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 «نگایي به شعر عریانیستيگفتار اول: نی)پی »

 

 

 زمین دریایای  خشف شد»

 دل ایالي برای موج و توفان تنگ شده بود

 «پس عریانیس) متولد شد...

 

 

 

دل عریانيسددت اسددت کدده در نددویر روشددنشدداعر و داسددتانیلدددا صدديدی 

بيندایي خدود را تنهدا بده جدرم نوشدتن و       اش ی سدوم زنددگي  ی دهده آستانه

هددای دنيددا سددت داد و چشددمانش را بدده روی سددياهيعشددق بدده ادبيددات از د

 بست تا جز خدا چيزی نبيند.

کدده تددرین افترددارش ایددن اسددت گویددد بددزرگهمددان گوندده کدده خددود مددي 

کليددد جهددان _هددای یلدددا و کلمدده چشددم»ادبددي _قهرمددان کتدداس فلسدد ي

رای نرسددتين بددار در جهددان بدده قلددم اسددت، کتددابي کدده بدد« _هولوگرافيددك

آرش آذرپيددك، نيلددوفر  االسدداتيدسدده مفلددا نهاشددته شددده )حضددرت استاد 
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و نرسدتين   1تداری  ادبيدات جهدان    فرارُمدان  سيح و هنهامده اهدورا(، اولدين   م

 رمان فلس ي ایران.

هدم اسدتوارتر از آن اسدت کده     یلدا صيدی حتدي بدا عصدای سد يد     های گام

توجددده بددده زخدددم راه آزرده شدددود. بددديهدددای هدددا و نددداهمواریاز سدددن 

اش را حددرف بدده حددرف بددا دوسددتيانسددان یعاط ددهسرانهشددتش اندیشدده و 

 .نشاندقلم بریل بر لوح کاغذ مي

سدددرده بلکدده در زمهریددر اش را بدده جددادوی کلمددات او ندده تنهددا دل دریددایي

 این روزگار برای گرم کردن دلش دستي بر آتش موسيقي هم دارد.

ی کتدداس اشددعار کالسدديك و  داشددت کدده در دیباچدده  آن چدده مددا را بددر آن 

ی بيانيددهای از چکيددده بدده پيشددنهاد ایشددان   آزاد مهربددانو یلدددا صدديدی  

ایدن بدود کده شدعرهای ایدن مجموعده شدعر        بيداوریم  مکتب اصالت کلمده را  

ناگ تده نماندد کده ایدن قلدم پرشدور داسدتان عریانيسدتي          اسدت. عریانيستي 

 نهارد.نيز مي

ختار و بافتددار مکتددب ادبددي اصددالت کلمدده سدده  انددر  مددا از لحددام فددرم، سددا

هدا  اندر بدزرگ    بزرگ فراشدعر، فراداسدتان و فدرامتن را داریدم و در کندار آن     

هدای یلددابانو در ایدن مجموعده     کده چندد نمونده از وا انده    _ و جهاني وا انده 

ی گددرا و... امددا در حي دده مددال، غددزل کلمدده ، غددزل مينددي _آمددده اسددت 

دوشدديزه بدده عشددق  » سددن گددران در کتدداسعریانيسددم همددان گوندده کدده  

از ایشدان نقدل   آرش آذرپيدك   االسداتيد بده قلدم حضدرت استاد   « گدردد بازمي

                                                           
ي و دگردیس های مکتبي و سير تحولها و نزاع. از تولد دون کيشوت تا امروز با تمام ت اوت 1

ت بندی شده اسای کلي زیر چتر دو  انر رمان و ضد رمان تقسيمرمان، این نوع نوشتار به گونه

فرارمان نيز به جهان داستاني وارد شده و اعالم حضور و ظهور « های یلداچشم»با تولد  که

 کرد.
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توانيم شعر عریانيسدتي نيدز داشدته باشديم و بده همدان گونده        شده است مي

 نيز داستان عریانيستي.

و جهددان اندیشددهاني  سددت کدده بدده ت کددر بنيددادینشددعر عریانيسددتي شددعری

پایبندد باشدد.   نهریسدتن جدنر سدومي بده هسدتي       همانندد  عصر عریانيسم

هدا و تضدادهای   سدرانجام تقابدل  سدت کده از جند  بدي    ت کدری جنر سدوم  

اندیشددهاني در سدداختار و بافتددار جهددان انسدداني بدده تندد  آمددده و خواهددان  

هدا یعندي   ی آنماندده ی مغ دول گداه و سرچشدمه  بازگشت آوانهارد بده ریشده  

ت کددر و شددعور انسدداني. از دیدددگاه جددنر و جنسدديت در   جددنر سددوم در 

قيددد و شددر  و  بددي افزایدديیعنددي هددم  جددنر سددوم  ،زن و مددردروابدد  

-نهرانهددي و مردانددهی زنانددهمحورانددهانسددان ی فددردی و اجتمدداعيِفرارونددده

نهرانهي. جدنر سدوم در مبحدر مدرد و زن بددین گونده اسدت کده مدا بده           

محورانده معتقددیم، یعندي    نهدری انسدان  محورانده و زنانده  نهری انسدان مردانه

محدور نيسدت و   نهدرد امدا زنانده   بانو یلدا صيدی به دنيدا بدا دیددی زنانده مدي     

-پدردازد زیدرا وی زنانده   به ن دي نهداه مردانده، جدنر و جنسديت مدرد نمدي       

نزدیدك شددن بديش از پديش بده جدنر سدوم        محورانه را برای نهری انسان

همدان گونده کده     يش روی داردپد  قيدد و شدر (  )بدي  یعني انسانيت متعدالي 

-دوشديزه بده عشدق بدازمي    » یمایده حضرت استاد آذرپيك در کتداس گدران  

-نهددر انسددانای از اشددعار مردانددهسددهراس سدددهری را نموندده آثددار « گددردد

هدا  انهداری جدنر سدوم بدرای فدراروی از تمدام دوگانده       کردهمحورانه قلمداد 

ی ریشدده و اندیشدده ی هددای دکارتيسددتي پددا بدده عرصدده  پنددداریو دوگاندده

 .بشری گذاشته است

-اصددل بنيددادین حقيقددت عميددق را بدده مددا مددي جددنر سددوم در دل خددود 

گرایدي  گرایدي و نسدبي  م لدق  اتنمایاند. حقيقت عميق، جدنر سدومِ ت کدر   

 است و دو ساحت دارد:
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 بعد ثابت حقيقت عميق(1

 بعد متغير حقيقت عميق(0

-مدالال  در کلمده نشدان   بعد ثابت حقيقت عميدق در هدر چيدزی وجدود دارد     

یا چندد معندای محددود در سداحت کلمده اسدت یعندي کلمده          كی یدهنده

سداختاری دارد کده بده یدك یدا چندد معندا یدا م هدوم ثابدت و وید ه مجهددز            

ی آن در هدر لحهده، در   بدا همدين بعدد ثابدت و همراهدي همدواره      ما است و 

هددر فددرد و در هددر مکددان و زمددان شدداهد ریددزش و بددارش انددواع و اقسددام     

مددالال  خددواهيم بددود ی آن بعددد ثابددت معدداني بددا ح ددر و همراهددي همددواره 

در زبددان سددریاني و پارسددي بدده معنددای مدديالد، زایددش     « یلدددا»ی کلمدده

خورشدديد و بلندددترین شددب سددال و... اسددت کدده همدده معنددای ثابددت و       

ی ایدن  اندد امدا همدين وا ه بدا ح در و همراهدي همدواره       محدود ایدن کلمده  

توانددد در هددر مددتن، هددر دوره و در هددر مکددان و مددي محدددود م دداهيم ثابددتِ

زمان شاهد ریدزش و بدارش اندواع و اقسدام معداني مت داوت و حتدي مغدایر و         

ی آن بعدد ثابدت باشدد و کسداني     متضاد البتده بدا ح در و همراهدي همدواره     

و بددا دهنددد اصددالت مددي« یلدددا»ی کلمددهمددالال  در کدده بدده آن ابعدداد ثابددت  

انحرافددي بدده آن بعددد ثابددت و _انحصدداری_انح دداطي_افراطددي دادن اصددالت

گددرا بدده کلمدده را نشددان  متغيددر نددوعي نهدداه م لددق و وجددوه حددذف ابعدداد 

خواهند داد و کساني هم هسدتند کده بدا حدذف، انکدار و تحقيدر بعدد ثابدت         

به بعد متغيدِر کلمده و نسدبي بدودن آن و بده تدفخير افتدادن و نرسديدن بده          

یعنددي بدده بعددد متغيددر کلمدده اصددالتي      شددده و معنددای کلمدده معتقددد   

و بنددابراین کلمدده از  دهندددانحرافددي مددي_انحصدداری_انح دداطي_افراطددي

هدای زبداني، بده طدور موقدت      ها دارای معندا نيسدت و فقد  در بدازی    نهر آن

گدرا بده   ایدن مباحدر چده نهداه م لدق      گيدرد کده  ای مدي اني وی هو نسبي مع

عاقالنده و مسدتدل   وجده  بده هدي     گدرا کلمه داشته باشند و چه نهداه نسدبي  
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 اسدتبداد م هدومي،   بده نيستند؛ به هدر حدال حقيقدت عميدق در همده چيدز       

گرایددان و اغتشدداش و اجتمدداعي کدده توسدد  م لددق ، هنددری، ادبدديفرهنهددي

 گرایددانتوسدد  نسددبيکدده  م هددومي، فرهنهددي، هنددری، ادبددي و اجتمدداعي 

 دهد.پایان مي ارائه و م رح شده

ایدن بده اطالده و اطنداس نکشدانيم و در      تدر آن کده بحدر را بديش از     شایسته

یك کدالم خالصده بهدویيم کده یلددا صديدی بدا ت کدر جدنر سدوم و نهداه            

خواهد در شعرهایش بده جهدان بنهدرد و ایدن کده تدا چده حدد         ميگرا عميق

بدده ایددن نهدداه نزدیددك شددده یددا نشددده قضدداوت آن پددای منتقدددان و         

صدداید دیهددر ؛ و امددا از خاسددت خوانشددهران دانشددور و بزرگددوار ایددن کتدداس

نهداهي خداب بده ضدمير      کده  باشدد مدي ی شدناور  شعر عریان اصدل مراقبده  

شناسددي عریانيسددتي انسددان دارای   دگاه روانفراآگدداه انسددان دارد. از دیدد  

-یك ضدمير مدادر اسدت کده بده دو سداحت ظداهری و بداطني تقسديم مدي          

تددوان آن را بدده سدداحت هوشدديارانه و    شددود. سدداحت ظدداهری کدده مددي    

ناميددد در هددر شرصددي شددکل و نددوع خاصددي دارد     ی انسددانخودآگاهاندده

 ی متعدداليیعندي از خودآگدداه سدد حي نددازل تددا خودآگدداه عميددق و گسددترده 

هدایي کده   افتدد، انسدان  های بدزرگ ات دام مدي   که در انسان گيردرا در بر مي

هدای بداطني از ضدمير    اندد سداحت  با جهد و جهاد و کوشش بسديار توانسدته  

ی خددویش وارد سدداحت خودآگاهاندده بدداطني خددود را شددکوفا کددرده و بدده   

کنند. ضمير بداطني یدا سداحت بداطنِي ضدمير فراآگداه در انسدان از ضدمایر         

هدا ضدمير ناخودآگداه فدردی     تدوان از ميدان آن  بسياری تشکيل شده که مدي 

الکداني را  چه با خوانش فرویدی، چده بدا خدونش آدلدری و چده بدا خدوانش        

  در بسدد  آن جمعددي کدده یوندد ضددمير ناخودآگدداه  نددام بددرد هددم چنددين 

ضدمير دگرآگداه کده در عریانيسدم م درح شدده و ضدمير خودآگداه          کوشيد،

 .جمعددي کدده از ضددمایر بسدديار شددهرف و عميددق در انسددان اجتمدداعي اسددت 
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ی شددناور چدده در زندددگي فددردی و اجتمدداعي و چدده در  حرکددت در مراقبدده

سددت مددابين سدداحت ظدداهری ضددمير خلددق و نهددارش آثددار هنددری حرکتددي

هدای بزرگدي همانندد    طني ضدمير فراآگداه کده در انسدان    ساحت بدا فراآگاه و 

حضددرت موالنددا و سددهراس سدددهری بدده نددوعي فددراروی و نزدیددك شدددن بدده  

تددر شددده اسددت بنددابراین بددا نهدداهي  یکتددایي فراآگاهاندده نزدیددك و نزدیددك 

تددوان گ ددت کدده جددنر سددومي از    ی شددناور مددي سدد حي بدده مراقبدده  

 ست. نوشتارهای جوششي و کوششي

ی شددناور در مددتن را آثددار خددود قصددد رسدديدن بدده مراقبدده  یلدددابانو هددم در

موفقيدت یدا عددم موفقيدت      قضداوت در  شدود داشته که بداز هدم تفکيدد مدي    

ی منتقدددان و خوانشددهران دانشددور ایددن مجموعدده شددعر ایشددان را بدده عهددده

 گذاریم.مي

 

  

 ر نهرزی_ کرج البرز،استان _فرازنان ایران  یسداسمند: هنهامه اهورا )اندیشکده

 گرایان ایران(کلمه یاندیشکده



` 

 

 

«درآمدی بر مکتب اصالت كلمه دوم: گفتارپی »  

 

از دیرباز تا کنون تمرکز ادبيات بر شعر، داستان یا نالر بوده یعني ادبيات برای 

هایي جداگانه در نهر گرفته است. ما اگر در ی بزرگ ذات و ریشهاین دو عرصه

اوستا شاهد حضور نهم و نالر در کنار هم هستيم این انتراس ناخودآگاه صورت 

زمين شاهد حضور دوران ورود اسالم به ادبيات ایرانچه در گرفته و چنان 

عر یا شعناصر شعر در نالر و یا عنصر روایت در شعریم این امر بر مبنای اصالت 

نالر صورت گرفته که یکي دیهری را برای ایجاد تحول و کسب مراطب بيشتر 

ا بيهقي، یانهيز خواجه عبداهلل انصاری به کار گرفته است مالال  در نالرهای شه ت

-عناصر شعر در خدمت نالر برای انتقال شيواتر معنا صورت گرفته و یا در من ق

ال يرِ ع ار، روایت به خدمت شعر درآمده و اصالت با شعر است. در حالي که 

ا را هتمامي این نویسندگان برای شعر و نالر مرزهایي جدا در نهر گرفته و آن

انهيزی در شعر از نالر متمایز البه جهت داشتن ص اتي مانند موسيقي و خي

ه و محور دانستاند تنها اثری که در طول تاری  پيشاپيش خود را کلمهدانسته

 -ی جاویدان پيامبر اعهم خود را نه محدود به شعر کرده و نه به نالر، معجزه

است که برای شعر و داستان مرزهایي جدا در نهر نهرفته و بر  -قرآن مجيد
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کار های گ ته، ناگ ته، آشر شعری، قصوی و دیهر پتانسيلاساس شرای ، عناص

گيرد. بر مبنای هدف واقع شدنِ پایان کلمه را به خدمت ميی وجود بيو نه ته

-تههای مت اوت در گذشکلمه در دنيای ادبيات، مکتب ادبي اصالت کلمه نهرش

 کند:بندی ميی ادبيات تا پيش از اصالت کلمه را به سه دوره تقسيم

 ی استرراج گرایي ادبي ناخودآگاهانه: دورهصر حقيقتع

های هنریِ کلمه بدون هي  قيد و بند ها و ساحتپتانسيل

 شعری و قصوی

 های ادبي گرایي ادبي: ظهور انواع مکاتب و سبكعصر شریعت

 در سراسر جهان

 گرایي ادبي خودآگاهانه: بر مبنای اصالت دادن به عصر حقيقت

اصالت شعر و داستان با عنایت به اصل کلمه در برابر مکتب 

 های فراروبازگشت آوانهارد به اصالت

توان عصر شکوفایي وداها، اوپانيشادها، گرایي ناخودآگاهانه را ميعصر حقيقت

اوستا، تورات و... دانست که در آن عصر بدون آن که به صورت خودآگاه مرزی 

ت ی حقيقباشند هدف ارائهو تعری ي به نام شعر و داستان بين متون قائل 

ام شده به نهنریِ متن بوده بي آن که آن را محدود به تعری ي از پيش تعيين

رفته و با عوض شدن شرای  فرهنهي، مذهبي و شعر یا داستان کنند. رفته
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-عرصهاجتماعي جوامع، شعر و داستان مورد تعریا قرار گرفتند و محدود به 

-این دوران بود که انواع مکاتب و سبكدر  شده گردیدند.هایي از پيش تعيين

ی وجود گذاشتند. از جمله محور پا به عرصههای ادبي شعرمحور و داستان

های خراساني، گيری مکتبزمين، شکلآوردهای مهم این دوران در ایراندست

زمين هر یك از ی شعر و نالر است. در مغرسعراقي، وقوع و هندی در عرصه

يسيسم، رومانتيسم، رئاليسم، سمبوليسم و... در ابتدای مکاتب باروک، کالس

هایي از شعر ارائه دادند. سدر با توجه به شرای  فکری، ظهورشان تعریا

حاکم بر جامعه، شعر و داستان را تعریا کرده و برایشان فرهنهي و سياسي 

 رنهر گرفتند و اولين بار این مرزها را به طومرزهایي جداگانه و ذاتي مجزا در 

 بندی انواع نوشتار به وجود آوردند.کامال  رسمي با نهارش فن شعر و با تقسيم

گرایي ادبي به صورت خودآگاه با ظهور مکتب اصالت کلمه آغاز اما عصر حقيقت

گرا های ادبي پيشين، ایدئولو یها و نهارششود که وارون تمام نهرشمي

هدف خود قرار داده. به شناختي است و حقيقت کلمه را نيست بلکه شناخت

هایي در خدمت همين دليل شعر و داستان را نه هدف نهارش بلکه وسيله

تری از کلمه دانسته و در راستای دستيابي های بسي نهارش و ظهور پتانسيل

کند. ناگ ته نماند چون مکتب اصالت به این شناخت چندین مفل ه را معرفي مي

و  ی ادبيها را از دو جنبهاین مفل ه فلس ي است لذا -کلمه یك مکتب ادبي

  کنيم.فلس ي بررسي مي
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 واسطه با یمه چیزارتباط بي

 واس ه با ذات بسي  کلمات، یك ارتبا در نهرش مکتب اصالت کلمه ارتبا  بي

وسيله نيست. در این نهرش چون اصالت به کلمه داده شده پر کلمه هدف بي

-هایي در خدمت آن، بنابراین ارتبا  بيادبيات است و شعر و داستان وسيله

-ی م هومي شده. هر یك از نهرشواس ه در نهرش اصالت کلمه دچار استحاله

-ئوریی تشناسي، کلمه را به اندازهشناسي و زبانهای پيشين از لحام زیبایي

اند و متفس انه بعد از ظهور و پویایي از آن تعریاِ هایشان کوچك و محدود کرده

اند که واس ه ساختن همانا و بازماندن از اس ه و هدف ساختهخصوب وبه

رسيدن به حقيقتِ بسي ِ کلمات همانا. نهرش اصالت کلمه در یك ارتبا  

ای هها و جنسيتوسيله نيست به جای محور قرار دادن شریعتواس ه که بيبي

ن ای ادبي، خودِ حقيقت کلمه را محور و معيار قرار داده است در صورتي که اگر

های ذهني را هدف نوشتار قرار دهيم با کلمات، ارتبا  باواس ه برقرار فرم

-هبُعدی نهریستی م لق و تكایم و دیهر این که کلمات را از یك دریچهکرده

های ذهني، خود ابعادی از ذات بسي  و ایم. حال آن که هر یك از این فرم

نهایت بعد هستند و واس ه ی کلمات و کلمات نيز دارای بيگونههولوگرام

ساختن از یك بعد و م لق فراخواندن آن یعني محروم کردن خود از سایر 

  ابعاد.
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 واسطه در ادبیاتارتباط بي

ها بعد خردگرایيِ که کالسيستدانيد در تاری  ادبيات آمده همان طور که مي

 را به تماميها نيز کلمه چنين رومانيستهماند. کلمه را هدف نوشتار قرار داده

دانستند که برای بيان احساسات و حاالت دروني انسان در احساس و تريل مي

ها قد برافراشت و از آن پر تاری  ادبيات جهان تقابل با خردگرایيِ کالسيست

مدارانه به تماميت هستي نهاه مملو از آثاری شد که با عينك رومانتيسم، زاویه

دادند. بدین ترتيب از پتانسيل احساس و يکردند و ابعاد دیهر را تقليل ممي

ی ادبيات، رسيدن به معرفت ادبي تر کردن عرصهتريل که برای هر چه غني

ی معنایيِ وا گان بود واس ه ساخته های بيشتر در جوهرهبيشتر و کشا الیه

ی این نهرش، ظهور شعر و کلمه را در آن تعریا محدود کردند که نتيجه

ا و هها، جنبشست که تمام نحلهن نيز بود و این در حاليرومانتيستي در ایرا

های شعر و داستان نيز تنها و تنها وسایلي م مئن  انرهای ادبي حتي جنسيت

در جهت رسيدن به حقيقت کلمات در جهان ادبيات هستند مالال  در ادبيات 

مدرن، شعر حجم، سديد، داستان های شعر پستمعاصر نهارش بر اساس مفل ه

 مال، داستان رئال و... به هدف تبدیل شده است. نيمي
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 فلسفه در واسطهبي ارتباط

 بر ایریشه واس هبي ارتبا  که یافت درخواهيم فلس ه تاری  به نهاهي با

 واس هبي ارتبا  او از پيش حتي و افالطون یفلس ه زمان از یعني دارد طوالني

 هواس بي درک مورد آن چه افالطون یعقيده به دانستند.مي نامعتبر امری را

 يزیچ نيست، حقيقت از بازتابي از غير و آینه در هایيعکر جز گيردمي قرار

 دانيدمي که همان طور باشد.مي بازتاس مُالُل که غار در هاسایه همان شبيه

 این اما دانستمالل مي عالم از تقليدی یا سایه را محسوس عالم افالطون

 چند هر شد اساسي تحول دچار گرایانحر و گرایانعقل نهریات در ت کرات

-بي ارتبا  از ترواس هبي و ارجح را معقول یواس هبي ارتبا  گرایانعقل

 .دانستندمي محسوس یواس ه

-يب ارتبا : »گویندمي واس هبي ارتبا  مورد در گرایان(گرایان )حرتجربه

 این در «شود. مرتسع و من بع ذهن در اشيا از آن چه از عبارت است واس ه

 نهمي به معقول نه است محسوس عناصر به تصورات یکليه تفویلِ تعریا،

 نهاه از دانند امامي باواس ه ارتبا  یك را معقول یواس هبي ارتبا  خاطر

رش آ االساتيداستاد حضرت -دیدگاه  این تئوریسين و کلمه اصالت مکتب

 درست دانست چرا که جدا معقول جهان از را محسوس نباید جهان -آذرپيك

 جدایي کندمي درک که آن چه و انسان یا فهم یقوه و احساس ميان نيست
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 گرفتند جهنتي بعدا  گراعقل و گراتجربه یفالس ه که ستحالي در این بي کنيم.

