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 گفتارپیش
 

 ۱۴۰۰ی جنبش ادبی ی عریانیسم در طلیعهذری بر تاریخچهگ

 

با اعالم و انتشار آثاری  هفتاد یاز نیمه دوم دهه آرش آذرپیکهای مکتوب عریانیسم توسط مغز متفکر این جنبش، یعنی زمزمه

، شاگردان هشتاد یی این روند با آغاز دهههای مرکزافزا و... آغازیدن گرفت. در ادامهمال، نونیماییدر ژانرهای واژانه، غزل مینی

 ن مکتبهای ادبی غرب ایران زمین، در شهر کرمانشاه، خود را به عنوان هواداران نخستیآذرپیک با تشکیل نخستین کارگاه

 جهانشمول ادبیاتِ مشرق زمین در نشریات و مجامع ادبی در آن زمان معرفی کردند.

در سازمان هنرهای رزمی  ۱۳82امرداد  ۵آغاز رسمی این جنبش بزرگ به عنوان یک مکتب جهانی، فرازبانی، فراملیتی در 

 شد.وسط آرش آذرپیک اداره مینگی آن تفره یکه کمیته ایی کرمانشاه در خیابان خیام بودگوجوریو اوکیناو

که نخستین انجمن  ایران دانست، چرا ۱۴۰۰توان آغاز جنبش ادبی می ۱۳8۵دانشگاه پیام نور اسالم آباد غرب را در سال 

دها برازندگان که بع ر این دانشگاه اعالم موجودیت کردآکادمیک د کامالا ی عریانیسم با ریختمانی فلسفی در راستای فلسفه_علمی

های ادبی وارون کارگاه ،ی این تشکلمرکزی اندیشه یگرایان ایران را تشکیل دادند. نقطهی کلمهاعضای اصلی اندیشکده آن،

زرگان های بها و تصرف در اندیشهنیلوفر و امید در شهر کرمانشاه، حرکت فرارونده بر محور فلسفیدن یعنی اندیشیدن اندیشه

های ی دگرسوژهواسطهدر جایگاه سوژه نشستن برای درک بی ی عریانیستی، جرئتفرااندیشانه یبر شیوه غرب و شرق و بنا

 دکتر طاهره کوچکیانی دریغ و دانشورانههای بیگمان اگر همای حمایتکه بی بوم جهانی بودبسته در اجتماع و زیستهم

ای پراگ های که بسیار کسان آن را با حلقهنبود چنین حلقه )عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور اسالم آباد غرب( در آن روزگاران

 .۱شدکردند، تاسیس نمیو فرانکفورت و وین مقایسه می

                                                                 
های بزرگوار نیلوفر مسیح، زرتشت محمدی، شهریار میرزاپور، رابعه آباد در آن روزگاران عریانیستی قلم در دانشگاه پیام نور اسالمآمدان حلقهسر . ۱

 شمس و آریو همتی بودند.



 فونیک()آنتولوژی فراشعرنویسان مولتی ۱۴۰۰جنبش ادبی  ∞ ۱۴

ها عالیتاین ففلسفی و آکادمیک در فضای کشور منتشر و مطرح شد، _و به تبع ادبی این انجمن علمیدک آثار فلسفی اناندک

والیت اسالم  یپالوم و بعد از آن در کتابخانه یسسهبرازنده و جستجوگرش، درمؤشاگردان آرش آذرپیک و  پس از اتمام تحصیل

ا سعایت بدخواهان که ب هنری قلم سبز مرصاد ادامه یافت، تا آن_فرهنگی یسسهرب و پس از آن با مجوز رسمی در مؤآباد غ

 سال فعالیت منحل شد. ۴قلم سبز مرصاد پس از  یسسهسان مرغ مسیحا بود، مؤ به هاآنخردانی که پرواز اعتقاد نابمایه و بی

یافتگان دانشگاه پیام نور اسالم آباد غرب به تمام کشور و خارج از آن نیز کشیده شد، به تدریج بین که نفوذ تربیت 9۰ یدر دهه

های ادبی نیلوفر و امید که تا آن زمان کتب، نشریات و کارگاه هشتاد یهواداران مکتب اصالت کلمه در کرمانشاه )نسل دهه

، گرایان ایران شکافی بنیادین شکل گرفتی کلمههای فراوانی نیز به چاپ رسانده بودند( و هواداران عریانیسم در اندیشکدهمقاله

مختلف نیز انتشار یافت( نشریات آذرپیک در سایت رسمی مکتب اصالت کلمه )که در  ۱۳98/ ۴/ 2۱ یجا که در مورخها آنت

نود  یدر دهه ۱۴۰۰تردید خود را از تفکر انتقادی، به جای تفکر اعتقادی اعالم کرد و پس از آن بود که جنبش ادبی حمایت بی

 و... رسماا اعالم موجودیت کرد. «فرازنان»، «دنیای کلمه»، «کلمه»هایی همانند با انتشار نشریه

ک گانی و فردی آرش آذرپیبرآیند نبوغ اندیش های عریانیسم از الف تا ی تماماامختلف هم آمده مانیفستگونه که در کتب همان

های تاریخی چون امروز حتی گاه از کشف و تاریخی و گسترش نفوذ یک اندیشه در بسیاری از بزنگاه_است، اما ثبت اجتماعی

عوری توسط یاران ی و رشادت قلمی و شجاعت بیانی و رسالت شنیز به مراتب دشوارتر است و این مجاهدت فرهنگ هاآنخلق 

وقفه همواره در شدنی های بیها، سدهای مکرر و سنگها، افتراها، کارشکنیها، تهمتگرایان با تمام سختیی کلمهاندیشکده

حقق گرانی برای تتالش»داند: مکتب چنین می گر را درپیوسته و شگفت در حال انجام است. آذرپیک، ویژگی این نسل تحلیل

 و در ادامه« اجتماعی حضور دیگری، برای انحالل هرگونه آواتاریسم منحوس فرهنگی و ادبی_افزای صداها و درک فردیتکثر هم

که از  دلیل آنه ها بگذارد اما برخی اندیشهقلم ما می ی هنری را در اختیارشیدن و عاطفهفلسفیدن، فضای اندی» نویسد:می

 ایشو سر یدن هنرورزانه نگذشته و یا ظرفیت برگذشتن از آن را ندارند، تنها به موضوعات و یا مفاهیمی برای نگارشصافی فلسف

شناسیک برای تحقق فر هستیای اتمسبنابراین محتوای یک مکتب ادبی، ناظر بر گونه ادبی تبدیل خواهند شد؛ _هنری

ایدئولوژیک و تئولوژیک که قابلیت  غالبااهای ست، اما بسیارند اندیشههنری هایی ساحتواالشناسانه_ذوقانی زیبایی_گانیاندیش

یعنی باز هم به تعبیر صدرایی دارای  ند؛ظهور و بروز برسانند، ندار یادبی را در حرکت جوهری خود به منصه_آن که روح هنری

سازی مقوله یتوسط برازندگان وارد حیطه هاآن یکه خمیرمایه هنری هستند، یا به علت آن_فقر وجودی در جهان مفهومی



 ۱٥ ∞ فونیک()آنتولوژی فراشعرنویسان مولتی ۱۴۰۰جنبش ادبی 

جمعی را در جهان هنر و هنر جهان بر تناروح خود بپوشانند، _ی فاخر یک حرکت فردیاند جامهادبی نشده، نتوانسته_هنری

رای را بخاص  موضوعیا اند و در اصل نوعی مضمون، مفهوم و نگرش مکتبی در دنیای ادبیات قرار نگرفته یبنابراین در حیطه

ای را شناسانهاند فضای هستیرگزاهرگز نتوانستهگذارند و هبین میسنج و باریکهیا نکوهش در اختیار نویسندگان نکتستایش 

سازی را داشته باشند، تفکر انتقادی را برای رسیدن به فضاهای نوین که قابلیت مقوله ۱۴۰۰بنابراین جنبش ادبی تولید کنند؛ 

رسی ک به جای وادیِ طلب در تفکر گذشتگان، گرایانه افق راه خود قرار داده وی نفیهرگونه پروسه ی ازگیردر عین و حین فاصله

گونه مرکز که این رویکرد از هر فرهنگ و چه مشخصاا هنر و ادبیات چه ،اجتماع یهد، چه در حیطهدپیشنهاد می را گریمطالبه

شعوری  _ریشعگریزی  ،پسامدرنیسم گرایانه در عصرمدرنیسم و مرکززدایی نسبیمداری تئولوژیک و ایدئولوژیک در جهان سنت و 

 گیرد.می

ی نظریه یافزایی برای آغاز عصری دیگر در جهان امروز بر پایه و مایهحقیقت عمیق را در ساحت مرکزاصالت کلمه از همین رو 

ی( یعنی زبان_عینی و فرمیک_مرکزیت هر پدیداری )ذهنیبه نگریستن  شق سومِ رویها به یی برای گشودگی نگرگاهگراعمیق

ستمی خاص( تعهد به سیبه معنای فیلسوف یا م دقیقااشناسانه فراروی نسل متفکر )به معنای انسانی کلمه نه مرکزافزایی هستی

 پدیدار ن و دگرگونی هرهایی فراساختارگرا برای تکویساختارگرا و یا ساختارزدا بر قلمهای درونتا به جای قلم دهدقرار می

گرا عاطفهعصبت_گر به جای تفکر اعتقادیلیلتح_هنری فرارونده تکیه دارد، بدین وسیله با جایگزینی تفکر انتقادی_فرهنگی 

و  وادی تغزل شاعرانهو مخدروار در  های ناپایایآگاهانه و عشق استعالیی جایگزین احساسات کوراکورنگر و در اصل خوگیر ی

 .«شودمینرمندانه ذوقاذوق ه

□ 

پژوهشی _ها و مقاالت علمیها، رسالهنامهبر پایان گذرد، عالوهادبی می_ی این جنبش فلسفیتا امروز که بیش از دو دهه از طلیعه

استای این مکتب به جلد کتاب نیز در داخل و خارج از کشور در ر 2۰حول و حوش  یار در محافل رسمی آکادمیک ایران،بس

آنتولوژی »و  «نویسانآنتولوژی فرامتن»های از دو آنتولوژی تحت عنوان ای متمرکز به غیراما به گونه است، چاپ رسیده

گردد به کتاب میی کتاب برها در حیطهکنون تنها آنتولوژی رسمی عریانیست ، تا«سخن»ادبی  یمنتشره در مجله «نویسانواژانه

ب ای کتبنابراین ضرورت تألیف و تدوین یک آنتولوژی نوین در هیئت و جامه ؛(۱۳8۴)منتشره در سال  «جنس سوم»مستطاب 

ی قرن خورشیدی جدید ی عمل بر آن پوشیده شود، اما در آستانهکه جامه بدون آنشد درنگ می ها بر آنسالای بود که دغدغه
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ادبی، _در محافل هنری ارگرای عریانیسم که فراساختگرا و های کلمهبین قلم ۱۴۰۰ رویکردی جنجالی و نوین با نام جنبش ادبی

ای برهای آوانگارد هایی مشخص از این قلمو با گسترش هشتگ و کتب شخصی غلغله و طرحی دیگر درانداخته دنیای مجازی

ا به عزم ما ر ،نهامدارفلسفی و حکمت و روی آوردن آگاهانه به خردورزی منحط مرید و مرادی یدعوت به دوری از هرگونه رَویه

 تر کرد.فراشعر برای تدوین یک آنتولوژی ویژه جزم در ژانر مادریِ اعالم یک فراخوان سراسری فعالا منظور

در آن برای نخستین که یافت  انتشار ۱۳8۴در سال  است و های جهانمانیفست آغازین جنبش عریانیست «جنس سوم»کتاب 

شعری  محورهای زبانشعری و سیستم محورهای بیاناز سیستم جنس سومی (جهان شعر و شعر جهان) بار در ادبیات جهان

ورزی چه در های زبانآوانگاردترین شیوه« معنای معنا»ی ارائه و به قول هایدگر در این بیانیه با حفظ کامل معنا است. آمده

یچ ه مقلدان قرار گرفت و البتهدیداا مورد تقلید که بعدها شارائه شد ها ساحت نحو کلمات و چه صرف کلمات و حتی آوانگاشت

 اند. ئه دادهاد و تنها کاریکاتوری از آن را ارنگاه فراتر از گفتار جنس سوم چیزی برای ارائه نداشت

 

زدایی از ساحت شعریت برای شعر است و در ساحت عمودی آشنایی ی سنت. به زبان بسیار ساده فراشعر در ساحت افقی، ادامه۱

خود  یمحوری را پیشهاما کلمه ی افقی فراشعر بهره برده باشدبنابراین اگر سبکی از جنبه ؛محوریهفراروندگی به سوی کلم

 .گیردی فراشعرانگی قرار مینسازد باز هم زیرمجموعه

زدایی از جنسیت داستان و نویسی جهان و ایران و از لحاظ عمودی آشناییی سنت داستانادامه ،. فراداستان در ساحت افقی2

 ست.محوری اراروندگی به سوی کلمهف

محورانه کامالا هنری و کلمه اشدر جهان ادبیات شکل نگرفته اما ساحت عمودیبنای ژانریک آن ست که زیر. فرامتن ژانری ادبی۳

 است.

 رد.دامحورانگی را مد نظر قصوی نیست و تنها ساحت عمودی یعنی کلمه_های شعریست که مقید به سنت. متن عریان ژانری۴

 

ن های پرشور و درخشانظیر از جانب قلمس از فراخوان رسمی انتشارات مهر و دل برای انتشار آثار عریانیستی، با بازخوردی بیپ

 محک به ادبی نوآیین یعرصه این در را خود قلم  اثر از شاعرانی که به نوعی ذوق و 7۰۰بیش از  و رو شدیمدر این زمینه روبه
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اند، پس بر شدیم که بیشتر آثار ارسالی در ژانر فراشعر قلم خورده بررسی آثار متوجه بعد از اما ،درسی دستمان به بودند گذاشته

جلد نخست: ) ۱۴۰۰زمین را در دو جلد با عنوان جنبش ادبی نخست آنتولوژی فراشعرنویسان ایران یآن شدیم که در مرحله

ی چاپ اما وعده و کنیم؛ ی پرشور تقدیمنوین و مرکزافزا( به این جامعهفون، جلد دوم: فراشعرهای مسجع فراشعرهای مولتی

 ثریا فراشعر ژانر در که عزیزانی به را( واژانه فراداستان و فرامتن،) جهانی جنبش این هایژانر دیگر درهای عریانیسم آنتولوژی

 م.کنیمی بیان عاشقانه است نشده پذیرفته شده انجام هایداوری در هاآن آثار یا و اندنداشته

فونیک و فراشعرهای مرکزافزا و سه ژانر فراشعرهای مولتی که  در ۱۴۰۰ ادبییاران جنبش  آثاربیشتر پیش رو  یدو مجموعه 

 اند.زنند، معرفی شدهنویسی نوین قلم میمسجع

بیات در فلسفه و اد «جنس سوم»ویژه با چاپ کتاب انقالبی ه ی هشتاد بخاطرنشان شود از آغاز دهه البته در پایان بایسته است

های سنگین تمسخر و مورد هجمهاندازان سنگشمار بیبسیار ناآگاهان و  که عنوان ژانر فراشعر در آغاز توسط جهان، با آن

گرایان ی جهانی کلمهاندیشکدهیارانش در ی آذرپیک و شکنانهوفانهای تر گرفت اما بعد از ایستادگیهای پیوسته قراریشخنده

هاست این معاندان فرهنگ و ادب و کلمه دست به ترفندی شدن عنوان فراشعر مدتمورد پسند واقع گیر شدن و ایران و همه

ژانر فراداستان در ادبیات پسامدرنیسم غرب، به جعل این نام به  یاند و آن این است که با توسل به سابقهجدید و مذبوحانه زده

کنند، نخست با ابراز شادکامی اند که حال این کاشفان!!! آن را در ادبیات ایران مطرح مینوان یک جنبش شعری جهانی زدهع

یشه و برای هم ادبی رسماا _دستان فرهنگیحد برای این تهیسف بیکلمه و تأ اصالتبیمکتب اد های مکررفراوان برای پیروزی

-فرازبانی کرده است، پس اگر این تهی_فراملیتی_انیاعالم موجودیتی جه ۱۳8۴بهار کتاب جنس سوم در  کنیم کهاعالم می

یک آنتولوژی مشخص و معین مربوط به پیش  لطفاا  کنیممی تأکید، باز هم ادبی بر ادعای پوچ خود استوارند لطفاا_دستان فرهنگی

انسانی های فروپردازیگونه دروغیا دیگر از این _ود نداردوج که یقیناا_از کتاب جنس سوم در تمام ادبیات جهان برای نمونه بیاورند

 دست بردارند.

 

گرایان ایران از همان آغاز عاشقانه و با آغوشی گشوده از تمام منتقدینی که اندیشه و ی جهانی کلمهروی اندیشکده به هر

درصد کشند، صدی نقد میبه سالبه بلکهبه چالش  نه تنها های عریانیسم را دانشورانه و بر اساس متد علمی و آکادمیکنظریه
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-شناسی عمیقمکتب فراساختارگرایی، مکتب معنی های آن )مکتب اصالت کلمه،کند زیرا عریانیسم با تمام زیرشاخهاستقبال می

های زارهبودگی گپذیرد که ظرفیت علمی برای ابطالدانرا دکترینی در علوم انسانی می ( خود...گرا وشناسی عمیقگرا، مکتب تاریخ

رحم جراحی نقادانه تا همیشه چه از سوی مخالفان منتقد، دانشور و گرانمهر گمان تیغ مبارک و بیفلسفی و ادبی خود دارد و بی

ی تفکر انتقادی ببینند، تنها راه موفقیت بیش مالحظهی بیخود و چه از جانب یارانی که همیشه تمام زوایای علمی آن را با نگره

 از پیش آن خواهد بود.

 

ی ادب _ها و آثار فلسفی بخش جهانی کردن اندیشهی قرن جدید نویده باشد در طلیعهتوانست ۱۴۰۰امید است که جنبش ادبی 

 زمین بشود.فرزندان برومند ایران

بی بین تمام ادجنبش فلسفی و  مکتب اصالت کلمه نخستین ،نمنتقدا عنوان سخن آخر گفته شود به قول برخیبه زیباست که 

ا اش است که بی سرزمین اهوراییدختان و خردبانوان فرهیختههای فعال و پیشرو آن ایرانمکاتب جهانی است که اکثریت قلم

ترین سند اعتبار و افتخار خردبانوان تواند عالیهای زرد جهان، میپروپاگاندای رسانه یرهعنایت به دیدگاه ملل دیگر تحت سیط

 ادبی امروز و فردا باشد. _فلسفی_ها برای ارائه به جهان فرهنگی ها و یوتابآرتمیسسرزمین 

 

 علی رشیدی عشق: با



 

 ی اولدیباچه
 

 ۰۰۴۱ادبی -فلسفیی جنبش تأمالت ششگانه

 

 ، به قلم آرش آذرپیک۱گراقیعم یاصالت کلمه و مکتب نقد ادب مکتبنگاهی به نیم

                                                                 
دو  نیا شترو ایضاح بی درک ی برایگذاراند که در تفاوتداده شنهادیپ یو مکاتب نقد ادب یمکاتب ادب زیمشخص کردن تما یبرا دانشورانهعنوان دو  یمیتسل یعل دکتر. 1

و  شنهادینوشتن است، با پ یبرا یاصالت کلمه مکتب یتوان گفت مکتب ادبمی یمیدکتر تسل شنهادیبنا بر پ گشاست.راه اریبس ی ادبیات پیشروشانهاما هم جدا یشاخه

 فردا.تا فردا و پس دیجهان و به قول جناب فرد اتیاز آغاز ادب یخواندن متون ادب یاست برا یمکتب گراقیو مکتب نقد عم ی؛ادب دیجد یها و ژانرهاگونه یمعرف

 .سمیناتورال و سمیسمبول سم،یرئال م،یسسیمانتور م،یسسیها نام برد: مکتب کالسجنبش نیا از تواننوشتن می یمکاتب برا یعنی ،یمکاتب ادب از

شکنیِ دریدا که شوربختانه به ی نقد نو و مکتب شالودهیی، نحلهساختارگرامکتب  سم،یفرمالمکتب ها نام برد: جنبش نیتوان از امینیز خواندن متون  یمکاتب نقد برا از

ست، نه سبکی نامند در حالی که این نحله، مکتبی برای نقد متون ادبیشکنی مینوشتن شعر خود را شالودهها در ایران طرز علت بدفهمی، برخی به اصطالح آوانگاردیست

 برای نوشتن.



 

 

 



 

 

 نخستتأمل 

 ی ادراکگانهمنابع شش

 

 ی عریانیسممنابع ادراک در اندیشه

 

 دهد:چهار پروسه توضیح می های اندیشگانی را درها و سیستمنگرگاه عریانیسم، تمام پارادایم

 که در این مورد: مکتب به آن منبع یا منابع ادراک هستی منبع یا منابع ادراک و رویکرد خاص هر .۱

 .ندکاز همه لحاظ فراساختاری حرکت می ثانیاا  وگرایی است بر مبنای کلمه الا او ،عریانیسم به منابع ادراک خود رویکرد (الف

 بیند.های زبانی میها و بستارهدر تقید گشایش کامالا عریانیسم تمام منابع ادراک را از جنس کلمه و 

 البته که بیندافزا میهم ،نگرانهبا رویکردی فراساختاری و یکعین و حین مستقل بودن عریانیسم تمام منابع ادراک را در  (ب

 .منابع ادراک بشری نیست در گزینشی و تلفیقی یرویکردبه معنای  به هیچ وجه این

ربوط ممنبع ادراک  ششبه  است همین مبنا شناختی عریانیسم نیز برهستی اصولی یک مکتب که شناسانهمبانی هستی .2

 :شودمی

 وحی و سنن الهی الف(

 مرجع باز ب(

 عقلپ( 

 تجربهج( 
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 تخیلد( 

 شهود ر( 

 آن مبانی خاص اندیشگانی شکل گرفته است. یکه بر پایه مکتب یشناسانهمعرفی و شرح مدل هستی .۳

 .های کاربردی آن مکتبلفهؤمواد و م .۴

نگاهی است که به آن هستند. مبانی حاصل تجربه، تاریخ و شهود  های ملل و نحل، عقل،منابع ادراک در عریانیسم شامل سنت

بینی شکل بگیرد، اگر مبانی تغییر کنند و جهان آفرینند.ها را در مبانی میتفاوت ،یکردهای منابع ادراکمنابع ادراک داریم، رو

یند اعتقاد به هر مدل افرمند خواهد بود. آن یک سیستم و ساختار نظام برآیندِکه  شودمیای حاصل شناسانهفرض هستیپیش

 گیرد.ی شکل میمعج_اساس آن حرکت فردی ست که برموادی

های در واقع، هر اندیشمند برداشتی از هر کدام از مبانی خاص در یک منبع ادراک دارد که موجب تولید مدلی متفاوت از مدل

و استالین، هر دو پایبند به منبع ادراک  تروتسکی مثالا، جدید است، در این صورت هر مدل متفاوت دارای موادی شودمیدیگر 

ی را ارائه گونگونهو با حفظ مدلی که لنین ارائه داده بود مواد  مبانی اصول مارکس را پذیرفته بودند، تاریخ ماتریالیستی مارکس

 .های متفاوتی را آفریددادند که کنش

را  منابع ادراکمنبع شناخت در فلسفه احترام گذاشته باشیم،  یواژهدانشکه به  آن الزم به ذکر است در ابتدای امر ما به علت

فرض که پیش چنانآنگونه شناخت  هر منابع ادراک ما هستند و فقط هاآندر حالی که ، منابع شناخت به حساب آورده بودیم

بر  بااغالو ریاضیک نیز تجربی های علومنظریهاکثر تی ح و هستی محال استکسان در گذشته و شاید در حال باشد از  بسیار

 .اندمند آکسیوماتیک سامان گرفتههای نااثباتانگارهمبنای پیش

 منابع ادراک دارای استقالل در عینیعنی  ،افزا هستندهم ی اصالت کلمه، دارای حرکتی مستقل امافلسفه تمام منابع ادراک در

تی کنیم، بلکه حرکنمیبنابراین ما منابع ادراک را با هم تلفیق ؛ یک از منابع ادراکند هر افزایی در عین استقاللهم افزایی وهم

 ایجاد خواهیم کرد.  هاآندر  «افزاهمخود»
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انگیز وجود انسان مثالی بایسته و شایسته باشد، تواند برای ساحت شگفتن مثال نمیچه ای اگر باید عرض کرد، برای ایضاح مطلب

ما ا ی دارد،های کوچک و بزرگسالن و هافرض کنیم که حیاط، اتاققصرمانند  توانیم درون انسان را یک ساختمانمیاما به ناچار 

هیچ  هاآنهای کوچک آن را باید بست و از اتاقدرِ توانیم گفت که چون اتاق پذیرایی این قصر بسیار بزرگ و مجلل است، آیا می

ن توانیم ایپس ما نمی ،دآیمی به شمارقصر  است که آن ها و فضاهای مختلفها، سالنتاقیک قصر با تمام این ا ای نبرد؟!بهره

کز قلبی را اصل و مر ساحت شهود مثالابینی خویش یکی از ابعاد شهودی جزمیت رایج در معرفت عرفانی را بپذیریم که در جهان

ی مبالغه یغهصقلبی با  یکی از رویکردهای شهودی یعنی شهود یعنی با نگاشتن ،و باقی منابع ادراک را کنیزک و دربان آن بدانیم

یعنی جهان ،بلکه دیگر منابع مادری ادراک بشری بپردازیم ،یا بدتر از همه انکار دیگر منابع شهودی که هیچ و تحقیر به تصغیر،

 هاییکی از امکانات وجودی و ظرفیت با نمود و بروز دیشگانیهای دیگر انمند در شاخههای عرفانی شبیه دیگر منابع جزمیتبینی

ردازند. پهای مشکک موجودیت او میو تحقیر دیگر امکانات فراساختاری وجودی انسان و ظرفیت یرصغت ،مشکک موجودی به انکار

 ایستهبایسته و شذکر این نکته  .تمام منابع ادراک، مجرای معرفت محدود بشری برای فهم عوالم انفسی و آفاقی هستند از این رو

ند معرفتی توانباز به معنای واقعی کلمه نمی ،ادراکی وجود دارد یگانهششهای معرفتی که در این منابع است که با تمام پتانسیل

عرفانی،  ،اندیشگانی (هایچارچوبههای )چوکاتحال نتیجه و تکلیف متدهایی که در  ،جامع از هستی را در اختیار ما بگذارند

ولوژیکال تئ و ایدئولوژیکال یمردودگرایانه و محدودگرایانه رویکردهای با آن هم شناخت، منبع دویکی،  نفع به و آیندمی …فلسفی و

 .زار تاریخ روشن استتاریکدر  ،زنندخود دست به انکار، تصغیر و تحقیر دیگر منابع مادری ادراک بشری و دیگر رویکردها می

 بات،ی تمام تفکرات، تعصی بستهپایا برای فرارفتن از دایره ادراکی شدنی پویا وحرکت بسیط و فراساختاری در دیالکتیک 

 امتداد هنری و ادبی در های فکری،ها و پارادایمها، سیستمو توهمات محدودنگر و مردودنگر در تمامیت سنت تاتقیدات، تعلق

 ی.چه اجتماعو چه فردی  است، تاریخ اندیشگانی انسانی

 

که در پارادایم  بدون این و ما های جهان دارای یک آبشخور و منبع کلی هستندتمام سنت :حی و سنت الهیمنبع ادراک و .۱

هایی که ادیان مختلف در سراسر جهان به آن باور دارند، همگی دارای یک یریم، بر این باوریم که تمام سنتمطلق آن قرار بگ

 یگانگی ذاتی هستند.



 فونیک()آنتولوژی فراشعرنویسان مولتی ۱۴۰۰جنبش ادبی  ∞ ٢۴

 دانیم.پذیر و قراردادیک نمیارتباط برگزیدگان با عالم امر است و ما آن را یک چیز بومی، شرایطهای جهان، مبنا در تمام سنت

با تمام  پرداختند و صدالبتهی بین فردیت و وجود انسانی با عالم امر میبه چیستی و تبیین رابطه اکثراافالسفه  ،در جهان سنت

ی شدهگم دریغاافسوس ،انداشراق و متعالیه در جهان اسالم داشته ،شاءمکاتب م همانندهای فلسفی مدهایی که این نگرهادست

 غالباا های بنابراین جز برخی اتوپیانویسی ؛بود بین فرد و جامعه هو هستی برای تبیین رابطه هستی ما موجودیتِ، آن اعصار اصلیِ

 انچنآن بارهیکچیزی که در سنت اومانیستی  ،بپردازیم چون روابط فرد با اجتماع و سازی در چندیم به مقولهاهانتزاعی ما نتوانست

با تمام  و قرار گرفتر و تحقیر بار روابط فرد با عالم امر مورد انکامورد تدقیق و تحقیق اندیشگانی واقع شد که شوربختانه این

آن طرف بام  است، باز ازعظیم  اریبس یدستاورددر جامعه که  فردحقوق انسانی  و یچون حق شهروند شانکاربی مدهایادست

گویی بنابراین به علت عدم پاسخی اومانیست شد؛ ی تمام فالسفه، یعنی نزاع اصالت فرد و اصالت جامعه، محور اندیشهافتادیم

 هر از، اجتماعی او_وجودی انسان به اتصال با عالم امر و برآیندهای آن در روابط فردی روانی مکاتب اومانیستی به نیاز_روحی

افع شیمیایی با تمام من یداروهاو سپس شبیه  شدهجوامع بشری سوار  افزاریسختو  افزارینرمسیستم بر وجوه یک یا چند  گاه

البته این ؛ باز روز از نو و روزی از نو پس از چندید و ندهاولیه به علت عوارض ناطبیعی آن جای خود را به داروی دیگر می

های جدید برای انکشاف ساحاتی سازیمقوله ها وهرگزاهرگز به معنی مخالفت با تولید سیستمها انتقادی به تکثر سیستم ینگره

 دن حقیقت وجودی انسان در ارتباط با عالمیو ساختارهای مشکک موجودیت انسانی نیست، بلکه ناظر به پوشان از لوگوسدیگر 

ست اتدقیق  یو اندیشمندان مکاتب خالده و انسی شایستهای چون هایدگر و گادامر که در این زمینه نقدهای فالسفه بودهامر 

 .  مندبسیط البته از صافی تفکرِ انتقادیِ 

 :شودمیتقسیم اندیش به دو ساحت شرق غالباا عقل از نگرگاه برازندگان و فرزانگان  :منبع ادراک عقل .٢

 که برگرفته از تعالیم حکمت خسروانی، معادیشراقی یا خرد شهودی یا عقل اندیش یا خرد اعقل وحدت :گراعقل وحدتالف( 

ی امور کل غالباا ،جو استحقیقت نگر، جستجوگر ویک خرد کلاست، ب فلوطین و دبستان اشراق عقل شهودی افالطون، مکت

 نشیند.چرایی و چیستی آن به مداقه می یکشاند و دربارهنظر و اندیشه می یهستی را به حیطه
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ریاضیک از  در نگرگاه دکارت بُعد .استمحور ارسطو و دکارت و استدالل نگریجزئبرگرفته از نوع عقالنیت  :عقل استداللیب( 

ه برای چگونگی بهر هاآنبه متد انتخابی  گرددیبرمها و جوامع و تفاوت انسان به شمار آمدهعقل انسانی  ذاتی و التغیرامکانات 

ر امری ی هعقل راسیونالیستی درباره .حاد بشری به یکسان نهاده شده استی آاز این موهبت که در ذهن همه گرفتن یا نگرفتن

چه را که از لحاظ ادراک حسی در عالم شهادت آن غالباا  ،چیندکبری میبرای آن صغری و  و پردازدبه استدالل موشکافانه می

 ایننابرب ؛که باید و شاید پذیرا باشد چنانآنتواند ساحت غیب را نمی ر عقالنیِامودهد و اوست، محور اندیشه قرار می موردپذیرش

بشری از همه لحاظ  یتکنولوژیکال جامعه گیریشکلو باعث  پرداختهدر ابعاد امتدادمند و حجمیک هستی به دخل و تصرف 

 .شودمی

هور تاریخ ظ جوامع مختلفِ های متکثرِعقالنیت گون آن دردر عریانیسم عقل یک وجود بسیط اما مشکک است که ساحات گونه

 باشد. مددرسانتواند به درک بیشتر این مفهوم نگرشِ ماکس وبر در نقد عقل ریاضیک دکارتی می که کرده است

ی و ادب_ز جمله عقالنیت هنریهای دیگر ای انواع عقالنیتگاه خودخواسته یکانتی که باعث طرد حت_عقل ریاضیک دکارتی

-فسطهس ترینبزرگ، یکی از این شدهتنشگن عقالنیت در مکاتب گادامر و ویتپنداری ایی بازیو ادامه کانتداری آن توسط پنبازی

هنری و ادبی  یخود جامعهبه  آن را های اندیشگانی را در حق این ساحت شگفت از عقالنیت سامان و پرورش داده و شوربختانه

 قبوالنده است. مطلقت به عنوان نوعی وحی منزل و حقیق نیز

 لعق نقد» هایکتاباز  پس هاآن سیستماتیک طرد باتمدنی که _نیز ناآگاهانه از این جنایت فرهنگی ادبی_ی هنریجامعه

 شناسیزیباییی علم زیر رایت استحمارانهبه اوج رسید و  «ی حکمقوه نقد»سرانجام در کتاب  و «عقل عملی نقد» ،«محض

 یشادانه استقبال کرده و خود را نوعی تافته ،سیستماتیک شدزیر عناوین هنر و ادبیات(  کنندهسرگرمهای )بخوانید انواع بازی

 اصالح و غریب های مختلف و عجیبخاص و تیپ هایژست) دپندارتمدنی آن می_دور از جامعه و تحوالت فرهنگیو به جدابافته 

که عقل  غافل از آن ،هنری مکتب فلسفی کانت است( خوردگانبیفرپنداری همین و لباس هنری از پیامدهای خودمتفاوت

 تکنولوژیکال نباشد و نتواند به هر یکنندهو مصرفگر تصرف یکه مربوط به جامعه را ایکانتی هر ساحت خردورزانه_دکارتی

 های روانی،د بیمارستانو الکچری همانن خودخواستههایی گاه به قرنطینه ،گون در مهندسی جوامع موردنظر خود سهیم باشد

)ارزش و اعتبار این اماکن در نگرگاه  هم سرگرم باشند کند تا دورادبی تبعید می_های هنریفرهنگسراها و انجمن، هاکمپ



 فونیک()آنتولوژی فراشعرنویسان مولتی ۱۴۰۰جنبش ادبی  ∞ ٢۶

های مدیریت و محور و سازمانای در جهان ریاضیهیچ بهره هاآنیکسان است( زیرا عقالنیت متفاوت  کامالا ی صنعتی جامعه

 مصرف آن ندارد. تولید و

علیه این رویکرد یعنی طرد جوامع  دقیقااهای عریانیستی ایران بر مبنای اندیشه ۱۴۰۰هنری _جنبش جهانی ادبی اینک و

 رخاستهبتمدنی و  فرهنگی، شعوری گیری در ساحات مختلفبندی و تصمیمبرای مقوله هاآنادبی و نوع متعالی عقالنیت _هنری

 است.

یرریاضیک های غها و عقالنیتاغلب نگره یمایهجانپدیداری به نام عشق به عنوان  گرای عریانیسم،انتقادی بسیط از نگرگاه تفکر

اصیلِ  شدگانِادبی به عنوان گم_های هنریو حکمت دیت فراساختاریکِ عقلِ انسان استساحتی متعالی از موجو ،به هستی

 .اندبه هستی نیتِ خردورزانه در/مبنای همین عشقا نیز برادبیات و هنرِ امروزینه 

پذیر و تفکراتِ جامعه به تعلقاتِ همه اجتماعی،_توهمات فردی تعصبات، گاه که علیه همه یا برخی از وجوه تقیدات،عقل آن

که آن  شودمیمند شناختی ناتعریفزند، وارد ساحتی از هستیاجتماعی دست می و چهفردی  ، چه به صورتجانبههمهانقالبی 

 نامند.را عشق می

های متکثر و گاه متفاوتی از خود به گون چهرهاجتماعی گونه_عشق خود نیز ساحتی مشکک دارد که در افراد و شرایط فردی

های ی عشق، آن را از هر گون تعریفهای شناورِ پدیدهنمایش میگذارد؛ بنابراین فرامنطق دیونیزوسی و فراهنجاری و استحاله

ی تاریخ فراتر برده است و خواهد و وضعیت خود را از معیار تمامیت عشق پنداشتنِ عشاق همواره کشاندتر میمحدود دیگران فرا

 برد.

ن گومعنوی، هنری و علمی اگر بر مبنای غرایز گونه اجتماعی، جنسی، مالی، های جسمانی،نیازها و امیال انسانی در تمام جنبه

توانیم احساس و خوگیری بنامیم، )فصل مشترک انسان و حیوان( ما با پدیداری مواجه خواهیم شد که آن را می ،ندنحرکت ک

 .ی انسان و حیوان()فصل ممیزه ی عشق خواهند شدولی اگر از صافی عقالنیت بسیط بگذرد وارد حیطه

اضیک عقالنیت باشد از همه لحاظ مدیون ساحت که برخاسته از ساحت ری های بشری بیش از آنموتور پیشرفت جوامع و تمدن 

 .استاختارگرای عقالنیت یعنی عشق شورشی اما فراس
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پذیر آن دانست که پذیر عقالنیت علیه ساحات معمول و جامعهتوان کودتای ساحت ناتعریفذهنی می_ای درونعشق را از نگره

در ساحات اجتماعی خود باعث  ویژهبهتواند سرانجام می د،چیره گردبر نمودهای ساختارزدایانه ی آن وجوه فراساختارانه چهچنان

 .دهدهستی ارائه _انسان_نوین از کلمه تعاریفی ی تمدنی نیز بشود وهای فرابرندهدگرگونش

ی اما در ساحت فردی نیز با مقوله ،ی خاص خود را داردشدن با ابژه بستههمهای چه جلوه اگر آید،که پیش می گونهآنعشق 

و مبارکی چون  ییسوآنی امیال پیشینی، مقولهچنین با و همت ی خوگیری که بین تمام حیوانات نیز مشترک اسنیازمدارانه

هستی فردی و هستی گذاشته شده متفاوت است، زیرا عشق شبیه وضعیت آخرالزمانی در  مؤنثِکه در نهاد جنس  مادری نیز

انقالب منجی، جهان بعد از ظهور در  حصر و حدبیتمام عظمت  خودخواسته نیست و باپذیر و بینیاجتماعی هرگزاهرگز پیش

همه  یافتگیسامانی تمدن و فرهنگ و و فراتصورانه ریناپذمحاسبه، انگیزحیرتی تمام باورمندان اوج عقالنیت، شکوفایی نگره

 هستی.تمام وجوه افزایانه در هم_عظمت خود یعنی و این چیز در عالم است

ام و تم آوریمتمام ادراکی است که ما با توجه به حواس پنجگانه و مشاهدات خود از هستی به دست می :منبع ادراک تجربه .٣

های دانشمندان علوم تجربی دستاوردهای منبع ادراک ها و یافتهتمام نظریه .گیردرا در بر می ما یدستامدهای حواس پنجگانه

محور بودن ساحت شعوری چه کلمه اگر .گیردمشاهده صورت می یعلوم بیشتر بر پایه و مایه و خاصیت این تجربی هستند

دهد که مند بودن تحقیق و تدقیق برای مشاهدات علمی، آزمایشگاهی و آماری نشان میفرضپیشچنین گانه و همجحواس پن

 اییافزهمبینایی برآیند  ،به عنوان مثال؛ شوندمی محور محسوبکیفی کلمه یجنبه ی و هم ازهم از لحاظ کم   ،حواس تجربی ما

شم چ محور،و بدون زبان کلمه است محورعضو بینایی در جمجمه و شعورِ بینایی در زبان کلمه سه ساحتِ مرکز بینایی در مغز،

 از هستیِ یهر زبان بندی کلماتِزیرا مقوله ،نخواهد یافت مفهومگنگ بی نافرمی صورت یک تودهه انسان هستی را جز ب

متون عریانیستی  که هرگاه در چنانآن پدیدارهای عالم است،_هکلم تشابهاتِ و تمایزات بر اساسدرونی _برونی و برون_درون

 پدیدار خواهد بود._هگمان منظور کلمبی شودمیی پدیدار به کار برده واژه

 ،نخستین بار در جهان فلسفه توسط فیلسوف بزرگ هگل مطرح شدمنبع ادراک تاریخی،  :منبع ادراک مرجع باز تاریخی .۴

که هگل  هگونآنگرای تاریخ را یعنی تطور تکامل ،ایدئولوژیک هگل محدود نماندهگون در نگاه ی عریانیسم به تاریخ هیچاما نگره

ی ی تاریخ در هستی انسانفقط به عنوان یکی از زوایای انکشافی مقوله در ساحت کشف آن راکند و اندیشید نقد میبه آن می

 ایدئولوژی هگل در تبیین و سیستماتیک کردن آن باور داشته باشد.   یدر محدودهکه خود را  آنپذیرد بیمی
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 یردگرا هم در بر می سیشنازمینچه تاریخ، طبیعت و  اگر ،انسان بیشتر مالک است همانند جانبههمهتاریخ در مورد یک موجود 

 یهمگ …علوم تجربی، ریاضی و ،اخالق، صنعت، عرفان، فلسفه انندانسانی م یاما با نگاهی انسانی، تاریخ انسان و هر پدیده

 روند.می نیز به شمارهای مختلف یک جامعه همگی جنبه از این روهستند، انسان  یک گونگونه هایجنبه

ها را و تفاوت تمایزها ،هامسئولیت بازتعریف تشابه ،تاریخ است و تاریخ دارای ...و اشیا گرفته تا فرهنگ و اخالقاز هر پدیده 

تاریخ  یاین وظیفه .دارد بر عهده گونگونههای ها و مکانی نشانگانی پدیدارهای مرتبط در زماندر مجموعه یک پدیدار یدرباره

ادراک ما بکشاند. انسان و  یامروزینه به حیطه نشانگانیِ_جهان اندیشگانیدر  _چه آمدآن اساسبر _است که آن پدیده را 

 ادراک آورد. یتوان جامعه و فرد را به حیطهمحل ظهور تاریخ هستند و بدون تاریخ نمی انگیزترینشگفتانسانی  یجامعه

 :افتداتفاق می انیسم در پنج ساحتتاریخ در شدن و دگرگونش است و این شدن و دگرگونش از دیدگاه عری

 الف( سیر تکاملی یا صعودی

 ب( سیر انحطاطی یا نزولی

 پ( حالت جمودی یا ایستایی

 ج( رخداد

 د( پیشامد

 ارچو در زمانی د داشته باشد انحطاطی ها سیرو در برخی از زمان ها سیر تکاملیخی از زمانممکن است تاریخ یک تمدن، در بر 

 .دهیمکدام را با مثالی توضیح می هر ی این گفتارادامهکه در  ودش ستخوش رخداد و پیشامدهای دیگر دزمانیا در  گشته جمودی

آن جنگ بزرگ و  هایآسودن از تکانهاعراب و  یورشسال پس از  دویست به عنوان مثال :سیر تکاملی یا صعودی (الف

تحولی ادراکی در رفته را با روندی صعودی و  کف زمین نبوغ و آزادی از، ایرانکه به همراه داشتی اجانبههمههای دگرگونش

 های بشری را سامان دهد.تمدن ترینبزرگیکی از  سدهتا چند آورد و توانست ی اسالمی به دست شدهسنت درونی

دست یافته بود، به  هاآنبه  نیزمرانیاای که گرایانهتکامل مغول، روند براندازخانمان شبیخون با :سیر انحطاطی یا نزولی (ب

 .شدسیری نزولی  دچار بارهیک
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 به شد که ایرانی دچار یک ایستایی یشاه، جامعهقاجاریه به ویژه تا دوران ناصرالدین عصردر  :حالت جمودی یا ایستایی (پ

به هنری پیشرویی  و ادبی هیچ مکتب فلسفی، دورانآن در گونه که ، آنقلدانه و تئولوژیکال به سنت بودنوعی بازگشت م ظاهر

 لبته؛ ا_است آن روزگاران یمکتب بازگشت ادبی زاده_ یماهشاهد بازگشتی مقلدانه و خمودانه بود ی ظهور نرسید و ما تنهامنصه

 ایستایی و خمودگی شکسته خواهد شد. حرکتی دارد، سرانجام از حالت ایستایی خارج شده و دیوار روندی از آن رو کهتاریخ 

گذارد یم تأثیربر جامعه  طبیعتاا قرار گرفته وحضور و به تبع آن تفکر جمع یا فردی محور  و در آن درونی استی چیز :رخداد (ج

 حیاتی در تمدن یند ابزاربرآی تواندمیگاه رخداد  کند.می خاص خود یسویی با  نظر و ایدهدگرگونش و هم ،را دچار تغییر و آن

مجازی و یا خود ایران پیش و پس از  افزارهاینرمفرهنگ ایرانی و جهانی پیش و پس از  همانند ملت و ،یا چند ملت باشد یک

 خطوط اعتباری تلفن همراه.

مستقیمی بر زندگی فردی و  تأثیریک اتفاق طبیعی و بیرونی است که انسان در آن حضور و اختیاری ندارد اما  :پیشامد (د

 بر دو گونه است:و خود  اردگذاجتماعی افراد می

 هجوم اقوام مختلف به یکدیگر همانند :پیشامدهای ناخواسته یک(

 سیل و زلزله چونهم :پیشامدهای طبیعی دو(

 

م در توانند هها و تضادهای ایدئولوژیک میاند با تمام افتراقگون برای تعریف تاریخ ارائه دادهبه هر روی مدلی که مکاتب گونه

 موجودی یهفتگانه هایو ناخودآگاهها خودآگاه های مشکک و مادرماییکِهرم در وجودی و هم یهفراساختارگرایانساحت امکانات 

  .از سیر تاریخ هستی و انسانی را برای ما به آشکارگی برسانند و عریان)ظرفیت مشکک روانگاه انسانی( زوایایی پنهان 

عصر  ،رویعصر آهن، عصر کوچ ،عصر یخبندانمعلولی و نگرگاه ابزارمحورانه همانند _یبر مبنای نظام عل   یستیالیماترمکاتب 

 .نددانهای تاریخ بشری میدلیل دگرگونش های ماتریالی مشابه جوامع را در وجوه ساخت و ساز و اقتصاد و...ویژگی کشاورزی و...

 .داندماندگار جوامع یعنی همان تطور آگاهی میهای عقل درونها را در شدنی انسانی مشترک همهپهنه، مکتب هگل
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ا ههای تاریخی در مکانی و کشف و گشودگی آن را دلیل تفاوتدی ما با لوگوس و امکانات وجوی مواجههشیوه ،مکتب هایدگر

 .داندگون میهای گونهو زمان

 .انددتحول در تاریخ می تاریخی دلیل تغییر و تجلی اسماء و صفات الهی را در اکوار و ادوار، عربیمکتب وحدت وجود شخصی ابن

یک دین جدید  یارائه برای هر اسمی با ظهور رسالت نوین یک پیامبر در جهان جاری و ساری خواهد شد و ظهور انبیا فقط

خش بظهور اسم دیگر هستی تأثیراقلیمی و زیستی تحت  یاقتصادی و حت ،فرهنگی، اجتماعی، ساحات فردیی نیست بلکه همه

پیامبر  بر مبنای تولد یک اکثراا های امروزینه نیز پس شناخت تاریخی که در تقویم ،هایی بنیادین شده استدستخوش دگرگونش

رسالت هر پیامبری در اعصار گوناگون ممکن نخواهد  ی بنیادینکلمه بدون شناخت اسم و ،و هجرت پیامبری دیگر سامان یافته

 ست.(الهی اسماءروایت هر دین، ظهور یکی از )بنیان .بود

و  عیدب یبه صور و معان دنیرس یبرا ینیشیپ یاز صور و معان یفرارو ،نشگریآفر لِیمنبع ادراک تخ . منبع ادراک تخیل:٥

 تواند رهنمون و راهگشا شود.می که گانههای سهاراده نشگریخالق و آفر لیبه تخ دنیرس ه منظورب است سابقهبی

 گانه:های سهاراده

 کیقرار داد که در  یادراک قیفوکو مورد تدق شلیتا م چهین_های شوپنهاور توان آن را در اندیشهکه می ی:نیشیی پاراده الف(

 داننمیهست نیها بآن تیکه جنس ینفوذ در هست ه منظورماست ب یدرونه یچه ذاتنفوذ آن یبرا ستییتوانیم گفت فضاکالم می

برد کودکانه فرا می یستایو ا یانفعال االتیخ یهیما را از ال االتیخ نیو هم ستین کسانیبشوند،  دیچه بامبدل شدن به آن یبرا

 .یو سازنده در تمام وجوه و علوم بشر ندهیبالنده، زا االتیخ یسوه ب

محورانه در سوژه قیشود و تدقتر میعینی، گونها و مناسک گونهها، کارناوالسنت یکه نمود آن در فضا :یی عاطفاراده ب(

 شودباعث می یی عاطفاراده نینوع اراده در ذهن ما متصور خواهد کرد و هم نیا یستیی چترین فهم را دربارهگمان ناقصآن بی

و  شاعواطفیپ از یمدها و ابتکارات بشرادست یایدر تمام زوا یمعنوی و فلسف ،ی، ادبیهنر ،یلمهای عکه تمام مشاهدات و نگره

 بزرگ سرشار باشد. یِگرید ایآن سنت  یهافرضشیبالطبع پ
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ی موجود ما با سه مقوله تیاصالح وضع ایموجود  تیدر وضع رییموجود، تغ تیکند بر فرارفتن از وضعاراده می لیگاه که تخآن و

ی سنت، تواند از سه سرچشمهسه مقوله نمی ی هرچه مواد و مصالح اولیه شد. اگر میمواجه خواه ایمتفاوتِ بدعت، ابداع و اح

 نشده باشد. فراهمو وراثت  طیمح

 .انگارانههای سادهبافیها با خیالآن زیو تما التیپرورش تخ یبرا ستیعقالن یرهنمون احکام ضرور :یاستدالل یاراده پ(

 یگانه است که به عنوان مثال در ارادههای سهدگرگونش، اصالح، ابتکار و اختراع در جهان اراده ،، توسعهنیموتور تکو لیتخ

توانش  ی، تمدن و علوم انساننشگریآفر لیتخیو هرگز ب داردیو توسعه وام یبه فراروندگمدام ما را  یشهیساحت اند یاستدالل

 .را نداشته و نخواهند داشت یو دگرگونگ یروشنگر ،ییزدا، تکامل، ابهامشرفتیپ

فردی هفتگانه، هر کدام از این ساحات روانگاه _جمعی هایو ناخودآگاهها گاهآبا توجه به مبحث خود :منبع ادراک شهود. ۶

بنابراین منبع ادراک شهود خود به چندین منبع شهودی تقسیم  ؛توانند جهانی دیگرگون را برای هستی ما رقم بزنندبشری می

 :شودمی

ف های مختلیا زمانی که در دانشگاه و یا مکان نشستههواپیما  که در هنگامیتوان گفت یک انسان نمی شهود مکانی: (الف

 ها یکسان باشد.اجتماعی در تمام این مکان های فردی وشهود او از خود و دگرسوژه ،دیگر قرار دارد

 تواند شهود یکسانی داشته باشد.زندگی خود نمی گونگونهها و مراحل چنین انسان در زمانهم شهود زمانی:( ب

و منبعی برای حرکت مکاتب نظری و عملی عرفانی از  های عرفانیدانش یمربوط به حیطه ای مجملبه گونه شهود قلبی: (پ

 :شودمیخود به دو بخش تقسیم  بوده وبدو تاریخ تا امروز 

تسلیم، رضا، طلب  همانندعرفانی  هایوادیخردک از خردک ،سلوک با مقصود سیر و یسالکهر  :مدارمنبع شهود حال یک(

های قبض و بسط درونی به با فراروی از حیطه و ها را درونی کردهمعرفت اینبا سیر تکاملی و شناخت درونی خود،  ،گذردو... می

رونی و چه بیرونی، بستگی کامل به حال و مقام او سالک چه د شهود هستی در دیدگاه .یابدای دست میهای سلوکی ویژهممقا

 یچه امتداد زمانی سلوک دیگران را ندارد اما از قاعده )بحث مجذوب سالک نیز اگر در هر کدام از این مراحل سیر و سلوک دارد.

 (نیست. مستثنااین نوع شهود 
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که شهود  . پرواضح استشودمی خوانده نیز …چشم سوم، چشم باطن، چشم برزخی و که چشم بصیرت، شهود دگرآگاه: دو(

 .داردها تفاوتی چشمگیر نسانهر سالک در این حیطه با شهود دیگر ا

 در این مقوله دو نوع تفکر داریم:ما پردازد. گرا میتفکرهای واگرا و هم یبه بحث درباره شهود عقالنی: (ج

ا تمام وقت و زندگی خود ر ،تفکر گونهدر این انسان که  متمرکز:گرا و ای و میدانی اما تحقیقگرا، کتابخانهتفکر هم یک(

ای یا میدانی به خواهد با مطالعه، تحقیق و کنکاش کتابخانهو می دادهیک امر خاص اختصاص  یبه مطالعه و اندیشه درباره

 حقیقت موضوع دست یابد.

خاص به تحقیق و مطالعه  یاند که اگر چه در مورد علمو بزرگانی بوده کاشفانگاه دانشمندان، هنرمندان،  تفکر واگرا: دو(

پردن و س هاآنمیدانی بلکه با گذر از  و ایمتمرکز کتابخانه یدر حیطه نه هاآنگیری و کشف حقیقت امر اند، اما نتیجهپرداخته

 هانآحقیقت مطلب را که پیشاپیش در ذهن کنکاشگر  بارهیکو  است های زندگی اتفاق افتادهموضوع به دست مسیر و شدن

 است.  میدانیو ای یابند که ورای تفکر متمرکزگرای کتابخانهدر چیزی می ،نقش بسته بوده

 یهاینمونهزد ارشمیدس که عریان از حمام بیرون  «یافتمِ ،یافتم»چنین فریاد هم ،افتاد و جاذبه کشف شد سیبی که بر سر نیوتون

 تفکر واگراست. مبرهن از

 خاص و متمایز است. فرضپیشبه هستی، دارای نوعی  گرا و چه در تفکر واگرا در/نگرگاه انسان چه در تفکر هم

 گونه است:به دو  شهود روانی: (د

انسانی  یبا تمام ابعاد ثابتی که از جنبه_ نگر به هستینگر و مردانههای زنانهنگاه طبیعی است که جنسیتی:_شهود روانی یک(

 نگر بهنگر و یا زنانهمردانهالب کردن نگاه غتوان با نمیو  اندارادایم جدا در شناخت و درک هستیدو پدارای  _وجود دارد هاآندر 

 چهآننگر به عالم امر، هستی، انسان و تمام تنها یکی را حقیقت برتر دانست. نگاه زنانه هاها و تئولوژیعه در ایدئولوژیجام فرد و

توانند بنابراین این دو جنس می؛ و برعکسهمسانگی داشته باشد نگر هبا نگاه مردان دقیقاا تواند چه عینی نمی و چه ذهنی ،هست

س شرط انسانیت متعالی)جن قید ویدر سیر تکاملی خود مکملی برای شناخت بیشتر هستی از نگرگاه وجودی یعنی ساحت ب

 سوم( باشند.
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و  تندرستبا زمانی که  ی شدهبیمار دچار ای که از لحاظ جسمینگاه یک دانشمند در برهه ای:روحیه-شهود روانی دو(

در فضای جشن یا عزا قرار  چهچنان نهایت صحت و توانمندی نیز و در است در بسیاری از جهات متفاوت خواهد بود پرانرژی

 .خواهد بود شروحیات تأثیراو نیز تحت  شناسیهستیای متفاوت خواهد داشت و گمان روحیهبی ،بگیرد

ی شهود تحت سیطره گونگونهشرایط یک شخص در  عملکردیِ_به تعریف تحوالت نگرشی موقعیتی:_شهود شرایطی (ر

 رب تواندمی نفوذی که یدرجه بر اساس …گروهی وچه  چه سازمانی، ثروتی )از فقر تا متمول شدن(، شهود قدرتی )چه سیاسی،

 .پردازدمی( محبوبیت و معروفیت تا گمنامی از) شهرتی شهود و( باشد داشته دیگران

در یک موقعیت اجتماعی به نوعی درک از هستی برسیم که در موقعیت  چه بساتوان اشاره کرد که در تکمیل این بحث می

، اجتماعی یامر طبقه. سه برویاند در خوددرکی دیگر و حتی متباین و متضاد با درک اولیه ما را  دیگر و شهود در آناجتماعی 

 .دنثیرگذارأد اجتماعی ما تموقعیت اجتماعی و نوع شغل در شهو

ازدواج است، شهود او در این موقعیت  در موقعیتفردی را در نظر بگیرید که  مثالا، تواند فردی یا جمعی باشدمی شهود شرایطی

 .باشدمتفاوت از زمانی است که او شرایط و موقعیت ازدواج را نداشته 

ی این شهود ممکن کشاند و در صورت غلبهخواهد میمی چهآنذاتی است که انسان را به سمت  یمیل شهود استعدادی: (ز

فایی فدای رسیدن به شکو، اساس زندگی مناسب و حتی برتر استکه برای دیگران اصل و  را هاییاست انسان بسیاری از موقعیت

 .خود در آن کند

 یک حقیقت یا نمود بیش از پیشِ  انکشاف ه رسیدن کس یا کسانی بهشهودهایی که حجاب انکشاف یا حتی را (و

، حجاب مسلکیهمحجاب  ،یخونهمحجاب  شهود حجاب معاصرت،همانند  د شد:ناجتماعی خواه_وجودی در ساحات فردی

  و...آیینی، جنسیتی  های نژادی،حسادت، حجاب خودبرتربینی
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 تأمل دوم
 

های مرکززدای پسامدرنیسم و مرکزگرای روایتروایت مرکزافزا در عریانیسم با خردهتفاوت بنیان

 سنت و مدرنیسم

 

 اصالت با کشف است

 

 ها بین پدیدارها، کشفعلوم تجربی و نظری با کشف ضرورت در چه در عالم فلسفه، چه در عالم هنر و ادبیات و چه پردازینظریه

 د.رسانهایی دیگر از لوگوس را برای ما به آشکارگی مییا الیه دهد و الیههفته در هستی رخ میهای ناگفته و نرخدادها و الیه

لق یک سیستم خاص خواهد ، باعث خشودمیای که ساحتی از لوگوس کشف پردازان بنا بر زمینه و زمانهسازی نظریهچارچوبه

 کامالای مبالغه است شده که معطوف به  صیغهبندیدر ساختاری مقوله شدهکشفی سازی به نوعی آن الیهدر این سیستم .شد

ده مشهود، روشن و مبرهن نشان دا کامالا  زمانهای پیشین و همپارادایم با پارادایمهای آن و تفاوت تا تمایز شودمیسازی برجسته

عنوان نمونه یابد؛ به ای خاص میانگاریِ آن پارادایم جلوهی برترپنداری و حقسازی جامهمتفاوتتمایز و  سازیدر این ایضاح .شود

خودآگاه در ادبیات و هنر، ظرفیت و هوایی  ی استبدادِن از پنجهآزادیِ آبروز هنری ناخودآگاه و آندره برتون با کشف ضرورتِ 

 تازه در دنیای ادبیات و هنر را رقم زد و رخدادی به نام مکتب سوررئالیسم را با خلق سیستمی منسجم سامان داد.

از سیستم یعنی شریعتی آید به آن معناست که ما باید وی به میان مییندی با عنوان فرارَاگاه که سخن از فردر عریانیسم آن

 محوری حرکت کنیم.محور به سوی لوگوس یعنی مقام جامع وجودیِ کلمههنری_ادبی

ها و التقاط مکاتب ربطی به اصل فراروی ندارد، زیرا اگر به عنوان نمونه دو سیستم با هم باید توجه داشت که ترکیب سیستم

های جدیدی از لوگوس رخ نداده است؛ بنابراین حضور سیستم ترکیب شوند، ممکن است سیستم جدیدی شکل بگیرد اما کشف
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آید. در مکتب اصالت کلمه برای رسیدن به اصالت پدیدارها، مسیر التقاطیِ محض در مبحث فراروی کان لم یکن به شمار می

 ام عنایت به مثال باال با مثالا ، هاآندهیم نه خلق ها میکنیم و اصالت را به کشف سیستمها را طی میزدایی از کشفسیستم

یدن به ئال را برای رسردانیم اما خلق سیستم سورکشف ناخودآگاه را به عنوان پتانسیلی در ادبیات توسط آندره برتون اصل می

زدایی زدایی به معنای کشف. سیستمشودمیزدایی خوانده که این روش در عریانیسم سیستم محوری مدنظر قرار نخواهیم دادمهکل

 محوری و حرکت بهایسم زدایی در جهان اندیشگانی و فلسفه است، یعنی کنار زدنایسم زدایی همان، در واقع سیستمنیست

. _فلسفی، هنری و ادبی_ های علوم نظریی شاخهچه بیشتر به لوگوس در همه محوری برای نزدیک شدن هرسمت کشف

تم دهد اما کشف درونی هر سیسسازان اصالت نمیشده توسط سیستم های ساختهعریانیسم به ایدئولوژی فلسفه، هنر و ادبیاتِ

که یک عریانیست در خوانش هر سیستمی به درنگ )کوشش  شودمیشناسد و این سبب را عاشقانه و دانشورانه به رسمیت می

ه و رسانیده، دانشورانرنج( مداقه و تحلیل بپردازد تا تمامیت ساحتی را که آن سیستم از لوگوس به آشکارگی و عریانیت بی

 واسطه به عالم ادراک درونی خویش بکشاند.بی

لق مصنوع خدهیم که سیستم نوعی خودتنظیم توضیح می های بازِبا فراایسم و فراسیستم و به زبانی دیگر ارائه و تولید سیستم 

های فکش گرایی در عریانیسم به کشفِدارد و با متد طریقت مقام جامع وجودی در در ساحت لوگوس یعنیریشه  ،است اما کشف

سیستم فراشعری  یالبته نظریه؛ پردازیممی ،اندها را تبدیل به ایدئولوژی کردههایی که آن کشفزدایی از چارچوبهمکاتب و ایسم

برای رسیدن به  _زداییجای سیستمبه _افزایی متد سیستم قائل به ودیگری در جهان عریانیستی  یمقوله افزاهمفونیک پلی

اما  نداین پایه و مایه بود ای نود بیشتر برو تا اندازه و هشتادهای هفتاد محوری است و رویکردهای عریانیستی دههجهان کلمه

زدایی و ادبی قائل به ایسم_ریهن_های فلسفی فونیک از همان آغاز برای رسیدن به ساحت کشففراسیستم مولتی

هنر  و ادبی در ریختمان زیست_هنری_لسفیواسطه از تمام فضاهای مکشوف و نامکشوف فبی گیریبهرهگرایی برای چارچوبهنا

 و ادبیات بوده است.

□□□ 

 

 



 فونیک()آنتولوژی فراشعرنویسان مولتی ۱۴۰۰جنبش ادبی  ∞ ٣۶

 روایت در مدرنیسم و پسامدرنیسم

 

ح ته و طرمدرنی پایدار بر نقد بستگیدلاندیشمندی که _نخستین آغازگر رسمی عصر پسامدرنیسم ژان فرانسوا لیوتار است 

واحد  و تصور حقیقت ستدانایمان میگونگی آن بیرروایت، خود را نسبت به مدرنیته و اباشتگرایانه دمدرن شکوضعیت پست

 ._دشمرآن را تعدد حقایق و منظرها میبلکه  فتپذیرسیری واحد از پیشرفت را نمییا م

 یاز زبان دارد و آن را بر پایه وی ای کههای عقالنی به پایان آمده است. رویکرد قراردادانگارانهآلی ایدهلیوتار دوره نگرگاهاز 

های ی ابرروایتداند که در سیطرهمی یگونههای گونهای زبانی ویتگنشتاین بنا کرده، پدیدارها را متکثر و متشکل از سبکبازی

آید کند، پس وضعیتی به نام تفاوت پدید میها را در خود جذب و حذف میمدرن تمام سبک ر او ابرروایتِمدرن قرار دارند. به نظ

 . لیوتاروندشابرروایت مدرن به رسمیت شناخته نمی چوکاتخود را مطرح کنند، چرا که در  آنتوانند در ها نمیروایتکه خرده

مطرح شدن نوعی دستور  مطرح شدن بیابند و این فرصتِ مجالر نتیجه باید د .کندها به عنوان قربانی یاد میروایتاز خرده

 اخالقی است.

آل فرهنگی مورد نظر او در وضعیت و چنین فرصتی تنها در ایده کندمیها روایتلیوتار حکم به رواداری عدالت در حق خرده

 هاآنها را داشتن عدالت در قبال روایتدن خردهی فرصت مطرح شی فرهنگی خود، الزمهایده در مدرن شکل خواهد گرفت.پست

داند؛ در نتیجه مدرن میهدف اصیل و واقعی پست ساخته واخالقی مبدل _ی سیاسیکند و این امر را به نوعی دغدغهتلقی می

د. همرسد صدا بخشاز نظر او فرهنگ باید به آوایی که تا کنون شنیده نشده گوش دهد و به کسانی که صدایشان به جایی نمی

د که با کنطرح میمدرن، روایتی کالن را مفرهنگی پستآل ابرروایت مدرن در ایده لیوتار در مقابل با وضعیت تفاوق درونِچنین 

مری ا ،روایتهای زبانی دیگر در قالب یک کالناش، خارج از یک بازی زبانی مشخص در میان بازیعنایت به مفروض بازی زبانی

رض اهای زبانی است در تعکند که از یک سو با بنیان نظری او که بازیرا تجویز می (هاروایترواداری عدالت در قبال خرده)کلی 

ها روایتپردازد. در روایت مدرن وارون ادعای لیوتار، خردهمدرن می تیبرابر روانقض نقد خود در  هگیرد و از دیگر سو بقرار می

است؛  اندیشی استواردموکرات ت، اصل رواداری )تساهل و تسامح( وعقالنیی بر سه پایه مدرنیتهچرا که ذات  ،شوندحذف نمی

آل کنند. در ایدهظهور و بروز پیدا میمجال  بودگیِ خویش و ظرفیت درونی و برونیِ آنتیرواخرده مقام ها درروایتخردهبنابراین 

ی عمل به خود تواند جامهگیرند و چنین علمی نمیبر دیگری در کنار هم قرار میق یکی وفتبدون ها لیوتار روایت فرهنگیِ 
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تر همیشه دهد. در مدرنیته روایت بزرگسازی همه چیز با هم نمیدستبپوشاند چرا که از نظر اخالقی نیز عدالت حکم به یک

ه با ، وگرنکند مگر با اصول انسانی ناسازگار باشدیابد، اما آن را حذف نمیتر موقعیت بروز و ظهور میهای کوچکفراتر از روایت

 ر کنند!آمیز سدیگری در زیستی مسالمت های تکفیری و دموکرات در کنار هم باید بدون تفوق یکی برگروه ،مدرنپست آلِایده

 روایتبه جمعیت یک روایت آن را ابرروایت، کالن عنایتگرا هستند و با ها در بررسی علم روایت، کمیتیستمدرندر واقع پست

 ند.آورروایت به شمار میو یا خرده

 

 علم روایت در عریانیسم

 

لم روایت های عشناسی اشاره کرد که به بررسی کنش پارادایمتوان به علم روایتشناسی در عریانیسم میهای دانش کنشاز مؤلفه

 :شودمیپرداخته و به سه شاخه تقسیم 

 روایت. بنیان۱

 روایت. کالن2

 روایت. خرده۳

 . فراروایت۴

نه  ،ها در مرزهای تمدنی و فرهنگی استروایتها و خردهروایت، کالنهاروایتهای بنیانگر کنششناسی، تحلیلدانش روایت

، روایت را داردکند که آیا در خون پارادایمی که ادعای فرزندی یک کالنشناسی بررسی میصرفاا در مرزهای سیاسی. علم روایت

های روایتی دیگر است، اما شکل ظاهری کالنروایتی بنیانتمدنی آن جامعه جریان دارد یا در دل خود زاده_روایت فرهنگیبنیان

 ی میزبان را به خود گرفته است؟جامعه
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رهای هن، نظری از فلسفه گرفته تا ادبیات ی علومهای دیگر در زمینههای نوین در دل روایتی روایتعریانیسم معتقد به ارائه

 :پردازدمیدر چهار ژانر  هاآنگوناگون و... بوده و به تحلیل 

 تقلیدیژانر  .۱

 احیایی. ژانر 2

 ابداعیژانر  .۳

 بدعتیژانر  .۴

آن فرهنگ و تمدن است با حفظ همان سیستم سابق  روایتِی بنیانروایت دیگر را که زادهروایتی که یک کالن تقلیدگرایان:

ی نیاکان هی اندیشتقلیدگرایان تنها زاده انسدادی هستند.(_)یعنی دارای تفکر اعتقادی کندتقلید میهای دیگر هزمینه و زماندر 

هم روایت شناسند؛ بنابراین ممکن است که زمانه و زمینه ی خود را به رسمیت نمیو زمانه و زمینه بودهخود )تفکر اجدادی( 

گاه نفس  که البته نباید نادیده گرفت، یابدکشف مهمی از لوگوس را نمی هاآنتقلیدگرایان را به رسمیت نشناسد چون در جهان 

به عنوان مثال بعد از اشباع جریان  ،محل و نحل ایجاد کند ،عادت را در یک نسل آمدِتواند در ذات خود خالفتقلیدگرایی، می

 عیارمامتگرا مبدل شده بود، نیما و یارانش رایت یک بدعت تقلیدگرای بازگشت که البته در عصر مشروطه به نوعی جریان ابداع

، برافراشتند _فرهنگی های ایران بزرگتبع آن دیگر زبان و به_را در ادبیات پارسی به عنوان زبان ملی   پیشنهادی(_)تفکر انتقادی

اما سرانجام با پیروزی  قرار گرفت، استبدادی(_)تفکر اجدادی گرایانسنتدرپی اردوگاه های پیاردوگاه یاران نیما مورد حمله

امیدوارم  اممن شهید شده که بارها گفته و نوشته نیما یوشیجچه  وارد عصری دیگر شد، اگرنیما و پیروانش تاریخ ادبیات ایران 

 آیندگان تاوان خون مرا بگیرند.

)تفکر های چهل تا هشتاد جریانی خزنده در شعر پارسی رخ نمود که به بازگشت به مکتب هندیدر دهه هر رویبه 

 هایبازگشتی نگرگاه خالف هم خود، این که بود بسته کمر _اجدادی(_)تفکر اجتهادی آن احیای بعدها و _ اجدادی( _پیشنهادی

 .شد رویاروی …و شاملو و نیما پیروان مخالفت با هم و بود نیما مخالف

کسانی چون هومن ذکایی، محمد قهرمان، جعفر درویشیان، محمدجواد محبت،  بش اسداهلل عاطفی بود وآغازگر راستین این جن

سیدحسن  )خندان(، مشفق کاشانی، محمدعلی بهمنی، احمد عزیزی، علی شمس علیزاده، اسکندر آزادی، شکراهلل شیروانی
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 یو حته قلم و قدم زدند ... در این جریان، جسورانحامد عسکری وعلیرضا بدیع، ی، ئقربان ولی، حسینی و بعدها فاضل نظری

توان تقلیدگرایان را می اننادر از تقلیدگرای یاین دسته کهبگذارند  تأثیرها هم توانستند بر طیف وسیعی از نوگرایان و آوانگاردیست

 نامید. اجدادی(_)تفکر اجتهادی آفرینتحول

 

ی نسل و محل و هم فرزند نیاکان اندیشگانی و هم فرزند اندیشه توأمان ،اجدادی(_)تفکر اجتهادی احیاگران روایت احیاگران:

 بخشند.شده جانی دوباره میای آپدیتبه گونه اندی را که به دست فراموشیزمان خود است. احیاگران روایت

 

 :شوندمیبه دو شاخه تقسیم اجتهادی(: _)تفکر انتقادی گرانابداع

 یشنهادی(پ_)تفکر اجتهادی روایتی نوین، کالن)تفکر اجدادی( روایتتمدنِ یک بنیان. روایتی که با حفظ بعد ثابت فرهنگ و ۱

  دهد.را ارائه می

 یافتهتعین شده و یا از پیشروایتی تثبیتن، کال)تفکر اجدادی( روایتحفظ بعد ثابت فرهنگ و تمدن یک بنیان. روایتی که با 2

 دهد.ائه میرا در جامه و کالبدی نوین ار )تفکر اعتقادی(

 روایت است جانی دیگر و توانی مکرر بگیرد.ی یک کالنروایت که زیرمجموعهدر هر دو شاخه ممکن است یک خرده

 

کر )تف شودمی زادههای دیگر در یک اقلیم خاص که با نفی یا انتقاد تند از تمام فراروایتبدعت روایتی است  گرایان:بدعت

  :داردکه خود سه گونه ارتدادی( _انتقادی

قه در سابکند و مدعی کشف یک جهان بینهاد نفی می هاآنتوان نام سنت بر های گذشته را که می. روایتی که تمام فراروایت۱

 جهانِ خود برای ساختن عالمی نو و آدمی نو است.

ر دسازی، آگراندیسمان کردن و با برجسته های گذشتگانروایتسیستم کالنیافته در های کهنالمان. روایتی که باور دارد 2

های به متن آوردن آن المانو خود با این بدعت های دیگر، خودبهبرخی مؤلفه انسدادی(_)تفکر انجمادی محوریت قرار دادن



 فونیک()آنتولوژی فراشعرنویسان مولتی ۱۴۰۰جنبش ادبی  ∞ ۴۰

 ،پردازدمینهای سنت روایتی روال پیشین در کالناند و به ادامهگذاری شدهدر تاریخ برای ساختن سیستمی نوین پایه مفقودشده

 کند.نفی نمی کامالا اما با این حال سنت را 

 :شودمیمحور که خود به دو گونه تقسیم . بدعت بنیان۳

ین بخشد، اگر چه این روایت نوو نمود می کرده روایت یک تمدن خاص را کشفبنیان ازهایی ناگفته و نهفته که الیه روایتی (الف

گری به جای تخریب و نمودشروایت آن تمدن است؛ بنابراین ظهور ی بنیانآید اما زادههای پیشین به شمار نمیفرزند فراروایت

 د.یآن مدد خواهد رسان یتکامل سیر به مورد نظر یفرهنگ و تمدن جامعه در

اه سویی دارد که گخونی و همروایت ملت میزبان همبا بنیان چنانآنسنتی دیگر است، اما  ی فرهنگ و تمدنروایتی که زاده (ب

نمایاند و باعث میامدادی( _)تفکر پیشنهادیتر خانوادهتر و همهای آن ملت نیز خودیروایتی خودِ کالنهای زادهروایتاز کالن

ند؛ ها هستی انسانهای جهانی و ذاتروایتها کاشف بنیانروایتبرخی کالنتحول و تکامل بیش از پیش آن جامعه خواهد شد، زیرا 

 ند.را دارشمولیت انی شدن، یعنی جهانمک_توانش فرازمان بنابراین

 با حفظ و همراهیِ  روایتکنند و هر خردهم ظهور میها اعالروایتبه عنوان کالن گونهگون یهایپارادایم ،روایتاز دل هر بنیان

روایت کند. در واقع خردهچه به تکاملِ آن و چه در نقدِ آن گفتمان، موجودیت خود را اعالم می ،روایتِ پیشینی کالنههموار

گرا که خود مدعی های بدعتروایتبه استثنای خرده_ گیردها شکل میروایتتغیر کالنگفتمانی دیگر است که در ساحت م

روایتِ پیشین خود است که یا توسط روایت، بُعد متغیرِ کالنطور یک کالنهمین ؛_سابقه در یک جامعه هستندیتی بیروا

 .شودمیزاده  آن از دل خاکسترِوار ققنوسروایت پیشین به حاشیه رانده شده و یا کالن

تر گفتمانهای کممؤلفهبیشتر روی ها که روایتی خود پدید آورد. خردهسو را در درونههایی همتواند گفتمانروایتی میهر کالن

های های رانده یا حاشیه شده در فراروایتتوانند با محور قرار دادن آن مؤلفه، میشوندمیی روایت پیشین بنا شدهشده یا سرکوب

وند. روایتی نوین شخود سیستم دیگری را خلق کرده و گفتمان جدیدی را سامان دهند و به طبع مبدل به کالنپیشین، خودبه

 ی زمانی خاص ندارد.یک روایت ربطی به جذب حداکثری جمعیت توسط آن سیستم در یک بازه روایت شدنِنکال

 

 م کرد.های معاصر تقسیشناسی روایتهای تاریخی و بنیانشناسی روایتی کلی بنیانتوان به دو شاخهشناسی را میدانش روایت
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 های تاریخیشناسی روایت. بنیان۱

 

ها روایت، بلکه بنیانشوندمیها ها نیستند که باعث انواع کنشو این پارادایم شودمیر ملتی در سنت آن کشف در واقع حقیقت ه

فردی هفتگانه  و انواع شهودهای موقعیتی، _جمعی هایو ناخودآگاهها های ما از مجرای  هرم مشکک خودآگاهتوسط فراسوژه

هایی اگر نگوییم ها سوژهروایت، فراسوژهآفرینند. در یک بنیانها را میو کنشها را ساخته ها و دیسکورسشرایطی و... سیستم

نواع و گذارند و امی تأثیرها ها هستند که در فراسوژهآفرینند، اما این دگرسوژهدست اما مشکک را مییک یااندازهیکسان، تا 

. شوندمیهای جاودان روایتو موجب تولد کالن دادهها سامان را با دگرگون کردن شرایطِ سوژه ها و تمایزهااقسام تفاوت

 اگر [ندآیمی به شمارپذیرند، سنت های آن را میهایند و فراسوژهروایتی بنیانهایی هستند که چون زادهها سیستمروایتکالن

 چه با هم متفاوت و حتی در روبنا متضاد باشند.

