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پیشکش به پیشگاه پروردگارِ پدید و ناپدید، قدیم و جدید که برای انسان 

برگزید کلمه را و ما را ارزانی داشت زندگی در امت پیامبر آخرالزمانش را 

ه اوجااوج و موجاموجِ نورانور و شوراشعورِ که در قرآنش و بر بیانش کلمه ب

اش دوازده خورشیدِ والیت دمید و بر وجوداهستی هدایت رسید و از بارقه

ی آسمانیِ مهر و امید، دوازدهمین راهیِ دروازهبهتابید و ما را برگزید چشم

های سپید را؛ پروردگاری که منت بر منِ کمدار تمام صبحخورشید، طالیه

سارانِ پایان، سایهمدارانِ بیی آن آسمانو مرا آفرید از ذریه ترین نهاد

شان هزاران باران و هر بارانشان دو صد فراعرش بر جهان که هر قطره

ی زاللِ سروران بهشت کهکشان رویان و نمایان کرده است، و مرا از سالله

 نوشت.

 ا با خاکِسوگند به آن دقیقه که خون خدا را بر زمین ریختند و نور محض ر

ی گونه که امتداد این خونِ سُرخانورگون تا دقیقهخراب آمیختند آنخانه

 ست.اکنون جاری

ام ام، همسر و همدل جاودانیام، حامیپیوندِ آسمانیو به حرمت خون هم 

های ملکوت برای که نامش تجسم عباداهلل الصالحین بود و تجسد عاشقانه

بینشین بود و شبدلنشین بود، بهترین همقرین بود، من بر زمین بود، بی

از بغضااشک ماالمال که  _نونهالِ بزرگاقلبِ خردسال_« آرسام»های قراری

خواهد و من که بینامش را از من میدر این سُرخاسرانجام، پدربزرگ نیک

برگ »هایم پیشکش اوست، قلمبارم در خویش و این سایهقرارتر از او می

ام، رفتگان و روح تمام بستگان آن جهانی« ویشی درست تحفهسبزی

 ام.نشانیزمانی و بیگشته در این بیها گمآنام که بیجاودانی

پیوندم که وجودشان ی سبزالبخندِ دلبندان برومندِ آسمانو به شکرانه

 ست.هایی الهیهدیه
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  9دل باخت فرازنخورشید به چشمان 

 

 «_1400ی رباعی پدیده_فرح تکیه  ی1نامهزینگاهی به نیم»

 

کلمهی جهانی اندیشکده شاگردو ی عریانیست دکتر فرحناز حسینی تکیه، شاعر و نویسنده

در کرمانشاه و در خانواده 1343گرایان ایران )زیر نظر جناب استاد آرش آذرپیک(، در سال 

دیپلم از دانشگاه ای سرشناس و بافضیلت چشم به جهان گشود. وی پس از اخذ مدارک فوق

ی به کسوت واالی معلمی درآمد و به عنوان مربی نمونه 64شهید رجایی تهران در سال 

پزشکی از دانشگاه بوعلی آباد غرب معرفی شد. سپس با گرفتن مدرک دکترای دنداناسالم

های مختلف در کرمانشاه مشغول به کار شد و با گذراندن دوره 76سینای همدان، در سال 

پزشکی به مهارتی دست یافت که آموزشی و تکمیلی در خارج و داخل کشور در علم دندان

 ی استان کرمانشاه را از آنِ خود کرد.نمونه پزشکعنوان دندان 98در سال 

گرایان ایران مراحل مقدماتی را ی کلمهی ادبیات نیز دکتر فرح تکیه در اندیشکدهدر عرصه

وار گذراند سرایان زیر نظر جناب استاد آذرپیک چنان با شایستگی و نابغهی کالسیکدر حلقه

های اولیه، آموزش عروض و آرایههمان ماهکه به قول ایشان باعث شگفتی بود؛ بنابراین از 

و « ی امروزبازگشت آوانگاردِ رباعی به مفاهیم فلسفی با دغدغه»ی نظرگاه های ادبی و ارائه

های نوین بیرونی و ذهنی در این قالب کهنسال توسط استاد آذرپیک، چنان ابداع فرم

 عی فلسفی را نوشت:تأثیرگذار بود و قلم فرح را به پختگی رساند که وی این ربا

 صد ظرفِ نشسته مانده، دستم کفی است»

 خفی است یی ذکراما دل من شسته

                                                           
نامک را به جای نیمچنین کلمات پارسیِ زینامه توسط استاد آرش آذرپیک. ایشان همای ابداعی به معنای زندگیواژه. 1

نویسی و زایانوشت را را به جای تراژدی ، میرانوشتنویسینامهزندگینگاری را به جای نامه، زینگاهی تیتروار به یک زندگی

  اند.نویسی پیشنهاد دادهبه جای ملودرام
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 ستهایم زخمیتصویر نخواه واژه

 «طرز قلمم رباعی فلسفی است

 در بازگشت یشتنِ خویشاگر برای خو»چنین گفتند:  فرح تکیه یو استاد آذرپیک درباره

ی رباعی پدیده»وی را  لوگوس و همت بلندش دنباشهای فرارو سقفی قائل آوانگارد به اصالت

 «.و در تاریخ جاودان دتواند کرمی« امروز

گرایان ایران این ی جهانی کلمهسرایان عریانیست در اندیشکدهی اصلی کالسیکدغدغه»

ی فلسفی بوده که شوربختانه در زمانههای شاعرانهاست که رباعی در اصل ریختادرنگِ دغدغه

های سانتیی نوآورانگی، ریختادرنگیِ خویش را در هیاهوی تولید انبوه، تفننبه بهانه ی اکنون

ستیزان افتاده است که متوهمانه ی خیامچالهمایه از دست داده و در داممانتال و مفاهیم بی

پندارند که بایسته می 1شاهینهم ،پایانی بیی هزارالماسِ آن یگانهخویشِ خیش را با خزانه

گیری از سینما از ای کنند تا با وامسرا چارهمردان و خردبانوانِ چارانهشایسته است اندیش و

های ذهنی ورزانه در ساحت فرمرباعیِ گیشه به رباعی هنریِ همیشه برگردیم با نگرگاهی ابداع

این های گوناگون، دو چراغ برای مال در گونهواژه و رباعی مینیو قالبیکِ رباعی که رباعی

 اند.چلچراغ و شاعران مهراخردآموخته افروخته

 ی فلسفی دو ویژگی کلی دارد:چارانه 

های هنرمندانه و از نگرگاه ورزی. محصور در یک یا چند ایدئولوژی نیست بلکه در اوج زبان1

های ها و دغدغهتواند تمام ساحات اندیشه را بنا بر درنگشناسیِ شعری میعاطفه و هستی

 ه بیندیشد.امروزین

                                                           
 سان و برابر توسط استاد آرش آذرپیکای ابداعی به معنای همواژه. 1



  11دل باخت فرازنخورشید به چشمان 

ها و کشد و رقصانمود آرایه. رباعی فلسفی بیشتر از آن که بگوید نشان داده و به تصویر می2

 «1داند.ی استدالل میترین عرصهایماژها را شاعرانه

 

 های دکتر فرح تکیه در دو حیطه قابلیت نوآوری دارد:باعیر

سومِی فرازن و فرااندیشی در های جنس ی نگرههای فلسفی که بیشتر در فلسفه. رباعی1

 عریانیسم است.

 واژه.و رباعی نقطهمال، فتورباعی، رباعی. رباعی مینی2

ایشان عالوه بر علم، هنر و قلم وزینی که دارند، شخصیتی وارسته با کماالت انسانی هستند 

و « داریچه خوبان همه دارند تو تنها آن»که باید سر تعظیم در برابرشان فرود آورد و گفت: 

 ها را از نیاکانشان به یادگار دارند.تمام این

پدر گرانمهرشان آقاسید بزرگ و پدربزرگ گرانسنگشان سیدمحمود حسینی تکیه بودند که 

ی طاویران مکتب شیعه را ترویج داده و به عنوان خاندان اجاق، مریدان و شیفتگان در تکیه

نفس و اهل خیر همین نام، صاحببرکِ صاحبفراوانی داشتند. از اعتبار و عزت این تبار مت

بس که مردم حتی برای دادخواهی و حل و فصل اختالف و مشکالتشان نسل اندر نسل به 

که مسجد  _فرح تکیه_ی ایشان گونه که امروز نیز فرزند فرزانهاند، آنکردهآنان مراجعه می

شان بنا کرده و از فعاالن ریی پدی زهرا)س( را در طاویران و در جایگاه تکیهحضرت فاطمه

های کرمانشاه اند، نزدیک به دو دهه با کارهای فرهنگی و مذهبی در استانو بانیان امور خیریه

به کارهای فرهنگی و مذهبی پرداخته  _زادگاه همسر فقیدشان_ی هلیالن( و ایالم )منطقه

 فعالیت دارند.ی سالمت های بانوان )خیرین سالمت( و شبکهو در شورای مشارکت

                                                           

به   80ی آباد غرب، دههادبی قلم، دانشگاه پیام نور واحد اسالم_آرش آذرپیک در انجمن علمیسخنرانی  . 1

 89، مهر www.orianism.comنقل از سایت 
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، کتاب دیگری از این بانوی فرهیخته است که توسط «1باخَل خیال»ی شعر لکیِ مجموعه

چنین دفتر اشعار شود. همنشر دیباچه زیر چاپ رفته و به زودی وارد دنیای ادبیات می

 ی چاپ است.کالسیک ایشان نیز آماده

 

 

گذار عصر بنیان_آرش آذرپیک  ای از جناب استادحسن ختام این گفتار غزل نوقلندرانه

 است که به دکتر فرح تکیه تقدیم شده:  _عریانیسم

 تو برای موجم به موج نوشت دریا» 

 تو عصای با شوم نیمه دو که کاش ای

 مست همیشه ابرِ همه این نوشت باران

 تو پای جای تپش در اندکرده گل

 اوست چشم نور تو یسایه گفته خورشید

 تو مبتالی شده و ستآمده صبح هر

 ستشده سجادیه یصحیفه اتپیشانی

 تو هایحرف از وزدمی البالغهنهج

 است شبنم و باران کافی اصول چشمت

 تو جایبه کلماتِ از چکیده قرآن

                                                           
 های خیال. به معنای باغ1



  13دل باخت فرازنخورشید به چشمان 

 رسیمی االشراقحکمه به غزل هر در

 تو شفای از کمی ستبوعلی قانون

 اندنوشته مقدس البیانِزبده در

 تو نمایقبله شده خودش شبی کعبه

 است رسیده ایران یجبهه به کربال از

 تو االولیایتذکره است صدجلدی

 اتشانه روی زمان، شمسِ همای جای

 تو پای زیر خدا سبز بهشت جای

 آسمان باغ یهمه گل مادرترین

 تو الیالی از هم جبرئیل ستخفته

 هاستاره تمام جوانِ مادر ای

 تو ردای فرشته، بافت ماه عطر با

 شک و شرک شام این در که فاطمه دخت ای

 تو روهنگیای غم از شد خجل بودا

 است شهادت تشیع پیش عشق معنای

 تو بهایخون بشود خودش خدا وقتی
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 گمانبی است سرخ تو آرزوی که جاآن

 تو کربالی شود است ممکن نقطه هر

 نور خط به نوشته الطیورمنطق در

 تو عشای نماز ستاینامهمعراج

 اندنوشته ابجد به خبره پیشگوی شش

 تو ماجرای خطِ به خط پیش، قرن ده

 عاملی االحکاممدارک در است نقل

 تو فدای شد اگر کرده جهاد کافر

 هاستفرشته قصر تو خط زیر که وقتی

 تو ماورای خدا غیر نمانده کس پس

 الستمان عهد و ذر عالم جمع آن

 تو آشنای شوند دوباره تا برگشته

 هست چهآن از فراتر است رفته بال صد

 تو جای به بنشیند رابعه که جاآن

 کشاند هانامهمی یجرگه به را نامهنی

 تو صدای آمد مولوی گوش به زیرا



  15دل باخت فرازنخورشید به چشمان 

 را مهر کیش اگر است گفته عالمه

 تو ثنای شد آن یکوربنانه تفسیر

 داشته تأثیر نگاشته، هم ایزاک

 تو رجای و خوف کیهان، بسط و قبض در

 قسم اتنامهقسم به خوردمی بقراط

 تو دولتسرای در بر نشسته حاتم

 سطرها متن، این در وزید تو نام تا

 تو برای واژه به واژه اندداده سر

 هاستقصیده این کی تو نام سزای! مادر

 «تو؟ ثنای بگوید که تا کجاست حافظ

زبان « غیر از حرف عشقهر چه گویی آخری دارد به »گوید: همان طور که وحشی بافقی می

بانوی ارجمند که نماد عشق و انسانیتند. به شمار این سیدهقاصر است از وصف کماالت بی

 یکتان را از درگاه ایزد های روزافزون ایشاناچار سخن را کوتاه کرده و پایداری و موفقیت

 م.خواستار

)سوزان(پور دکتر مهوش سلیمانبا عشق: 
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 _آرش آذرپیک _های جهان گفتاری به قلم امپراتور واژهپیش

 

 «های فرح تکیهو تجلی آن در رباعیمالیسم در هنر پسامینی 1400جنبش ادبی »

 

های مرکززدای روایتروایت مرکزافزا در عریانیسم با خردهتفاوت بنیان

 مدرنیسمپسامدرنیسم و مرکزگرای سنت و 

 

 اصالت با کشف است

علوم تجربی و نظری با  در پردازی چه در عالم فلسفه، چه در عالم هنر و ادبیات و چهنظریه

دهد های ناگفته و نهفته در هستی رخ میها بین پدیدارها، کشف رخدادها و الیهکشف ضرورت

 د.رسانهایی دیگر از لوگوس را برای ما به آشکارگی میو الیه یا الیه

 شود،ای که ساحتی از لوگوس کشف میپردازان بنا بر زمینه و زمانهسازی نظریهچارچوبه

شده ی کشفسازی به نوعی آن الیهدر این سیستم .باعث خلق یک سیستم خاص خواهد شد

ود شسازی میی مبالغه است کامالً برجستهشده که معطوف به  صیغهبندیدر ساختاری مقوله

کاماًل مشهود، روشن و  زمانهای پیشین و همهای آن پارادایم با پارادایمتفاوتتا تمایز و 

ی برترپنداری و حقسازی جامهسازی تمایز و متفاوتدر این ایضاح .مبرهن نشان داده شود

یابد؛ به عنوان نمونه آندره برتون با کشف ضرورتِ بروز ای خاص میانگاریِ آن پارادایم جلوه

خودآگاه در ادبیات و هنر، ظرفیت و هوایی  ی استبدادِاه و آزادیِ آن از پنجههنری ناخودآگ

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

 منسجم سامان داد.
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ه ت کآید به آن معناسوی به میان مییندی با عنوان فرارَاگاه که سخن از فردر عریانیسم آن

محور به سوی لوگوس یعنی مقام جامع وجودیِ هنری_ما باید از سیستم یعنی شریعتی ادبی

 محوری حرکت کنیم.کلمه

ها و التقاط مکاتب ربطی به اصل فراروی ندارد، زیرا اگر باید توجه داشت که ترکیب سیستم

گیرد اما ببه عنوان نمونه دو سیستم با هم ترکیب شوند، ممکن است سیستم جدیدی شکل 

های التقاطیِ محض در کشف جدیدی از لوگوس رخ نداده است؛ بنابراین حضور سیستم

آید. در مکتب اصالت کلمه برای رسیدن به اصالت مبحث فراروی کان لم یکن به شمار می

ها کنیم و اصالت را به کشف سیستمها را طی میزدایی از کشفپدیدارها، مسیر سیستم

کشف ناخودآگاه را به عنوان پتانسیلی  ما ها، مثالً با عنایت به مثال باالدهیم نه خلق آنمی

ئال را برای رسیدن به ردانیم اما خلق سیستم سوردر ادبیات توسط آندره برتون اصل می

شود. زدایی خوانده میمحوری مدنظر قرار نخواهیم داد که این روش در عریانیسم سیستمکلمه

جهان  زدایی درایسم زدایی همانزدایی نیست، در واقع سیستمشفزدایی به معنای کسیستم

برای  محوریمحوری و حرکت به سمت کشفایسم اندیشگانی و فلسفه است، یعنی کنار زدن

فلسفی، هنری و _ های علوم نظریی شاخهچه بیشتر به لوگوس در همه نزدیک شدن هر

سازان های ساخته شده توسط سیستموژیعریانیسم به ایدئول . فلسفه، هنر و ادبیاتِ _ادبی

و  شناسددهد اما کشف درونی هر سیستم را عاشقانه و دانشورانه به رسمیت میاصالت نمی

ج( رنشود که یک عریانیست در خوانش هر سیستمی به درنگ )کوشش بیاین سبب می

ریانیت گی و عمداقه و تحلیل بپردازد تا تمامیت ساحتی را که آن سیستم از لوگوس به آشکار

 واسطه به عالم ادراک درونی خویش بکشاند.رسانیده، دانشورانه و بی

وضیح خودتنظیم ت های بازِبا فراایسم و فراسیستم و به زبانی دیگر ارائه و تولید سیستم 

 رد ریشه در ساحت لوگوس یعنی ،دهیم که سیستم نوعی خلق مصنوع است اما کشفمی

های مکاتب و کشف گرایی در عریانیسم به کشفِمتد طریقت مقام جامع وجودی دارد و با

البته  ؛پردازیممی ،اندها را تبدیل به ایدئولوژی کردههایی که آن کشفزدایی از چارچوبهایسم

قائل به  ودیگری در جهان عریانیستی  یمقوله افزاهمفونیک سیستم فراشعری پلی ینظریه

محوری است و برای رسیدن به جهان کلمه _زداییبه جای سیستم_افزایی متد سیستم
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ه این پایه و مای ای نود بیشتر برهای هفتاد و هشتاد و تا اندازهرویکردهای عریانیستی دهه

ی های فلسففونیک از همان آغاز برای رسیدن به ساحت کشفاما فراسیستم مولتی ندبود

اهای واسطه از تمام فضگیری بیای بهرهگرایی برزدایی و ناچارچوبهادبی قائل به ایسم_هنری_

 هنر و ادبیات بوده است. و ادبی در ریختمان زیست_هنری_مکشوف و نامکشوف فلسفی

□□□ 

 روایت در مدرنیسم و پسامدرنیسم

بستگی اندیشمندی که دل_نخستین آغازگر رسمی عصر پسامدرنیسم ژان فرانسوا لیوتار است 

یته ، خود را نسبت به مدرناشتگرایانه دمدرن شکت پستپایدار بر نقد مدرنیته و طرح وضعی

و تصور حقیقت واحد یا مسیری واحد از پیشرفت را  ستدانایمان میگونگی آن بیو ابرروایت

 ._دشمربلکه آن را تعدد حقایق و منظرها می فتپذیرنمی

 های کراردادانگارانههای عقالنی به پایان آمده است. رویکرد قآلی ایدهلیوتار دوره نگرگاهاز 

های زبانی ویتگنشتاین بنا کرده، پدیدارها را متکثر و ی بازیاز زبان دارد و آن را بر پایه وی

های مدرن قرار دارند. به ی ابرروایتداند که در سیطرهمی یگونههای گونمتشکل از سبک

س وضعیتی به نام کند، پها را در خود جذب و حذف میمدرن تمام سبک نظر او ابرروایتِ

 چوکاتخود را مطرح کنند، چرا که در  آنتوانند در ها نمیروایتآید که خردهتفاوت پدید می

ها به عنوان قربانی یاد روایتاز خرده . لیوتارشوندابرروایت مدرن به رسمیت شناخته نمی

مطرح شدن نوعی دستور  مطرح شدن بیابند و این فرصتِ مجالدر نتیجه باید  .کندمی

 اخالقی است.

 آلو چنین فرصتی تنها در ایده کندها میروایتلیوتار حکم به رواداری عدالت در حق خرده

ی فرهنگی خود، ایده در مدرن شکل خواهد گرفت.فرهنگی مورد نظر او در وضعیت پست

کند و این تلقی می هاآنها را داشتن عدالت در قبال روایتی فرصت مطرح شدن خردهالزمه

مدرن هدف اصیل و واقعی پست ساخته واخالقی مبدل _ی سیاسیامر را به نوعی دغدغه

داند؛ در نتیجه از نظر او فرهنگ باید به آوایی که تا کنون شنیده نشده گوش دهد و به می



 دل باخت فرازنبه چشمان  دیخورش20 

 وقچنین لیوتار در مقابل با وضعیت تفارسد صدا بخشد. همکسانی که صدایشان به جایی نمی

کند که با مدرن، روایتی کالن را مطرح میآل فرهنگی پستابرروایت مدرن در ایده درونِ

های زبانی اش، خارج از یک بازی زبانی مشخص در میان بازیعنایت به مفروض بازی زبانی

را تجویز  (هاروایترواداری عدالت در قبال خرده)امری کلی  ،روایتدیگر در قالب یک کالن

و از  گیردهای زبانی است در تعارض قرار میه از یک سو با بنیان نظری او که بازیکند کمی

پردازد. در روایت مدرن وارون ادعای مدرن می تینقض نقد خود در برابر روا هدیگر سو ب

ت، اصل عقالنیی بر سه پایه چرا که ذات مدرنیته ،شوندها حذف نمیروایتلیوتار، خرده

 مقام ها درروایتاست؛ بنابراین خرده اندیشی استواردموکرات سامح( ورواداری )تساهل و ت

کنند. در مجال ظهور و بروز پیدا می بودگیِ خویش و ظرفیت درونی و برونِی آنتیرواخرده

چنین  گیرند وق یکی بر دیگری در کنار هم قرار میوها بدون تفلیوتار روایت آل فرهنگیِایده

ی عمل به خود بپوشاند چرا که از نظر اخالقی نیز عدالت حکم به یکتواند جامهعلمی نمی

های تر همیشه فراتر از روایتدهد. در مدرنیته روایت بزرگسازی همه چیز با هم نمیدست

کند مگر با اصول انسانی ناسازگار یابد، اما آن را حذف نمیتر موقعیت بروز و ظهور میکوچک

های تکفیری و دموکرات در کنار هم باید بدون تفوق گروه ،مدرنپست آلِباشد، وگرنه با ایده

 آمیز سر کنند!یکی بر دیگری در زیستی مسالمت

یک  به جمعیت عنایتگرا هستند و با ها در بررسی علم روایت، کمیتیستمدرندر واقع پست

 آورند.روایت به شمار میروایت و یا خردهروایت آن را ابرروایت، کالن

 م روایت در عریانیسمعل

ه شناسی اشاره کرد که بتوان به علم روایتشناسی در عریانیسم میهای دانش کنشاز مؤلفه

 شود:شاخه تقسیم می چهارهای علم روایت پرداخته و به بررسی کنش پارادایم

 روایت. بنیان1

 روایت. کالن2

 روایت. خرده3
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 . فراروایت4

ها در روایتها و خردهروایتها، کالنروایتهای بنیانکنشگر شناسی، تحلیلدانش روایت

شناسی بررسی نه صرفاً در مرزهای سیاسی. علم روایت ،مرزهای تمدنی و فرهنگی است

روایت روایت را دارد، بنیانکند که آیا در خون پارادایمی که ادعای فرزندی یک کالنمی

روایتی دیگر است، اما ی بنیانخود زادهتمدنی آن جامعه جریان دارد یا در دل _فرهنگی

 ی میزبان را به خود گرفته است؟های جامعهروایتشکل ظاهری کالن

ی علوم نظری از های دیگر در زمینههای نوین در دل روایتی روایتعریانیسم معتقد به ارائه

 :دازدپرچهار ژانر میها در هنرهای گوناگون و... بوده و به تحلیل آن، فلسفه گرفته تا ادبیات

 تقلیدی. ژانر 1

 احیایی. ژانر 2

 ابداعی. ژانر 3

 بدعتی. ژانر 4

آن فرهنگ و تمدن  روایتِی بنیانروایت دیگر را که زادهروایتی که یک کالن تقلیدگرایان:

فکر )یعنی دارای ت کندهای دیگر تقلید میهاست با حفظ همان سیستم سابق در زمینه و زمان

خود )تفکر اجدادی( ی نیاکان ی اندیشهتقلیدگرایان تنها زاده نسدادی هستند.(ا_اعتقادی

شناسند؛ بنابراین ممکن است که زمانه و زمینه ی خود را به رسمیت نمیو زمانه و زمینه بوده

ها کشف مهمی از لوگوس را هم روایت تقلیدگرایان را به رسمیت نشناسد چون در جهان آن

 آمدِ فتواند در ذات خود خالاید نادیده گرفت که گاه نفس تقلیدگرایی، میالبته نب، یابدنمی

به عنوان مثال بعد از اشباع جریان تقلیدگرای  ،محل و نحل ایجاد کند ،عادت را در یک نسل

گرا مبدل شده بود، نیما و یارانش بازگشت که البته در عصر مشروطه به نوعی جریان ابداع

 را در ادبیات پارسی به عنوان زبان ملی  پیشنهادی(_)تفکر انتقادی عیاررایت یک بدعت تمام

اردوگاه یاران نیما مورد ، برافراشتند _های ایران بزرگ فرهنگیو به تبع آن دیگر زبان_
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اما سرانجام  قرار گرفت، استبدادی(_)تفکر اجدادی گرایاندرپی اردوگاه سنتهای پیحمله

بارها  چه نیما یوشیج با پیروزی نیما و پیروانش تاریخ ادبیات ایران وارد عصری دیگر شد، اگر

 ام امیدوارم آیندگان تاوان خون مرا بگیرند.من شهید شده که گفته و نوشته

های چهل تا هشتاد جریانی خزنده در شعر پارسی رخ نمود که به بازگشت به هر روی در دهه

 _اجدادی(_آن )تفکر اجتهادی احیای بعدها و _ اجدادی( _)تفکر پیشنهادی تب هندیبه مک

 فتمخال با هم و بود نیما مخالف هایبازگشتی نگرگاه خالف هم خود، این که بود بسته کمر

 .شد رویاروی و... شاملو و نیما پیروان

ذکایی، محمد قهرمان، آغازگر راستین این جنبش اسداهلل عاطفی بود و کسانی چون هومن 

جعفر درویشیان، محمدجواد محبت، مشفق کاشانی، محمدعلی بهمنی، احمد عزیزی، علی 

)خندان(، سیدحسن حسینی و بعدها فاضل  شمس علیزاده، اسکندر آزادی، شکراهلل شیروانی

 ری و... در این جریان، جسورانه قلم و قدم زدندگی، علیرضا بدیع، حامد عسئنظری، قربان ولی

این  هکها هم تأثیر بگذارند و حتی توانستند بر طیف وسیعی از نوگرایان و آوانگاردیست

 دادی(اج_)تفکر اجتهادی آفرینتوان تقلیدگرایان تحولرا می اننادر از تقلیدگرای یدسته

 نامید.