 ایدنب را باواس ه پر «دارد. واقعيت که است ت کر سير و فرایند تنها: »که

 قيده،ع بنا بر این دانست. واس هاز بي ترکم را آن و ثانوی واس هبي به نسبت

 هب اما نيست هم وساطت در صرفا  و نيست واس هبي در حقيقت وجود ،علم در

 هانگذشت نهاه در. باشد باواس ه واس هبي تواندمي وجود جهت یا اساس عنوان

 معنای درآوردنبه  این و «شده رفع ت کر تعيين آخرین» یعنيواس هبي امر

  هواسبي ارتبا  پيروان بنابراین باواس ه. صورت به هاستواس هبي تمام

 آن چه و درک بين زماني حضوری علم در کردند.مي م رح را زمان یمسفله

 مانز اکتسابي علم باواس ه یا ارتبا  در نيست اما گيردمي قرار درک مورد که

 .است مشرد و محرز کامال 

 با هکلم اصالت در واس هبي ارتبا  که گ ت توانمي فوم م الب به توجه با

 مه را هي  کدام البته و نيست موافق کامال  شده ارائه هایتعریا از هي  یك

 دخواهپيش از هر چيزی مي نوین بازتعریا در واس هبي ارتبا  کند.نمي رد

 .کند جدا هم از را واس ه و وسيله تعریا دو

 نای شدن تبدیل واس ه و است کار انجام ابزار وسيله، دانيدمي که طور همان

 واس ه به را که ابزاری و هاواس ه این خواهدواس ه ميبي ارتبا  هدف. به ابزار

 بر ادبيات در عصر یك در مالال  بازگرداند شانگيوسيله مقام به شده تبدیل

عصری  در و شودمي تبدیل نهارش یواس ه و هدف به نوشتن خرد مبنای
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 ابعاد این از یك هر که حالي در نوشتن، احساسات و تريل مبنای بر دیهر

 .دهستن کلمات بال عل و بالقوه هایپتانسيل تجلي خدمت در هایيوسيله

  

 

 بسته یایچارچوبه از فراروی اصل

 ها هواس که بودیم روبهرو ت کری با ما چيز همه با واس هبي ارتبا  یمفل ه در

-مپارادای با هاواس ه این از آن جا که گرداند.بازمي هاآن گيوسيله جایهاه به را

 یچارچوبه این بر و آورندمي وجود به را مشرصي یچارچوبه فکری، های

 هایچارچوبه از فراروی کنند اصلمي تفکيد اندیشيم لق طور به مشرد

 هک گيردنمي نهر در مقصد و هدف عنوان به را ایوسيله هي  گاه، هي  بسته

 مامت احترام با و باز دیدی با هميشه بلکه بداند آن به محدود و محصور را خود

. کنديم فراروی هاتئوری یا وسایل دیهر سمت به تئوری یك یا وسيله یك به

 دهرسي اشباع حد به از آن است اده یا نباشد کارآمد ایوسيله که هم جایي در

 یمعنا به فراروی واقع در. افتدمي ات ام وسایل دیهر سمت به فراروی باشد

 و است بسته یچارچوبه یك به خود یاندیشه و قلم نکردن محصور و محدود

 ایجاد برای گذشتهان قوانين کردن ویران یا شکستن هم در معنای به هي  گاه

 .نيست آباداني و نو بنایي
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 ههل سنتز و تزآنتي و تز دیالکتيك مبنای بر کلمه اصالت از پيش ادبي مکاتب

 کستنش مبنای در را هنر کلمه اصالت مکتب اند اماشده متجلي و گذاشته بنيان

 هاینهارش نوع و هانهرش زیرا داندنمي مکتب یك کردن منسوخ یا قانون

 در رپ هستند کلمه از انکارغيرقابل هایيو کشا سودمند وسایلي گذشتهان

 هي  و پذیرفته شده ادبي هایو سبك مکاتب یهمه وجود «فراروی» فرایند

 .شوندنمي گذاشته کنار کدام

 ونچ شوندنمي شکسته عادت خرم برای گذشتهان هایقانون نهرش، این در

 مرکزت خاب قانوني بر تا نيست هدف و واس ه بعدی هي  عقيده، این طبق بر

 کنار تهگذش مصرفش تاری  شده یا اشباع این که فرض بر ایوسيله هي  و کند

 .شودگذاشته نمي

 

 ادبیات در بسته یایچارچوبه از فراروی 

 نه ته ایهپتانسيل دیهر به دستيابي منهور به ادبيات، در کلمه اصالت مکتب

 سه که همان کلمه است داستان و شعر سومِ جنر به رسيدن و کلمات در

 کند:مي پيشنهاد فراروی برای را افزاهم یمرحله

 بياد شریعت از شناور یمراقبه و واس هبي ارتبا  ایجاد با ابتدا: اول یمرحله

 شعر مانند ادبي هایشریعت دیهر سمت به رومانتيسم شعر از مالال  خود

 هالبت و ادبي یتجربه و شناخت کسب منهور به سمبوليستي و اجتماعي



 _جوان شیفرااند كی یعاشقانه_ تبسم از ترتوفان   ∞   09

 
  

 رارویف گرایيپایان و غير قابل اشباع کلمهتر شدن متن به ساحت بينزدیك

 ال علب ادبي هایالیه دیهر سمت به بال عل ادبي یالیه یك از فراروی شود،مي

 شعر. مانند خاب ادبي جنسيت یك در

 هب شعر جنسيتِ از کلمه هایپتانسيل دیهر از مندیبهره برای: دوم یمرحله

 خلق با دوم یمرحله در فراروی شود. ت اوتمي فراروی داستان جنسيتِ سمت

است. نرست  مورد دو در جهان و ایران ادبي یگذشته در ظاهر مشابهآثاری به 

 دو و سرزمين دو را داستان و شعر جهان، و ایران تاری  ادبيات یگذشته در

 عرش در اگر دوم این که مت اوت. کامال  ذات دو با دانستندمي هم از جدا ینحله

 خدمت به یکي شعر عناصر و زبان از نالر در شده یا است اده نالر و روایت زبان از

 ریبيشت یاحاطه و تسل  شعر، مالال  شریعت یك حال عين در و درآمده دیهری

 متن، کليت و درآمده نالر خدمت به شعر شاعرانه، نالرهای داشته در متن بر

 رعنص منالور شعر در و است نالر هایوی گي و خصوصيات با منسجم نالر یك

 هم چنان پر اند.درآمده آن خدمت به روایت و نالر که بوده شعر پایه، و غالب

 و روایت خود، یعرصه گسترش برای نيما یگ ته به شعر و دارند وجود مرزها

 .گرفته است خدمت به را نمایشنامه
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 محوركلمه و فراشعرِ محوركلمه فراداستانِ

 يدنرس هدف منالور شعر یا شاعرانه نالر وارون محورکلمه فراداستان و فراشعر در

 این رب اعتقاد کلمه اصالت مکتب در که چرا است داستان و شعر سومِ جنر به

 هایپتانسيل تمام و است کلمه داستان، و شعر بنيان و واحد گاهریشه که است

 هایيسبك و مکاتب تمام هم چنين و هاآن در موجود عناصر و داستان و شعر

 مرتلا ابعاد به توجه ینتيجه همه و همه اندآمده وجود به داستان و شعر از که

 .هستند کلمه

های مکشوف و بال عل برای فراروی از ساحت مرحله این در: سوم یمرحله

گيرد چه با تعاریا شعری و های نامکشوف و بالقوه انجام ميرسيدن به ساحت

 رویفرا مراحل و ادبي مداریِحقيقت اصل بربنا  خوان باشد یا نباشد.قصوی هم

 یهسای که هنهامي رسد.مي «انتراس از آزادی» نام به اصلي به قلم پيشين،

 ودش برداشته کلمه سر از ادبي اندیشم لق و گرام لق هایشریعت یاتوریته

 ایشهپتانسيل تمام با کلمه وحدانيت به مع وف نویسندگان و شعرا توجه و

 کلمه هایپتانسيل دیهر و افتاده ات ام کلمه یعرصه در خالقيت گردد متن در

 هورظ بستر داستان یا شعر یاز اتوریته فارغ متن و یابندمي ظهور و بروز مجال

  .شودمي حدشبي هایپتانسيل
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 فلسفه در یای بستهفراروی از چارچوبه

 ناولي که بود مناظره و بحر از خاصي شرو دیالکتيك دانيدمي که طور همان

 تهویگ  طرف مقابل در حقيقي به معرفت دستيابيبا هدف  حکيم سقرا  بار

 اما اندهکرد است اده اص الح نيز از این فالس ه از گرفت. بسياری پيش در خود

 وشر بود کرده ابداع هراکليتوس که م هومي به توسلبا   آلماني فيلسوف ههل

 ار تناقض و تضاد وجود وی. نهاد نام «دیالکتيك» حقيقت کشا برای را خود

 ضدی زا ضدی پيوسته که بود معتقد و دانستمي طبيعت و فکر تکامل شر 

 .شودمي توليد دیهر

هر  -0 است. محدود و گذرا چيز همه -1 داشت: اصل چهار ههل دیالکتيك 

 خود( نهاد برابر) ضد بر نيرویي که هنهامي -3 دارد. نيز را خود متضاد چيزی

 ستني ن ي وار یعني ن يِدایره صورت به تغيير -9 دهد.مي رخ تغيير کند غلبه

 یم هر شهيد استاد نهر از دارد اما -باال به رو ایدایره - مارپيچي حالت بلکه

 در ماده و فکر از اعم چيز همه -1 ست:اساسي رکن سه ههل دارای دیالکتيك

 و فکر اساسي شر  ناسازگاری و تناقض -0است.  حرکت در تحول و تغيير

 حرکت و اساس و پایه ناسازگاری و تناقض و ضدیت این و بوده موجودات

 تناقض، هاجنبش و هاحرکت یریشه دیهر عبارت به است. موجودات فعاليت

 تکاملي و تحولي حرکت -3 است. مستقر اشيا در که باشدمي ناسازگاری و تضاد

 دو وحدت و ترکيب و سازش سدر و دیهر ضد به ضدی از عبور اساس اشيا بر
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 قانون طبق تغيير و حرکت دیهر عبارت به و است ترعالي یمرحله در ضد

 همين هب باشد ومي( سنتز و تزيآنت تز،) همان یا ين  ن يِ ن ي، اثبات، ماللر

-مي دیالکتيك را ذهن هم چنين و اشيا وجود در تناقضات ههل سازش دليل

 داند.

 روند هک کنيممي مقایسه ههل دیالکتيك با را فراروی اصل کوتاه فرصت این در

 رمخ مبنای ادبي مکاتب ميان در مالال  گرفته شکل آن مبنای بر هنر و علم

ده حال رسي اثبات به گذشته در که است قوانيني ن ي بر اصرار و تفکيد عادت

 رایندف در است. نشده گذاشته بنيان هاتقابل ضدیت مبنای بر فراروی آن که

 در که شودمي تلقي روبنایي و ظاهری امری عناصر تقابلِ و ضدیت فراروی

 ت اوتم ابعاد و اندگرفته نشفت واحد گاهریشه یك از یا واحدند گاهریشه و باطن

 لمهک اصالت مکتب در ادراکي دیالکتيك واقع در هستند. هم متضاد الزاما  نه و

 قعمي حقيقت یك مرتلا ابعاد بلکه هم ضد نه را مت اوت و گوناگون ابعاد

 دارد، نه ته خود ذات در را حقيقت از ایبهره بعد هر چون پر داندمي

 به تنسب و شناخت پذیرفت، را آن توانمي تنها بلکه کرد ن ي را آن تواننمي

 با ما لکهب شودنمي شکسته یا ن ي قانوني هي  بنابراین رسيد. معرفت به آن

 ایمعن به فراروی کنيم.مي فراروی ابعاد دیهر سمت به بعد آن اثبات و ح ر

 هب هي  گاه و است م لق باید و چارچوبه یك به خود نکردن محدود و محصور

 دیهر لتحو و تغيير و سنتز فرایند حين در که نيست ن ي و شکستن معنای



 _جوان شیفرااند كی یعاشقانه_ تبسم از ترتوفان   ∞   09

 
  

 کلمه صالتا ادراکيِ دیالکتيك در کنيم. ن ي بار دیهر را خود ن ي باشيم مجبور

 به داشت خواهد آوانهارد بازگشت تضادها ههل قول به و هات اوت س ح از

 .اکنون یلحهه تا آوردهادست تمام ح ر با البته فرارو هایاصالت

 شتهانگذ قوانين جدید نهرش و نهارش به رسيدن برای کلمه اصالت مکتب در

 مشاهده روبنا در هم تحول و تغيير و جنبشچون انکار  نه و شودمي رد نه

ما » نهرش این در هستي زیربنا؛ و در همو  -اقيانوس امواج همانند - شودمي

 این و است سيالن و جنبش در ایذره بشکافي که را ذره هر دل ست،«ما در

 در هک هادانمتافيزیك نهرش وارون البته دارد ادامه هستي نهایتِبي تا حرکت

 دانيدمي که همان طور. هستند آرامش و سکون و وحدت به قائل زیربنا

 –استاد آرش آذرپيك  حضرت دارد. اصلي خصوصيت سه ههل دیالکتيك

 و ههل جناس با مورد یك در -گذار و تئوریسين مکتب اصالت کلمهبنيان

 است. موافق اخالفش

 و بوده حرکت و تحول و تغيير حال در چيز همه که است مسلم و بدیهي

. ستيالزام نکته دو ذکر این جا در اما باشدمي محدود ماندن حال در فرصت

 مداوم تحول و تغيير شاهد ما ادبيات یعرصه هر چند در که اول این

 کشا و پدیده هر اما است محدود و گذرا چيز همه و ایمبوده ادبي هایشریعت

 اردگذمي جای بر خود از ثابتي اثر کلمات یگونههولوگرام یحافهه در ایادبي

 نوع هر پر انسان، ناخودآگاه در رویدادها و حوادث ضب  و ثبت مانند دقيقا 
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 تمسيس در چه و انسان یجوهره در چه طبيعت، سيستم در چه تحولي و تغيير

 این ي ن يِ یا ن ي اگر و نيست ن ي قابل و شودمي ثبت کلمات یجوهره

 نر ی،ا ن ي فق  ندارد شده ثبت تکاملِ و تحول در تفثيری هي  گيرد صورت

 دیدن و کشا سمت به را ما که کندمي توليد موقتي حرکت و ناهماهنهي

 که است عميق حقيقت یك حرکت این کهدوم دهد. مي سوم هاپتانسيل دیهر

 رد هستي و جهان که کندمي بيان آن ثابتبعد  دارد. ريمتغ و ثابت بعد دو

 مدام هستي ذراتِ تمام آن در که است فعال گرایعميق حرکت دارای زیربنا

 حرکت شدن هستند. این یکي حال در خود ذات با همه و متعالي وحدتي در

 نامحدود امر در سکون و بوده پایانبي هستي چون شودنمي سکون به منجر

 زیربنا در ما و نيست روبنا و کالرت عالم خاب حرکت، پر. است غيرممکن

 و است واردایره ثابت بعد در حرکت واقع. در هستيم امانبي جنبش شاهد هم

 و بوده تحول و عاملموقتي روبنا  در اما کندمي بيان را هااصالت به بازگشت

 حرکت چون داد اصالت آن به هم م لق طور یا به گرفت نادیده را آن تواننمي

 و يرتغي باعر دیهر بعد به بعدی از و است جانبههمه و بسي  امری فراروی در

 نهرش وارون - ما اعتقاد به و نيستند متضاد الزاما  ابعاد این. شودمي تحول

 فرارو هایاصالت به آوانهارد بازگشت جنبش، و حرکت اساس و پایه -ههل

 تا هاآمددست تمام ح ر با چيز همه بنيان و گاهریشه به بازگشت یعني است

 طبق چرا که متضاد، ظاهر به ابعاد سوم جنر به رسيدن و اکنون یلحهه
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 مکمل کهبل نيستند متضاد تنها نه ابعاد این استاد آرش آذرپيك حضرتتئوری 

 هریدی هميشه یکي فراروی فرایندِ طي تکامل و کمال به رسيدن برای و همند

 از حرکتي که است همراه حرکت با جستجو ن ي. این نه کندمي جستجو را

 شتبازگ کلمه اصالت هدف چون پویاست کامال  و گراعميق زیربنا در طرف یك

 زا معرفتمند. این حرکت و یافته استحاله کامال  بازگشتي اما هاستبنيان به

 با ما فراروی در نتيجه در پر است گرایانهپيشرفت و جلو به رو دیهر طرف

 نيستيم. مواجه ن ي ن يِ و ن ي

 شك مبنای بر ههل این که آن و آیدمي پيش اساسي یمسئله یك اینك

 رد ابتدا یقين و حقيقت به رسيدن برای یعني کندمي عمل دکارت روشيِ

 ين  و شك از که رودمي هایيراه دنبال به بعد و کرده شك موردنهر یمسئله

 مه سنت عصر در و «برسي یقين به تا کن شك»برسد  سنتز و یقين به

 پيش يایمان مبنای بر یعني بوده دیهری طرز به حقيقت به رسيدن فرضِپيش

 پدیده آن به بایستمي ابتدا حقيقت به رسيدن برای نهرش این جستجو. در از

 كش جای و شدمي پذیرفته پيشاپيش چيز کرد. همه پيدا کامل ایمان امر یا

 « بياور. ایمان شوی رها خواهيمي اگر»نبود. 