 

 

 های تاریخیشناسی روایتهایی برای بنیاناقمصد

 

، مانند کمونیسم که حول و حوش هفتاد سال بر سرزمین شوندمیگفتمانِ مسلط  ،ی زمانی معینهایی در بازهدر اصل روایت .۱

ا بهتر ا یروایتی گذری زمانی مشخص به کالنشد حکومت کرد. کمونیسم در یک بازهمتکثری که در آن زمان شوروی نامیده می

های روایت بسیاری از ملتتوانست بنیاننمی از آن رو کهنما مبدل گشت، اما در نهایت روایتبگوییم به یک جریان کالن

روایتِ آن جامعه پس و استحاله کند، توسط ذات جامعه یعنی بنیان دگرگونشی اتحاد جماهیر شوروی سابق را دچار زیرمجموعه

ها تابع جمعیت و امتداد زمانی حاکمیت روایتپس خرده ،روایت در آن ملل است برگشتخرده زده شد و به اصل خویش که یک

ت ثابت زیرا ساح ،خود بکشانندرا هم به دنبال  و جمعیت کثیری چیره شدهبر ملتی  مدتدراز یبرهه چه در یک اگر ،نیز نیستند

های اخودآگاهها و نی حاکم بر تمام ساختارهای مشکک خودآگاهیعنی فراسوژهن تمدن و فرهنگ آن ملت یا جامعه اما پنها

ی ساز، جزئی از پیکرهها را با تمام رخدادهای تاریخروایتو آن خرده زدهرا پس  مندنابنیان روایتِ آن یفردی هفتگانه_جمعی
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ای اشراقی سامان نگره یروایت ایران بزرگ فرهنگی بر پایهی بنیانبه عنوان نمونه خمیرمایه، د دانستنساز خود نخواهتمدن

حول و حوش هفتاد سال کمونیسم را نتوانست در  ،های این سرزمین کهن استتاجیکستان نیز که یکی از جگرگوشه یافته و

 سرانجام به اصل و روانگاه خود بازگشت.  بافتار بنیادین هستی خود درونی کند و

بندی هستی خود ، مردمان آن هزاره نیاز به روایتی جدید برای تعریف و مقولهیدوران حاکمیت مسیحیت در قرون وسطدر  .2

هایی که نهادهای قدرت، گوی نیازهای آنان بود، اما به علت آگراندیسمان کردن برخی انگارهکردند و مسیحیت پاسخاحساس نمی

 کوشیهمو  کیشیهمعدم فرهنگی کلیسا به علت _وط اجتماعیبا افول و سق ،را جزء دیسکورس مسیحیت پنداشته بودند هاآن

به محض زاده شدن اومانیسم هر چند سال یک بار های طبیعی جهان و زمان و اربابان قدرت مسیحیت با تحوالت و دگرگونش

از چند  پسکه  کردند، ظهور ضاد با روح معنوی انسان را دارندتقابل و ت یداعیه هاآنهای تازه و زودگذری که برخی از مکتب

مام ها، با تطو یا در زمانی دیگر به صورت آپدیت شده با اصالح برخی افراط و تفری پیوستندی تاریخ خانهبه تاریک صباح

سپرده خواهد  یو خاموشتب هم به دست فراموشی اپاید که این مکاما دیری نمی دونشمیپروپاگانداهای پرزرق و برق نمایان 

درون تمدن و فرهنگ یک ملت جایی نخواهند داشت  ،ی مادرمای تمدن آن ملت نیستندها که زادهروایتگونه خردهشد، پس این

 ساز خیر.اما تمدن ساز هستندیعنی تاریخ

 

ی همواره فردی اندیشگانی با حفظ و همراهیِ_های جمعیها و ناخودآگاهروایت ملل مختلف در هرم مادرماییِ خودآگاهبنیان .۳

گونه است که شاید بتوان در هرم مشکک مادرمای هایی با یکدیگر هستند؛ اینهای محدود ثابت دارای تمایز و تفاوتابعاد و ساحت

نظور گون قائل شد، البته اگر مهجوامع ملل گون ماندگاری را برایگرایی نیز به زعم برخی، هگلیانیستی اندیشید و عقلِ درونعمیق

 ی آن باشد، نه عقل ریاضیک و ابزاریِ دکارتی و کانتی. برت از نوع ماکس واز عقالنی

 

دارد که مشهود بود که یکی از آباء کلیسا یعنی آلبرت کبیر صراحتاا اذعان می چنانآنسینا بر تمدن غرب مسیحی ابن تأثیر .۴

 یی اساسش باز تمدن غرب مسیحی کلیدواژهآغو این اوصافرا نجات داده است اما با ی سلطان بوعلی سینا مسیحیت اندیشه

مام در ت هاآنبینی روایتِ جهانزیرا بنیان ،برنتابید اهرگزهرگزی سینوی در اندیشهرا در تعریف ذات خداوندگار « الوجودواجب»

اختیار محض است  هاآنروایت اندیشگانی ات اقدس الهی که در بنیانی ذفرق و نحلشان نتوانست ضرورت و حتمیت را درباره
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که اکنون جزئی الینفک از فرهنگ مردمان  گونهآنواقع شد،  موردپذیرشبپذیرد؛ حال آن که طرح دموکراسی در غرب به زودی 

روایت آنان خداوند دارای اختیار محض است؛ اما در میان مردمان خاورمیانه رود، چرا که در نگرگاه و بنیانآن سرزمین به شمار می

فردی هفتگانه(  _های جمعیها و ناخودآگاه)مقام جامع خودآگاه ها حاکمیت و رسوخ داشته و در روانگاهگری قرنعریکه تفکر اش

ساالران است یعنی آن ساز جنگ قبایل و در اصل به کام سرمایهزمینه غالباا شده دموکراسی  نشینته شدیدااریشه دوانیده و 

الی فردی اه_گاه  جمعیسی با همان مدل و شیوه توسط روانبود، از این رو دموکراشاهد توان دموکراسی راستینی که باید را نمی

 .یابدمیای ابتر و کنشی وارون ظهور و بروز و یا به گونه شده خاورمیانه پس زده

 

 مقبولیتیمحور و توحیدگرای ایرانی پذیرفته نشد اما در فرهنگ چین با چه در فرهنگ و تمدن یک دین و مذهب مانی اگر .۵

هاست بیشترین هماهنگی و روایت تمدن آنمحورِ چین که بنیانی ین و یانگمانوی با اندیشه درخور مواجه گشت، زیرا ثنویتِ

د که آن را به عنوان دین افتامورد خورند و پسند چینیان  چنانآننه چندان بلند  روزگاریداستانی را داشت و در دستی و همهم

 ی چینی از دست دادگرایانهروایت نیرومند ملیها پیروان خود را به علت بنیاند، هرچند که پس از مدترسمی خویش پذیرفتن

اله یافته ای استحچین شد و به گونه جذب بافتار و ساختار تاریخ تمدن ای شگرف و انکارناپذیرهای درونی مانویت به گونهاما الیه

 گشت. هاآنبینی انی فرهنگ و جهو بومی شد که جزئی از پیکره

 

اشراقی دارای  زمینِ، اما ایرانکندکمرانی مییونانیِ آن حلوگوسیسم با تعریف ی روایت فلسفی و اندیشهدر سرزمین یونان بنیان .6

که در ملت روس وجه غالب  گونهآن ه،هم با وجه غالب شعری سامان یافتروایت میتوسی است که بر مبنای ادبیات آن بنیان

روایت شعری سرزمین ما متدولوژی خاصی دارد که بر مبنای کتب مقدس از اوستا تا قرآن نضج ادبیاتشان داستانی است. بنیان

هایی را در بافتار و روایتزند. این جنس سومِ روایات و تغزل، کالنگرفته؛ بنابراین جنس سومی از روایت و تغزل در آن موج می

ها را در ساحت احیاگرایی و های هزارچم ادبیاتمان انواع نوآوریزمین سامان داده که در شاکلهتار سنت شعری و نثری ایرانساخ

ت ادبیات روایی نیما که در آن بنیانگرایانهچه این پروسه با انقالب بدعت ظهور و نمود رسانیده است. اگر یگرایی به منصهابداع

افراطی  هایگاه نگرهاما هیچ ،تغییر جهت دادگشته و زمین روایت ادبیات مغربشد، بیشتر متمایل به بنیانایران مورد هدف واقع 

 ساز تمدن ایران بزرگ فرهنگی نشد.وارد ساحات فرهنگ
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متِد کالن ی ابعاد ثابتِ همواره روایت اعالم ظهور کردند که هر کدام با حفظ و همراهیِدر ادبیات کالسیک ایران چهار کالن .7

و در  گشتههایی عظیم یا محدود در انواع ژانرهای فرمیک و محتوایی روایتهای گوناگون، یعنی خردهروایتِ خود دارای شاخه

به عبارت دیگر هر مکتب یک ژانر دیدگاهی ارائه داد که در دل  ؛دشدنهای فراوانی خلق و کشف جنبش ها واین زمینه جریان

روایت مکتب وقوع به عنوان یک ژانر دیدگاهی با تمام چه کالن د، اگربخشیفراوانی را سامان میخود ژانرهای فرمیک و محتوایی 

ه ی ادبیات بکه خارج از حیطه رو آن ازشناسیک در فرم و محتوا های شگفت و شگرف زیباییابداعات، کشفیات بدیع و ساحت

ایسته که ب چنانآنی متدولوژی اخالقی مردمان آن وفادار نبود، نتوانست زمین در حیطهروایت شعور تمدنی و فرهنگی ایرانبنیان

رهایی روایت اخالقی شاهکاجا که این بنیانبدانرانیان جای خود را باز کند، تا و شایسته است در جهان قلبی، قلمی و ذهنی ای

روایتی بزرگ پدید آورد، وارد جریان ارگانیک توانست خردهسرایی ایران میی منظومهرا نیز که در پیکره «ویس و رامین»همانند 

زایی افدر تاریخِ خود به ثبت رسانید. در ادبیات ایران تنها زیباییِ اثر مالک نیست، بلکه همتنها موجودیت خود نکرد و آن را 

بایست علم کند، پس میی آن را در این تمدن بشکوه تضمین میجانبهی است که ماندگاری و نفوذ همهزیبایی و واالی

شناسی نیز واالیی ؛ریزی کردی ایران پایهو اندیشه شناسیک در ادبیات، هنرهای زیباییشناسیک را برای شناخت انواع نگرهواالیی

ی صبا را شاهنامهی نظامی را برنتابید و شهنرنامهکه اسکند_نی و عرق ملی شود بلکه خنیای زبای اخالق نمیفقط شامل حیطه

 گیرد.را  هم در بر می _به ریشخند گرفت و...

 

 ،یردشکل گ ای خاصو زمینه و زمانه گمان باید بر مبنای سنتظهور یابد و بیو تواند در خأل بروز و نمود ای نمیهیچ فلسفه .8

خویش انی گاین مبنا سامان یافت که یونانیان در بنیان اندیش بر باستان راستین خود یعنی یونان زادگاه به عنوان مثال فلسفه در

یعنی ند؛ دآورن جهان به شمار میابندلهدهندگان و شاککوه المپ را تنها فرم و خدایانِ پنداشتهابدی _لیگیتی را از وجهان ، عالم

است و همین اندیشه باعث شده یونانیان در مراحل  دهنده(فرمالیستی )فاعل فرم وندِخدابلکه خالق نیست  وندِخدای یونانی خدا

 گروهی خاک ،آب گروهیش، گروهی آتش دانستند ؟!چیست ازی جهان ابد_المواد و اصل ازلیدنخست به این بیندیشند که ما

 ی مقابل هم بودند:جبههشویم که در دو مواجه میدو مکتب بزرگ  ادر این میانه بش، گروهی هوا. دانستند
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ی پدیدارها تعریف کرده و گذاری هراکلیتوس که هستی را در صیروریت و تغییر مطلق در همهبا پایهگرایان: شدن . مکتب۱ِ

ی پیشین است و نه همان رودخانه توان دو بار شنا کرد زیرا بار دوم نه رودخانهشعارش این بود که در یک رودخانه هرگز نمی

های فلسفی غرب مکاتبی چون اگزیستانسیالیسم را بنا نهاد، تا جایی که کیهمان شناگر پیشین. تداوم این تفکر در نگرهشناگر 

توان شنا کرد چون در همان آن رودخانه و شناگر در شدن و تغییر بار هم نمییرکگارد اعالم کرد در یک رودخانه حتی یک 

 خواهند بود.

دیدند که ای به نام اتم مییافتهی ذرات سکونذاری لوکیپوس و دموکریتوس که هستی را زاییدهگبا پایه. مکتب اتمیسم: ٢

 ها سامان یافته است.های هزار چمِ هستی از همان اتمو شاکله رندیناپذهیتجزنامخلوق و تغییر و 

برای ایجاد تعادل و یافتن امر میانه میان ی اعتدال گذاشت. او ی خود را بر پایه و مایهبعدها ارسطو ظهور کرد و اصل فلسفه

ی جوهر و عرض خود را ارائه داد که گانهساز زده و مقوالت دهگرایان دست به ابتکاری تاریخی اتمگرایان و اندیشهی شدناندیشه

ن سامان نیستی بر بنیان آی ادیان ابراهیمی حتی عرفانی گرفته تا غالب مکاتب اوماها، از فلسفهبیش از دو هزار سال تمام فلسفه

 عربی چیزی جز جوهر و عرض ارسطو نیست که در آن جوهر ساحتی قدسی یافته است به نام ذات.(الصفات ابناند. )ذاتیافته

 آن راابدی دانستنِ هیولی را در هستی دیده و _گاه که ناسازگاریِ ازلیآن _مکتب ارسطو در تاریخ شاگردترین خالق_سینا ابن

خون کردن داند سنجید، ناگزیر برای همی توحیدی که جهان را حادث و فانی و مخلوقِ خدای رحمانی میول اندیشهبا شاغ

الوجود و الوجود، ممکنی واجبتوحیدی دست به ابتکاری شگرف زد و بر اساس سه مقوله_ی ارسطو در سنت اسالمیاندیشه

ی ارسطویی قائم به ذات است و این قائم به ذاتهر گون جوهر در اندیشه الوجود، هستی را ممکن و هالک اعالم کرد. بهممتنع

ای بنیادین تواند خدشهروایتِ جوهر و عرض نمیی یونانی دارد و هر گونه توجیهی در بنیاندهندهبودگی ریشه در خداوند فرم

 وارد آورد.

ندارد پی را فناناپذیر و فقط دارای قابلیت تغییر فرم به هم میکنم نسبیت عام و خاص انیشتین نیز که ماده و انرژصراحتاا اعالم می

شود و انیشتین نیز ست که در آن زاده میی سنتیای زاییدهغربی؛ زیرا هر اندیشه_ی بافتاری یونانیست بر بنیان اندیشهفرضی

کلید _ های یلدا و کلمهچشم»نبوده است. من در کتاب  مستثناشبیه دکارت، شبیه کانت، شبیه نیوتون هرگزاهرگز از این قاعده 

ی اصلی کردم که جهان لبریز از انرژی و ضدانرژی و سرچشمه اعالم( 2E=mcتئوری ) نقضگاه که در آن« _جهان هولوگرافیک
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دانستند ائب نمیهای غربی صپذیرِی پوپر را نیز در مورد اندیشهفراانرژی است گروهی که انگار حتی اصل ابطال ها یعنیآن

-های انیشتین در جهان سراسر آکسیوماتیکِ به ظاهر روشنفکرانهگونه به وحی منزل بودن تئوریاحمقانه با ژستی عاقل اندر سفیه

 ها؛ زیرا به قولبخشیم به بددانشی و توهم دانش داشتن آنما آن را می ی خود، تفکر ما را به ریشخند گرفتند که به هر گون

های در ندانستن استثنای ما بدون ی هستی داریم وگرنه همهدربارهست که هاییدانشگان ما تمام اختالفاتمان در اندکیکی از بزر

 پایان، مشترک و برابر و همسانیم.بی

همه  تااعیطب ها ساختار یک تمدن مستقل را به خویش گرفت،آن ،فرمالیستی فرهنگ غرب بر بنیاد خدایانِ روایتِگاه که بنیانآن

بنابراین مکاتبی چون فرمالیسم، ساختارگرایی،  ؛اش را یافتدانهنمی هستیهشاکل ،چیز در آن سنت بر مبنای ماده و صورت

 اند.ها در تمدن مغربیروایتترین کالنزادهپساساختارگرایی و ساختارشکنی حالل

بندی برای مقوله و اندست که متأثر از آن بودهملل و نحلی هایی جوهر و عرض ارسطویی نیز ریختمان بنیادین اکثر فراروایتمقوله

 ادهسامان د _و تمامیت هستی، طبیعی و ماورای طبیعی در ریختمان عرفانی همانند نظام عرفانیِ ابن عربی_ مندانتمام هستی

بیماری ام ای به نپدیده. اندستثنا نبودهسان پزشکی نیز از این قاعده مه ب ،ها از جمله طبیعیاتی علوم آنای طبیعی همهو به گونه

ای مهصرفاا سرچش _اندارسطویی مبرا مانده سنسیسمِاکه از گزند _  دور سان مکاتب طب خاوره نه ب ما شرقیِ_در نگرش توحیدی

بیرونی دارد و کالا  درمانی و... درمان شود و نه همانند طب غربی اصالتاا منشأهاله ،درمانیهایی چون سوزندرونی دارد که با طب

و اگر عالیجناب ؛ شود، عارضه یعنی اعتقاد به عرضی بودن امراض در مواجهه با جوهر یعنی تن مامحسوب می بیماری )عارضه(

داند باید معترف بود به علت آن است راند و داروها را دارای خواص و عوارض میبه عنوان عارضه سخن می بیماریبوعلی سینا از 

فرض هالک خواندن هستی و اگر چه ظاهراا با پیش اش از چکاد المپ جاری شده است،روایت مکتب مشاء نیز سرچشمهکه بنیان

گاه و  منداین توجیه استدالل دم خروسِ یی قائم به ذات را توجیه کند اما به هر روی جوهرهخواسته است مقوله مندان،هستی

 مدر عریانیسر جوهر برای نخستین با به هر روی کند.ما یاد خدایان المپ یونان می و عرضِ افتد و فیل جوهرگاه بیرون میبی

هیچ  ،مادرماییک در روانگاه هستی و انسانی بار بنا بر هرم مشککِشرقی تولدی دیگر یافته که این_توحیدی روایتِتحت بنیان

ضی چه طولی و چه عر ،مشکک یندِ او این فر بودهتر از خود ای باالای قائم به ذات نیست بلکه قائم به ساحت باالتر و جوهرهجوهره

 ت.مندان صائب اسی هستیهستی و در مورد همه یدر همه
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در مواجهه با هستی  خدایان فرمالیستی است، ی جهان وکه زاده یی صورت و هیولتوحیدی در برابر مقوله_در نگرگاه شرقیما 

 م:ی بنیادین داریمقولهدو ندان مو هستی

 ست.هایی از حقیقت وجودی در باطن پدیدارهای الیهساحت نمودیافته: ظاهر. ۱

 .ی ظاهری پدیدارهاستهایی از حقیقت وجودی در جنبهی الیهساحت نانمودیافته :باطن. ٢

د که کنمی بندیفردی مقوله_ناخودآگاهِ جمعی روانگاه انسان را در هفت خودآگاه و و بر اساس همین نگرگاه است که عریانیسم،

به دو قسمت نامساوی تقسیم کرده و را جناب فروید است که ذهن انسان  گرای دکارتیِاعتراض آن به تفکر ثنویت نینخست

 به دو هم و همان ساحت ناخودآگاه را ربودهدکارتی گوی سبقت را از استاد خود  شقه کردنِ سپس جناب یونگ نیز در این دو

ی ما نیز دقیقاا نقد همین افزای هفتگانههای همروانگاه. های فردی و جمعی تقسیم کردودآگاهی نامساوی دیگر یعنی ناخنیمه

ر مکاتب فراساختارگرایی با دیگ ی معرفی خود قرار داده و تفاوت بنیادین مکتب عریانیستیِشناختی را سرلوحهروانکارتزیانیسمِ 

 .است شناختی دقیقاا بر همین نقطه و نکته سامان یافتهروان

 

 

 ییگراکشف یعنی  ییگراتایفرارو

 

ارتباط  یبه آن برا تیو با عنا خلق کردهکردن  یزندگ یبرا گرلیتخ که انسانِ ییهااصالت دادن به داستان یعنی ییگراتیروا

درک بلتمام عالم قا)با  گریکدیبا انسان و  زهایو ارتباط آن چ دارهایپد_ابعاد ثابتِ کلمه یعنی زهایچ یمعنا نیب یخالق با هست

وگوس ل یکه از مجرا یو زندگ یاست نه خودِ هست یذهن او با هست کیالکتیمخلوق د گریداستان د نیساخته و ا یخود( داستان

 کی لیو تشک رسیدهبه ثبات  شودیم نییانسان تب گرحساب تیتوسط عقالن یوقت یلیداستان تخ نیو اشده؛  یدر ما جار

 .دهدیم یدئولوژیا

 



 فونیک()آنتولوژی فراشعرنویسان مولتی ۱۴۰۰جنبش ادبی  ∞ ۴8

 :دو ساحت هستند یها داراتیرواکالن

 کشفساحت  .۱

 ساحت داستان . 2

صنعت اغراق،  یمرزآلوده یلهیرا اقناع کند کشف خود را در پ رویپ یهاداستانهم که نیا یبرا یدئولوژیهر ا داستانِ ساحت

بر ساحت  کندپیدا می تیارجح کیستماتیس یلهیارزش پ کند که اکثراایم ستمیمبالغه و ساحت غلو مبدل به س یغهیص

است  تیواقع نیا ابندیتسلط  ها گاه  در و بر جامعه تداوم  ویترواکالن شودیم باعثکه  یزیو البته چ ت؛یرواهر کالن یکشفانه

 ند.اکلمه_انسان یِوجود قتیاز حق یکاشف وجه یرو که به هر

 مانیکه ا گیردنشأت میامر  نیاز ا «است مانیبلکه ا ستیاست دروغ ن قتیچه ضدحقآن» :دیگویم چهیجا که نآن نیبنابرا

با لوگوس کیاونتولوژ یگشوده مانِ یهاست وگرنه اآن کیستماتیس یهالهیپ یعنی قتیحق یِناظر بر ساحت تصنع کیدئولوژیا

 یک را تداعدیمت ییزداستمیس یکه نوع گذاردیخود م یواکاوانه یساحت خلق آن را در اپوخه ،ستمیدر مواجهه با هر س یمحور

که در روانگاه مشکک  ییهاکشف گریکشف د یسوه ب انهیفراساختارگرا یندیبا فرا ییخواهد کرد؛ و بعد در ساحت مرکزافزا

او از کالن یشهیکه اند جاستنیاو  دگردیم ترکیو نزد کینزد یهست_کلمه قتیاز لوگوس شده است به حق یبشر یهفتگانه

 .خواهد شد لیما ییگراتیبه فراروا یمدارتیروا

ما در شکل ممکن است و  نیترنهیتا کم ینگرگاه ما به هست یِمدارداستان دنیفروکاه یپروسه ی،اجتماع_یفرد یِمندتیفراروا

 یدارشناسیپد .میشویتر مکیو نزد کیگرا نزدقیعم یدارشناسیها به پداز آن ییزداستمیها و سکشف یِبا کشف فراساختار آن

 تیدر تمام زهایدرک چ یبرا یجمع_یدر حرکت فرد ستیندیبلکه فرا ستین نیمتع یشهیچند اند ای کی ندیگرا برآقیعم

بلکه  شودیکه بر ما آشکار م ستیهمان ن قاایدق داریپد کی یهوسرل_یهرگز وارون تفکر هگل رایاکنون ز یقهیتا دق زیآن چ خِیتار

جامعه در صورت  هر فرد و ی،هست کِییمادرما هفتگانه در هرم مشککِ یِفرد_یجمع یهاگاهآناخود ها وبه خودآگاه تیبا عنا

 یآن را کشف و درک کرده و هرگونه حرکت فرد یموجود یهاتیو ظرف یاز امکانات وجود گرید یاهاوی، زداریمواجهه با هر پد

 .قیپنهان و محدود و ناعم یمحورسوژه یمحکوم است به نوع یششاپیها پکشف یانهیو بدون کشفِ فراساختارگرا
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ها را بازکشف ستمیو س میمحصور در پارادا یهاکشف وآن  یدارهایپد_و تمامِ کلمه یهست_گشوده به کلمه ستیندیفرا تیفراروا

 ی.زدگستمیو س یمحوریدئولوژیگونه ا کند بدون تن دادن به هریو بازدرک م

 

 

 های معاصرروایتشناسی بنیان

 

ها روایتنیانگرایی، بی عمیقفلسفه بنا بر. شوندمیروایت مشکک زاده ها از دل یک بنیاننگرگاه عریانیسم بر آن است که فراروایت

 ها در روانگاه هر جامعه بهروایتآیند و اصول پذیرفتن کالنهایی هستند که در دل یک جامعه پدید میروایتابعاد ثابت کالن

ماند دلیل بر ی خود ماندگار میگونهروایتوابسته است و اگر روایتی در حالت خرده هاآنهای مشکک روایتابعاد ثابت بنیان

های ها و ناخودآگاهروایت اقلیمی و خودآگاهروایت به ابعاد ثابت بنیانقدرت سیاسی، مالی و جمعیتیِ آن نیست بلکه آن خرده

. برخورد ما با شودمییا محدودیت نفوذ  مصرفخیتاربه همین دلیل دارای ، نبودهوفادار سرزمین ی آن فردی هفتگانه_جمعی

یافته دارند، برخوردی خودآگاهانه است و اما آن چیزی آشکار بوده و حضوری تعین کامالاها روایتها که وارون بنیانروایتکالن

های ها و ناخودآگاهی روانگاه )مقام جامع خودآگاهکند زادهتبدیل می روایتروایت را در امتداد تاریخ به خردهکه یک کالن

ها روایتکالندر تعین و نامتعین کردن ها هستند که روایتنبودن یک تمدن و ملت است زیرا این بنیان فردی هفتگانه(_عیمج

 نقش دارند.

 _که  به آن  خواهیم پرداخت_های ما با توجه به شهودهای عرضی و یا طولی های خودآگاهبه طور کلی ممکن است یکی از الیه

به قدرت دست یابد که برای زمانی محدود تبدیل به یک  چنانآنطی فرآیند و در زمانی خاص با تمرکز بر آن الیه از خودآگاه، 

های قدرت اما این الیه ،های دیگر را خواسته یا ناخواسته تحقیر و تصغیر کندارد خودآگاهنما شود حتی امکان دروایتکالن

مستتر و نهادینه شده و به سان اژدهایی خفته در  کامالا  هاآنروایت در فردی هفتگانه هستند که بنیان_های جمعیناخودآگاه

این ماندگار نبودن یک زند؛ بنابرروایت را پس میآید و خردهیروانگاه که پیوندگاه فرد، جامعه و عالم وجود است به خروش درم

 اش نیست.حتماا دلیل بر نداشتن قدرت سیاسی، مالی و جمعیتی روایتخرده
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 روایت در دو حالت ممکن است که به جمعیت حداکثری و حاکمیت مطلق برسد:یک خرده

لژیک ی نوستاگرایانهرا برانگیخته کند مانند پروپاگانداهای ملی ی خودآگاه ماپروپاگاندا یعنی هیجانات حاصل از یک الیه .۱

 ی ایران که شاهد هیجانات حاصل از آن هستیم و نوعی ناسیونالیسم رمانتیک را سامان داده است.امروزه

نیاز مبرم به نان و مانند  آورندترغیب کرده و به خروش درمیروایت که ما را در پذیرفتن حاکمیت یک خرده ننیازها و امیالما .2

 خاص. یدورهآب در یک جامعه یا 

 

 

 های معاصرشناسی روایتهایی برای بنیانمصداق

 

بر اساس  در آن دیگرپردازد و تحلیل و بررسی شناسی به بررسی مانایی یا ناپایداری و تحلیل روایت در زمان معاصر میاین بنیان

 مبدل به گذشته شده، نیست. چهقضاوت آن

تی عقید_ی اخیر به نام عرفان حلقه در ایران رخ داده که ما اینک خارج از تمام مباحث سیاسیروایتی از عرفان در یکی، دو دهه. ۱

های نوپدید در عرفان پردازیم. این روایت خود را یکی از روایتتحلیلی به بررسی آن می_ی علمی و دیدگاهیو تنها از جنبه

ی برای اثبات ادعایش کالم خود را به زیور تعابیر و کلیدواژگان آیات قرآنی، احادیث و روایات ائمه پندارد و در روبنااسالمی می

رانی ای_اشراقی و فراروایت عرفان اسالمی_روایت توحیدیاما آیا به بنیان ،آرایداطهار و اشعار و سخنان بزرگان عرفان اسالمی می

 الدین بلخی وفادار است؟جاللعربی یا موالنا های ابنروایتچون کالنهم

اسالمی که _وجه در راستای وحدت وجود توحیدی عرفان ایرانی یابیم که این جریان به هیچبا اندکی تعمق در تحلیل آن درمی

ی وحدت وجود نوعی متجلی شده، نیست بلکه ی صدرایی به گونهی وحدت وجود شخصی و در نگرهعربی به گونهی ابندر نگره

کسانگار و همهچیزخدای همهموجودِ نوعی که به دو گونهی وحدت آلود هندوئیستی در مقولههای شرکروایتبنیان یرتأثتحت 
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تواند به سوی وحدت موجود شخصی نیز به گذار خود می، قرار گرفته که با کاریزماتیک کردن بنیانشودمیتقسیم  انگارخدا

 حرکت درآید.

د زیرا خون آیاسالمی نیست، بلکه در این سرزمین نوعی فرزند نامشروع به شمار می_روایت عرفان ایرانیبنیانعرفان حلقه فرزند 

ریان در آن ج استو آنیمیسم ماناپرستی  فتیشیسم،، ی توتمیسمآلود و بدوی که شامل چهار شاخهروایت مکاتب شرکبنیان

 شودمیتر ی غرب نیز بسیار بسیار  نزدیک و نزدیکهای اومانیستیِ فالسفهشهروایت اندیروایت به بنیاندارد و با حفظ آن بنیان

بنا بر  .آید تا مبنابه شمار می عی آفوریسمدر آن نو نیز های اسالمی و شیعیاستفاده از گزاره .اسالمی_های ایرانیروایتا بنیانت

 توانند پذیرای روایت عرفان حلقه باشند،اند نمیاشراقی_های مذهبی ایران که توحیدیروایتتحلیل و بررسی عریانیسم، بنیان

 های وارداتی اکنکار، کاستاندا، اشوییشبیه نحله ،هر چند در این دوره پیروان بسیاری دارد اما بنا بر تعریف روایت در عریانیسم

اهلل عرفان آیت مثالااز دیگر سو ؛ خواهد بود مصرفتاریخدارای  ،ندارند مقبولیتی هیچ امروزه ،دوشینه نفوذ تمام با اکنون که …و

روایت مذهبِی تری نسبت به پیروان عرفان حلقه دارند، اما از آن رو که با بنیانچه پیروان کم اهلل نخودکی اصفهانی اگرقاضی و آیت

 .ند شدهایی ماندگار و برقرار خواهراستا هستند تبدیل به روایتسو و همهم نمانیسرزماشراقیِ _توحیدی

 

 بررسی ادبیات معاصر پارسی. ٢

 

ی خود روایت ادبگیری ادبیات ایران از ابعاد و ساحات بنیانگرای نیما که سرآغاز فاصلهزمین بعد از انقالب بدعتدر ادبیات ایران

روایتی که جنس رو شده و هستیم، زیرا آن بنیانخود روبه داری شاعران در فرهنگ و تمدنرچمبود، ما با بحران مخاطب و افول پ

فردی _های جمعیها و ناخودآگاههای غیراومانیستی و خودآگاهریشه در نگره ،مدار بودسوم روایت و تغزل در بافتاری حکمت

روایت جان و جهانِ بنیانخود را از  اندکاندکروایتی است که . شعر معاصر ایران کالنی این سرزمین معنوی داشتهانههفتگ

 جدا کرد. سرزمینمان

مندان شعر و فرهنگ ایرانی را به درنگ وا دارد و به وجد اگر شعر شاگردان نیما بیشتر از شعرای مدعیِ بعد از او توانست دغدغه

ی با تمام صبغه هاآن ی فرمیک، بدعت نیما را پذیرفته بودند، اما محتوای نگرشیِآورد، از آن رو بود که اگر چه از جنبه
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اید که ب چنانآناسالمی داشت، هر چند از لحاظ فرمیک نیز هنوز _شان ریشه در ژانرهای دیدگاهِی سنن اصیل ایرانیاومانیستی

ی پارسی فاصله نگرفته بود، اما از آن پس با مبحث بیگانگی و جداشدگیِ روایت و روایت زبان خنیاگر و نژادهو شاید از بنیان

ی گفتارگی و نزدیک شدن به های حکمت را در ادبیات و خنیازدایی در بافتار شعر و زبان پارسی به بهانهف نگرهتغزل، حذ

 روایت فرهنگ و تمدن ایران به صدا درآمد.دکلماسیون طبیعی زبان، زنگ جدا شدن هنر شعر امروز از بنیان

م معنا گیری از عالای محسوس فاصلهحجم و شعر دیگر به گونههای هوشنگ ایرانی، تندرکیا و سپس تولد موج نو، شعر با نظریه

زمین چه در خاور دور، چه خاورمیانه و چه خاور نزدیک روایت اهالی مشرقتواند با بنیانوجه نمیآغازیدن گرفت که این به هیچ

ی ایرانی های برجستهو رمانها زمین حتی در داستانداستان باشد، این در حالی است که وارون ادبیات داستانی مغربهم

نمود و حضور دارد،  کلماتشانآمیز ژرفای ی تغزل و روایت در بستر حکمتگرایانهافزایی جنس سومهایی از همهنوزاهنوز بارقه

 ین رازمعالی فرهنگ و تمدن ایرانافزایی روایت و تغزل را سرمشق خود قرار داده و نه معنامندی در شعور متاما شعر امروز نه هم

ا بهتر گریزی یتابد. تقدس کلمه در ادبیات و شعر امروز، تحت لوای زبانبرنمی روایت شعوری و تمدنی ما این رانبنیاگمان بی و

نه  ساز وها با تمام احترام در حد پیشنهادهای سطحیِ تاریخپریشی زیر سؤال رفته و این تجربهستیزی و زبانبگوییم زبان

های فرهنگی و تمدنی روایترگذاری برای ساخت کالنساز، در روایت ادبی ایران خواهند ماند، نه بر چکاد جاودانگی و تأثیتمدن

 ایرانی. 

محور ی یک ملت، نباید تنها با دیدی ادبیتدار دنیای ادبیات هستند نه زمینه و زمانهگونه آثار را که پرچمباید توجه داشت که این

ها و روایتی کالنجانبهایی همهو مان توانند بسترساز مقبولیتند که میهای یک جامعه هستروایتنگریست زیرا بنیان

 ها شوند.روایتخرده

 

 ی کلی تقسیم کرد:ها را به سه دستهروایتتوان خردهدر این جستار می

 کنند و دارای تئوری پیشامتن هستند.زمان حرکت می_های فراتاریخی که فراتر از مکانروایت. خرده۱

 متن هستند._ن و دارای تئوریزما_که محدود به مکانهای تاریخی روایت. خرده2
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شوند، مانند جریان شعر روز که نمی های اصلی شعر و داستان امروزد جریانوارهای خنثی؛ ادبیاتی که جریانهای روایتخرده. ۳

 ی کلی تقسیم کرد:توان آن را به چهار دستهمی

بر  ناب_ات سفارشی و مورد پسندِ پروپاگاندای نهادهاراستا با ادبیی آثاری هستند که همکه سراینده ای:الف( شاعران جشنواره

 یابند.هویت می _فوکویی فیتعر

محوریت این جماعت را برخی شاعران که به نوعی از شعر سالم فراتر رفته و تا حدی به شعر پخته  ای:خانهب( شاعران قهوه

ه و ی متون پیشنهاددهندمحور و تخطئهگیری در برابر ادبیات حادثهی فعالیتشان جبههاند بر عهده دارند که عمدهتر شدهنزدیک

 پروری و مرادگونه به نوچهکاریزماواره و زعیمِ قوم های. آنان با ژستن این حیطه استهای جدید و تحقیر و تصغیر شاعراتجربه

شعر است برای جذب مخاطب و گرفتن تأیید به  انی روز مخاطبچون بنا بر سلیقه هاآنچه کار  پردازند، اگرو مریدبازی می

 .ای از مقبولیت عام رسیدهدازهان

 :شوندمیبه دو دسته تقسیم  ای:( شاعران کافهپ

 مانتالشاعران رمانتیک یا سانتی یک(

 مبارز و روشنفکرشاعران شبه دو(

 دهد.مخاطب عام را قلقلک می پسندند که احساسات رمانتیکِها بیشتر اشعار عاشقانه را میرمانتیک

ای خانهقهوه ای ووارهنشینان رمانتیک و حتی جشنای عاقل اندر سفیه به قشر کافهنشین هستند اما با دیدهمبارزان نیز کافهشبه

ینما و لمی خود، سگیرند و برای بیشتر روشنفکر نشان دادن و پوشاندن ضعف قژست چپ اعتراضی به خود می غالباانگرند، می

از  هاآنخود باعث حذف طبیعی دهند که خودبهمیآن ترجیحی مسلط ادبیات و ژانرهای  هرا ب هفتم هنر ین حیطهامنتقد

 ی شعر، داستان و ادبیات خواهد شد.جامعه

 :شوندمی شامل چهار دسته ( شاعران انجمنی:ج

 ایجشنواره_شاعران انجمنی یک(

 ایکافه_شاعران انجمنی دو(
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 ایخانهقهوه_شاعران انجمنیسه( 

 گردشگران ادبیچهار( 

آیند اما انی هستند که مخاطبان واقعی شعر به شمار میبازی شعر به شمار آورد، زیرا کس کنشگرانتوان گردشگران ادبی را نمی

حجم  غالباا اند و مایه ساختهسر سوزن ذوقی در خود یافته و کلماتی نه چندان پخته به هم بافته و اشعاری کم دکخرکخرد

درآوردی که هر آن بیش از پیش های منکنند که با ظهورِ سبکها را با حضور خود پر میها و جشنوارههای انجمنبیشتر صندلی

گان کنندبه جمع چاپ اندکاندکاین جمعیت نیز  ،اندکرده ترکوتاههای شعریت و قصویت را برای جذب اکثریت کوتاه و دیواره

  فزوده خواهند شد.کتاب و مدعیان ادبیات ا
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 تأمل سوم
 

 چرا اصالت کلمه؟

 

 

ه اید و بها آمدهبوده و شما بعد از قرن اصالتبیکلمه؟ مگر در ادبیات جهان تا به حال کلمه  پرسش اول( چرا اصالت

 اند؟بوده اصالتبیکه هویت ملی تمام ملل جهانند  سنگگرانو  بهاگراناید؟ پس این همه آثار آن اصالت داده

ی شعر و داستان به دست ما رسیده است به ویژه از آغاز عصر مدرنیسم، پردازی که دربارهاز بوطیقای ارسطو هر گونه نظریه پاسخ(

اند که کلمه در این دو نظام ی ادبی مستقل و دو هنر مستقل و مجزا بودهشعر و داستان دو الهه، دو نظام ادبی مستقل، دو مقوله

ساختمان  این»که بگویید:  استبه مثابه این  دقیقاا و این  ی دوقلوی ادبیات به شمار آمدههاساختن این برجای برای ادبی وسیله

ای معلوم است، آق»بگویند: « چه کسی آن را ساخته؟»بپرسید: « معلوم است، با آجر.»و در پاسخ بشنوید: « با چه ساخته شده؟

که شعر ساختار خاصی دارد  شودمیفرضی در ذهن ما ساخته دبیات. ابتدا پیشحال این دید را تعمیم بدهید به دنیای ا« معمار.

نویم: شآید که این ساختمان از چه ساخته شده و در پاسخ میبرایمان پیش می پرسشسپس این  ،و شبیه یک ساختمان است

 «شاعر.معلوم است، »گویند: می« آن را که ساخته است؟»پرسیم: می« معلوم است، از کلمه.»

دقت کنید این یک اصل بدیهی در ادبیات جهان از آغاز تا امروز است و کسی تا به حال به صورت علمی و تئوریک بر آن ایراد و 

ی به ظاهر روی همین نکته دقیقااآمده؛ اما مکتب اصالت کلمه بدیهی به شمار می کامالا ای وارد نکرده و همواره امری خدشه

ها و مکاتب جهان از آغاز تا امروز، به ویژه اومانیسم و مدرنیسم در ادبیات نوین تمام ادبیات، نظریه ی مرکزیبدیهی که نقطه

توان کلمه را تعریف و کشد. در آن تئوری مورد بحث ما، کلمه چیست؟ با سه واژه میاست دست گذاشته و آن را به چالش می

 شناسایی کرد:

 . کلمه وسیله است.۱
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 کلمه ابزار است.. 2

 ی خام( است.کلمه ماتریال یعنی ماده )و در این جا ماده. ۳

این است که آیا پیش از این مکتب، کلمه اصالت  شودمیترین سؤاالتی که در مورد مکتب اصالت کلمه پرسیده یکی از متداول

خ بشر ساز تاریهای انسانو گنجینه مایهگرانو  بهاگراناید؟ پس این همه آثار نداشته و شما برای نخستین بار به آن اصالت داده

 اند؟در ادبیات جهان اصالت نداشته

پنداری اصل بوده. آیا به راستی کلمه وسیلهماتریال و کلمهابزاری و کلمهپاسخ ما روشن است. در ادبیات جهان تا کنون کلمه

ی دیگر برای ساختن ساختمان یک وسیله توان در صورت خلقروح است که میچیزی مانند آجر و شأن آن در حد یک ماتریال بی

امروز در برخی مواقع به جای آجر از  مثالا شعر و داستان توسط انسان در آینده آن را با آن چیز دیگر یا بهتر جایگزین کرد؟ 

و از یک هر د و آجرزیرا بتون  ،کنندتری خلق میو بناهای زیباتر و محکم شودمیهای بتونی در ساختن بناها استفاده سازه

 ._ساختن ساختمان_و هر دو ابزار یک چیزند  _ماتریال_جنسند 

شناسی، دستوری، معناشناسی و های ادبی، زبانپندارید در این تعریف تا کنون در تمام مکاتب و نظامیعنی شما می پرسش(

 آیا کلمه واقعاا اصالت دارد؟ اندرمنوتیک که از کلمه شکل گرفتههای هفلسفه

ادبی _در این مکتب برای اولین بار در ریختمان یک نظام فلسفی ، نه به هیچ وجه.پاسخ مکتب اصالت کلمه مشخص است پاسخ(

علمی و آکادمیک ثابت شده که کلمه نه تنها وسیله، ابزار و ماتریال نیست و این پندار سراپا اشتباه  کامالاای شناسیک به گونهزبان

 های، ژانرها و قالبهامکتبها، پایان و مادر شعر و داستان و تمام سبکی بیزنده و سرچشمه کامالا است بلکه کلمه یک وجود 

 «و در آغاز کلمه بود، کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود.»ادبی در تمام جهان از آغاز تا انجام بوده و خواهد بود. 

ها و رسائل به ظاهر علمی ان بزرگ جهان در تمام کتابدقت کنید تا پیش از کپرنیک تمام دنیا و منجمان برجسته و دانشمند

چرخند. کسی نیز در خود اعالم کرده بودند که زمین مرکز و محور عالم است و خورشید، ستارگان و سیارات همه به دور آن می

ه به ی اشتباه کفرضیهپنداشتند، حتی این بدیهی عقالنی و غیرقابل رد می کامالااین مورد تردید نداشت و همه آن را یک اصل 

ه ک چنانآنها داشته که هنوز هم هم برای انسان یسنگگرانو  مایهگرانی بطلمیوس معروف است دستاوردهای بزرگ، فرضیه

ما این دستاوردها را گرامی های میالدی و جاللی. همانند تقویم ،، علمی و منطقی هستندسنگگران، مایهگرانبوده  ترپیش
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ی بطلمیوس درست است؟ آیا کسی که آن توان با تکیه به آن دستاوردهای عظیم هنوز باور داشت که فرضیهآیا میداریم اما می

د مضحکه قرار نخواهد آموزان ابتدایی به عنوان یک اصل علمی مطرح کند موررا امروز در یک مجمع علمی حتی بین دانش

نیم که اعالم نک هاآنتوانیم به اعتبار های ادبی فراوان است، اما نمیجینهادبیاتِ پیش از اصالت کلمه دارای دستاورد و گن گرفت؟

روز در شد اما امابزارِ صرف پنداشته می_ماتریال و کلمه_عصر انقالب کپرنیکی در ادبیاتِ جهان فرا رسیده است. تا دیروز کلمه

ی جوشان و خروشان تمام ادبیات جهان است و شعر و داستان گاه و سرچشمهمکتب اصالت کلمه ثابت شده که کلمه مادر، ریشه

اند. در مکتب اصالت کلمه پایان کلمههای هنری در/ از دنیای بیی این پتانسیلها زیرمجموعهو قالب هامکتبا، هبا تمام سبک

ی ی خاصی خود با نگاه و زاویههای فرهنگی، سنتی، هنری و ادبی زمانهنظام تأثیربیان شده که هر کس در طول تاریخ و تحت 

بک و زیر پرچم س ی خود کشفبه زمینه و زمانه اویه، بعد و ساحتی از کلمه را با توجهبه دنیای هنری کلمه نگریسته و از همان ز

ی همان نظر و دیدگاه برای اثبات آن توسط پیروان در حیطه نیز آثاری است. و مکتبی جدید آن را به دنیای ادبیات تقدیم کرده

کلمه نه تنها ماتریال و ابزار نیست بلکه  ،اعالم کردیمکه  گونه. در مکتب اصالت کلمه همان آن جریان ادبی ارائه داده شده

 ای نیز از کلمه است.حقیقتی زنده و در جریان بوده و هر چیز زنده

 آیا برای اثبات این نظریه مصداقی عینی و ملموس در تاریخ انسانیت وجود دارد؟ پرسش(

سرچشمه  هاآنی های ادبی بر پایه و مایهها و سنتمدنهای متمدن و کهن جهان که آن تتمام ملت هایکتاببله. کتابِ  پاسخ(

وداها و اوپانیشادها در هندوستان، اوستا در ایران، تورات در سنت یهودیت، انجیل در سنت مسیحیت و اوج  اند، همانندگرفته

ن شدروشن . )برای بیشتر است _قرآن اعظم_محور آفرینش ی کلمهی جاودانهمعجزه ،عالم بشریت هایکتاب، کتابِ هاآنی همه

 ای ادبیاتی بنگرید.(، کتاب قرآن را با نگرهجستاراین 

 آیا این کتاب مقدس فقط شعر است؟ پرسش(

 به هیچ وجه. پاسخ را که خودِ قرآن داده است، پاسخ(

 محور است؟آیا فقط داستان پرسش(

 پاسخ مشخص است، به هیچ وجه. پاسخ(
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ی این دو ژانر ادبی نشدهشده و ارائهبسیار شگرف و هنریِ شعری و قصوی و اشعار گوناگونِ ارائه های( آیا در آن رگهپرسش

 موجود است؟

 پاسخ مشخص است، بله. پاسخ(

 های شعری و قصوی در آن وجود دارد؟اما آیا فقط رگه پرسش(

گوید و از رخدادهای مستند ها از تاریخ گذشته سخن میبه هیچ وجه. قرآن در برخی آیات و سوره پاسخ مشخص است، پاسخ(

کنیم. در آن اندرزنامه بینیم. نکات علمی از آن استخراج می. شعارهایی بس هنرمندانه در آن میکندمیاهلل)ص( نقل زمان رسول

 بینی توحیدی را برایزند و هم فلسفه و جهانهای گذشته را نقد میهمند در اخالق شرح داده شده است. هم فلسفو مکتبی نظام

بدون آن که  شوندمی زادهافزا در هم ای شگرف در یک هماهنگی عمیق و همها به گونهی اینسازد و همهما روشن و عریان می

 _خمحور تاریی کلمهمعجزه_ی قرآن اعظم ای از ادبیت کالم قرآن کاسته شود و بالغت و فصاحت آن زیر سؤال برود و این یعنذره

دنیای هنری کلمه را محدود و محصور در فضای شعریت و قصویت ندانسته و بدون آن که از ادبیت کالم آن کاسته شود از تمام 

 ترین شکل ممکن بهره برده است.ی ادبی کلمه در ادبیهای گفته، نگفته و نهفتهپتانسیل

 

ارگرای عریانیسم، شناسی فراساختکنم در زبانوار عرض میاشارت ،موارد مباحث عمیق فلسفی شو واهمکه بخ آنبه هر روی بی

ها معانی خاصی را تولید کند و هر کلمه ارتباط و نوع این ارتباط بر اساسمعنا نیست که در جوامع خرد و کالن کلمه یک چیز بی

جدیدی برای ماتریال کلمه دست و پا کند که با  یمعنابتواند  _ی تاریخی آن از همه لحاظبه پیشینه با عنایت_در هر سنت

گون بیاییم و اثبات کنیم که چگونگی تولید معنا در اشکال ارتباطی گونه سپس و محدودمردود  فرضِصحیح دانستن این پیش

 یحهجامعه شبیه به صفنی اول بیاییم ادعا کنیم که تولید معنا در یعلت تفاوت بین پدیدارها و رخدادها، به اصا شودمیمربوط 

وییم بگ و سپس شودمیکنند باعث خلق معنا ایفا می _های شطرنج با همیعنی مهره_ای که چیزها که نوع رابطه شطرنج است

 های تاریخی دارند و بعد از آنهای معنایی در شدنکنونی ما نیستند بلکه ریشه در دگرگونشاردادهای که معنا فقط برآیند قر

 .هم سامان یافته ها باشطرنج از تفاوت مهره یشبیه صفحه مثالاها هم به نتیجه برسیم که این ارتباط
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پنداریم و نه آن را فقط محصول زیست زبانی در یک زمان گرا معنا را نه یک پدیدار غیرتاریخی جامد میشناسی عمیقما در تاریخ

یک کالم دارای  و در داشتههای دیگر ناقالیم دیگر و زمانوجه قابلیت تعمیم به هیچ که بهدانیم میمشخص  و مکان متعین و

 ند.باش مصرفتاریخ

ست ا لوگوساز  ی بنیادین کلمه و کلمهجوهرهایم که معنا ما بر اساس حقیقت عمیق در تاریخ و معنا به اثبات این مهم رسیده

سپس  دهد،ی وجودی ما را شکل میخمیرمایه گانه ما را در خود زاده وفردی هفت_های جمعیناخودآگاهدر مجرای خودآگاه و و 

ابعاد ثابت  یهمواره با حفظ و همراهیِ …شرایطی و شهودهای گوناگون موقعیتی، تأثیردر جهان مشکک مادرماییک و تحت 

موجب معنا و گاه حتی با حفظ همان ساحت ثابت،  ریمتغتابش و پرورش معانی  رویش، بارش، ریزش،معنایی و مفهومی باعث 

زمان  سازی زبانی در هر اقلیم،د مقولهکنیم بلکه در فراینها را خلق نمیی معنایی زبانبنابراین ما جوهره؛ شودمیانی متضاد یا مع

 های مادی زبانخلق جوهره خنیای دستگاه زبانی خود موفق به یابیم و سپس در اساس ریختمان وانی دست میبه کشف مع …و

 شویم.می …)زبان ناشنوایان( و )خط بریل( و حرکتی های آوایی، نوشتاری، بساوایینی جوهرهیع

 اصالت کلمه به عریانیسم مشهور است؟ پرسش دوم( چرا مکتب

کفر  یدر برابر آن واژه کهها یعنی آشکارگی و به نوعی آشکارگیِ حقیقتِ یک پدیدار ایعریان در قاموس اصالت کلمه پاسخ(

تی را و کافر کسی است که حقیق _پوشاندن حقیقت_الح یعنی پوشاندن آید، البته نه به معنای صرف دینی آن، کفر در اصطمی

 پوشاند. می

ریان ععد یا ساحتی از حقیقتِ هنری کلمه را کشف و در دیدگاه اصالت کلمه هر مکتبی بُ رویم سر بحث اصلی.نگاه میین پیشبا ا

های هنری کلمه را انکار، تر نشان دادن آن، مابقی ابعاد و ساحتخود و برای برجسته یشدهکشفساحت  همانکرده و به نفع 

ه ، اما یک عریانیست وقتی اصالت را بشودمیپوشاند و به اصطالحِ ما دچار کفرِ ادبی کند یعنی آن حقایق را میتحقیر و نفی می

ی تواند و نباید انکار کند، ما همهدهد بنابراین هیچ بعد یا ساحت هنری از موجودیت مشکک کلمه را نمییپایان کلمه موجود بی

ا فیل با این توضیح که در این ج ،کنیم. مثال فیلِ موالنا را به یاد بیاورید تا حقیقت برایتان روشن شودحقایق هنری را عریان می

ز اآغازگران هر مکتب و سبکی در آن اتاق تاریک بعد یا ساحتی  هنر و ادبیات قرار دارد. تاریخِ نماد کلمه بوده و در اتاق تاریکِ

 دهند که حقیقتِ فیل نزد ماستمی گروهی از آنان به گوش فیل دست زده و فریاد ایهاالناس سر اند.کلمه را کشف و تجربه کرده
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گروهی آمده س سپگیرد. مکتب بادبزنیسم شکل می هاآنی هو بدین ترتیب بر اساس نظریه و تجرب و فیل یک بادبزن بزرگ است

مکتب  ،و بر اساس این نظر« حقیقت فیل نزد ماست، فیل یک ستون عظیم است»آورند: کنند و فریاد برمیو پای فیل را لمس می

وع ها به ستوه آمده و ادبیات را از نها و ستونیستیابد. گروهی دیگر که از دست بادبزنیستستونیسم در ادبیات جهان سامان می

ت به دس ،شوندمیای که وارد اتاق تاریک تاریخ ادبیات بینند بنا بر زمینه و زمانه و زاویهشده میاشباع هاآننگرش و نگارش 

 گویند! حقیقتها همگی مزخرف میها و ستونیستاین بادبزنیست»آورند: شادمان از کشف خود بانگ برمی خرطوم فیل زده و

امه آید و این قصه ادبدین ترتیب مکتب ناودانیسم در ادبیات به وجود می« فیل فقط نزد ماست! فیل یک ناودان بزرگ است.

ها و... مانند هفتاد و دو ملتی که ها، ناودانیستها، ستونیستزنیستست که بادبداشته، دارد و خواهد داشت که مولد اتفاقاتی

 هاآنگوید به جان هم افتاده و هر یک خود را حقیقتِ فیلِ کلمه اعالم کرده و بقیه را باطل و معتقدان به حافظ از آن سخن می

 .«است شان گذشته و کهنه شدهمصرفتاریخعصر آنان و »آورند: دانند. این گونه است که فریاد برمیرا نیز متوهم می

ز یک عریانیست ا« آفتاب آمد دلیل آفتاب.»ها فیِل کلمه را از اتاق تاریک به در آورده و به قول حضرت موالنا: اما ما عریانیست

مه که زیربنای دنیای هنری کل یشدهکشفهای بادبزنیسم، ستونیسم، ناودانیسم و... فراروی کرده و بدون انکار هیچ کدام از الیه

ف سوار های مکشوکه بر بنیان آن ساحت یاشدهخلقاند فراتر از سیستم های پیشین بودهگیری مکاتب گذشته و سبکشکل

مکاتب و به تبع آن از کفر ادبی  یهای انحطاطی و انحصاریِ تمامتمامیت فیلِ کلمه اصالت داده و از افراط و تفریطبه اند، کرده

 نشیند.عریان به مشاهده می کامالاو حقیقت کلمه را  آنان فراروی کرده

های مکتب اصالت کلمه را از هم و حتی گاه فرامتن توانیم فرق فراشعر و فراداستانما نمی پرسش سوم( چرا گاه

 ها نیست؟تشخیص بدهیم؟ آیا این یک ضعف بزرگ در نظام ادبی عریانیست

ی خاص و بسته دارند که اگر آن را رعایت نکنید و از آن خارج شوید و ژانرهای ادبی یک چارچوبه هامکتبها، تمام سبکپاسخ( 

ها و مکاتب دیگر متفاوت است شریعت ادبی نام ی سبککه با همه (چارچوبه) چوکات دیگر جزء آن سبک و مکتب نیستید، این

هر چه قدر هم  ،اش باشیدی نیما یوشیج و پیروان اولیهنامهرامدارد مانند سبک نیمایی. حال اگر خالف عروض، بدایع، صنایع و م

دبی برای بنابراین یک شریعت ا ی بدانید؛توانید خود را شاعر نیمایاید و نمیکه اثرتان زیبا و قوی باشد از سبک نیمایی خارج شده

د دلیلی خوگذارد وگرنه خودبهفاصله می تفاوت و سترگآن که ثابت کند با شریعت قبلی تفاوت دارد تمرکزش را روی دیوارهای 

هایش های دیگر تمرکز کند روی تفاوتیک شریعت ادبی بیشتر از آن که روی شباهتش با شریعت مثالا ی حضور ندارد، برای ادامه
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، ردهد؛ یعنی هر سیستم شعری یا داستانی در ساحت محدود خود حکم به تصغیها و ژانرهای پیشین مانور میبا تمام سبک

گرا در ژانرهای تقلیدی، احیاگر، های نفیاگر چه نوع و کیفیت این نگاهدهد، های پیشین میاکثریت ساحت و تحقیر فیتضع

داند جز اما عریانیسم حقیقتِ وجودی کلمه را چیزی نمی هم متفاوت است؛ با …گر وگر و تکوینگر، و حتی تجربهابداعی، بدعت

سرچشمه، سرمنشأ و در بیانی دیگر حقیقت ثابت  هم گفتیم کلمه مادر، ترگونه که پیشهمان)لوگوس(.  وجود فرابعدیِ کلمه

عد و یا بهتر بگویم ساحتی پنهان های ادبی چه سبک، چه ژانر، چه قالب و چه مکتب ادبی، بُی شریعتوجودی ادبیات است. همه

تواند ای نمیبنابراین هیچ شریعت ادبی اند؛ه جهان ادبیات معرفی کردهو ب پایان کلمه را عریاناز دنیای هنری و ادبی وجود بی

های ادبیات که و سبک هامکتبی کند که همهی ادبیات و جهانِ حقیقت هنری کلمه باشد و همین امر ثابت میی همهنماینده

اند از دیدگاه ما اصیل و ه نمایش گذاشتهاند و چون همه بعدی از حقیقت کلمه را باند هیچ کدام دروغین نبودهدر تاریخ آمده

یچ ی ههای ادبی اعتقاد داریم که دورهی تمام شریعتهای بستهراستین هستند، پس ما در مکتب اصالت کلمه خارج از چارچوبه

یای نها، دها، واقعیت عینی رئالیستکلمه به سر نیامده است، یعنی ساحت خرد جمعی کالسیست کشف اصیلی از جهان هنریِ

ها و... همیشه هست و ها، نمادگرایی سمبولیستها، ابرواقعیت درونی سوررئالیستمحور رومانتیستفردی و تخیل و احساس

ی هنری زیرا ساحتی از جهان زنده، پویا و جاودانه اندگرایی و... زندهگرایی، نمادگرایی، تخیلخواهد بود. هنوز خردگرایی، واقعیت

ی هیچ ساحت هنری از کلمه تمام نشده و ا کلمه زنده است، انسان زنده است و تا انسان زنده است دورهاند؛ بنابراین تکلمه

شف به ککلمه معتقدیم، یعنی هر چه در انسان _ما در دیدگاه اصالت کلمه به تئوری انسان داشته باشید که توجهنخواهد شد. 

شاپیش در انسان وجود و حضور داشته و این دو سازنده و خالقِ پی استپیشاپیش توسط کلمه و هر چه در کلمه مکشوف  رسیده

 توان کسی را که فقط بعد و ساحتکلمه نگاه کنید. آیا می_ها و مکاتب پیشین را با دیدگاه انسانتوأمانِ همند. حال تمام سبک

عد و ساحت خردش نمود و تخیل و احساسش نمود و ظهور کرده باشد انسانی سالم، نرمال و معقول دانست؟ شخصی که فقط ب

تواند در اجتماع انسانی سالم، نرمال و موفق باشد؟ یا کسی که فقط ساحت ناخودآگاهش را بروز داده باشد جز ظهور یافته آیا می

اند که آن چه را از خود بروز داده دقیقااای که جایش دارالمجانین است چیز دیگری خواهد بود؟ هر چند که این سه تن دیوانه

کلمه نه انسان را در هیچ بعدی از کلمه محدود _هاست، بگذریم. انسانها و سوررئالیستها، کالسیستاد هنر رومانتیستنم

سازد و نه کلمه را در هیچ بعد و ساحتی از انسان.  یعنی نگرگاه مردودگرا و محدودگرا راهی در نگرش ما به تمام فضاهایی می

وجودی  انپایبیاند ندارد و در یک کالم نفی حتی یک ساحت مکشوف از جهان دبی شدهخاص ا هایسیستم گیریشکلکه بنیان 

ا و البته نگرگاه انتقادی م مه خواهد بودبه مثابه نفی اصالت کل دقیقااای های مشکک موجودی کلمه و زبان به هر بهانهو ساحت
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زمانی هستند ربطی به _مکانهای ایدئولوژیک ادقراردهای ادبی که برآیند و سبکدادگی مکاتب رقرای ساحت خلق و درباره

 های مکشوف و نامکشوف کلمه ندارد.ساحت افق

ساحتی از دنیای کلمه که فردوسی کشف کرده، ساحتی که نظامی کشف کرده، ساحتی که سنایی غزنوی کشف کرده، ساحتی 

که سعدی کشف کرده، ساحتی که حافظ کشف  اند، ساحتیکه موالنای بلخی کشف کرده، ساحتی که بیدل و صائب کشف کرده

اند و... همه و همه در ادبیات اکنون و آینده تا همیشه زنده و جاودان هایی که نیما و شاملو به ما ارزانی داشتهکرده، ساحت

ودی یک در نظام مادرماییک و مشکک موج اند؛ و نمود هرکلمه خواهند بود زیرا ساحت و بعدی از دنیای وجودی )لوگوس(

 رساند.را به آشکارگی می هاهای متکثر زبانی از کلمات تا پارادایمالیه

ی ی خاص مربوط به زمینه و زمانهها را به علت آن که آن چارچوبهها و مکتبمکتب عریانیسم چارچوب ایدئولوژیک تمام سبک

ی تفکر ها را بدون احاطهها قلم بزند و آنی آنحیطهچون و چرا در تواند بیگرا و محدود دانسته و نمیها بوده تقلیلی آنویژه

 ستا ی ما مقدسمکاتب بوده برای همه ها وگیری آن سبکها که زیربنای شکلانتقادی  قبول داشته باشد اما کشف هنری آن

 . قداست داردزیرا کلمه 

وژی و یا به عبارتی دیگر دو جنسیت ادبی حرکت ای کلی زیر نام و یوغ دو ابر ایدئولهای ادبی در ادبیات جهان به گونهشریعت

شناسانه بلکه ام که از هنر شعر نه تعریفی هستیآن هنگ ویژهبه_و داستان اند یعنی دو جنسیت ادبیِ شعر کرده و تعریف شده

محورانه اند شعرمحورانه باشند یا داستانو ژانرهای ادبی یا خواسته هامکتبها، تمام سبک. _نگرانه داشتم باشیمنظرگاهی سیستم

سیستم خود را تمام شعر اصیل و یا  ،های افراطیی جنبشته و یا در برختر دانسو هر کدام خود را از دیگری شعرتر یا داستانی

ی شعری و داستانی اخراج کرده و در ارانهپندی دنیای سیستمها را از گردونهاند و دیگر مکاتب و سبکداستان اصیل پنداشته

هایی که هنرهای متعالی در تمام نگرگاهاند؛ بنابراین را اعالم کرده هاآنهای خود حکم غیراصیل بودن و ناهنری بودن بیانیه

 اند،روایت پنداشتهک و بنیانشناسیهستیروایت و نه نگرگاه غریزی تان را به مثابه دو سیستم و کالنشعر و داس _قید و شرطبی_

و سبکی در شعر و داستان آمده زیر لوای این دو جنسیت ادبی از  اند. هر مکتبو چرای ادبیات بودهچون ی مقتدر و بیدو الهه

 تر جلوه داده و به دیگرانزدایی کرده تا خود را در هنرهای شعری و داستانی، شعرتر و داستانیهای دیگر آشناییسبک و مکتب

های هاست، اما مکتب اصالت کلمه برای نخستین بار در تاریخ ادبیات جهان از خودِ جنسیتی آننامهد که هنر اصیل در مرامبقبوالن

شدت  را به هاآنهای ادبی شعر و داستان؛ و قائم به ذات بودن ، دقت کنید از خود جنسیتزدایی کردهر و داستان آشناییادبی شع
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هایی هایشان همه و همه ماهیتها شعر و داستان با تمام زیرمجموعهیده. از دیدگاه عریانیستزیر سؤال برده و به چالش کش

اند. بدون کلمه اصالا هنرهایی ها به خود وجود کلمه است و از آن ریشه گرفتهاند و اعتبار این ماهیتهنری از دنیای وجودی کلمه

ناپذیر هنری کلمه آیا در شعر و داستان محدود و محصور است؟ یان و کرانهپاشدند اما دنیای بیبه نام شعر و داستان متولد نمی

و  تر از دنیای شعرتر و وسیعپاسخ مکتب اصالت کلمه مشخص است، به هیچ وجه. دنیای هنری کلمه فراخنایش بسیار عظیم

ها و نخست فرا رفتن از شریعتی ی هنری بوده؛ بنابراین هدف یک عریانیست در درجهداستان با تمام عظمت این دو مقوله

محوری و... بدون انکار هیچ یک از این محوری، سمبولمحوری، رئالیک شاعر عریانیست از سوررئال مثالاهای ادبی است، سبک

را ی الزم بهره هاآنی ی بینش، دانش و توانش خود از همهکند یعنی به اندازهوی میهای هنری کلمه فرارَها و انرژیپتانسیل

واهد قلمش دیگر شعرمحور هم خی دوم آن شاعر عریانیست میماند. در درجهگیرد ولی در هیچ یک از آنان محدود نمیمی

ها و خواهد با گسترش فضای آزادی قلمش تا آن جا که بتواند از دنیای هنری جنسیتِ داستان نیز با تمام سبکاو می نباشد.

از آن به سوی فضاهای نامکشوف و نامتعارفی که فراتر از جهان شعرمحورانه و  ببرد و پسی هنری واسطههای بیرهمکاتب آن به

و این یعنی حرکت به سوی جنس سوم  داشته باشدتواند تولید هنر کند حرکت و فراروی ی ادبیات میمحورانهجهان داستان

 پایان حقیقتِمگر با اصالت دادن به وجود بی گاه هنر متعالی تحویل نخواهد دادکلمه؛ و حرکت به سوی جنس سوم کلمه هیچ

محور فراروی کند وارد خواهد قلمش از دنیای شعرمحور به سوی آسمان کلمهکلمه. بر همین اساس یک شاعر عریانیست که می

بدون  ههای مکشوف و نامکشوف کلمها و پتانسیلگوییم که در آن تمام الیهطریقت ادبی شده است. طریقت ادبی به فضایی می

هرگزاهرگز  شاعر عریانیست کند؛ بنابراینحوری حرکت میمعد مشخص و محدودکننده به سوی کلمهاصالت دادن به هیچ بُ

ز این است گرای ادبی نیگرای ادبی با طریقت. فرق شریعتدآیمی به شمارگرای ادبی گرای ادبی نیست بلکه یک طریقتشریعت

و بعد در خود شعر و  کردههای شعری و داستانی محدود و محصور را در یکی از جنسیت گرای ادبی اوالا قلمشکه یک شریعت

ناپذیر پایان و کرانهسه ایسم یا شریعت، مکتب، سبک و ژانر محدود و بعد مشخص از جهان بیمثالا داستان هم طرفدار یک، دو یا 

 سازد،آورد هدف نمیمحور، او از آن چه به دست میتمحور است نه شریعگرای ادبی قلمش حقیقتکند اما یک طریقتکلمه می

شمارد و در حد دانش و توانش خود تا ها و ابعاد مکشوف و نامکشوف کلمه را محترم میها، فرمها، ساحتها، الیهتمام پتانسیل

محوری صرف؛ داستانمحوری است نه شعرمحوریِ صرف و اما هدفش فقط کلمه ،گیردتواند از آن ساحات بهره میجایی که می

محوری به سوی نویس عریانیست؛ او هم خواهان این است که قلمش از داستانو این قصه را تعمیم دهید به یک داستان

راشعر و رو هستیم یعنی فقید و شرط روبهکند؛ بنابراین ما در طریقت ادبی عریانیسم با دو ژانر متعالی و بیمحوری حرکت کلمه
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 یستمدرننویس پستیعنی یک داستان ، تفاوت استگرایی ادبی اصل برای هویت و اصالت بخشیدن به قلمعتدر شری .فراداستان

 یستیمدرناثر او را یک رمان پست یمد تا بتواننویس مدرنیست مشهود و مشخص کنلمش را با یک داستانهای فاحش قباید تفاوت

کالسیستی نیز متفاوتند و هر چه قدر این تفاوت بیشتر و بیشتر باشد  های مدرنیستی و طبیعتاابدانیم که از همه جهت با رمان

ی ادبیات به داشتن هویت ادبی یعنی سبک و مکتب جدید معروف و گرای ادبی بیشتر و بیشتر در تاریخ و جامعهآن شریعت

نویس است اشعر و فراداستانکه فر اما یک عریانیست ،کنندمشخص خواهد شد و او را دارای یک هویت مستقل ادبی قلمداد می

بت ای یقینی و مستدل ثابه جایی رسیدند که نتوان به گونه های اواه که فراشعر و فراداستانگاش حکایت دیگری دارد، آنقصه

ز خیکند که قلمش از دنیای کثرتتر شده است زیرا این ثابت میتردید آثار هنری وی متعالیکرد که فراشعرند یا فراداستان، بی

حقیقت وجودیِ کلمه  آفرینِکرانه و وحدتهای ادبیات جهان به جهان بیو مکتبها های ادبی و دنیای متکثر سبکشریعت

خواهد بدان جا برسد که از تر شده زیرا اصل در فراشعر و فراداستان بر وحدت و شباهت است یعنی فراشعر مینزدیک و نزدیک

 محوریکلمه هنگامی کهمحوری برسد. فراتر برود که قلم از شعرمحوری به کلمه چنانآنی شعر الهه یی تسلط و قلمرودایره

ی تر و مستحیل شده و از دایرهی شعریت و قصویت در اثر فراشعر و فراداستان کمرنگخود سیطرهاصل و مقصود شود خودبه

  .محوری فراتر خواهد رفتشعرمحوری و داستان
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تیک ماای سیستدرونی است، نه نگره_برونی و برون_ای نگره در هستیِ مشکک درونشناسیک و گونهنوعی نگرگاه هستیشعر 

شناسانه یعنی جهانِ میتوسیِ هنرِ شعر در هر عصر و نسل و محل در تاریخ هستی هنریِ روایتِبه هستی. بر بنیان این بنیان

نیاد کلمه کشف شده و بر ب_بیرونیِ انسان_هایی از دنیای درونیادبیات جهان بنا بر زمینه، زمانه و ضرورتِ ارگانیک زبان، ساحت

بانی شده، توانش تحول زو ظرفیتِ آن ساحتِ کشفهر کشف، سیستم و پارادایمی در ادبیات شکل گرفته است که بنا بر قدرت 

های بومی، تر، مکاتب و نهضتای گستردههای سیستماتیکی مانند سبک فردی یا جمعی یا دوره و یا به گونهو بیانیِ آن شاکله

تضادهای های ادبی با هم دارای گاه این سیستم شکل گرفته است که _و شرط قیدبی_ ملی یا جهانی در این هنر متعالی

که این تعاریف نه بر اساس نگرگاه اند اما از آن رو اص از شعر ارائه دادهاند و هر یک تعریفی خنگارشی بوده_نگرشی

بسیاری از این تعاریف با هم منافات داشته و این  اندمدارانه بودهئولوژیک و سیستمی نگاه ایدی شعر بلکه بر پایهشناسانههستی

توان از شعر تعریف داشت که البته این سخن بسیار سخیف و ی تمام شاعران میکه بگویند به اندازه امر برخی را واداشته

شناسانه از این نگرگاه هستی یمتوانهای اصیل و مستقل دنیای شعر میی تمام سیستمبه اندازهما فقط نادانشورانه است زیرا 

ناگون این های شعری به تکثر تعاریف از ساحات گوکه تکثر سیستم ماندسته، شایسته و علمی داشته باشیم. ناگفته نتعریفی بای

ی ازلی و انهشناسروایت یعنی نگرگاه هستیی این بنیانها زادهشناسانه؛ و تمام این سیستمهنر انجامیده، نه تکثر نگرگاه هستی

داریم که  محورانه نیزی داستانشناسانهنگاه هستی ی شعرمحورانه ما در ادبیاتشناسانهو البته در کنار نگاه هستی غریزیِ شعرند

های سیستماتیک با هم های ادبی فراوانی را سامان داده است که در روبنا به علت ایدئولوژیی خود سیستمآن هم در درونه

 پایانِ هنریِ کلمه هستند.افزا از جهان بیدر زیربنا ساحاتی مکمل و همهمه ناسازگارند اما 
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 های شعری و داستانی در تاریخ ادبیات جهان به دو گونه رخ داده است:خلق سیستم

 افزایشی_رویکردهای کاهشی. ۱

 رویکردهای التقاطی. 2

افزایشی، کاشفان هوشمندِ هر الیه و ساحت نوین در جهان شعری یا داستانی برای این که آن کشف را بتوانند _در رویکرد کاهشی

های های تمایز و در اصل فاصله، تفاوتنمایان سازند، با خلق دیوارهبه روشنی نگارشِی آن را متدیک کرده و تمایزات نگرشی و 

رِد افزایشی که بنا بر رویک_اند، زیرا اگر هر سیستم کاهشیهای ادبی پیشین نشان و نمودِ عینی بخشیدهخود را با سیستم

وجوه  های پیشین، چه دری و نگارشی خود را با مکاتب و سبکتز و سنتز اعالم حضور کرده، تمایزات نگرشدیالکتیکِ تز، آنتی

ی حیات ادبی، هنری، فلسفی پیدا نکرده و تاریخ ادبیات و خود دلیلی برای ادامهتئوریک و چه در وجوه عملی بیان نکند خودبه

ن و کتاب ادبی در هر عصر و اندیشگانی و دیوا_اندیشه و هنر نیز آن را به رسمیت نخواهد شناخت و همانند هزاران اثر هنری

ای طبیعی هر سیستم ادبی، چه ی تاریخ سقوط خواهد کرد؛ پس به گونههای نابودگی و فراموشخانهچالهنسل و محل، به سیاه

ی پایه های ایدئولوژیکی که بری کلمه برای تمایز با سیستمشدههای کشفشعری و چه داستانی با کاهش تئوریک و عملیِ ساحت

ها، مصرف آن نظامهای عریان و پنهانِ خود به تحقیر، تصغیر یا انکار و یا اعالِم پایان تاریخاند در مانیفستسامان یافته هاآن

ه و توأمان با نوعی نگرش استبدادگرایانه و انحصاری دست به افزایش نمود های ادبی پیش از خود پرداختها و سیستمدایمپارا

زند؛ و اما حکایت رویکردهای ها و متون پیرو میی خویش در تئورینشدهکشف ر ساحت هنریه و ضرورت بروز و ظهوجایگا

ر افزایشی زیرا د_توانِش رویکرد کاهشیهای محدود و کمتر از حتی سبکای است بسیار نازلهای آن مقولهالتقاطی و سیستم

ن شده، حال چه آن ساحت دارای ظرفیتی ناچیز باشد افزایشی، کمینه یک ساحت از جهان هنریِ کلمه عریا_های کاهشینظریه

اوالا هیچ ساحت نویافته از جهان هنری کلمه  گونه است کهبدین اما در رویکردهای التقاطی ،شمولای جهانو یا دارای گستره

های ن پارادایمبنا بر تثبیت آ تواندمی هاآنهای پیشینِ ادبی و التقاط شود، ثانیاا با گزینش کامل یا ابترِ برخی سیستممشاهده نمی

ذرِ بازانِ آن سیستمِ مونتاژی در سطح زودگپیشین در تاریخ ادبیات مقبولیتِ زودگذرِ تودگانی یا در قشر روشنفکر برای صنعت

 آورند پیش ازی ادبیات به همراه داشته باشد که به علت آن که هیچ کشف و تحولی در زبان و ادبیات به وجود نمیامروزینه

ل افزایشی شک_های کاهشیست که نه بر بنیاد سیستماما عریانیسم تنها پارادایم ادبی اوندگارانِ جعلیِ خود خواهند مرد؛خد

اد پدیدارها گونه تقابل و تضگرفته و نه رویکردی التقاطی را سر سوزنی قبول دارد. این نگره با رویکرد دیالکتیکِ ادراکی به هیچ



 ۶٧ ∞ فونیک()آنتولوژی فراشعرنویسان مولتی ۱۴۰۰جنبش ادبی 

شناسد. در دیالکتیکِ ادراکی، پدیدارها ی خود به رسمیت نمیشناسانهری تزها را در زیربنای جهان هستیدر علوم نظآن و به تبع 

اما به علت کفرِ اندیشگانی و  خواهند شد، بندیمقولهکشف، عریان و  ،اجتماعی_های فردیبنا بر افق اندیشگانی و ضرورت

ن که باید و شاید جها چنانآنگاه غالب این پدیدارها چار آن هستند، هیچها در علوم انسانی دهای کاذب که تمام سیستمعریانیت

ی پدیدارها در جانبهعیار و یا عدم عریانیت همهرسانند و البته این عدم کشف تمامدرونی و امکانات وجودی خود را به ظهور نمی

ن بسیاری از ای شودمیمحل یا فرد باعث ادبی به دلیل ضعف افق دیدگاهیِ آن عصر، نسل و _هنری_های اندیشگانیسیستم

اند با نوعی دگرگونش ساختاری، فرمیک، زبانی و محتوایی در عصر، نسل و محل ی خود بودهها که برآینِد زمینه و زمانهپارادایم

ا مکتب هرانگیگونه احیاگآفرینی داشته باشند و از رویکردهای بارز ایندیگر، دیگرباره در تحوالت علوم و هنرهای بشری نقش

یا  و ام مکاتبی که با پیشوند نو، نئوی اسالمی است برای احیای حکمت خسروانیِ ایران باستان؛ و تماشراق در سنت فلسفه

های های پنهان پدیدارها در افقکنند نیز برآیندِ همین نمودِ بیشتر الیهپسوندهای همبسته در جهان علوم انسانی اعالم ظهور می

ر در تاریخ ملل و نحل است، همانند مکاتب نئوکالسیسیسم، نئوفوتوریسم، نئودادائیسم و یا نوافالطونی، نوکانتی، دیدگاهِی دیگ

« پدیدارشناسی روح»در کتاب  _فیلسوف بزرگ جهان غرب_های جوان و...؛ باید خاطرنشان کرد که هگل نوصدرایی، هگلی

ای، پدیدارها تمام و ماندگارِ هر جامعهوجود، لوگوس یا همان عقالنیت درونمدعی است بنا بر تحول ارگانیک تاریخ بر مدار روح، 

سازند که عریانیسم این نگرش را نقد و در نظام اندیشگانی خود اصالح ی تضادها عریان میاجتماع بر پایهکمال خود را در بستر 

کتب هایی همانند می اکنون، مکاتب و دکترینکرده و به چالش کشیده است. بر اساس دیالکتیک ادراکِی عریانیسم تا دقیقه

ادبِی _گرا، مکتب نقد هنریشناسیِ عمیقگرا، مکتب تاریخشناسیِ عمیقاصالت کلمه، مکتب فراساختارگرایی، مکتب معنی

 اند.گرا، مکتب فرافمینیسم و... اعالم حضور کردهکلمه

گرا و غیرتاریخ_های مطلقی جزمیتجانبههاند منتقد هممان یافتهی عریانیسم که بر اساس اصل فراروی ساهای فراروندهسیستم

 راهِگرایانه بهینی عمیقبا نگرهو  ساختارگرا و ساختارزداست_کر درونهرگون تف _گرا و قراردادپندارتاریخ_و نسبی  _اندیشذات

تئولوژیک در دنیای فلسفه، هنر، ادبیات و... هستند.  های ایدئولوژیک وها و انحصارگراییمحدودیت بست،رفت از بنبرون

کنند و بر این اساس هر سیستم که بر بنیاد افزایشی و یا التقاطی حرکت نمی_های کاهشیهای فرارونده بر مدار نظریهسیستم

ر و تحقیر، تصغی ی خود را بدونمحوری، کشف نویافتهافزایشی حرکت نکند و با عدم چارچوبه_های تضادآفرینِ کاهشینظریه

پایان هنری افزای اقیانوس بیهای مکشوفِ گذشته و حال به جهانِ پدیدارهای متکثر اما همگرا و همها و ساحتانکار دیگر الیه
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خ ر اندکاندکاگر چه این نگرش  ،های فرارونده خواهد شدی مکاتب و پارادایمخود وارد حیطهبپیونداند خودبه _لوگوس_کلمه 

د. در نگرگاه عریانیسم، حقیقت وجودیِ ادبیات در اثر و قلم فرد یا جمعی نمایان نخواهد ش بارهیکگاه این عمل و هیچ خواهد داد

چیزی نیست جز لوگوس یعنی وجود فرابعدیِ کلمه یا مقام جامع وجودیِ کلمه که با اصالت دادن به آن بدون انکار هیچ ظرفیت 

ایی، گری فرافرمهای مکشوف و نامکشوف ادبی، هنری، فلسفی و... وارد حیطهت، تمام فرمفرمیک در تاریخ اندیشه، هنر و ادبیا

ام گرایی، تمی فراروایتهای مکشوف و نامکشوف اندیشه، ادبیات و هنر بدون انکار هیچ ظرفیتِ روایتی وارد حیطهتمام روایت

ی فراساختارگرایی و تمام معانی یچ ظرفیتی وارد حیطهساختارهای مکشوف و نامکشوف ادبی، هنری، فلسفی و... بدون انکار ه

ن و ایی فرامعناگرایی و... خواهند شد هنری، ادبی، فلسفی و... بدون انکار هیچ ساحت معناییِ مکشوف و نامکشوف وارد حیطه

وم برای نخستین ی سدر آغاز هزاره« جنس سوم»ست که با زایش کتاب بسیط در اصل فرارویجانبه و حرکت نمود جهانِ همه

رای اگر چه ب گرایانه است،حرکتی بسیط و تعالیبار در جهان اندیشه، هنر و ادب معرفی شد. باید توجه داشت که فراروندگی 

 ایم.بندی کردهعرضی مقوله_عمودی یا طولی_ی افقیفهمی مخاطبان گاه آن را در دو حیطهآسان

هایی همانند محوری در شعر و سیستمرونده برای گذر از هر گونه سیستمی عمودنگرانه یعنی حرکتی فرافراشعر در زاویه

کالسیسیسم، رمانتیسیسم، رئالیسم، ناتورالیسم، سمبولیسم، فوتوریسم، دادائیسم، سوررئالیسم و... یا مکاتب پسامدرنیستِی 

ن ر نیمایی، شعر سپید، شعر آزاد و... بدوها و قوالب شعر کالسیک ایران، قالب و ژانسانفرانسیسکو، شعر زبان، بیت و... یا سبک

هایی محوری در ادبیات )جنسیتوی از هر گونه جنسیتفرارَچنین های ادبی؛ همها و ظرفیتاز این ساحتنفی یا تحقیر هیچ کدام 

 ییافتههای تعینساحت، سفرنامه، مقاله و...( و در یک کالم حرکت فرارونده از تمام نامهفیلمنامه، همانند شعر، داستان، نمایش

 پایان کلمه.اند به سوی مقام وجودیِ این هنر یعنی وجود بیجهان هنری کلمه که در ادبیات موجودیت یافته

ی چه مکتب، چه ژانر، چه سبک و چه حتی قوالب باشد از آن رو موجودیت یافته که ساحتی از هر سیستمی که در چارچوبه

ارونِ آن نشان فراوان و ها در ادبیات نه نشان اغتشاش، بل ورا کشف کرده و تکثر سیستموجودیِ جهان هنری کلمه  امکانات

ی یافتههای تعینها نظامها و جنسیتبنابراین مقام متکثر موجودی یعنی تمام سیستم ؛بودگیِ امکانات وجودی کلمه استپایانبی

ه تواند شمولیت داشتیا داستان از آن رو هماره نقض شده و نمی تعریف از شعر اند و هر گونپایان کلمهجهان بیساحات مکشوف 

اص بوده، لِ خیک عصر و نس موردپذیرشمربوط به نوعی نگره و پارادایم  غالبااباشد که با معیار و مکیال یک یا چند سیستم که 

عر و ما هو ش گوییم اوالا سبکِچه در سیستم طولیِ فراشعر با زبان منطقیون سخن ببر همین اساس ما چنان مطرح گشته است؛
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دهد و این پروسه در فراداستان و فرامتن نیز سپس شعرِ ما هو شعر جای خود را در مسیر تکوینی طولی به شعر ما هو کلمه می

 توأمان نه مقید و نه منکر هیچ یک از ساحات ،افتد یعنی فراشعر در ساحت طولیاتفاق می هاآنبا عنایت به نظام تکوین طولی 

متعالیِ شعر از تمامیت و و شرط  قیدبیی هنر شناسانهمکشوف و نامکشوف هنریِ کلمه نخواهد بود و با توجه به نگاه هستی

محور کردن این نگاه ها، ژانرها و مکاتب شعری، داستانی و دیگر ژانرها در راستای کلمهنگرشی و نگارشیِ سبکفضاهای 

ور و ی ظهپایان هنری کلمه برای به منصهی شعری در جهان بیشناسانهی هستیفلسفهشناسانه و حتی فراروی از خود هستی

ی بروز رسانیدن هر چه بیشتر امکانات وجودی لوگوس بهره خواهند گرفت و پرواضح است که این بستگی به توانش و گستره

 دانش و بینش هر عریانیست دارد.

 خواهد با پیشنهاد فضاهایهای هنر متعالیِ شعر است و میی تکوینی سنتامهو اما سیستم افقی؛ در سیستم افقی، فراشعر اد

دیگرگون به کشف ابعاد و ساحات دیگر در جهان شعر دست یازد. در این زمینه فضاهای دیگرگونی توسط این قلم به جهان شعر 

فونیک و مرکزافزا ، مولتیاافزفونیکِ همیم مطرح یعنی پلو کلمه پیشنهاد شده که در این حال، مجال و مقال به معرفی سه سیست

ه تواند با عنایت بیابد، میتوانش و دانش اجتهاد ادبی ب و اظهر من الشمس است که هر عریانیستی که در خود شودمیپرداخته 

 یانویههای ثؤلفهی ممحوری در ادبیات با ارائهمحوری در شعر به سوی کلمهروایتِ فراشعر یعنی حرکت فرارونده از سیستمبنیان

 د.گون و بسیطِ آن بروجود گونهها و ژانرها و مکاتبی فراشعرنگرانه در وسبک

ی عرنگرانههای فراشهای ثانویه یعنی سیستمخواهیم بدانیم مؤلفهنگاهی به اتمسفر شعر پارسی از آغاز تا اکنون میاینک با نیم

چه برای کلیت ادبیات و چه برای هنر شعر هستند و پرواضح است که  ،دهاییفونیک دارای چه دستامو مولتی افزاهم فونیکِپلی

 مرد.توان دلیل کاستی آن شاین بررسی معطوف به کلیت اتمسفر شعر پارسی بوده و برخی استثناهای ناچیز و پراکنده را نمی

  اند:جهان بر سه اصل استوار بوده های دیگر در تاریخ ادبیاتهای مطرح در شعر پارسی همانند شعر تمام زبانسیستمتمام 
چون قطعه، غزل و... چه حماسی، چه غنایی، چه تراژیک، چه کمیک  های بلند و قوالبیدر مثنوی غالباا که  :روایت شاعرانه. ۱

تمام های ذهنی و عاطفی شاعر که در برای به هنر درآوردن ایدئولوژی چیزدان و مسلطتوسط راویِ همه شودمتبلور می و...

