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ه، اصالت کلم )تمام تعابیر و مفاهیمی که در معرفی مکتب

 به کار برده شده …مکتب فراساختارگرایی و

، های جهانور واژهتگفتارهای امپرادرس بر اساس

.(استآرش آذرپیک عالیجناب 





 
 

 
 

 1400ای در جنبش ادبی های واژانهدغدغه

 

 در خانه اگر کس است»

 «یک حرف بس است
 

آرش آذرپیک در کتاب مستطاب جنس سوم )انتشارات  عالیجناب

هر قدر ارتباط و » :اند( در معرفی ژانر واژانه نوشته1384_کرمانشاه

فهم  یتر باشد، به همان اندازه دایرهواسطهتر و بیهتعامل بشری عاشقان

ی انسانی و موقعیت تر خواهد شد و در این پروسهو درک متقابل وسیع

 کمتعالی و متمدنانه است که یک واژه خواهد توانست به راحتی بار ی

 «.ی کامل را بر دوش بکشدمنظومه

ادبی  یبیش از دو دهه است که ژانر واژانه ابداع و به جامعه و اینک

شماری را نیز در حرکت خود شناسانده شده و طرفداران و مخالفان بی

واژانه دومین ژانر جهانی  .ادبی پرورانده است یبر بستر اجتماع و جامعه

د های دنیا قابلیت تولیکه در تمام زبان، آسیا بعد از هایکوست یدر قاره

ترین مالدارد و به مصداق آفتاب آمد دلیل آفتاب، مینی را متون ادبی

اخیر هر  یگمان ژانر واژانه است که در دو دههژانر ادبی جهان نیز بی

شود حتی خارج با آن افزوده می ی نفوذ و بالطبع مخالفتروز بر دامنه

ادبی در  یطنز درآوردن این نحله یهبه حیط نداز جهان ادبیات همان

ی آفرینوفان با نقشتدر کالبد کاراکتر استاد  «مرد هزارچهره»سریال 

کتب آکادمیک و از جمله  های مختلفبادر کتو نیز  مهران مدیری
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ها تدریس مرجع ادبیات )که حتی به عنوان کتاب درسی در دانشگاه

 ،های متعدد به معرفینامهپایان و هامقاالت آکادمیک، رساله، شوند(می

اما هنوز کسانی هستند که  تحلیل و نقد این ژانر پرداخته شده است

ناآگاهند از این موضوع که واژانه به هیچ وجه یک قالب محدود ادبی به 

عنوان مثال صرفًا در شعر آزاد نیست بلکه یک ژانر فراگیر و جهانی در 

و این امر شماری ؛ شمول استانی و جهانهای ادبی و فرازبنحله یکلیه

ادبی  یدانش جامعههای کمرا بر آن داشته که از ناآگاهی الیه

ی توانهبا پش و های این نحلهسوءاستفاده کنند و با تمرکز بر برخی شاخه

 ،ادبی، مدعی سبکی جدید شوند یورزان بددانش جامعهکسانی از غرض

کنندگان ادعای آن را دارند پیشاپیش انتحال نیچه اچه تمامیت آن اگر

به چاپ رسیده و مکتوب و مستند در  ما در مقاالت و کتب مکتبی

محور های غیرفعلی واژانهتجربه باید به دسترس است، به عنوان مثال

 ژانر واژانه در قوالب کالسیک و... یمحور و تجربههای فعلدر کنار واژانه

 اشاره کرد.

رغم عدم میل برخی اساتید علی علمی آوری مقاالتگردامری که مرا به 

 از اینواداشت  «هابانوی واژه»و بعد تصنیف ادبی کتاب  های آنبه ارائه

 :قرار است

 ی چاپ یک کتاب نسبتًا جامع در معرفی ژانر واژانه. دغدغه1

ی های فلسفی این ژانر ادبی، یعنی فلسفهی مفید و مختصر ریشه. ارائه2

ان نظربرای تحلیل و نقد صاحب کهژیکال آن وو جهان اونتولاورجینال 

 ی تاریخ به یادگار گذاشته شود.و اربابان اندیشه برای همیشه

 مستقل یهای نگارشی این ژانر به قلم خودم در کتابنمونه ی. ارائه3

ی زبانگذار نحلهپایه_برای این کار از جناب استاد آرش آذرپیک و 

درخواست کردم که با عنایت بر بنیان و  _اییشناسی فراساختارگر
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ی فراساختارگرایی در عریانیسم که توسط خود ایشان ابداع اساس نحله

ی شناسمکتب معنی»مستقل یعنی  یو تئوریزه شده و دارای دو شاخه

 و برای این کتاب، جهت تدوین است «مکتب ادبی واژانه»و  «گراعمیق

مجموعهباشند تا  رسانمیاریردن آن تر کهرچه بیشتر علمی و آکادمیک

 حجم اما به نسبت جامع ساخته و پرداخته شود.تقریباً کم ای

الیجناب ع ی نوشتارهایی که در این راستا توسطنتیجهگونه بود که اینو 

اسی شنی زبانی ایشان در حلقهو شاگردان بزرگوار و فرهیخته آذرپیک

به  _سیح و هنگامه اهورازرتشت محمدی، نیلوفر م_فراساختارگرا 

 است. اران گرانسنگنگارش درآمد، اکنون پیش روی شما ی

خاطرنشان شود که در عصرعریانیسم چندین مکتب بنا بر  بایدالبته 

 ادبی_اند همانند مکتب فلسفیجهان اونتولوژیکال آن معرفی شده

که  ادبی فراساختارگرایی_شناسیکزبان_اصالت کلمه و مکتب فلسفی

های اندیشگانی متفاوت، مهمی است که ط مباحث این نظامعدم خل

ن گرانمهر مورد توجه قرار بگیرد تا بتوان ان و منتقداباید توسط محقق

د نبوغ ادبی که برآین_نگاهی موشکافانه و دانشورانه به این نظام فلسفی

 داشت. ،استاد آرش آذرپیک است جناب همتایاستثنایی و بی

وار باید عرض ها اشارهجمالی برای درک این تفاوتای ابنابراین به گونه

در مکتب اصالت کلمه، استاد آذرپیک ژانرهای بکری را ارائه  کرد که

 اند که در ذیل سه ژانر مادری قابل جمع هستند:داده

 کند و به شعر مازدایی میهو شعر آشنایی . ژانر فراشعر که از شعر ما1

 هو کلمه باور دارد.

 کند وزدایی میهو داستان آشنایی استان که از داستان ما. ژانر فراد2

 .هو کلمه باور دارد به داستان ما
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. ژانر فرامتن که غالباً سیستم آغازین آن در جهان غیرادبیاتی تشکیل 3

شود اما با باور به اصالت کلمه به عنوان سرچشمه و مادر تمام می

جهان متنی خود  محور کردنسوی کلمهه های ادبی و هنری بجنسیت

زیر  یِادب هایشناسی شعر و تمام سیستمبدون هرگونه تقید به هستی

ن زیر رایت آ های ادبیِ شناسی داستان و تمام سیستمرایت آن و هستی

محور شدن، در شدن و صیروریت است و در نتیجه در سوی کلمهه ب

اسی شنصورتی که ما به متنی برسیم که نه بتوان آن را در ساحت هستی

محورانه تعریف کرد به شناسی داستانشعرمحورانه و نه ساحات هستی

 یافت.خواهیم واالتر یعنی متن عریان دست  یژانر
 

ر اند که مبتکهایی ظهور کردهژانر فراشعر نیز سیستم یرمجموعهیدر ز

 :اند مانندژانرهای تحلیلی و کاراکترساز در جهان شعر و شعر جهان شده

 افزاهمونیک فسیستم پلی. 1

 فونیک . سیستم مولتی2

ای از (: سیستم مرکزافزا شاخهافزا)مرکز نویسیسیستم فرادایره. 3

مکتب ادبی پدیدارشناسی در عریانیسم است که یک پدیدار یا رخداد 

کند که در می و روایت ی انتزاعی یا واقعی تحلیلرا از چندین زاویه

ی عصر عر ایران )مجلهآذرپیک در شی هفتاد توسط استاد دهه

با  (12ی ، صفحه21_22ی ، شماره1379پنجشنبه، سال دوم، مهر 

داوری و انتخاب محمد حقوقی، علی باباچاهی، منوچهر آتشی، سیمین 

 و ارائه برگزیده 78ی بزرگ عصر بهبهانی و علی عبدالرضایی در جایزه

و  گرتحلیلدگرسوژه و  هایاز آن با مطرح شدن کاراکترشد و پس 

محور برای نخستین بار در شعر جهان و جهان منولوگ_روایت دیالوگ

شعر توسط خود استاد آذرپیک در فضای شعری و فرامتنی نیز به ادبیات 
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ی پدیدارشناسیک جهان پیشکش شد اگر چه این استقبال از این نگره

هایی در ادبیات جهان برخی را بر آن داشت با متونی زرد و ناپخته و نام

جعول دست به انتحالی ابلهانه از این ژانر بزنند که طبل رسوایی آنان م

 پیشاپیش از بام افتاده است.

 ی سیمرغ نه جوالنگه توستای مگس عرصه»

 !«داریی ما میبری و خندهعرض خود می
 

 مال و غزلدر جهان کالسیک نیز ژانرهای غزل مینیعالیجناب آذرپیک 

اند. ترکیب را معرفی کرده_و غزل ترجیع_مال و قوالب غزلماکسی

کلمه به مادر و سرچشمه بودن کلمه _انسان یبر مبنای نظریه ایشان

 داشته و عقل، شهود و... باور در همه چیز از جمله حواس پنجگانه،

و  داستان عریانیستی ،خارج از مکتب اصالت کلمه به شعر عریانیستی

 ،گرااستا ادبیات ناجنسیتد و در این رنمتن عریانیستی نیز اعتقاد دار

)شعر کالسیک گفتار در زبان  نویسی و غزل گفتارادبیات نوقلندرانه

در فراداستان نیز  های ایشانخالقیت و البتهاند و... را ارائه داده پارسی(

 .استهایی چون فرارمان، فراقصه و فرافرم نحله

دیگر  یمداادبی فراساختارگرا دست_شناسیکزبان_و اما مکتب فلسفی

که تمرکز اندیشگانی آن بر اصالت  شودمحسوب میعریانیسم  عصر از

 مادرماییکِ کلمه فراتر از تمام ساختارهای مشککِ_وجود در انسان

سازی در جهان بر این هستی معتقد است و به تحلیل هستی و مقوله

کنون دو مکتب مهم  ی اندیشگانی تاپردازد و از دل این نحلهمبنا می

 اند:وجود کردهاعالم 

 گراشناسی عمیق. مکتب معنی1

 . مکتب ادبی واژانه2
 



 22||ها بانوی واژه

که تمام ناخودباوران و مبتالیان به الیناسیون فرهنگی و  و شگفت آن

که  خواهند با آن کنار بیایندو نمی بپذیرندتوانند وجودی هرگز نمی

تمام این مکاتب و ژانرها همه و همه بدون استثنا برآیند جهان ذهنی 

 ، با آموزشکه توسط ایشان استاد آرش آذرپیک هستند نبوغ فردیِو 

ها و سازیها، فتنهاندازیشاگردان بزرگوارشان با وجود تمام سنگ به

 های مختلف فرهنگی و...ن و فرومایگان عرصهانامالیمات از جانب مغرض

تر از روز پیش در هر روز قوی شود ومیمعرفی گشته و اشاعه داده 

زنند که خود من ی بشری قدم و قلم میلوم انسانی و اندیشهشاهراه ع

گذار این عصر جناب استاد آرش آذرپیک در پایه یرا با اجازه ژانر واژانه

زرتشت محمدی و نیلوفر مسیح  یعنی محضر اساتید بزرگوارم در مکتب

ای حق استادی همتی که در برهه از زحمات آریو جا داردام و آموخته

هنگامه اهورا و ستیچنین خردبانوان دیگر مکتب تند و همبر من داش

 اند کمال سپاسسارا سوشیان که در تدوین این کتاب مرا یاری رسانده

ی این عزیزان از خیل عشاق جهان نام همه .و امتنان را داشته باشم

 فراموش مباد.

 

 می مکتب فراساختارگرایی در عریانیسعنوان اولین نمایندهاین کتاب به 

ایران تدوین شده و جنبش ادبی  1400جنبش ادبی  یدهبرای شکل

ادیب بزرگ قرن استاد آرش آذرپیک بر با هدایت فیلسوف و  1400

 مبنای دو پروسه اعالم حضور و ظهور کرده است:

 

جایگزینی تفکر انتقادی در تمام وجوه عاطفی و اندیشگانی جهان  الف(

 تبی در این جامعهادبیات فراتر از هر ژانر و سبک و مک
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ای شود ادبی با درونی کردن درک حضور دیگری اندیشکده یجامعه ب(

اجتماعی به منظور بازگرداندن جایگاه _برای تمرین دموکراسی فردی

ی شعری و داستانی این سرزمین که بعد از راهبری فرهنگی به جامعه

از  شناسی کانتیییی مبتذل زیبادر جامه اندکاندکجنبش نیمایی 

انکار وجوه طبیعی و نه ایدئولوژیک عریانیسم بیو  ادبیات سلب شد

آمیز های حکمتسوی افقه آن ب از شناسیک خواهان فرارَویزیبایی

 برای رسیدن به جمهوریت شناسیک در کالبد تفکر انتقادی استواالیی

 .فرهنگی هنری و ادبی در سرزمین فرهنگ و تمدن ایران بزرگ

 

ر د ل آرش آذرپیک نه بر تعلق افراطی )مرکزگرایانه(عریانیسم به قو

های هستی و ادبیات تأکید دارد و نه تن به تعلیق انحطاطی در جنبش

 جانبه و تفکر،دهد بلکه خواهان تحلیل هنری اما همهمرکززدایانه می

فراتئولوژیک برای به چالش _فراایدئولوژیک ی انتقادیِتخیل و عاطفه

 .اشخاص استی چیزها و ی همهکشیدنِ مرکزافزایانه

 

 ز آب خرد ماهی خرد خیزد

 نهنگ آن به که در دریا گریزد

 و

 قطره دریاست اگر با دریاست

 .ورنه او قطره و دریا دریاست
 

 گرایان ایرانی جهانی کلمهاندیشکدهشاگرد  /شبنم هاشمی :سپاسمند

 شناسی فراساختارگرا(ی زبان)حلقه

 9/9/99 _اصفهان





 

 

 

 

ر علمیدفت  

 

 

نویسی در مکتب فراساختارگراییواژانه  

 _طالیهدار جنبش ادبی 1400_

 

 

 به کوشش شبنم هاشمی



 



 

 

 «نگاهی به ژانر ادبی واژانه در مکتب فراساختارگرایینیم»

 کبه قلم استاد آرش آذرپی

 
هایی را در راستای این ژانر مکتب در ابتدا شایسته و بایسته است پرسش

یی عریانیستی که همواره از سوی جویندگان و تشنگان فراساختارگرا

قدرمان کنیم، سپس به شود پیشکش مخاطبان گرانمعرفت مطرح می

 بیان آن بپردازیم.

 کلمه دارد؟_. واژانه چیست و چه ارتباطی با تئوری انسان1

 . آیا در زبان، دستور زبان وسیله است یا هدف؟2

 توری چیست؟. راهکار رهایی کلمه از استبداد دس3

. آیا واژانه به طور مستقل یک فراشعر، فراداستان و یا فرامتن محسوب 4

 شود؟می

ها را های ادبی باشد و آنی بارز تمام مکاتب و سبکچه مشخصه. آن5

 از واژانه جدا کند چیست؟

 چه واژانه را ژانری جهانی کرده چیست؟. آن6

 

 کلمه دارد؟_ان. واژانه چیست و چه ارتباطی با تئوری انس1

واژانه ژانر ادبی مکتب فراساختارگرایی عریانیسم و آزادترین ژانر ادبی 

کلمه که حاصل نگاهی انسانی _جهان است که بر اساس تئوری انسان

های مطرح این مکتب است ابداع شده و در شناسانه و از نظریهو جامعه

و ژانرهای  شد. واژانه در شعرآغاز پیدایش با نام عریانک شناخته می
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واژه، در داستان و ژانرهای زیرمجموعه_ی آن تبدیل به شعرزیرمجموعه

نویسی و ژانرهای ی فرامتنواژه و در حیطه_ی آن تبدیل به داستان

شود. دستور زبان در کلمات واژه می_ی آن تبدیل به متنزیرمجموعه

انیی بشری در جوامع انسمند شدهمانند دستورهای خودساخته و قانون

باره در شرایط اقتصادی، شود ناخودآگاه و یکست. هر کسی که زاده می

فرهنگی، نژادی، جنسیتی، اعتقادی، جغرافیایی و... خاصی که از طریق 

گیرد، بدون این که کمترین خانواده و جامعه به او تحمیل شده قرار می

 به اش داشته باشد، مثالً کودکی کهحقی برای انتخاب جایگاه اجتماعی

ای اصیل است یا غیراصیل، یا دختر است یا آید یا از خانوادهدنیا می

دار، یا سپیدپوست است یا ی کارگر است یا کارخانهپسر، یا از طبقه

کاکاسیاه، یا زشت است یا زیبا، کشورش یا در صلح است یا جوالنگاه 

نشین ای فقیر، یا پایتختای ثروتمند است یا در قارهدشمن، یا در قاره

ای دورافتاده با کمترین امکانات، یا در کشوری است یا ساکن منطقه

مانده یافته است یا در کشوری که از لحاظ تکنولوژی عقبتوسعه

سواد و ناآگاه، یا ای بافرهنگ است یا بیشود، یا از خانوادهمحسوب می

تی گریز و... در صورای دینای یکتاپرست است یا از خانوادهاز خانواده

ی بشری فقط و فقط که او خارج از تمام قوانین و دستورات خودساخته

وجودی انسانی است، نه یک موجودیت بالقوه که بنا بر شرایط و محیط 

فرد و وراثت که به فعلیت برسد بلکه وجودی است با امکاناتی منحصربه

توانند متنی باشند گشوده و ویژه که محیط، وراثت و اجتماع تنها می

روی او. وجودی که پیشاپیش هیچ نظام دستوری او را نتواند در  به

 مند اجتماعی. خویش محدود و محصور کند. یک انسان خویش

نگریم، پایان کلمه میکلمه به وجود بی_اکنون با همین تئوری انسان

های چرا که از دیدگاه عریانیسم کلمه وجودی زنده بوده و تمام ویژگی
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سو و همد. انسان و کلمه همواره با هم ارتباطی همانسان را در خود دار

ای سازد و کلمه انسان را. هر کلمهافزا دارند یعنی انسان کلمه را می

های همانند انسان به محض خلق شدن و پیش از این که وارد عرصه

اجتماعی، هنری و... شود طبق دستور زبان هر ملتی پیشاپیش یا فاعل 

الیه و... حتی بعضی از ا مفعول، قید، مضاف  شود یا فعل، یمحسوب می

ها هم کلمات حرف ربطند و یا بدتر از آن، حرف اضافه؛ بعضی از آن

آیند مانند عالمت سؤال، عالمت تعجب، نقطه اصالً کلمه به شمار نمی

 و غیره.

 

 . آیا در زبان، دستور زبان وسیله است یا هدف؟2

اسان از فرگه، ویتگنشتاین تا شنگونه که زباناگر هدف باشد پس همان

چامسکی و دوسوسور و... معتقد بودند، کلمه بدون دستور زبان معنا 

 ندارد، زیرا هر زبانی به دستور زبانِ خود پایبند است.

ها دستور خاص خود را دارند که چارچوبی مشخص و ی زبانهمه

ستور شوند باید دقانونمندند و تمام جمالتی که در هر زبانی ساخته می

یاید ای بآن زبان را بپذیرند. حال اگر دستور زبان شکسته شود و جمله

که در آن دستور زبان تعریف نشده باشد تکنیک فورگراندینگ اتفاق 

های زبانی آن، شکستن دستور زبان گیرانگیافتد که یکی از غافلمی

هایی از معانی زبانی که با دستور زبان سالم برای نشان دادن ظرفیت

توانند به این زیبایی مطرح شوند است که این شکستن دستور زبان مین

و را بیا که بوی ت»هرگز به معنی نفی یا حذف دستور زبان نیست مانند 

از « خواهم خواب اقاقیا را بمیرممی»از حافظ، « میرم ای نسیم شمال!

از سلمان هراتی؛ اما « وقتی بابی ساندز را خودکشی کردند»شاملو و 

ی تعریفی را که از دستور هر زبانی در مورد واژگان چه ما همهچنان
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ارائه شده نادیده بگیریم به طوری که یک کلمه پیشاپیش مثاًل نه فعل 

باشد، نه فاعل، نه حرف اضافه، نه حرف ربط و نه نشانه و... دستور زبان 

ایم که در آن، کلمه فقط کلمه است، را به عنوان وسیله در نظر گرفته

 چیز دیگر. نه

 در تکنیک فرمالیستیِ فورگراندینگ دو ویژگی وجود دارد:

 ( هدف شدن دستور زبان برای بازی با آن 1

 محوری و تقید به یک زبان خاص( جمله2

محوری، واژانه تنها ژانر در ادبیات جهان است که توانسته بدون جمله

ها و فرمدستورمداری و تقید به هیچ دستور زبانی در جهان با ساختار

فرد تولید محتوا کند. واژانه هیچ ربط خاص و وابستگی های منحصربه

ای در به هیچ زبان و گویشی در جهان ندارد و فرم و ساختار هر واژانه

صورت ترجمه به هر زبانی هرگز تغییر نخواهد کرد و هیچ ژانر، سبک و 

 ندارد و قالبی جز واژانه در تاریخ ادبیات جهان این ویژگی را نداشته،

 نخواهد داشت.

 

 . راهکار رهایی کلمه از استبداد دستوری چیست؟3

ی ژانر واژانه که در تنها راه رهایی چیزی نیست جز قلم زدن در گستره

آن که با ای فقط یک کلمه است بیآن، دستور زبان وسیله و هر کلمه

 وابستگی به زبانی خاص نقش دستوری بپذیرد که در زبانی دیگر مجبور

جا شود و در آن حتی عالمتی مانند نقطه به تطابق با دستور زبان آن

ای که پیش از ورود آید و هیچ تفاوتی با کلمهنیز یک کلمه به شمار می

به آن متن، عنوانی دستوری داشت ندارد که اگر با همین نگاه و طبق 

کلمه جوامع گوناگون انسانی را زیر نظر داشته باشیم به _تئوری انسان

 ها او پی خواهیم برد.ها و نابرابریی تبعیضریشه
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. آیا واژانه به طور مستقل یک فراشعر، فراداستان و یا فرامتن محسوب 4

 شود؟می

تواند در فراشعر اتفاق واژانه یک رویکرد فراژانریک دارد یعنی هم می

 دتواند در فراداستان اتفاق بیفتبیفتد و در ساختار آن قرار بگیرد، هم می

تواند در فرامتن اتفاق بیفتد و در و در ساختار آن قرار بگیرد و هم می

داستان باشد  تواندیتواند شعر باشد، هم مساختار آن قرار بگیرد. هم می

تواند یک فرامتن کوتاه باشد. اصل آن است که و هم این که می

محور و تابع هیچ دستور زبانی نیست، اگرچه در هر ساختارش جمله

فرضِ دستور زبانِ خاص آن ملت، نوعی از دستور ور زبانی با پیشدست

 کند.زبان را در ذهن خوانشگر تداعی می

 

ها را های ادبی باشد و آنی بارز تمام مکاتب و سبکچه مشخصه. آن5

 از واژانه جدا کند چیست؟

شان در های ظاهریهای ادبی جهان با تمام تفاوتتمام مکاتب و سبک

محورند حتی اگر به القولند که همگی جملهنکته متفق یک نقطه و

محور هایی شبیه فورگراندینگ مجهز شده باشند و همین جملهتکنیک

ناپذیری آن و تفاوت ترین علت ترجمهگترین و بزربودنِ ادبیات مهم

 شده است.متون زبان مبدأ با متون ترجمه

 

 چه واژانه را ژانری جهانی کرده چیست؟. آن6

های دنیا بیشتر از این که در یابیم که فرق زبانا اندکی دقت درمیب

های خاص هر زبان بنا بر بندیتفاوت کلمات باشد در نوع جمله

نشینی آن و ایدئولوژی خاصی که به نام دستور محورهای جانشینی و هم

توانیم کنند است وگرنه ما به راحتی میزبان بر تمام کلمات تحمیل می

ی دهخدا را به زبان انگلیسی نامههای لغتش از نود درصد واژهمثالً بی
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برگردانیم و برایشان معادل انگلیسی بیاوریم و یا فرهنگ آکسفورد را به 

محور، بعد زبان پارسی ترجمه کنیم. بنا بر حقیقت عمیق در زبان کلمه

یا ابعاد ثابت معنایی کلمات که یک یا چند معنای محدود است در زبان

ی مختلف کم و بیش شبیه هم و یکسانند؛ بنابراین ابعاد ثابتِ بیش ها

توانند به هم ترجمه شوند های جهان مینامهاز نود درصدِ کلمات در لغت

ها و ناخودآگاههای بومی که خاص خودآگاهنظر از برخی واژهالبته صرف

 فردی آن منطقه بوده._های جمعی

نخستین بار با واژانه، ژانری  مکتب فراساختارگرایی عریانیسم برای

های دنیاست دهد. ژانری که فراتر از تمام دستور زبانجهانی را ارائه می

محور نیست، چرا که یک واژانه را در صورت ترجمه کردن با و جمله

توان فهمید که در زبان دستور زبان مقصد به همان خوبی و روشنی می

دستور زبان مقصد درک فرض زمینه و پیشاصلی و مبدأ و با پیش

شود و در یک کالم واژانه به هر زبانی که ترجمه شود از چینی و می

های دستور زبانای و هندی گرفته تا آفریقایی و... با تمام تفاوتکره

های ملل مختلف جهان، در ساختار و بافتار هندسی، فرم ظاهری و 

ها لغات دهد و تنهندسیِ کلمات تغییری رخ نمی_حتی موسیقی حسی

ای ساختاری شوند، یعنی در واژانه هر کلمهجایگزینِ هم می

کند، فراتر از هر گونه فرد برای ارتباط با دیگر واژگان برقرار میمنحصربه

دستور زبان؛ بنابراین واژانه را گویشوران هر زبانی با ذهن دستوری و 

فهمند. همان گونه که در مکتب فرض دستوری خود میپیش

های زبانی و روابط متنی، ی بازیارگرایی عنوان شده معنا نتیجهفراساخت

فرامتنی و بینامتنی نیست بلکه هر کلمه دارای ابعاد ثابت معنایی و 

پایان متغیر های بیتوانند ساحتمفهومی است که در متون مختلف می

های جهان قابلیت نامهمعنایی بیافرینند؛ بنابراین بیش از نود درصد لغت
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مانده شامل لغاتی پذیری به هم را دارا هستند و ده درصد باقیمهترج

فردیِ هفتگانه_های جمعیها و ناخودآگاهشود که حاصل خودآگاهمی

توان ی هر اقلیم است که در صورت وجود این لغات اندک در واژانه می

 ها را در پانوشت برای خوانشگران زبان دیگر توضیح داد.آن

ای بونی و صرفًا خوانشی نیست بلکه نحلهواژانه ژانری تری

ی چیدمان خوانشی است که در بُعد دیداریِ آن، ما با نحوه_دیداری

ی متن و معنا و احساسی کلمات و استفاده از عالئم نگارشی به هندسه

ی شناورِ ما را بریم و این امر مراقبهکه در دل واژگان وجود دارد پی می

برد. در واژانه با حداقل کلمات، مفاهیم و به عنوان خواننده باال می

شود. هیچ قالب و ژانری در ادبیات تصاویری ادبی و ملموس خلق می

های متن و ظرفیتِ ی واژانه دارای قدرت ایجاز و سپیدیجهان به اندازه

های متن بدون هیچ ایجاز مخل و ترافیکِ داشتن حداکثر سپیدی

 تصویری نیست.

 

ی های پیشینی و مکانیکر از پذیرش دستور زباننویسی یعنی گذواژانه

های جهان و رسیدنی پراگماتیک به نوعی دستور زبان در تمام زبان

پسینی و ارگانیک که توانش این را دارد که در هر اثر جدید ریختمان 

ی ظهور درآورد و این و ساختاری نوین را در عالم نویسش به منصه

های جهان معمول در تمام دستور زبانیعنی فراروی از تمام ساختارهای 

 و حتی غیرمعمول در فضاهای فرمالیستیِ فورگراندینگ.

های مشکک توانیم با هرمی کلی میما در فراساختارگرایی سه مواجهه

هفتگانه که ساختارهای جهان مادرماییکِ موجودیِ ما را سامان 

 دهیم، داشته باشیم:می

 اندیشی و...(ژیک، تئولوژیک، پانساختاری )ایدئولو. رویکرد درون1
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. رویکرد ساختارزدایانه )البته این مواجهه هرگز به معنای دریداییِ آن 2

اهدفمند ی نگرایانهای عملکرد عصیاننیست بلکه بیشتر نازل به گونه

 وندالیستی است(_آنارشیستی

. رویکرد فراساختاری یعنی حرکت فرارونده از تمام ساختارهای 3

های مادرماییکِ ی مشککِ موجودی در سیستمفتگانههای ههرم

 فردی هفتگانه شامل:_های جمعیها و ناخودآگاهخودآگاه

 الف( مکانشی

 ب( زمانشی

 ج( زبانشی

 د( اندیشگانی )سنتی، علمی، مکتبی(

 ه( نژادیک

 جنسیتی_و( روانی

های های حضوری و چه رسانهمجازی )چه رسانه_ایی( رسانه

 حضوری(خصوصیِ غیر_جمعی

های مشکک و صدالبته هر گون ایستایی و توقف در هر کدام از ساحت

فردی یعنی سامان یافتن شکلی دیگر _در یک یا چند خودآگاه جمعی

ساختاری زیرا هر گون ایستایی معنایی ندارد جز محدود از عملکرد درون

و محصور کردن ظرفیت موجودیِ خود و اجتماع در مواجهه با نمود 

وجودیِ فراساختارگرایانه در هر عصر و محل و نسلی. ما امکانات 

محور نیز داریم ی حتی فعلنویسی با این که واژانهخود در واژانهخودبه

پذیری در برخی اشکال و باز به علت کاهش افعال و حتی عدم فعل

ی ی روحیهنویسی از حاکمیت افعال متعدی که نمایندههای واژانهشاخه

افزا واسطه با هستی به یک رهایی همست برای ارتباط بیگرایانه اتعدی

ر ی دستوی اصلی دستور زبان و آیینهرسیم و از ساحتی که پایهمی



 هابانوی واژه ||35

فردی هفتگانه در ساحت زبانشیِ جهان انسانی _های جمعیناخودآگاه

 کنیم زیرا وفوری افعال متعدی سامان یافته فراروی میاست و بر پایه

های ملل نشانگر و انعکاس روح و تار دستور زبانافعال متعدی در ساخ

 .گرایانه در روانگاه جهان بشری بوده و هستی تعدیروحیه

□□ 

گردد به مکتب مادریِ این ژانر ادبی چگونگی معنامندی واژانه برمی

یعنی مکتب فراساختارگرایی. معنا در فراساختارگرایی زاییده و برآیند 

و  -اندیشیدن که فردینان دوسوسور میچناآن-اصل روابط بین چیزها 

چنان که دریدا به آن آن-حتی تفاوت در ساحت روابط بین چیزها 

ی گون مواجهههای زبانی نیز در ساحات گونهنیست. بازی -رسیده بود

ی چنان که ویتگنشتاین باور داشت هیچ گاه آفرینندهما با چیزها آن

ی آن معنا یا معانیِ هموارهمعنا نیست بلکه با حفظ و همراهی « اصل»

نهایت شاخ و برگ )فصل( در ساحات تواند بیمحدودِ معین و اصلی می

های ها، کتب و حتی پارادایمها، پاراگرافمتغیرِ آن در کلمات، گزاره

عاد ی آن بُعد یا اباندیشگانی بیافریند که حتی با حفظ و همراهی همواره

نی متقابل و متعارض نیز در آن تواند در هیئت و کالبد معاثابت می

ساحاتِ متغیر بروز و نمود یابد. در فراساختارگرایی، معنا از لوگوس 

های ها و ناخودآگاه)مقام جامع وجودی کلمه( و از مجرای خودآگاه

مان را در فردیِ هفتگانه در ما زایش یافته و جهان زیستی-جمعی

بشری در جایگاه  زایاند. در این جایگاه اکثریت اجتماعخویش می

ی تابع شناسا به عنوان زیند که در این سوژهی تابع شناسا میسوژه

هایی که در جهان و دستگاه مثال با گزینش و تحلیل و تکوین چشم

هایی کنند و یا گوششعوری حس بینایی در ما هستی را مشاهده می

 شنوند،که در عالم و دستگاه شعوری حس شنوایی در ما هستی را می
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البته نه در –ی فاعل شناسا توانیم سرانجام به ساحتی از سوژهمی

وارد شویم که در عالم مشککِ  -انگاریِ دکارتیِ آنساحت دوگانه

-برونی و برون-موجودی، ما را به دیالکتیک ادراکی خاص جهان درون

ت گون که اشاردرونیِ خویش برساند و البته این فاعل شناسا نیز همان

ها و ی ساحات مشککِ مادرماییک در انواع خودآگاهشد تحت مجرا

یافته در مقام فردی هفتگانه باعث اجتماع نظام-های جمعیناخودآگاه

های بندیشود. برای تحقق انواع مقولهمتکثر موجودی یعنی کلمات می

بندی جهان زیستی باعث ها در مقولهآغازین )تصورات( که این تفاوت

ا هگون خواهد شد. اگر چه با تمام این تفاوتونههای گها در زبانتفاوت

ها ی به عنوان نمونه سرشتِ مکانی از تن خود تا فرای منظومهکه زاییده

فردی هفتگانه -های جمعیها و ناخودآگاههای خودآگاهو دیگر ساحت

های ی ابعاد ثابت معنایی کلمات هر زبانی به دیگر زباناست ما با ترجمه

عینه مشاهده خواهیم کرد که حول و حوش نود درصد  ی دنیا بهزنده

ی انسانی قابلیت ترجمه به یکدیگر را های جاری در جامعهکلمات زبان

های های معنایی که موجب توهمخواهند داشت و اکثریت تفاوت

ده گرایانه در زبان شانحصاریِ نسبیت-انحطاطی-ایدئولوژیستی افراطی

ر معنایی کلمات که با حفظ و همراهی گردد به ساحات متغیاست، برمی

توانند هر آن باعث زایش، رویش، ی ساحات محدودِ ثابت میهمواره

ریزش، خیزش و بارش معانی متفاوت، مکمل و دیگرگون شوند که خود 

این زایاییِ همواره مهر بطالنی غیرقابل انکار است بر هر گون توهم 

انگاریِ ساحت طلقانحصاری در م-انحطاطی-ایدئولوژیستی افراطی

معانی در کلمات  و البته خوب است خاطرنشان شود که این زایاییِ پویا 

گونه ها نیست و همانهرگز دلیل به تأخیر افتادن معنا و شناور بودن دال

ی معانی محدود و ثابت در هر که گفته شد با حفظ و همراهی همواره
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قسام نامحدود معنازایی کلمه، گزاره، متن و پارادایم ما شاهد انواع و ا

ی ظریهی ندر بسیاری از متون به ویژه در هنر ادبیات شویم. واژانه بر پایه

کلمه در عریانیسم زاده شده است. اگر با دیدگاه -انسان

هیچ اره بیبها یکیابیم که ما انساناگزیستانسیالیستی بنگریم درمی

ی عالم )عالم از واژه ایم در ایندانم کجا زاداپرتاب شدهانتخاب از نمی

ی ها(؛ آرعَلَم به معنای نشانه است و عالم یعنی مجموعه و جایگاه نشانه

آن که هنوز چشممان حتی به روی نور شدگی بیما به محض زاداپرتاب

ها پایان نشانههای بیای از مجموعهو مادر گشوده شود در مجموعه

ها مادرماییکِ خودآگاههای های مشکک از هرمشویم در الیهانتخاب می

ی جنسیتمان، نژادمان، خانواده فردی هفتگانه-های جمعیو ناخودآگاه

مان و... حتی ناممان که هیچ کدام های اندیشگانیو ملیتمان، سنت

های البیرنتی که حتی گاه اند. این مجموعهتوسط خودمان انتخاب نشده

ا برونی م-ی درونبرایمان قابل تصور هم نیستند، جهان موجودی و فضا

دهند و اکثریت فضای موجودی و امکانات وجودیِ ما را را شکل می

ان اند اما بزرگمان به کنش درآوردهی هستیپیشاپیش در درونه و برونه

هر دانش، فرهنگ، سنت، مکتب، هنر و... آنانی هستند که با فراروی از 

-جمعی هایبرخی ساختارهای مشکک مادرماییک در هر کدام از هرم

ر و تتر، دوشیزهاند امکانات وجودی گستردهفردی هفتگانه توانسته

تری را در مجرای روش و کنشِ خویش جاری و ساری سازند و سازنده

ظرفیت موجودیِ جامعه را بیش از پیش به شدن و فرارفتن وادارند. اگر 

های ی تاریخ، شوربختانه این فرااندیشان مورد هجمهچه در همواره

ا یا گرساختاراندیشان، مطلقنگران یعنی درونگون از سوی جزمیگونا

شوند و خواهند شد و واژانه خیزش و اند، میگرا واقع شدهنسبی

های فراساختارگرایانه زیرا کنش-ست برخاسته از همین روشدیدگاهی
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ی معنایی آن از مقام جامع وجودی در ساحت گاه که جوهرهکلمه آن

شود و در مقام متکثر موجودی ن جاری و ساری میامکانات وجودی زبا

گردد های ملی و جهانی مینامهای معین در قاموس لغتمبدل به واژه

ی معنایی لوگوسیکِ خود به راستی آن که پیشاپیش در جوهرهبی

انتخاب کرده باشد، به محض زاداپرتاب در هر زبان پیش از آن که حتی 

 شناسان،یت برساند، در نگرگاه زبانخود را در ساختار جامعه به تثب

شدگی یا مبدل به پژوهان و ادیبان در همان آنِ زاداپرتابدستور زبان

شود یا فاعل یا مفعول یا اسم یا حرف ربط یا قید یا حرف اضافه فعل می

ها، قیدها و... در تمام و... البته بگذریم از انواع و اقسام افعال و اسم

شدگی پس انسان و کلمه به محض زاداپرتابهای جهان؛ دستور زبان

دچار انواع و اقسام دستورات پیشینی برای پذیرفته شدن و 

شوند و واژانه ارتباطی یافتگی در ساختارهای متکثر جامعه میهویت

ی کلماتِ تمام واسطه با ساحات وجودی و فراساختارگرایانهبی

ن و ن، سخنوراهای پیشینی گویشورادستورهای پیشینی زبان و هویت

گذارد تا در ادبا را تا جایی که ممکن است برای کلمات در اپوخه می

های ی ارتباطساحتی فرایی در زبان فقط و فقط بر پایه و مایه

 ای پیشینی و با نفیفرد کلمات بدون هیچ گزینش مجموعهمنحصربه

ه در جهانِ متن فراتر از هر گون شدههای ارتباطِی پیشاپذیرفتهپکیج

زا افی دستوری به نوعی حضور استثنایی و همفرض و بایستهپیش

هیچ قید و خواهند رسید و جهان متنی و معنایی جدید و بدیعی را بی

آورند؛ بنابراین دنیای کلمات در بند دستوری به کنش هنری درمی

 نشینی و جانشینی ونویسی از محورهای نیاساخته و پیشینیِ همواژانه

شود و به روبناییِ ساختار و بافتارِ زبان رها می_زیربنایی هایریختمان

یابد که واژگان در آن بنا بر فضایی فرارونده و جایگاهی ویژه دست می
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ناپذیر و عالمی دیگرسان با بینیفرد و پیشروابط آزادانه، منحصربه

کنند و رسیدن به معرفت وجودیِ خویش، خود را فراپرتاب می

 ای سیستمِ فرادستوریِیت موجودیتِ زبانی به گونهگونه در کلبدین

های جهان و ادبیات ملل و نحل بدون هیچ ی زبانافزا در همههم

 شناسان به خویشنویسان و زباناستثنایی و مجوز ورود از دستور زبان

 رخصت ورود، حضور پویا و بروز هنرورزانه خواهند داد.
 

