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های پرشور مکتب اصالت کلمه است )دزفول( از قلم 1365بانو ثنا صمصامی متولد 

 یزیر نظر اندیشکده فعالیت هنری خود را در آکادمی عریانیسم 1395که از سال 

ای هگرایان ایران آغاز کرد و در اندک مدتی خوش درخشید و با حضور در حلقهکلمه

 ادبی عریانیسم به پختگی بیشتری رسید._علمی

 مانایی قلم و قدمشان...با آرزوی 
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 روح آسمانی پدرم که تمام بودنم از اوستیشکش به پ

 و به همسر مهربان و همیشه همراهم

 ی دنیای من استو پسری که  همه

 

 ام بخشیدپیشکش به مکتب اصالت کلمه که زیستن دوباره

فلسفی و ادبی من شد..._و سبب شکوفایی علمی



 
 



 
 

 1«گراعمیق شناسیمعنی»

 

 چکیده 

 مفهوم_دقیق  و ثابت معنای فاقد زبان است ممکن شناختی رویکرد یپایه بر

 یک از حکایت گراساخت شناسی  معنی رویکرد آرا این با تقابل باشد. در _صریح

 یک وجود باید نیز معنی یمطالعه نوع این در این که آن دارد و عمده ینکته

 پیش از معناهای و بود قائل واژه هر برای مشخص و ثابت معنی چند یا

 با که است هدف این مقاله آن. برخوردارند زیادی اهمیت از آن در شدهتعیین

واژه  هر کند ثابت شناسیی معنیگوناگون در حیطه هاینظریه تحلیل و تجزیه

 و... به گرا، شناختیشناسی ساختشناسی فراتر از معنیمعنی لحاظ از ما را

با کارکردی بر مبنای دیالکتیک ادراکی و حقیقت عمیق گرا شناسی عمیقمعنی

 بعد که است عمیق حقیقت یک دارای زیرا هر کلمه دهددر کلمات سوق می

ای ضرورت انجام چنین مطالعه .پذیردمعنایی را می متغیر ابعاد معنایی و ثابت

گیری در مورد معنای ثابت و متغیر یک واژه بر ست برای تصمیمگشودن راهی

شناختی و در انتها خواهیم دید که قائل شدن به حقیقت اس مستندات زباناس

                                                             
 

ی علمی )نقد زبانی و ادبی( در نشریه به قلم آرش آذرپیک و نیلوفر مسیح این مقاله .1

 به چاپ رسیده است. 98سال  ،10شماره ی  ،رخسار زبان
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شناسی است ی معنییافت تازه در عرصهعمیق در مورد معنای واژگان یک ره

کی .. را جزء بار ژنتی.معنایی وچندمعنایی، هم معنایی،که انواع قائل شدن به تک

 داند.کلمات می

 

ی شناسمعنی شناسی،معنی مکاتب شناختی،معنی معنی، :کلیدی کلمات

 گراعمیق

 

 . مقدمه1

 و ابطضو و پردازدمی معنا بررسی به که است دانشی معنا دانش یا معناشناسی

 دانش از ایشاخه معناشناسی، واقع در کند،می بررسی را معنا بر حاکم قواعد

: ۲010رایمر،پردازد.) می هانشانه مفهوم و معنا بررسی به که است شناسیزبان

 و آرا کلی طور به که رایمر است جایی تا آن یمطالعه و معنا ( اهمیت3

 ینظریه: داد قرار گروه سه در  را معنا خصوص در متعدد و پراکنده هاینظریه

 تئوری سه که 3رفتاری ینظریه و ۲تصویری ینظریه ،1ارجاعی یا مصداقی

 بیشتری اهمیت از معنا به مربوط آراء انواع میان در که هستند

                                                             
 

1. referential theory 

2. ideational theory 

3. behavioral theory 
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 از سخن وقتی شناسیزبان یحوزه . در(44-45: 1381 آلستون،)برخوردارند

-زبان پدر_ سوسور دو فردینان نام با بحث است همیشه جدید شناسیزبان

 هم معنا یزمینه در سوسور که آن جا از .شودمی آغاز _جدید شناسی

 میان در آغازین دیدگاه یک یمنزله به معنا به او دیدگاه دارد، هاییدیدگاه

 لفظ به کالسیک و سنتی نگاه یک واقع در است. سوسور مطرح پردازاننظریه

 معنا و لفظ تقابل منطق، و شناسیزبان مباحث در قدیم از. معنا دارد و

 لفظی هر که است شده آموخته طوری ما یهمه ذهن. است بوده موردتوجه

 رب هم سوسور. دارد وجود ایدوگانه تقابل معنا و لفظ بین و دارد معنایی یک

 ویر دو معنا و لفظ که کرد مطرح واقع در و کرد تأکید دوگانه تقابل این روی

؛ بنابراین هر نشانه یک معنای اولیه و (94: 1387 پاکتچی،)اندسکه یک

 (.۲4_18: 1379کالر، )شده در نزد همگان داردپذیرفته

 بر دارد با مروری سعی نوشتار این معنی، بررسی دقیق تحلیل منظور به

-یمعن مکاتب انواع_ شناسی،مکاتب معنی انواع معنی و بررسی یپیشینه

-3صوری  شناسیمعنی-۲ گراساخت شناسیمعنی-1 :شناختی عبارتند از

رویکرد  _شناختی شناسیمعنی-5 فلسفی شناسیمعنی-4زایشی  شناسیمعنی

ی کرده و در نتیجه به معرفی اجمالی ها بررسثبات و تغییر معنی را در آن

ی معنی گرا بپردازد که دیدگاهی مختص به خود دربارهشناسی عمیقمعنی

 دارد.

 

 ی تحقیق. پیشینه2
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ها و مقاالت پذیری معنی، تفاسیر، تحلیلی بررسی ثبات و انعطافدرباره

شناسان ارائه شده. در شناس و معنیی زبانمتعددی از نگاه فالسفه

شناسی زایشی گرا، معنیشناسی ساختالغوی، معنیفقه_شناسی تاریخیمعنی

و در  گرا ثابت بودن معنی مورد تأیید استشناسی نوساختو حتی معنی

ر گیرد. دشناسی شناختی منعطف بودن معنی واژه مورد تأکید قرار میمعنی

لم زبان، ی ع، نشریه139۲کدام معنی؟ »ی ایران نیز کوروش صفوی در مقاله

شناسان در مورد های معنیبه بررسی نظرگاه« 5۲_1۲، ص 1ی ، شماره1 سال

 معنی واژه بر روی» رسد کهو به این نتیجه می پردازدثبات و انعطاف معنی می

ا از هر و م یابدداری مطلق امکان طرح مینشانی مطلق تا نشانپیوستاری از بی

ی بر بریم. وقتی از مطالعاتمان بهره میای بر روی این پیوستار برای بخشنقطه

ق شویم و به انعطاف مطلداری مطلق نزدیک میروی این پیوستار به قطب نشان

 شناسی واژگانی منتفیی معنیرسیم دیگر بحث دربارهمعنایی واژه مییا بی

: 139۲صفوی، )«گردد زیرا در این جا واحد مطالعه معنی جمله خواهد بود.می

ه تا اند با این کجایی که نگارندگان این مقاله تحقیق و تفحص کرده( اما تا 36

های معنیشناسی و نگاهو تعاریف معنی کنون تمامی تفاسیر، شرح، بیان

معنی واژگان تعریف مستقل و نوآوری چندانی  یشناسان ارائه شده اما در زمینه

 و ان غربشناسنشده است. در این پژوهش سعی شده افزون بر تعاریف معنی

ه ک شرح آن به طور خالصه، تعریفی نو در زمینه ثبات و تغییر معنی ارائه شود

به طبع در هیچ یک از تحقیقات پیشین سابقه نداشته و برای اولین بار در این 

 گیرد.مقاله مورد بررسی قرار می
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 های تحقیق. مسئله3

ویی به گدر پی پاسختوان مسائلی را که این نوشتار چه بیان شد میبنا بر آن

 هاست به صورت زیر خالصه کرد:آن

 دار است؟گرا  معنیشناسی عمیقآیا کلمه در معنی_1

 شوند؟گرا چگونه تبیین میشناسی عمیقمعانی متغیر در معنی _۲

 گرا به چه صورت است؟شناسی عمیقیا کلمه در معنیمعنی واژه  _3

 

 

 

 گراساخت شناسیمعنی .2

 یعمده است. دو سوسور فردینان آرای از گرفتهالهام شناختیمعنی نوع این

 زبان، هر در هاواژه روابط که اندشده استوار پایه این بر سوسور مطالعات

 انس بدین. است زبان آن کاربران ذهن در هاپدیده آن میان روابط یبازتاباننده

 هر ساختار درک به توانمی زبان هر ساختار یمطالعه با است معتقد وی

 که چیزی همان_رسید  انسان ذهن ساختار درک به ترعام نگاهی از و فرهنگ

 ساختار یمطالعه سبب همین به ._است انسانی علوم یهمه آرمان و رسالت

 .(65 :1376الدینی، مشکوه)است جدی ایدغدغه وی آثار و ذهن و زبان
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 میان پیوند کشف زبان، یمطالعه یحوزه در سوسور دستاوردهای ترینمهم از

 اهنگ از معناداری عبارات همدیگر، با توانندمی که است زبانی عناصر آن یهمه

 زبانی واحدهای میان اساسی یرابطه گونه دو و پدید آورند؛ زبان آن کاربران

 ییهپا بر زبان ساختار جانشینی  یرابطه و نشینیهم یرابطه شناسد.بازمی

 جانشینی و نشینیهم روابط طبع، به. گیردمی شکل رابطه نوع دو همین

 ایی،معن روابط .باشد متفاوت تواندمی دیگر زبان با زبان هر در معنایی واحدهای

این  کشف سان، بدین .دارد زبان هر کاربر مردمان ذهنیت و فرهنگ در ریشه

 دامک و کنند برقرار نشینیهم یرابطه هم با توانندمی معنایی واحدهای چه که

 ساختار از عمیق درکی که است میسر زمانی دارند صرفا   جانشینی یرابطه

 درک از توانمی مشابه، ترتیبی به. بیابیم زبان آن کاربران فرهنگ و فکری

 ساختار و قوم فرهنگ شناخت فراسوی راهی نیز معنایی روابط این مندروش

 .(38 :1378 سوسور،)جست ایشان فکری

 شناسیمعنی متخصصان نظر مورد یمختصه سه گراساخت شناسیمعنی

 شناسیمعنی گیریجهت -1: گرفت یعنیمی انتقاد باد به را اللغویفقه-تاریخی

 یعنی نوزدهم قرن در زبان یمطالعه مسیر همان یادامه در اللغویفقه–تاریخی

 معنایی تغییرات به صرفا   شناسانمعنی توجه و بود زبان درزمانی یمطالعه

 تککت معنی تغییر به عمدتا  معنی، تغییر یمطالعه نوع این -۲ .شدمی معطوف

 دو از معنی، به نسبت غالب برداشت -3. شدمی محدود هم از مستقل ها،واژه

 نوعی واژه، هر معنی آمد زیرامی حساب به شناختیروان برداشت نوعی جنبه،

 رایندهایف حسب بر نیز معنایی تغییرات و شدمی گرفته نظر در اندیشه یا تصور

 کرد تأکید باور این بر و( 3: 139۲صفوی )آمدنددرمی تبیین به شناختیروان
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 ها،واژه تکتک به و موروثی هایپژوهش به نباید معنی یمطالعه اوال ، که

 ابد.ی گسترش معنایی هایساخت فضای باید بلکه شود محدود هم از مستقل

 یعهمطال ثالثا ، و درزمانی نه و باشد زمانیهم باید مطالعات از دسته این ثانیا ،

 .(14 همان:)شود مبدل شناسیزبان از ایشاخه به بیابد و استقالل باید معنی

 ناختیشزمانی، غیرروانهم شناسیمعنی نوعی به یابیدست برای تالش مسلما  

 عناییم ساخت از منظور که بود نکته این به وابسته گرایی،ساخت بر مبتنی و

 نوع سه را خود کار شناختیروش مبنای گرا،ساخت شناسانچیست؟ معنی

 ت،نخس بودند. گرفته نظر در واژگانی اقالم میان در مشخص ساختاری یرابطه

 و فتگر قرار معنایی یحوزه در تحلیل مبنای که معنایی تشابه یرابطه نوعی

 دش معرفی تریر سوی از واژگانی هایحوزه ینظریه قالب در بار نخستین برای

. انجامید ایمؤلفه تحلیل به 1960 و 1950 یدهه هایسال در سرانجام و

 م،دو. بود واژگانی یحوزه ینظریه به باور منطقی ینتیجه ایمؤلفه تحلیل

 ولشم معنایی، تقابل معنایی،هم نظیر غیرتحلیلی، واژگانی یرابطه نوعی

 توصیف مبنای مثابه به 1الینز جان سوی از بار نخستین برای که... و معنایی

 ینشینهم واژگانی روابط سوم و شد؛ معرفی گراساخت شناسیمعنی در معنی

 همان(.)شدند معرفی ۲پورتسیک والتر همت به که

                                                             
 

1. lyons, 1963 

  2. portzing, 1934 
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 اول، اصل طبق. است شده ترکیب سوسور ینظریه دیگر  اصل دو با بحث این 

 شامل زبان دوم، اصل طبق و( جوهر نه است عَرض) جوهر نه است شکل زبان

 زبان که اصل این .(133: 1974 سوسور،)است «مثبت هایواژه بدون هاتفاوت»

 دال بین اختیاری یرابطه یک فقط نشانه که ایده این با جوهر، نه است شکل

 هادلولم و دال فقط هانشانه که گویدمی را نکته این تقابل دارد و است، مدلول و

هر  به. دارند مجزا و مستقل ماهیتی حال عین در و دهندمی پیوند هم به را

 «داللت» را آن سوسور که بر آن چه بود خواهد تمرکزی تنها امر این حال

 را خاص مفهوم یک ادبی معنای هادال آن در که است راهی داللت. نامدمی

-هم زبان که ندارد اعتنایی سوسور اصل این به رویکردی چنین. کنندمی بیان

 تنها واژه هر ارزش آن در که است وابسته متقابل  اصطالحات از نظامی چنین

 این توضیح برای .(114: شود)همانمی حاصل هاواژه دیگر زمانهم حضور از

 کسب برای حالدر عین  اما نشینندمی ایده یک جای به کلمات که تناقض

 زشار» مفهوم سوسور باشند داشته ارتباط یکدیگر با مجبورند معنا و هویت

. ندکمی معرفی مقایسه چند طریق از را مفهوم این او. کندمی معرفی را «زبانی

 کی که کندمی تشبیه شطرنج بازی یک به را زبان سوسور مثال، عنوان به

 درون فقط و ندارد بازی از خارج معنایی و اهمیت هیچ شاه، مثال  ،خاص یمهره

 تبدیل است، ارزش دارای که واقعی و مادی عامل یک به که است بازی

 آن جنس این که مهره، این مادی هایعالوه ویژگی . به(110همان: )گرددمی

. تنیس مهم خیر، یا است اسب بر سوار مردی شبیه چوب، یا باشد پالستیک

 یگرد با آن رسمی روابط و شطرنج قوانین یوسیلهبه  تنها آن کارکرد و ارزش

 .شودمی تعیین بازی هایمهره



 15 ∞ _های یک پرنسس جنوبیعاشقانه_فرازن 

 

 

 منطقی یا صوری شناسی. معنی3

 تهرش این. است مدرن معناشناسی در غالب یحوزه دومین منطقی معناشناسی

 از نظریه این. شده گرفته چامسکی نوام هایآموزه از مستقیم صورت به

 برای توضیحی تا گیردمی بهره هامجموعه ینظریه و صوری منطق هایقاعده

 زبان منطقی، معناشناسی در. دهد ارائه ایجمله عناصر بین منطقی روابط

 درک و شودمی گرفته نظر در خارج جهان یدرباره صحبت بیان برای ابزاری

. دهدمی حتوضی که است موقعیتی با آن تطبیق امکان یمنزله به گفتارپاره یک

 صفوی،)دانست ارجاعی یافتره بر مبتنی توانمی را معنا یمطالعه روش این

1387 :3۲0). 

 هاینظریه از ایمجموعه نامیدن برای که است اصطالحی منطقی معناشناسی

 رد تر،ساده عبارت به .رودمی کار به منطق طریق از معنی تحلیل در معنایی

 تفادهاس منطق از معنی تحلیل برای تا است آن بر سعی مطالعات، از دسته این

 truth) صدق شرایط و( truth) صدق کاربرد روش این در. شود

conditions )برای گزاره منطق نیز و صدق مفهوم از و شده داده توضیح 

 مثابه هب زبان منطقی، شناسیمعنی در. شودمی استفاده معنایی روابط تشخیص

 در. شودمی گرفته نظر در زبان از خارج جهان یدرباره صحبت برای ابزاری

 با هگفت آن تطبیق امکان یمنزله به گفته یک معنی   درک شرایطی، چنین

 نیمبت توانمی را معنی یمطالعه روش این. دهدمی توضیح که است موقعیتی

 به زمینه این در مطالعه زیرا دانست( denotational) ارجاعی رهیافتی بر
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. است خارج جهان هایواقعیت با زبان نمادهای پیوند روش یمطالعه یمنزله

 اب مطابقت ینظریه از منطقی شناسانمعنی مهم، این به یافتن دست برای

 از یآگاه با زبان، یک سخنگویان که معتقدند اینان. کنندمی استفاده صدق

 با را هگفت این مطابقت میزان توانندمی گفته یک بر محاط موقعیت و شرایط

 کار به را «کرد ازدواج فرهاد» یجمله کسی کنیم فرض. دریابند خارج جهان

 درک متضمن جمله این معنی درک منطقی، شناسانمعنی اعتقاد به. ببرد

 دتأیی. یابدمی مطابقت آن با مذکور یجمله که است خارج جهان در موقعیتی

 این مطابقت عدم یعنی آن تأیید عدم و شودمی نامیده صدق مطابقت، این

 دیگر عبارت به شد. خواهد نامیده( false) کذب خارج، جهان شرایط با جمله

 را آن کذب و صدق و زندمی محک را ایجمله چنین صدق شرایط مخاطب

 طقی،من شناسانمعنی یافتره در که داشت توجه نکته این به باید. سنجدمی

 مطابقت خارج جهان موقعیت با ایگفته یا ندارد وجود کذب و صدق میان حدی

: 1378صفوی، . )کذب یا است مطرح صدق یا شرایط این در پس ندارد، یا دارد

145) 

 

 زایشی معناشناسی .4

و آن را  دانندی اصلی دستور زبان نوشتاری میاینان معنا را مؤلفه

 (leech) ی لیچپندارند. به گفتههای نحوی میی صورتکنندهتعیین

ی نفسهربطی به بررسی فی «شناسی زایشیمعنی»و  «گیتاشناسی تعبیری»

ناسی شگردد. معنیمعنا ندارد بلکه به چگونگی ارتباط معنا با نحو مربوط می
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شود و معناشناسی مسلکان وی مربوط میتعبیری به موضع چامسکی و هم

لیچ، )شود که از معناشناسی تعبیری انتقاد کنند. زایشی به کسانی اطالق می

1976 :3۲6) 

 بیریتع معناشناسی( الف

 و ساختژرف دارای نحوی لحاظ از جمله( 1965)چامسکی معیار ینظریه در

 اعمال شامل که گشتاری قواعد یوسیله به جمله روساخت. است روساخت

 است هااین نظایر و جمله دیگر بخش به بخشی از سازه انتقال ها،سازه حذف

 دکردنمی تعیین را جمله ساختژرف که قواعدی. شوندمی مشتق ساختژرف از

 انندم هاییمقوله حسب بر را جمله اصلی هایسازه که بودند ساختیگروه قواعد

 هایمؤلفه قواعد این .کردندمی مشخص... و فعلی هایگروه اسمی، هایگروه

 را جمله ساختژرف واژگانی مواد ادخال از پس و داده تشکیل را نحو یپایه

 دو دادمی تشکیل را زبان دستور اصلی بخش که نحو بر عالوه. کردمی تولید

نایی مع یمؤلفه و واجی یمؤلفه را هاآن که داشتند وجود دیگر تعبیری یمؤلفه

 قمشت واجی قواعد یوسیله به و آن روساخت از جمله آوایی تعبیر. گفتندمی

 کردعمل یوسیله به و ساختژرف از جمله معنایی تعبیر که صورتی در شد؛می

 مشتق نامند،می (projection rules) اصطالحا  که آنان را قواعدی

 شیکوش واقع در چامسکی معیار ینظریه شد گفته آن چه به توجه با. شوندمی

 از. معنایی هایدادهبرون با آوایی هایدادهبرون دادن مطابقت جهت در است

 و شد دگرگونی دستخوش تعبیری معناشناسان موضع 1970 سال

 مکتب طرفدار معناشناسان دیگر و( 197۲ ،1968)جکنداف( 1971)چامسکی
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 مربوط هایجنبه به ویژه_ معنایی هایجنبه از برخی که بردند پی چامسکی

 ملهج روساخت به مستقیما  که رسدمی نظر به _...خبر و کانون کمیت، نفی، به

 هب معنایی تصریح قواعد که کردند پیشنهاد و ساخت؛ژرف نه و شوند مربوط

 در شاید و هاروساخت روی باید شوند اعمال هاساختژرف روی که آن عوض

 هاجمله یهمه تر،روشن عبارت به. روند کار به گشتاری قواعد رویمیانه مراحل

 و کیچامس موضع تغییر این .نیستند معنا یک به لزوما  یکسان ساختژرف با

عزب )است آمده گسترده معیار ینظریه عبارت قالب در که باشدطرفدارانش می

 (.118_114: 1370دفتری، 

 

 زایشی ب( معناشناسی

 کیچامس معیار هاینظریه از تعبیری معناشناسی همانند زایشی، معناشناسی

 یکاف،ل هاینوشته در. است یافته تکوین جداگانه کامال   مسیری در اما برخاسته

-ژرف آن که برای کنیممی مشاهده بار نخستین برای دیگران و کاولی مک

 ترزاعیانت تر،ساده عبارتی به و عمیق بسیار کند بازنمون را جمله معنای ساخت

 زا را جمله روساخت بتواند آن که برای گشتاری فرایند نتیجه در و شودمی

 ینهای موضع. گرددمی پیچیده و مغلق کند، مشتق عمیقی ساختژرف چنین

 حاکی 1کاولی مک و( 1967)لیکاف و راس استدالالت در زایشی معناشناسان

                                                             
 

1. james david mccawley, 1968 
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 (داشت وجود معیار ینظریه در که مفهومی به) پایه یمؤلفه که این است از

 ساختژرف چون و دارد معنایی ماهیت بلکه ندارد نحوی ماهیت دیگر

 اختسژرف تعبیر برای معنایی تصریح قواعد به دیگر معناست یدهندهنشان

 گذاشته ارکن معنایی تصریح قواعد زایشی معناشناسی در رو این از. نیست نیازی

 (.1۲0_118شود)همان: می

 

 فلسفی شناسیمعنی .5

 طقمن نظام و زبان به مربوط معنا انتزاعی یمطالعه به فلسفی معناشناسی

 ,judiths levcy and anges greenhall)شودمی اطالق نمادین

 با زبان یفلسفه یرابطه بحث این در توجه مورد ی. مسئله(761 ,1983

 -1است:  شده مطرح عمده دیدگاه دو این باره در. است فلسفی معناشناسی

 فلسفی معناشناسی -۲ .است زبان یفلسفه قلمرو از بخشی فلسفی معناشناسی

 یگاه هم زبان یفلسفه و شودمی اطالق زبان یفلسفه قلمروی سرتاسر بر

 و فلسفی معناشناسی گاهی و گیردمی بر در را فلسفی فقط معناشناسی

 شناسیزبان یفلسفه دو این بر عالوه. گیردمی بر در را فلسفی کاربردشناسی

 به توجه با دانش این قلمروی و موضوع 1ویلیام الیکن. شودمی نیز شامل را

 یدرباره دانش این که صورت بدین گردد،می مشخص دانش این ماهیت خود

                                                             
 

589-William lycan, 1995, 586 1. 
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 ماهیت هب مندعالقه بیشتر فیلسوف. فلسفی روش با ولی کندمی مطالعه معنا

قوی، ن)پردازدمی غیرزبانی امور با زبانی امور میان ارتباط به و است «معنا» خود

1385 :4.) 

