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 سرمتن
 

ها در فرهنگ اسالالیمب ياالالاار اسالالسف متاسالالِانه ناِ   اقعى   اما تعداد این راه ،اندهایى را قدغن كردهها گذر از راهى فرهنگهمه

ار! كخواند   دین گناهقانو  خطاكارت مى د،انشالااتس در زيا  فارسى ز  انررا  نااسف اگر از راهى ير ى كه دیررا  نرفته 

ما ما از خطا شود اند! يد   سعى   خطا تقریبن هاچ پاشرفتى حاصل نمىاى خطا   گناه تقریبن متراد زيا  فارسى د   اژه در

شالوند! اببته ر شالنِىرى  و   ایرانى یق قدِ از ر شالنِىرى  م من مامما     كارا  در نهایس مقام  زهنم مىسالام وو  گناه ترمى

 فدكنهما  مىكاره يا خاانس اینزیرا خطا را یق ،ر دندارد اما يیفاصالالمه یق قدِ تقم مىوو  اتتقادى يه گناه  ،زموتر اسالالس

ارت ك! سالالالر  زات يتمرت! تىا  ن!ور! وو  اگر خطا كنى خاانسببد اى يىنى اما د اگر قصالالالد دارى حركتى ي نى   كار  تازه

 هاىیق مشالس سالوسو   فىرى داریم كه تنها يا تشوه   خوانند! يراى همان ما در ایرا  ر شالنِىر رادیىا  نداریم، در تو  مى

شا  هم مداِ شوند؛ همهر ند وو  مشالهورتر مى كنند، يه زندا  مىها خطر نمىاند؛ اینرادیىابااالتى خودشالا  را شالاق كرده   

نهایس خر ج از ها ياشالالى   در ها ير ى، م ل ا گذارند كه م ل ا قدر ازادت مىزنند اما فقط ا سالالنگ ازادى را يه سالالانه مى 

كنند   تنها يه همان دبال مطمقن ها ازاد نااتند وو  خطا نمىدانندف يراى همان اسالس كه معتقدِ این رسالوِ  خود را خاانس مى 

 ها حتى دركى اززند حتى اگر كرا ات ي ند میسالالس! اینمى مداِ ضالالركند اما ر شالالنِىر نااالالتندف كاالالى كه خود هاچ كار نمى

ه ند كادف متاسِانه اغمم غافلمانناند وو  سالنتس یادشالا  داده يه سنتس  فادار ي   ار از ير شالده را طوطى درسالس ندارند، فقط ا  

ِ شالود، ياالاارى  زاى يد   خوب مداِ تو  مى شا  را هایى هاتند درسس   اخیقى! اما هم درسس   هم اخیقشالا  هم اد

ا  شالالالشالالالوند، یىى، د تا ففف ه ارتا!ق تقریبن همه  تازه نمى كنند؛ مداِ هما  قبمى هاالالالتندوو  فىر نمى ،يالاید گرفس گایاد 

اند رفته يارها اسیمب-شا  يراى پاسدارى از همان سنس سااسىترین! ياالاارى تر از گمناِشالا  مذهبى اند، مشالهورترین گونهاین

ا هر خطرناك اسس؛ متِىر م ل ا ها ت!صال  دارند تنها يیهس را مشالهور كنند وو  تِى  اندف ایرانىزندا    قهرما  ازاد شالده 

خمال »شالود كه  قدر تنگ مىى این تنهایى ا كنند   در نهایس حمقهها نااالس، پ  تنها  مى كند؛ متِىر اصالمن از ا  فىر نمى
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 سى نا!ه! -يااالس فقط درياا رد، ا  هم كور كرده   را در هند  ا يو  ر دمى كند؛ هدایس از ياف فرار كردهدق مى «ممىى

  ره نااس!ق اگر ازاد نااتام كه ازاد ياشام، اگر ازاد نااتام كه اشتباه كنام پ  ازاد نااتام، ن!واهام شدفما!

!ق بپ  وه انت!ايات ااالالالسن یف اگر اناا ازادشالالالودبنم یفتعر یاسالالالس كه ز  در ازاد ااراخت یهااز فرا رده یىبانت!الاب  

 !اراریي یيرا یىتاتورد ینهنه رم   ر د يه خا سسبسردر  دمىراس یانت!ايات تايمو

ند، خواهد ریاق كشوندف انت!ايات ن دیق اسس، اما ياز كاب نمبباماده م یىتاتوريا زناب د اعسي یهمه دارند يرا ر زهاینا

 ار زهیناای را امترا  كندف خواهد ر یىرد تازهترسالالند   كاالالب نمبدانند، همه از اشالالتباه مبترریم انت!ايات را اغمم خطا مب

اند، پ  اگر اندف هر د  حذ  را، ساناور را زشن گرفتهخوشرا  نژادیاحمد اسهر د  از ردِّ صیح ب،و    راسس حىومت

 به ا باسس ك ینطمم اگرا   اصیحاصالو   یق انهم خوب اسالس! تنها تِا ت ي  امبتمل كند خ شالا  المطايق م بيوفابو زنت

 !  شااسس، گرت اسس در بباس م یاكاراما ر ب! د مبطرف بتواِ يا خشونت سهيا وه يی دانببارد خود  ياشد   مدن یبايا

 ذ ر زها حیناكنند! بمانت!ايات ن دیق اسالس، انت!اياتب كه در ا  يرای ترقق دمىراسالب اسیمب حتب خودشا  را ساناور   

همه  ااالالس،خور ندا د صالال ِ اتدا از باند، كاالالسالالس، همه از حذ  خوشالالرا خوشالالرا  كرده را شالالا همه ، از خودشالالا یىب

كه تو  شوند یناپشمب از ایرا  خارج شده   زای -ه از خودشالا  كه يعد از زنبش یشالمب  حتب ا  دسالت  اند،بسالاناالورو  

 ف انداابهنوز ياب اسیم یشا  يا زمهورم!ابِس رغمبتم های سايقاابيا! این اندشده تربتوض

يه قدرت  هاامبخ اینىه! سالالسب  تهد يوق افيشالالدت ك  یامهدشالالمن  من، د سالالس من اسالالس، زم   ن دشالالم گویندبم ینىها

 سس،بكه ساناورو یعنب ین  ا سس،بساناورو ب،ا ر اسالسف سالاناالورو   وند  يابندب  يه ا  م دهندبسالاناالورشالا  پم  م   

ساناور  مباداپ هایرانبا اده قتش رس ااس،از قتل فىر ن تراعفا بقتم اچ  هم قاتل! ه ارهم حق سس،اابهم يا بسالاناورو 

 یاسسِ رساناور را در د ر د  یاوهش ترینافك ما ! یادگا سسبگرفس   تا نا در يد  ياق یدرا يا وبساناور ارند،ير یرا زد

! یماز انها یىب، من ندشالالا  را از دسالالس دادتن    طن ،خندا  ممااق انهم یاسالالسِ قس ر هاامبخ ام،داشالت  بخاتم یزمهور

ِ ها همهطمماصالیح  شا  در اندف حاال هم نصفكه تنها در فن ساناور خبره ااسپوپوب ااوادِي بمشت اند،بساناورو شالا  از د

پو  يه مشاِ يرسد  یكه از ا  يو بهر سالوراخ  بحوابیعنب  اند،ی یو   تمو یوراد یارندهفعا  حقوق حشالر   د  یىاار پا   امر

ه ك انحر  ي نم، هم یرانبا بياتث شالالد در زمع ااالالتبنارشالالا اقاز سالالابها، خواهش رف پریر ز، يعد  !اندم ل مو  كور زمع

، امدند زمو كه اندیمرزير  از زمره ديارا  مدیاهای يودند   حاال  یاتدر نشر اِبسالاناالورو   یرا ِ وند نِر كه در اتماِ كرد

 !ر رفتمدسس يدهند، دسس د سس دخترِ را گرفتم   د

 ماندفبم اابتا ايد يا اابيا شود،بتو  نم ساناوروب

انده تا سس اما بباس پوشاده، خود  را پوشكنند مبادا كه اشتباه كنند، دیىتاتوری تمنبها حتب خودشا  را ساناور مباابياال  

اند پشس تبا! اند، د ال شدهاند! همه می شالده كند؛ همه از فىر، از شالعف فراری ها را خمع سالیح مب كاالب فىر نىند! فىر این 

زى را يااند ابسِ شىناه   تشقاند، كار را كردهس را شرمراه نامادهوكنند، كباز تماشالاى تریانى شرِ م  همه از تن، از تنانرب،

اند تا بذت را طرد كنند، يراى همان كرد    گایاد  ترسالند   يرایش وندین متراد  ساخته از ا  مى ،كننددرسالس صالر  نمى  

شود، هما  مىسس كه يا مهرمانى اینيازىكه خشالونس فقط در تشالق  حاال دیرر يارى دارد شالدید  مردانه   تهازمى! درحابى 

، خدا بذت اسس، ادرنابان اسس   تنها شودبنمتعریف مهريانى   خشونسِ توأما  ز  در كار ياشالد  اگر درهم  یبخدا شالق بي

ورا ونان »گارند اد مىشالالناسالالند   يه من ایرفهمند، خود را نمىدر ارگاسالالم اسالالس كه ح الالورى غایى داردف میها خدا را نمى

ا ه  تأكاد دارند من هم این كمماتِ ت ی  را از صِراتم تبعاد كنمف ا  «ىقكشال مى كاردار نویاالىق ورا دامم از كممات كا  مى

گرند؛ ز    مرد، و    راسس ها شالىناه دانند وه دردى دارد د رى از زيا ، از مادر، از  طنف ا اند، نمىهرگ  تبعادى نبوده

گونه تبعاد  خواهند   اینكنند، كو  را ياسالالن مىس شالالرِ مىوخواهند كار در متو  فارسالالى نباشالالدف از كدارد، همه مىهم ن
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كند ىدرى مگویند تبدابرضالالایى مداِ پردهكنندف مىكه دامم يه این سالاله كممه فىر مى سالالسببعنت يراى همان سالالاناالالور  فاندكرده

خواهم؛ یق ند! من زندگى مىاها معاصالالالر  مرتزندگى ياا ردف ا  يااید  اِ تا ناالالالامى ها را كنار زدهكه من فقط پردهدرحالابى 

ا  ز  يالاله اى كاله در حاره ماردف من حتى يراى طمباله اى كالاله دارد در تنِوا   زوانى مىزنالدگى يراى هماله، يراى ناالالالل تالازه   

ها اندف ا ؛ تن  هاچ غممانى شورت نىردهدر كتم  مقدس حااب نداردای هاچ حورى فسوزدخودارضالایى اشتاا  ندارد دبم مى 

از این  كارى ياشنویام تا ریا، تا م!ِىكشالند تا يه يهشالس يرسالند   این ز  يیهس نااسف من ب!س مى   زا يهشالس را مى این

ق اخی كنند يویى ازها كه اخیق را ساناور معنا مىخواهند این كممات ياشالد، مارى ساناورندف ا  ها كه نمىتبماغ نشالودف ا  

د   داناالالتنر یى كه از اداب رق  هاچ نمىایراناانى را میقات كردِ شالالدید  ندید يدید! پاالالرا  خو وندی پاش اندف نبرده

د يع ،زدند يدِ امده يودها مىها يا ا ! ا   از رفتارى كه تركانتابااها   دیاالالىوهاى وو   رزایى حشالالرى زده يودند يه كیب

سس، من سالوزدف ساناور یق ممس ي رت را كشته سالس، من دبم مى   فرهنگ ي رت را فمج كردهيهشالا  حق دادِ؛ سالاناالور ا   

ر ى كشالالورِ ز  تريده، ز  انرا  اسالالس! زوانا   خو ترب يودند،  اقعن غم ياخغمرانم! در تركاه پاالالرا  زوا  ایرانى از 

دف دبم سالالوخس يراى دخترا   طنم كه شالالاهه، ز  خشالالونسِ زناالالى حرفى يراى گِتن نداشالالتندف تشالالق  رزید  را یاد نررفتن 

سف سالالسالالس، سالالى  يدیهىيازى طباعىمابورند یق تمر زیر اخیقى ونان يد ى ي!وايند، پ  ناوارِ ونان ينویاالالمف تشالالق

معنا  اناا  ر شنِىرهایى كه اخیق را حذ  طباعى   طباعسِم من نااس، از  اسیمبدشالمن من حاال دیرر فقط می   اخیق  

 تر شالالودف از ایناىس حذ  شالالود تا تاام يماند، كار نباشالالد تا تقدهوخواهند كهایى كه مىان زار دارِ؛ از ا كنند ياشالالتر مى

 متنِرِ! ضدِّ كممهشر    هاى يىساناوروى

يا شىل   شمایل كممات كیساق شده، ياید يه در   زد، يه  دیرر  ر رفتنكه خواهند ا انرارد ينویاالند، يدانند  هایى كه مىا 

سس! حاال دیرر سااسسِ شعر ز  در شعر  سااسب تعریف نمب شودف ااسالب سال صالِره خاايا  اسالس،   خاايا  مداِ   ر    متن! د

اقن كنند، دقبها سىوت مسالالتم تریناعدر يراير  فاانت!ايات ن دیق اسالس، تماِ هنرمندانب كه هنر را سالااسالب نمب خواهند      

ود، نش ترخرابابتماس مب كنند كه در انت!ايات شالركس كنند تا ا ضالاا از این    شالا  اند! يه طرفدارا شالده  ااسالب سال  ر زهاینا

 نیهما  يد انت!اب شود   يعدها از ا هاینيد   يدتر انيهتر اسالس در انت!ايات شالركس كنند تا از ي   كنندبفىر مزماتس حمق 

من در نوشته شده، م  اشالاپاش پ یيعد رزمهویا ف مشالق ر ااالس خاِ ن ااببز  خ ارز  ینها يد نرذرد   متاسالِانه ا يه ا  اشي

 تراشتماِ شالده يودف پ  یررحاال د دیىتاتوريرزاِ،  گرنه كار  نداشالس مرر انااِ   براه امدبم بر حان یقبل هر كه زا ید ره

 تر وپا   كند!راحس بكم خواسسبداد وو  كه م احترز یرا يه موسو نژادیاحمدااه، سرس زناببهم تاب

 سس،اتورییىتد یناز ا یبرها یاقداِ يرا ارگذارترینيمىه تاث ااسمنِعینه ن یدر انت!ايات نه تنها يرخوردتدِ شالركس مردِ   

ه ي بداخم یشالالالن   اپوز اويه تنوا  ابترنات اندیرا حىومس ا یررد یها را كه ر طمماصالالالیح یررغرب د شالالالودبم من ياتث م

 اشرا پ یرا حىومس ا هایااسسقرار ندهد كه هما  س اارشا در اخترا  بزيا  خارزبفارس یاهاینشناسد   تماِ مد اسرسالم 

 يبرندف

ه سا  اسس ك ااسف مردِ يكندبياند اصیحات كنتر  م گریاانابرا يا م بدارد اتتراضات مردم ۶۷از سا   یىتاتور  سرسااه،د 

 ریرد فهمدبم دیىتاتوراسالالس كه  ینف حداقل سالالود تدِ شالالركس در انت!ايات ا خورندبرا م بحىومت یشالالن اپوز یمدارند فر

 دفكن یگوسالِند يه هر طر  كه دبش خواسالالس رهبر  یرا م ل گمه هاان ردهمردِ را كنتر  ك ب،ام ا  خاتم اانبيا پادرم تواندبنم

 ادده یأر خواهادباما اگر ياز م سالالس، بفرهنر ب گداد  يه زندهيمىه تن ااالالس ن اانسفقط خ یىتاتور،شالالركس در انت!اياتِ د 

 !گذاردبتا  نمدهن ی  تو ا ردبدرنم ی یو را در تمو ار ككاندیداها  اهكه الاقل م ل يق اديده بيه ر حان یدير 

 ریمن يارها در د بس گِته اِ، يه  ز»كتاب پارسا  گِته  یشراهنما یشدر مراسم گشا بخواندِ می حاالن ر حان  اشپ سالاتتب 

 ایيد، قايل واپ اسس  یاكتاب خوب اسس  ینف اامه صاحم نظرا   اگذار كنكارها را ي یداسس يا ینارشاد هم گِتم، نظر من ا
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  ر ى كاغذ نوشالالتم از ر زى كه  !یق كاره زیر بم گِتم اى زاكش ،«امكن اگذار  ناشالالرا    یاالالندگا را يه انامن نو ااالالسن

دخترِ قو  دادِ كه دیرر د سالالالسكه اخار  يه شالالالعرها همه را كار كرده اما يعد یادِ امد   این قمم ك  تملبامده يا حر  ي

 پرتايى خوب نشاته يود، ی بان زممهازاكش اناا تهِ  ،كارى ننویاالم، پ  رفتم سالر سالطر سالراك زاكش! اما دیدِ زا ندارد    

مرىم  ترطر وهارِ ياندازمش يار  ، اما كار از د  تا كممه ا  یشعر را مرىم گرفتم تا از زممه بش كردِ پریدِ دسس ك 

 تم، داد زد خاابس يىش پار! فقط مانده يود تو هم ساناوروى شوى!زد ر ى دس

 

 علی عبدالرضایی
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 توضيح يك
  

 صورت هي كاى هنوز اما اندزده قمم يااارانى شاترانش، زندگى  معاصر، شعر تاریخ یدرياره ندارد؛ يوطاقا فارسالب  نوى ادياات

 شاترا  ،طریق این از تا نااس دسس در مرزعى   نپرداخته شاترى فنت   شعرى یتازه هاىموبِه تشریح   تأباف يه اكادماق

 هایتئوری ،ا  طریق از تبدابرضایبتمب كه سستریبونب شعر كابجف شوند اشنا شعرى مِاهام   تعاریف يا اىحرفه م!اطبا   

 هایبنبس!نرا گاهب ا ف يدانند ياشالتر  دارند، ادياات تشالق  كه هاا  تا دهد؛مب قرار تموِ اختاار در ياا  يهترین يه را خود اديب

 ورتصال  يه مامه از ي!ش این در   هاسالس ا  از یىب «  ياختانپردازیی اشالال  نظریه پاشالنه » كه دهدمب ترتام هاكاباب يرای

   در پایا  دهدمب ارامه كاباب هایادمان يرای خصوصب صالورت  يه را هایبگِتاردرس همچنان ا ف اسالس  شالده  ارامه مىتوب

 يد  تنم يه   شده پااده اساسب   تئوریق مطابم تبدابرضایب صوتى  هایپاسخ د  از كه شودمب مطرح كابج در هایىپرسالش 

  فاندامده تممااتب -اديااتب نظریات ي!ش این در كه هاتند مطابم این از اینمونه ،«فماِه يازی»   «پدیدارشناسب»ف شوندمب
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ديب، پردازی ادر نظریه «ما!ایال ياختان»يا توزه يه اهماس 

 اخر ا خصوص فىرهایتصمام گرفتم كه ير نظریات ا ، يه

 شا  را  نقاط ضعف   قوتشالالوِ  تمر ، ياشالتر متمرك  

كه درك يهتری از از همان ر  يرای این مِصل  اكا ی كنمف

يالاختان داشالالالتاله يالاشالالالام يالا توزاله يه توابب زمانب طرح      

 هایش، يه ا  خواهم پرداخسفيرث

در ر ساه يه دناا امد   از هما  د را   189۷ياختان سالا    

های خارزب يود؛ همچنان تا قبل از پب یالادگاری زيالا    در

ی سالالنسِ فماالالِب ابما    متأثر از  سالالب سالالابرب شالالاِته  

 ز ا  د را ، حد د سب   يعد ا پدیدارشالناسب  هوسربب يودف 

شناسب پرداخس شناسب   زامعهسه سا  داشس كه يه ر  

را قبل از وهل سالالابرب ارامه دادف  «گِتروگرایب» ی   نظریه

مىا ( رفس   _پنج سالالالا  يعد يه سالالالراك كر نوتوپ  زما 

ير ب ناالالالبتن كمب   پراكنده در این زمانه ارامه داد كه این 

يا توزه يه نظریات  «یل شعرفا» ی وهارِ يرث را در مامه

 فاِيه تِصالالالال   يا م ا  توضالالالاح داده «هنری يرگاالالالو »

ی شالالناخس ر ا  اناالالانب، كارنا ا ، همچنان ياختان درياره

نوشالالالته اسالالالس كه خامب از  نا گر تاالالالق   ونالدزيانب  

ها، سالالاختارگراها، پاالالاسالالاختارگراها   حتا نئوماركاالالااالالس

 تند؛ م من اگرها تأثار گرفها از این يرثسالالالماوبوژیاالالالس

را  م ،كردرا ياختان مطرح نمب «گوگرایب گِس»ی نظریاله 

ف  زهس را ارامه يدهد «يانامتناس»ی  باا كریاتوا نظریهژ يود

ی یىم فایل شالالالعر اطیتات ياشالالالتر در این زمانه يه مامه

 19۶5كه ياختان درحابب كه سا  مرازعه شود(ف خیصه این

ارترین نظریه پردازهای قر  ر د، یىب از تأثارگذاز دناالا مب 

أثار ها از ا  تاید   ياالااری از فاماو  يااالتم يه شالمار مب  

 اندفگرفته

یرر يالاله من  د ، م الالل ا ك  قبالالل از يالالاختانهاچتقریبن 

ياختان معتقد يود كه ر ا   دیرری( توزهب نالداشالالالس؛  ا 

 «من يرای دیرری»  ،  «من يرای خودِ»ی ادمب از سه مؤبِه

تشالالىال شالالده اسالالس كه اببته يرای  «ی خودِدیرری يرا»   

ای قالامل يود، زیرا  ارز   یژه « من يرای دیرری»ی مؤبِاله 

داناالالس؛ یعنب ی هویسِ هر ك  مباین اصالالل را سالالازنده 

معتقد يود هر شناختب كه از خودما  داریم مرصو  نراه   

يا توزه يه همان اسالالاسالالن  های دیررا  اسالالس   يرداشالالس

ی گِتروگرایب   پمب فونب ر یىرد، يعالالدهالالا يالاله نظریالاله

ی كارنا ا  كه در ياختان حتا در قاالالمتب از نظریه فپرداخس

پردازد، هویس افرادی را كه در كارنا ا  مب «رايمه»ا  يه اثار 

س ك  را نابداند   هاچكنند  اياته يه زمع مبشركس مب

دانالد؛ در اقع ا  يا همان يرايرسالالالازی  ياله دیرری يرتر نمب 

های اقتصالالادی   سااسب  مامط حممه ما اسالس كه يه سالاز  

نوشالالالس، كنالد؛ یعنب رايماله را كه وند قر  قبل از ا  مب  مب

دیىتاتوری »كنالد تالا تمااله    اح الالالار   طبعن يالازخوانب مب 

قد تمم كرده ياشالالد   این در  «موزود در شالالور ی سالالايق 

حىومس فئودابب »سالالالس كه رايمه د  رمانش را تماه حالابب 

  نوشته يودف «فراناه

ی يارز یق نىته «ی ازادی یالا ازادی  خنالده  خنالده » گرواله  

كارنا ا  اسالس؛ اما كارنا ا  تنها يرای ماال!ره كرد  نااس   

ا كنند تها در ا  ایِای نقش مبشالالود يمىه ادِكه يرگ ار مب

  اخودشالا  هم ماال!ره شوند؛ یعنب هر ك  كه در كارنا   
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كند، هم يازیرر اسس   هم تماشاوب؛ در اقع در شركس مب

 شود تا از نو ساخته شودفرنا ا ، كهنه ت!ریم مبكا

ی حىومس كمااا، در ر زهای مردِ در قر    سطا   د ره

خاصالالب ازازه داشالالتند كه از قانو  سالالرپاچب كنندف در این  

ر زها دیرر كاالالالب مابور نبود كه از ایان كمااالالالا   نظم 

ب ها   حىومس كمااا نا  يا يرپایمذهبب پار ی كندف كشاش

كردند كه از این ها موافق يودند، زیرا تصور مبا ا این كارن

طریق مردِ تقالالده   ان زالالارشالالالا  را از حىومالالس ت!ماالاله 

كنند؛ درسالالس م ل كاری كه امر زه گردانندگا  حىومس مب

 دهندفاسیمب،  قس انت!ايات در ایرا  انااِ مب

گویند   در ر زهالای انت!الايالات، كالانالدیالداها از ازادی مب      

كنندف طن پردازها دسس يه را نقد مبهای حىومس سالااسس 

اندازد، حام شوند   مهرا  مدیری يه د بس تاىه مبكار مب

ی ساناور شود   ادارهزیاد مب «طن  سالااسالب  »های سالریا  

دهالد؛ انرار در این مدت  هالا ماوز مب تر ياله كتالاب  راحالس 

 گالالذارنالالد   هاچىالالداِحىومتب نقالالاب مبی رزالالا  همالاله

د دارنشا  را يرمبمردِ نقاب درحابب كه ، خودشالا  نااتند 

های انت!اياتب ایرا ، كارنا ا  شالالالوندف  تازه خودشالالالا  مب

ها در این تر منشب سويژكتاو دارند؛ یعنب نقاب   نمایهياش

ها مشالالهود نااالالس اما تااار گاردها معموِ اسالالس   كارنا ا 

 شودفهمان ياتث ت ریق هااا    اماد كاذب يه مردِ مب

های خاايانب، حىومس اندازی كارنا ا راهمردِ يا تشىال   

ها گارنالد؛ اما متأسالالالِانه در این كارنا ا  را ياله سالالال!ره مب 

ك  هم مالا  تماشالالالاوب   يازیرر نااالالالس، يازیررها  هاچ

ردِ كنند؛ مها نا  يازی نمبيانند   تماشاوبخودشا  را نمب

، دهندر ند   رأی مبها مبكنند اما ياز پای صند قانتقاد مب

شالنوند اما ياز يه كارشا  ادامه  ها نا  انتقادها را مبومتبحى

 دهندفمب

در اقع این سالالالاىالالل خراب اسالالالالس، نالالامش كالالارنالالا ا    

 سالالس اما در ا  خبری از اهدا  كارنا ابب نااالالسف خاايانب

های  اقعب ا یب در كار نااالالالس؛ فقار   غنب یا دركارنا ا 

ناالالالبس ها يه یق حالاكم   مرىوِ، هر د  در این كارنا ا  

كنند؛ یعنب همه یق نِرند   هاچ انتقادی فقط شالالالركس مب

حىومالس نااالالالس، يمىه يیهسِ ا  مرىوِ یا فرد   متوزاله 

ر دف وندصدایب   فر دسالس نا  در كارنا ا  زیر سؤا  مب 

دموكراسالالب در یق كارنا ا   اقعب، ازرایب نصالالف   نامه  

  های انت!اياتب ایرا  خنده نالدارد؛ در اقع مالا در كالارنا ا    

تا  ي!واهد گر تاق داریم: شادی نداریم، در تو  تا د 

د كند، يایيب شق كاب كه این حام از يیهس را تماشا مب

ی يیهس مردمب  حشس كندف در یق كارنا ا  از این هامه

شود   مرت در  اقعب هر وا  مقدسالب، يد  يه معموبب مب 

 هایا  معنالایب ز  توبالد نالداردف درحالابب كاله در كارنا ا      

شالالالود، وو  انت!الاياتب ایرا  فرهنگ مرت د ياره تأیاد مب 

گونالاله ياله نار گالالاه حىومالالس  دهنالد   این مردِ يالالاز رأی مب

ها در انت!ايات ایرا  رسالالالانند؛ یعنب این يازیسالالالوخس مب

افتد تا فقط حىومس يه مردِ ي!ندد   هاچ سهمب اتِاق مب

رسالالد زیرا حىومس تاااری در از این شالالادی يه مردِ نمب

 كندف  كار  ایااد نمب ساز

ر دهد كه وطوی كارنا ابب نشا  مبياختان در ترمال خنده 

كنندف خندند   از خودشالالا  انتقاد مبمردِ يه خودشالالا  مب

افتد، يا مبدر  ی كارنا ابب يا توامل فرهنگ ماالالالمطخنالده 

كند   زم!تب   زدیس فرهنگ داری م!ابِس مبسالالالرمایه

رد؛ ييازی زیر سؤا  مبودهمامط   مذهبب را يا تما!ر   ب

كند   اینده را يه گذشالالالته ترزاح در اقع سالالالنس را رد مب

ای كه در ا  ز  تااار   انقیب داممب هاچ دهالد، اینالده  مب

وا  ارز  غامب ندارد؛ در كارنا ا  وا ی ز  تقواسالالتا ی  

افتد   ریاكاری   ریاضالالالس دینب از يان مالذهبب اتِاق نمب 

گارد   د  زای كممه قرار مبب، ير د، در متن كالارنالا اب  مب

ا  نمایش   اكرا  اناا  را داریمف يیهس در كارنا ا   در ما

شالالود تا همه خودشالالا  را خوب يبانند، زندگب    ب!س مب

شالالوند   معاد معنای خود  را از دسالالس هما  مبمرت این

 دهدف مب

   ِ ی ها را يه د  دستهدیرر كاالب نااالس كه يا ق الا تش اد

ب تقاام كندف اح ار وندصدایب   يرايری يهشالتب   زهنم 

شالالالود كه دیرر ياالیب   پایانب  زود در كارنا ا  ياتث مب

در متن كارنا ابب ح ور  اقعب دارد    نداشالته ياشدف خنده 

خامب از  اكرا  شادی نااسف يرای قاه در ا ، تنهاصالدای قاه 

افراد فقط  قتب كالاله ح  كننالالد از دیرری يرترنالالد شالالالاد  
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ی كارنا ابب در يرايری اتِاق حابب كه خندهشالالالونالد، در مب

يرتر  «دیرریا » افتالد   كاالالالب در متن كالارنالالا ابب از   مب

احااسب را كه  قس خندید  يه كاب دسس  «هاي »نااسف 

نالامالد كه من اببته يا این گ اره   دهالد زی  نالاگهالانب مب   مب

ها ساطره م!ابِم! اساسن شادی در كارنا ا  ير اغمم كمدی

كه در كمدی ياید یىب یا وا ی ترقار شالالالود تا دارد: ورا 

ی كارنا ابب همه يه خودشالالالا  يقااله ي!نالدنالد اما در خنده   

در اقع  خندند زیرا هم ما ، هم يازیررند   هم تماشاگر!مب

های ازادی كه ترس سالالالمطه   در كالارنالا ا   اقعب، زالا    

از  يازیاند يرای رها شد  از يند، يا تما!ر   دبققسالاطره 

 ياختان معتقد اسس كه نرخ كمدی گارندفانتقاِ مبگر سمطه

  خنده از  در تصالر مدر  ناز  اسس   در كارنا ا ، شادی 

 دف درشوكاب گر دهنشود تا يه سمطهحاشالاه  ارد متن مب 

قدر كه يه كالارنالا ا  تالدِ قطعاالس  زود دارد؛ یعنب هما     

كنام خودما  را نا  يه سالال!ره كاب مبفرهنگ ماالالمط دهن

 های انت!اياتبسالالالس كه در كارنا ا   این اتِالاقب  گاریممب

ها را پنها  ها، وهرهماسالالالق در انواا يازی افتالدف ایرا  نمب

كندف كند: اما در كارنا ا ، ماهاسِ  اقعب افراد را فا  مبمب

داند، اما ماسق را پوششب در غان   ریاكارانه مب «ر سالو »

ها را هماا  ياختان معتقد اسس كه ماسق در كارنا ا ، ادِ

ار گذارد، ریاكطور تمنب ماسق مبكند؛ یعنب كاب كه يهمب

نااالسف در اقع در زندگب تادی، همه ماسق دارند اما این  

درحابب كه در كارنا ا ، افراد داد  ،كنندماسالالق را كتما  مب

  زنند كه ماسق دارندفمب

، گذاشتن ماسق «ژا  ژاك ر سو»يرخی   «ژ باا كریاتوا»

 ا  را ياتث گمنامب   رسالالالاد  يه هویس زمعب در كالارنا 

 امب  همان گمنتان نا  ير اساس داندف منطق ترمامب ياخمب

گارد   معتقد اسس كه تنها در این يرايری  صالداها شىل مب 

ا رسدف در اقع ياختان يمب «دموكراسب متنب»صورت، اثر يه 

 وگرایبگ ، ياشالالتر يه گِس«رايمه»طرح كارنا ابااالالم در اثار 

تر هم  زود توزه داشالالته اسالالس  گرنه وندصالالدایب پاش  

گرا گو داشالالس؛ م من شالالاهنامه وندصالالدایب اسالالس اما گِس

 ز  هاتند   صدای ، زیرا تمامب صداها دارای یق نااالس 

گوگرایب،  سالالالالسف در اقع در گِالالسرا ی يرتر از همالاله ا

وگرا گ افتد اما هر متن وندصدا  گِسوندصدایب اتِاق مب

گوگرایب نوتب از  ، گِالالس«سالالالامومالالل»و  يالاله ق نااالالالسف

ی صداها یىاا  توزیع مب سس كه در ا  همهوندصالدامب 

كه صدایب ير صدای دیرر مامط ياشد شود؛ یعنب يد   این

كه در متنب، ی صالداها در متن  زود دارندف صالالر  این همه

كند گوگرا نمب وند صدا  زود داشته ياشد ا  متن را گِس

اها از شان  یىاانب يرخوردار ی صدهيمىه ياید ح ور هم

گونه اسالالس كه ياختان متن را يه يافس، سالالاخس، دف اینياشالال

 نوشالالتند مريوطمؤبف   حتا نویاالالندگانب كه قبل از ا  مب

ر د داند   معتقد اسالس كه هماشه متن يعدی يا متن قبمب مب

 گوها را م!ت  رما  ، اما این گِسسالالالس گوگِسحالا   

درك كیسالالالاق خود، یق شالالالعر را داند   يا توزه يه مب

رياره نادرستب این ایده كه پاشنه اند كه ددگوگرا نمب گِس

 مِصل توضاح خواهم دادف اشال نظریات ياختان اسس

 كند  دیرری را مطرح مبگوگرایب مداِ ا  مؤبف در گِس

دیرری شالد  اسس؛ یعنب خود  را در  هماشاله در حا  ا  

ل  گوگرایب در مقايگِس كنالد تا دیرری پاالدا   تعریف مب 

 خودگویب قرار گاردف  

   گوگرایب، متو  اديب را يه دی گِسياختان ير اساس ایده

به شالالا  غمكند؛ متونب كه  زه تق گویبدسالالته تقاالالام مب

شالالا  غابم دارد   متونب كه  زه وندصالالدایب   وندزيانب

شود اسالسف ا  يا این تقاام يندی، اشتباه ي رگب مرتىم مب 

شمارد؛ گو مبن ر را وندگو   شالعر را تق  در ادامه، ورا كه

یعنب معتقد اسس كه پاچادگب در شعر يان كممات   زها  

افتد اما پاچادگب در ن ر ماا  كممات   اداكنندگا  اتِالاق مب 

ی شعرهای كوتاه دهد كه این نظریه فقط دريارها  ر ی مب

یا  ندزيانب مصالالداق دارد؛ انرار ياختان از شالالعرهای يم  تق

اند های شالعری كه اساسن وندصدایب   وند زيانب منظومه

  دركب نداشسف

شالالوید كه ورا  م من اگر يه شالالعر زیر دقس كناد متوزه مب

اس تواند قايمكرد   ورونه یق شالالعر مبياختان اشالالتباه مب

  گوگرایب داشته ياشدفگِس
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 پُل

   

 من تاشق پمب هاتم      كه تاشق  دریاسس

 دهما  بم مبنهيه سنرِر  كه

 خوانم  شعر مب

 شبب وند يار      

 سس    اینه داردانرار   در ر دخانه     كه زیر پایش افتاده

 كنم      ابتِاتب ندارديه وندین زيا  كه من گریه مب

 گِسپارك    شعرهای خويب مب

 اِكرد كه تاشق دریا شدهخاا  مب

 من!      گروه دیوانه را اشتباهب رفس

     خواستمفقط مب      من!

 ی وند بنره دسس      كاب نشنودحتب يه اندازه

 سسكه ت!ته سنرب از دبم كَنده        

 من!      من تاشق ا  شده يودِ

 هاكه از یق زای این شم

 ونا  زمان را از ر ی خود  پرتاب كرد

 كه از هر زای این ر زها

 ر پایم یافتندا  را     م ل ر دخانه زیی ياد كردهزنازه

 گِتند     كه دیوانه       وه تاشق  دریا يود  مب

 من!        من تاشق ا  شده يودِ

اگر توزه كرده ياشالاد، تا سالطر شالشالم این شعر، پارك يا     

های خاص خود، درحا  حر  زد  توزاله يه فرِ    یژگب 

و    گییاله كرد  اسالالالسف امالا در اداماله زالایراهِ را ی ت    

شود؛ پل ر ایس مب از زا یه دیدِا    شالود   شالعر يا زي  مب

گو يان پل   پارك  یعنب ف الای این شالعر حاصالالل گِس  

ی كند از د  زا یهاسالالالس كه این مهم، يه م!اطم كمق مب

دید،  ارد متن شالالود  زهس درك تىناىا  از این شالالعر،  يه 

 (فی وهارِ فایل شعر رزوا شودمامه

تباهات ياختان خواهم اشها، مبدر اقع من يا طرح این يرث

گو طور كه شالالرح دادِ ا  شعر را تقرا گوشال د كنمف هما  

توانند وندصدایب داناالس درحابب كه شعرهای يمند، مب مب

قرار گرا ياشالالالند   یا نمایشالالالنامه را ذیل رما  گو   گِالس 

معتقد يود اسالتعداد یق نمایشنامه از برا  ازرای  داد   مب

ا بته اهماس ياختان رف ابگوگرایب كمتر از رما  اسالالس گِس

ردازها پتوا  نالادیده گرفس؛ م من ا  يرخی  اك ر نظریه نمب

تی ه ير پاشالالنهادات تىناىا ، يرای در     مِهوِ اثار نا  

قدر تماق ی ازرای كارنا ابب ا  ا پاشالالالنهاد دارد   یا ایده

ی نقد كرد  هم مريوط ی ا  را يه شالالالاوهيود كه حتا دامنه

رسالالب نقدهای ا سالالرابد  رفس ورا كه  كرد   يه سالالراك ير

 داناسفزيانب مبگو   تقنقدهای ا  را تق

ی اشالالالال خواهم يه پاشالالالنهحاال يا طرح این تمهاد يمند مب

پردازی ياختان يپردازِف متأسالالالِانه اك ر افرادی كه يا نظریاله 

های اديب نراه غایب   ادياالات سالالالر   كالار دارند يه تئوری  

در خوانش هر تئوری   نظرگاه  قطعب دارنالدف اما يه نظر من 

ته ياید د ر ری! شالاید تنها وند درصد ا  مِاد ياشد   يقاه 

هایب كه سالالواد اديب   شالالودف اببته در ادياات فارسالالب مترزم

  همان ياتث مب هاتند  يدفهمباريب ندارند دوار درك ت

 كنند   یادگاریها را غمط ترزمه كه يع ب از تئوریشالود  

این اسس  ونان ير بهد  من از طرح  فسازندرا دشوار مب

رگذار اار تأثاپرداز را كه ياهای نظریهی اشال غو پاشنه كه

ِ  شالالال!  كنم  م نشالالالا  دهمانالد  يوده قاالالالمس از  كالدا

های اديب هم!وا  يا تاريه یالا شالالالا  تممب نبوده نظریالات 

ها این اسس طرح این يرثكابج شعر از  دیررهد   نااسف

 اثر اديب، ب  مب يه رتایس تماِدهام در نویاالش  كه نشالا   

م من معموبن اسالالتِاده از االالسف یق تئوری اديب نا اصالالو 

صالِس در شالعر را ر یىردی كیساق   ضد خیقاس مب   

اما ممىن اسس كه یق شاتر يا  پرداختب خود یژه،  شماریم

  اثر  های ياالالالااری در شالالالعر  اسالالالتِاده كنداز صالالالِس

اسالت نا  هماشه  دهدف منظورِ این اسالس كه  ارامه قدرتمندی 

 زود دارد زیرا هد  اصالالمب هنر توباد بذت اسالالس   همه 

وا  ياید يه سالود زیبایب تماِ شودف در اقع ادياات هم م ل  

اید   ما ناگ یر يه سالالالایر تموِ نوتب دانش ياله شالالالمار مب 

نه يه طور ها   يوطاقای اديب هاالالالتام اما داناالالالتن تئوری

   یق غایس!يه تنواتماِ   كما  ا   قانونمند   پذیر 

من يه شال!صه از نظریات ما!ایال ياختان يااار یاد گرفتم؛  

يالاله تنوا  م الالا ، يرالالث ا  رازع يالاله ازرای كالالارنالالا ابب   

االالىب پر از فهای وندصالالدایب  داسالالتایو يرخورد  يا متن
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نىات منرصالر يه فرد اسالس؛ در اقع ا  در این نظریه شرح   