امروز مطرح  ،ویسی در عریانیسمنی اصلی کوتاهواژانه به عنوان چهره

و نویسی این جنبش همانند عریانک است ولی دیگر ژانرهای کوتاه

و هم چنین  _پدیدار، شعر زبانه و شعر انیمهشعر _ی آن ژانرهای ثالثه

کنون  هفتاد تا ینیز از دهه _نویسیسبزانه_شعر و هنر طبیعی 

نویس جو و متفاوتهای نوهای خود را برای بسیاری از قلمدلبرانگی

 .شوداشارت می هابه آن به اختصار در این مجال و مقال که اندداشته

 

 

 

نگاری )شعر زبانه، شعر پدیدار، ی عریانکاهرام ثالثه

 شعر اَنیمه(

 

ت در ساح ییو محتوا کیفرم یعام است که بر تمام ژانرها ینام انکیعر

 سمیانیی عرشناسانهیهست انیشود که در/بر بناطالق می یسینوکوتاهه

 یجنبش بر قلم و متن هنر نیا ها و مکاتبِسبک انواعشکل گرفته و در 

 .شودمی یجار
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 یو نشریه «گل صدبرگ»هایی که در مجالت نویسهکوتاهعریانک با 

منتشر شد پا به  از این قلمبرای نخستین بار  70 یدر دهه «بیستون»

کتب  یدر برخ که گشتطرح مادبیات جهان و جهان ادبیات نهاده و 

های نوپدید در شعر فرهنگ گونه» مانند شعر امروز یشناسانیجر

 از دکتر بهمن ساکی به آن پرداخته شده است.« معاصر فارسی

ی ی ادبی روزنامهدر صفحه 1380نویسی در شهریور ی عریانکبیانیه

 بیستون با مدیریت ناصر گلستانی فر )دریا( چاپ شد. 

احساس  ی ادبیهر گونه یو متد نوشتار زهایروشنِ تماضرورت شرح 

 یشنهادهایپ نیا یهالفهمؤ یمجال و مقال به برخ نیکه در ا شدیم

 .ستاشارت شده ا یادب

 

 ی:سینوانکیی عرثالثه یژانرها

 شعر زبانه .1

 داریشعر پد .2

 همینشعر اَ .3

 

 زبانه شعر

 یمحورانهصرفاً دال یهامتفاوت از شعر زبان است که از بستاره ایگونه

و  یهنر یمدهااکه هرگز از دست کند، بدون آنمی یآن نحله فرارو
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 رو ، از اینزبان دل بکند شعرِ منحصربه فردِ شناختیِهای زیباییبازی

 یِزبان_شعر درون که نشست فیبه تعر نیتوان چنشعر زبانه را می

 هایانسان نگره یِدرون_و برون یبرون_های درونگر به جهانفراارجاع

ر را د آدمی یِشگانیاندی،... و تغزلی، شهود، کیفانتز، ونیکسپرسا

زارانه یِهای منتقدانه به هستزند به نگرهمی وندیخود پ طیحرکت بس

 و رئال. گون

هان ج یِانسداد_یانجماد_یاعتقاد یِنیشیتمام تفکرات پ وهیش نیا در

ای شعر کوتاه در نگره ژهیوه شعر و شعر جهان ب

اما  لیگاِه اصبه نقطه دنیرس یبرا یاجتهاد_یشنهادیپ_یانتقاد

 یتمام مرزها گوننیبد و؛ ریزدهم می افزایی، هنرمندانه درهم یِنیپس

 یمتن_و درون ینیع_برون ،یذهن_جهانِ درون یانسدادگرا و قرارداد

 انهیافزاهم یو متن در شدن نیچنان برداشته خواهد شد که ذهن و عآن

نویسی، شعر زبانه در ساحت عریانک چه اگر؛ م شناور خواهند شددر ه

 انهیگراگاه ساحت دال نگاری زایش خواهد یافت،در کالبد کوتاهه

مدلول یِ نیو ع یگون ذهنگاه ساحات گونه ،خواهد داشت یرگیچ

شعر زبانه مبدل  یانهیگراکه ساحت دال آنالبته و صدالبته بی انه،یگرا

 یانگیگرادر ساحت مدلول ایگر شود حورانه و خودارجاعمدال یبه زبان

 تید که شعرکناثر غلبه  ینیع_ی برونچنان جنبهشعر زبانه گاه آن

مدرن  یکویها نگارِلحظهو تک انیبنجهان عکسْ میشعر ما دربست تسل

 زیاثر ن یِ ذهن_های فوق پرواضح است که جهاِن درونشود و با گفته

طرح  یتهیویجهان سابژکت میردد که شعر ما تسلچنان غالب گآن دینبا

مختلف  یهایو تئولوژ هایئولوژیدا رسمی بونیترانحصاراً ا یگردد 
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و  زیستتغزل یآن را در دامچاله دینبا زیاثر ن یِگری کوتاههجنبه شود.

 .ندازدیب یستیمالینیمصنوع م یشعرها زیگرعاطفه

 ،افتهیو بالش  شیزا یسینونکایکه در بستر عر به علت آن شعر زبانه

اجازه دهد به مقام  ینگارجا که کوتاههبدانخواهد تا خود میخودبه

ها اشارت شده است نوشتار به آن نیهایی که در اجامع تمام ساحت

ترین ژانر جامع ،طیبس یدر حرکت گوننید و بدگردتر و نزدیک کینزد

د خو یستیانیاجتهاد عر و شعر جهان را بنا بر عرجهان ش یسینوکوتاه

 دهد.می شنهادیپ

محوری، ذهنی از عاطفه_شعر زبانه رهایش و پاالیش جهانِ درون

چنین رهایش و پاالیش جهانِ محوری و هممحوری و تئولوژیایدئولوژی

های رئالیستی، روح نگرههای خشک و زوایای بیبرونی از الیه

زبانی از _هانِ درونناتورالیستی، ایماژیستی و رهایش و پاالیش ج

انحطاطی بدون نفی و کاهیدن _های افراطیها و معناستیزیمعناگریزی

گانهوجوه هنری، مفهومی، عاطفی، زبانی و انتقادی تمام این عوالم سه

 ی شعر جهان و جهان شعر است.

 یدانست از ساختارها یتوان جنس سومشعر زبانه را می شیمتد سرا

شعر زبانه به علت  یِسینودر آثار کوتاهه که البته کیزومیو ر یدرخت

نامحدود است، حضور  گراانیجوالن قلم شاعر عر یفراخنا که نیا

نگر زنانه یهااز نگرگاه یعیکه حرکت طب یدو نگره به هست نیتوأمان ا

 هرم و انیپایساحت ب یسوه ( بینگر )درخت( و مردانهکیزومی)ر

گاه که شعر آن اما؛ پذیر استکان، کامالً امی بودهجنس سوم کِییمادرما
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طبیعتاً حضور توأمان  ،کند یتجل ینگارانکیخواهد در کالبد عرزبانه می

 یکیگرا زبانه انکیدر هر عر نیدو ساختار فراوان سخت است؛ بنابرا نیا

 ها فرم اثر را سامان خواهد داد.نظرگاه نیاز ا

 شِ یی سراخهدر شا کیفرم یشنهادهایاز پ یکی شتریب ضاحیا یبرا

 مورد توجه شتریشد و ب شنهادیپ یسینوهای زبانهکه در کارگاه یدرخت

 .شودداده می حیای مجمل توضقرار گرفت به گونه سانینوانکیعر

که _ نخست شعر خود را لختِ ،سینوزبانه یعنی یلخت_یساحتسه فرم

 لهدو جم ای کیآن را دقیقاً در  ستیواجب ن ،یسینوبا حفظ اصل کوتاه

 ،دافتزبان اتفاق می و یا ذهن ،نیاز سه ساحت ع یکیدر  و _محدود کند

 تِ لخ_ساحت نیکند که اآغاز می ینیبه عنوان نمونه از ساحت رئال و ع

 ونشِو دگرگ نیسپس تکو .دیاثر نام یتوان بخش جوانهرا می نهینخست

نیسان لخت نخست اما اه اثر وارد ساحت دوم خواهد شد که ب یِ تکامل

رخ  واسطهی و تغزل بیابتکار_خالقانه لیتخ ی،در ساحت ذهن بار

 لختِ _ساحت یفضا و در پایان، ی متن استبخش میانه کهخواهد داد 

به  کههای خاص آن خواهد شد ورزیوارد جهانِ متن و زبان زیسوم ن

ای ضربه ،چارانه همانند مصراع چهارمِ که ممکن است علت آن

 یتکانه توان آن را ساحت و لختِباشد می داشته یشگانیاند_یعاطف

قانون مطلق  کی وجه چهی به نیآمد اکه گونه و البته همان دیاثر نام

 ،متن و شاعر توانشِ  تواند بنا بر ذوق وو می ستین یسینودر زبانه

تجربه  گراانیتوسط هر شاعر عر یگرید فاوتگون و متهای گونهچهره

 یبرداشتن مرزها انیاز مبر  نویسیدر زبانه اصل .شود

 یِاستبدادهای خط و نشانو در اصل  یانجماد_یانسداد_یاعتقاد
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است بر  ییِ صرفگراو زبان ییِ مطلقگراتی، ذهنمحض گراییِعینیت

 نیبرا؛ بنایستیانیعر یِشنهادیپ_یاجتهاد_یتفکر انتقاد یهیو ما هیپا

اثر که  یراگتیساحت و لخت ذهن در سینوبه عنوان مثال اگر زبانه

چون  ییهاکیداشته باشد از تکن زین سانهینومهیان یتواند صبغهمی

 شتریب ینگارانکیگمان به فضا و جهان عررد، بیگیبهره  نگیفورگراند

افزایی سه شناور شدن و هم یشده است. پس در این فرم برا کینزد

 توان فرمآن می یمتن در نمودار درخت کیشعر جهان در  یساحت اصل

 تیچه خاص کرد اگر شنهادیپ یسینورا در زبانه «تکانه_انهیم_جوانه»

فراتر  یهر زبانه آن است که هماره سرکش و فرارونده باشد و از هر فرم

 برود.

 

 داریشعر پد

 میکن یرا معرف شیسرا نینو یوهیش نیا یهوسرل یانیبا ب میبخواه اگر

ه زبان ک یدارهایپد_شعر است که در آن، کلمه ایگونهبگوییم  دیبا

 واسطه باند در اوج ارتباط بیاینسبت به هست یکشف جهان انسان

جا که امکان دارد تمام واژگان تا آن یو زبان ینیع_یهای ذهنجهان

لمات ک وندیپ تیصرف را که فقط و فقط مسئول یِ زبانو درون لنامستق

د تا نگذاردر اپوخه می ،کشندبر دوش می یدستور یهارا در چارچوبه

 یهر ملت برا یزبان یسازمقوله ندیکه برآ یکلمات یعنیکشف  تِکلما

به  یزبان در جهان شعر تِیخود را در زبان ،ندایدرک و کشف هست
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 ریثابت و متغ قیبرسانند و ابعاد عم یو آشکارگ تیانیعر

 .شندبخ گرگونید یرا نمود شیخو یتیماه_یمفهوم_ییمعنا

ها ممکن فقط در/با اسم حددهد که تا ور میژانر به دستورِ زبان دست نیا

که  یبستگی به کلماتو دل یو افعال حرکت کند، بدون هرگونه وابستگ

 ندارند. یدستوراز جهانِ درون ریغ یتیهو چیذاتاً ه

 ردهک ی متفاوت و نامتعارف را از دستور زبان استخراجچهره داریپد شعر

 یهای معناشناختاز نحله یمعمول برخ فیتعار دنیبه چالش کش یو برا

کلمات را تنها معطوف به جهان  یِمعنامند تیشناسی که هوو زبان

 ،کنندمی یدر آن معرف یعیهای طبو روابط و تفاوت یدستور_یزبان

 .بخشدمی یادب_ینینمود ع

ی نخست تمام واژگان دروندر وهله ،هینظر نیبه کنش درآمدن ا یبرا

الت شود تا اصشوند در اپوخه گذاشته میمی دهیکه حروف ربط نام یزبان

ن در جها شیاز پ شیها بها و فعلاسم یعنی نیراست یدارهایپد_کلمه

خود را جزم  عزم سینوداریشوند و سپس پد انیما عر یمتن_یذهن

 چیممکن است از ه جا کهبداندر مراحل بعد تا  تواندکند که بمی

 یی محورهارهدادن چه رییتغ یبرا زین یی دستورمنداضافه

افزایی مه طیبه محور بس شیاز پ شیب یکیو نزد ینیجانش_نشینیهم

 .کلمات استفاده نکند

آن  یاست که شاکله نینو یاگر گونهابداع پدیدارشعر به عبارت دیگر 

در  نگیو فورگراند ییزداییفرد از آشنامنحصربه یطرز انیبر بن تماماً 

 .تاس افتهیدستور زبان سامان  یطهیح
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 مهیان شعر

فانتزی در جهان شعر _یستیمیآن تی، رخدادها، اتمسفر و رواکاراکترها

ها به آن تیکه روا اندی ذهن و زبان شاعرانهقدر برساختهآن هیمان

های معمول و بازی ینیو تجسم ع یشدگکیدرامات تیقابل یای کلگونه

 را ندارد.

است که در  مهیانشعر  یی فضاشدهمالینی، ساحت ممهیان انکیعر

از این  و... «نیبهار و زم»و  «یخواب ابد ی،عشق ازل»چون  ییفراشعرها

 .اتفاق افتاده است قلم

 تِیداند که در اوج جدمی یرا آثار لیهای اصانیمیشن ،ژانر ادبی نیا

کوتاه  لمیف کیمبدل شدن به  تیقابل وجه چهی خود، به کِیفاخرِ فانتز

هادن به قدم ن مهیشعر ان و نداشته باشند یانسان یگرهایبلند را با باز ای

 رقابلیو غ زیآمهای شگفتجهان گوننیی اوجوه خالقانه نیتربرساخته

های بهره بردن از بازی انهیم نیدر ا و واقع است ارجاع و اجرا در جهانِ

 تیادب گریاریتواند می ،یابدمی شیزبان زا تیگر که در زبانفراارجاع

 اشد.متن ب شتریب

 

در جهان شعر و شعر  یدارشناختیپد-یلیتحل کردیو رو یکترسازاکار

 همیای از آن خلق کاراکترهای انجهان با ژانر فراشعر متولد شد و گونه

ی در وهله ، چه بسانیمتع یرونیب یازااست که به علت نداشتن مابه
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 یدارهایبا پد یپندارذاتکند که روح هم جادیفرض را اپیش نینخست ا

شناسی به هستی تیکه با عنااز آن رو اما  ،گیردمی مارا از  یهست

های و درنگ لیستانسیهای اگزاز دغدغه یاریبس ،شاعرانه

 مندهایو هست یبه هست توجهد با نتوانما نمی یعاطف_یانتقاد

خود را بر ما آشکار  میبهتر بگو ای مشانیابییگونه که ما درمآن_

تر، فرامنطقواسطه، بیومهای معصهمانند ذهنارضا شوند ما  _کنندمی

 نشیبه دخل و تصرف و کشف و آفر توانیممی و خالق کودکانه نیب

زاده یلای کبه گونه ایکه  میازیای دست کاراکترهای شگفت و برساخته

هستند ما عاطفی _نگرِ ذهنیابتکاری و دنیای ناواقع_ی تخیل اختراعی

 یمندهایهست یاز برخ یشگانیاند_خیلیگر و تاستحاله یانتزاع ای و

ای گونه یعنی آیند؛نگرمان به شمار میی ذهن فراواقعی و زادهرونیب

هزارچِم های در شاکله یشعر_مهیان یِاتورینیدگرگونش و مسخ م

 سابقهبی و کاراکترهایی ها رخ داده است که جهانآن یرونیو ب یدرون

ما را  یموجود_یهای وجودشعر رقم خواهد زد و پرسش یرا در فضا

شعر  و؛ مند، خودخواسته و برساخته پاسخ خواهد دادای ناقالببه شیوه

انه شاعر لیاست از جهان تخ یافزایی هنرهم نیباتریو ز نیواالتر مهیان

 .یشنیمیان لیتخ یایو دن

چه  یابد اگرنمود می انکیی عرجامهدر کوته یسینومهیکه ان گاهآن

از دست خواهد  یخود را تا حد فراوان یدارشناسانهیپد_یلیتحل یفضا

 یهاشگرفانه از زهیدوش ییتازه و فضا ییداد، اما باز هوا

 خواهد گذاشت. سینوانکیعر اریدر اخت یستیمیآن_یانتزاع
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است  ییاستعال یِهنر لیای تخگرا گونهمهیفرارونده در شعر ان لِیتخ

 ییگرالیترین ساحت تخیطشاعرانه که بس لیهم تخ ،گونهدر این رایز

کند و هم می یدارد از خود فرارو اتیکلمه در ادب یرا در جهان هنر

ترین جوالنگاه رقصانمود هنر که بزرگ یشنیمیان التیساحت تخ

 یراب ییاستعال یکردیوادار به روست نمایو س لمیدر جهان ف یفانتز

ابقه سکلمه و خلق کاراکترهایی بی یدر جهان هنر گرگونینمود د

 کیالکتیدر د گرید یو آدم گرید یعالم نشیآفر یراسته خواهد شد و ب

 ها وزبان با تمام بازی تیبر بستر زبان یدو ساحت هنر نیا یافزاهم

 یشگرفاشگفت را در فراخنا یجهان نآ شناختیِزیبایی یشگردها

 الوگید نیترین و رهاتربنیادین یهنر برا کیشناسییواال میمفاه

نیخواهد ساخت و ا یشعر با هست کشناسیهستی_یشگانیاندهای الیه

در  دگریکه ها چنانآن گریکه زبان د ستیانقطه مه،یشعر ان یعنی جا

 فتهای شیدر آن زا یتای که هسبود فقط خانه افتهیدر نیشعر هولدرل

تنسیترین نترین و بشکوهو زادنگاه جدی گرنشیبلکه آفر ،نخواهد بود

 ستنین یِزبان _ینینمود ع کیالکتید نیاهد شد و هممند خوهست یها

به  شیاز پ شیهستن و امر واقع، ما را ب و پنهانِ انیپایان عربا عوالم بی

 رشتیب تیانیعر یبرا یهای مشکک موجودو ظرفیت یامکانات وجود

 .خواهد ساخت هآگا نلوگوس در روانگاهما
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و هنر امروز تا اندیشی در ادبیات شعر طبیعی آغازگر سبزانه»

برای احقاق حقوق طبیعی « اصالت زمین»ی )نظریه« فرداپس

 همه چیز از سنگ تا آدم(

 

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

 

و در کالبد  80ی شعر طبیعی که بیانیَک آن برای نخستین بار در دهه

ی غزل و سپس در جامه« مجنس سو»ی کتاب اصالتِ زمین در مؤخره

ور اعالم حض« نقشه»و « هی آهن اتفاق افتاد»یعنی « لیال زانا»در کتاب 

ها، ارینگها و گلستانهنویسیکرده، گاه لحنی تغزلی دارد شبیه بهارانه

 نماید.آراییِ خود چنین میگون که زمین در ساحت گلآن

 ی شبیه رویشست به سان توفان و درنگایو گاه شعر طبیعی دغدغه

گرا گل. خشم طبیعی در این ژانر ادبی هیچ معیار پارالل و استرس ثنویت

با  های علوم و هنرهای بشری و دیالکتیک نسبتی اندیشهرا که زاییده

 تابد.عالم در تمدن اوست برنمی

شعر طبیعی حرکت را در ساحت جنگل، توفان دریا، صاعقه، تگرگ، 

 نشیند.اره و نیایش عاشقانه میگردبادهای کویری و... به نظ
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 مبانی شعر طبیعی:

 

هیچ چیزِ »شود . در تفکر اصالتِ زمین این شعار هماره تکرار می1

طبیعی زشت نیست، حتی اگر مفاهیم بشری برای آن انواع و اقسام 

 شعر طبیعی فراقانون، فرافرهنگ« شناسیک بدهند.های نازیبایینسبت

 و فراریاضیک است.

 

هر چیز »شود فکر اصالتِ زمین این شعار هماره تکرار می. در ت2

ویژه ضدطبیعی نازیباست حتی اگر زیباترین جلوات ه غیرطبیعی و ب

 «تمدن، تکامل، تعقل و تکنولوژی بشری به شمار آیند.

 

چه آن هر»شود . در تفکر اصالتِ زمین این شعار هماره تکرار می3

 وانی، چه فیزیکال، چه...طبیعی است چه در طبیعت فرهنگی، چه ر

بدون استثنا دارای حیثیت فرازیبایی شناسیک است، اگر چه به زعم 

ی بشری توحش طبیعت و ی برساختهشناسیک مجعول و عاطفهزیبایی

 «جنگل و... قلمداد شوند.

 

 این مقال شعر طبیعی تضاد معنا ندارد زیرا هر چیز . در هنر و در4

ز ی یک چیجزئی از پیکره _ش شناختیبدون هیچ معیار و مکیال ارز_

انگیزی را توامان در است. شعر طبیعی به سان جنگل، آرامش و رعب
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 دهدخود دارد اما هیچ گاه تن به هیچ معیار پارالل در تمدن بشری نمی

ی و بودگترین صورتِ خویش نیز به سوی یکیزیرا زمین در جنگالنه

مهرِ سبز نیز شبیه قهرِ  یکی شدن در صیروریتِ مدام است؛ بنابراین

درد و ای میپرد، درندهای مینگرانه دارد. اگر پرندهسبز ساحتی یک

ی بد و مدارانهکدام در شعر طبیعی حکم ارزش گزد، هیچای میخزنده

اند محور ندارند و فقط و فقط نماد و نشان زیبایی، واالیی و یکتاییخوب

شناسیک شعر فرازیبایی یعنی خودِ خودِ زندگی هستند. در ساحت

توانیم حکم بر نیک و بد بودنِ چیزی دهیم، چه به عنوان طبیعی، نمی

مثال کفتار و کرکس نماد زشتی باشند، آهو و کبوتر نماد زیبایی، شیر 

و پلنگ نماد صالبت و کوهستان و دریا نماد شکوه و بزرگی. هر چند 

سنت، چه  شناسیک، چه در جهانهای زیباییکه در تمام گزاره

گذاری چیز برای ارزش مدرنیسم و چه پسامدرنیسم، انسان معیار همه

گون زمین است اما شعر طبیعی ی پدیدارهای گونهی حکم دربارهو ارائه

دهد عاری از هر به علت آن که اصالت را به خودِ مادر یعنی زمین می

ع شناسانه است و انسان را از مقام شاغولیت خلگونه حکم زیبایی

چه فرزند این مادرِ سبز است اصالت کند. در شعرِ اصالت زمین هر آنمی

دارد و به حکِم هستن هیچ برترانه یا کهترانه خاصی نسبت به دیگر 

گرا و نگر، ناحکمپدیدارها ندارد. مادر سبزِ هستی کامالً یکسان

انه؛ و در نگربین است و شعر طبیعی برآیندِ همین نگرگاه یکواسطهبی

شناسیک خواهند شد ین میانه تنها پدیدارهایی دارای حکم نازیباییا

 او های پاراللیستیِی سبزاسوزِ دست سرخِ بشر و مصنوع اندیشهکه زاده

ی نبرد ی زیست، دستگاه گوارش زمین است نه عرصهباشند. چرخه
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ها خونین جانوران. اگر شکار آهویی توسط ببر، دریدن قوچ توسط گرگ

ها، لولیدن مارها ی آناهی کرکسان برای تناول بقایای الشهربهو چشم

و پرواز جغدان و خفاشان در این میانه خونین و زشت و سرخ به نظر 

ست و شعر طبیعی ی توهم متوحش ذهن آدمیآیند، تنها و تنها زاییده

)که در اصل  با توحش تمدن بشری سر ستیز دارد و فرازیباشناسی

سانه دارد چون بر پایه نفی تمام مکاتب زیباییشنارویکردی نازیبایی

شناسیک است( را بر همین واقعیت بنا کرده و ال غیر. آلودانگی طبیعت 

رحم ها، میلیتاریسم، توحش بیهای لوکس، رزمایش جتبا ماشین

سوز و... های مزرعهخراشسوز، آسمانساالری، مدلینگ تنسرمایه

الت شناسی در شعر و ادبیات اصباییترین ساحات نازیپلیدترین و پلشت

 آیند.زمین به شمار می

انگاری و شناسی، خواسته و ناخواسته بر اصل دوگانهذات زیبایی

نگاری استوار شده است یعنی قضاوِت خودبنیاد ما برای زیبا دوگانه

پنداریِ نیم دیگرِ ی عریان زشتپنداشتن نیمی از پدیدارها که نیمه

گرایی در جهان کاماًل بر همین مادگرایی و سمبولهاست. نگرگاه نآن

های مایه سامان یافته است. با پذیرش نگرهی بیپایه و سایه

یم مندان به دو نخود هستی و هستیشناسی، خودبهگرای زیباییقضاوت

ست، نابرابر بر بنیان خیر و شر تقسیم و قضاوت خواهند شد. خیر زیبایی

بارک است، زشت پلشتی است، شر ست، نکویی مزیبایی نکویی

ست، بدی منحوس است، زیبایی پاکی و منزه ست، زشتی بدیزشتی

 است.
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تواند به سان شیر نماد دلیری و عیاری باشد، اگر چه آهو اسب آبی نمی

د رودهد اما شیر نر که به شکار نمیی دهان تمساح نجات میرا از میانه

کند نماد زیبایی و شیر تناول میی مادهآمدهی فراچنگو تنها از طعمه

شود، اگر چه شاید در این انعکاسِ ما نیز قضاوتی نهفته باشد دلیری می

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

گرایی، خیر و شرگرایی، نیک و بدگرایی، زشت و زیباگرایی، پلشت و پاک

، گراییگرایی(، مبارک و منحوسدلشجاع و ترسوگرایی )شیردل و بز

وفا و وفادارگرایی و... در نسبت دادن به گرایی، بیدلرحم و رحمبی

های مصنوعِ خودساخته، پدیدارهای عالم فقط و فقط برآیندِ نسبت

 یخودبافته و در یک کالم خودبنیادِ ما فرزندان ناخلفِ زمین درباره

 ست.تِ هستیقامی سبزانهدیگر فرزندان این سیاره

رای گی تفاوتفکنانگِی رابطهاندیشی برای واگشایی و بنسبزانه

ی بشری نیست بلکه خواهان خلع تمام این ساختارهای مصنوع اندیشه

ست زیرا در نگرش ی محتواییریشههای مخلوق و بیشناسیزیبایی

ها، همه و همه هیچ واقعیتی در های آنها و تبایناصالت زمین تشابه

دیدار ما هو پدیدار نداشته و ندارند و هنرطبیعی خواهان خلع تمام پ

سوی مادرمای ست که با طبیعتِ هماهنگ و همهای تکنیکالیفرم

ساز و ی دنیا سر ناسازگاری دارد و زمینههای زندهمشترک تمام زبان

گرا ا عامگرا یپریشی و بدزبانی متفاوتباعث هر گون تخریب زبانی، زبان

 د.شومی
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پندارد و گربه را سمبول انسان غالباً سگ را نماد وفاداری می

ی ی اصالت زمین و فلسفهنشناسی، غافل از آن که در نگرهنمک

ای بلندمدت ی پدیدار ما هو پدیدار، سگ دارای حافظهنگرانهواسطهبی

تر مدت و خوگیری کمی کوتاهو خوگیری بیشتر و گربه دارای حافظه

ی تر و در دقیقهزیستی در ذات سگ نهادینهن گذشتهاست؛ بنابرای

اکنون زیستن ذاتیِ نهاد گربگان است که هر قضاوت اخالقی و 

مندان اوج حماقتِ ی هر دوی این هستیشناسیک دربارهزیبایی

اندیشی نگرش طبیعِی ست. سبزانهاخالقیخودبنیادگرا و عین بی

 ما هو هستی از هستیِ واسطه به همه چیز است برای تشخیص هستیِبی

کردن و افشای حقارت  ما هو قضاوتِ انسانی؛ و در این تشخیص، رسوا

های های شیمیایی، کارخانهها، زبالهافکنها، بمبخراشآسمان

و سر ناسازگاری  ؛گر مدنظر ماستهای تخریبساالری، قانونسرمایه

ها پارهداریم با تمام علومِ مسمومی که کمر زمین را زیر بار آهن

اند. اند و به سان یک جانباز شیمیایی در بستر احتضار انداختهشکسته

اندیشی در بیشتر اشعار خود سبزانه آورامیسهراب سپهری به عنوان پ

های درونی و بیرونِی اصالت زمین را بازنمود داده و رسواییِ برساخته

املو حمد شانسانی را در جهان اندیشه و صنعت فریاد شده و شگفتا که ا

او خرده گرفته بود که « صدای پای آبِ»اندیشِ ی سبزانهکه بر منظومه

ی ویتنام است ی امروزِ روشنفکران و آزاداندیشان جهان فاجعهدغدغه

اش درد بر صدای پای آب درنگ کرده و دغدغهاما سهرابِ بی

شوید و درویشی که نان خشکیده را در ست که در آن پر میایسیره

گرایان این مالیست برای طبیعیرو برده و چه مانیفست مینیآب ف



 هابانوی واژه ||55

ا دوپایانی که آب ر: »ی قصارِ سهراب که در پاسخ شاملو گفته بودجمله

تنام عام ویی قتلاند همانانی هستند که به راحتی فاجعهچنین گل کرده

 .«اندرا به راه انداخته

گراست و و تصرفگر آدمی به عنوان یکی از فرزندان زمین هم تخریب

ی فرزندان زمین به یک اندازه پیشه و خودبنیاداندیش. همههم قضاوت

ی سبز حق آب و گل دارند اما طبیعت تاکنون تنها با در این سیاره

ه و انسان نگریست یکنندهگر و تخریبگرایانگی دیدگاه قضاوتدوگانه

 سوز ویشده و عناوینی همانند زشت و زیبا، خیر و شر، زندگ فیتعر

اساس رویِ دیگر فرزندانِ زمین نهاده شده  نیبر هم و...بخش زندگی

 است.

گرایانه خودِ ماییم و بر های ناطبیعیگزاریی ارزشمعیار و مکیال همه

ایم که االغ جاهل، هدهد دانا، گاه خود تعیین کردههمین نگرگاهِ ناریشه

کرکس زشت، بز جغد شوم، روباه مکار، کبوتر مبارک، طاووس زیبا، 

آن که هرگز بیندیشیم چرا به قول سهراب سپهری ترسو و... باشد، بی

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

)شعر سبز(، بازگشتی آوانگارد به قانون  گذاریم. شعر طبیعیعلف پا می

خیر و  هایی همانندانگاریعلف است، نه به قانون بشر و در آن دوگانه

شر بودگی، زشت و زیبا بودگی و بد و خوب بودگیِ بسیاری از پدیدارها 

کنون بر  ها که تاها و سمبولتایپها، آرکیدر جهان نمادها، تمثیل

پدیدارشناسیِ طبیعت و هستی حاکم بوده کالً از مقام اعتبار خلع 

ر مبنای بهایی که غالبًا و اکثراً شوند و به تبع آن استعارات و تشبیهمی

ز اند، اشناسیک شکل گرفتههای غیرطبیعیِ زیباییهمین قضاوت
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ایی شناسانه، زیببندند. در قضاوتِ زیباییاندیشه و نگاهمان رخت برمی

شناسی را خود زشتیمحورانه مورد ستایش قرار گرفته و خودبهانسان

الً مشناسی در ادبیات سبز کاآورد، خلع زیباییبرای نکوهش به دنبال می

ی اسطهوگونه ارتباط بیشناسی و بدینمساوی است با نابودگِی زشتی

ه شود، چرا کشناسیک با تمام پدیدارهای هستی برقرار میفرازیبایی

ب ی قضاوت و تخریشناسی فقط و فقط در سایهعلم ناطبیعی زیبایی

انسان است و الغیر، اما اکنون انسان برای نخستین بار با اصالت دادن 

مندانِ دیگر این سیاره و در کل خودِ این سیاره ی هستیزمین از نگره به

ها،... و ها و نمادها، استعارهها، سمبولشناسیی سبز، خود و زیبایی

محورانه به چالش ی تشخیصِ زمینتشبیهاتِ پیشینی را در محکمه

خواهد کشید؛ تمام ادبیات جهان تا به امروز در کلیتِ خود 

ی مندان پرداخته که اندیشهه به قضاوت هستی و هستیمحورانانسان

های پیشین را به از درجه اعتبار ساقط انتقادیِ شعر طبیعی تمام قضاوت

کند. قضاوتِ دیگری به خاطر عقیده، جنسیت، نژاد، ثروت، موقعیت می

اجتماعی، سیاسی و... و در کنار آن قضاوت هم نوعان بر اساس 

مدلینگ )فرم صوت، قامت و...( هماهنگی یا  های مرسوم زیباییکلیشه

ناهماهنگی با مدنیت و تکنولوژیِ روز، علوم روز و... به هیچ وجه طبیعی 

لکه ی طبیعت نیست بو اصیل نیست. شعر طبیعی به معنای شعر درباره

، ها، عناوینترین حالت زیست ممکن. عقاید، مقامست در طبیعیشعری

ی انسانی را نسبت به همنوعان نیز از امعهها، قوانین و... هم جکلیشه

کنند و هم نگاه طبیعی ی اصالت زمین( خارج میحالت طبیعی )نگره
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های ی دیگر فرزندان زمین از جمادها گرفته تا دیگر گونهما را درباره

 زیستی.

نویسی بازگشتی آوانگارد داریم به اندیشی و سبزانهما در سبزانه

هی دیگر، راهی دیگر، چاهی دیگر در چارچوبهواسطگی دیدن، نه نگابی

 ی عقیده و ایدئولوژی دیگر.