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

ی نسل و محل و زمان خود است. احیاگران روایتی را که به دست م فرزند اندیشهه

 بخشند.شده جانی دوباره میای آپدیتبه گونه اندفراموشی

 شوند:به دو شاخه تقسیم می اجتهادی(:_)تفکر انتقادیگران ابداع

روایتی ، کالن)تفکر اجدادی( روایت. روایتی که با حفظ بعد ثابت فرهنگ و تمدنِ یک بنیان1

  دهد.را ارائه می پیشنهادی(_)تفکر اجتهادی نوین

روایتی ، کالن)تفکر اجدادی( روایت. روایتی که با حفظ بعد ثابت فرهنگ و تمدن یک بنیان2

 دهد.را در جامه و کالبدی نوین ارائه می )تفکر اعتقادی( یافتهتعین شده و یا از پیشتثبیت
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روایت است جانی ی یک کالنروایت که زیرمجموعهشاخه ممکن است یک خرده در هر دو

 دیگر و توانی مکرر بگیرد.

 

یک  های دیگر دربدعت روایتی است که با نفی یا انتقاد تند از تمام فراروایت گرایان:بدعت

  :داردکه خود سه گونه ارتدادی( _)تفکر انتقادیشود می زادهاقلیم خاص 

د و کنها نهاد نفی میتوان نام سنت بر آنهای گذشته را که میه تمام فراروایت. روایتی ک1

 سابقه در جهانِ خود برای ساختن عالمی نو و آدمی نو است.مدعی کشف یک جهان بی

های گذشتگان با روایتیافته در سیستم کالنهای کهن. روایتی که باور دارد المان2

ی برخ انسدادی(_)تفکر انجمادی محوریت قرار دادندر و  سازی، آگراندیسمان کردنبرجسته

های مفقودشده در تاریخ به متن آوردن آن المانو خود با این بدعت های دیگر، خودبهمؤلفه

های تروایی روال پیشین در کالناند و به ادامهگذاری شدهبرای ساختن سیستمی نوین پایه

 کند.اما با این حال سنت را کامالً نفی نمی ،پردازدسنت نمی

 شود:محور که خود به دو گونه تقسیم می. بدعت بنیان3

و  دهکر روایت یک تمدن خاص را کشفبنیان ازهایی ناگفته و نهفته روایتی که الیه (الف

ی ادهزآید اما های پیشین به شمار نمیبخشد، اگر چه این روایت نوین فرزند فراروایتنمود می

 فرهنگ و تمدن گری دربه جای تخریب و نمودشروایت آن تمدن است؛ بنابراین ظهور بنیان

 د.یآن مدد خواهد رسان یتکامل سیر به مورد نظر یجامعه

روایت ملت چنان با بنیانی فرهنگ و تمدن سنتی دیگر است، اما آنروایتی که زاده (ب

های آن روایتی خودِ کالنهای زادهروایتاز کالنسویی دارد که گاه خونی و هممیزبان هم

نمایاند و باعث تحول و تکامل میامدادی( _)تفکر پیشنهادیتر خانوادهتر و همملت نیز خودی

های جهانی روایتها کاشف بنیانروایتبیش از پیش آن جامعه خواهد شد، زیرا برخی کالن

 ند.اررا دشمولیت مکانی شدن، یعنی جهان_زمانها هستند؛ بنابراین توانش فراو ذاتی انسان



 دل باخت فرازنبه چشمان  دیخورش24 

کنند و ها اعالم ظهور میروایتگون به عنوان کالنهگون یهایپارادایم ،روایتاز دل هر بنیان

چه به تکاملِ آن و چه در  ،روایتِ پیشینی کالنهمواره روایت با حفظ و همراهیِ هر خرده

روایت گفتمانی دیگر است که کند. در واقع خردهنقدِ آن گفتمان، موجودیت خود را اعالم می

ود گرا که خهای بدعتروایتبه استثنای خرده_گیرد ها شکل میروایتدر ساحت متغیر کالن

ت، بُعد متغیِر روایطور یک کالنهمین ؛_سابقه در یک جامعه هستندمدعی روایتی بی

روایت پیشین به حاشیه رانده شده و یا روایتِ پیشین خود است که یا توسط کالنکالن

 شود.وار از دل خاکسترِ آن زاده میققنوس

ها که روایتی خود پدید آورد. خردهسو را در درونههایی همتواند گفتمانروایتی میهر کالن

شوند، ی روایت پیشین بنا میشدهه یا سرکوبشدتر گفتمانهای کمبیشتر روی مؤلفه

های پیشین، های رانده یا حاشیه شده در فراروایتتوانند با محور قرار دادن آن مؤلفهمی

خود سیستم دیگری را خلق کرده و گفتمان جدیدی را سامان دهند و به طبع مبدل خودبه

ی به جذب حداکثری جمعیت یک روایت ربط روایت شدنِروایتی نوین شوند. کالنبه کالن

 ی زمانی خاص ندارد.توسط آن سیستم در یک بازه

های تاریخی و شناسی روایتی کلی بنیانتوان به دو شاخهشناسی را میدانش روایت

 های معاصر تقسیم کرد.شناسی روایتبنیان

د و شودر واقع حقیقت هر ملتی در سنت آن کشف می های تاریخی:شناسی روایتبنیان

های وژهها توسط فراسروایتشوند، بلکه بنیانها میها نیستند که باعث انواع کنشاین پارادایم

فردی هفتگانه  و انواع _های جمعیها و ناخودآگاهما از مجرای  هرم مشکک خودآگاه

آفرینند. ها را میها را ساخته و کنشورسها و دیسکشهودهای موقعیتی، شرایطی و... سیستم

دست اما مشکک یک یاهایی اگر نگوییم یکسان، تا اندازهها سوژهروایت، فراسوژهدر یک بنیان

گذارند و انواع و اقسام ها تأثیر میها هستند که در فراسوژهآفرینند، اما این دگرسوژهرا می

و موجب تولد  دادهها سامان ایطِ سوژهها و تمایزها را با دگرگون کردن شرتفاوت

ی هایی هستند که چون زادهها سیستمروایتشوند. کالنهای جاودان میروایتکالن
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اوت چه با هم متف ند اگرآیمی به شمارپذیرند، سنت های آن را میهایند و فراسوژهروایتبنیان

 .و حتی در روبنا متضاد باشند

 

 ییگراکشف یعنی  ییگراتایفرارو

خلق کردن  یزندگ یبرا گرلیتخ که انسانِ ییهااصالت دادن به داستان یعنی ییگراتیروا

ابعاد ثابِت  یعنی زهایچ یمعنا نیب یارتباط خالق با هست یبه آن برا تیو با عنا کرده

 یدرک خود( داستان)با تمام عالم قابل گریکدیبا انسان و  زهایو ارتباط آن چ دارهایپد_کلمه

 یدگو زن یاست نه خودِ هست یذهن او با هست کیالکتیمخلوق د گریداستان د نیساخته و ا

 گرحساب تیتوسط عقالن یوقت یلیداستان تخ نیو اشده؛  یلوگوس در ما جار یکه از مجرا

 .دهدیم یدئولوژیا کی لیو تشک رسیدهبه ثبات  شودیم نییانسان تب

 :دو ساحت هستند یها داراتیرواکالن

 کشفساحت  .1

 ساحت داستان . 2

را اقناع کند کشف خود را در  رویپ یهاداستانهم که نیا یبرا یدئولوژیهر ا داستانِ ساحت

کند که یم ستمیمبالغه و ساحت غلو مبدل به س یغهیصنعت اغراق، ص یمرزآلوده یلهیپ

و  ت؛یرواهر کالن یبر ساحت کشفانه کندپیدا می تیارجح کیستماتیس یلهیارزش پ اکثراً

 نیا ابندیتسلط  ها گاه  در و بر جامعه تداوم  ویترواکالن شودیم باعثکه  یزیالبته چ

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

از  «است مانیبلکه ا ستیاست دروغ ن قتیچه ضدحقآن» :دیگویم چهیجا که نآن نیبنابرا

 یهالهیپ یعنی قتیحق یِناظر بر ساحت تصنع کیدئولوژیا مانیکه ا گیردنشأت میامر  نیا

در مواجهه با هر  یمحوربا لوگوس کیاونتولوژ یگشوده مانِیهاست وگرنه اآن کیستماتیس

 ییزداستمیس یکه نوع گذاردیخود م یواکاوانه یساحت خلق آن را در اپوخه ،ستمیس
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ه ب انهیفراساختارگرا یندیبا فرا ییخواهد کرد؛ و بعد در ساحت مرکزافزا یک را تداعدیمت

از لوگوس شده است به  یبشر یکه در روانگاه مشکک هفتگانه ییهاکشف گریکشف د یسو

تیروااو از کالن یشهیکه اند جاستنیاو  دگردیم ترکیو نزد کینزد یهست_کلمه قتیحق

 .خواهد شد لیما ییگراتیبه فراروا یمدار

تا  ینگرگاه ما به هست یِ مدارداستان دنیفروکاه یپروسه ی،اجتماع_یفرد یِمندتیفراروا

از آن ییزداستمیها و سکشف یِبا کشف فراساختار ما در آنشکل ممکن است و  نیترنهیکم

 ندیگرا برآقیعم یدارشناسیپد .میشویتر مکیو نزد کیگرا نزدقیعم یدارشناسیها به پد

رک د یبرا یجمع_یدر حرکت فرد ستیندیبلکه فرا ستین نیمتع یشهیچند اند ای کی

 کی یهوسرل_یهرگز وارون تفکر هگل رایاکنون ز یقهیتا دق زیآن چ خِ یتار تیدر تمام زهایچ

گاهآها و ناخودبه خودآگاه تیبلکه با عنا شودیکه بر ما آشکار م ستیهمان ن قاً یدق داریپد

جامعه در صورت  هر فرد و ی،هست کِییمادرما هفتگانه در هرم مشککِ یِفرد_یجمع یها

آن را کشف و  یموجود یهاتیو ظرف یاز امکانات وجود گرید یاهاوی، زداریمواجهه با هر پد

 یششاپیها پکشف یانهیو بدون کشفِ فراساختارگرا یدرک کرده و هرگونه حرکت فرد

 .قیپنهان و محدود و ناعم یمحورسوژه یمحکوم است به نوع

 یهاکشف وآن  یدارهایپد_و تمامِ کلمه یهست_گشوده به کلمه ستیندیفرا تیفراروا

گونه  کند بدون تن دادن به هریها را بازکشف و بازدرک مستمیو س میمحصور در پارادا

 ی.زدگستمیو س یمحوریدئولوژیا

 سیستم مرکزافزای ادبی )مکتب ادبی پدیدارشناسی(

ی مرکزافزایی، ژانر ادبیِ مرکزافزا هم در شعر و داستان، هم در فراشعر و ی فلسفهپایه بر

فراداستان و هم در فرامتن و واژانه تجربه و ارائه شده. ژانر ادبی مرکزافزا که برخاسته از نحله

ا یادبیِ پدیدارشناسی در عریانیسم است بر این بنیان سامان یافته که یک رخداد _ی فلسفی

شود تا زوایای گون که دخیل یا ناظر بوده و هستند روایت میهای گونهپدیدار توسط دگرسوژه

واسطه چه به صورت های موافق، مخالف یا بیمختلفِ آن پدیدار یا رخداد توسط دگرسوژه

ی متمرکز و چه در هیئت متکثر تحلیل گردد، با این یادآوری که فراسوژهمتوالی چه به گونه
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محوری، کاراکترهای تحلیلی، نگرگاه پدیدارشناسیک به پدیدارها و رخدادها و دگرسوژهنگری 

شود برای نخستین محور برای نخستین بار و باز هم تأکید میمنولوگ_های دیالوگو روایت

عر و به جهان ش« جنس سوم»ادبی با کتاب _بار در کالبد یک سیستم و پارادایم اندیشگانی

هاست که هر های این نوآوریهای مرکزافزا یکی از شاخهد که سیستمشعر جهان افزوده ش

پندارها، ناودانپندارها، فیلستونگونِ فیلرخداد یا پدیدار را به سان فیلِ موالنا از زوایای گونه

محوریِ شعر جهان را کند زیرا عریانیسم، سوژهپندارها و... روایت و تحلیل میبادبزنفیل

های متکثر و حتی در روبنا متضاد یقتِ هر پدیدار را در مقام جامعِ تمام روایتبرنتابیده و حق

بیند و وارون نگرگاه هایدگر ایمان دارد هر روایتی از هستی ساحتی از حقیقتِ لوگوس را می

 عریان ساخته و نمایان کرده است.

□□□ 

ها دو قالب فرازها و نشیبی اکنون با تمام در امتداد تاریخ ادبیات کالسیک ایران تا دقیقه

ی خویش اند خود را بر طبع و روحِ پذیرای شعر پارسی عاشقانه غالب کنند و در درونهتوانسته

 ی خویش شوند:وار فرزند زمینه و زمانههر بار ققنوس

 . قالب ملی شعر ایران یعنی غزل1

 نویسی پارسی یعنی رباعی. قالب اصلی کوتاهه2

های اول، نه از چهار مصراع یا لخت سامان یافته که قافیه در مصراعی رباعی یا چاراشاکله

ی شمیسایی ست. بر مبنای عروض دانشورانهدوم و چهارم الزامی و در مصراع سوم اختیاری

فعل مستفعل مست»توانیم گفت حقیقت عمیقِ عروضیِ رباعی دارای یک وزن ثابت یعنی می

ی آن وزن ثابت که باعث تمایز موارهاست که با حفظ و همراهیِ ه« مستفعل فع

وزن متغیر از درونه 24شود تا امروز حول و حوش عروضی رباعی از دیگر اوزان می_سماعی

ها بدون عروضیِ هر یک از آن_اند که جداشماری و خودسرانگی موسیقیاییی آن پدید آمده

انشورانگی صددرصد بیفهمی و دای کژمعیار و مکیال دانستن وزن عروضی ثابتِ رباعی گونه

های بومی ها و گویشست که افزون بر زبانمایه و پایه است. وزن رباعی یک وزن کامالً ایرانی

های عربی و اردو نیز وارد شده است. سرزمینمان همانند کردی، ترکی، مازنی و... در زبان
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است اما در ی آذربایجانی رباعی اگر چه زادگاهش مکتب خراسانی و پختگی آن در نحله

تابید های طویل آن را برنمیمکتب عراقی که نهاد قدرِت خانقاه دیگر قصاید مطنطن و نظم

چنان پردازانه یافت. خیام بزرگ آنسازانه و سبکرباعی همانند غزل هویت و حیثیتی جریان

فننهای خامی که این ریختمان استوار را در تهایی سرود که مهر بطالن زد بر اندیشهرباعی

غنیمتاندیشگانی دم_ی ادبیگذار نحلهکردند. خیام پایههای شاعرانه جستجو میسرایی

اش تن به ی اندیشگانیآن که نحلهپنداری در تاریخ اندیشه و ادبیات این مرزبوم است بی

تئولوژیک از جهان_ای فراایدئولوژیکی مکتب اپیکوریسم بدهد شاخهماتریالیسم نمودیافته

ریزی کرد که وجوه انکاریِ آن نه بر بنیان اندیشه بلکه بر بنیان انگار را پایهغنیمتبینیِ دم

ی اندیشگانی ی هر مرام، مکتب، مسلک و قانونی معطوف است که این نحلهسوزانهزندگی

ی کسانی به سان سعدی، حافظ شیراز و بیدل دهلوی تا سهراب انکار در اندیشهنفوذی بی

افزاید. در ساحت ریختمانی رباعی نیز تا دقیقهچنان به پیروان خویش میسپهری داشته و هم

ای در سرایش ست که هر کس که داعیهی اکنون سلطان بالمنازع این عرصه خیام نیشابوری

رباعی دارد چه مستقیم و چه غیرمستقیم خویشتن را با با معیار و مکیال این شاغولِ بی

کند. در ادبیات امروزینه نیمای بزرگ با الفارق میگاه معبیهماننِد قالب رباعی قیاس گاه و 

ی خویش ریخت. منصور اوجی ظرف رباعی جانانه برخاست و آب در خوابگه مورچگان زمانه

آیند. پس ی اتصال رباعی کالسیک با رباعی نئوکالسیک به شمار میو سیاوش کسرایی حلقه

هایی شد که میی رباعی دستخوش استحالهسانهشناشناسانه و واالییاز انقالب روح زیبایی

پور، سیدحسن حسینی، توانم گفت رباعی نئوکالسیک را سامان داد. کسانی همانند قیصر امین

سلمان هراتی، نصراهلل مردانی، علیرضا قزوه، سهیل محمودی و... در این امر فضل تقدم دارند 

سبک این ژانر رباعی نیز که شاعران صاحب زمان و به تأثیر از غزل نوین ایران و نوآوریو هم

های مدرنیسم و پسای آن را نیز به تجربه نشست. رباعی قرار غزل بود تکنیکهمواره یار بی

ی ی هفتاد و آغاز دههزمان با تأثیر مستقیم و غیرمستقیم از نوسازی غزل نوین در دهههم

های وش خویش را به روی تجربهژانریک آغ_هشتاد برای برخورداری از خودسرانگیِ قالبیک

مالیستی های پسامینیهای شگرفی از نگاهسرایی گشود و جلوهی کوتاهرو به رشدِ موج توفنده

شود در هایکوی ایرانی، طرح، ترانک، کاریکلماتور، نوخسروانی و... در آن یافت و دریافت می
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نخستینه تمهیدی برای ی رباعی نوین آن است که دیگر ابیات های برجستهکه از ویژگی

ها یک کل واحد را تشکیل شود. تمام واژگان و مصراعی آن محسوب نمیمصراع پایانی و ضربه

اند که این تحت نفوذ جنبش ای شدهپارچهی یکی کشف و شهود شاعرانهدهند و آیینهمی

این گونه می نامهای بهی هشتاد است. از چهرهی هفتاد و آغازین دههمالیستیِ دههپسامینی

توان به ایرج زبردست، بیژن ارژن و جلیل صفربیگی اشاره کرد؛ و البته در این میان برخی به 

های بنیادین آن پرداختهی ویژگیساختارشکنی از و در قالب رباعی با حفظ و همراهی همواره

ن آ اند همانند طرز رباعی نیمایی که توسط صادق رحمانی ارائه شد و دوشیزگی خاصی در

ی تفننی سطرنویسی متفاوت حسن نیکوفرید و اشکال دیگری توان یافت و البته شیوهمی

سرایی در غزل و مثنوی بیتی و مستزادگونه و بهره بردن از ظرفیت رباعیهای سهچون رباعی

های دیگر و شگرف مال کودکانه به قلم آرش آذرپیک نیز از ظرفیتچنین رباعی مینیو هم

 دارد.رباعی حکایت 

زمین است. نگری عاشقانه در ادبیات ایرانمهستی گنجوی آغازگر راستین شعر زنانه و زنانه

توان با ادبیات عرفانِ ستیزِ قلندرانه ی شعر او را فقط میگریزانهشکنانه و غمباشیِ سنتخوش

اجتماعی _سنگ دانست. مهستی آغازگر شعر انتقادیکه کامالً از جنس دیگر است هم

همانند کارمحورانه در ادبیات خاورمیانه است و در نوع خود در تمام ادبیات کالسیک جهان بی

ی متعین( ی متکثر عاشقانهی متکثر )ابژهبینی عاشقانهست که جهاناست. وی نخستین کسی

های پردازی درباری و مدیحهرا در کالبد شعر جهان وارد کرد و علیه هر گونه مدیحه

ئولوژیک قیام کرد. نخستین کسی که در ادبیات کالسیک ما علیه شعر سنتاید_تئولوژیک

زده و مردساالر برخاست و قلم را نه در خدمت دربار و شاهان و نه نهادهای قدرتی چون 

های تودگانی و سرایان در یافتن مضمونساز راستین مکتب هندیخانقاه گذاشت بلکه زمینه

رود که شعر را قدر پیش میی کوچه و بازار بوده است و آنآوردن جهان شعر به میان و میانه

زند که این در دیواریِ عاشقانه نیز پیوند میبرد و گاه به زندگی دروناز کوچه و بازار فراتر می

ی مهستی گنجوی ای در ادبیات جهان سابقه نداشته است. با عنایت به زمینه و زمانههیچ نحله

نگری انتقادیِ مهستی بسیار آوانگاردتر از پریزنانه و زنانهشکنی به باورداشتِ من سنت

بوده است. مهستی، فروغ، پروین و سیمین  _فروغ فرخزاد_شاهدخت شعر امروز ایران 
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ی ای هستند که در ادبیات ایران برخاستند و جهان شعر را با هنر زنانهچکادهای چهارگانه

ها و سنتتاریخ هنوزاهنوز در تبعیت از نوآوریخویش آراستند و بسا مردان بسیار در امتداد 

گذار شعر انسانزنند. مهستی پایهادبی آنان با افتخار قلم و قدم می_های فرهنگیگریزی

انتقادی در شعر است که _ی متکثرِ متعینِ عاشقانهمدارانه و شعرمحورانه، مبلغ مدنیت و ابژه

اما رباعی که با مهستی هویتی کامالً مدنی، پیش از آن در تاریخ هیچ مصداق عینی نداشته. و 

جنس او توانست تداوم یابد یا نه؟ آنهای هممحورانه یافته بود آیا توسط قلمزنانه و انسان

بانوی شعر را تنها مردانِ شعر و شعرِ مردانه چنان که تاریخ به ما نشان داده میراث این بزرگ

شناختی که از توان این مقال، روان_ناختیشست جامعهتداوم دادند که چرایی آن مبحثی

ست بسیار ایشناختی شعر مهستی نیز مقولهمجال و حال خارج است اگر چه تحلیل جامعه

ی ساز. و اما در مبحث مورد نظر ما یعنی رباعی آیا خارج از نحلهمند و تاریخژرف، تاریخ

ایم که شیرآهوانه زنان زنی داشتهاندیشگانی مهستی در ریختمان رباعی ما هو رباعی آیا ما قلم

جا که تاریخ ادبیات گری و احیاگری بزنند؟ تا بدانگری، ابداعبرخیزند و دست به بدعت

خردک گوید، خیر. حتی از زمان مشروطه که زنان ایران خردکمکتوب با ما سخن می

ین، فروغ و مقامی، پروتاج قائمدیوارهای سخت سنت و خرافه را شکستند هر چند ما عالم

زنی بایسته به سیمین را نیز داریم اما قالب رباعی هنوزاهنوز گردآفریدی شایسته و پهلوان

  .خویش ندیده است
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 «0041ی جنبش ادبی اهرام هفتگانه»

 

نما ی ادبیات خوابآمده است که نحله« شودگاه شیخ اشراق عاشق میو آن»در کتاب 

از  (گرامنظومه و غزل کلمه_ترکیب، غزل_، غزلترجیع_مال )غزل)تعبیرگرا( و غزل ماکسی

ی جنبش ادبی است و اینک اهرام هفتگانه 1400های عریانیسم در جنبش ادبی نوآوری

1400: 

 

 مالیسم در ایران به چهار دسته تقسیم شده است:مینی

را در بر های شبیه موج ناب، موج سوم، طرح، هایکو، ترانک و... مال: که جریانمینیپیشا •

 گیرد.می

نویسی ایران پیش آمد که مالیسمزمان با آن تحولی در مینیمدرن و هماما بعد از ظهور پست

 توان آن را نیز به سه شاخه تقسیم کرد:می

ظر زبانی ژانریک مد ن_مال: که فقط کوتاه بودن قالب را بدون هیچ کشف بیانیفان مینی •

و... را در بر  ، هساشعری فیک پریسکه، سپکو، چامکهاهای زرد و مانیفستدارد و قالب

 گیرد.می

م مالیسنما(: این جریان که به نوعی ریشه در پیشامینیمالمال )مینیجریان موسوم به مینی •

