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ای خروشان اسطوره •ی باراندر میانه •در خویش ریزان و گریزان •رودانمیان

نشان آن را به خط  •در مکتوب مقدس •که نفس اقدس •را نگاه داشته بود

به نام متبرک آن ترکمان• بندندآنک کلمات دخیل می •سوم نگاشته بود

 هاپرواز نکرد تا پرنده •که در هجوم توفان •آشیانسرخ ی هزارآسمانِفرشته

 ...هرگز نمیرند

 

رافراز سخلبان ، سپهر انسانیت بلندپرواز عقابشود به این دفتر پیشکش می

که به جرم سرپیچی  یدن مصطفی حمید(آزاده )خطیبیدن مصطفی آ شهید

 به شهادت به طرز فجیعی توسط صدام ،از دستور بمباران شیمیایی حلبچه

آیا ملت ایران و کردها »ایشان در آخرین لحظات عمرشان گفته بودند:  .ندرسید

 «مرا به خاطر آورده و از من به نیکی یاد خواهند کرد؟در آینده 

  



 
 

  



 
 

 

 
 

 

 

 

آرش _ی فراشعرهای کالسیک فیلسوف و شاعر معاصر این دفتر، تجربه

ترکیب است و _ترجیع و غزل_های ابداعی او یعنی غزلدر قالب _آذرپیک

توسط ایشان،  70ی مال در دههتوان آن را بعد از پیشنهاد غزل مینیمی

دانست که  1400ی منظومه( در طلیعه_مال )غزلپیشنهاد غزل ماکسی

های نوین در جهان کالسیک شعر ایران به به سوی کشف ظرفیت ستگامی

 ویژه قالب ملی آن یعنی غزل.

پس از حول و حوش دو دهه از آغاز جنبش عریانیسم )اصالت کلمه( و چاپ 

های فراوان از شاگردان آرش آذرپیک این نخستین دفتر ها و آنتولوژیمجموعه

و اگر نبود لطف و اصرار مدیر  نقش بسته« فراشعر»از وی است که بر آن نام 

گمان هنوز بی _علی رشیدی_انتشارات مهر و دل، شاعر و پژوهشگر گرانمهر 

 شد.عزم شاعر برای چاپ فراشعرهایش جزم نمی

 

  گرایان ایرانی جهانی کلمهبا عشق: اندیشکده
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 «های متنراهنمای نشانهگفتار و پیش»
 

پیک دربارهرذرش آگفتارهای آدرسای از گزیده و چکیدهبر اساس  ی ذیلمقاله

 نگارش یافته:  گذاری در متون ادبییستم نشانهی س

 

آرش آذرپیک که  کالسیک ، دفتر مستقلی است از فراشعرهایمجموعهاین »

 و شوداز گذشت حدود بیست سال از شروع جنبش عریانیسم، ارائه می پس

کنند فراشعر به اصطالح قالبی است در شعر که گمان می انیست به آنپاسخی

ست که تا کنون ادبیات را یایهاز چارچوبه فرارَویفراشعر غافل از این که آزاد، 

 محدود و محصور کرده.

منتشر  84که در سال  «جنس سوم»شود به بندی از کتاب اشاره میدر ابتدا 

ان واژگ های درونی و بیرونیِی تمام پتانسیلاستخراج و نمودِ دانشورانه» شد:

 ز استروهای استاتیکی اموری فعال از دیدگاهی بهرهی ابعاد، بر پایهدر همه

که با  _ن یعنی موسیقیی واژگای سیال و آزادانه از سبیل گربهمانند استفاده_

ی این بعد الینفک واژگان را خارج توان گسترهمی نیزمرانیتوجه به ادبیات ا

  د:رکی عروضی و غیرعروضی بودن در هفت دستگاه بنیادین تقسیم از مقوله

 وزن عروضی سالم .1

 وزن عروضی شکسته. 2

 وزن جامد نیمایی .3



 
 

 
 

 وزن مرکب .4

 وزن پیوندی .5

 موسیقی سپید .6

 «، حسی، هندسی، هجایی و...های ریتمیانواع موسیقی .7

 

شده باید گفت که در مکتب اصالت کلمه، فراشعر یک با توجه به مطلب ارائه

های متفاوتی داشته تواند در آن تجربهشود که مؤلف میژانر مادر تلقی می

 باشد.

اش بر هشالودکه _ادبیات کالسیک عرب  وارونمحوریت ادبیات کالسیک ایران 

 است. یاندیشو بیت ینویس، مصرع_ی بنا شدهنویسو بیت یمحوربیتی پایه

ی سطرنویسی با حفظ نویسی با شاخصهدر ادبیات نیمایی، به جای بیت و مصرع

 یاز نیما، شاملو به شیوه پس رو هستیم.هاصول شعر کالسیک )عروض( روب

عروض بیرونی را کاهش و موسیقی درونی را  ،افزایشی در شعر خود_کاهشی

 آن سطرنویسی غیرعروضی در شعر سپید بود. یافزایش داد که نتیجه

مقطع ، شعر دیگر، شعر حجم و...نو موجشاعران دیگر با احمدرضا احمدی و 

 موسیقیانویسی از ساحتدر شعر آزاد اصل قرار گرفت و  نویسی و سطرنویسی

بعدها با منوچهر نیستانی، نوعی  .رخت بربست ایران یجدی شعر امروزینه

خردک خردکین توانست مطرح شود که آیسطرنویسی در ادبیات کالسیک نو

 .وارد جهان غزل شد توسط سیمین بهبهانیلحن و دیالوگ نیز 

زیبایی و ریختمان شعر  ،های کالسیک خوداما آرش آذرپیک در فراشعر

تفکر توحیدی است کامالً حفظ کرده و به جای تمرکز  یکالسیک را که زاییده

یدی را برای نویسی جدنشانه گرفته شده،تفکر اومانیستی  ازبر سطرنویسی که 



 

 
 

ها، و منولوگ انواع کاراکترها، دیالوگ تمایز و تشابه یفهم بایسته و شایسته

 .اندهدپیشنهاد داالحان و...  ،هوسرلی_های برشتیگیریفاصلهلوگی، سولی

هم در ادبیات کالسیک و هم در ادبیات غیرکالسیک  ،گذاریسیستم نشانه

برای نخستین بار در « جنس سوم»گونه که گفته شد با ارائه در کتاب همان

مطرح شد که بنیان آن بر دو اصل استوار  1384جهانِ شعرِ ایران در سال 

 است:

 سازی خوانش متن. آسان1

 صوری متنشناسی ی زیبایی. جنبه2

تر کردن و البته در این میانه راه را برای تغییر و تکوین عالئم به منظور آسان 

برای تمام شاعران ی خوانش آن نشان دادن متن در هنگام و هنگامهو زیباتر 

های بهتری گذاریی نشانهتواند زمینهگمان میگذارد که بیو ویراستاران باز می

ی شعرخوانان فراهم ی شعرا و جامعهجامعهرا در این روند بنا بر خورند و پسند 

 .آورد

 تا کنون جدا از پیشنهادی« جنس سوم»گذاری از کتاب آغازیدن سیستم نشانه

های شعری، چه کالسیک و چه غیرکالسیک دارد ها و نحلهکه برای تمام سبک

فون های مولتیژانر فراشعر به ویژه در سیستمناظر به این امر است که خوانش 

آن که در طلبد، بیگرای آن، نوعی خوانش اجرایی را میفونِ کلمهو پلی

 ی شعرِ پرفورمنس زایش یافته باشد.چارچوبه

رویکرد مؤلف  ،آیدبه شمار می مادر یژانر که باید توجه داشت در فراشعر

و  رشع جهان که درنخستین بار است برای  و این موردست تحلیلی رویکردی

 افتد.اتفاق می شعر جهان



 
 

 
 

 تحلیل در فراشعر بر چهار اساس است:

 تحلیل درونی .1

 تحلیل برونی .2

 برونی_تحلیل درون .3

 درونی_تحلیل برون .4

ه اگر ککانتی دارند _دکارتی فرایندهای تحلیل درونی و برونی ریشه در سنت

محوریِ کاراکترها در متن فراتئولوژیک و عدم کلیشه با رویکرد فراایدئولوژیک،

سیستم فراشعرنویسی خواهند شد که این امر در  خود واردخودبه ،ارائه شوند

 مال، نوقلندرانه و ادبیات تعبیرگرا نمود عینی یافته است.ژانرهای غزل مینی

 محوری دربا حذف سوژه نیز درونی_برون ی وبرون_تحلیل درونفرایندهای 

های که سیستم دنگادامری دار_هایدگری_ریشه در سنت هوسرلی جهان شعر

 .اندگرا را در عالم فراشعرنویسی ارائه دادهفونیکِ کلمهپلیفونیک و مولتی

 

سازی مرسوم در جهان کاراکترها و حذف هر گونه کلیشه تحلیلِی پروسهدر 

ها اجازه به کاراکتر ،افتدمیدر شعر اتفاق که برای نخستین بار  داستانی_شعری

در متن حضور یابند و بدون شود با رویکردی پدیدارشناسانه، آزادانه داده می

بینی و حتی دیدگاه و جهان مؤلف بینیجهاندگاه و از دی با فراروی ،واسطه

های ، دیالوگ و منولوگپدیدارها در جامعهی غالب آن زمینه و زمانه درباره

تر از شخصیت مستقلی کیعنی در فراشعر، هر کارا ،سازند خود را در متن جاری

از این رو آرش  آن هیچ دخالتی نداشته. یبرخوردار است که مؤلف در ارائه

با عنایت به تکمیل و تکوین نشانگان  شناسانه به شعر،آذرپیک با دیدی هستی

در دفتر پیش اینک  اند،انتشار یافته 90و  80های که در دهه در کتب پیشین



 

 
 

 متون فراشعر کالسیک برای عالئم نگارشی رای ذیل گانههفتنشانگان  رو

بوده و حالت ن چندکه این عالئم محدود و محصور به این  دهندپیشنهاد می

ها در فراشعرهای کالسیک با گذاریبته تفاوت برخی از عالئم و نشانهال

ها و سنتیِ آن شود به نوع چیدمانفراشعرهای غیرکالسیک مربوط می

 ،شناسیِ مفهومیصوری و واالیی شناسیِزیباییریختمانی که خود بنا بر اصل 

یات و پرواضح است که در همین ادب خواهند بودپذیرا  ی خود رانشانگان ویژه

ی با گونه تواندمی مالی نشانگانِ غزل ماکسیفراشعرنویسی کالسیک نیز گونه

 .باشدمتفاوت مال غزل مینی

 

 گانهنشانگان هفت

 

 (ر اصلی متنگروایت) راوی .1

 چینر: متن دایرهگنشان

 

 دیالوگ .2

 چیناسلش داخل گیومه و نشانگر: متن

دهد که به اکترها اجازه میکه گفته شد، در فراشعر مؤلف به کار گونههمان

گونه که آنفرضی، خود را بدون هیچ پیش ،واسطه در متنی کامالً بیطور

 .خواهندکه مؤلف و جامعه انتظار دارند و می به شکلی، نه بنمایانندهستند 

 

 ولوگنم .3

 چیناسلش داخل گیومه و دو نشانگر: متن



 
 

 
 

بنا بر اصل  ی در متن دارند که همانند دیالوگهایگاهی کاراکترها واگویه

مؤلف و جامعه  های ذهنیِو فراتر از کلیشه واسطهای بیپدیدارشناسی به گونه

 د.نیابمی ی هنرورزانهمتن حضوردر 

 

 . نویسنده4

  چینو دایرهپرانتز متن داخل نشانگر: 

و ضرورت آن در متن  بودههای هوسرل و برشت ر اپوخه برگرفته از نظریهنشانگ

 های حماسی،منظومه وارون تمام اشعار روایی از ،این است که در فراشعر

یات ادب جهان گرفته تا اشعار رواییِ عرفانیِ شعر سنتیِ_عاشقانه یا تعلیمی

های فرضبنا بر پیشها مؤلف تمام کاراکترها را امروزینه که در آن

ها دیالوگ و منولوگ نی آاندیشد و به جای همهعاطفی خویش می_عقیدتی

فونِ فراشعرنویسی برای نخستین فون و پلیهای مولتیدر سیستم ،نویسدمی

جهان نگرگاه پدیدارشناسانه، تئوریزه، متدیک و عملی بار در جهان شعر و شعر 

های ها و آرمانهای عاطفی و خواستهها و هیجانخلجانبنابراین هر گاه  ؛شد

گیری برشتی با فاصلهتحت عنوان نویسنده  ،دند بیان شونمؤلف بخواه عقیدتیِ 

ی نشانگان پرانتز که یادمان اپوخه با و به این ترتیب دننمایانمیخود را از متن 

از دیگر کاراکترها متمایز و مشخص های مؤلف فرضهوسرلی است پیش

 خواهند شد.

ر گر دنویسنده غالباً یک شخصیت مداخله توان گفتتر میبرای توضیح واضح

و با ابراز  بودههای ذهنی خود فرضمتن است که برخالف راوی، دارای پیش

نویسنده در فراشعر، رویکردی هوسرلی  کند.احساسات خود در متن دخالت می



 

 
 

 و کندو آن را بیان می دادهد را تماماً در اپوخه قرار فرض خودارد چرا که پیش

 تواند به عنوان یک کاراکتر در متن حضور یابد.می

 

 گر در متنمداخله راوی .5

 چیندایره و کروشهمتن داخل نشانگر: 

 است. با مخاطب او یطرفانهبیی رابطهگیری راوی از متن، برای برقراری فاصله

و  شودای ارائه میفرض و واسطهدر این حالت سخنان راوی بدون هیچ پیش

مثالً در جایی گفته ، گویدطرف متن سخن میهای بیاز الیه ویدر واقع 

است که دخالت راوی مبرهن  [شود.نوشته نمی •ی این متنادامه]شود: می

 .های نویسنده ندارد و نوعی دخالت در نگارش استفرضهیچ ربطی به پیش

 

 موتیف .6

 شدهایتالیک نشانگر: متن

 

بنا بر نقش و موضعی که در متن دارد نمایش  شدهبه حالت ایتالیک موتیف

دیالوگ  چهچین و چنانمثالً اگر سخن راوی باشد به صورت دایره ،شودداده می

می هم نویسدر متون دست آید.چین میباشد داخل گیومه به شکل اسلش

 .گذاشت آکوالدداخل  هابا حفظ نشانه را موتیف توان

شناسی شاعرانه، در اصل بسیاری از تمایزها در بحث تحلیل در هستی

بنابراین در این نوع ند؛ عین نیستتبرونی مشخص و م_درونی و درون_برون

کاراکترها به صورت کاماًل متمایز برخالف تحلیل تفکیک و  ،شناسیهستی

 ادبیات داستانی بسیار دشوار است.



