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 ازنان ایرانفصلنامه فر

 ( گرا) رسانه ی ادبیات کلمه  

ه ای است، زیر نظر و فرازنان ایران نشری

شکده ی جهانی، کلمه گرایان اندی» حمایت 

و از نظر اقتصادی، سیاسی، و... به « ایران

هیچ نهاد، سازمان دولتی، شبه دولتی، یا 

 خصوصی وابسته نیست.

 

 فصلنامه_ ادبی_ فلسفی_ فرهنگی

 : آوین کلهرمدیر مسئول

 : نیلوفر مسیحسردبیر

رش آذرپیک، هنگامه : دکترآشورای دبیران

اهورا، آوین کلهر، زرتشت محمدی، آریو 

 همتی، میثم میرزاپور.

 

: دکتر آرش آذرپیک، همکاران این شماره

میثم میرزاپور، مارال موالنا، مهرمینا محمد 

پور، ماهورا کریمی، زهرا محمد آذری و تمام 

 کسانی که آثارشان را در این مجموعه داریم.
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 :ریسردب سخن

 « حیمس لوفرین »

 و فرخزاد فروغ آثار خصوصا معاصر اتیادب در

 در زنانه نگاه و نوشتار نوع ،یبهبهان نیمیس

 هعرص در  فرازنان و زنان یبرا فرارو ینگاه آثارشان،

 با حاضر حال اتیادب اما. رود یم شمار به اتیادب

 خاص که یسینو تنانه در دنیغلط و رفت پس

 نیا است، رانیا اتیادب در یستیمدرن پست انیجر

 اصالت مکتب لذا. است داده سوق راههیب به را روند

 علوم عرصه در سمیفرافمن نگرش ارائه با کلمه

 راه هنر، عرصه در در گرا کلمه اتیادب و یاجتماع

 در مردان و زنان تر شور پر چه هر تیفعال  یبرا را

 مسیفرافمن. است آورده فراهم اتیادب و هنر عرصه

 قرار رایاخت در با رانیا فرازنان ی فصلنامه تبع به و

 یشپژوه یها نوشته و آثار انتشار یبرا ییفضا دادن

 قصد(  مرد و زن)  سندگانینو و سانینو انیعر

 یها نگارش نوع و ها نگرش ی سلطه بدون تا دارد،

 مردان و زنان ،یسینو زنانه در افراط و  ساالرانه مرد

 ی عرصه فلذا. شود رهنمون تفکر ی عرصه به را

 تعقل به و خارج یمحور تیجنس از شهیاند

 توسط یمحور لیتخ و یمحور تعشق ،یمحور

 نوع جهان حال به تا. کند دایپ سوق مردان و زنان

 توسط و است کرده تجربه را مردانه نگرش و نگاه

 که است دهیرس آن وقت است، شده اداره نگاه نیا

 ردیگ قرار زین بانوان خرد اریاخت در ییفضا و فرصت

 یشناس واژه و یشناس انسان و یشناس یهست تا

.   دیآ در نگارش به و تجربه آنها توسط زین
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استاد گوشه ای از درس گفتارهای 

در کالس های آن  «آرش آذرپیک» 

الین که به نوشتار برگردانده شده 

 است.

شرح این هجران و این » 

 « خون جگر

 
 تیحاکم بنابر که م،یهست جهان از یا برحه در ما

 رد فترت عصر را آن توانیم سمیبرالینئول مطلق

 جهان. دینام زیچ همه در کنم یم دیتاک زیچ همه

 لکهب. ستین آن یالیماتر ی هیال در نیزم یمعنا به

: دهمانن. است _ عصر_ ی واژه دانش بر ناظر شتریب

 کیالکترون عصر _اطالعات عصر _ یتکنولوژ عصر

 یا گونه به و ؛یمصنوع هوش یعنی ندهیعصرآ و

 جهان_ سمیمدرن جهان_ سنت جهان تر یکل

 99 واقعه از بعد ما که یعصر و سمیپسامدرن

 یایاح که م،ییگو یم سخن آن از سپتامبر

 به ینید ییادگرایبن کالبد در سنت ی متوحشانه

 هیسرما نماد و زده کروات توحش بزرگ نماد

 وال در دوقلو یبرجها یعنی جهان، در یساالر

 خیتار انیپا ی هینظر که... برد حمله تیاستر

 انیپا چون ییها نیدکتر و ختیر درهم امایفوکو

 نیدکتر بنابر و... برآورد سر ویبد آلن یانهایپا

 و مسیانیعر عصر ران،یا انیگرا کلمه ی شکدهیاند

 ییساختارزدا و یمحور ستمیس و یمحور ینف عدم

 یبنس و ییگرا مطلق ی دوگانه ی تهیاتور انیپا و

 و ودیق از یفرارو عصر یعنی زیچ همه در ییگرا

 عصر کالم کی در و ها ستمیس و نرم و فرم

 در فعال فرا نیا البته و است؛ دهیفرارس سمیانیعر

 بروز حال در شمندانیاند یها درنگ و ها دغدغه

 وجوه در جهان تیحاکم هنوزاهنوز و. است نمود و

 ینسب یانحصار_یانحطاط_ یافراط متوحش

 سپتامبر 99 در که است، انیگرا مطلق و انیگرا

 در را تیصبوئ و توحش ی شاکله دو نیا ییارویرو

 .میبود شاهد جهان

 یسبن بستر در سمیبرالیل ؛یعنی سمیبرالینئول

 هیسرما کامل تیحاکم و سمیپسامدرن ییگرا

 یاجتماع سمیاتم نیح و نیع در یساالر

 در جهان قدرت ینهادها تمام عیتجم و یفرهنگ_

 چه و. هیسرما نهاد یعنی آنها یموجو جامع مقام

 یبرا  یمردمان اند کودن چه و یمردم اند چارهیب

/ گرید جنس هیعل خود رفته دست از حق احقاق

 را مبارزه ی مسخره علم گرید زبان و/ گرید نژاد

 هیسرما یها یسرگرم ی چهیباز و اند برداشته

 سطل در سر امروز که یآنان حضرات. اند شده داران

 سر در و _فقر نماد عنوان به _اند برده زباله

 هم کنند، یم یدستفروش و ییگدا چهارراهها

 و کردها هم ندیها فارس هم مردانند، هم و زنانند

 .... و بلوچها و ترکها
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 هک یفیکث تفکرات به بردن پناه در امروز نجات

/  یستینیاستال  یها مشابه تینها در آن ندیبرآ

 دیبا ام بلکه. ستین هم داندیم آرمان را یستیمائوئ

 نهیکم و میرو نشانه را یوطن یها تیاستر وال

 رفته دست از ی جامعه یایاح به انهیگرا یکنز

 نیا به ندارم یدیام خود اگرچه میبپرداز شیخو

 مبرالسینئول ی هیسا ریز یاجتماع سمیاتم. شدن

 نید تا گرفته اتیادب و هنر و فرهنگ از زیچ همه

 دوانگاننید چه و. است دهیبلع متوحشانه را اخالق و

 ی شهیاند در طیشرا نیا در که ما مثل یمردمان

 دنجابتن با چه و. میاتیوادب وهنر شهیاند و فرهنگ

 ار بزرگ یراست به هنرمند کی پرواز که ما مردمان

 ریز و شکستند را ترس حتا و نشستند سوگ به

 چکاد نیآخر کریپ عییتش به کرونا عام قتل

 و مزارستان و ابانهایخ در رانیا  آواز و یقیموس

 سر ناله سحر مرغ عاشقانه، بزرگ یفروس آرامگاه

 .خواندند...  کن

 چندان شب نان که یمردمان ما از ترند وانهید چه و

 و کتاب خرج پول و رسد ینم شان سفره به

 را ها تر وانهید خود از من! کنند یم...  و یقیموس

 ی طرهیس نیا در مرا کتاب که دانمیم یکسان

 و روندیم زیچ همه بر یساالر هیسرما ی متوحشانه

 نیا مقدسند چه والبته خوانندیم و خرندیم

 معجز اندکان نیا ندیعظم چه اندک وانگانید

 روزام ام گفته نخست کالم در که همانگونه. نیآفر

 مهه در فترت عصر و میبریم سر به فترت عصر در

 و واال یارزشها سقوط عصر خیتار یها برحه

 ها عرصه همه در ها کوتوله جوالل_ کالیاونتولوژ

 در نمونه یبرا _ اتیوادب هنر و فرهنگ جمله از

 اریمع میدید ما یهند مکتب اواخر شعر یاشراق هنر

 و ایاش دنیکشان مضمون به مدار بر شعر یها

 و شعر کثرت مبتذل حتا و یدست دم ی دارهایپد

 .فاخر و مانا یاشعار عدم اما شاعر وفور

 :زادانیشعرآدم پرشاهدخت قول به کالم کی در و

 قدکوتاهان نیسرزم در) 

  سنجش یارهایمع 

 .(چرخد یم مدارصفر بر شهیهم

 عرصه هر در گاه هر فترت عصر در کالم کی در و

 علوم ی همه مادر چه اتیادب و هنر چه فرهنگ چه

 و یعرفان و ینید مکاتب در حتا چه فلسفه یعنی

 شیرو با ما زدیر یم فرو یچکاد هرگاه ،یعلم

 کی حتا از غیدر و میشو یم روبرو ها تپه یسرطان

 خسرو ما یسنت یقیموس جهان امروز. نابلند کوه

 غالم حالند، خوش چه و داد دست از را رانیا آواز

 دوران که رانیا یقیموس حرم خواجگان و اهانیس

 یقیموس حال به بدا و. است دهیفرارس آنها تیحاکم

 که یعصر در. نیزم رانیا هنر کل در و نیزم رانیا

 مبارزان اصطالح به کاذب انهایعص و  انهایطغ تمام

 راگ انیبن تن یتیمرکز  ای گون گونه یها عرصه

 هک ساالران هیسرما شادانند چه انه،ینژادگرا ای دارد

 و. درگذشت رانیا یقیموس عرصه از ساالر نیآخر

 ؛و 《یس-ل-فا-یم-ر-دو》 سوگوارند چه اکنون

 چه و....و عود و تنبور و ستار و تار اند شده میتی چه

 گرید یها عرصه در چکادها نیآخر اند شده تنها

 .هنر

 یاحمد احمدرضا فرزانه استاد حال از یبراست

 زا بعد که برآنان نینفر و دارد خبر شاعر نیکدام

 هیاپ به عشق از فروغ یب ی ستاره نیا ریناگز پرواز
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 از یکس. دیبگو سخن رانیا در نو موج سبک گذار

 ذارگ هیپا ییایرو داهللی گانهی و فرزانه استاد حال

 حال از( رانیا شعرحجم) سمیاسپاسمانتال سبک

 ذارگ هیپا)  یبراهن رضا دکتر فرزانه و گانهی استاد

 گانهی و فرزانه استاد(  رانیا مدرن پست شعر

 تارفراگف و شعرگفتار گذار هیپا یصالح یدعلیس

 شعر و اتیادب در هرزگانند و خبردارد؟؟؟... و رانیا

 حضور آفتاب شدن خاموش بعد که یکسان رانیا

 .بزند دم آنان از بزرگان نیا

 خود یشخص ی کتابخانه در که یکس یبراست

 دهیخر را امروز شعر یتهایقوزم و ها کوتوله کتاب

 امن اگر باشد نداشته را بزرگان نیا کتاب و باشد

 بود خواهد مضحک چه بگذارد خود یرو بر شاعر

 استاد اگر یبراست ز،یانگ و تاسف و دردآور چه و

 و بیعج یصداها نیا بودند خوان آوازه انیشجر

 یها یکمپان توسط هم هنرمند نام که بیغر

 نهاآ بر فراوان غیتبل با _داران  هیسرما_  یقیموس

 اقیدق خورندیم هم فراوان کیال و شودیم گذاشته

 اگر و. هستند چه قایدق مشغولند کار چه به

 ،شد آورده نامشان تبرک به که یبزرگان شاعرند

 یبرا الاقل بدارد محفوظ را وجودشان یخدا که

 نیا اگر. یفارس یالفبا حروف و ها کلمه دل

 اصالح به صفحه هزار 52 نیا شاعرند چکادها

 شاعر نام خود لیپروفا در که نستایا در یادب

 !هستند؟ چه قایدق اند نهاده شیبرخو

 نیآخر پرواز سوگ در که بود یدردنامک نیا

 اب فقط گرید و شد یجار زبانم بر رانیا آواز خسرو

 را خود بغض ادامه شعر انیپا یب الهه به توسل

 .گفت توانم یم

 یمدد عشق حضرت ای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دیآیم یک باران-نجاستیا ریکو

 دیآیم یک خوشخوان مرغ_شد سحر

 ستهیمو و ستزوزه ما، شهر تمام

 دیآیم یک انیشجر چون ییصدا
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 ساخت قمر پشت قمر تو یصدا

 ساخت ور شعله را قلبها تمام

 دینورد طوفان را شهر تمام

 ساخت زر خاشاک و خس از تیصدا

 

 

 

 

 

 هستند داریب سحر_ مرغان اگر

 مستند مست تیصدا درآغوش

 نجاستیا شهر تمام درد یول

 نشستند خوانان هیمرث تیبجا

 

 
 

 

 !«سالمت به تتلوها»

 رفت هم باران و مرد، نیزم د،یخشک چشمه

 رفت هم جان ،-دل و خانه از پس- ختیر آبرو

 نگفت چیه اجل خیش شد که خشک بوستان

 رفت هم گلستان دید یول قصه آخر

 دیخند دفعه سه دو پسرانش یرو به تا

 رفت هم کنعان و سر چشم و شد گم وسفشی

 !برسد؟ رانیش به رازیش آمده زند خان
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 رفت هم کرمان سر گرگان یفتنه با یوا

 دیخشک گلستان دینوش که یچا ترکمان،

 رفت هم رانیا اشکم و دم و الییب ریش

 شد آهو و شد قوچ و شد مرغ خان خوان

 رفت هم نان آن، از ترکوچک و کوچک مانسفره

 خفت سرمازده جنگل و شد غرق خزر تا

 رفت هم النیگ و زد ابانیب به دل رزایم

 خاشاک از ریغ به ستین نیگزیجا را باغ

 رفت هم خوانغزل مرغ بده مژده زغن به

 ظلمت از ریغ به ستین نیگزیجا را نور

 رفت هم انیشجر! سالمت به تتلوها

 خود با را یکس میدیند و میدیدو ما

   رفت هم انیپا خط تا یکی راه آخر
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 واژانه
 در مکتب اصالت کلمه

 مسئول صفحه: مهرمینا محمد پور 

 

 

 «ی عباس الناز» 

 

 « پروانه »

 

  ای فیروزه               های پیله

 شفیرگی  تب      

🌫 

  گل       گل      گل   

🌫 

  پرواز    شوق      

  بیکران آبی                بالها التهاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « میثم میرزاپور » 

 

 مقدم خط               پدر

 نماز             مادر

🌫 

 سرخ              پدر

  نماز             مادر

🌫 

 پرچم               پدر

  پدر              مادر
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 « زهتاب رعنا» 

 

  ها پاره آهن

 

 بمب                       بمب

 زیبا رودخانه        

 بمب                        بمب

🌫🌫 

  آوار                      سقف

 خاموش                      فریاد

🌫🌫🌫 

 سرگردان کودک

 سرخ رودخانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «ی ریجهانش مهسا» 

 

 «  ع رضا امام حرم» 

 

  خسته بالهای

  پرواز ارتفاع

  عشق زایش

🌫 

  مشترک افق

  ها کبوتر افزایی هم

🌫 

  ازلیِ  می
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 «ی احمد طاهره» 

 

 « خاکستری دشت »

 

 پیله

 پروانه

 شمع

            🌫🌫 

 پیله

 کرم

 ها ابریشم

           🌫🌫 

 توت درخت

 تبر

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 «ی هاشم شبنم» 

 

 نیلی آسمانِ

 سرخ غروبِ

□ 

 نینوا زمینِ

 پرپر هایِ الله

 سم صدایِ

 کودکان نالهِ

  مادران شیونِ

□□□ 

   زینب

 پرستارِزمان
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 «ی محمد زرتشت»  

 

 بوسه             تو آیین

 نو ی چشمه            ها چشم

□□ 

 چشمه لب              ها گل

 نو ی نغمه         ها چشمه

□□ 

 ماه ی تشنه              من

 آه ی باریکه           جاده

 اربعه یک

 تو آغوش

 نو ی منظومه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « کیآذرپ آذر» 

 

  « عشق ی باده »

 

  بهار آوای                        گنجشکها آواز

  خداوند لبخند                    

🌫🌫 

  جان فرشتگان ی رژه

  نور فرشتگان سماع

□□□ 

 اعلی ملکوت                 معراج شب

  ..عاشق پیامبر        
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 «سانیم النایم» 

 

 « ماهیگیر و دریا»

 

 :دریا

 سیاه                   امواج

 کبود                   ماهیها

 گورستان               ساحل

🌫🌫 

 :ماهیگیر 

 خالی                    تور 

 خالی                 دستها

 خالی                  سفره

🌫🌫🌫 

 خیس های گونه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «عبدالجلیل کریمپور » 

 

 « بازی» 

 

 کودک لبخند

 ها ەدان سنگ

 کبوتر رقص

🌫🌫🌫 

 صیاد

 سرخ پرواز
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 «آوین کلهر » 

 

 «  برق و رعد» 

 

 آفتاب

 برق چراغ تیر

  کبوترها قهقهه 

🌫🌫 

 ابرها

 سوخته چوب

 پوش سرخ کبوتران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «  مارال موالنا » 

 

 مکث آسمان

 باغ هسته ها

 بلوای خاک

□□ 

 نای

 نوا

 انتهای متن:                انقالب ناخواسته
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 «مهر مینا محمد پور» 

 

 ت                                ک

 ی                 ا        

 ک        ت            

 ت         ک            

 ا                            ی    

 ت                                    ک

□□ 

 انتظار کشنده

 نگاه خیس

□□□ 

 جاده ی یک طرفه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «آریو همتی » 

  

 پروانه:

 شعله ی عشق

 بی تابی لحظه ها

□□□ 

 سطر خاکستر
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 «زهرا محمد آذری » 

 

 مرد                         تبر

 زن                       احساس زخمی

□□□ 

 تابوت آرزوها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «الهه محقق » 

 

 دو آهو

 نفس های داغ                   

□□ 

 سرود شکارچی

 زوزه ی گلوله                      

□□□ 

 غروب جنگل
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 معرفی کلید واژه

 

 «مهرمینا محمد پور» 

 

 یزیآنچ یمعنا به دهیپد ،یفارس لغت فرهنگ در

 هک است یکس لسوفیف و .شود یم دهید است؛ که

 دهیدپ کی به دنیشیاند یبرا و ؛سازد یم یستمیس

روش خاصی می   گوناگون یها دهیپد شناخت و

 آورد.

 رد که ،است یفلسف شیگرا کی یشناس داریپد

 و دهد یم خواننده به را یاصل نقش معنا نییتع

 و حیصر حیتوض یشناس داریپد پژوهش هدف

 یتیموقع در که آنگونه .هاست دهیپد ییشناسا

 .شود یم ادراک افراد توسط خاص

 ادموند توسط ،یدارشناسیپد یفلسف جنبش

 و شد یگذار هیپا یالدیم ستمیب سده در هوسرل

 یدانشگاهها در نشیمتاثر از یا حلقه توسط

 .افتی گسترش آلمان در یمختلف

 یب و واسطه با یآگاه کیتفک با یدارشناسیپد

 یها دهیپد از را انسان یآگاه گر،یکدی از واسطه

 شوندیم ظاهر یو ذهن در واسطه بدون که یذهن

 باشند نداشته هم یتینیع یحت است ممکن و

 .کندیم یبررس

: دیوگ یم_یدارشناسیپد مکتب انگذاریبن_ هوسرل

 یها نهیزم از ییها فرض شیپ انسان ذهن در

 یرو که دارد وجود...و یفلسف ،یاجتماع ،یخیتار

 داریپد یبرا و .گذارد یم اثر اش یافتیدر یمبنا

 را ها فرض شیپ آن دیبا امور و  ایاش ذات شدن

 هدیپد با میمستق و واسطه یب و  گذاشته کنار

 لگ نام دنیشن با مثال یبرا. میکن برقرار ارتباط

 زا ردیگیم شکل ما ذهن در ییها فرض شیپ الله

 گل و است خون و شهادت سمبل الله نکهیا جمله

 نگر مثل گرید شماریب میمفاه و ماست کشور یمل

  و... بو و شکل و

 شیپ نیا تمام دیبا یهوسرل یدارشناسیپد در اما

 آن با میمستق بطور و گذاشته کنار را ها فرض

 .میشو مواجه «الله گل» دهیپد

 اصالت مکتب در کیآذرپآرش  استاد جناب اما

 مه کلی فراتر از کلمه هروجود   ،که معتقدند کلمه

 ساحت های جوهری و ماهیتی است. یعنی ییافزا

 زا ما یشخص تجربه و گذشتگان یها فرض شیپ

 از کلمه کی حیتوض یبرا میناچار ما و زهاستیچ

 ابتثابعاد  کشف با و میکن استفاده گرید کلمات

 جنس ای قیعم قتیحق به آن ریمتغ ابعاد و کلمه

 .میکن دایپ دست دهیپد هر سوم

 فرهنگ در که دارد ثابت بعد چند ای کی هرکلمه

 به البته و ها انسان تعداد به اما است موجود لغت
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 و زمان به زمان تواند یم شان یدرون صفات تعداد

 ابعاد زا یفرارو با وبپذیرد.  ریمتغ بعد مکان به مکان

 .ردیگ یم شکل سوم جنس ده،یپد هر ریمتغ و ثابت

هم افزایی  است، هم افزایی اصل سوم جنس اصل

 در را دهیپد رایز ،یتیماه_یجوهر ساحت های

 .دهد یم حرکت« انهیگرا تکامل » یها شدن ریمس

 ابعاد از چکدامیه که یا انهیگرا تکاملحرکت 

 رتباطا با  ما بلکه کندینم ینف و رد را دهیپد یوجود

 دست آن از یشناخت به دهیپد آن با واسطه یب

 یتوق که است یکردیرو و نگاه سوم جنس  .میابیم

 عاداب نه و ثابت بعد به را اصالت نه میبرس آن به

ر موجود د قیعم قتیحقبه  را اصالت بلکه ، ریمتغ

  .میا دادهپدیدارها 

 اصالت مکتب دگاهید از الله گل همان مثال یبرا

 ان،یسوسن رهیت از یگل: دارد ثابت بعد چند کلمه

 افغانستان ران،یا ،یمرکز یایآس در و است خودرو

 بصورت هم ترانهیمد یایدر سواحل و هیترک و

 می روید. خودرو

 خون، و شهادت سمبل رانیا در: آن ریمتغ ابعاد و

 و عشق گداز سوز و و رنج مظهر یفارس اتیادب در

 رفته بکار یم و قدح نشانه به یموارد معدود در

 صورت یگاه لطافت و یسرخ لیدل به و است

 .شود یم هیتشب آن به معشوق

 واسطه یب ارتباط مفهوم و درک در یفرارو نجایا در

 قتیحق کل را ییمعنا ثابت ابعاد نه ما که است

 لکهب، را رشیمتع ابعاد نه و میبدان الله گل ییمعنا

 قتیحق به الله گل ریمتغ و ثابت ابعاد کشف با

 .میکنمی  دایپ دست آن سوم جنس ای قیعم

 محض مجهول انسان یبرا کلمات بدون یهست

 نآ با که هستند ییها فرض شیپ کلمات و است

 .بشناسد را جهان خود درک بر بنا تواندیم انسان ها

 یاصل یها مولفه از زیهرچ با واسطه یب ارتباط

 اوتمتف یمفهوم در البته است کلمه اصالت مکتب

 .گذشتگان میمفاه از

 رد ایاش از آنچه از است عبارت واسطه یب ارتباط» 