 

 

 ی اشراقِ سبزازردِ زمین:فلسفه .5

 در دو ا اگر بخواهیم برای سهولت فهمست امپارچهانسان تناروحی یک

افزایی نور ی انسان برآیند همتنانه کنیم کالبدِ شافزا تعریفهم ینیمه

گی رنزمینی است و هیئت روحی شعاعی از بیخورشیدی و نور سبز  زرد

ست بر بستر زندگی طبیعی انسان نیز جاری و ساری. نوراالنوار

 .های متوالی و موازی هستی در زمینکمانرنگین

اندیشی به معنای بازگشت به بدویت جهاِن پیشاکلمه و زندگی سبزانه 

فاهیم به ترین مگرایانه و غیرطبیعی دیوژنیستی نیست و نزدیککلبی

گرایِی عریانیسم، توان در جنس سومی اصالت زمین را میفلسفه

ی هواسطاومانیسم هایدگر، ارتباط بیاحیاگرانگی حکمت خالده، آنتی

گرایی جوهری رقصی موالنایی، ناثنویباشی خیامی، جانهوسرل، خوش

گرایی هگل، وجوه دیونیزوسی نیچه، ایدئولوژیاسپینوزا، آنتی

ساالری مارکس، قیام ضد ویی شایگان، رسوا کردن سرمایهجفرزانه
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گرایی آپارتایدی ماندال، لبخند مادر ترزا، خشمافریاد ژاندارک، انس

مرزی کاسموپولیتیسم و... بدون هیچ تقیدی به مفاهیم فردید، بی

ی اصالت ها با هستی دانست. در نگرهسازِ آنخیز و چارچوبهنسبت

ای از نورهای سبز ی چرخان و رقصان آمیزهرهزمین، هستی در این سیا

ی نورانگی روحی که در جهان اشراقی و زرد است، پس با گذر از مقوله

الم امر ع ااز مغربیت اصغر تا مشرقیت اکبر آن را به تفصیل در رابطه ب

اند، چون وارد مباحث ایدئولوژیکی خواهد شد به و نوراالنوار شرح داده

 .میکنیی آن بسنده مرههمین نیم اشارت دربا

افزار در فهم تناروان افزار و نرمسخت یمقوله به هر روی با عنایت به دو

افزا ی همکالبد زمینی تمام پدیدارهای هستی دو الیه ،داننمهستی

 دارد:

 افزای وجودیی همالف( الیه

 افزای نمودیی همب( الیه

است و  -افزارسخت- ی هر پدیدارکالبد نمودی همان ظاهر و برونه

ست که تمامیتِ بدون استثنای ایکالبد وجودی همان درونه

- دکنبودگیِ فرارونده تعریف و نظاره میمندان را در هیئت یکهستی

 .-افزارنرم

این هیئت وجودی در تعریف برازندگان و فرزانگانِ حکمت خسروانی و  

ن مایه و پایه، ست. بر همیهای هستیاشراقی همان کالبد نوریِ پدیده

ای گاه که فراتر از هر ما و من بر سفرهفرزانگان و برازندگانِ کهن آن



 هابانوی واژه ||59

دیدند پایان کائنات میای از ساحت برکت بینشستند هر لقمه را آیهمی

ه نور پارچشان نیز یکها سفره و کالبد نمودیی آنکه با تناول عاشقانه

 که چون امروزینیان بر خاصیتشد؛ بنابراین آنان بیشتر از آن در نور می

ای شناور بر کشف هیئت فیزیکال اطعمه تمرکز داشته باشند مراقبه

ها داشتند برای اتصال بیش از پیش به یگانگیِ هستی و نوری پدیده

زمین در دیدار با همه چیز و ی نوراالنوار. از این رو اهالی مشرقآستانه

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

و تناول همه چیز مکیالشان نورخواری. محور ابداع و انتشار هر وسیله 

و هر کالم آنان بر مدار تجلی یعنی نوریابی، نورسازی و نورافشانی 

 /نور در مهرورزی تا آمیزش ،در ساحت جنسیتگونه که آن چرخیدمی

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

نور در  ،و در ساحت شدن /نور در علمو رسیدن به کشف و خلق یعنی 

ای برسد که در همین عالم فیزیکال، نورانورِ تا به نقطه /مسیر و مقصود

پیشگان و ، پژوهشاما در اعصار امروزینه او محیط بر محیط شود

قط دکارتی ف سازِهای ثنویتآموختگان به سبب آن که بنا بر آموزهدانش

کنند برای ها قلمداد میها را تمام هستیِ آنو فقط حجم و امتداد پدیده

نوری قائل نبوده و نیستند و _هیچ کدامشان هیچ گونه ساحت باطنی

سازگانی واژگان و مسلخْهمه چیز را بر اساس کاربرد بشری در مصرفْ

اند، خاصیت تعریف و تقسیم کردهخاصیت و بیبه سان پرخاصیت، کم

ها در سوی توهم و تمدن انسانمندان، آنغافل از این که تمام هستی

های باطنی الیه_ساحات مشبکِ مادرماییکِ خود در ساحت نوری

 اند.یکِ یگانهگونی از یکگونه
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 چون نور که از مهر جدا هست و جدا نیست»

 «عالم همه آیات خدا هست و خدا نیست

افزایی از زرداسبز است یعنی جنس همی پدیدارها سبزازرد و نور همه

ها و رنگیی بینورانیتِ سبزِ زمین و زردانگیِ منور آفتاب در سرچشمه

های متوالی و موازی؛ بر این اساس کمانجاری در آتشفشان رنگین

که خود _هاساحت غیرنوری پدیدارها به معنای ساحت جسمانی آن

سمانی ظرفیت نیست بلکه ساحت ج _تجلی ویژه ای از نور است

امکانات وجودی  مندِ پدیدارها برای پذیرش عاشقانهموجودیِ ریشه

ست از ایای غیر از این باشد دامچالههاست و هر اندیشهنوری آن

های ذهنی، های صنعتی و بافتهجا که ساختهگرایی؛ اما آندوگانه

های ظلمانی مصنوعی و مخرب ی گردابسبزازردانگیِ زمین را غرقه

های مجعول در عالم توان برای این بدعتکنند آیا به راستی میمی

انسانِ خودبنیاد، سخن، از ریزش، بارش، رویش و تابش امکانات 

جا که ادامه ی تکنولوژیک، آنهر ساخته ؟نوری به میان آورد _وجودی

ات ی ساحگمان غرقهبودگی زمین نباشد بیسوی طبیعیِ سبزانهو هم

های های نورسوزانه خواهد بود. انسانِ زبالهازیظلمانی و سرگرم ب

افکن، انسان شیمیایی و دود و... بازیافت، انسان دینامیت و بمببی

نوری نخواهد داشت  _ترین ربطی به جهان وجودیهرگزاهرگز خُردانه

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

چنین است که بنا بر تمام کتب و ایننورسوزی در هستی خواهد بود 

ی کردارها و پندارهای انسان مقدسِ تاریخ، دوزخ تنها ساخته

 هیچ نشانی از دیگر فرزندان زمین در آن ظلمت سوزان.ست، بیطاغی
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ی طبیعت نوشتن را گرا برای درباره. شعر طبیعی، ادبیاتی موضوع6

ن و آلترناتیو نجات زمیدهد بلکه طبیعی زیستن را تنها پیشنهاد نمی

داند و هرگزاهرگز این طبیعی زیستن به معنای بازگشت به انسان می

گامی ی کریه هممفاهیم ناتورالیستی نیست که اوج ماشینیسم و چهره

یزند و ادبیات ملگرای پوزیتیویسم در آن موج میبا تعالیم ضدزمین

ت یدئولوژیک اسا ییگراعتینیز مصداق نوعی طبناتوریستی  یانهیگرا

که هنوز فراروندگی از مرزها را چه در ذهن و چه در عین درک نکرده 

 است.

 

. طبیعت انسان تنها تفاوتی که با سایر فرزندان زمین دارد شعور 7

گرای اوست و هستی این امکان را برای او ایجاد کرده که موهبت کلمه

دی از جبر محیط آزادی فقط و فقط به این فرزند هدیه شود اما آدمی آزا

گری و مالکیت انگلی گرفت و با آن به ضدیت و غریزه را به معنای تصرف

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

 

ی آغوش با نظم خودانگیختهاش را طبیعی کند و هم. انسان اگر آزادی8

ست ه اسو بدهد توانستی خود هویتی سبز و همزمین به نظم برساخته

به فراروندگی تمدنی دست یابد زیرا هزاران کاوشگر دیگر هم به فضا 

 بفرستد فقط و فقط زمین مادر و آغوشگاه زندگی اوست و الغیر.
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. شعر طبیعی گاه طغیان است علیه سرطانی به نام تکنولوژی و انسان 9

وار تمام معیارهای پاراللِ دنیای ریاضیک و مدرن. شعر طبیعی زلزله

ی بشری را که برآیندِ آن شدهگریزِ جهانِ سرخابیانگار و یکنهدوگا

کشد، چالشی شبیه یک ادبیات و هنرِ استرس است به چالش می

گونه که زمین روزگاری برای دفاع از خود، طاعون، سل و جراحی؛ آن

کرد و امروزینه با شدت و اش حواله میوبا را به جان سرطان درونی

 یماری جدیدی چون کرونا، ایدز و ام اس را.حدتی بیشتر هر دم ب

در زمین هیچ پدیداری اضافه نیست اال مظاهر مدرنیته و تمدن 

چه تصنعِ مخرب است سر ستیز دارد تکنولوژیکال، از این رو با هر آن

 گذرد.اما گریز نه، زیرا هر چه هست در دل زمین می

فراتر بردن  ی زمین برایتکنولوژی در آغاز تداوم نظم خودانگیخته

شد به عنوان مثال قدرت پای انسان برای قدرت آدمی پنداشته می

ده شحرکت محدودیت خاصی داشت که در سنت با پای حیواناتی اهلی

باره با ماشینیسم به اوج چون اسب آن محدودیت شکسته شد و یک

تصور دست یافت ولی در این میانه یک امای بزرگ  زقدرتی فراتر ا

 تواندشد و آن نابودگی زمین بود آیا تکنولوژی می نادیده گرفته

 ی طبیعی شدنی ادامهیافتهبازگشتی آوانگارد به آن ساحت ناکنش

ترین ماشینیسم دست یابد؟ این پرسشگری نه یک اصل بلکه بزرگ

حت ت« جنس سوم»ست که در کتاب اندیشانیی آرمانی سبزانهمطالبه

، یک چشم در تلسکوپ»ه بودند: عنوان دکترین اصالت زمین فریاد شد

یک چشم در میکروسکوپ، پس با کدامین چشم تو را ببینم؟! مادرم 

 !«_زمین_
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. از لحاظ فنی شعر طبیعی بازگشت ادبیات به زبان طبیعی را پیش 10

را  گری تکنیکال زبانیی کشف ادبی تصرفنظر دارد که در آن به بهانه

یان و ی به شدن و تحدید دایرهمد نظر نداشته باشیم که هر آن به بست

بیانی آری تصرف تکنیکال و _انجامد، کشف زبانیورزی ما میزبان

 تحدیدیت فنی در سرایش و نگارش به هیچ وجه.

 

 ترین پدیداری که توسط. شعر طبیعی به این درک رسیده که بزرگ11

 ترین نگره )زمینواسطهانسان کشف نشده، خود زمین است و تا در بی

ریشه و زمین( کشف نشود اصالت و شناخت هر پدیدار، در فضایی بیما ه

 واسطه و بسیط؛گاه که در معرفتی بیاصالت رخ خواهد داد و آنو بی

 تردید خواهیممادر سبز هستی یعنی زمین دیگرباره کشف شود؛ بی

های درختی و ریزومیک جهان اندیشه و فهمید که چه قدر سیستم

 انگارانه اتفاق افتاده است.توهمما در ساحتی  یباورها

 

. شعر طبیعی به هیچ گون به معنای شعر صلح نیست، زیرا 12

داند، از آن روی که صلح اندیشی را پلید میاندیشی، ذات صلحسبزانه

فرزند جنگ است و روییده بر آن، نه فرزند زمین بنابراین صلح در ذات 

 یترین پدیدهانهگرایاین ناطبیعت_ی جنگخویش بر پایه و مایه

 گیرد.هستی و شکل گرفته و می _گراضدزمین
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. شعر طبیعی از صافی هیچ ایدئولوژی و تئولوژی هر چه قدر 13

ها را بپذیرد و گذرد زیرا این زمین است که باید ریشهمند نمیریشه

بپروراند و این که هر ایسم و سازمان و اعتقادی ادعا کند که به اصالت 

ی پارادایم خود معتقد است شبیه حباب و موجی خواهد زمین بر مبنا

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

 خُرد.

گیرد اال با ارتباط اصالت زمین در کالبد هیچ اصالتی هویت نمی

 گذارد.واسطه و حضوری که روی قانون چمن پا نمیبی

، یی هیچاهیچ ربطی به مفاهیم شعرگرایی و تکثرگراگرایی، غایتدوگانه

اندیشان، سبز )اصالت زمین( ندارد. در نگرگاه سبزانه ادبیات و هنر

زمینی که چند هزار سال از نظمِ خودانگیخته و شعور هماره 

یتِ فهمد که عقالننهایت بیشتر از انسانی میگذرد بیسازش میزندگی

د اما سراسر از نخوت آفرینهایی متضاد میخوددرگیرش در هر عصر نگاه

دهد زیرا در کل، لبریز است. شعر طبیعی به هیچ ایسمی اصالت نمی

 داند.برانداز میبشرِ امروزینه را فرزندی متمرد و خانمان

زیباییِ اصالت زمین فراقانون، فرااخالق، فرافرهنگ و فراانسانی بوده و 

را و پذیرد که تن به تصنع تصرف گجا میتمدن بشری را تا بدان

ی خویش نسپارد، چرا که آدمی شبیه خودتخریبی در ساحت زمینانه

ای جز مندی است که در زمین روییده و خانهسایر پدیدارها، هستی

 تواند داشت.زمین نمی
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شعر طبیعی تمرین دموکراسیِ سبز برای برقراری برابری بین تمام اهالی 

ندان مه دیگر هستیای نسبت بی آپارتایِد گونهجانبهزمین و نقد همه

 گون که در کتابی سبز است. در قانون دموکراسیِ سبز هماناین سیاره

ها عام انبوهی از آدمآمده انهدام یک کوه برابر است با قتل« جنس سوم»

و انسان در آن قانون حق هیچ گون تصرفِ سرخ جز در نظام طبیعی 

جنایت به  روی در این حیطهی زیست ندارد و هر گونه زیادهچرخه

خراشی حق آن را ندارد که بر بستر یک آید. هیچ آسمانشمار می

ست جامزرعه، یک مرتع وحشی، یک بیشه یا... بروید. حد زیست ما تا آن

ی محیط زیست را مسموم و تخریب نکنیم زیرا محیط که محدوده

 ها نیست.زیست فقط از آنِ انسان

 

 دگی است، بنابراین هر گونی تجسدیافته و متعین زن. طبیعت چهره14

معی، ج_نسبت که تنها فرزند اختیارمند زمین با خود، با دیگریِ فردی

رضی ع_ی طولیکند که با فرایند طبیعی و چرخهبا طبیعت برقرار می

ی زمین منافات داشته باشد های نظم خودانگیختهزیست، و قانون

 گراست و محکوم.گمان ناطبیعتبی

بت اسیدی با خود )همانند اعتیاد( با دیگری بنابراین هر گون نس

سوز( با دیگری بزرگ )هر گون ی زندگیطرفههای یک)همانند عشق

...( و پرستی وگری، نژادپرستی، عقیدهسوز همانند رهبانیتباور زندگی

مند و با طبیعت )همانند صنعت، تکنولوژی و...( پیشاپیش ناطبیعت

 شوند.ضدزندگی و اصالت زمین محسوب می
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گاه عشق و اندیشه چه در مواجهه با خود، چه دیگری و چه طبیعت آن 

های جاذبه و جاذبیت را در نظم اصالت خواهند داشت که قانون

ا در ی سبز ربودگی این سیارهی زمین و روح مشکک یکیخودانگیخته

 توهم حبابی خود به چالش نکشد.

بیت خارج شود و گون عشق که از مدار جذبه، جاذبه و جاذ پس هر

ریختمان اسیدی به خود گیرد پیشاپیش محکوم به ناطبیعی بودن و 

 مندبودگی و ضداصالت زمین بودن است.ناریشه

 

ی شعر . شعر طبیعی هرگون تفکر و سبک تکنیکال و فنی در عرصه15

زند و و ادبیات را که با طبیعت خودجوش زبان منافات دارد پس می

پذیرد که اصالت درونی آن در ساحت زبان جا میزدایی را تا آنآشنایی

 اثبات شده باشد.

های های مخرب، نگرهپریشی، تفننبنابراین با هر گونه زبان

ه شناسانهای سبکها و بستارهاعتقادی در گشایش_انجمادی_انسدادی

تن ی مبالغه نوشی افراشتن رایت ساحتی از شعر و با صیغهکه به بهانه

های دیگری بپردازد و دوری ی، تحقیر و تصغیر ساحتآن رویکرد به نف

 ساز یا مبلغ شود فاصله خواهد گرفت.از طبیعت زبان را زمینه

بر همین اساس شعر طبیعی از لحاظ زبانی اصالت را به طبیعت 

های غیرزبانی و بیانی و قصد آن دهد نه تکنیکخودجوش زبان می

زبانیت زبان از هر گونه سبک گون روبی از ساحات گونهسازی و الیهپاک

ساز و تخریبی است که ریشه در ذات زبان گرای تصنعو تکنیک تصرف
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ری برونی هن_نداشته باشد و این البته منافاتی با کشف ساحات درون

 زبان ندارد.

 

 تواند. شعر طبیعی هماهنگ با هر گون حق طبیعی است پس نمی16

را چه در جهان زنانه و  با مدنیت از آن حیث که حقوق طبیعی انسان

دلی نداشته باشد زیرا سنتی چه جهان مردانه به او برگردانده است هم

رعیتی اجتماعی و مرید و مرادی اعتقادی  _ی اربابکه بر پایه و مایه

تر بود از انسان شهروند در بنا شده بود، از زمین تا آسمان غیرطبیعی

 مدرنیسم.

 

ایم گذاری نکردهت شعر طبیعت نام. فضای شعر طبیعی را از آن جه17

باید صرفاً در فضای طبیعت که این شائبه ایجاد نشود که حتماً می

هایی چون هایکو های رئالیستی غرب و چه از گونهمستند چه از گونه

در شرق سامان یابد، هیچ محدودیت اتمسفری و ژانریک در این نحله 

و فانتزیک حقایقی از هستی وجود ندارد زیرا گاه جهان انیمه و انتزاعی 

مدار ما توانش درک یا انعکاس فرضبخشند که عینیت پیشرا نمود می

ها را ندارند.آن
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 «گراشناسی عمیقسیستمی برای معنی»

 

 به قلم زرتشت محمدی

 

گذار بنیان_ گفتارهای استاد آرش آذرپیکس درس)بر اسا

 (_رگراییگرا در مکتب فراساختاشناسی عمیقمعنی ینحله

 
 

در ابتدا سعی شده است، در بخش اول دیدگاه استاد آرش آذرپیک در 

شناسی به صورت خالصه و با تعریف شناسی و معنیزبان یحوزه

چه استاد آرش سپس در بخش دوم، بر اساس آن ،کلیدواژگان بیان شود

گرایی در مکتب اصالت آذرپیک تحت اصول وجودشناسی عریان و عمیق

ر بخش و د گردد سیستمی برای تحلیل معنا تدوین ،اندکرده کلمه بیان

با  «گراییماتریس عمیق»ی مقاله تحت عنوان ی نگارندهسوم، نظریه

 .ودخصوص متون ادبی ارائه شه ب ،رویکرد تحلیل متن

 
 

 شناسی فراساختارگرامکتب زبان (بخش اول
 

ه ندارند بلک خود معنا یدو سوسور معتقد بود پدیدارها به خود فردینان

بخشد و این معنا، ثابت و امری است که به پدیدار معنا می« روابط»این 

که  ی«نقش»و « روابط»ست که طبق پیشینی نیست بلکه قراردادی

 مثال معروف فردینان دو .یابدپذیرند، معنا میها در یک ساختار میواژه
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ج کاماًل ارزش هر مهره در بازی شطرن که های شطرنج استسوسور مهره

توان دریافت که ها نمیو از روی شکل و شمایل مهره بودهقراردادی 

م از حرکت هر کدا بلکه حرکت سرباز یا قلعه به چه ترتیبی استمثالً 

شود. به تعیین می ها بر حسب قرارداد و از طریق قواعد بازیاین مهره

افت ریتوان دنمی نیز های یک زبان طبیعیهمین ترتیب، از صورت واژه

ی تنها با مقایسه چنین در بازی شطرنجهم ها به چه معنا هستند.که آن

سرباز را تعیین کرد.  یتوان ارزش یک مهرههای دیگر میارزش مهره

در مورد نظام زبان هم مسئله به همین ترتیب است. این که مدعی 

یل به این دلآید به شمار میشویم، فالن نشانه یکی از واحدهای زبان می

گری دی هایاست که این نشانه را درون آن نظام و در رابطه با سایر نشانه

تر آن که من گیریم. یک مثال سادهدر نظر میکه در آن وجود دارند، 

در خانواده شخصیتی دارم که با شخصیتی که در محیط کارم دارم 

ام دارم با چنین شخصیتی که در تیم ورزشیمتفاوت است. هم

 یکسان نیست و یا به عنوان یک استاد ادبیات دارم، شخصیتی که

ام دارم با خانمی در شخصیتی که در برخورد با یک خانم در همسایگی

 ونیگوناگهای متفاوت به دلیل روابط فامیل متفاوت است و... این نقش

ها و ساختارهای مختلف به من معنا است که در هر کدام از این نظام

 بخشند.می

اعتقاد گذارد. او سوسور را در پرانتز می اساس این نگاه دوژاک دریدا 

اس اما نه بر اس ،پیشینی نیست بلکه قراردادی است یمعنا امر دارد که

بدین معنا که این تفاوت من با تو است «. تفاوت»روابط بلکه بر اساس 

تفاوت بخشد. درخت سیب با درخت هلو در اثر که من و تو را معنا می

و به همین ترتیب تمام پدیدارها بر اساس  کنندپیدا میمایز معنایی مت

یابند. اگر تفاوتی نباشد، نمود معنایی نخواهیم تفاوت است که معنا می
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که قلعه را از سرباز  ماند. تفاوت استداشت و همه چیز در محاق می

 دهد.معنا و ماهیت را به پدیدار می و یا کندمتمایز و معنادار می

شناسی مکتب معنیو گذار مکتب عریانیسم بنیان_آذرپیک  استاد آرش

دو بعد ثابت و دارای  ری هر پدیداکه جوهره عقیده دارد _گراعمیق

دو بعد ثابت و متغیر  آن معنایی کلمه هم به تبعِ یجوهره است.متغیر 

یک کلمه به مثابه جان  معناییِ  یبا این شرح که بعد ثابت جوهره ،دارد

های و با خلق جوهره شدهاست که توسط انسان کشف و روح کلمه 

قد آذرپیک معتجناب شود. گفتاری و نوشتاری، تناروح کلمه متولد می

 همیشگی کلمه با حفظ و همراهیِ  ی معناییِاست که بعد متغیر جوهره

ی بعد ثابت است. زادهبنابراین بعد متغیر درونْ ؛گیردبعد ثابت شکل می

معنایی هر کلمه  یکه بعد ثابت جوهره اردچنین اعتقاد دوی هم

 یها در بعد متغیر جوهرهاست زیرا ساختارها و سیستم« فراساختاری»

معنایی کلمه امری  یگیرند. بعد ثابت جوهرهمعنایی کلمه شکل می

پیشینی است که با ورود به هر ساختار و سیستم، بعد متغیری از کلمه 

که  ها نیستندرها یا روابط یا تفاوتاین ساختاپس  ،بخشدرا ساختار می

ه معنایی کلمه است ک یبخشند بلکه بعد ثابت جوهرهبه کلمه معنا می

فردی، ابعاد متغیری از معنا را با _با ورود به ضمیرهای مختلف جمعی

 سازد.حفظ آن بعد ثابت در درون خود محقق می

 
 

 شناسی کلمه در عریانیسمهستی
 

 است و مکانی یعنی مقام جامع وجودی_زماندارای مقام فرا هم کلمه

مقام متکثر. در مکتب  عنیدارای مقام موجودی و این جهانی ی هم

و مقام متکثر موجودی را از « کلمه»، مقام جامع وجودی را یسمعریان
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از جمله  دارد،های متعددی دانیم. کلمه جوهرهمی« کلمات» آنِ

ی ی گفتاری و جوهرههرهی معنایی، جوها جوهرهترین این جوهرهمهم

 نوشتاری است.

 کلمه دارای هفت جوهره است:

 ی معناییجوهره. 1

 ی آوایی )صوتی(جوهره. 2

 ی نوشتاریجوهره. 3

 ی حرکتیجوهره. 4

 ی طبیعیجوهره. 5

 ی شرایطیجوهره. 6

 ی اجتماعیجوهره. 7

شود و معنایی که به مثابه جان کلمه است کشف می یابتدا جوهره

ی آن شکل ی آوایی و نوشتاری کلمه، نطفهبا خلق جوهره سپس

ف و کش بودهی معنایی به مثابه روح کلمه همیشه زنده گیرد. جوهرهمی

قرارداد  به صورت های کلمه توسط انسانجوهره یشود اما بقیهمی

 شوند.مند میو بدین ترتیب کلمات هستی درآمده

 
 

 اصل حقیقت عمیق در عریانیسم
 

ای است که باعث موجودیت جوهر شاکله اعتقاد داردذرپیک آجناب 

زمان دارای دو _شود و در جهان مکانیک وجود در بعدی از هستی می

ساحت و بعد ثابت و متغیر است. بر اساس اصل حقیقت عمیق، جوهر 

متغیر دارد ولی اصالت با هیچ کدام از این دو نیست بلکه ابعاد ثابت و 

د و کنبت و متغیر است که حقیقت را عریان میجنس سومی از ابعاد ثا
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به بعد ثابت و بعد متغیر  دادن این حقیقت، حاصل فراروی از اصالت

د شود. هماننابعاد جوهری محقق میواسطه با این است که با ارتباط بی

ی معنایی نیز دارای دو بعد ثابت و متغیر های کلمه، جوهرهدیگر جوهره

ی معنایی اولیه یا به عمیق در کلمه، جوهرهحقیقت  ثابتِ است. بعد

شناسان همان دالی است که بر یک یا چند مدلول مشخص و قول زبان

شناسی، این بعد کند چون اگر با توجه به علم زبانمحدود داللت می

ی دال و مدلولی برقرار نشود کلمه تنها یک لفظ مهمل ثابت یعنی رابطه

ی های زبانی و استحالهتواند تمام بازییآن م و اما بعد متغیرِ شود؛می

ی زنده بر بستر کلمات در بستر زمان باشد که به عنوان یک پدیده

ی لمهتوان گفت مثالً کجامعه در سیالن و تغییر و تحول است. می

افزاست، به این ترتیب که بعد ثابتش دارای دو بعد مکمل و هم« درخت»

ها و بعد متغیرش که در فرایند نامههمان معنای رایج این واژه در لغت

ست متغیر از معانی متفاوت که از ایشود، هالهیک بازی زبانی وارد می

ی مثالً در گزاره ،شودهای گوناگون در جمله حاصل میجانمایی

 بعد ثابتِ با حفظ کاملِ « هادرخت»ی واژه« میرندها ایستاده میدرخت»

ی معنایی شده که ای متفاوت از هالهخود، وارد حوزه ی معناییِجوهره

در نگاه هر خوانشگری مصداق متفاوتی دارد. کلمه، کلی فراتر از هم

ین به هم افتنیو جنس سومِ کلمه که دست  بودهافزایی این دو ساحت 

محوری نجات ی یقین مطلق و شکما را از دامچاله استحقیقت عمیق 

ها رهنمون خواهد شد و آن هداده و به ایمانی فرارونده در شناخت پدید

ی اخالقی این بحث را بازتاب دهیم باید گاه اگر بخواهیم با یک گزاره

باری وبندگفت که نه به ایستایی در کلمه بسنده کرده است و نه به بی

های بسته، بر مبنای دهد. ما با فراروی از این دایرهدر مورد آن تن می

یقت عمیق در همه چیز خواهیم های کامل و متکثر به اصل حقایمان
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کلمه دو بعد دارد. یک بعد  ی معناییِ رسید. حقیقت عمیق در جوهره

کند و دیگری که همان دالی است که بر یک یا چند مدلول، داللت می

بعد متغیر که در آن کلمه به مانند موجودی زنده است و با توجه به 

مثالً  ،شودستحاله میها، دچار حرکت و انظامهای زبانی در خردهبازی

از نگاه استاد آرش آذرپیک، دالی است که بر « بمیری»ی همین کلمه

کند و این یعنی همان بعد ثابتِ حقیقت یک مدلول خاص داللت می

عمیق در کلمه که با قرار گرفتن در شرایط مختلف، با حفظ کامل بعد 

تصور کنید  شود.های بیرونی متفاوت میای از مدلولثابت، دارای هاله

ی خشمگین به سربازی که در هنگام خدمت، پستش را یک فرمانده

گوید: و همان شب رو به همسرش می« بمیری!»گوید: ترک کرده می

لمه ک این دقت کنید که .اما این بار با لحنی آرام و عاشقانه« بمیری!»

یا  ،ای از معناهای متفاوت را کسب کرده استبا حفظ بعد ثابتش، هاله

ای بود برای حفاظت که روزگاری فقط وسیله« سپر»ی ثالً کلمهم

ی معناییشخص در برابر تیغ دشمن، امروزه با حفظ بعد ثابت جوهره

های گوناگون های بیرونی به مصداقاش یعنی محافظی در برابر پدیده

دیگری از جمله سپر اتومبیل، سپر موشکی و سپر بالی کسی شدن 

 استحاله یافته است.

 
 

 بار ژنتیکی کلمه و پدیدارشناسی عریان
 

ی ژنتیکی کلمات که هیچ ی پنهان دایرهدیدگاه اصالت کلمه، از نیمه

ها را به طور کامل به حالت تعلیق درآورد سخن تواند آنای نمیاپوخه

گوید. کلمات نیز خارج از استبداد درونی در هر گفتمانِ خاصِ زبانی، می

ی کلمات، ناخواه همهذشتگانند. پس خواهزاییده و حاصل تجربیات گ
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ای دارند که چه در گفتار و چه در نوشتار، یک سری از بارِ ژنتیکی ویژه

ی کنند. مشاهدهی رمزگان شعوری ما میها را با خود وارد دایرهداده

گرای انسان و بار ژنتیکی کلمات، تنها یک محض با توجه به شعور کلمه

که ممکن است باید از کلیدواژهجایی پس تا ست.نیافتنیتخیلِ دست 

شکنی کرده و تسلیم ایدئولوژی طبیعیِ زدایی و قدرتها مشروعیت

گذار بنیان_های زبانی نشویم. هوسرل ها در گفتمانکلیدواژه

های هایی از زمینهفرضها پیشگوید در ذهن انسانمی _پدیدارشناسی

شان اثر روی معنای دریافتی تاریخی، اجتماعی و فلسفی وجود دارد که

ها را کنار گذارد که برای پدیدار شدنِ ذات اشیا یا امور باید آن زمینهمی

وقت است که ذاتِ اشیا بگذارند و یا به حالت اپوخه و تعلیق درآورند. آن

شود. از نظر هوسرل، این درختِ تو یک درختِ مییا امور برایشان پدیدار 

آن را در ذهن خود تصور کنیم که همان  توانیمخاص نیست و ما می

گذار مکتب بنیان_ کیذرپآصورت مثالیِ درخت است. استاد آرش 

پدیدارشناسی به طور کلی، کسب »د: نگویمی _گراشناسی عمیقمعنی

بیند که خود نوعی ارتباط آگاهی را در حرکت به سوی چیزها می

مری اگاد_اگرچه پدیدارشناسی هایدگری ،واسطه با هستی استبی

، چه پیشواسطه را نماد حرکت خود به سوی چیزها دیدهارتباط بی

گرا ها کلمهاندیشه. شعور انسان پذیریِهایدگر و چه سنت مداریِفرض

ها و که از مجرای خودآگاهست و ژنتیکِ هر کلمه، حاصل فرضی بوده

هفتگانه، ما را به کنشی  فردیِ _های جمعیناخودآگاه

بسیاری از این کلمات، کلیدواژگانی  .دارداگماتیک وامیپر_اندیشگانی

هستند که پشت هر کدامشان یک نگاه ایدئولوژیک یا تئولوژیک پنهان 

ی توانیم مثالً به کلمهنمیپذیر نیست. ما اما این کار امکان« است

فرضِ گذشتگان نگاه کنیم. گذشتگان به بدون پیش« کوه»یا « درخت»
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از برگ، ساقه و تنه تشکیل شده و نماد  گویند که درختمن می

ها فرضاستواری و ایستادن است. نگاه کردن به کلمه بدون این پیش

هر »آذرپیک:  ی نامفهوم. از نظر استادیعنی نگاه کردن به یک توده

ی شخصی ما های گذشتگان و تجربهفرضافزایِی پیشکلمه حاصل هم

ک کلمه از کلمات دیگر استفاده از چیزهاست و ما ناچاریم برای توضیح ی

 ینِو ح کنیم که همین باعث مرکزافزایی که برآیند خودافزایی در عین

ژانر  «خودافزایی است، خواهد شد. و حینِ افزایی در عینافزایی و همهم

پدیدارشناسی در  ی ادبیِای در نگرش و نگارش در نحلهمرکزافزا شیوه

ها به کنون در آثار عریانیست ی هفتاد تاعریانیسم است که از دهه

 و نمود و انتشار یافتهو فرامتنی  داستانی ،فراشعری اشکال شعری،

گرایان ایران باعث شده چند ی کلمهی شیران اندیشکدهآرامش نجیبانه

آن را در کتبی زرد و  ،ی ادبیاتبیشه گوشه و کنار راسوی متوهم درفرا

 به خود مفاهیم فلسفی عریانیسمی برخی با مونتاژ ناشیانه ،فاقد ادبیت

ما را از مطرح کردن بیشتر آن گری نسبت دهند که بوی بد این انتحال

 دارد.برحذر می

در اصل، ما برای درک و دریافت ذات کلمات باید بدانیم که شعور انسان، 

گرا بوده و ژنتیکِ هر کلمه در ذاتِ خود در هر بازی زبانی به مثابه کلمه

که پشت آن، نگاه و ایدئولوژی خاصی پنهان است. حال  ستایکلیدواژه

ی کلمات را از ها را درون اپوخه قرار بدهیم همهفرضاگر ما این پیش

 شود.ایم که نوعی پارادوکسِ ناشدنی خلق میهستی ساقط کرده

 

 جمعی_انواع ضمیرهای فردی
 

 زبانی فردیِ_خودآگاه جمعی. 1

 فردیِ زمانی_خودآگاه جمعی. 2
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 فردی زبانی_خودآگاه جمعی

 

 های درونی و بیرونیزبان آگاهیکه  در نگرگاه عریانیستی، زبان مادری

 که با آن شودگفته میهای محدودی زبان یا زبان به است هستی ما از

بینیم و با هستی ارتباط برقرار ای مستمر خواب میها به گونهآن یا

کنیم. کمیت و کیفیت ارتباط با هستی وابسته به کمیت و کیفیت می

 ،کلمات یروزرسانتواند با بههای مادری ما است. زبان میها یا زبانزبان

ر و بیشتر وسعت یابد و دنیای واژگان را گسترش دهد. زبان، بیشت

 اجتماعی کلمات است. یافتهیساحت نظام
 

 دو نوع کلمه وجود دارد:

مانند کلمات فلسفی و تخصصی که فالسفه و  :کلمات کیفیالف( 

رند بدانشمندان علوم مختلف برای انتقال معانی عمیق خود به کار می

 زبان خواهند شد. و باعث غنای بیش از پیش
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صرفًا برای بیان نیازهای روزمره و ارتباطی به کار  :یکلمات کمّب( 

د و غالبًا دارای قدرت کلیدواژگانی نیستند. کلمه دو ساحت در نرومی

. در تاریخ فلسفه، داردمقام جامع وجودی و مقام متکثر موجودی 

در جامع وجودی، مفهوم لوگوس است. ترین مفهوم به مقام نزدیک

 ،وجود دارد« کن و یکون»ساحت معنوی عریانیسم مفهوم متعالی 

چه از آن زاده با آن آغاز و آن که هسته _مقام جامع وجودی_ای کلمه

شد چیزی جز کلمات )مقام متکثر موجودی( نیست. هستی، یعنی مقام 

جامع آیات )کلمات( از دل کلمه بیرون آمده و کلمه ساحت وجودی 

 (ییهایا زبان)زبان  شامل فردی زبانی ما،_اه جمعیهستی است. خودآگ

بینیم و با آن با هستی ارتباط برقرار کرده و که با آن خواب می شودمی

بندی خاص از هستی آفرینیم. هر زبان نوعی مقولهنیستی را نیز می

 چه قابلیت ادراک دارد. هرمتیکال برای درک هر آنای متیاست و گونه

ا تواند به دگرگونی جهان اندیشگانی می زبانی میتحالهگونه تغییر و اس

به عنوان مثال در  ،که خود بر آن اشراف داشته باشیم آنبیانجامد؛ بی

نژاد بر آن و ایرانی زبانیپارس یکه جامعه آنیکی دو سال اخیر بی

بندی دیگرگون برای روابط زن و مرد اشراف داشته باشند، نوعی تقسیم

 یای فزاینده و خزنده در حال استحالهوارد شده و به گونهدر این زبان 

 اسالمی برای زن و مرد_فرهنگی و سنتی ایرانیان است. در سنت ایرانی

اما در یکی دو سال اخیر،  ردمجرد و متأهل وجود دا یدو کلیدواژه

چون مجازی، کلیدواژگانی هم_ایفردیِ رسانه_خودآگاه جمعی

د، سوشال فرند و... ارائه داده که نوعی سینگل، این رل، جاست فرن

 اسالمی از روابط زن و مرد_بندی دیگرگون و خالف سنت ایرانیمقوله

 فرهنگ و سنت ماست. یو در حال استحاله دارد
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 فردیِ زمانی_خودآگاه جمعی
 

یابد و بنا بر ساحت ای خاص در هستی موجودیت میهر وجود در شاکله

ها یا شاکلهشود. به آن شاکله مند میستیآن بعد از هستی، ه مادریِ

 .گوییمجوهر می

 شود:افزا تقسیم میبه دو ساحت هم جوهر

بینی باورمندان به آن، روح نامیده در جهان ی مانا:الف( جوهره

 فرابعدی و ابدی است. و شودمی

 .شودمحکوم به نابودی است و جسم نامیده می ی نامانا:ب( جوهره

افزایی با هماین جوهره ن پیکرها چهاربعدی هستند و در جهان ما ای

ی فرابعدی یعنی روح، باعث زندگی آن وجود و تکامل یا سقوط جوهره

تمام  وارون مبنابراین در نظرگاه عریانیس؛ د شدنمعرفتی آن خواه

ارزش و زندانی ای بیی جسمانی تنها جامهههای عرفانی، جوهرنحله

ی روحانی بدون نیست، بلکه جوهره ی روحانیهحقیر برای جوهر

ی جسمانی در بستر زندگی توان هیچ فاعلیتی در آن حرکت جوهره

 ساحت را نخواهد داشت.

شود بنا بر اراده و فاعلیت آن، یک نفر در ی جسمانی باعث میجوهره

 و تصمیم )ع(حسینامام سپاه شمر قرار بگیرد و کس دیگر در سپاه 

سقوط روح دیگری و صعود روح آن دیگر اراده و عمل این دو باعث 

 خواهد شد.

مندان در جهان چهاربعدی و در مبحث ی تمام هستیبه هر روی جوهره

اد افزایی ابعاز هم سازِ انسانیزندگی یبه عنوان تنها سیاره _زمین_ ما

مند از ی هستیطول، عرض، ارتفاع و زمان سامان یافته و هر جوهره
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ها، حیوانات و انسان ،نباتات ،گرفته تا جمادات بینیتمام موجودات ذره

د ثابت زمانِ زمینی، در عی زمینی و جوهری خود با حفظ ببر شاکله بنا

 نوع خود دارای زمانی ویژه است.

بینی ساکن زمین در کمتر از یک یک موجود ذره از این رو چنان چه

یرد و ممیکند و می دمثلیشود، تولیابد، بالغ میصدم ثانیه زایش می

عمر طبیعی انسان کمتر از صد زید و ها مییک درخت قرن آندر کنار 

ی جسمانی او در زمین، امری طبیعی، الزم و منطقی جوهره سال است،

عدالتی و تبعیضی در بافتار بنا بر حیات زمینی خود دارد و هیچ بی

  1زیستی او رخ نداده است.

