
 

 گردددوشیزه به عشق بازمی
 (تا اکنون 08ی های شاعر از آغاز دههی غزلبرگزیده)

 

 

 : آرش آذرپیکسراینده

 

 

 

 : گفتارپیش

هایی مال )ناگفتهغزل از آغاز تا غزل مینیآکادمیک  و تحلیلی یتاریخنامه 

 آوین کلهر نگامه اهورا وغزل معاصر ایران(، به قلم ه جریانات یدرباره

 

 

 

 

 

 



گرددمیدوشیزه به عشق باز  

2 

 - ۸۵۳0 آرش، آذرپیک،:  سرشناسه

 .آرش آذرپیکسراینده/(غزل مجموعه):  گردددوشیزه به عشق باز می: پدیدآور نام و عنوان

 .۸۵31 دیباچه،: کرمانشاه: نشر مشخصات

 .ص ۸01: ظاهری مشخصات

 1-04-6281-622-978: شابک

 فیپا: نویسی فهرست وضعیت

 یادداشت: کتابنامه.

 تاریخ و نقد--موضوع: غزل

 ghazals--History And criticism :موضوع

 ۸۱ قرن --فارسی شعر موضوع: 

 Persian poetry -- 20th century  :موضوع

 pir ۵210آ/ ۱۵د3 ۸۵31 :کنگره بندی رده

 0فا۸/ 831 :دیویی بندی رده

   ۳۵3۳081 :ملی کتابشناسی شماره

 

 
 انتشارات دیباچه

 
 گردددوشیزه به عشق بازمی

 سراینده: آرش آذرپیک

 ویراستار: هنگامه اهورا

 نگاران: آذر آذرپیک، مهسا صفریحروف

 arminshirzad@gmail.comطراح جلد: آرمین شیرزاد 

 ناشر: دیباچه

 چاپ و صحافی و لیتوگرافی: معرفت

 ۸۵31چاپ : اول نوبت 

 نسخه ۸888شمارگان: 

 310-211-210۸-8۱-۸شابک: 



گرددمیدوشیزه به عشق باز  

3 

 

 

 

 ،_فرهنگیایران بزرگ _ام با احترام به تمام دوشیزگان سرزمین اهورایی

 ی مکتبیی خانوادهترین دوشیزهپیشکش به خردسال

 _وین میرزاپورئه_و نور چشمم 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



گرددمیدوشیزه به عشق باز  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



گرددمیدوشیزه به عشق باز  

5 

 

 

ی او خسسدای خسسود کلمسساتی آموخسست کسسه موجسسب پسس یرفتن توبسسهپسسآ آدم از 

 پ یر است.گردید زیرا خداوند مهربان و توبه

                                             

 «۵1ی ی بقره، آیهی مبارکهسوره»                                       

 
□ 

 

حقسایق آن اسسما     ی اسسما  را بسه آدم آموخست، آن گساه    و خدای عالم همسه 

اگسسر شسسما در دعسسوی خسسود   »را در نظسسر فرشسستگان پدیسسد آورد و فرمسسود:   

ای »فرشسستگان عرضسسه داشسستند:  « صسسادقید اسسسما  اینسسان را بیسسان کنیسسد.   

دانسیم جسز آن چسه تسو خسود بسه مسا آمسوختی کسه          خدای پاک و منزه! ما نمی

ایسسن  ای آدم! مالئکسه را بسه حقسایق   »پرودگسار فرمسسود:  « تسویی دانسا و حکسیم.   

ای فرشستگان!  »چسون آنسان را آگساه سساخت خسدا فرمسود:       « اسما  آگاه سساز. 

هسسا و زمسسین دانسسا و بسسر آن چسسه اکنسسون دانسسستید کسسه مسسن بسسر غیسسب آسسسمان

 «آشکار و پنهان دارید آگاهم؟

                                          

 «۵۵تا  ۵۸ت ی بقره، آیای مبارکهسوره»                                  
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مال از آغاز تا غزل مینیآکادمیک غزل  و تحلیلی یتاریخنامه»

 «1غزل معاصر ایران(جریانات ی هایی درباره)ناگفته

 
 

 شسسعری مختلسس  ژانرهسسای نمسساییجلسسوه شسساهد دوره، هسسر درو  همسسوارهمسسا 

هسسای رهتغییسسرات دو و تکسسوینی_تسسدریجی سسسیر در امسسا هسسستیم و بسسوده

، غسزل،  قصسیده شسام    هسا ی قالسب گسام بسا هسر عصسر ادبسی همسه      شعری، هسم 

مسسان بسسا هسسم متکامسس  نشسسدند و بسسه روایسست تسساریخ    وأت... مثنسسوی، ربسساعی و

کسه خسود    بسوده  اا قالسب غسزل ایسن قابلیست را دار    تنهس  هاآنبینیم از میان می

امسسا غسسزل چسسه  ؛هسسای هسسر عصسسر شسسعری بهتسسر من بسسق سسسازد را بسسا وییگسسی

عصسسر بسسه عصسسر از آغسساز   ،دیگسسر قوالسسب بسسه نسسسبتقسسابلیتی دارد کسسه آن را 

ایسن چسه وییگسی اسست کسه بسا        و ؟پیدایش تسا اکنسون پیشسرو سساخته اسست     

عسه آن  و تسا حسدودی بسا ق    قصسیده  وجود اشتراک سساختار گرافیکسی آن بسا    

 :در دو مورد زیر است سؤالپاسخ این  ؟را از این دو قالب متمایز کرده

 غزل شرقی تغزل (۸

                                                           
هسای علمسی   ایسن مقالسه دو سسخنرانی مهسم جنساا اسستاد آرش آذرپیسک در نشسست         . در ۸

-انعکاس یافته که ایشان در آن به مباحث اساسسی و چسالش  « گرایان ایرانی کلمهاندیشکده»

اند که شساید برخسی از م السب بسه ظساهر چنسدان       برانگیزی در فلسفه و ادبیات امروز پرداخته

هسایی  گمسان طسرح ایسن مسسائ  پاسسخ     ن نداشته باشند اما بیی غزل ایرانامهرب ی به شناخت

های بنیادین فلسسفه و ادبیسات معاصسر    بینشمندانه و دانشورانه به بسیاری از ابهامات و دغدغه

 ایران و حتی جهان است.
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 غزلخود قالب مال بودن مینی (1

را بسا وجسود اشستراک سساختاری آن بسا خسود،        قصسیده این دو وییگسی غسزل،   

ی یسک قافیسه   جسرم رانسد و حتسی ق عسه را تنهسا بسه      در طول تاریخ عقب مسی 

 بسساو امسسا غسسزل چگونسسه  ؛گسس اردی تسساریخ ادبیسسات جسسا مسسی کمتسسر در عرصسسه

را در اعصسسار مختلسس   دل خسسود جسسای پسسایش ن دو وییگسسی در ایسس جانمسسایی

آشسنایی بیشستر بسا     مسستلزم  سسؤال اسست؟ پاسسخ ایسن     کسرده ادبی مستحکم 

 .دیرآشناستاین قالب 

 

 :غزل _1

ن بسسا تمغازلسسه یعنسسی عاشسسقانه سسسخن گفسس  و غسسزل بسسه معنسسی مغازلسسه اسسست 

 قافیسه و  بیست در یسک وزن   چهسارده  سست بسین پسنا تسا    معشوق. غزل شعری

 باشسسد و قافیسسههسسمهسسای زو  بیسست بسسا بیسست نخسسستینِدو مصسسراع  کسسه هسسر

 چنسسینهسسماسسست و  یتسسی کسسه بنسسای سسسرودن غسسزل بسسر آن نهسساده شسسده  ب»

غسسزل قسسدمتی « ۸.دنسسنامبیسست مسسیالغسسزل یسسا شسساهرا بیسست لبهتسسرین بیسست غسسز

توانسسته اسست خسود را بسا      دارد و در سسیر تکسوینی خسویش همسواره     طوالنی

و حتسی از بسد   ،سسازد  آوا و هماهنس  تساریخ هسم   برهسه از  ی هسر زمینه و زمانه

 .ای از اشعار شعرای مکتب خراسانیپیدایش یعنی در پاره

                                                           
 11۱ ،۸۵00میرصادقی، .  ۸
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اص  غزل همان گونه کسه از نسام آن مشسهود اسست بسر بسستر مغازلسه سسامان         

یابسسد و در عسسالم طبیعسستن انسسسانی، اطنسساا در همسسه چیسسز ناخوشسسایند    مسسی

ی آغسساز اسست اال در سسسخن گفسستن بسا معشسسوق؛ و همسسین مانیفسست نانوشسسته   

 و البتسه اطنسااِ   تسا عصسر مسا بسوده     هسای آن گیری غزل با تمام شساخه و شک 

گسویی همسراه اسست. نبایسد نادیسده گرفست       عاشقانه همواره بسا نسوعی پریشسان   

تسسز بسسر همسسین مانیفسسست تسسرین آنتسسیمسسال بسسزرگکسسه پیسسدایش غسسزل مینسسی

-گیسسری غسسزل مینسسیمسستتر در روح آفسسرینش غسسزل از آغسساز تسسا زمسان شسسک   

مالیسستی شسدن   بسوده و بسدیهی اسست کسه خاسستگاه مینسی       11در سال مال 

مسسال در آن سسست کسسه غسسزل مینسسیایتغسسزل شسسرقی مسسا نیسسز زمینسسه و زمانسسه 

باعسث زایسش آن    «سسفارش اجتمساع  » زایش یافست و بسه قسول مایاکوفسسکی    

تسسداوم و  ... وهسسای عاشسسقانه وی هفتسساد و آغسساز پیسسامکی شسسدن نامسسهدر دهسسه

  های هشتاد و نود و... شده است.بازتولید آن در دهه

 

 :خراسانی مکتب و غزل _1_1

 آنت و بسسیاری از منتقسدان   هسای مکتسب خراسسانی اسس    قصسیده د نس غزل فرز

داننسد و  هسای مکتسب خراسسانی مسی    قصسیده گرفته از تغسزل آغسازین   ترا نشأ

و حتسسی  تسسوان در غزلیسسات رودکسسی، فرخسسی هسسایی از آن را مسسیحتسسی رگسسه

در اشسعار  وضسوح و سسادگی را    تسوان مسی  کهنگسی زبسان   در کنسار . نظامی دید

 .دمشاهده کربه صراحت  شاعران این دوره
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 :در مکتب عراقی غزل _2_1

یعنسسی بسا آغساز مکتسب عراقسسی بسه تسدریا شساهد بسسه        بعسد  بسه  ششسم  قسرن  از

وضسوح و سسادگی   در غزلیسات ایسن دوره    .کمال رسیدن قالسب غسزل هسستیم   

 اسسساس بسسر و رفتنسسدکمرنسس  شسسد و اشسسعار بسسه سسسمت پی یسسدگی پسسیش    

ت عربسی  شساهد وفسور لغسا    بنیسان نهادنسد  مدارسسی کسه   سیاست سلجوقیان و 

 و پیسسدا کردنسسدتغییراتسسی نیسسز از نظسسر محتسسوا غزلیسسات  در ایسسن دوره هسسستیم.

 معشسوقی کسه گساه آسسمانی و گساه      ،مدح ممدوح به مدح معشسوق بسدل شسد   

 .در عین حال بزرگ و دارای مقامی واال بودزمینی و 

فرهنسس  و زبسان تازیسسان   رویسارویی بسا  مکتسب خراسسسانی در   همسان گونسه کسسه  

مکتسسب عراقسسی نیسسز در برابسسر   شسسد،مسسی محسسسواپایسسداری  نسسوعی ادبیسسات

کسسه همسسین امسسر  بسسود مقاومسستای از ادبیسسات گونسسهفرهنسس  و زبسسان مغسسول 

اسسسالمی _و تمسسدن ایرانسسی سسساختاربندی فرهنسس عرفسسان را پناهگسساهی بسسرای 

بسسا  ایسسران شسسد کسسه موجسسبمسسردم ایسسن عصسسر کسسرد و ی در محافسس  صسسوفیانه

پیسروز   در جنس  فرهنگسی بسر مغسول    ایسن دوره   شسعرای  قسدر گرانخلق آثار 

 .فرهن  و زبان خود قرار دهد تأثیررا تحت  آنانشود و حتی 
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 :وقوعغزل در مکتب   _3_1

 واقعیسست را همسسان اصسس الحگرایسسی و بسسه واقسس  مکتسسب یعنسسی وقسسوع مکتسسب»

مکتسب وقسوع بسا تمسام روابس        «۸ور که بین عاشق و معشوق اسست گفستن.  ط

از همسه لحسای یسک مکتسب      و گساه خراسسانی   با آثار مکتسب عراقسی   بینامتنی

 تسا حسد امکسان    وبسوده   سساده  العساده فسوق  شسعرهای ایسن دوره  مستق  است. 

 ای شسساعرانه و صسسنای  بسسدیعیهسساغسسراق کسساربرد ازهسسا در فراینسسد سسسرایش آن

 .استماجراهای عاشقانه  ،مضمون آن اشعار و کاسته شده

گسویی اسست و   حقیقست  بسر اصس    زیسرا در مکتب وقوع معشسوق مسرد اسست    »

 هسسای ایسسن دورهیگسساز ویی «1.از ایسن رو سسسخن گفسستن از زن خ رنسساک اسست  

تسا قبس  از   . اشساره کسرد  ورود لغسات عامیانسه در اشسعار شساعران      تسوان بسه  می

روا  داشسست امسسا در  گسسوییکلسسیمکتسسب وقسسوع در روابسس  عاشسسق و معشسسوق  

 .شودمی  گویی و بیان جزئیات بیشتر دیدهاین مکتب جز

 :ت گرفتاز دل مکتب وقوع دو جریان نشأ

 سوخت (۸

 واسوخت (1

                                                           
 ۸30 ،۸۵0۸شمیسا، . 0

 ۸2 ،۸۵۳۱خانلری، . 2
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ای اسسست کسسه شسساعر در آن جسسایز نیسسست بسسه معشسسوق سسسوخت سسسروده شسسعر

و  بسوده از گ  بگویسد امسا شسعر واسسوخت نسوعی اعسراع از معشسوق         ترنازک

-نظریسه . بینجامسد وی بسه بیسزاری از    چسه بسسا امکسان دارد   حتی این اعراع 

ازی از شسسسعرای بابافغسسانی شسسسیر »ی واسسسوخت از وحشسسسی بسسافقی اسسسست.   

بعسدها در غسزل، بسه زبسان وقسوع      چسه   بسود کسه آن   معروف وقسوعی ایسن دوره  

ی او شسیوه  بسر  د،شس  وجسود آمسدن سسبک هنسدی    شسود باعسث بسه    می خوانده

 «۸.مبتنی بود

 

 :هندی غزل _4_1

 عامسس  ایسسن و نبودنسسد فارسسسی شسسعر طرفسسدار چنسسدان زبسسانتسسرک صسسفویان

هنسسد  یزبسسان بسسه دربسسار بابریسسهتعسسدادی از شسساعران فارسسسی کسسه شسسد سسسبب

بسسودن زبسسان، نزدیکسسی آن  نخسسستین وییگسسی سسسبک هنسسدی، سسساده . »برونسسد

خصوصسیت بسر اثسر دور شسدن     ایسن   .مسردم اسست   یبه زبان متسداول و عامسه  

بسسین هسسای ادبسسی، مجسسالآ اشسسرافی و دربسساری و شسسیوع آن در شسسعر از حسسوزه

 غیرادبسسیپرگسسویی، زبسسان  «1.بسسود طبقسسات مختلسس  مسسردم بسسه وجسسود آمسسده 

 دیسسدهسسسازی در شسسعر شسساعران ایسسن دوره    و مضسسمون ای، ابهسساممحسساوره

 .شودمی

                                                           
 ۵0۳_۵3۸، ۸۵1۳کوا، زرین.  0

 ۸۳۱، ۸۵00میرصادقی، .  2
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 در جریان گذار بازگشت: غزل _5_1

شسسعرا ارتبسسا   .رو بسسه زوال نهسسادی صسسفویه رهدر اواخسسر دومکتسسب هنسسدی 

ی بهسسار، بیشسستر االشسسعری ملسسکدهبسسه عقیسس»چنسسدانی بسسا اجتمسساع نداشسستند. 

از  یافتسه بسود   اهر مکتسب هنسدی ر  د هبسه علست ابتس الی کس     رهشاعران ایسن دو 

ی ایسسران روی آوردنسسد و در  و بسسه احیسسای شسسعر گ شسسته   دهآن خسسسته شسس 

ی شسساعران وهب هنسسدی دسسست بسسه سسسرودن اشسسعار بسسه شسسیمخالفست بسسا مکتسس 

 چنسد کسه در بسین    دنسد. ایسن شساعران هسر    حساف  ز  پیشین ماننسد سسعدی و  

خسوبی هسم داشستند امسا بیشستر نیسروی خسود را         نسسبتا  ی اخود شعره اشعار

برخسی مشستاق اصسفهانی را     «۸.وم کسردن مکتسب هنسدی کردنسد    کس صرف مح

از شسسعرای مکتسسب  رهشسساعران ایسسن دو .داننسسدن بازگشسست مسسیمبسسدع جریسسا

 .کردندمیعراقی و تا حدودی خراسانی تقلید 

 

 :ی مشروطهغزل در دوره _6_1

در قسرن هفستم و هشستم هجسری بسا شساعرانی ماننسد        غسزل   هر چند که قالب

تغییسر زیسادی نداشست.    بعسد از آن   بسه او  خسود رسسید امسا     سعدی و حساف  

                                                           
 ۸۵31 مال ایران،زل مینیبه غ نگاهینیمکلهر، .  0
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قالسب غسزل    بسه تسدریا وارد  ی مشسروطه مفساهیم جدیسد    از دوره تا ایسن کسه  

 .شدند

 خسسود یزمانسسه و زمینسسه بسسا و متحسسول غسسزل مشسسروطیت اواخسسر از واقسس  در

و  یسسزدی فرخسسی مشسسروطه یدوره در تحسسول آغسسازگران ایسسن . شسسد همسسراه

 .هستندی عشقی و... میرزاده

زنسسدگی  در تغییسسرات سیاسسسی و اجتمسساعی، ی مشسسروطه بسسه علسست  در دوره

یکسی از ایسن   . »در شعر تحسوالت بسسیاری بسه وجسود آمسد     به تب  آن مردم و 

ی شسسعر کهسسن گسسسسته هسسایبیسستتسسکتغییسسرات، تغییسسر سسساختار شسسعر از  

پسارچگی بسود کسه ایسن خسود از شسعر غربسی        فارسی به سمت انسسجام و یسک  

بعسد از آن رشسد    و دورهه همسین دلیس  شسعر روایسی در ایسن      بس  شد.متأثر می

 «۸.بسیاری یافت

 

 :ی مدرنیسمغزل در دوره _7_1

 م سسرح ادبیسسات در چهسس  یدهسسه اواخسسر در کسسه اسسست اصسس الحی نسسو غسسزل

کسسه تسسا امسسروز نیسسز یکسسی از  ردآو وجسسود بسسه معاصسسر شسسعر در جریسسانی و شسسد

ی غسسزل نسسو بسسه گفتسسه  . »در ادا فارسسسی اسسست  تأثیرگسس ارهسسای جریسسان

ی چهسس  و نظسسران ایسسن زمینسسه، نخسسستین بسسار در دهسسه بسسسیاری از صسساحب

                                                           
 ۵، ۸۵31کلهر، .  0
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در آثسسار شسساعرانی چسسون سسسیمین بهبهسسانی و حسسسین منسسزوی ظهسسور   پنجسساه

 «۸.کرد

 مجسسزای جریسساندو _ در میسسان معتقسسدان بسسه عسسروع پارسسسی _ بعسسد از نیمسسا

 شعری به وجود آمد:

 و جریانات آوانگاردن بعد از آن شعر نیمایی (۸ 

 متفاوتهای درونی و فرمبا ساختار محتوایی  کالسیکشعر  (1

را  او اهکردنسد همسان ر  عیست از نیمسا سسعی مسی    بسه تب  دهیسک عس   رهدر این دو

هسای غسزل چشسم    توانسستند از جاذبسه  ای دیگسر کسه نمسی   دهدنبال کنند اما ع

بپوشسسند، در نسسوع دوم فعالیسست کردنسسد. منسسوچهر نیسسستانی بسسا وارد کسسردن    

بسسامد و  امسا   بسه کسار بسرد   فضای جدید به غسزل فارسسی، روایست را در غسزل     

-شسد. هسم   تثبیست ثبست و  بسه نسام سسیمین بهبهسانی      توأمسان تئوری غزل نو 

سسرا بسودم و   مسن غسزل  » .دانسد از شسعر نسو مسی    متسأثر  غزل نو را ایشانچنین 

از بود که بسرای نسو کسردن غسزل بسا حفس  تشسخ  تمسایز آن          راهی تنهااین 

ایسن دیگسر   بایسد بگسویم کسه     و اسست  دهر شسعر نسو بسه نظسرم رسسی     گس انواع دی

روایسست را در  او«1از شسسعر نسسو اسسست. متسسأثرو  زهبلکسسه نسسوعی تسسا غسسزل نیسسست

                                                           
و   ۵12، ۸۵00و موسسسوی گرمسسارودی،  ۳۳۸، ۸۵0۱و زرقسسانی،  18۸، ۸۵1۵شمیسسسا، .  0

 ۵۸۱، ۸۵0۱روزبه، 

 

 ۸۵11 بهبهانی، جای پا تا آزادی،.  2
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هسسایی از خهو غسسزل نسسو و غسسزل روایسسی را شسسا    هغسسزل بسسه تکامسس  رسسساند  

وایسی پیداسست، بیسانگر    زل رطسور کسه از عنسوان غس    ن داند. همسا مدرنیسم می

 روایست  از ابتسدا تسا انتهسای غسزل،     یک روایت است که بسا سساختاری منسسجم   

 شود.می دهبه تصویر کشی بر بستر تغزلی شاعرانه

بسسا روا   .سسسنتزی اسسست از شسسعر سسسنتی فارسسسی و شسسعر نیمسسایی   نسسو غسسزل

نسد تسا   چ هسر . قالسب سسنتی غسزل هسم متحسول شسد       تسدریا قالب نیمایی بسه  

بیشسسستر در محتسسسوای قالسسسب غسسسزل بسسسود امسسسا بسسسا  تغییسسسرات آنپسسسیش از 

از شسسعر نیمسسایی بسسرای نخسسستین بسسار در شسسک  ظسساهری غسسزل   تأثیرپسس یری

ایسسن کسسار شسساعران هسسا فرمالیسسست بسسه تعبیسر » کسسه هسم تغییراتسسی پدیسسد آمسسد 

را  زدایسی آشسنایی اگسر   ،در سس   اشسکال ادبسی اسست     زدایسی آشنایی غزل نو،

 «۸.در سه س   زبانی و مفهومی و اشکال ادبی بدانیم

امسا   هسای ادبسی چنسدان معمسول نبسود     در شسک   زدایسی آشناییتا قب  از نیما 

 در اشسسکال زدایسسیآشسسنایی هسسا ونیمسسا بسسا شکسسستن تسسساوی طسسولی مصسسراع 

هسسسا هسسسم از شسسساعران دیگسسسر قالسسسب ای را پدیسسسد آورد تسسسازمینسسسه شسسسعری

 .شوند مندهایش بهرهنوآوری

از  متسأثر غسزل، نوشستن آن بسه صسورت پلکسانی و      تحسوالت در شسک     از یکی

نیسستانی بسود کسه بسسیاری      منسوچهر  آغسازگر ایسن شسیوه   . »شعر نیمایی بسود 

بسسه ل بسسه درسسستی  جریسسان غسسز  محققسسانجریسسان غسسزل نسسو و   از شسساعران

                                                           
  ۸۵، ۸۵01 مکاریک،. ک. ر .0
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خواسسستند بسسا در واقسس  شسساعران غسسزل نسسو مسسی «۸.کردنسسد پیشسسگامی او اشسساره

 .را متحول کنندآن  حف  قالب سنتی غزل، محتوا و تا حدودی فرم

بسه وجسود بیاورنسد کسه     تسازه   چیسزی  گوینسد هایی که اکنون شعر مسی آن اگر»

ی گ شسته را  یافتسه بسودن، قسسمتی از سسنن تغییر   معاصسر و جانسدار    در عین

. شعرشسان اصسالت الزم را خواهسد داشست     خسود خودبسه در خسود حفس  کنسد،    

معاصر کسی است کسه نسه گ شسته را فسدای حسال کنسد و نسه حسال را فسدای          

و حسسال را بسسا تغییسسر  بلکسسه گ شسسته را بسسه خسساطر حسسال تغییسسر دهسسد ؛گ شسسته

 «1.گ شته بیافریند

 

 :به موارد زیر اشاره کرد توانمی نو غزل تحوالت از

 س ربندی آن نوشتاری غزل و شک  در تغییر (۸

 نویسی در غزل کانکریت (1

مثنسسسوی، _دایش غسسسزلو پیسسس هسسساقالسسسبغسسسزل بسسسا دیگسسسر  آمیختگسسسی (۵

   ق عه_دوبیتی، غزل_غزل

 ره و نق هنگارشی مانند خ  تی عالئم بردن کاره ب (۱

                                                           
 ۸۵00، بهمنی ۸01، ۸۵13روزبه،  .ک. ر.  0

 ۵20، ۸۵1۸ براهنی،.  2
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 اپیزودیک غزل بندیتقسیم (۳

 بندی غزل با پیرن  بازپایان (2

 

 

 :از دل غزل نو فرم غزل وروایی غزلی دو شاخه نپدید آمد

 

 :غزل روایی _1_7_1

 بسه نسوعی بسستری بسرای یسک اتفساق داسستانی        کسه  اسست  غزلسی  وایسی ر غزل

 .داردروایسست در فرهنسس  اصسس الحات ادبسسی تعسساری  مختلفسسی   یواژه. باشسسد

داسسستان یسسا  چسسه قصسسه، روایسست اصسس الحی عسسام اسسست کسسه بسسرای هسسر آن »

 «۸.رودکند به کار میحکایتی نق  می

 داسستان  آوردن روایسی  غسزل  پیسدایش  از پسیش  تسا  کهسن  ادبیسات  در چند هر

 برخسسی واسسست  شسسده دیسسده مثنسسوی قالسسب در بیشسستر شسسعر، میسسان در

و  داشسته  وجسود  نیسز  کهسن  شساعران  غسزل  در روایست  کسه  معتقدنسد  منتقدان

 در داسسستان آوردن موالنسسا، غسسزل یهسساوییگسسی از یکسسی» بسسه عنسسوان مثسسال 

                                                           
 1۳۵، ۸۵00 داد،.  0
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و دیگسر شساعران کهسن عنصسر غالسب      اما روایت در غسزل موالنسا    «۸است غزل

 .نبوده

همسان گونسه کسه خسود اذعسان       ،گ ار غزل روایی سسیمین بهبهسانی اسست   پایه

از محتسوای   تسرین تفسسیر مسن   کسه مهسم   جسز پیوسستگی مفساهیم   »اند: داشته

 مسثال   هسای گونساگون عرضسه کسنم    غزل بسود، توانسستم مضسمون را بسه شسک      

و نفسسر یسسا چنسسد نفسسر یسسا  د وگسسویگفسستدراماتیسسک یسسا  یشسسیوه زا اسسستفاده

 «1.مالمینی یها به شیوهداستان ی یا نق نهای دروگوییتک

از  30و  31، 2۵ ایهسسسسدر نامسسسسه «هسسسسای همسسسسسایهحسسسسرف»نیمسسسسا در 

ویز و آن را بسسرای شسسعر امسسروز تجسساسسست روایسست سسسخن گفتسسه  تأثیرگسس اری

معاصسسر بسسه  ایسسرانِبسسه تسسدریا روایسست در غسسزل، در   و ؛دانسسسته زمال و کسسرده

 .پیروی از شعر نو شک  گرفته است

 یعامیانسسه ولحسسن صسسمیمی  تسسوان بسسه  مسسیغسسزل روایسسی   هسسایوییگسسیاز 

ایسسن  نشسساعرا کسسه اشسساره کسسرددر آن  هسساشخصسسیتی و مکالمسسه وگسسوگفسست

گ شسسته، بسسه تبعیسست از  غسسزل کردنسسد بسسه دور از زبسسان فسساخرِتسسالش مسسی دوره

چنسسین از هسسم. رونسسدبشسسعر نیمسسایی پسسیش    یلحسسن صسسمیمی و عامیانسسه  

هسسای ملمسسوس زنسسدگی  از تجربسسه اسسستفاده، هسسای غسسزل ایسسن دوره مشخصسسه

 .اجتماعی و قاب  درک برای مخاطب است

                                                           
 ۳1، ۸۵08فسایی،  رستگار. 0

 ۸۵، ۸۵0۸بهبهانی، .  2
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 از اصسسولو یکسسی سسسبب اسسستحکام محسسور عمسسودی آن   روایسسی شسسدن غسسزل

مسال و کتساا   در غسزل مینسی   مؤلفسه ایسن  او   کسه ات غسزل نسوین شسد    جریان

بسه قلسم جنساا اسستاد آرش     « _هسای سسرزمین مسن   دختر اس وره_لیال زانا »

غزلسی پسیش   نمود یافت و با اسستناد بسه همسین کتساا مسا مجموعسه      آذرپیک 

هسای آن تمامسا  بسه ایسن اسستحکام      غسزل  ایم که محسور عمسودی  از آن نداشته

کنسسد کسسه دیگسسر منسسد مسسیامسسر غسسزل را بسسه شسسکلی هنسسری، نظسسام ایسسن باشسسد.

فقسس   چنسسین. هسسمجسسا یسسا کسسم و زیسساد کسسردتسسوان در آن بیتسسی را جابسسهنمسسی

بسر  شسعر را   معنسایی  بسار _ گرایسی مکتسب هنسدی   بیست ماننسد شساه  _ها بیتشاه

متقبسس   ابلکسسه کلیسست شسسعر بسسار معنسسایی غسسزل روایسسی ر   کشسسنددوش نمسسی

   .شودمی

ای مشسسخ  و متمسسایز از  شسساخه 18ی ی دوم دهسسهحسسول و حسسوش نیمسسه 

مکتسسب گورسسستان بسسود. در تسساریخ از غسسزل روایسسی شسسک  گرفسست کسسه متسسأثر  

ی ی سسسدهای از شسساعران کسسه در میانسسه ادبیسسات انگلسسستان بسسه شسسعر دسسسته 

زیسسستند و بسسرخالف شسساعران نوکالسسسیک عصسسر خسسود بسسه     هجسسدهم مسسی 

پرداختنسسد، شسسعر مکتسسب گورسسستان   مضسسامین انسسدوهناک و رازگونسسه مسسی  

هسسای تیسسره و شسسود. ایسسن شسساعران بیشسستر بسسه مسسرگ و صسسحنه  اطسسالق مسسی

هسسسای رازآلسسسوده توجسسسه داشسسستند و آثارشسسسان مقسسسدمات برخسسسی از جنبسسسه 

اندوهگنانسسه در مکتسسب رومانتیسسسم را فسسراهم آورد. شسساعران اصسسلی ایسسن       

غسسزل  ،از نظسسر جهسسانی انسسد.مکتسسب، پارنسس ، روبسسرت بلسسر و ادوارد یانسس  بسسوده

 ب گورستان است.وحشت )سیاه( ایرانیزه کردن مکت



گرددمیدوشیزه به عشق باز  

20 

شسسک  گرفسست کسسه   0ایسسن جریسسان در ایسسران تحسست تسسأثیر نصسسرت رحمسسانی  

درهسسا بسسرای  »ی آن در غزلیسسات نسسوذر پرنسس  و او  آن در کتسساا    ریشسسه

گسس ار پایسسه از محمدسسسعید میرزایسسی اسسست کسسه« بسسسته شسسدن آفریسسده شسسد

ی ایسسن و هنسسوز کتسساا مسس کور مانیفسسست نانوشسسته بسسوداصسسلی ایسسن جریسسان 

شسساعرانی چسسون آن روزهسسای جریسسان اسسست. تسسأثیر ایسسن حرکسست در غسسزل   

سسسیدمهدی موسسسوی، رضسسا شسسالبافان، محمدرضسسا شسسالبافان، آرش آذرپیسسک، 

بگلسسو، معصسسومه داوودآبسسادی و شسسهال شسسهبازی    محمدرضسسا حسسا  رسسستم  

 حسابی در برخی جهات مشهود است. 

