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پاارداز و نظریااه ی فیلسااوفندانه و دان ااورانهمهااای بین ااسااساا از مهاارورزی بااا
و  _آرش آذرپیااک عالیجناااب هااای جهااان امسراطااور وا ه _معاصاار  یفرزانااه و یگانااه

کااه  ی ای ااان اسااتاد نیلااوفر مساایح و اسااتاد آریااو همتاایشاااگردان محاارح و برجسااته
  باارای قاادم برداشااتن و قلاان افراشااتن ادباای_ایاان شاااهراه فلساا ی پایاااندر وادی باای

 بودند. غ راهنچرا

  



 

  



 

 «چرا من شاعر عریانیست شدم؟»

 

 

 آنساال از اعا م حراور رسامی  20نزدیاک باه  کاهاسات  ن ستاازهنوپاا و  ادبای_فلسا ینگارش  کلمه یکمکتب اصالت 

ادباای _فلساا یجنااب   بگااوییناز سااوی هااواداران ایاان جریااان یااا بهتاار اساات  منت رشااده هایمجموعااهدر ن ااریاو و 

در ادبیاااو معاصاار  هاااییگزاره» و آکادمیااک مرجاا کتاااب چاااپ سااوم  دکتاار علاای تساالیمی در کااه چنااان آن گاادردمی

 اسات  تاوانیمخاال  اماروزی هاایاندی اه از بسایاری سااتتار»نویساند: مورد مکتاب اصاالت کلماه مای در «شعر()ایران 

 در مکتاب ایان زیارا اسات  دیگاران باا تاوانیموافا  باشاد  تاوانیمخاال  کاه آن از بای  کلماه  اصالت سخن ساتتار اما

 دیگاار ناام رو همااین از  تاوردماای چ ان بااه مکاتاب صااحبان و هاااانساان یهمااه نهااد در کااه اسات عریااانی حقاای  پایِ

گادار راجا  باه جساارو بنیان اداماه در ای اان .«اسات داساتان و شاعر نیاز و هاامکتاب م اتر  اصل شانشهودی مکتب

آثاار  تاللی و  ی آفارین  و ت قیات  در پای آمیازش  ترکیاباباه جا معماواًایرانیاان »د: ناگویو اعرای ایان جناب  می

. گاااهی صاادای ایاان گااروه کنناادمیو کارسااتان  ن ااینندمیورانه در جایگاااه سااو ه و کمترنااد کسااانی کااه جساا اناادبوده

بیندی اند تاا از ان عاال  تواننادمیناان نیاز کاه آ فهمانادمی تااورزمینباه ماردم   اما حرکات آناان رسدنمییی ابه جاقلیت 

 ناابی موسایقی و هنار کاه هساتند ایرانیاانی تارینهانم کُارد ماردم .گرنادد و بااور کنناد کاه تاود نیاز آفارین بیرون آین

 و کناونی هاایپاایمردی باا اندی اهصااحب جواناانِ ایان اثرگدارناد. هناوز کاه دارد بزرگاانی داساتانی ادبیاو در و اندآفریده

 و نظاری کارهاای در چاه ابتکارناد  و جساارو دارای آناان کاه چارا شاوند  نامادار بی اتر چاه هار تواننادمای تود یآینده

 و کنناد بیاان را ایتاازه و روشان یبیانیاه هان انادتوانساته مکتاب ایان نظارانصااحب و شااعران .شااعری و عمال در چه

 انساانی و شادن جهاانی از ایگوناه ساوی و سامت در هااآن تا ش بی اترین نمایناد. پیااده تاود شاعرهای در را هاآن هن

 اسات ایان دارد اهمیات چاه آن اناد شاده موفا  یاا آورناام انادازه چاه کناون تاا هااآن کاه نیست مهن چندان است. شدن

 دیگااران ینظریااه بااودنِ شااارح مقااام از گاااهی و آورنااد پدیااد را ایتااازه ینظریااه بتواننااد و دریابنااد را تااود هاااایراناای کااه

 «دگردن آورترنام هن و تواناتر هن که باشد ستود. باید را بیانیه این پیروان و صاحبان شهامت و توانایی آیند. بیرون

 و داراینی بااومی و در عااین حااال جهااا کااام ًمکتباای اصااالت کلمااه ادباای _فلساا یکااه مکتااب  دنااکنمیاعاا م  اًتحصااراو 

امیااد دارم کااه مکتااب ادباای کرمان اااه » :دنااگویمیو امیدوارانااه  و ادبیاااو اساات فلساا ه یعرصااهدر  نواندی اایآفاارین  و 

 «سازد. ترپرآوازهدبی و شعری باشد که مردم  را مانی ست ا دارپرچننیز بتواند 

ر  فراداساتان  وا اناه و... و در ادبای فراشاع  انرهاایو تلا  ادبیااو  یعرصاهدرت ایدن در مکتب اصاالت کلماه عا وه بار 

کااه بااا تلاا  دسااتگاه فلساا ی  باشاادمی زمینایاارانفلساا ی در جهااان اساا م و  نظااامگاارا چهااارمین کاال مااتن کلمااه

و  بینیجهاااندر  ایاان  هاییمؤل ااه یارائااهکااه بااا  نااوین اساات بینیجهااانصاادد بیااان یااک نگاارش و  در  فردمنحصااربه

یلادا  هایچ ان» سان گرانو چاه کتااب عظاین  . چناانکنادمیگااه تساهیل را  بارای مخاطاب آ آنباا  واساحهبیارتباط 

 _ایااران_ مقدساماننامادار و بازرج جهاان اساا م و سارزمین  یباه حراور ف ساا ه «_کلیاد جهاان هولوگرافیااک_و کلماه 

بااه  شااودمیک  ایاان اندی اانامه کلمااه بااه کلمااه پی اا»: تااوانینمی و باادین گونااه در آااااز ایاان کتاااب شااودمیپی ااک  

از مکتااب م اااک  حکااین  ساایناابنو حکااین  حکااین فااارابی بلنااد اندی ااه و تاارد ایااران اساا می: چکادهااایپی ااگاه ب ااکوه 

 هایچ اان»کتاااب در واقاا   «سااهروردی از مکتااب اشاارای و حکااین م صاادرای شاایرازی از مکتااب متعالیااه ینالدشااهاب

نویاد ایان  آذرپیاکآرش اساتاد حرارو  آنساوم کاه پای  از  یهازارهعصار عریانیسان در  سات باه ساوییعروجا «یلدا

ی   اامااتن عریااان بااه عنااوان ک» :دناایفرماماای نااد  آن گونااه کااهبودداده  «جاانس سااوم»را در کتاااب  بینیجهااانعصاار و 



فااراروی  یوا هعلماای و هنرمندانااه بااه  کااام ًسااوم را بااا عنایاات بااه نگرشاای  یزاویااه سااوم  یهاازارهباازرج در ادبیاااو 

 ممکان را باا دنیاای طبیعای و مااورای ارتبااط ترینواساحهامار بیو باه طبا  هماین  دهادمیجهانی ادبیاو قارار  یدهکده

و دسااتگاه فلساا ی چنااین  بینیجهاااندر مااورد ایاان  هاان دکتاار تساالیمیجناااب  «سااازدمیطبیعاای وا گااان محقاا  

دارای  هانظریااهو  هابیانیااهدر کارهااای نظااری ماننااد بساایاری از  )عریانیساان(مکتااب ادباای اصااالت کلمااه »: دنااگویمی

 عاااًمجموکااه  و... مااه  فااراروی  فراشااعرجهااانی شاادن  جاانس سااوم  اصااالت وجااود و کل تااود اساات: یویاا ه هایکلیاادوا ه

 .«اندآوردهیک دستگاه اندی گانی را پدید 

-حقااوی  روانفلساا ه  ادبیاااو   علااوم انسااانی هماننااد گوناااگون هایعرصااهاساات کااه مکتااب اصااالت کلمااه در  پرواضااح

اش ی نزدیااک تابیاادن تورشاایدِ م اارقیزمااین و در آیناادهو... در حااال گسااترش در ایااران  م ااری شناساایزبانشناساای  

کاه  رخ نخواهاد داد مگار ایان بگاوین یاک عصار اسات ترصاحیحیاا  ادبای_فلسا یزیارا یاک جناب   ستبر جهان مغرب ا

   جناب دهنادمیرا کااه  یاا افازای   مرزهااکاه ادبای _فلسا ی هاایجریان بارت فبتواند مرز باین علاوم را درناوردد. 

ااوش بااز بلکاه باا آ را نادارداه  های  مارزی ن ای و یاا افازای  و کا قصاد تخریاب  برانادازی  ادبی اصالت کلمه_فلس ی

در تادمت  هااآنو گااه از  ک ادمیرا باه نقاد  هااآن. گااه کنادمیو... اساتقبال فکاری فلسا ی و ادبای  هاایجریاناز تمام 

  هانحلاه   تماامیاصاالت کلماه باا تکیاه بار اصال دیالکتیاک ادراکای . در واقا  جناب باردمیوسعت دیدگاه توی  بهاره 

درصاادد ایجاااد وحاادو و بازگ اات بااه عصاار  و داناادمیگون را نااه متراااد بلکااه مکماال هاان گونااا هااایمکتبو  هاساابک

چااه دکتاار  چنااان  در  تواهنااد کاارد فلساا ه و ادبیاااو یعرصااهمهاان را تنهااا نخبگااان و تااوا   ایاان ساات.فرزانگاای

توساا   تیااراًکااه ا_ «هااای ادباایکاااربردی در مکتب_پاا وه  انتقااادی»_مرجاا  دیگرشااان  علماای و تساالیمی در کتاااب

تااا کنااون جااز مکتااب »: دنااکنمیاعاا م  نسااخه بااه چاااپ رساایده 1000و بااه تیاارا   1396ن اار کتاااب آمااه در زمسااتان 

زماین ههاور نکارده و تماامی مکاتاب ادبایِ ایاران  شامولی در طاول تااریر در م اریاصالت کلمه هی  مکتب ادبای جهاان

 در ادبای جریاان چاهاناد و بعاد از آن هار باومی باودهیعنی تراسانی  عراقی  وقاو  و آترین اان کاه مکتاب هنادی اسات 

 «ت.زمین بوده اساو اومانیستیِ مغربادبی از تقلیدی داده رخ ایران

کتااابی کااه تااا کنااون بااه معرفاای کاااربردی و »ند: نویسااماایکتاااب ایاان ی هدکتاار علاای تساالیمی در آاااازِ دیباچااجناااب 

هاا تاورد. ایان کتااب باه معرفای مکتاباروپاا رو کارده باشاد  باه چ ان نمای های ادبایبها و مکت جنبی انتقادی همه

هااای گدارشااان پرداتتااه اساات. تهااا و موقعیااا و نیااز بااه ت اااووهااگااداران آنهااای وابسااته و نقااد نظریاااو بنیاااندر مااتن

هاا بماان مکتانظاران هبگردیاده و از دیادگاه صااح های اربی از روزگااران باساتان تاا اماروز گازین  و گااه ترجماهنمت

ی نویساندگان و شااعران ایرانای نیاز صاورو گرفتاه اسات و ایاران داساتانی دیگار اناد. ایان کاار درباارهبررسی و نقد شاده

جاا آشانا باوده و از هماه یاا کای ادبای گدشاته و حاال  یاهامکتابی ی ایرانای باا هماهدارد؛ ممکن است یاک نویسانده

یااک اثاار بهااره باارده باشااد. بااا انتخاااب آثااار وی )و در ایاان جااا صااادی  بساایاری از شگردهای ااان در آثااار تااود و حتاای در

ای ادبای باه آترهاای هاوار بررسای کناین و افازون بار آن  ن اان دهاین کاه مکتابتوانین متون ایرانی را نموناههدایت( می

رو مکتاب ادبای اناد. در ایان صاوهاا تکاراری شاده و یاا باا هان ادااام گردیادهبهاا و مکتااند  زیرا جناب هراه تود رسید

 .«شودای برای تواندن میهی برای نوشتن نیست بلکه نظریادیگر چون گدشته نظریه

رساانند و تلویحااً ایان گوناه باه پایاان مای« هاا و گادارت ااوو»کتاب ان را با محلبی تحات عناوان  467ی ای ان در ص حه

مدرنیساان در جهااان دنااد تاااریر مصاارف پسااتالمکاتاابِ ادبیاااو جهااان اعاا م کاارده و معتقمکتااب اصااالت کلمااه را تاااتن

اناد. شااید بتاوان گ ات کاه دیگار مکتبای وجاود اماروزه ابسوردیسان و حتای پسامدرنیسان کهناه شاده»تمام شده اسات: 

تاورد. در ساینما و رماان اماروزی هاای گدشاته باه چ ان مایهاا و جناب ندارد. دیگر فق  بازگ ت باه برتای از مکتاب

شناسااانه  رئالیسااتی  هااای روانهااای  بازگ اات بااه روشتااورین. نمونااهجااا برماایگاااهی بااه چنااد مکتااب گدشااته یااک



ردر  اریااک امانوئاال اشاامیت  آریاال دورفماان  یوسااتین گااهااای ناتورالیسااتی  اگزیستانسیالیسااتی و سوررئالیسااتی در رمااان

کااه هماه را دارنااد آناا گاوالادا  ناتالیااا گینزباورج  آلباا دسااس پادا و دیگااران هساتند. ایان نویسااندگان در هماین حاال 

در ایان صااورو  هاای ادبای شااام آتار بگیاارینیاا بایااد بارای مکتااب ؛رنااد. بناابراین دو راه در پاای  اساتهای  کادام را ندا

شاود کاه از دیادگاه مکتبای ویا ه بنویساد  اماا جاویین  زیارا کسای پیادا نمایتنها از نظرات ان در تاوان  آثاار بهاره مای

ی تاا  باه تاوان  آثاار بساردازد  یاا بایاد مکتبای دیگار کاه هماه یاا بسایاری از شود از دیدگاه یک مکتب یاا نظریاهمی

را « مکتاب ادبای اصاالت کلماه»کناد تولیاد کناین. بارای ایان کاار  گروهای هوشامند در ایاران ها را باا هان جما  مایآن

گردیاد. ح مایهاای مهم اان محاریافات و در کتاابشاد اهمیات مایپدید آوردند. مکتاب یادشاده اگار در اروپاا ارائاه مای

هاایی ام. ایان مکتاب مکتابمعرفای کارده« هاایی در ادبیااو معاصار ایاران )شاعر(گازاره»مکتب ادبای اصاالت کلماه را در 

ن در جهااان امااروز کاهاا را بااه تنهاایی دسااتآورد امااا هار یااک از آنرا کاه بااا همادیگر پیونااد قحبای دارنااد گارد هاان مای

کناین زیارا تاوانین اماا آثاار تاود را ن ای ماییای دیگاران را باه دقات ماهاتداند. ما در سرزمین تود مانی ساناکارآمد می

 «ن.یریگشان میشوین یا آگاهانه نادیدهها دقی  نمیندر آ

ای یااههای ادباای بیاننهراات»گوینااد: چنااین در گ تگااو بااا تبرگاازاری کتاااب ایااران )ایبنااا( ماایجناااب دکتاار تساالیمی هاان

ای بااود باارای نوشااتن امااا اب بنویسااند. در ااارب مکاتااب ادباای  نظریااه و بیانیااهی آن کتااهنیساات کااه اعاا م شااود و دربااار

درسات شاده اسات کاه « اصاالت کلماه»ناام ای برای نوشتن وجود ندارد. در ایاران اتیاراً یاک مکتاب ادبای باه حاا بیانیه

جدیادی باه وجاود گویند. در واق  ایان نظریاه هناوز جاای دیگاری محارح ن اده و در اارب هان چیاز می به آن عریانیسن

هاساات و فکاار هاان نکاانن دیگاار مکتااب جدیاادی بیااان بناادی مکتبنیامااده اساات. بی ااترین چیاازی کااه وجااود دارد  جم 

 «.شود

ادبیااو هماواره در تا ش و کنکااش بارای رسایدن باه ناوعی نوشاتار آرماانی و  یعرصاهکاه در  بنده نیز با توجاه باه ایان

بلکااه در  زمینایااراننااه در ادباای _فلساا یبااه صااراحت تمااام مکتااب اصااالت کلمااه را یااک انقاا ب کسرنیکاای  امبااودهکامال 

چکادهااای حتاای از بلکااه دااهااو  بیسااتون و هایقلااهاز  نگاااه  نااه بلناادای ب ااکوهکااه  داننماایجهااان فلساا ه و ادبیاااو 

چااه بااه عنااوان  ه اساات. چنااانداد قااراردف را هاا هاانسااانو عریانیاات اندی ااه و آزادگاای  نیااز فراتاار رفتااه تباات و هیمالیااا

  تئوریااک ی کتاابکااه نگارنااده زمینایااراندر  مدرنپسااتعلاای باباچاااهی از سااردمداران ادبیاااو  جناااب آقااای اولااین گااام

و در  1395پاانجن اماارداد بساایاری در ایاان عرصااه اساات قاطعانااه در  هایمجموعااهو  هاااهااا  مصاااحبهنقااد  سااخنرانی

دیگار مارا شااداب  مدرنپسات» :کاردهاههاار  ی اعتمااد منت ار شاده  در پاسار وحیاد احمادیکه در روزناماه ایمصاحبه

 باه سامت کلماه و اصااالت دادن باه کلماه در نوشاتار و ت کار متمایاال شاده اسات. ای اان ضامن ایاان تلویحااًو « کنادمین

  منباا  ایاان اناار ی را کلمااه معرفاای داناادمیکااه زبااان را یااک بسااتر  امکااان و نااوعی اناار ی باارای تبااادل معنااا و گ تمااان 

 کلمااه از بیاارون چیاازی افتااد می ات ااای «کلمااه» در چیاازهمااه  اساات مساالن چااه آن» :گویاادمیو در ایاان مصاااحبه  کاارده

 چیااز ف ساا ه نظاار در زبااان تعریاا  چااون. اساات شااعر در مااا منظااور البتااه. سااازندمی را زبااان کااه کلماتنااد ناادارد  وجااود

 ب ااود محاور دو ایان در هااییهماهنگی هان شااید باشاد  تخاال  یاا ترااد در ماا مقصاود باا کاه ناه البتاه اسات  دیگاری

بحا  دیگاری اسات کاه  «هساتین زباان در سااکن ماا: »گویادمی _هایادگر_ آلماانی فیلساوف فا ن وقتای اما کرد  ک  

 «رسد.جای دیگری هن میبه 

 دارای کااه دانادمی عق نای معیااار یاک را کلماه عربای اباان» :گویادمیجاای دیگااری از ایان مصااحبه  جنااب باباچااهی در

 باارای. داناادمی کاماال انسااان و انسااانیت حقیقاات  آدمیاات  حقیقاات آدم  را کلمااه دم از او. اساات متااافیزیکی هایجنبااه

-ترجماه وقتای اسات  مهان شادوباه  دیگار  مکتوبااو تاا بگیریاد کارین قارآن از مقادا  کتب در «وا ه» که است همین

 همااه ایاان زدمای را اول حاارف بیاانگری صاارفاً اگاار پاس ؛توریاادمی تکاان شاادوبه توانیاادمی را هااکتاب از گونااهایان  ی



 مقادا کتاب دیگار و «اوساتا» حتای و «اولیاا تادکره»  «اانبیاقصاص» مثال متاونی در کلماه ناورانی تجلی و کلمه رقص

 «چیست؟... برای

 در مدرنیزمپسات» :شاودمییسان هان دچاار تردیاد و شاک مدرنپستحتای نسابت باه محارح  ینویساندهو در نهایت این 

 احتیااط باا کاه کننمای ساعی دیگار اماروز. کنادنمی شااداب و شاار  مارا دیگار چناانآن امن سته من که اکنونی و جااین

 «.بزنن حرف مدرنیسنپست یدرباره زیادی

 از ههااور ادبیاااو مبتناای باار حکماات م ی دیگااری از دیگاار بزرگااان ادبیاااو کااه دهامصاااحبهو  هامصاااحبه چناایناین

 آرشاساتاد  جنااب_گادار مکتاب اصاالت کلماه بنیانهاای گرفتاه از تا شهماه و هماه ن الو زننادمیفرزانگی و بصیرو 