ر مکانی نیز د_ا ساحت زمانیجسمانی ما ب_البته در کنار ساحت زمانی

ی چهاربعدی هر مکانی با رو هستیم؛ بنابراین همان جوهرهزمین روبه

شمالی  یکرهالنهار مبدأ، نیمها، نصفعنایت به دوری و نزدیکی به قطب

 ردگذمی آن خاص زمانی و...ها و جنوبی، کمیت و کیفیت، گردش فصل

                                                           

هر جسمی در زمین زمان خاص خودش را دارد، به عنوان مثال یک پشه، یک انسان یا  .1

بینی که عمرش کمتر از یک صدم ثانیه است با بعد ثابت زمانِ زمینی و با توجه موجودی ذره

زمینی _جسمانی_یکیف_گذرانند و عمرشان امری کمّیهای متفاوت را میبه جسمیتشان زمان

خداوندا! انسانی که خلق »گویند: بوده و برای هر کدام کامل است. جایی در قرآن فرشتگان می

مکانند از اول تا به _یعنی مالئک چون فرازمان« کندریزی میکنی در زمین فساد و خونمی

 نیست به اند. ما در اسالم اصلی داریم که در هیچ دینیآخر خلقت و سرنوشت انسان را دیده

 جاکه در آن بوده و هستیم. در عهد الست بسیاری از اشخاص یکدیگر را در آن« عالم ذر»نام 

ماده _زمانی ماست. دعا انرژی_اند که آن ساحت فرامکاندیده و سپس در زمین پیدا کرده

ه زمانی گذر کرده و ب_نیست. دل شکسته و قلب عاشق، یک نفس الهی است. دعا از عالم مکان

ن ی ذهدهد؛ بنابراین جبر و اختیار معنا ندارد و ساختهرود و سرنوشت را تغییر میم ذر میعال

 ست. فیزیکال و فهم چهاربعدی ما از هستی
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 وهریج بافت نوع در اقلیم هر مکانی-زمانی کیفیت و کمیت البته صد و

 نباتی، موجودات جمادی، تا گرفته بینیذره موجودات از جاآن فرزندان

نحصر م کدام هر برای و شگرف تأثیراتی تردیدبی آن انسانی و حیوانی

تواند در پس جنس زمان و سرزمین نمی، به فرد به وجود خواهد آورد

نیادین با دیگر همهایی بای خاص تفاوتهای جوهری هر گونهویژگی

 های متفاوت بسازد.های دیگر و زماننوعان آن در سرزمین
 

 

 

 

 مکانی فردیِ_خودآگاه جمعی

 

ما از لحاظ مکانی با توجه به حقیقت عمیق دارای ابعاد ثابت و متغیر 

که در تمام بعدهای ثابت، حضوری آگاهانه در هستی فراوان هستیم 

ابت هر جایی یعنی فرزندِ مکانی بودنِ داریم که بر ما تأثیر دارد. بعد ث

ی شمالی کرهآن قسمت. زمین مادرِ ماست و مادر بَعدی ما مثالً نیم

بریم و مادرما یعنی همین هستیِ مادری یا است و... که از آنان ارث می

به نوعی هرم مادرما را  رحم در رحم. ابعاد ثابت و متغیرِ حقیقت عمیق

 با توجه به این که دهند یعنی ماامان میس فردیتا رسیدن به خودآگاه 

ای منظومه از خودآگاه جمعیِ کیهان مادرِ مکانیِ ماست و ما فرزند آنیم

شان کهک اما در بعد ثابتِ ،کنیم که بعد ثابت استو کیهانی شروع می

که مادرِ مکانِی  شمسی هستیم یمنظومه راه شیری در ساحت متغیرِ

 شمسی یمنظومه یحاظ مکانی و در حیطهو از ل ماست و ما فرزند آنیم

 زمینی_شمسی در ساحت متغیر مکان یبا رعایت بعد ثابت منظومه

وبی شمالی و جن یکرهزمینی که به دو نیم_هستیم و در بعد ثابت مکان
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که مادرِ شمالی هستیم  یکرهشود، در ساحت متغیر نیمتقسیم می

 یکرهت ساحت مکانی نیمد ثابعو در ب مکانیِ ماست و ما فرزند آنیم

قسیم ت ایهای آمریکا، آفریقا، اروپا و آسشمالی که به ساحات متغیر قاره

که مادرِ مکانیِ ماست و ما  آسیا هستیم یشود، در ساحت ثابت قارهمی

آسیا، آسیای شرقی، آسیای غربی،  یو در بعد متغیر قاره فرزند آنیم

یای غربی در جنوب غرب آسیا آسیای مرکزی را داریم و در بعد ثابت آس

و در بعد ثابت  که مادرِ مکانِی ماست و ما فرزند آنیم خاورمیانه را داریم

خاورمیانه بعد متغیر کشورهای ایران، عراق، افغانستان و غیره را داریم 

عد ب که مادرِ مکانیِ ماست و ما فرزند آنیم و در بعد ثابت کشور ایران

قزوین، کرمانشاه و غیره را داریم و در بعد  های تهران، یزد،متغیر استان

ساحات  که مادرِ مکانیِ ماست و ما فرزند آنیم ثابت استان کرمانشاه

پاوه، صحنه و غیره را  سنقر، کرمانشاه، یهامکانی شهرستان ریمتغ

 داریم.

 یهاها، دارای ساحات متغیر بخشدر بعد ثابت یکی از این شهرستان

یر ساحات متغبه عنوان مثال  ثابت یک بخشمتفاوت هستیم و در بعد 

 روستا را داریم. ریدهستان و در بعد ثابت یک ده، ساحات متغ

گوناگون، در بعد ثابت  محالتدر بعد ثابت یک روستا، ساحات متغیر 

ساحات متغیر  کوچه، در بعد ثابت یک کوچه ساحات متغیر محلهیک 

ت در بعد ثابو  خانواده متغیر حتسا خانه ، در بعد ثابتهای مختلفخانه

در بعد ثابت هر  یک خانواده ساحات متغیر افراد آن خانواده را داریم.

 عضو خانواده نیز تن آن شخص را داریم.

ی خود را نمود گون مکانشی، امکانات نهفتهنهوجود انسان در ساحات گو

بخشد، طوری که وجود انسان نمودِ زمانشی، نمود زبانشی، نمود می

ای دارد که در هر کدام از نسیتی، نمود نژادیک و نمود رسانهج_روانی
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ای مشکک بنا بر امکانات این ساحاتِ وجودی، جهان و هستی به گونه

وجودی و ظرفیت موجودی در دگرگونش و شدن خواهد بود. هر 

ساختاری از قبیل ساختار خانواده، ساختار قبیله، ساختار نژاد، ساختار 

است که به قول میشل فوکو تنانگیِ آن ساحات  ملیت و... دارای روحی

 ی خود خواهد گرفت.را در سیطره

بندی اقلیم مکانی هر اقلیمِ مکانی دارای روح است و البته این نوع تقسیم

 های بهتری داشته باشد.تواند شیوه و گونهکه به آن اشارت شد می

 

 

 روانی_فردی جنسیتی_خودآگاه جمعی

 

به نام مرد  ایولهای به نام زن و مقآذرپیک مقولهاز نظرگاه استاد آرش 

فردی _های جمعیافزا در خودآگاهدارای دو ساحت مستقل و هم

 هستند:

 جنس مؤنث و جنس مذکرالف( 

 جنسیت زنانه و جنسیت مردانهب( 
 

جنس مؤنث بنا بر ابعاد ثابت و متغیر  جنس مؤنث و جنس مذکر:

های گوناگون است. بعد ثابت جوهری در حقیقت عمیق خود دارای گونه

های ها و ناخودآگاهی مؤنث انسانی در زمین بنا بر خودآگاهجوهره

 فردی زمانی_های جمعیها و ناخودآگاهفردی مکانی، خودآگاه_جمعی

تواند در تمامیت فردی نژادی نمی_های جمعیها و ناخودآگاهخودآگاه و

در تمام این خودآگاه و  تاریخ و تمامیت زمین با حفظ ابعاد ثابت خود

ی جسمانی و روان واحد فردی دارای یک جوهره_های جمعیناخودآگاه

 و مشترک باشد.
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هستی نیز تعمیم دهید تا قصه و قضیه  یمردانه یاین مقوله را به نیمه

 بیش از پیش روشن شود.

 ، ذهنبا حفظ ابعاد مشترک در حقیقت عمیقشان جسمیتمذکران نه 

ها و در هرم مشکک و مادرماییکِ خودآگاه همگون و روانی همسان و

با حفظ ابعاد  مؤنثاندارند و نه فردی هفتگانه _های جمعیناخودآگاه

و روانی همسان و  ، ذهنثابت حقیقت عمیق خود دارای جسمیت

های ها و ناخودآگاهدر هرم مشکک و مادرماییکِ خودآگاههمگون 

ک به هرم مادرماییک در ی تشکی)نگره هستند.فردی هفتگانه _جمعی

فردی هفتگانه به معنای شدت و _های جمعیها و ناخودآگاهخودآگاه

ضعف در امکانات وجود و ظرفیت موجودی نیست بلکه ناظر بر نمودهای 

فرد و جمع در تمام ساختارهایی است های منحصربهگون و ویژگیگونه

جمعی _که هر کدام در ساحات مادرماییکِ هستی، روح فردی

های مادرماییک اند. تشکیک در تناروحدیگرگونی را نمود بخشیده

مکانشی، زمانشی، زبانشی و... برآیند دیالوگ عریانیسم با سنت 

ی روح است و با مبحث روح در فوکویی در مقوله_هگلی_اسپینوزایی

 ادیان نباید خلط مبحث شود.(

گری یک ننگری و زنانهبنابراین جنس زن یا جنس مرد برای مردانه

نزولی مادرمای _حقیقت مطلق یا نسبی ندارد بلکه در هرم صعودی

اند، هستند شماری بودههای ثابت و متغیر بیجنسی خود دارای ساحت

 و خواهند بود.

های ها و ناخودآگاهبنا بر خودآگاه جنسیت زن و جنسیت مرد:

فردی -های جمعیها و ناخودآگاهفردی زبانی، خودآگاه_جمعی

فردی _های جمعیها و ناخودآگاهانی و خودآگاهاندیشگ

شمار ابعاد مجازی، ماهیت جنسیتی زنانه و مردانه دارای بی_ایرسانه
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های اندیشگانی، زبانی و که به سرعت بنا بر استحاله نداثابت و متغیری

 مجازی دستخوش دگرگونی هستند._ایرسانه

شمار ردی دارای بیف_های جمعیما با حفظ ابعاد ثابت در آن خودآگاه

ای مطلق و نسبی برای نسخه ینگری هستیم و ارائهی و زنانهرنگمردانه

 یزنانه و مردانه، چیزی شبیه کشیدن نقشه یفرهنگ و اندیشه ،علم

 وفانی است.تدریای  یآسمان ابری بر پهنه

 

 

 

 فردی اندیشگانی_خودآگاه جمعی
 

ما همیشه از  .دارد هر مای اندیشگانی بعد مشترک و بعد اختصاصی

مان با دیگر ماهای موجود ارتباط عاطفی طریق بعد مشترک اندیشگانی

 یشخصفردی اندیشگانی، مثالً اگر بشنویم _داریم. در خودآگاه جمعی

ده است به عنوان یک مسلمان یخداناباور، یک خداپرست را به قتل رسان

را زی ،میدهیذاتاً برای شخص خداپرست واکنش عاطفی نشان م

فردی -فردی اندیشگانی ما با خودآگاه جمعی_خودآگاه جمعی

 اندیشگانی آن شخص بعد ثابت اندیشگانی مشترک دارد.

 

اند، دهیرسان هالکتای مسیحی را به ها خانوادهاگر بشنویم بودایی اینک

مسیحی اشتراک ادیان  یآن خانوادهبا ناخودآگاه اندیشگانی ما که 

 اگر بشنویم د؛ و اماکناحساس عاطفی برقرار می انبا آن ،ابراهیمی دارد

آفریقایی را کشته است طبیعتاً از لحاظ  ی، مسلمانیهودییک جوان 

اندیشگانی و عاطفی با آن مسلمان آفریقایی بیشتر ارتباط عاطفی 

 چه آن مسلمان مصری و اهل تسنن باشد. گیریم، اگرمی
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ها و اشتراکات از لحاظ دهیم تا تمام اندیشهحال این هرم را ادامه می

 سنتی و فرهنگی روشن شود. ،مکتبی ،دینی

 بندی کلی دارد:خودآگاه اندیشگانی دو تقسیم

های مذهبی، قومیتی، زبانی، شامل تفاوت سنتی:_فرهنگیالف( 

مثالً ما با یک ترک آذری، از ، شودفرهنگی، پوششی، غذایی و غیره می

سنت عید نوروز مشترک و تیم اما در لحاظ قومی و زبانی یکی نیس

ته هایی داشو شاید با ملتی دیگر از لحاظ پوششی هماهنگی نزدیکیم

 باشیم.

 شود:یکه شامل موارد ذیل م مکتبی:_مذهبیب( 

اشتراکات اخالقی: اگر در کشور خود حامی حیوانات باشید در جاهای 

بستگی اندیشگانی بیشتری با دیگر افراد حامی مختلف جهان هم

 دارید. حیوانات

قام ممانند  نه به معنای پرستش است گرایی: به معنای حرمت وتقدس

ز به عنوان مثال برخی ا ؛مذهبی_پدر، مادر، استاد، بزرگان فرهنگی

د، همانند حضرت آیننمی به شماردیگر یک فرد تاریخی  هاشخصیت

 ، بلکه ناموس قلبی و ذهنیعلیهم السالم عیسی، موسی و پیامبر اسالم

ها این نام حریم و هر گونه جسارت به ردها انسان در طول تاریخندمیلیا

 و عدم هر گونه رواداری حیثیت انسانی و لب کرامتس، لب آزادیسعین 

ها و تمسخر یک فرهنگ و زبان خاص در رسانه چنینهم است.

بی مکت_سنتی و مذهبی_اجتماعات در اصل یک نوع ژنوساید فرهنگی

 شود.محسوب می

یعی طبتکنولوژی و رویکردهای علوم غیر یمانیسم و سیطرهپیش از او

به نوعی  هاانسانمشترک ی اندیشهدر  ...،فیزیک و ،همانند شیمی

رقصی، ها همزیستی با طبیعت در تمام اندیشهحرمت زمین و هم
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از اومانیسم، نوعی  پسساختاری رسوخ داشت اما بافتی و همهم

 هایف در آن به محور اندیشهساختارشکنی، تسلط بر زمین و تصر

 اومانیسم مبدل شد.

های وجودی همانند حق آزادی و حق برابری با بسیاری از دغدغه

ی مواهب زمینی همانند مکان سکونت، برآیند هیچ دیگران در همه

ها و علوم سیستم و پارادایم اندیشگانی نیستند بلکه این مکاتب، سنت

دهند و اصالت تمام و المان ارائه میی آن مؤلفه گونند که دربارهگونه

سازی ها و علوم در عدم محرومهای ایدئولوژیک، تئولوژیک، سنتاندیشه

مند در زمین به ویژه خود انسان از حقوق طبیعی اوست. ما هر هستی

چه بخواهیم، چه نخواهیم در دل یک یا چند سنت، تفکر و ساختار 

تفکر انتقادیِ فراساختارگرایانه  شویم و باید بااندیشگانی زاداپرتاب می

ها و ها، ایدئولوژیدریابیم که در چشم ما با عنایت به سنن، فرهنگ

هایی در حال دیدنند، در گوش ما با عنایت به ها چه چشمتئولوژی

هایی در حال ها چه گوشها و تئولوژیها، ایدئولوژیسنن، فرهنگ

ایی که در چشممان هشنیدنند و...؛ ما هر چه قدر در گزینش چشم

نگرند فراتر از ساختارهای تئولوژیک و ایدئولوژیک تدقیق هستی را می

و تحقیق داشته باشیم، شعور بینایی، شعور شنوایی، شعور گویایی، شعور 

مان امکانات وجودی بیشتری را در ساختارهای بساوایی و شعور چشایی

 .مان نمود و ظهور خواهد بخشیدمادرماییکِ اندیشگانی

 

 

 فردی نژادی-خودآگاه جمعی
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های جمعیتی انسانی را شامل و به عنوان گروه یترین گونهنژاد، بزرگ

ها از یکدیگر متفاوت زندگی آن یشود که گنجینهبزرگی تعریف می

 است.

بزرگ سفیدپوست،  ینژاد بر اساس ویژگی ظاهری به چهار دسته

 ،نژاد سفید شود.پوست تقسیم میپوست، زردپوست و سرخسیاه

نژادهای  بهنژاد سیاه  گیرد.را در بر می نژادهای آریایی، سامی و حامی

 به مردمان زرد نژاد شود واطالق می و...خوی خوی، مالنزی، نگریتو 

 ایاخهش سرخ نیز خود نژاد. اختصاص دارد کره و... ژاپن، چین، مغول،

آمریکا،  یتحدهمناطق مکزیک، ایاالت مشامل مجزا از نژاد زرد است که 

 شود.می و... پرو

بنا بر حقیقت عمیق، هر کدام از نژادها با حفظ بعد ثابت خود دارای 

ین ند و بر اهستبعد یا بعدهای متغیر فرهنگی، سنتی، عمومی و غیره 

 هایی با دیگر نژادها دارد.اساس هر نژاد تفاوت

 ی تعصباتگیرها شکلاین تفاوت ،بنا بر نظام حاکم بر جوامع امروزی

تعصبات نژادی غیرعلمی و بیهوده  نی. ارا در پی دارندنژادی و قومیتی 

نسبت به  و...ها منجر به خودبرتربینی برخی جوامع، نژادها، فرهنگ

 .است شده دیگر و... هاجوامع، نژادها، فرهنگ

. مکانی است_وابسته به موقعیت قومیتی ده ووبنژاد، مربوط به خون 

های درک و ارتباط با فرهنگ ،ه پتانسیلی برای فرارویتواند بقومیت می

، نه یک نگاه تعصبی که راه آن به مرداب انسانی ختم تبدیل شوددیگر 

 شود.می
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گونه شامل گروهی از موجودات زنده  ،شناسیبر اساس تعریف زیست

 .، ساحت متغیر انسان را داریمآن بعد ثابتِ یاست که با حفظ همواره

کلی  ینژاد به چهار دسته های متغیرِتحسا ،انسان بتِ با حفظ بعد ثا

د. بعد نشوپوست تقسیم میپوست، زردپوست و سرخسفیدپوست، سیاه

نژاد  و های متغیر نژاد آریایی، نژاد سامیثابت نژاد سفیدپوست ساحت

 د.گیرمی ر برحامی را د

،... و های نژادی ژرمنی، هندی، فرانسویگونه در بعد ثابت نژاد آریایی

ی بعد ثابت نژاد ایرانی ما گونهایرانی را داریم. با حفظ و همراهی همواره

هایی همانند بلوچ، آذری، مازنی، گیلک، کرد و... را داریم. با حفظ و 

ی بعد ثابت نژاد ُکرد ما هورامی، سنجابی، زنگنه، جاف همراهی همواره

هر نیز ما ایوانی، ی نژادی کلو کلهر را داریم. با حفظ و همراهی گونه

 کلیایی، قوچمی و...  را داریم.

 

 

 مجازی_ایفردی رسانه_ودآگاه جمعیخ

 

برد های آینده میرسانه، آن چیزی است که پیام و اطالعات ما را به نسل

 ینکاما ا ،ها به رسانه کمتر بودامروز، در گذشته وابستگی انسان وارونِو 

هر فرد یک رسانه  ،مجازی هایشاهد آن هستیم که با پیشرفت شبکه

فردی مجازی، آن _های جمعیکه خودآگاه جا، تا بدانشودمحسوب می

های دیگر خودآگاه یتوانند همهاند که میقدر قوی و صاحب نفوذ شده

 .را تحت تأثیر قرار دهند
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دارند. از نیرویی ویرانگرانه برخورسازند و نما و حقیقتها حقیقترسانه

ا های کوچک ررخداداه، سفید بسازند و از سفید، سیاه. توانند از سیمی

بزرگ نمایش دهند که موجب نابودی  ایدر زندگی یک شخص فاجعه

 شود یا بالعکس. ویزندگی 

ها دارند حق اشتباه را اکثریت جوامع امروزی، با اعتمادی که به رسانه

ایم ردهها با فریبی که از جهان رسانه خوما انسان .دهندبه افراد نمی

ای و این بهانه ایمهایی در خدمت پروپاگانداها شدهتبدیل به ربات

ماهواره و  ینهادهای قدرت که به واسطه یشود برای توسعهمی

بیشترین پروپاگانداها را در فرهنگ دارند؛ و این امر  گونگونههای رسانه

 و نژادی_فرهنگی یسویهسازی یکندارد جز یکسان پیامدی

 داری.سنتی به نفع تأمین منابع شخصی جهان سرمایه_فرهنگی

 
 
 

 گراعمیق شناسیمعنیسیستم بخش دوم: 
 

 گراشناسی عمیقهای مدل مفهومی معنیگام
 

، «مهکل»گام اول: نخستین مرحله برای درک حقیقت عمیق معنایی یک 

 معنی آن در فرهنگ لغت است.مشخص کردن کلمات هم

تصاصی و حذف بعد اشتراکی معنای گام دوم: مشخص کردن بعد اخ

 کلمه است.

شده به انواع ضمیرهای کشف گام سوم: ورود بعد ثابت معناییِ

خودآگاه و تجزیه و تحلیل آن تا رسیدن به بعد متغیر  فردیِ_جمعی

 معنایی آن کلمه در انواع ضمیرها است.
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 کنیم:را تحلیل می« عشق»ی به عنوان مثال کلمه

 توانند محبت، دوستی، یاریمعنی عشق میهم کلمات اول: یمرحله

 انس باشند. و

 «عشق» یتشخیص بعد اختصاصی معنای کلمه دوم: یمرحله

معنایی نزدیک به عشقند همانند دوستی، دارای در بین کلماتی که 

وجه اشتراک « عشق»عالقه همگی در معنای  و محبت، یاری، انس

شق واقع شود زیرا در محبت و تواند اساس عبنابراین عالقه نمی ؛دارند

عالقه بعد  ، پسیاری و مؤانست و دوستی، داشتن عالقه موجود است

توانیم بستگی تنها در عشق وجود دارد. ما میهاست اما دلمشترک آن

ی کس توانیم به هرمی .دشمنانمانبه کسی محبت کنیم حتی  به هر

 .اشیمو مونسش ب توانیم به کسی دل نبندیم اما همدممی .رسانیمبیاری 

یم با توانمی .توانیم با بسیاری از مردم دوست باشیم اما دل نبندیممی

توانیم ادعای بسیاری از مردم صمیمی باشیم اما دل نبندیم اما نمی

همان بعد  «بستگیدل»بنابراین  ؛بسته نباشیمعشق داشته باشیم و دل

واقعی معنای  واقع اساس و نهاد عشق و در اختصاصی و ثابت معناییِ

 عشق است.

 بستگیلد ورود بعد ثابت جوهره معنایی عشق یعنی سوم: یمرحله

معنایی عشق در  یبه انواع ضمیرها و کشف ابعاد متغیر جوهره

 بعد ثابت ،ی عشقمثال کلمهبا  فردی است._ضمیرهای خودآگاه جمعی

 به عنوان نمونه تعیین کردیم. اکنون« بستگیدل»اش را معنایی

سپاری در هفت ضمیر عزاداری و خاکمراسم بستگی را در خصوص دل

کنیم. در تمام این ضمیرها مفهوم خودآگاه بررسی می فردیِ_جمعی

 ،حوهن ،شود اما سیستم، شکلو همواره حفظ می بوده بستگی ثابتدل
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ر واقع بعد متغی کند. درهای متغیری پیدا میبستگی صورتطرز و... دل

و ابعاد متغیری در  یافتهعشق به این شکل حضور معنایی  یجوهره

ی به طوری که در همه ،شودبستگی پدیدار میضمیرهای مختلف از دل

 حضور دارد.« درونزاد»بستگی به صورت این ضمیرها دل

 :بستگی زبانی(زبانی )دل فردیِ_بستگی در ضمیر جمعیدل. 1

ستگی خود را به بزنان عزادار دل نشین،کرد فرهنگ و آیین مناطقدر 

که نوعی گریه و ضجه زدن آهنگین « مور»شخص متوفی با خواندن 

دیگر ممکن است  هایزبان فرهنگ و دهند اما درنشان میاست 

د ان وجوبستگی در همگبنابراین دل ؛شکل دیگری باشد عزاداری به

 اما سیستم بیان آن متغیر است.دارد 

 بستگی زمانی(:)دلزمانی  فردیِ_بستگی در ضمیر جمعیدل .۲

بستگی به متوفی چنان در حدود بیست سال پیش در میان کردها، دل

تا  شدپرهیز می و حتی برخی از امور روزمره شادی هر گونهبود که از 

 ه نهکردند اما امروزحتی تلویزیون را تا چند ماه روشن نمی جایی که

ن است آن را شود بلکه ممکمیبرداری سپاری فیلممراسم خاک از تنها

 نشین ازبه عنوان مستندی از آیین و فرهنگ خاص مناطق زاگرس

شود کنند. موسیقی هم در متن فیلم گنجانده می تلویزیون هم پخش

بستگی و عشق اگرچه دل .دهندبستگی را نشان میو هر دو، دو نوع دل

کند. در آن در طی زمان تغییر می یچنان ثابت است اما نوع ارائه هم

کردها که مبتنی بر کشاورزی بود مجال به عنوان یک  یندگی گذشتهز

که  یناما مجال در زندگی امروز وجود داشتعنصر مهم زمانی بیشتر 

وع شکل و ن ،کیفیت ،ضعف ،و این بر شدت شدهماشینی است، کمتر 

 گذارد.ی دیگری تأثیر میبستگی به متوفی و البته هر کلمهدل



 هابانوی واژه ||93

بستگی مکانی )دل فردیِ _معی بستگی در ضمیر جدل .۳

بستگی در شرایط مکانی و جغرافیایی و آب و هوایی به دل مکانی(:

بستگی عزاداران در مناطق یابد. دلهای مختلف حضور میشکل

بستگی نشین دلاما در مناطق کویری یا دشت بودهتر کوهستانی عرفانی

یا داالهو در و ت تب ،هیماالیا انتر است. مردممدارانهعزاداران شریعت

تر عمل عرفانی هایشانآیینبستگی خود به اشخاص متوفی طبق دل

بستگی خود به اشخاص مردم عربستان و عراق در دلعمل کنند اما می

سپاری به خاکمردم برای   است. در ایرانتر متوفی شریعتمدارانه

 ولی دهندبیشتری نشان می بستگیهای زیارتی دلدر مکان شاناموات

 .مورد توجه است آب و درخت بیشترپردر کشور مالزی مکان سرسبز و 

 بستگیاندیشگانی )دل فردیِ_بستگی در ضمیر جمعیدل .4

فردی اندیشگانی در دو ساحت _خودآگاه جمعی اندیشگانی(:

مکتبی جریان دارد. مکتب شامل _فرهنگی و مذهبی_سنتی

د. مسیحیان ای است که گروه خاصی به آن اعتقاد دارنچارچوبه

ها مشترکند شهری بودن و... با کلهریچه در زبان و هم کرمانشاه اگر

ها با کلهرها متفاوت است. های اندیشگانی و عقایدی آنبستگیاما دل

ال ، حبستگی به متوفی بوده دل نشان کلهری، چهره خراشیدن در منِ

بستگی شهری من چنین نیست. در دلدر شخص مسیحی همآن که 

داری عزا یایرانی لباس سیاه نشانه فرهنگی منِ  _یشگانی سنتیاند

ید پوشیده پدر مراسم عزاداری لباس س انچینی نزددر  ست ولیا

بسته به متوفای خودند اما شود. هر دو شخص عزادارند و هر دو دلمی

بستگی خود را با لباس سیاه و دیگری با لباس سفید نشان یکی دل

 دهد.می
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بستگی نژادی(: نژادی )دل فردیِ_ر ضمیر جمعیبستگی ددل .5

کنند اما کلیایی زندگی می زبان و کردِ در شهر سنقر دو گروه ترک

به  زبانانبستگی ترکبستگی این دو نژاد با هم متفاوت است. دلدل

تر همراه با قواعد و قوانین رسمی ترحیم مراسم درشخص متوفی 

به کردزبانان سنقری بستگی دلولی  دشوبیشتری برگزار می

 .استتر تر و عمومیساده یمراسم درگذشتگان در

جنسیتی _روانی فردیِ_بستگی در ضمیر جمعیدل .۶

 زبانانی نود کلهریتا پیش از دههجنسیتی(: _بستگی روانی)دل

 یخانه بهجلسه  ینچند و در عین حال همدردی بستگیدلبرای ابراز 

و  هکردرفتند و با هم گریه میوی ر داغدا بازماندگانشخص متوفی نزد 

او  ،بستگی به شخص داغدارخواندند اما امروزه برای ابراز دلمی« مور»

را به شرکت در مراسم شادی، مسافرت و جلسات عمومی یا مهمانی 

گی بستغمش را فراموش کند. دل اندکی با این نیت کهکنند دعوت می

 دبستنها را تا چند روز میزهروانی در قدیم به متوفی چنان بود که مغا

های بستگی حفظ شده است به شکلهمان دله با این که امروزولی 

های غمگین و آرام، رفتن بالفاصله به آهنگ به دیگری مثالً گوش دادن

 ... درآمده.سر کار و

مجازی _ای رسانه فردیِ _بستگی در ضمیر جمعیدل .۷

هند دها را تغییر میفتمانها گرسانهمجازی(:  _ایبستگی رسانه)دل

 و زخمی کردن خراشیدن مثالً کنندو گفتمان جدید را جایگزین می

ه ب و حذف تا حد زیادی بستگی به متوفیصورت را به عنوان نوعی دل

. در اندرا جایگزین کرده ی و...زننهی، سهای غمگین جای آن آهنگ

 . امروزهشدمیبستگی به متوفی با آرایش نکردن نشان داده گذشته دل
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است.  مکانی_وابسته به موقعیت قومیتی و نژاد مربوط به خون ،رسانه در

های درک و ارتباط با فرهنگ ،تواند به پتانسیلی برای فرارویقومیت می

، نه یک نگاه تعصبی که راه آن به مرداب انسانی ختم تبدیل گردددیگر 

 شود.می

الً مدل لباس و آرایش بستگی را تغییر داده و مثگفتمان این دل 

 ،بستگی حفظ شده اما نمادهادل یعنیمخصوص به عزاداری را ساخته 

 بستگی تغییر کرده است.ی دلهای ارائهها و سیستمنشان

 
 

 گراییبخش سوم: ماتریس عمیق
 

 )روشی برای تحلیل معنا در سطح جمله و متن(

 یچهار نوع رابطه معنایی کلمات، یبا توجه به ابعاد ثابت و متغیر جوهره

 معنایی شکل خواهد گرفت:

 نشین شوند.ی دوم هماول با بعد ثابت کلمه یبعد ثابت کلمه .1

 نشین شوند.ی دوم همی اول با بعد متغیر کلمهبعد ثابت کلمه .2

 نشین شوندی دوم همی اول با بعد ثابت کلمهبعد متغیر کلمه .3

 نشین شوند.ی دوم همیر کلمهی اول با بعد متغبعد متغیر کلمه .4
 

 یی بعد ثابت جوهرهحضوری کلمات بر اساس رابطهالف( هم

 ی دوم:معنایی کلمه یی اول با بعد ثابت جوهرهمعنایی کلمه

در این حالت چون کلمات بر اساس همان معنای فرهنگ لغتی خود در 

ری گیابند، معنا آشکار است و تأویل و تفسیر دینظام جمله حضور می

وجود نخواهد داشت. این حالت همان زبان معیار ارتباط در زبان روزمره 
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معنا کامل روشن « تمام عشق من دیدن توست»ی مثالً در جمله است

 بستگی من،تمام دل یعنی وجود ندارد ای در آنو هیچ پیچیدگی بوده

 _تمام»کلمات تمام  و بستگی دیگری ندارمدیدن شماست و من دل

در همان معنای ثابت فرهنگ لغتی خود « است_تو_دیدن _من _عشق

 اند.بکار رفته

 یی بعد ثابت جوهرهحضوری کلمات بر اساس رابطههم ب(

 :ی دوممعنایی کلمه یی اول با بعد متغیر جوهرهمعنایی کلمه

ی دوم در ایجاد دو یا چند معنا و مفهوم در این حالت حضور کلمه

ی معنایی با حفظ و همراهی غیر جوهرهچون بعد مت .تر استبنیادی

یابد در نتیجه عالوه همیشگی بعد ثابت در درون خود معنا و مفهوم می

دهد، معنا و مفاهیم دیگری بر آن معنا و مفهوم که در حالت الف رخ می

در عشق، دریا »ی یابند مثالً در جملهنیز در جمله و متن حضور می

ی نایی خود حضور یافته اما کلمهی عشق با بعد ثابت معکلمه« باش

جا به معنی . دریا در اینداردبا بعد متغیر معنایی خود حضور  «دریا»

کرانگی، صبوری، زاللی و... است و البته با توجه به انواع ضمیرهای بی

ی هکلم ،نهایت تأویل ایجاد کند. در استعارهتواند بیجمعی می_فردی

ر ی اصلی حضوکلمه یی یا مفهومیِ جانشین به عنوان بعد متغیر معنا

ها ها و مذهبنهضت است.جریان در یابد. رود حرکت دارد و حرکت می

. هماستجریان  نیز درپویایی و حرکت دارند. پویایی و حرکت  هم

« یبزرگ»کرانگی و... چون در ساحت معنایی چنین کلمات تو، دریا، بی

 شوند.مفهوم میمادین هماشتراک معنایی دارند به صورت استعاری یا ن

ی معنایی حضوری کلمات بر اساس بعد متغیر جوهرهج( هم

 ی دوم:ی معنایی کلمهاول با بعد ثابت جوهره یکلمه



 هابانوی واژه ||97

تری در حضور معنا یا معانی و ی اول نقش مهمدر این حالت کلمه

مثالً در  ،مفاهیمی فراتر از معنای ثابت در نظام جمله و متن دارد

دریا به مفهوم بزرگی وسعت و « کران استیای عشقش بیدر» یجمله

کار رفته نه به معنای ثابت دریا، اما عشق با همان معنای ثابت ه اندازه ب

 خود حضور یافته است.

ی معنایی حضوری کلمات بر اساس بعد متغیر جوهرهد( هم

 دوم: یی معنایی کلمهاول با بعد متغیر جوهره یکلمه

لمه بر اساس بعد متغیر خود در حضور معنا در جمله در این حالت دو ک

ت ترین حاالد و درک معنا و یا مفهوم کلی جمله در پیچیدهنو متن فعال

نرگس و « نرگس آفتاب، عشق ماست»ی مثالً در جمله ،خود است

رگس اند. نآفتاب هر دو با ابعاد متغیر معنایی و مفهومی خود حضور یافته

مفهوم دیدگاه و آفتاب به معنای شخص  به مفهوم چشم و چشم به

بخش و عشق به مفهوم برنامه و راه حضور یافته است. هادی و روشنی

توان گفت که راه درست، دیدگاه و بیانات شخص هادی است در کل می

 بستگی و امید ماست.که دل
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 «غزلواژه»

 

 به قلم هنگامه اهورا

 

ه بعد از اعالم این ژانر ای متفاوت در ژانر واژانتجربه_ )غزلواژه

 (_گذاری استاد آرش آذرپیکبا پایه
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گذار و بنیان_واژانه از ابداعات جنجالی جناب استاد آرش آذرپیک 

که این  است _شناسی فراساختارگرا در عریانیسمپرداز مکتب زباننظریه

 ی بزرگ را در جهان اندیشه و هنر مطرح کرده:مکتب دو نحله

 گراشناسی عمیق. مکتب معنی1

 . دکترین ادبی واژانه2

با مسئولیت ناصر « گل صد برگ»ی در نشریه 1370واژانه در سال 

 با نمونه آثار فرزندان عصر« جنس سوم»فر و سپس در کتاب گلستانی

های مکتبی )چه عریانیسم اعالم ظهور کرد و تا کنون در اکثر کتاب

ده است. واژانه به سه ( به آن پرداخته ش90ی و چه دهه 80ی دهه

 شود:شاخه تقسیم می

 . شعرواژه1

 واژه. داستان2

 واژه. متن3

 ی کالسیک شعرواژه است.که غزلواژه شاخه

و برایم همواره با یاد  1397گردد به تابستان برمی آشنایی من با واژانه

های منزل بانو پوران فرخزاد در سهروردی تهران، ی دوشنبهو خاطره

خیابان مهناز )صابونچی( همراه است. تابستانی که شاملو را از دست 

اش دادیم و قامت پوران زیر بار این اندوه جانکاه خم شد و تنها دلخوشی

به جانداروی جادویی شعر به ویژه قالب محبوبش به گوش دل سپردن 

 بود که با جان و دلش درآمیخته و به یگانگی رسیده بود. _غزل_

گذشت جناب استاد آذرپیک با این که دو سال از اعالم ظهور واژانه می

بانو این ژانر را معرفی نکرده بود اما یاران اما هرگز در جلسات ادبی پوران
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خوان و هر آن گمان جوانِ هماره غزلران بیو همراهان همیشگی پو

 ی:آورند که با خواندن واژانهجوشان و خروشانِ آن روزگاران را به یاد می

 

 آفتاب

 باران

 برکه

 دو قو

□□ 

 آفتاب

 آفتاب

 برهوت

 دو فسیل.

 

 ی:و واژانه

 

 «بازی»

 

 خدا

□ 

 خدا

 زمین

□ 

 خدا

 زمین

 انسان

□ 
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 خدا

 زمین

 انسان

 خانه

□ 

 خدا

 زمین

 خانه

□ 

 خدا

 زمین

□ 

 «خدا.