 

 :فرم غزل _2_7_1

و نسسام آن نیسسز برگرفتسسه از همسسین  فرمالیسسسم مکتسسب از ایشسساخه فسسرم غسسزل

 آرامسسی بسسه هفتسساد یدهسسه در کسسه هسسای خسساص آن اسسستبسسا وییگسسی مکتسسب

 تسسوانران ایسسن جریسسان مسسیآغسسازگاز . دوانیسسد ادبیسسات در را خسسود هسسایریشسسه

 پنساه میرزایسی، آرش آذرپیسک، هسومن عزیسزی، حسسن صسادقی       سسعید محمد

 .نام برد را امیر مرزبان و

ی صسسورت یعنسسی خیسسال، صسسر سسسازندهمیسسان عناتناسسسب و همسساهنگی » فسسرم

نسوایی میسان صسورت و معنسی     زبان، موسسیقی و در کس  شسعر، سسازش و هسم     

                                                           
ی شعر مرگ که در آثار فریدون توللی نمایان شد کامال  متأثر از ژانر محتوایی شعر . شاخه۸

  گ اری نصرت رحمانی در ایران بود.سیاه با پایه
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بسا یکسدیگر    توأمسان  هسا آنی وقتسی تعسدادی از ایسن مسوارد یسا همسه       «۸.است

 .شودای خلق میترکیب شوند فرم تازه

 بلکسه فراتسر از شسک     نیسست  بیرونسی آن قالسب   فسرم  در غسزلِ  منظور از فسرم 

هسای بسسیاری   همسین امسر باعسث متفساوت شسدن غسزل       و ظاهری شعر اسست 

 هشسسد هسساآنغسسزل در اشسسعار  از شسسعرا بسسا وجسسود اشسستراک سسساختار گرافیکسسی

 .است

در قالسب غسزل    هسر یسک   ...ع سار، موالنسا، حساف  و   شساعرانی ماننسد   با آن که 

 یمؤلفسه یعنسی بسر اسساس    ایسن   .یکسی نیسست   هسا آنند اما شسعر  اهشعر سرود

یسک از   ، فسرم درونسی در آثسار هسر    مکتسب اصسالت کلمسه   در  «حقیقت عمیق»

ایسن   کسه  بسا دیگسری متفساوت اسست     (فسرم بیرونسی  )حف  بعسد ثابست    با هاآن

، یوشسیا  نیمسا  آن کسه  بسا  مسثال   ؛هسم نسسبت داد   هسا قالسب توان به دیگر را می

در ( بعسد متغیسر  )سسرا بودنسد امسا فسرم درونسی      اخوان ثالسث نیمسایی  سهراا و 

 نیمسسایییعنسسی  (بعسسد ثابسست)بسسا حفسس  فسسرم بیرونسسی  هسساآناز  کیسس هسسر شسسعر

 ...شسسعری، داسسستانی و هسسایقالسسبدیگسسر شسسام  بسسودن متفسساوت اسسست و ایسسن 

 شود.نیز می

ی هفتسساد و بسسا شسسعر شسساعرانی ماننسسد محمدسسسعید     غسسزل فسسرم در دهسسه  

 شد.آغاز  کرمانشاهمیرزایی، آرش آذرپیک و هومن عزیزی در 

                                                           
 ۸۱1پورنامداریان، .  0
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 شسسناختیفلسسسفه و تحلیسس  جامعسسه» مسسورد ذرپیسسک درآرش آاسسستاد جنسساا 

گرایسان ایسران کسه    ی کلمسه اندیشسکده در  وگسو گفست ی در جلسسه  «غزل فسرم 

   کردند. ارهاشی امهم و ناگفته به نکاتبرگزار شد  ۸۵31 ششم خرداد

هسا  کسه مسدت  _ بسزرگ چسک   نسویآ رمسان _ هساول  سالوتاو» :0ندفرمودایشان 

 ایسن سسمت را بسه عهسده داشست     این کشور بسود در زمسانی کسه     جمهوررئیآ

سسسخنرانی دعسسوت شسسد کسسه در مسسورد موضسسوعی ماننسسد عسسدالت  ایجلسسسهبسسه 

م کسسه در ایسسن هسسا بسسه ایسسن فکسسر کسسردمسسدت» :گویسسدجنسساا هسساول مسسی کنسسد.

بایسسد  جمهسور رئسیآ م سرح و هسم    نسویآ رمسان هسم بسه عنسوان یسک     جلسسه  

فقس  بسه یسک نکتسه رسسیدم کسه از        . خیلی فکر کسردم امسا  بزنم ایزهحرف تا

هسسا و ی حسسرفهمسسهدیگسسران ایسسن کسسه  و آن تسسر بسسودمهسسم زهف تسساهسسزار حسسر

انسواع   ولسی همسین بسه    نسد  اهگفتس هسای مختلس    شسک   ومحتواها را به انسواع  

خواهسسد یعنسسی بسسه  هاسسست کسسه خالقیسست بسسسیاری مسسی  مختلسس  گفسستن آن

اسست کسه مسا     یسن ا خالقیست پسآ   .دادن ارائسه آن محتوا را  ،های مختل فرم

نسویآ و چسه بسه عنسوان فیلسسوف      چسه بسه عنسوان رمسان    ، چه به عنوان شاعر

ای کسسه م سسابق بسسا زهبایسسد محتسسوا را بسسه شسسک  تسسا دیگسسری هسسر عنسسوان یسساو 

 «ماست بیان کنیم. ی خودزمینه و زمانه

و  داردیسسک نظسسر _ نسسویآ م سسرح چسسکرمسسانیگسسر د_جسسوزف اسکورتسسسکی 

شسعر را بایسد بسه     .زبسان شسعر بیسان کنسیم    ود شسعر را بسه   شنمی» :آن این که

                                                           
توس  هنگامه اهورا و آوین کلهر ضب ، تدوین، تخلی  و تنظیم شده متن این سخنرانی  .۸

 است.
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نساگزیر هسستیم شسعری     وقتسی  .را بسه زبسان شسعر    فلسسفه  وزبان فلسفه گفت 

خسسواهیم فلسسسفه را را گسسوش دهسسیم بایسسد فلسسسفی حسسرف بسسزنیم و وقتسسی مسسی

جاسسست کسسه  ایسسن «کنسسیم. اسسستفادهتوضسسی  دهسسیم، نسساگزیر هسسستیم از شسسعر 

. بسدین  شسوند یکسدیگر مسی  آینسد و مکمس    این دو مقولسه بسه کمسک هسم مسی     

فکسری   ،ی فلسسفی اپشستوانه  و ماندگارنسد ی ژانرهسایی کسه اصسی     همسه گونه 

فسسرم را تعریسس   وغسسزل  ابتسسدانبایسسد  هسساآنفرهنگسی دارنسسد. بسسرای شسسناخت  و 

 دهکسه باعسث شسس  را فرهنگسی   یآن فلسسفه  بلکسه شایسسته اسست ابتسسدا    کنسیم 

آن ژانر به وجود بیایسد کشس  کنسیم. البتسه ارتبسا  میسان ادبیسات و جامعسه         

از  پسیش  سسپتامبر بسا ادبیسات    دهاست حتسی ادبیسات بعسد از یساز     انکارغیرقاب 

 برخسسورد هسسای دوقلسسوبسسر بسسه هواپیمسسا دو سسسپتامبر متفسساوت اسسست.  دهیسساز

و  ادبیسات امسری اسست روبنسایی     بنسابراین  دچسار تغییسر شسد.   و ادبیات  ندکرد

ی آن عصسسر رد داده گیسسری آن گفتمسسانی کسسه در جامعسسه  زیربنسسای شسسک  

و آوانگسارد داریسم کسه در دل آن     مسا ادبیساتی پیشسرو    انقسالا  از پسیش . است

 مسو  نساا   و تجسسمی  شسعر  حجسم، نیمسایی، سسپید، شسعر     جریانات شودمی

بسه   ،ایسن جریانسات ادبسی هسستیم     کسردن  شساهد فسروکش   بساره یک که را دید

و روی هسسم د نسسمانمسسی فکسسرروشسسندر میسسان قشسسر فقسس   هسساآنکسسه  ایگونسسه

در جمسس  و در پسس یرش مسسردم شسسعر کالسسسیک مسسورد قبسسول قسسرار      رفتسسه

 گیرد.می

هسا  سسنت  د کسه بایسد بسه دامسان    ی مسردم ایسن بسو   تسوده شعار انقالا در اوای  

برگردیم و ادبیات هسم بسه تبعیست از جامعسه در آن زمسان بسه سسنت گسرایش         

رانی ماننسد مهسرداد اوسستا،    تسوان در شسعر شساع   را مسی  اشنمونسه پیدا کرد که 
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ی دورههسسای امسسا مسسردم ایسسران تجربسسه    کاشسسانی دیسسد  فقمشسس و شسسهریار

 هسا آنتوانسستند از  نمسی  و بودنسد مشروطه و مدرنیتسه را پشست سسر گ اشسته     

ی دفسساع مقسسدس همسسهی و دورهاز جنسس   پسسآ البتسسه فاصسسله داشسسته باشسسند

 شعرا سرگشته شدند. کمکمروکش کرد و فها آن هیجان

و شسسک  بگیسسرد تجسسددی هسسا سسسنت کسسه در ایسسن بسسودآن روز  ادبیسساتن نیسساز

ی ی همسه بسه عنسوان نماینسده   _ غسزل ایسران  در باعث شسد بسه تسدریا     همین

زیسسر عنسسوان غسسزل نئوکالسسسیک بسسه  جنبشسسی_ هسسای کالسسسیک پارسسسیقالسسب

پسور،  امسین قیصسر  احمسد عزیسزی،    های م رح ایسن سسبک  وجود آید. از چهره

غسسزل نمسسود موجودیسستن   .هسسستند و... ، سیدحسسسن حسسسینیسسسلمان هراتسسی

سسساقی، میخانسسه، مسسی،  ی ماننسسدتعبیراتسس دیگسسر .دزبسسان و واژگسسانی جدیسسد شسس

. ایسن واژگسان بسا    کساربردی در شسعر نداشستند    روز نبودنسد حسرف   کهو...  نگار

 رهغیسس و جنگسس  ،پنجسسره ،کلبسسهسسسیب، جسساده،  ماننسسد  روزیبسسهواژگسسان 

هسسا و زبسسان تغییسسر کسسرد یعنسسی  رهتشسسبیهات، اسسستعا حتسسیند؛ جانمسسایی شسسد

پیسدا  اسستحاله   نگسری در توصسی  او  جسز  معشسوق بسه   نگری در توصسی   ک 

عسرا معشسوق همیشسه     در ادبیسات » :گویسد ابوریحسان بیرونسی مسی    مثال  ؛کرد

 ه مسسرد اسسست امسسا در ادبیسسات ایسسران وارزن و در ادبیسسات هنسسد معشسسوق همسس 

 .«معلوم نیست معشوق مرد است یا زن

 عرا در شعرهایشسسانکسسه شسس را ایسسن معشسسوقی هسسایوییگسسیاگسسر  بنسسابراین»

بسه سسان   بسادام، لسب    اننسد بیسد مجنسون، چشسم م    چسون هسم  ویگیسس با  مثال 

دمسسی  شسساد وهسسم ترکیسسب کنسسیم غسسول بسسیبسسا انسسد دهترسسسیم کسسر ...و غن سسه

ادبیسات نسوین کسه غسزل      معشسوقِ  «شود که شب بسه خسواا کسآ نیایسد.    می
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از آسسمان بسه زمسین آمسده و      هتحست تسأثیر آن قسرار گرفتس    نیسز  نئوکالسیک 

تسسوان در ایسسن مسسیاش را اسسست و نمونسسهجنسسسیت آن بیشسستر مشسسخ  شسسده 

 :شعر اخوان ثالث دید

 روی همما چون دو دری ه روبه»

 آگاه ز هر بگومگوی هم

 هر روز سالم و پرسش و خنده

 «.هر روز قرار روز آینده

 

□ 

 

 ی هفتسساد یعنسسی بسسا آغسساز دولسست هفسستمِ   ی دوم دهسسهدر ایسسران و در نیمسسه 

ی مسدنی و  جمهوری اسسالمی بسه تسدریا تفکراتسی بسه وجسود آمسد و جامعسه        

ی افسراد جامعسه بسه    حقوق شسهروندی م سرح شسد مبنسی بسر ایسن کسه همسه        

عنسسوان شسسهروند دارای حقسسوق برابسسر بسسوده، دیگسسر هسسی  کسسآ بسسر دیگسسری    

همسه در برابسر قسانون کسه از دل اعضسای جامعسه جوشسسیده و       برتسری نسدارد و   

ی سسساالریِ دینسسی از دل جامعسسههسسا کلیسست بخشسسیده یکسسسانند. مسسردمبسسه آن

-سسسنتی ایسسران پدیسسد آمسسد و از آن پسسآ تفکسسرات مدرنیسسستی و پسسست      

هسای پیشسین م سرح و    هسا و چسارچوا  مدرنیستی با حفس  حاکمیست سسنت   

حسالتی گشسوده بسه     ،ای نسوین هس جامعه به نوعی بسرای درونسی کسردن نگسرش    
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خود گرفست. بسدین ترتیسب ایسن تفکسر ریشسه و زیربنسای غسزل شسد و در آن          

بیست وجسود نداشسته و    شساه  نسوین تحول ایجساد کسرد تسا جسایی کسه در غسزل       

ی ابیسسات بسسه یسسک انسسدازه ارزش و اهمیسست ادبسسی دارنسسد و بسسه عبسسارت   همسسه

وندان ی مسسدنی، شسسهردیگسسر بسسا هسسم برابرنسسد. همسسان طسسور کسسه در جامعسسه   

ای ارگانیک بسا هسم دارنسد و بسا حس ف بخشسی از جامعسه وجسود بخسش          راب ه

سست کسه   اینیسز بسه گونسه    نسوین پس یر نیسست فسرم درونسی غسزل      دیگر امکان

جسا کسرد حسال آن کسه در غزلیسات موالنسا،       بسه شود بیتی را ح ف یسا جسا  نمی

جسسا بسسهحساف ، بیسسدل، شسسهریار و... کسسه کالسسسیک و نئوکالسسسیک هسسستند جسسا 

-بیست کنسد و شساه  ن ابیات تفاوتی در کلیست و مفهسوم شسعر ایجساد نمسی     کرد

ی سسست کسسه در همسسه سسساالری در آن حسساکم اسسست و ایسسن همسسان چیسسزی   

هسای عراقسسی، هنسدی، وقسسوع،   مسسثال  در مکتسب  ی پیشسین هسسامکاتسب و سسبک  

بازگشسست، شسسعر مشسسروطه و... مشسسهود و مبسسرهن اسسست. ایسسن تحسسول چهسسار   

مسال را  غسزل سسیاه )وحشست( و غسزل مینسی     جریانِ غزل فسرم، غسزل روایسی،    

گیسسرد امسسا او  و شسسک  گرفتنسسد، در بسسر مسسی 18ی ی دوم دهسسهکسسه در نیمسسه

مسال  در غسزل مینسی   «0شسهروندی _کلمسه »کام  نهایی ایسن دیسدگاه یعنسی    ت

                                                           
های آغسازین پیسدایش غسزل    گرا در سالی مدنی سنتدر جامعه« شهروند-کلمه»ی نظریه. 0

مانیفسست  نوین ایران توس  جناا استاد آرش آذرپیک ارائه شد و مباحسث مربسو  بسه آن در    

در  08ی در م بوعات محلی کرمانشاه و اهواز و در دهه 13و  10های مال در سالغزل مینی

السادات موسوی مهدویان در ایسران و سسلیمانیه   به قلم بانو مهری« بین دو عشق»کتبی مانند 

 به هواداری از این ژانر از غزل به چاپ رسید.
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هسسای دختسسر اسسس وره_لسسیال زانسسا » ی غسسزلنمسسود پیسسدا کسسرد کسسه مجموعسسه 

 .ستادبی_ی این نمود فکریی برجستهنمونه« _سرزمین من

در  محسسورطبقسسه و رعیتسسی و شسساه فرهنسس  یسسک یزاده کالسسسیک غسسزل

مسال غسزل را از اولسین تسا     مینسی نسوین بسه ویسیه غسزل     اجتماع بود امسا غسزل   

بیست نیسست   و دیگسر در آن خبسری از شساه    دانسد آخرین کلمه تمامِ غزل مسی 

ی ی راسستین یسک جامعسه   غسزل نماینسده   سسرایان نسوین  غسزل زیرا از دیسدگاه  

بسسدون ی ابیسسات همسسه شسسهروندی_کلمسسهمسسدنی اسسست کسسه در آن بسسا تحقسسق 

کلمسسات بسسه هسسم  و پیوسسستگی کامسس بسسا وابسسستگی  هسسی  برتسسری بسسر یکسسدیگر

بگس ریم از ایسن واقعیسست    .انسسدی واحسد تبسدی  کسرده   غسزل را بسه یسک پیکسسره   

م زیربنسسای جامعسسه از لحسسای  هسسم بسساز هسس دولسست نتسساریخی کسسه بسسا آغسساز   

بسسه خسسود  و تسسا حسسدی پوپولیسسستی   سسسنتیسیاسسسی رویکسسردی  _فرهنگسسی

بنسسابراین ادبیسسات و بسسه  ؛مبسستال گشسست مقلدانسسهنسسوعی بازگشسست گرفسست و بسسه 

تبس  آن قالسسب ملسی شسسعر ایسسران یعنسی غسسزل نیسسز دسستخوش همسسین اتفسساق     

ی عسسام را سسسرایان گردیسسد کسسه ذائقسسهشسسد و بسساز هسسم جوالنگسساه نئوکالسسسیک

بسه  سس حی و زودگس ر   تحسوالت بسسیار   نظر داشستند و تنهسا شسبه   بیشتر مسد 

تحسسوالت سسس حی . از ایسسن شسسبهندهسسای سسسبکی معرفسسی شسسدعنسسوان وییگسسی

اصسس الحاتی کسسه بسسه وقسسای  مشسسروطه و قاجاریسسه اشسساره  تسسوان بسسه وفسسورِمسسی

نمسا شسدن   سرایان اشساره کسرد کسه مسثال  بسا نسخ      دارد در کار برخی از این غزل

و جهسسان  هسسا در کسسار برخسسی دیگسسر اشسساره بسسه اصسس الحات تسساریخی ایسسرانآن

بسسدون آن کسسه حرکتسسی زیربنسسایی بسسرای   و باسسستان بازتسساا بیشسستری یافسست 
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بسست غسزِل ایسران صسورت بگیسرد همسه در فکسر نقسش ایسوان          استحکام پسای 

 شدند.

گسسویم کسسه مسسا در سسسرزمین اهسسورایی خسسود،  ام و بسسار دگسسر مسسیبارهسسا گفتسسه

هسسا، سسسنایی هسسا،فردوسسسی ایسسم از قبیسس  متفکسسران توانمنسسد بسسسیار داشسسته  

هسا امسا شسوربختانه    هسا و بیسدل  هسا، خیسام  هسا، سسعدی  ع ارها، حاف  الناها،مو

پسسرداز اسسست و راز نسسداریم نظریسسه هسسم ایسسم و هنوزاهنسسوزچیسسزی کسسه نداشسسته

ی جهسسان غسسرا بسسر جهسسان اندیشسسگانیِ بشسسر از یونسسان باسسستان تسسا    سسسی ره

ی عظمست  دانیسد چسرا بسا همسه    کنون همین نکته و نق ه اسست. راسستی مسی   

هسسا ی آنهسسای الهسسیِ یهسسود، مسسسیحیت و اسسسالم تمسسام فالسسسفهتمسسدنتفکسسر 

انسسد یسسا در زمسسین  بسسیش از هسسزار سسسال یسسا در زمسسین ارسسس و بسسازی کسسرده   

هسسای مدرنیسسستی و امسسروز هسسم بسسدتر از پسسیش بسسا هیمسسونی فلسسسفه افالطسسون؟

انسد. بسرای   تفکر مقسدس توحیسدیِ مسا را بسه تخریسب نشسسته       ،پسامدرنیستی

هنگسسری تفکسسر غربسسی چیسسست بایسسستی بسسه ژرفسسای ایسسن کسسه بفهمسسیم فسسوت آ

 ها نقب بزنیم.جهان اندیشگانی آن

ی انسد کسه هیسولی یعنسی مساده     ی یونسان از آغساز چنسین بساور داشسته     فالسسفه 

سست کسه فقس  از آن    ازلی و ابدی بسوده و خسدای یونسان خسدایی     ،جهان خامِ

-یونسانی آفرینسد. خسدای   هسای گونساگون و بسدی  مسی    مواد خام، اشکال و فسرم 

ی خسسام جهسسان بلکسسه هسسا و در اصسس  خسسدای باسسستانیِ غسسرا نسسه خسسالق مسساده

اگسسر چسسه از _منسسدان گیتسسی اسسست هسسای گونسساگون هسسستیی فسسرمآفریننسسده

امسا  _ توانسد قابس  قبسول باشسد    نظرگاه توحیسدیِ مسا ایسن گونسه خسدایی نمسی      

ی خسام یعنسی محتسوا    العساده بسه فسرم در برابسر مساده     همین اهمیت دادن فوق
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هسسا و مقسسوالت فلسسسفی،  هسسا انسسواع و اقسسسام سیسسستم شسسده اسسست آن باعسسث

مسسان مسسا در نگسساه شسساعرانه ولسسیهنسسری، ادبسسی و... را تولیسسد و بازتولیسسد کننسسد 

ایسسم و بسسه هسسستی فقسس  و فقسس  تولیدکننسسدگان مسسواد خسسام اندیشسسگانی بسسوده

وار بسا تمامیست هسستی حسائز     برایمان همسین محتواهسای گسسسته و معاشسقه    

-واره و مغازلسسهدر نگساه شساعرانه، دیونیزوسسسی، کشسکول   سسست. اهمیست بسوده ا  

نسه   اهمیست دارد و گفستن   گفستن و گفستن   و فقس   گون ما بسه هسستی، فقس    

چگونسسه گفسستن؛ یعنسسی تنهسسا تولیسسد و تکسسرار مسسواد خسسام اندیشسسگانی مهسسم و   

مورد نظر است؛ و حتسی در بسستر اصسلی عسالم اندیشسگانِی مسا یعنسی عرفسان         

ن حسسرف اول و آخسسر را زده جنسساا اسسسالمی نیسسز آن کسسآ کسسه انگسسار تسسا کنسسو

سست؟ ایشسان بسه علست آن     فرزنسد چسه اقلیمسی   عربسی  امسا ابسن   بوده،عربی ابن

ادگسساه و پرورشسسگاهش والیسست انسسدلآ اسسست گویسسا هماننسسد تمسسام      کسسه ز

در  کسسه ریشسسه  اشافسسزار وجسسودی ورزان سسسرزمین مغسسرا، در نسسرم اندیشسسه

بنسسدی و ی فسسرمی شسسیوهبرنامسسه نسسیادانش داردهسسم اعمسساق خودآگسساه جمعسسی

انسسد! آن گونسسه کسسه  اندیشسسه و مکاشسسفاتش را نصسسب کسسرده   سسساختنمقولسسه

تسسرین عرفسسای تسساریخ نیسسز در   و بلندمرتبسسه هنوزاهنسسوز اگسسر چسسه واالتسسرین  

انسسد امسسا هسسی  گسساه یافتسسه و پسسرورش مکتسسب متعسسالی عرفسسان اسسسالمی زایسسش

عربسسی بایسسد و شسساید از نظسسام عرفسسانی ابسسن  کسسسی نتوانسسسته آن چنسسان کسسه 

 سو ارائه دهد.  عدول کرده و یا حتی در آن ابداعاتی هم

هسسای و سسسلوک هسساخسسردورزی اندیشسسی در سسساحات گونسساگونِایسسن فقسسر فسسرم

هسسا حتسسی در ی انفسسسی و آفسساقی مسسا موجسسب شسسده کسسه مسسا ایرانسسیدانشسسورانه

آن ی بسا  شناسس جهسان گسون   مبحث اقتصاد نیز به عنسوان یکسی از نتسایا ایسن    
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تسرین ذخسایر نفست و گساز دنیسا هسستیم امسا بساز هسم          عظیم یکی از که دارای

ی خسسود سسسازیم و ایسسن موجبسسات عسسدم پیشسسرفت و   فروشسسی را پیشسسهخسسام

ایسسم هسسای خسسدادادی تکیسسه کسسردهتسسرین گنجینسسهتحسسول مسسا را کسسه بسسر بسسزرگ

. حسسال آن کسسه جهسسان باخترنشسسین کسسه فاقسسد ایسسن ثسسروت خسسام ردهفسسراهم کسس

را برابسر بسا   خالقیست   اشافسزار خودآگساه جمعسی   خداداده اسست چسون در نسرم   

دانسسد بسسا تسسارا  پنهسسان و هسسای بسسدی  مسسیتولیسسد و خلسسق انسسواع و اقسسسام فسسرم

خرید ارزان همین مسواد خسام از مسا، هسر روز بسه شسک  و فسرم تسازه         عریان و 

کنسد  انواع محصوالت مورد نیساز و صسنای  پیشسرفته را تولیسد و بازتولیسد مسی      

ی مسسا را بمکسسد و بسسه ی اقتصسسادی بسسدون تعسسارف توانسسسته شسسیره و از جنبسسه

دهنسسدگی در جهسسان  تحقیسسر، جهسسان سسسوممان بنامسسد؛ بنسسابراین فقسسر فسسرم   

عسسث فقسسر اقتصسسادی در تولیسسد اشسسکال مختلسس  صسسنای  و     فرهنگسسی مسسا با 

تکنولسوژی روز شسده اسسست. بگس ریم از ایسن بحسسث کسه در دل هسر صسسنعت و       

بسسه ظسساهر مسسورد نیسساز مسسا در اشسسکال پنهسسان و عریسسان بازاریسسابی و  تکنولسسوژیِ

ی بشسری  بازارسازی موفق شسده بسه اطسوار، انحسا و صسور مختلس  در جامعسه       

باعسث آفسرینش   لیسد نیازهسای واجسب جدیسد     تولید نیساز کنسد کسه همسین تو    

-ی تسسل  های نسوین و بسه تبس  آن محتواسسازی بنسا بسر میس  و سسلیقه        فرم

تسو خسسود  »هسای شسرقی و الهسی مسا کنسد کسه       جسوی غربسی در اعمساق سسنت    

 «حدیث مفص  بخوان از این مجم ...

تسرین نمسودش در سسنت مسا ایرانیسان      جهان اندیشگانی و بسه تبس  آن اصسلی   

نفسست و گسساز اسسست. مسسا   ذخسسایریعنسسی ادبیسسات نیسسز دقیقسسا  هماننسسد همسسان   

هسا نیسز غالبسا  در    کسه آن  ایسم متفکران بزرگی در ساحت ادبیسات خسود داشسته   
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انسسد بنسسابراین مکاتسسب ادبسسی مسسا از   تولیسسد محتسسوا و نسسه فسسرم تبحسسر داشسسته  

یسسن قصسسه بعسسد از مکتسسب خراسسسانی تسسا هنسسدی هسسی  گسساه جهسسانی نشسسدند و ا

هنسدی غصسه شسسد و پسآ از آن ادبیسسات مسا از نیمسسا تسا امسسروز از لحسای فسسرم       

پسسرداز نظریسسه ،زمسسین شسسد و بسسدتر از آن مقلسسد صددرصسسد ادبیسسات مغسسرا  

ی شسساگردان پیشسسکش حتسسی متفکسسری نیسسز نتوانسسستیم در حسسد و انسسدازه    

ادبیسسسات و جهسسسان متفکسسسران پیشسسسین تحویسسس  تسسساریخ ادبیسسسات دهسسسیم.  

هسسای هسسای گونسساگون یسسا همسسان سیسسستم هسسا خسسالق فسسرمی غربسسیاندیشسسگان

و شسسسناختی و... اسسسست منسسسسجم و متنسسسوع فلسسسسفی، هنسسسری، ادبسسسی، روان

ایسسن شسسده اسسست فقسس  ی مسسا متفکسسران فرهیختسسه از کسسار برخسسی شسسوربختانه

ایهسا النساس!   »که به تاریخ گ شسته برگردنسد و بسا افتخسار کشس  کننسد کسه:        

اش را ی خسام اندیشسه  و م سرح غربسی مساده   سساز  ببینید فالن فیلسسوف نظسام  

مسسا بسسه سسسرقت بسسرده و بسسا آن،    یگ شسسته متفکسسربهمسسان هسسای اندیشسسه از

 پرداختسسه. سیسسستم و سسساختار ویسسیه، متمسسایز و تأثیرگسس ار خسسود را سسساخته و 

-این دقیقسا  هماننسد آن اسست کسه مسا آن گساه کسه محصسول جدیسد و گسران          

ی غربسسی ببینسسیم بسسا افتخسسار انسسهقیمتسی را از فسسالن و بهمسسان کمپسسانی و کارخ 

ن نشسسان بسسدهیم و مغرورانسسه   عکسسآ چسساه نفتسسی را در جنسسوا کشسسورما    

ی از مسساده_ فسسرم_ی اصسسلی و خسسام ایسسن محصسسول  ببینیسسد مسساده»بگسسوییم: 

 !«خام این چاه وطن ماست

مانسدگی فرهنگسی در   ایسن عقسب   رفست از تنها راهکسار بسرای بسرون   به هر روی 

پسردازی  هسای نظریسه  کرسسی اصس   افسزاری همسان   آغساز جنسبش نسرم   ما برای 

پسسردازی بسسیش و پسسیش از آن کسسه نیازمنسسد تولیسسد و   اسسست و اصسس  نظریسسه 
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ی ی جدیسسد باشسسد بسسه شسسدت نیازمنسسد سسساختن و ابسسداع دانشسسورانه  اندیشسسه

سسساز بسسر بسسستر سسسنت بسسومی    هسسای هویسست هسسا، مقسسوالت و سیسسستم فسسرم

متعسسالی آن بسسرای ایرانسسی بسسرای بازتولیسسد وجسسوه و سسساحات بکسسر و  _اسسسالمی

حتسسی بسسه تمسسام جهسسان شسسرق و غسسرا اسسست و ایسسن یعنسسی بازگشسست    ارائسسه

 های فرارو.آوانگارد به اصالت

وحسوش شسانزده قسول معسروف نقس  شسده       ی مقوالت ارسس ویی حسول  درباره

اسسست، پسسآ اگسسر مسسثال  جنسساا    گانسسههسسا مقسسوالت ده کسسه مشسسهورترین آن 

انسد خالقیست   مخالفست کسرده  سهروردی بسا تقسسیم آن مقسوالت بسه ده قسسم      

انسسد و ایسسن نسسوعی بسسازی کسسردن معمسسول در زمسسین  خاصسسی بسسه خسسر  نسسداده

ارس وست که از حدود دو هسزار سسال پسیش تسا کنسون ادامسه داشسته؛ حسال         

اگسسر چسسه جنسساا سسسهروردی و مالصسسدرا وارون نظرگسساه مشسساییون مبحسسث    

مقسسوالت را در من سسق نداننسسد. بسسه عنسسوان نمونسسه سسسهروردی مقسسوالت        

ی بنسسدی کسسرده و بسسه جسسای کلمسسه ویی را ذیسس  پسسنا عنسسوان تقسسسیم ارسسس 

هسای سس حی کسه    را به کسار بسرده و البتسه ایسن بسازی     « هیئت»ی عرع واژه

در زیربنسسسا تأییسسسد، تشسسسری  و تبیسسسین بسسسیش از پسسسیش همسسسان مقسسسوالت  

سسست بسسا واکسسنش مالصسسدرای شسسیرازی مواجسسه شسسده و ایشسسان     ارسسس ویی

دانسد، بسا ایسن دیسد کسه بسه       تسر مسی  دیسک نظرگاه خود را به مبانی مشاییان نز

ای نیسز بسه   تفاوت وجود و مفهسوم جسوهر بسیش از همسه عنایست و نگساه ویسیه       

ی حرکست را بسه جسای عسرع در     همان جوهرِ ارسس ویی داشسته کسه مقولسه    

جسسوهر تبیسسین و اثبسسات و بسسه تکمیسس  و تکامسس  بسسیش از پسسیش مقسسوالت      

، اشسسراق و ان مشسسا گسس ارانسسد؛ بنسسابراین پایسسهارسسس ویی کمسسک شسسایان کسسرده

حکمست متعالیسه هسسر سسه پیسسروان ایسدئولوژی فراگیسر ارسسس و یعنسی من سسق       
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ایشان به وییه در مبحث مقسوالت هسستند؛ و امسا بسرای آنسان کسه بسر تعریس          

گیرنسد و آن را نسوعی جعس  و    جوهر در نظسام مادرمسای عریانیسسم ایسراد مسی     

خداونسسد در وار بایسد عسسرع کسرد کسه    پندارنسد اشساره  بسازی زبسانی صسرف مسسی   

ی آن سسسنت اسسست خداونسسدی نسساخواه زادهسسسنت یونانیسسان کسسه ارسسس و خسسواه

فرمالیست بسوده یعنسی در آن سسنت، هیسولی ازلسی و ابسدی و خداونسد فقس          

خسسود جسسوهر قسسائم بسسه ذات  ی هسسستی اسسست بنسسابراین خودبسسه دهنسسدهفسسرم

شود و ارس و نیز با ایسن دیسد چسون بسه اعتسدال نیسز بساور داشسته         قلمداد می

ی پیشاسسسقراطی کسسه برخسسی جهسسان را ثابسستن محسس       برابسسر فالسسسفه  در

تسسوان در یسسک تنهسسا یسسک بسسار مسسی»داننسسد و برخسسی دیگسسر کسسه بسسا شسسعار مسسی

ای بسسر دیدنسسد نظریسسهجهسسان را در حرکسست محسس  مسسی« رودخانسسه شسسنا کسسرد

اسسساس ایسسدئولوژی و سسسنت فکسسری یونسسانی ارائسسه داد کسسه جهسسان از جسسوهر و  

ی اسست و ایسن دیسدگاه بسرای مسن کسه زاده       اعراع ساخته و پرداختسه شسده  

اسسسالمی هسسستم و از پیشازردشسست تسسا  _سسسنت و فرهنسس  توحیسسدی ایرانسسی 

کنسسون ایسسن سسسنت در ناخودآگسساهن جمعسسی و فسسردی و خودآگسساه جمعسسی و     

شسده باشسد کسه در توحیسد هسی       توانسد پ یرفتسه  فردی ما ریشه دوانیده نمسی 

وانسد بسرای مخلوقسات    تجوهری قائم به ذات وجسود نسدارد و عسرع نیسز نمسی     

هسسستی قائسس  شسسد. همسسه چیسسز در نظسسام مادرمسسا قسسائم بسسه جسسوهری بسساالتر از 

 خود است و این هرم تا المکان و الزمان ادامه دارد.