هاار روزه ای ااان  یآوازهنااام پاار فراگیااری وبااا تمااام ایاان شااواهد  کااه جاساات ااان اساات. جالااب ایاانو شاگردان_ آذرپیااک

راهاای گاااهی  از هاار نااام و ن ااان آوردنباارای بااه دساات  کرمان اااه دساات چناادمهااای شاااعر  هسااتین کااه آنهد شااا

بااه جااز شاااعران البتااه _نیساات  هاااآنکااه بااویی از رقاباات در  هاییحسااادوو  از ساار بغاال و لجاجااتو  شاادهپایتخاات 

هاا و نقادها  مقاااو  مصااحبهمکتاب اصاالت کلماه و   و چاه در محافال ادبای هان اریهچاه در  کاه ایوارساتهفرهیخته و 

 آگاهانااهعامدانااه و  گاارا و... رامااال  ااازل کلمااهآثااار ادباای عریانیسااتی از قبیاال فراشااعر  فراداسااتان  وا انااه  ااازل میناای

و تردیاادی  دنیسااتن نبااوده  فروگااداراز هاار کاااری  آنضااربه زدن بااه مکتااب و اعرااای  باارای حتاای و دنااگیرمینادیااده 

 مکتابی ناه چنادان برجساتهای اعرانوآمادگان یاا  برتای از کاهجاسات ایان تارجالاب .ندارین که فروگدار نخواهناد باود

ماورد  انو ناه آثارشا اندر مکتاب ناه تودشا باه محال حراور _گرایاان ایارانی کلماهاندی اکدهتاار  از _ اصالت کلمه

یافات ی تاوان  هان نمایحتای اجاازهو آثارشاان  ندشادتوسا  آناان باایکوو مایو  گرفتنادنمیقرار ها این شاعر  تلیید

  باه محال تارو  از مکتاب  تسالین اشاخاهماین  اماا ؛دنجنگااوری هان نداشاته باشا یروحیاه و بودهتانن به وی ه اگر 

مکتااب  هااایتئوریهمااان اشااعار سااروده شااده باار اساااا و  شااده طلبفرصااتمکتااب هواشناساای ایاان دسااته از افااراد 

 حتایند و شادمیدارای مقاام  هاج انوارهدر  ب فاصالهبادون ناام مکتاب  _باا تغییراتای ناه چنادان ادیباناه_اصالت کلماه 

 .گرفتندمی هن و نام منتقد ادبی شدمیبرای این افراد بزرگداشت گرفته 

)بررساای تحلیلاای  دیگااری» آکادمیااکعلماای و ن ااین در کتاااب هااای انجمااننگاارش و رفتااار ایاان شاااعر  باارت فامااا 

توساا   1396کااه در سااال  بخااتدکتاار فااروزان آزادبااانو اثاار « (1390تااا  1360هااای شااعر معاصاار ایااران از سااال جریااان

در فصاالی کاماال بااه عنااوان یکاای از  اصااالت کلمااه عرااای مکتاابو ا گااداربنیانجسااارو  انت اااراو پایااا بااه چاااپ رساایده 

 کتاب اان 153ی در صا حه ماورد ساتای  قارار گرفتاه  آن گوناه کاه هاای پرطرفادار و محارح شاعر معاصار ایارانجنب 

ماردم ایان سارزمین و اگار چاه باه  تودبااوریسات در راساتای ی مکتاب اصاالت کلماه گاامیاقادام جساورانه» :گویندمی

تاوانی نداشاته باشاد  اماا باه لحااظ هناری باا سااتتار و ت با عقاید همگاانی ماردم ایاران هانسلحاظ ایدئولو یکی ممکن ا

 مکتااب هاااینگرشباار مبنااای  شاادهتل ای ااان در مااورد آثااار « رفتااار فرهنگاای ایاان ملاات سااازگار و متناسااب اساات.بااا 

هنااری  یدهناادهارائهایاادئولو یکی   یایاان مکتااب بااه دلیاال پ ااتوانه» :دنویساانمیچنااین  هاااآن تاالثیراصااالت کلمااه و 

 منادبهرهاز سااتتاری منساجن  االبااًایان مکتاب  هایسارودهگراست و هماین امار موجاب شاده اسات کاه متعهد و م هوم

 باا ایاانباه سااهولت ناد نبتوا ینانساانی موجاب شااده اسات کاه مخاااطب یساااده هایاندی اهزبااان و بیاان  ساادگی باشاند.

فکاری سااده و تاا  دگی و نمودهاایی از ناوعی روشانزنا یسااده هایدادااهد و بیاان نار کنارتباط برقارا هاسرودهگونه 

ادبای عا وه بار گارای  بار قوالاب و مراامین شاعر عارفانه بر مقبولیات اشاعار ایان جریاان افازوده اسات. در ایان جریاان 

مخاطاب  یذائقاهنیاز توجاه بی اتری شاده اسات و باه هماین دلیال باا  های تصویرآفرینی و ب اات سانتیبه شیوه سنتی

 «ایرانی سازگارتر است.



از لحاااظ نگااارش و نااو   مناادنظامسیسااتماتیک و  ایمجموعااهادبیاااو بااا  یعرصااهمااا در  دانینماایطااور کااه همااه  همااان

زیارا ماا هماواره  تماایز سابک و مکتاب م اخص ن اده اسات حتی هناوز در محافال ادبای فاری و و ایننبودهنگرش مواجه 

ایاان در  ؛و گاااهی بااا عنااوان مکتااب کنناادمیهسااتین کااه گاااهی ادبیاااو ک ساایک را بااا عنااوان ساابک معرفاای  آنشاااهد 

مااا نااه تنهااا در  کردناادمیتاار بااا انااوا  نوشااتار برتااورد سااتماتیکحااالی اساات کااه اگاار شاااعران و نویسااندگان قاادری سی

 .از هماه لحااظ باشاین شامولجهاندارای یاک نگارش  توانساتینمیآثاار ادبای بلکاه از لحااظ نگارش نیاز  یارائه یعرصه

نظاام سایتماتیک و  یدهنادهارائهنیاز  آنااناماا  را نادیاده گرفات ...یاد بزرگاانی چاون حاافو  مواناا  ساعدی وهر چند نبا

در ایان  ناوآوریدسات باه ت قیات و  شاانو یااران مکتبای آذرپیاک آرشاساتاد  حرارو حاال کاه و ؛انادبودهمناد نروش

-پنباهکاه االبااً وابساتگان باه مافیاهاای ادبایِ پهلاوان «هاای ادبایکوتولاک»  یمکتباپاروازانِ هانی به گ ته اندزدهعرصه 

حتاای  و بزرگااان و ادیبااانی کااه در صااورو عاادم موافقاات جاادای از آزاداندی ااان در بی ااتر نقاااط ک ااور  گااان ایاان وادی

اناد و گااه باا نقادهای ساازنده و علمای تاود برنداشاته آنهرگاز قلمای و قادمی علیاه   مخال ت صددرصد باا ایان جناب 

و نااادانی تااود باار ساار راه ایاان مکتااب  ورزیااار بااه انااد باعاا  شااکوفایی باای  از پاای  ایاان حرکاات جهااانی شااده

و کهتربیناای  سااوادیبیو  کنناادمی اندازیساان   امآوردهایمااان  آنکااه بنااده بااا یقااین و اعتماااد کاماال بااه ادباای _فلساا ی

  عاادم آگاهانااه هااایورزیار ایاان  یجملااهاز  ؛دهناادمیبااروز  ایرعلماایو  جااابی انتقادهااایو  هااامخال تتااود را بااا 

ساحح اساتان و ک ااور  ادبای بانادهایزیار نظار مافیاا و  هایروزناماهانت اار آثاار عریانیساتی در ن اریاو و صا حاو ادبای 

ادبیااو ایاران و جهاان دسات باه  یپی اینهنابخرداناه و از روی ناآگااهی و حتای بادون اطا   دقیا  از  متلس انهکه  است

یاااو ااارب ادب هااایفراوردهروی گ اااده از آاااوش باااز و بااا و عجیااب ایاان کااه  زنناادمیانکااار و رد ایاان گونااه آثااار ادباای 

در آااااز  آذرپیااککااه اسااتاد  چنااان ند؛آگاااهی داشااته باشاا هاااآنکااه از صااحت و سااقن    باادون آنکنناادمیاسااتقبال 

 ند:را به دو اسن چاپ کن آن ه بودندمجبور شد ی تودنظریهبرای انت ار مکتب اصالت کلمه  گیریشکل

نگارش  ینادهدهکارده و ارائاه گاداریپایهرا در اتاری   آنترالیبیسن کاه شخصای باه ناام هرماان پاوپ   مکتبی به اسن(1

و  ادبای اساتان در زماان تاودش ماورد اساتقبال قارار گرفات هاایانجمن از طارف جرایاد و فرابحلمیوسی باود کاه بسایار

 آرشنظریاااو همااان نظریاااو اسااتاد  آنکااه  صااورو گرفاات اافاال از آن هاااگ تمانت ااکیل شااد و  هاجلسااه آندر مااورد 

 .گرفتمیمورد تحقیر و رد و انکار قرار  شدارائه می با نام مکتب اصالت کلمهوقتی بود که  آذرپیک

و زیناب  آرش یکلماه حالات معکاوا از لحااظ نوشاتاریپروفساور شارابنیز کاه  اریگادبنیاانباه جریان شعر اساترا (2

کاه ااصال معرفای و در ایان نوشاتار ی هنادیاسات کاه باه عناوان یاک پروفساور فرانساو_ جناب اساتاد آذرپیاکتواهر _

و شااناور ت ااریح  یمراقبااه یمؤل ااهاو مکتااب اصااالت کلمااه در مااورد یاانظر عاااو ااارب ک ااور چاااپ شااددر محبو

 آناز تنهااا بااا ایاان تصااور کااه از طاارف یااک دان اامند ارباای ارائااه شااده باااز هاان حرااراو  کااه ؛شااده اساات کالبدشااکافی

 .استقبال کردند

-بارای ارائاه کسایادبای اساتان کرمان ااه و ک اور اسات کاه _و مجا و فرهنگای هاروزناماهبسی شرمساری بارای ی همای

اهاالی ادبیااو و شاعرای ایان کاه در آن زماان و بادتر از هماه  شاودمجبور باه اسات اده از چناین راهکارهاایی  ی نظریات 

کاه فقا  بااه صارف اربای پنداشااته  ایلهویاه و ساااتتگیاهاای مجهاولنااامدر مااورد ایان دو نظریاه و  هامادومحتارم تاا 

بحاا  و   شاادته ماایهنااری شااعری و داسااتانی وحاای مناازل پنداشااشاادن سااخنان آنااان در محبوعاااو و محافاال ادباای و 

کاه باال  _ کلیاد جهاان هولوگرافیاک_یلادا و کلماه  هایچ اننقاد کتااب  یجلساهاماا در  ؛اندداشتهتبادل نظر و گ تمان 

هااای سراساار عریانیسااتتاان از و دویساات هااای فلساا ه  زبااان و ادبیاااو فارساای و علااوم قرآناای رشااته ت دکتاارایباار بیساا

شانیده ن ادن باعا  باا ایان کاار و باه تیاال تاام تاود  باوده اایابن این های انجماناین شاعر   حرور داشتند ک ور

مغار  کرمان ااهی  شااعراناز رتای یعنای بکاه صادای تاود ایان جماعات  اافال از ایانها تواهند شد صدای عریانیست



گاوارانی کاه در ایان دیاار اهال قلان هساتند و حتای در کانن باه جاز بزرکیاد مایبااز هان تل رسادجایی نمیاست کاه باه

 .شمار نبودندکاش انگ تای اهل ار  نیستند که  هن صورو مخال ت صددرصد

 جگاار شاارح ایاان هجااران و ایاان تااون»
 

 «ایااان زماااان بگااادار تاااا وقااات دگااار.
 

  ایاران و جهااندر ادبیااو  «کلماه»در واق  مکتب اصالت کلماه باا اصاالت دادن باه ماادر و بنیاان وجاود در انساان یعنای 

در  _یکای از اعراای فعاال مکتاب اصاالت کلماه_ی اساتاد نیلاوفر مسایح کاه باه گ تاه انق ب کسرنیکی را آااز کرده اسات

ارائااه  آنکاه پای  از  یهاایتئوریدر ایان مکتاب باا شاناتت و نقاد  کلیادوا ههار » :یلادا هایچ اند کتااب قان یجلساه

و بنااده بااه عنااوان پ وه ااگر زبااان و ادبیاااو فارساای از لحاااظ ادباای « اساات شاامولجهانک مکتااب یاابااالقوه نااد  اشااده

شناساای و سااایر ادبیاااو  زبااانفلساا ه   یعرصااهکااه شاااهد یااک عصاار جدیااد در ایاان اطمینااان را داشااته باشاان  تااواننمی

ا را باای جاانس سااوم مؤل ااه و مکتااب اصااالت کلمااه هاااینگرشعباادالعلی دسااتغیب اسااتاد چااه  چنااان هسااتین. هارشااته

اران عصارهایی در طاول تااریر ب اریت گادیاک بنیاان کاه هار دناکنمیشات مقایساه نگرش بزرگانی چون اف طاون و زرد

 کلمااه ادباای اصااالت_فلساا ی دبسااتان یدرباااره «یلاادا هایچ اان» نااام بااه رمااان » :دنااگویمی آگاهانااه کااام ًو  اناادبوده

زن و ماارد ری ااه در حیاااو  اتت فاااو ب ااریِ ...اساات تواناادن  بساایار جهااات  از کااه رساایده چاااپ بااه( عریانیساان)

نخواهااد شااد چنااان کااه کسااانی ماننااد اف طااون  فصاال وو هرگااز بااه طااور کاماال حاال هااا دارداجتماااعی و بیولااو یکی آدم

بار آتا  منازعاه ن ات پاشایدند پاس ماا فصال کنناد بلکاه وهاا را حالادیان دیگر نتوانستند آنمولوی  زرت ت و صاحبان 

 دوسااتان کااه نیساات معلااوم اصاا ً تاار بااه مسااائل بنگاارین...ن اادنی را کنااار بگاادارین و علماایبایااد دعاااوی عظااین و انجااام

 دبسااتان یااک تواهناادمی آیااا اندساااتته کلمااه اصااالت عنااوان بااا التقاااط  ینظریااه یااک قصااد  چااه بااه کرمان اااه 

 «برسانند؟... تدای  مقام به را انسان تواهندمی آیا بیاورند؟ وجود به شمولجهان

یساان مدرنپستنمااادی از عصاار  توانسااتمیکااه  دوقلااو هااایبر بااا فاارو ریخااتن ایاان عصاار   پردازاننظریااه یعقیاادهبااه 

شاااعران و نویسااندگان  کااه در حااالی. ک اادمیآتاارش را  هاااین سدر بسااتر احترااار  اینااک و دچااار افااول شااد باشااد 

مکتااب   ه تاااد یدهااه و چهاال یماننااد دهااه کنناادمیتکنیکااال ایااران  او  امتااداد یااک جریااان را در یااک دهااه ت صااه 

گویاد. شامولی ساخن مایجهاانساوم و  یهازارهکتااب جانس ساوم  از  در   وهاا پای  در آاااز راهاساالاصالت کلماه 

سان  » :گ تنادمیو  دانساتندمی تاوهنرا هاای جنااب اساتاد آرش آذرپیاک همگاان گ تاه زماان آنکاه در  جیب اساتع

و هان در ایاران.  رسادمیباه گاوش  مدرنپساتپایاان  هایزمزماهاماا باه تادریم هان در اارب « بزرج ع مت نزدن اسات

 زده اساات و ساانت گرامحلاا  هاااینگرشو  مکاتااب یبسااته هایچوبااهچارفااراروی از  یاز م خصاااو ایاان عصاار داداااه

شاده اسات کاه هار کاس باه هار چیازی  گیرهماهبحا  فاراروی  ایگوناه به نیست. هاآنالبته فراروی به معنای ضدیت با 

. اناادچارهبااه دنبااال راه  و شاادهتسااته  گرایینساابییی و گرامحلاا  هاار دو نگاارش. مااردم از کناادمیاضااافه « فاارا»پی ااوند 

  از جناا  هاجنساایت  از جناا  هاااتقابلاز جناا   جهااان .اندک اایدهع  جهااان را بااه آشااوب مرااا دیاادگاه چااون هاار دو

 شااده اساات تسااته  هاایاادئولو یو در کاال از جناا   از جناا  شااعر و داسااتان  تزهاااآنتیاز جناا  تااز و   ساا یدهاساایاه و 

ارتباااط   از نگاااه مکتااب اصااالت کلمااه هاااتقابلاز ایاان تخاصاان  رفااتبرونامااا راه  ؛ واناادنبردهیی جابااهره  هاااآنچاارا کااه 

ناه  زیربناارا در  هااآنکارده  فاراروی  هااتقابلبا هماه چیاز و رسایدن باه اصال دیالکتیاک ادراکای اسات کاه از  واسحهبی

صااحبت از رساایدن بااه جاانس سااوم و  .کناادمیرا بااه آشااتی دعااوو  تاازآنتیتااز و  و داناادمیهاان  متراااد کااه مکماالِ

دیگاار نااه  .اندشاادهیی تسااته گرامحلاا و  گرایینساابیتاز  همااه اساات. پدیاادارهاو  عمیاا  در ذاو هسااتی هااایحقیقت

و بااه دنبااال راه  کنناادمیتااود چناادان دفاااعی ن یشاادهاز جنساایت واسااحه (مردساااارهاهااا )ماکیسااتو نااه  هافمینیساات



جانس ساوم کاه باه  یمؤل اهمکتاب اصاالت کلماه باا بیاان  هساتند. هاازدگیهاا و جنسایتنگاریبعداز این تک رفتبرون

یساان را مدرنپستهااای عصاار از ایاان داملالااه رفااتبرونانسااانیت متعااالی فراتاار از مردانگاای و زنااانگی اشاااره دارد راه 

 .کندمیمعرفی 

 ؟چرا من شاعر عریانیست شدمتوضیح بدهن که د کمی هن یسخن به درازا ک ید اما اجازه بده

تاازه و بادی  بارای نوشاتن باوده  هاایراهک ا   کاه همی اه باه دنباال جا آااز شد که من به عنوان یاک شااعر نقصه از آ

 یدرصاادد تجربااه تکااراری تسااته شااده بااودم و هااایانجمنتکااراری و حرااورهای تکااراری در  شااعرهایاز  و هسااتن

 آنسابک ناو باه شابه فاراوان و از ایان هاایت شو  هاامراروپاس از  .معاصار برآمادمناوین شاعری در ادبیااو  هایجریان

فلسا ی _ادبیااو ایاران از پ اتوانه فکاری ناوین در هاایجریانکادام از  تازه متوجاه شادم کاه های  سبک نو پرداتتنشبه

ادبای حااکن  هااینگرشادبیااو و  تاوارجیرهو هماه  صاورو نگرفتاه هااآنهای  گوناه ک ا  ادبای در   برتوردار نیساتند

فارارو ری اه در ت کاراو  هایاصاالتایان میاان مکتاب اصاالت کلماه باا بازگ ات آوانگاارد باه  در بر دنیای اارب هساتند.