 بمکت در واسطه یب ارتباط«. شود یم میترس ذهن

 یول تسین لهیوس یب ارتباط یمعنا به کلمه اصالت

 اتیادب و فلسفه جهان در که نجاستیا مشکل

 لهیوس. » است دشوار واسطه از لهیوس صیتشخ

 یزیچ به دنیرس ای و انیب شناخت، ابزار همان

 هدف به لهیوس همان شدن لیتبد واسطه اما. است

 . «حرکت یبرا یابزار فقط نه باشد یم

 ،سایکل ر،ید مسجد،  مختلف انیاد در مثال یبرا

 یا لهیوس و عبادت یبرا یمحل هرکدام ...و معبد

 گرا یول است یهست خالق با گرفتن ارتباط یبرا

 از برتر را خود عبادت محل انیاد نیا از هرکدام

 لهیسو کند یتلق خدا با یارتباط مکان تنها و هیبق

 جنگ چون ییامدهایپ و شود یم واسطه به لیتبد

 .داشت خواهد دنبال به را

 وقذ و قهیسل اساس بر هرکدامنیز  گذشته مکاتب

 همان در و اند آمده وجود به اتیادب ازین و مردم

 رفتهگ شکل نیشیپ  مکاتب با مخالفت هیپا بر آغاز

 و دانسته محض قتیحق را خود کیهر رایز اند

 نیهم بر انهیگرا مطلق دیتاک و پنداشته درست

 یها لیپتانس و تفکر انکار و رد و شده کشف تفکر

 .ودش واسطه به لیتبد لهیوس که شده باعث گرید
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 حرکت در یآگاه کسب یهوسرل یدارشناسیپد در

 طهواس یب ارتباط ینوع خود که زهاستیچ یسو به

 درک و افتیدر یبرا ما اصل در، است یهست با

 حورم کلمه انسان شعور که میبدان دیبا کلمات ذات

هست. و برای حرکت به سوی درک چیزها  و  بوده

ناگذیر از کلمه هستیم. زیرا فارغ از همه پیش فرض 

ها با توده ی گنگ بی صورت و نامفهومی روبه رو 

 خواهیم بود.
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  کارگاه نقد

 

9 

 ی احمد طاهره

 هب ابتدا برای تحلیل و تشریح فراشعر کلمه گرا

 هکلمنگاهی می اندازیم.  شعر فرا ی کلمه فیتعر

 شعر یمرزها حدود از رفتن فراتر به اشاره ،یفرارو

 رشع انواع حدود از رفتن فراترو  د،یسپ شعر مثال

برای فراروی  تواند یم سندهینو که یطور به .دارد

به سمت کلمه گرا شدن متن از دیگر پتانسیل های 

 رهبه زین یداستان یها کیتکن انواعکلمه مانند 

 اعانو یها فرم حدود از رفتن فراتر به یفرارو ،بردب

 یادب بالقوه یفضاها کشف هدف با داستان، و شعر

 طرهیس در سندهینو قلم فقط یعنی .نیز اشاره دارد.

 لمهک رایز ،یستن یداستان و یشعر انواع ی گستره

 .دارد یهنر ابعاد تینها یب

 هم از منظور .ست ییافزا هم ،یفرارو نیا الزمه و

 ا،ه یراو فضاها، انواع ،اه کیتکن ییافزا هم ،ییافزا

 انواع و صداها انواع مونولوگ، الوگ،ید رها،یتصو

 یها صنعت ها، فرم انواع ،یقیموس یها دستگاه

 لولمح فراداستان ای فراشعر در توانند یم...و یادب

 .شوند و مخلوط 

 دنبال را هدف نیچند فراشعر کی لیتحلدر     

 هک شود یم یمتن خلق سبب آنکه، اول؛ میکن یم

 طهیح در گذشتگان آثار به نسبت یشعر لحاظ از

  ...(و یقیموس ساختار، فرم، توا،حم) از لحاظ یشعر

 قرار می گیرد. آوانگارددر حیطه ی شعر 

 متن می شدن گرا کلمه سمت به یفرارو آنکه، دوم

 یلهایپتانس کاربرد لحاظ از متن یعنی باشد،

 چهارچوبه و ستمیس چیه بند در گرا کلمه یوجود

 .نیست یا

 به یشعر سبک کی ازدر گام اول  یفرارو نیا و

ابر شریعت شعر  در گرید یژانرها و ها سبک سمت

 و ها سبک گرید ییافزا هم صورت می گیرد.

 ار کلمه گرا  فراشعرو داستانی و ...  ،یشعر یژانرها

 .هستی مند می سازد

چون جنس اولیه ی قلمش شعر  شاعر، نجایا در

اما برای  .گراست کلمه فراشعر خلق اش هدفاست؛ 

 رگید سمت به  محدود و محصور نشدن در فراشعر 

) .کند یم یفرارو زین کلمه وجود یها ساحت

 ساحت رمان، ساحت نقد، ساحت ،یداستان ساحت

 نیا و...( و یخیتار یفلسف و عاشقانه یها نامه

 را متن یباشناسیز و کلمه یها لیپتانس یفرارو

 ناموال مارال بانو اثر در نمونه یبرا که کند یم یغن

 .میهست آن شاهد
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 یم گرانمایه،این عریانیست  اثر به نگاه کی در

اهد ش را در متن کویها و واژانه ژانر ییافزا هم میتوان

 یفرارو مولفه فراشعر کی یاساس رکن و م،یباش

 سبک ای ستمیس کی در شان قلم و نگاه یعنی ست،

 است، نشده محدود یخاص فرم ای

 آفتاب

 قیشقا

 رنگ هفت بوم

                                           □ 

 فانوس

 قلب

 یابر یها خانه

 یعنی کلمه وجود یها ساحت گرید سمت به و

 .ست کرده یفرارو آن یداستان ساحت

 یادب ی شده یدرون عتیشر از دانشورانه یفرارو

 یادب یها عتیشر گرید یسو به شعر، در شیخو

 تر یهنر در بالقوه، چه و بالفعل چه ژانر نیا در

 تیجنس ژهیو به ،بوده است موثر متن کردن

 (.آن مجموعه ریز تمام با) داستان

 مونولوگ و یمحور الوگید فراشعر نیا در که چرا

 یابزار است یداستان اتیخصوص از که را یمحور

 و کیدرامات یفضا در را شاعر که توانمند می باشد

 .کند یم حاکم خواننده ذهن در آن یداستان

 مرا یشد آغاز زبان کدام با زیچنگ -

 .شنتیخو قعر در یشد ه رانیو -

 در را خود شهیاند و احساس شاعر گرید یجا در

 : دیگو یم و دهد، یم  انتقال به خواننده  متن

  « بادا نیچن باد تا» 

 ییروا انیب با و منسجم یساختار در را شعر فرا و

 کلمه وداستانی  یها لیپتانس ییافزا هم با و

 با را متن انیب و تیروا و دهد یم ادامه  انهمحور

 برد، یم شیپ عاشقانه نامه ساحت  از  یریتصو

 : دیگو یم که آنجا

 خبر چه ها شراره از مهربانم زبانیم

 ...تا کرد عروج که خانقاه دیسپ یها یمحمد از

  یزن لیپتانساین   با را خود متن رکانهیز شاعر و

 .کند یم یغن و بایز

 کی با انیپا در را یاشعر فر منسجم ساختار نیا و

 کیآذرپ آرش استاد بزرگ سینو فراشعر از ریتصو

 هک را فراشعر جهینت و انیپا تا رساند یم اتمام به

 .کند مشخص، ست یمحور تیروا و ییروا

 را خود خانه» 

 ساخت خواهم من

 آرام یجنگل دل در

 « .سوزد یم چارسو از دارد که

 طرح ،یمحور الوگید ،یساز فضا فراشعر نیا در

 در لیتخ یگاه  ست ییگرا واقع دنبال به که هیاول

 یتمام  .میهست شاهد را آنها ییافزا هم لیتخ

 آزادانه و شکند یم هم در را ساختار و ها چهارچوبه

 لیپتانس از استفاده با  یریمس هر در را خود قلم
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 اثر نی بهتر تا ،آورد یم در حرکت به کلمه یها

 .دینما خلق را ی فراشعر

 از  هک است یمتن لیاص و انیعر متن کی  :جهینت

بهره  کلمه یتیماه و یجوهر یلهایپتانس تمام

میبرد تا  جنس سوم کلمه و حقیقت عمیق معنای 

مه کل  فراشعردر   مثالدر متن عریان و اشکار شود. 

  و تیروا ،داستان واژانه ،شعر از ما گرا هنگامی که

 مامت از میکنیم استفاده یادب مختلف یکهایتکن

 ی استفاده کلمه یجوهر یلهایپتانس و تهایماه

  می بریم. نهیبه
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0 

 « میثم میرزاپور» 

 

 

 واژانه عنوان به میکن اشاره که است الزم ابتدا در

 نیا ایآ معناست؟ چه به مرد فرا«  فرامرد»   یعنی

 آمده « مرد»  یواژه از قبل که«  فرا»  شوندیپ

 ذراگ ینگاه با نه؟ ای شده انتخاب یدرست به است،

 نیا که میشویم متوجه یستیانیعر اثر نیا به

. دباشیم اثر مفهوم یبردارنده در و ستهیشا عنوان

 ردم و یمردانگ از را پا که یکس یعنی دیشا فرامرد

 جسارت و شجاعت و نهاده فراتر ت،یانسان و بودن

 هر در که یکس. دهدیم نشان خودش از یشتریب

 تا دهدیم نشان را خودش رتیغ و یمردانگ صورت

 فرامرد»  کی کلمه یواقع یمعنا به که دهد نشان

 .است «

 « مرد فرا» 

 

  اهیس یابرها             آفتاب

  خاردار میس              وارید

  ■■ 

 

  نیم           نیم

  سرباز       

  نیم           نیم

■■ 

 

 پ  

 و

 ت

 ی

 «فرنگیس اسدی »  .ن

 هب که یزیچ ،یستیانیعر اثر نیا به اول نگاه در

 نمت در سرباز نماد با که است یشخص دیآیم ذهن

 که یطیمح در محبوس و گرفتار. است آمده واژانه

 جدا رون،یب یایدن از خشن، و خاردار یها میس با

 داشته  را زندان حکم دیشا که یطیمح. افتاده

 صورت یراحت به آن از خروج و ورود. باشد

 اژانهو نیا. است متفاوت رونیب یایدن با. ردیگینم

 اول، قسمت در. است شده لیتشک زودیاپ سه از

. خاردار یها میس و وارید اه،یس یابرها و آفتاب

 .است آلود وهم روز کی دیآ یم چشم به که یزیچ

 از یوارید چون. رودیم یرگیت سمت به که یروز

 به اثر خالق دیشا. دارد وجود خاردار میس جنس

 کرده استفاده « خاردار میس»  یواژه از لیدل نیا

 گرید یهامانع از خاردار میس یبازدارندگ که است

 اننش که را یزیچ نیاول خاردار میس. است شتریب

 اضطراب و ترس، هست، کامل یبازدارندگ دهدیم
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 دیشا که ییها میس هاست،میس به سرباز نگاه. را

 را خودش میتصم. هستند ییرها از عبور سد تنها

 میس فقط دیشا اما. ییرها ای مرگ ای است گرفته

 . نباشند ها

 انیم در که مینیبیم را یسرباز دوم قسمت در

 هک رسدیم نظر به. است شده گرفتار نیم دانیم

 دترب یزندان در اکنون و کرده عبور ها میس از سرباز

 است، شده گرفتار نیم انیم نام به تر،مخوف و

. دباش هم نیم ها، میس از بعد که کردینم را فکرش

 لو و ،یمتیق هر به خاردار یها میس از عبور دیشا

 اام باشد، ریپذ امکان دنید بیآس ای شدن یزخم

 ییها نیم. باشد ناممکن دیشا ن،یم دانیم از عبور

 و کُشندیم و شوندیم منفجر یا اشاره هر با که

 ابانتخ. یوحش واناتیح از تر درنده کنند،یم نابود

 .باش قدم ثابت یره مرد گر است، کرده را خودش

 در. است امدهین یچندان یها واژه آخر، پزودیا در

 .است امدهین هم واژه کی اصل

 

 پ]

 و

 ت

 ی

 [.ن

 

 جاب انتخاب کی با و هوشمندانه اریبس ،یاسد فرح 

 نایپا به را کینوستالژ داستان نیا سته،یشا و

 کی هب انتها در که ینوستالژ یداستان. است رسانده

 مصداق. شودیم ختم جانکاه و دردناک درام

 بدون. «  یگو دهیگز و یگو کم»  بارز یجمله

 هب زیچ همه. گذار ریتاث موجز، کوتاه، ،یاضاف شرح

 که حرف چند با تنها. است شده انیب کامل طور

 یهواژ کی اگر دیشا. ن ی ت و پ. هستند تکه تکه

 یگذار اثر نیا واژانه متن کرد،یم اضافه را گرید

 .دادیم دست از را خودش

 نه خاردار، یها میس نه هست، یسرباز نه گرید

. دیایب متن در بخواهد که یآفتاب نه و نیم دانیم

 نیپوت از ییها تکه فقط ستیباق که یزیچ تنها

 .کل از جز یهیآرا مصداق هستند،

 .باخته دل باخته، سر. دیرس راه یانتها به سرباز

 خودش یمعنا حق به واژه نیا. شد باز سر سرباز،

 . است رسانده را
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9 

 « سمیه کریمی» 

 

 

 « شاعر کی معشوقه» 

 کند یم یزندگ یشاعر درمن

 هیحاش هیحاش که

  اش معشوقه راهنیپ از

 متن به

 :افتد یم اتفاق متن

  را میها عاشقانه_

 اول روز

 دارم دوستت_

 لبخند کی

 دوم روز

 دارم دوستت_

 ییچا استکان کی

  سوم روز

  دارم دوستت_

 سرد نگاه کی

 !برد؟ ینم باد یبود تو یعنی

 بکشد مرا خدا نه

  شب که هستم شاعرش آنقدر هم هنوز

  باخودم را اش جنازه

 .شوم یم بگور زنده

□□ 

  که یدختر تولد یبرا خود در چدیپ یم متن

 طلب اش یزندگ از را راحت نفس وهشت ستیب

 :دارد

 مسموم یهوا کردستان اتیح یسلولها که یروز

 کرد تنفس را

 شد ریتحق سردشت و حلبچه در تیانسان و

 بعدتر دوسال را مادر

 دمیتپ اش نهیس در

 یکم ام نشده بسته نطفه د؟یده ینم را ماسکم_

 .خواهد یم ژنیاکس

 یم ماسک ماسک میها هیر تنم ی پاره آرام_

 .اند دهیرس ییایمیش باور به آنقدر. سوزند

 زمیعز شاعر یبنیم

 باردارشد مرا ،مادر

 را یابد یها سرفه ،من

□ 
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 درخود چدیپ یم متن

  قطره قطره که یپسر تولد یبرا

 و ستیب قدم به دنیرس یبرا است شده میتقو

 :هشتمش

 باشکوه پدرم

 بود کوتاه مادر

 رفته تو به سرم یموها ندیگو یم شهیهم مردم و

 است

 !یستین زود چقدر

 پدر آه

 دهیرس شعر باور به تو الیدرخ دهیپد چند یراست_

 !اند؟

  کلمه کلمه و گرفت را دستم فقط...دانمینم_

  را اش یمیقد

 .افتاد اتفاق من در

 ..است گرفته ریپ یبو متن چقدر_

  واسطه یب ارتباط با که بود انیعر آنقدر__

 کنم یم فکر دهیپد هر در

 تو چشمان یحت

□ 

  مرا

  پله.   

 پله.     

 نیرزمیز.       

  اورا

  پله.  

 پله.   

 ..تر نیرزمیز.   

 را دلم یدردها اورمیب باال تو در توانمیم همه نیا

 [کوچک عروسک گرفته را مادرش یبو چقدر]

 گرفته من یبرا مادرم را  عروسک نیا_

 ام نداشته خواهر هم

 ام نداشته عشق  هم

 .تو وقوع از شیپ

 ...من خاطرات همه است یعروسک چقدر

 باشد دردت هم

 باشد همدردت

 یزدنها نفس به چقدر میلعنت ینفسها..  اه

 مصلوبند کردستان

 تو نفس باشد حیمس تواند یم چقدر محبوبم_

 بیصل بر یحت

 را دستش کنم ینم نینفر نه...را اش یبان خدا_

 ... است شده کوتاه که یوقت

 !کایآمر اما_ 

 شوم ینم ییکایآمر.. نترس_

 کایآمر به رفتن با یحت

 ییالال تیدردها یبرا که شیمارستانهایب بر مرگ_

 ..من بدون ...خواند یم
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  یلعنت پرستار بر مرگ

 را چشمانش که

  حدقه حدقه

 ردهک پف چشمان نخورد را تو  بگو ..کشم یم رونیب

 قرمزش ی

 ... اه

 ام برده خودم با را تهران دختران من و_

 آنجا را تو که یوقت بگذارم شانیجا شد ینم

 .ام جاگذاشته، جا

 خوبند توهمه یها معشوقه…الیخ یب اصال_

  فقط

 المیخ پختن یبرا بوده کم آتشم چقدر

 !است؟ خام ییگو یم یعنی_

 دیاش بودم گفته قلبت سلطان را یقبان نزار یآر_

 من بیرق حاال

 است یپرستار

  هم را تو زبان یحت که

 فهمد ینم

□□ 

 کشد یم نفس یمرد من در

 هیحاش هیحاش که

 تو راهنیپ از

 متن به

 د:افت یم اتفاق متن

  مان سقف است مشترک چقدر

  نیزم ریز تو

 ...تر نیزم ریز من

 

 «یوهمتیآر»  

 

 

 ،باشد جلوتر خود زمان از که ستیمتنی  فراشعر

 شهیندا انگریب که ییکهنگرا یمحورهافراتر از  یمتن

 هدربار قضاوتلذا  .است شاعر یدئولوژیا و یاجتماع

 به دیبا را ؛باشد یم جلوتر خود زمان از که متنی

 .کرد واگذار شاعر آن از بعد نسل چند

 عیوس دید از یبرخوردار ای درک ی قوه یطرف از

 وزرید ای امروز جهان از را یمتفاوت فیتعار تواند یم

 از نوع نیا در عریان نویس یعبارت به .دهد بروز

 یم رت متفاوت یا گونه به را عالم ینوشتار کیتکن

 آن یرگذاریتاث بسا چه و کند یم فیتوص و ندیب

 یم حرکت شرفتیپ و یتعال یسو به که یجهان در

 .است تر قیعم مراتب به زین ،کند

 ی شهیاند از سرشار و بایز قلم به فراشعر نیا در

 اثرات و جنگ از زیانگ غم یتیروا ،یهمت ویآر یآقا

 انگریب که ،ردیگ یم شکل آن ی کننده نابود

 مختص فقط که است یاجتماع یایگر یقهرمان

 عریان نویس تیذهن در ها نشانه نیا ؛ستین مردان

 هجامع به نوگرا و روشنفکر هنرمندی عنوان به را او

 یا عاشقانه با ابتدا در که یتیروا کند یم یمعرف
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 بروز مجال که یعشق کند، یم یانداز پوست آرام

 روز هر طیشرا یتنگنا در و دهد ینم خود به

 : کند یم دایپ نمود تر کمرنگ

 

  اول روز

 دارم دوستت

 لبخند کی

  دوم روز

  دارم دوستت

  یچا استکان کی

  سوم روز

  دارم دوستت

  سرد نگاه کی

 

 یم همراه نیقی و شک با غربت و ییتنها بایز چه و

 : شود

 !برد؟ ینم باد یبود تو یعنی

 تسیسوگوار ینوع شاعر کالم نیآغاز بند ی ادامه و

 : کند یم ییخودنما کالم جازیا آن در که

 بکشد مرا خدا نه "

 اش جنازه شب که هستم شاعرش آنقدر هم هنوز

  با را

  خودم

 "شوم یم گور به زنده

 : تیروا شروع

 مسموم یهوا که است یدختر ت،یروا نیا کاراکتر

 کند یم استنشاق ینیجن دوران در را ییایمیش

 در چدیپ یم متن)  کالم اول ی گزاره در شاعر

 یها گزاره با که ،رساند یم را شعر امیپ( خود

 شود یم تر لیتکم امیپ آن کالم، ادامه ی یفیتوص

 راحت نفس هشت و ستیب که یدختر تولد یبرا)

 است یرنج یایگو واقع در و (دارد طلب یزندگ از

 عمرش از سال هشت و ستیب یط ماریب دختر که

 : است شده متحمل

 که یدختر تولد یبرا خود در چدیپ یم متن "

 طلب اش یزندگ از را راحت نفس هشت و ستیب

 "دارد

 طرح و رنگ یریکارگ به با نقاش که همانگونه

 زین شاعر دهد یم شکل خود الیس ذهن به مناسب

 اژهو پتانسیل های متلون یریکارگ به با اثر نیا در

 : دارد خود نوشتار کردن یدارید در یسع ها

 د؟یده ینم را ماسکم "

  خواهد یم ژنیاکس یکم ام نشده بسته ی نطفه

 !تنم ی پاره آرام،

 "سوزند یم ماسک ماسک میها هیر

  "اند دهیرس ییایمیش باور به آنقدر"

 و ارت در که است شده هیتشب یباور به یماریب که)

 کرده خود ریدرگ را تمامش و کرده نفوذ جان پود

 (است

 کالم جازیا در شاعر یها یرگریتصو ادامه، در

 :کند یم ییخودنما
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  زمیعز شاعر ینیب یم

  شد باردار مرا مادر

 ...را یابد یها سرفه من و

 ورود یبرا بار نیا و خود در چدیپ یم متن دوباره

 یراو اکنون ده،یکش انتظار سالها که یپسر کاراکتر

 یم سخن مرحومش پدر با ابتدا در که است یپسر

 : دیگو

 یستین زود چقدر

 درپ نابهنگام مرگ یایگو که زیانگ غم یپارادوکس

 دیگو یم سخن یعشق شیزا از ادامه در و. است

 :رسد ینم بهار به که

 یتح تو نفس باشد حیمس تواند یم چقدر محبوبم

  بیصل بر

 را دستش کنم ینم نینفر نه..  را اش یبان خدا

 است شده کوتاه که یوقت

 یهاتیجنا یایگو یدگیچیپ از دور به و یسادگ هب 

 .است نیحس صدام

 !کایآمر اما

  شوم ینم ییکایآمر..  نترس

  کایآمر به رفتن با یحت

 یبرا که است یدختر یایگو و شود یم عوض یراو

 ادامه در و. است رفته کایآمر به اش یماریب درمان

 به را شیهاادتحس  که است یپسر یراو دوباره

 : کشد یم ریتصو به کیدرامات یا گونه

  یلعنت پرستار بر مرگ

  را چشمانش که

  حدقه حدقه

 ردهک پف چشمان نخورد را تو بگو... کشم یم رونیب

  قرمزش ی

 ...اه

  ام برده خودم با را تهران دختران من و

  آنجا را تو که یوقت بگذارم شانیجا شدینم

  جا

 ...  ام گذاشته جا

 یم عاشق جان در که ،است یدرد تگریروا بند نیا

 الیخ در و خود خالقانه یرگریتصو با شاعر ؛چدیپ

 هک ؛برد یم کایآمر به را تهران دختران تمام عاشق

 یکس گرید و کند پر را پرستاران چشم یجلو

 همان که یراو انیپا در و. ندینب را اش معشوقه

 : گرددیم بر شعر اول به است عاشق پسر

 "سقفمان است مشترک چقدر"

 ( است قبر منظور) نیزم ریز تو

  تر نیزم ریز من و

 ار خود ستین زنده گرید اش معشوقه یوقت یعنی

 .پندارد یم تر مرده

 

 :یریگ جهینت

 ورص از ینفسان حاالت میمستق انیب یجا به شاعر

 نیا واقع در که؛ است کرده یریگ بهره ینیع

 یا جلوه او گفتن سخن دهیپوش به ها، یرگریتصو

 رهن ینیع یها صورت نیا که است دهیبخش نینو
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 در ها آن بیترک و واژگان کاربرد طرز در شاعر

 . است شعر یکل ساختار

 حورم الوگید فراشعر نیا گرید مهم و برجسته نکته

 شیپ الوگید ی هیپا بر متن نکهیا است آن بودن

 هنگونیا یبرا توان یم که یازیامت واقع در رود یم

عریان  ی مشاهده طرز گرفت، نظر در فراشعرها

 محور الوگید و ینیع یها یساز ریتصو ،نویس

 امیپ یدگیچیپ و اطناب از دور به که است آن بودن

 رساند، یم مخاطب گوش به تر ملموس را خود

 اشدب نیابتوان گفت نقطه ی عطف این اثر،  دیشا

 شود یم عوض یراو کبارهی به موارد یا پاره در که

انسجام و یکپارچگی خود را حفظ  کماکان متن و

  می کند.