دهد كه هر شال!صالا س داسالتانب ورونه صالداهای سایر     مب

شالنود   ناگ یر اسالس كه ش!صا س دیرری   ها را مباراكترك

ها دهد كه در ر ندِ دیابوترا شالالىل يدهد؛ یعنب نشالالا  مب 

ا ها در ارتباط يافتد   ورونه گ ارهای اتِاق مبوه اسالالترابه

گوید درسالالالس اسالالالس كه یا در زایب دیرر مب یىدیررندف

 ا  هایب كه در كارناكارنا ا   اياالالته يه زمع اسالالس اما ا 

ه ا رند يمىكنند فقط یق ازدحاِ را يه  زود نمبشركس مب

شالالوند   تماِ ی كل مشالالاهده مبدر كارنا ا ، مردِ يه م ايه

در اقع ا  افراد م ل اركاالتراساو  در این كل يا هم يرايرند؛  

    يه هماهنرب این تمای ها يا ر داردف

 ر گوگرایب دگِالس »يالاختان در اداماله ير ب دارد يالا تنوا     

كه ا  را در مقايل «  داستا 

كار گویب در شالالالعر يهتق

يرد؛ یعنب ياختان معتقد مب

اسالالس كه در شالالعر يا یق  

نوا صالالدا طر  هاالالتام   

تنها در رما    داستا ، پمب 

فونب  ونالالد صالالالالدایب(  

تواند  زود داشته ياشد مب

كاله این تقاده مرصالالالو   

درك كیسالالاق ا  از شعر 

م ل ياختان ناالالبس يه   پردازا اسالالسف معموبن اغمم نظریه 

مرور دارنالالد   يرخوردی تاريب   ادياالالات، نرالالاهب فرمو 

در  اندفت!صالالصالالب يا متن ندارند   يرای ژانرها دیوار قامل 

هر »گوید: زایب كه مب گوگرایب نا  ا همان يرالثِ گِالس  

گوید هماشالاله در پاسخ يه كاالب كه در هر زمانب وا ی مب 

شد كه كوا ی را مب سس كه قبمن گِته شده   انتظار وا ی

 ك دهد كه هاچيه خويب نشا  مب«يعدها گِته خواهد شالد 

توانم يالاله زنالالدف حتالالا این گ اره را مبدر خی  حر  نمب

 كهشود مرر اینشته نمبشعری نو»: ی خود ريط دهمگ اره

شالالد  نوتب یعنب در این پاك «پاك شالالود های دیرریشالالعر

اقع شود؛ در نده مباره زافتد   شعر قبمب د ياحاا اتِاق مب

گارد كمااینىه این ای از فىرهای گذشالته نشأت مب  هر ایده

سالالس يه ير ب كه ياختان مطرح كردف يرث من هم پاسالال!ب

 مبات قبا  را يا توزه يه نظریحتالا خود يالاختان هم نظریه  

هایب از زانم ما   سالالایر مطرح كرد   منتظر ونان پاسالالخ

عر ِ اشرا  ير ماهاس شمتِىرا  يودف اما ياختان يه دبال تد

ر دمتاسِانه دوار اشتباهات تئوریق   تممب شده اسس كه 

رِ نظيه شودفادياات امر ز از این خطاها يه شالدت تقماد مب 

كه اثری را شعر يدانام   دیرری را نه، ر یىردی اساسن این

سالالسف در ادياات يعد از كاممن كیسالالاق   قر    سالالطامب 

سدها   مرزها شىاته شدف در  ی د ِ  قر  يااالتم، این نامه

ا ها رمرز يان متن «شالالالانما»ادياالات ایرا  نا  من در كتالاب   

دژانره كردِ؛ در این كتاب، انواا   اقااِ ژانرها م ل تى ، 

داسالالتا ، شالالعر، ماىر فاممنامه، ماىر داسالالتا ، نمایشالالنامه،  

كاریىاتور   ففف  زود دارد كه 

كنالالار هم قرار يب هاچ مالالانعب 

 مدیا يهبتبانوتب ماند   گرفته

  دفدسس داده ان

كمب شِا   كهپ  يرای این 

تر يالاله اشالالالتبالالاهالالات يالالاختان 

كنم يه كنش ، سعب مبيپردازِ

مرك گرا   مرك گری  زيا  در 

شالالعرهایب اشالالالاره كنم كه از  

سالالالالاخالتالالارهالالای متمرك      

نوا موازهه يا زيا  در شالالعرهایب  كنندفنامتمرك  پار ی مب

ر مقایاالالاله يا شالالالعرهای دارای كه سالالالاختار متمرك  دارند د

 ت اسالالسف زيا  در شالالعرهایسالالاختار نامتمرك ، كاممن متِا 

، نامتمرك  ك  دارد اما در شالالالعرهایمتمرك ، رزعالس يه مر 

كنالدف يرای همان، درك   تأ یل اثاری كه  گری  از مرك  مب

از  سس كهتر از كارهایبسالاختار متمرك  دارند، ياالاار اسا   

اف ، ما یق موتا بب كنندف درمبسالالاختاری نامتمرك  تبعاس 

مقاالد   ونالد موتاف ازاد داریم كالاله هماله حو  ا  موتاف    

ورخند اما در اثری مقاد كه هما  مرك  معنایب اثر اسس، مب

كه سالالالاختار  نامتمرك  اسالالالس، ياش از یق موتاف مقاد 

هالای ازاد حو  موتاف مقاد  موتافيرخب از  زود دارد   

نالدف يه  مب گردقاالد يعالدی   موتاف مد ر  يرخب دیررا     
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ب  ی زیبایخواهاد شالالعری كوتاه دريارهتنوا  م ا ،  قتب مب

تا  ينویاالالاد، پارامو  ا  از تصالالا یری اسالالتِاده   معشالالوق

يالالاشالالالالدف يالاله قو   ط زیبالالایب مريوكناالالد كالاله يالاله این مب

   ننوی  كه يارا  يارید، يبارا !»شاتری

ط   ريی دختری را يه يار  ياراخواهاالد گریه یعنب اگر مب

يدهاد، ياید ف الالایش را ياالالازید تا يه شالالعر يرسالالادف اما اگر 

ی استِاده از ياشد، نروه داشته موتاف مقادِ شالعرتا  مت اد 

كندف يه تنوا  م ا   قتب از زشتب های ازاد تااار مبموتاف

ناد تا كنویاالالاد، در تقايل يا ا  زیبایب را هم  ارد اثر مبمب

االد در ذهن م!اطم خیق  مق دیالابوگب يان این د  موتاف 

دهاد د؛ یعنب تصا یری از زشتب   زیبایب ارامه مباتِاق ياِت

تا ذهن م!اطم را يد  يه مرك  سالالالوِ كناد   شالالالعرتا  از 

د ابا ِ  نوشالالالتالاری د ر شالالالودف در نتااه، هد  اصالالالمب   

سالاختارهای نامتمرك ، گری  از د ابا ِ   ازرای دموكراسب   

نامتمرك ، ما وند مرك   در  اقع در ساختارهای  سالسف متنب

ای تمرك  ير هر دسالالالته از شالالالعری داریم كاله اگر خواننده 

های ازاد ا  داشته ياشد، يه یق موتاف مقاد ن دیق موتاف

شود، یعنب زيا  درساختارهای نامتمرك    از دیرری د ر مب

هم مالا  هم رزعس يه مرك  دارد   هم مرك گری  اسالالالسف  

مرك  يرخوردار اسالالالس معموبن در اثری كه از سالالالاختار مت

گونالاله اثالالار از منطق زيالالانب گارد   اینگویب درنمب گِالالس

كنندف اسالالالاسالالالن تماِ اثار تق زيانب ای تبعاس مبیىپاروه

كنند ای پار ی مبرزعس يه مرك  دارند در نتااه از فرِ یىه

كه متأثر از هما  موتاف مقاد اسالالسف تق گویب در این نوا 

عموبن يا دیىتاتوری زيا  معاار كند   در ا  ماثالار ياداد مب 

طرفامف امالالا شالالالعرهالالایب كالاله سالالالاختالالار نالالامتمرك  دارنالالد  

گومرورند   معموبن وند صالالدایب هاالالتند   در ا   گِس

هر صالدا معر  زيا    موتاف   فرِ خاص خود  اسس؛  

یعنب ما در اثاری كه سالالاختاری نامتمرك  دارند يا وند زيا  

ها اند   در ا تأ یمبطرفام، يه همان دبال ونان اثاری وند

افتد   همان مهم، متن را غار تى ر   ونالدمعنالایب اتِاق مب  

  مرك گری ،خواهم يرویم كه وندزيانبكندف مبقايل مهار مب

شویم كه   تق زيانب مرك گراسالسف از همان ر  متوزه مب 

اسالالاسالالن ياختان دركب از شالالعرهایب كه سالالاختار نامتمرك   

كه ونان شعرهایب يشدت داناس دارند نداشالس  گرنه مب 

  .گِتروگرا هاتندف

برا  تاری!ب مرك گرا   زيا   رما  ياختان زيا   شعری را يه

   دانالالد   اتتقالالاد دارد زيالالا  رمالالا ، گِالالسرا مرك گری  مب

 یسالس   يه معنای دقاق كممه، ترصه شالنودی   وندزيانب 

ای را كه گویانهمعنا   تقهای تقمبالارزه اسالالالس تالا گِتاله   

زيا  رسمب   تمرك یافته اسس، شىاس دهد،  یمشال!صاله  

كه شالالعر نا  قايماس وندصالالدایب داردف يه تنوا  غافل از این

توضالالاح  «فایل شالالعروهارِ»ی طور كه در مامهم ا ، هما 

های شالالال!صالالالاس «زنگ زنگ تا پار زی»دادِ، در شالالالعر 

اِ كالاله هركالالداِ، فرِ   صالالالدای متِالا تب را  ارد متن كرده 

رندف م من شالالال!صالالالاتب ارمنب در این ی خود را داخود یژه

ما  ارمانب هاسالالتم! دختار نمب » گوید: مبداریم كه شالالعر 

يشو! يشو! » خواند: مب ب گامى كه ا از   یا فردی «ففف داهاِ

يا زيا  كه ونان در ادامه، التب   هم «مب نالاباله وب كنب تو  

در فرمس كه  ياالالالااب ا یا  ،دزنال مب حر   بوگو  ببمپن

ای   خامنهدر این شالالالعر افىار د، دار خطايهغ     م نوی 

د؛ یعنب هر صدا ایمبيه ياا  دردر فرمس شطح  هم  خمانب

اندیشاله، موضوا   تم  ازرایب  منرصر يه فرد خود را داردف  

در اقالع در این شالالالعر ونالالدین موتاف مقاالالد  غريالالس،   

طور تشالالق، ياماری ر انب   ففف( داریم كه هر كداِ يهزنگ،

های شالالالعر حركس ا توزه يه شالالال!صالالالاسموازی   يراير ي

دنبالا  یالافتن زالایر ینب يرای    يالاختان گرواله ياله    كننالدف مب

ر یىرد خشالق فرمابااالتب یا سالاختارگراسالس، اما يه دبال     

درك ا  زمانب   كیسالالالاق از شالالالعر، مرتىم اشالالالتباهب  

كرد كه يتوا  شالالالعری ا  هرگ  فىر نمب فشالالالودتاری!ب مب

ان ب ياشدف ياختنوشس كه وندفرمب، وندزيانب   وندصدای

   گوسسكند كه شالعر اسالاسالن ضالدگِترو   تق    تأكاد مب

معتقد يود يه همان دبال اسالالس كه سالالاختارگراها ياشالالتر يه  

پردازند   توزه وندانب يه رما  يررسالالب   ترمال شالالعر مب

ا  غافل از سالمطنس طوالنب   تمر دراز شعر يود     فندارند

دید كه در مالاند   مب انرالار كمب ز د مرد، كالا  زنالده مب   

 ا اخر قر  يااتم، ياااری از ساختارگراها يه يررسب متو  
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داسالالالتالانب   رمالا  نا  پرداختنالدف ياختان معتقد يود كه هر    

ا  را   خود یژه ی شعری صرفن موضوا   زيا  یىه اژه

كند   هرگ  دركب از شالالالعرهایب كه سالالالاختاری مؤكالد مب 

 نااسف ا  نامتمرك  دارند، نداشالس   همان اشالتباه كووىب  

ر ند، يه خود زيا  گِس كمماتب كه در شالالالعر يه كار مبمب

فرهنرب را مؤكد های در  اشالالاره دارند   هرگ  سالالایر زيا 

كنند   این نا  يه دبال درك كیسالالاىش از شعر ر سب نمب

اسالالسف انرار ياختان يه ز  شالالعر كیسالالاق   شالالعرهای    

   ویانهانت اتب، وا ی ن!وانده يود كه زيا  شعری را خودگ

ی پنداشالالس   كاركرد  اژه در شالالعر را در رايطه صالالمم مب

كرد؛ ا  معتقد يود كه كممات ماا   اژه   مرزع خیصالاله مب

اند؛ ای كا  یىب شاهنامه فرد سب شعری فاقد يمعد تاری!ب

 خواندفرا يرایش مب

گو در متن اديب را يالالاتالالث توباالالد  يالالاختان طرح گِالالس

هالالای ر يالاله متنداناالالالالس   ياشالالالتدموكراسالالالب متنب مب

پرداخالس   معتقالد يود كه زمیت یا    شالالالنودی مبگِالس 

 شوند   غافل يودها در پاسخ یا  اكنش يه امری ادا مبگِته

نِ  طرح گِترو در متن، ريطب يه ازرای دموكراسب متنب 

تم گِ»ندارد كه اگر این يود، ياالالااری از شعرهای كیساقِ 

 اندفیبفارسب از زممه این غ   حافظ وندصدا «گِتب

گِتم غم تو دارِ گِتا غمس سالر اید    گِتم كه ماه من شو  

 گِتا اگر يراید

گِتم ز مهر رزا  رسالالالم  فالا يااموز    گِتا ز خوب ر یا   

 این كار كمتر اید

  اسس ا ، رگِتم كه ير خاابس راه نظر يبندِ    گِتا كه شم

 از راه دیرر اید

ب هم اگر يدان گِتم كاله يوی زبِس گمراه تابمم كرد    گِتا 

 ا ت رهبر اید

گِتم خوشالا هوایب ك  ياد صبح خا د    گِتا خنق ناامب  

 ك  كوی دببر اید

گِتم كه نو  بعمس ما را يه ارز  كشالالس    گِتا تو يندگب 

 كن كو ينده پر ر اید

گِتم د  رحامس كب ت ِ صالالمح دارد    گِتا مروی يا ك  

 تا  قس ا  دراید

سر امد    گِتا خمو   گِتم زما  تشالرت دیدی كه وو  

 حافظ كاین غصه هم سر اید

 فامطر  هات «گِتم گِتب»در اقع در سالرتاسر این غ   يا  

توا  پمب فوناق داناالالالس!ق خار، وو  ایا این شالالالعر را مب

توصالاف   حاالتِ م!تمفِ صداها يه ازرا درناامده اسس    

تنها در ظاهر  كار يا وندصالالدایب موازه هاالالتامف وه ياالالا   

زد   این شالالالعر را ینالاله يالالا خود  حر  مبحالالافظ در ا

نوشالسف اسالاسن شعر تا بب  فارسب يا معشوقب اسمانب   مب

سالالر   كار دارد كه در غب ياش نااالالس! اببته در يع الالب از 

شالعرهای سالعدی يا معشوق زمانب طر  هاتام، يه نروی   

كه خیصالاله این ا  را تصالالور كنامفتوانام حتب وهرهكه مب

های شالالالنونده كه ا توزه يه دادهدر گِتالار ر زمره، كممات ي 

مرصالو  شالناخس ا  از اشاا    حاالت احااسب مرتبط يا   

ها در موازهه يا متن نا  شوند   این دادههاسس، درك مبا 

گویالالد كالاله كالالاركردی فعالالا  دارنالالد، پ  ورا يالالاختان مب

منالالدی   زبرتیالالس ازتمالالاتب موزود در مِالالاهام تالالاریخ

  اسس   در تو  شنودی زيا  يا سبق شعری يارانهگِس

دهد   معتقد اسس كه نویانده در ن ر را يه شالعر ترزاح مب 

د شوهای يارانه سالالازگار مبخود   زيا  ن ر، همواره يا زيا 

يا   گويرد تا هماشالاله  ارد گِسكار مبيه« زيا  وندگونه»  

گویب تاكنو  در هاچ  خواننالدگالا  شالالالودق ایا ونان گِس  

 شعری اتِاق ناِتاده اسسق
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 محمد مروج 

 
تب خاصا« كل»شالناسالا  گشالتابتب ير این يا رند كه در    ر ا 

از ای ا   زود نداردف اگر « تالقِ  تالق » زود دارد كاله در  

، «!الت»در نظر يراریم   « هائس كمب»تنوا  یق شعر را يه

حااب ا ریم، وه را از ای ا  يه« ساختار»  « معنا»، «زيا »

یق هائس كمب، همچو  معمایب ی م ايهخاصاتب در شعر يه

 ناگشودنب نهِته اسس كه در از ای ا   زود نداردق

تی ه ير ا  يرای كشالف   دریافس یق شالالعر ایا ضر رت  

دارد م!اطم، شعر را يه از ای ا  تا یه كند یا ياید در پب 

كشالالف ا  خاصالالاس كمب ياشالالد كه در ماموا از ای ا    

  زود نداردق

 

 علی عبدالرضایی

 
يه معنای  فرِ، سالالالاختار،  سالالالسای ابمانب اژه« گشالالالتابس»

سالازما    شالىل   خیصه از يار معنایب  خاصب يرخوردار   

 ها يه ا  ایرانب« ماك   ردایمر»ی گشتابس را اسسف نظریه

ه در ايتدا ياید يدانام كگویند( مطرح كرده اسسف  رتایمر مب

ی دغدغهكندق ی وه موضالالوتب يرث مبگشالالتابس درياره

ته مامو»تنوا  ی گشالالتابس، دناا را يهپار ا   نظریهاصالالمب  

كنند   هایب كمب كه  زود دارد تاريه مبیا ماهاس« هاكاللل 

 ی یق كل دید  ياتثم ايهای را يهنرری یالا پدیده این كمب

ی ا  توزه نىنندف گاهب های سالالازندهشالالود كه يه موبِهمب

  توزه قدر يه ز كننالد؛ ا  ا قالات این نرالاه را يرتى  مب  

شالالوند، ير این اسالالاس اسس كنند كه از ا  كماس د ر مبمب

شالالا  را موردِ ترمال هایشالالناسالالا   گشالالتابتب سالالوژهكه ر ا 

تر در مباحثِ سالالالاختارهای دهندف پاشسالالالاختاری قرار مب

ی نرر  ماكر سالىوپاق(   یا ساختارهای ز مب، درياره كمب

دهم يالاله ات مبهالالا يرالالث كردیم   ارزالالااانواا سالالالاخالالس

 های قبمب مامه فایل شعرفشماره

تنوا  اگر شعر را يه»در قاالمتب از پرسالش اشالاره شده كه    

  « عنام»، «زيا »، «ت!ال»در نظر يراریم   « هائس كمب»یق 

حاالالاب ا ریم، وه خاصالالاتب در را از ای ا  يه« سالالاختار»

ی یق هائس كمب، همچو  معمایب ناگشالالودنب م ايهشالالعر يه

تواناد شعر نمب« ا   زود نداردق نهِته اسالس كه در از ای 

 د تقاام   مرد« تىناق، ت!ال، معنا   سالاختار »را تنها يه 

كناد؛ از شاتر مهمب كه حاال اسمش در خاطرِ نااس، نقل 

درصد زيا ،  99درصدِ یق شعر ت!ال اسس،  99»اسس كه 

 99درصالالد دریافس،  99درصالالد فرِ،  99درصالالد معنا،  99

یعنب شالالعر «ف ؤبف  فففدرصالالد ناسِ م 99درصالالد شالالهود،  

 توانام يه ا ی یق متن غایب  ناب( كه هرگ  نمبم الاياله  ياله 

يرسالالام، مدِ نظر اسالالسف در نتااه ا  وا ی كه از شالالعر راز 

سالازد، خودِ شالعر اسسف ياید طوری خیق نوشس كه از   مب

شالالعر در نهایس منشالالوری يماند كه از هر  زهب يه ا  نراه 

طر  هاتاد؛ كه این  زود كه يا وا  كاممب داد ي ند كناد، 

افتد   زيا  اسالالاسالالن  ندارد، وو  شالالعر در زيا  اتِاق مب

ی دسالالسِ اناالالا  تواند ناب   كامل ياشالالد وو  سالالاختهنمب

زيا  نوشالتاری یعنب زيانب كه يا سب   د  حر  در   اسالسف 

شود هماشه  قس نویاش از شعر تقم صالِره تعریف مب 

 شود ا  نااسماند، یعنب شعری كه در نهایس نوشته مبمب

شالالود خواسالالتب ينویاالالب   نقصالالا  زيا  ياتث مب  كه مب

ی يان ناس موبف   شالعر، هرگ  پر نشودف م من اگر  فاصالمه 

ي!واهب شالیق خورد   كاب را در شعر يه ياا  درياا ری،  

ها را يا توانب صالدای ا  ضاه يا زيا  سالر كار داری   نمب 

را توانب يالا زيا  ف الالالای شالالالىناه  حر   درياالا ریف مب 

ها يا هاچ حرفب توصالالاف   تصالالویر كنب اما صالالدای ضالالاه

همانب نداردق فرد سالب صالدای يرخوردِ شمشارها را يا   این

های پشالالس سالالر هم در «چ»اسالالتِاده از حر  هم صالالدا   

هالای دیرر هم از این تىناالق در   ا رد، شالالالاممو   خامبمب

ها  بب همه در سطح اندف اینشالعرشالا  ياالاار استِاده كرده   

 تملای كه در افتند   هرگ  يه ا  ماهاس   ضالالاهاتِاق مب

رسالالالند   این یق يرخوردِ ز مب يا شالالالعر  زود دارد، نمب

 اسسف  

وانب   امالا سالالالاختالار! تنها در اثاری كه از سالالالاختار زعبه  

ال تشى يرخوردارند، م ل رمانب كه از وندین ماىر داسالالتا 

ها همه يه هم شالالالباهس دارند، شالالالده   این ماىر داسالالالتا 
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اناد در هر ز  ، كلل را يه خوانش   تماشالالا ينشالالانادف  تومب

اببتاله تنهالا شالالالاید یق درصالالالد از اثار  هنری از سالالالاختار    

ی سالالاختارها ممىن اسالالس  وانب پار ی كنندف در يقاهزعبه

های هاچ ارتباطب يان ز     كل نباشالالدف م من یىب از ترانه

، قزواد یااری را در نظر يرارید؛ در ا  ترانه از  یوبلن، تنب

صالالدای خواننده  ففف اسالالتِاده شالالده اسالالس، هر كداِ از این  

ی ازرایب توسالالالطِ یاالالالاری ایِا موارد نقشالالالب را در ترانه

ب صورتِ تىكنند، اگر ي!واهاد تق تقِ این سازها را يهمب

گو  كناد، يا یق ز   طر  هاالالتادف ایا این ز   هماشه 

ر د رساندق یا یق اركاتر راشالما را يه ممودی  مورد نظر مب 

توا  يه اركاالتر توزه كرد، سازهای  نظر يرارید؛ هرگ  نمب

زیادی در ا  يا هم همراهب دارندف در این اركاالالتر یق نِر 

زنالد، یىب در حالا  نواختن پاانوسالالالس، گر هب    یوبن مب

سالالالل، يقااله هم هر كالداِ در حا    مشالالالاو   نواختن   یوبن

ه شا  توزخصوصب هاتند، اگر يه هر كداِنواختن  سالاز  يه 

شالنوید كه ممىن اسس ريطب يه  كناد صالدایب خاص را مب 

ممودی اصالمب نداشته ياشدف تمرك    اشرا  ير ماهاسِ كمب  

اركاالالتر   شالالناد  تماِ صالالداهایب كه این اركاالالتراسالالاو   

دهد، تقریبن غارممىن اسالالس   اگر هم يه ا  دسالالس مبيه

 ها را ن!واهام شالناد، پ  این ضعف  توزه كنام، دیرر ز 

نرری زود داردف امالا در شالالالعر، ناگ یر از ز مب هماشالالاله  

هاالالالتام؛ ياید يه ت!ال   تم   سالالالاخس   هارمونب   تماِ  

شا  در اثر غایم های شالعری يپردازیم   ونانچه یىب موبِه

، اندهای دیرری زای خابب ا  را پر كردهياشد حتمن موبِه

مانند یق سالالالاختما  اسالالالس؛ اگر ي!واهاد سالالالاختمانب را  

ابح نوا  وانش، مص»د؛ در ايتدا ياید يداناد كه شالناسایب كنا 

سس، كاغذ  ازر یا يموك(، ر كار  ا   گچ یا ساما ( ورونه

ی ا  دیواری دارد یالا نالهق  ففف این ز ماالات شالالالناسالالالنامه   

  دهندف ممىن اسس كاغذ دیواریسالاختما  را يه دسالس مب  

ه ا  شناختب ريطب ياستِاده شده در این ينا، از برا  زیبایب

داشالته ياشد، یعنب ينا، از وانشب كیساق يرخوردار ياشد  ن

اما طرحب كه در كاغذ دیواری اسالتِاده شده يااار مدر  یا  

مدر  ياشالالد   همان ياتث شالالود كه سالالاختما  از   پاالالس

شال!صالاسِ دیرری يرخوردار شودف در موازهه يا اثر هنری،   

ور طها را يهتقِ اینما ناگ یر از يررسالالب هاالالتام، ياید تق 

مب نرالاه كنام تا يه ا  كماس يرسالالالام، حتا اگر ا  كماس  ز 

نادسالالترس ياشالالدف پاسالالخ يه قاالالمس يعدی  پرسالالش  وه    

ی یق هائس كمب، همچو  معمایب م ايهخاصاتب در شعر يه

ناگشودنب نهِته اسس كه در از ای ا   زود نداردق(: خودِ 

شالعر اسالس؛ در يرث پاشالان كابج شعر، ناِ  ناشعر را يرای    

سس، نبناافتانت!اب كردِ، زیرا كه ناشالعر دسس   این كاِاس

شود، این ناشعر وااسق ناشالعر اسالس كه هرگ  نوشته نمب  

سس كه مداِ قصد دارید ينویااد  اما هرگ  موفق شالعری 

شالالوید؛ هر شالالاتر مهمب در تماِ تمر  دنبابش د یده نمب

اما هرگ  يه ا  نرساده   سرانااِ ناكاِ مردهف از حافظ مداِ 

كه شالالالعری يرای خواناد، وو خواناد   مباالد، مب خوانمب

خواند  ندارد؛ یعنب حافظ هرگ  موفق نشالالده كه يه ناشالالعر 

شنوید، اناابرق در ذهن  را مب« حیج»كه ناِ  يرسد اما زمانب

افتادف حیج يه ا  سطر شود   يه یاد ا  مبشالما تداتب مب 

هِته موتود   ناشالعر  رسادف در اصل راز  شعر در ناشعر  ن 

 در ا  اسسف

توانام خودِ شالالالعر را كالاله در شالالالعر فقط مبخیصالالاله این

 زو كنام، وو  شالالعر تعریفِ مشالال!صالالب ندارد،   زاالالس

 وا  نااسفوا  هاس   هاچدر اقع همه

هاچ وا  م ل تعریف شالعر غارممىن نااالسف تماِ شاترا    

اند   این شهادت هما  راز ژنب در نهایس شالهادِ شعر شده 

 راز اسسف شعر اسس، شعر خود 

 

 حسین محمدی

 
مدرنب هاسق ایا رساد  ایا  در ایرا  شالاتر يه  اقع پاس  

مدر  كارساز ياشدق تواند در شالعر پاس يه برنب زدید مب

 تواند وندف ایب ياشدقضمنن ایا شعر مب

 

 علی عبدالرضایی
 

 دانام كه هر شعری يا توزه يه فرِ   امر زه دیرر همه مب
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مهم   زدی تمقب شالالود،   اببته تنصالالر تواند يافسِ خود مب

 بشود   تىرار هاچ تىناىسالس كه در شعر موكد مب تازگب

شالالودف در اقع هاچ شالالاوه   فرمو    ياتث توباد تازگب نمب

ای  زود ندارد كه تمامب  اثار يه سالالالمس ا  حركس غالایب 

ی فایل شالالعر، شالالماره وهارِ   طور كه در مامهكنندف هما 

ذیر فوناق( يا رپوندصدایب  پمب پنام توضالاح دادِ، شعر  

كه گرایش يه وندفرمب داشالالته ياشالالد    شالالود مرر ایننمب

طبعن هر صالالالدا، فرِ   ياله دنبا  ا ، تم خاص  خود  را  

 زما شود مرر همفونب حاصل نمبداراسالس، پ  شعر پمب 

 اهای ها فتمب هم ياشد كه از تمِاق این تمفرمب   پمبپمب

 شود؛ یعنب شعر  وندصدایب  موفقمتِا تب در شعر توباد مب

سالالس كه وندین ف الالای تازه را يه دسالالس داده   متن يمندی

ياشالالدف اببته این تیقه نباید ياتث شالالود همه شالالعر يمند     

 وندف ایب ينویاندف

سطر نوشته شود    15وه ياالا امىا  دارد كه یق شعر در  

فرِ مراالالوب وندف الالایب نباشالالد اما شالالعری مهم   خو 

مدر  يود  را ی اديب  ایرانب پاالالسزامعه این ر زها شالالودف

داند   این از نظر من ب  من يه يرتری اثر یا نوتب ارز  مب

شالالودف يه يع الالب از شالالاترا  ایرانب این   شالالاتر منار نمب

وابانند در صورتب كه يه شدت كیساق یا ها را مبصِس

مدرنااالالم ندارندف اند یا درك درسالالتب از پاالالسنئوكیسالالاق

، يه من «پاری  در رنو»انتشالالار ماموته شالالعر م من يعد از 

كه وندا  درياره مدر  داده يودند درحابببقم شالاتر پاس 

داناالالتم؛ ا  زما  از شالالعر انرمااالالب  مدرنااالالم نمبپاالالس

شتم نوشناخس امر ز را نداشتم   اساسن وو  م ل يقاه نمب

دف داناتنمدر  مبكاانب وو  يايق احمدی، شعرِ را پاس

پاری  در » ، شالالالا  فرنب  هنری  موزود در يه تبارت دیرر

مرصالالالو  زنالالدگب من در ا  د را  يود   ريطب يالاله  «رنو

مدر  نداشسف در امریىا شاتری م ل های شالعر پاس موبِه

كه در شالالناسالالند درحاببمدر  مبرا پاالالس «زا  اشالالبری» 

ی گذارهایب وو  تىناق فاصمهشالعرهایش خبری از موبِه 

ف مدر  اسس، نااساثار پاس های مرسوِكه یىب از تىناق

  مدریا م من شالاترا  ناالل ياس را يا تنوا  شالاترا  پاس   

انام ، مب يشالناسند كه اگر شعر ابن گان يرت را منها كنام مب

مرور نااالالس   اتِاقن اغمم سالالاده   شالالعرهاشالالا  زيا  كه

ااس مدرنخواهم يرویم پاالس نویاالندف مب مانامابااالتب مب 

 ياشدفيود  یا نبود  نباید میك 

شالالناسالالم كه ير  ضالالمنن در ایرا ، شالالاتر یا منتقدی را نمب 

مدر  اشرا  داشته ياشد اما يااارانب های شالعر پاس مؤبِه

رند ينویاند   از تركابب سود مبمدر  مبدر  ضعاس پاس

ها را از هم تِىاق كنند؛ كه خودشالالا  هم قادر نااالالتند این

مدر  زما  كیسالاق   پاس م من شالاتری وو  يراهنب هم 

ها را از نویاالد   این اشالرا    شناخس را ندارد كه این  مب

ی تاسالالا  كابج شالالعر  اسالالاسالالن فماالالِه  هم تِىاق كندف

های مشالالال!  كرد  مرزهالا   تِىاق تاريب انواا تئوری 

هالای اديب  سالالالسف تی  مالا ير این اسالالالس كاله مؤبِالاله  اديب

ها ممموس صالورت تاريب اموز  داده شوند يمىه يرث يه

های ؛ م من منتقدا  كاباب در دسالالالتراه  كالاريردی ياشالالالد 

م!تمف اما مشالال!صالالب، يا متن يه صالالورت ز مب يرخورد   

كنند   ر یىرد شاترا  كاباب كاممن متِا ت از شاترا  مب

سالس؛ متاسِانه در ایرا  هنوز منتقد یا شاتری نداریم  ایرانب

ها در هالای اديب را در نب كرده يالاشالالالد   از ا   كاله تئوری 

ز هنوگذشالته از شاتر پاس مدر ، ما   فاثار  اسالتِاده كند 

شالالاتری كه  اقعن مدر  ياشالالد یعنب اثار  تقل  در ایرا  

مرك ی را موكد كرده ياشالد نداریمف م من همه احمد شاممو  

كه نراه شاممو يه شدت شالناسند درحابب را شالاتر مدر  مب 

خواهانه اسس؛ شاتر مدر  كاب اسس كه كیساق   ارما 

در شعر  موكد كرده ياشدف كاب كه تواناته ياشد تعقل را 

تواند تقل را تنصالالر مرك ی شالالعر  قرار داده ياشالالد نمب  

خواهانه يه ادياات شاعب   خواه ياشالد! تِىرات ارما  ارما 

یداهلل ر یایب را هم  شودفمريوط مبدر نهایس ماركاالااتب  

شناسند در صورتب كه شعرها  از برا  شاتری مدر  مب

ارتباطب يه مدرنااالالم نداردف ياالالتر  ترین متنب كووقدر  

فىری ا  از برا  سالوياىتاو ياالاار كیسالاق اسس؛ یعنب    

شالعر ر یایب پر از انباشسِ شعرهای كیساق فارسب اسس،  

يه تبارت دیرر، كاالب كه ادياات كیساق فارسب را خوب  

تواند خوانده ياشالالد رد ا  را در اغمم شالالعرهای ر یایب مب

ها دبال ير این نااالالالس كه  پاالدا كنالدف امالا تمامب این حر   
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شالالود یا شالالاممو شالالاتر ر یایب شالالاتری قوی مراالالوب نمب

مهمب نااالسف منظور من فقدا   يوطاقا در ادياات فارسالالب    

 ی شاترا  يه فراگاری پومتاىاسسفتدِ تیقه

 

 ایوب احراری

 
، وا  این دناااید كه همهتا ، گِتههایشما يارها در صربس

ح دهاد تأسالالا  كابج شالالعر   سالالسف بطِن توضالالایق يازی

گاالالتر  ا ، تا وه حد در راسالالتای این طرز تِىر كمادی  

ور زتوا  ونان گِس كه كابااام هم یقشماسسق ایا مب

 تا  اسسقيازی دیرر در زندگب

 

 علی عبدالرضایی

 
ر متن ای كه دگوید كممه يراساس نوا يازی یترنشالتاین مب 

يد   معنایب  يازی  این یعنب هاچ فكنالد دارد، معنالا پاالدا مب  

طرح يالالازی يالالاتالالث فرار ی از قطعاالالس این  ف زود نالالدارد

ی زاسس كه گ ارهشالودف این زندگب   گذر از متافا یق مب

خوب   يد،  فيالازد معنالا مب « این را يىن ا  را ناله! »اخیقب 

خار   شالالالر یالا خواسالالالس   ناالس شالالالاطالانب يا قبو  این     

ر اخیق دهد   دیرفر ، مرزهای خود را از دسس مبپاش

توانالد خود را يه همه وا    همه ك  ترمال  سالالالنتب نمب

ی شود، رايطهاسالاسن هر حقاقتب كه در متنب طرح مب  فكند

ماالالالتقامب يالا نظر   پرسالالالپىتاو يالازیرر ا  دارد، پ  هر   

د؛ یايحقاقتب يالا توزاله يه نراهب كه يه ا  شالالالده، معنب مب  

ديب اا  در متن م من معنای یق كممه ياالالته يه يازی زيانب

هراكماتوس كه  یگ ارهناچه متاثر از این  فشالالودسالالاخته مب

سالالس   كه در حا  يازی سالالسكودكب ،زندگب»  :گویدمب

كه این  اسالالسمعتقد  ،«كندمبزا زايه ا در  راقطعات پاز  

، يازینهخا حانكه در اسس  «سازنار ی زها »  هماكودك 

تن ا  ساخدر حای از پاز  یا ينایب كه گاهب دستش يه قطعه

یعنب این  كند؛ا  اسالالس، خورده   ناخواسالالته ت!ریبش مب 

ل سالالا ،زب بهيییای طباعب م ل   هما تواندمب تامل م!رب

ساز هرگ  قصد طِل یا نار ی زها   یا سالونامب ياشالد كه   

وده خود ييازی مشاو   يمىه فقط ،نداشته راخراب كرد  ا 

 فاسس

تعریف  متافا یىب اممِاهای تماه فماِه ،ناچه يا این تمهاد

دهدف مب «زیيا»يه  رانقش مروری  در این ماالا     كنالد مب

ند، كاصمن يه همان دبال اسس كه هراكماتوس را ستایش مب

 ،« زود»وو  هراكماتوس معتقالد يود كاله وا ی يه اسالالالم   

داناالالالس   يه را پوچ   ياهوده مب «يود» زود ندارد؛ یعنب 

ی ماتقام يا نوا هيا ر داشالس كه هماشاله رايط   «شالد  »امر 

  فكند، داردكه اناا  طرح مب ایيازی

ا زور یادِ ياید این»گویند مب را كاله این طرز تِىر  ،ناچاله 

يه ناگ یر  ادمب گویدمب   داندمباحمقانه  ،«ياشالالالد طورا 

 تواندكه مب سسيازی  افقط طب  اسس  خود  انااِ يازی

  يب پایا  شالالالر ا زها  یق هاوالی يب فياشالالالد  ااین یا 

شالالود يمىه فقط مداِ تااار ماهاس اسالس كه هرگ  نايود نمب 

سالالس كه ی يازیطب پر سالاله تنهادهد   این تااارات هم مب

 احد نااالالالس، وو  يه تناسالالالم  ،زهالا   فافتالد اتِالاق مب 

وندگانه در اصل،   د  زود دار شود،مب ا هایب كه يا يازی

   ياشد كه سالاختار منظمب داشته ف اصالمن ياش از این اسالس 

وو  در  يب هد  اسالالالس،كاممن  كند،دنبا   را مقصالالالدی

 ،شالالالوديازی اتِاق افتاده   همان كه يازی تو   ینتاااله 

 فكندمبتااار  ا  نا شىل   شمایل 

ه ي رافىر كرد   ،دبوز در زالایب يرای تقالايالل يالا زبر    ژیالل  

يمىه  ،برنه  اياته يه ز را  تِىر  كندپرتاب تاس تشباه مب

ضالالر رت   شالالان   ماموا كه از  داندر مبياالالته يه اختاا

ی يازی اتِاق   شالان  هم ز  در پر سه  شالود تشالىال مب 

در پرتاب یق  اسالالسپاشالالامدی كه ممىن  احتما  فافتدنمب

 اینندهكتِىر هم نقش تعاان  یپر سهدر  ياِتد،تاس اتِاق 

اببته نباید در موازهه يا يازی، د ابااالالتب يرخورد كرد  فدارد

تاب در پر گوید سط كشادف دبوز مب رااختاار   پای زبر   

اما  قتب كه يه تركام  گردیمبدنبالا  شالالالان    ،ا   تالاس 

 دقاقن   هاالالالتبدنبا  ضالالالر رت  ،كنبها فىر مبشالالالماره

 فر دزاسالالالس كه مِهوِ يازی از زبر   اختاار فراتر مباین

 دانندرفتاری غاراخیقب يا زها  مب راهالا طرح يازی  خامب
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 هاسالالالسف خاررفتاری فرااخیقب يا پدیده ،ازیدر حابب كه ي

كه يا يازی  دارد قطعاتب در خود،  شالالر   هر د ابااالالمب  

كه از اخیق  شالالودمبف يازی سالالبم نااالالسخوا  زها  هم

 اسساز سسالنتب يه اخیقب تازه يرسام، يه نراهب كه زندگب 

 اراین » فدزندگب دار ضدكاركردی  كهنه م ل اخیق كنونب 

ق شما كه وهیعنب  «ي!شالد نمب راخدا تو  رد  داگناه  ،نىن

  تاكاد داری  كنبمب« ياالالم اهلل ابرحمن ابرحام » ذكرمداِ 

خواهب كه مبورا سس، پ  كه شال اصمب خدا ي!شندگب

قرا  تاكاد  یسالالورهكار كنبق خدا خود در ا   هر يب ا  را

من هوای تو  فيازی كن خواهد،مبهر زور دبس  كند كهمب

اما  يب!شالالمسگناه كن تا  ،نب بذت يبراتوتا مبپ  را دارِ، 

   كنندمشالالالتب می دارنالد خی  خواسالالالس خدا تمل مب 

ها   این   تر یج پرها كاریاز گناه پرها   كارشالالا  شالالده 

هد دقدرت شىل مب رااساسن يازی  !همه یعنب يازی ممنوا

ای از كماس يرد   ياخس، نمایه في!شالالالدمعنالا مب  ياله ا    

ق تِىا توا  از همنمب رايازی   قدرت پ  قدرت هاتند، 

تان  يازی   در رازها   ناچه كهنااس  ينايراین يا!ود فكرد

، ین مِهوِاببته درك ناچه از ااند؛ دقالدرت مب  یارادهحالا   

 قدرت خارج یارادهكه یعنب اینسالالس؛ «هدفبيب»مبتنب ير 

 فكندنمبدنبا   رااز خود هدفب 

ير اسالالالاس مِهوِ يازی شالالالىل حتا خوانش دریدا از ناچه 

 راكه خود   خواهدمبناچه  یخواننده ازدریالدا   فگاردمب

   معتقد نىندكماس معنایب  یالق  قف دریالافالس    زهالس يب

خوانب تنها وا ی كه دسالالترار  ناچهی در پر سالاله اسالالس

 فهاسس، يازی نشانهشودمب

 اتتقاد دارد   دهدمبدر مقايل هایدگر قرار  راناچه  ،دریالدا 

راتر   ناچه ف شدهگرفتار « متافا یق ح ور»یدگر در كه ها

دنبا  حقاقس غایب نبوده   مِهوِ ياله  وو  اسالالالس،  ا از 

خود ناچه در  فدارد  نقش مروری ايازی در سراسر فماِه

 :گویدفراسوی ناق   يد مب

ندگب پر ا زنافاماالالوفانه   يب ،فاماالالو  حقاقب از نظر من»

  در  كنالالدمبخطر مالالداِ سالالالس   اهالالل دیوانرب كنالالد،مب

يه وه این  ف«ازمایدگونالاگو  ي!الس خود را مب  هالای  يالازی 

زاسالالالس كه يازی   رفتار ق اصالالالمن دقاقن همانمعناسالالالس

 فكنددیونا  سب در فماِه ناچه اهماس پادا مب

ی این همهتمهاالد   تعریف من از يازی طوالنب شالالالد، اما  

ز  يازی  ا ردِ تا يه این اصالالل يرسالالم كه وا ی را مطابم

يالالا  كنم،یالاد مب  ا ای كاله من از  يالازی  اببتاله  نالدارد، ود  ز

 گوینديرخب مبف م من تعاریف مرسالوِ يااار متِا ت اسس 

من يا  فدسالالالس انداخته رايالازی كرده یعنب ا    منفینب يالا  

اما  ياندازِدسالالس  راكاالالب  قصالالد نداشالالتم تاسالالا  كابج 

يازی شالالعوری   شالالعری  یق ارد  راها خواسالالتم خامبمب

ای كه ظاهر  از كابج اغاز شده اما از يد  توبدِ يازی ،يىنم

ادامه خواهد داشالالس وو   نا   يعد از مرگم  داشالالته زود 

 ف  هاس   خواهد يود يودهشعر   شعور هماشه 

 

 زهرا هاشمی

 
در موازهه يا یق شالعر، ورونه گاردی ياید داشالالته ياشامق  

شرایطب كه در ا  نوشته شده یا زندگب موبف را در نظر ایا 

  كنامقی یق پدیده يرخورد يراریم یا ياید يا شعر يه م ايه

 

 علی عبدالرضایی

 
كاله يتوانم ياله سالالالوا  يالاال پالاسالالالخ دهم ا   ياید     يرای این

پدیدارشالناسب را درك كنام؛ پدیدارشناسب رايطه تنراتنرب  

های هوسالالر  دارد كه شالالاتری م ل ر یایب ياالالاار  يا يرث

ر  های هوسسب در يرثمتاثر از تِىرات ا سسف پدیدارشنا

وه كه  زود داردف يا یعنب د ری از متافا یق   يررسالالب ا 

این حاالالاب در پاسالالخ يه سالالوا  مذكور ياید يرویم اری!   