 

 تصویری و کاربردی معنا ینظریه

 معناداری شروط به پرداختن جای به 1940 یدهه در زبان تحلیلی فیلسوفان

 زبان هایساحت و کارکردها سازد برمی مرتبط عینی واقعیات با را زبان که

 اخالقی، هنری، مختلف عالیق مختلف، هایزبان که آن جا از. کردند تأکید

 که ردندک تصریح نکته این بر دهند آنانمی بازتاب را ...و فلسفی و علمی دینی،

 فلسفی ی. نظریه(۲8۲: 1374 باربور،)دارد را خود خاص زبانی، منطق سنخ هر

 ارکردگراییک بسط و پیدایش در تأثیرگذار بسیار مبدأ توانمی را ویتگنشتاین

 دیدگاه عنوان معنا، به تصویری ینظریه که همان طور. شمار آورد به زبان در

 در وا متأخر دیدگاه داشت، پوزیتیویستی ینظریه در عمیقی وی، تأثیر اول

 به لیتحلی یفلسفه در دیگری مدل( زبانی هایبازی یا معنا کاربردی) ینظریه

 فیلسوفان اکثر بیستم، قرن اوایل . در(1۲: 1389 روشن، سعیدی)رودمی شمار

 ایقضای در زبان بودند معتقد ویتگنشتاین جمله دانان، ازمنطق و تحلیلی

 ، البتهاست واقع عالم بازنمایی و تصویر آن و دهدمی انجام کار یک تنها ترکیبی

 در اینویتگنشت اما نباشد یا باشد واقع با مطابق است ممکن ذهنی تصویر این

 تواقعی ما است، اشتباه اساسا  تصویری ینظریه داشت اظهار خود دوم ینظریه

 کردهایکار و متفاوت هایگونه بازی دارای همانند زبان کنیم بلکهنمی تصویر را
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 ه،فلسف هنر، علم، ندارند. مشترکی ماهیت که( زبانی هایبازی) است متنوعی

. (99: 1378 هادسون،)دارند ایویژه زبان خود برای یک هر ...و عرفان دین،

 آن جا زا بتوانیم که نیست زبانی هایبازی از بیرون اتکایی ینقطه هیچ اساسا 

 دنبال هب نباید فیلسوف رو این از. کنیم ارزیابی را واقعیت و زبان بین نسبت

 رمف چنین اساسا  و دارد واقع با بیشتری تطابق که باشد تصویری ساختن

 باقی هست که همان طور را چیز هر باید فیلسوف یک. ندارد وجود منطقی

 تفکیک او کار زنند.می حرف چگونه مردم که کند نظاره و بگذارد

 دارای زندگی هایصورت از یک هر در لفظ .(535: 1374مگی،)هاستگفته

. تاس زندگی دیگر صورت در صورت آن کاربرد از متفاوت و خصوصبه کاربرد

 طور همین و است متفاوت هنرمند یک جهان با فیلسوف یک ذهنی فضای

 ساسا این بر. تجربی علوم دانشمند یک ذهنی فضای با عارف یک ذهنی فضای

 هاآن زبان و آیندمی شمار به معیشت از اینحوه کدام هر ...و فلسفه دین، علم،

 زندگی مختلف هایصورت در نیز زبان معنای نتیجه در است؛ مختلف نیز

 در... و چکش ابزار، مانندجعبه ابزارهای که طوری همان بود، خواهد متفاوت

. (175: 1378 اکبری،)هستند متفاوتی کاربردهای دارای مختلف هایموقعیت

 روند در باید تنها زبان هر درستی فهم برای معنا، کاربردی ینظریه اساس بر

 .است خاص حیات یک به متعلق زبانی هر که چرا زیست زبان آن حیات

 

 هب مربوط جنبی اصل چهار و بنیادی اصل یکشناسی شناختی: . معنی6

 مایزمت زبان یمطالعه به ذهنی رویکردهای از را شناختی شناسیزبان اصل، این
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 شناسیزبان .نیست معنی جز چیزی زبان که است این مهم اصل آن. کندمی

 یچیز چه اما پردازد؛می معنی یمطالعه به که نیست دیدگاهی تنها شناختی

 دهندمی قرار مطالعه مورد را زبان معنای که هانگرش سایر از را نگرش این

 ینحوه نوعی به همگی که جنبی اصل چهار که این جاست کند؟می متمایز

 رارق مدنظر باید کنندمی تعیین را شناختی شناسیزبان در معنی یمطالعه

 دهاتخاذ ش منظر  به و است منظری زبان در معنی که است این اول اصل .گیرند

 نتعیی قبل از و ثابت چیزی زبان معنای پس است، وابسته معنی درک برای

 و پویا زبان معنای که است این دوم اصل .است منظری بلکه نیست شده

 تواننمی نیز را زبان است تغییر حال در جهان که آن جا از است. انعطافقابل

 نعطافاقابل که پویاست معنایی. پویاست نیز زبانی معنای و پنداشت ثابت

 زبان معنای که است واقعیت این بر ناظر دیگر اصل .(1 :۲006 گیرارتز،)باشد

 .نیست شناختی هایحوزه سایر از مستقل و است المعارفیهدایر

 دارد سروکار آن با او که معنایی است تعامل در جهان با انسان که آن جا از

 نظر در ذهن در مستقل ایحوزه عنوان به جهان از جدا و مستقل تواندنمی

 جربیت و عینی کاربرد اساس بر زبانی معنای که این چهارم اصل و شود؛ گرفته

 اقعیو یاستفاده یتجربه یعنی زبانی یتجربه نظریه این آید. درمی دست به

 واعدق خواندن یا لغت فرهنگ در کلمات دیدن مانند استفاده این است و زبان از

 اساس بر شناختی شناسیزبان واقع در نیست. دستور هایکتاب در دستوری

 همان()است شده نهاده بنا زبان کارکرد
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 رد و کسب خارج جهان از را تجربیاتی انسان که است اعتقاد این بر لیکاف

 ادایج در بتوانند باید مفاهیم این کند.می انبار مفاهیمی صورت به خود ذهن

 که تاس مشخص ترتیب این به. دارند اختیاری ماهیتی لذا روند کار به ارتباط

 رد سوسور زبانی ینشانه همان دقیقا   را معنی واحد شناسانمعنی از دسته این

 یانهنش مفهوم و داشته بیان صراحت به را نکته این النگاکر،. گیرندمی نظر

 شانهن سوسور که تفاوت این با است پذیرفته خود مطالعات در را سوسور زبانی

 واحدهای به را تعبیر همین لیکاف و النگاکر اما برده به کار واژه سطح در را

 در  .(61: 1383 مقدم، دبیر)اندداده تعمیم نیز جمله سطح تا تریبزرگ

 عنصری مجاز که است شده تأکید نکته این بر ۲جانسون و 1لیکاف هایپژوهش

 اندیشیدن به وابسته فرایندهای و خارج جهان از ما بندیمقوله در بنیادین

 تصویری هایطرح مقوله و قبیل از دیگری بنیادین هایساخت به و ماست

 .است مربوط

 

 بندیمقوله

 امور و اشیا میان هایتفاوت و هاشباهت تشخیص در انسان توانایی بندیمقوله

 به (evans, green 2006: 248. )است طبقه یک در هاآن دادن قرار و

                                                             
 

1. lakoff 

2. johnson 



 _های یک پرنسس جنوبیعاشقانه_فرازن  ∞ ۲4

 

 یارهدرب استنتاج کند، بهمی مشاهده را چیزی انسان که زمان هر در لیکاف باور

 آن بندیمقوله حال در واقع دهد درمی انجام را عملی یا و پردازدمی چیزی

 .(lakoff 1987, 5_6)است عمل یا چیز

 

 شعاعی مقوالت

 را آن توانمی و است زبانی هایمقوله از بسیاری انواع ویژگی بودن شعاعی

 با تقابل در مفهوم این. دانست بندیمقوله جدید رویکرد نتایج از یکی

 زا یکی عنصری اگر آن اساس بر که است بندیمقوله کالسیک هایدیدگاه

 آن هب تواندنمی باشد، نداشته را ایمقوله به تعلق برای شدهتعریف شرایط

 در کالسیک بندیمقوله برخالف .(lee, 2001.3)باشد متعلق مقوله

 دارای واژه یک مفاهیم یهمه که دارد وجود باور این شناختی شناسیمعنی

 رایب بهتری ینمونه است ممکن معانی این از برخی و نیستند مشترک معنی

 .آیند شمار به جنبی هاینمونه دیگر برخی و باشند واژه آن معنی

 تلفمخ معانی که کردند بیان معنایی هایمقوله به اشاره با لیکاف و بروگمن

 این اعضای و دهندمی تشکیل را شعاعی یچندمعنایی مقوله یواژه یک

 سازماندهی سرنمون معنای یک به توجه با شعاعی یمقوله

 .(vide,geeraerts,2006, 109)اندشده

 

 مفهومی یاستعاره
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 مطرح( 1980) جانسون و لیکاف کتاب در بار اولین مفهومی یاستعاره ینظریه

 زبان کیسب ویژگی یک فقط استعاره که است آن نظریه این اصلی ینکته .شد

 ماهیت دارای اساسا   تفکر و ذهن خود بلکه نیست ادبی زبان به متعلق و

 مفهومی یاستعاره را آن دلیل همین به .(lakoff, 1980: 37)است استعاری

 اختارس سازماندهی دیدگاه، این طبق بر. اندنامیده زبانی یاستعاره با تقابل در

 ,evans)است مفهومی هایحوزه میان هایینگاشت اساس بر مفهومی

green, 2006: 286). رب استعاری زبان که باورند این بر جانسون و لیکاف 

 .(54_55: 1389 مهند،راسخ)است. استوار استعاری فکری نظام یک یپایه

 

 تصویری هایوارهطرح

 در که اندمفهومی هایساخت ترینمهم جمله از تصویری هایوارهطرح

 استفاده مفاهیم معنایی نمایش برای شناختی شناسیمعنی هایبررسی

 دهش جسمانی تجربیات از برخاسته مفاهیمی تصویری هایوارهطرح. شوندمی

 از منبعث هایوارهطرح این .(evans, green, 2006: 176)هستند: 

. تاس اطرافمان محیط با ما تعامل ینتیجه که هستند ادراکی حسی تجربیات

 را عناییم نشینیهم و بافت تأثیر نباید چندمعنایی تحلیل در است گفتنی

 و یشناخت واژگانی معناشناسی رویکرد از ترکیبی بنابراین گرفت؛ نادیده

 یچندمعنای هایپدیده از تریکامل توصیف تا بود خواهد قادر معنایی نشینهم

 .(79: 1389 مهند،راسخ)دهد دست به چندمعنا کلمات در
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 گراشناسی عمیق. معنی6

 بنا کلمه حدبی هایپتانسیل شناخت بنیان بر چون گراعمیق شناسیمعنی

 هانآ از سپس برقرار واسطهبی ارتباط هاپتانسیل آن با دارد سعی ابتدا شده

 سیلپتان یک بر تأکید یا استفاده به محدود را خود نهایت در و کند استفاده

 یعنی خاص پتانسیل چند یا یک به خود کردن محدود زیرا کندنمی خاص

 عمیق حقیقت از ایگوشه فقط شناخت و هاپتانسیل سایر از ماندن محروم

 به احترام ضمن گراعمیق شناسیمعنی در بنابراین یا کلمات؛ کلمه در موجود

 ینا از توانمی آینده، در و اکنون یلحظه تا کلمه بالفعل هایپتانسیل تمام

-میقع شناسیمعنی. کرد فراروی هاپتانسیل سایر شناخت جهت در هاپتانسیل

 و مفهومی روابط انواع جانشینی، و نشینیهم محورهای پذیرفتن در عین گرا

 یمعنای هایجانشینی و نشینیها، همداللت جمله، انواع و واژه سطح در معنایی

 واعدق و شناسیمعنی مکاتب انواع پذیرفتن کل در و ...و دستوری قواعد انواع و

 زبان ضمن کاربران سوی از معنی دریافت و تولید چگونگی ها، درآن موردنظر

 یهامؤلفه دارای که سازدمی مطرح را گراعمیق شناسیمعنی مکاتب، این نقد

 رایب گرا،عمیق شناسیمعنی در. است خود به منحصر معنی تحلیل و معنایی

 و گرفت نظر در باید متغیر معنی نهایتبی و ثابت معنی چند یا یک واژه هر

 پیش از معنی نوعی وجود به ملزم را خود باید مسلما  معنی، تحلیل هنگام

 معانی زا بسیاری که گفت و نهاد فراتر هم این از را پا باید حتی دانسته مشخص

 تیکیژن بار در پیش از نیز موجودند واژه یک معنایی یهاله در که کلمات متغیر

 اب افزاییهم اثر در و جمله بافت در محفوظند منتها و معلوم، مشخص کلمات
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 رتنمایان و تربرجسته متغیر معناهای این نشینی،هم محور در کلمات سایر

 در معنی دریافت برای .(۲40: ۲ : ج1396آذرپیک و همکاران، )شوندمی

 شناآ دیدگاه این در کلمه تعریف با باید همه، از ابتدا گراعمیق شناسیمعنی

 معنی تحلیل به نهایت در و شناخت را اشمعنایی هایمؤلفه سپس و شد

 .پرداخت

 

 کلمه الف(تعریف

 ستکلی بلکه نگرفته شکل اجزا ترکیب و جمع حاصل از که ستکلی کلمه

 از چیست؟ جوهر اما ماهیتی؛ و جوهری هایساحت و ابعاد افزاییهم از فراتر

 ترینعالی یا جنس جنس چیز، هر اصل و گوهر یعنی گذشتگان، جوهر نگاه

 پدیده یک موجودیت باعث که ایشاکله» کلمه اصالت مکتب در جنس، اما

 وجودش یا ندارد وجود یا آن بدون خاص یپدیده آن که است جوهر شودمی

 .(۲07: 1 ج: 1396همکاران،  و آذرپیک)«است ناقص

 

 کلمه جوهری ب(عناصر

 نوشتاری، یجوهره معنایی، یجوهره: »از عبارتند کلمه جوهری عناصر

 کلمه واقع در« ...و شرایطی اجتماعی، حرکتی، هایجوهره و گفتاری یجوهره

 سح پنج هر زیرا است ...و شناسی، معناشناسینشانه دانش یسرچشمه و مادر

 رد گراکلمه شعور به محدود و محصور خود، کنندمی دریافت را هانشانه که ما
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 و یدگردیس و استحاله انواع مشمول پایان،بی ابعاد دلیل به کلمه. اندهستی

 جامعه، تربس در و تکامل روند در که ستشماریبی بالفعل و بالقوه هایپتانسیل

: 1 ج: 1396همکاران،  و آذرپیک)رسندمی شکوفایی به گوناگون هایزمینه در

۲07). 

 مکتوب طرز و گفتاری یجوهره کلمه، هر ادای و تلفظ یشیوه و نوع واقع در

 یهرهجو ملتی، هر توسط شدهپذیرفته الفبای حروف به توجه با کلمات کردن

 و آن سنتی شکل در چه شناسیزبان دانش. دهدمی سامان را کلمه نوشتاری

 از را کلمه تشکیل حرکت یریشه شد شروع دو سوسور از که ایشاخه در چه

 الید یا مستعمل لفظ کلمه» گویند:می کند، مثال می تعریف و آغازدمی لفظ

 نیبیرو مرجع مدلول آن چه. کندمی داللت زبان یحیطه در مدلولی به که است

 انج در از نگاه مکتب اصالت کلمه محوریت اما« باشد نداشته چه باشد داشته

 معنایی، یجوهره .باشدمی آن معنایی یجوهره یعنیکلمه  وجودی مرکز و

 جوهره این باطنی علوم در. است کلمه یک شدن موجود اصل و ستون بنیاد،

 انسان دو ارتباط باعث تواندمی نوشتاری و گفتاری هایجوهره به نیاز بدون

 کلمه خود جز چیزی شودمی منتقل راه این از که ایپدیده روی هر به. شود

 .(160 :1 ج: 1396 همکاران، و آذرپیک)نیست

 یجوهره برای اند.حرکتی یجوهره معنادار، هایاشاره و ایما و ناشنوایان زبان

 معناهای متفاوت شرایط در که زد مثال توانرا می «بمیری» یکلمه شرایطی

 جودو به را معنایی ایهاله خود، ثابت معنای حفظ با و کندمی پیدا گوناگونی

 هایجوهره جزء پس است باران ینشانه ابر و آتش نشانگر دود. آوردمی
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 نیز هاپرچم و رانندگی و راهنمایی ازدواج، تابلوهای یحلقه. اندطبیعی

آن  از گذشتگان تعریف در .(161: همان)انداجتماعی یجوهره برای هاییمثال

 مکاتب از بسیاری در دارند، کار پدیدارها ذهنی یجنبه با بیشتر که جا

 و گفتاری و نوشتاری یجوهره جدایی فرض... و شناسینشانه و شناسیمعنی

 و گیرندمی نظر در را پدیدارها و کلمه ذات از معنایی یجوهره حتی و زبان

 پس ،دارند وجود کلمه از مستقل معنا یا زبان یا گفتار که چون گویندمی آنگاه

 کلش زبان»گوید: مثال  سوسور می اند،کلمه بر عرض ...و معنی نوشتار، گفتار،

 از این البته که .(133: 1974 سوسور،«)(جوهر نه است عرض) جوهر نه است

 ماا است؛ عقالنی گذشته شناسانزبان و فالسفه ذهن ساختار در ذهنی لحاظ

 اه«پدیدار_کلمه» و کلمه خود به را اصالت کلمه اصالت مکتب که هنگامی

-کلمه یگانهپنج حواس توسط ابتدا انسان ذهن در دارد کهمی بیان دهد،می

-مهکل شعور توسط ذهنمان در معنایی نامفهوم، و شکلبی یتوده یک از محور،

 ای معنا ما دال، از پیش یعنی بست خواهد نقش ماست ذاتی و فطری که محور

 سپس یافت، درخواهیم شکل استبی نامفهوم و یرا که توده چیز آن از درکی

 تصور و کشیدن تصویر به و بدهیم شکل معنا یا درک این به کرد خواهیم سعی

 رصددد کردن نقاشی با ما صوتی تصور از قبل حتی یعنی آوریممی روی کردن

 دارپدی واقع در هستیم نظر مورد پدیدار به دادن شکل و معنا کردن ترپررنگ

ن با ای .است گرفتن شکل حال در مرحله به مرحله کلمه گیریشکل با نیز

؛ باشدکلمه نمی و عرض بر الخصوص معنا، جوهر استاوصاف زبان و کلمه علی

ی معنایی کلمه روح و جان کلمه بنابراین در مکتب اصالت کلمه معنا و جوهره

 .(180: 1 : ج1396آذرپیک و همکاران، )ستاست و به هیچ وجه قراردادی نی
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 متغیر یج(جوهره

 از_نوشتاری و گفتاری هایجوهره_ جوهری صورت حفظ با توانندمی کلمات

 مدلول و مرجع آن از انسان یعنی خود خالق همانند معنایی، یجوهره لحاظ

 نیز را دیگر هایمرجع با دیگر هایجهان پذیرش ظرفیت و روند فراتر اولیه

 .باشند داشته

 را داشته متفاوتی و جدید متغیر نقش اجتماعی، بازی نوع هر توانیممی ما

 فظح با نیز کلمات. باشیم ثابت شخص یک وجودی لحاظ از چنانهم اما باشیم

 و طبیعی و اجتماعی شرایط به توجه با و جمله بافت در ثابت بعد یهمواره

 مثال   (68 همان:)بپذیرند ثابت بعد همان حفظ با دیگری معناهای ...و فرهنگی

 و نوشتاری یجوهره_جوهری هایصورت حفظ با اول یدرجه در سپر یکلمه

 معنای ایجاد گوناگون هایموقعیت و شرایط در و جمله بافت در _گفتاری

 مورد رد یا و فضایی سپر یا دفاعی سپر یا موشکی سپر کند مانندمی دیگری

 رد تواندمی ثابت بعد یهمواره حفظ با کلمه این «زدن» همانند دیگر کلمات

 :همان( مثال )بپذیرد جدیدی و متعدد معانی گوناگون شرایط در و جمله بافت

 زد. را مهدی علی (1

 زد. را برق کلید علی (۲

 زد. راه آن به را خودش او (3

 زد. گل کریمی علی (4
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 گفتاری یجوهره_ متغیر یجوهره« زد»در فعل  1_4های مثال  در بنابراین