 عدم و محورینيست. شك یقين و ایمان برای جایي مدرنپست عصر در 

 حقيقت به رسيدن برای کلمه اصالت نهاه اما است حاضر عصر روح ق عيت
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 شك و سنت عصر در م لق ایمان از سومي جنر باشد،سوم مي جنر همان

 !مدرنيسم عصر در اخالفش و دکارت روشي شك یا و مدرنپست عصر در م لق

 و است واراست «ایقاني شك» مبنای بر کلمه اصالت ت کر در ادراکي دیالکتيك

 قيقتح به رسيدن برای ایقاني شك. تردیدی شك مبنای بر شك انواع دیهر در

 حقيقت شپذیر پتانسيل و ظرفيت که جایي تا بلکه نيست رد و ن ي دنبال به

 ایقاني شك در پر است. حقيقت وجوه دنبال به کند درک تواندمي و دارد را

 رکد قابل ما برای یا شناسيمنمي حقيقت وجوه عنوان به حتي که را آن چه ما

 یتردید شك در کنيم.مي رد تردیدی شك درولي  کنيمنمي ردنيز  نيست

 هب را که پتانسيلي حتي ما هستيم شاهد ههل دیالکتيك در که همان طور

 ماللر نقانووارون  یابيم. دست جدیدی سنتز به تا کنيممي ن ي رسيده اثبات

 جوهر که در را آن چه توانيمنمي دوم یمرحله در ما «ن ي ن ي ن ي، اثبات،»

 ودبا ن ي کردن، خ زیرا کنيم ن ي شده ثبت -کلمه مانند - پدیده یك وجود و

 ان کردنيویر نيست بلکه سازنده ن ي ما ن ي و ایمکرده محروم پتانسيل آن از را

 تنشکس و ترریب با سازش سر حال آن که فراروی نو، بنایي ایجاد برای است

 هب شده ثبت هستي یگونههولوگرام یحافهه در که آن چه زیرا ندارد ن ي و

ا همه واس ه بدر اصل یعني ارتبا  بي ایقاني شك نيست. ن ي قابل وجه هي 

 ئاليسمر نابودی باعر هاسوررئاليست توس  رئاليسم کردن ن ي واقع. در چيز.

 نهرش و اندیشه نابودی گرایي باعرعقل ن ي و گرایانحر حضور و نشد
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 و وزن و معنا این که ن ي همه از ترمهم نشد. هاآن آمدهایدست و گرایيعقل

 مه موسيقي و معنا نابودی باعر براهني رضا محض شعر نيز در شعر عناصر

 باتاث کلمات بسي  هولوگرام در که را چيزی تواننمي وجه هي  به پر نشد.

 در ام فراروی در نيست. ن ي قابل کلمه عالم در کش ي کرد. هي  ن ي شده

 اما کنيممي فراروی آن از و مانيمنمي ادبي شریعتِ یا کشا آن یچارچوبه

 است. پر گذاشته نمایش به را حقيقت از وجهيچون پذیریم مي را کش ش

 هاآن چارچوس به هم را خود نهرش و قلم اما کنيمنمي ن ي را هي  کدام

 کنيم.نمي محصور و محدود

 

 سوم جنس

 رهمدیه برای گرایيطریقت دوران انتهای در قصویت و شعریت که گ تيم

 را ریکدیه تمایزاتشان و هات اوت علت به هر یك و شدند قائل هایيمرزبندی

 هاجنسيت سدر و هاجنر ت اوت ابتدا که بود این جا کردند.مي رد و تحقير

 و کرده گرفتار گرام لق و ناعادالنه فرضي در را خود هر یك آمد. وجود به

 ینا سدردند. فراموشي یورطه به را -کلمه -خویش  بنيادین و اصيل حقيقت

ي یعن خویش بنيادین و اصيل جنسيت این از پيش بشر که بود حالي در

 در ار مرد بر زن یا زن بر مرد برتری یداعيه و بود گذارده کناری به را انسانيت

 هب مردانهي و زنانهي یا مرد و زن و به این ترتيب کردمي نشروار عمل و سر
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 ی شرا بنا بر که خویش ارگانيك هایتعارض و هات اوت هر یك از و آمدند دنيا

  هواس بود گرفته شکل هاآن در و مکاني زماني محي ي، فرهنهي، اقتصادی،

 زدند. رهمدیه عليه پيکار به دست فمينيسم و مردساالری عناوین با و ساختند

 وجود به هاجنسيت از ساختن واس ه با نيز کاذبي هایماهيت ميان این در

 ومس جنر و گرفت شکل هاآن یپایه بر بشر زندگي و زیست مدار که آمدند

ین شد. ا محوتر و محو متعالي انسانيت یعني مرد و زن فراتر از مشترک و اصل

 تيبازگش با سوم جنر یمفل ه یارائه با کلمه اصالت مکتب ست کهدر حالي

 یتو قصو شعریت یا مرد و زن خویش فرارُوی اصالت به آوانهارد و یافتهمعرفت

 و عاليمت یعني انسانيت خویش اصالت که داندنمي ثانویه هایيجنسيت جز را

 .گيرندمي نادیده را کلمه حقيقت

 نانهيز و انکار رد یعني متن یك در یا بشر نوع در سوم جنر به رسيدن آیا اما

 تمام اب کلمه اصالت مکتب بنيادین قصویت؟ ت اوت و شعریت یا مردانهي و

 یابدنمي سوم ظهور جنر که است این در اندشده ارائه کنون تا که هایيدیدگاه

 با هرم یابدنمي نمود کلمه حقيقت یا مردانهي و زنانهي یریشه و پي بر مهر

 یعالوه به شعر معنای به این البته .شده واس ه قصویتِ و شعریت از فراروی

 این در موجود یا قواعد قاعده و اجزا بلکه نيست زن یبه عالوه مرد یا داستان

 س ح یك که باشند رسيده افزایيهم به هم با ایگونهبه باید تشکيل س وحِ

 و« کلمات» آن در و تنها تنها که آورند فراهم خود از را مرز بدون تشکيل
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 تانداس و شعر کليت نه کنندابراز مي را خود وجودمدارانه ،«متعالي انسانيت»

 دو. هر از مرلوطي و یا فمينيسم و مردساالری یا

 

 ادبیات در سوم جنس

 يادب یطریقه دو فراروی فرایند طي و ادبيات یعرصه در کلمه اصالت مکتب

 کند:مي معرفي ادبيات به را

 محورکلمه فراداستان_1

 محورکلمه فراشعر-0

 انيداست سوی و سمت قلمشان هنری گرایش که است کساني خاب فراداستان

 هایپتانسيل یهمه از خود، داستاني شریعت از فراروی با خواهندمي و دارد

 و ببرند بهره خود خاب زمان و مکان اصالت به عنایت با داستان جنسيت

 از ار گرایشانتعالي قلم تا کرده فراروی نيز داستان ابرشریعتِ خودِ از سدر

 سرزمين سوی به را آن سازند، خارج آن خاب هایبعدگرایي و محوریداستان

 سایر با افزایيهم به نهایت در و درآورند پرواز به محوریکلمه پایانبي

 مامت افزایيهم یعني این و برسند آن حقيقت یدایره در کلمه هایپتانسيل
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-لمهک متن در هاآن جانمایي و بالقوه و بال عل داستاني و شعری هایپتانسيل

 .گرا

 یهاولي شریعت بين این که آن و را باید یادآوری کنيم نکته یك در این جا

 هب تضادی هي  کندمي فراروی آن سمت به که ایثانویه شریعت و نویسنده

 طریقت وارد و کرده فراروی خود ادبي شریعت از هاآن آید چوننمي وجود

 بهویم بهتر یا و مدارحقيقت ابتدا همان از که طریقتي -اند شده فراداستان ادبي

 تزهای بين بنيادین تضادی که گونه همان کسي چنين -است محورکلمه

 تانداس و شعر تزِ دو بين نيز بنيادیني تضاد هي  ندیده، داستاني مرتلا

 تزتيآن را دیهری و دهد قرار تز را یکي آن، رفع برای بياید که کندنمي مشاهده

 تزی ،اصل در نوین سنتز این خود البته که یابد دست جدید سنتز یك به تا

 یا و بعدیتك زندگي از را قلمش خواهدمي بلکه داد خواهد سامان را جدید

  انرها این پایانبي و اصيل یسرچشمه سوی به را آن و کرده رها چندبعدی

 هادیپيشن هایمفل ه نرستين. درآورد حرکت به کلمه نهایتبي دنيای یعني

 یمفل ه سه دارای خود درون در 1سوم جنر کتاس یبيانيه در فراداستان برای

 و هازمان در اوليه، هایمفل ه به توجه با قلمي هر البته. باشدمي سوهم کامال 

 رد تواندمي گوناگون هایشریعت و سليقه به عنایت با و مرتلا هایمکان

                                                           
تشارات ، ان1399السادات مهدویان، .به اهتمام جناس استاد آرش آذرپيك و بانو مهری1

 کرمانشاه
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 رب بنا و دهد ارائه نویني هایمفل ه ثانویه، هایمفل ه این پسند عدم صورت

 ياریبس هایت اوت تواندمي دیدگاه این در هر کر نوشتاری سبك اصل، همين

 باشد. داشته دیهران با

 دارد: سوهم وی گي سه خاب، یمفل ه این

 شدن خالصه قابليت عدم _1

 شدن تعریا قابليت عدم _0

 درآمدن نمایش به قابليت عدم_3

 د،واح تئوری یك تواندمي که است هم با فاکتور سه این توأمان حرکت فق 

 قرار هم کنار در باید سه هر زیرا دهد تشکيل را فرد به منحصر و منسجم

 آميزش نيز و قصویت بر شعریت یجبرگرایانه تحميل بدون بتوانند که بهيرند

فراداستان یا از شعر به سمت  سوی به داستان از را ما داستان، و شعر هایمفل ه

 تنم یك سوی به فراداستان از ترعميق هایفراروی با سدر و فراشعر ببرند

 ندساز رهنمون ادبي هایبعدگرایي و گرایيایدئولو ی یهمه از عریان و متعالي

 دهند. سوم محوریکلمه سوی به محوریداستان از را متن وسيله این به و

 آن به مستقيم توهين اثر، یك کردن خالصه: شدن خالصه قابليت عدم

 روایت یگردونه از آگاهانه خود، فرامتني -متني بار تمام با که ستوا گاني
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. ندارد ام متن بودن بلند یا کوتاه به رب ي هي  امر این البته. شد خواهند اخراج

 حد در حتي ایجاز آن در که مالميني داستان برخالف که داشت توجه باید

 نيست هدف وجه هي  به فراداستان، در است متن نهایي هدف تنها هم افرا 

 شود خاب  انر آن پذیرش عدم یا پذیرش یواس ه به تبدیل نویسنده برای که

 در هک وا گاني تمام موجودیت به احترام برای ستایوسيله فق  و فق  بلکه

 .اندکرده پيدا فعال حضوری ارگانيك متن یك

 محدود فراداستان، در ادبي یساده پيشنهاد این: شدن تعریا قابليت عدم

 بار مامت بتواند که صورتي در اش،تصویری -صوتي یجنبه به کلمه یك کردن

 یك زیرا است وا ه آن دیهر ابعاد غيرهنری کاهش کند منتقل را متن هنری

 و هنهام در و دریافت تواننمي آن عميق خوانش با جز را گراکلمه متن

 .شد خواهد ح ر کلمه ابعاد تمام دانشورانه، و هنرمندانه خوانشِ یهنهامه

 لتبدی مانند داستان یك درآمدن نمایش به صورت در: درآمدن نمایش به عدم

 اثر یهعاشقان خوانش برای رغبتي دیهر نامه،نمایش یا نامهفيلم به آن تماميت

 س رهای یا بينوایان هایداستان که وقتي ماند مالال  نرواهد باقي مراطب در

 با ات رفت شاناصلي متن سراغ به کسي ترکم درآوردند نمایش به را گاليور

 تکامل از ایمرحله به رایانه کنوني، جهان در. دریابد را هاآن عميق، خوانش

 در حتي را جهان داستاني آثار یهمه توانمي آساني به که رسيده خود علمي
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 گاه  هي را فراداستان یك اما کشيد تصویر به هم ادبي هایگونه آوانهاردترین

 ایانهرای یوی ه هایجلوه ترینپيشرفته با لحام همه از و کامل طور به تواننمي

 امتم در داستان  انر تاریري تمرکز که شد یادآور باید البته. داد نمایش هم

 انهم حد در کلمه هنری حقيقت ارزش کاستن فرو تصویر، روی به هایشگونه

 نهایتبي ابعاد دارای تصویری هایجنبه بر افزون زیرا است بوده خاب بُعد

 شده هپرداخت وا ه از بعد همين به بيشتر هاداستان در متفس انه که ستدیهری

 .است

 یا رشع -داستان مانند ادبي انواع با فراداستان که داشت توجه باید این جا در

 فراتر کلي و بسي  ها کلمهعریانيست دیدگاه از زیرا ت اوت دارد منهوم نالرهای

 بنمایاند، خود در را کل تواندمي آن جزء هر که افزایي اجزاستهم از

 هايلپتانس این ظهور چهونهي و باشدمي دارا نيز را ادبيات کل هایپتانسيل

 اليستي،رئ متن یك در مالال  یابدمي حضور آن در کلمه که دارد متني به بستهي

 هایانر ی سمبوليستي، متن در شود،مي استرراج کلمه رئاليستيِ هایانر ی

 ترتيب، به محورداستان یا و شعرمحور متني در طبيعتا  و سمبوليك

 ستا روشن و رسندمي ظهور یمنصه به کلمه داستانيِ و شعری هایپتانسيل

 دامکان دار که جایي تا ستادبي متن آزادترین که محورکلمه متن یك در که

 ادعا تواندمي گراکلمه ینویسنده بنابراین. شودمي آزاد کلمه از انر ی بيشترین

 ت،نيس بعدیتك گراکلمه متنِ چون قاعدتا  و کرده خلق آزاد کار یك که کند
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 هر چه و هم در هاآن شدن محلول حاصل بلکه نيست هم ابعاد اختال  حاصل

 يفراداستان یا فراشعری متن یك است. کلمات حقيقت شدن عریان بيشتر

 ای شعر یارائه نه باشدکلمات مي حقيقت دادن نشان ترعریان اشسعي یهمه

 هنری تراوشات و دیدگاه حاصل ادبي، هایساحت تمام چون البته و داستان

 ،نامهفيلم ترانه، ش ح، قصار، جمالت ادبي، متن داستان، شعر، مانند کلمه

 ساحت در چون  انرها آميزش بنابراین هستند... کاریکلماتور و نامه،نمایش

 زا پرتوهایي همه و معنایند فاقد ندارند خود از استقاللي هي  کلمه اصالت

 .اندکلمه آفتاس وجود

 نيست جدا و هست جدا مهر از که نور چون»       

 «نيست. خدا و هست خدا آیات همه عالم                                        

 

 محورفراشعرِ كلمه

 بالدن را محوری هدف سه که ادبي ستطریقتي فراداستان، همانند نيز فراشعر

 در خویش ادبيِ یشده دروني شریعت از دانشورانه فرارویِ نرست،. کندمي

 دوم، .-بالقوه چه و بال عل چه - انر این در ادبي هایشریعت دیهر سوی به شعر

 در توانندمي که  انرهایي دیهر سوی به شعر یشده دروني جنسيت از فراروی



 _جوان شیفرااند كی یعاشقانه_ تبسم از ترتوفان   ∞   92

 
  

  انرهای تمام با داستان جنسيت وی ه به باشند، مفثر متن کردن ترهنری

 دبيا یناگ ته و گ ته هایپتانسيل از است اده هدف، البته. آن یزیرمجموعه

 اندشده کشا پيشاپيش که ابعادی ناهدفمند آميزش نه هاست،نحله این در

 خواهد مستقل هویتي بدون و گونهمرنر متوني پيدایش باعر تنها امر این زیرا

 لبتها - باشدمي بال عل ادبي هایپتانسيل تمام از فراروی هدف، سومين و شد؛

 هب ادبي گوناگون  انرهای از فراروی با -فردی ذوم و قلمي قدرت به عنایت با

 اکش یانهيزه با شعر و داستان یعني ادبيات، هنر برتر هایجنسيت وی ه

 یسي ره علت به هاقرن هنر، دنيای متفس انه که ادبي یبالقوه فضاهای

 حقيقت زیرا است بوده غافل بالقوه فضاهای این از داستان و شعر هایالهه

. نيست «هي  دیهر و داستان یعالوه به شعر» با برابر گاه هي  کلمه هنری

 ومس جنسيت یناگ ته و نه ته هایالیه کشا و بوده نهایتبي کلمه دنيای

 تسجستجوگری و پوینده هایقلم اهداف از عریان، متن یك خلق برای وا گان

 و هاشریعت فراخ ظاهر به اما تن  یچارچوبه در را خود گاه هي  که

 و بالقوه پتانسيل هر از ميان این در و اندنکرده محصور ادبي، هایجنسيت

 عارهایش اگر حتي کنندمي است اده شود متن کردن ترهنری باعر که بال علي

 .باشد... و ش ح هنرمندانه،

 گرفتن نادیده معنای به هرگزاهرگز گراکلمه متون در داستان و شعر وحدت

 يداستان و شعری مرتلا مکاتب و هاسبك انکارغيرقابل و آشکار هایت اوت
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 انداست و شعر هایجنسيت کلمه، وجودی اصالت به توجه بدون بلکه نيست

 دو این یمقایسه یعني بيرون در هم و هایشانزیرْشریعت یعني درون در هم

 مامت اگر اما. بود خواهند حلغيرقابل و عميق بسيار تضادهایي دارای هم با  انر

 وجودی اصالت به یك هر داستاني، هایشریعت تمام و شعری هایشریعت

 و عرش هایجنسيت آن، از بعد و بي کنند نهر قصویت و شعریت یعني خود،

 رگردندب کلمه یعني خود، وجود اصالت سوی به آوانهارد بازگشتي با نيز داستان

 ونهگ هي  زیربنا در که وجودند یك از اصيل هایيماهيت کدام هر که بينندمي

 .کرد تصور تواننمي هاآن بين در تضادی و تباین

 

 جنس سوم در فلسفه

 امن از که همان طور است. مت اوت کامال  دریدا نهریات با کلمه به دادن اصالت

 هادن،ن بنياد نو از یعني ساختارشکني آیدبرمي دریدا ساختارشکنيِ مکتب

 نوشتارها یهمه نهرش این اساس بر ساختن، حال عين در و کردن ویران

 هایالد از مملو متن مکتب این بانيان قول به و تناقضند و از سردرگمي سرشار

 دموجو متن در دائمي و حقيقي معنای و صداقت نام به چيزی و است سرگردان

 حتي و ادبيات بنيان و اصل «کلمه» کلمه، اصالت مکتب در حالي که در نيست

 هاآن از فق  بلکه شکندنمي را مرزی کلمه اصالت است. علوم سایر و فلس ه
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 ارتبا  خواهان بلکه آورددرنمي ادبيات خدمت به را فلس ه و کندمي فراروی

 .است فلس ه با فرهيرتهان و ادیبان یواس هبي

 یضيهق و دریدا یفلس ه به اندازیممي نهاهي سوم جنر یفلس ه بيان برای

 ست.ا فلس ه مورد در دریدا نهریات تریناساسي از یکي. تضادها خواندن مکمل

مرجعيت  و شکندمي درهم را عرضه و روش یدرباره سنتي تصورات دریدا

 ستا نوشتار اول یدرجه در گوید که فلس همي او. بردمي سفال زیر را فلس ه

 ستعارها گ تار، شکل زبان، صورت و سبك به اساسي طرزی به دليل همين و به

 فلس ه دریدا . بنابراین-ادبيات مانند دقيقا  - است وابسته بندیص حه حتي و

 را ياتادب و فلس ه بين مرز فلس ه نقد با و داندمي ادبي یشيوه با مشابه را

 از غير دیهری مرزهای وارد را فلس ه واقع در داده و قرار شك و تردید مورد

 یدادر نزد در چون شکندمي را ادبيات و فلس ه بين مرز است. او کرده ادبيات

 .فرعند علوم سایر و اصل فلس ه

 داستان و شعر بين مرزی هم سوم جنر یمفل ه شد گ ته که همان گونه

 نام هب بنيادیني یپروسه با مردانهي و زنانهي بين مرز از حتي و نيست قائل

 و داستان و شعر برای شدن قائل وحدت اما کندمي فراروی متعالي انسانيت

 دادری منهور. است مت اوت علوم سایر و ادبيات در مرزها شکستن با مرد و زن

 هشبک آثارش گویدمي که شودمي مشرد وقتي مرزها دادن قرار تردید مورد از
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 چيزی ا دقيق است بالتکلي ي و ارتباطي اختالل شبکه این یرشته در و دارند