 هر و شود یم یناش یزندگ از شعر نکهیا آخر در و

 به را مردم یزندگ ییحسگرا و رتمندیغ شاعر

 به) ؛کشد یم ریتصو به خود یزبان گونه نیبهتر

باید ن تنها ریمس نیا در اگر و( ینیع صور یریکارگ

 .بگذارد شینما به را مبهم االتیخ
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نگاهی گذرا به فرامتن و » 

 «فرامتنی 

 

 به قلم:

 «موالنا  مارال» 

 و یفرامتن واژه به گذرا ینگاه با مجال نیا در 

 نهرسا منظر از فرامتن واژه آن، به یبعد چند نگرش

 رد واژه نیا با آنها سهیمقا و ،یساز لمیف صنعت و

 که (سمیانیعر)کلمه اصالت یفلسف_یادب مکتب

 را پا کیآذرپ آرش دکتر انگذارشیبن اتینظر طبق

 هر از و گذاشته فراتر صرف اتیادب ی طهیح از

 .میپرداز یم کرده، پرواز و آغاز میعل هر در و یعلم

 (:فرامتنی) چندبعدی نگرش

 دهیپد و ستمیس ت،یروا حادثه، هر به نجایا در متن

 هم افق کی در ما که گونه بدان شود یم اطالق یا

 نظاره به را آن درون، از اوقات از یاریبس در و سطح

 متن یهمسطح از خروج فرا، از منظور و میا نشسته

. ستا تر یرونیب و باالتر سطح کی از آن، به نگاه و

 یامتنفر عبارت به ملموس فیتعر نیکترینزد دیشا

  .باشد ستمیس کی به رونیب از نگاه ما، نظر مد

 ینفرامت از شناسانه روش یفیتعر میبخواه اگر لذا 

 از رشتیپ که یفیتعر به توجه با دیبا میده ارائه

 یبرا یفرصت یفرامتن: مییبگو میداد ارائه مهایپارادا

 نیا درون به باال از ینگاه و مهایپارادا از خروج

  . ستمهاستیس

 کی آن یدرون یندهایفرآ یتمام با را ستمیس هر 

 رد ستمیس با را متن واژه آنچه. نهیم می نام متن

 تفادمس ینوشتار حالت نه دهدیم وندیپ فیتعر نیا

 یزیچ. است بودن آن وقوع انیجر در بلکه متن، از

 یعنی ، « بودن حادثه متن در»  عبارت به کینزد

 .گرفتن قرار آن انیجر در یندیفرآ کی همسطح از

 هک افتیدر توان یم یراحت به کوتاه شرح نیا با

 نرویب از نگاه یجا به ما چرا و چه؟ یعنی یفرامتن

 نهیزم شیپ نیا. میدار یفرامتن عبارت بر دیتاک ،

 اهنگ از یسطح آن هر به یفرامتن که است آن دیمو

 نآ افق سطح از که شود یم اطالق ستمیس کی به

 .باشد داشته هیزاو ندیفرآ

 از مستفاد ییمحتوا مقوله که است توجه انیشا

 را مهکل کلمه، اصالت یفلسف_یادب مکتب در متن

 و کلمه یهنر وجوه به و پنداشته یهست مادر

 یدانگجاو باعث که دارد اشاره تشانینهایب لیپتانس

 در شده، معاصر دوران و یمتماد قرون یط در اثر

 اتیادب ی طهیح در فقط نه فرامتن واژه قتیحق

 مختلف یمحتوا و فنون و علوم یتمام بلکه

 ز،یمآ حکمت لسوفانه،یف ،یشیاین جمله از ینوشتار

 ته،گرف دربر را امثالهم و یپزشک یحت ای سفرنامه،

 به ات که آنچه به نسبت شانهیفرااند و نینو نگاه و

 .دهد یم ارائه خود از را است شده کلمه به امروز
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 روش کی است، روش کی یفرامتندر مقابل   

 گرگونهید از یحالت کی نگاه، نوع کی تفکر،

 ستم،یس کی از فراتر یطیمح دنید یبرا دنیشیاند

 تیوضع آن طیمح و جوانب یتمام دنید یبرا

 رها یفرامتن. ها ستاده سرنوشت و ها داده شیپ

 شدن رها نیا و است ستمیس کی درون از شدن

 یبرجا ستمیس آن بهتر شناخت در یدرخشان آثار

 نیا تر قیدق عبارت به آنکه حال. گذارد یم

 مراقبه همان کلمه اصالت مکتب در یرهاشدگ

 یها چارچوبه از یفرارو با که است متن در شناور

 اتفاق شده نییتع شیپ از یها عتیشر و موجود

 نظر مورد متن در ییافزا هم به واقع در و افتدیم

 یاساس از یکی یفرارو است ذکر به الزم انجامد،یم

 عنام نیا به است کلمه اصالت مکتب میمفاه نیتر

 یفرارو واسطه، یب ارتباط اصل به توجه با که؛

 را لهیوس که است آنچه هر به خود نکردن محدود

 لهیسو اگر گرید عبارت به. کند یم لیتبد واسطه به

 نوانع به یا لهیوس بالطبع و نشود لیتبد هدف به

 یروفرا ریمس در انسان نشود، گرفته نظر در مقصد

 لمهک ابعاد در انسان طیبس حرکت. کند یم حرکت

 کلمه از یلیپتانس و تفکر هر وستهیپ که یشکل به

 هترب و شتریب شناخت یبرا یا لهیوس تنها تنهاو

 .است قتیحق

 و یهست متن در قرارگرفتن لیدل به انسانها

 و هستند یمتن درون ذاتا آن، حوادث و دادهایرو

 ملموس یواقع تیماه کی فاقد فرامتن انسان لذا

 وبرور ییانسانها با ما که است طیشرا نیا در و است

 حوادث و عیوقا متن در که آن وجود با که میهست

 فاصله ستمیس کی متن از توانند یم هستند،

 به و دباشن داشته آنها به یفرامتن ینگاه و رندیبگ

 از یفرامتن زیتما و تفاوت وجه نیمهمتر نیا ن،یقی

 روست نیهم از. باشد یم مهایپارادا و هایدئولوژیا

 کی هن است روش کی یفرامتن میکن یم دیتاک که

 ثباع که است دنیشیاند روش کی. دهیعق ای هدف

 امعج و میبنگر فراتر ستمیس کی مورد در شود یم

 به توجه  با نجایا در اما. میکن لیتحل و هیتجز تر،

 واقع در کلمه اصالت مکتب یها مولفه و اصول

 قولهم تمام به نگر واسطه یب نگاه مسئله نیا معادل

 نهگو هر ینف مستلزم امر نیا که است، یهست یها

 امروز به تا که گرا مطلق ای گرا ینسب یها نظام

 و بود خواهد بوده، یتفکر یها نظام ریگ بانیگر

 مقابل در انیعر دگاهید موضوع نیا به توجه با لذا

 اهنگ نیهمچن و نموده علم قد یستیاومان یها نظام

 داشته، وجود امروز به تا که را کلمه به ابزارگونه

 اب آن تفاوت مورد نیا در دقت که است؛ داده رییتغ

 .کند یم آشکارتر را یفرامتن دگاهید

 انسان شود یم چگونه که است نیا سوال اما 

 یعبارت به ای حوادث و عیوقا متن در هم همزمان،

 راترف یا هیزاو از بتواند هم و باشد ستمیس داخل در

 یدتضا همان دیشا نیا. کند نگاه ستمیس همان به

 ار یخاک کره یرو انسان تا شود حل دیبا که است

 .کند بدل یتر آگاه و بهتر انسان به

 به را یفرامتن مطالعه، مورد ستمیس به بسته

 هک ییروشها. کرد ادهیپ توان یم یمختلف یروشها

 انانس یبرا را متن افق سطح از رفتن فراتر امکان

 ییتنها به توانند یم هم روشها نیا. سازد یم ایمه

 زا  توان یم هم و شوند گرفته کار به یفرامتن در

 تبمک منظر از اما. گرفت بهره یبیترک بصورت آنها

 محور کلمه ذات با را یهست متن ما کلمه، اصالت

 ،یادب یها تیماه یدارا را کلمه  و شناخته انسان
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 یم.... و یروانشناس ،یخیتار ،یعلم ،یاجتماع

 و یفرارو امکان ما به همواره مسئله نیا و میپندار

 به نسبت شناسانه یهست دید هیزاو از رفتن فراتر

 .ساخت خواهد فراهم را کلمه

 ی طهیح دو در فرامتن سهیمقا به بخش نیا در

 و( کلمه اصالت مکتب) آوانگارد اتیادب متفاوت

 :میکن یم جلب رسانه و نمایس صنعت

 :است بخش سه شامل رسانه دیتول

 یها جلوه ر،یتصاو اطالعات، ی همه واقع در: متن_

 نشان را یا رسانه محصول ظاهر که... و یصوت

 .هستند متن دهدیم

 هک یمیرمستقیغ و پنهان یها امیپ به :متن ریز_

 ونفن از هدفمند یِریگ بهره با امیپ دکنندهیتول

 متن ریز کند،یم استفاده مخاطب بر یاثرگذار

 که دهستن یا رسانه آثار نیمنتقد معموال. ندیگویم

 یم یبررس و کشف را یمخف میعال نیا ی همه

 .کنند

 تنم از خارج که دو نیا از باالتر بخش به: متن فرا_

 یفرهنگ ،یطیمح اوضاع شامل و است امیپ درون و

 امیپ یاثرگذار و درک بر حاکم یرونبی عوامل و

 ضد به را امیپ هر هدف ای مفهوم یگاه یحتّ و است

 کند، یم لیتبد خواهد یم سازنده که یزیچ آن

 .مییگویم متن فرا

 هیرنظ کتاب نیهمچن و باال فیتعار به توجه با لذا

 فاوتت به بحث انیپا در ژک،یژ یاِسالو نوشته لمیف

 کیآذرپ آرش دکتر جناب اتینظر و واژه نیا

 یپ کلمه، اصالت یفلسف_یادب مکتب انگذاریبن

 .برد میخواه

 رتگیروا آن در که است یتیروا یا وهیش فرامتن 

( …و کارگردان س،ینو نامهشینما س،ینو داستان)

 یافض از خارج یگرید ى رابطه ای اتّفاق داستان، به

 ى رندهیگ بر در که کندیم اشاره خود یداستان

 از یا صحنه در مثال یبرا. است یخارج تیروا

 ونیاست یکارگردان به ینیفرازم موجود یتیا لمیف

 لباس که یپسر به یتیا یوقت لبرگیاسپ

 به ستارگان جنگ لمیف ییفضا موجودات

 و ،خوردیبرم دهیپوش را لوکاس جورج یکارگردان

 رابطه از یفرامتن یا دهیا واقع در ،خنددیم آن به

. دهدیم نشان را کارگردان دو نیا ى دوستانه ى

 رد فرامتن ژانر با را فرامتن نوع نیا دینبا البته

. گرفت اشتباه( کلمه اصالت مکتب) سمیانیعر

 و جهان یادب متن نیآزادتر را فرامتن سم،یانیعر

 تیادب از که داندیم داستان و شعر طهیح از خارج

 کلمه یهنر وجوه از سرشار و بوده برخوردار یفراوان

 گرفته قصار جمالت از را یادب متون تمام و ؛است

 خطابه، سفرنامه، ،یخیتار متن نامه، مناجات تا

 رطش به را یپزشک و یعلم متون یحت و نامهیزندگ

 متن. ردیگیم بر در اثر شرط و دیق یب تیادب

 ثرا نگیچ تائوته کتاب و یسعد گلستان نیآغاز

 . است متون لیقب نیا از الئوتسه

 :منابع

 مجموعه) لمیف هینظر ،(9988) … و ژکیژ یاسالو

 و چاپ سازمان: تهران متعدد، ٔ ترجمه ،(مقاالت

 1-823-300-163-118 شابک انتشارات،

 ملکه نیآخر یها عاشقانه ،(9911) موالنا مارال

 .سبز کهیار: تهران ،یهخامنش
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 « فرامتن» 
 مسئول صفحه:

  زهرا محمد اذری

 

 

9 

 

 «محمدپور نایمهرم» 

 

 « شود یم دیشه رضایعل ییدا» 

 

 معشوق وصال شوق به که ییها پروانه به سوگند

 را یشمع جانشان از و ○ کنند یم پاره را لهیپ 

 رابیس خونشان و ○ افروزند بر انیجهان یبرا

 الیخ دشت در واژگون الله هزاران عطش کند،یم

 ○...ایرو زیانگ

🌫 

 ○ ع رضا بهشت یشهدا مزار - مشهد

 یعل فرزند�� ⚪یمینع رضایعل دیشه سرباز

 ��⚪اصغر

 ��⚪9938بهشتیارد: تولد خیتار

 ��⚪9966 مرداد: شهادت

 ��⚪مجنون رهیجز: شهادت محل

  هک��⚪قبر یباال رضایعل ییدا عکس به ینگاه

 بر را اشک ��⚪کشد یم ریتصو به را شهادتش

 و ��⚪... وار لیقند را خودش ام زده خی یها گونه

 به ذهن اهیس پرده بر را دمیسف و اهیس خاطرات

 یسالها زند یم زیگر متن ⚪... کشد یم شینما

    66 ماه مرداد به را نبودنش

 شش شعله Oی کوبیپا و رقصOمن تولد جانیه 

 O.نشد دهیبر گاه چیه که یتولد کیک وOشمع

 آماده نایمهرم○!دندیرس مهمانها ○زنگ یصدا

 یم ملبان گوشه نشکفته لبخند، یها شکوفه○شو

 یم زیآو حلق گلو در یخوشحال ادیفرو ○ خشکند

 خانه گوش مادر یها زجه یصدا که یوقت ○شود

 یم اهیس تولدم قرمز لباس○  کند یم کر را

 تا○کشد یم مرا شهدا معراج تا یدست وOشود

 دادن دست از غم در○ خاطراتم قلب شود یزخم

 ○یکودک یروزها یهمباز نیبهتر

🌫 

 «  نبودنت»  ارمغان

 رب نیسنگ یبغض و○ست ییتنها سرد فصل 

 یها هیر روزها نیا که ییها پنجره ی حنجره

 وار ژنیاکس را یدلتنگ مسموم بخار متورمشان

 ○کند یم تنفس
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 دنش بزرگ سال کی آور ادی تولدم هرسال تو از بعد

 بغض که○ ست ییاشکها وامدار بلکه○ ستین

 هب نروزهایا ○دهد یم وندیپ نامت پالک به را میها

 واژه غزلستان انِیم○  را تو  ام نشسته تمنا

 یم وا تپش به را میشعرها قلب  که ○ییها

 بر مشترکمان خاطرات رقصاندن یبرا��⚪دارد

 ○یفراموش یسطرها

□□□ 

 ، شدند دیشه که یها ییدا○رفتند ادی از زود چه

 یمردان⚪..مقدس دفاع سال هشت یرضاهایعل

 خاک و آب نیا یبرا دادن خون که○ برکف جان

.O دهینشن را رضایعل نام شک یب ز،یعز نیمخاطب 

 عمرش از دوسال که یا ساله هجده نوجوانO دیا

 فیتعر پدربزرگ○گذراند جنگ یها جبهه در را

 بدون○گرفت خواب در را انگشتم اثر ○:کرد یم

 یدوم بارOام منطقه گفت زد زنگ○رفت اجازه

 نرو: گفتم سوم بار○کردم سکوت رفت، که

 حاج روم یم�� آمده بد دلم بهOارضیعل

 قیال Oنک راهم بدرقه را ات پدرانه یدعاOاصغر

 O ... گردم ینم بر باشم

🌫 

 « مجنون رهیجز» 

 

 آتش         گلوله

 خون         گلوله

 دیشه         گلوله

🌫🌫 

  پرپر یها الله

 بدون○تکه تکه بدنباO برگشت رضایعل ییدا اما

 ○پا بدونOدست 

 افتخارات تمام یپا شد یافتخار مهر شهادتش و

 لهیپ و دیرس یپروانگ به ییدا O..پدربزرگ یزندگ

 ○ گذاشت جا عاشقانه را ایدن  ی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 
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 «الناز عباسی » 

 

 «  کوه چون صالبت پر» 

 

 

 شود یم سنجاق که لبانت به

 احساسم حساس ی پروانه O..یا خنده

 O را لبانش دیسا یم تیها گونه گُلِ به

 Oحصار نیا دورادور: من

 Oالیخ از آنطرفتر یکم: تو

 در○چشمانمان فاصل حد ○کوبان یپا فاصله و

 رفتن میان ○بودن معلق لحظهOاحساس  تقابل

 وOمیزد ادیفر را تو قلب که ییجا○ماندن و

 یکورسو به ○دیطلب یم را وجودت آرامش جسمم

 یالبال و ○دوختم چشم صبح ی ستاره نیآخر

 نقش سکوت و یخاموش از خسته یابرها غبار

 ○چشمانت روشن

 زیسرر طلوع از یسطر را آرامش باره چند و دوباره

 رموز Oار نبودنت شیتشو باز یآر○شد یم

 در مرا و ○فراخواند آرامش به التیخ نامکشوف

 حالوت پر چکیپ○چاندیپ یم امن یریحر

 ○سخنانت

 :محسن زبان از

 و��○کودکانه ینجواها○اش یزبان یها یباز

 فشیظر اندام و یپاها○دستان خوردنِ تکان تکان

 ○آورد یم ضعف را دلم○مادر آغوش یالبال

 معصومت ریتصو○شودیم فلج ذهنم یها یخروج

 چشمانت یِطناز اشک و○چشمانم درون لغزد یم

 کالم وداع○میها گونه یرو بر شود یم مرور را

 کدام○ بزرگ بس یا واژه اما شهادت○ یکوچک

 جنگ ی عرصه ای را آغوشت ی پهنه بطلبم را

 دشمن نگاه انتیخ ای شوم غالب را خصم○را؟

 ییحرفها نیآخر به○شمیاند یم تیوص به○را؟

 درون کوچکِ مرد○کوچکم یعل به○ماند نزده که

 هیگر دهد یم تکان را ایدن یگاه که ○گهواره

 شهید همسر اما ○مرا یزهرا دل یگاه و○شیها

 ودش یمنته اگر یحت○ستین یافتخار کم بودن

 یخوان بتیمص او از اگر یحت ○ییتنها به

 رهپا پاره گلوله صالبت به حرفش هر کهOدبساز

 Oرا یستمکار قامت کند

 ○آقا یعل سالم: اول خط

 ○جان بابا سالم: دوم خط

 Oگلم پسر سالم:سوم خط و

 Oمبزن حرف تو با خواستمیم هم یاکلمه چند

 و مکرد تیرها یکودک سن در باباجان که دیببخش

 ت،یاشویپ و موال تا یعل گذاشتم را اسمت O!..رفتم

 O!شود( ع) یعل تیالگو

 یکی که یکن یزندگ( ع) واریعل یطور خواهمیم

 ⚪....یشو( عج) زمان امام سربازان از
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 ادیفر  کند یم مسدود گلو در یاستخوان چون بغض

 به لیمتما یها پلک تا یاپیپ ینفسها و○را

 یصدا باز نشمارند یبزدل نقش ○را ام ینمناک

 مرا که یشهادت و○اسارت و ○دایفر و○گلوله

 موعدش○دادند یم بشارت وصال به هرشب

 O.دیرس
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9 

 

 « کارپسند ایرو»  

 

       « شهرزادنامه» 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 مکاشفه○دیسپ تن کی○ هایماه گوش انبوه در.

