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فصلنامه ابی_ فلسفی فرازنان 

 ایران

 گرا(ی ادبیات کلمه) رسانه

ای ی فرازنان ایران نشریهفصلنامه

»  است، زیر نظر و حمایت 

، کلمه گرایان ی جهانیاندیشکده

و از نظر اقتصادی، « ایران

سیاسی، و ...به هیچ نهاد ، 

سازمان دولتی و شبه دولتی، یا 

 خصوصی وابسته نیست.

 ذرپیکول: آرش آمدیر مسئ

 دبیر: نیلوفر مسیحسر

تشکر از تمام عزیزانی که در با  

ی این فصلنامه همکاری تهیه

 اند.نموده

فلسفی  -فصلنامه ادبی

 فرازنان ایران
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 نیلوفر مسیح                                            :ریسردب سخن 

                                                                                                  

ات ی ادبیویژه در زمینهی آگاهی و علم است. به فلسفی، به سان طلوعی در عرصه _آغاز هر فصلنامه ی ادبی

ای دارند. اینک به لطف الهی پنجمین و آخرین شماره از و فلسفه که در زیر بنا با همدیگر همبستگی دیرینه

 _ی ادبییابد. مطالب این شماره از فصلنامهانتشار  می  9911در سال « فلسفی فرازنان ایران _بیاد»یفصلنامه

 ها حاصل تالش، هر یک از این بخشفلسفی فرازنان ایران شامل چندین بخش است. که باید تذکر داده شود

 و مکاتب ادبی و آموزشها های متفاوت ادبی، فلسفی، آموزش سبکگروه آموزشی مکتب اصالت کلمه در حلقه

ی فرازنان فلسف_ادبی یتوان گفت، هر شماره از فصلنامهمبانی مکتب اصالت کلمه توسط اساتید است. لذا می

ی کلمه گرایان ایران زیر نظر استاد آرش آذرپیک ی فرزندان مکتب اصالت کلمه و اندیشکدهایران کارنامه

آثار واژانه، فراشعر، فرامتن  و غزل مینیمال آثاری  منتخب قرار  ینایت به اهداف فصلنامه، در زمینهاست. با ع

 های آموزشیهای مکتب اصالت کلمه و  مقالهالت، چندین مقاله مبتنی بر مولفهداده شده است. و از میان مقا

ات ریکی دیگر از ابتکای نقد قالب غزل گنجانده شده است. از میان مطالب درج شده، کارگاه نقد نیز و مقاله

های آثار درج شده به بررسی و شود با توجه مولفهدر هر شماره از اعضا درخواست می باشد کهفصلنامه می

اینک و همزمان با انتشار اخرین شماره از این ثار بپردازند که چندین نمونه از از آنها ذکر شده است.واکاوی آ

ان، و اساتید حلقه های اموزشی، و اعضا محترم ، جا دارد از زحمات تمامی دست اندکار9911فصلنامه در سال 

آکادمی عریانیسم و همه ی عزیزانی که با ارسال مقاله، اثر، و متون نقد  ما را یاری دادند، صمیمانه سپاسگذاری 

 نموده و برای همه ی بزرگواران، از درگاه خدای منانتوفیق روزافزون مسئلت نمائیم. 
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 چاپ کتاب                      [نامه ژهیو]
 

 

 

  

 عاشق اشراق خیش گاه آن و) کیکالس یهافراشعرانه غزل دفتر چاپ خبر

 کیآذرپ آرش استاد قلم به (شودیم

 

 تسیفرامتن که کتاب جلد پشت متن خوانش از م،یبگذر که آن یبایز جلد طرح از کتاب یکل تورق با

 .گذشت توانینم نینماد اریبس و محوراسطوره

 را خداوند زدن قدم یصدا خواب در Oمرغیس یانهیآش به مانده قدم کی Oکوهستان یبلندا بر یمبرایپ»

 ...Oشنودیم

 :به ستا شده شکشیپ مجموعه م،یبگشائ که را کتاب باشکوه فرامتن نیا در  نوازدل یامراقبه و ریس از پس 

 بیخط یمصطف دنیآ دیشه سرافراز بانخل ت،یانسان سپهر پرواز بلند عقاب به شودیم شکشیپ دفتر نیا» 

 سطتو یعیفج طرز به حلبچه ییایمیش بمباران دستور از یچیسرپ جرم به که( دیحم یمصطف دنیآ) زاده
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 ندهیآ در کردها و رانیا ملت ایآ: »بودند گفته عمرشان لحظات نیآخر در شانیا. دندیرس شهادت به صدام

 «کرد؟ اهندخو ادی یکین به من از و آورده خاطر به مرا

 کیکالس فراشعر یهاتجربه که را کتاب متن یاجمال طور به که بود میخواه رو روبه یا باچهید با سپس 

 او یابداع یقالبها از برگرفته را آن یمحتوا و. کندیم یمعرف باشد،یم کیآذرپ آرش معاصر شاعر و لسوفیف

  یتجربه از بعد که. دینام زین مالیماکس لغز را آن توانیم که داندیم بیترک_غزل و عیترج_غزل یعنی

 . است شده یمعرف رانیا 9011 اتیادب به شاعر طرف از مالینیم غزل

 به هک است شده آغاز متن یهانشانه یراهنما عنوان با «انیسوش سارا یست» بانو از یشگفتاریپ با کتاب

 یهاغزل شامل که شودیم آغاز هاغزل دفتر سپس. پردازدیم فراشعر در ینگارش یهاعالمت انواع یبررس

 کیک ناز، سگ کالنتر، خان میابراه ،یسرحان و سودابه دخترک، و مرشد ،یلیل وقت»عنوان با مالیماکس

 .است «نامک بت گل  نو، کفش ،یعروس

                                           

 و کلمه» شامل که است آمده بخش چند در هوراا هنگامه بانو از یگفتار پس م،یبگذر که هاغزل دفتر از

 روناک یماریب با شانیا که یامیا در و کرونا دوران در کیآذرپ استاد یابداع یهاقالب داردیم انیب که «کرونا

 ...«ار کلمه و قلم اال ببرد پستو به را چه هر» تواندیم کرونا پس است شده خلق کردند،یم نرم پنجه و دست

 و «لمایماکس غزل به ینگاه مین» عنوان تحت است داشته مالیماکس غزل فستیمان به ینگاهمین ادامه در

 شانیا یادب یهاتیخالق گرید جمله از که اندکرده یمعرف را گرا ریتعب یادب متون و نماخواب اتیادب ادامه در

 تارگف پس از یگرید بخش «گراریتعب اتیادب در خالق الیخ ی فلسفه. » باشدیم مدرن اتیادب عرصه در

 بانو  سپس.  است داده ارائه را «دیخورش کنج» عنوان تحت یمتن رگرایتعب اتیادب از یانمونه با که باشدیم

 عرش مال، ینیم داستان مال،ینیم یمعرف ضمن در اندکهداشته مال ینیم غزل به مال ینیم ینگاه مین  اهورا

 انیب ضمن گفتار پس. اندکرده یمعرف خالصه طور به را مال ینیم غزل یهایزگیو و ها کیتکن و مال، ینیم
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 ابتکارات از نمونه چند یستینمالیم شعر و مدرن پست مدرن، ،یسنت غزل با مال ینیم غزل یهاتفاوت

 .کندیم یمعرف را کیآذرپ آرش یستیمال ینیم

 و «من نیسرزم یهااسطوره دختر ،زانا الیل» کتاب مالینیم یهاغزل از نمونه چهار بیترت به زین انیپا در

 ابتکار خود نوع در که است آمده اند،نشده سروده هنوز که غزل چهار و «گرددیم باز عشق به زهیدوش»

 .       باشدیم کلمه اصالت مکتب انگذاریبن  از یاتازه
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 «_موالنا _رسند یم مستان جمع اندک اندک»

 

 یاری فاطمه                                              

 قطره

 قطره

 ایدر
□ 

 یزندگ سرود
□ 
 نوا

 نوا

 موج
□□ 
 ساحل یقیموس

 

 

 

 

 بنفشه خرم                        «ییایرو قفس»

  یزندان

  چهیدر

  چشم دو

  جنون
◻️ 

  زندانبان

  چهیدر

  چشم دو

 جنون

 

 

 

 

 



 
 1911ازنان ایران، سال دوم، شماره ی پنجم، زمستان ) دی( ی تخصصی ادبی_ فلسفی فرفصلنامه 1

 افروزان اهور                                 «دیص»

 

 باریجو

 یماه

 قالب
◻️ 
   ایدر

 یماه

 تور
◻️ 
 خسته ریگیماه

 

 فاطمه امینی ) ترنم باران(                               «یصاف»

 

 

  دل                   دل         

  خداوند                  

 دل                    دل         

 
□□ 

 

 یم                  

  یدگیشور              جنون   

 یم                   

  دل                   

 جنون           یدگیشور   
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 سارا رضایی                                   «تعشق»

 

 

 

  باران      ابر       ایدر

  موج

 یدوماه

 

 

 

 

 

 مهدیسا عباس نژاد                               «تابلو کی»

 

 

  

  آلبوم          

  الک          عطر    

 انگشتر     زن        بازار

  لبخند          ایرو     

  ارغوان            
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 شبنم هاشمی                                              

 

 سیخ            ها پنجره

 

 منتظر                افراها

 

 قراریب        هاشاپرک
◻️ 
 

 نشانیب یها پالک

 

 

 مارال موالنا                                            «رصفریز»

 

 کوچه غرش

 سرما نهیس

   باد شخندیر

 نما آدم مترسک
□□ 

 زمان چرخش

  خشم یها نهیپ

 ایدن یانتها

  گمنام یقبرها

 پرتکرار یها سوال

 سوخته یها مهره
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 زرتشت محمدی                                                   

 

 نیبه یدردها

 یزخم یهنجارها

 سوخته نیزم
◻️◻️◻️ 
 قاصدک

 کهنه یدردها  

 مگو راز             

 ییتنها              اش کوله

 جاده

 جاده  

  جاده    

 ها شهرنهال

 تق تق

 تق تق تِ

 گشوده یدرها

 یفرارو             اول زیم

 جوان یها خهشا            دوم زیم

 سوم جنس            سوم زیم
◻️◻️◻️ 

 قیتلف              زهایم 

 ییافزا هم           ها قیتلف

 روشن یها شب

 یمهتاب یها قاصدک

 گشوده یها نامه

 ؟ شهر
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 آ منفردپانته                                                      

 سوزان                    کوفه

 آخته               رهایمشش

 پر پر            ها سرخ گل

 
□□ 
 شام

 آفتاب

 بران سخنان

 دشمن ییرسوا

 

 

 نیلوفر مسیح                    (جنگ کودکان به)  سوم جهان

 

 

 

 پنجره                        کودک

 ها پروانه یباز       

 

 ییمقوا یمایهواپ      

 
◻️◻️ 

 

  سرخ یماهایهواپ                 

 

 تنها ی پنجره                        کور کودک

 

 ییمقوا یها پروانه            
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 لیلی اشراق ) سلوی(                               

 

  صبح صلوات

  دانه اقامه

  خاک یخشک
□□ 

 

   نور اجابت

   مهتاب یمست

 

 

 

 

 رعنا زهتاب                                       «مرگ  روز»

 

 

 ها لهیم                 ییتنها    

  ها لهیم                    درد     
□□ 

 

 ها لهیم                  سکوت  

 ها لهیم                  شکنجه 
□□ 

 

  لرزان ی هیچارپا

 ییرها  دیام
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 میالنا میسان                                          «عشقفصلِ چهار»

 

 زن          

 لبخند           یزندگ

 بهار         

□ 
  زن           

 مهر                 بوسه

 تابستان         

□ 
          زن               

  شور                موها موج

 زییپا            

□ 
   زن           

           یدیسف                 یآگاه

 زمستان        

 

 

 

 ستی سارا سوشیان«                                   های مکدرآیینه»

 

 پرواز                          قفس

 کبوتر               

 آسمان                       رهایی
□ 

 هانهیب گلوله

 بالهای شکسته
□□ 

 مرگ

 مرگ

 مرگ
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 اشراق الهام                                            «تو»

 

 کجا؟_

 بود کرده سپری را دردآلود شب یک که/ دیدم را زخمی/ احساس هایتپه روی_

 ... شعر و زمان زنگار در بود شده مچاله فهم/ زمان آن_

  کرده پنهان را خود نگاهش ابدیت در]

 [ شدنمی جاری لبانش بر هیچ و بود

  ها کاراکتر درون موسیقی

  شادانه هاهرهچ

 درد؟_

  اندوه انتهایبی ارتفاع تا/ درد روی_

 خنده؟ این اما_

  ندارد چهره یک که درد_

◻️ 

 را خودش بود کرده وحشت شاید

  هزاره وحشی

  برخاست وحشت هزاره میان در

  کشید پیش را عشق و

 زخم؟ این آیا اما_

  هیجان و سکوت  و است درد عشق،_

  در دوشیزه دیگر که انگار

 را خود هالحظه شکوه
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 بود گذاشته جا

  بود گرفته تمسخر به را او زمان و

  دیگر شاید

  برای فرصتی

  در خیال هایجاده به رسیدن

  نباشد هالحظه پیش و پس

  را سرایش شعر و

  باشد برده یاد از

 که بگویم خواستممی

  کلمات آغوش در باید

  قلم کدام و خط کدام به

 را ناب ایهلحظه ردپای باید

  کرد کیمیا

 را سکوت و شکوه تا

  داد آشتی نور مسیر در هم با

  اشآوازه غروب که شاید

 باران یشده مچاله خاکریزهای پشت

  فرسنگ فرسنگ

 دهد هدیه را شدن آسمانی

 جدایی عطش در را نانی تکه و

  کند مهمان دوشیزه مجذوب  قلب به

  کنندمی یاری مرا کلمات سخت چقدر که آه

 حزین چقدر و
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 ام زده دریایی به دل

  ندارد جایی آن در ماهی که

  برهوت در انسانیت و

 بیندنمی چیزی خاشاک جز

 گرفته آغوش در را تولد که تاریخ به

  نگریست باید ایلحظه 

  کندمی پیدا معنا اینجا آفرینش در انتظار که

  زمان آویخته  ریلهای با زیبا و

  کنندمی نمایی دخو گانیافته تولد قلب بر

 کاش ای

  میداد فرصت بیشتر احساس

 ظلمت هایآیینه بر را انکار انوار که

 ...سایه در را سرایان ساده هجوم و کنند نقاشی

 حرف یزن هاسایه که انگار/ اند ربوده من از را لحظات این در نوشتن باالی و/ رفته بین از تفکر چرا که نمیدانم)

 (میزنند

  است نموده اختیار خود بر را هیپادشا تاریکی و

  زد حرف او با شدمی کاش

 ...داد هدیه او به را روشنایی پلیدهایش پس در و

◻️ 

  سکوت در دوشیزه

 را هایشتنهایی

  رقصدمی وار پروانه

 را انواری و
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  تاباندمی هاپروانه لب بر 

 گرداندمی باز عشق به/ را گانهم و/ شده انداز طنین را دور زمانها در اشآوازه/ غروب که شاید_

  میشود ماه عظمت این خواستگاه شب که گفت باید نمیدانم _

  زدند رقم را  زندگی گریه زارهای شوره دهد؟می را رود فراق در جوالن اجازه خود به

 نیست ماندن برای جایی دنیا در که انگار و

 ..عبور در نور سرعت به عاشقی هایبام پشت هالحظه و

 سازندمی را ختاری

  عشاق که تا

 گویان تکبیر را هاالله

 بسپارند زمان تندر به

  نیست باد آغوش در نفس نای هیچ دیگر و

 و/ بشناس را ام عاشقانه شعرهای عظمت تا/ نمود آغشته خون به را دل/ باید چگونه که بدانی خواهیمی_

 و «نوشت متن یک در/ را  معانی همه شدمی کاش «کنی احساس  حضورت بی را پاییزی سرد شبهای الالیی

 ... داد هدیه همه به را ادراک
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 اشراق یلیل                                            «منولوگ»

 

  خدا رنگ با باران باز و

  مبارک آمدنت

  نمودی نمایان را اترخساره رنگ ما بر که اینک

  کشیدی آغوش در را هجران درد و

  دلم زده وحشت سرزمین که بگو من با دیگر بار

  را اش رخساره باید نام کدامین به

  کند بازگو تدبیر به

  تلخ روزهای انتهای که تا

  هایشبال و نشود دچار تنور سیاه خاکستر و دود بیقراری به

  ننشاند آشوب به را سیاه تلخندهای از عبور رمز

  سبز هایاندیشه بلندای ای

  باید ناز کدامین به درد از مانده جا به هایروزنه آن افق

  را شهر تابلوهای خردمندانه نقاشی تیره ابرهای پس در

  اشکها که تا کند نمایان

 .. بپیمایند باز را فراق عاشق دلهای دریغ بی های هدیه این

  مصرفیبی  تاریخ]

 [انکار و ، شک غم، نهایت در

 . باشند گر نظاهر ها جاده باران بی پاییز در  را عاشق های فصل از گذر و کنند آواز

  را موسیقی دیگر بار نمیتوان که انگار

  نواخت هایمان رویای در خط به خط
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  باشد رسیده فرا عشق پایان که شاید

  باشند شده تلخ ها سجاده بر فرشته و

  را راه نقشه باید بار دیگر .. و

  دیگر بار تا نمود جستجو دفتر، کدامین در

  کنند پرواز نسلها فراسوی به انسانیت دهاینما

  باشی تو که میشود مگر بپیمایند را تاریخ باران اندازه به و

 را دیگر سفری آرزوها و آمال اما

  باشند کرده آرزو بیقرار های سکوت پس از

  شاعر آرمانهای میان یکتاییان خدمتکار این شب و

 است دهنمو شروع را هامرزبانی خیال فراسوی در باز

  را بلوری ،دیوارهای زندان قفس، رنگ دیگر که تا

  کند پاک هایم رویا باور از

  دنیا پی در دنیا که انگار و

  کند  آواز برایم خود تاز و تاخت از کمی تا است باخته رنگ

  سرد های باران پشت در شیاطین پلید مرزهای که هنگام آن اما

  روح فرشتگان دیگر میکند نمایی خود

  زمین گرم ی اسطوره این خاک با را سالم نیت

  نوازند می کودکی های پیمانه به

  هستی فرجام در رود  سنت و

  دیگر هیچ و نوازند می قلم به

  عشق ای پروانه مرزهای از نباید

 ... نوشت

  دادند من به ها فرشته را روازپ  خاطره ترین تلخ که میدانی
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  دیدم خاک نجابت در را علفزار غمگین شائبه میدانی

  خیابانهای کف در را باران سفید پیراهن و

 .. دیدم شهر پاییزی

  خندید نگاه کدامین از باید

  فروخت مردانگی و مروت خوان آواز کدامین به و

 ... باشد دیر دیگر که شاید

  رنگی های نقاب پس در نگاهی نیم و

  فرستاد کودکانه های بازی پی را شهر کودکان

  شوم های نقشه افسار ینا لبخند و

  گرفت می تمسخر به را فردیت

  های مجموعه در تلخ و

  میکرد خودنمایی سبز های بوسه

  نیلوفری های نقاره تا نمودیم می بر از فرشتگان برای از را ها لحظه کاش ای

  نواختند می را آن فراق شدن آسمانی در

  عظمت که تا نمود یم پنهان را الماس این مرتفع  دیوارهای در مدتها و

 ... نرود بین از فراق

   گلها سپاه که تا آورد می بر فریاد تو فراق از قلبم زندان و

 ... هیچ ، هیچ ، هیچ  فرشته روز در

  شود می رنگین خود قلم به را پاییز بس که

◻️ 

 نشین ساحل دوشیزه  حسرت

  تا ایستاده عشق فراز بر زیبا چه

  ساحلیش تابلوی در را هوس حیران نگاههای موج
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  را انتظار زده غم غروب و کند نقاشی

  و بنوازد آمیز جنون آهنگی در

  کند آسمانی باران  ی گرفته سخره به ساحل در را نیلوفری سبز های بوسه

  قضاوت به را کلمات دیگر نمیتوان شاید

  خود های چماق با بار این نشینان دهکده که تا نشست

  نندک هدایت را باران مسیر

 . است کلمات رویایی  دهکده نامزد باران انگار که

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 1911ازنان ایران، سال دوم، شماره ی پنجم، زمستان ) دی( ی تخصصی ادبی_ فلسفی فرفصلنامه 25

 

 یبیحب آهو                          «آرزو هنوز است نشده داریب»

 

 

  من در زندگی روزنه و  صبح

  نداشتیم را خورشید نتابیدن تاب

  را آذر آفتاب من و

  گرم گرم گرم دلت در

  را دارم دوستت آن از قشنگتر و

  اتاق و چایی فنجان در

 جان غزاله چقدر ایشده غزل _

 افق به افق وقتی امید از لبریز_

 .نشینم می نظاره به را طلوعت جنگل، پشت 

◻️ 

  عاشقی جنون

  بنویسم وارجنون  دفتر در تا است کم قلم جنگل یک_

 دارم دوستت چگونه که ...چقدر که

  سطر همین عمق به ریلی در ممتد قطار سوت

  تن  به غم پیراهن

  کشیدمی رنگارنگ را جهان داشت زن

 بیندمی او از که باشد تصویری آخرین شاید بده امان اشک ای _

  نکن پاک را تصویر شو پاک

 رودمی آخر ایستگاه در آرزوهایش
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  را هاگوش قطار ممتد سوت و