اگر چسه شساید بسه مس اق بسسیار عزیسزان هسم نساگوار افتسد امسا            در هر صورت

ای انتزاعسی بسه   بایسد بسه ضسرس قساط  بگسویم مسا از لحسای اندیشسگانی نگسره         

ایسم. خداونسدگار مسا اهسالی سسرزمین یکتسایی، بنسا        اص  و روح توحید داشسته 

هسستی را  « کُسن »ی اهلل اعظسم بسا کلمسه   بر ن  کتب مقدسسه بسه ویسیه کسالم    
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آغازید و اگر با تسدقیق و تحقیسق بینشسورانه بنگسریم بسه فراسست درخسواهیم        

_ هیسولی _ی خسام محس    یافت جهسان آفسرینش در دیسدگاه قسرآن، نسه مساده      

؛ ی ایسن دو اسست  افزایسیِ فرارونسده  و نسه فسرم محس  بلکسه حاصس  هسم      است 

 «خداونسد دریسا را آفریسد   » :شسنویم آن گساه کسه مسی    مسان در پنسدار سسنتی  ما 

همسه چیسز ایسن دریسا فقس  و فقس  آا اسست و        که  کنیماین گونه فرع می

هسسای متنسسوع آا؛ در صسسورتی کسسه دریسسا از انسسواع و اقسسسام موجسسودات بسسا فسسرم

از شسئون و جسنآ    هسای خسرد و کسالن   مسو   کسه گونسه   نهمسا  آفریده شده و

شسسئون ا  از جسسنآ و ی دریسسایی نیسسز دقیقسس سسستارهکوسسسه و دریسسا هسسستند  

 ند.دریای

 

بسسا تمسسام احتسسرام بسسه _ی افراطسسی از غسسزل فسسرم بسسر بنیسساد همسسین بسساور، نحلسسه

ی هسوایی تسازه در دنیسای    شسان کسه کاشس  و آورنسده    حرکت ساختارشسکنانه 

غسسازگری و تثبیسست آن جهسسد و جهسساد  خسسود نیسسز در آهنسسری کلمسسه شسسد و  

ی ی فسرم محس  در حرکست بسود توسس  ذائقسه      که به سسوی ارائسه  _ امهداشت

غسسزل موسسسوم بسسه   ،تغزلسسی مسسا پسسآ زده شسسد و در مقابسس   _خسساص شسسرقی

-نئوکالسیک که باز بدون هی  ابسداع فرمیسک، تنهسا بسر بسستر همسان شسیوه       

عمیسق مسواد خسام     چنسدان  ی کهن در قالب غزل بسه بازتولیسد سس حی و نسه    

لعسسابی مسسدگرا و بسسا رنسس  و _ی گ شسسته هسسا و احساسسسات شسساعرانه اندیشسسه

هماننسسد یعنسسی بهتسسرین آثسسارش توانسسسته در او   زیسسراپرداخسست _ امروزپسسسند

ی مخاطبسسان عسسامش را خسسوش آیسسد امسسا بسسه  پراکنسسدن بسسویی خسسوش، ذائقسسه

هسسی  وجسسه نتوانسسسته و نخواهسسد توانسسست باعسسث تحسسول، دگردیسسسی و        
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بیسسات بشسسود اگسسر چسسه توسسس  نهادهسسای...؛    رکتسسی درخسسور در تسساریخ اد ح

هسا و چسه در قالسب    هسای ادبسی چسه در قالسب انجمسن     بگ ریم زیسرا دورهمسی  

هسسای بسسه بسسرای خسوراک دادن بسسه پیامسک   یهسسای سفارشسی و خنثسس جشسنواره 

خواهسسد و چسسه ادبیسسات مسسیی ای در حی سسههنرگونسسهاصسس الح عاشسسقانه و... 

 «0بهتر از این؟

آرش  و میرزایسسیتسسوان در آثسسار محمدسسسعیدهسسای درونسسی را مسسیفسسرم انسسواع

هسای درونسی بسا حفس  فسرم بیرونسی       تنسوع فسرم   نآذرپیک دید کسه البتسه ایس   

 .ه استشک  گرفت (قالب غزل)

 :غزل فرم دو وییگی اساسی دارد»البته 

 های درونی با حف  فرم بیرونی غزلتازگی فرم (۸

 «1فرم بر محتوا برتری( 1

-از دیسسدگاه آرش آذرپیسسک بسسه عنسسوان یکسسی از آغسسازگران و پایسسه غسسزل فسسرم 

ی ادبسی بسا تعریفسی کسه دیگسر یساران ایشسان در آن زمسان         گ اران این نحلسه 

داشسست _ محمدسسسعید میرزایسسی _ی م سسرح ایسسن جریسسان  بسسه ویسسیه چهسسره 

تسسر بسسود. آرش آذرپیسسک در نشسسریات محلسسی اسسستان     متفسساوت و گسسسترده 

طلیعسسه و... و نشسسریات آوای کرمانشسساه، سسسفیر غسسرا، پسسراو، ماننسسد کرمانشسساه 

                                                           
 گرایان ایرانی کلمه، اندیشکده۸۵31 خرداد 2 ،آذرپیک آرش استادجناا سخنرانی  .0

 ۸۵31تا اکنون،  آغازکلهر، بررسی روایت در غزل از .  2
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از سسال   آیسین زنسدگی، همسدلی و...    هسا، محلی اسستان اهسواز ماننسد همسسایه    

هسسای غسسزل فسسرم بسسه شسسمار آورده  مسسال را از شسساخهغسسزل مینسسی 0۵تسسا  10

 دهند:بودند. ایشان توضی  می

ر در هسسای ادبسسی ایسسران کسسه باعسسث تحسسول و ت سسو( تمسسام مکاتسسب و سسسبک۸»

آینسد، بسه   ی غسزل فسرم بسه شسمار مسی     انسد بسه نسوعی زیرمجموعسه    غزل شسده 

عنوان مثال دبسستان ادبسِی خراسسانی کسه هنوزاهنسوز غسزل در آن بسه نسوعی         

بنسا بسر فسرم درونسیِ      اشست ی کشسورِ قصسیده د  ساحتی خودمختسار در پیکسره  

سست  هسا خداونسد نساظمی   خدای ناظم شسک  گرفتسه بسود. در تفکسر خراسسانی     

ی مسنظم  ی هسستی را در یسک پیکسره   گسون و پراکنسده  اجسزای گونسه   که تمام

-کاسسه کسرده؛ بنسابراین مفساهیم محتلس  در یسک نظسم مسستحکم و بسی         هم

یافست و ایسن فسرم درونسِی قوالسب شسعر خراسسانی        خل  توس  شاعر نظم مسی 

 به وییه قصاید آن بود.

صسسوفیان دبسسستان ادبسسیِ عراقسسی، خسسدای وحسسدت     _( خداونسسدگارِ شسساعر 1

اندیشسسانه در ژرفسسا وحسسدتی  وجسسودی بسسود بنسسابراین بسسا وجسسود ظسساهر بیسست   

ی مفهومی در غزلیسات شساعران ایسن مکتسب نمسود یافتسه اسست و ایسن نگسره         

 داد.وحدت وجودی فرم درونی غزل عراقی را سامان می

ی ( شسسعر پارسسسی در دبسسستان ادبسسیِ هنسسدی متسسأثر از فرهنسس  هزارتکسسه   ۵

روایسی  نسد در هسر گوشسه خسدایی فرمسان     ی هندوسستان بسود. در ه  پارچسه یک

توسسس  پیسسروانش بسسستیزد،  دیسسارآن کسسه بسسا خسسدایان دیگسسر آن کنسسد بسسیمسسی

ین درآویسسزد و خسسونی بریسسزد. بسسر ایسسن اسسساس غسسزل هنسسدی بازتسساا سسسرزم   
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دنیسسایی دیگرگسسون و متضسساد از دنیسسای بیسست  هندوسسستان اسسست. هسسر بیسست  

زل یعنسسی از گسس ارد بسسدون آن کسسه از نظسسم کلسسیِ غسسدیگسسر را بسسه نمسسایش مسسی

-سسرایان زاییسده  فرم بیرونیِ آن خسار  شسود؛ بنسابراین غسزل فسرم در هنسدی      

ی سسست و چسسه ناعالمانسسه اسسست نسسام متعصسسبانه ی هنسسدیی کثسسرت عارفانسسه

 غزل اصفهانی برای نامیدن این دبستانِ شعری و شعوری.

( جریان بازگشت به هسی  وجسه حرفسی بسرای گفستن نداشسته و نسدارد جسز         ۱

کورکورانسسه از پیشسسینیان؛ بسسر همسسین پایسسه بسسا تمسسام اشسسعار قسسوی و    تقلیسسد 

شسسوند چسسون فرمسسی ی خسساص و عسسام شسسده و مسسیمحکمسسش کسسه گسساه شسسهره

دیگر در غسزل بسه وجسود نیساورده در تساریخ ادبیسات ایسران از لحسای سسبکی          

 گار است.اگر چه خورند و پسند روزگار بود اما راکد و مرده

زده اسسسست. و بازتسسساا روح عصسسسیان( غسسسزل در عصسسسر مشسسسروطه زاییسسسده ۳

امسا ناآشسنا بسه آن    زده شسعارزده و توفسان   ،گسون پریشسان  ها نامستحکم،تحول

ی ی همسین تفکسر تسازه   فسرم درونسی غسزل نیسز زاییسده     چه کسه بایسد شسود و    

 ژرفانایافته است.

هسسای پسسیش و از لحسسای فسسرم درونسسی در تمسسام دوره ( غسسزل نئوکالسیسسسم 2

مسسام اشسسعار قسسوی و خوشسسایندی کسسه توسسس   پسسآ از انقسسالا اسسسالمی بسسا ت 

شسساعرانش سسسرایش یافسست تکسسرار همسسان سسسبک بازگشسست بسسا تغییسسر نقسسش   

ایوان بر ستون ویران اسست، یعنسی از لحسای فسرم درونسی و غسزل فسرم هسی          

گسویم کسه اگسر چسه خورنسد و پسسند       حرفی برای گفتن ندارد و دگر باره مسی 
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ی یسک  جسز تکسرار همسواره   روزگار باشد اما از لحسای تحسول و ت سورِ ادبیسات     

 گار نیست.پدیدار ادبیِ مرده

زمسین تثبیست شسد    ( غزل نوآیین که بسا سسیمین بهبهسانی در تساریخ ایسران     1

-هسای گونسه  روحی خودآگاهانسه بسه غسزل فسرم بخشسید کسه پسآ از آن فسرم        

گسسونی از غسسزل تجربسسه شسسد و بسسا توجسسه بسسه مکاتسسب بسسزرگ جهسسانی بسساز هسسم  

درونسی کسردن فرمسی نسوین در قالسب غسزل و       گنجایش تحوالت دیگسر بسرای   

اد غسسزل فسسرم ی هفتسسی دوم دهسسهی غسسزل فرمسسیِ دیگسسر دارد. از نیمسسهتجربسسه

-مسسی_ کردنسسدمالیسسسم محسسدود و محصسسورش نمسسی اگسسر در مکتسسب مینسسی _

هسای درونسی در کسار    توانست خودآگاهانسه مبسدأ و بسستر انسواع و اقسسام فسرم      

سسسستار متسسسون  شسسساعرانی باشسسسد کسسسه در قوالسسسب کالسسسسیک نیسسسز خوا    

پیشنهاددهنده و تجربسی هسستند، ماننسد غسزل بسا فسرم سوررئالیسستی، غسزل         

مالیسستی،  با فرم رئالیسستی، غسزل بسا فسرم باروکیسستی، غسزل بسا فسرم مینسی         

همسان جریسانی کسه بسه     _ژانریسک، غسزل بسا فسرم فرمالیسستی      غزل با فرم پلی

 ، غسزل بسا فسرم پسامدرنیسستی، غسزل     _عنوان غزل فسرم معسروف شسده اسست    

ای و...، نامسه ای، غسزل بسا فسرم نمسایش    نامسه با فرم داستانی، غزل با فسرم فسیلم  

کسسه بسسا حفسس  بعسسد ثابسستن غسسزل بتوانسسد  _قالبیسسک حتسسی غسسزل بسسا فسسرم پلسسی 

بسدون آن کسه بخسواهیم بسرای هسر      _ قالبیسک بسه خسود بگیسرد    ساختاری پلسی 

ای جداگانسسه سسسامان دسسستهوهسسای درونسسی مانیفسسست و دارکسسدام از ایسسن فسسرم

دهیم امسا شسوربختانه غسزل فسرم در نگساه برخسی تنهسا در بسستر فرمالیسستیِ          

مسستنِ آن پیشسسنهاد، _آن محسسدود و محصسسور و در یسسک یسسا دو کتسساا، تئسسوری 

 تجربه و تمام شد.



گرددمیدوشیزه به عشق باز  

41 

 

□ 

 

-بسسرای آنسسان کسسه قافیسسه و ردیسس  را سسسد راه سسسیالن و فسسوران شسسعریت مسسی 

ه امکانساتی  بینند باید عرع کسرد قافیسه و ردیس  نسه حشسوند و نسه سسد بلکس        

هسسسای نامکشسسسوف، بکسسسر و شسسسناختیِ بسسسالقوه بسسسرای یسسسافتن افسسسقزیبسسسایی

افتسد در اختیسار   ای کسه بسین واژگسان ظساهرا  نسامرتب  اتفساق مسی       نیندیشیده

دو بیسست از غسسزل گسس ارد یعنسسی اگسسر چسسه در چشسسم برخسسی یکسسی شسساعر مسسی

ی کشفی شاعرانه بیرون از دنیسای زبسانی غسزل بسه شسمار آیسد امسا بسه         زاییده

زبسسانی ادبیتسسی درون یهزادانسس برآینسسد و دد قافیسسه و ردیسس  بسساقی ابیسسات مسس

اسست کسه گساه اصس      _ ی بسین کلمسات  برای یافتن رواب  پنهسان و دوشسیزه  _

افتسد اگسر چسه منظسور مسا      زبسانی اتفساق مسی   و روح شعر در آن سساحات درون 

هسا نیسسست و بیتابیستن آن غسسزل خسسود در   ی نئوکالسسسیکاندیشسانه تفکسر بیسست 

 «0تواند یک بیت چندین خ ی محسوا شود.میکلیت 

-روایسستبسسه نسسوعی بسسه معنسسای محسسدودن فرمالیسسستیِ آن در ایسسران غسسزل فسسرم 

آن بسسا غسسزل  وجسسه اشسستراکی روایسست، ی سسسوق دارد و همسسین کسسدواژه گسسر

                                                           
آرش آذرپیسسک در نشسسریات محلسسی هسسای جنسساا اسسستاد ای از مقسساالت و مصسساحبهچکیسسده. 0

اسسستان کرمانشسساه ماننسسد آوای کرمانشسساه، سسسفیر غسسرا، پسسراو، طلیعسسه و... و نشسسریات محلسسی  

 0۵تا  10ها، آیین زندگی، همدلی و... از سال مانند همسایهاستان اهواز 
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نمسسایی تسسر جلسسوههسسا هنسسریهرچنسسد کسسه در غسسزل فسسرم روایسست، روایسسی اسسست

 ای کسسه در ذهسسننخسسستین واژهمسسال بسسا شسسنیدن نسسام غسسزل مینسسی .کننسسدمسسی

 .مالیسم استشود مکتب مینیمخاطب ترسیم می

 

 :مالیسممکتب مینی _2

گرایسسی جنبشسسی اسسست کسسه در یسسا کمینسسه (Minimalism) مالیسسسممینسسی»

ی هنرهسسسای تجسسسسمی، خاصسسسه آثسسسار مسسسیالدی در عرصسسسه ۸328یدهسسسه

ی ادبیسات و  یسک سسبک وارد عرصسه    مثابسه بعدی پدید آمسد و سسپآ بسه    سه

وییگسی ایسن سسبک در ادبیسات و هنرهسای نمایشسی،       . نمایشسی شسد   هنرهای

ی آن کسساهش مفسسر  اثسسر بسسه حسسداق  عناصسسر ضسسروری اسسست کسسه نتیجسسه    

ی نمسسایش و سسسادگی و  ی واژگسسان یسسا صسسحنه  بسسال ب  محسسدودیت دایسسره  

 «۸.خشکی آن و امتناع از گفتار تا حد سکوت است

و برآمسده از نیساز اجتمساع     هنسری  مکتسب  یسک  مالیسسم مینسی  یسا  گراییساده

 .ی سسسادگی بنیسسان گ اشسستهبیسسان خسسود را بسسر پایسسه اسسساس آثسسار و کسسه بسسوده

از غمسسوع  رفتسسهرفتسه ای کسسه ایسن جنسسبش پاسسخی اسسست بسسه نیساز جامعسسه   »

و غیسسر  سرراسسستی هنسسری صسسادق، تجربسسه و ؛اسسست هنسسری بسسه تنسس  آمسسده

                                                           
 ۸۵02 فرهن  ادبیات فارسی، شریفی،.  0
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خودنمسایی کمتسری   محسوری و  گرایی، پیسام خواهسد کسه نمساد   ای را مسی تقلبی

 «۸.در آن بیاید

 جهسانی   جنس  از بعسد  زدگسی شستاا  در تسوان مسی  را مالیسسم مینی هایریشه

 ابعساد  یهمسه  در زدگسی شستاا  ایسن  کسه  جسست  آمریکسا  هنری قلمرو در دوم

 فسراهم  را مالیسسم مینسی  مکتسب  پیسدایش  یزمینسه  ادبیسات،  صسا  خصو زندگی

 .کرد

حجمسسی و ایجسساز، سسسادگی  کسسم تسسوانمسسی مالیسسسممینسسی هسسایوییگسسی از

پسسسردازی، زبسسسان، محسسسدودیت صسسسحنه سسسسادگی وپیرایگسسسی پیرنسسس ، بسسسی

، جمسسالت کوتسساه و هسسااز کمتسسرین واژه اسسستفاده، هسساشخصسسیت محسسدودیت

شسسعار  «اسسستکسسم، زیسساد . »انتخسساا تصسساویر جسس اا را نسسام بسسرد  گفتگسسو و

 تسأثیر مالیسسم را در افسزایش   پسآ بایسد هسدف مینسی    . »هاسست تمالیسمینی

مالیسسسم کسسه در مینسسی  کاهشسسی «1دانسسست. از طریسسق کسساهش وسسسای   

 .ی نیست بلکه یک کاهش کیفی استموردنظر است کاهش کمّ

 

 :مالیسمداستان مینی _1_2

                                                           
 ۸20، ۸302 گوسن،.  0

 ۸12، ۸۵00صابرپور،  .2
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هسایی کسه فاقسد روایست پرحادثسه هسستند،       نیسز داسستان   کوتساه و های داستان

 کوتسساهی کننسسدهترسسسیممالیسسسم مینسسی. شسسوندمسسی مالیسسسم خوانسسدهمینسسی

بسار در فرانسسه    ننخسستی  کوتساه هسای  داسستان . بسودن و نسوعی کساهش اسست    

 هسا آنصسورت گرفست امسا تحسوالت اساسسی در سساختار        ۸013هسای  در سال

 شسد بیسان   بسا معرفسی اصسولی از سسوی ادگسار آلسن پسو        ۸0۱1بعدها در سال 

بعسسد بسسا تسسالش نویسسسندگانی ماننسسد آنتسسوان چخسسوف و ارنسسست همینگسسوی   و

 .شد زبانانگلیسیبه طوری وارد واژگان خوانندگان  ۸3۵۵در سال 

 دهمالیسستی داشستن طسرح سسا    هسای مینسی  اغلسب داسستان   مهم هایوییگی از

 تودرتسو و  چنسدان پی یسده  هسا طسرح   در این نسوع داسستان   باز است.  و پیرن

رویسسداد  عمسسدتا ی اصسسلی اسسست کسسه   تمرکسسز روی یسسک حادثسسه  و  نیسسست

 از اسستفاده  بسا  مسال، مینسی  نویسسندگان »آیسد و  نمسی شگرفی هم بسه حسساا   

 وارد دارد نیسساز خواننسده  کسسه را اطالعساتی  داسسستان، هسای شخصسسیت گفتگسوی 

« ۸.گ ارنسسدانسسسانی را بسسه نمسسایش مسسی انفعسسال و فعسس  و دنسسکنمسسی داسسستان

بسر یسک شخصسیت     معمسوال  مالیسستی  مینسی  هسای داستانساختار »چنین هم

بسه جسای دنبسال کسردن      نویسسنده ی خساص بنسا شسده اسست و     یا یسک واقعسه  

ی خسساص از زنسسدگی او را بسسه نمسسایش  سسسیر تحسسول شخصسسیت، یسسک لحظسسه 

 «1.گ اردمی

                                                           
 ۸۱، ۸۵00 رضی و روستا،. 0

 1۵، ۸۵10 جزینی،.  2
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-همسال ذکسر کسرد   را بسرای داسستان مینسی    هسایی وییگسی  پیوهشگران ازبرخی 

، ایجسساز بسسیش از حسسد، محسسدودیت زمسسان و مکسسان،  طسسرح سسساده» ماننسسد انسسد

، برخسورداری از تسم   گرایسی واقس  ، سسادگی زبسان،   هسا شخصسیت تعداد محسدود  

ت، تمامیسست و یسس، تلخسسی  و رواعناصسسر گفتگسسوجسس اا، برجسسستگی برخسسی از 

 «۸.کمال

صسسادق  و دهزاز نویسسسندگان چسسون محمسسدعلی جمسسالدر ایسسران نیسسز برخسسی ا

زنسسدگی در غسسرا و آشسسنایی بسسا فرهنسس  و ادا  یبسسه دلیسس  تجربسسه هسسدایت

 دند.کربی را وارد ادبیات ایران نوع اد این آنان،

 

 :مالیسممینی شعر _2_2

دارد و شسسعر  کلمسسات بسسه گونسسهماتریسسال و خشسسک نگسساهی مالیسسسممینسسی

گونسه  و ماتریسال  روحبسی مسال، شسعری   مینسی  مکتسب  ازمال بسه تبعیست   مینی

 .است

 هسستند  دهشسعرهایی اسست کسه بسه عمسد خیلسی فشسر        مالیسمحاص  مینی»

 بسسسیار هسساآن در هسساواژه و دنسسدار کوتسساه بسسسیار بنسسدهای و هسسامصسسراع و

 کسسار بسه  کوتساهی  شسعر  هسر  بسرای  اصسس الح ایسن  امسا  اسست؛  سساده  و محسدود 

شسسوند. مالیسسستی محسسسوا نمسسییکو و تانکسسا شسسعر مینسسیهسسا مسسثال  رودنمسسی

 مالیستی:ی شعر مینینمونه

                                                           
 ۵۱_۵1، ۸۵0۳ پارسا،.  0
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 غروا

 غربت

 آه.

 «۸(زهری محمد)          

 رسسسندمسسی حسسداق  بسسه شسسعری هسسایجلسسوه از اسسستفادهمسسال در شسسعر مینسسی

 قسسرار کلمسسات خسسود دوش بسسر صسسرفا  اثسسر بسسه بخشسسیدن هنسسری بسسار یعنسسی

 در برهنگسسی و بسسدون پوشسسیدن لبسساسِدیگسسر کلمسسات  عبسسارت بسسه گیسسرد؛مسسی

 از واقسس  در» .بخشسسندمسسی ادبیسست و شسسعریت اثسسر، بسسه شسسعری، هسسایوهجلسس

 کسسار بسسه شسساعری در ایشسسیوه مسسورد در اصسس الح ایسسن بیسسستم قسسرن اواخسسر

 و سسسادگی بسسر نیسسز و کلمسسه کسساربرد در جسسوییصسسرفه و ایجسساز بسسه کسسه رفتسسه

 «1.دهدمی اعتبار کالم پیرایگیبی

از  ایشساخه مسال  مینسی  هسای تکنیسک از  اسستفاده مسال بسا وجسود    غزل مینسی 

 .مکتب عریانیسم است

 

                                                           
 ۵8۵، ۸۵00میرصادقی، .  0

 ۵8۵، ۸۵00 میرصادقی،.  2
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، در ۸۵3۳پسسسنجم امسسسرداد ی اسسسستاد آرش آذرپیسسسک در مورخسسسه  جنسسساا

هسای اعضسای مکتسب    بسه پرسسش  گرایسان ایسران در پاسسخ    ی کلمسه اندیشکده

کسه در ذیس  آمسده سسخنرانی جسام  و مفیسدی ایسراد فرمودنسد         اصالت کلمه 

 :0که در دو بخش ارائه شده است

 ی اومانیستی چیست؟عریانیسم در برابر فلسفه یفلسفهموض   (۸

-آیسا نظسسام فلسسسفی عریانیسسم خسسار  از مکتسسب ادبسی اصسسالت کلمسسه مسسی    (1

 شعر هم دارای ابداع و نگاه وییه باشد؟ تواند در خودن

مسسال و موضسس  ژانسسر هسسای سسسه ژانسسر هسسایکو، طسسرح و شسسعر مینسسی تفسساوت (۵

 ها چیست؟واژانه در مورد آن

 

 

 

 بخش اول سخنرانی جناب استاد آرش آذرپیک:

   :عریانیسم مکتب _3»

                                                           
توس  هنگامه اهورا و آوین کلهر ضب ، تدوین، تخلی  و تنظیم شده متن این سخنرانی . 0

 است.
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 حقیقسست کسه  گوینسسدمسی  عریانیسست بسه کسسسی   و گیآشسسکار یعنسی  عریانیست 

دنیسسای کلمسسه و سسساحت وجسسودی    از سسساحتی هسسی  و کنسسدمسسی آشسسکار را

کفسسر بسسه معنسسی  در مقابسس ِ پوشسساند. عریسسان از لحسسای فلسسسفیانسسسان را نمسسی

ادبسسی بسسه کسسسی _از لحسسای فلسسسفی بنسسابراین .پوشسساندن حقیقسست قسسرار دارد

پایسسانِ هسسا و ابعسساد گونسساگون و بسسیبسسا پوشسساندن سسساحتکسسه  گوینسسدمسسیکسسافر 

دچسسار کفسسر   _شسسدهحتن عریسسانبسسه نفسس  یسسک بعسسد یسسا سسسا    _حقیقسست 

و ایسسن نگسساه بسسا معنسسای رایسساِ دینسسی ایسسن کلمسسه    دشسسومسسیادبسسی _فلسسسفی

ی مکتسسب عریانیسسسم مکتبسسی فلسسسفی اسسست بسسر پایسسه  . باشسسدمتفسساوت مسسی

حقیقسست عمیسسق و حقیقسست عمیسسق یکسسی از اصسسول بنیسسادین تفکسسر مکتسسب   

 .گرایی استو نسبی گراییم لق که جنآ سومِباشد میاصالت کلمه 

افسسزا ای اسسست کسسه دو بعسسدن هسسمحقیقسست عمیسسق حقیقتسسی بنیسسادین و ریشسسه

 دارد:

 بعد ثابت (۸

 بعد متغیر (1

انحصسساری بسسه بعسسد ثابسست و    -انح سساطی -افراطسسی گرایسسی نگسساه م لسسق 

 .بسسا حسس ف بعسسد متغیسسر   اسسست و ایسسدئولوژیک کسسردن آن   منسسدچسسارچوا

انحصسساری بسسه بعسسد متغیسسر و  -انح سساطی-افراطسسی نگسساه نیسسز گرایسسینسسسبی

 .و ایدئولوژیک کردن آن است با ح ف بعد ثابت مندچارچوا



گرددمیدوشیزه به عشق باز  

48 

ریشسسه در تفکسسر جسسنآ سسسوم دارد و جسسنآ سسسوم  در واقسس  حقیقسست عمیسسق

هسایی کسه در دنیسای سسنت،     انگساری ست برای پایسان دادن بسه دوگانسه   تفکری

 یافتسه امسا بسا نسام منسادی توحیسد دنیسای باسستان        ه نسوعی انحسراف  آغازِ آن بس 

خسسورد و از آغسساز مدرنیسسسم تسسا کنسسون رنسسه دکسسارت     رقسسم _ اشوزردشسست_

تسسرین تفکسسرات آن جسسنآ سسسوم کسسه یکسسی از بنیسسادی  تئوریسسسین آن بسسود.

بسسرای پایسسان دادن بسسه جنسس  زرگسسری     راهکسساریحقیقسست عمیسسق اسسست  

هسای پیسدایش آن را   کسه ریشسه   هاسست انگساری هسا و دوگانسه  پنسداری دوق بی

یسابی  جهسان باسستان تسا اومانیسسم ریشسه      غیرتوحیسدی تسوان در تفکسرات   می

 .کرد

 

 :اومانیسم _4

. و آغسساز عصسسر روشسسنگری شسسروع شسسد   اومانیسسسم بسسا پایسسان قسسرون وسسس ا  

کسه از   ظلمست  حساکم بسودن جهسان    بسه خساطر  را  هسا قسرون وسس ا   اومانیست

. نامیدنسد عصسر تساریکی مسی   هسای تفتسیش عقایسد اسست     دادگساه  نمودهای آن

را بسسه  روشسسنگری بسسرای انسسسان اصسسالت و شسسکوهر معتقسسد بودنسسد عصسس هسساآن

کتسسب  در بسسه همسسه قبوالندنسسد تسسا جسسایی کسسه حتسسی    آن را و هارمغسسان آورد

اومانیسسسم بسسا انقسسالا . اسسست شسسده هسسم بسسه ایسسن مسسورد پرداختسسه مسسا درسسسی

کپرنیکی شروع شد کسه رهبسر بسزرگ آن جنساا گالیلسه بسود و ایسن انقسالا         

دهسد  بزرگسی در دنیسا رد   اتفساق   هسر گساه  بسود کسه    و باعظمست  مهسم قدر  آن
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ی کپرنیسسک بسسا آغسساز نظریسسه. کننسسدتشسسبیه مسسیانقسسالا کپرنیکسسی  آن را بسسه

 .بود ی ب لمیوس همراهنظریه ترک

 

 :بطلمیوسیفرا نگرش _5

کسه خورشسید    و معتقسد بسود   دانسست زمین را مرکسز کائنسات مسی    ب لمیوس،

 یجنبسسهنظریسسه از ایسسن چنسسد کسسه  هسسر. چرخنسسدو سسسیارات بسسه گسسرد آن مسسی

نگسرش ب لمیسوس   . امسا بحسث مسا بحسث بساطن اسست       درست نیسست  ظاهری

روبنسسا دسسستاوردهای بزرگسسی  در بسود ولسسی  اشسستباهدر زیربنسسا اگسر چسسه ظسساهرا   

 داشت مانند تقویم میالدی و جاللی.

 ی مهسسمنتیجسسهگراهسسا در نقسسدی کسسه بسسر اومانیسسسم دارنسسد بسسه سسسه    سسسنت

 :نداهرسید

 گرفت. انسان را در نگاهزمین اومانیسم تقدس و حرمت  (۸

ی اومانیسسسم سسساحت قدسسسی و ملکسسوتی انسسسان را بسسر اسسساس نظریسسه      (1

  داروینیسم و ماشینیسم تحقیر کرد و از میان برداشت.