افتد   خود  یق پدیده مراالالوب اتِاق مب وراكه شالالعر

شالالالود   ما يا ا  مداِ در موازهه هاالالالتامف شالالالعر حتا  مب

ِ  مب ا تب در تواند  زه تانب داشالالته ياشالالد   ف الالاهای مت

شود كه تر مبخود  خمق كندف اما این يرث، زمانب زابم
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از خود يپرسالالام: پدیدارشالالناسالالب يا نقدهایب كه معطو  يه 

  خواننده اسس  نقدهای خواننده مرور( وه ارتباطب داردق

مرور اسالالاسالالن در نقد سالاله نوا گرایش داریم كه ا بب متن 

ی دهام   ر اسالالالس؛ یعنب يه م!اطم   مؤبف اهماتب نمب

ها یا شویمف مانند ساختارگراها، ساختارشىنمتن متمرك  مب

اندیش هاالالتند؛ یعنب ير اسالالاس پاالالاسالالاختارگراها كه متن

كننالالدف در اقع والاله كالاله در متن  زود دارد يرالالث مبا 

هایب م ل ماشالالالل فوكو، دریدا   يارت، يه مرت اندیشمتن

 دهندفای مبمؤبف معتقدند   يه احاای متن اهماس  یژه

موبف مرور هم داریم كالاله در ا ، متنب كالاله نوشالالالتالاله  نقالد 

شالود ریشاله در زندگب مؤبف دارد   ير اساس ا  اثر را   مب

كنند یعنب زما    مىا    شالالالرایطب كه موبف در تا یل مب

 زیاته اهماس داردفا  مب

ر دهند   يمنتقدها هم ياشتر يه م!اطم اهماس مب ازيرخب 

ىرانب مانند ژا  پل نویاالالند؛ متِمروری مباسالالاس خواننده

كه يعد از مدتب متن ماهاس تانب  ندسارتر   هوسر  معتقد

وه كه ياقب ر د   ا كند   اهماس مؤبف از يان مبپادا مب

ها اتتقادی يه معنای متن مالاند نراه خواننده اسالالالسف این مب

هایب در متن يا ر دارند كه م!اطم يا نالدارنالد يمىه يه كماد  

 يه معنا   مِهوِ اثر پب يبردف تواندها مبیافتن  ا 

ا ، متنب را ي!وانام ي«خواننده مروری»اگر يا توزه يه يرث 

شالالالویم؛ يه تنوا  م ا ، كماالدهالای معنالایب در ا  طر  مب   

ما  ای ش!صبشالود يا خاطره ای كه در متن طرح مبسالوژه 

در ارتباط اسس؛ یعنب درك ما از متن، درك تاريب خودما  

رشناسب مبنب ير تاريه كرد  اسس؛ اسس، زیرا اساس پدیدا

در اقع از این يالالايالالس اسالالالس كالاله خواننالالده مروری يرای  

ها نا  پدیدارشالالناسالالا  اهماس داردف همچنان نومدرنااالالس 

ی  متن كنند   توسالالعهيرث مشالالاركس م!اطم را مطرح مب

 دانندفتوسط تارياات ش!صب هر م!اطم را مهم مب

وری ورونالاله ی خواننالده مر ی يرخورد يالا نظریاله  امالا نروه 

كند   ی توبادكننده از اثر  تبور مبمؤبف يه م ايه اسالالسق

ها   توزیع كننده   م!اطبا   مصالالر  خانهمادا  را يه واپ

توانند طو  تمر سالالالپاردف در اقع تنها م!اطبا  مبكننده مب

اثار را مشالال!  كنند   يه ا  شالال!صالالاس يدهندف از طرفب 

كندف در اقع نقش ی زيا  را مطرح مبدیرر، هایدگر ماالالابه

 كند؛ ا  معتقد زو مبزيا  را در نراه پدیدارشناسانه زاس

اسالالس زيا  ماهاتب سالالاا  دارد كه در این سالالااباس هر گر هِ 

تواند داشته ياشد؛ خوانشالب تأ یل خاص خود را از متن مب 

ای یعنب زيا  در متن  اديب يا توزه يه امر يازی، ح ور زنده

دهد اما  یل م!اطم نا  اهماس مبداردف اببتاله هایدگر يه تأ 

 ی فاماوفانب م ل هوسر فنه يه اندازه

در ادامه، گادامر متأثر از  یترنشالالتاین   هایدگر يرث گِتار 

 ها  كنالد؛ گِتالار، منش پار بب دارد   يا اقماس  را مطرح مب

تارياالات شالالال!صالالالب م!الاطم در ارتباط اسالالالس كه در    

شود تر مبصورت سهم م!اطم در مشاركس يا متن ياشاین

گاردف ای يه خود مبمروری هائس خود یژه  يرث خواننده

دهد   در اقع گالادامر ياله هنر   تالاریخ اهماالس زیالادی مب     

تواند يه حقاقس معتقد اسس كه هرك  از طریق این د  مب

داند   معتقد مد نظر خود يرسالالالدف اببته ا  هنر را غایب نمب

  دیرر خبری اسس كه يه تعداد م!اطم، زها   زود دارد 

 از خدای یىتا نااسف

ِ ياتث شالده كه من يه يرایندی از این سه گارد  تاريه اديب

ی هِتاد من در نقد معتقد ياشالالالم؛ يه تنوا  م ا  اگر در دهه

پاری  در »شدِ هرگ  يه حااس تاشق د سس دخترِ نمب

رسالالالاالدِ، یا اگر از نقد   نظراتِ خوانندگا  این  نمب« رنو

نوشالالتم، ِ را نمبشالالدِ شالالعرهای يعدی ماموته اگاه نمب

يه « پاری  در رنو»ی هالای زيالانب  یژه  همچنان اگر يالازی 

امد این ماموته شالالعر حاال مرده يود   دیرر يه  زود نمب

امالالد؛ یعنب هم مؤبف اهماالالس دارد، زیرا خوانش درنمب

ی موتافِ مقاد يه زندگب   ناس مؤبف  اياته اسس   ریشه

م ر  هاتارا در متن يا زيانب ر يههم خود متن مهم اسس، زی

 تواندكه سالالاا  اسالالس   هرك  يرداشالالس متِا تب از ا  مب

داشالته ياشدف همچنان خواننده خیق نقش مهمب را در این  

« سادياات واا»كندف ژا  پل سالارتر در كتاب  زمانه ایِا مب

دهد كه ورایب  نویاش  یق اثر يه خواننده مريوط شالرح مب 

نویاالنده  اياالالته يه هاتب  م!اطم   شالود؛ یعنب هاالتب   مب

اسالالالسف همچنان در اداماله، يرالث ادياالات متعهد را مطرح    

كند! یعنب سالالالارتر مانند مارك  شالالالعر را اثری انت اتب مب
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پندارد   ياشتر يه قدرت ن ر يرای اهدا  سااسب اهماس مب

شالالناسالالانه ندارد، غافل از  دهد   يه ادياات نراهب زیبایبمب

تر سار    ، زیبایب اسسف در اقع مارككه اساس اديااتاین

دانند   يرخی  هایدگر يه ی ارتباط مبزيا  را تنها  سالالامه

خواهِ زيا  توزهب ندارند   ا  را از زها  زدا يمعالدِ زندگب 

كنندف در صالالالورتب كه زيا  ما  زها  اسالالالس   دیدما  مب

از طریق ما كند؛ يه تبارت دیرر، اناالالالا  را مداِ تو  مب

    وانام زها  را ما  خود كنامفتزيا  مب

های اديب را غایب كاله يه نظر من نباید تئوری خیصالالاله این

ها را يرای اف ایش گاردهای اديب فر  كرد يمىاله يالایالد ا    

خود فراگرفالالس   يالاله زمو حركالالس كرد، زیرا حقاقالالس، 

ای داردف از سالالالس كه از هر طر  نمای خود یژهمنشالالالوری

رتر اسالالالس یا متن   یا توا  گِس كه مؤبف يهمان ر  نمب

م!اطم؛ پ  يهتر اسس كه اصابس هر سه را در نظر يراریم 

 ها ادامه يدهامف  يه كشف پدیده

 

 عباس صادقی

 
ارز يود ، يه نظر شالالما منتقد   شالالاتر از برا  زایراه   هم

در یق سطح هاتندق وو  منتقدها در ایرا  هماشه زیر  ناِ 

منتقد، اي اری يوده يرای شاترا  قرار دارندف يه تبارت دیرر 

های ا    در مطرح شالالالد  شالالالاتر   ياال رفتن فر   كتاب

داریف از طرفب يا توزه يه نهایس، تاممب در دسالالتا  سالالرمایه

يوطاقایب كه در كابج يرای نقد اديب   معناشالالناسالالب تعریف 

تری در ادياات ا انرارد امر ز پادا شده، منتقدین نقش مهم

تب راسی این د  صراح اسسق يهیاهاندف ایا اصوبن مقاكرده

 تر هاتندقكداِ یق مهم

 

 علی عبدالرضایی

 
 ا رد،يه حاالالالاب نمبتمم  راكوب نقد زرین تبدابراالالالان

های يرخورد يا كه تنها يه ر  اناالالالس دفنب مب يمىه ا  را

تاريه  منتقد ياشتر از یق يود كهیعنب معتقد  فپردازدمبمتن 

 یقم ل  فهای تممبئوریكند نه تمب  صالالالنعس اسالالالتِاده 

 این فكندحِظ   حىم صالالادر مب راقوانان فقط قاضالالب كه 

  كاالالالب يه خمق  داردنراه يه نقد هنوز هم در ایرا   زود 

كه يه ارز  اديب اگر هم كاالانب هاتند   فا  معتقد نااالس 

 ف  اسس اند، تعدادشا  يااار كمنقد  اقف

از زایب كه  ا فداردمنتقد تممىردی شالالالباه پ شالالالق  یق

   دهدانااِ مبكاری تممب  نویاالالالد،مبياماری   دالیمش 

يهره فع   درمالالا  مر  ركالاله از مهالالارتش يرای  هنرالالامب

   فموازه اسسيا فن   صنعس  يرد،مب

 :كندياله نظر من منتقالد در موازهاله يالا هر متنب د  كار مب     

 يرد  از يان مب رايان م!اطم   متن  یفاصالالالمهزالا كه   ا

ف امطرفيه متن   اما يا  اياترب ،داردسالاز  كنشالب م!اطم 

 ند،كمبيهانه  را  كار   دهديه موبف پاشنهاد مب اما  قتب

ر د منتقالالدكالالار  يرخب مواقع،پ   فيرتری دارداثر خالالابق ير 

 داردارزراس  ا ير  زایب دیرر   گاردذیالل موبف قرار مب 

 اگر منظور شماف اند اياالته نوا منتقد يه  موارد همرب  این 

از  كه هاتندهای ایرانب ژ رنابااس در این سالؤا ، د از منتق

 كه ؛ كاریكنندتبماغ مب را  كتالايب   گارنالد نالاشالالالر پو  مب 

منتقد ها این دهد،رخ مبها ر زنامهاغمم متاسالالِانه اال  در 

 اندفداری  م د ر سرمایهدال   نااتند يمىه
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 ماليخوليا

 

گیرممی که دوش  

با لمکو و سر از خورشید  

هامعصب الی  

شودمی که صفر در ضرب  

هرگز جوابگو  

زندمی دورم   

است شده التی      خیا در  

من و  

بدترم صفر از شوممی که خالی  

ایگرفته ته روزِنیم   

جمع امتلخی با  

شومنمی کم اگر باریکت انحنای از  

هستم ایدایره  

مرکز هزار با   

شعاعی و  

پرت نهایتبی تا  

خط کنمینم موازی اگر  

امچارهبی  

آدم؟ شودمی مگر گیج  

شومنمی  

تماشاچی هاییدست       کند کف تا  

بازی شود تمام تا  

تعبیر خوابم و   

 حیف

نیستم برنزه   

 

 سمیه ابراهیمی
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 سياهی

 

شودنمی بازار از ترسیاه   

هاشقرص خوردمی روز نرخ به نان که  

در این شودنمی تخته  

ماری زندنمی گشزن   

ندزدند را اشمهره تا  

اندتاریک همه  

کودکی مشق از ترسیاه  

است گورخواب پدر حتا  

دیگر دهدنمی نان  

خواهری و   

ترکلفت پوست  

هاشدست دهدمی خون بوی    

بیندازد که پوست  

دنیا ریش به بخندد   

سوزدنمی ایمهره  

ایتخته حتا  

هاشتاس کند جفت که  

هاقرص این ارباز شودنمی گرم  

 ما

یمسریال اول ینقشه   

 

 

 

 

 

 

 

رسدنمی مصرف به تولیدمان که  

اما مانتاریخ  

است رسیده انقضاء به  

کنیم عوض که هم کانال  

شویممی خیره  

هرگز شودنمی آب که برفی مثل  

دنیا مثل  

نیست خواهرم که  

هاشگریه جَودمی را مغز و   

نبود سفید چشم اگر موش این  

دادمی تکان دمی  

نیست که فراری راه در و  

نه که گم  

شدمی سیاه فقط  

 

 سمیه ابراهیمی
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 تقصير

 

بله یک به رسیدن برای  

نه بشنوم که بخزم هاسینه این الی شوم گم که باید  

 بله

گاهی شوممی رگبی  

شرم کنمنمی کم حتا  

دیروز در زنممی چرخ  

دادیمی قرض که هاییخنده و  

صرف ندارد دیگر  

سیدننر برای  

نیست جایی  

نه انتهای که باید  

صبر کمی  

بعد کنم فکر تو به شاید  

نیست راهی هاحرف این بیرونِ  

اتفاقی است الزم اما  

اتفاقی بیفتد  

باشد حوالیِ در     

نباشد اگر  

دنیا از شوممی شوت  

 نه

 بله

بودم نه زندانىِ همیشه من  

 

 ایوب احراری
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 کراوات

 

ایکلمه هیچ   

تدوری به دهدنمی کفاف  

آخ جز  

گذارممی جاش هر را سرم که  

میردنمی  

 

بُغض حتا توبی  

کندمی بغض  

اممرده که من و  

پیراهنت هایدکمه با   

دیگر بردنمی خوابش که  

هرگز امندیده که کسی مثل  

کجایی دانمنمی  

 

صدات جانِ کرده ولم  

دیگر خانه در که   

کسی نکند صدام  

مالفه باشد مُرده تا    

تخت این کجای زیر  

هاشکمبود با  

قبلن بود کم که  

رفته که روزی از و  

روز هر اممرده سال چند  

 

هاتلب مثل با  

حاال شده برو که  

امگریه داماد تازه  

کراوات از آویزان   

مرگ و  

شاید.. از گذشته  

 

احتمالم تو از بعد  

حتمن در اممُرده که  

 

 آمنه باجور
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کهنه شراب   

 

نه؟ اردد ایکهنه طعم   

انگور این   

ستنوشیدنى  

  نوش!

آمده؟ کجا از تازه صدای این   

ساخته سمفونی بتهوون دوباره   

کسی جااین که یا   

شنیدنی؟ دارد پایى صدای  

بیندنمی که او   

شراب پیکی   

باال روممى   

برود یادم که   

داشت بوسیدن که لبی   

ندارد! دیگر  

امرفته خواب یچهره روی   

شید!نک دراز کسی   

ترمکاری زخم از من   

پسندیدنی زخمی  

دارد مختلف درهای که   

  بسته!

خواب به رودمی مست کهآن  

 

 

 

 

 

  

جواب او از آیدنمی بر   

ابدی سؤال این   

ستعمری   

مانده! جواببی   

شعر این پای که شما از   

پرسممی دارید نهفتنی دردی   

شعر این   

دیده را کسی قهر   

چشم؟ بر نشیندنمی خوش که  

باید... دیگری سمفونیِ  

خواستمی ناشنیدنی موسیقیِ قصه این   

باال... سر که پیکی حاال  

  زندگی

خندیدنی... مرگی  

 نوش!

 

 ایمان رحمانی
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 زخم

 

باز الی زخمِ  

ریخته دلم توی که خونی  

گیج این هی چرخدمی  

بمیرم    تا سرم وسطِ  

نذاشتی نداشتی، من  

دایره وسط ریختم  

باشم تو که  

 

تر از ظریفهات      بزرگسینه          

ال! را صورتم امگرفته  

تو شعر وسطِ    من پای  

چَتم در نیستی تو، به بخندم  

 

گلو از ریزدمی ابر  

گریه حوالی  

هامماهی مادر باشی، تو  

 

ابری اما تو اقیانوسم، وسط   

هنوز نباریدی  

آفتاب کرده چرک  

آسمان... الی        باز زخمی  

 

صادقیعباس   
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  مدادسالگی

 

  ناشاد

لختی از شب شادی مثل   

روزش نرسید دنیا به   

شد تناقض این قربانی  

هفتاد سالگی هفت در   

هشتاد هشت،    

نه در  

دستش از افتاد پدر   

مادر ماند کارهنیمه    

حتا مداد و   

دیگر نداشت پا   

دستی بکشد تا  

برادر     سرش روی   

دخترش افتاده که   

هفت در   

 هشت

سالگی نُه  

دست بردمی هی و افتاده  

مادر/   در پدر   

اشمدادسالگی و    

نقش در رفته فرو که  

 نقاشی

 

 مصطفا صمدی
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 اتاق

 

من در اتفاقی هیچ نیست آبستن  

برکنم رخت که   

دست بشویم و  

افتاده جانم به که خانه از    

سفر دست بگیرم آرام و   

تنهایی         سرم نشود خراب تا  

ستمن اتاقیهم که  

شعر رویروبه  

شام کندمی ردیف   

فیلم پزدمی  

سیگار کندمی تعارف    

مشروب به زنمنمی لب کهآن با و   

خورممی             دارو به که مادر مثل                         

خواب به بیفتم که خورممی  

ببرد            مرا بردنمی که قطاری و  

خانه از دست بشویم تا  

خراب از   

اتاقی    هم از  

از من شسته دست که  

سفر دست بگیرم و  

 

 مصطفا صمدی
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 باخت

 

هامچشم در ستخالی قایقی جای  

من در شَوَد غرق اگر که  

عیسا به بربخورد یا   

خواستمی رنج را جهان که  

آسمان خورَدبُرنمی   

سرم باالی درست که ریاب یا  

من به     شاشدمی چنان دارد   

تو به  

ابلیس حتا و       

نیست سؤال جز چیزی که  

 

نزند پُلی اگر پلیس   

دزد جز باشد چه دنبال  

کندمى فرار قدرآن که  

شود پلیس تا  

آسمان در کندمی کار شکارچی  

کارمبی که من و  

کنم کارچه باید  

چه این که   

م؟سر از بردارد دست  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پروازیم همه ما  

اندپرنده برخی تنها گرچه  

تنهایی مثل درست  

کلیسا در است آب چکچک که  

نقاش همین یا و  

صلیب بر کشیده مرا که  

بخوابد زمان تا   

مچ روى ساعتم مثل  

 

برممی لذت اشک از من  

ببار توانىمى تا_   

کنم اقرار اگر اما  

برم؟می آیا باز  

 

فرمانبر پویان  
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 جنگل

 

تخت بر امداده لم   

سر بر جنگلی با  

هاششاخه ندارد خواب که  

راه این شودنمی شانه   

چالوس پیچ مثل که  

به رسیده  

او مثل منی از گرفته سبقت و  

ماری دلش در که  

 مادری

نیست ایپله حتا و  

نیست درکار که قراری برای   

جااین من  

پرنده کرد جوابش که ایشاخه مثل  

امشکسته  

کودکی چون و  

دهدمی امهل تابیبی  

تلوتلو خوردمی تاب دارد که مردی به بربخورم تا  

ستدختری از ترتنگ دلم  

خون حرص که  

کرده خمیرش  

 خمارم

خواب کند بیدارم کاش  

جواب بگیرم و  

ایشانه از    

نیست آینه در که  

 

 فاطمه قهرمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 ی هشتم / فایل شعر / شماره  

 

 استخر

 

آبم از پر  

ببخشید    دماغم و گوش و  

پُر    حواسم و هوش   

باشی ایقورباغه کاش  

ایپروانه من و  

پیاده تنت روی که   

نکنی کرال فکر تا  

کودکی مثل یا   

پستانم روی هایچشم   

بزنی دید  

خشکسونا توی بعدش  

تازه کنی داغم   

دوش زیر کنی پرتم  

موش مثل کنی فرار  

ببازی امتله در دمی و  

تنهایی که بیا  

تنم ویر ستچرکی  

صابون این و  

کندمی کم سرسره روی که  

نیست کافی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آبم هنوز  

دخترم تیوپ مثل  

بادمغم  

نجات برای و  

 غریق

بِکَن امبیکینی و بیا  

نیست... ممکن که  

 نه!

کردم غلط   

نیا لطفن  

شعر این شده امنی یخانه  

ای؟!زلزله تو  

 

 فاطمه قهرمانی
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تحميلی هميشه تا انزوای  

 

شنبهبی یعهجم مثلِ   

است تفاوت تعطیلِ که  

پسدردی نه     پسوندی نه   

تنها مطلّبیِ یک   

قرمز رنگِ به   

 ثبت                 سیصدبی وُ هزاربی فروردینِ یکِ در

تقویمی به شده     

قانونی یبسته که  

بریده شصتِ یک تنها و  

گلویم... تا بارپنج که   

خونی نفسم نخستین تا     

چاقوها یدهه در   

شکوفه از قبل      بهار گاهی   

سرخ شودمی       برف با  

اسفند کندنِ جان و        

اسپند شبیه  

فروردین کُشَدمی چه      اردیبهشت تا  

گاهیبی از هر   تقدیر فهمِ و   

خاص آیدمی دنیا که  

شاعر یک بدوِ در                        

سرودنش از پیش                       

تفاوتبی روزهای هایآ  

دار از پیش     

ندارتان و دار با هفتاد گیآواره به  

خواسته چگونه را خاص که  

حاال تا گرفته یجمعه از  

مادرشبی آی خدای آن  

 

رضا مطلبیعلی  
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  يائسگی

 

نیست بعید  

باشم ایباکره   

داغ    یائسگی دمِ  

مقدس مریمى   

سرد تنوری در سینه تا       

ایسفره الیبهال و   

مغز تا امروده و دل در برده دست که   

بیخ از باشم کشیده را پرده   

مجدلیه و سوت سرم که جوری  

کسیبی از بگیرد سرسام   

نیست بیخود  

گاهی اگر اتحوالی در     

باشم گاوی خواسته دلم   

چرا کند خماری تا    

هاتگوش پای بسته چشم    

چراگاه از که   

دیگر شودنمی چپ    

بود بعید عیسا از  

عیسا که بود بعید  

چوپانی باشد کرده را خودش تنها  

مرا سبزی قرمه بوی در  

شب و روز چند   

است؟ خوب باشی چرانده  

 

 زهرا هاشمی
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 عروس

 

اتفاق حسب بر شدم عروس   

نبود پدر   

آب از بگیرد زن که   

را مادرم یا   

کردمى غرقش گریه که  

موجی بود روسکیع   

برادر با رفتدرمی که   

سالگی هفت پشت تا   

پاهام کردوا نمی اگر باد و   

الیی/ ال  این شدنمی لیز   

لی لی و کوچه سر از خواب بپرد تا   

درد کشیدنمی کل    

جیغ بپیچد تا   

موهام الی   

نجات مادرم نشد طناب هرگز که  

 

شدم عروس وقتى  

سوراخ پدر  

دبو اتفاقى مادرم و   

افتاد که  

نیامد بند اما  

 

 زهرا هاشمی
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 مقدمه
 

 كابج سوپرگر ه در ،1۶ ساتس رأس پناشنبه،   یىشنبه هر

 تبدابرضایب تمب گاهبف شودمب يرگ ار شالعر  كارگاه شالعر، 

 ادیس   يررسالالب يه   كندمب شالالركس زماالالات این در

 رشع كارگاهف ازدپردمب شودمب پاس گر ه در كه شعرهایب

 دهش پااده متن يه دارد اختصاص شعر فایل مامه شماره این

   لترما يه ا  در كه تبدابرضایب تمب صالوتب  فایل شالش 

 فاسس پرداخته شعر شش  یرایش
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 فاطمه قهرمانی
 

  اِ ير ت!سبم داده

 يا زنرمب ير سر

 ها كه خواب ندارد شاخه

 شود این دردنمب شانه 

 بوسكه م ل پاچ وا

 رساده يه

   سبقس گرفته از منب م ل ا 

 كه در دبش ماری

 مادری

 ای نااس  حتب پمه

 يرای قراری كه دركار نااس 

 من ایناا

 ای كه زوايش كرد پرندهم ل شاخه

 اِشىاته

   وو  كودكب

 دهداِ مبتايب هليب

 خورد تموتموتا يري!ورِ يه مردی كه دارد تاب مب

 سستر از دختریدبم تنگ

 كه حرص خو 

 خمار  كرده

 خمارِ

 كا  يادارِ كند خواب

   يرارِ زواب

  ایاز شانه 

 كه در اینه نااس

 
 
 
 
 
 
 
 

 نقد شعر

 
شالاتر سعب كرده در این شعر يان موهایش   مار   مادر    

هالا، رايطاله يرقرار كندف ا  ير ت!س بم داده     دیرر نشالالالاناله 

مب شده های درختا  زنرياند كه م ل شالاخه موهایش را مب

  درد  این اسالالالس كاله ياله حالدی این موهالا پاچ   تاب     

شوندف ا  مارپاچ موهایش را م ل اند كه شانه هم نمبخورده

 ياندفپاچ  وابوس مب»

 رساده يه

    سبقس گرفته از منب م ل ا 

  كه در دبش ماری

 «مادری

از سالپادخوانب استِاده  ففف« رسالاده يه  »شالاتر در سالطر ا     

زا حركس س ياله كاا يرسالالالمق در این كرده یعنب قرار اسالالال

زیر اگب مار يا پاچ   خم موهای را ی در ارتباط اسالالس   

سس كه م ل حركس مار  مادر( در هم تناده منظور، موهایب

  دفانشده

  ای نااس  حتب پمه»

  «يرقراری كه در كار نااس

اگر يه شالالىل ماىر سالالىوپاق مو دقس كنام، شالالباه مارپاچ  

ها را م ل یق راهر ی مارپاچ ا اسالالالس   ينايراین شالالالاتر 

ل ر د، دقاقن م خورد   ياال   پایان مبيانالد كاله پاچ مب  مب

ای كه يه شىل یق دایره اسس    سط ا  ستونب پمهیق راه

 قرار داردف

  زامن این»

  ای كه زوايش كرده پرندهم ل شاخه

 «اِشىاته

سسق ایی تنها، وه شاخهزا منظور شالاتر از شالاخه  در این

نشاندق! در اصل ا  شاخه ای ر یش نمبای كه پرندهشالاخه 

كنند كه اتِاقن   پرنده نقش تاشالالق   معشالالوق را يازی مب

رت يی يبشالىاته شده   پرنده امناس ندارد كه ر ی شاخه 

   يار، ينشاندف

  دهداِ مبتايب هليب»

 «خورد تمو تموتا يري!ورِ يه مردی كه دارد تاب مب
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ننده، تايب ا ی ا  اسس كه از طرفب یق ی شىاز ا  شالاخه 

مرد   از طر  دیرر خود را ی در حا  تاب خورد  هاتند 

 كنندف  در همان حان، يه هم يرخورد مب

  تنگ تر از دختری اسس مدب»

  كه حرص خو 

 «خمار  كرده

شالالود مرر ح  زیادی دسالالترارما  نمب از این سالالطر وا 

 دفكنایااد مب هامیبب كه تىرار پریود ماهاانه در ز 

 خمارِ»

  كا  يادارِ كند خواب

    يرارِ زواب

  ایاز شانه

 «كه در اینه نااس

ای كه شالالاتر موهایش را يا ا  مرتم در این قاالالمس، شالالانه

شود تا شاتر كند، در نقش یق مرد وهار شالانه ظاهر مب مب

يتواند سالر  را ر ی ا  گذاشالالته   گریه كندف را ی شعر،  

ها يه دنبا  یق شالالانه يرای ه ز یق ز  اسالالس وو  هماشالال

 شا  را ياا  كنندف درگردند تا در نهایس، تشقتىاه داد  مب

ها كار كشاده اسس   غار از ا  این شعر، شاتر از تماِ  اژه

، در يقاه «حرص خو  خمار  كرده»گوید: قاالالمتب كه مب

 ها ارتباط خويب يان سطرهای شعر  زود داردفقامس

ا  را نشا  دهد   زدگبرگب   د شالاتر قصد داشته ر زم 

معشوق يود  در شعر ا  يه نظر من این می    تنهایب   يب

 يه خويب ازرا شده اسسف

تر تواند خود ياالالالندهحالا  ياید يبانام كه ایا این شالالالعر مب 

  ياشدق

  اِ ير ت!سبم داده»

 يا زنرمب ير سر

  ها كه خواب ندارد شاخه

 «شود این دردشانه نمب 

قاالالالمس يه نظر من درد تانب نااالالالس   يهتر يود  در این 

 گونه شعر را ازراكنام:       این

كه ا بب « شود این زادهشانه نمب»یا « شود این راهشانه نمب

كه در این شعر يه كار رفته  ایهارمونبيهتر اسسف همچنان 

 سسفاقايل توزه 

 مانند: 

 ندارد خواب كه -سالالالر ير زنرمب يا -اِ ير ت!سبم داده

 ها شاخه

 خورد   يا  زودگونه حشوی يه وشم نمبيانام كه هاچمب

ی درخشانب ندارد،  بب شاتر در ازرا مایهكه شعر در  این

شانه » سالطر   درسالس نوشالتن، موفق تمل كرده اسالسف در    

   طرفامسالالالويژكتاو  يالالا ر یىردی، «شالالالود این دردنمب

 شالالانه» نوشالالسيهتر يود كه شالالاتر مبتانب نااالالسف ياا ،

كه در سطر يعد هم يه پاچ وابوس، ياشتر « شود این راهمبن

ی وابوس   این راه اید یعنب شالالانه نشالالد  موها   زادهمب

 اندف كه پاچاده شده ياشتر يا یىدیرر مرتبط

   سبقس گرفته از منب م ل ا »

 كه در دبش ماری

 «ای نااس   حتب پمه

رخورد سس كه قرار اسس يا ا  يمنظور شالاتر هما  پاالری  

 ر د  سس كه فرد هب ياال مبایكندف در اصالل يازی مار پمه 

افتد   شالالاتر از این موضالالوا  خورد   يه پایان مبناش مب

گارد   در اصالالل، فىر ا  يهره مبيرای ياا  رفتار تاشالالقانه

ر د  بب پشالالس سالالر خود، گارد   ياال مبكند كه ا ج مبمب

ياز سقوط زده   د ياره مار ا  را ناش ياند كه حصالاری مب 

 دفكنمب

 «در كار نااس يرای قراری كه»

شود   در نهایس این قرار هر وه كه هاس د ياره تىرار مب

 مقصود شاتر نرساد  يوده اسسف

   زامن این»

  «ای كه زوايش كرده پرندهم ل شاخه

ف امطرفار تاق د ر   زیبا  ياا  زور یق يا در این قامس،

كه ر ی  سالالسیی كاريه م ايهتنها  یدر این سالالطر شالالاخه 

 نشاندفزنرل كوس مب

   اِشىاته»

    وو  كودكب
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  دهداِ مبتايب هليب

 «خورد تمو تموتا يري!ورِ يه مردی كه دارد تاب مب

، یعنب الیعقل   ماالس  سالس  مردی ارز مندِ ارتباط يارا ی 

ياال يرخوردار دیونا  سالالب كه از قدرت  دنبا  مردی سالالس

 فياشد

  سسر از دختریتدبم تنگ»

  كه حرص خو 

 «خمار  كرده

این تبارت زیبا نااالالس   يا اینىه تقطاع قشالالنرب دارد،  بب 

كمن يا این سالطر موافق نااالتمف ياید سالالطری ينویاب كه يه   

ماالالتب   الیعقمب ي!ورد   در تان حا ، سالالاختار شالالعر را  

 تر كندفمناام

  كا  يادارِ كند خواب»

    يرارِ زواب

  ایاز شانه

  «در ایانه نااس كه

این شعر يا  زود اینىه تم درخشانب ندارد   حر  تازه ای 

نمب زندف اما از پ  خود  ير امده   شالالاتر  می    ح  

هایب استِاده از ايژهتنهایب را يه خويب نشالا  داده اسس   يا  

ردف ا  زود مبمتنب را يه بسانمای د،كندر شعر طرح مبكه 

سىته ندارد    ز برا  هارمونبا شالعر اناالااِ خويب دارد،  

هاالالالتند   از  ها   سالالالطرها يه هم مريوطی قاالالالمسهمه

سطرهای ياهوده خبری نااسف این تی  يااار مهمب اسس 

   كه شالالالاتر را يرای كارهای يهتر   شالالالعرهای درخشالالالا 

ممىن اسالالس فاطمه قهرمانب در  سالالازدفسالالاختمند، اماده مب

 ياشدف رار گرفتهسرایش این شعر، ترس تأثار شعری دیرر ق

ی سالالالطرب تبالدیالل يه یق   در اصالالالل ا  از یالق خواننالده  

های شالالده كه يازی (sensual) حاالالب   شالالهودیی خواننده

در  .كندكرده ا  را يد  يه شالالالعر مبمتنب را ح    بم  

شالالود يد    اقع يع الالب ا قات خوانش حاالالب ياتث مب 

كه يِهماد، شالالعر در شالالما زندگب كرده   يد  يه شالالعر  این

اگاه شالودف یعنب از قامس خوداگاه ما   ارد ناخود دیرری 

افتدف م من ممىن اسس فاطمه زا، اتِاقاتب مبشالده   در ا  

حا    هوای شالعر پاش!دمس را گرفته   يا تااارات فرمب،  

سالالالس كه يان این در حاببياشالالالد   اثری زدید خمق كرده 

 مشترك اسسف« شاخه»پاش!دمس، فقط یق شعر شعر ا    

زا شاتر از سطر اخر شعر ساناور از كتاب این یا شاید در

كه  ایيرای گناشالالق يب شالالاخه : »ياشالالدمادرد تاثار گرفته 

 » سس در گموفهزاق زاق هایش ياد كرد

در اصل شاتر این قامس را خوانده   يه صورت ناخوداگاه 

افتد ترس تأثار قرار گرفته اسسف این حابس زمانب اتِاق مب

ن شعری شده ياشدف این يرخورد، كه ذهن تبدیل يه یق ذه

خصالمس فىر اسالالسف در اخر شالالعر سالاناالالور، تصالالویر یق   

گناشالالگ يب شالالاخه امده كه فاطمه قهرمانب این سالالطر را  

اببته  فی يب پرنده كرده اسسدر   شالعر  تبدیل يه شالاخه  

فاطمه ياشالتر متأثر از شالعر پاش!دمس اسس نه ساناورف در   

ر خود را يد  يه يرد كه اثاصالل ح ، شاتر را يه سمتب مب 

ر ترین نوا تأثار گرفتن، تأثایق كار ماالالتقل كندف شالالاترانه 

خیق از یق ح  اسس كه شما ا  را فرافىنب كرده   يد  

كار، هاچ رد پایب از خود يه  كناد   در اینيه شالعر خود مب 

ترین نوا تأثار اسالالسف در گذاریدف این نرر ، مدر زا نمب

ی ناماد يمىه يه م ايه ارقسالالالتوا  شالالالاتر را این حابس نمب

ی  اقعب از شعر استِاده   ا  زها  مصرفب را یق خواننده

زا شالالاتر مصالالر  را  كندف در اینيه یق اثر زدید يد  مب

يد  يه خیقاس كرده پ  يا این ا صالالا  ما مصر  خیق 

م!اطم اهماس  زا يرث مشالالالاركس خیقاین  فهم داریم

 شوند ياره نوشته مب  در این حابس اسس كه شعرها د دارد

شود شاتر كنندف در اصالل این پر سه ياتث مب   زندگب مب

دیرر يا شالالالعر، تصالالالنعب يرخورد نىندف يه تبارت دیرر يا 

، شعرهای قبمب را پاك مب كنادف این اتِاق یهر شعر ننوشت

يه این صالالورت كه شالالاید شالالما از خواند   افتدقورونه مب

های متنیل يه پاشها تبديع الب شعرها بذت يبرید، پ  ا  

 ر ايط در ما كه دارد را نقشب هما  متنپاشف شوند٬شما مب

يانام   يطور دقاق توضالالالاح مب  ضالالالوح يه را ا  يانامتنب

 يرخورد يا ر ايط يانامتنب تبدیل شعر قهرمانب ف در ایندادیم

شهوانب  ((sensualشالود   یق يرخورد ی خیق مبيه رايطه

 .طر  هاتام ((feeling حااس اید   ما يا یقيه  زود مب
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 عليرضا مطلبی
 

 اِ  مب يَرِ       يمریده

 ي بمر     ي بَر    اگر دبب داریف

 اِا  سوی مرزهای نداشته

 ای پهموی  هوای نامردی     خواياده

 زِرافاایم  تا كمر  يه ياد رفته  م

 زند  اقتدار  كیمم   كم كَمَق  يه پای كلمق ونگ مب

شالالالوِ       ای كه ر یشالالالا  پارك مبهای ياغچهنراهم ؛  ومن

 كه ياایب

 من     طمبىار  ه ار ماماارد درختب

 از شهردار  پنج  پایت!س

 كه تماِ  درختا   تهرا 

 هایش شده اسسفپاركِ كووه

 هاحوابب من   پاركانگِ د ده

   اناا   كوهااری  كه ياد را گرفته

 دهديه دها   تو  دِ مب

 كنارِ خواياده  متنهایب  پار    

 ی ن!ورده شد اِ  تلرشادههای نداشتهماوه

 هوای ر زهای يب تو    م ل اب  خورد 

 ها،گذرد از يطریكه مب

 ی توشود  از مرمهيندی شده   پ!ش مبياته

 م ل ازادی كه از غربففف

 گردِ    از غرب كه ياز مب

 خورِ يه مادانب مب

 شباه منف    هایش    ياز  ندید  يود   كه  سط

 های ين ینب،ماا   درخس

هالای ياله اختاار مب يانم                           كه ياز     خواب

 ای  مگشته

 گذریم يا اكااژ   دهانسمب

 كند  تهرا  رافاز زهنمب كه اب مب

من  پارك شالالده           ير گمویم                    صالالالدای  

 نهایباِ    كه يپ رِ از تممرد  گذاشته

 اِفهوا را يال كردهشما   ببانس    يوشَهر  يبمن     يب

 حاالی فر ردین  

 كه تهرا  يه پاكب دها  توسس،

 اِيه  طن   ياز   رساده

  طن اما يه من     ياز    نرسادف

 نه ازدحاِ ابودگب

 نه شهردار  شهرستانب       نه كوهاار  مم!تم 

 نه گورستا   درختا   م

 تنها يااس   وند كامومتر ا  طر ففف نه هوای سابم 

 من اما هنوز     طمبىار  ه ار ماماارد زندگب

 كه دها  ر زمرگب

 از وهاردهم  يب تو

 تمامش را قورت خواهد دادف

 هر سا  نامس در پایا 

 ها را مب كلشس  ميرت

 صدایس   شهر را سایبف

 از اماا    يهار

 داریرنگِ سااهِ سرمایه

 شودفدیرر سب  نمب      حتب يرای د هِته

 ی غريسمن          ا اره

 از نراهب كه دیرر سیِ نااسف

 من      يار    زندگب

 يرای همه    يرای زیبایب كه تویب

 دسس تىا  مب دهم

 دستا   من

 يرای يمرید  يود
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 نقد شعر

 
 يرث طرحهایب دارد كه ياتث شالعر اقای مطمبب خصالاصه  

متن اسالالس كه اگر شالالعر یا پاشپاششالالود، در اقع یق مب

تواند شاتر را يه سمس یق شعر یا درسالس تشریح شود مب 

 متن ياز هدایس كندف

 متن وااسق

     وااسق (work   اثر  (text فرق يان متن   

 هایب دارندق متن   اثر وه خصاصه 

د فىر مب كننشود،  قتب در مورد متن صربس مب خامب ها

اسالالس؛ اسالالاسن هر س!ن   اثر  صالرفن اثار مىتوب مدنظر 

هنری اتم از نقاشب، سانما، موساقب  ففف همرب متن هاتندف 

توا  در ا  انالالد كالاله مبزیالرا در قالممر یب قرار گرفتالاله  

ا هخوانب كرد؛ یعنب در هر اثری كه ما در ا  يا نشالانه نشالانه 

 نامرايطه ای يان انها كشف كسر كار داشته ياشام   يتوانام 

 هایب يرسام يا یق متن ر ير  هاتامف داده  از طریق ا  يه 

ها، ها، كايوسپ  از يررسالالب نمادها، اسالالطوره « پل ریىور»

ها   ر یاها   حتب اح الار ر انىا ی   ر انشالناسب   خواب

معناهایب در متن  زود دارند كه خود »يه این نتااه رسالالاد: 

، ریىور حتب در يررسب تاریخ هم، مطابم «دهندرا نشا  مب

را يه تنوا  یق طرح   متن درنظر گرفته   معتقد تالاری!ب  

توا  يه معانب   مب (re-reading خوانب اسالالالس يالا د يالاره  

 ای رسادفهای تازهدریافس

شالالالود كه يا ا  هایب در یق متن ياتث مبوه خصالالالاصالالاله

 ياشامقيرخوردی خیق داشته 

د نشوتقاام مب« ياته»  « ياز»ی   يه د  دستهواسالاسالن مت  

ای مطرح كرد، يرای م ا  توا  يرث تازهزمانه مب كه در این

رفام، نویاالالالب طدر اینترنس یا مِاهام كامپاوتری ما يا يرنامه

ی متن ياته هاتند   در هاهایب داریم كه زیرماموتهيرنامه

اف ارهایب  زود دارند كه متن ياز مراوب ی مقايل نرِنقطه

 شوندفمب

د سرقس قرار يرارد در ترسالد اثر  مور كه طراح مب زمانب

كنالد يه م!اطم خود كلد نداده    اف اری كاله طراحب مب نرِ

دهد؛ این مد  از ی اسالالالتِالاده از ا  را يه ا  مب فقط ازالازه 

ه شوند كهای ياالته مراالوب مب  های كامپاوتری متنيرنامه

 اند؛شدههایب غایب   تماِدر اقع متن

اسس   (apple)متعمق يه شركس   (ios)م من سالااتم تامل   

 (android)  در مقايل ا   مراوب مب شودياالته   بمتنكه 

پدیاسالالس ی دیرر، سالالایس  یىبنمونه فاسالالسیق متن ياز 

 wikipedia)پدیا یق متن ، تمامب مقاالت موزود در  یىب

تواند يا  ارد شالالد  يه مراط سالالایس  يازند زیرا م!اطم مب

شد  اطیتات ا  را تىمال كرده   متن را يه سالالمس غایب 

نویاالالد   ا  را در یق ای مباما  قتب شال!صالب مقابه   يبردف

كند قرار داده   يه اسم خود منتشر مب (pdf ا  دیفایل پب

 يا یق متن ياالالته طر  هاالالتام كه متعمق يه خود نویاالالنده

 اسسف

   ِ  ل شده اسسف ماما متن ياالته وااالسق متن ياالته متن تما

وا معنا كه موضهای تقهای پمااب   متنياااری از داستا 

های شالالالوند   یا متنخالاصالالالب را مطرح كرده   تمالاِ مب  

 كنندف  زيانب پار ی مب زيانب كه از یق منطقتق

ز شودف  بب متن يامتن ياالته يرای مصالر  شالد  توباد مب   

يرای يالازتوباالد، يرای همان در موازهاله يالا یق متن ياز كه     

سالالالس م!اطم يرخوردی خیق دارد یعنب متنب وندتا یمب

 يردفهای خود مب  را د ياره توباد كرده   يه سمس ایدها

داند زیرا معتقد اسس شعر شعر را یق متن ياز مب« بوتما »