 تار را هاچشم اشک و کندمی کَر

  تر دیر رسدیکیمی دیر یکی همیشه

  نمیرسی همیشه که تو و

◻️ 

  یکی به یکی قطار  به یکی

 میخواهد جنگلی  دلم

 ..چوبی ای کلبه با

 سفید  گلبرگ سه/  صندلی دو/  تو یک

  کشیم سر  را جنون تو  و من که

◻️ 

 بکارم سنگت قلب در را عشق بذر کدامین آرامشم_  

 دهد شدن هشکفت نوید برفی شب و هزار  از بعد احساست خشکیده نهال تا_

 زدند پیوند غم نهال به مرا شاخه چرا _

◻️ 

  از بعد شاید بکار من دل را مهرت نهال

 ب 

 و

 س

  ه

  سه

  دو

  یک
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 دهد شکفتن نوید برفی های شب از شبی

  برف امتداد در هستم کوچکی نهال چون  من

  سرد سخت

  سفید سخت

  منتظر،  

 اشعاشقانه دستهای لمس با مردی شبها این از یکی در

 کند دعوت بهار به مرا لطیفم های گونه بر

◻️ 

 میزند جوانه بیشتر قلبم در شب هر خواستنت نهال تصدقتان،_

  است زده بیرون بهار هوای به  برف دل از  ای جوانه مثل_
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 یعباس الناز                             «ارغوانها زائر»

 

 ..واگن آخرین در

 ... ای کوپه در

 .. که پیراهنی با

◻️ 

 ...  . که فریادی و بود مرگ فراموشی، از تر سهل_

  مرا چرخاندمی ذهنم تاروپود در ,تو شمیم آخرین _ 

    تو دور، یادت دور چرخممی

  ارتفاع سقوط] 

  خود از

  انسان یک که وقتی

 [ شود می بلند انسان تا

 شویم؟ بلند _

  ترسممی افتادن از _

  بالم که ،همانگونه شد خواهم بالت_

 ( پروازیدیم پروا، ، پر را خود اتفاق  باالنه ما و)

◻️ 

 یادگارهایت از پوشی تن 

  را باد رقصانندگی

 جسمم بر خون از تر سرخ

 .کندمی اندازه
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 دارد جنگل جنون ذهنم شلوغ حیات

 خرامان و دهشتناک ی شیهه با که شب انگیز وهم سکوت و

 را وار پچ پچ یچشیپ و پیچد می خود بر اسبی

 ...شود می پچ پچ

 رویش شور

 کشدمی پر خیال ماورای از ربایش سبز ی نغمه

 را کودکانه حسی زندمی جوانه حیرت جنس از زمینی  خیسی در و کشد می قد

 را عاشقانه حسی

◻️ 

 امسپرده ها ریل به

 انتظار خطوط با موازی

 شگرف شعری موهوم خطوط با موازی

 نور جنس از عمیق توازنی با موازی

 کنند کشف را بودنت نامکشوف حقیقت

 [ همه خاطره یک یدلبرانه در ذوب] 

 !است روشن چراغی اینجا_

 ..است نور بحران اما درونم_

  استحاله در هاروزنه و

  استحاله در رویاها و

  استحاله در  امیدها و

  مسدود

  کابوس

  یاس
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  امدلبرانگی با شو مأنوس_

 (کلمه لوتأل پر قدرت) 

◻️ 

  روشن آیات روایتگر و سخنوری، کتابی تو

 آخر ایستگاه

 واگن آخرین

  کوپه آخرین

 مسافر آخرین

 ...آخرین

 کرد خواهیم آغاز را ها آخرین ما

 ..ایم انداخته راه به سازها و ها واج میان که ژرف اتحادی با

◻️ 

 گرفت خواهد آتش هایت حرف خاکستر

  دارد زایش و کند می مهاجرت ،ددار جان، است جاودان تا کلمه

◻️ 

 خواند خواهد را تو وجودم قعر از که فریادی و

  دهانم کوچکی با کوچکت نام با

 را غبارآلود دیروزهایی شوندمی کوچ نامت به ها کوچه

  استوارند ، هم تابیبی فصل در هاکاج 

  سرما در هاکاج

  گرما در هاکاج

  باد در هاکاج

  طبیعت یاتح میان در هاکاج
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 شده نوشته تو از که ای مقاله هر یدیباچه بر پایدارند طبیعی

 درخشان

 رقصان

  افشان در

 ..  کند می درک آفتاب  تنها من، در را مرکزیتت ، من در صداها تمام مرکز آه _
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 یاحمد طاهره                                  «بو شب فصل»

 

 اهچ قعر در ماه

 گیردمی بو جغدی جسد غاری دهان در زن ذهن در هنگام آن

 افتدمی اشپای به مار، طناب سایه و

 کوبیده بازو بر خالی با ریزدمی آبی سطل

 زندمی بهم را کوچههیاهوی  را حیاط نظم

 وکلفت بلند صدای با

  افتاد؟ اترسوایی تشت باز آفاق آهااااای _

 کندمی پنهان اشامند زیر و مچاله خودش در را ترس

 هابلوط کالهک از تلی به/ زغال هایگونی به

 شودمی خیره باغچه وسط

 آیدمی بند نفسم اینجا شرارت، همه این از _

 چرخاندمی را اشسیبیل گوشه

 نرفته که یادت ام،آورده بها خون جای تورا _

 را اشهایقدم و پوشیده تا تابه را هادمپایی لنگه زن

 آهسته و زیر به سر داردمی بر کوتاه

  رحم به را مهرم شما، اما _

 کردی بومم مهرو شاهدین انگشت اشاره به

 بردمی باال را اشضخیم و پشت پر ابروهای

 ... تو به که انداخت خودش گردن بر دار حلقه که کردی رحم پسرم دل به _

 سکوت] 
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 [ سکوت        

 شنفتمی را اشاشگوشخر قهقهه اصدای کوچه از دقایقی بعد

 دویدمی اشاتاقک سمت به عصبانیت به

              ◻️◻️◻️ 

 شقایق دشت

 نسیم

 خوردمی تاب افرا و چنار وسط

 خواندمی زن

 ...«انداختی رو اون اگر نندازی وقتی یه  رو نازی ناز وروجک عباسی تاب تاب» 

 افتدمی چمن روی اشسایه روی که

 زده چمبره اش زخمی زانوی یرو وگریه ناله میان عروسک

 کند نوازش خواهدمی زن

 شودنمی سبز زخم روی اشبریده انگشتان جای

 بنددمی را زخم روی گلداری دستمال

 کشدمی دست انگشتان خااالی جای بر عروسک

  کجاست؟ انگشتانت پس_

 تلخندی به

 اندشده نامرئی _

 لیز هاشن روی! من انگشت اثر

 شودمی فراموش/ دخور نخواهد شیشه روی

 سپاردمی زن آغوش اختیار در را خودش عروسک

  ای؟کرده خارج بدنتان از را اتانگشتان چرا _

 دوخته دست دور به چشم زن
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 زدممی مین میم، در چنگ رهایی برای شرقی مرزهای در _

 دهد می ادامه را چیزی خودش در؛ شودمی نمناک اشبلوطی چشمان

                 شوندمی پدیدار آسمان از گوشه در هاجرم پرندگان ای لحظه آن

◻️◻️◻️ 

 انداخته گردن به، زده گره را هاکفش مرد

 کندمی خیس را اشسایه دریا که شده ساحل پابند و

 .مرددست مردن از وقتی
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 موالنا مارال»....«                                                  

 

  تکرار را زمهریر زندگی شراره  شدند، گداخته روان بهایآ

 .حیات هایفواره و بودیم ما

  اندوه پُرس یک شد نسیم دست یملعبه

 نشست مراقبه به بیابان دستان میان ایژاله و

◻️ 

  مهتاب چشم بر زدم سرمه_

 صنم ای را خودم شدم بحص_

  برداشت را رودخانه سنگ شفافترین_

 پوشاندمش هابلوط بر یادگار به_

◻️ 

 عزیزم را موسیقی کن داغ_

 فولکلور؟ ایگزینه_

 آشکار زیبا سنتی تاریخ، راستای در

  رفته سر متن قل قل،

 جانم کن دم موعظه کمی

  سرخ

  سرخ

  سرخاب

  سفیدآب

 حاجت؟ چه را بختیاری ایل دختر_
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 !است نظرکرده او_

 پروازی همای که تو ت،گیسوان طرح با پسرک صورت بر مزن شالق طبع نازک ای

 مار

  گنج

 خواب

 دادند شدن نو نوید که انارهایی و

 بخوان غزل تو میکارم، گندم من_

 «گذر کن آشیانم بر دلنشین نوبهار»_

 جزیره

 بوسه

  فریاد

  هایتگونه گل از خیس گیتاری و
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 یمیکر ماهورا                                     «زن  خیتار»

 

 :دهدمی حکم لنگ یمورت و

 !«سنگسار»

 «هرگز ما مرام در عشق و زن»

 (اندنشسته انتظار به را جوانی تمام که هاییواژه خواهی خون هجوم در شب همه شب)

 .. سرنوشتش خوردن رقم  در وقتی زن مونولوگ

◻️ 

 «نگاهت»

 « شبهایم نشین غربت یآلوده تب مسافر انتظار »

  یتپیده خون به هایضجه تصویرگر من شعر و

  در شده مدفون ستزنی

 خشونت گورستان

 « بیاورید من برای را او»

  اعظم مغول یحجله به نرسیده زن و

 کشدمی سرباز پهلوی از خنجر

 .. کند می حجله قربانی را خود و

  داغدار متن

  تبدار  راوی

  رودمی خواب به شهر

 ندزمی تار را زندگی چشمانش یدلهره با که اوست

◻️ 

  زن و
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 « است من بدهکار هاهزاره جهان »

  شده متانت و حیا بهای خونشان که شده کشته هایزن صف و

 ..« ماست بدهکار هاهزاره جهان»

◻️ 

 :آخر فصل

 « بنشینی؟ زن یک هایدل درد پای داری دوست»

 ..« آری چنان هم باشد عشق آبستن اگر »

 خود در زن و

 شادی که مرا نه خواهند می جنون و عشق لحظات,  شور و شادی لحظات بخاطر مرا هم هنوز, من خدای آه)

 ( خواهندمی را خود

 عشق زن آری .چید خواهی عشق یمیوه تنها تعشق دانه از که آنچنان شد نخواهم تلخ,  جان مخاطب چشم »

 ندباش خواسته را شدنش تحقیر, تاریخی زدگان جنسیت اگر حتی نیست عشق جز برآید او از چه هر و است

».. 

 :متن در جاری و

 فهشکو من نونهال .باشد پرکشیدن هوای در شوم جغد که اگر ,شوم می تکرار تو چشمان ی آیینه در امشب)

 داد خواهد

  گوید می تو از خورشید گاه عرصه در افراشته پیچکی,  من نونهال

  گوید می تو از ،خندد می تو با که

  حنجره صد وسعت به وت با و کند می گریه تو با که

 ای نشسته خون به بردگی گذرگاه در غریبانه چه !شکستی غریبانه چه شود می فریاد

 دهکشی خون و خاک به گیسوان خاکستری فوج  که ,حسرت و درد غضب و خشم سر از سیلی رد سکوتت در

 شد نخواهد مدفون شده

  افراشته پیچکی امایستاده من

  خورشید گاهعرصه در
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  کنم آغاز تو نگاه در را پگاهم تا ام تادهایس من

 (شوم می فریاد تو با من شوم می پربار تو از من

  بعد هایمخاطب چشم و اشک حلقه را اول مخاطب چشم اشک حلقه

 « دختر تو وقتی آه/  همراه تو وقتی آه/  مادر تو وقتی آه »

 ..« نکنیم انکار را جنسیت یک بار یک بیایید »

 « رویایی چقدر»

 « بال دو شبیه آری»

  مخاطبان پرواز و

  سطر سطح از

 ؛ انسانیت بال یک ، زن وقتی

 ... دیگر بال کنار
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 یقیصد نیریش                                «تعشق فصل»

 

 روزگار یبهارانه _

 بر؟_

 آرزوهایم درخت_

 تابی؟می باز_

  شوممی گرم لبخندت هر نوازشگریبا دست از نیاز بی من و

 امزندگی زده طوفان درخت از گره کنممی باز و

  بهار

 بهار

 ...شکفدمی روزگارم گل از گل و زنممی جوانه تو با

 توست طلوع منتظر امزده یخ و  عریان روح

  محبت تنپوش دنبال وحشت و ظلمانی فصلهای در زنم می کنار را ابرها

 گردممی تو

 ...رود می راه تو چشمان  در بهاری هستی مازده خزان شهر کام بر شهدی

 تراودمی نگاهت از عطر

  خوانم می را تو شبم و روز هر خیال ای

 ...خوانممی حال زمان در را تو

 ..ام گذشته  را غمبارم گذشته من

 خورده ترک کویر بر ببار ترانه/  ترانه

 که کاهگلی دیوار از شده آویزان انار شاخه بر

 یاقوت

 یاقوت
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  شانار

 چکد می خون پاییز غمبار سرنوشت بر

 اتبهانه به پنجره پشت کرده کز چتر تا باران ببار

 رزوهاآ بوستان انتهای تا

 بیاید شقایق شانه به شانه

  سالها من توست نوبت باران ببار

  چکه

  چکه

 عکسی قاب و انتظار سنگفرشهای بر

 ....را زار الله و ببار مرا امباریده داده تکیه بران امخانه دیوار که

 دارم تب هایگونه بر عشق ترانه با باران برقص

 .. مسیحاست  تو نفس عطر خیس هوای این در
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 یعامر میمر                       «آرزوها راه چهار»

 

  پنجره

 کار کودکان

 پژمرده های گل 

◻️ 

  عروسکی هاینگاه

◻️ 

  اندوه شرق

◻️ 

 استهمیوه انبوه دلم باغ 

 بینینمی را امابری خیس چشم مگر چینیمی ممنوعه سیب چرا 

  ایآمده پا پیش گران سنگ هزار با که

 نیست عشق سرخ سیب مطلوب که کذبی داشتن دوست است وسنگین تلخ چقدر

 دانستم و ای،نداشته دوستم هیچگاه دانممی

  ...نشیندنمی گل به اتسینه آرام ساحل در  دلم یشکسته قایق

◻️ 

 کندمی نقاشی را احساسم کمان رنگین چشمانت دلتنگی ابر وقتی

 شودمی فرسنگ یک اتگونه چال تا  خنده سیب یفاصله 

 کشممی نفس را تو  سرخ سیب عطر تنها زنیمی قدم دلم خم و پیچ پر خیابان در وقتی 

 را احساسم یکوزه نزن سنگ و بیا

 دببار عشق  باران بهار، خیس ابر بگذار

 را عشق و بشکنیم را شب مبهم سکوت بیا 

 کنیم دلبری صبح یسپیده تا ماهورها تپه فراز بر
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  امابری چشمان به را عشق سیب کدام با

 میزنی مهریبی سنگ  احساسم درخت بر وقتی خوانیمی

 شودمی سنگ شهاب سیب یبوسه

 کندمی نجوا را تو عشق ابر آسمان یک وقتی

 شده عقیم ابر آسمان یک وقتی شودنمی بند سنگ روی سنگ

 خشکاندمی را سرخ سیب باغ

 شده فراموش پنجره غبار در باران که وقتی شویمی چتر چگونه

 باردنمی  را اموتنهایی

 برقصانیم باد چشم در چشم بیا

 هاقاصدک حریر پیراهن با را زمان گذر

 عشق اینقره گلدان بر بکاریم و

 ...را احساسمان شمعدانی

◻️ 

 دیدم را اتخاطره یکوچه تنها شهر  ترینشرقی از

 .بزنم لبخند هاعروسک یپنجره به رو را خورشید رویای تا
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 (سوزان) مانپوریسل مهوش                                          «قفس در ایرو»

 

 را زندگی زنند می ضجه که منتظری هاینگاه و رفته باد بر رویاهای 

 ست محصور دلتنگی قفس در که  ستزنی گروایتر  

◻️◻️ 

  بدهید پس را هایم نفس

 ... شیر از خشکیده های پستان این و هایم لب ؛ نگاهم

 ...سوخت تو برای که مادری و زن از/ دختر از آه

  کنندنمی بازی را دلفریب هاینقش ها واژه و ستدیگری طور معانی  هاستسال

  فاصله یعنی دیوار

  تکرار.... یعنی هفاصل

  ؟است چند چند زندگی_

 اندیشدنمی باخت و برد به بازی این در  دیگر زندگی شاید داندمی چه کسی

  امباخته را دلم تمام که وقتی !شدن برنده به من و

 ...تباهی رهسپار را هایماشک و

 ببین کلهور نجیب بانوی

  شهر شودمی قفس! چگونه که ببین

  نخیابا شودمی قفس

  کندمی محبوس را مااساطیری هایرویا خیالت و

  را ژکوندم لبخند زندگی؛ هشتم فصل در

 کن معنا هایتنبودن تفسیر

◻️◻️ 

  دانمنمی را نامش که بیمارستانی در اندشده بستری رویاهایم
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  امهندسی شکل کدام مثل بگو تو

  امزخمی نگاهت یدایره در وقتی

  امشده ذوب هایتلب هرم در وقتی

 « خطر زنگ»

  بهداشتی هایپروتکل

  پزشکی علوم دانشگاه

 ... کرده دفن خودش از پیش را رویایش تمام که تابوت در ایهجنازه و

  دوخته تو به را هایمدست که per دستگاه و  است مشکوک زن این

  کنیمی زمزمه هم باز تو و رفتنم یآستانه در من

  دارد تاوان بودن زن»

  یگخفه

  سکوت

  اسارت

  «نیست ساز کار تدبیری هیچ .دهدمی باد به را سبز سر این که هایی اندیشه از امان و

 «ممتد  بوق»

 ...کند می دعوت تاببی هاپنجره دل از رهایی به  را خودش که زده بهت زنی و
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 زرتشت محمدی                              «افتد یم اتفاق ستیانیعر»

 

 ؟یریگ یم  را دستم استاد-

 دارند بهارنارنج عطر شیها دست

 :شوم یم رهیخ اش چهره نمک به 

 دارم دوست-

 کالغشان یاهیس که ییها چشم اما 

 !گذارند ینم نوشت، خواهد شب را ما              

 هرگز نه -

 شوم یم شعر من

 سطر به سطر

 کنند یم ترانه را من        

 نیبب شانیدرچشمها را فروغ               

 دارند دوست را پروازش چقدر                       

  شده کوچک شعر آسمان -

 دیبا تیها سیگ

 !کند یدلبر فراشعر یها شانه بر     

¤¤ 

 را شیها دست بانو

 کند یم درازتر رهیت یابرها انیازم

  را آسمان که ییابرها

 است کرده غرق ویوادید آلوده مه 

  ییبانو یها دست به] 
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 بخشد یم یروشن را تیها کوچه مهتابش که

 کنم یم سالم شهیهم من

 کالغ، ایجغد خواه شوند گرگ شهر و کوچه چند یها چشم خواه

 بوده ماه شهیهم من ی پنجره سهم

 خواب تخت یب ای خواب تخت با

 بوسه یب ای بوسه با

 [فتدیب اتفاق من ی کلبه در دیبا رقصش

 رمیگ یم را دستش

 ردیگ یم جان خیتار و شود یم ثحاد او و

 واژه

 واژه

 شب به شب

 شود یم تر ییفرا

 کبانیتار یهاضجه باز نکهیا تا

 یلشکر اردوریبس ییها ستاره از

 متن بر جنباند یم را

 رود یم کیتار متن و

 دارد یم بر را دستش آنکه تا

 شود یم غروب و

¤¤¤ 

 ن؟ینازن یستین -

 م خسته یکم -

 دهد؟ آب یکس هچ را تیها شکوفه پس -
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 ها گل شدن یتکرار -

  روح یب را باغچه

 ترانه یها لب بر شعرباشم خواهم یم

[ 

  ترانه که دانست ینم او

  منم خود

 شدم واژانه یوقت

  قطره قطره و 

 [اندمیرو را متن ریکو

¤¤ 

 ییتنها

 کهنه ییدردها

 شوم یم مرور

 :خود در را ممتدش خط

 خون       دلش -9

 یاری ادِیفر        ها چشم

 گرید بغضِ         شیگلو

 یکار دردِ

 سرد سکوتِ -2

 طوفان موجِ            ایدر

 تلخ غروبِ

 ساحل،

 یفرار کی
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¤¤¤ 

  را ها ستاره آسمان

 کرد یم ونیپاپ خیمر سمت به

 کلمه آن بتیه از شب

 زانیگر کوه به کوه

  را سطر چند که او

 فرار چتر ریز

 رفته هبوط به

 ده،یند یشاد

 ختیگر یم شادش امن از 

  حادثه کی یشوم تا

 !نشود لیس را اش کهنه یها اشک

 عشق سلطان از یامیپ

 زدیر یم هم به را مدارم تمام

 چرخم یم

 منظومه خرد  یسو به

 خود در شورانم یم را زحل اعتکاف چند

 ترسم یم

 زهره که چرا شود گم را ساحلش

 را او رقصاند یم روز هر

 ی باترانه

 .انگاونش یها الهه

  سطرها ندیآ یم بند
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 !دود یم عطارد یبسو که یا جاده در

  افالک سلطان دهیفا چه اما

 یمشتر ای شمس ای باشد خیمر

  ارهیس نیا یها قیشقا

 ؟!شوند یاری که آنند از تر میتی

 !دیدو شیبسو را جاده دیبا

¤¤¤ 

 ییتنها ی کوچه

 مفرط سکوت

 یسرد  

  یخستگ   

 کاشته متن از رونیب را او

 شود یم جمع را خودش یها پوره ارهپ

 به زند یم پشت

 .اند شده پرواز را او که ییها حباب

 خوانم یم را شیها امیپ

 قرمز یماه تنهاست تنگش در

 ازداشتین آب به

 

¤¤¤ 

 شوم یم قدم را جاده او سراغ به

 شنوم یم را دستش یبو

 شده باز یا پنجره حتما
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 کی

 دو

 سه

 دوم یرام اش کلبه

 است کامل درپنجره ماه

 پرنده نیبنش من ی شاخه بر میبگو دارم دوست

 زانستیبرگر اگرچه

 !راهست در بهار اما

 است خوانده را دلم سطر 

 شود یم دراز را دستش 

  دهم یم واژانه را دستش من

 .افتاد اتفاق ستیانیعر و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 1911ازنان ایران، سال دوم، شماره ی پنجم، زمستان ) دی( ی تخصصی ادبی_ فلسفی فرفصلنامه 52

 ظاریلیال انت«                                             گاهکوچه»

 

 التهاب سیگار بود و عبور

 تب تند تلخکامی و تنهایی

 تا تنگ در آغوش رسالتی باشم

 که ارمغان چمدان و سفر بود.