 جان.بي هم است جاندار هم است بالتکليا هم ویروس چون! ویروس شبيه

 عالف و پویا کامال  ميزبان بدن در نيست اما زنده ميزبان بدن از خارج ویروس در

 مرده، هم و است زنده هم گ ت توانمي نوعي به پر. ستزندگي و صاحب

 عدم هایخصيصه از بالتکلي ي و است بالتکليا هم و کندمي ایجاد اختالل هم

 لتع به کلمه اصالت که گيردمي نشفت مدرنپست جهاني یفلس ه ق عيت

 قنمتي ایمان عدم و محوریشك و ق عيت عدم بر مدرنپست یفلس ه تفکيد

  عيتق عدم و بالتکلي ي این یرخنه داند.مي اندیشم لق یفلس ه یك را آن

-جسمي زامبي زامبي. نام به کرده خلق موجودی نيز هاليوود سينمای در حتي

 به شعور از شده تهي جسمي یا متحرک جسم آن به اغلب که روح بدون ست

 یعني آن اصلي به خصوصيت دریدا که گویندمي هم جادو و سحر یوسيله

 ت کر، بنا بر این اشاره دارد. متحرک اما زنده و جسم اما مرده و مرده اما زنده

 درنمپست فراداستان شبيه چيزی کند، اشغال را ميانه فضای خواهدمي دریدا

 از دریدا واقع در کند.مي طي نهارش در نقد را و داستان بين مرز معموال  که

 ت ادهاس اشفلس ه ن ع به ویروس یا و زامبي موجود بالتکلي ي خصوصيت

 انجه این در ما که است هراس ایجاد بالتکلي ي هایوی گي از کند. یکيمي

 تا ا پيشاسقر یفلس ه از که دوگانه هایتقابل بين در مالال  کنيممي چه کار

 دریدا است گرفته شکل هاآن یپایه بر ههل دیالکتيك و مانده جای بر به حال
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 و پيچيده مبهم، مرز این اما کندمي انتراس را هاتقابل این بين مرز هميشه

 زنده،/  زن مرد،/  غل  درست،/ کم زیاد، هاتقابل این معنای و است نامشرد

 قرار هالتقاب این بين تمایز تفثير تحت همدیهرند و به وابسته غالبا ... و / مرده

 .دارد

 مت اوت دوگانه هایتقابل بين مرز شدن قائل با کلمه اصالت در سوم جنر

 حد ...و زندگي و مرگ یا مرد و زن داستان، و شعر تقابل در هي  گاه و است

 مراطب برای را که پيچيده و مبهم موهوم، چيزی یا و هاآن بين مرز و وس 

 دریدا ناسج نهرش بالتکلي ي برخالف و کندنمي انتراس کند سرگرداني ایجاد

 دهدنمي و نداده هاتقابل بين مرز به را اصالت ها،مدرنيستپست ق عيت عدم و

. هددمي اصالت هاتقابل این بنيادین و اصيل جنسيت به سوم جنر که چرا

 بقط بنيان در اما متقابلند ظاهر به و روبنا در دوگانه هایتقابل نهرش این در

 نبنيادی جنسيت و همند حضور مکمل دوگانه هایتقابل ادراکي، دیالکتيك

 تعاليم انسانيت بلکه جنر دو بين مبهم یا دوجنسيتي و موجودی نه را انسان

 اما است شده گذاشته بنيان زنانهي و مردانهي یریشه و پي بر که داندمي

 ار دوگانه هایتقابل و آوردمي شمار به مکمل را هاتقابل هم دریدا گ تيم که

 جایهزینيِ یا و غذایي هایمکمل شبيه مکملي اما داندمي هم مکمل نوعي به

-وسعت خاصيت هم و دارند جایهزیني خاصيت هم که پادشاه، جای به وليعهد

 از هانآ بودگيمکمل یا هاتقابل بين مرز بيان برای دریدا! افزایش یا دهندگي
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 ایاس وره خدایان افالطون، یمحاوره در که کندمي است اده فارماکون اص الح

 فایدروسِ یرساله در دانيدمي که همان طور. کردندمي اطالم نوشتار به

 رب گ تار برتری تفیيد برای آن از خداست -انسان یك که تاموس افالطون،

 .بردمي نام نوشتار

 زهر معنای البته که پادزهر نوعي است، جادویي معجون معنای به فارماکون 

 ستدر و بوده مبهم «فارماکون»یعني  کلمه که این گویدمي دریدا دهد.مي نيز

 بودگيمکمل یا و اکمال ینق ه گ ت توانمي و کرده پر را هاتقابل بين یفاصله

 زچي هر یا باشد گ تار و نوشتار تقابل این امکان دارد است. حال تقابل دو

رد ندا خاصي یمشرصه هي  فارماکون. داستان و شعر یا مرد و زن مالل دیهری

 یك فارماکون» گوید:مي دریدا نيست. مشرد و متيقن و قاطع چيزی چون

 «دهاتضا بيرون و درون به یا و جلو و عقب به حرکتي است، احتماالت بازی نوع

 ردنهرمو سوم جنر یا بودن دارریشه و بنيادین معنای به تواندنمي اصال  این و

 قبع سمت به حرکتي نيست. فارماکون سوم، جنر واقع در. باشد کلمه اصالت

 و بنيان اصل، به اشاره سوم جنر نيست. هم تضادها بيرون و درون یا جلو و

 ودشمي واقع بنيان و گاهریشه که چيزی مورد در احتماالت بازی و دارد هاریشه

 رد نيست. احتماالت هم تضاد دو هایواکنش یا برآیند حاصل کند.نمي صدم

 و باشيم داشته تردید و شك آن مورد در ما که کندمي صدم چيزی مورد

 باشد. نشده محرز ما بر ق عيتي
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 رآیندب انسان نيستيم. روروبه باشند هم متضاد که تقابل دو با ما سوم جنر در

 ومِس جنر انسان نيست. هاآن بين آميزش حتي و تل يق مرد، و زن بين جمع

 ناختيشزیست و فيزیکي معنای به نه البته است مرد و زن بنيان و گاهریشه

 و آوانهارد بازگشت است. برای رفته انزوا به و شده فراموش متفس انه که آن

 و دکر حرکت زنانهي سمت به لرتي نيست الزم آن سمت به یافته معرفت

 سمت به آوانهارد بازگشت و حرکت برای زن یك مردانهي. سمت به لرتي

 حرکت مردانه هایخصلت سمت به کند، انکار را خودش نيست الزم انسانيت

 ومس جنر واقع در بهيرد. فاصله خودش از یا و بدهد خودش به را اصالت کند،

 از دانيدمي که همان طور. نيست هم امور و هاتقابل دادن جلوه وارونه پي در

 سلهسل کردن معکوس یا متافيزیکي گرایيدوگانه ساختن وارونه دریدا نهر

 این واقع در است. پذیرامکان همواره دوم اص الح به دادن ارجحيت با مراتب

 مالال  دهدمي قرار هم مقابل را دوگانه هایتقابل ابتدا او مي باشد. دریدا روش

 دهد.يم قرار بشر مقابل را خدا یا روح برابر را در جسم نيستي، برابر در را هستي

 محور را آن داده، اصالت است مالبت اص الحي که طرف دو از یکي به سدر

 مجس است و هستي مرالا هميشه نيستيدهد. مي تابع قرار را دوم اص الح و

 تمالب امری را هاتقابل از یکي دریدا که این جاست اصلي ینکته روح. مرالا

 حرکت دوم اص الح سمت به اول اص الح از من ي. سدر را دیهری و داندمي

 عمل نای دریدا با. کند درمان را آن یافتهيزوال و پيچيدگي فرعيات، تا کندمي
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 غرنجب خدا، نه و بشر ذهن، نه و جسم به مالال  دهدمي اولویت هاتقابل از یکي به

 هاقابلت گرایيدوگانه این تضعيا برای و حضور برابر در غيبت ساده، برابر در

 کرت  ساختار دوتایي بالتکلي ي دریدا اعتقاد به چرا که کندمي جاجابه را

آن  دونب است جنبش در همواره بالتکلي ي چون کندمي منتقل را متافيزیکي

 ضد را او اما کندنمي مقابله هابنيان با دریدا هر چند گيرد. آرام جایي در که

 در را مرکز و بنيان جایي،جابه و سازیوارونه با چون اندخوانده گرایيبنيان

 .است سوم جنر یمفل ه برخالف این و افکندمي لرزه به ساختار سرتاسر

 رنه از مکمل خصوصيات اما داندمي هم وجود مکمل را هاتقابل دریدا گ تيم 

 افزوده یکي مکمل این خاصيت و غذایي هایمکمل شبيه ستچيزی دریدا

 حال آن که چيزی بوده تکميل قبل از که چيزی بر افزودن یعني است بودن

 ست.ا جانشين نيازمند که شاهي مالل نيست کامل است ایافزوده نيازمند که

 با نيست و در عين حال کامل جانشين بدون اما است کامل شاه که هر چند

 چنين سوم جنر حال آن که در کندمي رقابت و مقابله خودش جایهزین

 مردانهي جانشين یافتن حضور برای متعالي انسانيت و نيستيم شاهد را رقابتي

 و ورا هک است ذاتي و ف ری خصوصيت یا وی گي یك بلکه شودنمي زنانهي یا

 زنانهي مرگ معنای به آن شدن هویدا و شودمي متجلي که هاستآن از فراتر

 نوارو سوم جنر هاست.آن متعالي بقای معنای به بلکه نيست مردانهي یا

 که داندنمي من ي یا مالبت امری را مرد و زن از یك هي  رایج، هاینهرش



 _جوان شیفرااند كی یعاشقانه_ تبسم از ترتوفان   ∞   99

 
  

 و پویاست امری نيز سوم جنر دهد. اولویت دیهری برابر در یکي به برواهد

 فارماکون چون اما است شدن و صيرورت حال در معين هدفي سمت به هميشه

 .نيست سرگردان و بالتکليا

 

 اصالت وجود عریانیستي

 اصالت وجود در فلس ه

 دو اتموجود هستي که باورند این بر وجود تقدم و اصالت به معتقد فيلسوفانِ 

 به موجودی که زماني آنان باور به. هستي و ماهيت یا ذات دارد یعني جنبه

 از کرد پيدا ایوی ه هایشناسه و نهاد تفثير خود ماهيت بر خودآگاهي سبب

 .رسدمي وجود یمرحله به ذات یمرحله

 وجود بر عارض امری را وجودند ماهيت اصالت به که قائل ی اسالميفالس ه

 دوجو شود.مي تقسيم االمکان و یعني ضروره دسته دو به خود وجود. دانندمي

 المياس یفالس ه. شودمي تقسيم الوجودممتنع و الوجودواجب به ضروره نيز به

. نامندمي الوجودواجب را خداوند و دانسته وجود منشف و اصل را الوجودواجب

 وجود طول در موجودات مابقي. است غيرمادی و مادی وجود از عام وجود

 وجودی علت شدن فراهم از پر که دارند نام الوجودممکن و باشندمي خداوند

شوند اما  ان مي موجود الوجودواجب یاراده به وجودی موانع شدن برطرف و

 نام هب واقعيتي که است معتقد سویي از پدیدارشناس، یك عنوان به پل سارتر

 متکي را پدیدارها دیهر سوی از و ندارد قرار پدیدارها یا هافنومن پر در نومن
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 بدین. هستند خود گاهتکيه خود پدیدارها. داندنمي نيز شناسا فاعل یا آگاهي به

 متعلقات دیهری و آگاهي یکي که شویممي مواجه وجود نوع دو با ما ترتيب

 وجود را دوم نوع و «لن سه وجود» را اول نوع سارتر. پدیدارهاست یا آگاهي

هست  -1: دارد اصلي وی گي سه ن سهفي وجود او، نهر از. نامدمي «ن سهفي»

 دارای پدیدار که او عقيده دارد. هست آن چه هست -3 است خودش در -0

 انهپدیدارشناس یافتره این نيستي، و هستي در او. است انضمامي و واقعي وجود

 .کندمي تفیيد نيست پدیدارها و نمودها از ایسلسله جز چيزی وجود که را

 سيب وجود. نيست خاب طعم و بو رن ، از ایمجموعه جز چيزی سرخ سيب

 ایجنبه یك هر که پدیدارها از ایپيوستههمبه یسلسله از است عبارت صرفا 

 وانعن به را نومن پدیدارشناس، یك عنوان به سارتر. دهندمي نشان را سيب از

 حال عين در اما پذیردنمي دارد قرار پدیدارها یا هافنومن پر در که واقعيتي

با . کاهدفرونمي آن شدن شناخته و شدن پدیدار صرف به را پدیدارها وجود

های اندیشهاني های فوم و این که هر کدام از فالس ه در دورهتوجه به نهرش

ی خصوصي از وجود با توجه به خودآگاه جمعي آن من قهخاصي تعریا به

اه نهرگ باس وجود تعاریا واند مکتب اصالت کلمه نيز منزیستي ارائه داده

يِ افزایخصوصي را ارائه کرده بدین ترتيب که وجود کلي است فراتر از همبه

و تنها انسان این مقام را از آن خود کرده؛ چرا  های جوهری و ماهيتيساحت

ی های خود به وسيلهتواند صاحب ماهيت شود و از آگاهيکه تنها اوست که مي

ین های بيشتر برسد و اج به آگاهيکلمه و قدرت ن ق، بيان، استدالل و استنتا

شود. به همين دليل است که خصلت در حيوانات، جمادات و نباتات یافت نمي

انسان وجودی بوده که به جز ساحت جوهری در ساحت ماهيتي هم تجلي 

مندها وجودشان تنها در ساحت جوهری کند و حيوانات و سایر هستيمي
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ی این در حالي است که فالس هشوند. مند نميشود و ماهيتمتجلي مي

 تند.دانسمند ميوجودگرای پيشاعریانيستي، حيوانات و تمام پدیدارها را ماهيت

 این آن و دارند نيز دیهری نهر انسان ماهيت یها دربارهاگزیستانسياليست 

 موجودات یهمه برعکر آمده جهان این در مرتار و آزاد که انسان که است

 با وجود دارد دنيا در چه هر. نيست مرصوب طبيعت و سرشت دارای دیهر

 زهرگ و شده آفریده سن  سن ، شده مالال  آفریده خاب ماهيت و سرشت یك

 و دهش آفریده ایگربه طبيعت با گربه،. باشد کلوخ و نباشد سن  تواندنمي

 نيست، خاب طبيعت هي  گونه دارای انسان اما اسبي؛ طبيعت با هم اسب

 و آزاد و مرتار موجودی انسان. بدهد خودش به خودش که طبيعتي آن مهر

 و دهدمي سرشت خودش به که است حد این اش درآزادی و اختيار یدایره

 .برشدمي ماهيت و طبيعت

ها به شویم که اگزیستانسياليستبا تعمق در این دو نهاه به وجود متوجه مي

ماهيت بودند اما نوع و  تبعيت از وجودِ ارس ویي برای تمام موجودات قائل به

چهونهي کسب آن در انسان و جانوران مت اوت است. حيوانات در نهرش 

ها انکنند اما انساگزیستانسياليستي ماهيت را به صورت طبيعي کسب مي

ی قابل سازند. نکتهی داشتن اراده و اختيار ميماهيت خویش را به واس ه

ی  هها و فالساگزیستانسياليستمالحهه در این دو نهرش این است که آن چه 

جوهر و بُعدِ  نامند در نهرش اصالت کلمهپيش از آن ماهيت و سرشت مي

ی شود. اگر سن  سن  است و گربه نيست به واس هجوهری ناميده مي

ی خاب خود را از مایِ جوهریِ باالتر ای مت اوت است. سن  جوهرهجوهره

ني هي  جوهری به خود قائم نيست کسب کرده و گربه نيز به همين صورت؛ یع

به مای باالتر قائم است. در واقع گربه و سن  بودن یا « مادرما»و در تئوری 
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ی ميز بودن ماهيت این پدیدارها نيستند بلکه بعدِ جوهری و مرصوصا  جوهره

مند دانست. ها را صاحب وجودی ماهيتتوان آنها هستند و نميزیستي آن

 ست و ازوجود عریانيستي این که وجود امری فرابُعدیی دیهر در مورد نکته

ی یك فرد در طول زمان و رود مالال  حرکت اندیشهمکان و زمان فراتر مي

های مت اوت نشان از فراتر بودن آن از زمان و مکان دارد؛ گسترش آن در مکان

های آن یعني ساحت جوهری و ماهيتي کامال  هر چند که ابعاد و ساحت

زمان محورند مالال  از لحام ساحت جوهری ما در مکان  -و مکان چهاربعدی

ا ی مشویم و دانش و بينش اوليهخصوصي زاده ميخصوصي و در زماني بهبه

ی زیستي است و حتي فرهن  و زبان ما محدود به خودآگاه جمعي آن من قه

ا گيری ماهيات مباشند که در شکلمحور ميمکان -فرایندی زمان نيز به طبع

مفثرند؛ چون این فرایندها جنر و نوع کلمات و نوع و چهونهي برخورد ما را 

زنند یعني ماهيت نيز پدیده و ها تعيين کرده و رقم ميی معنایي آنبا جوهره

های جوهری محور بوده و تنها وجود است که فراتر از ساحتمکان -امری زمان

فرابعدی بودنِ وجود  کند. یکي از خصوصياتو ماهيتي، فرابعدی عمل مي

ي ی خاصتوان برای آن محدوده و دامنهعریانيستي، بسي  بودن آن است و نمي

واس ه از خود و جهان اطراف و هستي در نهر گرفت. ما هر چه قدر با ارتبا  بي

ای وجود دارد که انسان را به به شناخت برسيم باز هم ساحت کشا نشده

و فراتر که  در واقع وجود کلي است جامعخواند. شناخت هر چه بيشتر فرامي

باعر پدید آمدن کالرات زیادی از مقام وجودی شده مالال  وجود هر انساني با 

انسان دیهر ت اوت دارد چون ساحت جوهری و ماهيتي هر انسان محدود به 

ی زیستيِ خودش است و در هر مکان و هر زماني ابعاد خودآگاه جمعيِ من قه

شود. پر مقام جامعيت ام کلمات کشا و بال عل ميخصوصي از هولوگربه
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ها وجود در حضرت سبحان بوده و این وجود بر اساس استعداد و توانایي انسان

 ها ت ویض شده است.به آن

به باور  نتيجه آن که هستي موجودات دو جنبه دارد یعني وجود و موجود.

های ماهيت یعني اصالت کلمه زماني که موجود به سبب آگاهي از آگاهي

ی درون افزایي رسيد و ابعاد کشا نشدهی خویش به هممحور با جوهرهکلمه

ی موجودِ جوهری بال عل گردانيد از مرحله ها رارا کشا و ظاهر ساخت و آن

 به وجود فراتر فراروی کرده است.