رد پذیمی دیگری معنایی، معنای یدر جوهره اما مانده باقی ثابت _ نوشتاری و

 اعیتد اولیه معنای آن به نسبت ثابت بعد یهمواره حفظ با را جدیدی مفهوم و

 .کندمی

 

 کلمه در عمیق د( حقیقت

 آن به انحطاطی_افراطی نگاه صورت در که است ثابت بعد یک دارای کلمه

 دیدگاه با هم باز که دارد متغیر ابعادی و شودمی گراییمطلق به منجر

 مکاتب واقع در .شودمی گرایینسبی آمدن پدید موجب انحطاطی_افراطی

 بعد ود این از یکی به دادن اصالت و تفریطی_افراطی نگرش با شناسیمعنی

 وجودی  عمیق حقیقت به رسیدن از اندشده فروروی دچار که مکمل و افزاهم

 و گراساخت شناسانمعنی انحطاطی_افراطی برخورد مثال  اند،مانده دور کلمه

 رخوردب دیگر طرف از و معنی انگاشتن ثابت و کلمه معنی با گرایاننئوساخت

 حاصل را معنی که گفتمانی و شناختی شناسانمعنی انحطاطی_افراطی

 شناسیمعنی هایجریان چه. دانندمی زبان کاربران نگاه نوع و درک و شناخت

 نبود کارکردی به قائالن چه و زایشی_گشتاری و گرانئوساخت و گراساخت

 آن و القولندمتفق اصل یک در همه و همه شناختی، شناسانمعنی و معنی

 ار معنی گرایانساخت زیرا است کلمات معنی به خود افراطی نگاه بر تأکید

 واجد را کلمه حتی و متغیر را معنی شناختی شناسیمعنی به قائالن و ثابت

 عدب دو از عمیق حقیقت .پندارندمی دارمعنی را آن فقط بلکه دانندنمی معنی
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 حقیقت رمتغی بعد» و «عمیق حقیقت ثابت بعد» یعنی است گرفته شکل افزاهم

 لمهک هر. دارد هستی در را عمیق حقیقت تجلی بیشترین کلمه خود و« عمیق

 که است واژگانی محدود مشخص چند معنای یا یک دارای واژگان قاموس در

 حفظ با دقیقا  و دارند محدودی و مشخص ثابت معانی یا معنی هانامهلغت در

 و هازمان در مختلف شرایط در توانندمی محدود ثابت معانی یا معنا همان

 زشری و بارش باعث لحظه هر در متفاوت گویندگان توسط گوناگون هایمکان

 یرمتغ بعد خاصیت این .شوند ایسابقهبی حتی و پایانبی مختلف، معانی

 نیز کلمه یجوهره گفتاری ادای طرز است، البته واژگان در عمیق حقیقت

 و آذرپیک)کند ایفا زیادی نقش متغیر معانی زایش در تواندمی خودخودبه

 .(۲46 :1 ج :1396 همکاران،

 قول به و اولیه معنایی یجوهره کلمه، در عمیق حقیقت ثابت بعد واقع در

 داللت محدود و مشخص مدلول چند یا یک بر که است دال همان شناسانزبان

 دال یرابطه یعنی ثابت بعد این شناسی،زبان علم به توجه با اگر کند چونمی

 آن متغیر بعد اما و است؛ مهمل لفظ یک تنها کلمه نشود برقرار مدلولی و

 هب که باشد زمان بستر در کلمات یاستحاله و زبانی هایبازی تمام تواندمی

 ثال م است، تحول و تغییر و سیالن در جامعه بستر بر زنده یپدیده یک عنوان

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

 فرایند در که متغیرش بعد و هانامهلغت در واژه این رایج معنای همان ثابتش

 زا که متفاوت معانی از متغیر ستایهاله شود وارد تواندمی زبانی بازی یک

 یکلمه همین مورد در .شودمی حاصل جمله بافت در گوناگون هایجانمایی

 کامل حفظ با هادرخت ی، واژه«میرندمی ایستاده هادرخت» یگزاره در درخت
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 شده معنایی یهاله از متفاوت ایحوزه وارد خود، معنایی یجوهره ثابت بعد

 فراتر یکل کلمه. باشد داشته متفاوت مصداق خوانشگری هر نگاه در تواندمی که

 حقیقت همین به یافتن دست که سوم جنس و است بعد دو این افزاییهم از

 و معنی بودن ثابت مورد در مطلق یقین یچالهدام از را ما باشدمی عمیق

 ایمان به و داده نجات معنی فقدان یا و بودن منعطف مورد در محوریشک

 :1396همکاران، و آذرپیک)شد خواهد رهنمون هاپدیده شناخت در فرارونده

 .(۲49 :۲ ج

 

 واژه معنی ه(

 جهموا معنی به عمده نگاه نوع دو با شناسیمعنی در شد گفته که گونههمان

 معنی دنبو منعطف به باور دیگری و واژه معنی بودن ثابت به باور هستیم، یکی

 شناسیمعنی آن، از پس و گراساخت شناسیمعنی در واژه است.

 ثابت اژهو معنی فلسفی شناسیمعنی و منطقی شناسیمعنی زایشی،_گشتاری

 دتأکی واژه معنی شناختی بر انعطاف شناسیمعنی در و شده گرفته نظر در

 یمهست روروبه کلمات الفظیتحت با معنی ما معنی بودن ثابت در .شده است

 عنیم به معنایی، پذیریترکیب قواعد قالب در مثال  ها،واژه معنی ترکیب با و

 معنی جمع حاصل توانمی را جمله معنی بنابراین یابیم؛می جمله دست

 جمله معنی میان زبان کاربردشناسی در عوض در. کرد فرض جمله آن هایواژه

 ستا این بر فرض شرایطی چنین در دارد. وجود تفاوت و تمایز گوینده معنی و

 مقید بافت به گوینده معنی که حالی نیست، در بافت به مقید جمله معنی که
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 ایزتم به که است نامقید بافت و مقید بافت معنی دو این میان تمایز .است

 باور پیروان تا گرددمی سبب امر این. انجامدمی شناسیمعنی از کاربردشناسی

 ای معنی «...جا،این تو، من،» ها مثلشاخص نظیر مواردی از جدا ثابت معنی به

 یازین این که بدون و است بافت به نامقید که باشند قائل واژه هر برای معانی

 عنیم بودن ثابت نقد به یابد. اوانسمی تعیین امکان پیش از باشد بافت به

 واژه هر معنی است معتقد که آوردمی نمونه سرل از مورد این در و پرداخت

 ارجاع مورد این در اوانس. است زمینهپیش دانش یا بافتی دانش از تابعی

 دست به انگلیسی در open فعل مورد در خود ینوشته در سرل که دهدمی

 ( مثال :40_11: 139۲صفوی، )است داده

 کرد. باز را پنجره فرهاد( 5

 کرد. باز را دهانش فرهاد( 6

 کرد. باز را کتابش فرهاد( 7

 کرد. باز را چمدانش فرهاد( 8

 کرد. باز را دستشویی یلوله گرفتگی فرهاد( 9

. مبگیری مدد المعارفیدایره دانش از باید هانمونه این تمام در گویدمی اوانس

 همدیگر از متفاوت کامال  جمالت این در کردن باز فعل معنی که دانیممی ما

ی، صفو)شد قائل ثابت معنی وجود به فعل این برای بتوان است محال و است

 هر در شد گفته که گونهگرا، همانعمیق شناسیمعنی ( اما در40_11؛ 139۲

 و کلمه هر. داشت باور عمیق حقیقت وجود به توانمی ایجمله هر و کلمه
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 تثاب بعد چند یا یک عمیق حقیقت و است عمیق حقیقت یک دارای ایجمله

 همان جمالت این در .دارد _بعد ثابت یهماره حفظ با _متغیر بعد نهایتبی و

 لفع گفتاری و نوشتاری معنایی، هایجوهره لحاظ از کنیدمی مشاهده که طور

 دارد و ثابتی نوشتاری و گفتاری هایجوهره جمالت، تمام در« کرد باز»

 هایجوهره بر افزون تواندمی کلمه هر شد گفته نیز ترپیش که گونهبدان

 و نوشتاری جوهری هایصورت حفظ با ثابت نوشتاری و گفتاری  معنایی،

 تداعی را تازه معنایی، معنایی ثابت بعد یهماره حفظ با متن، بافت در گفتاری

 ازهت معناهایی باید توجه داشت که «کرد باز» فعل و فوق جمالت مورد در .کند

 کی کلمه هر گفت توانمی پس شده تداعی معنایی ثابت بعد یهماره حفظ با

 .پذیردمی متغیر معنای نهایتبی و ثابت معنی چند یا

 مواجه چیزی کردن باز یعنی ثابت معنی یک با ما( 9_5) جمالت تمام در

 لوله گرفتگی یا چمدان کتاب، دهان، پنجره، است ممکن چیز این .هستیم

 ار چیزی چه این که و ثابت معنی «کردن باز» جمالت این در بنابراین باشد؛

 رندمتغی هایجوهره ثابت، معنای همان حفظ با بافت به توجه با کنیم باز هم از

 رد. کنندمی تداعی گفتاری و نوشتاری یجوهره حفظ با را دیگری معناهای و

 رد که البته است نهفته معانی این تمامی کلمه این معنایی یجوهره در واقع

های مثال در شوند و یامی پدیدار گوناگون هایموقعیت و شرایط در و بافت

 .دریافت کلمات و جمالت معنی در را عمیق حقیقت اصل توانمی (1۲_10)

 گرفت. را توپ فرهاد( 10

 گرفت. مریم از را کتابش رؤیا( 11
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 گرفت. استادش از را اشنمره خسرو( 1۲

نیم ک فرض« کسی از چیزی کردن دریافت» را گرفتن فعل ثابت معنی ما اگر

 یهماره حفظ با گرفت( 1۲_10) هانمونه تمامی در که دید خواهیم گاهآن

 ارائه ایتازه معانی کسی، از چیزی کردن دریافت یعنی ثابت معنی همین

 نیست ثابت چندان معنی این که بینیممی امر ظاهر در طور کههمان .دهدمی

 ایزمتم و متفاوت هم باز هانمونه تمامی در گرفتن معنی   نیز مفهومی لحاظ از و

 نوشتاری و گفتاری جوهری هایصورت حفظ با افعالی چنین است؛ بنابراین

 عنیم یک یهماره حفظ با که گرفتن فعل از باشند متغیری یجوهره توانندمی

 عنیم نهایتبی است «گرفتن» فعل یعنی ثابت یجوهره به متعلق که ثابت

 .کنند افاده تازه

 اوال  دارای هستیم که روروبه« گرفتن» یکلمه در عمیق حقیقت با ما واقع در

 ثابت معنی چند یا یک دارای معنی لحاظ از ثانیا   و بوده متغیر و ثابت یجوهره

 وردم در. بپذیرد متغیر معنای نهایتبی ...و زبانی هایبازی در تواندمی و است

 ابتث چند معنای یا یک تواندمی جمله یک یعنی همین گونه است نیز جمالت

 مبینیمی که همان گونه فوق جمالت در. را بپذیرد متغیر معنای نهایتبی و

 جهتو با ما است کسی از چیزی کردن دریافت که ثابت معنی حفظ بر افزون

 یرمتغ معنی نهایتبی توانیممی ...و لحن عاطفی، بار زمان، مکان، شرایط، به

 ستکلی جمله یک معنی به عبارت دیگر بگیریم؛ نظر در گرفتن فعل  برای

کلمات، یعنی یک فرایند  ماهیتی و جوهری هایساحت افزاییهم از فراتر

 جمع حاصل با جمالت ترینساده در حتی عمال  ما و وجودشناختی است
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 واقع رد. هستیم روروبه آمد و علی افزاییهم با بلکه نیستیم روروبه( آمد+علی)

 یمعن نهایتبی و ثابت معنی چند یا یک با است «پدیدار_کلمه» یک علی

 جمله، هر بافت در و کنیممی یاد معنایی یهاله عنوان با آن از ما که متغیر

 نهایتبی با تواندمی ثابت، ابعاد آن یهماره و همیشه حفظ بر عالوه ایکلمه

 دیگر، هاینشینهم وجود مکان، زمان، به توجه با و شود ظاهر متغیر معنی

 رد ...و شنونده ذهن هایفرضپیش و شرایط گوینده، منظور عاطفی، بار لحن،

 اب شرایط بنا بر این دخیل است و شود، افاده جمله یک از معنایی چه این که

 هر .کرد دریافت جمله از دیگری معانی توانمی ثابت معنای آن یهماره حفظ

 متن یک در افزاییهم جهت در جمالت و جمله در افزاییهم طرف به کلمه چه

 یهچهر و کاسته متغیر معانی بار تدریج به گیرندمی شکل معین و مشخص

 _بعد ثابت همان یهمواره همراهی و حفظ با_ ثابت بعد در مشخصی معانی

 یجوهره متغیر ابعاد یدایره کردن محدود شود  در متون علمی این می متعین

 افزایش حداکثر به تواندمی شعری ژانرهای برخی در کاهش و حداقل به کلمه

 کلمات، جمالت ثابت ابعاد یهمواره و همراهی حفظ همیشه با البته این و برسد

 (.۲56: ۲ ج :1396آذرپیک و همکاران، )یابدمی سامان متن و

 هر گرانئوساخت و گراساخت شناسانمعنی نگاه از شد گفته که همان طور

 نگاه از اما دهدمی انتقال مخاطب به را ثابتی معنی جمله هر تبع به و کلمه

 ثابت یمعن با ارتباطی چندان کلمات برخی ثابت معنی شناختی، شناسانمعنی

 اب_ کسی از چیزی کردن دریافت_ گرفتن فعل ثابت معنی مثال  ندارد هاآن

 بر شناختی شناسانمعنی. ندارد ارتباطی (18_13) جمالت در گرفتن معنی

 تحلیل یدرباره بحث اساسا  هاواژه معنی ثبات عدم دلیل به که باورند این
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 از را پا شناختی شناسان. معنی(Evans, 2009: 6)است منتفی ایمؤلفه

 بعت به و المعارفیدایره دانش از زبانی دانش جداسازی به و نهاده فراتر هم این

 واژه رایب ثابتی معانی یا معنی به باور کاربردشناسی، از شناسیمعنی تفکیک

: 139۲ صفوی،)است شکست به محکوم واژگانی شناسیمعنی نوع این و دارند

 واژه هر برای ثابت معنی نوعی به باور اگر گویدمی مورد این در اوانس .(۲۲

 .کرد فرض حل راه چندین مسأله حل برای توانمی باشد شکست به محکوم

مختلف  مفاهیم سازیمجموعه از زبان، در کاربرد هنگام به واژه هر این که اول

 توانیممی نمونه برای. است برخوردار مختلف مفاهیم از وسیعی یمجموعه از

 اطیارتب ما المعارفیدایره دانش یا بافت به واژه هر متعدد معانی که شویم مدعی

 توانمی طریق این از .است برخوردار چندمعنایی نوعی از ایواژه هر بلکه ندارد

 معلوم را مختلف مفاهیم مختلف، این هایبافت در واژه هر وقوع حسب بر

 .(19: ۲009اوانس، )کرد

 لمعاد هاینمونه و فوق ینمونه در که شناختی شناسانمعنی نگرش برخالف

 هر گرامیقع شناسیمعنی در نیستند، کلمات گونهاین برای ثابت معنی به قائل

 تحت یا و و متن جمله بافت در تواندمی و دارد ثابت معنی چند یا یک کلمه

 و التح به دست آورد، حتی متغیر معنی نهایتبی زبانی، هایبازی انواع تأثیر

 ایجاد را ثابت معنای با متضاد معنایی است ممکن کلمه یک ادای نوع

 شناسیمعنی بنا بر که (. گفتیم۲58: ۲ : ج1396آذرپیک و همکاران،)کند

 و ثابت بعد چند یا یک که است عمیق حقیقت یک ایکلمه هر گراعمیق

 وجه دو تواندمی ایکلمه هر ثابت، بعد لحاظ از و دارد متغیر بعد نهایتبی

 .مشخص ثابت بعد و گسترده ثابت باشد یعنی بعد داشته
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 با زمانهم یا و زمان طول در غالبا  کلمات بعضیگسترده:  ثابت بعد و(

 با مفهوم و معنی لحاظ از متفاوت جغرافیایی هایمکان و هازمان در همدیگر

 و گفتاری جوهری هایصورت حفظ با انسان تکامل سیر و زمان به توجه

 شبار باعث که شوندمی معنایی یجوهره در تحوالتی و تغییر دچار نوشتاری

 مفهومی لحاظ از که کلمات گونهاین. شد خواهد جدید معناهای ریزش و

 ثابت نوشتاری و گفتاری جوهری هایصورت لحاظ از ولی شده گسترده

 «تردهگس ثابت بعد» که اندکلمه در عمیق حقیقت ثابت بعد از وجهی هستند،

 ربراب در دفاعی یوسیله یک که« سپر» یمعنای کلمه شود، مثال می نامیده

 و فظح با زمان طول در شدن صنعتی و تکنولوژی رشد با بود شمشیر ضربات

 جلوی محافظ به تا جایی که شد ثابت گسترده معنای آن یهمواره همراهی

 ، پسشودمی اطالق نیز انسانی سپر و موشکی سپر فضایی، سپر و اتومبیل

 هگسترد اشمعنایی ثابت بعد که است کلمات از دسته آن جزء سپر یکلمه

 یلمهک دارد یا معنایی یگسترده ثابت بعد سپر یتوان گفت کلمهمی و شده

 به شناسیزیست در یک چیز است ظاهر و پوسته به معنای که قشر

 اهل و متصوفه میان در و شودمی گفته ...و بافت سلول، هر یالیه ترینسطحی

 کمح ظواهر روی از و بوده ظاهربین هستند که کسانی قشریان یا قشری کالم

 اربردک شرایط و زمان مکان، به توجه با قشر یکلمه کنند، بنابراینمی قضاوت و

 نواعا به توانمی جمله از باشد. داشته معنایی یگسترده ثابت بعد تواندمی

 همان(.)کرد اشاره ...و خوردن زدن، گرفتن، افعال
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 و معین و مشخص معنایی هانامهلغت در کلمات اغلبمشخص:  ثابت ز( بعد

 دکه فاق گسترده ثابت بعد برخالف_ دارند معین و مشخص به تبع آن ارجاع

 منتقل را واحد معنای یک که کلماتی تمام و _معین است و مشخص ارجاع یک

 و متفاوتند هم با گفتاری و نوشتاری جوهری هایصورت لحاظ از کنندمی

 نسان،ا مثال  دارند، معنایی مشخص ثابت بعد کلمات این شودمی گفته اصطالحا 

 مشتق افعال انواع( 18_13) هایمثال در این بر ناطق. افزون حیوان بشر، آدم،

 ایتازه معانی که آیندفعل به شمار می این متغیر یجوهره «گرفتن» از شده

 .کنندمی تداعی ثابت معنی یهمواره همراهی و حفظ با را

 کلمات در عمیق حقیقت نگرش با خواهیممی و رفته افعال این سراغ به ما

 با مغیرمستقی یا مستقیم صورت به همواره و همیشه کلمه هر که کنیم اثبات

کان، زمان، م به توجه با را دیگری معانی تواندمی متن بافت در ثابت بعد حفظ

 همان(.)کند تداعی ...و اجتماعی و طبیعی لحن، شرایط

 

 ( بحث و بررسی7

 چندین یا کلمه یک هر گراعمیق شناسیمعنی در شد گفته که همان طور 

 افزاییهم با و جمله بافت در. دارد متغیر معنی نهایتبی و ثابت معنی

 متغیر معانی از نشینیهم محور در کلمات ماهیتی و جوهری هایپتانسیل

 نگرفت فعل  برای که متفاوتی معانی انواع و فوق جمالت در. شودمی کاسته
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 انتومی نوشتاری و گفتاری جوهری هایصورت بودن ثابت بر عالوه ارائه شده

 به توجه با« کسی از چیزی ستاندن» را گرفتن یکلمه معنای ثابت بعد

 به دست»کلمه مانند:  این دیگر کاربردهای تمام و گرفت نظر در هانامهلغت

 تسخیر کردن، حبس ستاندن، کردن، کردن، اخذ قبض کردن، دریافت آوردن،

 یگسترده ثابت بعد» یحیطه در متفاوت هایبافت در (دهخدا)« کردن

 همراهی و حفظ با غیرمستقیم یا مستقیم صورت به که گیرندمی قرار «معنایی

 ایاننم را دیگری معانی ثابت، بعد عنوان به «کسی از چیزی ستاندن» یهمواره

 .اندساخته

  .گیردنمی باران زیر آتش یعنی این (13

 تداعی را «شدن روشن»معنای  جمله، بافت به توجه با «گیردنمی»در این 

 جانای در. شودکند که به صورت منفی به کار رفته است یعنی روشن نمیمی

 نوشتاری   و گفتاری جوهری هایصورت حفظ با« گیردنمی» گفت توانمی

 مکانی و زمانی شرایط و حضور موقعیت به توجه با را خود معنای ،«گرفتن»

 در عمیق حقیقت ثابت بعد از وجهی« شدن روشن» واقع در و داده گسترش

 شکل هب توجه با .شودمی نامیده گسترده ثابت بعد که است« گرفتن» یکلمه

 او به هک را چیزی یعنی «گیردنمی» و کسی از چیزی ستاندن یعنی «گرفتن»

 و کندنمی قبول _شده بخشیده هیزم به آتش این جا در_ شده بخشیده

 به ارانب زیر آتش نشدن روشن که کرد تفسیر گونهاین توانمی و ستاند؛نمی

 چیز هر یا کبریت یا چخماق از را آتش هایشعله هاهیزم که است دلیل آن

 همراهی و حفظ با« گیردنمی» واقع در. گیرندنمی و ستانندنمی دیگری



 _های یک پرنسس جنوبیعاشقانه_فرازن  ∞ 4۲

 

 کرده تداعی را دیگری معنی «کسی از چیزی ستاندن» ثابت معنی یهمواره

 نمایان فعل آن از که« شدن روشن» و «گیردنمی» در ثابت معنی این چند هر

 (.۲78: ۲ : ج1396آذرپیک و همکاران، )است پوشیده و مستتر شده،

 