مالیسم پذیرفته است، مثالً جریان فرانو های ایرانی را نیز برای درونی کردن مینیدارد ظرفیت

 .با فرم ذهنی رباعی گانی را نیز نوخسروانیبسیط نامید و سهتوان کاریکلماتور را می

ی امروز که پس از ظهور و حضور رسمی ژانر واژانه تا دقیقهمال تغزلی: مال یا مینیپسامینی •

به عنوان نخستین ژانر فرادستوری ادبیات جهان توسط صاحب این قلم و دفاع دانشورانه از 

ه توانم به صراحت گفت کین ژانر نوظهور برخاستند که میآن بسیار کسان به رویارویی با ا

تواند در تمام می وزمین بعد از هایکوی ژاپن است دومین ژانر جهانی در تمام ادبیات مشرق
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ه ک ه انگار از سرزمینی دیگر آمدهچنان بومی شود که انگار نهیچ تفاوت آنهای دنیا بیزبان

ای به گرد پای واژانه نخواهد رسید. واژگان در واژانه به قالب و نحله ،در این ویژگی هیچ ژانر

نشینی سوسوری نیستند. آیا واژانه دستور زبان را به سان هیچ گون باورمند به محور هم

شکند؟ به هیچ وجه. واژانه به سبب آن که هویت کلمه را نه در تکنیک فورگراندینگ می

یند بها میدستوری آن_بلکه در بعد ثابت فراساختاریگون متن و جمالت ساختارهای گونه

ی دستور زبان ملتی نخواهد شد که بخواهد در ارکان آن دخل پس به هیچ وجه وارد حیطه

 ی کلمات را در یکو تصرف کند. واژانه پیشاپیش تمام تعاریف دستوری و ارکان دستورزده

هیچ تعریف، تقید و شرط هو کلمه بیگذارد و در آن کلمه ما نگرانه میواسطهی بیاپوخه

روند او در نادستوربودگی هستند گرد باور و هموند، همدستوری در کنار دیگر کلمات که هم

ی هر گون چارچوب و فرمول پیشینیِ دستوری برای خلق هم آمده و با پس زدن دانشورانه

های ینی را بنا بر وضعیتهای پسای دیگرگون از ارتباطارتباط کلمات با هم در هر اثر گونه

آفریند. واژانه مکتبی ی خود و دیگر کلماتِ حضوریافته در متن میسابقهقرار گرفتن بی

کلمه _شناسیِ فراساختارگرایی که باور دارد انسانزبان_ست برخاسته از مکتب فلسفیادبی

 های زبانییهای بازهرگزاهرگز در حقیقت عمیق خویش برآیندِ معنامندی در روابط و تفاوت

فکنانه نیست یعنی در متنیتِ اجتماع و مند یا بنیانهای ریشهگون و تفاوتهای گونهو رابطه

بودگی، ساحات ثابتِ معنامندیِ خویش را دریافت مندی و متفاوتادبیات از ساختارهای رابطه

اد ی ابعوارهجهانِ متفاوت با حفظ و همراهی همکند بلکه هر ساختار، بازی زبانی و زیستنمی

ایان پهای بیمحدودِ ثابتِ فراساختارگرایی باعث ریزش، بارش، رویش، خیزش و تابش ساحت

شوند و تعمیم این نگره در ادبیات با سلب دستورهای پیشینی و متغیر معنامندی می

ها در متن باعث ساخت و آفرینش مند کردن کلمات برای پیوند معنایی آنهای تعریفپکیج

اشد. سابقه بتواند کامالً بیشود که در هر متن میافزا مین انواع دستورهای متکثر همپایابی

ی آوانگاردیسم چه در ساحت شعر آزاد و چه در ساحت غزل بود اما واژانه در ، دهه70ی دهه

های مدعی نزدیک بود در نطفه خفه آن میانه به سرعت توسط مافیاهای ادبی و آوانگاردیست

روی این امر ممکن نشد زیرا ما اتفاقی بود که افتاده بودیم و هیچ چیز سد  شود. به هر

توسط یکی از هواداران پرشور و  81توانست شود تا این که در سال پیشروی از ما نمی
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روح ی خشک و بیبرای رفع نقیصه _هنگامه اهورا_مال ی ژانر واژانه و غزل مینیدوآتشه

مال افزاییِ غزل مینیآمد با همسط اکثریت منتقدان بر آن وارد میها که توبودن برخی از واژانه

و واژانه، غزلواژه ابداع و در نشریات مختلف آن زمان به چاپ رسید. هنگامه اهورا که با 

حورِ می واژانهی کالسیک ژانر واژانه و شاخهمال و ژانر واژانه توانست شاخهافزایی غزل مینیهم

خردک اع کند در ترویج و تکوین این امر در جوش و خروش بود. خردکمال را ابدغزل مینی

ماِل تغزلی یا ی ژانر مینیمال خود را زیرمجموعهبا عنایت به این که غزل مینی

داند یمالیسمِ جهانی می ایرانی جنبش مینیمالیسم( یعنی شاخهمالیسم )فرامینیپسامینی

یک و آزاد را نیز دارد غزلواژه وارد دیگر قوالب ی ژانرهای کالسکه قابلیت تجربه در همه

 مالیسِم تغزلی بنا بر این باور کهمالیسم یا مینیکالسیک شعر ایران نیز شد. پسامینی

ر روایتی که بتواند بروایت و خردهست و هر کالنزمین، زیستِ اشراقیروایتِ تمدن ایرانبنیان

ر این تواند رسد و در غیرد به مانایی و پایایی میاین مایه و پایه یعنی زیست اشراقی قرار گی

روایت محکوم به خون نبودن با بنیانصورت هر اندیشه، هنر، مسلک و ادبیاتی به علت هم

ی مشرقی را بعد ثابت و الینفک سرایش و نگارش در تمام آثاری نابودگی خواهد بود. عاطفه

ی ی مشرقی عاطفهحفظ و همراهی هموارهکردند کرد و با مالیسم غرب تبعیت میکه از مینی

ا آن حد مالیسم البته تهای مکتب مینیها و بستارهها و تمام گشایشتوانست پذیرای تکنیک

مالیسم یا بودگی قرار گیرد بوده است. جنبش پسامینیکه بر مذاق و سیاق اشراق

 د:تابنهای ایران حذف کلمات را تنها در دو ساحت برمیمالیستفرامینی

 . ضروری بودن1

 . طبیعی بودن2

ه های تصنعی را کمالیسم واژگان قابلیت هضم ارگانیک در متن و رهایی از حذفدر پسامینی

نویسی ی کالسیک واژانهاند. شاخهزند پیش گرفتهبه زبان طبیعی و طبیعتِ زبان صدمه می
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های زرتشت واژهها و رباعیواژههای ایران تداوم یافت همانند ترانهدر آثار بسیاری از عریانیست

 1 های آوانگاردِ آریو همتی.محمدی و غزلواژه

واژانه خود دارای طبیعتی  انه بوده وی ژانر واژبه علت آن که زیرمجموعه از ژانر غزلواژه

های ی قالبسابقه در غزل ایران )و به طبع همهدو سبک نوپدید و بی گونه استکانکریت

گردد به ساختار که پیدایش این دو ژانر برمیزایش یافته  پارسی(کالسیک ادبیات 

 فرادستوریکِ واژانه:

 نقطه. غزل1

 . فتوغزل2

و...(  هاواژه، مثنویهاواژهها، دوبیتیواژههایی )و به تبع آن در رباعیفتوغزل غالباً در غزلواژه

گرا نیز محورِ ترکیبهای اسمواژانهمحور و البته محور باشند تا فعلتواند زایش یابد که اسممی

توانند در تر میهستند کم (صفت و موصوفالیه و که دارای تتابع اضافات )مضاف و مضاف

محور های فعلنویسی بدهند، اگر چه واژانهنگاری یا ارژنگی فتوغزل تن به تکنیک مانیشاخه

 آیند.به شمار می نقطههایی نهفته برای غزلگرا ظرفیتمحورِ ترکیبیا اسم

گیرد و ژانر نشینیِ جمالت در دستور زبان شکل میسطرنویسی بر اساس محور افقی و هم

 دارد:واژانه پیشاپیش دو مقوله را از گردن واژگان برمی

 . قیود و عناوین پیشینیِ دستوری1

 نشینی. جانمایی پیشینی بر محور هم2

آمده دارای فُرماساختاری نقطه« جنس سوم» گون که در کتاببنابراین ژانر واژانه همان

چینانه در متن است یعنی سلب حاکمیت دستور زبان برای تعیین جایگاه کلمات بر محور 

پردازانه را در تعیین پسینیِ ی نقطهنشینی این آزادیِ شعورمندانه نوعی هندسهافقیِ هم

                                                           
رابعه  میرزاپور، شهریارپور، نیلوفر مسیح، توان از مهرانگیز اکبری، مهوش سلیمانهای پرشور در این ژانر می. از دیگر قلم1

 رد.سارا سوشیان، رحمت غالمی، ماهورا کریمی، طیبه کریمی )تیتا(، طاهره احمدی و... نام بشمس، ستی
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دهد. به زبان سامان می جایگاه کلمات در متن بنا بر ضرورت طبیعی همان متن مورد نظر

راست میسمت زبانان از به عنوان مثال پارسی ،است نویسیسطرنویسی افقیتر هر ساده

به نوعی جبرِ پیشینیِ عمودی  شانها نیز در خط سنتیژاپنی از چپ. زبانانانگلیسیو  نویسند

  )ستونی( باور دارند.

و... و فتورباعی، فتودوبیتی، فتومثنوی  نقطهنقطه، مثنوینقطه، دوبیتیالبته ما شاهد رباعی

و فتورباعی  نقطههای دکتر فرح تکیه رباعیواژهگونه که در رباعیتوانیم بود، همانو... نیز می

 ارائه شده است.

اند که مالیسم را آخرین مکتب عصر مدرنیسم معرفی کردهی مینینگاران ادبیات، نحلهتاریخ

بندی جاست که در این تقسیمآغاز شده. پرسش اینپس از آن عصر پسامدرنیسم 

ی پایان گذاشتن بر پایان مکتب ی دکارتی از زمان، آیا نقطهشده و امتدادمحورانهکشیخط

گرایان معناستیز عصر مالیسم یک حقیقت تاریخی توسط ضدحقیقتمینی

روی در ایران به  ی دکارتی؟! به هرهاست یا همان توهم تاریخی امتدادمحورانهگرایینسبیت

مالیسم با استحاله دادن خویش به عنوان یک ی هشتاد خورشیدی، مینیویژه با آغاز دهه

ی شیران در بیشه در حال حرکت و نفس پارادایم اندیشگانی و عصر موازی به سان گله

ی خودجوش مشرقی ما رویکردی کشیدن است و حجم بیشتر آثار معاصر تحت تأثیر عاطفه

 ی داستان و دیگر هنرها.ی شعر و چه در حیطهنویسانه دارند، چه در حیطهتاهشدیداً کو

ی ست برای زیست طبیعی و آفرینش هنری بر مایهایمالیسمِ تغزلی، فلسفهمینی

در این نگرگاه تمام ابزارها گونه که اشارت شد همانمال. مالیسم طبیعی یعنی پسامینیمینی

ها در جهان ذهنی بر اساس اجتماعی و باورداشت_گی فردیدر زندگی عینی، روابط در زند

 گیرند یعنی:ی بنیادین مورد ارزیابی و بازیابی قرار میدو مقوله

 . طبیعی بودن1

 . ضرورت داشتن2
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چه در زندگی پیرایگی برای حذف تمام آنگرایی و بیمالیسم تغزلی، سادهدر مینی

شود که نه طبیعی است و نه ما پیشنهاد می اجتماعی_درونی( و فردی_برونی، برون_)درون

که بر  چنانرزی )نگرگاه برخاسته از زیستن( ما بر/در هستی آنگَی نِ ضروری؛ بنابراین شیوه

جانبه شکل ی شناور خواهد بود که بر اساس توجه همهای از مراقبهشود گونهما آشکار می

برای عدم تسلیم شدن است در برابر  جانبهگرایانه. این توجه همهگیرد نه تمرکز صنعتمی

های نئولیبرالیستی جهان انحطاطیِ فشن و مدگرایی_جهان فرمالیستی محض و افراطی

 ساالری.سرمایه

ها و مان )خودآگاهپدیدارها بر اساس روانگاه وجودی_ما چه بخواهیم و چه نخواهیم بر کلمه

گردد به هرم ها برمیحساسیتها( حساسیت خواهیم داشت که شدت و حدت این ناخودآگاه

ست بر مشکک مادرماییک ما در نحوه و وضعیت زیستمان و عاطفه در این شیوه احساسی

های غریزی دارای نگره_های احساسیی اندیشه. بر همین اساس ما در اوج هیجانپایه و مایه

اختی شنی زیباییاجتهادی خواهیم شد. در این شیوه بعد ثابت عاطفه_پیشنهادی_انتقادی

ه چکه نه بر اساس حذف افراطی بلکه هضم طبیعی آن_پیرایگی ما در اوج سادگی و بی

وعی مولد ن _ترین شکل ممکن پیش رودتواند نداشته باشد و زندگی در طبیعیحضور می

گرای ما در عین و حین این شناسی کامالً طبیعی خواهد بود، برای آن که روان تنوعزیبایی

 سوز مدلینگ قرار نگیرد.های جهان زیباییی رسانهود بازیچهشکه اقناع می

ی کلی اجتماعی را در سه حیطه_های فردیشرقی تمام ارتباط_با همین رویکرد تغزلی

 توان تعریف کرد یعنی:می

 دارهای فاصله. ارتباط1

 های نزدیک. ارتباط2

 . یکی شدگی3

کننده در گرا و شلوغِ فشن به رباتی مصرفشود که ما نه مانند تفکر تجملو همین باعث می

ی حذف تمام مالیسم غربی به بهانهساالر استحاله یابیم و نه در جهان مینیجهان سرمایه
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عناصر و ابزار اضافه در زندگی نوعی رهبانیت غیرطبیعی، ماشینیستی و مکانیستی را 

 ی زندگی خود قرار دهیم.سرلوحه

توان گفت باید ی عریانیسم میام و وام بگیریم بنا بر تعابیر فلسفهاگر از نگرگاه ژان بودریار اله

ها( تنها به مدلول کامالً طبیعی خود یعنی کاربرد ی شناور داشته باشیم که اشیا )دالمراقبه

مبنا مبسته و ههایی همو کارکرد مستقیم خویش برگردند، نه این که معطوف گردند به مدلول

 اجتماعی در ما._شخصیت و هویت فردی برای ارضای کاذب فقدان

فکری _ادبی_ها و دستامدهای هنریداستانی نیز با حفظ تمام تکنیک_در جهان شعری

مالیسم در ادبیات باید دقت داشته باشیم که حذف واژگان غیرضروری در ساختار مکتب مینی

ر یا ین صورت شعو بافتار اثر هرگز منجر به حذف شاکله و معانی طبیعی متن نشود زیرا در ا

روحند و شوند که شدیداً مکانیکی، ماشینیستی، خشک و بیداستانِ ما به متونی مبدل می

کوالیی و سوپرمارکتی خواهد بود که هایی چون مینیاتوریست پپسیعاقبت آن سبک، گونه

ای های فیک، مجعول و کودکانهکنند در تئورینویسی را قربانی میمالغالباً حیثیت مینی

احت ترین سترین و بنیادیو همین نکته و نقطه مرکزی و...؛ ای، سه سطریچون پنجاه کلمه

 مالیستی در جهان است.های مینیمال تغزلی ما از تمام نحلهتمایز مینی

 ی طبیعی در متن، هرگز!در یک کالم هضم تمام واژگان اضافه، آری اما حذف هر گونه کلمه

به متن زندگی و زندگی در متن برای حذف و یا بهتر بگویم هضم این یعنی بازگشتی آوانگارد 

ی مدلینگ آن تمام عناصر اضافی و ناموجه برای حفظ ملزومات هم از حذف و هم استحاله

بر اساس و بنیاد ضرورتِ طبیعیِ هر پدیدار، زیرا پر از زندگی بودن هرگزاهرگز به معنای پر 

ست که بصری، تکامل و تکوین کاربردی اشیا چیزیاز اشیا شدن زندگی نیست. اگر چه تنوع 

 شناسیک طبیعی ما غریزتًا خواستار آن است.شناسانه و واالییروح زیبایی

با تعمیم این نگره به جهان متن )چه شعری و چه قصوی( ما وارد جهانی به نام 

عیت وض پنداری خویش درمالیسم خواهیم شد که هرگز در آن اشیا وارد عالم نسبیپسامینی

مالیسم که در آن ست در تداوم مینیمالیسم عصریپسامدرنیسم نخواهند شد. پسامینی
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حضور و عدم حضور هر پدیداری در زندگی ذهنی، عینی و متنیِ ما بر مبنای ضرورت طبیعی 

ست؛ های اندیشگانیو طبیعت فرانسبی هر چیز، اصل وجود و فصل تمایز ما با دیگر نحله

ی ساحت تغزل و تخیل استعالیی و انتقادی و روح اللتی در آن بر شیرازهبنابراین بازی د

ی شرقی سامان خواهد گرفت نه بازی مصرف. تغزل و تخیل استعالیی همواره از خود عاطفه

ی ی استعالیهای زندگی انسانی نفوذ و بروز خواهند کرد، عاطفهی الیهروند و در همهفراتر می

 آندره برتون یافت که:توان در این شعرک را می

 عشق یعنی کسی را دیدار کنی»

 که به تو

 ی تودرباره

 «ای بزندحرف تازه

ی خواننده، کاراکتر غیرطبیعیِ ی عاشقانه شاعر برای نقد ناخواستهمثالً در یک رابطه

ی شدید نسبت به های اسیدی عاشق را در عین و حین عاطفهپندار و خودخوریخودقربانی

ای کشد که گونهگذارد و بدون هیچ نمود مشخص به تصویر میبه نمایش میمعشوق چنان 

ای احیای پنهان شعر تعلیمی را بدون رفتن در کاراکتر معلم اخالق برای خوانشگر کامالً حرفه

 تداعی کند.

ر یک تواند دنویسانه است که از لحاظ برونه نیز میای کوتاهمال تغزلی دارای درونهشعر مینی

نما و تفنن فرموله های تئوریا یک نشست خوانده شود و در این میانه طعِم شوخینفس ی

 دهد.های غیرضروری و در اصل غیرطبیعی نمیشدن

گرا نویس تغزلمالتئوری و فرمول غیرطبیعی و غیرضروری که یک مینیچند نمونه شبه

 ذهنی دارد:_ها پرهیز قلمیشدیداً از آن

 چند جمله سروده شود.. شعر حتماً در یک یا 1

 حتماً باید علیه فالن ایدئولوژی و یا فالن تئولوژی باشد و بالعکس.شعر . 2
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 ی تزئینی و... باشد.. شعر حتماً در تقید فالن تکنیک پیشینی، فالن آرایه3

 های پاپیوالر فهمیده شود یا بالعکس.. شعر حتماً باید توسط تمام الیه4

و حین سادگی، کوتاهی، موجز بودن و در خود تمام شدگی هم مال تغزلی در عین شعر مینی

مدار و با پرهیز از هر گون رویکرد غیرطبیعی محور باشد، هم تصویرگرا، هم روایتتواند ایدهمی

ی همانند پیچیده کردن فرم و محتوا، ایجاز مخل، سالخی مکانیکی اثر، زلف در خویش بافته

ی ی شرقگون عاطفهریز و فوارههای درونترین فوراناشقانهزند به عمتن را دانشورانه گره می

ساحات  یچالهو کامالً طبیعی شاعر که بنا بر اصل طبیعی بودگی شعریت شعر را هرگز در دام

 مانتال قربانی نخواهد کرد.سانتی

عروف یافته و می نموددقیقه است با نیمهمالیسم تغزلی دقیقًا همی پیدایش مینیتاریخچه

ی اصلی جهان و درنگ دغدغه 70ی ی دوم دههمال که در نیمهآن یعنی غزل مینی

ها و اشعار کوتاه های مقالهاندیشگانی مردمان امروزینه دانسته شد و این قلم نمونه

های شعر نیز از تفاوت 90ی مالیستی خویش را به چاپ رسانید و سپس در دههپسامینی

 ن گفت.سخ« گردددوشیزه به عشق بازمی»و و واژانه در کتاب مالیستی با طرح، هایکپسامینی

خشک،  ماتریالیستی و _مالیسم تغزلی هرگز در تقید جهان رئالیستیجهان اندیشگانی مینی

آور روح و ماشینی نمانده است؛ بنابراین اگر آن را به ساحت نقاشی وارد کنیم شگفتبی

رو شویم همالیستی روبفراایدئولوژیک پسامینی نخواهد بود که با کوبیسم مینیاتوری در جهانِ

ی تمام مالیسم تغزلی با حفظ و همراهی هموارهی مینیی فضای گشودهو این خصیصه

 های نوشتاری وهای ثابت خویش است یعنی با حفظ عاطفه و تکنیکها و نگرگاهتکنیک

 ی باز گذاشته؛ اگرهنر_ی تمام فضاهای ادبیتحدیدیت سبکیِ آغوش خویش را برای تجربه

ر ی کلمات دچه بنا بر اصل نخستین یعنی طبیعی بودن و دوم یعنی ضروری بودگی همه

شعر از هر گونه جسارت زبانی که موجب خسارت زبانی شود نیز پرهیز دارد و البته این 

تواند مجوزی باشد برای لذت غیرافراطی و طبیعی برای آفرینشگری هنری در ارکان زبان نمی

صرفات نحوی معمول در شعر. ممنوع کردن یا تمرکز افراطی این شیوه در هر دو حالت و ت
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گذارد که برآیند دیکتاتوری پنهان در کنه تئوری ها مینوعی دستور پیشینی در ذات نظریه

 است.

نویس حساسیت عاطفی شدیدی در انتخاب واژگان و ایجاز هنری اثر دارد؛ مالپسامینی

ورزی است در آن راه دارد و نه زبان زبانی که رویکردی غیرطبیعی در زبانبنابراین نه تخریب 

 مانتال.ی یکنواخت و تخدیری اشعار زرد و سانتیو عاطفه

مال تغزلی از هرگونه فرموله شدن اجتهادی مینی_انتقادی_شعریت پیشنهادی

ی در آن مرکزیتانجمادی شدیدًا فاصله دارد. تک_استبدادی_اعتقادی_اقتصادی_اعدادی

اه روایتی بودن نیست و با این که گتصویری و تکهرگز به معنای استبداد تئوریک برای تک

 یداند شعر در خویش تمام شده است و نقطهپایان باز دارد اما ذهن و ذوق خوانشگر نیز می

عاد بترین حالت ممکن مثالً با هضم اترین و کمکنند در کوتاهپایان را بر جمالتی که تالش می

 گذارد.غیرضروری نوشته شوند، می

مال تغزلی در هر هفت دستگاه وزنی پیشنهادی در کتاب جنس سوم قابلیت سرایش مینی

کلماتور یا مینیاکلماتور اشارت کرد. در این شیوه توان به ژانر مینیهای آن میدارد و از شاخه

ری و حد و فصل سبک ی نوشتاگون که از نام آن نیز مشخص است بر اساس شیوههمان

ی طنزمدارانه و بر بنیاد کامالً ادبی و ی کاریکلماتور بدون هیچ نگرهغیرشعری و طنزگونه

یابد که برآیند نگاهی نگاری نوین سامان میمال تغزلی نوعی کوتاهقصویِ مینی_شعری

کلماتور مال تغزلی است یعنی مینیمینیاتوری در ادبیات به کاریکلماتور بر بنیان غزل مینی

از لحاظ ظاهری و نمود بیرونی شبیه کاریکلماتور خواهد بود، بدون اعتقاد به طنزوارگی و 

مایه گون که آمد بنهمان ای که آن شیوه با جهان شعری و جمالت هنری قصار دارد.فاصله

ل گرفته مال تغزلی شکمالیستی و ژانر مینیی پسامینیکلماتور بر اساس فلسفهو اصل مینی

 زند.ی آن گاه به جمالت قصارِ صددرصد هنری پهلو میمحورانهی ایدهست، اگر چه در شاخها

 :کلماتورچند مینی

 عروس غرق در فرار.«/ این خط و این نشان!/ »اندسپیدان نشستهریش .1
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 های تو زیباست.اما فقط چشم، گل سرخ، مهتاب و این شعر .2

 خشکسالی رویید.، هایم را در باغچه کاشتدست .3

 آیِ شاعر برخاست.، ها بر موج متن که ریختواژه .4

 آید.صبح می، شومتا صبح به خیرش را تکرار می .5

 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

 یابد.آفرینش ادامه می، افتدقلم به راه می، میردشاعر می .10

 گوش کن فقط.، چشم را ببند، ی شکستن دل استلحظه .11

 

شارت تغزلی و... اتوان به طرح بسیط، شعر مستند نویسی میمالهای دیگر پسامینیاز شیوه

  .کرد
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 «مالیسم ایرانی پسامینیاهرام هفتگانه»

 

اطالق  یسینودر ساحت کوتاهه ییو محتوا کیفرم یعام است که بر تمام ژانرها ینام انکیعر

 ها و مکاتبِ سبک انواعشکل گرفته و در  سمیانیی عرشناسانهیهست انیشود که در/بر بنمی

مختلف  اتیدر نشر 77از سال یسینوانکیعر .شودمی یجار یجنبش بر قلم و متن هنر نیا

به آن اشارت شده  زیشعر امروز ن یشناسانیکتب جر یخورد و در برخ دیکل یو محل یکشور

 شدیاحساس م ی ادبیهر گونه یو متد نوشتار زهایضرورت شرح روشنِ تما از این رواست، 

 .ستاشارت شده ا یادب یشنهادهایپ نیا یهالفهمؤ یمجال و مقال به برخ نیکه در ا

مالیسم که توسط این قلم کشف و چند گونه و سبک نوشتاری در جنبش پسامینی

 پردازی و به جهان شعر و شعر جهان پیشنهاد شده است:نظریه

ی نگرگاه اصالت زمین است که باور دارد تمام مکاتب و شعریتی بر پایه. شعر طبیعی: 1

های مند گرفته تا جنبشجهان از ادبیات کالسیک و سنتشناختی باورهای زیبایی

آوانگاردیستی و اومانیستی مدرنیسم و مرکزستیز و معناگریز پسامدرنیسم در یک نقطه و 

یعی شناسی ناطبی زیباییمدارانهگر و انسانهای قضاوتداستانند و آن تحمیل نگرهنکته هم

بیعی بازگشتی آوانگارد دارد به ارتباط در تمام هنرها و ادبیات است. شعر و ادبیات ط

 گر که جنس سومِی ناقضاوتمحورانهشناسی زمینی انسان برای دریافت زیباییواسطهبی

ان و نقد مندی هستی و هستیهای ایدئولوژیک و تئولوژیک دربارهانگاریبنیادین تمام دوگانه

  ی، عقیدتیِ انسانی است.ی تمام دستامدهای مدنی، فرهنگی، علمی، هنرمحورانهزمین



  43دل باخت فرازنخورشید به چشمان 

 

ی )نظریه« فردااندیشی در ادبیات و هنر امروز تا پسشعر طبیعی آغازگر سبزانه»

 برای احقاق حقوق طبیعی همه چیز از سنگ تا آدم(« اصالت زمین»

 چه سود از قارچارویشِ رقصاخوابی بر خاکسترانگی بسترِ خوناجنون؟!...