 به پنجره از ابتدای ماه عاشقم!_

 که شب

 این چکامه ی بلند یلدا را 

 به مسلخ نور می برد.

 چرا؟_

 تا چشم روشنی خورشید _

 به پهنای شهری

 برداردو  ان سراییپرده از هزار و یک داست

 بازیگاه دنیا

 جوالن شهرزاد و بالماسکه بازانی باشد

 که به تلویح

 رانند سمت غروب عشق!ی مرگ میارابه

 دریا                  موج                     ساحل

 من                   دلتنگی                 مرگ

 این شهر مجنون عادت دارم.خوابی ه از من بردار! من سالهاست به گورسباب_
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 دایآرش_ ستیجار خدا تیابد در و شد زاده خدا قلب در که یافرشته یزادانه یبرا )

 (_شیکاسالم

 

 استاد آرش آذرپیک                                                                 

 

 شد آسمانی تو با زمین که تو نام به

 شد نگاهبانی کوهش و گل از تو با و

 _قرن یفرشته ترینمتبرک_ تو نام به

 شد خوانینغمه پروانه و الله میان

 داشت جا خدا دل در خودش که ایفرشته

 شد سیرجانی و گشت روان خاک سوی به

 مانآینه شد او به مزین که ایفرشته

 شد مهربانی خداوند که ایفرشته

 !آرشیدا ستاره، باغ گل ای تو از پس

 !آرشیدا دوباره شد غم تجسم زمین

 شده بریده آسمان از تو بدون زمین

 !شده خمیده قامتش ما جنگل قدر چه

 داشت خواهر نیز ماه تو بودن یمن به

 !برداشت خش توبی مهتاب صورت قدر چه

 شد گم زمین در لبخند و بوسه تو از پس

 شد گم زمین بر پرواز حضرت نشان

 !مست یپرنده ای! پرواز حضرت آهای
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 دست از امرفته گوشه این در توبی که ببین

 خوبی؟ خدا حضرت بغل در که بگو

 خوبی؟ هافرشته تمام قصر کنار

 خوانی؟می شعر خداوند پیش که بگو

 خوانی؟می شعر لبخند و بوسه میان

 نیست؟ جا این شبیه بهشتی هوای بگو

 !ستبارانی چه تو بعد دلم هوای ببین

 توست با تریقرف فرشته کدام بگو

 توست؟ با همسفر خورشید دختر کدام

 !است نرم هافرشته بال بالش قدر چه

 است گرم سرت خدا گرم الییالی به

 رقصیمی قدر چه جا آن رویمی اوج به

 !رقصی؟می قدر چه جا آن مولوی کنار

 حافظ؟ یتازه هایغزل اندچگونه

 حافظ یاجازه با! من گل بگو غزل

 باران بر نوشته یشمس سوم خط تو

 باران در فرشته و ماه سوم جنس تو

 !ستچندی زمین در غریبیم توبی قدر چه

 !گریست بیقرار توبی همه چشم قدر چه

 !زیبا آسمانی ای من خواب به بیا

 !آرشیدا ستاره، و سرخ گل یالهه

 

 



 
 1911ازنان ایران، سال دوم، شماره ی پنجم، زمستان ) دی( ی تخصصی ادبی_ فلسفی فرفصلنامه 56

 

                             ی         صمصام ثنا                                       «اهلل کلمه»

 

  دور او از ها سایه, آرام عیسی روح

 کور انسان باطن, افسوس بد ژن این

  ؟ تو با-

 مهر پر قلبی_

 مریم؟ فکری چه در_

 رنجور نگاه این,  جنگ مشق باخودت

 , باز دل زد می موج

 مریم؟ فکری چه در-

 توحید روح تو ای_

  نور چشمانت که ای

 غافل حقیقت از, نادانیم همه ما

 ناجور کنارت در, هستیم هایی وصله

  نام بند نفر یک, باز فحشا نفر یک

  مغرور جماعت یک, پول بند نفر یک

  راه در و باش عبد,  برخیز مریم تو ای _

  شور پر  و خدا با,  حال در آور سجده

◻️ 

  دور او از ها سایه,  آرام مریم روح

 

 



 
 1911ازنان ایران، سال دوم، شماره ی پنجم، زمستان ) دی( ی تخصصی ادبی_ فلسفی فرفصلنامه 57

 

 مهرمینا محمدپور                                         «پرواز وقت به»

 

 شد روان  اشکم ..!نبر را بابابزرگم»

  «شد آتشفشان ی لحظه شبیه قلبم

 «چگونه؟ آخر من تو بی« »لرزان؟ دست این»

  شد جان جان ، انتهایم بی حسرت با

  لبخند و عشق های سال  آشنای آن

  شد کران بی و کشید پر نوری حجم در

  و حیاط در بازی سرمست کودکی من

  شد جوان هایم نفس با/  بازی به من با

   «برایم آرامش طعم« »گرمش؟ آغوش»

  «شد خیزران های دشت شکوه» «روحش؟»

  را مهربان دست دو آن نداری دیگر»

  «شد ناتوان «من»  رفتنش این با رفت، او

  «میناست همراه من روح»: بابا  / خواب / شب

  «شد سایبان برایت انمدست» «چتر؟ این»

◻️ 

  ماند دلم در کشیدن پر عمق به زخمی

 .. شد جاودان بابا یاد ، خون دلِ این با
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 آریو همتی                                          «یاله عشق»

 

 گلچین می، بر کرد بود، عاشق زمین چون

  بین حق شراب از نوشید، زن ای جرعه

  عاشق  ازنفر یک دلدار، فرازن یک

  دین در فرازن یک جنگ، در فرازن یک

9 

  پیروز ها بدی بر گرشاسب، از نشان با

  پوالدین اش پنجه مانند، بی خرد در

2 

  صف در عاشقانش تابید، رویش ماه

  شیرین نگاهی با آشفت، خسرو خواب

9 

   جانباز  پاسبانی نستوه، داری مرز

  زین بر پهلوانی دار،میدان دژی در

0 

   قدّیس دامن، پاک اسرائیل، بنی از

  آذین دنیا دو هر مسرور، مسیحا بر

◻️ 

  باز زن یک جهان در جوشید،می می که چون

  تحسین :هستی کلّ نوشید، را می کلّ

  دل در موال مهر روی، بر احمد نور

        یاسین نگین این بود، او هستی، جان
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 دکتر مهوش سلیمانپور) سوزان(                                                 «کما»

 

  بود کما در را زادنم مادر که وقتی

 بود خدا پیش ولی بر، در مرا جانش

  هراسان قلبی با گریه غم، با ناله صد

 بود عزا  رخت را خانه برایش شب هر

 را ات بچه قلبت؟ ست سرد چرا مادر»

  بود صدا بی مادر باز« کن وا آغوش

  خواندم  من آرزو تهابال پر دامن در

  بود فدا جان که ای اسطوره از  من

  حرفبی حرف مادر غیر باشی نوزاد

  بود شما به چشمش  بیهوش، اگر حتی

  «تو شفا شافی، یا»: تخت کنار بابا

 بود دعا در او شب، و روز ناله و اشک با

 ست گشته بیتاب ات دوری از تو نوزاد 

  «ودب حنا در هایت دست نرفته یادت»

  گریه بغض، بابا حرف، هنوز بابا

  بود رها هم روحش تخت، بر تنش مادر
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 اهورا هنگامه                        _مقدس دفاع سال هشت شاعران به_  «سرباز»

 

 است زیگرتوفان تو سبز چشم یایدر

 است زیست در خود سرکش یهاموج با

 رتیاس یحت دشمنِ آن با! سرباز

 است زیربوسه شعرافشان، تیهوا و حال

 توفان مرگ، گلوله، دشمن، نیبب اما

 است زیخاکر کنار مردان حکم نیا

 حایمس و لبخند نسل از یابوسه تو

 است زیت رحمانهیب دشنه شهیهم اما

                    □ 

 ...ستیگرم گور جانیا! آرام! من فرزند

 

 

 

 

 

 

 



 
 1911ازنان ایران، سال دوم، شماره ی پنجم، زمستان ) دی( ی تخصصی ادبی_ فلسفی فرفصلنامه 61

 شمس رابعه                         »...«                               

 

 ستادیا که یالحظه نیتریو پشت

 نهاد چشمانش یایدر در چشم

 زد  برق چشمش سبز  یهادکمه

 باد ، باد هرچه به دل او بود داده

❐❐❐ 

 دید ەکباری … تا خواست را چادرش

 داد یجا را نیزم خود در آسمان

 .نبود دستش در چشم یآب دست 
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 گارگاه نقد                                             میثم میرزاپور

 

 وبان از «ی وحشتسایه»با عنوان  یاواژانه بهاندازیم ژانر فراساختاری واژانه نگاهی می هایبا توجه به مولفه

 .زهتاب رعنا

 رداشتب نکه،یا لیدل به. است اضطراب و ستر با ختهیآم و رازآلود اثر کی داست،یپ اثر نیا نام از که آنچنان

 که دیباش دهیشن دیشا .است رمز و راز و ابهام ینوع و اضطراب و ترس شتریب« هیسا» یواژه از مردم عموم

 شتریب باعث  فقط و فقط سایه از فرار که است این حقیقت. «ترسهیم هم خودش هیسا از یفالن» ند،یگویم

 .شودمى (هیسا) آن قدرت شدن

 ار وجودشان سراسر اظطراب، و وحشت و دارند ترس -ییروشنا نبود و- یکیتار و هیسا از که هستند یسانک

. ستا الگو کهن یک «سایه» که بود معتقد _ینام و برجسته شناسروان_ یونگ گوستاو کارل. ردیگیم فرا

 مگر وحشت؟ یهیسا چرا االح شد؛ خواهد تکرار و تکرار تاریخ طول در هاانسان یهمه در هیسا یالگو کهن

 نیا نکاربرد به از نگارنده فراوان، گمان به باشد؟ داشته هیسا بتواند که هست یعنصر ای دارد وجود «وحشت»

 یتوحش. کند منتقل خواننده به را اضطراب و ترس یحدود تا که است داشته قصد کار، یابتدا همان از عنوان،

 .است همراه ترس با که

 لیلد به که برد کار به تیشخص از ییهابخش به اشاره یبرا را «هیسا» یواژه _یسیسوئ سشناروان_ ونگی

 یزیچ آن ای است، یکس آن هیسا» دیگویم ونگی. اندشده رانده عشق، نبود ای خجالت ،ینادان دلهره، و ترس

 تیشخص یهیسا.« نباشد شما به متعلق ای و دیباش داشته دیخواهینم ای د،یباش دیخواهینم شما که است

 شامل هیسا. باشد ما وجود کیتار یمهین تواند،یم ه،یسا تواندیم ه،یسا. است ماه کیتار و پنهان یمهین مثل

 کیارت و یمنف یهاجنبه شامل هیسا. میدار آنها کردن پنهان در یسع که ماست یتیشخص یهایژگیو آن تمام

(. تندسین)ستین رشیپذ قابل خودمان یحت و جامعه وستان،د خانواده، نظر از که ماست وجود یطانیش یحت و

 یاراد که ص،یحر و ریحق ،یوحش یسنگ نهیپار انسان کی ماست؛ یهیاول و یبدو یگذشته از یبخش هیسا

 .است نشدهکنترل و دیشد یعاطف جاناتیه

 عشق ینچاش با البته ،یعیطب و یعاد( اتمسفر) جو نوع کی نظر به که میشویم مواجه ییفصا با اثر، یابتدا در

 قرار هم یروبرو در ای و هم با همراه ای هم کنار در «تو» و «من» یواژه دو یوقت نکهیا لیدل به. دارد محبت و

 گرید صشخ برابر در که( من) یفرد ای شخص. کندیم تصور را کیرمانت ییفضا شتر،یب مخاطب ذهن رند،یبگ

 یهمه و عموم کنار در و شده لیتبد کی به و شده جمع هم با( تو و من) دو نیا سپس. است گرفته قرار «تو»

 .است گرفته قرار مردم
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 تو                  من]

 [.همه                   ما

 و مرگ و مرگ سراسر رنگ،کی و یبعد تک ییفضا. میشویم مواجه بیعج یفضا کی با بعد، قسمت در

 .مرگ

 رگم ا توجه به فرم نوشتاری اثرب ست،ین یزندگ و ییروشنا و نور از یخبر. داستیپ مرگ کند،یم کار چشم تا

 یحت و است بسته را ها راه جهت شش از کامل، یرهیدا صورت به اطراف، تمام از است، کرده احاطه را همه

 نه،رندا زیگر کی با ،(زهتاب رعنا)اثر نندهیآفر. ستین آن از زیگر یارای را کسچیه نگذاشته، باز را ییسوسو

 در یارهیدا فرم با نیزم واژانه، از قسمت نیا در .است کرده منتقل مخاطب به را، نظر مورد اضطراب و ترس

 در فرم و تاس گذاشته خود مخاطب بر یشتریب یریپذ ریتاث یارهیدا فرم از استفاده با نگارنده. شده گرفته بر

 گمان. است کرده فایا را خودش ریتاث یستدر به «مرگ» یواژه ینیسنگ. محتواست و معنا انتقال خدمت

 یفن هضرب و ردیبگ بر در را نیزم رحم، یب و نیسنگ ن،ینچنیا توانست،یم یگرید یواژه چیه که کنمینم

 .تواندیم مرگ یول کند،

 مرگ            

 مرگ                    مرگ

    نیزم           

 مرگ                    مرگ

 .مرگ           

 .ندارد وجود رونیب به یراه چیه و گرفته فرا وارید را زیچ همه که میشویم مواجه یابسته یفضا با ادامه در

 انیم در( تو و من)دو نیا. ستین رونیب به یروزن و است پوشانده وارید را طرف چهار هر وار؛ید و وارید وارید

 «وارید» یواژه. قلعه یوارهاید از تر محکم و ترپهن محکم؛ و قطور ییوارهاید. اند شده گرفتار سرتاسر یوارهاید

 در و کندیم القا را... و ییجدا و محبس و میحر و یگذار فاصله یمعنا شتریب مردم، عامه باور و اتیادب در ،

 میس مانند یگرید یواژه از «وارید» یواژه یجا به اگر دیشا. است رفته کار به ها عنوان نیهم به هم نجایا

 و ییرایگ نیچن کرد،یم استفاده رساند،یم را ییمعنا نیچن که یگرید یواژه هر ای قلعه ای حصار ای خاردار

 .گذاشت توانستینم را یریتاث

 طرف، چهار از اند، شده احاطه وارهاید با «تو و من». است کرده منتقل را معنا مربع، فرم هم پزودیا نیا در

 وارید                      وارید



 
 1911ازنان ایران، سال دوم، شماره ی پنجم، زمستان ) دی( ی تخصصی ادبی_ فلسفی فرفصلنامه 65

 تو-من             

 .وارید                      وارید

 

 مابفر یواژه که یریتاث و یعاطف بار مثال، یبرا توان،ینم یراحت به و دارد یخاص یعاطف بار ،یاواژه هر یول

 .دارند یکسانی یمعناها که چنان انگاشت، دهیناد را د،ییبفرما و داخل ایب ای نیبنش و
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 کارگاه نقد                                                   الناز عباسی

 

 «تماشا آینه»

  زمین    آسمان   خدا

  ستاره

  کلمه

◻️ 

  جنگل    دریا      زمین

  پروانه

  (همتی آریو)  عاشق دو

 زچی همه ،هستی کل ,تماشا آینهروبه رو هستیم. « ی تماشاآیینه»  عنوان با ما,  فوق یواژانه به یدرنگاه

 کی  با خوانش متن متوجه می شویم که واژانه ما و است دیدن آیینه ویژگی .تماشا برای است آینه یک شبیه

 اشافقی چینش در و اول کاراکتر عنوان به متن ابتدای در خدا وجودگذارد. را به نمایش می آفرینش از روایت

را آشکار  کلمه و ستاره به خدا از رسیدن عمودی چینش در همچنین و زمین سپس و آسمان به رسیدن

 سازد.می

 شده مزین یی کههاستاره با آسمانخداوند در راس هرم و  ,است هستینزول در  از یکامل نمونه اول اپیزود

 .ودشمی داده کلمه نسان است،که نشانی از ا زمین بهباراند. و در نهایت بر سر زمین نور و هستی می  است

 یخیل رفتن ازبین علمی بحث اگر البته…است ثابت وجودی لحاظ از تاحدودی) نورانی و است روشن ستاره

 یانم در هم آن .شناسیم می بودن بخش روشنایی و نور با را هاستاره ما هرحال به.بگیریم  فاکتور را ها ستاره

 (.آسمان دل در و تاریکی

 این تماهی به ما و؛ است گرفته قرار زمین اختیار در کلمه اینکه و است نهایتبی هایپتانسیل ایدار کلمه اما

 بود القوهب پتانسیلی به مجهز آدم چون. بیاورند سجده آدم بر که نمود امر فرشتگان به خداوند چرا که میرسیم

 ..باشد  او حرکت عامل میتوانست که

 دوم: اپیزود
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)  لجنگ و دریا به افقی چینش در زمین یی بر روی زمین مواجه هستیم. که در آن فضادر اپیزود دوم با فضا

 دو و روانهپ گرفتن قرار یعنی عمودی چینش با .است یافته تکامل آفرینش سیر و اجزایش(استحاله یافته است

 کند.طی مینزولی خود را در هرم مادرما  _متن از کل به جز دقیقا همانند اپیزود اول سیر صعودی عاشق

 بار وجود  با جنگل و .است مانند دریا بهو عمل پرواز تا بی نهایتِ آسمان  اشباطنی زاللیت دلیل به پروانه

ن تقابل زن و مرد که عشق ای حتی هاتقابل برای است محلی است بشر جمعی ناخودآگاه در که یجنگل قوانین

تقابل ها عامل وحدت و این همانی و همدلی نوع بشر  و جنگل  دل در عشق واقع در .تقابل را بر هم می زند

  به شمار می رود.