 
 

 
 

درونی فراشعر، جهان شعری تمایز چندانی بین _برونی و برون_در تحلیل درون

هستیهای شعر به عنوان یک از ویژگی این دو نوع تحلیل قائل نیست و این امر

شناسیِ داستانی در بسیاری از با هستی است که ی مستقل و متعینشناس

شناسی گون در هستیهای گونهدبنابراین رویکر ؛متفاوت است جهات کامالً

شناسی هنر در هستیگون با رویکردهای گونه انرها(ها و ژسبک ،شعر )مکاتب

مربوط که  مادرماییک مشترک رها( با تمام وجوهها و ژانداستان )مکاتب سبک

های متفاوت، ها و فرادادهشود دادهمی _لوگوس_به مقام جامع وجودیِ کلمه 

 .دآفریننمتمایز و مستقلی را می
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 نشانگر: مربع

انهنش، سطرها و بندهای اثر اپیزودبندی فضاها و بندیفاصلهآرش آذرپیک برای 

زمان را با یک مربع نشان گونه که عوض شدن ند، بدینبرمی را به کار ی مربع

چه زمان و مکان هر دو دهند و عوض شدن مکان را با دو مربع؛ و چنانمی

 «کنند.تغییر کنند از سه مربع استفاده می

 

 _گرایان ایرانی جهانی کلمهضو اندیشکدهع_ سارا سوشیانستیبا مهر: 

 



 

 
 

 

 

 

 

 هادفتر غزل

 

 ها(ترجیع_ترکیب و غزل_)غزل

 

 

 

  



 
 

 
 

 

  



 

 
 

 م که حالل از حرام نشناسمامن آن نی»

 «تو حرامشراب با تو حالل است و آب بی

 «وقت لیلی»

 

 مجنون راگفته  •مفتی شهر

 مکنند اعدا •سرِ مرتد شدن

 

 خواهم ماند کفرِ خویشبر  /باز/»

 «سالم /خدای عشق!/ /لیلی من!/

 

 شد فریاد •چنان یادِ یارآن

 بارگی پرید از بامیک •بوم

 

 «حضرت لیلی!/ السالم علیک»

 «علیک سالم»لبخند شد:  •ماه



 
 

 
 

 

 گذردلیلی!/ چگونه می !آه»

 بر سرت/ تیغ زنگی ایام؟

 شک/ شراب هست حاللبا تو بی

 «مآب هست حرا /شبههتو بیبی

□ 

 است نام لیلی/ کلید هر غزل»

 ذکر عشاق خسته در احرام

 وزید مرا /باز در خود/ صبا

 «برده از تو اینک نام؟! /چه کسی

 

 گذرد/ چگونه می/لیلی! !آه»

 / تیغ زنگی ایام؟/بر سرت

 / شراب هست حالل/شکبا تو بی

 «م/ آب هست حرا/شبههتو بیبی



 

 
 

 

 بیچاره قیِس آوارهِ! • وای!

 عاشقانه سوی دام •رودمی

 پیش او این است: •ی عشقآیه

 «لیلی از من/ شکسته دست و جام»

 

 گذرد/ چگونه می/لیلی! !آه»

 / تیغ زنگی ایام؟/بر سرت

 / شراب هست حالل/شکبا تو بی

 «م/ آب هست حرا/شبههتو بیبی

□□□ 

 پیغام: •داد لیلی به مادرش

 «شوهرم/ مرده در حوالی شام»

 جنبید: •اشمهر پیر قبیله

 «این هنگامدور مجنونِ اوست/ »



 
 

 
 

 تیره شد ناگاه •خیره در ماه

 بر او الهام: •چشم مجنون و شد

 گام به گام  «ستوقت لیلی شده»

 آمد و گرفت آرام •سوی خود

 به وصل راضی شد •لیلی آخر

 افتاد بعدِ ماه صیام •عقد

 زعمای قبیله گستردند

 سور و ساط و بساط شرب و طعام

 شبیه مهر و ماه •قیس و لیلی

 ی شامکنار سفره •همخیره در 

 

 نوعروسم! سالم/ ماه تمام!»

 بر تو چون است/ عیش این ایام؟

 شک/ شراب هست حاللبا تو بی

 «شبهه/ آب هست حرامتو بیبی



 

 
 

□ 

 کاش دنیا/ شود به سان دلم»

 انجامنیک /بعدِ یک عمر ناله

 گل سرخ/ یک ماهتابشود می

 اش به مشامتا خورَد/ عطر لیلی

 ماه تمام! نوعروسم! سالم/

 بر تو چون است/ عیش این ایام؟

 شک/ شراب هست حاللبا تو بی

 «شبهه/ آب هست حرامتو بیبی

□ 

 

 ستشده امام شهرپیش مردم/ »

 خاخامرو به تو/ خم شود اگر 

 ات رد شود/ پیاده شودناقه

 تا ببیند تو را/ سواره نظام



 
 

 
 

 نوعروسم! سالم/ ماه تمام!

 ایام؟بر تو چون است/ عیش این 

 شک/ شراب هست حاللبا تو بی

 «شبهه/ آب هست حرامتو بیبی

□ 

 آسمان/ سقفی از جهنم بود»

 اندامهای کوهابرها/ صخره

 اند از توآمدی و گرفته

 تنانگی را وامابرها/ گل

 نوعروسم! سالم/ ماه تمام!

 بر تو چون است/ عیش این ایام؟

 شک/ شراب هست حاللبا تو بی

 «آب هست حرام شبهه/تو بیبی

□ 

 



 

 
 

 تو/ فقط خنده/ تو/ فقط واژه»

 در به روی خاص و عام /امبسته

 صبح خواب بودی/ گرفتم اولِ

 مسرسااز هیاهوی بلبالن/ 

 نوعروسم! سالم/ ماه تمام!

 بر تو چون است/ عیش این ایام؟

 شک/ شراب هست حاللبا تو بی

 «شبهه/ آب هست حرامتو بیبی

□ 

 شک/ بیکمَلَتا شوی خیره در »

 آشامخونست پیش چشمم/ شده

 بُکش/ و به من خیره شوتو فقط 

 بِنامدوباره  /کنزنده بعد از آن 

 نوعروسم! سالم/ ماه تمام!

 بر تو چون است/ عیش این ایام؟



 
 

 
 

 شک/ شراب هست حاللبا تو بی

 «شبهه/ آب هست حرامتو بیبی

□ 

 گیسو!آه لیلی!/ بت پری»

 بادامی بهاراندام!چشم

 آفتاب آمده/ بگیرد صبح

 کام هایتباز/ از برق چشم

 نوعروسم! سالم/ ماه تمام!

 بر تو چون است/ عیش این ایام؟

 شک/ شراب هست حاللبا تو بی

 «شبهه/ آب هست حرامتو بیبی

□□ 

 

 آش تو سوخت/ سوختم در تو»

 آشِ این بار/ مثل فکرم خام



 

 
 

 بایدحیفِ دستِ تو نیست؟!/ می

 استخدامیک ندیمه/کنیم 

 نوعروسم! سالم/ ماه تمام!

 بر تو چون است/ عیش این ایام؟

 شک/ شراب هست حاللبا تو بی

 «شبهه/ آب هست حرامتو بیبی

□□□ 

 در رخ لیلی •خیره شد قیس

 ممدا بعدِ شش ماه و نیم وصلِ

 !ستات خالیوای نه!/ روی گونه»

 با شرابم/ شرنگ شد ادغام

 خدا به کسیچشم من باز شد/ 

 «حسنِ خود را/ نداده است تمام

□□□ 

 



 
 

 
 

 اش نگریستبه لیلی •زیرچشمی

 مدام بعدِ یک سال و نیم وصلِ

 ی توست روی گونهحیف!/ خالی»

 تمام مثل یک ابر/ روی ماهِ 

 توبه کردم/ که بشکنم دیگر

 «اصنامدر دل و چشمِ مردمان/ 

□□□ 

 چشم را/ بست و نیشخندی زد

 بعد قرب سه سال عیش مدام

 گونهاین خالِ گونه/ این حیف!/»

 ات را/ گرفته است تمامچهره

 مفتی اعظمروم/ نزد می

 «م...آخرین احکاتا بیاموزم 

 بلند شد آخر: •دادِ لیلی

 لب فرو بند از این همه دشنام»



 

 
 

 روی ماه نمان/ روبه!زدهجن

 ام سرساماز جنونت/ گرفته

 گوییمی «خال ،خال» /آن قدر

 «جذامست ها/ شدهپیش همسایه

 بر سرش آوار•باز تکرار

 قدر دوام؟مگر چه •دارد آدم

 دق کرد •لیلی از زخم نیش او

 خواست پیش از وفاتش از اقوام

 دفن کنند •مخفی از چشم قیس

 .ابن سالمکنار  •پیکرش را

  



 
 

 
 

 

 «مرشد و دخترک»

 

 های گل و ماهآخرین بارقه»

 در تن توست در شب کفر/ فقط

 تنها /شب توفان قمریان را

 «ی پیراهن توستآشیان/ گوشه

 

 شکاگر سایه پذیرد/ بی هیچ»

 ی آن هیچم منی سایهسایه

 مست خورشیدم و هنگام سماع

 «پیچم منمی سرهگرد او/ یک

 

 جوشد و مااز دست تو می آب»

 همه جا به تبرک/ ببریمش

 اوج سوگند تمام این شهر

 «ست_دامن تو_ها ی آینهچشمه

 

 اگرست/ یگانه نظر یارِ»

 و وا کردم من گرهی دیدم

 حضرت اوست ی هر چه شفاچشمه

 «ای از دردم مندر خودم/ خمره



 

 
 

 

 ی اشکت هستندتشنه ابرها»

 الکنِ توست به ابدصاعقه/ تا 

 بال مالئک دارد نفست

 «آسمان/ سوی خدا/ روزن توست

 

 ام/ تکیه به دریا داردتکیه»

 ستکه توفان نشده رحمِ دریاست

 نظر داشته است هر کجا/ یار

 «ستمشکلی نیست/ که آسان نشده

□  

 سوی آباز آن دختری آمده»

 رخت مردانه/ ولی بر تن اوست

 اما ی دیدنتان استتشنه

 دیدن اوست شهر/ دلباخته از

 ستفتنه قامت و چشم و زبانش

 «خیرِ درویش/ به در بستن اوست

 

 ما که هیچیم/ ندارد دیدن»

 ی مای الغر و پژمردهچهره

 کی لرزد به دیدارِ خدا جز

 «ی ما؟!خوردهاین دل زخم و قسم

 



 
 

 
 

 بسته شود امر کن/ در روی او»

 ی گلشن اوستگلِ شر/ قاطبه

 پیش یاسش هم/ خم شدهکوه 

 «ی سوسن اوستها/ سوختهبیشه

 

 هر کسی/ عشق خدا را دارد»

 بری از عشق مجاز است/ پسر!

 پیش من/ پیر و خدا یعنی عشق

 «ز است/ پسر!عین نما عشق من

 

 چین/ تکیه به دیوارش داشت پیرِ»

 که در این دامِ بال/ جوشنِ اوست

 به دامش افکند چشمی از دور

 «حال/ درویشِ سر برزن اوست

 

 ترست از چیست/ مگر صوفی را»

 ذکرِ پنهان/ دم عیسایی نیست؟

 به خدا وصل شده هر که قلبش

 «جایی نیست غیر را/ در دل او

 

 لرزاند عطر زنانه •تکیه را

 صاعقه بر خرمن اوست •قدمش



 

 
 

 تکیه نشست خیره که شد •مرشدش

 شب شیون اوست •تازه فهمید

 

 در خویش خیره در او شدم اما»

 نوری از جنس تماشا دیدم

 تنها /در دل عطر زنانه

 «دیدم های خدا رارقص گل

 

 علت آمدنش را پرسید

 «فقط/ دیدن اوست» :دخترک گفت

 شعرش را خواسترخصت خواندن 

 راز دل روشن اوست •که در آن

 

 مرشد گفت:!« شعر من پیشکشت»

 «من خودم/ هر چه که هستم/ منِ اوست»

 

 خواهم گفت /گوش کنم/ عر راش»

 ترک کند //تکیه را ترک کند

 چه شهرآشوب است! /وای!/ چشم او

 «درک کند //درک کند /ای خدا!/

 

 ای ماه بلند رسته از بند!»

 ی دماوند!قبلهای تخت تو/ 



 
 

 
 

 های بیشهای آن که پلنگ

 خورند سوگند!بر خالِ تو/ می

 ای نور تو/ شهد هر چه کندو!

 شود قند شکربا نام تو/ لب

 ها رای ستارهعریانکده

 دادی/ به شبِ هزاره پیوند

 شاهنامه ستواژانه شده

 ای خدای لبخند! پیش لبت

 جوانم تو/ من در چاردهِ

 فرزند! ای پیش تو/ پیر دهر

 دل سپاریم باید/ به ستاره

 تا در دل تو/ شویم دلبند

 «1دپیمبرانن در شعر/ سه تن»

 خداوند اما/ تو به ملکشان

 ستیک موبد پارسی نبشته

 در مطلع زرنگارِ پازند

 دل باخت هنگام دعا/ به ماه

 _مفتیِ سمرقند_بوحنظله 
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 تا چشم تو را/ در آسمان دید

 افکندی خود/ در آتش سجاده

 پندنامه یک عمر/ نبشت

 خودش/ رها شد از پند بارهیک

 باران زد و جنس سومی شد

 و موج هیمند از هرم کویر

 از قید تعلقات/ عریان

 بر رنج فراق یار/ خرسند

 فریاد شو ای بلندباال!

 غریبند برگرد/ که عاشقان

 بردار/ کمان آتشین را

 تا زخم وطن/ رسد به گلخند

 روانند برگرد که تازیان

 از قادسیه/ سوی نهاوند

 به سوی خویش/ برگرد برگرد

 های الوندبر بال عقاب

 ترینممولیان در جوی تو

 دوری تو از این قبیله هر چند

 بوداگر که می قاجار نبود

 در لشگر تو/ دالور زند

 دید چشمت احمد/ به فرنگ

 دل کند از تاج قجر/ تمام



 
 

 
 

 / که آفتاب هم نیست!ای ماه

 ی تو مانندبه چهرهدر حسن/ 

 شوی شبیه چشمش شب خواست

 دعا و ترفند با لشگری از

 به یک آن اما/ تو گریختی

 از غار سیاهِ ناخوشایند

 ی هوتنبور زدی و نعره

 تنومند هاگشتند بلوط

 درویش ی تو/ هزاردر تکیه

 سر داده/ به مرشد برومند

 وای!...« »منم تاما فقط عاشق

 «دای دختر خیره!/ لب فروبن

 

 تکیه فهمید وَ •شعر را خواند

 کنِ اوستریشه سرهیک •چشم زن

 زمزمه شد مرشد مست: •گونالل

 

ـَ تَلحظه» ـَ ت  نِ اوستی رفـ تـَ تـَ ت

 !من چه کنم؟ //!من چه کنم؟ /ای خدا!/

 رفت دل و دینم هم /آبرویم/

 تا درِ قلبم را زد /دخترک/

 «رفت یاد تو و پیرم /از دلم/



 

 
 

 

 دادِ مریدان برخاست: •ناگهان

 «اوست ی رقصیدنِشعرِ زن/ سایه»

 

 مگر» به مرشد نظر انداخت: •زن

 «زن بشود/ دشمنِ اوست؟! میهمان

 

 !من چه کنم؟ //!من چه کنم؟ //!ای خدا»

 که برو /داد برآرم/ خواستم

 «نم...ریخته شد در ده /قلب من/

 

 عبد خداست بنشینید/ که زن»

 اهرامنِ اوستسِ هر کس/ خودِ فْنَ

 هر که مهمان بشود/ نور خداست

 ی کوچک ما/ مأمن اوستتکیه

 تردیدبین خوبانِ خدا/ بی

 روی جوان/ احسن اوستاین پری

 گویدسخن می جبرئیالنه

 آسمان/ مست غزل گفتن اوست

 ی ابر/ به تن کرده و بازجامه

 «باریدن اوست ی نازکِلحظه

□ 

 



 
 

 
 

 چیست آن بار امانت/ که خدا»

 بشر داده/ و بر گردن اوست؟به 

 شکعشق/ این بار امانت/ بی

 ستن اوستباعث از تن و من رَ

 نکند فکر کند وای!/ صوفی

 «دل ببرد/ رهزن اوست هر زنی

 

 به سر کوبیدند مشت •صوفیان

 که به هم خیره شدند •زن و مرشد

 بستند •گوش بر موج صداها

 بر همگان چیره شدند •دلهیک

□ 

 یا نشود تکیه خالی بشود/»

 کن اوستست/ که بنیاناصل/ قلبی

 ست/ که هنگام سماعاصل/ قلبی

 زن اوستو هم دف خویش/ هم صوفی

 هاستعشق/ معراج دل عاشق

 «تا به خدا/ توسن اوست از زمین

 

 گفت •بعد رو کرد به درویشان

  زن اوست. •از این پس مرشد تکیه



 