 ی پهنه○کشد یم ریتصو به را اش یبرهنگ ی

 را هدیسپ فرصت○ کرانیب یآب انیم  شیچشمها

 ○کند یم تالوت

 یقابها در را سوگوار یطرح موهاش چشیپ)

                                                                                                                                                                       ییایدر

  (رگذرید یها عقربه جهت در

 ○تغزل یفصلها کنار○ پرنده که آنجا○  آشفته

 تنم ی آستانه در را زخم ⚪ بسته یبالها با را ترانه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ○.شود ایدر یجار عضو تا مانده قدم کی... تکاندیم

                                                                                                                                                                                                                                     Oاند دهیپاش هم از ها نهیقر تنش در

                                                                                                                                                             Oدنیره اقیاشت

                                                                                                                                  Oباشند  توانند یم شوم جفت اعداد چقدر که آه

 در یساحل یها هیگر با بلندش سوانیگ نگونهیا و

 یب ○شد شکسته عناصر الفت و○ ختیآم هم

 اب ○ حادثه نکیا و○ نهیآبی  ○ باد یب○ موج

 یم مکتوب○نامکشوف یها واژه یرسا ی لهجه

 ○شود

 Oاست سرشار تیواقع یها تفاله از متن که یوقت

 یها سطح نیا از آه○تلخ یها کجاوه نیا از آه

 Oدرهم
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3 

 « مهسا جهانشیری »  

 

 

 ستادا کلمه اصالت مکتب انگذاریبن به) 

 علم، و یآگاه با که کیآذرپ آرش

 . (اند ساخته ما یبرا نو یجهان

 

 «  جوان لسوفیف »

 

  که ینور تاللو من در

 ○دز بوسه آفتاب یشانیپبر ○ قتیحق یمجرا از

 آنچه هر کرد عبور من از

  بندیپا مرا

 ○بود کرده سمیمانوا

 ○ کنم یم عبور من و

 یب یزدگ تیجنس از Oکیتار یروزها تالطم از

 یفرارو و بود شده دور خدا از انسان یوقت حاصل

 ○ سوم جنس  سمت تو با کنم یم

 ○ابر باور امتداد  در○ تو با

 Oنامع و شهیاند و عشق ○ ستین میعق  یزندگ

 ○ دیرو یم مجدد نیزم از

 خندلب○ شناسمیم تو با را خداوند ○فراآگاه یوقت

 ○ تو وجود با و است بهار تو

 دیتپ خواهدعریان  ○ عصر کی قلب در عشق

 یبازگشت○ انسان و○ بارور زمان○ بارور نیزم○

  فرارو یها سنت تمام به آوانگارد
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5 

 « یمیکر هیسم» 

 

 «  کلمه الدیم» 

 

 است یمتن یراو نگاهم

 ○تینها یب ی گستره به

 ○ فرامتن, فرارو

 ○نور جنس از یقتیحق

  دیگو یم سخن یشاخسار از○ دانه هر قلب در که

 خود یفراخنا در یروز که

  ○است بوده دیخورش 

 در○داریپد آنچه هر Oواسطه یب ارتباط ی گستره

 O آسمانها و نیزم

 ○ یطوفان یایدر نیا اعماق در که اکنون

 ○گسترده شور نیا

 ○میا دهیرس  یتعال به

 به, تقیحق به, گاه شهیر به, آفتاب نهیس به دانه از

 ستا نور الدیم○ کلمه الدیم○ میگردیم بر کلمه

Oآنچه هر الدیم ○ تعشق الدیم○ تعقل الدیم 

 ○یبشر دستامد
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6 

 « ییدادو عاطفه» 

 

 « عشق میحر مدافع »

 

 مست یها نرگس

 را بهشت یبو

  ⚪متن یسطرها انیم شوند یم صف

 ها کلمه و

 ⚪ دیشه نام شکوه به

 ⚪ افالک تا خاک از کنند یم ساطع نور

 ⚪اند جاودانه یعشق گر تیروا یوقت

 ⚪ تیب اهل به عشق

 ⚪ سادات ی عمه به عشق

 ⚪اندینما یم متن بر را خودش یآسمان یمرد

 ⚪ رضا  ⚪را نامش کند یم یهمراه سبز ینور

 ⚪  رضا دیس  ،  باتریز

 ⚪ ییکندیهر طاهر  شیخانوادگ نام و

 کندهیهر پاک خاک بر شود یم حک شهیهم تا  

 ⚪ بابل

 ⚪ خیتار روزِ نیتر روشن در 

 رقص به ها نهیآ انعکاس در ها پروانه که یروز

 ⚪ امبریپ مبعث روز ⚪  بودند

  هیسور طومان خان خاک از  پاک دیس

 ⚪  خون در غرق⚪کند یم عروج

 ⚪ نور  در غرق ⚪ نه

□ 

 دارد یم وا شور به اش قرآن نیدلنش صوت

 را یمردمان ی تپنده یدلها

 را شانیفردا که

 ⚪بودند زده گره یجاودانگ به

  ییرها کرانیب نیسرزم تا

 باشد یپرواز بال دو

 خود از ⚪ یآسمان یمردان دنیکش آغوش به یبرا

 شان یگذشتگ

 شود یم یراو

 را ییلبها

 ها شهیاند عیوس دشت  بر را سکوت که

 ⚪کنند یم ییسرا هیمرث

 یحجم در مادران دلِ آشوب که آنجا

 شب سکوت از

 کنند یم یراه به چشم

 ⚪ را شده پرپر ییها گلبرگ

 دهید داغ یها الله از تا
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 رندیبگ ییها پروانه مرگ از خبر

 نفس به نفس که

 ⚪اند حرم نینش سجاده

 ⚪ گل فیلط تن بر ، انهیتاز گر یتداع و 

 ⚪  اشک در غرق  یچشمان 

 ⚪تیب اهل یاُسرا

 ⚪دمشق یا آه

 ⚪را ستنیگر بانهیغر بگو باز

 ⚪باشد  مان یمتوال یها نسل روز هر ی قصه تا

□ 

 ها نهیآ پاسدار

 ⚪وجودت مبارک یعاشق یها هیآ

 ⚪ مبارک شدنت ی،آسمان  قتیحق و نور مدافع 
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 « یزیعز بهیحب»  

 

  «یلیلِ مجنون »

 

  را خانه مکتب وارید که صبح

  ⚪آمد باال آفتاب یها چشم

  یلیل یموها

 ⚪ دیرس ها کالغ ساعت به وار عقربه

  ینور 

 ⚪ دیتاب وارونه  ؛ یعشق مدار یرو 

 ترکه                   مال

 سکوت               سیق

 نگاه                سیق

 ناله                 یلیل

 یلیل ی ها اشک

  ⚪شد یم غرق شیها چشم در ایدر و

 ⚪بود شده زانیراآو شیپاها سیق یوقت

🌫️ 

 ⚪ را خودش زده چمبره متن ی پنجره در یجغد

  غلط ییباورها 

 را آرزو

   را عشق

 ⚪گرفتند سخره به  تلخ یا نامه شب در

  عشق              یلیل

  معشوق              آتش

  دود              عشاق

 ! سیق

  ، نه 

 ⚪ شبگرد یا هیسا

  افشاند یم عشق بذر

 ⚪ را آسمان و نیزم

  تار به تار ،  را شب

 ⚪ زند یم نقش روز یها سلول انیم

 ⚪ نفس هر به و

  یلیل نام با

  اندیرو یم یسرخ گل

 ⚪ خاک تن بر 

  یلیل    روز

 یلیل   شب

 انتظارِ  نرگس

□ 

 !سیق
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 ⚪ مجنون  ، نه 

  صخره تا را صحرا

 ⚪کرانیب یآب تا دیدو یم

 یخستگ یپاها  یپهنا به  ها تاول دهند یم گل 

 ⚪ رشیناپذ

  کشند یم قد و 

 ⚪ سرخِ  یها الله 

 ⚪ یآسمان ییها الله

 ⚪ متن یها چشم  در

 یم مهاجرت به یلیل مضطرب نگاه در ییپرستو

 ⚪ شدیاند

 ⚪....ز     زر    زرد   یلیل

 ⚪ شود یم آب را او عشق و

 ⚪ را اش جان دیرس کن پاک به لکه ،لکه  مجنون

 ⚪دیسپ  ، دیسپ ، دیسپ

   دارد یم وا سجده به را ها پروانه

  ⚪  اش نگاه شمع نجابت 

  ها انار ی گونه زار شوره در

 ⚪  حسرت یها اریش انیم

  با مبادله یبرا کاود یم را ها الماس 

 ⚪ عشق 

 الماس                      اشک

  داراتر                  مجنون

□ 

 ⚪ چکه چکه ماه ی خوشه

 ⚪  دهدیم جان  مرداب آغوش در

 ها سکه ضرب به کوردالن

 ⚪ روند یم نشانه را نهیآ  بر نشسته شبنم 

  ممنوعه بیس راز

  خورد یم وندیپ 

 ⚪ شیلبها نیحز یآوا  به 

 ⚪ پرواز یتمنا  و

 ⚪ رساند یم عروس یب ی حجله به را او

  یسکوت در  ها سنجاقک

  کنند یم طواف رازآلود

 ⚪ را اش محبوب نگاه رنگ یب ریحر

 ⚪ دیامِ چکیپ

 ⚪ مرگ غامیپ

  یقاصدک زبان از

  شود یم سبز

 ⚪ مجنونِ  اندوه ی ساقه حول

 ⚪اش چهرهِ  افق بر لبخند دیگشا یم بال

  نارس را بهار خزان؛  که غایدر 

 ⚪بارد یم نیزم آغوش در

 ⚪ مرگ یِنامرئ یِدستها با و
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 ⚪ یآب یلوفرین

 ⚪ییتنها و سکوت در

 ⚪  شود یم پنهان  خاک در 

  ینشان                 مجنون

 تلخند                کودک

□ 

  تر مجنون              مجنون

□ 

              خاک آغوش            اری عطر

🌫️ 

  زمان داالنِ یهزاتو در

 ⚪ شوند یم پرواز رقص به

 ! داده دل دو

 ! دلباخته دو

 ! فتهیش دل دو

 ؟؟ ؟ دو

 ⚪ خیتار در شوند یم " کی "نه 

 ⚪ها شهرزاد  زبان از

  انیعر یقتیحق و

  متن یسطرها بر 

 ⚪چکد یم 

 ⚪شهیهم تا
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 « منفرد رضوان» 

 «  حرم دیشه »

 

 

 ⚪ادگاری حیتسب

 ⚪انار یها دانه

  را ها الله که یربارانیت

 ⚪کردیم یزخم

 ⚪مادران  غم

 ⚪همسران انتظار

 ⚪ انیگر کودکان

 ⚪ را باقر محمد یماهگ دو

 ⚪ خمپاره یصدا

 ⚪خون و خاک

 ⚪باران شهاب حرم آسمان

 ⚪دهیغلت خون در یها الله

 ⚪ رانگریو  انیداعش

 ⚪ را یاسالم یها سنت که

 ⚪ را عیتش یها سنت که

 ⚪ را بود یاله سنت چه هر که

  ها شهیر زدن یبرا

 ⚪ بودند آمده

 ⚪ نه طانیش یروین  داعش

 ⚪ طانیش خود

  را جهان اسالم پرچم با که

 ⚪ برد یم فرو رتیح در

 ⚪ عشق حرم مدافعان اما ما

  و ⚪میگفت نبیز ای

 ⚪ میکرد یم عشق یقربان را خود

 ⚪ میبود النیاسماع ما

  جان از گذشته

  ⚪قتیحق از دفاع یبرا

□ 

 لد یتسال یکم دیشا⚪نمیچیم هم کنار را واژگان

 و بال سبک که باشد یآنان همسران و مادران شیر

 جسم از⚪نهادند گام عشق و یازاد راه در داوطلب

 ⚪پروراندن را خود بلند روح و ⚪گذشتند خود

 ⚪بال سبک عاشقان از یتیروا

 اکبر: نام

 یاریشهر:یخانوادگ نام

 9969/9/9: روز زاد

 99/9/ 9910:شهادت خیتار

 تهران :تولد محل
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 یاسیس علوم یدانشجو: یلیتحص مدرک

 (دمشق)هیسور :شهادت محل

 به را نورش پر چشم نیزم شدن زنده فصل در

 ⚪گشود جهان

 با ⚪تابان ماه چون را خوش⚪ را قرآن بود حافظ

 ⚪دستان رستم چون رتیغ

 ⚪تیب اهل مداح ریز به سر

  تیطفول از

 ⚪یجار لبش بر نیحس ای ذکر

 ⚪کردیم خاموش را عطشش قران خواندن تنها

□ 

 ⚪ایرو به سفر

 ⚪ذهن پرواز

 ⚪کالیتکن جهان و ها نیماش  از دور

 ⚪بایز و سبز ینیسرزم

 ⚪چمنزار انیم

 ⚪دل در یشاد

 ⚪آرام جسم

 ⚪دیسف یبالها با پرواز روح

 ⚪خاطر آرامش

   چمنزارها یرو  برهنه یپا

 ⚪زنمیم قدم

 ⚪ ها پروانه دنبال

 ⚪کوچک یطلف مثل

 ⚪ یقیحق کوچک یها یشاد با

  ⚪خروشان رود

 ⚪آب در ها یماه رقص

  میپاها دور که

 ⚪دندیچرخ یم

 ⚪ سرسبز تپه به  رود از گذر

  ⚪گلها و ها درخت

  ⚪بلند دیسف لباس و  من

  عاشقانه را سرم دور ها پروانه

  ⚪زدند یم بال

 ⚪مادر خوان ترانه میلبها و

 با که یزن خوان ترانه⚪باقر محمد  خوان ترانه

 یبرا یا ترانه ⚪من با گذشت زیچ همه از عشق

 یب سخاوت با نیزم یبرا یا ترانه ⚪قتیحق

 با⚪غشیدر

 ⚪ را ایرو نیسرزم که یآهوان و ⚪منت یب محبت

 ییافزا هم ⚪دندیرقص یم تیابد ینقاش یبرا

 ⚪ها رنگ باشکوه

 

 

 

 



  9911فصلنامه ی فرازنان ایران / سال دوم/ شماره ی چهارم / 

41 
 

1 

 « منفرد نفس»  

 

 «  پرواز»  

 

 قلم ی چوبه از را واژگان کشم یم کاغذ ی پاره بر

⚪ 

 و⚪، دهند شهادت  تا داوطلب کی به کی کلمات

 خون از بازشده یمعبرها ،فتح کند تیروا قلم

 عشق بر نیم بر نه را یپا که⚪ شهادت داوطلبان

 ⚪...نهادند یم

 ⚪ د،یشا تا

 .. یا عده آورند ادی به

 ⚪را غربت موجِ

 ⚪ م؛یس یب مِیس یِاتصال

 ⚪ ریت یب تفنگِ بغضِ و

  ⚪یکوب خال یب پهلوانان ی معرکه در

 ⚪....... دعباسیس  ای لیدخ

 شد یم ساخته ستـونیب

 ⚪"هوا مرغان"   یها پاره تکه از 

  ⚪ دایش یها قلب از  ست یتیروا

 

  ⚪حسن: نام

  ⚪رانوندیب شمس: یخانوادگ نام

 ⚪نظر لیس یروستا 9993/1/1: تولد خیتار

 ⚪ پاوه 9951/92/09: شهادت خیتار

  ⚪کلیس: یلیتحص مدرک

 شود الگو تا ⚪؛ پدرش⚪ گذاشت حسن را نامش

  را برادرانش

  ⚪گرید ےبرادر چیه را او امدین و

 ..⚪سرو ےبلندا به گون گندم ⚪ بور مو یجوان

 ⚪.. شاه بر مرگ⚪را مردم یصدا شد همراه

 یها مخالفت⚪، ےدختر سبز چشمان ی فتهیش

 ⚪.. یپ در یپ

 ⚪...گاریس یتلخ و آه همدمش⚪ و بغض هرشبش

 در⚪ پر، دیکش یم⚪، در یها هیپا ےزانو بر سر

 ⚪ سبز یچشمان یهوا

 ⚪! آه

 ، پدر ندارمت چقدر

 یب یها شانه ات محکم ستون به اند محتاج چقدر

 .⚪پناهم

 ؟؟ جوابشان بود یمنف بازهم_

 است ننگ⚪، اندازیب باال شانه شو بلند اول_

 ⚪..مرد باشد سرافکنده

 ، در قاب بر قامتش شد راست

 ⚪، ییدا حاج چشمان دادندیم مژده
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  ⚪جان ییدا یباش خبر خوش—

 فشرد شد، حاال آهان شکفت لبانش بسی—

 ، ییدا باش مرد را بازوانش

 شیآرزوها بام بر بگذار نردبان⚪  برکش،  پاشنه

  یبرا نینگ نینگ⚪ ستاره، عشق، خوشه از نیبچ⚪

 ⚪ عروست تاج

 ⚪. دیبوس را دستش و شد خم

 ⚪،  یحاج کنم ینم فراموش دارم عمر تا_

  کن دمیسپ رو و باش مرد_⚪

 ⚪.. خدا بر توکل_

 یها هیثان تپش  ⚪ شد یم ثبت ، دهل و ساز

  ⚪خانه بر عروس یها گام ری،ز  خوشخبت

  ⚪چشمانم ے کاسه به یآمد خوش_

 تیموها بکشم نفس خواهمیم⚪ را  چارقدت بردار

 ⚪... را

 عکس قاب در شد خاطره که ییها عاشقانه چه و

 ⚪ها

🌫️ 

 : یلیتحم جنگ شروع

 ⚪ ییچا عدد دو⚪ ، شب ریج ریج

 ⚪... پرواز ی آستانه به داد یم هل را او که یقول و

 

 چشمانش  آسمان از ستاره دانه دانه ⚪خوردیم سُر

⚪ 

   ⚪!مرد میدیرس آرزو برکه به تازه ما_

 زار نمک در که  ست سرخ یها گونه نیا فیح_

 دشیسف رو خواست یحاج⚪بردارند ترک دیترد

 ⚪.. کنم دفاع ناموسم ،از باشم مرد ، کنم

..  ستب شیبرا انتظار از پر یساک مضطربش دستان

 ⚪آه و بیجی امن از پر یساک⚪

  شد که دهیسپ

  ⚪نشیپوت بند بر زد یم گره را عشق

 نازک و ست نرم باش،دلش داشته را مادرم یهوا_

 ⚪سپارمشیم تو به خدا ،بعد

  اندازین جانم بر لرزه_

 خانه که مرد یب خانه. میهست منتظرت دو هر

 سقف زدینر تا وارید ⚪خواهدیم ستون⚪ شودینم

 ⚪.. سپارمتیم خدا به⚪

 رامآ کردند کوچ و⚪ ز،دادییپا به را شیجا تابستان

 ⚪ ها پرستو  کی به کی⚪آرام

 

  شد ینیزم دینو بهار و

 غنچه هر زدن جوانه یبرا که

 ⚪ شد پر پر یگل
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92 

 

 « یصمصام ثنا»  

 

 « ثیل عقوبی»  

 ⚪یکیتار با فیرد هم

 ⚪  شب پوست ریز در

 ⚪ لولند یم و لغزندیم

 را شانیها دست هڪ یانیآدم

 ⚪ اند کاشته باغچه در

  را خودمان میشو یم کاشته

 ⚪ ها بهیغر یبرا

  گرداند یم بر رو هم آفتاب یوقت

  ⚪ما از

  ⚪غرور گاه به

 ⚪ حسد گاه به

 ⚪ ها نسل  سقوط و

 ⚪.نهییآ و آب یِروشن به ام بسته لیدخ

 ⚪ راه از رسد یم گُمان یب

  ⚪مغرور یا زاده بینج

  ⚪را دربند یها قلّه ستاند باز تا

 ⚪.. ریزنج یها قله

 ⚪، خدمت و کسوت ⚪، نمک و نان

   شدگان بند به ما

 ⚪.. میدار مردم هم هنوز

 ما یدستها هم هنوز

 ⚪ دهد یم خاک یبو 

 ⚪ کشت و صحرا و   کوه یبو

  هم هنوز

  جهان یرو به ما یها خانه

  ⚪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

 ⚪"..  اند دهیپر

  هامان قلب بر  و

 ⚪.. ستیا شده حک

 با بیغر روزگارمان

 ⚪ گانهیب نانمان و نام

  را پارس یناج و
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 ⚪ 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

  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

 ختهیآو یها شاخه⚪ انعطاف رقابلیغ و سرسخت

 ⚪ عشق ⚪.. کرد فکر سقوط به ⚪ را جنون ی

 یم خاطره که ییسطرها⚪ مهر⚪ نمک و نان

 عطش و ⚪ قوم کی یجمع خودآگاه در شوند

 بهار نیزم از و ⚪ جوانمردان شور⚪ خیتار یانیعر

 ⚪ دیرو یم
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99 

 

 « پارسا_الهال»  

 

 «حوا و آدم»  

 

 

 *اند سرشته یدرد خاکِ از مارا

 خبندانی عصر در که

 یدیخورش چیه 

 *شکستینم هم در

 *را اندوهش ریزمهر 

   سکوت از یپود تارو با

 * اند بافته رنگ هفت 

 *را سرنوشتمان 

  ییافزا هم در

 ..کائنات یها یرنگ مداد

 * زدن طرح وقت به

 *میاسارت یها شهیاند از پر ما

 *نافرجام یها دلهره شِیزا از پر

 ...*حوا و آدم ییتنها وارثان  نینخست

□ 

 *حوا، نامم و

 نیرنگ یغفلت نامدار

 (9...*)«اتیح» بنام

 "!*بهشت؟_"

 اقامتگاهم، نیآخر_"

 "*عشق از قبل

 وکمال تمام ام دلباخته

 *چشمانش به

 *کندیم لمس آرام که انگشتانم و

 *را گندمگونش تن

 *گندمگون؟_

 ...*است «آدم» نامش_

 نشیآفر از سهمش و

  و گناه

 و گناه

 ...!*گناه 

□ 

 *تانیپا فرش بهشت

 *دیاشامیب و دیبرقص و دیبنوش

 *سیابل بر بسته چشمان با و

  ی وسوسه از دیشو دور

 سقوط درخت

 * هبوط یها هیثان

□ 
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 من، یحوا

 *خواهدیم بیس یکم دلش 

 *لبخند یکم و

 *م،یا ستادهیا دو هر

 *شب، ی نهیس به نهیس

 *دن،یچ جراتِ از پر

 *درخت، به میاندازیم چنگ

 *میکشیم رونیب و

 *را، بیس لیبد یب یسرخ  

 *ممنوعه ی پرده پشتِ از

 *م،یکنیم یط

 ،یمنته یرهایمس تمامِ

 *را، نیزم بِینش پر راه به

 *د،یام یا آه

 *من، مطلقِ یِروشن یا

 *مرا، کن طلوع

 *محض، یِرگیت نیا یورا از

 ...*یزندگ یدردها پسِ و شیپ در

□ 

 آدم

 حوا

 عشق

□ 

 وسوسه       وسوسه

 بیس          

                 وسوسه      وسوسه

□ 

 بهشت         

 ه            

  ب           

 و            

 ط           

□ 

 نیزم        

 

 عشق       آدم

 عشق       حوا

 عشق       ایدن

□ 

 *عشق با کنمیم سقوط

 *شوم، یم حل و

 ... *حضورت سلولِ در

 م،یها لب 

 * وار شمیابر

 ! *تیها لب به کنند یم لهیپ

 بهشت ییگو
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 * کشد، یم نفس

  ی روزنه از

 اندامم یها گلبرگ

 *... تو آغوش بندِ بند در

 ،یوقت

 یزن یم جوانه

 ...*نمیپوست بر 

️️ 

 ! *نه سیابل

 * کرد وسوسه را آدم عشق

  بسپارد دل تا

 * را شیخو یآرا دل یحوا

 * نیزم به کند کوچ و

 بود ممنوع آن در که یبهشت از

 * لبخند و بوسه

  یابد لذت به و

 ... * بخورد وندیپ یمهربان و آغوش

 * دیخند خدا و

 * دیخند آدم

 آسمان و نیزم تمام و

 .. *زدند لبخند عشق به
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90  

 

 « هیعرب فاطمه» 

 

 «  نهیتهم »

 

 

 ★: رستم و من یدلدادگ

  ★روزها از یروز

  ★بود شکار یهوا هوا،

 ★ تاخت به را توران مرز 

  ★ رخش با ، من رستم

 ★گورخرها دنید از شادمان گشت

 ★زد یشکار

 ★درخت بر شهیت

  ★گورخر بر یخیس چون کرد فرو و

  ★نهاد آتش و

 ★غذا کرد جان نوش

 ★قیعم یخواب به رفت فرو 

  ★ترک سواران زیه چشمان ناگاه

  رخش یرو به

 ★زد چشمک

 رستم رخش

  ★داشت جنم  ★بود ریدل

  آنان از تن دو و

 ★داد نوازش لگد با را

 ★نامبارکش تنِ از سر کرد جدا تا

  سواران هیبق

 ★را رخش گردن

 ★بند به آوردند کمند با

 ★شهر به بردند و

 ★برخاست ناز خواب از رستم

 ★دیند را دلبندش رخش و

 ★زد دید را اطراف مهیسراس

 ★دیند را او اما

  ★انداخت رعشه کرشیپ بر حزن

 ★ناالن و ادهیپ

  ★درازتر پا از دست

 ★افتاد راه به سمنگان سمت به

 ★شیخو رخش از ینشان ابدیب تا

 

