 

  پرچمداران

  عصر نیا

 لب بر انیعر یسرود

  کلمه باد بشکوه

  کلمه باد بطلوع

 کلمه باد بطلوع
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