 
 

 

 «سودابه و سرخابی»

 

 آرام •چون خواب کودکان شهر

 دو خان •دو دلیر •از دو سردار

 

 روحند!یک این دو پیکر/ چه قدر»

 دو انسانیک الهه/ به شکل 

 از هم باید این دو/ جدا شوند

 ی فتانندیمهیک  شوممی

 برآشوبمتا که این شهر را/ 

 «شیطانهایتان: خادم چشم

 

 هر چه درمانده یارِ •هر دو خان

 پدرخوانده •نه خان بر یتیمان



 
 

 
 

 هیزمی نسوزانده •هیچ کس

 شده این بیشه مثل باغ جنان

 

  باید این دو/ جدا شوند از هم

 ی فتانندیمهشوم یک می

 برآشوبمتا که این شهر را/ 

 شیطانهایتان: خادم چشم

 

 دوباره فتوا داد: •آبی خانِ

 «!پوشان بادشاهِ ما/ خانِ سرخ»

 به پای او افتاد: •قرمز خانِ

 «سلطان!سان سخن مران/ وای!/ این»

 

 باید این دو/ جدا شوند از هم

 ی فتانندیمهشوم یک می



 

 
 

 برآشوبمتا که این شهر را/ 

 شیطانهایتان: خادم چشم

 

 خانِ چون آسمان کبود!/ درود»

 چند هفته غریب خواهم بود

 جان! دست تو/ برادر همسرم

 «نگران... تا نباشم در این سفر

 

 باید این دو/ جدا شوند از هم

 ی فتانندیمهشوم یک می

 برآشوبمتا که این شهر را/ 

 شیطانهایتان: خادم چشم

 

 به کاخ پای نهاد •همسر خان

 های جوانندیمه •در پی او



 
 

 
 

 آباداند عشقخانِ ما رفته»

 «بر شما شوم مهمان /امر شد

 ایدپای/ بر چشم من گذاشته»

 ایدکاشته هر قدم/ یک ستاره

 قصر ما را/ تمام/ زیر گام

 فام بدانسرخ مثل یک فرش

 اید.../ خاتون را/ چنین رنجهنه

 «بنشانید/ روی تخت روان

 

 «خویند!خوش قدرخان آبی/ چه»

 / بانو جان!!تان مستدامسایه»

 یک بار کاش ارباب ما/ فقط

 «سان...این بشود قدردانتان

 از این سخن/ تلخک! لب فرو بند»

 شکچشم من/ بی نبض خان است



 

 
 

 استخان ما/ پادشاه شیران 

 «خان آبی/ مالزم مرغان

□ 

 ولی از ذهن خام سودابه»

 «های من/ گرفت امانوسوسه

 

 نور //خان آبی /مینیاتور/»

 افشانتوأمان مهربان و دست

 هرگز ولی به من /خان قرمز/

 «نشان نداده است /قلب خود را/

□ 

 گرد من/ بازهای پربسته»

 در خدمتم/ کمربسته همه

 قوها یبسترم/ آشیانه

 «اطعمه/ آهوان دشت مغان



 
 

 
 

□ 

 نور /خان آبی/ /مینیاتور/»

 افشانتوأمان مهربان و دست

 ولی به من هرگز /خان قرمز/

 «نداده است نشان /قلب خود را/

□ 

 ماندخان آبی/ به ماه می»

 خوانددلبرش را/ فرشته می

 و تار و حافظ ی باغ/ شمعگوشه

 «دست در دست هم/ شب و باران

□ 

 نور /خان آبی/ /مینیاتور/»

 افشانتوأمان مهربان و دست

 ولی به من هرگز /خان قرمز/

 «نداده است نشان /قلب خود را/



 

 
 

□ 

 !سالمت باد همسر خان سرش»

 صبحِ دیروز/ در هجوم باد

 خراشیده ی دلبرکچهره

 «برگ خزان ستخان آبی/ شده

 

 نور /خان آبی/ /مینیاتور/»

 افشانتوأمان مهربان و دست

 ولی به من هرگز /خان قرمز/

 «نداده است نشان /قلب خود را/

 

 از دودمان میمون است /دلبر/»

 به سان مجنون است /خانش اما/

 خون است اماز خان و خانه /دلم/

 «گوی الکن چوگان /کیستم؟!/



 
 

 
 

□ 

 نور /خان آبی/ /مینیاتور/»

 افشانتوأمان مهربان و دست

 ولی به من هرگز /خان قرمز/

 «نداده است نشان /قلب خود را/

□ 

 ی آفتاب/ یعنی منپنجه»

 طعم سرخ شراب/ یعنی من

 ساغر خان آبی/ اگر شود

 «شود مست/ از این میِ سوزانمی

□ 

 نور /خان آبی/ /مینیاتور/»

 افشانتوأمان مهربان و دست

 ولی به من هرگز /خان قرمز/

 «نداده است نشان /قلب خود را/



 

 
 

 

 که دوید ربه سوی د •خان آبی

 خوابِ ابر درید مثل •اشجامه

 یک آن رسید و شد •خان قرمز

 و دهان ناگهان باز چشم و درب

□ 

 با البه •با دروغ •با قسم

  سودابهساخت  ای شومفتنه

 خون و خونابه بعد شش سال

 نماند نشان از آن سرزمین هیچ

  ن.هیچ از آن سرزمین نماند نشا



 
 

 
 

 «کالنتر خانابراهیم»

 

 و رخ نخراش های!/ آرام باش»

 ترسیمنمی ما/ از این بادها

 ی رفاه ماستخان/ در اندیشه

 خزانه و دیهیم نه به فکر

 با سپاه ماست گمان/ فتحبی

 «جانِ جنگجوی حکیمبا جهان

 

 این خیال شوم هر لحظه //باز»

 ترسیم: //شود پیش چشم منمی

 چادر اندرونیان بر باد

 دژخیم پیش چشم هزارها

 اما به روی دار /پسرانم/

 «مشوم تسلیمن نمی /گمان/بی



 

 
 

 

 اگر تر کنند/ خان جوان لب»

 تقدیم کنم جان خویش رامی

 خفت تواندنمی /تا که هستم

 «و دشمنش/ از بیم یارش از ذوق

 

 هر لحظه این خیال شوم //باز»

 ترسیم: //شود پیش چشم منمی

 چادر اندرونیان بر باد

 پیش چشم هزارها دژخیم

 اما به روی دار /پسرانم/

 «مشوم تسلیمن نمی /گمان/بی

 

 هان!/ به معمارها بگو بکنند»

 قلعه را/ ترمیم متروکضلع 



 
 

 
 

 ها/ بسیج شوندخانهپزکوره

 تا که دیوارها شوند/ ضخیم

 نشانباید آهنگران کاوه

 جمله باشند در نبرد سهیم

 تا نماند بدون تیغ و زره

 «یک تن از مردهای این اقلیم

 

 هر لحظه این خیال شوم //باز»

 ترسیم: //شود پیش چشم منمی

 چادر اندرونیان بر باد

 پیش چشم هزارها دژخیم

 اما به روی دار /پسرانم/

 «مشوم تسلیمن نمی /گمان/بی

 

 



 

 
 

 رو شد دست خیانتش/ که آن»

 شده با رقصِ تیغِ من/ به دو نیم

 خونش ریختکه گریخت/  هر خسی

 «مجلس ترحیم اش/ گشتهحجله

 

 هر لحظه این خیال شوم //باز»

 ترسیم: //شود پیش چشم منمی

 چادر اندرونیان بر باد

 پیش چشم هزارها دژخیم

 اما به روی دار /پسرانم/

 «مشوم تسلیمن نمی /گمان/بی

 

 پیروزی دالور زند بعدِ»

 شود این بالد/ مثل قدیممی

 حتی /های سنگ همخان به دل



 
 

 
 

 درس عشق را/ تعلیم دهدمی

 خوابدمی گونهخانِ ما/ خاک

 پیش سرباز خویش/ زیر گلیم

 تر از پدر است/ مهربان!به خدا

 «اش بر سر فقیر و یتیمسایه

 

 هر لحظه این خیال شوم //باز»

 ترسیم: //شود پیش چشم منمی

 چادر اندرونیان بر باد

 پیش چشم هزارها دژخیم

 اما به روی دار /پسرانم/

 «مشوم تسلیمن نمی /گمان/بی

 

 وای! سردار!/ آمده این بار»

 با سپاهی عظیم خان قاجار



 

 
 

 اند انگارگرفته همه جا را

 «زار وخیمشده اوضاع کار

 

 هر لحظه این خیال شوم //باز»

 ترسیم: //شود پیش چشم منمی

 چادر اندرونیان بر باد

 پیش چشم هزارها دژخیم

 اما به روی دار /پسرانم/

 «مشوم تسلیمن نمی /گمان/بی

 

 مهمان •ی قجربه یک قهوه شد

 تصمیم •تا بگیرد در این میان

 آن خیال شوم نشست •آن طرف

 ی زر و سیمخزانه •این طرف هم

□ 



 
 

 
 

 اما زند خانِ پشت دروازه

  ابراهیم. •وا نکرد ر بر اود



 

 
 

 «سگ ناز»

 

 تا دربار گفته بروم /شاه/»

 در انظار گردن بزنم /باز/

 مانده تک و تنها //نازمسگ 

 «جا مانده پیش سگم /دلکم/

□ 

 هرگز /ندارم/ غم تاریخ»

 بر دار صد حسنک را /شم/کِمی

 / در کف شاه/ی منقالده هست

 اقرار به وفایم /سگ هم/ کرده

 خوردن خون خائن خوشم از

 بارچون این ؟//باز اما چه کنم

 مانده تک و تنها //سگ نازم

 «پیش سگم جا مانده /دلکم/



 
 

 
 

□ 

 پیش شما کُشم/ هر که نشدمی»

 سره/ فرمانبرداردله/ یکیک

 سم راخوراندم  به فرموده /من

 «ی آن شش سرداربه زن و بچه

 

 ؟چه کنم با این همه لذت /باز/»

 طاق شد از دوری یار //طاقتم

 تک و تنها مانده //سگ نازم

 «پیش سگم جا مانده /دلکم/

□ 

 به من رخصت داد •یک هفته •شاه

 ست قرارنمانده چون که •روممی

 

 



 

 
 

 تک و تنها مانده //سگ نازم »

 «پیش سگم جا مانده /دلکم/

□ 

 با رقِص سگم مجنون شده •باغ

 و گیسوی پریشان نگار من

 ...و تار مِی زدن و حافظ •دم به دم

 زندگی است یدغدغه •سگ من

  است. دلدادگی خرِ آ •سگ شدن



 
 

 
 

 

 «میخارچ کفشِ»

 

 مرا وزدمی •در تمامِ خودش •خورشید

 مرا دهدی نو مییک ستاره •هر روز

 دودمی بر اعصاب •با کفشِ چارمیخ

 کُشد مرامی •دختر آخرِ سراین دوست

□ 

 آن مرض مهلک غریب •نوشته دکتر

 مرا تا ابد •باره ترک کرده خودشیک

 دودبر اعصاب می •با کفشِ چارمیخ

 شد مراکمی •دختر آخرِ سراین دوست

□ 

 غرق بوسه کرد •دست و پای مرا •امروز

 بد مرا• شب و روز •ن کس که گفته بودآ



 

 
 

 دودبر اعصاب می •با کفشِ چارمیخ

 شد مراکمی •دختر آخرِ سراین دوست

□ 

 به یک موجِ ناگهان •خودش گرفت دریا

 مرا •جزر و مد ی کمرشکنِاز پنجه

 دودبر اعصاب می •با کفشِ چارمیخ

 کشد مرامی •دختر آخرِ سردوستاین 

□ 

 چهارنعل •رادمتازد اسبِ رامِ ممی

 رسد مرامی •از چهارسوی جهان خیر

 دودبر اعصاب می •با کفشِ چارمیخ

 کشد مرامی •دختر آخرِ سراین دوست

□ 

 شودسجده می جاهمه •این همسر جوان

 عدد مرابی •پیش همه •فرشته چونهم



 
 

 
 

 دودبر اعصاب می •با کفشِ چارمیخ

 کشد مرامی •دختر آخرِ سراین دوست

□ 

 بر آن موج خون و خشم• در حیرتم هنوز

 چرا نشانه گرفت و نزد مرا •دشمن

 دودبر اعصاب می •با کفشِ چارمیخ

 کشد مرامی •دختر آخرِ سراین دوست

□ 

 چهره کرد و خواند• به چشم همه •تلویزیون

 د مرانَستَمُ در آن •چشم و چراغِ شهر

 دودبر اعصاب می •با کفشِ چارمیخ

 کشد مرامی •دختر آخرِ سراین دوست

□ 

 مچاله شده در همین سه شب •دنیای من

 نمانده است در این کالبد مرا •جانی



 

 
 

 داده است •به منِ خسته با هر پیامکش

 و حد مرا ورای هر غم و تعزیر •رنجی

 روی اعصاب من دوید فقط •آن دخترک

  ا!در لحد مررها بکند/  دیگر بگو



 
 

 
 

 

 «کیک عروسی»

 

 روی آورده سوی تو/ اقبال»

 «فال نقش او پیش توست/ در این

□□ 

 جواب مثبت داد •رفتم آخر

 ده سال عاشقش پس از به منِ

 شب عروسی ماست •امشب امشب،

 صبح وصال رسید •امشب، امشب

□ 

 شبیه قلب شود گفته بودم»

 به روی ظرف سفال /کیک جشنم/

 وای خدا! /ست/دیگر شدهشکل 

 «روم از حالدارم از غصه می



 

 
 

 

 ش بکنمشَناسزاکُ •خواستم

 شود اشغالمی باز •اشگوشی

 افتاد •تا که دیدم چنین شده

 دو، سه تبخال •های منروی لب

 

 گفته بودم شبیه قلب شود»

 به روی ظرف سفال /کیک جشنم/

 وای خدا! /ست/شکل دیگر شده

 «حال روم ازدارم از غصه می

 

 محل نگذاشت مرا •آن که عمری

 پر و بال •در هوای من زندمی

 گوید:گوشم/ چه قدر می درِ

 «ی آمال!بال!/ کعبهسایبان»



 
 

 
 

 مالحظه بردبی قنادِ •حیف!