 درشت یسرا رسم است نیچن"

 "پشت به نیز یگه و نیز به پشت یگه

  شاهنامه_
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 ★ خسته و کهی رستم

 ★افتاده نفس از و

  ★دیرس سمنگان به

  در اش آوازه

 ★دیچیپ شهر

 و

 ★دیشن سمنگان شاه

  ادهیپ رستم که

 ★شده گم رخشش و

  سمنگان شاه

  ییخوشرو با

  التفات و

  ★گفت خوشامد او به

 ★شد او ماه یرو یرایپذ گرم و

  ★متیمال با داد شرح رستم

 ★ربود خواب را چشمانم

  ★شد دیناپد نظرم از رخش و

 ★گشتم و گشتم اریبس

 ★افتمین را رخشم اما

 ★ابیب را رخشم و کن کمک

 ★یابیب را او اگر

  ★را تو دهم هیعط

 کنم بسمل گرنه و

 ★را سرانت سر

 ★نرمدل و مشفق و قیشف شاه

 ★یمهربان و عطوفت با 

 ★باش من مهمان و یزیعز که

  ★دهم یم وعده

  تعشق عیوس نیسرزم مانند

  انیآدم انیم از که

 ..  باشم آغوش ترا

  رقص به رخش 

 ★  روزگار  ی نعره

 ★سنگ ریز از یحت مییجو یم و

  شاه

 ★دیکش آغوش به را او پدر

 ★ دلبند مرا ییتو

 ★نام دهیخن و یریدل

  ★ایب من کاخ به

 ★باش آرام دل و

 ★داد دستور عطوف شاه

  ★کنند ییدلجو و ییرایپذ
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 شامگاه

 ★کرد خوابیب را رستم یخوش میشم

 ★اریبس عشوه و ناز با

 ★حهیرا خوش یشمع با

 ★رستم نیبال به

  ★آمدم

 سان به را ام چهره

  تابان دیخورش چون ★ییماهرو

 ★نمود ریتعب

  ★زد حلقه چشمانش در یبیعج برق

  را میرو سرو نگاهش

 ★نمود باران بوسه

 ★نیجب مه دخترک دیپرس

 ★ست؟یچ تو یبایز نام

  شب مهین

 سرم از خواب

 ★نینازن یا ربوده

 ★:دلربا یا غمزه با او به گفتم

 سمنگان شاه نازپرورده دختر

 ★ سرتر ها شاهدهت همه از

 ★ نهیتهم و همتا یب

 ★ را  گلم چون یرو یکس دهیند

 ★ابر پشت ماه مثل شهیهم

 ★پستو در

 ★ من شگاهیپ در یا جلوه  را یکس  ستین

  ★دهینشن یکس را نازم یآوا

 ★  برداشت ترک ام یانار یلبها

  و جسارت اما

  ★است زیبرانگ نیتحس تو یریدل

 ★عاشق من را تو و

 ★ راه در چشم و

  کاخ به را تو گردون چرخ

 ★آورد من نزد و

 ★تو دارید از شادمانم

  ★یخواه تو اگر

 ★رستمم هستم تو آن از من

 ★دلداده و عاشق و فتهیش را تو

  وار رستم یپسر تو از

 ★ دردانه و ریدل و جسور

 ★بگردم را سمنگان تمام

 ★میبجو دلبندت رخش تا

  چشمانم یم از  مست رستم

 چشمش در ام ییبایز

 ★ رفت یم راه  آهسته
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  شهیهم از تر عاشق رستم

  را ایدن

  شاد یا یقیموس مانند

  دیرقص یم

  مردمان رقص

  رقص به زار سبزه

  رقص به شکارگاه

  رقص به آهوان

  من یموها و

  رستم انگشتان انیم

 ★ رفت یم سهیر

  یا پرنده

  دیتپ یم رستم نهیس انیم که

 و نداشت آرام

  ★رفت موبدان نظر به

 ★کند ام یخواستگار پدر از

  ★ یدلدادگ شرح 

  رستم یدلدادگ

 ★گفت را شاه یوقت

  سمنگان شاه و

 خوشحال و شاد

 به را رستم

 ★دیگز یداماد
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99 

 «ستی سارا سوشیانت » 

 « کیتار یها ازهیخم» 

 

 شومیم ازهیخم شهر انیم در

 ...میها دندان امتداد در ها ابانیخ

 !بکشم سر را شهر الجرعه شدیم کاش

 یآلودگ نیا از شومیم چهیپدل دانمیم

 کمیتار یروزها آبستن من

 شده نینفر شهر نیا

 ها کوه حصار در

 !آتش همچون ینارنج یها غروب

 بهار انتظار در کشمیم ازهیخم را زمستان

 :خبر

 ...بهار رفته یزمستان خواب به

 ...هم شهر روند،کاشیم خواب میها پلک

 یخی یهاسیتند.        ها زاغ

 !است سرد

 !را میها انیهذ کندیم شماره نیزم نبض

 !بهیغر خود افکار در من

 شوندیم روشن ک،یتار چه ها چراغ

 شهیهم من شهر

 ت

 ا

 ر

 ی

 ک

 ینور دیشا و

  را یعاشق قلب روزنه

 معشوق شوق به

  عشق هم باز دیشا

 !است؟ نجات راه تنها

 ...اما

 یا برده یفراموش باد به مرا چرا

 "؟ عشق"-

 یا شده گرسنه چیه"-

 "نان یا لقمه"-

  گندم"-

 "شد کوچ  نان از

 "...آب یا جرعه"-

  کارگرها بغض و"-

 " را ها گونه یرو نم خشکاند

  تب درجه چند

  هق هق درجه چند
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  باد را سجاده

 !برد وحشت نماز تین به

  کردمیم فکر

 است  آفتاب یانتها نجایا

 یطاقچه نیا ریز

 خاطرات از زیلبر 

 زندیم در به که است باد

 تق تق

 یخال ها خانه

  آسمان

 حبس پنجره قاب در

 رومیم فرو جهان آواز در

  نیسهمگ سکوت نیا و

 :است زده ادیفر خود یب چهین

 "!است مرده خدا"

□ 

  را خاطرات شیم و گرگ

  تر گرگ لحظه هر

  ازهیخم شهر

 ه  ز  ا  ی  م خ

 "!درد؟ نیا"-

 ها گندم نیتر زرد انیم_"

 ترکدیم دلم

 ندیرویم ها اسی

 :شوندیم زمزمه پرستوها

 الْأَبْصَارِ وَ الْقُلُوبِ مُقَلِّبَ ایَ

 النَّهَارِ وَ لِیْاللَّ مُدَبِّرَ ایَ

  الْأَحْوَالِ وَ الْحَوْلِ مُحَوِّلَ ایَ

 "الْحَالِ أَحْسَنِ یإِلَ حَالَنَا حَوِّلْ
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93 

 

 «ی آذر محمد زهرا»  

 « یسالگ شش» 

 

 

 تَرَوْنَهَا عَمَدٍ بِغَیْرِ السَّمَاوَاتِ رَفَعَ الَّذِی اللَّهُ

  ها ساله شش هیشب یگاه

  پدر آغوش در

  چرخم یم

 شود ینم اما یگاه

  هم مادر

 دارد میها  عاشقانه از یسهم

  روزگارا

  تلخ یتهایحکا یراو

 کن نجوا آرامتر

  قصه

 را شبانه مکرر درد

  روز روشن مطلع به هنوز من

 ام بسته دیام

  یعلفها یداریب به

 .دارم مانیا سبز

 شنومیم متروک باغچه در را بنفشه یپا یصدا و

 دارم نیقی

 ستین ستاره انیپا مــــــرگ

  یمادام

 ..جاست پابر هنوز آسمان که

 آفتاب شانیپر سوانیوگ

  زانیآو 

 نور بشاش ذره هزاران که

  کنان سرسُره

 ندیآ یم فرود نیزم بر

 شاد یطفل همچون و

 .. کندیپرم را دشت گوش اش خنده یصدا که

  را آب روشن یصدا و

 یجار کوهساران

 دارم مانیا سحر یروشن به من

 باغچه سبز سرود به

 اتیح نبض به

 پرستوها بازگشت به

  باغچه در تو و

 یشوینم سبز یبهار چیه

  عشق جوشان چشمه انگار

  ام حافظه در

 .است آلوده گل

  میلبها 
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  نشیآفر یبایز انیماه

  عطش در

 .تیلبها سرخگون یجار

 سوانمیگ و

 وبلندتر اهتریس شب از 

 دخترکم آه

 است باز پنجره

 آفتاب

 بنفشه

 چلچله

 قاصدکها تمام ییگو

 اند دهیبلع را آمدنت خبر 

 نگونهیا

 تو از یته ها جاده که 

 تو از یته من که نگونهیا

  ها واژه حنجره

 است سکوت آبستن

  میها عاشقانه یپا و

 قلم

 زده چنبره دیترد که نگونهیا

 ام لوحانه ساده باور بر

  انگشتانم بند بند و

 پاشد یم فرو

 نامت نوشتن هنگام به 

 عشق باور با فقط

 آغوشت به کردم لهیپ

 میبگشا بال خواستم تا که

 .شد دهیچ تیبالها

 دانم یم

 رسد یم فرا یروز

 تیها یدلتنگ مدار که

 چرخدیم مشترک یخاطرات حول

 و چرخدیم

 ...و چرخدیم

 ممتد یا جهیسرگ یدرپ و

 زدیم فرو

  ستاره پولک یمشت

 چشمانت آسمان از

 تیابد گر جلوه که

 راستینام یعشق

  عشق نکند خدا

 یسالگ شش لباس در

 کند طلوع

  وقت آن که

   یبدوز زمان به را نیزم

  ییبایز و تیمعصوم انیم
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 یا شده غرق

 تو از ریناگز یا آه

  انیم

  ام شده غرق ییبایز و تیمعصوم
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95 

 

 « موالنا مارال»  

 « مراجعه »

 

 

 که تو ○را ها ستالیکر نیبچ خوشه خوشه،

 از کهنه راهنیپ ○هاست کوه رشته مَعبر چشمت

 دستور در ژنیاکس کپسول و ○حذف لغاتم رهیدا

 قیدقا ○یزد ام شانه بر نوشتم، یسطر ○کار

 نمانیب ربط حرف ○نیآهن ستون از تر نیسنگ

 یخُنکا به ○توچال یهوا در میخور یم سُر ○دایناپ

 مرمر یسنگها بر ○خواندم را دستت قسم، رودخانه

 ○آشنا باستان زبان به رُسته یگل

️️️ 

  از ○"!ستیچ غامیپ خبردار _"

 م

 ا

 ب

 د

 ر

 ن

 

 یآها ○تیرگها در الیس ایپو تیمن ○یکرد صعود

 ○برد باد را ها کاله ها مَجمع انیم در: کلمه_انسان

 از یسپاه ○ کاذب تیمن افتاد فرو اهیس تخته از و

 از یفرارو و ○ها سقف ریز به شناور یها مراقبه

 ○سرنوشت دیسپ ستاره

️️ 

 ○《ام شده سربند شکوفه تور با را خاطرات》

 ○"را امیا رهیذخ ریبگ لمیف یکم محبوبم_"

 ○"گرفته دربرم مگاهرتز نیچند تیصدا_"

 دهم یم سالم ها هیسا به اکنون》

 ○شد رکوع لیر به شیها قدم که آنگونه
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 سمیرئال یها جلوه

 یانتقاد

غزلمینیمال و در

 آرش» گفتار

 « کیآذرپ

 به قلم: نیلوفر مسیح 

 

 برای رشتیب هیروس در «انتقادی سمیرئال» اصطالح 

 به کشور  آن نـوزدهم سدة یستیرئال آثار به اطالق

 حکومت دورة در اتیادب کارشناسان. رودیم کار

 به گوگول آثار مـورد در را اصـطالح ـنیا شوروی،

 سـوی و سـمت بـر ـدیتأک بـرای و بردنـدیم کار

 آن از جهان، ماندگار یستیرئال  آثـار ۀافشـاگران

 زمان از ه،یروس سمیرئال در. کردندیم استفاده

 از یکی گوگول، اثر مرده نفوس و بازرس نگارش

 ـ یاجتماع محتوای ،یادب آثـار ریچشـمگ عناصر

 رو نیا از و(  998: 9181 ژوکـوف،) بود ، انتقادی

 «قادیانت سمیرئال» انگذاریبن را گوگـول شـتر،یب

 با رانیا در انتقادی سمیرئال شروع روند.  اند دانسته

 بـه روز و کرد دایپ نمود آخوندزاده آثار و مقاالت

 مکتـب ـنیا سـندگانینو شمار و شد تیتقو روز

  .افـتی شیافـزا

 : یستینیفم یها نگرش از انتقاد_9

 و نز یتساو به اعتقاد»  به لغت در که سمینیفم

 یط که است یاجتماع یحرکت شده، ترجمه «مرد

 املتک یشمال یکایآمر و اروپا در گذشته سال 022

 .شد مبدل یجهان یجنبش به سپس و. افتی

 که دشو یم گفته یمکتب به سم،ینیمیف واقع در

 ،یاسیس لحاظ به مردان و زنان یبرابر خواهان

 بکس یبرا و باشد ...و ،یحقوق ،یاجتماع ،یاقتصاد

 یها فرم و نیقوان در راتییتغ خواهان ،یتساو نیا

 دست فرو و( 056: 9911 ،یرحمت.) باشد یاجتماع

 و داند یم مخالفت چراو و چون قابل را زنان بودن

 تیموقع یانتقاد یبررس مستلزم مخالفت نیا

 یدئولوژیا با چالش و زنان گذشته و یکنون

 را زنان یدست فرو که است حاکم ی مردساالرانه

 نجم.« ) دهد یم جلوه ریناپذ اجتناب و یعیطب

 (099: 9989 ،یعراق

 پر ریمس محتوا، در نوآور یسرا غزل کیآذرپ آرش

 در غزل در تازه موضوعات ی ارائه یبرا سنگالخ

 یابر کیآذرپ. است کرده یط یگفتار انیب و فرم

 رشع به را خود هیگرا سوم جنس یدگاههاید نکهیا

 ،یانحطاط ،یافراط ابعاد است، ریناگذ کند، منتقل
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 و یمردساالر ،یستینیفم یدگاههاید یانحصار

 هب را یاجتماع معضالت انواع و یساالر فرزند یحت

 ملهازج. بکشد ریتصو به را ابعاد نیا و بکشد نقد

 عرش در سمینیفم یانحطاط ،یانحصار ،یافراط ابعاد

 .است آمده ریز  کیآذرپ

 !ست؟یب شهیهم سارا و صفر شهیهم دارا

 ست؟یگر ای دیخند تو روز و حال به دیبا

 !«بخواب برو،»  م؛یبگو که یستین شبگرد

 !«ستیبا بدو،:» میبگو که یستین سرباز

  نیبب یول یعشق ی فرشته من شعر در

 ست یمانکن مانده، جا به تو از آنچه امروز

 !یوا شکسته، خود در شهیش هزار پشت

 ستیز گونه نیا شود یم چگونه آخر

□□ 

 یشو یم لبخند تو و شود یم باز در

 ستین گذشته هیشب! نه... تو نگاه اما

 بدان یول کن خود ی مچاله مرا صبح

)                 feminist توست منتظر غروب من یب

 (908: 9911 ، کیآذرپ

 کشد، یم ریتصو به را ییها زن تیحکا غزل نیا

 و دان ساخته یا واسطه خود یتنانگ و یزنانگ از که

 و مانکن به لیتبد امروز یدار هیسرما جامعه در

 مجموعه از« 06»  غزل در. اند شده ینیتزئ ی ءیش

 در یساالر زن «گردد یم باز عشق به زهیدوش» 

  هب که. است شده گذاشته نقد ی بوته به خانواده

 .شود یم ختم متن در زیانگ غم یریتصاو

 باز ،یمیقد ی کاناپه یرو

 رفته فرو خودش در نازگل

 کن میرها برو...» » آقا! خانم »

 «رفته بگو ای مرده بگو ای

 !«است در پشت هنوز آقا خانم »

      .         شکست بغض و...« نزن را او حرف »

 (933: همان)

 

 یرفتارها در ییپرا انحصار و افراط غزل نیا در

 نقد مورد شدت به ستینیمیف زن ی خودخواهانه

 راطاف ی جهینت غزل اهیس انیپا و. است گرفته قرار

 هب را یستینیفم یدگاههاید در یطلب انحصار و

 .دهد یم نشان مخاطب

  صبح میبگو آمدم!«» ؟یآمد »

 «مرد را خودش و زد خی تو ناز

 !یوا که دید خواست که تا نازگل

 (935:همان. ) رفته او و است آماده بستر

 :ساالرانه مرد یها نگرش از انتقاد _0
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 که است یاجتماع ستمیس ینوع یساالر مرد 

 چند ای کی ی عهده بر آن یرهبر و تیریمد اساس

 ای پدر ،یاجتماع ستمیس نیا در است، مرد

.) است خانواده سرپرست مذکر جنس نیبزرگتر

oxford dictionary of national , 2018, 

biography, oxford university press). 

 تیحاکم حق زن... و جسم و جان بر مرد اغلب و

 و یرفتارها از یاریبس اشعارش در کیآذرپ. دارد

 به لین جهت در را اش ساالرنه مرد یها نگرش

 ادانتق مورد انهیگرا وجود و یمتعال سوم جنس اصل

 در «زانا الیل»  مجموعه در جمله از. دهد یم قرار

 تیحاکم حق و مردان یپرست ناموس «سارا»  غزل

»  در و زنان، سنگسار و زنان جان و جسم بر مردان

 رد فساد و مردان  یبالهوس نقد به ،«ها پروانه بارش

 در فساد نقد «پرده پشت ی هیسا»  در و اجتماع،

 پردازد یم یمردان نقد به «نان و آب »در و اجتماع،

 انداست»  در. رندیفق و مستمند زنان نیکم در که

 یرو بر گذاشتن سرپوش انتقاد به زین «محرمانه

 که  آبرو حفظ یبرا یاجتماع یرفتارها یبرخ

»  در. شود یم اشاره است ساالرانه مرد یا دهیپد

 در زن تیمظلوم و یپرست ناموس نقد به «رابعه

 .پردازد یم ساالرنه مرد تیذهن با یا جامعه

 در ساالر مرد جامعه طرف از)  سنت نقد( الف

 ( جامعه

 شب یبو که را اش خانه/ خود مقابل در دید ناگهان

 داد یم

 خانه اطیح در پا مرد/  کیتار پنجره،/ باز آن در

 نهاد

□□□ 

 زن دست از قلم/  خورد خط غزل از کبارهی مرد

 افتاد

: 9989 ک،یآذرپ.... ) شد وارد پرده پشت ی هیسا

8) 

 :یپرست ناموس نقد( ب

  نَبرد ناگهان که د،یبا مرگ

 ما ی لهیقب یآبرو                                        

 را

                          □□□ 

 کور تعصب کی انیطغ و شب

 ی فرشته کی مسلخ                                 

 (93: همان)  تنها

 

 :مردان یبوالهوس نقد( ج 

 باد هجوم آماج کوچه ،یابر صبح کی

 شد، خاک عاشق کبارهی                               

 افتاد او یپا به

                              . 

                             . 

 آنسوتر خانه کی _ها هیسا و ماه رقص شب

 یپا به عاشق                                         

 (91:همان)    افتاد آشنا نا گل کی

 

 جان، مهین کودک چشمش، در چشم سجاده، سر

 کبارهی که
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 باد دست به را چادرش ن،یزم و آسمان بال در بال

 (91: همان)  سپرد

 :مردانه تیذهن با یا جامعه نقد( د

 آباد عشق یها کاباره ماه رقاص، آن باز انگار! یها 

 ابعهر هیشب _شد رد آنکه یدید و یگرفت آتش! یوا

 بود

 که ،یسوخت سالها ،یشد فرار تو _بود خودش! نه

 کبارهی

 عهیشا حرفهام ی همه) لرزاند را تو قامت خبر نیا

 (39: همان( ) بود

 به زین گردد یم باز عشق به زهیدوش مجموعه در

 در اجتماع در ساالرانه مرد نیقوان و رفتارها نقد

 طور به...  و ،01 ،95 ،93 ی شماره: غزل نیچند

 پردازد یم میمستق

 :یبوالهوس نقد( الف

 نیچن نیا دارد چرا که کند یم هیگر زن

 ک،یآذرپ)   شود یم آغوش بخواهد خود آنکه یب

9911 :902) 

 

  رو ادهیپ تنها، زن شب، امتداد در

 پس راه نه دارد، شیپ راه نه

 :زند یم ادیفر خود در قطره قطره یه

 (909: همان. ) شود یم فراموش زین ستاره یحت »

 زنان زن تن و جان بر مرد تیحاکم اقتدار نقد( ب

 :یاجتماع نیقوان نقد و

 است من در فهیخل کی/ غزل نیا جنون بر

 تو؟ راز»  «شهرزاد/ »  گفت و نشست! تو نام «

 قصه»  «پس؟!« / » نه»  «؟!ترانه!«» نه»  «رقص؟

 !« است گفتن

 (  900: همان)  

 :مرد جهان در زن تیئیش نقد( ج

 که آنچه هر او چشم در/ دارد واهمه الیخ از مرد

 باستیز

 دیایب کار به یزندگ در/  آغوش لذت هیشب دیبا

 غروب از تر نیسنگ/  اوست پدر ی هیسا مرد نیا

  زن یول

 .دیایب ارگد یب کبارهی/ عشقش که نشسته یکودک از

 بود منتظرش که همان آمد/ آمد سر انتظار روز کی

 دیایب قرار سر او تا/ جا همان به رود یم صبح هر 

 ناگهان زن!« / باش من خلوت عروس امشب »

 دیبا که شکست

 دیایب کنار خود مرد با.../  ای بشود هوس یقربان

□□ 

 زن

 پرتگاه              

: همان)       راه نیا آخر                           

936_931) 

 :یدار هیسرما قدن _9

 ی عاشقانه ی هیسا/  چهارصبح ساعت در خانه 

 دیخورش
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 دیرقص یم عاشقانه را ماه/  آغوشش در و آمد آفتاب

 کنج تو و من مثل/  هم ی الهیپ هم دیخورش و ماه

  خانه نیا

 مرا قامت شد گرم/  خود در شد تمام که من حرف

 دیپوش

 تا خورد، زنگ ناگهان/  یگوش و آمد پنج ساعت

 برداشت

 قامتم موج و شد خی/  افتاده نفس از انگار روحم

 دیلرز

 نیزم بر کوه سر از/ دیخورش شد، محو کبارهی ماه

 افتاد

 آسمان یرو و سر بر/  او خون غبار که نانآنچ

 دیپاش

 گرید عشق: / » کرد نگاهم «؟یرو یم چرا پس »