 را محدود کرد. انسان ساحت شناخت اومانیسم (۵

 

 :انسان در نگاهزمین تقدس و حرمت  رفتنگ



گرددمیدوشیزه به عشق باز  

51 

 ایسن نگسره آغساز شسد کسه     نگاه اومانیسستی بسرای تصسرف جهسان بسا      نخستین 

رفست  تسر مسی  زمین محور کائنات نیسست و در ایسن مسورد هسم هسر روز پسیش      

و هسسر وقسست بحسسث   ؛ماننسسد دیگسسر سسسیارات  دانسسستمسسی ایکسسرهرا زمسسین و 

-مسی کسرد و  معرفسی مسی  ی کائنسات  هتسرین کسر  حقیسر  را شد زمسین می نجوم

-جسز نق سه   عظسیم کسه زمسین در آن چیسزی نیسست     چنسان  را و کائنات  کند

تسسا  ؛ای بسسه کائنسات نخواهسد زد  رنس  کسه بسسود و نبسودش هسی  ل مسه     ای کسم 

بسه ویسیه هنگسام     ی ایسران هسم  صسدا و سسیما  های معنسوی  جایی که در برنامه

بسا هسدف   چنسد   هسر  گ ارنسد کسه  تحقیر زمسین را بسه نمسایش مسی     پخش اذان

 ینگرشسس آن در پسسآِامسسا  اسسستقسسدرت خداونسسد   و عظمسستنشسسان دادن 

کسسه زمینسسی  ،زمسسین را از مسسا گرفسست حرمسست اومانیسسسم . نهفتسسهاومانیسسستی 

، آن شسسده اشسسارهدر قسسرآن هسسم بسسه عظمسست زمسسین  . مسسادر و اصسسالت ماسسست

 در چسسهو آن» :فرمایسسدی جاثیسسه مسسیسسسوره ۸۵ی خداونسسد در آیسسهگونسسه کسسه 

هسسا همسسه از را مسسسخر شسسما گردانیسسد و ایسسن همسسه سسستو زمسسین ا هسساآسسسمان

( از قسدرت الهسی  )آیساتی   بسافکرت در این کسار نیسز بسرای مسردم     . سوی اوست

 بسسه دورآیسسه سسسخنی از چرخیسسدن خورشسسید  در ایسسن.« پدیسسدار اسسست کسسامال 

در سسسنت  .دهسسدمسسی معنسسوی بعسد بسسه زمسسین آن خداونسسد در و زمسین نیسسست  

ایسن هسی  رب سی بسه      کسه محسوری یسک اصس  بساطنی اسست      قدسیِ ما زمین

-هسا هسی  درکسی نمسسی   گسسرای اومانیسست نجسوم ظساهری نسدارد و نگساه کمّسی     

و بساطنی داشسته باشسد و نگسرش فراب لمیوسسی       تواند از ایسن سساحت کیفسی   

 تأکید بر همین وجه باطنی زمین دارد.
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تحقیررر کررردن و از میرران برداشررتن سرراحت قدسرری و ملکرروتی   

 :انسان

و در امتسسدادن آن داروینیسسستی نگسساه دومسسین کسساری کسسه اومانیسسسم کسسرد    

 دارویسسن ینظریسسه اسسساس بسسر هسسااومانیسسست بسسه انسسسان بسسود.  ماشینیسسستی

 و شسامپانزه اسست   شدرصسد  پسنا  و نسود انسسان  مسثال    کسه  گوینسد همواره می

بسسا تحقیسسر  روشسسنفکرانه و در کمسسال افتخسسار وبسسیش از ایسسن نیسسست  چیسسزی

 .  ندکنمی تکرار ادعا رااین  های معنویِ دیگراندیدگاه

 انسسان « ؟ه اسست انسسان بسه مسا چسه داد    اصسالت  »اینک باید از خود پرسسید:  

و اسساس محسور آفسرینش و یسا بسه قسول قسرآن         که زمسانی مسرب بساب ملکسوت    

 پایین آمد. شامپانزهمقامش تا حد اشرف مخلوقات بود 

 انسسان  کسه پسیش رفست    آن جسا تسا  به این هم بسسنده نکسرد و   اومانیسم البته 

 اتاصس الح  واردایسن حتسی    کسه  تسا بسدان جسا    ؛ماشین کسرد مبدل به یک را 

نهایست هسوش کسسی     خواهنسد مسی  هنگسامی کسه   مسثال   شدههم  ی مردمهعام

« !اسسستکسسامپیوتر اهلل مغسسزش ماننسسد  ماشسسا» گوینسسد:مسسی توصسسی  کننسسدرا 

 گوینسد: مسی  درخشسندگی چیسزی  بسرای توصسی    کسه   ودهبس این بسه سسان آن   

یعنسسی همسسان گونسسه کسسه همگسسان خورشسسید را در    «اسسستمثسس  خورشسسید »

بیننسسد کسسامپیوتر را نیسسز در بسساالترین حسسد درخشسسندگی مسسیکمسسال زیبسسایی و 

-دارای سسساحت قدسسسی و ملکسسوتیهسسوش و دانسسایی دانسسسته و انسسسان را کسسه 

 کنند.ست به کامپیوتر تشبیه می
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 :محدود کردن ساحت شناخت انسان

از  و دل اشسسراقمکاشسسفه،  ،شسسهود ،وحسسی اومانیسسسم نگسسرش از پسسیش تسسا

. عقس   آمدنسد هسستی بسه شسمار مسی     هسای بنیسادین شسناخت و ادراکن   ساحت

عقس   امسا اومانیسسم بسه     یکی از مناب  شسناخت اصسلی بسود    نیز اندیشوحدت

حسسواس  واصسسالت داد  (حسسواس پنجگانسسه ) تجربسسه جسسزوی )اسسستداللی( و 

سسساحت شسسناخت  اومانیسسم  .شسسدعلسوم تجربسسی  منبسس  شسسناخت در پنجگانسه  

عقسس  اسسستداللی  . محسسدود کسسرد  (اسسستداللی) انسسسان را بسسه عقسس  جسسزوی  

ی دو دوتسا  بسر پایسه  کسه علست عقالنسی مشسخ  دارد و      پس یرد را مسی چیزی 

دو  در بنسسد عقلسسی اسسست کسسه نیسسز انسسدیشوحسسدت عقسس  .چرخسسدچهارتسسا مسسی

ی عقسس  از فالسسسفه .نیسسست امسسا معقوالنسسه اسسست  گسسرای کمّسسیدوتسسا چهارتسسا

. را نسسام بسسرد  سسسهروردی و تسسوان افالطسسون، فلسسوطین انسسدیش مسسی وحسسدت

-و عقسس  وحسسدت (اسسستداللی) کسسه عقسس  جسسزوی  اسسستعریانیسسسم معتقسسد 

دو سسساحت شسسناخت   انسسدیش در مقابسس  یکسسدیگر قسسرار ندارنسسد بلکسسه هسسر    

 بسه خساطر  کنسیم و نبایسد    اسستفاده دو  از هسر زمسان  هسم تسوانیم  ما می .هستند

 .محروم سازیمخود را از دیگری  هاآنیکی از 

 

 :رنه دکارت

جهسان مسدرن و پسدر راسیونالیسسم اسست       یفلسسفه  رنه دکسارت کسه آغسازگر   

درس  ی مسس هبی الفسسش کسسه بهتسسرین آموزگسساران را داشسست     در مدرسسسه

فسسراوان و دارای بهتسسرین اسسساتید زمسسان   وشهسس او بسسا آن کسسه دارای. خوانسسد
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دو نسوع علسم بسه مسا      ها تحصی  بسه ایسن نتیجسه رسسید کسه     بوده پآ از مدت

ریاضسسیات و من سسق دارای  . نخسسست، علسسومی کسسه ماننسسدشسسودمسسی درس داده

. دوم، در زنسسدگی کسساربردی ندارنسسد امسسا  بسسوده محکسسم و صسسحیحی مبنسسای 

بسر   هسا آنامسا مبنسای   ماننسد اخالقیسات   نسد  امفید و کساربردی  کامال که  علومی

 .«ه و قاب  پ یرش نیستآا بود

دنبسسال  بسسه میسسان مسسردم  در وبنسسابراین دکسسارت از مدرسسسه بیسسرون آمسسد    

 ی مهم شد:برآمد کنکاش او این دو نکته تا این که حقیقت گشت

و  هاسست آن پسیش  حقیقست  کسه  زننسد مسی  ایسن  از دم مسردم،  از دسته هر (۸

 .در ستیزند هاآنقبول ندارند و با  را دیگرانعقاید 

 .هستند هایشانعادتی دلبسته و تاب  بیشتر مردم (1

 کسه  بنیسان نهسد   ید روشس اافتس بسه فکسر    دکسارت خسودش   و این گونه بود کسه 

بسر مبنسای    بسود  ی پسرآوازه یاضسیدان او کسه ر  .دیرسس بسه حقیقست    آنبشود بسا  

 یی هندسسسه، من سسق و جبسسر روشسسسسسه شسساخهخصسسای  مثبسست و کسساربردی 

 .ی مکتب راسیونالیسم و حتی جهان مدرن شدابداع کرد که پایه

را دور ی ارسسس ویی  گانسسهمقسسوالت ده  و دنیسسای سسسنت  او تمسسام مفسساهیم 

 :به سه مقوله قائ  شد و ریزی کردپایهرا  جهانی تازه ه،ریخت

 اندیشهیعنی  نفآ یجوهره (۸
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گیرنسسد و دارای امتسسداد و متعلسسق شسسناخت قسسرار مسسی  کسسه هسساییجسسوهره (1

 حرکت هستند.

 یعنی خداکمال  یجوهره (۵

نقشسسی در  دکسسارتیی در فلسسسفهی کمسسال یسسا همسسان جسسوهره البتسسه خسسدا  

آن را بسسرای عسسدم  او کسسه تسسوان گفسست  بسسه نسسوعی مسسی   و هسسستی نداشسست 

 بسسا جسسدایی و ثنویسست او . شسسدن در کنسسار دو جسسوهر دیگسسر قسسرار داد  تکفیسسر

اندیشسسه و آن چسسه توسسس  اندیشسسه شسسناخته     یجسسوهره( انگسساریدوگانسسه)

 ،انگسساری و ثنویسست را در دنیسسای مسسدرن گ اشسست  شسسود بنیسسان دوگانسسه مسسی

 سسسامان یافسست و   گسسرازردشسست تفکسسری ثنویسست  بسسا نسسام  همسسان گونسسه کسسه 

 ی اندیشگانیِ جهان سنت را تحت تأثیر قرار داد.شالوده

آن چسسه توسسس  مسسنِ اندیشسسنده قابسس  مسسنِ اندیشسسنده و  جسسدایی بسسه دکسسارت

توسس  مسنِ اندیشسنده قابس  شسناخت       چیسزی کسه  قائ  اسست.  شناخت باشد 

تسسوان یعنسسی آن چسسه را مسسی دارد دای جسسسمانی و قابسس  امتسسداجسسوهره اسسست

. بسه عبسارت دیگسر    کریاضسی همسان نگساه   نسی  ایسن یع شناخت که کمّی باشد 

بسسه  ودارای تعریفسی ریاضسسیک باشسسد  بایسسد تسوان شسسناخت  را کسسه مسسی چیسزی 

در صسدد برآمدنسد ایسن نگساه      بعسدها کسسانی  . کسرد  شزبان ریاضی بتوان بیسان 

ماننسد مسالبرانش کسه خواسست      گسرای دکسارت را بسه یگسانگی برسسانند     ثنویت

جسسسسمانی را در  یجسسسوهرهاندیشسسسگانی و  یجسسسوهرهبسسسه نسسسوعی جسسسدایی 

ی کمسسال در فلسسسفه یجسسوهرهی دکسسارت بسسه وحسسدت برسسساند بسسه   فلسسسفه

قائس  شسد   بسه ایسن    و دکارت کسه خسود او بسه آن نپرداختسه بسود، اصسالت داد      
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خواهسد یسا نفسآ قصسد     نبخواهسد و نفسآ آن را    اگسر جسسم چیسزی    مسثال  که 

 یجسسوهرهی را داشسسته باشسسد و جسسسم نتوانسسد، اخسستالف ایسسن دو توسسس   رکسسا

یعنسی نسوعی    ؛نهساد حس  خواهسد شسد    با نسام همساهنگی پیشسین   ( خدا)کمال 

 .ی مدرنیسم شدگونه وارد فلسفهجبری و اشعری نگاه

هسسای بسسزرگ جهسسان یعنسسی اسسسپینوزا بسسرای  زینکسسارتدیگسسر از  یکسسی بعسسدها

همسه چیسز   » گفست: ی دکسارت  برطرف کردن ایسن ثنویست مسزمن در فلسسفه    

 (ایسسم پانتسه )وحسدت موجسود    یبسه نسوع  و  (خداسست ) کمال یجوهرههمان 

 :حال هربه  «.قائ  شد

 کسسا معمسسار نهسسد چسسون اول خشسست
 

 رود دیسسسوار کسسسا. ثریسسسا مسسسی  تسسسا
 

کسه بسه    دانگساری شس  گانسه ایسن دو ی بشر مدرن چنسان دچسار   فلسفه و اندیشه

و اندیشسه اصسالت دادنسد و مکاتسب     ذهسن   یجسوهره عنوان مثال گروهسی بسه   

 یجسسوهره و گروهسسی بسسا اصسسالت دادن بسسه  دبسسه وجسسود آمدنسس ئالیسسستیایسسده

هسسا ایسسن جنسس  جنسسسیت. دنسسدرا پدیسسد آورمکاتسسب ماتریالیسسستی  ،جسسسمانی

 هسسایهنوزاهنسسوز اندیشسسهتسسا بسسه امسسروز کسسه  از گ شسسته در اندیشسسه و جسسوهر

 یبشسر  تفکسر  هسای هنحلس گیسر تمسام   گریبسان  کشسد یستی نفآ میمدرنپست

شسست معسسروف دزراشونسسام  گرایسسی جهسسان سسسنت کسسه بسسهالبتسسه ثنویسست شسسده

رودررویسی و اسستقالل    و است نیسز بسه جسدایی و سستیز اهسورامزدا و اهسرامن      

نتوانسسست ایسسن  نیسسز زروانیسسسمی هسسزار فلسسسفهکامسس ِ ایسسن دو منجسسر شسسده و 

 .قائله را خاتمه دهد
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 :در ادبیات گرامصرفریاضیک و  هنگا

چیسزی  » :تسوان گفست  در مورد چگسونگی ریاضسیک بسودن تفکسر دکسارت مسی      

کسسه  آن چسسهی بشسسر اصسسالت دارد کسسه دارای امتسسداد باشسسد و    اندیشسسهدر 

و چیسسسزی کسسسه قابسسس   داردگیسسسری انسسسدازه یسسستت قابلدارای امتسسسداد اسسسس

. اسسست کریاضسسی باشسسدی کمّسس هسسر چسسهو  بسسودهی گیسسری اسسست کمّسسانسسدازه

 باشسسد پسس یرتغییرقابلیسست تغییسسر دارد و چیسسزی کسسه  بسسودهی چیسسزی کسسه کمّسس

هسسای هسسای تغییسسر و تصسسرف آن جسسوهره روش .اسسست ماتریسسال یعنسسی مسساده 

 سسسای  و ابزارهسسایی کسسه باعسسث تغییسسر،    و .امتدادپسس یر تکنیسسک نسسام دارد  

نیسسز شسسود ی توسسس  انسسسان مسسی  آوری جهسسان کمّسس اسسستحاله و فراچنسس  

 «.دشوتکنولوژی نامیده می

و در برابسسر ا .نوشسست را کتسسابش فصسس  شسسش در و آورد ایفلسسسفه دکسسارت

کتساا   بسر  بنسا خسدا  » :گونسه بیسان کسرد    پرسش دیگران دلی  کسارش را ایسن  

نیسز   مسن . کسرد  اسستراحت  هفستم  روز و آفریسد  روز شسش  در را جهان مقدس

 روز کسسه گفسستم بسسرای بشسسر الزم اسسست  ی را کسسهتفکسسر تمسسام روز شسسش در

 بسر ایسن بسود کسه آن چسه      دکسارت اعتقساد   «.کنسد  استراحت برود انسان هفتم

 (راسیونالیسسسم)رسسساند اصسسالت عقسس  بسسه او  مسسی و دهسسدمسسینجسسات  را بشسسر

 است.

ا را نسام  اسسپینوز  ویستآ  ب نالیبس تسوان  مسی هسا  زینکارت های شاخ از چهره

اصسالت حسآ و   )امپریسیسسم  ی فلسسفی  گس ار نحلسه  بنیسان _جسان الک   .برد
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 .سسسسستقسسسسراوالن قبسسسس  از اواز پسسسسیشفرانسسسسسیآ بسسسسیکن  و_ (تجربسسسسه

از  شسسدهآوریجمسس دانسسش برخاسسسته از شسسواهد  هسسا معتقدنسسد امپریسیسسست

 انسه اصسالت دارد.  گجنحسواس پ هسا  . بسه زعسم آن  طریق تجربیات حسسی اسست  

خسسار  از ایسسن  و شسسدهانسسه گرفتسسه س پنجگچسسه در عقسس  اسسست از حسسوا هسسر

تسسوان در نگسسرش هیسسوم هسسا را مسسیاو  نگسسرش امپریسیسسست. چیسسزی نیسسست

 .مدرنیسم است ی تفکردر واق  اومانیسم ریشه. دید

 

 :مدرنیسم _6

ی زمسسین را کشسس  و جاذبسسه کسسه اسسست نیسسوتن نسسوین ایسسزاک فیزیسسک رهبسسر

و تکنیکسسی فیزیسسک نیسسوتنی مکسسانیکی . گسس اری کسسردپایسسهفیزیسسک نیسسوتنی را 

و بسه   انیشستین نقس  شسده   هسای خساص و عسام    بسا نسسبیت  بعسدها   است کسه 

ی انیشسستینی و کوانتسسومی پایسسه از آن پسسآ فیزیسسک  و چسسالش کشسسیده شسسد 

همسسه چیسسز  هامسسروز آن گونسسه کسسه شسسد؛نگسسرش فیزیکسسال انسسسان بسسه هسسستی 

-تمسام جنس   حسال آن کسه   . نیسز کوانتسومی اسست    هسای نوظهسور  حتی عرفان

 و آنیسسک محسسور اصسسلی دارد  کوانتسسوم بسسا انیشسستین وزرگسسری نیسسوتن  هسسای

 .ی استکمّ وهندسی  جهانو به تب  آن  کریاضی دیدگاه

کسه  جهان اومانیسستی بسرای رسسود دادن ماتریالیسسِم پنهسان در همسه چیسز        

ی انسسانی  گساه اندیشسه  هسای تفکسریِ آن اسست بایسد ریشسه     محور تمام شساخه 

گسساه جهسسان  دانسسیم ریشسسه داد و همسسان گونسسه کسسه مسسی  را هسسدف قسسرار مسسی 

بایسد روح  محسور اوسست بسرای ایسن منظسور مسی      زبسان کلمسه   ،اندیشگانی بشسر 

-گرفسست و مهسسمکلمسسه را از آن مسسی شسسهودی و اشسسراقیِرازورزانسسه، قدسسسی، 
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مکتبسسی _ تأسسسیآ مکتسسب فرمالیسسسم بسسود ،ی ایسسن حرکسستاولیسسهتسسرین گسسام 

که ظاهرا  فقس  بسرای خوانسدن تمسام متسون ادبسی شسک  گرفست امسا مبنسای           

بسا مکتسب   اومانیسسم  . _هسای ادبسی نیسز قسرار گرفست     نوشتن بسیاری از نحلسه 

وار بسودن  ریاضسی  را کسه همسان  بحسث شسک  یسا فسرم     ( گراییشک )فرمالیسم 

کسسه ادبیسسات شسسهود و   و معتقسسد بسسود م سسرح کسسرد در جهسسان کلمسسه اسسست

هسسایی خسساص کسسه در تکنیسسکتکنیسسک محسس  اسسست، بلکسسه  اشسسراق نیسسست

   ونشسود ماننسد تکنیسک فورگرانسدی    مسی تولیسد  افتسد و شسعر   زبان اتفاق می

 غیره.

هنسسر ایسسن اسسست کسسه هسسی  گونسسه نگسساه     دنیسسای هسسا دراعتقسساد فرمالیسسست

ادبیسسات نقسسش نسسدارد زیسسرا ای در تولیسسد شسسعر و کلیسست مکاشسسفه شسسهودی و

زبسسان از کلمسساتی سسساخته شسسده کسسه ماتریسسال صسسرف هسسستند و مسسا بسسا نگسساه   

تسسوانیم در نسسوع قسسرار گسسرفتن کلمسسات بسسه عنسسوان   هسسا مسسیریاضسسیک بسسه آن

 ی کمّسی دخس  و تصسرف کنسیم    هسا در زبسان بسه عنسوان یسک پدیسده      ماتریال

زبسان  شسود کسه   هسای تکنیکسال و خالقانسه باعسث مسی     که این دخ  و تصسرف 

-از مسسسیر عسسادی خسسود خسسار  و مولسسد شسسعر و داسسستان شسسود. مکتسسب مینسسی

سست کسه کسامال  بسه ماتریالیسستی بسودن کلمسات از        مالیسم از دیگسر مکساتبی  

 .همه لحای معتقد است

 کریاضسی نگساه  » گویسد: مسی  (عریانیسسم ) مکتسب اصسالت کلمسه   حال آن کسه  

-توسس  اومانیسست  شسوربختانه   کلمسه اسست کسه    پایسانِ جهان بی ای ازشاخه

ی سساحات قدسسی و رازورزانسسه  و  پیسدا کسرده   سسسی رههسا بسر تمامیست کلمسه     

اینسک زمسان   بخسش کلمسه اسست نفسی و انکسار کسرده و       آن را که روح زنسدگی 
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بسسدون انکسسار و _ک خسسود ریاضسسی آن بعسسدنکلمسسه از چنگسسال  آن رسسسیده کسسه

  «رها شود. _تحقیر آن

 ،یکمّسس یجنبسسه بسسرعسسالوه  جهسسان کسسه مکتسسب اصسسالت کلمسسه معتقسسد اسسست

 بساور داریسم یعنسی    انسسان _کلمسه  بسه  مسا . دارد هسم  قدسسی  و کیفسی  یجنبه

بسرای   .انسسان  در دارد کلمسه  چسه  هسر  و اسست  کلمسه  در دارد انسسان  چسه  هر

نگساهی عریانیسستی    تمثیس   فهم نگرش ادبسی مکتسب اصسالت کلمسه بهتسرین     

مسورد   ا ایسن نگسرش کسه در تمثیس     ، بس حضسرت موالناسست   فیس ِ  به داسستان 

هسر کسآ کسه وارد     ایسن داسستان  در . دانسیم مسی  کلمسه  از نمادی ، فی  رانظر

شسود موفسق بسه کشس  بعسدی      اتاق تاریکی کسه فیس  در آن حضسور دارد مسی    

پسسای فیسس  سسساحتی از فیسس  را بسسا لمسسآ  شخصسسی شسسود.از جهسسان فیسس  مسسی

یسک   فیس  » :گویسد مسی  کسسب کسرده  انسدکی کسه    یتجربسه  باکند و می درک

و  دانسسدمسسیاصسس  را سسستون و سسستون  را فیسس   تمامیسستن و «سسستون اسسست 

فیس ِ  پسای  کسرده  کشس    ی کسه او سساحت  گیسرد. مکتب ستونیسسم شسک  مسی   

کسه  یم امسا سساحتی از فیس  را    پس یر ما مکتسب ستونیسسم را نمسی   . است کلمه

خرطسوم فیس     بسه  یدیگسر . هسا کشس  شسده قبسول داریسم     توس  ستونیسست 

پدیسد   و مکتسب ناودانیسسم   «نساودان اسست   تمامسا  فیس   » :گویسد می دست زده

نساودان اسست قبسول داریسم و نسه مکتسب        کسال  فیس    کسه را ما نه ایسن   .آیدمی

بسه بعسدی از فیس      اشساره کسه   پس یریم مسی را آن سساحتی   ، بلکسه ناودانیسم را

شسخ  دیگسر درکسی کسه از لمسآ گسوش فیس  دارد بسادبزن اسست           .کندمی

ی چارچوبسه  گیسرد کسه مسا بسه    و بدین ترتیسب مکتسب بادبزنیسسم شسک  مسی     

آن هسسی  گونسسه اعتقسسادی نسسداریم امسسا سسساحتی از فیسس  را  بسسسته و انحصسساری
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فلسسفی نیسز بسه     در نگساه ها کشس  شسده قبسول داریسم.     که توس  بادبزنیست

سسساحت مکشسسوفی را کسسه از دنیسسای درونسسی و بیرونسسیِ   مسسا آن همسسین گونسسه

سسساحت مسسا در ادبیسسات  مسسثال  ،قبسسول داریسسم  انسسسان تئسسوریزه شسسده اسسست 

 چسسسارچواامسسسا  پ یرفتسسسهرا هسسسا گرایسسسیِ کالسیسیسسسستعقسسس مکشسسسوف 

-نمسسیرا  یسسم سوررئال یچارچوبسه  یمکنس قبسول نمسی  گسرای آن را  ایسدئولوژی 

پسس یریم بلکسسه سسساحاتی را کسسه از جهسسان هنسسری کلمسسه عریسسان کسسرده اسسست  

قیسسد و بنسسدهای رومانتیسسسم  اعتقسسادی بسسه و یسسا ایسسن کسسه داریسسمگرامسسی مسسی

نسسداریم امسسا سسساحتی کسسه کشسس  کسسرده یعنسسی تخیسس  و احسسساس را قبسسول    

 ،هسسر مکتبسسی چسسه فلسسسفی باشسسد و چسسه ادبسسی و هنسسری  ایسسدئولوژی  داریسسم.

سسست و ی پیسسدایش آن نظسسام فلسسسفی، ادبسسی و هنسسریخسساصِ زمینسسه و زمانسسه

هسسای بسسا تلفیسسق ژانرهسسا، مکاتسسب و سسسبکر عریانیسسسم بسساور نسسداریم کسسه مسسا د

تسر و بکرتسر دسست یافست     ای فسراد بتسوان بسه گسستره   فلسفی، هنسری و ادبسی   

آن  هسسا فقسس  و فقسس  بسسه  ی آنهسسای بسسسته بسسا فسسراروی از چارچوبسسه  بلکسسه

هسسای فکسسری، هنسسری و ادبسسی  شسسده و مکشسسوفن آن شسسریعتسسساحات عریسسان

کسسه بسسیش از پسسیش حقیقسستن وجسسودیِ انسسسان و کلمسسه را  دهسسیماصسسالت مسسی

هسسای حقسسایقی کسسه فراتسسر از چارچوبسسه سسسازند یعنسسیتسسر مسسیبسسرای مسسا عریسسان

 هاست.پ یر آنمشخ ، محلی و شرای 

پایسان کلمسه   ی ادبیسات جهسان وجسود بسی    شسده در مورد این که حقیقستن گسم  

هسسای ی تمسسام سسسنتهسسای عینسسی و روشسسن مسسا کتسسب مقدسسسهاسسست مصسسداق

محسور آخسرین پیسامبر الهسی یعنسی      ی کلمسه قدسی جهان، مخصوصسا  معجسزه  

ادبیسات بسه ویسیه بسا آغساز تفکسرات اومانیسستی کسه بسدعت          قرآن کریم است. 
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را جسسایگزین ابسسداع کسسرد بسسه تسسدریا بسسا تمسسام دسسستاوردها و دسسستامدها کسسه   

منکر هی  یسک از آنسان نیسستیم روز بسه روز و گونسه بسه گونسه عسزم خسود را          

سساالران ادبیسات   جزمِ کاهش ادبیت و وجسوه هنسریِ کلمسه کسرد. اگسر سسخن      

در  وجسوه قصسویِ کلمسه را   انسدک  ل در ایسران انسدک  سنتی ما بسه عنسوان مثسا   

ی شسعر  بسه عنسوان یسک جنسسیت مسستق  از الهسه       هسا و قوالسب  برخی نحلسه 

افزایشسسی _هسسای کاهشسسیبسساز هسسم دسسست بسسه آن چنسسان نگسسره  نسسدمجسسزا کرد

وار عسرع شسود در همسین    اومانیسستی چنسین کسرد. اشساره    که ادبیسات   ندنزد

بسسا تمسسام احتسسرام قبلسسی و قلبسسی کسسه سسسرایان ادبیسسات ایسسران، نیمسسا و نیمسسایی

-هسای نظسم گ شستگان را مسی    انسد کسه چارچوبسه   برایشان قائلیم مدعی شسده 

روز بسه   هسا و عواطس  شساعرانه آزاد شسود امسا ادبیسات هسر       شکنند تسا اندیشسه  

کسسردن  شونقسسدر حسسال می کلمسسه، ی بسسدعتی نسسوین از سسسل انِ بیشسسهبهانسسه

 که به قول حضرت موالنا:   استتاریخ  یپیکره رشیری ب

 یسسال و دم و اشسسکم کسسه دیسسد؟شسسیر بسسی»
 

 «ایسسن چنسسین شسسیری خسسدا هسسم نافریسسد 
 

معنسا و اندیشسه هسم در    »هسا گفتنسد:   آن چنان که برخسی خ ساا بسه پروانسه    

 «شعر چیزی اضافه است و این یعنی آزادی!!!

ایسم  ترین مصداق مستن عریسان همسان گونسه کسه بارهسا گفتسه       به هر روی عالی

ی و فراآسسمانی  نگساهی ادبسی بسه ایسن کتساا قدسس      قرآن اعظم است. بسا نسیم  

آن تمسسام وجسسوه مکشسسوف و نامکشسسوفن یافسست کسسه در بسسه فراسسست درخسسواهیم
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ممکسسن نمسود یافتسه اسست امسا ادبیسست     شسعری و قصسوی در زیبساترین شسک      

 ،در قسسرآن .منحصسسر در شسسعریت و قصسسویت نیسسست ایسسن کتسساا فراآسسسمانی 

، مباحسسث سیاسسسی، های مسس هبیشسسعار ،گ شسسته تسسا...از  ملسس  و نحسس  تسساریخِ

اجتمسسساعی و اقتصسسسادی، پنسسسد و انسسسدرز، نیسسسایش، مباحسسسث اندیشسسسگانی و  

ی گ شسستگان و... هسسر کسسدام در  حکمسست توحیسسدی، نقسسد تفکسسرات و فلسسسفه 

شسسک  و طسسرح ایسسن  تسسرین اشسسکال ادبسسی آمسسده اسسست بسسدون آن کسسه  عسسالی

هسسای ادبسسی آن  ای از فصسساحت، بالغسست و ارزش ذره گسسونمباحسسث گونسسه 

پایسسان کلمسسه بسسدون انکسسار یسسا تحقیسسر هسسی  سسساحت بکاهسسد یعنسسی وجسسود بسسی

در ایسسن  ن وجسسه ممکسسن نمسسود و ظهسسور یافتسسه و تسسریهنسسری از آن در عسسالی

نقسدی  و ایسن   بسوده  «حسیّ » کلمسه خسود مصسداق اسسم الهسیِ      اهلل اعظم،کالم

و پایسسان و راهکسساری بسسیبسسر ادبیسسات اعصسسار اخیسسر اسسست عملسسی و فراتسساریخی 

 هاسست بسه آن دچسار   بسستی کسه سسال   رفست از بسن  اشباع بسرای بسرون  غیرقاب 

سست علیسسه هیمسونی پنهسسان و   بنسابراین ادبیسساتن اصسالت کلمسسه انقالبسی    شسده؛ 

-هسر روز بسه بهانسه    خسود ی که زیسر سسی ره و چنبسره   نهادهای قدرت  عریانِ

و وجسسوهی هنسسری از وجسسود  هسساسسساحت ،بسسه ظسساهر علمسسی و تئوریسسکهسسایی 

تسا   کنسد مسی قلس  و قمس     هسای شسعر و داسستان   کلمه را در جنسسیت  پایانبی

بسه عنسوان    ماتریسال و ابسزار جلسوه کنسد؛     ،خبسران بیش از پیش در نظرگاه بسی 

گرفتنسسد بسسه ایسسن بهانسسه کسسه مثسسال روزی شسسعارهای هنرمندانسسه را از ادبیسسات 

ی ادبیسسات نیسست و اگسسر کسسسی خواهسسان  وظیفسسه گونسسه مفساهیم  ایسسنی ارائسه 

حزبسی   هسای میتینس  در ادبیسات بلکسه   در جسای او نسه    باشدچنین گفتمانی 

و سیاسسسی اسسست و روز دیگسسر پنسسد و انسسدرزهای حکیمانسسه را از ادبیسسات       

ی ایسن چنسین نوشستارها بسه سسر آمسده اسست        ستاندند به این بهانه کسه دوره 
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ود روی منسسابر یسسد بسسرپسسسندد بسسه جسسای ادبیسسات باو اگسسر کسسسی چنسسین مسسی

 معابد و...مساجد و 

 شسرح ایسن هجسسران و ایسن خسون جگسسر    »
 

 «ایسسن زمسسان بگسس ار تسسا وقسست دگسسر.     
 

 

 سنت:_7

یسا جامعسه از نسسلی     باور یا رفتساری اسست کسه در یسک گسروه      عبارت از سنت

 ویسسیهبسا اهمیسست   ندارای معنسای نمسسادی  و شسسودمسی بسه نسسس  دیگسر منتقسس    

 .است

در چهسسار  هسسای انسسسانی را از آغسساز تسسا کنسسون تنجنسساا اسسستاد آذرپیسسک سسس

 :نداهدسته جای داد

 (قرون وس ایی)گرا م لق یگرایسنت( ۸

 گرام لق مدرنیستیِ_اومانیستی سنت( 1

 گرانسبی یِیستمدرنپسا_اومانیستی سنت( ۵

 (عریانیستیرا )گگرایی عمیقسنت (۱
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 :گرا )قرون وسطایی(گرایی مطلقسنت _1_7

قدسسی یعنسی وحسی دسست بسه      نبس  شسناخت   گسرا بسه م  نگاه م لسق با  کلیسا

 انسسسان زد. و ادراکن حسس ف، تحقیسسر، تصسسغیر و انکسسار سسسایر منسساب  شسسناخت  

بایسد آن منبس    کردنسد یسا مسی   آبا  کلیسا یا منب  شسناخت عقس  را نفسی مسی    

شسد.  هسا بسه کتساا مقسدس مسی     گسرای آن م لسق شناخت کنیزک دربار نگساه  

م تجربسی دانشسمندان   وماننسد شسهود عرفسا، علس     تکلی  سایر منساب  شسناخت  

کتساا مقسدس در تساریخ بسا عنایست بسه        های دیگسر بسه منبس  وحیسانیِ    و نگاه

هسا در تساریخ ثبست    هسا و گالیلسه  ژانسدارک  هسا، برونسو  دانسو رها با جوبرخورد آن

تکفیسری در شسهادت منصسور     ایسن نسوع نگساه    هسای نمونسه  البتسه  شده اسست؛ 

سسسهروردی، عمادالسسدین   السسدینشسسهااالقضسسات همسسدانی،  حسسال ، عسسین 

در جهسسان اسسسالم در گ شسسته و جریانسسات تکفیسسری هماننسسد     ... نسسسیمی و

در اکنسسون ... و ی، وهابیسست، طالبانیسسسم، داعسسش، بوکسسو حسسرام   ایسسرگسسسلفی

 .مشهود است

 

 :گرامدرنیستیِ مطلق_نت اومانیستیس _2_7

تسوان گفست خسود بسه نسوعی سسنت اندیشسگانی در        این تفکر کسه اکنسون مسی   

 سسساحتیبسسه تسسک دادن سسسوق بسسااسسست  بشسسریت مبسسدل شسسده تسساریخامتسسداد 

بسا   وانسسان بسه خسود، جهسان، ادبیسات و هنسر        دیدگاه نگر کردن کردن و جز

انحصسساری _انح سساطی_زشسسمند بسسا دیسسدگاهی افراطسسیمدهای اروجسسود دسسستا

نگسسر وجسسود انسسسان را طسسرد، سسساحت قدسسسی و کسس  تمسسام باورهسسای پیشسسین،
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باعسسث خسسسارات  گسسرامصسسرفانکسسار کسسرد و بسسا نگسساهی ریاضسسیک و   و تحقیسسر

ی اندیشسگانی،  ایسن نحلسه   .بسه جهسان انسسان و طبیعست شسد      ناپس یری جبران

ی حسسواس و تجربسسه اسسستداللی منسساب  شسسناخت انسسسان را فقسس  در عقسس    

عقسس   نقسسد»کتسساا و او  آن در  کسسردو محصسسور محسسدود  پنجگانسسه خالصسسه،

 .کانت و مکتب او تبلور یافته است «مح 

 

 :گرامدرنیستیِ نسبیپسا_سنت اومانیستی _3_7

انسسسانی در دوران  جهسسانبسسست رسسسیدن بسسنبسسه دلیسس  بسسه  ایسسن نسسوع نگسساه

گرایسی  علسم و  بسه عقس  اسستداللی    گسرا م لسق  دادنِ کسه بسا اصسالت   مدرنیسم 

در او   شسسدتسسرین فجسسای  در تسساریخ بشسسریت   پوزیتیویسسستی باعسسث عظسسیم 

اگسر چسه ایسن    . های آن و برای تشری  آن وضسعیت اعسالم وجسود کسرد    بحران

تشسری  نقادانسه و کسساهش    تصسسحی ، بسرای تعسدی ،   ظسساهرا  اندیشسگانی سسنت  

ظهسور کسرد امسا     مدرنیسستی مکاتسب   انحصساری _انح ساطی _های افراطینگره

 اصس  رش در گس ایسن نسوع ن  . خود به قول عامیانه قسوز بساال قسوز شسد     ،در عم 

 اسسست و گسسرای مدرنیسسستیو تصسسرف گسسرامصسسرفامتسسداد نگسساه ریاضسسیک و  

تسسر افراطسسی در تخریسسب سسساحات وجسسودی انسسسان  ،وجسسوه برخسسیحتسسی در 

-و بسا الهسام از نسسبیت خساص و عسام انیشستینی و تفکسرات نسسبی         عم  کرد

چنسسین بسسا محسسور دانسسستن نامعادلسسه و اصسس  عسسدم و هسسم گسسرای خسساص خسسود

از جملسسه وحسسی، ی تمسسام منسساب  شسسناخت پنبسسه ق عیسستن ورنسسر هسسایزنبرگ 

انسسسسانی و نسسسه تنهسسسا اکثسسسر فجسسسای  ضد و عقسسس  و تجربسسسه را بسسسا هسسسم زد