 مرا به زیر سؤال •پیش مردم

 

 گفته بودم شبیه قلب شود»

 به روی ظرف سفال /کیک جشنم/

 وای خدا! /ست/شکل دیگر شده

 «روم از حالغصه میدارم از 

 

 کشند مرامی همه شاباش

 ماالمال •از ریشخند ولی

 فردا •من نوعروسِ نشنود

 ل!زبانم ال •ی کیک راطعنه

 

 گفته بودم شبیه قلب شود»

 به روی ظرف سفال /کیک جشنم/



 

 
 

 وای خدا! /ست/شکل دیگر شده

 «روم از حالدارم از غصه می

 عروسی من •دغدغه داشتم

 اشکالنظیر و بیبی بشود

 آخر •پدربی قنادِ  کرد

 پامال چنین •آرزوی مرا

 

 شبیه قلب شود گفته بودم»

 / به روی ظرف سفال/کیک جشنم

 مردَمُ /خدا!/ /شکل دیگر شده/

 / رنگم شده شبیه زغال!/وای

 !الصلوات عمالفاتحه أقر

  «!هیهات /بیوه شد/ که نوعروسی



 
 

 
 

 

 «کفش نو»

 

 زندمی /انگشت پا را/ /کفش نو/»

 «کندهی جان می /پای من در کفش/

□ 

 وای! •ی همسایه واویالستخانه

 دیشب خودش را دار زد •دخترش

 

 زندمی /انگشت پا را/ /کفش نو/»

 «کندهی جان می /پای من در کفش/

□ 

 «خری؟آی آقا!/ نان برایم می»

 دست رد •ی اوزنم بر سینهمی

 

 زندمی /انگشت پا را/ /کفش نو/»

 «کندهی جان می /پای من در کفش/

□ 



 

 
 

 ایباز مردی شیشه» روزنامه:

 «همسرش را/ کشته با مشت و لگد

 

 زندمی /انگشت پا را/ /کفش نو/»

 «کندهی جان می /پای من در کفش/

□ 

 و انتحار بمب •داعش و بغداد

 وزددارد وحشیانه می •مرگ

 

 زندمی /انگشت پا را/ /کفش نو/»

 کندهی جان می /کفش/ پای من در

 نیست هیچ /این خبرهای همیشه/

 جز این که در این روز بد /پیش من/

 زندمی /انگشت پا را/ /کفش نو/

 «کند.می هی جان /پای من در کفش/

  



 
 

 
 

 «نامکبُتگُل  »

 

 گفتاز راز کهکشان می •ماه

 گفتقصه از نور بیکران می

 یعنی •های مهرباناز پری

 گفتمیاز خدایان باستان 

 به دامن سبزش •آسمان هم

 گفتسایبان می •بر سر شهر

 روی اسبی از توفان •ناگهان

 گفت:می _درانآسمان_یک شهاب 

 ی عشق را خدا با غمقصه»

 «گفتسوی گمان میآن /گمانبی

 از مهر •آفتاب آمد و به خود

 گفتنگاهبان می •نیزه بر کف

 هاشهر با آفتابگردان

 گفتی جهان میقبله •به خودش



 

 
 

 روی بام کاخ به ما •ایلخان

 گفتتبریک مهرگان می •باز

 «مهر و قهر از تبار یک ابرند»

 گفتراز یک تیر و دو نشان می

 هم تگرگ و هم باران •ابر را

 گفتمثل گیسوی دلبران می

 به سوی باال را •جانترکِ ای

 گفتطرقه چون دزد و کاهدان می

 در آن غربت •ی ماه راچشمه

 گفتستان میمثل زهرابه جان

 واژه در واژه عشقِ پنهان را

 گفتعیان می •به زمین و زمان

 

 های سرخ اناردانه •هاواژه

 شش دقیقه بهار •روی هر واژه

 



 
 

 
 

 عشق یعنی پرندگی کردن

 به خانه آوردن •ماهِ نو را

 به گل قسم خوردن •زیر باران

 دل به رقص تگرگ نسپردن

□□□ 

 گفتی جوان میشاخه •ازشاعر 

 گفتعشقِ باغبان می •شاخه از

 ها را برای رفتن تاشاخه

 گفتنردبان می •شهر خورشید

 سقوطِ زمینبالِ بی •شاخه را

 گفترو به باغ ستارگان می

 مسافران بهار •به درختان

 گفتحلقه بر گوشِ ساربان می

 به خویش« باغبانِ ماست /ساربان»

 گفتمیخوانِ کاروان چاوشی

 



 

 
 

 برادر خواند •مَلِکِ شاعران

 گفت:و شادمان می• باغبان را

 «باغبان/ زمین بخوردشهر بی»

 گفتگل جنان می •باغِ او را

 های باغش رای تاکشیره

 گفتی جانِ واژگان میشیره

 

 های سرخ اناردانه •هاواژه

 شش دقیقه بهار •روی هر واژه

 عشق یعنی پرندگی کردن

 به خانه آوردن •ماهِ نو را

 به گل قسم خوردن •زیر باران

 دل به رقص تگرگ نسپردن

 

 خوشه در بارانخوشه •باغبان

 گفتاز خداوند مهربان می



 
 

 
 

 رو به سوی شاعر کرد •بعد از آن

 گفتبیان میمست و خوش •که چنین

 در مقام پاسخ وی •به خودش

 گفتالکن و منگ و ناتوان می

 چون شمیمی از گل سرخهم •باز

 گفت:وزان می •روی برگ رزان

 ست بر جبین کسیباغ/ داغی»

 گفتکه به این خاک/ خاکدان می

 «که زمین/ یعنی آسمان در مشت

 گفت:می •سپس آرام و پاکشان

 «همه در باغ خان/ غزل بشوید»

 گفتی نهان میقصه •گزانلب

 

 های سرخ اناردانه •هاواژه

 شش دقیقه بهار •روی هر واژه

 



 

 
 

 یعنی پرندگی کردنعشق 

 به خانه آوردن •ماهِ نو را

 به گل قسم خوردن •زیر باران

 دل به رقص تگرگ نسپردن

 

 سوی پرچینپیری آمد به این

 گفتاز آسمان می •که نگاهش

 واژه فقطعطر تنبور واژه

 گفتنشان میاز یار بی •باز

 ولی رقصان •گرآن میان مویه

 گفتشاعر از موی و از میان می

 تبرک به خاک پای ماهاز 

 گفتفارغ از سود یا زیان می

 رد شد و او •دلبر از روی سنگ

 گفتروح پرنیان می •سنگ را

 



 
 

 
 

 سوو دلبرش آن •سوشاعر این

 گفتچشمشان داشت داستان می

 به زیر آمد •ماه از تخت خود

 گفتنه خانِدان می •نه از عنوان

 باکشاعر بی •تاک در تاک

 گفتچمان میتنچامه از سروِ 

 بت چین راچشمِ گل •توأمان

 گفتستان میبخش و جانمیِ جان

 خورشید •چمان را به خاکیانتن

 گفتارمغان می •از سوی عرش

 شهر به آن •زار...شوره •چمان...تن

 گفتدر شبِ بعد بوستان می

 روی بام دریا رفت •چمانتن

 گفت:هر تکان می •موج در موج

 «شدم/ خاتون!غرق چشمانتان »

 



 

 
 

 گفت:به میهمان می •هایشچشم

 بعد •«موجِ خاکسترانه!/ بنشین»

 گفت:می •با همان ناز و مهر و آن

 که به خویش /زمانست بیقیدی /عشق»

 گفتمکان میبغضِ بی /هاقرن

 از آسمان در جام /عشق با من

 «گفتبر ارغوان می /رقص دریا

 آتشفشان و باران را •عشق

 گفتقران میهمدر شب حجله 

 جیغ کالغ •دلبر از جای جست

 گفتخبری بد در آن مظان می

 سوزشدر جهانِ جنونِ جان

 گفتسرخیِ جهان می •از سر و

 برداشت •قلبش افتاد بر زمین

 گفتچشان میاز تب و ترسِ تن

 



 
 

 
 

 هایش از تقاص مچالگی

 گفتفالن میاز فالن بن بی

 ی کالغان راشانهپرِ شبْ

 گفتچشم حکمران می• یسایه

 اگر چه در پرواز •هایشواژه

 گفتباز سرگران می •پیش من

 

 های سرخ اناردانه •هاواژه

 شش دقیقه بهار •روی هر واژه

 عشق یعنی پرندگی کردن

 به خانه آوردن •ماهِ نو را

 به گل قسم خوردن •زیر باران

 دل به رقص تگرگ نسپردن

 

 نسیمی از دم صبح •این میانه

 گفتبه ایلخان می •را رازشان



 

 
 

□ 

 ناگهان صاعقه به مزرعه زد

 گفتاز صبر و امتحان می •پیر

 «یا خدا! یا خدا! به خیر شود!»

 گفتگزان میلب •آشفته •پیر

 هاپا به پای صاعقه •ایضجه

 گفتچکان میتلخ و خون •خبری

 ملکه« کنم!نه! نه! باور نمی»

 گفتمرگ ایلخان می •خبر از

 فکر و ذکرِ همه!« قاتلش کیست؟»

 گفتقوم بزچران می •فقط از

 ی شمشیربه قبضه •چشم هر کس

 گفت:می •زبانافشان و بیسرخ

 یک کالم انتقام! ختم کالم»

 قدم تمام ایلهم /قسمهم

 



 
 

 
 

 امان بکشیدبی /هر که دیدید

 «زن و کودک/ جوان و پیر و علیل

 

 گفتفشان میراوی از متنِ خون

 گفتروی خیزران می •از سران

 جیغِ زیرِ تیغِ زنان •راوی از

 گفتزایمان میوقتِ مرگانه

 زالِ رقصنده روی آتش را»

 «گفت؟!پیر و ناتوان می /چه کسی

 چه قدر نادان بود! /طفلِ دشمن»

 «گفتنان می /به سنانی که خورد

 بند آمد /نفس آفتاب»

 گفت:می /زناننفس /بزدلی که

 پاسخ را« به کدامین گناه؟!»

 «گفتی کمان میچله /ناوک از

 باز •خواست دل بسوزدتا که می



 

 
 

 گفت:می •شیری از خیل همگنان

 یک کالم انتقام! ختم کالم»

 قدم تمام ایلهم /قسمهم

 امان بکشیدبی /هر که دیدید

 «زن و کودک/ جوان و پیر و علیل

 

 «نکش ما را»ی پاسخ ناله

 گفتهای مادیان مینعل سم

 هر که رد شد از آن بوم •مابعدِ 

 گفتزغالدان می •شهرشان را

 ها ساختیم از کشتهپشته

 گفتمی« االمان!»که  •کساز هر آن

 «بس کنید! آی!/ بس کنید همه!»

 گفت:می •دوانپیک این را دوان

 اندها/ تمام تبرئهبزچران»

 «اندهمه با احترام/ تبرئه



 
 

 
 

□□ 

 زنش بوده •قاتل ایلخان

 ی تنش بودهپارهی سایه

 شاعر اما به سان محتسبان

 گفت:می •به بزرگان آستان

 نامِ داغ هزاره را/ شاهد»

 گفتی سرخ جادوان میفتنه

 وار بوده آن که به خودسامری

 گفتمی« باغبان»زیر تدلیس/ 

 بتِ چینها/ او به گوش گلماه

 گفتی فتنه/ هان و هان میقصه

 ها محرمانه و محرمماه

 گفترمل و ترجمان می همه از

 بسته/ هر آن چه که خاتون چشم

 گفتی روان/ میداشت در گنجه

 



 

 
 

 از فرو رفتنش/ به برف و گِالب

 گفتها/ تا به روی ران میماه

 در همان حال/ از ریاضتِ سخت

 گفتدر دل کوه بامیان می

 رقصاناز هزار آتشِ پری

 گفتمغان میدر خرابات بی

 پنهان کردیا که از راهبی که 

 گفتصخره را/ کنج گردکان می

 شرح تسخیر لشگر ماران

 گفتهای کان میخفته در چشم

 دانستپاسخ هر چه را/ نمی

 گفتعین افشای چیستان می

 پیش هر کس/ به کیش او مؤمن

 گفتقصه مانند بستگان می

 بستروز/ خود را به کلهران می

 گفتشب به خود/ شیرِ ترکمان می



 
 

 
 

 قلب گرگان بستمادرش را/ به 

 گفتبه پدر/ قوچِ سیرجان می

 کند به خدا!شعله را خام می

 گفتزبان میچه در گوش بیآن

 با طلسم سیاه/ در گوشش

 گفتی سران میفقط از فتنه

 آخر از خشمِ ایلخان/ و سپس

 گفتی جوان میقتل شهزاده

 تا که تسخیر کرد/ خاتون را

 «حرجی نیست هیچ مجنون را

□□ 

 بعد •بوسه زد به طغراپهلوان 

 گفت:می •در غیاب خبررسان

 ایلخان/ در این فرمان کاشکی»

 گفتمی« بمان»به سپاهش/ فقط 

 



 

 
 

 «شش ماه بعد/ برگردید»یا نه/ 

 گفتگونه ناگهان مینه که این

 همه لعبتدید اینهر که می

 «گفت؟امر برگشت را/ چه سان می

 خبر نشوند •تا که از عیشمان

 گفتهر چه پهلوان می •موموبه

 هر کس •نقل کردیم و جنگ را

 گفتخوان میهشتمین خوانِ هفت

□□□ 

 آمدش را شهرخوش •لشگر آمد

 گفتمثل آغوشِ میزبان می

 این یک از شهد و شمع و شیر و شراب

 گفتآن یک از قوی روی خوان می

 اندرزهای چون زر را •پیر

 گفتبه رایگان می •با رعیت

 



 
 

 
 

 عشیره آنان راچه در هر آن

 گفتچلچراغانِ دودمان می

 بهارِ حضورِ سردارانبی

 گفترزان می •برگ هر شاخه را

 روح سربازهای عاشق را

 گفتخوان میعندلیبان نغمه

 در مصاف معاند آنان را

 گفتکُش دمان میشیر شاهین

 ها غلتیدبر شوق گونه •اشک

 گفتتا چنین پیر کاردان می

 

 های سرخ اناردانه •هاواژه

 شش دقیقه بهار •روی هر واژه

 عشق یعنی پرندگی کردن

 به خانه آوردن •ماهِ نو را

 



 

 
 

 به گل قسم خوردن •زیر باران

 دل به رقص تگرگ نسپردن

 

 پیر از اندوه سرخِ لشگریان

 گفتمنفک از یار و خانمان می

 آهی کشید رو به قنوت •بعد

 گفت:عصازنان می •بین مردم

 درد ایلخان فقید /ماشاهِ »

 گفت:دید/ آن اوان میرا که می

 «کاش فرزندِ مزرعه بودم!»

 گفتنعتِ احشام و ماکیان می

 پدر اما/ به ایلخان جوان

 گفتاز نیاکان و آرمان می

 ها/ حضورش رادر سقوطانه

 گفتگمان/ مثل ریسمان میبی

 



 
 

 
 

 ی او راشب توفان/ کرانه

 گفتناخداگونه بادبان می

 ها رادلن/ کاش دردایلخا

 گفتیکان میبه شمایان/ یکان

 چه پشت این لبخندیعنی از آن

 گفتبا امیران/ به صد فغان می

 زیر یک دردِ خرد/ خرد شدید

 گفت!وای اگر/ از غم کالن می

 چه که ابرگل ندارد توان آن

 «گفتبا تحکم/ به ناودان می

 نشینان راحسرت آسمان

 گفتشوکت ایلخانیان می

 پرستی رامذهبِ ایلخان

 گفتپس از کیان می •حافظِ جان

 حرمت نام ایلخانان را

 گفتاولین مرزِ مرزبان می



 

 
 

 با شرح یک کالم بلند •بعد

 گفت:البیان میمروی از مجمع

 دولت ایلخانیان را/ شیخ»

 «گفتیک سده پیش/ جاودان می

 ریزان •خطبه از عشقِ ایلخان

 گفتعنان میمحابا و بیبی

 

 های سرخ اناردانه •هاواژه

 شش دقیقه بهار •روی هر واژه

 عشق یعنی پرندگی کردن

 به خانه آوردن •ماهِ نو را

 به گل قسم خوردن •زیر باران

 دل به رقص تگرگ نسپردن

 

 حداز عطوفت بی •پهلوان

 گفتتا نثارِ جان می •به همه



 
 

 
 

 ایلخان جدید هم او را

 گفتکوهِ داستان میسپرین

 پلنگی/ که روی ماه پریدآن »

 «گفتبه تو همواره قهرمان می

 اش در آناز قلب زخمی •بعد

 گفتشب سوگ سیاوشان می

 به حرمت آن شب •مادرش را

 گفت:می •بعد از آن •تا که بخشید

 «عشق/ هم نور دارد و هم گور»

 گفتاز گل و تیغِ توأمان می

 مانستبه شعر می •کلماتش

 گفت!دان میچه میزان و نکته •خان

 

 های سرخ اناردانه •هاواژه

 شش دقیقه بهار •روی هر واژه

 



 

 
 

 عشق یعنی پرندگی کردن

 به خانه آوردن •ماهِ نو را

 به گل قسم خوردن •زیر باران

 دل به رقص تگرگ نسپردن

 

 ی جنگ استحکمتی/ پشت واژه»

 گفت:/ می_خلدآشیان_پدرم 

 پدرمجنگ را/ در تنِ وطن/ »

 «گفتدر مَثَل/ مثل استخوان می

 ها راپسر خانِ بزچران

 دادیم« یار نامور»ما لقب/ 

 این که سوءتفاهمی هم بود

 «به تالفی/ سه کیسه زر دادیم

□ 

 ی ماشاعرِ هزاره •بعد از آن

 گفتاز بهارِ پس از خزان می



 
 

 
 

 ی دیدارلحظه •واررودکی

 گفتاز جوی مولیان می •باز

 سرداراناز دل مهربان 

 گفتاز شکوه خدایگان می

 «دین ما/ تا همیشه عاشقی است»

□ 

 گفتاذان می •ماه در قلب ما

 عشق داشتیم به ماه •هر چه ما

 گفتاز آن می •زبانشاعر خوش

 قرار مثل انارقلب ما بی

 گفتشاعر از شور عشقمان می

 

 های سرخ اناردانه •هاواژه

 شش دقیقه بهار •روی هر واژه

 یعنی پرندگی کردنعشق 

 به خانه آوردن •ماهِ نو را



 

 
 

 به گل قسم خوردن •زیر باران

 دل به رقص تگرگ نسپردن

 

 ولی •جا وزیر بودشاعر آن

 گفتاز گل برایمان می •باز

 به خویش غره نشد •با وزارت

 گفتچنان میهم •سخن از عشق

 من پیامی شنیدم از لب رود»

 گفت:کنان میبا خودش/ زمزمه

 «رخت استسخت است/ آتشینعشق »

 گفترود/ این قصه را روان می

 به روانِ غزل قسم!/ که به عشق

 گفتزخمِ ایزدان میرازِ جان

 عاشق از فقر مُرد/ اما باز

 «گفتعشق را/ گنج شایگان می

 



 
 

 
 

 عاشق را •در شبِ چاه نیز

 گفتنوش و کامران میآسمان

 رو به مردم شهرش •بعد هم

 گفت:می •از سر مهر و امتنان

 «خاک پای تمامتان هستم»

 گفت!و چه از عمق روح و جان می

 ریسمان نور خدا •عشق را

 گفتدر شب آخرالزمان می

 هازیبرای شب •هایشواژه

 گفتخوان میاز طلوع و خروس

 های سرخ اناردانه •هاواژه

 شش دقیقه بهار •روی هر واژه

 عشق یعنی پرندگی کردن

 به خانه آوردن •ماهِ نو را

 به گل قسم خوردن •زیر باران

دل به رقص تگرگ نسپردن.