ها را ها نومن یا هستي فرابعدی پدیدهنکته دیهر آن که اگر اگزیستانسياليست

داند که کلي کنند اما مکتب اصالت کلمه وجود را امری فرابعدی ميرد مي

های جوهری و ماهيتي است. پر درک و شناخت افزایي ساحتفراتر از هم

، ها توس  پنج منبع وحينومن در نزد کانت یا وجود فرابعدی در نزد عریانيست

د نج مورمرجع باز، عقل، حواس پنجهانه و شهود ميسر است که کانت از این پ

ی فرابعدیِ پدیدارها داده ی فاهمه برای شناخت نومن یا جنبهاصالت را به قوه

 دهند زیرا اصال ها اصالت را به تجربه و درک حسي ميو اگزیستانسياليست

 دهند.پذیرند و اصالت را به پدیدار ميوجود نومن را نمي

 

 وجود در ساحت ادبيات

است ابتدا مشرد شود در ادبيات چه  قبل از پرداختن به این مقوله بهتر

 مستعد پذیرش عنوان وجود است؟ پدیداری

 آیا شعر مستعد پذیرش عنوان وجود است؟
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 آیا داستان مستعد پذیرش عنوان وجود است؟

آیا شعر و داستان دارای جوهری قائم به ذات در نهان خویش هستند که بتوان 

 گذاری کرد؟نام« وجود»ها را ذیل عنوان آن

تواند به راحتي عنوان وجود ای در ادبيات قائم به ذات است و ميپدیده چه

 بدذیرد؟

تواند چنين است که مي «کلمه»چرا از نهر مکتب اصالت کلمه تنها و تنها 

عنواني را بدذیرد و چه خصوصياتي در کلمه هست که آن را مشمول پذیرش 

 کند؟چنين عنواني مي

 

باشد. بسي  است جزء معنادار در زبان ميترین کلمه قائم به ذات و کوچك

ان تومي گونه برخوردار است چرا کهو از ذاتي هولوگرام نهایت بعد داردچون بي

 تر کلي استهنری داشت و از همه مهم -نهایت نهاه و برخورد ادبيبا آن بي

و شعر و داستان دو ساحت  های جوهری و ماهيتي؛افزایي ساحتفراتر از هم

اند. پر های ماهيتي کلمه را به خود اختصاب دادهترده از ساحتبسيار گس

وجودی قائم به ذات ندارند و وجود خویش را از کلمه کسب  شعر و داستان

ی جوهره»جوهری کلمه عبارتند از  افزایِ ساحتکنند؛ و اما ابعاد هممي

 یجوهره»ی کلمه است، خيزترین جوهرهترین و زایشکه گسترده« معنایي

یا همان آوای کلمه که از زباني به زبان دیهر و از مکاني به مکان « گ تاری

کلمه که به طرز « ی نوشتاریجوهره»شود و دیهر دچار تغيير و استحاله مي

شود و از زباني به زبان دیهر مت اوت است. ناگ ته نماند نوشتار کلمه گ ته مي
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جتماعي نيز بوده و عالوه ی ای حرکتي، شرای ي و جوهرهکلمه دارای جوهره

 نهایت ماهيت دیهر نيز دارد.بر شعر و داستان بي

لت اندیشند که مکتب اصالت کلمه اصای دیهر این که برخي به اشتباه مينکته

را به ل ر کلمه داده و اصالت دادن به ل ر کلمه را در یك متن نوعي بازی 

ام داهلل رؤیایي با کلمات انجهای زباني که یانهارند، درست مانند بازیزباني مي

نوشتاریِ کلمات توجه دارند و یا  -دهد و یا هنرمنداني که به بعد دیداریمي

 پردازی و موسيقي آوایي کلمات در اشعار موزون.به قافيه

دو منهر به تماشا نشست: نرست، مقام جامعيت  توان کلمه را ازحال آن که مي

ام جامعيت، وجود کلمه مورد نهر است کلمه و دوم، مقام متکالر کلمه. در مق

که کلي فراتر از زمان و مکان بوده و در مقام تکالر، تمام کلمات مورد نهر 

ها در ساحت ادبيات همه و همه در مقام هستند و توجه به انواع هنجارگریزی

 تکالرِ کلمه جای دارند.

ر و ست و جوهدر نهایت این که همانند انسان وجود در کلمه نيز فرابعدی

محور دارند و با توجه به مکان و زمان مورد نهر زمان -ماهيت، خصلتي مکان

 اند.در هولوگرام کلمه ثبت و ضب  شده
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 اصل حنینت عمیق

 انوا گ ادبيات، یجامعه در نهرت ری ي و افراطي هایدیدگاه تمام به توجه با

 ارندپندمي حقيقت را وجه یك تنها که شوند هایيانهاریم لق مقهور باید یا

 کلمه برای متن در محدود و مشرد معنای چند یا یك فق  ظهور به قائل و

 زباني هایبازی در جدید معاني پذیرش برای ساحتي و فرصتي و هستند

 سنتي هایدیدگاه غالب که - نيستند متصور معاني آن از خارج گوناگون

 عنایم هي  به قائل که شوند گرانسبي هایدیدگاه مقهور باید یا و -چنينند

 دریدا، اک  شکنيشالوده در را گرایينسبي این اوج ما که نيستند متن در ثابتي

 ویکردر این. کنيممي مشاهده فوکو ميشل و ليوتار فرانسوا بارت، روالن نهرات

 رفتهگ شکل چيز همه در تردید حتميت و ق عيت یپایه بر گراهام لق برخالف

 و کامل ایمان به رسيدن برای ایجویانهحق و تکویني سير آن در هي  گاه و

 گرایيآرمان و مردوش یقين اصل صورت این در داشت. نرواهد وجود عميق

 هاگرایيافرا  این از فارغ متن در عميق حقيقت اما شد خواهد بيهوده و پوچ

 بعد دو در ادبيات جهان در هانهرش و نهارش یحي ه در هانهریت ری  و

 قيقتح متغير و بعد عميق حقيقتِ ثابتِ یابد یعني بعدمي نمود و ظهور افزاهم

 عميق.
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 به و وعموض اصل به یافتره برای فلس ي و ادبي نقد به خصوب نقد مکاتب در

 که ماندن ناگ ته البته. شناخت را نقد مورد موضوع باید ابتدا آن کشيدن چالش

 ابعاد زا ستایش بلکه نيست کمبودها و هانقد بازگ تن معنای به نقد هميشه

 قيقتح اصل تحليل منهور به و راستا این در .است نقد فرایند از جزئي مالبت،

 هچ - حقيقت مورد در هاایده و هانهره انواع سراغ به ادبيات و فلس ه در عميق

 .رویممي -فلس ه در چه و ادبيات در

 

 ادبیات و فلسفه در گرایيمطلق

 ایيج تا است جهان و امور دیدن س يد و سياه نهری،م لق هایوی گي از یکي

 که م لقي با را هاتمام یافته و سرنان یهمه کر، همه چيز، افراد همه که

 و درست ناحق، و حق برچسب بررسي، اولين در و سنجندمي دارند ذهن در

 با بودن مرالا یا موافق نسبت به را... و ناصواس و صواس سياه، و سديد غل ،

 حکم کامل اطمينان با انتزاعي مسائل یحوزه در زنند،مي بدان م لقشان

. است زده را آخر حرف هاآن یعقيده و نهر که هستند مدعي و دهندمي

 الطوناف نهریات ارس ویي، من ق یسل ه در توانيممي را فوم نهریات انعکاس

 و دکارت توس  آن بر تفکيد و عقل به دادن اصالت مالل، جهان مورد در

 ادبيات یزمينه در و دکارت و افالطون نهریات در روح از تن جدایي اخالفش،
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 اسبتن و توازن و تقارن اصول داستان، و شعر در محاکات و تقليد اصل حاکميت

 هالبقا ظهور داستان و شعر در زیبایي، تعریا و شناسانهزیبایي اصل مورد در

 زا عدول که بودند کرده تعيين را هایيچارچوبه شده تعيين پيش از قواعد و

 وجود ممکن حقيقت یك فق  نهریات این در. بود غيرحقيقت و باطل هاآن

 بودیم. خاب یچارچوبه و اصل آن از اطاعت به ناگزیر ما و داشت

 را خاب باید و چارچوبه یك گوناگون، هایقالب در عروضي هایشعر، وزن در

 و اندرز و پند اخالقي، اشعار اغلب موضوع چنينکرد. هممي تحميل شعر به

 ینا در تحوالتي و تغيير رنسانر ایجاد با. بود خرد و عقل اساس بر نهارش

 شعر در دیهر و داد مسير تغيير اب ه سمت به سو ه از نهرش آمد. وجود به روند

 دیهری و خود به را هستي نویسنده نبود. فرماحکم خصوصي منِ داستان و

 و ادبيات در نيز دیهری صداهای نویسنده صدای بر عالوه و کردمي تقسيم

 يخواهجمهوری و دموکراسي بودند. تراصم در هم با که شدمي شنيده فلس ه

 این از کدام هر اما آمدند وجود به هافراروایت و گرفت را اوليهارشي جای

 برتر حقيقت تنها و حقيقت را خود تنها گرایانسنت مانند هافراروایت

 ایيسنتزه رفت،برون این از رهایي برای تزآنتي و تز تراصم در و دانستندمي

 هر که بود مدرن عصر خصوصيات از ماتریاليسم و اومانيسم دادند.مي شکل را

 گ ت توانمي واقع در دادند.مي برتری و اصالت خود به خود، ینوبه به کدام

 های ازطرح مقصدگرایي، ،(صورت شکل و) گرایيفرم رومانتيسم، گرایيفردیت

 ن قم و کالم ل ر، چيرگي مراتب، سلسله وجود هدفمند، و شده تعيين پيش

، (بسته بندیپایان) کامل و تکميل اثر و محتوامحور و موضوع هنر مهارت، یا

 بر اصالت هرمنوتيك، و ت سير ظهور گرایي،آفرینش، حضور، تمرکز، استعاره
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 دوجو ادبيات، حتي و فلس ه و علم بر معلول و علت اصل حاکميت و هامدلول

 مدرن های عصروی گي پنداری ازدشمنهمه و همه به شدید سوءظن نوعي

  لقم طور به و شدندمي محسوس سنت مدرن،پست مقابل در نوعي به که است

 بودند. خود بالمنازع حقانيت و برتری تفیيد، خواهان

 

 ادبیات و فلسفه در گرایينسبي

 دمع عصر پسامدرن عصر سنت، عصر در ادبيات و فلس ه نهریم لق برخالف

 جهان بر واحد حقيقت یك دیهر بود. چيز همه در افراطي شك و ق عيت

 تهیاف بروز و ظهور یعرصه هاحقيقت و کردنمي فرمایيحکم فلس ه و ادبيات

 ضد و ساختارشکني به را جایشان ساختارگرایي، و فرماليسم بودند.

-پيش از هایطرح و هدفمندی دادند. باز هایصورت یارائه یا گرایيصورت

 مراتبلهسلس و دادند ماهيت تغيير تصادف و شانر بازی، ت ریح، به شدهتعيين

 رد آن چنان که شد ومرجهرج و نهميبي ترتيبي،بي به بدل نهم چيرگيِ و

 هستيم مواجه روایت خ  و داستان اجزای جایيجابه با ما مدرنپست داستان

 .شودمي شنيده متراصم گاه و گوناگون صداهای یك صدا، جای به متن در و

 از زندگي شدند. م رح هاروایتخرده و ن ي کالن هایروایت و هافراروایت

 هایوی گي از یکي معنایيبي و معنا ق عيت عدم و شد تهي معني و محتوا

 و فرد شناسيمعرفت پایان مدرنيسمپست واقع در گردید. داستان و شعر
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 ایهس چيز همه بر م لق طور به گرایينسبي و نهرینسبي و بود اخالقيات

 شد. تبدیل باید و م لق به و گسترانيد

 

 ادبیات و فلسفه در عمیق حنینت

 -كآذرپي استاد آرشجناس  - کلمه اصالت مکتب تئوریسين گذار وبنيان اما

 زاافهم بعد دو از که کندمي بيان را عميق حقيقت اصل ادبيات، و فلس ه در

 و ميق؛ع حقيقت متغير بعد و عميق حقيقت ثابت است یعني بعد گرفته شکل

 التاص یاوليه هایمفل ه که آمده نحو این به کلمه اصالت دیدگاه در المان این

 اصل بسته، هایچارچوبه از فراروی چيز، همه با واس هبي شامل ارتبا  کلمه

 قتحقي ادبي، گرایيحقيقت اصل عریانيستي، وجودگرایي اصل سوم، جنر

-شکل ثانویه، هایمفل ه و عميق حقيقت ثابت بعد یدهندهشکل... و عميق

-شناخت دیدگاه این هم افزایيِهم با که عميقند حقيقت متغير بعد یدهنده

 را قعمي حقيقت تجلي بيشترین کلمه خودِ البته اند.داده سامان را شناختي

 معنای چند یا یك دارای وا گان قاموس در ایکلمه هر زیرا دارد هستي در

 که... و انسان حق، عشق، چونهم وا گاني مالال  است وا گاني محدود مشرد

 وا گان همين که دارند محدودی و مشرد ثابت، معاني یا معني هانامهلغت در

  رح با کنممي تفکيد هم باز و محدود ثابت معاني یا معنا همان ح ر با دقيقا 
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 و هازمان در مرتلا شرای  در توانندمي محدود ثابت معاني یا معنا همان

 در نمکمي تفکيد باز و لحهه در مت اوت گویندگان توس  گوناگون هایمکان

 شوندب ایسابقهبي حتي و پایانبي مرتلا، معاني ریزش و بارش باعر لحهه،

 ادای طرز البته. است وا گان در عميق حقيقت متغير بعد خاصيت این که

 لمهک متغير معاني با و زایش در تواندمي خودخودبه نيز کلمه یجوهره گ تاری

 زایشهریِ این با زندگي یهماره در ما، از کدام هر که کند ای ا زیادی نقش

 دائميم. یمواجهه در آن متغير بعد در کلمه

 روروبه انهارینسبيت و گرایيم لق نوعي با ما آمد ابتدا در که همان گونه

 رترب حقيقتِ تنها را اشبافته و یافته حق را خود فق  یکي که طوری هستيم

 آن است. در معتقد حقيقتي هر عدم و معنا ثبات عدم به دیهری و داندمي

. داشت نرواهد وجود کامل ایمان به نيل برای ایفرارونده حرکت هي  صورت

 فق  و کنندمي زندگي خویش هستي یبسته هماره یدایره در گراهام لق

 در. پندارندمي سنجش معيار تنها و حقيقت را خود جسماني مکان و زمان

 هک ندارد وجود اطميناني هي  و است گونه همين به هم گرایاننسبيت مورد

 که ایاندازه به بدهند زیرا نجات رنج و درد از را بشر بتوانند هاروایتکالن

 ینا در که دارد وجود هم بودنشان گرامن ي امکان باشند گرامالبت توانندمي

 اشيم.ب داشته شك باید نيز خود جسم زماني -مکاني حقيقتِ به حتي ما صورت
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 کملم کامال  بُعد دو عميق، حقيقت آذرپيك، جناس آقای آرش نهاه از شد گ ته

 نهرش صورت در تواندمي که عميق حقيقت ثابت بعد اول،. دارد افزاهم و

 تغيرم بعد دوم، و بشود گرایيم لق نهرش ایجاد باعر آن به انح اطي -افراطي

 نهرش آن، انح اطي -افراطي دادن قرار محور ینمونه که عميق حقيقت

 از یکي به را اصالت انح اطي، -افراطي نهرشي با ما اگر زیرا است گرایاننسبي

 حاصل عميق، حقيقت که حالي در ایمشده فرورَوی دچار بدهيم هااین

 يدس  رن  از فق  کليت، در نور که منشور مانند هاست، دقيقا آن افزایيهم

 هایرن  دهيم قرار نور مقابل در مرتلا زوایای از را آن اگر اما شده تشکيل

 تمام و منشور حقيقتِ ثابت بعد س يد رن . کندمي ساطع خود از گوناگوني

 ن ر عنوان با ما مالال  باشند یامي منشور حقيقت متغير بعد دیهر، هایرن 

 اما قرمز رن  یمشاهده عميقِ حقيقت ثابت بعد یعني این هستيم مواجه قرمز

 هایرن  نور، از مت اوت درجات ما در که است ایبه گونه قرمز رن  طيا

 قيقتح متغير بعد بيانهر این و کنيممي مشاهده قرمز رن  طيا از مت اوتي

 است. مشاهده این عميق

 و هاانسان مورد در ثابت و متغير هایحقيقت شود پرسيده که جاست به اینك

 -هاصالت کلم دیدگاه تئوریسين -استاد آذرپيك  حضرتاند؟ چهونه کلمات

 .است متغير و ثابت بعد دو دارای هم انسان هر در عميق حقيقت: »گویندمي

 ينب که او جنسيت و بودن انسان خودِ به مربو  ستهایيوی گي ثابت، بعد
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 آن از ناشي هایماهيت چون که است مشترک هایشجنرهم و نوعانهم

 مذکر و مفنر. شوندمي محسوس ذاتي دارند او یجوهره در مستقيم یریشه

 از برخي بتوان س ح در چه اگر که ستهایيوی گي یوجودآورنده به بودن

 نسانا حقيقت متغير بعد. هستند انکارناشدني اما داد بروز ترکم را آن نمودهای

.. .و سنت اقتصاد، فرهن ، تاری ، در ریشه که ستهایيماهيت به مربو  هم

 رد این. باشند متغایر است ممکن حتي و مت اوت انسان، به انسان و از دارند

 یجوهره کلمه، در عميق حقيقت ثابت بعد یعني کندمي صدم هم کلمه

 ولمدل چند یا یك بر که است دال همان شناسانزبان قول به یا اوليه معنایي

 عدب این شناسي،زبان علم به توجه با اگر چون کندمي داللت محدود و مشرد

 است؛ مهمل ل ر یك تنها کلمه نشود برقرار مدلولي و دال یراب ه یعني ثابت

 تربس در کلمات یاستحاله و زباني هایبازی تمام تواندمي آن متغير بعد اما و

 و ييرتغ و سيالن در جامعه بستر بر زنده یپدیده یك عنوان به که باشد زمان

 «است. تحول

 افزاست،هم و مکمل بعد دو دارای« درخت» یکلمه مالال  که گ ت توانمي پر

 عدب و هانامهلغت در وا ه این رایج معنای همان ثابتش بعد که ترتيب این به

 از رمتغي ستایهاله شود وارد تواندمي زباني بازی یك فرایند در که متغيرش

 در شود مالال مي حاصل جمله در گوناگون هایجانمایي از که مت اوت معاني

 بعد کامل ح ر با« هادرخت» یوا ه« ميرندمي ایستاده هادرخت» یگزاره
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 که شده معنایي یهاله از مت اوت ایحوزه وارد خود، معنایي یجوهره ثابت

 حاصل کلمه،. باشد داشته مت اوت مصدام خوانشهری هر نهاه در تواندمي

 يقتحق همين به یافتن دست که کلمه سوم جنر و است بعد دو این افزایيهم

 به و داده نجات شك م لق و م لق یقين یدامچاله از را ما باشدمي عميق

 ایکلمه هر واقع در شد. خواهد رهنمون هاپدیده شناخت در فرارونده ایماني

 یگسترده یهاله تواندمي وا گان یجامعه در مدلولي -دال یراب ه به توجه با

 به گرایش تواندمي حتي استعاری ایاستحاله با گاه که باشد داشته معنایي

 هایموقعيت در کلمه هر متغير هایحقيقت بنابراین کند. پيدا متضاد معنای

 هایتت او این ظهور یابند. ظهور متن در ثابت بعد ح ر با توانندمي گوناگون

 متقابل تفثير از حکایت گ تاری یجوهره کالبد در کلمات معنایيدرون

 نه است معنایي یجوهره هایپتانسيل بر گ تاری یجوهره هایپتانسيل

 هایموقعيت بر بنا وا ه پر .کلمات نماندن معنا بند در یا بودن معناگریز

 ق ف که کلماتي بحر از جدا. است گوناگون هایمعني یدربردارنده گوناگون

 وجود دارند، مت اوتي معنایي یجوهره و مشترک نوشتاری -گ تاری یجوهره

 ای چند و دارد ثابت حقيقت یك یعني است عميق حقيقتي دارای کلمه هر

 نمود ثابت حقيقت ح ر با همواره متغير حقایق این که متغير حقيقت چندین

 اعيتد را شيئي م هوم «سدر» یکلمه معنایيِ ثابت حقيقت مالال  یابندمي

 ابتث معنای همين اما باشد دیهر چيزهای یا چيز یکنندهمحافهت که کندمي
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 از ایهاله زیربنایي، و اوليه معنای همان ح ر با مت اوت زباني هایبازی در

 هامي،ن بحر در مالال  پذیردمي خود به را روبنایي و ثانویه یعني متغير معاني

 در و اتومبيل سدر سازی،خودرو صنعت در و انساني سدر و موشکي سدر

شابه م وا گان به دهيد تعميم را قضيه این و داریم را... و فضایي سدر فضانوردی،

 و ثابت ابعاد دارای نيز حافر حضرت عرفان و دیوان در «رند» یکلمه مالال  یا

 تداش من ي بار حافر یرندانه عرفان پيدایش از پيش این وا ه. است متغير

 اب حافر شعر در اما بود شکنهنجار و ضداخالم معنای به آن ثابت بعد یعني

 شکنهنجار و گریززهد شرد به خود متغير بعد در ثابت م هوم همان ح ر

 ،خرابات چون دیهری وا گان حافر غزل در البته و گردید اطالم مالبت بار با

 يریمتغ ابعاد عميق، حقيقت ثابت بعد ح ر با نحو همين به... و شي  مسجد،

 عاداب این کنون تا آغاز از ایشان شعر خوانشهرانِ تفویل در که گيرندمي نيز

 در دتوانمي خوانشهر هر یعني است شده ت سير مت اوت هایشکل به متغير

 يشب و کم خاصيت، این البته و باشد داشته مت اوت تفویل مرتلا هایزمان

 دارد. وجود زبان یك وا گان یهمه در

 و مکان تفثيرتحت  متن در کلمه جانمایي هنهام در وا گان متغير بعد آیا اما

 گيرد؟مي قرار وا گان سایر متقابل واکنش و کنش خصوببه و زمان
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 ایيافزهم در هم و جانمایي در هم وا گان، متغير بعد بله، گ ت توانمي در پاس 

 و متن از گوناگون هایمکان و هازمان در خوانشهر هر تفویل در هم با وا گان

 ای معنا همان ح ر با البته گيردمي قرار تفثير تحت شرای  سایر چنينهم

 بعد یدایره» استاد آذرپيك: ی جناسگ ته به بنابراین ثابت؛ و محدود معاني

 که «مرگ» یکلمه عميقِ حقيقت در مالال عنوان به «است. ناپذیرپایان متغير،

 لغوی و ثابت معنای با همه ستزندگي شعر در قافيه یمنزله به هایدگر قول به

 کسي هر. مرگ یوا ه معنای ثابتِ بعد همان ح ر با اما هستند آشنا وا ه این

 نهاه با هک باشد داشته آن به مت اوت نهاهي تواندمي زندگي گوناگون شرای  در

 هدیدگا از مرگ با اپيکوریان دیدگاه در مرگ مالال  باشد مغایر حتي دیهران

 رواقي متن یك در مرگ یوا ه معنای متغير بعد. دارد فرم صددرصد افالطون

 با... و يبودای یا اسالمي یا متن اگزیستانسياليستي متن یك در وا ه همين با

 و است مغایر گاه حتي و مت اوت متون این تمام در آن معنای ثابت بعد ح ر

... و آزادی آرمان، روح، زندگي، خدا، چون وا گاني به توانمي را نهاه همين

 داشت.