 روشن شدن

 

 ستاند.(یا بخشیده شده نمیچیزی را که به او داده شده ) گیردنمی

 

 ستاندن چیزی از کسی() گرفتن

 «گفتم؟ چه گرفتی»یعنی  (14) مثال در

 در و است گرفتی یکلمه ثابت بعد( کسی از چیزی ستاندن) گرفتن هم باز

 کرد یداپ انتقال تو به من از فکری ای،اندیشه چیزی،» یعنی گرفتی جمله این

 که همان طور «آوردی؟ دست به را چیز آن تو یا ستاندی من از را آن تو آیا

 شد خواهیم متوجه جدید مفاهیم بررسی و کنکاش کمی با شودمی مشاهده

 معنای هم باز گشته عریان و نمایان« گرفتی» از که جدید مفهوم این در که

 اگر چهچنان است کلمه این با همواره و همراه کسی از چیزی ستاندن ثابت

که  شد خواهیم متوجه کنیم بررسی را« فهمیدن» یعنی «گرفتی» مفهوم

 نآورد فراچنگ» واقع در« علم یا دانش ستاندن یا گرفتن» یعنی« فهمیدن»

 و گفتاری جوهری هایصورت حفظ با« گرفتن» یکلمه یعنی این و «فهمشی
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 وهو عال یافته معنایی گسترش ثابت، بعد یهمواره همراهی و حفظ و نوشتاری

 نوع و جمله بافت به توجه با را دیگری معانی خود ثابت و اینامهلغت معنای بر

 یجوهره از که« فهمیدن» واقع در .است ساخته نمایان بیان شرایط و لحن

 این در «گرفتن» فعل معنایی یگسترده ثابت بعد شده افاده« گرفتی» متغیر

 .است جمله

 بیا: و بگیر شیر عدد دو کوچه، سر تا ( برو15

 منض ای، خوانندهنامهلغت مشخص معنای بر افزون گراعمیق شناسیمعنی در 

 ارتباط یزن متغیر ابعاد با کلمات در عمیق حقیقت ثابت بعد با واسطهبی ارتباط

 و یگرد کلمات شدن جانشین و نشینهم و بافت به توجه با و داشته واسطهبی

 این اهگ کند. کسب متغیر معنای نهایتبی تواندمی بیان شرایط و لحن انواع

 رد کلمه اصالت چون بپذیرد نیز متضاد تواند معنایمی حتی متغیر معنای

 رفتندر نظر گ با که« بگیر» یکلمه مورد در .کندمی حرکت ادراکی دیالکتیک

 عنیی« گرفتن» شکل به توجه است با« خریدن» ی معنایکنندهتداعی بافت،

 ریدنخ و بستان، کسی از چیزی یعنی نیز« بگیر» و کسی از چیزی ستاندن

 ارپدید از را چیز یک پدیدار عنوان به خریدار یعنی شودمی افاده بگیر از که

 از که« خریدن» پس ستاند،می یا آوردمی گیرد، فراچنگمی( دارمغازه) دیگر

 یکلمه دار.مغازه از چیزی گرفتن و ستاندن یعنی شودمی افاده «بگیر»

 و حفظ با خریدن و است داده پوشش خود در را گرفتن معنای« خریدن»

 معنای و شودمی داده ارجاع کلمه این به گرفتن ثابت بعد یهمواره همراهی

 ارت دیگربه عب .یافته گسترش است بگیر فعل بن که گرفتن یکلمه از خریدن
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 ادهد ارجاع گرفتن به _ بگیر_ واسطه یک با و غیرمستقیم صورت به خریدن

 .آیدمی به شمار آن یگسترده ثابت بعد و شودمی

 :(شده مسدود) گرفته بامپشت آبراه (16

. است ساخته آشکار و نمایان را شدن مسدود معنای« گرفته» مثال این در 

دن. ش گرفته گرفتن، شدن. بسته و شدن بند و شدن سد»یعنی:  شدن مسدود

 ردنک استوار. برآوردن. بستن، گرفتن و کردن بند و کردن سد کردن، مسدود

 عبور تمامی این معانی به فرایند راه .(دهخدا)«را آن امثال و ایرخنه و راهی

 یاوریب بیاوری، فراچنگ دست به را عبور راه باید و این که را گرفتن پدیداری

 صورت به نیز شدن مسدود. بستانی اشاره دارد کسی از یا چیزی از و

 فتهگ که گونههمان. است داده پوشانیهم خود در را گرفتن معنای غیرمستقیم

 و جوهری هایساحت افزاییهم از فراتر کلی یعنی است وجود کلمه یک شد

 هاجوهره و هاماهیت این هایپتانسیل شدن نمایان یدامنه بر دم هر و ماهیتی

 دهشنمایان ماهیتی  و جوهری هایپتانسیل تمام اما شودمی گسترده یا و افزوده

 کلمات از شدهعریان معانی  تمام نیز جااین در و گرددبازمی کلمه وجود به

 ورتص به چه گرددبازمی« گرفتن» یکلمه وجود به ...و گرفتی بگیر، گرفته،

 .غیرمستقیم یا و مستقیم

 : (فروختن فخر) گرفته را خودش خیلی( 17

 بایستمی« رفتن» یکلمه به ارجاع برای« فروختن فخر» مثال این در

 تنشده گرف مشخص شکل چه درچنان. بگذارد سر پشت را بیشتری هایواسطه

 را وختنفر فخر بافت، معنای به توجه با گرفته کسی و از چیزی ستاندن یعنی
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 دیگری آوریفراچنگ غیر برای من یعنی فروختن فخر. است ساخته نمایان

 شخص آن تا ندادن قرار کسی اختیار در را چیزی واقع در .گیرممی را خودم

 هب چیزی ندادن برای وارونه گرفتن نوع یک نیاورد یعنی فراچنگ و نستاند

 چندین اب گشته تداعی بافت در« گرفته» از که معنایی بینیممی. است کسی

 یشدهافاده معنای و شودمی داده ارجاع «گرفتن» به غیرمستقیم و واسطه

 دهپوشان را گرفتن معنای ثابت، بعد یهمواره همراهی و حفظ با« فروختن فخر»

 .است کرده مستتر و

 گرفته: وبا انگار طفلکی (18

 ی. درچیز تبادل کسی و از چیزی ستاندن یعنی «گرفتن» شکل به توجه با 

 ینب چیزی تبادل و ستاندن یا و آوردن دست به یعنی «گرفتن وبا» جمله این

 از ار چیزی یکی و شده تبادل پدیدار دو بین بیماری جمله این در. پدیدار دو

 کسی زا چیزی گرفتن و ستاندن فرایند تداعی «شدن مبتال» ستانده. دیگری

 نایمع شود،می افاده «گرفتن وبا»از  که« شدن مبتال» هم باز نتیجه است، در

به عبارت  دارد؛ همراه به خود با همواره و کرده حفظ را «گرفتن» ثابت بعد

 .یافته رشگست که است« گرفتن» یکلمه ثابت بعد از صورتی شدن مبتال دیگر

 

 گیری:نتیجه

 وجهت با ایکلمه شناسی عمیق گرا هرمعنیو از نگاه  فوق هایمثال به با توجه

 کلمات اجتماعی، یطبقه و نوع حتی لحن، و بیان شرایط، زمان، مکان، به
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 شناسیمعنی به توجه با .شودمی معنایی ریزش و بارش دچار ...و نشینهم

 گیریشکل و حضور مانند دقیقا  هستی جهان در ایکلمه هر حضور گراعمیق

امل تک نهایتا  و نطفه یمرحله ایکلمه هر برای توانمی و است انسان در نطفه

 و ودش تکامل سبب که فرایندی هر که نکته این به توجه با گرفت. نظر در را

 در است واژگان کاربرد در خالقیت و بارش و ریزش که فرایند آن ینتیجه

 یمعان بر عالوه ایکلمه هر بنابراین شد؛ خواهد ضبط و ثبت کلمات ژنتیک

 درچه ق هر و کندمی حمل خود ژنتیکی بار در را متغیر معنای نهایتبی ثابت،

 انیمع شدن نمایان از گیرد قرار تخصصی بافت در باشد و ترتخصصی جمله

 در هاواژه وقتی بنابراین شد؛ خواهد برجسته ثابت معنای و کاسته متعدد

 شرایط ،متن بافت در کلمه شرایط به توجه با گیرند، قرار یکدیگر با افزاییهم

 فرایند پس شد؛ خواهد نمایان معنی خوانشگر، شرایط حتی و گوینده

 تثبا هاینظام از فراتر که است پیچیده کامال   فرایندی معنی گیریشکل

 فرایند اب ما معنی ثبات فرض در .نگریست آن به باید معنایی انعطاف و معنایی

 منجمدی و ایستا کلمات ترکیب حاصل معنی یعنی هستیم، روروبه ۲=1+1

 واقع در. داشت نخواهند معنایی ریزش و بارش توانش آن از فراتر که است

 قائل در. بود خواهد لغت فرهنگ از اخذشده معنی حسب بر جمله معنی درک

ت اس المعارفیدایره دانش حسب بر جمله، معنی درک معنایی، انعطاف به شدن

 در بتواند که شد خواهد انتخاب معنی آن کلمه، هر متعدد معانی میان از و

 گیرد. قرار کلمات سایر با نشینیهم

 یا اژهو مختصات از یکی معنی، که دارند باور معنایی انعطاف به قائالن واقع در

 اربرانک سوی از زبان نیز و هاواژه کاربرد تابع به نوعی نیست بلکه زبان حتی
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 نیمکا اجتماعی، زمانی،_فرهنگی لحاظ به که است ارتباطی رویدادهای در زبان

 اما ندگیرمی نظر در کلمه از خارج را معنی اینان اند.شده سازیبافت فیزیکی و

 و است آن معنایی یجوهره کلمه، اصل و جان گراعمیق شناسیمعنی در

 طور به که شده تشکیل شماریبی کلمات از شخص، هر در معنایی یجوهره

 ژگانکدوا این و است کدواژه کلمه یک هر دارد زیرا تفاوت فرد به فرد از طبیعی

 معنایی یجوهره یک محصول بلکه نیستند بسته و دقیق معنایی دارای

 حال رد اجتماعی _فردی تکوین و زبان تکوین و تغییر با مدام که اندگسترده

 یجوهره همانند هرگز کدواژگان معنایی یجوهره تکوینند؛ بنابراین و تغییر

 ینا معنایی یجوهره ثابت بعد چه اگر نیست، دیگر شخص ذهن در آن معنایی

 کند. از این رویمی غافل هاآن متغیر بعد هایساحت از را ما همواره کدواژگان

 رد،ف به فرد معنایی ریزش و بارش سبب توانندمی و هستند دارمعنی واژگان

 که آوردمی فراهم را امکان این بافت و شوند زمان به زمان و مکان به مکان

 ساختارمند و دارباشد و این جهت ساختارمند و دارمعانی، جهت بارش و ریزش

 تاس حالی در درندهیم، این تن واژگان معناییبی به ما گرددمی سبب بودن

 شودمی گفته اصطالح در و کرده عمل ساختاری هر از فراتر خود کلمه که

 .است فراساختار یککلمه 

 هب قائل جمالت و کلمات برای شناسانمعنی از گروهی گذشت، که گونههمان

 رد شناسی عمیق گرااما معنی متغیرند؛ معنای به قائل گروهی و ثابت معنای

 معنایی یجوهره و کلمات معنی مورد در عمیق حقیقت اصل به قائل میان این

 عناییم ثابت بعد چند یا یک عین حال کهای در کلمه هر که ترتیب بدین است،

 بعد یهمواره همراهی و حفظ با معنایی متغیر ابعاد نهایتبی تواندمی دارد
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 کی پنهان و آشکار معانی تمامی نگاه نوع این در واقع در. باشد داشته ثابت

 فراخور به و بوده موجود آن معنایی یجوهره در و کلمه آن ژنتیکی بار در واژه

 ندشومی متجلی... و فرهنگی شرایط مذهب، و دین گویشور، جنس زمان، مکان،

 راگساخت شناسانمعنی برخالف پس کنند؛می حمل خود در را معنی از باری و

 برخالف و است کلمه یجوهره جزء معنی بلکه نیست کلمه بر عرض معنی

را  کلمات فقط و اندرسیده کلمات معناییبی به که شناختی شناسانمعنی

 ییمعنا یجوهره در را بالفعل و بالقوه معانی انواع ایکلمه هر دانند،می دارمعنی

لمه یابد؛ بنابراین کمی معنایی گسترش شرایط فراخور به تنها داشته و خویش

افزایی گرا واجد معنی است، زیرا هر کلمه از همشناسی عمیقدر معنی

_ کتی، شرایطی، اجتماعی و...معنایی، گفتاری، نوشتاری، حر_هایی جوهره

ین ترترین و بنیادیی معنایی زایاترین، گستردهیابد و جوهرهموجودیت می

آید که وجودش را از مقام جامع وجودی کلمه که ی کلمه به حساب میجوهره

فرابعدی، فرازمانی و فرامکانی است اخذ کرده، پس معنا در حکم جان و روح 

افزایی با و هست و از لفظ جدا نیست بلکه در همو همواره با آن بوده  کلمه

مند شده. اصوال  از منظر ی گفتاری و نوشتاری و... است که هستیجوهره

و  ای امری پیشینیگرا بعد ثابت حقیقت معنایی هر کلمهشناسی عمیقمعنی

ثابت است یعنی هر کلمه معنایی ثابت دارد و با حفظ آن بعد  ثابت، ابعاد متغیر 

ی معنایی کلمه وجود پذیرد. در واقع معانی متغیر نیز در جوهرهیی میمعنا

و... ابعاد  دارند اما طبق شرایط مکانی، زمانی، جنسی، مذهبی، نژادی، روانی

 اند.پذیرند که این ابعاد متغیر امری قراردادیمتغیر می
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-یمعنو  گرا از یک سوی بامشناسان ساختدر پایان باید یادآور شد که معنی

اند، غافل از این که تمامی معانی ثابت و شناسان  شناختی از دیگر سو افتاده

 اند.ی معنایی کلمهمتغیر  کلمه جزء جوهره

 

 گرایان ایرانی کلمهاندیشکده

 آرش آذرپیک

 نیلوفر مسیح
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 «_پرنسس جنوبی کی هایعاشقانه_ رازنف»

 

 دینک روشن را خود هایشمع لطفا  !زیعز یخواننده

 «...خاموشند رابطه هایچراغ»جا این

□□ 

 یاقاتف هر از خبرتربی هاستاره

 اندبسته آسمان یرو به را هایشانچشم یروشن

 ایبرآمدهمکش دانگل چیه و

 ...ستین یقیشقا انتظار به

 نندکمی میعظت رصف داربر م هانقطه جانیا

 هانقطهنیا یسردرگم اجتماع 

 نقطه..................نقطه

 ...........نقطه.............

 انیپا تا دتول از

 چرخندمی هم در خورده جیگرطوهمین
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 جیگ یهانقطه، ورک یهانقطه

 ...یباران یهانقطه شاید و 

 زنممی حرف روشن یهانقطه از اما من

 ریمتغ و تابع مثل

Fx=y 

 ساعت سپید یهانقطه مثل

 باشد یادت...!آه»

 1۲ ساعت رأس امروز

 «شد خواهد باراننقطه آفتاب به مانده قدم ده

 را خاطره هایسکع»

 «!برد خواهد خود با دیسپ یقطار بر سوار

 

 و مانممی من جانیا

 خواب کی یجیگ

□□ 

 !دیبازگرد متن به آلودخواب یترهاکاراک
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 «!است محالنه...  ،نه ،نه»

 «ست؟ین ایؤر کی نیا»

 «...باشد رفته او و باشم من ستین نکمم»

 

 دیدو چشمانم در شب دود

 ...ردکنخواهم باور هرگز را رفتنش

 

 بزن صدا مرا

 باد بگذار

 را آغوشت عطر

 سرخ هایگل گویش با

 بنوازد جانم در

□ 

 میبگذار قرار ایب

 تنگیدل ساعت رأس درست ما یوعده

  درختان نارون یباران چتر ریز

 مرا خواندمی عشق با نگاهت هک جاآن
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□□ 

 «؟اتشعله شد جاک به»

 «شب یآستانه به دهیرس»

 ...«هرگز ...هرگز !ستین باورم»

 امگرفته مهر و پاییز از را تو سراغ»

 «!خوانم کاش یغمگنانه معابد ریانج درخت زیر

 «افتممی راه به»

 «سوگوارانه؟»

 «!اندنشانی هاسایه را ردپایم»

 «؟شویمی گردوچهک عابر»

 یحوال نیا گانیهمسا نیب زنممی پرسه»

 «...بارندمی شمع کاشدر  کاش هایشاناتاق در هک

 

 ؟اتشعله شد جاک به: »پرسممی ناباورانه چنانهم و من

 ستین تیردپا نیسرزم ی اینسوخته یسینه بر

 «برنگرد هرگز یدیرس آستانه اگر به
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 رابطه هایچراغ جانیا

 روشن

 خاموش

 روشن

 خاموش

□ 

 ...را پوشژنده هاییخاطره یقهوه نوشممی تلخ

 وابسته نبودنت به میشعرها امک بگذار

 ایبوسه به دهانم یدریچه شودمی بسته و باز یه

 ...روندمی جیگ”مُردن» حروف  بر هک

□□ 

 نمکمی یزندگ

 را شب و را روز، را ایدن

 ...پوشانممی تازه یفنک بار هر

 

 «!وارونه؟ یحجم با»

 زنممی حرف»
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 وتکس به شوممی ومکمح

 !خندممی

 یدرمیسکتا هایخنده

 زار زار

 !ستنیز پوچ باور در هاییصورت بر زنندمی زار

 «!شادروان» :نداهنوشت سرنوشت نیا یجاک

 را شدهکخش جانوران

 «!امرزدیب شیخدا» :شنوممی هاپنجشنبه

□ 

 [ 1۲0 ضربان سطر]

 است زده رونیب را صورتش یراو

 ...ریدرگ هایگلبول با هاسرخ

 باد یفراسو در

 

 «...ساخت خاطره خاطراتم، از»

 

 !دیرس خواهد اشخانه به امقصه ریپ الغک ییگو
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 ...ستیخوب دارامانت مرا رختخواب و

 !یبعد الغک تا

□□ 

 ...دیشک خواهد دوش به اهیس یشب را سترمکخا

 هاروزمرگی انیم گرمید ینیمه

 شد روزمره

 روزمره

 روز

 شب و

 میرو به

 هم را مرگ هک یلجاجت در گشود آغوش

□ 

 خی                     خی

 زن           

 خی                    خی

 

 [ترهاکاراک بغض]
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 را قلم بغض نشد گاهیهکت دفتر یشانه

 

 دیپس ایشانه

 !کچرو یروح 

 اهیس یبغض

 !کخش یجوهر

 

 است سردم

 ایدن ی  شانیپ بر یعرق قطره چونمه

 را وتاهمک عمر نشده بلند یزندگ از یبخار هرگز ییگو

 

 «شب؟ هایدست»

 «...دیشکن قد هایمتنگیدل قدهم»

 

 زن                   زن

 خی           

 زن                   زن
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□ 

 [ورک بوف یناله]

 ستین امزخمی روح یبرا یمرهم

 رنج نبودنت، درد بودنت

 ...یخوشبخت یساده یبهانه تنها

□□ 

 آواره                     آواره

 زن             

 آواره                    آواره

 

 ...سطر نیهم در سرگردانم

 را اشبسته هایچشم شد باز متن و

 !روشن کیتار متن  در میبدخ تومور دو موتور

 ...افورندک دپوشیسپ سرگردان یشعرها و

□□ 

 !دیبازگرد متن اول به یهمگ
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 مردم تلخ، ماندم تلخ، شدم تلخ

 !دنمینوش یآماده نونکا

 دمینوش هک ایقهوه چون

 دینوش مرا هک یمرگ چون

 بود ایستاره امهستی تمام

 یاهیس در شدهگم

 ...شمکسر یسایه

 یبامداد ریتصو یفراموش و

 ...ردکمی مغشوش را آسمان برهوت به سفرمه ک

 تلخ میشعرها امک

 ستیفراموش طعم نیا و 

 

 باران

 باران

 امباریده نبودنت یرهکبر پی را یخداحافظ غزل

 بوسه

 بوسه
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 اتفاق

 

 «!در؟»

 

 «ترسرخ دو و سرخ دو»

 «!؟هالب»

 «...هایشلب و»

□ 

 آفتاب هک هاستقرن هاپونه یوحش یقصه در

 اجرا هزار با را یراو نقش

 ...!آه روز کی از، سئانس هزار در

 

 «ا؟یاقاق»

 یآفتاب یسطرها خواب در»

 یآب

 ترآبی

 را محله نقاش هک ییهاپونه هیشب
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 «...میبود ردهک یآفتاب شانآبی یبرا

□□ 

 ـن

 ـ  نف     

 ...نفس           

 نیپاورچ                    

 نیپاورچ                                 

 

 «...ماند خواهد عاشقت»

 چشمانش در اممانده هنوز»

 «دیشکیم دوش به اشقانهع را قیعم یحسرت هک

 «!بوم؟ دو»

 ییتنها و حسرت هرچه فروخوردن یبرا قیعم دو»

 «...شیدکمی مرا، شیدکمی را ریتقد خدا هک چنانآن

□ 

 کیتار هایواژه انیم را بودنش حجم یزن

 ...است شده دود مردانه
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 «!؟تدست»

 «شاخه به»

 «!گر؟ید دستو »

 «...آورممی رونیب را ماه قلب از ایهکت شب هر»

 

 خواب به مانده قدم کی

 ماه به مانده عمر کی

 آسمان در متن

 شدکمی ریت ستگاهشیا

 

 ...«خود از هک هاستآبی پرتاب یبرا»

 «هنوز امنشده خودبی»

□ 

 وارید غربت

 ...قطرهقطره بلندش یهیسا هک
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 ...«!سیخ دستانم»

 

 سیخ دو، خسته دو دنیچیپ لوفرانهین و

 

 «!ت؟گیسوان و»

 نیریش رؤیای کی یآسمان ریتعب»

 داندیشمی خلسه به را اتآبی انگشتان فقط هک

 سرنوشتم یمچاله یاغذهاک یرو

 داستیپ نبودنت خاطرات یردپا

 هگرفت سخره به را هایملحظه وبانکپای کاش یرقاصه

 «امبسته لیدخ نهیآ و آب به آمدنت یبرا

 «امبرگردانده را عمرم یشن ساعت»

 «؟یراهبهچشم»

 «...هست هک یسک دلواپس»

□□ 

 جانم شودمی یخال از پر

 را وپایمدست پیچدمی یسردرگم الفک
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 ...مدام بغض از شودمی خفه

 

 «ام اما...نشسته جستجو به را بهار هاستسال»

 ...«باطل الیخ نیا»

□ 

 تنهاست امماهی ...!مامان»

 «...را نارشک باش تنگ

 «!هفتم؟ نیس»

 «باش نیهفتم تو! سرت یفدا»

 «...اما»

 !«ثنا! من جان !یستودن»

 

 خنددمی

 را جانم شودمی نور لبخندش

 

 «!؟شکوچک هایدست»

 «...را سوانمیگ یشانیپر شودمی سامان»
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□ 

 «!؟یآرام»

 «ستین هک را یسک مدلواپس»

 ...«!جانت؟ در»

 «اشبهاری راه یبدرقه یآب یاسهک»

 «!و؟ک پس پدربزرگ !مامان»

 !مهربانم ماست با»

 تنگ یماه سرخ چرخش در

 «!؟بینیمی

 

 !درخت حرفش وسط پردمی

 دیگربار و نگاهینیم

 !؟ایدر ناگهان هک یدهان قفل بازهم

□ 

 «...تدوس ینام نام به: »را لبانش شودمی وتکس اخمش

 !؟دوست»

 «افتمین اشاهلی
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□□ 

 را متنم شودمی همانیم وچولوک یمسافر

 

 «؟ایشاهزاده»

 «تکشویب هستم یریام»

 «و؟ک اتسیاره»

 «سرخ گل قد بود کوچک»

 

 را ردهکقدعلم یترهاکاراک اودکمی اوشکنجک نگاه

... 