 گونسساگون ادامسسه یافسست  اشسسکال وبسسه انحسسا  مدرنیسسستیجهسسان  ضسسدطبیعتن
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، گریزانسسههسسای معنسسا گرایسسی باعسسث نگسسرش  بسسا علسسم شسسدن نسسسبی   بلکسسه

، آرمسانی،  اخالقسی هسای  ی زمینسه و حتسی فقسدان معنسا در همسه     معناستیزانه

سامدرنیسسسم بسسا تمسسام جهسسان مدرنیسسسم و پ هسسر چنسسد .هنسسری و ادبسسی شسسد

قدسسسی، فرابعسسدی و  وجسسوه هسسا باعسسث نفسسی و تحقیسسر و گشسسایش هسسابسسستاره

تسوان و نبایسد نادیسده گرفست کسه در بسسیاری از       انسان شد امسا نمسی   وجودی

ی آن شسسد کسسه نمونسسه انکارناپسس یر هسسایپیشسسرفتنیسسز انسسسان صسساحب  وجسسوه

دی و طبقسساتی در نسسیا وق شسسهروندی، کمرنسس  شسسدن خ سسو  مسسرزی، حقسس

 لحسسایاز برخسسی کشسسورها و نیادهسسا    چسسه اگسسربسسسیاری از کشورهاسسست  

از دیگسر نیادهسا    هسم  و دسستامدهای مشسترک انسسانی بساز     جهسانی معیارهای 

 .بسیار برابرترندو کشورها 

 

 گرا )عریانیستی(:گرایی عمیقسنت _4_7

گسسرا و عسسدم انکسسار یسسا اصسسالت    عمیسسقنگسساه نگسسرش بسسا اصسسالت بسسه    ایسسن

مسسام ت ، بسسه برخسسی منسساب  شسسناخت و ادراک، انحصسساری_انح سساطی_افراطسسی

بسه   هسا آن یهمسه محسور دانسستن   بشسری را بسا کلمسه    و ادراک مناب  شناخت

 فسسرارو و بسساز از وجسسوه اسسستقبال حتسی  وو بسسدون انکسسار  شناسسسدمسسیرسسمیت  

تکنیکسسال اعصسسار مدرنیسسستی و  نگسساه یوفسسرار شسسود وجسسوهمسسی تأکیسسدهسسم 

خواهسسان ... هسسای صسسنعت، هنسسر، ادبیسسات و  پسامدرنیسسستی در تمسسام جنبسسه 

ای گسسرا و عریانیسسستییافتسسه بسسه سسسنت عمیسسقمعرفسست بازگشسستی پیشسسروانه و

گسسرا در تمسسام م لسسق هسسایگرایسسیسسسنتاسسست کسسه بسسه نسسوعی در سسسرآغاز   



گرددمیدوشیزه به عشق باز  

67 

-و جسسزم دارانو بعسسدها توسسس  دکسسان هسسا و ملسس  تسساریخ متولسسد شسسدهتمسسدن

یسا   ه رفتسه بسه حاشسی   انحصساری _افراطسی _هسای انحرافسی  دیسدگاه  بسا  اندیشان

اگسر توسس  برخسی مصسلحین هماننسد       و ؛اسست  یند فراموشسی شسده  دچار فرا

بسساره هسسای تسساریخ دوا، حکمسسا و فرزانگسسان در برخسسی بزنگسساه پیسسامبران، عرفسس

هسای گونساگون   هسم بسه گونسه    بساز  شسدن داشسته،  و یسا قصسد احیسا    احیا شسده 

شسسهوت و تسسوهم و تعصسسب بسساز بسسه     خداونسسدان توسسس  اربابسسان زر و زور و 

احیسای کساربردیِ    و ؛اسست  فراموشی یسا نسابودگی ظساهری دچسار شسده     دست 

هسای فسرارو ممکسن نخواهسد     ارد بسه اصسالت  جسز در بازگشست آوانگس    این سنت

 .بود

 

 :های فراروبه اصالت آوانگارد بازگشت _1_4_7

 از آوانگسارد  بازگشستی  بسا  انسسان  اگسر  مسا  نظسر  بسه . بازگشت ما تقلیسد نیسست  

در نگساهش   برگسردد  خسودش  سسنت قدسسی   بسه  مسدرن پسست  و مدرن دنیای

جسنآ سسومی از ظساهر     ،هسستی هسم بسر   اص ، هم بر ظاهر و بساطن خسود و   

 گسسرا وآن هیسسوالی تصسسرف قالسسب دیگسسر تکنولسسوژی از   .شسسودو بسساطن مسسی 

 کسامال  بینسد و  صسرف مسی   کریاضسی  که تمام هسستی را بسا دیسدگاه    گرامصرف

حتسی زمسین و    توانسد مسی و در خسدمت سسنت قدسسی     است درآمسده  نگر جز

 ؛آوردگسسرای امسسروز درتصسسرف و گسسرامصسسرفی جهسسان انسسسان را از سسسی ره

 .در خدمت طبیعت قرار بگیرد تواندمییعنی تکنولوژی 
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 بمسب  نسه  تکنولسوژی  ایسن . کنسیم مسی  حرکست  سسبز  تکنولسوژی  سسمت  بسه  ما

یسسک  نگسساه در. کنسسد سسسوراد را اوزون یالیسسه توانسسدمسسی نسسه و گراسسستاتسسم

چسسه بخواهسسد و چسسه نخواهسسد دارد بسسه  تکنولسسوژی ی سسسومعریانیسسست هسسزاره

گرنسسه انسسسان و اسسست وحرکسست از ایسسن نسساگزیر  وکنسسد ایسسن سسسو حرکسست مسسی

بسسدون تکنولسسوژی در جهسسان زیسسستن  چسسرا کسسه ؛د شسسدنسسزمسسین نسسابود خواه

 .نخواهد بود پ یرامکاناکنون 

نسابود   زمسین و انسسان در آینسده    ،بسا حس ف سسنت    فقس  آوانگسارد باشسیم    اگر

ن جسسایی در کائنسسات نخواهسسد  اگسسوییم انسسسشسسوند و بسسدون تعسسارف مسسی مسسی

بازگشسست بسسه  .ی دیگسسر تسسوهم اسسست رهزنسسدگی در کسس زیسسرا امکسسان داشسست

انسسان  زنسدگی  غیسرممکن اسست و   نیسز  نکسار و تحقیسر تکنولسوژی    اها با سنت

 .نیستتصور حتی قاب  ... ، اتومبی  وموبای  ،گاز امروز بدون برق،

هسسای فسسرارو در ادبیسسات معاصسسر آوانگسسارد بسسه اصسسالت بسسرای مصسسداق بازگشسست

کسه   هسستند بسسیار کسسانی   . بهترین مثال در ایسران سسهراا سسپهری اسست    

و  ادبسسی آن نسسسبت دهنسسد بدوسسست دارنسسد همسسه چیسسز را بسسه غسسرا و مکاتسس 

 سسسهراا. پندارنسسدالیسسست مسسیسسسهراا سسسپهری را نیسسز یسسک شسساعر سوررئ  

 جسسنآ سسسومی از سسسبک نیمسسایی و سسسبک سسسپهری از لحسسای تکنیکسسال بسسه 

 تحقیسق  بسا تسدقیق و  امسا   دسست یافتسه اسست    هوشسن  ایرانسی   سوررئالیستیِ

از لحسسای  ویتسسوان بسسه فراسسست دریافسست کسسه   دانشسسورانه و موشسسکافانه مسسی 

کسسه در عصسسر عریانیسسسم بسسه  بسسودهگسسرای آوانگسسارد بینسسی یسسک سسسنتجهسسان

اگسر چسه   . ی ادبیسات عریانیسستی مسورد توجسه اسست     هسا هیکی از چهسر عنوان 

گسرای ادبیسات ایسران    سسنت  ظساهرا  سپهری، یسک شساعر کالسسیک و     سهراا
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بسه انسسان، جهسان و کلمسه بسه عنسوان        نگساه و  نیست اما از لحای اندیشسگانی 

ی بسه عنسوان مثسال حتسی شسیوه      کسه  اسست  عیسار تمسام یک شاعر عریانیسست  

و بسسه فسسراروی کسسرده  کسسامال هسسا سسسرایش او از حرکسست خودکسسار سوررئالیسسست

تسسوان بسسا بسسه هسسی  وجسسه نمسسی . شسسناور در مسستن رسسسیده  یمراقبسسهنسسوعی 

 «شست بهشست  ه»حتسی یسک ق عسه از     ،رئالیسستی رهسای سسرایش سو  تئوری

مکتسب  چسون سسهراا نیسز ماننسد حضسرت موالنسا کسه در         ،سهراا را نوشست 

 شسسناور اسسست یی مراقبسسهی اعسسالی سسسرایش بسسه وسسسیله نمونسسه معریانیسسس

بلکسه بسا پسرورش معنسوی سساحت      حس ف نکسرده    خسود را  خودآگساهن  گاه هی 

هسسای بسسه عنسسوان بعسسد ظسساهری درون انسسسان بسسه سسسوی سسساحت    خودآگسساه

ماننسسد ضسسمیر دگرآگسساه، ضسسمیر ناخودآگسساه جمعسسی،   بسساطنی وجسسود خسسویش

هسا سساحت   یدیسست هماننسد فرو  و حرکست کسرده   ضمیر خودآگاه جمعسی و... 

آن هسسم دیسسدگاه _ فسسردی ناخودآگسساهبسساطنی انسسسان را منحصسسر در ضسسمیر  

زده بسسود و حتسسی مسسورد محسسدود فرویسسد بسسه ناخودآگسساه کسسه تمامسسا  جنسسسیت 

ندانسسته  _ و... هسم واقس  شسد    آدلسر ی چسون  شناسان م رح دیگسر انتقاد روان

جوششسسی و  یاز نوشسستارهاجانبسسه و همسسهی و بسسه نسسوعی جسسنآ سسسوم متعسسال

 .است هدست یافتکوششی 

و هسسستی، سسسهراا سسسپهری تحسست  ی نگریسسستن بسسه خسسود از لحسسای شسسیوه

گسسرا و ی سسسنت م لسسقهسسای تفکسسری مردسسساالرانهمسسونی و هجمسسهتسسأثیر هی

ی خسود قسرار نگرفست    هسای مدرنیسست زمانسه   نیسست یهسای فم افرا  و تفری 

ی خسود در قیسد و بنسد    مردانسه و به عنوان یک فرامسرد بسدون نفسی جنسسیتن     

آن محصور و محسدود نمانسده و عاشسقانه و عارفانسه بسه سسوی وجسود انسسانی         



گرددمیدوشیزه به عشق باز  

71 

ی مسسدار، جهسسان شسساعرانهای جسسنآ سسسومبسسا نگسسره یو حرکسست کسسرد.خسسود 

نسه ماننسد فسروب فرخسزاد همسه       ای کسه ، به گونسه خود را به ثبت رسانده است

احمسد   بسه سسان  نگسری زیسسته، دیسده و نگاشسته و نسه      چیز را در قالسب زنانسه  

ی هسسستی را از دیسسدگاهی  شسساملو بسسا توجسسه بسسه میسسراه گ شسستگان همسسه    

ی مردانسسه بسسه تشسسری  و تبیسسین شسساعرانه نشسسسته اسسست. شسسعر او دغدغسسه    

هاسسست. شسسعر محسسوریهسسا و زنوجسسودیِ یسسک انسسسان فراتسسر از مردمحسسوری 

نگسسری بسسه اص در زنانسسهخسس فسسروب بسسا تمسسام ارزش واالی ادبسسی و دوشسسیزگیِ 

ی کلمسسه و جهسسان تسسا آن جسسا شسسیفتگان خسساص خسسود را دارد کسسه دغدغسسه    

ی مردمحسسور شسسیوع هسسا و تعصسسبات جامعسسهی محسسدودیتآزادی زن از پنجسسه

 د.  و حاکمیت داشته باش

 در ادبیسات معاصسر مهسدی اخسوان ثالسث را داریسم       وارون سهراا سپهری مسا 

تسسرین گسسرابسسا توجسسه بسسه ادبیسسات کالسسسیک ایسسران و زبسسان پارسسسی سسسنت کسسه

، ریانیسسستیع سسسنتبسسه توجسسه  امسسا بسسا یسسردگلقسسب ب توانسسدمسسیشسساعر نیمسسایی 

کسه بسه ایسران باسستان،      هسایی گسرایش ی اندیشسگانی ایشسان بسا تمسام     مایهبن

دارد بیشسستر اومانیسسستی و مدرنیسسستی  و حتسسی خیسسام ... ودشسست، مسسزدک زر

گرایسی اخسوان   گرایسی قدسسی سسهراا سسپهری، انسسان     انسسان اسست و وارون  

 واپیکوریسسسم امسسروزی، نهیلیسسسم  ای اسسست از ناسیونالیسسسم،  مسسهغلثالسسث م

 غیره.

و حکمسسست انسسسسی و  حکمسسست خالسسسدهطرفسسسداران گرایسسسانی ماننسسسد سسسسنت

و گنسسون، سیدحسسسین نصسسر، میرشسسکاک    رنسسه ماننسسد هسساآننماینسسدگان 

 یسسم رندمو پسست  یسسم درنکسه م  کسامال  متوجسه هسستند   عباس معسارف  سید
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آن چنسسان  تواننسسد راهکسساریآورنسسد امسسا نمسسیچسسه بالیسسی بسسر سسسر انسسسان مسسی

را از ایسسن  بشسسریت ی امسسروزِکسسه جامعسسه  ارائسسه دهنسسد  بایسسسته و شایسسسته 

ی انسسسان در لحظسسه  و خورنسسد و پسسسندن دیسسدگاه   گسسرداا نجسسات بخشسسند  

انسسان بایسد   :»فرماینسد  مسی  )ع( آن چنسان کسه مسوال علسی     قرار بگیسرد اکنون 

 .«فرزند زمان خود باشد

 :شناخت و ادراکآبشخورهای  _8

محسور  کلمسه  شسناختن  بینی عریانیستی بسا اصسالت دادن بسه پسنا منبس ِ     جهان

 :شام  دهدراهکار ارائه می

 منب  شناخت وحی

 منب  شناخت عق 

 منب  شناخت تجربه

 منب  شناخت شهود 

 منب  شناخت بازِ تاریخی

 

 وحی:منبع شناخت  _1_8

تسسرین تحسسوالت و اتفاقسسات در تسساریخ بشسسریت کسسه باعسسث بسسزرگ سسستمنبعسسی

مسیالد   ،هسای بشسری  تسرین تساریخ  شده آن چنان که هنوزاهنسوز مبسدأ بسزرگ   
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پیسسامبری در فلسسس ین و هجسسرت پیسسامبری دیگسسر در عربسسستان اسسست اگسسر   

چه این منبس  شسناخت متعسالی و قدسسی بسه عنسوان مثسال در قسرون وسس ا          

 گرایسی، داران کلیسا، بسرخالف اصسالت روح خسود تسن بسه م لسق      توس  دکان

-ح ف و تحقیر دیگر منساب  شسناخت زد امسا بسا تمسام فجسای  ماننسد دادگساه        

ه غافس  مانسد کسه بسیش از     ش عقایسد نبایسد هسی  گساه از ایسن نکتس      های تفتی

ی انسسانی بسا توسس  بسه همسین منبس  شسناخت در آرامسش         هزار سال جامعه

چیسزی   یسسته و خسود را محتسا  تفکسری دیگرگسون ندیسده اسست       و رضایت ز

انسسد در خسسواا هسسم  هسسای زودگسس رِ اومانیسسستی هرگسسز نتوانسسسته  کسسه ایسسسم

و توهم دانسستن ایسن منبس  بسزرگ درک و شسناخت تسوهینی عظسیم         ببینند

 .هزار سال تمدن و انسانیت استبه بیش از 

 خسسردانخبسسران بگسسو کسسه ای بسسیبسسا بسسی»
 

 «درازی نبسسود. بیهسسوده سسسخن بسسه ایسسن 
 

 

 منبع شناخت عقل: _2_8

تسسرین منسساب  شسناخت اوسسست کسسه خسود بسسه دو سسساحت   عقس  انسسسان از مهسم  

 :  شودافزا تقسیم میشناخت هم

 عق  جزوی و استداللی   (۸

 اندیشعق  وحدت (1
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ی جهسسانی از مدرنیسسسم بسسه ایسسن سسسوی بسسا  کسسه جامعسسه بایسسد توجسسه داشسست

-ی دکسارت تسا مقسوالت دوازده   انسدیش از مسنِ اندیشسنده   ح ف عقس  وحسدت  

در قیسسد و بنسسد عقسس  جسسزوی مانسسد و بسسا تمسسام      ی کسسانتیی فاهمسسهگانسسه

-ایسسن منبسس  شسسناخت از آن انتظسسار تکامسس  و اصسسالح همسسه خصسسای  مثبسستن

تخریسب   هسای جهسانی،  ی جهان بشسری را داشست کسه بسا پایسان جنس       جانبه

ی دههسسا در آن بسسه دیسس  ی اوزون و... پسامدرنیسسستمحسسی  زیسسست و الیسسه  

ای ای دیگسر و بسه شسیوه   تحقیر و تصسغیر نگریسستند آن چنسان کسه بسه گونسه      

مسسلکان نیسز ایسن عقس  را چسوبین و دروغسین پنداشستند کسه         متفاوت عرفان

اصسسسالت دادن بسسسه عقسسس  جسسسزوی در نگسسسرش در هسسسر سسسسه صسسسورت هسسسم 

-هسای نسسبی  گسرا و هسم تحقیسر آن توسس  اومانیسست     های م لسق اومانیست

مسسلکان  گسرا هماننسد عسارف   گرایسان م لسق  توس  سسنت گرا و نیز تصغیر آن 

البتسسه  ؛شسسودمحسسسوا مسسی شسسانبینسسیاندیشسسگانی در جهسساننسسوعی کفسسر 

هسسای خسسودن عقسس  تخیسس  نسسوعی از فسسرارویزیباسسست کسسه خاطرنشسسان شسسود  

تسر کسردن م لسب خالصسه و مفیسد بایسد       کسه بسرای روشسن    شودمحسوا می

 گفت:

-تمامیسست آن در چارچوبسسه و السس ( اسسستدالل من قسسی نسسوعی فعالیسست ذهنسسی

 ی عق  است.

ه تمامیسست آن را نتسسوان اسسست کسسه اگسسر چسس یتخیسس  نسسوعی فعالیسست ذهنسس ا(

 .  باشدگاه آن خود عق  مینجاند اما ریشهنی گعقالدر تعاری  
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ی عقالنسسی در آن تسسوهم نسسوعی فعالیسست ذهنسسی اسسست کسسه هسسی  ریشسسه    (

 .توان متصور بودنمی

 

 منبع شناخت تجربه: _3_8

-ی مسسا درک مسسییعنسسی آن چسسه توسسس  حسسواس پنجگانسسهی زیسسستی تجربسسه

گسساه تمسسام علسسوم تجربسسی و آزمایشسسگاهی ریشسسهود و ایسسن منبسس  شسسناخت شسس

ا اصسالت محسس   بس  هسساسیسست هسا و امپری پوزیتیویسست  کسه هسسم  بسوده انسسان  

ای راه بسسسه ترکسسسستان بسسسرده و شسسسیوه دادن بسسسه آن بسسسا تمسسسام دسسسستامدها

مسسلکان بسا   انسد و هسم عرفسان   گرفتسه انحصساری در پسیش   _اطی س انح_افراطی

انسسد و نگاهشسسان در تحقیسسر و تصسسغیر آن دچسسار نسسوعی کفسسرِ اندیشسسگانی شسسده

 شود.حسوا میانحصاری م_انح اطی_نگرشی افراطی ،ساحت جامعه

 

 شهود: منبع شناخت _4_8

 از عسسالم بسساطنی و قدسسسی واسسس هبسسی عشسسقانی و مکاشسسفه یسسا ادراک شسسهود،

بسه   بشسری تسر بگسویم ادراکن   و یسا علمسی  یکی از مناب  مهسم شسناخت    است و

-هسسستی وارونِ وحسسی کسسه از عسسالم قسسدس و وجسسود متعسسالیِ آیسسد.شسسمار مسسی

شسسود شسسهود، پسسرواز قلبسسی و روحسسانی و  بخسسش بسسر برگزیسسدگانش نسسازل مسسی 

-بیسسنش ،شسناخت بساطنِ هسستی    سست کسه بسرای ادراک و   عشسقانی سسالکانی  

سست کسه   خضسرِ راه ظلمساتی  نهنسد و البتسه بسی   مسی ورانه به دنیای درون گسام  
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چنسسان کسسه عرفسسان سسسنتی از دو منبسس   ،اسسستفسسراوان خ سسر گمراهسسی در آن 

بسا کفسرِ   شسوربختانه  هسای نوظهسور   شسود و عرفسان  وحی و شسهود تغ یسه مسی   

کاتوریسستی بسه   یو بسا نگرشسی کار   نفسی و انکسار  منبس  وحیسانی را    ،شگانییاند

انسسسان را  از حقیقسست وجسسودیِ  پسسسندبعسسدی عسسام  ،حقیقسست و معنویسست 

تصسسغیر سسسایر کننسسد کسسه باعسسث آن چنسسان برجسسسته مسسی_ اننسسد عشسسقهم_

ند در حسسالی کسسه شسسومسسی و عسسالم وهسسا و حقسسایق وجسسودی و درونسسی اسسساحت

 ،مندانسسه از هسسر دو منبسس ِ وحسسی و شسسهودی بیسسنشعرفسسانِ سسسنتی بسسا تغ یسسه

انسسسانیت وی دیسسدگاهی مینیسساتوری از حقیقسست وجسسودی عسسالم و آدم فسسرار    

دهسسد اگسسر چسه خسسودن مینیسساتور مکتبسسی خساص بسسرای نقسسش بسسستن   قسرار مسسی 

حقیقت بر بسوم قلسب و ذهسن انسسان اسست و هسزار گونسه نقاشسی در مکاتسب          

دیگسسر کسسه از زوایسسای دیگسسر کسسه از   وجسسود داردهسسای هنسسری دیگسسر و نحلسسه

ی هسسا و ابعسساد بکسسر و ناشسسناختهگیرنسسد جلسسوهمنسساب  شسسناخت سرچشسسمه مسسی

رای معرفسست بسسیش از پسسیش انسسسان از عسسوالم ظسساهری و بسساطنی بسس ی رادیگسسر

 نمایانند.خود و هستی به او می

 

 :بازِ تاریخی منبع شناخت _5_8

آن چسسه مسسا هسسستیم از همسسه لحسسای چسسه اندیشسسگانی و چسسه ژنتیکسسی و چسسه  

-ی تساریخی بشسر اسست. مسا نمسی     گ شسته  برآینسدن تکنولوژیسک همسه و همسه    

منفعسس  دسسستامدها و دسسستاوردهای  ی کننسسدهگسسوییم کسسه مقلسسد و مصسسرف  

آن  آیسسا ایسسمگ شسستگان خسسویش باشسسیم امسسا آن چسسه کسسه بسسه آن دسسست یافتسسه

اسست کسسه بتسوان در برابسر تمسسام     و مسستحکم  فرابرنسسده صسی ، سسازنده،  قسدر ا 
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 انسد سرآمدانی که در چهار منبس  فسوق بسه رشسد و تعسالی بشسر مسدد رسسانده        

دگرگونشسیِ جهسان    یی تساریخ تفکسر بشسریت کسه عصساره     در هیئت منصسفه 

؟ دفسساع کنسسیم از آن و بسسدون تعصسسب دانشسسورانه اندیشسسگانیِ انسسسانیت اسسست

سسسنت در تسسرین حقسسایقی کسسه در هسسر عصسسر چسسه بسسه هسسر روی یکسسی از اصسسلی

گسسرا و چسسه سسسنت اومانیسسسم قسسرون وسسس ایی، چسسه سسسنت اومانیسسسم م لسسق 

ی جهس  مقسدس و باعسث فجسای  بزرگسی در جهسان بشسری        گسرا ریشسه  نسبی

مرجعسسی کسسه ریشسسه در مرجعسسی بسسوده اسسست. دیسسدگاه تسسکدیسسدگاه تسسکشسسد 

دوسسستان بسسه خیرخسسواهی   منبعسسی در شسسناخت دارد اگسسر   تفکسسرات تسسک 

تسوانم بسه   بساز هسم نمسی    «تمسامی باعسث وقسوعِ   این قدر با یقین نگسو  » :بگویند

 «بشری شده است.مامی فجای  باعث وقوعِ ت» :قاط  نگویم ضرس

 
 !و مسسا ای عجبسسا مسسن چسسه مسسنم؟ زیسسن دو هسسزاران مسسن»
 

 «.گسسسوش بنسسسه عربسسسده را دسسسست منسسسه بسسسر دهسسسنم   
 

 

کلیسسسایی کسسه بسسا حسس ف منسساب  شسسناخت دیگسسر حتسسی در منبسس  شسسناخت    

وحیسانی نیسسز هسر آن چسسه انجیسس  جسز اناجیسس  اربعسسه را بسا تمسسام معتقسسدانش     

مرجعسی بسودنِ خسود نیسز     تسک محکوم بسه سسوختن کسرد و حتسی در همسان      

گویسد محکسوم و معسدوم    پساپ مسی  را کسه  هر آن چسه قرائست غیسر از آن چسه     

منبعسسی بسسودن  ی واضسس  و مبسسرهن مرجسس  بسسسته و تسسک   نمونسسه سسساخت

، هسسای ایسسن نسسوع تفکسسر تسسونلی و بسسستهشسسناخت اسسست کسسه از جملسسه مصسسداق
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-منبعسیِ تسک  تفکسر تسک   همسان گالیله است کسه صسدایش قربسانی     یمحاکمه

شد که خسدا را شسکر مجسال توبسه یافست وگرنسه سرنوشستش چیسزی         مرجعی 

و برونوهسسا را سسسوزاند نبسسود. در همسسان جوردانسسهسسا و جسسز آتشسسی کسسه ژانسسدارک

هایشسان چیسزی جسز    منبعیِ اصالت عقس  نیسز کسسانی کسه کتسااِ کتساا      تک

مانیفسسست کسسارل مسسارکآ نبسسود در برابسسر کسسسانی قسسرار گرفتنسسد کسسه کتسسااِ  

هسا  انسسان  شسمار بسی ی هیتلسر نبسود و چسه    امنامسه هایشان چیزی جز مرکتاا

و در همسسان دنیسسای  ندمرجعسسی شسسدقربسسانی جنسس  ایسسن دو تفکسسر تسسک  کسسه

قربسانی قرائستن    کسسانی کسه   بسسا منبعسی و تسک مرجعسیِ کمونیسسم چسه      تک

 ی ه ا.و قآ عل نداستالینیستی در برابر قرائت تروتسکیستی شد

 

کسسه از  ادبیسسات یفلسسسفهزیربنسسای معتقسسدیم کسسه مسسا در ادبیسسات عریانیسسستی 

بسسه عریانیسسسم تغییسسر  بایسسد هاومانیسسسم بسسود یبسسر پایسسهرنسسسانآ تسسا اکنسسون 

ات رهسا شسده و بسه    عسد از خسود یعنسی ریاضسی    ی یسک ب  کلمه از چنبسره  کرده،

در عسسین حسسال بسسا اصسسالت دادن بسسه کلمسسه از    و برگسسردد اصسسالت آغسسازینش

هسای ادبسی تسا آن جسا     نحلسه سسازِ  ی گونساگون و شسگردهای ادبیست   هاتکنیک

 .کند استفادههم  دهدکه توانشِ قلمی و دانشِ هنری ما اجازه می

دارای وجسسودی از ، هسسدف، سرچشسسمه، مسسادر و  سسسمعریانی دیسسدگاهاز کلمسسه 

و  بسسی   شسته و سساحت قدسسی دا   بسوده،  بخسش و زنسدگی  دهزنس همه لحسای  

هسسسای سسسساحت افزایسسسیِهسسسمفرابعسسسدی اسسسست. کلمسسسه کلسسسی فراتسسسر از   

 بسوده فراتسر   چهاربعسدی ماهیتی اسست یعنسی چیسزی کسه از جهسان      _جوهری
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اصسالت کلمسه    تأکیسد دهسد.  ی قدسسی و معنسوی مسی   جنبسه همین به کلمه  و

 .داندمی کلمه جانِ که آن را استواژگان  ی معناییِرهجوه ا وبر معن

 :به کلمه وجود داشته نگاهسه  ز ظهور مکتب اصالت کلمها پیش

 کلمه بودن ماتریال (۸

 کلمه بودن ابزار (1

 کلمه بودن وسیله (۵

و  دانسسستهرا هسسدف و اصسس   کلمسسه ،کلمسسه_انسسسان تئسسوری مسسا بسسر اسسساس امسسا

بسسا تمسسام  ادبسسی اصسسالت کلمسسه  مکتسسب کسسه کنسسیممسسی اعسسالم بسسدین گونسسه

 و بسسودهای از مکتسسب فلسسسفی عریانیسسسم زیرشسساخه ناپسس یرشفراخنسسای کرانسسه

ادبسسی  اسسست کسسه حتسسی مکتسسب قسسدر فسسراد و گسسسترده مکتسسب عریانیسسسم آن

 .است اصالت کلمه را در دل خود جای داده

از آغسساز  مسسالمنتقسسدین و طرفسسداران غسسزل مینسسی ی کسسهبی م سسالهمسسه وارون

انتشسار  کنسون   تسا مختلس    حقیقسی و مجسازی   ژانسر در نشسریات  این  پیدایشِ

لیسسم  اممسال ژانسری در مکتسب مینسی    مبنسی بسر ایسن کسه غسزل مینسی       یافته

و  بسسودهای از مکتسسب عریانیسسسم  شسساخهکسسه  صسسراحتا  بایسسد گفسست   اسسست،

 «0.است بر بستر سنت عریانیستی جاریت ادبی آن حقیق

                                                           
-ی کلمه، اندیشکده۸۵3۳جناا استاد آرش آذرپیک، پنجم امرداد . بخش اول سخنرانی ۸

 گرایان ایران



گرددمیدوشیزه به عشق باز  

79 

 

 :مالمینی غزل _9

مسال را پسیش از بیسست سسالگی و قبس       ، غسزل مینسی  آذرپیسک  اسستاد جناا 

 غسسزل .کردنسسد تئسسوریزهابسسداع و  اصسسالت کلمسسه  مکتسسب ادبسسی از ظهسسور 

در عسسین حسسال از اسسست ای از مکتسسب عریانیسسسم شسساخه کسسهآن بسسا مسسالمینسسی

 چسسارچواکنسسد امسسا تسساب    مسسی اسسستفادهمالیسسسم ینسسهسسای میتکنیسسک

آن  بینسسیِپنهسسان در جهسسان مالیسسسم و ماتریالیسسسممکتسسب مینسسی ایسسدئولوژیک

بلکسسه بسسه تبعیسست از مکتسسب عریانیسسسم بسسه نگسسرش        کلمسسه نیسسست  بسسه

ی و ابزارگونسسسه کخشسسس عکسسسآ نگسسساه و کلمسسسه معتقسسسد اسسسست _انسسسسان

دارای  ، کلمسسه را_هسسامالیسسستهماننسسد مینسسی _ی ادبسسی هسساماتریالیسسست

 .داندمی زنده وجودی

شسسفاف  تسسوانمسسال مسسیمسسال در غسسزل مینسسیمینسسی مکتسسب هسسایتکنیسسک از

 ایجسساز هسسای ادبسسی و از آرایسسه اسسستفاده حسسداق  بسسودن، برهنگسسی واژگسسان، 

 .م بوع را نام برد

 بسسا حسسداق  و  ودهبسسایسسد در خسسود روایسست  مسسال شسسعریت ب در غسسزل مینسسی 

 یت باشسسدشسسعرزایشسسگر  ،خسسود ی شسسعری، روایسست در ذاتنویسسیههسسای جلسسوه

ی شسعری  هسای ویسیه  جلسوه هسا بسا   اگر کسی بخواهسد در ایسن واقعیست   » یعنی

هسسای متفسساوت از وییگسسی» «۸.اسسست دسسست ببسسرد بسسه خسسودش خیانسست کسسرده

                                                           
 28، ۸۵0۵آذرپیک، .  0
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در  شسده شکارمکشسوف و   روایستن  بایسد خسودن   کسه  اسست مسال ایسن   غزل مینی

 را بسسسازد نسه بسه کمسک صسناعات ادبسسی؛     در کلیست خسود، شسعری کامس      ،آن

مالیسستی، تنهسا بسه صسرف قسرار گسرفتن در قالسب        بنابراین هسر روایست مینسی   

 «۸.مال شودتواند تبدی  به غزل مینیغزل نمی

ی قالسسب گونسسهمسسال پیونسسد گشسستالتاسسستاد آذرپیسسک در غسسزل مینسسیجنسساا 

 جسا  از آن. انسد ا را ممکسن سساخته  مالیسستی غسر  غزل ایرانی و ادبیسات مینسی  

هسای  گیسرد ریشسه  جامعسه شسک  مسی    که هسر ژانسر نسوینی بنسا بسه خواسستگاه      

در عصسری   ی سسوم جسست.  هسزاره  آغساز  را بایسد در  مسال مینسی  غزل پیدایش

عاشسق   زدن حسرف و حتسی   هسا بسه حسداق  رسسیده    که کنار هم بودن انسسان 

 جایگساه دیگسر اطنساا در غسزل     منجسر شسده   کوتساه هم به پیسامکی   معشوق و

 و مالیسسم مسال، هسم بسه شسعر مینسی     هرچنسد غسزل مینسی   » .چنانی نسدارد  آن

بسه کلمسه    مالیسسم غسرا  امسا شسعر مینسی    استانی وفادار مانسد هم به ادبیات د

 و روحبسسیکسسه حاصسس  نگسساهی خشسسک،  نگسسردبسسه عنسسوان یسسک ماتریسسال مسسی

مسسال بسسا در مقابسس ، اسسستاد آذرپیسسک در غسسزل مینسسی .خشسسن بسسه شسسعر اسسست

مالیسستی  هسم در ادبیسات مینسی   نگاهی ارگانیک بسه کلمسه، تحسولی بنیسادین     

هسسای سسسنتی شسسعر ی تمسسام قالسسبو هسسم در غسسزل ایسسران بسسه عنسسوان نماینسسده

 «1ایران به وجود آورد.