 دنمو نيز آن گ تاریِ یجوهره در تواندمي کلمهِ  معنایيدرون هایت اوت پر

 آموزیدانش به مهرآميز لحني با آموزگار یك که گاه آن مالال  باشد داشته عيني

 یجوهره این از که هنهامي با دارد ت اوت لحنش!« آفرین: »گویدمي کوشا

 قيقتح در. کندمي است اده تنبل آموزیدانش به خ اس در طلبکارانه گ تاری،
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 ابتث بعد ح ر با معنا که شده باعر گ تاری یجوهره در ت اوت کلمه، عميق

 ایاستحاله با که آن معنایي یهاله متغير ابعاد از یکي به کند پيدا تمرکز

 انزب یك سرنوران را این که یافته متضاد معنای به گرایش حتي استعاری

 دودمح بعد چند یا یك کلمه، هر عميق حقيقت زیرا یابنددرمي خوبي به خاب

 .باشد داشته تواندمي متغير بعد نهایتبي و ثابت

 مبنای بر -کلمه هر ثابت معنای - بسته هایدایره این از فراروی با ما پر

 در عميق حقيقت اصل به -کلمه هر متغير ابعاد -متکالر  و کامل هایایمان

 .رسيد خواهيم محورکلمه متن خصوببه و چيز همه

 رب هاآن. دارد فرم گراهاعرفان دیدگاه با عميق حقيقت ی دیهر این کهنکته

 انیکس را هاحقيقت یهمه. نهرندمي هستي به خود فکری هایپارادایم مبنای

 ریستننه سو یك عين را این و نيستند قائل هاآن بين ت اوتي هي  دانند،مي

 .است گرایيم لق نوعي خود، که پندارندمي نهریستن یکسان و

 در غيرمت و ثابت مکمل ابعاد از فروروی یمنزله به گرایينسبي و گرایيم لق

 رایب که ستدیدگاهي کلمه، به گرام لق نهاه. است پدیده هر عميق حقيقت

 معاني آن از خارج و است قائل محدود و مشرد معنای چند یا یك تنها کلمه

 هایبازی و جدید معاني پذیرش برای را ساحتي و فرصت هي  کلمه، برای

 در و دانگونه بدین سنتي هایدیدگاه بيشتر که نيست متصور جدید زباني



 27   ∞    _جوان شیفرااند كی یعاشقانه_ تبسم از ترتوفان

  

 

 این وجا که نيست قائل ثابتي معنای هي  کلمه برای گرانسبي نهاه مقابل،

  .بينيمدریدا مي  اک شکنيِشالوده مکتب در را رویکرد
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 ادبي گرایيحنینت اصل

 و ساری محورِکلمه متن یك خلق برای بينشمندی شرد هر اصل این بنا بر

 محدود شعوری یدایره از شناختيشناخت فرایند یك در باید زمان در جاری

 جهان ادبيات غالب گ تمان که کند حال آن فراروی مکان و زمان در محصور و

 نوع هر که ...و شامل شعر، داستان ستایشده تعریا کليدوا گان دارای

 خود یسي ره تحت ناپذیرخلل ایبه گونه را ادبيات کليت یدرباره اندیشيدن

 تسليم حداقل باید دارد توان در که آن جا تا اندیشعریان یك و انددرآورده

 ات نشود ادبيات غالب هایگ تمان ناپذیرخلل و مشروع ظاهر به هایداده این

 ودخ یاندیشه محور را کلمه پایانبي وجود واس ه،بي ارتبا  ایجاد با بتواند

 اب هاآن و انکار رد بدون ادبي هایشریعت این و نبایدهای بایدها از و داده قرار

اد است حضرت – دیدگاه این تئوریسين نهرگاه از کند. فراروی کامل احترام

 و محدود خود دنيای یاندازه به را کلمه که هایيفرضپيش به تمام -آذرپيك

 اشندب ایوسيله این که جای به و شودمي گ ته ادبي شریعت اندکرده کوچك

 مقصد و هدف خود از کلمات، پایانبي هایظرفيت پيش از بيش ظهور برای

 دمتخ در اندبرافراشته استقالل علم که ادبي هایشریعت این خودِ و اندساخته

 جهو تنها که انددرآمده داستان و شعر جنسيت یعني انحصارگرا کليدوا گان
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 انسيم و آجر همانند کلمات پندار این در پر است. ادبي هایشریعت مشترک

 باشکوه بناهای این احداث برای معمولي هایيماتریال و صرف وسایلي فق 

 این تمام از را خود قلم که ایهنهامه نویر درعریان یك اما هستند

 هایشيوه و سنتيِ رایج هایگ تمان تمام از و کند عریان هافرضپيش

 مقصود و مقصد را کلمه و کند فراروی محدود اما و م لوس مشروع اندیشيدن

 هک است حالي در این شده. ادبي گرایيحقيقت یعرصه وارد دهد قرار ادبيات

-ریانع یك و مقصودست بلکه نيست مقصد حقيقت هستي جهان و ادبيات در

 لمق یك زیرا کرد خواهد زندگي ادبي طریقت در هميشه نویرعریان و اندیش

 ودشنمي وارد رد و انکار عينك با گرایانشریعت جهان در هي  گاه گراحقيقت

 ي بس یجوهره از بال عل هایيپتانسيل تنها را ادبي آوردهایدست تمام بلکه

 کلمه هک آیدمي نائل مهم این به ادبي طریقت در گرفتن قرار با و داندمي کلمه

 فراروی اب و واس هبي ارتبا  با توانمي و است بالقوه پتانسيل نهایتبي دارای

 بالقوه ابعاد این شناخت به تا داده قرار هدف را هاهمان ها،آن وسيلهي بعد از

 پایانيب قدرت گاهتجلي متن، که این جاست برسند. شناسيكزیبایي لحام از

 شود.مي وا گان حقيقت

  



 _جوان شیفرااند كی یعاشقانه_ تبسم از ترتوفان   ∞   72

 
  

 

 ثانویه یایمؤلفه وجود اصل

 یمحدوده در فق  نه کلمه اصالت مکتب دیدگاه یدایره این که نهایت در

 مستتر یهاالیه و بالقوه هایپتانسيل دیهر کشا تا بلکه بال عل هایشریعت

 های ثانویهاست. اصل وجود مفل ه باز کلمات پایانِبي هایماهيت و جوهر در

 لک در و فرافردی، فرامکاني، فرازماني خصوصيت از هامفل ه سایر مانند نيز

 و فرد، زمان یو سليقه ذوم بنا بر تواندمي و بوده برخوردار بودن شمولجهان

 قتحقي باس در بيشتر معرفت و شناخت راه در طریق طي هنهام او حضور کانم

 و معنایي یجوهره با واس هبي ارتبا  ایجاد و با برسد ادبي اجتهاد به وا گان

 در وا گان تحول و تکامل، دگرگوني راستای در را هایيمفل ه کلمه ابعاد سایر

 اشدب پيشين یشده ارائه اصول با نواهم و سوهم که کند پيشنهاد و ارائه متن

 یشعور یدایره بنابراین کند. ایجاد جهان ادبيات فراخنای در را ایتازه هوای تا

 توانمي یراز نيست بال عل هایپتانسيل به منو  و بسته هي  گاه عریان مکتب

 شعوریِ هایالیه بين در شناور یمراقبه داشتن و واس هبي ارتبا  ایجاد با

 یایرهد در نيز را هاآن و آمد نائل بالقوه هایپتانسيل این کشا به شعورفراآگاه

 يستمس یك ما نزد در کلمات وجودی سيستم پر آورد. شمار به کلمات بسي 

 است. خودسنتزی و پویش حال در دمادم بلکه نيست ایستا و بسته
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ودن وسيله یا هدف بدر این جا دو نکته را باید متذکر شد یعني تعریا کلمه  و 

 کلمه.

-رحوزهد اندیشمندان از بسياری تا کنون توان گ ت کهدر مورد تعریا کلمه مي

 اام کنند تعریا را کلمه که اندکوشيده شناسيزبان جمله از مرتلا های

 روروبه چالش با شدهاثبات علمي و شمولجهان تعریا یك برای هميشه

 در کرد؟ تعریا را کلمه باید چرا که کنممي م رح را سفال این من .اندبوده

 يرورتص در پيوسته که نحوی به دارد فرارونده ماهيتي کلمه بهویم باید پاس 

و  نامحدود ساحت نمایشهر الیتناهي هایشدن همين و است شوندگي و

 .باشدمي کلمه ناپذیرتعریا

 بعدی یا زئيج تعاریا به پيوسته کنند تعریا را کلمه تا اندکوشيده که کساني

 لمهک حقيقت به -توانست نرواهند و البته – اندنتوانسته و پرداخته کلمه از

باید . تاس مقصود بلکه شود تعریا که نيست مقصد حقيقت زیرا یازند دست

 ریاتع رویکرد زیرا نيست تعریا هميشهي آورددست شناخت، که یادآور شد

 ي بس امری شناخت خود که حاليدر  است وا گاني هایپتانسيل محدودیت بر

 ترین بسي از آن گيریشکل چهونهي و کلمه شناخت اساس همين بر باشد.مي

 ادبي در مکتب که است شناختيشناخت یحوزه و شناخت پيرامون مسائل

 .شودمي پرداخته آن به کلمه اصالت شناختيِشناخت
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 با اصالت ما محورِمکان -زمان چهاربعدیِ در جهان کلمه اصالت مکتب از نهاه

-تساح ابعاد یعني باشدمي خود ابعاد افزایيهم از فراتر کلي وجود، است. وجود

 که کلمه وجودی ابعاد اما و نمایانندمي کلمه با را خود ماهيتي -های جوهری

 شباهت این که باشدمي ماهيتي -جوهری انسان مالل درست است بحر محل

 کلمه ابعاد جوهری. برقرارست کلمه و انسان بين تنها ما چهاربعدی جهان در

 دیهر در و بوده نوشتاری یجوهره و گ تاری یجوهره معنایي، یجوهره شامل

 لقاب کلمه و انسان در تنها ماهيتي بعد اما اندشناسایي قابل هم هاهستنده

 .است کلمه و انسان استالنایي شباهت دليل این و تشريد

 سبتن و شده ترمتعالي گرگ، یك آینده سال ده در که کرد استدالل تواننمي

 ابعاد تغيير با اگر چه آگاهي داشته باشد از هستي آگاهي جهان و خود به

 تریمت اوت گرگ بتوان است ممکن  نتيکش در تغيير با مالال  جوهری گرگ

 ارس ویي نهرش هر چند. باشدمي در جوهره تغيير هم آن اما داد پرورش را

 نهرش در روی هر به اما شودمي قائل ماهيت نيز غيرانسان یهستنده برای

 داردن ماهيت آتش مالال  است هستنده آن معنایي یجوهره نيز این کلمه اصالت

 .باشدی آن ميجوهره است مالال  سوزندگي آتش از خصاید جوهره دارای بلکه

 عبارتي به و دارد بودش و بوده پيوسته کلمه معنایيِ یجوهره از این منهر

 انتومي بنابراین و حادثند کلمه نوشتاری و گ تاری یجوهره اما است قدیم
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گيرند. در مي شکل هاانسان ما قرارداد بر بنا هاجوهره این و اندقراردادی گ ت

 تدس کلمه معنایي هایجوهره به شهود عقل و. است کلمه خالق انسان نتيجه

 یشزا و تعين فرایند آن از پر. آورنددرمي تعين به حر عالم در را آن و یافته

 تيعبار به. گيردمي شکل کلمه نوشتاری و گ تاری هایجوهره ایجاد با کلمه

 قدیم و ازلي صورت به که کلمه معنایي یجوهره کشا از پر خالم ذهن

 که کندمي متعين را کلمه نوشتاری، و گ تاری هایجوهره خلق با دارد وجود

 ینا با. شودمي متولد تناروح که است چنين این و باشدمي« حر» آن بستر

 ستا انسان آن خالق و افتدمي ات ام حر بستر در کلمه باشندگي استدالل،

 هيتيما به رسيدن و آن به غيرابزاری نهاه سدر و کلمه هایجوهره کشا با که

 رد را دو هر و نمایاندمي تربسي  و بسي  را کلمه و خویشتن ماهيت فرارو،

 لهوسي صرفا  دیهر کلمه ادبيات، مالال  در دهدمي قرار شوندگي و شدن مسير

 اسيكشنزیبایي هایالیه کشا یعني آن هنری هایساحت کشا بلکه نيست

 دبيات،ا هایایدئولوگ ها،تئوریسين موردنهر نوشتاری و گ تاری معنایي، ابعاد

 ماهيت کشا که خ اطي هنر در چنينهم گرفته. قرار نویسندگان و شاعران

 واقع شده است. محور حروف، شناسيكزیبایي

 و ذهني یا اثيری های روحي،جوهره به قائل کلمه اصالت که کنممي اضافه

ی جوهره مانند قراردادی هایجوهره به قائل چنينهم و هاهستنده فيزیکي

 حرکتي برای ناشنوایان در کلمه است.
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استاد حضرت  کلمه نيز باید اذعان کرد کهدر مورد وسيله یا هدف بودن 

 بنيادین محور دو بر کلمه اصالت مکتب دیدگاه اصل»گویند: آذرپيك مي

 حامل همه از کلمه :زیستي جهان در کلمه دانستن وسيله (کند: الامي حرکت

کامال   نيز کلمه ذات بنابراین است زمان -فضا جهان چهاربعدی یزایيده

 محدود لحام همه از کلمه نرواهيم چه و برواهيم چه ما. باشدمي چهاربعدی

 پردازینهریه هرگونه پر .است آفرینش در محورزمان-مکان ابعاد در محصور و

 که هستي دیهر ابعاد یدرباره مآبانهعرفان هایفلس يدن و علمي اص الح به

 به عنایت با پيشاپيش ماست، چهاربعدی محورِ زمان -مکان جهان از خارج

 یعقيده یك و خألانهاری بوده توهم به محکوم کلمه، ذات طبيعي محدودیت

 به که است. آنان من الشمر اظهر شود، پرمي محسوس شرصي کامال 

 ادابع پيدایش لوح چهونهي یدرباره چهاربعدی، ذاتا  کلمات همين یوسيله

 م ب  در و کنندمي بيان علمي دقيق اص الح به نهرات هستي صدم و دهم

 خربزه و گردو پوست در ماهرانه را کائنات خویش، یشاعرانه غالبا  تريالت

 هرودیکال و متافيزیکي اینيزه با که هستند کساني همانند کنندمي جاسازی

 دماوند هایصرره ميان در کردن شنا جزم را خود عزم وار کيشوت دن فيزیکي،

 چهاربعدی جهان همين چون و چند باس در که عصری در آخر. اندکرده

-زبان که گونه همان که چهاربعدی کلمات همين یوسيله به مندمشاهده

 و ناتوانند و درمانده نيز رئال جهان همين انعکاس از اندکرده اثبات شناسان
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 عنوان به توانمي چهونه اند،شکستهدرهم را علم و خرافه بين قراردادی مرز

 مبحر یك را موازی هایجهان یدرباره« ایورت» جناس انتزاعي تريالت مالال

 رد به آن اساس بر بدتر این از و پنداشت علمي اص الح به چرای و چونبي

 خود این که بست کمر توحيدی مقدس و بزرگ ادیان وی ه به دیهر نهرات

 همين چهاربعدی که این از بهذریم. است زدن« افسانه ره» در نوین ایشيوه

-کلمه شعور از برخاسته ستبرداشتي نيز ما محورزمان -مکان جهان دانستن

 محک در فق  تواندمي و ما یگونه هولوگرام ذهن اساس بر هستي، به ما گرای

 «.باشد فرض یك

 ادبيات: در کلمه دانستن هدف

  معنا عالم سير نيست ممکن ل ر برون              

     رفتم   پيرهن درون تا رسيدم عریاني به

 «بيدل موالنا»

 کنون، تا ادبيات تولد آغاز از جهان، ادبي هایحرکت و هاجنبش مکاتب، تمام

-ایهوسيل ادبيات، کلمه جهان در که القولندمت ق واحد ینق ه و نکته یك در

 دليل و هدف داستان و شعر هایالهه یعني داستان، و شعر خدمت در ست

 پارادایم رد کلمه اصالت ادبي دیدگاه اما و ادبياتند دنيای در کلمه یافتهيهویت
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 اری ت در بار نرستين بسيار برای شواهد و دالیل خویش با شناختيِشناخت

 و شعر این پيشين، ادبي هایدکترین تمام وارون کرده اعالم جهان ادبيات

 ت اقا ا و هستند خود یعني کلمه گاهریشه هایهنرنمایي خدمت در که داستانند

 ليلد سرچشمه، جهان، ادبيات در پيشاعریانيستي هایاشتپند تمام برخالف

 نآفریوحدت دنيای همين داستان، و شعر دگردیسي و تکوین تکامل، زایش،

 م هومي، هایجوهره با هنری یوجودگرایانه برخورد ما با یعني است کلمه

 کامال  ینتيجه این به آن پایانِبي هایماهيت و کلمات آوایي و نوشتاری

 ردیه و داستان و شعر مادر کلمه که رسيد خواهيم کاربردی و علمي عقالني،

 بيمکت و  انر هر در هر کر بنابراین است. ادبيات یبالقوه و بال عل  انرهای

 دفه یعني داستان، و شعر بودن فرزند و کلمه بودن مادر به اگر زندمي قلم که

 زا پتانسيل دو عنوان به ادبيات در داستان و شعر بودن وسيله و کلمه بودن

 چه برواهد چه ناخودآگاه، و خودآگاه باشد داشته ایمان کلمه وجودی دنيای

 شودمي جهان ادبيات هایاندیشعریان شماربي یجرگه وارد رسما  نرواهد

 راگ و است شده معتقد گراکلمه ادبيات و کلمه اصالت به هر حال به وی زیرا

 در م رح هایتئوری اساس بر گراکلمه ادبيت و کلمه اصالت راستای در کسي

 وی رب را نویرعریان نام توانمي کند کشا را نویني تئوری یا بزند قلم آن

 نهات عریانيسم، پيدایش و زایش یلحهه از جهان، بعد به امروز ادبيات در .نهاد

 کلمه هک نيستند آن تفثير تحت و شناختيشناخت دیدگاه این اهالي از کساني
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 تانداس و شعر پيدایش خدمت در ایوسيله فق  و فق  پيشينيان همانند را

 .بدندارند

 به نآ شناختيشناخت مکتب و گراکلمه ادبيات ظهور و حضور اعالم بنابراین

 ندهمان ستحقيقتي جهان ادبيات تاری  در تحول و انقالس ترینبزرگ عنوان

 يرادبيغ و ادبي مافياهای فشار زیر را آن که شناسيکيهان در کدرنيکي انقالس

 است مينز این بزرگ، یگاليله قول به هم باز نکنيم انکار چه و بکنيم انکار چه

 محصول که هستند... و داستان و شعر این پر چرخد.مي خورشيد گرد به که

 .اندکلمه پایانبي دنيای یزایيده و

 فاني امگشته خود از که بر عالم به گنجمنمي      

 عریاني. به آمد تن  بحدر لباس را حبابم                      

 «دهلوی بيدل موالنا»                                                         

 

 

استان _ی زانان )اندیشکدهو ميالم ميرزاپور  سداسمندان: نيلوفر مسيح

 گرایان ایران(ی کلمهزیر نهر اندیشکده_ کرمانشاه، گيالن غرس
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 مرز من و پروانگي

 

(نویسي )غزل و چهارپارهدفتر کالسيك  
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 ی حق، روح یزدان یا علي!ای تو تنها جلوه

 یا علي!ای از راز قرآن هر کالمت آیه

 الضحيتو همان نورالسماواتي، همه شمر

 حاضری و غایبي، پيدا و پنهان یا علي!