محور آن نشست را برآشفت. پوران فرخزاد چگونه فضای شاعرانه و تغزل

ی زالل دلش چه از سرچشمهوار هر آنکه روراست بود و آیینه

از تو که جوانی »زده گفت: جوشید بر زبان جاری میکرد، شگفتمی

را چ ی سیمین بهبهانی هستی انتظار نداشتم!پروردهبااستعداد و دست

گفت و اما استاد از واژانه می« خوانی؟!ات نمیهای همیشگیاز غزل

و  پسند به ایشان تاختندآوانگارد بودن. شاعران و شعردوستان کالسیک

ریخته، پریشان و فاقد هایش نامفهوم، درهمخرده گرفتند که نوشته

ف ها واژانه را ردیانگیزد. آنتغزل است و احساس را در شنونده برنمی

ربط و کپی دست چندم متون دادائیستی ی بیکردن چند کلمه

هایش بانو با مهری مادرانه و پندآمیز از دغدغهدانستند؛ اما پورانمی

ی شعر ایران به دست نسل جدید و برای افتادن کاخ باشکوه هزارساله

ی حافظ، میراث گرانبهای گذشتگان و شعر پرمایه و کالم حکیمانه
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گفت و خون دلی که نیما، شاملو، فروغ موالنا و... می سعدی، فردوسی،

ها برحذر گذاریها و بدعتی ایسماند و استاد را از دامچالهو... خورده

 داشت.می

در پایان جلسه با ایشان گفتگو کردم و از واژانه پرسیدم. عجیب این که 

 بتوان سرود به ویژه در قالشنیدم واژانه را در قالب کالسیک هم می

اند اش ایرادی را که بر آن وارد کردهی تغزلیغزل، چرا که جنبه

ی آن را به من دادند. پس از آن پوشاند. اشتیاقم را که دیدند اجازهمی

ام نویسی را در حد دو سه بیت در هر غزل یا مثنویتا مدتی مشق واژانه

 را چند ماه بعد سرودم:« سراب»ی داشتم تا این که غزلواژه

 

 های اضطرابضربه •عکس کهنه •و چکشمیخ 

 ها گرم خوابهای آینه در گور شبتکه

 رقص مرگ •تنگ خالی •های خیس گربهپنجه

 حباب و دامن خونین آب •پولک ماهی

 باغ وحش زندگی •ی قانون جنگلریشه

 جوش و خروش و پیچ و تاب •ی راز بقاچشمه

 ی سرخ ملخخنده •ی خونین گندمخوشه

 های آسیابکوت سنگس •سال خاکستر

 برف سرخ •پای برهنه •رد خون •برق سکه

 فروش و کاغذ زرد کتابکودک و سبزی

 چشمک سبز چراغ •دوراهی •تابلوی پایان

 های التهابموج •جیغ ترمز •رود آهن

 بوم مرگ •سکانس شام آخر •بازیشبخیمه

 رنگ و لعاب. •هاسایه •هاپرده آدمکپرده
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که استاد آذرپیک به سربازی رفته بودند، برای  این غزلواژه را هنگامی

در میرداماد، میدان مادر، _اولین بار در منزل جدید پوران فرخزاد 

و بدون یادآوری نام واژانه خواندم. هر آن منتظر  _نظریخیابان شاه

بودم ایشان که طبق عادت همیشگی در حین شنیدن شعر دستش را 

سپرد، ها میست و دل به سرودهبزیر چانه گذاشته و چشمانش را می

لکه بانو بمالمتگرانه به من خیره شود و... اما شگفتا که نه تنها پوران

ام را شعری قوی و تمام دوستانی که با واژانه مخالف بودند، غزلواژه

همگام با ادبیات روز دانستند و بسیار تحسین و تشویقم کردند که بعدها 

رو شد و بارها در نشریات به ادب روبه با استقبال فراوان اهالی شعر و

 چاپ رسید از جمله:

، زیر نظر منصور یاقوتی 1381آذر  2شنبه « ندای جامعه )سنقر(»

ی ادبیات کارگری که عباس معروفی ایشان را نویس پرآوازهرمان_

 _اندچخوفِ ایران نامیده

، زیر 1383مهر  7، سه شنبه 96ی شماره« ندای جامعه )کرمانشاه(»

 _شاعر کرمانشاهی_نظر عبدالرضا جانسپار 

، زیر نظر حسنعلی 1385بهمن  1، یکشنبه 77ی شماره« غرب»

 گچیمهدوی چشمه

، زیر نظر 1388فروردین  19، چهارشنبه 1004ی شماره« بیستون»

 _شاعر کرمانشاهی_فر ناصر گلستانی

 

اد تگونه بود که نخستین غزلواژه با اجازه و پیشنهاد جناب اسو این

ب جا که غزل قالآذرپیک نوشته و در طیفی گسترده منتشر شد و از آن

های دیگر را ی قالبملی شعر ایران است، هر چه در آن ارائه شود همه

به  نویسگرایان کالسیکگونه که توسط واژانهگیرد، همانهم در بر می
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 بسامد باالیی رسیده، به این ترتیب که پس از غزلواژه، جناب زرتشت

واژه و بانو نیلوفر مسیح و دکتر واژه و ترانهواژه، دوبیتیمحمدی رباعی

واژه سرودند. آقای آریو همتی نیز فرحناز حسینی تکیه رباعی

واژه مالمینیی غزلهایی در ساحت غزل مدرن دارد و در حیطهغزلواژه

 زند.قلم می

 شود.در پایان به برخی از آثار دوستان اشاره می

 ای از زرتشت محمدی:واژهاژه و ترانهورباعی
 

 ی نوها چشمهچشم •آیین تو بوسه

 ی نوها نغمهچشمه •ها لب چشمهگل

 ی آهباریکهجاده •ی ماهمن تشنه

 ی نو.منظومه •یک اربعه آغوش تو

□ 

 ها شکستهگل •خیابان رنگ شب

 پرهای خسته •پرستو پیک غم

 الله در خون •داغ یاران •شقایق

 درهای بسته. •شب سکوت سرد

 

 ای از نیلوفر مسیح:واژهرباعی

 

 تو، من، او •غزلغزل •دریادریا

 تو، من، او •عسلعسل •بارانباران

 خندهخنده

 پدر              تو

 مادر           من
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 گل

 تو، من، او. •بغلبغل •بوسهبوسه

 
 

 واژه از فرحناز حسینی تکیه:دو رباعی

 

 تو •ارانب •آسمان •ستاره •نوروز

 یک آن تو •_قدمقدم_یک عمر قلم 

 واژه فقطبی •باختهدل •سرباخته

 آخر تهران تو. •گل سرخ •مترو

 
□ 
 

 نوروز                           بهار

 ان                            منباری لحظه

□ 

 ی ماهتو                         سایه

 وسط میدان              من

□ 

 تو                       ماشین

 تو                            ماشین

 سرشب

 ی سرخجاده

□ 

 پل

 جاده
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 پرنده

 ی پایان                        من.نقطه

 
 
 
 

 از آریو همتی:« دالنسوته»ی واژهمالمینیغزل

 

 ساحلی رؤیایی •یک روح •خواب دریا

 زن: گل هرجایی •مرد: عاشقتر، مست

 طرح خوابی شیرین •از قبل خاطراتی

 دورهی تنهایی •سینه: یک گل لبخند

 مرد: چشمش در او •زن: نگاهی در ابر

 لحظهی خنیایی •زن: عروسی، سرخاب

□ 

 هفت ساِل زخمی •هفت سالِ غمبار

 شش زن سودایی •هفت قلب بیمار

□ 

 شب: حباب مهتاب •تابمرد: قلبی بی

 شعلهی رسوایی •آتشی سبز و سرخ

 تاب •آتش و سودا •رقص •آتش و سودا

 پرواییاوج بی •هایی سرمستشعله

 ساحل •روح دریا: بیدار، پایکوبان

 ی زیبایی.نشئه •زن: مست •مرد: عاشق
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 «شناسی فراساختارگرامکتب زبان»

 

 به قلم نیلوفر مسیح

 

گذار گفتارهای استاد آرش آذرپیک، بنیان)بر اساس درس

 ا در جهان(مکتب زبان شناسی فراساختار گر

 
               

ای است که به شناخت، مطالعه و بررسی چکیده: ساختارگرایی نظریه

ها بر اساس قواعد و الگوهایی که ساختار بنیادی آنها را به وجود پدیده

های های علمی گوناگون و پدیدهاند؛ می پردازد. این شیوه به رشتهآورده

واقع هر پدیده را در ارتباط با موجود در آنها اختصاص یافته است. در

کنند. موازی با اوج هایی که جزیی از آنهاست بررسی میمجموعه پدیده

م( فیلسوف و 1930ـ 2004فعالیت ساختارگرایان، ژاک دریدا )

ام ی نظپرداز فرانسوی با به چالش کشیدن آرای سوسور دربارهنظریه

تخریب زیربناهای علم های دوگانه، به ها در قالب تقابلساختاری نشانه

« راییساختارگپسا»ی شناسی و بنیان نهادن نظریهشناسی و نشانهزبان

کند پرداخت. دریدا اعالم کرد که یک دال تنها بر یک مدلول داللت نمی

های دیگری که با هم متفاوت تواند در آنِ واحد بر مصداق یا مصداقو می

 ر بر این باور بود که ارزشو گاهی بی ارتباط هستند، داللت کند. سوسو

شود. لذا زبان، محور تفاوت های دیگر آشکار میهر واژه در تقابل با واژه

بین ساختارگرایی و پساساختارگرایی است. اما فراساختارگرایی 

تی گرایانه و حی تقابلبینی است که کلمه را فراتر از هر نوع رابطهجهان
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 داند کهقیقت عمیق معنایی میهای سرگردان دریدا یک حفراتر از دال

در بعد ثابت حقیقت عمیق خویش فرامکان، فرازمان و فراساختارگرایانه 

نهایت ابعاد متغییر معنایی خود در تواند در بیکند. اما میرفتار می

ها ساختارگرایانه عمل کند و با توجه به انواع رابطه با دیگر واژه

نهایت مصداق فردی بی_ی جمعیهای هفتگانهها و ناخودآگاهخودآگاه

و معنا بپذیرد. این مقاله به برسی چرایی و چگونگی فراساختار بودن 

 پردازد.می _گفتارهای آرش آذرپیکبا عطف به درس_کلمه 

کلمات کلیدی: ساختارگرایی، پساساختگرایی، ساختارشکنی، 

 فراساختارگرایی

 مقدمه: 

 ساختارگرایی: 1_1

ر به این سو پرداختن به ساختارها، مهمترین از زمان فردینان دوسوسو

ی پژوهشگران در علوم مختلف از جمله مشغولی و دغدغهدلخوشی و دل

مند بودن زبان، منتقدان را بر آن داشت ی نظامادبیات بوده است. فرضیه

مند در نظر گیرند. و همان تمایزی را که ادبیات را نیز سیستمی نظام

فت، یاتار و محور همنشینی و جانشینی میکه سوسور میان زبان و گف

 شناسی ساختگرا، بهمیان زبان ادبی و غیرادبی بیابند. رویکرد زبان

های مختلف زبان، یعنی گفتارها معطوف است. در این مصادیق و جنبه

های متنوع ادبیات؛ یعنی کوشد تا مصادیق و سویهنظریه منتقد می

( normدول از هنجار و نرم )ژانرهای مختلف و چگونگی متابعت یا ع

 را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.

ت که این اس« زبان چیست؟»بنابراین پاسخ سوسور به این پرسش که 

 ( 21: 1379)کالر، «. هاستزبان نظامی از نشانه»

 ماهیت اختیاری نشانه 1_1_1
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توان مهمترین کشف سوسور تلقی کرد. نشانه را می« ماهیت اختیاری»

سوسور، مهمترین ویژگی نشانه آن است که ماهیت اختیاری  از نظر

دارد. این بدان معنا است که کلمات و واژگان در مقام نشانه، امور 

اند و هیچ رابطة طبیعی و ذاتی میان دال با مدلول قراردادی و دلبخواهی

وجود ندارد. این ویژگی نشانه و به تبع آن امر زبانی، نشانگر آن است 

ر مدلول د»یان دال و مدلول رابطة الیزال و الیتغیر نیست. که رابطه م

تواند هر صورتی بپذیرد و هیچ هستة بنیادینی برای پیوند با دال می

معنی وجود ندارد که معنی بر حسب آن مدلولْ مناسب آن دال تلقی 

توان معنا و مدلول معینی ( بنابراین، پیشاپیش نمی38)همان: « شود.

پذیر است که بلکه این امر زمانی امکان نسبت داد،را به دال معینی 

رابطه میان دال و مدلول در بستر تاریخی و اجتماعی و به عبارتی، 

ای از روابط گوناگونی که یک بافت زبانی در درون آن واجد معانی شبکه

شود، درک کرد. بدین ترتیب، سوسور به صورت مستقیم نشانه خاص می

آورد، بدل که از درون قرارداد اجتماعی سر بر می اییرا به یک امر رابطه

کند و به تبع آن، زبان را از سطح استعالیی و فرازمانی و فرامکانی می

های اجتماعی و تاریخی آن را برای ما آشکار تنزل داده، ابعاد و سویه

نشانه به دلیل اختیاری بودنش، موضوعی صرفًا تابع تاریخ »کند. می

ة ای خاص، نتیجیوند یک دال با یک مدلول در لحظهاست، و ترکیب و پ

همان ( بنابراین، هر نشانة زبانی به « ) اتفاقی فرآیند تاریخی است.

 ( Saussure ,2011  :14قرارداد استوار است. )

 

 نشینی و جانشینیهم1 _1_2

کم دو نوع پیوند وجود های زبانی دستاز نظر سوسور، در میان پدیده

یوندی پ»نشینی، نشینی و پیوند جانشینی. پیوند همهمدارد: پیوند 
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. شوداست که میان واژگان مختلف در یک زنجیرة گفتاری مشاهده می

« دوست»، «خانه»، «من»، «رفتم من به خانة دوستم» مثالً در جملة 

دهند. )فکوهی، ای گفتاری را تشکیل می، چهار جزء زنجیره«رفتم»و 

انشینی ساختار جمله، امکان جانشین شدن ( در رابطه ج188:  1398

توان براساس آورد؛ یعنی میواحدهای زبانی دیگری را هم فراهم می

های دیگر )با معناهایی تازه( ساخت. ساختار هر جمله، تعدادی جمله

واحدهای هر پیام زبانی )هر گزاره یا جمله( جدا از مناسبات موجود، 

روابطی هم با واحدهایی دیگر عینی و محسوسی که با یکدیگر دارند 

 دارند که به نقد در این پیام یا جمله حاضر نیستند. 

ط ای از روابتوان در قالب نظریهبه اعتقاد سوسور، کل نظام زبانی را می

همنشینی و جانشینی گنجاند. نگاه ساختارگرایانه سوسور هرچند در 

ع رابطه نواز زبان او وجود دارد، اما بحث از دو  جای جای بحث

این گرایش را بر آفتاب افگند؛ زیرا « جانشینی»و « همنشینی»

بندی دو دسته مناسبات همنشینی و جانشینی زبان را همچون تقسیم

 ها استقرار یافته است. در اینکند که بر پایة رابطهدستگاهی آشکار می

حد ذاته چیزی نیستند، بلکه امری صرفًا ها فیدستگاه، نشانه

اند که هویت و معنای خود را از رابطه متقابلی که با دیگر اییرابطه

تواند واحدهای گیرد. ساختار زبان میبرمی کند، درها برقرار مینشانه

زبانی را جابجا نماید و با این جابجایی، صِرف معانی دلبخواهانة خویش 

د، رسرا تولید نماید. آنچه که در وهلة اول دو عنصر متباین به نظر می

تواند معنایی را تولید کند که از هر نوع در یک رابطة همنشینی می

 گویی و ناهمگونی عاری باشد. )همان(.تناقض

 پساساختارگرایی 2_1
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ارائه هر نوع تعریفی از پساساختارگرایی دشوار است. زیرا طبیعت 

ی این مکتب خود نافی هر گونه تعریف  و حدپذیری و حد و نقادانه

انی چون تکثر، تنوع، و عدم قطعیت که از مختصات حدود است. واژگ

های پساساختارگرایی نیز به ماهوی تفکر پسامدرنیسم است، از شاخصه

آیند. برخی معتقدند که پساساختارگرایان همان ساختارگرایان شمار می

, selden,1993بردند. ) بودند که ناگهان به خطای دیدگاه خود پی

دانند. تی افراطی از زبان شناسی سوسور می( برخی دیگر آن را قرائ125

(rice& Waugh ,1989 ,148و عده ) ای از منتقدان آن را مترادف

 دانند.با نام ژاک دریدا و رویکردش واسازی، می

در واقع پساساختارگرایی جنبشی است که با موجی از تفکر روشنفکران 

ویژه پس  های پس از جنگ جهانی دوم بهو اندیشمندان فرانسوی سال

است که معدودی از آنها خود را پساساختارگرا گره خورده  1960از دهه 

اند؛ اندیشمندانی همچون ژاک دریدا، ژولیا کریستوا، روالن بارت، نامیده

ژیل دلوز، فلیکس گاتاری و میشل فوکو. پساساختارگرایان تمامی 

، سیشناشناسی، مردمتاریخ، فلسفه، سیاست، جامعه_های دانشحوزه

دانستند. ( میTextualشناسی و ...را متنی یا بافتاری )ادبیات، روان

 ( 190: 1384)گلن، 

ای به خودی کرد که در زبان، هیچ نشانهدر واقع ساختارگرایی ادعا می

خود معنا ندارد. معنا همیشه حاصل تفاوت است. با وجود این، زبان 

آمد. اما ب میساختاری نسبتا ثابت، محکم و حتی مستبد به حسا

ا کند تا هرگونه مفهوم ثبات یتر میپساساختارگرایی تفاوت را برجسته

شود. یکپارچگی معنا را بر هم زند. در ساختارگرایی متن کامل فرض می

در پساساختارگرایی، متن همیشه ناتمام و پر از ایراد و تناقض است. 

 (134_133: 1384)گلن، 
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 ساختارشکنی 3_1

که خود واضع آن  Déconstructionاز هر چیز با  نام دریدا بیش

است گره خورده است. این اصطالح در زبان فارسی به ساختارشکنی، 

فکنی و واسازی ترجمه شده است. شکنی، بنیانساختارزدایی، شالوده

در دانشگاه جانزهاپکینز برای اولین بار این شیوه  1966وی در سال 

معرفی « ساختار، نشانه، بازی»عنوان ای با اختصاصی خود را در مقاله

 (24:  1394کرد. )ملک شاهی، 

ایی کردن داللت معنکردن و یا ویراناثر و خنثیساختارشکنی یعنی بی

است. متنی که ساختارش شکسته شده، یعنی متنی که دیگر طرح 

شود وجوه دیگر آن متن غالبی و بنیاد خاصی نداشته باشد، باعث می

شود. بنابراین او ساخت یجه متن چندساحتی میآشکار شود، در نت

دانست. شکنی را نوعی خوانش متن با هدف مرکززدایی از آن می

مرکزهایی از قبیل خود، مرد، گفتار، و حضور که در طول تاریخ فلسفه 

 ای چون دیگری، زن و نوشتارو ادبیات در تقابل مفاهیمی به حاشیه رفته

 (1388گیرند. )ضرغامی، قرار می

ی زبان، جهان و هویت را های ساختارشکنانه دربارهتایسون دیدگاه

. زبان پویا، مبهم و ناپایدار است و همواره 1اینگونه خالصه می کند: 

. هستی هیچگونه مرکز و معنای ثابتی 2کند. معانی ممکن را پخش می

های ای برای ایدئولوژی. افراد بشر نبردگاههای از هم پاشیده3ندارد. 

اور ایم و یا باند؛ که تنها هویت آنان هویتی است که ما ابداع کردهیبرق

 (  Tyson  ,2006 ,256داریم. )

 واسازی 3_1_1

قرائتی است که بنا دارد این »ی درواقع اساس واسازی در نقد ادبی ارائه

کند که طبق آن، نظام زبان زمینه و بستری را فراهم « ثباتبی»فرض را 
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تعیین حدود، ثبات و انسجام و معنای غایی یک متن کند که برای می

( به عبارتی، نقد واسازانه brams,2005 ,65« )کند.ادبی کفایت می

خواهد نشان دهد که چگونه نیروهای متعارض در درون خود دریدا می

ی براندازی و تزلزل قطعیت و ثبات ظاهری ساختار و معانی متن زمینه

ثبات از مفاهیم ممکن آن را به طیفی بیآن را باعث شده و در نهایت 

کند که تمام مظاهر کاهد. در انجام این مهم، دریدا ابتدا بیان میفرو می

ارد قرار د« مرکزیت»یا « مدلول متعالی»فهم ما از واقعیت بر اساس یک 

کند. این تمایل به مرکزیت را دریدا که معانی و داللت آنها را تعیین می

افزاید، مهمتر به نظر امد. ولی آنچه دریدا مینمی« محوریکالم»

وحدت بخش، خود « حضور»رسد، این است که این مرکزیت و یا می

لذا، این مرکزیت به ظاهر »بخشی از ساختار نبوده و بیرون از آن است. 

ی اساس ساختار است و بر آن حکم تردیدناپذیر و واحد تشکیل دهنده

گریزد. مرکزیتی که خود در می راند. ولی خود از ساختارمندیمی

است ولی از آنجا که به آن تعلق ندارد، آن تمامیت مرکزیت پدیده آمده 

 &drida.gtd in rice«  )جوید.مرکز خود را در جای دیگری می

wavgh .1989 ,150)  

کند. مدلول دیگر نه مستقل دریدا فهم کالسیک از داللت را واژگون می

آن، بلکه مدلول همواره پیشاپیش یک دال است. از دال است، نه برتر از 

ها های دیگری است که در شبکة داللی به آندر هر واژه اثراتی از واژه

ها است؛ دهد. هر دال دربرگیرندة اثرات و ردپاهای سایر دالارجاع می

نامد. اگر هر عنصر نظام تنها می« رد»مانده را جایدریدا این اثرات به

آورد، پس هر اش را به دست میهمانیعناصر دیگر، ایناش با در تفاوت

شود، و عنصری به این طریق توسط تمام عناصر دیگر مشخص می

بنابراین ردی از آن عناصر را بر خود دارد. بنابراین رد چیزی جز رد 
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غیاب عناصر دیگر نیست، که البته این غیاب به معنای حضور در جای 

شکیل شده است. هر ردی رد یک رد دیگر نیست، بلکه خود از رد ت

است. هیچ عنصری در هیچ جا حاضر نیست )و به معنای ساده غایب 

نیست(، تنها ردها وجود دارند. این ردها رد یک حضور یا گذر یک حضور 

ساز دریدا را ( این آموزة سرنوشت Bennington,1993:75نیست. )

 توان در عبارات کلیدی زیر خالصه کرد.می

افتد؛ دریدا این ها، همواره به تعویق میپایان دالزنجیرة بی معنا در 

جا نامد. از آنبنیادٍ داللی را تفاوط می تعویق دائمی معنا در شبکة تفاوت

شناختی یا خارج از آن وجود که هیچ حضوری پیش از تفاوت نشانه

، ها استگیرد که زبان، که تنها شامل تفاوتندارد، سوسور نتیجه می

گو نیست. یعنی سوژة خودآگاه در زبان نگاشته کرد یک سوژة سخنعمل

کردی از زبان و تابع آن است. فرد هنگامی شده است و بنابراین عمل

اش )یا به قول سوسور پارول( را با شود که سخنگو مییک سوژة سخن

 ها، تطبیق دهد. )مثابه نظامی از تفاوتنظامی از قواعد زبانی )النگ( به

Derrida ,1973 :145-6 ) 

 فراساختارگرایی 4_1

 تعریف فراساختار 4_1_1

ی فراروی به معنای محدود پیشوند فرا در فراساختارگرایی از کلمه

نکردن و محدود نشدن کلمه به یک چارچوبه یا ساختار، بعد، ساحت و 

ای مانند های بستهزاویه گرفته شده است. و کلمه فراتر از چهارچوبه

د ها و انواع قواعجمله، جمله، متن، و تمام روابط و تفاوتر، شبهگفتا)پاره

ی ریزش دستوری و...( خود ذاتا دارای معناست. و ساختارها تنها در ارائه

و بارش و زایش معانی متغییر کاربرد دارند. یعنی معنای کلمه وابسته 

ی ساختارها نیست؛ بلکه این کلمات هستند که به ساختارها و زاده
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آورند. تا معانی ماهیتی به وجود می_ختارها را با ایجاد روابط جوهریسا

متغییر و متکثر از ساحت متغییر حقیقت عمیق معنایی کلمات آشکار 

شود. در واقع فراساختارگرایی برخالف ساختارگرایی و پساساختارگرایی 

دهد؛ بلکه ساختارها را و ساختارشکنی، معنا را تابع ساختارها قرار نمی

دهد. بدین ترتیب تمام ساختارها خود تابع روابط بین کلمات قرار می

هایی از مقام متکثر موجودی کلمات هستند. فراساختارگرایی ماهیت

 هایی است که به بنیانافزایی ساحت جوهری و ماهیتکلیتی فراتر از هم

کلمه )لوگوس( اشاره  وجودی جامع و اساس تمام معناها یعنی مقام

های آنها و انواع ارجاعات در واقع تمام روابط بین کلمات و تفاوتدارد. 

 تواند حجتی برهای گوناگون نمیهای دیگر در شرایط و موقعیتبه دال

خالقیت ساختارها برای به وجود آوردن معنا یا معانی ثابت حقیقت 

 یعمیق معنایی کلمه  باشند، تنها پرورش دهنده و گسترش دهنده

گون متغییر حقیقت عمیق در معنای کلمات های گونهابعاد و ساحت

 باشند.می

 های زبانشناسی فراساختارگرافرضپیش 4_1_2

 بنیادهای زبانشناسی  فراساختارگرا عبارتنداز: 

کلمه یک حقیقت عمیق است؛ که دارای یک یا چند بعد ثابت و  _1 

بعاد به ا انحطاطی_نهایت ابعاد متغیر است. و در صورت نگاه افراطیبی

شود و در صورت نگاه گرایی میثابت آن منجر به مطلق

ی گرایانحطاطی به ابعاد متغییر آن موجب پدید آمدن نسبی_افراطی

الت تفریطی و اص_شناسی با نگرش افراطیشود. در واقع مکاتب زبانمی

های کلمه از رسیدن حقیقت عمیق وجودی دادن به یکی از ساحت

اند و و هر یک تنها وجهی از کلمه را آشکار کردهاند. کلمه بازمانده

ل شناسی ساختارگرا به اصاند. مثال زبانهای دیگر را نادیده گرفتهساحت
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ها به اصل تشکیل معنا در ساختارها اصالت داده است. و ساختارشکن

اند. حقیقت عمیق در کلمه از دو گیری معنا اصالت دادهتفاوت در شکل

یافته است. بعد یا ابعاد ثابت حقیقت عمیق کلمه  افزا تشکیلبعد هم

باشد؛ که با حفظ و همراهی همان مقام جامع وجودی کلمه می

مند ی آن مقام متکثر کلمات را در جهان چهاربعدی هستیهمواره

 بخشد.   کند و نمود میمی

ی معنایی، گفتاری، های گوناگونی است )جوهرهکلمه دارای جوهره _2

ی رکتی، شرایطی، اجتماعی، و..( که از میان آنها، جوهرهنوشتاری، ح

معنایی وجود خود را از مقام جامع وجودی کلمه)لوگوس(  و مقام متکثر 

شد بای و پیشینی میموجودی کلمات اخذ کرده است. و یک امر فرابعد

ی نوشتاری و گفتاری که فراتر از مکان و زمان صیرورت دارد اما جوهره

ایطی و ... بنابر مکان و زمان هیات مادی و چهار بعدی و حرکتی و شر

پذیرند. مثال طرز گفتار و نوشتار کلمات در زمانها و مکانهای متفاوت می

در چین با طرز گفتار و نوشتار کلمات در زمانها و مکانهای متفاوت در 

زبان فرانسه کامال با همدیگر متفاوت و متمایز است. پس کلمه فقط از 

ی معنایی دال و مدلول صورت نپذیرفته است. لذا جوهرهدو ساحت 

ی روح و جان کلمه است. که کلمه نه ساحتی از آن بلکه به مثابه

بایست برای نمود در هستی انسانی هیات و کالبد مادی بپذیرد. که می

های پایان کلمه همانا جوهرههای مادی وجود بیمعمولترین هیات

چه وجود و نمود کلمه هیچ گاه منحصر  گفتاری و نوشتاری است. اگر

به این دو کالبد نیز نخواهد بود. پس وجود کلمه از لوگوس و نمود آن 

بساوایی و... است. و قائم بر مای باالتر  _شنیداری_های دیداریدر کالبد

مند شده افزایی ساحات جوهری و ماهیتی هستیاز خود است که از هم

اری دال و مدلول  برای کلمه فرضی انگاست. بنابراین فرض دوگانه
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مبتنی بر دوآلیسم دکارتی است. که در مکتب اصالت کلمه با اصل 

رسند. ها به وحدت میانگاریها و چندگانهانگاریتناروح این دوگانه

جمعی و منظور  _منظور از روح امکانات وجودی  هفت ناخودآگاه فردی

فردی هفتگانه است؛ _یاز تن کالبدهای فیزیکال در خودآگاههای جمع

ی واژهیابد. بدیهی است منظور از دانشکه در هرم مادرما سامان می

ی گفتمان روح در این مقال نه دقیقا تعبیر دینی آن بلکه زاده

ی ی وجود درون ماندگار است که تا لحظهفوکویی، به مثابه_هگلی

دی فر_اکنون تداوم داشته است. که در تمامیت ناخودآگاههای جمعی

 هفتگانه است. 

ی معنایی چون وجودش را از مقام جامع کلمه از لحاظ جوهره _3

پدیداری در مقام متکثر موجودی کلمات _وجودی کلمه به مثابه کلمه

باشد و ما معنا را در اخذ کرده است به هیچ وجه امری قراردادی نمی

 کنیم. و بدین ترتیب کلمه برایند کشفپدیدارها خلق می_ذات کلمه

های گفتاری و های ماتریالی )جوهرهی معنایی و خلق جوهرهجوهره

ی گفتاری و نوشتاری تابع جهان چهار نوشتاری و..( است. اما جوهره

زمان محور و امری قراردادی و ماتریال است. و تفاوت _بعدی مکان

های گفتاری و نوشتاری که جوهره _1دهد: زبانها نیز به دو علت رخ می

ی کشف معانی شیوه _2و مکان گویشوران زبان هستند و  تابع زمان

فردی هفتگانه، لذا _متکثر کلمه در خودآگاهها و ناخودآگاههای جمعی

بندی یک سنت، تمدن، ی معنایی ساختار و بافتارهای مقولهجوهره

روایت کند. و در اصل بنیانریزی میفرهنگ و ملت را از هستی پایه

، زبان و تمدنی، برآیند ریختمان شناسیک هر ملتنگرش هستی

ی آن ی و مایهبندی آن مردمان از هستی است. که بر پایهمقوله

تواند خلق کند یا پذیرا شود.  یعنی پایانی میهای بیروایتکالن
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ی شیوه _3زند. بندی آن ملت را رقم میروایت هر ملتی نوع مقولهبنیان

های ی کلمه یعنی جوهرههای مادی خلق جوهرهذوقانی دانش ورانه

باشد. نوع گانه میگفتاری و نوشتاری در انواع خودآگاههای هفت

بندی هنر و ادبیات هر ملتی از لحاظ دانش و توانش برآیند مقوله

سازی گفتاری و نوشتاری آن مردمان در زبان خویش است که مقوله

اند در توخنیای واژگان و نوع چیدمان و دستور زبان حاصل از آنها می

 سنتی آن تمدن بسیار نقش آفرینی کند. _کمیت و کیفیت فرهنگی

ذاتی است اما زبان جزء مقوالت معنا جزء مقوالت پیشین _4

باشد. پس معنا بر ساختارها مقدم است و قراردادی  می_پسینی

های موجودی هستند که سبب زایش و بارش و ساختارها تنها امکان

ی یافته. لذا زبان ساحت اجتماعی نظامشوندرویش معانی متغییر می

 باشد.مقام متکثر موجودی کلمات می

از نگاه استاد آرش آذرپیک بنیانگذار مکتب فراساختار گرایی،  _5

شناسی فراساختارگرا، با چند پروسه مواجه است. سوژه، ابژه، دگر زبان

ه ژشناسا است و ابسوژه و فراسوژه، به این ترتیب که سوژه همان فاعل

گیرد. دگرسوژه، شامل پدیداری که امر شناخت به آن تعلق می_کلمه

بیشتر خودآگاهها و ناخودآگاههایی است که شخص در آنها زاده 

شود، اما طی شرایطی گوناگون بر تمامیت هستی او تاثیر خواهند نمی

 _2ها، ها و فرهنگبرخورد یا گفتگوی تمدن _1گذاشت. همانند: 

های عظیم که در تغییر ر مانند زلزله و آتش فشانآمدهایی ناگزیپیش

پدیدارهایی که  _3و استحاله زبان و فرهنگ یک تمدن موثر هستند. 

ماعی، اجت_توانند با تغیر گفتمان فرهنگیند، اما میصانع دست انسان

خود سبب تغییر زبان، جهان، و هستی فرد در اجتماع شوند؛ خودبه

شیوع کرونا در جهان  _4اینترنت. و مانند ساخت گوشی اندرویدی و 
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شناسی و پزشکی به زبان عوام که سبب ورود برخی کلمات زیست

گردید، و سبب شد فرهنگ، کارکردهای اجتماع، سیاست، آموزش و 

حتی نوع پوشش افراد و در کل زبان، تحت تاثیر شگرفی در سراسر 

شود که میجهان  قرار گیرد. و فراسوژه، به تمام منابع ادراکی گفته 

تر شود یا به بیان دقیقآید و در آن جاری میشخص در آنها به دنیا می

در ما جاریست و بر ما جبریت دارد. خودآگاهها و ناخودآگاههای جمعی 

هایی که سوژه  برآیند و فردی هفت گانه، زبان، دین، و انواع سنت

ل ع شناسا مبدشناسا به در آورده و به تابی فاعلآنهاست و او را از حیطه

کند. خود کنشی است که غالبا برآیند خودآگاهها و ناخودآگاههای می

ها و اندیشه به مثابه یک فردی است. و در بسیاری از انتخاب_جمعی

ر ها این اموشناسا عمل خواهد کرد. که در بسیاری از انتخابپدیدار تابع

واع آنها انجز سوژه نیستند، ابژه و دگرسوژه هم نیستند؛ بلکه منشا 

باشد. پس خودآگاهها و ناخودآگاههای جمعی و فردی هفتگانه می

سوژه، دگرسوژه و فراسوژه در عریانیسم هرم مادرمایی دارند؛ اما 

دگرسوژه عالوه بر هرم طولی، هرم عرضی نیز دارد و عالوه بر تاثیر 

گذارد. و در ها تاثیر میسوژهطولی به لحاظ عرضی نیز بر سایر دگر

باشند. که با حفظ و های ثابت میقت خود دارای ابعاد و ساحتحقی

ها در بخشند. لذا سوژهی آنها ابعاد متغییر را نمود میهمراهی همواره

ها ابعاد متغییر حقیقت عمیق وجود خویش اجتماعی هستند و فراسوژه

ها از دل روایتها و خردهروایتهایی هستند که کالنهمان بنیان روایت

 آیند. به وجود می آنها

ی معنایی برخالف نظر ساختارگراها و پساساختارگراها، جوهره _6

 یکلمات هستی خود را از مقام جامع وجودی کلمه ) لوگوس( به مثابه

دارند و هر پدیداری در مقام متکثر موجودی کلمات دریافت می_کلمه



 122||ها بانوی واژه

ت و ثابباشد که بعد ای یا متنی دارای حقیقت عمیق معنایی میکلمه

ابعاد متغییر دارد. لذا معنا محدود به متن نیست و هر بافتی و ساختاری 

وابطی باشد. لذا انواع ربستری برای کشف و نمود ابعاد متغییر معنایی می

مثل، جمله، متن، بینامتنیت، فرامتنیت، و انواع روابطی که ایجاد 

ت کلما هایی برای کشف معانی متغییرکنند؛ تنها امکانساختار می

باشند. و به این ترتیب شهادت مولف از مضامین موجود در می

 فراساختارگرایی است.

گفتمان در صورتی امکانپذیر است که  فراتر از زبان مبدا و مقصد  _7

یک زبان برساخته و واحد جهانی داشته باشیم که در حالت کمینه به 

ی شناور هایک یا چند ساحت ثابت معنایی در کلمات بر خالف دال

دریدا، و ظهور معانی منعطف در ساختارهای متفاوت، معتقد باشیم. زیرا 

فردی _هر زبانی با توجه به انواع خودآگاهها و ناخوداگاههای جمعی

ند. کشمار متفاوتی کسب میی خاص معانی بیهفتگانه از یک گزاره

د ثابت سازد، بعبنابراین تنها ساحت زبان که امر گفتمان را امکانپذیر می

باشد. در غیر این صورت گفتمان امری حقیقت عمیق معنایی کلمات می

های شناور  محدود های زبانی  و دالبیهوده است و ما درون بازی

توان از زبان ریاضی، یا زبان شیمی، و یا خواهیم شد. به عنون مثال می

رک زبان، برای ددان فارسشناسی و غیره نام برد؛ یک ریاضیزبان زیست

ی جهانی است، ابتدا زبان برساختهو دریافت علم ریاضی که یک دانش

فرض و معیار زبان فارسی، زبان انگلیسی را بیاموزد. بایست با پیشمی

آموزش و یادگیری زبان انگلیسی همانند کودکان و نوزادان از پایه و 

د صمراحل اولیه نیست، بلکه بر طبق ابعاد ثابت معنایی کلمات مبدا و مق

های لغت براساس همان ابعاد ثابت معنایی تنظیم شده که در فرهنگ

گیرد. و البته فراگیری زبان شامل فراگیری گرامر و است؛ صورت می
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باشد که آن نیز بر طبق دستور زبان و گرامر زبان مبدا دستور زبان  می

درصد در ابعاد ثابت حقیقت عمیق  90است. زیرا دو زبان متفاوت، غالبا 

زبانهایی چون ریاضی، عنایی خویش دارای اشتراک هستند. و دانشم

درصد ابعاد ثابت  99شناسی بیش از فیزیک، شیمی و  حتی زیست

حقیقت عمیق معنایی آنها مشترک است. مثال فرایند ریاضی مانند جبر، 

ی محاسبه  ست و نحوههای دنیا یکیانتگرال، مشتق، در تمام زبان

ب و تقسیم و یکسان است و در ساحت جهانی ما انتگرال و مشتق، ضر

با یک جدول مندلیف و با تعداد به خصوصی عناصر آلی و معدنی در 

شیمی مواجه هستیم. لذا گفتمان در صورتی امکان پذیر است که برای 

که به _شناسی ساختارگرا و پساساختارگرا کلمات برخالف زبان

ل به ابعاد ثابتی برای قائ  _قراردادی بودن معنای کلمات معتقدند

 حقیقت عمیق وجودی کلمات باشیم.  