ای هایی که گاه به گونهروایتمحورند. سوژه اند در این شاخه بدون استثنامدهها و اشعار روایی، چه طویل و چه کوتاه آمنظومه

های تممحوری در سیسمنولوگ_توانند با دیالوگهستیم، نمی هاآندر  لوگهای پراکنده یا سولیو منولوگ نابسامد شاهد دیالوگ
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اند، همحورانه ارائه دادروایتهایی منولوگ_م آثار گذشته دیالوگعریان مقایسه شوند چون در اوج، تمافونیکِ یفونیک و مولتپلی

های روایی شعر پارسی و جهان پیش از عریان گونه که گفته شد تمام سیستمو همان را محوری در روایتمنولوگ_نه دیالوگ

 اند.محور و ایدئولوژیک بودهسوژه

 توسط متکلم واحد را حدیث نفس هاآنتوان اکثریت غالب زدگی، گاه میکه از فرط سوژه :ای من و تومحورانههسیستم. ٢

تازیِ سیستم خطابی به خواند. ما در چهار نظام شعر کالسیک پارسی یعنی مکاتب خراسانی، عراقی، وقوع و هندی شاهد یکه

ح و ممدوح، مرید و مراد و... باشیم بیشتر کاراکتری اای افراطی هستیم، اگر هم شاهد کاراکتری غیر عاشق و معشوق، مدگونه

که در  گونهآننگرد، ی تحقیر میی است که معموالا شاعر او را مزاحم خوانده و به دیدهای و اشارتی شبیه رقیب و مدعحاشیه

ی واسوخت که جای نویسد البته جز در مکتب وقوع، آن هم شاخهی مبالغه میبرابرِ او معشوق، مراد یا ممدوحش را با صیغه

ی تحقیر و تصغیر مبالغه نوشته و معشوق را به دیدهی و عاشق، خود را با صیغه شودمیعاشق و معشوق در ناز و نیاز عوض 

 ست که گویی تمام شعرای آنهاییهای خطابی ادبیات کالسیکِ ما، معشوق بیشتر دارای ویژگینگرد. به هر روی در سیستممی

در راباز هم انگار ب ی معشوق خود زدندها مهر مذکر بودن را بر پیکرهگاه که وقوعیاند و حتی آنعاشق یک معشوق بوده دقیقاا

ای قامتی سرو یا شمشادگون، چشمانی بادامی، چهره ار،گیسوانی تابد غنچه،با دهان راابروکمانی ی سنتی دوقلوی همان معشوقه

 وده وببازی در شعر کالسیک ما نیز کلیشه که فضای عشق شودمیجا به فاجعه نزدیک اند و قصه آنمهتابی و... به تصویر کشیده

. آبادی دور از چشم اغیارافتد، یا کنار چشمه و درختی در مأل عام بوده و یا در بیغوله و خرابدر دو مکان بیشتر اتفاق نمی اکثراا

بینی ما ایرانیان ... وارد جهاناین پروسه ادامه یافت تا آن که در عصر مشروطه که مفاهیم وطن، مرز، قانون، شهروندی، عدالت و

عرا و معشوق ش. ممدوح آزادی و ناسیونالیسم یافت الذکر حول محورهای دیگری همانند واژگان فوقابژهشد این سیستم خطابی، 

ر اشیا ی او نوید حضوهای پراکندهی ایرانی شدند تا این که با ظهور نیما یوشیج در مانیفستبیشتر همان مفاهیم نوپدید جامعه

ی ایرانی اگر چه رو شدند. جامعهباره روبه با مشکلی اساسی در این در فضاسازیِ شعر داده شد اما نیما و حواریونش در آن برهه

کرد اما هنوزاهنوز به جز اندکی اشیای مخلوق ملت تجربه می_ی دولتگون پیکرههای گونههایی از مدرنیته را در الیهلوهداشت ج

سنتی ایرانیان وجود نداشت، از همین رو نیما برای رفع و دفع این کاستی در شعرش به  غالباامدرنیته چیزی از آن در زندگیِ 

 غالباا معشوقِ  ،سرایانروی آورد. در آثار خطابی نیمایی های مسدود گذشتگانزههنرساو جدا از بومی  غالباا نوعی انعکاس طبیعت 

گذارد. سالم و پرسش و خنده با وی قرار روز آینده را میبا هر روز  دستی شده که شاعردم بارهیکفرادستیِ ادبیات کالسیک ما به 
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 سازد و فروغ پرچمدار ترویج این فضا و اتمسفرای شعر پارسی عریان مینگری در سیستم خطابی، ظرفیتی نهفته را در فضزنانه

های تیابد. انواع ظرفیگرایی که با نیما آغاز شده بود در شعر سهراب سپهری بسامدی تعمدی و اشراقی می. طبیعتشودمیشعری 

رت آید و نصط اخوان ثالث به نمایش درمیساز توسآلود، زمستانی و زندانگفته در شعر روایی نیز در فضایی جبرآلود، وهمکم

ی بارهی شعر سپید و تسلط یکبازارها بکشاند. احمد شاملو اما با ارائهکند زبان و جهان شعریت را به سوی کوچهرحمانی تالش می

یتی ن که ظرفسرایی شد اما شعر سپید با آآمد باعث نزول و سقوط نیماییاین متن که کودتایی در شعر نیمایی به شمار می

ورزی را در اختیار شاعران ما قرار داد از لحاظ فضاسازی، شعر پارسی را چندین قدم به پیش از نیما جدید در موسیقی و زبان

تمسفر گرد در اخطابی با قرائتی غیرآوانگارد از برخی آثار نیما باعث عقب شدیدااگویانه و عقب راند و در این فضای حدیث نفس

ی ی ژانر موج نو علیه فضای آرکائیک شاملویی قیام کرد و برای نخستین بار با ادامهاحمدرضا احمدی با ارائه شعر ایران شد.

رد سروصدا موی هوشنگ ایرانی بسامد شگفتی از حضور دیگرسانِ اشیا را در شعر پارسی ارائه داد که این امر بیجهان شاعرانه

 ی فرمالیسم در نوعی شعر کوبیستی در ایرانگون شد. یداهلل رؤیایی که داعیهگونههای تقلید بسیاری از شاعران ایران در سبک

 «مثل»، «چون»با حذف واژگانِ همانندسازِ  هاآنهای فرانسه رفت و به پیشنهاد پیشوای را داشت در خفا به اردوی سمبولیست

پنداریِ پدیدارها در زبان شعر پارسی نزدیک شد و این امر تحقق سخن هایدگر به رویکردی استعاری یعنی یکسان« مانند»و 

ضا ه رهاست. به هر روی این پروسه ادامه یافت تا آن کاست که شعر نام گذاشتن بر پدیدارها نیست بلکه نام برداشتن از آن

ها و پس از آن نوعی شعر که بومی کردن مکتب شعر زبان در عصر پسامدرنیسم بود برای ای نوشت خطاب به پروانهبراهنی بیانیه

حور مای هدفمند پیشنهاد داد و آثار او دارای بسامدی تعمدی در شعر دالمحورانه را به جهان شعری به گونهنخستین بار شعر دال

محوری پرداخت اما در عمل با ابژه قرار دادن با آن که به مخالفت با هر گونه ارجاع فرامتنی برای نفی سوژهابژه بود و _و زبان

محورانه حتی معشوق نیز بیشتر دارای حیاتی محورانگی را حیاتی نو بخشید. در شعر دالای دیگر، سوژهخودِ زبان به شیوه

در این است که  هاآنکسانی چون علی باباچاهی و علی عبدالرضایی دارد تالش  زبانی در آثارزبانی است و اگر حیاتی بروندرون

ای بار در آپارتمان شیشهاین سرگردان کوچه و بازار شده بود، که در مکتب هندی را ایاز دربار شاهان و خانقاه گریخته شعرِ

متولد شد. در « جنس سوم»مه یافت تا آن که کتاب . به هر روی این پروسه ادابکشانند …و هاخواباتاقی خود به درون اندیشه

داق آن ی چندین اثر برای مصهایی نوین با ارائهجامعیت کلمه سیستممقام  تمی مرکزافزا در اصالت بهاین کتاب بر بنیان سیس

بع آن به ت و ر کردهی ویتگنشتاین که هماره جهان تغییها به مصداق این نگرهبه جهانِ شعر و شعرِ جهان وارد شد و این سیستم
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ان ای دیگر از زیستن در جهبه تبع آن جهان را تغییر داد، شیوه و ی زبانتوان با استحالهمیپس  ،زبان پارسی دچار استحاله شده

 د.دنو زبان را پیشنهاد کر

 شود:به دو شاخه تقسیم می آنیمیسم هنری: .٣

 نوع است:مندهای غیرجاندار که خود دو الف( جاندارپنداری هستی

 ی جمادی شبیه درخت، گل و... را دارای رشد و نمو دانستنیک( یک پدیده

 های جمادی و نباتی را به نوعی به سان پدیدارهایی همانند پرندگان، خزندگان و... پنداشتندو(  پدیده

 بخشیدن )تشخیص(مندهایی غیرانسانی، شئون، حیثیت و کاراکتر انسانی ب( به هستی

 

فونیک و مرکزافزا از لحاظ حرکت افقیِ خود سه نگره و فضای نوین را وارد جهان مولتی افزا،هم فونیکِپلی یگانههسهای سیستم

 اند:شعری کرده

 کاراکترها درونی_و برون برونی_تحلیل درون زدا و اکترسازی کلیشهکار  .۱

 هامحوری روایتمنولوگ_دیالوگ. 2

 درجه به مرکزیت اثر در متون اپیزودیک  ۳6۰نگرگاه کروی و . ۳

محوری در شعر حاکم بود، چه در ادبیات کالسیک، چه در ادبیات مدرنیستی و چه ادبیات تا ظهور ژانر فراشعر انواع سوژه

ان جه شناسیِ شعر جهان وی هستیپسامدرنیستی و در هیچ زبان و ادبیاتی به صورت یک مانیفست یا بسامدِ تعمدی ما در حیطه

ایم و این بیرونیِ کاراکتر یا کاراکترها در متنیتِ متنِ خود  نبوده_کترسازی راستین و در نتیجه تحلیل درونیاشعر شاهد کار

عی کترسازی به معنای واقاگاه کاراند. باید خاطرنشان کرد اشعار روایی هیچنگرانه دانستهپروسه را همه جزء الینفک جهانِ داستان

ر و تحلیل و نقد متن اجتماعی که آن کاراکتبیرونیِ کاراکترها _زوایای درونیی شاهد تحلیل پدیدارشناسانه ما واند کلمه نداشته

نفس نویسنده را انعکاس  بینی یا هیجانات و حدیثهماره جهان گونه کهایم، آنر بر گرفته بوده است، نبودهیا کاراکترها را د

اند و دئولوژیکِ شعرا بودهتئولوژیک و ای هایها و خواسترای پرواز اندیشهمحلی بچه عاطفی  ی اندیشگانی،اند و چه از جنبهداده
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های قدیم و جدید ما هرگز ها و حضور تکنیکورزیزبانپیشنهادی در متنِ فراشعر با تمام  یهای ثالثهاما در سیستم الغیر؛

های ها و ایدئولوژیان تا پیش از زایش عریانیسم تمامیت سیستمگوییم. در تمام ادبیاتِ جهی کسی یا چیزی سخن نمیدرباره

و  افزاهم فونِ، پلیهای مرکزافزاو سیستم _«یدرباره» ی مستطابِواژه_شعری بدون استثنا بر مدار یک واژه شکل گرفته بودند 

 شعر جهان شمرد خود یماندگارِ پیکرهونتوان آن را عقلِ دربا حذف تئوریک و عملی این کلمه که می دقیقاافونِ فراشعر مولتی

های پیشاعریانیستی، شاعر به عنوان فاعلِ شناسا . در تمام مکاتب و سبکندی سوم به جهان شعرنگرانه معرفی کردرا با آغاز هزاره

تِ نستن زبانیمحورانه در پسامدرنیسم با ابژه داهای دالگفت که البته سیستمی یک چیز خاص سخن میو سوژه هماره درباره

زبان را مطرح ساخت. شاعر « یدرباره»ها شعر غیرارجاعی به مثابه هنری پریشیزبان اکثرااها و ورزیی زبانزبان در حیطه

پدیدارهای ذهنی، اجتماعی، عاطفی یا « یدرباره»راند یا ممدوح یا... و یا معشوق سخن می« یدرباره»پیشاعریانیستی یا 

ویی سرایی و شعرگنگرانه و... به سخننگرانه، کارگرنگرانه، مبارزنگرانه، لمپننگرانه، مردنگرانه، کودکای زنهجهان« یدرباره»

حورانگی مگون در متن، سوژهی کاراکترهای گونهواسطهی خویش و حضور بیهای ثالثهاما فراشعر با پیشنهاد سیستم پرداخت،می

جهان متون موفق عریانیستی برانداخت.  جانبه به چالش کشید و دری و همهای جدگونه را برای نخستین بار در ادبیات جهان به

تئولوژیک و ایدئولوژیک عاطفی خویش فراروی  هایفرضعر، نویسنده از تمام پیشفراش ی پیشنهادیگانهههای سدر سیستم

از  جا که ممکن استه و تا آنخود قرار نداد فردیِ هفتگانه را محور نگرش و نگارش_های جمعیک از خودآگاهکند و هیچ یمی

هیچ گریزد تا تمام کاراکترها در متن بیموقعیتی، اجتماعی، شرایطی، حجاب معاصرت و... می گونی شهودهای گونهچالهدام

، در اجتماعیِ خویش هستند خود را بنمایانند. پدیدارها در متن فراشعر_که در واقعیتِ فردی چنانآنقضاوت و دخالتی 

راشعر ف رسانند.خود را به آشکارگی می بیرونیِ _های درونیو الیه ساختهی ممکن خویش را عریان ترین حالت و شیوهواسطهبی

 ت.نیس مبارزنگرانه یا محورانه نبوده و نگرانه یا محورانه،نگرانه یا محورانه، کودکمردنگرانه یا محورانه، زن مطلقاا یهرگز اثر

 

 گیری:نتیجه

است فون و مرکزافزا با این که حرکتی بسیط مولتی ،افزاهم فونِ های پلیی کاراکتر در سیستمدرون_برونی و برون_تحلیل درون

 .ودشمیی پدیدارشناسی عمودی کاراکترها و پدیدارشناسی افقی کاراکترها تقسیم دو مقوله سازی درک آن بهاما برای ساده
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واسطه توان برای ارتباط بیهای چندصدایی فراشعرنگر میکاراکتر یا کاراکترها در سیستم نیِدرو-برونی و برون-در تحلیل درون

ی میدانی تا حد ممکن با دیالکتیک ادراکی به زوایای پنهان و ی نخست با مطالعهبه عنوان مثال با پدیداری با نام زن، در مرحله

ی و جنس شناختی هستینگری نوعی نگرهدانیم؟ زیرا زنانهرا جنسیت میاین که چرا زن  مثالا عریان این جنسیت انسانی پی برد، 

جمعی -های فردیها و ناخودآگاهمشکک مادرماییک در خودآگاه دن به همه چیز بوده و بنا بر هرممستقلی در نگریستن و اندیشی

 نگر است.شناسی مردانهی هستیهفتگانه در بسیاری از وجوه، متفاوت با نگره

تر با واسطهتر و بیای دانشورانهشناسی به گونهشناسی و روانهایی همانند جامعهبایست با عنایت به دانشی دوم میهدر مرحل

 گون آشنا شد.ها و جوامع گونهنگری در شرایط، حاالت، موقعیتزن و زنانه

ه به نکات تر آن کفراشعرنگر شایسته اپردازِهای چندصدتر در سیستمتر و متن ادبی پختهی سوم نیز برای معرفت کاملدر مرحله

 ذیل توجه کنیم.

تا جایی که ممکن است باید با انواع و چرایی صداهای ماندگار تاریخ در تحلیل پدیدار زن به ویژه صاحبان اندیشه و مکتب و 

که هیچ پدیداری همانند  داردی خود ایمان گرایانهشد، زیرا عریانیسم در جهان عمیق گون جهان آشناهای گونهچنین سنتهم

 ،مند باشدمصرفتاریخقراردادهای وجود آن برآیند که  دارای ذات مطلق غیرتاریخی نیست بدون آن …زن، سنت، مرد، شعر و

ای از لوگوس را در هستی بر دیدگان انسان در تاریخ اندیشگانی به ویژه فلسفی پرده یمند و نژادهگون هر سیستم کشفبدین

تر، خود نگاه ما را نسبت به هستی عمیقی هر سیستم اندیشگانی خودبهعریان ساخته است؛ بنابراین شناخت و درک نگره

 .تگراستر خواهد کرد که این از ملزومات پدیدارشناسی کلمهتر و جامعواسطهبی

ی شعری به این معنا نیست که فراشعر ما فقط اثری رئالیستی شناسانهدرونی پدیدارها در نگاه هستی-برونی و برون-تحلیل درون

گرایان ادبی، هر مکتب، سبک و ژانری زاویه، ساحت و بستری تازه و بکر را در تحلیل هنری پدیدارها باشد، زیرا در باور کلمه

ها فضایی متفاوت برای تحلیل و تبیین وجودی و موجودیت پدیدارها خود هر کدام از این سیستمخودبه پیش روی قلم ما نهاده و

ی تر دیدن کاراکترها و پدیدارها در اختیار ما خواهند گذاشت، به عنوان مثال فضایی که نگرهدر هستی برای هر چه جامع

ها در تواند بگذارد و بالعکس؛ پس ما از تمام مکاتب و سبکنمی ی سمبولیستیسوررئالیستی در اختیار ما خواهد گذاشت، نگره

کاراکترها در حد دانش و توانش ادبی بهره خواهیم برد و در این صورت حضور و چگونگی نمود و  تحلیل جهان درونی و بیرونیِ 

فراشعرنگر با عنایت به  یالثههای ثسیستم های هر کاراکتری در اینمنولوگ-گبروز، چه در حوادث درونی متن و چه در دیالو
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 ترپیشگونه که ی شاعر خواهد بود و همانمدارانهفرضپیش مندیِبینی و جهتمحوری در همه حال غیرقابل پیشعدم سوژه

آمد، اگر نویسنده بخواهد در متن از عواطف و افکار خویش سخن بگوید آن را در پرانتز ارائه خواهد داد و پرانتز در متون 

در سنت  ی اپوخه در پدیدارشناسی، ریشهبرشتی است، یعنی با عنایت به مؤلفه-ی اندیشگانی هوسرلییستی دارای پشتوانهعریان

یه ای، جنس سومی از این دو نظرمند شده و به گونهگذاری از این دکترین برشتی بهرههوسرلی دارد و با توجه به تکنیک فاصله

هم فونِی اکنون سه سیستم مستقل پلیبیرونی کاراکتر یا کاراکترها تا دقیقه-لیل درونیی تحاست. به هر روی با ورود نظریه

های دیگری نیز ارائه داد و به توان در ژانر مادری فراشعر سیستمفون و مرکزافزا شکل گرفته و بدیهی است که میمولتی ،افزا

 اند.ای را در جهان ادبیات سنتی ارائه دادههای دوشیزهمال تجربهمال و غزل مینیکه غزل ماکسی درسان مدد هاآنبسط 

 ر در جهانِ گنخستین ژانر کاراکترساز و تحلیل و بکرِ بر خود عنوان بامسماپیروزمندانه  ،فراشعر با عنایت به تمام تاریخ ادبیات

های چندصدایی فون در فراشعر، جامعِ تمام سیستمو مولتی افزاهم فونِافزا، پلیهای مرکزجهان را نهاده است. سیستم شعر و شعرِ

 گرا هستند.ها برای نگاشتن فراداستان کلمهافقی حتی با توجه به بسط این سیستم-در محورهای عمودی

تواند یک کاراکتر باشد و هر کاراکتر نسبت به دیگر فون و مرکزافزای فراشعر میمولتی ،افزاهم فونِهای پلیهر پدیده در سیستم

ک خود مبدل به یآید. در این گونه خود نویسنده نیز نسبت به کاراکترهای دیگر خودبهکاراکترها یک دگرسوژه به شمار می

شناسیک شعر با عنایت به گذر از صافی جهان هستی بنابراین ؛شودمیدگرسوژه خواهد شد اما راوی در هر حال ناسوژه محسوب 

آنیمیستی  فضاهای از توانیم هم از فضاهای خشک و عینی رئالیستی و ناتورالیستی بهره ببریم و همو سپس فراروندگی از آن ما می

 و سوررئال.

ونی روان و شخصیت او پرداخت و های درتوان به انواع دگرسوژهدرونی یک کاراکتر در متن می-برونی و برون-در تحلیل درون

وحدت فرضی هر انسان را به چالش کشید. باید استیالی شناختی نویسنده در متن فراشعرانه به چالش کشیده شود و هر 

ر ای تصویر شود که یک خوانشگذهنی یابد که به عنوان مثال کاراکتر کارگر در آن به گونه-کاراکتری در متن چنان نمود عینی

نه این که مانند ه و جهان زیستی وی را به تجربه نشسته است، ند نویسنده در فراشعرش درون او را لمس کردکارگر حس ک

ها تجسم صداهای تیپی( شعر ایران و جهان، تمام کاراکترها و دیالوگمند صدهای صدکاراکتری و یا بهتر بگویم )کلیشهمنظومه

ان چون و چرای هیچ گفتمخواهد مفسر بیی فراشعر نمیی باشند. نویسندهو یک ایدئولوژ یک تئولوژی ،یک کاراکتر گونگونه

ن آلود جهازده و ایدئولوژیمحور سیاستهای رسانهعقیدتیِ درونی خود و چه گفتمان-نژادی-های جنسیغالبی شود، چه گفتمان



 فونیک()آنتولوژی فراشعرنویسان مولتی ۱۴۰۰جنبش ادبی  ∞ ٧۶

ی نگره شود بلکه در یکی انگاشته نمییا نسبقرار نگرفته تحقیر  و نفیمورد بیرونی خود. در جهان فراشعرانه هیچ گفتمانی 

 .فردی هفتگانه است-های جمعیها و ناخودآگاههای غالب و ناغالب تمام خودآگاهگفتمانوجوه تفارق و یگانگی مادرمایی به دنبال 

که عمالا  یتفاقاکاراکترها در متن، بیرونی -درونیی تئوریک تحلیل ، در مقوله_و نه شعرمحورانه_شناسی شعرانهبنا بر هستیما 

ی هشتاد تا کنون عریانیستی از دهه یاین نظریه یسروصدایبعریانیستی که با توجه و پیروی در آثار موفق عریانیستی و غیر

درونی در تحلیل زوایای وجودی و موجودیت پرسوناهای گوناگون -برونی و برون-ی درونمطرح شده است، بیشتر شاهد نوعی نگره

های کاراکترمحور است که مبدع تجلی ریختمانی شناسی شعرنگرانه در روایتی تصرف هستیدر متن هستیم و این نشانه

بینی نویسنده رهایی ی جهانمحورانگی، کاراکترها را از حیطهمنولوگ-ناسانه در متون فراشعری شده و با دیالوگپدیدارش

 بخشد.می

ر فراشعر که از ژانرهای مطرح مکتب اصالت کلمه است ب ، ما بر اساس دکترینبیشتر تأکیدبرای  تکرار مطلببا دیگر و به عبارت 

شناسیک است نه یک سیستم هنری صرف و هستی خود را از مقام جامع وجودی کلمه یعنی یاین باوریم که شعر نگرگاهی هست

هان محوری در جمحوری در جهان شعریت به سوی کلمهگیرد. فراشعر حرکتی بسیط برای فراروندگی قلم از سیستملوگوس می

و افقی تحلیل و تبیین کرد. حرکت عمودی توان در دو محور عمودی . این حرکت بسیط را برای سادگی درک آن میاست ادبیات

فراتر از هر  ،محوری در کلیت ادبیات استپایان و نامحدود کلمهمحوری در شعر به سوی فراخنای بیهمان فراروی از سیستم

اه رگزبانی بنا بر نگهای درونی طبیعی روند کشف ساحتمتنی. حرکت افقی نیز ادامه-داستانی-گون جنسیت و پارادایم شعری

 شناسیک شاعرانه است.هستی

و مرکزافزا که در این سه  افزاهم فونیکِفونیک و پلیهای مولتیکنون چند سیستم ادبی در این ژانر مطرح شده همانند پارادایم تا

 شناسیبنا بر هستیرونی د-رونببرونی و -درونی و بیرونی و دروننوع ادبی برای نخستین بار در ادبیات جهان تحلیل 

محوری در ساحت متن و عدم در این طرزهای نوین ناظر به عدم ایدئولوژی« تحلیل»ی پدیدارشناسانه وارد جهان شعر شد و واژه

محور وارد جهان شعری منولوگ-گونه روایت دیالوگمحوری در مواجهه، انتخاب و نمایانگی کاراکترها در اثر است؛ و بدینکلیشه

 اند.محور بودهسوژه کامالا ی ادبیات جهان دارد که های شاعرانه در گذشتهی فراوانی با اشعار روایی و منظومههشد که فاصل
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ی هشتاد یعنی از همان در آغاز دهه« جنس سوم»های ادبی پس از معرفی در کتاب جای دارد خاطرنشان شود که این سیستم

مورد  گونگونههای دیگر در قوالب شان توسط شعرا و جریانارت به منبع اصلیهای فراشعرنویسی متأسفانه بدون اشآغاز سیستم

  انتحال ادبی واقع شدند.
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 تأمل پنجم

 

 نگاهی به برخی ژانرهای عریانیستینیم

 

فرامتن( نظر بر آن است که نویسنده بنا بر دانش و توانشِ  و شده در مکتب اصالت کلمه )فراشعر، فراداستاندر ژانرهای معرفی

حور ممحور به سوی متون کلمهشده تا به امروز از متون شعرمحور و داستانهای معرفیها و مؤلفهخویش با شناخت تمام سیستم

ی و یسم، یک فراروی عمقفراروی کند. این نوع فراروی یک فراروی طولی نیست بلکه با عنایت به بحث حقیقت عمیق در عریان

ی ایدئولوژیک؛ های نامکشوف کلمه است بدون هیچ سیطرهجانبه در تمام فضاهای مکشوف و حتی برای رسیدن به جهانهمه

ا هو م ما هو شعر، داستانِ بنابراین مکتب اصالت کلمه با معرفی سه ژانر فراشعر، فراداستان و فرامتن با هدف فراروی از متون شعرِ

ما  ما هو کلمه و متنِ انِما هو کلمه، داست به سوی متون شعرِ  _ی علوم حتی غیر از ادبیاتدر همه _ما هو متن  متنِو داستان 

پردازد. بر این اساس هر قلمی که به اجتهاد قلمی رسیده باشد های ثانویه میی مؤلفهبه ارائه  _ی علومدر همه _هو کلمه 

در وجوه مردودنگر و محدودنگر در ساحت کشف و شهودهای هنری کلمه،  کردنِ قلمتواند خود با عنایت به عدم ایدئولوژیک می

 تا کنون ارائه« جنس سوم»داتی هستند که از کتاب پیشنها تنها موارد اینها و طرزهای نوینی را ابداع و پیشنهاد کند. شیوه

 گرا باشیم.کلمههای بیشتری در ادبیات اند و چه بسا در آینده شاهد تکامل و آفرینششده

 ت:م گفیتوانمی _عرضی فراشعر و نه_ از ساحت حرکت طولی بندیجمعپس در یک 

 

نگر، رهایی از متون شعرمحور و های شعرنگر و داستانهای جامعِ تمام جریانمقام. هدف در فراشعر و فراداستان به عنوان ۱

 محور است.شرط و فراروی به سوی متون کلمه و قیدبیمحور برای تعالی داستان

های ها و مکاتب از تمام سیستمهای شعری و داستانی هستند که وارون دیگر سبک. فراشعر و فراداستان نخستین سیستم2

یعنی مقام  محوریکلمهبه سوی  ی جهان شعریمحوری در درونهیستمو از س کردهزدایی محورانه آشناییعرمحورانه و داستانش

 کنند.جامع وجودی هنرهای ادبی فراروی می
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های نرها و قالبها، ژاشعری و داستانی )مکاتب، سبکهای درونزدایی از سیستم. فراشعر و فراداستان در آغاز با فراروی و آشنایی۳

 کنند.زدایی و فراروی میهای شعر و داستان آشناییجنسیت ی دوم از خودِافتند و در مرحلهشعری و داستانی( اتفاق می

 . عدم محدود و محصور کردن قلم در یک یا چند ساحت ادبی بنا بر دانش و توانش نویسنده.۴

های الهی به ویژه قرآن مبین است که از دیدگاه ادبی در مقام جامع  محور، کتب مقدس در سنت. الگو و مصداق متون کلمه۵

 وجودی هنری کلمه قرار دارند.

 

 

 کلمه_نگرگاه انسان

 

دهند، اعتقاد دارد که هیچ کشف اصیل از دنیای هنری ها ارائه میای که سیستمهای بستههمکتب اصالت کلمه خارج از چارچوب

اند شده پایان کلمه که توسط مکاتب پیشین کشف و معرفیهای هنری دنیای بیمام ساحتکلمه پایان نپذیرفته است، بلکه ت

 .شدبخمیاصالت اند شده ها و ژانرها ارائههای ایدئولوژیک مکاتب، سبکهدارای اصالتند و حقیقت هنری کلمه را که توسط چارچوب

ر محوها، دنیای فردی و تخیل و احساسواقعیت عینی رئالیستها، های خرد جمعیِ کالسیستما در مکتب اصالت کلمه ساحت

های زنده و پویای را به عنوان ساحت …ها وها، نمادگرایی آزاد سمبولیستی سوررئالیستها، ابرواقعیت دگرگونشانهرومانتیست

های خاص، تقلیدگرا و محدودی ما چارچوبهاند، ای کلمهپایان کلمه قبول داریم زیرا ساحاتی از جهان زنده، پویا و جاودانهدنیای بی

پس با توجه به تئوری ، دانیممند نمینده، پویا و اصالتدهند زی خود ارائه میی ویژهها بنا بر زمینه و زمانهرا که سیستم

هر چه در  کلمه تا کلمه زنده است انسان زنده است و تا انسان زنده است هیچ ساحت هنری از کلمه منسوخ نخواهد شد._انسان

انسان مکشوف شده پیشاپیش در کلمه وجود و حضور داشته و هر چه در کلمه مکشوف است پیشاپیش در انسان وجود و حضور 

 داشته و این دو سازنده و خالقِ توأمان یکدیگرند.
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احت فقط دارای بعد و سکلمه تعمیم دهیم، انسانی که _ها و ژانرهای پیشین را به دیدگاه انسانچه تمام مکاتب، سبکاینک چنان

 تواند یک انسان سالم، نرمال و معقول به شمار آید؟تخیل و احساس باشد آیا می

 طور؟ه انسانی که فقط بعد و ساحت خرد در او نمود و ظهور پیدا کرده است چ

مجانین است؟! و شگفتا که ای نیست که جایگاهش دارالو یا انسانی که تنها ساحت ناخودآگاه خود را بروز داده باشد، آیا دیوانه

 اند.ها آن را نماد دیدگاه هنری خود دانستهسوررئالیست

کند و نه کلمه را در هیچ بعد و ساحت انسانی؛ کلمه نه انسان را در هیچ بعد و ساحتی از کلمه محدود و محصور می_نگاه انسان

غزنوی، موالنای بلخی، صائب، بیدل، سعدی، سنایی می، پایان هنری کلمه را که فردوسی، نظاهایی از دنیای بیبنابراین ساحت

زیرا هر یک ساحت و بعدی  ،تا همیشه زنده خواهند بود ات اکنون و آیندهاند همه و همه در ادبینیما، شاملو و... به ما ارزانی داشته

پایان و مقام جامع وجودی تبدیل بیهاست که به وجودی افزایی تمام این ساحتاند و کلمه با همپایان وجودی کلمهاز دنیای بی

 .شودمی

 

 

 _ای ثانویه در ژانر فراشعرمؤلفه_فونیک سبک مولتی

 

کنم می تأکیداند، باز هم ها سخن گفتهی پدیدهو تنها درباره محور بودههای شعری هماره سوژهدر ادبیات پیشاعریانیسم سیستم

توان سخن گفت بلکه یک فراشعرنویس باید فضایی را ایجاد کند که تمام نمی؛ اما در فراشعر در مورد چیزی هاآنی درباره

فونیک با مولتی واسطه داشته باشند. در فراشعرِیابند، در متن به آشکارگی برسند و حضور بیپدیدارهایی که در شعر حضور می

 های زنانه شود کهاشند و متن سرشار از نگاهتواند مرد باشد اما کاراکترهای اصلی فراشعر او ممکن است زن باین که مؤلف می

ش اهای چندصدایی ثالثهی یک فراشعرنویس در سیستممندانهتواند رخ دهد؛ بنابراین کشف و شهود معرفتوارون آن هم می

ی فراتر از جنسِ خود، زندگیِ خود، طبقه در همان آن درونی_و برون برونی_درونحفظ تحلیل باید با 

 ی خود و... باشد.اقتصادیِ خود، نژادِ خود، مسلکِ خود، زمانه_سیاسی_اجتماعی
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گاه که به عنوان یک مؤلفِ مرد قصد آن را داریم آن مثالا در واقع فراشعر تمرین درک حضور دیگری برای رسیدن به یگانگی است، 

ی این امر مطالعات انیت برسانیم، الزمهای را که دارای نوعی نگاه منتقدانه بر یا به جامعه است، به ظهور و عرینگریکه زنانه

ی جهان زنانه و نزدیک شدن بیش از پیش به روان و نگاه زنان در هستی است که البته باز نگرانه در حیطهواسطهدانشورانه و بی

نگر مردانه سازیم و از دید نگر را دخیلگون نباید نگاه مردانهای دانشورانه و بینشورانه به هیچهم در این مطالعات میدانی و کتابخانه

 به قضاوت مطالعات خود بپردازیم.

پدیدار زن را در کالبد  مثالایابند، نگر دست میجانبههمهتحلیلی و  افزاییهمبه نوعی در متن ها و دگرسوژه فراسوژهبه این ترتیب 

ی زن در هستی تمرین و تالش واسطهی درک بیزمینهده و در پی آن در یی هنر کشانها به عرصهها و منولوگکاراکترها، دیالوگ

، به عنوان یک مؤلف در اجتماع، حرمت و کرامت نماذهن روان و یشدن این نگرگاه در خمیرمایه نشینتهگون با و بدین کنیممی

 محور محدود و محصور نخواهیم کرد.های اندیشگانی مردانهزن را بالطبع دیگر در پارادایم

ویسی و... و یا در نپوستانهنویسی، سیاهنویسی، پیرانهنویسی، کودکانهنگرشی و نگارشی را تعمیم دهید به کارگرانهیند ااین فر

ی و... و در یک نویسنویسی، گندمانهنویسی، شمشادانهنویسی، آهوانهنویسی، سگانهاسبانه مثالای یگانگی با دیگر موجودات عرصه

 نویسی.انهکالم دیگر

فراشعرِ خود درخت، زنبور و... را به عنوان کاراکترهایی در  یکترمند و چندصدایی ثالثهاهای کارسیستم که بخواهیم درگاه آن

ری واسطه و دانشورانه قلم هنی این پدیدارها داشته باشیم تا بیگمان باید مطالعاتی گسترده در حیطهمتن منسجم سازیم، بی

کالبدی امروزی؛ بنابراین فراشعر با به عمل حکمتِ دیرینه در بهینبازگشت ادبیات مهین خود را به رقص درآوریم و این یعنی

 وی انسانی به نوعی تمرین انسانیت متعالی ی جنس سوم در همه چیز و تمام زوایای جامعهکشانیدن دیالکتیک ادراکی و نظریه

کتاتور در تواند یک دیگر نمییاندیشگانی خود د_قلمی یبا یکی شدن با پروسه راستین و مردمی است. فراشعرنویس دموکراسی

در  باشد و زمین نسبت به دیگر موجودات خودبنیاد نژاد و حتی به عنوان یک انسانِی اجتماعی، سن، ی جنسیت، طبقهحیطه

 «عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست.»یک کالم 
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 افزاهم فونیکِفونیک با سبک پلیتفاوت سبک مولتی

 

 که برای نخستین بار و باز« جنس سوم»و چاپ کتاب  8۰ یو اوایل دهه 7۰یبا آغاز فعالیت مکتب اصالت کلمه در اواخر دهه

ان در محور عمودی نیز بی ،حلیلی را به سنت شعری جهان افزودکترساز و تانخستین بار چندصدایی کاربرای  شودمی تأکیدهم 

، های شعریمحوری در ادبیات بدون نفی سیستممحوری و فراروی از جنسیتمحوری به سوی کلمهی حرکت از سیستممسئله

برده در این حیطه کتاب نامکه اکثر آثار معرفی شد گرا یا عریانیستی و یا کلمه افزاهمفونیکِ سبک پلی …داستانی، قصوی و

 .هستند

 فونیکِها به عنوان فرزندان کلمه دارای اعتبارند. در پلیها گرفته تا قالب، ژانرها و سبکهامکتبها از سیستم افزاهم فونیکِیدر پل

دهند و قلم از ها در حین نگرش و نگارش اعتبار خود را از دست نمیها مطرح است اما سیستمبحث فراروی از سیستم افزاهم

ار بنابراین آث ؛مانداما در هیچ یک ثابت نمی شودمیشناور  هاآن شدنِ ربهجقابل بازتهای کند در الیهها عدول میتمام سیستم

ت و فضای ، ساحآن کشف، فونیکسبک مولتیمکتبیک باشند، اما در ژانریک و پلی، پلیقالبیکفونیک، پلیتوانند پلیمی

نیک، فوای خاص دور آن تنیده شده است، از این رو در سبک مولتیشده اصالت دارد، نه سیستمی که بنا بر زمانه و زمینهعریان

هیچ عنوان  اند بهبنا شده هاآنها بر اساس که سیستمداشته باشند اما کشف و فضای مکشوفی  مصرفتاریختوانند ها میسیستم

ها دیگر اعتبارمند نیستند اما به دلیل آن که کشف فونیک، سیستمدهند. در سبک مولتیدر گذر زمان اصالت خود را از دست نمی

که لوگوس  بخشیم چرای میرا اصالتی ابد هاآنکند کشف و فضای مکشوف هر سیستم ساحتی از لوگوس را عریان می

 است. مکانی_فرازمان
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 افزا(سبک مرکزافزا )دایره

 

 یادب_ی فلسفینگره ذات و ی خودِشاکلههای عریانیستی سامان یافته و در ساحت اندیشه مرکزافزایی یا نویسیفرادایره

ه بر شکل ای کنگارشی شده، اما از رویکردهای ویژه_خوانشی_کلمه نیز بر مبنای همین اصل مبدل به یک سیستم نگرشی اصالت

 یتگر به نوعی اشباع و حتصرف زمین و جهان معاصر از وجوه عملکردی بشرِ ن دیدگاه است کهفراوان گذاشته ای تأثیرگرفتن آن 

اندیشی آن است که ی بنیادین فرادایرهاما دغدغه ،رسیده _طبیعی و وجودی_ه چیزبه سطوح فراوانی از تخریب گسترده در هم

 شودمیورزی گرامی پنداشته در اقالیمی اندیشه اگر همترین موقعیت بروز رسیده است و تفکر به معنای راستین کلمه به کمینه

ی انگارانهو بر جهان سیطره دارد یا در وجوه نسبی قوالب تئولوژیک و ایدئولوژیک دردر  توتالیتاریستییا در وجوه مرکزگرای 

 .تمام وجوه تمدنی و فرهنگی شده است در روزافزون ناجوامع بشریمنجر به اتمیستی کردن  زداییمرکز

گونه نمود و دگردیسی  پدیدارها را فاقد هر ی خود،گرایانهحذف شناسیِهستیگرای به اصالح مرکزگرا که در های مطلقسیستم

 استیزِمعن معناگریز و شدیداا شناسیِهستیگرای مرکززدا که در های نسبیچنین در مقابل سیستمپندارند و همامتداد تاریخ میدر 

به نوعی  دقیقاا در یک امر  ،انگارندهای دیگر میها و زمانمصرف و عدم تعمیمیت به مکانی تاریخاتمام پدیدارها را دار خود

اما ، یکی پنداشتگرا هم غایتِ  نباید با که این را افزاستهم گون شدنِ عدم هرتردید آن امر نیز بی پایانی خواهند رسید وهم

چه بیرونی و چه زبانی دارای یک و چه درونی  گرایی هر پدیداردر جهان عمیق .ستیدیگر گرا چیزهای عمیقی فراسیستمولهمق

 روایت و مرکزیت وجودی آن را نمود خواهد بخشید و با حفظ و همراهیِ مفهومی است که بنیان یا چند ساحت محدود معنایی و

نهایت تواند دارای بیی آن ابعاد محدود ثابت در امتداد تاریخ خود هر آن میبا حفظ و همراهی همواره شودمی تأکیدهمواره و باز 

 و رسرچشمه، ماد گرا اصل،ی عمیقزیرا نگره ،هم بشود متضاد با یگون و حتمفاهیم گونه رویش و تابش معنایی و ریزش، بارش،

ران نگهاست ولی مطلقا و زمانههها و زمینهفردی، اجتماعی انسان در تمام گفتمان زبانی، عینی، تمام پدیدارهای ذهنی، أسرمنش

 نویسندمیی مبالغه هغافزامند به حقایق عمیق، ابعاد محدود هر چیزی را چنان با صیگرا و ناهمگرایان با نگرگاهی حذفجزمی و

برخی  مگر_ های متغیر آن حقایقانکار و حذف تمام سطوح و ساحت ،خردک باعث طردبارگی یا خردکیا یک ،خودکه خودبه

 خواهند شد. _ی خودابعاد پیشامشخص موافق با خوانش بسته
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انحصاری به وجوه ثابت هر حقیقت عمیقی _انحطاطی_افراطی کامالاها نگرگاهی ایدئولوژی ها وگون تئولوژیبنابراین صاحبان این

 در تمام پدیدارها دارند.

های خود گاه در سطوح آغازین پارادایمگرایان با نگرگاهی که خودبهنسبیگرا یعنی تاریخ قرارداداندیشانِ ،ی مقابلو در جبهه

تفکر  هایساخت سیستم یرمایهیدر تمامیت هستی خم شان و گاه در سطوح پایانی آن معناگریزی و معناستیزی رااندیشگانی

اند ساحت مفهومی توانسته محدود معنایی و تمام ابعاد قدتمامحذف و انکار  ،با طرد ،اندهنرها کرده ها، علوم وخود در تمام سنت

ای انههای فردگرایو ایدئولوژی شناورهای چارچوبه خودخودبهی مبالغه بنویسند که حقایق عمیق پدیدارها را چنان با صیغه متغیر

 سامان دهند.اند، های خود خواندهاندیشه چه آلترناتیوِحاکمیت آنرا برای 

 

ر افزا و مرکزافزای تاریخ جهان، بادبی هم_جنبش فلسفی کلمه به عنوان نخستین سیستم و اصالت بیاد_مکتب فلسفیاما و 

 در عین و حینِ افزاییهمو  افزاییهم خودافزایی در عین و حینِ رویکرد ا بربنگرایی در هستی ی کروی عمیقبنیان نگره

ی سیستم اولیه ها بالطبعیکی از آن سیستمکه  توانسته بیافریندهنری  ی وبهای گوناگونی در علوم انسانی و ادسیستم ،افزاییخود

 آن یعنی سیستم مرکزافزایی در ادبیات است.

 درجه به هر ۳6۰ کرده و خواستار نزدیکی به نگرگاهی عمیق از هرگون زاویه و بعدانگاری پرهیز مرکزافزایی بر مبنای حقیقت

 .کتر استاگون رخداد و کار

ی از نگره هاآنو عملکردهای  گفتارها ها،و نگره کترهای محدود مرکزیاکار درونیِ _برونی و برون_نویسی با تحلیل درونفرادایره

باعث به  ،نگری در متن نقش ایفا کنندچه در تکامل و چه در تکوین و دگرگون ،توانند چه در تقابلکتر که میاچه کارآن هر

 نتاگونیستآ یو حت مرکزی )پروتاگونیست( کترِاکار درونیِ_برونی و برون_های متکثر دروندن ساحتیآشکارگی و عریانیت رسان

متن حضور دارد  یزمینهدر پس کتر که ظاهراااگون هر کارو بدینشود اثر می ریِمحو کترِایعنی شخصیت و پرسونای مقابل کار

به  با مبدل شدن و فرض خویشنظر دادن به خود و تحلیل ماجرا بر ستون زعم و پیشزید با حق اظهارای را میحاشیه و نقشی

روایی مکمل )پالن  یک ساختاررا به مرکزیت  خود ،ادبی جهان یترین شاکلهی متن در دموکراسیکهای فرادایرهیکی از شعاع

ر اثر تبدیل د پروتاگونیست و آنتاگونیستکترهای ای مرکزی یعنی فضای حضور کارشعری( برای تحلیل پدیدارشناسیک آن نقطه
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 تواند یک موضوع مشخص،ی متن هنری میمرکزیت فرادایره (،نویسیفرادایره)افزایی مرکزمانند های دیگر لبته در گونها ،کند

کتری ااست که هر کار چنیناینو  باشد _یک رخداد_ی آلن بدیو و یا یک مضمون خاص و با عنایت به فلسفه مفهوم متعینیک 

هیچ دغدغه را بی تواند نقش و گفتمان خاص خودمی درونی اثر واهمه از صداهای دیگر در جهان دموکراسیکِدر متن فارغ و بی

ود خ یکتر برای تحلیل مرکزیت اثر از زاویهاکار است که حضور هر چنیناینو  ائه دهدو تنها با توجه به درنگ و حضور خود ار

 مرکزافزاییپالن( _کتراکتر )کارامرکزی خواهد شد و با حضور هر کار یمایهپلورالیستی درون یبیش از پیش منجر به القا و ارائه

 ،اخالق اجتماعی تشخیص را برای شناخت یک رخداد یاز جنبه و یابدو متکثرتری می ترشگرف ،رژرفنای بیشتعمق و  خودخودبه

 در تقابل با مرکزگرایی در ادبیات کالسیک و دقیقاا نویسی در متون فرادایره مرکزافزایی ینظریه. جایگزین قضاوت خواهد کرد

در  این قلماز  اشعار مرکزافزایانه نمونهبا انتشار هفتاد  یدوم دهه یدر نیمه قرار دارد و ی ادبیات پسامدرنیستیزدایمدرن و مرکز

نود موجودیت و هشتاد  یو کتب مکتب اصالت کلمه در دهه «گل صدبرگ» ی( و مجله78)تابستان  «پنجشنبه عصر» ینشریه

چه این فضای عریانیستی هم در جهان شعری و هم فراشعری  اگر ،و گسترش داد کرده را در جهان شعری و فراشعری تثبیت خود

 د.ون نمانانتحال بی/فرومایگان ادبیات مص بیه دیگر ژانرها و فضای عریانیستی از دستبرد وش

یز مبدل به ن گذارد که خود اوای میشگر حرفهخوان برابر گشوده را در ای افقِگونه نویسیپدیدارشناسیک فرادایره_فضای تحلیلی

نویسی در اصل یک دگرسوژه برای انس، شناخت و کتر در فرادایرهاکار هر. ی دیگر در متن شودکتر یعنی یک دگرسوژهایک کار

 آن برایشود  نگریسته به این ژانر نگرش گادامر بنا برالبته اگر  ست،تر خوانشگر با رخداد مرکزی متن اادراک بیشتر و استعالیی

ی متن کترهای درونهاتر از کاربا مرکزیت متن بیشتر و گسترده رویاروییخوانشگر اثر در  فرضِپیش ،ارتباط باواسطهکه به علت 

یشتر که ب از آن رورخداد ی تواند در تشخیص پدیدارشناسانهکتر به جهان و فضای متن ورود کند میااست اگر به عنوان یک کار

گی خود از ساحت دگرسوژخودبهآن آگاه و واقف است  گونیستِهای پروتاگونیست و آنتاشخصیت یکترهای متن حتای کارهمهاز 

فضای  ها درها و تقابلی کشمکشمایه در حیطهچون درون و ای در تشخیص چیستی و تحلیل چندفراتر رفته و مبدل به فراسوژه

و ست تر اآگاه یکس از هر کترها و رخدادهااکار یهای تقابلی گذشته و آیندهفضا و نتایج تنش زیرا از ،زندگی اجتماعی اثر شود

 که یک آن هم حاکم متن شده باشد به دانای کلِ نآای که در اختیار اوست بیبرشتی و گادامری در فرادایرهگیری غیربا فاصله

، کترهای موافقاهرگز باوری را بیان نکرده بلکه تمام باورهایش را از طریق کار لف در آنؤم ، چرا کهرخداد مبدل خواهد شد

ایی که هبنابراین در مرکزافزایی با نقد و تبیین تمام تغییرات و دگرگونگی ؛و تبیین کرده است طرف تحلیلو بی منتقد معارض،
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ستی و در صورت آنیمی اجتماع تواند به تفسیری فرایدئولوژیک و فراتئولوژیک از سنت،شگر مینکترهاست خواادر عملکرد کار

صافی نگرگاه  نویسی ازدر فرادایرهکترها ادرونی کار_بیرونی بیرونی و_روابط درونی د.اثر از وجوهی از هستی دست یاب بودنِ

چه تجربی نوعی  چه نظری و ،علوم به مثابه دیگر دقیقاا شعر  زیرا در عریانیسم هنر ،ی هنر شعر خواهد گذشتشناسانههستی

تعاریف تمام چرا که باشد زا افون و ناهمگسیستم ناهم ی چندکه ادبا به آن باورمندند که مجموعه چناننه آن ،بینی استجهان

 یبه زمینه و زمانه دنشومیداستانی مربوط  و یژانرهای شعر و هاسبک در روبنا متعارض در تمامیت مکاتب، یناهمگون و حت

 .های موردنظرخلق آن سیستم

ساحت فراقراردادی کشف در ها هستند سنتفرهنگی _شده که برآیند قراردادهای ادبیهای خلقهم اما همان سیستم اما و باز

د مجوز بومی شدن در سرزمین نقصوی بگذر_یشعر های ادبیِیک از جنسیت د از صافی هرناگر بتوان کلمه، گوسیکِوساحات ل

 د.د کرنادبیات را دریافت خواه

شناسانه در هستینوع دیدگاه  کدام از این دو بنابراین هیچ سیستمی در انحصار هیچ شودمیعرض  تأکید بنابراین و باز هم با

کترساز و تحلیلی افضای کار هاآنی هر کدام از شناسانهادبیات نیست، فقط و فقط به شرط گذر از صافی نگرگاه هستی

ر مستقل ی یک ژاندرونی و بیرونی پیش از عریانیسم و مکتب اصالت کلمه هرگزاهرگز به گونه یدرونی و حت_برونی و برون_درون

هنر داستان به شمار  طلقدر انحصار و ملک  مطلقاافضاها  گونو اعالم ظهور نکرده بود و این نشده تجربهجهان  در تاریخ شعر

سازی گرایی که در عریانیسم عدم واسطهفرضپیش ی پدیدارشناسیِپایه افزایی ادبی برنویسی و نگرگاه مرکزیتفرادایره. آمدمی

 ت. ی از چند سیستم چندصدایی در جهان شعری و فراشعری این مکتب اسداند یکواسطه میها را اصل ارتباط بیوسیله

نه  و_فون شعرمحورانه با روابط بینامتنی با فضای پلی شناسیِهستیی بسیار متفاوتی است که در این فضا دگرگونش و تجربه

 :شودمیولی در فراشعر با سه فرم کلی ارائه  در داستان سامان یافته _فونمولتی

 د(منچه متکثر متناحاشیه و بستههم متکثر)چه متکثر فرم .۱

 متوالیفرم  .2

 متمرکزفرم  .۳
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 مدیابررسی سبک مولتی

 

 مدیا پرسش این است که آیا این سبک از کلمه فراروی کرده و یا شعری فراتر از کلمه ساخته است؟!پیش از بررسی سبک مولتی

ی دانیم که این جوهرهمایه و بنیاِن کلمه و در یک کالم روح  و وجود کلمه میجانی معنایی را ی عریانیسم جوهرهما در نگره

های این کالبدها که بنا بر زمانه و زمینه و پذیردمعنایی در کلمه کالبدهای گفتاری، نوشتاری، بساوایی، حرکتی و... را به خود می

 اند.دهها و عقالنیت آن دوران کافی بواند برای تمدنخاص شکل گرفته

نوشتاری نوینی را ارائه داده دلیل بر این  ینتی و فضاهای الکترونیکی، جوهرهمدیا با عنایت به عصر اینترکه سبک مولتی اینک

نوینی را  نوشتاری_مدیا فضایی است که ماتریال گفتارینیست که این جوهره ما را وارد فضایی فراتر از کلمه کرده، بلکه مولتی

 کند.ئت مادی کلمه میی هیوارد حیطه

انِ پایهای بیگیرد تا بتواند از ساحتکلمات در کالبدهای مختلف ماتریالی قرار می ی معنایی یا همان روحه ما جوهرهاز دیدگا

 د.یاننمابگونی را ، معناهای گونهلوگوس

 هایاند، ساحتا به امروز کشف شدههای ماتریالی گوناگونی که تجوهره .یعنی لوگوس اصل کلمه در مقام جامع وجودی خوددر 

تری را برای فاعلیت   های فراخهای بیشتر و قابلیتکلمه ظرفیت های مختلفِماتریالد و گسترش نکنپایانی را عریان میمشکک بی

در فردی هفتگانه در ساحات موجودیتی مخاطب _جمعی  یهاها و ناخودآگاهک خودآگاهیدرمایلوگوس از مجرای مشکک ما

 گذارد.ی معنایی میاختیار جوهره
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 نگاه و سیستم در فراشعر

 

اتفاقی دیگر در شعر و فضای ادبیات معاصر رخ داد. در این کتاب به « جنس سوم»در ایران و با چاپ کتاب  8۰ یبا آغاز دهه

 جا به برخی از نکاتانگارانه مورد نقد و بررسی قرار داده شد که در اینارانه و داستانهای شعرانگای مشخص تمام محدودیتگونه

 :شودمیآن اشاره 

 های تحمیلی شعر و داستانفراروی از سیستم -

ه شعر ی این نظریه کرائهافتد و ارهایی کلمه از این باور که کاراکترسازی و فضاسازی فقط و فقط بر محوریت داستان اتفاق می -

بهره ببرد  …کترمند و تحلیلی، قصه، شطح واهای کارهای سیستمپتانسیلتواند از گاهی شاعرانه و با تمام شعریتش میدیدنیز با 

 و برعکس

 محورجاری شدن دگرسوژگی در متن با رهایی از سیستم خطابی و من -

 شناسانه به جای نگاه من و توشناسانه و هستیاه جامعهبرچیده شدن سیستم خطابی من و تویی و رواج دیدگ -

کدام  مؤلف شود کاراکترِجا که در بسیاری از مواقع روشن نمیی کاراکترها در متن، تا بدانحضور، حرکت و فضاسازی پیوسته -

 است!

 ی درک حضور تمام پدیدارهای هستی در شعرنگاه شاعرانه به عالوه -

یا  محور وگویند اما این به آن معنا نیست که فضا حتماا باید دیالوگو سخن می شوندمیکتر اشعر، کارتمام پدیدارها در فرا -

 رانه داشته باشندومحمحور باشد و یا کاراکتر داستانمنولوگ

، عاطفی قلبیی اندیشگانی، حضور شاعر در متن به عنوان یک منتقد در هستی، آزادی، جامعه، عشق و... و بیان نظرگاه و فلسفه -

ی سخن گفتن یکی از کاراکترها در متن و به بیان دیگر با تمام هستی وارد دیالوگ شدن و رهایی از و تغزلی خود به وسیله

 ی متنیکترها در جامعهاانسداد تعاملی کار

 هاها و زمانفراروی از ایستایی در زمان متن و جاری شدن در تمام مکان -
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 چه فردی و چه جمعی ،وجود و حضور دیگریتمرین دموکراسی و درک  -

 ای که نباید سخنی مردانه را از زبان زنانه بیان کرد مگر با دیدی انتقادیرعایت حقوق کاراکترها در متن به گونه -

هان به ج نگاهی شاعرانه سیستم شعری خود رافراشعر متفاوت است و مؤلف با  یایدر دنهای شعری نگاه شاعرانه با سیستم -

 بردپایان کلمه در متن خود بهره میهای بیکند و از تمام پتانسیلمحورانه نزدیک میلمهک

ها های شعری، تنمحورانه دمیده شده است، وارون گذشته که سیستمشاعرانه در کالبد سیستم کلمه یشناسانهنگرگاه هستی -

 محورانه بودندمحورانه و جنسیتمحورانه، شعریتشریعت

جا داستان را وارد متن فراشعر استفاده از پتانسیل کاراکترسازی و فضاسازی در فراشعر؛ ما این ،فضا و مکان در فراشعرگستردگی  -

 یمبرمی بهره شاعرانه شناسیهستیبه نفع  محورهای روایتبلکه از پتانسیل سیستمکنیم نمی

□ 

اند تا دانستهخود را شاعر می غالباا اند، مؤلفان هایی که در ادبیات گذشته بیشتر در قالب اشعار عاشقانه سروده شدهدر منظومه

گاه اند. از این رو ندانستهشان باز هم خود را شاعر میهای داستانینویس، یعنی شاعرانی چون نظامی و فردوسی با منظومهداستان

مند شود. فردوسی، نظامی و موالنا در سیستم های کلمه بهرهتواند از تمام پتانسیلاست و در هر سیستمی میمؤلف به متن اصل 

های پندآموز، بردند، برای مثال موالنا با نگاهی شاعرانه پتانسیلهای کلمه بهره میسرایی از تمام پتانسیلسرایی و مثنویمنظومه

در  «وف کورب»ر سیستم داستانیِ کتاب سیستم خود به کار برده یا نگاه صادق هدایت د جمالت فلسفی، عرفانی و حکیمانه را در

به عنوان  «اطمه خوشبختف»افزا در کتاب ی فراشعر چندصدایی مرکزنمونه .بردهای ذهنی شاعرانه بهره میمواردی از فرم

 هایکتاب افزاهم فونیکِی فراشعرهای پلیزمینه در .تاریخ ادبیات نمود یافته استوان نوجدر ژانر فراشعر  ینخستین مجموعه

از دکتر مهوش « های یک فرازمینینوشتهماه»و  (تغزلی در ادبیات کردی جهان به عنوان آغازگر فراشعر« )التهمانگ ه»

 «_یسس جنوبیک پرن هایعاشقانه_فرازن »طاهره احمدی و  به قلم «صبح به خیر پرنسس»مطرح  هایکتابپور و البته سلیمان

 . هستند ارائه قابل …امی وصثنا صم ثرا
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 فراداستان

 

ر شده دبه بررسی ژانرهای معرفی ،دهیممیی فراشعر را به فراداستان تعمیم شده در زمینهضمن آن که تمام جستارهای گفته

 پردازیم.فراداستان می

محوری در خود داستان )جنسیت داستان( و از سیستممحوری، نخست محوری به سمت کلمهفراداستان با فراروی از داستان

 کند.زدایی و فراروی میمحوری بدون انکار هیچ ساحتی از داستان آشناییسپس از داستان

 

 :شوندمیدر فراداستان چهار ژانر معرفی 

 8۰ی فراداستان دهه .۱

 مانفرارُ .2

 فراقصه .۳

 فرافرم .۴

 

 

 8۰ی فراداستان دهه

 

ی آن شده براهای ارائهاما متأسفانه با اصل فراداستان اشتباه گرفته شد و مؤلفه گردیدمعرفی « جنس سوم»این ژانر در کتاب 

فراداستان  ژانر مادریتنها پیشنهاداتی ثانویه در  8۰ی ی فراداستان دهههای فراداستان قلمداد شدند، در حالی که نحلهتنها مؤلفه

 بودند.
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 :این ژانر ابتر و ناقص خواهد بود های توأمان از سه مؤلفه مطرح است که در صورت نبودن یکی از این مؤلفهاستفادهدر این ژانر 

 نویسیخالصهامکان عدم . ۱

 . غیرقابل تعریف بودن2

 . غیرقابل نمایش بودن۳

خود نویسی در فراداستان خودبهتوان هنر راستین قلم نویسنده را درک کرد، عدم خالصهنویسیِ داستان دیگر نمیدر خالصه

ارای د این ژانردهد، در عین حال یک فراداستان نباید قابل تعریف و قابل نمایش باشد. فراروی از رویکردهای داستانی را ارائه می

های ادبی، آید که فرم در آن ارجحیت دارد. فراداستان از تمام پتانسیلک متن خوانشی به شمار میای است و یورزی ویژهزبان

 بخش است.ای متفاوت و لذتهای هنری و... بهره برده و برای خواننده تجربهها، صنعتتکنیک

 

 

 فرارُمان

 

نگامه هو  حیمس لوفرینبه قلم آرش آذرپیک،  «_کلید جهان هولوگرافیک_و کلمه های یلدا چشم»مصداق عینی این ژانر کتاب 

جلد و با دو روایت در دو  جهان مشترک اولین رمان به عنواناست. این فرارمان  _جهان ینفرهسهمتفاوتِ  نخستین رمان_ اهورا

 شده است. تکمیلی ارائه_ینیو تکومتفاوت اما واحد 

بدون آن که خواننده اثر را در فضاهای جدا از هم و خارج از روال طبیعی تصور کند، فضای تمام مکاتب گوناگون را  این کتابدر 

های فدستِ فرامکتبی تمام فضاها و کشفونیک در آن مشهود است و در یک فضای یکنشیند. استفاده از سبک مولتیبه تجربه می

، بدون آن که فضای داستان از شوندمیدر یک اثر بلند ارائه  …انی، کالسیک، آزاد ومکاتب داستانی، فضاهای فراشعری، فراداست

دهد؛ یعنی زمانی که وارد فضای دیگر د؛ بنابراین رسیدن از کثرت به وحدت در چنین اثری رخ میگرد دستی خود خارجیک

شویم جبر حرکت داستان این موضوع را طلبیده که تغییر فضا برای خواننده نامحسوس باشد و در عین حال حرکت، سیالیت می
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ت شناگری در رودخانه مانند است، نه جست زدنِ ناگهانی دستی در تمام داستان حس شود و این سیالیت در مَثَل به حرکو یک

 وی از استخری مملو از آب سرد به استخر آب گرم.

 

 

 فراقصه

 

 یها برای آن که قصههای ما هو قصه هستند. این دست از قصههای هانس کریستین آندرسن، قصههای معروفی مانند قصهقصه

برای بیان و آفرینش  که جدید است یخلق یک قصه ،ها هدف از قصه نوشتننحله در تمام این و نداشده نقل ،گفته شود یخوب

  .اندگون نبشته شدهداری و پاسداشت فرهنگ و ادبیات شفاهی ملل گونههای خوب و یا نگاههنری حکایت

کشوف کلمه بوده و ی فضاهای مکشوف و نامی ما هو کلمه است. فراقصه در پی کشف و تجربهاما قصه در ژانر فراقصه، قصه

 گونگونهورزی و فضاهای ای که با قصه دارد دارای زبانآغازیبا هم شود ومحسوب میمحوری ی عزیمت به سمت کلمهطهنق

ی سنت که در محور افقی خود ادامه آید، با اینکلمه درمی مختلفهای است. قصه در فراقصه به نوعی در خدمت ساحت

 شده است.منتشر  این قلماز  «گلپانا»های کنون فراقصه در این زمینه تا در ادبیات جهان است. نویسیقصه

 

 

 رمفرافُ

 

افتد، یعنی داستان در فرافرم به زدایی از جنسیت داستان از همان آغاز نگرش و نگارش اتفاق میدر اصل در این حرکت، آشنایی

ی فضاها شعری، داستانی، فراشعری، فراداستانی، ای است که روایت، خود فضایی از داستان به معنای معمول کلمه بوده و بقیهگونه
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ا و حرکت گون پیشبرد فضهای گونهید نادیده گرفت که این فضاها در خدمت داستان نیستند بلکه ساحتفرامتنی و... هستند. نبا

 .شودمیها، ژانرها و اشکال مختلف غیرداستانی در آفرینش یک داستان استفاده داستانند. در واقع در فرافرم از فرم

 

 

 رمفتفاوت فرارمان و فرا

 

های داستانی، اما کند نه از سیستمزدایی میکه از خودِ جنسیت داستان آشنایی افزاستهم فونیکِپلی کامالافرافرم یک متن 

ه پیروی ابی که بتکند، نخستین کزدایی میها آشناییفونیک هم از جنسیت داستان و هم از سیستمفرارمان با رویکردی مولتی

  رابعه شمس است.به قلم  «ردفرازن کُ» جهان متولد شده از این نظریه در ادبیات عریانیسم و
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 تأمل ششم
 

 ۰۰۴۱ی جنبش ادبی اهرام هفتگانه

 

 مالیسم در ایران به چهار دسته تقسیم شده است:مینی

 گیرد.های شبیه موج ناب، موج سوم، طرح، هایکو، ترانک و... را در بر میکه جریان مال:مینیپیشا •

 

توان آن را نیز به سه شاخه نویسی ایران پیش آمد که میمالیسمتحولی در مینیزمان با آن مدرن و هماما بعد از ظهور پست

 تقسیم کرد:

های های زرد و مانیفستزبانی ژانریک مد نظر دارد و قالب_که فقط کوتاه بودن قالب را بدون هیچ کشف بیانی مال:فان مینی •

 گیرد.و... را در بر می ، هساشعرفیک پریسکه، سپکو، چامک

های ایرانی را نیز مالیسم دارد ظرفیتاین جریان که به نوعی ریشه در پیشامینی نما(:مالمال )مینیریان موسوم به مینیج •

نوخسروانی  گانی را نیزتوان کاریکلماتور بسیط نامید و سهمالیسم پذیرفته است، مثالا جریان فرانو را میبرای درونی کردن مینی

 امروزینه.

ی امروز که پس از ظهور و حضور رسمی ژانر واژانه به عنوان نخستین ژانر تا دقیقه مال تغزلی:یا مینی مالپسامینی •

فرادستوری ادبیات جهان توسط صاحب این قلم و دفاع دانشورانه از آن بسیار کسان به رویارویی با این ژانر نوظهور برخاستند که 

های تواند در تمام زبانمی وزمین بعد از هایکوی ژاپن است ر تمام ادبیات مشرقتوانم به صراحت گفت که دومین ژانر جهانی دمی

ای حلهقالب و ن ،چنان بومی شود که انگار نه انگار از سرزمینی دیگر آمده است که در این ویژگی هیچ ژانرهیچ تفاوت آندنیا بی

نشینی سوسوری نیستند. آیا واژانه دستور زبان رمند به محور همبه گرد پای واژانه نخواهد رسید. واژگان در واژانه به هیچ گون باو

متن و  گونشکند؟ به هیچ وجه. واژانه به سبب آن که هویت کلمه را نه در ساختارهای گونهرا به سان تکنیک فورگراندینگ می
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ور زبان ملتی نخواهد شد که ی دستبیند پس به هیچ وجه وارد حیطهها میدستوری آن_جمالت بلکه در بعد ثابت فراساختاری

ی ی کلمات را در یک اپوخهبخواهد در ارکان آن دخل و تصرف کند. واژانه پیشاپیش تمام تعاریف دستوری و ارکان دستورزده

باور ، هموندهیچ تعریف، تقید و شرط دستوری در کنار دیگر کلمات که همگذارد و در آن کلمه ما هو کلمه بینگرانه میواسطهبی

ی هر گون چارچوب و فرمول پیشینیِ دستوری برای روند او در نادستوربودگی هستند گرد هم آمده و با پس زدن دانشورانهو هم

ی خود و سابقههای قرار گرفتن بیهای پسینی را بنا بر وضعیتای دیگرگون از ارتباطخلق ارتباط کلمات با هم در هر اثر گونه

رایی که شناسیِ فراساختارگزبان_ست برخاسته از مکتب فلسفیآفریند. واژانه مکتبی ادبیتن میدیگر کلماتِ حضوریافته در م

 هایهای زبانی و رابطههای بازیکلمه هرگزاهرگز در حقیقت عمیق خویش برآیندِ معنامندی در روابط و تفاوت_باور دارد انسان

بودگی، اوتمندی و متفی در متنیتِ اجتماع و ادبیات از ساختارهای رابطهفکنانه نیست یعنمند یا بنیانهای ریشهگون و تفاوتگونه

ی جهانِ متفاوت با حفظ و همراهی هموارهکند بلکه هر ساختار، بازی زبانی و زیستساحات ثابتِ معنامندیِ خویش را دریافت نمی

ند و شوپایان متغیر معنامندی میهای بیحتابعاد محدودِ ثابتِ فراساختارگرایی باعث ریزش، بارش، رویش، خیزش و تابش سا

ها در متن مند کردن کلمات برای پیوند معنایی آنهای تعریفتعمیم این نگره در ادبیات با سلب دستورهای پیشینی و پکیج

، 7۰ی شد. دههسابقه باتواند کامالا بیشود که در هر متن میافزا میپایان انواع دستورهای متکثر همباعث ساخت و آفرینش بی

ی آوانگاردیسم چه در ساحت شعر آزاد و چه در ساحت غزل بود اما واژانه در آن میانه به سرعت توسط مافیاهای ادبی و دهه

های مدعی نزدیک بود در نطفه خفه شود. به هر روی این امر ممکن نشد زیرا ما اتفاقی بود که افتاده بودیم و هیچ آوانگاردیست

ی ژانر واژانه و غزل توسط یکی از هواداران پرشور و دوآتشه 8۱توانست شود تا این که در سال ز ما نمیچیز سد پیشروی ا

آمد ها که توسط اکثریت منتقدان بر آن وارد میروح بودن برخی از واژانهی خشک و بیبرای رفع نقیصه _هنگامه اهورا_مال مینی

افزایی غزل ژه ابداع و در نشریات مختلف آن زمان به چاپ رسید. هنگامه اهورا که با هممال و واژانه، غزلواافزایِی غزل مینیبا هم

مال را ابداع کند در ترویج و تکوین محورِ غزل مینیی واژانهی کالسیک ژانر واژانه و شاخهمال و ژانر واژانه توانست شاخهمینی

مالِ تغزلی یا ی ژانر مینیمال خود را زیرمجموعهه غزل مینیخردک با عنایت به این کاین امر در جوش و خروش بود. خردک

ی ژانرهای داند که قابلیت تجربه در همهمالیسمِ جهانی میی ایرانی جنبش مینیمالیسم( یعنی شاخهمالیسم )فرامینیپسامینی

ی بنا بر این مالیسمِ تغزلمالیسم یا مینیکالسیک و آزاد را نیز دارد غزلواژه وارد دیگر قوالب کالسیک شعر ایران نیز شد. پسامینی

روایتی که بتواند بر این مایه و پایه یعنی زیست روایت و خردهست و هر کالنزمین، زیستِ اشراقیروایتِ تمدن ایرانباور که بنیان

نبودن  خونبیاتی به علت همتواند رسد و در غیر این صورت هر اندیشه، هنر، مسلک و اداشراقی قرار گیرد به مانایی و پایایی می
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ی مشرقی را بعد ثابت و الینفک سرایش و نگارش در تمام آثاری که از روایت محکوم به نابودگی خواهد بود. عاطفهبا بنیان

ها و تمام ی مشرقی توانست پذیرای تکنیکی عاطفهکردند کرد و با حفظ و همراهی هموارهمالیسم غرب تبعیت میمینی

بودگی قرار گیرد بوده است. جنبش مالیسم البته تا آن حد که بر مذاق و سیاق اشراقهای مکتب مینیستارهها و بگشایش

 تابند:های ایران حذف کلمات را تنها در دو ساحت برمیمالیستمالیسم یا فرامینیپسامینی

 . ضروری بودن۱

 . طبیعی بودن2

های تصنعی را که به زبان طبیعی و طبیعتِ زبان متن و رهایی از حذفمالیسم واژگان قابلیت هضم ارگانیک در در پسامینی

ها واژههای ایران تداوم یافت همانند ترانهنویسی در آثار بسیاری از عریانیستی کالسیک واژانهاند. شاخهزند پیش گرفتهصدمه می

 ۱ های آوانگارِد آریو همتی.های زرتشت محمدی و غزلواژهواژهو رباعی

اند که پس از آن عصر پسامدرنیسم آغاز مالیسم را آخرین مکتب عصر مدرنیسم معرفی کردهی مینینگاران ادبیات، نحلهختاری

ر ی پایان گذاشتن بی دکارتی از زمان، آیا نقطهشده و امتدادمحورانهکشیبندی خطجاست که در این تقسیمشده. پرسش این

وهم تاریخی هاست یا همان تگراییگرایان معناستیز عصر نسبیتیخی توسط ضدحقیقتمالیسم یک حقیقت تارپایان مکتب مینی

مالیسم با استحاله دادن خویش به ی هشتاد خورشیدی، مینیی دکارتی؟! به هر روی در ایران به ویژه با آغاز دههامتدادمحورانه

ه در حال حرکت و نفس کشیدن است و حجم بیشتر ی شیران در بیشعنوان یک پارادایم اندیشگانی و عصر موازی به سان گله

ی ی شعر و چه در حیطهنویسانه دارند، چه در حیطهی خودجوش مشرقی ما رویکردی شدیداا کوتاهآثار معاصر تحت تأثیر عاطفه

 داستان و دیگر هنرها.

مال. در این یسم طبیعی یعنی پسامینیمالی مینیست برای زیست طبیعی و آفرینش هنری بر مایهایمالیسمِ تغزلی، فلسفهمینی

ها در جهان ذهنی بر اجتماعی و باورداشت_تمام ابزارها در زندگی عینی، روابط در زندگی فردی گونه که اشارت شدهمان نگرگاه

 گیرند یعنی:ی بنیادین مورد ارزیابی و بازیابی قرار میاساس دو مقوله

                                                                 
سارا سوشیان، رحمت غالمی، میرزاپور، رابعه شمس، ستی شهریارپور، نیلوفر مسیح، توان از مهرانگیز اکبری، مهوش سلیمانهای پرشور در این ژانر می. از دیگر قلم ۱

 ماهورا کریمی، طیبه کریمی )تیتا(، طاهره احمدی و... نام برد.
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 . طبیعی بودن۱

 . ضرورت داشتن2

اجتماعی _درونی( و فردی_برونی، برون_چه در زندگی )درونپیرایگی برای حذف تمام آنو بیگرایی لیسم تغزلی، سادهمادر مینی

چنان رزی )نگرگاه برخاسته از زیستن( ما بر/در هستی آنگَی نِشود که نه طبیعی است و نه ضروری؛ بنابراین شیوهما پیشنهاد می

گرایانه. گیرد نه تمرکز صنعتجانبه شکل میی شناور خواهد بود که بر اساس توجه همهمراقبهای از شود گونهکه بر ما آشکار می

 هایانحطاطیِ فشن و مدگرایی_جانبه برای عدم تسلیم شدن است در برابر جهان فرمالیستی محض و افراطیاین توجه همه

 ساالری.نئولیبرالیستی جهان سرمایه

ها( حساسیت خواهیم ها و ناخودآگاهمان )خودآگاهپدیدارها بر اساس روانگاه وجودی_کلمهما چه بخواهیم و چه نخواهیم بر 

گردد به هرم مشکک مادرماییک ما در نحوه و وضعیت زیستمان و عاطفه در این ها برمیداشت که شدت و حدت این حساسیت

های غریزی دارای نگره_های احساسیی اندیشه. بر همین اساس ما در اوج هیجانست بر پایه و مایهشیوه احساسی

که _ی پیرایگشناختی ما در اوج سادگی و بیی زیباییاجتهادی خواهیم شد. در این شیوه بعد ثابت عاطفه_پیشنهادی_انتقادی

 _رود ترین شکل ممکن پیشتواند نداشته باشد و زندگی در طبیعیچه حضور مینه بر اساس حذف افراطی بلکه هضم طبیعی آن

ی چهشود بازیگرای ما در عین و حین این که اقناع میشناسی کامالا طبیعی خواهد بود، برای آن که روان تنوعلد نوعی زیباییمو

 سوز مدلینگ قرار نگیرد.های جهان زیباییرسانه

 نی:توان تعریف کرد یعی کلی میاجتماعی را در سه حیطه_های فردیشرقی تمام ارتباط_با همین رویکرد تغزلی

 دارهای فاصله. ارتباط۱

 های نزدیک. ارتباط2

 . یکی شدگی۳

یم و ساالر استحاله یابکننده در جهان سرمایهگرا و شلوغِ فشن به رباتی مصرفشود که ما نه مانند تفکر تجملو همین باعث می

نوعی رهبانیت غیرطبیعی، ماشینیستی و ی حذف تمام عناصر و ابزار اضافه در زندگی مالیسم غربی به بهانهنه در جهان مینی

 ی زندگی خود قرار دهیم.مکانیستی را سرلوحه



 فونیک()آنتولوژی فراشعرنویسان مولتی ۱۴۰۰جنبش ادبی  ∞ 98

ته باشیم که ی شناور داشتوان گفت باید مراقبهی عریانیسم میاگر از نگرگاه ژان بودریار الهام و وام بگیریم بنا بر تعابیر فلسفه

و کارکرد مستقیم خویش برگردند، نه این که معطوف گردند به  ها( تنها به مدلول کامالا طبیعی خود یعنی کاربرداشیا )دال

 اجتماعی در ما._مبنا برای ارضای کاذب فقدان شخصیت و هویت فردیبسته و همهایی هممدلول

قت مالیسم در ادبیات باید دفکری مکتب مینی_ادبی_ها و دستامدهای هنریداستانی نیز با حفظ تمام تکنیک_در جهان شعری

اشیم که حذف واژگان غیرضروری در ساختار و بافتار اثر هرگز منجر به حذف شاکله و معانی طبیعی متن نشود زیرا در داشته ب

بک، روحند و عاقبت آن سشوند که شدیداا مکانیکی، ماشینیستی، خشک و بیاین صورت شعر یا داستاِن ما به متونی مبدل می

کنند در نویسی را قربانی میمالوپرمارکتی خواهد بود که غالباا حیثیت مینیکوالیی و سهایی چون مینیاتوریست پپسیگونه

ن تریترین و بنیادیو همین نکته و نقطه مرکزی ؛…ای، سه سطری وای چون پنجاه کلمههای فیک، مجعول و کودکانهتئوری

 مالیستی در جهان است.های مینیمال تغزلی ما از تمام نحلهساحت تمایز مینی

 ی طبیعی در متن، هرگز!یک کالم هضم تمام واژگان اضافه، آری اما حذف هر گونه کلمهدر 

این یعنی بازگشتی آوانگارد به متن زندگی و زندگی در متن برای حذف و یا بهتر بگویم هضم تمام عناصر اضافی و ناموجه برای 

رورتِ طبیعیِ هر پدیدار، زیرا پر از زندگی بودن ی مدلینگ آن بر اساس و بنیاد ضحفظ ملزومات هم از حذف و هم استحاله

ح ست که روهرگزاهرگز به معنای پر از اشیا شدن زندگی نیست. اگر چه تنوع بصری، تکامل و تکوین کاربردی اشیا چیزی

 شناسیک طبیعی ما غریزتاا خواستار آن است.شناسانه و واالییزیبایی

مالیسم خواهیم شد که هرگز در آن اشیا چه قصوی( ما وارد جهانی به نام پسامینی با تعمیم این نگره به جهان متن )چه شعری و

م که در مالیسست در تداوم مینیمالیسم عصریپنداری خویش در وضعیت پسامدرنیسم نخواهند شد. پسامینیوارد عالم نسبی

ورت طبیعی و طبیعت فرانسبی هر چیز، آن حضور و عدم حضور هر پدیداری در زندگی ذهنی، عینی و متنیِ ما بر مبنای ضر

 ی ساحت تغزل و تخیلست؛ بنابراین بازی داللتی در آن بر شیرازههای اندیشگانیاصل وجود و فصل تمایز ما با دیگر نحله

ی شرقی سامان خواهد گرفت نه بازی مصرف. تغزل و تخیل استعالیی همواره از خود فراتر استعالیی و انتقادی و روح عاطفه

توان در این شعرک آندره برتون ی استعالیی را میهای زندگی انسانی نفوذ و بروز خواهند کرد، عاطفهی الیهروند و در همهیم

 «ای بزندحرف تازه/ ی تودرباره/ که به تو/ عشق یعنی کسی را دیدار کنی» یافت که:
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دی های اسیپندار و خودخوریکاراکتر غیرطبیعیِ خودقربانیی خواننده، ی عاشقانه شاعر برای نقد ناخواستهمثالا در یک رابطه

کشد گذارد و بدون هیچ نمود مشخص به تصویر میی شدید نسبت به معشوق چنان به نمایش میعاشق را در عین و حین عاطفه

 ای تداعی کند.ای احیای پنهان شعر تعلیمی را بدون رفتن در کاراکتر معلم اخالق برای خوانشگر کامالا حرفهکه گونه

تواند در یک نفس یا یک نشست خوانده شود و نویسانه است که از لحاظ برونه نیز میای کوتاهمال تغزلی دارای درونهشعر مینی

 دهد.های غیرضروری و در اصل غیرطبیعی نمینما و تفنن فرموله شدنهای تئوریدر این میانه طعِم شوخی

 ی دارد:ذهن_ها پرهیز قلمیگرا شدیداا از آننویس تغزلمالطبیعی و غیرضروری که یک مینیتئوری و فرمول غیرچند نمونه شبه

 . شعر حتماا در یک یا چند جمله سروده شود.۱

 حتماا باید علیه فالن ایدئولوژی و یا فالن تئولوژی باشد و بالعکس.شعر . 2

 و... باشد. ی تزئینی. شعر حتماا در تقید فالن تکنیک پیشینی، فالن آرایه۳

 های پاپیوالر فهمیده شود یا بالعکس.. شعر حتماا باید توسط تمام الیه۴

محور باشد، هم تواند ایدهمال تغزلی در عین و حین سادگی، کوتاهی، موجز بودن و در خود تمام شدگی هم میشعر مینی

یچیده کردن فرم و محتوا، ایجاز مخل، سالخی مکانیکی مدار و با پرهیز از هر گون رویکرد غیرطبیعی همانند پتصویرگرا، هم روایت

الا ی شرقی و کامگون عاطفهریز و فوارههای درونترین فورانزند به عاشقانهی متن را دانشورانه گره میاثر، زلف در خویش بافته

 ال قربانی نخواهد کرد.مانتی ساحات سانتیچالهطبیعی شاعر که بنا بر اصل طبیعی بودگی شعریت شعر را هرگز در دام

ی ر نیمهمال که دیافته و معروف آن یعنی غزل مینیی نموددقیقه است با نیمهمالیسم تغزلی دقیقاا همی پیدایش مینیتاریخچه

 ها و اشعار کوتاههای مقالهی اصلی جهان و درنگ اندیشگانی مردمان امروزینه دانسته شد و این قلم نمونهدغدغه 7۰ی دوم دهه

مالیستی با طرح، هایکو و واژانه های شعر پسامینینیز از تفاوت 9۰ی مالیستی خویش را به چاپ رسانید و سپس در دههپسامینی

 سخن گفت.« گردددوشیزه به عشق بازمی»در کتاب 

ده است؛ نمان روح و ماشینیماتریالیستی و خشک، بی _مالیسم تغزلی هرگز در تقید جهان رئالیستیجهان اندیشگانی مینی

آور نخواهد بود که با کوبیسم مینیاتوری در جهانِ فراایدئولوژیک بنابراین اگر آن را به ساحت نقاشی وارد کنیم شگفت
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ها کنیکی تمام تمالیسم تغزلی با حفظ و همراهی هموارهی مینیی فضای گشودهرو شویم و این خصیصهمالیستی روبهپسامینی

ی های نوشتاری و تحدیدیت سبکِی آغوش خویش را برای تجربهش است یعنی با حفظ عاطفه و تکنیکهای ثابت خویو نگرگاه

ی کلمات هنری باز گذاشته؛ اگر چه بنا بر اصل نخستین یعنی طبیعی بودن و دوم یعنی ضروری بودگی همه_تمام فضاهای ادبی

تواند مجوزی باشد برای لذت هیز دارد و البته این نمیدر شعر از هر گونه جسارت زبانی که موجب خسارت زبانی شود نیز پر

غیرافراطی و طبیعی برای آفرینشگری هنری در ارکان زبان و تصرفات نحوی معمول در شعر. ممنوع کردن یا تمرکز افراطی این 

 تئوری است. گذارد که برآیند دیکتاتوری پنهان در کنهها میشیوه در هر دو حالت نوعی دستور پیشینی در ذات نظریه

نویس حساسیت عاطفی شدیدی در انتخاب واژگان و ایجاز هنری اثر دارد؛ بنابراین نه تخریب زبانی که رویکردی مالپسامینی

 مانتال.ی یکنواخت و تخدیری اشعار زرد و سانتیورزی است در آن راه دارد و نه زبان و عاطفهغیرطبیعی در زبان

جمادی ان_استبدادی_اعتقادی_اقتصادی_مال تغزلی از هرگونه فرموله شدن اعدادیی مینیاجتهاد_انتقادی_شعریت پیشنهادی

ن که روایتی بودن نیست و با ایتصویری و تکمرکزیتی در آن هرگز به معنای استبداد تئوریک برای تکشدیداا فاصله دارد. تک

ی پایان را بر جمالتی که تالش تمام شده است و نقطه داند شعر در خویشگاه پایان باز دارد اما ذهن و ذوق خوانشگر نیز می

 گذارد.ترین حالت ممکن مثالا با هضم ابعاد غیرضروری نوشته شوند، میترین و کمکنند در کوتاهمی

انر توان به ژهای آن میمال تغزلی در هر هفت دستگاه وزنی پیشنهادی در کتاب جنس سوم قابلیت سرایش دارد و از شاخهمینی

ی و حد ی نوشتارگون که از نام آن نیز مشخص است بر اساس شیوهکلماتور یا مینیاکلماتور اشارت کرد. در این شیوه همانینیم

مال  مینیقصویِ_ی طنزمدارانه و بر بنیاد کامالا ادبی و شعریی کاریکلماتور بدون هیچ نگرهو فصل سبک غیرشعری و طنزگونه

مال تغزلی یابد که برآیند نگاهی مینیاتوری در ادبیات به کاریکلماتور بر بنیان غزل مینیسامان مینگاری نوین تغزلی نوعی کوتاه

ای که کلماتور از لحاظ ظاهری و نمود بیرونی شبیه کاریکلماتور خواهد بود، بدون اعتقاد به طنزوارگی و فاصلهاست یعنی مینی

 آن شیوه با جهان شعری و جمالت هنری قصار دارد.