 گوید:سالالس، ا  در مورد متن   اثر مبدارای ياانب اسالالتعاری

ای از اثار هنری يا وا  اسس اما اثر ماموتهمتن شالامل همه 

از را یق متن يسس   در این ماا  تنها شعر ياانب اسالتعاری 

ها در ترین ياا ترین   كاملكند پاچادهداند زیرا فىر مبمب

شالعر  زود دارندف ا  معتقد اسالالس در شالالعر، كممات ارتباط  

تواند از این خالاصالالالب يالا یىالدیرر دارند   هر م!اطبب مب   

  ا ها يه دریافس   تا یل خاصب يرسد   از این زهسرايطه

كه این تعبار در حابب داند،را  یالق متن ياز مب  یشالالالعر هر

 یا يازمتن ياالالته    شالالعر هم مب تواندنادرسالالس اسالالس زیرا 

هایب كه از دیىتاتوری متن یازيانب تق شالالالعرهای، ياشالالالد

  تق تا یمب هاالالتند متن  تبعاس مب كنند دانای كل را ی

 دفياته مراوب مب شون
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 يا متنب« كافىا»های يه تنوا  م ا  ما در موازهه يا داسالالالتا 

 تنمخود از  های م!تمِب توانام تالا یالل  ام زیرا مبيالاز طرف 

 خواناد شال!صاس را مب« ماالخ »داشالته ياشالام،  قتب كتاب   

یا نمادی از ه ارا  وا   تواند استعارهمب« گور سالاماا گره»

ای م ل ياشالالالد؛ اما  قتب یق داسالالالتا  ر تان از نویاالالالنده 

خواناد صالالرفن يا یق داسالالتا  تاشالالقانه    مب« رفاتتمادی»

د؛ افتد طر  هاتامرور ر ايط د  نِر مب تب كه حو اتِاقا

ه هایش يسس كه رما هم از زمره نویاندگانب «دنال استال»

 نوتب متن ياته مراوب شده   قايماس تا یل ندارندف

 يان ی كه متن ياز ياشالالدخصالالوص در شالالعر در متن ياز يه

 زود داردف يع ب  ر ايط وندگانها ایب ازنظر  حتب كممات

ها همه از شالالالايه نروی   حركتب موازی دارند، اینيا هم ت

ار كنند   این يه ما ياالالانوا سالالاختار ارتباطب پار ی مب یق

كند تا يه تنوا  یق متن ياز يا يرخب از شالالالعرها كمالق مب 

 يرخورد كنامف

پردازِ كه ورا ما ا  را یق در شالالعر اقای مطمبب يه این مب

رد   ا یل ياالیب دادانام، متن يالازی كه قايماس ت متن يالاز مب 

قصالد دارِ يا شالعر ا  يه تنوا  یق م!اطم خیق يرخورد   

 های این شالالعر شباهسكنم، نوا ياا  افقب   تصالویرپردازی 

خاصب يه شعرهای من دارد، منظورِ این نااس كه ا  قصد 

ی هِتاد اسس، ا  شعر دهه كرد    یا تاثارگرفتن داشتهكپب 

  از كاا ياید حركس كند دانالد كه ورونه  را خوانالده   مب 

هالایب دارد؛ يرای اینىه مطمبب يد  يه خود   امالا ضالالالعف 

 يشود ياید ساختار متن ياز را يشناسدف

سسق ترزاع در متن ياز سالاختار متن ياز ورونه سالاختاری  

 افتدقورونه اتِاق مب

 گوید:  يرای م ا  مطمبب در سطرهای ا   مب

 اِيَرِ           يریدهمب»

 «بَر          اگر دبب داریي بمر   ي 

رت صو اینگونه اسالس   شعر يه  كند ترزاع اینا  فىر مب

ی ی راه، ياا  یا يدنهر د   در ماانهيه سالالالمس سالالالاختار مب

های م!تمِب متن را يه زاهای دیرری  صالالل كرده   حر 

 اینىه نشالالا  دهد يه موتاف زند اما در سالالطر اخر يرایمب

 رساند:گونه يه پایا  مبر را اینمقاد  فادار مانده، شع

 دستا  من»

 «يرای يرید  يود

   «يرید »ی شالالالعر هاچ ارتباطب يان كه ما در ماانهدرحابب

!ت  ونانب ميانام، يه نظر من ایااد ترزاع ایننمب« يرد »

سالالس كه سالاختار متمرك  دارندف شالالما در متن ياز  شالعرهایب 

رده  هاداتب ایااد كناگ یر از گوناگونب زيا  هاالالتاد، ياید تم

ز دسالالته اكار يبرید، اینهای م!تمف را در ا  يهزيا    برن

 زيا    مونوبوت ياشندفگو، تقتوانند تقشعرها نمب

ورونه يه سالالالمس وندزيانب   وندصالالالدایب حركس كنامق 

كناد ها را يررسالالالب مب قتب شالالالما متن را خوانده   موتاف

   اسس اما زيا   ياناد كه شالعر دارای ساختاری نامتمرك مب

های ساختار متمرك    متن ياته را دارد؛ یعنب ازرا خصاصه

نرری طر  هاالالالتامف از مالا ایناا يا یق د ابا ِ یا د گونه 

تواند متن ياته ياشد اما از ی ازرا این شالعر مب برا  حوزه

برا  سالالمنتاق اسالالتراكچر   مِهومب یق متن ياز اسالالس   

كه شالالعر شالالىاالالس   شالالود این تناقض در نهایس ياتث مب

ناالالس ازرای موفقب داشالالته تواي!وردف این شالالعر ورونه مب

دق يه نظر من تماِ وا هایب كه ياتث شالالده شالالعر يه  ياشالال

سالمس تصنع ير د ياید از ا  حذ  شود، یعنب ترزاعب كه  

 يعدها يه شعر اضافه كرده   گِته:  

ذ  ياید ح« اِ/ ي بمر   ي بَر     اگر دبب داریمب يَرِ     يریده»

 ود، در اقع شر ا شعر از اینااسس:  ش

 اِ سوی مرزهای نداناتها »

 ای پهموی هوای نامردیخواياده

 «زارافاایم تا كمر يه ياد رفته  

اضالالافه تماِ نىن، ادیس پاشالالنهادی  سالالطرهایس را يا حر 

 يرای این سطر:

 «تا كمر ِ ير ياد رفته زارافب»

ارد( ندسالالالس   زیبایب   اقتدار كیمم  تركابب توضالالالارب

 « زندكَمَق    يه پای كلمق ونگ مبكم

يه شىل صوری یق « كمق»  « كمقكم»ای يا سالعب كرده 

ما سالالس ا  سالطرب  ر يازی زيانب ایااد كنب كه این ياالاار  

 هكمق يكم»قبو  اسالس، ادیس پاشنهادی:  حا  قايل در تان
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 نرساد  كمق   یا يه پایش نرساد  « رسالد پای كمق نمب

 كند(را تداتب مب

شالالوِ     سالالس كه ر یشالالا  پارك مب اینراهم، ومن ياغچه»

 را ی در پالالاركب نشالالالاالالالتالاله   منتظر امالالد   « كالاله ياالالایب

 سس(  ش!صب

زیبایب « شالالالوِای كه ر یشالالالا  پارك مبهای ياغچهومن»

 تواند يهتر ازرا شودفندارد   مب

 من     طمبىار ه ارماماارد درختب  »

 از شهردار پنج پایت!س

 تا  تهرا  كه تماِ درخ

 «اسسهایش شده پارك كووه

 ازرای يدی نااس اما پتاناال يهتر شد  داردف

 «هاحوابب من  پاركانگ د ده»

ياانب استعاری   تصویری دارد انرار د د « هاد ده پاركانگ»

 اسسفتهرا  در ترافاق پارك شده

   اناا كوهااری كه ياد را گرفته»

 «دهديه دها  تو دِ مب

عر سس حتب شسس كه ناگ یر يه داشتن هارمونبشالعر متنب 

من ور هم هالارمونب خاص خود را دارد، در نتااه تو ياید يا  

 تر ياشدفشعر طوری رفتار كنب كه هارموناق

 دهد دِيه دهانس مب» 

 «تنهایب پار كنارِ خواياده  

كه ای درحابباضالالافه در اخر سالالطر ا رده د ياره یق حر 

تب در ا   سطر يعدی ياا ری یا كمن توانب ا  را يه راحمب

حذفش كنب، ونان اشتباهاتب در شعر  شاترا  اماتور يااار 

 فمب شوددیده 

هر شالالعری تی ه ير كه  داشالالته ياشالالب ياید این را در نظر  

را دارد، متاسالالِانه   ، صالالورت   شالالىل خاص خوددر  ،

ی شعر ازاد در زيا  فارسب این كنندهشاممو يه تنوا  شر ا 

ق را در ياالااری از شالعرهایش رتایس نىرده اسس،   اسالتتا 

كه صالورت متن هم ياید فرِ داشته ياشد مرر اینىه  درحابب

شما يه خاطر ایااد برن، حر  اضافه را ته سطر ياا رید   

 افتدفخاص اتِاق مب ارددر موتازه این هم 

 «ی ن!ورده شد اِ ترشادههای نداشتهماوه»

ضالالافه، هارمونب سالالطر را يه هم نباید يا ا رد  فعل تركابب ا

 يری یف

 «هوای ر زهای يب تو    م ل اب  خورد »

كاالالالره را حذ  كن، سالالالعب كن « اب  خورد »در تركام 

اب  »كمماتس حابس وند اژگانب داشالالالته ياشالالالند، یعنب هم 

، كاالالره در ایناا «اب خورد »خوانده شالالود   هم « خورد 

را كه شالالالاتر م!اطم یالق حالابس دیىتاتوری دارد، طوری  

 كند كه مطايق مال موبف شعر را ي!واندف ادار مب

 هوای ر زهای يب تو    م ل اب خورد »

 هاگذرد از يطریكه مب

ل ی تو  ضمار منِصشود از مرمهيندی شده پ!ش مبياالته 

 توانب يد  يه ضمار متصل كنب(را يه راحتب مب

 م ل ازادی كه از غرب

 گردِاز غرب كه ياز مب

 «خورِ يه مادا يرمب»ادیس پاشنهادی: « رِخويه مادانب مب

ق ورا زيا  را يه سالالمس امدههایس ته سالالطر ورا تماِ فعل

انالد يه  يریق شالالالاترا  ایرانب تالادت كرده شالالالعریالس نمب 

ن در كنند، م مترین شالىل اسالتتاىب يا شالعر يرخورد    راحس

كه يرند در حاببكار مبیق شالعر ده سالطری، يااس فعل يه  

توانند حذ  شالالالوند؛ ها يه راحتب مبياالالالااری از این فعل

 ز    قافاه كنار گذاشالالته  در شالالعر ازاد، درسالالس اسالالس كه

شالالده اما نباید سالالماقه را هم كنار گذاشالالس، هر شالالاتری    

در شالالعرت ی خاص خود را دارد، تو سالالعب داری سالالماقه

پ  زيا  هم ياید يه ا  سمس  ،ياشالب يرخورد زيانب داشالته  

ف سسشالالو ياالالاار ارای حكه زيا  تو داحركس كند، در حابب

حشو فقط استِاده از تصا یر ياهوده   توضاح اضافب نااس 

يمىه در ازرا هم حشالالالو  زود دارد، یق حر  یا ضالالالمار 

اضالالافه نا  نوتب حشالالو اسالالس   كیس شالالاتری تو را زیر  

كنم شالالعرهای كیساق را خوب يرد، توصالاه مب سالوا  مب 

ااار ب يي!وانب زیرا ياا    پرفورمن  در شالعر امر ز فارس 

  كممات در ا   سسضالعاف يوده   تاری از فرهنگ زيانب 

تنها نشالانه ياا  هاالتند   كمتر شاتری دیده اِ كه دركب از   

 فانداِ كممه در سطر داشته ياشد
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ل   رفتار خاصب داشته   پتاناا شالاتر ياید اسالتایل، سالماقه   

خابب كممه را يشالناسد، تو از توصاِات استعاری در شعرت  

كنب   سعب ير این داری كه يا تصویر شعرت را استِاده مب

يه اكرا  يرذاری   این فرق ي رت تو يا خامب از شالالالاترا  

 ، پ  ياید س!ترار ياشبفدرپاتب  معاصر اسس

 مادانب كه « ها     ياز ندید  يود     شالالباه منكه  سالالط»

 م ل تِىر شاتر ياز    ساع اسس(  

ر، یعنب ياا  ضالالعاف اسالالس، شالالاتر یعنب ازرای خوب شالالع

غمط  یدسالالتوریق ياا  پرتايب، ياانب كه حتب اگر از برا  

 يود ایااد زیبایب كندف

 « ها  ياز ندید  يود سط»

 فكندازرای خويب نااس   يه سمس زیبایب حركس نمب

 «های ين ینبماا  درخس»

كیساق اسس اما تركام خويب ایااد كرده « ين ینب»صِس 

 اسسف

 ای  نم       كه ياز گشتهياهای يه اختاار مبخواب»

 گذریم يا اكااژ  دهانسمب

 «كند تهرا  رااز زهنمب كه اب مب

ی تصالویرپردازی شالعرت قايل قبو  اسالالس، سعب   ماموته

ياشالب   شعر را يه سمس  كنب يا تاناس سالر كار داشالته   مب

اا  كنب  بب خنقاشالالب يبری، از خاا  يه خويب اسالالتِاده مب

های ازاد تو ياهم عنب موتافشالالالود؛ یتو يد  يه ت!ال نمب

اتراد ندارند تا يد  يه یق تِم  مشالال!  يشالالوند، تم هما   

شود   يرای سالس كه در سالرتاسالالر شعرت پ!ش مب  وا ی

های متنوا را  زيا رسالالالاد  يه این نظاِ، ا   ياید اسالالالتایل

يشالالناسالالب، شالالعر تو پتاناالالال ياالیب دارد اما در ازرا دوار  

ر فارسالالب امر ز نوشالالته مشالالىل اسالالس، از انچه كه در شالالع

شالالالود د ری كن، شالالالاتر یعنب دانش، یعنب فردی كه يا مب

شالعور سر كار دارد   این شعور ياید در هر سمتب، وه در  

دف تو ياید زيا  را نقش داشته ياشفىرسالازی   وه در ازرا  

يشالالناسالالب، يا زيا  زندگب كن، تو حتب در خدمس زيا  هم 

يا  كنب، يا زده مبنااالتب   از ا  يه تنوا  یق زاالد استِا  

 گو كن، شِافش كن   يه ا  هائس   منش يده، يرذار گِس

نِ  يىشالالد، م ل یق رقام درمادا  مبارزه   یا مانند یق 

 ر یس يایاتد، زيا  ي رت اسسفمعشوقه ر يه

ها سالال!س زموه داد  شالالعر اسالالسق خار، من  ایا این حر 

گویم خودت را زدی گویم شالالعر را سالال!س يرار، مب نمب

سرا ر، م ل همه نبا ، شاتر م ل همه نااس، شاتر ترانهيرا

هاسالالس، ا  فاتل ی ایننوی  نااالالس، شالالاتر ير همه  غ  

شالعور اسالس، در شالعر فارسب شاتر تظمس دارد پ  ياید    

سال!س گرفس، شالعر خوب از برا  ساختاری، تصویری     

 ف فدهدزيانب يه تو پاسخ مب

تاب كپ  يرای ت باالس خودت يالاید سالالال!س يراری یعنب   

ا قدر قوی ياشد كه تو يشود ياید ا ا بب كه از تو منتشر مب

هایب هما  كتاب ت باس شالالوی، اتِاقب كه يرای من در كتاب

اد افت« اببداههفب»  « شالالانما»، «زامعه»، «در رنوپاری  »م ل 

نویام تا يه سمس شاتری وا  مب  در حا  حاضر من همه

ل ید يه یق اثر   استایير ِ كه فقط یق سالطر دارد اما تو يا 

 ی خودت يرسبف یژه

م ياید يروی فكنند من ضالد شعر ایرانم ی زیادی فىر مبتده 

ضالد شالعر انرما  هاتم، تمارغم اینىه    من در انرما  هم

شالالاترا  خاصالالب ایناا هاالالتند اما اغمم كناالالر اتاوند      

ی مقايل شالالالعر امر ز امریىا   ا انرارد نااالالالتند، در نقطه

كند، در تركاه   ابما  خويب حركس مب بهاالالالتا  در زهس

 قايلف الالای شالالعری امریىا  داریم، اببتههم شالالاترا  خويب 

، انها يرخوردشالا  يا متن يازتر اسس    قااس يا يقاه نااالس 

 دارندف های يازسعب ير حركس يه سمس متن

را  در ایرا  يه شالالدت مد « يوكوفاالالىب»اببته شالالاتری م ل 

، شاتر از برا  حرفه ایه اسس( هم در امریىا داریم كشده

شود، ا  فقط دنبا  تم اسس، شعرهایش مهمب مراوب نمب

ز اما ا ی سالالمنتاق كارهایب كردهتاراژ ياالیب دارد، در حوزه

نوی  نظر ازرا   ارز  اسالالتتاىب هرگ  شالالاتر   داسالالتا   

شالود؛ يوكوفاىب صرفن یق شاتر  مطرحب مراالوب نمب 

ی   فماالالالِه زنبشاین ی درياره  مابااالالالس اسالالالس مانب

 ف  ارز  ا  پاش تر مِصل يرث كردیمماباام مانب

ر د، هاچ یق اسالالتعداد ي رت يه سالالمس كارهای ي رت مب 

يا « اباوت»، شالالاتر مهم زهانب يا شالالعر كوتاه مطرح نشالالده 
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 شالالناخته« سالالنگ افتاب»يا « اكتا یو پاز»  « سالالرزمان هرز»

نمایب اسالالس، یق شالالاتر ي رت در شالالعر يمند قدرت شالالده 

نااالالس، ما  رسالالوِد   متاسالالِانه این ماالالابه در ایرا  مكنمب

یما  ا»ياشد، يرای م ا  شالاتری نداریم كه شالعر يمند داشته   

دارای حشو « فر ك فرخ اد»از « ياا ریم يه اغاز فصالل سالرد  

سالالهراب »از « ماالالافر»زیادی يوده   فاقد سالالاختار اسالالس یا 

خويب دارد  بب صرفن یق  هایكه تصویرپردازی« سالپهری 

ب را هایها   سطرسازیمانتا  اسس، اگر تىناقسانتبشالعر  

كمام »  « ياد  دهموی»كاله سالالالهراب متالاثر از شالالالعرهای   

 دیررمونتاژ كرده   در شعر  ا رده حذ  كنام، « كاشالانب 

وو  مممو از قطعات پراكنده سالالس  گِتن ندارد حرفب يرای

 ف  از ساختار يب يهره سس

ود ندارد زیرا ما در ایرا  فرقب يان تواِ   ر شالالنِىری  ز

دادی پرداز نداریم   ياشتر يا تعيان ر شنِىرا  ایرانب نظریه

يانند كار طر  هاالتام، افرادی كه تا یق اسم غريب مب كپب

دياات ا متاسِانه كنند   تقايل ندارند،سریع ا  را ترزمه مب

كیساق ما   ادياات كیساق   مدر  غرب خوب خوانده 

ِ نشالده، هاچ  دانند در شعر امر ز ىرا  ما نمبكداِ از ر شالن

 زها  وه اتِاقب در حا  رخ داد  اسسف

ياید يه سالالمس توباد رفس، يه سالالمس انچه كه امر ز داریم، 

ه افتد، انت!اياتب كم من همان فىالاهب كه در ایرا  اتِاق مب 

هر وهالالار سالالالا  یالالق يالالار در ایرا  رخ داده   مردِ پالالای 

 تاالالق اسالالس، ر ند، این یق نوا گرهای رای مبصالالند ق

اناد در تومنظور من این نااالس كه سااسب ينویااد  بب مب 

مورد این گر تاالق ينویااد، این گر تاق فرِ   ساختار  

دارد، سالالالاختارهایش را يباناد، دالیمش را يررسالالالب كناد   

ی يیهس ينویاالالاد؛ يه این فىر كناد كه ورا شالالعری درياره

ل هالای مالا همچنا  در مورد گر تاالالالىب م   ژ رنالابااالالالس 

نویاالند، شالعر ي رت انااسالس   شما يه    مب« نژاداحمدی»

 طور ممموس يا ا  زیاس دارید  بب اغمم شعرها ياشتر اه 

   نابه از  ضعاس حاكم در انااسسف

وشته سالس كه يرای توباد ن ما يا توباد طرفام   متن ياز متنب

شالالالده شالالالود، شالالالما متن ياز را يه تنوا  یق متن تماِ مب

نویاالالالاد تا خواننده ا  را ي!واند   مبنویاالالالاد يمىه نمب

يرخورد يا متن ياز منتقدا    د يالاره توباالد كند؛ مت!صالالال  

اِ كنند كه این متن تمهاتند، انها فىر مب« پاالاساختارگرا »

 دهندفدر نتااه ا  را د ياره نوشته   تااار مب  نشده 

ا يه ی كامپاوتری رافتدق یق يرنامهدر نهایس وه اتِاقب مب 

نویاالالالاد، این يرنامه را در كامپاوتر ثبس از مبصالالالورت يال 

ای كنند، تدهای از م!اطبا  ا  را خراب مبكناالد، تالده  مب

   ودشالالتر يهتر   كامل تاكنند، دیرر اشالالىاالتش را رفع مب

 دهندفای يه ا  مبايعاد تازه

یعنب رفتن يه سالالالمس  ،رفتن يه سالالالمس نویاالالالش متن ياز

 ایناالا همان  راسالالالبدموك ِ ازدموكراسالالالب  اقعب   منظور

فهمند اك ریالس نادا  ير اقماتب كه ياشالالالتر مب  ارای یغمباله 

نااالس، در ایرا  معموبن فهم اقماس ياشتر اسس   انچه كه  

سالالس زیرا در اناا ر ند موضالالوا پرتبهمه يه سالالمتش مب

تواند ها مبی اینمطبوتات   ر شنرری  زود ندارد   همه

نویادق ها مباینی كاب دريارهموضالوا شالعر ياشد اما وه  

 تقریبن هاچى !
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 پويان فرمانبر
 

 یک ثانیه در مرگ

 

  يرای يا تو از تو رفتم يه من

  اِيار  از يمرده  از من كوبه

  اِ هنوز رااما هنوز رد نىرده

  كه واق شَوَد پایا 

   ادامه یايم

  م ل يادكنق

  تر اسس از منادامه گم

 هاهكه يا اتداِ   اژ

 هاِزند توی خوابزمق مب

    از فرار

 د د در توتندتر مب

 خوايد يا همهتویب كه مب

 زند غمس  در سوا  مب

  دهد يه منیا غمط مب

  تا كه را ياته شَود

  تر از تشقترافاق

  همان شعر اسس

  كه هرشم شر ا

  ...ا اما ادامه

  اند ير كهدخترانب كه خواياده

 در شوند كنار خیصه مب

 گا   م ل ياز   ياته

  ی سرِافتند گوشهمب

 زار د ا كه حتا اتِاق هم نمب

 اگر با  ي!ورد اتِاق

  افتدياید يه اسما  يب

  كه يا ي وَزد يه من

    تو اتداِ نشوی

 م ل مرت

  سسایكه اغاز  تازه

  ...ا اما ادامه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نقد شعر
 
ر سر   كازيا  فارسب معاار اغمم شالاترا  معاصر يا ي!ش  

 يهرهنویاالالالند   از نرو   معاار ا  يا این زيا  مب دارنالد   

فعل، صِس   كمماتب كه  از تنهاما دف در  اقع شاترا  يرنمب

د؛ هرگ  از یق كشنكار مباستعاری دارند،  خصمس ياانب  

شالالاتری كمتر سالالازند! حر  اضالالافه یا صالالِس، فعل نمب 

زيا  را در شعر  موضوا شعر كرده تواناد پادا كناد كه مب

انقدر كه از برا  در   متنب هم ،شاتر  ایرانب از از  ياشالدف 

دوار خودسالالاناالالوری   كرده سالالاناالالور  را خود  معنایب 

 فيوده تىناىا  نا 

نویاد، ورا مب هاسس كهمطرح شده   مدت دیرركاب كه 

زای پرداختن  كندق يهتر اسالالالسخود  را تىرار مب اینقدر

  يه فنا ری  فىر كند ها يه خمق ر یىردی تازهشالالالهياله كما 

يانم كه شاتری كاباب  پویا  فرمانبر( ! حاال مبزيا  يپردازد

دهد، اما يه نظرِ يرای ا  كارها را در شالالعر  انااِ مب این

ها را خوب فهماده، زدی   خیق ز د اسالالسف پویا  مقوبه

  هم كند، اهل تی    تاشق  كار يوده   شعريرخورد مب

 رفس اسسفشيا سرتس درحا  پا
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ر دهد؛ كه این تاااپویا  در این شالعر، ناگها  تااار گارد مب 

ن تااار نظرِ ایمعنا نااس كه اشتباه كرده ياشد، اما يهيه این 

گارد يرایش ز د اسس! در این شعر قصد دارد كه از تصا یر 

 انت اتب   زيانب اسالتِاده كند؛ از حر   اضافه كار ي ىشد   

طور دیرری يا مِهوِ يرخورد كرده   متنب انت اتب ياالالازدف 

ی اببتاله همالانطور كاله گِتم این اثر  ياله تنوا  یق تاريه    

 اسسف متِا ت خوب

 «يرای يا تو از تو رفتم يه من» 

اضالافه اسس   ناازی يه ا  نااس، ياید  « من»در این سالطر  

حالذ  شالالالودف  يرای يالا تو از تو رفتم يه(!  قتب كه زممه   

« من»شالالود نباید زمویش را گرفس، يا اسالالتِاده از رتاب مبپ

د: گویگاری، مالانند یق دیىتاتور كه مب زموی زمماله را مب 

 يرای يا تو از»در این سطر توزه كن: « يه»، يه برن «يه من»

يالایالد این ح  را در شالالالعر يراری   ا  را   «  تو رفتم يالاله

قصالالد ، ياز هم «من»نویاالالب: كه مب حركس دهب! اما زمانب

 يا شعرت داشته ياشبف  « تویب - من»داری كه رفتاری 

 « اِيار  از يمرده  از من كوبه»

هتر ای؛ يدر این سطر، ياز هم اشتباهِ سطر قبل را تىرار كرده

ار  از يكه از من كوبه»ا  كنب: اسالس يه این شىل يازنویاب 

ياله برن این سالالالطر هم توزاله كن كه وقدر ر ا    « اِيمرده

تبدیل « كه»يه «  »سالالالس، یعنب شالالالود   طباعبمبخوانده 

  !شود

 «اِ هنوز رااما هنوز رد نىرده»

« اام»سس كه يا ا رد   ر یشعر درحا  پرتاب شد    پاش 

ای! متن را يالالایالالد يالالاز كنب   يرالالذاری زموی ا  را گرفتالاله

ایناا از برا  معنایب اشالالالىابب « اما» ا رد  حركالس كنالدف  

داری يا زيا  يازی كنب ياید زيا  را كه قصد اما  قتب  ندارد

شالالَر ر كنب، يه ا  ازادی يدهب   يه سالالاياىس يد  كنب!    

من شالالالعرها   حركاتِ تو را د سالالالس دارِ، اما سالالالعب كن 

ای يه یق فرماساو ، سااتم   یا شىل، طور حرفههماشه يه

اشالرا  داشالته ياشب   در ا  سریع حركس كنب   يه درك   

ای؛ عر  خوب نوشتن را اغاز كردهمطمقب از ا  يرسبف تازه ش

 تای   شاترییعنب طب  د  ماهِ اخار، سه شعر خوب نوشته

يه سالمسِ خوب   ماالتقل شد ، درحا   حركس اسس! این   

اسالتایل را ما   خودت كنف درسالالس اسس كه در شعرهایس  

طور  زود ندارد، اما این تااار گارد، وو  هنوز يه« حشالالو»

طب كامل را  قبمبی پر سالالالهكامل يه ا  اشالالالرا  نداری   

در شالعرت اضافه  «  »  « من»ای، ياتث شالده كه این  نىرده

اسس  ياشالد! كناىا  يودنس را د سالس دارِ   خامب خوب  

شالالود وا  را تاريه كنب وو  ياتثِ مبكه قصالالد داری همه

شالوی، اما این موضالوا ياتثِ از دسس داد    یا     سالاع تر 

كنب كه هر  شالالالودف ياید سالالالعبگاری هم مبتالدِ  شالالالىل 

ای را يه نرو احاالالالن ما  خودت كنب   يعد  ارد پر سالالاله

ی دیرری شویف   ياید توزه داشس نباید؛ زمانب كه پر سه

   گذشالالالته  ازای را داری، وا ی را قصالالالد انااِ كار تازه

، كالاممن كنار يرذاریف هماشالالاله  ایتارياله قبمب یالاد گرفتاله   

اید من های یق شالاتر ياید همراهش ياشالالد! ش ماموا  داده

ی شصس، هایم را در دههتنها كاب ياشم كه شما اگر يرث

ب كه هایسس، نراه كناد   یا مصاحبهصورتِ  یدیویبكه يه

های هِتاد، هشالالالتاد   نود های م!تمف در دههيالا ر زنالامه  

شالوید كه ساختار  فىری  من  اِ را ي!واناد، متوزه مبداشالته 

اِ گذشته هایدرسالس   دقاق زمو امده اسالس! هرگ  حر   

دهمف اگر تر كرده   ياالالالط مبهالا را كامل كنم؛ ا را رد نمب

ی هااِف یا اگر غ  نوشالالتم، تا پایا  غ   رفتهزمانب غ   مب

نوشتم، ي!واناد، ی شصس مبا انراردی را كه در ا اخر  دهه

 «ی تراز یب قاتده»شالالوید تنها كاالالب هاالالتم كه  متوزه مب

یق مصالالرا  انها مب ياناد كهم من در زند؛ هم مبه غ   را ي

در یق  یا   نام دارد! وهار رمكن   مصالالالرا  دیرر پنج ركن

 «ماتِعمن»  در سالطر يعدی وهار  « ماالتِعمن »سالطر ساله   

ا در كتاب تنه «يرذار يرگردِ»  ل غ بوارهكردِ! ماسالالالتِاده 

ف یالالا اسالالالتِالالاده از هالای اهنب در يالالارا  زنالالگ مب زننالالد ادِ

در ا  شالالاتر مب تواند   كه در  ز  پب در پبهای تاالالىان

ف (اسالالالتِاده كندیق هاای يمند  اززالای د  هاالای كوتاه،   

يارها از مِعوبن زای مِتعمن  م من در غ بب از همان كتاب،

اسالتِاده كردِف مب خواهم يرویم كه يا شالالعر كیساق فقط  

الس ن دِ،  قتب  بش كردِ كاله ترتابش را يطور كامل داده  

 هم شِاهب   كتببما  ا  ز ياشالتر شالاترا  كیساق   يودِ،

هالاِ نظر دادنالالد از حاالالالان منطوی گرفتاله تالالا   دريالاره غ   
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هاچ حركتب را در شالالعر نامه كاره    نىن! من  مارشالالىاكف

 قتب يه ين ياس غ   رسادِ يب خاا  شعر كیساق شدِ 

خواستم مب سالراك شالعر نامایب رفتم كه ا  هم وا ی كه    

ع مف در اقا نوشالالتر« پاری  در رنو» يود كهنبود   يعد از ا  

ی ح ورت در كابج،  اسطهها را ياید يه تقِ این پر سهتق

تر طب كنبف امىاناتب را كه در كابج  زود دارد، يااار سریع

ی گِتار، تِىر، نراه، زها    من در ایرا  نالداشالالالتم؛ نروه 

يا شالعرشالا  يااار تِا ت داشسف    شالاترا  ا  زما   گبزند

یاكاری  زود داشالالس، كه اال   شالالا  ر ها در ذاتی ا همه

ای كه تر شده اسس، وو  در زامعهتر   فااعتر، ك افياش

وا  گله شده كند، همهاسس   هرگ  خود  را ياز نمب ياته

شالالودف تو قصالالد داری كه خودت را ياز    يد  يه ك افس مب

كنب؛ ايتدا متن  ياته را تاريه كن، يعد از ا  خودت را ياط 

  حركسِ تو را د سالالس دارِف در كل، تو    يدهف نوا كاراكتر

دیرر شالالاترا   كابج ياید وا ی را در ايتدا ما   خودتا  كناد 

ب شالالاتر  اقع تااار شالالاوه يدهادف   تو  كناد   يعد گارد

زند يمىه هر تاريه ای را يطور كامل ما  فقط نالاخنالق نمب  

 فكندخود مب
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 شعر مصطفا صمدینقد 

 

 نوید استاک

 

 ي رت اند هب يا

 خماده كمری

  درخس هایشانه از كه يرت م ل

 هاِپمق پشس از افتاده يهار

 تصا اِگرفته

 زابم توی دسس نىند ياد كه

 نال يه ي نم را گذشته  

 منق! اِمانده  ماار كاای از كه

  پارك ته اِنشاته ياز

  يازنشاته مأموری م ل

 سسكرده ما!ىويش

 هایبكِش 

 يرتى  ر دمب راه كه 

 زدمب را اترفتن پای  كا  ای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقد و بررسی

 

 شویم؛ مرگبهر برظه یق قدِ يه مرت   نااتب ن دیق مب

كه دالیل  زیادی دارد: از دسس داد ، مرت ما ی، تصاد ، 

 سسانِاار، كلشتار، خودكشب، اند ه  ففف ف گذر تمر زیدی

ترین سالیح  زما ( تا مرت، هر برظه اناا   كه يا خطرناك

سالالس؛ يا تر از خودكشالالبكندف مرگب كه خطرناكرا تر ر مب

هر برظه در حا   « زما »ماریم، اما يا يار مبخودكشالالب یق

كننالالد گارنالد   فىر مب هالا زمالالا  را نالالادیالالده مب ممردنامف ادِ

ه ، زبرانب كفرصسِ زیادی يرای زبرا  گذشته یا ادامه دارند

سس؛ رسالد، مرر در برظه اغاز شالالودف زما  سایه هرگ  نمب

زند   تا نااتب   مرت مب ای كه حتا در ر شنایب زخمسایه

های  زما  اشنا كندف نویانده   شاتر يا يازیات مبهمراهب

ف شالالناسندرحم يودنش را يهتر از همه مبهاالتند، قاتل   يب 

ندهب، ردِ پایس ر ی   قتب يرزما  ياشالالب   يه ا  فرصالالتب 

شالالویف خاطره يا فراموشالالب ماند   فرامو  نمبهماشالاله مب

 ر دففف!ماند، زما  مبنمب

هد؛ دمؤبف در سطرهای ايتدایب  شعر، موتاف مقاد را بو مب

غم   سرخوردگب از زندگب يه تمس »موتاف مقادِ این شعر 

اسس كه يا استِاده از « گذر تمر یا شالىاالس در یق رايطه  

اند ه، كمری خماده، افتاد   يهار، »هالای ازادی وو   موتاف

اره يه موتاف مقادِ شعر اش« تصالا، گذشالته، ماار، يازنشاته  

ر  هاالالتام، اما در كرده اسالالسف يا شالالعری سالالاختارمند ر يه 

يرخب سطرها برن   ازرا دوار مشىل شده اسس كه يه ا  

خواهم پرداخسف شالعر پاش  ر  يا داسالتا  موسا كه یىب از   

ی يانالامتنب داردف يا اسالالالتِاده از تىناقِ  را  يود رايطاله پاالامب 

نرر شالعر را يه اپا  دهایب تقاام   هر  سالاختارگرای ز مب 

 كنم:صورت زداگانه يررسب مباپا  د را يه
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 اپا  دِ ا  :

 ي رت اند هب يا

 خماده كمری

  درخس هایشانه از كه يرت م ل

 هاِپمق پشس از افتاده يهار

تاف مقاد شالعر مشالال!  شده اسس، يهتر  در این اپا  د مو

داد كه ذهن م!اطم را يود مؤبف تا پایا  موتاف را بو نمب

س   سالالدنبا   خود يىشالالاندف سالالطر ا   توضالالاربتر يهياش

ی ماتقام يه موتاف مقاد داشته   يه تمسِ توضارب اشالاره 

يودنش كمىب يه شالعر نىرده اسسف در شعر  سپاد ناازی يه  

، يهتر اسالالالس از كلد داد  در شالالالعر وا  گِتن نااالالالس همه

 دهد كه يه تمساسالتِاده كنامف این اپا  د فردی را نشا  مب 

هایب كه از پاری   سالالالن  زیالاد، كمر  خماده   م ل  يرت 

از  ایافتند زما   مرگش ن دیق اسسف يهار استعارهشاخه مب

سالس   افتادنش از پشسِ پمق يه معنای  از يان رفتن   زوانب

شالد  اسالس كه ات ای صورت يه تمس پاری   زوانب   پار 

اند ه، كمری خماده، »شالالوندف هایب مبدوار وان   ور ك

هایب هاالتند كه ير مدبو  اصمب  شعر  دا « يرت، افتاد   يهار

های درخس، خمادگب، شانه»دالبس دارندف « غم   گذر تمر»

ها يا هم ارتباطِ معنایب دارند   يه این نشالالالانه« افتالاد   يهار 

ف اندس ایب كردهی شعر كمقِ يهمایهر در نب    در  سالاختا 

شر ا   توضاراتِ « كمری خماده»اگر شالعر از سالطر  د ِ   

شالالد، يا شالالعری ايتدایب  اند هب ي رت( از شالالعر كاسالالته مب

شدیمف سطر سوِ  م ل يرتففف( در ر  مبمندتر ر يهسالاخس 

  شود يه دگردانب دوار  سىته شده اسس   پاشنهاد مببرن

 طر تبدیل شود كه خوانش  يهتری را در ازرا منتقل كند:س

 م ل يرت»

 «های درخسكه از شانه

 اپا  دِ د ِ:

 تصا اِگرفته

 زابم توی دسس نىند ياد كه

 نال يه ي نم را گذشته  

 منق اِمانده  ماار كاای از كه

موسا دارد كه يرای ناات قوِ  این اپا  د اشالاره يه مازرای  

ن در ایزند، دسالالسِ فرتو  يه دریای نال مباسالالرامال از  ينب

های متعددی اندازد   راههنراِ موسا تصایش را يه دریا مب

ند كنها تبور مبشود   ينب اسرامال از ا  راهدر دریا ياز مب

ها افراد فرتو  قصالالد تبور از دریا را دارند كه دنبا  ا   يه

در این دف شالالالونپاوندد   افراد فرتو  غرق مبهم مبدریا يه

ندف كنداستا  موسا را در ذهن متبادر مب« تصا   نال»اپا  د 

س يرداش« اِ تصالا گرفته»توا  از سالطر   تأ یل  دیرری كه مب

ی پاری    اسالالالطالالهكرد: در دسالالالالس گرفتن تصالالالالا يالاله

كند؛ خوردگب، سالالطر  د ِ د  معنا را در ذهن ایااد مبسالالا 

مدت  معنای ا  : ياد نىرد ، یا خاالالالترب  دسالالالس يه تمس

داشته یا كاری انااِ  زیادی كه در زام  شالموار یا كلس نره 

اسسف  نداده   این سطر يه نوتب كنایه از انااِ نداد  كاری

معنای د ِ: ياد، دسالالالتش را م ل دزدی در زابش نىند، كه 

زا ياد يه اناالا  تشالباه شالده   یىب از سطرهای زیبای    این

اده اسالالسف اتِاق افت« تشالال!ا »این شالالعر اسالالس كه در ا  

ته   خاطرات گذشاستعاره از فراموشب« گذشالته يه نال ي نم »

اسالالالس كاله گالاهب تا اخر  تمر خاطره یا خاطراتب يد ما را   

دهد   یا يا تى ، صالالدا، یا شالالناد   اسالالمب در   تذاب مب

شالالالودف در سالالالطر وهارِ    از كاایففف( مالا  زنده مب ذهن

دف شوحشالو اسالس   پاشالنهاد يه حذ ِ ا  مب   « من»ی كممه

يه معنای گم شالد  در راه یا ماار  « از كاای ماالار ماند  »

سالس، كه يا توزه يه ف ای شعر، معنای د ِ يه ذهن  زندگب

ر هایب هاتند كه يدا « تصا، گذشته، ماار»تر اسسف ن دیق

مدبو   اصمب  شعر دالبس دارندف این اپا  د يا اپا  دِ قبمب در 
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ه شالویم ك ر  مبيه ارتباط اسالسف در این اپا  د يا سالؤابب ر  

ارتباطِ موسالا يا ف الای شالعر وااالسق مؤبف پاسخ يه این     

ر د يه گذاردف احتما  مبی م!اطم مبسالالالؤا  را ير تهده

 121های دینب( ی كتاباین تمس كه موسالا  ير اساس گِته 

خورده يوده، شاتر خود  سالا  تمر كرده   شال!صب سا   

غمران را در شالالالعر يه زای ا  گذاشالالالته اسالالالس كه پار یا  

 يودنش را یادا ری كندف

 اپا  د سوِ:

  پارك ته اِنشاته ياز

  يازنشاته مأموری م ل

 سسكرده ما!ىويش

 هایبكِش 

 يرتى  ر دمب راه كه 

 زدمب را اترفتن پای كا  ای

این اپا  د اشالالالاره يالاله افرادِ پاری دارد  پارمرد، پارز ( كالاله 

يرث هالا در كنالار هم زمع شالالالده   ياله    معموبن در پالارك 

كنند، یا مبشالالالا  را مر ر شالالالوند   خاطراتمشالالالاو  مب

خوانندف مؤبف خود  را يه مأموری يازنشالاالالته  مب ر زنامه

گذراندف تشالالباه كرده اسالالس كه ياقب  تمر  را در پارك مب 

هاتند كه ير مدبو   اصمب  شعر  هایبدا « يازنشالاته، رفتن »

ازی  تِاده از يشود سطر  ا   را يا اسدالبس دارندف پاشنهاد مب

ه د  نوشته شود ك« اِ تهِ پاركياز/نشاته»زيانب يه صالورتِ  

« ما!ىوب كرد »معنالالا را در ذهن  م!الالاطالالم ایاالالاد كنالالدف 

ای از زِس كرد   پاها   احتراِ  نظامب يه مافوق اسالالالتعالاره 

منظور از یادا ری  مدا ِ خاطرات « يرتى  راه رفتن»اسسف 

   هافىرها، غصه یگذشالته   يازگشالس يه تقم يه  اسطه  

های گذشته ياقب مانده، يهتر سالس كه از سالالا  هایبیادگاری

تبدیل شالالالود كه « در تى »يه « ير تى »ی اسالالالس كممه

خصالالالوص در ذهن تری را در شالالالعر   يهمعنای  گاالالالترده

خواننالده ایااد كندف سالالالطر  پایانب  این اپا  د، يه این مِهوِ  

را زخم كند؛  كند: پایب كه در حا   رفتن اسالالالساشالالالاره مب

یعنب زموی رفتن ش!  مورد نظر  مؤبف را يرارد   اشاره 

« كند(مب زند  زخمكِش، پایش را مب»ياله این زمماله دارد   

رسالالد: پای  وه كاالالب را ي ندق شالالعر يا سالالؤابب يه پایا  مب

رسد كه از رفتن  معشوقش منظور  شاتر وااسق يه نظر مب

ته، كه مؤبف از در تالذاب يوده   ارز ی نرفتن  ا  را داشالالال 

ايتدای شعر خود را مرىوِ يه تذايب طوالنب یا خودخواسته 

كرده كه تا پایا   تمر  يه این تذاب دوار اسالالالسف در این 

اضافه اسس   نبودنش هم اختیبب در شعر ایااد « ای»سطر 

كند، پ  يهتر اسس از شعر حذ    يه شىل زیر نوشته نمب

 شود:

 كا »

 «زدات را مبپای رفتن

ا ، يا سالالایر اپا  دها ی سالالطر  پایانب اسالالطه ین اپا  د يها

 ارتباط يااار تماقب ایااد كرده اسسف

 كنم:در ادیالس پاشالالالنهالادی نىات گِته شالالالده را برا  مب  

 

 ويرايش شعر

 

 كمری خماده

                يرت م ل

  درخس مبففف هایشانه كه از

 هاِپمق از افتاده يهار

   اِتصا گرفته

 زابم توی دسس ىندن ياد كه

 نال يه ي نم را گذشته  

 اِق!زا مانده كاا از كه

 



5۷ ی هشتم / فایل شعر / شماره  

 

  پارك تهِ اِنشاته/ياز

 پار ماموری م ل

 سسكرده كه ما!ىويش

 هایبكِش 

 تى  در ر دمب كه 

   كا 

 زدففف!مب را اترفتن پای

 

 گيرینتيجه

 

گرا يودنش های این شالعر تقطاع  مناسم   در   گباز  یژه

يار اثر را موردِ كند كه وندیناطم را مااب مباسس كه م!