  عاا وه باار ایاان از کناادمیی نااوین را انکااار و رد نوردهااکااه دساات ن دارد ضاامن ایاانتودمااا مقاادا و بااصااالت ایاارانِ

طای چناد صاد ساال از بعاد  کاه طاوری زنادمیحارف  میرداماادو  سایناابنعربی  م صدرا  شایر اشارای و ابن هایاندی ه

 آریافتاده است.  هازبانو ت کرات ان بر سر  هااین شخصیت دوباره اسامی

 گااااردینمی لبانت اااانهآب در کااااوزه و مااااا »
 

 «.گاااردینمیگااارد جهاااان  یاااار در تاناااه و ماااا
 

 یمحالعاهاز طریا  فراای مجاازی و  کاه در هماین کرمان ااه تودماان باود یعنای نگاه و نوشاتار تاازه در بایر گوشاناین 

  آشاانا شاادم آنبااا  _جنااب  آوانگاااردیکاای از لیاادرهای ایاان _اسااتاد نیلااوفر مساایح و آثااار  آن محالااب علماای و تواناادنیِ

را  چ امه باودم باه مباحثاه و جادل پارداتتین. آورده ادیباان گارد کاه باا حراوربا ای اان در مح لای  ایجلسهچند  حتی

قلاه را فاتح کانن و یکای از سای تاا ایان  برآمادمصادد  در را جازم کارده عازمن  ._قااف یقلاه چکااد جایی بر_یافته بودم 

ایان ترتیاب باه  باه .کنادمیسایمرغ جاان را م قااو   شاعر و شاعور یبالی باشن که برای رسایدن باه سرچ امهمرغ ت نه

را باارای م اا  آریااو همتاای  اسااتاد بااه ماادیریت ریانیساانتن و ای ااان آکااادمی عشااتاف آذرپیااک آرشاسااتاد  حراارو دیادار

 پدیرفتن و به م   نوشتن پرداتتن.در  انر وا انه  فراشعر و فراداستان به بنده پی نهاد کردند. با جان و دل 

مکتاب اصاالت کلماه در شاناتت  هایمؤل اهحاصل ت ش بناده در ایان وادی اسات کاه باا توجاه باه این مجموعه و اینک 

آثاار عریانیساتی باه اتتصاار برتای از  یپای  از ارائاه داننمایجاا ازم  . در ایانش یافتاهنگاار ی ادبایهاسبکو  هامکتب

 شرح دهن. اندشدهاصالت کلمه را که به منظور شناتت بی تر معرفی  یِتتشناشناتتمکتب  هایمؤل ه

 

 گرا:ادبیات کلمه

 

سایر تکاوینی  باا ماا و انای دارد یپی اینهاسا می و اارب  یفلسا هدر تااریر  واساحهبیارتبااط  :واسطههبیارتباط  (1

یاک جاوان کرمان ااهی کاه کسای ایات تاا زماان اکناون از طارف این اصح ح آشنا هساتین. ایان سایر توشابختانه در نه

 کاام ً واساحهبینازد گدشاتگان ارتبااط  در دچاار تحاول و تعری ای عظاین شاده اسات. بازرج آذرپیاکِاساتاد نیست جاز 



 شادمای دریافاتدریافات حسای کاه توسا  ذهان و عقال  تریننزدیاکت کار یاا آتارین و  باود و آتارین تعاین واسحهبی

انجااام  هاای  گاااه باادون وساایله واسااحهبیامااا در مکتااب اصااالت کلمااه ارتباااط  ؛آماادمیبااه شاامار  واسااحهبیارتباااط 

  واسااحهبیبلکااه در راه ارتباااط  آیاادنمیزیاارا وساایله مااانعی باارای در  و دریافاات حساای و عقلاای بااه شاامار  پاادیردنمی

وساایله همااان اباازار شااناتت  بیااان و رساایدن بااه چیاازی اساات و فراینااد ارتباااط و شااناتت را باارای ماادر  تسااهیل 

باارای ارتباااط  هاییوساایلهجنساایت ادباای شااعر ادباای گوناااگون در  هااایمکتبو  هاساابکبااه عنااوان مثااال   کناادمی

دسات  واساحهبیباه ارتبااط  هان اانهیعنای هار گااه بخاواهین در ماورد اناوا  سامبل و   هساتند شاعرباا جهاان  واسحهبی

شاناتت در ایان امار  اناوا   یوسایلهو  باروین نمادهااو  هاسامبلشاناتت اناوا   یوسایلهبه سامت  حتماًیابین ازم است 

چاون مکتاب  اییلهوساشاعری کوچاک و بازرج در ایاران و سراسار دنیاا اسات. ماا بادون شاناتت  هاایمکتبو  هاسبک

کلمااه و  بااا بعااد سمبولیسااتیِ تااوانیننمیدر ااارب و نیمااا در ایااران  ان  آثااار بزرگااانی مثاال آرتااور رمبااوسمبولیساان و تااو

بناابراین ازم اسات کاه ت ااوو وسایله  ؛برقارار کناین و باه شاناتت برساین واساحهبیدر نهایت شعر سمبولیساتی ارتبااط 

عنای ابازار شاناتت اماا واساحه تبادیل شادن وسایله باه هادف اسات. چیازی ییله وساچاون  بازشناسیناز واسحه را از هن 

اتت  و باه محال شان باودهتبادیل شادن وسایله باه هادف و واساحه  مواجاه هساتین آنکه ما در ادبیاو اماروز ایاران باا 

پتانساایل را تنهااا وساایله  آن متلساا انهو  هداد قااراررا هاادف  آن_ کااه یااک وساایله اساات_در  و دریافاات یااک پتانساایل 

یاران را دچاار رکاود و ساکونی هاا چنادین دهاه اسات کاه ادبیااو اساازیواساحه ایان .آورینمایشعر به شامار  تل برای 

 یواسااحهبیو ارتباااط  شااانوسیلگی جایگاااه بااهامیاادوارین بااا تباادیل شاادن ایاان واسااحه  کااه گااون کاارده اسااتماارداب

 .درآیدبه  مردگیاز این رکود و  داستانی گدشته و اکنونی شعری و هاسبکو  هامکتبصحیح با 

 

باودین کاه وسایله را باه عناوان  روروباهماا باا ت کاری  واساحهبیدر بحا  ارتبااط  بسطته: هایچوبطهچارفراروی از  (2

 .انادآوردهی م خصای را باه وجاود هاافکاری  چارچوباه هاایپاراداینهار یاک از ایان  کاه هدف تبدیل به واسحه کرده باود

یعنای های  گااه  ترساادهشاده اسات. باه زباان م اخص بساته و قواعادِ هایچوباهمحدود نکردن تاود باه ایان چار  فراروی

همی اه  بلکاه بادانین آنکاه تاود را محادود و محصاور باه  گیارینمیه عناوان هادف و مقصاد در نظار نرا ب ایوسیلههی  

-. هانکنینمایفاراروی  هااتئوریتئاوری  باه سامت وساایل دیگار و ساایر  یاا وسایلهبا دیدی باز و با احترام تمام باه یاک 

باه حاد اشابا  رسایده باشاد بااز هان ایان فاراروی باه ساوی  آناسات اده از  یاا نباشادکارآمد  ایوسیلهچنین در جایی که 

بسااته هرگااز بااه معنااای رد و انکااار ادبیاااو گدشااته نیساات. در  هایچوبااهچار. فااراروی از افتاادمیدیگاار وسااایل ات ااای 

ک اا  شااده بااه  هایچوبااهو قواعااد و چار هاپتانساایل آنبسااته بااا پاادیرش و احتاارام کاماال بااه های چارچوبااهفااراروی از 

و از  بازگ اتهدر ادبیااو هرگااه کاه ازم باشاد باه عقاب  ماث ً کنینمایحرکات  هاپتانسایلسمت ک   و شاناتت دیگار 

چااون جنااب  و تغییاار و تحااول   کنینماایاساات اساات اده  ...نوشااتاری و هااایقالبجااا صاانای  ادباای و  یل کااه در ایاانوسااا

قلما  را ضاد  سارایدمیدر روبناا ممکان اسات کسای کاه شاعر رئالیساتی   زیربنااو هان در  شاودمیهن در روبنا م اهده 

ماا باا جهاان ادبیااو  زیربناادر  اماا ؛در نوشاتار و سارای  بسرهیازد هاعرصاهئالیساتی بسنادارد و از ورود باه ایان رشعر سور

کلماه اسات رئالیسان  هادف واقا  شادنِ اسات مواجاه هساتین و در جهاان ادبیااو کاه حاصالِ آفرینوحادوکه یک کال 

د. رئالیساان از نچنااد ایاان دو نااو  نوشااتار تصوصاایاو مت اااوو و متعارضاای داشااته باشاا ئالیساان نیساات هااررضااد سور

و عااین دو چیااز مت اااوو و ذهاان   ئالیساان از ذهنیاااو و در باااور ادیبااان و حتاای ف ساا هرو سور گویاادمین واقعیاااو سااخ

و یکاای باادون  بااوده هاان   ذهاان و عااین دو اماار مکماال وجااودِامااا در واقاا  و باار طباا  دیالکتیااک ادراکاای ناادمتقاباال هم

در  ماث ًیاا  ؛کنادمیو دیگاری را رد  دهادمیبعادگرا باه یکای اصاالت و تاک نگارجزئیو تنهاا عقال  دیگری کامال نیسات

ههاور رسایده اسات  ایان بادان معنای نیسات  یمنصاهی باه ل انر وا انه که موسیقی طبیعی کلماو در فارم و چیان  اصا



معنای  بلکاه باه ایان کنادمیو رد  گیاردمیموسایقی عروضای ساالن  شکساته  ساسید  نیماایی و... را نادیاده   که ایان  انار

طبیعای کلمااو را باه  موسایقی توانادمیکلماه در ماتن وا اناه  هااآناست که ع وه بر تمام این اناوا  موسایقی و فراتار از 

و... باا و با عنایات باه سااتتار و فارم منحصار باه فارد تاود مولاد ناو  تاصای از موسایقی در زباان فارسای  نمای  بگدارد

موساایقی عروضاای نیااز  در صااورو ذوی و تااوان  نویساانده  واناادتمیچنااین هاان  هندساای ب ااود_نااام موساایقی حساای

باادون رد و ن اای  تواناادمیحتاای در یااک مااتن فراشااعری بااا توجااه بااه ذوی و تااوان  نویساانده  انااوا  موساایقی  بساادیرد 

  ماورد اسات اده اناددرآمدهی مختلا  کلماه کاه باه صاورو بال عال هاپتانسایلحتای اناوا   و ؛همدیگر کاربرد داشته باشاد

 .گیردقرار 

 یشااده تعریاا  یهاجنساایت از کاماال احتاارام بااا داسااتان و شااعر کلمااه اصااالت مکتااب در :سططوم جططن  اصطط  (3

 گااراکلمااه ماتن و محااوریکلماه و کلمااه یعناای تاود سااوم جانس بااه تااا کننادمی فااراروی شاانادبی_اجتماااعی_فرهنگای

 در. اساات کلمااه یهاپتانساایل سااایر و فراداسااتان و فراشااعر افزایاایهن مسااتقین ینتیجااه کااه بسوشااانند عماال یجامااه

 گساترده و بااز هان قادره چا هار_ تعریا  گوناه هار و نداشاته وجاود داساتان و شاعر از معینای تعریا  هی  ادبیاو تاریر

 پدیااد تااود فرااای در را یقصااو و شااعری فرااای از بخ اای حاادف و فناای توتااالیتر روح بااودن دارا بااا ساارانجام_ باشااد

 مااا هایداشااتباور یهمااه زیاارا پاادیردنمی داسااتان و شااعر از را معیناای تعریاا  هاای  کلمااه اصااالت مکتااب. آورد تواهااد

 از یااک هاای  بنااابراین ؛اساات ذهناای جهااان در هاان هاااآن اصااالت و هسااتند مااانذهنی کاادوا گان یپرداتتااه و ساااتته

 کاه اسات ایان دارد حقیقات کاه چیازی تنهاا و ندارناد طبیعای اصاالت جانس  دو ایان جهاان در جویانهستیزه هایتئوری

 در آاااز از کاه انادگرفته ون ال« کلماه» ناام باه یکتاا و واحاد یری اه یاک از داساتان و شاعر ادبی جنس دویعنی  هااین

 .اندبوده شریک هن حیاتی سرنوشت

 فاراروی ادبیااو در ساوم جانس پاس  اندوابساته هان باه تماایز عاین در داساتان و شاعر ادبایِ جنسیت دو سوم جنس در

 بارای هان باا هااآن افزایایهن ساسس و فراداساتان و فراشاعر هاایطریقت باه رسایدن و داساتان و شاعر ادبی یهاجنسیت

 شناساانههساتی نگااهی باا ادبیااو در ساوم جانس واقا  در. اسات کلماه یعنای هااآن بنیاادین و اولیاه جانس باه رسیدن

 و شااعری هااایمو  و هاااحرکت انااوا  کااه دانینماای مااا. دارد ادباای هااایجریان ایاان ک اااندن صااواب مساایر بااه در سااعی

. انادمانده محاروم کلماه یهاپتانسایل و ابعااد دیگار از گرایاناهبعادتاک کاام ً کلماه  از هااییماهیت بار تمرکاز باا داستانی

 مساایرِ در کلماه اصاالت مکتاب عصار در و ؛انادبوده باودن مسایر در کلماه اصاالتپی ا ادبیااو در داساتان و شاعر واقا  در

 هداد قاارار تااود هاادف را کلمااه وجودگرایانااه فراماااهیتی و فراجنساایتی نگاااهی بااا و ؛اناادگرفته قاارار پایااانبی هایشاادن

 چااونهاان اباازار و وساایله یااک کلمااه کلمااه  اصااالت پی ااامکتب ادبیاااو در .را کلمااه از هاااییماهیت یااا ماهیاات نااه اساات

 از باااتر ماای باه قاائن وجاود کلماه یاک کلماه  اصاالت مکتاب در اماا باود عناصار دیگار کناار در... و موسیقی فرم   قافیه

 ...ادباای عناصاار ساااتتار  موساایقی  قافیااه  فاارم  و ؛ماااهیتی و جااوهری هایساااحت افزایاایهن از فراتاار سااتکلاای و تااود

 هاایجوهره افزایایهن حاصال کاه آینادمی شامار باه کلماه هاایماهیت از همگای قصاویت و شاعریت کنار در همه و همه

 .باشندمی کلمه

 شاریعت. شاوین آشانا کلیادوا ه چناد باا اسات ازم ابتادا اصال ایان بهتار در  بارای :ادبطی مطداریحقیقطت اص  (4

 از سااحتی یاک  هار کاه ادبای مکاتاب و هاسابک   انرهاا تماام بارای ساتاصاح حی کلماه اصاالت مکتب نگرش در ادبی

 را کلماه و سااتته تاود نهاایی و اصالی هادف را سااحت آن گرایای محلقیات باا اماا کارده تئاوریزه و ک ا  را کلمه ابعاد

 بارای ساتاصاح حی نیاز ادبای طریقات. انادکرده محادود و کوچاک ادبای  تاا  یو چارچوباه ک ا  هماان یاندازه به

 شاااده بال عااال هایسااااحت و مک اااوف هاااایاف  یهماااه از کاااه «فراداساااتان» و «فراشاااعر» عریانیساااتی  انرهاااای

 و هاااف  دیگار ساوی باه طریا  طای باا و کارده فاراروی داساتان و شاعر ادبایِ ابرشاریعت از ویا ه باه ادبای یهاجنسیت



 و تودساااتته یارچوبااهچ هاای  بنااد و قیااد در_ ماادارداسااتان و شااعرمدار تااونم تمااام وارون_ کلمااه یهاپتانساایل

 بنیاادین حقیقات شاده گ تاه بارهاا کاه طاور هماان. حرکتناد در گاراکلماه ماتن یاک ساوی باه و نماناده ایپنداشتهتود

 .است «کلمه» جهان ادبیاو

 کارده فاراروی ادبیااو در باودن مادارشاریعت از کاه شاد نزدیاک کلماه یعنای ادبیااو  بنیاادین حقیقات به توانمی زمانی

 کااه برسااند اینقحااه بااه فراداسااتان و فراشااعر ادباای هااایطریقت کااه جااایی. شااد مااداریحقیقاات نامحاادود دنیااای وارد و

 مااتن کاه داد ت ااخیص نتاوان وجااه های  باه کااه باشاد کاارده فاراروی محاوریداسااتان و محاوریشااعر از چناان آن ماتن

 در کاه اسات روشان. اسات گاراکلماه متاون ساایر از بای  ماتن آن عریانیات کاه گ ت توانمی .فراداستان یا است فراشعر

 بساازین هادف و واساحه فراداساتان  و فراشاعر از تارفراخ بسایار چناد هار سااحتی از کاه گااه هار  پایانبی طری  طی این

 یحیحاه از گاراکلماه ادبیااو در ماا پاس؛ ادبیااو در گرایای شاریعت یورطاه باه ماا ساقوط باا اسات برابر ایستایی همان

 گارایطریقات یاک ناپادیرکراناه یعرصاه ایان در همااره و شاوینمی ادبای گراییحقیقات جهاان وارد ادبای گرایایشریعت

 آن باه ادبای طریقات پایاان از پاس کاه نیسات شادهتعیین پی ااپی  مقصادی کلماه حقیقات چاون. ماناد تاواهین ادبی

 واا هنار ایان در طریقای های  آن بادون کاه ادبیااو در گرایایطریقات ذاو در ساتمقصاودی کلماه حقیقات بلکه برسین

 و شااعرمحور مااتن یااک یتواننااده و تااال  یااا ادبیاااو  پایااانبی جهااان در مااا دیگاار عبااارو بااه ؛گرفاات نخواهااد شااکل

 .محورکلمه متن یتواننده و تال  یا بود تواهین محورداستان

 تماام و اسات «کلماه» ادبیااو  بنیاادین حقیقات»: بگویاد تواهادمی گاراکلماه ادبیااو در گراییحقیقات یمؤل ه واق  در

 از کاه هساتند ادبای هایشاریعت «نیسات جادا و هسات جادا مهار از کاه ناور چاون» مصادای بار بنا ادبی مکاتب و  انرها

 باا و داده ادبیااو حقیقاتِ باه را اصاالت کلماه  باه دادن اصاالت باا اصال در کلماه اصاالت مکتاب «.اندگرفته سرچ مه آن

 ادبیاااو حقیقاات بااه شاادن ترنزدیااک چااه هاار باارای را تااود حرکاات ادباای  هایشااریعت یبسااته هایچوبااهچار از فااراروی

 تواناادمی اناادی عریااان  ادباای گرایاایطریقاات در .دهاادمی سااامان را ادباای یِگرایااطریقاات  حرکاات ایاان. اساات کاارده آااااز

 ساه تاوانمی ادبای حقیقات و ادبای طریقات ادبای  شاریعت اصاح حاو باه توجاه باا بناابراین  کند عریان را ایبالقوه ابعاد

 :شد قائل کلمه برای تاریخی یمرحله

 بوده. ناآگاهانه کام ً که آاازین گراییحقیقت یا کلمه اصالت عصر .1

 و داسااتان و شااعر اصااالت هااایمکتب انااوا  گیریشااکل عصاار و بااه عبااارو دیگاار ادباای گرایاایجنساایت عصاار. 2

 .درشت و ریز هایشریعت

 اجتهااد جایگااه باه کاه قلمای هار عصار ایان در. اسات شاده آاااز منادمعرفات و آگاهاناه دیدی با که کلمه اصالت عصر. 3

 .کند ک   و تل  ادبیاو در آن محوریت به توجه با را کلمه از ییهاپتانسیل تواندمی برسد ادبی

 اماا ؛شادمی تلا  کلماه محوریات باا یافاتمی زایا  آن از چاه آن هار و باود کلماه آاااز در بندیتقساین این به توجه با

 و شاد زدهجنسایت اجتماا  زباانِ و ذهان شادنِ بعادگرا باا کلماه کاه ایان تاا نباود آگااه آن قداسات و ارزش از کس هی 

 .به وجود آمدند... و داستان  شعر قدرتمند کلیدوا گان

 جنا  دچاار کلماه و زدمای را تاودش سااز کاس هار کاه شاد پایاانبی و نااهمگون تراادهای دنیای وارد ادبیاو واق  در

 کلماه یاا اصاالت عصار شارو  باا اماا ؛کاردمی مصاادره تاود ن ا  باه را آن از ایتکاه کاس هار کاه شاد یملت دو و ه تاد

 قاادم تحیاار راه ایاان در کااه بنااده ای ااان از جملااه مکتباایِ یاااران  آذرپیااک آرش اسااتاد گاارا جنااابکلمااه ادبیاااو عصاار



 هار ک ا  باا و باشاین کلماه یمراقباه و مکاشا ه در لحظاه هار زماان از فراتار و کامال آگااهی باا تواهینمی  اینگداشته

 .برسین دانستگی و ت قیت از سرشار بکر اشراقی به کلمه پایانبی هولوگرام از ایه

 چهاربعادیِ تصاور از دور باه و انتزاعای تعااری ی  «وجاود» از ف سا ه تماام حاال باه تاا: عریانیسطتی وجطود اصالت (5