                                                           
 ۵1۵، ۸۵32های یلدا، چشم.  0

 ۸۵31ایران، مال نگاهی به غزل مینیکلهر، نیم.  2
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پس یری آن اسست کسه اگسر بسه      مسال ترجمسه  غزل مینسی  شاخ  هایوییگی از

تبسدی  بسسه  و  شسود فقسس  وزن و قافیسه را از دسست داده    دیگسر ترجمسه  زبسانی  

ی ژانریسک در  ایسن اسستحاله  شسود کسه   آمیسز مسی  مال تغسزل یک داستان مینی

 .مالیسم استدر مکتب مینیشگرف خود نوعی بدعت ترجمه 

 

ی بخررش دوم سررخنرانی جنرراب اسررتاد آرش آذرپیررک در مورخرره 

 :1گرایان ایرانی کلمهاندیشکده ،1395پنجم امرداد 

 هایکو: _11»

هسایکو لحظساتی نساا    . بسسی  اسست   هسایکوی  مسال، یمینس  دیگر هایمؤلفه از

ی تفکسسر، کسسه زاده بیشسستر از آن و دهسسداز زنسسدگی و طبیعسست را انعکسساس مسسی

 ، شسسکارچیو تعشسقی خسسالق و هنسری باشسسد محصسول نگسساهی خسالق     تخیس  

بیرونسسی و عینسسی  کشسس  یسسک لحظسسه و آنِ ،و مسسستندگونه بسسه جهسسان اسسست

فکسسر، ت ،خسسوانش در آن یدر صسسورت نگسسارش و یسسا حتسسی در مرحلسسهمسسا کسسه 

خسسواهیم  مشسساهدهرا بسسه تخیسس  و تعشسسقی نهفتسسه در هسسستیِ کلمسسات     

ی بسسارزی از هسسایکوی نمونسسهدر کتسساا لسسیال زانسسا  « نقشسسه»شسسعر . نشسسست

ی در مسسورد ژانسسر هسسایکو و تفسساوت آن بسسا گونسسههسسر چنسسد کسسه  .اسسست بسسسی 

انسد  نتوانسسته وجسه  بسه هسی    امسا  انسد  طرح بسسیار کسسان سسخن گفتسه     ادبیِ

                                                           
توس  هنگامه اهورا و آوین کلهر ضب ، تدوین، تخلی  و تنظیم شده متن این سخنرانی  .0

 است.
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حسسق م لسسب را ادا کننسسد و هنسسوز چیسسستیِ هسسایکو و چگسسونگی طسسرح در      

تمسسام کسسسانی کسسه از زیسسرا  مانسسده اسسستای از ابهسسامِ تئوریسسک و نظسسری هالسسه

انسد بسدون اسستثنا از    ی هسایکو نوشسته و ترجمسه کسرده    آغاز تسا کنسون دربساره   

بسوده  خبسر  اسستحاله و دگردیسسیِ هسایکو بسی     ی تحسول، ت سور،  تاریخ دوگانسه 

 .اندهنداشت اشراف کام  بر آن یا چنان که بایدو 

تمسام   بسا _ منفصس  ی مجسزا و  ی هسایکو بسه دو شساخه   به طور کلسی تاریخ سه  

تقسسیم  _ کنسد ابعاد ثابتی که همه را در یسک سسبک مشسخ  جانمسایی مسی     

 شود:می

 فرهن  بودیستی و عرفان ذنی هایکوی سنتی با پشتوانه (۸

 ی نگاه اومانیستی و فیزیکال غربیهایکوی مدرن با پشتوانه (1

 

ی فرهنر  بودیسرتی و عرفران    برا پشرتوانه   هایکوی سنتی _1_11

 ذن:

هسای سسبکی و مکتبسی در بسین هایکوسسرایان      در این شاخه بسا تمسام تفساوت   

کسسه از سسست ژاپنسسی از آغسساز تسسا عصسسر حاضسسر هایکوسسسرا شسسکارچی لحظسساتی  

خسسود تصسسسویری   )شسسهودات عارفانسسسه(  مشسساهدات فیزیکسسی و فرافیزیکسسسیِ  

بسدون هسی  تخیس ،    آن تصسویر را   سسپآ  دهسد، کوتاه، موجز و آنی ارائسه مسی  

در قالسب   یهسی  دخس  و تصسرف   بسی  ی پیشسین و تفکر و تعشق خودخواسسته 

ریسسزد اگسسر چسسه بعسسد از سسسرایش آن در خواننسسدگانش مولسسد  ژانسسر هسسایکو مسسی
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هسسایکوی ژاپنسسی از سسسه مصسسراع بسسه  و تعشسسقِ پسسسینی گسسردد.تفکسسر، تخیسس  

 هجسسا ۸1ترتیسسب پسسنا، هفسست و پسسنا هجسسایی سسسامان یافتسسه و در کسس  دارای 

 . است

 

ی نگراه اومانیسرتی و فیزیکرال    پشرتوانه  هایکوی مردرن برا   _2_11

 غربی:

در ایسسن شسساخه تفسساوت بنیسسادینی کسسه بسسا هسسایکوی سسسنتی وجسسود دارد آن    

 و هسسستی ، خسسودبسه کلمسسه  گونسسهنگسساه غیرماتریسسالاسست کسسه بسسه هسسی  وجسه   

وجسسود نسسدارد. هایکوهسسای مسسدرن تمسسام و کمسسال برآینسسدن مشسساهداتی هسسستند 

خیزنسد. هایکوسسرای مسدرن فقس  و فقس       ی مسا برمسی  که از حواس پنجگانسه 

دهسد.  شسنود و... انعکساس مسی   بینسد، مسی  آن چه را که با حواس پنجگانسه مسی  

قالسب در هسایکوی مسدرن بسر دوش حسآ      بار اصسلی غالسب سسرایندگان ایسن     

سسست کسسه یسسک  سسست. هایکوسسسرای مسسدرن دقیقسسا  هماننسسد عکاسسسی  بینسسایی

کنسسد بینسسد و شسسکار مسسیی نسساا از جهسسان فیزیکسسالِ طبیعسست را مسسی لحظسسه

بنیسسان هسسی  تصسسوری  در مسسورد آن عکسسآِ واژه پیشسساپیش بسسدون آن کسسه  

شسساعران مکتسسب رئالیسسستیِ  ،کاشسس  اصسسلی هسسایکو در غسسرا داشسسته باشسسد. 

اسسست کسسه باعسسث اسسستحاله و دگردیسسسی     ازرا پاونسسد ایماژیسسسم بسسه ویسسیه  

 مآبانسسه بسسه هسسایکوی مسسدرن و ماتریالیسسستی شسسدند.   هسسایکوی سسسنتی و ذن 

بسسه زبسسان فرانسسسه ترجمسسه  ۸38۳سسسال  نخسسستین بسسار در ژاپنسسیهایکوئیسسسم 

مسسدرن دقیقسسا  یسسک عکسسآ فسسوریِ هنسسری از  سسسمیئدر یسسک کسسالم هایکو .شسسد

جسسایی ژاپنسسی  سسست کسسه در آن دیگسسر قیسسد چندمصسسرعی و وزن ه   هسسستی
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کسسآ ن عو ایجسسازی اسسست کسسه آن بسسر کوتسساهی وجسسود نسسدارد فقسس  اصسس  آ

بسه عنسوان مثسال در زبسان فارسسی سسهراا        ،ری را انعکساس بدهسد  فوری هنس 

 بر وزن نیمایی سروده است: سپهری این هایکوی ناا را

 در حوع نشست را چاقوم مادر»

 «شد.ماه زخمی می

 

 طرح:_11

نویسسسند و هاسسست در ایسسران زیسسر عنسسوان آن مسسیسسست کسسه سسسالطسسرح قسسالبی

 تفساوت بنیسادین آن را بسا ژانسر هسایکو     کسسی  گوینسد بسدون آن کسه    سخن می

ای علمسسی و آکادمیسسک بسسه گونسسه مسسالو شسسعر کوتسساه موسسسوم بسسه شسسعر مینسسی

ای طسرح و هسایکو در اصسالت ایمساژِ عینسی      ریشسه م رح کرده باشسد. تفساوت   

یسا بسه عبسارت دیگسر ذینسی در طسرح       عینسی  _ذهنسی  و رئال در هایکو و ایماژِ

ی کوتساه، طرحسی شساعرانه    گونسه است و امتزا  این دو در یسک ایمساژ روایست   

تسسوان تصسسورات بسسرای سسسرایش طسسرح پیشسساپیش مسسی  دهسسد.را سسسامان مسسی

چیسزی کسه آن را از    ایسن یعنسی   ،گونسه داشست  آمیسز و تغسزل  متفکرانه، تخی 

بنیسان جسدا و متمسایز    تعری  علمسیِ هسایکو یعنسی عکسآ فسوری هنسری واژه      

طسسرح هسسر دو بسسستری بسسرای خلسسق یسسک ایمسساژ هسسم هسسایکو و  سسسازد. هسسممسی 

 انتصساویری کسه در خودشس    ،تسرین شسک  ممکسن هسستند    شساعرانه در کوتساه  

 د.نشوتمام می انآغاز و در خودش
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 تنهاتر از آسمان»

 ست زخمیدکیقاص

 که گیر کرده الی دو شاخه

 و باد

 زند.امان سیلی میبی

 «)نیلوفر مسی (                      

 

 مال:شعر کوتاه موسوم به شعر مینی _12

مسال معسروف شسده بسسیار     هاسست بسا نسام شسعر مینسی     این نوع شعر که مدت

را آن کسسه تفسساوت آن در نسسس  جسسوان امسسروز سسسراینده پیسسدا کسسرده اسسست بسسی

شسعر   و و طسرح م سرح و تشسری  کسرده باشسد.     کسی تا کنون بسا شسعر هسایک   

سست کسه برآینسدن نگساه مفهسومی، مضسمونی       شسعری  در ایسران  مالیسستی مینی

ی بسسوده هرچنسسد جنبسسه ایجازمنسسدترین شسسک  ممکسسن و کشسسفی شسساعرانه در

 ایماژیستی هم داشته باشد.

 توانمی» 

 نوبر بهار را
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 ی زمستان چیداز شاخه

 بایدفق  

 ماه بود و زمین را دور زد.

 «)زرتشت محمدی(                      

 

 هاستسال»

 که شب

 هر شب

 با چراغی خاموش

 گرددمیان این بیغوله می

 که مردمانش

 هایشاندر کودکی

 اند.مرده

 «)میثم رجبی(                 
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 گویی بادمی»

 رقصدو پیراهنم در هوا می

 محبوبم!

 حرف باد نیست

 حرف تو نباید روی زمین بماند.

 «)آریو همتی(                                

 

 تواند ایماژیستی نباشد همانند:مال میشعر مینی

 مرگ»

 دیگر

 ای شده استی کهنهواژه

 چیزی تازه بگو

 شبیه خدا

 «0ی نیاکانمان.در اندیشه

                                                           
 به قلم جناا استاد آرش آذرپیک . 0
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 چند نکته:

 ای یعنی:حادثه(در جریانات شعرِ تک۸

 * شعر هایکو  

 * شعر طرح

 مال* شعر مینی

اپیسزودی هسم نامیسد عنسوان     تسابلویی یسا تسک   هسا را شسعر تسک   توان آنکه می

مسالِ آن بیشستر نگساه    ی مینسی ای اسست کسه از واژه  مسال بسه گونسه   شعر مینی

بینسی خساصِ   مالیسسم مسراد اسست نسه دقیقسا  جهسان      مینسی « کم، زیاد اسستن »

 ها.ادبی مکتبِ آنهای ها و تکنیکمالیستمینی

گسسونِ کوتسساه هسسایکو و طسسرح هسسر دو مولسسود یسسک تصسسویر و اتفسساق روایسست  (1

هستند. با توجه بسه تعساریفی کسه در مسورد هسایکو ارائسه شسد بسه مثسال زیسر           

 دقت کنید:  

 دلو را در چاه نینداخت»

 «شدند.نیلوفرها پاره می

سست تشسنه   این هسایکو حاصس  یسک اتفساق بیرونسی اسست. حکایست شخصسی        

خواهسد دلسو را در چساه بینسدازد تسا بسا آبسی کسه         رسسد و مسی  که به چاهی می
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ی چساه  شسود کسه دهانسه   بساره متوجسه مسی   کشد سیراا شسود امسا یسک   باال می

توانسد بسه   انسد بسسته شسده و او نمسی    توس  نیلوفرهسایی کسه بسه هسم پی یسده     

قیمسست نسسابودی نیلوفرهسسا سسسیراا شسسود. ایسسن یسسک اتفسساق بیرونسسی شسساعرانه   

سست هنرمنسد   عکسسی فسوری کسه شساعر در آن فقس  و فقس  عکاسسی       است، 

ی حسسآ کسسه آن لحظسسه را شسسکار کسسرده و بسسار تصسسویری آن فقسس  بسسر عهسسده 

 های دیگر توجه کنید:بینایی است. به مثال

 پروانه»

 آرام

  «روی ناقوس خوابیده است.

 چنین:هم

 شکوفه»

 به شاخه برگشت

 !نه

 «یک پروانه بود!

 

 دختران شالیکار!»



گرددمیدوشیزه به عشق باز  

91 

  آلود استچیزتان گ  همه

 «خوانید.هایی که میمگر ترانه

که البتسه در مسورد پایسانی بسه جسز حسآ بینسایی، شساعر از حسآ شسنیداریِ           

 خود نیز برای خلق هایکو بهره برده است.

هسای زیسر   شسد بسه مثسال   ارائسه  با توجسه بسه تعساریفی کسه در مسورد طسرح       ( ۵

 توجه کنید:

 انتظار همیشه»

 برای آمدن نیست

 چوپان

 کشد.انتظار نیامدن گرگ را می

 «)هوشمند عزیزی(                         

سسست کسسه در کنسسار گسسونِ آن چوپسسانیدر ایسسن ایمسساژ، سسساحت عینسسیِ روایسست 

ی گوسسسپندانش هشسسیار نشسسسته امسسا وارونِ هسسایکو کسسه شسسعریت در     گلسسه

ی ی یسک سسسراینده افتسد، کشس  شساعرانه   همسان بافستن عینسیِ آن اتفساق مسسی    

پیونسدد. در همسین   ی ظهسور مسی  رح در ساحت ذهنسیِ آن ایمساژ بسه منصسه    ط

ای ی اصسلی و کشس  شساعرانه   مثال انتظسار نیامسدنِ گسرگ در چوپسان نق سه     

 ای ندارد.ی عینی و تصویر مستندگونهاست که هی  جنبه
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 عشق»

 هایی بودشانه

 که بر آن ایستادم

 و دختر همسایه را بوسیدم

        □ 

 گویم.مادرم را می

 «رضا حسینی()علی                    

 

شسود ماننسد صسندلی، میسز،     در هایکو غالبا  واژگان ذات بسه کسار بسرده مسی    ( ۱

تسسوان شسساهد بسسسیاری از واژگسسان معنسسا  غسسوک، دریسسا و... ولسسی در طسسرح مسسی 

هماننسسد انتظسسار، عشسسق، خشسسم، درد و... بسسود؛ و امسسا شسسعر کوتسساه موسسسوم بسسه  

گسون نیسسست،  کشسس  و انعکساس یسک ایمسساژ روایست   مالیسستی در اصس    مینسی 

سست  ایگونسه باشسد بلکسه نگساه و کشس  شساعرانه      خواه هایکویی و خواه طرح

هسای ایماژیسستی   در یک مفهوم، مضسمون و حسآ شساعرانه، اگسر چسه جنبسه      

نیسسز در آن مشسسهود باشسسد. پایسسه و اصسس  شسساعرانگی و بنیسسانِ ادبیسست اثسسر بسسر  

 ف شاعرانه است.دوش همان مفهوم، مضمون و حآ مکشو
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 ( هایکوی بسیط و طرح بسیط:5

تسوان  هسای سرایشسی اسست کسه مسی     هایکوی بسی  و طسرح بسسی  از شسیوه   

هسا بهسره بسرد. هسایکوی بسسی  و طسرح بسسی         مسال از آن در ژانر غزل مینسی 

بسسا الهسسام از تعسساریفی کسسه در ایسسن گفتگسسو از هسسایکو و طسسرح بسسه عنسسوان       

هسسا و ا حفسس  همسسان کشسس  و وییگسسیگونسسه ارائسسه دادیسسم بسسایماژهسسای روایسست

-شسود مسی  هسا پرهیسز مسی   ی کسالم از بازگفست آن  ها که به علست اطالسه  مؤلفه

زمسسانیِ سسساحت روایتسسیِ آن ایمسساژِ مکشسسوف بسسر  _توانسسد بسسا گسسسترش مکسسان 

بسسرای تأکیسسد بیشسستر . مالیسسسم زاده شسسودهسسای مکتسسب مینسسیبسسستر تکنیسسک

 باید خاطرنشان شد:

کسسامال  ایماژیسسستی کسسه شسسعریت در ذات  شسسعر هسسایکویی شسسعری اسسست   (۸

افتسد و شسساعر فقس  و فقس  کاشسس     خسودن تصسویر انعکساس یافتسسه، اتفساق مسی     

 ی خاص است.آن و همانند یک عکاس شکارچیِ آن لحظه

آیسد بسا   شعر طرح نیسز هماننسد هسایکو شسعری ایماژیسستی بسه شسمار مسی         (1

ی آن حادثسه این تفاوت بنیادین کسه اصس  اتفساق شساعرانه نسه در ذات خسودن       

 بیرونی بلکه در نگاه خاص یک ذهن شاعرانه به آن اتفاق است.

مسال در ایسران امسروز، شسعری اسست کسه اصس  و بنیسان آن بسر          شعر مینی (۵

ی آن یسسک مفهسسوم و مضسسمون خسساص شسساعرانه بسسوده کسسه شسساعر بسسرای ارائسسه 

 رش ایماژیستی باشد یا نباشد.مختار است که شع
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ی یسک مفهسوم   مسال ارائسه  اصس  شسعر مینسی   ( همان گونسه کسه گفتسه شسد     ۱

خسساص در ایجازمنسسدترین فسسرم ممکسسن اسسست بنسسابراین بسسرای آفسسرینش        

توانسد در عسین و حسین سسادگی و ایجسازِ کامس  از       ی آن مفهسوم مسی  شاعرانه

بسسرای تفهسسیم بسسیش از پسسیش آن تصسسویری محسس  نیسسز خسسار  و حالسست تسسک

 د.مفهوم در او  ایجاز شاعرانه، بیشتر از یک اپیزود شو

توانسد  مسال در ایسران مسی   هر سه نسوع شسعر کوتساه هسایکو، طسرح و مینسی       (۳

هسسم مسسوزون باشسسد و هسسم غیرمسسوزون و ایسسن بسسستگی بسسه سسسلیقه، تسسوانش و   

 اتمسفر درونی اثر دارد.

 

شسسود کسسه تشسسخی  ق عسسی ژانسسر آن از دیسسد     گسساه اثسسری تولیسسد مسسی   (2

یعنسی یسک   توانسد طسرح باشسد    شود که در یسک نگساه مسی   خوانشگر دشوار می

-افتسد و هسم مسی   تصویر عینی که شعریت در نگساه شساعر بسه آن اتفساق مسی     

ی هانشسسگر دیگسسر مفهسسومی ذهنسسی باشسسد کسسه صسسبغ    توانسسد از دیسسدگاه خو 

 ایماژیستی به خود گرفته همانند این اثر موزون:

 

 ی خود راخانه»

 من خواهم ساخت

 در دل

 جنگ  آرامی که

 دارد

 «0سوزد.از چار سو می

                                                           
 . به قلم جناا استاد آرش آذرپیک ۸
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 مال:مشترک در مورد سه ژانر هایکو، طرح و شعر مینینکاتی 

 

 ی آوانگاردیستی در بستر شعر است.هاعدم تعقیدات زبانی و بازی (۸

ی طسرح و  هسا و شسگردهای زبسانی گساه بسه ویسیه در دو شساخه       عدم بسازی  (1

مایسه  مسال باعسث بسه وجسود آمسدن انبسوه شسعرهای سس حی و بسی         شعر مینی

 عری شده است.ی این دو قالب شدر حی ه

تسرین ژانسر ادبسی جهسان نامیسد. در ایسن       توان سسه  و ممتنس   هایکو را می (۵

انسسد امسسا آزمسسایی کسسردهقالسسب هسسزاران شسساعر در تسساریخ ادبیسسات جهسسان طبسس  

تسسر از هسسزار تعسداد هایکوهسسای بکسر و مانسسدگار بسا اغسسراق بسسسیار، بساز هسسم کسم     

خساص ایسن    باشسد و ایسن ضسع  ژانسر هسایکو نیسست بلکسه وییگسی        ق عه می

 قالب متعالی است.

هسسای ادبسسی در هسسر سسسه نسسوع شسسعر مسسورد بحسسث نقشسسی  اگسسر چسسه آرایسسه (۱

هسا یعنسی هسایکو نیسز     تسرین ژانسرِ آن  آرایسه کننسد امسا در کسم   محوری ایفا نمی

توان با حف  اصسالتن آن ژانسر بسه ویسیه هسایکوی مسدرن در زبسان پارسسی         می

 بهره برد.بانی مانند کانکریت نیز های زاز برخی تکنیک

 

□ 
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تسرین ژانرهسای   تسوان هماننسد هسایکو از سسه  و ممتنس      ژانر واژانه را نیز مسی 

-ادبیسسات جهسسان بسسه شسسمار آورد. بسسا حفسس  اصسسالت واژانسسه کسسه عسسدم جملسسه  

دسسستور زبسسان جهسسان اسسست و بسسا  هسسای محسسوری و فسسراروی از تمسسامی نظسسام 

-بسسیهسسای ی قالبیسسک دارای ظرفیسستایسسن کسسه ایسسن ژانسسر از جنبسسه توجسسه بسسه

مسالی، چسه شسعری    ی هسایکویی، طرحسی و مینسی   تسوان واژانسه  ست مسی پایانی

-و چه داسستانی و... خلسق کسرد و آثساری مانسدگار پدیسد آورد هماننسد واژانسه        

 ی هایکویی زیر:ها

 «فرجام سرد» »                                          

 

 پاییز                                              

 برگ                                              

 برگ                                              

 زمین زرد                                          

 های واژگون.چل له                                     

 «)فرزانه اکبری(                                                              
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 «های واژگونماهی» »                              

 

 آسمان سیاه                                    

 باران اسیدی                                    

 حوع.                                     

 «)فرناز پارسا(                                                 

 «پاییز» »                                     

 

 جنگ                                          

 برگ                                         

 سیگار                                         

 آتش                                            

 دو کودک سوخته.                                  

 «)مهرمینا محمدپور(                                                   
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 های طرحی مانند:و واژانه

 «اعدامی» »                                     

 

 «آخرین خواسته؟»                                  

 «زندگی!»                                       

 «السادات موسوی مهدویان()مهری                                                 

 

 «هاریشه» »                                     

 

 مادربزرگ            ترمه                                

 مادر                   شمعدان                                  

 من                    آینه.                                  

 «)ثنا صمصامی(                                                          
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 «انتظار» »                                     

 

 افق                نارنجی                                  

 باد        موسیقی                                     

 آلودخواا    ها           چشم                             

 نفره.تخت یک                                      

 «)رؤیا کارپسند(                                                     

 :مال همانندهای مینیچنین واژانههم

 «ی نورحماسه» »                                  

 

 تاانوعروسان                            کودکان بی

 

 خورشید

  

 بیابان                                  شوق میدان                           
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                                            □□ 

 

 های خراشیده                         کودکان زخمیگونه                

 

 سری بر نیزه                                                      

 

 بغ  آسمان.                                    هادشت الله           

 «)الناز عباسی(                                                                  

 

 سرباز                         سرباز»                           

 

 وطن                                                           

 

 سرباز                             سرباز                                      
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□ 

 

 آسمان

 ق

  

 ر

 ه

 شقایق

□ 

 هارق  فرشته

 لبخند خورشید.

 «یار()هدیه قلی                                

                                

 «توق » »                                  
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 آسمان                             ابرها                      

 «باد!«                           »بادبادک؟»                 

 های سرگردانکودک                         کوچه                       

 

 ا                                         

 ا                                          

 ر                                          

 ا                                           

 ن                                          

        آسمان ممنوع.                                     

 «)طاهره احمدی(                                                     
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«انقراع»»                                       

 

آسمان                                         

جنگ                                          

 

                                                     □□ 

پرنده                           تفن                           

درخت                         تبر                          

 

                                         □□  

پرهای سرد                                      

       ها.شعله                                        

«)فرنگیآ اسدی(                                                    

توانسسد البتسه بایسسد توجسسه داشسست کسسه اگسسر چسسه ژانسسر واژانسسه در ذات خسسود مسسی 

ترین ژانر جهسان بسه شسمار آیسد امسا در ایسن مبحسث منظسور از         مالیستیمینی
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-وم بسه مینسی  سست کسه بسا توجسه بسه شسعر موسس       ایمال، واژانهی مینیواژانه

 «0.شودمالِ امروز ایران سروده و نگاشته می

 

مسال در غسزل بسه عنسوان قالسب ملسی       نوع نگرش خاصی که با نام غزل مینسی 

توانسسد در خسساصِ قالسسب غسسزل نیسسست و مسسی فقسس  شسسعر ایسسران اتفسساق افتسساده

مسال،  ی مینسی مسال، قصسیده  مثنسوی مینسی   ماننسد  شعر فارسسی ی قوالب همه

-مسال، دوبیتسی مینسی   ربساعی مینسی  مسال،  مسسم  مینسی  مسال،  ی مینیق عه

 .اتفاق بیفتد ...ومال 

مسال بسه قلسم    مسال و یسک دوبیتسی مینسی    در ادامه جا دارد به دو رباعی مینسی 

 جناا استاد آرش آذرپیک اشاره کنیم:

 
 رقصسسسسددارد بسسسسا روحسسسسی آشسسسسنا مسسسسی»
 

 رقصسسسسددر آتسسسسش سسسسسوزانِ خسسسسدا مسسسسی
 

 کسس  خسسویشبسسری پیسسروان جسساندر حلقسسه
 

 «رقصسسسد.هسسسا مسسسیپوسسسستپیغمبسسسر سسسسرد
 
 
 

                                                           
-ی کلمه، اندیشکده۸۵3۳جناا استاد آرش آذرپیک، پنجم امرداد بخش دوم سخنرانی  .0

 گرایان ایران
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 ی سسسسرکش راتسسسا دیسسسد لهیسسسب شسسسعله  »
 

 خواسسست کسسه خسساموش کنسسد آتسسش را  مسسی
 

 وقتسسسسی نتوانسسسسست در آتسسسسش غلتیسسسسد   
 

 «تسسسا حسسسآ بکنسسسد عسسس اا فرزنسسسدش را.  
 
 
 
 هسسسسای مسسسساه افتسسسسادبسسسسه یسسسساد دسسسسست»
 

 ی او راه افتسسسسسادبسسسسسه سسسسسسوی خانسسسسسه 
 

 هسسسسا دیدنسسسسد آن شسسسسب تمسسسسام سسسسسایه 
 

 « کسسسسسه نابینسسسسسا درون چسسسسساه افتسسسسساد.  
 
 

بسسا خلسسق مسسال غسسزل مینسسیژانسسر  ،همسسان گونسسه کسسه آمسسد در صسسورت ترجمسسه

آمیسسز رخسسدادی بکسسر، اصسسی  و در عسسین حسسال   مسسالِ تغسسزلداسسستان مینسسی

 .باشدنیز می یستیمالمینی ادبیاتی آوانگارد در حی ه

هسای  دختسر اسس وره  _ لسیال زانسا  »مسال بسا نسام    ی پیشین غزل مینسی مجموعه

ال در سسس ۳بعسسد از  بسسه قلسسم جنسساا اسسستاد آرش آذرپیسسک  «_ین مسسنسسسرزم

-بسسه چسساپ رسسسید و از وییگسسی 0۵ر سسسال م داانتظسسار مجسسوز مانسسدن سسسرانج

شساره کسسرد کسسه نخسسستین  ی زبسسانی اؤلفسسهایسسن م تسسوان بسه هسای بسسارز آن مسسی 

غسسزل در ادبیسسات فارسسسی  یی شسسعر کالسسسیک و اولسسین مجموعسسه مجموعسسه
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بسه صسورت مخفس  بسه کسار بسرده نشسده        نیسز  که در آن حتی یسک واژه   است

-در همسه نسوعی   بسه  ی لسیال زانسا  ی زبسانی بعسد از مجموعسه   چه این مؤلفهاگر 

 اشاره به آغازگر آن.ی ادبیات مورد استقبال قرار گرفت البته بی

ی کتاا لسیال زانسا بنسا بسر تمسام مسستندات و تأکیسد تئسوریکی کسه در بیانیسه          

در قالسسب _گسس ار زبسسان گفتسسار هسسم مسس کور اسسست آغسسازگر و بنیسسان آن کتسساا

 در تمام ادبیات کالسیک ایران است._ غزل گفتار

غسزل گفتسار توسس  اسستاد آرش آذرپیسک بسرای       همان گونه کسه اشساره شسد    

ای کسامال  تئوریسک در کتساا لسیال زانسا م سرح شسد و        نخستین بسار بسه گونسه   

ی خواسسست در تعریسس  بسسستهبسسرای رسسسیدن بسسه گفتسسارگی خاصسسی کسسه نمسسی

 شعر گفتارِ صالحی نیز بماند چند پیشنهاد وییه ارائه داد:

تسرین  ی مخفس  و شکسسته در بافست اثسر کسه اصسلی      هر گونسه کلمسه   عدم( ۸

علت غیرطبیعی بودن شسعر کالسسیک بسود. لسیال زانسا اولسین کتساا در تمسام         

ی شکسسسته در آن ادبیسسات کالسسسیک ایسسران اسسست کسسه حتسسی یسسک کلمسسه   

 د نداشت.وجو

هسای ادیبانسه بسرای رسسیدن بسه      سسازی دن ترکیسب ( به حداق  ممکن رسسان 1

 دکلماسیون طبیعی زبان

و حتسسی  هسسا و ایماژهسسای کالسسسیک دن آرایسسه( بسسه حسسداق  ممکسسن رسسسان ۵

 ادبیات برای نزدیکی فضا و بیان شعر به طبیعت خال  زبان امروزین
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لسسوده، آسسسان و  در عسسین گریسسز از زبسسان    ( زبسسان امسسروزین سسساده، روان  ۱

 مبت ل

هسا و  ( نزدیکی بیش از پسیش بسه نحسو سسالم زبسان بسا وجسود تمسام بسستاره         ۳

 های وزن عروضیگشایش

غسزل بسرای تحسول و دگردیسسیِ آن      و ظرفیست فسراوان   قابلیست  وجسود  اما بسا 

هسا چسرا   دیگسر قالسب  در هر دوره از ت ور و تحول شسعر فارسسی بسا توجسه بسه      

بسه تغسزل شسرقی    سسؤال  اسست؟ پاسسخ ایسن     بیشستر مسدنظر بسوده    این قالسب 

تسا   یبسدو پیسدایش یعنسی از اواخسر مکتسب خراسسان       از کسه  گسردد برمسی غزل 

هسسای ی زمسسانی خسسود را بیشسستر از قالسسبکنسسون عصسسر بسسه عصسسر بسسا هسسر برهسسه

تسوان آن را بسا صسراحت    مسی تسا بسه حسدی کسه      ،سساخته  زمانسه  رن دیگر هم

هسسای مکتسسب  شسساخه از دیگسسر. نهسسادقالسسب ملسسی شسسعر ایسسران نسسام    تمسسام 

 .گراستکلمهعریانیسم غزل 

 

 :محورغزل کلمه _13

ای از مکتسب عریانیسسم اسست کسه بسا تفکسر عریانیسستی        شاخه گراکلمه غزل

 .کنسد مسی  اسستفاده  مستن کسردن   تسر هنسری کلمسه بسرای    هسای ساحتاز تمام 

ی توانشسی    فراشسعری اسست کسه بسا توجسه بسه دایسره       گسرا در واقس  زل کلمهغ

 .نمایی کردهجلوه آن قالبغزل، در 
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مسسال بسسودن فقسس  بسسه تسسوان از غسسزل بسسودن و مینسسیگسسرا مسسیکلمسسه غسسزل در

گسرا نسه قسرار اسست     هایی از کلمه نسام بسرد چسون غسزل کلمسه     پتانسی  عنوان

بسسا حرکسست کسسردن بسسه . و نسسه آمیزشسسی از ایسسن دو داسسستاننسسه شسسعر باشسسد، 

 غسسزلی هسسای بسسسته تسسوان از چارچوبسسه سسسوی جسسنآ سسسوم کلمسسه مسسی   

  .رسید اگرمال فراروی کرد تا به غزل کلمهمینی

ی یسک مکتسب یسا    تا کنون هر چه سسبک در ایسران پدیسد آمسده زیرمجموعسه     

ی خاص در شسعر ایسران بسوده اسست ماننسد غسزل مکتسب عراقسی،         سبک دوره

غسسزل مکتسسب وقسسوع، غسسزل مکتسسب هنسسدی، غسسزل مشسسروطه و غسسزل مسسدرن.   