خوانش قرار دهالد   يالا هريالار خوانش  ا  ارتباط يهتری يا    

شالالعر يرقرار كندف قطعن يا اسالالتِاده از پاشالالنهادهایب كه يه   

ی اثر يا شالالالعری مؤبف داده شالالالد   يالازنویاالالالب  د يالاره  

 ر  خواهام يودفيهمندتر ر ساخس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5۶ ی هشتم / فایل شعر / شماره  

 

 

 نقد شعر فاطمه قهرمانی

 

 محمد مروج

  ت!س ير اِداده بم

 سر ير زنرمب يا

 ها شاخه ندارد خواب كه

 درد این شودنمب شانه 

 وابوس پاچ م ل كه

 يه رساده

 ا  م ل منب از گرفته سبقس  

 ماری دبش در كه

 مادری

 نااس ایپمه حتب  

 نااس دركار كه قراری يرای

 زااین من

 پرنده كرد زوايش كه ایشاخه م ل

 اِشىاته

 كودكب وو   

 دهدمب اِهل تايبيب

 تموتمو خوردمب تاب دارد كه مردی يه يري!ورِ تا

 سسدختری از ترتنگ دبم

 خو        حرص كه

 كرده خمار   

 خمارِ

 خواب كند يادارِ كا 

 زواب يرارِ  

  ایشانه از 

 نااس اینه در كه

 نقد و بررسی

 

 رایي ياشام كهاین   يود  هاالتام؛  هاالتب  دنبا يه ما یهمه

ف ساس ناافته ا  يرای پاسال!ب  يشالر  هنوز كه پرسالشالب   وهق

 انديرده سودها اناالانب،  حارت از این كه اندگذرانب يودهره

ف انددهكر استِاده خود نِع يه تاری!ب سالرگشالترب    از این  

 اهتم غبورا تا شده ينا اساس این ير ایدموبوژی هر اصالوبن 

 تاكنو  امری ونان ایا اما ياشالالد، يشالالری زهل   تاریىب

 از ترس تنهانه هاا  كه اسالالس این از غار ایا شالالدهق مرقق

 ترباشالالِ این ير يمىه اند،نبرده يان از را نااالالتب   پووب

  اندقاف  ده

 یماالالابه يا را ی ذهنب درگاری  شالالعر، این مقاد موتاف

   يالایالدها    ونرالا  در «اسالالالارت از خاالالالترب   يود »

 ،داریم يا ر را هاا  يه يا ر نه ما كه هایبسنسف نبایدهاسالس 

  قتب نتااه، درف ایمپذیرفته را هاا  خود، خواسالالس يه نه

 سالالوی از يرده، ياال هاچ يا را ما فىری وارووب فهماممب

 تاطِب   ذهنب خی  نوتب يا ایم،شالالالده اغوا ما اطرافاا 

 ونان يه ناالالبس فرد هر ابعملتى  كه شالالویممب موازه

 اسسف متِا ت دریافتب

 در نهایس، در   شالالودمب اغاز ت!س ير داد  بم از ر ایس

 ياانرر هك ايژكتاو تصالالویر د ف پذیردمب پایا  اینه یق مقايل

 هاتندف را ی مابا!وباایب  حاالت

 سالالاختارگرای یق دید از متن  اكا ی   يهتر يررسالالب يرای

 شىنام:مب را شعر نرر،ز مب

 :1 اپا  د

  ت!س ير اِداده بم

 سر ير زنرمب يا

 ها شاخه ندارد خواب كه



58 ی هشتم / فایل شعر / شماره  

 

 درد این شودنمب شانه 

 وابوس پاچ م ل كه

 يه رساده

 در   داده بم ت!س ير كه يانام،مب را را ی شالالعر ايتدای در

   زناالالاس يه توزه ياف اسالالس تِىر غرق ذهنش، ه ارالی

 د  ینشالالانه تواندمب زااین در زنرل شالالاتر، زیاالالس نوا

 ياشد: وا 

   پاچ پمر یزاده يه كه ا  دارتاب   يمند موهای يه ( اشاره1

 موها خواب  شالالوندنمب شالالانه   اسالالس مانند وابوس، خم

 ا شالالطباعب حابس   فرِ يه توزه يا هاا  كه زهتب یعنب

 گارند(فمب قرار

 اي یا   شاتر زندگب مرل كشور زنرل، از منظور ( شالاید 2

 از رپ   قانو يب كه سسهاتب یپهنه تماِ تر، سالاع  دیدی

 ایشالالاخه دنبا يه را ی هااهو، این درف اسالالس مرج   هرج

 دهدف پناهش شاخه، یق م ل كه گرددمب

 خويبيه «گالانب ونالد اژه » تىناالق  از ا   اپا  د در پ 

 یعنب:  اسس؛ شده استِاده

 ارامش نداشتن- موها شد  شانه زهس: خواب

 موها كرد  مرتم یامه س - د  : شانه

 هك اسس، «تق تق تق ت تق تق» ا   سالطر  د  ایتىاه  ز 

 دیرر طر  ازف شالالودمب شالالعر يهتر خوانش ياتث امر همان

 دهدمب نشا  كه هاالتند  در نب یقافاه «شالانه »   «شالاخه »

 متن، در راا  خويبيه   دارد مهارت گردانببرن در شالالاتر

 كندفمب كارگردانب

 ،شودمب دیده قامس این اخر سالطر  در هك دیرری تىناق

 ا یر ماشو  افىار یم ايهيه كه موهایبف سسسالپادخوانب 

 بي!واه اگر كه اندشده پاچاده   تناده درهم ونا  هاالتند، 

 در ترياش يرسالالب، اینتااه يه تا كنب دنبا  را شالالا سالالرنخ

 اسنا كار در نهایب پاسخ هاچف شالوی مب گم هایشاليارنس

 يه زها    ما هاالالتب   دبال یافتن يرای ازوه زاالالس   

 شودفمب منتج ترياش سردرگمب

 :2 اپا  د

 ا  م ل منب از گرفته سبقس  

 ماری دبش در كه

 مادری

 نااس ایپمه حتب  

 نااس دركار كه قراری يرای 

 همراهش زندگب در هماشالاله كه شالالده دردی گرفتار شالالاتر

 سالالبقس ا  از هم درد ا  كه رسالالاده زایب يه اكنو    يوده

   ديرمب سالالريه ناياالالامانب شالالرایط در ا  پ ف اسالالس گرفته

   تادی زندگب در هم گردتقم   رفسپ  حا  در داممن

  سسفر حب ا ضاا هم   ر زمره

  ریادا كه هاتند منطقب هاینشانه د ِ، اپا  د در پمه   مار

  زود حابس د  پمه   مار درف اندناِ همان يه یق يازی

 :دارد

 پمه ا ، در كه رسالالالبمب ایخانه يه يازی حان در یا( 1 

 پایا  ینقطه يه   يرده ياال را شالالما یمهره   دارد  زود

 كندفمب ترن دیق

 نپایا يه را تو مار ناش كه گاریمب قرار ایخانه در ( یا2 

 دفاندازمب تأخار يه را نهایب ینتااه يه رساد    يردمب

 شهایتی  كه يروید داردقصد  تمهاد این ایااد يا شالاتر 

 دهش منار شىاس يه خود، دب!واه زیاس يه رسالاد   يرای

 عرق در فر رفتن   مار ناش فقط دناا يازی از نصالالابش  

 سسفيدي!تب   فیكس

 ا  حذ    دهدنمب خاصب معنای سوِ، سطر در «مادری»

 كندفنمب  ارد شعر معنایب ساختار يه خممب

 :3 اپا  د

 



59 ی هشتم / فایل شعر / شماره  

 

 زااین من

 پرنده كرد زوايش كه ایخهشا م ل

 اِشىاته

 كودكب وو   

 دهدمب اِهل تايبيب

 تموتمو خوردمب تاب دارد كه مردی يه يري!ورِ تا

ِ  ي!ش در  د  از ا ،درماندگب نشا  داد  يرای را ی سالو

  اسس: كرده استِاده ازاد موتاف

 ایپرنده م ل را خود ا  ، اپا  د در زنرل يه توزه ( يا1

 زنالالدگب  گرددمب گرفتن اراِ يرای مرمب ا دنبالاليالاله كالاله

 هارتِاا يمند ك سالالس درزایب یا شالالاخه يه  اياالالته گا پرنده

 ياندفمب حارا    سرگردا  ،(شوند ساكن ا  در يتوانند

 مرد یق يه كه داندمب تالاب يب كودكب م الل  را ( خود2

 از تقمب اینشالالالانالاله كالاله خوردمب تموتمو ا ف خورديرمب

 رفتاری كه سسكاالب  را ی، مطموب مرد پ  سالس، ماالتب 

 انتظارات سالالطح هم شالالایدف دارد  اردیوانه یا «دیونا  سالالب»

 مه الیعقل   ابىمب مردی يه كه امده پایان قدری يه شالالاتر

 سس!راضب

 یعنب خورده؛ هميه د ِ سطر در كممات زانشانب سالااالتم  

 كرد زوايش كه ایپرنده م ل» ياید زممه این اصالالالل در

 دهش ایااد تااار معنایب یقاتده در ايراینين ياشالد،  «شالاخه 

 هم كه سالالس،گانب اژوند پنام سالالطر در «تاب»اسالالسف 

 در هك ياشد تاب یايژه هم   صبر، ترمل معنای يه تواندمب

 دهدفمب زواب متن در صورت د  هر

 :4 اپا  د

 سسدختری از ترتنگ دبم

 خو  حرص كه

 كرده خمار 

 خمارِ

 دباليه پریودشالالالا  ید ره انتهای در زنا  رَحِم یدیواره

 يه شالالالر ا دهد،مب رخ ا  در كه فا یوبوژیىب تااارات

 تشهو   شودمب ترتنگ  اژ  نتااه در   كرده سازیسمو 

 شدتيه شا تادت از يعد ا   ر زهای در رفته، ياال هاا  در

 نرمابب اناالالا  هر م ل كه را ی دارند! سالالى  يه تمایل

 يا ات كندمب صبح اماد این يه را شم دارد، زناالب  تماییت

 از این يتواند   شالالود تماِ ا خونری ی دیرر، ر ز رسالاد  

 دید    ياداری از يعد اما يبرد، بذت ا زندگب حق حداقل

 معتادی م ل ينايراین شودمب خمار   خوردمب حرص خو ،

 گاردففرامب را ا  خماری مانده، مرر ِ گبنشئه كِاف از كه

 :5 اپا  د

 خواب كند يادارِ كا 

 زواب يرارِ  

  ایشانه از 

 نااس اینه در كه

 دسس معنایب یقاتده در شاتر نا ، ي!ش این ا   سطر در

 زا یعنب ي!شالالاده؛ اناالالانب شالال!صالالاتب «خواب» يه   يرده

   «زواب_خوابف »اسالالالس  كرده اسالالالتِالالاده تشالالال!ا 

 بهارمون   ریتم متن، يه كه انددر نب یقافاه «اینه_شالالانه»

  اندف!شادهي

 رنج ماالالأبه د  از كه دهدمب نشالالا  شالالعر انتهای در شالالاتر

 يرد:مب

 شا يمندی تمس يه موهایش كرد  ( شانه1

 گذاشته   ا شانه ر ی را سر  تا اگاه، ش!صب ( نبود 2

 ياايدف را سؤاالتش پاسخ

 ادهاستِ ر یىردها انواا از شعر تأ یل   نقد در تواناممب ما

 م!تصری اطیتات داشتن شالعر،  این : دريرای نمونه كنام؛

 سالالامای   صالالورت يه توزه حتا یا   شالالاتر زندگب از

 يا يمند ياالالالاار موهای دارای قهرمانب فاطمه  ا ظاهری



۷1 ی هشتم / فایل شعر / شماره  

 

   ترياش هایتالأ یالل   در توانالد مب( اسالالالس فر حالابالس  

 هك معناسالس  يدا  اینف كند كمق ما يه متِا ت هایخوانش

 كاممن توا نمب   دنااتن زدا هم از شالاتر  زندگب   شالعر 

   سالالاختار برا  از شالالعر این كردف حذ  متن از را مؤبف

 هاچ كهطوریيه دارد، خويب ياالالاار ازرای اسالالتراكچر،فرِ

 قدرا  شاتر اسس مش!  در اقعف ندارد اضافاتب   حشالو 

ف ودنش دیده ا  در نامطمويب تنصر هاچ تا كرده ادیس را متن

 فاسس تناده هم در را هاا    كشاده كار خويبيه هانشانه از

 نهایب پاسالالخ هرگ  كه هاالالتند هایبمقوبه «يود    زندگب»

 ا مر را «اتوپاایب» ونان در اقعف یافس ن!واهام هاا  يرای

 يه داد ن تن   نبود  منِعل يا تواناممب اما يبانام، ما اسالالس

 بذت خود سالرگشترب  از اندكب هناارسالاز،  يندهای   قاد

 يبریمف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



۷1 ی هشتم / فایل شعر / شماره  

 

 بررسی شعر پل

 

 زهرا هاشمی

 

  دریاسس تاشق كه   هاتم پمب تاشق من

  دهممب بم ا كهنه سنرِر  يه

  خوانممب شعر  

  ونديار شبب

  دارد اینه    اسس افتاده پایش زیر كه   ر دخانه در  انرار

  كنممب گریه من كه زيا  وندین يه

  دندار ابتِاتب

  گِسمب خويب هایشعر پارك

  اِشده دریا تاشق كه كردمب خاا 

  رفس اشتباهب را دیوانه گروه!   من

  خواستممب فقط!  من

  نشنود كاب     دسس بنره وند یاندازه يه حتب

 اسس كنده دبم از سنرب ت!ته كه

  يودِ شده ا  تاشق من

  هاشم این زای یق از كه

  كرد پرتاب د خو ر ی از را زمان ونا 

  ر زها این زای هر از كه

  یافتند پایم زیر ر دخانه م ل    را ا كرده ياد یزنازه

 گِتند     كه دیوانه       وه تاشق  دریا يود  مب

 من!        من تاشق ا  شده يودِ

 

 

 

 

 نقد و بررسی

 

 هاالالتام؛ ر ر يه دید یزا یه یق يا ما كیسالالاق شالالعر در

 از را ی كه سالالستا یمب ياناما  مب در هروه كهطوریيه

 تركام   ازتماا يا نومدرنااالالتب ادياات در اما دارد، شالالعر

 خود ر ایس د ريانب هر كه موازهام م!تمف دیدهای زا یه

  ودفش توباد ایتازه پرسپىتاو تا كشدمب تصویر يه را

 پرسالالپىتاو د  يا ما تبدابرضالالایب، تمب اثر «پمل» شالالعر در

 رد يه تبارتب   هاالالتند ت الالاد در هم يا كه هاالالتام ر ر يه

 وپرسپىتاف شودمب معىوس ر ایس زهس اثر، خوانش ر ند

 یزا یه از   شده پل یق تاشق كه سسپاالرى  ر ایس ا  

 زهس د ِ پرسالالالپىتاو در اما   كندمب ر ایس خود دید

 ر دمب پمب يه سالالمس د ريان ياراین   شالالده تو  ر ایس

ف ودشمب را ی يه تبدیل ا  ارياین   اسس پارك تاشالق  كه

 رأس در دریا كه دارد  زود تشالالقب م مث متن در همچنان

 تصوری این در اقعف دارند قرار ا  یقاتده در پل   پار  

 هكحابب در دارند هم يه نابس پل   پاالرك  كه سالس ذهنب

 تاشالالق د  هر كه اندغافل هاا ف سالالسدیرری وا   اقعاس،

 یق يه ما حقاقس تندف درهم هاالالال در   از خبريب   هم

  فياشد سوِ ر ایس تواندمب خود كه رساممب اثر در ت اد

 سالالاختارگرای  دیدگاه از شالالعر  يررسالالب يه تمهاد این يا

 پردازِ:مب نررز مب

 (:1  اپا  د

  دریاسس تاشق كه   هاتم پمب تاشق من

  دهممب بم ا كهنه سنرِر  يه

  خوانممب شعر  

  يار وند شبب       

 



۷2 ی هشتم / فایل شعر / شماره  

 

 هاانت تا را شعر اگر كردِ، اشالاره  نقد تمهاد در كه گونههما 

 را ی اپا  د، این در كالاله شالالالد خواهام متوزاله  ي!وانام

 ر د هم پل این زیر   شده پل یق تاشق كه سالس پاالركب 

 شناسبنشانه دید ازف ری دمب دریا يه كه سالس زاری ایخانه

 مادن تواندمب پل كنام، نراه ي!واهام اگر هم سالالماوبوژی یا

   يهتر اندازیوشم يه رسالاد   يرای وا  یق از كرد  تبور

 پل در اقعف دیرر ياشالالالد زهانب يه زها  یق از تبور یا

 را ر دخانه كرا  د  زیبایب نباشالالالد، تا كه سالالالسمعبری

 پ ف شودنمب يرقرار نقطه د  يان ارتباط یا   دید توا نمب

 داشسف پل از تعبار وند توا مب

 (:2اپا  د  

  سسافتاده پایش زیر كه    ر دخانه در ارانر

  دارد اینه

  كنممب گریه من كه زيا  وندین يه

  ندارد ابتِاتب

   شالالالد  نو   تااار نماد زااین در تواندمب ر دخالاناله  

 یا نبتا تصویر ي!ش، این ا   سطر درف ياشد ضالدایاالتایب  

 موج رتصوی انعىاس كه( دارد اینه  شالده  يرده كاريه ايژكتاو

 ياف كندمب تداتب م!اطم يرای را دیوار یا سالالقف ر ى اب

 كه شالالد خواهام متوزه قاالالمس، این افعا  زما  در دقس

 حا  زما  شده، ياا  پاالر  زيا  از كه سالطرهایب  در ر ایس

 ي!ش در گذشالالته يه حا  زما  از رفتن يا م!اطم   اسالالس

 رسدفمب نوستابژی يه يعدی،

 نهایس در كه ،اسس ر دخانه تاشالق  پل كندمب فىر پاالرك 

 يه   كرده پنها  را تشقش دبال، همان يه   ری دمب دریا يه

 فایدهيب تشالالق، ايراز كندمب احاالالاس وو  ا ردنمب زيا 

 باطارت «سنرب د » يا كه پل «سالنرِر  » يه فقط ا ف اسالس 

   خواندمب تاشالالقانه شالالعرهای   دهدمب بم دارد، معنایب

 وراكه زند،نمب حرفب پل يه ا تیقه   تشالالق از اصالالمن

 اتابتِ  نشود پذیرفته معشوق زانم از تشالقش  ترسالد مب

 ایطرفهیق هایتشالالق حىایس تواندمب این كه( نداشالالتن

 ریضم هایبرايطه هاتام؛   يوده ا  شاهد يااار ما كه ياشد

 نداردف همراه يه ارماانب ناامادی   افاردگب ز  كه

 (:3اپا  د  

 گِسمب خويب هایشعر پارك

  اِشده دریا تاشق كه كردمب خاا 

  رفس اشتباهب را دیوانه گروه!   من

  خواستممب فقط!     من

 شالالده، يرده كاريه افعا  زما  يه توزه يا سالالوِ قاالالمس  در

 يه حا  زما  از ر ایس   شالالودمب شالالىاالالته  خطب زما 

 ود،ي پاالالرك زيا  از كه قبل، اپا  د در اقع ر د،مب گذشالالته

 زما  د  هوشالالمندی، يا شالالاتر كه دهافتا اتِاق گذشالالته در

 هكرد توباد ذهنى زما  یق   كرده زازايه را حا    گذشته

دف كنمب تااار را ی   شده تو  شعر برن كهطوری اسس،

 تاشالالق ق الالا از هم ا  كه اسالالس پل زيا  از ر ایس ياراین

   شنادهمب هرشم را ا تاشالقانه  شالعرهای    يود پاالرك 

 ا  تاشق پل دریاسالس، اما  شالق تا پاالرك  كه كردهمب خاا 

 توسط تشالقش  نشالد   پذیرفته ترس از هم خود    يوده

 طِره دبش حر  گِتن از اسالالس، پاالالرك حاال كه معشالالوق

 خوانبهم هما  سوِ كه سطر در معنایب یاسسف قاتده رفته

 هما  یا من  فاتل شده، زیرا شالىاالته   اسالس،  فاتل   فعل

 صالالورت این يه ياید   مطايقس ندارد «رفس» فعل يا(  پل

   رفتمف اشتباهب را دیوانه گروه: شدمب نوشته

 (:4اپا  د  

  نشنود كاب   دسس بنره وند یاندازه يه حتب

  اسس كنده دبم از سنرب ت!ته كه

 دهكر استِاده گذاریفاصالمه  تىناق از شالاتر  ا  ، سالطر  در

 صالالربس هاالالتام م!اطم كه ما يا را ی تبارتبيهف اسالالس



۷3 ی هشتم / فایل شعر / شماره  

 

 نامنبا دانای كلل را شاتر   شالویم  اثر ندر  متوزهِ تا كندمب

 هك زاا ف سسوا ی كرد پنها  ینشانه كه( نشالنود  كاالب  

 ياانرر در اقع «شالالالده كنده دبم از سالالالنرب تىه» گویدمب

  د   سنگ  داردمب نراه پنها  كه اسس پارك يه تشالقش 

 دوار كندمب فىر زیرا( هاالالالتند معنایب ارتباط در هم يا

 سنگت!ته یق زدا شد  طرفب ازف اسالس  طرفهیق تشالقب 

 یا ازر افتاد  يه اشالالاره كه سالالستانب تصالالویری پل، از

 منظور، كه سستاری!ب اماكن   يناها از سنرب هایقاالمس 

 اسسف تشق فقدا 

 (:5اپا  د  

  يودِ شده ا  تاشق من

  هاشم این زای یق از كه

  كرد پرتاب خود  ر ی از را زمان ونا 

  زهار  این زای هر از كه

  را ا كرده ياد یزنازه

  یافتند پایم زیر    ر دخانه م ل

 گِتند     كه دیوانه       وه تاشق  دریا يود  مب

 من!        من تاشق ا  شده يودِ

ِ  سالطر  در  شده، يرده دسس كممات نشانبهم مرور در سالو

 زمان ر ی از را خود  ونا » گِتن  زای يه شاتر در اقع

 پرتاپ خود  ر ی از را زمان ونا » یدگومب «كرد پرتاب

 زيانب يازی از   شالالىاالالته  را نروی یقاتده در اقع« كرد

 ازهت حااتب يه م!اطم يرای را شعر تا اسس، كرده استِاده

 متوزه م!اطم پل، زيا  از اپا  د این یادامه يرسالالاندف در

 پرتاب ر دخانه يه پل ر ی از را خود پاالالرك كه شالالودمب

 هما  ر ی كرده ياد را زانشيب االالالدز مردِ   كندمب

 پادا شالالده، تاشالالقش پل كردمب فىر پاالالرك كه ر دخانه

 هك ارز یش يه قصالالد داشالالته  مرگش يا ا  گویب كنند،مب

  يرسدف اسس، يود  ر دخانه زایيه هما 

 قنوستابژی شالعری  يا ما تبدابرضالایب،  تمب اثر پل شالعر  در

 در كه اسس ر ایس د    برن د  دارای كه هاتام، ر ر يه

 را سالالومب دید یزا یه تا اندگرفته قرار دیرریق يا تقايل

   تممب زما  را ی تبارتبيهف ياافریند خیق م!اطم يرای

 همدر سالالس،نومدرنااالالتب ادياات یخصالالاصالاله كه را خطى

 ذهنى زما  توباد برن،   افعا  زما  تااار يا   شالالىندمب

 در گذشالالالته   حا  زما  در مداِ ر ایس كهطوری كرده،

 اسسف گرد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



۷4 ی هشتم / فایل شعر / شماره  

 

 نقد شعر سميه ابراهيمی

 

 ساحل نوری

 

  شودنمب يازار از ترسااه 

 ها قرص خوردمب ر ز نرخ يه نا  كه

 در این شودنمب ت!ته

 ماری زندنمب زنرش 

 ندزدند را ا مهره تا

 اندتاریق همه

 كودكب مشق از ترسااه

 اسس گورخواب پدر حتب

 دیرر دهدنمب نا 

  خواهری  

 تركمِس پوسس

 ها دسس دهدمب خو  يوی  

 ياندازد كه پوسس

 دناا ریش يه ي!ندد 

 سوزدنمب ایمهره

 ایت!ته حتب

 ها تاس كند زِس كه

 هاقرص این يازار شودنمب گرِ

 ما

 سریابام ا   ینقشه 

 رسدنمب مصر  يه توبادما  كه

 اما ما تاریخ

 اسس رساده انق ا يه

 كنام تو  كه هم كانا 

 شویممب خاره

 هرگ  شودنمب اب كه يرفب م ل

 دناا م ل

 نااس خواهرِ كه

  ها گریه زَودمب را ما   

 نبود سِاد وشم اگر مو  این

 دادمب تىا  دمب

 نااس كه فراری راه در  

 نه كه گم

 شدمب سااه فقط

 

 نقد و بررسی

 

 سس،داریرمایهس نظاِ مرصالو   كه يازاری یدر زامعه فقر

 نيا طبقاتب شالالىا  امد   پدید موزم امر همان   توباد

 این كه ایرا  در اقتصالالادی نايرايریف شالالودمب زامعه اقشالالار

   زده كنار را شىا  یمرد ده هاالتام،  ا  شالاهد  هاسالا  

 نايرايری   كرده تبدیل «ندار   دارا» ینامه د  يه را زامعه

 همانف اسس شده بدیلت امر ز یزامعه شاخ  گب یژه يه

 امد  پدید موزم كه زندمب رقم را امر ز سااه ف الای  امر

 شعر یمایهدر   كه شدهففف   هاخواب كارتن ها،گورخواب

 دهدفمب تشىال را «ايراهامب سماه»

1) 

  شودنمب يازار از ترسااه

 ها قرص خوردمب ر ز نرخ يه نا  كه

 در این شودنمب ت!ته

 اریم زندنمب زنرش 

 ندزدند را ا مهره تا

 



۷5 ی هشتم / فایل شعر / شماره  

 

 یزامعه ير كه «سالالستاریىب   سالالااهب» شالالعر مقاد موتاف

  افىنده اسسف سایه امر ز

 رقراري سطرها يان زیبایب معنایب ارتباط را ی اپا  د این در

  كرده:

 ،( كرد ت!ته را در   در   ت!ته ،(سااه يازار  يازار   سااه

 دیرریق يا كه( مار یمهره   زنرب مار  مهره   زنگ   مار

 اندفكرده ایااد يانامتناس یرايطه

 يازاری از شالالاتر ها،نشالالانه همان يه توزه يا اپا  د این در

 نداردف ا  يرای سودی هاچ كه گویدمب

2) 

 اندتاریق همه

 كودكب مشق از ترسااه

 اسس گورخواب پدر حتب

 دیرر دهدنمب نا 

 قمشالال   سالالااه گا ژه ا يان معنایب ارتباط هم اپا  د این در

 ا  مدبو  كه داد  نا  ینشانه  ( مشالق  سالااه   دارد  زود

 بزندگ  ضع شاتر اپا  د، این تأ یل اسسف در خانواده فقر

 توانایب پدر ا ، در كه كنالد مب ياالا   را فقار ایخالانواده 

  نداردف را خانواده نااز كرد  يرطر 

3) 

  خواهری  

 تركمِس پوسس

 ها سدس دهدمب خو  يوی 

 ياندازد كه پوسس

 دناا ریش يه ي!ندد 

 سوزدنمب ایمهره

 ایت!ته حتب

 ها تاس كند زِس كه

 هاقرص این يازار شودنمب گرِ

 كه مكنامب مشاهده را گا  اژه يان ارتباط ياز اپا  د این در

 اطارتب هم قبل اپا  دهای سالالطرهای يا افقب، یرايطه ز يه

 ایسالالطرهای مهره در( مار انداختن پوسالالس  دارد تمودی

 سوزدفنمب

 ایت!ته حتب»

 «ها تاس كند زِس كه

 نایبمع ارتباط   داده ريط «نرد ت!ته» يه را مهره شاتر ياراین

 سازدفمب يرقرار هاا  يان

 شىایس خانواده ير حاكم شالرایط  از شالاتر  قاالمس  این در

 گرِ د،يانداز كه پوسالالس  يازار تااار كه كندمب ياا    كرده

 خانواده شالالرایط در تاااری( هاقرص این يازار شالالودنمب

 كندفنمب ایااد

4) 

 ما

 سریابام ا   ینقشه 

 رسدنمب مصر  يه توبادما  كه

 اما ما تاریخ

 اسس رساده انق ا يه

 كنام تو  كه هم كانا 

 شویممب خاره

 هرگ  شودنمب اب كه يرفب م ل

   سالالریا  قشن يان معنایب ارتباط شالالاتر هم اپا  د این در

 كه عباریت يا   كرده يرقرار( تموی یو  يرفق  يرفب   كانا 

 كه گویدمب ایاز زامعه شاتر داشس، توا مب اپا  د این از

  بب دارای دارند سالال ایبنقش يه ا  در فر دسالالس یطبقه

  هاتندف امىانات از سهم ترینكم

5) 

 دناا م ل

 نااس خواهرِ كه



۷۷ ی هشتم / فایل شعر / شماره  

 

  ها گریه زَودمب را ما   

 نبود سِاد وشم اگر مو  این

 دادمب تىا  دمب

 نااس كه فراری راه در  

 نه كه گم

 شدمب سااه فقط

 ا خانواده ف ای يا را، زامعه ف الای  شالاتر  اپا  د این در

 سااه ا زندگب هرحا يه كه خواهری از   سالازد مب مرتبط

 كه هاتند هایبنشانه( دِ زوید ، مو ،ف  گویدمب اسالس، 

 ارتباط   كرده پ!ش سالالطرها در را هاا  بایبزی يه شالالاتر

   ازرا در ا رده اسالالالسف شالالالاتر پدید هاا  يان معنایب

 قايل سالالاختار   فرِ از شالالعر كرده، تمل تابب پرفورمن 

 يرای شالالعر در كه تصالالا یری  بب اسالالس، يرخوردار قبوبب

 ا يا ياااری مطابمف اندپراكنده اغمم دهد،مب ارامه م!اطم

 ردفگانمب صورت كشِب ياا ، يا تنها فقط  بب شودمب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



۷۶ ی هشتم / فایل شعر / شماره  

 

 نقد شعر زهرا هاشمی

 

 برپویان فرمان

 

  اتِاق حام ير شدِ تر س

  نبود پدر

  اب از يرارد ز  كه

  را مادرِ یا

 كردمى غرقش گریه كه

  موزب يود تر سىب

  يرادر يا رفسدرمب كه

  سابرب هِس پشس تا

  پاهاِ كردنمب  ا اگر ياد  

  الیب/  ال این شدنمب با 

  بب بب   كووه سر از خواب يپرد تا

   درد كشادنمب كل

  زاغ يپاچد تا

  موهاِ الی

 ناات مادرِ نشد طناب هرگ  كه

 شدِ تر س  قتى

 سوراخ پدر

  يود اتِاقى مادرِ  

 افتاد كه

  ناامد يند اما

 

 

 

 

 

 

 نقد و بررسی

 

 غريب   شالالرقبف اسالالس افىنده سالالایه زا همه ير مشالالىیت

 شده د ر خود رحميب    حشالب  حقاقس از زندگبف ندارد

 ایكاب صد دیررف اسس رفته قراردادها   تصنع سمس يه  

  زف دشنونمب اسس، طباعس حركس ترین حشالب  كه را ز 

 یق ا  وراكه شود،نمب خیصه ا  در اما ي!شدمب هاالتب 

 در اقعف كندمب خاانس ا  يه   دهدمب هاتب اسس؛ حركس

 مِهومب یم ايهيه را ا    شودنمب خیصه زام یق در ز 

 توا بم را سالالركش معنای این ایاف يانممب طباعب   فماالالِب

 تصالالالویر یق در توا مب را حركس این ایا كردق مرد د

 خیصه ازد اج در ز ، يه اطرا  نراه كِب تا كردق خیصاله 

  رغوطه هاشمب زهرا شعر در هاپرسالش  این شالودق تمامب 

   كشف را شعر ف الای  تواناممب اثر این  اكا ی يا اسالس؛ 

 كنامف راحس را فىرپردازی

   شودنمب مريوط فرد یق يه فقط ازبار یسمامه این گویا

 كه ایخانواده گارد؛دريرمب را خالانواده  ات الالالای تمالامب  

 مرد د اتِاق حاالالم ير را ز    اسالالس زامعه از اینمایه

 وراكه شوندمب مرد د نا  خودشالا   كهاین از غافل كندمب

 نااس: وا  همه ز  وا ی ز 

  اتِاق حام ير شدِ تر س»

  نبود پدر

  «اب از يرارد ز  كه

 هك ياال سطرهای در( ز  يه ماهب شد   يد   زيانب اتِاق از

ف كندمب شنا هایشاشق در كه رسالام مب مادری يه يرذریم،

 حارت خویش درد نداناتن  از  سقتر یق م ل كه مادری

 كه كندف مادریمب زندگب همچنا  اند هش در   شالالده زده

 یگذشالالته شالالاهدِ يرادر كنار در اكنو    شالالده زدا پدر از

  دختر ! یاینده   حا  اسس؛ خویش



۷8 ی هشتم / فایل شعر / شماره  

 

 را مادرِ یا»

  كردمب غرقش گریه كه

  موزب يود تر سىب

  يرادر يا رفسدرمب كه

 «سابرب هِس پشس تا

 زنگ این كه داندنمب هنوز يرگشته زنگ از تر سالقِ  ینا

 نا  يعد هایناالالل يه تصالالنع  یر س    نااالالس پایانب را

 وهرش  ياد تاا ز  يا نبود طوراین اگر كندف وراكهمب سرایس

 با ( مادر الالیب  مادرانه ارامش تر س، ياله ( هویالس يب

 (مادر يه دختر از  معىوس ياانب يا شالالاتر خورد! یعنبنمب

   دهد:مب نشا  را هاز  زندگب ارتباط

 پاهاِ كردنمب  ا اگر ياد  »

  «الیب/ال این شدنمب با 

 ظرین ياال سطرهای يه اگر كه اسس این توزه زابم ینىته

 ا شالالاتر اك ر يرخی  شالالاتر كه شالالویدمب متوزه ياندازید،

 از تصالالالنع زهس در   مقاالالد موتاف از خالارج  زيالانب، 

 همچنان( الیب \ال: مانندف  كندمبن اسالالالتِاده وندتأ یمب

 ساس داده رخ طباعب شىل يه شالعر  این در زيانب هایيازی

 راهزای   ساختار در تصنع رد كهطوریيه نااس؛ سطرب  

 مادرِ  : مانندف  نااالالس يرزاالالته   شالالودنمب احاالالاس ا 

  افتاد( كه يود، اتِاقب

 زاغ تر س كه هم هروقدر اثر، تىناىا  یزنبه از فارك

 نه ارانرف شنودنمب را صدایش كاب انرار يىشد درد    ندي

 مادر نه   يرارد را مادر  هایدسالالالس توانالد مب دختر

 يدهدف ناات را دختر  ر ی پاش زندگب  تواندمب

 ز  زایراه غریبه، هنوز ارامش يا زندگب  این انرار در! اری

 اسس! نىرده پادا را خود

 بببب   كووه سر از خواب يپرد تا»

  درد كشادنمب كل

  زاغ يپاچد تا

  موهاِ الی

  «ناات مادرِ نشد طناب هرگ  كه

 كرده شالالعورمند   زذاب را شالالعر این كه دیرری نىات از

 كرد؛ اشاره ا  اسالتعاری   هایياا    ازرا يه توا مب اسالس، 

 يه  ا ر سرتتب يا بىنس يد   سطور، تمامب كناد دقس اگر

 شالالده اثر در هارمونب ایااد ياتث مهم این كه ر ندمب زمو

 كاغذ ير سطرب صورتيه موضالوتب  هاچ همچنانف اسالس 

 را م!اطم ذهن سطر هر در كه كرده سالعب  شالاتر    ناامده

 سمس هي را اثر  هایياا    يرارد يازی يه فرِ يا متناسالم 

 سوراخ( پدر شدِ، تر س  قتب: مانندف  يدهد سوق شعر

 درپ تنهایب زند؛مبا    سطرهای يه گری ی شاتر پایا ، در

 دارد ادامه همچنا  كه اند هبف كندمب تأكاد را مادر اند ه  

 این راستبيه كندفمب سرایس نا  يعدتر   يعد هاینال يه  

 شودقمب كنریشه ورونه اصمن داردق ادامه كِب تا  یر س

 دیرری زور ز  يه ياید دادِ، شالالرح ايتدا در كه طورهما 

 سسا مِهوِ یق ا ف نااس است!وا    پوسس ز ف نرریاس

 راگ يشالالویمف اما ن دیق طباعس يه تا شالالود درك ياید كه

 هاچ ياشالالالد، همراه هاز  اتتنایب يب يا هاحر  این تمامب 

 دف اگرشونمب ن دیق طباعس يه يشالریس  نداشالته    ایفایده

 ترتماق   ر دمب پایان يه مداِ تالذاب  هالای پماله  از ز 

 فرامو  نباید كهاین  سسف خیصها خود از مشىل شودمب

 خودشا    نبود گا يارانه دسسِ يه پوستا سااه انقیب كرد

    كشادندف ياال را دیرریق

 شدِ تر س  قتب

  سوراخ پدر

  يود اتِاقب مادرِ  

 افتاد كه

 ناامد يند اما
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 دهخوانن به معطوف نقد پديدارشناسی،

 
 محمد مروج

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یمطابعه ر     تمم فنوموبوژی ای پالدیدارشالالالناسالالالب 

  اقع درف سسدا ریپاش   ق ا ت يد   تانب پدیدارهای

 ود،خ هایيررسب در   ياشد طر يب ياید پدیدارشناس یق

 قطف   نىند  ارد را پاشان هایسالنس    ما را    متافا یق

 پدیدارشالالناس نظر این ازف يپردازد وا  ا  ماهاس   ذات يه

 یق وو  دارند هم مشالالالايه كردیملت ای،حرفه منتقد  

 دهد،نمب غایب نظر شالالعر م من اديب اثر یق یدرياره منتقد

 كندفمب تشریح   شىاته را ا  از ای يمىه

 اند؛ردهك كار زمانه این در ياااری پردازا  نظریه   فاماوفا 

 وو  اما «گادامر   هایدگر» تا گرفته «كانس   هرالل » از

 يه را خود تمر ترياش ابمانب  فاماالالو «هوسالالر  ادموند»

 ار ا  ياالالااری كرد، صالالر  رايطه این در پژ هش   ترقاق

 وان ا  را پدیدار هوسر ف دانندمب پدیدارشالناسب  گذاريناا 

 د  تركام حاصالالالل كه خواندمب معرفس   شالالالناخس از

 پدیدار، گویدمب   ياشالالالد ذهناس   تاناالس  یمرالد ده 

   دارد قرار االالا ان شالالناخس یحاطه در كه سالالس اقعاتب

 يتوانام اگرف سالالسذهنب انت اتات از فارك معنا،   ناس حامل

 د ريه نمایاند،مب را خود كه گونها  را ايژه یا موضالالوا یق

 صالالورت ا  در كنام، درك پاشالالان هایقابم   مِاهام از

 بيررس مانند ایم،كرده اسالتِاده  پدیدارشالناسالب   از كه اسالس 

 ل!قت یا گرایبزن هم هایپدیده

 ازمایشالالات طریق از اگاهب كاالالم یشالالاوه رد يا هوسالالر 

 ایق ای يرخب داد  ناالبس    ذهنب يازسالازی  نا    تاريب

 سنااالال قتل، ناازی يررسالالب يرای  خارزب  اقعاس يه ذهنب

 لك یا   ياشالالالام كرده تاريه راا  تا يىلشالالالام را نِر یق

 نوتب ،(كنام ترمال   تا یاله  مالا  ذهن در را موضالالالوا

های وزهح در كه كرد ری یپب را تمِاقب   ىا رادی یفماِه

 داردف كاريرد ياااری

 يا ا  یرايطه   خواننده يه معطو  نقد سالالالراك يه حا 

   ر یىرد سه هرمنوتاق   نقد در ر یم؛مب پدیدارشالناسب 

 دارد:  زود مهم گرایش

 ار اساسب نقش نویانده گرایش این در: مرورمؤبف ( نقد1

 تروالت ر حب، حاالت زندگب، رایطشالال یعنب كند؛مب ایِا

 زما  در زامعه فىری ر شالالن ف الالای   ازتماتب، سالالااسالالب

 فاسس دخال ا اديب اثر خمق در مؤبف، زیاس   ا  حاات

 د،دار منافات اديب ازادی يا داسالتا     شالعر  يه نراهب ونان

 نه ي!واناد ا نویاالالنده خاطريه فقط را كتايب شالالما یعنب

 مرتوایش!