 «!جا؟نیا» 

 !«مکوچک یشاهزاده !نیزم» 

 «تنهاست سرخم گل»

 «...هک یسرخ هایگل از است پر جانیا»

 «؟هستند عاشق»

 «انداهلی، نه»

□□ 
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 را متن یانیعر شودمی آلودخواب لماتک نیا ممتد یخمیازه

 

 «نک صبر»

 «؟!دوست»

 وتکس

 «؟اشخانه»

 وتکس

 وتکس

 

 را هایمجواب شودمی غرق خواب

 «؟یدار سؤال باز: »قصه نیا یراو

 «!؟دوست یخانه»

 «بهار به بود نشسته شیپ سطر دو را اشاهلی»

 «!متن؟ فصل»

□ 

 هاجاده

 آفتاب
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 «...آفتاب یآستانه در نه»

 «دام؟ک»

 ...«هک یاتفاق»

 «درکمی خاموش را لبانت داغ یبوسه»

 «شوم باران دامان به دست دیبا»

 «اندامت؟ تیممنوع»

 !ستین من هایلب میحر»

 من ینیزم یاهل بگو من با

 ردک خواهد عبور اندامم از بوسه

□□□ 

 را هایتبوسه شوندمی رنگ راهنمیپ یصورت هایگل

 ...نگرانت نگاه شکشیپ لبخندم یسادگ

 را امیدهایت شوممی وارید دست به دست

 !...«پر غصهپر!...  غالک: »خوانممی انهکودکو

□□□ 

 ارکاف نیا شندکنمی قد
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 «...زمانه چرخ الیالبه مانده»

 «؟شیدکمی کدی»

 «ا...ر شدن بد»

 

 ...شودمی راه کادرا زیلبر ذهن حجم

 

 ...«اما من»

 «؟چه امّا»

 «اماندیشه فهم از امماندهوا»

 «!؟...دورتر نیزم و دور راه قدره چ»

 «؟چرخدمی»

 

 ...هم یمواز را خطوط! ہآ 

 ...را حامل خطوط نکبش نُت به نُت هوابی

  ساقه دهیکخش

 شودیم سراب ختم خطوط نیب

 چیه و دارد زیچ همه هک یراه از رفت دیبا
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□□□ 

 بستبن هاوچهک

 ...وارید غربت ریاس هاپنجره

 یسترکخا خواب در شده غرق شهر

 چشم در شودمی کهولنا یابوسک 

 جاننیمه انیآدم

 ترسدمی شب

... 

 یصورت رؤیاهای گمانبی

 هاخیابان نیا کیتار از خیال شیدهک پر

 

 «یفصل هر روزشمار نیهفتم در شدم زاده» 

 «!نامت؟»

 «دیبرگز شیستا را نامم»

 «!مادر؟»

 [انیثناگو هافرشته]

□ 
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 یکودک سرسربه یروزها هرگز ایستادنمی از پای

 میروزها شمارخط

 اطمانیح یدهرکاخم  السیگ درخت بر شده کح

 دیترد بدون شیدمکمی قد

 عشق اسکانع نگاهم

 من در سرد یبهاران

 السیگ مهایخنده

 ..خت.ریمی آسمان امک در شراب

□ 

 را خودش است نشسته پروابی چه

 اشپریدهرنگ سوانیگ از ایخوشه

 نگرانش نگاه تیمعصوم بر شده مستور ستیاهاله

 نگاهت افق زیدهل از تو تا

□ 

 «؟را ماییتنها»

 «...!آقا امنشسته بغض»

 «شودمی فهم را سانیقد المتک»
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 «...ردهک ریتسخ را روحم سمیاوت»

 ایب بامن»

 «...گم تو در، دورم خودم از

 

 شودمی غرق در خود

 متن در مرا آوردمی جهیسرگ ارشکاف

 ردهک گم را خیتار بود گفته

 نگاهش به رو»

 «...تیروزها لیآور از گذردمی خطچوب هفت

 

 رضا برق نگاهش

 ماه هفت و روز هفت بود مانده

 دینرس سال هفت به هرگز اما

 شد گم میترهاکاراک نیب هفت تقدس ییگو

□ 

 را سنگ هفت

 یبازهای هانکودک به گردمبرمی
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 را نامم شودمی مقدس

□ 

 ستنیز تبلور

 زمستان ییراینام در شوممی ذوب من

 میشعرها تمام در شوممی ذوب من

  تلخ یغروب به هایملمهک

 را بودنش زن حالوت بخشیدمی

 شویدمی را رآلودکس هایواژه بغض   لبخند عصر در و

 ...هاستزمان یهمه یپدیده مادرم

 ... سوختمی دیخورش زخم از شهایدست امانبی ابر

 ...آوار سرش بر ینشان هیچبی روز و

 کمضح هایثانیه لمس از گیرممی جهیسرگ

 یریتصو تزلزل را چشمانم قاب

 ندکشمی عدم و بود در

 را سرنوشتم ندکمی یفرق چه گرید حاال

 اندنوشته مداد نیدامک با

 دیلرز خود بر نیزم
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 شد آوار احساسش ریزمهر

 تپیدمی گرم هک یهایلبق بر

 ؟بود نشسته جاک خدا انهیم در آن

 آوار

 مرد

 کودک

 ؟شدمی مچاله آسمان دامک سمت به ادشانیفر یهایها

 ما یقصه کدختر نیبب و بگشا چشم

 نیزم با تو مبهم و گنگ یباز در را اشانهکودک یپاها

 ت!گذاش جا معصومانه چه

 

 یموهوم االتیخ از بردار دست     

 ددهنمی باد به را ارتکاف هک

 عاشقانه ایبوسه یهوا به یکقاصد چیه جانیا

 شودنمی صبح یراه

 را میژهار یصورت

 باش همانیم ایترانه الک هایبوسه به
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 هاشمع افول در تا

 میباش مانیایؤر یبازمانده نیآخر

 امشده گم سردرگم یالفک هیشب

 خاطرات یپیچیده هم در خطوط الیالبه

 یگرید من  یجستجو در      

 یشویم دورتر گردممی چه هر و افتممی راه به      

 دیشک آغوش در ستاره نیدامک را تو یردپا بگو مرا      

 ؟ساخت مبتال تلخ یابوسک به را دنیرس رؤیای هک

 برگردم عقب به دیبا

 هایکودک یحوال ییجا

 نگاهمان رکب تیمعصوم نارک

 ...نبود ما هایخنده قد هم ایدن هک جاآن

 ایدن ریتصویب قاب انیم باشد ادتی

 ستیبارکاش چشمان

 یردک شیآشنا یدور غم با تو هک

□□□□□□□□□ 
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 مسیانیعر یادمکآ ریمد_ یهمت ویآر استاد و من کمشتر فراشعر« یافزایهم»

 _(لمهک اصالت تبکم)

 

 الهه یویوا

 

 هو»

 و               

 و                     

   ...«و                 

 

 را اشناگهانی باد و

 هالمهک بر عارض

 

 «!؟و متن»

 «!خواهد شد ...به ختم»

□□ 

 هاشانه ارتفاع در شیموها
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 ...«سلول هر هایجوانه»

 «؟یرو»

 «...سرش یساده نیسرزم یحوال !قربان»

 !«سرم یوا»

 !من انیراو ،دینک رکف قیتزر به مترک گرنیم چند

 یعیطب یهکمل و

 ماه آغوش به را اشطبیعی

 ...افتدمی

□ 

 سربریده هاینخل

 ...ب

 ...ر

 ...ی

 ...د

 ...ه

 د:بو افتاده اتفاق هک یسطر در را زن کی سوانیگ ییحنا

 !«است نشسته تاول به استوا خط در میپاها قدره چ هک لعنت و»
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 «!عاشقانه؟»

 مهر یداغ به یقلب با ،بود یجنوب پدرم»

 او عاشق ییایدن هک

 «بود ایدن عاشق او و

 

 ...شوندمی خرما یعاشق یسطرها در هانخل و

□□ 

 ...«را تو یبو»

 دیبوس آفتاب را غول تر کاراک دهان»

 ...شد هسعط

 «سرعت با من هک چنانآن

 !آذرخش بر سوار ! من مرد ،یوا»

 انکیانکی اتهزاره هایاسب هک

 د:شومی ...هک یسطر و

... 

... 

...» 
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□ 

 هاثانیه امک در هک یوقت شب هایتیره سردرگمی

 ...دهیعبل یقرارها

 

 «!د؟یبلع»

 ...«غول یوحش هاینفس تمام»

 !را هند هایاسطوره ریخ یهمین یا»

 «تپییم من قلب نیزاگرس هایقسمت در

□□ 

 ل:غو یرعشه

 هو»

  و                               

 و

 «و                              

 

 ن:مت یقیموس
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         هو»

  و  

   و           

 «و                     

 

 س:فانویب یترهاکاراک و

 ما»

 ماه

 «ما یماهواره

 

 «؟نیدکنمی عوض را انالتانک»

 «میمعتاد عاشقانه هایملودرام پخش به هم هنوز»

 «!؟یعنی»

 ترهاکاراک قلب ایثانیه تپش در»

 ...«پیراهنی گوشه از دهندمی کچا را یعاشق هک یوقت

 «!شد؟ پاره»

 «هاستزمینی دستبهنهیآ یمعشوقه هم هنوز ماه»
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 انگشتت کی یرو دنیرقص به را یمردانگ هک یمن ماه تو»

 شاعرتری

 «...تریعاشق

□□ 

 رساندمی استحضار به! ما مخاطبان

 است شده خاموش زن کی چشمان در ایدهکآتش

 انددیده شبید را یشهاب ماه قلمروی در هک یسانک یهیلک از

 سطر پایانی به دنینرس تا شودمی تقاضا

 د:ینکپر را ریز های خالیجا

_______ 

_________ 

_________ 

□□ 

 زاباران یابرها

 را مزداهورا راست دست

 من دنینترس مزد دادن به

 آماده هاگوش
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 آماده هادست

 ددرآم آفتاب پشت از آن کی را آسمان و

 ما مقابل فرشته هفت

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

 

 «!؟امنشده خواب یعنی»

 غول هایعطسه هنوز»

 باران یهاهیبهار هنوز

 «تو راهنیپ رامونیپ

 امابری هم هنوز»

 ...«میتعظ از هک یوقت هفت به فرشته زیرکی باور در

 ...ما اما شویمنمی خسته»



 _های یک پرنسس جنوبیعاشقانه_فرازن  ∞ 90

 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

□ 

 باد در شیموها هک یترکاراک یهمیشه قیتزر در

 باد در هایشچشم هک

 ...باد در او قلب هک

 د!با در عاشقانه کی سماع است وهکباش قدره چ و

 هو

     و        

 و
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 1و          

□□□□□□□□□ 

 

 ...دینزن شب آسمان به دست

 ماه یهاله 

 را غزل و شعر یهاوچهک در شدهگم عابران یردپا

 زد نخواهد وندیپ صبح به

 آسمان

 ...را نیزم برد خواهد تاراج به دامم هایشیدنک شعله در

 

 رها دمشید بار ولا

 باد یبازیچه شیموها رها

 ...چشمانش و

 

                                                             
 

 استاد آریو همتی و من مشترک متن انیپا. 1
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 !«چشمانش یجادو از آه،»

 «ساحره؟»

 «برگشتهبخت ایفرشته ،نه ،نه»

 

 شب گیسوان: امتداد

 ستاره: هاچشم عمق

 

 دیشا بودم مرده اما اشغریبانه با»

 یزندگ نیطن شیصدا یآوا

 «پاراگراف در هالمهک دنیرقص

 «آزاد»

 هالمهک»

 «...خود یجا به

□□ 

 بودم دهید خواب را پدرم

 بود ردهک دراز میسو را دستانش

 متن در من
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 آب در متن

 ...خواب در دیببخش ،نه، نه 

 

 «...را مکودک بروم»

 «است من با دستانت ؟ترسیمی»

 «است درد مادر بدون م،کودک ییتنها از ترسم»

 .«..تو یبرا را رفته جان این دیگر ینیمه بمان»

□ 

 گرددبرمی سوانشیگ یقصه به

 

 !«؟بانو دهیپر رنگت»

 

 نگاه در نگاه 

 

 «زیبر جانمجام  آتشین بر را دستانت یسرد» 

 

 دیخند لبانش
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 دستانش بر امبوسه

 دلرزانمی مرا جان دستانش یسرد هک آه

 

 «...!از رهاتر یا آییمی من با» 

 «!رها؟»

 

 اندشیدهک صف هاستاره 

 

 «!ستین ایستاره !جا؟ک»

 «هستم بادها عروس من»

 

 متن بطن در شودیم زهر سرنوشت یتلخ

 ...«اما من»

 «؟ایزمینی»

 «شوممی یآسمان دستانت لمس یبرا»

 

 ...را نقاش رانکشو جام
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 !«زمیعز مخاطب است شده عوض نقشه»

 کودک 

 جوان زن 

 خسته یعابر

 ایب ترکنزدی یکاند

 یسالگ چهل یآستانه در

 را التیخ یآشفتگ باد بگذار

 ...بپوشاند باغ درختان انیعر تن به

 ماست هایگام راهبهچشم نیزم رکیپ

 رؤیا بدون هایلحظه از عبور در و

 ...احساس یزخم رکیپ بر شکب یدست

 زن کی شب، کی

 وارید کی سرد یسایه در آرامآرام

 شودمی یته شیخو از

 مدام هایشدن رهیخ از نگاهم یسترکخا
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 را زنندمی لبخند وندوارکژ هک یمردمان به

 ردک نخواهد کپا یآسمان چیه یآب

 میتنها یپنجره و

 ...شد نخواهد باز یوانیا چیه یسبزینه به رو

 سوانمیگ ناتمام یقصه در هک چرا

 نشد زاده انتیسوش

 من یحوال

 طلوع

 شدکمی دار به را نگاهش

 شوندمی مرگ آبستن میآرزوها

 زدهشب قیدقا جنون و 

 ربایدمی را چشمانم رؤیای

 مبهم یابوسک یردپا

 ...زندیم هم برا ر خوابم وتکس

 را قاموسم اهیس هایخط هک باشد دیبا یسک

 دیبشو دستانش ریزمهر به
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 ماند باران در بابا 

 هک را ییهاجاده دویدمی انهکودک

 بود سنگفرش را خاطراتش

□□ 

 «!؟ترسیمی»ا: صدکی

 «...من تیامن بودنش ...هرگز»

 «...آغوشش اما»

 «...ناگهان امخسته جان نیا پناه تنها»

 «بهانه؟ نیدامک به»

 «...سردم و کیتار یاهشب یبرا نور»

 «!؟اشمهربانی»

 «عشق به مرا دیبخش مانیا»

□ 

 ترساندمی مرا آسمان یابر

 دیبار خواهد باران

 

 «؟یشانیپر چه از !دخترم»
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 «؟شویمی بارانی !بابا ترسممی»

 

 ...کخش هاحرف

 ...وتکس لبانش

 

 ببارد باران یبود گفته»

 «شویمی آسمان یاهر

 

 مایشانیپ بر اشبوسه

 

 «...مادر الیس سوانیگ»

□ 

 هک جانیبی تصویر گیردمی جان

 ...مرا ندکمی مهیآس روزهاست

□ 

 دیپس لباس با یکدختر

 بر گیسوان یتاج نیزر
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 !بالیدمی را نگاهش ایمعصومانه نگاه چه

 

 «لم؟یکو !رمهکم یزهیدوش»

 

 بود شده عروس

 را سطر زندگی سطر به

 است من یسرگردان هیشب هک ایشدهگم

 

 «لم؟یکو !رمهکم یدوشیزه»

 «گردمبرمی را بودنم عروس»نولوگ: وم

 

 ...پدرم یبا اجازه»

 ...امّا-

 «امردهک گم قبل سطر چند را پدرم من

□ 

 «متن به میبرگرد» 

 «جا؟ک»
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 با یراو هک ایلحظه»

 بود ردهک میجدا پدر از یابوسه

 !هاواژه نیا وتکس از ندکیم درد هایمگوش قدره چ

 امردهک گمش قصه یجاک دییبگو من به»

 «؟شنومنمی را شیصدا هک

 

 دنتیند با زنممی را پیوند نبودنت

 شمکیم قد

 در من تو راثیم شود تنهامی بغض

□ 

 نمکمی مچاله یهایها را تنگیدل فصل

 «...آسمان یسو مشومی پرت

 «...ادیفر»

 است جهنم جهان نیا یجا همه رمیگ»

 !«من یبهشت نیزم ،آه

□ 

 !بابا تو بگویی چه هر اصال 
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 ...اگر ییبگشا را آسمان یپنجره ایلحظه فقط

 ...!بابا ...!بابا

 را تو گوش است معلوم اندبسته هک هاییاز پنجره میصدا

 ...ردیکمی میجا تیایدن از ایگوشه اشک

□□ 

 «!ت؟کعروس تلخند»

 «...رفت و را برگزید راه ترینراحت»

 «تو؟ و»

 دمیبرگز را راه ترینوتاهک»

 «جنون

 

 ...ترهاکاراک ممتد سوت

 

 «رفتنشان؟ و وداع»

 «شوندمی شورآفرین»

□ 

 لمهک به لمهکبابا  و
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 دفتر یصفحه بر شودمی نقش

□ 

 «دارد آب بابا»ب: ش مشق

 ندارد جان بابا»د: یسپ یاغذهاک یرو اام من

 ندارد چتر بابا

 ...«باران در بابا

 

 !ترسممی باران از قدره چ آه

 ییمقوا زرد یدهایخورش من در شعرهای

 پنهانند یسرب یابرها پشت

 شعرم یسطرها الیالبه و

 انندیجر در سرد یبادها

 افتندمی راه به دفترم یاهک هایبرگ

 ردک دیبا یسفر

 پروانه حیفص یلهجه به یشعرو 

 سرود هاشمعدانی یبرا
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 !پنهان چه شما از»

 خودم از شوممی دور یگاه این روزها 

 شدهتایپ یشعرها از

 یکعروس چشمان با و

 گردوچهک ییمقوا عابران به شوممی رهیخ

 

 وانهید: مدو تیروا

 

 امرفته هایسال یحوصله

 زمان یبریدهبریده هاینفس از شودمی سرریز

 امگریخته یزندگ دست از

 را هاکقاصد رؤیای و

 امردهک سنجاق سرنوشتم سقف به

 یوانگید لمس تا مانده روز کی تنها هک چرا

 سالگی ودوسی یبلندا به روز کی

 از گیسوان برگرفته حجاب ،رقص دختران

 مردان پوچ باور در شوندیم رها
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 «؟شناسممی را شما من !بانو دیببخش»

 «...به گرددبرمی ما آشنایی»

 «؟بعد ،بخ»

 «...مانیسل حضرت فال به عشق، یساده طرح به»

 

 متن نبض دره لمک زیرکی ایستدمی

 :بنددمی نقش بر لبانش و مردانه تلخ ایخنده

 «!بانو حاله ب تا امشاعر نبوده»

 

 پوشاندمی را سطرها کدختر مبهم وتکس

□□□ 

 ...وپهک ینا ...قطار نیا پس

 ...9 یشماره واگن ...من

 ؟آورد درخواهم سر یشهر جهنم دامک از

□□□ 

 «؟است یدنینوش شما چشمان یقهوه !بانو دببخشی»
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 !«تلخ ،است تلخ»

 

 مرد کمضح تلخند هم باز

 مرد نیا گرید ینیمه: »نمکمی زمزمه و روممی

 ...«خواهد له آغوش دامک یسرد در

 

 یدستان یشده اتیب نان» :خبرها تمام تریت

 اندبسته نهیپ را درد هک

 یدرس هایتابک سرفصل و

 «...سارا بدون یداراها یسرگشاده هاینامه

□□ 

 بستبن هاوچهک

 یکیتار

 سیکیب امانبی هایپارازیت یادامه

 شدهتباه هایغم وهک از دهیقدخم

 !سرنوشت رحمبی هایپنجه انیم

 را ستنمیز بانهیغر شمکمی دوش بر واریولک
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 ترسممی گیرنفس هایلحظه افتادن شماره به از من