 باا فرامکاانی و فرازماانی  اماور فرابعادی باه پارداتتن چاون کلماه اصاالت مکتاب در اماا ؛انادداده ارائاه محاورمکاان_زمان

 تعریاا  بااا وجااودی اماار و وجااود تعریاا  لاادا شااودقلمااداد ماای بعیااد امااری محااورزمااان_مکااان چهاربعاادیِ کلماااو

 جااایی آن تااا کلمااه اصااالت مکتااب. اساات شااده تریافتنیدساات و ترملمااوا قاادری کلمااه  اصااالت مکتااب ییافتهاسااتحاله

 وجاودی امار و وجاود از کااملی و جاام  تعریا  امکارده برقارار واساحهبی ارتبااط آن هایکلیادوا ه و م ااهین باا بناده که

 تمااام تعریاا  ایاان. ماااهیتی و جااوهری هایساااحت افزایاایِهن از فراتاار سااتکلاای دیاادگاه ایاان در وجااود .اساات دهدا ارائااه

 و جااوهر هایکلیاادوا ه شااناتت باادون. هسااتی و موجااوداو کلمااه  انسااان  جملااه از گیااردمی باار در را وجااودی امااور

 عاالی جانس هماان یاا ذاو باه قاائن امار یاک جاوهر گدشاتگان نظار در. نمایادمی م اکل قدری تعری  این در  ماهیت

 بااه طبیعاای عناصاار تمااام یمجموعااه جااوهر  عریانیسااتی  وجااود اصااالت در امااا نیساات جنساای آن از بااااتر کااه اساات

 و ساااتته را موجااوداو زیسااتی یپیکااره هاان افزایاایهن بااا موجااودی هاار ت ااکیل و قااوام باارای کااه اساات زمااان یعاا وه

 قاائن بلکاه نیسات ذاو باه قاائن کلماه اصاالت مکتاب در جاوهر کاه آن دیگار مهان ینکتاه. شودمی هاآن موجودیت باع 

 .است (بااتر جوهر) تود از بااتر مای به

 کلماه تلا  و ک ا  باا کاه اسات انساان منادماهیات موجاود تنهاا و باوده محاور کلماه صددرصاد امار یاک نیاز ماهیت

 هاان کلمااه پااس  شااود اندی اامند موجااودی  پایااانبی هااایماهیت ک اا  بااا و کنااد فااراروی جااوهری ساااحت از هتوانساات

 شاااید. رسااندمی وجااود مقااام بااه هاان در گوناااگون هااایماهیت و هاااجوهره افزایاایهن از کااه دارد تناااروحی انسااان ماننااد

 را ماادلولی و دال یرابحااه یعناای گویناادمی شناسااانزبااان کااه را قااراردادی یرابحااه آن اینح ااه ساااتتار لحاااظ از کلمااه

 هاایجوهره باه تاوانمی جملاه از .شاودمی منادماهیات موجاودی مانناد جامعاه و زباان ماتن باه ورود محل به اما بسدیرد

 .کرد اشاره کلمه در ...و شرایحی یجوهره حرکتی  یجوهره گ تاری  یجوهره نوشتاری  یجوهره معنایی 

 و نوشاتاری و گ تااری هاایجوهره سااحت در کاه اسات کلماه یاک شادن موجاود اصال و ساتون بنیاد  معنایی  یجوهره

 از اگاار انسااان ماهیاات ماننااد دقیقاااً کلمااه ماهیاات. کاارد تواهنااد پیاادا را تااود نهااایی شااکل هاان بااا هاااآن افزایاایهن

 تلاال دچااار ارتباااطی یوساایله یااک عنااوان بااه اجتماااعی_زیسااتی لحاااظ از شااود گرفتااه کلمااه طبیعاای هااایجوهره

 بااودن هاادف ساامت بااه بااودن ارتباااطی یوساایله از و شااد هناار یعرصااه وارد کلمااه کااه هنگااامی از واقاا   در. شااودمین

 حاصاال هاااماهیت ایاان تااود کااه آمااد وجااود بااه کلمااه ماهیاات شااده و بال عاال آن یبااالقوه یهاپتانساایل کاارد  فااراروی

 .کلماتند یجوهره با شناسیکزیبایی برتورد و هنری دیدگاه

 

 هاایکانال کاه حاواا طریا  از کاه باود صارف حیاوان یاک حکان در کلماه از پای  انساان :عمیط  حقیقطت اص  (6

 از بعاد اماا داشاتند را تواناایی ایان نیاز موجاوداو دیگار .کاردمی دریافات هساتی از هااییآگاهی اندهساتی باا ماا ارتباطی

 عمیاا  در هااایحقیقت بااه رساایدن پاای در آن از بااااتر و برآمااد معرفاات و شااعور کسااب صاادد در انسااان کلمااه ک اا 

 حقیقاات اصاال .گراهاسااتنسبی و هاااگرامحل  انحصااارطلبی و گرایاایافراط از فراتاار بساایار ایاان و بااود هسااتی و کلمااه

 .گیردمی بر در چهاربعدی جهان در را حقای  تمام عمی 

 :است گرفته شکل افزاهن بعد دو از عمی  حقیقت



 عمی  حقیقت ثابتِ بعد. 1

 عمی  حقیقت متغیرِ بعد. 2

 یدهناده شاکل ثانویاه  هایمؤل اه و عمیا  حقیقات ثابات بعاد یدهنادهشاکل اولیاه هایمؤل اه کلماه اصاالت دیدگاه در

 کلمااه و اناادداده سااامان را یشااناتتشناتت دیاادگاه ایاان هاان افزایاایهن بااا کااه ندهساات عمیاا  حقیقاات متغیاار بعااد

 چنااد یااا یااک دارای وا گااان قاااموا در کلمااه هاار کااه صااورو باادین. دارد هسااتی در را عمیاا  حقیقاات تجلاای بی ااترین

 معاانی یاا معنای هاناماهلغت در کاه ...و انساان  حا   ع ا  چاونهان وا گاانی ماث ً ؛اسات وا گانی محدود م خص معنای

 و هاازمان درو  مختلا  شارای  در محادود ثابات معاانی یاا معناا هماان ح او باا دقیقااً  دارناد محادودی و م خص ثابت 

 حتاای و پایااانبی مختلاا   معااانی ریاازش و بااارش باعاا  لحظااه هاار در مت اااوو  گویناادگان توساا  گوناااگون هااایمکان

 یجاوهره گ تااری ادای طارز البتاه ؛اسات وا گاان در عمیا  حقیقات متغیار بعاد تاصایت ایان کاه شاوندمی ایسابقهبی

 ت کاار نااو  دو نگاارش ایاان مقاباال در. کنااد ای ااا زیااادی نقاا  متغیاار معااانی زایاا  در تواناادمی تودتودبااه نیااز کلمااه

 برتاار حقیقاات تنهااا را ی تااودبافتااه و یافتااه حاا  را تااود فقاا  هاااگرامحل  .دارد وجااود انگااارینساابیت و ییگرامحلاا 

 در هااگرامحل  .داشات نخواهاد وجاود کامال ایماان باه نیال بارای ایفراروناده حرکات های  نگارش ناو  این در. دندانمی

 ساانج  معیااار تنهااا را تااود جساامانی مکااان و زمااان فقاا  و کنناادمی زناادگی تااوی  هسااتی یبسااته هماااره یدایااره

 هاار عاادم و معناا ثباااو عاادم باه گراهانساابی هسااتند  معتقاد ثاباات معنااای یاک بااه کااه هااگرامحل  باارت ف. پندارنادمی

 مقابال در گراهانسابیت. اسات نزدیاک حقیقات باه معناا کادام کاه نادارد وجاود اطمیناانی های  و اعتقااد دارناد حقیقتی

 بااه زیاارا  دهنااد نجاااو رناام و درد از را ب اار توانناادمین هاااروایتکاا ن کااه بودنااد معتقااد و کردنااد قیااام هاااروایتکاا ن

 مکاانی حقیقات باه صاورو ایان در کاه دارد وجاود نیاز بودن اان گارامن ای امکاان باشاند گرامثبات توانندمی که ایاندازه

 .باشین داشته شک باید نیز تود جسن زمانی_

 :دارد افزاهن و مکمل کام ً بعد دو عمی  حقیقت کلمه اصالت مکتب نگاه از

 نگاارش ایجاااد باعاا   آن بااه انحصاااری_انححاااطی_نگاارش افراطاای صااورو در تواناادمی کااه عمیاا  حقیقاات ثاباات بعااد. 1

 .شود ییگرامحل 

 ؛اسات گرایاننسابی نگارش  آن انحصااری_انححااطی_افراطای نقارارداد محاور ینموناه کاه عمیا  حقیقات متغیار بعد. 2

 حاالی در. اینشاده فاروروی دچاار بادهین هاااین از یکای باه را اصاالت انحصااری_انححااطی_افراطای نگارش باا ما اگر زیرا

 .دردا متغیار معناای نهایاتبی و ثابات معناای چناد یاا یاک کلماه یعنای  هاساتآن افزایایهن حاصال عمیا  حقیقات که

 بار کاه اسات دال هماان شناساان زباان قاول باه یاا اولیاه معناایی یجاوهره کلماه  در عمیا  حقیقات ثابات بعد واق  در

 یعنای ثابات بعاد ایان شناسای زباان علان باه توجاه باا اگار چاون کنادمی دالات محادود و م اخص مادلول چند یا یک

 .است مهمل ل و یک تنها کلمه ن ود برقرار مدلولی و دال یرابحه

 یپدیاده یاک عناوان باه کاه باشاد زماان بساتر در کلمااو یاساتحاله و زباانی هاایبازی تماام تواندمی آن متغیر بعد اما و

 ایان باه .ساتافزاهن و مکمال بعاد دو دارای درتات یکلماه ماث ً  اسات تحاول و تغییار و سای ن در جامعه بستر بر زنده

 زبااانی هااایبازی فرآینااد در کااه متغیاارش بعااد و هانامااهلغت در وا ه ایاان رایاام معنااای همااان ثااابت  بعااد کااه ترتیااب

 .دشومی حاصل جمله در گوناگون هایجانمایی از که مت اوو معانی از متغیر ستایهاله. شود وارد تواندمی

 

 



 کلمه اصالت مکتب یفلسفه

 

 بااه. دانسااتندمی نااامعتبر اماار یااک را واسااحهبی ارتباااط او از پاای  یف ساا ه حتاای و اف طااون: واسططههبی ارتبططاط( 1

 حقیقاات از بازتااابی از ایاار و آیینااه در هاااییعکس جااز گیااردمی قاارار واسااحهبی در  مااورد چااه آن اف طااون یعقیااده

 و عقلای امار یاک را واساحهبی ارتبااط  عقال اصاالت پیاروان اماا ؛لنادثُمُ بازتااب کاه ااار در هاساایه شابیه چیازی. نیست

 ساات کااه. ایاان در حااالیدانسااتندمی محسااوا یواسااحهبی ارتباااط از ارجااح و ترواسااحهبی را معقااول یواسااحهبی ارتباااط

 ذهاان در اشاایا از کااه چااه آن از عبااارو اساات واسااحهبی ارتباااط» :گویناادمی واسااحهبی ارتباااط مااورد در گرایانتجربااه

 واقاا  در. معقااول نااه اساات محسااوا عناصاار بااه تصااوراو یکلیااه تلویاال تعریاا   ایاان در «.شااودمی مرتساان و منحباا 

 ماا و شاودمی حاصال معقاول ذاو از معقاول امار چاون اسات باواساحه ارتبااط ناو  یاک تاود معقاول یواسحهبی ارتباط

 ایرمساتقین شناساینمی چاه هار پاس. ب ناساین اسات  فرابعادی امار یاک کاه را معقاول چهاربعادی کلماو با توانیننمی

 .است باواسحه و

 :دارد وجود ارتباط نو  دو پدیدارها در  برای

 واسحهبی ارتباط. 1

 باواسحه ارتباط. 2

 یاا اسااا عناوان باه اماا ؛نیسات هان وسااطت در صارفاً و نیسات واساحهبی در حقیقات وجاود علان  در عقیاده این بر بنا

 آتارین یاا ت کار تعیاین آتارین عناییواساحه بی امار گدشاتگان نگااه در. باشاد باواساحه توانادمی واسحهبی  دووج جهت

 از چیااز همااه باا واسااحهبی ارتباااط .باواساحه صااورو باه هاواسااحهبی تمااام درآوردن یعنای ایاان و شااده رفا  ت کاار تعیاین

 شاناتت ابازار هماان وسایله واقا  در .نیسات وسایلهبی ارتبااط معناای باه کاه اسات کلماه اصالت دیدگاه اصلی هایمؤل ه

. حرکات بارای ابازاری فقا  ناه اسات هادف باه وسایله هماان شادن تبادیل واساحه اما ؛است چیزی به رسیدن یا و بیان و

 بااه رساایدن و شااناتت باارای ایوساایله را هاااتقابل یهمااه هاااانگاریتزآنتی و تااز از فراتاار واسااحهبی ارتباااط واقاا  در

 دیگاار و دانسااته کارآمااد و درساات حقیقاات بااه رساایدن بارای را تااودش تنهااا وساایله هاار متلساا انه ولاای داناادمی مقصاود

 تمااام شادن باواسااحه و واساحه بااه وسایله یااک شادن تبادیل یعناای ایان و ؛کناادمی تحقیار و داناادمی ناکارآماد را وساایل

 باادون کلمااه اصااالت مکتااب در واسااحهبی ارتباااط کااه اساات حااالی در ایاان .حقیقاات کسااب و شااناتت باارای هاااارتباط

 ن ای را دیگاران و دیگاری و داننادمی بهتار و برتار را تاود تنهاا کاه تزهااآنتی و تاز تماام از یعنای گیردمین صورو وسیله

 .گیرد صورو ایواسحه هی  بدون و بسحی و جانبههمه  حقیقت در  تا کندمی زداییواسحه کنندمی

 

 عناوان باه را وسایله کاه باودین روروباه ت کاری باا ماا واساحهبی ارتبااط بحا  در :بسطته هایچوبطهارچ از فراروی (2

. نادآوردمی وجاود باه را م خصای یارچوباهچ فکاری هاایپاراداین ایان از یاک هار و باود کارده واساحه باه تبادیل هدف 

 گااه های  یعنای ترسااده زباان باه. اسات شادهم اخص قواعاد و بساته هایچوباهچار ایان باه تاود نکردن محدود فراروی

 بااا همی ااه بلکااه بدانااد آن بااه محاادود و محصااور را تااود کااه شناساادنمی مقصااد و هاادف عنااوان بااه را ایوساایله هاای 

 جناب  چاون کنینمای فاراروی وساایل یاا هااتئاوری دیگار سامت باه تئاوری وسایله یاا یک به تمام احترام با و باز دیدی

 اسات هااهری و روبناایی امار یاک تراادها تقابال بناابراین ؛زیربناا در هان شاودمی م ااهده روبناا در هان تحول و تغییر و



 باااره ایاان در آذرپیااک آرش اسااتاد جناااب چااه چنااان  دارنااد ساای ن و حرکاات هماادیگر تکاماال جهاات در زیربنااا در کااه

 کاه ایان آن و ماوافقنپندارناد هاایی کاه تاود را واری دیالکتیاک هگال ماییانیساتهگل باا ماورد یک در من»: دنیفرمامی

 در اماا اسات محادود مانادن حاال در فرصاتِ و باوده حرکات و تحاول  تغییار حاال در چیاز هماه که است مسلن و بدیهی

 مادام تحاول و تغییار شااهد ادبیااو یعرصاه در ماا چناد کاه هار ایان آن و شاد یاادآور را اساسای ینکته دو باید جا این

-هولااوگرام یحافظااه در ایادباای ک اا  و پدیااده هاار امااا اساات محاادود و گاادرا چیااز همااه و اینبااوده ادباای هایشااریعت

 هار پاس ؛انساان ناتودآگااه در رویادادها ضاب  و ثبات مانناد دقیقااً  گاداردمی جاای بار تاود از ثاابتی اثر کلماو یگونه

 و شاادهثباات کلماااو جااوهری سیسااتن در چااه و انسااان یجااوهره در چااه طبیعاات  سیسااتن در چااه تحااولی و تغییاار نااو 

 انار ی ن ای فقا  نادارد شادهثبات تکامال و تحاول در تالثیری های  گیارد صاورو ن ای ن ایِ یا ن ی اگر و نیست ن یقابل

 .دهدمی سوی هاپتانسیل دیگر دیدن و ک   سمت به را ما که کندمی تولید موقتی حرکت و ناهماهنگی و

 و جهاان کاه کنادمی بیاان آن ثاباتِ بعاد .دارد متغیار و ثابات بعاد دو کاه اسات عمیا  حقیقات یاک حرکات که این دوم

 باوده متعاالی وحادتی در مادام هساتی ذاو تماام آن در کاه اسات فعاال و گاراعمیا  حرکات یاک دارای زیربنا در هستی

 ساکون و پایاانبی هساتی  چاون شاودمین ساکون باه منجار حرکات ایان. هساتند شادن یکی حال در تود ذاو با همه و

 .است ایرممکن نامحدود امر در

 و اساات تحااول عاماال و بااوده مااوقتی  شااودمی م اااهده روبنااا در کااه حرکاات متغیاار بعااد شااد گ تااه کااه طااور همااان

 امااری فااراروی  در حرکاات چااون. داد اصااالت آن بااه تااوانمین نیااز محلاا  طااور بااه البتااه  گرفاات نادیااده را آن تااوانمین

 تواناادگان ت کاارنظاار واری وارون امااا ؛شااودمی تحااول و تغییاار باعاا  دیگاار بعااد بااه بعاادی از و اساات جانبااههمه و بسااحی

 یعناای اساات فاارارو هایاصااالت بااه آوانگااارد بازگ اات کلمااه اصااالت مکتااب در جنااب  و حرکاات اساااا و پایااه یسااتیهگل

 باه ابعااد ساوم جانس باه رسایدن و اکناون یلحظاه تاا آمادهادسات تماام ح او باا چیاز هر بنیان و گاهری ه به بازگ ت

 رسایدن بارای و همناد وجاود مکمال بلکاه نیساتند مترااد تنهاا ناه کلماه اصاالت مکتاب در ابعااد این چون متراد هاهر

 هماراه حرکات باا جساتجو ایان و ن ای؛ ناه دناکنمی جساتجو را دیگاری همی اه فاراروی ینادفرا طای تکامال و کمال به

 کااام ً و گااراعمیاا  زیربنااا در دیگاار سااوی از و_ گرایانااهتکاماال نااه امااا_اساات  جلااو بااه رو سااو یااک از کااه حرکتاای اساات

 «.مندمعرفت و افتهیاستحاله کام ً بازگ تی اما هاستبنیان به بازگ ت کلمه اصالت در هدف چون پویاست

 

  ییارسااحو تعاااری  و نگاااه از فااراروی وجااود  مبحاا  بااه کلمااه اصااالت مکتااب نگاااه: عریانیسططتی وجططود اصططالت (3

 مثابااه بااه کلمااه اصااالت مکتااب نگاااه از وجااود کااه چنااان آن  هاااآن انکااار و ن اای نااه اساات اگزیستانسیالیسااتی و صاادرایی

 گااراماهیاات فلساا ی مکاتااب از بعراای واقاا  در. اساات ماااهیتی و جااوهری هایساااحت و ابعاااد افزایاایهن از فراتاار کلاای

 وجاودِ اصاالت اماا ؛پرداتتنادمی وجاود بار ماهیات یاا ماهیات بار وجاود تالترِ و تقادم بحا  باه و وجودگرا بعری و بودند

 .داناادمی وجااود از یهایساااحت را جااوهر و ماهیاات بلکااه پااردازدنمی ماهیاات یااا وجااود تاالتر و تقاادم بااه عریانیسااتی

 و جااوهر از و داناادمی ماااهیتی و جااوهری هایساااحت افزایاایِهن از فراتاار کلاای را وجااود آذرپیااک آرش حراارو اسااتاد

 مااث ً  دهاادمی ارائااه اف طااونی و ارسااحویی عاار ِ و ماهیاات و جااوهر از فراتاار کاااملی و یافتهاسااتحاله تعاااری   ماهیاات