ر پدیدا_کنیم که هر چیزی در آن یک کلمهما در جهانی زندگی می _8

آنی برقرار است درواقع ای ذاتی و همها رابطهاست و  بین کلمه و پدیدار

بایست پیشاپیش بدون کلمات جهانی هم وجود نخواهد داشت. پس می

انی ها  جهان زبد داشته باشد که از روابط بین این بنیانهایی وجوبنیان

توان گفت که مقام جامع وجودی و اندیشگانی ما شکل گیرد. لذا می

کلمه، از صرفا یک امر قراردادی بودن فراروی کرده است و با بازگشت 

های فرارو مقام جامع وجوی از جمله اصالت_آوانگارد به اصالتهای فرارو 

ای به یک امر وجودی، فرامکانی، فرازمانی، یک امر رابطه از _کلمه است

د کنی اجتماعی و تاریخی آشکار میبازگشت کرده است. لذا از سویه

که کلمه و نشانه ها به دلیل فرابعدی، فرازمانی، فرامکانی، بودنش 

گرا نیست. بلکه موضوعی است که مورد بحث گرا یا غیر تاریختاریخ

شود. و گرایی عریانیستی واقع میرا و ذاتگشناسی عمیقتاریخ



 124||ها بانوی واژه

گرا تابع یک فرایند تاریخی و شناسی ساختگرایانه مانند زبانمطلق

ی ای خاص و نتیجهدرزمانی نیست که پیوند دال و مدلول در لحظه

ی فراتر مند شدن کلاتفاقی و احتمالی فرایند تاریخی باشد؛ بلکه هستی

پدیدارها( از  _ماهیتی )کلمه های جوهری وافزایی ساحتاز هم

رایی گکند. و ضمن پذیرفتن کارکردهای تاریخگرایی فراروی میتاریخ

ین ی بآورد. لذا قراردادی بودن رابطهشناسی عمیق گرا روی میبه تاریخ

گرا نوعی قرارداد جبری است عمیق شناسیکلمه و پدیدارها در معنی

 کند.که از قراردادن بودن صرف شانه خالی می

 وجود کلمه 4_1_3

استاد آرش آذرپیک بنیانگذار مکتب فراساختارگرایی، معتقد است؛ آنچه 

شناسی فراساختارگرایی را با نقد ساختارگرایی و آرای مکتب زبان

داد و این نگرش را به عنوان شروعی برای باز پساساختارگرایی پیوند می

ی کند، مسالهشناختی معرفی میتعریف اصطالحات و مفاهیم زبان

های افزایی ساحتست فراتر از هموجود کلمه است. این وجود، کلی

یابند و جوهری و ماهیتی که در جهان چهاربعدی موجودیت می

اله مس« وجود کلمه»شوند. تعریف مکتب اصالت کلمه از مند میهستی

را که از مهمترین آراء  سوسور  و تمام « هااختیاری بودن ماهیت نشانه»

 کند.باشد با چالش بزرگی مواجه میشناسان بعد از او میزبان

داند، این در حالی است سوسور زبان را یک امر اختیاری و قرار دادی می

که کلمه موجودیتش را از مقام جامع وجودی کلمه )لوگوس( دریافت 

کند. این نگرش عالوه بر هیات مادی )جوهره های گفتاری و می

هیات غیرمادی و فاقد امتداد را برای کلمه تعریف نوشتاری و...( یک 

باشد و فراتر از مکان و زمان و فرا کند که جامع تمامی معانی میمی

بعدی است.  این تعریف کلمه را از یک ماتریال صرف فراتر برده و آن 
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کند. طبق نظر سوسور، پدیدارها ( معرفی می _را منشا و بنیاد ) کلمه

ها و قراردادهای ویژه است که سخنگویان یک شانهای از نزبان مجموعه

های دهند؛ و عبارت است از نشانهجامعه زبانی مورد استفاده قرار می

 کند،قراردادی که در یک دستگاه یا نظام خاص، مفاهیمی را بیان می

: 1382قواعد کلی، و ساختار کلی بین همه مشترک است. )امامی، 

13_14) 

شناسی فراساختارگرا، زبان پیک تئوریسین زباناما از دیدگاه آرش آذر

ها است که ساحت اجتماعی پدیدار_یک سیستم بازخودتنظیم از کلمه

مندی از مقام متکثر موجودی کلمات را نمود بخشیده است. نظام

شناسان غرب ها در زبان، بر خالف آنچه که زبانپدیدار_کلمه

کلمه و پدیدارها مبتنی بر  یپندارند، قراردادی نیستند؛ زیرا رابطهمی

فردی سبب تفاوت در _های جمعیها و ناخوداگاهتفاوت در خودآگاه

شود. لذا تفاوت خوداگاهها و ناخوداگاههای کشف متفاوت معانی می

فردی در هرم مادرماتیک نوعی تفاوت مادرمایی به وجود _جمعی

یی که هانهآورد که نه نسبی است و نه مطلق, بلکه بنابر زمینه و زمامی

شود؛ با حفظ فردی تعریف می_در خودآگاهها و ناخوداگاههای جمعی

مین کنیم. به هی کشف معانی برخورد میهایی از شیوهها با تفاوتتشابه

های جهان را به هم نامهدرصد لغت 90توان بیش از دلیل است که می

ابعاد  ترجمه کرد و از آنها نیز آموخت. بنابراین ترجمه به علت وجود

 گیرد. پسثابت حقیقت عمیق معنایی در کلمات در خالء صورت نمی

 ها را دری اختیاری بودن ماهیت نشانهپدیدارها مساله_همانی کلمهاین

ی معنایی چه کند. زیرا معنا و جوهرهساحت جوهری معنایی منتفی می

در مقام جامع وجودی کلمه چه در مقام متکثر موجودی کلمات حاصل 

داد نیست؛ بلکه یک امر پیشینی و مربوط به مقوالت ذاتی پیشینی  قرار



 126||ها بانوی واژه

فردی _و پسینی است که خود تابع خودآگاهها و ناخودآگاههای جمعی

ها این معانی در انواع بنا بر هرم مادرماتیک است. در مواجه با پدیدار

فردی در هرم مادرما کشف _خودآگاهها و ناخودآگاههای جمعی

ت پیشینی مقدم بر تصور و شعور تصور که در دستگاه شوند. لذا مقوالمی

 باشند. در مواجهشعوری حواس پنجگانه است مقدم بر شعور عقالنی می

ها ابتدا معنایی یا آگاهی از آنها در  ذهن یا درون انسان تاثراتی با پدیدار

انگیزد. این معنا برای تجلی و نمود در جهان چهاربعدی نیاز به را بر می

های نوشتاری و گفتاری( دارد. در واقع مادی مانند )جوهرههیات 

ها با های گفتاری و نوشتاری و معنایی و سایر جوهرهافزایی جوهرههم

پدیداری که ذهن معنا یا تاثراتی از آن دریافت کرده است،  سبب 

شود. پس صرف قرارداد دانستن ماهیت موجودیت کلمه پدیدارها می

شود. زیرا برخی از ساحات کلمه های آن نمیاحتها شامل تمام سنشانه

 ی درک و دانش ما هستند. فراتر از محدوده

ساز هنگام کشف معانی و متاثر شدن از آن کنیم انسان نامما فرض می

بندد که این معنا را با شکل نوشتاری به خصوص و معانی قرار داد می

این قرار داد،  صوت به خصوصی در جهان چهاربعدی به کار گیرد؛ اما

 یشود که پس از گذشت چند صباحی کاربران زبان جوهرهسبب نمی

گفتاری و نوشتاری دیگری برای آن پدیدار به خصوص با معنای به 

ی گفتاری و پدیدار با جوهره_خصوص به کار گیرند. زیرا آن کلمه

نوشتاری به خصوص پس از کاربرد توسط گویشوران زبان، دیگر یک 

یست، بلکه ضرورت وجودی زبان و آن جامعه برای ایجاد قرار داد ن

ی نوشتاری یا گفتاری که از آن به بعد به آن ارتباط است. و هر جوهره

های قدرت تعلق گیرد؛ پدیدار خاص از طرف گویشوران و نهاد_کلمه

ساز آن را برگزیده پدیدار اولیه است که انسان نام_طفیلی آن کلمه
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های گفتاری و نوشتاری و تحوالت در جوهرهاست. پس تمام تغییر و 

ی هستند که ای معنایی همه و همه قراردادهایی ثانویهبعد گسترده

تحت تاثیر جبر قرار داد اولیه قرار دارند. بنابراین خودآگاه یا ناخودآگاه 

بعد ثابتی از آن معنا را در قراردادهای ثانویه حفظ خواهد شد. در واقع 

صنوعی که ابداع گردد با حفظ و همراهی همواره ی پدیدار م_هر کلمه

آن قرار داد اولیه خواهد بود. و آن قرارداد اولیه همان بعد ثابت حقیقت 

پدیدارها است. پس بر خالف فرض سوسور _عمیق معنایی در کلمه

تصور مفهومی متمایز و جدا از پدیدار نیست. بلکه ذهن تاثرات یا 

کند این تاثرات تحت تاثیر مقوالت فت میها دریاهایی از پدیدارآگاهی

 بندیذاتی )جنس، رنگ، بو، مزه، صورت، کیفیت، کمیت، ماده( مقوله

ای حقیقت ی معنایی و پدیدارها همانند آیینهشود، لذا جوهرهمی

بندی تاثرات دریافتی ذهن به تابانند. پس از مقولههمدیگر را باز می

د. بنابراین معنا و آگاهی مقدم بر یابتصور منسجمی از پدیدار دست می

پدیدار است که در آن معنا، پدیدار و _تصور است. و تصور همان کلمه

 رسند.افزایی میمقوالت ذاتی توسط  جوهر  به هم

لذا برای ایجاد ارتباط و انتقال معانی کشف شده به همدیگر نیاز به 

 های صوتی و نوشتاری مشترکی در یک اجتماع است. درنشانه

های شناسی فراساختارگرا، ساحات صوتی و نوشتاری از جوهرهزبان

اند و دارای بی نهایت پتانسیل گفتاری و نوشتاری کلمه به وجود آمده

توان مرحله به وجود آمدن و تشکیل باشد. درواقع میبالقوه می

های گفتاری و نوشتاری را مرحله تشکیل نشانه دانست؛ زیرا در جوهره

پدیدار یک نشانه صوتی و نوشتاری را به خود _ر کلمهاین مرحله ه

پدیدار بازگشتی آوانگارد به ارتباط _دهد. بنابراین کلمهاختصاص می

نشانه با مصداق است. اما نه به صورت ارجاع خارجی که در آن واژه و 
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ه کنند. بلکای تنگاتنگ و مطلق برقرار میمصداق در عالم خارج رابطه

جهان بیرون یک حقیقت عمیق است که بعد ثابت  واژه و مصداق آن در

 یپذیرد. بعد ثابت حقیقت عمیق آن همان رابطهو ابعاد متغییر می

پدیدار است. هر پدیداری بدون کلمه ی خاص آن در _همآنی کلمه

جهان چهاربعدی موجودیت نمی یابد و ابعاد متغییر آن در درون زبان 

در بافت و ساختارهای مختلف پدیدارها _و محصول مناسبات میان کلمه

 ی گفتاریی معنایی پدیدار با نشانه، )جوهرهی جوهرهاست. پس رابطه

ی طبیعی و از لحاظ و نوشتاری( از لحاظ ساحت معنایی یک رابطه

ی اختیاری و گیرد؛ یک رابطهمعانی متغییر که درون زبان شکل می

آوای صوتی و پدیداری مانند گربه، _قراردادی است. در بررسی کلمه

ی گفتاری و نوشتاری ترتیب خاصی از حروف )گ، ر، ب، ه( یعنی جوهره

تواند در هر زبانی صوت خاص و ترتیب خاصی از حروف با آن می

زبان و یک ( را بپذیرد. در ذهن پارسیcatهای متفاوت )مثال  شکل

زبان پدیدار گربه، بنابر انواع خودآگاهها و ناخوداگاههای انگلیسی

ه کنند کفردی هفتگانه تاثرات به خصوصی در ذهن تداعی می_عیجم

ت ای اسی معنایی یا آگاهیبعد ثابت حقیقت عمیق این تاثرات جوهره

بندد. و برای یک زبان در یک اجتماع که از آن پدیدار بر ذهن نقش می

ی نوشتاری و گفتاری که هیات باشد. هر چند جوهرهخاص، ثابت می

ها را موجودیت بخشیده است. برای گویشوران آن رپدیدا_مادی کلمه

زبان خاص قراردادی جبریست. بنابراین بعد ثابت حقیقت عمیق 

های لغت را داده است. پس پدیدارها در هر زبانی تشکیل فرهنگ_کلمه

ریم. بکنیم. و در انواع ساختارها به کار میما معانی و مفاهیم را کشف می

ی ژنتیکی و انواع خودآگاهها و زانهمعانی در خلذا مفاهیم و 



 هابانوی واژه ||129

توانند در انواع فردی هفتگانه وجود دارد که می_ناخوداگاههای جمعی

 ها و کیفیت آنها تحوالتی به وجود آورد.مصداق

 شناسی فراساختارگرایی ها در  زبانداللت 4_1_4

معنی »اند: شناسان به دو نوع معنی یا داللت توجه داشتهمعنی

«. زبانیزبانی یا داللت برونزبانی و معنی برونیا داللت درونزبانی درون

ی میان واحدهای زبان نظیر واژه و زبانی، به رابطهدرواقع داللت برون

های جهان خارج از زبان اشاره دارد. این در جمله و از یک سو و مصداق

ی صندلی به مصداقی از آن در شرایطی است که مثال برای معنی واژه

خارج اشاره کنیم؛ بنابراین داللت لفظ بر مصداق را داللت  جهان

 گویند. زبانی میبرون

ی معنایی واحدهای زبان نسبت به یکدیگر زبانی، به رابطهداللت درون

درون نظام زبان اشاره دارد. در این نوع داللت فرهنگ لغت سعی دارد، 

. براین اساس، های دیگر توضیح دهدها را به کمک معنی واژهمعنی واژه

توانند بر حسب داللت برون زبانی به مصداقی در واحدهای زبان می

زبانی به مفهومی در جهان خارج ارجاع دهند. و بر حسب داللت درون

زبانی را داللت مصداقی و داللت نظام زبان اشاره کنند؛ پس داللت برون

 شناسیمعنینامند. لذا ما با دو گونه زبانی را داللت مفهومی میدرون

های پردازد و با داللتسر و کار داریم؛ یکی که به نظام معنایی زبان می

مفهومی سر و کار دارد و دیگری که معنی را با توجه به تجربیات جهان 

های مصداقی درگیر است. کند و با داللتها( بررسی میخارج ) مصداق

 (64_61: 1392)صفوی، 

توانند ارجالی یا غیر ارجاعی  باشند. میها در قالب داللت مصداقی، واژه

دهند؛ مانند های زبان به مصداقی در جهان خارج ارجاع میبرخی از واژه

های ی سنگ که بر سنگی در جهان خارج ارجاع دارد. و برخی واژهکلمه
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چون، شاید، »دهند. مانند زبان به مصداقی در جهان خارج ارجاع نمی

ها، دیو، سیمرغ و ... های دیگری چون اژدهژهو وا« اگر، خیلی، اما، برای

توانند ثابت یا متغییر باشند. تهران یک مصداق ثابت ها نیز میو مصداق

توانند ی تهران است اما کتاب، روزنامه، دفتر و ... میبرای کلمه

 (67های متغییری داشته باشند. )همان: مصداق

صرف به جهان خارج  همانطور که گفته شد، معنی چیزی بیش از ارجاع

کند و مطالعه است. و همانا داللت مفهومی در قالب نظام زبان عمل می

آن در اصل، بررسی مفاهیم نظام زبان است. در واقع داللت مفهومی 

دهد ها و جهان خارج پیش روی ما قرار میای را میان واژهسطح تازه

رک معنی شود. در چنین شرایطی دکه سطح بازنمود ذهنی نامیده می

( و 70اند. )همان :از طریق مفاهیم صورت خواهد گرفت که ذهنی

ای از شرایط الزم و کافی است. توصیف هر مفهوم بر حسب مجموعه

(sawed.j.I,1997 :35  ) 

شناسی معرفی شده است اما در تا کنون دو نوع داللت در زبان

اللت وع دگرا آرش آذرپیک معتقد است؛ ما با سه نزبانشناسی فراساخت

 مواجه هستیم:

 زبانی داللت درون_1

 زبانیداللت برون_2

 داللت فرازبانی _3

های زبانی داللتزبانی و برونهمان طور که گفته شد داللت درون

دهند. اما بحث داللتهای فرازبانی در  مفهومی و مصداقی را تشکیل می

 شناسی فراساختگرا مطرح است.زبان

است تا به داللتهای فرازبانی یا به عبارت دقیق در این بخش سعی بر آن 

مفهومی( توجه شود. و _مصداقی و مصداقی _های مفهومیتر، )داللت
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هایی پدیدار( چنین داللت_ای اشاره شود که بر مبنای )کلمهبه فرضیه

 گردد.مطرح می

 های فرازبانی: داللت

مکان و زمان های ذاتی هستند؛ که فراتر از های فرازبانی ماهیتداللت

ابع آید. و تزبانی به دنیا میهای فراآنند. زیرا شخص با این داللتو زبان

ی ژنتیکی ها در خزانهزمان و مکان خاصی نیستند، بلکه این داللت

باشد و فرد به فرد، زمان به زمان و مکان به مکان از شخص موجود می

ها ظهور داللت باشند. تنها هنگامی اینهمدیگر متفاوت و متمایز می

ها را در خود سلب و رد کند. نمی یابند که شعور کلمه محور این داللت

زبانی است که در مثال باور به وجود و حضور خدا یا عشق یک داللت فرا

 شود.برخی از افراد به علت تحمیل نگرش هایی سلب و رد می

 های فرازبانیانواع داللت 4_1_5 

 ی مصداق_های مفهومی داللت_1

آییم و هنوز به نشانه زبانی در ما اغلب چیزهایی که  با آنها به دنیا می

اند، برای به آشکاری رسیدن دو نوع مصداق تبدیل نشده و پدیدار نگشته

 میپ ذیرند.

ها طور که گفته شد بعضی از واژههای ثابت استعاری: همانالف( مصداق

دهند. گاهی این های ثابتی ارجاع می شامل اسماء خاص به مصداق

شوند که بار مفهومی دارند هایی میاسماء خاص معنای ثانویه و دور واژه

آیند. لذا در زبانشناسی فراساختگرا این گونه و جزء مفاهیم به شمار می

نامند. مثال رابطه بین مفهوم های ثابت استعاری میها را، مصداقمصداق

ها و زمانهای متفاوت ما عشق و مصداق آتش،  در طول تاریخ و در مکان

های ثابت شاهد آن هستیم که عشق و امور مربوط به عشق را با مصداق

شود. اند؛ معرفی میمثل آتش، شعله و کلماتی که از این دو مشتق شده
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ی آتش است. یا مصداق در واقع مصداق ثابت استعاری مفهوم عشق، واژه

ر باشد. در واقع مفهوم تواند رود و سفی زندگی، میثابت استعاری واژه

 ای برای آنهای ثابتی که تبدیل به استعارهزندگی از طریق مصداق

اند؛ قابل تبیین هستند. و معموال در مکالمات روزمره و حتا ادبی شده

 شود .های ثابت استعاری به وفور استفاده میاز این مصداق

اینکه چه ها، بر حسب های متغییر استعاری: بعضی از واژهب( مصداق

 ها برهای متغیری هستند. این واژهگوید، دارای مصداقکسی سخن می

های متفاوتی اشاره دارند. حسب موقعیت و شخص گوینده به مصداق

شناسی فراساختگرا ، مفاهیم ذاتی هستند که با توجه به  اما در زبان

پذیرد. که به معنی یا های متغییری  میمکان، زمان و فرد، مصداق

های ها را مصداقانی ثانویه و دوری اشاره دارند، لذا این مصداقمع

های توان به واژهنامند. از جمله میمتغییر استعاری می

مصداقی خدا، عشق، آزادی و... اشاره داشت. که هر کدام ملت _مفهومی

ی تعریف این تواند دامنهبه ملت، جامعه به جامعه و فرد به فرد می

پذیرند، گسترش یابد. مصداق ها نیز کامال یی که میهامفاهیم و مصداق

مصداقی _های مفهومیهای متغییر داللتمتغییرند. از جمله مصداق

 واژه و پدیدار آزادی، پرنده، پرچم، مجسمه آزادی، باد، سرو، و...

 مفهومی:_های مصداقیداللت _2

ی اهدهمش گرایی که دارند، هیچگاه قادر بهانسانها با توجه به شعور کلمه

دهد خواه، ناخواه تابع ای که در انسانها رخ میمحض نیستند و مشاهده

های پنهان است که در ذات کلمات هر زبان وجود دارد. پیش فرض

های محور است و کلمه حاصل تجربهنیروی عقل و تمام حواس ما کلمه

زیستی انسانهای پیشین است. انسانها فقط و فقط در صورت برخورد 

مندانه و دانشمندانه خواهند توانست میزان کلیدواژگی کلمات را بینش
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فرض کمتری به جهان نگاه کنند. در برابر اموری کاهش دهند تا با پیش

ی معنایی خاصی برایشان تعریف نشده است. که پدیده هستند، و جوهره

ورد توان سه گونه برخپدیدار نداده اند؛ می_و هنوز تشکیل حقیقت کلمه

 داشت:

پدیدارهای دیگر که ذهن _ی بدون کلمه را با کلمهاول آنکه پدیده_1

ما بیشترین شباهت را با آن متصور است، اشتباه بگیریم یا با یاری آن 

ی معنایی پدیدارهای مشابه بخواهیم برای آن پدیده یک جوهره_کلمه

بسازیم. که در بیشتر مواقع همین اتفاق رخ خواهد داد. مثال پدیداری 

ته که حاصل تشابه زن زیبا و بالهای سفید پرندگان است. و یا فرش

 ها که حاصل تشابه بین این پدیدار با مار و پرنده است.اژده

ای دومین برخورد در مواجهه با آن پدیدار که ما در آگاهی خود، کلمه_2

شویم. و برای درکش نداریم این است که دچار قفل شدگی ذهنی می

پذیرشی توسط عقل و حواسمان برای برخورد گونه درک قابل هیچ

شعوری با آن نداشته باشیم. مثال سیاحان مصری که اولین بار رودخانه 

شدند، در زبان مصر دیدند با مشکل عجیبی روبه رو میفرات را می

قدیم، لغات شمال، و پایین دست رودخانه یک معنا می داد. عظمت 

کیک این دو واژه نباشد. زبان شد لزومی برای تفرودخانه نیل باعث می

مصری، مردم مصر را برای مواجهه با فرات که از شمال به جنوب جاری 

 (367: 1396است، آماده نکرده بود. )آذرپیک و همکاران، 

ای که در ذهن مبدل به کلمه پدیدار نشده است توسط گاهی پدیده_3

ی از بهشود. زیرا هیچ آگاهی مشایک از حواس پنجگانه درک نمیهیچ

توان آن پدیده را با آن در ذهنش وجود ندارد و به عنوان مثال نمی

ی بینایی درک کرد. با آنکه در مقابلش حضور داشته باشد؛ و این قوه
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باشد. گرا بودن تمام تعقل و حواس ما میدلیل شگرفی برای اثبات کلمه

 )همان(

 

 بررسی ذات در فراساختارگرایی 4_1_6

ی معنایی چون وجودش را از مقام جامع لحاظ جوهرهگفته شد کلمه از 

وجودی کلمه و مقام متکثر موجودی کلمات اخذ کرده است به هیچ 

باشد. امور قراردادی ناشی از قراردادگرایی وجه امری قراردادی نمی

باشند به طور خالصه قراردادگرایی دیدگاه فلسفی است، که در آن  می

ة قرارداد و نه به واسطة نوعی واقعیت برخی از انواع حقیقت به وسیل

اند. قراردادگرایی انواع مختلفی دارد: از خارجی تبدیل به حقیقت شده

جمله قرارداگرایی هندسی، ریاضی، منطقی و روش شناختی. 

قراردادگرایی روش شناختی دیدگاهی است که برپایة آن قواعد یا 

شخص آنها را  قانونهای روش شناختِی پایه قراردادهایی هستند که

انتخاب کرده و شأن همة آنها تقریباً معادل شأن قواعد شطرنج است. 

اما پس از اینکه چنین قراردادهایی برگزیده شدند؛ آنها قواعدِ بازیِ علم 

را تعریف، و حرکتهای درست در درون آن را مشخص 

 Psillos, S. (2007) “Convention” inکنند.]می

Philosophy of Science A-Z, Edinburgh 

University Press, p 50] 

قراردادگرایی یک راهکار است که تزهای خاص، تعاریفِ تلویحی بوده  

های زبانی هستند و اصوال از پیش وجود و بنابراین صرفاً انتخاب

ی الهی، یا فطرت های از جمله ارادهاند. لذا این قراردادها بر بنیاننداشته

ی، و ذات استوار نیستند. این درحالی است که تالیفهای پیشینیا مولفه

آرش آذرپیک به وجود، مقام جامع وجودی کلمه ) لوگوس (،  مقوالت 

ی معنایی، و امکانات وجودی، فراتر از ظرفیت ذاتی پیشین، جوهره
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فردی _موجودی در هرم مادرماتیک خودآگاهها و ناخودآگاهای جمعی

پدیدارها از آنها به وجود _ههفتگانه به عنوان اموری پیشینی که کلم

یعنی قائل شدن ذات _اند، معتقد است. برای اثبات امور پیشینیآمده

 هایی ارائه شده است؛ که عبارتنداز:استدالل _هابرای پدیدار

هایی که متعلقات تجربه را صرفا  نمودهایی الف( برخالف نگرش

درک از که م دانند، باید گفته شود که متعلقات تجربهزمانی می_مکانی

رسد؛ جنس سوم نمودهای راههای مختلف از آنها  به درک و آگاهی می

زمانی ) مقام متکثر _زمانی ) مقام جامع وجودی کلمه( و مکان_فرامکان

باشند. زیرا در جهان چهاربعدی ما با پدیدار صرف موجودی کلمات( می

 پدیدارها مواجه هستیم._مواجه نیستیم؛ بلکه با کلمه

یایی اند که، اشالف نگرش پیشینیان که این حکم را پذیرفتهب( بر خ

ن شناسی فراساختگرا بر ایباید وجود داشته باشد تا پدیدار شوند، زبان

، کنیمپدیدارها می_باور است؛ که تا هر حدودی که حکم به وجود کلمه

پدیدارها ذاتی دارند؛ و آن ذات همان _باید این حکم را بپذیریم که کلمه

ی معنایی است، که از مقام جامع وجودی ثابت و محدود جوهره ابعاد

ی معنایی کند. پس معنا و جوهرهکلمه وجود و هستی خویش را اخذ می

 .مند شودپدیداری از آن هستی_بایست وجود داشته باشد تا کلمهمی

شود، به طور ضمنی گوییم چیزی وجود دارد که پدیدار میج( وقتی می

شود؛ که برای کلمه صحبت میجامع وجودی یی و مقامی معنااز جوهره

پدیدارها را _بندی شده و کلمهنمود یافتن در جهان چهار بعدی مقوله

ی ها چیزی غیر از ذات یا جوهرهپدیدار_آورد. لذا کلمهبه وجود می

دار پدی _آنی دارد. پس ذات چیزی غیر از کلمهمعنایی نیست و با آن هم

 نیست.
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عینی مستلزم آن است که معنایی وجود داشته باشد و ی د( تجربه

باشد زمان محور می_پدیدار نمود عینی آن معنا در جهان مکان _کلمه

یعنی باید مقام جامع وجودی کلمه وجود داشته باشد که از آن وجود، 

مند شود. پس ما با اشیایی غیر از مقام متکثر موجودی کلمات هستی

ء نفسه مواجه نیستیم. زیرا شیفیشیء  شوند یعنیآنچه پدیدار می

تواند؛ نمود داشته باشد. هیچ پیش از پدیدار در جهان ذهنی ما نمی

شود، پس هر نمودی که در بودی به جز از مجرای کلمه، پدیدار نمی

ر ه _چه یک بود ذهنی، چه یک بود عینی_جان انسان نقش می بندد 

 پدیدار است._چه هست، کلمه

نفسه الشناسی فراساختگرا به جای اصطالح شیء فیانی زبدر فلسفه

بریم. در واقع مقام جامع بهره می« مقام جامع وجودی کلمه»از اصطالح 

زمانی _وجودی کلمه از نگاه آذرپیک، یک وجود فرابعدی و فرامکان

ی معانی دریافتی، توسط حواس پنجگانه و سایر مراکز است که همه

ذا شوند.  لتی پیشین  به آن  مرتبط میدریافتی از طریق مقوالت ذا

پدیدارها یا همان اعیان از حیث مقام جامع وجودی خویش، _کلمه

توان جدا از مقوالت صورت و نامفهوم است که آن را نمیچیزی گنگ، بی

 مند شدن و قابلیتذاتی پیشین تصور کرد؛ زیرا آن معنا برای مشاهده

دی شود. یعنی ارتباط کلمه بنبایست مقولهتصور در جهان مادی می

)همان مقام جامع وجودی( با پدیدار از طریق مقوالت ذاتی پیشین 

پدیدار جدا از مقام جامع وجودی خویش _پذیر است. درواقع کلمهامکان

هان بندی در جو مقوالت ذاتی پیشین نیست. زیرا معانی پیش از مقوله

ای د. البته برمندی نیستنچهاربعدی قابل تصور و تشخیص و مشاهده

محور انسان، زیرا حواس پنجگانه مشترک بین انسان و شعور کلمه

ها کند. و این آگاهیهای غریزی و تشعشعی را دریافت میحیوان آگاهی
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صرفا در خدمت حفظ حیات هستند، نه حصول ادراک از هستی و کسب 

 ادراک معرفت شناختی.

ر پدیداری، نیازمند انسان برای مشاهده و ادراک معرفت شناختی از ه

کلمه )مقام جامع وجودی کلمه( ی آن پدیدار است؛ که جوهره گفتاری 

و نوشتاری هیات مادی آن )مقام جامع وجودی کلمه( هستند. بنابراین 

ت. گراستصور هیات مادی مستقل برای ذات، جدا از پدیدار فرضی تقابل

ها و تمایزها لکه بر هیچ بنیانی استوار نیست جز بنیان دیالکتیک تقاب

ی متقابل و و یا به زبان ساده همان ثنویت که همه چیز را به دو نیمه

 کند.متضاد تقسیم می

اصل جدایی ناپذیری کلمه از « وجود بسیط زایا»این اصل یعنی 

بخشد. و از نگاه آرش آذرپیک، دو ساحت دارد؛ پدیدارها را  قوت می

و معنای هر چیزی، که  ی روح، جاناول وجود بسیط کلمه به منزله

فراتر از جهان چهاربعدی است. و دوم  وجود بسیط  کلمات در جهان 

ناپذیری کلمه از پدیدارها منجر به باشد. اصل جداییچهاربعدی می

پدیدارها از لحاظ _گرایی و عدم سیالن معنا نخواهد شد. زیرا کلمهجزم

د ثابت و ی معنایی بر یک حقیقت عمیق اشاره دارد، که بعجوهره

اهی پدیدار با حفظ و همر_پذیرد. لذا یک کلمهنهایت ابعاد متغییر میبی

تواند؛ در طول زمان ی بعد ثابت حقیقت عمیق معنایی خود میهمواره

نیز ابعاد متغییر بپذیرد و دچار توسیع معنایی شود. پس مقام جامع 

و پدیدار از آن وجود خویش را دریافت _وجودی کلمه که ذات کلمه

شود؛ که در نگری نمیگرایی و مطلقشود، منجر به جزممند میهستی

 شود.آن معنا محدود، محصور و در ثبات معنایی افراطی نگریسته می

ی بعد ثابت معنایی پدیداری با حفظ و همراهی همواره_بلکه هر کلمه

یابد. پس در نگرش ها صیرورت میخود در انواع ساختارها و بافت
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رایانه، تفکیک پدیدار از ذات یا فنومن از نومن یا دال از فراساختارگ

مدلول مطرح نخواهد بود. بلکه جوهری معنایی در حکم ذات و پدیدار 

افزایی با باشد. که در همچهاربعدی می در حکم نمود آن ذات در جهان

های گفتاری و نوشتاری هیاتی با قابلیت ارتباط گفتاری و جوهره

 ند.نوشتاری کسب می ک

آگاهی در ما های دریافتو مقوالت ذاتی پیشین تا فراخنای دریچه

های خودآگاه محور، دادههای حواس کلمههای زبان تشعشعی، داده)داده

های دستگاه شعوری قلب، فردی هفتگانه، داده_و ناخودآگاه جمعی

چهاربعدی، ی شعوری جهانهای حواس باطنی( یعنی تا گستردهداده

اند. بنابراین برای درک مقام جامع وجودی کلمه در هگسترش یافت

بایست عالوه بر شهود حسی، درون انسان مجهز به پدیدارها می_کلمه

 انواع دیگری از شهود باشد.

پس بر خالف کانت و اخالفش که شهودی غیر از شهود حسی را 

 ی دریافتپذیرد؛ باید گفت که چون کانت معتقد به یک دریچهنمی

نی حواس بود، پس درک شهودی غیر از شهود حسی برای او آگاهی یع

ی زبان چون مراکز درک پذیر نبود. اما در نگرش فراساختارگرایانهامکان

توان شهودهایی محور متصور است، میو دریافتی عالوه بر حواس کلمه

عالوه بر شهود حسی متصور بود. زیرا شهود حسی ابعادی از پدیدار را 

که محدود به درک حواس است. در حالی که درک یک کند؛ آشکار می

پدیده تحت تاثیر عوامل بسیاری از جمله، شرایط ادراک، محیط ادراک، 

جنسیت کسی که درک می کند، روان مُدرک، مذهب، نژاد، حتی آب 

 و هوا و ...است. که نباید به سادگی از آنها عبور کرد.

و چشایی است. این درک حواس محدود در گوش، چشم، بینی و المسه 

درحالی است که دستگاه ادراکی قلبی درک مختص به خود دارد؛ که 
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متفاوت از درک حواس پنجگانه است. و تاثرات متفاوتی نسبت به حواس 

کند. )ماهیت درک متفاوت است( درک حواس ها دریافت میاز پدیدار

 کتوان گفت درباطنی نیز متفاوت از سایر مراکز ادراک است. پس می

رود، اما محدود به درک آدمی ی درک آدمی پیش میذات  تا محدوده

نهایت بعد است. و درک ما از این نیست. لذا مفهوم ذات، مفهومی با بی

رود. اما چون مفهوم تا فراخنای ادراک در جهان چهاربعدی پیش می

پدیدارها نمود ذات در جهان مادی هستند و با آن به همآنی _کلمه

تواند درک  ذات نیز  محسوب پدیدارها می_درک ما  از کلمه اند.رسیده

شود. و چون درک تحت تاثیر شرایط متفاوت درونی و بیرونی است؛ لذا 

ها متفاوت رفتار خواهد کرد. مثال درک انسان انسان در مقابل پدیده

ی خاص بود؛ با درک انسان امروزی غارنشین که محاط به یک محدوده

. حتا درک ذات نیز که بعد ثابت حقیقت عمیق هر کامال متفاوت است

ی بعد ثابت در شرایط متفاوت، چیزی است، با حفظ و همراهی همواره

توان محدوده تعیین کرد. زیرا باشد. پس برای ادراک نمیمتفاوت می

ادراک در حال گسترش و تکامل و تکوین خویش است. و عالوه بر شهود 

 ع شهود قائل بود که عبارتنداز : توان  به انواو ادراک حسی می

 شهود عرفانی _1

 شهود عقالنی _2

 شهود اجتماعی _3

 شهودی جنسیتی_4

 شهود شرایطی _5

 شهود روانی _6

 شهود زبانی _7

 شهود استعدادی _8
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از نگاه آذرپیک، ذات پدیدارها یا معنای آنها )مقام جامع وجودی کلمه( 

آید درکی از فهم انسان در میمبرا از مکان و زمان است و آنچه که به 

ذات است؛ زیرا ذات به خودی خود قابل شناخت نیست. تنها توسط 

انداز ها درک و تاثری از آن در درون انسان طنینانواع دریافت کننده

شود. در واقع ذات از طریق نمودها و هیات مادی در جهان می

سفه، نمودها، کند. و وارون نگرش دیگر فالچهاربعدی خود را آشکار می

ای برای آشکار شدن هویت ذات یا مقام جامع وجودی خود طریقه

پدیدارها هستند. هر تاثری که از پدیدارها بر ذهن و درونگاه _کلمه

بندی شود، به تصرف ادراک و فهم بندد، زمانی که مقولهآدمی نقش می

آید. پس ذات پیشاپیش در کلمه پدیدارها موجود است. و آدمی در می

پدیدارها است. لذا ذات کلی فراتر از _لمه موجودیت آن ذات در کلمهک

پدیدارها است که خود وجودش را از مای باالتر دریافت کرده _کلمه

پدیداری  قائم به خود نیست؛ بلکه در هرم _است. و ذات هیچ کلمه

مند میشود. تمام تاثراتی که ما از پدیدار مادرما از مای باالتر هستی

ی وجودی کنیم؛ نشان دهندهصورت دریافت میگنگ، بینامفهوم، 

بندی کند، مقولهبندی میاست که ذهن برای ادراک، آن را مقوله

ی ادراک ذهن از تاثراتی است که از اعیان دریافت شده است. طریقه

اگر بخواهیم با در اپوخه قراردادن ادراکات از یک چیز، ذات آن بر ما 

، بندی نشده استار گنگ، بی صورت که مقولههویدا شود، به همان پدید

شناسی فراساختگرا این ادراکات خواهیم رسید. درحالیکه از منظر زبان

فردی هفتگانه ثبت و ضبط شده  _که در خودآگاه و ناخودآگاه جمعی

 هایی در خدمت درک ذات پدیدارها هستند.است؛ وسیله

وجودی کلمه دارند پدیدارها ریشه در مقام جامع _از آنجایی که کلمه

های اند؛ در جهان چهار بعدی با ابعاد و ساحتو با آن به همآنی رسیده
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توان گفت فالسفه از لحاظ متفاوتی از ذوات روبه رو هستیم. می

ای مانند فیثاغوریان، هراکلیتوس، اند: عدهباورمندی به ذات دو دسته

ل فراتر رفته و قائگراها از قلمرو پدیدارها سوفسطائیان، افالطون و عقل

تواند آن را ادراک کند. به وجود عامل فراپدیداری هستند؛ که انسان نمی

سان که در خود گراها معتقدند که چیزها را آنای مانند تجربهو عده

سان که خود را بر ما توانیم بشناسیم؛ بلکه فقط آنهستند، نمی

 شناسیم. امارشان مینمایند، قابل شناخت هستند. و ما آنها را از آثامی

ای هفراساختارگرایی در عین اینکه محدودیت انسان در شناخت ساحت

کند، معتقد است که شناخت با فراتر از جهان چهاربعدی را انکار نمی

ادراک متفاوت است. زیرا شناخت مستلزم احاطه بر تمام ابعاد یک 

را به  زمانی پدیدارها_پدیدار است و انسان به علت محدودیت مکانی

شناسد، اما ساحت ادراک نامحدود است؛ زیرا ادراک از طور کامل نمی

واسطه و انواع خودآگاهها و ناخودآگاههای هفتگانه طریق ارتباط بی

فردی جهل ما را نسبت به ذات مرتفع خواهدکرد. اما این ادراک _جمعی

ارها کامل و تمام نیست زیرا ما بر زمان و مکان و انواع ادراکات از پدید

تسلط نداریم و امکان شناخت منوط به تسلط کامل بر یک چیز است. 