 تنگدل یافتاده تپش به یعصرها بغض از ترسممی

 رارکپرت کمضح هایخنده یصدا از جانیا من

 ترسممی خفقان خاموش هایشیون چونهم

□ 

 «ومیمد» :اول یراو

 حبس به ومکمح گناهانیبی هایتچشم

 یاحوال ثبت چیه را ستنمیز یفلسفه

 بود نرسانده هاسجل عرض به

 ...هاعلف یمانده کخا در اد  یفر رسالتم

 کمترو یگورستان اام باغچه

 ...اندیشیدمی هاماهی مرگ به هک

� 

 

 «برگشتهبخت ینینج» :دوم تیراو

 

 را یزندگ شیدمکمی انتظار
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 پایب، دست بدون

 یعیطب یجمح در بسته طفهن بود یقلب من تمام

 اآشنای نورن

 

 شب                روز

 

 شب                 شب

 

 زدممی گره مرگ به را دمتول بستهگوش و چشم

 را بودنم همانیم ناخوانده هک چرا

 ...بودند زده رقم عشق گناه به آلوده یهایدست

      □ 

 مردها وبیکپای، هازن یهلهله

 

 «است دختر»

 مرده یستاره هفت»

 !«نندکمی دوره مرا یستاره
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 «مادر» :اول تیروا

 

 ؟گفتممی چه داشتم»: یراو 

 باد یآوارگ از سخن دارم ادی! به آهان

 ...بود یرازق هایگل پچپچ و

 یآمد تو

 هاوفهکش یرستهتازه یقیموس از زیلبر

 انیماه رقص یتماشا شوق به و یآمد

 «یشد رارکت یاشک حوض در باله بدون

 

 «وچهک»: دوم تیروا

 

 نک میرها و بزن صدا مکوچک نام به مرا» 

 بنفش کنمنا هایقطره شدن ریتبخ هراس از

 رؤیاها انیعر تن بر
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 نمکمی رکف خودم با هم هنوز

 را اتفاق کی آغاز

 تلخ یانیپا کشبی

 است نشسته راهبهچشم

 شهادت شربت

 گلوله               

 گلوله                         

 خون                                  

□□ 

 خاطره

 خاطره             

 زخم                           

□□ 

 نفس

 نفس             

 بهشت یبو                         

□□ 
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 «ااتک»

 

 بود یقشنگ یباز

 

 «باختم دستانت به من»

 

 ماندن/ رفتن 

 

 ستیتلخ دوراهی

 وتکس به مصلوبم

 شدهیگانیبا یخاطرات جرم به

 شدم مرگ را خودم

 نبود عادت رفتنت به مرا

□□ 

 ابر یبهانه باران

 سوزدمی آفتاب

 !چارهیب کرد! زآه
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 «؟یریدلگ»

 «ستین شیب ایبازیچه آفتابگردان حماقت»

 

 شدهگم سطرهای به میبرگرد

 

 یفال ریتعب و قهوه فنجان» :_ریپ ریفالگ_ من

 «بود عشق یخوردهگره ریتقد هک

 

 ستین نکمم ارکان

 لولندمی متن در هالمهک

 شودمی جیگ رکف

 ...ستیعیطب قلم تهوع

 

 محال یبوسه کی

 یخال یوچهک کی

 آواره من  کی
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 هرگز هک یآب یاسهک و

 نشد ختهیر سرم پشت

 

 «!سیه»

 

 را شب وتکس هاکشاپر

 شوندمی کتر کناز ایهبال با

 

 «؟آیدمی رؤیا یپا یصدا»

 «شد ریتسخ را ادشی ذهنم حجم»

 

 شد خواهم متن یچاشن دروغ یمک

 شودمی پرپر فتهکنش هک یلبخند

 خاموش شب برهوت در ایستاره

 شب در شده گم بوشب هایگل عطر 

□ 

 اهیس ابانیخ                شهر
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 افتاده هایبرگ             درختان

 

 سینهبهدست                هاالغک

□□ 

 !گاهیهکتیب هایبغض

 دیابیدر را هاواژه

 نمانده شیخو در شب

 ...آسمان تن بر را مانهایدست زندیم نقش رؤیایی و

□□□ 

 ...است مات هاستسال هاپنجره نگاه

□ 

 رفته یروزها تمام عادت به

 دیلک بدون یهایواژه یپاهم

 رارکت مرز از نمکمی عبور

 ستخالی یزندگ

  هست زخم
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 «اندرفته نشانه را باورمان هاستسال»

 

 متن کی آرام یقیموس

   سُل   

       یم         

  فا                

 دیشا نه

             دو                  

 ر

      یم

 جیگ و مبهم هاینت

 

 «است کوکنا ایدن ساز یستین تو»

 

 ...کاش شبال
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 «ییتنها هایخراش بر باش یمرهم»

 اندباخته رنگ هاواژه روزها نیا»

 «شودمی دیتهد انسان یساده یمعنا و

 

 مانده لگ در یپا

 ...اندبرداشته ایدن یرانیو به دست

 

 نبود اگر وسوسه»

 «...شدمی مانکوچک بهشت کشبی نیزم

 □ 

 یفراموش پادگان جانیا

 !صفبه هاواژه

1 

۲ 

3 

 دوش بر تهیمیان هایقلم

 نیخشمگ گروهبان
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 خسته سربازان

 رژه

 رژه

 دهینرس هاینامه تا

 عاشق یکپسر: باندهید

 موهوم یترس :شب

 را پادگان خواب زد هم بر هک یکیشل یصدا و

 خون قطره قطره

 ...عاشق بانیدیده لکد از یجار

 

 !من کوچک یروشنا

 یدیتاب غزل دامک بطن از

 بهار رؤیای در احساسم ترد هایبنفشه هک

 ؟آورندمی تاب را نیزم یبرف تن

 آسمان نگاه از ابرخسته بازنیمه هایکپل

 دهندمی سُر افق یسرب خط یرو را سوختهب آفتا

 را نور شعور باد در شدهگم یصداها و
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 ...سپارندمی خاطر به بازماندگان پنهان حقارت تا

□ 

 «داندیده مرا خوابی اطلس هایگل پچپچ»

 اهپنجره پشت از هک یسک ریتعب»

 «ردک خواهد ظهور

 

 !امآورده مک هاماهی حوض از را آفتاب قدره چ

 

 «؟هاغنچه اغتشاش»

 «زنندمی رقم را باغچه انهدام»

 

 دانمیم خوب

 ستهاعلف مرگ آغاز شب ررکم هایسرفه

 بگذرد دیبا هاقرن

 اصل به میبرگردان را انتظار تا

 

 «تسین ایدهنده نجات»
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 اندشیدهک آغوش در اما گورها»

 «را تهیمیان هایفنک

□ 

 آسمان

 باد

 رقصان یابرها

 سرمست باران

□ 

 نیزم

 رود

 ایدر

 عاشق انیماه

□ 

 خانه

 اتاق

 من

 بابا آغوش
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□□ 

 «!؟... یشماره پرواز یشدهگم مخاطبان»

 «بود انکپل دامک یبلندا از شدنشان سرنگون... دانمنمی»

 

  دارم را نیا افتخار: »یفور خبر

 وارهاید گوش درکه 

 ...نمک زمزمه نان ییهقاف با ایمرثیه

 شور دستگاه در رسما  و

 «بنوازم را دستانیته 6/8

□□ 

 دیزیاویب را نور هایریسه هاوچهک آسمان از

 آیدمی من مرد راهنیپ یبو

□ 

 ...ستهاواژه قتیحق از تلخ ایدن امک

 

 پنهان چه تو از !...سیه»

 «امماندهوا طلبم از دست هاستسال
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 جهان نیآهن هایدست

 .اندبسته زنجیرها به مرا یپا

 

 «؟یزیگر راه»

 «بود نخواهد و نبوده ست،ین»

 

 هک نیا گریدو 

 ؟!بود خواهد چه ریتدب را ردهکخود

□ 

 دینکباز را هاپنجره

 شب به شب من نیسرزم مادران

 نور به بخشندمی معنا را هاواژه اصالت

 :ندنکمی زمزمه هک نشینیدل یآوابا 

 ینی بسمه ووکتا بنوه یال یال»

 ینید ئاواتم یمژده
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 باالم اتی ییالال

 باالم بات خیچ لهیا گون

 

 روزهیف ییالال ال ال ییالال

 روزه دو ایدن امروز نک یباز

 

 ییالال نک ییالال نک ییالال

 «...ییخدا خلق ترینکپا هک ییتو

 

 نور انتهایبی وتکس از هاثانیه زنگار

 شوندمی دق هایآیه 

  ...نشسته کخا به یوارهاید بر وبکخیم

 روزنامه اول تریت

 حوادث تلخ یصفحه

 ...ستون در

 !چیه اصال  

 از این ستون به آن ستون فرج است
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 ...شد مرگدق اشآینه و آبیب قفس نجک در یزن

 یناگهان یاتفاق

 زدمی خط را میهایکودک شب مشق 

 رها از رهاتر مهایخنده کبادبادو 

 ...زمزمه باد گوش در را امنامرئی سرنوشت

 اما را دنمیشک قد

 ...شیدکمی هاثانیه رخ به وارونه یشن یساعت

□ 

 گلوله

 گلوله 

 خون 

□□ 

 خاطره

 خاطره 

 زخم 

□□ 

 نفس
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 نفس 

 تبهش یبو

□□ 

 یمهامهروموم شدن یسپر

 پاکچ در

 ...آغوش کی

 را یداغ ییماورا دارید یسک دادمی دینوو 

 ...سیدما امسینه به هک یجان بطن در

 

 را نامش چگونه»

 «ا؟یدن شدکمی ادیفر مهایکپل یلوال از

 ایبوده متبلور مهایدست بر»

 «هالب غنچه ردک متأثر هکای نغمه هیشب

□□ 

 «بیندنمی را چشم هاچشم» :یراو

 

 ظیغل مه
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 هوا یشومگرگ 

 

 را یدپوشپس یسطرها»

 «بود ارمغانترین ، سرخسبز هایجامه

 

 ژنیسکا مخزن کی و

 بوترک کی ایهبال در هک

 را خودشان شدندمی راژیو

 برگ نیآخر در

 ...وکین ماه آن

 نام به 

 دختر پدر، 

 ...و

 زیعز نامخاطب شماست یذائقه چهآن هر

□ 

 دم کی ،ناگهان یدرد پرتو در

 افتدیم اتفاق هک یحباب مانند
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 آرام یانوسیاق سوانشیگر د شودمی ریثکت مدام 

 شیاین کی میمال عطر

 روح یداریب

 

 را خودتان» :ترهاکاراک

 «هآلودخواب یجسم یقدم کی در

 «قلمع کی به کی»: هاپل

 سیخ کی به کی»: وهاکس

 «نداشت سرانجام هک یپرتاب و

 

 هایشچشم گسل در اتاق حجم !آه

 افتاد لرزه به 

□ 

 !«ایگو اندداده رییتغ را ویسنار»

 

 را نشیاول هک راهنیپ نیآخر

 :نداشت ادی به
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 ییالال کی به»

 «ایدشده دعوت یروک ایگهواره در

 ممتد خطوط اما»

 را مهاجرت

 هایورش نیا فصل فصل در

 «شدندمی رهیذخ عام نامخاطب

□ 

 یته نور از شب

 نانکرقص خود در هاسایه

 را مانچندنفره رؤیای وبندکمی یپا

 را پروازم پر اهیس یابوسک

 بردمی غمای به خواب در

 

 !زنگبهگوش»

 خون و آتش تبار از ستیزن او

 «نامش سرودن از سرفراز هانخل و
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□ 

 فنجان کی داغ یدارالشفا 

 شهایدست

 شد تلخ هک لوچهک چند و

   «...نیاسی» :آشنا صوتی در

  

 

 شده انبار خاطره چمدان چند»

 دارد ینزول ریس هک گونهاین

 هایمقدم

 تا

 پله

             پله          

   پله                    

 آخر                                 

 نویسممی ستهکش

 خوانممی ستهکش
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 ه ت س ک ش

 شمکسر روح یهاسردابه ته در یسرب حروف

 دمیلغز سرخ اما من

 به نام زندگی وفمعر یپازل هایهکت در

 خبرهاست تمام سرخط هک

 

 :زیعز حضار گزارش به»

 دارتبشهیهم کخا تبار از یزن

 شد دیمروار

 اندامش متبلور 

 صورتش متبلور

 «...یاهایشرؤ متبلور

 

  بزن ورق

 قیشقا هزار»را:  ی حوادثصفحه

 شدن خوانده اقیاشت به

 ینیسنگخطوط  الیالبه در شندکمی پر هم هنوز
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 «یشرج سواحل براند انداخته هیسا هک

 

 ن راخودشا هاییاکاک قدره چ»

 «!بانو اندزدهخواب ه ب 

 ممینس یاهویه»

 «د؟یپاش صورتت بر گونهچ

□ 

 رویندمی بودک هایتلب به لیمتما هاکپیچ

 وتندکس از مکمستح دیوارها

 یردک عبور ستهکش هایسقف از هک ایچلچله آن تو و

 زدند ییدتأ مهر لوفرهاین 

 شتیرو ناب فصل تیمعصوم بر

□□□ 

 زیعز وانندگانخ»

 

 افتاد اتفاقه ما یهکت نیآخر انیم شب کی

  «یزندگ نام به یومیمد در دختر کی هیشب یداستان



 _های یک پرنسس جنوبیعاشقانه_فرازن  ∞ 130

 

 

 «؟یاسترؤ گوییمی»

 را او امآفریده پاسخبی»

 «!من مست پوشخاطره یازل

□ 

 خدا

 عشق

 انسان

□ 

 خدا

 عشق

 عشق

□ 

 عشق

 عشق

 عشق

□□ 
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 نیزم و اهآسمان قدره چ»

 داشتنت دوست به

 «!شندکمی درد را داشتن یحت

□ 

 ارمکبده جهان به من» :کی یشماره روح

 «را امبعدی متعدد یالبدهاک

 «!روح؟ کی یحت تکشرایب»

 «املکت تا است مانده یقدم چند هنوز»

 

 من به است ارکبده جهان و» :دو شماره روح

 «...گردد شعورمند هک را یمتعدد یالبدهاک

 

 هانفرت فیرد

 فیرد هایعشق

 هک یارواح و

 یکی

 یکی
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 افتندمی اتفاق را نیزم یکی

 ناسا از نقل به هک گونهآن

 ...شد دهیچیپ هاینیفرازم یبرا را هاجهان یمواز

□ 

 دینک قیتزر او به هک را متعدد هایمرفین» :دوم ینسخه

 «...ستادیا خواهد درد از یاهایشرؤ

□□ 

 زادهم بدون شهیهم ما

 ایمگشوده انتظار به را هاپنجره

 روح به یراو چشمان

 ...به، روان به

 ...به

 

 صداها یوتکمل ختنیآم و

 هافرشته یازل یسجده

 

 دشانیبگذار»
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 «شد خواهند عاشق خودشان

 

 را میهاسته دهممی بر باد محال بودنی پی در

 افتممی راه خودم در مشدهگ

 ...باورم از تربزرگ هاییفشک با

 یانیآدمداستان  از شدنم مجنون

 اندغریبه را نامم حروف هک

 ...شودنمی لییل دستهم

  میهاچشم زا دکچمی تلخ

 ق

 ط

 ر

 ه 

 ق

 ط

 ر

 ه
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□□□ 

 خواندممی آواز را ماییتنها

 باران و من

 برا و تو

□□ 

 وچهک به وچهک ،واریولک

 من یجستجو در

 امنشسته تماشا به را ردگانم رقص

 زن و تونیز بوی از ندهکآ ایدن

 

 «؟فراموشند را ادمی» 

 

 قاب نیدامک یاندر م ندانست یسک و

 ؟امبوده ریاس را سرد یچا فنجان چند

□□□ 

 شوممی ریپ

 ستیپرواز مرا هر صبح
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 گریندمی میهاتفکبر هاپرنده

 قطره، زهرنوشانقطره

 ستم ماردوش را

 بخشممی 

 را امبوسه نارس هایسیب

 به سادگی حوا

 ی اثیری متنترهاکاراک به

□□ 

 گردمبازمی متن به

 سطرها نیا الیالبه من ازی سرخی همین

 است شدهبه سان سیبی زخمی گم 

 هاسرشار از ناگفته موتکس از ایهکت

 قدم

 به

 قدم

 ...مسافر را هایتخواب

 آسمان در روممی فرو
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 ...بارندمی مرا ادی ابرها

 میروزها یسترکخا اب آشنا هست یسک جانیا

 ندکمی سنجاق را هوا یشرج

 امیازدهدر سوانیگی شبانه به

 گرددیبازم من به من

 یباز نور

 مبهم یوتکس

 انگیزوهم ییهاسایه گنگ یصدا

 یآزاد یبراه ک

 ...روح یبرا 

 بلندتر صداها

 رتکنزدی هاسایه

 

 «گریزممی»

 «!؟چه از»

 «...هاسایه»

 «!اندهشد ینیزم قدرچه را اتاثیری»
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□ 

 خواهممی یروشنیک قدم »

 

 «؟شودمی تمام یک ابانیخ نیا ظلمت

 

 نیزم سطر در نورها رقص

□ 

 هاسایه رارکتیب هجوم در

 ...شدکمی آغوش به نیزم را بودنش زن نقش

 کیتار صحنه

 ...دهیشک هاپرده

 

 !«اتک»

 «دبو یعال اول یپرده»

□ 

 زن گرددبرمی قصه به

 

 «...ایب... ایب من با» 
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 «را نور نمکنمی رها رگزه»

 ستین تو در یتوان»

 «...رفت باد بر اتجوانی

 گریزممی»

 «...رها...  بادها مترادف

 

 ...برد خواهد با خود باد را هاسایه

 طانیش هایخنده

 لندب

 بلندتر

 

 ...ابانیخ تیابد آه 

□ 

 برکااهلل»

 «برکااهلل

 

 نور از زیلبر زن
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 صدا

 صدا

 صدا

 رنو یتمنا

 هاسایه رمقمک دنیرقص

 

 «؟!جانیا !؟...من»

 ...معراج»

 «آب به سوگند بگو پس

 ...«سوگند»

 «نهیآ به سوگند»

 ...«سوگند»

 «بیس به و»

 ...«سوگند»

□ 

 شد حیتسب نور دانهدانه
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 المتینی ابدیحبل به ختنیآو یبرا

□ 

 شهیهم از قرارتریب هاآینه

 اندنشسته انحنا به را آمدنت

 باد یدشا داندمی چه یسک

 باشد دهیرقص اتعاشقانه هاینامه دست  در دست

 ثیل عقوبی اسب یپا ریز متن و

 

 یکیتار با ردیفهم

 لولندمی و لغزندمی شب پوست ریز در

 ...اندشتهکا باغچه در را شانهایدست هک یانیآدم

 هاغریبه یبرا را خودمان مشویمی اشتهک

 ما از گرداندبرمی رو هم آفتاب یوقت

 حسد گاه به، غرور گاه به

 هانسل سقوط و

 نهییآ و آب ی روشن به امبسته لیدخ

 راه از رسدمی گمانبی
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 رورمغ ایزادهنجیب

 را دربند هایهقل بازستاند تا

 ...ریزنج هایقله

 کنم و نان

 خدمت و سوتک

 یمدارمردم مه هنوز بندشدگان به ما

 دهدمی کخا یبو ما هایدست هم هنوز

 ...شتک و صحرا و وهک یبو

 است باز جهان یرو هب ما هایخانه هم هنوز

 بریممی سفره سر را عشق ما

 ...پارهپاره را فرهنگ ناب تیمعصوم

 «!تو؟»

 را سطرها سمیبنو دیسپ خواهممی»

 «...اندپریده را خودشان قوم کی رنگ از هک

 ...ستایشدهکح مانهاقلب بر و

 گانهیب نانمان و نام با ،بیغر روزگارمان



 _های یک پرنسس جنوبیعاشقانه_فرازن  ∞ 14۲

 

 مردمان خواندندمی را پارس یناج و

 «!؟وت»

 «دمیشور عشق تمامبا »

 رانیا به عشق از مملو وجودش

 نامش یبلندا بر ارسپ هایاسطوره ریتفس

 بود ردرادم

 لیاص یاگرزادهیرو

 ...نبرد گاه به شاهزادگان بسنبا 

□ 

 پارس مردان

 عباسیبن انیاغی

□ 

 نیخون نبرد

 عشق فاتح

□ 

 

 انیراو المک بر زدند باطل خط
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 را شیتشویب و آرام هایعاشقانه دندیبر سر و

 ستانیمیم را حقمان: »جوش به اریشهر خون

 باید را ارزنده نهضت نیا یسردار

 نیآهن ایاراده با بزرگ یجوانمرد

 «اننشرایعتمام و نامعقوبی

 نامالیم و پرمالل ،سرسخت

 را جنون ییختهآو یهاشاخه

 ...ردک رکف سقوط به

 مهر، کنم و نان، عشق

 شوندمی خاطره هک ییسطرها

 قوم کی یجمع خودآگاه در

 خیتار یانیعر عطش و

 ...جوانمردان شور

 رویدمی بهار نیزم از و

□ 

 کتابی آغوش گشوده
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 رخابس و لباس رکف در روزشبانه و نندکب کبز دیبا ای بدبخت زنان رانیا در»

 .است نیهم آنان بزرگ ارک. دنیتاب سمانیر ای و باشند پودر و دآبیسف و

 چیه یبرا محرومند علم داشتن از هک زن ونیلیم نیچند وجود هک افسوس

 یپا و میدیدیم تمدن هیسا در یروز را خود اشک یا. ندارد تیاهم سک

 در را روز آن و میرممی من هک افسوس. میگذاشتیم تمدن نیزم در را خود

 یارهاک هک داشتم آرزو چقدر. دید نخواهم یاریبخت در خصوصبه و رانیا

 قدرت یدارا هک داشتم لیم چقدر. نمکب زنان یبرا یاریبخت در کین

 ام نیسرزم چون نمکبر بن و خیب از را دهیپوس یهاسنت و باشم العادهفوق

 .«است اریبس اتیترق قابل

 «؟نام کتابت چیست»

 «_ختیاریب سردار_ میمر بییب خاطرات»

□ 

 صدابی یتُشمال با

 گیرآفتاب یهاپنجره پشت از

 زدم ادیفر را نامت کوچک حروف

 کنمنا هایآویشن از را تو ینشان و

 مپرسید دمانسپیده النوعرب از

 «...است کینزد دارید یلحظه»
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 باش عشق نیتمر سرگرم یکاند