 خواهد ینم غزل

 میس او به که/  ست یکس انیآش مرغ تن میس 

 (965: همان)     دیبخش شتریب

  تن به تن جنگ آن در است مانده خیتار 

  شکست؟ چرا سکه مقابل در ریشمش

 دید!  آه آمد خود به سپاه تا باره کی

 شکست را سردار عتیب ریپ سرباز

 (951:همان)  
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 کلمه گرا فراشعر
 

 مهرمینا محمد پور مسئول صفحه:

 

 

 «رحمت غالمی »   

 « خوشبخت فاطمه »

 

 با است برابر فاطمه

 که یپدر یشانیپ یها چروک

 اش نهیس یرو یشهردار مامور یپا رد با

 !گرددیم بر خانه به

 با است برابر فاطمه

 یمادر یموها شدن دیسف یصدا

 گاز اجاق پشت

 است من یزندگ کور گره فاطمه

 !تو یب یها ابانیخ و شهر نیا

 !تو یب یها جانیه همه نیا نیب رکردمیگ

 !...است من مال توست یزندگ که متن نیا) 

 !من یزندگ کور گره تو و

 میایب اتاقت به دارم حق پس

 (!تیکتابها یال بکشم سر

 !ینداشت دوست را یاضیر وقت چیه که تو

 !پدرت یشگیهم یها آوردن کم خاطر به

 است دار خنده اما

 ⚪!خورد؟ یم دردت چه به یاضیر دفتر دو

 !نه

 ستین من حق نیا

 !سمینویم را تو که من

 !را ات یزندگ و

 !ستمین مادرت که من

 یا کرده فرصت یک

 متن نیا از خارج

 خاطراتت انبوه یرو

 !؟یاضیر دفتر یسیبنو

 !کندیم درد قلبش پدرم ینوشت

 دانمیم من

 یقاشن بدنش راست سمت و یکن پاک را قلبش دیبا

 یکن

 !ستین خوب تینقاش اگر

 !بدزد راهنشیپ بیج از را ماه سر یها قبض
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 تو از را پدرت آخرش یلیمستط یکاغذها نیا

 !ردیگیم

 !دارد دوست یلیخ را نیکدوئ مادرم ینوشت

 خدا ینوشت

 !باشد بزرگ آنقدر تواندیم

 پنجره از یاضیر فرمول کی با را یجعفر خانم که

 !رون؟یب کند پرت کالس ی

 خنددیم تو یها دغدغه نیا به ناظم

 یباش بلد را خواندن نماز خواهدیم تنها و

 است من یزندگ کور گره فاطمه

 !تو یب یها ابانیخ و شهر نیا

 !تو یب یها جانیه همه نیا نیب رکردمیگ

 کشمیم دست تو از

 یزندگ به پشت یپدر دورگردن شده حلقه که

 کشمیم سر

 است یمادر یها شانه یرو که

 یاطیخ چرخ کنار

 !یستین گرانید مثل چقدر

 دارم، دوست را تیها الک رنگ یحت

 یگرسنگ

 !است زده الک را تیناخونها کبود رنگ با که

 !تو بر است جامانده مادر ی بوسه رد و

 !اند دهیبوس کبود را تیبازوها شیشگونهاین

 !.است من یزندگ کور گره فاطمه
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 «کژال صفری »   

 

 دمیپر خواب از

 یستین تو 

 ساحل در

 گل در مانده من یپا

 کرده ریگ میگلو در یزیچ

 .من در دیآ یم شکستن یصدا

 ایرؤ کی از ستمیا یم رفتن ی هنگامه در

 میپا به کند یم ریگ یا شاخه

 فتمین تا تو از یادی به برم یم دست

 انیپا یب یریمس در

 خبر یب مهتاب از شبِ آن ادی

 مرا سوزاند یم

 اشارت به متولد تازه ی ستاره همان از دورتر

 تانگشت

 کوه ی دامنه بر غبارآلود دشت

 ها شغال ی زوزه

 نیخشمگ ایدر

 مه در گم ماه

 .پرم یم جا از ییصدا با

 !توست؟ یپا یصدا

 نه

 شیخو در زمیر یم فرو

 انیپا ی نقطه ها، زمیه

 گاه یب و گاه نوازد یم ایدر سرد مینس

 را کرده گم جفت منِ سوانیگ
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 «فرحناز حسینی تکیه » 

 

 « سجده» 

 

  پروانه پنج

 اند آمده در پرواز به را سرم دور

  عاشق ی پروانه پنج

 عاشق دیسف ی پروانه پنج

□ 

 ییها کاراکتر

  یفلسف ی نهیشیپ صفر با

 یکالم ی نهیشیپ صفر با

  صفر با

  صفر با

 یبرا, ساده یها ارتباط یبرا, اند الزم متن در

  ها یروزمرگ

 وعده پنج یروز اما

  نهیشیپ هر با

 ستادیا نماز به دیبا

  متن ممتد خطوط یرو, ها واژه سماع

  را ما که ییها رهیدا

  یجاودانگ به

 زنند یم گره

 مرگش که, یقتیحق به یمنته یزندگ یها جاده

  اند نهاده نام

  است یزندگ نیع مرگ و

  است زنده کلمه یوقت

 است زنده کلمه انسان یوقت

 پوشم یم وقت هر را ام ییتنها راهنیپ

  اطرافم در

  ها هیسا ارتفاع

  رندیگ یم نور از مرا

 ریش و بچه تیحکا هیشب

  تر تلخ اما

  تر تلخ اما

  بار نیصبحم یوقت من و

  دیآ یم اذان یصدا

  ساعت دل از

  وارید دل از

  زنم یم آفتاب نهیس به

  شهیهم اذان

  من در را ها هیسا ارتفاع
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  است کرده رانیو

  است دهیدم من در را یآزادگ و عشق و دیتوح و

  یا قصه در کاراکتر هر

  تاختن یبرا است شده سوار اسب بر

 یراو من اما

 ندارم شتریب325 پژو کی

  هم را آن که

  ام ییدارا تنها عنوان به

 ها کاراکتر یپا ریز

  یرفتن هر یبرا

  یآمدن هر یبرا

 ام انداخته

 اندازم یم

 یبرا ساعت به  را خودشان ی شده نصب ها وارید

  بار نیظهرم

 گرفت وضو دیبا

 تاس نشیآفر باشکوه ارواح روح, اهلل یا ،تو کلمه

 , یدیدم ما در خود از یوقت

 یصداها انبوه در, شیخو یقدس حافظه با را ما و

  یخوان یم دیتوح هی, مزاحم

  است فطرت ی فلسفه

  عقل ی فلسفه

 یزندگ یبرا است داده ما به را زیچ همه که کلمه و

□ 

 چرخند یم سرم دور عاشق دیسف پروانه پنج
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 «ی احمد طاهره» 

 

 

 یوحش یغازها کوچ وقت

 داریسپ حدود

 را پشت الک

 را ها پرنده

 را مرداب سکوت

 زنند یم سنگ کودکان

  پروانه حواس و

 شود یم پرت یگودال در

 دور یآشنا یصدا

  دیجمش تخت سنگ به ات یپا -

 نکرده ریگ که

 درد انیم

 دستمال یال را ام یپا -

 دیچانیبپ یا روزنامه یال

 نور یقیدقا

 شود یم پنهان ابر هیسا در

 یمند گله به

 آفتاب -

 یچوب نردبان از

 باز سر از

 رفت نییپا مان اتیح

  ست تنگ وقت

 کند یم جفت را اش یبهار یها کفش

 را یموس یعصا یوقت

 گرفت یم بغل ریز

  ات زدن لنگ نیا با -

 ...را موریت یجا

 را اش هیسا

 را یسنگالخ راه

 گذارد یم پا زبر

 اندوه به

  مهر به -

 را زییپا جشن

 را انار جشن

 انیپا طرح یب

  درس کالس بدون

 دهم یم دست از

 یتلخند به

 را ات کوچک کتابخانه -

 کوتاه یها داستان با
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 کن چاق

 سد پشت آب رعشه یصدا

 شنفت یم را بان ابیآس ریز

 انسالیم مرد

 شود یم بلند اش هیسا

 ! ؟یکرد تجربه را سقوط ارتفاع از  معلم خانم -

  پا کی یرو

  شود ینم/ شود یم بند

 یتلخند به

 پا قوزک یباال ست یقوز -

 کند یم خم را نهیس و سر یکم

 ستین آرش ریت -

 کنم کور حسود چشم

  دوشادوش شان یها هیسا

 کنند یم یط را راه

 را تار و رهیت یچشما یوقت

               شستند یم سراب در

🌫🌫🌫 

 قطار عبور وقت

 را ها لباس

  را ناخوانده یها کتاب

 دهد یم جا ساک در

 ها لوفرانهین به پشت

 را کاپشن بیز

  دیکش یم

 را خودش و

 کشاند یم آغوش در

 دیکل

  دیچرخ یم قفل هفت در

 سرباز یوقت

 را اش کاله

 گذاشت یم سر بر

 یا خانه سر پشت

 اش پنجره که

  شود یم باز

  یپشت کوچه به رو

 ستدیا یم یا لحظه

 یمسک یا مقنعه

  اش هیحاش در 

 زند یم برق ستاره چند

 ستین ماندن وقت -

 نفس کی

  را هیر

 کند یم قطور حوا با

 میرو یم مانیها آرزو دنبال به نه، -

  را اش دست یخار
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 زند یم شترین

 کنم یم دنبال را ات هیسا من اما -

 یتلخند به

       .. راهه یب به کنم یم بیتعق را خودم -

🌫🌫🌫 

9) 

 باد به یروسر

 زند یم هیتک

 که زمان آن

 خاردار میس به

 کند یم ریگ

0) 

 کالغ

  متروک باغ سر بر

 زند یم جار

 که زمان آن

 یا پرنده

 سازد یم انهیآش قفس در

9) 

  مترسک

 را لذت راهنیپ

 کند یم کاه از پر

 که زمان آن

 یبرف آدمک

 آفتاب به پشت

     زند یم لبخند

🌫🌫🌫 

 را اش صورت اشک

 کشد یم اریش

 نیبب ات برجک از را آفتاب -

 را اش غروب

 من پنجره از

  دور دور، آنقدر

 شنفت ینم را اش پژواک که

 دیآ یم مینس یوقت

       دهد یم تکان را گندمزار

🌫🌫🌫 

  هاست سال

 نیم یرو را اش یپا یمرد

  بدهکارست یزن که گذاشته جا  ثاریا درس وسط

 اش یها تلخند به

 یپشت پنجره پشت اش یپا رد به

 .بزند قدم که
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 «  موالنا مارال» 

 

 وندمانیپ یهوا در یپراکن یم را رُزها

 دیام صبح شود یم ریسراز ها دامنه از و

 را تاختن که یوحش یاسب سان به 

 ایرو جوار در شد زمزمه

 ابرها تکه شماریب شمارِ در

  یزد جار را شکفتن

  یسطر نیاول ی نوبرانه آن تو

  ترانه نیریش شوق در

 پرواز هر اشارت نیآخر و

️ 

  بود شاخه کی امر قتیحق_"

 "کرد؟ عروج که

  و شد آموزگار را ها شهیر او_"

 "افتی تبلور ها هیآ در

️️ 

  یرقص یم که ییتو نیا مولف یا_"

 "!نگاهش آوانگارد ی نهیآ در

  سطر هر پشت از تو زیعز یراو_"

 "را بودنم یکش یم سرک

️ 

 زنم یم ورق را اخبار

 :آنها نیتر داغ

 《کلمات انبوه از گذر حال در شهاب کی》

  وانهید تو و مست من"

 "خانه برد که را ما

 ....گم را یانگشتر نکند_"

 .... نه،نه_"

 شد وستهیپ باد شورش در نمیآست

  به ختهیآم هوس بود آلوده گناه و

 ام پنجگانه حواس شرم

  ام قیدقا دل روشن آن من

 تیصدا یابد امتیق در محو ریتصاو که

  را شیخو تیماه گفتند وداع
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 « پارسا الله»  

 ...«یکودک یها کوچه» 

 

 دآم بابا

 دستش در و 

 نان گرم قرص چند

 هایخوب تمام ارتعاش لبخندش 

 سرد یزمستان و

 برف یبو

 باران یبو

 ینفت چراغِ گرم حرارت و

 خانه وسط

 !شب؟ مشق_

 ...!مادرم خانم کوکب_

 بود، ییرو خنده زن او

 اش خانه اطیح در و

 ینذر زرد شله یبو

 را آنسوترش خانه چهل کردیم مست

 !دهانت؟_

 .مداد به زدن زبان از سرخ_

 قرمز یها چکمه با دومیم

 را ام یکودک یها کوچه یسرد تمام

 یشادمان بِیغر یجستجو به

 کهنه یهاکتاب

 یکاه برگ چهل دفتر

 یرنگ مداد یها تراشه یبو و

 :سوم زنگ

 خیتار_

 !ست؟یچ خیتار! خانم؟ اجازه_

 جانم میبگو تا سارا نیبنش_

  تیها لحظه امروز کن فرض

  باشد یشاد ی خنده از پر

 بدود پاکت دل در یغم ای

 ییجا آنگاه

 روزش و ماه و سال یبنگار

 بعد هاسال

 ات خاطره از یکس

  سدیبنو یداستان

 شیها نسل هم عبرت شود تا

🌫️ 

 [شهیش ن ت س ک ش یصدا]

 مان زده بهت چشمان و
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 ...!یکیپالست پوست دو توپ یپارگ به

 ه،یهمسا رمردیپ نیخشمگ چشمان

 مان زده خی دستان لرزش و

 ...!یرشلواریز سوراخ بیج در

 [یکودک اندوه در غرق یدل و]

️ 

 دارد ینیریش خواب

 مادربزرگ گرم ی خانه

 لحاف و یکرس ریز

 اجاق یرو بر پخته شلغم یبو و

 انیپر شاه دختر ی قصه

 یجمع دسته یها خنده

 خواب از قبل

□□ 

 مانیچشمها بستن یبرا تالش و

  تابستان ماه، سه یایرو به

 اطیح حوضِ در یآبتن

🌫️️ 

 دیشا بعد سالها

 یکیپالست توپ با یکودک اگر

 را اتاقم ی شهیش بشکند

 خاطرات  مرور با 

 توپ  یها تکه یجا  

  شوق سر از یا خنده

 لشیتحو بدهم

 بعد، سالها

 اما

 تاس برج خانه، یجا

 یروشنا به رو شودینم باز خوابم اتاق ی پنجره و

 یبچگ یها کوچه

 کرد نخواهد یباز یکودک چیه و

 ها کوچه انیم در 

  یزندگ نام به

 :تولد

  اشک

  اشک

□ 

 :یکودک

  یباز

  خنده

□ 

 :یجوان

  کار

  ازدواج

□ 

 :یریپ
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  دهیخم قامت

  شکسته قلب

  انسانها غرور

 عتیطب ی نعره

️️️ 

 من خاطرات تمام

 یقلب در شودیم خالصه 

 نارون ی تنه یرو

 یکودک بست بن یهزارتو انیم

 دیتپیم که

 چشمانم یفتگیش به رو

 کشدیم سرک یگاه عشق و

 ام ینوجوان دفتر یال به ال از

 یبزرگسال اندوهِ از پر یروزها به
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 « محقق الهه» 

 

 « دلنوشته» 

 

 شانیپر یِها انیهذ در

 مسکوت؛ و

 سکونم در غرق

 ییتنها پستِ ارتفاعِ در

 افتد یم شماره به میها نفس یوقت

  ام نهیس و

 یِها شعله مهمانِ 

 آرزوست

 خواهند یم ییگو

 را فمینح و رنجور جسمِ 

 بسپارند مرگ دستانِ به

 میها خواب انِیم

 را حضورت عطر

 کشم یم بو

 یوقت

 ها هیسا

 یکیتار ی تپانچه از دعوت به

 شوند یم آغوشم هم را مرگ

 و

 عشق از یخال یدستان یِرو

 کنند یم عییتش مرا

 دیباش آماده

 .ندیگر یم عاشقانه ها واژه آخر، سکانس

  که ام دهیداغد چشمان

 را ییتنها تابوت

 کنند،سالهاست یم بدرقه

 محال ییآرزو حسرتِ در

 خورند یم خاک

  تنها من و

 زنمیم وندیپ شان نبض به را مرگ

 ...صدویس هزارو یها سال

 و

 ییا الهه

 نوشت یم قصه که

 را قراریب یها واژه

 دیشا نباریا

 مرگ

 باشد اش یماریب و رنج انِیپا

 را اش یابد یِسرا دیکن دعا

 سالهاست دخترک
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 که

 * یدلتنگ سندرم*

  کرده پوک را شیها استخوان

 و

 را جسمش

 تر یته

  یته

 از

 ی  گ  د  ن ز

 آسمان             هفت

 شمع              شش

 سال               پنج

 طلسم              چهار

 درد                 سه

 قلب                   دو

 زن                 کی

□□ 

  معکوس 

 دیبخوان معکوس

 ییا شناسنامه

 که

 را نامش

 بهادارِ اوراق از کدام چیه ستیل در

 عمرش

 .ندادند جا

 معکوس

 و

 تر معکوس

 *درد* ی واژه

 هرطرف از که

 درد 

 بود  

 و

 درد

 یا کرده سفر آسمان یکجا به

 نیچن نیا ابرها که

  را شان یدلتنگ

 در

 قراریب یها پرده چشم

 روند یم ورتمهی

 و

 ها هیسا

 رندیم یم هرصبح در

 آسمان یکجا به

 ییا سفرکرده

  بدون نیچن نیا که
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 دیخورش

 زنمیم وپا دست محض یکیتار در

 یتلخ یِبو

 چدهیپ

 را مرگ ی حجله

 اند کرده جارو و آب میبرا

  میها گونه

 اما

  ی شده ذوب نِیپاراف از گرفته آتش

 ست یروزگار شمعِ

 .نشد روشن وقت چیه که

 از صفحه نیا خواندن باشد زود دیشا

 ایدر روح انجمادِ در  یشب !دفتر

 داد خواهم غسل را میایدن با بهیغر تنِ

 و

  را من از یخال یِها تابوت

 سرگردان ییبادها دست

 سپرد خواهم

 هرطلوع با دیشا

 ها یماه

 گرید یصورت

  در را میها غم از

 .کنند نجوا ساحل گوشِ

 اند افتاده سرفه به نیمخاطب

 اند اورده کم هوا

 تنفس یاندک

 ....ندک یم شتریب را فاتحه غلظت حلوا نیریش طعم

 صدابزند را یکس دوستانم از  دییبگو را یراو

 کنند راتیخ حلوا

 نایم

 الیل

 الناز

 ایمار

  قرعه بار نیا و

  ... نام به

 قبرم سنگ یرو"

  عشق از یا چشمه 

 دیجوش خواهد 

 رینظ یب دوست یا

   اوریب خرما

 شمع و حلوا و

  هم را  خاک یمهمان خواهم یم

  کیرمانت ساحت به

 "میبزن گره
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 « مژده افشار» 
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 « محبوبم» 

 

 

   را تو شاعرانه نگاه»

 ,لیقند کی ی عاشقانه طرح جز به

 ! «کند؟ ریتصو تواند یم زیچ چه

□ 

  عشق باران

 سایکل             سایکل

 ناقوس        

 سایکل           سایکل

□□ 

 یعاشق            بیصل

 دیسف             کبوتر

□□□ 

 یناصر          

 !کبوتر؟          !  ب؟یصل

□ 

  ومن

 کوچ از جامانده ییپرستو

 آلود اشک یچشمان با

 پنجره کنار

 ییالمپها ینور به رهیخ

 شوند یم دهید باران یها قطره پشت از که

 محزون شب نیا یبرا توان یم ایآ »

 « بست؟ بن جز  افتی گرید یا واژه 

□ 

 " وارونه یچترها "

 سیخ ساحل

  مینس یلیس

  خاطره ادیفر

□□ 

  تبدار زییپا

 خاموش یها کالغ

□ 

 آسمان در و

  ها شهاب نور  که

 چدیپ یم ماه و آفتاب به

 یا سکه چیه

  تو چشمان جز به

 ..شد نخواهد ضرب

  که راه به چشم یا معشوقه من و

  را صورتم

  دهم یم شکل ها انار هیشب

  خواهم یم

  چشمانت نور عبور با
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  میلبها

  هیشب

  ها دانه انقالب

 بدرخشد

□□ 

 :شیاین فصل

  هیآ

 هیآ

 ترمه

  هڪ یلرزان یها شانه و

  خالصانه یها سجده انیم

  شوند یم خم

 ...!ـایخــدا

  من از یبندگ

  تو از بخشش

  یا ستاره

  ابرها ازاعماق که

 زند یم چشمک نیزم به

  عاشقان چشم در

  است یطناب

  را ما که

  آسمان با وندیپ به

 دکر خواهد دلخوش

  یآسمان یا زمزمه و

 دنواز یم مرا روح در که

 عاشورا

 ماست یجمع ی حافظه وندیپ

  یاجداد خودآگاه با

 دبو کور  باطنشان که

  انسانها ما آه

  کور یباطن با

 کور یباطن با

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «ی آذر محمد زهرا» 

 

 وبچهارچ نگاه یقربان یلیپتانس چیه که باشد» 

 « نشود انسانها محور
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  عشق به محکوم

 مرگ توان به

  من نیسرزم زنان یها عاشقانه شوم سرنوشت

  هم هنوز که یعصر در

  تیجاهل یها سنت

  سال چهارصد و هزار از بعد

  گذشته اسالم از  که

 دارند وجود

 سنت خالف بر اما خوانند یم نماز که یمردمان

 پرست تیقوم و, هستند پرست نژاد مان یدیتوح

 و امبریپ تیترب خالف بر را زنان هم  هنوز و

 ..!دانند یم فهیضع, نیمعصوم

 گردن بر طناب  زنان نیا و

  احساسشان گردن بر طناب

  یقربان احساسشان گردن بر طناب

  یمردمان یقربان احساسشان گردن به طناب

 یمردمان یقربان احساسشان گردن به طناب

 ..شوند یم گرا تیجنس

  شود یم ذبح عشق و

 تیجنس کی به نید یادا یبرا

□ 

  نجایا

  یپستو در را عشق

  دیبا نهان خانه کدام

 نچرخد دهان به دهان اش ییرسوا که

  نرود نشانه را گلوگاهش  تعصب خنجر یزیت و

 دهیسربر یها پروانه یسرخ به آغشته ها روزنامه تا 

 نگردند

  حک استخوان بر را عشق من

 ! فشارم یم ام نهیس بر و

  کشم یم آتش به را ها روزنامه

 نماند ها پنجره تن بر خون از یرد تا

 ایرو غبار و گرد زدودن هنگام به

□ 

 :یفرارو وقت

  ما            تو           من

  انسان          مرد            زن

  عشق         عشق        عشق

 

 

 «ی میکر ماهورا»  

 « زن  خیتار»  

 

 د:ده یم حکم لنگ موریت و

 !«سنگسار»
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 « هرگز ما مرام در عشق و زن »

 شب همه شب)

  یخواه خون هجوم در

  را یجوان تمام که ییها واژه

 (اند نشسته انتظار به

  سرنوشتش خوردن رقم  در یوقت زن مونولوگ

□□ 

 «نگاهت»

  ی آلوده تب مسافر انتظار »