ت، اگر مال تغزلی شکل گرفته اسمالیستی و ژانر مینیی پسامینیکلماتور بر اساس فلسفهمایه و اصل مینیگون که آمد بنهمان

  زند.ی آن گاه به جمالت قصارِ صددرصد هنری پهلو میمحورانهی ایدهچه در شاخه
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 کلماتور:چند مینی

 عروس غرق در فرار./ «این خط و این نشان!» /اندسپیدان نشستهریش .۱

 

 های تو زیباست.اما فقط چشم، گل سرخ، مهتاب و این شعر .2

 

 خشکسالی رویید.، هایم را در باغچه کاشتدست .۳

 

 آیِ شاعر برخاست.، ها بر موج متن که ریختواژه .۴

 

 آید.صبح می، شومتا صبح به خیرش را تکرار می .۵

 

 برق در دشنه.، داردکاله را برمی، شومتعظیم می .6

 

 پسندی یا نه؟!می، ی یک حرف تواَندشعرهایم همگی تشنه .7

 

 شود.بشنود جهنم آب می، قدر کبیره استاین زمان گناه عشق آن .8

 

 و دو نیمه به راه خود رفتند.، سیب از شاخه ناگهان افتاد .9
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 یابد.آفرینش ادامه می، افتدقلم به راه می، میردشاعر می .۱۰

 

 گوش کن فقط.، چشم را ببند، ی شکستن دل استحظهل .۱۱

 

  توان به طرح بسیط، شعر مستند تغزلی و... اشارت کرد.نویسی میمالهای دیگر پسامینیاز شیوه
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 مالیسم ایرانی پسامینیاهرام هفتگانه
 

یهست انیشود که در/بر بناطالق می یسینودر ساحت کوتاهه ییو محتوا کیفرم یعام است که بر تمام ژانرها ینام انکیعر

 .شودمی یجار یجنبش بر قلم و متن هنر نیا ها و مکاتبِ سبک انواعشکل گرفته و در  سمیانیی عرشناسانه

به آن  زیشعر امروز ن یشناسانیکتب جر یخورد و در برخ دیکل یو محل یمختلف کشور اتیدر نشر 77از سال یسینوانکیعر

مجال و مقال  نیکه در ا شدیاحساس م ی ادبیهر گونه یو متد نوشتار زهایضرورت شرح روشنِ تما این رواز اشارت شده است، 

 .ستاشارت شده ا یادب یشنهادهایپ نیا یهالفهمؤ یبه برخ

پردازی و به جهان شعر و شعر جهان مالیسم که توسط این قلم کشف و نظریهچند گونه و سبک نوشتاری در جنبش پسامینی

 نهاد شده است:پیش

ادبیات  شناختی جهان ازی نگرگاه اصالت زمین است که باور دارد تمام مکاتب و باورهای زیباییشعریتی بر پایه . شعر طبیعی:۱

های آوانگاردیستی و اومانیستی مدرنیسم و مرکزستیز و معناگریز پسامدرنیسم در یک نقطه مند گرفته تا جنبشکالسیک و سنت

شناسی ناطبیعی در تمام هنرها و ادبیات است. شعر ی زیباییمدارانهگر و انسانهای قضاوتداستانند و آن تحمیل نگرههمو نکته 

گر که ضاوتی ناقمحورانهشناسی زمینی انسان برای دریافت زیباییواسطهو ادبیات طبیعی بازگشتی آوانگارد دارد به ارتباط بی

تمام  یمحورانهمندان و نقد زمینی هستی و هستیهای ایدئولوژیک و تئولوژیک دربارهانگارینهجنس سومِ بنیادین تمام دوگا

  دستامدهای مدنی، فرهنگی، علمی، هنری، عقیدتیِ انسانی است.
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 برای احقاق حقوق« اصالت زمین»ی )نظریه« فردااندیشی در ادبیات و هنر امروز تا پسشعر طبیعی آغازگر سبزانه»

 همه چیز از سنگ تا آدم(طبیعی 

 چه سود از قارچارویشِ رقصاخوابی بر خاکسترانگی بسترِ خوناجنون؟!...

 

و سپس در « جنس سوم»ی کتاب و در کالبد اصالتِ زمین در مؤخره 8۰ی شعر طبیعی که بیانیَک آن برای نخستین بار در دهه

اعالم حضور کرده، گاه لحنی تغزلی دارد شبیه « نقشه»و « هی آهن اتفاق افتاد»یعنی « لیال زانا»ی غزل در کتاب جامه

 نماید.آراییِ خود چنین میگون که زمین در ساحت گلها، آننگاریها و گلستانهنویسیبهارانه

ست به سان توفان و درنگی شبیه رویش گل. خشم طبیعی در این ژانر ادبی هیچ معیار پارالل و ایو گاه شعر طبیعی دغدغه

 ابد.تهای علوم و هنر با عالم در تمدن اوست برنمیهای بشری و دیالکتیک نسبتی اندیشهگرا را که زاییدهنویتاسترس ث

 نشیند.شعر طبیعی حرکت را در ساحت جنگل، توفان دریا، صاعقه، تگرگ، گردبادهای کویری و... به نظاره و نیایش عاشقانه می

 

 مبانی شعر طبیعی:

هیچ چیزِ طبیعی زشت نیست، حتی اگر مفاهیم بشری برای آن انواع و »شود در تفکر اصالتِ زمین این شعار هماره تکرار می (۱

 شعر طبیعی فراقانون، فرافرهنگ و فراریاضیک است.« شناسیک بدهند.های نازیباییاقسام نسبت

یرطبیعی و به ویژه ضدطبیعی نازیباست حتی اگر زیباترین هر چیز غ»شود در تفکر اصالتِ زمین این شعار هماره تکرار می (2

 «جلوات تمدن، تکامل، تعقل و تکنولوژی بشری به شمار آیند.

چه طبیعی است چه در طبیعت فرهنگی، چه روانی، چه فیزیکال، هر آن»شود در تفکر اصالتِ زمین این شعار هماره تکرار می (۳

ی بشری ی برساختهشناسیک مجعول و عاطفهایی شناسیک است، اگر چه به زعم زیباییچه... بدون استثنا دارای حیثیت فرازیب

 «توحش طبیعت و جنگل و... قلمداد شوند.
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ی جزئی از پیکره _بدون هیچ معیار و مکیال ارزش شناختی_در هنر و در این مقال شعر طبیعی تضاد معنا ندارد زیرا هر چیز  (۴

انگیزی را توامان در خود دارد اما هیچ گاه تن به هیچ معیار پارالل در جنگل، آرامش و رعبیک چیز است. شعر طبیعی به سان 

بودگی و یکی شدن در صیروریتِ مدام است؛ ترین صورتِ خویش نیز به سوی یکیدهد زیرا زمین در جنگالنهتمدن بشری نمی

کدام  گزد، هیچای میدرد و خزندهای میپرد، درندهای میرندهنگرانه دارد. اگر پبنابراین مهرِ سبز نیز شبیه قهرِ سبز ساحتی یک

دِ خودِ اند یعنی خومحور ندارند و فقط و فقط نماد و نشان زیبایی، واالیی و یکتاییی بد و خوبمدارانهدر شعر طبیعی حکم ارزش

ال بودنِ چیزی دهیم، چه به عنوان مث توانیم حکم بر نیک و بدشناسیک شعر طبیعی، نمیزندگی هستند. در ساحت فرازیبایی

کفتار و کرکس نماد زشتی باشند، آهو و کبوتر نماد زیبایی، شیر و پلنگ نماد صالبت و کوهستان و دریا نماد شکوه و بزرگی. هر 

برای چیز  شناسیک، چه در جهان سنت، چه مدرنیسم و چه پسامدرنیسم، انسان معیار همههای زیباییچند که در تمام گزاره

گون زمین است اما شعر طبیعی به علت آن که اصالت را به خودِ مادر یعنی ی پدیدارهای گونهی حکم دربارهگذاری و ارائهارزش

کند. در شعرِ اصالت زمین هر شناسانه است و انسان را از مقام شاغولیت خلع میدهد عاری از هر گونه حکم زیباییزمین می

بز است اصالت دارد و به حکمِ هستن هیچ برترانه یا کهترانه خاصی نسبت به دیگر پدیدارها ندارد. مادر چه فرزند این مادرِ سآن

میانه تنها  نگرانه؛ و در اینبین است و شعر طبیعی برآیندِ همین نگرگاه یکواسطهگرا و بینگر، ناحکمسبزِ هستی کامالا یکسان

 او های پاراللیستیِی سبزاسوزِ دست سرخِ بشر و مصنوع اندیشهند شد که زادهشناسیک خواهپدیدارهایی دارای حکم نازیبایی

ی نبرد خونین جانوران. اگر شکار آهویی توسط ببر، دریدن قوچ ی زیست، دستگاه گوارش زمین است نه عرصهباشند. چرخه

و پرواز جغدان و خفاشان در این میانه  ها، لولیدن مارهای آنراهی کرکسان برای تناول بقایای الشهبهها و چشمتوسط گرگ

ست و شعر طبیعی با توحش تمدن بشری سر ی توهم متوحش ذهن آدمیخونین و زشت و سرخ به نظر آیند، تنها و تنها زاییده

را  یک است(شناسشناسانه دارد چون بر پایه نفی تمام مکاتب زیباییستیز دارد و فرازیباشناسی )که در اصل رویکردی نازیبایی

رحم ها، میلیتاریسم، توحش بیهای لوکس، رزمایش جتبر همین واقعیت بنا کرده و ال غیر. آلودانگی طبیعت با ماشین

دبیات شناسی در شعر و اترین ساحات نازیباییسوز و... پلیدترین و پلشتهای مزرعهخراشسوز، آسمانساالری، مدلینگ تنسرمایه

 آیند.اصالت زمین به شمار می

نگاری استوار شده است یعنی قضاوتِ خودبنیاد ما برای انگاری و دوگانهشناسی، خواسته و ناخواسته بر اصل دوگانهذات زیبایی

ر جهان گرایی دهاست. نگرگاه نمادگرایی و سمبولپنداریِ نیم دیگرِ آنی عریان زشتزیبا پنداشتن نیمی از پدیدارها که نیمه

تی و خود هسشناسی، خودبهگرای زیباییهای قضاوتمایه سامان یافته است. با پذیرش نگرهی بییهکامالا بر همین پایه و سا
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، نکویی مبارک ستست، زیبایی نکوییمندان به دو نیم نابرابر بر بنیان خیر و شر تقسیم و قضاوت خواهند شد. خیر زیباییهستی

 نحوس است، زیبایی پاکی و منزه است.ست، بدی مست، زشتی بدیاست، زشت پلشتی است، شر زشتی

دهد اما شیر نر که به ی دهان تمساح نجات میتواند به سان شیر نماد دلیری و عیاری باشد، اگر چه آهو را از میانهاسب آبی نمی

اسِ ید در این انعکشود، اگر چه شاکند نماد زیبایی و دلیری میشیر تناول میی مادهآمدهی فراچنگرود و تنها از طعمهشکار نمی

 شناسیِ هنر و ادبیات، مشتکی از خروارهاست.ما نیز قضاوتی نهفته باشد اما برای رسواییِ زیبایی

، مبارک و گرایی(گرایی، شجاع و ترسوگرایی )شیردل و بزدلخیر و شرگرایی، نیک و بدگرایی، زشت و زیباگرایی، پلشت و پاک

های وفا و وفادارگرایی و... در نسبت دادن به پدیدارهای عالم فقط و فقط برآیندِ نسبتبیگرایی، دلرحم و رحمگرایی، بیمنحوس

قامتِ ی سبزانهی دیگر فرزندان این سیارهمصنوعِ خودساخته، خودبافته و در یک کالم خودبنیادِ ما فرزندان ناخلفِ زمین درباره

 ست.هستی

لع تمام ی بشری نیست بلکه خواهان خگرای ساختارهای مصنوع اندیشهی تفاوتبطهفکنانگیِ رااندیشی برای واگشایی و بنسبزانه

چ ها، همه و همه هیهای آنها و تباینست زیرا در نگرش اصالت زمین تشابهی محتواییریشههای مخلوق و بیشناسیاین زیبایی

 ست که با طبیعتِ هماهنگ وهای تکنیکالیع تمام فرمواقعیتی در پدیدار ما هو پدیدار نداشته و ندارند و هنرطبیعی خواهان خل

ی پریشساز و باعث هر گون تخریب زبانی، زبانی دنیا سر ناسازگاری دارد و زمینههای زندهسوی مادرمای مشترک تمام زبانهم

 شود.گرا میگرا یا عامو بدزبانی متفاوت

ی ی اصالت زمین و فلسفهنشناسی، غافل از آن که در نگرهپندارد و گربه را سمبول نمکانسان غالباا سگ را نماد وفاداری می

و  مدتی کوتاهای بلندمدت و خوگیری بیشتر و گربه دارای حافظهی پدیدار ما هو پدیدار، سگ دارای حافظهنگرانهواسطهبی

 ی اکنون زیستن ذاتیِ نهاد گربگان است که هرتر و در دقیقهزیستی در ذات سگ نهادینهذشتهتر است؛ بنابراین گخوگیری کم

ست. اخالقیمندان اوج حماقتِ خودبنیادگرا و عین بیی هر دوی این هستیشناسیک دربارهقضاوت اخالقی و زیبایی

ا هو هستی از هستیِ ما هو قضاوِت انسانی؛ و واسطه به همه چیز است برای تشخیص هستِی ماندیشی نگرش طبیعِی بیسبزانه

ساالری، های سرمایههای شیمیایی، کارخانهها، زبالهافکنها، بمبخراشدر این تشخیص، رسوا کردن و افشای حقارت آسمان

اند و ها شکستهرهپاگر مدنظر ماست؛ و سر ناسازگاری داریم با تمام علومِ مسمومی که کمر زمین را زیر بار آهنهای تخریبقانون

ار خود اندیشی در بیشتر اشعآور سبزانهاند. سهراب سپهری به عنوان پیامبه سان یک جانباز شیمیایی در بستر احتضار انداخته
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های درونی و بیرونیِ انسانی را در جهان اندیشه و صنعت فریاد شده و شگفتا که اصالت زمین را بازنمود داده و رسواییِ برساخته

ی امروزِ روشنفکران و آزاداندیشان او خرده گرفته بود که دغدغه« صدای پای آبِ»اندیِش ی سبزانهشاملو که بر منظومه احمد

شوید و ست که در آن پر میایاش سیرهدرد بر صدای پای آب درنگ کرده و دغدغهی ویتنام است اما سهرابِ بیجهان فاجعه

ر ی قصارِ سهراب که دگرایان این جملهمالیست برای طبیعیبرده و چه مانیفست مینیدرویشی که نان خشکیده را در آب فرو 

راه  عام ویتنام را بهی قتلاند همانانی هستند که به راحتی فاجعهدوپایانی که آب را چنین گل کرده»پاسخ شاملو گفته بود: 

 «اند.انداخته

 ی فرزندان زمینپیشه و خودبنیاداندیش. همهگراست و هم قضاوتصرفگر و تآدمی به عنوان یکی از فرزندان زمین هم تخریب

ی کنندهریبگر و تخگرایانگی دیدگاه قضاوتی سبز حق آب و گل دارند اما طبیعت تاکنون تنها با دوگانهبه یک اندازه در این سیاره

ر بخش و... بر همین اساس رویِ دیگوز و زندگیسانسان نگریسته و تعریف شده و عناوینی همانند زشت و زیبا، خیر و شر، زندگی

 فرزندانِ زمین نهاده شده است.

 ایم که االغگاه خود تعیین کردهگرایانه خودِ ماییم و بر همین نگرگاِه ناریشههای ناطبیعیگزاریی ارزشمعیار و مکیال همه

آن که هرگز بیندیشیم س زشت، بز ترسو و... باشد، بیجاهل، هدهد دانا، جغد شوم، روباه مکار، کبوتر مبارک، طاووس زیبا، کرک

یعی گذاریم. شعر طبچرا به قول سهراب سپهری در قفس هیچ کسی کرکس نیست؟! و یا این که چرا چنین روی قانون علف پا می

شت و ر و شر بودگی، زهایی همانند خیانگاری)شعر سبز(، بازگشتی آوانگارد به قانون علف است، نه به قانون بشر و در آن دوگانه

ها که تا کنون بر ها و سمبولتایپها، آرکیزیبا بودگی و بد و خوب بودگِی بسیاری از پدیدارها در جهان نمادها، تمثیل

اا و اکثراا هایی که غالبشوند و به تبع آن استعارات و تشبیهپدیدارشناسیِ طبیعت و هستی حاکم بوده کالا از مقام اعتبار خلع می

تِ بندند. در قضاواند، از اندیشه و نگاهمان رخت برمیشناسیک شکل گرفتههای غیرطبیعیِ زیباییمبنای همین قضاوتبر 

آورد، خلع شناسی را برای نکوهش به دنبال میخود زشتیمحورانه مورد ستایش قرار گرفته و خودبهشناسانه، زیبایی انسانزیبایی

شناسیک با یی فرازیبایواسطهگونه ارتباط بیشناسی و بدینمساوی است با نابودگیِ زشتی شناسی در ادبیات سبز کامالازیبایی

ت ی قضاوت و تخریب انسان اسشناسی فقط و فقط در سایهشود، چرا که علم ناطبیعی زیباییتمام پدیدارهای هستی برقرار می

مندانِ دیگر این سیاره و در کل خودِ این ی هستیین از نگرهو الغیر، اما اکنون انسان برای نخستین بار با اصالت دادن به زم

ی تشخیصِ ها،... و تشبیهاتِ پیشینی را در محکمهها و نمادها، استعارهها، سمبولشناسیسیاره ی سبز، خود و زیبایی

ندان مه قضاوت هستی و هستیمحورانه بمحورانه به چالش خواهد کشید؛ تمام ادبیات جهان تا به امروز در کلیتِ خود انسانزمین
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اطر کند. قضاوتِ دیگری به خهای پیشین را به از درجه اعتبار ساقط میی انتقادیِ شعر طبیعی تمام قضاوتپرداخته که اندیشه

 های مرسوم زیباییعقیده، جنسیت، نژاد، ثروت، موقعیت اجتماعی، سیاسی و... و در کنار آن قضاوت هم نوعان بر اساس کلیشه

لینگ )فرم صوت، قامت و...( هماهنگی یا ناهماهنگی با مدنیت و تکنولوژیِ روز، علوم روز و... به هیچ وجه طبیعی و اصیل مد

ها، ترین حالت زیست ممکن. عقاید، مقامست در طبیعیی طبیعت نیست بلکه شعرینیست. شعر طبیعی به معنای شعر درباره

کنند ی اصالت زمین( خارج میی انسانی را نسبت به همنوعان نیز از حالت طبیعی )نگرههها، قوانین و... هم جامععناوین، کلیشه

 های زیستی.ی دیگر فرزندان زمین از جمادها گرفته تا دیگر گونهو هم نگاه طبیعی ما را درباره

ر در دیگر، راهی دیگر، چاهی دیگواسطگی دیدن، نه نگاهی نویسی بازگشتی آوانگارد داریم به بیاندیشی و سبزانهما در سبزانه

 ی عقیده و ایدئولوژی دیگر.چارچوبه

 ی اشراقِ سبزازردِ زمین:فلسفه (٥

رآیند ی انسان بافزا تعریفش کنیم کالبدِ تنانهی همست اما اگر بخواهیم برای سهولت فهم در دو نیمهپارچهانسان تناروحی یک

رنگی نوراالنوار. زندگی طبیعی انسان نیز جاری است و هیئت روحی شعاعی از بی افزایی نور زرد خورشیدی و نور سبز زمینیهم

 های متوالی و موازی هستی در زمین.کمانست بر بستر رنگینو ساری

ترین دیکگرایانه و غیرطبیعی دیوژنیستی نیست و نزاندیشی به معنای بازگشت به بدویت جهانِ پیشاکلمه و زندگی کلبیسبزانه 

گر، اومانیسم هایدگراییِ عریانیسم، احیاگرانگی حکمت خالده، آنتیتوان در جنس سومی اصالت زمین را میبه فلسفه مفاهیم

ی هگل، گرایایدئولوژیگرایی جوهری اسپینوزا، آنتیرقصی موالنایی، ناثنویباشی خیامی، جانی هوسرل، خوشواسطهارتباط بی

ساالری مارکس، قیام ضد آپارتایدی ماندال، لبخند مادر ترزا، ایگان، رسوا کردن سرمایهجویی شوجوه دیونیزوسی نیچه، فرزانه

ها سازِ آنخیز و چارچوبهمرزی کاسموپولیتیسم و... بدون هیچ تقیدی به مفاهیم نسبتگرایی فردید، بیخشمافریاد ژاندارک، انس

ای از نورهای سبز و زرد است، پس با چرخان و رقصان آمیزهی ی اصالت زمین، هستی در این سیارهبا هستی دانست. در نگره

ی نورانگی روحی که در جهان اشراقی از مغربیت اصغر تا مشرقیت اکبر آن را به تفصیل در رابطه با عالم امر و گذر از مقوله

 کنیم.آن بسنده میی اند، چون وارد مباحث ایدئولوژیکی خواهد شد به همین نیم اشارت دربارهنوراالنوار شرح داده

مندان، کالبد زمینی تمام پدیدارهای هستی دو افزار در فهم تناروان هستیافزار و نرمی سختبه هر روی با عنایت به دو مقوله

 افزا دارد:ی همالیه
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 افزای وجودیی همالف( الیه

 افزای نمودیی همب( الیه

ست که تمامیتِ بدون استثنای ایاست و کالبد وجودی همان درونه -فزاراسخت-ی هر پدیدار کالبد نمودی همان ظاهر و برونه

 .-افزارنرم-کند بودگیِ فرارونده تعریف و نظاره میمندان را در هیئت یکهستی

ین ست. بر همهای هستیاین هیئت وجودی در تعریف برازندگان و فرزانگانِ حکمت خسروانی و اشراقی همان کالبد نوریِ پدیده 

 ای از ساحت برکتنشستند هر لقمه را آیهای میگاه که فراتر از هر ما و من بر سفرهه و پایه، فرزانگان و برازندگانِ کهن آنمای

ن آنان شد؛ بنابرایپارچه نور در نور میشان نیز یکها سفره و کالبد نمودیی آندیدند که با تناول عاشقانهپایان کائنات میبی

ها ای شناور بر کشف هیئت نوری پدیدهن امروزینیان بر خاصیت فیزیکال اطعمه تمرکز داشته باشند مراقبهبیشتر از آن که چو

ه زمین در دیدار با همه چیز و همی نوراالنوار. از این رو اهالی مشرقداشتند برای اتصال بیش از پیش به یگانگِی هستی و آستانه

و برداشتِ گیاهان و تناول همه چیز مکیالشان نورخواری. محور ابداع و انتشار هر کس معیارشان نوربینی بود و در کاشت، داشت 

گونه که در ساحت جنسیت، نور در چرخید آنوسیله و هر کالم آنان بر مدار تجلی یعنی نوریابی، نورسازی و نورافشانی می

واد )سیاهی( و رسیدن به کشف و خلق یعنی نور مهرورزی تا آمیزش/ در ساحت زبانی نور در کالم/ در ساحت علم، فرا رفتن از س

ای برسد که در همین عالم فیزیکال، نورانورِ او محیط بر محیط شود در علم/ و در ساحت شدن، نور در مسیر و مقصود/ تا به نقطه

 تی فقط و فقط حجم وسازِ دکارهای ثنویتآموختگان به سبب آن که بنا بر آموزهپیشگان و دانشاما در اعصار امروزینه، پژوهش

نوری قائل نبوده و نیستند و _کنند برای هیچ کدامشان هیچ گونه ساحت باطنیها قلمداد میها را تمام هستیِ آنامتداد پدیده

سیم خاصیت تعریف و تقخاصیت و بیسازگانی به سان پرخاصیت، کمواژگان و مسلخْهمه چیز را بر اساس کاربرد بشری در مصرفْ

ها در ساحات مشبکِ مادرماییکِ خود در ساحت سوی توهم و تمدن انسانمندان، آنغافل از این که تمام هستی اند،کرده

 اند.یکِ یگانهگونی از یکهای گونهباطنی الیه_نوری

 «عالم همه آیات خدا هست و خدا نیست/ چون نور که از مهر جدا هست و جدا نیست»

ی افزایی از نورانیتِ سبزِ زمین و زردانگیِ منور آفتاب در سرچشمهی پدیدارها سبزازرد و زرداسبز است یعنی جنس همنور همه

های متوالی و موازی؛ بر این اساس ساحت غیرنوری پدیدارها به معنای ساحت کمانها و جاری در آتشفشان رنگینرنگیبی

مندِ پدیدارها برای نیست بلکه ساحت جسمانی ظرفیت موجودیِ ریشه _از نور است که خود تجلی ویژه ای_هاجسمانی آن
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جا که گرایی؛ اما آنست از دوگانهایای غیر از این باشد دامچالههاست و هر اندیشهامکانات وجودی نوری آن پذیرش عاشقانه

 کنند آیا به راستیهای ظلمانی مصنوعی و مخرب میبی گرداهای ذهنی، سبزازردانگیِ زمین را غرقههای صنعتی و بافتهساخته

نوری به  _های مجعول در عالم انساِن خودبنیاد، سخن، از ریزش، بارش، رویش و تابش امکانات وجودیتوان برای این بدعتمی

مانی ی ساحات ظلغرقهگمان بودگی زمین نباشد بیسوی طبیعیِ سبزانهجا که ادامه و همی تکنولوژیک، آنمیان آورد؟ هر ساخته

افکن، انسان شیمیایی و دود و... بازیافت، انسان دینامیت و بمبهای بیهای نورسوزانه خواهد بود. انسانِ زبالهو سرگرم بازی

چون و نوری نخواهد داشت و وجودِ منحوس، پلشت و زشتِ او تنها مولد بی _ترین ربطی به جهان وجودیهرگزاهرگز خُردانه

 ی کردارهاچنین است که بنا بر تمام کتب مقدسِ تاریخ، دوزخ تنها ساختهو نورسوزی در هستی خواهد بود و این چرای ظلمت

 هیچ نشانی از دیگر فرزندان زمین در آن ظلمت سوزان.ست، بیو پندارهای انسان طاغی

و نجات د بلکه طبیعی زیستن را تنها آلترناتیدهی طبیعت نوشتن را پیشنهاد نمیگرا برای دربارهشعر طبیعی، ادبیاتی موضوع (6 

داند و هرگزاهرگز این طبیعی زیستن به معنای بازگشت به مفاهیم ناتورالیستی نیست که اوج ماشینیسم و زمین و انسان می

صداق نوعی یز می ناتوریستی نگرایانهزند و ادبیات ملیگرای پوزیتیویسم در آن موج میگامی با تعالیم ضدزمینی کریه همچهره

 گرایی ایدئولوژیک است که هنوز فراروندگی از مرزها را چه در ذهن و چه در عین درک نکرده است.طبیعت

گرای اوست و هستی این امکان را برای او ایجاد کرده که طبیعت انسان تنها تفاوتی که با سایر فرزندان زمین دارد شعور کلمه (7

 گری و مالکیت انگلیرزند هدیه شود اما آدمی آزادی از جبر محیط و غریزه را به معنای تصرفموهبت آزادی فقط و فقط به این ف

 گرفت و با آن به ضدیت با همه چیز در زمین و اتمسفر برخاست حتی خود و همنوعانش.

دهد سو بی سبز و همی خود هویتی زمین به نظم برساختهآغوش با نظم خودانگیختهاش را طبیعی کند و همانسان اگر آزادی (8

توانسته است به فراروندگی تمدنی دست یابد زیرا هزاران کاوشگر دیگر هم به فضا بفرستد فقط و فقط زمین مادر و آغوشگاه 

 زندگی اوست و الغیر.

ارهای وار تمام معیشعر طبیعی گاه طغیان است علیه سرطانی به نام تکنولوژی و انسان ریاضیک و مدرن. شعر طبیعی زلزله (9

کشد، ی بشری را که برآیندِ آن ادبیات و هنرِ استرس است به چالش میشدهگریزِ جهانِ سرخابیانگار و یکپاراللِ دنیای دوگانه

اش حواله گونه که زمین روزگاری برای دفاع از خود، طاعون، سل و وبا را به جان سرطان درونیچالشی شبیه یک جراحی؛ آن

 شدت و حدتی بیشتر هر دم بیماری جدیدی چون کرونا، ایدز و ام اس را.کرد و امروزینه با می
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چه تصنعِ مخرب است سر ستیز در زمین هیچ پدیداری اضافه نیست اال مظاهر مدرنیته و تمدن تکنولوژیکال، از این رو با هر آن

 گذرد.دارد اما گریز نه، زیرا هر چه هست در دل زمین می

شد به عنوان مثال قدرت پای انسان ی زمین برای فراتر بردن قدرت آدمی پنداشته میم خودانگیختهتکنولوژی در آغاز تداوم نظ

ا باره بشده چون اسب آن محدودیت شکسته شد و یکبرای حرکت محدودیت خاصی داشت که در سنت با پای حیواناتی اهلی

ک امای بزرگ نادیده گرفته شد و آن نابودگی زمین بود ماشینیسم به اوج قدرتی فراتر از تصور دست یافت ولی در این میانه ی

ری ی طبیعی شدن ماشینیسم دست یابد؟ این پرسشگی ادامهیافتهتواند بازگشتی آوانگارد به آن ساحت ناکنشآیا تکنولوژی می

ت زمین ترین اصالتحت عنوان دک« جنس سوم»ست که در کتاب اندیشانیی آرمانی سبزانهترین مطالبهنه یک اصل بلکه بزرگ

 !«_زمین_یک چشم در تلسکوپ، یک چشم در میکروسکوپ، پس با کدامین چشم تو را ببینم؟! مادرم »فریاد شده بودند: 

گری ی کشف ادبی تصرفاز لحاظ فنی شعر طبیعی بازگشت ادبیات به زبان طبیعی را پیش نظر دارد که در آن به بهانه (۱۰

بیانی _انیانجامد، کشف زبورزی ما میی بیان و زبانه باشیم که هر آن به بسته شدن و تحدید دایرهتکنیکال زبانی را مد نظر نداشت

 آری تصرف تکنیکال و تحدیدیت فنی در سرایش و نگارش به هیچ وجه.

ترین هواسطترین پدیداری که توسط انسان کشف نشده، خود زمین است و تا در بیشعر طبیعی به این درک رسیده که بزرگ (۱۱

 گاه که دراصالت رخ خواهد داد و آنریشه و بینگره )زمین ما هو زمین( کشف نشود اصالت و شناخت هر پدیدار، در فضایی بی

های تردید خواهیم فهمید که چه قدر سیستمواسطه و بسیط؛ مادر سبز هستی یعنی زمین دیگرباره کشف شود؛ بیمعرفتی بی

 انگارانه اتفاق افتاده است.و باورهای ما در ساحتی توهمدرختی و ریزومیک جهان اندیشه 

وی که داند، از آن راندیشی را پلید میاندیشی، ذات صلحشعر طبیعی به هیچ گون به معنای شعر صلح نیست، زیرا سبزانه (۱2

ترین گرایانهاین ناطبیعت_جنگ یصلح فرزند جنگ است و روییده بر آن، نه فرزند زمین بنابراین صلح در ذات خویش بر پایه و مایه

 گیرد.هستی و شکل گرفته و می _گرای ضدزمینپدیده

ا بپذیرد ها رگذرد زیرا این زمین است که باید ریشهمند نمیشعر طبیعی از صافی هیچ ایدئولوژی و تئولوژی هر چه قدر ریشه (۱۳

ه اصالت زمین بر مبنای پارادایم خود معتقد است شبیه حباب و و بپروراند و این که هر ایسم و سازمان و اعتقادی ادعا کند که ب

 ی خُرد.موجی خواهد بود که خود را بستر اقیانوس بپندارد آن هم بر سطح یک رودخانه
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 گذارد.واسطه و حضوری که روی قانون چمن پا نمیگیرد اال با ارتباط بیاصالت زمین در کالبد هیچ اصالتی هویت نمی

گرایی و تکثرگرایی هیچاهیچ ربطی به مفاهیم شعر، ادبیات و هنر سبز )اصالت زمین( ندارد. در نگرگاه غایتگرایی، دوگانه

 نهایت بیشتر از انسانیگذرد بیسازش میاندیشان، زمینی که چند هزار سال از نظمِ خودانگیخته و شعور هماره زندگیسبزانه

آفریند اما سراسر از نخوت لبریز است. شعر طبیعی به هیچ هایی متضاد میفهمد که عقالنیِت خوددرگیرش در هر عصر نگاهمی

 داند.برانداز میدهد زیرا در کل، بشرِ امروزینه را فرزندی متمرد و خانمانایسمی اصالت نمی

ع تصرف که تن به تصنپذیرد جا میزیباییِ اصالت زمین فراقانون، فرااخالق، فرافرهنگ و فراانسانی بوده و تمدن بشری را تا بدان

مندی است که در زمین روییده ی خویش نسپارد، چرا که آدمی شبیه سایر پدیدارها، هستیگرا و خودتخریبی در ساحت زمینانه

 تواند داشت.ای جز زمین نمیو خانه

ت به دیگر ای نسبتایدِ گونهی آپارجانبهشعر طبیعی تمرین دموکراسیِ سبز برای برقراری برابری بین تمام اهالی زمین و نقد همه

آمده انهدام یک کوه برابر « جنس سوم»گون که در کتاب ی سبز است. در قانون دموکراسیِ سبز همانمندان این سیارههستی

ی زیست ندارد و هر ها و انسان در آن قانون حق هیچ گون تصرفِ سرخ جز در نظام طبیعی چرخهعام انبوهی از آدماست با قتل

خراشی حق آن را ندارد که بر بستر یک مزرعه، یک مرتع آید. هیچ آسمانروی در این حیطه جنایت به شمار مییادهگونه ز

ی محیط زیست را مسموم و تخریب نکنیم زیرا محیط زیست جاست که محدودهوحشی، یک بیشه یا... بروید. حد زیست ما تا آن

 ها نیست.فقط از آنِ انسان

جسدیافته و متعین زندگی است، بنابراین هر گون نسبت که تنها فرزند اختیارمند زمین با خود، با دیگریِ ی تطبیعت چهره (۱۴

ی های نظم خودانگیختهعرضی زیست، و قانون_ی طولیکند که با فرایند طبیعی و چرخهجمعی، با طبیعت برقرار می_فردی

 گراست و محکوم.گمان ناطبیعتزمین منافات داشته باشد بی

هر سوز( با دیگری بزرگ )ی زندگیطرفههای یکبنابراین هر گون نسبت اسیدی با خود )همانند اعتیاد( با دیگری )همانند عشق

پرستی و...( و با طبیعت )همانند صنعت، تکنولوژی و...( پیشاپیش گری، نژادپرستی، عقیدهسوز همانند رهبانیتگون باور زندگی

 شوند.صالت زمین محسوب میمند و ضدزندگی و اناطبیعت
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های جاذبه و جاذبیت را گاه اصالت خواهند داشت که قانونعشق و اندیشه چه در مواجهه با خود، چه دیگری و چه طبیعت آن 

 ی سبز را در توهم حبابی خود به چالش نکشد.بودگی این سیارهی زمین و روح مشکک یکیدر نظم خودانگیخته

ر جذبه، جاذبه و جاذبیت خارج شود و ریختمان اسیدی به خود گیرد پیشاپیش محکوم به ناطبیعی پس هر گون عشق که از مدا

 مندبودگی و ضداصالت زمین بودن است.بودن و ناریشه

ی شعر و ادبیات را که با طبیعت خودجوش زبان منافات دارد شعر طبیعی هرگون تفکر و سبک تکنیکال و فنی در عرصه (۱۵

 پذیرد که اصالت درونی آن در ساحت زبان اثبات شده باشد.جا میزدایی را تا آنزند و آشناییپس می

شناسانه های سبکها و بستارهاعتقادی در گشایش_انجمادی_دادیهای انسهای مخرب، نگرهپریشی، تفننبنابراین با هر گونه زبان

ی دیگری های مبالغه نوشتن آن رویکرد به نفی، تحقیر و تصغیر ساحتی افراشتن رایت ساحتی از شعر و با صیغهکه به بهانه

 ساز یا مبلغ شود فاصله خواهد گرفت.بپردازد و دوری از طبیعت زبان را زمینه

 های غیرزبانی و بیانی و قصددهد نه تکنیکعر طبیعی از لحاظ زبانی اصالت را به طبیعت خودجوش زبان میبر همین اساس ش

ت که ساز و تخریبی اسگرای تصنعگون زبانیت زبان از هر گونه سبک و تکنیک تصرفروبی از ساحات گونهسازی و الیهآن پاک

 برونی هنری زبان ندارد._با کشف ساحات درون ریشه در ذات زبان نداشته باشد و این البته منافاتی

تواند با مدنیت از آن حیث که حقوق طبیعی انسان را چه در شعر طبیعی هماهنگ با هر گون حق طبیعی است پس نمی (۱6

ماعی اجت رعیتی _ی اربابدلی نداشته باشد زیرا سنتی که بر پایه و مایهجهان زنانه و چه جهان مردانه به او برگردانده است هم

 تر بود از انسان شهروند در مدرنیسم.و مرید و مرادی اعتقادی بنا شده بود، از زمین تا آسمان غیرطبیعی

فضای  باید صرفاا درایم که این شائبه ایجاد نشود که حتماا میگذاری نکردهفضای شعر طبیعی را از آن جهت شعر طبیعت نام (۱7

هایی چون هایکو در شرق سامان یابد، هیچ محدودیت اتمسفری و تی غرب و چه از گونههای رئالیسطبیعت مستند چه از گونه

بخشند که عینیت ژانریک در این نحله وجود ندارد زیرا گاه جهان انیمه و انتزاعی و فانتزیک حقایقی از هستی را نمود می

 ها را ندارند.مدار ما توانش درک یا انعکاس آنفرضپیش
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افزایی برای تولید معنا دارند که زدایی از دستور زبان است که در آن فقط کلماتی حق همنوعی آشنایی . شعر پدیدار:٢

امکان دارد  جا کهای ذهنی یا عینی را کشف کرده و انعکاس داده باشند؛ بنابراین تا آنپدیدار باشند یعنی در هستی پدیده_کلمه

 هاست.پدیدار بر دوش افعال و اسم_خلق کلمه گیرد.زبانی فاصله میی دروناز آوردن هر کلمه

 یدارهایپد_شعر است که در آن، کلمه ایگونهبگوییم  دیبا میکن یرا معرف شیسرا نینو یوهیش نیا یهوسرل یانیبا ب میبخواه اگر

جا که امکان تا آن یو زبان ینیع_یهای ذهنواسطه با جهانند در اوج ارتباط بیاینسبت به هست یزبان که کشف جهان انسان

بر دوش  یدستور یهاکلمات را در چارچوبه وندیپ تیصرف را که فقط و فقط مسئول یِزبانو درون لدارد تمام واژگان نامستق

 ،ندایدرک و کشف هست یهر ملت برا یزبان یسازمقوله ندیکه برآ یکلمات یعنیکشف  تِد تا کلمانگذاردر اپوخه می ،کشندمی

 یتیماه_یمفهوم_ییمعنا ریثابت و متغ قیبرسانند و ابعاد عم یو آشکارگ تیانیبه عر یزبان در جهان شعر تِیخود را در زبان

 .شندبخ گرگونید یرا نمود شیخو

گی بستو دل یها و افعال حرکت کند، بدون هرگونه وابستگممکن فقط در/با اسم حددهد که تا ژانر به دستورِ زبان دستور می نیا

 ندارند. یدستوراز جهانِ درون ریغ یتیهو چیکه ذاتاا ه یبه کلمات

از  یمعمول برخ فیتعار دنیبه چالش کش یو برا کرده ی متفاوت و نامتعارف را از دستور زبان استخراجچهره داریپد شعر

های و روابط و تفاوت یدستور_یکلمات را تنها معطوف به جهان زبان یِمعنامند تیشناسی که هوو زبان یهای معناشناختنحله

 .بخشدمی یادب_ینینمود ع ،کنندمی یدر آن معرف یعیطب

شوند در اپوخه گذاشته می دهیکه حروف ربط نام یزبانی نخست تمام واژگان دروندر وهله ،هینظر نیبه کنش درآمدن ا یبرا

شوند و سپس  انیما عر یمتن_یدر جهان ذهن شیپ از شیها بها و فعلاسم یعنی نیراست یدارهایپد_شود تا اصالت کلمهمی

 یبرا زین یی دستورمنداضافه چیممکن است از ه جا کهبداندر مراحل بعد تا  تواندکند که بخود را جزم می عزم سینوداریپد

 .افزایی کلمات استفاده نکندهم طیبه محور بس شیاز پ شیب یکیو نزد ینیجانش_نشینیهم یی محورهادادن چهره رییتغ

و  ییزداییفرد از آشنامنحصربه یطرز انیبر بن آن تماماا یاست که شاکله نینو یاگر گونهابداع پدیدارشعر به عبارت دیگر 

 .است افتهیدستور زبان سامان  یطهیدر ح نگیفورگراند
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تخیالت انیمیشنی است که در آن برای نخستین بار در شعر جهان، افزایی انواع تخیالت شاعرانه و برآیند هم شعر انیمه:. ٣

خلق  های آنورزیی جهان شاعرانه و زبانشود که بر پایه ومایهای و فضاسازی انیمیشنی پیشنهاد میآفرینشِ کاراکترهای انیمه

 خواهند شد.

 تیاکه رو اندی ذهن و زبان شاعرانهقدر برساختهآن هیمفانتزی در جهان شعر ان_یستیمیآن تی، رخدادها، اتمسفر و رواکاراکترها

 های معمول را ندارد.و بازی ینیو تجسم ع یشدگکیدرامات تیقابل یای کلها به گونهآن

 «نیبهار و زم»و  «یخواب ابد ی،عشق ازل»چون  ییاست که در فراشعرها مهیشعر ان یی فضاشدهمالینی، ساحت ممهیان انکیعر

 .اتفاق افتاده است لماز این ق و...

 کیمبدل شدن به  تیقابل وجه چهی خود، به کِیفاخرِ فانتز تِ یداند که در اوج جدمی یرا آثار لیهای اصانیمیشن ،ژانر ادبی نیا

های جهان گوننیی اوجوه خالقانه نیترقدم نهادن به برساخته مهیشعر ان و نداشته باشند یانسان یگرهایبلند را با باز ایکوتاه  لمیف

 شیزبان زا تیگر که در زبانهای فراارجاعبهره بردن از بازی انهیم نیدر ا و واقع است ارجاع و اجرا در جهانِ رقابلیو غ زیآمشگفت

 متن باشد. شتریب تیادب گریاریتواند می ،یابدمی

 

ای از آن خلق در جهان شعر و شعر جهان با ژانر فراشعر متولد شد و گونه یدارشناختیپد-یلیتحل کردیو رو یکترسازاکار

کند که  جادیفرض را اپیش نیی نخست ادر وهله ، چه بسانیمتع یرونیب یازااست که به علت نداشتن مابه مهیکاراکترهای ان

های هاز دغدغ یاریبس ،شناسی شاعرانهبه هستی تیکه با عنااز آن رو اما  ،گیردمی مارا از  یهست یدارهایبا پد یپندارذاتروح هم

بهتر  ای انمشیابییگونه که ما درمآن_ مندهایو هست یبه هست توجهد با نتوانما نمی یعاطف_یهای انتقادو درنگ لیستانسیاگز

 توانیممی و خالق کودکانه نیبتر، فرامنطقواسطه، بیومهای معصارضا شوند ما همانند ذهن _کنندخود را بر ما آشکار می میبگو

ی تخیل زاده یای کلبه گونه ایکه  میازیای دست کاراکترهای شگفت و برساخته نشیبه دخل و تصرف و کشف و آفر

 یمندهایهست یاز برخ یشگانیاند_گر و تخیلیاستحاله یانتزاع ای هستند وما عاطفی _نگرِ ذهنیابتکاری و دنیای ناواقع_اختراعی

های در شاکله یشعر_مهیان یِاتورینیای دگرگونش و مسخ مگونه یعنی آیند؛نگرمان به شمار میی ذهن فراواقعزادهی و رونیب

های شعر رقم خواهد زد و پرسش یسابقه را در فضابی و کاراکترهایی ها رخ داده است که جهانآن یرونیو ب یدرونهزارچمِ 
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 افزاییهم نیباتریو ز نیواالتر مهیشعر ان و؛ ، خودخواسته و برساخته پاسخ خواهد دادمندای ناقالبما را به شیوه یموجود_یوجود

 .یشنیمیان لیتخ یایشاعرانه و دن لیاست از جهان تخ یهنر

از  یخود را تا حد فراوان یدارشناسانهیپد_یلیتحل یچه فضا یابد اگرنمود می انکیی عرجامهدر کوته یسینومهیکه ان گاهآن

 خواهد گذاشت. سینوانکیعر اریدر اخت یستیمیآن_یانتزاع یهاشگرفانه از زهیدوش ییتازه و فضا ییدست خواهد داد، اما باز هوا

ت ترین ساحشاعرانه که بسیط لیهم تخ ،گونهدر این رایاست ز ییاستعال یِهنر لیای تخگرا گونهمهیفرارونده در شعر ان لِیتخ

ترین که بزرگ یشنیمیان التیکند و هم ساحت تخمی یدارد از خود فرارو اتیکلمه در ادب یرا در جهان هنر ییگرالیتخ

کلمه  یدر جهان هنر گرگونینمود د یبرا ییاستعال یکردیوادار به روست نمایو س لمیدر جهان ف یجوالنگاه رقصانمود هنر فانتز

احت دو س نیا یافزاهم کیالکتیدر د گرید یو آدم گرید یعالم نشیآفر یراسته سابقه خواهد شد و بو خلق کاراکترهایی بی

ییواال میمفاه یشگرفاشگفت را در فراخنا یجهان نآ شناختیِزیبایی یها و شگردهازبان با تمام بازی تیبر بستر زبان یهنر

 جانیا خواهد ساخت و یشعر با هست کشناسیهستی_یشگانیهای اندالیه الوگید نیترین و رهاتربنیادین یهنر برا کیشناس

در آن  یتای که هسبود فقط خانه افتهیدر نیدر شعر هولدرل دگریکه ها چنانآن گریکه زبان د ستیانقطه مه،یشعر ان یعنی

 کیالکتید نیمند خواهد شد و همهست یهاستنیترین نترین و بشکوهو زادنگاه جدی گرنشیبلکه آفر ،نخواهد بود افتهی شیزا

های فیتو ظر یبه امکانات وجود شیاز پ شیهستن و امر واقع، ما را ب و پنهانِ انیپایان عربا عوالم بی ستنین یِزبان _ینینمود ع

 .خواهد ساخت هآگا نلوگوس در روانگاهما شتریب تیانیعر یبرا یمشکک موجود

 

 سازد:زبانی را می_که در ذیل آمده، جهانی آنیمیستی هاییافزاییِ ساحتشود که بر اساس همبه شعری گفته میشعر زبانه: . ۴

 الف( تخیالت و عواطف ذهنی در تمام فضاهای مکشوف و نامکشوف هنری

 سو با آنهای هممندان  با استخدام تمام نگرهگرایانه به هستی و هستیب( نگاهِ عینیت

 به کاراکتر دارند محورانه که تمام اجزای متن و زبان توانش تبدیل شدن ی دالج( نگره

 یمدهااکه هرگز از دست کند، بدون آنمی یآن نحله فرارو یمحورانهصرفاا دال یهامتفاوت از شعر زبان است که از بستاره ایگونه

 که ستنش فیبه تعر نیتوان چنشعر زبانه را می ، از این روزبان دل بکند شعرِ منحصربه فردِ شناختیِ های زیباییو بازی یهنر
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،... یتغزلی، شهود، کیفانتز، ونیکسپرسا هایانسان نگره یِدرون_و برون یبرون_های درونگر به جهانفراارجاع یِزبان_ر درونشع

 و رئال. گونهزاران یِهای منتقدانه به هستزند به نگرهمی وندیخود پ طیرا در حرکت بس آدمی یِ شگانیاندو 

ای شعر کوتاه در نگره ژهیوه جهان شعر و شعر جهان ب یِانسداد_یانجماد_یاعتقاد یِنیشیتمام تفکرات پ وهیش نیا در

تمام  گوننیبد و؛ ریزدهم می افزایی، هنرمندانه درهم یِنیاما پس لیگاهِ اصبه نقطه دنیرس یبرا یاجتهاد_یشنهادیپ_یانتقاد

و  نیچنان برداشته خواهد شد که ذهن و عآن یمتن_و درون ینیع_برون ،یذهن_جهانِ درون یانسدادگرا و قرارداد یمرزها

نگاری زایش نویسی، شعر زبانه در کالبد کوتاههدر ساحت عریانک چه اگر؛ در هم شناور خواهند شد انهیافزاهم یمتن در شدن

ه و صدالبته البت انه،یگرامدلول یِنیو ع یگون ذهنگاه ساحات گونه ،خواهد داشت یرگیچ انهیگراگاه ساحت دال خواهد یافت،

شعر زبانه  یانگیگرادر ساحت مدلول ایگر شود محورانه و خودارجاعدال یشعر زبانه مبدل به زبان یانهیگراکه ساحت دال آنبی

مدرن  یکویها نگارِلحظهو تک انیبنجهان عکسْ  میشعر ما دربست تسل تید که شعرکناثر غلبه  ینیع_ی برونچنان جنبهگاه آن

جهان  میچنان غالب گردد که شعر ما تسلآن دینبا زیاثر ن یِذهن_های فوق پرواضح است که جهانِ درونشود و با گفته

 دینبا زیاثر ن یِگری کوتاههجنبه مختلف شود. یهایو تئولوژ هایئولوژیدا رسمی بونیترانحصاراا ا یطرح گردد  یتهیویسابژکت

 .ندازدیب یستیمالینیمصنوع م یشعرها زیگرو عاطفه زیستتغزل یآن را در دامچاله

اجازه دهد  ینگارجا که کوتاههبدانخواهد تا خود میخودبه ،افتهیو بالش  شیزا یسینوانکیکه در بستر عر به علت آن شعر زبانه

 یدر حرکت گوننید و بدگرد ترو نزدیک کیها اشارت شده است نزدنوشتار به آن نیهایی که در ابه مقام جامع تمام ساحت

 دهد.می شنهادیخود پ یستیانیو شعر جهان را بنا بر اجتهاد عر عرجهان ش یسینوترین ژانر کوتاهجامع ،طیبس

چنین رهایش و محوری و هممحوری و تئولوژیمحوری، ایدئولوژیذهنی از عاطفه_شعر زبانه رهایش و پاالیش جهانِ درون

های رئالیستی، ناتورالیستی، ایماژیستی و رهایش و پاالیش جهانِ روح نگرههای خشک و زوایای بیالیهپاالیش جهاِن برونی از 

انحطاطی بدون نفی و کاهیدن وجوه هنری، مفهومی، عاطفی، زبانی و _های افراطیها و معناستیزیزبانی از معناگریزی_درون

 است. ی شعر جهان و جهان شعرگانهانتقادی تمام این عوالم سه

شعر  یِسینوکه البته در آثار کوتاهه کیزومیو ر یدرخت یدانست از ساختارها یتوان جنس سومشعر زبانه را می شیمتد سرا

 یعیکه حرکت طب یدو نگره به هست نینامحدود است، حضور توأمان ا گراانیجوالن قلم شاعر عر یفراخنا که نیزبانه به علت ا

، کامالا ی بودهجنس سوم کِ ییمادرما هرم و انیپایساحت ب یسوه ( بینگر )درخت( و مردانهکیزومینگر )رزنانه یهااز نگرگاه
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دو ساختار فراوان  نیطبیعتاا حضور توأمان ا ،کند یتجل ینگارانکیخواهد در کالبد عرگاه که شعر زبانه میآن اما؛ پذیر استامکان

 ها فرم اثر را سامان خواهد داد.نظرگاه نیاز ا یکیگرا زبانه انکیدر هر عر نیسخت است؛ بنابرا

 شتریشد و ب شنهادیپ یسینوهای زبانهکه در کارگاه یدرخت شِیی سرادر شاخه کیفرم یشنهادهایاز پ یکی شتریب ضاحیا یبرا

 .شودداده می حیای مجمل توضقرار گرفت به گونه سانینوانکیمورد توجه عر

آن را دقیقاا در  ستیواجب ن ،یسینوکه با حفظ اصل کوتاه_ نخست شعر خود را لختِ ،سینوزبانه یعنی یلخت_یساحتسه فرم

 ینیبه عنوان نمونه از ساحت رئال و ع ،افتدزبان اتفاق می و یا ذهن ،نیاز سه ساحت ع یکیدر  و _دو جمله محدود کند ای کی

ارد ساحت اثر و یِتکامل و دگرگونشِ نیسپس تکو .دیثر ناما یتوان بخش جوانهرا می نهینخست لختِ_ساحت نیکند که اآغاز می

 کهرخ خواهد داد  واسطهی و تغزل بیابتکار_خالقانه لیتخ ی،در ساحت ذهن بارنیسان لخت نخست اما اه دوم خواهد شد که ب

به  کههای خاص آن خواهد شد ورزیوارد جهانِ متن و زبان زیسوم ن لختِ_ساحت یفضا و در پایان، ی متن استبخش میانه

کانهت توان آن را ساحت و لختِداشته باشد می یشگانیاند_یای عاطفضربه ،چارانه همانند مصراع چهارمِ که ممکن است علت آن

متن  وانشِت تواند بنا بر ذوق وو می ستین یسینوقانون مطلق در زبانه کی وجه چهی به نیآمد اکه گونه و البته همان دیاثر نام ی

برداشتن  انیبر از م نویسیدر زبانه اصل .تجربه شود گراانیتوسط هر شاعر عر یگرید فاوتگون و متهای گونهچهره ،و شاعر

و زبان ییِ مطلقگراتی، ذهنمحض گراییِعینیت یِاستبدادهای خط و نشانو در اصل  یانجماد_یانسداد_یاعتقاد یمرزها

 در سینوبه عنوان مثال اگر زبانه نی؛ بنابرایستیانیعر یِشنهادیپ_یاجتهاد_یتفکر انتقاد یهیو ما هیاست بر پا ییِ صرفگرا

رد، گیبهره  نگیچون فورگراند ییهاکیداشته باشد از تکن زین سانهینومهیان یتواند صبغهاثر که می یگراتیساحت و لخت ذهن

 یافزایی سه ساحت اصلشناور شدن و هم یشده است. پس در این فرم برا کینزد شتریب ینگارانکیگمان به فضا و جهان عربی

 تیچه خاص کرد اگر شنهادیپ یسینورا در زبانه «تکانه_انهیم_جوانه»توان فرم آن می یمتن در نمودار درخت کیشعر جهان در 

 فراتر برود. یهر زبانه آن است که هماره سرکش و فرارونده باشد و از هر فرم

 

ی گر به  مقولهفراارجاع گراییِزبانی درونی نگرهبر پایه و محورانه داردزیستی متن ،ی ادبیاین گونه دال:شعر . ٥

ای د و گونهیابنای کامالا آنیمیستی، هویتی پرسونایی میرسد که در آن تمام ارکان و اجزای زبان با نگرهکاراکترشدگی می_کلمه

شعر دال همانند مکتب زبان پسامدرنیسم بازی با کلمات نیست، بلکه بازیگر شدن کلمات  کنند.میه نوین از تخیل شاعرانه را عرض
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ی هامحور است که نمونهمحور و بیاندستوری( برای بیان همه چیز و جنس سومی دیگر از شعر زبان_)یعنی تمام ارکان زبانی

 چاپ شده. «جنس سوم»بلند آن در کتاب 

 های زیر است:دارای ویژگیبه وجود کلمه شکل گرفته و  سمیانیعر یِستیمینگرگاه آن انیبر بن ژانراین  شعر دال: یفلسفه

 هستند. بخشیزنده و زندگ کامالا ییوجودها یعنید دارندر آن کلمات جان  (۱

 .رودیدر مورد خود کلمات و وجود خود کلمات در متن به کار م یو جاندارپندار صیتشخ یهاهیآرا( 2

یب صیتشخ ینوع شوندیم صیتشخ یهیآرا یموجود زنده در متن دارا کیخودِ ارکان زبان و وجود کلمات به عنوان  یوقت (۳

 .دینام «طیبس صیتشخ» یهیتوان آرایکه آن را م ردیگیشکل م نیسابقه و نو

 ینشگر تعالک کترِاکار یدر فضا توانندیم یو حت شدهزنده و کنشگر  ییکترهااکلمات مبدل به کار ،طیبس صیتشخ یهیدر آرا( ۴

 گردند. لیتبد گرلیتحل ییکترهااو به کار ابندی

ینسب سمِیاومان انیشعر زبان بر ب. است یادب یدو نحله نیا یشگانیاز زادگاه اند یشعر دال با شعر زبان ناش نیادیتفاوت بن (۵

روابط متفاوت  قیاز طر یزبان یهایها باور دارد که بر بستر بازبودن کلمات و فقدان معنا در آن الیبه ماتری، ستیپسامدرن یگرا

 سمیانیفراساختارگرا در عر یِشناسگاه که مکتب زبانآنبر آن حمل خواهد شد و... اما  ینسب یمعنا ینوع یاجتماع یدر هر باز

 محدودِ  یِ معان یافزادو ساحت هم یکلمات را دارا ،خود یگراقیعم یِمعناشناس یبر نحله و بنا تفکر مخالف است نیبا ا انیناز ب

و  شده است؛ یزبان یباز یکلمات را برتابد که منجر به تئور یپندارضمح الِیتواند ماترینم داند اصالایم ریمتغ ثابت و نامحدودِ

با  یباز یبه جا یعنیرسد یشدن کلمات م کتراکار تاا ینها و طیبس صیتشخ بودن، به جاندار ،کلمات به زنده دانستنِ تیعنا با

یم شنهادیجمالت و متن را پ وشدن ارکان زبان  گرینمود باز یمتن برا در یستیمیآن ی( جهانیزبان ی)باز ارکان جمله و زبان

 مستقل است اگر ژانر کامالا  کیو  ستیشعر زبان ن رویپ گونچهی در ارکان جمالت و متن به یکترسازاشدن و کار گریباز. دهد

 داشته باشد. شنیمیهمانند شعر زبان و شعر ان یادب یهااز نحله یاریبا بس ینامتنیب یارابطه تواندیچه م
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مالیسم تغزلی در ظرف متعین کاریکلماتور است یعنی ی مینیانعکاس جهان کامالا شاعرانه: )کاریمینیاتور( کلماتور. مینی۶

های مینی. از شیوهفرمیک آن_ساختاری هاید کاریکلماتور با تمام ویژگیمال در کالبمینیاتوری شعر پسامینیانعکاس جهان 

ی آن به شرط ساز در فرم ذهنیِ رباعی و صرفاا آوردن مصراع پایانی یعنی سطر ضربه و تکانهکلماتور، حذف سطرهای زمینه

های مینیاتوریِ امروزینه )چه مالشاعرانگی است و در یک کالم جانمایی مینیی رباعی از لحاظ سطر تکانه بودگیِ درخودتمام

 محور، چه مدلولی( در ریختار کاریکلماتورهای دوشینه.دال

 

 ی اصلی دارد:شاخه سهاست که  ۰۰۴۱ی جنبش ادبی نویسانهیکی از ژانرهای کوتاه گرایی:بسیط. ٧

بودگی فراتر یک نگاه_)حواس پنجگانه(محورِ هایکوی جهانی، از ساحت یک لحظهدر این گونه، جهان تجربه هایکوی بسیط:  (۱

شدگی فراگسترده بنیان_یابد یعنی هایکو از عکسمال میگسترشی مینی های خود بسط وهمراهی تمام ویژگی رود و با حفظ ومی

 شدگی.بنیان_شود در گیفمی

زا زا و هایکوی بسیط برونشدگی هایکو را در دو رویکردِ هایکوی بسیط درونآریو همتی که از هواداران این نحله است نوع بسیط

 .بندی کرده که برای طرح بسیط نیز صائب استمقوله

 طرح بسیط (2

 رباعی بسیط: رباعی بسیط دو بعد ثابت دارد: (۳

 ی در سطر آخر.ی معنایی یا زبانتمهیداتی شوند برای ضربه نخستینه یفرم ذهنی رباعی: یعنی سطرها (الف 

 وزن رباعی: بدون قید قافیه یا سطربندی چهارمصراعی رباعی. ب(

 

مالیسم و فرم ذهنی رباعی گذاشته یعنی رباعی دارای یک فرم بیرونی مال اصل را بر فشردگی درونِی محتوای مینیرباعی مینی

مستفعل مستفعل »و وزن اصلی و مادری آن شود مشخص و متعین است به نام قالب رباعی که شامل دو بیت )چهار مصراع( می

های اول، دوم و چهارم واجب و در  مصراع سوم اختیاری وزن ال حول و ال قوه اال باهلل است. قافیه نیز در مصراعو هم« مستفعل فع
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ا بر آن تأکید دارند دهند یعنی همان چیزی که بیشتر ادبی این موارد، ظاهر و فرم بیرونی یا قالب رباعی را شکل میبوده که همه

 ست.ی فرم درونی و ذهنی رباعیاما بحث ما درباره

ی های اول، دوم و سوم زمینه و تمهیداتی باشند برای کوبش و ضربهکند که مصراعگونه حکم میفرم درونی و ذهنی رباعی این

 نهایی در مصراع آخر. به این مثال از خیام توجه کنید:

 ستدر بند سر زلف نگاری بوده/ ستبوده این کوزه چو من عاشق زاری»

 «ست.ست که بر گردن یاری بودهدستی/ بینیاین دسته که بر گردن او می

ای برای مصراع پایانی است و مخاطب کنجکاوانه منتظر نتیجه میبینید در این رباعی سه مصراع اول زمینهگونه که میهمان

مفهومی در مصراع چهارم اتفاق بیفتد، که این فرم ذهنی یا درونی _ی عاطفینهشود تا باالخره آن ضربه و کوبش شدید شاعرا

های ادبی در عین سازی و آرایهسازی و به حداقل رسانیدن ترکیبپیرایگی و سادهی بیمالیسم که بر پایهرباعی است. شعر مینی

در این راستا حتی اگر شمار ابیاتش از چهار بیت گذارد و مال را بر مبنای فرم ذهنی میفشردگیِ کامل است اصل رباعی مینی

ست رعایت شود رباعی سازی اولیه برای کوبش نهاییتر و یا حتی بیشتر هم باشد اما فشردگی درونی و فرم ذهنیِ آن که زمینهکم

از شکل  تمکن استواند ساختار کالسیک خود را داشته باشد هم ممال هم میگیرد یعنی رباعی مینیمال شکل میمینی

تواند به سه گونه مال میی سرایش رباعی مینینمود یابد. حیطه ی چارانک و رباعی بسیط کالسیکش عدول کند و به دو گونه

 ظاهر شود: 

 .است رباعی(: از یک تا سه و نیم مصراعچارانک )مینی .۱

 .آیدمی رباعی و هم پیوستههم به صورت تک :رباعی کالسیک .2

 .تواند از چهار تا هر اندازه که فرم ذهنی ایجاب کند گسترش یابدظ اصالت فرم ذهنِی رباعی میرباعی بسیط: با حف .۳

شناسیک شعر لحاظ شود ی زیباییمال داشتن وزن عروضی واجب و حتمی است اما قافیه در صورتی که جنبهدر رباعی مینی

توانند دو یا ها میدرونی یعنی زمینه برای رسیدن به کوبِش مصراع پایانی، مصراعتواند اختیاری باشد و بر اساس اصالت فرمِ می

 سه مصراع باشند و قافیه هر جا بیاید یا نیاید.
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 «ربهض_هنیزم»همان فرم  یعنیآن  یذهن_یفرم درون ندیرا در فرا یرباع تِیرباع واست  نیینوآ یای از رباعگونه طیبس یرباع

 طیبس یباعو اگر ر باشد شتریاز چهار مصراع ب و پیدا کند کیقالب نیتواند تکوطلب کند اثر می یذهن_ینداند که اگر فرم درویم

 ینهی)زم یرباع یِدرون_یبه فرم ذهن دادن با اصالت ما خواهد شد که نیآن چن ندیبرآ ردیمال شکل گینیم یرباع یطهیدر ح

 جازِیو ا یفشردگ یعنیمال را با حفظ بعد ثابت ینیم یرباع ،( اثرکی)قالب یرونیتوانیم در فرم ب( میییی نهاو تکانه نیآغاز

تر ی )کم غنیو مایه هیبر پا میسمالینیم رایز میداشته باش زیبلندتر از چهار مصراع ن یمتن ی به شکلستیمالینیی مپیرایهبی

و  یمهندس انیبلکه بر بن یرونیب ختمانیاندازه و متراژ ری خود را نه بر اساس پیرایهگون و بی، سادهجازمندیا یاست( فشردگ

 .سازدمتن استوار می یی درونهندسه

 :دارد یکل یدو شاخه طیبس یرباع

ارد و باور ند یرباع کیگون به فرم قالب چیبه ه گرید هیما نیا داند و بررا اصل می یرباع یذهن_یای که تنها فرم درونشاخه .۱

 یرندهیکه دربرگ «زانا الیل»کتاب  یهامالینیبه عنوان نمونه تمام غزل م فتدیهم اتفاق ب گریزبان د ایژانر  ،تواند در هر قالبمی

و  نهیبر اساس زم یذهن_یبدون استثنا همه از لحاظ فرم درون منتشر شدند 8۳بودند و در سال  8۰تا  76 از سال ر این قلمآثا

 ( همه در ساختار غزل و از لحاظکی)قالب یرونیاز لحاظ فرم ب که نیبا ا اندیافته شیسرا یرباع یفرم درون یعنی یینها یضربه

 .قالب قطعه بودند میاهمعطوف به مف شتریب یدرون یمحتوا

 نیشیبندی معمول پها و قافیهداند اما به تعداد مصراعمی یرباع تیرباع یستهیضرورت با زیرا ن یکه وزن معمول رباع ایشاخه. 2

فاق بیفتد ات زین کیکالس کیدر فرم معمول قالب وداشته باشد  رشیپذ تیظرفآن  یذهن_یاگر فرم درون هر چند ستین بندیپا

 .خواهد داشت نیز تیندارد بلکه اولو یرادیا نه تنها هیچ

 

رباعی )چارانک( از مینیی ذهن_یدرونپیرایگیِ ایجازمندِ تواند بر اساس بیمی« تر استکم غنی»ی مال بر پایه و مایهرباعی مینی

تواند سامان یابد در نوسان بوده و بر این بنیان قافیه و شود تا رباعی بسیط که در چندین مصراع میکه از یک مصراع آغاز می

 ها اختیاری است.تعداد مصراع

 



 

 ی دومدیباچه
 

ی ژانر ادبی فراشعر به قلم نیلوفر گفتارهای آرش آذرپیک دربارهای از درسی ذیل بر اساس گزیده و چکیدهمقاله

 مسیح نگارش یافته:

 

 

 «گرا در ادبیات ایرانفراشعر کلمه»

 

های های ادبی در مکتب اصالت کلمه است که از شریعت شعر به سمت دیگر پتانسیلگرا، یکی از طریقتفراشعر کلمه چکیده:

های های بالفعل شعر و پتانسیلبایست تمام شریعتگرا ابتدا میکند. در فراشعر کلمهکلمه خصوصاا شریعت داستان فراروی می

مه های کلحدود نماندن در شریعتِ شعر به سمت شریعت داستان و سایر پتانسیلرا شناخت، سپس به منظور م هاآنموجود در 

اخذ شده و فراروی در مکتب اصالت کلمه به معنای « فراروی»ی در فراشعر از کلمه« فرا»فرارَوی کرد؛ ضمن این که پیشوند 

 ی خود به یک ساحت و باید خاص است.محدود و محصور نکردن قلم و اندیشه

کوشیم ضمن بررسی تاریخ شعر در ایران، تعریف شعر در نزد شعرا، فالسفه و... را نیز بررسی کنیم، سپس به اله میدر این مق

 شماریم.گرا را برمیگرا پرداخته و در نهایت، خصوصیات یک فراشعر کلمهشرح مبسوط اصطالح فراشعر در ادبیات کلمه

 مکتب اصالت کلمهتاریخ شعر، شعر، فراشعر، فراروی،  ها:کلیدواژه 

 

ی قدیم، کسی که به طور مدون و مشروح به شعرشناسی منطقی پرداخته، ارسطو است، دانان و فالسفهدر میان منطق مقدمه:

ی اند، اما فن شعر ارسطو تنها رسالهی شعر سخن گفتهچون بقراط، اریستوفانس و افالطون دربارهاگر چه کسانی قبل از او هم

ی محاکات )تقلید ی ادبی خود را بر پایه( ارسطو نظریه6۴: ۱۳62کوب، باشد. )زرینمنهج نقد در این باره می مستقل و منطبق بر
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( از نظر 6۴: ۱۳62شمارد. )ارسطو، کند و سه عنصر وزن )ایقاع( لفظ و هماهنگی را ارکان شعر و ابزار محاکات میواقعیت( بنا می

کند. مقصود کند، در صورتی که تاریخ از امر جزئی حکایت مییشتر از امر کلی حکایت میتر از تاریخ است و بارسطو، شعر فلسفی

از امر کلی در شعر این است که شخص چنین و چنان فالن کار یا فالن کار دیگر را به حکم احتمال یا بر حسب ضرورت در 

کاری که شخص معینی چون الکیبیادس کرده  مثالاشرایط و احوالی خاص انجام دهد. در تاریخ هدف همین است اما امر جزئی، 

 (8۰: ۱۳88است یا ماجرایی برای او اتفاق افتاده است. )احمدی سعدی،

همه، تفاوت بر سر تعریف شعر اند و با اینی تعریفی از شعر داشتهای شاعران و منتقدان و پژوهشگران سعی در ارائهدر هر دوره

آور و افالطون شعر را از جهت اخالقی زیان«. کالمی موزون و مقفی که دارای معنی باشد»اند: وجود ندارد. در تعریف شعر گفته

پنداشت، اما ارسطو عقیده دارد که شناسانه آن را دور از حقیقت و فاقد ارزش علمی میدانست و از دیدگاه معرفتویرانگر می

ه آن را )اوزان ایامبیک( نامیدند و تکامل بعدی آن تکامل هجوسرایی منجر به پیدایش سبک و اوزان خاصی در ادبیات شد ک

سرایی منجر به )اوزان هروییک( شد که تکامل بعدی آن به پیدایش حماسه سبب پیدایش کمدی در ادبیات شد و تکامل ستایش

 (69: ۱۳89ای خاص رشد کرد و به پیدایش تراژدی منجر شد. )عاطف داد، سرایی به گونهای از حماسهانجامید و سپس شاخه

های تاریخی و برخالف تبلیغات صورت گرفته، ادبیات شعری در دوران پیش از اسالم رونق فراوان بر اساس یافتهشعر در ایران: 

ی توان به ظهور طبقهنظر اجتماعی نیز میهای مذهبی است. از نقطهها یا همان سرودهداشته است و سند آن در وجود گات

)اشکانیان( و خنیاگران در دوران ساسانیان اشاره کرد. در آن |سرا( در دوران میانی ها )شاعران بدیههاجتماعی به عنوان گوسان

گردید. یکی از گونه داشته است؛ و عموماا نیز به همراهی آواز ارائه میدوران شعر تابعی از وزن عروضی نبوده و حالتی تصنیف

ی پس از اسالم تا انقالب مشروطه، شعر از معدود ( اما در دوره9۴-9۳: ۱۳۴۴ انواع این اشعار به خسروانی مشهور است. )نفیسی،

خود قرار داد. از آن پس بود که تعریف شعر تغییر یافت. در این دوران شعر  تأثیردستاوردهای اعراب بود که ایرانیان را تحت 

: ۱۳69دارای وزن عروضی و قافیه باشند. )بهار،  شد که به ترتیب معینی منظم شده و)نظم( از نظر ساختاری به کلماتی گفته می

های ( شعر فارسی به شکل نوینش )بر وزن عروضی و همراه با قافیه( از اوایل دوران طاهریان و صفاریان شروع شد و سبک2۵-۳6

 بند قطعه و...های متفاوت شعری ساخته شد از جمله رباعی، غزل، قصیده، ترکیبمتعدد شعری و قالب

ب مشروطه تا دوران حاضر، شعر به صورت تام به تابع معانی و تابع مقاصد تبدیل شد، بدین معنا که اگر کسی شعر عاشقانه از انقال

تشبیه  کردی باید به نرگسو یا اگر چشمان یار را توصیف می« نشین نیستدل»گفتند بایست غزل باشد وگرنه میگفت میمی
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دارد؛ بنابراین شعر چه از لحاظ معنایی و چه از نظر قالب تبدیل به یک تابع مشخص یشد وگرنه شعر فارسی چشمان ریز برنممی

چینی بودند تا شاعر و تکرار پشت های حروفجایی نداشت و شاعران این دوره بیشتر شبیه دستگاه بدل شده بود و نوآوری در آن

ای به خود گرفت، این استدالل که شعر تغییرات تازه با ظهور نیما یوشیج شعر ۱۳۰۱ماه ( در دی8-7: ۱۳2۱تکرار. )کسروی، 

 منطق و منجمد.ست بیچه در این قالب باشد شعر است، استداللیدو شرط دارد، یکی وزن و دیگری قافیه و آن

 

 تنوع تعاریف در شعر

ست که ذهن بسیاری از ادیبان را به خود مشغول داشته است. اگر چه مردم ها برای یافتن تعریفی در باب شعر، دیرگاهیتالش

ی شعر سبب شده است تا برخی از ادیبان ها دربارهباور نیستند. تنوع تعریفهستی شعر را باور دارند، اما در بیان چیستی آن هم

 همگان باشد، وجود ندارد. موردپذیرشبدانند زیرا هنوز تعریفی که  ناپذیراساساا شعر را تعریف

ها و به معنای ساختن است. ساختن و خلق کردن شعر در باور بیشتر فرهنگ piesisی ( در زبان یونانی، از ریشهpetryشعر )

ی شعر و موسیقی و (، الههmuseز )پذیرفت. چنان که در یونان باستان، میواقوام باستان، با الهام نیروهای ماورایی صورت می

نامه، در تعریف شعر دانستند. در لغتی الهام اجنه به ذهن شاعران میی شاعران بود و اعراب جاهلی، شعر را نتیجهدهندهالهام

داشت مؤلف(، شعر، }ش{ )ع آ( علم، )از اقرب الموارد( )ناظم االطباء(، دانش، فهم، درک، ادراک، وقوف )یاد»گونه آمده است: این

دانند. دانایی )نصاب الصبیان(، چکامه، چامه و سرود و نظم و بیت و سخن موزون و مقفی، اگر چه بعضی قافیه را شرط شعر نمی

 : ذیل مدخل شعر(۱۳8۴)دهخدا، « )ناظم االطباء( قول موزون مقفی که دال باشد بر معنایی.

نگیز از تجربه همراه با کاربرد زبانی فشرده و موجز و برگزیده به سبب توان اشعر ترکیبی است برای انتقال احساسی زنده و خیال»

های ادبی چون وزن ساختاری، آهنگ طبیعی، قافیه، یا چنین معنایی آن، همراه با به کار گرفتن تکنیکآوایی و القایی و هم

ها را نوعی ادن راز تمایز شعر از دیگر نوشتههای تخصصی از شعر، بیشتر مقبول طبع افتاده است. کتعریف فرهنگ« کاربرد اشعار

شده( تصنیف و اثری است منظوم که ممکن است موزون و مقفی یا شعر سپید یا شده، آفریدهشعر )چیز ساخته»داند: جادو می

ا از دیگر ر چه شعرچنین ممکن است متکی به شمار معینی هجا باشد مثل هایکو. در تحلیل نهایی آنترکیبی از این دو باشد. هم

شان با همدیگر و پیوند ها و رابطهی پیش هم قرار گرفتن واژهسازد نوعی جادوست: راز نحوهانواع مصنفات متفاوت و متمایز می
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های گوناگون، متمایز از نواختها در ضربشان در معنا و آهنگ و بنابراین پدید آمدن نوعی لحن در هجاهای واژهدرهم بافتگی

 (۱26: ۱28۰)کادن، « عر.لحن و آهنگ ش

(. از shelly :۱9۰۴ :۵۴« )هاست.شعر ثبت بهترین و شادترین لحظات شادترین و بهترین ذهن»زمین: از دیدگاه شاعران مغرب

: baker :۱986ی دانش، فکر، احساسات، عواطف و زبان بشر است. )ی همهشکوفه و رایحه»( شعر Cleridgeدیدگاه کالریچ )

تنگی یا علت عاشقانه است؛ حرکتی ای در گلو، یک دلشعر عقده»داند: است، شعر را تعامل عاطفه و اندیشه می( و رابرت فر۴۳

ها اش را دریافته است و اندیشه واژهبه سوی بیان، تالشی برای درک فرجام است. یک شعر کامل، شعری است که عاطفه اندیشه

 «را

شعر خوب چیزی است که از »داند: ی غلیان احساس و هیجان شاعر مینتیجه از میان شاعران معاصر محمدتقی بهار شعر را

ی شدهی گرم و تحریکی صاحب خود و یا از فکر دقیق و پرهیجان و لمحهاحساسات، عواطف و انفعاالت و از حاالت و روحیه

غ یک شاعر خلیق... در یک مغز پرجوش و یک خون پرحرارت حکایت کند. شعری که مقصود ماست، شعری است که از دما

ی احساسات و تراکم عواطف و عوارض گوناگون و از یک حال هیجانی گفته شده باشد. هر چه هیجان و اخالق گوینده بحبوحه

تر خواهد بود. شعر خوب آن است تر باشد، آن شعر بهتر و خوبتر و نجیبقوی _در موقع گفتن یک شعر یا ساختن یک غزل _

پذیرفتن از  تأثیر( شفیعی کدکنی با ۴9: ۱۳66و خوب فهمیده شود و خوب به حافظه سپرده شود. )بهار، که خوب تهییج کرده 

ی شعر، دهد و در حقیقت گویندهست که در زبان روی میایشعر حادثه»داند: ای در زبان میهای روس، شعر را حادثهفرمالیست

)شفیعی « کند.یان زبان شعر او و زبان روزمره و عادی تمایزی احساس میدهد که خواننده مبا شعر خود عملی در زبان انجام می

خوردگی عاطفه و تخیل است شعر گره»داند: ( در جایی دیگر عاطفه، تخیل و موسیقی را از ارکان شعر می۱۳: ۱۳68کدکنی، 

 (۴۱: ۱۳8۰)شفیعی کدکنی، « که در زبان آهنگین شکل گرفته باشد.