 اي پاالالاسالالاختارگرا   سالالاختارگرا منتقدین: ورمرمتن ( نقد2

 ا در نب توامل   متن خودِ يررسالالالب يه مؤبف، حذ 

 متن معتقدند   ندارند نویاالالنده يه كاری هاپردازندف ا مب

 كندفمب كِایس ا  يه رزوا تأ یل، يرای   اسس خوديانده

 گرایش، این در را اصالالالمب زایراه: مرورخواننده ( نقد3

 طبق كه اسالالس خواننده این در اقعف دارد تهده ير م!اطم

 يه ا اديب تمم   شال!صب  هایتاريه   ذهنب زیرسالاخس 

ف دارند اهماس خود زای در سالاله ، اینپردازدمب اثر خوانش

 شهود   كشف تأثار ترس را هنر  وو  اسس، مهم مؤبف

 خود اطرا  مراط هایدریالافس     اقعاالات  از متالأثر   

 اثر   ارد را ا !صالالبشالال زندگب مطمئنن   افریندمب

 ا ، ساختن در مهم تامل وو  اسالس،  مهم هم متنف كندمب

 رردییق يا هااناا  ا  در كه سسدناایب زيا    اسالس  زيا 



۶1 ی هشتم / فایل شعر / شماره  

 

 خمق ي رگب اثر هاچ ا  يد     كننالد مب يرقرار ارتبالاط 

 هي   اسالالس معتقد زيا  يه هایدگر نمونهتنوا  يهف شالالودنمب

 وو  داند،مب مهمب تامل را ا    دهدمب زيانب ماهاتب متن

 پ  دارد، ا  از تِااری هرك    سسزاری   سالاا   زيا 

 ارامه تأ یل یق خوانشب طاف هر خصالمس،  همان خاطريه

 پویایب در ي رگب نقش هم خواننده دیرر طر  ازف دهدمب

 ا  از كه هایبخوانش تعداد يه متن یق وو  دارد، هنر

 اسس ممىن اودانش یقف ددار معنایب دالبس افق شالود، مب

 ارگرك یق خوانش يا كه ي!واند شىمب يه را حافظ از غ بب

  ياشدف متِا ت ای،حرفه منتقد یا

   يا ز ساختار يه تأثار معناسس!   تأثار دارای اديب متن هر

   اسالالس مريوط خابق توسالالط رفته كاريه اديب  هایتىناق

   ِادسال  طخطو   م!اطم يان دیابىتاق يه دریافس یا معنا

 ما ا  نمونهيرای ف گردديرمب متن سالالالطور ماا  نالاپادای 

 الغر قدروه پارمرد ا » تبارت در پارمرد یق شالالىنندگب

 نریه یزنبه پ  دارد ياترب خواننده دریافس يه ،«اسالس 

 ا فع م!اطم یتهده ير ا  شالالناختبزیبایب   مؤبف يه اثر

 انندم كناممب ات!اذ كه گاردی تناسالالم يه ما ينايراینف اسالالس

 ،ففف  سالالاختارگرایب كا انه،ر ا  ای،اسالالطوره سالالااسالالب، نقد

 ایا يانام حا  كنامفمب اسالالت!راج متن از متِا تب معناهای

 قكرد يررسب پدیدارشناسانه منظر از را شعر یق توا مب

 ر ر يه مادی   تانب ماهاس یق يا هنری اثر هر در ما

 اسایبشالن  راا   دهپدی یق یم ايهيه تواناممب پ  هاالتام، 

 خمق از زمانب گذشالالس از يعد نویاالالنده یا شالالاتر یقف كنام

 يع ب كندمب احاالاس  خواند،مب راا  د ياره  قتب اثر ،

 سواد اسس ممىن وو  دارد، مادد يررسب يه نااز زاهایش

 د،ياش شده مترو  ا ذهنب هایزیرسالاخس  حتا یا تئوریق

 را اثر  ادیسم پ ف كندمب يالازنویاالالالب  راا  ينالايراین 

ف ساس يه همان شىل نا  خوانندهف اسس كرده پدیدارشناسب

 دیدی يا اگر   شالالودمب موازه متن یايژه يا م!اطم هر

 در هاسالالالنس نىرد   ارد   زمانهپاش يد     طر يب

 هرهي پدیدارشناسب از خودخوديه كند، يررسب راا   خوانش

 متن نوشتن هد يار درحا   در اقع خوانش حان ا ف گاردمب

 تِاار را ا  خود ر ز  تمم   افىار از گاریيهره يا   اسالس 

 راینينايف دارد درزمانب خصمتب پدیدارشالناسالب   پ  كند،مب

 اثر هر وو  دارد، پمررنرب نقش متن يا یموازه در م!اطم

 سسفمعنایب افق دارای گانشخوانند تعداد يراساس هنری

 یزامعه طاف يراساس «نِ  امد   يند» تبارت يرای نمونه

 پ شىب برا  از: دارد معنایب دالبس وندین خود خوانشالب 

 نظر از یا نىند، كار خوب ریه تا شالالده ياتث مانعب یعنب

   شالالده خِقا    سالالاناالالور دوار نِر یق یعنب سالالااسالالب

 يا هسوژ اسس ممىن شعری دید از یا كند، فعاباس تواندنمب

 هایتأ یل يا ما پ ف ياشد شالده  ر ر يه ار تاق ایصالرنه 

 از !ياالالاارند دریافس هایافق يمىه نااالالتام طر  شالالماريب

 ريااتتا از اسالتِاده  يا خواناد؛مب را متنب  قتب دیرر طر 

 معنا دریافس يه شر ا ذهناس، يراسالاس  نه خود شال!صالب  

 گاریدفمب يهره پدیدارشناسب از در نتااه كناد،مب

 هي معطو  دنق در فنوموبوژی ياال، توضالالارات يه توزه يا

 در ما وو  اسالالس، يرخوردار ياالالااری اهماس از خواننده

   يررسالالالب يا   خوریميرمب متن یايژه يه ايتدا خوانش

 خواهام ا  د  در نهِته معناهای   تمق يه سالالطح،  اكا ی

 رسادف
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 مفهوم ديگر بودن

 
 ساحل نوری

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كه يود، اتاديا ر سب و فاما ياختان ما!امامویچ ما!امال

 نوشالالالته اديب ینظریه   نقد یحوزه در تأثارگذاری اثار

 مماغ « گوگرایبگِس»   « گویبگِس» اسسف اصطیحات

 اثر  در ا  از ياختان ما!امال كه اسس مرتبط مِاهامب يه

ف سالالسا يرده يهره(  گویبگِس ت!ا ل  اديب تئوری ياب  در

 قرار ویانهگتق اثر مقايل در ار  گویبگِس اديب اثر ياختان

 يا ه،پاوسالالت  گویگِس یپایه ير  گویبگِس اثرف دهدمب

 ىوتس تصراح، پاسالخ،  تنها   ر دمب پاش دیرر اديب اثار

 اگاهانه ارتباط يمىه نااالالس، قبمب اثر گاالالتر   یا يراير در

 از د ش اگاه پاوسته سالا  هما  يه   قبمب اثر يا كرد  يرقرار

   طارتبا در  گویبگِس اديااتف اسالالس انپاشالال اثر سالالوی

 تنها موضالالوا اینف اسالالس متعد د   گوناگو  اثار يا مرا ده

 وس د  هر در  گوگِس وراكه نااالس؛  صالر   تأثارگذاری

 اضالالرح اثر یاندازه يه پاشالالان، اديب  اثر   كندمب پادا ادامه

 یهرايط  ینظریه یشالالودف ارامهمب دگرگو    یايدمب تااار

 متقايل كنش در ا ، افىار گشالالایب راه   ياختان( و  ت من

 تأثار ترس زها ،   ادمب ذهن ازتناب غارقايل   ضر ری

 ادمب، ذهن توسالالط هاپدیده ادراك ير مبنب «كانس ینظریه»

 ندكمب ترمال هاپدیده ير را خود مىانب   زمانب شرایط كه

 ایهگِته يراساسف شالد  نظریه این امد  پدید موزم   يود

 يان یرايطه همان  گوگرایب، يرگِس اساس   ياختان، پایه

 مِهوِ يه نابس اگاهب   اسالس  شالده  نهاده دیرری   خود

 كار یق فاسالالالس مىالابماله   يرقراری یيود ، الزماله  دیرر

   خود یرايطه از اییافته تىامل شالالىل شالالناسالالانه،زیبایب

 یبنماياز شناختب، نهزیبایب اديب اثرف دهدمب ارامه را دیرری

 یق نه   اسالالس نویاالالنده توسالالط زندگب ی گرایانه اقع

 زانم از زندگب  اقعاالس  ير ترمامب قراردادی یانرالاره 

 هایگبپاچاده از كه سالالسنهایب اینتااه يمىه نویاالالنده؛

 ایدفمب دسس يه د  این يان یرايطه

 كه «خود منا س» يا طرفب از  اقعب، هنرمند كه معنا يدین

ند ك دیىته خود اطرا  يه را خاص شالالتبيردا اسالالس متمایل

 غارخودی» گریبا  در دیرر، دسس طر  از   سالس ر ر يه

در  اسالالالس، خود اطرا   اقعاات «يود   دیرر» یا «يود 

 رقم شالالناسالالانهزیبایب هنری اثار یزمره در كار  صالالورتب

 تعاد  يه   ر ند د  این ر یار یب از پ  كه خورد خواهد

 ارامه ایمىابمه زدبب، كاری  ینار د  این نهایب  رسالالاد 

   مىا  شالال! ، يود   غار شالالامل يود  دیرر مِهوِ شالالودف

 قااب اديب كار در در صورتب مِهوِ این   شالود مب نظر نقطه

 يه را خود يارانه، یق نظر نقطه از نویاالالنده كه شالالودمب

 نظاِ   نظرنقطه زيا ، ما از یق هر فيرسالالاند ظهور یمنصالاله

 يا باناان ارتباط يرقراریف داریم دیرری از متِا ت مِهومب 

 زای را خود خودی   قابم كرد  رها مرزها، شالالىاالالتن 

 ا نش دارد سعب شالودف ياختان مب مرقق كرد ، فر  دیرر

 ترینشالالاخ    ترینخصالالوصالالب  ظاهريه در حتا كه دهد

  زود دیرری  گوی گِس طر  یا سالال!ن سالال!ن، یا گِتار

 انبت موضوا یق ير هسریق كه گویبس!ن ا  نظر يه دارد،

 راسالالس   و  در يابقوه م!اطبا  يه همواره دارد، تمرك 

 خود سرشس در حاث این از زيا ف اندازدمب نظری هم خود

 هي پاس!ب وه كهاین از نظر صالر     اسالس  «گویب گِس»

ف س گوسگِس نوتب درگار شد، خواهد ارامه يابِعل صورت

 سالال!نا  كه كشالالدمب تصالالویر يه را گویب گِس ياختان
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 د ِ سالال!نرویف اسالالس شالالده حذ  ا  از د ِ، سالال!نروی

 در  بب شالالنویمنمب را ا سالال!نا  دارد؛ نامرمب ح الالوری

 اضرح س!نا  كلل ير ایكننده تعاان تأثار  س!نا  این تمق،

 یدرياره ترياش ياختانف دارد ن!االالس سالال!نروی مرمب  

 ها اژه یهمه گویدمب   كندمب يرث  شنودیگِس مِاهام

 درف شالالوندمب ادا امری، يه  اكنش یا پاسالالخ در ها،گِته یا

 كه نویاالالنده خودِ ادراكب نظاِ در   ها اژه ر زمره، رفتار

 ،هاسسا  يا مرتبط   احااسب حاالت   خاص اشاای از پمر

 ایشگر وا ی سالالمس يه گِتار تماِ ينايراین شالالود،مب درك

 ياختان فنامدمب شالالنونده «درك افق» را ا  ياختان كه دارد

   ودخ يان یرايطه ير را  شنودیگِس یا گریمىابمه يناا  

 ار يود  دیرر مِهوِ يه ناالالبس اگاهب نهد،مب ينا دیرری

 یزنبه يه را ا  حتا   داندمب مىابمه يرقراری یالزماله 

 كه صالالالورت يدین دهد؛مب تعمام اديب اثر زیباشالالالناختب 

 تىامل شالالىل امد   پدید يه منار دیرری   خود یرايطه

 اساهم حام  زیباشناختب يمعد از كه شالود، مب تصالر  ییافته

 تمایل ، كه«خود يود  من» يا طرفب از  اقعب هنرمندف اسالس 

 طر  از   موازه اسس دارد، اطرا  از ش!  يرداشالس  يه

ا  اطرا   اقعاات يود  دیرر یا «يود  غارخودی» يا دیرر،

 حمل  در بِظب ایهنشانه سایر   ها اژه توا  ر سالسف ر يه

 ركايه ا  در كه سالالالسيافتب يا مطايق معنا، یق از ياش

 این يه «زيا  یفماالالِه   ماركاالالااالالم» نقد این درف ر دمب

 در دهد؛مب ثايس معانب هانشالالانه يه كه اسالالس شالالده متهم

 در مدا ِ، مادد تعریف يه ها اژه معنب تممن كهصالالورتب

 بياالتر  تماتب،از هایگر ه   طبقات يان مبارزه وارووب

 مِهوِ ير ن!االالالس ی همه در ياختان هالای نظریاله ف دارد

 یا   سالال!ن شالالىل هر  زيا  كهاین  ( دیابوت   گوگِس

 مِهوِ اینف ندمتمرك ا اسالالس،  گویبگِس همواره( نوشالالته

ف نااس االا  یى دیابىتاق، ماركاالااالتب   مِهوِ يا  گوگِس

 ا ن    گوگِس ازتماتب خصالالمس يه توزه در ا  يا اگروه

 سالاله از  گوگِسف اسالالس مشالالايه ا ، در   ذاتب مىش كش

  ففف م!اطم یا شالالنونده سالال!نرو،ف شالالودمب تشالالىال ز  

 ياا  زيا  وها    زيا  در نتااه د ! این ماالا   یرايطاله 

   حقاقس اشالالىا  ها،شالال!صالالاس ها،اندیشالاله یعنب كندمب

 ياختانف اسالالس نِر د  حداقل ماا  تعامل مرصالالو  همواره

 تق  مونوبوت مِهوِ يالا  تقالايالل   را در گو گِالس  مِهوِ

 نهاد یق   شالال!  یق توسالالط كه دهد،مب قرار( صالالدایب

 مِهوِ رد  گوگِس ياختان ینظریه درف شودمب ياا    گِته

 ره يه زيانب، ارتباط هرگونه معنای يه ا  یگاالالترده   تاِ

 طاتارتبا تمامب گِس توا مب ينايراینف اسس ممىن شالىل 

 عنبی گِتارها، تباد  صالالورتيه زيانب، انِعاالت   فعل  

 نایمع در  گوگِس اماف پذیردمب انااِ  گو،گِس صورتيه

 شالال!   د  يان سالالاده   گویگِس یق فقط ا ، خاص 

 ود ز رهرذر  از كه اسس شناسبهاتب نوتب يمىه نااالس، 

 تعامل در ياختان، نظر يهف شالالودمب معنادار «خود» ،«دیرری»

 يهتار این ی اسطهيه   گاردمب لشالى  ما اگاهب دیررا  يا

 ونانهم ا ف خوردمب صالالاقل ما اگاهب كه سالالس،دیرری از

 ارقر  گوگِس مقايل ینقطه در را مونوبوت یا گویبتق

 كه كندمب انىار در نهایس گویبتق: گویدمب   دهالد مب

 يه قادر   حقوق هما  يالا  دیرری اگالاهب   ا ، از يار  

 يه گویبتقف دارد  زود اتتبار یدرزه هما  يا پاسالال!ب

 يا «من» یق تنوا يه ا  كِایس   اسالالالتقی    غار انىار

 ىلش در  گویانهتق دیدگاه يرایف خا ديرمب ماا ی حقوق

 ياقب اگاهب «موضالالوا» صالالرفن غار ،(ا  ناب یا   افراطب

 متشالالىل را اگاهب یق خود يطن در تواندنمب   ماندمب

 نم اگاهب  دناای در تاااری دایاا يه قادر كه پاسالال!بف كند

 املك خود خودی يه گویبتق ر د؛نمب انتظار غار از ياشد،

   ناشنواسس غار پاسخ يه نابس ر  این از   اسالس  كافب  

 يرای مؤثری توا  هاچ   نشاندنمب پاسال!ب  ونان انتظار يه

 ی ت   كندمب نظرصر  غار، از گویبتقف نااس قامل ا 

 گویبتقف درا رد تاناس يه را عاالس  اق تمالامب   رزدمب

 سالاله همچنان ياختانف اسالالس اخر كیِ  كه كندمب  انمود

 اهگتامب را رما    كارنا ا  سقراطب،  گویگِس یترصه

ف داندمب ا  یشالناسانه هاالتب    خاص معنای در  گوگِس

 همچنان    گوگِس از ياختان تعریف يه توزه يا ينايراین

 از كه گِس توا مب ترصه، سه این در موزود هایگب یژه

 هنقادان   زمعب كند كا   ایگونه  گوگِس ياختان، نظر

   خوداگاهب يه در نهایس كه اسالالالس حقاقس یافتن يرای



۶4 ی هشتم / فایل شعر / شماره  

 

 كه دیابوت هایگب یژه زممه ازف اناامدمب خوداصالالیحب

 كندمب متمای  سالالالاده ارتباط یق از را ا  ياختان نظر از

 گونههاچ كه معنا این يه رايطه؛ د  يو ماتقام: از سستبارت

 هم از افراد كه شالالود منار نباید ذهنب یا ازتماتب سالالاختار

   باگاهف كنند تمقب ايژه یم ايهيه را دیرریق   شالالده د ر

   اهباگ ياختان نظريهف  گوسسگِس مرصو  خودشناسب

 م!تمف، هایذهناس   د  سالالویه اسالالس ایپدیده شالالناخس،

 اختانيف  شودمب ایااد افراد ماا   گویبسگِ ر ايط در تنها

 دیابوت كه داده نشالالالا  خويبيه خود، اديب هاینظریه در

 مونوبوت يه ا  تبدیل امىا  همواره  بب اسس، زيا  اساس

 اسالالس، گشالالوده ازادی   تِىر ر ی يه دیابوت فدارد  زود

   اسالالالتبالالدادی خصالالالمتب  ازالد  مونوبوت كالالهحالابب  در

 در «مندیموقعاس» اصطیح از نياختا فاسس گرانهسالركوب 

 مندوقعاسم گِتارها ا ، نظر يهف كندمب استِاده گِتار تعریف

 رخدادشا  موقعاس در ياید را هاا  اصالال  معنای   هاالتند 

 اا ي پاشان گِتارهای يه پاسخ در گِتارها یهمهف كرد درك

 زا زيا  معنا، این يه هاتند، م!اطم يه معطو    شالوند مب

 گِتار فشالالالودمب اموخته زمانه در ازتماتب تعالامل  طریق

 ناشالالب وا  د  از ا  خصالالمس   اسالالس ازتماتب ایپدیده

 ثانان   شالالودمب ادا كاالالب يه خطاب گِتار ا بن شالالود؛مب

 تمل   ارتباط اینف اسالالس ازتماتب موزودی خود گوینده

 ینتريناالالادی يالالاختان نظر يالاله كیمب   گِتالالاری متقالالايالالل

  ،ا یمما ه صِس   یابوتد مِهوِف اسس زيا  یخصالاصه 

 یا مونوبوت مِهوِ يا ماالالالتقام تقايل در دگرا ایب یعنب

 نوتب يالاله الزرِ گویبتالالق گارد  مب قرار گالویب تالالق

 ن،ياختا نظر از فشودمب منار ز مب یاندیشه   دگماتااالم 

 وندصالالدایبف اسالالس  گومندیگِس گب  یژ وندصالالدایب

 كهونا  اسس، متن یق در صالداها  ماالا ی  توزیع معنایيه

 ري یىب كهاین يد   ياشند، داشته ح ور حق صالداها  تماِ

 ارای اسالاسب  تنصالر   گومندیگِسف ياشالد  ماالمط  دیرری

 انياختف شودمب مراوب متو  ماا  ر ايط مورد در ياختان

 از هالالامتن يرخورداری ما ا    والرالونرب   يالراسالالالالاس 

 اامتق كمب یفراگونه یا گونه د  يه را هاا   گومندی،گِس

 بتهابف وندگویب یفراگونه   گویبتق یفراگونه: كنالد بم

 از هيهريب متنب هاچ كه گِس يالاید  افراطب، تعمام يرای

 دارد،  زود هاا  ماا  كه تِا تب   نااالالس دیرر هایمتن

 هوِمِ ياختانف اسالالس  گومندیگِس ما ا  سالالر ير تِا ت

 ستدال ا   دهدمب ياط ترياش را،  گویبگِس یا  گوگِس

   پاسالال!ب  سالالوی يه هاگِته یا   كممات تماِ كه كندمب

 طریق از كممات ر زمره، مىابمات درف دارند زهس  اكنشب

   شالالوند مب درك شالالنونده  مِهومب  نظاِ در گرفتن قرار

 هاا  يا   انداحاالالاسالالب تأثرات   معان اهدا  از سالالرشالالار

 ا  هي شالالنونده پاسالالخ از گِته یق فهم نتااه درف اندمرتبط

 سالالویيه هاسالال!ن تماِ خاطر همانيهف اسالالس ناپذیر بزدای

 دارند زهس خواندمب شالالنونده «مِهومب افق» ياختان وها 

 كه اسالالالس، ازتماتب متعدد هایزيا  شالالالامل افق این كه

ه ي گرایشب «االم ادیابوگ» فكندمب اسالتِاده  ها ا  از شالنونده 

 هایزيا    سالال!نرو م!تمف هایزيا  ماا  تعامل سالالمس

 :گویدمب ياختان كه اسالالس دبال این يه   ساسالال شالالنونده

   دیرری یزمانه   خود یزمانه ماا  مرز در هاسالال!ن»

 «فكنندمب زندگب يارانه

 د  اني تمای  يه ياختان ش!صاس، رشالد  سالاختار  يرث در 

 مِهوِ  ( خودِ يرای من  مِهوِ:  رزدمب اصالالرار مِهوِ

دركب    احااس ا  فمن يرای دیرری یا( دیرری يرای من 

 خویش، در نب هایتوانایب   خصالوصاات  از اناالا   كه را

  تنوايه دیررا  كه مِهومب يا دارد خوداگاه ضالالمار توسالالط

 انياخت فكندمب دارند، مقایااله  ا  شال!صالالاس  از يارانه افراد

 قامل ای، فالاصالالالماله  «دیرری»   «خود» مِهوِ يان همواره

ف كندمب زدگو  را دیررا  يه نااز اهماس نظر شالودف این مب

    گوگِس يرای را خویش توانایب همواره سالالابم( خودِ 

 دیرر» یا «يود  من» اگرف كندمب حِظ دیررا  يا مىابمه

 كه اسس ا  نتااه شود، حاكم كاری یا فىری طرز ير «يود 

 از   شودمب ناماده گِتاریياختان، تق گا  اژه یخ انه در

 اني مراالالوس تبتِا ف كاهدمب كار شالالناختب زیبایب ارز 

  زود« سسدیرری» یا غارمرك  وههرا   « خود» یا «مرك »

 تقایدف اسالالس مىابمه ایااد تِا ت، منشالالا  همان كه دارد،

 یا  زود مرك  تدِ مورد در «دریدا ژاك» نظرات يا ياختان

 این توا نمب اما اسس، تناقض در اديب كار در معنا ح الور 



۶5 ی هشتم / فایل شعر / شماره  

 

 رهِگ يازگشالالالایب  نياختا نظرات كتما  كرد كه را حقاقس

 نقد در دریدا خودمعنای ح الالور ینظریه كه شالالد كوری

 یهارام در ياختان اندازه وه تا كهاینف يود كرده ایااد اديب،

 يرث در منتقد كه مشالالىیتب حل يرای تممب ابروی یق

 س،ر سر يه هاا  يا شناختبزیبایب دیدگاه در اديب كارهای

 ِا م!اب   موافقا    اسس را انيرث امری نه، یا يوده موفق

 اسسف داشته فرا انب

 يرای نمونه:

 دیدگاه از «تبدابرضالالالایب تمب» كالاببالاس   شالالالعر ترماالل 

   گوگرایب:گِس

 

 کالباس 

  

 مگرفت دستب د      يود افتاده تى  در كه را هایشدسس

 نىرد تشىتر شد پا كه  قتب

 «ي نمق قدِ شما يا توانممب»

 نه نرِس

 گارِبم را ا  هایدسس

 ر یممب راه تى  ير  

 كردند م!ِب تو هایوشم در كه را كاب»

 كنممب گم ياشتر        گردِمب وه هر

 «ایدقنىرده تر سب شما        راستب

 گویدنمب

 «كنادقنمب»

 نه! نرِس

 كردیم!

 گذشسمب ياد م ل ر زها

 نبود ياشتر ثاناه وند شم  

 يودیم تنها تى  د       ما

 كند ما يار   اببوِ از    خواسسبم دناا كه

         كرد!

 ق!كنادنمب يا ر

 اِخواياده دیرری تى  ير كه امشم

 ي ناد اببوِ ا  يه سری

       ی!چابب از  

 كنادمب ياز درتى  را در  كه

 خواهادمب هروه

  يب!شاد!

 داریم! كابباس فقط

 

 علی عبدالرضایی

 

 ینمونه تنوا يه رما ، یدريالاره  يالاختان  تئوری  هرونالد 

 تمب» كه طورهما   بب اسالالس، شالالده ارامه مىتوب ادياات

 كند،بم ذكر «ياختان اشال  یپاشنه» مبرث در «تبدابرضایب

 را شالالعر كه شالالده این يه منار ياختان كیسالالاق دیدگاه

 شالالعر يا زااین در كهصالالورتب در كند؛ فر  صالالدایبتق

 زا   دارد نبداستا   ر ایب ساختار كه موازهام وندصدایب

 اسسف گرفته يهره  گوگرایبگِس منطق

 االالالس،نا م!اطميب   خن ا گِتاری هاچ ياختان اتتقاد يه

 فرماسسفحىم مىابمه منطق ا  ير يمىه

 شالالالعر ز     يهز  يررسالالالب يه يهتر تاريب درك يرای

 پردازِ:مب

 ف1 اپا  د

 مگرفت دستب د      يود افتاده تى  در كه را هایشدسس

 نىرد تشىتر شد پا هك  قتب

 «ي نمق قدِ شما يا توانممب»

 خر( افتاد  تى  در  زيانب اتِاق شعر د  این ا   سطر در

 تى  در كه هایشدسس (2 افتادِف تىاش ( در1 دهد:مب

 اسسف افتاده

 كه گویدمب سالال!ن تى  یق از را ی سالالطر این تعبار در

 در   ش!صاس   كرده تى  در   را هایشدسالس  را ی

 ش!صاس از يعدی سطر در فاسس كرده يمند زا از را تى 

 تشالالالىر كرده يمند را ا  كه زمانب گوید؛مب تى  در  

 مىابمه   شده شعر  ارد صداها يعدی سطر در فاسس نىرده

  گارد:مب شىل تى  در  

 «ي نمق قدِ شما يا توانممب»



۶۷ ی هشتم / فایل شعر / شماره  

 

 را ف الالایب شالالاتر گِس توا مب اپا  د این كمب تعبار در

 از   كرده يمند زمان ر ی از را اقا، خانمب یق كه سازدمب

 ي ندف قدِ ا  يا كندمب درخواسس ا 

 ف2اپا  د 

 نه نرِس

 گارِمب را ا  هایدسس

 ر یممب راه تى  ير  

 

 شالالعر  ارد را ی در نب  صالالدای اپا  د، این ا   سالالطر در

 ندفكنمب م!ابِتب شعر در   ز  كه كندمب ياا    شالود مب

 تعبار د  ا  از كه دارد وندتأ یمب ریسالالاختا يعدی سالالطر

 قاب ا  ر ی ( ير2 رفتنف راه يرتى  (1 شود:مب يرداشس

 رفتنف راه تى 

 ف3اپا  د 

 كردند م!ِب تو هایوشم در كه را كاب»

 كنممب گم ياشتر        گردِمب هروه

 «ایدقنىرده تر سب شما        راستب

 گویدنمب

  "كنادقنمب"

 نه! نرِس

 كردیم!

 ز  از شعر مردِ گارد؛مب شالىل  د ِ یمىابمه اپا  د این در

 هك گویدمب در نب یصدا كه ایدقنىرده تر سب پرسالد مب

 ياز   كنادقنمب ازد اج پرسالالدمب مرد   دهدنمب پاسالالخ ز 

 صالالدای يعدی سالالطر گوید، درنمب نه ز  كه گویدمب صالالدا

 اند!كرده ازد اج ياهم گویدمب   شودمب  ارد دیرری

 ف4اپا  د 

 گذشسمب ياد م ل ر زها

 نبود ياشتر ثاناه وند شم  

 يودیم تنها تى  د       ما

 كند ما يار   اببوِ از    خواسسمب دناا كه

 كرد!

   كندمب تااار ف الالا   خوردمب  رق زما  اپا  د این در

 كه گویدمب شالالده تى  يه يد  هم خود  حاال كه مرد

 هم از را هاا  خواستهمب دناا   انديوده تى  د  فقط هاا 

 يه «ماضالالب» از   كرده تااار زما  يعدی سالالطر در فكند زدا

 این تأ یل كرد! در :گویدمب مرد   شالالودمب تبدیل «حا »

  اندفشده زدا هم از هاش!صاس كه شویممب متوزه سطر

 ف5اپا  د 

 ق!كنادنمب يا ر

 اِخواياده دیرری تى  ير كه امشم

 ي ناد ببوِا ا  يه سری

       ی!چابب از  

 كنادمب ياز در تى  را در  كه

  خواهادمب وه هر

  يب!شاد!

 داریم! كابباس فقط

   زده گره شعر يا را م!اطم شاتر اپا  د، این ا   در سطر

 كندفمب استِاده گذاریفاصمه تىناق از

 كنادق!نمب يا ر :گویدمب م!اطم يه خطاب

 مرد شالال!صالالاس كه شالالویممب متوزه يعدی سالالطر تأ یل در

 رشع در    ش!صاس يا تصوراتش در   اسالس  دیوانه شالعر 

 تعبار در   افتاده اتِاق سالالالپادخوانب ادامه ريدف دخوامب

 رازی شده، زدا معشوقش از مرد كه گِس ياید يعد هایسطر

اسالالس، يه این ( اماده غذای كابباس  ا  در فقط كه ی!چابب

 گاردنمب صورت  پ !سپ خانه ا  در نىته اشالاره دارد كه 

   وندصالالدایب گرنمایا  شالالعر نسف ایاسالال مارد مرد  

 اي  گواسالالالسف گِس م!تمف هایر   يه  گوگرایبگِس

  گویبخود ، گِس در    يا  گوتىاالالب، گِس یسالالوژه

كه  طورهما  م!تمف، صدای وندین   شال!صالاس   د  يان

   شالالوندمب  ارد گوناگو  هایر   يه كردِ، ياا  ياال در

 رد كاممن شالالعر صالالدایب تق يه رازع را ياختان ینظریه

 كنندف  مب

 
 مقدادی دکتر ادبی نقد ینامهدانش منبع:

 لمیخائی هایاندیشییه دموکراتیک امکانات: وگوییگفت دموکراسییی

 هابرماس، منصور انصاری   یورگن و باختین

 ای، میخاییل باختینمکالمه تخیل
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 هرمنوتيك

 
 محمد مروج

 

 
 

 «هرم » ناِ از كه اندداناالالته هنر تأ یل تمم را وتاقهرمن

  متوباا م!ت  فقط قدیم در تمم اینف اسالالس شالالده گرفته

   تباان زهس در ا  از   يود ادیا  گا گردانند   مذاهم

 فرهنرب تتروال   تااار يا يردند!مب يهره دینب كتم تِاار

  شد زدا خصوصيه   مدرناام يا زما هم كه اقتصادی  

 هرمنوتاق داد، رخ ار پا در مااراس از پر تاتا  یشاخه

 ردِم يان   خارج كماااها   هاكناااله  تاریق پاالتوهای  از

 دخو تا یافتند ماا  كمكم هاا    یافس ر اج يازار   كووه

 ،زریا  این موازات يهف يپردازند اناال   تورات تأ یل يه

 كردند سالالعب   شالالدند كاريه دسالالس نا  اديب پردازا نظریه

 اكنو ف ندكن تد ین كیسالالاق متو  يهتر فهم يرای يوطاقایب

 «نوین هرمنوتاق» زنبش اغاز از قر  نام   یق از ياش

 كه امدند پدید ياااری هاینرمه مدت، این طب   گذردمب

 هایزنبه از ایگوشالالاله تِاالالالار يه خود دید از یق هر

 تمده ریا ز 3كمب  طور يهف پرداختند اديب اثار زیباشناختب

 اند:مطرح هرمنوتاق در

 هك معتقدند ترصه این منتقدا (: كیسالاق   مرور( مؤبف1

 كشف گرتأ یل ی ظاِه   سالس غامب معنای دارای متن هر

 شاگرد    «شییرماخر»ف سسنهایب معنای ا  يه رساد   

ف اتنددانمب مهم يااار را نویانده نقش اثارشا  در «دیمتای»

 گذشس از يعد كه اسس این مرورمؤبف دنق یتمده اشىا 

   ا  ناس يه یايبدسالالس نویاالالنده، مرت از دراز سالالاباا 

 ،اسس مشىل نوشته، را ا اديب شاهىار ا  در كه شالرایطب 

 یرز را خواننده ازادی اثر، خابق يه مرض پرداختن ينايراین

 زیاس يه رازع م!تصر اگاهب داشتن هروند يردمب سالؤا  

 كندف كمق ما يه يهتر خوانش در تواندمب مؤبف

 مؤبف اصالالطیحن نقدی ونان در(: فماالالِب  مرور( متن2

 هایخوانش در اثر صالالاحم خودِ حتا یا   م!اطم   ممرده

 يازنویاالالب را متن   شالالوندمب نویاالالنده يه تبدیل مادد،

 اي   يانندمب متن در را وا همه منتقدانب ونانف كنندمب

   دقاق يررسالب  يه ،ا  از ای زداسالازی    سالاختارشالىنب  

 در مهم توامل از یىبف زنندمب دسالالس اثر یموشالالىافانه

 اسس ا  طریق از وو  اسالس،  زيا  مرورمتن هایيررسالب 

 متو    كنندمب يرقرار ارتباط دیرریق يا هااناالالالا  كاله 

   سالالاختارگراها ر سالالب، هایفرمابااالالسف شالالوندمب خوانده

 فىری ریا ز این ياناا  ترینتمده از پاالالاسالالاختارگراها  

 یا   وااس مؤبف یمقابه انتشار يا «فوكو ماشالل »ف هاالتند 

 در مهمب نقش مؤبف، مرت ینظریه اتیِ يا «يارت ر ال »

 اندفداشته مرورمتن نقد يمردپاش

 رفسپاش اخار هایدهه در كه زنبش این: مرور( خواننده3

 خواننده يه تأ یل در را اصالالمب زایراه داشالالته، مراالالوسالالب

 نقش نرمه این گاتر  در زیادی افرادف دهدمب اختصالاص 

  ( مؤبف ناس  معنا يان كه «هر  اریق» مانند اند،داشالالته

 قدمعت   شودمب قامل تمای ( خواننده يرداشالس   متن دالبس

 طفق   يرسد اثر غامب معنای يه نااالس  قادر م!اطم اسالس 

 هي تواندمب متن يا پنداریهمذات   دالبس هایافق طریق از

 «فاش اسالالتنمب» نظرات يه ما مقايل درف شالالود ن دیق ا 
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 بمش!ص پاش از معنای هاچ متن، گویدمب كه خوریميرمب

اسسف  مؤثر ا  درك   فهم در ما تأ یل ینروه يمىه ندارد،

 م!اطم تنوا يه ما سالالالوی از توانندمب هانظریه این تماِ

 ماانه راهب يالاید    گارنالد  قرار يرداریيهره مورد خیق،

 زا خواننده هم   شود حِظ متن استقی  هم تا كرد ت!ابان

 د ، این در اقعف ياشالالد  يرخوردار تأ یل يرای الزِ ازادی

 ياتث هاا  از یق هر يه افراطب نرر    یىدیررند مىمل

 هاینشانه يان سالرگشالترب     هااندیشاله  ه ارتوی در افتاد 

 از تمِاقب اثر، هر خوانش در ياید ماف شالالالودمب گوناگو 

   اندیشالالبز ِ داِ در تا يراریم نظر در را فوق هایمؤبِه

 عدادت یاندازه يه خیق متن هرف گرفتار نشویم سونررییق

 حاات يه   پویاسالالس   زنده شالالود،مب خوانده كه دفعاتب

 ما این شمارند،يب معنایب دالبس هایافقف دهدمب ادامه خود

 ذهنب ارگاسم   خواند  از هموارتر، راه ات!اذ يا كه هاتام

 يردف خواهام ياشتری بذت
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 گروتسك در ادبيات

 
 زهرا هاشمی

 

 
 

 تالشی برای تعريف
 

 معان تعریف یق يه یافتن دسس يرای تی  هرگونه از قبل

 از ا ،ماهاس يه ينا مِهوِ این گِس ياید گر تاالالالق، از

 ندو مِهومب وراكه زند،مب سر ياز تعریِب هر در گنااد 

 را دیرر های زه ا ،  زه یق ير تأكاد   سالالالس زهب

 موهوِ ياش   كم ایكندف مقوبهمب رنگيب یا   رنگكم

 درف اما ندمب درهم ا ، در هامقوبه ياالالااری وراكه اسالالس،

 يود ، تبث   تااالم  نالاهناالاری،   توا مب گر تاالالالق

 وهف یافس را خاا  تنصر همه از ياش    حشالس  دار،خنده

 يتداا ياشدف گر تاق گر تاق مِهوِ گر تاق، خودِ ياالا 

 یررد يه پ  از ا ،   گرفسمب قرار استِاده مورد نقاشب در

 هایزيا   ارد تمِظ همان يا   یافس راه هنری هایترصالاله

 های اژه فرهنگ در شدف فارسب   انرمااب، ابمانب فراناه،

: موزوداند نهادها يراير این فارسالالالب يه خارزب هایزيا 

 ناهناار، ا ر،شالالرِس ماالال!ره، دار،خنده غریم، م الالرق،

 از،ناس نااشالنا،  انرا ،شالرِس  خاابب، نراری،تاایم نازور،

    خند  ففف فگریه ا ر،خنده نازور، ناموز  ،

 ارایش یشالالاوه يه اصالالل در «پردازیتاایم یا گر تاالالق»

 های یرانه در شده پادا یها(گرلتو  سالردايه  سالقف    دیوار

 اببخا هایشالىل  ت مانات، این درف شالالدمب گِته ياسالتا   رِ

 هميه متقار  طرحب در گااها    هاگل زانورا ، ها،ادِ

 ر اج مایدی شان دهم سده در اصطیح اینف اندشالده  يافته

 ناكترس اما ،اغراق   كژنما هایشىل مورد در   كرد پادا

ف شد يرده كارسازی يهمااالمه  رد خصالوص م الرق، يه  یا

 كه اسالالس قدیم ایرا  نرارگرا  معد د از «قممسالالااه مرمد»

  صالالف را وا ی دارد! گر تاالالق شالالاوه این در هایبطرح

 مشالالمئ كننده یا ناك حشالالس   دارخنده زما هم كه كندمب

 رنددا نظر اتِاق ماابه این در گا دیرر همه تبارتيه فاسس

 امری دیرر، وا های ير تی ه احتمابن «گر تاالالالق» كه

 در زما هم را دارخنده امر يا سالالازناهم وا ی   دارخنده

    اسسف ا رده گرد خود،

 هایشاوه   مقوالت ير كه هایبا   یژهيه اديب، اصطیحات

 شوند؛ تادید   ترمام ياید كنند، پاوسالته مب دالبس نوشالتن 

 مِرط رایبگذهن شالالوند: ازمب فرسالالوده توامل انواا اثر ير

 تاری!ب ید ره یق خاص هایذامقه تا گرفته، شالالا كاريرا 

 از ياش گر تاالالق فشالالودمب شالالا  ترریفمعان، مصالالداق

 ناگ یر دگرگونب  این خو دسالس  دیرر اصالطیحات  اغمم

 سالالس؛افراطب   رادیىا  كهاین دباليه اسالالس، شالالاید شالالده

 «قگر تا» كه شد پذیرفته ياالخره ها،گبتازه همان در اقع

 نوزدهم یسده در كها  ياف معناسالس  يا   معتبر اصالطیحب 

 ماهاس تعریف يرای توزهب شالالایا  اما ماالالتقل هایتی 

 كتاب انتشار يا 195۶ سالا   در فگرفس صالورت  گر تاالق 

 در قگر تاالال» ناِيه ،«ابمانب( فقاد كای ر  منتقد  بِرانگ»

   تبشناخزیبایب ترمال موضالوا  گر تاالق  ،«ادياات   هنر

 یمشالالال!صالالاله گرفسف  زه قرار ارزنده انتقادی زیالايب ار

 از كه اسالالس سالالازی ار نه یا يارانه ادياات، در گر تاالالق
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 سوی از يود  دارخنده   سویق از اغراق توسالط  ا  طریق

  شودفمب تاا  زوهر  دیرر،

 حا  تان در   م!و    هاوال ار ادياات در كه وها  هر

 مِهوِ این یاموتهزیرم در نباید ياشد، زم!س   ماال!ره 

 ،«يود  اما اغراق   دارخنده»  یژگب د  اینف يرارد قرار

 ن ط وراكه كند،مب ن دیق كاریىاتور   طن  يه را گر تاق

 هكحابب داردف در نهِته را امىا  تدِ   تناقض خود يطن در

 دفدارن نرِ سویب   سالمس  نقد قصالد  يا «كاریىاتور   طن »

 ازهم حا  در كه گذاردمب نمایش يه را زهانب گر تاالالق

 يود، طباعب كه وها  گر تاالالق زها  در اسالالس! پاشالالاد 

 دیدتريب مدر ، ادياات مش!صاتِ از شودف یىبمب نامأنوس

 يه نا  «داداماام   سورماباام» دياتا   د ف اسس گر تاالق 

 در را ريطيب وا های تا انديردهيهره گر تاالالق از فرا انب

 ماالال!ره، گاه هایب ضالالعاس یا اتموزودف ينشالالانند هم كنار

 ادياات، در ترسالالناك هم   ماالال!ره هم یا ترسالالناك گاه

 يا دارندف گر تاالالالق خود در را گر تاالالالق هاینشالالالانه

 «منطق   تمس، معمو  ف الالا، زما ،» م ل منظم سالالاختارهای

 ایگونه يه هااین انرار كه گاردمب پاش در رفتاری ونا 

 نظالالاِ سالالالالاختالالار ريراي در ا ف پالالذیرنالالدامىالالا  نا ، دیرر

ف اردگذمب ارزشب سه منطقب( ا  یا این یا  كیساق  منطقب

 «ا  هم این، هم» يرای گرفتن تصمام قايماس ا  سوِ ارز 

 ياراین كه قايماتب اسالالس، «ا  نه   این نه» حا  تان در  

 تا ا درازنای   نااالالالس  زه د  يه مرد د تنهالا  دیرر

 قشِته اسسف گر تاا   گانهسه ارزشب گاالترده،  نهایسيب

 نقرار گرفت   اطمانا  تدِ يود ، تبث تطايق، تدِ ح  يا

 فاسس همراه انتظارات از شد  مأیوس   تناق ات مرك  در

 ا ردمب همراه يه را اطمانا  تدِ انتظار، شد  يرا رده تدِ

 یا   دهدمب قرار تردید مورد را نظاِ كل اطمانا  تدِ  

 یسو   سمس   افتدمب اِاسترى از نظاِ ساختار كمدسالس 

 نای يهف شودحاكم مب   موزود نظم ری!تن هميه گر تاق

 تنسالالالاخ يرای تی  خود، دنبا يه طباعب طوريه ترتام

 رینيهت ،«كافىا»اثر  « ماخ» زایاندف داسالتا  مب را نوین نظمب

 رگرگو»ف اسس ادياات در گر تاق داد  نشالا   يرای نمونه

ناك   دهشالالس يرانرا  ترحم قدرهما  ،«كافىا» از« زازمای

 تان در   سسادِ نه   سوسق نه كه ادمب تاام اسس كه

 خندگریه تانب صورتِ سالس، ادِ هم   سالوسالق   هم حا 

 در سالالرانااِ «!يىس» اثر« گود  درانتظار» طورهمان اسالالس!