 « میشبها نینش غربت

 من شعر و

  ی دهیتپ خون به یها ضجه رگریتصو

  در شده مدفون ست یزن

 خشونت گورستان

 « دیاوریب من یبرا را او»

  اعظم مغول ی حجله به دهینرس زن و

 کشد یم سرباز یپهلو از خنجر

 را خود و

 کند یم حجله یقربان

  داغدار متن

  تبدار  یراو

  رود یم خواب به شهر

  چشمانش ی دلهره با که اوست

 زند یم تار را یزندگ

□ 

  زن و

 « است من بدهکار هاست هزاره جهان »

  شده کشته یها زن صف و

  خونشان که

  شده متانت و ایح یبها 

 ..« ماست بدهکار هاست هزاره جهان»

□ 

 :آخر فصل

 ؟ینیبنش زن کی یهادل درد یپا یدار دوست»

» 

 ..« یآر چنان هم باشد عشق آبستن اگر »

 خود در زن و

 یشاد لحظات بخاطر مرا هم هنوز, من یخدا آه)

 مرا نه خواهند یم جنون و عشق لحظات, شور و

 ( خواهند یم را خود یشاد که

 

 که آنچنان شد نخواهم تلخ, جان مخاطب چشم »

 یآر ؛دیچ یخواه عشق ی وهیم تنها تعشق دانه از

 ستین عشق جز دیآ بر او از چه هر و است عشق زن

 را شدنش ریتحق ,یخیتار زدگان تیجنس اگر یحت

 ..« باشند خواسته

 :متن در یجار و

 ,شوم یم تکرار تو چشمان ی نهییآ در امشب)
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  باشد دنیپرکش یهوا در شوم جغد که اگر

 داد خواهد شکوفه من نونهال

  یچکیپ, من نونهال

  دیخورش گاه عرصه در افراشته

  دیگو یم تو از

  خندد یم تو با که

  دیگو یم تو از

 کند یم هیگر تو با که

  حنجره صد وسعت به تو با و

 شود یم ادیفر

 !یشکست بانهیغر چه

 یا نشسته خون به یبردگ گذرگاه در بانهیغر چه

 سکوتت در

 ,حسرت و درد غضب و خشم سر از یلیس رد

 دهیکش خون و خاک به سوانیگ یخاکستر فوج  که

 شده

 شد نخواهد مدفون

 ام ستادهیا من

  افراشته یچکیپ  

  دیخورش گاه عرصه در

 ام ستادهیا من

  کنم آغاز تو نگاه در را پگاهم تا

 شوم یم پربار تو از من

 (شوم یم ادیفر تو با من

  را اول مخاطب چشم اشک حلقه

  بعد یها مخاطب چشم و اشک حلقه

  مادر تو یوقت آه »

  همراه تو یوقت آه

 « دختر تو یوقت آه

 ..« مینکن انکار را تیجنس کی بار کی دییایب »

 « ییایرو چقدر»

 « بال دو هیشب یآر»

  مخاطبان پرواز و

  سطر سطح از

 ت؛یانسان بال کی زن، یوقت

  گرید بال کنار

 

 

 

 

 «ی عباس الناز»  

 

 «ها کاج یرو برف» 

 

 هنگام آن

 ها نهیآ یقلیص بر دیرقص یم شب که 
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 مهتاب یزیآم رنگ در شد دهیدم ایدر روح

 درآمد جوشش به کلمه یماورا در قتیحق شور و

□ 

 ینوران              آسمان هفت

 ییاهورا                کریپ هفت

  باز                چهیدر هفت

□ 

  یشگفت اعماق در

  شکفت مانیا یبذرها

 زرم حروف دیرسان اصالت به عشق تنومند درخت و

 را یهست یآسا

  دیجد یشیزا در جهان و بود بهار فصل »

 بود نشسته نظاره به را نامکشوف یرموز

 یچکاوک من و

  باغ یانیعر لحظات انیم شده گم

 بودم یآگاه یتقال در

 

 ابمی دست کلمه قیعم شناخت به چگونه»

 «ورم؟ غوطه یناآگاه عمق در خود که یوقت

 تیهدا یها سمانیر به یاندک ست یکاف»_

 «را تیها دست یزیاویب

  شناخت و

 کی یهست ناشناخته نیسرزم در ست یچراغ

 انسان

  جهان کی

 هستند افزا هم فراآگاه رهیدا در ریضما که آنجا

□ 

 ریتقد

 دانست نخواهد مقصر را یکس 

  هم یپ از ها فصل

  یگرید از پس یکی شناخت یها روزنه و

  تیهدا یروشن یسو و سمت به را یاهیس لوح

 ندانست کرد یم سخت که بود یا کلمه تنها, عبور

 را

 , هضم تا دانست ییستایا دیبا

 یآگاه در قیعم یدرک که دیبا

□□ 

 دمیرس استاد محضر به که نباریا»

 شیها حرف به دهمیم فرا گوش خوب

 کلمه فهم در کنم مکث شتریب دیبا

 تشینها یب یها لیپتانس کشف تا و

 قطعا

 .خواهم یم شهود و شعور

 گذرد یم بهار 6 من تیانیعر کیآکادم عمر از حاال

 را روشن ی چهیدر 1 دیبا امدهین هفتم بهار تا و

 بگذرم

 ساحت در را یشتریب یشناخت یها جوهره دیشا تا

 .کنم کشف کلمه
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 اربه اگر که است یالمتناه آنقدر آموختن و دانش»

 بگذرد کلمه یفلسف عمر از یگرید بهاران و

 «یکنیم کشف را آن از ییلهایپتانس

 ... ام کرده افتیدر»

 هر و ستمین یسردرگم چکاوک گرید اما امروز

 بر ،تنها. کنم ینم انتخاب دنییآسا یبرا را یدرخت

 که ؛نمیگز یم النه یمکتب پربار درخت شاخساران

 شود یم تیهدا و ها تیجنس از ،کند یم یفرارو

 هک ییجا ییدانا و ییروشنا به ،را جهل و یکیتار

 یها سنت و را «زن» گاهیجا بخشند یم شأن

 «فراآگاه ی رهیدا در گرید یفرارو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «ی همت ویآر»  

 

 یبرا تیانسان بال دو که, افزا هم یها مهین ما»  

 « میهست تینها یب تا پرواز

 

  خورد یم وارید به نفست
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  یا پنجره و

  شود یم متولد

  شعر به نفست

  یهست ذرات همه که

  گریکدی دور

 چرخند یم فیلط و موزون

□□ 

  ارانی ییهمسرا

  و انگشتان تیحکا

  کمانچه و ساز

  یآواز با سو هم

  را ما ی آوازه که

  پز مادر یغذا یرو

 ییها رقاصه سر یرو شاباش و

  تو لباس دور که

 بلند دیسف یتور لباس

  دندیرقص یم

  ات یعروس لباس و

 ییگلها با

  اند دهیچیپ هم در رهیدا رهیدا که

 یدلدادگ قصه امتداد در

 خورد یم ورق

  میشو یم چشم در چشم

  چشمانت از یدلبر که آه 

  زدیر یم زیکری

  نباریا

  سنگ

  یرو

  سنگ

 بند

  زد

  بنگ

  شکافته یها نهیس

 خون دو تیالیس و

 شوند یم یجار متن در که

 «  ها قصه کیدرامات انیپا نیا, مرگ شهیهم آه»

 در, یمتعال نیچن ییمعنا, خانواده یبرا ما, نه»

 ستیز, ستیز یعنی نیا و میکرد غسل عشق

 :حافظ حضرت دیگو یم که جاودانه

  عشق به شد زنده دلش آنکه ردینم هرگز

 ..« ما دوام عالم ی دهیجر بر است ثبت

□□ 

  تقابل خیتار و

 انسان و انسان یخیتار تقابل

  گرید داریپد هر و انسان یخیتار تقابل

 کندیم عبور تعشق یصاف از
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  یگانگی یبرا

□□ 

, یسینو یم خودت یبرا متنم در که ییتو نیا

 یب, جهان در, مرد کی یسنگ و سخت روح وگرنه

 اشخر شاعرانه توانست یم چگونه خود فیلط مهین

 بخورد؟

 :دافتن یم انیجر به, نگاهت و ها چشم و ها گوش و

 (کی

  هستم مست شهیهم من

  برگ دو امتداد در

  دهیند آفتاب برگ دو

  صداها تمام انیم از که

 شنوند یم مرا تنها

  رقصشان که یبرگ دو

 است من یصوت یتارها با مماس

 (دو

  رود دو امتداد در

 ست یقلب شان سرچشمه که

  تو ابعاد به

  ابر با که

  ابر یب که

  دارید التهاب پر لحظات یشگیهم مهمان

  یدور پرالتهاب لحظات

 هستند

 ( سه

  نگاهت امتداد در و

  پوشد یم مادر یوقت

  اتاق در و

  در چارچوب در و

  خانه یجا هر و

  جهان یکجا هر و

  شود یم پروانه من دور

  من دور

  من دور

  یا دهید را صفر

 ازدواج یها حلقه و

  ما دور که

  ها پروانه چقدر

 شوند یم ریتکث عیسر

□ 

 که ستین نامه کی فقط نیا ,ستیچ یدان یم»

 ...« ام فرستاده  تو یبرا آن با را روحم

 اشک قطره کی

  کند یم باز را زنش نامه یوقت مرد چشمان قاب

 :دیگو یم خودش با و

 نیا, ستیجار نامه در روحت که مهربانم دانم یم»

 تماح, باشد تواند ینم جهت یب ها دهیپد یشگفت

  هم ماه یرگها در
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 یعاشق یبرا

  دارد انیجر خون

  یوقت که

  کردم باز را ات نامه

  را سرش

 « آورد داخل پنجره از

 / قلم/کاغذ/  مرد

  ها واژه یقرار یب

  محبوبم»

  عاطفه مرگ فصل در که مهر الهه

  نیزم از

  بود کرده عروج

  تو با

  تعشق الدیم با

 « برگشت نیزم به

 ن:مت

  ییگو و

  خانواده میحر ارتفاع

 نیزم از

 است آسمان نیهفتم تا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «ی صمصام ثنا»  

 

 «کوچک فرشته: دایآرش»

 

 

 آ
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 آر

 دایآرش

  آراسته و پاک

 آمد کوچکش یها دست با

  دلمان باغ

  دانه

  دانه

  را لبخندش انار دنیبار

  ها فصل و

  بودنش قرابت در

 بهار سبزپوش کپارچهی

, دیکش بر به مرا, سرخ یگل دمید خواب من مادر»

 پروانه... زد زانو را ما, میعظ کوه که, عاشقانه چنان

 میتنها دمید, کبارهی و, دندیچرخ یم ما دور ها

  باشکوه یسرخ گل,  بودم گل من,  من اطراف همه..

» 

 ..« نیزم باور در ,یاتفاق نیتر بهارانه تو»

 

 انتها یب مادر نیا یبرا چقدر, جان مادر نیزم آه»

 ..« دارم دوست قیعم, را  عاشق

 

 گل, کوچکم فرشته ,دارد دوست ترا هم نیزم»

 « ییایرو

️ 

  شب

  روز

□ 

  باال

  نییپا

□ 

 چرخ

  چرخ

  یعباس

 ...منو خدا

 / را کودکش دیپر خواب از مادر

 سر

  سرد

 یسرد

  سردم

 شهر کی وهم سکوت در

 بر نیزر یتاج با یدخترک دنیکش قد یایرو

 بندد یم لیقند, سوانشیگ

️ 

  است ییتنها آغاز شب

  است یدلتنگ آغاز  ییتنها و

 شوندیم ریدلگ»

 تو بدون یها لحظه تمام

 یستین تو

 راینام یها هیثان بر شب تلخند و
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 «. شوندیم  نامت آونگ

  کیت

  تاک

  کیت

  تاک

  نیتنهاتر

  خاتون

  ایدن

  نیغمگ یمادر

 اش یدلخوش تمام که

 .است یزندگ کی ی شاعرانه ساحات

 معصومانه کوچکت فرشته, باش آرام جانم خواهر »

 « برگشت خودش عاشقانه اصل به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « کارپسند ایرو»  

 

 « خود به بازگشت» 

 

 « مدرن » میها خانه چشم با

  میکن یم شروع

 "میقد" یفرارو ی محدوده در

  دارم دوستت

  میبگو ادیفر با که برآنم و
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  زمستان یبرا تپنده یها نرگس یا

  من قلب مثل

  زده خی

  قلب چند گرم کانون در

  است ییبایز تلخ قتیحق نیا دانمیم و

  ما یدستها امتداد در که

  دندیخشک خواهش یرگها

  ماند مجروح پرنده کی

  پرنده کی

  سنگ کنار

  را ها خاطره تمام نقش

 .دیپوش انیعر

 

  تقوا و عشق از پر کلمات یا

  همچنان

  دیکن یم سرمست مرا که

 را هااشک

 دیببار زیآم سعادت امیا آن بر 

🌫️ ️ 

  وارونه زمان در یزیگر

  کشد،یم آغوشم در روز

 ! ؟ دلت گرفته چرا_

  شیرازهاِ  ریزنج به مرا جان گوش شب

 کشد یم بند در

  فراوان اضطراب با روحم مرغ

 مرموزِ و مبهم یفضا در

 اش دوم ی مهین

 زندیم پر پر

  شوندیم فاش که شیرازها

  نمیاندوهگ دل و فنا به محکوم یسعادت

  دهیغلط فرو یها قطره ابعاد در

 زندیآم یم هم در

  یتلخناک نِیریش قتیحق چه

  بمیدلفر یهاچشم “

 “ خوردند بیفر

 

□□□ 

 ! من جان یآسمان ی مهین یا 

  ام رفته بخواب که یهنگام اگر

  یبُگسل مرا عمر ی رشته خود یهاانگشت سر با

 چشم تو آغوش در گرید بار

  گشود خواهم

  گرید است من_

 شخندیر ی هیما و خورد یم بیفر زیچ همه از

 .؛!وجود ذرات

  شهیپ عاشق ی آوازه پر شاعر_
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 و

 _ ولگرد ی عالقه یب روح

🌫️  ️ 

  دارد را خودش دنیکش رنج آهنگ ما از کیهر

 انندم شکنند یم هازندان و غولهیب در که ییقلبها و

 یعاص ی بنده

  زندیگر یم عشق از وستهیپ

 ...شکست من در قشنگ یآرزوها لذت چگونه نیبب

  گمشده بهشت

  ییایرو نیسرزم

  شهر آرمان

 دیبخش معنا ام یزندگ به کدام

  و

  امر یآرزوها و دیایب باال از که یا فرشته کجاست

  پا پا

  پا پا

  فوج فوج کائنات زار کار در و کند پا پا

  ردیبگ کیال

  مهر شانزدهم شبِ  دیخر یبرا

 دوباره؛؛؛ شب

  ست یزمان رید

  را قشنگم یشانیپ

  یعلت چیه یزانو بر

 ام نشده آرام

 خاطره یا

  خاطره یا 

 ...«مقدس رقیب یا»

  یخواهیم چه من از

  داشتند پر و بال من یشعرها اگر

  پرندگان مثل

  سبکبال و روح سبک

  زتیعز وجود یسو به

  کردم یم پرواز

 عشق مثل من یشعرها اگر

  داشتند پر و بال

  صفا و یپاک ایدن کی با را شب

  ات خانه رامونیپ

 «کردمیم طواف»

  یوآشت قهر یها خاطره یا

  خود یها رانهیو در عشق نکیا

 الیخ شانیپر زنانیرا و رانیوز مشورت با

  را کشورش صلح و جنگ سرنوشت

 است نشسته نییتع به

 !جهان مردم یا

  بخندم ای میبگر

   ام نهاده یزندگ جام بر لب فروبسته دگانید با
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  آن نیزر ی کناره بر سوزان اشک و

  زمیر یم

  آه

 و

  آوخ

 و

  جام نیا از که افسوس

  ام دهیننوش الیخ ی باده جز

 یم میتی میهاچشم و کشد یم بر نقاب مرگ یوقت

  شوند

  تو نام

  دینما یم را خودش زیانگ غم یتباه

 ...است بوده یخال اول از یزندگ جام...

  غروب امروز دیشا

  برسم اولم یجا به

  یاریهوش یقدم چند در

  نینخست یگلها یقدم چند در

  ها نینخست ی همه یقدم چند در

 !غماگری یبادها یا

  از تر رومندین یعشق خود دل در من

  شما یفراموش

  ام کرده رهیذخ

 د.یبگذر شیخو داریناپا یگلها خاکستر با

  نوشد یم را هاآب رهیت خاک

  را خاک ی رهیش درختان و

  من و

  نرم یبستر بر خواهم یم

  لوتوس و مورد یهابرگ از

  کنم هیتک

  بنوشم شراب شیخو دلخواه به و

  اوست دردمند دلم آنکه بنام

 

 

 

 

 

 

 

 « لیال انتظاری » 

 

 در دروغ، یب یضلع چهار در که یزن ی قصه»

 یا شکسته یدردها با !جامانده اش، نهیقر انحطاط

 دشون یم عاشق ش،یپ از تر شی،ب لحظه هر در که

». 

 : یراو

  و یشو تکرار ها نهیآئ در وستهیپ_

 :بشکند سکوت لبهات، ناقوس در
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 ( دیتعم یبِ  ی راهبه) 

 را کلمهِ  تقدّس یزن ادیفر

 .گنگ یا کلمه کلمه، آن تنها

  چشم تنگ یها پلنگِ  یاستقصا در که گاه آن

 بخوان مرا  وقت کندآن یم حلول ماه

 جنون  و جانِ  رجعت به بخوان مرا

 !بخواه

 رگگلب با بخواه نگونهیا مرا ام، دوبارهِ  طلوعِ  یبرا

  و گونه بر سرخِ  یها

ِ  ارزیشال بر مینس  و نارنج بهارِ  عطر از یا واره تاج

 !موهام

 زیپائ    ناگهان)

 افتد یم                      

 ( لحظاتِ  غبار بر           

 هام دستِ  سوز بر کنم یم ها

 آرام

 م

 ی

 چ

 ک

 م

 :سیخِ  خاطرات در

  و یشبِ  ی شهیاند در یوقت _

 یدار نیزمِ  تیمالک در دست

 زدیریم فرو ها ستاره از نور      

 ظلماتِ  ی چاله کرم در     

 یکیتار در  ردیگ یم پا   سلوک

  و ابرهاِ  ی مغلطه از

 بلندشِ  یحاشا

  و بارد یم تو منطق بر دایهو یباران

 !یتاب یم            

 آر ادی به

 شد آهسته  جنونِ  یها بال  یوقت

 روازپ منقار، بر یا کلمه با پرندگان، نیمرزتر یب تا

 سپارند یفراموش به را

 آر ادی به مرا   زمان آن

 ( نیزمِ  ی جاذبه از م رخصتِ   زمان)

 زدم رونیب خود از قدم کی که  وقت آن

 تو،ِ  نگاهِ  دیتعم با گر،ید ییجلجتا در

 تن بر حیمسِ  یردا

 !کنم پا به گلستان لیخل آتش بر

 ! من بر  نشو سرد گاه آن

 بدم وار شعله تن، آتش بر

 دمادم

 .دمادم
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 «سکینه شهبازی » 

 

  دیسرا یم آلوده غم شیخو در زن

 در پرواز به را ذهنم یها پرنده سرا نیا یدرکجا"

  آورم

 تنگ 

   آواز یب 

  راه آغاز به نشیآفر به

  درخت نگاه فصل به
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 شیرو به

  پرواز به را ذهنم یها پرنده دوباره کجا؟ ؟ یک

  پرواز

  پرواز

 پرواز

 در هنوز یراو رسد، یم راه از کیهرموت کاراکتر)

 (گردد یم شیها بال دنبال به پرواز سطر

  مهاجر یپرستو چند

  نشده نوشته هنوز که آسمان سطر بر

 ؟یهست یک تو یه_

 !کیهرموت کاراکتر_

 پا رد یب که یشد قصه نیا وارد متن یکجا از_

 ... یب

 و میرو یم کلمه هر در شود، یم زاده متن با _

 ! انمیعر تو ذهن در هماره

  ام دهید خزان یپرستو آن من اما_

 نمیتر خاموش

  نهراسم طوفان از

 .طوفان یب

 من چون نه دارد، پرواز پر  که مرغ آن خوشا _

 .بند در انیماک

 یدار پرواز ز یفهم زکهکشان یبال _

 گمان یب هست یره  

 انسان و علم وسعت فهم به

 ... که ییپرها با پرواز از فراتر

  دیپر توان ینم که پر یب_

 . است الیخ آسمان که بال یب

 یحت  است  پرواز فهم به دنیرس پروازها نیواالتر_

  پر یب یحت بال یب

  پرواز

 پرواز

 پرواز

  یدیام را باران/ یقاصد را ابر_

  تو ی خانه در ب برسند تا

 ( آورد ینم در سر کیهرموت کاراکتر)

  محبوبا یا

  جان از فراتر ک یا

  یدیبخش جهان و جان ما ب

   یا تازه دیام برسان ما ب

 دیام

 دیام

 دیام 

️️️ 

  بعد زییپا چند

  رنگهاست راز ها برگ کوچ 

 یارغوان و سرخ 

  رنگ هزار هزار....  زرد،
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   است؟ رنگ نیکدام به اما پرواز زن_

 دیوز باد

 گرفت یا تازه جان ابر

  ست راه در باران گمان در_

 :درخت یها دست

 آسمان در یپناهگاه

 :ها شاخه خواب 

 ها لحظه مرگ

️️ 

  پرواز

  دیام

  سکوت

️️ 

  سکوت

  سکوت

  سکوت

️️ 

  پرواز

 پرواز

  پرواز 

 از کند، یم یوارس را ها واژه ک،یهارمون کاراکتر) 

 رد،نگ یم یراو به.  ردیگ ینم یا جهینت آنها تکرار

 فقط من یعنی: اندازد یم باال را شیها شانه یراو

 ام یراو

  زند یم ادیفر

 است؟ چخبر نجایا_

  متن با آشنا ی خواننده

 است ذهن پرواز سکوت_

 

 

 

 

 

 

 