 :متن در فرم

C     B       A 

                .D 

 

                .E 

 

 .عمودی حرکت _2 و افقی حرکت _9دو حرکت رو به رو هستیم.  با ما متن در

 فرم همیننیز  دوم اپیزود در. است رانگیزب تامل بسیار ملموس و عینی شکل به متن در همزمان حرکت این و

 وحدت همان این و.است اول اپیزود یآیینه دوم اپیزود ای فرض کنیم. آینه را مربع اگر ما .است شده تکرار

 امانج را فعلی همان و شده برداشته اول اپیزود از کاراکتر یک وقتی مهمتر نکته. است هستی در که است

 از هرتکه هولوگرافیک جهان در که است این در متن شکوه درواقع .است شده جامان اول اپیزود در که میدهد

 است آینه آن از ای تکه هر شکند می وقتی که آینه شبیه درست .اوست در هستی همه هستی

 .دارد را سالم آینه کارکرد همان و 
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 کارگاه نقد                                           طاهره احمدی

 

  آسمان سمتِ ورشی نگاهش پلنگ

  خواندند را حوادث خیتار ابرها

  خلوت، اچهیدر

  وسته،یپ ها خزه

  دیبوس را شبنم لب قورباغه

 شد سنجاق هنرمند ذهن بر ماه ناخن

 احساس رگ بر دیپاش یآب حباب

 سواران چابک زبان ورد و بود چاالک

 مودندیپ او در را خود مرزها

 وختندآم را الفبا ها شاخه و

  رنگارنگ بالن کی

 باد هان در ینبات آب

 فاصله یماسوا

 «بادا نیچن باد تا»

  چانیبپ را کیموز جعبه

 نما شب یها سلول با برقص و

 ...باران یرو از سیبنو بار صد

◻️ 

 «مرا یشد آغاز زبان کدام با زیچنگ»_

 «شتنتیخو قعر در یشد رانهیو»_
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◻️ 

  آفتاب

  قیشقا

 رنگ هفت یبوم

◻️ 

 وسفان

 قلب

  یابر یها خانه

◻️ 

 خبر چه ها شراره از مهربانم زبانیم»

 ....تا کرد عروج که خانقاه دیسپ یهایمحمد از

 !ماند ناتمام که بود نامه کی اول سطر نیا

◻️ 

 «افتاد؟ قیتعو به شمع با پروانه مالقات یراست»_

 «هرگز»_

◻️ 

  را خود ی خانه»

 ساخت؛ خواهم من

 یآرام جنگلِ دلِ در

 «..سوزد یم چارسو از دارد که

  وارسته یمرد از آشنا یکالم

  یغن و بایز چه
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 با توجه به مولفه های گفته شده از جانب استاد ارش آذرپیک مبتکر ژانر فراشعر، نگاهی گذرا خواهیم داشت

 .موالنا مارال بانو ی ازفراشعر بر

 واعان حدود از رفتن فراتر ،دیسپ شعر مثال عرش نوع کی یمرزها حدود از رفتن فراتر به اشاره ،یفرارو کلمه

 از رفتن ترفرا به یفرارو رد،یبگ بهره زین یداستان یهاکیتکن انواع از تواندیم سندهینو که یطور به دارد شعر

 سترهگ طرهیس در سندهینو قلم یعنی. یادب بالقوه یفضاها کشف هدف با داستان، و شعر انواع یهافرم حدود

 .دارد یهنر ابعاد تینهایب کلمه رایز نباشد، یداستان و یشعر انواع ی

و عناصر شعری و داستانی و هم  ها کیتکن ییافزا هم ،ییافزاهم از منظور.ستییافزا هم ،یفرارو نیا الزمه و

 رها،یتصو ها،یراو فضاها، انواعافزایی نگرش های مسلط بر انواع سبک های شعری و داستانی است. بنابراین 

 وانندتیم...و یادب یهاصنعت ها،فرم انواع ،یقیموس یهادستگاه انواع و صداها انواع سلولوگ، مونولوگ، گ،الوید

 .شوند محلولترکیب و مخلوط  فراداستان ای  فراشعر در

 شودیم یشعر متن خلق سبب آنکه اول م،یکن یم دنبال را هدف نیچند فراشعر کی لیتحل یبرا ابتدا در   

. ...(و یقیموس ساختار، فرم، توا،حم)است.  آوانگارد یشعر طهیح در گذشتگان آثار به نسبت یشعر لحاظ از که

 بند رد کلمه یوجود یهالیکاربردپتانس لحاظ از متن یعنی باشد، شدن گراکلمه سمت به یفرارو آنکه، دوم

 رد گرید یژانرها و ها سبک سمت به یشعر سبک کی از یفرارو نیا و .یستن یاچهارچوبه و ستمیس چیه

 .ست آورده بوجود را فراشعر ،یشعر یژانرها و هاسبک گرید ییافزاهم با .کند یم یفرارو شعر

 یفرارو زین کلمه یوجود یهاساحت گرید سمت به و. است فراشعر خلق اشهدف ،عریان نویس متن نیا در

 نیا و...( و یخیتار یفلسف و قانهعاش یهانامه ساحت رمان، ساحت نقد، ساحت ،یداستان ساحت) .کند یم

 آن اهدش موالنا مارال بانو اثر در نمونه یبرا که کندیم یغن را متن یباشناسیز و کلمه یهالیپتانس یفرارو

 .میهست

 کی یاساس رکن و م،یباش یفرارو شاهد کویها خلق و واژانه ژانر  ییافزاهم میتوانیم شاعر اثر به نگاه کی در

 ست،ا نشده محدود یخاص فرم ای سبک ای ستمیس کی در شانقلم و نگاه یعنی ست، یراروف مولفه فراشعر

 آفتاب

 قیشقا

 رنگ هفت بوم

                                           □ 

 فانوس
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 قلب

 یابر یها خانه

 

 از هدانشوران یفرارو .ست کرده یفرارو آن یداستان ساحت یعنی کلمه وجود یهاساحت گرید سمت به و

 بالقوه، چه و بالفعل چه ژانر نیا در یادب یهاعتیشر گرید یسو به شعر، در شیخو یادب یشده یدرون عتیشر

 ند،موثرباش ما متن کردن تریهنر در توانندیم که یژانرها گرید یبسو شعر یشده یدرون تیجنس از یفرارو

 از یفرارو با و بالفعل یادب یهالیپتانس تمام از یفرارو ،(آن مجموعه ریز تمام با) داستان تیجنس ژهیو به

 .( عرش و داستان)  یعنی یادب گوناگون یژانرها

 تاس دهیکش شیپ را یداستان اتیخصوص از که را یمحور مونولوگ و یمحور الوگید فراشعر نیا در که چرا

 .کند یم حاکم خواننده ذهن در آن یداستان و کیدرامات یفضا در را شاعر که یابزار و

 مرا یشد آغاز زبان کدام با زیچنگ -

 شنتیخو قعر در یشد ه رانیو -

 «بادا نیچن باد تا»: دیگویم و دهد،یم  انتقال و یغن متن در را خود شهیاند و احساس شاعر گرید یجا در

 دهدیم هادام یمحور کلمه و کلمه یهالیپتانس ییافزاهم با و ییروا انیب با و منسجم یساختار در را فراشعر و

 از ممهربان زبانیم: دیگویم که آنجا برد،یم شیپ عاشقانه نامه ساحت از یریتصو با را متن انیب و تیروا و

 خبر چه هاشراره

 ...تا کرد عروج که خانقاه دیسپ یهایمحمد از

 در ار یرفراشع منسجم ساختار نیا و .کند یم یغن و بایز کلمه یها لیپتانس با خودرا متن رکانهیز شاعر و

 که راشعرف جهینت و انیپا تا رساندیم اتمام به کیآذرپ آرش استاد بزرگ سینو فراشعر از ریتصو کی با انیپا

 .کند مشخص ستیمحور تیروا و ییروا

 را خود خانه "

 ساخت خواهم من

 آرام یجنگل دل در

 "..سوزد یم چارسو از دارد که
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 هم لیتخ در لیتخ یگاه ستییگراواقع دنبال به که هیاول طرح ،یمحور الوگید ،یساز فضا فراشعر نیا در

 هر در را خود قلم آزادانه وکند می ها فرارویساختار و هاچهارچوبه یتماماز  .میهست شاهد را آنها ییافزا

 .دینما خلق را یفراشعر اثر نیبهتر تا آوردیم در حرکت به کلمه یهالیپتانس از استفاده با  یریمس

 لمهک یتیماه و یجوهر یلهایپتانس تمام از ایبه گونه که است یمتن لیاص و انیعر متن کی سپ:  جهینت

 نداستا واژانه شعر از ما یوقت فراشعر در مثال آورد بوجود یکدستی و بایز منسجم متن که دکنمی استفاده

 نهیبه ی ادهاستف کلمه یهرجو یلهایپتانس و تهایماه تمام از میکنیم استفاده یادب مختلف یکهایتکن  و تیروا

 .سانیمریم ییافزاهم و وحدت کی به ار نهاآ و  میکنیم
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 کارگاه نقد                                              نیلوفر مسیح

             

منحصر  جه فرماثر عریانیست موفق ) زرتشت محمدی( متو« عریانیست اتفاق می افتد» با نگاهی اجمالی به اثر

ان ی روایت از زببه فرد این اثر میشویم، زیرا اپیزود اول اثر با یک دیالوگ اغاز میشود و در اپیزود دوم با ادامه

راوی و سپس در اپوخه قرار گرفتن بخش هایی از صحبت های راوی در ][ و ادامه مونولوگ راوی که سیر 

مت های دیگری از متن با هم افزایی شعر و ترانه واژانه روایت را همچون یک کاراکتر پیش می برد.  در قس

روب رو می شویم که می تواند نقطه ی عطف اثر باشد. و در نهایت با چند اپیزود ممتد از شعر در قالب تک 

فراروی از خود است، که در این راه یک گویی درونی متن به پایان می رسد. در این اثر موتیف اصلی متن 

شود سیر روایت از حالت معمول خود خارج شده و رویدادهایی اتفاق افتد، ت در نهایت دوباره اتفاق باعث می 

 متن در پایان اثر به ارامش ابتدایی پیش از شروع متن برگردد. 

 یکی از ویژگی های اثر شروع ناگهانی و بدون مقدمه ی اثر است. که در قالب دیالوگ اتفاق می افتد.

 ی؟استاد دستم را می گیر_ 

 چشم هایی که سیاهی کالغشان ما را شب خواهد نوشت... _ ...

نشان دهنده ی ارتباط بی واسطه ی نویسنده با دنیای داستانی و بهره بردن از پتانسیل دیالوگ و فرم داستانی 

و توصیفات موجود داستانی در خدمت متن است.یکی از نکات قابل توجه در متن قرار گرفتن نظرات شخصی 

درداخل] [ است. می توان یکی از علل این رخداد در فراشعر را به گفته ی استاد ارش آذرپیک، در  راوی در

ن صدای مسلط و متن دانست تا دیگر کاراکترها بی آاپوخه قرار دادن پیش فرض های راوی و نویسنده در 

و بیان کنند. زرتشت  حضور داشت، خود از طریق خود در متن خود را اظهارراوی خدایی که در متون کالسیک 

محمدی نیز با بهره بردن از این ویژگی به تحلیل پدیدارشناسی کاراکترها پرداخته ات. زیرا هنگامی صدایی 

   مسلط بر متن آنها را توصیف و بیان نکنند، درونیات و اتفاقات بیرون از کاراکتر خود به نمایش در خواهند آمد. 

 ] و به دست های بانویی

 هایت را روشنی می بخشدوچهکه مهتابش ک

 کنممن همیشه سالم می

 های چند کوچه و شهر گرگ شوندخواه چشم

 خواه جغد یا کالغ

 ی من همیشه ماه بودهسهم پنجره

 تختخوابخواب یا بیبا تخت
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 با بوسه یا بی بوسه

 رقصش باید در کلبه ی من اتفاق بیافتد.[

 یا

 ] و نمی دانست که ترانه 

 ژانه شدمخود منم وقتی وا

 و قطره قطره

 کویر متن را رویاندم[

از دیگر نکات ابل توجه در متن هم افزایی ژانر ها ورسیدن به متنی پلی ژانریک است. به عنوان مثال محمدی 

در قالب شعر چند شماره ای یک ترانه واژه ارائه داده است که خود قسمتی از بار روایت متن را به دوش می 

 اختاری واژانه نیز دست به نوآوری زده است.کشد. و در ژانر فراس

 از دیگر نمونه ها می توان به کاریکلماتور اشاره کرد.

 «شادی ندیده از نام شادش می گریخت» 

 از دیگرن نوآوریهای محمدی می توان به ذکر نام ستارگان و بعد نمادین آنها اشاره داشت. 

 «کرد.یخ پاپیون میآسمان ستاره ها را به سمت مر»

دانید سیاره ی مریخ نام خدای جنگ است که نماد ان یک سپر و نیزه است این سمبل به همانطور که می 

دلیل نقش انحصاری گروه مردان به عنوان جنگجو در دوران باستان برای نشان دادن جنسیت مردانگی به کار 

خواهد از جنگ دوری ست، میکه نشان زنانگی اها به صورت پاپیون شود. و پاپیون کردن ستارهفته میگر

خرد منظومه، زحل  خواند.کشاند، فرا میرا به کام مرگ می گزیند و زن را برای رام کردن این سیاره که مردان

ریزد، الهه های گاو نشان، شمس، مشتری، عطارد، سلطان افالک و ...از دیگر شورانم، مدارش را به هم میرا می

ده ناست که در فراشعر محمدی عریان و آشکار است. در اپیزود بعدی نویسی نجوم به عرصه مثالهای مربوط

کند که متن بدون ارجاع به برون منظور خویش را منتقل با رویکرد ارجاع به درون متن، فضایی را ترسیم می

 ی کلی متن نیست.ن متنی( اما این نوع ارجاع خصیصهارجاع درو) می کند.

 سطر دلم را خوانده است

 شودا دراز میدستش ر

 دهمای میمن دستش را واژانه
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 افتد.و عریانیست اتفاق می

رسد. متن از تقاضای است که متن با آنها به پایان می درونیگویییک تکهایی از سطرهای فوق قسمت

اق واقع فراروی اتفرسد. درافتد به پایان میراکتری برای فراروی شروع شده بود. و با عریانیست اتفاق میکا

 ها عبور کرده است. ها و کالغکاراکتر اصلی متن از شب و سیاهی افتاده است و
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 کارگاه نقد                                                 فاطمه امینی

  

 پیش از خوانش اثری از آریو همتی، نگاهی کوتاه می اندازیم به فراشعر در مکتب اصالت کلمه. 

و هدف آن  برده، بهره کلمه یتیماه و یجوهر یهالیپتانس تمام از که است یمتن ، لیاص و انیعر تنم کی

های و سایر پتانسیل شعر، از ما فراشعر، در :مثال طور بهاست.  قیعم قتیحق و کلمه سوم جنس به رسیدن

 یهالیپتانس و هاتیماه گرید و اهنامه ت،یروا مونولوگ، الوگ،یدعناصر داستان مانند؛  داستان، واژانه،شعری، 

 نمت در مختلف یژانرها ییافزاهم شاهد توانیم سمیانیعر کی اثر به نگاه کی در و برده بهره کلمه یجوهر

 . میباش

 :کرد دنبال را هدف دو توان یم فراشعر کی لیتحل در

 لحاظ از یشعر یطهیح در گذشتگان آثار به نسبت یشعر لحاظ از که میباش یمتن خلق شاهد ما :نکهیا اول

 د محسوب شود.آوانگاراز سبک های شعری فراروی کرده باشد و یک (  ... و ،یقیموس ساختار، محتوا،) 

 تا باشد،ن یاچهارچوبه و ستمیس چیه بند در کلمه یوجود یلهایپتانس کاربرد لحاظ از فراشعر کی :نکهیا دوم

 ییافزاهم با ،ادبی یژانرها و ها سبک سمت به یشعر سبک کی از اول گام در اثر کی خلق با شاعر که ییجا

 رشع فرا کی خلق در .سازد مندیهست جنس سوم را در خود رهیغ و یداستان ، یشعر یژانرها و هاسبک گرید

 در نشدن محصور و محدود یبرا اما .کندرا ایفا می متن یاصل نقش شعر و بوده شعر قلم یهیاول جنس ،

 ساحت چون، مختلف یهاساحت از یفرارو با و برده بهره کلمه یوجود یهاساحت دیگر از ثرا صاحب ، فراشعر

 که ردک قبول دیبا. کرد خواهد دایپهای کلمه دست عریانیت پتانسیل به رهیغ و مونولوگ، الوگ،ید داستان،

ارد. وانگارد داهی آبه ادبیات گذشته نگ رفته فراتر خود زمانتمام سبک های شعری  از که است یمتن فراشعر

 .دهد ارائه حاضر یدئولوژیا و یاجتماع یشهیاند ها و سنت از فراتر یاثر تا و

 رو نیا زا کند،یم فیتوص و ندیب یم ترمتفاوت را جهان ینوشتار کیتکن از نوع نیا در سینو انیعر شک یب

 خواهد گذاشت. مخاطب ذهن بر قیعم یریتاث

 یهمت ویار استاد از شگفت یادهیپد و مرموز یتیروا فراشعر، کی لیحلت به مقوله نیا بهتر درک یبرا

 .میپردازیم

 

 «پروانه_کی_تولد  فراشعر»

  ساعت یتئور بر و

 را شیها عقربه حرکت عکس
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 ...:دیچرخ چشمانم

 ، یا زده دور را زمان آنقدر  یکن یم باز چشم تا یگاه"

  دستاوردت تنها که

  است یمحاسن

  رحمانه یب که

 ، ترا یایدن یها یدیسپ مهه

 ..شوند یم شامل

□ 

 :اول ی الهیپ

  مست       شاعر

  مست        شعر

  مست    معشوقه

□□ 

 : دوم الهیپ

  مست       شاعر

  مست        شعر

 قراریب    معشوقه

□□ 

 اند، بافته قفس ها متن یبعض در ها کاراکتر یبعض یبرا

  را کاراکتر نیا یگاه

 ..پوشاند یم شخود به مولف کی

  زار سبزه:  متن

  پوش بنفش: مولف
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 "؟ است چندم یالهیپ"-

 اند نوشته آب یرو را جهانم"-

 جهانِ یها فرشته

  سوم 

  دوم

  اول

  را سال شاعر ی زهیجا کسب"-

  شما به

 ن،یبلور یاهایرو ی افرازنده بر

 "میکن یم عرض کیتبر

 : طرف از      

  باغچه یگلها انجمن

 "اند روزنه کی منتظر من در یفرارو چند که دییگو یم چه"-

□□ 

  زانیآو

  فقراتم ستون سقف از

  یا معشوقه نعش

 ...تو لیشما به

  سرود عاشقانه مرا شب کی که

  شب کی که

  من عاشقانه یها سروده یبرا

 ..دیرقص
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 مرد کی یها درد فیرد/

 / تیجنس از اش آگاهانه عبور در

 "؟ سمت"-

 "تناروح کی هباشکو یها انهیعر"-

 "!یمان یم باد به چقدر"-

 ها الله موزون کریپ لمس یبرا"-

  بودم دهیپوش شعر

 "..شان برافراشته قامت به

 / معشوقه قنچ/

 / مولف مرگ/

 ..بعد ی صفحه

□ 

 کافور

  کفن

  خاک

  است وقت چند دییبگو شود یم"-

 "ام؟ گرفته بو را مرگ 

  شیها ناخن"-

 " ترند بلند یکم کسالی از

 "را؟ جگرم یعنی"-

 مغرور یا ملکه  انگشتان سر بر"-

 ".. را ات روح ذره ذره که

  کاراکترها ی هلهله
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  جسد کی یها اشک

 و

  قطره  قطره

  او چشمان از که یا پروانه

 را یا روزنه  خاک انیم

 ...ابدی یم

□ 

  رقص به     پروانه

  پچ پچ     ها الله

 باش من یها باکره خوان ترانه"-

  عاشقم سخت که

 " دلداده سخت  که

 :دوم الله

  عاشقترم اما مرا"

  یوحش ابعاد اندازه به درست و

  نگاه کی

  نگاه کی فقط

 " ماندنم است هودهیب

  پروانه  ملوّن یبالها در چشمانش

 :را سوم الله

  من در اتفاق همه نیا"-

 " توست یها شاعرانه شکوه ی مچاله

 سماع به    ها رنگ
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  پچ پچ     ها الله

 ...  پروانه

 "؟ییبو یم آغوش کی را ما"-

  الله سه

 .. صدا کی

 را چشم دو یها هیثان یخاموش و

  صدا یب و آرام

 پروانه کی آسمان در

� 

  کیموز:        متن

 ..کنم یم شروع

 " سردتان انگشتان یملود زستیانگ حزن چقدر"-

 : صدا کی ها الله

 بود؛ باغ یها سبزه شاعر که یا پروانه"

  بنفش یراهنیپ با

  دیسپ ییایرو با

 ... زد پر صدا یب

 "..رفت صدا یب

 یفرارو با ییبایز به و دهیکش ریتصو به قایعم را دهیپد نیا ، روح پرواز و مرگ ، قیعم ینگاه با اثر نیا در شاعر

 گمر یدهیپد به قیعم ینگاه با واقع در آخر یپروانه زدن پر با اما و دارد اشاره موِلف شهادت به ژانرها اکثر از

 و مرگ ی دهیپد به الله گل سه با شدن زبان هم با متن از یقسمت در و بخشدیم یزندگ یمعنا به واقع در

 پردازدیم یزندگ
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 مارال موالنا                          «فرامتن نوظهور ژانر بررسی»

                                                                                  

 مجموعه) هخامنشی یملکه آخرین های عاشقانه کتاب در بار اولین برای که فرامتن نوظهور ژانر خصوص در

 ادهاستف کلمه هنری وجوه اصطالح از  آذرپیک آرش استاد جناب آن پرداز نظریه طبق و شده مطرح( فرامتنی 

 و عمومی اذهان در کلمه این از شده کلیشه وجه آن صرفا «هنری» واژه از ما مقصود که است تامل قابل شده