 دیرس خواهم چشمانت میمال لرزش نیاول با

 :گفتیمی هست ادتی

 «؟ماست هایعاشقانه فصل شروع زییپا»

  ایرفته تو دانمنمی

 زییپا ای

 است شده گم هاستسال

□□ 

 ییهوا لمس شودمی دشوار یگاه

 ...شدکمی نفس را تو هک

 نبودند وارهاید اشک

 سرکش هایفاصله آن دنبال به و

 

 !من الیخ نینشزاگرس

 !یپارس یفرشته

 !دیخورش معبد یالهه

 دانستندمی خوب هاگل را تنام
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 بر تن شانیچوقاها هک یمردان تبار از یزن_ میمر_

  بر دوش برنو هایفشنگ قطارقطار و

 باشند ییقلمرو یهکاری پاسبان تا

 ...بود نشسته شتاراج جشن به منیاهر هک

 یجوانمرد و رتیغ

 ...پرصالبتش قامت بر دوخته ایجامه

 میمر بیبی

 فاتح

 سردار

 سر دار

 سرنوشت هزاررنگ امواج انیم در

 یآتش چیه گ رد تا بود آمده

 به پایکوبی برنخیزند را یقلب هایکهسوزاندن ت

 

 برسان بارانو  باد آفتاب، به مرا سالم

 ...است نمانده خوانیجز خروس بسخون دمان سپیده تا بگو و
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 _مردانیعل_ اشرفته هایسال روشن یآینه

 ...منصبانسست تن بر ندکافمی لرزه نامش یآوازه

 یعقاب هر» :گفت نیچن هک جاآن

 ندکمی پرواز زاگرس هایوهک فراز بر هک

 «بدهد باج دیبا را شیپرها

 

 متن یانیعر بره مادران هایشورهدل

 زمان یوقفهبی هایعطسه

 رفت دست از امپاییزی صبر

 [میت شْن م نه دَرد ت]

 خزان تا

 ...برگرد است نزده امجوانی یریشه به شهیت

 بود مانده قدم کی

 استبداد رحمبی هایچنگال از ییرها تا

 دیبگذار باز را چشمانم

 بسته چشمان با یریش چیه هک چرا
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 ردک نخواهد ارکش را یشغال

 مرگ ناقوس

 گلوله کیشل

 ابد تا هک یلبخندو 

 سرنوشت یبر دیباچه

 ...شد کح استوار و پرصالبت

◻ 

 شب ینقطه نیباالتر در 

 یدلواپس از خسته یشاعر

 گنگ یوهم با

 است زده چمباتمه اشتنهایی یصندل یرو

 کوچک هرچند ایلحظه یبرا

 ...!باش ستاره

 ییبادها ریمس در تا

 دهندمی سفر آغاز خبر ازکه 

 میبگشا بال
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 ستین نکمم پرواز

 را داشتن دوست نیریش طعم ستیانیسال

 ناگفته حرف هزاران الیالبه

 امردهک گم دهینرس اجابت به هایدستو 

 نمکمی اتزمزمه

 تنها

 صبور

 سرگردان

□ 

 لوفرهاین تبار از من

 مردابم ریاس

 یالسیگ هایوفهکش از مملو باش بهار ماا وت

 اتخردادی آغوشی هوا به که

 فتکش خواهند عاشقانه

 

 مادر بخوان ییالال

 شود چشمانمی ابد سهم خواب تا
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 بزن گره را تونیز سبز هایشاخه و

 سوانمیگ ی  شانیپر به

 شدگانفراموش ار ید در تا

 سربی هایدرخت انیم در

 ...عشق و باشد صلح رسالتم

 ندکشنمی فاصله یآهن خطوط وت کس

 قطار ممتد هایسوت از

 هایمگام یمواز هک شب و ماندم من جانیا

 المیخ فانوس  روشنیهسا در

 شدکمی ادیفر واژه واژه، را تو

 توست یانتها من یابتدا

 شد خواهد آغوشت تندر  به ختم هک

  هاپنجشنبه یحوال التیخ زندیم پرسه

 ...نمکمی زمزمه لب ریز ساده چه من و

 یهایلحظه تمام از ترخوب خوبم،»

 نداشتمت اما خواندمتمی هک
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 الیس یرکتف و

 تنگمدل را دهینرس غروب به یعصرها تمام

 شوممی رهیخ رارکت یپنجره پشت از

 هاستسال هک یالسیگ درخت هنهکبه 

 است ردهک گم را انگشتانم یپا رد

 امیتنگدل کوچک اطیح

 شدکیم را زییپا 

 نفس

 ن

 ف

 س

 یاهارؤ یشیدهکقد درخت

 هزاررنگ جادوگر دستخوش

 ب

 ر      

 گ           
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 ر

 ی        

 ز

 ا       

 ن

 پلنگ خام الیخ چون شودمی

 

 ...آه!

 باغچه ررکم هایسرفه

□ 

 شودمی آوار سالم نیطن

 ساحل یچوب اتاق در

 افتاد اتفاق بعد شد شروع ساده

 من هایناگفته وتکس در

 او ناتمام هایشدن رهیخ در

 گذشت زمان

 دندیشکیم کسر پنجره یال از یسترکخا یروزها
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 :دمیپرس یمعطل بدون

 میهست ردهکدم یهوا دامک نانکسا ما»

 «؟میشوینم سبز بستبن بدون برهوت در هاستسال هک

 بود لبانش یریاث شیهاحرف

 ستکش رؤیایش یسترکخا بغض هک

 اندردهک بهانه را رفتن میپاها

 ماندن و رفتن انیم تار، و رهیت

 ...سمیبنو تو از آمدم را وتکس یالمک یقیموس

 شودنمی، شودنمی، شودنمی

 خودم چون گم هاواژه

 زمان یدرازنا

□ 

 آب بر                شعر

 سراب            تصویرها

□ 

 ایقطره ایدر از چگونه اممانده

 !نمک طلب ایقطره فقط
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□ 

 [ابعادش تمام با بارت روالن]

 نمکمی برابر هزار را وتمکس شعاع

 نقش بدون شد خواهم ایقصه یراو

 گریباز بدون، مخاطب بدون

 

 [لرزاندمی را متن ریزنج و غل یصدا]

 

 !زیعز خوانندگان

 :رسانممی عرض به احترام و غرور حفظ با

 ستیفراموش پادگان جانیا»

 روزها پاسداشت از دورمانده سربازان

 شودمی پرواز را لگونین آسمان، الیخ

 بانیدیده هایلکد غربت  یتنگنا در تا

 ...نسپارند یسرب هایگلوله به جان ایخاطره میشم به

□ 

 بسته یپا و دست
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 را یخاموش حجم برندمی دار سر به 

 .است شده اهیس را اشحوصله تو یهوا هک

□□□ 

 مرگ               جوخه

 خاموش            سربازان

 

 آتش

 آتش

 آتش

 

 کیشل                  تفنگ

 آلودخون               هاخنده

□□□ 

 ممتد بوق

□ 

 نیلوفرانه
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 بوترک                بوترک

 آسمان

□ 

 نفس                   نفس

 نهیس

□ 

 «ستین من شهر شهر، نیا»

 

 دییبگو و دییایب! هاکقاصد

 من؟ ای اندشده گم را راه هاجاده

 ...دیبرسان هابیراهه نیا ختم به مرا

□ 

 پیچدمی متن در

 انهکودک هایگریه

 نوعروس هایمویه

 ...هاواژه هقهق

 اندبسته خون به را سرنوشتم
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 هالحظه پوشسیاه

 داشت آتش بر یدست پدر

 رفتمی ارکش

 دهیرم شانس از یلعنت

 نشست یرمردیپ یسینه به

 یاهیس گلوله گلوله

 نوشت من یشانیپ درخودش را 

 رفت دیبا

 بس هاخانواده نیب خون

 

 «بس؟ خون»

 

 من نوشتپیشانی

 های شورچشم

 شورهدل

 هاخیال دنشومی دهیشور

 زمان یدگیشور یرو
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 مشویمی امتداد ما

 ...ستایا عشق

 را هاقلب دنیشوران

 یشعف و شور

 سنگ در سنگ

 ها سنگین نفس

 سکوت سنگین

 ییستایا جز ماندنمی چیه

 ایستیمی

 ایستممی

 ایستندمی

 عشق احترام به

 لیا دست یرو یوقت

 ...شودمی نیتدف من نام به

□ 

 شب کی هنگامهناب عبور انیم در بعد هاسال

 دیتاب یرمردیپ چشم از را خودش دیخورش



 159 ∞ _های یک پرنسس جنوبیعاشقانه_فرازن 

 

 ایقهوه ییعبا با دست در قرآن تابک رمردیپ

 رفت چشمانم

 شد ینوران را برگشتشان هک قدرآن

 رؤیا کی

 خواب کی

 ...!اهیس و دیسپ هایرفتن خیالبی اصال 

 

 دمیرس هاکشاپر سرفصل به بوسه از من

 سازحماسه بار نیا

 سطرها الیالبه

 ...مشویمی زاده قلم یپاهم

 عاشقانه هایقصه

 اندتنگیدل حاصل شانهمه دیشا

 ایدر سرآغاز عشق، است یعاشق سرآغاز آب

 یکوچک قرمز انیماه ما و

 است دم کی مانعاشقی ثیحد هک

 رویممی و مآییمی
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 ...ستیازل عشق یعنی یباق اما ایدر

 !یدور قدره چ

 !دورم قدره چ

 هاثانیه جیگ مدار از و

 ...شوممی خواب را الیخ کی جانیهپر عبور

 

 انمام بخواب ...الال الال»

 درمان یپ عاشق، و مست

 

 خوابه مامان ...الال الال

 آبه یرو ...رؤیا یتو

 

 ردهمَ مامان ...الال الال

 «هدزر شچهره شوره،یم رخت

□□□ 

 ایقصه انیم شوممی پرت متن تند بیش از

 نگاه هایشراره تا مرا هک
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 بردمی شیپ یعاشقای ه شراره

 وارسایه را نگاهم افتدمی پنجره از

 

 «؟دنبال»

 «دنبو سکیچهآن که  هیشب»

 

 مرغیس یاهال از

 برگرداند خودم به مرا هک

 

 «!درخشندمی چشمانت قدره چ»

 ...شست من از را یاهیس تمام انگار»

 شدم دشیسف

 «...آفتاب داروام هک ایآینه

 

 را نهیآ تابش

 است عاشق هک یزن یچهره بر

 وتکس هایلحظه
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 ...مبهوت نگاه

 گردمبرمی شیخو به تأمل یمک با

 ...شوممی یاهل

 ...ییتنها تا روممی

 نشده سیخ هک امنفرهکی چتر ریز

 تلوتلو

 شدممی دیسف 

□□□ 

 بودم رفته هااین از شیپ

 .تیشعرها یستهکشدرهم خطوط الیالبه از

 یعاشق انوخهفت از

 ستین یالیخ

 ایدن به است من پاسخ تنها وتکس هم هنوز

 پنجره پشت گاهیب و گاه هایلحظه نیهم به خوشمدل

 پردمی هرز ایشراره یگاه

 مشویمی رؤیا را آسمان ومیشگرگو 

 شهر پوست ریز
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 قیدقا یموذ اجتماع در

 

 «...نک ولش !چیه اصال »

 

 ندک ریس را انسان روح تواندنمی نان

 ...نوازدمی عاشقانه را روح هک خداست المکتنها  هکبل

 

 ارجمند مخاطبان»

 «نیدک قرائت سوره چند متن انیپا در

 

 تو هایگام یخوانهم به امدوخته چشم

 !نیغمگ آهنگیضرببا 

 را درد نمکمی زمزمه

 شودمی ریتصو رمیضم در تو نقش تا

 ؟ارک چه ریغ نقش با مرا

 یغروب چیه هایدست و اممانده بیغر

 ...ستین امتنگیدل یثناگو
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□ 

 جاده یناگهان چیپ

 ستارگان یابد درخشش

 

 «خودم برگردان به مرا و برگرد»

 «برگشت؟»

 بود دلی قفسه ریز من تمام»

 یعاشق یبرا

 دبو لد

 «برای تنگ شدن

 

 پرندگان یدسته

 آخر یرژه

 

 ییجدا یهیفرض اثبات

 باشد نگاهم در عظمت تا وشمکمی و

 ...یم آن به هک یزیچ نه
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 !تو جز را یزیچ نگرمنمی نه

 

 «زبانت؟ دهیبر»

 ...پر ...پر ...پر»

 «مهایبال ستکش و

□ 

 دهندمی مرگ یبو رؤیاهایم تو از بعد

  را تو آغوش عطر کخاذرات 

 است درد ریسف که سنگبه سان  آرامم

 ...بسپار باد به را رؤیاهایت

 آسمان

 آسمان

 تنگیدل

□ 

 شرحه

 شرحه

 بغض



 _های یک پرنسس جنوبیعاشقانه_فرازن  ∞ 166

 

□ 

 ییتنها تلخ هجوم

□ 

 داریب ای باشم خواب ندکمی یفرق چه

 توست ینشسته کخا به راهنیپ هایملحظه پوشتن

 سپردم کخا به را هایمیکودک

  برد تاراج به را دنمیشک قد نیزم

 کخا با تو تن الدیم وبیکپای در

 ...ستمکش

 ضربه بدون تبر، بدون

 !دمینهراس هرگز

 افتادم هک چشمانت از

 ...شد پناهمجان راهنتیپ هایخانه

 بینمنمی

 مکشنمی نفس

 شنومنمی

 را تو جز به
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 است پدرمان کمشتر راثیم یدلدادگ هک

 ماست کیژنت در هبوط و

 !میبده کچا راهنیپ چگونه ردنشک فعال یبرا مانده

 

 ...دیبسپار کخا به مرا»

 «شد خواهد پروازم پر نیزم

□□ 

 خاطره یگرفتهنم وار ید هنوز

 بود ردهکن معنا جوانش هایشاخه یبرا را عشق

 را اشهزارساله چند صبر

 دیبخش آلودهوس ایبوسه طعم

 اندیرو را دیسپ بخت هک ایچهاردیواری 

 سنگ به سنگ

 دیشیاند یرانیو به

 افتاد شماره به رؤیاها نفس

 مانده سوگ در هایلحظه گذرندمی تلخ چه و

 بیغر یماتم
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 را یمادران ییالال دینک هیواگو

 دیکخش آب یاجرعه عطش در جانشان یشیره هک

 هک یکودک تیمعصوم بر دینک هیمو و

 را خودش شد مگ رهایشمش کااچکچ در

 بود پروانه هک ایشیرخواره

 سوخت محابابی عشق هایشعله انیم و

□ 

 را نیزم روزید

 بندندمی نیآذ مانیبرا را جاک دانمنمی امروز

 خورد خواهند نقش ستارگان ؤلتأل انیم اما

 عشق یاهال هبوط، یاهال

□ 

 ...!دَنگ... دَنگ

 مهر ماه یبو

 مدرسه یبو

 !مدرسه راه هایخنده یبو
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 صف                    ناظم

 خبردار

□□ 

 درس السک                            معلم

 پا بر

□□ 

 جنگ                          آموزدانش

 شهادت

□□ 

 ...پیچدمی متن در ریآژ یصدا

 

 :دییفرما هتوج ز،یعز شنوندگان]

 شنویدمی نونکاهم هک یریآژ

 است قرمز تیوضع انگریب

 هک این است آن مفهوم و یمعن و

 [...دیبرو پناهگاه به ترسریع هرچه
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 شودمی یجار مرگ از وحشت

 هک یهایتکنیم و زیم الیالبه

 ...انددیده را پنجره ختنیرورف

 

 کموش

 کموش

 انفجار

 

 لرزدمی فرار یپا

 

 را رسالتش یامانده  دور قصه از پناهجان» 

 است؟ گذاشته جا یزهارکخا پشت

 شدکمی شیخو امک به چنیناین هک

 «...بود قلم سالحشان هک را یکوچک سربازان

 

 !خبردار !یآها

 جار زنهیم جار داره نفر هی
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 کبخت هی مثل هک یغم یآها

 !آواز یخونیم نم یسینه رو

 !بردار دستاتو

 !بردار دستاتو

 ...!خبردار !یآها

 

 را لبخندشان گل انشکودک هک یشهر در

 فروشندمی زیناچ یمتیق به

 آرزوست شب در یدنشکپر  رؤیای

□□□ 

 شدند بزرگ جنگ انکودک

 دندیشک قد

 را درد هک بار هر ذهنشان وتکس در و

 دندید نیغمگ یپدر یشانه بر

 دندیشک خطر ریآژ

 ردندک اعالم قرمز تیوضع

 نیزم دل به رفتن فرو جز یپناهجان اما
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 شد نخواهد دایپ ستگیکسرش و شرمساری فرط از

 بیندمی نان خواب صبح تا گرسنه یکودک یوقت

 ...غذا خواب یمادر و

□□□ 

 شب نیآخر

 آخر شام

 یگرسنگان مکش از ترتهی ایسفره بر

 !ندکممی زالوها را جانشان گرید ینیمه هک

 

 آخر یپرده

 آزاد برداشت

 !اتک

□□□ 

 

 (کی

 ساختن حماسه یبرا 

 جنگ شهیهم
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 خون شهیهم

 باشد نندهکیینتع تواندنمی هک

 کوچک یخانه کی دل در یگاه

 ساده یعصرانه کی با

 ...وستیپ هاخاطره به شودمی

 

 (دو

 عالم یهادونفره تمام سقف ریز

 صانهیحر شودمی هک است ییجا تنها

 دیشک آغوش به را عشق

 هستند یداشت دوست شهیهم همسرها

 است یافک فقط

 برگردیم قلبمان ته به

 ...نام کی رارکت موزون ضربان به

 

 (سه

 ترعاشق شهیهم گردیمبرمی
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 است خورده هاشور مانیبرا هک یهاینتس آن به

 !خدا مخلوق ترینمهربان دارم دوستت

 !همسر نینازن

□ 

Believe that the less kindness won’t beforgotten even 

fromweak minds. 

                            “victor hogoo” 

 

 بهار دست در دست زدند قدم

 ...را پرستوها یاجبار وچک

 

 «!لطفا  یفانتز یچا و انیقل»

 

 درسنمی بمانیج به دستمان

 !سسسیه»

 .«..فروشندمی گران را یسنت روزها این

 

□□ 
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 (اول انسکس

 ایدن

 صدا

 عشق

 

 (دوم انسکس

 مردم

 پا

 بوسه

 

 (آخر انسکس

 ط.

 ن. 

 ا .

 ب .

 د.  
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 ا .

 ر. 

□□ 

 زن کی مرگ

 شاعر کی مرگ

 !..گرید یتولد

 

 «؟رمقدر با تو شاعه بینی چمی»

 داردمی دوست قلبتان گمانبی»

 «است یناداشتن دوست هک را چهآن یحت

 

 ترسمیم فردا از تو بدون

 کش یهاسایه از

 دوانندمی شهیر هایملحظه وتکس در هک

 دارد انیجر یزندگ دانمیم

 عاشق یپرنده هزار شور دانمیم

 کفل یآب یدریاچه بر مانده شناور
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 سرخ گل یهاغنچه دانمیم خوب نکباور 

 فندکشمی ایدن یباز از غافل

 قاموسشان در امتیق و

 ستین یخوشبخت و تکشو جز ییمعنا

 میرممی هک یگاه

  شمکمی بر دوش را یزخم کشاپر هزار زن ح

 احساسم هایدست بودنم زنده نگگ هایلحظه در تا

 نباشند باران عطر از یخال

□□□ 

 هک ییصدا یآوا شودمی فراموش سخت

 ...رارکپرت قیدقا به بخشیدمی جان

 

 «...!بانو جاانم»

 !شد تمام زود قدره چ»

 نگاه برق

 قاهقاه هایخنده

 «...یبو هک یآغوش عطر و
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 «...؟ویب»

 «رفتن دم میبگذر»

 افتیدر یزندگ یچهارتا دوتا دو از شودمی»

 ...گنجدنمی تابک و حساب در عشق هک

 دیزن دل بر نو نقش را هاآیینه دینکبش

 دیزن حائل یسجاده نیا بر یینایم نقش 

 اندتنگیدل حاصل عاشقانه هایقصه

 «دیزن باطل از یخط را دارشانتب رکیپ

□ 

 خاموش و خسته

 تنها و سرد

 خروشدمی هک ینگاه چونهم

 ...رهگذر مردمان انیدرم

 

 «را ییآشنا لبخند ندیبب دیشا»

□□ 

 «؟رویمی»
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 «شیخو از امپرسیدهن»

 «؟یستمقصود چ جا؟ک راه»

 

 ایستممی پا به ختنمیفرور یانتها

 هک ییهاحرف چوب از را خوردنم نیزم به

 بود میایدن هایدندهچرخ یال

 ...دید نخواهد سک چیه

 ...دادمی بشارت را شدنم پروانهکه  بود امپیله یکیتار

□□ 

 «سالم»

»...« 

 رنگپریده خطوط نیا الیالبه»

 «هست؟ یسک

»...« 

 

 انیعر هایواژه

 وتکس یروزه
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 امانهکودک خاطرات قدره چ»

 !«اندمانده بیغر و دور

 داشت انیجر هایمانخواب در یسادگ روزها آن»

 نهایماتوپ مقصد تنها و

 «...تنگدل یبسته یهاپنجره

□□ 

 یافتیممی ایشدهگم ینیمه در را عشق ما

 گریختمی هاسایه از زمانه یهمپا هک

 را کقاصد هایگل یساده زبان و

 ...شدمی ترجمان هایمانقلب

 !یفراموش ستیبزرگ درد چه

 

 صدا هک یروزگار در

 ندکشمی عاشقانه هایقناری یگلو در

 یاقاق درختان و

 شوندمی آبستن را یخداحافظ کی یتلخ
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 _ماه_ هایکتاریی گوقصه و

 ندکمی زمزمه لوفرهاین گوش در را مرداب مرگ

 ماندیم در خود

 

 راب و باران یگسسته مانیپ از ترخسته

 شیخو وتکس در هک ستیبهار ادیفر

 است نشسته چله به را درد

 باشد هایشزخم مرهم آسمان مهربان دست تا

□□□ 

 ستیبزرگ اعتراف

 هک است یارکاف تمام با حق

 ...اندجنگیده دنیرس ثبت به و ماندن یبرا

 