 
 یها نگرش بر یگذر

  یستینیفم

 به قلم:
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 الناز عباسی

 یاه تفاوت رغم یعل سم،ینیفم یها هینظر: دهیچک

 یمگه دارند، نگرش و هینظر عرصه در که ینیادیبن

. است زنان ییرها آن و دارند دیتاک اصل کی بر

. دهند یم ارائه یا جداگانه راهکار کی هر البته

 یستیالیسوس _یتیمارکس و برالیل یها ستینیفم

 مرد به او دنیگردان هیشب گرو در را زن ییرها

 نه زین کالیراد یها ستینیفم کنند، یم جستجو

 به را مرد و زن نیب یتیجنس یها تفاوت تنها

 یها تفاوت یناف بلمه شناسند، ینم تیرسم

 نقد اب زین روانکاوانه سمینیفم. هستند زین یجنس

 یدارا را او روانکاوانه اتینظر دیفرو اتینظر

 یها هینظر  فلذا. دانستند یتیجنس یریسوگ

 کلش یچگونگ حیتوض به که دادند شکل را یدیجد

 لکان، انیم نیا از. پرداخت یم یزنانگ یریگ

  اند، تهداش یستیز جنبه دیفرو اعتقاد به که یمسائل

 تیهو رابطه بر و. نمود انیب نمادها نظام عنوان رابه

 یا ژهیو دیتأک زین زبان یریادگی و یجنس یابی

 وحدت یجا به  مدرن پست یها ستیفمن. دارد

 یها ستینیفم واقع، در کنند؛ یم دیتاک کثرت بر

 زنان امر «یجهانشمول» مخالف مدرن پست

 زن هستند، ها تیروا کالن مخالف که آنها. هستند

 یها یژگیو بر بلکه دانند، ینم یکل یامر را بودن

 اتذ میمفاه بر شدت به و. دارند دیتاک آنها متکثر

 . دارند نقد یزنانگ از انهیگرا

 :مقدمه

 :سمینیفم فیتعر

 شده گرفته Feminine شهیر از سمینیفم واژه 

 Feminin معادل یآلمان و یفرانسو در که است

 لیاوا از لغت نیا. است مونث جنس ای زن یمعنا به

 ااروپ در آنچه یبرا عام یاصطالح بعنوان نوزده قرن

. شد اطالق معروف زنان جنبش عنوان تحت کایوامر

 جنبش» ،«زن حقوق از یدار طرف» به، فارسی در

 و، زن یا وری زن خواهی، آزادی زن ،«زنان یآزاد

 دهش ترجمه گرایی مونث و گرایی زن ،ینگر نه نا ز

 .است

 :سمینیفم یها نگرش انواع

 یستینیفم کیکالس یها هینظر_9

 : برالیل سمینیفم

 یستیفمن شهیاند یها شیگرا نیتر یمیقد از

 مسیفمن یرسم ای معتدل چهره که یطور به است،

 نییتب به برالیل یها ستینیفم. دهد یم نشان را

 یعمصنو موانع و نابرابر حقوق اساس بر زنان گاهیجا

 یفراسو که یعموم عرصه در زنان مشارکت برابر در

. ) پردازند یم شده، واقع یدار خانه و خانواده

 تسینیفم تفکر یمبنا بر(  85ص ،9985 ،یسلیب

 همان و است یانسان یموجود زن برال،یل یها

 آنها. دارد را مردان ینشدن سلب و یعیطب حقوق

 دو انیم مشاهده قابل یها تفاوت که معتقدند

 و یریپذ جامعه جهینت بلکه ستند،ین یذات جنس

 نیا بر. هستند «نقش و جنس یساز همگون»

 احقاق باز رید از برالیل سمینیفم هدف اساس،

 یبرخوردار یعنی. است بوده زنان یبرا برابر حقوق

. مردان با یمساو یشهروند حقوق از زنان

 ییاه سنت و نیقوان هیعل برالیل یها ستینیفم

 به و دهند یم مردان به را حق که اند کرده مبارزه

 یسابقه( 081: 9982 آبوت،. ) دهند ینم زنان

 ولستون یآثارمر و 98قرن به را یبرالیل سمینیفم
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 دیتأک(  99: 0225، یسلیب. )گرددیم باز کرافت

 مشترک یجوهره یمسئله بر کردیرو نیا یاصل

 نیا با . »است بوده تیجنس از  نظر صرف یانسان

 ینساکی و اندشده دهیآفر برابر مرد و زن که انیب

 نیب یزیتما چیه که کندیم اقتضا هاآن نسل

 باشد نداشته وجود مردانه و زنانه  یهاحوزه

 برالیل یها ستینیفم( 63 ص  9912 رزاده،یمش)

 یها برنامه مرد، و زن انیم یبرابر به دنیرس یبرا

( 9: اند داده قرار محور سه بر عمدتاً را خود یعمل

 رحاض حال در که یقانون و یاسیس امکانات جیبس

 فرصت نیتام( 0 اند؛ دسترس در وضع رییتغ یبرا

 خانواده، ینهادها اصالح( 9 و ؛یاقتصاد برابر یها

 تمرکز مجموع، در. یهمگان یها رسانه و مدرسه،

 رییتغ نه است، جامعه اصالح بر برالیل سمینیفم

 ( 93: 9915 ،ینلیز. )آن یانقالب

 :یستیمارکس سمینیفم

 یزنان یها تالش حاصل یستیمارکس سمینیفم

 عهده از تا دادند گسترش را سمیمارکس که است

 از یشک بهره و یفرودست یبرا قبول قابل یحیتوض

 رندیپذ یم آنها. دیبرآ یدار هیسرما جوامع در زنان

 تواند ینم خود هیاول شکل در سمیمارکس که

 دهد، ارائه زنان یفرودست یبرا یقبول قابل حیتوض

 هینظر در ییها ینوآور کنند یم تالش نیبنابرا

 و( 088: 9982 آبوت،. ) .دهند انجام یستیمارکس

 .بودند سمینیفم و سمیمارکس انیم جمع خواهان

 یستیمارکس یهاشهیاند یاصل مشابهت وجه آنان»

 انآن ییافزاقدرت و یبخشییرها را یستینیفم و

 یهاشهیاند( » 099: 9113ت،یرا. )دانستندیم

 انهم قایدق تیجنس ست،یمارکس یهاستینیفم

 یهاشهیاند در را «طبقه» نقش و «کار»ییکارا

( 595: 9180نون،یمک) کندیم فایا یستیمارکس

 و میمفاه میتعم یستیمارکس سمینیفم هدف»

 زنان تیوضع به سمیمارکس یدگاههاید

 نیا یاصل یمسأله( 909: 9980مندروس،.)است

 فقط هن که تفاوت نیا با است ینابرابر زین کردیرو

 توجه ینابرابر گرید انواع به بلکه زنان، ینابرابر به

 به ار هاینابرابر تمام یابیشهیر اساس، نیا بر.دارد

. داندیم مربوط تیمالک مسأله و یدارهیسرما نظام

 یزئج را زنان بر ستم ست،یمارکس یها ستینیفم

 نیا بر آنها. دانند یم یدار هیسرما دیتول وهیش از

 یاشن رود یم روا زنان بر که یستم اساس که نظرند

 آخر رد و یتیجنس کار میتقس ،یخصوص تیمالک از

 نظام ت،ینها در آنها. است مردساالر خانواده نظام

 ینابرابر نیا دیبازتول یاصل عامل را داریهیسرما

 (081: 9982 آبوت،. ) دانند یم

 و بانقال قیطر از تنها معتقدند آنها ب،یترت نیبد

 است، موجود  یاجتماع مناسبات یا شهیر رییتغ

 اما. کرد جادیا زنان وضع در رییتغ توان یم که

 انقالب کی انجامد یم زنان ییرها به که یانقالب

 مسبوق را یجنس ستم انها که چرا. است یکارگر

 (93: 9915 ،ینلیز. ) دانند یم یطبقات ستم به

 :کالیراد سمیفمن

 ،است مشخص سم،ینیفم نگونهیا نام از که چنان

 و نیدتریشد  که هستند هاستینیفم از یگروه

. ازندس مطرح را یستینیفم تفکرات نوع نیتندروتر

 چیه که، باورند نیا بر کالیراد یهاستینیفم» 

 کیولوژیب یهاتفاوت جز به مرد و زن انیم یتفاوت

 یهااختهی بر صرفا یهاتفاوت و ندارد وجود

 دیشا( 69: 9989نژاد،ییبایز) . «هستند یفرهنگ

 که را دوبووار مونیس مشهور یجمله نیا بتوان
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 کهبل د؛یآینم ایدن به زن کس چیه: »داردیم انیب

  نیا شعار بتوان را( 9: 9112بالتر،.«)شودیم زن

 هیاول یهاکالیراد. دانست هاستینیفم از گونه

 و یمساو جنس دو یقیحق تیماه بودند معتقد

 از یاختهیآم اصل، در بشر عتیطب و است کسانی

 با یبعد نسل اما. »است مردانه و زنانه صفات

 یهاتفاوت که شدند قائل ،ییگراذات ینوع رشیپذ

 نیا با. است ریرناپذییتغ و یعیطب جنس دو نیب

: 9986رودگر،) است تر لیاص زنانه صفات که تفاوت

 چیه که معتقدند کالیراد سمینیفم هواداران( 86

 مسلط آن در مردان که ستین جامعه در یا حوزه

 ینظام یمردساالر آنها، اعتقاد به نباشند؛

 مردان سلطه ریز زنان آن در که است جهانشمول

 نییتع یژگیو» را یمردساالر آنها،. دارند قرار

 واقع، در و دانند؛ یم خیتار طول در جامعه «کننده

 یم قلمداد ستم نوع نیتر یا شهیر را یجنس ستم

 کالیراد سمینیفم(  12: 0225، یسلیب. )کنند

 یمبنا بر باشد، یبرابر یمبنا بر آنکه از شیب

 ستینیفم از یبرخ کهیجائ تا. است استوار «تفاوت»

 قائل مرد و زن انیم یذات یتفاوت به کالیراد یها

 ظهارا کالیراد یها ستینیفم ریسا البته،. هستند

 یناش مردانه سلطه و مرد و زن تفاوت که کنند یم

 : (همان. )است یخیتار یساختار از

 

 ادامه دارد....
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 مسیانیعر بر یگذر

 ) مکتب اصالت کلمه (

  یمحمد زرتشت: قلم به

 

 توسط هشتاد، یدهه یابتدا از سمیانیعر مکتب

 شانیا. شد یگذار هیپا کیآذرپ آرش استاد جناب

 استاد شاگردان از و رانیا مدرن غزل گذاران هیپا از

 دندبو هفتاد دهه اتیادب طهیح در یبهبهان نیمیس

 اب و هشتاد دهه یابتدا از را خود یفلسف کردیرو و

 روزنامه و مجالت ،یادب محافل در واژانه ژانر ارائه

 خود نیدکتر رسما کتب، انتشار با سپس و ارائه ها

 .فرمودند اعالم را

 بکتا نیا معروف مقدمه و سوم جنس کتاب انتشار

 رد یحاتیتوض یکل و یاجمال صورت به البته که

 سپس و شده ارائه آن در سمیانیعر مکتب خصوص

 شاگردان و کیآذرپ استاد جناب از متعدد کتب

 شتریب چه هر را سمیانیعر مکتب شهیاند افق شانیا

 لمه،ک اصالت مکتب. نمود یمعرف زبانان یپارس به

 دکریرو با که است سمیانیعر مکتب یادب شاخه

 نقد به ،یوجود جامع مقام در «کلمه» به اصالت

 .پردازد یم یادب مختلف مکاتب

 یشناس یمعن فراساختارگرا، یزبانشناس مکتب

 عدالت مکتب کلمه، اصالت مکتب گرا، قیعم

 که هستند یمکاتب نیمهمتر جمله از....و قتگرا،یحق

 ومعل در سمیانیعر یشگانیاند میپارادا اساس بر

 ران،یا انیگرا کلمه شکدهیاند نظر ریز مختلف

 دچن و قلم یمطالعات حلقه سبز، قلم شکدهیاند

 حال در و شده یپرداز یتئور گر،ید ی شکدهیاند

 مکتب در. اند یکردیرو افق توسعه و تکامل

 از گرید یاریبس و تیماه جوهر، وجود، سم؛یانیعر

 مفهوم با و شده استحاله یفلسف واژگان دیکل

 .شوند یم استعمال یستیانیعر

 

 سمیانیعر نگرگاه در وجود 

 راترف یکل وجود، که معتقدند کیآذرپ استاد جناب 

 نظر از .است یتیماه و یجوهر ابعاد ییافزا هم از

 ما عالم مثال است ابعاد به محدود موجود شانیا

 ابعاد است، یچهاربعد جهان به محدود ها انسان

 وجود ساحت اما. زمان و ارتفاع و عرض طول،

 .است مطلق و دینامق

 لحاص مهم جهینت چند یستیانیعر وجود فیتعر از

 :شود یم

 .است یمکان_ فرازمان ساحت وجود، -9

 .است دینامق و نامحدودد وجو -0

 از زیچ همه بلکه ست،ین یزیچ حاصل وجود -9

 .ابندی یم یهست «وجود»

 یم دهینام موجود است ابعاد به محدود که آنچه -3

 .شود

 .است موجود ستییزهایچ ای زیچ حاصل آنچه -5

 زین زهاستیچ ییافزا هم حاصل زین آنچه -6

 .است موجود

 یبعد درون یها صورت تیماه و جوهر -1

 .وجودند
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 است؟ مفهوم چه به سمیانیعر مکتب در جوهر

 است یا شاکله جوهر، است معتقد کیآذرپ استاد

 یهست از یبعد در وجود، کی تیموجود باعث که

 ساحت دو یدارا زمان-مکان جهان در و شود یم

 دبع مفهوم هم نجایدرا ساحت. )است ریمتغ و ثابت

 (است

 همان است، یجوهر نهاد ریز جوهر، ثابت بعد

 ای شئ کی اتیح مراحل تمام در که است یزیچ

 یجوهر ثابت بعد مثال. هست شهیهم موجود

 لهیبوس ما که است یجوهر ساحت همان زرتشت،

 یریپ و یجوان ،ینوجوان ،یکودک در آن ی

 .میشناس یم آن با را زرتشت...و

 یم را درخت کی یبارور تا دانه از آن یلهیبوس ای

 راتییتغ تمام جوهر، ریمتغ بعد اما م،یشناس

 یط مراحل نیا در موجود آن که است یجوهر

 رنگ، فرم، وزن، شکل، راتییتغ مثال است کرده

 ریمتغ بعد زین کنون تا یکودک از من ی افهیق

 .اند زرتشت یجوهر

 کیآذرپ استاد نظر از جوهر فیتعر از یجینتا چه 

 شود؟ یم حاصل

 گرفت جهینت شودیم. است شاکله کی جوهر -9

 هر رایز است ستمیس کی است، نظام کی جوهر

 .است ستمیس کی خودش یا شاکله

 تیموجود خود، یجوهر ساحت با وجود، -0

 .ابدی یم یدرونبعد

 یم مشاهده یهست در را یموجود ما هرگاه یعنی

 در یوجود که است یجوهر مفهوم به نیا م،یکن

 .دارد مکان-فرازمان

 .دارد حضور ،یهست از یبعد در موجود،-9

 .راستیمتغ و ثابت بعد دو یدارا جوهر، -3

 تمام در را آن جوهر، کی ثابت بعد قیطر از ما -5

 ریبعدمتغ قیطر از و م،یشناس یم ستشیز مراحل

 و ها تیکم از اعم راتییتغ  تمام زین یجوهر

 .میفهم یم را ها وبودش ها تیفیک

 جوهر نوع دو ما که است معتقد کیآذرپ استاد

 :میدار

 هیاول جوهر -9

 هیجوهرثانو-0

 یا گونه به و انسان دخالت بدون ه،یاول جوهر

 باشد یعیطب که یزیچ هر و دارد؛ وجود یعیطب

 جهینت در دارد یوجود عالم در زین یساحت

( یمکان-فرازمان) ییفرا ساحت ه،یاول یجوهرها

 ...و آب سنگ، ، درخت گندم، انسان، همانند دارند،

 ست؟یچ هیثانو جوهر

 چه اگر که یجوهر یعنی ک،یآذرپ استاد نظر از

 یعیطب صورت به اما است یعیطب اش هیاول یماده

 انانس توسط بلکه است، نگرفته شکل یخداداد و

 هر که یبشر اختراعات مثل است شده ساخته ها

 یمکان فرازمان ساحت  جوهرها نیا. مینیب یم روز

 (اند ییفرا جوهر فاقد) ندارند
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  کلمه انسان/  داریپد کلمه

 مهکل بدون انسان که، است معتقد کیآذرپ استاد 

 .ندارند وجود انسان بدون کلمه  و

 ردایپد بدون کلمه و کلمه بدون داریپد نیهمچن

 «کلمه_انسان» دارد وجود آنچه بلکه ندارند، وجود

 ها انسان شانیا نظر از. است «داریپد_کلمه» و

 .دهند یم گسترش را ها انسان کلمات و را کلمات

 یوجود یعنی یمکان_فرازمان مقام یدارا «کلمه»

 _کلمه» است یموجود مقام در آنچه و است

 لیتشک مراحل ک،یآذرپ استاد نظر از. است «داریپد

 انسانها ما همانند درست دارهایپد کلمه

 .است(  ها کلمه_انسان)

 اب برابر وجودش دیآ یم ایبدن که یهنگام انسان

 بنابر تیموقع نیا در یعنی است جوهرش

 هیشب یموجود تنها ،یستیانیعر ییوجودگرا

 در مشابه یندهایفرا یط که است، گرید موجودات

 کرده دایپ تیموجود( مکان_زمان) نیزم دامان

 .است

 عنون به نشانه، مرحله در زین  دارهایپد_ کلمه اتفاقا

 وجودش -انسان- خود خالق به دهیپد نیتر هیشب

 تالش انسان اما. باشد یم بودنش موجود با  برابر

 وارگله و صرف یجوهر تیموجود از که کند یم

 .دهد یم شکل خودرا( تیماه) یستیوک شده خارج

 ی ازمرحله بعد یعنی طورند نیهم هم ها کلمه

 یم یفرارو آن از است قرارداد کی که بودن  نشانه

 در اجتماع  تالطم پر دربستر حرکت با و کنند

 و ندریگ یقرارم نیتکو و استحاله و رییتغ ریمس

 ابدی یم هاگسترش آن یتیماه و یجوهر ابعاد

 جوهره هفت یدارا کلمه کیآذرپ استاد نظر از

 :است

 .است کلمه جان مثابه به که ییمعنا جوهره -9

 ییآوا همان ای یصوت وهره -0

 ینوشتار جوهره -9

 یحرکت جوهره -3

 یعیطب جوهره -5

 یطیشرا جوهره -6

 یاجتماع جوهره -1

 است کلمه جان مثابه به که ییمعنا جوهره ابتدا

 و ییآوا یها جوهره سپس و شود یم کشف

 کلمه ی نطفه و شوند یم وقرارداد خلق ینوشتار

 رایز شود یم کشف ،ییمعنا جوهره .ردیگ یم شکل

 داریپد_کلمه( یمکان فرازمان) ییفرا ساحت آن

 یم خلق و اند یقرارداد گرید یها جوهره اما .است

 ست،ین صرف قرارداد کامال کلمه آنکه جهینت .شوند

 و است آن روح مثابه به آن ییمعنا جوهره  بلکه

 یبعد درون عالم در که است آن یوجود ساحت

 ،ییآوا یقرارداد یها کالبد در افتهی حضور

 یم شکل داریپد_ کلمه و ابدی یم نطفه ،ینوشتار

 .ردیگ
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 کلمه تیماه

 ییبایز برخورد و یهنر دگاهید حاصل کلمه تیماه

 .اند کلمه یها جوهره با کیشناس

 فادهاست لهیوس عنوان به کلمه از آنکه یبجا یعنی

 یم هدف کلمه، بالقوه و بالفعل ابعاد کشف شود،

 کردن یداریپد و کلمه، یوجود ابعاد کشف .شود

 .شود یم هدف آن،

 ...و یادب ،یهنر یها مکتب تمام رو نیهم از

 ها قالب و ها فرم ها، سبک ژانرها، انواع نیهمچن

 ای بعد کشف با یهمگ...و اتیادب و هنر حوزه در...و

 آن، کردن یداریپد و کلمه، از یوجود یابعاد

 یپرتوها ها نیا.شوند یم محسوب کلمه تیماه

 یب ارتباط با یبشر  نوابغ که اند کلمه یوجود

 کشف را آن کلمه، یوجود طیبس ذات با واسطه

 .اند نموده

 نوابغ نیا که آنجاست در سمیانیعر مکتب انتقاد اما 

 اب و کرده یساز ستمیس را شده، کشف بعد آن ،

 متمرکز ساحت همان به را توجه آن کردن چارچوبه

 اصالت که ، کلمه طیبس و یوجود ساحت از و کرده

 اند کرده خارج است آن با

 ردازدپ یم یستیک به تیماه سم،یانیعر مکتب در

 یجوهر ساحت در را یستیچ رایز ،یستیچ نه

 مَن به ماهُوَ یبجا تیماه در و کرده یبند مقوله

 و یشعور ساحت یعنی. شود یم پرداخته هُوَ،

 یهست کلمه، و انسان در تنها که کلمه، یستیک

 .ددار

 هک آنجا از و دارند زین کیانرژ تیماه کلمات البته 

 ییانرژ حتا است محور کلمه زبان تابع کیانرژ زبان

 و دیعقا و افکار یحاو  هم شود یم ساتع ما از که

 ترایتاث گرید موجودات تمام بر و ماست احساسات

 ای خوب را آنها حال گذارد، یم یتیماه و یکیانرژ

 ...و کند یم بد

 یژانر منبع اند شعور منبع نکهیا بر عالوه کلمات

 .هستند هم

 

 

 ییما مادر نظام و جوهر

 ذات به قائم ی ماده گرید انیعر مکتب در جوهر 

 تیموجود باعث که است یا شاکله بلکه ست،ین

 جهان در که شود یم یهست از یبعد در وجود کی

 و ثابت( ساحت) بعد دو یدارا محور، مکان_زمان

 هر که است یا گونه به عالم نظام .است ریمتغ

 لیتشک را «ما» کی که است ستمیس کی جوهر

 است قائم خود از باالتر یما به ییما هر و دهد یم

 و است خود از باالتر «یما» به قائم زین «ما» آن و

. اند «ومیالق» ذات به قائم یهست تمام شکل نیا به

 و ثابت ابعاد شهیهم ،یجوهر یما هر آنکه ضمن
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 هیوس م،یاوریب بخاطر را هیاول جوهر اگر و دارد ریمتغ

 .دارد زین ییفرا ی

 

 انسان_تیماه

 ساختار جزء که آنچه ک،یآذرپ استاد نظر از 

 .تاس تیماه ستین دهیپد کی یستیز و کیارگان

  یستیز لحاظ از شود آن فاقد اگر که یا گونه به

 حاصل تیماه. دیآ ینم وجود به او در ینقصان

 بر نیبنابرا .است انسان آن از تنها و گرا کلمه شعور

 رد ها، ییارسطو بخصوص نیشیپ فالسفه خالف

 .ارندد تیماه کلمه و انسان تنها کلمه اصالت مکتب

 کورد بودن، آرش مثال آمده بدست کلمه با آنچه

 لسوفیف بودن، بیاد بودن، یکرمانشاه بودن،

 هستند، ما تیماه همه و همه...و بودن یرانیا بودن،

 و است زنده شانیا باز رندیبگ او از را ها آن اگر

 نظام یستیز لحاظ به و است موجود همچنان

 یذات تیماه .شود ینم نقصان دجار اش یجوهر

 وجود انسان یها جوهره در گوناگون اشکال در

 و تالش با و بوده یاکتساب یذات ریغ تیماه و دارد

 .دیآ یم بدست...و نیتمر

 ست؟یچ تناروح

 دنیبرآ که «تناروح» بنام میدار یا جوهره انسان در

 تناروح .اوست یروحان-یجسمان ابعاد ییافزا هم

 یا جوهره زین کلمه .است انسان یوجود ی جوهره

 یمانجس ابعاد ییافزا هم ندیبرآ که دارد تناروح بنام

 کلمه یوجود ی جوهره تناروح. اوست یروحان-

 ،کلمه روح مثابه به کلمه ییمعنا جوهره رایز است

 کلمه، وجود و .گردد یم انیعر و شود یم کشف

 یتیماه و یجوهر ابعاد ییافزا هم از فراتر یکل

 .است کلمه