 اثار  در را گر تاق های یژگب از تصالر حاضالر، ياالااری   

 دیدف توا مب نا  گرافاتب

     

 گروتسك پردازانريهنظ
 

   نياختا ما!امال» يه اشالالاره يد   گر تاالالق يه پرداختن

 زانبپردانظریه د  این وراكه نااس، ممىن «كای ر  بِرانگ

   دادند قرار خود پژ هش  موضالالوا را گر تاالالق كه يودند

 را گر تاالالالق های یژگب متِا ت، اینقطه از یالق  هر

  را د ت مانب  نقاشالالب  را ا پژ هش ينای يرشالالمردندف كای ر

 ید ره ادياات يه زا یه این از   دهدقرار مب رناالالالان 

   گونهخاا  گر تاالالق يان ا ف پردازدمب مدر    رمانتاق

 یزمانه ماموا، در   شالالودمب قامل تِا ت رادیىا  طن 

 يه ینتااه در كه داندمب  حشالالتب   دبهره را گر تاالالق

ایدف مب ود ز يه خود از يارانه گذاشالالالتن زهانب نمایش

  اراح يرای تیشالب  گر تاالق  گشالتابس، : »گویدمب كای ر

 را گر تاالالق ا  ف«زها  اسالالس يه تبعاد سالالپ    هاوالها

 ا  در كه خود از يارانه زهانب: »كندمب تعریف وناناین

  «فنااتام گاریزهس يه قادر

 ترشالالا رايمه، سالالویب از ،«ا زها    رايمه» كتاب در ياختان

 شي!رهایب تأثار   خنده دیرر، سویب زا   رناان  تصالر 

 اناالالا ، تن  ا  نظر دهدف ازمب قرار ا مطابعات مرور را ا 

 در: دهدمب نشا  را خود گر تاالق  ا  در كه سالس مراطب

 تققت ير يااار تأكاد   حاوا    اناا  حركات از امت ازب

 زهانب كارنا ا ، در گویدمب دیرر سالالویب ازف يد  ات الالای

 فاسس گرفته قرار رسمب، زها  يراير در كه دشومب ممىن

 د را  در مردِ فرهنگ كارنا ا ، م!رب  زه يه ياختان

 گر تاق ا ف پردازدمب ا  ي!شرهایب یخنده   رناالان  

 رناان  د را  يه  ر د    سطا پایانب قر   یمرحمه در را

 گر تاق كاركرد ياختان نظر ازف دهدمورد پژ هش قرار مب

 رسالالمب كارنا ا  وراكه اسالالس، نظاِ يرزایبپا خدمس در
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 در نظم يه ي!شالالاد  اسالالترىاِ يرای اطمانانب سالالوپاپ»

 «ففرهنگ اسس

 گر تاالالق، سالالرشالالس تعریف يرای تی  ترینزانبههمه 

 رسد:مب زیر نتایج يه كه اسس كای ر  بِرانگ كتاب

 ینتااه در كه داندمب  حشالتب  را گر تاالق  یزمانه كای ر

  :ایدمب  زوديه خود، از يارانه زهانبگذاشتن  نمایش يه

 نبیع اسالالس؛ شالالده غریبه یا يارانه زهانب ياا  گر تاالالق

 شده ناگها  سالبم  كه شالود مب دیده منظری از اشالنا  زها  

 زا،كماق،  حشس اسس ممىن شد  غریبه  این شود غریبه

  د  ياشد(ف تركابب از هر یا

 نرمندِه هك مِهوِ این يه اي  ردیته اسس؛ يا يازی گر تاالق 

 هایاي  ردیته يا زده حشس نامه   خندا نام پردازگر تاق

 ار گر تاق گذشته اتصالار  كندف درمب يازی هاالتب،  تماق 

 در ای داناتند،مب گاا!ته افاالار  ناهماهنرب  اصالل  صالرفن 

 اماف دادندمب ا  را قرار كماق، ترفر دسالالالس انواا یزمره

 ياانب دبال همانيه   ضالالد ین تیقب اسالالاس در را ا  حا 

 أثارت دباليه دانندف گر تاالالقمب هاالالتب پاچادگب  درخور 

صالالورت يه كند! غاببنمب  ارد ناگهانب ایضالالريه ا ، یژه

 توا مب تأثار این ازف شودمب گرفته كاريه تهازمب سالیحب 

 ادهاستِ هم ا  كرد  ما!ىوب   یا خواننده كرد  گاج يرای

 يار   زها  ادراك معهود هایشالالاوه از را ا  تىانب ياف كرد

 متِا ت هایریشه از كه كرد موازه اندازیوشم يا   كشاند

 اصالالطیح در توا مب را گر تاالالقف اسالالس دهنده ازار  

 اتتماد مورد   اشنا كه وا یف كرد خیصه هم سالازی يارانه

  یژگب  يا شالالالود،مب دهنده ازار   يارانه ناگها   اسالالالس،

 تاياند   سالالاز،ناهم تناصالالر دراما!تن یعنب ا ، یمشالال!صالاله

 اقعاس  اشنای تناصر ير ازاردهنده   غریم نوری ناگهانب

   اسسف

 ااريا زوانب، اشعار تصاا  در ابمانب، شالاتر  «ين گاتِرید»

 یق شالالالىافب  كاببد اتاق هاا  مىا  كه نوشالالالس كریهب

  اسسف سردخانه

  يود! «كووق مانای گل» هاا  از یىب تنوا 

 ر ی يود شده غرق اب در كه را فقاتب وبگاری یزنازه»

  انداختند ما 

  را ر شنب تاره ينِش مانای گل كاب

  يود كرده فر  هایشدندا  الی

  پوسس زیر از  قتب

  كردِ  ارد سانه از را يمندی واقوی

  يریدِ را كاِ   زيا   

  خورد سر وو  دادِ، تىانش حتمن

  افتاد ما  ر ی يری یق  

 د ختامشمب  قتب

  گذاشتم ا سانه یحِره در را ا 

  زاد اگند  اره خاك يا همراه

  ي!ور سار شىم یق گمدانس در

  «كووق! مانای يرار اراِ
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 شکست روايت

 
 فرمانبر پویان

 
 

زما ، را ی،  نظر از را ر ایس شالالعر، سالالطری از یق در اگر

 در تعماق» یا «ر ایس شالىاس » ا  يه دهام، تااارففف   ف الا 

 توباد ر ایس شالالىاالالس  اصالالمب هد ف گویندمب «ر ایس

 يتواند خی  این در م!اطم كه اسالالس متِىرانه ف الالایب

   شالالال!صالالالب تارياات يه توزه يا   كند سالالالپادخوانب

 را شالالعر   يرسالالد خود تأ یل يه ا ذهنب هایگذاریارز 

 مه مدرنااس پاس تىناىب را ر ایس شالىاس ف كند كامل

 ا  كمق يه   زندمب يرهم را خطب ر ایس كه دانندمب

 رسادف ر ایس در خیقاس يه توا مب

 اثر رِ ف از نباید ر ایس، شىاس كه اسالس  ذكر يه الزِ اببته 

 نباشد هانشانه   سالاختار  خدمس در اگر وراكه ياشالد،  زدا

 از ار خود اصمب رسابس   شودنمب منتهب تِىر   شعور يه

 كه اسالالس مرا  اىبتىن ونان ر  همان از دهد،مب دسالالس

 هایقابم در گاالالاالالتب  هاچ زیرا يدهد، رخ غ   یق در

 ندارندف خود یژه فرِ شا كداِهاچ   ندارد  زود كیساق

 نمایسا كه يه سپاد شعری در تنها ر ایس، شىاس در اقع

 كند  رید اضافات تتايع   توضاح از   ياشالد   اياالته  متنب

  ياِتدف اتِاق تواندمب

 تصالالویر ايتدایب سالالطرهای در شالالعر یق گرا تنوا  نمونهيه

 هي پناره ا  يعد، سطر در ناگها    يدهد نشالا   را ایپناره

 این متوزه مر ر يه شعر انتهای تا   يشود دیرری يد  وا 

 بیعن داده؛ رخ ر ایس شىاس سالطر  ا  در يشالویم،  تبدیل

 اطمرفته   م! يان از ا پاوسترب   شده تعماق دوار معنا

 كندفمب حركس یررید هایسمس يه

 تر خواهد يود:ی زیر این توضارات ممموسدر نمونه

  

 
 

 فریب

 

 غرقم هنوز اما رفته دریا

  دری يه ندارِ نااز دیرر

 ياته یا ياز من در كه

 گلمم    يوساد  درحا  

 منتظرِ

  يرگردى كه

 ياز شوِ پادا تو در كه

  خاانس ندیدِ  يا كه

 گذشس يه كنم شنا

 گذشته يه

  اِشده پادا هد يار

  تو در

  قرار ا بان در كه

 ایكرده غرقم

 يبوس مرا

 اینه در

 

 فرمانبر پویان

 

 دوار ر ایس وهارِ، سطر در كنادمب مشاهده كه طورهما 

 كه يدهد تش!ا  تواندنمب م!اطم   شالود مب شالىاالس  

 كندمب تصور ادامه در م!اطمف يوسدمب را كاب وه را ی،

 همتوز پایانب سطر د  در اما ساس معشوق سؤا ، پاسالخ  كه

 اسس! يوده خود يوساد   درحا  را ی كه شودمب

 ار شالالعر این فىری  ياالالتر  ر ایس، در تعماق نوتب در اقع

 ذتب   تِىر يه ف ا این از داده اسالس كه م!اطم  تشالىال 

 دفبه ا ، در تعماق یا ر ایس شىاسِ كهاین يرسدف خیصه

 ؛اسس گاالترده  معنای پب  همواره   نداشالته  بذت توباد ز 

 شودفمب تر ساع م!اطم دسس يه كه معنایب
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 تشخيص

 
 ساحل نوری

 

 
 

 شالالالىل ها اژه معنایب تناسالالالبات یپایه ير كه هایبارایه

 هاا  شامل «تشال!ا  » كه هاالتند  معنوی یارایه گارندمب

 شودفمب

 تمل، داد  نابس يا هرگاه(: ي!شب شال!صالاس    تشال!ت  

 ایموهز( غاراناانب  پدیده یق يه اناانب صِس یا   حابس

 ایدفمب پدید «تش!ا  یارایه» يب!شام، اناانب

 پالالایا ی ناالالالام  ز   در زرد هالالایيرت :يالرای نمونالاله 

  رقصادندمب

 زااین در كه سساناانب رفتار   حاالت از یىب رقصالاد   

  اسسف شده داده نابس درخس هایيرت يه

 زدفمب دهانش از ترگنده هایحر  حان مش گا 

 اناالالا  از غار موزودی «حاالالن مش گا » نمونه، این در

 يدین ناالالبتب هرف گاردمب قرار« منادا» كیِ در كه اسالالس

  اسسف تش!ا  دارای شىل،

 «دیو  سپاد پا در يند»

 هك ایمىناه یاستعاره شد، اشاره كه طورهما  نمونه این در

 ياشد اضافب تركام صورتيه وه ياشد،« اناا » ا  يهِمشبه

  يودف خواهد اضافب، تش!ا  غار یا

 رتم حا اس قشالالنگ، یخنده مرت، دسالالس :نظار تركاباتب

  هاتندف( تش!ا   مىناه استعاری یاضافه همرب ففف 

شوند، مب مراوب هم مىناه یاستعاره هاتشال!ا   یهمه

 ا « هي مشبه» كه اسس تش!ا  هنرامب مىناه یهاستعار اما

 ياشدف اناا 

  گرفسف ياال را سر  اقاانوس در ستاره: 1 ینمونه

 اسسف گریا  اير وشما : 2 ینمونه

 زدفمب موج تشق هاماسه در: 3 ینمونه

 كه دهش تشباه« اناالانب » يه ی ا   سالتاره نمونه در: توضالاح 

 در اسس، ا  «يهمشبه» كه« اناا »  بب گرفته ياال را سالر  

 ناامده اسسف سطر این

 «وشما »    كرده تشباه اناالانب  يه ار «اير» ی د ِنمونه در

 اما اسس، كرده اضالافه  ا  يه را اناالا (  های یژگب از  یىب

 موج كه كرده تشالالباه «دریا» يه را «تشالالق»ی سالالوِ نمونه در

 زند!مب

 های ا     د ِنمونه كهاین تمسيه شد اشاره كه گونههما 

   مىناه یاسالالتعاره دارای اسالالس، اناالالا  هاا  «يهمشالالبه»

ِ نمونه در اماف هاالتند  شال!ا  ت  دریاسس،« يهمشبه» ی سالو

 اسسف مىناه یاستعاره دارای فقط تمس همانيه
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 واسازی

 
 نوید اِستاک

 

 
 

 ساختار وااسق  

سالاختارگرا پاچاده نااالسف يا ساری در ا     یاندیشاله درك 

دسالته از متو  تممب   فماِب كه خود ساختارگرا يوده   یا  

توا  این تعریف زامع   مب ،اندپرداختهيه سالالالاختارگرایب 

 :اسالالالتالالنالالبالالاط كالالرد «سالالالالاخالالس»مالالانالع را از مالالِالالهالالوِ  

 یتناصالالر یق نظاِ در رايطه ر ايطِ ای ازشالالبىه «سالالاخس»

قواتد »تواند طبق دیرر اسس كه این ر ايط مبمتقايل يا یق

های زدید   گوناگونب يه صالالورت «نشالالانب   زانشالالانبهم

یق ساخس  احد   ثايس خود يرارد   در تان حا  كماس 

توا  در ارای سالالاختب را مب های تِىر ریشالالهف را حِظ كند

دیايب ر «ر اقاو  یونالا  » ا  حتال  «الیبنات »وو  ب متِىران

امالا در حقاقس حد د یق قر  پاش يا انتشالالالار كتاب   ،كرد

 در ژنو يود «فردینا  د سوسور شناسب تمومب زيا  ید ره»

  منظم يه خود گرفس   شىمب دقاق  ،گراكه تِىر سالاخس 

 فيار ر شد

  اسازی وااسق

ی يا كممه  (Dé)تركابب از پاشوند  Déconstructionی  اژه

  فراناه اسسفاصمب ساختما  يه زيا  

ید فماِب زد –سالاختارشىنب یا  اسازی از نظریات زيانب  

ی پااساختارگرایب   پاامدرناته ی فماالِه امده كه يا حوزه

فاماالالو  را  Déconstructionح در ارتباط اسالالسف اصالالطی 

وندا  صریح يا مِهومب نه، «ژاك دریدا»معاصالر  فراناالوی   

 يرساخسف  

این اصطیح از قبل در زيا  فراناه يوده   دریدا ا  را ياط 

تری را يرای ا  ارامالاله كرده دهالالد   كالالايردهالای متِالا ت  مب

نقد »اسالالالسف سالالالاختارشالالالىنب از دیدگاهِ دریدا،  زه دیرر  

 معنای ضدِ ساختارگرایب نااس!سس   يها« متافا یق

ی دیىاناالتراكشن را از هایدگر گرفسف هایدگر  دریدا  اژه  

   یرانب  را يه معنای ت!ریم Destructionی ابمالانب   اژه

(   نا  در 192۶«  ماامل ا باه پدیدارشناسب»در سال!نرانب   

 كار يردفيه«  زود   زما »كتاب معر فش 

كاممن متِا ت اسالالالس، زیرا ا  يار  منظور دریالدا يالا هایدگر  

 منِب  این  اژه را   یرانب( در نظر نداردف

طوركمب دیىاناالالالتراكشالالالن نوتب  ارسالالالب یق متن    ياله 

 متن اسسف این در  است!راج تِاارهای اشىار   پنها  از 

ور   يا منظ ادیرر   حتتواند يا یقها مب یلأتِاالالالارها   ت

ن همايها ت ياشالالالدف متن متناقض   متِ ینظر پالدیدا رنده 

باط   استن م!اطموه كه در يانش دیىاناتراكشن، ا  دبال

م!اطم، اهماس اسالالس   يه تعداد  حام  ،كنديرداشالالس مب

   ا زود داردف خواننده معن ب  متِا ت های گوناگو تالأ یل 

سالالاختاری  !كند   نه نویاالالندهمنظور متن را مشالال!  مب

ود نداردف ارتباط ثايس در متن   یا تِاالالاری  احد از ا   ز

 شالالالنا ر   «رايطه يان متن   تِاالالالار»   «دا    مدبو »يان 

تعریف دقاق   مشال!صالب از دیىاناالتراكشن    ف با ا  اسالس 

 تواند زود ندارد، زیرا هر تعریِب از دیىاناالالتراكشالالن مب 

 خودِاما  ، یل شودأماایر يا خود دیىاناالتراكشن تِاار   ت 

ی يه معنا ،یق متن دیىاناالالتراكشالالن كرد  »گوید: دریدا مب
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 باطات ماایر يا خود متن اسسفنها   استيار   كشاد  منطق

 «فدر اقع گاتر  درك ماازی اسس

: كلنش  ت!ریم، تبارتب گرامری ير وانش  دیىاناالالتراكشالالن 

گا  در یق زممه اسالالس   اگر ي!واهام ا  را سالالاختار  اژه

توا  تعالالايار زیر را از ا  در یالالق زممالاله ارامالاله دهام مب

 اج كرد:است!ر

ابف( گشالالود     اسالالازی  از ای یق كلل، يازكرد    پااده 

كرد  قطعالات یق ماشالالالان   ا  را يه زای دیرری منتقل  

 كرد ف 

 هم ری!تن يا تأكاد يرهای یق شالالالعر را يهب( ترتام ياس

  ز ، مانند ن رف 

se deconstruire    ، خود  یرانب( سالالاختار از دسالالس داد 

مانده  قتب زيانب ر زوامع  تقماند كه دمرققان نشالالا  داده

ری د   از در   خود  رسد، فر  مب اشالباا( مب  يه تىامل

كندف متناسم يا اصل دگرگونب   طباعسِ ذهن يشر، تااار مب

اند كه از مدنظر قرار داده«  اسازی»های متعددی را يرای ناِ

فىنب، سالالالالاختالالارشالالالىنب، يناالالا  »توا  يالاله ا  زممالاله مب

ی گاری  فماِهاشالاره كردف يا همه « نبفىين، شالىنب شالابوده 

ی خود مدر ، اصالطیح سالاختارشىنب از مراك  ا باه  پاالس 

ها، تقاید   نظریات فالاصالالالماله گرفالس   حتا يرخی  گِته   

 تنوا دریدا، در يرخب موارد تبدیل يه یق سالالالبق شالالالدف يه

های زدید نمونه در معماری، سالالالاختارشالالالىنب از سالالالبق 

 شودف مراوب مب

 ی دریدا:اندیشهساختارشىنب در 

كننده در ادياات دریدایب سالالاختارشالالىنب، تنها منتقد   نِب 

از دف ياش« ایاایب   اثباتب»نااس   در تان حا  قصد دارد 

نظر دریدا، نوشالتار اي ار خويب يرای انتقا  مِاهام نااس    

همالا  مِالاهامب را كه در ظاهر ياا     نیالق متن هرگ  دقاق 

معنا، یق خابق  یتقا  دهندهزای انمتن يهف نالدارد  ،كنالد مب

همان دبال در يانش دیىاناالالتراكشالالن، ما در یق  اسالالسف يه

 بتأ یمكنامف هر ك  معنا   زندگب مب «وندمعنایب»دناالای  

 ياا  كرده  های پارامو  خود از پدیده ،متِالا ت يالا دیررا   

ر   سالالاختارشالالناسب، یافتن   كشف دهدف مدنظر قرار مب

ارووب فرهنگ اسالالالس كه يا قوانان فعاباس يشالالالری در وه

شودف رفتار   كردار نوتب زيا  اسسف كردار   گِتار اغاز مب

ها همان دبال سالاختارگراها، ساختارهای موزود در پدیده يه

مىتم دیىاناالالتراكشالالن كه یىب از  ف كنندرا اسالالت!راج مب

شالالود، مدر  مراالالوب مبپاالالس یهای مهم فماالالِهشالالاخه

ف ن تِىر مدر  اسسنقدی يه يانش سالاختارگرایب   همچنا 

دریدا يا سالاختارگراها م!ابف اسس   معتقد اسس كه  قتب  

مانام، دنبا  سالالالاختارها هاالالالتام از متاارها غافل مبمالا يه 

كند، پ  هالای قومب هر برظاله تااار مب  فرهنالگ   شالالالاوه 

 فتواند صراح ياشدر   ساختارگراها نمب

دریدا، یق متن هرگ  مِهوِ  اقعب خود  را  یياله تقاالده  

 ،م!اطمبف ا  متن ح ور ندارد   ؤكند، زیرا مشىار نمبا

بف داشالالالته ؤ  هد  ممِهوِ متِا ت از تالأ یمب  توانالد  مب

بف( زدا ؤسالالس كه از مادر  مياشالالدف نوشالالتار مانند فرزندی

 تأ یل  خاصتواند مب یا م!اطبب ف هر خوانندهاسالالس شالالده

 فداشته ياشداز ا  متن خود را 

تر سس كه توضاراتِ ياشای اسالازی مبرث يااار گاترده 

 پذیر نااسفگ اره امىا  ی ا ، در ایندرياره
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 من يا مردم

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هي تواندمب ا  شناسباسام كه سالس ایمقوبه «مردِ یا من»

 ذهنب هایزیرسالالاخس تااار   تواِ اگاهب سالالطح ارتقای

 هان!به ایا كه يوده مطرح هماشه ماأبه اینف كند كمق مردِ

 يرای ار هنرشا  كهاین یا كنند رفتار مردِ یسماقه طبق ياید

 د،ياشالال گونهاین اگر ياافرینندق فرها!ته   خاص م!اطم

 بناصو ایا كااسسق هنرمند ماالئوباس    تعهد زایراه پ 

 داناالالسق متعهد    اقعب هنرمند توا مب را كاالالب ونان

 یسالالاخته كه سالالسایبهایدموبوت ماموته مردمب اخیق

 از اریاي  یاستِاده يا تا اسس فر دستا    گا فر مایه ذهن

 ،فر تنب م ل تعاياریف يمىشالالند را زندگب   هاالالتب ها،ا 

   رمه سازی دسسیق يرایففف   زیریسريه خشوا، تواضع،

 هااینف اندامده كشالالا گرد    تاصالالاا  خر ج از زموگاری

 تی  «شعر كابج»  ایات كه هاتند اسالاسالب   موضالوتاتب 

 يپردازندف ا  يه مردِ یا من ما گِس در داشتند

 تنوا  ترس را ا نوشالالته نِر، ا بان تنوا يه «يايایب نران»

 ما زا هركداِ ا ، تعبار يهف كرد منتشر «غو  یم ايه يه مردِ»

 ِا تمت نظر   دارد «من» اثبات ير سعب كه هاتام هاوالیب

 د را  غو  هما  اینف دهدمب قرار تاا ز ترس را دیرری

 ازیي مادا  یق در ياید   ترسادیممب ا  از كه سسكودكب

 اصیح   تنباه يرای كودكب، ايتدای ازف دادیممب ا شىاس

 گاردی فشودمب استِاده ترساند  یشاوه از ناشایاس، رفتار

 ا  يا كه ازتماتب ا بان   يوده ما همراه زندگب ا   از كه

 كرده وهارووب دوار را ما خانواده، یعنب ایم،هيود ر ر يه

 ر،رناو ر ا  اضطراب ساله  ياتث «فر ید» تعبار يه   اسالس 

 یشاله ر كه ترسالب  ترتام يه یعنب شالود، مب اخیقب    اقعب

 ترسب ماسس؛ غری ه   نهاد يا تعار  در   دارد كودكب در

 از ترس   ایدمب  زوديه خطر از خود مرافظس يرای كه

 منبع گاریممب قرار ا  در ايتدا از كه اروويبوهف  زدا 

 در خصالالوصيه   اسالالس مردِ از ما ترس   تقده نِرت،

 خود در نب كاری مای يان را ما   گاردمب شالالدت نوزوانب

 هماشالالهف كندمب د گانرب دوار تر    ازتماتب قوانان  

 رفس! اير یما : كه دارد  زود هشداری   خطر زنگ

 نشالالأت كاا از متصالالل زمع ضالالمار این   وااالالس اير 

 گاردقمب

 ه، ترسرساد ما يه تاری!ب ماراثب صورتيه كه ترسب ا بان

 از ترس   شدهتعاان پاش از قواتد این   يوده را خدای از

 ا  از يعد شالده اسس؛  گبسالرخورد  ياتث همواره ماازات

 يه هشبا هایباناا  اتوریته؛ كمب صورتيه   زامعه قدرت،

 ،هاتند هم شباه كه كاالانب  كرد  كنتر ف خواهندمب هم را

 امد   زوديه ياتث تِا ت هماشهف اسالس  ترراحس ياالاار 

 ندهز يرای منطقب راه تنها كه شودمب انارشااتب زوكرهای

 را هاا  منافع   دانندمب قانو  حذ  را دناا این در ماند 

 یا خودمرور كه سازدمب را شالاترانب  یا اندازند،مب خطر يه

 یناف كنندمب اندیشاله    شالعور  ایااد   يوده تریاالس اگوسالن 

 تمامب يه ا  انتشالالار   قدرت سالالرا  در شالالده نهادینه ترس

 شالالده، دیوار سالالراسالالر  تاری!ب ایااد ياتث زامعه اقشالالار

 تبدیل خود گاهب   ایمكرده ي رت را خود غو  ما در اقع

 من    كناممب ترياس را ما فرزندا    شالویم مب غو  این يه
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 را ما تصالالالورات یكماه ياید «من» اما كلشالالالاممب را هاا 

 ناچهف يچريد تاريب خودِ ير ما مرض خودِ   كند همراهب

 ده،يرگ ی اناا  هر: گویدمب «يد   ناق فراسالوی » كتاب در

 اسالالس؛ خویش گاهنها    دژ پب در خویش یغری ه يه ينا

 در گا ياشانه   يااارا    توده شرت از ا  در كه زایب یعنب

 را غو  این گاه،نها  این كه گویممب من اما ياشالالالد اما 

 من ا ا ت   يىوشام يود  من ير قوا تماِ يا يدهام، شىاس

 يدهامف سس،تنهایب كه را يود 

 من تقايل موضوا يه كه يود نِری د مان «ايراهامب سالماه »

 م ل «مردِ»   «من» يا يرخورد  ی، نظر ازف پرداخس مردِ  

 رد  زودشا  كه اسس سالىه  ر ی د  ير هاحىاكب يا مقايمه

   ما ا كداِ هر هویس اما يوده انىالارنالاپالذیر    هم كنالار 

 هي منار «اك ریس» كاراكتر  زود معموبن،ف اسالالس مشالال! 

 ردِف نايودی تا پر سالاله این   شالالد خواهد «اقماس» سالالركويب

 هر   اسالس  اتراد ا   از قدرت وراكه یايد،مب ادامه م!ابف

 د،كن اثبات   توباد را این خی  فىری كند سالالعب فردی

 زا پا ش!صب هر اگر كهدرحاببف شالود مب نايودی يه مرىوِ

   سپرده گو  خود در نب من يه يرذارد، فراتر معمو  حد

 اتاثب يرای م اتف تیشب دیررا ، يا شد  سالو هم زایيه

 رد نو هایشاوه ایااد   ايداا يه مر ر، يه ماممن كند، خود

 يه اگرف شالالودمب ن دیق هاسالالنس شالالىاالالتن   د شالال مدر 

 شالالود، توزه يودنش، ز  یا مرد سالالوای اناالالا ، هر هویس

 سالالالركوب   كاریم!ِب از ناشالالالب در نب هایبتصالالالاا 

 هكاین  زود يا مردِ اك ریس كهدرحابب كند؛مب خودنمایب

 را ا  مندیرضالالایس يا اند،سالالركوب این يانب   ياتث خود

 ای گر هق تشالالىال هم كنار در كه كاالالانب پذیرندف تماِمب

 يه تمایل   زدیس از اینمایه اند،داده مردمب هالای گر ه

 د  این فهاتند تازییىه پتاناال طورهمان   شد  پذیرفته

 هي يد  تازییىه اگر اما يوده سوهم زهات، يع الب  در يمعد

 خواهد موازه انىار از تظامب سالالال يا تمنن شالالود تصالالاا 

 سسكاانب گری یاناا  یریشه   نشالأ م انىار، این   شالد 

 ا دیرر گرفتن نادیده يه مابور خود يه رسالالاد  يرای كه

 طورهمان   شد  پنها  يرای حاممب هماشه گر هف اندشالده 

  اسسف ش!  ترفاع يرای اسبايب

   سالالالااسالالالس در  ضالالالوح يه توا مب را موضالالالوا این

 دهد،مب رخ راسالالس   و  زناح د  يان كه هایبدرگاری

 موافقا  از ایتوده پشالالس د  زناح هر رهبر كرد؛ دهمشالالاه

 راهبگلم از كه شالالعارهایب كرد  تَمَم يا   شالالده پنها  خود

 درف دارند خود كرد  مصو  در سعب گارد،مب نشالأت  مردِ

 مه ياز شود موازه شىاس يا ش!  اگر حتا ر شب ونان

 ا  از كه را يمتب ایتده هنوز وراكه اسالالس، يرنده تاحد دی

  پرستند!مب اند،ساخته خود يا ر در ش! 

 يه ردف ير كنونب یزامعه تامط فوق، توضالارات  یارامه يا

   طمببزاه  بب اسالالالس، انىار غارقايل گرایباتتدا  دبال

 درپو   نوگرایب،   كشالالالف يه ن!به هایاناالالالا  گرایش

 افراد تقتق ير كه را ظممب ونان يه داد  تن   اتتدا 

 «نه» نوتب يه اتتدا ، رتایسف كندبم رد شالالود،مب اِتما 

 ایرقهز يا خاكاتر زیر اتشالب  م ل كه سالس شالرتی  يه گِتن

 منا س،  يه گرایشف شالالودمب  رشالالعمه( فرافىنب  كووق

 زیرا اسالس،  اتتدا  از حاصالالل ركود   سالالرگردانب از رهایب

 كشالالاد  زناار يه يرای دیرری دبال تواِ، يا شالالد  گاِهم

 اسسف زدید هایایده

 كه خوردمب اب مردِ راهبگم از مناس يود   شالالر یهماالاب 

 پ ف اسالالس قدرت سالالرا  طمببسالالمطه حاصالالل نا  این

 از زالالامعالاله نِب يالاله منار قالالدرت سالالالرا  گرایب مناالالس

   فردیس ضد حتم، طوريه ر یىردی ونان سالس؛ فردگرایب

 سالالوی از هروند سالالس،گر هب هایخواسالالته یكنندهتأمان

 اهدا  يردپاش كه دهشالال ابقا  ونان قدرت سالالرا  هما 

 اسس! فردیس ارتقا  هما  گر هب

 تنوا يه دارد؛  زود گری یازتماا از اینمایه نا  هنر در

   «مناس» از ترا شالالالب را «سالالالورما » سالالالبق اگر نمونه:

 شالالد  طرد   نبود  ممموس ينامام، «مردِ» را «رمابااالالم»

 ترزاح دیررا  ير را خود تِىرات   تماییت كه افرادی

 شودفمب دیده زامعه سوی از اند،داده

 ا نشالال را فردگرایب   گبتازه يه مؤبف تمایل خیق، اثر هر

 مرگب ماندگاری، زایيه پاالالالندتامه اثر وراكه دهالد، مب

 خیقاس از نشالالا  فردگرایب پ ف دارد دنبا يه را ز درس

 اسسف ازاداندیش ش!  هر در نب
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 ا و هاچ طرخ كه توضاح داد ونان صاقینب امار ادامه، در

 ایدیوانه اناالالا  ر یر يه  قتبف نااالالس احمق تاقل  یق

 ایدیوانه   نرریمب دیوانه یق وشالالما  يه   اینشالالاالالته

 خر ج سعب در تاقل یق فهم كه فهمبمب شود،مب تصویر

 كه تاقلف شالالودمب خیصالاله خود  خر   از خود ،

 نىند، خطر كه هنرپریشالالالب!  ياشالالالد هنرپریش تواندنمب

 حذ  در را تاقل حد دف اسالالس ير سالالر صالالمهحو احمقب

 ی اژه  حذ  در را دیوانه حد د   فهمبمب خود  نهایس

 خط خودت را هنر ی اژه ياشالالد، اگر خطر از حد!  اهمه

 از تاقل یق كه حاالالرتب حد د تماِ كن خطبخط ي  ،

 اسسف غافل شا خورد 

 خورند،مب را دیرر فرد كشالالف حاالالرت هماشالاله مردِ

سمسِ  يه را هاا  سس،ادیپب ایتقده كه ایهاحمقان حاادت

 كه «ماشالالل فوكو»دهدف مب سالالوق نو خطر خطر، سالالركوب

 رناان  ید ره خواسس،مب را تقل   زنو  شد  خانههم

 اندیشه هنر، یترصه در زنو  يه كه داناالس مب اید ره را

 زيا   يا خِرَد كه تصالالریف شالالدمب داده  اال مقامب ادياات،  

ف شالالودمب ظاهر دیوانه یوهره يا   گویدمب سالال!ن زنو 

 داریسرمایه فنو  ی اسطه يه زنو  یوهره این اما امر زه

 را مردِ اسالالس ممىن خطرها این زیرا شالالود؛مب سالالركوب

ف كنند اگاه ایدیوانه ا ، از يدتر   خطرد سالالس خطرخواه،

 هي ناالالبس ادیپب ایتقده سالالمتب از كه خارخواه مردِ  پ 

 د بتب م!تمف هایدسالالتراه دیرر، سالالمس از   دارند هاتازه

 تايش از   تايندنمب ير را اگاهب اسالالس، كرده شالالا د ره

 ماا  كه سس،قرم ی خط ا  فرارف اندفراری زنو  پرتوهای

 مقايل در هم يازف اسس شده كشالاده  هاا  مای  زمعب   من

 دا ری خاص   تاِ دیابىتاقِ يان كه سالالالؤابب سالالالؤا ،

 امد، ماا  يه زنو   قتبف اسالس  زنو  پاسال!ش  خواهد،مب

 كن! حذ  را مردِ اخر تا ا   مام  از

 هي استناد يا اسالس  كابج ات الای  از یىب كه «مظمومب رضالا »

   قانو » كتاب از «مردِ مِهوِ   طبقاتب سالااسس » یمقابه

 طرح يا را خود دیدگاه مهرگا ، اماد ینوشالالته «خشالالونس

 امری یيهم ا يه را ِمرد توا مب ایا: كرد اغاز سالالؤا  وند

 قبتم سالالااسالالس انداختن زریا  يه يرای قدرت یيرسالالاخته

 مانده زا وا ی وه مردِ مِهوِ از وااالالسق مردِ كردق

 تا دانشده گذاشته كنار مردِ از كاانب وه تبارتبيه اسالس، 

 مِهوِ ایا گارندق قرار مردِ يا تقايل در دیررا  قابم در

 شده ماببدسس مِهومب  اقع در سالااسب  دیدگاهب از مردِ

 توا نمب ایا نااالالسق مردِ هما  فریم منظور يه نامعان  

 من نوتب اسالالالتعاری، يرخوردی در را گا طردشالالالده این

 ا ردق حاابيه

 يه زامعه سالوی  از مشال!صالب   زایراه كه منب كااالسق  من

 در انارشالالااالالس  یق تنوا يه كه منب شالالده، یا اتطا  ی

 صدايب يا م!ابِس در زامعه، یشده ترمال نظم يا م!ابِس

 كه منب یا زندقمب فریاد شالالدنش، گذاشالالته كنار   ماند 

 «ي رت دیرری» وشم از د ر يه خموت پناهراهب در صرفن

 ِ  يه داد  شىل  زویزاس در نمادین، نظم فریم سالرگر

 مشالالالاو د  من ورا اسالالالسق منرر  بذتب   پنها  منب

 اای قاندتوزهيب ا  يه دیررا  كه هاالالتم دیرری وا های

 ای دیررا  یايدقنمب معنا دیررا  ا  يا تقايل در من این

 ا من وها  از مِهومب يه من تا ياشالالند  ياید كه مردمب

 شده هراند اقماتب شده، گذاشته كنار منب یايم؛ دسس نامممب

 فپذیردنمب را زامعه سالالوی از شالالده ترمال زایراهب يب كه

 تنوا هي من: كرد راهن ونان دیرر من يا من تقايل يه توا مب

 اراس دارد، مردِ يه تعمق كه منب زامعه، در شالده  ت باس من 

 ازد اج، كار، داری،سالالرمایه ر ند اسالالار اسالالس، مردِ نراه

 يه متعمق كه منب طر ، ا  از   اسالالسففف   خرید قدرت

   ندارد  زود ق الالا از كه تنبخویش اما اسالالس، تنخویش

 بایدن پر بتاریا كه طورهما  ياشد، داشته  زود نباید اصالمن 

 فقط كه منبف ياشالالالد خاص منافع يا كارگر یطبقه معاد 

 كه «دازاین» شالالالباه وا ی گارد؛ قرار ناكاا در خواهدمب

 سالالار ناكاا در من این اببته   زاسالالسا  در ا هاالالتب

 سوی از شالده  ترمال هایالیه زیر خواهدمب يمىه كند،نمب

 شالالاید یا دهد نشالالا  را خود تا ي ند پایب   دسالالس زامعه

 ابمق در را ا زیاالالتب تارياات   ماىر سالالىوپاق تیمق

 كندف مطرح هنر



9۷ ی هشتم / فایل شعر / شماره  

 

 از ایگ اره يا را خود كوتاه مطمالم  «حاالالالانب تالار  »

 سالالِار  یق پب  در شالالعر: »كرد شالالر ا «مایاكوفاالالىب»

 «فایدمب  زود يه ازتماتب

 شالالقيبف دارد گریر شالالن   توضالالاح يه نااز ياال یگ اره

 مردِ امدخو    خواسته ِارشب   یا طبقسال  منظور شالعر 

 اي ارامه هنراِ ا ، توبادی مرصالو     هنر نااالالس! نوشالتن، 

 از هم( ا انرارد  ر پاش هنرف دارد سر كار مردِ   م!اطم

 ىالتش را مردِ از قامتب م!اطمف نااس مات نا قاتده این

دف ياش اقماس در تواِ یتوده يه نابس شاید هروند دهد،مب

 اقاتِ مردِ   زامعه ياتر در شعر، زممه از هنری راث توباد

 نه ر این از اسالالس، نو اتِاق یق خود ذات در هنرف افتدمب

   سسم يه را ا  يمىه كندنمب تبعاس مردِ خواسس از تنها

 ير  هر در زامعهف كندمب هالدایالس   مالدنظر   سالالالوی

ف ر سالالسر يه خی هایب   هاشالالىا  يا خود زمانب_مىانب

 از ر سالالالس،پاش كه زامعه از ت الالالوی وا تنيه هنرمند

 احااس را نبودها   كمبودها این كه سسكاالانب  ن!االتان 

 ا  «كرد  يود» يرای ا  تی  تمالالاِ  اقعدر   كنالالدمب

 هایطاف از افرادی از متشالالالىل كه زامعهف نبودهاسالالالس

 یدهندهسالالِار  نوتبيه هاسالالس،ا  يان ر ايط   گوناگو 

 ركد ما ا  ترینياش ر پاش هنرف اسس هنرمند يه هنری اثر

 از داراسالالس، را خی هایش   ازتماا موقعاس احاالالاس  

 رزموت يه را زامعه كه ا سالس  هم از انتظار ترینياش ر این

 رد گونهاین توا مب را مردِ   هنر يان یرايطهف كند هدایس

 هایشاخق يا اسس، مردِ از ي!شالب  هنرمند كه گرفس نظر

 نا    زامعه هایزریالا     اتِالاقالات   خود، ترحاالالالاس

 اتبازتم سِار    داده تش!ا  ترسریع را ا  هایكاستب

 انااِ تردقاق   يهتر اسالالس، ا  خی های كرد  پمر كه را

 دهدفمب

 يرای   دارد دیرری نظر اما كاباب، شالالاتر «كاالالری شالالاوا»

 را خود مطمم ا  گارد!مب نظر در تریمهم زایراه مردِ

 در كه كرد ياا  ونان زممه وند رد مردِ   من یدرياره

 از كه منب نااالالس، مردِ از زدا من يشالالر، ازتماتب زندگب 

 منصايب امىانات   هاموهبس از ياااری از ياشد سوا مردِ

 فماِه، خمقس، كه سالس مردمب زندگب  در من، يرایف اسالس 

كند؛ مب پادا معنا تنهایب حتا   رقايس د ستب،نوا همىاری،

  زود يالاله من يرای مردِ كالاله احمتبم  دیرر، طالر   از

 تمل ها،خردیيب ها،ق ا ت ها،دخابس تواندمب ا رند،مب

 طرد   تنها يشالالر  يا نشالالد  ر ز يه   هاسالالنس   خرافه يه

 از ناگ یر امر ز، من  نهایس در اما ياشالالدف امر زی یشالالده

 هي كه شالالىاری یم ايه يه اسالالس، مردِ يا تباد    زندگب

 دردناك اسسف اندازه همان يه گاهب د،يرمب پناه شىاروب

 تأثارگذار   فعا  هایادمان از كه صالالادقب تباس ادامه در

 ن،م: »پردازدمب موضوا مِصل  اكا ی يه ونان اسس، كابج

 «!شد  هاتاد ، يود ،

 ا  حاب هایراه طریق از ما كه سسزهانب اناالا ،  هاالتب 

: گویدمب «دكارت رنه»ف داریم اگاهب ا  از   شالناسام مب را

 ا تومب «هایدگر» یفماِه در !«هاتم پ  اندیشالم، مب من»