دیرین و ناگسستنی با هم دارند و کمتر فیلسوفی است که در باب شعر مطلبی نداشته باشد. هگل با  اما شعر و فلسفه پیوندی

هنر شعر از هنر نقاشی بهتر و از موسیقی برتر است. هنر »دانست: برتر نهادن شعر بر موسیقی و نقاشی آن را واالترین هنرها می

( 67: ۱۳87)هگل، « ترین آثار انسانی، یعنی سخن است.ن و معقولتریشعر است که واالترین هنرهاست. تاروپود شعر، عالی

آموزد، اما ترین هنرهاست ولی چیزی نمیبخشموسیقی لذت»ی ارزش شعر، باوری شبیه هگل دارد: امانوئل کانت نیز درباره

قسام هنرهای زیبا، شعر مقام بخشد و آموزنده است، شعر و شاعری است؛ بنابراین در میان اچه به فکر و روح آدمی توان میآن
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( ژان پل سارتر، شاعر را خالق 7۴: ۱۳8۱)کانت، « کند.دهد و نیروی تخیل را آزاد میاول را داراست زیرا هوش را گسترش می

زد؛ پردای انسان میکند و شاعر با سرایش خویش، به خلق اسطورهی انسان را رسم مینویسنده چهره»داند: ی انسان میاسطوره

 (۱۱: ۱۳82)سارتر، « کند.کند، اما این ظاهر کار اوست؛ وی یک شیء را خلق میپندارد که شاعر عبارتی را ترکیب میعنی میی

های موزون یا متساوی و نزد شعر کالمی است مخیل، شامل گفته»داند. سینا، تخیل، وزن و قافیه را از ارکان اصلی شعر میابن

آن این است که هر قسمت کالمی آن از الفاظی ملون ترکیب شده باشد که شمارش زمانی کل  اعراب مقفی و معنی موزون بودن

آن بخش با بخش دیگر آن مساوی باشد؛ و معنی مقفی بودن آن این است که حروف آخر هر بخش کالمی آن با بخش کالمی 

 (79: ۱97۵سینا، )ابن« دیگر آن، واحد باشد.

 

 لمهتعریف شعر از نگاه مکتب اصالت ک

انی ی زمانی و مکشده در مورد شعر با توجه به مکان و زمان و ادوار تاریخی بیانگر این نکته است که در هر دورهتنوع تعاریف ارائه

ی مستقل و متمایز نیست و هستی خود را از پتانسیلی از کلمه در قالب شعر متجلی و عریان گشته، پس شعر دارای یک جوهره

آورد که خود ماهیتی از یک امر باالتر است و در زمان، مکان و ساحت فکری به دست می« کلمه»هستی چیز دیگری یعنی 

در شعر کالسیک که قالب غزل، قالب اصلی سرایش شعر در نزد شعرا  مثالاخصوصی تعریف سیستماتیک و متمایزی پذیرفته، به

شد و هر متنی ولو زیباترین متون اگر موزون و صه میهای اساسی تعاریف شعر در موزون و مقفی بودن خالبود، یکی از ویژگی

شد. در شعر خراسانی، هندی و عراقی و در مکاتب سورئالیسم، رومانتیسم، باروک و زبان و... به بود، شعر محسوب نمیمقفی نمی

 شعر باروک در حرکت ثالامی افراد جامعه شعر نیز تعاریف متنوع و متمایزی به خود پذیرفت، تناسب مکان، زمان، ذوق و سلیقه

شد و این عنصر مرکزی سیستمی تحت عنوان شعر باروک به وجود آورد که شعرا و نویسندگان برای سرایش و استحاله خالصه می

با به وجود آمدن  2۰و  ۱9ی این سیستم بگنجد و یا این که در قرن کردند تا شعرشان در حیطهشعر به این چارچوب مراجعه می

گشت که در آن عشق و  م تعریف شعر دچار تحوالت شگرفی شد و از آن زمان به بعد شعری دارای سیستمیرومانتیسیس

ت دادن گرایی و اصالاحساسات درونی و بیرونی، محوری برای سرایش شعر و آثار ادبی شد؛ و یا این که در شعر سورئالیسم فراواقع

های سیستم شعر سورئال شد و به همین ترتیب حتی هر یک از نگرش نویسی عنصر مرکزیبه جریان خودکار ذهن و ناخودآگاه

هایشان در آن سیستم جانمایی شود. در شرق نیز خصوصی طراحی کردند تا نوشتههای بهشرقی نیز برای سرایش شعر، سیستم
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ر مه تمام تعاریف از شعی خاصی برای سرایش و نگارش به وجود آورد؛ لذا تا پیش از مکتب اصالت کلهایکو سیستم و چارچوبه

یا  آیا شعر یک سیستم است»شد. مکتب اصالت کلمه با طرح این پرسش که های تفکری و نگارشی میمنجر به ایجاد سیستم

ساز را به چالش کشید. در واقع این دسته از شعرا شعر را در محور و چارچوبهکلیت تعاریف سیستم« شناسانه؟یک نگاه هستی

طور که از نامش پیداست اصالت را به مقام جامع وجودی تعریف کرده بودند. مکتب اصالت کلمه همان خصوصیک سیستم به

شمردند، کلمه را ریشه و مادر ردیف فرم، قافیه، وزن و عناصر ادبی میدهد و برخالف نگرش گذشتگان که کلمات را همکلمه می

ه ذات ای قائم بن شعر در نزد معتقدان به مکتب اصالت کلمه، پدیدهداند؛ بنابرایشعر و داستان و مکاتب شعری و داستانی می

شعر »آرش آذرپیک:  جنابی وابسته بوده و به گفته« مقام جامع وجودی کلمه»ی باالتر از خود یعنی به «ما»نیست، بلکه به 

تی از کلمه است که در ادوار شعر ساحت و ماهی»چنین هم« شناسانه به جهان اطراف و درون و برون خود است.یک نگاه هستی

های خاصی از کلمه مانند موسیقی، خیال، تصویر، اندیشگی، خرد و اندیشگی، عاطفه، فرم، زمانی به خصوصی خود را به قوه

( ۳۰8: ۱۳96)آذرپیک و همکاران، « بهره مانده است.های دیگری از کلمه بیها و قوهساختار و... محدود کرده است؛ لذا از ساحت

های کلمه را در خود پرورش داده، اما های کلمه است که بسیاری از پتانسیلترین ماهیتو غنی ترینبزرگچند شعر یکی از هر 

اری های معنایی، نوشتی پدیدارها بوده و برای حفظ، بقا و کیستیِ خود، قائم به وجود جوهرهشناسانه به همهشعر یک نگاه هستی

را بیان  _اششناسانهی انواع تعاریف زیباییدر همه_شناسانه که زیبایی هر نوع نگاه هستی و گفتاری کلمات است؛ بنابراین

های قبایل بدوی را شعر ندانیم، اما از آن جهت که حامل نگاه آید؛ زیرا ممکن است ما سرودهکند، شعر به شمار میمی

گنجند؛ ی ما بگنجند چه نزدهف سیستماتیک و سیستم، چه در تعاریشوندمیشناسانه به طبیعت و انسانند شعر محسوب هستی

سینه نقل شده و تابع تعاریف و بهها و آوازهای قدیمی که سینهشناسانه از شعر خیلی از سرودهحتی در این تعریف هستی

ی کری و اندیشگانی افراد جامعه در آن ساحت فآیند، زیرا زمان، مکان، ذوق و قریحههای شعری نباشند، شعر به شمار میسیستم

 شعر است. شناسانهشناسانه از طبیعت، انسان و هستی رسیده که از نگاه مکتب اصالت کلمه آن درک هستیبه درکی هستی

ی وسیلگی و هدف بودن آن است؛ آیا شعر در نوشتار وسیله است یا هدف؟ مسلماا پاسخ باب تعریف شعر از جنبهی دیگر مننکته

 کند.ما به هستی و البته به هنر را مشخص می به این سؤال نوع نگرش

ی زمانی برای اجتماعات انسانی به طریقی شعر از نگاه مکتب اصالت کلمه، وسیله، ابزار و ماهیتی از کلمه بوده که در هر برهه

 در حالی که همانند اند،ای ساختههای متعالی واسطهها و حقیقتتبدیل به هدف شده است و از آن برای خلق هنر و بیان زیبایی
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ه های کلمه بودداستان و سایر ابزارهای دیگر برای خلق هنر فقط یک وسیله و ابزار در خدمت هر چه شکوفاتر شدن پتانسیل

 (۱۳6است. )همان: 

 

 گرافراروی و ارتباط آن با فراشعر کلمه

ن چنیهای گوناگون کلمات و همواسطه با ماهیتهای مکتب اصالت کلمه برای رسیدن به شناخت و ارتباط بییکی از مؤلفه

ها( است. در مکتب اصالت کلمه برای رسیدن به های بسته )سیستمرسیدن به جنس سوم کلمه در نوشتار، فراروی از چارچوبه

 ودشمیو نه انکار، چون جنبش و تغییر و تحول هم در روبنا مشاهده  شوندمی های پیشین نه ردنگرش و نگارش جدید، نگرش

 است.« مادرما»درست مانند امواج اقیانوس و هم در زیربنا چرا که هستی، 

گاه های فرارو است یعنی بازگشت به ریشهبه اعتقاد مکتب اصالت کلمه پایه و اساس حرکت و جنبش، بازگشت آوانگارد به اصالت

ی اکنون و رسیدن به جنس سوم ابعاد به ظاهر متضاد، چون این ابعاد نه تنها یان هر چیز با حفظ تمام دستامدها تا لحظهو بن

کند نه متضاد نیستند بلکه مکمل همند و برای رسیدن به کمال و تکامل، طی فرایند فراروی یکی همیشه دیگری را جستجو می

بوده و از سوی دیگر در زیربنا  _گرایانهنه تکامل_حرکتی که از یک سو رو به جلو نفی، و این جستجو با حرکت همراه است، 

مند. استحاله یافته و معرفت کامالاهاست اما بازگشتی پویاست چون هدف در اصالت کلمه بازگشت به بنیان کامالاگرا و عمیق

باید حرکتی بسیط باشد. حرکت بسیط حرکتی ( لذا جستجو برای رسیدن به کمال مستلزم ۱۱۵: ۱۳96)آذرپیک و همکاران، 

ی شعوری فراتر رفته و در هیچ چارچوبه و سیستمی جانبه، طولی، عرضی، درونی و بیرونی و در کل حرکتی است که از دایرههمه

 شود.متوقف نمی

 چندین صورت اتفاقگون است که در شعر برای خلق فراشعر به آذرپیک حرکت بسیط حرکتی فرادایره جنابدر واقع از نگاه 

 خواهد افتاد.

ی آن بسط فضاهای ادبی بوده و در تقید سیستم شاعر محوری و نتیجهحرکت شعر برای فراروی به سمت کلمه حرکت طولی:

 ها در دنیای هنری کلمه است.نیست، بنابراین حرکت طولی، حرکت به سمت سایر سیستم
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ادبی و هدف آن بسط و پیشبرد فضای خود شعر برای هر چه شاعرانه حرکت شعر به سمت خلق فضاها و عناصر  حرکت عرضی:

 شدن متن بوده، لذا در حرکت عرضی خود سیستم شعر هدف است.

آورد های ادبی و هنری را هدف به شمار نمیپس هنر در این مکتب به معنای شکستن قانون پیشینیان نیست زیرا قانون و مکتب

داند. در فراروی هیچ قانونی انکار های عمیق و رسیدن به جنس سوم کلمه میی حقیقتارائه هایی در خدمتبلکه آنان را وسیله

ای با فرض مضر و شود، تمرکز روی قانون خاصی نیست و هیچ وسیلهو شکسته و از هیچ بُعدی واسطه و هدف ساخته نمی

 _گراندرو»جانبه، همه کامالاشود. فراروی حرکتی ش گذشته دور انداخته نمیمصرفتاریخاستفاده بودن و به عنوان چیزی که بی

 (۱۰: ۱۳87است. )آذرپیک، « ساختیبرون _ساختیدرون»و « برونگرا

واسطه به منظور شناخت ی فراروی ارتباط بیافزا است. نخستین مرحلهی همفراروی برای خلق فراشعر دارای سه مرحله

کند با اعتقاد به اصالت کلمه در ادبیات شعرش را از زیر یوغ کوشش می های شعری است. در این مرحله نویسندهپتانسیل

به درآورده، بدون آن که کشف آن  _شده از کلمه که به سیستم تبدیل شدهواسطه ساختن از یک بعد کشف_مداری سیستم

روی کند. لمه در شعر معاصر فراشده از کهای کشفسیستم را نفی یا تحقیر و با نگاهی دقیق و دانشورانه به سمت دیگر پتانسیل

کسی که از سپیدوارگی در شعر واسطه ساخته و سیستم شعر سپید را هدف شعر  مثالا ( ۱2۳_۱۳96:۱22)آذرپیک و همکاران، 

هایکو، شعر حجم، غزل، رباعی، شعر نیمایی  مثالای کلمه شدههای کشفداند، در این گام از فراروی به سمت دیگر پتانسیلنمی

برد، ها نیز در خدمت متنش بهره میهایکو، شعر حجم و... از این پتانسیل واسطه با پتانسیلکند و ضمن ارتباط بیراروی میو... ف

ای شعری هتوان گفت تمام جریانها رسیده است. در واقع میبه حرکت بسیط و نگاه فراگیر بدون رد و انکار کشف سایر سیستم

 در هاآنهای شعری و استفاده از واسطه با جریانی فراروی، شناخت و ارتباط بیاز اولین مرحلهاند و هدف از کلمه منشأ گرفته

 متن است.

های شعری در ادبیات در دومین مرحله از فراروی، نویسنده بنا بر ذوق و توان قلمی خود از شعر معاصر به سوی سایر پتانسیل

ها( متوجه خواهد شد که تمام این های ادبی )سیستمها و مکتبطه با این سبکواسکند و با ارتباط بیایران و جهان فراروی می

ه با تر از همه این کاند. مهمپایان کلمههای گوناگونی از جهان بیها در زیربنا هیچ تعارضی با هم ندارند و همه پتانسیلپتانسیل

ی کلمه رسید و با بازیافت، نوزایش، پیرایش و تولید شده های بالفعلتوان به همان الیه یا الیهمی هاآنشکستن کلیدواژگان 

 (۱2۴_۱2۳های قدیمی برای تعالی بیش از پیش بهره برد. )همان: ی آن الیههنرمندانه و دانشورانه
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ترین یماند و به این ترتیب عظکلیدواژگانی هستند که در ادبیات ابداع شده ترینبزرگی قابل توجه این که شعر و داستان نکته

افزایشی در جهان ادبیات اتفاق افتاده است و هر یک با کاهش یک بعد و افزایش بعد دیگر سبب نوآوری و کشف _فرایند کاهشی 

اند. تهگرفمحور از کاهش یک بعد و افزایش بعد دیگر شکلهای شعرمحور و داستاناند؛ و به همین منوال تمام مکاتب و سبکشده

ت که با اصالت دادن به سرچشمه )مقام جامع وجودی کلمه( حاصل افزایش یا کاهش نیست و خود تنها مکتب اصالت کلمه اس

 واسطه برای شناخت است.به دلیل مادر و سرچشمه بودن، منبعی بی

 

 گرافراشعر کلمه

ی شعر باشد و آن را به نقد کشد و یا از عناصر شعری در متن صحبت کند نیست؛ فراشعر در مکتب اصالت کلمه، شعری که درباره

ک ابزار ها به عنوان یچنین شعری که برای رسیدن به تعالی از فراهنجارگریزی استفاده کند هم نیست، هرچند از این پتانسیلهم

 گرا،پذیرد، بلکه فراشعر نیز همانند فراداستان کلمهاما این تعاریف را به عنوان هدف نمیکند در خدمت متن استفاده می

ر ی ادبیِ خویش در شعکند. نخست، فرارَوی دانشورانه از سیستم درونی شدهست ادبی که سه هدف محوری را دنبال میطریقتی

گر ی شعر به سوی دی؛ دوم، فراروی از جنسیت درونی شده_هچه بالفعل و چه بالقو_های ادبی در این ژانر به سوی دیگر سیستم

ه ی آن، البتتر کردن متن ما مؤثر باشند، به ویژه جنسیت داستان با تمام ژانرهای زیرمجموعهتوانند در هنریژانرهایی که می

اند دهعادی که پیشاپیش کشف شهاست، نه آمیزش ناهدفمند ابی ادبی در این نحلههای گفته و ناگفتههدف، استفاده از پتانسیل

های گونه و بدون هویتی مستقل خواهد شد؛ و سومین هدف، فراروی از تمام پتانسیلزیرا این امر تنها باعث پیدایش متونی مخنث

ر برت هایبه ویژه جنسیت _و فراروی از ژانرهای گوناگون ادبی _البته با عنایت به قدرت قلمی و ذوق فردی_بالفعل است ادبی 

ی رهها به علت سیطی ادبی که متأسفانه دنیای هنر، قرنی کشف فضاهای بالقوهبا انگیزه _هنر ادبیات، یعنی داستان و شعر

تان ی داسشعر به عالوه»گاه برابر با های شعر و داستان از این فضاهای بالقوه غافل بوده است زیرا حقیقت هنری کلمه هیچالهه

ی جنسیت سوم واژگان برای خلق یک متن های نهفته و ناگفتهنهایت بوده و کشف الیهکلمه بی نیست. دنیای« و دیگر هیچ

ها و ی تنگ اما به ظاهر فراخ شریعتگاه خود را در چارچوبهست که هیچهای پوینده و جستجوگریعریان، از اهداف قلم

ه تر کردن متن شود استفادقوه و بالفعلی که باعث هنریاند و در این میان از هر پتانسیل بالهای ادبی، محصور نکردهجنسیت

های ( جنسیت سومِ کلمه یعنی پتانسیل۳2۰: ۱۳96کنند حتی اگر شعارهای هنرمندانه، شطح و... باشد. )آذرپیک و همکاران، می
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 رای ژانرهای مسلطچون و چبه علت حکومت بی_های جستجوگر و پویندگان راستین هنر ادبیات ای که شوربختانه قلمبالقوه

ی نهایت، هرگز ایستایی و نقطهاند. نباید نادیده گرفت که حرکت به سوی بیغافل مانده هاآناز  _شعر و داستان بر این هنر واال

از ورود به این  چنانآنی نخست، استعدادهای متوسط را نهایت، مقصود است، نه مقصد و همین امر در درجهپایان ندارد زیرا بی

های توانا و استعدادهای برتر را نیز از ورود زنند و حتی شاید اکثر قلمدارد که دست به انکار یا تحقیر ظاهری آن میان بازمیمید

 (۳22پایان بهراساند. )همان:به این دنیای بی

فته های گیر پتانسیلخواهد قلم خود را در دنیای شعر از ساوجه نمیقلمی که گرایش به نگارش و سرایش فراشعر دارد، به هیچ

خود  یی توان قلمی، ذوق هنری و دیدگاه دانشورانهگاه که به اندازهی دیگر در این سرزمین بزرگ محروم سازد. پس آنو ناگفته

اش فراروی به سوی تعالی ای بایسته و شایسته از مزرع هماره سبز شعریت برچیند از آن رو که هدفِ هموارهتوانست توشه

ی ست که هر شریعت ادبی تعاریفیست، درخواهد یافت که شعریت با آن که اقیانوسی عظیم، پرتالطم و فراتر از همهنهایت ابی

های واژگانی خارج از شعر، از آن دارد، باز هم هرگز تمامیت ابعاد دنیای کلمه را در بر نخواهد گرفت، پس به سوی دیگر شریعت

ت اند، بنا بر حقیقهای ادبی از داستان کردهی تعاریفی که شریعتد و فراتر از همهکنبه ویژه جنسیت داستان نیز فراروی می

انگیز نیز به فراخور قلم و ذوق ذاتی، دانشورانه و هنرمندانه، از این سرزمین پهناور و شگفت هاآنواسطه با عمیق و ارتباط بی

شف تواند افزون بر کگفت این قلم به اجتهاد ادبی رسیده و میتوان جاست که میدارد و در اینای بایسته و شایسته برمیتوشه

ای که در دنیای شعر و داستان و... کسب کرده به سوی جنسیت سوم کلمه حرکت کند. )همان: های نهفته و ناگفتهپتانسیل

۳26) 

 توان چندین خصوصیت کلی برای آن ذکر کرد:با توجه به تعریف مکتب اصالت کلمه از فراشعر می

 بر پایه و اساس شعر استوار است._۱

 حاصل افزایش یک بعد و کاهش بعد دیگر نیست._2

 کند.ی اکنون در خود استفاده میشده تا لحظههای شعری بالفعل و کشفاز تمام پتانسیل_۳

 _لمهیعنی ک_اه خود گهمانی شعر و داستان در ریشهافزایی و اینهای کلمه همانند داستان نیز به منظور هماز سایر پتانسیل_۴

 برد.بهره می
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 های کلمه در یکهدف فراشعر هرچه شعرتر شدن شعر نیست؛ بلکه رسیدن به جنس سوم کلمه و وحدانیت تمام پتانسیل_۵

 گرا )متن عریان( است.متن کلمه

وع نگارش و اروی از نها نیست بلکه حاصل فرفراشعر حاصل شکستن قواعد پیشینیان و نادیده گرفتن و رد کردن آن پتانسیل_6

 نگرش پیشینیان نسبت به کلمه است.

گرا شدنِ متن گام بردارد و تواند به سمت کلمهگرا، هر کس به فراخور درک و دریافت و توانش ادبی خود میدر فراشعر کلمه_7

نیمایی به سمت شعر سپید و  شخصی در ابتدای راه از شعر مثالاای وجود ندارد؛ شدهدر این راه قواعد و قوانین از پیش تعیین

را است؛ گها در اثرش بهره برده، بنابراین متن او یک فراشعر کلمهمال فراروی کرده است و از این پتانسیلهایکو و داستان مینی

گرا قرار دارد؛ و اگر این شخص از گامی که برداشته است هدف نسازد و به منتها قلم این شخص در مغرب اصغر فراشعر کلمه

عریت و گرا فراتر از شهای بیشتری فراروی کند و یک متن کلمهتواند به سمت پتانسیلنوان یک وسیله به آن نگاه کند، میع

 قصویت خلق کند.

 شناسانه  به طبیعت و انسان و جهان است.شعر یک نگاه هستی_8

 

 های فراشعرویژگی

الت فراشعر فراروی به سمت مقام جامع وجودی کلمه است، لذا شعر از نگاه مکتب اصالت کلمه رس ژانریک:الف( فراشعر متنی پلی

بعدگرای مکاتب شعری سورئالیسم، رئالیسم، رومانتیسیسم، کالسیسیسم و... یک واسطه برای نگارش است و های تکدر سیستم

گرا که حرکت بسیط طولی به شده خواهد بود؛ اما در فراشعر کلمههای تعریفبعدگرا، محدود و تابع سیستملزوماا متن نیز تک

ار ها و... به عنوان ابزها، محاورات و تحمیدیههای داستان، نمایشنامه، متن فلسفی، انواع نامهمحوری بوده و از پتانسیلسمت کلمه

ای مختلف هرسد؛ زیرا ژانرافزایی میژانریک ذیل نگاه دانای کل به همبرد یک متن پلیو پتانسیلی در خدمت متن عریان بهره می

آیند و ممکن است در یک متن ژانرها با هم ترکیب شوند و مخلوطی همگون به وجود بیاورند و یا ژانرها در یک متن گرد هم می

ی قلم نویسنده خلق شود. به همین دلیل فراشعر گرا با توجه به جنس اولیهافزایی با همدیگر برسند و یک فراشعر کلمهبه هم

افزایی ژانرهای ادبی، زیرا کلمه افتد و هم محلول بودن و همه که در آن هم مخلوط شدن ژانرها اتفاق میژانریک بودمتنی پلی

 ها در زبان است.ها و ماهیتسرچشمه و مادر تمام پتانسیل



 فونیک()آنتولوژی فراشعرنویسان مولتی ۱۴۰۰جنبش ادبی  ∞ ۱٣۴

 انواع های داستان، نمایشنامه، محاورات فلسفی،محوری از جمله پتانسیلفراروی از شعر به سمت کلمه ب( روایت در فراشعر:

ی خودش به منظور ها و... یعنی حضور عناصر شعر و داستان در یک متن واحد، هر چند نیما نیز در شعر نیمایی به گفتهنامه

هایی ی شعر، عناصر داستان و نمایشنامه را وارد شعر کرد، زیرا به نظر او کلمه همانند سنگ و خشت ماتریالوسعت بخشیدن عرصه

. شوندیمگرا )متن عریان( با دو رویکرد متفاوت به کار گرفته وایت در شعر نیمایی با روایت در فراشعر کلمهبرای خلق شعرند؛ اما ر

عر ی شمحور شدنِ متن و در شعر نیما به منظور وسعت بخشیدن به عرصهگرا به منظور فراروی به سمت کلمهدر فراشعر کلمه

ست. مسلماا نتیجه هم متفاوت خواهد بود، چرا که در شعر نیمایی ما با روایتی مند شدن اثر اتفاق افتاده ااین عمل یعنی روایت

شوند و گاهی با چند دیالوگ ها گاهی در متن بیان نمیو دیالوگ شوندمیمواجه هستیم که در آن کاراکترها از زبان راوی بیان 

مرنگ بوده و این راوی است که در متن بیش از کاراکترها ؛ لذا حضور کاراکترها در شعر بسیار کشودمیکوتاه حضور کاراکترها ابراز 

کند. در واقع نیما من و سوژه را کنار نهاد و راوی را جایگزین آن کرد؛ پس دانای با مخاطب صحبت و داستان را روایت و نقل می

ا گرا روایت در فراشعر کلمهدهد؛ امکل در متن راوی شد و حرکت متن به دوش تصاویری افتاد که راوی از روایت کلی ارائه می

ر گرا، کاراکترها خود دمحور بوده و با روایتی که دیالوگ و منولوگ دارد، بسیار متفاوت است. در فراشعر کلمهدیالوگ و منولوگ

یی گومتن حضور دارند و راوی، نویسنده و حتی مخاطب نیز به عنوان کاراکتری مستقل در متن صاحب دیالوگ، منولوگ، تک

های درونی بوده که با مخاطب دیالوگ گوییها و تکها، منولوگی دیالوگی و صدای خاص خود هستند. حرکت متن بر عهدهدرون

ی روایت است، در فراشعر راوی کنندهمحور که راوی بیانتوان گفت برخالف شعر نیمایی و انواع متون روایتدارند. در واقع می

دهد؛ لذا فرض ارائه نمیه و در نوع نگاه به کاراکترها و جهان اطراف قضاوت، داوری و پیشی روایت بودکنندهفقط ناظر و نقل

ها، عقاید، احساسات و درونیات راوی فرضگیرد، همان پیشهای راوی در متن که اغلب درون گیومه و یا پرانتز قرار میدیالوگ

ی نیز در تا راو شوندمیل کند در کنار سایر کاراکترها بیان فرض خاصی را تحمیآن که بر متن، نگرش، قضاوت و پیشاست و بی

چنان که سایر کاراکترها پدیدارشناسانه با در اپوخه قرار دادن کنار آنان، خویشتنِ خویش را بیان، عریان و متجلی سازد؛ و هم

ر چون سایاوی و نویسنده نیز همبینند، رهای نویسنده و راوی عرصه را برای پدیدار شدن و اظهار وجود متناسب میفرضپیش

ها، فرضی هوسرل برای پدیدار شدن اصل و ذات هر چیزی انواع پیشچنان که در فلسفهکاراکترها تحلیل پدیدارشناسانه شوند. هم

یرد، پس گمی گرا نیز صدای نویسنده به عنوان اپوخه درون پرانتز قرارگیرند، در فراشعر کلمهها در اپوخه قرار میها و نگاهقضاوت

 های درونی است.گوییها و تکها، منولوگی دیالوگگرا بار بیان روایت بر عهدهدر فراشعر کلمه
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الی در شعر نیمایی، صدای راوی صدای مسلط متن و گاهی تنها صدای متن است که از البه فونیک در فراشعر:ج( صدای مولتی

 ی تمام و کمال دکلماسیون طبیعی کالمتوان شعر نیمایی را نمایندهرسد؛ بنابراین نمیی کاراکتری به گوش میآن صدای خفه

ی راوی و تصاویری است که راوی به مخاطب ارائه دهها در متن حضور کمرنگی دارند و حرکت متن بر عهدانست، زیرا دیالوگ

 تلویزیون، گوشی تلفن، مثالاگرا حتی اشیا نیز در متن دارای صدا و دیالوگ طبیعی خود هستند، دهد؛ اما در فراشعر کلمهمی

. دشونمیی متن محسوب ها و... هریک کاراکترهاها، ماشینفروش، نامههای کودک فالساعت، رادیو، آونگ کلیسا، روسری زن، فال

توانند آزادانه در متن تحلیل پدیدارشناسانه شوند ها نیز در متن میاین امر حتی به عالئم نگارشی هم سرایت کرده و این عالمت

 ن، کاما، ویرگول، گیومه و هر کدام از عالئم نگارشی در متنقطهو هر یک، خود را در متن ابراز و بیان کنند، به عنوان مثال سه

ند لوگ با مخاطب دیالوگ کنی خاصی بر عهده داشته و عالوه بر منولوگ و سولیتوانند یک کاراکتر باشند و وظیفهفراشعر می

 در ادبیات ایران، مسبوق به سابقه نبوده است.« جنس سوم»که این امر تا پیش از چاپ کتاب 

وجودی پدیدارها باشد هر کاراکتری خود صدای خویش برونی و پدیدار شدن حقیقت _ی تحلیل درونهنگامی که متن عرصه 

فونیک مواجه است. در کتاب جنس سوم برای نخستین بار گرا با مولتیفونی و در فراشعر کلمهکند و متن با نوعی پلیرا بیان می

ر کرد و بعدها مورد تقلید بسیاری ی شعرا وارد عرصه افزاهم فونیِ رو بودیم که چندصدایی یا پلیدر ادبیات ایران، ما با متونی روبه

فونی را درک کرد که با متن داستانی و ی شعر آزاد قرار گرفت. باختین وقتی پلیی غزل و چه در عرصهدر ادبیات چه در عرصه

رمان مواجه بود؛ اما در کتاب جنس سوم این اتفاق یعنی چندصدایی در متن )فراشعر( نمود عینی پیدا کرده است. فراشعر 

ی ی ظهور و بروز داده تا خود بیانگر صدای خویش در متن باشند؛ نه این که راوی یا کاراکتری دربارهگرا به پدیدارها اجازهمهکل

تان ی یک داسی بارز چندصدایی در متن است داستانی دربارهمدرن که نمونهدر متن گفتگو کند. فراداستان پست هاآنصدای 

راروی ف« روایت شاعرانه»و « شعر روایی»هایی با عنوان گذر و از شعر نیمایی و انواع سبک« یدرباره»ز گرا ابوده، اما فراشعر کلمه

ی صداهایی در متن، تصاویری ای دیگر شده که دربارهکرده است، چرا که در این نوع نوشتارها صدای راوی خود تبدیل به سوژه

دهد خود، صدای به دیگر پدیدارها و کاراکترها اجازه می« یدرباره»به نام ای دهد؛ حال آن که فراشعر با حذف واسطهارائه می

خویش در متن باشند؛ کما این که در زمان اکنون فضای مجازی این فرصت را در اختیار تمام افراد جامعه قرار داده است تا هر 

ی خود را عرضه و بیان کند؛ پس صدا در فرضکس صدای خود را از طریق خویش به جهانیان رسانده و بدون هیچ واسطه و پیش

یافته بوده و صدای هر جزئی از طبیعت و پدیدارها درست سر جای خودش افزا و تکاملگرا، یک صدای هممتن فراشعر کلمه

کنند و در نهایت ما یک سمفونی افزایی با همدیگر هر یک صدای خاص خودشان را بیان میاست، مانند انواع سازها که در هم
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کنند در هماهنگی شنویم. صداها در متن فراشعر نیز عالوه بر این که خود را بیان میافزا با همدیگر را مینظم و منسجم و همم

متفاوتند،  مدرنیستیگرا با صداها در متون پسترسند؛ بنابراین صداها در فراشعر کلمهافزایی میبه هم هاآنبا سایر صداها بوده و با 

ی ها اجازههایی هستند که با انکار فراروایتروایتنی هر صدا به طور مجزا در صدد بیان خود است و صداها خردهفوزیرا در پلی

د ها درصدروایتگرا ضمن بازگشت آوانگارد به سمت بنیاناند، در حالی که صداها در متن فراشعر کلمهظهور و بروز پیدا کرده

آید، چیزی ناهمگون، غیرطبیعی و کوالژواره چه از این پدیدارشدگی به وجود میپس آن ایجاد و خلق فراروایتی برای آیندگانند،

خصوصی خود، خود را از طریق خویش ضمن ی صداها در هماهنگی و نظم بهنیست، بلکه به سان یک سمفونی پرابهت همه

 کنند.ی درونی و بیرونیِ پدیدارها اظهار و بیان میتحلیل پدیدارشناسانه

طور که گفته شد، نیما در شعر نیمایی راوی را جایگزین همان برونی کاراکترها در فراشعر:_ی درونتحلیل پدیدارشناسانهد( 

گونه بود که راوی در قالب تصاویری عینیت اشیا را برای مخاطب سوژه کرد و سپس به عینیت اشیا و پدیدارها پرداخت و این

محور شد. در واقع در شعر نیمایی نیز نگاه سوژهی چشم راوی به مخاطب عرضه میچهکرد یعنی جهانِ نیما از دریروایت می

کالسیک در قالب نگاه راوی وجود دارد و راوی، سوژه و تمام پدیدارها در حکم ابژه یا دیگری هستند؛ بنابراین هر سیستمی فضا 

تر دیدن در هستی است اما فراشعر برای هر چه جامعی دید متفاوتی برای تحلیل و تبیین وجودی و موجودی پدیدارها و زاویه

گرا، زدایی اتفاق افتاده است، پس در فراشعر کلمهمحوریدهد که در آن سوژهکاراکترها و پدیدارها فضایی را در اختیار ما قرار می

ری محوکالسیک به نگاه دگرسوژهمحوری به معنای کند، نگاه سوژه و ابژهچون هر پدیدار خود را از طریق خودش در متن ارائه می

کند؛ لذا جهاِن استحاله یافته، زیرا هر کاراکتر و پدیداری خود در متن تبدیل به سوژه شده و جهان را از نگاه خودش بیان می

ن ی کاراکترها در متها است که این نوع نگاه نیز محصول تحلیل پدیدارشناسانهگرا جهان کنش و واکنش دگرسوژهمتن کلمه

ی وجود از نگاه ی پدیدارشناسی هوسرل و فلسفهی فلسفهدهد که ادامهگرا را ارائه میوده و خود نوعی پدیدارشناسی کلمهب

هایی که از خارج بر پدیدارها تحمیل شود در اپوخه یعنی ها و تحلیلفرضها، پیشگرا، انواع نگاههایدگر است. در فراشعر کلمه

گرا است، چون عالوه بر در اپوخه قرار دادن صدای برشتی در فراشعر کلمه_ی هوسرلینتز نماد اپوخهو پرا شودمیپرانتز گذاشته 

مود گذاری برشتی نیز ننویسنده و راوی، هنگامی که نویسنده به عنوان یک کاراکتر مستقل در متن حضور پیدا کند، فاصله

ویزیون ، نویسنده نگاه خود را به تلشودمین به عنوان یک پدیدار عوض یابد. وقتی در متن فراشعر به عنوان مثال، کانال تلویزیومی

فرضی هر کانالی صدای خود را از طریق خودش بیان کند. ممکن است یک دهد بدون هیچ پیشکند و اجازه میتحمیل نمی

 اراکترها که در حال منولوگی خبر باشد یکی رقص و آواز، دیگری سریال خانوادگی و در این حین یکی از ککانال صدای گوینده
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با خودش است، توسط کاراکتر دیگری مورد خطاب قرار گیرد و سپس کانال مشغول پخش فیلم اروتیک باشد که بدون سانسور 

د توانند نوع نگاه و بینش خواند و جبرگرایانه نمی. از این رو در فراشعر، حتی نویسنده و راوی نیز دگرسوژهشودمیدر متن ارائه 

ی حوادث و رویدادها به طور مستقیم در متن است کنندهی راوی به عنوان راوی ناظر و نقلبر متن تحمیل کنند. تنها وظیفهرا 

ها، یا احساسات خود را بیان کنند فرضهرگاه بخواهند پیش هاآنو صدای  شودمیدهی روایت در مسیر درست که موجب جهت

رونی ب_ی درونطریق با مخاطب دیالوگ دارند و یا در مثالی دیگر از تحلیل پدیدارشناسانه گیرد و از ایندر داخل اپوخه قرار می

بک مرور کاراکترها، یک کاراکتر در حین صحبت کردن با کاراکتر دیگر وقایع چند روز پیش یا چند سال پیش را به صورت فالش

، در حین این که گفتگو با کاراکتر مقابل است شودمیان هایی که در متن بیای در گذشته است و دیالوگکرده و درگیر مسئله

زمان در فراشعر و به طور جزئی از ، پس درون و برون کاراکترها به طور همشودمیگفتگوی درونی با وقایع گذشته نیز محسوب 

رس کاراکترها در متن به ضی درونی و بیرونی گیرد. تحلیل پدیدارشناسانهمورد تحلیل قرار می هاآنطریق حضور و دیالوگ خود 

ر گرا شدن به سوی دیگگرا در فراروی به منظور کلمهقاطع در ادبیات ایران و جهان مسبوق به سابقه نبوده است. فراشعر کلمه

های شعری در مکاتب گوناگون حرکت بسیط، فرارونده و فراگیر داشته و به این ها مانند متون فلسفی، رمان و انواع سبکپتانسیل

ها خود را عرضه و پدیدار نمایند، ضمن این که این فرضدهد که با در اپوخه قرار دادن پیشها نیز این فرصت را میانسیلپت

ن ی پدیدار شدو به یکدیگر عرصه شوندمیها پدیدار گوییها و تکهای متوالی، منولوگپدیدارها و کاراکترها در قالب دیالوگ

تیم، بلکه رو نیسای را تعریف کند روبهگرا با روایتی که از زبان یک راوی بیان شود و قصهشعر کلمهدهند. به این ترتیب در فرامی

 گونه است، ولو این نگاه صدای راوی باشد.فرضگونه نگاه پیشی دکلماسیون طبیعی خود پدیدارها بدون هیچمتن عرصه

گذاری را جداسازی گردد و به طور خالصه ارسطو فاصلهبازمیگذاری به دوران ارسطو ی فاصلهریشه گذاری برشتی:ذ( فاصله

دهد. )فاضلی و ی راوی سوم شخص روی میی حضور نقاالنهداند که به واسطهمکانی، زمانی و شخصیتی داستان از واقعیت می

د. برعکس نمایش، ما در نقل روییم که ادعای واقعی بودن دارن( ما در نمایش، با اشخاص، زمان و مکانی روبه79: ۱۳9۴اصغرزاده، 

. روایت شودمیروییم. تفاوت راوی سوم شخص و اول شخص در نمایش باعث اهمیت فاصله و نظرگاه با راوی سوم شخص روبه

. حضور راوی مستلزم شودمیجاست که پای راوی به عنوان یک واسطه به داستان باز نگر است. ایندر داستان معموالا گذشته

 ی مکانی ترکیبی زمانی با فاصلهچنین اغلب فاصله. همشودمیمیان عمل روایت و رخدادهایی است که روایت  ی زمانیفاصله

داند ( ارسطو حماسه را روایی می۴9 _۵۱: ۱۳88، یعنی با فاصله میان موقعیت روایت و مکان روی دادن رخدادها. )لوته، شودمی

آفریند. برد و در واقع نمایش روایی میی نمایشی خود بهره میای تبیین نظریهی ارسطویی برولی برشت از الگوی روایی حماسه
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در  مثالا( ۱۳8: ۱۳89باید بیشتر از طریق روایتگری پیش برود تا از طریق داستان )نمایش( )جوالیی، »این تئاتر مانند حماسه 

پردازد. این ورود در ارتباط مخاطبان نمایش سئله میهای برشتی، راوی وارد صحنه شده و به بیان مآغاز و پایان بعضی از نمایش

( برشت برخالف تئاتری که ۱8۵: ۱۳88برد... )دامود، یا داستان فاصله ایجاد کرده و توهم واقعی بودن دنیای نمایش را از بین می

بیند فکر کند، آن را نه میچه که روی صحی آنخواهد تا دربارهکند، از تماشگر میاشتهای احساس رضایت تماشاگر را ارضا می

جا دیده است، تغییر دهد. برای این منظور اش تصمیم بگیرد، سپس بیرون رفته و شرایط ناگواری را که آنارزیابی کرده و درباره

ی زمانی گرا نیز برای ایجاد فاصله( در فراشعر کلمه2۴7: ۱۳8۴پنداری با بازی بازداشت. )هولتن، گوید تماشاگر را باید از یکیمی

چون سایر کاراکترها با مخاطب و دیگر کاراکترها دیالوگ و گفتمان دارند و اغلب گاه راوی و نویسنده در متن، همو مکانی گه

ی های نگارشی به عنوان اپوخهتوان از این عالمتگیرد که میدیالوگ راوی در گیومه و دیالوگ نویسنده درون پرانتز قرار می

ها و احساسات راوی و نویسنده را در خود جای داده تا نگاهی را بر متن و کاراکترها ها، قضاوتفرضد که پیشهوسرلی نیز نام بر

افزایی رسیده و گذاری برشتی به همی درونی و برونی کاراکترها با فاصلهتحمیل نکند؛ بنابراین در فراشعر تحلیل پدیدارشناسانه

رد، برشتی است. عالوه بر این موا _ی اندیشگانی هوسرلینمادی یاد کرد که دارای پشتوانه توان از پرانتز در فراشعر به عنوانمی

گذاری در متن محسوب دهد، از جمله فاصلهپیشامتن که در آن نویسنده بیان مسئله کرده و به خواننده اموری را توضیح می

ی خیال و تصرفات نویسنده است. گاه ی نیست و زادهدهد که این متن واقعنویس به مخاطب پیام میو ضمن آن عریان شودمی

کند و یا از طرز بیان نویسنده یا موضوعی که انتخاب کرده در متن با حضور مخاطب مواجه هستیم که با کاراکترها یکی به دو می

 در فراشعر است. هویتگذاری گوید. کاراکتر ناشناس اما آشنا به متن از جمله دیگر شگردهای ایجاد فاصلهاز عدم رضایتش می

 تواند به هر جایی در متنالهویه است که میو نه برای خواننده، یک شخص مجهول شودمیاین کاراکتر نه برای نویسنده آشکار 

 سر بکشد و اظهار وجود کند.

پژوهش ادبی است  یهای نقد ادبی در زمینه( یکی از مکتبFrmalismگرایی یا فرمالیسم )صورت گرا:ر( فرم در فراشعر کلمه

دبیات که ی اگرایی یا فرمالیسم در تقابل با رویکردهای مسلط مطالعهی نخست قرن بیستم تکوین یافت. صورتکه در سه دهه

 هایخود را بر مشخصه تأکیدکردند، شناسی بررسی میشناسی و روانهایی چون تاریخ، جامعهی دید رشتهادبیات را از زاویه

های خود قرار داد و بر اهمیت گرایی روسی در نقادی، تحلیل متن ادبی را محور پژوهشی ادبیات گذاشت. صورتتمایزدهنده

شناسی انی زبکرد. یک گروه در حلقهداشت و در راستای کشف قوانین درونی زبان و ادبیات کوشش می تأکیداساسی فرم )شکل( 

گذاری کرده بودند و دیگری اپویاز یا انجمن پایه ۱9۱۵یاکوبسن، پتر بوگاتیرف و گریگوری وینوکور در سال مسکو که رومن 
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 ۱9۱6ی زبان ادبی که ویکتور اشکلوفسکی، بوریس آینخنبام، لف یاکوبینسکی، اوسیپ بریک در شهر پتروگراد در سال مطالعه

ی نزدیکی با یکدیگر داشتند و وآمد به مسکو و پتروگراد رابطهحلقه با رفت( اعضای این دو ۴۱7: ۱۳8۳بنا نهادند. )مایکل پین، 

( و بوطیقا: مطالعاتی ۱9۱7و  ۱9۱6ی زبان ادبی )های آنان در مجموعه مقاالتی با عنوان مطالعاتی در باب نظریهحاصل فعالیت

 (۱98: ۱۳8۳( منتشر شد. )مکاریک، ۱9۱9ی زبان ادبی )در باب نظریه

کند و لذا شرایط تعبیری است که در تبیین هنر به کار رفته و ارزش هنری را در عناصر فرمی آن جستجو میفرمالیسم 

 أکیدتگیری اثر هنری شمارد. فرمالیسم بیشتر بر اهمیت معنای فرم در شکلتاریخی تکوین هنر را واجد اهمیت نمی_اجتماعی

ی ی آن بود. در حوزهی یا اثر هنری بدون در نظر گرفتن پدیدآورندهچه اهمیت داشت، در نظر گرفتن متن ادبدارد، زیرا آن

بعدی مورد توجه قرار گرفت ها و فضای سهبر عناصر ساختاری و ترکیبات فرمی، از جمله بر خطوط، رنگ تأکیدهنرهای بصری، 

 (۵_۳۳: ۱۳9۴کند. )جاللی، ی زیباشناختی کفایت میطبق این رأی، حس تشخیص فرم برای تجربه

شامل  ریزد وها شکل مکانیکی و قالب از پیش اندیشیده شده است که شاعر محتوای مورد نظرش را در آن میدر شعر سنتی، فرم

، از ذات شعر شودمی، اما شکل درونی شعر از روابط ارگانیک کل اجزا و در طول اثر ساخته شودمیتمام قوالب سنتی شعر 

ی نیما به . این نوع فرم حاصل نگاه تازهشودمیکند و کامل و با خود شعر رشد می جوشدگیرد، در طول آن میسرچشمه می

خودترین ی بهترین یافتن است که شاعر بداند موضوع را چه چیزی برآورده کند. بیفرم نتیجه»گوید: ادبیات و شعر بود. نیما می

. هر موضوع فرم خاص خود را دارد، شوندمیفرم هیچ ها بیضوعترین موتوانید زیبا کنید... به عکس، عالیها را با فرم میموضوع

ها به هدر کاریها و نازکی رنگها، همهی زبردستیی چیزها، همهکند، فرم که دلچسب نباشد همهآن را با ذوق خود پیدا می

اش با سایر ی رابطهی به وسیلهشکل اثر هنر»گوید: ای است که می( و این تأیید همان نظریه9۳: ۱۳68)طاهباز، « رفته است.

آید . هدف شکل تازه این نیست که محتوای تازه را بیان کند، بلکه شکل تازه میشودمیآثار هنری پیش از آن، تعریف و شناخته 

 (۱7۴: ۱۳8۴پور، )امین« شناختی خود را از دست داده است.ها و توان زیباییتا جانشین شکل کهن شود که دیگر ارزش

رو هستیم که وسیله را به عنوان هدف، تبدیل به واسطه کرده بود و هر یک از این واسطه ما با تفکری روبهث ارتباط بیدر بح

هر فرم چارچوبه و قاعده یا قواعدی مخصوص به خود دارد.  مثالاآوردند، ی مشخصی را به وجود میهای فکری، چارچوبهپارادایم

ی های بستهسپید و یا شعر روایتی متفاوت است. فراروی، محدود نکردن خود به چارچوبه هایکو یا فرم شعر فرم غزل با فرم

در _شناسد ای را به عنوان هدف و مقصد نمیگاه هیچ وسیلهتر یعنی هیچها و قواعد مشخص شده است. به زبان سادهسیستم
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که خود را محصور و محدود به  _گرا هستندکلمهمحور هر یک از انواع فرم در حکم وسایلی در خدمت متن بحث فراشعر کلمه

دانند. به عبارت دیگر ما همیشه با دیدی باز و با احترام تمام به یک وسیله )فرم( یا تئوری به سمت دیگر تئوری یا وسایل آن نمی

ک اثر ادبی نیز جنبش و هم در زیربنا، در ی شودمیکنیم. چون جنبش و تغییر و تحول هم در روبنا مشاهده ها( فراروی می)فرم

ها فرم است؛ بنابراین تقابل تضادها یا های کلمه بوده که یکی از این ساحتافزایی ابعاد و ساحتتغییر و تحول در متن حاصل هم

ها در یک متن فراشعری یک امر روبنایی و ظاهری است که در زیربنا در جهت تکامل همدیگر حرکت و سیالن دارند تقابل فرم

 دهند.افزایی با یکدیگر فرم کلی متن را سامان میمو با ه

ی تعاریفِ فرم بتواند یک فرم کلی ارائه دهد، در بحث فرم نیز هدف ما رسیدن به جنس سومی از فرم است که با حفظ همه 

ابتدای  هر فرم در ساز و محدودکننده داشته باشد. اگر به تعاریف فرم در گذشته دقت کرده باشید،ی شریعتبدون آن که چارچوبه

 . این در حالیشودمیای برای نگارش تبدیل دهد اما پس از چند صباحی آن فرم به واسطهراه یک شکل نوین از متن را ارائه می

ای برای اندیشیدن و نگارش نیست. هر ایده و دهد و واسطهساز و سیستم ارائه نمیی شریعتاست که فرم در فراشعر، چارچوبه

ه در گرا است، متنی کی فرم نوینی از متن کلمهطلبد. فراشعر نیز درصدد ارائهفرم جدیدی را برای بیان خویش میتفکر جدید 

اند و سپس در خدمت کلیت متن بار فرم و محتوا را به دوش های فرمیک کلمه ابتدا در خدمت آن ساحت از کلمهآن پتانسیل

گرا فرم حاصل فراروی از ابعاد جوهری و ماهیتی کلمه بوده که در نهایت کلمه محور و خصوصاا فراشعرکشند... در متن کلمهمی

گذارد. در واقع فرم یعنی نوع و چگونگی حرکت یک شکل ذهنی یا درونی و شکل بیرونی یا ظاهری به خصوصی را به نمایش می

ر ذهن او یک شکل ذهنی از موضوع متن ترسیم ای که این ترتیب، حسی را در خواننده برانگیزد و داجزا و ابعاد در متن به گونه

ز ی بعد اکند؛ در مرحلهها فراروی میی نخست از یک فرم به سمت دیگر فرمکند. بر همین اساس یک متن فراشعری در مرحله

های مفر های بالفعل در صدد رسیدن بهبرد و در نهایت با فراروی از این فرمهای فرمیک در خدمت متنش بهره میاین پتانسیل

 اند.ی ظهور نرسیدهآید که در ذات کلمه نهان بوده و تا به حال به منصهای برمیبالقوه

 

 حقیقت عمیق در فرم

ها و امور گرا نسبت به پدیدهگرا و نسبیهای مطلقانحصاری نگرش_انحطاطی_رفت از بعد افراطیحقیقت عمیق به نوعی برون

افزا شکل گرفته است طور که گفته شد حقیقت عمیق از دو بعد همات است. همانخصوص ادبیموجود در جهان هستی و به 
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یعنی بعد ثابت حقیقت عمیق و بعد متغیر حقیقت عمیق و خودِ کلمه بیشترین تجلی حقیقت عمیق را در هستی دارد. )آذرپیک 

پس فرم نیز که یکی از ابعاد کلمه چه از آن نشأت گیرد تجلی حقیقت عمیق است، ( و به طبع، هر 2۴6: ۱۳96و همکاران، 

توان برای آن دو بعد ثابت و متغیر در نظر گرفت، یعنی بعد ثابت حقیقت عمیق ، یک حقیقت عمیق است که میشودمیمحسوب 

 فرم و بعد متغیر حقیقت عمیق فرم.

ادبی و... است و بعد متغیر حقیقت ها و کتب نقد نامهدر واقع بعد ثابت فرم همان تعریف یا تعاریف رایج این اصطالح در لغت

پذیرد که حاصل نوع نگرش عمیق در فرم نیز زمان به زمان، مکان به مکان و فرد به فرد معانی و کارکردهای متفاوتی می

کند، پس فرم یک یا چند تعریف ثابت دارد و برحسب فردی را طلب میفرد افراد است و خود نوع نگارش و فرم منحصربهمنحصربه

نهایت فرم مختلف و ای بیاجتماعی با حفظ همان بعد ثابت یا تعاریف ثابت در هر لحظه _مکانی و فرهنگی  _یط زمانیشرا

 تواند شکل گیرد که این خاصیت بعد متغیر حقیقت عمیق در هر پدیده است.پایان در متن میبی

عمیق در فرم و ابعاد متغیر حقیقت عمیق در فرم است.  افزایی بعد ثابت حقیقتگرا )فراشعر( نیز حاصل همفرم در یک متن کلمه

فردی از فراشعر در ذهنشان نقش ی چنین متونی شکل ذهنی منحصربهفراشعر یک فرم کلی دارد و مخاطبان آن متن با مشاهده

ده با یعنی نویسن فرد نویسندگان خواهد بود،نهایت فرم بپذیرد که حاصل ذوق و نگاه منحصربهتواند در خود بیبندد و میمی

 نهایت فرم متغیر خلق کند.تواند بیحفظ همان فرم ثابت از فراشعر می

 

 گیرینتیجه

ک شویم که مکاتب شعرمحور هر یی تعریف مکتب اصالت کلمه از شعر و تعریف گذشتگان از شعر متوجه میبا بررسی و مقایسه

ها، ستهایی مانند فرمالیاند. سیستمیخصوصی از شعر ارائه دادهف بهاند، تعریبه فراخور زمان، مکان و پتانسیلی که کشف کرده

عریف اند؛ اما تاند. طرفداران نظم و موسیقی آن را به موسیقیایی بودن و وزن عروضی فرو کاستهشعر را به زبان و فرم محدود کرده

ه تر است. گذشتگان شعر را قائم بدری متفاوتداند قمکتب اصالت کلمه با توجه به این که جنس سومِ کلمه را هدف نوشتار می

که  آوردداند و آن را ماهیتی گسترده از کلمه به شمار میدانستند، اما مکتب اصالت کلمه آن را قائم به حضور کلمه میذات می

ر ی دیگر این که دههای خاصی از کلمه کرده است. نکتتوان از آن نیز فراروی کرد، زیرا شعر خود را محدود به پتانسیلحتی می

تان آورد بلکه شعر و داسنوین بوده و شعر را هدف نوشتار به شمار نمی کامالاای ادبیات ایران، نگرش و نوع نوشتار در فراشعر ایده
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هایی مانند داستان و دیگر محوری و پتانسیلداند. فراشعر فراروی از شعر به سمت کلمههایی در خدمت متن عریان میرا وسیله

ی ظهور داشته باشد و کلمه بیش از پیش چه تا به حال در محدودیت شعریت و قصویت بوده عرصههای کلمه است. تا آنپتانسیل

 تر شود.نمایان و عریان
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 ی سومدیباچه
 

 به قلم هنگامه اهورا نویسی نوین(نگاری یا ارژنگفتوواژانه )مانی

 

هیچ توانست آن را بینگارانه که هر ملتی با هر زبانی میفاش نشده بود، کتابی نقشمعمای کتاب آیین مانی تا خلق ژانر واژانه 

ی نویسی راز ارژنگِ مانی فاش نشده بود؟! زیرا همگان با واسطهتفاوت با ملت و زبان دیگر بخواند؛ اما چرا تا پیش از مکتب واژانه

ی زبان و ادبیات جهان نهاد و بدیننویسی پای بر عرصهکه واژانه کردند، تا اینزنی میی ارژنگ گمانهزبان دستورمحور درباره

نویسی توسط جناب آرش آذرپیک ابداع شد که نام فتوواژانه یا های واژانهای دیگر از فورمتگون با عنایت به این ژانر جهانی گونه

محورانه تصاویری مفهومی و اثری ادبی را نمود مینگاری را بر خویش نهاد و در آن با رویکردی فرادستوری و واژانههمان مانی

 بخشند.

ها و ی هفتاد اعالم حضور جهانی کرد اما حتی برخی از آوانگاردیستگذاری آرش آذرپیک در دههنویسی با پایهمکتب واژانه

نداشتند و تمام عزم های کوچک خویش غروب را از دریچهی هفتاد ایران نیز تاب پذیرش این آفتاب بیهای دههپسامدرنیست

 خود را برای در نطفه خفه کردن آن جزم کردند ولی زهی خیال باطل!

 پره گر وصل آفتاب نخواهدشب»

 «رونق بازار آفتاب نکاهد

ی سربازی )و به قول خویش اجباری( واژانه ی هشتاد جناب آرش آذرپیک پس از پایان دورههای آغازین دههتا این که در سال

ی نود با نگارشی در جنبش عریانیسم بار دیگر با شکوهی فراتر ارائه دادند. واژانه در دهه_های نگرشییکی از ستونرا به عنوان 

ی تفکری، رستاخیزی دیگر برپا کرد. مکتب شناسیکِ ساختارگرا به عنوان نمود ادبِی آن نحلهزبان_اعالم حضور مکتب فلسفی

های به اصطالح اهالی فرهنگ و ادب ایران مقتدرانه پای در سازیها و فتنهپرانیتهمت ها،اندازینویسی برخالف تمام سنگواژانه
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های دیگر یافت که با عنایت به فرم ها و زبانقلم و ثابت قدم در سرزمینهای جهانی گذاشت و پیروانی پختهعرصه

 پرتوافشانی و چراغانی کردن جهان شعر و ادب است.فرادستوریِ واژانه این مهم به سرعتی باورناپذیر در حال _فرازبانی

خواهم فراتر خواهم دستورهای ماهیتی پیشینی مرا در خود تعریف کنند، میاندیشی یعنی من هیچ ماهیتی نیستم و نمیواژانه

افزایی با با هم فردی هفتگانه، وجود خود را_های جمعیها و ناخودآگاهخودآگاه ساختارهای مشککِ  از تمام دستورهای پیشینیِ

گرایی تقید و دستور پیشینی است، هم تر کنم. هم بدویهیچ قید و شرطی نزدیک و نزدیکبی ،دیگری به خود زندگی

ها، ها و بستارهفراتر از تمام گشایش ،ست که در آن کلماتنگاری پژواک ادبِی زیستنیمدرنیزاسیون کردن همه چیز؛ اما واژانه

افزایی با دیگر کلمات، متنی معنامند و فراساختاریک های تاریخ و جهان با همی دستور زبانپیشینیِ همه هایتعاریف و جانمایی

 و نه به هیچ وجه به تمام تعاریف، نشینی هستندی هر کلمه در محور همآفرینند که در آن کلمات نه تابع مکان و جایگاه ویژهمی

 ترین ژانر ادبی تاریخ جهان است.زبانی_ترین و فراملتیالمللیرد و این زایشگر بینهای دستوری پیشینی باور داتقیدات و ویژگی

نویسان در سوئد )استکهلم( است که نویسی در جهان، همایش فراملیتیِ واژانهالمللیِ حضور مکتب واژانهیکی از نمودهای بین

نویسانی که از کشورهای مختلف گرد هم آمده بودند به مناسبت عید کریسمس و آغاز نویسی با حضور واژانهای از واژانهشاخه

های بسیار نوشتهای خود را در پارچهارائه شد. آنان لوگوی مکتب عریانیسم را برافراشتند و آثار فتوواژانه 2۰۱9سال نو میالدی 

ی یونسکو و چنان که نمایندهجهان به نمایش گذاشتند، آن هایی اقتدار عریانیستطویلِ ده متری، پانزده متری و... به نشانه

نویسی و های واژانهبسیاری از بزرگان فرهنگی سوئد نیز در این نمایشگاه حضور به هم رسانیدند و سخن از تشکیل کانون

 فراشعرنویسی در کشورهای اروپایی در راستای ادبیات عریانیسم به میان آمد.

 د.شواین گفتار تصاویری از این همایش و نمایش هنری پیشکش میدر پایان برای حسن ختام 

 



 

 

 

 

نویسان جهان در سوئد )استکهلم( در همایش واژانه

 ٢۰۱8ی عید کریسمس و آغاز سال نو میالدی آستانه

 به روایت تصویر:
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سازی آثار، و آمادهنویسان سوئد ارگاه فتوواژانهک

 پیش از نمایشگاه به روایت تصویر:

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 فونیکهای مولتیفراشعرانه
 



 

 

 



 

 

 نقاش اثر /استاد آرش آذرپیک رنگ و روغن یپرتره)

 (طیبه کریمی: معاصر

 

 آرش آذرپیک

 ۱٣٥8/ فروردین/ ۱۰: زادانه

 کرمانشاه: زادنگاه

 کرمانشاه: باشنگاه

 

 

 

                                                                 
نامه توسط آرش نگاهی تیتروار به یک زندگیای ابداعی به معنای نیم. واژه۱

، نویسینگاری را به جای بیوگرافیچنین کلمات پارسی زیآذرپیک. ایشان هم

 اند.پیشنهاد داده شت را به جای تراژدی و زایانوشت را به جای ملودراممیرانو

 

 فرهنگی: ۱نامکزی

 

 عریانیسم عصر آغازگر •

 

 و کلمه اصالت بیاد_فلسفی مکتب گذاربنیان •

 :همانند آن یزیرمجموعه ژانرهای و مکاتب

 گرافرامتن کلمه. ۱

های ادبی گرا و سیستمفراداستان کلمه. ٢

 :آن از قبیل یزیرمجموعه

 فرارُمان -الف

 فراقصه -ب

 فرافرم -پ

 هشتاد یفراداستان موسوم به دهه -ج

آن از  یزیرمجموعه های ادبیو سیستم فراشعر. ٣

 :قبیل

 افزاهم فونِسیستم پلی -الف

 نیکفوسیستم مولتی -ب
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 (نویسیفرادایره)سیستم مرکزافزا  -پ

 قلندرانهادبیات نو. ۴

چه از لحاظ ژانرهای فرمیک، ) گراجنسیتادبیات نا. ٥

 (چه از لحاظ ژانرهای محتوایی

 (تعبیرگرا)نما ادبیات خواب .۶

 مالغزل مینی .٧

رباعی یا چارانک با اصالت دادن به فرم ذهنی مینی. 8

 ضربه )از یک تا سه و نیم مصراع(_رباعی یعنی زمینه

 (گراغزل کلمه) مالغزل ماکسی. 9

 (شعر گفتار کالسیک ایران)غزل گفتار . ۱۰

 نونیمایی. ۱۱

اکثرًا که  ۰۰۴۱ی جنبش ادبی اهرام هفتگانه. ٢۱

 :نویسی دارندعریانکفورمت 

 (گرازبانیِ فراارجاعدرونْ) زبانه شعر -الف

پدیدار )قالبی نامتعارف در غیاب واژگان  شعر -ب

 زبانی(درون

افزایی تخیل برآیند همانیمیشن: شعر انیمه ) -پ

ش کاراکترها و شاعرانه و تخیل انیمیشنی در آفرین

 بر بستر زبانیتِ زبان( اتمسفرهای برساخته

 شعر طبیعی )شعر سبز( -ج

 شعر دال -د

 (کاریمینیاتور)کلماتور مینی -ر

هایکوی بسیط، طرح بسیط، رباعی )گرایی بسیط -ز

 (بسیط

 ترکیب_غزلقالب . ۱٣

 ترجیع_غزلقالب . ۱۴

 شناسیِزبان_فلسفی مکتبگذار بنیان •

 :آن یمجموعههای زیرفراساختارگرا و نحله

 گراعمیق شناسیمعنی مکتب. ۱

 گراعمیق مکتب نقد ادبی. ٢

 گراشناسی عمیقدکترین تاریخ. ٣

 نیسمیدکترین فلسفی فرافم. ۴

 گرادکترین فلسفی اخالق عمیق. ٥

هایی مختلف در آن و شاخه نهاواژ ادبی مکتب. ۶

 نویسی نوین(نگاری یا ارژنگهمانند فتوواژانه )مانی

 …و

هفتاد با ارائه یاز آغازگران غزل فرم ایران در دهه •

غزل فرم گشوده در انواع غزل ناتورالیستی، غزل  ی

گرا، غزل باروکیستی، غزل رئالیستی، غزل تمثیل

 ...و لیتیستیواکسپرسیونیستی، غزل کاسموپ
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 گذار فرهنگستان کردی کلهریپایه •

آغازگر غزل فرم و پیشرو در ادبیات کردی کلهر با  •

 ۱٣8٣، «زالههخ»غزل 

و غزل نئوکالسیک در سرایی از آغازگران نیمایی •

 کردی کلهر

گذاری در شعر امروز ایران با کتاب پیشنهادگر نشانه •

 ۱٣8۴، «جنس سوم»

 گرا در جهانتغزل مالیسمِی مینیپیشنهادگر نحله •

ان ی جهپیشنهادگر نخستین رمان مشترک سه نفره •

کلید جهان _های یلدا و کلمه چشم»مان در فرارُ

با همکاری هنگامه اهورا و نیلوفر  «_لوگرافیکوه

 ۱٣9۶مسیح، 

هایی نوین در شعر شیعی با مثنوی یآغازگر مرثیه •

عاشورا از  یشرح حماسه) «تاریخ ینامهشب»چون 

 ۱٣٧۶، ...و( دید قاتالن و جنایتگران کربال یزاویه

عر ش)پیشنهادگر متونی تجربی چون شعر استرس  •

 ...و (پاراللیستی

 پیشنهادگر شعر و داستان عریانیستی •

گذاری برای شعر نخستین سیستم نشانه پیشنهادگر •

 پارسی در تمام ژانرهای آزاد و کالسیکِ آن

ی دکلماسیون طبیعی سجع نوین بر پایهپیشنهادگر  •

 زبان پارسی

 

، کرمانشاه هنری حوزه داستان و شعر واحد مسئول •

۱٣8٢ 

 یپژوهش_علمی نویسیمقاله همایش نخستین دبیر •

ی فرهنگ و ارشاد اداره زیر نظر کشور غرب در

 ۱٣9٥، آباد غرباسالمی اسالم

تا  ۱٣9۴ از مرصاد سبز قلم یسسهؤم امتیاز صاحب •

 زمان توقیف

 ایران گرایانکلمه جهانی یاندیشکده امتیاز صاحب •

پژوهشی فراوان از _کتب و مقاالت علمیتألیف  •

 اکنون یدقیقهتا  ۱٣٧۶
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«عشق ازلی، خواب ابدی»  

 

 آتش                     عروسکِ چوبین

 

 عروسکِ سیاه  ان       دستِ سوخته       دخترکِ گری

 

□□□ 
 

 آسمانِ شرمگین

 

 کویر                   قهقهه

 جنگل                  قهقهه

 دریا                    قهقهه

 

□□□ 
 

 های وحشیزبانه

 

 کویر                      آتش

 جنگل                     آتش

 دریا                       آتش

 

□□□ 
 

 چکاد

 دخترکِ خندان

 عروسکِ خیس

 ابرهای سیاه

 

 ●وارکابوس ●قراربی ●از خودش برخاست بارهیکخواب 

 !«راز این رؤیای مکرر چیست؟»

به  ●خیزان افتان و ●ظلمت همه چیز را در بر گرفته بود

باد وحشیانه  ●به طلب چراغِ ماه سراغ آسمانِ پیر رفت

تا خم شد به  ●تاجِ آسمان از سرش افتاد ●وزید

خواب، زیر بالَش را  ●رگ شدبهکمرش رگ ●برداشتنش

چپقش را  ●و او را نشاند روی تخت خالیِ خورشید ●گرفت

 ●اشبا یاد فرزندِ از تخت افتاده ●روشن کرد

ای ریزهدر خاک سنگ!/ امسالگیهفتیادش به خیر »

 ...«سبز شد، سروگون شد، بیستون شد/ کاشتم

 ●بغضش را فروخورد

و هر / اما چه شد که ناگهان همه چیز واژگون شد»

 !«رسیده سرنگون شد؟اوجبه

 ●مالیدخواب، آرام پاهایش را  ●آسمان چند صاعقه نالید
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 «رداندبازخواهم گ/ ی دیگرماه را تا چهارده شبانه»

اش اش نالهو با خاموشی ●ای از چشمان آسمان افتادستاره

 ●بلندتر شد

انم داگرچه می/ آیدبه کار من نمی/ ی عاشقی دیگرتا زادانه»

 «امغزل خداحافظی را خوانده/ تا آن دم

□□□ 
و چراغ ماه پیش از او ظلمت  ●شتافتخواب با تمام توان می

کوه داشت  ●وزید ناگهان باد وحشیانه ●شکافترا می

 بارهیککه  ●گرفتصعودش را جشن می ●بال عقابانهم

و تا ته دره  ●ابرهای عقیم زیر پایش را خالی کردند

و  ●اش را تنوره کشیدفشانِ مچالهاز درد، آتش ●…سقوط

گونه روی زمین خود را نعش ●سارانزارِ ریگاعتنا به لودهبی

! وای نه ●ایستادهای و سرانجام رساند به صاعقه ●افتاد

در آرزوی یافتن آخرین  ●از آن باال کشید ● !درختی مذاب

در بادِ مست  ●های درختغافل از جنون ریشه ●چکادش

شاخ از فراز اسبی تک ●رقصانند مارهای غاشیه راکه می

 ●ناگاه افتاد زیر پای خواب ●چکادی که نبود

 «آیا تو را توان گفت هست؟»

 ●وارشالقای کشید بر سرش شیهه

تنها دوندگان  هاآنکه / ها را به  سخن گفتن وا مداریداسب»

 «ستهمین نکته برای بیدار شدن کافی!/ زمینند

 چنانآنو  ●که از جای برخیزد سوارش شد آنخواب بی

بر فراز سر  ●گاه ساخته نشدای که هیچکه از جاده ●تاخت

گذشت از وار و شهاب ●ای دیگر ساخت از غبارخود جاده

از  ●بندهای زندهاز گورستان ●بندهای مردهگورستان

و  ●اندی تشنگی خود را سرکشیدهدریاهایی که به بهانه

ه نمایانه بمظلوم که قلب خود را ●آیینیزاران سنگبیشه

 ●های سگانهسازیبه عشق النه ●آتش باخته بودند

چندین برگ دیگر از این  ●آشیانههای بیبازیپرنده

در  ●شودمیدر ظلمتی سپید نوشته  ●نامکوابخ

ه ک ●از درک آن و ترک آن ●سرگذشت سپر انداختن کلمه

خود را کنار ارگ سر به فلک  ●خواب خسته بارهیک

که تمام معمارانش پیش از احداثِ  ●ی شهری یافتکشیده

از همان  ●طنابآویز کرده بودند، بیخود را حلق ●آن

خواب با چشمانی  ●بافته بودنددروازه که در ذهن خود 

 ●یشها پبانانی نگریست که خود قرنهبه نگا ●بسته کامالا 

هاشان، سایه ●در بزنگاه گرگ و میش گریخته بودند

ا اندیشناک ب ●کردندخشماخونانه مسافران را تفتیش می

 ●:خود اندیشید

مرگ زاده خواهد // میردگاه که خواب میبه راستی آن»

 !«شد

از مردمانی که قرار بود هزار سال  ●شهر که رسیدبه میدان 

 ●اش را گرفتشدهبعد به دنیا بیایند، نشانی گم
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 !«ست؟هنوز در همان قصر اساطیری/ پری مهربان»

درخت کاجی را کمر شکسته  ●کودکی که با تبری وحشی

راه قصر را به او نشان کوره ●ی خودبا انگشت بریده ●بود

 ●مارگون به گرد خواب پیچید راه، کورهبارهیک ●داد

 ●گشتزد خود را برمیکه هر چه او را قدم می چنانآن

و ملتمسانه خاکِ زیر پای خواب  ●راه در خود پیچیدکوره

 ●شد

مضایقه که بی/ کاسه مکنستیزان یکمرا با میهمان»

این / به دار چشمانت بیاویزم/ توانم تمام دار و ندارم رامی

 «اما از پا نهادن در من برگرد!/ دومتعصای سپید پیشکشِ ق

 ●سرش را خاراند  ●حیرتناک ●خواب

 «ام به رفتن؟گذاریآخر چرا نمی»

 ...«آخر پری مهربان»

برخاست دستِ خواب  ●راه جاری شداشک از چشمان کوره

خواب خواست  ●که سرش گیج رفت و افتاد ●را ببوسد

 تر از بالکه ناگاه صدایی نازک ●دستش را بگیرد

راه را به خود برگرداند که چنان کوره ●هاشاپرک

خواب را در چشم بر هم زدنی  ●فرشی شد ابریشمینسنگ

تا قصری که بلندایش، کالهش را از سرش  ●قدم زد

میخکوب شد  بارهیکخواب خواست برداردش که  ●انداخت

 ●اش را در برابرش یافتقراریهای بیرفیق سال ●در خود

 ●هربان را بوسیدخم شد و دست پری م

 «بینی؟ها چگونه میقصرم را پس از سال»

در جستجوی لبان آتشینِ دو / ای سرگردانشبیه بوسه»

 «عاشق

 !«چگونه مرا یافتی؟!/ راهت بودمبهقدر چشم چه»

 در کویر هم عطر/ کس که گلی را عاشقانه بوییده باشدآن»

سال کسی همه چرا این/ او را از آفتاب استشمام خواهد کرد

چرا به دیدگان بدسگاالنی برگردم !/ تو را در من ندیده است؟

 !«که تنها گرسنگانِ گُرگانگیِ نگاهِ هرزگانند؟

 ●هاها به سان قلب قورباغهپنجره ●باد وحشیانه وزید

رای آرام ب ●اما پری مهربان ●منقلبانه به تپیدن برخاستند

 ●خوابِ پریشان چای بهارنارنج ریخت

تا برایت / فقط به طعم و عطر این چای بسپارتمامت را »

جز همین / ستروشن شود که همه چیز در خاموشی

عاشقی پایان / نوشیدن و بوسیدن ی گرمِعاشقانه

در  چنینایندانند که ها عشق را نمیآدم/ ستخودکامگی

خود را در / ها پیش از منشبیه پادشاهی که سال/ طغیانند

خداوند برای او لشکری آراست  /این قصر خدای جهان خواند

 از/ جا باید مدام از خود به در شداما این/ در هیئت یک پشه

یگر د، …ای دیگر شد، دیگر شداز عاشقانه/ تبار بال و پر شد

 «...شد

بند ها پشهو پنجره ●خواب چند دقیقه خود را فرو برد

در خود رؤیایی شد  ●آرام روی او انداختند  ●کمان رارنگین
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های نه در سال ●اشکنار جوان خوابگرد همسایه ●شگرف

که مرز  ●و او را  در خود چنان نوشت ●چندان گذشته

و قلم  ●مانیان پنداشتخواب و بیداری را تنها توهِم زنده

 ●:سان تمامیتش را جاری کردبدین

اما  /واسطه با تو سخن بگویدخداوند، سوسن را آفرید تا بی»

پرده تو را نرگس را آفرید تا بی/ شباهنگامتو غرق اخبار 

خداوند قهرش را بر / اما تو غرق جام جهانی/ تماشا شود

 فشان ریختآتش

 (●شودمیلغو اضطراری جام جهانی را فریاد  ●اخبار)

را چ/بردماتت می بارهیک/ خیزیات که برمیاز توهم بیداری

های چشممانی در و می/ مانیخیره می!/ گریزی؟نمی

و / دوختآسا زخم بال شاپرکی را میای که نسیمدوشیزه

/ کردهای نرگس را در گوش سوسن فاش میراز چشم

آن که از زمین کنده خودت را چیدی و به او بخشیدی بی

ای در کلبه/ شما سه نفر شدید/ خدا به شهر بازگشت!/ شوی

 «سپیدپوش شد بارهیکفشانی که در جوار آتش/ آرام

که  ●ب گرمِ گفت و نوشتِ رؤیای جوان همسایه بودخوا

به متن نخستین  ●ی گرم پری مهربانبا بوسه بارهیک

 ●برگشت

این سیب سرخ هزارساله / از عطر و طعم عاشقانگی گفتی»

 «بینی؟را چگونه می

 ●سیب سرخ را بویید ●خواب 

 «در این استشمام کرد شودمی /های جهان راتمام تازگی»

زنان چرخی زد و باز به دستش کرشمه ●انداخت آن را باال

 ●بازگشت

 !«ی تمام زمین استانگار نیمه!/ وای»

و سیب خُردانه / _سبز_رقصد کرانه میبیکالن/ اما زمین»

 «_سرخ_رقصد می

جایگزین نشسته بی/ پس چرا زمین چنین در قلب تو»

 «ای از خودش؟هاست نپرسیدهاو را سال/ است؟

وگرنه تا / ی دوپایان گریزانمی خودکامهفرقهمن تنها از »

 !«امهر شب به یاد او قدح گرفته/ سیزده شب پیش

 «چرا تا سیزده شب پیش؟»

 «توان یافت؟می آنکی در رَتَ آیا/ ببین این قدح را»

چه در  اما شگفتا هر/ ی اکنون از کوره درآمدهانگار لحظه»

دل قدح  دانممی!/ شودمیریزم به خاک ریخته او می

ین که مرا دلواپس زم/ ستی بدشگونیو این نشانه/ شکسته

 «کرده است

 «ها چه رخ داده؟برای او در این شبانه/ عریان بگو»

 ●باد وحشیانه وزید ●هایش را به قدح دوختخواب چشم

 ●وار در خودش پیچیدو او کابوس

 «تاب شنیدنش را داری؟»

به لبان لرزان خواب خیره  ●آمدهلببهجان ●پری مهربان

 ●شد
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گذر ناگهان یک مسافر کوچک به / چهل شب پیش»

بسته اندیشید سیاره را به اشتباه آمده زبان/ مان افتادکوچه

نفسش که اندکی جا آمد، / به او شربتی گوارا نوشاندم/ است

میهمان پری / ها به زمین آمدهاز خود گفت که در قرنِ قبیله

تنها جامانده از کشتی _ گیرچکادی نفسمهربانی شده بر 

 /که خشم مقدسش همه چیز را در توفان درنوردید/ پیامبری

راز دلم را از / بودگیجفتاما پری جا مانده بود به جرم بی

با او  /گل سرخی که در بر من بسته بود و قلبم را شکسته

سرخان زمین ای از بذر گلشبِ وداع کیسه/ در میان نهادم

اش از غریبانگی درآورم تا گل سرخم را در قبیله/ ادبه من د

 /پوشِ تنهایی را بر آفتاب افکندهاما رفتم و دیدم او تن.../ اما

آغوش کاکتوس پیری شده که او را مَرداماناگُلِ تمام و هم

بذرها را پاشیدم و / باران گرفت بارهیک/ خواندسیاره می

ام جان رهسیا/ صدای زندگی در همه چیز جریان گرفت

ر یافتی دنگریستی، گل سرخی میگرفت و هر گوشه می

ی نخستِ بارش و کاکتوس پیر در همان دقیقه/ رقص

گل سرخ را رها کرد و / ی خواهشاعتنا به واژهبی/ رویش

زانه و عاج/ در خود لرزید بارهیکقصه را که گفت / بها کردبی

بهار به  چنانآن/ جا کجاست که درختانشاین: »پرسید

 ماه نیز در خویش انبانیکه در اردیبهشت/ نگرندناباورانه می

جا همان زمین کنم اینباور نمی! نه/ برف پنهان دارند

دستانش را محکم !« باشد _هاعروسِ آسمانسبزانه_

ه چه را کنتا ببیند آ/ هایش نشستمو آرام در چشم/ فشردم

 :از شنیدنش هراس داشت

 ●های مچالهبیمارستان ●بسترجان در زمین، نیمه»

دریا خیره به  ●های مچالهسرنگ ●پرستارهای مچاله

نشیند می ●زندگون آسمان خشکش میهای سرخچشم

های ماهی ●گیراندو سیگاری می ●روی شست پای زمین

باغ جوان،  ●های دودیموج ●های دودیقایق ●دودی

 ی وحشیدر پنجه ●تر از لبان نوعروسان ایزدیلرزان

پشت درختی  ●گون پنهان شده استسایه ●جامگانسیاه

 ●_ی رقصان بیدهابازمانده از قبیله_هراسان 

 ●ی کهنسال پناه گرفته استکه پشت حیاط یک آتشکده

ه و سراسیم ●پیت نفت را سرازیر _کویر_زن کُردِ همسایه 

 ●مان را برقصانیمسوریتا چارشنبه ●سر به ناکجاآباد نهاد

کوه هر بار از خودش باال  ●پایانهای بیخاکسترانگیدر 

آویزان از دامان  ●از فرط تکیدگی و تکانگی ●کشدمی

 ●اهتفاله ●هازباله ●!هاافتد زیر پای سنگریزهگردباد می

 ...« «اندهمه چیز را در خود بلعیده ●هاجزغاله

تر و پریشان ●وسط کالم خواب پرید بارهیک ●پری مهربان

ی آوازها و پروازها را معصومانه مظلومانگی زادانه ●باداز 

 ●گریست
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/ اندقدر مجال داشته ی دوپایان مگر چهآخر این فرقه!/ وای»

تا این ناکرانه به نابودگی / اند خود را و زمین راکه توانسته

 !«بکشانند؟

در گیسوان پری مهربان  ●اش رادست نوازشگرانه ●خواب

 ●هایش را با دستمالی از ابر پاک کردچشمو باران  ●کشید

 خندید ●…هایش راآرام که گرفت دست

 «ام برایت بخوانم؟های نفرستادهخواهی از نامهمی»

کلمات را به رقصی  ●شکارانهای دلبا غمزه ●پری مهربان

 ●عاشقانه درآورد

اما روی / اندهای تو را فشردههایی که دستتمام دست»

تمام پاهایی که تمام / های مننددست/ انددست خورده

پاهای / انداما پشت در مانده/ اندهای تا تو را دویدهجاده

ز اما لبری/ اندهایی که در تمام زمین تو را بوسیدهلب/ منند

باید مرا برگردی تا خود را / های منندلب/ اندخون شده

در / هایی که به خاطر تو ایستادتمام قلب/ خلوت شوی

هایی که به خاطر تو تمام نفس/ تپندمن هنوز می یسینه

/ اندی من قرنطینه شدهدر سینه/ رفتند و هرگز برنگشتند

در همین / کفن از خودم دارممن خود هفت گورستانِ بی

بارها با عشق / مرد/ زن/ پیر/ جوان ناکام/ کودک پرپر/ حوالی

 چنانآناما دیگر / اممسخلگاه به مسلخگاه رقصیده/ تو

که مادری آبستن در / هراسم از نام تو را بر لب آوردنمی

زده، که شبان گرگ/ ی لگدهای مردساالرانهآستانه

ی تگرگ و در آستانه/ بردوش در فرار از مزدوران خانقالده

ترسم بشناسندت اکنون می/ زنمنامت را فریاد نمی/ گلوله

 !«دانی که هستیکه خود هم نمی

تنبورش را به  چنانآنو سرمستانه  ●پری مهربان برخاست

 ●زنان به گرد اوکه خواب، چرخ ●سماع درآورد

 ●ی دیدگانش نقش زدترین طواف را بر پردهعاشقانه

ساعتی  ●که خود نیز گم کرد زمین را و زمان را چنانآن

پری مهربان در گوشش زمزمه کرد  ●بعد به هوش آمد

 ●ساله راهای هزارانناگفته

برای / چین کردروزگار دست/ ای عاشقانه راهتمام دست»