 کلمه مختلف های جنبه تمام بلکه بود، نخواهد پیشین های سده و معاصر دوران در جامعه مختلف قشرهای

 دم انسان تفکر مورد مقوله هزار هزاران و روانشناسی ،دینی فلسفی، علمی، جمله از بشر اجتماعی حیات که

 بهره یگریکد کنار در فلسفه و ادبیات عظیم ٔ  گنجینه دو از که کلمه اصالت مکتب تفکری نظام در. است نظر

 ٔ  حیطه در علما و ادیبان هنرمندان، توسط امروز به تا آمده دست به دستاوردهای که است توجه شایان برده

 این هشد اشاره آن به مکتب مختلف کتب در که مورد این در کلیدی نکته یک اما است؛ احترام قابل ادبیات

 ولفهم برخالف نشده حفظ باید که آنچنان کلمه اصالت و شأن و بوده وجهی تک دستاوردها آن تمامی که است

 افزایی هم شاهد ما و کرده فراروی موجود های چارچوبه از نظر مورد متن در که کلمه اصالت مکتب های

 برده، بهره کلمه های پتانسیل یکایک از و کرده رها بندها و قید زا را خود که عریان متن یک در منسجم

 اگر لذا شده تشکیل متن و فرا بخش دو از پیداست نامش از که همانطور فرامتن نوظهور ژانر. بود خواهیم

 ر،دورت(: ردیگ کلمۀ با ترکیب در) که؛ یابیمدرمی  اینگونه کنیم بررسی لغوی لحاظ از را _فرا_ کلمه بخواهیم

 کنیم؛ یم رجوع _متن_ کلمه به سپس...  رسیدن فرا کمال، رسایی، فرا فراطبیعی، فرابنفش،: سوتر آن باالتر،

 ابراینبن. است.... نقش درون، میان، پهنه، گستره، سطح، ، زمینه موضوع، محتوا، مضمون، مکتوب، نوشته،: متن

 طتوس تمام ذکاوت با که متن کلمه در دقت باالخص و فرامتن یعنی متن و فرا کلمه دو دادن قرار هم کنار از

 به ندک بیان را خاص تفکری که نوشته نوع هر که رسیم می مقصود این به شده انتخاب آذرپیک استاد جناب

 اقعو در و شده تفکر آن جاودانگی باعث و گذاشته فراتر را پا  معمول حالت از که نوشته آن بودن هنری شرط

 آن هب که ای حیطه هر در مختلف افراد گرایش به توجه با که انجامد می هستی نظام در فلسفیدن نوعی به

 یلپتانس گرفتن نظر در بدون امر این بالطبع و شود؛ می نگاشته بوده آنان مطالعه مورد و اند بوده مسلط

 .بود نخواهد پذیر امکان کلمه هنری وجوه حقیقت در و کلمات بینهایت

 و بعادا بالقوه، طور به کلمات در بلکه کنیم می شاعرانه را کلمات که نیستیم ما این که است آن واقعیت»

 هم یجنیمایوش. اند نشده استخراج و کشف ادبی متون در هنوز که است نهفته بسیاری شاعرانه های پتانسیل

 و ییرسا زبان، غنای. است ناقص همیشه شاعر برای زبان: »نویسد می «همسایه های حرف» 01 ی نامه در

 ازیر کند می خدمت کلمات به گوید می شعر که کسی... بسازد را آن باید و است شاعر دست به آن کمال
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 که دیاب می ادامه کلمه اصالت ادبی مکتب ظهور تا روال این متاسفانه و «هستند او کار مصالح که کلماتند

 مادر ار کلمه جهان، ادبیات تاریخ در بار اولین برای _آن تئوریسین و بنیانگذار _آذرپیک آرش استاد جناب

 ساحتِ هب رسیدن برای ای وسیله را داستان و شعر و ادبیات، در نهفته و ناگفته ژانرهای دیگر و داستان و شعر

 جهو هیچ به و است ذات به قائم تنها کلمه ادبیات در ایشان دیدگاه از. اند کرده اعالم و دانسته کلمه هنری

 هانج تئوری این ی ارائه با. شد متصور داستان و شعر برای کلمه دنیای از خارج را مستقلی وجود توان نمی

 «انیستیعری» و داستان و شعر اصالت مکتب یعنی «پیشاعریانیستی» دیدگاه دو به را ادبیات توان می شمول

 9(«900 و 909 صفحات یلدا های چشم.)کرد بندی تقسیم کلمه اصالت مکتب یعنی

 ختاری در: »کنیم می جلب فلسفه و ادبیات میان رابطه باب در ای مقاله به را محترم خاطبانم توجه ادامه در

 یژهبو فلسفی، های ایده و اسـت داشته وجود فلسفی و هنری آثار میان ژرفی ارتباط همیشه جهانی، فرهنگ

 واجد الباًغ فلسفی تفکر از برخاسته  کهـنِ آثـار. انـد یافتـه مـی نمـود ادبیات در ارگانیک، و عمیق شکلی به

 یاساس نقش ایفای به همچنان فلسفی های ایده نیـز بعدها. اند بوده منظوم همچنین و هنری_ادبی ماهیتی

 ـرازی اسـت؛ کهنی رابطۀ ادبیات، با فلسفه رابطۀ. پرداختند ملـی و ادبـی مختلـف سنتهـای در محوری و

. است بوده ادبیات همزاد فلسفه که رساند می بدرستی ادبی های پدیده و آثـار این نخسـت محتـوای در تأمـل

 این هک چرا. است «زبان» فلسفه، و ادبیات بین تنگاتنگ ارتباط دالیل از یکی که؛ است ذکر شایان ادامه در

 عنوان تحت مشترک ابزار یک از ای، واسطه هیچ بی که واسطه با نه خود، مقصود به نیل برای مقوله دو هر

 .است مقوله دو این میان ارتباط پل زبان واقع در و کنند می استفاده «زبان»

 اییه ساحت همگی.... و حس تخیل، خرد، تصویر، داستان، شعر، کلمه اصالت مکتب در که است ذکر به الزم و

 در ،برده ار بهره بیشترین زبان، ادبی کارکرد از فیلسوفان که این نتیجتا. هستند کلمات وجودی جامع مقام از

 های شاخه از یکی خود، خودی به فلسفه که داشت توجه باید البته. اند درآورده استخدام به را آن حقیقت

 ر،دیگ عبارت به. است مبتنی هنری و ادبی های ارزش از غیر مالحظاتی بر آن ٔ درباره داوری و نیست، ادبیات

 او لسفیف های ارزش بر چیزی فیلسوف یک رنش زیبایی اما اند نویسنده ادیبان، همچون نیز فیلسوفان اگرچه

 این ،استعاری زبان و است ادبیات از صورتی فلسفه که شد مدعی معنا یک به توان می همه، این با افزاید نمی

. است «کلمه» آن و شوند می پرداخته و ساخته ماده یک از دو هر که چرا. دهد می آمیزش هم به را دو

 و شوند هفلسف به تبدیل توانند می هم کنند، طی را راهی چه و بیفتد مسیری چه در که این به بسته کلمات،

 شود، می نامیده ادبیات موسع تعریف در که بشر، مکتوب میراث بر صورت، هر در که کنند تولید ادبیات هم

 می هرهب زبان از ای پیچیده طور به ادبی، نویسندگان همچون نیز فیلسوفان دیگر، سوی از. کنند می اضافه

 تعددیم های سمبل و تصاویر ها، استعاره از یا و برند می کار به خود نوشتار برای خاصی ادبی تمهیدات و برند

 به «ژانر» و گفتار ٔ  شیوه معنی به ،«سبک» در را خود فلسفه، در ادبیات کاربرد حقیقت در. کنند می استفاده

 آثار فهم در اما دهد می قرار تاثیر تحت را توامح شکل، اصوالً ادبیات در. دهد می نشان ادبی قالب معنی

 و ددار وجود ای اندیشه ادبی، اثر هر محتوای در همچنین. شود می گرفته نادیده اغلب موضوع دو این فلسفی
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 که یهنر اثر زیرا. است ناگزیر امری متن، در فلسفه حضور شک بدون باشد، داشته وجود اندیشه که هنگامی

 اظلح به انسان فردی ماهیت چنانچه نیست؛ انسان ٔ اندیشه حاصل تنها انسان، کریف کار از است محصولی

 خود قیماب               ای اندیشه همان تو برادر ای»ریشه؛ و استخوان با نه و گیرد می شکل اندیشه با فلسفی

  «مولوی» ای ریشه و استخوان

 وجهی دارای دو هر فلسفه و ادبیات که است نای آید، می بر مقاله این در مطروحه مباحث مجموع از آنچه

 طریقه دو این مرزهای اخیر قرن در که این و است متفاوت روش و زبان دو با اما هستند شناسانه هستی

 .«است شده نزدیک یکدیگر به بغایت شناسیک-جهان

: دهیم می قرار مطالعه وردم را «کربال ارض کل و عاشورا یوم کل» عبارت باب در تحقیق تفاسیر این تمام با لذا

 تمام" :کنیم دقت عبارت این فارسی معنای به که است اهمیت حائز بسیار "کربال ارض کل و عاشورا یوم کل"

 ".کربالست ها زمین تمام و عاشورا روزها

 ما زینامرو نسل به کتبی و شفاهی فرهنگ طریق از توامان که روایی_مذهبی مضمون با عبارت این البته صد

 برای بزرگ پیام و شده تقلمن

 دقیقا اینکه با. مکانهاست و ها زمان همه در باطل و حق میان دائمی جدال دهندهنشان داشته بر در جهانیان

 رفتهگ صورت مورد این در بسیاری تحقیقات حال به تا اما ست، کسی چه به منسوب جمله این نیست مشخص

 امامان از احادیث بیان در دینی عالمان یابیم می در یخیتار_روایی مختلف کتب به گذرا نگاهی با»است؛

 یانب سادگی به باشد، ای شبهه و شک آن سند یا متن در که را احادیثی و اند داشته نظرفراوانی دقت معصوم

 نینچهم. است داده نسبت(ع)صادق امام به را آن آدم، وارث حسین کتاب در شریعتی علی دکتر. اند کرده نمی

 این مطهری مرتضی چنانکه است، رفته کار به متأخر دوران در دینی عالمان از برخی سخنان در عبارت این

 این که اعتقادند این بر نیز ای عده است؛ نکرده اشاره آن نبودن یا بودن حدیث به و کرده استفاده را عبارت

 همواره الجرم ما الح هر در 9《.است شوشتری جعفر شیخ تاریخی جمله بلکه نیست، روایت و حدیث جمله

 ی شاکله واقع در و داریم کار سرو.... و علمی فلسفی، ادبی، اجتماعی، جمله از کلمه مختلف های باماهیت

 معنایی بار از ارزشی لحاظ از جمله این شک بدون است توجه شایان. است کلمه مرهون و مدیون مان حیات

 ذرپیکآ استاد جناب نظریات طبق حقیقت در شد، اشاره فوق مطالب در که همانطور و بوده برخوردار باال بسیار

 مونمض به باتوجه اینجا در. است کلمات بینهایت پتانسیل و کلمه هنری وجوه عبارت این جاودانگی باعث

 این که کنیم عنوان باید حتم طور به( هخامنشی ی ملکه آخرین های عاشقانه) فرامتن ی مجموعه کتاب

 وده،ب نامیرا و اصیل حکمت دارای شد اشاره پیشتر که همانطور اما نداشته قرار بیاتاد حیطه در صرفا جمله

 با نفرامت یک است ممکن که ببریم؛آنچنان نام جمله یک غالب در فرامتن یک عنوان به آن از توانیم می لذا

 .شود گنجانده کتاب یک حتی یا صفحه، یک کوتاه، سطر چند غالب در مختلف موضوعات به توجه
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 تاریخ نفرامت ترین متعالی اللّه اولیا رفتار و افکار که دهیم می اختصاص نکته این به را مقال این ختام حسن

 .شدند راهبر و الگو را خاتم پیامبر سنت و سیره که آنچنان ست بشری

 

 900 و909 صفحات یلدا های چشم کتاب(9

 

 فلسفه و ادبیات رابطه بر ای مقدمه(2

 اسدیان مریم  بیرق، ریاکب حسن :نویسندگان

 فارسی ادب و زبان :منبع

 شیعه ویکی(9
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 بنفشه خرم                                           «حقیقت عمیق»

  

 بیان هایینظریه چه پاسخ به کاستی در عمیق حقیقت کهد دانست بای ابتدا عمیق حقیقتاصل  تشریح یبرا

  است؟ شده

 : دارد وجود طیف دو فلسفه در

 قتحقی آن ما و دارد وجود حقیقت یک فقط دارندبیان می کهگراها( )مطلق کالسیک گراهایسنت طیف: یک

 ینزم مثالبه عنوان  .نیست تناداس قابل و است باطل ،کند بیان را که مخالف آن ای ایده و کردیم بیان را

 اهاگرسنت شد، رد مرکزی خورشید نظریه توسط بعدها که بود هاکالسیک گرایمطلق تفکر عالم بودن مرکزی

 یم متوجه پس. سوزاندند آتش در نظریه این خاطر به را نفر صدها عالم بودن مرکزی خورشید اثبات از قبل

 هک گرامطلق طیفپس به زبان ساده . تص به خود می دانستندغالبا کشف حقایق را مخ گراهاسنت شویم

  ست.ا  باطل بگوید حقیقت این از غیر کس هر و است یکی حقیقت ،گوییممی را حقیقت ما که دارند عقیده

 چیز همه: عقیده دارند هامدرن پست ،دارند وجود (هامدرنیست پستنسبی گراها ) طیف این مقابل دردو: 

 وجود یثابت حقیقت وحقیقت وجود دارد.  نهایتبیو یک حقیقت وجود ندارد بلکه  قیقت،ح نسبی است حتی

 و ردندا ثابتی معنای چیز هیچ، کرد شک باید چیزی هر درو  ،بگوید را حقیقت تواند می کس هر پس. ندارد

 یلیخ آن رد که است ایران البته و غرب جهان حاضر حال فلسفه مدرنیسم پست. است عالم اساس معناییبی

 یمعنای بیو  ندارد وجود حقیقتیگرایی، و..بنابراین همجنس و مقدسات به توهین : مانندرواست مسائل از

 .ای شیوه هر به و نوعی هر به است لذت با فقط اصالت است چیز همه معنای

 قطب چون کنند،می عمل گرامطلق چیز همه دانستن نسبی در هم هامدرن پست خود گفت توانمی نوعی به

 :است وجه دو دارای پدیداری و امر هر در عمیق حقیقت: فرمودند بیان آذرپیک استاد که عمیق حقیقت اصل

  عمیق حقیقت ثابت ابعاد یا بعد _9

 عمیق حقیقت متغییر بعد نهایتبی _2

 فاوتمت هایزمان و مکانها در رفتارها و انسانها انواع با ما ماا است بشریت ثابت بعد بودن انسان مثالبه عنوان 

 یک نزد در و دارد معنا یک آزادی ژاپنی یک نزد درآزادی یک یا چند معنای ثابت دارد اما  هستیم روبرو

 در اما؛ دارد ثابت بعد یک یعنی است یکسان آزادی تعریف درواقع دارد معنا یک هم هلندی یک و آمریکایی

  . دارد متفاوتی رویکرد مختلف زمانهای و مکانها

 .تندهس انسان در پوست رنگ متغییر ابعاد بودن پوست سرخ و بودن پوست زرد و بودن سفید و سیاه ثالم

 . ستا وجودشان متغییر بعد پوست رنگ و میشود گرفته نظر در ثابت بعد که هستند انسان افراد این یهمه
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 به ربوطمدیگر  مثال یک .است یقبنا همان حقیقت عم زیر ثابت بعد اما؛ هستند آشکار بنا رو در متغییر ابعاد

 هم پیری در! من گوییممی هم بزرگسالی در! من گوییممی خودمان به کودکی در ما :زنیممی انسان خود

 ردهک تغییر که البته. خیر اَمسلم! است؟ کودکی دوران «من» همان پیری، دوران «من» این آیا! من گوییممی

 یک ما پس. است کرده تغییر مختلف دوران در «من» ولیآدمی است؛ متعالی و راستین درون  منیت ثابت بعد

 ودوج واقع در. میشود تکامل و تحول دچار متغیر ابعاد شدن ترپخته و شدن بزرگ با که داریم ثابتی وجود

 کدام ابتث بعد ادبیات در مثال. است متغیر ابعاد نهایتبی و ثابت ابعاد دارای که است عمیق حقیقت یک انسان

 است لمهک ثابت بعد بعبارتی. هاست واژه معانی متغیر ابعاد و ها واژه ثابت بعد ادبیات در چیست؟ متغیر ابعاد و

 . باشد تواندمی ...و تاریخی متن، رمان ،نمایشنامه ،فلسفه ،داستان ،شعر، متغییر ابعاد و

، فرم ،غیرمت ابعاد و ثابت بعد( سیعکا) لحظه ثبت است؟ کدام متغیر ابعاد و ثابت بعد عکاسی در :بعدی مثال

 نقش ادایج ثابت بعد :نقاشی :رابطه این در آخر مثال. هستند متغیر ابعاد همگی ها سوژه، کنتراست، رنگ، نور

 ها تکنیک، طرح، فرم ،نقوش انواع هارنگ تنوع، بندی ترکیب، کنتراست توانند می متغیر ابعاد و رنگ و

 کی پدیدار آن که است عمیق حقیقت یک پدیداری هر که شدیم متوجه پس خوب. باشند متفاوت هایسبک

 که هستند عمیق حقیقت دارای هم کلمات که اینجاست جالب. متغیر بعد نهایتبی و دارد ثابت بعد چند یا

 ...ثابت بعد یعنی بود دفاعی وسیله یک قدیم در سپر، سپر کلمه :مثال دارند متغیر بعد نهایت بی و ثابت ابعاد

 آن ی همواره همراهی با معانی این که داریم... و بال سپر ،انسانی سپر ،اتومبیل سپر ،موشکی سپر امروزه ماا

 و ها کاربرد تمام پس دارند خود در محسوس نا یا محسوس را ثابت بعد آن و اند آمده وجود به ثابت بعد

 .است متغیر ابعاد چیز یک های ماهیت

 

 

 

 

 

 



 
 1911ازنان ایران، سال دوم، شماره ی پنجم، زمستان ) دی( ی تخصصی ادبی_ فلسفی فرفصلنامه 19

                 یاری فاطمه                               «              فرازن»

    

 هااهنگ تمام جنسیتی فردی و جمعی خودآگاه .است گرفته قرار حجاب در هادیگریو  خود توسط انسان زندگی

 دنکن رشد نوجودشا هازن که شده باعث و شده حجاب سبب هانگاه این و گرفته بر در را زن جنس به مربوط

 هب تبدیل اما؛ است وسیله کلمه اصالت دیدگاه از بودن مرد و زن جنسیت .کند رشد دیگر هایساحت در یا و

 توسط که است وسیله جنسیت پس ،بودن مرد یا زن جنسیت نه است هدف انسانیت .است شده واسطه

 قرآنه است. مثال این امر در قران کریم هم بیان شد .است شده واسطه به تبدیل ساالرها مرد و هافمنیست

را تکیل و به کمال  همدیگر کنار مردها و هازن یعنی کند؛ذکر می هم مومنات زندمی حرف مومنان از هرجا

 .شودیم تعریف بودن مطیع یا و ضعیف با برابر بودن زن و شودنمی دیده جامعه در دیدگاه این ولیمی رسانند. 