و در کالبد اصالِت زمین در  80ی ین بار در دههشعر طبیعی که بیانیَک آن برای نخست

هی آهن »یعنی « لیال زانا»ی غزل در کتاب و سپس در جامه« جنس سوم»ی کتاب مؤخره

ها و نویسیاعالم حضور کرده، گاه لحنی تغزلی دارد شبیه بهارانه« نقشه»و « اتفاق افتاد

 نماید.ود چنین میآراییِ خگون که زمین در ساحت گلها، آننگاریگلستانه

ست به سان توفان و درنگی شبیه رویش گل. خشم طبیعی در ایو گاه شعر طبیعی دغدغه

های بشری و ی اندیشهگرا را که زاییدهاین ژانر ادبی هیچ معیار پارالل و استرس ثنویت

ا شعر طبیعی حرکت ر تابد.های علوم و هنر با عالم در تمدن اوست برنمیدیالکتیک نسبت

در ساحت جنگل، توفان دریا، صاعقه، تگرگ، گردبادهای کویری و... به نظاره و نیایش عاشقانه 

 نشیند.می

 مبانی شعر طبیعی

هیچ چیزِ طبیعی زشت نیست، حتی »شود در تفکر اصالتِ زمین این شعار هماره تکرار می (1

بیعی شعر ط« شناسیک بدهند.های نازیباییاگر مفاهیم بشری برای آن انواع و اقسام نسبت

 فراقانون، فرافرهنگ و فراریاضیک است.

یرطبیعی و به ویژه هر چیز غ»شود در تفکر اصالتِ زمین این شعار هماره تکرار می (2

ضدطبیعی نازیباست حتی اگر زیباترین جلوات تمدن، تکامل، تعقل و تکنولوژی بشری به 

 «شمار آیند.

چه طبیعی است چه در هر آن»شود در تفکر اصالتِ زمین این شعار هماره تکرار می (3

شناسیک  اییطبیعت فرهنگی، چه روانی، چه فیزیکال، چه... بدون استثنا دارای حیثیت فرازیب
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ی بشری توحش طبیعت ی برساختهشناسیک مجعول و عاطفهاست، اگر چه به زعم زیبایی

 «و جنگل و... قلمداد شوند.

بدون هیچ معیار و _در هنر و در این مقال شعر طبیعی تضاد معنا ندارد زیرا هر چیز  (4

ش جنگل، آرامی یک چیز است. شعر طبیعی به سان جزئی از پیکره _مکیال ارزش شناختی

انگیزی را توامان در خود دارد اما هیچ گاه تن به هیچ معیار پارالل در تمدن بشری و رعب

ر بودگی و یکی شدن دترین صورتِ خویش نیز به سوی یکیدهد زیرا زمین در جنگالنهنمی

ای رندهپ نگرانه دارد. اگرصیروریتِ مدام است؛ بنابراین مهرِ سبز نیز شبیه قهرِ سبز ساحتی یک

ی مدارانهکدام در شعر طبیعی حکم ارزش گزد، هیچای میدرد و خزندهای میپرد، درندهمی

 خوِد اند یعنی خودِمحور ندارند و فقط و فقط نماد و نشان زیبایی، واالیی و یکتاییبد و خوب

بودِن  دتوانیم حکم بر نیک و بشناسیک شعر طبیعی، نمیزندگی هستند. در ساحت فرازیبایی

چیزی دهیم، چه به عنوان مثال کفتار و کرکس نماد زشتی باشند، آهو و کبوتر نماد زیبایی، 

های شیر و پلنگ نماد صالبت و کوهستان و دریا نماد شکوه و بزرگی. هر چند که در تمام گزاره

چیز  شناسیک، چه در جهان سنت، چه مدرنیسم و چه پسامدرنیسم، انسان معیار همهزیبایی

گون زمین است اما شعر طبیعی به ی پدیدارهای گونهی حکم دربارهگذاری و ارائهبرای ارزش

 شناسانهدهد عاری از هر گونه حکم زیباییعلت آن که اصالت را به خودِ مادر یعنی زمین می

چه فرزند این مادرِ کند. در شعرِ اصالت زمین هر آناست و انسان را از مقام شاغولیت خلع می

بز است اصالت دارد و به حکمِ هستن هیچ برترانه یا کهترانه خاصی نسبت به دیگر پدیدارها س

رآیندِ بین است و شعر طبیعی بواسطهگرا و بینگر، ناحکمندارد. مادر سبزِ هستی کامالً یکسان

ند خواه شناسیکنگرانه؛ و در این میانه تنها پدیدارهایی دارای حکم نازیباییهمین نگرگاه یک

ی های پاراللیستیِ او باشند. چرخهی سبزاسوزِ دست سرخِ بشر و مصنوع اندیشهشد که زاده

ی نبرد خونین جانوران. اگر شکار آهویی توسط زیست، دستگاه گوارش زمین است نه عرصه

 ها،ی آنراهی کرکسان برای تناول بقایای الشهبهها و چشمببر، دریدن قوچ توسط گرگ

و پرواز جغدان و خفاشان در این میانه خونین و زشت و سرخ به نظر آیند، تنها  لولیدن مارها

ست و شعر طبیعی با توحش تمدن بشری سر ستیز ی توهم متوحش ذهن آدمیو تنها زاییده

شناسانه دارد چون بر پایه نفی تمام دارد و فرازیباشناسی )که در اصل رویکردی نازیبایی
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را بر همین واقعیت بنا کرده و ال غیر. آلودانگی طبیعت با  شناسیک است(مکاتب زیبایی

ساالری، مدلینگ رحم سرمایهها، میلیتاریسم، توحش بیهای لوکس، رزمایش جتماشین

در  شناسیترین ساحات نازیباییسوز و... پلیدترین و پلشتهای مزرعهخراشسوز، آسمانتن

 آیند.شعر و ادبیات اصالت زمین به شمار می

ه نگاری استوار شدانگاری و دوگانهشناسی، خواسته و ناخواسته بر اصل دوگانهذات زیبایی

 ی عریاناست یعنی قضاوتِ خودبنیاد ما برای زیبا پنداشتن نیمی از پدیدارها که نیمه

گرایی در جهان کامالً بر همین هاست. نگرگاه نمادگرایی و سمبولپنداریِ نیم دیگرِ آنزشت

اسی، شنگرای زیباییهای قضاوتمایه سامان یافته است. با پذیرش نگرهی بییهپایه و سا

مندان به دو نیم نابرابر بر بنیان خیر و شر تقسیم و قضاوت خواهند خود هستی و هستیخودبه

ست، نکویی مبارک است، زشت پلشتی است، شر ست، زیبایی نکوییشد. خیر زیبایی

 نحوس است، زیبایی پاکی و منزه است.ست، بدی مست، زشتی بدیزشتی

ی دهان تواند به سان شیر نماد دلیری و عیاری باشد، اگر چه آهو را از میانهاسب آبی نمی

ی آمدهی فراچنگرود و تنها از طعمهدهد اما شیر نر که به شکار نمیتمساح نجات می

ید در این انعکاسِ ما نیز شود، اگر چه شاکند نماد زیبایی و دلیری میشیر تناول میماده

 شناسیِ هنر و ادبیات، مشتکی از خروارهاست.قضاوتی نهفته باشد اما برای رسواییِ زیبایی

گرایی گرایی، شجاع و ترسوخیر و شرگرایی، نیک و بدگرایی، زشت و زیباگرایی، پلشت و پاک

ی وفا و وفادارگرایبیگرایی، دلرحم و رحمگرایی، بیگرایی(، مبارک و منحوس)شیردل و بزدل

های مصنوعِ خودساخته، و... در نسبت دادن به پدیدارهای عالم فقط و فقط برآیندِ نسبت

ی ی دیگر فرزندان این سیارهخودبافته و در یک کالم خودبنیادِ ما فرزندان ناخلفِ زمین درباره

 ست.قامتِ هستیسبزانه

ی شهگرای ساختارهای مصنوع اندیی تفاوتبطهفکنانگیِ رااندیشی برای واگشایی و بنسبزانه

ست اییی محتوریشههای مخلوق و بیشناسیبشری نیست بلکه خواهان خلع تمام این زیبایی

ها، همه و همه هیچ واقعیتی در پدیدار های آنها و تباینزیرا در نگرش اصالت زمین تشابه

ا ست که بهای تکنیکالیع تمام فرمما هو پدیدار نداشته و ندارند و هنرطبیعی خواهان خل
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ی دنیا سر ناسازگاری دارد های زندهسوی مادرمای مشترک تمام زبانطبیعتِ هماهنگ و هم

 شود.را میگگرا یا عامپریشی و بدزبانی متفاوتساز و باعث هر گون تخریب زبانی، زبانو زمینه

نشناسی، غافل از آن که سمبول نمکپندارد و گربه را انسان غالباً سگ را نماد وفاداری می

ی پدیدار ما هو پدیدار، سگ دارای نگرانهواسطهی بیی اصالت زمین و فلسفهدر نگره

ر تمدت و خوگیری کمی کوتاهای بلندمدت و خوگیری بیشتر و گربه دارای حافظهحافظه

 نهاد یستن ذاتیِی اکنون زتر و در دقیقهزیستی در ذات سگ نهادینهاست؛ بنابراین گذشته

اوج  مندانی هر دوی این هستیشناسیک دربارهگربگان است که هر قضاوت اخالقی و زیبایی

ه همه واسطه باندیشی نگرش طبیعیِ بیست. سبزانهاخالقیحماقتِ خودبنیادگرا و عین بی

چیز است برای تشخیص هستیِ ما هو هستی از هستیِ ما هو قضاوتِ انسانی؛ و در این 

های شیمیایی، ها، زبالهافکنها، بمبخراشیص، رسوا کردن و افشای حقارت آسمانتشخ

گر مدنظر ماست؛ و سر ناسازگاری داریم با های تخریبساالری، قانونهای سرمایهکارخانه

اند و به سان یک جانباز ها شکستهپارهتمام علومِ مسمومی که کمر زمین را زیر بار آهن

ی در اندیشآور سبزانهاند. سهراب سپهری به عنوان پیامحتضار انداختهشیمیایی در بستر ا

ی های درونی و بیرونیِ انسانبیشتر اشعار خود اصالت زمین را بازنمود داده و رسواییِ برساخته

اندیِش ی سبزانهرا در جهان اندیشه و صنعت فریاد شده و شگفتا که احمد شاملو که بر منظومه

ی امروزِ روشنفکران و آزاداندیشان جهان و خرده گرفته بود که دغدغها« صدای پای آبِ»

اش درد بر صدای پای آب درنگ کرده و دغدغهی ویتنام است اما سهرابِ بیفاجعه

شوید و درویشی که نان خشکیده را در آب فرو برده و چه ست که در آن پر میایسیره

ته ی قصارِ سهراب که در پاسخ شاملو گفجملهگرایان این مالیست برای طبیعیمانیفست مینی

عام ی قتلاند همانانی هستند که به راحتی فاجعهدوپایانی که آب را چنین گل کرده»بود: 

 «اند.ویتنام را به راه انداخته

پیشه و گراست و هم قضاوتگر و تصرفآدمی به عنوان یکی از فرزندان زمین هم تخریب

ی سبز حق آب و گل دارند ندان زمین به یک اندازه در این سیارهی فرزخودبنیاداندیش. همه

ان نگریسته ی انسکنندهگر و تخریبگرایانگی دیدگاه قضاوتاما طبیعت تاکنون تنها با دوگانه
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بخش و... بر سوز و زندگیو تعریف شده و عناوینی همانند زشت و زیبا، خیر و شر، زندگی

 زمین نهاده شده است.همین اساس رویِ دیگر فرزندانِ 

گرایانه خودِ ماییم و بر همین نگرگاِه های ناطبیعیگزاریی ارزشمعیار و مکیال همه

ایم که االغ جاهل، هدهد دانا، جغد شوم، روباه مکار، کبوتر مبارک، گاه خود تعیین کردهناریشه

هراب به قول س آن که هرگز بیندیشیم چراطاووس زیبا، کرکس زشت، بز ترسو و... باشد، بی

سپهری در قفس هیچ کسی کرکس نیست؟! و یا این که چرا چنین روی قانون علف پا 

گذاریم. شعر طبیعی )شعر سبز(، بازگشتی آوانگارد به قانون علف است، نه به قانون بشر و می

هایی همانند خیر و شر بودگی، زشت و زیبا بودگی و بد و خوب بودگِی انگاریدر آن دوگانه

ها که تا کنون بر ها و سمبولتایپها، آرکیاری از پدیدارها در جهان نمادها، تمثیلبسی

شوند و به تبع آن پدیدارشناسیِ طبیعت و هستی حاکم بوده کاًل از مقام اعتبار خلع می

های غیرطبیعیِ هایی که غالباً و اکثراً بر مبنای همین قضاوتاستعارات و تشبیه

بندند. در قضاوِت اند، از اندیشه و نگاهمان رخت برمیتهشناسیک شکل گرفزیبایی

ناسی را شخود زشتیمحورانه مورد ستایش قرار گرفته و خودبهشناسانه، زیبایی انسانزیبایی

شناسی در ادبیات سبز کاماًل مساوی است با آورد، خلع زیباییبرای نکوهش به دنبال می

دیدارهای شناسیک با تمام پی فرازیباییواسطهط بیگونه ارتباشناسی و بدیننابودگِی زشتی

اوت و ی قضشناسی فقط و فقط در سایهشود، چرا که علم ناطبیعی زیباییهستی برقرار می

تخریب انسان است و الغیر، اما اکنون انسان برای نخستین بار با اصالت دادن به زمین از 

ها، اسیشناین سیاره ی سبز، خود و زیبایی مندانِ دیگر این سیاره و در کل خودِی هستینگره

ه محورانی تشخیصِ زمینها،... و تشبیهاتِ پیشینی را در محکمهها و نمادها، استعارهسمبول

محورانه به قضاوت به چالش خواهد کشید؛ تمام ادبیات جهان تا به امروز در کلیتِ خود انسان

ین را های پیشیِ شعر طبیعی تمام قضاوتی انتقادمندان پرداخته که اندیشههستی و هستی

کند. قضاوِت دیگری به خاطر عقیده، جنسیت، نژاد، ثروت، به از درجه اعتبار ساقط می

های مرسوم موقعیت اجتماعی، سیاسی و... و در کنار آن قضاوت هم نوعان بر اساس کلیشه

نیت و تکنولوژیِ روز، مدلینگ )فرم صوت، قامت و...( هماهنگی یا ناهماهنگی با مد زیبایی

بیعت ی طعلوم روز و... به هیچ وجه طبیعی و اصیل نیست. شعر طبیعی به معنای شعر درباره
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ها، شهها، عناوین، کلیترین حالت زیست ممکن. عقاید، مقامست در طبیعینیست بلکه شعری

ی اصالت هی انسانی را نسبت به همنوعان نیز از حالت طبیعی )نگرقوانین و... هم جامعه

ی دیگر فرزندان زمین از جمادها گرفته کنند و هم نگاه طبیعی ما را دربارهزمین( خارج می

 های زیستی.تا دیگر گونه

ه نگاهی واسطگی دیدن، ننویسی بازگشتی آوانگارد داریم به بیاندیشی و سبزانهما در سبزانه

 ولوژی دیگر.ی عقیده و ایدئدیگر، راهی دیگر، چاهی دیگر در چارچوبه

 ی اشراقِ سبزازردِ زمین:فلسفه (٥

ش افزا تعریفی همست اما اگر بخواهیم برای سهولت فهم در دو نیمهپارچهانسان تناروحی یک

افزایی نور زرد خورشیدی و نور سبز زمینی است و هیئت ی انسان برآیند همکنیم کالبدِ تنانه

ر ست بر بستطبیعی انسان نیز جاری و ساریرنگی نوراالنوار. زندگی روحی شعاعی از بی

 های متوالی و موازی هستی در زمین.کمانرنگین

انه و گرایاندیشی به معنای بازگشت به بدویت جهانِ پیشاکلمه و زندگی کلبیسبزانه 

توان در ی اصالت زمین را میترین مفاهیم به فلسفهغیرطبیعی دیوژنیستی نیست و نزدیک

اومانیسم هایدگر، ارتباط گراییِ عریانیسم، احیاگرانگی حکمت خالده، آنتیجنس سوم

گرایی جوهری اسپینوزا، رقصی موالنایی، ناثنویباشی خیامی، جانی هوسرل، خوشواسطهبی

جویی شایگان، رسوا کردن گرایی هگل، وجوه دیونیزوسی نیچه، فرزانهایدئولوژیآنتی

ساالری مارکس، قیام ضد آپارتایدی ماندال، لبخند مادر ترزا، خشمافریاد ژاندارک، سرمایه

خیز و یسم و... بدون هیچ تقیدی به مفاهیم نسبتمرزی کاسموپولیتگرایی فردید، بیانس

ی چرخان ی اصالت زمین، هستی در این سیارهها با هستی دانست. در نگرهسازِ آنچارچوبه

ی نورانگی روحی که در ای از نورهای سبز و زرد است، پس با گذر از مقولهو رقصان آمیزه

به تفصیل در رابطه با عالم امر و نوراالنوار  جهان اشراقی از مغربیت اصغر تا مشرقیت اکبر آن را

ی آن اند، چون وارد مباحث ایدئولوژیکی خواهد شد به همین نیم اشارت دربارهشرح داده

 کنیم.بسنده می
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 مندان، کالبدافزار در فهم تناروان هستیافزار و نرمی سختبه هر روی با عنایت به دو مقوله

 افزا دارد:ی همالیهزمینی تمام پدیدارهای هستی دو 

 افزای وجودیی همالف( الیه

 افزای نمودیی همب( الیه

است و کالبد وجودی همان  -افزارسخت-ی هر پدیدار کالبد نمودی همان ظاهر و برونه

 بودگیِ فرارونده تعریفمندان را در هیئت یکست که تمامیتِ بدون استثنای هستیایدرونه

 .-ارافزنرم-کند و نظاره می

این هیئت وجودی در تعریف برازندگان و فرزانگانِ حکمت خسروانی و اشراقی همان کالبد  

راتر گاه که فست. بر همین مایه و پایه، فرزانگان و برازندگانِ کهن آنهای هستینوریِ پدیده

پایان کائنات ای از ساحت برکت بینشستند هر لقمه را آیهای میاز هر ما و من بر سفره

پارچه نور در نور شان نیز یکها سفره و کالبد نمودیی آندیدند که با تناول عاشقانهیم

شد؛ بنابراین آنان بیشتر از آن که چون امروزینیان بر خاصیت فیزیکال اطعمه تمرکز می

ش ها داشتند برای اتصال بیش از پیای شناور بر کشف هیئت نوری پدیدهداشته باشند مراقبه

زمین در دیدار با همه چیز و ی نوراالنوار. از این رو اهالی مشرقهستی و آستانه به یگانگیِ

همه کس معیارشان نوربینی بود و در کاشت، داشت و برداشتِ گیاهان و تناول همه چیز 

مکیالشان نورخواری. محور ابداع و انتشار هر وسیله و هر کالم آنان بر مدار تجلی یعنی 

گونه که در ساحت جنسیت، نور در مهرورزی تا چرخید آنرافشانی مینوریابی، نورسازی و نو

آمیزش/ در ساحت زبانی نور در کالم/ در ساحت علم، فرا رفتن از سواد )سیاهی( و رسیدن 

ای به کشف و خلق یعنی نور در علم/ و در ساحت شدن، نور در مسیر و مقصود/ تا به نقطه

ورِ او محیط بر محیط شود اما در اعصار امروزینه، برسد که در همین عالم فیزیکال، نوران

ط و سازِ دکارتی فقهای ثنویتآموختگان به سبب آن که بنا بر آموزهپیشگان و دانشپژوهش

کنند برای هیچ کدامشان هیچ ها قلمداد میها را تمام هستیِ آنفقط حجم و امتداد پدیده

مه چیز را بر اساس کاربرد بشری در نوری قائل نبوده و نیستند و ه_گونه ساحت باطنی

م خاصیت تعریف و تقسیخاصیت و بیسازگانی به سان پرخاصیت، کمواژگان و مسلخْمصرفْ
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ها در ساحات مشبکِ سوی توهم و تمدن انسانمندان، آناند، غافل از این که تمام هستیکرده

 اند.یکِ یگانهگونی از یکهای گونهباطنی الیه_مادرماییکِ خود در ساحت نوری

 چون نور که از مهر جدا هست و جدا نیست»

 «عالم همه آیات خدا هست و خدا نیست

افزایی از نورانیتِ سبزِ زمین و ی پدیدارها سبزازرد و زرداسبز است یعنی جنس همنور همه

ی های متوالکمانها و جاری در آتشفشان رنگینرنگیی بیزردانگیِ منور آفتاب در سرچشمه

که خود _هاموازی؛ بر این اساس ساحت غیرنوری پدیدارها به معنای ساحت جسمانی آنو 

دارها مندِ پدینیست بلکه ساحت جسمانی ظرفیت موجودیِ ریشه _تجلی ویژه ای از نور است

ای غیر از این باشد هاست و هر اندیشهامکانات وجودی نوری آن برای پذیرش عاشقانه

های ذهنی، های صنعتی و بافتهجا که ساختهگرایی؛ اما آنست از دوگانهایدامچاله

کنند آیا به راستی های ظلمانی مصنوعی و مخرب میی گردابسبزازردانگیِ زمین را غرقه

های مجعول در عالم انسانِ خودبنیاد، سخن، از ریزش، بارش، رویش توان برای این بدعتمی

جا که ادامه و ی تکنولوژیک، آن؟ هر ساختهنوری به میان آورد _و تابش امکانات وجودی

ی ساحات ظلمانی و سرگرم گمان غرقهبودگی زمین نباشد بیسوی طبیعیِ سبزانههم

انسان  افکن،بازیافت، انسان دینامیت و بمبهای بیهای نورسوزانه خواهد بود. انسانِ زبالهبازی

نوری نخواهد داشت و  _جهان وجودیترین ربطی به شیمیایی و دود و... هرگزاهرگز خُردانه

چون و چرای ظلمت و نورسوزی در هستی وجودِ منحوس، پلشت و زشتِ او تنها مولد بی

ا ی کردارهچنین است که بنا بر تمام کتب مقدسِ تاریخ، دوزخ تنها ساختهخواهد بود و این

 لمت سوزان.هیچ نشانی از دیگر فرزندان زمین در آن ظست، بیو پندارهای انسان طاغی

هد بلکه دی طبیعت نوشتن را پیشنهاد نمیگرا برای دربارهشعر طبیعی، ادبیاتی موضوع (6 

ن داند و هرگزاهرگز این طبیعی زیستطبیعی زیستن را تنها آلترناتیو نجات زمین و انسان می

می گامی کریه هبه معنای بازگشت به مفاهیم ناتورالیستی نیست که اوج ماشینیسم و چهره

ستی نیز ی ناتوریگرایانهزند و ادبیات ملیگرای پوزیتیویسم در آن موج میبا تعالیم ضدزمین
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گرایی ایدئولوژیک است که هنوز فراروندگی از مرزها را چه در ذهن و مصداق نوعی طبیعت

 چه در عین درک نکرده است.