 

 
 

 

 «گفتارپس»

 

 حکایت کلمه و کرونا

 ادبیات»در ایام کرونا دو ژانر  _معاصر پردازنظریه و فیلسوف_آرش آذرپیک 

 یعنیی خود مبتکرانه هایرا در قالب «مالغزل ماکسی»و  «نماخواب

 «وقت لیلی» ترجیعِ_ابداع کردند حتی غزل «ترکیب_غزل»و  «ترجیع_غزل»

را زمانی که به شدت دچار بیماری کرونا بودند نگاشتند و این رخداد فرخنده 

ا و اال قلم ر ،گواهی بر این مدعاست که کرونا توانست هر چه را به پستو ببرد

 کلمه را.

 

آذرپیک با حضور گفتارهای آنالین آرش ای از درسگزیده و چکیده

 :99و فروردین  98گرایان ایران، اسفند ی کلمهشاگردان اندیشکده

 مالنگاهی به غزل ماکسینیم»

 

 ی ادبیتمنظومه( اصل و مبنای حرکت بر پایه و مایه_مال )غزلدر غزل ماکسی

شعر  یاست نه صرفاً شعریت، به ویژه با عنایت به فضاها و تعاریف خودبسنده

افزایشی یک شیر _های کاهشیکلمه در قالب تئوری جهان هنریِ امروز که از

نگارشی خود را _افق نگرشی ،اند. این ژانر در غزلیال و دم و اشکم ساختهبی



 
 

 
 

کاماًل به روی و سوی ادبیت )عالم هنری کلمه(، فارغ از هرگونه جنسیت و 

س نمال در ساحت ادبیات جسیستم در ادبیات جهان گشوده است. غزل ماکسی

گرا رخ خواهد داد، نه صرفًا شعرگرا؛ هرچند که اگر فضای متن بطلبد سوم

چنان که در کتاب تواند کامالً در ساحت شعر نیز اتفاق بیفتد زیرا آنمی

آمده یک چاه عمیق بسیار زیباتر و واالتر است از اقیانوسی « های یلداچشم»

 ی بند انگشتی باشد.که عمقش تنها به اندازه

ست ا کلمه اصالت مکتب مطرح ژانرهای از که فراشعر دکترین در رپیکآذ آرش

صرف.  هنریِ سیستم یک نه ،است شناسیکهستی نگرگاهی شعر که دنباور دار

 _لوگوس_ کلمه وجودی جامع مقام از خود را هستی که ستدیدگاهی شعر

 جهان رد محوریسیستم از قلم فراروندگی برای بسیط حرکتی گیرد. فراشعرمی

 حرکت درکِ سادگی ادبیات است. برای جهان در محوریکلمه به سوی شعریت

 کرد. حرکت تبیین و تحلیل افقی و عمودی محور دو در را آن توانمی بسیط

 فراخنای است به سوی شعر در محوریسیستم از ویفرارَ همان عمودی،

 و جنسیت گون هر از فراتر ادبیات، کلیت در محوریکلمه نامحدودِ و پایانبی

 فکش روند طبیعی یادامه افقی نیز حرکت .متنی_داستانی_شعری پارادایم

 نونتاک است و شاعرانه شناسیکهستی نگرگاه بنا بر زبانی_درون هایساحت

 یکفونمولتی هایپارادایم همانند ه،گشت مطرح ژانر این در ادبی سیستم چند

جهان  اتادبی در بار نخستین برای ادبی نوع دو این در که گراکلمه فونیکِ پلی و

 شناسیِ هستی بنا بر درونی_برون و برونی_درون ،بیرونی و درونی تحلیل

 .شد شعر جهان وارد پدیدارشناسانه

فراساختارگرایانه  ویِفرارَ به ناظر ،نوین طرزهای این در« تحلیل» یاما واژه و

 و متن ساحت در تئولوژیکتقید ایدئولوژیک و  از هر گونه و معطوف به وجود



 

 
 

 و است؛ اثر در کاراکترها نمایانگی و انتخاب مواجهه، در محوریکلیشه عدم

 یفاصله که شد شعری وارد جهان محورمنولوگ_دیالوگ روایت سانبدین

ه داشت جهان ادبیات یگذشته در شاعرانه هایمنظومه و اشعار روایی با فراوانی

 این معرفی از پس که شود خاطرنشان دارد جای .اندبوده محورسوژه کامالً که

 از یعنی هشتاد یدهه آغاز در و« سوم جنس» کتاب در ادبی هایسیستم

 امبرخی شعرا حتی با ن توسط متأسفانه فراشعرنویسی، هایسیستم آغازِ همان

 الانتح موردآن،  اصلی منبع به اشارت بدون مختلف قوالب در دیگر هایجریان

  شد. واقع ادبی

 گرا برای نخستین بار در جهان شعرکلمه فونِفون و پلیهای مولتیدر سیستم

شود و حذف می «درباره»ی واژه ،چه در نگرش و چه در نگارش و شعر جهان،

 یدربارهیم مثاًل شعری نویسنمی )پدیدار( ی یک چیزدربارهدر متن ما دیگر 

پدر و مادر  یدربارهزن،  یدربارهبهار و درخت،  یدربارهکارگر،  یدرباره، عشق

عاشق، معشوق،  از جمله عشق،واسطه با تمام پدیدارها بلکه با ارتباط بی ؛و...

این پدیدارها در عین و حین تحلیلِ تمام  کودک، بهار، درخت و...کارگر، زن، 

ود خود وج ،ی شعریشناسانهاز صافی تغزل و نگاه هستی گذرزدایانه با کلیشه

 ند.بخشل میاو اگزیستانسیرا با عبور از مجرایی شاعرانه در متن نمودی هنری 

 آفتاب آمد»مال به مصداق در حاشیه باید عرض شود که در اثبات غزل ماکسی

و  بیت هستیم 180 غزلی مبتکرانه، منسجم و محکم با ما شاهد« دلیل آفتاب

است که ببوید نه آن که عطار مشک آن »ند عزیزانی که معتقد جا دارد به

  «چندمِ آن را مثال بیاورید!لطفاً غزلی با حجم یک: »بگوییم «بگوید

  



 
 

 
 

 نما و متون ادبیِ تعبیرگراابادبیات خو

 

  د...ننگارحافظانه می هاسیرینگاه ابنو آن

زمین به ویژه عرفان اسالمی، بزرگان و فرزانگان در مکاتب معنوی و کهنِ مشرق

ی آن بسیار اند که عالم خواب و رؤیاهای صادقهاین وادی باور ایقانی داشته

تر از آن رخدادها و پدیدارهایی است که ما در عالم بیداری و تر و راستیناصیل

ی خواب که شمس تبریزی نُه گونهجا کنیم، تا آنها را زیست میمشاهده آن

ها کند که فقط و فقط یک نمونه از آنبینی معرفی میرا به رهروان این جهان

گاه اند. ریشهی آن سخن گفتهشناسانی چون فروید دربارهخوابی است که روان

پایان جستجو کرد که اگرچه نما را باید در همین سنت عظیم و بیادبیات خواب

 بهره نگذاشته اما بیشتر از آن که تکیهعلوم کنونی نیز خود را بیاز دستامدهای 

که در عریانیسم و _بر ضمیر خودآگاه داشته باشد، بر ساحت ضمیر دگرآگاه 

ن پروازانه در شدمم وقلقد _برای نخستین بار مطرح شد «های یلداچشم»کتاب 

 است.

 نونک تا کلی ایهگون به سرایش و نگارش هایشیوه بنا بر متون خوانش برای

 است: داشته رواج متن قرائت متفاوت نوع دو

 و موالنا مثنوی مثل هاییمنظومه یا مقدس کتب همانند متونی خوانش در. 1

 است. بوده تفسیری هاینگرگاه بر اصل غالباً  فردوسی یشاهنامه

 ونگگونه طرزهای به غالباً را ادبی متون خوانش پریشانِ زلف اعصار اخیر در. 2

 هایلهنح از نیز تفسیر بسیار کسان، زعم به و اگرچه اندزده گره یویلتأ علوم

 مقال این در ،کالم و ایضاح فهم، تمایز سهولت برای اما است هرمسی علوم



 

 
 

ویلی به جهان های تأنگرش هر روی به. کنیممی بررسی هم از جدا را هاآن

 امانس... و ادبیات فلسفه، در هرمنوتیک نام به ارزندهدانشی  ،متن و متن جهان

 .است بخشیده نمود را متفاوتی هایپارادایم خود دل در که داده

 متون نگارش در ی رانوین ژانر خورشیدی 1400 یطلیعه در آذرپیک آرش اما

 در هک اندنامیده نماخواب کرده و آن را ادبیات معرفی و گذاری، پایهکشف ادبی

 سامان ادبی طرز این متون خوانش در را نیز فردمنحصربه ژانری خویش ذات

 متون در خاص نوع این .است نداشته سابقه جهان ادبیات در کنون تا که داده

رخ  فرامتن و فراداستان فراشعر، داستان گرفته تا و شعر از گونادبی گونه

 نماید.می

 مستقیم، نویسشِ  صورت در ذاتاً بینیمکه در خواب میرؤیاها  برخی هرچند

 هنری صافی از هاخواب اغلب گذراندن با نویسخواب قلم هستند، اما ادبی

هنر  خواب و هم عالم 1های عالماز پتانسیلهم  ،تواند به نحو احسنمی قلمش

 یعنی دکننویسانه نشانهنگاری و رازورزانه یاستفادهامان ای توو ادبیات به گونه

 ذهن تعبیرخوان، در چه_ باشد افتاده اتفاق برایش خواب در راستیبه  چهآن در

 نوینِ  متون داشت تمایل اگر یا سنتی کتب در مذکور هاینشانه از

 زهرگ خوانشی_نگارشی یشیوه این بنابراین ؛_خواب تعبیر شناسیکِروان

 نوع هب آن خوانش و نیست گرایانهوهم هاسوررئالیست رؤیانویسیِ  متون همانند

 صلا نویسنده نما،خواب متون در بلکه شود،نمی خوانشگر مربوط آزاد برداشت

 خواننده برداشت به صرفاً را متون خوانش و نهدمی صادقه رؤیای بر را

                                                           
 

فرزانگان و برازندگان ایرانی همه چیز را نشانه  .هاستی جایگاه نشانهام به معنلَی عَعالم از ریشه. 1

 ای عظیم که بستر تمام چیزها )نشانه(ست.بینند و جهان را نشانهمی



 
 

 
 

 الًکام ساحتی در نماخواب متن یک . بر همین مبنا مبرهن است کهگذاردنمیوا

 .گیردمی شکل مؤلف سوی از پذیرنیت و معنامند

 ،خواب و میراث بزرگان این علم در سنتِ هر ملت تعبیر دانشِ بنا بر مؤلف

 ی هنری نویسش درآورده ورمزگانِ رؤیابینی پدیدارها را به جامه تواندمی

 ناگفته نماند که برای البته کند؛ و کشف خلق را شگرفی و دوشیزه ایماژهای

 شده است. ارائه متفاوت و مفهوم معنامند ساحت چند نیز پدیدارها برخی

 جامع مقام یجلوه بهترین توانمی را خواب»: آمده یلدا هایچشم کتاب در

 هاتسوررئالیس یبسته مند وچارچوبه دیدگاه برخالف زیرا دانست، کلمه هنری

رومانتیستی، سمبولیستی، رئالیستی،  فضاهای و هاجلوه خواب، تمام به

و  محصوریت تکلف، تقید، بدون توانمی را... و دادائیستی، پسامدرنیستی

 المع این در فراداستانی و فراشعرانه گاه حتی ساحاتی در اثر، فضای محدودیت

 یافت. سحرآمیز پایانبی

 یشخو هنری ذات در را «ادبی ابررئالیسم» آن از ساحتی تمام مکاتب در ادبیات

 ساحت کدام هر بلکه داندنمی گراناواقع خود را مکتبی هیچ سازند.می عریان

 مکتب تعریف بعدیِو تک محدود ساحت در فقط نه_ واقعیت و امرِ واقع را

 ودخ یشناسانههستی ینگره آنِ از _انگاری و نگاریواقع ینگره از رئالیسم

 از نحله خاص آن کشف یزاده که فضایی در را گراییواقع یک دانند و هرمی

 نا برب را واقعیت سوررئالیسم مثال عنوان کنند، بهمی تعریف است،لوگوس 

آگاه ناخود یعنی شدهسرکوب امیال یچالهسیاه بنیان بر فرویدی شناسیروان

 هاستناتورالی و هارئالیست نگرگاه در واقعیت اصالتِ که شد منکر کامالً  و دید

 ذهن خودکار حرکت منطق سیال در را نگاریواقعیت اصل بنابراین باشد؛

را به کار « خودکار ذهن حرکت سیال منطق»ترکیب  دانست. ما از این رو



 

 
 