 از کاال  گ ااتالت شناساایروان مکتااب در کااه حااالی در  اساات ابعاااد و هاساااحت افزایاایهن از فراتاار کاالِ کاال  از منظااور

  اساات نظاار مااورد بساای  وجااود یااک عریانیسااتی کاالِ در امااا ؛دارد اشاااره مرکااب وجااود یااک بااه و شااده ت ااکیل اجزایاای

 مخصوصااًنیاز  جاوهر  اسات کال بازتااب ایآییناه مانناد کجاز هار بسای  وجاود در ولای باوده اجازاک نیازمند مرکب وجود

 :باشدمی ساحت سه دارای تعری  این در انسان جوهر



 زیستی جسن جوهر. 1

 اثیری جسن جوهر. 2

 روحی جوهر. 3

 مکتااب در وجااود گسااترش یاا فااراروی دیگاار عباارو بااه ؛دارد فااری دیگاار انساان بااا انسااان در ماهیات طبیعاای طااور باه و

 زبااان بسااتر باار کلماااو معنااایی یجااوهره یپرداتتااه و ساااتته معنااا عااالن و افتاادمی ات ااای معنااا عااالن در کلمااه اصااالت

 ماا» باه پاسار در ماهیات گدشاته یف سا ه نازد در کاه   حاال آندادمای ت اکیل را انساان هاایماهیت سااحت که است

و  رفتاه پای  ارساحویی منحا  کلیادوا گان باا کاه اسات قارن چنادین فلسا ه. شادمی م اخص «؟چیسات آن» و «؟هو

 ایاان باازتعری  بااا کلماه اصااالت مکتاب ایناک و ؛اساات شاده ک اایده بردگای باه ف ساا ه کلمااو و زبااان و ذهاندر واقا  

 نااه کااه جدیااد زبااان یااک کااه اساات آن درصاادد _هاان نیساات پایااان اقیااانوا باای از ایقحااره کااه_ کلیاادوا گان

 اصااول و هااپاراداین اسااا بار فلساا ی نظاام یاک بناای حااال در چاون کناد تعریا  باشااد  انحصاارگرا ناه و محدودکنناده

 حکااین م اااک  مکتااب از ساایناابن حکااین فااارابی و حکااین از بعااد فلساا ی نظااام چهااارمین کااه حاا  بااه و بااوده اساا می

 بااا کلمااه اصااالت مکتااب. اساات متعالیااه مکتااب از شاایرازی م صاادرای حکااین و اشاارای مکتااب از سااهروردی الدینشااهاب

 و پااردازدمی ااارب و شااری مکاتااب بااازتوانی بااه اول یدرجااه در گرفتااه اساات پاای  در کااه یشااناتتشناتت رویکااردی

 ساوم یدرجاه در و دهادمی قارار کالبدشاکافی و نقاد ماورد تحقیا  و تادقی  باا را فلسا ی هااینظام ایان دوم یدرجه در

 و وجااود تعریاا  م اااهین ایاان از یکاای بااوده کااه فلساا ی م اااهین و کلیاادوا گان از نااوینی تعاااری  و هاایااده بیااان صاادد در

 گراساتکلماه فرایناد یاک ماهیات کلماه اصاالت مکتاب یفلسا ه در شاد گ تاه کاه طور همان. هاستآن ت اوو و موجود

 باارت ف و بااود تواهنااد مناادماهیاات کلمااه و انسااان تنهااا وجااود ایاان بااا پااس  افتاادمی ات ااای معنااا عااالن در ساایر بااا کااه

 مقااام دارای کلمااه و انسااان لاادا  هسااتند ماهیاات فاقااد هاپدیااده سااایر و اشاایا  موجااوداو  ف ساا ه سااایر و ارسااحو نگاارش

 و نحاا  صاااحب زیاارا کنناادمین فااراروی موجااود یمرتبااه از کااه هسااتند جااوهری موجااوداو پدیاادارها سااایر و وجااودی

 یکلیاادوا ه صاادها و کلمااه اصااالت مکتااب نگاارش در هاااآن انااوا  و ماهیاات و تعریاا  عاار  دیگااری و نیسااتند اندی ااه

 .اندشده بازتعری  و بازتوانی که است دیگری
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 تاود یسایحره تحات  ناپادیرتلل قادرتی باا را ادبیااو کلیات یدربااره اندی ایدن یشایوه گوناه هار که هستند بنیادین

 کااه هسااتند دارا را دیگاار کلیاادوا گان از تاصاای یمجموعااه وا گانکلیااد ایاان تااود کااه سااتحااالی در ایاان ؛انااددرآورده

 و هنااریایر  تحااا باطاال  پی اااپی  ادبیاااو  یدرباااره اندی اایدن کنناادمی ایجاااد هاان بااا کااه روابحاای و هاااآن باادون

 بااطنی ضامایر همانناد درونای دنیاای کال در و پنجگاناه حاواا نخاواهین چاه و بخاواهین چاه ماا چون  نمایدمی نام هوم

 گااراکلمااه عق نیتمااان تمااام و دروناای هااایحسناتودآگاااه و تودآگاااهِ جمعاای   ضاامایر دگرآگاااه  ناتودآگاااه  قبیاال از

 پاس  گدشاتگانند تجربیااو حاصال و زاییاده زباانی  تاا  گ تماان هار در درونای اساتبداد از تاار  نیاز کلماو .هستند

 تاود باا را هااداده از ساری یاک نوشاتار  در چاه و گ تاار در چاه کاه دارناد ایویا ه  نتیکای بار کلماو یهمه ناتواهتواه

 هاایبینیجهان قادرو اعماال و فار پی  بادون تاوانیننمی هرگاز ماا پاس  کننادمی نمااشاعوری رمزگاان یدایره وارد

 هار ادبیااو در انتخاابی ناو  هار کاه ایگوناه باه  ینشاو ادبیااو و فلسا ه یحیحاه وارد ادبای_فلسا ی گ تمان یک تا 

 راه و شااودمی هاادایت ادبیااو گ تمااان در پنهااان قادرو نااوعی یوساایله باه نباشااد ناتودآگاااه و عمیا  چناادان کااه چناد

 ناپاادیرتلل هاااهر بااه یهاااداده تساالین کااه اساات آن ادباای گ تمااان در پنهااان هایقاادرو ایاان از فااراروی و رفااتبرون



 و دهاد قارار اشاندی اه محاور را کلماه پایاانبی وجاود  واساحهبی ارتبااط حاداقل باا تاا شوندمین ادبی االب هایگ تمان

_ گ تمااانیدرون هایک اا  ن اای و انکااار باادون_ هاااآن هایارچوبااهچ از  آن قاادر هایکلیاادوا ه بااه شاادن تساالین باادون

 نااوعی گرفتااه  صااورو کااه ایساااتتهتود دسااتور اساااا باار زبااان  هاار در کلماااو کااردن مخلااوط واقاا  در. کنااد فااراروی

 بااه کلماااو شاادن محلااول امااا دهاادمی شااکل را گوناااگون متااون و هاااگزاره  هاجملااه کااه آورد تواهااد پدیااد را ارتباااط

 کااه آورد تواهااد دنیااا بااه را کلیاادوا ه یاک هاساااحت و ابعاااد افزایاایهن از فراتاار کلای رساااندن ههااور یمنصااه بااه منظاور

 تواهناد کلیادوا گانی نیاز هااآن تاود البتاه و اسات زیرمجموعاه یکلیادوا ه چنادین یاا چناد یپرداتتاه و سااتته تود 

 حتاای و بااوده آن توضاایح و شاارح تلاا   باارای شااماریبی کلماااو شاادن محلااول حاصاال شااعر یکلیاادوا ه مااث ً  داشاات

 پاس  اسات ادبیااو یکلیادوا ه یزیرمجموعاه هساتی  هاایجوهره باودنِ «مادرماا» اسااا بار نیاز کلیادوا ه هماین تود

 ناوعی باه بایاد شاوین نزدیاک انساانی گارایکلماه اهدیادگ ناوعی یم ااهده باه هستی  با واسحهبی ارتباط در که آن برای

 توضاایح باارای قاادرو اعمااال م ااروعیت از را کلیاادوا ه هاار و باازنین دساات کلیاادوا گان بااا برتااورد در هنجارشااکنی

 شاکنی قادرو و زدایای م اروعیت هاکلیادوا ه از بایاد اسات ممکان کاه جاایی تاا. کناین تاار  کلمااو از تاصی یدایره

 یهاایادئولو ی تماام دانینمای کاه طاور هماان .ن اد زباانی هاایگ تمان در هاکلیادوا ه طبیعای ایادئولو ی تسالین و کرد

 و کااردن محلااول چنااینهاان ؛دهناادمی توضاایح را هاااآن کااه هسااتند کلیاادوا گانی یپرداتتااه و ساااتته ادباای_فلساا ی

 هنجاااربااه و درسااتی م ااروعیت  فاار  بااا کااه شااودمی نااوینی هایکلیاادوا ه زایاا  بااه منجاار کلیاادوا ه چنااد افزایاایهن

 زبااان یعرصااه بااه پااا تااود  یزیرمجموعااه کلیاادوا گان پ اات در پنهااان یهاایاادئولو ی بااودن باادیهی حتاای و بااودن

 پندارپرسااتی و باااوریجاازم  انگاااریمحل  تعصااب  باعاا  کااه هسااتند یناادهاییفرا تریناصاالی دایاال همااین و اندگداشااته

 در رایاام گ تمااان تساالین و مقهااور اول یدرجااه در ادباای یهانحلااه بنااابراین ؛اساات جهااان ادبیاااو و ادبیاااو جهااان در

 هااآن از گادر شاد االاب گ تماان و فرمااحکن ادبیااو در قصاویت و تیشاعر روح کاه هنگاامی ماث ً هساتند ادبیاو کلیت

 و ادباای شااریعتباار ایاان اساااا  .شااودمی قلمااداد ...و جنااون  گااریافراطی انحااراف  حتاای و ایرطبیعاای و هنجااارنابااه

 نهااد آذرپیاک آرش اساتاد نگااه از. اندشاده قادرو نهااد باه تبادیل و شاتهدا ادبیااو باه فوکاویی نگااه نوعی ادبی جنسیت

  آن گونااه کااه در دیاادگاه االااب کناادمی و مساال  تعریاا  را دوره ی و داسااتانیِ هاارشااعرهااای االاابِ گ تمااان  قاادرو

اصایل  ادبیااو باه ربحای ادبیااو و داساتان و شاعر از موجاود تعااری  و نظران آن دوره وحای منازل پنداشاته شاودصاحب

 در شادمی محساوب شاعر ناو  یاک نظان قادرو نهااد در ک سایک  ادبیااو در ماث ً  نادارد راستین تواند نداشته باشدمی

 تعریا  از ابعاادی چناد هار تعااری  ایان و کاردمی ارائاه شاعر از دیگاری تعااری  قادرو نهااد دیگر هایزمان در حالی که

 پندارپرساتی و طرفاداران تعصاب دلیال باه کاه نبودناد شاعر از کااملی و راساتین تعااری  اماا بودناد کارده عریاان را شعر

 پندارپرساتان ایان کاه ایان هماه از بادتر. اندشاده واساحه باه تبادیل دیگاران و تاود بارای قدرو نهاد تحکن و هواتواهان

 بنااابراین ؛پرداتتنادمی کلماه بال عال و باالقوه ابعااد دیگار تحقیار و انکااار باه بعاد  هماان نقارارداد محاور باا متعصابان  و

 و اصالی کلیادوا گان تادمت در تاود اندبرافراشاته اساتق ل علان ادبیااو  در ماا کلیادوا گان عناوان باه کاه ادبی شریعت

 باا ادبیااو تااریر درشات و ریاز ادبای هایشاریعت تماام و آنناد داساتان و شاعر یهاجنسایت یعنای ادبیااو  یانحصارگرا

 نقارارداد هادف و شاناتتن رسامیت باه آن و دارناد نظار اشاترا  نقحاه یاک در تعارضات اان  و اتت فااو یهماه وجود

 ارتبااط منظاور باه اماا ؛انادکرده کساب ادبای جنسایت هماان سابب باه را شاانهنری م اروعیت کاه است داستان و شعر

 قادرو مقهاور  کناد عریاان هاافر پی  تماام از را تاود بایساتمی قلان یاک حقیقات  باه رسایدن و کلماه باا واسحهبی

 و عناان بلکاه نیندی اد کلماه پایاانبی وجاود باه هااآن یوسایله باه و ن اود ایرعریانیساتی کلیادوا گان بخا م روعیت

 برابار در و بگیارد دسات در راهاای االاب نهادهاای قادرو از گدشاته تاا اکناون شاده در گ تماانتثبیات کلیادوا گان زمام

 بارای ادبای گرایایطریقات آاااز یعنای ایان و اسات شاده ادبای گراییحقیقات یعرصاه وارد هنگاام آن که کند قیام هاآن

 .کلمه حقیقت به رسیدن
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 مارد_ ماکیساتی آمیزتعصاب هااینگاه تماام شاناتتیِهساتی و دان اورانه  فلسا ی نقاد باا اسات شاده محارح کلمه اصالت

  فمینیسااتی یچهارگانااه هااایمرج  توأمااانِ و زمااانهن نقااد و ب ااری وردهایادساات یهمااه در تاااریر مااتن در_ ساااارانه

 قائال علاوم یهماه در نظریاه ایان. اسات کارده پی اک  انساانی جهاان باه را تاود آوانگاارد حال عین در و اصیل دیدگاه

 و محلاا  مترااادِ روبنااا در یدوگانااه و شاادهو مساال  الاابا یهاجنساایت ساارانجامبی جناا  بااه بایااد کااه اساات ایاان بااه

 یافاات دسات هااآن اصالی سرمن ال و گاهری اه یی زیربناا حقیقاات باه تاا داد پایاان... و مارد و زن داساتان  و شاعر نسابی 

بارای نزدیکای بای  از پای   ب اری فرامارد و فارازن هاایطریقت در زایاا و پویاا یسرچ امه ایان مارد و زن مورد در که

 اصاالت و رسایدن اصال  مارد و زن باه نگااه در شاد گ تاه کاه طاور هماان .اسات قیاد و شارط()بای متعاالی انساانیت به

 مردانگای و زناانگی از جامعاه و فرهنا  سانت  تاانواده  تاود  تعااری  تماام از فاراروی باا انساان پایاانبی وجاود به دادن

 نیسااتِیپسافم یااک اساات. سااوم جاانس گاارفتن قاارار و تحقاا  باارای فراماارد و فاارازن ناپاادیرکرانااه و باااز هایارچوبااهچ در

 تماام باا مارد و زن زیارا کارد فکار انساانیت باه تاا گداشات کناار را جنسایت بایاد کاه نیست معتقد وجه هی  به گراکلمه

 و ازم و مکماالهسااتند   متعااالی حرکاات ایان هایپتانساایل یمنزلااه بااه کاه شااانمردانه و زنانااه هااایماهیت و دساتاوردها

 .همند ملزوم

 و همااه مردانااه  و زنانااه یهاجنساایت یویاا ه هایشاااکله و تمااایزاو  هااات اوو تمااام کااه گویاادمی سااوم جاانس واقاا  در

 هایزمینااه و رتاادادها بسااتر در او زبااانی هااایبازی آمااددساات و انسااانند محااورکلمااه شااعور یپرداتتااه و ساااتته همااه

 باه کلماه ناام باه ایاولیاه قارارداد دل از کاه هساتند ثانویاه قراردادهاایی هاااین یهماه چاون و ؛شناتتیجامعه و تاریخی

 نقاد باا تاوانمی و نیساتند واقعیات ایرقابال اصال و انکارناپادیر و منازل وحای کادام های  معاروف قاول باه اندآمده وجود

 اصاال یعناای گاهری ااه بااه توجااه بااا هاااآن ناپاادیرتلل هاااهر بااه هایچوبااهچار تمااام از هوشاامندانه فاارارویِ و سااازنده

 گوناه هماان زیارا  کنناد حرکات گرایاناهتکامال هایشادن مسایرِ در ب اریت  ساومِ جانس مااهیتیِ_جوهری آفرینوحدو

 لحاااظ از بایااد هسااتند هاان چاارای چااونبی مکماال و نیازمنااد جساامی و جنساای فیزیکاای  ینگااره از ماارد و زن کااه

 در افزایاایهن کاا م یااک در و دیگرافزایاای تااودافزایی  باعاا  مکماال بااال دو سااان بااه نیااز اجتماااعی و فکااری ماااهیتی 

 و ب ااوند؛ ...و هناار ادبیاااو  شناساای روان  شناساایجامعه عرفااان  فلساا ه  تاااریر  یعناای انسااانی علااوم گوناااگون هااایحوزه

  شناساایجامعه فلساا ی  هااایپاراداین تمااام یگرایانااهسااوم جاانس نقااد بااا مگاار شااد نخواهااد ممکاان گاااه هاای  مهاان ایاان

 یالبااه شاااهد گاهری ااه از گاااهباای و گاااه هاااآن مااتن متنیااتِ در شااوربختانه کااه باایتجر علااوم حتاای و ؛...عرفااانی و ادبای 

 .هستین و اینبوده ماکیستی هاینگاه پنهان و عریان

 اساسای و اصالی سرمن ال دارد ایماان کاه ک ااندمی جاا آن باه ساوم جانس دکتارین را ک ایدن چاال  باه و نقاد این و

 باه توانادمی کاه اسات کلمااو شادن گاراجنسایت و زباان دساتور در مختلا  هاایزبان بساتر در مردسااارانه هایدیدگاه

 باا کلماه اصاالت مکتاب گرایاانِساوم جانس پایاه هماین بار. گردناد اصا ح و پااای  نقاد  ساومی جانس نگااه با تدریم

 اجتمااا   در فعاانااه حرااور  رأی حاا  آزادی ماننااد فمینیسااتی هااایجنب  طبیعاای و انسااانی وردهایادساات از بساایاری

 و افااراط از بساایاری بااا امااا کنناادمی تلییااد را هاااآن کااام ً بلکااه نیسااتند مخااال  تنهااا نااه... و سیاساات هناار  فرهناا  

 باشاادمی جنساای لحاااظ از حتاای ماارد از زن کاماال اسااتق ل تواهااان کااه چهااارم و سااوم هااایمو  در ویاا ه بااه هااات ری 

 تواهااان و کنناادمی حمایاات زن یااک عنااوان بااه فقاا  زن از فمینیسااتی هااایجریان تمااام مااث ً  مخال نااد صددرصااد

 ایان تاساتگاه. شاوندمی مواجاه شکسات باا انادداده قارار هادف را هااآن چاون و هساتند مردهاا از حقوق ان گیریبازپس

 بااه اول یدرجااه در آنااان عااییطب حاا  کااه حااالی در بااوده زنانااه احساساااو و هیجااان همی ااه فمینیسااتی هااایجریان



 ایاندی ااه بااه ناآگاهانااه کااه اساات فمینیساان تحااای تاارینبزرج ایاان و شااودمی گرفتااه نادیااده انسااان یااک عنااوان

 1متعاالی انساان یاک واقعای هاایارزش بلکاه نگرفتاه پاس را زناان انساانی حا  تنهاا ناه فمینیسن .شده تبدیل ضدانسانی

 یاک عناوان باه تنهاا زناان باه هااآن کاه اسات کارده کااری و پاا  حقاوی زن مادافعان اصاح ح به این زبان و ذهن از را

 جهااان حاصاال روزاماا فمینیساانِ. نناادک نگاااه ماارد یااک عنااوان بااه فقاا  هاان مردهااا یعناای مکماال جاانس بااه و زن

 ایان صااحب زن تاود کاه عقیاده دارد و را زن جنسایت حتای بینادمی کااا شاکل باه را چیاز هماه که است داریسرمایه

 زن مخاتص فقا  کاااوارگی واقا  در .اسات اهاداف  بردپی ا بارای آن تریادار داریسارمایه جهات کاه کااایی  کااست

 نیاز زن کاه جاایی آن از یعنای اسات متقابال و دوطرفاه ینادفرا ایان  العمالعکس و عمال قاانون طبا  بلکه نیست زنان و

 دیگااری و فاار  مقااام در را مکملاا  جاانس تواناادمی پدیرفتااه  «تااود» وانعناا بااه ناتودآگاااه را فااردیت  تااوی  ذاو در