تی گرای اوست و هسکلمهطبیعت انسان تنها تفاوتی که با سایر فرزندان زمین دارد شعور  (7

این امکان را برای او ایجاد کرده که موهبت آزادی فقط و فقط به این فرزند هدیه شود اما 

گری و مالکیت انگلی گرفت و با آن به آدمی آزادی از جبر محیط و غریزه را به معنای تصرف

 ضدیت با همه چیز در زمین و اتمسفر برخاست حتی خود و همنوعانش.

ی زمین به نظم آغوش با نظم خودانگیختهاش را طبیعی کند و هماگر آزادی انسان (8

سو بدهد توانسته است به فراروندگی تمدنی دست یابد زیرا ی خود هویتی سبز و همبرساخته

هزاران کاوشگر دیگر هم به فضا بفرستد فقط و فقط زمین مادر و آغوشگاه زندگی اوست و 

 الغیر.

یان است علیه سرطانی به نام تکنولوژی و انسان ریاضیک و مدرن. شعر طبیعی گاه طغ (9

ی شدهگریزِ جهانِ سرخابیانگار و یکوار تمام معیارهای پاراللِ دنیای دوگانهشعر طبیعی زلزله

کشد، چالشی شبیه یک بشری را که برآیندِ آن ادبیات و هنرِ استرس است به چالش می

برای دفاع از خود، طاعون، سل و وبا را به جان سرطان  گونه که زمین روزگاریجراحی؛ آن

کرد و امروزینه با شدت و حدتی بیشتر هر دم بیماری جدیدی چون اش حواله میدرونی

 کرونا، ایدز و ام اس را.

در زمین هیچ پدیداری اضافه نیست اال مظاهر مدرنیته و تمدن تکنولوژیکال، از این رو با هر 

 گذرد.سر ستیز دارد اما گریز نه، زیرا هر چه هست در دل زمین می چه تصنعِ مخرب استآن

ی زمین برای فراتر بردن قدرت آدمی پنداشته تکنولوژی در آغاز تداوم نظم خودانگیخته

شد به عنوان مثال قدرت پای انسان برای حرکت محدودیت خاصی داشت که در سنت با می

باره با ماشینیسم به اوج ت شکسته شد و یکشده چون اسب آن محدودیپای حیواناتی اهلی

قدرتی فراتر از تصور دست یافت ولی در این میانه یک امای بزرگ نادیده گرفته شد و آن 

ی افتهیتواند بازگشتی آوانگارد به آن ساحت ناکنشنابودگی زمین بود آیا تکنولوژی می
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ترین اصل بلکه بزرگی طبیعی شدن ماشینیسم دست یابد؟ این پرسشگری نه یک ادامه

 تحت عنوان دکترین اصالت« جنس سوم»ست که در کتاب اندیشانیی آرمانی سبزانهمطالبه

یک چشم در تلسکوپ، یک چشم در میکروسکوپ، پس با کدامین »زمین فریاد شده بودند: 

 !«_زمین_چشم تو را ببینم؟! مادرم 

یعی را پیش نظر دارد که در آن از لحاظ فنی شعر طبیعی بازگشت ادبیات به زبان طب (10

گری تکنیکال زبانی را مد نظر نداشته باشیم که هر آن به بسته ی کشف ادبی تصرفبه بهانه

ال بیانی آری تصرف تکنیک_انجامد، کشف زبانیورزی ما میی بیان و زبانشدن و تحدید دایره

 و تحدیدیت فنی در سرایش و نگارش به هیچ وجه.

ترین پدیداری که توسط انسان کشف نشده، این درک رسیده که بزرگشعر طبیعی به  (11

ترین نگره )زمین ما هو زمین( کشف نشود اصالت و شناخت واسطهخود زمین است و تا در بی

و  واسطهگاه که در معرفتی بیاصالت رخ خواهد داد و آنریشه و بیهر پدیدار، در فضایی بی

تردید خواهیم فهمید که چه یگرباره کشف شود؛ بیبسیط؛ مادر سبز هستی یعنی زمین د

 انگارانه اتفاقهای درختی و ریزومیک جهان اندیشه و باورهای ما در ساحتی توهمقدر سیستم

 افتاده است.

اندیشی، ذات شعر طبیعی به هیچ گون به معنای شعر صلح نیست، زیرا سبزانه (12

ح فرزند جنگ است و روییده بر آن، نه فرزند داند، از آن روی که صلاندیشی را پلید میصلح

ی دیدهترین پگرایانهاین ناطبیعت_ی جنگزمین بنابراین صلح در ذات خویش بر پایه و مایه

 گیرد.هستی و شکل گرفته و می _گراضدزمین

ین گذرد زیرا امند نمیشعر طبیعی از صافی هیچ ایدئولوژی و تئولوژی هر چه قدر ریشه (13

ها را بپذیرد و بپروراند و این که هر ایسم و سازمان و اعتقادی ادعا که باید ریشه زمین است

کند که به اصالت زمین بر مبنای پارادایم خود معتقد است شبیه حباب و موجی خواهد بود 

 ی خُرد.که خود را بستر اقیانوس بپندارد آن هم بر سطح یک رودخانه



  53دل باخت فرازنخورشید به چشمان 

وی واسطه و حضوری که رگیرد اال با ارتباط بیت نمیاصالت زمین در کالبد هیچ اصالتی هوی

 گذارد.قانون چمن پا نمی

گرایی و تکثرگرایی هیچاهیچ ربطی به مفاهیم شعر، ادبیات و هنر سبز گرایی، غایتدوگانه

اندیشان، زمینی که چند هزار سال از نظمِ خودانگیخته )اصالت زمین( ندارد. در نگرگاه سبزانه

فهمد که عقالنیِت نهایت بیشتر از انسانی میگذرد بیسازش میندگیو شعور هماره ز

آفریند اما سراسر از نخوت لبریز است. شعر هایی متضاد میخوددرگیرش در هر عصر نگاه

دهد زیرا در کل، بشِر امروزینه را فرزندی متمرد و طبیعی به هیچ ایسمی اصالت نمی

 داند.برانداز میخانمان

زمین فراقانون، فرااخالق، فرافرهنگ و فراانسانی بوده و تمدن بشری را تا  زیباییِ اصالت

ی خویش پذیرد که تن به تصنع تصرف گرا و خودتخریبی در ساحت زمینانهجا میبدان

ای مندی است که در زمین روییده و خانهنسپارد، چرا که آدمی شبیه سایر پدیدارها، هستی

 تواند داشت.جز زمین نمی

بیعی تمرین دموکراسیِ سبز برای برقراری برابری بین تمام اهالی زمین و نقد شعر ط

 ی سبز است. در قانونمندان این سیارهای نسبت به دیگر هستیی آپارتایِد گونهجانبههمه

آمده انهدام یک کوه برابر است با « جنس سوم»گون که در کتاب دموکراسیِ سبز همان

و انسان در آن قانون حق هیچ گون تصرفِ سرخ جز در نظام طبیعی ها عام انبوهی از آدمقتل

آید. هیچ روی در این حیطه جنایت به شمار میی زیست ندارد و هر گونه زیادهچرخه

خراشی حق آن را ندارد که بر بستر یک مزرعه، یک مرتع وحشی، یک بیشه یا... بروید. آسمان

زیست را مسموم و تخریب نکنیم زیرا محیط ی محیط جاست که محدودهحد زیست ما تا آن

 ها نیست.زیست فقط از آنِ انسان

ی تجسدیافته و متعین زندگی است، بنابراین هر گون نسبت که تنها فرزند طبیعت چهره (14

بیعی کند که با فرایند طجمعی، با طبیعت برقرار می_اختیارمند زمین با خود، با دیگریِ فردی

ی زمین منافات داشته باشد های نظم خودانگیختهعرضی زیست، و قانون_ی طولیو چرخه

 گراست و محکوم.گمان ناطبیعتبی
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های بنابراین هر گون نسبت اسیدی با خود )همانند اعتیاد( با دیگری )همانند عشق

 گری،سوز همانند رهبانیتسوز( با دیگری بزرگ )هر گون باور زندگیی زندگیطرفهیک

پرستی و...( و با طبیعت )همانند صنعت، تکنولوژی و...( پیشاپیش نژادپرستی، عقیده

 شوند.د و ضدزندگی و اصالت زمین محسوب میمنناطبیعت

گاه اصالت خواهند داشت عشق و اندیشه چه در مواجهه با خود، چه دیگری و چه طبیعت آن 

ن بودگی ایی زمین و روح مشکک یکیهای جاذبه و جاذبیت را در نظم خودانگیختهکه قانون

گون عشق که از مدار جذبه، پس هر ، در توهم حبابی خود به چالش نکشد ی سبز راسیاره

جاذبه و جاذبیت خارج شود و ریختمان اسیدی به خود گیرد پیشاپیش محکوم به ناطبیعی 

 مندبودگی و ضداصالت زمین بودن است.بودن و ناریشه

 ی شعر و ادبیات را که باشعر طبیعی هرگون تفکر و سبک تکنیکال و فنی در عرصه (15

پذیرد که جا میزدایی را تا آنزند و آشناییپس می طبیعت خودجوش زبان منافات دارد

های نپریشی، تفنبنابراین با هر گونه زبان؛ آن در ساحت زبان اثبات شده باشد اصالت درونی

شناسانه که های سبکها و بستارهاعتقادی در گشایش_انجمادی_های انسدادیمخرب، نگره

ر ی مبالغه نوشتن آن رویکرد به نفی، تحقیصیغهی افراشتن رایت ساحتی از شعر و با به بهانه

 ساز یا مبلغ شود فاصلههای دیگری بپردازد و دوری از طبیعت زبان را زمینهو تصغیر ساحت

 خواهد گرفت.

 دهد نهبر همین اساس شعر طبیعی از لحاظ زبانی اصالت را به طبیعت خودجوش زبان می

گون زبانیت روبی از ساحات گونهسازی و الیههای غیرزبانی و بیانی و قصد آن پاکتکنیک

ساز و تخریبی است که ریشه در ذات زبان گرای تصنعزبان از هر گونه سبک و تکنیک تصرف

 برونی هنری زبان ندارد._نداشته باشد و این البته منافاتی با کشف ساحات درون

دنیت از آن حیث تواند با مشعر طبیعی هماهنگ با هر گون حق طبیعی است پس نمی (16

دلی که حقوق طبیعی انسان را چه در جهان زنانه و چه جهان مردانه به او برگردانده است هم

رعیتی اجتماعی و مرید و مرادی اعتقادی  _ی اربابنداشته باشد زیرا سنتی که بر پایه و مایه

 م.تر بود از انسان شهروند در مدرنیسبنا شده بود، از زمین تا آسمان غیرطبیعی
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ایم که این شائبه ایجاد گذاری نکردهفضای شعر طبیعی را از آن جهت شعر طبیعت نام (17

های رئالیستی غرب و چه باید صرفاً در فضای طبیعت مستند چه از گونهنشود که حتماً می

هایی چون هایکو در شرق سامان یابد، هیچ محدودیت اتمسفری و ژانریک در این از گونه

خشند برد زیرا گاه جهان انیمه و انتزاعی و فانتزیک حقایقی از هستی را نمود مینحله وجود ندا

 ها را ندارند.مدار ما توانش درک یا انعکاس آنفرضکه عینیت پیش

افزایی زدایی از دستور زبان است که در آن فقط کلماتی حق همنوعی آشنایی . شعر پدیدار:٢

ا ای ذهنی یا عینی رپدیدار باشند یعنی در هستی پدیده_کلمهبرای تولید معنا دارند که 

ی جا که امکان دارد از آوردن هر کلمهکشف کرده و انعکاس داده باشند؛ بنابراین تا آن

 هاست.پدیدار بر دوش افعال و اسم_گیرد. خلق کلمهزبانی فاصله میدرون

 ایگونهیم بگوی دیبا میکن یمعرف را شیسرا نینو یوهیش نیا یهوسرل یانیبا ب میبخواه اگر

در  نداینسبت به هست یزبان که کشف جهان انسان یدارهایپد_شعر است که در آن، کلمه

جا که امکان دارد تمام واژگان تا آن یو زبان ینیع_یهای ذهنواسطه با جهاناوج ارتباط بی

 یهاکلمات را در چارچوبه وندیپ تیصرف را که فقط و فقط مسئول یِزبانو درون لنامستق

 ندیکه برآ یکلمات یعنیکشف  تِد تا کلمانگذاردر اپوخه می ،کشندبر دوش می یدستور

زبان در جهان  تِیخود را در زبان ،ندایدرک و کشف هست یهر ملت برا یزبان یسازمقوله

 یتیماه_یمفهوم_ییمعنا ریثابت و متغ قیبرسانند و ابعاد عم یو آشکارگ تیانیبه عر یشعر

 .شندبخ گرگونید یرا نمود شیخو

ها و افعال حرکت کند، ممکن فقط در/با اسم حددهد که تا ژانر به دستورِ زبان دستور می نیا

 یدستوراز جهانِ درون ریغ یتیهو چیکه ذاتاً ه یبستگی به کلماتو دل یبدون هرگونه وابستگ

 ندارند.

به چالش  یو برا کرده ز دستور زبان استخراجی متفاوت و نامتعارف را اچهره داریپد شعر

 یِ معنامند تیشناسی که هوو زبان یهای معناشناختاز نحله یمعمول برخ فیتعار دنیکش

 یدر آن معرف یعیهای طبو روابط و تفاوت یدستور_یکلمات را تنها معطوف به جهان زبان

 .بخشدمی یادب_ینینمود ع ،کنندمی
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که حروف ربط  یزبانی نخست تمام واژگان دروندر وهله ،هینظر نیبه کنش درآمدن ا یبرا

ها و ماس یعنی نیراست یدارهایپد_شود تا اصالت کلمهشوند در اپوخه گذاشته میمی دهینام

ا خود ر عزم سینوداریشوند و سپس پد انیما عر یمتن_یدر جهان ذهن شیاز پ شیها بفعل

 یی دستورمنداضافه چیممکن است از ه جا کهبداندر مراحل بعد تا  تواندکند که بجزم می

ه محور ب شیاز پ شیب یکیو نزد ینیجانش_نشینیهم یی محورهادادن چهره رییتغ یبرا زین

 .افزایی کلمات استفاده نکندهم طیبس

 یطرز انیبر بن آن تماماً یاست که شاکله نینو یاگر گونهابداع پدیدارشعر به عبارت دیگر 

 .است افتهیدستور زبان سامان  یطهیدر ح نگیو فورگراند ییزداییفرد از آشنامنحصربه

کاراکترسازی برای نخستین بار در جهان شعر و شعر جهان با عریانیسم شکل : مهیان شعر. 3

ست که به عنوان های مطرح آن است. انیمه ژانر خاصیگرفته و کاراکترِ انیمه یکی از شاخه

شعر آزاد تجربه شود هم کالسیک، هم در فراشعر بیاید هم در منظومهتواند در مثال هم می

ای نوین و...؛ و در انحصار هیچ زبان و ملتی هم نیست، تقید خاصی به هیچ ایدئولوژی و 

ی خود را به روی تمام فضاهای ادبی باز گذاشته. فضای ای در ادبیات ندارد و دروازهمرامنامه

ها و دراماتیکترین تراژدیانتزی است اما توانشِ پرورش جدیشعر انیمه با آن که ظاهراً ف

 ها را نیز دارد.ترین روایت

قدر آن هیمفانتزی در جهان شعر ان_یستیمیآن تی، رخدادها، اتمسفر و رواکاراکترها

و  یشدگکیدرامات تیقابل یای کلها به گونهآن تیکه روا اندی ذهن و زبان شاعرانهبرساخته

 های معمول را ندارد.و بازی ینیتجسم ع

عشق »چون  ییاست که در فراشعرها مهیشعر ان یی فضاشدهمالینی، ساحت ممهیان انکیعر

 .اتفاق افتاده است از این قلم و... «نیبهار و زم»و  «یخواب ابد ی،ازل

 هخود، ب کِیفاخرِ فانتز تِ یداند که در اوج جدمی یرا آثار لیهای اصانیمیشن ،ژانر ادبی نیا

 اشته باشندند یانسان یگرهایبلند را با باز ایکوتاه  لمیف کیمبدل شدن به  تیقابل وجه چهی

و  زیآمهای شگفتجهان گوننیی اوجوه خالقانه نیترقدم نهادن به برساخته مهیشعر ان و
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گر های فراارجاعبهره بردن از بازی انهیم نیدر ا و واقع است ارجاع و اجرا در جهانِ رقابلیغ

 متن باشد. شتریب تیادب گریاریتواند می ،یابدمی شیزبان زا تیکه در زبان

در جهان شعر و شعر جهان با ژانر فراشعر  یدارشناختیپد-یلیتحل کردیو رو یکترسازاکار

 یرونیب یازااست که به علت نداشتن مابه مهیای از آن خلق کاراکترهای انمتولد شد و گونه

با  یپندارذاتکند که روح هم جادیفرض را اپیش نیی نخست ادر وهله ، چه بسانیمتع

 یاریسب ،شناسی شاعرانهبه هستی تیکه با عنااز آن رو اما  ،گیردمی مارا از  یهست یدارهایپد

و  یتبه هس توجهد با نتوانما نمی یعاطف_یهای انتقادو درنگ لیستانسیهای اگزاز دغدغه

ارضا  _کنندخود را بر ما آشکار می میبهتر بگو ای مشانیابییگونه که ما درمآن_ مندهایهست

به  توانیممی و خالق کودکانه نیبتر، فرامنطقواسطه، بیومهای معصشوند ما همانند ذهن

ه ب ایکه  میازیای دست کاراکترهای شگفت و برساخته نشیدخل و تصرف و کشف و آفر

 ای هستند وما عاطفی _نگرِ ذهنیابتکاری و دنیای ناواقع_ی تخیل اختراعیزاده یای کلگونه

ی ذهن فراواقعی و زادهرونیب یمندهایهست یاز برخ یشگانیاند_گر و تخیلیاستحاله یانتزاع

در  یشعر_مهیان یِاتورینیای دگرگونش و مسخ مگونه یعنی آیند؛نگرمان به شمار می

سابقه را بی و کاراکترهایی ها رخ داده است که جهانآن یرونیو ب یدرونهزارچمِ های شاکله

مند، ای ناقالبما را به شیوه یموجود_یهای وجودشعر رقم خواهد زد و پرسش یدر فضا

 یافزایی هنرهم نیباتریو ز نیواالتر مهیشعر ان و؛ خودخواسته و برساخته پاسخ خواهد داد

 .یشنیمیان لیتخ یایشاعرانه و دن لیجهان تخ است از

 یچه فضا یابد اگرنمود می انکیی عرجامهدر کوته یسینومهیکه ان گاهآن

تازه و  ییاز دست خواهد داد، اما باز هوا یخود را تا حد فراوان یدارشناسانهیپد_یلیتحل

 خواهد گذاشت. سینوانکیعر اریدر اخت یستیمیآن_یانتزاع یهاشگرفانه از زهیدوش ییفضا

هم  ،گونهدر این رایاست ز ییاستعال یِهنر لیای تخگرا گونهمهیفرارونده در شعر ان لِیتخ

دارد از  اتیکلمه در ادب یرا در جهان هنر ییگرالیترین ساحت تخشاعرانه که بسیط لیتخ

هنر  ودترین جوالنگاه رقصانمکه بزرگ یشنیمیان التیکند و هم ساحت تخمی یخود فرارو

ر جهان د گرگونینمود د یبرا ییاستعال یکردیوادار به روست نمایو س لمیدر جهان ف یفانتز
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 یو آدم گرید یعالم نشیآفر یراسته سابقه خواهد شد و بکلمه و خلق کاراکترهایی بی یهنر

ها و زبان با تمام بازی تیبر بستر زبان یدو ساحت هنر نیا یافزاهم کیالکتیدر د گرید

 کیشناسییواال میمفاه یشگرفاشگفت را در فراخنا یجهان نآ شناختیِزیبایی یشگردها

 یر با هستشع کشناسیهستی_یشگانیهای اندالیه الوگید نیترین و رهاتربنیادین یهنر برا

در  دگریکه ها چنانآن گریکه زبان د ستیانقطه مه،یشعر ان یعنی جانیخواهد ساخت و ا

ه بلک ،نخواهد بود افتهی شیدر آن زا یتای که هسبود فقط خانه افتهیدر نیشعر هولدرل

 نیمند خواهد شد و همهست یهاستنیترین نترین و بشکوهو زادنگاه جدی گرنشیآفر

ع، ما را هستن و امر واق و پنهانِ انیپایان عربا عوالم بی ستنین یِ زبان _ینینمود ع کیالکتید

وگوس ل شتریب تیانیعر یبرا یهای مشکک موجودو ظرفیت یبه امکانات وجود شیاز پ شیب

 .خواهد ساخت هآگا ندر روانگاهما

تواند داشته باشد شبیه گیسویی که به دنبال مردی کچل میانیمه کاراکترهایی شگفت می

در اثر نفرین ی یک آرایشگاه رها کرده است، کوهی که گردد که او را در کودکی کنار در بسته

ای عظیم از ژله تبدیل شده و یا گیاه استویا و چگونگی آفرینش آن. در دنیای انیمه به توده

برگ را کاراکتری نوشته که پدرش یک جنگلبان بوده و مادرش پری دریایی. ی شیرینتبارنامه

ابر ی مردمان آن سرزمین حتی دزدها و شبگردها غرق خوابند دو سان که وقتی همهبدین

بندد و از گون بر آسمان نقش میکمانکشند آذرخشی رنگینسپید یکدیگر را به آغوش می

 آورد.برگ سر از خاک به در میی شکر، گیاه شیرینبارد و از هر دانهآن شکر می

تواند تغزلشود و میانیمه با تمام فانتزی بودن در فضایی کاماًل جدی و شاعرانه خلق می

که « 1400جنبش ادبی »در کتاب « بهار و زمین».. باشد مانند فراشعر محور، تراژیک و.