 هایت ش ا، دستان سبزت معجزه!ای ن ر

 دردهای خستهانت را تو درمان یا علي!

 قرارم، عاشقم، دیوانه و شيدای توبي

 افشان یا علي!کوبان، دستمست مستم، پای

 قدسيانرقصد از ذکر و سماع عرش هم مي

 «یا علي!»خوانند با هم از دل و جان: تا که مي

 ها و زمين سرگشته و حيران توآسمان

 گردد از عشقت پریشان یا علي!عقل هم مي

 اتجوشش اسرار هستي در دل ميرانه

 ام یك جرعه مي بر من بنوشان یا علي!تشنه
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0                 

 «ی یك فرااندیش جوانعاشقانه»

 

حقيقت  ،ک رانسدرانجام متعصدبان و روشن  بيجن  به آن که در 

اش از فرااندیشددي را به جهان آموخت. به کمانداری که تير آرشددانه

 _آرش آذرپيك موالنا_رود تمام مرزها فراتر مي

 

 آن سوی این خ  من و گل را ببين

 خ  به خ ِ عشق همين است این

 من وطنم آن سوی این مرزهاست

 چينآن سوی ارگ بم و دیوار 

 ستمرز برایم فق  این خاطره

 ...قدم روی مين ،رددخترک کُ

 دربر دربهمرگ پدر، کوله

 نی یاسميخواس پریشان شده
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 مرز ميان گل و پروانه را

 تو وطن خود نشمار این چنين

 يمتو مهمان وطن، در هم من وَ

 چينبستری از نق هامشب بر 

 نقل شده شش صد و شش سال پيش

 از باشتينیك زن بيرون زده 

 امروز شهبانوی مصر است و بعد

 زمينی مغرسفردا معشوقه

 رایت پرواز برافراز باز

 نشينصاعقه شو بر سر سایه

 مرغ مهاجر وطنش رفتن است

 اسب صبا را بکن از ابر زین

 روز کجا رفته ببين قرب ماه

 ؟نشينشد ته در شب فنجان که

 پيش من از مرز زمان رد بشو
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 را بچينها نيش همه عقربه

 خ  بزن این فاصله را، تا به ماه

 امشب خود را برساند زمين

 وا ه خودش حضرت حالج شد

 خون و دین وطن، تن وَ طرفآن 

 «خيره بشو باز مرا پشت ميز»

 «نه! دمنوش هل و دارچين« »قهوه؟»

 گ تي با بوسه به آتش بکش

 ی مرز من و مرگ و جنينقصه

 ای بين ماستبوسه خودش فاصله

 ...وای!

 ...همين گونه بشو         

  آفرین!                                    
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 روم دارم کجاست؟دارم از پرواز باال مي

 ی خورشيد هم شاید به چشمت مبتالستچشمه

 زنيچرخي و با یك اشاره ميدور خود مي

 پرت کن آن سن  را شاید برای من رواست

 ندید این شکسته بال من جز ق ل زندانت

 ای کبوترهای وحشي! آشيان من کجاست؟

 رسدآفتاس از شرم آیينه به باران مي

 در ته تاریکي چشمان من نور خداست

 درندام را ميميشان سينهدر خيالت گرگ

 خنجر خونينشان دیهر برای من ش است

 زیر هر وا ه از این شعرم دو قمری خ ته است

 رهاست.شعرمن، پرواز من، هر وا ه از متنش 
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 روح من اکنون هوایت کرده استاین شکسته

 این تن تنها شده در خود صدایت کرده است

 !ای زیباترین شعر جهانی تن گشتهبرده

 آن غرور لعنتي آیا رهایت کرده است؟

 شود قسمت کنم پيراهنتگ ته بودی مي

 تيغ خشمت تا ابد از من جدایت کرده است

 مادر خ ته استمالل یك کودک که در آغوش 

 های من امشب خدایت کرده استقراریبي

 روی راهت دراز است و قلندر غرم خواسمي

 راه تاریك است و با شب آشنایت کرده است

 رفتنت ای ماه من! یك ات ام ساده نيست

  ام هر شب هوایت کرده است.آسمان خالي
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 ی ناتمام من! تمامِ من از آن توستنيمه

 جهان من جهان توست وجود من وجود تو،

 های من به تار گيسوان توتنيده دست

 خوان توستام ببين دوباره نغمهوجود خسته

 ام!تاس و تب جواني ،امدليل شادماني

 های من از عشق جاودان توستتمام خنده

 دار مرزِ جان!کران، طالیهغرور سبز بي

 ی آسمان توستق ره به ق ره چشم من تشنه

 شدن بين تب مترسکانی دار هم چوبه

 ها بر دل من نشان توستسن  تمام دست

 ی مراای باغ ترانهغرم بهار کرده

  ی مهربان توست.غنچه به غنچه در دلم چهره
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 ی توفان شده استترین آیهدلم آش ته

 ام با تدش خشم تو ویران شده استکلبه

 روزِ من شام غریبان و شبم یلدایي

 زمستان شده استرن  چار فصلم همه هم

 بر که از باغ نهاهم تو ستاره چيدی

 ی خاموش شبستان شده استچشم من الله

 ميردها ميآسمان در تدش پنجره

 ميله در ميله اتاقم همه زندان شده است

 ترسمی پنهانِ خودم ميدیهر از نيمه

 مشت خونينِ تو در آینه پنهان شده است

 آن گل تشنه که مست از ميِ شهدش بودی

 ن خار بيابان شده استزیر پای تو ببي

 های سياهي و جنونمن زنم، دختر شب

 آن که با خنجر نيرن  تو قربان شده است.
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 ستست که دریای دلم توفانيچند وقتي

 ستماهي سرخِ من آن جاست ولي زنداني

 گریدساحل چشمِ من اکنون به خودش مي

 ستی قربانيسوختهتب آن مادر دل

 های تن گرمت بودممادر باغچه

 ستی تسبيح دلم حيرانيدانه در دانه

 گ تي« زن»تو به این غربت و تنهایيِ من 

 ستی او پنهانيزن بيمار که هر ناله

 زن تاری  تبسم شده در این توفان 

 ستی تو غزلي شي انيزدهچشم افيون

 ی توفان و دو کاجسرگذشت من و این قصه

 ست.یرانيریشه در ریشه به دستان تبر و
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 ام در زیر پاهای نهاهتافتاده

 گناهتهای بيرویم چشمدر روبه

 ها!سوار عاشقي! سل ان غمای تك

 دائم تو دستم را گرفتي در پناهت

 ها پر گشته این دریای نيرن از کوسه

 توفان شکسته قایقم سن  از پي سن 

 رن ی صدها نهاه سرد و بيدر سایه

 با دلي تن  تنها تو در ساحل نشسته

 های سرنوشتم را شکستندفانوس

 زنجير سرخ عشق را از هم گسستند

 زیباترین دریای عشق تو دل من

 آن شب که فردا را به یك شنزار بستند
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 در این زمان خودزني پرواز مرده

 بال پرنده زیر پاها زخم خورده

 جوشد درون خاک و ریشهپایيز مي

 ی لبرندمان را باد بردهپروانه

 ات راام مادر بروان الالیيستهمن خ

 وا کن به رویم یك در از لبرند فردا

 ام راباور کن آواز سکوت سربي

 ها!درددلم را گوش کن بانوی غم
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 دریغا از برم آن مهربان رفت

 نشان رفتدلم خون شد غریب و بي

 هایش سرود سرخ هجرتبه لب

 کران رفتپر تا بيوبالشکسته

 ی منسينه نشسته آتشش بر

 چه خاکي بر سرم شد! کاروان رفت

 سقو  ماه بود و مرگ خورشيد

 سياهي ماند و رن  آسمان رفت

 تاک سرد ساعتدوباره تيك

 زمين خشکيد و از دستم زمان رفت

 کسي از من نجوید زندگي را 

.ین جسم خسته روح و جان رفتکه از ا



` 

 

 

 

 

 

 

 از تبس)تر توفان

 

 دفتر آزادنویسي )وا انه و موج نو(



` 
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 1ی وا انه

 

 پر  غنچه

 

 □ 

 

 پرپر 

 

 □ 

 

 ی سبزساقه      

 

 □ 

 

 زبان سرخ.       
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 0ی وا انه

 

 هادانهرقد برف

 مشتي دانه بر لب پنجره

 ها.جشن تولد گنجشك
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 3ی وا انه

 

 شالم صاعقه

 ی جنهلگرده

 باراني از پرهای سوخته.
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 های گيسوانبافهشب

 آویزان از پنجره

 های آفتاسگامدست

 حلقه تا رویش بوسه.حلقه
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 _زادفرخهای بانو پوران به مهرباني_       7

 

 فهمد زبانت راخاک چه خوس مي

 تر از کویرتشنه

 تر از بارانآبي

 مهر چه بود رسالتت

 های وحشي؟جز پراکندن ع ر شقایق

 ها تو را نرواندهکه هنوز بيابان

 مالل آواز پرندگان تمام شدی

 شودی درختان ميبينم گيسوانت را که تار به تار ریشهمي

 انهشتر عقيق زمينذره و وجودت را که ذره

 ها فریاد خواهند شدآن گاه که قاصدک

 نام تو را در سماع نور.
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 ها که در حسرت چيدن نارنج بودم!چه سال

 روی چشمانيدر انتهار نشستن روبه

 «سالم، صبح به خير!»گوید: که مي

 های کال راقاپد از دستانم سيبای مياما هميشه سایه

 درختاتاقم به دشتي بيی شود پنجرهباز مي

 ميش استوکه هوایش هميشه گرگ

 های ق رست پشت ميلههر گورخرش آهویي

 پشتش یك مرغابيهر الک

 کشد زمين راکه سن  در سن  به دوش مي

 خسته از ن رین خدایان

 پا در جای پای سيزیا.

 

 

 



 121   ∞    _جوان شیفرااند كی یعاشقانه_ تبسم از ترتوفان

  

 

7 

 

 دریا برای تو

 هایم را ادامه بدهردپای اشك

 تا بداني که من

 خوردن حتي یك ليوان آس همبرای 

 چه قدر تنهایم!
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 بافم روزهایم رادانه به دانه مي

 هایم رابافم شبدانه به دانه مي

 تر از پر کالغانست سياهروزگارم کالهي

 امرود از حوصلهکه سر مي

 هایم راشکافم بافتهدانه ميدانه

 ریزدهایم ميگيسوانم تار به تار روی نت

 شکند.ميله در ميله ميق سم 
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 چين خورده پيشاني زمين از درد

 ها راکبود کرده نيش زنبوران تاکستان

 فروشندشب ميی شهر لباسدر بازار مکاره

 چرخند دست به دستمي

 بازیشبپای خيمهودستهای بيعروسك

 ها در حراج فصلبرفيگردن آدمرود شالبه مزایده مي

 آید.زمستان کش مي
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 اهورای عشق!

 هایتگریههایم را به شببسدار نامه

 هاکرانهایت را باد به بيای از اشكشاید ببرد ق ره

 مرغکي جامانده از مرغان مهاجر

 اشفریاد بزند دردهایم را در آواز زخمي

 به آتش بکشد آهم ه ت دریا را

 هایم را بسدار به آیينهنامه

 شکستنهراس از پ واک بي

 هایم را در گلدان بکارحرف

 بهذار قد بکشد پيچك کلماتم

 شاید روزی به دست خدا برسد.
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 های خداشنوم جز صدای ن رهي  نمي

 زنمالی نبض مادرم جوانه ميبا الی

 هاهراس از آدمكبي ،ی مرمل خواسدر سبزینه

 رن  استدنيایم یك

 نه درد سياه و سديد دارم نه غم ترازو

 شناسم هي  مرزی رامين

 ای نيست که به دهان بهيرم انهشت حيرت راروزنامه

 زنمخيالِ سياست شستم را مك ميبي

 زنم به برت سديدملهد مي

 جای آغوش خدا.جنيني هستم در آرام
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 خورد تار و پود وجودم چن  مي

 شومنت به نت جویده مي

 درد گلویت رای درد ميوقتي صرره

 ای تنها!ی سالروردههایت چه قدر شبيه است به نالهناله

 ات راخوردهی سيليدهي گونهفهمي که نشان ميمسيح را تو مي

 ستایعاشقانه دفِهایت دفطنين گام

 کند بهار را ای رود عریان من!که بيدار مي
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 های چوبيسازیم با عروسكکودکانه افسانه مي

 های پوشاليرا با مترسكها دهيم گنجشكپر مي

 هایي که از آفتاس هراسانندبرفيبندیم به آدمدل مي

 نویسيمبرای درختان قانون مي

 هاها را در سردخانهکنيم ع ر گلبایهاني مي

 «اید؟!چه گلي به سر دنيا زده»کسي نيست بدرسد: 
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 هاقله بر فراز

 دستبهمشعل دختر بارانایستاده 

 تمام آرزوهای جهان در مشتش

 ها چن  زده به دامانشقاصدک

 هادانهبرفدر پایکوبي 

 ی عقابانندهایي که آشيانهها با جمجمهاسکلت

 ها راگيرند صعود ک شجشن مي

 های یريننشين کوهستان با قندیلعروس حجله

 کبود انهشتانگوید به دختری با شادباش مي

 اش چيزی نيستکه در اندیشه

 شده از سيليجز زخم پاهای برهنه و صورتي سرخ

 شده در کوالکی گمو انجماد هزاران پرنده

 ترین کابوس.در هزارتوی ق بي
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 برند آوازهایم را؟کجا مي

 هنوز خشك نشده حنای دستانم 

 هایمدود زیر پوست گونهکه خون مي

 افتندميانارها از شاخه 

 ق رهای ق رهو پرهای سرخ پرنده

 ریزدروی پيراهن سديدم مي

 وزد.شب در نهاهم مي
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 ایمما دو روی یك سکه

 به هم پشت کرده

 در دست قماربازی پير

 گرم بازی شير و خ 

 وار باال رفتن یکياالکلن 

 ستبه خاک نشستن دیهری

 ما دو درختيم به هم پشت کرده

 زميندر دو طرف 

 در جن  مداوم شب و روز

 محکوم به طلسمي ابدی

 رسيمچرخيم به هم نميکه هر چه مي

 زنند رؤیای رسيدن را.هایمان در اعمام زمين هم تبر ميریشه
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 خلوت تنهایيای تشنه در حيا حوضچه

 آیدی فردایي که آفتابش هرگز نميهراسان در اندیشه

 خواهداز مدادرنهي مياش را پر ی خاليکودکي که جعبه

 هایيشببارانِ مشقو دفترش را ستاره

 که خ  خورده.

 مادری که پيراهنش هر شب

 بيند بادباني برافراشته رابا حسرت خواس مي

 بر پيشاني یك کشتيِ مست

 ی اقيانوس آرامدر گهواره

 و پدری که در جيبش

 ها خوانند جيرجيرکآواز مي

 ی فردایيهراسان در اندیشه

 های ساعت گير کرده.آفتابش الی عقربه که
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 های رنهارن دوزم پيراهني از پرچممي

 هازنم با تمام گلبا زبان پرندگان حرف مي

 دارماز ته هر رودخانه سنهي برمي

 های شهر سوختهام را بر ویرانهسازم خانهمي

 نوشم از جام بوداآس مي

 ی حافر راکشم شانهبه گيسوانم مي

 ی موالنا راخرقهای از پارهاندازم دوش ميبه 

 ک شم در کوچه جا ماندهلنهه

 کجاست ه ت شهر عشق؟
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 زنند مرا چشمانتدور مي

 انهار بازی گرگم به هواست

 ام زیر تاقدیر دستانتزانو زده

 که هر آن از بيم آوار شدنشان

 خورد درونمگسل مي

 دستان زمينِ من چه قدر کوتاه شده

 دامان آسمانتاز 

 دهم، بوی نابوی خاک مي

 ستام خاليو دشت سوخته

 های سرکشت ی اسباز شيهه

 خواهم جز دو علادیهر هي  نمي

 که با نوازش انهشتانم

 عاشقانه سر در گوش هم بهذارند

 گره برورند در هم

 ی آمدنت را.و نجوا کنند م ده
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 بچرخ چون چرخيدن شعور زمين

 خورشيد و ماه آغوشيدر تکرار هم

 بهذار آرام کند هجای سرکش باد

 هایم رامصوت کوتاه ضجه

 ام انهار صد سال سديدبه خواس نرفته

 ام این جا با گيسوانم که دليل آفتابندخميده

 بچرخ چون چرخش شعور زمين

 بچرخان مانند چرخ زمين تمام التهابم را

 ای تندر در انتهار من!
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 خد در دستت چربند تسبيح دلم مي

 با صد گره

 تصویرای رگ خوابم را ای تصویرِ بيزده

 ی سديد گيسوانم؟آیا روزی تبسم خواهي زد بر حجله

 هایم؟دست خواهي کشيد بر خ و  گونه

 ی صدای توامی سبزینهمن تشنه

 هایم راکه آرزو کند دوباره حلزون گوش

 ستام به بلندای کوهيهای پریشانيخواس

 اتآغوشيکند در آغوشِ بيميکه مرا محو 

 ها رامکد خون جلبكاگر مرداس مي

 ات راتو خاک باش و ببوس ریشه

 شده در توفان!ی گمفرشته

 کشد قلبمتير مي

 «او که مادرم نبود!»گویي: وقتي به خدای دلت مي
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 روداز یاد مي

 ی دفتر منترین قصهوارانهپری

 نرل وجودم رازند در قارقار کالغي که منقار مي

 های مترسك ام از شانهگناهيآویزان گشته بي

 بامم بلند است، دیوارم کوتاه

 زنند صدای افتادن تشتم را منبرها و فریاد مي

 ی ع شسوزد چشمانم  از سرمهمي

 روید در شبِ پيراهنمبوته ستاره ميو بوته

 بيني؟مي

 ها عشق کدك زده در خمره

 ی قلبتخانهو در فراموش

 خواند.دیهر زني آواز نمي

 

 



 117   ∞    _جوان شیفرااند كی یعاشقانه_ تبسم از ترتوفان

  

 

03 

 

 ای نيستها فاصلهتا رسيدن به شهر آیينه

 افسوس که هي  کر به پيشوازمان نرواهد آمد

 ها هم اند سایهحتي سن  شده

 ی ميدان شهرچشمان مجسمه

 پنهان است زیر کاله جادوگر

 اشو انهشت اشاره

 به سوی دروازه خشکيده.
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 تابمتابي بيوقتي نمي

 نهایتتا بي

 های توستو طنين گام

 امبام خانههمایش باران در پشت

 بریروی و ميکه مي

 هر آن چه را که آرزویم بود

 هر انهشتم به جای قلم

 سوزاندسوزد و ميست که ميشمعي

 ایهر آن چه را که بر دلم به جای گذاشته

 تازد بر پيکرمزمان چهارنعل مي

 چرخاندمچرخد و ميسرم ميو سن  آسياس زمين بر 

 تابم.تابي و بيوقتي نمي
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 ی دیوارهای کهنهشالمِ برف بر گرده

 زند اشك پسرکهنوز پایين نيامده ی  مي

 اش را ها نکردههای واکسيو دست

 بندد ن سشقندیل مي

 آن سوی پنجره

 زدههای شتاسغافل از هياهوی ک ش

 ستایبرفي آرزوی شلوار تاخوردهآدم

 اندیشد به ردپایي مانده در کوالک.که مي
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 خواستيی سربندی ميهر ستاره را سکه

 امآویرته بر پيشاني

 ها را خوابيده در مرمل پيراهنمپروانه

 و تار گيسوانم را بر تمام سازهای جهان

 گرم جادوی سياه

 اما نشاندی آسمان را به دامانم 

 اش بلوری از اشكهر ستاره

 ها را برآش تي خواس پروانهو 

 از گيسوان پریشانِ رفته بر بادم.
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 های اتاقمگویند پنجرهبه من دروغ مي

 اند آسمان را از منبه گمانشان گرفته

 گذارند بر لبرند خورشيدها سرپوش ميپرده

 شنوم حکم اعدامم رامي

 خواهند آسمان شهر رای کالغاني که سياه مياز حنجره

 تر از چشمان توسياه

 شود گوش فلك از این همه قارقارکر مي

 بندمام را آذین ميغار تنهایي

 هاخوشم به نوازش شمعدانيدل

 تر از هر روزوقتي که عاشق

 آیم.به سالم صبح مي
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 گردی لبوفروش دورهصدای دورگه

 ها بر آس الت داغ کوچهان جار توپ بچه

 دفه در پشت دار قاليخش النهوی مادر و ریتم خش

 .پدر با آغوشي بازتر از باران

 چينم یك سبد شبنممي

 ی خورشيد راگذارم خندهو روی تاقچه مي

 پرستوهای عاشق!