ی بسستری باشسد بسرای بسه منصسه     خواهسد  هسا مسی  ی ایسن نحلسه  غزل در همه

ازتولیسد آن  ی ادبسی باعسث ب  ظهور رسساندن پتانسسیلی شساعرانه کسه آن نحلسه     

 ست.محور چیز دیگریی غزل کلمهو اما قصه در این قالب شده است؛

السب  ی شساعرانگی در ق محور به هسی  وجسه مقصسود مسا تجربسه     در غزل کلمه

ای محتسسوا و فسسرم محسسور از لحسسکلمسسه غسسزل نیسسست بلکسسه در ایسسن جسسا غسسزل 

محسسوری فسسراروی کنسسد خواهسسد از شسسعرمحوری بسسه سسسوی کلمسسهدرونسسی مسسی

-د در قیسد و بنسد شسعرمحوری یسا داسستان     هس خواهی  وجسه نمسی  بنابراین به 

ی خساص حرکست   محوری باشد بلکسه بسا عنایست بسه تسوانش، دانسش و شسیوه       

 هسای هنسریِ  اسستفاده از تمسام پتانسسی     امکسان دارد عریانیسم تا آن جسا کسه   

دو تسسس کر ی آن اسسسست البتسسسه بسسسا کلمسسسه در آن مقصسسسود اصسسسلی نگارنسسسده

 :تئوریک

 

مسسال فسسرم و محتسسوای درونسسی محسسور هماننسسد غسسزل مینسسیغسسزل کلمسسهدر  (۸

کنسسد بسسر فسرم و قالسسب بیرونسی اسسست و آن جسسا کسه ادبیسست اقتضسا مسسی    مقسدم  

 ای هنرمندانه از قالب و وزن غزل نیز فراروی کرد.توان به شیوهمی
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مسال، غسزل بسه عنسوان قالسب      محور نیسز هماننسد غسزل مینسی    غزل کلمه(در 1

شسود  هسای کالسسیک محسسوا مسی    ی تمسام قالسب  ملی شعر ایسران، نماینسده  

بنسد  ترجیس  محسور،  محسور، مثنسوی کلمسه   توان به جسای غسزل کلمسه   یعنی می

 محور و... ارائه داد.ی کلمهمحور، قصیدهکلمه

 

 

 کلهرهنگامه اهورا و آوین سپاسمندان: 

زیسسر نظسسر   ی م العسسات ادبسسی )حلقسسه گرایسسان ایسسران ی کلمسسهاندیشسسکده

هنسسری قلسسم سسسبز مرصسساد بسسا مجسسوز رسسسمی از وزارت  _ی فرهنگسسیمؤسسسسه

 فرهن  و ارشاد اسالمی(
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 شسسب شسسد و یسسک سسسایه آمسسد بسساز بسسر مسستن     

 بسسساز بسسسر مسسستن  کسسسمکسسسمرا کسسسرد  اشکولسسسه

 

 بسسسسارِ قصسسسسه ناگهسسسسان دیسسسسدشسسسساعرِ ایسسسسن 

 دختسسسری آشسسسفته بسسسا یسسسک سسسساز بسسسر مسسستن  

 

 خسسسود را  بسسسارهکدر نگسسساهش گسسسم شسسسد و یسسس

 کسسسسسرد بسسسسسا آواز او آغسسسسساز بسسسسسر مسسسسستن    

 

 ی یافسسست اتسسسازهی شسسسعر جسسسان  هسسساشسسسهیر

 بسسساز بسسسا بسسساران ایسسسن اعجسسساز بسسسر مسسستن       

 

 هسسسی  کسسسآ حتسسسی قلسسسم سسسسر درنیسسساورد    

 ایسسسن راز بسسسر مسسستن   شسسسبِ کاز هسسسزار و یسسس

  
□□□ 

 

 پسسسسای دو مسسسسسافر   بسسسسار دیگسسسسر جسسسسای  

 ... بسسر مسستن سسست امسسا بسساز   سسساز جسسا مانسسده  
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 آمسسسسسسد و دسسسسسسست داد حسسسسسسرف نسسسسسسزد  

 ی ایسسسسسسستاد حسسسسسسرف نسسسسسسزد  اگوشسسسسسسه

 

 چسسسسسسه نگسسسسسساهم بسسسسسسه یسسسسسساد او آمسسسسسسد 

 چسسسسه نیامسسسسد بسسسسه یسسسساد حسسسسرف نسسسسزد    

  
□ 

 

 آخسسسسر دلسسسسم بسسسسه خسسسساطر تسسسسو  »گفسسسستم: 

 حسسسسرف نسسسسزد   « داد خسسسسود را بسسسسه بسسسساد  

 

 مسسسسسرا شکسسسسسست و بسسسسساز  ق سسسسسرهق سسسسسره

 مثسسسسس  سسسسسسن  ایسسسسسستاد حسسسسسرف نسسسسسزد 

  
□ 

 

 تمامسسسا  اگسسسر چسسسه بسسسا مسسسن بسسسود       شسسسب

 بسسسسسساز تسسسسسسا بامسسسسسسداد حسسسسسسرف نسسسسسسزد 

 

 شسسسسسسبیه بسسسسسساد  هسسسسسسمآخسسسسسسر قصسسسسسسه 

 او مسسسسسرا جسسسسسا نهسسسسساد حسسسسسرف نسسسسسزد.    
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 پسسیش از گفسستن تمسسام شسسعر مسسن را خوانسسده بسسود      

 روی دیسسسسوارِ کنسسسسارِ پنجسسسسره چسسسسسبانده بسسسسود     

 

 سسست در کنسسار قسساا عکسسسی کسسه مسسن و او مسسا شسسده   

 قسساا عکسسسی کسسه زمسسان را در خسسودش سسسوزانده بسسود  

 

 سست یگریمس قاا عکسآ افتساد و بسا مسن هسی بسرایش       

 یی کسسه بسسه انسسسان عشسسق را فهمانسسده بسسود   هسساچشسسم

 

 « ! مسسن آن انسسسان رؤیسسایی نشسسد نسسهانسسسان؟! »گفسستم: 

 و همیشسسسه از غسسسم ایسسسن مسسساجرا درمانسسسده بسسسود      

  
□□ 

 

 مسسن و او از هسسم جسسدا شسسد، آه شسسد، بسسا آن کسسه بسساز     

 شسسبیه قسساا عکسسسش روی عشسسقش مانسسده بسسود.« مسسا»
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 «مومیایی»

 

 تسسسسا کسسسسه از خسسسسواا باسسسسستان برخاسسسسست  

 بسسسسسرق از چشسسسسسم مردمسسسسسان برخاسسسسسست: 

 

 «سسسست!وای! مسسسرده دوبسسساره زنسسسده شسسسده   »

  
□ 

 

 یسسسسک جوانسسسسک از آن میسسسسان برخاسسسسست:   

 

 هسسای! حسسرف تسسو چیسسست ایسسن کسسه چنسسین   »

 «از تسسسسو و نسسسسس  تسسسسو نشسسسسان برخاسسسسست؟!

 

 پاسسسسسسسخ او سسسسسسسکوت بسسسسسسود فقسسسسسس ...   
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  دنسسدیفهمینمسسامسسا  ب  زمسسان بسسر هسسم خسسورد  نسس

 شسساعر کسسه فهمیسسد و گفسست تنهسسا بسسه او خندیدنسسد    

 

 «بایسسد زبسسان نسسو گسسردد   مسسردم! زمانسسه نسسو شسسد،  »

 گردیدنسسدبیهسسوده مسسی  بسسه گسسرد خسسود هسسی   هسساآن

 

 سسساخت  شسساعر قلسسم را برداشسست در خسسود زبسسانی نسسو

 فهمیدنسسسسد.نمسسسسیمسسسسردم  دیگسسسسر زبسسسسان او را 
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 «ایکاروس»

 

 رود کشسسسد، و بسسساز پسسسیش مسسسیاسسسسب شسسسیهه مسسسی

 رسسسسدبسسساد هسسسم بسسسه گسسسرد چسسسار نعسسس  او نمسسسی  

 

 ی مسسسن، در آن هسسساچشسسسمرود و مسسسو  نسسسورِ مسسسی

  شسسسودیمسسسخیسسسزِ او شکسسسسته  سسسسرعت شسسسراره 

 

 رسسسسسد بسسسسه او  ابرهسسسسا و بسسسساز رود و مسسسسیمسسسسی

 خسسورد...پشسست نسسازکش بسسه سسسق  آسسسمان کسسه مسسی 

 

 واژه روی مسسستن سسسسرد مسسسن   واژه، ق سسسرهق سسسره

 رود.کشسسسد، و بسسساز پسسسیش مسسسیشسسسعر شسسسیهه مسسسی
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 «ی عشقیمیرزاده»

 

 ی تنهسسسای کسسسور، سسسسایه دخمسسسه

 ناامیسسسسسسد از تبسسسسسسسم فسسسسسسردا  

 

 ی نسسسسامرئی هسسسساشسسسسالق زیسسسسر 

 کنسسد خسسود را  ای یسساد مسسی لحظسسه

  
□ 

 

 یسسک جسسوان، شسسور، آتسسش و فریسساد  

  پسسسسروا یبسسسس هسسسسای  شسسسساعر واژه 

 

 ی انسسسسسان الیسسسسخیبسسسسخسسسسسته از 

 هسسسای دو پسسسا زیسسسر چنگسسسال گسسسرگ

 

 نویسسسسد از توفسسسان بسسساز هسسسم مسسسی 

 از شسسسب تلسسسخ وحشسسست و یغمسسسا    

 

 هسسسای یسسسک کسسسودک از نسسسم گونسسسه

 از غسسسسم دسسسسست خسسسسالی بابسسسسا    
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 سسسسسپارد او بسسسسه خداونسسسسد مسسسسی  

 سسسسستیزش را قلسسسسم سسسسسرد شسسسسب

 

 افتسسسسد ناگهسسسسان چارپایسسسسه مسسسسی 

 کشسسسسد بسسسساال.سسسسسایه را دار مسسسسی
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 شسسسبِ آرام، نسسسسیم، کوچسسسه اسسسست و شسسساعر   

 ی یسسسک عسسسابرهیسسسساپسسسا،  تسسسقتسسسقناگهسسسان 

 

 مهتسسسااناگهسسسان مشسسسرق نسسسو در شسسسب بسسسی 

 رقسسسس  سسسسسبز بسسسساران بسسسسر زمسسسسین بسسسسایر  

 

 شسسساعری زد فریسسساد: هسسسمدو نفسسر خیسسسره بسسسه  

 «پسسری خسسواا مننسسد ایسسن دو چشسسم سسساحر   »

 

 یسسک سسسایه، پشسست دیسسوار سسسیاه    خسسشخسسش

 فسسسسراب خسسسساطر  یی، بسسسسدرود، بسسسسی و جسسسسدا

 
□□□ 

 

  برگشسسستیبسسساز شسسسب  گسسس ردیمسسس هسسسامسسساه

 عسسسابر.ی بسسسیکوچسسسهچشسسسم سسسسرد شسسساعر،  
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 میسسسسسان چشسسسسسمانش   دسسسسسستهدسسسسسستهسسسسسستاره 

 ی پیوسسسسسسسته میسسسسسسان چشسسسسسسمانش  دو خوشسسسسسسه

 

 نسسسه! روی مسسسو  شسسسب  « »ی پیوسسسسته؟!دو خوشسسسه»

 «دو تسسسسا فرشسسسسته نشسسسسسته میسسسسان چشسسسسمانش     

 

 ی سسسرد پرنسسدهنسسه! آن جسسا دو تسسا  « »دو تسسا فرشسسته؟!»

 « قفسسسسآ دوبسسسساره شکسسسسسته میسسسسان چشسسسسمانش    

 

 نیآگسسخشسسمنسسه! آن جسسا دو شسسیر  « »دو تسسا پرنسسده؟! »

 « کسسسسه راه بسسسسر همسسسسه بسسسسسته میسسسسان چشسسسسمانش 

 
□ 

 

 ی او تسسسسسرین شسسسسساعر همیشسسسسسه  دلسسسسسم غریبسسسسسه 

 شکسسسسسته، زخمسسسسی و خسسسسسته میسسسسان چشسسسسمانش  

 

 ی مسسساه کجسسسا ببینسسسد مسسسن را کسسسه پشسسست پسسسرده     

 دو سسسسسسایه بسسسسساز نشسسسسسسته میسسسسسان چشسسسسسمانش؟ 
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 رد شسسسسد  صسسسسدایبسسسسمسسسساه آرام و 

 رد شسسسد  هسسساکوچسسسهبسسساز از پسسسی  

 

 کسسسوا شسسسد، آمسسسد  پنجسسسره مسسسیخ

 و سسسرش گسسیا رفسست تسسا رد شسسد    

  
□□ 

 

 هسسسا همسسسه بخسسسار شسسسدند    ثانیسسسه

 جسسساده از زیسسسر پسسسای مسسسا رد شسسسد  

 

 سسسوی شسساخه برگشسستند   هسسابیسسس

 سسسنگی آمسسد و شیشسسه را رد شسسد    

  
□□ 

 

 هشسست هفتسسه کسسه از شسسب پایسسان    

  شسسسسب آغسسسساز مسسسساجرا رد شسسسسد  

 

 خسسم شسسد و دسسست مسساه را بوسسسید   

 دسسست عشسسقی کسسه ابتسسدا رد شسسد.  
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۸۸ 

 

 توفسسسسان سسسسسیاه، بسسسساز هسسسسم شسسسسب   

 سسسست پسسسا روی سسسسرِ زمسسسین نهسسساده   

 

 «پسسآ کسسی خورشسسید خواهسسد آمسسد؟!  »

 سسسسسست سسسسسسرباز هنسسسسسوز ایسسسسسستاده 

 

 آرام، شسسسسسسسبیه مسسسسسسسو  لسسسسسسسرزان  

 ماننسسسسسد مترسسسسسسکی کسسسسسه تنهسسسسسا   

 

 ی دور انق سسسسسهچشسسسسسمانش را بسسسسسه 

 سسسست دل را بسسسه سسسسکوت محسسس  داده

 

 «چشسسسم قربسسسان! »، «!سسسسرباز بمیسسسر »

 «چشسسسم قربسسسان! »، «!سسسسرباز نمیسسسر »

 

 اسسسست  نیچنسسس نیسسساسسسسرباز همیشسسسه 

 سسسسستارادهیبسسسسسسسسسرباز همیشسسسسه  

  
□□ 
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 ی خسسسسسودخورشسسسسسید درون کسسسسسوره 

 سسسسسسوزاند تسسسسسن زمسسسسسین را  مسسسسسی

 

 «پسسآ کسسی شسسب سسسرد خواهسسد آمسسد؟!»

 سسسسسست.سسسسسسرباز هنسسسسسوز ایسسسسسستاده
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 بسسسسا نسسسسور آکندنسسسسدهمسسسسه جسسسسا را / مسسسساه و امسسسسوا  سسسسستاره، آرام

 

 خندنسسدمسسی شسسانهمسسهبسساز بسسا هسسم   / شسسانه دارنسسد بسسهشسسانه مسسردمِ

 

 هسی  یسک چشسم ندارنسد، انگسار      / جاسست وای نه! هر چه که سسایه ایسن  »

 

 «بندنسسدهسسی گسسره پشسست گسسره مسسی  / گنسسرد جسسادوی سسسیاه خسسود بسساز  

 

 «وه! چسسه آواز شسسگفتی دارد!/ سسست!ی سسسحرآمیزیایسسن چسسه گوسسساله »

 

 آوردنسسسد  شیبسسسه سسسسوبسسسه تبسسسرک / راهسسسا دل کنسسسانسسسسجدهو همسسسه 

  
□□ 

 

 سسسترد شسسده/  شسسهر مثسس  کفنسسی سسس  مسساه و امسسوا  سسستاره رفتنسسد  

 

 خندنسسد.همسسه همسسواره بسسه هسسم مسسی   / پنجسسه دارنسسد بسسهمسسردمِ پنجسسه 
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۸۵ 

 

 !بسسا چسسه ذوقسسی دوبسساره بسسر تسسن کسسرد    / ی خسسود راتسسازهشسسلوار وکسست

 

 «کجسسا آورد؟!بایسسد امسسروز از  / ایسسن همسسه طاقسست   نسسه» ]سسساعت نسسه! [

 

 چنسسسد شسسساخه اقاقیسسسا، مسسسریم    / میسسسز و دو صسسسندلی کنسسسار هسسسم   

 

 بسسه سسسوی آسسسمان نگسساهی کسسرد:ی دهسسان کسسه گ اشسست/ گوشسسهپیسسر را 

 

 از کجسسسا ایسسسن همسسسه مسسسزاحم؟ آه! ی ابسسسر سسسسیاه/ هسسساتسسسودهوای نسسه!  »

 

 « ؟!شسسسب بسسسارانی و هسسسوای سسسسرد/ هرگسسسز زنسسسدینمسسساو کسسسه بیسسسرون 

 
□□ 

 

 ناگهسسان بسسا صسسدای در برخاسسست / اش را بسسستخسسواا چشسسمان خسسسته

 

 ی مسسسرد!رفتسسسهآاشسسسلوار و/ کسسستپیسسسرِ خسسساموش، آسسسسمانِ صسسساف 
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۸۱ 

 

 کنسسسد زن بسسسا صسسسدای گیتسسسار پسسسرواز مسسسی    

  0شسسودمسسی هسسوشیبسسزن بسسا صسسدای گیتسسار   

 

 هاسسست کنسسد کسسه یکسسی از سسستاره زن فکسسر مسسی

 شسسسسود ... مسسسسیگسسسسسروزی شسسسسبیه خسسسسانم گو

 

 هاسسسسست ی روزنامسسسسهدنیسسسسای مسسسسرد آینسسسسه 

 امسسروز روی مسستن مونیکاسسست، خسس  بسسه خسس     

 

 غافسسسس  از آن کسسسسه دفتسسسسر کسسسساد سسسسسفید او 

  شسسسودیمسسسبسسسوش  شسسسبِ مشسسسقِاهیسسسسفسسسردا 

 

                                                           
مال فرم درونسی ارجس  بسر فسرم بیرونسی اسست. بنسابراین آن گساه کسه فسرم           در غزل مینی . 0

تسسوان فسسرم بیرونسسی را   شسسناختی اقتضسسا کنسسد مسسی  درونسسی از لحسسای محتسسوایی و زیبسسایی  

-ی عسسروع نیسسز مسسا اصسسالت را بسسه خسسودن اصسس  موسسسیقیاییِ کلمسسات مسسیشکسسست. در زمینسسه

شکسستن عسروع از دیسدگاه هنسری،     دهیم و در مسواردی چسون مصسراع اولِ غسزل فسوق کسه       

کنسسد شکسسستن عسسروع نیسسز نمسسیایسسراد موسسسیقیایی در گسسوش و ذهسسن مخاطبسسانش ایجسساد  

هسای سسرزمین   دختسر اسس وره  _لسیال زانسا   »سست کسه در کتساا    شود و این اصسلی بالمان  می

 متولد شده، آمده است. 0۵نیز که در فروردین  «_من
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  _ایسسن خبسسر تلسسخ سسسوخته _هسسا کسسه مسسرد  شسسب

 خسسسورد تنهسسسا میسسسان آبسسسیِ زن غوطسسسه مسسسی   

 

 کنسسد کسسه چسسرا دارد ایسسن چنسسین  زن گریسسه مسسی

 شسسودخسسود بخواهسسد آغسسوش مسسی   کسسه آنیبسس

 
□  
 

 ی سسسیاه غسسم و جنسسون   هسساشسسعلهوقتسسی کسسه  

 کننسسسد سسسسیم آخسسسر را پسسساره مسسسی  بسسسارهکیسسس

 

 سسست را ای کسسه سسستاره شسسده  او عکسسآ نیمسسه 

 ۸شسسودفشسسارد و خسساموش مسسی بسسر سسسینه مسسی 

 

  انسسسدمانسسسدهچشسسسمان زن روی تلفسسسن خیسسسره  

 کسسه بسساز   خبسسر ناگهسسان عصسسیان بسسرای یسسک   

 

  هسسسسساسسسسسستارهآرام روی بسسسسسستر خسسسسسواا  

 شسسودیمسسو گسسوش  شسسودیمسسدیسسوار مسسوش  

 
□□ 

 

                                                           
 با الهام از فروب فرخزاد . ۸
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 روتنهسسسسسا، پیسسسسساده امتسسسسسداد شسسسسسب، زنِدر 

 فقسسسس  پسسسسآنسسسسه راه پسسسسیش دارد نسسسسه راه  

 

 زنسسد:ق سسره در خسسود فریسساد مسسی   هسسی ق سسره 

 «شسسسود.حتسسسی سسسستاره نیسسسز فرامسسسوش مسسسی »
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۸۳ 

 

 یسسسسک خلیفسسسسه در مسسسسن اسسسسست  / بسسسسر جنسسسسون ایسسسسن غسسسسزل 

 

 ی یسسسسک زن اسسسسست جسسسسوکسسسسام/ عاشسسسسقی کسسسسه هسسسسر شسسسسبش

 

 بسسسسسسسانوی جسسسسسسسوان شسسسسسسساه/ بسسسسسسسا طلسسسسسسسوع آفتسسسسسسساا 

 

 « تیسسسس  روی گسسسسردن اسسسسست/ وای!»شسسسسود کسسسسه: جیسسسس  مسسسسی

 
□ 

 

 امشسسسسسسسبِ مسسسسسسسرا بگسسسسسسسو / بسسسسسسسانویهسسسسسسسای! شسسسسسسساه»

 

 «ی زن اسسسسسسست تشسسسسسسنه حجلسسسسسسه  / زودتسسسسسسر بیاورنسسسسسسد  

 

 راز تسسسسو؟ « »شسسسسهرزاد»نشسسسسست و گفسسسست:/  « نسسسسام تسسسسو؟ »
 

 «قصسه گفسستن اسسست « »چسسه؟! پسسآ»/ «!نسه « »ترانسسه؟« »نسسه!« »رقس ؟ 

 

 آن چسسسسسسه کسسسسسسه شسسسسسسنیدنش / ناگهسسسسسسان شسسسسسسروع شسسسسسسد

 

 اسسسسست  دنیپسسسسر کشسسسس مثسسسس  مثسسسس  خسسسسواا کودکسسسسان/   
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 بگسسسسسسسو  ،زودتسسسسسسسر بگسسسسسسسو / وای! وای! صسسسسسسسب  شسسسسسسسد »

 

 «دوسسسسست یسسسسا نسسسسه، دشسسسسمن اسسسسست؟! زن بسسسسرای قهرمسسسسان/ 

 

 بمسسسسان « »؟!آخسسسسرش چسسسسه شسسسسد / آه!» گ شسسسست هسسسساهمسسسسا

 

 «ی مسسسسسسن اسسسسسسست.قصسسسسسسهاو  / هنسسسسسسوز آخسسسسسسر غسسسسسسزل
 



گرددمیدوشیزه به عشق باز  

036 

۸2 
 

 یشسسسسویمسسسسی دیسسسسوار هیسسسسساآن قسسسسدر محسسسسو  

  شسسسسودیمسسس ی تسسسو از خسسسود تسسسو دور    هیسسسسا کسسسه  

 

  شسسسسومیمسسسسی خورشسسسسید هیسسسسساآن قسسسسدر محسسسسو 

 شسسسودیمسسسقسسسدم بسسسه قسسسدم نسسسور     امهیسسسساکسسسه 

 

 اگسسر چسسه یکسسی، دسسست سرنوشسست      مسسانشسسهیرمسسا 

 آمسسسد مسسسرا جسسسدا از تسسسو، ایسسسن چنسسسین نوشسسسست:       

 

  هاسسستقلسسبکسسه پسسیش مسسن هسسر آن چسسه کسسه محبسسوا »

 « شسسسسودیمسسسسهمسسسسواره در نگسسسساه تسسسسو منفسسسسور    

 

 آیسسسسد آن شسسسسب برفسسسسی، پسسسسدربزرگ  یسسسسادت مسسسسی

  ؟نشسسسساندروی یسسسسک صسسسسندلی  هسسسسممسسسسا را کنسسسسار 

 

 اگسسر کسسه شسسما یسسک نفسسر شسسوید     »خندیسسد و گفسست:  

 « شسسسسودیمسسسسدنیایتسسسسان بهشسسسست گسسسس  و نسسسسور   

 

 و حسسسسساال بسسسسسر خسسسسس  فاصسسسسسله    ،امسسسسسا نشسسسسسد 

  روزشسسسسسبانهکسسسسسه دارد  چنسسسسسان روانسسسسسه مسسسسسا آن
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  پسسسا زدندنیسسسای مسسسن بسسسه خسسسواا زمسسسان پشسسست     

 شسسسسسودیمسسسسسدنیسسسسسای تسسسسسو اطاعسسسسست دسسسسسستور 

 

 «، طنسسساا دارشسسسنبهسسسسهصسسسب  »حکمسسست رسسسسید: 

 را کسسسه لگسسسد ...؟! وای! ایسسسن تسسسویی؟! ایسسسن چارپایسسسه»

 

 امسسسسسا نسسسسسه از تسسسسسو هرگسسسسسز دلگیسسسسسر نیسسسسسستم   

 .«شسسسسسودیمسسسسسمسسسسأمور تسسسسسا همیشسسسسسه معسسسس ور   
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 «مسعود احمدشاه»

 

 مسسستن داسسسستانش   پرآشسسسوایسسسک خسسساک  

 پسسسسوشِ افغسسسسان واژگسسسسانشهسسسسای برقسسسس زن

 

  سسسدینویمسسشسساخه بسسه شسساخه هسسر کجسسا گسس    

 چکسسد خسسون از میسسانش  ق سسره بسسه ق سسره مسسی 

 

 واژه بسسه واژه ایسسن غسسزل در خسسود فسسرو رفسست     

 تسسسا آن کسسسه آمسسسد بسسسا طلسسسوع ناگهسسسانش      

 

 هسسسای متسسسنش را بسسسه هسسسم زد آرامسسسش شسسسب

 گسسرانش  بسسر خسسواا ه بسسارکفریسساد شسسد، یسس  

 
□ 

  

 تسسا کسسه طلسسوعش را زمسسین حسسآ کسسرد بارانسسد   

 امسسسسسوا  ابسسسسسر تیسسسسسره را بسسسسسر آسسسسسسمانش 

 

 بسسسر او  سسسسرد داسسسستان از خسسسود رهسسسا شسسسد  

 کمسسسسسانش ناگسسسسساه مثسسسسس  تیسسسسسر آرش از   
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  گسسس اردیمسسستنهسسسا  بسسسارهکو ایسسسن قلسسسم یسسس 

 قهرمسسسانش.را بسسسی آشسسسواپسسسرایسسسن مسسستن  
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 دارا همیشسسسه صسسسفر و سسسسارا همیشسسسه بیسسسست؟!    

 بایسسد بسسه حسسال و روز تسسو خندیسسد یسسا گریسسست؟       

 

 «بسسسرو، بخسسسواا!»شسسسبگرد نیسسسستی کسسسه بگسسسویم: 

 «بسسسدو، بایسسسست!»سسسسرباز نیسسسستی کسسسه بگسسسویم:  

 

 ی عشسسسقی ولسسسی ببسسسین  در شسسسعرِ مسسسن فرشسسسته 

 سسست امسسروز آن چسسه از تسسو بسسه جسسا مانسسده مسسانکنی   

 

 ی در خسسسود شکسسسسته، وای!پشسسست هسسسزار شیشسسسه

 شسسود ایسسن گونسسه بسسسته زیسسست؟! آخسسر چگونسسه مسسی

 
□□ 

 

 شسسسویشسسسود و تسسسو لبخنسسسد مسسسی  در بسسساز مسسسی 

 شسسسبیه گ شسسسته نیسسسست  !امسسسا نگسسساه تسسسو... نسسسه  

 

 ی خسسسود کسسسن ولسسسی بسسسدان  صسسسب  مسسسرا م السسسه 

 !Feministمسسسن غسسسروا منتظسسسر توسسسست   بسسسی
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 تلفسسسسن مسسسسسخره کسسسسرده مسسسسن را  / سیصسسسسد و چنسسسسد شسسسسماره... انگسسسسار 

 

 کسسسنم یسسسک زن را  گسسسوش پشسسست خسسس / بایسسسد حتمسسسا  گیسسسرم وبسسساز مسسسی

 

 سست و چنسدی  «...نخسوری  اگسر خس   خ  / ! گ  قح ی بود؟!نه !...... وای؟!نام تو»

 

 سوسسسسن رابشسسسنود آن سسسسوی خسسس    / تسسسا شسسساید  نیتسسسرتنسسس دل مسسسن 

 

  

 خسس  مسسن ق سس  و دارم از صسسب    / ایسسن شسسش مسساه اسسست   ]کاسسست سوسسسن [

 

 ۸بسسسسه دبیسسسسراعظم، مسسسسسکن را  / دوزمشسسسسب مسسسسی  زیسسسسر بسسسساران تسسسسا  

 

 سسسسعی کسسن گوشسسسی دسسستت باشسسسد   / آدم بسساش  ! آخسسسر چسسه شسسسده؟ هسسای »

 

 «همسسه جسسا پشسست سسسرت یسسک زن را    / بینسسیممسسا مسسی  هسسستی، خبسسریبسس

  
□□ 

 
 خواهسسسد ولسسسی انگسسسار غسسسزل مسسسی  / ایسسسن روایسسست، بسسسه سسسسرانجامی خیسسسر   

 

                                                           
 نام دو خیابان در کرمانشاه .۸
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 بمیسسسسرد مسسسسن را  / شسسسساید ایسسسسن بسسسساردر همسسسسین مسسسستن تسسسسداوم یابسسسسد 

 

 «بسسساز هسسسم بایسسسد عاشسسسق بشسسسوم  / بسسساران اسسسست » ایسسسن دیسسسالوگ از تسسسو: 

 

 «!ی باریسسسدن را؟لحظسسسه/ چسسسه کسسسنم وای! آتسسسش!...»ایسسسن مونولسسسوگ از مسسسن: 

 

 کسسه نسسه تسسو مسسال مسسن و نسسه... امسسا      / «تسسو_مسسن»ایسسن همسسه فاصسسله بسسین    

 

 ۸اللسسسه شسسسبی الدن را...آن کسسسه بسسسی/ شسسساهرگ خسسسود زده اسسسستکسسسارد بسسسر 

 

 خسسسوا گسسسره خسسسورده بسسسه هسسسم  ردَچسسسه ق سسسبسسسر  تنهسسسایی مسسسن، عسسسا  تسسسو/ 

 

 را. الدنبسسسسسنی آخسسسسسرین حملسسسسسه/ ! برخیزیسسسسسددوقلسسسسسوی هسسسسسابسسسسسر 

 

  

                                                           
شاهرگ مشترک، هنگام عم  جسان  داشتن ایرانی که به علت  یبه هم چسبیده یدوقلوها .۸

 .باختند
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 ی مرخصسسسسسسی سسسسسسسرباز دفترچسسسسسسه

 نانوشسسسته مانسسسده  ،بسسسا آن کسسسه کهنسسسه 

 

 کنسسسد، آهسسسسته گویسسسا کسسسه پسسساره مسسسی

 آن چسه رشسته مانسده     سسر هسر  در پشست  

 

 زنسسی آخسسر تسسو؟   حرفسسی چسسرا نمسسی  »

 سسست ی دلتنگسسیایسسن جسسا سسسکوت مایسسه

 

 خسسوری آخسسر تسسو؟   چیسسزی چسسرا نمسسی  

 « در یقلسسسوی کسسسه آش رشسسسته مانسسسده  

 

 ی در خسسواا شسسبمسسهین»یاشسسار گفسست:  

 زده، فهمیسسدم بسسا خسسود کسسه حسسرف مسسی  

 

 ی چشسسسسمانِ  انگسسسسار زیسسسسر پنجسسسسه  

 «مانسسده_ فرشسسته_ی خسسود دخترعمسسو

 

 تخسسسست خسسسسالی او در بسسسساد  رفتسسسسیم، 

 داد، بسسا یسسک عکسسآ  بسسوی فسسرار مسسی  
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 و بسسساز  ی م السسسه شسسسده یسسسک نامسسسه 

 ای کسسسسه نانوشسسسسته مانسسسسده.دفترچسسسسه
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 «نیروانا»

 

 «چسسرا؟!« »شسساه بسسانو! اجسسازه نیسسست  »

 « شسسساه دسسسستور داده اسسسست بسسسه مسسسا »

  
□ 

 

 آخسسسر [ »سسسسراحسسسرم]عسسسیش و نسسسوش  

 «فقسس  ایسسن جسسا!  « »؟!وسسسعت بسسودنم 

  
□ 

 

 آه! »شسسسسسسسهر ممنوعسسسسسسسه را ورق زد: 

 هسسسسسا نوشسسسسسته مسسسسسرا مسسسسساه در او 

 

 تسسسسا خسسسسودم را رهسسسسا شسسسسوم، بسسسسروم 

 «تسسسسا... ،هسسسساآسسسسمان تسسسا فراسسسسسوی  

 
□□ 

 

 اگسسسسسسر او را نیافتیسسسسسسسد، فقسسسسسسس   »

 « حکسسم مسسن ق سس  دسسست و پسسای شسسما 

  
□□□ 
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 کلبه

 

 یک شیر رام

 

 

 ماه                                  جنگ 

 

 زنِ تنها.لبکیک زن نی

 

 

 ۸۵0۵تیر  ۸3
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 سسسست حسسسال مسسسن و حسسسال تسسسو یکسسسی    ! سسسسالم!خسسسانم

 سسستبسسد یسسا کسسه خسسوا، مسسال مسسن و مسسال تسسو یکسسی        

 

 وَ تسسسسو ده سسسسسال سسسسسد کشسسسسید   تقسسسسویم بسسسسین مسسسسن

 سسسست غافسسس  از آن کسسسه سسسسال مسسسن و سسسسال تسسسو یکسسسی  

 
□□ 

 

  میسسسسرویمسسسس، بسسسسه سسسسسوی کلبسسسسه  زدهخاز شسسسسهر یسسسس

 سسسستشسسسانه، شسسسال مسسسن و شسسسال تسسسو یکسسسی  بسسسهشسسسانه

 

 ببسسین  نسسهوای! « »پسسآ بنشسسین « »نسسه! قهسسوه « »چسسایی؟»

 «سسسستدر قهسسسوه نیسسسز فسسسال مسسسن و فسسسال تسسسو یکسسسی     
 

□□ 
 

 آغوشسسسسی همسسسسیم  امشسسسسب کسسسسه بسسسساز گسسسسرم هسسسسم   

 سسسست.پسسسرواز کسسسن کسسسه بسسسال مسسسن و بسسسال تسسسو یکسسسی   
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 ای کسسسسه تسسسسو را آن چنسسسسان روزنامسسسسه

 شسسسسود بخسسسسرم فقسسسس  امسسسسروز مسسسسی

 

 شسسوم امشسسب  در خسسودم شیشسسه مسسی  

 و تسسسسسسو را روز بعسسسسسسد منتظسسسسسسرم   

 

 بسسسساز   خبسسسسر تسسسسو اگسسسسر بسسسسسوزد   

 ای امسسسسسا در غسسسسسم خسسسسسود م السسسسسه 

 

 سسسسسسوزددر غسسسسسم آفتسسسسساا مسسسسسی  

 شسسسسود جگسسسسرم ی مسسسساه مسسسسیخانسسسسه

 

 ذات مسسسن وحسسسی منسسسزل اسسسست تسسسو را 

 چسسسه بخسسسواهی و چسسسه نخسسسواهی، بسسساز  

 

 روزی از روزهسسسسای خسسسسوا خداسسسسست 

 اگسسسسسر ببسسسسسرم نسسسسسامی از روز بعسسسسسد

 
□□ 

 

 صسسسسسفحه ورق زدم، در تسسسسسو صسسسسسفحه

 پسسآ بسسرو دیگسسر   ای مسسن نیسسست  جسس
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 :گسسسوییمسسسن خبسسسر نیسسسستم کسسسه مسسسی

 «.خبسسسرمیبسسسمسسسدتی هسسسست از تسسسو »

 

 ۸3/۸1/۸۵0۵چهارشنبه 
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 ایسسن حسسرف خسسدا بسسود   « روح اسسست!انسسسان تنسسا »

 ایسسن تنهسسا صسسدا بسسود     «روح اسسست!انسسسان تنسسا »

 

 انسسسسان نسسسه معنسسسا داشسسست، نسسسه معنسسساگریزی      

 وقتسسسی کسسسه روح مسسسن و تسسسو از تسسسن جسسسدا بسسسود   

 

 ولسسسی بسسساور نسسسداری  « ؟!چسسسرا بسسسا تسسسن »گفتسسسی: 

 و چسسرا بسسود   چسسونیبسستسسن بسسود،  روحسسی کسسه بسسی 

 
□ 

 

 رفسسسسستم و بسسسسسا رفتسسسسسنم همسسسسسراه امسسسسسا یمسسسسس

 هسسسسایم نارضسسسسا بسسسسود  گفسسسستم و از حسسسسرفمسسسسی

 
□ 

 

 یسسک شسسب کسسه روح از تسسن جسسدا شسسد، ناگهسسان دیسسد 

  پایسسسسسانِ او مسسسسسرگ تمسسسسسام مسسسسساجرا بسسسسسود.   
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 مانسسسد مسسسن اگسسسر چسسسه در خسسسود، نانوشسسسته مسسسی  

 خوانسسسد د و بسسساز خسسس  مسسسن را مسسسی  آمسسساو مسسسی

 

 « مسسن بسسه خسسود برگسسردد   »گفسست: او نگفتسسه مسسی 

 مسسن ولسسی خسسود را باخسست، نسسه! خسسودش را سسسوزاند   

 

  هسساشسسباز  و شسسبی «در یسسک آتسسش « »در چسسه؟!»