پدیدارها ارتباط _در واقع اگر انسان به خود جرات دهد و با کلمه

ارها پدید_هایی از آن کلمهتواند ابعاد و ساحتواسطه برقرار کند؛ میبی

واسطه به معنای علم حضوری داشتن بر چیزی را ادراک کند. ارتباط بی

ا در ها رفرضیست، شناخت به روش هوسرل نیز نیست که تمام پیشن

 فرضها به عنوان وسایلیاپوخه قرار دهد، بلکه عالوه بر استفاده از پیش

؛ کندهایی نگاه میپدیدارها به عنوان فراسوژه_در جهت ادراک به کلمه

آید. در واقع بین ذات و پدیدار غیریت و که انسان در آنها به دنیا می

دیگرانگاری نیست. ذات به عنوان سوژه و پدیدار به عنوان ابژه تلقی 
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 یهایی هستند که شاکلهپدیدارها فراسوژه_شود؛ بلکه کلمهنمی

سازد. به همین دلیل منبع اندیشگانی، روانگاهی، و خودآگاهی ما را می

باشد. فراسوژه، و منشاء فراسوژه همان مقام جامع وجودی کلمه می

که در آن ذهن و خودآگاه فردی در به دست آوردن آن، آگاهی است 

 باشد.دخیل نمی

درک ساحت مادی فراسوژه تا فراخنای جهان چهاربعدی امکانپذیر 

 پذیر استمکانی فراسوژه تا جایی امکان_است؛ اما درک ساحت فرازمان

که ادراک انسان بتواند بر ابعاد متغییر حقیقت عمیق موجود در آنها 

هایی تا پدیدارها به عنوان فراسوژه_، سپس ادراک کلمهاشراف یابد

فردی پیش _فراخنای انواع خودآگاهها و ناخودآگاههای هفتگانه جمعی

رود. که البته نامحدود است. زیرا فرایند ادراک از پیشاکلمه توسط می

زبان تشعشعی تا درک تمام ابعاد متغییر حقیقت عمیق موجود در 

ی ابعاد ثابت حقیقت عمیق همراهی همواره پدیدارها با حفظ و_کلمه

 آنها ادامه دارد. 

ی فراستاختارگرایی، به صراحت ادراک را محدود بنابراین فلسفه

کند؛ زیرا پیشاپیش مقام جامع وجودی کلمه یا معنا را به عنوان نمی

گیرد. و پدیدار و پدیدارها پیش فرض می_ذات و اصل و بنیان کلمه

داند. پذیرش اینکه فرایند متکثر موجودی آنها مینمود را ظهور مقام 

ادراک همواره در حال گسترش و تکامل خویش است؛ موید این نکته 

تواند همه امور را آنگونه که  است که انسان تا فراخنای هستی خود می

 نمایند، درک کند.هستند و آنگونه که می

ع کلمه تعین ی معنایی از لحاظ وجودی در مقام جامگفته شد، جوهره

یافته است و مقام جامع فرابعدیست. معنای کلمه نیز یک حقیقت عمیق 

ی باشد. بعد ثابت جوهرهاست که دارای دو بعد ثابت و متغییر می
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؛ ها یکی استنامهای فراساختاری است، که در تمام لغتمعنایی هر کلمه

شود، با حفظ وجه اما هنگامی که وارد بافت جمله و متن می

گفتار، جمله و متن شرکت کرده اساختاری خود در ساختار پارهفر

شود، بنابراین کلمه یک فراساختار است و انعطاف ساختارمند می

ی گفتاری و نوشتاری یکسان که در معنایی کلماتی با صورتهای جوهره

های متفاوت، معانی متفاوتی را نمایان و بافت جمله و بنابر همنشین

ضیه فراساختار بودن ابعاد ثابت حقیقت عمیق کلمه سازند؛ قعریان می

رساند. کلمه با حفظ صورتهای جوهری معنایی، گفتاری را به اثبات می

و نوشتاری در ساختار متون متفاوت شرکت کرده و دچار بارش و ریزش 

اش می شود. انواع مکاتب معنایی بعد متغییر حقیقت عمیق وجودی

ی، شناختی و گفتمانی همگی در یک ساختگرا، زایشی، فلسفی، معنای

اند و آن تاکید بر واحد ساختاری بودن کلمه عنصر واحد متفق القول

است. اما مکتب اصالت کلمه با اصالت دادن به کلمه به عنوان مادر تمام 

های زبان، قضیه ساختاری بودن کلمه را دچار چالش نموده و پتانسیل

بان را گسترده و عمیق گرداند. درصدد آن است؛ نوع نگاه به کلمات و ز

چرا که زبان و فرآیندهای زبانی تحت تاثیر عوامل فراوانی همچون 

شناسی شخصیت، اجتماع و...است؛ و روانشناسی، رفتارشناسی، جامعه

 در زیر بنا تمام این عوامل بر یکدیگر اثر داشته و هم پوشاندی دارند.

 ماهیت کلمات 4_1_7

ه هر آنچه ک»یف مکتب اصالت کلمه از ماهیت قاعدتا و با توجه به تعر

اجتماعی، _ی طبیعی کلمه گرفته شود، از لحاظ زیستیاگر از جوهره

به وجود نیاید، آن چیز  _کلمه_ی ارتباطی بودن آن خللی در وسیله

( درواقع از 359:  1396)آذرپیک و همکاران، «. ماهیت کلمه است

بودن، به ی ارتباطیوسیله هنگامی که کلمه وارد عرصه هنر شد؛ و از



 144||ها بانوی واژه

ی آن بالفعل شد، های بالقوهبودن فراروی کرد، و پتانسیلسمت هدف

ها حاصل دیدگاه هنری و برخورد ماهیت کلمه به وجود آمد. این ماهیت

های ادبی مانند اند. مثال مکتبی کلماتشناسیک با جوهرهزیبایی

گرا ی برخورد هدفکالسیسیسم، سمبولیسم، عراقی، هندی و... نتیجه

 اند. مکتبهای مفهومی یا معنایی کلماتشناسیک با جوهرهو زیبایی

مدرنیستی شعر زبان هم، که هر کدام با نگاهی لیتریسم و مکتب پست

ی گفتاری یا صوت دهند جوهرههنری، اصالت را به آوای کلمات می

نکریت یا اند. و شعر کاادبی خود قرار داده_کلمات را محور آثار هنری 

ی نوشتاری کلمه است. همه شعر تجسمی محصول برخورد با جوهره

های بنیادی شعری اند. اما تمام پتانسیلی کلماتهای ثانویهماهیت

های داستانی مانند )مجاز، استعاره، کنایه، تشبیه و ...( و پتانسیل

های اولیه کلمه )تصویر، لحن، دیالوگ، طرح و ...( همه و همه ماهیت

 شوند. )همان(حسوب میم

ای چون، مجاز، تشبیه، استعاره، کنایه و معناشناسی با ماهیتهای اولیه 

...که باعث بارش و ریزش معنایی در بافت و در شرایط مکانی و زمانی 

شناسی فراساختارگرا، هر شود؛ مواجه است. از نگاه زبانخاص می

های جوهری احتافزایی سی بسیط است. که از همای یک پدیدهکلمه

است؛  ی بسیطشود. مثال کلمه نیلوفر یک پدیدهو ماهیتی تشکیل می

ای آن، که نام یک نامهی معنایی آن عبارتنداز معنای لغتکه جوهره

ی نوشتاری آن از یک روید. جوهرهگل است و در گردابها و سرابها می

ر در وفزبان به زبان دیگر متفاوت است. مثال رسم الخط نوشتاری نیل

( و در فارسی به صورت نیلوفر است. looutsزبان انگلیسی به صورت )

ی گفتاری آن نیز از زبانی به زبان دیگر متفاوت است. چون و جوهره

 ( با نیلوفر متفاوت است. loutosطرز تلفظ )
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 _نام گلی در مرداب_ای نامهاما ماهیت این کلمه عالوه بر معنی لغت

های معنایی عبارتنداز تمام نگاههای فارغ از بافت و همنشین

ی نیلوفر شناسیک و هنری و کاربردی به بعد ثابت و متغییر کلمهزیبایی

ای کرده و آنها ای ایجاد معانی ثانویهنامهاست. که عالوه بر معنی لغت

ها و کند و با توجه به بافت و همنشینرا در بار ژنتیکی خود ذخیره می

سازد. یکی از ا را عیان و عریان و نمایان میهای معنایی آنهجانشین

های کلمه نیلوفر، استعاره از انسان کامل بودن است، نگاه دیگر ماهیت

نهایت کند. انسان یک بعد ثابت و بیها غلبه میموجودی که بر سختی

شود. معنای متغییر دارد. انسان با حفظ بعد ثابت وارد متون مختلف می

انسان در فلسفه، انسان در زیست، انسان در  مثال انسان در اخالق،

روانشناسی انسان در هنر و ... حال به جای کلمه انسان واژه نیلوفر را 

شود و در آن دهیم؛ که یکی از ابعاد ماهیتی آن محسوب میقرار می

ی )معنایی، ایجاد معنای ثانویه کرده است. در این جانشینی جوهره

معنایی  ییابد؛ پس بعد ثابت جوهرهر میگفتاری، نوشتاری( کامال تغیی

ی هاینیلوفر حفظ نشده است. اما بین این دو واژه وجه اشتراک یا رگه

از معنای کلمه انسان وجود دارد که سبب شده جانشین آن شود؛ و 

معنایی ثانویه خلق گردد. و کلمه نیلوفر ماهیتمند شود. در واقع ماهیت 

ی معنایی نوشتاری و گفتاری وهرهکلمه نیلوفر  یعنی انسان کامل ج

شود. بعد دیگری دارد؛ ولی در معنای استعاری ماهیت آن محسوب می

ماهیتی به معنای انکار بعد جوهری نیست. بلکه هر کلمه دارای یک بار 

که در اثر  های بالفعلیژنتیکی است؛ بار ژنتیکی عبارتنداز تمام پتانسیل

ط مختلف و در زمانها و مکانهای کاربرد در زبانهای مختلف و در شرای

های گوناگون و در متون گوناگون و با توجه به مختلف و در بافت

گونه کلمات آید؛ و در صفحه هولوگرامهای گوناگون به وجود میلحن
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کند، شود. بنابر شرایط کاربرد این معناها را عریان میثبت و ضبط می

هی بار ژنتیکی یک زبان هر زبانی باز ژنتیکی مختص به خود دارد. گا

مانند انگلیسی غنی و بار ژنتیکی یک زبان در روستایی در آفریقا که 

فقط یک گوینده دارد ضعیف می باشد. بار ژنتیکی کلمات در طول 

رسد. در فرایند استعاره ما های ژنتیکی به ارث میها همانند رشتهنسل

متفاوت روبه رو  های معنایی، گفتاری و نوشتاریبا دو کلمه با جوهره

ده ی هنری برقرار شهستیم که برای ایجاد معنای ثانویه، بین آنها رابطه

های ثابت یک کلمه با کلمه ای که باعث جایگزینی جوهرهاست. رابطه

ن ی هنری بیدیگر شده است، استعاره می نامیم. در واقع استعاره، رابطه

( متفاوت است. که های )نوشتاری، گفتاری، معناییدو کلمه با جوهره

کند. در نتیجه در فرایند استعاری ی آنها را به هم مربوط میوجه شبه

ی خود، مفهوم و کلمات، انسان کامل و نیلوفر با حفظ معنای اولیه

ت ی ثاباند. این معناهای ثانویه که در جوهرهای پیدا کردهمعنای ثانویه

با سایر کلمات براساس،  معنایی کلمه وجود ندارد؛ و در اثر ارتباط هنری

شوند، جز ماهیت و بعد ماهیتی تشابه، همنشینی و... نمایان و عریان می

تواند براساس روابط هنری، شوند. پس یک کلمه میکلمات محسوب می

 هایماهیت کلمه دیگر محسوب شود. مثال انسان کامل یکی از ماهیت

 کلمه نیلوفر است

 ژانر فراساختاری واژانه 4_2

 _1بنیادین زبانشناسی فراساختارگرا، بر دو بنیان استوار است:  محور

فراساختار دانستن  _2وسیله دانستن ساختارها در دنیای زیستی و 

کلمه در دنیای ادبیات. در راستای فراساختار دانستن کلمه در دنیای 

شناسی فراساختارگرا ژانر واژانه را، ادبیات و فلسفه و علم و هنر، زبان

ترین متن حال حاضر ادبیات جهان است؛ معرفی ستاختارگرایانهکه فرا
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کند. که توسط آرش آذرپیک به ادبیات معرفی شد. درواقع واژانه می

یعنی وجه _های فرارو کلمه ترین بازگشت آوانگارد به اصالتاصیل

 ی مقام جامع وجودی کلمه است.است؛ که به مثابه _فراساختاری آن

دلیل خصلت فراساختارگرایانه بودن ذات کلمه درخود لذا ژانر واژانه به 

های شعر مینیمال، کاریکلماتور، طرح، هایکو، شعر حرکت، شعر پتانسیل

تواند پرورش دهد. اما حجم، شعر کوبیستی، رباعی و غزل و... را می

 واژانه چیست و بر چه معیارهایی استوار است؟ 

ا تبیین فراساختارگر گفته شد کلمه یک وجود فراساختار است. برای

بایست ساختار و انواع ساختارها را تعریف کرد. تا خصلت بودن کلمه می

گوید هر واژه در زبان فراساختارگرا بودن کلمه مشخص شود. سوسور می

کند. ها عمل میی نظامی از نشانهیک نشانه است؛ و زبان به منزله

سی فراساختارگرا، شنا( این درحالی است که در زبان2: 1394)بهمنی، 

ی نظامی از پدیدار است و زبان به منزله_هر واژه یک کلمه

های گفتاری و کند. که پس از قرارداد جوهرهپدیدارها عمل می_کلمه

ور شوند. لذا بر خالف سوسنوشتاری در جوامع بشری تبدیل به نشانه می

رگرا اشناسی فراساختکه برای نشانه دو وجه قائل بود؛ آذرپیک در زبان

ی معنایی که همان معنایی از جوهره _1قائل به چندین جوهره است. 

پدیدارها است که از مقام جامع وجودی کلمه هستی و وجود _کلمه

خویش را اخذ و دریافت کرده است. و این وجه از کلمه همان ساحت 

ی گفتاری یا همان آوا و جوهره _2باشد. فراساختاری بودن آن می

صوتی کلمات است که از هر زبان به زبان دیگر متفاوت ی قرائت نحوه

باشد و از ی نوشتاری که همان طرز نوشتار کلمات میجوهره _3است. 

 _5ی حرکتی  جوهره _4زبانی به زبان دیگر متفاوت و متمایز است. 

ی گفتاری ی اجتماعی و... بنابراین جوهرهجوهره _6ی شرایطی جوهره



 148||ها بانوی واژه

 مندپدیدارها را هستی_های مادی کلمه. ساحتو نوشتاری و حرکتی و..

های جوهری و ماهیتی  سازد. لذا زبان نظامی است؛ فراتر از خصلتمی

های اند. و ساختارافزایی با یکدیگر متجلی شدهپدیدارها که در هم_کلمه

اند. و از این ساختارها برای برقراری ارتباط وجود آوردهریز و درشتی را به

. پس تفاوت بنیادین ساختارگرایی و فراساختارگرایی دراین برندبهره می

؛ نه دانستنداست که، ساختارگرایان زبان و به تبع کلمات را صورت می

جوهره اما آذرپیک، کلمات را دارای ساحت وجودی فراساختارگرایانه، 

داند. و  به همین دلیل است که فرابعدی، فرازمانی، فرامکانی و... می

به مطالعه روابط عناصر به هم وابسته یک نظام » ساختگرا شناسی زبان

)بهمنی، « های مستقل و خود بسند.پردازد. نه روابط بین جوهرهمی

شناسی فراساختارگرا مقام ( این درحالی است که در زبان5: 1394

جامع وجودی کلمه و مقام متکثر موجودی کلمات را متشکل از 

قع بنیان وجودی کلمه در داند. درواهایی جوهری میساحت

ی معنایی گذاشته شده است. و شناسی فراساختارگرا بر جوهرهزبان

گر نیاز از دیای خودبسنده و بیدر زبان هیچ واژه» توان گفت: دیگر نمی

پدیدار عالوه بر حضور در ساختارهای _عناصر زبان نیست، بلکه هر کلمه

اساختار بدین معنا که از متنوع و گوناگون پدیداری فراساختار است. فر

ای است، سازد؛ و هر ساختاری وسیلههیچ ساختاری هدف و واسطه نمی

سازد. زیرا های جوهری و ماهیتی کلمه را آشکار میکه پتانسیل

پذیرد و آن را انکار پدیدارها را نمی_ساختارگرایی، استقالل کلمه

 . درواقع انواعکندمندی حمایت میکند. و به نوعی از جبریت و غایتمی

ر پدیدارها با یکدیگ_مند و الگومند کلمهساختارها در زبان از روابط نظام

های واحد»گوید: گیرد. اما برخالف نظرگاه سوسور که میشکل می

منفرد در نظام تنها برحسب رابطه و پیوند الگومندشان با یکدیگر به 
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قد آذرپیک معت« د.کنسازد؛ معنا پیدا مینحوی که یک نظام معین را می

پدیدارها در ساختارهای گوناگون تنها _است؛ رابطه و پیوند کلمه

ای ههایی وجودی هستند، که شرایط را برای موجودیت پتانسیلامکان

کند. و هیچ ساختاری غایت پدیدارها فراهم می_جوهری و ماهیتی کلمه

 تی معنایی ساحپدیدارها نیست. همانطور که گفته شد جوهره_کلمه

دیدارها پ_پدیدارها است. لذا ابعاد ثابت معنایی کلمه_فراساختاری کلمه

های متنوع واحدهایی منفرد، مستقل، و پویا هستند ها و ساختاردر نظام

پدیدارها با حفظ و همراهی _که فراتر از رابطه و پیوندشان با سایر کلمه

. پس یابندی آن ابعاد ثابت معنایی در ساختارها حضور میهمواره

ی ابعاد ثابت معنایی با حضور پدیدارها با حفظ و همراهی همواره_کلمه

مندی از روابط ساختاری انواع در ساختارهای متفاوت و متنوع و بهره

 سازند.ابعاد متغییر معنایی خویش را متجلی می

پس از این شرح مختصر چند خصوصیت فراساختاری  واژانه را بررسی 

 کنیممی

 از ساختار دستورزبان فراروی 4_2_1

ی کاربرد یک زبان تحت عنوان دستور انجام بررسی ساختمان و نحوه

پذیرد. دستور خود متشکل از دو بخش مجزا یعنی صرف و نحو می

اند؛ اما بین جمله و واژه ها ترکیب یافتهباشد. جمالت خود از واژهمی

 دارد. گروه توانیم، مشخص نماییم که گروه نامواحد دیگری را نیز می

ها انواع شود. در زبانهای مختلف گروهیک واحد دستوری محسوب می

مختلفی دارند. از جمله گروه اسمی، گروه فعلی، گروه قیدی، گروه حرف 

اضافه و... و هر یک از این اجزاء به تنهایی معنایی مستقل و منسجم 

ستند ه ندارند. ساختار متشکل از اجزایی است که با یکدیگر در ارتباط

شناسی ساختارگرا جمله یک ای را سامان دهد. در زبانتا مجموعه
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های اسمی، فعلی، قیدی و... هر کدام ساختار است. و انواع گروه

شوند. و کلمه تنها در ساختارهایی در درون ساختار جمله محسوب می

درون این ساختارها در ارتباط با سایر اجزاء جمله معنی را منتقل 

ی واژانه با فراروی از ساختار دستور ما ژانر فراساختارگرایانهکند. امی

زبان از تمام ساختارهایی که دستور زبان بر کلمات تحمیل کرده است؛ 

کند. روح ساختار دستوری، معنا و چگونگی جایگزینی و فراروی می

جایگشت کلمات را در بند کشیده است. آنچنانکه کلمه بدون ساختار 

ی نحو برای کلمات معنایی ی صرف چه در حیطهطهدستور چه در حی

شود. این درحالی است که اصل حقیقت عمیق مستقل و پویا یافت نمی

معنایی در ساحت مقام جامع وجودی و متکثر موجودی در هرم 

 نهایت بعد متغییر معناییمادرماتیک آن دارای ابعاد ثابت معنایی و بی

ت در بند هیچ ساختار از  پیش است. ابعاد ثابت حقیقت معنایی کلما

ای نیست. زیرا وجه فراساختاری، فرامکان و فرازمان و تعریف شده

کند. اما ابعاد متغییر حقیقت عمیق معنایی در ساحت فرابعدی عمل می

کند. و در هر ساختاری مقام متکثر موجودی ساختارگرایانه عمل می

ریان و آشکار  ی متغییر معنایی کلمات عساحتی معنایی از جوهره

شود. پس کلمات در ساحت مقام متکثر  موجودی تابع ساختارهای می

دستوری و در ساحت مقام جامع وجودی خویش تابع ساختارهای 

دستوری نیستند؛ زیرا در این ساحت ما با ابعاد ثابت حقیقت عمیق 

رو هستیم. و در واژانه نیز بر همین ساحت از کلمه معنایی کلمه روبه

شده است. هر چند کلمات با حفظ این ابعاد ثابت در ساختار تاکید 

یابند. در ساحت مقام جامع وجودی، کلمه  فرایی یک واژانه حضور می

پیشاپیش با فاعل، فعل، اسم، حرف اضافه، گروه قیدی، گروه صفتی، 

گروه اسمی و ... مواجه نیست. بلکه این ساختارها حاصل تعامل و کنش 
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گیرند. هر چند واژانه نظام ساختاری زبان شکل میو واکنش کلمات در 

های متعدد کلمات که در نظام ساختاری زبان شکل گرفته از پتانسیل

شود. هدف ژانر فراساختاری واژانه از اصالت دادن به مند میاست.  بهره

نشان دهد، کلمات دارای معنایی  _1این وجه از کلمه آن است که: 

کند و فارغ از ساختار اختارگرایانه عمل میکلمه فراس _2ثابت هستند 

یابند. در های قیدی و اسمی و... در متن حضور میاسم و فعل و گروه

 ی زیر:واژانه

 «هارسیدن»

 

 فریاد                    انسان

 ها                فریادخیزران

 آزادی               فریادروح

□□ 

 ایستادن

 ایستادن

 هاشمی( ایستادن )شبنم

با توجه به ساختار دستوری جمله، واژانه، با ساختار )فاعل+ مسند+ 

آنکه در این رو نیست. کلمات بیفاعل / یا فاعل+ مفعول+ فعل( روبه

ساختارهای تعریف شده، پرتاب شده باشند با فراروی از ساختار دستور 

ش اند که در آن جایگاه، نقزبان و جمله فراساختاری به وجود آورده

دستوری کلمات و ارتباط آنها پیشاپیش تعریف نشده است. و در یک 

کنند. درواقع هر واژه خود خودافزا معنا را منتقل می_ارتباط هم افزا

کند. و در آن جایگاه به هیچ جایگاه خود را با توجه به محتوا تعیین می

ه ا بگیرند. زیروجه در جایگاه فاعل، فعل، مسند یا مفعول و... قرار نمی

ی معنایی کلمات، ساختار دلیل فراساختاری بودن رفتار جوهره
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ی گفتار وجود ندارد. حتی در واژانه ساختار افقی و عمودی نیز زنجیره

وجود ندارد. بلکه ساختار در واژانه فراتر از ساختارهای افقی و عمودی 

 افزا ارتباط کلمات با توجه بهافزا است. در ساختار همیک ساختار هم

گیرد. بلکه ارتباط و جایگاه کلمات، با توجه نقش دستوری شکل نمی

جایگاه آنها در طبیعت و در عاطفه و حسی است که نویسنده، به محض 

 درک آن دریافت کرده است. در اپیزود اول این واژانه:

 انسان                      فریاد

 ها                 فریادخیزران

 فریاد       آزادی         روح

اند و از لحاظ دستوری روی همدیگر قرار گرفتهدو ردیف کلمه که روبه

افزا هر کدام از کلمات معنای ارتباطی بین آنها نیست؛ در این ساختار هم

فتار ی گکنند. و هر سطر با فراروی از ساختار زنجیرهیکدیگر را کامل می

مسلم است در واژانه، « یادانسان / فر»کند. معنای مورد نظر را منتقل می

ی مخاطب گذاشت شده است؛ زیرا نویسنده دریافت پیام متن بر عهده

به طور مستقیم و با زبان معیار سراغ مخاطب نیامده است. بلکه با 

شود مخاطب در مواجه با هنجارگریزی از زبان معیارف ابتدا سبب می

انسان/ . »متن توقف کرده و در مورد ارتباط بین کلمات بیاندیشد

بدون پذیرفتن نقش دستوری در متن حضور « خیزران ها / روح آزادی

« ادفری»کشند. به همین ترتیب دارند، و بار انتقال معنا را به دوش می

نیز نقش دستوری به خصوصی نپذیرفته است. و در کل متن، نقش 

دستوری پیشاپیش مانند فاعل، مسند، مفعول، متمم و... وجود ندارد. و 

ی ها آزاد از قواعد دستور زبان هستند. در اپیزود دوم نیز کلمهژهوا

ایستادن تکرار شده، که یک مصدر است و نقش دستوری به خصوصی 
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پدیدارها معنای متن را _افزایی با سایر کلمهندارد. و در این متن در هم

 کند.کامل می

 کلمه که بنابراین در واژانه با اصالت دادن به ساحت مقام جامع وجودی

ساحتی فرابعدی، فرامکانی، فرازمانی و فراساختاری است. از ساختار 

دستوری که برای انواع جمالت و کلمات تعریف شده است، فراروی 

 شود.می

 ی همنشینی و جانشینیفراروی از قاعده 4_2_2

دیگر خصوصیت فراساختاری ژانر واژانه فراروی از محور همنشینی و 

ر تناسب و هارمونی، حاصل ارتباط میان اجزای جانشینی است. در شع

کالم در دو محور همنشینی و جانشینی است. محور جانشینی همان 

محور افقی کالم است، که اجزا کالم در آن با یکدیگر همنشین شده، 

کنند. محور جانشینی محور عمودی کالم ی همنشینی برقرار میرابطه

ه، روابط جانشینی با هم برقرار است که در آن اجزاء جانشین یکدیگر شد

ی همنشینی میان واحدهایی ( رابطه38: 1383کنند. )اسکولز، می

گیرند؛ و واحدی را از سطح باالتر است که در ترکیب با یکدیگر قرار می

ی جانشینی در محور عمودی کالم میان دهند. و رابطهتشکیل می

در همان سطح شوند. و واحدهایی است، که به جای هم انتخاب می

 (28_27: 1380آورند. )صفوی، تری را به وجود میواحد تازه

رو اما در ژانر فراساختاری واژانه، با محور همنشینی و جانشینی روبه

عین  افزایی درافزایی در عین خودافزایی و خودنیستیم. بلکه با محور هم

مات ن کلرو هستیم. بدین ترتیب در واژانه، همنشین شدافزایی روبههم

افتد. کلمات در محورهای عمودی و افقی مکان در کنار هم اتفاق نمی

شود. مختص به خود را دارند و معنا در همنشینی کلمات منتقل نمی

شود. درواقع افزای کلمات با یکدیگر منتقل میبلکه در ارتباط هم
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ماهیت ارتباط در بین کلمات دچار استحاله و تغییر شده است. زیرا در 

اختار همنشینی ماهیت رابطه بر اساس ترکیب اجزاء استوار است. و س

افزایی و خودافزایی کلمات قرار در واژانه ماهیت ارتباط بر مبنای هم

ی همنشینی سوسور، معنا در گرفته است. بنابراین برخالف قاعده

باط شود؛ بلکه در اثر ارتترکیب و همنشینی با سایر کلمات منتقل نمی

و جایگشت کلمات در مکان و زمان و موقعیت مناسب با  افزاییهم

 شود. یکدیگر منتقل می

ی افزایی یا ارتباطی بین کلمات چگونه منجر به رابطهمحور هم

 شود؟خودافزایی می_افزاییهم

 

 پیرمرد

 لبوچرخ

 لبخند

□ 

 پیرمرد

 شکستهچرخ

 لبخند

□ 

 پیرمرد

 لبخند

□□ 

 لبخند )آرش آذرپیک(

ه بنابر فراساختاری بودن ساحت وجودی کلمه سروده در واژانه فوق ک

در حالت افقی پشت « پیرمرد/ چرخ لبو / لبخند»شده است، کلمات 

ی گفتار نداده است. بلکه در اند؛ اما تشکیل زنجیرهسرهم قرار گرفته
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کنند و خودافزا هر یک معنای دیگری را تکمیل می_اافزای همرابطه

محور جانشینی سوسور کامال متفاوت  ماهیت جانشین شدن کلمات با

ه داری بهیچ تصویر معنی« لبو و لبخند چرخ»بدون « پیرمرد»است. 

ی کند. درواقع رابطهی پیرمرد تداعی نمیجز بعد ثابت معنایی کلمه

است که کلیت معنا را « پیرمرد / چرخ لبو / لبخند»بین کلمات 

نده هایی است که خوانهآفریند. متن در نهایت سپیدی بیانگر ناگفتمی

 می بایست در متن حضور یافته و در ذهنش آن معنا را تکمیل کند. 

لبو در اپیزود دوم، متن را به  جای چرخشکسته بهجانشین شدن چرخ

برد، زیرا در بیان روایی ارتباط بین سمت یک روایت مینیمال پیش می

استفاده از  تر خواهد شد. و نویسنده باتر و منسجمکلمات مسنحکم

های سینمایی، برجسته کردن و تمرکز تصویر آن وجوه، بیانگر تکنیک

نقطه اوج و حادثه در روایت است. و این وجوه با فراروی از ساختار 

گفتار، و شبه جمله و ی همنشینی و جانشینی و پارهروایت و قاعده

ست. گروههای قیدی و اسمی، فعلی و ... از این ساختاها فراروی کرده ا

ی گفتار پرتاب در واژانه کلمات پیشاپیش به درون ساختار زنجیره

گزینند. چنانکه آن شودند. بلکه خود جایگاه خود را در متن بر مینمی

 خودافزا را به_افزای همنوع چیدمان و جایگزینی کلمات بهترین رابطه

معرض نمایش خواهد گذاشت. هر معنایی، نوع چیدمان به خصوصی را 

لبد. پس هیچ ساختاری پیشاپیش در واژانه تعریف نشده است؛ چه طمی

ی گفتار، زیرا هندسه چینش در ساختار دستوری، چه ساختار زنجیره

ذات خود کلمات است. و ابعاد ثابت و متغییر حقیقت عمیق معنایی 

کلمات نوع چینش را سر و سامان خواهد داد. و برای انتقال معنا کلمات 

افتد. و شوند. پس در واژانه ترکیب اتفاق نمینمی با یکدیگر ترکیب

ی بین واژگان خطی و زمانی نیست. محور جانشینی نیز در واژانه رابطه
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دن افتد. بلکه جانشین شکند، اتفاق نمیای که سوسور بیان میبه گونه

ماهیتی _کلمات در واژانه، در جهت خودافزایی و استحاله جوهری

 واژگان است. 

 افزاییافزایی و همخود 4_2_3

هایی است که توسط آرتور آرون و الن مدل خودافزایی یکی از مدل

آرون مطرح شد. برای توصیف و تبیین عملکرد و کارکرد رابطه به کار 

 رود. تا درک بهتری از روابط داشته باشیم. می

ی همنشینی، کلمات در ترکیب با یکدیگر قرار دارند؛ و تنها در قاعده

شود. ترکیب به کلمات اجازه آنها  آشکار و نمایان می ساحتی از

ماهیتی به تمامی آشکار و _های جوهریدهد، از لحاظ پتانسیلنمی

نمایان شوند. اما در مدل خودافزایی هر یک از کلمات به همدیگر اجازه 

افزا با دیگر کلمات، به خودافزایی ای همدهند تا هر کلمه در رابطهمی

 های خود را نیز آشکار سازد.یلرسیده و  پتانس

خودافزا کلمات با بازگشت آوانگارد به ساحت _افزای همدر رابطه

با  _ساحت فراساختاری_وجودی خود یعنی مقام جامع وجوی کلمه

افزا با دیگر کلمات، ی همتوجه به مکان، زمان، و موقعیت رابطه

 ها،ن ساحتکنند. از جمله ایهای وجودی خویش را آشکار میپتانسیل

ساحت معنایی، ساحت تصویر، ساحت موسیقی، ساحت فرم، ساحت 

 ساختاری، ساحت حسی، ساحت تخیلی، ساحت اندیشگانی و ... 

افزایی نیز به معنای کار و فعالیت یا تالش گروهی است؛ درواقع هم

هایی از در واژانه پتانسیل_افزایی، همکاری مجزای چند عامل هم

اثر کلی آنها از جمع اثرات آنها که به صورت  به طوری که _کلمات

آید، بیشتر باشد. درواقع اثر مضاعف ناشی از مستقل به دست می

کوشی، همیاری و فعالیت مشترک توام با تعامل دو یا چند نفر که هم
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های فردی و مستقل در تر از فعالیتای بسیار با ارزشدرنهایت نتیجه

ی هماهنگ و همگون کلمات به رابطه افزای بینی همدارد. رابطهپی

ی اعضا و جوارح بدن تشبیه شده است؛ با این تفاوت که ساختار رابطه

اعضا و جوارح بدن ) پیشینی ( از پیش تعریف شده و مکانیکی است اما 

ی کلمات در واژانه ) پسینی( ارگانیکی و سیال است؛ ساختار و رابطه

از پیش تعریف شده برای تمام توان یک ساختار به خصوص و یعنی نمی

ها تعریف کرد، بلکه ساختار در واژانه منعطف و از یک واژانه نسبت واژانه

ی دیگر متفاوت است. حتی در شعر و داستان نیز ساختار به واژانه

پیشینی و مکانیکی است اما در ژانر فراساختاری واژانه ساختار پسینی 

 و منحصر به فرد است. 

 شناسی فراساختارگراانگارد در زبانبازگشت آو 4_2_4

آموزی است؛ زیرا ای در زبانواژانه بازگشت آوانگارد به مرحله تک کلمه

 دانند:آموزی کودک را شامل چند مرحله میشناسان مراحل زبانزبان

 ی قبل از تکلممرحله _1

 ایکلمهی گفتار تکمرحله _2

 ایی گفتار دوکلمهمرحله_3

 پیچیدهی جمالت مرحله_4

ای کودک به تدریج در حدود یک سالگی ی گفتار تک کلمهدر مرحله

تواند اولین کلمات معنادار و قابل فهم را برای دیگران بیان کند؛ می

کلمات اولیه در کودک معموال یک یا دو هجایی هستند و بیشتر از یک 

ت اما جالب آنجاس« . ماما« / » دادا» شوند؛ مانند زوج هجا تشکیل می

که در این مرحله معنی کلمات اولیه دقیقا همان معنایی نیست، که 

« تریبیش گس» کلمات کودک کنند. بلکه تکبزرگساالن استعمال می

وپ، گویند تفراختری نسبت به کلمات بزرگساالن دارد. مثال وقتی می
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 های گردها و اسباب بازیاین لفظ برای سایر اشیای کروی مثل میوه

کلمات تنها یک شود. لذا  منظور کودک از بیان تکمی نیز استعمال

ه ای کها در کاربرد کودکان به جای جملهکلمه نیست؛ بلکه تک واژه

 کودک آن را در ذهن دارد؛ به کار می رود. 

بنابراین در ژانر فراساختاری واژانه، به جای کاربرد جمله از یک تک 

ند. کشجمله را بر دوش می ها بار یکشود؛ و تک کلمهکلمه استفاده می

ی معنایی به فراخی یک جمله و حتی متن پس هر کلمه دارای گستره

هایی هستند که بار یک متن را به است، زیرا برخی کلمات کلیدواژه

. کشدبینی را به دوش میکشد و برخی کلمات بار یک جهاندوش می

ه مصداق بارز های فرارو در واژانبنابراین بازگشت آوانگارد به اصالت

 آموزی است. ای در زبانی تک کلمهبازگشت به مرحله

 
 

 منابع:

های یلدا و ( چشم1396آذرپیک، آرش، اهورا، هنگامه، مسیح، نیلوفر ) 

 کلمه کلید جهان هولوگرافیک، تهران، روزگار.

( درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیات، ترجمه ی 1383اسکولز، رابرت ) 

 ران، آگاه. فرزانه طاهری، ته

المللی ( ساختارگرایی، دومین کنفرانس بین1394بهمنی، جواد ) 

 پژوهش در علوم و تکنولوژی، ترکیه.