، «لیال زانا»در کتاب « ناگهان شب شد خورشید شکست»های فضایی تراژیک دارد و غزل

 محورند.تغزل« گردددوشیزه به عشق بازمی»در کتاب « چشم در چشم آینه که نشست»

هایی که در ذیل آمده، افزاییِ ساحتس همشود که بر اسابه شعری گفته میشعر زبانه: . 4

 سازد:زبانی را می_جهانی آنیمیستی

 الف( تخیالت و عواطف ذهنی در تمام فضاهای مکشوف و نامکشوف هنری
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 سو با آنهای هممندان  با استخدام تمام نگرهگرایانه به هستی و هستیب( نگاهِ عینیت

 محورانه که تمام اجزای متن و زبان توانش تبدیل شدن به کاراکتر دارند ی دالج( نگره

 یآن نحله فرارو یمحورانهصرفاً دال یهامتفاوت از شعر زبان است که از بستاره ایگونه

 منحصربه فردِ  شناختیِهای زیباییو بازی یهنر یمدهااکه هرگز از دست کند، بدون آنمی

شعر  که نشست فیبه تعر نیتوان چنشعر زبانه را می ، از این روزبان دل بکند شعرِ

 هایانسان نگره یِدرون_و برون یبرون_های درونگر به جهانفراارجاع یِزبان_درون

 وندیپ خود طیرا در حرکت بس آدمی یِشگانیاندی،... و تغزلی، شهود، کیفانتز، ونیکسپرسا

 و رئال. گونهزاران یِهای منتقدانه به هستزند به نگرهمی

 هجهان شعر و شعر جهان ب یِانسداد_یانجماد_یاعتقاد یِنیشیتمام تفکرات پ وهیش نیا در

اما  لیگاِه اصبه نقطه دنیرس یبرا یاجتهاد_یشنهادیپ_یای انتقادشعر کوتاه در نگره ژهیو

 یانسدادگرا و قرارداد یتمام مرزها گوننیبد و؛ ریزدمیهم  افزایی، هنرمندانه درهم یِنیپس

 نیچنان برداشته خواهد شد که ذهن و عآن یمتن_و درون ینیع_برون ،یذهن_جهانِ درون

نویسی، شعر در ساحت عریانک چه اگر؛ در هم شناور خواهند شد انهیافزاهم یو متن در شدن

 ،خواهد داشت یرگیچ انهیگراگاه ساحت دال نگاری زایش خواهد یافت،زبانه در کالبد کوتاهه

که ساحت دال آنالبته و صدالبته بی انه،یگرامدلول یِنیو ع یگون ذهنگاه ساحات گونه

در ساحت مدلول ایگر شود محورانه و خودارجاعدال یشعر زبانه مبدل به زبان یانهیگرا

ا دربست شعر م تید که شعرکناثر غلبه  ینیع_ی برونچنان جنبهشعر زبانه گاه آن یانگیگرا

های فوق پرواضح است مدرن شود و با گفته یکویها نگارِلحظهو تک انیبنجهان عکسْ  میتسل

جهان  میچنان غالب گردد که شعر ما تسلآن دینبا زیاثر ن یِ ذهن_که جهانِ درون

 مختلف شود. یهایو تئولوژ هایئولوژیدا رسمی بونیترانحصاراً ا یطرح گردد  یتهیویسابژکت

مصنوع  یشعرها زیگرو عاطفه زیستتغزل یآن را در دامچاله دینبا زیاثر ن یِگری کوتاههجنبه

 .ندازدیب یستیمالینیم

خواهد خود میخودبه ،افتهیو بالش  شیزا یسینوانکیکه در بستر عر به علت آن شعر زبانه

نوشتار به  نیهایی که در ااجازه دهد به مقام جامع تمام ساحت ینگارجا که کوتاههبدانتا 
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ترین جامع ،طیبس یدر حرکت گوننید و بدگردتر و نزدیک کیها اشارت شده است نزدآن

 د.دهمی شنهادیخود پ یستیانیو شعر جهان را بنا بر اجتهاد عر عرجهان ش یسینوژانر کوتاه

محوری و تئولوژیمحوری، ایدئولوژیذهنی از عاطفه_شعر زبانه رهایش و پاالیش جهانِ درون

روح نگرههای خشک و زوایای بیچنین رهایش و پاالیش جهانِ برونی از الیهمحوری و هم

ریزیزبانی از معناگ_های رئالیستی، ناتورالیستی، ایماژیستی و رهایش و پاالیش جهانِ درون

کاهیدن وجوه هنری، مفهومی، عاطفی،  انحطاطی بدون نفی و_های افراطیها و معناستیزی

 ی شعر جهان و جهان شعر است.گانهزبانی و انتقادی تمام این عوالم سه

ه ک کیزومیو ر یدرخت یدانست از ساختارها یتوان جنس سومشعر زبانه را می شیمتد سرا

 گراانیجوالن قلم شاعر عر یفراخنا که نیشعر زبانه به علت ا یِسینوالبته در آثار کوتاهه

نگر زنانه یهااز نگرگاه یعیکه حرکت طب یدو نگره به هست نینامحدود است، حضور توأمان ا

ی جنس سوم کِییمادرما هرم و انیپایساحت ب یسوه ( بینگر )درخت( و مردانهکیزومی)ر

 یتجل ینگارانکیخواهد در کالبد عرگاه که شعر زبانه میآن اما؛ پذیر است، کامالً امکانبوده

انهزب انکیدر هر عر نیدو ساختار فراوان سخت است؛ بنابرا نیطبیعتاً حضور توأمان ا ،کند

 ها فرم اثر را سامان خواهد داد.نظرگاه نیاز ا یکیگرا 

های هکه در کارگا یدرخت شِیی سرادر شاخه کیفرم یشنهادهایاز پ یکی شتریب ضاحیا یبرا

ای مجمل قرار گرفت به گونه سانینوانکیمورد توجه عر شتریشد و ب شنهادیپ یسینوزبانه

 .شودداده می حیتوض

که با حفظ اصل کوتاه_ نخست شعر خود را لختِ ،سینوزبانه یعنی یلخت_یساحتسه فرم

از سه ساحت  یکیدر  و _دو جمله محدود کند ای کیآن را دقیقًا در  ستیواجب ن ،یسینو

کند که آغاز می ینیبه عنوان نمونه از ساحت رئال و ع ،افتدزبان اتفاق می و یا ذهن ،نیع

 شِ و دگرگون نیسپس تکو .دیاثر نام یتوان بخش جوانهرا می نهینخست لختِ_ساحت نیا

 ی،در ساحت ذهن بارنیسان لخت نخست اما اه اثر وارد ساحت دوم خواهد شد که ب یِ تکامل

و در  ی متن استبخش میانه کهرخ خواهد داد  واسطهبیی و تغزل ابتکار_خالقانه لیتخ

های خاص آن خواهد شد ورزیوارد جهانِ متن و زبان زیسوم ن لختِ_ساحت یفضا پایان،
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 یشگانیاند_یای عاطفضربه ،چارانه همانند مصراع چهارمِ که ممکن است به علت آن که

 به نیآمد اکه گونه و البته همان دیاثر نام یتکانه توان آن را ساحت و لختِداشته باشد می

 ،متن و شاعر توانشِ  تواند بنا بر ذوق وو می ستین یسینوقانون مطلق در زبانه کی وجه چهی

در زبانه اصل .تجربه شود گراانیتوسط هر شاعر عر یگرید فاوتگون و متهای گونهچهره

های خط و نشانو در اصل  یانجماد_یانسداد_یاعتقاد یبرداشتن مرزها انیبر از م نویسی

 یهیو ما هیاست بر پا ییِ صرفگراو زبان ییِ مطلقگراتی، ذهنمحض گراییِعینیت یِاستبداد

 در سینوبه عنوان مثال اگر زبانه نی؛ بنابرایستیانیعر یِشنهادیپ_یاجتهاد_یتفکر انتقاد

داشته باشد از  زین سانهینومهیان یتواند صبغهاثر که می یگراتیساحت و لخت ذهن

 شتریب ینگارانکیگمان به فضا و جهان عررد، بیگیبهره  نگیچون فورگراند ییهاکیتکن

 شعر جهان یافزایی سه ساحت اصلشناور شدن و هم یشده است. پس در این فرم برا کینزد

 یسینورا در زبانه «تکانه_انهیم_جوانه»توان فرم آن می یمتن در نمودار درخت کیدر 

هر زبانه آن است که هماره سرکش و فرارونده باشد و از هر  تیچه خاص کرد اگر شنهادیپ

 فراتر برود. یفرم

 اییِگرزبانی درونی نگرهبر پایه و محورانه داردی ادبی زیستی متناین گونه . شعر دال:٥

رسد که در آن تمام ارکان و اجزای زبان با کاراکترشدگی می_ی کلمهگر به  مقولهفراارجاع

رضه ای نوین از تخیل شاعرانه را عیابند و گونهای کامالً آنیمیستی، هویتی پرسونایی مینگره

شعر دال همانند مکتب زبان پسامدرنیسم بازی با کلمات نیست، بلکه بازیگر شدن  کنند.می

دستوری( برای بیان همه چیز و جنس سومی دیگر از شعر _مات )یعنی تمام ارکان زبانیکل

 های بلند آن در کتاب جنس سوم چاپ شده.محور است که نمونهمحور و بیانزبان

کل گرفته به وجود کلمه ش سمیانیعر یِستیمینگرگاه آن انیبر بن این ژانر شعر دال: یفلسفه

 است:های زیر دارای ویژگیو 

 هستند. بخشیزنده و زندگ کامالً ییوجودها یعنید دارندر آن کلمات جان  (1

در مورد خود کلمات و وجود خود کلمات در متن به  یو جاندارپندار صیتشخ یهاهی( آرا2

 .رودیکار م
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 یهیآرا یموجود زنده در متن دارا کیخودِ ارکان زبان و وجود کلمات به عنوان  یوقت (3

 یهیتوان آرایکه آن را م ردیگیشکل م نیسابقه و نویب صیتشخ ینوع شوندیم صیتشخ

 .دینام «طیبس صیتشخ»

 یو حت شدهزنده و کنشگر  ییکترهااکلمات مبدل به کار ،طیبس صیتشخ یهیدر آرا( 4

 گردند. لیتبد گرلیتحل ییکترهااو به کار ابندی یکنشگر تعال کترِاکار یدر فضا توانندیم

. است یادب یدو نحله نیا یشگانیاز زادگاه اند یشعر دال با شعر زبان ناش نیادیتفاوت بن (5

بودن کلمات و فقدان معنا  الیبه ماتری، ستیپسامدرن یگراینسب سمِ یاومان انیشعر زبان بر ب

 یاجتماع یروابط متفاوت در هر باز قیاز طر یزبان یهایها باور دارد که بر بستر بازدر آن

فراساختارگرا  یِشناسگاه که مکتب زبانآنبر آن حمل خواهد شد و... اما  ینسب یمعنا ینوع

 ،خود یگراقیعم یِمعناشناس یبر نحله و بنا تفکر مخالف است نیبا ا اننیاز ب سمیانیدر عر

ینم داند اصالًیم ریمتغ ثابت و نامحدودِ محدودِ یِ معان یافزادو ساحت هم یکلمات را دارا

 او ب شده است؛ یزبان یباز یکلمات را برتابد که منجر به تئور یپندارضمح الِیتواند ماتر

دن کلمات ش کتراکار تاًینها و طیبس صیتشخ بودن، به جاندار ،کلمات به زنده دانستنِ تیعنا

ن مت در یستیمیآن ی( جهانیزبان ی)باز با ارکان جمله و زبان یباز یبه جا یعنیرسد یم

شدن و  گریباز. دهدیم شنهادیجمالت و متن را پ وشدن ارکان زبان  گرینمود باز یبرا

 ژانر کامالً  کیو  ستیشعر زبان ن رویپ گونچهی در ارکان جمالت و متن به یکترسازاکار

همانند شعر زبان  یادب یهااز نحله یاریبا بس ینامتنیب یارابطه تواندیچه م مستقل است اگر

 داشته باشد. شنیمیو شعر ان

در  مالیسم تغزلیی مینیانعکاس جهان کامالً شاعرانه :)کاریمینیاتور( کلماتور. مینی۶

البد مال در کظرف متعین کاریکلماتور است یعنی انعکاس جهان مینیاتوری شعر پسامینی

کلماتور، حذف های مینی. از شیوهفرمیک آن_های ساختاریکاریکلماتور با تمام ویژگی

ساز در فرم ذهنیِ رباعی و صرفاً آوردن مصراع پایانی یعنی سطر ضربه و تکانهسطرهای زمینه

ی رباعی از لحاظ شاعرانگی است و در یک کالم بودگِی سطر تکانهی آن به شرط درخودتمام
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محور چه مدلولی در ریختار های مینیاتوریِ امروزینه چه دالمالجانمایی مینی

 شینه.کاریکلماتورهای دو

ی شاخه سهاست که  0041ی جنبش ادبی نویسانهیکی از ژانرهای کوتاه گرایی:بسیط. ٧

 اصلی دارد:

در این گونه، جهان تجربه )حواس پنجگانه( محورِ هایکوی جهانی، از هایکوی بسیط: ( 1

های خود همراهی تمام ویژگی رود و با حفظ وبودگی فراتر مییک نگاه_ساحت یک لحظه

شود در شدگی فراگسترده میبنیان_یابد یعنی هایکو از عکسمال میگسترشی مینی بسط و

 شدگی.بنیان_گیف

شدگی هایکو را در دو رویکردِ هایکوی آریو همتی که از هواداران این نحله است نوع بسیط

 .بندی کرده که برای طرح بسیط نیز صائب استزا مقولهزا و هایکوی بسیط برونبسیط درون

 طرح بسیط (٢

 رباعی بسیط دو بعد ثابت دارد: ( رباعی بسیط:3

ی معنایی یا زبانی الف( فرم ذهنی رباعی: یعنی سطرهای نخستینه تمهیداتی شوند برای ضربه

 در سطر آخر

 ب( وزن رباعی: بدون قید قافیه یا سطربندی چهارمصراعی رباعی

 

مالیسم و فرم ذهنی رباعی گذاشته مال اصل را بر فشردگی درونیِ محتوای مینیرباعی مینی

یعنی رباعی دارای یک فرم بیرونی مشخص و متعین است به نام قالب رباعی که شامل دو 

و « مستفعل مستفعل مستفعل فع»شود و وزن اصلی و مادری آن بیت )چهار مصراع( می

های اول، دوم و چهارم واجب و در  اال باهلل است. قافیه نیز در مصراعوزن ال حول و ال قوه هم

ی این موارد، ظاهر و فرم بیرونی یا قالب رباعی را شکل مصراع سوم اختیاری بوده که همه
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ی ی فرم دروندهند یعنی همان چیزی که بیشتر ادبا بر آن تأکید دارند اما بحث ما دربارهمی

 ست.و ذهنی رباعی

های اول، دوم و سوم، زمینه و کند که مصراعگونه حکم میونی و ذهنی رباعی اینفرم در

 ی نهایی در مصراع آخر. به این مثال از خیام توجه کنید:تمهیداتی باشند برای کوبش و ضربه

 ستست/ در بند سر زلف نگاری بودهاین کوزه چو من عاشق زاری بوده»

 «ست.ست که بر گردن یاری بودهتیبینی/ دساین دسته که بر گردن او می

ای برای مصراع پایانی است و بینید در این رباعی سه مصراع اول، زمینهگونه که میهمان

 یشود تا باالخره آن ضربه و کوبش شدید شاعرانهمخاطب کنجکاوانه منتظر نتیجه می

مفهومی در مصراع چهارم اتفاق بیفتد که این فرم ذهنی یا درونی رباعی است. شعر _عاطفی

ازی و سسازی و به حداقل رسانیدن ترکیبپیرایگی و سادهی بیپایهمالیسم که بر مینی

مال را بر مبنای فرم ذهنی های ادبی در عین فشردگِی کامل است اصل رباعی مینیآرایه

 تر و یا حتی بیشتر هم باشدگذارد و در این راستا حتی اگر شمار ابیاتش از چهار بیت کممی

د ست رعایت شوسازی اولیه برای کوبش نهایین که زمینهاما فشردگی درونی و فرم ذهنیِ آ

تواند ساختار کالسیک خود را مال هم میگیرد یعنی رباعی مینیمال شکل میرباعی مینی

ی چارانک و رباعی داشته باشد هم ممکن است از شکل کالسیکش عدول کند و به دو گونه

 ود: تواند به سه گونه ظاهر شمال مییی سرایش رباعی مینبسیط  نمود یابد؛ بنابراین حیطه

 از یک تا سه و نیم مصراع است. رباعی(:. چارانک )مینی1

 آید.رباعی و هم پیوسته میهم به صورت تک. رباعی کالسیک: ٢

تواند از چهار تا هر اندازه که فرم ذهنی با حفظ اصالت فرم ذهنیِ رباعی می . رباعی بسیط:3

 ایجاب کند گسترش یابد.

ی مال داشتن وزن عروضی واجب و حتمی است اما در صورتی که جنبهر رباعی مینید

تواند اختیاری باشد و بر اساس اصالت فرمِ درونی شناسیک شعر لحاظ شود قافیه میزیبایی
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د توانند دو یا سه مصراع باشنها مییعنی زمینه برای رسیدن به کوبشِ مصراع پایانی، مصراع

 ید یا نیاید.و قافیه هر جا بیا

هنِی ذ_ای از رباعی نوآیین است و رباعیتِ رباعی را در فرایند فرم درونیرباعی بسیط گونه

اند توذهنی طلب کند اثر می_داند که اگر فرم درونیمی« ضربه_زمینه»آن یعنی همان فرم 

اعی ی ربتکوین قالبیک پیدا کند و از چهار مصراع بیشتر باشد و اگر رباعی بسیط در حیطه

نِی درو_مال شکل گیرد برآیند آن چنین خواهد شد که ما با اصالت دادن به فرم ذهنیمینی

توانیم در فرم بیرونی )قالبیک( اثر، رباعی ی نهایی( میی آغازین و تکانهرباعی )زمینه

کل متنی مالیستی به شی مینیپیرایهمال را با حفظ بعد ثابت یعنی فشردگی و ایجازِ بیمینی

تر است( ی )کم غنیمالیسم بر پایه و مایهندتر از چهار مصراع نیز داشته باشیم زیرا مینیبل

ی خود را نه بر اساس اندازه و متراژ ریختمان بیرونی پیرایهگون و بیفشردگی ایجازمند، ساده

 سازد.ی درونی متن استوار میبلکه بر بنیان مهندسی و هندسه

 ارد:ی کلی درباعی بسیط دو شاخه

داند و بر این مایه دیگر به هیچ گون ذهنی رباعی را اصل می_ای که تنها فرم درونی. شاخه1

تواند در هر قالب، ژانر یا زبان دیگر هم اتفاق بیفتد، به به فرم قالبیک رباعی باور ندارد و می

که « _نهای سرزمین مدختر اسطوره_لیال زانا »های کتاب مالعنوان نمونه تمام غزل مینی

منتشر شدند بدون  83بودند و در سال  80تا  76 ی آثار آرش آذرپیک از سالدربرگیرنده

ی نهایی یعنی فرم درونی ذهنی بر اساس زمینه و ضربه_استثنا همه از لحاظ فرم درونی

اند با این که از لحاظ فرم بیرونی )قالبیک( همه در ساختار غزل و از رباعی سرایش یافته

 ای درونی بیشتر معطوف به مفاهیم قالب قطعه بودند.لحاظ محتو

 داند اما به تعدادی رباعیت رباعی میای که وزن معمول رباعی را نیز ضرورت بایسته. شاخه2

فیت ذهنیِ آن ظر_بندی معمول پیشین پایبند نیست هر چند اگر فرم درونیها و قافیهمصراع

کالسیک نیز اتفاق بیفتد نه تنها هیچ ایرادی پذیرش داشته باشد و در فرم معمول قالبیک 

 ندارد بلکه اولویت نیز خواهد داشت.
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منِد پیرایگیِ ایجازتواند بر اساس بیمی« تر استکم غنی»ی مال بر پایه و مایهرباعی مینی

شود تا رباعی بسیط که در رباعی )چارانک( که از یک مصراع آغاز میذهنی از مینی_درونی

ها ممکن است سامان یابد در نوسان باشد و بر این بنیان، قافیه و تعداد مصراعچندین مصراع 

 ست.اختیاری

 فرم ذهنی رباعی

چه هایکو را قالبی جهانی کرد فرم بیرونی )قالبیک( آن در زبان ژاپنی نبود بلکه فرم . آن1

وتاههشد. کبنیانِ هایکو باعث جهانی شدن این سبک ایماژیستی در ادبیات جهان ذهنیِ عکس

سراییِ شعر کالسیک ایران دو قالب برتر و ویژه دارد یعنی دوبیتی و رباعی که فقط فرم 

تواند به عنوان یکی از اصلیشکل گرفته می« ضربه_زمینه»ذهنیِ رباعی که بر بنیان _درونی

ترین صادرات فرهنگی ایران و زبان پارسی به جهانِ شعر و شعرِ جهان پیشنهاد شود. فرم 

ی مکتب ست هنرورزانه که بنا بر معتبرترین نقلِ تاریخ در طلیعهضربه در رباعی کشفی_ینهزم

دار نخستین شعر پارسی یعنی رودکی بزرگ ابداع شد و با بزرگانی خراسانی و توسط طالیه

ذهنی در _چون حکیم عمر خیام و مهستی گنجوی به اوج تعالی خود رسید. فرم درونی

د توجه سرایشگران پارسی در دیگر قوالب شعری قرار گرفت. همان ادبیات معاصر نیز مور

به « _های سرزمین مندختر اسطوره_لیال زانا »ی گونه که گفته شد تمام اشعار مجموعه

در بر می 80تا  76های وی را از سال مال( که غزل مینی1383قلم آرش آذرپیک )سال 

 اند.ضربه خلق شده_ذهنیِ زمینهگیرد در قالب غزل بدون استثنا بر بنیان فرم 

بر بنیاد این فرم طرحی جدید را در قالب نوخسروانیِ  1389. علیرضا فوالدی در خرداد 2

 گانی پیشنهاد کرد.اخوان با نام سه

. سیروس نوذری اکثر اشعار آزاد اما نه چندان بلندِ بیژن جاللی را به علت پیروی از همین 3

 مید. نا« نورباعی»ذهنی _فرم درونی

دانند که ی رباعیِ امروز اوج هنرورزیِ خود را این مینوپردازانِ حیطهبه هر روی برخی از شبه

اند و این اند و تنها به فرم بیرونی یعنی قالبِ آن وفادار ماندهبه فرم درونِی رباعی مقید نبوده
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عی بسیط است که ی پیشنهادیِ رباعی یعنی چارانک و به ویژه رباوجه تمایزِ شدیِد دو گونه

 اند:اساس نوآوریِ خود را بر دو پایه قرار داده

 الف( مقدم دانستن فرم ذهنیِ رباعی بر فرم بیرونی )قالبیک( آن.

ترین تجلی ب( وفاداری به وزن رباعی )مستفعل مستفعل مستفعل فع( به عنوان کامل

فهم جایگاه موسیقیایِی وزن ضربه در تمام اوزان شعر پارسی برای _ی فرمِ زمینهخنیاگرایانه

که بر وزن  _سرایان ایرانسرآمدِ دوبیتی_رباعی. به این مصراع معروف از باباطاهر عریان 

برای فهم جایگاه « ز دست دیده و دل هر دو فریاد»دوبیتی سرایش یافته توجه کنید: 

تنها با جابهبودگی، همان مصراع را ضربه_ی وزن رباعی به عنوان تجلِی زمینهخنیاگرایانه

جایی یکی از کلمات بر وزن رباعی قرار می دهیم تا تکانش، صالبت و شکوه موجز و کوبنده

سپاریم: ی این وزن را دریابیم و تشخیص و قضاوت را به خوانشگران نخبه میی خنیاگرانه

 «فریاد ز دست دیده و دل هر دو.»

 مال های رباعی مینیتکنیک و ویژگی

 های گوناگون رباعیجریانات گذشته و کالسیک از مکتب خراسانی تا شاخه که آن را از تمام

 نوین متمایز کرده است:

 . به حداقل رسانیدن فضای توضیحی1

 . به حداقل رسانیدن فضای توصیفی2

 . به حداقل رسانیدن فضای تشریحی3

 . به حداقل رسانیدن فضای تکمیلی4

 های ویژه و ایماژهای خاص شعری . به حداقل رسانیدن جلوه5

 سازی و تتابع اضافات. به حداقل رسانیدن ترکیب6
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های ذهنی محتوایی تغزل که گاه باعث ابداع و ایجاد فرم. به حداقل رسانیدن اطنابِ درون7

 و قالبیک جدیدی با حفظ بعد ثابت قالب سنتی رباعی خواهد شد

 های ادبیاتندهای ادبی، بدایع و صنایعی که داشتهنیدن آرایه. به حداقل رسا8

 . شفاف بودن9

 . برهنگی واژگان10

 . گسترش فضای دیالوگی11

 . ایجاز مطبوع12

دهد اش را از دست میمال که وزن و قافیهپذیر بودن )در این صورت رباعی مینی. ترجمه13

بکر، اصیل و آوانگارد در ادبیات  شود که این رخدادیمال میتبدیل به داستان مینی

 مالیستی جهان است(مینی

مالیستی جهان همانند . تنوع بصری )استفاده از شگردهای روبنایی ادبیات مینی14

 اند(ها ناتمام و شعرها برشی از یک حادثهتایپوگرافی و پایان باز که جمله

مدار در جهان رباعی تعارهنویس از زبان معمولِ اسمال. متمایل شدن قلم رباعی مینی15

  سنتی و مدرن به سوی زبان مجازی
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 «های فرح تکیهمینیاتور فلسفی در رباعی»

 

فرح تکیه است دکتر  ی ایراندر ژانر غزلواژهنویسان واژهترین و مبتکرترین رباعییکی از جدی

فرسایی پرداخته و آثاری سخته و پخته ارائه آزمایی و قلمبه طبع این نحلهاستقبال از که در 

سرایی با این که قلمشان نونهال است اما ی شعر کالسیک و رباعیکرده. فرح تکیه در زمینه

نوای مهستی گنجوی صدا و همخراش برخاسته و از همان آغاز انگار همهمانند سروی آسمان

معطوف به تفکر فلسفی فرازنان  زمینانی زنانه در ایری چارانهشده است برای احیای نوآورانه

زند و هم های نئوکالسیک و مدرن قلم میی رباعی. فرح تکیه هم در زمینه)فرافمینیسم(

واژه دارد که گاه به امضای مال و رباعیهای مینیدر ریختمان رباعی دقیق و هنرمندانه نگاهی

به بسامد تعمدی در آفرینش  شود. فرح تکیه در حال حاضر با توجهمینزدیک شخصی ایشان 

در رباعی معاصر ایران به زبان و صدای ویژه  بانوی صاحب تنها واژهمال و رباعیرباعی مینی

سرایی امروزینه گردآفرید بودن ایشان بیش از آیند که با عنایت به بازار گرم رباعیشمار می

مردان مطرح رباعی امروز با شود و حتی به ضرس قاطع در قیاس با پیش نمایان و آشکار می

 نقطه و فتورباعی()رباعی واژهمال و رباعیهای مینیهمانند جهان رباعیعنایت به دوشیزگی بی

آور امروز رباعی ایران ی آوانگاردیست بودن سرآمدتر از مدعیان نامتوانم ایشان را در حیطهمی

پندارند این می البته کسانی که مال استبدانم. شاید به باور برخی رباعی خود قالبی مینی

چنان گمان نه ریختمان رباعی را آنواژه است بیمال و رباعینقدی دانشورانه بر رباعی مینی

های فکری، ادبی و تکنیکی ریشهشناسند و نه هیچ معرفت و شناختی دربارهکه باید می

مالیسم از جنبش پسامینیای مال شاخهمالیستی دارند. رباعی مینیهای شعر و داستان مینی

ی مشرقی، رویکردی درونی عاطفهست که با حفظ و همراهی هموارهمالیسم تغزلی()مینی

مال بنا بر موجز مال دارد. رباعی مینیمال جهان و حتی داستان مینیقالبیک به شعر مینی

مالیسِم پسامینیی مالیسم در شاخهآرایگی مینیپیرایگی و بیبودن و فشردگی درونی و بی

ی رباعیمال و چه در شاخهمالیستیِ فرح تکیه چه در رباعی مینیخویش که در آثار پسامینی

ی مشرقی ی عاطفهست که با حفظ و همراهی هموارههای آن نمود یافته دارای خصایصیواژه

گون بدین کند وساز رهبری و پیشوایی میمالیسمِ تغزلی را در این قالب تاریخی مینیشاخه
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های فرح تکیه راه واژهمال و رباعیهایی که خواهد آمد رباعی مینیو با عنایت به ویژگی

ی ایران جدا کرده است و به زده در تاریخ چارانههای معمول و عادتخویش را از تمام راه

ینش ای دیگر و متفاوت را برای آفرعنوان دو سبک عریانیستی در این قالب پایا و پویا چهره

کند.متون دیگرگون به تجربه نشسته و به تاریخ پیشکش می
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 های نئوکالسیکرباعی
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 صد ظرفِ نشسته مانده، دستم کفی است

 ی ذکری خفی استاما دل من شسته

 ستهایم زخمیتصویر نخواه واژه

 است.طرز قلمم رباعی فلسفی 

□□□ 

 از ساحلِ عاشقی چرا پا بکشم

 آغوش تو را به روی دریا بکشم؟

 ام تا شب و روزمن در مطبم نشسته

 دندان سیاهِ عقلتان را بکشم.