 یازد، تدس گونهبالزاک تحلیل نوعی به اگر نویسنده متن، همان در بریم کهمی

 نه و هارئالیست جانب از نه تواندنمی و کرده عدول سوررئالیسم ادبی از مذهب

 شود. واقع موردپذیرش هاسوررئالیست جانب از

 و ؤلفهم این به توسل نویسنده با دادائیستی، متن یک در کنید فرض اینک و

 دادا خود که علیه است آن راستین دادای یک» که هادادائیست بزرگ شعار

 تنم شبیه صفحه چند یا گونهبالزاک تحلیل همان و بیاید« کند طغیان هم

دادائیستیِ تئوری ضدی به بهانه و را در متن خود بیاورد بینوایان رومانتیستیِ

 را وا نوشتار دادا آیا دیسکورس دادائیسم آن را یک متن دادائیستی بنامد خودِ

 منطق ،ادبیات در پارادایمی و سیستم هر زیرا نه! گمانپذیرفت؟ بی خواهد

 در اما بخشیده است، نمود خود اونتولوژی در را واقعیت به خود نظرگاه خاص

 به ظاهر هایوضعیت و رخدادها همین با ما مگر خواب کرانبی جهان

 مامت وارون خواب آری، پس نیستیم؟ روروبه گراو در اصل فرامنطق مندنامنطق

 عوالم از بسیاری در بلکه نیست، پذیرمنطق هنر و ادبیات جهان مکاتب و ژانرها

 هایدگرگونش و هااستحاله ها،جهش دارای کامالً _همه مطلقاً نه_و ساحات 

 بک،س هیچ مکتب، و گفتمانِ پارادایم در که است ژرفاشگفتانه ی ومنطقفرا

 اهدنخو پذیرش قابلیت داستان چه و شعر یچه در حیطه ادبی، جنسیت و ژانر

 ییطهح در ندانیم و شویم روروبه اتعبیرگر متن یک با ما اگرهر روی  به .داشت

ی ایرهد پایانبی فراخنای به با عنایت نخواهیم یا شده نگاشته تعبیری جهان

 ابخو تعبیر علم یشگفتانهژرفا وو ساحت رازورزانه رمزگان و عالم نشانگان 

 نخواهیم نیت مستترعلم تعبیر خواب  و به تبعِ آن بشویم یجهان معنای وارد

 و گشاییگره آن پنهان است رمزگان و نشانگانی را که در دایره نویسنده

ؤلف پس از شهادت م متن شناسیکواالیی هایدریافت به یعنی کنیمرازافشایی 

 ینا از خارج کمینه_برسیم  تعبیریِ متندر به ودیعه نهادن معانی و مفاهیم 



 
 

 
 

 با توانست خواهیم _نسبی و نه مطلق و عمیق، نه شدیداً معنامند یسویه

 آثار فقا ببریم یعنی لذت شناسانهزیبایی بر بنیانی آن از متن یرویه خوانش

 یسویه هم و کنندمی عرضه را شناسانهزیبایی یرویه هم نماخواب

ی ب تلخابهشناسانه را؛ به عبارت دیگر هرچند خودِ خواب چه در قالواالیی

ی ه در جامهچ ی رؤیاهای دالویز،چه گلشرابه انگیز،های رعبکابوس

 یزگرواقع و امرِ انگیزشگفت هایجلوهلبریز از ایماژها و  های خردستیزوهمالذت

اما  استشکرریز  گزینِو حقیقت شهدآمیز شهودهای شعورآفرینِگاه نیز گاهو 

توانند بیانی نیز می_ی زبانیهای گفته و نهفتهها و بازیهای ادبی و الیهداشته

ین شناسی در عین و حشناسی و واالییشناسی در عین و حین واالییبه زیبایی

 ند.شناسیِ متن یاری برسانزیبایی

 

  



 

 
 

 ی خیال خالق در ادبیات تعبیرگرافلسفه

 

نایت توان با عنما و متون ادبی تعبیرگرا را میروایتِ ادبیات خواببنیاناساس و 

ی عرفانیِ شیخ اشراق و عرفان فلسفهی به تعبیری که هانری کوربن بر پایه

نامید. « خالقخیالِ »ی ی عالم مثال نگاشته بود، فلسفهی دربارهعربفلسفیِ ابن

آن که همانند عالم مثال مانع صفات مفترق باشد بی نمافرامنطقِ ادبیات خواب

عوالم _ گانه خواهد بودت مشترک عوالم سهدر وجوه متعالِی خود، جامعِ صفا

، جبروت، ملکوت و ناسوت می خوانندش؛ ای که برگزیدگان عالمگانهسه

 عالم، معنا، صورتامندش و برازندگان نء، صفات و افعال میفرزانگان عالم، اسما

یعنی متجلی شدنِ عالم  نما. عالم خواب و ادبیات خواب_دانندشو ماده می

سازد و معنا در پدیدارها که نمود عینی و هنریِ ضمیر دگرآگاه را ممکن می

 شاهدگونه گونه سیر باطنیِ معنا را از طریق ماده در عالمی جنس سومبدین

 ی نزولیهم دارای کمانه ،ی شعوریِ خویشاین سیر در فرادایرهخواهیم بود که 

ی خود حایل گونهمثال ی صعودی. عالم خواب در وجهِاست و هم واجد کمانه

دارد و برای پرواز را با عالم ماده و صورت از میانه برمیمیان عالم عقل و معنا 

دیگر حجاب خود یا به  ،در فراخنای جهان فراآگاهی توسط ضمیر دگرآگاه

از حاکمیت بر جهانِ شعوری و  را  ی هوشیار و ضمیر خودآگاهحافظهتعبیری 

نما و متن تعبیرگرا . ادبیات خوابآن که حذف شودبیکند شهودی خلع می

ی که در آن تمام ی برزخی است به تمام پدیدارهای عینی و ذهننوعی نگره

گذارند و به ساحت یگانگی قدم می مادی و مفاهیم معنوی های معلقه،صورت

خواب پیوندگاه ممکِن اخص با  ،سان بنا بر تعابیر حضرت شیخ اشراقبدین

 ود،ترین شکلِ خپنهانی در آزادانهممکنِ اشرف است یعنی عالم نفسانی و امیال 



 
 

 
 

ی الِم امر در وادی ععالم عقل کلی در اوجِ گشودگیِ خویش و ساحت اراده

 هایها و ناخودآگاهیروریتی فرامنطقی که تمام خودآگاهچند و چونی در صبی

ی نشانهی هزاران، بر شانهکنندآفرینی میگانه در آن نقشردیِ هفتف_جمعی

 «یابند.میضمیر دگرآگاه نمود، ظهور و بروز 

دعوت  متن تعبیرگرا به قلم آرش آذرپیک خوانش یکبه شما را  ادامه در

 .کنممی

 

 «کنج خورشید»

 

کنج خورشید در  پندارممی •هراسممی •خراشدجیغ خفاشی گوشم را میتیغا

 •تیره ،تیره ،چشمانم تیره •خیره در خورشید ،خیره ،خیره •کمینم باشد

 .یابمشنمی •ریزم بر زمینچرخاگیج می

های جمجمه •ی شنزارانخلسه •ی مارانخرناسه •بارانِ خورشیدنیزه

 بوهای ناخوشپیکره •درازگیسو

 •از خواب پراندمی •خاک در خاموشیِ خفتگانِ •ماگشتهگم یهاگامرگانهگُ

 •دکنسر یکی را مچاله می •کفشم چونان گُرزامُشتلنگه •چهار افعی سیاه را

 ،خزیدن خشِ خشاما  •یابمشاننمی •مجهند در انبانی دیگر میآن سه

در  م رااد خرخرهخراشانمیه خوررااخ •خزیدن خشِخش ،خزیدن خشِخش

نیشانیشِ د در نکنداخَس میخُر •خشماخروشم را •خونابه و خفقان •خویش

باز  •کنم بر پهنای کویرو پهن می تکانممی •چالنمام را میسایه •اتشویشخوف



 

 
 

ت به سوی درخ •و شتابان گریزان •دارمکفشم را برمیلنگه •یابمشانهم نمی

و از  •بافدطلسماطلسم تور می •شامگیر از بام تا جایی که جن_ •رومانجیر می

 _شکافدزنجیرازنجیر آن را می •شام تا بام

 •گیرپاگره •دلگیر •آبگیرخشک ِ بر لبِ •ماهیگیری پیر •سوتریک قدم آن

 یبا شن کشت •سنجاق بر تن و داغ بر گردن •فروبسته نشستهخسته و لب

 •!کنددربهشت تعارفم مییخ •به هوای رهایی از آن شوماتَبادوزخ •سازدمی

را در  و کشتی •رودام سر میباد از حوصله •شودنخورده روی پیراهنم آب می

تا از  •تقدیرناشگون ریزان و ناسزاگویان به ایناشک •ماهیگیر پیر •کوبدمیهم 

 دوباره •اندازدلگِد گردباد آن را برمی •اندازداش طرحی نو درمیشنی کشتی

 فریادی دیگر بیدادی دیگر. •بادی دیگربنیادی دیگر و شن

 «اید؟آن را ندیده ام/اش را گم کردهلنگه»کنم: می اشاره •به کفشم

 •تاراَندودشهای عنکبوتی از پنجه •دهدسرش را تکان می •گیر با تحقیرجن

لب به سخن نگشوده و  •هنوز •کنمرو به ماهیگیر می •افتد بندابندمی

 •شودپوشیده میتار در تار  •ی غاردهانش به سان دهانه •هایش نجنبیدهآرواره

 و تاسِی سرش از گلسنگ.

 •شمکو به دنبالم می •چینماز زمین برمی •ام رای گر گرفتهسایه •درنگبی 

در  •سرآسیمه •ی شکفتن نیلوفرلحظه •سوترباد آنچند شن •به ناگاه خودم را

 .باشتهانکاشته و کفشبنفشهدر ایوانی  •پشت دری بسته •بینمای میقلعه

پس  //جایند!ام اینسالههای چهلتمام کفش //وای!»شوم: زده میشگفت

 کنم.یو به پا م •ها پیدابین آن •ی کفشم راشدهی گمو لنگه« هایشان کو؟!لنگه



 
 

 
 

کَنان و موی •زنانی گیسوپریشان •کشاندمای مویه از قلعه بیرون میصد

از کنارم  •ی عمرمسالههای چهلای از کفشبا لنگه •هر کدام •کُنانمویه

زنان و به گردم حلقه •بینندتا مرا می •درندو جامه بر تن می •گذرندمی

 •خردکخردک •ایطنین پای موریانه •شوندخوانی میگرم مرثیه •برسرزنان

 •رهچند آجر از کنگ •افتدقلعه به تالطم میچنان که آن •شودبلندابلندارعد می

قلعه با بانگی مهیب  •بارهیک •د بر فرق تنها کوتوال پیرنکنسقوط می

مین و آسمان را به هم و ز •خیزدتوفانی برمیموجاجنونْ  •ریزدفرومی

های قلعه به ویرانه •دیدگانشان رادریده •خوانزنانِ مرثیه •آمیزددرمی

سوزند: جان میربعِ  •عبتی سوزانعشارُای در رَو شبیه اخگرانه •دوزندمی

 « !چادرمان زیر آوار جا ماند /واحسرتا! /واویال!»

این که »دارد: به حیرتم وامی •ای آشناچهره •در میان جماعت سوگواران

از هر چه  //گفت در پی شور و شر استاو که می //گر است!ی مشاطهشراره

 •آیدو یادم می« پس از چه رو خاطرش مکدر است؟! //جگر استمالمتگر خون

سر از  •ها را دریدپرده •تا درهای خانه را به رویش بسته دید •ی پریروشراره

 •مو به سان آفتابِ لب با •کمنداگیسوانش را نیزنامستورانگیِ  ،روزن به درآورد

 •گیسوانش افتاد از دارِ •سوی باماز آن •های چادرش را تکاند و به باد دادگلتا 

دانند که او دیگر زنده نمی //خوانیعنی زنان مرثیه» •و تلخاسُرخاکبود جان داد

 //باید به همه بگویم که او مرده //پوشش جز کفنی ژنده نیست؟!تن //نیست؟!

 •گفتنم نبود نای •دوداما در آن آتشانه «اش را از این خاکدان بردهتوشهو 

 آتش چه سود؟! یها بر زبانهنعراناله

ها کوه •آیندبر فرق زمین و زمان فرود می •ی دمانچند صاعقه •امانناگهان بی

 در چاهِ آسمان •گونو واژگون و پنبه •خیزندکنان به جست برمیرنشرساکُتَ



 

 
 

 های ریختهکنگرهی من و کناره از کنار •دریاموجِ بیدهرمن سیزده •ریزندفرومی

 ندهپراک کرانهبی ی کویرِدر نقطه به نقطه •ندههای توفشندهراه رقصنو بر  •رد

به سان بغضامشتی  •و امواج بادطغیان امتزاج شن •بارهیک •دگردنسد می

مسلخگاه ستارگان سوخته  •و زمین •بر دهان آسمان کوفته •گرهدرخویش

 •چرخدمی دور خود •دوختهسوخته و لبگرگی تمامماه به سان ماده •شودمی

 نتر از آتشفشاسوزان •کنار چاهی در شن پنهان •انکشکوزهو پوزه در گریبان 

 .شودزوزه می به دریوزگی

خواهم از آن می •گویانماناال •های روانتر از شنپریشان •هراسان و حیران

 •تا در آن میانه •گذاردمبختکی سنگین نمی •برخیزم 1نشانسمانلِی هَ هنگامه

ناباورانه در خود میخکوب  •کشاندم به خانهمی •بادی ترکتازانهشنتفتیده

وسط  •اسب پدرم« برف باریده است! //چه قدر در حیاط //وای!»شوم: می

 برفاخواب فرو رفته.ژرفادر  •نهالکنار شکسته •یالآشفته •حوض

 /ای؟!های مرا به پا کردهچرا کفش»آیم: به خود می •همسایه ی دختربا قهقهه

 «و از خیرشان گذشتم! /سرسام گرفتم /از بس دنبالشان گشتم

 «دانم چرا زنانه...نمی های خودم بودند/کفش»افکنم: ر میسر به زی

بازی و به برف •از روی بام •دختر همسایهماهپاره •ناتمامم هایهنوز حرف

 .خواندممیسازی آدمک

 «چه قدر شراره است! /آدمک/ این /وای!/»

                                                           
 

 . هَلِسمان در زبان کردی کلهری به چم رستاخیز است.1



 
 

 
 

به  •حیاط در •بارش نقل و نبات •صدای صلواتبا  •وردر آن برفابرفِ سپیدانُ

 •باتر از ونوسرادلرُدلبَ •ی عروسدر جامه بینماو را می •شوممیمات زُلْباره یک

رقصم می •کشمساغر بر سر می •کشماز شادمانی پر می •تکیه بر تخت آبنوس

طنین هلهله و چنگ و چغانه  •رقصم و از در و دیوارمی •کشمو کل می

پیراهنش  •ریزدقطره زعفران میقطره •عروس سانِشرارهاز لبان  •خیزدبرمی

بر فراز  •در حیاط •آیدشود و به پرواز درمیقناری می •شودمی زرفام

تا  •آیدمینشیند و مستانه به آواز درمی •ی انگورهای خیرهچشماخوشه

ه تا ک •هایی شکستهبا چشمانی کاماًل بسته و ناخن •زایدخندد پسری میمی

 •هایش نیشاشکرخندانهتمام دندان •گشایددهان به شیر خوردن می

و خاک تشنه آن  •چکددوشاب می •های انگوراز خوشه •افتند با دیوارهافرومی

ی با اشاره •به یک آن •هزاران قاصدک سرگردان •برددر کامش فرو می •را

از خواب  •ان و هراساندسرگر •کبوتران چاهی •شونددر چاه سرنگون می •باد

 .پرندمی

  



 

 
 

ی دوم از نیمه مالغزل مینیهای ای از مقاالت و بیانیهگزیده و چکیده

 :90ی ی اول دههتا نیمه 70ی دهه

 مالمال به غزل مینیمینینگاهی »

 

بر ایجاز  «کم زیاد است»ست که با شعار گرایی مکتبیمالیسم یا کمینهمینی

افراطی تأکید دارد و توسط هنرمندان ساختارگرای روس، پس از انقالب اکتبر 

روسیه ظهور کرد. سپس در آمریکا به صورت جنبشی هنری درآمد که فزون 

ز و ی بروفت. ریشهسازی و... نیز نمود یابر ادبیات در تئاتر، نقاشی، مجسمه

مالیسم در آمریکا را باید در شرایط اجتماعی حاکم بر آن شکوفایی مینی

سرزمین جستجو کرد. از تبعات جنگ ویتنام و واکنش جهانی به 

حرفی نویسندگان، کاهش میزان حوصلگی و کمهای آمریکا بیخواهیزیاده

ب بود. از این رو قال ی مخاطبانشان و گرایش مردم به تلویزیون و سینمامطالعه

 ها کوچک شدند و میزان خلق آثار ادبی پایین آمد. و ساختار داستان

 

 مالداستان مینی

 عبارتند از: مالداستان مینی یدهندهعناصر اصلی تشکیل

 های کوتاه و کوچکواژه .1

 های کوتاهجمالت و پاراگراف .2

 های محدودشخصیت .3



 
 

 
 

 کنش و واکنش محدود .4

 اثرحجم کم  .5

 تعداد کمی داستان در یک مجلد گنجاندن .6

 و پسوند هرگونه فاقد هاواژه آن در که است چنانآن مالداستان مینی سبک

ندی و باسکلت. گردندمی انتخاب موجز و کوتاه بسیار جمالت. هستند پیشوند

شود می استفاده ایعلم بیان به گونه ازساختار جمالت حتماً باید یکسان باشند. 