شناسی، تهران، های انسان( تاریخ اندیشه و نظریه 1398فکوهی، ناصر ) 

 .188نشر نی، ص 

 ( ساختارگرایی و نقد ساختاری، اهواز، رسش.  1382امامی، نصراهلل )  

( فردینان دوسوسور، ترجمة کورش صفوی،  1393اناتان ) کالر، ج

 .84تهران، انتشارات هرمس ص
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ی ( ترجمه چیست؟ ) دریدا(، فصلنامه 1394شاهی، مرضیه ) ملک

 ی پنجاه و شش.مترجم، سال بیست و چهارم، شماره

های شکنی جهانی شدن در برنامه( ساخت 1388ضرغامی، سعید ) 

 دریدا درسی با نظر به اندیشه 

 .15فصلنامه مطالعات برنامه درسی، سال چهارم. شماره 

 ی مهر.شناسی، تهران، سوره( درآمدی بر معنی1392صفوی، کوروش ) 

مدرنیسم، ترجمه قادر فخر رنجبری و ابوذر ( پست 1384وارد، گلن ) 

 کرمی، تهران، ماهی، چاپ اول. 
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 دفتر ادبی

 

 

های شبنمانهواژانه  

 

 



 



 

 «انباررتِ حض»   

 
 جمعه                      انتظار

 ها                      خستهدل

 خالی             ها        دست

□□ 
 دام بال:

 گناه

 گناه

 گناه

□□□ 
 دعا یهادست

 .نور باران

  



 164||ها بانوی واژه

 «میالد مهر»

 

 فال حافظ

 ی دلهندوانه

 انار اشک

 انتظار شب                   

 خیس         ها          چشم

 قرارها                  بیدل

□ 
 نذر                  منتظران 

 یاسین               مشتاقان   

□□□ 
 ی  ل  د   ا

 ا ل  د  

 ا د  

 ا

 

  .آفتاب طلوع



 هابانوی واژه ||165

 «سکوت یلدا»

 
 

 شومینه                خاموش

 خالی               تختخواب  

 سرگردان عطر موها             

□□ 
 برفابرف

 زمستان

 .زمستان

 

  



 166||ها بانوی واژه

 «روز واقعه»

 
 

 میالد نور                                   

 کشانکلها                     فرشته

 افشاندست                    نیهل زما                      

□ 
 عصر عاشورا

 ریزاناشکها                     فرشته

 افشانخون                    نیهل زما                      

□ 
 صبر سبز

 زینب:

 درد

 درد

 .درد

  



 هابانوی واژه ||167

 «قراریهای بیشنبه»

 
 

 خاکستری آسمان

 باران نمنم

 کماننیرنگ طیف

□□ 
 چشمان یغمزه

 گیسوان عطر

 بازوان قفل

□□ 
 .تنگیلد ها                 بلورقلب      

  



 168||ها بانوی واژه

 «کوچ آفتاب»

 
 

 آسمان                 غبار

 مزارستان       زمین              

 دارها                  غصهقلب   

□ 
 ابرها                    خسته

 هیمهبی شومینه               

 داغدار         مادران        

 .کودکان انتظار

  



 هابانوی واژه ||169

 «ویران آرمانشهر»

 

 
 هاخراشآسمان             خانه                

 احساس                 کویر                      

 ها                  مصنوعیگل     

 شکوفه                  خشک   

 ساحل مرگ ماهی                            

 پرندگان باغ پرنده                            

□□ 
 رامی ابرها  کلبه                           

 رویش فصل                     

 هاپرنده پروانه                    رقص        

□□□ 
 آسمان                  امید

 امید       زمین                                     

 باد                    امید    

 .امید        آتش               

 
  



 170||ها بانوی واژه

 «ی نورطلیعه»

 

 
 پلید دیو

 تاریک شهر

 بلندی دیوارها

 نمانخ ها             دهخن

 داروصله       ها       دل      

□□ 
 بارانی مرد                   

 ایستاده  درختان            

 آزادی  هدف                

 الله  دشت               

 ژاله  خیابان              

□□□ 
 ورر نانفجا

 .کرانیب رفج

  



 هابانوی واژه ||171

 «مهری تجل»

 

 

 اسر یعط

 دردم مره

 کوچ یأس

□ 
 خاموشبِ قل

 سردی هادست

 فروغی بیستاره

□ 
 تنگ دلِ

 بغضِ قناری

 ی خیسپنجره

□ 
 مادر

 تکرار.یغزلی ب

  



 172||ها بانوی واژه

 «هاجان بهار»

 
 

 زارها                شورهچشم

 زنگار ها                   دل

 شیطان ها                آوازگوش    

 نقاب  صورت                

□□ 
 باران عطر   جمعه                    

 باز  پنجره                

 جوانه  ها               نگاه

 سپید  ها              جاده

□□□ 
 .ی خورشیدخنده

  



 هابانوی واژه ||173

 «های عاشقگلبرگ»

 
 

 ها              سوسوفانوس

 ها                 وضوی خوننخل          

 فشنگ قطار      ها          سینه         

 پرپر هایخاک                 الله             

□□ 
 سکوت آسمان

 .گاه سرخهقبل

  



 174||ها بانوی واژه

 «روزگار ناکام»

 
 

 زمستان:

 شهر              سکوت طوالنی         

 دلشوره

 انتظار

□□ 
 کوچه             عطر نرگس    

 ملودی           

 انَلَل حاحَوِّ

□□□ 
 بهار:

 کمانرنگین

 هارقص چلچه

 .تلخ عطر

  



 هابانوی واژه ||175

 «خیابان اردیبهشت»

 

 
 غروبِ دلگیر

 دل تاکتیک

□□ 
 بغض  های سفید               یاس              

 معشوقه               خالی یکوچه              

□□ 
 پاره.                  پیراهنِ یوسف               

  



 176||ها بانوی واژه

 «کودکان فقر»

 
 

 ابرهای سیاه        آسمان                 

 ترکترک    دیوار                                        

 هچکچکه      سقف                                      

□□ 
 سنگین        ی پدر              شانه                

 ها                      زانوی غمدست                   

 تکیده        مادر                                          

□□□ 
 هاهق شاپرکهق

 .های سیاهلحظه

  



 هابانوی واژه ||177

 «فصل خسران»

 

 
 نسیم بهاری

 چشمه شرشر

 بهارنارنج عطر

□ 
 آفتابگردانی مزرعه

 مترسک پوشالی

 تاتابهی هادکمه

 حصیری کاله

□□ 
 سمج ها                کالغ

 هجوم ها                 ملخ

 .ها                   تاراجگل

  



 178||ها بانوی واژه

 «تردید یدایره»

 
 

 [چهارراه اول:]

 خیابان                      هیاهو

 تفاوترهگذران                  بی

 پینهردست                        پ

 چشم                        پرباران

 واکس!!»

 «واکس!!

□□ 
 [چهارراه دوم:]

 سوز سرما        خیابان             

 دخترک                   گرسنه

 چشمان                   منتظر

 «نان!!»

 گل!!»

 «گل!!

□□ 
 [چهارراه آخر:]

 «هوای انسانیت؟»

 سرد!!»

 «سرد!!

 
  



 هابانوی واژه ||179

 «طرفهعشق یک»

 
 

 ستارهبی                شب                   

 بغض               زن                      

 جواببی               ماره               ش  

□□□ 
 تلخ             فنجان                

 تفاوتبی         آینه                             

 انتظار             آفتاب/ مهتاب                               

□□□ 
 .های سفیدچشم

  



 180||ها بانوی واژه

 «خطیآرزوهای خط»

 

 

 [چینی: یکاسه]

 های اناردانه

 های کالسیب

 هافریاد گنجشک

□□ 
 تکان تکان       شهر                             

 ویران          ها                  خانه                  

 بهت و فریاد        کودکان                         

□□ 
 انمسافر آسم        پدر                                 

 خالی          سجاده                                    

 پرپر     باغچه                     

 .آوار                       آرزوهای کودکی           

  



 هابانوی واژه ||181

 «خوابنامه»

 

 
 دامن کهنه          دختر           

 زدهها                شبنمچشم

 رمقبی                لبخند گل                   

 نوای درد   ک            لبنی  

□□ 
 مرگ مجنون

 گالب

 حلوا

 خرما

 .خیرات خنده

  



 182||ها بانوی واژه

 «رؤیا»

 
 

 [جهان اکنون:]

 حصار ابر   ماه                                          

 ها                خشکشاخه                      

 ها                   شکستهقاب

 تخت                    خالی

 سرد     ها              دل

□□ 
 [فلش بک:]

 لبخند پنجره                  

 جوانه    ها               شاخه                     

 گرم           بستر عشق                          

 .قراربی           ها          شاپرک                  

  



 هابانوی واژه ||183

 «خاطرات سوخته»

 
 

 خانه                 آغوش گرم        

 ها                 رقصانشاخه

 هادلبری پرنده        قفس                      

□ 
 خیابان

 مرد

 های رنگیعشق

 لرزان  های هوس                شاخه              

□□ 
 منجمد               ها    نگاه     

 تنها         کودک                                  

 طآخر خ                 زن          
□□□ 

 های شکستهتکه

 مرگِ  ز     ن    د      گ     ی                              

 ا                                 

 ع   ش   ق                                

 ت                               

 م     ه     ر                               

 ا                               

 .د                               

  



 184||ها بانوی واژه

 «سیاه چراغِ»

 
 

 مهتابی شب

 ابرِ پاره

 های خیسگل

□ 
 قرمز:چراغ

 کودک                    آدامس

 چسب

 فال

□□□ 
 پالسیده     ها                 گل

 حراج

 ش

 ا

 د

 .ی

  



 هابانوی واژه ||185

 «روایت جهل»

 
 

 ی شبپرده             آسمان         

 حصار پنجره      ماه                     

 های بستهلب              لد             

□ 
 گردعاشق کوچهپنجره                              

 آوای دردلبک               نی      

 سیب زرد               سرخ سیب   

□ 
 تبر                 پدر   

 .خونین سنگفرش

  



 186||ها بانوی واژه

 «مدرنعصر پست»

 
 

 رهگذربی   ها                  کوچه  

 ماهیبی                      هاچشمه                    

□□ 
 آینه                   غبار صورتک            

 مرد                     دود                          

 زن                      کوچ                           

□□ 
 سیاه           دنیای کودک                       

 .خاکستری    زمین                     

  



 هابانوی واژه ||187

 «نینوا»

 
 

 دریا                    موج/ موج     

 وج / فوجف   ها                 خون  

 ها                    پرپر / پرپرالله    

 نجوایِ العطش    کودکان                      

□□ 
 ماهِ سرخ

 سیب سرخ

 شاپرک سرخ

 ک       ا      ر       و     ا      ن

 ر                    

 ب                    

 ل                    

 .ا                     

 
  



 188||ها بانوی واژه

 «کوچ پرستوها»

 
 

 ها             مروارید اشکگونه       

 دعا        ها      دست                         

 شهادت   آرزو                 

□ 
 همت               بلند

 خاردار سیم                  

 رمز                 یا زهرا     

 پرپر                هاالله                          

□□□ 
 عروج

 عروج

 .عروج

  



 هابانوی واژه ||189

 «کوی خیال»

 
 

 هوای غروب

 های انتظارچکه

□ 
 های حوالیگنجشک

 دارداستان دنباله

 های قدیمیدیالوگ

 فصل جدایی

□□□ 
 [ک:بفلش ]

 هاباغ چشم

 روشنایی صبح

 .تاکتیک

 
  



 190||ها بانوی واژه

 «اجابت جامِ»

 

 

 شکسته       چرخِ کبود                                  

 خشک  فلک                 یشاخه               

 کور ها                  گرهنفس                      

 لنگِ دعا            نگاه       دستِ                   

□□ 
 ها              چشمی شومینه                              

 .عشق                  هیزم   

  



 هابانوی واژه ||191

 «ی خاطراتبرکه»

 
 
 کاهگلی دیوارهای

 های چوبیپنجره

 رنگی هایشیشه

□□ 
 کودک                   رقص بادبادک

 .عطر بهارنارنج  کوچه                  

  



 192||ها بانوی واژه

 «میالد»

 
 

 تاک                   اذانتیک                     

 نورهای گلدسته       پنجره                          

□□ 
 باران تلنگر

 م

 و

 ل

 و

 دِ

 .خورشید

  



 هابانوی واژه ||193

 «حجم خفقان»

 

 
 شب                 بلند                            

 دیوارها                  بلند

 ها                 بلنددست

 نخیل                 بلند   

 ها                 کوتاهدست 

 .زنجیر                 پاها                             

  



 194||ها بانوی واژه

 «ناب حسِ»

 
 

 باز      پنجره           

 گنجشک              آواز

 نمنم  باران                                           

 .چای و غزل     فنجان                     

 
 
 

  



 هابانوی واژه ||195

 «تنگیدل»

 
 

 ات                    ماهچهره

 ستاره   چشمانت                

 نور  حضورت                                        

 فتاب            آ  گیسوانت                   

 بهارنارنج رؤیای  پیراهنت                                

□□ 
 انتظار    من                    

 مسافر       تو                  

 لبریز             ی صبر   کاسه                   

 .تنهایی یپیله     تاک دل          تیک     

 
 

  



 196||ها بانوی واژه

 «جهان سترون»

 
 

 سرخ    ابر                 

 سیاه   کوه                   

 خاکستری    جاده                                        

□□ 
 خواب شهر                   

 غمگین  کوچه                

 خالی  سفره                 

 خیس             ی دختر  گونه                  

□□ 
 .تمنای باران

  



 هابانوی واژه ||197

 «کودکان کرونا»

 
 
 ماسک

 دستکش

 الکل

 قرنطینه                انسان 

□□ 
 [قرمز:چراغ]

 !گل؟»

 !چسب؟

 !آدامس؟

 !«فال؟

□□□ 
 .های پرپرگل

  



 198||ها بانوی واژه

 «گشتهگم»

 

 
 شکسته                     پرها                           

 خسته      پاها                                           

 بسته        ها               چشم                      

 ؟!دسته                     تبر                            

□ 
 مستأصل    مسافران زمین           

 «هامرگ چلچله»              !«کودکان؟»             

□□ 
 «؟نوشدارو»

 «مهربانی!»

  



 هابانوی واژه ||199

 «استبداد تپشِ»

 

 
 شریانِ خشک

 های سردکدپستی

 هادلواپسی گنجشک

□□ 
 های فشنگحماسه

 ی شهراستغاثه

 .کبود هاییاس

  



 200||ها بانوی واژه

 «واقعه»

 

 
 آسمان

 برایک تکه 

□ 
 کویر تشنه

 پاره مشک

 ماه عطش

□□ 
 فرات سکوت

 هادل لدخی

 .ی بستهپنجره

  



 هابانوی واژه ||201

 «حضرت ماه»

 

 
 چکهچکه ماه                  نور

 تکهتکه                  ابرها

□ 
 فانوسِ خاموش            مادر                   

 سکوت هرم   ها                لب     

□□ 
 ی خالیسجاده

 .هاآوای کالغ

  



 202||ها بانوی واژه

 «نبضِ پاییز»

 

 
 باغ آغوشِ تهیِ

 مترسکبغضِ 

□□ 
 های سرگردانقاصدک

 .کابوس زمین

  



 هابانوی واژه ||203

 «پایانشبِ بی»

 

 
 شهابِ سرگردان

□ 
 بیابانِ تشنه

 اندوه انسان

□□ 
 ابرهای سرمست

 ن آسمانرثاوا

 .اندوه دقایق

  



 204||ها بانوی واژه

 «ضامن»

 

 
 خواب برکه              غروب نارنجی      

 های آهو              عطر صحراچشم

□□ 
 های داغساچمه

 نافراهای مجنو

 .متبرک هایقلب

 
 

  



 هابانوی واژه ||205

 «باغِ رؤیا»

 

 
 تبِ آفتابگردان

 های دردپونهگل

 قاصدک پریشان

□□ 
 بغض شاپرک

 اجابت رؤیا

 .مرگ خاکستری

  



 206||ها بانوی واژه

 «ناکام»

 

 
 دهیپرستاره                  رنگ

 مهتاب                 خواب پاییز

□ 
 گام اول      مرد                

 م اولکا     دود                 

□□ 
 خشک یچشمه

 خاک ماهی                    بستر      

 .سوخته            بال پروانه                           

 
  



 هابانوی واژه ||207

 «شوق پریدن»

 
 

 شاخسار پرنده                       

 اوج آسمان                 

 دام      صیاد                                       

□□ 
 پرنده                 هوای دانه          

 میلهمیله قفس                           

□□□ 
 آزادی

 
 آزادی امید                 آزادی

 
 .آزادی

 

 

  



 208||ها بانوی واژه

 «خاکستر آرزوها»

 
 

 سرد   خانه                    

 دود   مرد                     

 نصفه گاریس

 ذ

 ر

 ه

 ذ

 ر

 ه

 خاموش

□ 
 خالی صندلیِ

 زن

 استکان چای دو

 .پیچک تنهایی

  



 هابانوی واژه ||209

 _ن هشت سال دفاع مقدساتقدیم به مفقود_ «پرستوی مهاجر»

 

 
 آفتاب نگاه                    

 ایمان سالح                  

 هدف                   فتح بهشت      

□ 
 آب یمادر                     کاسه       

 بوسه /بوسه   شال                         

 بوسه/ بوسه             روسری          

□□ 
 سی  بهار

 سی تابستان

 سی پاییز

 سی زمستان

□□□ 
 جوابهای بینامه

 .های پنهانپالک

 
  



 210||ها بانوی واژه

 «آرزوهای خیس»

 
 

 امتداد جاده       پدر                      

 ها                   خستهچشم

 «ق!!وووووووبو»

 خونین سنگفرش

□ 
 های قالیگره               مادر             

 زخمی انگشتان                

 زخمی            ها      ترنج  

 زخمی                  هاغزال 

 دارها                 سربهگل     

□□□ 
 [فروش:دختر گل]

 خیس ها                   گونه

 خیس            ها        گل  

 .های خیسستاره        دفتر نقاشی                    

  



 هابانوی واژه ||211

 «رستگاری»

 
 
 هادانهبرف

 سکوت       ها          پنجره

 سکوت

□ 
 باغ زمین                روسری سپید

 باغ  آسمان             روسری سیاه

□□ 
 دیغار خورش

 نیایش

 نیایش

 نیایش

□□□ 
 انسان

 
 .بشارت   آیه                       آیه

  



 212||ها بانوی واژه

 «های بغضشنبهپنج»

 

 
 سوسوی چراغ      پنجره               

 قاب عکس             روبان سیاه

□ 
 جانبی شاپرکِ

 گریان شمعِ

 ی غمگینپنجره

□□□ 
 .پایانسفر بی

  



 هابانوی واژه ||213

 «دادگیپاییز دل»

 
 
 مهاجرت پرستوها آسمان                     

 اهریزش برگ        جنگل                             

□ 
 [خیابان:]

 
 ترکترک انار دل                     

 تو من                           

 دلبرکانی سایه         تو                                

□□□ 
 چمدان   تو                          

 اشک من                           

 پایانِ مهر.

  



 214||ها بانوی واژه

 «پدر»

 
 

 حسرتِ باران   ی بید            شاخه

 سنگین هوای خانه                                  

 جیبامَّن یُ      پروانه                 

 شماره   نفسِ پدر                                   

□□ 
 قرارابرهای بی    نفس آخر                      

 .کوه درد شاپرک              یشانه                   

  



 هابانوی واژه ||215

 «سرزمین سرخ»

 
 

 غرش درد آسمان                

 رنگِ خون چشمه                

 گهواره                 خالی                      

 ی پرپرغنچه        کنجِ خیمه                          

□□ 
 .ک ر ب ل ا

  



 216||ها بانوی واژه

 «قرارپاییز بی»

 
 

 نیلگون              خورشید   

 محزون       شهر                 

□ 
 تاراج  ها                شاخه

 زخمی    ها              درخت 

 سرخسینه                 هاکبوتر      

□□ 
 [خواب پنجره:]

 شعرِ باران      شمشادها                 

 وفه/ شکوفهشک    ها              کوچه              

□□□ 
 [زن:]

 انتظار

 انتظار

 .انتظار

  



 هابانوی واژه ||217

 «رقص خاطرات»

 

 
 های باراندانه پنجره                      

 قرارهای عاشقانه              پشت پرچین  

□□ 
 .آوازِ ناتمام       مرغ عشق        

  



 218||ها بانوی واژه

 «مدافع حرم»

 

 
 عشق   پدر                

 رهشودل      مادر                

 ی بابابهانه     کودک                 

□ 
 گلوله پدر                    

 ی خیسگونه مادر                            

 دلتنگی      کودک                                    

□ 
 پدر                   پرواز    

 مادر                  پدر  

 .شعر زخمی         کودک                   

  



 هابانوی واژه ||219

 «عشق کال»

 
 

 سیاه  خورشید                 

 آشکار       ی شب           پرده                    

 سرمست       ستاره                   

□□ 
 مهر باغِ

 برکهد لبخن

 شاپرک ناز

 آغوش یاس

□□□ 
 .دارهای تبلب  کودکان شاد            

 

  



 220||ها بانوی واژه

 «رهایی»

 
 
 شبدامن 

 ابرهای سیاه

□ 
 های رنگیکالغ            خیابان                  

 ای پوسیدههاؤیر

□□ 
 قناری

 دهان پرفریاد

 آسمان

 روح روشن

 

 رها

 رها

 رها

 پ

 ر

 و

 ا

 .ز

  



 هابانوی واژه ||221

 «رؤیای رقیه»

 
 

 خورشید یتازیانه                 بیابان                       

□ 
 چشمه دخترِ         ی خیمه                 گوشه

 های زخمیگل

□□□ 
 [سکانس آخر:]

 .بابا یبهانه

  



 222||ها بانوی واژه

 «بهار سرخ»

 
 

 آسمان                 آتش

 باروت  زمین                  

□ 
 ها              سوراخقمقمه

 لِ زخمگ ها             شقیقه

 لبیک       ها         لب                                

□□□ 
 [ی آخر:حهصف]

 .های رقصانپالک   

  



 هابانوی واژه ||223

 « هارسیدن»

            
 

 فریاد                 انسان

 فریاد           ها       خیزران                    

 فریاد         روح آزادی                            

□□ 
 ایستادن

 ایستادن

 .ایستادن

  



 224||ها بانوی واژه

 «انتظار»

 
 

 های خشکبرگ       وجود           جنگلِ

 بهارگ مر

 انعکاس

 بغض آسمان

 سکوت جنگل

□□ 
 ی برکهترانه

 خواب ماهی

□ 
 بغض  جنگل

 سکوت آسمان

□ 
 نیلوفران خاموش

 .هاخواب پروانه

  



 هابانوی واژه ||225

 «چتر خاطرات»

 

 
 خزان

 امانبی بارانِ

□□ 
 خیابان

 پریشانافراهای 

 خطیخطهای قلب

 .های خیسپلک

  



 226||ها بانوی واژه

 «مادر»

 
 
 باران          چشم شقایق      

 باران       پلک شمع                                  

 باران     بغض شاپرک                                 

□□          
 .ی بارانفرشته       مادر                            

  



 هابانوی واژه ||227

 «ملودی طبیعت»

 
 
 هو هو   ابر               

 هوباد                هو 

 هو هو         صحرا                               

 .هو هو         من                                  

  



 228||ها بانوی واژه

 «مشق خون»

 
 
 کودک

 نیمکت

 مداد

□ 
 کودک

 سنگر

 .اسلحه

  



 هابانوی واژه ||229

 «آوای مهر»

 

 
 [آمدن:]

 مست     شب                                     

 مست              فنجان

 مست              پنجره 

 مست  شاپرک                                     

□ 
 [رفتن:]

 سرد            شب    

 فنجان             سرد

 پنجره              سرد

 .شعر سرد       شاپرک             

  



 230||ها بانوی واژه

 «خاطرات مختوم»

 

 
 های آفتاببوسه                پنجره             

 ریک جفت کبوت

□□ 
 سردشبی 

 تنی سرد

 گلستانی خاموش

□ 
 .رهگذربیای کوچه

  



 هابانوی واژه ||231

 «خاکغصب »

 
 

 زیتون عطر

 کبوترانرقص 

 کودکان شادی

□ 
 شکسته ها                    زیتون

 خونین                     کبوتران

 . کودکانداغ

  



 232||ها بانوی واژه

 «گاه سرخقبله»

 
 

 پشتیمسافر                     کوله

 قدم

 قدم

 عطر سیب 

□ 
 قرار بی هایپروانه

 .ی دشتسجاده

 
  



 هابانوی واژه ||233

 «کولبر»

 
 

 سفید ها                 کوه

 سفیدتر    افق                    

□□ 
 سنگین      بار            کوله 

 سنگین       ها            شانه  

 ی سردشعله فانوس                       

□□□ 
 .های حسرتگل           ار        به               

  



 234||ها بانوی واژه

 «جان پدر»

 
 

 سیاهتخته               جوان                        

 تیغ انتقام ها                سایه

 امید سبز         پدر                                  

□□ 
 خمپاره  سیاه           تخته

 خمپاره    ا         هسایه                           

 پاره   تن تکه     جوان                                   

□□□ 
 ی منتظرکوچه

 .های خیسگونه

  



 هابانوی واژه ||235

 «سه تابلو»

 
 

 [پدر:]

 های خالیدست

 چشمان شرمگین

□ 
 [مادر:]

 ی خالیسفره

 ی شرمگینچهره

□ 
 [کودک:]

 شکم گرسنه

 .آرزوهای رنگین

  



 236||ها بانوی واژه

 «رنجنامه»

 
 

 آسمان          آسمان       

 دل

 آسمان                 آسمان

□ 
 خاطرات خاطرات            

 خون

 خاطرات خاطرات             

□ 
 من

 .های دلتنگیهمیشه

  



 هابانوی واژه ||237

 «غروب»

 
 

 بغض  آسمان                 

 پارهپاره     ابرها                   

 باران                                                           

 باران                                                                     

                                                                                  

 باران  

□ 
 سکوت  کوچه                   

 سکوت

 خانه  سکوت                 

□ 
 غضب                 ها چشم

 قطره                                                            

 قطره                                                                       

                                                                                   

 .قطره

 
  



 238||ها بانوی واژه

 «وبرانهن»

 
 
 خورشید گیسوی

 باران نور

 مستسرهای شکوفه

□□ 
 قرارگنجشکان بی

 .های شیرینبوسه

 
  



 هابانوی واژه ||239

 «پالسکو»

 
 

 آتش  آدم                  

 آتش  آدم                  

 آتش  آدم                  

 آتش                آتشنشان                      

□□□ 
 فلش           ها      مکآد                      

 فلش

 .فلش

  



 240||ها بانوی واژه

 «فصل شیدایی»

 
 

 فلک

 رقص

 زمین

 رقص

 درخت

 رقص

 شاخه

 رقص

 برگ

 رقص

□□ 
 من

 ماه

 پرنده

 .رقص

  



 هابانوی واژه ||241

 «عشق»

 
 

 موج     موج                       

 

 ی مجنونجزیره

 

 موج     موج                       

□ 
 .بارانثانِ وار

  



 242||ها بانوی واژه

 «عطر خدا»

 
 خشک               د  امی یچشمه

 کور گره زندگی                 

 خیس    ها               گونه       

□ 
 سبز دخیل

 .آفتاب یجوانه

  



 هابانوی واژه ||243

 «مسافر»

 
 

 خیس ها                پنجره  

 منتظر     افراها                   

 قراربی   ها             شاپرک  

□ 
 .نشانهای بیپالک

  



 244||ها بانوی واژه

 «هاشنبهجپن»

 

 
 آسمان

 ابررااب

 بغض

□ 
 هاچشم

 اشکااشک

 آه حسرت

□□ 
 بالش سنگ

 بستر خاک

 .آرزوهای خاموش

  



 هابانوی واژه ||245

 «زنگار»

 

 زن                    مرد

 آینه

 مرد                   زن

□□ 
 مرد  مرد                 

 خانه

 مرد  مرد                 

□ 
 زن  زن                  

 خانه

 .زن                 زن   

  



 246||ها بانوی واژه

 «سیاهتقویم »

 
 

 تاریک  کوچه                

 بسته  پنجره               

 سرفه/ سرفه  ها                 تن         

 ممنوع ها              بوسه

 رخوت  ها           آغوش

□ 
 .ریزانآدم ریزان          برگ

  



 هابانوی واژه ||247

 «غربت»

 
 
 چاه

 چاه  چاه             

 چاه          علی            چاه

 چاه                چاه

 چاه

 
 های آبادنخلستان

□□ 
 
 علی

 علی               علی

 علی           چاه            علی

 علی                علی

 علی

 
 های طوالنیزمزمه

□ 
 آسمان دستان

 .کبوترانهبغض 

  



 248||ها بانوی واژه

 «های سرخثانیه»

 
 

 ریزانبرگ         غروب           

 نارنجی

 زرد

 قرمز

□ 
 جاده  مرد                     

 پنجره   زن                     

 قاب عکس          کودک           

□□ 
 ناتمام غروب جاده                    

 بغضِ پنجره زن                       

 . دلتنگیکودک                   سیل

  



 هابانوی واژه ||249

 «هرکالنش»

 
 
 مرد

 مزرعه

 بستهنهیهای پدست

□ 
 مرد

 هیاهو   شهر                

 کارخانه

□ 
 هاگنجشک آواز

 .هاماشین جیغ

  



 250||ها بانوی واژه

 «ملودی باران»

 
 
 من

 تو

 باران

□ 
 ما

 چتر

 .آسمان عاشق

  



 هابانوی واژه ||251

 «یک آسمان پرواز»

 
 

 آب یکاسه    مادر               

 نآقر

 شبنم اشک

□ 
 پسر            اسلحه

 استوار       ها  گام

□ 
 مادر

 انتظار

 انتظار

□ 
 پالکی سوخته

 .مشتی استخوان

 
  



 252||ها بانوی واژه

 «اعتکاف»

 
 

 [زمین:]

 استغاثه ها               قلب

 بارانی ها             چشم

 سبز ها             دست

□ 
 [آسمان:]

 موسیقی افالک

 سماع فرشتگان

 .تسبیح ذرات

  



 هابانوی واژه ||253

 «هاسیاست سایه»

 
 

 سیاه هایقلب

 یطانیافکار ش

 بردگی بشر

□ 
 های کرکسسایه

 آتش

 آتش

 آتش

□ 
 .ی خونقهقهه

  



 254||ها بانوی واژه

 «پیک»

 
 

 تفنگ سرباز                   

 نامه

□ 
 خیسی گونه                 همعشوق

 نامه

□ 
 گلوله      سرباز              

 گل                 همعشوق

□□ 
 .آشیانبیکبوتران 

  



 هابانوی واژه ||255

 «غوغا»

 

 
 سیاه                 آسماننگاه 

 سرفه     ین               زم     

□□ 
 ها                 دودکارخانه

 هیاهو              خیابان       

 ها                  زوزهماشین

 ممتد            قرمزها   چراغ

□ 
 فریاد کودک              آدامس

 گل         چسب       

□□□ 
 سیاهخطوط 

 .خاموش هایسرفه

  



 256||ها بانوی واژه

 «بابای کاغذی»

 
 

 قاب  قاب                    

 نگاه پدر

 قاب  قاب                    

□□ 
 کودک   کودک                

 چشمان سرخ

 .کودک  کودک                 

  



 هابانوی واژه ||257

 «پرواز سبز»

 
 

 های بلندمناره

 های اذانشکوفه

□ 
 نگاه نور

 ایقلب شیشه

 .ی خورشیدسجاده

  



 258||ها بانوی واژه

 «فریاد»

 
 

 فریاد قناری

 گلوی بریده

 های کورتعصب

□ 
 قطار

 گلوله

 گلوله

 گ

 ل

 و

 ل

 ه

 .های پرپرجوانه

  



 هابانوی واژه ||259

 _تقدیم به استاد زرتشت محمدی_     «تولد ستاره»

 
 
 

 باغ آسمان

 لبخند ماه

□□ 
 قرارهای بیشاپرک

 .تبسمِ زرتشت

  



 260||ها بانوی واژه

 «محراب»

 

 
 ی آسمانسجاده

 باران شهاب

□ 
 ی سبزسجده

 سرخر شمشی

 خونین کبوتر

□□ 
 رمقهای بیچشم

 پاره تسبیح

 پ

 ا

 ر

 .ه

  



 هابانوی واژه ||261

 «عشق موازی»

 
 

 ثانیه           ثانیه         ثانیه   

 دقیقه      دقیقه   

 

 ساعت

□ 
 حرکت

□□ 
 مرداب

 .ن خستهانیلوفر

  



 262||ها بانوی واژه

 «۶0زمستان »

 
 

 نسیم و شاپرک        صبح                       

 کودک                  زنگ انشا

□□ 
 ژیر قرمزآ

 پناهگاه

 هارقص گلوله

 مشق خون

□□□ 
 انجماد یسایه

 .هامرگ ماهی

  



 هابانوی واژه ||263

 «عروس آتش»

 
 

 زن                    عروسک 

 مرد                   تفنگ

 سقف                چکه چکه   

□□ 
 پاییز

 هاسمفونی بمب

□ 
 هاشهیشخرده

 .خاطرات سوخته

  



 264||ها بانوی واژه

 «اگزیستانس»

 
 

 [پدر:]

 دود

 دود

 دود

□□ 
 [مادر:]

 گرسنگی

 بدنامی

 تنهایی

□□ 
 [دختر]

 «نامی؟بد»                           «دود؟»

□□□ 
 .نشانبسترهای بی

  



 هابانوی واژه ||265

 «بسخون»

 
 
 شب

 جغد

 گلوله

 دختر                     اشک

□□ 
 بغض

 زندان

 دلتنگی

 اشک  دختر                  

□□ 
 [حکم قبیله:]

 عقد صلح

 .اشک  دختر                 

  



 266||ها بانوی واژه

 «القدسروح»

 
 

 [دختر:]

 دعا

 دعا

 دعا

□ 
 [کریا:ز]

 دعا

 مراقبه

 آگاهی

□□ 
 [خدا:]

 دختر      فرشته       

 .تثلیث مقدس     کلمه                         

  



 هابانوی واژه ||267

 «مرگ و زندگی»

 
 

 کام اول

 مشت اول

 بغض زن

 کودک یگریه

□ 
 کام دوم

 مشت دوم

 بغض زن

 کودک یگریه

□ 
 کام سوم

 ممشت سو

 چمدان بسته

 کودک یگریه

□□ 
 .خراب یخانه

  



 268||ها بانوی واژه

 «خورشید هشتم»

 
 

 کودک نابینا

 ضریح

 باور معجزه

□□ 
 کودک نابینا

 صلوات

 ذکر

 دعا

□□□ 
 نقاره

 نقاره

 .نقاره

  



 هابانوی واژه ||269

 «والیت»

 
 

 نور نور                    

 کوثر

 نور نور                    

□ 
 علی  مِهر                  

 آب          مَهر          

 عشق  مُهر                  

□□□ 
 یاس کبود

 .خلوت چاه

  



 270||ها بانوی واژه

 «ناگهان اندوه»

 
 

 تلخی حادثه

 مرگ نیلوفر

 زن اشک

□□ 
 حصار تنهایی

 دیوارهای سنگی

 .آجری قفس

  



 هابانوی واژه ||271

 «پرچین خیال»

 
 

 [روز:]

 طاقچه

 عکس

 نگاه سرد

□□ 
 [شب:]

 حجم تنهایی

 ارتفاع دیوارها

 .چشمان خیس

  



 272||ها بانوی واژه

 «پاییزانه»

 
 

 ر        گ       ب

 ی

 ز

 ا

 ن

□□ 
 زرد                   قرمز

 نارنجی

□□ 
 رژه                   ابرها

 نم                باراننم

 خوردهانارها                ترک        

□□□ 
 قرارهای بیشب

 .چشمان بارانی



 :901ی گرایان ایران از دههی کلمههای منتشرشده از اندیشکدهکتاب

 

 (، سنندج: کالج1395گرا، میثم رجبی، )عدالت حقیقت

 ( ،سنندج: کالج1395فمینیسم جزایی، رامین زینلی ،)

 آرش آذرپیک _کلید جهان هولوگرافیک_های یلدا و کلمه چشم ،

(، تهران: روزگار1396و نیلوفر مسیح و هنگامه اهورا، )

 ( ،سنندج: 1396فمینیسم و حقوق کیفری، علی پرندین ،)کالج

 (، 1397ی فراشعر(، رحمت غالمی، )فاطمه خوشبخت )مجموعه

کرمانشاه: دیباچه

 ی فراروایت/ فراشعر(، میثم رجبی، رو )مجموعهمردی به وقت پیاده

(، سنندج: کالج1397)

 ی غزل(، آرش آذرپیک، گردد )مجموعهدوشیزه به عشق بازمی

(، کرمانشاه: دیباچه1397)

 ی فراشعر(، مهوش سلیماننی )مجموعههای یک فرازمینوشتهماه-

(، کرمانشاه: دیباچه1398پور، )

                                                           
گرایان ایران چاپ شده که با احترام به ی کلمههای فراوانی در اندیشکدهی هشتاد کتاب. تا پایان دهه2

 کنیم.ی نود بسنده میی اسامی تنها به کتب دههتمام نویسندگانشان به دلیل حجم باال



 274||ها بانوی واژه

 ی فرامتن(، مارال ی هخامنشی )مجموعههای آخرین ملکهعاشقانه

ی سبز(، تهران: اریکه1398موالنا، )

 ی )مجموعه _های یک فرااندیش جوانعاشقانه_تر از تبسم توفان

ی سبزاریکه (، تهران:1398شعر عریانیستی(، یلدا صیدی، )

 ی شعر(، رحمت افتد )مجموعهدوست داشتنت اتفاق است، می

(، تهران: نودا1398غالمی، )

  بررسی جایگاه آزادی در حقوق با تأکید بر آزادی از منظر عدالت

(، تهران: صالحیان1398گرا، سکینه شهبازی، )حقیقت

 پور(، مهوش سلیمانفراشعر کردی یاولین مجموعه)الت مانگ هه ،

(، تهران: مهر و دل1398)

  ی فراشعر(، ثنا )مجموعه _های یک پرنسس جنوبیعاشقانه_فرازن

(، دزفول: اهورا قلم1399صمصامی، )

 ی فراشعر(، طاهره احمدی، صبح به خیر پرنسس )مجموعه

(، تهران: دانشیاران ایران1399)

 بر شعر گفتار  یدرآمد_اند یبه فکر خودکش توبی همه هاپرنده

، تهران: (1399) طیبه کریمی )تیتا(، ،_)غزل گفتار( رانیا کیالسک

ایبا

 علی (کیفونیمولت سانیفراشعرنو ی)آنتولوژ 1400 یجنبش ادب ،

(، تهران: مهر و دل1399رشیدی و آریو همتی، )



 هابانوی واژه ||275

  ی فراشعر(، نیلوفر )مجموعه _های یک فرازنعاشقانه_جنس سوم

ن، در دست چاپ(، تهران: دانشیاران ایرا1399مسیح، )

 علی رشیدی و 1400تا  40ی ی رستاخیز از دههآزادسرایان سده ،

(، تهران: مهر و دل، در دست چاپ1399آریو همتی، )

 علی رشیدی 1400تا  1300ی رستاخیز از سرایان سدهکالسیک ،

(، تهران: مهر و دل، در دست چاپ1399سارا سوشیان، )و ستی

 (، کرمانشاه: دیباچه، 1399عه شمس، )د )فراداستان(، رابفرازن کُر

در دست چاپ

 در  ایمقدمه) گراقیعم یشناسیمعن سیماتر گرا،قیعم یشناسیمعن

بر اصول  ی(، شرح_انیعر یواژانه_باب واژانه شامل انواع واژانه و فراواژانه 

چاپ یآمادهزرتشت محمدی، مکتب اصالت کلمه،  یو مبان



گرایان ایران در ی کلمهاندیشکده های الکترونیکینشریه و کتاب

 (www.orianism.com) سایت رسمی اصالت کلمه

 

 های فرزندان مکتب اصالت کلمه(، ی واژانهها )مجموعهسماع واژه

 ی انگلیسی نیلوفر مسیحبا گردآوری و ترجمه

 ی آثار عریانیستی(، آریو همتیروم، )گزیدهدر کلمه راه می 

 راشعر و فراداستان آکادمی عریانیسم(، ی آثار فجهان کلمه )گزیده

 به اهتمام آریو همتی

 ی فراشعر(، نیلوفر مسیح خط سوم )مجموعه 

 های جنبش اصالت کلمه از ی فراداستانزیر چتر یک زن )گزیده

 سراسر کشور(، به کوشش میثم رجبی

 ی فراداستان در مکتب شویم )مجموعهساعت نه به یک تبدیل می

 شش میثم رجبیاصالت کلمه(، به کو

 ی فراشعر(، به کوشش میثم رجبیفرامرد )مجموعه 

 ی آثار عریانیستی فرزندان اصالت کلمه سردار سبزپوش )مجموعه

 در سوگ سردار شهید حاج قاسم سلیمانی(، به کوشش آوین کلهر

 ی قلم سبز مرصاد(، از تابستان ی کلمه )زیر نظر مؤسسهماهنامه

 آوین کلهر، سردبیر: میثم رجبیتا به امروز، مدیر مسئول:  96

 گرایان ایران(، ی کلمهی فرازنان ایران )زیر نظر اندیشکدهماهنامه

، مدیر مسئول: آوین کلهر، سردبیر: 98نخستین شماره خرداد 

 نیلوفر مسیح

 (، گرایان ایرانی کلمهی دنیای کلمه )زیر نظر اندیشکدهفصلنامه

سارا سوشیان، سردبیر: ی، مدیر مسئول: ست99نخستین شماره بهار 

 کژال صفری