 عناوان باه را تاود یاک  هار واقا  در. اسات مارد وجاود دیگاریِ نیاز زن  باالعکس و باوده زن وجود دیگریِ مرد .دهد قرار

 باشاد کارده تبادیل دیگاری باه تودآگااه و مساتقیماً را زن مارد شااید. انادکرده انتخااب فار  عناوان باه را دیگری و اصل

 اسات متقابال یرابحاه یاک ینادفرا ایان پاس  اسات کارده اعماال مارد روی ایرمساتقین و ناتودآگااه را کاار ایان زن  اما

 دیگاری و فار  مقاام در دو هار داریسارمایه جهاان در البتاه و دیگاری هان و هساتند تاود مقاام در هان جنس دو هر که

 هااایمنیاات دچااار دو هاار کلمااه تلاصاااپی ا جهااان در ماارد و زن کااه گرفاات نتیجااه گونااه ایاان تااوانمی واقاا  در. آن

  آگاهانااه انتخاااب بااا کاارده  فااراروی جوهرمااداری از انسااان پویااا  منیاات در. اناادافتاده دور پویااا منیاات از و بااوده دروایناای

 ت کااراو  و باورهااا کااه ایاان باادون البتااه  افزایاادمی جامعااه و تااود وجااودی سیسااتن بااه آفریااده و را نااوینی هااایماهیت

 نآ یبنااده کااه آن نااه هسااتین ذهنمااان فرمااانروای پویااا منیاات در مااا یعناای  کننااد تااود تسااخیر را او وجااودی دنیااای

 ناوآوری و تلا  از ماان  و گرفتاه را افازاهن و پی ارو هاایماهیت جاای کااذب هاایماهیت دروااین  منیات در اماا ؛باشین

 گرانتخااب یاک حتای هااماهیت جهاان در شاده دروااین منیات دچاار کاه شخصای گ ات تاوانمی کاه حدی تا  شوندمی

 تااود از بیاارون در را تااوی  وجااود یسرچ اامه  درواااین منیاات در انسااان زیاارا نیساات هاان آگاااه یکنندهمصاارف و

 کاااذب هااویتی و شخصاایت تااودش باارای ذهاان  دنیااای در بیروناای یهاااداده بااه توجااه بااا تواهاادمی و کاارده جسااتجو

 بارای جنسایت. گدرنادمی فرامارد و فارازن ناام باه ایمرحلاه از ساوم جانس حقیقاتِ باه رسایدن بارای مارد و زن .بسازد

 جنسیت ااان بااه کاماال احتاارام بااا ماارد و زن کلمااه  اصااالت دیاادگاه در زیاارا اساات ثانویااه یمؤل ااه یااک فراماارد و فاارازن

 جاانس و متعااالی انسااانیت بااه تااا کنناادمی فااراروی شاااناجتماعی_زیسااتی یشااده تعریاا  یهاجنساایت از و نگرناادمی

 کلماه اصاالت مکتاب واقا  در. اسات فرامارد و فارازن  افزایایهن مساتقین ینتیجاه کاه بسوشاانند عمال یجامه تود سوم

ناادارد  باااور  دهاادمی پی اانهاد را دوگانااه فرااای صاارفاً کااه را تعاااری ی و پاادیردنمی را ماارد و زن معیناای از تعریاا  هاای 

 ؛اساات ذهناای جهااان در نیااز هاااآن اصااالت و ذهناای کاادوا گان یپرداتتااه و ساااتته انسااان هایداشااتباور یهمااه زیاارا

 در کااه چیاازی تنهااا و ندارنااد طبیعاای اصااالت جاانس ایاان دو  جهااان در جویانهسااتیزه هااایتئوری از یااک هاای  بنااابراین

 انساان ناام باه یکتاا و واحاد یری اه یاک از کاه انادماده و رمکمال نا جانس دو هاااین کاه است این دارد حقیقت طبیعت

 تماایزاو ایان و اندوابساته هان باه تماایز عاین در مااده و نار عناوان باه جانس دو ساوم  جنس در واق  در. اندگرفته ون ل

 زبااانی  هااایبازی در پااس  اساات شعورشااان عریااان و پنهااان هایایااه در آنااان اعتقااادی هایوا هکااد حاصاال م ااابهاو  و

 رویکاردی باا جانس دو ایان چاه چناان حاال هار باه ؛شاود دانساته هان مکمالِ و متماایز متراد  تواندمی بودن مرد و زن

-االاب ساوم  جانس باه عنایات باا و دارنادبرمی گاام تاوی  ساومِ جانس ساوی باه بزنناد تاودافزایی باه دسات  افزاهن

 در واساحهبی ارتبااط اصال بار بناا زیارا  دنادانمین طبیعای و اصایل انساانی  رازدگای محوری در جنسیت یعنای جنسایت

 انسااانیت از دفاا  بارای بودناد ارزشامند و گراحا  هاییوسایله آااااز در کاه فمینیساتی هاایجنب  کلماه  اصاالت مکتاب

                                                           
ستی ی عریانیِت مبتدل اربی اومانیبند و باری که زاییدهقید و شرط است در برابر بیاس می به معنای بی_قاموا عریانیسن ایرانیی متعالی در وا ه .1

 .باشدمی



 در دیوارماننااد هاییواسااحه بااه مباادل تااود تاادریم بااه متلساا انه تاااریر  و جامعااه ماکیسااتیِ االااب نگاااه براباار در انسااان

 صااحب زن کاه کنادمی نگااه کااا یاک همانناد نیاز او جسان و زن جنسایت باه کاهاند شاده داریسارمایه یجامعه دست

 .شودمی فروش و ترید قیمت بهترین به که است شیک آن

 نایافتاه معرفات و ناآگااه صاورو باه زایا  آاااز در مارد و زن کاه شاود اشااره اسات شایساته نیز مرد و زن وحدو باب در

 از ایادئولو یک و ذهنای هاایفرم باه توجاه باا تادریم باه اماا ؛دارناد کامال وحادو باودن انسان یعنی بودن سوم جنس در

 و زن باین جنسای عمال باعا  کاه اصالی و ؛شاودمی کمتار و کمتار  کانکن اصایل وحادو ایان ...و جامعاه  تانواده طرف

 ایاان کااه گونااه همااان و ؛دارد انکااار ایرقاباال وحاادو همااین یجاذبااه در ری ااه فیزیکاای لحاااظ از نیااز شااودمی ماارد

 باه رسایدن اسات  گرفتاه صاورو اناد اند  تااریر موجاامو  بار تواهاناهتمامیات و تودپرساتانه تیاز فاصله یهات اوو

 کاارد طاای شاابهیک را قرنااه صااد راه تااوانمین و گیااردمین صااورو ناگهااانی و بااارهیک بااه نیااز چیااز همااه در سااوم جاانس

 گاام هار و کنادمی حرکات مقصاود ایان ساوی باه پلاهپله گاراساوم جانس یاک آگااهی  بار آگااهی مهان اصال بر بنا زیرا

 .است اکبر م ری سوی به اصغر مغرب از رفتن فرا مرحله یک اشرای شیر تعبیر به شاهراه این در فراروی

 

 یاک دارای کاه اسات نه تاه عمیا  حقیقتای ایپدیاده هار در شاد  گ تاه کاه طاور هماان :کلمطه در عمی  حقیقت (6

 بعاد نهایاتبی و شاودمی ییگرامحلا  باه منجار آن باه انححااطی_افراطای نگااه صاورو در کاه اسات ثابات بعد چندین یا

 هاار همانناد نیااز کلماه. شااودمی گرایینسابی آمادن پدیااد موجاب انححاااطی_افراطای دیادگاه بااا هان باااز کاه دارد متغیار

 باا کاه باوده زباان ت اکیل بنیاان و اسااا کلماه. اسات متغیار بعاد نهایاتبی و ثابات بعاد چنادین یا یک دارای ایپدیده

ی از کلمااه پایااانبی هااایماهیت گیریشااکلو موجااب  دهاادمیابعاااد جااوهری و ماااهیتی نظااام زبااان را سااامان  افزایاایهن

شناساای  معناشناساای  مکاتااب مختلاا  زبااان هاااماهیتهاار یااک از ایاان  ت دادن بااهکااه در صااورو اصااال شااودمیدر زبااان 

شناساای شاناتتی و معناشناساای شاااتتی و... زباان گیریشااکلباار بعاد اسااتعاری کلمااو و  تلکیاد  شناساایوا آواشناسای  

 ت ریحاای_افراطای نگاارش باا ...و معناشااناتتی  شناسایزبان مختلاا  مکاتاب جاسات کااه مهاان آن ینکتاه. گیااردمیشاکل 

 وجااودی عمیاا  حقیقاات بااه رساایدن از و شااده فااروروی دچااار مکماال و افاازاهن بعااد دو ایاان از یکاای بااه دادن اصااالت و

باا  گراسااتتو نئو گاراسااتت شناسایمعنیانححااطی _افراطای برتاورد مانناد دقیقااً  ماننادبازمی آن ساوم جنس و کلمه

شناساان شاناتتی و گ تماانی کاه انححااطی معنای_ورد افراطایمعنی کلمه و ثابات انگاشاتن معنای و از طارف دیگار برتا

گاارا و ساااتت شااناتتیمعناای هااایجریانچااه . دناادانمیمعناای را حاصاال شااناتت و در  و نااو  نگاااه کاااربر زبااان 

 آنو  ناادالقولمت  کااارکردی بااودن معناای  همااه و همااه در یااک اصاال  زای اای و چااه قااائ ن_و گ ااتاری گاارانئوساااتت

 شناساایمعنیگرایااان معناای را ثاباات و قااائ ن بااه زیاارا ساااتت اساات باار نگاااه افراطاای تااود بااه معناای کلماااو  تلکیااد

 دارمعناایرا  آنبلکااه فقاا   دانناادنمیمعناای  دارایو حتاای کلمااه را  متغیاارمعناای را کااارکردی  شناساایزبانشااناتتی و 

شااکل  افاازاهنحقیقاات عمیاا  از دو بعااد » :دناایفرمامیدر ایاان باااره _ آذرپیااک آرش_ااساااتید استادحراارو . دپندارناامی

 :گرفته است

 بعد ثابت حقیقت عمی . 1

 حقیقت عمی  متغیربعد . 2

در قاااموا وا گااان دارای یااک یااا چنااد  ایکلمااهو تااود کلمااه بی ااترین تجلاای حقیقاات عمیاا  را در هسااتی دارد. هاار 

معنای یااا  هانامااهلغتوا گااانی هان چااون ع ا   حاا  یاا انسااان و... کاه در  ماث ً ؛معناای م اخص محاادود وا گاانی اساات



باا  کننمای تلکیادو بااز هان باا ح او هماان معناا یاا معاانی ثابات محادود  دقیقااًمعانی ثابت م خص و محادودی دارناد 

گوناااگون توساا   هااایمکانو  هااازماندر شاارای  مختلاا  در  دنااتوانمیاباات محاادود ح ااو همااان معنااا یااا معااانی ث

ب ااوند کااه ایاان  ایسااابقهبیو حتاای  پایااانبیگویناادگان مت اااوو و در هاار لحظااه باعاا  ریاازش و بااارش معااانی مختلاا   

 توانادمی تودتودباهکلماه نیاز  یجاوهرهالبتاه طارز ادای گ تااری  حقیقات عمیا  در وا گاان اسات  متغیارتاصیت بعد 

زنادگی باا ایان زای اگری کلماه در بعاد  یهماارههار کادام از ماا  در  کاه نق  به سازایی ای اا کناد متغیردر زای  معانی 

 «دائن هستین. یههدر مواج متغیر

 شناساانزبانمعناایی اولیاه و باه قاول  یجاوهرهبعاد ثابات حقیقات عمیا  در کلماه  » :دناکنمیچناین اضاافه ای ان هن

شناسای  چاون اگار باا توجاه باه علان زباان  کنادمیهمان دال است که بر یک یا چناد مادلول م اخص و محادود دالات 

 توانادمی آن متغیارکلماه تنهاا یاک ل او مهمال اسات؛ و اماا بعاد  لولی برقارار ن اوددال و مد یرابحهیعنی این بعد ثابت 

معااه در زنااده بار بسااتر جا یپدیادهبااه عناوان یااک  کاه اشاادکلمااو در بسااتر زماان ب یاسااتحالهزباانی و  هااایبازیتماام 

کاه بعاد ثاابت   ترتیابسات  باه ایان افزاهندرتات دارای دو بعاد مکمال و  یکلماه ماث ًسی ن و تغییر و تحاول اسات  

-ایوارد شاود هالاه توانادمیکاه در فرایناد یاک باازی زباانی  متغیارشو بعاد  هاناماهلغتهمان معناای رایام ایان وا ه در 

زبااانی در مااورد  هااایبازیایاان  .شااودمیگوناااگون در جملااه حاصاال  هااایجانماییاز معااانی مت اااوو کااه از  متغیاارساات 

باا ح او کامال بعاد  هاادرتت یوا ه« میرنادمیایساتاده  هاادرتت» یگازارهدرتات بادین صاورو اسات کاه در  یکلمه

در نگاااه هاار تااوان  گااری  تواناادمیمعنااایی شااده کااه  یهالااهی مت اااوو از معناااییِ تااود وارد حااوزه یجااوهرهثاباات 

ایان دو بعاد اسات و جانس ساوم کلماه کاه دسات یاافتن باه  افزایایهنمصدای مت اوو داشته باشد. کلماه کلای فراتار از 

در مااورد ی یقااین محلاا  در مااورد ثاباات بااودن معناای و شااک محااوری مااا را از داملالااه  باشاادمیهمااین حقیقاات عمیاا  

 رهنمون تواهد شد. هاپدیدهنجاو داده و به ایمان فرارونده در شناتت منعح  بودن معنی 

 

 توفی و من اهلل ال

 «م. سوزان»پور مانیسل دکتر مهوش

 گرایان ایرانی کلمهزیر نظر اندیشکده عریانیسم آکادمی

 هنری قلم سبز مرصاد با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی_ی فرهنگیمؤسسه
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 «نذری»

 

 

 ]فصل عریان[



 هابرج امانیب بارش و

 رودیم تارا  به

 را جالیز

 اواا. یهنگامه این در

 

□ 

 

 _هاینامراد از ستهت_ شیرین

 !منتظر یتواننده آهای

 را...  یهاچ ن

 کاراکتر این

 پنهانست دردی حاوی

 اشک شریان  در

 بغل. اشهیر در

 

 :بزنین قدم را تقدیر

 شکسته یلبه»

 حو  از را تودش

 دیآیم فرود

 «عاشقن... دل بر

 «عاشقی؟!»

 _اشک_ بااله

 _بغل_ حیاط

 «داری! هیاهو من آاوش قد هن هنوز»

 انگور یتوشه    هالب

 بوسه       فصل



 توانده را همسایه زن

 ...ناتوانده

 «.امآورده آش جان! شیرین»

 ندر

 ندر پ ت

 نیاز

 نیاز بعد از

 «را؟  یهالب»

 افتاد نلیده»

 را حو  یشکسته لبه

 «من دل تا صاف

 :هاهیهمسا مادرو  پدر

 ممنو ! ع  »-

 هایماه یباله به اتاقت از ثانوی اط   تا و

 یکنینم نگاه

 ییپاینم را حو  یلبه

 اششکسته اص ً

 یاتواننده چ ن در برود

 ...«تو در که

 

□ 

 

 نیستند بد هاهیهمسا که همی ه»

  انیدردها برایت شودیم عداب گاهی

 «است مانده مرادشان به آش چند یدانینم وقتی

 را زنان کردن تب زندیم تنده که مردی و



 ...شبمهین

 گُرگرفته یهادست این»

 «ناگاه!  را ما شودیم مترسک که

 «قیمت؟»

 زنی یهاضجه تب و

 بی تر روز هر که

 سوزدیم را تودش

 را درد کرده حس

 را. نامرد هر  جور

 !«آت »

 «انگار پیراهن  به افتاده»

 تو یتواهینم پرستار مادر

 است شده محرم یسرطان همسایه

 پاییز 

 بیماری        

 پایان...                  

 توردند را باغ هاک غ

 هاهیهمسا

 .را هایماه

 

□ 

 

 چکید ناگهان و

 حو  سحر از

 آش م وش یهادانه

 «است؟ ندری چندمین»



 را مادر

 هاکوچه از سراسیمه

 ...زد پر

 امگداشته بار را شیرینن»

 «امگداشته بار را شیرینن

 لرزید کوچه

 تندید پدر

 ...«افتادم ات ای من»

 هابرج ای از هن هنوز»

 «کننیم فکر تیهالب به

 «ی؟!نیچیم هن هنوز یعنی»

 قندها و

 کاراکترها دل میان که

 ...شوندیم آب

 «بیاورید را عروا»

 حو  سحر از

 هایماه لبخند از

 روح یک یساده عبور

 را جهان که

 ...است پوشیده س ید

 «ی؟اگرسنه هن هنوز»

 «بعدی! یکاسه لح اً»

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «چشم خط»

 

 



 زندیم دور را کاناپه

 تنن

 م» :صدایب یادیفر

 ن                          

 ی                               

                                         

 ز                                         

 ن                                         

 م                                         

 «چ ن؟ ت »

 «سیاه»

 «ماتیک؟»

 «سیاه»

 «روزگار؟»

 «تراهیس»

 

□ 

 

 عحر از لبریز کاناپه

 دیک یم رخ به را بودنمان توبی

 شب تمام

 لبریز امیتوابیب هرف

 جاده تند پی  در

 پایتخت

 تخت

 بخت



 این از امان

 ...تا رفته جانمهین

 تقدیر پازل

 افتاده وارونه

 رسنینم نگاهت ابر به

 امانیب بارش به

 تو یهادست

 فاصله همه این هجوم میان

 زندیم گره

 را. امیتنگدل شال

 

□□ 

 

 زنی هراسان ایما های در

 جانیب تیالی صور و ینین یم

 هااستعاره تمام

 قراریب         کاناپه

 منتظر            ماه

 یگنجینم هی  در تو

 هایآب به سان

 ...دریا ایر در که

 روز

 نبود و بود تمام

 مانندیب همانندی این

 مصری یهاالهه پرتس  ضربان در

 شومیم زلیخا



 یشویم آاوش تو و

 چندم چاپ به مرا

 ی؟رسانیم

 سخن یسرانجامیب در

 سرخ گل نامرئی هبوط میان

 زنانه معتدل عحر شی ه یک و

 اوچارتانه پیراهن

 تند یها یآرا

 تیابان و

 شودیم مردان گورستان که

 هاستاره ن انیب تلمیح در

 گندمزار یایرؤ و

 کن سبز مرا

 .امییتنها مرراب نوازدیم زرد که

 ب هن مرا

 ببوا مرا

 بسوزان مرا

 را. امییتنها بک  ن س

 

□□ 

 

 صورو از پرید هارن 

 کجا؟ به حاا

 برسد پریدن فعل به چه هر که

 پردیم

 من یهاپلک مثل



 نور پرش مثل

 وشانماه پی انی از

 پروانه عبور مثل

 تلر توابی از پرش یا

 تنت تمام وقتی

 عری باردیم و شودیم تلر

 پریدن فعل و

 باد در شودیم مصدری

 نگاهی به پرش در

 یادهیند هرگز که

 امییتنها لبریز هرف و

 

□ 

 

 عاشقانه یهایتنگدل

 ستاره

 کویر تواب

 سما 

 

□ 

 

 ماهی

 دریا یایرؤ

 رقص

 

□ 



 

 من

 تیهاچ ن تیال

 پرواز

 

□□ 

 

 صورتت رن 

 رن  را صورتت

 کما در رفتهرن  یهاپلک و

 «پرید؟ چ من یگوشه»

 «...دیآینم هرگز که مهمانی»

 ب رستن یانامه مادرم برای باید

 به ببرد و قحار

  یهادست دارالس م

 روز یک

 کننیم پرواز

 نور از پرشی

 پرشور

 نیست منتظر کسی مرا که جا همان

 ی.تنگدل شودیم پرو

 یقراریب

 را نیهادست و

 یکارینم اوبااله در

 زنی آرای  ناودان از کندیم چکه

 شده گن که



 ها.داننینم در

 قراریب هاکاناپه تمام

 دو استکان روی میز قلبن

 یتنگدل ی سردلبریز از نسکافه

 هنوز ماه

 ...انتظار در

 .بردار سرم از دست روز!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «میبریم که رنجی از»