 آتشسسسسش را فهمانسسسسد   بسسسسارهکدل بسسسسه او یسسسس 

 

 «مسسسسن از آبسسسسم، از تسسسسو در عسسسس ابم، آتسسسسش!   »

 حسسسسرف او توفسسسسان شسسسسد، قسسسسامتم را لرزانسسسسد     

 
□ 

 

 نوشسسست امسسسا بسسساز  دل از آن پسسسآ خسسسود را مسسسی 

 مانسسد. نخوانسسده مسسی« مسسن»رفسست، نمانسسده مسسی« او»
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 ی قسسسسسسسدیمی، بسسسسسسساز  روی کاناپسسسسسسسه

 نازگسسسسس  در خسسسسسودش فسسسسسرو رفتسسسسسه   

 

 بسسسسرو رهسسسسایم کسسسسن « »خسسسسانم! آقسسسسا...»

 « یسسسسا بگسسسسو مسسسسرده یسسسسا بگسسسسو رفتسسسسه  

 

 « خسسسانم! آقسسسا هنسسسوز پشسسست در اسسسست!  »

 و بغسسس  شکسسسست:« را نسسسزن... حسسسرف او»

 

 آخسسر ایسسن زنسسدگی بسسه خسساطر چیسسست      »

 «؟!آن زمسسسسسانی کسسسسسه آبسسسسسرو رفتسسسسسه   

 
□ 

 

 صسسسب  شسسسد، دیگسسسر او ادا شسسسده اسسسست »

  مسسسسساهبهمسسسسسنزیسسسسسر شسسسسسالق سسسسسسرد 

 

 بسسسرو بیسسسرون ببسسسین هنسسسوز آن جاسسسست   

 « کسسسسدام سسسسسو رفتسسسسه؟ نسسسسهیسسسسا اگسسسسر 
 

□ 
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 آمسسسسدم بگسسسسویم صسسسسب    « »آمسسسسدی؟!»

 « نسسسازِ تسسسو یسسسخ زد و خسسسودش را مسسسرد    

 

  !نازگسس  تسسا کسسه خواسسست دیسسد کسسه وای     

 بسسسسسستر آمسسسسساده اسسسسسست و او رفتسسسسسه.  
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 شسساید کسسه نوبهسسار بیایسسد   / در خسسودش همیشسسه خسسزان اسسست   زن

 

 دار بیایسسسسسد بسسسسسا اسسسسسسب بسسسسسال/ یعنسسسسسی امیسسسسسد زنسسسسسدگی او

 

 ر ایسسستگاه چشسسم بسسه راه اسسست   / دمسسرد خیسسالش  دیسسده در خسسواا

 

 شسساید کسسه آن سسسوار بیایسسد   / رود بسسه همسسان جسسا  هسسر صسسب  مسسی  

  
□ 

 

 هسسر آن چسسه کسسه زیباسسست   او در چشسسمِ/ دارد واهمسسهمسسرد از خیسسال 

 

 در زنسسسدگی بسسسه کسسسار بیایسسسد    / بایسسسد شسسسبیه لسسس ت آغسسسوش   

 

 ولسسی زن  از غسسروا تسسرنیسسسنگ/ ی پسسدر اوسسست هیسسساایسسن مسسرد  

 

 بیایسسسد  گسسسداریبسسس بسسسارهکیسس / از کسسودکی نشسسسسته کسسسه عشسسسقش 

 

 آمسسسد همسسان کسسسه منتظسسرش بسسسود   یسسک روز انتظسسار سسسسر آمسسد/    

 

 تسسسا او سسسسر قسسسرار بیایسسسد / رود بسسسه همسسسان جسسساهسسسر صسسسب  مسسسی
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 زن ناگهسان شکسست کسه بایسد     / «امشب عسروس خلسوت مسن بساش!    »

 

 بسسسا مسسسرد خسسسود کنسسسار بیایسسسد   / قربسسسانی هسسسوس بشسسسود یسسسا...  

 
□□ 

 

 زن

 پرتگاه           

 این راه... آخرِ              
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 یکشسسسنبه آمسسسدم تسسسو نبسسسودی، چسسسه سسسسرد شسسسد!     

 دل سسسسسرخم شکسسسسسته بسسسسود   از دسسسسست آسسسسسمان 

 

 جسسسسای مسسسسا بسسسسهدرخسسسستن همیشسسسسهپسسسسای همسسسسان 

 زمسسسسستان نشسسسسسته بسسسسود  نسسسسهمهربسسسسان،  پسسسساییزِ

  
□ 

 

 ؟... نسسهمسسرده ،نسسه تسسر، زخمسسی؟... گنجشسسکی آن طسسرف 

 « سسستآسسسمان همسسه جسسایش زمسسین شسسده »گفسست: مسسی

 

 پسسسآ مثسسس  تسسسو از آن همسسسه رؤیسسسا بریسسسده بسسسود      

 پسسسآ مثسسس  مسسسن از آن همسسسه پسسسرواز خسسسسته بسسسود   

 
□ 

 

  هسسسساهیسسسسساگ شسسسستم همسسسسراه   تسسسسانکوچسسسسهاز 

 ی همسسسسسواره ناشسسسسسناس  ماننسسسسسد یسسسسسک غریبسسسسسه 

 

 بسسسسسا آن کسسسسسه راهن رفسسسسستن مسسسسسن را هسسسسسزار بسسسسسار 

 توفسسسان بسسسه دسسسست صسسساعقه و بسسساد بسسسسته بسسسود       
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 ام ام، ع سسسسسسش عاشسسسسسسقانهبسسسسسسا ایسسسسسسن ترانسسسسسسه

 ام، عزیسسسسز!ام بسسسسه سسسسسوی خانسسسسه اکنسسسسون روانسسسسه 

 

 شسسسسوم...دیگسسسسر مسسسسزاحم تسسسسو و قلبسسسست نمسسسسی    
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 کسسسسرد  خروپسسسس ای آسسسسسمان لحظسسسسه

 توقسسسس  کسسسسردو زمسسسسان در خسسسسودش 

 

 و زمسسسسین از مسسسسدار خسسسسار  شسسسسد    

 سسسخت بسسا مسساهن خسسود تصسسادف کسسرد      

  
□□ 

 

 دو نفسسسسر زنسسسسده مانسسسسد و بعسسسسد از آن 

 خسساک هسسر چیسسز مسسرده را تسس  کسسرد     

 

 گُسس  شسسدند، ریشسسه بسسه بسساد    هسسامسسرده

 مسسسرد گسسس  را بسسسه زن تعسسسارف کسسسرد!  

 
□ 

 

 عشسسق پیسسدا شسسد و زمسسین چسسون مَسسرد   

 مسسسساه را در خسسسسودش تصسسسسرف کسسسسرد!
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 صسسسب  شسسسسد کسسسسه بسسسه دلسسسسم بسسسسد افتسسسساد  

 ی شسسسسساید افتسسسسساد بسسسسسر یقسسسسسین سسسسسسایه 

 

 ی آبسسسسسسسسسی آوردمسسسسسسسسسادرم کاسسسسسسسسسسه 

 ع سسسسسه کسسسسه آمسسسسد افتسسسساد  « وای، نسسسسه!»

 

 چشسسمم بسسه همسسان چشسسم کسسه سسسخت ]کوچسسه[

 اش بسسسسسسود زبسسسسسسانزد افتسسسسسساد  شسسسسسسوری

 

 سسسسسسسیزده بسسسسسسار مسسسسسسسیرم آن صسسسسسسب   

 در سراشسسسسسسیبی یسسسسسسک سسسسسسسد افتسسسسسساد  

 

 ظهسسسسر شسسسسد، راه گشسسسسوده شسسسسد و بعسسسسد   

 افتسسسسسسادگسسسسسس رم بسسسسسساز بسسسسسسه مشسسسسسسهد 

 

 در دلسسسسسسم غسسسسسسس  زیسسسسسسارت کسسسسسسردم   

 چشسسسسم خیسسسسسم کسسسسه بسسسسه گنبسسسسد افتسسسساد 

 

 تسسسسسو بسسسسسه مسسسسسن آا تعسسسسسارف کسسسسسردی  

 دل مسسسسسن مسسسسسست شسسسسسد و بسسسسسد افتسسسسساد!

 



گرددمیدوشیزه به عشق باز  

061 

 آخسسسسر او عاشسسسسق چشسسسسمت شسسسسده بسسسسود   

 اتفسسسسسسساقی کسسسسسسسه نبایسسسسسسسد، افتسسسسسسساد!   
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 چشسسم در چشسسسم آینسسه کسسسه نشسسسست  

 آینسسسه هسسسم بسسسه آسسسسمان پیوسسسست    

 

 آن چنسسسان غسسسرق آسسسسمان شسسسد، بسسساز 

 در بسسسسه روی تمسسسسام دنیسسسسا بسسسسست   

 

 وای! از چشسسسسم دختسسسسرک رد شسسسسد  

 سسسسن  مسسسستناگهسسسان یسسسک شسسسهاا

 

 ولسسسی« آینسسسه جسسسان! بمسسسان! نتسسسرس!»

 آینسسسه ظرفیسسست نداشسسست شکسسسست...   

 
□ 

 

 آسسسسسمانش دو تکسسسسه شسسسسد، اکنسسسسون 

 نسسیمِ آبسسی تسسو، نسسیمِ سسسرد مسسن اسسست.   

 

 تهران_ 03تابستان 
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۵1 

 

 خسسسته در خسسواا زنسسدگی گسسم شسسد    

 خسسسودش بسسسسترش گسسسور بسسسود مثسسس  

 

 دوخسستچشسم در چشسسمِ هسسر کسسسی مسسی 

 در خسسودش کسسور بسسود مثسس  خسسودش    

 

 خوانسسدهسسر کسسه شسسب زیسسر گسسوش او مسسی

 هسسسسسا راغسسسسسزل سسسسسسبزِ آسسسسسسمان  

 

 دیسسد شسسد و مسسی  ناگهسسان صسسب  مسسی  

 از خسسسسدا دور بسسسسود مثسسسس  خسسسسودش 

 

 یسسک شسسب از خانقسساه رد شسسد و دیسسد    

 پاشسسسسیدشسسسسورِ تنبسسسسور، نسسسسور مسسسسی 

 

 پسسسسری دیسسسد کسسسه بسسسه دور از جمسسس  

 مثسسس  خسسسودش مسسسست تنبسسسور بسسسود  

 

 بسسسا طلسسسوعِ زمسسسین»آن پسسسسر گفسسست: 

 «سسستآسسسمان در شسسما خالصسسه شسسده  
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 ای دل بسسسه مسسساه بسسسست و ندیسسسدسسسسایه

 مسسساه مسسسأمور بسسسود مثسسس  خسسسودش    

 

 هسسم سسسیاهی و هسسم سسسپیدی چشسسم   »

 ۸«از مسسی خسسواا هسسر دو گشسست خسسراا 

 
□ 

 

 دختسسسر از خسسسوااِ زنسسسدگی برخاسسسست 

 همسسه جسسسا نسسسور بسسسود مثسسس  خسسسودش. 

 

 03آبان  ۵8
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 یک شسبه سسر تسا بسه پسا شکسست      »راوی نوشت: 

 تسسرین بسسود بسسا شکسسست   سسسردار کسسه غریبسسه  

 

 اش در شسسسب نبسسسرد هسسسای آهنسسسی در پنجسسسه

 دشمن م السه شسد؛ دو قسدم مانسده تسا شکسست      

 

 درا هسسسسزار قفسسسس  خزانسسسسه بلنسسسسد شسسسسد    

 صسسدا شکسسست ای بسسیدر خسسویش مثسس  آینسسه  

 

 تسساریخ مانسسده اسسست در آن جنسس  تسسن بسسه تسسن  

 کسسسست؟شمشسسسیر در مقابسسس  سسسسکه چسسسرا ش  

 

 یسسک بسساره تسسا سسسپاه بسسه خسسود آمسسد آه! دیسسد     

 «سسسسرباز پیسسسر بیعسسست سسسسردار را شکسسسست.    
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 مسسسن ب سسسه نیسسسستم کسسسه نفهمسسسم تمسسسام شسسسد    

 گ اشسسستیمچیسسسزی کسسسه نسسسام عشسسسق بسسسر آن مسسسی

 

 خشسسسکید آن نهسسسال کسسسه مسسسا چنسسسد سسسسال پسسسیش

 شسسسده در بسسسرف کاشسسستیم بسسسا دسسسستن مشسسسترک 

 

 دیگسسسر پلسسسی بسسسرای رسسسسیدن نمانسسسده اسسسسست     

 قصسسسه شسسسنیدن نمانسسسده اسسسست  گوشسسسی بسسسرای  

 

 هسسسسابسسسسا آن کسسسسه آتشسسسسم زده یسسسساد گ شسسسسته  

 انبسسسسوه خسسسساطرات قشسسسسنگی کسسسسه داشسسسستیم    

 

 کُسسسش فسسسراقیسسسادش بسسسه خیسسسر! بسسسازی عاشسسسق  

 تسسسسسو آن ور اتسسسسساق، و مسسسسسن ایسسسسسن ور اتسسسسساق 

 

 امسسسسا چسسسسه قسسسسدر از غسسسسم دوری بسسسسه اتفسسسساق   

 ی مخفسسسسی نگاشسسسستیمبسسسسر بسسسسال بوسسسسسه نامسسسسه

 

 هسسسا عسسسوع شسسسد و دیسسسدم در آن میسسسان  تقسسسویم

 ام؛ قصسسسر دیگسسسرانگسسسیسسسستارهطعنسسسه بسسسه بسسسی 
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 عشسسق تسسو شسسد... و قصسسه خسسودش را تمسسام کسسرد     

 امسسسسسا هنسسسسسوز قصسسسسسد بریسسسسسدن نداشسسسسستیم   

 

 ی تسسو کسسه بسسد نیسسست؛ هسسر کسسه هسسستبسسانو! سسسلیقه

 آغسسسوش تسسسو مبسسسارک او بسسساد! دسسسست! دسسسست!    

 

 دسسست مسسن و تسسو خسسوا جسسدا شسسد؛ عروسسسی اسسست! 

 

 

 ی نوداولین شعر دهه_ ۸3/۸/38
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 بسسسسسد او بسسسسسود  نظسسسسسرم پاسسسسسسبانِ  اگسسسسسر چسسسسسه در 

 همسسسان کسسسه شسسسد سسسسر راهسسسم شسسسبانه سسسسد او بسسسود      

 

 ام لسسسو رفسسستهمسسسان کسسسه دسسسست مسسسرا خوانسسسد و نقشسسسه 

 ی مسسسن را بسسسه یسسسک لگسسسد او بسسسود    شکسسسست سسسسینه 

 

 بسه ایسن جسرم اگسر بسه دسست مسن اسست        »همان کسه گفست:   

 او بسسسود« سزاسسسست ایسسسن کسسسه شسسسوی حسسسبآ تسسسا ابسسسد   

 

 ولسسسسسسی در آن دم آخسسسسسسر بسسسسسسه قیمسسسسسست جسسسسسسانش

 خسسسسالص مسسسسرا نسسسسزد او بسسسسود.   کسسسسسی کسسسسه تیسسسسر   

 

 38پاییز 
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 ی یسسسسک جسسسسوان ناکسسسسام اسسسسستقصسسسسهقسسسسایق واژگونسسسسه روی آا/ 

 

 غافسسس  از قصسسسه شسسساد و آرام اسسسستمسسسرب وحشسسسی نشسسسسته روی آن/ 

 

 ی زنسدگی همسین دریاسست   چشسمه شسک/  بسی »کنسد:  با خودش فکر مسی 

 

 «ی دام اسسستدر زمسسین دانسسه سسسایهبسسه زمسسین هسسی  اعتمسسادی نیسسست/  

 
□ 

 

 ای دیگسسر:رفسست تسسا مسستن قصسسه  مسسرد جسسالد دسسست خسسود را شسسست/   

 

 «صسب  خسوبی بسرای اعسدام اسست     شسک/  چه نسیمی! چسه بارشسی! بسی   »

 

 سسست رو بسسه مسسرگایزنسسدگی خانسسه»بسسا خسسودش عاشسسقانه زمزمسسه کسسرد:/ 

 

 «خسسس  پایسسسانش آخسسسرین شسسسام اسسسست داسسسستان دم مسسسسیحا نیسسسز/  

 

 مسسسرب وحشسسسی پریسسسد، و جسسسالد مسسسو  در هسسسم شکسسسست قسسسایق را/  

 

 ی خسسسسسسسسسسسودش افتسسسسسسسسسسساد...رفسسسسسسسسسسست و در کسسسسسسسسسسسوزه

 

 3۸بهار 
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 ی خورشسسسیدی عاشسسسقانهسسسسایهخانسسسه در سسسساعت چهسسسار صسسسب /   

 

 رقصسسسسیدمسسسساه را عاشسسسسقانه مسسسسی/ آفتسسسساا آمسسسسد و در آغوشسسسسش

 

 مثسس  مسسن و تسسو کسسنا ایسسن خانسسه  ی هسسم/ پیالسسهمسساه و خورشسسید هسسم 

 

 گسسرم شسسد قامسست مسسرا پوشسسید  حسسرف مسسن کسسه تمسسام شسسد در خسسود/    

 

 ناگهسسان زنسسس  خسسورد، تسسا برداشسسست   / گوشسسی سسساعت پسسنا آمسسسد و   

 

 یسسسخ شسسسد و مسسسو  قسسسامتم لرزیسسسد  روحسسسم انگسسسار از نفسسسآ افتسسساد/  

 

 از سسسر کسسوه بسسر زمسسین افتسساد  مسساه یسسک بسساره محسسو شسسد، خورشسسید/    

 

 بسسسه سسسسر و روی آسسسسمان پاشسسسید آن چنسسسان کسسسه غبسسسار خسسسون او/  

 

 خواهسسدعشسسق دیگسسر غسسزل نمسسی»نگسساهم کسسرد:/ « روی؟پسسآ چسسرا مسسی»

 

 «کسسه بسسه او سسسیم بیشسستر بخشسسید.سسست/ آشسسیان کسسسیتسسن مسسربِ سسسیم

 

 3۸بهمن 
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 عقسسسس  یعنسسسسی تمسسسسامی انسسسسسان   »

 «پایسسسان عقسسس  یعنسسسی طلسسسوع بسسسی   

 

 فیلسسسوف ایسسن چنسسین نوشسست، و گفسست: 

 «عشسسسسق یعنسسسسی تسسسسوهم و هسسسس یان»

 
□□□ 

 

 چسسسسارده پلسسسسه مسسسساه بسسسساال رفسسسست   

 سسسسوی قصسسسری در آسسسسمان پنهسسسان   

 
□ 

 روی، بسسه ایسسن مقصسسد بسسه زمسسین مسسی »

 «بلنسسسسد و جسسسسواندر لبسسسساس زنسسسسی 

 
□□□ 

 

 فیلسسسسسسوف از کنسسسسسار زن رد شسسسسسد  

 قلسسسبش افتسسساد بسسسر زمسسسین، یسسسک آن...

 

 کسسه بسسه خسسود آمسسد از خسسودش گسسم شسسد

 دو نفسسسر خسسسیآ بوسسسسه در بسسساران...   

 

 3۵مهر  2
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 آن چنسسسسان محسسسسو عبسسسسادات و مسسسسسلمانی بسسسسود

 دور از مسسسسسسردم، درویسسسسسسشِ بیابسسسسسسانی بسسسسسسود 

 

 در قنسسسسوتش نفسسسسآ سسسسسبز فرشسسسسته جسسسساری   

 ی قرآنسسسسی بسسسسودآیسسسسهدر سسسسسکوتش دو هسسسسزار 

 

 مسسسسار ماننسسسسد عصسسسسا بسسسسود بسسسسرایش انگسسسسار     

 ی او گسسسسرمِ نگهبسسسسانی بسسسسود گسسسسرگ در سسسسسایه

 

 «بایسسسد بسسسروی سسسسوی شسسسهر  »تسسسا نسسسدا آمسسسد:   

 شسسهر در چشسسمش چسسون کنسسدوی شسسی انی بسسود    

 

 رفسسسست و اف سسسسار عسسسسس  پیشکشسسسسش آوردنسسسسد 

 شسسسسهر پسسسسیش قسسسسدمش مولسسسسوی ثسسسسانی بسسسسود 

 

 «گیسسر شسسدم، بسسر همگسسان پیسسر شسسدم  مسسن نمسسک»

 جسسا وعسس  و سسسخنرانی بسسود    کسسار و بسسارش همسسه  

 
□□ 
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 ی دل بسسود، فقسس مسساه بعسسد، آن کسسه خسسودش قبلسسه 

 اش یسسسسک زن زیبسسسسای خیابسسسسانی بسسسسود.  قبلسسسسه

 

 3۵اسفند 
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 بسسرسسسایه در چشسسم شسسهر، یسسک درخسستن بسسی   

 ی پیغمبسسسسسسردر نگسسسسسساهن سسسسسسسارا سسسسسسسایه

 

 هسسسا فهمانسسسدرفسسست سسسسارا از شسسسهر و بسسسه آن

 بسسسر درعشسسسق وقتسسسی در بسسسر، جسسسای دنیسسسا  

 

 برگسسسرد، زنسسسدگی یعنسسسی عشسسسق !آی سسسسارا»

 «عشسسق یعنسسی مانسسدن، سسسفره، جامسسه، بسسستر  

 

 عشسسق یعنسسی رفسستن »سسسایه بسسه سسسارا گفسست:  

 «از دلِ یسسسک بسسسددل بسسسه دلِ یسسسک دلبسسسر   

 

 سایه تسا ایسن را گفست در خسودش جساری شسد      

 تسسسسا بپی سسسسد پسسسسایش بسسسسه گسسسس  نیلسسسسوفر 

 

 بسسسال خسسسود را امسسسا بسسسه تسسسن سسسسارا دوخسسست

 باالسسسسسری تسسسسا بسسسسرایش باشسسسسد سسسسسایه   

 

 خوانسد یک فرشسته در مساه داشست حساف  مسی     

 بسسساره دیسسسد از دل خاکسسسستر کسسسه بسسسه یسسسک 

 

 سسسبز و در آن پیداسسست  سسستروییسسده آتشسسی

 کسسسه زمسسسین دارد بسسساز آسسسسمان را در بسسسر    
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 ی خسسسالی راشسسسهر امسسسا تسسسا دیسسسد خانسسسه    
 «!سسارا پسر   !من را عشق اسست، سسایه پسر   »گفت: 
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 زنسسسدرا مسسسی کفسسسش نسسسو انگشسسست پسسسا   

 کنسسدپسسای مسسن در کفسسش هسسی جسسان مسسی  

 
□ 

 

 ی همسسسسسسایه واویالسسسسسست، وای! خانسسسسسه

 دختسسسسسرش دیشسسسسسب خسسسسسودش را دار زد

 
□ 

 

 زنسسسدکفسسسش نسسسو انگشسسست پسسسا را مسسسی    

 کنسسدپسسای مسسن در کفسسش هسسی جسسان مسسی  

 
□ 

 

 «خسسسسری؟آی آقسسسسا! نسسسسان بسسسسرایم مسسسسی»

 ی او دسسسسست ردزنسسسسم بسسسسر سسسسسینهمسسسسی

 
□ 

 

 زنسسسدکفسسسش نسسسو انگشسسست پسسسا را مسسسی    

 کنسسدکفسسش هسسی جسسان مسسی  پسسای مسسن در 

 
□ 
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 ایبسسسسساز مسسسسسردی شیشسسسسسه»روزنامسسسسسه: 

 «همسسسسرش را کشسسسته بسسسا مشسسست و لگسسسد

 
□ 

 

 زنسسسدکفسسسش نسسسو انگشسسست پسسسا را مسسسی    

 کنسسدپسسای مسسن در کفسسش هسسی جسسان مسسی  

 
□ 

 

 داعسسسسسش و بغسسسسسداد، بمسسسسسب و انتحسسسسسار

 وزدمسسسسسسسرگ دارد وحشسسسسسسسیانه مسسسسسسسی

 
□ 

 

 زنسسسدکفسسسش نسسسو انگشسسست پسسسا را مسسسی    

 کنسسدپسسای مسسن در کفسسش هسسی جسسان مسسی  
                         □ 

 ایسسسن خبرهسسسای همیشسسسه هسسسی  نیسسسست  

 پسسیش مسسن، جسسز ایسسن کسسه در ایسسن روز بسسد  

 

 زنسسسدکفسسسش نسسسو انگشسسست پسسسا را مسسسی    

 کنسسد.پسسای مسسن در کفسسش هسسی جسسان مسسی  

 

 3۳امرداد  ۸3
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 شسسسسسساعر از رختخسسسسسسواا بیسسسسسسرون زد: 

 مسسسردم شسسسسهر! هسسسر چسسسسه بسسسادا بسسسساد   »

 

 ور هسسسستیدتسسسا کسسسه در خسسسواا غوطسسسه   

 «کشسسسسم بسسسسر سسسسسر شسسسسما فریسسسسادمسسسسی

 

 هسسسسا م السسسسه شسسسسدند ناگهسسسسان خسسسسواا

 متکاهسسسسسسا همسسسسسسه زبالسسسسسسه شسسسسسسدند 

 

 شسسسسساعر از پشسسسسست پنجسسسسسره فریسسسسساد   

 افتسسسساد:شسسسسهر پشسسسست سسسسسرش بسسسسه راه 

 

 آی مسسسسسردم! طلسسسسسوع یعنسسسسسی ایسسسسسن  »

 ق سسسسره شسسسسروع یعنسسسسی ایسسسسن  ق سسسسره

 

 خسسسسرمن شسسسسب اگسسسسر رود بسسسسر بسسسساد    

 «شسسسسسود آزادشسسسسسهرِ مسسسسسا بسسسسساز مسسسسسی

 

 دسسسسسته زیسسسسر تیسسسس  مردمسسسسان دسسسسسته 

 کوچسسسسه لبریسسسسسز از خسسسسروش و جیسسسسس   
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 اوالد از پسسسسسسسسسسسسی اوالد: شسسسسسسسسسسسسهر

 مسسسسسسرگ: جسسسسسسالد از پسسسسسسی جسسسسسسالد 

 

 تیسسسسر ناگسسسساه سسسسسوی پنجسسسسره رفسسسست   

 سسسره رفسستشسساعر از خسسواا و خلسسسه یسسک 

 

 صسسسسسدا پسسسسسا درون هسسسسسال نهسسسسسادبسسسسسی

 تسسسا شسسسود محسسسو نسسسامش از هسسسر یسسساد     

 

 تیسسسسسسسر امسسسسسسسا روانسسسسسسسه از پسسسسسسسی او

 ی اوتسسسسا کسسسسه باطسسسس  کنسسسسد قبالسسسسه    

 

 شسسسسسسساعر افتسسسسسسساد و خسسسسسسسون او آرام  

 سسسسسسوی سسسسسس   زبالسسسسسه راه افتسسسسساد.  

 

 32تیر  18
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۱۵ 

 

 هسسسوا بسسسه خسسساطر توفسسسانِ ناگهسسسان بسسسد بسسسود  

 حسسسد بسسسودخسسسراا بسسسودنِ آن روزِ جسسساده بسسسی 

 

 درسسسست راه مسسسن و تسسسو بسسسه معبسسسری افتسسساد  

 حیسسسسایی دزدانِ آن زبسسسسانزد بسسسسودکسسسسه بسسسسی

 

 ولسسسسی میسسسسان همسسسسان دوزد مجسسسسسم بسسسساز 

 دل مسسن و تسسو بسسه عشسسق یکسسی مقیسسد بسسود      

 

 باریسسدکسسه از شسسمیم حضسسورش بهشسست مسسی    

 بسسود _بسسه سسسوی مشسسهد_او  و راهن مسسا بسسه سسسوی

 

 «ببسسین تالطسسم عشسسق اسسست و بسساز بایسسد رفسست »

 اگسسر چسسه عقسس  در ایسسن مسساجرا مسسردد بسسود      

 

 امسا بسه یمسن رفستنِ مسا     « نسه! « »رسیم؟می»که: 

 شسد هسر آن چسه کسه سسد بسود      شبیه یک در می

 

 بسسسرای مسسسا بسسسه زمسسسین آمسسسد و کرامسسست کسسسرد

 همسسسان کسسسه در حسسسرم آسسسسمان سسسسرآمد بسسسود.
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۱۱ 

 

 سسسستقلسسسبم از غسسسم عشسسسق تسسسو تسسسب کسسسردهبسسسا آن کسسسه 

 هسسسای گسسسرم تسسسو سردسسسست  دسسسستدسسسستان مسسسن بسسسی 

 

 امسسسا« رومهسسسوا کسسسه خسسسوا شسسسد مسسسن مسسسی  »گفتسسسی: 

 تسسسسر سردسسسسست اکنسسسسون هسسسسوا بسسسسآ ناجوانمردانسسسسه   

 

 شسسسسسسال و کالهسسسسسست را درآور شسسسسسسرم را بشسسسسسسکن    

 سسسستسسسسرفه نسسسزن، قلسسسبم برایسسست چسسسای دم کسسسرده     

 

 هسسسسا بنشسسسسین عزیسسسسز مسسسسن!دیگسسسسر نتسسسسرس از سسسسسایه

 ر در آغسسوش تسسو یسسک مسسرد اسسست    امشسسب در ایسسن بسسست  

 

 هاسسستتسسو بسسودندردم بسسی« دردت چیسسست؟»گفتسسی کسسه: 

 هسسسسای تسسسسو داروی ایسسسسن درد اسسسسست  بوسسسسسیدن لسسسسب

 

 عریسسسسان بشسسسسو، رقصسسسسان بشسسسسو، توفسسسسان بشسسسسو بسسسسانو!

 سسستپسسردهامشسسب هسسر آن چسسه بسسین مسسن و توسسست بسسی    

 

 مسسسسن آرزویسسسسم عاشسسسسقانه بسسسسا تسسسسو خفسسسستن بسسسسود     

 سسسسست.امشسسسسب خسسسسدا ایسسسسن آرزویسسسسم را بسسسسرآورده    
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 انسد؟ این رودها چرا همه از مسن بریسده  »/ دریا نشست و در غم این قصه غرق شد:

 

 «انسد بساره دیسده  خسود را تمسامِ دریسا یسک    / انسد آن قدر با کویر بسه سساح  خزیسده   

 
□ 

 

 در ارتفسساع بسساران جسسانی دوبسساره یافسست / ابسسری وزیسسد و دریسسا از خسسود بلنسسد شسسد 

 

 !انسسددو پیکسسر بیگانسسه دیسسدهیسسک روح در / ایسسن ابرهسسا چسسه قسسدر مسسن و آفتسساا را»

 

 شسان کجاسست  کننسد کسه سرچشسمه   انکسار مسی  / آنان که از منند همه در مقابلنسد 

 

 «انسسد.هسسا همسساره مسسرا برگزیسسدهدر او / انسسدی آن سسسو رسسسیدهآنسسان کسسه از قبیلسسه

 

 همدان_ 2/2/۸۵31
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