□□□ 

 تبسم رباعی هستماشکانه

 تالطم رباعی هستمخشمانه

 چون شعرِ زبانه ضربه دارد سخنم

 مصراع چهارم رباعی هستم.
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 آسمانی مادرمپیشکش به روح تابناک و 

 

 ی جان عجین شده آغوشتبا شیره

 با بوی خدا قرین شده آغوشت

 هر چند که کوه درد و دنیای غمی

 تر از زمین شده آغوشت.گهواره

□□□ 

 دارد؟ ییدرحال خوشم باده چه جا

 کاردیبهار گل م نفسم هر در

 ترین آوازمدر جوی تو مولیان

 بارد.هر چند از آسمان قفس می

□□□ 

 ! 1رانیطاو، مایجهان خاک یبانو

 رانیاز ش یاتو خاطرهی گوشه هر

 گردمیآخر عمر دور تو م تا

  تا پر بکشم در طَیَرانِ پیران.

                                                           
 نام روستای نیاکانی سراینده .1
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 ی این سوی خیابان هستممن بچه

 شاگرد مؤدب دبستان هستم

 اما به خدا! توپ مرا پاره کنید

 ها همیشه شیطان هستم.با پنجره

□□□ 

 امپرداخته الیام  خعاشق شده

 امخوش تو ساخته یصدا ز یتار

 ترین زن والیت بودممن کوه

 ام.خود را فقط از فرط جنون باخته

□□□ 

 گردمیسفر مبا باد شمال هم

 گردمیآغوش خطر مهم همواره

 شده است ایدن یمن اندازه دامان

 .گردمیمام و به عشق برزهیدوش
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 کرد یخواه به هوای من سفر یگفت

 کرد یخواه آتش و خون سینه سپر در

 است داریما ب یکوچه سر شبگردِ

 کرد؟ یخطر خواه نیبکنم چن باور

□□□ 

 ن دارماتو گله فراو هرچند ز

 پنهان دارمی هیمو هر کلمه در

 ت امروزاهیزلف س کشدمیم چون

 دیگر طمع بخشش آسان دارم.
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 !اهلل ایو من بدم  نیترتو خوب

 !اهلل اینزن دست ردم  نهیبرس

 قوه اال باهلل ال و الحول

 !ااهللیو آمدم  ایکه ب یگفت

□□□ 

 برود دیآمده با یامشب نفس

 برود دیآمده شا یکس از تو ریغ

 دل یکنم، از خانه یامیکه ق دیبا

 .آمد برود یکس هر خودش یپا با

□□□ 

 ی سنگین ساختدر خود سه هزار صخره

 ی خود بوسه و گل را نشناختدر پهنه

 باره تو کوزه روی دوشت در ماهیک

 خورشید به چشمان فرازن دل باخت.
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 شدم  پرگار ودر مرکز چشمان ت

 دوار شدم دوباره و شدم خودیب

 طومار مرا بپیچ در هیچاهیچ

 .گرفتار شدم اشبه نقطه در نقطه

□□□ 

 دیگویتو را م یبه روشن دیخورش

 دیجویبه منظومه تو را م منظومه

 کلمه زارِسبزه سوارِکهی تو

 ید.روینور از قدمت م یواژانه

□□□ 

 ییما یو برا ینور یهنگامه

 ییما یاز شفا یبلند قانون

 میچشمت هست یکو زدگانیم ما

 یی.ما یهاانکدهیعر یساق تو
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 اممردمک چشم تو پنهان شده در

 امشده طانیش یکالبد وحشهم

 چنگیزم یهزارساله وحر من

 .امان شدهرقصتو  شانیخواب پر در

□□□ 

 دیآیرمضان م یندا زیبرخ

 دیآیخوش ماه عاشقان م عطر

 دل  باغ که صد بهار دارد در نیا

 .دیآیست که هر ساله جوان میریپ

□□□ 

 یریمیم یگفتند اگر دست ده

 یریو تو درگ ییکرونا دام در

 از عالم عشق ییندا دلمبه  آمد

 ی.ریبشوم اگر تو دستم گ زنده
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 ماه! چه زیباست فرازن بشویم!ای 

 تکلیف شب ماست فرازن بشویم

 تا آن که زمین دوباره سبزانه شود

 مان خواست فرازن بشویم.گل از همه

□□□ 

 در دفتر خاطرات من جا مانده 

 مانده بایدرش هنوز ز و وارید

 ها همه برگردندستاره کاشیا

 !قدر ماه تنها ماندهه کوچه چ در

□□□ 

 ری از گل شده استامروز زمین بست

 آغوش روانِ رودها پل شده است

 ای در راه استسمفونی عاشقانه

 این بار خودِ بهار بلبل شده است.

  



  81دل باخت فرازنخورشید به چشمان 

 

 

 ی سرخ الفتی جاری شدعطرانه

 ها جاری شدی عاشقانهسرچشمه

 سترمقی زمین به خاک افتادهاز بی

 مژده که در آن خون خدا جاری شد.

□□□ 

 باز استآغوش قلم به روی هستی 

 ی جهان همراز استبا واژه به واژه

 ستهر چند که سهره در قفس بارانی

 اش همیشه در پرواز است.با چهچهه

□□□ 

 از باغِ خدا شکفت خورشیدِ دگر

 دورو بر او هزارها قرص قمر

 چشمان زمین کویر گردد به خدا!

 اذن اگر کند بر آن چهره نظر.بی

  



 دل باخت فرازنبه چشمان  دیخورش82 

 

 

 گل کرده هزار غنچه در دامانم

 امشب که به بزم شاپرک مهمانم

 رقصد و نام سرخشچرخد و میمی

 از روز نخست حک شده بر جانم.

□□□ 

 شیطان هستیم لیسِامروز که کاسه

 باران اسیدی خدایان هستیم

 ای از نسل دوپایان بر تنبا جامه

 .میظهور انسان هست منتظرما 

□□□ 

 هستم قیخال رسم و رسومِ اینبی

 موافق هستمشرط وشروط تو  با

 هر چند غلط غلوط باشد بگذار

 .شق هستمآکه من  هر شب بنویسم

  



  83دل باخت فرازنخورشید به چشمان 

 

 

 ترجیع است_چشمان تو مطلع غزل

 کُش و مستامستآشوبگر و نفس

 اندیشانتنها نه که من، تمام شب

 اند خورشیدپرست.از عشق تو گشته

□□□ 

 تا کی مِن ما به معنی تن بودن؟

 جامه شود حقیقت من بودنتن

 تمام دختران گل و ماهانشای 

 باید بشود راه فرازن بودن.

□□□ 

 رفتن ما لنگ است یامروز که پا

 ن سنگ است اام بغض هزارنهیآ بر

 !حرمت دانه بپاش آقا جان دور

 .تنگ است یدور کبوتران ز یهادل

  



 دل باخت فرازنبه چشمان  دیخورش84 

 

 

  میخطر ریرس هزار تریدرت

 میسفر کیفصل  فراهم شدن  در

  میاشده رهیبه رود خ پل همگی بر

 .میگذریمدلمان خوش است که  تنها

□□□ 

 چاه زمزم صلوات اتیبر آب ح

 محرم صلوات ییحرمت چا بر

 ی باران هستیمسفرهامروز که هم

 با بارش سبز آن دمادم صلوات.

□□□ 

 یماند ایمثل در ریدر عمق کو

 یبرپا ماند اریوصال  شوق با

 یلحظه جنون شد که شب از آن عشق نیا

 ی.شهر و تو تنها ماند نیرفت از ا او

  



  85دل باخت فرازنخورشید به چشمان 

 

 

 جهان خواهم ماند یهامن مادر گل

 فراتر از زمان خواهم ماند همواره

 ها کنارم هستندستاره کهی وقت

 .آسمان جوان خواهم ماند یقلعه در

□□□ 

 در غار حرا ببین که غوغا شده است

 ها شده استی سبز آسماندروازه

 ها ماندهانگشت تعجب به دهان

 و یک ملک جا شده است. در غار هزار

□□□ 

 سخت است در این زمانه چون من بودن

 آغوش لطیفِ عصر آهن بودن

 باید که به سوی ریشه پرواز کنی

 این است همان راز فرازن بودن.

  



 دل باخت فرازنبه چشمان  دیخورش86 

 

 

 شماست اسم اعظم از آنِ هفتاد و دو

 همه از خوان شماست رانیفق اطعام

 غفران باز است که در رحمت و امشب

 .همه مهمان شماست یتیگ سرتاسر

□□□ 

 تویی، منم باور کن« کلمه_انسان»

 عشق است تمام وطنم باور کن

 ام و نه دردِ زنگی دارمنه رومی

 ترین فرازنم باور کن.آیینه

□□□ 

 ی شیرین استعشقش هیجان خفته

 طبعش فوران قلم پروین است

 را« میرزاخانی»علمش بنویس 

 معنای بلند یک فرازن این است.

  



  87دل باخت فرازنخورشید به چشمان 

 

 

  ی!برپاست عل عشق تو عرش و فرشبا 

 ی!عل ی کوثر تو دریاستهر قطره

 صف بستند هابا آمدنت فرشته

 ی!برجاست عل شهیرسم ادب هم نیا

□□□ 

 یوفانتخود  یانیدر مکتب عر

 یدشت بال تو حضرت باران در

 در صراط کوثر که نیخبر ا آمد

 ی سلمانی.لحظهتو عابر لحظه

□□□ 

 ؟کارم دارده باز چ مغان رِیپ نیا

 ام و قصد شکارم داردمرده من

 شهر نیوفان ببرد از اتکاش که  یا

 .دارد ارمیکه عطر  یرا به ده من

  



 دل باخت فرازنبه چشمان  دیخورش88 

 

 

 ی من شده استآغوش زمین مزرعه

 با چشم تو چشم ماه روشن شده است

 ستی من و تو نورافشانیتا دغدغه

 خورشید شبیه یک فرازن شده است.

□□□ 

 مرده یماه دیع در تنگ بلورِ

 خورده کمر بهار هم تا ایگو

 دید وقتی که کمر راست کند خواهی

 .را برده ی مای غصهبا خود همه

□□□ 

 واژانه به واژانه صدایت کردم

 خواستم از تو به خودم برگردممی

 افسوس نشد عصای دستم هرگز

 ماری که در آستین خود پروردم.

  



  89دل باخت فرازنخورشید به چشمان 

 

 

 !شد یچه پوشال یکه تو ساخت یقصر

 شد یگلت هم که گل قالدسته آن

 میخوش بودعشق دل یبه صدا تنها

 .شد یطبل توخال هیکه شب هم آن

□□□ 

 ن گونه نوشتیتو را بد من و یایدن

 باغ بهشت و خودشر جهنم بذ ام

 وقتی که درو شدیم تازه فهمید

 باید کشت.این مزرعه را چرا نمی

□□□ 

 خشان صلواتردماه آن  یچهره بر

 ن صلواتناجا ی آستانسایه بر

 عالم باال بزم است که در امروز

 .رقصان صلوات یهادامن غنچه بر

  



 دل باخت فرازنبه چشمان  دیخورش90 

 

 

 به شرق و غرب چون باد خزان ما هر دو

 ای کور وزانهمواره به سوی نقطه

 بسته شده بر دم خری افسارش

 .اسب زمان ،نیزم در آشوبِ افتاده

□□□ 

 ی دریا بودی ماه و حجلهآیینه

 بود ی سرناشاباش ستاره، نغمه

 ریختجایی که خدا بر سرمان گل می

 دیگر چه کسی شاهد عقد ما بود؟!

□□□ 

 امکه با خودم مخالف شده ستیچند

 اممترادف شده هیسا یواژه با

 امتو دف زده چشم اده یب قدرآن

 ام!شهر چو افتاده که عارف شده در

  



  91دل باخت فرازنخورشید به چشمان 

 

 

 میبشو های گلآمده همسایه دیع

 میصحرا بشو ی آهوانهشانهم

 شدن است گریبهار، جور د نییآ

 .میبشو ایشو که در گانهیرود  با

□□□ 

 میچو شعبان هست یدر ماه منور

  میتولد بهاران هست جشن در

 مه که آسمان گل بکند  یمهین در

 .مین هستآقر منتظر ظهور ما

□□□ 

 نمیبیرا در آسمان مو آغوش ت

 نمیبیرا ستارگان مو ت چشمان

 اما رمیم که پادهید نهیآ در

 .نمیبیجوان م را شیعشق تو خو در

  



 دل باخت فرازنبه چشمان  دیخورش92 

 

 

 دوتامان لب شط مینشست روزیک 

 فقط میعبور کرد هاخاطره از

 میاز هم رفت _یدوخط مواز نیا_ ما

 .و من آخر خط یاول خط بود تو

□□□ 

 خوش است ریتکب یدر خلوت شب صدا

 خوش است ریتقدی نهییدر آ ریتدب

 باستیتقال زیکردن ماه ب گل

 .خوش است ریگل بدون تفس دنیفهم

□□□ 

 این غار چه عاشقانه زیبا شده است

 ها شده استی ثقل آسمانچون نقطه

 جاستی آفرینش ما اینسرچشمه

 ی دریا شده است.کوه است ولی ریشه

  



  93دل باخت فرازنخورشید به چشمان 

 

 

  استیبز شهیما هم ارید دِیخورش

  داستیپ هاکرانیکه شفق ز ب یوقت

 ای ماه شب قدر بیا شاهد باش

 .طلبم فقط ظهور آقاست امشب

□□□ 

 اگر آب تقاضا دارد گونهنیا

 تب باال دارد ایدن زرعی لم

 روز و شب نسل جهان نیترتشنه نیا

 .دارد ایدر یسوه طلب ب آغوشِ

□□□ 

 ها بردندرا به جشن گلو آن شب که ت

 باال بردند با دامن شش فرشته

 تنها یپالک انینیدست زم بر

 .بابا بردند راینشان ب نام و  از

  



 دل باخت فرازنبه چشمان  دیخورش94 

 

 

 میپوش کنخود را همه گل که زیبرخ

 میآسمان نوش کن الهیسه پ هم با

 میآغوش ستاره بشوهم قدرآن

 .میفراموش کن بارهکیرا همه  شب

□□□ 

 میهست زانیفلسفه گر از منطق و

 میهست طانیش هایی خندهسفرههم

 ایمیش جاهل شدهنبود خو بود و بر

 .میمهمان هست هر جا که سقوط هست

□□□ 

 امشده یدر دست نگار خود انار

 امشده یفکر وصال رود جار با

 زمستانیِ خود در رنجمخواب  از

 .امشده یبهار یتبسم محتاج

  



  95دل باخت فرازنخورشید به چشمان 

 

 

 کویتاز  یادنبال تو و نشانه

 تیبو ترین ازسرگشته و سرمست

 کاش که دستم به ضریحت برسدای

 تر از کبوتر و آهویت.پابسته

□□□ 

 گردان یمرکز قلبم به شعاع در

 چرخان رفتن،ن ماندن و رهیدا در

 از آن در خود زمیگریبار که م هر

 .رانیح دل، نیدور تسلسل است ا در

□□□ 

  گرید ینظر به ماه کی و وسفی کی

  گرید یطمع درون چاه گرگان

 ما چاه خطا  ینشود دعا هرگز

 .گرید یبه راه یرا برسان ول ما

  



 دل باخت فرازنبه چشمان  دیخورش96 

 

 

 از همه راه ایمن ب یسوه که ب یگفت

 تو هستم همه گاه شیو پ یغافل تو

 وفان استتما دوباره در  یکشت نیا

 !اهلل ایبه تمام خلق کن  یرحم

□□□ 

 خوانندیها مپرنده ایصبح است، ب

 رقصانندیخود همه را دوباره م با

 هستند زانیعمر گر یقافله از

 .مانندیعطر گل سرخ جوان م در

□□□ 

 آتش و دریا را زیستآن زن که گل و 

 از کوه و عقاب و مرد و توفان کم نیست

 ستهستی به فرازن شدنش برگشته

 بانوی زمین نه بَرده شد نه فمینیست.

  



  97دل باخت فرازنخورشید به چشمان 

 

 

 هستم قیشقا یایدن یوانهید

 هستم قیحسرت ساعات و دقا در

 داندیست خدا میبیحس غر نیا

 .که من عاشق هستم میپرده بگویب

□□□ 

 ماندیجهان م یکتایاو گوهر 

  ماندیشهر شاعران م یدردانه

 است کیآرش آذرپ فقط استاد

 .ماندینام هماره جاودان م نیا

□□□ 

 ست فالم با تونقش درآمدههم

 ی شالم با توتقسیم شده نیمه

 بگذار که با هم از زمستان برویم

 .کالم با تو یوهیبرسد م دیشا

  



 دل باخت فرازنبه چشمان  دیخورش98 

 

 

 مستم یخام الیخ ست که بایعمر

 بر دستم یته یاوکوزه گردمیم

 او را اما زنمیصدا م روز هر

 .نه انگار که با او هستم انگار

□□□ 

 که با ترانه خواندن مستم ستیچند

 ر دستمب یته یاو کوزه گردمیم

 اماا ر او زنمیصدا م همواره

 .نه انگار که با او هستم انگار

□□□ 

 ن نگاه سبزِ آراماز آ دآییم

 که نشسته بر فراز هر بام ینور

 همه جا نام شماست یتیگ سرتاسر

 !گمنام دیشه! نام نیترمنا یا

  



  99دل باخت فرازنخورشید به چشمان 

 

 

 مستم یبلبل باغ یههاز چهچ

 تر از حضرت باران هستمسرمست

 تو آهسته به دنبال بهار همراه

 .گل در دستم یدسته کیگردم و یم

□□□ 

 باران بشو و چشم مرا هم تر کن

 مرا از بر کن تیبار حکا نیا

 داندیآمده خدا م به سر صبرم

 .باور کن شومینم نیتر از اتنها

□□□ 

 گذرد  ابانیب هر دشت و که ز یرود

 منت باران گذرد یبخشش ب از

 دیتو گو طعنه به ماندن من و با

 .گذرد ساننیکه بد یاز عمر زارمیب

  



 دل باخت فرازنبه چشمان  دیخورش100 

 

 

 تبر نشسته زخم دل ما در دستِ

 هر قاتل ما یاز پنجه چکدیم خون

 یول میبذر بد نبود یکشته ما

 .جو، کاه شده حاصل ما گندم و از

□□□ 

 است رانیگه شدر شهر نگر، جلوه

 آفت هر انسان است  تیصفکرکس

 بشنو قتیطر ریاز پ !کوردل یا

 .به ترکستان است یرویراه که م نیا

□□□ 

 خوانمیسان مه چ نیام بببلبل شده

 دامانمها شده از ترانه یباغ

 روز شکفد گل از لبانم هریم چون

 .مانمیها جوان مچو غنچه زین من

  



  101دل باخت فرازنخورشید به چشمان 

 

 

 خودم یکاش که گم شوم من از جاای

 خودم یآقا یبشوم به کو یراه

 مرا به زور بازو یتو ببر ای

 .خودم یخود بروم بهشت با پا ای

□□□ 

 با زنگ خطر، جنون و عصر آهن

 گلسنگ شده زمین چو داغی بر تن

 ام و نه سنگ در دل دارمشیشهنه 

 در من.« جنس سوم»گل کرده تمامِ 

□□□ 

 گل کرد تمام جسم و جانم از تو

 کمانم از تو ،شده بعد از آن نیرنگ

 بکنم یفصل صبور نیدر ا قدرآن

 .جانم از تو یوهیبرسد م دیشا

  



 دل باخت فرازنبه چشمان  دیخورش102 

 

 

 !دل من نیبا ا ختهیجان تو آم یا

 شده حاصل من یباغ تو عاشق در

 در جانم یاکه تو شکفته قدرآن

 .شده منزل من یپر از گل دامان

□□□ 

 جان آمد نیزم یدهیبر جسم تک

 حکومت زمستان آمد انیپا

 همه دیصف ببند بهار امر با

 .حضرت باران آمد خدا شهر از

□□□ 

 مهمانم تانیهابرسطل زباله

 نشسته زهر آن بر جانم روز هر

 !ها سوگندبه عطر گل انیآدم ای

  .همانند شما انسانم زین من



  103دل باخت فرازنخورشید به چشمان 

 

 

 هایناپاک شده روح من ز انیعر

 !هایخاک نیشوم از ا جدا کاشیا

 یشهر ول نیکه گذر کنم از ا دیبا

 .هایپا تمام چاالک ز افتاده

□□□ 

 که زد بر جانم سیابل یبا بوسه

 که ضحاک شده مهمانم انگار

 خود را دمید نهیکه در آ بار هر

 .طانمیکه خود ش دمید و دمیخند

□□□ 

 است نیا ایثر تیحکا انیپا

 است نییهر آ یکه اسطوره است عشق

 دمیاما د دمیخوشه ستاره چ صد

  .است نیآسمان فقط پرو یدردانه



 دل باخت فرازنبه چشمان  دیخورش104 

 

 

 

 

 شیدر پ یقافله و صد نگران کی

 شیو ذکر درو ریپ یدستان دعا

 برسد به منزل دوست که او یوقت

 .شیاز خو همیشهبگذرد  بگذارد و

□□□ 

 یآر دارد، ادیبدل ز هر اصل،

 یآر دارد، ادیز 1لقکه چ جنگل

 با تو میپرده بگوکه بی بگذار

 ی.آر دارد، ادیشهر، دغل ز نیا

  

                                                           
 به معنای شغال در زبان کردی کلهری .1



  105دل باخت فرازنخورشید به چشمان 

 

 

 بهار یسبد بو کی سکوت و صبح است و

 نگار  نیخوش و تمک یرو خوش و یبو

 سبو  و یساق و نهیمیس و نهیسبز

 .داریخوابم ب نکن مرا ز !دوستی ا

□□□ 

 را بس ما یگلاز باغ نگاه تو 

 را بس ما یتغزل گل ازحضرت

 ماندیچه صدا که تا ابد م هر از

 .را بس ما یتار و بلبلهس یآوا

□□□ 

 که بستم یمانیپ عهد و قسم بر

 گسستم گریاز نفس بدم د من

 تنعم   یپس از عمر دانمیم چو

  .شکستم خوردم نمکدان را نمک



 دل باخت فرازنبه چشمان  دیخورش106 

 

 

 ات مکاشفات سیب استدر جاذبه

 ترنجی از تذهیب استخال و خط تو 

 چشم و لب و ابرو و قد و قامت تو

 ترکیب است._ترین جمعِ غزلسبزانه

□□□ 

 ستین یبتان چنگ بانیبه گر گرید

 ستین یصفتان انگطانیش یچهره بر

 اما  گریبرسم به کوچ د دیبا

 .ستین یمرا سنگ جمرات است و یرم

□□□ 

 نمیبیرا مو دم تهدیهنگام سپ

 نمیچیتو برم حیتسب دانه ز کی

 دگر نهم تا نگه فجرِ چشم بر

  .نمییآ یرسم شده تمام نیا



  107دل باخت فرازنخورشید به چشمان 

 

 

 ییدایدلم پ یهاتپش نیب تو

 یی!ارسو و یرگیچ نیاز ا یوا یا

 اما  ردیپذیزوال م زیچ هر

 یی.مانا یاست فقط نشانه عشق

□□□ 

 من ییموسا یکو نینام تو نگ

 !من ییحایمس عطر ای که نفست

 !زهرا ی،کالمهر  ام زشده انیعر

 .من ییاینشان پو هدشتو  ذکر

□□□ 

 است نیمن و تو ا ریکه تفس ستیشک ن

 است نیمن و تو ا ریتقر یواژانه

 زانینوشته در الم مای عالمه

  .است نیمن و تو ا ریخاموش که تقد 



 دل باخت فرازنبه چشمان  دیخورش108 

 

 

 سکوت را پاک نکن نیبا اشک من ا

 خطا به چشم نمناک نکن انگشت

 مردانه ایب یمرا ول تو یکشت

 .خاک نکنجامگان اهیشهرس در

□□□ 

 ستین یحرم راه از خواب خرابه تا

 ستین یسر راه تشنگان چاه گرید

 دارندیستارگان همه ب چند هر

 .ستین یام ماههبه نگاه برک اما

□□□ 

 بر دامن مادر نشده پژمرده

 خوردهپناِه سیلیاین کودکِ بی

 مادر شده کوهی از گل و ماه و نسیم

  که بابا مرده.انگار نه انگار 



  109دل باخت فرازنخورشید به چشمان 

 

 

 ی ما مرد نمایان شده استبا جلوه

 این جنس دوپای عاجز انسان شده است

 شدگیبا رجعتمان سوی فرازن

 مان فراوان شده است.ما راه نرفته

□□□ 

 تیغی که تناروحِ زبانم شده است

 سرگشته و قاتل نهانم شده است

 ی عریان مرا قصه کنیداین غصه

 .من آتش جانم شده است شهیاند

□□□ 

 بس ما را ی سوزان دروهنگامه

 را بس ، نان جو ماسرخمطبخ  از

 بندانخی یگذر زمانه از بعد

  .بس سال نو ما را یبوسه برا کی



 دل باخت فرازنبه چشمان  دیخورش110 

 

 

 

 

 ؟هست ادتیشکسته در گلو  آن بغضِ

 ؟هست ادتیرو هباغ روب خانه و آن

 امروز اگر چه در خودت خاموشی

 ؟هست یادتبگومگو پرده بگو یب

□□□ 

 بوسه را باور کن صدای !دوستی ا

 حرم را تر کن خودت چشمِ بغضِ  با

 پنهان بشو از چشم حرام مردم

 .کن در بر یلباس خادم بارهیک

  



  111دل باخت فرازنخورشید به چشمان 

 

 

 هاستی انسانی عاشقانهزن ریشه

 جوشان هزاران دریاست یزن چشمه

 بالِ فرامردان استگاه که همآن

 پیداست.در هر افقی نورِ فرازن 

□□□ 

 که جنگ است هنوز شومینم میتسل

 دست برادرم تفنگ است هنوز بر

 همه ادعا که در عالم هست نیا با

 .سنگ است هنوز ،اهیفرق شب س بر

□□□ 

 گردمیبه سر قرار برم یروز

 گردمیانتظار برم یواد از

 فصل سرماست یکوچ فقط برا نیا

  .گردمیآمدن بهار برم با



 دل باخت فرازنبه چشمان  دیخورش112 

 

 

 من کم شده است اتیست رباعیچند

 ها خم شده استهیاز غم کمر قاف 

 هر کس که به راهِ عشق تو پا نگذاشت

 رسوای تمامِ هر دو عالم شده است.