 از کامل شناخت با زن یک عنوان به و کنیم فراوری زن سیتجن از که است این بحث مورد و مهم موضوع اما

 زن زا خودش زنانگی از فراروی با زن یک وقتی .بگیریم پیش در تعالی سوی به راهی بودن زن و خصوصیات

 رسدب گنجانده او تناروح در هستی که واقعی خود آن به تا کندمی فراروی وجودی هایپتانسیل سمت به بودن

و  .است رسیده متعالی وجود مرحله به و کرده فراروی خود زنانگی از زیرا (است فرازن یک زن آن) :گوییممی

 هایچارچوبه از درایت و آگاهی با فرازن یک .است نکردهها به ساختارها و سیستم محدود را خود افکار و خود

 وجود و شدن فرازن سنت که است این ما وظیفه .است کرده فراروی آنها همه از و گذشته قوانین و قواعد

 .باشد زن یک آرمان و وظیفه متعالی وجود درک که کنیم تعریف دخترانمان مخصوصا جامعه برای را تعالی

 و زن لمهک اصالت مکتب نگاه از البته .اند شده هدف به تبدیل اما اند وسیله زنانه وظایف و کارکردها از خیلی

 جنسیت اب واسطه بی ارتباط یعنی است ادراکی دیالتیک کلمه التاص مکتب نگاه از .هستند پرنده بال دو مرد

 حدودم هاسیستم سلطه و هاسیستم علت به بنا زیر در که جنسی .برتر های ویژگی و خصلت و خوی درک و

 .متعالی انسانیت جز نیست چیزی جنس آن و شده جورمه و
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 یبر دیسف ژهیمن               «کلمه اصالت مکتب دگاهید از کلمه ریس»

 

 ی تاریخی در نظر گرفت:توان سه دورهبرای کلمه می

 متون اساس و هیپا و( نداشت وجود داستان و شعر اسم به یزیچ) یادب ناخوداگاهانه ییگرا قتیحق دوران. 9

 .وداها و شادهایاوپان مثل بود یهست در قیعم یهاقتیحق انیب

 یقمنط فستیمان نیاول و آمد وجود به داستان و شعر قتیطر  دو که دبو یادب ییگراقتیطر دوران دوران. 2 

  .بود ارسطو شعر فن کتاب آن

 کی نه  کلمه و آمد وجود به هاسبک انواع و داستان و یشعر مکاتب انواع که بود یادب ییگراعتیشر دوران. 9

  .شد نگارش جهت صرفا لهیوس کی به لیتبد بلکه ؛هدف

 خوداگاهانه ییگراقتیحق دوران بههای فرارو یعنی آوانگارد به اصالت بازگشت کلمه صالتا مکتب هدف بنابراین

 ارآشک را قتیحق از یبعد هینظر هرد؛ زیرا کنینم انکار را یزیچ کلمه اصالت مکتب لیدلبه همین  .است

 انیب متفاوت تکلما یزبانها با را یقتیحق کی هینظر هر کندینم انیب را قتیحق کامل طور به و کندیم

ی وجود هم ها را مکمل و کامل کنندهتقابل یادراک کیالکتید مولفه مبنای بر کلمه اصالت مکتبلذا   .کندیم

 را ضعف اطنق .کندیم نقد زبانشناسی را _فلسفی _با اغوشی گشوده انواع مکاتب ادبی پس .داند نه متضادمی

 روبنا رد دیشا یادارک کیالکتید در .کندینم رد ای انکار را آن اما دهدیم پرورش را مثبت نقاط و کندیم انیب

 خواهند هم یوجود مکمل هاتناقض و هاتقابل و تضادها نیا تمام  بنا ریز در اما میشو مواجه هاتقابل ،تضادها با

 .داشت خواهد اشاره واحد امر کی به و شد

 در ادامه بحث به پاسخ چند سوال خواهیم پرداخت.

 ست؟یچ شهیاند

 .دارد بعد چهار هم شهیاند پس هستند یچهاربعد کلمات چون شودیم حاصل کلمات از شهیاند

 قسمت ،بخش ،هیزاو ،گوشه ،وجه ،ساحت ست؟یچ بعد

 هستند؟ یریگهانداز قابل عقل و شهیاند ایآ

 مفهوم خود همفا. فهمدیم و شدیاندیم فاعل عنوان به انسان ستین یریگهانداز قابل و است تیفیک شهیاند

 یاتبمر عقل شد گفته که همانطور .باشدیم کلمه از یبعد مفهوم و است فاهم ینما تمام نهیآ کلمه چون است

 ( ستین یریگهانداز قابل) فعال عقل :دارد
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 (است یریگاندازه قابل)  یابزار عقل

 : کلمه فیتعر

 کی کلمه ،کلمه اصالت مکتب در اما؛ کندیم اشاره خاص مدلول برکه  است یدال کلمه ندیگویم شناسانزبان

 ییزااف هم از فراتر یکل از است عبارت فیتعر نیا و دارد وجودشناسانه فیتعر انسان همانند و است یوجود امر

 .اندشده مندیهست که یتیماه و یچوهر یهاساحت

 :اتیادب در واسطهیب ارتباط

 در یطرف از و. شناخت کامال را داریپد را آن دیبا یداریپد ره با واسطهیب ارتباط یبرا میدانیم که همانطور

 فمختل یهاسبک و یداستان مکاتب یشعر مکاتب انواع که میهست یادب ییگراعتیشر دوره در حاضر حال

 لهیسو عنوان به فرضهاشیپ از ما شودینم انجام لهیوس بدون واسطهیب ارتباط سمیانیعر در. دارد وجود یشعر

 عرش گرید سبک کی به خواهدیم حاال است سروده یرباع سال چند یفرد کی مثال: مثال. میکنیم استفاده

 کند تجربه را

 و کند یم یفرارو آن رد و انکار بدون هست آگاه یرباع ساختار و ها چهارچوب  به فرد نیا نکهیا به توجه با

 رود یم حجم شعر مثال ای دیسپ شعر مثال سمت به

 درون در خوردن سر) کند برقرار خالء در واسطه یب ارتباط دیجد شعر سبک نیا  با دیبا حاصطال به فرد نیا

 (ناشناخته و نامعلوم و گنگ زیچ کی

 دارد وجود واسطه یب ارتباط یبرا راه سه اتیادب در

 سبک آن شاعران شناخت.9

 (بخواند را نظر مورد سبک شاعران آثار)  شعر متون.2

 سبک آن به مربوط یها شعر. 9
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 سازی                                   زرتشت محمدیانواع تصویر

                                                              

 یرسازیوتص یهاوهیشبرای تشریح انواع تصویرسازی از نگاه  مکاتب ادبی مختلف ابتدا نگاهی می اندازیم به 

 :: مثالباروک سبک

 شهیش از نه کره

 درخشان ی شهیش از فراتر بلکه

 شکننده شهیش از فراتر

 کدر شهیش از فراتر

 باد از هستم یکوتاه وهم من

 هوا گل اما گلم من

 ایدر آب از اما ام ستاره

 عتیطب نیزر یباز

 کوتاه یایرو و سرگردان افسانه

 تر شکوه پر اما ام قطره

 تر خوشبخت اما میال و گل

 ...کنان زیخ و ستج و سرگردانم

 میرنگها از یا مجموعه من

 ها گل و ها برف از

 ها آتش و هوا و ها آب از
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 نیزر و نشان جواهر و نگار و نقش پر

 «کراشو چاردیر»                        .ستمین چیه من... آه من

 

 یرادا که یعناصر .ودش یم فیتوص ایپو و متحرک یایاش و عناصر با من ،وکراچ چاردیر از معروف شعر نیا در

 هاآتش ها،گل ها،برف سرگردان، یال و گل قطره، سرگردان، یافسانه ا،یرو ا،یدر هوا، باد،. اند حرکت

 هاآن ونچ است یهست و عتیطب به ثابت نگاه کی رشیپذ عدم باروک، مکتب متفکران نظرات نقطه از یکی

 بودن توهم یدهیا نیبنابرا. بودند عوالم و ایاش و عناصر یدگرگونک و استحاله و حرکت و ییایپو به معتقد

 .است نیهم کراچه چاردیر شعر نیا در فیتوص شهیر نانچهچ .دید توانیم را هاآن افکار در تیواقع

 باد از هستم یکوتاه وهم من

 ای و

 .ستمین چیه حال نیع در و هستم فالن و فالن من

 موجود تیواقع به ثابت یاعتقاد عدم یعنی

 ؛ نیزشودیم داده نشان که مهم یمحتوا کی درک بلکه ستین کیتکن فقط یرسازیتصو دیکن دقت نیرابناب

 تفکرات و اعتقادات شینما واقع در داردوجود  که یفاتیتوص عمال کراچه، چاردیر «حباب» شعر نیا در. هست

 ،یدبا اثر در شما نظرات هنقط و اعتقادات و محتوا دادن نشان یبرا مهم یهاکیتکن از یکی پس اوست یباروک

 است یادب اثر در نگاه و محتوا انیب یبرا روش نیتر ساده و نیبهتر زدن مثال. دیبزن ادیز مثال که است نیا

 :مثال .است یباروک تفکر از ییهامثال کراچه، حباب شعر ساختار تمام.

  شهیش از فراتر

 یدارا که هستند ییهامثال یهمگ.....و یال و گل طره،ق ، نیزر یباز ا،یدر آب از یا هوا،ستاره گل کوتاه، وهم

 .اندسرزنده و متحرک و ایپو یعتیطب

 تیوضع از را عناصر و ایاش ما، که کندیم جابیا اوقات یگاه .است کیرمانت فیتوص ف،یتوص از یگرید نوع

 محرکه روین  ل،یتخ؛ میکنیم یکار دست را عناصر و ایاش ابعاد درواقع،. میده رییتغ یکم خود رئال و یعیطب

 نقاط  که تاس یاگونه به لیتخ از استفاده بلکه؛ ستین محض لیتخ البته کیرمانت فیتوص. است کار نیا ی

 شکل به ت،اس خوب که دینیب یم یتیشخص اگر یعنی. دهندیم بازتاب طیتفر و باافراط را ممینیم ای ممیماکز

 است دب که دینیب یم یتیشخص اگر و (شود یم داده زتاببا یخوب ی نهیشیب ای ممیماکز)است خوب یافراط

 .افتدیم اتفاق صفت دو ای کی در یبد ای یخوب نیا البته است بد یافراط شکل به
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 عواطف انیب قیطر از بلکه کیکالس اتیادب شکل به نه اما است اغراق سمیرمانت در هاکیتکن نیتر مهم از یکی

 کیرمانت یاصحنه دینیب یم رفتار در نهیشیب و نهیکم احساسات و عواطف انیب در شما جا هر احساسات و

 ودهب سخت میبرا او از یدور که میبگو تو به و شوم رو روبه معشوقم با خواهمیم من دیکن فرض شود یم خلق

 من عشق آه

  تو از یدور

 را ام نهیس که بود یآتش

 را روحم

 را کالبدم

 بود کرده خاکستر را جانم ی پروانه 

 بود سخت تو از یدور( : شونده فیتوص) یاصل ی موعهمج

 اکسترخ که است شده لیتشک جان، پروانه، نه،یس کالبد، روح، آتش،  از( : کننده فیتوص) متشابه ی مجموعه

 .میکن انتخاب ییجدا و فراق یبرا یگرید مثال هر میتوانست یماست.  شده

 یم حیتوض یافراط قدر آن را یدور آن اما ام نشده کسترخا من که دانند یم همه:  تیواقع ابعاد در یدستکار

 دهش خاکستر جانم یپروانه کالبدم، روحم، شده، سوزان امنهیس میگویم یشکل به. شود کیرمانت که دهم

 است.

 تو سکوت یلوفرهاین

 کرده ایدر معطوف به را حواسم تمام

 ها قطره تبار از یا

 باران تبار از یا

 تو وجود یایدر به معطوف یعیطب حالت از حواس؛ درآمده لوفرین اتیه به و خارج یقعوا ابعاد از تو سکوت

 دهش یدستکار«  تو» یواقع ابعاد در، یدرآمد باران اتیه به، یا درآمده قطره اتیه به بودن انسان از تو، شده

 کامال «تو» ابعاد نجایا در اما، دارد هم معمول حالت دارد، هم یجزم صفات دارد، هم یبد صفات حتما «تو»

 شود یم ییکوچکنما عکس  بر هم یگاه بله کرده رییتغ وعاطفه احساس کردن نهیشیب قیطر از

 را اهتیس مژگان انبوه جنگل

 تو کبود چشم ی برکه بلور بر بلغزد تا
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 دور کز ،یدختر مهتابگون کریپ

 دیجو یم شیخو نگاه با

 را یآفتاب یروز نیریش ی بوسه

 «ابتهاج»    ...من یها ستد گرم یها نوازش از

 

 کریپ اب دختر، کبود ی برکه با چشم. است شده فیتوص جنگل با شود، فیتوص یعیطب آنکه یبجا مژگان

 بود رئال فیتوص کی دست، گرم نوازش تنها، آفتاب نیریش ی بوسه با روز، مهتاب

 : میبگو اگر

 انداخت گردنم بر انیعر را بازوانش

 ستین کیرمانت  نیا

 :است افتاده اتفاق ریز حالت در کیرمانت فیصتو اما

 ها چکیپ از تر انیعر

 احساسش بازوان تنم تمام بر

 .بود دهیچیپ

  دیآ یم سو کدام از تیصدا

 من خواب که

 است؟ لوفرین رقص از پر

 تیهاقدم نیطن

 دارد گذر فصل کدام از

   اکنون که

  خاموش یبرف یها ستاره

  را دیسپ صبح

 غبا گنجشکان فتح به
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 «نیذوالقرن اکبر»          ند؟یگو یم تیتهن

 تو یصدا علت <- لوفرین رقص <-خواب

 را باغ گنجشکان فتح <-دیسپ صبح به ندیگو یم تیتهن<-خاموش یبرف یها ستاره

 

 فیتوص هنگام در احساسات و عواطف کردن نهیکم ای کردن نهیشیب به توجه با تیواقع ابعاد یدستکار

  میکن یم یبررس را یآلمان ستیرمانت نه،یها شیهانر از ثرا کی نمونه عنوان به

  رم،یگ یم سخره به را خشم

 است من قلب «تام» نکهیا با

  شهیهم یبرا حاال عشق اوه،

 رفت باد بر              

 باشد الماس همانند درخششت هرچند

  ییپرتو تنها نه،

  کیتار یشب در که

 رهیت یشب   

 تابد یم قلبت به  

 تهاستمد من

 دانم یم که مدتهاست من

 دمید خواب هنگام من 

 بود کیتار تو قلب که دمید 

 بود پوشانده را تو یاهیس و 

 دمید را آناک و

 شد یم خورده تو قلب در کهیحال در

 زمیعز یینوایب  چقدر دمید من
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  ستاره کی

 درخشان یآسمان از  که     

 افتد یم فرو سرعت به              

 است عاشقان ی ستاره نیا 

 شود یم قطره  میها چشم مقابل که  

 زند یم شکوفه که بیس درخت

  اند چرخش انتظار به ها برگ

 روزه هر گوشیباز یها مینس یا  

 دیبگردان سو هر به را ها برگ

 مرگ حال در قو کی

 خواند یم آواز انیماه ی اچهیدر در

 امواج بر خورد یم سُر کهیحال در

 فینح یآواز با سرانجام و

 «نهیها شیهانر»      شود یم دفن خود یآب گور در 

 ،میدار کارسر و  سمیرمانت فیتوص با ما کل در اما ،است کرده ادا ار مطلب حق نجایا چقدر ترجمه دانمینم

 ای گبزر زیچ همه هم یاحساس انیب در و است یاحساس انیب هیاول هدف یستیرمانت فاتیتوص در میگفت

 یکیتار حال نیا با باشد الماس مانند درخششت هرچند دیگو یم شاعر نجایا در. شوند یم داده جلوه کوچک

 است. گرفته فرا را قلبت

 دادن جلوه یعیطب حد از کمتر و کردن کوچک

 محاوره زبان نه دیببر بکار یفلسف مفهوم به رو سوژه

 ما درون یشناسا انسان یعنی سوژه

 احساس هیزاو از را زیچ همه نیبنابرا. است یاحساس انسان همان ان،درونش یشناسا انسان هم هاستیرومانت و

 .است احساس و لیتخ به معطوف یاراده ست،یرومانت کی یاراده. کنندیم نگاه لیتخ و



 
 1911ازنان ایران، سال دوم، شماره ی پنجم، زمستان ) دی( ی تخصصی ادبی_ فلسفی فرفصلنامه 119

 انیب یبرا هستند یفاتیتوص یهمگ قوها، مرگ ها، برگ افتادن البته و چرخش عاشقان، یستاره یزیر فرو

 نافرجام یعشق

 از تربزرگ یلیخ ها، ستاره ینابود و ها، برگ افتادن قو، مرگ همانند یفاتیتوص با را عشق در یامنافرج شاعر

 و .شود یم یلیتخ و شده خارج یعیطب و رئال حالت از فیتوص لیدل نیهم به است داده جلوه معمول حالت

 افتدیم اتفاق سمیرمانت د،یدهیم نسبت یرونیب یها دهیپد به را تانیدرون حالت شما یقت

 شک یب که گرفته فرا رت من یاندوه میگو یم من مثال م،یکرد بحث را آن قبل هفته که هیثانو لیتخ همان

 یم نسبت است من رونیب یایدن که آسمان به است، من یدرون حالت که اندوه،. اندیگر خواهد را آسمان تمام

. افتدیم اتفاق خود به خود ییبزرگنما ینوع یعنی ؛کرد خواهد هیگر آسمان تمام که رمیگیم جهینت بعد و دهم

 خواهد هیگر به را آسمام تمام اندوه که است نیا لیتخ اما کند یم انیگر را من اندوه که است نیا تیواقع

 خورد یم سر امواج یرو انیماه ی اچهیدر در که ییقو مثل عاشق دیگو یم نهیها شیهانر نجایا در. انداخت

 فراهم ها قو یبرا ستیز امکانات ی همه که ییجا یعنی انیماه ی اچهیدر خب .ردیم مط آب در تینها در

 فیضع یآواز با آب در آرام آرام بلکه؛ داشت نخواهد ها یماه با یکار جیه باشد عاشق اگر قو نیا اما باشد

 در و ددارن ژهیو( یادب سوژه)یادب یشناسا انسان ،یادب یهامکتبدرواقع  .کندیم یفان عشق مرد، خواهد

 .ندکیم یدستکار را تیواقع ابعاد که است احساس و لیتخ یروین همان ،یدرون یشناسنده نیا سمیرمانت
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 «معاصر غزل در اوزان بیترک و هیتجز ،ینوآور»

 (کیآذرپ آرش اشعار بر هیتک با)                              

 حیمس لوفرین                                                                

 

 اب معاصر غزل در یعروض اوزان بیترک و هیتجذ ،ینوآور زانیم یبررس یکل هدف با حاضر، ی مقاله: دهیچک

 پسا شاعران از کی چیه نکهیا به توجه با. است شده نیتدو و یگردآور کیآذرپ آرش شعر یقیموس بر هیتک

 کیآذرپ آرش اندف برده بهره یباریجو اوزان از اغلب و اند؛ اشتهند ینوآور یقیموس و یعروض وزن در ینیمیس

 به دست و سروده غزل فراوان بسامد با یو یابداع اوزان در که. است نیمیس راه دهندگان ادامه از یکی اما

 شد؛ خواهد ذکر و دهیگرد مشخص که کیکالس و نوآور کاربرد، پر اوزان مقاله نیا در. است زده زین ینوآور

 مبدع یرشاع کیآذرپ که میا دهیرس جهینت نیا به شواهد، به توجه با زین انیپا در. است شده واقع لیتحل دمور

 .است نوآور و

 کیآذرپ آرش د،یجد اوزان وزن،: واژگان دیکل

 :مقدمه

 و ،باشد رگذاریتواندتاث یم یهماهنگ و مناسب وزن با ابدی ظهور شعر زبان قالب در که یاحساس و عاطفه هر

 رکاتوح بیترت نظام تابع است یاتیه وزن: » دیگو یم رینص خواجه وزن فیتعر در چنانچه. کند یمعن یلقاا

 رینص خواجه.« ) ابدی یم مخصوص یلذت ات،یه آن ادراک از نفس که مقدار و عدد در آن تناسب و سکنات

 ینم وزن از ظاهرا کرد، ظرن صرف هیقاف از بتوان اگر شعر در:» است معتقد زین کوب نیزر( 9: 9939 ،یطوس

 یطقمن نزد یحت. دارد که یزیانگ الیخ سبب به کالم، اصوات در نظم ینوع وجود از است عبارت که وزن توان،

 بودند تالش در ماین انقالب از پس معاصر شاعران( 10: 9933 کوب، نیزر.« ) است شعر تیماه جزو هم ها

 ینوآور به دست یبهبهان نیمیس علت، نیهم به. کنند وارد غزل در را خود ی زمانه زبان و ذهن و فضا که

 ی دوره از چه اگر تازه، اوزان ابداع:» دیگو یم یل حسن چنانچه زد غزل یمحتوا و وزن ی طهیح در ییها

 ر،گید تن چند و یبهبهان نیمیس و ،یمنزو نیحس ه،یسا چون یکسان زین وزن در اما شد آغاز کم کم قاجار،

 (033 ،یل حسن.) دارند غزل در تازه اوزان

 تصمخ که است، داشته سابقه کم یها ینوآو زین غزل وزن و یقیموس در فرم در ینوآور بر عالوه زین کیآذرپ

 .اوست شعر

 :یبررس و بحث
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 دختر زانا، الیل »یها نام با غزل مجموعه نیچند واژانه، و فراداستان و فراشعر مجموعه بر عالوه کیآذرپ

 به زهیدوش»  و 9931 بهار تا 9911 تابستان از شاعر آثار یحاو 9939 سال در«  من نیسرزم یها اسطوره

 که. است کرده منتشر باشد؛ یم اکنون تا 9931 سال از شاعر آثار یحاو ،9911 سال در «گردد یم باز عشق

 از رفت برون یبرا کیآذرپ _9 که پرسش نیا به پاسخ یبرا ادامه در. باشد یم غزل 32 یحاو مجموع در

 از یکی عنوان به کیآذرپ ایآ _2 و/ است نموده عمل چگونه( وزن و یقیموس)  غزل یرونیب فرم تیمحدود

 هکرد ارائه را گفتار غزل و  مالینیم غزل و است زده یدرون فرم در ینوآور به دست دهه دو نیا در که یکسان

 وزن چند مبدع پاسخ بودن مثبت صورت در و است؟ بوده وزن ی طهیح در ینواور ای تازه وزن مبدع است،