 من یایدن پایانبی حسرت

 هک است یدستان لمس

 دندانینم را فاصله یمعن

□□□ 
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 افتممی راه به جانبی یهاسایه ردیفهم

 هک یانیآدم نگاه یسرد از شوممی دور

 رشانیحق غرور اجابت یبرا

 شندکمی دوش بر را نهیآ هزار س حر 

 سفرم سبز حجم در تا

 امدنمیبازن مبهم هایلحظه از عبور در

 :را اشیآسمان یصدا بشنوم

 یعَنّ  یع باد کلَسَأ إذَا وَ»

 ...الدّاع دَعوَةَ بٌیاُج  بیقر یفَإنّ

 یل بوایسْتَجیَفل دَعان  إذا

 یب منواؤیل وَ

 «...رشدونی لَعَلّهُم

 مهرش ینوا ترنم از مدهوش

 شوممی سائل

 ...را آغوشش یواسطهبی یآستانه

 

 «...من یبنده»
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 !«؟من»

 

 «نمکمی اجابت بخوان مرا»

 «...خوانندیم را تو تنم ذرات»

 نک طلب»

 «شنومیم مکینزد

 «نکم میرها بارالها»

□ 

 قبل یخاطره چند به گرددبرمی داشتنت دوست

 بود پناهگاهم تنها تهایدست هک جاآن

 هایملب یخاموش یبهانه تنها چشمانت و

 ستین یفصل چیه ینوبرانه نگاهت ی تونیز هک چرا

 

 شوندمی گیرزمین دهینرس اوج به

 هرگز هک یهایواژه

 ع

 ش
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 ق

 ...شودنمی زاده رشانیضم از

  نمکمی هااا آلودمه هایشیشه پشت از را خاطراتم

 شودمی یجار پنجره کاش

 شهیهم از ترخسته زمان و

  رودمی خوابه ب

 ادتی از مملو یاتاق و منم حاال

 تیابد یبلندا تا احساس نبضتندی 

 هابرگ وتکس غوغای از تندتر

 سپرده آسمان به را سوانشیگ یکدختر

 هاستاره به را چشمانش و

 راستش دست فک

 دهدمی دیخورش یبو

 ش...چپ دست فک در و

 چپش دست !آه

 نمورم هایشب تمام به هک یماه
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 بخشدمی نور

 شودمی تنگ دلم

 بدهد مادر یبو هک یسک بودن یبرا

 باشد یگرشد نام مینس تا

 سمیبنو چشمانش از بار هر و

 برود عاشقانه یخواب به جهان

□ 

 رؤیایب ینگار یبرافروخته یچهره مانند

 !دستانت کناز لمس از دورم قدرهچ

 المیخ هایپیله هاشب هنوز

 شوندمی پروانه را رؤیاهایم تو خاطرات با

 را المتک صداقت هک ییشعرها

 ...سرودندمی غزل عاشقانه

 بسازند حائل وارید چه هر از

 شوممی شاعر تو با من هم باز

 شوممی یراو را نگاهت شب کی و هزار

 هایتخواب یگوقصه شهرزاد
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 بخواب آرام تو

 شوممی ریتعب را ستاره رؤیای من

 

 سترؤیای آفتابی ترینقشنگ بودن تو با 

 ...شودمی ثبتاتم خاطر روزشمار در هک 

 دهندنمی یزندگ طعم هک یهایبوسه از امزخمی تن

 ار ماندن شدم ابد حبس

 برندمی مسلخ به گناه نیدامک هب

  دستانش هک را گناهیبی یاحوّ

 ؟!دهدمی بیسعشق و  یبوفقط 

 

 نمکمی قدر بغضهچ

 !خواهمتمی هکی یهاشبدر کمند گیسوان 

 احوّ ای آدم

 سیابل ای فرشته

 تیبرا تنگیدل یوقت ندکمی یفرق چه

 ؟آمرزش بدون سازدمی یبرزخ
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 باریمی

 بارممی

 است دل بستن آغاز و این

 نمکشمی خود در نگاه کی تلنگر با هک گاهآن

 یارکبده من به تو

 تویب قیدقا تمام به و من به

 ستیامانهیپ را صبر باشد ادتی

 شوممی رود یباش سنگ

 روان و یجار

 ایدن انجامسربی یقصه در ینکنش تا

 تو یهوا از بگذرم ساده هک بده ایبهانه من به

 مارندیب یخودفراموش به مردمانش هک یارید در

 معناستبی عشق

 هیثان بدون هایساعت ریوک بر بارممی زرد

 ییمقوا یپریدهرنگ یهاخاطره از سازممی رؤیا و

 راهنتیپ هایخانهارچ یروز دیشا تا
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 باشد هایمخستگی پناهگاه تنها

 میبرگرد عقب به ایب

 را تشیمعصوم بلوغ هنوز هک جاآن

 نشستمی نگاه به چشمانمان پشت

 انهایمیکودک یتنها بهانه و

 بود یآغوش پرواییعطر ب

 میردک گمش روزها یرحمانهبی گردش در هک

 امزده گره گندم هایساقه بهخوشه خوشه را امقراریبی

 

 شودمی آب دلم قند

 زیلبر صبرم یاسهک

 هایسورچارشنبه تمام آتشین رسم به و

 را ی بهار پیراهنتگم شدن در چارخانه

 ...ایستممی گوشفال پشت درهای بسته

 

 را امستارهبی رؤیاهای عاقبت،

 شودمی فریک اهکجان یدرد
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 را المیخ آرامش و

 شدکمی دار بر جنون یدشنه یزخمه

 

 «ست؟ین یزیگر راه»

 «ددار ادامه جنون هایمخواب یدیپس از یپاس تا»

 بعد سال هزاران

 سطرها نیهم از سرزده هایتچشم

 شدکمی آتش به هقشانهق و خورندمی جیگ

  نامت حروف هک را جهان هایمجسمه

 است شده کح رشانکیپ یرو

□ 

 پیچممی

 «؟صدا دامک یسو به»

 

 صدا نیست

 ستین باد
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 «نابایخ یمین»

 «؟گرید یمین»

 

 چرخممی

 

 یعباس چرخ، چرخ»

 «...یننداز منو داخ

□ 

 متن در خورممی چیپ انهکودک

 «جا؟ک تا»

 «مدنیشک قد یبتداا»

 

 ؟را هاواژه دهدنمی ستیا عالمت یدست چیه چرا

 قلم یردپا تا آورد خواهم مک

 نشود مک چشمانت نام به یمقدس تابک سر از اشسایه

□ 

 نواخت بار پنج وارید یرو ساعت
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 پنج ساعت رأس هست ادشی یسک

 اطمانیح ریانج درخت ریز

 گذشت چگونه زمان

 ؟ستکش دیخورش بغض هک

 امداده قورت را امهزارساله چند هایگریه

 آلودعشق یهاوهکش از امبستهفرو لب و

 

 را شدنت یراه چمدان نک باز»

 «.ستیرانیو یانتها سفر یابتدا

 

 رفتنت سرخ یلحظه امدیده خواب من

 ...ستکش نهیآ نگاه در نور ناگهان

 ستیگر مادر

 بست نطفه آب یاسهک یروشن در شب و

 

 دمید را یا زادهیپر من»

 ایدن یآستانه در ستادهیا
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 را سرگردان ارواح تیابد زدمی نقش هک

 آ_

 آب_

 «...یآب_

 

 ممتد هایخط امتداد در ساعت دامک

 یگذشت رؤیاهایم و من از جاده یندامکدر 

 بست را شکوچک چمدان یشاد هک

 ؟شد مسافر و

 

 بود بند ییصدا تلنگر  به

 من رؤیاهای پرحسرت یشیشه

 

 ستکش هک ستکش ...سرت یفدا»

 «بس مرا الیخ ادتی ریسکا از مانهیپ کی

 

 اما یستین مهایدست سهم
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 ؟نمک گذر تیهوا از هوایب شودمی چگونه

 اسی هایگل یرضا محض

 بزن یحرف یگاهگاه

 بگو یشعر

 

 باد آلودبغض هاینغمه به من»

 دارم نهیرید عادت

 تو یعنی نغمه یوقت

 تو یعنی بغض

 «...توست با یمساو عشق و

□ 

 میبرگرد عقب به یاب

 را ماقرارییب یملود نوازیمی شورانگیز

 الیخ سرانگشتان با ساده چه و

 آسمان یینهبر س را پروازمان نقش

 نیکیم کح یخوشبخت کوچک یهاستاره با ردیفهم

 باشد نیهم دیشا قصه شروع
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 ...زدمی ورق آسمان را ماه ینخوانده تابک

 شیخو وتکدر س ابرها و

 را غربتشان یقصه

 قطره

 قطره

  باران

 نیزم

  درد آبستن

 های پنجرهسرد شیشه دست

 ابر یخورده کتر احساس بر

 ...را باران تلخند زدمی نقش

 شد شاعر آسمان

 نشستهبغضبه ینسل تبارهم کاش و

 ...دیکچ آفتاب چشمان از

 زاگرسی راینام هایمشعلدودمان  از ینز

 را آسمان یسترکخا سقف زدیم باران نقش
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 محزون یآوا تب و تاب در

 هک ایافتادهشمارهبه هاینفسبا 

 فراموشند را ابر یگریه

 را اتمردانه بلند قامت زنممی نقش مهایکپل پشت

 هاشقایق تنگیدل ساعت رأس و درست

 شمکمی آغوش به

 را یوارید جامانده بر شکسر یسایه

 بود طلوعم یبهانه شیرهایخه ب صبح هک

 شهیهم از ترنشانبی هاسایه

 را شبم وتکس شندکمی پنجه

 اندنشسته آواز به را مرگ یسمفون هاکجیرجیر و

 ؟را آفتاب ایممانده راهبهچشم بهانه نیدامک به

□ 

 امنشسته دصر به تو از بعد

 ...را هایمغروب تمام

 فتدیب سرخ یشهاب دیشا

 نمک آرزو را توو 
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 یدراز انیسال از دورمانده تبر یزخم تن

 آفتاب چشم در چشم هک

 بود پناهجان را نور

 را پرنده هزار بغض کنیا

 بتاباند شهیر امروز یدریچه از تا شدکمی دوش بر

 ...را فردا یآستانه

 مانده آونگ کی تنها

 ...تو در امهمیشگی یقراریب تا

 هاییجمعه غروب در

 اندنوشیده نهحایمس را دمشان هک

 است مرده چه هر به دادن جان یبرا

 تو چه هر به

 من چه هر به

 اجبار یپوسیده هایطناب از

 ...مینباف داشتن دوست یفلسفه

 است ییهاچشم سهم باران جانیا
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 را آسمان ی ابر هک

 ...زنندمی مستانه لبخند

□ 

 رؤیا باز یدریچه از

 آغوشم نیسرزم به نک هبوط

 باش ایشده رانده امبریپ

 ییاهورا سرانگشتان با هک

 زندیم بوسه نقش

 ...هایملب ییدهکخش بوم بر

 ستین میشعرها یبرا یآغوش

 تو هوایبی گونهاین هک

 ...تلخ یوتکس در دهندمی جان

 حضور باز  هایدست با و ایب

 ...بخوان غزل یمک میبرا

 رفتن نیدامک پای پشت 

 انهکودککه  امخورده نیزم

 دیشک آتش به را لبخندم
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 ؟دیترد یسایه بهانه دامک یدلواپس و

 ستین یغم

 ...است وارید هاپنجره یهمه یانتها 

 شودمی لهاش سپیدانه یمهربان

 ...زمانه رحمبی هایزیر چرخ

 را بودنش زن رارکتیب یقصه

 ...گریدمی میترح یآگه وتکس در یشمع

 زمان یشب سرانجام و

 زیلبر ساعت یحوصلهاز 

 ندکمی نجوا باد گوش در

 هک را یزن سوانیگ یقصیده

 داستیپ نگاهش از شیهاحرف غربت

 زندنمی آسمان نبض

 ...افتاده شماره به نیزم هاینفسو 

 

 «؟ایچگونه»

 «...میبگذر»
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 چشمانت ساحل  

 ...ردب باد و بود رؤیایی 

 میسرنوشت یهاوچهک رهگذر  ما

 انتظار هایثانیه تالطم در

 سردم

 یآفتاب چیه طلوع  و

 ردک نخواهد گرم را گرمید ینیمه

 سوزاستخوان ستیارمغان نبودنت ر یزمهر آری،

 را اتمیح هایشریان هک

.است زده وندیپ یابد یزمستان به
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 «ناخوانده»

 

 :اول انسکس

 ایدن

 صدا

 عشق

 

 :دوم انسکس

 مردم

 پا

 بوسه

 

 :آخر انسکس

 ط .

 ن. 

 .ا

 ب .
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 د .

 ا .

 ر .

□ 

 زن کی مرگ

 شاعر کی مرگ

 گرید یتولد

*** 

 بغض پرنده

 قفس

□ 

 زاپر پرو

 ییرها

 آسمان

□ 

 گلوله کیشل

  .بربادرفته رؤیاهای
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 «مسیتاو»

 

 حصار                       حصار

 روح

 حصار                      حصار

 

□□ 

 

 راهنیپ                       راهنیپ

 

 جسم

 

 راهنیپ                        راهنیپ

 

□□ 

 

  .مانده خود در
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 «یراغانچ»

 

 ریشمش رقص

 ماه لبخند

 دیخورش لبخند

 هاستاره کچشم

 یآسمان وندیپ

 عاشق هایپروانه

 من چشمان

  .تو چشمان
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 «هاخیمه غارت»

 

 

 اهللرتیغ: اول تیروا

 

 دانیم عزم

 انیگر عرش

 لرزان فرش

 

 خون غرق گودال

□ 

 هاالله غربت: دوم تیوار

 

 سوزان هاخیمه

 رانیح انکودک

 النیمغ خار

 

 جنون هایدروازه
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□ 

 انیعر دشت: آخر تیروا

 

 آتش

 سترکخا

 خون

 

  .مدفون یآزادگ
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 «لمهک اعجاز»

 

 آسمان                     آسمان

 

 وترکب

 

 آسمان                       آسمان

 

□ 

 نیزم                             نیزم

 

 تونیز

 

 نیزم                               نیزم

 

□□ 

 

  .یآزاد ریسف
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 «بتیغ آسمان کی»

 

 دیخورش

 ماه

 ابر

 باران

□□ 

 سوفک

 خسوف

 صاعقه

 لیس

□□ 

 انتظار

 انتظار

 انتظار

  .رانتظا
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 «مالک»

 

 درخت                      بذر

 

 باران

 

□□ 

 

 مادر                       دختر

 

 هافرشته

 

□□ 

 

  .ایبرک میحر
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 «یشرج»

 

 آسمان

 باد

 رقصان یابرها

 سرمست باران

□ 

 نیزم

 رود

 ایدر

 عاشق انیماه

□ 

 خانه

 اتاق

 من

  .بابا آغوش
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 «هادخترانه»

 

 ییطال موها

 اهیس هامژه

 بلند هاناخن

□□ 

 :نیریش هایخواب

 شاهزاده

 دیسف اسب

 رؤیاها قصر

□□ 

 :یزندگ سطر

 آسمان پدر

 نیزم مادر

  .معلق من
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 «قاب سه»

 

 نیزم                آسمان

 

 ایدر

 

□□ 

 

 درخت                       ابر

 

 موج

 

□□ 

 

 هاپروانه               هافرشته

 

  .یدو ماه



 ۲15 ∞ _های یک پرنسس جنوبیعاشقانه_فرازن 

 

 «نهیآ در یهست»

 

 :آسمان

 ستاره

 دیورشخ

 ماه

□□ 

 :نیزم

 جنگل

 وهک

 ایدر

□□ 

 :بهشت

 روح

 لمهک

 عاشق یپروانه
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 ابر                               ابر

 دیورشخ 

 ابر                              ابر

 

□□ 

 

 باران                            باران

 پنجره

 باران                             باران

 

□□ 

 

 ایدر

 دریا

 یدو ماه

  .ایدر                          ایدر
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 «آفرینش»

 

 

 روح                     آسمان

 

 کلمه                     نیزم

 

 ریاث                      ایدر

 

 جسم                 نبات

  .انسان
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  ازگله و ذهاب سرپل یزلزله دگانیدداغ به میتقد

  «رقص نیزم»

 

 شب

 مرد

 خانه

□ 

 ماه

 مرد

 وچهک

□□ 

 آوار

 زن

 کودک

 آوار

□ 

 وچهک
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 مرد

 دیخورش

□ 

 هخراب

 مرد

□ 

  .شب
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 _لهرک نیآو بانو از سپاسبا _ یردک زبان به نیزم رقص یواژانه یترجمه

□□

□□



 ۲۲1 ∞ _های یک پرنسس جنوبیعاشقانه_فرازن 

 

□□

□□

□□



 _های یک پرنسس جنوبیعاشقانه_فرازن  ∞ ۲۲۲

 

□□



 
 

:1ی نوداز دهه گرایان ایرانی کلمههای منتشرشده از اندیشکدهکتاب

 

 سنندج: کالج(، 1395گرا، میثم رجبی، )عدالت حقیقت

 ( ،سنندج: کالج1395فمینیسم جزایی، رامین زینلی ،)

 آرش آذرپیک و نیلوفر _کلید جهان هولوگرافیک_های یلدا و کلمه چشم ،

(، تهران: روزگار1396مسیح و هنگامه اهورا، )

 ( ،سنندج: کالج1396فمینیسم و حقوق کیفری، علی پرندین ،)

 (، کرمانشاه: 1397ت غالمی، )ی فراشعر(، رحمفاطمه خوشبخت )مجموعه

دیباچه

 (، 1397)میثم رجبی، ی فراروایت/ فراشعر(، رو )مجموعهمردی به وقت پیاده

سنندج: کالج

 (، 1397ی غزل(، آرش آذرپیک، )گردد )مجموعهدوشیزه به عشق بازمی

کرمانشاه: دیباچه

                                                             
 

گرایان ایران چاپ شده که با ی کلمههای فراوانی در اندیشکدهی هشتاد کتابدهه. تا پایان 1

ه ی نود بسندکتب دههاحترام به تمام نویسندگانشان به دلیل حجم باالی اسامی تنها به 

 کنیم.می



 
 

 (، 1398پور، )فراشعر(، مهوش سلیمان یهای یک فرازمینی )مجموعهنوشتهماه

کرمانشاه: دیباچه

 ی فرامتن(، مارال موالنا، ی هخامنشی )مجموعههای آخرین ملکهعاشقانه

ی سبز(، تهران: اریکه1398)

 ی شعر)مجموعه _های یک فرااندیش جوانعاشقانه_تر از تبسم توفان 

ی سبز(، تهران: اریکه1398یلدا صیدی، )(، عریانیستی

 ی شعر(، رحمت غالمیمجموعه)افتد می ،دوست داشتنت اتفاق است ،

(، تهران: نودا1398)

 را، گبررسی جایگاه آزادی در حقوق با تأکید بر آزادی از منظر عدالت حقیقت

(، تهران: صالحیان1398، )شهبازیسکینه 

 ی فراشعر(، آرش آذرپیک، زیر شود )مجموعهو آن گاه شیخ اشراق عاشق می

چاپ

 (، 1398پور، )، مهوش سلیمان(فراشعر کردی یاولین مجموعه)الت مانگ هه

تهران: مهر و دل

 (، محمدرضا آذرپیک، زیر چاپواژانهی )مجموعه ی ناخوردههزار باده

  آنتولوژی فرازنان عریانیست ایران(، مهسا  رستاخیز دختران زردشت(

جهانشیری، زیر چاپ

 دفتر فرامتن(، آریو همتی، زیر چاپی ابوعلی سینا شفای عاشقانه(
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 ی واژانه(، میالنا میسان، ی خلیفه )مجموعههای گیسوبریدهگیس و نخلچل

زیر چاپ

 ی آثار عریانیستی(، اقدس نگاهداری، زیر ی زردشت )مجموعهی عاشقانهسایه

چاپ

 آرش آذرپیک و آوین جهانی فرافمینیسم(جنبش ی جنس سوم )اندیشنامه ،

ی چاپآمادهکلهر، 

 رش آی دکارت از نگرگاه عریانیسم(، ی عریانیسم )نقد فلسفهاومانیسم در منگنه

ی چاپسارا سوشیان، آمادهستیآذرپیک و 



 
 



 
 

گرایان ایران در ی کلمههای الکترونیکی اندیشکدهنشریه و کتاب

 (www.orianism.comسایت رسمی اصالت کلمه )

 

 های فرزندان مکتب اصالت کلمه(، با گردآوری ی واژانهها )مجموعهسماع واژه

 ی انگلیسی نیلوفر مسیحو ترجمه

 ی آثار عریانیستی(، آریو همتیروم، )گزیدهدر کلمه راه می 

 ی آثار فراشعر و فراداستان آکادمی عریانیسم(، به اهتمام جهان کلمه )گزیده

 آریو همتی

 ی فراشعر(، نیلوفر مسیح خط سوم )مجموعه 

 های جنبش اصالت کلمه از سراسر کشور(، ی فراداستانزیر چتر یک زن )گزیده

 به کوشش میثم رجبی

 ی فراداستان در مکتب اصالتشویم )مجموعهساعت نه به یک تبدیل می 

 (، به کوشش میثم رجبیکلمه

 ی داستانک فراروایت(، طاهره احمدیردپای دخترانه )مجموعه 

 ی داستانک فراروایت(، به کوشش میثم رجبیخط بوفالوها )مجموعه روی 

 ی فراشعر(، به کوشش میثم رجبیفرامرد )مجموعه 

 ی آثار عریانیستی فرزندان اصالت کلمه در سوگ سردار سبزپوش )مجموعه

 سردار شهید حاج قاسم سلیمانی(، به کوشش آوین کلهر

 کوشش آناک رضاییی فراروایت(، به تر )مجموعهطرفکمی آن 

 تا به امروز،  96ی قلم سبز مرصاد(، از تابستان ی کلمه )زیر نظر مؤسسهماهنامه

 مدیر مسئول: آوین کلهر، سردبیر: میثم رجبی

 ی قلم سبز مرصاد(، نخستین شماره ی فرازنان ایران )زیر نظر مؤسسهماهنامه

 ، مدیر مسئول: آوین کلهر، سردبیر: نیلوفر مسیح98خرداد 