□□□ 

 آن دسته کبوتران که دور حرمند

 نگاه آن شه محترمند  محتاج

 دارد یامیبه منقار پ دانه هر

 .کرمندجهان هماره صاحب یآقا

□□□ 

 !سوگندها به گل ،امیرباع یبانو

 اسفند یس و صدیکو  صلوات نذرم

 است نیا مایتمام سع یکن صبر گر

  قندانه کنم کام تو با شکرخند.



  113دل باخت فرازنخورشید به چشمان 

 

 

 

 

 آمده تا مرز نماند بر جا او

 اندرز نماند بر جا یعاشق جز

 شعر و شعور و کلمه یمزرعه در

 .هرز نماند بر جا یعلف گرید

□□□ 

 از آن راز از آن خاطره و میگویم

 دهد به بال فکرم پرواز تو ادی

  میخوشبو یگل یایو جو گردمیم

  .تو دارد باز یدلم هوا انگار



 دل باخت فرازنبه چشمان  دیخورش114 

 

 

 نظر است کی ررسیقافله در ت نیا

 گمان در خطر استیچشم حسود ب از

 کرد دیکه از سفر حذر با گفتند

 .فر استصچهارشنبه ماه  انگار

□□□ 

 میقرآن هست یما عاشق روشنا

 میفکر نجات نسل انسان هست در

 کرد دیبا یزندگ ؟میچه کن اما

 .میغم نان هست یوحش یپنجه در

□□□ 

 ستیاکنون هم ن نبود و یکس ،او بود

 ستیمحکم ن یاو سقف کس یخانه جز

 وفان استتکه در  یهر دل عاشق در

  .ستیغم ن گریکه خدا نشسته د یوقت



  115دل باخت فرازنخورشید به چشمان 

 

 

 اجابت کردم زیو من ن یتو گفت

 گردمدور تو می شهیست همیعمر

 از زوار است یکه خانه خال امروز

 .دردم یچون کوه احد پر از ندا 

□□□ 

 تپه یرفت سو ،دیراز خانه بُ

 تپه یروهنشست روب آرام

 جاینا دیکاش گل سرخ نرو یا

 .تپه یمست شوم فقط به بو تا

□□□ 

 خودم یاگر دوباره از جا زمیبرخ

 خودم یاز عشق به آقا زنمیم سر

 کوچه خودش رد بشود نیاز ا یساق ای

  .خودم یبا پا کدهیخود بروم م ای



 دل باخت فرازنبه چشمان  دیخورش116 

 

 

 با آب قنات گفتگو دارم من

 رو دارم منهگونه سراب روب صد

 مرا دهینپرس یگذرد ول یم یه

 ؟!سر او چه آرزو دارم من پشت

□□□ 

 ی دل باز حکایت داردنامهنی

 از درد فراقِ او شکایت دارد

 جامرا ببر تا آنمغان  ریپ یا

 شگفتِ خاِک پایت دارد. که عطر

□□□ 

 کن نیریش یو دهن ایب است، دیع

 کن بر قلب خودت آینه را تلقین

 سوی کهکشان شیری چون شیرتا آن

  .کن با واژه تناروحِ خودت را زین



  117دل باخت فرازنخورشید به چشمان 

 

 

 دل من شکسته نازکِ ینیچون چ

 عشق تو نشسته دل من یصخره بر

 هاستقفس بازتر از پنجره هک آن با

 .بسته دل من لهیم حیرا به ضر خود

□□□ 

 نازل شد ین علأکه در ش هیآن آ

 شب باطل شد حکومت انیپا

 بود نیا میتمام ماجرا القصه

 .عبادتم کامل شد یذکر عل با

□□□ 

 آرامم و در درون قلبم غوغاست

 معناستیام بیتو گذر زندگیب

 لوتم اما ریمعتکف کو من

  .استیدر جانیتو هر سراب ا ادی با



 دل باخت فرازنبه چشمان  دیخورش118 

 

 

 تنگ است شهیتو هم یدل که برا نیا

 جنگ است و با نفس خودش در نالدیم

 اگر راز نهان فاش کند داندیم

 .ننگ است شیتب عشق برا است و ریپ

□□□ 

 من دارمید یشهیصبح است و در اند

 من دارمیها همه بست که شبیچند

 یعاشقان ندارم خبر مشرقِ از

 .وسوسه گرفتارم من مغربِ در

□□□ 

 را بگردان ما چشم خودبا گردش 

 را ایتوهم دن نیبزن ا هم بر

 کعبه به گردت مست است که خودِ امشب

  .زهرا را یزهیکن نیبده ا یاذن



  119دل باخت فرازنخورشید به چشمان 

 

 

 ؟بگو کو پر من یم ولروب دیبا

 پرواز پریده از شبِ باور من

 تا باز شدیم اریزمانه  کاشی ا

 .مرا جور دگر مادر من زادیم

□□□ 

 در همه جا شودیم دهیکه د زیچ هر

 هاهمهمه ،هااوج تمام فتنه در

 وجود من و تو یذره به ذره با

 .ابا تصدق آل عبا چیه یب

□□□ 

 آسمان باخبر است  خورشید در اوجِ

 جگر است نیز عطش چگونه خون صحرا

 شد از شرمفرات آب می چند هر

  .اثر استیقصه عذر او ب آخر تا



 دل باخت فرازنبه چشمان  دیخورش120 

 

 

 کن دایچشم خدا باز مرا پ یا

 کن نایب رهنتیپ نیعطر هم با

 ستین یباک! من یممنوعه وسفی یا

 .پاره مرا رسوا کن رهنیپ با

□□□ 

 نازل شد ین علأکه در ش هیآن آ

 شب باطل شد حکومت انیپا

 بود نیا میتمام ماجرا القصه

 .عبادتم کامل شد یذکر عل با

□□□ 

 من اطاعت کردم که بمان و یگفت

 عادت کردم تیبه خو نیعمر چن کی

 یدفتر شعر من اگر سر بکش در

  .را آوردم هر کلمه نام تو در



  121دل باخت فرازنخورشید به چشمان 

 

 

 زده است یدستان قلم دست به کار

 به سراغ چشم تو آمده است یعنی

 چشم توست در شعر کهن از مستیِ

 .زده است یو م کدهیسخن از م جا هر

□□□ 

 باشد یکه در دست تفنگ باستیز

 باشد یپلنگ ی متروکهبیشه در

 دیشا ،رانیمثل ش هشیار بخواب

 .باشد یطرح جنگ، فکر شغال در

□□□ 

 گردمبه سر قرار برمی شکیب

 گردمبرمی ارید نیبه هم یعنی

 منتظرم باش که منی! برف آدم

  .گردمآمدن بهار برمی با



 دل باخت فرازنبه چشمان  دیخورش122 

 

 

 بعد از تو غزل واژه به واژه کم شد

 ها در هم شدصف قافیه و دیلرز

 خراب شعرم از احوال دانستم

 .خم شد فمیتو پشت رد یاز دور 

□□□ 

 میها هستدر فصل طلوع ماه دل

 میهست دایش شهیمرغ سحر هم چون

 ستهی خود حک کردبه دیباچه خیتار

 .میمنتظر ظهور آقا هست ما

□□□ 

 و آسمان مست شدند نیلحظه زم کی

 در دست شدند الهیپ یهمگ هم با

 هیچانیستخدا  از عشقِ یآتش در

  .از نور خدا هست شدند یبستر در



  123دل باخت فرازنخورشید به چشمان 

 

 

 یشاد یسه سال غم صدا ،بعد از دو

 یآباد این درنان عطر  چو دهیچیپ

 هیهزاران گرپس از ی تو بوسه کی

 ی.ی آزادواژه هیشب ستیزیچ

□□□ 

 یباز کن یاگر تو از در یهر قفل

 یاش به صبح پرواز کنپنجره از

 که تو ریت نیرسد ابه هدف می یوقت

 ی.خدا روز خود آغاز کن نام با

□□□ 

 داندجنس خود می هر سنگ مرا ز

 خواندخود می یمرا به سو شهیش هر

 دوگانه بودن نیا لیبه دل دیشا

  .راندیم نیزمان مرا چن نیماش



 دل باخت فرازنبه چشمان  دیخورش124 

 

 

 شما داریشاد به د یصبح است و دل

 طلب از حاجب دربار شما دارم

 قصر نیام مثل تمام اشده عاشق

 شما؟! اریتا بشوم  کنمه چ آخر

□□□ 

 بینمدر دست بهار غنچه را می

 چینمروم میمی ،با کوچ بهار

 عمرم در باد هیخشک شود شب تا

 .نمیکه کنار گور خود بنش رفتم

□□□ 

 دارم قیعال واریبه د هیمن تک

 به کف باد موافق دارم سویگ

 امآمده یکه با دست ته چند هر

  .عاشق دارم یقلب شیی خوسینه در



  125دل باخت فرازنخورشید به چشمان 

 

 

 یکه خدا به تو دهد بال و پر یوقت

 یوقف سفر شهیکه بدان هم یعنی

 دگر است یجا ز ریحکمت و تدب نیا

 .خبریمگو که تو از آن بی رّسِ آن
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  127دل باخت فرازنخورشید به چشمان 

 

 

 

 

 

 مالهای مینیرباعی
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  129دل باخت فرازنخورشید به چشمان 

 ی اولپیوستهرباعی

1. 

 یتار درون غار یتو شب شیپ

 _یتار_ هیبه تو عاشقانه هد دادم

 سوگند سوانتیکه به تار گ یگفت

 !یدلم را دار، مرا یبکش حتی

 

2. 

 ای با چشمتگفتم که مرا تو کشته

 چشمت جانیاهاست ستارهآغوش 

 کاخ به غار آمدم اما مست از

 ؟!چه کرده است با ما چشمت ی!وا یا

 

3. 

 ی ماهت گل سرخی دیدمبر گونه

 اجازه آن را چیدمی بیبا بوسه

 آن را به بهار هدیه کردم بارید

  با بارش او مست شدم رقصیدم.



 دل باخت فرازنبه چشمان  دیخورش130 

4. 

 دمیرقص ی، باز تو راتو تار زد

 دمیشدم بار ابر ،شدم پرواز

 اما ایحضرت در یسوه ب رفتم

 .دیدمرا می تو اشقطره به قطره در

 

5. 

 حال خوبی دارد!این غار چه حس و 

 مانند تو ذوق پایکوبی دارد

 جز عشق من و تو هر چه ماه و خورشید

 ی نور خود غروبی دارد.در سایه

 

6. 

 تن آمد یسو یگرسنگ ویتا د

 مردن آمد تو تا لبِ  من و جان

 «؟...ای ییخدا تو با ما» :زدم ادیفر

  .چه به گردن آمدقب یسگ بارهکی



  131دل باخت فرازنخورشید به چشمان 

 ی دومپیوستهرباعی

1. 

 شب تار درون غاری پیش تو

 دادم به تو عاشقانه هدیه تاری

 گفتی که به تار گیسوانت سوگند

 بار بگو به خواهش من آری.این

 

2. 

 لحظه تمام قامتم باران شد کی

 شد انیام عرجامهدل شرم راز

 گرید یدست ترنج و در مصاف کی

 .که به شب پنهان شد یو خون ییچاقو

 

3. 

 دمیمست شدم رقص ی،تار زد تو

 دمیخود را د یچشم تو ماجرا در

 سپس ...و غار فقط سنگ یخواست گل

  .دمیچ تیای برارا به بهانه خود
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4. 

 شد یمِ  مین شب کلمات تو براآ

 شد یط یرفت و سحر آمد و مست شب

 بارهکی یشدم ول اتشدهیاهل

 .شد یخشمت ه یدلم از صدا اسب

 

5. 

 شد لیما یگرید یسوه که ب چشمت

 آمد و عاقل شد شیسر جا قلبم

 خوانمی هر آن که را میفاتحه من

  .چنگ دل شد ریمثل خودم اس که



  133دل باخت فرازنخورشید به چشمان 

 پرواز نکن پرنده! توفان شده است_

 بنشین لب بام من کمی دانه بخور

                   □ 

 این گربه چه قدر دوست دارد من را!

□□□ 

 من، اسب، سگ و گربه سر یک سفره

 زن.این سفره به مادرش زمین رفته و 

□□□ 

 مست یریش یشب شهیب نیرخاست از اب

 نشست رهیبر دل ت ریچو ت بارهکی

 حرف حق و به کام خودکامان تلخ او

 آمدنش دهان گرگان را بست. با

□□□ 

 ها سفر خواهم کرددر فصل حماسه

 حذر خواهم کرد سفران بدهم از

 در باد یاسب بتاز که بر گاهآن

  .شما گذر خواهم کرد یدهکده از
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 وقتی که پلنگ سوی بیشه برود

 گردی.وقتی که تو سوی خانه برمی

□□□ 

 تو پرواز نکرد یهرگز دل من سو

 آواز نکرد قصد رقص و ،تو مکر با

 برو بگو خودم را کشتم روباه

 دهان باز نکرد! خود رِیعشق پن از

□□□ 

 یعنیزمستان  رودیکه م زییپا

 یعنی ابانیشب و سرما و ب و برف

 ست...نیز عادت کرده چشم تو به مرگ

□□□ 

 قدر که من نام شما را بردمآن

 خوانَد.مرغ مینا فقط تو را می

□□□ 

 خورشید سر بهار دعوا دارد

 آغوش زمین هوای او را دارد

  یک فصل اضافه در زمین جا دارد.
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 باران باران حرف ندارد باران

 آیی عطش تو تند استفردا که می

 باران...جز دامن من ظرف ندارد 

□□□ 

 !دیگریآسمان م قدر امروز چه

 دیگریم بر مرگ نهال، باغبان 

 غریب چیست امروز خدا؟رسم  نیا

 .دیگرینعش جوان م است که بر ریپ

□□□ 

 ننویس که بحران مخاطب شده است

 در شعر سپید محتوا شب شده است.

□□□ 

 بازی نیستپروازِ پرنده فلسفه

 بازی نیستچنگال درنده فلسفه

 بازی نیستاین جنگل زنده فلسفه

 آدم، سرطان، مرگ زمین فلسفه است.

□□□ 

 ستمعنای پرنده: زندگی، آزادی

  پرواز خودش فراتر از بال و پرست.
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 هاواژهرباعی

 

1. 

 چشمان تو

 آغوش غزل

 ی ماهخانه

 

 خوشه

 خوشه

 ستاره

 ی ماهپروانه

 

 یک شعر سیاه            شب توفان

 ناگاه

 

 آفتابتنهایی 

  ی ماه.واژانه
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2. 

 شب                    ی چشمهسجاده                   

 نماز گل سرخ

 

 وشبلبل                    شجریان       

 ناز گل سرخ

 

 

 ی بازِ گل سرخچشمان زمین                   سینه    

 سهراب

 تماشای تو

 راز گل سرخ.

 

 

3. 

 به دامروباه                   

  جغدها                  خمیازه
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 شاخه

 شاخه

 اندازهچلچله بی

 رقص حشرات

 بارشِ نقل و نبات

 

 سنجاب

 بهارِ نو

 بلوطِ تازه.

 

 

4. 

 گفت                   تمام عمر شاهینمی             

 پرواز

 

 گفت                 تمامی شجریانمی           

  آواز



  139دل باخت فرازنخورشید به چشمان 

 

 ی بودنِ عاشقگفتم                   همه               

 خندید

 

 ی نازنقطه، سرخط                  الهه

 و باز...

 

 

5. 

 گفتیم                            دلیل عمر عاشق           

 یک ما

 

 یار                            تمام روح عاشقبی         

 تنها

 

 همواره                      دلیل عمر دریا        

  ماهی
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 همواره                  تمام عمر ماهی      

 دریا.

 

 

6. 

 ستاره ز              نورو

 باران ن            آسما

 تو

 

 

 _قدمقدم_             یک عمر قلم 

 

 یک آن تو
 

 باختهدله                 سرباخت

 

 فقطواژه بی

 
 

 گل سرخ                     مترو

 

 آخر تهران تو.
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7. 
 

 نوروز                           بهار

 ن                          منبارای لحظه

□ 

 ی ماهتو                         سایه

 من           وسط میدان             

□ 

 تو      ماشین                   

 ماشین        تو                 

 سرشب

 ی سرخجاده

□ 

 پل

 جاده

 پرنده

 من.     ی پایان                  نقطه

 

 

 

8. 

 خاموشیِ هر ستاره

ی شب.یک تکه



 :1ی نودگرایان ایران از دههی کلمههای منتشرشده از اندیشکدهکتاب

 

 آرش آذرپیک و _کلید جهان هولوگرافیک_های یلدا و کلمه چشم ،

(، تهران: روزگار1396نیلوفر مسیح و هنگامه اهورا، )

 (، 1397ی غزل(، آرش آذرپیک، )گردد )مجموعهدوشیزه به عشق بازمی

کرمانشاه: دیباچه

 (، 1397ی فراشعر(، رحمت غالمی، )فاطمه خوشبخت )مجموعه

کرمانشاه: دیباچه

 پور، ی فراشعر(، مهوش سلیمانینی )مجموعههای یک فرازمنوشتهماه

(، کرمانشاه: دیباچه1398)

 ی فرامتن(، مارال موالنا، ی هخامنشی )مجموعههای آخرین ملکهعاشقانه

ی سبز(، تهران: اریکه1398)

 ی شعر )مجموعه _های یک فرااندیش جوانعاشقانه_تر از تبسم توفان

ی سبزتهران: اریکه(، 1398عریانیستی(، یلدا صیدی، )

 ی شعر(، رحمت غالمی، افتد )مجموعهدوست داشتنت اتفاق است، می

(، تهران: نودا1398)

 (، سنندج: کالج1395گرا، میثم رجبی، )عدالت حقیقت

 ( ،سنندج: کالج1395فمینیسم جزایی، رامین زینلی ،)

                                                           
گرایان ایران چاپ شده که با احترام ی کلمههای فراوانی در اندیشکدهی هشتاد کتاب. تا پایان دهه1

 کنیم.ی نود بسنده میبه تمام نویسندگانشان به دلیل حجم باالی اسامی تنها به کتب دهه
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 (، 1397فراشعر(، میثم رجبی، )ی رو )مجموعهمردی به وقت پیاده

دج: کالجسنن

 ( ،سنندج: کالج1396فمینیسم و حقوق کیفری، علی پرندین ،)

 بررسی جایگاه آزادی در حقوق با تأکید بر آزادی از منظر عدالت حقیقت-

(، تهران: صالحیان1398گرا، سکینه شهبازی، )

 پور، (، مهوش سلیمانفراشعر کردی یاولین مجموعهالت )مانگ هه

(، تهران: مهر و دل1398)

 ی فراشعر(، ثنا )مجموعه _های یک پرنسس جنوبیعاشقانه_زن فرا

(، دزفول: اهورا قلم1399صمصامی، )

 (، 1399ی فراشعر(، طاهره احمدی، )صبح به خیر پرنسس )مجموعه

تهران: دانشیاران ایران

 کیبر شعر گفتار کالس یدرآمد_اند یبه فکر خودکش توبی همه هاپرنده 

ای، تهران: با(1399) طیبه کریمی )تیتا(، ،_)غزل گفتار( رانیا

 (، کرمانشاه: 1399ی واژانه(، شبنم هاشمی، )ها )مجموعهبانوی واژه

دیباچه، در دست چاپ

 علی رشیدی (کیفونیمولت سانیفراشعرنو ی)آنتولوژ1400 یجنبش ادب ،

(، تهران: مهر و دل، در دست چاپ1399و آریو همتی، )

  ی فراشعر(، نیلوفر )مجموعه _های یک فرازنعاشقانه_جنس سوم

، در دست چاپمهر و دل(، تهران: 1399مسیح، )

 علی رشیدی و آریو 1400تا  40ی ی رستاخیز از دههآزادسرایان سده ،

(، تهران: مهر و دل، در دست چاپ1399همتی، )
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 دی و ، علی رشی1400تا  1300ی رستاخیز از سرایان سدهکالسیک

(، تهران: مهر و دل، در دست چاپ1399سارا سوشیان، )ستی

 ،(، کرمانشاه: دیباچه، در دست چاپ1399رابعه شمس، ) فرازنِ کُرد

 در  ایمقدمه) گراقیعم یشناسیمعن سیماتر گرا،قیعم یشناسیمعن

بر اصول  ی(، شرح_انیعر یواژانه_باب واژانه شامل انواع واژانه و فراواژانه 

چاپ یآمادهزرتشت محمدی، مکتب اصالت کلمه،  یو مبان



گرایان ایران در سایت ی کلمههای الکترونیکی اندیشکدهنشریه و کتاب

 (www.orianism.com)رسمی اصالت کلمه 

 

 های فرزندان مکتب اصالت کلمه(، با ی واژانهها )مجموعهسماع واژه

 ی انگلیسی نیلوفر مسیحترجمهگردآوری و 

 ی آثار عریانیستی(، آریو همتیروم، )گزیدهدر کلمه راه می 

 ی آثار فراشعر و فراداستان آکادمی عریانیسم(، به جهان کلمه )گزیده

 اهتمام آریو همتی

 ی فراشعر(، نیلوفر مسیح خط سوم )مجموعه 

 از سراسر  های جنبش اصالت کلمهی فراداستانزیر چتر یک زن )گزیده

 کشور(، به کوشش میثم رجبی

 ی فراداستان در مکتب اصالت شویم )مجموعهساعت نه به یک تبدیل می

 کلمه(، به کوشش میثم رجبی

 ی فراشعر(، به کوشش میثم رجبیفرامرد )مجموعه 

 ی آثار عریانیستی فرزندان اصالت کلمه در سردار سبزپوش )مجموعه

 ی(، به کوشش آوین کلهرسوگ سردار شهید حاج قاسم سلیمان

 تا  96ی قلم سبز مرصاد(، از تابستان ی کلمه )زیر نظر مؤسسهماهنامه

 به امروز، مدیر مسئول: آوین کلهر، سردبیر: میثم رجبی

 گرایان ایران(، ی کلمهی فرازنان ایران )زیر نظر اندیشکدهماهنامه

نیلوفر ، مدیر مسئول: آوین کلهر، سردبیر: 98نخستین شماره خرداد 

 مسیح

 تین گرایان ایران(، نخسی کلمهی دنیای کلمه )زیر نظر اندیشکدهفصلنامه

 سارا سوشیان، سردبیر: کژال صفری، مدیر مسئول: ستی99شماره بهار 

 ادبی سخن، سال _ی فرهنگینویسان ایران، ماهنامهی واژانهنامهویژه

آریا پورفریاد ، به اهتمام آریو همتی و 99، خرداد 44ی پنجم، شماره

 شهرویی
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 ادبی سخن، سال _ی فرهنگینویسان ایران، ماهنامهی فرامتننامهویژه

، به اهتمام آریو همتی و آریا پورفریاد 99، تیر 45ی پنجم، شماره

 شهرویی

 گذار فراشعر تغزلی در ادبیات پور )پایهی دکتر مهوش سلیماننامهویژه

، 52ی خن، سال ششم، شمارهادبی س_ی فرهنگیکردی جهان(، ماهنامه

 ، به اهتمام آریا پورفریاد شهرویی99بهمن 