 



 

 چ مانن در

 سربازانی

 را امپی انی سرباایی

 ...رقصندیم عاشقانه

 ت ن           سرباز

 باران            نهال

 را قلبن  زار ک ت

 هاجوانه

 تیهالب یبهانه به

 تندندیم

 ...شومیم اوبهانه امیشرج تن تمام با

 

□□ 

 ]صدا به سورهایش[

 کثی  یهااستعاره

 رقاصه یک طنازی از ییهاچ مه میان

 ...شوندیم تاموش

 

□□ 

 

 زن

 جی 

 آ یر

 ]عمل اتای[

 وارحیمس که یتوابیب»



 «...رسدیم بلوغ به را زن

 هات  تمام

 زن یهاچ ن میان

 شوندیم مویه

 ...شوندیم اشک

 را هایمواز

 پرستارها

 با بازی

 ...هابله

 ...بلندتر جی 

 «است سوم قل»

 

□ 

 

 «را...؟ تخت یک لزجی دمدهیسس»

 تولد به وارحیمس»

 «ایرؤ یک تصویر میان

 ...«من! کوچک دارم دوستت»

 مادر نداشتنت»

 مادر نبودنت

 را یقراریب مهلک ضربان و

 هر ستاره یدریله از

 «...رسنیم زمین به

 

□ 

 



 شوندیم روایت یک به یک وقتی دردها

 را ب ر حقوی قوانین

 ...شوندیم رعایت مث ً

 ]مادر کود  و[

 ...«اندگرفته من از مرا تمام»

 را تودو تمام»

 «یاگرفته من از

 ماه رم یب انعکاا و

 ...تندندیم صبح به را زن چ مان

 «ترانه؟»

 «چ ن یک یهایقراریب تاوان»

 افتاد و

 هااستعاره چرکین سحر از

 را  تودش آااز

 ماهی یک مرج

 دریا ترا دی

 «است یتنگدل کننیم نگاهت چه هر»-

 کننیم نگاهت چه هر»-

 «...است  آت 

 را زن شدن ذوب و

 کود  یک یهادست حرارو میان

 !«؟هاچ ن»

 !«را هنوزشان است باز»

 زتمی         هاتواب

 را دردها»-



 «اندکرده ت ریح براین مخوف

 را تیهاچ ن»-

 من از همی ه گریزان ای

 برگرد

 «...تو یعنی زندگی که

 

□□ 

 

 ]صورو از رن  پریدن[

 را نور که ییهاسبک مثل»

 «...ک دیم پرده میان

 «تن؟ از»

 گرفته پریدن  عری»

 «...صورو امتداد از

 ابرها            شادی

 قحرهقحره              اصه

 ...من که رنجی از»

 ...مادر که رنجی از

 «...بابا که رنجی از

 

 

 

 

 

 

 «...و عش  و شان : برادوی»



 

 

 تصادف

 مهتاب

 آ یر

 

□ 

 

 زن

 پرنده

 شکسته یهابال

 

□ 

 

 تا 

 تا 

 تا 

 

□□ 

 

 جه ی بیداری و

 تونن جریان منظن گردش در

 است مرج برادر تواب»

 که

 تخت یک لزجیِ از هادمدهیسس

 کندیم رهایت



 «پیراهنن؟ رود باا مرج از چه قدر

 رعد

 بری

 تگرج

 کرخ زنی دستان و

 تیس با تنی

 مسیحایی دم و

 فرشی در

 آسمان است انداتته قرمز که

 دارالس م از دعوتی کارو با

 ناگاه به

 ی.شویم تمام

 «تمام؟»

 زنی یهاهیمو صدای»

 «...دوتته چ ن را جاده هنوز

 بانو آهای»

 شبست

 برگرد

 تعحیل بیمارستان

 هات  تمام و

 بریل

 را چندمن پیک ببخ ید

 «؟شکسته

 ناگاه به وقتی

 توردیم هاشور

 تقدیر بازی



  یهادست سوزش در جاده

 فصل

 هبوط فصل

 رساندیم که

 به ت به

 ه ت

 یقراریب ضربه ه تاد

 تودم در ک تمت

 را جنگجویی که جنگجویی چنان

 سربداران و

 دنرویم ییسرباا

 را ناتمام یاافسانه

 را تواب دمصبح چنان که

 و بک د گوش

 ...شکافنیم طلو  از

 دننورس تواستنت یهاجوانه

 «هادارم دوستت»

 !امیطناز یچ مه شده ت ک

 م وشن هااستعاره از که من

 حجله تونین یهاپنجه در

 کندیم تا  را دل  که

 را یتنگدل هجای روز هر ک نیم

 بگیرد آرام دلن تا

 باشد قصه پایان ماه یقراریب تا

 تمک ت

 زنی گاهحجله در ف رده سخت ییهاپنجه در



 هاستسال باد که

 است. گدشته آن از

 

□ 

 

 لح اً کنید گوش»

 است درد یک یوارونه روایت این

 پنهان

 «جان در

 «نکنید ت سیر مرا گرامی توانندگان»

 مرواریدها اندرهیت»

 شدند تسلین و

 دارند واهمه که ییهاانگ ت لرزش در

 ببوسند را نامت

 همه این پس

 کنن چه را ریالنظمراعاو

 یان سته بازگ تیب سحرهای میان وقتی

 «ی؟کنینم رفتن تیال و

 رنگست همین جا همه آسمان

 تو و

 نیامدی ماهنپابه دردهای پابوا به

 بگدرد آبان بگدار

 رن دهیپر هاماه تمام و

 حزین تصنی ی آوای

 تواندیم را اسرافیل صور که

 کی پس



 ی؟دهیم را قرارمیب یهاچ ن تاوان

 چرکین یهااستعاره که سحری و

 روندیم راه

 ...سکوو

 تندندیم امیوانگید به و

 یافت تواهی باز مرا تو

 نیست انصاف

 نبودنت

 ندیدنت

 زاستباران ابرهای باردار سق  وقتی

 

□ 

 

 !امیالیت روهینای هی!

 مانده! در هنوز و

 را تو

 کننیم پا  جگر یهالخته از

 متیجویم بی تر چه هر و

 ...باراننشکوفه هاسراب

 تانه این

 دلی یهایگوشیباز و

  یهابن   ممتد جی  در

 کندیم تا  مرا که روحی و

 :یا هیکل یجمله آن

 «دارمیم دوست را تو»

 من یایرؤ تنها تیهاچ ن که



 تواننیم شباهن  یرا با حنجره متن عریان که

 تو و

 یاستادهیا نقحه نیترکیتار در

 مرا مدام و

 یدهیم هول یاجاده به

 شودیم گرم و سرد چه قدر

 نگاهت پاییز

 «...نیست ممکن تو از گریز»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «خونین خنجر»



 

 

 متن این در

 دتتری روح است رارق

 ...کند حلول پل یک در

 پروانه یک آاوش یهایتلخ به

 هاگل عحر وقتی

 کنید فکر  کندیم فکر ایبت به

 

□ 

 

 ه ه  بار زیر زنی یهاشانه

 است تون که ترابی

 دهیبرسیگ»

 را چ مانت یباکرگ فق 

 «نوشدیم ته تا تان

 تدا به را شما جان! مادر»

 را امیزندگ بهار

 پاییز زیانگان یهاترانه به

 «ندوزید

 را زندگی گاهی

 یک  دو  سه... در دیشویم ن رین

 تار به تار

 مو  به مو 

 مست

 «موها؟»-



 یارودتانه»-

 ب

 ل

 ن

 «د

 بزنی وری که را تان یص حه»

 دهپایین مردم

 شمارندیم شبانه را هاستاره

 روزها و

 شوندیم نوش هاگل چیدن به

 «را ها ین

 شکار[

 ]کا  سرزمین

 کردهبز  زنان

 بده را تیهادست»

 «داد س م هاکا  به باید

 هازن یهلهله[

 ]حجله

 دریده چ مان     تان

 تونین یهااشک    دتتر

 

□□ 

 

 ...کردیم قاب نایهچ ن به را ع   ص حه دو شبی پدرم

 مرا

 هستی زاد یگانه



 مادری بحن از

 او نگاه تورشید که

 ...بود عاش  را تانه

 ترعاش  هاپروانه کردند  عاشقن  هااله

 تنن روی بهار و

 ...کردیم تصویر مست ییهاانله

 چکید که را چ مانن اف 

 شد کوچک براین جهان

 بودند دیده تواب براین را زندگی انگار

 :در نجوا نیهالب و

 هستن تو تواب از پر چ ن یشده اهلی»

 هستن تو ق ب و تو دام به که صیدی

 نگاهت کرده تودش مست مرا قدر آن

 هستن تو تابیب لب از می یوانهید

 سوزان ینهیس تب ز بگوین بگدار

 هستن تو نایاب و سازمیم و سوزمیم

 تردید و وح ت از پرم جنونن  لبریز

 هستن تو ارقاب تو گرداب به افتاده

 باز و زندیم ازل شور دلن آهن 

 هستن تو مرراب یپرده شهنازترین

 م یری مهتاب یکوچه از م و رد تو

 «هستن تو مهتاب که شو رد من یکوچه از

 شکست را تود ناگهان کوزه

 ...رویید وقتی لبخند آن چنان را تان

 چ مه و

 ...لرزید مرا تصویر که



 بود نوشیده را امیقراریب چ مان 

 افتاد نیهاپلک

 ...تانه تا هاچ ن سحر از

 

□ 

 

 هادهیدر»

 ن ست چ مان  در

 «...بود دیده تواب مرا که یاحجله یهارقاصه

 !«شدی؟ تواب »

 «بود دیده تواب را تنجرش»

 «رقصید؟ را تو»

 رقصاندم »

 تنجرش نو  بر

 گلوی  داد پس مرا تمام آه یک

 آه یک

 داد پس را تودش

 «زندگی به

 «تو؟ و»

 «ببخ ید هاپروانه به را تمامن»

 

 

 

 

 

 



 «هاشدهغرق»

 

 

 چ مانت

 بازگ تیب یرهیجز

 را ک تی که

 را هاآب

 را هاتاطره

 کرد تواهد ثبت مستانه

 چارتانه: با عنوان پیرهن

 اوبهانه دوباره گرفته دلن ام ب»

 اوچارتانه پیرهن سبز عحر با

 روروبه قاب در تو به زننیم لبخند

 اوجاودانه دل ترجمان بود این

 تو برای هاشب همه کندیم مویه دل

 اوعاشقانه یتاطره یاد به دل این

 تو طب  بلندای به رسدینم دستن

 اوشاعرانه ازل شوم  ازل که تا

 تو درون شب آن شدمیم اری کاش ای

 .«اوشبانه تند تب از بودی مست که

 

□□ 

 

 مسلر در: زن

 گاهمسلر :مرد

 طلبکارند تو از را بوسه از جهانی هالب»



 ی؟نیبیم

 «...پ مرده اما دنسرت

 ییهاتاطره»

 «است گرفته درد کودکانه را ذهنن که

 جانمهین: هااله

 داادار: هاپروانه

 راوی عینک شکلیریب ساحت میان انبوه درد[

 ]هادهیپد به شودیم تزری  که

 

□ 

 

 این جا»

 دارهیحاش سرزمین

 کا...

 کا...

 «کما

 پنجره نیهاگوش

 پنجره چ مانن

 پنجره انگ تانن

 بود کرده اراده مرا که شبی پدر انگار»

 «بود تورده زیادی هوای

 متن توردن گیم

 پروانه

 پنجره

 پرواز

 



□ 

 

 کبوتر

 آسمان

 پرواز

 

□ 

 

 من

 چ مانت

 پرواز

 

 □□ 

  

 مست که کاراکترهایی[

 ]!چرتندیم جزیره میان

 من! بانوی»-

 ...بزن پلک را جزیره

 یعنی ع  

 «...تو یهاچ ن وقت به شدن اری

 

 

 

 

 _ع رین برای_ «شکسته تندی »

 



 

 را قتلن ینق ه

 هاشاعر  تمام

 اندکرده حک شانی انیپ بر

 کننیم فراروی وقتی

 ...تو منتظرهمی ه یهادست میان

 برای شاعری دیالوج[

 مع وقه یک

 شهر یک گاهی که

 ]باشد تواندیم تندیس یک یا

 

□□ 

 

 تون در              شهر

 سما  به          مجسمه

 چ

 ش

 م

 ا

 ن

 ی

 حرف به حرف که

 نندین یم تا  بر

 برتاستن

 را عقاب هر

 شهر یک یپ سیده یهاقلب از



 ...کاوه وقت به

 «مرد؟ آهنین آن»

 ...ع   از درف   که»

 بازوهاش که

 ...ترعاش 

 دیو یشکاننده آن

 دیوهاش که

 ناجوانمردانه

 «...شکست تواهند توپ با

 !«ترعقب گام دو»

 تون در یهای انیپ

 

□□ 

 

 زتن

 زن یک

 

  □ 

 

 سن 

 کود  یک

 شودیم آوار که تندیسی و

 را  یهاذره

 ...شهر یهمهمه در

 

         □ 



 

 «؟ یهادست»

 «اردواان توست داروام»

 کود  نبل

 را مادر یهااشک امتداد

 ...ستدیایم

 «کوچ؟»

 جسدها»

 هاآواره

 اما هایقنار

 را ع رین زیانگدل ساز هنوز

 «...نوازندیم عاشقانه

 

□ 

 

 «را؟  یهاچ ن»

 نیابرداشته دست»

 ترانه

 ترانه

 گلوله

 «گلوله

 «!؟هاستیقنار پایان یعنی مرج»

 هاپرنده از»

 جغد یک

 هاتزنده از

 مار یک



 را ما یهاشبانه پوزتند

 ...فهمید تواهند

 ...ک ندیم که نسلی میان

 «...شد تواهند ک ته که نسلی

 

□ 

 

 «سال؟»

 «...ص ر چنانهن»

 تندیسی و

 کودکان چ ن درون که

 را اشیشکستگ

 ...زندیم لبخند

 من! فرزندان آه!»

 کاوه یک کدامتان هر

 «.دیاستاره یک کدامتان هر

 

 

 

 

 

 

 

 

 «فراروی یک جهان و جنگ، هاپرنده»

 



 

 اشک بهار یک

 راوی چ مان در

 «بغر ؟»

 را هااشک یهاتراشه»

 امتداد در

 «تواهر. یک بغل

 

□□ 

 

 شب که وقتی

 عریانیست شوای

 مرداب  هراسدیم

 هن هنوز اما

 زندگی

 دارد  کن را تیهان س

 !برادر

 یک یم پر تو

 پر        کبوتر

 پر        پرستو

 پریده یهاک غ تمام و

 تو مسیر امتداد در

 ...شوندیم تاموش

 ...برادر آه

 تخیل هرم ای

 تواند داروام هاپرنده که



 آسمان که

 ...توست داروام

 پریدن  که

 دارد ن ان تو از

 

 

 هاستسال

 تو تصویر با را شرافت

 ...کننیم تخیل

 

□□ 

 

 اراوانی      رن 

 هااراوان رقص      فصل

 هاپرنده تواب

 است سبک همی ه

 «فصلی؟ هر»

 ...تو قرمز سربند جز به»

 هاستسال

 کننیم فکر

 سیر دل یک

 «...بروم تواب تو پی انی در

 

□□ 

 

 راه به      هاهیسا



 تسته        ابرها

 «سو؟ این»

 ...تورشید ل کر»

 ع  

 ایمان

 «مهر

 «!سو؟ آن»

 هاهیسا ارت »

 رقص

 شراب

 آت 

 «...سرخ یهاستاره

 

□□ 

 

 اشیسرت که صلیبی

 زن یک داروام

 مادر یک

 بلوغ تا را اندام  است شده پارافین که

 ...پرنده یک

 آسمان      مادر

 «کود ؟»

 است کبوتر همی ه تا»

 ...س ید

 است پرستو

 ...جداب



 ک م یک است پرنده

 «...اس م سرباز

 

□□ 

 

 اول برادر

 یبازع   جبهه یک

 دوم برادر

 آزادی دریا یک

 سوم برادر

 پرواز آسمان یک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «شعرزاد»

 



 

 زن

 ن رین

 صدا

 

□ 

 

 دست

 اشک

 شب

 

□ 

 

 مرا یهاکلمه این یاابه

 درودتان

 ...وری هر برای

 تالا...

 تاا...

 تااپ!

 «آب در افتادنن انعکاا»

 ردیمینم هرگز عاش »

 عکس

 عکس

 ...را یتنگدل

 دریا

 دریا



 ...باتتن با حتی را نرد

 باتتین

 باخ

 :هاکلمه ناگهان هجوم و

 آل

 آخ

 ماخ

 را هابت رجز

 تبر وقت به

 است شده عاشقت بزرج بت وقتی

 

□□ 

 

 شراب! را امیت نگ ای تنوشمیم»

 کبیره! ای

 باشی تو که را  گناهی

 «...را  آب آش تگی

 مردی یهازدن قدم»

 نام هوم اندام با

 یپرانسن  سحر  روی

 «بازیگوش کودکی

 تاب»

 تاب

 ...عباسی

 «نندازی منو تدا

 آب آگاهی روی که یاکودکانه و



 «سهراب» سدینویم

 «!است شده متولد شاعر چه قدر»

 را امکردهوز موهای»

 «شومیم ناز دتترانه

 پی  ندارد دست»

 اشک

 اشک

 «مزرعه

 شودیم دراز دست مرا اما»

 «...انگ تانت لمس برای

 نگاهی  و

 لز 

 ...ناگاه شودیم گن را امیوانگید که

 !است عریان سخت اما روحن

 

□□ 

 

 ماه بیماری

 نارسیسن

 ایسن

 زبان مکتب در که ییمغزها

 ...اندشده ترید

 اما معنا گونه هر از عاری

 دتتر  و

 زانیراشک

 را« دادا» یهاقاعدهیب



 توام ی تهیش من»

 قراریب

 تیهالب مانیتور پ ت

 «کن لمسن

 متن در کلمه شور[

 تداوند یمعاشقه

 ]انسان یک با

 و

 دریایی پریان»

 «آب پوشانله سحح بر اندداده گل

 هامولکول همگرایی جستجوی در»

 بی 

 پی 

 را توی   که جهان

 بازها جستجوی به

 بسته

 اما را بازی

 ی شویم ماو

 او کی  هر از بعد

 «؟!است این نه  مگر عاشقی

 

□□ 

 

 :اول برش

 را تیهام ه»

 بده من به



 عسل بارش از که

 «...ببندم بند عسل تیهاگونه بر

 مردی[

 ماه از تبریب

 ]نیامده راه هزاران هنوز

 بده من به را تیهام ه»

 همی ه! تورای ای

 عسل! ای

 زهر! ای

 برف!

 یر!

 اما یشویم زیبا

 !ابرواره

 تو! پی انی در ماه ای

 ...شراب طعن به

 را تیهام ه

 بده من به

 «تودم. در را تو تمام شوم تیره تا

 

□ 

 

 لغزنده یجاده

 دور

 ...را تودش کندیم تصویر

 

□□ 



 

 :دوم برش

 ]آتر ایستگاه /قحار سوو[

 رسنینم جاده به من

 مردی هی  هکآه! 