شبیه ساعتی که حتی / دستی با دلم دستشان انداختمهم

از ترس از دست دادن رؤیای / اماش را قدم نزدهیک دقیقه

ی تو را شعر نگفته/ امی تو را قدم زدهمن راهِ نرفته/ تو

گاه تو هیچ/ …ی تو را نفس، نفسو زندگی نزیسته/ امسروده

و فرق روزها و / ام  لبریز از تو بوداما تمام زندگی/ نبودی

/ کردم در انتظار توچای دم می/ هاهایم این که صبحشب

هر ظهر دو / زدنوشیدم و آن دیگری یخ مییکی را داغ می

خوردم و دیگری یخ یکی را داغ می/ ریختمکاسه آش می

ِم آغاز را تا با هم شا/ انداختمها سفره نمیاما شب/ زدمی

 !«زدمها خودم یخ میشب/ تجربه کنیم

 ●و پری مهربان کنارش نشست ●هق خواب بلند شدهق
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که این کلمات مقدس را / شدکاش غرور، نفرِ سومِ ما نمی»

/ قدر مؤمنِ هم بودیمکاش آن/ کردیمها از هم دریغ نمیسال

/ کردهای ما را از هم جدا نمیکه مرگ نیز دست

ی مشترکمان بیرون ما را از باغچه/ اطرافمان گیاهانِهرزه

 ...«انداختند

 ●:بر لبان خواب نشست ●لبخندی تلخ

جای باران اشتباه / های ما راای که تمام اشکآری، باغچه»

 آسمان،: »ی آن روزهای من استاین نامه/ ببین/ گرفته بود

 باردگاه میگاه و بی/ قرار گرفته استسندروم ابرهای بی

ه قرار گرفتهای بیزمین، سندروم شب/ که خیس شوم آنبی

با آن که آفتاب / بردگاه ظلمت میگاه و بی/ است

گاه  /قرار گرفته استزبانم، سندروم کلمات بی/ سوزانَدَممی

/ حتی در عدم/ حتی در رؤیا/ شومگاه تو را فریاد میو بی

گاه و / قرار گرفته استهایم، سندروم رؤیاهای بیچشم

 ««آن که در این دنیا باشیمای بیگاه کنار من دراز کشیدهبی

 ●دستی دور گردن پری مهربان انداخت ●خواب

چه شد که ! راستی/ بگذریم از این هجران و این خونِ جگر»

و مرا به / ات بیرون انداختیسرانجام از اندرونی/ غرور را

 !«دنیای خود فراخواندی؟

 ●و باز باران گرفت ●پری مهربان سر خواب را به بغل

خواب / های تا اکنونقدر این آخرین هنگامهدارم چه»

ی هایم او را از فرقهکه ناپختگی/ بینمعروسک چوبینم را می

بیدار / دانم اگر تو از چشمانم بگریزیو می/ دوپایان کرد

ی من بیدار/ شدن همانا و تعبیر این کابوس دهشتناک همانا

 «تا همه باشند/ فقط تو باش/ خواهمنمیتعبیر / خواهمنمی

و باز از  ●ها باز شدند و بازترپنجره ●باد وحشیانه وزید

 ●:تابانه سخن گفتخوابش برای خوابش بی

ار ی یک نجدر پنجه/ زنانبینم عروسکِ چوبینم را ضجهمی»

/ سازدو از او هفت صلیب می/ تراشد با ناخنکور که او را می

و از هر / ی تجسدیافته آویزانکلمه که بر هر کدام هفت

و از سرخی جاریِ هر زبان، / کلمه، هفت زبانِ سرخِ بریده

سرخ، و در منقار هر سینه/ پرد تا اوجسرخ میهفت سینه

و از هر کدام / افتد بر زمینی آبستن که میهفت دانه

و از هر درخت با دستان پیری / روید هفت درختمی

 «شودمیدیده عروسکی چوبین متولد جهان

ا انگار آتش ر که ●خواب دست بر پیشانی پری مهربان نهاد

 ●:کردقرارانه زمزمه میو بی ●مشق کرده بودند از هرم آن

 با مرگ/ خواهند بفهمندگاه نمیکه هیچ/ و باز نجاران کور»

و با مرگ هر / خواهد کردهر عروسکِ چوبین دخترکی دق 

و با کوچ هر پرستو، هزار / دختر، هزار پرستو خواهند کوچید

و با پژمردن هر گل سرخ، / گل سرخ پژمرده خواهند شد

و با افتادن هر پروانه، هزار ستاره / هزار پروانه نقش بر زمین

و با رفتن هر ستاره، هزار / آسمان را بدرود خواهند گفت

و  با سقوط هر جوان، گورستانی / افتادجوان در چاه خواهند 
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که در هر مزارش دخترکی / نفس خواهد روییدتازه

 /شکسته خوابیده است در آغوشِ یک عروسکِ چوبیندل

 /ی تمام شدن است؟در آستانه چنینایندانی چرا زمین می

محابا سر ام شوکرانش را بیای دارم که آمادهمن فلسفه

ن، از مرگِ همان عروسکِ ایمان دارم مرگ زمی/ بکشم

 «چوبین آغاز شده است

 ●اش را بوسیدی پیشانیکوره ●خواب متبسمانه

هزار بار حقیقتش از دنیای / خواب عاشقانه!/ آری، عزیز»

 ...«هااگر چه سایه/ تر استبیداری فروزان

ده بریهای بریدهو با نفس ●پری مهربان دستانش را فشرد

ابد را پیش / میردعشق می هر که در: »سخنش را قطع کرد

به دنیا / کس که عاشق نشدهو هر آن/ رو خواهد داشت

 «آمدنش دروغی کودکانه بیش نیست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های در توفانتر از موجلرزان ●قامت پری مهربان

 ●گیردمحکم در آغوشش می ●خواب

 «تا کجا؟/ خواهی مرا؟تا کی می»

 !«در خودِ تو/ تا همیشه»

خواب،  ●و روی آخرین نفس او افتاد ●قلب باد ایستاد

و  ●ی سرگردانِ روی لبان زیبای خفته را شکار کردبوسه

و  ●اش ریختهای عاشقانهتمام خود را در چشم بارهیک

  ●!ابدی شد
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 «وحشی هایاسبکنار چراگاه »

 

 چکاد از ●را آفتاب تا ●را طناب اندازندمی ●فرزندان صبح

 ●ار مادرشان ●دربیاورند ●دیگر بار تا ●دربیاورند ●دماوند

 پیروانشان ●رواننددنباله ●پیامبرانش ●که سرزمینی در

 ●را

□□□ 

 ●استادیوم در ●تن هزاران ●بارهیک و ●تلویزیون روشن

 ●زن یک آغوش در ●را تو ●شوندمی خیره ●زنچشمک

 کنیمی خاموش و ●شویمی فریاد ●توست یالهه که

 خانه و ●را گالبتونگیسْ دست گیریمی و ●را تلویزیون

 ●.اندازید می بیرون ●خود از ●تماشاییانش تمام با ●را

 هایچشم با ●.سازیدمی یاکوچه ●رو به روی خود

 پای کوچه در ●چنانآن و ●یشوبآمی را شهر ●معشوقه

 ●بارهیک ●چوبی پل یک روی ●زدیریفروم که ●کوبیمی

 شمایی دیدن با  ●گل دشت شرقی ضلع ●پل سویآن از

 نرفتن از ●را خودش ●جاده ●مایید خود ●آیینه در ●که

می زمین به و ●دانرسیم اتوبوس به و ●گرداندبرمی

 ●چسباند

 !«دارید؟ تببخشید بلی»

 و ●تو و من سوی به ●نویساندمی ●م راقل ●ناگهان متن

 داشت که پیرمردی ●آخر صندلی روی نشاندمی ●را ما

 یک و ●سرخ گل یک ●کرد هدیه ●ما به ●شدمی پیاده

 ●سرخ سیب

مرا چنین نبشته / که زمانی!/ مرا یاد عشق انداختید/ شما»

 :بود

/ در خود/ تا بسازدم/ آمده/ ستصفوی یمعمار دوره/ عشق»

 .«تا ببازدم در خود/ آمده/ از درنگ و عصیان است/ یک قمار

 از ●را اتوبوس ●ناگفته یواژه هزار با ●پرخاش مسافران

/ ساده چه/ عشق»: اندیشیممی ما و ●کندمی پیاده ●او

 «!بوسه یک در/ کندمی خالصه/ را جنگ سال هزار پایان

 بلند صدای ●را اتوبوس ●نویسدمی ●تندباد روی ●جاده

 :رادیو

 زلزله»

 قیام

 بمباران
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اما / مرده به دنیا آمد/ که/ نخستین موجودی هستم/ من

که زنده به دنیا / در کنار شمایان/ کندزندگی می/ مدام

/ تاک ساعتی کهبا تیک/ فقط سرگرم مردنید/ اما/ گانیدآمد

 !«اندکوکش نکرده/ هاستقرن

 از ●مقدس پدری پیشگاه در اقرار سان به ●مگو راز ●و

 ●بیداری از پیش پریشِ هایخواب از ●داردمیبر پرده ●تو

 تعمید غسل ●را هااشک ●قطرهقطره ●هایتگونه

 ●.دهندمی

به / گاه منآن!/ آری/ در کفر/ مچالگی همهآنپس از »

 ایمان/ اصالت یمعجزهو / نبوت گل سرخ/ خداوندگاری بهار 

/ گذاشت جا/ مین روی/ را پایش/ کرد دخترک/ که/ آوردم

 !«نه/ ی آغوشش رابره/ اما

 روی ●اندازدمی ●را فرعی یجاده ●انفجارِ ناگهان

 از ●هاچشم ●ندینشیم که ●غبار ●اتوبوس هایصندلی

در  ●کرده سقوط ●کوهی ●زنندمی بیرون حدقه

 ●سیاه یادر جعبه ●در صاعقه صاعقه ●که ییمایهواپ

 بغض ●کرده برهوت ●را طرفآن جنگل و ●کرده سکوت

 ●شکندیم تو

/ !کوچک شده است/ برای خندیدن و بوسیدن/ قدرچه/ دنیا»

در  /زمین را قفس/ کاش/ بزرگ/ هاو برای برخاستن جنگنده

 همهنیا جای/ که جاآن/ کردندیمآویزان / مکان دلبازتری

 و فرشته و درخت فقط/ هامیله پشت از/ سرگردان سنگ

در قفس / را زمین/ کاش/ امبرهایپ شبیه/ دیدیممی دریا

 خشک/ چنیناین/ هامانبال تا/ ساختندیمآزادتری 

یم آسمان آغوشهم قدرآن/ را زمین/ کاش/ شدندنمی

!/ فریادی نه/ شدیم بلند/ آن در هواپیمایی نه/ که/ ساختند

 سقوط/ آن در/ هرگز که/ خواهدیم آغوشی/ فقط/ دلم

 چشم از دور/ و/ مادرم شبیه چیزی/ باشند ننوشته

 !«اندکی هم خدا/ هافروشنده

 ●را زمانه ●و ●یکنیم بند ●ی مانتویتکمی به دکمه

 ●تیهاچشم ●یکنیم بلند ●را سرت ●بعد و ●ریشخند

 ●!است من ●که چیزی در ●خوردمی گره

 !«مقصد کجاست؟»

یا / یا گرگ و میش است/ همه چیز/ گاه کهآن!/ دانمینم»

 .«است روشنهیسا

 ●عشاق کار ●اما ●است افکنلیپ ●دنیا درد ●!خندیمی

 ●اتوبوس ●هنگامه همین در ●رقصیدن و ●است رقصیدن

بی ●یادر خانه دم ●که زندانی در ●ما از ●شودمی پیاده

 ●.بود کرده آویزان ●را خودش ●دیوار
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 ایبیشه تا ●کس همه از ●چیز همه از ●گریزیممی ●ما

 ●زناننفس ●کابوس از پریدن شبیه ●بارهیک ●نامعلوم

 ●را اطرافمان کنیممی برانداز ●و ●هم به میشویمه خیر

 یرقصخوش و ●را خزندگان ●را پرندگان ●را درختان

 ●روباهان برای ●را هامونیم

 !«جا کجاست؟این»

 !«بهترین جای دنیاست!/ نترس»

 «!است پلنگان غرش این/ وای/ است آوردلهره/ قدرهچ»

 !«که بهتر است/ اما از شهر آدمیزادگان»

 .«نفسم بند آمده/ از ترس»

 آتش/ زر نیندوزد/ کین نتوزد/ کسآن هر/ جااین/ آرام باش»

 .«هاستاز آن/ نسوزد/ و در خویش/ نیفروزد

 «آیدخوابم می»

 «…من هم»

 

 

 در ●وحشی هایاسب چراگاه کنار ●جاآن ●مانخانه

 میمونی لبخند به ●را ساعت ●کندیم فروکش ●خویش

یم غش ●آغوشم در ●رندانه و ●یکنیم پیشکش ●مست

  ●!یکن
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 «بهار و زمین»

 

 ●را آن ●زمین ●انداخت زمین به ●را نگاهش ●بهار

 ●بدهد پس ●او به تا ●برداشت

 !«چیزی نمانده است/ دیگر برای نگاهم/ نه»

 ●حتی ●ریخت چمدانی در ●را خودش تمام ●و بعد

 ●نگذاشت جا هم ایشکوفه

 !«روی؟برای چه می!/ به کجا؟»

 ●از کجا باریدن سرگردانِ ●باران و ●بغض بهار شکست

 ●ریخت چمدانش روی ●را خودش تمام

 !«تر شده استقدر سنگین چه»

 ●:گذاشت زمین روی برنداشته ●و آن را

 !«سوزم؟دانی چرا دارم میمی»

 «...ایکرده اشتباه که بپذیری باید خب،»

 ●:آورد باال را سرش ●تندی به ●باران

چه که ی آنهمه/ از اشتباهم نیست/ اما بغض من!/ آری»

اهی اشتب/ تا/ بودندشده / چشم/ قدتمام/ انگار/ گرداگرد منند

در / تر از مادرندهای مهرباندایه/ و اینک/ از من سر بزند

 «ی گالریژانهای مچالهآن برگ/ حتی/ من پندباران

 ●:فشرد محکم را بهار هایدست ●زمین

از خودم / ای دارمکلبه/ های خلوت خویشبرای شبانه/ من»

اگر سخنانم را / های قناریآشیانه/ تر ازولی دنج/ تربزرگ

 .«خواهم آورد/ تا ناکجای کوچ/ چمدانت را/ خودم/ بپذیری 

 خود در ●سبز سیبی ●همانند ●را بهار ●ی زمینجاذبه

 زمین که ●انداخت تختخوابی روی ●بارهیک و ●کشید

 ●است آورده ارمغان به برایش بهشت، از ●احو  ●گفتمی

 متما یچکیده انگار که ●ریخت شربتی ●او برای ●زمین

 ●بود هاسرچشمه

 تا/ به جز آفتاب/ باور کن/ جا مهمان منیاین!/ بهار عزیز»

 «اال تو/ امنچرخیده/ به گرد هیچ کس/ کنون

 لیانهلی ●برخاست ●شد سرخ ●های سبزگون بهارگونه

 بعد و ●کلمه یک ●حتیبی ●کشید آغوش در ●را زمین

 ●کشید دراز ●ی تخترو ●آرام

 «آن گوی بلورین را ببین/ روروبهروی میز ! /بهار عزیز»
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 شد خیره آن به ●شگفتی با ●بهار

 !«های آسمان استی تمام ستارهانگار عصاره!/ وای»

 ●زمین لبخند شد

/ از او بپرس!/ های زمین استاین مادر تمام چشم!/ آری»

 «خواهیچه را که میآن

 نروش کلماتی ●بلورین گوی که ●ودب نکرده وا لب ●بهار

 ●درآورد رقص به ●دیدگانشان ●برابر در ●را

/ و حق اشتباه/ ساحت پرواز است ترینبزرگ/ آزادی»

 ...«هاستحق پرنده/ ترینبزرگ

 تمام ●فهم روی به ●شد گشوده ●بهار هایچشم ●بارهیک

 و ●خیزرویش هایسوختن ●چکادآفرین هایسقوط

 گوی ●نگذاشت صبرانهبی ●اربه ●زایشگر هایمرگ

 ●کند تمام او برای ●را اشقصه ●بلورین

 ●:فریادزنان ●زد بیرون کلبه از ●قرارانهبی

 !...«یافتم!... یافتم»

 تمام و ●زد تکیه ●کلبه رویروبه درخت به ●مغرورانه

 ●فراخواند خود سوی به ●را هاپرنده

که به تمام / رسالتم آن است/ منم پیامبری که/ آنک»

ی تمام شیرازه/ که اشتباه مقدس/ بیاموزم/ پرندگان

 «پروازهاست

 ●داشت برحذر ●ناتمام یقصه از ●را بهار ●مصرانه ●زمین

 بهار گرد به چه هر ●اما ●برگردد بلورین گوی به ●تا

 ●.زدمی دور ●را زمین ●دیگر ایگونه به ●او ●چرخیدمی

 ●ه برگشتنوامیدان ●بهار برای ●اشجاذبه از ناامید ●زمین

 ●.آفتاب طواف به

 سخن ●دام چهآن هر از فارغ ●هادانه تمام یتجربه از ●بهار

 ستایشش ●نیوشانه و گفت ●پرندگان و ●گفتمی

 و ●خزید ●بهار پود و تار در ●موذیانه ●شب ●کردندمی

 یخزانه ●کلیددار ●خواند ●چاکشسینه مرید ●را خود

برای تمام  ●مقدس اشتباه جشن در ●کهآن تا ●شد بهار

 ●خورد گره ●همه پای ●بارهیک ●ریخت دانه ●هاپرنده

 دیگر ●خود ●اما ●پرید ها،پرنده یقبیله سر از ●خواب

 ●.نداشتند پریدن توان

 نظاره به ●را پرندگان جمعیدسته گور ●ناباورانه ●بهار

 لبهک سوی به ●گسستهازهم و ●سرشکسته ●بود نشسته

 ●نگشود او روی به ●را در ●کسی دیگر اما ●برگشت

 ●یافت در مقابل ●را چمدانش
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 ...اما سرد

 ...اما زرد

 /ی ابرهای سیاهبه عقدسپیدانه/ به من مجال جبران بدهید»

ی دو المصالحهوجه/ ای کهبه بوسه/ سوگند/ در محضر باران

 /به قیمت جان هم که باشد/ !زده شده، سوگندچشم توفان

 .«جبران خواهم کرد

 

 هم او خود گوش به ●انگار ●ی صدایشاما صاعقه

 اام ●زد تکیه همیشگی درختِ  به ●ناامیدانه ●رسیدنمی

 شبغض ●ایپرنده نه ●چرخیدمی او گرد به زمین نه ●دیگر

 ●بود گریخته ●هایشچشم از ●نیز باران اما ●شکست

 پشت ●او به ●بارهیک که ●شود فریاد ●را آفتاب خواست

 ●.شد آغاز ●غروبش و ●کرد

 ●برد هوا به ●را کلبه ●هلهله عطرآگین صدای ●ناگاه

 ●بکشد سرک کلبه، درون به پنجره از خواست کنجکاوانه

 ●رسیدنمی قدش اما ●ایستاد هم ●پایش انگشتان روی

 جاآن ●هزارپرنده تابستان ●گذاشت پا زیر را چمدانش

 ●بلورین گوی گرد به ●او دست در دست ●زمین و ●بود

  ●.رقصیدمی ●عاشقانه
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 «ظهور داعش نوین»

عکسی ی نه چندان دور برای قابای از آیندهمرثیه_

 _به نام اردوغان

 

پیر / از مرد/ زن را/ از انسان/ حیوان را/ فهمندنمی/ هاگلوله)

 (نباید پرسید/ هاآناز / پس/ از کودک/ را

□□ 

 :پای چوبینش را ●به استدالل آورد ●سرباز پیر

ز هرگ/ نیزکه سربازها / نباید از ما نیز پرسیده شود/ نه»

از / پیر را/ از مرد/ زن را/ از انسان/ شناسند حیوان رانمی

از / ایممرده/ خود را/ به محض شلیک/ هاما و گلوله/ کودک

/ حتی/ برنخواهدگشت/ زنده/ چیز هیچ/ میدان جنگ

 ...«هامزرعه

 ●:قند مچاله را انداخت در فنجان از دهن افتاده ●خبرنگار

 «پس از که باید پرسید؟»

 

 ●عکسیبه سوی قاب ●واژگونه ●گلوله را ●سرباز پیر

جمهوری از رئیس ●که روزگاری ●شکسته، گرفتدرخود

که  ●کشیددر آن زوزه می ●سنگسارها گاه آویزانِهریش

 ●پاره کرده بود ●آفتاب را

□□□ 

به سختی  ●زده رای زنگپنجره ●برخاست ●خبرنگار

به تصرف  ●اتاق را ●های سبزصاعقه ●بارهیک ●گشود

 ●در عطر تلخ زیتون ●درآورد

 ●حتی یک کبریتبی ●سیگارش را گیراند ●و بعد

 :با دو طایفه سخن بگوییم/ توانیمتنها می/ ما خبرنگارها»

که / هاییو انسان/ اندتکامل را فهمیده/ هایی کهحیوان

 .«اندزندگی کرده

   ۱۳98 مهرماه



 ۱٧۱ ∞ فونیک()آنتولوژی فراشعرنویسان مولتی ۱۴۰۰جنبش ادبی 

 

 ۱ماریا آریانا

 ۱٣٥۱/ شهریور /٢٢: زادانه

 آباد غرباسالم: زادنگاه

 آباد غرباسالم: باشنگاه

 

 «سایه»

 

 را شمع و ●افتاد عکس قاب ●درآمد صدا به ●پاندول

 ●خاموشاند

وقتی زمین / و زمان را/ زمین را متوقف کرد شودمیچگونه »

 «پردهایم میو زمان از الی پلک/ هاستآرامستان گرگ

                                                                 
ای: ماریا مصفایی. نام شناسنامه۱   

 در و ●کشیدای از دل عروسکش بیرون پنبهدختر تکه

 ●کراستی پشت استیکر ●پیام همراه اول ●برد فرو گوشش

 «خواهد صدایت را بشنومدلم می!/ ی رؤیاهایمشاهزاده»

 «تاب تندرِ صدایم را ندارد /هایتی گوشالله»

 «خواهم ببینمتمی»

 «تاب شمشاد قامتم را ندارد /نرگس چشمانت»

 «بال سنجاقک و نیش سنجاق؟»

 ناگزیر ●قهر از ناتوان ●اشک از ناتوان ●پدر ناتوان از اخم

 میز ●ی دنجکافه ●دوخت دختر به را اشابدی لبخند

 رأس ●چهار روی عقربه ●قراربی هایفنجان ●سفارشی

 ●عروسکش از ترعروسانه دختر ●قرار ساعت

 ●غروب خزر ● لب ●شرجی شمال ●نگاه

 سایه ●چرخاند را سرش سایه پای صدای ●در باز شد

 ●دست بر النگو ●چشم بر سایه ●نشست رویشروبه

 ●گرفت را دستش ●گیسوبلند

 !«شما؟ /ایاشتباه گرفته»

 :خاموشاند را میز روی شمع ●شلیک خنده

  !«ی رؤیاهایتشاهزاده»



 فونیک()آنتولوژی فراشعرنویسان مولتی ۱۴۰۰جنبش ادبی  ∞ ۱٧٢

 
 

 طاهره احمدی

 ۱٣۶٢/ اردیبهشت/ ٢۰: زادانه

 اسالم آباد غرب: گاهدنزا

 کرمانشاه: باشنگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرهنگی: نامکزی

، «خیر پرنسسه صبح ب»ی فراشعرمجموعه: تألیف •

 دانشیاران ایران: ، تهران ۱٣99

قلم سبز  یسسهنویسی مؤهمایش مقاله یبرگزیده •

عنوان مقاله: بررسی ژانر فراشعر در ) ۱٣9۶مرصاد، 

 (مکتب اصالت کلمه

  



 ۱٧٣ ∞ فونیک()آنتولوژی فراشعرنویسان مولتی ۱۴۰۰جنبش ادبی 

 «مصلوب»

 

ها نیمکت ●الفبابی یآینده ●هارآهنیت یبه وقت سایه

 ●روندهایی به خواب میدست ●زیر خروارها خاک ●خااالی

های کودکی نرده ●پیچیدهایی که به دور خودش میقدم

چند مدادرنگی در  یو خبرگزار ●زدسفارت را رنگ می

وقتی دخترکی در بند  ●گذاردای جا میپیشخوان مغازه

 در تقاطع ●کندخورشید را در یقه غروب می ●آزادی داعش

 ●کندگردن کج می ●افتدها از پا میسایه

 !«هایت نیستدر قلیان واژه/ هاشور حباب»

 ●زنداشک حلقه می ●در چشمان گود

 «نوری خاموش تنم را کبود کرد/ !اجازه !آقا»

خیس چشمانش را پاک  یگوشه ●رنگی نیسرآستبا 

 ●کندمی

ذهن  ●ذهن زمین را ●آرایش سربازان ●با شعار تو خاااالی]

 [●گویدش میکسی در ذهن ●اندمشغول کرده ●سپید را

با / انددر چنگ جنگ افتاده/ در آبستن/ زنان/ دخترکان»

بر / و کودکان زال/ شوندمیدر خود سقط / ران بسته

 «نیست نشانشاناسم و / های مرمریسنگ

 !«شهید جنگ خاورمیانه کیست؟/ !اجازه !آقا»

 ●شودمیاش مات زمین سایه

 «قاسم حاج»

 ●با اشتیاق

 !«همان ژنرال ایرانی؟»

 ●در خیابانی که انقالب ندارد ●داردیبرمآهسته گام 

 [با اندوه]

 «همان ژنرال ایرانی»

و پشت  ●زندمقاومت را ورق می یروزنامه یصفحه

عکس او را قاب گرفته  ●پشت دیوارهای خاورمیانه ●پیراهن

 ●بیندمی
□□□ 

خورشید در قفس  ●های چلچراغسوسن ●زمان خاموشی]

 مرغ عشق کلمات را

 دانه

 د

 ا

 ن

 ه

برق چشمان  ●اشآویخته زیرنهیسو از تالطم  ●پاشدمی

 یدست نوازش بر گربه ●گیردکاراکتر را می ●خواننده را

 [●کشدسفید می

 !«؟یزنینملب به کسی / لب به چیزی»

که به ناخن کوتاه پناه  ●شودمیمورمور  ●زیر پوستش

 ●بردمی

 «امغرق کرده رودسرخدر / را فیل درونم»

 

شعر  ●شعر سپید ●شعر حجم ●در ذهن کاراکتر)

به شروع  ●که به شروع دنیا ●ستسهم کسی●مقاومت

ش را به صلیب نه به زنی که لباس ●گرددیبرمسطر 



 فونیک()آنتولوژی فراشعرنویسان مولتی ۱۴۰۰جنبش ادبی  ∞ ۱٧۴

و قرارش را در پاکت پستی به آدرس ناشناسی  ●کشیده

 (●فرستدمی

 ●میان لبخند ●کشدیمگلدار را  یپرده

 !«؟ییآینمت کوتاه در دامن کوتاه»

 ●اندازدیمخط ابروها گره 

ات را عاشقانه یهانامه/ میز یاز کشو/ از کاله شعبده»

 «امدزدیده

 ●پژمردیاس در خودش می ●به گلدان روی میز نگاهش

کسی مرا در / امام را درون تو جا گذاشتهمن نیمه»

 «ای ندیده؟تماشاخانه

 ●دهدخودش را جا می ●میان اشیا و دیوار

 «با صدایی لرزان و بلند/ امکرده هااز لباست / را بوی عطر »

 ●رخت در آینه نیستنیم

 «ایبه باغ سوخته سپرده/ تراس چشمانت و در»

 ●زندرا قدم می نشانیبهندسی مثلث  یدر فکر به رابطه

و  /ای وادار کردیبیگانه یمکالمهبه / زبان لکنت قلمم را»

/ مقیاس راقانون بی/ به مالقات نامحرمان/ چشمان سیاهم

 «تراشیدیمی/ خاریدمی

 ●دیآیبرمآه از نهادش 

در خودش جا داده  تو راکه / به آخرین پیراهن رنگی»

 «…اما/ اندیشممی

ی در گور/ به تابوتم/ اهیستختهروی / اتحواسم را به سایه»

 خاردارهامیساز / هایم راکه قدم/ کشوری یبه نقشه/ گمنام

 «سپردم/ کردکنترل می

الی شانه تار  ●مرد ●کندچینی به دامنش اضافه می ●زن]

روی میز را ورق  ●و باد حاشیه کتاب ●بیندموی سفید می

 [●زندمی
□□□ 

 ●فرستدالکترونیکی می یرا نامهزن به ری

ه ب/ هابه مرز تونل/ به مرز غارها/ امبه مرز تنهایی/ برادرانم»

قتی و/ روممی شهادتشاناستقبال  و به/ اندمرز نقشه رسیده

ای منم به آغوش پنجه/ تبعیدگاه من است/ پناهگاه اجباری

/ امپیراهن عروسی یای که دکمهبه خانه/ نوازدکه گیتار می

بگو بانو در  فقط چند فصل/ گردمیبازم/ مانده جاجا در آن

  .«انتظار بمانم



 ۱٧٥ ∞ فونیک()آنتولوژی فراشعرنویسان مولتی ۱۴۰۰جنبش ادبی 

 
 

 لیال ادبی

 ۱٣٥٣/ دی/ ٢۶: زادانه

 بابل: زادنگاه

 بابل: باشنگاه

 

 نامک فرهنگی:زی

های یک هذیان» شعر فرا شعر و یمجموعه: تألیف •

 اکسیر: ، تهران۱٣9٧، «معشوقه

 

 «ها را عاشقانه بسراییدزن»

 

بوسم و می ●به چشمانت کنم در دل شب از خودمسفر می

با سرخی  ●هایی را که مزین به لبخند توستعکس

سطر به سطر روی پنجره  ●دم دور از توهر سپیده ●هایملب

 ●ام صدای توستخوشیو تنها دل ●ام راتنگینویسم دلمی

 ●ام آتش گرفته استچون یک شاخه شقایق که در سینههم

 ●خواهمتهنوز و همیشه می

 آ]

 و

 ی

 ز

 ه

 [راویای گوشه

□ 

در عمق الجوردی / های قرمزماهی/ امخوانیبه نام دریا می»

 «پذیرندپرواز را می/ چشمانم

 «ای؟باران پوشیده»

ها نفس سبزتر از کالم ِ برگ/ های تنمتمام باریکه»

 «کشندمی



 فونیک()آنتولوژی فراشعرنویسان مولتی ۱۴۰۰جنبش ادبی  ∞ ۱٧۶

 ●پوشها سیاهستاره

و / شکندام را میخلوتِ تاریکی/ ی که به یاد توخاطره»

 ...!«زنیتر قدم میساحل با شکلی تازهتصویری را روی 

□ 

ی سرخ ِ در جزیره ●پوشدو دختری که لباس آفتاب می

 ●رو

 «انگشتانش؟»

 «زندشعر را فواره می/ بلندبلند»

 «موهایش؟»

 /لبالب از عشق/ رودشِنو می/ شِنو/ الی سروصدای باد البه»

 ...!«زند برای ماهیانِ عاشقچنان شورمیدلش هم

 «هایش؟چشم»

 «اندیشندهای آزاد میکه به آب/ دو شورشی»

□□ 

ها را واژه/ شوندمیهمیشه دور / در انتهای هر متن»

 ...«هاها، دستها، لبچشم/ گویممی

 «کشدپالن تنهایی کلمات را بو می/ بینی؟می»

 که وطن از دور قدرآن ●های آرزویشان کوتاهها بالپرنده

 ●مرگ سرگرمی در شوندمی بازخوانی

 ●شعری مرده

 ●ای بستهپنجره

 ●هاباران کالغ

□ 

و  ●آیدتنها کاراکتری که باران را بند نمی ●هایمچشم

ی کشد تنهاینفس می ●چکهخیابان تنها پارتنری که چکه

 ●را

 «زنندروی فرش قرمز پرسه نمی/ زنان شاعر»

هایش را و با نگاهت زخم/ گاهی مردانه سکوتش را بشکن»

  .«کن تبخیر



 ۱٧٧ ∞ فونیک()آنتولوژی فراشعرنویسان مولتی ۱۴۰۰جنبش ادبی 

 

 فرنگیس اسدی

۱٣٥٣/ اردیبهشت/ ۱٥: زادانه  

کرمانشاه: زادنگاه  

تهران: باشنگاه  

 

«برف»  

 

قرارمان / قرارها همه جا بیسپیدانه/ از من دانه دانه فرار»

...«وقتیک مادر هیچ/ سر جایش  

...«بگذار گریختنم را/ دست از سرم بردار»  

 ●...تنهاییها غض هزارهب●دلتنگ غریزانه ●و برای خودش

●از افسانه گفت و نشست ●دانه دانه ●سفیدانه  

«بردام از همه جا میدلبر تاریخی»  

«امتداد من یعنی تو/ در من خودت را ممتد»  

«تو؟»  

...«ها، جوبه تمام جاذبه»  

 ●ها با همانگار که فرشته ●و سفیدانه مسیر جو را رقصید

●ی دیگری بشتابندسوی سجده  

حتی در روایت دوم هم  ●متن راو گاهی مرکزیت یک ]

[●کندرو می بارهیکاما مولف  ●شودمستقیم اشاره نمی  

!«هنوز هم عمیق؟»  

دانه / قرارترمن از شما بی/ برای تب زمین/ نگران نباشید»

«ارترسگدانه غم  

●و دریا در خود غرق  

!«چرا بغض؟»  

«بگذار به سطر آب برسیم»  

[●دریا ●لبخند ●رود ●آفتاب ●چند پاراگراف سکوت]  

!«دیدی به ادراک آغوشت رسیدم؟»  

●زاید از پی موجو دریا موج می  

 باال

 باال

 باال

.برای بوسه در ساحت مقدس آسمان  



 فونیک()آنتولوژی فراشعرنویسان مولتی ۱۴۰۰جنبش ادبی  ∞ ۱٧8

 

 

 کیشآرشیدا اسالمروان فرشته

 ۱٣89/ آذر/ ٢٧ :طلوع

 ۱٣99/ شهریور/ 8 :غروب

 (سیرجان)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرهنگی: نامکزی

 عضو انجمن رفتگران طبیعت سیرجان •

با هدف برآورده ( خیریه)عضو کمپین آرزوهای امید  •

 کردن آرزوهای کودکان نیازمند

 حامی حیوانات •

  استان کرمان محیط زیست فعالترین خردسال •



 ۱٧9 ∞ فونیک()آنتولوژی فراشعرنویسان مولتی ۱۴۰۰جنبش ادبی 

 «یاؤر»

 

 باد وزید (یک

 فنجان شکست

 کلبه خاکستری شد

 ها جادویی بودندگویی فال

 رؤیاهایمی در کوچه (دو

 های گلبا ساقه

 به سوی خدا سازمنردبانی می

 مادر مرا در آغوش گرفت (سه

 روییدن گرفته است باز عشق در درونم

□ 

 در ●را عشق از موجی که ●بینمای میدر چشمانت شعله

 به اعداد روی ●ساعت نبض ●...داردوامی حرکت به قلبم

 ●.هایمعروسک کنار ●اعداد گرفته رقصیدنشان ●رقص

 «آرام باش!/ مادر جان»

هر چه به او / عروسک جدیدم دوست دارد خانم معلم باشد»

 «انگار نه انگار/ گویم فعالا باید سر کالس بنشینیمی

 «بگذار خانم معلم شود/ اشکال ندارد»

□ 

// ستهم داستان خاله فرسامه// دانم چرا هر عروسکمنمی»

// برایم خریدششاید چون خاله // دهداصالا بوی تن او می

!// دهند؟ها بوی تن کسی نمیی عروسکولی چرا بقیه

حتماا خاله قسمتی از وجود !// آها...// خب ...خب... خب

 «خودش را با این عروسک به من داده است

□ 

 خدا

□ 

 خدا

 من

□ 

 خدا

 من

 عروسک

□□ 

.های فرشتهدسته
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 ۱الهام اشراق

 ۱٣۶۶/ آبان/ ٢۰: زادانه

 سنقر: گاهدنزا

 سنقر: باشنگاه

 

 فرهنگی: نامکزی

 مشاور مذهبی بسیج شهرستان سنقر •

دبیر امر به معروف و نهی از منکر بسیج شهرستان  •

 سنقر

دبیر مجمع قاریان و ذاکران و زائرین شهرستان  •

 سنقر

 بومی زیستفعال عرصه •

                                                                 
ای: الهام صفری قمامنام شناسنامه .۱  

 «مکتب خون»

 

/ ونخ وقتی»: روشن سوزنیم شمعی با ●ی تلویزیونصفحه

/ دادمی غسل صحرا در/ را هاپروانه بال هایپارهتکه/ دریادریا

هفتاد و دو مرتبه زمین /  گریست مرتبه دو و هفتاد خداوند

 «و آسمان شسته شد

 !«غسل یعنی چه؟!/ مادر»

 ●را در دامنش نشاند و مادر دریا

 [شودمیکانال عوض ]

 اسنگره وطن سربازان ●تفنگ سوییک  ●یک سو سنگ

 ●ساختند هایشاناستخوان با ●را

 !«وطن یعنی چه؟! مادر»

که پالکش زودتر از / وطن یعنی آش پشت پای نوجوانی»

 «اش آمدنامه

 مادر عزای رخت ●سفید مادر گیس ●و چشمان مادر سفید

وطن یعنی مرغان مهاجری که با خون افق برای »:سفید

 ●را پرپر هایالله ●و دستان کوچکی که«خوانندرهایی می

  ●...کنندمی نقاشی رود سرخ یسینه بر



 ۱8۱ ∞ فونیک()آنتولوژی فراشعرنویسان مولتی ۱۴۰۰جنبش ادبی 

 

 مهرانگیز اکبری

 ۱٣۴8/ تیر/ ۱۶: زادانه

 کرمانشاه: گاهنزاد

 کرمانشاه: باشنگاه

 

 «نیلوفرانه»

 

 در ●آتش در ●باد در ●هایش را در خاکجود ریشهمی

 ●آب

 «شما عاشق نیستید تا درک کنید این قصه را»

که زرتشت  گونآن/ سوزاند دل رامی/ عشق اگر آتش است»

اگر / دل ما ست برای دردحرمی/ عشق اگر آب است/ گفت

/ اگر خاک است/ اوهای بیست از نفسکه ترجمانی باد است

 «…ست برای خوابیدن تاجاییآرام

ای که توان پلک های ستارهکه چشمچنانبینمش آنمی»

که انگار هزارشهر چنانگریزمش آناما می /زدن هم ندارد

ای بر/ دمدبادکنکی می خندد و کلماتم را درمی/ خط فاصله

از خودش / گیردام میاش خندهاز خنده/ جشن پیوندش

 «امگریه

این چشم / !بگذار سخن آخر را به تو بگویم رفیق عاشق»

چاله را م تو/ برباد ،زندرا قدم می تو/ ی پریشانهیسوزان و گر

نه / را تو/ در آب ،زندقالب می را بر تو/ در خاک ،کندمی

 «خاکسترت دیگر توان آتش بیشتر ندارد

 هجده مگس /دیدم دور بشقاب عسل تو /گفتیتا سخن می»

 «در پروازند

 «اششانگیهمبی/ شومو راه می/ شومنگاه می/ شومآه می»

□□□ 
 ●دنیا به زد لبخند کودکی ●ه قدم از حجله که دور شدنُ

 یباتالق ●بودند انداخته آن بر که گلیدسته از دیگر آب اما

 ایسرم ●مصنوعی هایشعله ●شد سردش ●نیلوفرسوز بود

 همان که سپرد بادی را خودش ●رقصیدندمی را طبیعی

گی سن خواستمی ●خورد سنگ به او با ●نخست دقیقه

-می مدام تهوع در خاک که و مادری پدر گور برای ●بیاورد

  .در هیچ ●بر سیاه ●انداختشان



 فونیک()آنتولوژی فراشعرنویسان مولتی ۱۴۰۰جنبش ادبی  ∞ ۱8٢

 

 

 لیال انتظاری

 ۱٣٥٥/ مردادا/ ۱: زادانه

 مازندران: زادنگاه

 مازندران: باشنگاه

 

 

 

 

 

 

 «وارش»

 

ر ی ابرها را تکرای پیچیدهفلسفه ●هیچ توقفیآسمان بی

به صید  ●آن که ماهی را از اقیانوس شببی ●کردمی

 زاللی که ●!را پردهبی تماشاگران این ●داردچشمهایمان وا

 ●خاستبرمیهایشان دست آلودگل از ●آب

 پنجره

 آسمان

 چند تکه ابر عاشق

□ 

 نور

 صدا

 حرکت

کلید معما ● ساده نیستند نامهفیلمهای این شخصیت]

 ●زد حول محور ماجراکه دور می● بود هاآندست یکی از 

 ●ای بودگشت، نویسندهی جرم بازمیمجرمی که به صحنه

 [●گشتکه به آغاز روایت بازمی

که پر بود از درختان زقوم و ● راهراه، به هر به راه، بی

ت و حقیق● گاه پشت ابر نماندتا ماه هیچ ●های سیاهتوفان

تم مثل من که بلد نیس ●ها به شکوفه بنشیندالی شاخهالبه
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یاه های سمثل تو که گندم را به خاک● چگونه سیب نباشم

مثل این سکانس که امنیت عاطفی متن را بر  ●نشانینمی

و ابرها را  ●بریی فرهاد میشه بر ریشهوقتی تی ●هم زده

 تا ●!ها را به روانیو سیالب ●کنیعقلی متهم میبه شیرین

ها را به کشت علفی هرزهنعره ●دشت بر دمیده روح

حتی های تو برداشت آخر این متن است بیو پلک ●بنشیند

 ●ای به نام برزخنامهبه خوانشم به کرات تلخ ●یک دیالوگ

به پوست ● دادکه چشمانم را سوی سراب سوق می

در  ●تا در بزنگاه عاشقی به تاخت باشم ●ی کویرچروکیده

 و● با پاهایی که هنوز بوی تاول دارد ●های سردتابستان

 ●!های داغزند بر ماسهنقش می

 

 

 !من نگاه/ تو خط فاصله»

 !من تسلیم/ تو سکوت

 «هااااااچشم/ چشم/ چشم

 اپیزود صامت]

 ر

 ف

 ت

 ن

 ر

 ا

  ...[ه
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 ۱فروزان اهورا

 

 ۱٣۴۶/ مهر/ 8: زادانه

 سنقر: زادنگاه

 تهران: باشنگاه

 

پرد در سطر حیاط می ●نویسدنفس، دختر را در فاصله می

 ●آیدنفسش بند می ●پیچاندشبند می ●بازی کندتا طناب

آغوشش از او سه  ●شودنفسش را آغوش می ●دودمی

رود روی دامان مادرش میمی ●گیردصفحه فاصله می

بوسیدن از او فاصله  ●بوسد مادر رامی ●گریدمی ●خوابد

                                                                 

اای: فروزان اهورنام شناسنامه. ۱  

فرازنم! دوستت »نویسد: و روی دست مادر می ●گیردمی

 «دارم.

و نگاهش ردپای  ●دارددختر سر از دامان مادر برمی

ای میمادر! دلم سیمرغانه»د: شوهاجر را آه میپرستوهای م

 ...«هایمکودکی خواهد از جنس جاناتانِ

 شآه ●سوتر از پنجرهآن چند سطر ●ترچند صفحه پایین

رخ گلی س ناگهان ●قطره اشکی شد و زیر پایش فروچکید

 ●را چید آن هایشقصه پری مهربانِ تا  ●در قلبش رویید

 بالی ●روییدهایش بر شانهسوخته ی دلبال هزاران پروانه

کرانورای بی ●ابرهازار فراتر از پنبه ●از عصیان ترسوزان

  ها...
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 ۱هنگامه اهورا

 ۱٣٥٢/ دی/ ۱: زادانه

 سنقر: زادنگاه

 کرج: باشنگاه

 

 فرهنگی: نامکزی

( که ۱٣8۱) واژانه مکتبمبتکر سبک غزلواژه در  •

ی های واژانهنقطه نیز از شاخهفتوغزل و غزل

 کالسیک هستند.

                                                                 
ای: هنگامه امجدیان. نام شناسنامه۱  

 :تألیف •

همکار جناب استاد آرش آذرپیک و نیلوفر مسیح  •

کلید _های یلدا و کلمهچشم»در فرارُمان دو جلدی 

 روزگار: ، تهران ۱٣9۶« _جهان هولوگرافیک

-دوشیزه به عشق بازمی»ی غزل ی مجموعهمقدمه •

 دیباچه :کرمانشاهبه قلم آرش آذرپیک، « گردد

گاه شیخ اشراق و آن»ی غزل گفتار مجموعهپس •

مهر و  :تهرانبه قلم آرش آذرپیک، « شودمیعاشق 

 دل

تر از توفان»ی شعر عریانیستی ی مجموعهمقدمه •

به قلم « _های یک فرااندیش جوانعاشقانه_تبسم 

 ی سبزاریکه :تهرانیلدا صیدی، 

های آخرین عاشقانه»ی فرامتن ی مجموعهمقدمه •

-اریکه :تهرانبه قلم مارال موالنا، « ی هخامنشیملکه

 ی سبز

خاطرات یک _چه بر من گذشت آن»ی کتاب مقدمه •

 :رانتهبه قلم علی هایدی، « _جانباز قبل و بعد انقالب

  کاکتوس
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 «الطیر ایکاروسمنطق»

 

الی بهبرف ال ●های دفترم خزیدهزمستان روی برگ

در  ●کوالک نویسد درخود را میکاغذ  ●وزدانگشتانم می

دماغ که آفتاب هم سرشان چشم و بیهای بیبرفیی آدمرژه

پرد و کلمات در هایم میرنگ از روی واژه ●گذاردکاله می

روی دیوار  ●مشوسکوتم را آه می ●شوندمیخود قندیل 

ای با رقص کولیِ آتش، سایه ●افتدنقش سوختن می

استکان شب در  ●رودچشمانم سیاهی می ●خیزدمیبر

سایه از پیراهنِ  ●شکندبندد و میافتد، یخ میچای می

 .اندازدآتش، خود را بیرون می

 «هستی؟ بمان/ کههمان جا »

ی هسای/ ی پنهانممن سایه/ بگیر سوات را آناسلحه/ نترس»

 .«اتشدهی پنهانِ کلمات گمسایه /پنهانِ تو

 .«خط بزننقابت را / سمهرامی»

/ چون پرده پس پرده گفتگوی من و تو هست از»: خنددمی

 «...برافتد نه تو مانی و نه من

 «ای؟چرا این جا نوشته شده»

ی این متن تا تو را در کز کرد گوشه /آمد نمات نزد اراده»

کوچهو بکوچانمت در کوچه پس/ هیئتی پرهیبت بنویسم

 /به جای اسلحه قلمت را بردار و ردپایم را بگیر /های تاریخ

و  /ای بازمانده از شبیخون مغوالنهمخروبه کشانمت بهمی

زلفت را گره می/ های سوختهتابخانهوزانمت در دود کمی

وزادان نو بند ناف / ی آبستندریدهزنان شکم گیسوانزنم به 

پوش و عروسان سرخ پستوی یپردهبه / به سیخ کشیده

در تأللؤ جام زهرآگین  ی خانی حجلهخراشیدهچهره

 کشانمت که از خود آویزان است درداری می به/ دامادان

و هر دارش / اش داری برپاستآبادی که در هر خانهویرانهْ 

باف با انگشتان که دختران قالی/ وارست ضریحریسمانی

هایشان را و گره در گره مژه/ زنندخونمرده به آن چنگ می

 «. -به نیت باز شدن بختشان -بندند به آن دخیل می

ترین ا را با آفتابیهبرفیآدم ●افتماش راه میدر پی

قفسی که  -با هدهدی در قفس  ●گذارما میجکابوسشان 

 .رسیمی زمین میبه آخرین کوچه -در ندارد

 «پالکش چند است؟»

ی خاموشش در زیر پنجره ،ببین/ گویدبه خود سیزده می»

شبیخون را های بازمانده از آخرین شعله/ آواری از خاکستر

 .«داردپاس می

موهایم در  ●هان صدایی ناشناس در متن وزیدن گرفتناگ

آسمان، سرزمینی بی/ این جا قلمرو شب است»: هم آشفت

و  /اش از قفس استبه وسعت اتاقی که چاردیواری/ پرندهبی

 /ست خستهآورد مسافریهر قفس با دری بازتر از پرواز، ره

و  /نشاندپری روی دامنش میبرای بانویی که با هر اشک، 
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 با تمام آن پرندگان شوندمیآواز پرده همْهایش پردهاشک

ر اند و از دیگکه زنجیرها را از یک سوی در قلبشان کوبیده

 .«ریزانِ بسترهاسوی در عرق

 ●آید با آغوشی خاموشصدای آویزان در باد به پیشوازم می

 !«کنی؟چه می جاتو این: »کندبه یک باره مرا فراموش می

 //!ای وای»: شاید بلند شود از خود ●زنمصدا را پس می

 «جاایندر میرد تنها صداست که میانگار 

شود دراز می ●کوباند بر دیوارتر خود را میاش فراموشسایه

می را هاکه بغض زنجره ●های زنیتر از ضجهبلندامخدوش

با مهتاب شگل / الالیی کن بخواب، خوابت قشنگه»شکند: 

 «...یه وقت بیدار نشی از خواب قصه/ هزار تا رنگه

و رقص  ●هادر کل کشیدن سایه شودمیکوچه گم 

 ...«بوق، بوق، بوق، بوق: »هاآمیز اتومبیلتوهم

 :لرزددر شیشه می ●صدای آتشین

الالیی کن مامان چشماش / یه وقت پا نذاری تو شهر غصه»

 ...«دیوارهمث هر شب لولو پشت / بیداره

 ...«بوق قبو /بوق بوق»

 :شودمیکودکش را الالیی 

 فرداستام از شب، شبی که بیبخواب خسته»

 خدا کند که ندانی عروسی باباست

 گمان کنی که نشسته کنارمان این جا

 های دلهره رابخواب نشنوی این بوق

 ستبخواب و خواب ببین آسمانمان آبی

 ستمهتابیهامان هنوز نگاه پنجره

 بخواب تا بدمد آفتاب در چشمم

 کمبسوزد این شب قطبی، ببینمت کم

 سفید، دستت رادوباره جای عصای

 ام که شوی مال من در این رؤیاگرفته

 خش النگویمدوباره رقِص تو و خش

 گلی که دست تو چیده به روی گیسویم

 دهد بابادوباره باغچه را آب می

 دهد بابابه عشقِ خنده تو را تاب می

 دوباره بوی غذا توی خانه پیچیده

 صدای هم زدنش عاشقانه پیچیده

 !«ام مامانگرسنه: »و هی بهانه بگیری

 ...«به روی میز بکوبی و بشکند لیوان

بر  شودمیتر اش شکستهتر، سایهکودکش را که آغوش

ذهنش  ●خنددی شورَش را میبازِ سنجاق ناله نیشِ  ●دیوار
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بر مزار سرخِ  ●دخترانِ قصرشیرین هیوا هیوایرود از سر می

کجی بالِش و رقص خورده، دهنمشتِ گره ●برادرانشان

فرشِ سپید و باز هم بغض  ●ناگهانِ پرهای مرغان خانگی

 .پرواز

 ...«بوق بوق /بوق بوق»

 برقص و کل بکش امشب که جشن خون برپاست»

 باباستخدا کند که ندانی عروس زنْ

 بقچه شب داردبقچهاش که در جهیزیه

 کاردست نیزه میبه چشم هر چه ستاره

 ندانی آمدنش مرِگ زردِ آواز است

 برای بال قناری سقوط پرواز است

 افتد، ولی آن اتفاق می...خدا کند

 افتدو سیب سرخ به دست چالق می

 ، شبیه باران باش...«ی خالی؟کاسه: »نپرس

 ی شاباشبپاش بر سرشان نقل و سکه

 های هرجاییچیدن گل، حلقهدوباره 

 هجوم هلهله در سالن پذیرایی

 ها خاموشهای لبالب، چراغپیاله

 و رقصِ کارد، جنون با صدای نوشانوش

 شوم امشبتمام آینه را زخم می

 دوم امشببه انتهای خودم بی تو می

 ی خون، گوسپند قربانیدوباره حجله

 ها چراغانیی کوچهاز اشک من همه

 آیدصش به گوش میطنین تیر خال

 آیدام امشب به جوش میو خونِ مرده

 بیا به سوگ من اکنون سیاه بر تن کن

 به یاد داغ دلم شمع و عود روشن کن

 از آه من گل حسرت بچین و پرپر کن

 ...«مزار سرد مرا با گالبِ غم تر کن

سوتر آن ●کندچشمان بارانی، متن را خیس سکوت می

 !ببانوی ش: »ن نقره در آیینهدابانویی سپیدپوش با سرمه

ی قلباش بیفتد در مزرعهتا هر دانه/ بشکن انارِ بغضت را

هایش به سوی و انارستانی بروید که تمام شاخه/ های مچاله

های سرخ و با ترکیدن هر انار دانه/ نور فقط تو را فریاد شوند

 ...«فریادت به یلدای گیسوانم پاشیده شود

من که صدایم را نیز همانند ! های سرخ فریادم؟دانه»

گویند صدایم می/ !م جا گذاشتمالی دفتربهال/ موسیقی باران

اما فقط نفس /سه بار از بامِ شعرم خود را پایین انداخته

گویند صدایم هر غروب خود را می /هایش سرخ شده است
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و  /کشاند به میدان فردوسی با سبدی از انارهای شکستهمی

که  /شناسندپوشی را میصدای سرخداران تمام دکان

 «ی غزل انداختهچالهفردوسی را از بام حماسه به دام

 [...تاکتیک /تاکتیک]

 «چند عقربه تا سپیده مانده؟ !بانوی شب»

زمینِ نه ماهه / شنوی؟می/ دعایت را توهِم پایان یلدا نکن»

اند فرزندش همان ها خبر آوردهکالغ/ کشداز درد زوزه می

که پیشگویان اساطیر، از هراسِ آن / ستزمستانِ باستانی

 -و مانی / شوکران نوشیدند و دریاها صخره پوشیدند

با نقش کفن و اسکلتِ / در سحرگاِه اعدام -بریدهزبان

/ مگویش را در چشمان جالدش فاش کرد رازِ/ درختان

هلبخندش را دید /!بانوی سپیدپوش/ که قدیس شد چنانآن

و گوسپندان را به خانه /ی شبانی پوشاندهرا جامه ام که خود

ی گرگان کشانده/ لبخندش را سنگ زدم قهقهه شد/ قهقهه

ی یتیمِ زاگرس را نیز اش صاعقه پوشید/ و بیشه

 «خُشکاشومانه نوشید.

گل  آخرین ●کندبانوی سپیدپوش قفس بلبل را نوازش می

 ر آیینهرقصِ عطرش د ●گذاردالی گیسوانش میبهرا هم ال

 /ها با زمستانی که نیامد افسانه شدندگرگ /!نه: »پیچدمی

، ودشمیلبخند که / ببین، چشمانش پیغمبران خورشیدند

روی پل نگاهش / خواهد روی امواج آوازش برقصمدلم می

او / غرقِ او نه، خودِ او شوم/ ، تا به دستش برسم...قدمقدم

که هر وقت از او / ی من استشدههای گمکه تعبیر خواب

/ شاندنمشتی ستاره به دامانم می/ آیدنردبانِ شب پایین می

م، هایدست/ گرداندمیی سرخم را به من برو آن گاه که نیمه

 ...«شودمیپیراهنم، آغوشم پر از عطر سیب 

تر از برهنه - شودمیی سیب پیراهنت لبریز از خاطره»

بانوی / ی سرخت برسیآن که به نیمهبی/ -هبوط

 «اش مانده؟هنوز سرخی/ سوزدام میگونه !/سپیدپوش

انگشت اشاره را به صورت مبهمش نزدیک  ●ی پنهانسایه

بانوی سپیدپوش با آواز / دانی؟مگر نمی! هیس: »کندمی

 .«ی رؤیاهایش را بوسه شدهشاهزاده/ بلبل

 «اش مانده؟سرخی»

  /بانوی سپیدپوش در بستری از گل سرخ /!هیس»

 .«ی رؤیاهایش را آغوش شدهشاهزاده

آب را : »خراشدی سکوت را میچهره ●جیغی کودکانه

 !«اردک زشتبرو کنار جوجه /ریختی

: شودمیهای آب گم قطره در ●های بانوی شباشک

 !«ای؟هنوز نخوابیده !دخترک»

ی واژگون را از روی کاغذهای رنگی دخترک کاسه

 /!نه: »آویزدی خیس بادبادکش را میو گوشواره ●داردمیبر

ی نگاهم میبر سپیداسپیدهدارم خواب آسمان را / بیدارم

 .«نویسم
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افتد روی می ●بر دفترم خورَدی پنهان لیز مینگاه سایه

 !«نویسی؟پس چرا نمی: »سطرِ آتش

و  ●ماندیشالی انگشتانم یخ زده میبهباز هم به برفی که ال

 .دماغ در زمستانِ دفترمچشم و بیهای بیبرفیآدمی رژه

غمش را باید با اشک سرخ پلنگی / آیددردش به قلم نمی»

بر تَرَک / آهویی مرده یافتدر چشمان ماده/ که ماهش را

ی سوختنش را باید در حنجره./ دستان زمین نوشت

/ زداش را فریاد میگاه که پدرِ آسمانیآن فریاد شد ژاندارک

تو خود، راوی ./ توانمنه، نمی.../ دریغ از یک قطره باران اما

 .«دردش باش

شبیه  ●شومراوی دردش می -ی پنهانسایه -و اینک من ]

آن که بی ●اش خواندمدر فنجان قهوه ●شبی که فالش را

که سرنوشتش را با خط  ●ام بفهمدهمِ پیشانیاز خطوط در

 :اندبریل نوشته

 «آهن، سوت قطار، چمدانراهدو خط موازی، »

و هرگز ندانست چرا یک در آغوشِ یک، هیچ گاه یک 

شبیه شبی که از قاصدک  ●شومراوی دردش می ●شودنمی

 :پرسید

 «ام چه خبر؟ از کودکم؟از خانه»

روی بند / آویزات که حلقی روسریجز جنازه: »و شنید

 های اسب چوبی کودکتو تکه/ خورددر باد تاب می/ رخت

 .«زیر درخت توت چیزی ندیدم

 «از دفتر شعرم؟»

های دفترت واژه از پارههایت را واژهجیغ: »قاصدک لرزید

از غبار شیشه پاک / های باران راآن گاه که بوسه/ شنیدم

 [.«کردمی

و پری  ●ریزدبانوی شب مشتی گندم برای هدهدش می

 .دارددیگر برمی

 .«غزلی بخوان !/بانو»

 :-شبیه بال-چیند کنار هم می ●پرهای مومی را

 ام دیوار یعنی توی زندانیبرای سایه»

 به دور گردنم لمس طناب دار یعنی تو

 ترین گودال و دستت دامِ نیلوفرتو مردابی

 ها، تشنگی، تکرار یعنی توسراب خستگی

 احساسغروب تلخ پاییزی، عبوس و سرد و بی

 های تار یعنی توهجوم باد پشت شیشه

 ی مرگم، تفی خونین و دردآلودسرفهطنین 

 برای روح مسلولم تب سیگار یعنی تو
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 سکوت سربی چشمت پر از آیات ویرانی

 خطر، آژیر قرمز، انفجار، آوار یعنی تو

 ترین کابوسهایت رقص خون، وحشیو پشت پلک

 جنونی، شهوت بلعیدنی، کفتار یعنی تو

 ها رفته از یادمبهار و باغ و باران، رقص گل

 .«ام دیوار یعنی توی زندانیای سایهبر

 بانوی سپیدپوش با بلبلش ناپدید ●در بیت ششمِ این غزل]

 ●دخترک با اردک و بادبادکش ●و در بیت پایانی ●شودمی

 ●اما هزاران شب بعد ●هر چند که دیر ●نگران نباشید

 [.دوباره با متن یگانه خواهند شد

□□□ 

 [هزاران شب بعد]

هزار / هزار و یک: »شماردها را میقفسی بانوی شب میله

در و بام قفس » :خوانَدو تلخ می« ...هزار و/ هزار و سه/ و دو

 .پرم کندند و عریانی پرم شد/ بام و درم شد

وای، این پنجره هم دارد !/ چه قدر میله/ شومدارم خفه می

 [.«شودمیدیوار 

در جستجوی خودش، دو  ●بانوی سپیدپوش در آیینه]

همان وقتی  ●کشداش را درد میدقیقه پس از دوشیزگی

زنان ی رؤیاهایش پای بساط افیون، قهقههکه شاهزاده

 /فکر کن آن آدمک برفی هستی: »بلبلش را به سیخ کشید

که فقط یک شب کرسی / که چشمانش را به زنی بخشید

غ مر و بعد پایش را به پای «کودکان یتیمش را گرم کند

 ●کوشد طناب را از پایش باز کندباز هم می ●خانگی بست

و چشمانی که گورستان را از  ●اندیشدهایش میبه دندان

 ●های گرگتا نفس در نفِس زوزه ●تر یافتندشهر بزرگ

 [●.ی آسمان بنویسندآفتاب را کورترین نقطه

های بادبادکش دنبال تکه ●دخترک در دستان باد

هی گر ●کشدقیقه پیش از بلوغش را آه میو دو د ●گرددمی

 زند که آسمان از یادشدیگر به نخِ بادبادکِ دور انگشتش می

خودش را به آغوش دریا  ●نوا با آخرین آواز قوو هم ●نپرد

 :سپاردمی

 دانم که هستندیک نه، دو، سه سایه نمی»

 ها آرام، دور از هم نشستندبر پله

 یک کودک خندان که چشمان سیاهش

 ی خورشیدهای دوردستنداز تیره

 زندگی یک شعر زیباست: »نویسدهی می

 «پرستندکه شاعرانش ماه و گل را می

 یک پله باالتر که چشمان مرا یافت

 هایی کهنه هستندها حرفدانست این
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 کودک به رویم پا نهاد و پیر شد، بعد

 «۱.ها در هم شکستندیک باره با هم پله

خورشید را چهل چله به  ●چشمانشبانوی شب در ظلمت 

 .سوگ نشسته

د آیینه باش که چشمه فرزن/ گریه را آیین نکن !/بانوی شب»

/ ها در گندمزار دستانتبگذار چلچله/ سنگ است

ه آیینه باش ک/ گریه را آیین نکن/ خوشه نور بچینندخوشه

 .«در خود طلوع کن/ خورشید فرزند شب است

/ ها را هم نیازاردپرهشبمن در جستجوی آن خورشیدم که »

خواهم آسمان را می/ چشمی را نسوزاند و غروب را بمیراند

کاسه به و کاسه/ در دیگ مسین مادربزرگم بجوشانم

/ اما دستانم بوی قفس گرفته/ پرندگان خانگی تعارفش کنم

جرعه بنوشم و خواهم خورشید را جرعهمی/ اممن تشنه

 !/نای پنهسایه.../ گریم اماقطره بو سیاهی را قطره/ بنوشانم

 .«نگریانم

هزار و / یازدههزار و / دههزار و : »چسباندپری دیگر می

 ...«دوازده

 اند که هرخط رهاییچوب/ ی قفس نیستندها میلهاین /نه»

سیده گاهِ آن فرا ر!/ بانوی شب/ شوندمیشب بیشتر و بیشتر 

 .«که در خود طلوع شوی

                                                                 
غزلی از آرش آذرپیک در کتاب لیال زانا. 1   

□□ 

 [واپسین شب]

 .بخشدآخرین پرِ قصه را به بانوی شب می ●عقاب

 .«تمام شد/ ببین/ !ی پنهانسایه»

باید به زمینیان : »بنددهایش میبال مومی را به شانه

 /خانگی نیافریده است/ بفهمانم که خداوند هیچ مرغی را

پس / را هاآنخواهم به گوش خورشید برسانم رستاخیزِ می

 .«را بنویس این بار، پروازم./ قلمت را بردار

 ●بانوی شب بال گشود ●ی پرواز آغاز شدو ناگهان هنگامه

و از او  ●ی پرندگانش ناباورانه با او به پرواز درآمدندو همه

تنها اتاقی ماند که آتِش زیر خاکسترِ آن را عاشقانه به 

بانوی شب  ●سوری پیشکش کردکودکانِ چارشنبه

 ●اوج شدبه جستجوی خورشید  ●هاگشته در تاریکیگم

ی حتی مرگ را بهانه ●باالنشبی آن که هیچ یک از هم

تمام آسمان را به  ●نفس در نفِس گرمشان ●ماندن کنند

به یک باره پرهای  ●دنبال کورسویی نفس کشید

قطره فرو ریختند ی خورشید قطرهبا طلیعه ●اشاساطیری

به  یک ●پرندگان ●-ی پرواز بودندپرهایی که فقط بهانه-

و او را از  ●های عریانش رویاندندیک، خود را بر بال
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ی ناگاه خورشید، سوار بر ارابه ●.ها گذراندندسیاهی

 .به پیشوازش آمد ●آهوهزار

آن که بی/ بینمدارم خورشید را می !/ی پنهانسایه»

 .«چشمانم را بسوزاند

 چرا این!/ ی پنهانسایه! وای: »لبخند روی لبانش خشکید

 !«شوی؟قطره در لبخندت محو میچنین قطره

د ببین انگشتانم دارن./ میردسایه در نور می! دانی؟مگر نمی»

قلم از دستم به سوی زمین سقوط / شوندمیذره ذوب ذره

 /دانم، شاید روزی به دست راوی دیگری بیفتدنمی/ کندمی

 پرهای/ آن گاه که با نوازش خورشید: »ات را بنویسدو ادامه

ز هر ا/ قطره بر زمین فرو ریختندقطره/ اساطیریِ بانوی شب

له، هر نا/ ای شدو هر نی، ناله/ قطره در خاک، نیستانی رویید

ی پنهان، هر سایه/ ای برخاستاز دل هر آتش سایه/ آتشی

 و در/ بانوی شب به خورشید رسید./ تر شدراویِ دردی تازه

وی سپیدپوش های بانخورشید خودش را یافت که با چشم

: تنوشی پنهان داشت میدر دفتر سایه/ و انگشتان دخترک

آنک منم / ست محتضر در خاکسترایبانوی شب افسانه»

چون شوی در کار حق، مرغِ / آورِ بامدادانخورشید، پیام

 «.« « تو نمانی حق بماند، والسالم/ تمام

□□□ 

همان  ●و زمینیان در خواب بودند ●ای برخاستسایه

که همانند  ●ی دنیاچهار پیر در معابد چهار گوشه ●شب

 ●سر به آسمان برافراشته بودند ●میخ بر زمینِ نیستان

با -ی سهیل فرود آمد از قله ●باالخواب دیدند بانویی بلند

-ی سیمرغ در چشم و خورشیدی در گریبانشنشانِ آشیانه

 از رفته»: تا رازِ پنهانش را در گوش کودکی نجوا کند که ●

 ...«ی نورجوجه بردارد از النه/ کاج بلندی باال

□□□ 

دلم تاب نیاورد برای او  ●وقتی که متنم به پایان رسید

 شبه روشنایی دل آخر سوگند یاد کرده بودم ●نخوانمش

حتی پیش از  ●شنودنخستین کسی باشد که آن را می

ها گذشتم که به همسایگان آن قدر شتابان از کوچه ●خودم

رویش به بهتا چشم گشودم دیدم رو ●هم ندادم مجال سالم

سویش را به قطره چشمان بیقطره ●امآخرین سطر رسیده

 !«اما این فقط یک قصه بود: »سوی من دوخت

 ..«.گویندکلمات دروغ نمی/ در متنِ عریان !/یلدا !نه: »گفتم

تا در را گشودم یک باره  ●آمدزنگِ خانه به صدا در ناگاه

  !«چهار پیر بر درگاه ایستاده بودند ●آمدنفسم بند 
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 ۱ترنم باران

 ۱٣۴۰/ دی/ ٢٢: زادانه

 ورامین: زادنگاه

 ورامین: باشنگاه

 

 فرهنگی: نامکزی

، «پنجه بر گیسوی شب» کوتاهمجموعه شعر : تألیف •

 کرج اورازان: ، تهران۱٣99

 :هایمشارکت ادبی درکتاب •

 (مجموعه اشعار سپکو)نیلوفران سپکو  _

                                                                 
فاطمه امینی کردکندیای: نام شناسنامه . ۱  

 سار سپکودر سایه _

 در مدار مهربانی _

 

 

 «ضربان»

 

 آتش

□ 

 آتش             باد

□ 

 آتش          باد            شعله

□ 

 های سوختهبال

□□ 

 یپنجره پشت ●کرد دختریبه واژانه گریه می واژانه

 ●شب شوم پسر ●بود داده سر قهقهه و ●تنگیدل

قدر آن /دنیا راتمام شوربختی / شستندکاش ابرها می»

و در .../ بیندتنگم که پنجره هر شب کابوس مرا میدل
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که سطر / گذاردسر به بالش می/ اشحسرت رؤیای نادیده

ش پای/ پایش لیز بخورد/ شود خیس خیسآب / زیر پای ابر

/ بال به بال هم/ بر فراز آسمان/ دست در دست هم/ لیزتر

 «دو روح/ دو بدن/ افزای همدو نیمه/ پروازهم

□ 

 دو تناروح

□ 

 یک تناروح

□□ 

 و ●هابوسه شالق زیر ●گیردتنش هوای کوهستان می

 کال سیب کنند دفن تا ●شوندمی چنگالی ●لرزانش دستان

 ●شرم از ابری زیر ●را حوا

جا سرزمین این/ شودجا سنگ روی سنگ بند نمیاین»

ها هر شب و عروسک/ ی دوشیزگان نابالغ استحجله

 فریب پشت/ دروغ پشت دروغ/ هابر شالق بوسه/ گریندمی

 «فریب

ن با تنی چو/ های معابدنداما آنان رقاصه/ گفتی دوشیزگان»

و دلی که از خنجر / لبانی چون یاقوت/ فامهای نقرهبرکه

 «در اشعار شاعران/ گان عشقنداینان الهه/ خونین

بزن این پلک / شعری ندیدم/ تر از غزل چشمانتشاعرانه»

 «دیوان شاعرانه را

ی عمق انتظار اندازه/ نیلوفرانه پا کشیدم/ ی تنتاز برکه»

 «تنم نبود

□□□ 

 :[ی زنآخرین خواسته]

نوی بامرا ماه/ پا به رویایم بگذار/ ی حریر شبگاهی در پرده»

 /زنی از جنس خورشید/ شاید در من پا بگیرد/ خویش بخوان

 /قدم به سرزمین من بگذار/ چشم در چشم من/ گرم و پرشور

گذار ب/ فام گیسویم جستجو کندر نقره/ لطافت احساسم را

  .«فرمانروای قلب خود باشم/ گاهی
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 فرسامه پارسا

 ۱٣۶۱/ شهریور/ ٢٥: زادانه

 سیرجان: زادنگاه

 سیرجان: باشنگاه

 

 نامک فرهنگی:زی

 سیرجان انجمن کوهنوردان سمنگانعضو  •

 

 

 

 «های عشقآیه»

 

 بر دوش تبر

 تبر بر دوش

 تبر بر دوش

 تبر بر دوش

 تبر بر دوش

 

 صف پیامبران

□ 

 غروب بتان

□□□ 

 «لولی؟در رؤیای عاشقی می/ هنوز هم»

که غربت ...!/ انددانم قلب کدام الهه را شکستهمی»

 «کنداجابت نمی/ ی هیچ بارانیمعجزه/ ی ابرها رادیدهحادثه

 !«تنگیدلی عالوهباران یعنی انسان به»

 «یعنی من؟»

 «.با هر چه دردی آن ای پنهان دارید/ یعنی تمام نسل تو»
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 «ام چنین اسیر؟یعنی من کلمه!/ آه»

ی هجنب/ ی حقیقت وجودجنبه/ ای چنین متعالیو تو کلمه»

و / و هر ساعت/ و میدانی که میان ما هر روز/ باطل وجود

 .«طلبدهمیشه، مبارز می

□ 

تا  /ی زندگیببارد بر تن غبارگرفته/ بگو به باران یادت»

 ی آرزوهایمبروید در بیشه/ شعری به رنگ چشمانت

 سبز

 سبز

 ...سبزتر

همیشه پر از سؤال راه / و من در مسیری به رنگ عشق

 «روممی

ه ام چگونمانده/ تربادها که غریبه/ وقتی دریا غریبه است»

همیشه سر و عشق مانند / اند؟فریاد آشنایی سر داده/ هاموج

 «ی مارود از حوصلهمی

آبی / رنگ درون ماستهم/ و هر موجی در ما/ دریا ماییم»

در امتداد باران و / ایمو جهانی که از عشق ساخته!/ آبی آبی

 «به جاودانگی گره خواهیم زد/ میان باد و سرما/ آفتاب

□ 

 

 سنگ شاعرانه

 درخت شاعرانه

 دریا شاعرانه

 چشمان مست

□□□ 

  .زمین عریان
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 ۱الله پارسا

 ۱٣۶9/ مهر/ ۱٧: زادانه

 سیرجان :زادنگاه

 سیرجان: باشنگاه

 

 فرهنگی: نامکزی

 عضو انجمن رفتگران سیرجان •

 سیرجان_عضو انجمن کوهنوردان سمنگان •

 عضو انجمن حمایت از حیوانات •

                                                                 
 فرزانه پارساای: نام شناسنامه .۱

 ...«های کودکیکوچه»

 

لبخندش ارتعاش تمام  ●پبا چند قرص گرم نان ●پدر آمد

 ●بوی برف ●هایشو زمستانی سرد بر شانه ●هاخوبی

ای شومینه ●و حرارت گرم نگاه مادر ●کوالک وسط اتاق

 ●سوزدکه همیشه می

 !«مشق شب؟»

که در حیاط / رویی بودزن خنده...!/ خانم مادرمکوکب»

سوترش کرد چهل خانه آنبوی مهربانی مست می/ اشخانه

 «را

 !«دهانت؟»

تر برنده/ ست که هر چه مدادها را تیزترزبان سرخی»

 «بردمی

های تمام سردی کوچه ●های قرمزدوم با چکمهمی

 هایکتاب ●ام را به جستجوی غریبِ شادمانیکودکی

های و بوی تراشه ●برگ کاهیدفتر چهل ●کهنه

 ●مدادرنگی

 [تاریخ: زنگ سوم]
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 !«تاریخ چیست؟!/ اجازه خانم؟»

ی شادی باشد پر از خنده/ هایترنگ لحظه! ض کن سارافر»

گاه جایی، بنگاری سال و آن/ یا غمی در دل پاکت بدود/ 

بدود شادی یا غم پاکی در / ها بعدسال/ ماه و روزش را 

 «ی کوتاهخواب چند لحظه

 ●ی چند کودکزدهو چشمان بهت ●صدای شکستن شیشه

 ●نزریپ خنزر پیرمرد نگاه وسط ●!…پارگی توپ پالستیکی

 ●!و جیب سوراخ بهار

 [و دل متن غرق در اندوه چند لحظه کودکی]

□ 

 !«چه خواب شیرینی»

چند  ●هاجای بچه ●جای خانه، برج است ●ها بعد، اماسال

شود رو به ی اتاق که باز نمیو پنجره ●عروسک کوکی

 ●روشنایی یک لبخند

□ 

 ●به نام زندگی

 :[تولد]

 اشک

 اشک

□ 

 :[کودکی]

 بازی

 خنده

□ 

 :[جوانی]

 کار

 کار

□ 

 :[پیری]

 قامت خمیده

 روحقلب بی

 ●ی نارونروی تنه ●در قلبی شودمیخالصه  ●تمام من

که عشق گاهی سرک  ●بست کودکیمیان هزارتوی بن

به روزهای پر از اندوه پیرمرد  ●الی آناز البه ●کشدمی

  ●خنزر پنزری
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 خورشید پاکنهال

 ۱٣۱8/ دی/ ٢9: زادانه

 مراغه: زادنگاه

 نوشهر: باشنگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرهنگی: نامکزی

: ، تهران۱٣9۶ ،«غروبخورشید بی»کتاب : تألیف •

 تهران

 تهران ٢ی ی منطقهمعلم نمونه •

ی سالگی تا دقیقه ۱٣ای و فعال از  کوهنورد حرفه •

 اکنون  

 فعال محیط زیست •

  حامی حقوق حیوانات •
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 «سجده»

 

 ●ی عاشقپنج پروانه ●اندپروانه سرم را به پرواز درآمدهپنج 

 ●ی سپید عاشقپروانه

□ 

ی یشینهبا صفر پ ●ی فلسفیکاراکترهایی با صفر پیشینه]

 ●های سادهدر متن الزمند برای ارتباط ●...با صفر ●کالمی

 [راوی سرگردان در متن: هابرای روزمرگی

 «باید به نماز ایستادبا هر پیشینه / اما روزی پنج وعده»

 ●روی خطوط ممتد متن ●هاسماع واژه

 «بینی؟چه می»

 «زنندگره می/ هایی که ما را به جاودانگیدایره»

که مرگش نام / اندهای زندگی منتهی به حقیقتیاما جاده»

 «اندنهاده

کلمه پرتوی از ذات _وقتی انسان/ وقتی کلمه زنده است»

 ...«تعالیباری

در اطرافم ارتفاع / پوشمام را میپیراهن تنهاییآخر وقتی »

حکایت کودک و شیر مادر اما / گیرندمرا از نور می/ هاسایه

 ...«تر ازاما بسی دردناک/ تر از صبر زردبسی تلخ

 «آیدبرای صبحمین بار صدای اذان می/ گوش کن»

زنم ی آفتاب میبه سینه/ از دل دیوار/ و من از دل ساعت»

 «ه رااذان همیش

 !«در من ویران کن/ ها راارتفاع سایه»

 [هزارمین و آخرین التماس]

پنجره را  ●وزش توحید از هزار سوی عشق و دو بال آزاد

نج پ ●ی سپیدپنج پروانه ●هاپرواز پروانه ●کندتصرف می

 ●کاراکتر عاشق

 ●برای تاختن ●انددر متنی عریان سوار شده

 !«را پلمب کنیدهایش کلمه/ راوی این متن کیست؟»

 هاآنکه  ●نهایت کلمهام یک پژو و بیمن راوی تنها دارایی]

 [●برای هر آمدنی ●برای هر رفتنی ●مرکب کاراکترهارا هم

برای ظهرمین  ●اند خودشان را به ساعتدیوارها نصب شده

 ●بار

 !«باید وضو گرفت»

□ 

 هاوزش پروانه

 پنجره                               من

  !«چرخنددور سرم می/ ی سپید عاشقپنج پروانه»
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 ۱آناهید حافظ

 ۱٣۶۱/ خرداد/ ٢۰: زادانه

 کرمانشاه: زادنگاه

 آباد غرباسالم: باشنگاه

 

 

 

 

 

                                                                 
 ناهید صیدیای: نام شناسنامه. ۱

 

 

 

 

 

 فرهنگی: نامکزی

 (فعال رسانه)نگار و عکاس روزنامه خبرنگار، •

سرپرست و خبرنگار پایگاه تحلیلی خبری تیتر برتر  •

 کرمانشاه

 استانی بیستون ینماینده و خبرنگار روزنامه •

سراسری اقتصاد  ینماینده و خبرنگار روزنامه •

 مهد تمدن-سرآمد

 خبر نگار افتخاری خبرگزاری تسنیم •

 نفر اول همایش استانی سیمای زن در نهج البالغه •

وحدت از نگاه امام  _وحدت ینفر دوم جشنواره •

  (ره)خمینی 
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 «هاانعکاس لحظه»

 

 ●آب ●نان ●دستان پدر

 «چتر؟»

 !«نه»

 ولو هاییبال با پرواز برای ●مرغ مینا را شودمیقفس 

 ●سنگی حصاری از رهاندمی را او ●کاغذی

□□ 

تر از دخترک تشنه ●بهار را سیزده ورق خورده نگاهش

 ●دش سیب دستانش که گاهآن ●زمین به شد رانده ●آفتاب

 ●بارید ابدیت در نگاهش یشاخه و

□ 

 ●شودمیناگاه خرخرکنان آهنگ صدایش خفه 

 !«با... بـ بـ با»

 معصومیت پرتو ●دخترک ماه شد در هالل داس

 ●خون در غلتدمی که ایخنده به وصله ●اشکودکانه

 و ●شودمیای خاموش وقتی که فریاد آرزویی در ستاره

 ●مرگ نگاه پشت

 

 من                           تو            

 

 پنجره                          

 

 با ●پرتای سنجاق خورد بر دیواری حواساعالمیه

 ●یاهس ●سیاه ●خاکستری ●سفید ●سیاه ●کمانیرنگین

  ●.پدر چشم یحلقه در ●دختر چشم شد سیاه●سیاه
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 صفورا حدیدی

 ۱٣۶٢/ اردیبهشت/ 9: زادانه

 سنقر :نگاهدزا

 کرمانشاه: باشنگاه

 

 «اتفاق»

/ های فصل حیاتانتها شوریدهآن دو بی/ چشمانتمن و »

 ...«به آغاز/ به قلمروی جاودانگی/ هاآنکه از 

 «آغاز؟»

ی مایهبه بن/ ها برگردیتوانی به رستنگاه تمام متنمی»

 دست/ هراس از برق تبرها بیجایی که ریشهبه آرام/ حیات

 /شوندمییکدیگر را آغوش / در دست هم

 و

 ...«هایشچشم

 «با منی؟»

های جام/هایت را باید تا عمق جاودانگی نوشیدچشم!/ آه»

 «از خویش تهی/ هاآنجهان لبالب از آتش عطش 

 «هایم؟چشم»

تر از آهوان و من تشنه/ هایتزارانند چشمچشمه/ آری»