 پسس و شده، استخراج دقت به کیآذرپ یها غزل وزن ابتدا فوق، سواالت پاسخ به دنیرس یبرا است؟ یابداع

 عملکرد سپس و. است شده ذکر ییها نمونه هرکدام یبرا و شده جدا نو وزن و  ،ینیمیس ،یسنت یها وزن

 .است گرفته رقرا یبررس مورد وزن در ینوآور در کیآذرپ

 :کیاذرپ یها غزل وزن

 ،ییرزایم و یموسو) انیسرا غزل اغلب نیمیس پسا غزل در: اند شده سروده آشنا وزن با که ییها غزل _9

 است یپوش چشم و اغماض قابل که اند داشته یاندک یها ینوآور د،یجد وزن جادیا ی نهیزم در...(  و یبهمن

 اوزان نیا از انیسرا غزل گرید همچون زین کیآذرپ. اند سروده شعر یزابیخ و یباریجو یها وزن در اغلب و

 .میبر یم نام لیذ در انها از که. است برده بهره غزل در

 : یزابیخ اوزان( الف

 تیب بحر نیا در..است شده استفاده آن از متعدد یمولو التیغزل در که است ییها وزن از مفاعلن مفتعلن

 . میکن یم مشاهده جانیه و  وجد شور، حالت با یمولو از ییها

 شدم ندهیپا دولت من، و آمد عشق دولت      شدم خنده بودم، هیگر شدم، زنده بودم، مرده

 بمتناس که کند یم حفظ را دیتاک و ضرب و کالم ی طنطنه و شود یم محسوب یزابیخ بحور جزء بحر نیا

 :  (9919 ،یکدکن یعیشف. ) است منقبت و مدح نیمضام با

 توسط استفاده مورد یزابیخ یها وزن جمله از باشد یم یزابیخ وزن یدارا غزل 90 غزل، 32 جموعم از

 :از عبارتند کیاذرپ

 (مورد 9) «فاعالت فاعالت فاعالت فاعالت»  

  بود چسبانده پنجره کنار وارید یرو             بود خوانده را من شعر تمام گفتن از شیپ

 (912: 9911 ک،یآذرپ)                                                                

 (مورد 2« )  فعلن مستفعلن، مستفعلن، مستفعلن، »



 
 1911ازنان ایران، سال دوم، شماره ی پنجم، زمستان ) دی( ی تخصصی ادبی_ فلسفی فرفصلنامه 116

 

 افتاد او یپا بر شد خاک عاشق کبارهی                باد هجوم آماج کوچه ،یابر صبح کی

 (93: 9939 ک،یآذرپ)                                                                      

 ( مورد 9)  فاعالت فاعالتن، فاعالتن، فاعالتن، »

 ناگهان تنها مرد ان،یخدا شاخ تک اسب              ناگهان_ایرو دشت ،یباستان غروب کی

 (91: همان)                                                                

 (مورد 9)  «فع فاعالت، فاعالت، فاعالت، »

  آب به زند یم قرار یب وقار با         آب به زند یم سوار تک و است شده شب

 (20:همان)                                                                 

 (مورد 9)  «فعولن فعولن، فعولن، فعولن، »

 . است غروب و طلوع حوش و حول _زمان         است جنوب و شمال یرو روبه _مکان

 (93: همان)                                                              

 (مورد 9« )  مفعولن مستفعلن، مفعولن، مستفعلن، »

 دندیخند او به گفتتنها و دیفهم که شاعر        دندیفهم ینم اما همخورد بر زمان نبض

 (910: 9911ک،یآذرپ)                                                            

 (مورد 9)  «فع مستفعلن، مستفعلن، مستفعلن، »

 بود صدا تنها نیا است، تناروح انسان             بود خدا حف نیا است، تناروح انسان

 (901: همان)                                                          

 : یدور اوزان( ب

 هم و الرکان مختلف بحور از هم اوزان نیا و. شود یم لیتشک مصراع مین دو از مصراع هر ،یردو یها وزن در

 یسامان ی دوره اشعار در آنها وجود و ست،ین عرب عروض در اوزان نگونهیا. » شوند یم ساخته الرکان متحد

 از( 990: 9911 ار،یکام انیدیوح.) است داشته یپهلو اوزان در شهیر اوزان نیا نکه،یا بر است لیدل خود

 دیبا و. است بودن الرکان الرکان متناوب و هجا بودن زوج مصراع، مین دو مکث وجود یدور اوزان یها یژگیو
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 یفارس عروض یایزا و اعظم قسمت زین و. هستند یشعر اوزان نیتر آهنگ خوش یدور اوزان که داشت توجه

 ( 32: 9913 سا،یشم. )ساخت تازه اوزان تونان یم لفمخت ارکان بیترک با رایز. است یدور اوزان ی عهده بر

 نیا. است متفاوت یگرید با کی هر وزن وزن که. اند شده سروده یدور اوزان در غزل 93 غزل، 32 مجموع از

 :از عبارتند اوزان

 ( مورد 99« )  فعالت مفاعلن، فعالتن،/  فعالت مفاعلن، فعالتن، »

 بود رابعه! نه هراکع او نام عرب، دودمان یبانو شاه

 بود فاجعه سطر ماه، او شیپ ن،یزم مشق اهیس گل او شیپ

 091: 9939 ک،یآذرپ)                                          

 (مورد9« )  فاعالت،فعولن مفعول،/   فعولن فاعالت، مفعول، »

 دیایبهارب نو که دیشا/ است خزان شهیهم خودش در زن

 دیایب بالدار اسب اب/  او یزندگ دیام یعنی 

 (903: 9911 ک،یآذرپ)                                  

 (مورد 9« )  فعالت فعالت، فعالت،/  فعالت فعالت، فعالت، »

 را من کرده مسخره تلفن/  انگار...  شماره چند و صدیس 

  را زن کی کنم گوش خط پشت/  حتما دیبا و رمیگ یم باز

 (991: همان)                                    

 (مورد 9« )  فاعالت فاعالت،/  فاعالت، فاعالت، »

 است من در فهیخل کی/  غزل نیا جنون بر

  است زن کی یجو کام/  شبش هر که یعاشق

 (922: همان)                                

 ( مورد 9« )  فعالتن فعالتن، فعالتن،/  فعالتن فعالتن، فعالتن، »

 آکندند نور با را جا همه/  ارام ستاره امواج و ماه

 .خندند یم شان همه هم باز/  دارند شانه به شانه مردم
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 (993:همان)                                

 ایمسجع شعر نام با دارد ییها نمونه هم ،یمولو و یرودک جمله از شاعران از یاریاشعاربس در که یژگیو نیا

 ( 212: 9913 سا،یشم.) است مشهور میقد مطمس و خانه چهار مسمط

 : یباریجو اوزان( ج

 تیخاص ،یباریجو یها وزن نام با «فاعلن لن،یمفاع فاعالت، مفعول،»  وزن مانند اوزان، از یگرید ی دسته

 زلغ مجموع در دارندرکه را یحماس و ه،یمرث ،ییغنا عارفانه، مختلف، میمفاه ی ارائه تیقابل دارندو نیادیبن

 : ( 9919 ،یکدکن یعیشف.« ) خورند یم چشم به فراوان یسعد و حافظ یها

 اوزان نسالنش، هم همچون کیآذرپ غزل در. اند شده سروده ،یباریجو اوزان در غزل 00 غزل، 32 مجموع در

 کیآذرپ آرش غزل در یباریجو اوزان جمله از. اند داشته اوزان، ریسا به نسبت یشتریب کاربرد یباریجو

 :از دعبارتن

 (مورد 93« )  فاعالتن فاعالتن، فاعالتن، »

  متن بر باز کم کم کرد را اش کوله/  متن بر باز آمد هیسا کی و شد شب

 (11: 9911 ک،یآذرپ)                                                                    

 (مورد 0)  «فعالت مفاعلن، فعالتن، مفاعلن،»  

 چشمانش انیم دسته دسته ستاره 

 چشمانش انیم وستهیپ ی خوشه دو                            

 (991: همان)                                    

 ( مورد 9« )  فعالت مفاعلن، فعالتن، »

  نزد حرف و ستادیا یا گوشه/  نزد حرف و داد دست و آمد

 (11:همان)                            

 ( مورد 0« )  فعلن فعالتن، فعلن، ن،فعالت »

 عابر کی ی هیسا پا، تق تق ناگهان            شاعر و است کوچه م،ینس آرام، شب

 (913: همان)                                                                     

 ( مورد99)  فاعالتم ل،یمفاع فاعالت، مفعول، »
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 شود یم هوش یب تاریگ یصدا با زن            کند یم پرواز تاریگ یصدا با زن

 (991: همان)                                                               

 ( مورد 0« )  فعالت فعالتن،فعالتنف »

 (932: همان)  افتاد دیشا ی هیسا نیقی بر                افتاد بد دلم به که شد صبح

 (مورد 9« )  فع مفتعلن، ت،فاعال مفتعلن، »

 !ستاره یآها -شد ادیفر شاعر             هزاره اهیس ی قله بر شد شب

 (92: 9939 ، کیآذرپ)                                                         

 (مورد 9« )  فع ل،یمفاع مفاعل، مفعول، »

              آورد آب هم سطل مهین کی و رفت                کرد یخال را ریش سطل مهین تا

 (21: همان)                                                              

 99 غزل، 32 مجموع از. خورد یم چشم به تازه وزن هم یمحدود تعداد ک،یآذرپ اشعار در: دیجد اوزان _2

 در غزل سرودن ای تازه اوزان به توجه دارد، وجود یقیموس و وزن در تازه ابتکارات با ای و تازه اوزان در غزل

 .است کیآذرپ غزل در یقیموس یها یژگیو نیتر بارز از یکی نیمیس یاوزانابداع

 :شامل کیاذرپ آرش غزل در تازه اوزان به توجه

 .هستند شاعر خود ابداع صرفا که ییها وزن_9

 رد اوزان نیا از شانیا شاگردان از یکی عنوان به کیآذرپ و هستند یبهبهان نیمیس ابداع که ییها وزن _2

 .است برده بهره خود غزل

 غزل واقع در.است برده بهره غزل در آنها از یمبسوط طور به کیآذرپ که گذشتگان یمثنو ای غزل اوزان _9

 و یسنت عروض ییایقیموس یها ارزش حفظ با هستند معاصر غزل در تازه یفضاها گفتارکه غزل و مالینیم

 و نو کامال یاوزان جادیا به است، یفارس شعر وزن یاصل جوهر که یهجاها یفیک و یکم تناسب هارچوبچ در

 به را ارگفت و مالینیم غزل غزل، یدرون فرم از ییزدا ییآشنا منظور به کیاذرپ که ازمندند،ین فرد به منحصر

 .کرد اشاره ریز واردم به توان یم تازه اوزان نیا جمله از. است کرده ارائه و یمعرف اتیادب

 :تازه اوزان(الف

 ( مورد 2« )  فاعل فاعالتن »

 رفت یم بایز و نرم ارام، ییقو مثل            رفت یم ایدر یرو ریگیماه قیقا
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 رفت یم تنها و تک نان، ی لقمه کی یپ              ریپ قیقا آن ،کنجیگیماه کودک

 (3: 9939 ک،یآذرپ)                                                             

 ستین آن در یا شعله رانهیو یا خانه      ستین انیپا را برف سرد، زمستان کی

 ( 3: همان)                                                              

 کالم یعیطب ونیدکلماس به وزن به بودن کینزد علت به غزل در یمثنو وزن از استفاده( ب

 

 ست؟یچ مشبک ی پرده نیا راز                    ستینگر یم تور به یماه بچه

 ست؟ین ما ی فرشته نیا یراست                             برد هم مرا مادر و پدر

 (99:همان)                                                              

 .است شده پاره دو که آمده غزل در یمثنو وزن زین«زانا الیل»  مجموعه از«  یوحش اسب»  شعر در

 شآر ،یبهبهان نیمیس بر عالوه اما است نداشته سابقه کوتاه وزن گذشته شعر در: فع فاعالت، مفعول،( ج

 .کند یم استفاده کوتاه اوزان از غزلش در که است یکسان جمله از زین کیآذرپ

 افتاد اتفاق آهن یه                      افتاد اتفاق آهن یه

 افتاد اتفاق دشمن که...                        شد ایدن تمام آهن

 (91:همان)                                              

 :ینیمیس اوزان _9

 زین کیآذرپ. است برده بهره آنها از غزلش در و کشف و ابداع یبهبهان نیمیس که هستند یاوزان ینیمیس اوزان

 .باشد یم ریز شرح به انها از نمونه چند که است کرده استفاده اوزان نیا از فراوان بسامد و کررات به

 لنیمفاع مستفعلن/  لنیمفاع مستفعلن( الف

   تنها غروبها، مثل لبخند، یب ناشناس کی

 ایدر کی هیشب یزیچ چشمانش، یسو کور در                                     

 (29: همان)                                                    

 لنیمفاع مستفعلن، لن،یمفاع مستفعلن،( ب
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 یریپ قیقا و تور با بودم، روان شب موج بر

 !«یریاساط یآرامش است، ارام چقدر ایدر»                                          

 (91:همان)                                                    

 ریپ و سوار یب _اسب کی ستیگمنام لوح_سنگ کی

 ریشمش ی بوسه یجا از است سرخ ها قطره انیپا                                       

 (23:همان)                                                     

 یبهبهان نیمیس و کیآذرپ ی استفاده مورد کوتاه اوزان از یکی که: لیمفاع مستفعلن ای فع فاعالت مفعول( ج

 . است نداشته سابقه گرید شاعران از کیچیه شعر در که است

 افتاد اتفاق آهن یه                      افتاد اتفاق آهن یه

 (91:همان)                                           

  

 :غزل در قطعه ای غزل، در یمثنو اوزان_0

 گشته هپار دو که است داشته کاربرد یمثو در وزن نیا فعولن؛ فعولن، فاعالتن،/  فعولن فعولن، فاعالتن،( الف

 نداشته سابقه رایز. باشد یم غزل وزن در یو یها ینوآور از یکی و. برد یم بهره غزل در آن از کیآذرپ و

 .شود ییسرا غزل یمثنو وزن در که است

 باستیز چه یوحش اسب نیا یوا مانده، مات آمده یکس هر

 استیدن اسب نیبهتر گمان، یب است آسمان کوه، قامتش،

 (99:همان)                                 

 :فعالت مفاعلن، فعالتن،( ب

 است کام نا جوان کی ی قصه/ آب یرو واژگونه قیقا

 (939: 9911 ک،یآذرپ. ) است آرام و شاد قصه از غافل/  آن یرو نشسته یوحش مرغ

 زا یکی که«  فعالت مفاعلن، فعالتن،»  وزن در ابتدا را خود یذهن میمفاه و عبارات دهد یم حیترج کیآذرپ

 عالقه ردمو کالم یعیطب ونیدکلماس به بودن کینزد علت به وزن نیا. اوردیب باشد، یم نیمیس ییابدا اوزان

 .دهد یم اختصاص خود به را بسامد نیشتریب غزل32 مجموع واز اوست ی
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 ها نهییآ آسمان شیآب                     بایز دختر چه،یقال دار

 ...نجایا م،یریکو بهار کی          پوش صاعقه سوار تنها! آه »

 (99: 9939 ک،یآذرپ)                                           

 اختصاص خود به ا غزل 93 حدود هک باشد یم فاعالتن فاعالتن فاعالتن وزن کیآذرپ توجه مورد وزن نیدوم

 شده سروده وزن نیا در غزل 99 حدود که باشد یم فاعالت لیمفاع فاعالت مفعول وزن آن از پس و دهد یم

 .  اند

  

 شده دهیمعاصرد شاعران اتیغزل انیم در رایاخ کاربرد کم اوزان از استفاده: متعارف نا و متعارف اوزان _3

 و ستین معمول چندانیفارس شعر در ها وزن گونه نیا هجاست، 21 بر مشتمل معمول، وزن نیتر بلند است،

 هک دهد یم نشان قاتیتحق. شود یم شمرده تفنن نوع از او کار است، کرده رغبت آنها به یگاه یشاعر اگر

 است یشاعران جمله از کیآذرپ( 990: 9999 ،یخانلر.) است کرده ابداع یساوج سلمان نخست را تفنن نیا

 تبازگش و اوزان گرانید سمت به یفرارو با بلکه. است نشده غزل در وزن محدود ی چارچوبه ریاس تنها هن که

 دهنمان غافل وزن انواع ی تجربه از _کاربرد کم و کیکالس اوزان انواع نجایا در _ فرارو یها اصالت به اوانگارد

 . است برده بهره ریتصو و شهیاند انتقال جهت در نامتعارف اوزان از و. است

 فعلن مستفعلن، مستفعلن، مستفعلن،( الف

 کرد تصرف خود در مرا چشمانش کباره،ی          کرد توقف آمد، پنجره و مینس و ماه

 (99: 9939 ، کیآذرپ)                                                             

 فعولن فعولن، فاعالتن،( ب 

 ناباورانه روز کی که تا د،گذشتن یم نیچن نیا سالها 

 تنهاست یتنها دشت، در باز دیفهم کبارهی و کرد وا چشم

 (99:همان)                                    

 و اءیاح را وزن نیا کیآذرپ اما ندارد معاصرکاربرد شعر در که است بوده یگنجو ینطام اوزان از وزن نیا

 .است سروده وزن نیا در غزل نیچند

 عالوه خود کلمه، ییآوا ساختار که، است نیا کلمات یقیموس جوانب از گرید یکی: هجاها تیفیک و تیکم _3

 اعرش نظر مورد مفهوم م،یمستق ریغ یا گونه به اصوات مجموعه رهگذر از ش،یخو یرسانگ و ییمعنا نقش بر

 (993: 9919 ،یکدکن یعیشف. ) کند یم ابالغ را
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 با را خود یذهن یفضا وبلند کوتاه یهجاها از متناسب ی استفاده با اوقات یگاه شیخو غزل در کیآذرپ

 ریتصو و معنا انتقال، یبرا کلمات یهجا و یعیطب یقیموس با ومخاطب خود و گذارد یم اشتراک به مخاطب

 .شوند یم همراه

 فاعالت فاعالت، فاعالت، فاعالت،( الف

 رسد ینم او نعل چهار گرد به هم باد        رود یم شیپ باز و کشد یم ههیش اسب

 .شود یم شکسته او زیخ شراره سرعت    آن در من، یها چشم نور موج و رود یم

 (913: 9911ک،یآذرپ)                                                                 

 اسب یپا یصدا متیر اول مصرع در«  ش، س،»  یهجاها نیطن و دوم تیب در«  ر و، ن، م،»  یهجاها نیطن

 .خواند یم یتند به را اتیاب نیا مخاطب که یا گونه به. است کرده انداز نیطن متن در را سرعت و

   است من در فهیخل کی/  غزل نیا جنون بر

 است زن کی یجو کام/ شبش هر که یعاشق                                      

  جوان یبانو شاه/  آفتاب طلوع با

 «است گردن یرو غیت!/ یوا:»  که شود یم غیج                                   

 ( 922: همان)                                                      

 یم افتی موالنا شود پر یها غزل در که یاوزان. اند شده سروده طنطنه پر و یزابیخ اوزان در معموال اشعار نیا

 .شود

 فع فاعالت، الت،فاع فاعالت،( ب

 آب به زند یم سوار تک و است شده شب

 آب به زند یم قرار یب وقار، با                                              

 ها قصه قصر ی شاهزاده مثل

 آب به زند یم بار هزار رود یم                                                 

 (20: 9939 ک،یآذرپ)                                                           

 اسب یپا یصدا تمیر بلند و کوتاه اصوات تکرار و نیطن است، برده بهره یزابیخ اوزان از که زین غزل نیا در

 .کند یم انداز نیطن را
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 :هیقاف

) .شعر کی یها مصرع نامکرر یقاموس کلمات انیپا در است ینیمع مشترک حروف ای حرف هیقاف از منظور

 هیقاف توان یم نو غزل در. است هیقاف دوش بر غزل ییایقیموس ریتاث قالب رایز( 21: 9931 ار،یکام انیدیوح

 .کرد یبررس لحاط چند از را

: 9931 زاده، کاظم و یمدرس. ) برد نام هیقاف در تصرف عنوان به آن از توان یم که: هیقاف متفاوت کاربرد _9

910) 

 متن نیا از شیپ مانه،محر داستان کی

 ...بعد و افتاد اتفاق تو و من نیب                                               

 کردند آغاز ناگهان وحشت، فرط از

 کردند آغاز پالن کی نیا در و _را ما                                     

 (09: 9939 ،کیآذرپ)                                             

 ببس البته که.باشد یم گرید اتیاب در ها هیقاف ریسا با متفاوت یا هیقاف یدارا نیآغاز اتیاب غزل نیا در

 داشته متفاوت یها هیقاف غزل نیآغاز اتیاب که است نبوده سابقه به مسبوق رایز.است شده زین فرم در ینوآور

 ی هیقاف یدارا دوم تیب غزل نیا در که باشد یم مسانه ی هیقاف دو یدارا اول تیب غزل در معموال. باشند