 لحن یافت نشود. و تشبیه در بافت داستان ایهام، استعارهگونه کنایه، که هیچ

کند عمدی در کار  برانگیز باشد که خواننده احساسچنان حسراوی نباید آن

آالیش و به دور از هرگونه بیعبارت دیگر راوی باید بسیار ساده،  به ؛است

 برانگیزی به توصیف حوادث بپردازد.حس یجمله

ن آ می،بارتل فردریکریموند کارور، مال در غرب از نویسندگان داستان مینی

و در  و جیمز رابینسون رابینسون ، مریوولف توبیاس، سونمی آن بابی، بتی

توان نام پور و عبدالحسین نیری را میاصغر ارجی، فریدون هدایتایران علی

 برد.

 

 مالشعر مینی

به قلم میمنت میرصادقی، ذیل عنوان « ی هنر شاعرینامهواژه»در کتاب 

ی ای ادبی یا نمایشمالیسم یا خُردگرایی شیوهمینی»مالیسم آمده است: مینی

است که تعمد دارد حداقل عناصر الزم را برای بیان محتوا به کار ببرد. این 

ا در ادبیات به کار سازی و نقاشی مدرن گرفته شده و بعدهاصطالح از مجسمه



 

 
 

ای در شاعری به کار رفته است. از اواخر قرن بیستم این اصطالح در مورد شیوه

یرایگی پجویی در کاربرد کلمه و نیز به سادگی و بیرفته که به ایجاز و صرفه

مالیسم شعرهایی است که به عمد خیلی دهد. حاصل مینیکالم اعتبار می

ها بسیار ها در آنای بسیار کوتاه دارند و واژهها و بندهفشرده هستند و مصراع

رود، محدود و ساده است، اما این اصطالح برای هر شعر کوتاهی به کار نمی

 «شوند.مالیستی محسوب نمیمثالً هایکو و تانکا شعر مینی

 

 مالغزل مینی

 است مالیستیِ غربپیوند ادبیات کالسیک ایران با ادبیات مینی مالغزل مینی

ی در مجموعه آنی مانیفست رای نخستین بار توسط آرش آذرپیک با ارائهب و

مجوز انتظار  در پس از پنج سال «_های سرزمین مندختر اسطوره_لیال زانا »

گاه . ریشهمنتشر شدهمراه با آثاری در این ژانر  83سرانجام در بهار  ،خفتن

ا تحت تأثیر مستقیم فضی هفتاد ی دوم دههروایتِ این اندیشه در  نیمهبنیان

ی مدنی و آن زمان است که در آن مباحثی چون جامعه ایرانِو روح قالب 

ثر ی اصلی اکدغدغهی سنتی ایران ساختار جامعهی مدرنیسم در بافتار و تجربه

ی ضدغزلِ به نظریهکه نمود این اندیشه آن روزگاران بود جوانان و نخبگان 

محوری و طرح بیتجایی ابیات با حذف شاهعدم جابه سیمین بهبهانی و

به عنوان یک جریان مستقلِ ندی توسط آرش آذرپیک شهرو_ی کلمهنظریه

اهواز و  ن زمان کرمانشاه،در مطبوعات آپساسیمینی در غزل نوین ایران، 

 ها کهعوری بر این دغدغهش_ست هنریمال درنگیمینی. غزل نجامیدا سنندج

گذاشت و برخی شاعران جوان نیز در  غزل ایران تأثیر خود را براندک اندک

 نهایشامالیستی در غزلهای مینیهای هشتاد و نود به تجربهخود در دههآثار 



 
 

 
 

جدا   شده،مالیستی منتشر ها نام و آثار مینیآنپرداختند که از کتبی که در 

ین ب»، «_های زمینعاشقانهبانوی _ فرازن»توان به آثار خود آرش آذرپیک میاز 

 شاره کرد.و... ا« افتددوست داشتنت اتفاق است، می»، «دو عشق

ی خلق ی تئوریک و چه در حیطهه در حیطهاز نویسندگان و شاعرانی که چ

، هنگامه اهورارحمت غالمی،  توان بهاند میاثر در این نحله قلم و قدم زده

سارا سوشیان، آریو همتی، ستی آوین کلهر،زرتشت محمدی، نیلوفر مسیح، 

اشاره  ..و. )تیتا( طیبه کریمیپور، ماهورا کریمی، مهوش سلیمان ،میثم میرزاپور

 کرد.

مغازله با  یت قالب غزل یعنی اصل مغازله ورواتزی بر بنیانمال آنتیغزل مینی

 اال در شایسته نیستاطناب  برازندگان کهناطناب همراه است زیرا به قول 

عاشقانه سامان یافته اما  و هویت غزل بر بنیان اطنابِ ؛سخن گفتن با معشوق

 ،جای اطناب اش بهعد ثابت عاطفیمال تغزل با حفظ بُدر غزل مینی

 شود.مالیستی میمینی

ند ای قوالب و ژانرهای ادبیات کالسیک ایران گفتهحیطه شناسانِاگر چه ژن

هاست که اما قرن و فرزند شورشیِ قصیده بوده اری خودمختجگرپاره ،که غزل

ی قالبیک و چه در چه در حیطه ،خود در هویتی خاص و با ظرفیتی شگرف

ی ادبیات و های عرصهنوآوریبیشتر دار اصلی سکانی ژانر محتوایی، حیطه

توان ها را میقالب یبیشینهشده است و  های شعر سنتِی ایرانقالباکثر مادر 

؛ این قالب جادویی به شمار آورد ز بعد ثابتِمتغیر، منشعب ا هاییساحت

بند، مستزاد و تا حدودی مسمط فرزندان غزلند. بند، ترکیبترجیعبنابراین 

 زا بند همبند جدا شده، ترکیبترکیب مسمط به نوعی الهام از غزل است و از

با غزل مشابهت هم از لحاظ محتوا  و از لحاظ فرمبند نیز که هم غزل. ترجیع



 

 
 

اش از آن راهش را از اقیانوس غزل جدا کرده اما سرچشمهست که رودی دارد،

 است.

 

 مال های غزل مینیتکنیک و ویژگی

های که آن را از تمام جریانات گذشته و کالسیک از مکتب عراقی تا شاخه

 گوناگون غزل نوین جدا کرده است:

 . به حداقل رسانیدن فضای توضیحی1

 حداقل رسانیدن فضای توصیفی. به 2

 . به حداقل رسانیدن فضای تشریحی3

 . به حداقل رسانیدن فضای تکمیلی4

 . به حداقل رسانیدن اطنابِ تغزل5

 سازی و تتابع اضافات. به حداقل رسانیدن ترکیب6

 های ویژه و ایماژهای خاص شعری. به حداقل رسانیدن جلوه7

 ندهای ادبیاتادبی، بدایع و صنایعی که داشتههای . به حداقل رسانیدن آرایه8

 . شفاف بودن9

 . برهنگی واژگان10

 . گسترش فضای دیالوگی11



 
 

 
 

 . ایجاز مطبوع12

اش را از مال که وزن و قافیهپذیر بودن )در این صورت غزل مینی. ترجمه13

شود که این رخدادی بکر، اصیل مال میدهد تبدیل به داستان مینیدست می

 مالیستی جهان است(گارد در ادبیات مینیو آوان

ان مالیستی جه. تنوع بصری )استفاده از شگردهای روبنایی ادبیات مینی14

 اند(ها ناتمام و شعرها برشی از یک حادثههمانند تایپوگرافی و پایان باز که جمله

مدار در جهان نویس از زبان معمولِ استعارهمال. متمایل شدن قلم غزل مینی15

 غزل سنتی و مدرن به سوی زبان مجازی

 

مدرن و شعر مال با غزل سنتی، مدرن، پستتفاوت غزل مینی

 مالیستیمینی

ای به عنوان سیستم ادبی )قالب( دارد و در تاریخ ادبیات ایران، غزل هم پیکره

های مکتب عراقی، وقوع، گون گرفته و وارد شاکلههم روحی که اشکال گونه

افته گونی سامان یبا زیربنای توضیح، تشریح، اطناب و پریشان هندی و... شده و

ند مدرن پایبمال به سیستم غزل سنتی و حتی مدرن و پستاست. غزل مینی

تواند پذیرد که این روحِ تغزل میی تغزلِ آن را میمایهنیست بلکه روح و جان

رورت عصر عاطفی که ض عاشقانه وارد ایجازسراییِ سراییِی اطناباز دایره

ارد، ای ایدئولوژیک دمالیسم نیز پیکرهکنونی است بشود. از دیگرسوی مینی

 مالیسم در غرب برای آن که این جنبشِ پردازان مکتب مینیچرا که نظریه

ی ضرورتی تاریخی در متن و بطن هنر، ادبیات، صنعت و... جمعی را که زاده

ش اندک برایانند اندکبوده به عنوان مکتبی مشخص و متمایز به ثبت برس



 

 
 

گون نبشته و آن را مبدل به سیستمی ایدئولوژیک کردند، های گونهمانیفست

مالیسم نیز نیست و مال مقید به سیستم ایدئولوژیک مینیاما غزل مینی

نیت، و عی« کم زیاد است»تابد و روحِ روح رئالیسم خشک را برنمیی بیپیکره

تشریح و... آن را باور دارد و تا جایی که  شفافیت، به حداقل رسانیدن توضیح،

مانتال واره، سانتیرمانتیک احساسات منظور_ عد ثابت عاطفیِ آنو بُ مخل معنا

ی ز نگرهمال انشود به آن پایبند بوده، یعنی غزل مینی _و پوپولیستی نیست

 محتوا فراسیستمی و فراایدئولوژیک است.

از هر سیستم ادبی دارای قابلیت و ظرفیتی مالیسم را فراتر مال، مینیغزل مینی

گونه که ما انواع غزل ها تجربه شود، آنی مکاتب و سبکداند که در همهمی

ایم که مال را چه در فرم و چه در محتوا خلق کرده و به تجربه نشستهمینی

دوشیزه »تا « _های سرزمین مندختر اسطوره_ لیال زانا»هایش از کتاب نمونه

 .استآمده « گرددازمیبه عشق ب

گذرد مالیستی است که از صافی تغزل مشرقی میمال درنگی مینیغزل مینی

 رفته وگ مالست که در و بر خویش حیثیتی مینییا به عبارتی دیگر تغزلی و

ی جهان شعری و داستانی شدههای کشفی ساحتبنا بر مرام خویش در همه

مال هم به روح دهد، یعنی غزل مینیبه خود حق ورود، نمود، بروز و ظهور می

مالیسم جهانی عاشقانه وفادار است اما در افراط تغزل ایرانی و هم به روح مینی

 ماند.د نمیهیچ کدام محصور، محدود و مقی و تفریط سیستماتیکِ

مالیسم شعر یا داستانی گشوده بر تغزل یا غزلی گشوده مال، مینیدر غزل مینی

 مالیستی است.بر نگرشی مینی



 
 

 
 

ای از ادبیات مالیستی شاخهمالیستی همانند داستان مینیشعر مینی

های آن وفاداری کامل دارد و در مکتب مالیسم بوده و به مؤلفهمینی

مالیسم و از امتزاج افق مینی مالگرفته، اما غزل مینیمالیسم شکل مینی

 هایمال با آن که از تمامی تکنیک. غزل مینیعریانیسم سامان یافته است

ند مچه در ساحت شعر و چه در ساحت داستانِ آن بهره ،مالیسمی مینینویافته

ست معتقد نین ابزاریِ عریانِ آسم پنهان و کلمهاما به هیچ وجه به ماتریالی است

 بودهر استواشناسیِ خویش مادری در عالم هستیکلمه و کلمه_و بر بنیان انسان

شهروندی و ضرورت وحدت ابیات در _به کلمه لمهک_و بنا بر دکترین انسان

، یعنی وجود عریانِ کلمه در بستری از تغزل یگانگی متن غزل باورمند است

عبارت دیگر دارای کشف و  مالیستی یافته و بهشرقی نمود و ظهوری مینی

 مالیستی است.شهودهای اشراقی با رویکردی مینی

مالیستی، عاطفه مال که سرشار از عاطفه است در شعر مینیوارون غزل مینی

ی شاعرانه با احساس شاعرانه جا باید یادآور شد که عاطفهجایی ندارد. در این

هیجانات غریزی در مواجهه با تفاوت دارد. احساس شاعرانه برخاسته از نوعی 

افزایی اندیشه و هیجانات قلبی است. به پدیدارها بوده، اما عاطفه برآیندِ هم

شود که پشت آن اندیشه به معنای تر احساس به هیجانی گفته میزبانی ساده

های هیجانی بر بنیان راستینش وجود ندارد اما عاطفه با تمام انگیزش

 اندیشگانی استوار است.

مال کوبسن عقیده دارد که زبان تغزل، استعاری است، اما زبان در غزل مینییا

با آن که به شدت تغزلی بوده، بیشتر از آن که همانند تمام غزلیات تاریخ ادبیات 

های قدیم و جدید بر بنیان زبان استعاری باشد، ایران در تمامی مکاتب و سبک

به زبان مجازی گرایش و  رویکردی متفاوت را پیش گرفته و به همان حدت



 

 
 

زل اندیشی در غتکیه دارد که البته این به معنای محدودسازیِ افراطی ِ استعاره

 مال نیست.مینی

 

 مالمالیستی آرش آذرپیک خارج از غزل مینیاز ابتکارات مینی

ی لمهای کواج باشد مانند شعر تکواژهیا حتی تکواژهتواند تکمال میشعر مینی

 ای با امالیدر وسط صفحه_ مالیست آمریکاییمینی_ آرام سارویانروشن که 

Lighght ای با حرف واجیآن را نوشت یا شعر تکm  که در کتاب رکوردهای

ترین شعر جهان ثبت شده؛ حال آن که از تجربیات گینس به عنوان کوتاه

رین تی هفتاد( نخستین و کوتاهمالیسم )دههافراطی آذرپیک در ادبیات مینی

شباهت به واژانه نیست و با وجود ی ادبیات جهان است که بیپیوستهمالْمینی

افراط در کمینگی، در چهار صفحه ارائه شده و هر صفحه در عین حال که 

گر نشینی با دیتواند اثری مستقل، کامل و اندیشمندانه باشد در صورت هممی

 رهای ادبیات و نمایش را ممکنوار پیوند هنها به پویایی رسیده و انیمیشنپرده

ای با رنگ سیاه در مرکز صفحه« کالغ»ی سان که نخست، کلمهسازد، بدینمی

ی ای سیاه خودنمایبا رنگ سپید در مرکز برگه« کبوتر»ی سپید، سپس واژه

آن که حتی سیاه، بی ی سوم تماماً سپید است و واپسین صفحهکند. صفحهمی

واهند خی به چشم بخورد. این اثر برای کسانی که میواجی در دو برگ پایانتک

گذاری شده نام« اهورامزدای سیاه و سپید»آن را از مجرای یک عنوان ببینند 

ی نام به تماشایش بنشینند، بدون عنوان ارائه واسطهو برای آنان که مایلند بی

 خواهد شد.