 /بینمجام خالی میساقی را در هزار و یکمین /های دوردشت

و هزار / تا آن دو / نرفتهخودم را بر سر هزار و یکمین راه 

و عمق .../ آن دو/ هزاران مست را / ی سوم در هزاره/ ساقی 

در صفیراصفیر / های بعدیجام/ و ارتفاع درد را/ را فهمیدم

ز ماالمال ا.../ دهیسفیر سیمرغ که باشی بوی قاف می/ تیر

 «آغاز/ آواز پر جبرئیل

 «ای؟چشمانم را چه قدر نوشیده»

 /با خویش بیگانه/ خودقدر که از خود بیآن اما/ دانمنمی»

 «خود خودت/امقدر که تو شدهآن

از خط  ●هاست جوشیدنشانهزاره ●و آن دو اعجازگران

پیمایان مجنون پیمایان و بادیهباده ●تا خط هفتم ●سوم

 ●عمیق ●لبالب ●زنندبه پیمانی ابدی پیوند می ●را

  ●...شورانگیز
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  یآبادحسن ترایم

 ۱٣۴9/ نآبا/ ٢٧: زادانه

 نگاورک: زادنگاه

 کرمانشاه: باشنگاه

 

 فرهنگی: نامکزی

ی کل آموزش و معاون فناوری و امور هوشمندسازی اداره •

 پرورش استان کرمانشاه

 ۱۳98هرمان دو و میدانی کشور، سال قنایب •

قهرمان والیبال آموزش و پرورش استان کرمانشاه )باشگاه  •

 اسپیدو(

 ۱۳9۵ی سرود، سال اول استانی در رشته مقام •

تر کرال استان کرمانشاه، سال م ۵۰مقام قهرمانی شنای  •

۱۳9۳ 

ی فجر، سال مقام اول شنای استان در مسابقات دهه •

۱۳9۳ 

 ۱۳9۰ادگی جسمانی استان کرمانشاه، مقام اول آم •

 ی شنای مادران سالم استان کرمانشاهقهرمان جشنواره •

ی حمایت از کشور در پنجمین جشنوارهمقام اول  •

 پدیدآورندگان محتوای الکترونیکی

آموزان استان کرمانشاه و کسب مقام اول مسئول تیم دانش •

 پدیدآورندگان محتوای الکترونیکی کشور

و پرورش استان کردستان، سال  نفر ممتاز شعر آموزش •

۱۳72 

  ۱۳7۱جسمانی تربیت معلم کشور، سال قهرمان آمادگی  •
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 «آن روزها»

 

یم دنیدو ●اما ●شده است امهیسا درخت ●منستادیان م

 من از زدیگر

 «؟دیادهیندمرا  دنیدو /شما»

 شکسته خاراند یانگشتانِ پل یبا خاره ●را سرش ودخانهر

چه برسد به مخاطب  /کرده است جیگ زیمرا ن /تو دنیدو»

 «فراشعرک! نیا

 یکوچهبه  را خود ●فهممینم یزیچ ●حرف رودخانه از

 ●ستادهیجا راست اخودم آن نمیبیم ●زنمیمچپ یعل

/ یهمباز بتا بتا»ها سال که ●هیپسر همسا راهبهچشم

منتظر  ●بعد از کالس و ●میخواندیم «یمنو نندازا خد

 ●میدیرا د گریهر دو همد روز کی ●میماندیمهم  دنیخند

وزان در  یچادراهیس در ●بود ختهیما از ما گر دنیدنخ اما

به من زل  داشت ●راهبهچشم ●جاهمانمن  ستادنیا ●باد

کوچه  الیخیب ●آمد من دنیدو دمید بارهکی که ●زدیم

پسر  یخانه یروهکه روب یدیب ریز ●دیخواب کنارم ●و کوچ

یم ستادنمیا از ●تو داریدیب ●مانده بود داریب ●هیهمسا

 لیبکفش و کاله و عصا و س با ●نمیبیم تو را ●زمیگر

 یهادنیخندتمام  تواندیم ●نیچاپل یچارل قدرهچ ●کوتاه

 ●ختهیگسازهم یهادنیو دو ●ختهیگر

 ●ختهیفرار یدر کالبد ●را ختهیفرور یهاستادنیا و

 یآبرو انمیمتن عر نیاز ا شیب تا ●!ببخشد گرید یختمانیر

در  تا ●کنمیم یاحافظدخوانشگران خ از ●ختهیرا نر تو

در  میسیبنو تا ●میمرور کن شتریهم را ب زبانِ ●شعر زبانه

را قرق  شهر/ به کوچه کوچه/ هاهیسا که گاهآن و» متن هم:

قانهعاشبردن  پناه باستیز چه/ روحم را بستانند تا/ اندکرده

  !«آغوش گرم مرگ به/ ما ی
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 ۱فرح تکیه

 ۱٣۴٣/ فروردین/ ۱: زادانه

 کرمانشاه: زادنگاه

 کرمانشاه: باشنگاه

 

 فرهنگی: نامکزی

 :تألیف •

، ۱٣99، «باخل خیال»لکی شعر ی مجموعه •

 دیباچه: کرمانشاه

                                                                 
 فرحناز حسینی تکیهسیده ای: نام شناسنامه .۱

ی )مجموعه« خورشید به چشمان فرازن دل باخت» •

، (واژهمال و رباعیرباعی کالسیک، رباعی مینی

 (در دست چاپ)مهر و دل : تهران

 ۱٣98پزشک برتر استان کرمانشاه در سال دندان •

آباد غرب شهرستان اسالم یمدیر  و مربی نمونه •

۱٣۶٣ 

عالم طاویران  یبانی ساخت مسجد و خانه •

 سرفیروزآباد

سخنگوی بانوان خیرین سالمت استان کرمانشاه در  •

 ری سالمت سیماسسرا یشبکه

 برکت سفره در غرب کشور یبانی طرح خیریه •

 ی کانون فرهنگی مساجد استانبرگزیده •

دعوت شده به کنفرانس جهانی روز زن به عنوان  •

 ۱٣۶۴بانوی فعال فرهنگی در سال 

  جانان در شهرستان هلیالن یخیریه یسسهبانی مؤ •
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 «آسمانحوض بی»

 

 ●ریزدمی هابچه جلوی را هابازیاسباب ●زن

 تفنگ

 دودکش

 ماشین مسابقه

 «!زمین یعنی چه؟/ !مادر»

 ●دوداش میبه سوی گوشی

 «!بابا تماس گرفته/ !مادر»

 چه که هر/ سبد میوه است/ زمین/ پس گوش کنید!/ آهان»

 «شودباز هم تمام نمی/ از آن بخورید و له کنید

 وا دری که آنبی ●را برداشت آن تا ●!دوباره صدای گوشی

 ●ریختند بیرون کودکان ●شود

 شایتنهای و ●کرد آویزان آینه از را اشزیبایی ●برخاست

 ●شد عریان را

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خود در را آسمان ●کمانرنگین ●اشپوسیده ضدر حو

 واژگون هاماهی ●آب در سرنگون آفتاب ●بود کرده مچاله

ای ند پلهسوگ و مهر از آرام ●همسایه پیرمرد ●آب بر

 جهیدن بیرون و گوشی صدای ●ساخت برای بازدید زن

  ●است خودش دیگر بار این ●زن
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 سیما خاوری

 ۱٣٧۰/ فروردین/ ۱: زادانه

 افغانستان: زادنگاه

 تهران: باشنگاه

 

 نامک فرهنگی:زی

های شهر هرات از بفراز  و نشی»کتاب : تألیف •

 (ی چاپآماده) «ی پاریسباستان تا عهدنامه

 پژوهشگر تاریخ •

 «باز هم ملودرام»

 

 ●خالی نیمکت ●متورم احساسات ●خیابان متروک

□ 

 ●وارمترسک رهگذرها ●لنگانها لنگعقربه

□□ 

 [غروب یک ستاره: تو]

 آسمان یک ●دستانت رؤیای ●رؤیای چشمانت: من]

 [●پرواز

□️ 

 :ای سرگشاده برای دختران افغاننامه]

مشهد یا / کابل یا تهران/ کندچه فرقی می!/ عزیز من»

 و مردن/ و تروریست، تروریست/ حادثه حادثه است/ بامیان

خواهد طالبی باشد می./ به دست هر کس که باشد/ مردنست

با یک کالشینکف یا مردی با چشمان سبز بادامی و یک 

 [«بوسه

□□ 

 (زندراوی خاطرات دختر را ورق می)

 «کندچون جمعه تلخ میغصه کامم را هم»

 ...:(ی نامه از سطر راوی تاادامه)
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ی یک به اندازه/ شویقدر کوتاه میدانستم روزی آننمی»

قدر طوالنی و آن/ یک خاطره/ یک رؤیا در دل/ ملودرام تلخ

 «های نوظهورتنگیو دل/ در امتداد انتظار/ شویمی

/ اگر فال تو را/ از این زندگی/ شدچیزی کم نمی»

 «ته فنجان من/ انداختمی

 !«قهوه لطفاا»

 انفنج ●ترتلخ توبی دوم فنجان ●تو تلخفنجان اول بی

 ●هرگز شودنمی نه ●...سوم

/ انددیگر رؤیاها هم از من فراری/ امشدهتر خواببی»

/ شوندمیهایی که هر روز بلندتر و دورتر چون سایههم

ی کابوس بر و توهم تازیانه/ همانند شب در امتداد تاریکی

همه و همه مرا در خود در قانون جذبی !/ تن دخترکان درد

 «بلعدکه نیست، می

 ●گرفتدر یک چشم بر هم زدن جغرافیای زمین مقیاس 

 در فروریخت را جهان و ●بودن ینقطه روی ریخت و

 ●داشت پنهان خود در را اساطیر زن عطر ●که نسیمی

 که/ به وقت تنهایی/ حضور مثل آفتاب است/ دانی؟می»

و  /های تاریک وسوسه و رنج بودندر پیله/ پیچدبغض را می

تر بودن را دوست/ من در آرزوی چنگ زدن به هر روزنه 

 «دارم

چه / در آغوش خورشید آرام گرفتن / دانستیکاش می»

 «انگیز استغم

ن مسئله ای/ مسئله این نیست/ بودن یا نبودن/ دانی؟می»

نیای د/ است که تا انتهای قصه هیچ خواستنی پابرجا نیست

 /از مکانی به مکانی/  از دختری به دختری/ هاستاستحاله

 ای/ م خواهد آوردزبان کلمه ک/ گمانبرای گفتن از درد بی

انگیز یک جهان تا ابد در سکوت وهم!/  آرمیده میان سینه

  «.بخواب
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 عاطفه دادویی

۱٣٥۴/ شهریور/ ٢۰: زادانه  

بابل: زادنگاه  

بابل: باشنگاه  

 

«های آبملکه»  

 

 ●باراندمی را اندوهش غمگینی پری ●گویی در کورسوها

●کندمی خروش تنگیدل قطرهقطره ●موج دامن از و  

[●پوشاندمی را مخاطبان چشمان ●رؤیایی ییهاله]  

چگونه خاموشی / ام میان شکوه آفرینشمن و سایه»

«بر این متن خیس؟ /افتدبا یک تلنگر اتفاق می /هاپروانه  

«.اندسپرده /به تاراج زمان /گاه عشقما را به وعده»  

تا / نوشمجرعه میهای اندوهگین پاییز را جرعهثانیه»

«تا لحظات عشق/ لحظات ایمان  

□ 
 پاییز

 رهگذر

□ 
 برگ زرد

 برگ زرد

هاله شده  

□□□ 
«باریدمو از چشمان تو می/ ای ابر بودمکاش تکه»  

/ رسطر به سط/ های زردنبودنت را میان بغض /!نگاه کن»

«قطرهقطره  

بر شاخه به خواب  /هاام از راهی که شکوفهخسته»

«اندرفته  

«جوانه خواهیم زد /در دامان پاییز /پروابی»  

های تردید را بر قاب آیه /مهرتوقتی چشمان بی /چگونه؟»

«!کندنگاهم حک می  

!«ای؟در انتظار معجزه»  

□ 
[:پالن آخر]  

ی هدیه/ سوغات آمدنش را/ در کدامین بهار/ دانمنمی»

«کند؟چشمانم می  
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 ۱روناک رامش

 ۱٣٥۰/ اردیبهشت/ ٢۰: زادانه

 خور و بیابانک: گاهدنزا

 اصفهان: هباشنگا

 

 

 

 

                                                                 
ای: پروین نقوینام شناسنامه. ۱  

 

 

 

 

 

 

 

 فرهنگی: نامکزی

 ی بهداشت شهرستان خورفعال عرصه •

ی موسیقی، خوشنویسی و فعال فرهنگی در عرصه •

  ادبیات
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 «هادریایی»

 

ق ها منتظر قایزنی آن دوردست/ قایقت را بیاور تا اقیانوس»

 «زنی که سفیرِ صلح است/ نشسته

 «و کمی لبخند/ با خودش نور بیاورد/ به او بگو»

 ن

 و

 ر

 ل

 ب

 خ

 ن

 د

 /همیشه صبح/ زن که سفیر صلح باشد/ دانیعزیزم می»

 /همیشه صبح بهاری در دستان نوزاد/ همیشه صبح بهاری

سفیرِ لبخند خودش / فقط دریادل باش/ دلش قرص است

 «فرستدبرایت گل می

 ●رقص قاصدک

 «قاصدک؟»

 «هان؟»

 /پشت دروازه که تو را به من رساندقطاری بود / نسیم»

 ر

 ا

 ه

 «امروز تولدم است/ را درست و به موقع آمدی

 «تو کی هستی؟»

 «تولدت مبارک! صنم جان: »ببین روی کیک نوشته شده»

 ««بگو سراپا گوشم/ دانمخبری هست می

□ 

 ●کوکب خانم نیمرو پخت

 «کوکب خانم دریادل است: »سفیر لبخند زد

 مرغتخم

 نان

 روغن

 گرانی

 ●فقط عشق ●خانم کوکب ●لبخند فقط ●کوکب خانم
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/ یاگر سقفی باال/ اگر سقفی/ اگر/ تو بخند تا دنیا بخندد»

گر ا/ اگر سقفی باالی سرت هست/ اگر سقفی باالی سرت

خدا خوشحال / لبخند بزنیم/ سقفی باالی سرمان هست

 .«شودمی

 

ن بیاباروزی در / لبخندت به دریا بینداز: »گفتمادرم می»

 فرستدشبرایت بازمی/ ایزد

/ به پرواز درآمدم/ و به من پرواز آموخت/ دستم را گرفت

 یادم افتاد مدیر مدرسه/ سفیر و دریا برایم دست تکان دادند

/ هادوست داشت سال/ خواستها را خنگ میی بچههمه

 /او هم در دفتر/ و گل بکاریم/ ی مدرسه را شخم بزنیمباغچه

تا پایان سال بیشتر از هر سفیر و دریا / رصد کندنرخ دالر را 

 ...ها را مادرم گفتناگفته/ و لبخند پول داشته باشد

 م

 ما

 ماد

 مادر

 مادرم

و / ها بر بال فرشتگان نشستههاست که در آسمانسال

گفت از دریا، سفیر، مادرم می/ هاهایش بر دل بچهحرف

کالغ روی  تا/ هافروش سر چهارراهاز دخترک گل/ لبخند

 :گفتمادرم می/ دیوار

 عشقروزی نشود که بی/ نگذار زندگی بر سرت هوار شود»

 «ی صبحانه و ناهار و شام بنشینیسر سفره

/ نفرهاز میزهای یک/ شوندمیها پر و ندانست رستوران

ساالد فصل و نان و دوغ و سبزی / چلوخورشت فسنجان گرم

 /آماده

 عشق غایب

 همسر غایب

 دختر غایب

 پسر غایب

 /که لبخندها فراموش شده/ همه تقصیر مدیر مدرسه است

یکی را به دخترک کبریت فروش / اگر دو نان در سفره داریم

 /دهیمنمی

  .«ی ماهم اجاق خانه/ هایش گرم شودتا هم دل کبریت
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 فاطیما رحیمی

 ۱٣8٥/ آذر/ ۱: زادانه

 کاشان: زادنگاه

 کاشان: باشنگاه

 

 فرهنگی: نامکزی

 اینویسی منطقهی برتر داستاننویسنده •

نویسی در آموزی خالصهمسابقات دانش یبرگزیده •

 شهرستان کاشان

 

 

 «عصر عریانیسم: عروسک»

 

در خانه بهترین  ●و الک قرمزش ●نرم ییهاانگشتبا 

 ●گردانعروسک

□ 
 !«باز هم قرمز؟»

 «پوشاندهمیشه مرا قرمز می مادر»

 //قرمز// قرمز// قرمز گردنشال //شلوار قرمز //قرمز پیراهن»

 ...«قرمز

 یعاشق بارکی فقط ●عمرش تمام در که عروسکی منولوگ]

 [●کرد

□ 
 ●شودیمپخش  ●خودش را از ناخن دخترک ●الک قرمز

 ●در سقف متراکم متن

□ 
 گلوله       دختر

 برفی گلوله    عروسک

□ 
 «را؟ پایش صدای»

 «اشکوچکی تمام با/ را اتاق شنوممی»

 پیراهن ●قرمز الک ●اشییمقوا اندام روی که تختخوابی

زیر تمام  ●را لگدش کوباندیم ●قرمز گردنشال ●قرمز

 ●قراردادهای عروسکی
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 «باشم متن گردانعروسک خودم خواهممی من»

 (بالتها از رودمی پایین ●پله پله ●راوی)

 «متن؟»

 «قلب ضربان»

 «ها؟نگاه»

 «عروسکی»

□ 
 ولی/ چرا دانمنمی/ یرویم راه که جورنیهم هاوقت گاهی»

 «ایکرده تنت صورتی کنمیم حس

 جذب مرا هم سر پشت/ دارهامغازه ایشیشه هاینگاه»

 «شوندمی

 رقص       دختر

 شادی به عروسک

 گونههمان/ بودند دوخته چشم ما به/ زدهرتیح تماشاگران»

 از/ ویترینی هاینگاه که شکل همان/ خیابان هایثانیه که

 «شدمی ما جذب شیشه ساحت

□ 
 [تاالر مسئول]

 با همراه برایش/ اجرا جهت را نامهدعوت هم امشب»

 «بفرستید قرمز یگردنشال

 ●ترمهمان و مهمان ●مهمان مهمان پشت

 آه و اشک        دختر

نمی تماشاگران برای مرا تا/ شکستمی پایم قلم کاش»

 «رقصاندی

 !«بزنم؟ گره مردم ینداشته باور به را هایتگریه چگونه»

 ●شودمی سیل را سن ●تراشک و اشک  ●اشک پشت اشک

 ●تماشاگران ●قرمز ●خیس صحنه

/ خواب/ خواب را تو وقتی/ ببرد آب را دنیا یهمه خواهممی»

 ...«خوا

 [صداکی تماشاچیان]

 «!سیل/ !سیل»

 ●قرار ندارد آب بر دخترک ●فرار

□ 
/ ندبتراش پالستیک از مرا بخواهند که این از ترقبل هاهزاره»

یم عاشقانه مرا همه/ تربزرگ شهری در/ بزرگ ایصحنه در

 ایستاره اشپیشانی بر که/ نورانی جوانی ناگهان/ رقصاندند

/ امزندانی هاستهزاره/ درب اسارت به مرا/ زدیم برق سرخ

 بر را سرخ هایستاره آن که امروز تا/ مبند در هاستهزاره

 «است نزدیک آزادی دانممی/ دیدم آسمان پیشانی

 اشک در       دخترک

 نور در           صحنه

  «!قرمزبی/ شالبی/ پیراهنبی/ بنویس عریان مرا»
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 علی رشیدی

 ۱٣۴٥/ مهر/ ۴: زادانه

 آباد غرباسالم زادنگاه:

 تهران باشنگاه:

 

 

 

 

 

 

 

 فرهنگی: نامکزی

 انتشارات مهر و دلمدیر اجرایی  • 

 انجمن فروغ یمرکز ئتیعضو ه•  

 

 در دست چاپ: هایفلیتأ •

 /۱۴۰۰تا  ۴۰ یاز دهه زیرستاخ یسده انیآزادسرا •

ی آرش و مقدمه یهمت ویآر یجلد  )با همکار ٢در 

 حموله( یدوداو ایسر آذرپیک و

 /۱۴۰۰تا  ۱٣۰۰از  زیرستاخ یسده انیسراکیکالس •

 (انیسارا سوشتی س یهمکار باجلد  ) ٢در 

جلد   ٣در  /رانیشعر ا تختیمتفاوت در پا یهاگزاره •

 (هنگامه اهورا و کیآرش آذرپ ی)با همکار

 یجلد )با همکار ٢در  /رانیا انیسراجنبش کوتاه •

 (یهمت ویآر

 سانینوفراشعر یآنتولوژ_ ۱۴۰۰ یجنبش ادب •

 (هنگامه اهورا یهمکاربا ) _افزامرکز
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 :در دست چاپ هایگردآوری •

 جلد ٣در  «واریر» ی شعر آزادمجموعه •

 جلد  ٣در  «واریر» کیکالس ی شعرمجموعه •

 (دل )مشترک با ندا فربد یهایترانه ملود •

 (دوستشهره سادات حق  با ، باران )مشترکتینها •

 (یعبد الیل با هور )مشترک •

هنگامه  یبا همکار) _کرمانشاه نیشعر نو_آفرت  •

 (انیسارا سوش تیس واهورا 

 :یهامجموعه در مشارکت •

  یمادر نیسرزم •

 خوردهباران یهایتیدو ب •

 سیپلک خ ریز •

  نیرنگ اتیغزل •

 سرخ یهاواژه •

 وارش •

 

 «یمتن خصوص»

 

 «تخصوصی اس کامالااین متن / طفاا برگردل»

 رفتهتهرف من با /سایه به سایه /باال دیالوگ به اعتنایب /اما تو»

 /تو راه جلوی موز پوست چند بارهیک /یشویم بد قدره چ

 تقصیر /سرخ یلکه چند /یبندیم زانویت دور را روسری

 /بخواهم روی این متن شاید اصالا /آیمباز هم می/ بود تو خود

یم زل را آینده /شویمی میخکوب /بنویسم بریده سر یک

 .باداباد هرچه /کشیمی عمیق یک نفس /یزن

 محو را خود آخر سیم ناگهان /بنویسم چه دانمینم دیگر

 نوشته هی بخواهی که آنیب تو اما /سکون سطر در کنممی

 واژه واژه روی یشویم

 کوه

 دریا

 جنگل

 /به تکرار سطر سکون یگردیبرمزنی زمین را که دور می

ه اما ن /آفتاب پشت آفتاب /کشدبرف موهایت را خمیازه می

 /دهی به منی کهنه را میآینه /یخندیم /شودآب نمی

 در واژه واژه /شودمیسطر سکون شکسته  بارهکی /نه !وای

 کوه

 دریا

  «!جنگل
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 رحمان زمانی

 ۱٣۶۴/ شهریور/ ۱٣: زادانه

 سنقر: زادنگاه

 پاکدشت: هباشنگا

 

 نامک فرهنگی:زی

همکاری با کانون  بای تئاتر فعالیت در عرصه •

 استان کرمانشاه پرورشی_فکری

 

 

 

 «هاگنجشک»

 

 «به باغ برویم: »آرام گفتم

 «ی محترم نشنودکه خواننده/ فریاد تو را خواستم»

 !«طبیعت یک زن نیست؟/ فریاد زدن»

 !«برو به جهنم»

/ این روزها بهتر از شعر است/ های تصویریحال رسانه»

 «…را تکان دادهای جهان ی آنتنفریادت همه

 «…در خودم خودم را خوردم// و من آرام»

.// ..هانه به رفتنت از سال// نه به دامنت// زبانتنه به زخم»

 «های ثانیهبه بازگشتنت از آینده// کنمفکر می

 «سالم»

های خبری و آنتن/ جهانم را لرزاند/ ی شیرینِ زبانتلهجه»

/ شعر بد استهنوز حال / باز هم تکان خوردند/ جهان

روزگار بهتری / های جمعی تصویری و فضای مجازیرسانه

 «خورددر خودش خیس می/ آستینت ردی از عشق را/ دارند

 ●هم هایچشم به ●رسیدیم باران به ●به پنجره آمدیم

 به ●آمدیم خانه به ●هامانخنده با ●درگاه بر لغزنده

به ●رسیدیم بوسه به و ●شدیم خیس ●پنجره

  ●.کوچک بازیگوشهای گنجشک
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 رعنا زهتاب

 ۱٣٣٢/ شهریور/ ۱۰: زادانه

 (آبادخرم)لرستان : زادنگاه

 اصفهان: باشنگاه

 

 نامک فرهنگی:زی

 ی استان اصفهانمعلم نمونه •

 

 

 «از نرسیدن»

 

 «گوش کن/ هایم را بگیرخستگی!/ تو! هی»

 !«بنگ بنگ»

 تسلیم                      تسلیم

 تفنگ

 تسلیم               تسلیم      

□□ 

 «هایم باالستدست»

 با مردانی ●اسبان سم صدای ●های شهرپشت دروازه

 در و ●اذان صدای ●هابام بر ●آسمانی هایآیه و هاچرم

 ●خداست صدای آریایی نوزادان گوش

□ 

 «گویند؟چه می»

 /خواهیم پریشان ببینیمیک روز گفتند موهایت را نمی»

 «موهایم شدندها زندانبان روسری

 «و شما؟»

 «همه سر در تعظیم»
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اما / غرق شدم/ رود زدماما من خود را به آغوش زاینده»

 هایم را بگیرناله زدم خستگی/ ساحل به من خیانت کرد

 دویدم

 دویدیم

 بریدم

 بریدیم

 نرسیدم

 «نرسیدیم

□□ 

 هم در را کلمات تمام ●دیوارها ما را به زانو درآوردند

 ●توفان ناگهان که رسیدممی آفتاب به داشتم ●آمیختم

 باران و ●هاماشه چکاندن صدای ●وحشی اسبان بر سوار

 ●نیشابور هایکوچه پس کوچه در هم هنوز ●بارید مرگ

 نماز ●گوهرشاد مسجد در ●رقصندمی دار بر ●سربداران

 دار به ●اما ●بردمی حکم هنوز شارح قاضی و ●برپاست

 ●سربداران برای

 /های شهرم را بگیرخستگی/ هایم را بگیرخستگی/ آری»

/ خواهمهایی مردانه و غیور میشانه/ ها راخستگی کوچه

/ نو ابرهایی برای بارید/ برای گریستن و حلقومی برای فریاد

 با چشمانی خونین

 ب ا ر ا ن

 ب ب ا ر

 بر کویرهای تشنه

 «ترهای تشنهبر دل

وسه پل بر دار سی/ ترکرود ترکلب زاینده/  بینی؟می»

 «زدهچهارباغ خزان/ معلق

 ●ها را فرسوده و تن واژه را نیزهای سنگین تن قرنقدم

 غربت خاک که ●مچی ساعتی در ●قطرهقطره را زمان

 از ترفرتوت ●پیپش شتاببی دود در پدربزرگ ●گرفته

 ●زندمی چرت را اشدامادی خاطرات پیش

 «بینی؟می»

 زمان تونل ●ها را کرگوشهای سرگردان وزوز مگس

 یچله به هاخانهدرچله دیرباز از فریاد ●چرخدمی سرگردان

 و بیخته را آردش ●زده را زمان یپنبه ●سکوت نشسته

 ●آویخته الکش

□□ 

 خواب               خواب

 هاآدمک

  .خواب              خواب
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 ستیندا سلیمانی

 ۱٣٧٢/ بهمن/ ۱٥: زادانه

 شهرکرد: زادنگاه

 شهرکرد: باشنگاه

 

 

 

 

 

 «نوشتهدل»

 

ها به دعوت از سایه/ های مسکوتمخوابگرد هذیان»

 «خوانندام میآغوشیمرگ را به هم/ های تاریکیتپانچه

چشمان /گریندها میسکانس آخر واژه!/ آماده باشید»

ی اتا گورهای گرسنه/ کنندها را بدرقه میام تابوتداغدیده

 «خورندخاک میهاست که سال

 !«کنی؟و تو چه می»

 «زنمتنها مرگ را به نبضشان گره می/ من»

 [●نوشتمی قصه که ایالهه و ●سال هزار و سیصد]

 «مرگ بر او آسان بگذرد/ دعا کنید»

 /هایش را پوک کردهاستخوان/ تنگیسندروم دل»

 ز ن د گ ی

 هفت آسمان

 شش شمع

 پنج سال

 چهار طلسم

 سه درد



 ٢٢٣ ∞ فونیک()آنتولوژی فراشعرنویسان مولتی ۱۴۰۰جنبش ادبی 

 دو قلب

 «زنیک 

□ 

 رد ●را نامش که ایشناسنامه ●معکوس معکوس بخوانید]

 [●ندادند جا عمرش ●بهادار اوراق از کدام هیچ لیست

 چنیناینکه ابرها / ایبه کجای آسمان سفر کرده»

قرار یورتمه های بیدر چشم پرده/ شان راتنگیدل

 «روند؟می

 «شوندمیو هر شب متولد / میرندها هر صبح میسایه»

 /خورشیدبی چنیناینای که به کجای آسمان سفرکرده»

 «زنی؟در این شب دیالق دست و پا می

/ دانها برایم آب و جاروب کردهو سایه/ بوی تلخی پیچیده»

 «دار را وسط میدان

ی دهشآتش گرفته از پارافینِ ذوب!/ بینی؟هایم را میگونه»

 «شمعِ انگشتانم

 (بعدی شاید زود باشد خواندن صفحه)

/ شناور در بادهای سرگردان/ من های خالی ازتابوت»

مرا بخوان شاید با هر / تر از نیلوفری در رود گنگسراسیمه

 «ها فریادم را در گوش ساحل نجوا شوندماهی/ طلوع

 کم هوا نویسنده انگار ●افتندمخاطبان به سرفه می]

 [●کنید اندکی تنفس مصنوعی صبر ●آورده

 ●کندمی تلخ را فاتحه قرائت حلوا ●بوی گالب

 «به راوی بگویید نفر بعدی را صدا بزند»

 (پیچدراوی در متن طناب دار را دور قلم می)

 ●کنندکاراکترها حلوا خیرات می

 مینا: راوی)

 لیال

 الناز

 ...ماریا

  (●.دیگر فرازنی نام به قرعه ●و این بار
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 (سوزان.م)پور مهوش سلیمان

 ۱٣٥۴/ بهمن/ ۱: زادانه

 گیالن غرب: زادنگاه

 کرمانشاه: باشنگاه

 

 

 

 

 

 فرهنگی: نامکزی

نخستین سبک مستقل در )مبتکر فراشعر تغزلی  •

های تاریخ کردی کلهری و پیشنهاد آن به تمام زبان

 (ی کرد در جهاننژاده

 ، هنرستان پژوهشی۱٣8٥معاونت پرورشی سال  •

 :هاتألیف •

، ۱٣8٣، «هاعاشقانهپاییز آوای »شعر  یمجموعه •

 هنر و دانش یچشمه: کرمانشاه

، ۱٣9٢، «یل کالپژاره»شعر کردی  یمجموعه •

 دیباچه: کرمانشاه

، ۱٣9٥، «مهیورد که»غزل کردی  یمجموعه •

 کرمانشاه: کرمانشاه

 آلما :، تهران۱٣9۶، «مهبان»غزل فارسی  یمجموعه •

، «فرازمینیهای یک نوشتهماه»فراشعر  یمجموعه •

 دیباچه: ، کرمانشاه ۱٣98

، «التمانگ هه»فراشعر تغزلی کردی  یمجموعه •

 مهر و دل: ، تهران۱٣98
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میزان تقابل سنت و مدرنیته : دکتری یعنوان رساله •

در جریانات مطرح غزل معاصر ایران از شهریار تا 

 (متد نقد عریانیستی بر اساس)امروز 

 :مقاالت

 گفتار و مالمینی غزل بر تکیه با معاصر غزل در فرم •

 ینشریه/ نیلوفر مسیح همکاری با/ آذرپیک آرش

 ادبی و زبانی رخسار زبان

آموزشی و  یمقاالت علمی و پژوهشی فصلنامه •

 :پژوهشی اورمزد

بررسی  ی، مقاله۱٣9٥، سال ٣٣ یشماره -

 محتوای آثار داستانی غالمحسین ساعدی

نگاهی به  ی، مقاله۱٣9٥، پاییز ٣٣ یشماره -

 ثیرپذیری در ادبیات معاصرأت

درآمدی  ی،  مقاله۱٣9٥، پاییز ٣٢ یشماره -

 مانتیسموبر شناخت مکتب ر

المللی در کشور مجموعه مقاالت کنفرانس بین •

 ۱٣9۴وستان، بهمن دهن

شعر زنان امروز،  یسخن از ماه و مه، گزیده •

 ۱٣98انتشارات صنوبر، 

 

 «فراعنصر»

 

این زایش  ●شعر یگستره در که ●مندمچارچوبعقل 

ی یرهونه شفکه همراه با بیست ●باشکوه کلمه در پیله بودم

 از هاپیله ●زمان گذشت ●واداشتنمان فراروی به ●دیگر

 ● شد متولد عشق و ●وارفتند خود

□ 

 فریادی هایگدازه ●را دوباره کندمی زمزمه ●هادوباره

 ●سکوت جنس از ایحنجره یپرده پس در شده، متالشی

 ●خون استآسمان دل

 یاندازه به که کبوترهایی یدسته ●در غربت خاکستری

 ●...قطرهها را قطرهلحظه ●زمین اندوه

 را یاس ●های سکوتصخره الیالبه از ●کوراننجوای شب]

 [●راوی تشکر با: کشدمی رخ به

 نزدیک ●در خیالی دور ●ماه روشن انحنای به خیره ●و من

ن یقی ●زنممی پیوند ●امید را به اشک ستارگان ●آسمان

نگاه کن به  ●کندنمی خاکستر را چیز همه ●دارم که مرگ

ره د تبلوری دوبانکشکه چگونه انتظار می ●های پیرستاره

 ●را

کَیْفَ تَکْفُرُونَ بِاللَ ه وَ کُنْتُمْ أَمْواتاا فَأَحْیاکُمْ ثُمَ  یُمِیتُکُمْ ثَُم  »

 .یُحْیِیکُمْ ثُمَ  إِلَیْه تُرْجَعُونَ



 فونیک()آنتولوژی فراشعرنویسان مولتی ۱۴۰۰جنبش ادبی  ∞ ٢٢۶

که مرده بودید و  شوید به خدا و حال آنچگونه کافر می

خدا شما را زنده کرد و دیگربار بمیراند و باز زنده کند و 

 یسوره 28 یآیه!/ شوید؟عاقبت به سوی او بازگردانده می

 «بقره

□□ 

ی و نقطه ●خاک یدر اندیشه ●جسمت راوی پرواز است

 ●آغازی در فراسوی ادراک

□□ 

 خاک

□□ 

انتظار چه کسی را /  به راستی در ضمیر خشک و ترش»

ی فاتحه/ کنندها، پرواز میآن زمان که گنجشک/ ؟کشدمی

 /از چه سیراب است/ و تاک نجیب/ خوانندچه کسی را می

یقین / ؟چون گل سرخی بر مزار آمده استکه خورشید، هم

 «کندخاکستر نمیدارم که مرگ همه چیز را 

 «؟...استخوان  و پوست اما»

 «های حصارمان نیستپوست و استخوان میله»

 !«یادت هست؟»

□ 

 تصنیف باران

 رقص پرندگان

 ●...پرنده در باران و ●تو پرنده ●من باران

 .«گاه باز نبودای که هیچپنجره»

 «دار پیوند بودکه طالیه/ اما ما مملو از عشقی بودیم »

/ به تسالی دردی موهوم/ ای که نگاهت رالحظه!/ چه سود؟»

 /به روشنایی ستاره پیوند زدم/ شب یدر ظلمت مغرورانه

 «جز وهم یک لذت چیزی نیافتم

همه / یقین دارم که مرگ /در محور فراروی!/ ولی ببین»

 !«نگاه کن آسمان را/ کندچیز را خاکستر نمی

 ستاره

 ستاره ستاره

 ستاره

 ستاره ستاره

 ●باشد حقیقت محور بر که ایاندیشه هر ●عصر هر از

 بسیط حرکت با که ●هایی فرارواندیشه ●...خواهد ماند

 عشق به ●خویش

 ●انداستحاله پیدا کرده

 «!در آسمان پیچیده/ چه قدر بوی قلم تو»

  ●.خیس یپرنده ●باز یپنجره ●امسی یپروانه ●باران
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 پورمژگان سلیمان

 ۱٣٥9/ آذر/ ۱۶: زادانه

 گیالن غرب: زادنگاه

 تهران: باشنگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرهنگی: نامکزی

ی شعر دفاع مقدس )گیالن ی دوم جشنوارهرتبه •

 ۱٣8۰غرب(، سال 

ی شعر دانشگاه کردستان ی دوم جشنوارهرتبه •

 ۱٣8٣)بخش شعر کردی(، سال 

ی شعر  دانشجویی دانشگاه ی دوم جشنوارهرتبه •

 ۱٣8۶شهید بهشتی، سال 

ی شعر امام رضا )کردستان(، ی جشنوارهبرگزیده •

  ۱٣9٥سال 
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 «شال ارغوانی»

 

به جای مقدمه هر متن عاشقانه برای کاراکترهای مهمان . ۱

 .آغوشش را خواهد گشود

گفت مخاطب حبیب متن است و هر استاد همیشه می. 2

 .تواند با شما چای بخوردوقت خواست می

 [فنجان چایچند سطر بعد میز و دو ]

□□□ 

 ●دست در دست را اشمعشوقه ●جوانی با شال ارغوانی

شهر هم  ماشینی سطر از انگار ●پارک دورتادور هاپروانه

 ●کشدزندگی نفس می

 /ی با یک شاخه گلگاه/ ید انسان بود و جوانه زدبا فقط»

 «…یک لبخند یا

□ 

اله پیرقص گرگی هم/ در خیالت زنجیر /هایی مستشاپرک»

 «میشبا 

 نوری باز ●چشم در هامیش و گرگ ●ها در چشمشاپرک

 ●شد وا بندی باز ●تابید

□ 

حال / مادر از میان گذشته!/  کاش تمام شب را بنوازد پدر»

ر اش را دعشق مادرانگی/ یمه مانند همیشگیسراس /و آینده

 آسمان انگار /زایدینی زندگی میماش سطر در/ متن در/ من

 «آغوشش هزاران خورشید

شال // ای دورصندلی خاطره// چشمانم وسعت پارک»

پیچم در می// تراز شدت شرم سرخ// هایم راارغوانی گونه

 «ی غذاشبیه بوی سوخته// یراییپذ اتاق در// راهروی خانه

وقتی بوی تو را برایم ارمغان / انگیز باران زیباستنوای دل»

دیوانگی گالب ناب و / گالب ناب و دیوانگی من/  آوردمی

یا / اندهایی که هنوز نیامدههمه خاطره روندمی خواب/ پدر

 «اندرفته و اندآمده

 ارکن را هانخل ●بافدی از پشت پنجره رؤیا میکوچک دختر

 ●آفتاب را به پنجره و ●زندآستینش را باال می ●رودیم

□ 

 ی اولی باز            خوانندهپنجره

 ی دومخوانندهی باز            پنجره

 ی سومی باز             خوانندهپنجره

 اشو تصویر جوانی که شالی ارغوانی را دور گردن معشوقه

 ●پیچدمی

  .های خالیمیز شکسته                     فنجان
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 ۱سِتی سارا سوشیان

 ۱٣٧۴/ دی/ ۱٣: زادانه

 کرمانشاه: زادنگاه

 تهران: باشنگاه

 

 فرهنگی: نامکزی

گاه شیخ و آن»غزل  یی مجموعهمقدمه: تألیف •

به قلم آرش آذرپیک، « شودمیاشراق عاشق 

 انتشارات مهر و دل

                                                                 
ای: فاطمه صفرینام شناسنامه. ۱  

قلم سبز مرصاد،  نویسیاول همایش مقاله نفر  •

-های فراداستان پستتفاوت: ، عنوان مقاله۱٣9۶

 گرامدرن و فراداستان کلمه

الکترونیکی دنیای  یمسئول نشریهسردبیر و مدیر •

 گرایان ایرانی جهانی کلمهکلمه زیر نظر اندیشکده

(orianism.com) 

بنیاد علمی نخبگان استان کرمانشاه  یبرگزیده •

۱٣9٥ 

دانشگاه _فیزیک یعضو انجمن علمی دانشکده •

 ۱٣9٥-۱٣9٧رازی

-۱٣9۶مسئول انجمن فیلم و عکس دانشگاه رازی  •

۱٣9۴ 

 ۱٣9۶رازی  یمسئول برگزاری جلسات فلسفه •

 ۱٣9٥بانی انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه رازی  •

 ۱٣9٥بانی رادیو رازی در دانشگاه رازی  •

 ۱٣9۶رازی دانشگاه  یهنرهای نمایشبانی انجمن  •

 ۱٣9۶بانی انجمن موسیقی و هنر دانشگاه رازی  •
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 «ی فاضلهمدینه»

 

 را دیگرهم بوکشان ●تاریک زمین ۱ها از چهار سوکِ آواره

 زا هنوز که ●هاییسیب تمام وسعت به باغی در ●یافتند

 به را ما عصازنان ●دیسفشیر ●بودند نایستاده چرخش

 ●بود اشسایه یک آشوب، که ●فراخواند سکوتی

 اگر اما/ هاجاده که گونهآن/ است زدن قدم برای باغ»

/ هاهایی که به کوچهخیابان/ هاخیابان به که هاییجاده

هایی که ما را و آپارتمان/ هاهایی که با آپارتمانکوچه

 «مختم نشود باید برای خودمان ختم بگیری/ برویاند

 انگار که ●چند جوان از ذوق چنان دست بر هم کوبیدند

 ●زنندمی گره دلبرکانشان قالی دار به را خود زلف دارند

 به ●زیانگرعب اندازه همین به ●به همین اندازه شیرین

هایش را سپیدی داشت دستگیسو ●خیزریسه اندازه همین

 ساده چنان را چیز همه شما» :کشید آهی ●کاشتحنا می

 فروختها کبریتی/ گرگان معبر در شباهنگام انگار/ ایدگرفته

 «بخوابید برف زیر در سر و/ باشید

ای عجیب لهجه با ●کسی که راوی هرگز نشناختش)

 (●خندید

                                                                 
 .استضلع و گوشه معنای  سوک در زبان کردی کلهری به. ۱

 مامت/ افتادن دست از به ناگریزیم/ آوردن دست به برای ما»

 سرمایه را رسندنمی هاآن به سرانجام هاجاده این چهآن

 «نسیما/ آجر/ تیرآهن به شدن مبدل برای/ کنید

 تمام ماه، یک به و ●را فروختند هابیسنخستین قدم 

و زنبورهای  ●سمورها ●هاقناری با ●سوختند هادرخت

 ●پریشان در باد

 کنممی فکر جاآن من/ !زیباست چه آسمان خراشیدن! وای»

 «مشتم در است ریگخردانه چند/ زمین قدرهچ

 ●چرکش یبا همان لهجه شناختمشینمکسی که راوی )

 (●شد بلندگو

 که آنیب هاخیابان و/ گفت هاجاده از/ سپیدمانریش»

/ قامتندهایی درازهبیغول/ آتشین هایاتومبیلبی بدانیم

 «یدستبهزنبیل هیچ زنِبی

 «نمانده برایمان هیچ آخر»

 ●سایه مرموزانه نیشخند شد

 !«ندارید؟ هیچ مطمئنید»

 

 آهن هایتراشه جز نبود هیچ ●هر چه دور و بر خود گشتند

 ●آجر و

 [چرک قهقهه زد یلهجه]
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 «خوردمی روده درازای درد به فقط کلمات همهنیا

 هاکتاب ●گفتند کلمات حرمت از تا و ●برآشفتندشاعران 

-نش تاریکی تا را مهتاب شهر و ●رفتند مزایده به ●هاقلم و

 در لگدزنان را شاعران آن همان در و ●کردند تشییع ها

  ●.هزاردیوار حصارهای سویآن ●ریختند واژگان یزباله
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 صابر سهیلی

 ۱٣٥٧/ اردیبهشت/ ۱: زادانه

 صحنه: زادنگاه

 تهران: باشنگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرهنگی: نامکزی

 دارای مدرک عالی خوشنویسی •

 صحنهالپریشان در انجمن مبانیان از  •

 قدس از بانیان انجمن فرهنگی میثاق در شهر •

 :هایی چونمشارکت در کتاب •

 دشت الماسی _

  نگیما _
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 «نشینشب»

 

 ●شب یزوزه ●برفیآدم ●ی برفیکلبه

 

با صدای شلیک / غزالی که از کنار ما گذشت/ آیدمییادت »

 «رقصید؟ها میتفنگ

ی گرگ/ گرگی به او دل باخته بود/ آیدحتی یادم می/ آری»

 /سوزاند در اشکمی/ پیچاند در برفکه گرسنگی او را می

 که با صدای/ ارزد به آن لحظه که غزالی رااما مگر زندگی می

 «رقصد نبینم؟ها میشلیک تفنگ

 امشب/ سوزی دیگر را در آتش بیندازیمبگذار هیزم نیم»

مده شبی که آ/ آیدبهمنی که می/ تر شده استبرف سنگین

/ هایمان همه و همهنفس/ بغضی که در گلوست/ است

 «به جز این آتش/ اندتر شدهسنگین

 «آید؟یادت می»

 «کدام را؟»

خ پاسو حتی / خوابیدیاش میهمان پلکی که تو زیر سایه»

 «دادیسالم مرا نمی

 

دانم چه اما نمی/ ی خوبی،معشوقه/دنیای خوبی بود/ آری»

های مادرِ پنهان از چشم/ یک روز مرد همسایه/ شد

/ معشوقه همان بود/ برای او تنگی عسل آورد/ فرزندانش

اما دیگر / همان نرگس بود/ همان بادام بود /همان سر بود

طبیب گفت در خون او  /جای من نبود/ ی زیر پلکشسایه

رد م/  همه چیز تقصیر تنگ عسل بود/ وزندزنبوران دارند می

ام او را زیرا معشوقه/ همسایه که انسان شریفی است

 «نهایت دوست داردبی

 «…سوز دیگر بینداز وهیزم نیم»

 «و چه؟»

های باد جاری که بر دست/ من چه بگویم از گیسوان مادرم»

بر او فرو  بارهیکخرمای بم / امهای معشوقهو لب/ شد

عم ترین طتلخ /این نخستین باری بود که خرمای بم/ ریخت

ه ب/ ای رفته بودممن آن روز به ابتدای بیشه/ دنیا را داشت

ی وقت/ تا بسوزد/ ای که هیچ درختی نداشتابتدای بیشه

های ترک/ رود انداختمخبر را به من دادند خودم را در زاینده

 «قامتم را خراشیدکف رودخانه 

و چشم / اندها اطرافمان اردو زدهگرگ/ هیزمی دیگر بینداز»

  .«به راه دعوت ما هستند
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 پروین شاهمرادی

 ۱٣٧۱/ آبان/ ۱9: زادانه

 آباد غرباسالم: زادنگاه

 آباد غرباسالم: باشنگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرهنگی: نامکزی

ی م دوم مسابقات قرآن و عترت منطقهکسب مقا •

 ۱٣8۶کرمانشاه 

کسب مقام سوم حفظ قرآن در مسابقات  •

 ۱٣9۰آباد غرب هنری اسالم_فرهنگی

البالغه در مسابقات ی نهجی سوم رشتهکسب رتبه •

 ۱٣89آباد غرب هنری اسالم_فرهنگی

آموزی م سوم مسابقات فوتسال دانشکسب مقا •

۱٣89-۱٣89  
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 «امواج»

 

گمانم آهنگ دریا به / چشمانت/ کشدکوزه ته میکوزه»

 «شدن ندارد

□ 

 قحطى              

 آب                           آب

 خشکى

 آب                            آب

□□ 

 آب

 خشکى

 آب

□□ 

 آب

 خشکى

□□ 

 خشکى

□□ 

 شکافته زن یک نگاه ●خاطرات نبض بر ●در محور افق

 به ●سفره در سفره ●دست در شمع که شب یک ●شد

 ●شیرین زدی لب ●را خودت تو ●ایستاد عشق احترام

 هنوز ●زدم لب را خودم من ●بازوهایم روی درست افتادی

 ●شاپ دورای از یک کافیقهوه یماندهته ●تلخ

 «ای؟خواب در خواب نشده»

 رانپرسشگ تمام به ●راوی به کاراکتر راهنما قهوه نوشانید)

 (●نایستد سؤال از جهان تا ●نیز تاریخ

 ●گرفت خشکیدنش خشکی، ●بازنماند شدن دریا از ●و زن

 در جهان/ چشمانت شودمی پر کوزهکوزه»: خاطره سطر در

  .«کندمی زیست دریا یتفاله
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 ۱رابعه شمس

 ۱٣۶۴/ مردادا/ ٢٧: زادانه

 کرمانشاه: زادنگاه

 آباد غرباسالم: باشنگاه

 

 

 

 فرهنگی: نامکزی

                                                                 
ای: زینب محمدیان. نام شناسنامه۱  

نور ادبی قلم، دانشگاه پیام_انجمن علمی دبیر •

 آباد غرباسالم

 آباد غربادبی والیت، اسالم_دبیر انجمن علمی •

 ادبی قلم سبز مرصاد_علمی یسسهدبیر مؤ •

 فرازنان ایران یدبیر اندیشکده •

زیر نظر  «فرازنان»الکترونیکی  یسردبیر نشریه •

 (orianism.com)ی فرازنان ایران اندیشکده

زیر نظر  «کلمه»الکترونیکی  یسردبیر نشریه •

گرایان ایران ی جهانی کلمهاندیشکده

(orianism.com) 

 :تألیف •

-دوشیزه به عشق بازمی»ی غزل ی مجموعهمقدمه •

 به قلم آرش آذرپیک، نشر دیباچه« گردد

های آخرین عاشقانه»ی فرامتن وعهمی مجمقدمه •

 یبه قلم مارال موالنا، نشر اریکه« ی هخامنشیملکه

 سبز
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 ی، مجموعه«فرامرد سبزپوش»کتاب الکترونیکی  •

فراشعر در رثای سردار قاسم سلیمانی 

۱٣98،(orianism.com) 

 ، در دست چاپ«فرازن کرد» فرافرم  یمجموعه •

 :مقاالت •

ابوذر، بهار  یمال، نشریهنیم نگاهی به غزل مینی •

۱٣9٢ 

 اصالتبیگفتاری در موسیقی کلمات در مکتب اد •

 ۱٣9٢ی ابوذر، زمستان کلمه، نشریه

ابوذر، بهار  یگرا، نشریهدرآمدی بر غزل کلمهپیش •

 ۱٣9٣و تابستان 

المللی گرا و مکتب نقد آن، سایت بینادبیات کلمه •

 ۱٣9٣انجمن علمی بهترین دوستان، 

 

 

 

 

 

-گرا بر مکتب ادبی کالسیسم، هفتهنقد ادبیات کلمه •

 ۱٣9٥لووتکه،  ینامه

وجودگرایی ارسطویی و وجودگرایی عریان، سایت  •

 ۱٣9۶(، orianism.com)رسمی اصالت کلمه 

 ۱٣9۶ ،جنس سوم، سایت رسمی اصالت کلمه •

ی واژانه از نگاه مکاتب فلسفی وجودگرا، فلسفه •

 ۱٣9۶ ،سایت رسمی اصالت کلمه

مال، سایت بررسی روایت از آغاز تا غزل مینی •

 ۱٣9٧ ،رسمی اصالت کلمه

گرا، سایت رسمی اصالت نگاهی بر مکتب نقد کلمه •

  ۱٣9٥ ،کلمه
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های تقدیم به منجی شنگال «فرامرد سبزپوش»

 سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی: پناه بی

 

 سیاه

 سیاه

 سیاه

ل  ●جامگانتر از سیاهپوشظلمت  ۱آسمان سیاه شنگا

 از ● خود سیاه هایسایه از ●زنان و کودکان هراسیدندمی

 و آمدندمی که ●سیاه ابرهایی از ●سیاهشان چادرهای

پنجه در گلوی هوای از نفس  انداختندمی و ●باریدندنمی

 کردندمی پنهان ●خاستبرمی که شب دود ●افتاده

 ●ماه آن در لرزیدمی که پستویی در ●را خود نیز هاستاره

 ●ریختنمی چای عروسی هیچ ●وفانت در موجی سان به

 ●سالمتیبی هایسالم ●خواندنمی الالیی مادری هیچ

تر ها، وحشیجیرجیرک تاریک آواز ●پاپتی هایکشقداره

 کرده پوشکفن را شنگال کشانزوزه برف ●از آژیر سیاه

 چشم به دارها جز به اوجی و ●غارها جز به سقفی ●بود

 هایکوزه از ترشکسته ●قالی یشکسته دارهای ●آمدنمی

 عزا رخت ●خالی هایسفره ●خشکیده هایچشمه ●سفالی

                                                                 
این شهر،  های سردار شهید قاسم سلیمانی،دتشهری کردنشین در عراق که با رشا. ۱

.اربیل و دیگر شهرهای اشغالی عراق از چنگ داعش آزاد شدند   

 2.  قیامت

ده بود آم 2هلسمان ●را قامتانقیامت قامت بود کرده مچاله

 مامت خاکستر آن در که سیگاری و ●با هزاران زلزله در انبان

 هاییدشنه با سیاه شیاطین ●کشیدمی را والیتم هایجنگل

 هراسشان از که چنانآن ●را هاخانه کردند تسخیر ●ترسیاه

 هم از هاپرده و ●ریختندفرو دیوارها ● گریختند هاکوه

 خون از ●ای خونهفواره از شد سرخ آسمان ●گسیختند

 و دوشیزگان اما و ●درختان برادران، مردان، هزار هفت

 ●...ر نوعروسان

 «جامگان سرخ پوشاندند؟مادرم را نیز سیاه ۳دایه»

گذاشت کلمات از گلوی دایه به بیرون بغضی عجیب نمی)

 ●فهماند او به ایواژانه حتی و ایواژه با شدمی کاش ●بریزد

ت توانسسالگی او نمینش را دهواژگا سنگینی که را آنچه

 (●کشید

 ●سرخ هایاشک ●های سرخواژه واژه قطره

 [شودمیرنگ خیره دایه به افق سرخ]

 هایشاهرگ ●خودسوخته گیسوهای ●های سیاهحجله

 ۴هایشینگرمه ●داده جان قفس در هاینفس ●بریده

 متن ایپروانه رقص ●افتاده نفس از ۵کوهایلکوته ●زدهیخ

 ●سیروان یگونه بر گیردمی آرام و ●کشدمی نفس را

گمادربزر .۳    

اصطالحی  برای سوگواری      ۴.   

.۵ اصطالحی برای سوگواری   
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 «برنخیزد این پروانه از صدای ما ۱صبر کن روله»

 [شودمیمتن چند سطر سکوت ]

 ●های سبز را آرامها، برگرقصاند پردهصدای پای نسیم می

 ●وزدمی خورشید عطر گرمش لطافت از

 راوی را متن دوباره دایه که ●تراود از آنقدر گرما میآن)

 :(شودمی

 «غروبیادش بخیر خورشید بی»

 «غروب دیگر چیست؟دایه خورشید بی»

یک روز از دور سردار / ترین خورشید بودغروبسردار بی»

چهار تجسمی از / ای از بهشت بودتکه/ پوش را دیدمسبز

بهار او / رفت بهار به دنبالشهرجا می/ ملک در یک کالبد

جنگل سوخته / شناختکویر نمی/ شناختبرف نمی

بهار / کردبهار او فقط سبزانگی را پیشکش می/ شناختنمی

کردیم سردار آمد حس میباران که می/ فرزند سردار بود

ن بارا/فرستدرد بوسه میبرای درختان، کوه ها و مردمان کُ 

 .فرزند سردار بود

انگار لبخند سردار بود که در / تراویدگاه که خورشید میآن

 .خورشید فرزند سردار بود/ کشید زمین راآغوش می

                                                                 
.۱ فرزند   

و مادران را از / کودکان را/ پسران را/ سردار چقدر برادران را

سردار فرامردی از سرزمین / آوردروی دار پایین می

عشق فرزند سردار / 2وپیهای سنگ، رزم، اسب و چعاشقانه

 .بود

گفت یک شب سردار را مان بود که میپیرمردی در دهکده

فنجان داغ / سردار به او چای تعارف کرده است/ دیده است

او دیگر ستارگان / ای درون آن افتادستاره/ را که گرفت

 .ها فرزندان سردارندستاره/ دیدآسمان را چراغ راه نمی

ه همیشه خیر/ نماداشتیم در دهکدهپیشه ما کدخدایی ستم

های شیر و دوشیزگان ها، گوسپندان، مشکشد در خرمنمی

 :گفتمی

 «دنهگذارد و قدر میمرا در صدر می/ بزرگ است کس هر»

 ارهبیک/ به سردار/ او خیره شد به صبح/ سردار با صبح آمد

و دیگر کورمال/ و دنیایش سیاه/ هایش سپید شدچشم

چند / کردچیز را با کف دستش التماس میهمهکورمال  

گویند باید خوردگان میاما زخم/ باری به او صدقه دادم

باورانی که چند شب در رکاب سردار بیرونش کرد اما ما هم

توانیم چراغ امید و عصای سپید هیچ کس را نمی/ ایمبوده

  «.مبشکنی

  2. نوعی رقص کردی
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 سکینه شهبازی

 ۱٣۶٣/ مردادا/ ۱٥: زادانه

 کرمانشاه: زادنگاه

 آباد غرباسالم: باشنگاه

 

 نامک فرهنگی:زی

ر ب تأکیدبررسی جایگاه آزادی در حقوق با : تألیف •

، (عریانیسم) گراآزادی از منظر مکتب عدالت حقیقت

 صالیحان: ، تهران۱٣98

 

 

 «پرواز»

 

 :سرایدمی آلودهغم خویش در ●زن

// پرواز درآورم های ذهنم را بهپرنده// در کجای این سرا»

 به فصل نگاه درخت// به آغاز راه// به آفرینش// آوازبی// تنگ

 های ذهنم را به پروازدوباره پرنده// کجا؟// کی؟// به رویش

 پرواز

 «پرواز

 سطر در هنوز راوی ●رسدکاراکتر هرموتیک از راه می)

 (●گرددمی هایشبال دنبال به ●پرواز

 نوشته هنوز که آسمان سطر بر ●چند پرستوی مهاجر

 ●نشده

 !«تو کی هستی؟! هی»

 !«کاراکتر هرموتیک»

 «…ردپا، بیکه بی/ از کجای متن وارد این قصه شدی»

و هماره در ذهن / رومدر هر کلمه می/ شومبا متن زاده می»

 «!تو عریانم

از توفان / ترینمخاموش/ امدیدهاما من آن پرستوی خزان»

 «هراسمتوفان در بی/ نهراسم
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نه چون من ماکیان / خوشا مرغ مهاجری که پر پرواز دارد»

 «…در بند

راهی هست / و فهمی از پرواز داری/ بالی از کهکشان»

 «…فراتر از پرواز با پرهایی که/ به فراسوی خیال/ گمانبی

 «بال که آسمان خیال استبی/ توان پریدپر که نمیبی»

ال و بحتی بی/ واز استرسیدن به فهم پر/ واالترین پروازها»

 پر

 پرواز

 پرواز

 «پرواز

 «ی توتا برسند به در خانه/ باران را امیدی / ابر را قاصدی»

 (آوردکاراکتر هرمنوتیک سر درنمی)

 «ایبه ما برسان امید تازه!/ محبوبا»

□□□ 

 و سرخ ●هاسترنگ راز هابرگ کوچ ●چند پاییز بعد

 ●رنگ هزار هزار ●...نارنجی و زرد ●ارغوانی

 «زن پرواز اما به کدامین رنگ است؟»

 ●گرفت ایتازه جان ابر و ●باد وزید

 !«گمان باران در راهستبی

 ●هاشاخه خواب ●پناهگاهی در آسمان ●های درختدست

 ●هالحظه مرگ

□□ 

 پرواز

 امید

 سکوت

□□ 

 سکوت

 سکوت

 سکوت

□□ 

 پرواز

 پرواز

 پرواز

 به ناامید و ●کندمی وارسی را هاواژه ●کاراکتر هرموتیک)

 نم یعنی»: اندازدمی باال را هایششانه راوی ●نگردمی راوی

 «!ام؟راوی فقط

 «جا چه خبر است؟این: »زندو فریاد می

  .«سکوت پرواز ذهن است: »ی آشنا با متنخواننده
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 یوسف صادقی مقدم

 ۱٣۴8/ بهمن/ ٢٥: زادانه

 غرب آباداسالم /یسنگچشمه: زادنگاه

 تهران: باشنگاه

 

 

 

 

 

 

 

 فرهنگی: نامکزی

 فروش اختراع خود و  ۶ یسازیتجار)ثبت و  مخترع •

 (انهیدر خاورم هاآن

 یپهلوان یرزم یهنرها یسازمان جهان سیرئبینا• 

 ما یتوک

 جهان همراه دختر و ییطال یخانوادهدارای عنوان • 

 یمیت اجهان در کات یقهرمان یپسر دارا

 برتر کشور و یمل نیفرآکار •

 کشور رانینشان قهرمان صنعت از وز یدارنده •

 نمایس و ونیزیتلو ،تئاتر گریباز •

 تئاتر یکنندههیته •

 حزب همت کل ریدب یعال مشاور •

 جهان قهرمانی حکم دارنده •

 یپهلوان مل یرتبه و حکم یدارنده •

 یرزم یهنرها ونیفدراس ٧ دانی دارنده •

 نیوکوشیک ۶ دان یدارنده •

 نگیبوکس کیک ٥ دان یدارنده •

در  شیراآ و میگر محصوالت یدکنندهیتول نیاول •

 کشور

  و خواندده نوازندهموسقیدان،  •
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پوشِ به چشمان در راه خاموشِ زن سرخ_    «رخانهسُ»

 _میدان فردوسی تهران

 

تا »ی گفتنِ تشنه ●ی شنیدنتشنه ●پوشبانوی سرخ

باز هم در بیت  ●تر از آتشسرکش ●«همیشه دوستت دارم

 ●شعله رقصیدخود را شعله ●چهارم غزلی دیگر از شاعر

 باران خود راستاره /ایتو آمده»

 به رسم قربان خود را /کشانمن سایه

 گل خوابِ خدا! /آوردن گل چرا؟

 خود را !بیا و ای جان /آبم کردی

 غریبه احساس مکن ی ما/خانه در

 مهمان خود رایک لحظه مدان شبیه 

 بنشین /دریا!هان! دختر شاِه هفت

 ام بباران خود رابر هرم کویری

 ی سرخ همنددل ما آینه /امشب

 مرنجان خود را /با دوریِ از مَنَت

 دو نیمه پیش هم تنهاییم یک سایه/

 برقصان خود را /بر زورق آتشم

 همخوان با شاید برسانیم غزل

 به پایان خود را /بر موج شب و جنون

 دل دفتر روح پرپرِ عشق ماست

 بخوان آن خود را لطفاا ورقش بزن/

 بانو! /تا آن که حریفمان نفهمد

 «بسوزان خود را /آهسته بخوان مرا

چه قدر »های شاعر: واژهبه نقشارنگین مات مانده بود ●زن

جامهبارد از سطراسطر گلهای بارانِ زیر آفتاب میرنگدانه

گذرد!// ی ابرآذین میخانهگاه که از خیاطشعرش// آنهای 

های آهوان رقصان در دشت مغان// و چه قدر عطر خال

لطافت پرهای طوطیان شکرشکن و طاووسان خرامان در 

هندوان را دارد!// چه قدر گرمای  خدایگانِهزاران معابد

را فریاد  گانتجلی الههسان که ضرباهنگش قلبش را// آن

 «شود!می

 ●و یخانگیِ گمانش را قورت داد ●تندی زبان ●آب دهان

با شما قرار  /ی این غزلیعنی من در میانه»و دل به دریا: 

کنار آهوان و طوطیان و طاووسان  /پرسه زدن در باران

های ناپدید/ زیر شالق اربابانِ بیقرنآن هم در  /ام؟!گذاشته

 «واژه؟!...

 /آنک منم صورتگر چین»از پیش پایش برخاست:  ●شاعر

پوش!/ دیگر ی رومیان باستان!/ بانوی سرخخانهدر صیقل

فامْلخااندوهت را در پسِ شادانهصورتت را با سیلی سرخ/ و تَ

پوشِ هایم تنترین عاشقانهنکن/ بگذار سبزانه ات پنهانجامه

و رنگ در  /ات باشد/ بگذار بهرامِ هفت اورنگت باشمتنهایی
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به نام بلندت در گوش نُه فلک  /را ۱هایمچکامهرنگ گورانی

 /اندامانِ گیتی در نگاهمکه با تو گل /به آواز درآورم

سپس « اندهایی سنگیپیکرهایی خفته در گور و پیکره

 / ما را از گمان/پروردگارا!»دست بر آسمان بلند کرد: 

 «ر نگاه دار!های دور از بوسه و باران دوخشکسالی و سال

ه ک /قصدم گستاخی نبود»سر به زیر افکند:  ●سرخ ●زن

اما این را کودکی گفت  /ی من کوچکشما بزرگید و آیینه

ا نشان به م /و قوزک پایتان را /که از کاج بلندی باال رفته بود

ی دوست همینخانهبه سهراب بگویید » :داد کهمی

غزل، چهاردهم / دقیقاا کنار شما، سطر چهارم این «جاست

 «ماه

ی از نقش چین بر دیواره ●سرمست از باران ●گاهآن ●زن

گره  ●اش رازلف خویش را و زندگی ●از عشق محتوم ●روم

در  ●در خلسه ●چه شاعر در خوابی هر آنواژهزد به واژه

شبیه بارانی که  ●و او را در سطراسطرش ●نوشتنشئه می

زن شبیه  ●سرشتشد میتر میبه زمین نزدیک و نزدیک

اندک به پایان اندک ●ترسیبی که بر شاخه سرخ و سرخ

 رسید.غزل می

□□ 

                                                                 
 ۱. گورانی گونهای آواز در موسیقی کردی است.

 ●بارانهای بیپرسه ●باد بر گیسوان ●شش ماه برق و باد

که هیچ ●علفیشاعر دفتر غزلش را پیشکش کرد به هرزه

ی و بهار کدام دقیقه ●باردفهمید باران کی میگاه نمی

زن تازه فهمید چرا از باران بوی خاک نمناک  ●استآسمان 

و مشامش چرا از آهوان عطر نافه را نمی ●زندرا قدم نمی

 معابد را! سوزنیم و از طاووسان عود ●پرسد

□□□ 

چنین  ●و اما ناقالن اخبار و طوطیان رانده از هندوستان

گوری بهنه، زنده ●های انتظارحکایت کنند که زنِ چهارراه

در گوری  ●تر از آتشتر از سیلی و سوزانسرخبا کفنی 

به  هرگز و ●مصرعی ناکام از غزلی هزارپاره است ●گمنام

زنی که گرداگردش هماره تمام  ●رسدبیت چهارم نمی

های زوزهبه سان گرگ ●وزندی جهان میبادهای آواره

  کشان در برف.
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 حسین صدری

 ۱٣8٧/ تیر/ ۴: زادانه

 دزفول: زادنگاه

 دزفول: باشنگاه

 

 

 «زایش»

 

اب ق/ کنم کلمه را به همین سطر اول تا زایش ادبیقاب می»

 «یابدکنم کلمه را و متن زایش میمی

□ 
 ●از سر صبح دبرویمغبار را  ●و مادر

 «پسرم شو بیدار»

 ●پنجره در آفتاب ●من در پنجره

 «شدی؟ بیدار»

 «!ما یخانه مهربان یفرشته آری»

 مادر         لبخند

 آفتاب          ؤلتأل

□ 
 مادر پیشانی در را ذراتش آفتاب و

 طلوع

 طلوع

 طلوع

 ●رختخواب در ●من در ●پنجره در ●شودمی آفتاب مادر

 «گرم قدره چ»

 ●شودمی آغوش مرا ●همیشه از ترغیدریب و

□ 
یب آفتاب این ●متمادی سطرهای در را کلمه شده قاب

زایش من ●را من که ●زایید را متن که مادر این ●غیدر

  ●.امکلمه از یافته
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 شیرین صدیقی

 ۱٣٥۴/ فروردین/ ۱: زادانه

 بم: گاهدنزا

 بم: باشنگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامک فرهنگی:زی

 :، تهران۱٣99، «عطر اقاقیا»شعر  یمجموعه: تألیف •

ایراندانشیاران 



 ٢۴٧ ∞ فونیک()آنتولوژی فراشعرنویسان مولتی ۱۴۰۰جنبش ادبی 

 «با خودم»

 

 میان حیران ●خوردهزخم تنی با ●ی متروکهیک جاده

 ●خودش جستجوی در زنی ●درندگان

 «نهایت مناین درون بی!/ آه»

□ 

 «تو؟»

 «اتکودکی»

 !«این همه عشق؟»

 «بینمواسطه جهان را میهنوز بی»

؟و /پیچیدم در خودم/ در امتداد ریل قطاری که تو را برد»

 «…امهاست در انتظار سوت قطار ماندهسال

 [●آهنراه سطر●سوی متنآن هزاران صفحه]

 «…هو هو چی چی/ هو هو چی چی»

 ●جنوبی هایسرزمین از زنی گیسوان بر ●باردباران مرا می

 کلبنی بر بوسه ●هایش، به وسعت یک نیستانه متنک

 برای را چمدانش ●ستدیرزمانی که مسافری ●زنندمی

 ●...است بسته تو سوی به دور سفری

□ 

 هایو چشم/ انارهای زخمیباری از با کوله/ پر کشیدی آرام»

پر کشیدی و / های خاطراتمان را بارانی کردتمام کوچه/ من

 ای.../ شهر برایم کویری خشک و خالی شد/ بعد از رفتنت

 تر ازقیمتی!/ در دریا مروارید/ بینمتماه می/ که در آسمان

 بارمت تا بادامروز نمی/ و من فقیر نداشتنت/ تمام دنیایی

 یگوشهدر گوشه/ هایم راتکه از قلب و چشمو من هر / بوزد

/ ی بادشاید قاصدکی سوار بر شانه/ کنماین شهر آویزان 

 «خبری از بوی پیراهنت بیاورد

□ 

 بهشت بوی پیالهپیاله که ●ستزاریالله مرا ●فصل آخر

  ●.نگاهم مستی در پیچاندمی ●را
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 ۱ثنا صمصامی

 ۱٣۶۴/ اسفند/ ٧: زادانه

 دزفول: زادنگاه

 دزفول: باشنگاه

 

 

 

                                                                 
 ای: مرضیه صمصامی. نام شناسنامه۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرهنگی: نامکزی

های یک عاشقانه»فراشعر  یمجموعه: تألیف •

 قلم اهورا: ، دزفول۱٣99، «پرنسس جنوبی

 همکاری با رادیو توان •

 همکاری با رادیو صبح ملت •

 ی سبک کالژنقاش برجسته •

  مالی سبک مینینقاش برجسته •



 ٢۴9 ∞ فونیک()آنتولوژی فراشعرنویسان مولتی ۱۴۰۰جنبش ادبی 

 «سازیمامیدی نو می»

 

 بر /را امیتنگدل بارکوله/ درازتر از هر خیالیو پا دست»

 «کشمدوش می

 «اش؟نشانی» 

این شهر حروف نامش را خاطره  یهاکوچهپسکوچه »

 .«..پوشند

/ هایمانمن حوالی عاشقانه/ ؟بینیمی/ چشم دلت را باز کن»

 ...!«اماُتراق کرده

آغوش باشیم شبنم / ایمهای سرخ قول دادهما به گل»

 ...«سحرگاهان را

□ 

 تا روشن/ زمیاوینور بهای ریسه/ قدر از آسمانِ نبودنته چ»

 ...«؟تی رفتنشود جاده

-ساعت/ رسدبعد از تو دستم به هیچ چراغی نمی/ !...نه... !نه»

 ها دست در دستثانیه/ شوندختم به خیر نمی/ های بدون تو

 ...«داندیشنهم به خودکشی سفیدشان می

 /؟ویا ت/ منم /ایهای شیشهاین چشم نینشهیباد دانمینم»

 بغض یک/ زنماز تو که حرف می/ شین غریبنپیامبر ماهی

 ترانه

 الیالبه شودمیپرت  آرامش خیالم.../ شکنددر چشمانم می

-هام گره زدکه به سرنوشت توخالی ییایرؤی پازل هزار تکه

 ...«ام

 !«؟...عادتت بود یا یالیخیب»

 ...«یا»

 ...«هیچ اصالا»

 [●...شودمی گاههیتک ●و متن دستش را زیر چانه]

آسمان / چه نباشی/ چه باشی تو/ کنددیگر چه فرقی می»

 ...«ستابری مایتنگدل

□ 

/ ی آبروشنی کاسه/ ها باید بگذرد تا باورمان شودسال»

 ...های بدون دلیل رارفتن شودمعجزه نمی

 رفت

 رفتی

 رفتم

 ...«ی نامرئی زماندر پرده/ شداز ما مکان گم 

به / ساعت شنی عمرمان را/ رنگ دنیادر میان امواج هزار»

 ...«شمارش معکوس

 ...«نوبت آسیاب/ چرخدکه زمین می حال آن»
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 ...«و روز بدون وقفه به شب»

□ 

عشق بودند  سفیران های تلفنسیم آن روزها/ یادت هست»

 «بوسه و

 «!رسیدندچه خوب به مقصد می»

 «راستی به دستت رسید؟»

 «اندگردن زده/ های حامل راجا خطوط سیماین»

□ 

که مرا کنار  /است ییایرؤتصویر مبهم  مایخوشدل تمام»

-ستموسیقی د/ تا بلندبلند/ نشاندپهلوی دلت میچای قند

 یسماور گوشه/ خانه باشد شودمیمگر .../ هایت را بسرایم

 اتاق بجوشد

 اما

 اما

 ...«؟اما تو

□ 

 /ات ایستاده باشدکجای زندگی یک مرد/ کندچه فرقی می»

آغوشش تنها پناه پریشانی گیسوان دخترانه / راز جنس پد

/ و در هر زن/ افتدیک برادر اتفاق می/ هر زن و در/ است

 «گویدمردی که به او عشق جان می

خود را // چکد روی شمعدانیاز شمع می// شب دارنگاه تب»

قلبم با تمام حرارتش جهان را ذوب // خود درشوم لولیده می

 ..«کندمی

□ 

وسعت ناب  /هستی یداشتندوستهمیشه / !عشق جان»

 «کنمیمحضورت را لمس 

خلوت شده / های سروبا درخت خلوت شده این خیابان»

ارمان قرکردند نگاه بیهایش ترانه میای که سنگفرشکوچه

نگاهم  و/ برگرد نزدهام ی جوانیتا پاییز تیشه به ریشه/ را

به تعداد / دلواپسان سطر اکنون/ کوچه درخت،، من/ کن

و به وسعت / شد میهالبروزهایی که مرگ مهمان   تمام

/ حرام کرده است بر خود هاست آفتاب راآسمانی که سال

ام تادهایس بستگیدلطبق قانون  اصالا...!/ نگاهم کن و برگرد

امان از بارانی / رویخداحافظی میوقتی بدون .../ به شکایت

 «نگاه

□ 

 هایی از جنس مهرگل هاست در سرزمین باورمانسال»

/ دبارو از ابرهای آبی احساسمان هیچ بارانی نمی/ رویندنمی

 چنیناینکه / اندغروب برده مسلخخورشید را به  گمانبی

/ رشاید در خشکسالی باو تا/ کندواژه طلوع میسرد و بی

  ...«هامانشود قلمر کوی



 ٢٥۱ ∞ فونیک()آنتولوژی فراشعرنویسان مولتی ۱۴۰۰جنبش ادبی 

 

 

 ۱یلدا صیدی

 ۱٣٥۶/ خرداد/ ۱

 سنقر: نگاهزاد

 سنقر: گاهباشن

 

 فرهنگی: نامکزی

نویس روشندل در غرب تنها بانوی شاعر و داستان •

 کشور

                                                                 
ای: خدیجه صیدی. نام شناسنامه۱  

تر از توفان»ی شعر عریانیستی مجموعه: تألیف •

، ۱٣98، («های یک فرااندیش جوانعاشقانه)تبسم 

 ی سبزاریکه :تهران

 «شکسته بال»

 

 /در ذهن آسمان /ست کبودات کابوسیزخم بال شکسته»

/ کارددر گودی چشمانت تخم ستاره می/ وقتی که خدا

وقتی که / من شبیه هیچ کس نخواهم شد/ !خدای من

ها هزاره/ ریزندهای آبی میبا من به حوضچه/ هاعطش گل

 «برای تاریخ من نوشته شده است/ غربت

□ 

درگیری ....در گیر و دار دنیا....درگیر و دار ...درگیر...در»

گیر / گیری پاچه رامی/ گریممی/ شویگیر می/ …است

گره / کنم در توگریه می/ تا پرواز یک گریه کنم به پنجرهمی

 …گیرت را دورم/ زنیمی

 !آه شاعران

 «!آه لحظات ادبیات

کند و رود جاری می/ های پریانگیری در قصهدست مرا می»

 «رود در سطرزن فرو می/ ها راگونه
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که مرا به / عاشقآن دو همیشه/ آن دو/ قدر عمیقه چ»

آن دو  /به رقصیدن برای ما/ که جهان را/ برای تو رقصیدن

 های منشدهگم

 «که برایم نوشتی نباشند

 «چند حرف به فهم آب داریم؟»

 «مان، در رودهایی به شکوه اندام طبیعی ماتا جاری»

 

 شکوفه آب  در   گیاه  

 آب  در   متن   دریا

 

 «پروازانما هم ...ام جانمبگو خودم غرق شده»

از جاری  ●طول و عرض و ارتفاع رود را در زمان اکنون]

 [●…ونگ ●…کور و منگ و محو ●…جراحت، کبود

 «...ال ال ال ال …ال ال ال ال»

 و زوایای مشق شب

 «او به تو؟»

 «طعمه»

 «تو به او؟»

 «هنوز دوستش داشتم»

□ 

 

 

قلبی / کمدست/ ضرب در اشک که بشود/ و شعاع زندگی»

 «…زالل خواهیم داشت

 «ها ناگفته نماندهاز شقایق»

خیره / امتداد رود را و به اعماق چشمم/ بان چرخی زددیده»

 «…شد

 «بینی؟می»

 ●هیچ گریزگاهسایه را بی

 «بینی؟می»

 ...«ات راخطوط نامفهوم چهره»

 «مفهوم است؟/بینیمرا دیگر نمی ...!ساکت»

/ فهمممی/ فهمممی/ جهان شودمی فهمم/ شومفهم می»

 اشک/ خورد پوستین چرکین سرنوشتلیز می/ …فهمممی

 های انسانیدر ریشه

  «…لحظات انسان اشک است/ جاری است
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 قوژدی مریم عامری

 ۱٣٥٥/ مهر/ ۴: زادانه

 کاشمر: زادنگاه

 کاشمر: باشنگاه

 

 فرهنگی: نامکزی

، «زمان یعشق در تنگنا» شعر یمجموعه :تألیف •

 شکوه حکمت: رضوی، خراسان۱٣98

 کسب جام قهرمانی والیبال فجر بردسکن و حومه •

 

 

 «ماه زخمی»

 

تا کتاب / هایم آغاز کرددر متن باران واژه را /عریانیسم»

به اصالت کلمه  مکتب در /فراشعر را در فضای این عصر

 «جنون بکشد

□ 
 «خیال گل خورشید در»

 ...«کردهمراهی می/ غروب را/ و قایق آرزوها»

□ 
-گمان نمی /نگاهت یدر نطفه/ هازمزمه شوندمیسکوت »

ه ب/ تنها تن را به جنگل /امتنهایی یکلبه/ در بزند برم

جدال تن به کلبه / تن به تن با درختان در جدال/ درخت

یر سرم ز/ تلخِ نبودنت را یقهوه کشممی سر/ ای نیستچاره

/ ...دیدهنوز می ام راتنهایی/ نهال شب/ کبک در خیالم/ برف

 نهال عشق بکارم در حوالی بهار بگذار

 نهال

 نهال

 دوستی

 شکوفه

 باران
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برف  /تا کودکان یلدا پایکوبی کنند/ دوزمبر پیراهن شب می

کنار این  /گلوله را خشاب کن/ شبیه دردهایم شادی را

هسای از که بگذری شودمیچه / پیاله را  شراب کن/ توهمات

 «جهان من ثواب کن/ شبی دگر از در بیا/ ها

□ 
 «شومحلقه زحل میحلقه/ در انکار نور»

 /در امتداد کدام شب/ به پرچین نگاهت /ات مراآویز کروی»

 «؟ها یخ زدندشکوفه که در بهار دلم/ اینهال قهر کاشته

آدم // خسته از زمستان خیال// ایوان دلم //آلودبغضشبی »

// خشاب مرگ// پای نهال انتظار// یایم آب شدؤبرفی ر

 دختران انتظار

 ی گلولهسایه

 خون

 چکه

 «چکه

 ●بمب اتم ساخت ها راتاریخ جنگ خشاب ●قرارسرباز بی

یاه ی سزیر سایه انسانیت را و اندیشه های مدرنتا با گلوله

 نخوت

 ●کن کندریشه

 سایه

 سایه

 عشق

 ●گل به دهان تفنگ انداخت

 پنج

 چهار

 ...سه

 ●باران کرد تن ماه رازخم ●مادرهای بیگلوله شلیک

-مگر نمی/ رویمی قلبم را نشانه/ ی چشمتبا کدام گلوله»

ی دلم گلیم خانه ینترسنگین /هر روز ی غمدانی سایه

 «شودمی

□ 
 هنوز در انکار نور»

 حلقه

 حلقه

در ساحت / بدرخشد تا آویز پرچین چشمانت/ شوممیزحل 

  «...انتهالحظات عریانی بی
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 نژادمهدیسا عباس

 ۱٣8٥/ مهر/ ٢٧: زادانه

 کرج: زادنگاه

 کرج: باشنگاه

 

 نامک فرهنگی:زی

 ۱٣99آموزی، مسابقات خوارزمی دانش یبرگزیده •

 

 

 

 «پیروزی»

 

 دریا دریا ●جانبی پیکر دشت دشت ●رود رود خون

 ●تغییر محور بر متن ●خشم

/ ستناقوس دشمنی/ اتجا هر طنین خندهاین!/ هشدار»

؟و /ررؤیاهایت را بب/ یک دوست با تو نیست/ نه/ یک یار با تو

شاید موجی از دریای عدم به / ها غسل بدهدر اشک آسمان

 /آرامشت رساند

 درنگ

ی موج را از دریا/ اشک را از آسمان/ اندجذر کرده!/ برو

خیال برف / تو هنوز هم/ عشق را از دل مردمان/ خروشان

 «آشوبد؟پاییزی خوابت را می

شجاعت / ها زیر رادیکالتوان/ دهد ذهنمبوی شهرت می»