 .باشد یم کسانی

 رفح باشد، فعل ای اسم ،یدستور نظر از نکهیا یجا به هیقاف یعنی: هیقاف در وندیپ ای حروف از استفاده_2

 (913: 9931 زاده، کاظم و یمدرس.) است

 ناگهان _نهات مرد ان،یخدا شاخ تک اسب             ناگهان یباستان غروب کی

 (91: 9939 ک،یآذرپ)                                                           

 .است شده استفاده هیقاف عنوان به است دیق کی که ناگهان، از «شاخ تک اسب سوار»  غزل در

 کرد آبم نشست، شیچشمها! « بود؟ کجا را وقت همه نیا»

  را شیماجرا شرح ،خط به خط خواند سرخش سکوت از دلم و

 افتاد اتفاق پرواز سطر بعد و میشد هم محلول دو هر

 را شیپا و دست کرد، گم باز من شعر که ناگهان آنچنان
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 (92:همان)                                   

 .است گرفته قرار هیقاف عنوان به «را»  اضافه حروف و اسم از یبیترک غزل نیا در

 اضافه ای کم هجا کی یوزن لحاظ از و. باشد متفاوت یقواف ریسا با وزن لحاظ از هیقاف یعنی: ناقص ی هیقاف _9

 ،است داده قرار هیقاف هم اول تیب در را «رسد ینم و رودیم »تعمدا کیآذرپ «کاروسیا»  غزل در. باشد داشته

 .است متفاوت بعد اتیاب از یقواف ریسا که

 رود یم شیپ باز و کشد، یم ههیش اسب

 رسد ینم او نعل چهار گرد به هم باد                                          

 آن در من، یها چشم نور موج و رود یم

 شود یم شکسته او زیخ شراره سرعت                                            

 باز و ابرها اوج به رسد یم و رود یم

  خورد یم که آسمان سقف به نازکش پشت                                       

 من سرخ متن یرو واژه واژه قطره، قطره

 رود یم شیپ باز و کشد یم ههیش شعر                                      

 (913: 9911 ک،یآذرپ)                                                    

 و( یانیپا ناقص ییآوا تکرار. ) شود یم جادیا مصراع کی در مهکل دو نیب یدرون ی هیقاف: یدرون ی هیقاف _0

 (991_993 ،یحقوق.) است داشته سابقه یفارس شعر ی گذشته در

 شد باران شکست خود در شد، انیعر هزاره بغض

 (29: 9939ک،یآذرپ)   زا تعفن ی هیسا آن-کرد وا را خسته یلبها

 عاصرم غزل در کیفردآذرپ به منحصر یها ینوآور از یکی کههستند یدرون هیقاف «شد باران»  و «شد انیعر »

 .است شده تکرار فراوان بسامد با او کار در و رود یم شمار به

 دیلرز شیپا و دست د،یبلع را خودش دل

 (23:همان)  بستر خواب یرو کبارهی ختیر

 .باشند یم یدرون هیقاف اول مصرع در «دیلرز»  و «دیبلع»  

 پروار گاو هفت غمبار، غروب کی
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 (همان)   الغر گاو هفت کام در شد طعمه

 .اند یدرون هیقاف  اول مصرع در «پروار»  و «غمبار »

 فراق کش عاشق یباز! ریخ ب ادشی

 (939: 9911 ک،یآذرپ)     اتاق ور نیا من اتاق، ور آن تو

 .هستند یدرون ی هیقاف دوم مصرع در «اتاق»  و «اتاق »

 ره در هیقاف که یا گونه به کند یم استفاده غزل در یمثنو ی هیقاف از شاعر: غزل در یمثنو ی هیقاف _3

 .است متفاوت بعد مصرع با مصرع

 ادیفر شما سر بر کشمیم                     هستند ور غوطه خواب در که تا

 شدند زباله همه متکاها                          شدند مچاله ها خواب ناگهان

 افتاد راه به سرش پشت شهر                      شد ادیفر پنجره پشت از شاعر

   نیا یعنی شروع قطره قطره                          نیا یعنی طلوع! مردم یا»

 (913: 9911 ک،یآذرپ)                                                    

 هیافق کنداز اقتضا متنش که جا هر فرم در ینوآور بر وهعال غزل در یمثنو قالب ی هیقاف از استفاده با شاعر

 اب واسطه یب ارتباط با و کرده یفرارو غزل قالب یها تیمحدود از کیآذرپ واقع در. اس برده بهره یمثنو ی

 ی هیقاف که شیخو سخن انیب یبرا غزل در کسانی ی هیقاف یانحصار ،یانحطاط ،یافراط بعد از قوالب، ریسا

 نرمندانهه صورت به و است رفته یمثنو هیقاف سراغ به غزل در هیقاف با یذهن یریدرگ بدون دیطلب یم یمثنو

     ونیساختاردکلماس با غزل بافت کردن کینزد  آن حاصل و. است رسانده ییافزا هم به غزل با را آن

 .است گفتار یعیطب

 فتادها اتفاق کیکالس شعر در که برند یم هبهر ییها فیرد و هیقاف از شعرا معموال: فیرد و قافه در ینوآور _3

 هاستک برده بهره یفیرد و هیقاف از «سالم خانم»  غزل در کیآذرپ اما باشد، یم جیمعاصررا غزل در ای و است

 .است بوده سابقه یب معاصر و گذشته غزل در کنون تا

 ست یکی تو حال و من حال! سالم خانم

 تس یکی تو مال و من مال خوب، که ای بد

 دیکش سد سال ده تو و من نیب میتقو

 (993:همان)  ست یکی تو سال و من سال انکه از غافل



 
 1911ازنان ایران، سال دوم، شماره ی پنجم، زمستان ) دی( ی تخصصی ادبی_ فلسفی فرفصلنامه 117

 آخر تیب در «گردد یم باز عشق به زهیدوش»  مجموعه از« 21»  غزل در عمد به شاعر: اشتباه ی هیقاف _1

 .است برده کار به اشتباه ی هیقاف

 کرد تصرف خودش در را ماه           مَرد چون نیزم و شد دایپ عشق

 (939:همان)                                                      

 یم مارش به غزل اماجزء ستین هیقاف هم اتیاب ریسا با نیآغاز تیب ریز ی نمونه در: اتیاب نبودن هیقاف هم _3

 .است هداد انجام را کار نیا آگاهانه رایز شود؛ یم محسوب هیقاف در شاعر ینوآور و. رود

  متن نیا از شیپ محرمانه، داستان کی

 ...بعد و افتد اتفاق تو، و من نیب

 کردند آغاز ناگهان وحشت، فرط از

 (09: 9939 ک،یآذرپ.         ) کردند آغاز پالن کی نیا در ئ را ما

 

 :یریگ جهینت

 یب ارتباط و یبهانبه نیمیس راه ی ادامه با کیآذرپ که شد مشخص کیآذرپ آرش آثار یبررس  مطالعه با

 رد ینیمیس اوزان دهندگان رواج از یکی ابتدا قوالب، ریسا و ک،یکالس اوزان شان،یا یابداع اوزان با واسطه

 یتارگف جهت در کیآذرپ یبرا و بوده کینزد زبان یعیطب ونیدکلماس به که یاوزان مخصوصا. باشد یم غزل

 به رانیا معاصر شعر در گفتار غزل انیب با کیاذرپ واقع در. شوند یم محسوب ابزار کی عنوان به غزل نمودن

 با ار شیخو افکار و عواطف و احساسات است توانسته که. شود یم محسوب گفتار غزل نوآور و ندهینما ینوع

 و. دبرسان ییافزا هم به کالم بودن فاخر نیع در( انهیگرا سهل و انهیعام زبان نه) گفتار زبان از یریگ بهره

 .کند یم کمک زبان ونیدکلماس به  که است برده بهره یاوزان از شتریب هرا نیدرا
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 «  لوگوس در قلب میتوس»

 پورمهدی امینی                                                         

 

 مفه یراب یرو نیا از. است( تیروا) توسیم کی از برگرفته( یاالذهان نیب یضرور ثابت، امر) یلوگوس هر

 عنوان به که یاتیروا یبررس از را ما خاص ینظر حوزه کی محموالت و موضوعات یمفهوم ریس از قیدق

 ورهمنظ اتیهیبد یابیشهیر مجهول مطلوب لیتحص و قیتحق در. ستین یزیگر اند شده منظور اتیهیبد

 ریغ و یالیخ آنچه ینمع اسطوره هافرهنگ از یبرخ در و عامه فهم در. گرددیم محسوب اتیعمل نیاول

 شرح که دانست ینویم یسرگذشت و داستان دیبا را اسطوره اما. دارد محض یاافسانه جنبه و است یواقع

 اب و شده گرفته هاتیروا و هاسنت از آنها از یبخش کمدست که است یعیطب یادهیپد ای نهاد ده،یعق عمل،

 یهست به و دیآیم دیپد یزیچ هر چگونه که است نیا از سخن اسطوره در. دارد وندیپ ینید دیعقا و هانییآ

 .دهدیم ادامه خود

 در واژه نیا. است شده گرفته داستان ،یآگاه جستجو، یمعن به( historia) ایستوریه یونانی واژه از اسطوره

 در قصه خبر، شرح، mytos و myth لفظ یبرا ترقیدق یفارس معادل و ندارد یچندان نهیشیپ یفارس زبان

 و آموزگار ژاله پرفسور ازجمله یاحرفه شناسان اسطوره نزد که. باشدیم افسانه یفارس در ،ییاروپا یهازبان

 .ستین مقبول چندان یستار جالل

 مردم، دل از افسانه یول دارد، یخیتار شهیر اسطوره که است نیا افسانه و اسطوره یاصل تفاوت واقع در

 امروز یزندگ در ناخواسته و خواسته هااسطوره. ردیگ یم نشأت شانیهادانستهن و هاترس اعتقادات، باورها،

 رب را اسطوره اثرات مردم از یاریبس. ستین ریپذ امکان وجه چیه به روزمره یزندگ از آنها حذف و دارند نقش

 رههموا و دهندیم لیتشک یعیطب مافوق موجودات را اسطوره یهاتیشخص. کنند ینم درک خود یزندگان

 یواقع داستان شودیم نقل اسطوره در که یحوادث. است فراگرفته را آن مثبت یهاقهرمان تقدس از یاهاله

 هب یگاه اسطوره. کندیم دنبال را یمنطق شهیهم و شودیم داده برگشت هاتیواقع به رایز گردد،یم یتلق

 بلکه ستین آنها یخیتار صحت است همم هاتیروا نیا در آنچه اما کند،یم تیروا را یخیتار حوادث ظاهر

 یهادگاهید که جهت نیا از نیهمچن و دربردارند، آنها معتقدان یبرا هاداستان نیا شرح که است یمفهوم

 .است تیاهم یدارا کندیم انیب دگاریآفر و جهان و شتنیخو به نسبت را یآدم

 اسطوره: باستان دوران فلسفه

 راندو در. آمد دیپد یداربرده جامعه در باستان دوران در بار نینخست یبرا یفلسف تفکر ییِابتدا اَشکال

 بر و ودب دهیرس آن به جامعه که یرشد سطح همان بر که رایز بود، نارس و نبود یمتک علم بر فلسفه باستان

 لسفه،ف از شیپ. باشد یعلم توانستینم نیبنابرا و داشت هیتک دوران آن ییابتدا و یسطح یهاییشناسا

 هب نهیس ینید حاتیتوض و هاپاسخ نیا. دادندیم جواب مردم یهاپرسش تمام به که بودند یمختلف انیاد
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 لهمسئ به اسطوره با کندیم یسع خیتار صبحدم انسان. افتییم انیجر و انتقال نسل به نسل و نهیس

 ستا انیخدا ٔ  درباره ینداستا اصل در اسطوره. دهد پاسخ اش ندهیآ و گذشته مسئله ر،یتقد مسئله ،یزندگ

 انیم نبرد ریاساط همه یاساس موضوع و هست که است یشکل نیا به یزندگ چرا که دهدیم حیتوض و

 یفلسف یهاپرسش پود و تار در یااسطوره حاتیتوض سال هزاران یط در. است بد یروهاین با کین یروهاین

 به تواندینم انانس و ستندین معتبر حاتیتوض نیا که کنند ثابت خواستندیم یونانی فالسفه. بود دوانده شهیر

 یهاهدیپد حیتوض یبرا یابتدائ یهائ کوشش عنوان به را اسطوره اغلب دانشمندان. باشد داشته اعتماد هاآن

 اسطوره هک دارند شیگرا ونیاله و لسوفانیف. کنندیم یتلق یبدو دانش کی عنوان به سخن، کوتاه و عتیطب

 .بدانند یبدو نید ای فلسفه کی را

 فراموش مهین یخیتار عیوقا رسوباتِ را یااسطوره یهاداستان دارند یخیتار نگرش که یکسان و نیمورخ

 شناسان جامعه و شناسان انسان. استمانده یباق قوم کی ذهن در صورت نیا به که دانندیم یاشده

 و هنرمندان نظر در. کنندیم فیتوص استداده رخ یاجتماع ساختار در که را یراتییتغ اسطوره که معتقدند

 .رندیگ کار به خود کار و هنر در دیبا که است یذهن ریتصاو از یانهیگنج اسطوره شاعران،

 در. میابیدر جهان از یااسطوره تصور مفهوم دیبا کرد، درک را فالسفه نینخست اتینظر بتوان نکهیا یبرا

 نیزم علت. دارد قرار آب در یماه و یماه پشت بر گاو و گاو شاخ یباال بر نیزم که بود نیا بر باور هاگذشته

 دیترد از شیپ ،یااسطوره یهاداستان. گذاردیم خود گرید شاخ به شاخ کی از را نیزم گاو، که نستیا لرزه

 یریتصو کنند، ظهور فالسفه نینخست که نیا از قبل. استداشته وجود ایدن یتمام در فالسفه انتقاد و

 انتقال بعد نسل به ینسل از انیخدا داستان ،یمتماد یهاقرن طول در.. استداشته وجود جهان از یارهاسطو

 .است شده شناخته یجادوی ینیروی بیشتر بشر، ییسخنگو آغاز در زبان. بود افتهی

 گوید نسخ خدایان با آن طریق از او تا اند آموخته انسان به را یسخنگوی خدایان ،یا اسطوره ە اندیش در

 ابلهمق  حوادث با کلمات یجادوی ینیرو کمک با میخواهد جادوگر مثال. براند فرمان یطبیع ینیروها بر ونیز

 هنگام به یا میکشند فریاد طوفان راندن دور یبرا یابتدای یانسانها. میخواند ورد جادوگر رو ازاین کند؛

 هک را اهریمن واژهها یجادوی ینیرو تا خوانندمی ورد یا آورند یم بر نعره یگرفتگ ماه یا یگرفتگ خورشید

 هآفرید را جهان خدا، سخن که داشتند اعتقاد باستان مصریان. برانند دور ببلعد، را ماه یا خورشید میخواهد

 که دبو نام آغاز در. است گذاشته وجود عرصه پابه نامش ینیرو اثر بر که داشته اعتقاد خدا نخستین و است

 قدرت بداند را شیطان یک یا خدا یک نام که کس هر.کرد خلق را خدا خود لهجم از و یهست ە هم

 است آمده یمصر مشهور ە افسان یک در. اوست نام در یخدای هر قدرت و. دارد نام آن صاحب بر ینامحدود

  خدا -خورشید  به ساحره... بگزد ،را  خدا -خورشید  تا آفریند یم یمار دست، چیره ە ساحر ایسیس، که

 با ممن این:  میگوید  خدا -خورشید. ییاب یرهای مار زهرآگین نیش درد از تا بگو من به را نامت که یگویدم

 مانده هنهفت تنم در نام این تولد بدو از و گفتند من به مرا نام مادرم و پدر گوناگون، یشکلها و بسیار ینامها

  خدا -خورشید  به ساحره.آورد دست به یجادوی قدرت من بر آن به بردن یپ با یجادوگر مبادا تا است
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 د،باش زبانها سر بر نامش که هر زیرا شود؛ خارج تو تن از زهر تا خدایان پدر یا بگو من به را نامت:  میگوید

 به  خدا -خورشد. کند فاش را نامش که میشود ناچار یابد یرهای درد از آنکه یبرا  خدا -خورشید. است زنده

 یمیتوان یول یبدار پنهان مرا نام بایدمی تو میرود، فرو تو تن به و میآید بیرون تنم از نم نام: میگوید ساحره

 یزهر گونه هر کردن اثر یب یبرا موثر یالسحر باطل ە  منزل به را آن تا یبیاموز  هوروس  پسرت به را آن

 .برد کار به

 میتجس نام، که میبریم یپ میشویم اقفو خدا نام یجادوی ینیرو به براینکه عالوه یاسطورها ە افسان دراین

 .میرود فرو تو تن به و میآید بیرون تنم از نامم: میگوید  خدا -خورشید  زیرا دارد؛

 را دشمن نام یکس اگر. است صادق نیز اشخاص نام مورد در است نامش در یخدای هر قدرت که موضوع این

 : میپرسد او از رستم با نبرد هنگام به یناشکا اشکبوس که روست همین میشود،از پیروز او بر بداند

  چیست تو نام که خندان گفت بدو

  گریست خواهد که را سرت یب تن

 :که پاسخ داد چنین تهمتن

 ینبین پس کزین یپرس چه نام

 کرد تو مرگ نام مادرم مرا

  کرد تو ترک پتک مرا زمانه

 به ات میکند اعالم -تو مرگ- را خود نام یحت و گوید باز یکشان اشکبوس به را خود نام که دارد بیم رستم 

 کلمه شدن گوشتمند مساله دیآور ادیب و. شود پیروز حریف بر وسیله این

 : قصه یهایژگیو

 .ندارند یاژهیو تیخصوص ای قدرت چکدامیه. باشند یهرکس است ممکن و ستندین شناسا هاتیشخص

 لشام قصه. رندیگیم شکل تیوضع کی شرح ای پند کی انتقال یبرا بلکه انسان، محور حول نه حوادث

 لنوئ بابا و رانیا در روزیف یحاج مثل) شود ینم ایجغراف ای فرهنگ کی به محدود اغلب که است یمیمفاه

 ۀبمقول(. …و خورخوره، لولو تیشخص قورباغه، و شاهزاده ای خفته یبایز داستان هیمابن غرب، فرهنگ در

 .ندارد یتیاهم چیه قصه در اتفاقات و افراد ۀسابق. ندارد ینقش تیروا در «باور»

 : افسانه یهایژگیو

 قیعم میمفاه متضمن افسانه. خوردیم رقم پهلوانان، ای شاهان مانند خاص ییهاانسان دست به حوادث

 میفاهم شامل یاافسانه از یخوب ۀنمون ریکمانگ آرش ۀافسان. )است یاسیس بعضاً و ینید ،یاجتماع ،یفرهنگ
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 حوادث بردشیپ یبرا ییروین عنوانبه یانسان یخطا از افسانه.( است یهنیم یمل تر،قیدق انیب به ای ،یاسیس

 ن،ییآ منظر از هادهیپد هیتوج ۀمسئل و. دارند یاجتماع یزندگ کارکرد هاافسانه در «باور. »ردیگیم بهره

 دکوشیم افسانه آنچه درک یبرا اصالً و میشناسیم کامالً را هاتیشخص ما. بازدیم رنگ افسانه در کمکم

 داستان از درست درک یبرا مثال، یبرا. )میباش داشته کامل یآگاه هاتیشخص ۀسابق از دیبا دهد انتقال

 پادشاهان از یکی ضحاک و است ضحاک نوادگان از رودابه( الف میبدان است مهم رودابه، و زال عشق

 دوستان و پهلوانان از سام، پدرش، و زال( ب. کرد نابود را دیجمش یآرمان یپادشاه که است یمنیاهر

 به که است یکس و دیجمش نژاد از دونیفر( د. است دونیفر ۀجینت و رجیا ۀنو منوچهر( ج. شاهند منوچهر

 .(.است مشخص وصلت نیا با منوچهر مخالفت لیدال فاتیتوص نیا با. داد انیپا ضحاک ییفرمانروا

 : اسطوره یهایژگیو

 یهیوجت ریاساط. دارند ریاساط آمدن وجودبه در یاساس نقش یباستان یهانییآ.ستندین یانسان هاتیشخص

 ثحواد. یباستان «ۀوارعلم» ینوع. نداشت را آن یعلم ریتفس ییتوانا انسان که هستند ییهادهیپد یبرا

 ییارویرو ،یتیگ در انسان ستنیز یبرا یمناسب بستر تا دهندیم رخ نیزم در انسان حضور از قبل یریاساط

 محور حول اما انسان حضور نیکمتر با ریاساط واقع در. کنند فراهم را مرگ از پس اتفاقات و مرگ با انسان

 طبق کیهر و اندشده شناخته ما یبرا یااسطوره یانسان فرا یهاتیشخص. دهندیم رخ انسان یبرا و بشر

 شیپ از مخاطب یبرا هایشکاریخو نیا که برندیم شیپ را نداستا خط خود،( یانسان فرا ۀفیوظ) یشکاریخو

 .است شده فیتعر

 

 