 
 

 
 

ری های هنو پتانسیلمال بودن از ادبیت گونه کارها در عین افراط در مینیاین

شناسی و ی زیباییاند از نگرهباالیی برخوردارند اما هرگزاهرگز نتوانسته

شناسی، روح عصیانگر و آوانگاردیستی آرش آذرپیک را اقناع و ارضا کنند واالیی

 «اند.مالیسم پیشنهاد شدهای افراطی به دنیای مینیو تنها به عنوان تجربه

 

آرش های مالچند نمونه از غزل مینی ختام این گفتاربرای حسن در پایان

  .کنیمپیشکش می کلمه ادگاندجویندگان، پویندگان و دلآذرپیک را به 

 

 قطره دریاست اگر با دریاست»

 «ورنه او قطره و دریا دریاست

 

گرایان ی جهانی کلمهعضو اندیشکده_ از دریای عریانیسم: هنگامه اهوراای قطره

 _ایران

 ،هجری قمری 1442االول ربیع 17شب مبارک  شمسی،1400ی در آستانه

 _شب میالد پیامبر نور و رحمت )ص( و امام حکمت و صداقت )ع(_

 



 

 
 

 

 

 

 

 مالغزل مینیچهار 

 

 «1_من سرزمین هایاسطوره دختر_ زانا لیال» کتاب از

  

                                                           
 

 (، قم: سماءالقلم1383آرش آذرپیک، )ی غزلِ . مجموعه1 



 
 

 
 

  



 

 
 

 

 «1مال غزل مینی»

 

 «این؟!/ بابا!چیست »کودک خیره: 

 «ی دنیاهیچ!/ یک نقشه.../ نقشه»

 رسم شکل زمین»« نقشه یعنی چه؟!»

 «یا... دراز کویرش گرفته تا

 «این خطوط سیاه دیگر چیست؟»

 «هاهیچ!/ مرز است/ مرز آدم»

 مثل دیوار است« »مرز یعنی چه؟»

 «های ما با مابین همسایه

□□□ 

  ...نقشه •کنپاک •کودک و خشم



 
 

 
 

 

 «2مال مینیغزل »

 

 فقط •گفته دنیا همیشه به زن

 دیوار است چاکِسینه عاشق

 نیستام/ گریزان م از سایهعشق»

 «است بیزار/ کوچ نام از روحش

 

 در پناه آغوشش •شب و روز

 دور از چشم آسمان و زمین 

 برای خود بکنی •توانیمی

 هنجار استهو ناب هر چه هنجار

 

 هاستمثل برفی که پشت پنجره

 در کنار بخاری روشن



 

 
 

 !چه شیرینند •هاکه خواب !وای

 که این ایستاده بیدار است تا

 

 بگریز» •زلزله پشت زلزله

 !«در خیابانند /شهر یههم

 زن باز •ناگهان زیر آوارِ

  .به سوی دیوار است •هایشدست



 
 

 
 

 «3مال غزل مینی»

 

 هی آهن اتفاق افتاد

 هی آهن اتفاق افتاد

 تمامِ دنیا شد •آهن

 که دشمن اتفاق افتاد

 تمام انسان شد •دشمن

 و مردن اتفاق افتاد

 و باز• یک سیب ماند و ما

 مرد و زن اتفاق افتاد

□□□ 

 در تو اتفاق افتاد •من

  در من اتفاق افتاد. •تو



 

 
 

 «4مال غزل مینی»

 

 خورشید شکست •ناگهان شب شد

 دریا یخ بست  •آسمان گم شد

 

 شهری خود را رویاند •روی یخ

 بست ه بنچکو• پنجرهخانه بی

 

 «ایست!» :یک تابلو /دم دروازه

 «ممنوع است؟!جا آتش این !آی»



 
 

 
 

  



 

 
 

 

 

 

 

 مالچهار غزل مینی

 

  «1گرددبازمی عشق به دوشیزه» کتاب از

                                                           
 

 (، کرمانشاه: دیباچه1397ی غزلِ آرش آذرپیک، )مجموعه. 1



 
 

 
 

  



 

 
 

 

 «1مال غزل مینی»

 

 باز هم شب •توفان سیاه

 ستنهاده •پا روی سرِ زمین

 «پس کی خورشید خواهد آمد؟!»

 ستایستاده •هنوز •سرباز

 لرزان •شبیه موج •آرام

 که تنها •مانند مترسکی

 ی دورانقطهبه  •چشمانش را

 ستبه سکوت محض داده •دل را

 «چشم/ قربان!»، «!سرباز/ بمیر»

 «چشم/ قربان!»، «!سرباز/ نمیر»

 است نیچن نیاهمیشه  •سرباز

 ستارادهیبهمیشه  •سرباز



 
 

 
 

 □□ 

 ی خودخورشید درون کوره

 سوزاند تن زمین رامی

 «پس کی شب سرد خواهد آمد؟!»

 ست.سرباز هنوز ایستاده

 

  



 

 
 

 «2مال غزل مینی»

 

 بیرون زد: •شاعر از رختخواب

 مردم شهر!/ هر چه بادا باد»

 ور هستیدتا که در خواب/ غوطه

 «کشم بر سر شما/ فریادمی

 

 شدندها مچاله خواب •ناگهان

 همه زباله شدند •متکاها

 فریاد •شاعر از پشت پنجره

 افتاد:به راه  •شهر پشت سرش

 

 آی مردم!/ طلوع یعنی این»

 قطره/ شروع یعنی اینقطره

 



 
 

 
 

 خرمن شب/ اگر رود بر باد

 «شود آزادشهرِ ما/ باز می

 

 دسته زیر تیغدسته •مردمان

 از خروش و جیغ •کوچه لبریز

 اوالدشهر: اوالد از پی 

 مرگ: جالد از پی جالد

 

 ناگاه سوی پنجره رفت •تیر

 سره رفتشاعر از خواب و خلسه یک

 پا درون هال نهاد •صدابی

 نامش از هر یاد •تا شود محو

 

 روانه از پی او •تیر اما

 ی اوقباله •تا که باطل کند

 



 

 
 

 آرام •شاعر افتاد و خون او

  راه افتاد. •سوی سطل زباله



 
 

 
 

 «3مال غزل مینی»

 

 که نشست نهیدر چشم آ •چشم

 وستیهم به آسمان پ نهیآ

 

 باز •چنان غرق آسمان شد آن

 بست •ایتمام دن یبه رو در

 

 از چشم دخترک رد شد •!یوا

 سنگ مستشهاب کی •ناگهان

 

 یول« نترس! /بمان! /جان! نهیآ»

 ت...شکس •نداشت تیظرف نهیآ

□ 

 



 

 
 

 اکنون •دو تکه شد آسمانش

  ت.سرخ من اس مِین• تو یآب مِین



 
 

 
 

 «4مال غزل مینی»

 

 کرد خروپفای لحظه •آسمان

 توقف کرد •و زمان در خودش

 

 از مدار خارج شد •و زمین

 تصادف کرد •سخت با ماهِ خود

□□ 

 زنده ماند و بعد از آن •دو نفر

 هر چیزِ مرده را تف کرد •خاک

 ریشه به باد •گُل شدند هامرده

 تعارف کرد •مرد گل را به زن

□ 

 پیدا شد و زمین چون مَرد •عشق

  تصرف کرد!• ماه را در خودش



 

 
 

 

 

 

 

  مال انتشارنایافتهچهار غزل مینی



 
 

 
 

  



 

 
 

 «1مال غزل مینی»

 

 «عرفان نوظهوریک ی پخت طریقه»

 

 تکیه به دیوار زدیم •زلزله آمد و ما

 خودمان جار زدیم •مرگِ شهرِ خودمان را

 نرسند از سر عشقتا که دزدان غریبه 

 خودمان بار زدیم •ی خود رامال همسایه

 شاعری آمد و از روشنیِ فردا گفت

 سر شب دار زدیم •شک نکردیم و خودش را

 زنش پیدا شد •تا که در گور نهادیم

 مان تیره شد و بدتر از او زار زدیمجامه

 برود از دل عشاق جهان •تا که یادش

 معکس رخ یار زدی •بر پیاله همه جا

 اش ساخته شدپیکره •سفره انداخته شد

 ی بازار زدیمروی هر سکه •نقش او را



 
 

 
 

 باره به ما طعنه زدندهمه یک •فیلسوفان

 ی اشرار زدیمبه روی دسته •مهر باطل

 ی خیسدله با دیدههمه یک •گرد تندیس

 زدیم. تا به سحر تار •درانجامه •هوزنان

 

  



 

 
 

 «2مال غزل مینی»

 

 خان •روس قزاقِ دختر به تا داد دل

 خان •رعیت عبوس چشم به نشد دیده

 

 دهدنمی خوبی معنی هیچ /عشق در»

 «خان! جلوس/ تختت روی کنیمی وقتی که

 

 «توست به پیشکش /و دلم ملک و تفنگ و اسب»

 خان •نوعروس لب به را خنده رویاند 

□□ 

 خواند شاهنامه فقط و کرد مست و رقصید

 خان •اشکبوس سپس و •شد گیو لحظه یک

□□ 

 



 
 

 
 

 است کافی بوسه تا دو است/ گرفته خوابم»

 «خوانخروس تا بپرد سرم از /خواب تا

 

 بخواب طرفآن شده/ روس ملک تخت این»

  «!خان ببوس/ را خود یگربه تو /لبم جای



 

 
 

 «3مال غزل مینی»

 

 صد بار مردم •یک بار دنیا آمدم

 درون شصت گورستان شمردم •خود را

 ه بر من کفن شدداد و مِ باران که غسلم

 جان سالم از تو در نبردم •یک بار

 یک ساعت بعد •از گور که برخاستم

 تیر خوردم •غرق گشتم •بر دار رفتم

 از دار و تیر و موج اگر در رفت جانم

 گلویم را فشردم •خود پیش چشمانت

 ستترین خاورمیانهآغوش تو مسلخ

 ردمامروز کُ •امدیروز افغان بوده

 ی خونینِ داعشدر دخمه •شبحمثل 

 از بس جان سپردم •روحم مرا قی کرد

 



 
 

 
 

 هر گوشه تا چندین جنازه از من افتاد

 جمعی از این شهر بردمیک گور دسته

 دیشب که کابوس تولد دیدم از ترس

 پیچ خوردم •بر پرتگاهت پیچ خوردم

 فیلسوف زندگی شد •دیشب که چشمت

 یک شوکرانِ تازه خوردم •از دست تو

 من  باز •مثل هدایت در اتاِق گاز

 سپردم.  به مرگامرگِ چشمانت •خود را

  



 

 
 

 «4مال غزل مینی»

 

 ها صبح استاتوپیای تمام ستاره

 اش را دادوعده •از سوی خورشید •که ماه

 و رفت •خودش را شکست خورد و شب تمامِ

 ها بر باددر انقالب بزرگ ستاره

 ها بودسوی آسمانکه آن •و آفتاب

 و خودش را خدای دنیا خواند •بلند شد

 تکیه داد و چون آتش •به تخت سلطنتش

 ها افتادبه جان ماه و تمام ستاره

 هااین •هابه جرم آن که بنا بر گذشته

 ای از آسمانِ شب بودند.همیشه تکه

 



 
 

 
 

  



 

 
 

 

 

 

 

  مال هنوز ناسرودهچهار غزل مینی



 
 

 
 

  



 

 
 

 

 «1مال غزل مینی»

  



 
 

 
 

  «2مال مینیغزل »



 

 
 

  «3مال غزل مینی»



 
 

 
 

«4مال غزل مینی»



  
 

 
 

:1ی نودگرایان ایران از دههی کلمههای منتشرشده از اندیشکدهتابک

 

 (، سنندج: کالج1395گرا، میثم رجبی، )عدالت حقیقت

 ( ،سنندج: کالج1395فمینیسم جزایی، رامین زینلی ،)

 آرش آذرپیک و نیلوفر _جهان هولوگرافیککلید _های یلدا و کلمه چشم ،

(، تهران: روزگار1396مسیح و هنگامه اهورا، )

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

 (، کرمانشاه: 1397ی فراشعر(، رحمت غالمی، )فاطمه خوشبخت )مجموعه

دیباچه

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

(، سنندج: کالج1397)

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

کرمانشاه: دیباچه

 پور، ی فراشعر(، مهوش سلیمانهای یک فرازمینی )مجموعهنوشتهماه

(، کرمانشاه: دیباچه1398)

                                                           
 

گرایان ایران چاپ شده که با احترام به ی کلمههای فراوانی در اندیشکدهی هشتاد کتاب. تا پایان دهه1

 کنیم.یی نود بسنده متمام نویسندگانشان به دلیل حجم باالی اسامی تنها به کتب دهه



 

 
 

 النا، ی فرامتن(، مارال موی هخامنشی )مجموعههای آخرین ملکهعاشقانه

ی سبز(، تهران: اریکه1398)

 ی شعر )مجموعه _های یک فرااندیش جوانعاشقانه_تر از تبسم توفان

ی سبز(، تهران: اریکه1398عریانیستی(، یلدا صیدی، )

 ی شعر(، رحمت غالمی، افتد )مجموعهدوست داشتنت اتفاق است، می

(، تهران: نودا1398)

 کید بر آزادی از منظر عدالت حقیقتبررسی جایگاه آزادی در حقوق با تأ-

(، تهران: صالحیان1398گرا، سکینه شهبازی، )

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

(، تهران: مهر و دل1398)

  ثنا (ی فراشعرمجموعه) _های یک پرنسس جنوبیعاشقانه_فرازن ،

(، دزفول: اهورا قلم1399صمصامی، )

  تهران: (، 1399ی فراشعر(، طاهره احمدی، ))مجموعهصبح به خیر پرنسس

چاپ در دست، پایا بوک

 (، کرمانشاه: 1399شبنم هاشمی، ) (،واژانهی ها )مجموعهبانوی واژه

، در دست چاپدیباچه

 ( ی کردی/ فارسیفراداستان دوزبانهئاسوژن کورد)( ،1399، آوین کلهر ،)

دست چاپ، در دیباچهکرمانشاه: 

 ( کرمانشاه: 1399(، آریو همتی، )ی فرامتنمجموعهبوطیقای عریان ،)

، در دست چاپدیباچه



 

 
 

  علی رشیدی، ی فراشعر()مجموعه 1400آنتولوژی فراشعرنویسان ،

، در دست چاپتهران: مهر و دل ،(1399)

  



 

 
 

گرایان ایران در سایت ی کلمههای الکترونیکی اندیشکدهنشریه و کتاب

 (www.orianism.comاصالت کلمه )رسمی 

 

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

 ی انگلیسی نیلوفر مسیحگردآوری و ترجمه

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

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

 اهتمام آریو همتی

 ی فراشعر(، نیلوفر مسیح خط سوم )مجموعه 

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

 کشور(، به کوشش میثم رجبی

 ی فراداستان در مکتب اصالت شویم )مجموعهساعت نه به یک تبدیل می

 کلمه(، به کوشش میثم رجبی

 به کوشش میثم رجبیی فراشعر(، فرامرد )مجموعه 

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

 سردار شهید حاج قاسم سلیمانی(، به کوشش آوین کلهر

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

 امروز، مدیر مسئول: آوین کلهر، سردبیر: میثم رجبی

 ن (، نخستیگرایان ایرانی کلمهاندیشکدهی فرازنان ایران )زیر نظر ماهنامه

 ، مدیر مسئول: آوین کلهر، سردبیر: نیلوفر مسیح98شماره خرداد 

 ستین نخ گرایان ایران(،ی کلمهدنیای کلمه )زیر نظر اندیشکدهی فصلنامه

 سردبیر: کژال صفری، سارا سوشیانمدیر مسئول: ستی، 99شماره بهار 

 