 از ميهماني باغ که برگشتيد

 ی ما بزنيد.سری هم به خانه
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 تر از نسيم صبحهاهي!با من بمان ای پاک

 تر از رود!خروشان

 دیرینه!ای حر غریب 

 تر از انعکاس آیينه!آبي

 بهذار چيزی ب هميم از تداوم جاری بودن

 هایمان را با نبض مهتاسو پيوند بزنيم دست

 های مهاجربهذار بچينيم آسمان را از بال پرنده

 شان خدا را فریاد بزنيم.ی زخميو از حنجره
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 در بام نهاهش کهکشان راه شيری

 ی ماهصدایش کتيبه

 ی خورشيدلبرندش کعبه

 ی نسيمدر سرانهشتانش معجزه

 دهدبوی آس و سبزه مي

 با دامني از شکوفه

 نام مادرم بهار است.
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 های جوانخزیدن حلزون بر رگبرگ

 های ماتها از پشت شيشهنهاه مبهوت ماهي

 پشتهای الککوبيدن امواج به ترم

 بيا به قانون طبيعت عادت کنيم

 قناری به ق رچون هم

 یا رگ بيمار به انسولين

 ای شبنماگر چه کم اما نهذریم از ق ره

 بر بلندای گياهرا ی شکر بکاریم آیه

 پشت نکنيم به گرمي آفتاس

 بيایيد به قانون طبيعت عادت کنيم.
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 _ن ادآقای علي غالم دل،پيشکش به دوست روشن_             30

 

 پاهایم، پاهایت، پاهایمان...

 ی چشماشتيام حلقه

 که گلوگاه هزاران سن  را

 و فرسن  را

 بوسد برای من و تومي

 ها منهومهو ميليون

 کشند افق انتهار را آس مي

 هاوقتي که سن 

 شوند از خون پاهایمان رنهين مي

 هایم...چشم

 لرزد تنمپایيز در پایيز مي

 زني در گودی چشمانم وقتي شالم مي

 خورندمي ها قسمخش برگو خش

 های زخمي گردنبند دلربایم را در دستانت تکه
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 هایمانهایت، چشمچشم

 ستهای پریشانيبه وسعت خواس

 شوند در صداهای سبزکه محو مي

 هایمان راتا دوباره آرزو کنند حلزون گوش

 تاراج باغچه را

 فهمندهای متورم ميتنها دست

 های خير!ای گونه

 های سرخ!ع ش

 درد!های سکوت

 ست برای درمان درد آغازی

 و سکوت، فریادی برای پرواز من و تو

 هااگر چه هجوم سایه

 ها را وپرشکستهفهمند درد بالنمي

 ی آسمان استاما دریا آیينه

 و زمين مملو از ذرات نوری

 خوانند تو راکه مي
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 ست کبود در ذهن آسمانات کابوسيزخم بال شکسته

 مانتوقتي که خدا در گودی چش

 کاردترم ستاره مي

 خدای من!

 من شبيه هي  کر نرواهم شد

 ها راکشانم ع شِ گلوقتي که مي

 های آبيبه حوضچه

 هاو پا به پای هزاره

 کنمها احساس ميدر خمره

 غربت تاری  را.
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 دمفلوتم هر سديده

 کنار دیوار

 اشی سنجاقيبا گوشواره

 امبر لبان خشکيده

 زندبوسه مي

 های انتهارت راتدش

 و تو ای آدینه!

 شویخراش ميچه دل

 هااز پرپر شدن گل

 بر ميزهای کاغذی انتهار.
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 شب بود

 باني بين زمين و آسماندیده

 منتهر یك واقعه بود

 دید ناگاه

 کسي در حيرت صبح

 فردادر واپسين

 خاطرآسوده

 آغشته بود تن مروارید را به بوی صدف 

 تنها در اتاقي مبهمدید یکي را 

 ها را شمارد با انهشتانش ثانيهکه مي

 کرد خ تن راگدایي آرزو مي

 نوشت روی پوسترها:مي

 «راستي، زندگي چيست؟!»

 زد با سکوتشدیهری فریاد مي
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 ها راهای شقایقناگ ته

 اش زدههای ی بان چرخي زد بر پوتيندیده

 ترسوآن

 شادی را  کرددیهری با انهشتانش زیرورو مي

 ایو کسي با دلي پونه

 ریرت.ی انسان بودن مياشك در ریشه

 دانهشهر پر بود از سياه

 از دام

 دید یکي را که مدام

 خورد روی پوستين چرکين سرنوشتش ليز مي

 ی انارهایش را با عصارهکرد گونهگرم ميو دل

 آن که کسي از او بدرسد:بي

 آهای!»

 جانت راهای زالل نيمهاشك

 «فروشي؟چند مي
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 ققنوس من!

 اتایدر آسمان اس وره

 کنم پروازی دوباره راتکرار مي

 تا پاهای شتابان آفتاس

 هایم رالشهر ضجهپاره کند بندهای سياهي

 ی منکند شياد قصهقهر مي

 اما هنوز چند قدم مانده تا من

 شکنم ق ر را مي

 ات.تا پرواز شوم در آسمان اهورایي
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 سوزدبهانه ميدلم برای دلم بي

 وبال گردن توست ای کهبه حال دلِ شکسته

 -این شاخه گل سرخ-که صبر 

 سوخته در ميان خشك و تر زمانه

 دلم به حال تبسم

 به حال و هوای گذشته 

 سوزدکودکانه مي

 ی گل؟کجاست سوره

 ی عشقتا پرنده

 ميان این ق ر

 این جهانِ سردرگم

 ی محبت راترین قصهبرواند عاشقانه

 ی آفرینش راترین آیهمن و تو هم بنویسيم قشن 

 در دفترِ هستي.



 _جوان شیفرااند كی یعاشقانه_ تبسم از ترتوفان   ∞   139

 
  

37 

 

 آرام باش الوندگاه من!

 وقتي لرزش هي  دستي

 چراغ نياویرتهات را نهين شبشکوه گردنه

 آرام باش

 نياز از غمِ داربي

 دمهر سديده

 با عبور اطلسي ميان دوگانهي دو رود

 تو را کسي ن هميد پانتوميمِ

 در ساحلي که

 هایم رازدی خواس عروسكحتي به هم مي

 در روزگاری که باد

 زندباران را شالم مي

 آرام باش الوندگاه من!

 



 137   ∞    _جوان شیفرااند كی یعاشقانه_ تبسم از ترتوفان

  

 

39 

 

 های خيربا گونه وارآرام باش سوسن

 ی زندگيالیهع شي سرخ دویده در الیه

 در سکوت درد

 _این شاخه گل سرخ_در صبر 

 های دیو تردیددميده بر شانه

 اندیشه به فردایي یکسانبي هادر التهاس انزوای مردمك

 جوشم از بهارمي

 ی بارانندهای شکسته محتاج بوسهوقتي نسترن

 های چرکيني که آسمان عشق رادلم به حال دل

 سوزدبهانه ميبينند بيچين ميدر چند نق ه

 ی گل رااما هنوز سوره

 خوانندهای عاشق با من و تو ميپرنده

 های خسته حجم پرواز را ندذیرفتروزی بال پرندهاگر 

 باز هم خدا هست.
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 کشم خاکستر سادگي آن روزهایم رابه آتش مي

 کشيد چشمانم در انتهارتوقتي زبانه مي

 گرفتي در اشتيام سوختنمو تو گر مي

 و باز روح من

 ها رازد کوچهبيهوده پرسه مي

 کشيد ردپایت راو بو مي

 های انتهار منتمام شعلهتا خاکستر شود 

 هایمهای عکردر سرفه

 زیر گرد و غبار آلبوم قدیمي

 اتهای بستهپشت پلك

 وقتي کنار شومينه

 جرعه دهي جرعهات را قورت ميقهوه

 و اکنون به آتش بکشم

 خاکستر سادگي آن روزهایم را.
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 هاعبور ثانيه

 گذردزمان چه پرشتاس مي نه! تو نيستي که ببيني

 گذرداز سرم آس مي که نيستي به جای باران تو

 چه مهرورزی تلري!

 چه صبح غمهيني!

 هنوز نيامده از راه

 هنوز خداحافهي نکرده با ماه

 گذردميان مشرمِ من آفتاس مي

 زنم با تومن از اميد حرف مي

 پرسم از عشقمي

 کنم به این کهمن فکر مي

 چهونه بشکنم ق ل سکوت را با تو

 گذریجواس ميبي از کنار مناما تو آرام 

 گذرد.چنان که از چشمم خواس مي
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 های زماندندهالی چرخاز البه

 خاطرسداریم آسودهره مي

 ها راشکنيم قانون ماهيو در هم مي

 کنيم نوسان خاک رازیرورو مي

 زارها راکشيم گندمبه آتش مي

 ای که به جای گندماعتنا به مورچهبي

 ی نوزادش راتابوت سوختهکشد به دوش مي

 پاشيم روی زمين خداخون مي

 بينيم آسمان روشن راآلوده ميو مه

 ایم به دیوارهاچه آسان دل بسته

 ایمو فراموش کرده

 تاک ساعت را.صدای تيك
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 های پرتدشم راآرام کن ن ر

 به سان آهویي

 ای از برم چشمان پلن  که رهانيده

 سرانهشتت بال سنجاقك است

 ی نورو چشمانت صد چشمه

 های کبوتران.زني آواز قو را به بالپيوند مي

 ميهمان کن مرا به ميزی که هرگز

 چيده نشده برای کسي

 ستبه بشقابي که هميشه خالي

 ی سيبيو نيمه

 در سحر لبرندت.
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 اندیشمتنها به تو مي

 ای خورشيد را در دلت که جای داده

 راز گل سرخ ای در اعمامو فرو رفته

 زننددوری اما سوسو مي

 ایهایي که الی انهشتانت کاشتهستاره

 های انتهار ذوس شوندبيا که کوه

 قله به قله در قدمهاهت

 وارث سرزمين آفتاس!

 های شك رابشکن شيشه

 های عابریگوش نسدار به پ واک گام

 «معناستزندگي بي»گوید: رود بيهوده و ميکه راه مي

 نشينم چله در چلهميبه انتهارت 

 ی رسيدن به دریاتشنه

 ای در حسرت وا شدن در نوازش نسيم.به سان غنچه
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 های رود!بهير دستم را پریِ قصه

 چند حرف مانده تا ب همم آس یعني چه؟

 جاری کن مرا در خود

 ام هنوززیرا من ن هميده

 زیرهای سربهکنند این فوارهچند هجا را برش مي

 کنند آس راتا معني 

 باد گرفتهگياه غم

 های هرزش را بر زمينکوبد علامي

 های کسي رابينم دستمن مي

 در طول و عرض و ارت اع رود

 هایم راها مشق شبکند در تمام زاویهکه جستجو مي

 ام را؟کسيهای بيبابا آس داد کسي ضجه

 دردهای شعاع زندگي را؟

 یق آن یعني نابودی ماهي  ن هميدم ترریب زمين در برابر ت ر
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 هاجمع باران و رود یعني آرامش ع ش پنجره

 ام راگيرم تمام زندگي بيهودهرادیکال مي

 های رود دستم را بهيرپری قصه

 ای شوم در توبهذار ق ره

 کش بيایم

 رود شوم.
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 باورم!کليسای ذهن بي

 طبل فریاد! ناقوس مقدسم!

کبود شوند پاهایم تا چند هزار نق ه کوبيده و  

های عریاني راتا ب همند کبودی نهاه  

شوند؟که هر کدام بهلول فریبي مي  

ها شوندتا چند هزار نق ه آویزان پله  

ی آتشاین سرانهشتان بوسه  

 تا ب همند چند هزار ریسمان

فشرد گلوهایي را مي  

اند در گورهایي مجهولکه آویزان شده  

؟توفاني به شنزار و نکشيده دریای وجودشان را هي   

داددهانم بوی شير مي  

کرد ع ش ظلم را وقتي تنها باران چشمانم خير مي  

 اهورای عشق!



 _جوان شیفرااند كی یعاشقانه_ تبسم از ترتوفان   ∞   199

 
  

کشند گيسوان زمين را هایي نامرئي ميدر زماني که دست  

ها رااز این که احساس گل شادمانم  

کشانيهای آبي ميبه حوضچه  

از این که پا به پای هزاران قرن شادمان  

 شنوی.ها ميتاری  را از گلوگاه خمرهصدای غربت 
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 شوی؟چرا طرد نمي

 ستافکار من شبيه جنهلي

 کشد ارواح شکسته را که به دوش مي

 وقتي هيزم آتشين نهاهت

 کند.دلم را کباس مي
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 غبارِ این باد

 هایم رادهد تمام ضجهتاس مي

 هایموقتي تنها سردی ن ر

 شمع تولدم را.کند فوت مي
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 هایت رازني نالههنوز نيامده پایيز سوسو مي

 هایتالی برگدر البه

 پيچانيهایت ميی ران شاخههایت را در کشالهبرگ

 که شاید به تاراج نبرد پایيز

 ات راتنِ تنهایي

 کوبد تمامت را بر زمينمي

 مادربزرگی ی تقویم کهنهاین سرآمده پایيز از حوصله

 مالال کودکي که به دنيا نيامده هنوز

 ریزد بر زمينمي

 خرمن موهای مادرش را

 کني دشوارگونهدل مي

 در برم چشمانت

 هایتدر داغ برگ

 پيچي در خودتو تلوتلوکنان مي
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 خورد از فریادتزمين سن  در سن  ترک مي

 ات رادارند عریانيدوست نمي

 شویو پربار ميروی در خود در آن لحهه که فرو مي

 ات دستان چالم درازینشينند در سایهمي

 ی کودکانت رازنند سيبِ گونهکه گاز مي

 های عاشق!بر من ببرشایيد ای برگ

 های رهایم در زیر طناس دارک شلنهه

 ناخواسته از خون شما رنهينند.
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 ع ش درد

 های نافرجامجام

 لبرندهای پرکينه

 اندیشهيی ویروس بيآلوده های بيهودهولوله

 های عابرانسرانجاميِ خميازهبي

 های اشتباهجاده

 جدی گرفتن لباس جدید پادشاه.

 های سرگردان!روح

 در جستجوی چه هستيد؟

 حقيقت در قلب گسل زمين است

 هادر شيار زخم

 ست بسته به دم اسبي سرکشحقيقت در تار به تار گيسواني

 نو رد خون به جا مانده از آ

 نهاه کنيد چند قدم مانده تا خورشيد؟!



` 

 

 :9گرایان ایرانیای منتشرشده از كانون كلمهكتاب

 

  ی غزل ميني)مجموعه_ های سرزمين مندختر اس وره_ليال زانا-

 (، قم: سماءالقلم1393مال(، آرش آذرپيك، )

  (، 1399، )مهدویانالسادات مهریجنر سوم، آرش آذرپيك و

 کرمانشاه: کرمانشاه

 (، کرمانشاه: کرمانشاه1399السادات مهدویان، )بين دو عشق، مهری 

 (، سنندج: کالج1397گرا، ميالم رجبي، )عدالت حقيقت 

 ( ،سنندج: کالج1397فمينيسم جزایي، رامين زینلي ،) 

 آرش آذرپيك و _کليد جهان هولوگرافيك_های یلدا و کلمه چشم ،

 (، تهران: روزگار1392مسيح و هنهامه اهورا، ) نيلوفر

 ( ،سنندج: کالج1392فمينيسم و حقوم کي ری، علي پرندین ،) 

 (، 1397ی فراشعر(، رحمت غالمي، )فاطمه خوشبرت )مجموعه

 کرمانشاه: دیباچه

 (، 1397ی فراروایت/ فراشعر(، )رو )مجموعهمردی به وقت پياده

 سنندج: کالج

 ی غزل(، آرش آذرپيك، گردد )مجموعهدوشيزه به عشق بازمي

 (، کرمانشاه: دیباچه1397)

                                                           
در پيروی و تحت لوای مکتب عریانيسم منتشر شده که با تمام احترام به  آثار دیهری نيز. 1

ه گرایان ایران را باند تفیيد کانون جهاني کلمهها از لحام علمي یا ادبي نتوانستهمفل ان آن

 دست آورند.



` 

 ی فراشعر(، مهوش سليمانهای یك فرازميني )مجموعهنوشتهماه-

 (، کرمانشاه: دیباچه1399پور، )

 ی فرامتن(، مارال ی هرامنشي )مجموعههای آخرین ملکهعاشقانه

 ی سبزتهران: اریکه(، 1399موالنا، )

  ی شعر(، محمدرضا آذرپيك، )مجموعه گيسوان بارانکلهرستاني از

 زیر چاپ

 ی فراشعر(، محمدرضا های ماد برخواهند گشت )مجموعهآنك مادیان

 آذرپيك، زیر چاپ

 آنتولو ی فرازنان عریانيست ) شودو آن گاه شي  اشرام عاشق مي

 (، مهسا جهانشيری، زیر چاپایران

  فرامتن(، آریو همتي، زیر چاپ دفتری ابوعلي سينا )عاشقانهش ای 

 اقدس (آثار عریانيستيی )مجموعه ی زردشتی عاشقانهسایه ،

 نهاهداری، زیر چاپ

  پيشاسقراطيان تا امروزآرای فالس ه از  سير_فروزن، زن، فرازن_ ،

 ی چاپآرش آذرپيك و آوین کلهر، آماده

 ی دکارت از نهرگاه )نقد فلس هی عریانيسم اومانيسم در منهنه

 ی چاپعریانيسم(، سارا سوشيان، آماده

 

 

 

 



 
  

 

 گرایان ایران در خارج از كشور:یای منتشرشده از كانون كلمهكتاب

 

 السادات ی آرش آذرپيك(، مهریبوطيقای عریان )با مقدمه

 (، سليمانيه: لينا1399مهدویان، )

 (، سليمانيه: لينا1399)السادات مهدویان، بين دو عشق، مهری 

 (، سليمانيه: لينا1399السادات مهدویان، )ها، مهریبانوی وا ه 
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گرایان ایران در سایت یای الکترونیکي كانون كلمهنشریه و كتاب

 (www.orianism.comرسمي اصالت كلمه ا

 

 های فرزندان مکتب اصالت کلمه(، بای وا انهها )مجموعهسماع وا ه 

 ی انهليسي نيلوفر مسيحگردآوری و ترجمه

 ی آثار عریانيستي(، آریو همتيروم، )گزیدهدر کلمه راه مي 

 ی آثار فراشعر و فراداستان آکادمي عریانيسم(، به جهان کلمه )گزیده

 اهتمام آریو همتي

 ی فراشعر(، نيلوفر مسيح خ  سوم )مجموعه 

 های جنبش اصالت کلمه از ی فراداستان)گزیده زیر چتر یك زن

 کشور(، به کوشش ميالم رجبيسراسر 

 در مکتب ی فراداستان شویم )مجموعهساعت نه به یك تبدیل مي

 (، به کوشش ميالم رجبياصالت

 ی داستانك فراروایت(، طاهره احمدیردپای دخترانه )مجموعه 

 

 92ی قلم سبز مرصاد(، از تابستان ی کلمه )زیر نهر مفسسهماهنامه 

 به امروز، مدیر مسئول: آوین کلهر، سردبير: ميالم رجبي تا

 (، ی قلم سبز مرصادزیر نهر مفسسه) فرازنان ایران یماهنامه

 : آوین کلهر، سردبير: نيلوفر، مدیر مسئول99 نرستين شماره خرداد

 مسيح

 



 
  

 