جگرم را روزی / تابوتی بیاین همه مرده!/ آه/ در مصلحت

 «شودمیهزار بار سوخته 

 «رؤیاهایت را بردار»

 «بروم؟»

 [●کاراکترها ردیف ●متنمغزها از و فرار بی] 
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 !«مغزمن بی»

 !«وقتمخوش»

 !«مغزمن بی»

 !«وقتمخوش»

 ●قربانی هاهزاره از بعد ●و از غرور ایستاد جهان

 [دریها دربهاولین خانه پس از سال]

 «شهر آینه؟»

 «مسافری؟/ هاستشهر نقاب/نه»

 «آری»

 «ها باشتو خود راوی داستان شهر نقاب»

/ چه نابودو هر آن/ چه بودبیهوده بود هر آن/ بیهوده بود»

 /های آبی را ننواختدستی آشنا نت/ ها نرسیدنبعد از سال

 تو برایم/ و پیانو در خوابی عمیق مدفون/ باخ در فراموشی

مت دهم/ های سیاه و سفیدکالویه/ تویی که تمام عمر/ بگو

 «بودند

در  و/ دور از سرزمین اندوه/ سوی دریاهازندگی آن»

ی وقت/ تواند باشدهمسایگی نبض سبز درخت چگونه می

در سرم ردیفی از درد را / های خسته از غربتملودی/ جااین

 !«کشند؟به نظم می

 «بیشتر بگو»

ها که ی رفتن چهدر حاشیه/ انتهاهای بیمن وارث جاده»

ی و یا روح/ پاسخ زنی در تمنای نورچشمان بی مثالا!/ ندیدم

که پرواز شاپرک خوابش / جدال خون و خاکستردر / مصلوب

شهرهایی در گیرودار جنگ خونین انار و / دادرا جال می

شهری که چون پایان / نانهای بیشهرهایی با سفره/ دندان

گویی برای صدهزار / تفکر به فرجام خود نزدیک شد/ یافت

ان هزار/ کشیدشعله در دل خدا / سقوط سیب/ و یکمین بار

 /هزاران سال خیره ماندن به پیکر سخت زمین /سال سکوت

های روح خودش را آه های سرزده از تکهشمارش جنایت

 «و با آهش عصر یخبندان آغاز/ شد

 :[نوشت سبز خودنویسی با و ●ها را ورق زددستی فصل]

 شروعی دوباره»

 معراج

 تنبور

 دف

□ 

 یمست

 زن عاشق

 ...دف
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 ۱یالناز عباس

 ۱٣۶۰/ دی/ ٢۴: زادانه

 کاشان: زادنگاه

 کاشان: باشنگاه

 

 

 

                                                                 
ای: زهرا پروار. نام شناسنامه۱   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرهنگی: نامکزی

 کاشان_عالی مترجمی قرآن یکسب رتبه •

  سخنگوی بانوان کاشان در نشست سراسری مجلس •
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 «ایکاروس»

 

 ●ی زن روی سطر کوهواژه

 !«باز هم که دیر کردی»

 !«آخر قلمم تمام شده بود»

 !«؟خواهی مرا سیاه کنیمی»

 !«؟یعنی چه»

 !«ایشاید زن دیگری را برای نوشتن پیدا کرده/ دانمنمی»

 !«از تو انتظار نداشتم»

 ...«قلم که دست خود توست/ ؟رویمی چرا از کوره در»

 !«؟خواهی بگوییچه می»

 !«روشن است»

 اما/ هر گونه که دلت خواست من را بنویسی یتوانیمتو »

 «...من که انصافیب

 !«به من بده قلم را/ گوییاگر راست می»

 !«؟یعنی تو هم»

 یتوانیمفقط خودت  یکنیمخیال / بله من هم»

 !«؟بنویسی

ای بنویس که روایت متن لطمه به گونه/ !پس تو را به خدا»

 «نخورد

□□□ 
 

 !عزیز یخواننده»

 /نه کوه کوچک است/ ...روی سطر کوه ایزن دن نیباتریزمن 

 کنمهر چه فکر میاصالا / نه دریا کم است/ ...روی سطر دریا

/ رومپس به متن آسمان می/ زمین ارزش ماندن من را ندارد

/ نه من که خود از ماه زیباترم/ ...های من روی سطح ماهواژه

هاما چ/ ...سطر آفتاب/ !آهان/ !ها ناچیزندقدر ستارههچ !وای

 ...!«قدر نوشتنش سخت است

□□□ 
 [فردا یهاروزنامهتیتر ]

ی من را به سطر آفتاب نزدیک و واژه قدرآنیک زن »

ه ک/ ...و سقوط/ هایش سوختبال بارهیککه / کرد ترکینزد

 «...و سکوت/ قلمش سوخت بارهیک

ه ای بود کنویسنده/ در ضمن تنها کسی که او را گریست»

  «.قلم نداشت
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 غالمی رحمت

 ۱٣۶9/ اسفند/ ۱٢: زادانه

 دهگالن: زادنگاه

 کرمانشاه: باشنگاه

 

 

 

 

 فرهنگی: نامکزی

 مبتکر ژانر فراشعر نوجوان در شعر امروز ایران •

 :تألیف •

، ۱٣9٧، «فاطمه خوشبخت»ی فراشعر مجموعه •

 دیباچه: کرمانشاه

دوست داشتنت اتفاق است، »ی شعر مجموعه •

 نودا: تهران ،۱٣98، «افتدمی

های و طراح و کارگردان نمایشنویس نامهنمایش •

 نوجوان کودک و

های شعر، ها در رشتهمدرس کارگاه و ورکشاپ •

 نویسی نوجواننامهگویی نمایشداستان، قصه

 یی کارگاه شعر مقدماتی حوزهمدرس یک دوره •

 هنری کرمانشاه

 مسئول انجمن شعر و کارگاه نمایش دانشجویی •

ای و های کشوری، منطقهی جشنوارهبرگزیده •

 استانی شعر

های طراحی و یادگیری در رشته ISIدارای گواهی  •

 گویی و فیلم کوتاهی کودک، قصههای حوزهبازی

های استانی، نامه در جشنوارهپذیرش متون نمایش •

  ای و کشوری نمایشمنطقه
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 ...«فاطمه گره کور زندگی من است»

 

 در با که پدری پیشانی هایچروک ●با است برابر ●فاطمه

 ●!گرددبرمی خانه به اشسینه روی شهرداری مأمور پای

 مادری موهای شدن سفید صدای ●با است برابر ●فاطمه

 ●گازاجاق پشت

 

 «گره کور زندگی من است// فاطمه»

گیرکردم بین این همه ...!/ های بی تواین شهر و خیابان»

 !«...های بی توهیجان

 

 ●تو و ●...!است من مال ●توست زندگی که ●این متن)

 رس ●بیایم اتاقت به دارم حق پس ●!من زندگی کور گره

 (●...!هایتکتاب الی بکشم

به خاطر کم !/ تو که هیچ وقت ریاضی را دوست نداشتی»

پس دو دفتر ریاضی به چه ...!/ های همیشگی پدرتآوردن

 «!خورد؟دردت می

 

 و ●نویسمن که تو را میم ●نیست من حق این ●!نه)

 فرصت کی ●!نیستم مادرت که من ●!را اتزندگی

 :بنویسی خاطراتت انبوه روی ●متن این از خارج ●ایکرده

 !«؟...یدفتر ریاض»

 !«کندپدرم قلبش درد می: »نوشتی

 نقاشی بدنش راست سمت و ●باید قلبش را پاک کنی

 ●را ماه سر هایقبض ●نیست خوب اتنقاشی اگر●.کنی

 ●مستطیلی کاغذهای این ●.بدزد پیراهنش جیب از

 ●!گیردمی تو از را پدرت آخرش

 «.دارد دوست خیلی را ئینوکد مادرم»: نوشتی

 خانم که/ باشد بزرگ قدرآن تواندمی خدا»: نوشتی

 پرت کالس یپنجره از/ ریاضی فرمول یک با را جعفری

 «!بیرون؟ کند

خواهد و تنها می ●خنددمی تو هایدغدغه این به ناظم

 (●!نماز خواندن را بلد باشی

 

 .«گره کور زندگی من است// فاطمه»

گیرکردم بین این همه ...!/ ی توب هایاین شهر و خیابان»

 «...!توهای بیهیجان

 

 پدری گردن دور شده حلقه که ●کشماز تو دست می

 هایشانه روی که ●کشممی سر ●...زندگی به پشت

 ●...خ خیاطیچر کنار ●است مادری

هایت را رنگ الک حتی!/ چه قدر مثل دیگران نیستی»

هایت را الک ناخن/ گرسنگی که با رنگ کبود/ دوست دارم

های مادر بازوهایت را کبود و نیشگون/ زده است

 «!اندبوسیده

 

  «...!گره کور زندگی من است// فاطمه»
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 یا کارپسندؤر

 ۱٣۴8/ بهمن/ ٢: زادانه

 تهران: زادنگاه

 پاکدش: باشنگاه

 

 

 

 

 

 «ی شناورمراقبه»

 

 کاسه

 سیب

 دو گلدان

□□ 

 های متورمبغض

 ارتفاع خیس

 دو چشم

□□ 

 راوی گوش در که متن یک شروعِ و ●کجا از ●ما از ●از من

 :شودمی خوانده

که / و پاها/ هایم روی حادثه لغزیدکه دست/ راوی منم»

 «ترکیب جاده را بر هم زد

 در ●کرده کز خودش میان جایی متن این راویِ ●!نه)

 (●نویسنده!: تنگ ایبیغوله

 ●کنندمی دفن ایدره در را امید ●های بربادرفتهقاصدک

 قاب دش تهمتی ●باغ گنجشکان فتح وقتی ●زندگی نام به

 ●دلم دیوار بر
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□ 

که راوی یادش را در / پریدههای رنگشمعدانی/ من/ آینه»

 «ی زخمی مخفی کردهصندوقچه

 شده متواری را مخاطب چند ذهن ●غبارهای ولگرد]

 [●است

و خاطرات / کنند برای خاطرات مکدربغض می/ هایمچشم»

 /رگ به رگ/ طراوت قاب عکسآژنگ را در ارتفاع بی/ مکدر

منطقِ / های ناکوکوصله/ های ناجورنغمه/ های کبودحلقه

 «های سبز و تلخزیتون/ و تاج زرین/ نِ ر و ن

 سالمهای کاغذی سپید تا سینه به ارادت/ روز را ما ولی»

 «دهیممی

 ●واژه فنجان دو ●صبحانه●متنِ سینی

روز از هم / سامانروزگار بی/ های ناگهاندوباره آینه»

 «و شب با درد ساختن/ گریختن

دور خودم دیوار / ولی من با سکوت خاموش مانده در سیگار»

 «کشممی

 عبور ●قیرگونه سطر ●تلخ هایگندم ●بذرهای تنها

 ●دیدن ناگوار هایآیه

□ 

 «تشنگی را در دریاها خاک کنم باید»

 ●دریا ●رقص ●خط ●هاتراژدی آب

□ 

 غوغای بادها

 هارهایی بادبان

□ 

 قایق شکسته

□ 

 :(راوی سپید)

 لهفاص باغکوچه یک کاش ●خوابم پر از رقص نیلوفر است

 کوچیده ●جاری ●وحشی و سبز ●بزنم قدم خودم در ●را

 لگ چند پای پشت عطر و ●سنجاقک بال دنبال به قفس از

 ●بوشب

□ 

چکم از پشت می/ شومقطره خودم را شمع میقطره»

شوم بر جاری می/ هاتر از گدازهمذاب/ آورهای ماللمیله

 «متن

 :[پیچدمی هاواژه الیالبه ●بانگ کاراکتری ناشناس]

 «!از میان برخیز... میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست»

 از ترعاشق باید ●شودمیفضا ماالمال از لبخند شاخ نبات 

  ●.برخیزم نماز به دوباره ●آفتاب از ترسرخ ●طلوع
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 )تیتا( طیبه کریمی

 ۱٣٥۶/ آذر/٢: زادانه

 سرپل ذهاب: زادنگاه

 تهران: باشنگاه

 

 

 

 

 

 فرهنگی: نامکزی

 :تألیف •

، «نامت در گلویم گیر کرده است»شعر  یمجموعه •

 داستان: ، تهران۱٣9۱

تو به فکر ها همه بیپرنده»غزل  یمجموعه •

مدی بر شعر گفتار کالسیک ایران آدر، «اندخودکشی

 بایا: ، تهران۱٣99 ،(غزل گفتار)

 _8۶های در سال« نوای وقت»ی ادبی مسئول صفحه •

8٧ 

مسئول اولین انجمن احمد عزیزی در ایران و در  •

 سرپل ذهاب

 یجشنواره، مقام سوم شعر طنز و گویش مادری •

 استانی کنگاور

ش همای، آبی یعصر شعر استانی شکوفه یبرگزیده •

 88مهر  ،سفر با پاییزسراسری هم

ادبیات صبح  شعر و کشوری یجشنواره یبرگزیده •

 پیروزی

 ای شعر اهل بیتمنطقه یسومین کنگره یدهیبرگز •

 (کشور غربهای شمالاستان یویژه)
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 شعر اهل بیت ارومیه یبرگزیده •

 یجشنواره شعر در اولیندوم در بخش  یرتبه زحائ •

های والیت و رهبری در پیامهای استانی جلوه

 88سال  ،نوروزی

های حفظ آثار و نشر ارزشبنیاد  شعر یبرگزیده •

 دفاع مقدس کرمانشاه

 انتظار استانی قصرشیرین شعر مهدویت و یبرگزیده •

بزرگداشت  یهمایش سراسری کنگره یبرگزیده •

 8٧سال  ،کلیم کاشانی

شعر در دومین همایش مهدویت و نهضت  یبرگزیده •

 انتظار

-استانی دفاع مقدس سرپل یجشنواره یبرگزیده •

 ذهاب

 

 

 

 

 

 

 9۱عصر شعر پروین اعتصامی در اسفند  یبرگزیده •

ملی فرهنگی هنری  یتقدیر در پنجمین جشنواره •

 ظهور یطلیعه

ی جشنوارهپنجمین  بیست و شعر یبرگزیده •

های حفظ آثار و نشر ارزشبنیاد  سالگرد مقاومت

 دفاع مقدس

هنرهای تجسمی  یلوح تقدیر جشنوارهکسب  •

 ای غرب کشورمنطقه

علمی ادبیات فارسی  یلوح تقدیر حلقهکسب  •

 ردانشگاه پیام نو

 یرلوح تقدیر مربی طرح رحمت استاندا کسب •

سراسری  یجشنواره، نقاشیی کرمانشاه در رشته

8٥اسفند  ،پیامبر اعظم
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 «درد مشترک»

 

تنها / امها را از سطر خاطره پاک کردهغروب/ توبی»

 «پرواز از پستوها به معراجگاه خورشید/ افزایی ماهم

 دیوار که ●مشترک یکوچه که ●ستی زنیاین قصه)

 (●میانمان متن است مشترک و ●مشترک

 «؟...نکند مؤلف»

 !«توانیم باشیمکدام از ما می هر»

 :[خورد متنورق می]

 «…پاییز هفتادوپنج بود که نگاهمان در هم»

 !«تابیچه قدر بر من می»

رسد و تر از تب میناگهانی!/ عشق است دیگر عزیز جان»

 «پرسدنمی

 ●...خواهر ●مادر ●پدر●شیرینی ●گل ●قرار

 «بازی زن و شوهربازی؟»

های هنوز هم دشت/ بارمببارد می/ هنوز هم برایم ابر است»

 «دهمگل می/ باطراوت بهارم گل دهد

 :[مخاطب دوم]

 «…نه از خواهرشوهر/ ما که نه از شوهر شانس آوردیم»

 :[مخاطب سوم]

صلح / صمیمیتبی/ دعواما بی/ قدر به هم کار نداریمآن»

از درون هم خط / خیالگویند که بیمصلح شاید به ما می

 «ایمخورده

 [های بعدیمخاطب]

 ●شوندمی تصویر ●اشکال رابطه

 «پسند افتاد؟/ بگذریم»

 !«بادا بادا مبارک بادا»

 !«شادا شادا عروسم شادا»

 ...اتفاق افتاد

 دانشگاه            کالس

 خانه                کتاب

 «ی عمل؟آقای دکتر هزینه»

 !«خیال خواهربی»

 باریدمی ●رحمت باران همه برای و ●بود ابر و ●مهربان بود

 یک شب  که آسمانی قدرآن ●محابابی باریدمی ●دریغبی

 ●به افق و عشق و ستاره پیوست

 متن               تصادف

 علیرضا           آسمان
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 من                 بچه

 !«لعنت به این جاده که همیشه شلوغ بود!/ آه»

□ 

نان با کلیتا لی/ های سیب را بریز بر دامنمشکوفه!/ ای باد»

ها محو و گناهان خودشان را خاطره/ ها برقصمسیب

 «آگراندیسمان

 و به/ ی بهاری استهای نرسیدههایت هنوز عطر میوهگونه»

حتی آب با طعم / سیب/ این روزها هلو/ سالمتی بنوشم

 «امهای تو نوشیدهگیالسی که با اولین بوسه از لب

 [پاراگراف بیداری]

 «در یادش؟هنوز هم »

همه چیز خواهد بود / همه چیز هست/ برایم همه چیز بود»

چند / چند قطره اشک/ شق حال و هوای خودش را دارد/ 

 شبیه/ امشوم میان احساس زخمیگم که می/ بغض/ پنجره

ن تا عشق تا آخر ای/ باید رفت/ ای پرستوپرواز نافرجام دسته

 «قصه

 

 

 

/ برای پایان خوش شاهنامه شودمیچه قدر دلم تنگ !/ آه»

که همیشه برایم مساوی با تمام / و تنفس هوای بهار

و خیابانی / شومهق بهار که گم میمیان هق/ ها بوددونفره

چه قدر پنجره / رسموقتی به اسم تو می/ دهدکه بوی غم می

رود ها که سر میی فصلحوصله/ آورم برای تنفسکم می

 «ایستدزمان می/ رسممی وقتی که به تو/ رومراه می

□ 

 «کنی؟چه می/ کجایی؟!/ هی»

که تمام / قلبم را به دیواره خاطره میخکوب خواهم کرد»

ام او را در لهیبستان سینه/ ها رنگ پاییز بگیردشنبهسه

ه ها بتاک ساعتتا چهارستون بدنم را تیک/ دهمپرورش می

 های شبامتداد آینه و شمعدان به امتداد کل کشیدن

  .«عروسی گره بزند
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 ۱ماهورا کریمی

 ۱٣۶۱/ بهمن/ ٥: زادانه

 تهران: زادنگاه

 تهران: باشنگاه

 

 

 

 

                                                                 
ای: سمیه کریمی . نام شناسنامه۱   

 «یاؤطنین ر»

 

!/ رمقام خودکار بیبه سطرهای تنهایی/ زندمدام سر می»

از مهربان نسیمی که / ام از صبحخبر ماندهست که بیچندی

ه تازیانست که چندی/ به چشم ندید/ ام راوسعت پروانگی

ام تا از چشمان تو ها سپردهبه واژه/ خاطرات دور/ زندممی

بر فراز  /شعر من در غربت خاکستری نگاهت/ سر درآورند

 غزل چند دانمنمی: »شودمیفریاد /های سرخ دلواپسیتپه

 ««تو تا مانده فاصله

 [●متن جمعی خودآگاه در ●هایی پراکندهمنولوگ]

□ 

۱) 

 هااضطراب لحظهرسد حس تَری در می

 هابرد من را به هر سو در شتاب لحظهمی

 رود دنبال اوی گرم خیالم میرشته

 هاکشد با خود مرا تا التهاب لحظهمی

2) 

 چون برگ خشکیده در آغوش نسیمگاه هم
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 هاالی پیچ و تاب لحظهشوم گم البهمی

 کاش یک لحظه فقط یک لحظه در رؤیای خود

 هاناب لحظهشدم لبریز از احساس می

۳) 

 تشنه سوی چشمه در وهم و خیالروم لبمی

 هارسم تا ناکجایی در سراب لحظهمی

۴) 

 برکه مهتابی و شب بیدار و من غرق خیال

 هارقصد اما در حباب لحظهماه هم می

□ 

 :یادت هست گفته بودی»

که طنین دوری از پا / عشق دلپذیرتر از آنست»

 ««درآوَرَدَش؟

 .«ی استاد استا گفتهاین تنه!/ واای»

 ●خود در ●رسدمی هیجان به ●و متن را

اه گآن/ به مثابه کمال خود رسیدن/ معراج عقل است/ عشق»

به کمال  /ناپذیرش بگذرنداز صافی تعریف/ که تفکر و تخیل

 «خواهند رسید

□ 

 ●خورشید گاهحجله در ●پروانگی وسعت ●این است

با / کولی/ جادر آنکه / از دیاری دور/ باید از تو گفت»

و ماه سمفونی احساست را دلبرانه / زندگیسوی شب تار می

کند که تبسم می/ ناجی شعر من است/ نگاهت/ نوازدمی

و فردایم را نشانه /  ای که امروز مرا بلعیدهیادآور گذشته

 /شعر تنت/ و چه شورانگیز است/ باید از تو گفت/ رفته

  !«هادستخوش نگاهم شدن
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 ماریا کریمیان روانفرشته

 ۱٣٥۴/ امرداد/ ٢۱: طلوع

 ۱٣99بهمن  :غروب

 (سقز) 

 

 «زییرنگ پا به»

 

 که هنگام آن ●مرگ!خواهد بود  ییبایسکانس ز چه

 هانسترن عطر از سرمست من و ●دهدکات می کارگردان

 یهاخاطره نمینشمی نظاره به ●آرامش و سکوت در

 ●شده را...تمام

که  ی را/مهر شاعرراز سربه کندیافشا م/ چگونه لبکین»

 یسطرها یالالبه /کندیمچاله م را شیهایتنگدل

 «ی؟خاکستر

 تیعجزه است/ به نورانم شیعاشق/ که ابر برا ییپرستو»

 «ایمان آوردهجهان 

 وجودش شمع که ●ستیعشق یجاودانگ عادگاهیم آسمان

 ●روشن ابد تا

 ی/ مرا به انتهاییتنها /رمیگیرا که در آغوش م خودم»

/ ...تیتو تا ابد یپا یتو/ وقت یپا ی/ وقتشومی/ الل م...الیخ

و برگ  م/راهنیپ دشتپهن/ در شکفندینرگس م یهاگل

قدم نفس با تو/ هم/ تا همزمیریم تیپا پیشبرگش را 

 نهگایب یواژگان در آغوشقلم  رقص/ شوم یقراریب یهاکوچه

 میهابا اشک تر از متنسیاهکه  یبا انگشتانم/ و خط چشم

 «را؟ تیهابودننحاصل  ینیبیجاودانه دارد/ م یوندیپ

□ 

 باد یقیموس

 هاکالغ آواز

 هابرگ رقص
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 و ایتو را کم دارد/ ب یهاشاعرانه بوسه یهوا نی/ ا!محبوبم»

گاهی  رنج را یهالحظه/خوب است کن زییپا ونیمرا مد

 هیقافهی/ تا قافمیشو فیرد هیقافهی/ عاشقانه را قافمیابیدر

 و/ دنتو را کم دار یهانوازش میببافم/ شعرها تیعشق برا

 شده/ انیعر احساسم/ به وسعت بودنم یزندان/ سکوتت

فرسوده!/  ت،یهاکه بافته بودم از حرف ییهاپوشتنپشمینه

به من اَنگ  میبگو/ تا خط به خط شعرها یاو حرف تازه ایب

 «نزنند یوانگید

تا قلبم را نوازش  //کنمیسنجاق م میهاهیه ررا ب نفست»

/ از /نوازمیروحم را م /خاطرت/ یزدهجوانه یهاکند و با گل

/ /ردیگیپر م یاز خاکستر خاطراتمان ققنوس یتو رفت یوقت

ا شاعرانه ر ینقش زند احساس شیهابال تا/ /ییتنها از چکاد

 :با زبان مادری یزندگ یدر هوا

□ 

 آلودوهم         آسمان

 یزندان        هافانوس

 ها     خاکسترگنجشک

 سرگردان        هامترسک

□ 

 مزرعه کابوس

  یسنگ یهاداس

 زیآوحلق ماه

 گاهاز گلو رینظیب یاهمان ماهم/ که در استعاره من»

دوباره شب و خاطراتِ  !ام/ آهشده زیآوتو حلقیب یِهاشب

ا / غوغبیشهر غر نیدر ا ،ییتنها ابانیخ یسرمازده/ در حوال

منتظر  یهاچشم نیبا ا روزیکه  دانمیبه پا کرد.../ م

 یبه آغوش شاد یروز ی کالغانند/ که آشیانهنیغمگ

 بازخواهم گشت

 بازخواهم گشت

  «بازخواهم گشت...
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 مریم لطفی

 ۱٣۴۴/ آذر/ 8: زادانه

 کرمانشاه: گاهدنزا

 پاوه: باشنگاه

 

 نامک فرهنگی:زی

 هنری استان کرمانشاه یمسئول واحد شطرنج حوزه •

 

 

 

 «ی نگاهجلوه»

 

 ●ساحت پروانگی ●ی پروازترانه ●تنیدههای درهمپیله

 ●دار حریم تعشق ترین پردهتابآفتاب بی ●ی آغازلحظه

ریز در عرق ●ریزگرم تابشی یک ●برای یک شدن

ی از دایره ●قدر که در گرماگرمشآن ●امردادترین آغوش

جا ابتدای این ●تا ریتم موزون دو چشم ●رستاخیز نور

 ●های نباتشاخه ●های موازیپیاله ●عاشقی است

 !«پیراهن سپید بلندترین سوگند پیشکشت»

 «برای رفتن به جایی؟»

 «از جنس المکان است !/نه/ جا بهترین مکاناین»

 «از جنس الزمان است!/ نه/ اینک بهترین زمان»

 ●باده از پی باده ●رویانددوشم بر  گان راپرسوخت لو با

 !«هر چه بادا باد/ لبالب از آتش»

 ●سوختم ●پخته شدم ●که خام بدمگونه بود و این

 من    کلمه

 او      کلمه

 هو     کلمه

   ● ...های موازیپیاله ●دریدههای ازهمپیله
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 ۱زرتشت محمدی

 ۱٣۶٣/ شهریور/ ۱۰: زادانه

 کرمانشاه: زادنگاه

 آباد غرباسالم: باشنگاه

 

 

 

 

                                                                 
ای: حمزه محمدی. نام شناسنامه۱  

 فرهنگی: نامکزی

 مبتکر سبک فراواژانه •

 :تألیف •

های آخرین عاشقانه»فرامتن  یمجموعه یمقدمه •

-اریکه: ، تهرانمارال موالنابه قلم  «ی هخامنشیملکه

 ی سبز

 «خیر پرنسسه صبح ب»فراشعر  یمجموعه یمقدمه •

 دانشیاران ایران: ، تهرانطاهره احمدی به قلم

 ی چاپ، آماده۰۰۴۱مبانی عریانیسم در جنبش ادبی  •

شناسی ماتریس معنی، گراشناسی عمیقمعنی •

ای در باب واژانه شامل انواع واژانه و گرا، مقدمهعمیق

اصول و مبانی  ، شرحی بر(عریان یواژانه)فراواژانه 

 چاپ ی، آمادهمکتب اصالت کلمه

 :مقاالت •

شعر جعفر درویشیان بر اساس  ینقد دو مجموعه  •

، سایت رسمی عریانیسم در« لفؤشهادت م»تئوری 

 کلمه مکتب اصالت
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 یروزنامهدر مکتب اصالت کلمه، « واژانه»سبک   •

و پایگاه اینترنتی  ۱٣9۴سال  ،٥999 یشماره ،ایران

 المعارف بزرگ اسالمیمرکز دایره

 غرب، ینامههفته ،مکتب اصالت کلمه ناقد عرفان  •

 ۱٣9٥تابستان  ،٥۰9 یشماره

 ۱٣9٢ دی ابوذر، ینشریه ،«کلمه و شناخت» •

 ینشریه «؟فراشعر چیست ،چیست شعر» •

، ۱٣9٧ ،۱٣ یشماره ،الکترونیکی کلمه

(orianism.com) 

، «و مهدی خبازی کناری نقد دزدی محمود طیب» •

، ۱٣99 ،دنیای کلمه نیکیروالکت ینشریه

(orianism.com) 

 

 

 

 

 

در « مدیریت تفکر» یعنوان سوم برای مقاله •

 یعلمی بسیج دانشجویی شاخه یهفتمین جشنواره

 ۱٣8۶ ،علوم انسانی در غرب کشور

بنیاد  از« حضور کلمه»صاحب امتیاز انجمن ادبی  •

 شعر و ادبیات داستانی ایران

ادبی قلم سبز  یسسهؤآموزش م ول اجرایی وئمس •

 نود یههمرصاد در د

نویسی ول هیئت داوران نخستین همایش مقالهئمس •

نظارت اداره فرهنگ و ارشاد پژوهشی تحت _علمی

اسالمی در غرب کشور
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 «عریانیست اتفاق می افتد»

 

 «گیری؟استاد دستم را می»

اش خیره به نمک چهره// هایش عطر بهارنارنج دارنددست»

 «شوممی

 «دارم تدوست»

ما را شب خواهد / هایی که سیاهی کالغشاناما چشم»

 !«گذارندنوشت، نمی

من را ترانه / سطر به سطر/ شوممن شعر می/ نه هرگز»

قدر پروازش را ه چ/ هایشان ببینفروغ را در چشم/ کنندمی

 «!دوست دارند

های بر شانه باید /هایتبافهگیس/ آسمان شعر کوچک شده»

 !«دنفراشعر دلبری کن

□□ 

 ●کندهایش را از میان ابرهای تیره درازتر میبانو دست

 ●است کرده غرق دیوادیو ●آلودهمه را آسمان که ابرهایی

هایت را روشنی که مهتابش کوچه/ های بانوییبه دست»

های چند کوچه خواه چشم/ کنمهمیشه سالم می /بخشدمی

ی من سهم پنجره/ خواه جغد یا کالغ/ و شهر گرگ شوند

با بوسه یا بی/ خوابتختبا تختخواب یا بی/ همیشه ماه بوده

 «تفاق بیفتدی من ارقصش باید در کلبه/ بوسه

 جان تاریخ و ●شودمی حادث او و ●گیرمدستش را می)

 گیردمی

 واژه

 واژه

 هایکه باز ضجه تا این ●شودمی ترفرایی ●شب به شب

 جنباندمی ●را لشکری دور بسیار هاییستاره از ●تاریکبان

 را دستش که آن تا ●رودمی تاریک متن و ●متن بر

 (●شودمی غروب و ●داردبرمی

□□□ 

 «نیستی نازنین؟»

 «امکمی خسته»

 «دهد؟بهایت را چه کسی آب پس شکوفه»

خواهم شعر می/ ...روحباغچه را بی/ هاتکراری شدن گل»

 «های ترانهبر لب/ باشم

و // وقتی واژانه شدم// دانست که ترانه خود منماو نمی»

 «کویر متن را رویاندم// قطرهقطره

خط ممتدش را  //شوممی مرور// دردهایی کهنه// تنهایی»

 «در خود
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 دلش       خون -۱

 ها        فریادِ یاریچشم

 گلویش         بغضِ دیگر

 دردِ کاری

 سکوتِ سرد -2

 وفانتدریا            موجِ 

 غروبِ تلخ

 ساحل

 یک فراری

□□□ 

 از شب ●کردمی پاپیون مریخ سمت به را هاستاره ●آسمان

 ●ار سطر چند که او ●گریزان کوه به کوه ●کلمه آن هیبت

 شادش نام از ●ندیده شادی ●رفته هبوط به ●فرار چتر زیر

اش را های کهنهاشک ●حادثه یک شومی تا ●گریختمی

 مه به را مدارم تمام ●عشق سلطان از پیامی ●!سیل نشود

 چند ●منظومه خرد سوی به●•چرخممی ●ریزدمی

 را ساحلش ترسممی ●خود در شورانممی را زحل اعتکاف

 یباترانه ●را او رقصاندمی روز هر ●زهره که چرا شود گم

 ●گاونشان هایالهه

سوی عطارد میه ای که بجاده در ●آیند سطرهابند می

 شمس یا باشد مریخ ●افالک سلطان ●فایده چه اما ●!دود

 که آنند از تریتیم ●سیاره این هایشقایق ●؟!مشتری یا

 ●!دوید سویشه ب را جاده باید ●شوند یاری

□□□ 

 ار او ●خستگی ●سردی ●مفرط سکوت ●ی تنهاییکوچه

 جمع را خودش هایپورهپاره ●کاشته متن از بیرون

 پرواز را او که هاییحباب به زندمی پشت ●شودمی

 ●تنهاست تنگش در ●خوانممی را هایشپیام ●اندشده

 ●دارد نیاز آب به قرمز ماهی

□□□ 

 ●شنوممی را دستش بوی ●شومقدم میبه سراغ او جاده را 

 ●شده باز ایپنجره حتماا

 یک

 دو

 سه

رم دا دوست ●است کامل پنجره در ماه ●دوماش را میکلبه

 ●ریزانبرگ چه اگر ●!ی من بنشین پرندهبگویم بر شاخه

 دراز را دستش ●خوانده را دلم سطر ●راهست در بهار اما

 عریانیست و ●مشومی واژانه را شاندست گودی ●شودمی

  ●.ترین رقص ماهی در بهاربا سبزاسرخ دافتمی اتفاق
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 آرزو مرادی

 ۱٣۶۴/ آبان/ ٣: زادانه

 آباد غرباسالم: زادنگاه

 اشتهارد: باشنگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامک فرهنگی:زی

 ی موسیقیفعال فرهنگی در عرصه •

 

 

 

 

 

  



 ٢٧٧ ∞ فونیک()آنتولوژی فراشعرنویسان مولتی ۱۴۰۰جنبش ادبی 

 «عکس فوری»

 

 رمقآفتاب بی

 های تشنهشن

 سرگرداننگاه 

□ 

 ی کوچکچاله/ ردپا

 ی کوچکچاله/ ردپا

 ی کوچکچاله/ ردپا

 «…نکند از چاله به چاه !/نه!/ واای»

ترک دخ نگاه ●سپیدپوش پیرمرد یسایه ●لبانش را گزید

 ●را ردپایش که جاهمان ●را از آخرین چاله بیرون کشید

 جای چاله به چاله و ●زدندمی فریاد آب یحنجره با ●امواج

 دهبازمان شنی هایقلعه یویرانه از ●کردندمی پر را عصایش

 ●کودکان یخداگونه خشم از

 [خوردهسیب نیمه: دوربین عکاسی]

 «شما هم منتظر غروبید؟»

 «…کسی نیستممن دیگر منتظر هیچ»

 !«؟...جاپس چرا این»

 [ایلبخند نقره]

 !«آمدنم بهر چه بود/ امدانم که از کجا آمدهنمی»

 [های شتابانقدم]

 «دریا با غروبش زیباست!/ ای دارید؟چه عجله»

 «آخر ننمایی وطنم؟/ رومبه کجا می»

 ●پیرمرد دنبال به دواندوان ●دخترک

 «کفشتان را هم/ عصایتان را جا گذاشتید!/ آقا»

هفت کفش و عصای آهنین / برای رسیدن به شهر عشق»

 «باید با جان و دل رفت/ هم کم است

 دنیای ●معکوس شمارش ●شنی ساعت ●هاحبابرقص 

 صاع یک ●لنگهبهلنگه هایکفش ●دوربین قاب در ●وارونه

 فاصله

 ردپا

 ردپا

 ردپا

 دریا

  ●.غروب خورشید
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 ۱نیلوفر مسیح

 ۱٣۶٢/ دی/ ۱٥: زادانه

 کرمانشاه :زادنگاه

 گیالن غرب: باشنگاه

 

 

 

 

                                                                 
ای: پروین احمدی. نام شناسنامه۱  

 

 فرهنگی: نامکزی

 غرب گیالن -ی زاناندبیر اندیشکده •

ر زیر نظ «فرازنان»ی الکترونیکی سردبیر نشریه •

 (orianism.com)فرازنان ایران یاندیشکده

 :تألیف • 

در  هنگامه اهوراهمکار جناب استاد آرش آذرپیک و  •

کلید _های یلدا و کلمهچشم»فرارُمان دو جلدی 

 روزگار: ، تهران«_جهان هولوگرافیک

 از تروفانت»شعر عریانیستی  یمجموعه یمقدمه •

 ی سبزاریکه: ، تهرانصیدی یلدابه قلم  « تبسم

آخرین  هایعاشقانه»فرامتن  یمجموعه یمقدمه •

-اریکه: ، تهرانمارال موالنابه قلم  «ی هخامنشیملکه

 ی سبز

های عاشقانه _نفراز»فراشعر  یمجموعه یمقدمه •

 :دزفولبه قلم ثنا صمصامی، « یک پرنسس جنوبی

 اهورا قلم

 :تمقاال •
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 همکار «مفهوم لوگوس از آغاز تا اکنون بررسی» •

 یمنتشر شده در فصلنامه /استاد آرش آذرپیک

 علمی نقد ادبی و زبانی رخسار زبان

 «مفهوم پدیدار از نگاه مکتب اصالت کلمه بررسی» •

منتشر شده در / استاد آرش آذرپیک همکار

 علمی نقد ادبی و زبانی رخسار زبان یفصلنامه

استاد آرش  همکار «گراعمیق شناسیمعنی» •

علمی نقد ادبی  یمنتشر شده در فصلنامه/ آذرپیک

 و زبانی رخسار زبان

شناسی گرا در زبانعمیق گراییتاریخ» •

منتشر / آذرپیک همکار استاد آرش «فراساختارگرا

علمی نقد ادبی و زبانی رخسار  یشده در فصلنامه

 زبان

 

 

 

 

 

 

ادبی  یمنتشر شده در ماهنامه/ کوبیسم و واژانه •

 علمی تخصصی رخسار زبان یکلمه و فصلنامه

منتشر شده / شناسی پیرس در واژانهنشانه تحلیل •

ی ادب یعلمی ششمین همایش  نقد و نظریه یدر مجله

 هادبی کلم یدانشگاه گرگان و ماهنامه

 /بر مبنای الگوی ارتباطی یاکوبسن واژانه تحلیل •

 یادبی کلمه و مجله یمنتشر شده در ماهنامه

 پژوهشی رخسار زبان وابسته به دانشگاه رشت

 گفتار و مالمینی غزل بر تکیه با معاصر غزل در فرم •

نشریه/ پورسلیمان مهوش همکاری با/ آذرپیک آرش

 ادبی و زبانی رخسار زبان ی

 نورهمایش شعر امام علی، دانشگاه پیام یبرگزیده •
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 «شودمی ستیانیعر دایدر»

 

 ●آخر، از آخر خط رسدمی ●عبوریب ،هیسایزن ب کی

 «نفس آخر را... نیا/ !!ستیبا یآها»

 ●رسدمی یاکلبه به ●یابانیخ چیعبور از هیب ●ستدیاینم

هنوز  یفنجان چیاز ه که ●نوشدیرا م ییچا و ●ستین که

 نیآخر بر ●از خودش تریخال ست،یخال که ●پر نشده

رسد، به به ناگهان می ●اما و اگر در شکِ که ●یابانیخ

 ●اتفاق

 یذهن چیاز ه هنوز/ یخال نیا/ کلبه نیا/ ابانیخ نیا/ ه!ن»

 «اندمتبلور نشده

 «؟یذهن راو یحت»

زهر پادزهر  کیاندیشد فارماکون که می /دایذهن در یحت»

همه  نیبه تو با ا رسمیم آخر/ یشیاندیتو که م و/ است

 تقابل 

 تو                    من

 مرد                     زن

 «آسمان                 نیزم

یم و ●تقابل از ●تو یاز واژه یحت ●از من یشویم رد

 تینهایشود به بمی ریتکث نهییکه در آ «ما»به  یرس

 

 ما   ما                   

 ما               ما             

 ما                    ما           

 ما                ما             

 ما      ما                   

 

□□□ 

 «قوط؟س»

 کیالکتید از/ زن کی/ عبوریب ،هیسایشود بنه صعود می»

 ینوزاد چیه شیزایب/ تقابل

 به مادر 

 به ما           

 مادرما  به                 

توث  کنار/ هایزامب کنار/ متن یکند گوشهکز می دایدر و

ش تیجنس یحت که/ فرجامیب کیالکتید کی کنار/ معجزهیب

 «یجنس یباز کی در/ بازدیرا م

□□□ 
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عقد دو  که ●سندهیذهن نو یرو یراو خوردیم سر

در ناقوس  ●در حضور پاپ ●کشدیجنس را به آتش مهم

کند می تب ●دایدر ذهن در ●لماتکدر قاموس  ●سایکل

ند چ به ●یحت و ●دیشا به ●اگر به ●به فردا رهیخ ●متن

تن فرام نیا یاز ابتدا تا انتها که ●پشت سر هم حرف ناخوانا

  انددهیخود را دو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الف  به

 نون  به

  نیس به

 الف به

 نون به

  .دایغمباد در کنار ●هاتک واژهتک یال
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 نسا مظفری

 ۱٣۶٥/ فروردین/ ۱۴: زادانه

 همدان: زادنگاه

 همدان: باشنگاه

 

 

 

 

 

 «ما دو نفر»

 

 ●ناخدا پیشانی چین مدِ و جزر ●سقف سوراخ آسمان

 رد پایی صدای ●برافراشته هایبادبان ●لنگربی کشتی

 ●عرشه

 !«شما؟»

 /سیب سرخی دو نیم!/با دو کالبدافزایی یک روح در در هم»

 «متنی مشترک/ با کلماتی مشترک

 !«متن مشترک؟»

 «پرواز/ آری متنی از جنس زندگی»

 زنانچرخ و ●آینددرمی پرواز به متن در ●ناگهان کلمات]

 ●دبع یصفحه در و ●ابرها یسینه زارپنبه در ●روندمی فرو

 و ●نشینندمی ایوان خط روی ●گندم برچیدن هوای به

 [●اقات کف از سقف، از ●دیوار از پنجره یکریز بارش

 !«خانه را پنجره برد!/ وای»

 !«کنمبند فکر میدارم به یک پنجره»

 ●اشپیشانی گسل در ●های ابروان ناخداو کوه

 «شما؟»

  «!در خود بلعید /ای که اتاق راپنجره»
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 ۱مقدم شیرین

 ۱٣٥٥/ تیر/ ۱زادانه: 

 خوزستان زادانگاه:

 باشنگاه: اهواز

 

 نامک فرهنگی:زی

رقص حواصیل »فون تالیف: مجموعه داستان مولتی

 ، تهران: علوی۱٣99، «بر کارون

 

                                                                 
 ای: فخری مقدم. نام شناسنامه۱

 «رگبار»

 

 ●ی سیاِه سرنوشت سایه  ●در تمامِ آسمان ●سقوط کرد

باران در آسمان شعله  ●باران در سکوتِ ابر ●حلقه زد

 ●آذرخشلرزِ  ●لرزِ برق ●برگ برگِ تنم لرزید ●کشید

 در هیاهوی باد ●پنجره شکست

الِی  ●وزید بی اختیار ●خزانیده شده بود خودش را

  آن سرافرازان فرارو از زمستان  ●درختانِ عریان

 ●در سوگِ ماه نالید  ●هایماشک  ●حلقه زد

در یاِد خاطراتِ دختر !/ نالیدنش گرفت سطر اکنون» 

 «ایبچه

 «؟!کدامین دختر»

 «آسمان رو بادبادکِدویده دنبال  »

خیابانِ  ●کفش قرمز نو خریده را ●ی دولتیلیِ کوچهلی

 ●خسروی است و جوی و عطش

 [●ن...به کارو●ختم شدن این سکانس]

 «یهای کارونوای خدای من کشف»
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ای، همیشه برای یکان یکان مخاطبانم چه فکر کرده»

 «مهایم داری کتابسورپرایزی را زیر صندوقچه

 ●دخترک در ●های زیرِ مهتاب درخنده ●درموجِ کارون 

 ●و متن در

 «نه.. در به در بشوی راوی جاآ»

بافت موهایش می ●رویِ کارونقایقِ آرزوها بود قلبش بر

یِ های خانهبرتنِ نخل ●دزگره می هایِ نخلخوشه هب ●را

شرجی پر  ●لبِ رودخانه و باِغ پدر بزرگ ●پدر بزرگ

د گردانآفتاب را می ●هایِ آفتابگردانگلباغ را از  کرده بود

 ●بازیِ گرگم به هوا دختر با

 «هر کس بنشینِ گرگ زمینِ هوا زمینِ»

و دندان گزیدند کفتارها بر تِن  ●به هوا رفت گرگ ●حاال

که باد برد  ●دختر ماند و خاطراتِ کودکی ●دختر

 ●بادبادکش را به هوا

 

 

 

 

                                                                 
 بسته و نقطه شد .۱  

 بمباران و جغجغه زد.  2

 «دختر ماند بر زمین»

 «؟!زمین»

 «وقت زنبه »

در  ●در کارون ●در دختر ●آذرخشید خودش را زمین 

 ●در عطش رهایی شعله کشیدن یک عصر را ●نمت

 :[آسمانش غرید]

 ۱تارزمت و دو

 2قصفت و قعقعت

 ۳تجلجلت و هَدَهد 

هایِ درسوگِ دختر زیرِ سایهد/ نالی د/نالی ن/زنی در م و» 

 «تسیاهِ سرنوش

 

  

 جرزید و آرام شد.  ۳
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 ۱میترا منفرد

 ۱٣٧۱/ تیر/ ۱٢: زادانه

 بروجرد: زادنگاه

 بیرانشهر: باشنگاه

 

 «مسخ»

 

 هیچ آغوش دیگر ●اندبلعیده هم را زمستان ●هاماشین

 لواح بوی نسیم ●زدهیخ هم تابستان و ●نیست گرم اجاقی

 ●دارد تازه خاک و

 «به کجا عزم سفر داری؟!/ باد»

                                                                 
ای: راضیه رضامنفرد . نام شناسنامه۱  

ر آن ام را دخاکستر گرمی نیست که خستگی/ امسرگشته»

 /اند در پوتین سربازانلمیده/ قاصدکان زمینگیر/ بدمم

 «بینندخواب دریا می/ های کودکاندر تیله/ هاماهی

 (●زندمی ورق را تاریخ نیمکتی بر ●هواکاراکتر سربه)

 ●را هایشنفس آخرین زندمی پارو رمقبی ●قایقی

 ●مرگ جنگل ●مرگ دریا ●مرگ کوه

 ●جریانبی هایسایه ●سکوت هیاهوی ●ایستگاه شلوغ

 :مست کاراکتری شودمی آوار تلوتلو

 «آقا ساعت چند است؟»

/ امهایم قایم کردهاز وقتی که خورشید را در کمد کودکی»

من / که زمین دور سرم/ دانم هزار و چندمین بار استنمی

 «…شاید روزی.../ زنانتو دور این متن چرخ/ دور تو

 «قطار آمد/ بلند شو»

آب رفته به جوب !/ سراب/است بینی سرابهر چه می»

 «قطار رفته هم به ایستگاه/ گرددبرنمی

 «شنومولی من صدایش را می»

پنبه را / آواز دهل شنیدن از دور هم دیگر خوش نیست»

  !«روی چشمت بگذار و هندزفری را در گوشت
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 ۱مارال موالنا

 ۱٣۶٥/ مردادا/ ٥: زادانه

 بندر ترکمن: زادنگاه

 ترکمنبندر : باشنگاه

 

 

 

 

                                                                 
 یارای: هدیه قلینام شناسنامه .۱

 

 

 

 

 

 

 

 فرهنگی: نامکزی

 ،«آخرین ملکه هخامنشی» مجموعه فرامتن: تألیف •

 ی سبزاریکه: ، تهران۱٣9٧

 گرگان_استرآباد یی نشریهعضو هیئت تحریریه •

گل  یی نشریهعضو هیئت تحریریه •

 بندرترکمن_صحرا

  دارای مدرک خبرنگاری از خبرگزاری موج تهران •
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 «ی هخامنشیآخرین ملکههای عاشقانه»

 

 ●تنگ دلش ●دلو سطر بر ●کندچاه خودش را پرتاب می

 :خواهدمی تنگ را اشدهانه کنانمویه

/ دیشکه مهر را سجده می!/ دختر ستایشگر!/ استاتیرا!... آه»

به ازای خونت آسمان / چگونه است/ ی تودر سجده/ که ماه

دنیا نشده پایان / زمین دهان باز نکرده/ گریدخون نمی

ابعاد حجیم من / تو در من!/ پاکزاد یکتاآیین!.../ آه!/ است؟

 «آرام خواهد یافت؟/ با کدام پدیده/ اما

□ 
 

 خونچاه              دل

 ماه               قرمز

 *زمین            سیاه

 

 «زمان؟»

 «ی شیاطینحمله»

 [لشگر آراسته]

اساطیر یونان  ز میان*/ این قوم آن سان که معلم!/ امیرا»

/ و رازها/ و خداوند/ تا فتح سرزمین عشق/ وعده داده بود

 «یک نبرد باقی است

 ای /فوجتان فوج»: کالم به ●خیزد از میانو الکساندر برمی

 به ار خونتان/ شکست به باز اگر برگردید!/ سیاهی هایهزاره

 ...«ختری خواهم/_آریوبرزن_/پارسازاد دلیرسردارِ این پای

 [پرد از صورت سطرمیرنگ ]

 ...«ی تسکینفقط مرا سر اوست مایه»

 ●سوار چهل ●دلیر فرماندهی ●پارسایوز ●هاتنگ به تنگه

 ●فرمان به گوش ●مهر پاسداران ●پیاده هزار

 

 ...«ده هزار از شیاطین!/ حصرمان را قربان»

 «این موطن عشق و آبادی/ باشد جهنمشان»

 

 ●چکدمی خون ●را سطر ●هشکست حصر ●تن به صد

 ●...اما راه پارسه

 

 ..«.انگار داریوش شاه/ پایتخت از پا افتاده خودش را!/ قربان»

 

 باد جاودان»: فریاد به فرمانده ●هر وجب یک قربانی

 «آیینتان

 

 مردها ●...مهرآیینان ●خونشان به ●ی غسل ایراندر لحظه

اتصال  آسمان به را زمین ●درخورشید هازن ●ماه در

 و درخشنده ●دلیر آخرین تا ●سرباز آخرین ●شودمی

 ●_آریوبرزن_ جاودانه و سربلند●_یوتاب_ مانندبی

 [سطر چاه]

/ در چنگال اهرمن رنگ باخته بود/آن روزها که مهر»

های خود عاشقانه بافته در خواب/ اسکندرشاه موهای تو را

 «بود

□□ 

 [روایت مادر]

 «!سرتان سالمت!/ فخر عالم!/ داریوششاه سوم!/ شاه شاهان»
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بخوان مرا به هر آن چه در !/ ملکهی محبوب من!/ ستاتیرا»

 «ایسینه پنهان داشته

آرام و عاشقانه درونم را با چنگ / به گمانم دختر است»

 «نوازدمی

 «روشن پادشاه پیشانی»

 «فرماندهان را بخوانید»

 

 [شور همه پادشاه ●گوش همه فرماندهان ●چند سطر بعد]

ل چه/ دختری ستایشگر را خواهد پرورد/ من ستاتیرا برای»

 ...«چهل روز عاشقی/ شبانه جشن

 /اش بلندپیشانی/ صاحب جاه خواهد شد: »مؤبدان به صف

 «اختران ستایشگرش

 دانممی!/ دخترکم»: را خود تنهایی شودمی زمزمه ●ملکه

را  تو اما/ دانممی/ دانممی/ تو برای جهان/ بود خواهد غریب

 .«عاشقانه خواهم رقصید

□ 

 [پیشاروایت دختر]

و الکساندر جاه / افتد ناگهانفره را از دوش می/ داریوششاه»

 ...«با جایش خورده است/ جهان را

□□ 

 

 

 

 

 

 

 :روایت دختر]

 [●دارندبرمی سر از کاله ●احترام به ●هاتمام تراژدی

/ که یگانه مرهمی/ دوست خواهم داشت!/ تو را ای چاه»

ای / تو را دوست خواهم داشت/ ی پدر رارفتهشکوه ازدست

وقتی قرار است در آتش / که مادر معنا گرفته با آغوش تو

ز ا!/ بخش منتو ای رهایی!/ آه.../ ی زنان قربانی باشمکینه

تر از هر آن چه نفس مرا شریف/ مرگ با تو/  آمیزش شیطان

با / بدیای هارمونی ا/ تو را دوست خواهم داشت/ کشیدن

 !«ی منوارهاندام پری

□□ 

 آسمان             ابدیت خون

 زمین               ابدیت تباهی

  .ی اسرارچاه                 دفینه
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 ۱میرزاپور شهریار

 ۱٣۶٣/ آبان/ ٢۶: زادانه

 کرمانشاه: هنگادزا

 غربگیالن: باشنگاه

 

 

 

 

 

                                                                 
ای: میثم میرزاپور . نام شناسنامه۱  

 فرهنگی: نامکزی

 زانانی مدیر پژوهشی اندیشکده •

 قلم سبز مرصاد یسسهی مؤت مدیرهعضو هیئ •

 :تألیف •

تر از توفان» شعر عریانیستی  یمجموعه یمقدمه •

به قلم (« های یک فرااندیش جوانعاشقانه)تبسم 

 ی سبزاریکه: یلدا صیدی، تهران

ی حات مکتب اصالت کلمه، آمادهالفرهنگ اصط •

 چاپ

اصالت کلمه در : ارشدی کارشناسی نامهعنوان پایان •

 نشادآثار آرش آذرپیک و شاگر

 :ویراستاری •

گاه شیخ اشراق عاشق و آن»غزل  یمجموعه •

 مهر و دل: قلم آرش آذرپیک، تهران به« شودمی

اجرای اسناد رسمی در ثبت با اصطالحات و »کتاب  •

جنگل، : به قلم فرزاد میررجبی، تهران« اضافات

  جاودانه
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 «عشق هرگزبی»

 

ام بیزاراز تَنگیِ من همان ماهی: »چه قدر برایت نوشتم»

 ...«!بسته به عکس ماه در آبدل/ تُنگ

□ 

دو / و روی چشمانت افتاد/ موهایت که از روسری بیرون زد»

هرگز به هیچ ابری چتر تعارف / ی قلبمزمرد کم شد از موزه

ات های روسریو پروانه/ تریاما تو به باران عاشق/ امنکرده

 /ای یا مرده؟زنده/ با سمفونی باد گرم رقصارقصی سوزان

 «پرسمحتی خودم نیز از خود نمی

 «شعر؟»

 !«نه»

 «پارک؟»

 !«هرگز»

 ...«باد الی موهایت که»

 !«بریده؟چادرت کو گیس»

ای پارهمثل تخته/ چمدانم را برداشتم/ مملو از بغضی تلخ»

 «شناور بر دریای ناپیدا

 «کجایی صدفم؟»

 

 

از پنجره را ب.../ سنگ پشت سنگ در تو مرواریدی ناپیداتا »

فل ق/ سرود بر دهانمدستان بیدمجنون که سرخ می/ کنممی

جا که زمین همان/ ی افقکارم بر گسترهشمعدانی را می

ظر منت/ نهایت بودای که امتدادش تا بیو جاده/ شودمیتمام 

 /یر میزمان زسالگیهای هفتمسافری با خاطراتی از بازی

ماه / کشدزده هنوز نعره میهای بیدانگشتانمان الی چوب

 قاب محبوس/ با تاج نقره مسافر آسمان پیراهن سپید بر تن

و / شوندمیکه به هوای اندامت عاشقانه باز / دو پنجره

زاری تازه و بامی تازه چشمانت دو پرنده که به هوای سبزه

  .«اندپر گشوده
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 ۱میالنا میسان

 ۱٣٥8/ فروردین/ ۱۰: زادانه

 اهواز: زادنگاه

 اهواز: باشنگاه

 

 نامک فرهنگی:زی

های نخل»های عربی ی واژانهمجموعه: تألیف •

 (ی چاپآماده« )ی خلیفهگیسوبریده

                                                                 
 ای: آزاده شرهانینام شناسنامه .1

 «داالن خیال»

 

 رهایاب●تنهایی نیزار الیالبه ●لبکی خستهآوای حزینِ نی

 را تو ●تنگیدل بادهای دستِ در دست ●خاکستری

 ●کشدمی شعله رحمانهبی ●انتظار و ●رقصندمی عاشقانه

□️ 

 بیداری

 شب

 تنهایی

□ 

 شب

 قرص

□ 

 شب

 خیال

□ 

 شب

 شعر
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□ 

 خوابچشمانِ بی

□□ 

 !«فروغ چشمانماز سقف کم/ کندچکه می/ نبودنها»

ونه گزن را این.../ و قلبت را نیز/ خاطراتت را در مشت بگیر»

 .«باید زیست

 «ها؟یادی بر کویر گونه/ زندمیاما تازیانه »

زن را !/ ها راه نروپابرهنه روی شمع!/ در خیالت پرسه نزن»

 .«گونه باید زیستاین

پاهای نحیفت خیالش / ی روحمهای شکستهترسم تکهمی»

 !«واای زبانم الل.../ را

نترس بانوی !/ رویهایت راه میشهری را جلوتر از گام»

 !«آیینه

 !«ژرف و ژرف ام در داالنی سرد و»

 [●فمینیست کاراکتر و ●نویسنده ●سکوت راوی]

□□️ 

 «.آلوده به توست/ عریانه هایم تا مغزِ استخوان!/ بینیمی»

 !«یعنی دگرخواهی آلوده به خود توست/ عشق»

 

تا در نقش / از جوهردانِ شعر/ شودمیپر / امقلمِ شکسته»

 نقابِ پشتِ/ هاست مدفون شدهکه سال/ کشم زنی تنها را

ند کسرخ می/ سیلی سرنوشت/ گاهاما گاه/ هایی دروغیخنده

 .«اش راهای کویریگونه

 و ●شکندمی را قلم راوی ●پوشندها خاکستری میواژه)

 (●هالحظه خروش از خیس ●زن دفتر

 .«گونه باید زیستزن را این/ نگفتمت عاشق نشو؟»

 بستبن

 ها خاموشچراغ

 تنگها دلسایه

□ 

 دلشکستهی آینه

□□ 

 [●مقصدبی ●ی عاشقانهیک نامه]

از دیوارِ / هوااین کودکِ سربه/ خیالت/ نویسماز تو که می»

و آخر / خورددر سرم تاب می!/ رودراست باال میراست/ دلم

آرام در آغوش چشمانم به خواب آرام/ سر از خستگی

برای / ای در اوجچون پرنده/ روح از تنم جدا.../رودمی

گونه باید یک زن را این/ خورمبه خودم پیوند می/ همیشه

  «تنها/ تنها/ تنها/ زیست
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 زینب نوروزعلی

 ۱٣۶8/ مردادا/۱٢: زادانه

 شاهرود: زادنگاه

 شاهرود: باشنگاه

 

 

 

 

 

 

 فرهنگی: نامکزی

های مختلف فرهنگی و مشاور حقوقی حیطه •

 مدیریتی

 ایو حرفههای فنی آموزشگاه مؤسس، مدیر و مربی •

ادبیات تطبیقی و ارتباط  یهورود تخصصی به حوز •

شناسی، ادبیات و ای شامل ادبیات و روانبین رشته

 شناسیحقوق، ادبیات و جامعه

های نمادین، اعداد انگاره)ورود تخصصی به مبحث نمادها  •

و حضور عناصر نمادین در ...( نمادین، حضور نمادین صورخیال و

 ادبیات و هنر

 :تألیف •

الخلد قهرمانان در روضه کتاب بررسی شخصیت •

 در دست چاپ_مجدخوافی

بررسی تطبیقی نمادها و  :دکتری یرساله عنوان •

 مثالی در مثنوی عرفانی الگوهای صورکهن

ترآبادی و مثنوی عرفانی مالنظام اس یهنامسعادت

 یهظهوری ترشیزی بر اساس نظری یهنامساقی

 الگویی یونگکهن

 

 :مقاالت •

الدین نظام یهنامالگوهای صورمثالی در سعادتنتطبیق که • 

ظهوری ترشیزی یهناماسترآبادی و ساقی  
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 یهنامحضور عناصر چهارگانه و زبان نمادین در سعادت •

ظهوری ترشیزی یهنامساقی استرآبادی و  

الخلدبررسی شخصیت قهرمانان در حکایات روضه •  

های مقاالت تحقیقی حقوقی با موضوعاتی نظیر مجازات •

...در وقوع طالق در ایران ونقش نشوز مرد جایگزین حبس و   

 یسسهؤهمکاری ویژه با دفتر ارتباطات فرهنگی م •

 آموزشی پژوهشی امام خمینی قم

عضو ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان  • 

 شاهرود 

مردمی یاران انقالب  یعضو شوای معتمدین شبکه •

  اسالمی شهرستان شاهرود

شهرستان  نگهبان درناظر و ناظر مسئول شورای  •

هفتم و مجلس )چندین انتخابات مهم  شاهرود در

 چهارم، ریاست جمهوری ی، خبرگان دورههشتم

نهم، دهم، یازدهم و پانزده سال همکاری با  یدوره

(شورای نگهبان های دیگرقسمت  

 

«بافزنبیل»  

 

ا تمام ب که ●بیبی گیسوان از روسیاه ●آسیاب

مین شدنش ز گیر نمک ●ایزمینگیربودگی برای لقمه

اش به هخان و  ●کهنسال هایهوره با ●بافتزنبیل می

 جا عاشقی رکعت هفده برای فقط و فقط ●فراخنای حرا

 ●داشت

 چند در ●کنددخترک پیاله در پیاله خودش را مچاله می

های هزاران ساله را نشانه رفته عشق که ●زباله یمقاله

 ●بودند

 «دارد؟ر گی تو جز زنبیل و نماز چیزی دیگزند/ !پیرزن»

 

 ●شنیدنمی او چند هر ●شوندمی پند و ●شودلبخند می

 

چرا خدای تو بذر روحش را فقط در / بافراستی ننه زنبیل»

و حوا را کنیز / آدم کاشت؟ و فرشتگان را به سجده واداشت

 «پنداشت؟او 

 به را حقیقتی و ●های تن او نگاهی کردبی به ناجامهبی

 ●آورد یادش

خدای /  و فرشتگان نامحرمان/ حوا عریان بود و  درخشان»

  «.گذاردناموس زمین و آسمان را به نمایش نمی/ جان
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 شبنم هاشمی

 ۱٣٥٣/ فروردین/ ۱٧: زادانه

 آبادان: گاهنزاد

 اصفهان: باشنگاه 

 

 

 

 

 

 

 فرهنگی: نامکزی

، ۱٣99، «هابانوی واژه»واژانه  یمجموعه: تألیف •

 دیباچه: کرمانشاه

آستان قدس رضوی در استان  یفعال مؤسسه •

 اصفهان

 عضو مرکزی خادمین موکب فاطمه الزهرا در کربال •

شهید سلیمانی در مبارزه  یعضو اصلی طرح خیریه •

 با کرونا

محصوالت  یی سالیانهمسئول غرفه •

پل  سراسریاسالمی در نمایشگاه _فرهنگی

 شهرستان

مددکار افتخاری بنیاد شهید و بهزیستی  •

 های اصفهانزندان_اصفهان

سوره دانشگاه امام  یماهنامه یعضو هیئت تحریریه •

  اصفهان_خمینی
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 «هافصل»

 

 حرکت و ●آورممی ایمان کوچ به ●ناگزیر با عبور پرستوها

 ●شهریور آرام و ناهمگون نبض ●هابال ناگزیر

 «باید بار و بندیلش را ببندد/ آرامآرام»

بار که به اج/ به سان زنی مو طالیی/ گویا خیال رفتن ندارد»

 «باید خانه را ترک کند

هایم را دست/ میان خاطراتی گنگ/ شب شهریوردر نیمه»

 /سپارمبه عطش باد می/ ذره آن راو ذره/ کنمپر از عشق می

 «دانم باد تو را با تمام توان خواهد بوسیدمی

 «دهی؟هنوز بوی نخل و نفت می»

 «ام فقر آهن و آفتاب گرفتهپوست سبزه!/ چه سود»

 [●رج به رج ●مکان ●ثانیه به ثانیه ●زمان]

وقتی در / ی رؤیاروییدن همیشه/ فصل عشق/ دستان ما»

نگاه  زیباتر/ پا به پای هم پاییز را/ های پراکندهباران

 «ترین رؤیاهمیشه/ ی بارانبوی انارها در کاسه/ کنیممی

□ 

 

 

 

 پاییزانه

 

 ب       ر        گ

 ی

 ز

 ا

 ن

□ 

 زرد            قرمز

 نارنجی

□ 

 بوی مهر

 ی ابرهارژه

 نم باراننم

 خوردهانار ترک

 کوچ پرستوها

□ 

  .خوردهخاطرات باران
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 ۱آریو همتی

 ۱٣۶8/ بهمن/ ۶: زادانه

 کرمانشاه: زادنگاه

 آباد غرباسالم: باشنگاه

 

 

 

 

 

                                                                 
 همتیای: رضا نام شناسنامه .1

 

 

 

 

 

 فرهنگی: نامکزی

 مدیر آکادمی عریانیسم •

 :تألیف •

ی شفای عاشقانه _فرامرد»فرامتن  یمجموعه •

 ی چاپ، آماده«_سینا بوعلی

های آخرین عاشقانه»فرامتن  یمجموعه یمقدمه •

-اریکه: به قلم مارال موالنا، تهران« ی هخامنشیملکه

 ی سبز

های عاشقانه_فرازن »فراشعر  یمجموعه یمقدمه •

 :به قلم ثنا صمصامی، دزفول« _یک پرنسس جنوبی

 قلم اهورا

مهر و دل : ن ایران، تهراناسرایکوتاهآنتولوژی جامع •

  (چاپ در دست)
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 «شودمیی مرداب هم متولد عشق از سینه»

 

 زمستان

 ها                     تلخقهوه

 کتاب حافظ

□ 

عمق اندام  به ●داشت زخمی ●هم هنوز ●قلب زن

 زا ●را پرواز بازیخون ●برف هایدانه ●ی گیتارششکسته

 ●خورد خط پنجره چشمان

 /خود را و خانه را/ شویوقتی دود می/ دست بردار!/ لعنتی»

خواست وقتی که می/ هنوز هم در دستانش/ پژواک جنون

 «جان داشت/ بزند

 «امذره دود نکردهتا تو را هم ذره!/ چشمانم را گم شوابعاد »

 (گیردقلب راوی می)

/ چه قدر صورتت را!/ صورتت را/ قدر جای انگشتانشچه»

چه قدر انگشت !/ قدر صورت شده بودیچه! جای انگشتانش

 !«شده بود

 ●چیز همه زیر شودمی ناگهان ●لگدش را

 «دود شد؟»

ز معنایش را ا/ بازیتکرار خونوقتی قلبش در / ایستاد!/ نه»

 /ای مغزش روی سطری از گذشته پاشیدبا گلوله/ دست داد

بازی / ها کشیده شدروی موزاییک/ و رد خونین نگاهش

 «بردار نیستزندگی شوخی

میز هم از سماع / هنوز هم با دیوار و پنجره و برف»

 !«ایستدنمی

 زن                      عشق

 عشق        دیوار            

 تمام پدیدارها         عشق

 «حتی باروت هم؟»

اگر سپیده را به اعماق تاریک / عشق شعله خواهد کشید»

 «ما خود معنا/ ما خود عشقیم/ وجودمان راه دهیم

ش و خود/ گیتارم  را شکست/ سپیده نزده/ فسوس مردِ منا»

 «را با دود اندیشاند

 ها              تلخقهوه

 کتاب حافظ

برای لحظات / و پسری که تنها ارمغان تاریکی است»

 «سپیدم

 «ای؟مامان کجا رفته»



 ٢99 ∞ فونیک()آنتولوژی فراشعرنویسان مولتی ۱۴۰۰جنبش ادبی 

من هنوز هم / روی؟ای راه نمیچرا میان شعری که نوشته»

 «دوست دارم با تو قدم بزنم

 [●راوی: تشکر با ●شویمو ما وارد دنیای حافظ می]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :دمدمی آینه فال در حافظانه ●را هاواژه سرخ روح ●سایه

که ز انفاس خوشش / آیدمژده ای دل که مسیحا نفسی می»

 ...«آیدبوی کسی می

 امتم با ●میز و ●برخاسته سماع به هاکوهرشته ●به ناگاه

  ●.نشیندمی شکوفه به ●اشدرختانگی



 فونیک()آنتولوژی فراشعرنویسان مولتی ۱۴۰۰جنبش ادبی  ∞ ٣۰۰

 

 

 

 محدثه همتی

 ۱٣9۰/ آذر/ ٥: زادانه

 آباد غرباسالم: زادنگاه

 آباد غرباسالم: باشنگاه

 

 

 

 

 «های سبزلحظه»

 

 ●تمیز و مرتب● روی میز یهادستو  ●دفتر نقاشی باز

یم یخطخطدفتر را  ●نارنجی ●قرمز ●سبز ●آبی ●زرد

تمیز و  ●رنگی است تیهادست ●تمیز و مرتب ●میکن

روی صورتم مانده  ●اتیخطخطجای دستان  ●مرتب

 ●است

 «!هاران !هابچه»

محدثه  ●تا آغوش مادر ●تا آغوش بابا ●دومیم ●یدویم

خواهر  ینیبیم ●را میهادستو  ●را تانیهادست ●جان

 قشنگ تمانینهایب آغوش اندازه به ما دنیای چقدر ●!جان؟

 ایدنی شکوه و ●توست پرشور چشمان من برای دنیا ●است

 کشیده دراز ●هارختخواب روی که ●زیبا خرسی ●تو

 ●است

 ...«!خرس !وای»

 را خرس همسایه ●درست دانمینم ●بود گرفته همسایه

 سطر همیشه من ولی ●را همسایه خرس یا ●بود گرفته

 ●اشمهربانی تمام با ●دارم دوست را هاخرس

□ 
 [عبادت فصل]

 مسجد         بابا

 مسجد        مادر



 ٣۰۱ ∞ فونیک()آنتولوژی فراشعرنویسان مولتی ۱۴۰۰جنبش ادبی 

 مسجد         من

 مسجد           تو

 

 خداوند به ●را ما یهاقلب ترعاشقانه ●جماعت قدره چ و

 من و ●زنیمی چنگ را بابا پیراهن ●کندیم نزدیک

 حرف خداوند با که دارم دوست همیشه مادر دوشادوش

 حرف خداوند با همیشه داری دوست دانمیم و ●بزنم

 میان وقتی ●شومیم خالصه هازن تمامی در انگار ●بزنی

 وقتی ●یشویم خالصه بابا در انگار ●زندیریم اشک سجده

 ●ایشده اتیزندگ سال چهارمین وارد را جماعت شکوه

 [بهار فصل]

 (مادرما)

 شیریراه کهکشان

 شمسی منظومه

 خورشید

 زمین

 انسان

 قلب

□ 
 

 

 

 [عاشقی فصل]

 که ییهاگل بوی و ●سرخ انارهای ●بابا ●مادر ●تو ●من

 دفتر بوی هنوز ●دهندیم پیوند آفتاب به را صبح تمام

 تیهادست یرو را مدادها بس از ●یدهیم نقاشی

 موهایم بس از ●دهمیم نقاشی دفتر بوی هنوز ●یادهیکش

 ●ایکرده نوازش کوچکت رنگی انگشتان با را

 «است سرد/ بپوشید چیزی هابچه»

 .دوممی ●دویمی ●زنممی لبخند ●مادر به رو

 

 



 

 

 

 



 

 :۱ی نودگرایان ایران از دههی کلمهاز اندیشکدههای منتشرشده کتاب
 

 (، تهران: روزگار۱۳96، آرش آذرپیک و نیلوفر مسیح و هنگامه اهورا، )_کلید جهان هولوگرافیک_های یلدا و کلمه چشم

 ( ،سنندج: کالج۱۳96فمینیسم و حقوق کیفری، علی پرندین ،)

 (، کرمانشاه: دیباچه۱۳97)ی فراشعر(، رحمت غالمی، فاطمه خوشبخت )مجموعه

 (، سنندج: کالج۱۳97ی فراروایت/ فراشعر(، میثم رجبی، )رو )مجموعهمردی به وقت پیاده

 (، کرمانشاه: دیباچه۱۳97ی غزل(، آرش آذرپیک، )گردد )مجموعهدوشیزه به عشق بازمی

 مانشاه: دیباچه(، کر۱۳98پور، )ی فراشعر(، مهوش سلیمانهای یک فرازمینی )مجموعهنوشتهماه

 ی سبز(، تهران: اریکه۱۳98ی فرامتن(، مارال موالنا، )ی هخامنشی )مجموعههای آخرین ملکهعاشقانه

 ی سبز(، تهران: اریکه۱۳98ی شعر عریانیستی(، یلدا صیدی، ))مجموعه _های یک فرااندیش جوانعاشقانه_تر از تبسم توفان

 (، تهران: نودا۱۳98ی شعر(، رحمت غالمی، )عهافتد )مجمودوست داشتنت اتفاق است، می

 (، سنندج: کالج۱۳9۵گرا، میثم رجبی، )عدالت حقیقت

 ( ،سنندج: کالج۱۳9۵فمینیسم جزایی، رامین زینلی ،)

 (، تهران: صالحیان۱۳98گرا، سکینه شهبازی، )بررسی جایگاه آزادی در حقوق با تأکید بر آزادی از منظر عدالت حقیقت

 (، تهران: مهر و دل۱۳98پور، )(، مهوش سلیمانفراشعر کردی یاولین مجموعه)الت مانگ هه

  (، دزفول: اهورا قلم۱۳99ی فراشعر(، ثنا صمصامی، ))مجموعه _های یک پرنسس جنوبیعاشقانه_فرازن

 دانشیاران ایران(، تهران: ۱۳99ی فراشعر(، طاهره احمدی، )صبح به خیر پرنسس )مجموعه

                                                                 
کنیم.ی نود بسنده میگرایان ایران چاپ شده که با احترام به تمام نویسندگانشان به دلیل حجم باالی اسامی تنها به کتب دههی کلمههای فراوانی در اندیشکدهی هشتاد کتاب. تا پایان دهه۱  



 

 ای، تهران: با(۱۳99) ،طیبه کریمی )تیتا( ،_)غزل گفتار( رانیا کیبر شعر گفتار کالس یدرآمد_اند یبه فکر خودکش توبی همه هاپرنده

 (، کرمانشاه: دیباچه، در دست چاپ۱۴۰۰ی واژانه(، شبنم هاشمی، )ها )مجموعهبانوی واژه

 در مهر و دل، : تهران(، ۱۴۰۰فرح تکیه، )واژه(، مال و رباعیمینی ی رباعی کالسیک، رباعی)مجموعه خورشید به چشمان فرازن دل باخت

 دست چاپ

  در دست چاپ(، تهران: دانشیاران ایران۱۴۰۰ی فراشعر(، نیلوفر مسیح، ))مجموعه _های یک فرازنعاشقانه_جنس سوم ،

  تهران: مهر و دل، در دست چاپ(، ۱۴۰۰، علی رشیدی و آریو همتی، )۱۴۰۰تا  ۴۰ی از دهه ی رستاخیزسدهآزادسرایان

 (، تهران: مهر و دل، در دست چاپ۱۴۰۰سارا سوشیان، )، علی رشیدی و ستی۱۴۰۰تا  ۱۳۰۰از  ی رستاخیزسدهسرایان کالسیک

 ،(، کرمانشاه: دیباچه، در دست چاپ۱۴۰۰، )رابعه شمس فرازنِ کُرد

 بر اصول  ی(، شرح_انیعر یواژانه_در باب واژانه شامل انواع واژانه و فراواژانه  ایمقدمه) گراقیعم یشناسیمعن سیماتر گرا،قیعم یشناسیمعن

چاپ یآمادهزرتشت محمدی، مکتب اصالت کلمه،  یو مبان

  ی چاپآمادهزرتشت محمدی، ، ۱۴۰۰مبانی عریانیسم در جنبش ادبی 



 

 

 (www.orianism.comگرایان ایران در سایت رسمی اصالت کلمه )ی کلمههای الکترونیکی اندیشکدهنشریه و کتاب
 

 ی انگلیسی نیلوفر مسیحهای فرزندان مکتب اصالت کلمه(، با گردآوری و ترجمهی واژانهها )مجموعهسماع واژه 

 ی آثار عریانیستی(، آریو همتیروم، )گزیدهدر کلمه راه می 

 فراداستان آکادمی عریانیسم(، به اهتمام آریو همتیی آثار فراشعر و جهان کلمه )گزیده 

 ی فراشعر(، نیلوفر مسیح خط سوم )مجموعه 

 های جنبش اصالت کلمه از سراسر کشور(، به کوشش میثم رجبیی فراداستانزیر چتر یک زن )گزیده 

 رجبیی فراداستان در مکتب اصالت کلمه(، به کوشش میثم شویم )مجموعهساعت نه به یک تبدیل می 

 ی فراشعر(، به کوشش میثم رجبیفرامرد )مجموعه 

 ی آثار عریانیستی فرزندان اصالت کلمه در سوگ سردار شهید حاج قاسم سلیمانی(، به کوشش آوین کلهرسردار سبزپوش )مجموعه 

 کلهر، سردبیر: میثم رجبیتا به امروز، مدیر مسئول: آوین  96ی قلم سبز مرصاد(، از تابستان ی کلمه )زیر نظر مؤسسهماهنامه 

 مدیر مسئول: آوین کلهر، سردبیر: نیلوفر مسیح98گرایان ایران(، نخستین شماره خرداد ی کلمهی فرازنان ایران )زیر نظر اندیشکدهماهنامه ، 

 ا سوشیان، سردبیر: کژال سار، مدیر مسئول: ستی99گرایان ایران(، نخستین شماره بهار ی کلمهی دنیای کلمه )زیر نظر اندیشکدهفصلنامه

 صفری

 به اهتمام آریو همتی و آریا پورفریاد 99، خرداد ۴۴ی ادبی سخن، سال پنجم، شماره_ی فرهنگینویسان ایران، ماهنامهی واژانهنامهویژه ،

 شهرویی

 اهتمام آریو همتی و آریا پورفریاد ، به 99، تیر ۴۵ی ادبی سخن، سال پنجم، شماره_ی فرهنگینویسان ایران، ماهنامهی فرامتننامهویژه

 شهرویی

 یادبی سخن، سال ششم، شماره_ی فرهنگیگذار فراشعر تغزلی در ادبیات کردی جهان(، ماهنامهپور )پایهی دکتر مهوش سلیماننامهویژه 

، به اهتمام آریا پورفریاد شهرویی99، بهمن ۵2



 



 

 

 ی مهر و دلخانواده

 

 

 شعر:       

 

 اکبر رشیدیطعم سرخ انار/ علی 

 های سعدی شیرازی/ به گزینش رضا شالبافانی غزلگزیده 

 جا نیروی جاذبه کمتر است/ رزا جمالیاین 

 از چه رنگی به تن؟/ ابوالفضل پاشا 

 ای کهف من نیست/ آفاق شوهانیهیچ سکه 

 چلچلگی/ امیر دادوییبی 

 ( رضا شالبافانچاپ سومپنجمین روز سال، ساعت بیست /) 

 ما حی/ سمیه جاللی 

 خسته باشی دل تو مرگ بخواهد اما.../ سیدجعفر عزیزی 

 برد/ محبوبه رحیمی صفاییمورچه درخت را از دانه باال می 

 ترین آغوش/ محمدجلیل مظفریبرفی 

 دلتنگ کسی هستم/ جواد الماسی 

  معاصرم با فکرهایی که لهجه دارند/ فخرالدین سعیدیمن 

 نویسم/ سریا داوودی حمولهبا هر دو دستم شعر می 

 لول ملول/ شهرام میرزایی 

 چهار پاره غزل/ اکبر آزاد 

 زیرند/ جمال بیگها همیشه سربهمین 

 تقدیری که پای جنون نشست/ زینب رازدشت 

 زیبای دورو/ فیروزه محمدزاده 

 زادهز رجبقبیله/ شهنابی 

 نیاباد تو را برد/ حسین طهماسبی 



 

 زیبایی تو کنار تنهایی من/ سیدجعفر عزیزی 

 های غیرمجاز/ شهرام میرزاییدیوارنویسی 

 ها/ قاسم بغالنیانقالب سپید سردخانه 

 های سنگ/ کسرا تبریزیریشه 

 پورالت/ مهوش سلیمانمانگ هه 

 راس خاموشی/ محمدمنصور فالح 

 اش/ نادر ختاییابری هایماه با دمپایی 

 

 

 

 

 :گروهی       

 

 گردآوری امیرحسین نوروزی۱های سرخ واژه / 

 غزل... سرخط/ گردآوری ونوس رستمی 

 سپید... سرخط/ گردآوری ونوس رستمی 

  غزل(/ گردآوری مینا آقازاده ۱ققنوس( 

  سپید(/ گردآوری مینا آقازاده 2ققنوس( 

 

 

 

 

 :ترجمه       

 

 شاعران نوپرداز ترکیه/ ترجمه ابوالفضل پاشا۱ها چیزی میان کلمه / 

 شاعران نوپرداز ترکیه/ ترجمه ابوالفضل پاشا2ها چیزی میان کلمه / 

 لبه/ شعر امروز انگلیسی زبان/ ترجمه رزا جمالی 



 

 های وطن/ الکساندر ووازار/ آسیه حیدریعاشقانه 

 اناری در گلویم ترکیده/ آن پریه/ آسیه حیدری 

  /اتیل عدنان و آنیس کولتز/ آسیه حیدریشعرهای ترسیده 

 شادتر از هفده سالگی پسری عاشق/ پل ورلن/ آسیه حیدری 

 ریتسوس، سونات مهتاب/ یانیس ریتسوس/ ترجمه زلما بهادری 

 ی پاییز/ ماسائو کا شیکی/ ترجمه فیروزه محمدزادهخرمالویی بر شانه 

 محمدزادههای آلو/ ناتسومه سوسه کی/ ترجمه فیروزه ی شکوفهسایه 

 

 

 

 :داستان        

 

 زادههای دیگر/ میخوش ولیمهتابی سوخته و داستان 

 ی دیگر/ سارا اسماعیلیکنند و چند نمایشنامهها گریه نمیفقط بچه 

 های پرواز/ غزل تاجبخشبر بال 

 رسند/ غزل تاجبخشزنان میها بالچلچله 

 اهلل پیریاریهای مچاله/ حبیبچهرهریپ 

 )قلب غریبه/ میترا براتی )بارانا



 

 

 