 ننوشت  یهاوا ه یتابیب در مرا

 سرانجامیب قحار

 .رودیم

 هالیر

 همی ه موازیان

 تود فوادین سرنوشت در

 توست دستان این و

 زندگی چرخ زیر که

 مجبور

 ...یادهیگز را دوری

 مخمور قاصدکان

 تو دستان با من

 دارمیبرم از تا  سر

 تام

 تسته

 آلودتواب

 ...ناتمام

 

□□ 

 

 :سوم برش



 مستلصل ماه

 کوچکی حو  در

 هاداننینم از

 ماه در ماه

 هزاران

 ...رودیم بیراهه

 ...آه! من دلخواه

 پردرد دنیای این گینرینه در

 شده  گن

 .امیکودک آبی روسری

 سماور هنوز و

 قل

 قل

 ...قل

 دیپایم مرا

 را درد تمام

 ...کندیم نوش گرفته لب به

 اما مرا

 شودیم چه

 ؟!کندیم فراموش این گونه که

 

□□ 

 

 :چهارم برش

 وارلوزی نگاهن از

 انار یک سرد یهادانه



 ...شوندیم تیر

 هااشک و

 مردها یقصه امتداد در

 تود دتتران از که وقتی

 آسمانی یهاسروده این

 توی ضحا 

 ...شوندیم سیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «کلهر ماه»



 

 

 ستجاری زندگی

 

 قحره                    قحره

            

 آینه             

 

□□ 

 

 شاته                   شاته

 

 بن  ه            

 شعر یک          

 

□□ 

 

 حو                  حو 

 

 ع               

 دو ماهی           

 

□□ 

 

 بزن سیاه اکی

 را تیهالب



 جنوب سبز سم ونی در

 ننگراندل قدشم ال

 بره کدامین بزای

 ن سته جانت در

 ارمنی زنان که

 تنت جویبار از

 نندیچیم یقراریب ریواا

 و

 صوراسرافیل

 هرم در هنوز

 جاریست؟ تیهان س

 درتت

 تبر اسارو در

 در اکسی ن

 هاریه اسارو

 نیهالب

 تو یهان س اسارو در

 سسارمیم

 را امهیکل

 تو به زنند پیوند

 تواستنت شود  ساکن لعنتی درد این تا

 آرامآرام و

 هاتواب یرهیجز در

 بکاری قلبت در را دستانن

 بوسه و

 س ح آترین



 نابرابر نبردی در

 من و

 تو و

 مردگان تمام و

 در رستاتیز

 را. تیهالب نوشندیم

 

□□□ 

 

 

 گرامی مدعوین تمام تدمت س م با

 متن اکنونِ سحر در که

 دانرفته تواب

 ]هاتروا یر ه[

 !دیزیبرت»

 «...بانو! تو یهاگونه است آفتابی چه قدر

 ]راوی مادری سرزمین به بکوبین را سرمان نیتواهیم[

 هامهمان یر ه

 گندمزار سحر

 

        □ 

 

 ]هایجنگ تروا[

 !«ت  به»

 اشییط  موهای به و

 ک نیم دست گندمزارها مرز در



 باا ضربان:

 اما... را هزارم  پی  :متن

 «!؟هامهمان یعنی»

 انددهیتواب هنوز»

 «راکد یهاعقربه مدار در

 گرفته قر  مرا تمام حسنک»

 «گوس ندان برای

 ]...ب  ...ب [

 چایی و

 کود  نیمروی چاییدن مدار در

 مهیا س ره

 تواب هامهمان

 وتابتب در گندمزار

 شودیم ذوب وارهاید در مادربزرج و

 «!باشی یکن ک ا کند تدا»

 لبخندها ت کید

 باراند را ابرهای  مادربزرج و

 برکت یسحرها

 گندمزارها میان در

 زارها

 ...بندندیم شال شانه به

 

□□ 

 

 تواهنیم گاههیتک»

 روز هر که زنی و



 «ندیبیم تواب را گندمزار

 عزیز؟! راوی ینیبیم

 را اشساله نه آت ین قلب

 !است من یهاکودکانه

 

□ 

 

 ]گلین یسار :رادیو[

 آه!»

 «دارم! دوست  چه قدر

 «!دهیبرسیگ کن بس»

 ماه پی انی یدهایس 

 ...پوشاند را  نگاهن

 !دیس چ ن»

 «نرقص را شهر

 سوزان زارگندم و

 ...!دیآیم ماه بوی تو پی انی از چه قدر

 «مادر! بخوابند هامهمان بگدارین»

 اما تنت تمام

 است تابیب زارگندم در

 بار این  و

 زنی یاهلب موسیقی صدای با مردم

 شوندیم بیدار

 را اشروزه هر توانِتروا که

 نگ تن برای

 ...است گرفته گاز



 

□ 

 

 انددهیتواب هاتروا

 زارگندم و

 دارتب

 است سوزان تنی گرمای از

 تن   تمام یگم دگ در که

 شوند بیدار  هامهمان

 نیست ...بی

 آهسته صدا:

 «...را ماه از تکه یک مادر هستن گرسنه»

 

□ 

 

 مسلول یک هدیان

 ماه

 اشک

 ترانه

 

□□ 

 

 دریا

 باران

 یتنگدل

 



□□ 

 

 زبان

 تکوا 

 درد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «قلمی هدیه»



 

 

 چ ن                 زن

       

 باران       

 

      □□ 

 

 تی               قلن

 

 هالب       

 ناسزا       

 

       □ 

 

 پدر! آه 

 را دستانن مازوتیسن این

 بده پایان

 را تانه من

 نافرم  انگ تان مقصد به

 گ ت نخواهن تر 

 قلب کهای تاموش یمانیتور تس  روی

 زتمی کیبورد

 اکسسلورر اینترنت و

 کندیم سرچ

 را اندامن تمام



 ایستاده ت نم به را کهن  الگوهای که زنی

 حاا

 است مزرعه سحر یالگوکهن

 لبی سوزان هرم در

 رقصنیم را تیهالب انزجار

 ر  یک بن   تحوط زیر

 هار یرجیج آواز بار هر و

 .کندیم پری ان را توابن

 گرامی توانندگان تدمت س م با[

 ]گردندیم« من» دنبال سحر این در که

 به چه قدر! بانو وای»-

 !...«یمانیم من ماه

 زن یک ک یدن دست شعر از

 نوشتن از

 دیپرترد راه از و

 .رساندینم زارگندم به را تو که

 

□□ 

 

 بردار را اوییط  موهای

 گیسوانت قدمی چند در باد

 شهر تمام فردا

 شودیم پر

 امی انیپر از

 کن باز را چ مانت

 زدهتب تن:



 زدهری نگاه:

 ایست: پدر

 «جان! بابا است بیست بیستِ زندگی»

 !دیآیم توابن چه قدر»

 رؤیاین در و

 است عاش  مردی

 «کندیم راندازب را اندامن روز هر که

 بانو!  آه»-

 نکن گریه

 دار نگه را تیهاچ ن

 «روندینم تواب هاعقربه

 

□□ 

 

 تیهاچ ن»

 ناتوانده مهمان دو آن

 سیاهی بزم در

 روندیم تواب را متوالی یهاساعت

 را تیهاچ ن

  اشیمست در عاش  هزاران که

 توردندیم تلوتلو

 «برو دیار این از و بردار

 بروم؟! کجا به»

 «ستتاریکی جا همه

 !هاقصه ناتمام بانوی»

 شعر از بردار دست



 نوشتن از

 «...بن   یاهایرؤ از

 «تواهنیم گاههیتک»

 را فکرو تمام من و»

 تنت سوزان هرم در

 تیهان س تا برسان مرا

 «است من مال هن فکرو

 را زندگی آه! :تلویزیون[

 ]امنکرده زندگی

 

□ 

 

 من! ماه»

 که ییگویم چه

 ندارد سویی تیهاچ ن

 تیهالب و

 «ندارد؟ گویی گ ت میل

 «دیگر تواهمتینم»

 متن تحوط روی  زندگی یک کور یهاگره و

 ...زنندیم قدم

 

□□ 

 

 «را؟! امیزندگ متن دیآیم کار چه به نابینا ماه»

 ی انیپماه و

 ترسدینم پدر یهایلیس از دیگر



 ...«بادا باد چه هر»

 اما  یهاچ ن

 ...درت ان هنوز

 مبهن دو آن

 ناتوانا دو آن

 وح ی نگاه آن و

 را آریا مردان ت نگی که

 شدیم معنا

 ه تن توان در حاا

 ...است تاریک کمی

 شده دیر سرودن برای دیگر»

 ندارم لب

 ندارم دست

 «ندارم چ ن

 

□ 

 

 نور تن دل از عبور

 مرد

 آه

 

□ 

 

 باران

 صدا

 پناه. آترین



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «بدخیم»

 

 

 زندیم دور را کاناپه

 :صدایب یادیفر

 زنن یک من»

 باد دست در دست

 «رقصاند... تواهن را گیسوانن

 «؟جانمهین یها یآرا این»

 تو ارزانی به ت»

 «باردیم سیب چ مانت از وقتی

 کاناپه»

 «...را بودن تو بی عحر

 است ه تن توان این جا !سن گران یتواننده[

 تی  از پر گودالی در رستن و

 ]...نابرادر یسایه

 

□□ 

 

 شب تمام

 لبریز امیتوابیب هرف

 جاده تند پی  در

 پایتخت

 تخت

 ...برگ ته بختِ

 جانمهین تن این از امان»



 تاطره در سوکن چ ن ی دواستعاره و

 تقدیر پازل

 وارونه نگاه

 نگاهت ابر از ناکجایی

 را تودش باردیم

 من یهادست امانیب بارش و

 فاصله همه این هجوم در

 زندیم گره

 را امیتنگدل شال

 ایما های در

 زنی هراسان

 جانیب تیالی صور و ینین یم

 هااستعاره تمام

 را لون ستیل سرفصل زنندیم شکوفه

 قر  به قر 

 قراریب کاناپه

 منتظر ماه

 

□ 

 

 یگنجینم صنعتی هی  در و»

 دریا به سان

 روشن همی ه

 «آبی همی ه

 روز»

 نبود و بود اما



 مانندیب همانندی این

 مصری یهاالهه پرتس  ضربان در

 دشویم زلیخا

 یشویم آاوش تو و

 برسان چندم چاپ به مرا

 هاحرف همان با

 «دهدیم تون بوی که

 سخن یسرانجامیب در

 سرخ گلی نامرئی هبوط در

 زنانه معتدل عحر شی ه یک و

 

 اوچارتانه پیراهن»

 !...«است گرفته برادری بوی چه قدر

 مردان گورستان

 هاستاره ن انیب تلمیح در

 گندمزار یایرؤ و

 برقص  سبز مرا»

 امییتنها مرراب که

 .دارد وح تناکی گرای  زردی به

 ب هن مرا

 ببوا مرا

 بسوزان مرا

 «را امییتنها بک  ن س

 

□ 

 



 «صورتت؟ رن »

 برسد پریدن فعل به چه هر»

 «پرید تواهد

 «؟!تواهر جان من یهاپلک مثل»

 نور پرش مثل»

 ماهرویان پی انی از

 پروانه عبور مثل

 تلر توابی شعا  از

 تنت تمام وقتی

 «عری باردیم و دشویم تلر

 هاهیثان کم نگاه به پرش در

 یادهیند هرگز که ییهاتواب

 ییهاتواب

 امدهیند هرگز که

 عاش  ییهادوقلو شبیه

 ...کنندیم فکر وقو  به ما در

 «صورتت؟ رن »

 «رن  را صورتت»

 کما در رفته ورورن  یهاپلک و

 پردیم چ من یگوشه

 آیدنمی هرگز که مهمانی و

 :نامه یک از فرازی

 روز یک»

 کننیم پرواز

 نور مقیاا در پرشی

 جا همان



 یاشده متولد مرا که

 ...برادر

 ...عاش 

 یتنگدل شودیم پرو

 یقراریب و

 نیهادست و

 «یکارینم اوبااله در را

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «دسسی هایزاال»

 

  

 را هازاالسیمرغ آت  زده 

 و زال در آن سوی جاده

 پوشد.میپنبه 

  

□□ 

  

 !«ایست !آهای»

  

 ...«مهتاب یکوچه ازشاعر »

 اما نه»

 همه هاکوچه

 «اندشدهتیابان 

 و دتتران کولی هنوز آن سوی جاده

 فروشند:میفال 

 «ک  دستت را...» 

 

      □ 

 

  «دستت را بده !بانو»

 و زن دستان  را

 ...تا کولی

 پر از ت وی  اوزندگیته فنجان »

 همه چیز را کندمیزنی دود 

 «با پیراهنی س ید



  

□ 

 

 هاسیمرغتیزش 

 سرسراسکوو سنگین 

 ...هرگز شوندنمیکه آت   هاییزاالو 

  

  

□ 

  

 

 برای زیستن باید جنگید»

 با تودو 

 سرک  هایتیال

 ...«را توردهبارانتا  

 

 «دهدنمیتنگی مجالی مروز دلا»

 اندی ه زارپنبهو 

 گیردنمیای آرام  زنهبا هی  آت 

 «کنی؟!نمیچرا تکلی ن را روشن  اص ً»

 تاموش را هایزاال»

 «تو... پای

 و جهانی سنگی

 هایتقدمدر انتظار 

 شوند...میمزرعه 

 جاده مرا 



 و تو تودو را

 و هی  کس هی  کس را

 عمی  

 صاف 

 تواند.نمی پروابی

 

  

□□ 

  

   

  

 گورستان این جا

 هزاران ساله است هایمرده

 شودنمیپنبه آت  

 های ان...چ ناز  باردمیسیاهی 

 هاجادهو تن 

 که هنوز در این حوالی

  ...تیس است

 هی گیر

 هی دار

 در این گیرودار بن  

 شوندمیجی  

 یک زن تودش را

  ...با دهانی ک  کرده

 تواهیننمیما در این معدن پنبه »

 «بیاور برای ما کمی هوای تازه



 دست از سرم بردارید کننمیتواه  »

 هامعدن

 هاسن 

 هاپنبه

 مزار  سیاه

 «سوتته هایسرزمین

 و جاده

 ت ه

 ت گی را

 ...زیبای من ت ته است

 و تو

 ال شو

 تا دوباره

 .براین ننویسی برگرد

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «ازه_ای ل»

 

 

 س ید لباا با»

 .برگرد س ید ک ن با رفتی کار سر

 دارد معنی چهاص ً 

 ن دهپروانه آدم

 «برگردد؟! تانه به 

 «وح تنا ؟! سیل این»

 «است مادر چ مان»

 دتتر بغل

 شودیم ابر

 را تودش باردیم

 

 ]سخت سال: ازه[

 

 امدادگران اتای یپنجره از درست را متن

 شکسته شی ه

 سن  پ ت سن 

 گلوله پ ت گلوله

 

□ 

 

 همی ه فاصله

 با است مساوی

 یک مادر  یاهایرؤ تدریجی مرج



 پدر 

 دتتر...

 

 ناگزیر یزمایکار این مرج و

 راها پرنده ناگهانی کوچ

 

 کوچک کوچه/

 شودیم تتنها فعل تمام و

 شهریبه 

 است... پوشیده سنگر لباا که

 

 

 بمب![

 

 ]اول ان جار

 «شیا ه شیا شیا»

 گریان: کودکان

 «شکستشا »

 

□□ 

 

 را  یهالب که دتتری

 کاناپه روی از

 سرچ به بود ن سته

 اکسسلورر اینترنت

 ایستگاه آترین

 «برداشت تاب اتاقن کننیم حس مادر!»



 است ط یی یهاپرده برای»

 گرفتین تازه که

 عادو به را چ مانت

 «بده آموزش

 را دتتری یهالب سرچ و

 اول یگلولهبا  که

 شد... پروانه قلب 

 «این جا! مادر!»

 «است... ازه بیلاره!»

 سیاهها: پرده

 باز: هاپنجره

 شکسته: ها هیش

 

□ 

 

 شودیم نامرئی مادر

 را  یهاانگ ت

 «صدا؟ این»

 «یی؟گویم را کدام»

 راوی: دتالت

 شد فراموش سکانس این از قبل ببخ ید!»

 «بمب!

 «بمب؟!»

 

 تون درها زن

 تون در کودکان



 ...اندشسته تون در را  انیهالباا یدسیس امدادگران  و

 

 

□ 

 

 «؟انددهیپوش سرخ که هاآن»

 «دتترم!ها آشامتون»

 «ک یده؟ دراز که آن»

 «است راندازیتتک وای!»

 «برای؟!»

 !«هاپروانه جان»

 

□ 

 

 دوربینها چ ن

 ماشه انگ ت

 ...زندیم دور اشنهیس میان که یاپروانه و

 «شلیک!»

 «مادر! تون! نه »

 ...زندیم پا و دست که یاپروانه و

 

 آب یکاسه           دتتر

 

 مادر دستان           دتتر

 

 هافرشته سیل           دتتر

 



□ 

 

 دارد معنی چهاص ً »

 «؟برنگردد تون میان آدم

 تاپلپ

 را شومینه کندیم پرو

 دتتر  اندام از

 شانزلیزه یسحرها در

 

 مادر یهااشک[

 ]متنه  ه 

 «امروز؟»

 «است جمعه»

 سرمست تیابان

 عزاداران مو  و

 رقصندیم را پاریس

 «ما... مادر»

 «دتترم! شو بلند»

 

 

 

 

 

 

 

 



 «هایسرگردان یفلکه»

 

 

 عاشقانه یهایتنگدل

 

 

 ستاره

 کویر تواب

 سما  

 

 

□ 

 

 ماهی

 دریا یایرؤ

 رقص

  

 

□ 

 

 من

 تیهاچ ن تیال

 پرواز

 

□□ 

 

 ]دوم یفلکه[



 شومیم پیاده

 تهرانسارا هنوز

 .ستجاری هنوز مترو

 تیابانفرش سن  بر مردی

 ک د:جار می

 گوجه»

 تیار

 !«دارتانه آهای

 است پایتخت جا این

 دان جویی من و

 را هاابانیت که 

 .کننیم متر 

 

     □ 

 

 !قدرگران یتواننده[

 کننیم مکدرتان اگر تواهنیم پوزش

 است درد مسیر در تود زندگی که

 ببخ ایید مرا

 ستمردانی زندگی یقصه روایت این که

 ]فقرند یتوردهزتن که

 

 فریاد هنوز

 گوجه هنوز

 را نگاه  زندیمو  م

 زرد یهاگوجه



 قرمز یهاگوجه

 

 کودک : صدای و

 «ی؟تریم ک   کی بابا!» 

 اندشده له

 هاگوجه گرما از

 

 باد صدای ماندروی آس الت می

 مردی یزوزه و

 کندیقارقار م شکم  که

 تیابان. کنار

 

 دوم: یفلکه

 شده تیره که دان جویی»

 دان گاه راه به

 نرسیده یهاگوجه

 راهمهین

 ستجاری زندگی

 هاچ ن و

 سقوط  سراشیبی در

 را انق ب به منتهی یهاابانیت

 ک ندن س می

 لبریز مترو

 ستمردمانی صدای از

 گیروزمره از که

 اندپ مرده



 کنند کهفکر می هاییبه گوجه و

 فقر بار که در زیر

 اندله شده

 «ندارد؟! تدا گرسنه شکن»

 وان سا این در اگر»

 نخواندو هن ع  

 نیست ع   که

 «زیستن؟! باید چگونه

 

 هادست

 تو یهادست

 تو یهادست از امان

  ااواگرند که

 دنکنیم لمس وقتی

 را گیسوانت

 تیهالب ریگن س هرم در و

 .شومیم ماه

 !تیهادست از آه

 هاچ ن سبزو مدار 

 را دریا که

 یاشده مسر

 دیگر. بار بخوان پرنسسن!

 

□ 

 بگو تواص ً » 

 داری تورشید با نسبتی چه 



 نگاهت ؤلتأل که 

 «را...؟ها کوچه

 

 هادست هن باز و

 

 ...«آورمینم دوام نه!»

 دادی؟ من به را تیهادست چرااص ً »

 کنن چه نیستی که حاا

 را شهر این 

 تیابان این

 «متروکه را؟ یجاده و این

 

 

□□ 

 

  را  یهاوهیم هنوز مرد

 زندیم جار

 هنوز پسرش

 ...تواهدیم ک  

 

 «باشن تو انگ تان مسر دیگر تواهنینم»

   

 دوست دارم از دوستت دارم بگوی

 دارمی دوستت 

 دهدیم پرواز که

 را. نیهالب عریانی



 دستانت 

 دست

 د...

 د...

 دسا...

 امافتاده لکنت به 

 مست. مستِ تو و 

 

□ 

     

 زندیم شور عجیب

 تواب این درام کردهعری تن

 استتر دردنا  کابوسی و بیداری

 ندارم را تو وقتی

 را انگ تانت

 را... قلبت

 

 

 

 

 

 