 ار د  اینف «اندیشممب پ  هاتم، من: »كرد يرداشالس  ونان

 مدنظر ا  زها    اناالالالا  يه غابم نراه نوا د  توا مب

 یماِهف   يود  یفماِه نوا د  يه را فماِه اصوبنف گرفس

 رد را يود  ،يندیتقاالالام این در   كنندمب تقاالالام شالالد 

 شالالد  هاالالتب، مقايل ینقطه ایاف دهندمب قرار شالالد  مقايل

   تبناا هاتب، مقايل در كه اسس  اضح نااالتبق  یا اسالس 

 اها  يه كه نظریاتب تماِف دارد قرار نشالالد  شالالد ، مقايل در

 ریگاشالالىل يد  از ياید كنام،مب مطابعه شالالا درياره   فىر

 هر ینهماا از بایدن یعنبف شوند يررسب يشر زیاس   حاات

 هایایده دارای   تازه اگر حتا پرداخس، ا  يه موضالالالوا

   اناالالا   موزودیس كها  حا ف ياشالالد  امر زی   زدید

 درك، قايل زها  تىاممب سالالار همان در دیرر موزودات

 رفتهشىل گ زمان یكره حاات   «ينگياگ» تئوری از یعنب

   باطاتارت ی اسالالالطهيه زالدا،  هالای من تنوا ياله  مالا   

 تأمان اسالالاس ير همچنان   پارامو  مراط از ابروپذیری

 مراط   خود تااار يه دسالالالس فردی،   زندگب ناازهای

 ونان يه تواناالالالتام تىاممب سالالالار در ماف ایمزده اطرا 

 فقط این   يرسالالام هاالالتام، حاضالالر حا  در كه زایراهب

 دیرر، وا  نه   ماسالالس ناازهای   طباعس یسالالاختهدسالالس

 سسا در غان من  یق این نااتام، م!موقات ر اش ما یعنب

   گذاشته ما سالر  ير كه يشالر  تمر یاندازهيه سالس كیهب  
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 ريهتف ایمساخته متعددی هایمن طریق این از   ایمگذاشالته 

 دسس يه سالاباا   طو  در كه را فىری هایقابم این اسالس 

 ا    ياندازیم يار   شالالده، قابم ما يه ترياش   ا ریممب

 درف دهام قرار  اكا ی مورد ،«شد»   «هاالس » كه را وا ی

 ترياش كه كردِ اشالالاره هایدگری   دكارتب نراه د  يه ياال

 را ا    ينا شالالده هایدگری یفماالالِه ر ی ير من مبرث

 هر یعنبف اِداده قرار مدنظر زها  يه نراه نوا یق اصالالابس

 دسسيه يود  از شدنب یق   دارد يودنب   هاس موزودی

 يه تواناالالته تا داده،  َرز گركوزه یق مانند را ا  كه ا رده

 شالالما يه خواهممب حاالف يرسالالد ياند،مب را زها  كه دركب

 از نه ام هایداشالالته تماِ یعنب! كردیدمب فىر اشالالتباه يرویم

 یا   سالالام خورد  نه   ا  م!تمف طبقات   هااسالالما 

 !اسس يهشس   شاطا 

 این خود كه يماند حاال

 رالالثي در مالالوضالالالوا

 تماِ فگنادمب دیرری

    زود هالالا،داشالالالتالاله

 حتالالا   مالالا هاالالالتالالب

 ير دیالالرر مالالوزالالودات

 سالالالاىل یق اسالالالاس

 زمو، يه ر    تىاممب

 شد  منطبق اسالاس  ير

   اطرا  مالالرالالاط يالالا

ف گرفته اسس شالىل  طباعب ناازهای اسالاس  ير كرد  زندگب

   كنام توزه مندهو  موزودی تنوا يه اناا  يه اگر حاال

 ياید كنام، يررسالالالب را مناس دارای ودِموز این ي!واهام

 ح ف ماسس هایح    ادراك از ما هاالتب  یهمه يرویم

 زنده موزود یق فا یوبوژیق گناایش یعنب والهق  یعنب

 تموِ يه توا مب ح  یمطابعه یزماناله  در ادراك! يرای

 شالالناسالالب،ر ا  شالالناسالالب،تصالالم: مانند كرد اشالالاره م!تمِب

 اناالالا  يقای يرای واسحف ادراك یفماالالِه شالالناختب  تموِ

 پب هامررك  زود يه تا كندمب قادر را ما   سالالسضالالر ری

 اراتتاا يه پاسالالخ در يد  شالالرایط مدا ِ تنظام يا   يبریم

 ما در اقعف كنام حِظ را يد  همالاهنرب    نظم مراطب،

   الماالاله يانایب، وشالالایب، يویایب، مانند م!تمف حواس

ف ایمردهك پادا ازهانا اساس ير   زیاتب تىامل در را شنوایب

 هایپدیده   اشالالاا  ابروها، اتِاقات، موضالالوتات، ما حواس

 ابعملتى    ترمال   پرداز  يرای   دریافس را اطرا 

 هاح  همان اسالالاس ير را ا  ما    فرسالالتدمب ما  يه

 را  اناا كه ابعممبتى    طباعب پاسالخ    كندمب پرداز 

 ما، هایمن يرویم تمخواسالالف دهدمب ا  يه كند،مب مندتوا 

 داده اناالالالا  يه ما  پرداز    هالا ح  همان طریق از

 ترس، شادمانب، خشونس، احاالاسالات،   ها،هویسف شالود مب

 گارندمب سروشمه ما هایادراك همان ازففف   تررك زيا ،

 خود، زندگب زارافاای   مراط نوا اسالالاس ير فرد هر  

 مانه يهف ياشالالد داشالالته هاپدیده از م!تمِب تعايار تواندمب

 ه ارا  طب  در دباالالل

 اسالالالاس ير ما سالالالا 

 مراط يا شالالد  منطبق

 يقالالا، يرای پالاالرامالو    

   زيالالالالا  دارای

 م!تمف هایاندیشالالاله

 همان طب  در   شدیم

 طریق از هالالاسالالالالا 

   ازتماتب ارتباطات

 فرهنرب هایياتا يده

 فىری هایاشالالتراك يه

   اناا  هم حاضر حا  در حتاف كردیم پادا دسالس  زيانب  

 هاالالتند، زمور  يه تىامل حا  در طباعس، دیرر موزودات

 اي! نداریم شالالد  كامل از هم دركب   نااالالتام كامل ما یعنب

 موضالالوا این يه ياید شالالد، مطرح كه هایبيرث يه توزه

 زها  كاای در ما كااالالسق مردِ كااالالسق من كه يپردازِ

 «من»  كرد پادا كندق پادا را خود ياید اناا  ایا ایمقایاتاده

 رخ اتِاقب وه يعد یافسق راا  توا مب ایالا  والهق  یعنب

 كه منب از فرد، هر دیررف هویس هایپرسالالش   دادق خواهد

 قابم ا  يه مواقع ترياش در   كرده پا   دسالالس خود يرای

 تباس ایا حاضالالر حا  در من یعنب گرفته،شالالىل  شالالده

 هاتم همانب من ایا هاتمق من خودِ من ایا هاتمق صادقب
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 اساس ير من هایمن يرویم خواهممب خم! ياشمق ياید كه

 زارافاایب حتا   فرهنگ خانواده، در كه فرهنرب هایقابم

 خود یعنب گرفتالاله، شالالالىالالل كنممب زیاالالالس ا  در كالاله

 سالالالاىل  یق اینف نااالالالتم   نبوده خود یدهندهتشالالالىال

 دارای   شالالویممب ي رت ا  در كودكب از كه سالالسحركتب

 خاص زيا    هاترس ها،خشونس ها،ح  رفتارها، فىرها،

 يه توا مب ي!واهام، اگر را موضالالوا همانف شالالویممب خود

 اید،يرمب حماقس از فااعب طرز يه كه م!تمف هایدین

ف ميراری نظر در دیرر كامل يرث یق را ا    يدهام طياالال

 شالالده فىر هایمن كنام،مب زندگب ا  يا ما كه هایبمن این

 از  يار  كهاین یعنب معنا ا  يه بساصالالا نااالالتند، اصالالال  

 ،فا یىب شالالناختب،ر ا  ترمال مورد را خود يتوا  هاقابم

 فاكتورهای اسالالاس ير   قرارداد مىانب   مراطب تصالالبب،

وبد، ت كه كنام، فىر هاالالتب یق تنوا يه خود يه انتقادی،

 هما  اینف اسالالالس اسالالالاس وه ير مالا  مرت   زنالدگب 

 ر اش من،   ما ایا! اِرداختهپ ا  يه ياالتر كه سسموضوتب

 ار هاپدیده   هاالالتب من داریمق رسالالابتب ما ایا م!موقاتامق

   كنممب نراه شناختبر     انتقادی   ترمامب صالورت يه

 ز   يه كل   كلل يه ز   نراه از را وا  همه دارِ سالالعب

 ات ياشالالم د ر يه فرهنرب   ازتماتب هایقابم از   ينررِ

 اسطه  يد   مانبگِس شوِ   ر درر  دیدهپ اصل يا يتوانم

 هما  یا   فىری هایقابم يه رسالالاممب كنمف حا  يرقرار

 شالالناسالالب، زامعه اصالالطیح در وااالالسق ارز  ها!ارز 

 اناالالالانب هایگر ه یا افراد كه گِس تقایدی يه توا مب

ف دارند اسالس،  يد یا خوب مناسالم،  مطموب، وها  یدرياره

 در تنوتات اسالالاسالالب هایزنبه رگنمایا  م!تمف هایارز 

 نقدی توا مب كوتاه تعریف این درف اسالالس اناالالانب فرهنگ

ف داشس «من»   «هویس» يه شالناختب ر ا    شالناسالب  زامعه

 نذه ير حااتب   ممبرِ ضر رت یق تنوا يه كه هایبارز 

   شودمب ا  یشاِته ونا  اناا    شودمب ترمال اناالا  

 هروه   دناا از كه شودمب مشالاو   هاارز    ارز  ا  يه

 از یىب هم اناانب هایصالِس ف ماندمب غافل اسالس،  ا  در

 شااا من هاالتم،  ترسالو  من  صالِس  هاسالس، ارز  همان

 هاالالتم يدي!س ادِ یق من ي!ندِ، توانمنمب من هاالالتم،

   كندمب رشالالد اناالالانب ازتماا   فرد هر یحافظه درففف(  

 ا موزودیس   ياا  كوتاه، كممات همان يا را خود هاالالتب

 هك معنب این يهف كندمب ابقا كاذب هویتب خود يه   نقد را

ف كندمب يرقرار ارتباط زندگب یسایه يا خود، زایيه اناالا  

 پاش از هایارز  كه ایزامعه در اناا  گِس يتوا  شالاید 

 قراردادی   اتتباری اناالالالا  يه تبدیل دارد شالالالده تعاان

 تنوا يه ذهن در كه ایبهيندیدسالالته   هاارز ف شالالودمب

 حاابيه مارا سس،دیرری   ما خودِ هویتب تش!ا  مرك  

 يه را موضالالوا همان يتوا  شالالایدف گذاردمب  اقعب من یق

 كه زایبا ف داد ريط يازار   داریسالالرمایه دناای   زها 

 حا  در كه هایبتریبو  طریق از هارسالالانه هما  یا مدیاها

 هامن این از   كنندمب مقخ زدید هایمن دارند، حاضالالر

 فرهنرب   اقتصالالادی، سالالااسالالب هایهد  يه رسالالاد  يرای

 هایصِس داری،سرمایه   هاايررسانه كه ورا يرندمب سالود 

 یناف كنندمب تعاان را زندگب   فىری يرندهای م!صوص،

 كه وا ی تماِ ضد اسس، ارز  ضالد  من، نراه از هاارز 

 زموگاری فردی   ی!بازتماتب، تار حوادث از تواناسمب

   فىری، ذهنب قابم یق ز  وا ی مردِ؛ یا   من! كند

 این يالالایدف نااالالالس شالالالده تعاان پاش از تالاری!ب   حتالا 

 یق اساس ير   دیرر نرویيه   شالىاس  را هاوهارووب

 پرداخسف ا  يه درسس متد بوژی

 هاتادق! خودتا  شما ایا گوید،مب در ك شما يه هم اینه

 از ایزممه ذكر يا خود يرالث  دایايتال  در «دبِب رمو »

 ونان ما   من هایتِالا ت  تشالالالریح ياله  ،«كويان كرت»

 پرداخس:

 اِتادی غار من نظرشو يه وو  خند مب من يه ا نا»

 «هاتن دیرههم تان شو همه وو  خندِمب ا نا يه من

 منف اسالالالس كرد  فىر ايتالالدای گِتن من فىر، یعنب من

 همه وراكه ياا ری، شدست يه ياید كه سالس فردی اسالتقی  

 «ام» شالالوی، تبدیل «ما» يه تا يرارند تو از را ا  خواهندمب

 شباهس ما گوسِندی! زندگب اغاز   اسس شالد   گَمه همراه

 خودت زها  از ،«من» گویبمب  قتب تِا ت! من   اسالالس

 یعنب شال!صب،  یاندیشاله    سالماقه  نراه، از زنب،مب حر 

 سالالمس يه قدِ تازه   گاریمب فاصالالمه يقاه از خودخوديه
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 مع،ز يا ياید فردی هویس حِظ يرایف داریيرمب اسالالتقی 

 شا تماِ وراكه يانرب،ففف   مناسالبات  تر ، مردِ، زامعه،

 يرای كها يب  ياشب ما خواهندمب هاا ف شالناسند نمب را من

 رربشسالااهب  تو از رفتهرفته تا شالوند،  قامل ارزشالب  اتمن

 فشوی رنگكم   ياشالب  اشالته ند را خودت نقش تا ياالازند 

ف شالالد خواهب رنگهم شالالوی،مب رنگكم كه زمانب درسالالس

 خطر نر ی، فراتر شالالا قراردادهای از كه ياشالالب مراقم ياید

   ردگامب تو از را شااتس «ما» اساسنف نىنب اشتباه نىنب،

 يود  من يرای پ ف كندمب ا  زایر ین را كاریمرافظه

 ندترسمب تِا ت از همهف يدهب خاارت   يانرب مداِ ياید

 گذشالالته شالالباه را وا  همه مردِف دارند  حشالالس تازگب از

 همان يرای دارند، هراس نو هایتاريه از   خواهنالد مب

 ات   نااالالتند زندا  ز  وا ی مردِف اندشالالده هم يه تبدیل

 در   يندندمب را يابس كنند، دسالالس  مب اسالالارت ي!واهب

 نندفكمب ایاتایب دوار را ذهنس نتااه

 خواهندمب  همههمهففف   خانواده مدیاها، نشریات، ها،رسانه

 دیرر ات يرارند خدمس يه را تو يهتر كه كنند اتسازیشالباه 

 «مردِ» كه شالالوی توهم یق از قاالالمتب   نباشالالب خودت

 ا فينامند

 من، بيروی ياشب داشالته  زرمس ياید يند این از رهایب يرای

 ماااا اااام در نهایس االالتندنا يمد را گِتن من كه كاالالانب فقط

 كنندفمب

 مردِ یا مناس یماالالأبه طرح يا «رحمانب ایما » ادامه در

 كنمبم فىر من كند:گونه اغاز مبفریبب، توضاراتش را این

 رد داممن كه هاا ! شودمب زمعاس گاری شىل ياتث مناس

 د،كننمب تمقب خود خدای را مردِ   هاتند گویبتممق حا 

 دوار هاا ! مردِ يا نه هاالالالتند مردِ ضالالالد نم گما  يه

 هاتند منممنم اهل اند،شاِته خود زد، يه هاا ف اندریاكاری

 ر كد شباه د سالتب، مردِ این ترياش دانممب خويب يه من  

 ا قري   كنندمب ر زيه پاالالس ایناالالتاگراِ در صالالبح! اسالالس

 سر از یىب كه شم اما ر ند،مب خود هواخواها  یصالدقه 

 خود هااسما  در   شوندخِا  مب يااید، هاا  سمس ذ ق

  كنند!مب  گورگم را

 م من! اسالالالس منوا  همان يه هم ایرا  هنر يا رايطاله  در

 وند كه دِمق افشان م ل كاب يباناد، را ایرانب سالرایا  ترانه

   نویادمب مردِ اسم يه ایترانه مشالهور شده،  سالس سالابب 

 هتران این در كه دهدمب انامابب   یخواننده یق ترویل

 ِد اسس، ایرا  زامعه گارگریبا  كه ماالاممب    مردِ فقر از

 سالالالر  از این ایا كه يپرسالالالم دارِ حق هم من اما! زندمب

   نندكمب يرگ ار ترانه زماات كه ایشا  ق!نااالس  ریاكاری

 توما  ه ار 311 فرد هر از حداقل زماالاله هشالالس طب در

 یهشاِت! نااالسق  مردِ یشالاِته  شالود، ایا مب شالا  نصالام 

 یه ینه قاد اسالالالس حاضالالالر ایا نااالالالسق خود هایفن

 د،ندارن مابب توانایب كه افرادی يرای   ي ند را هایشاموز 

 ریدیر یماأبه سالس! فریبب مردِ یق تنها این! كندق كاری

 سسنویابساده زریا  شده، ما ادياات گاردامن متأسِانه كه

 كارگری ادياات م من! اسالالس مردِ همان م!ت  دقاقن كه

 ندپاالالهمه ياید كند،مب توباد مؤبف كه متنب هر: گویدمب

 ریاپر بتا هما  یا زامعه فر دسالس  یطبقه يرای ياید ياشالد، 

 يااید! كاغذ ر ی هایبمتن ونان

 ماكاالالالام» از« مادر» كتاب ها،و  ماالا   زمالا   ا  م من

 گا نویاالالنده هاهما  اما شالالده،مب تمقب شالالاهىار «گوركب

 یسالالماقه مطايق وو  زدند،مب پ  را «فاكنر» وو   رگبي

 وو ف اسالالالس دخال در اثار  مناس   نىرده تمل مردِ

 فر دسالالس طبقه سالالواد   درك مطايق   اسالالس خود یژه

 ندهنویاالال این پ ! گارد قرار توزه مورد نباید پ  نااالالس،

 ردیر این كند؛ رفتار تواِ یسالالماقه مطايق ياید كه اسالالس

 همه را «هدایس صالالادق»! سالالسغریبب   تاام وا   اقعن

   شده يرث ا درياره فىرهار شن ماا  يارها شالناسام، مب

 دتماا «كور يو » از ر حانب یق دیدِ گبتازه يه من حتا

 هدایس صادقف يعاد اسس   ونان وا ی زابم اسس، كرده

 از من: گویدمب زایب در   اسالالس تواِ ضالالد خود  كه

 از هنوز هادهه از پ  ورا پ ! يا ارِ هانوشته این م!اطم

 !نبودق مردِ ضد مرر ا  كنندقمب يرث ا  افىار   هاكتاب

 وو  پاندیتواِ شاترا  از دیرر، سالا   صالد  كنادمب فىر

 این ایا! شالالودقمب يرثففف   كاظمب رضالالا اذر، رضالالاتمب
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 شالالده كه هم خط وند يشالالود كه هاالالس هاا  در پتاناالالال

  نوشسق! شا درياره

 م ل كاالالالب یدرياره ایا زما ، ا  از قبالل؛  ياله  يرگردیم

 یاا! فر كق م ل كاب یا شودمب يرث شهریار مرمدحاالان 

  معاریق رهب یا اسس، ا انرارد مارزا ایرج

 لما يرخی  كه كاالب  قطعن ماندقمب كاالب  وه راسالتب يه

 مناس هم كها  نه يوده، ا انرارد   كرده ر یپاش مردِ

 يه! اسس زده گو  را عاسزم هم   يرده سالوا   زیر را خود

 زمعاس یتوده گاریشىل موزم كه اسس مناس من زتم

 اسس   د ر خود از پ  اسس، زمعاس پب  كها  شالود، مب

  يه هرك  اگر وو  اسس  اقعاس یق این د رتر! مردِ از

 يابغ شالالال!صالالالاس یق خود از قطعن كند، توزه خود 

 ايعاد از همه   سستابب شالود،  تمومب اگر این   سالازد مب

 تو ابرو فنااس ابرو پب  كاب دیرر   تِىرند دارای م!تمف

 مردِ كن، گو  در نس من  يه پ  خودت، يرای هاالالتب

 ویبت این توسس، از د رتر يااار اسس، فریم اسالس،  در ك

 كن، يال را خودت سالالالِس داری، ن دیىب خودت يه كه

 تر!مرىم

 در اسالالس، شالالعر كابج فعا  ات الالای از كه «هاشالالمب زهرا»

 ا  كرد؛ منتشالالر را خود مطمم مردِ، یا من يرث یامهاد

 تنخویش  زود از ادراكب اناالالانب هر كه دارد اتتقاد ونان

ف نهاد ناِ «من» یا «شالال!صالالب هویس» توا مب را ا  كه دارد

 مناالالالام  ياشكم كماس یق در تصالالالورات این ماموا

 طبقف سالالازندمب را فرد پنداشالالس خود   یايندمب  حدت

 نهاد،: »اسس ش!صاتب يمعد سه دارای اناا  ،فر ید ینظریه

 هك اسس شال!صاس  ي!ش تریني رت نهاد كه «فرامن   من

 یانرژ   اسس اناا  زیاتب   غری ی اماا    ناازها سراغاز

 هادنف كندمب فراهم را شال!صاس  دیرر ي!ش د  يرای كافب

 ساختاری   كرده تمل درد از د ری   بذت اصل زهس در

 یعنب ازتماتب زبر كه دارد سالالركش   زوبذت خودخواه،

 درا رده كنتر  ترس  را ش!صاس از يعد این فرامن،   من

 دهش ترياس ازتماا خواسالس  يا مطايق توبد يد  از كودك تا

 متِا ت ا  زمعب زندگب اماف نهد گرد  زمعب زندگب يه  

 فردیتش   اسس ازبار سالر  از انت!ايب   دیرر موزود هر از

 اساسب اسام وه كها  اماف معناسالس    اتتبار فاقد ياالا وه

 فردیس داد  تقمال شالالالود،مب مراالالالوب نرر  نوا این

 فردی شال!صاس  كرد  پایما    ممىن حداقل يه هااناالا  

 فرد ماامل ترینشال!صالب   سالنتب،  زوامع در هاسالس كه ا 

  ظایف يا رايطه در ز    اسالالالس نظارت   كنتر  ترس

 دیرر سوی ازف ندارد ماالتقمب  موزودیس هاچ ا ،ازتماتب

  زود «من» هما  یا فردگرایب زمعب، زندگب این مقايل در

 مرك  در فرد كه كرد تصالالور زهانب توا مب ا  در كه دارد

 تان در تنخویش ير فرما  راند    كنتر    شالالده  اقع ا 

ف سسيانبزها  این های یژگب از دیررا ، فردیس يه احتراِ

 ازتماتب زبر يا تقايل در كاله  فردگرایب    من تقویالس 

 یپایه ير همواره اقتدارگراسالالس،   سالالنتب زوامع در موزود

ف اسالالس سالالازما  يه توزهبيب   ان  ا   فردمروری پر ر 

 هایسالالا  يه متعمق   مدر ، متأخر سالالسمِهومب فردگرایب

  زوديه را مدر  فرديا ری كه گریر شالالن تصالالر پایانب 

 دین نهاد ،سومب زها    سالنتب  زوامع در اماف اسالس  ا رده

 دتأیا را ا  تبارتبيه   اسس يوده سمطه نهاد مىمل همواره

 طر  از توبد يد  از كودكا  زوامعب ونان درف كندمب

 يا مطايق   ا  يه  اياالالته هایسالالازما    د بتب هایارگا 

 ار افراد زایراه هاا ف یايندمب پر ر  سمطه نظاِ خواسالس 

   شىلهم ر هگ یق قابم در   كرده مشال!   ازتماا در

 رفتارهایب هاا  همچنانف كنندمب دهبسالالازما  يعدی، تق
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 رتصويه شالود،  ماالتقل  شال!صالاتب   فردیس يه منار كه را

 يا   گذارندمب پاسالالالخيب یا   سالالالركوب نامراالالالوس

 از مرر ماالالس   طردشالالالد  م الالل ر انب هالالایبماالالازات

 ااازتم يه ازبار يه را فرد ازتماتب، حقوق ترینايتالدایب 

 ا  يه ازبار يه را، زماتس يود  يا رنگهم   دانندگريازمب

 اشالال!اص، فردیس گاریشالالىل تدِ وراكهف كنندمب ترمال

 در   شالالودمب ر انب های اياالالترب   خورد گره يه منار

   ها اكنش   افىار   احاالالاسالالات  اری،توده زمع ونان

 مِاهام از منبعث    اياالالته هم يه افراد یهمه سالالرنوشالالس

ف هاسالالسسالالنس   رسالالوِ یا   زمع   مردِ رنظ م ل مبهمب

 هي كه شالالوندمب تأیاد زمانب   نداشالالته نظری خود از افراد

   ش!صب يااار موارد در حتا كنند، اقتدا زمع   مردِ نظر

 دایف را خود خواسس   گرفته دستور ي رگا  از خصوصب

 احااسات نقش شرایطب ونان درف كنندمب ازتماا خواسس

 راسس، د اندیشه   تقیناس نقش از رتيرزاالته  تواطف،  

 نظاِ ملكا تامط يه منار یافته، سالازما   گب اخته این نتااه

 اسس! ممس یق ير سمطه

 هي پر ايب نقدی در كابج، اصالالمب منتقدا  از «مر ج مرمد»

 هایكشد؛ صربسمب وابش يه را هاا  افىار   تاخته مردِ

 تنهایب ورا سسقمذموِ ا   منِور من، ورا خوانام:ا  را مب

   هاایدموبوژی تماِ ورا افتادق ا  در نباید كه سالالسایوابه

   هاتند هم همراه هماشه اندیشه   من اندقمن ضالد  ادیا 

 یرانه كه هم فىرف یايدنمب فىر ماا  زمع در ك هاچ

   ریساالشایاته مدتاا  ينايراینف سسمرك ی اقتدار دشمن

 ش!صاس   ذهنب قی است ضالد  هماشاله  مردِ، واكا سالانه 

 زندگب   ازتماا داشالالالسي رت يا   انديوده افراد حقوقب

 در  قتب منف اندگرفته من از را اندیشالاله فرصالالس گر هب،

ف كنم رتایس را نبایدهایشالالا    يایدها ناگ یرِ ياشالالم، زمع

 ترفب كل، در   دهندمب نشالالانم هاا  كه ير ِ را راهب ياید

 راسالالتبيه مردِف اسالالس رخواسالالتا را مرگم كه نهم گرد  را

 درسالالس  راه كنند،مب تعاان كه ماالالاری ایا اندقكااالالس

 سوی از شالده  تعاان هناارهای ير طبق هاا  سالسق زندگب

   ندكنمب ری یپایه خود يان در را مراتبب سمامه ها،قدرت

 این از یىب در هاا  معاار   متر يه توزه يا ياید هرك 

 هاقر  از يعد رك یم قدرت در اقعف گارد زای طبقات،

   ر هاپاش   مارما  تن  ير نشالالالاند  داك   شالالالىناه

 ااهنت این يه خونان،   يره ینه تعذیم مراسالالمات يرگ اری

 تریكم اناانب نار ی هم تا ياندیشالد،  راهب ياید كه رسالاد 

 شا سركوب   نظارت یدامنه هم   كرده امور این صالر  

 عبارت يه یا رمه استري را راه يهترین پ ف كند تر سالالاع را

   هامن اتوماتا ه، صالالالورت يه هاا  تا دیالد  مردِ يهتر،

 كنندف مهار را ا انراردها

 متواضالالع اسالس!  مردِ يا رهای يرخی  نرو، را حر  این»

   غر رف ندا  ياالتر يقااله  از را خودت !يالا   فر تن  

ف «شودمب مراوب اخیقب نق  یق   اسس افس ن!وت،

 اخیق،   مذهبب اخیق یزایاده دسالالس، از این هایبگ اره

 فمدارا  اسسسااسس   میها سالادیاسِ    يامار فىر موبودِ

 تبدرسيه اسس، مردِ ترياس كه را ا اصمب كار اخیق اگر

 ِ  طو  در ری یخو    زنگ هماله این پ  داد،مب اناالا

 حمطر شَر   خار يرث كه زاسساین وااالسق  يرای تاریخ

 راسالالتای در مردمب خار ایا ااالالسقو  اقعب خارف شالالودمب

 ایا اسسق من در نب انارشب   فردی اسالتعدادهای  پر ر 

 این شالالالودق حذ  ياید   اسالالالس زامعه ضالالالد شالالالریر،

 تِا ت در يایدف دارد يرث زای ياالالاار كه سالالسموضالالوتب

 اسالالالاس در يالالایدف كرد تِىر اخیقب خار   طباعب خار

 ر ر يه س اقعا يا هاا  د  از   كرد شق يا رها   تعاریف

 گویام،مب ا  از ما كه شریف ياشد مردِ ضد كه هروند شد،

   شالالعورسالالاز   اقعب شالالرف اسالالس متِا ت طباعب شالالر يا

   سر صدا در وو  نااس، زد    زنگ اهل سس،منطقب

 .رسد،نمب گو  يه تِىر هااهو،

   اندیشالاله ضالالد كه اخیقبف گایاد ياید فقط را اخیق پ 

 مالالابب منالالافع یدهكننالال تالالأمان فقط   اسالالالالس فردیالالس

 هاالالتند مردِ این خوردقمب دردی وه يه دیىتاتورهاسالالس،

 فگایاد ياید هم را هاا  پ  انداخیق حامب  تریني رت كه

 هاا  یپوساده افىار   هاسالنس    مردِ ضالد  شالدت يه من

 هك هاتند كاانب ناازمند حاضر حا  در ایرا  مردِف هاالتم 

   يهيه كه افرادی نه ،دهند یادشا  را كرد  فىر رسالم    راه

 انااِ سالالِادهاریش   اخوندها كه كاری كنند؛ شالالا وهوه
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 ققمر امر نو هناارا ،نايه   تايوشالالىنا  نباشالند  تاف دهندمب

 نااتم! مردِ   منم كه اسس این من گناه پ ف شودنمب

 هر كه كرد ذكر   شالالركس يرث این در نا  «زمانب مریم»

 شود:مب موازه متعددی های زها يا توبد يد  از اناانب

 در نب زها ( 2 ،(اناالالانب ازتماا  خود از خارج ( زها 1

  گارد(مب شىل اناا  خود كه زاا    ا 

 متِا تب نتایج يه ها،زها  این يا موازهه در اناالالالانب من 

 در راتبتااا ياتث هاگارینتااه این نهایتن   یايدمب دسس

 هاا  يه ادامه در كه شالالالودمب اناالالالانب تِىر   تممىرد

 زها    اناالالانب ازتماتات يا تقايل در اناالالا  پردازیم؛مب

   اسس ناتوا    كووق يااار كه یايددرمب خود، از خارج

 ایااد ا  تااار در ي رگب   تماق نقش تواندنمب تممن

   یايدمب كاممب زها  خود، در   در زیاس يا اناالا  ف كند

 ریتعبا يه كه كندمب راهن زها  یق یم ايهيه در نش يه

 ا  سالالای  تنها دارد، خود در را خارج زها  تناصالالر تماِ

 كه شالالوندمب ياتث متعددی تواملف اسالالس شالالدهكووق 

 خود در نب زها  يه را خود توزه تظام ي!ش شالال! ،

 را ا  تواندمب كه ا سالالس تنها كهاین از زممه كند؛ معطو 

 همان   شودمب مراوب مؤثر تامل یرانه پ  دهد، تااار

 موزم   كندمب ارضالالا ا  در را قدرت يه نااز ح  امر،

 راگ يعدهاف كند معطو  ا  يه را خود توزه تر ياش شودمب

 ادایا راه كه یايددرمب كند، تر سالالاع را خود دید یگاالالتره

 اسالالس؛ خود در   يه توزه همان هم خارج زها  در تااار

 را زها  تواندمبن ندهد، تااار را خود تا كه معنب این يه

 زا مانع م!تمِب توامل كه زاسالالساین ماالالابه اماف دهد تااار

 خود هي ياید كه گونها    درستبيه ش!  كه شوندمب این

 هاا  هاالالتند، مردِ   اطرافاا  شالالامل توامل اینف يپردازد

 شالال!  يرای هایبمرد دیس   قوانان مدا ِ صالالورتيه

 ایااد خمل امر این يهتر رفسِپاش در كه شالالالوندمب قامل

 رد گبایاالالتاده   مبارزه يا تواندمب خود  تنها   كنندمب

 گاالالتر  را خود در   زها    ياشالالد پار ز دیررا ، يراير

 كند؛ ایِا خود  زندگب در را نقش ترینمرك ی   دهد

 داردف خود زندگب در را نقش ترینمهم وو 

 س،خپردا نظریاتش طرح يه موضوا این در كه نِری اخرین

 :  يود «استاك نوید»

 «مردِ ضد من؛»

 در شد  د ر این دالیل اسسق شده د ر «من» از اناا  ورا

 ترزاح فردگرایب يه را گرایبزمع زامعه، ورا وااالالسق 

 سالالالااسالالالب، فرهنرب، دالیل يه ایرا  یزامعه دهدق درمب

 یحممه يه توا مب زمماله  ا  از كاله ففف   نژادی قوماتب،

 مداِ تاری!ب، هاید ره طو  در وركشالال كرد! اشالالاره اتراب

 ودهي فرهنرب   ازتماتب سااسب، تروالتِ   تااار حا  در

 ا ر،ي تِىر، طرز در ماالالتقامب تأثار تروالت اینف اسالالس

 در را غمطب تِىرات   تقاید   داشالالته مردِ نراه   تقاده

 يه مردِ از خامب كه طوریيه اسالالس، گناانده شالالا ذهن

 تواِ ادتاهای يه یا   ا رده ر ی ففف  مذهم پرسالالتب،خرافه

 ده،ش ترمال هاا  يه حىومس  سویسمس از كه ایفریبانه

 يا توبد زما  از ایرا  یزالامعه  در كودكالا  ف انالد داده تن

 در پاشان هایناالل  از كه ایگرایانهسالنس    غمط يا رهای

 از بیىف شوندمب ي رت   یافته پر ر  گرفته، زا شا ذهن

 يه اتتقاد گرفتن، ر زه خواند ، نماز طغم يالا رهای  این

 پذیرفتن يود ، زماتس رنگهم زهنم،   يهشالالس یا اماما 

 از را كودك فىر   ذهناس كه اسالالسففف   «من» زایيه «ما»

كرده   حق  انت!اب را  پمر ونانباین افىارهای يا ايتدا هما 

 زامعه در   شالالده يابغ كودك كه هنرامبف گارنداز ا  مب

 فىری خط هما  وو  گذارد،مب قدِ ماتقل فردی  تنوايه

  زود ذهنش در اند،كرده ترمال ا  يه  ابدینش كه سالالنتب

ِ  قصالالالد اگر دارد،  تِىرات خی  ير كه را كاری اناالا

 ا  از ناوار يه ياشالالد، داشالالته اسالالس، زامعه یگرایانهسالالنس

 واره ا  ير ترسالالب كودكب د را  از وو  كرده، نظرصالالر 

 فىر نراه، از ترسف ا سس همراه هم ي رگب در حتا كه شده

 ي رت، تاقل، كلل،دانای  را خود كاله  مردمب یتقاالده   

 ازهت تِىر نوا هر از كهحابب درف پندارندمب  اال   اندیشمند

 هارست اینف هاتند خابب هایشا اندیشه در تااار   شعور یا

 د ر «من» یا خود هویس از را شالال!  غمط، يا رهای  

 یا اهنر تِىرات، در تااار خواها  ا  كه زمانب تا   دكننمب

 نشالالىند، را ایتقاده   فىری سالالدهای   نباشالالد رفتار 
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 یكهنه هایتقاده ياتیق در را ا    يود خواهند همراهش

 طر  از يا رها نوا اینف كرد خواهند غرق ا زالامعاله  

 ت ریق زامعه ذهن يه( رهبر د بس،  نظاِ سالالالردمالدارا  

 گب،تازه تِىر، نوا هر يا هاا  اسالالاسالالن  وو  شالالود،مب

 سعب مداِ   ندام!ابف شعور   «من» حىومس، يا ضالدیس 

 هك كابف هاتند ش!صب من  این زایيه «ما» داد  نشا  در

 ی،فىر انقیيب يرپایب ی سالامه يه «من» داد  نشالا   خواها 

 هزامع مردِ، سمس از ياشد،ففف    اديااتب فرهنرب، شعوری،

 مردِ نراه   شودمب رانده   سالركوب  شالدت يه حىومس  

 شالالىاالالتن  قصالالد وو  يود، خواهد تنِراما  نراهب ا  يه

 يا رهای   كهنه   ايتدایب هایسالالالنس فىری، تالايوهالای  

 من تِىر توا مب دیرری یزنبه ازف اسس داشته را شا غمط

 گبهنهك ضد ير وو  كرد تمقب تازه   انارشااتب تِىری را

 فسسگبتازه   فردیس خواها    سسرایبگزمع یا تواِ  

   زامعه فىر   نراه از ترس! ما در نه اسالس  من در گبتازه

   شالعور  در رفسپ  ياتث تااار، هرگونه یا شالد   نو تدِ

 شالالعوری   فىری ايتذا  يه را شالال!    شالالودمب اندیشالاله

 يااار كه سسموضوتب «یا مردِ من» یكندف رايطهمب دوار

 ا  از ایگوشه يه كرد سعب شالعر  كابج هك دارد يرث زای

 توهام تااار يه تواندمب ا  تشالالالریح كاله  مبر بف يپردازد

 خمق در شالالاترا    گا نویاالالنده كردر ی  ( شالالعارها 

 شودف منار اثارشا 
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 چرا نبايد در انتخابات شرکت کرد؟

 
 

 علی عبدالرضایی

 

 
 

 قی معموبنف اسس معمو  ایرا  سبق يه ایرا  در انت!ايات

 كپب م!تمف هایكاِاس   هارنالگ  يالا  را معموبب تى 

 اینف كنند انت!اب را یىب خواهندمب همه از يعد   كنندمب

 هم   اماِ هم كندمب اسالاسن تبعاس از ازبار  كه را انت!اب

 يرای كنند،مب فىر كهانا    اندشالالمرده ایرا  مقدس رهبر

معموبب   در نهایس یق مهمل  یق قدسم این از اینىاله 

 يه يد    دیرر راهب از رفتن مرر ندارند راهب ياالالازند،

سالالس كه حاال در تماِ ایدیرریس ترِ تازه فشالالد  دیرری

گری های پاشالالالر  وشالالالم   گو  دارد   دیرریفرهنالگ 

شود كه حتب اقدامب نور شالنِىرانه در غرب مراالالوب مب 

 داند! بتر ميه خود تنبیىب م ل اسپاواك ينرابب را از خود 

متاسالالِانه دیرری در فرهنگ سالالااسالالب ایرا  دیرر فقط ا   

دیرری  سالايق نااالالس يمىه كاممن مطر د اسالالسف دیررا  ا   

كنند اما در هایب هاالالالتند كه خوب فىر مبدسالالالته از ایرانب

گارند وو  مطايق ها را نادیده مباندف مدیاها ا اقماس مطمق

حاال دیرر حِظ اسالالالتقی   زنندفشالالالا  رفتار نمبخواسالالالس

ن خواهد تاثارگذار ياشد تقریبفىری يرای یق ایرانب كه مب

غارممىن اسالالسف معموبن  قس انت!ايات، انا  كه صالالدای  

كنند   م ل هم حر  فراگاری دارنالد هماله م ل هم فىر مب  

زنند، اما اقماتب كه من ناِ شالالا  را دیررا  مب گذارِ در مب

شالالوند تا ز  مب تمف حذ های م!داخل   خارج يا شالالاوه

ف گوشه گرفس نباید دیرر صالدای مامط يه گو  نرسد، اما 

 قتش رسالاده كه دیرر فىر، زای مهمیت  ژ رنابااتب را  

 دیشاد ان دیرر حاال كند يراردفكه م ل مر  توباد م ل مب

 انت!ايات داردف حقاقس این اسالالس كه اهماس معمو   رای

 انت!اب هاسالالس كهنااالالسف سالالا   واره دیرر كاا هاچ در

 ناهامااالالمب ز  ياهودگب این يه داد  تن   شالالده غارممىن

 رمر ندارد  زود انت!ايب دیرر حاالف كندنمب تاید انِعابب

ات نااالالس الاقل اب يه  قتب كه نای مبارزه نىرد ف انت!اب

 تمل،   اكس تاریخ، طو  در اسالالااب يیهس نری ! هماشالاله

 كردند،مب اداره هایيبانق را خاايا    يود انقیيب اقدامب

 زورهمه از منتظر، ر ز  در نشالانب خانه   تممبيب  بب حاال

 دمىراسب مهد در حتب دمىراسبف اسالس  كارسالازتر  اقدامب

 ادیهاتر از يریتاناا خر ج   شده يد  خود ضدِ يه دیرر حاال

 انت!اب كه دهدمب نشالالا  امریىا در ترام  انت!اب   ار پا

 یررد كرده بابرابا ه را خود برابا ِبا حتب كه شالالرایطب در

 را خود گبتىانه دمىراسالالب هاسالالسسالالا ف اسالالس غارممىن

 راهب امر ز اناالالا  كه حابب در داده دسالالس از كامل يطور

 گبفنويرده يه داد  تن   گبتىانه همان پذیر  مرر ندارد

تب  م ل كموناا كشورهای در حتب كه كاپاتاباامب گب يرده

 شيا نِر هشس دارایب ا  در كه اایبدن اسالسف  ارياب وان(

 مقصدی هاچ زهنم ز  اسس، نِر ماماارد یق منا    ما  از

ه شالالرایطب ك در يرايری يه نالف ياشالالد داشالالته كه تواندنمب

 راو پ  اسالالس، غارممىن كند تقریبنابارارشالالب ياداد مب

 يرخوردارندق انت!اب در يراير حق از همه كنام يا ر ياید

 رردی حاال اك ریس دیىتاتوری  زیبا، ددار ظاهری دمىراسالالب

 رفتهرا گ پر بتاریا دیىتاتوری زای شور ی   وان در حتب

 فنااتند نِر هشس ا  هایسایه ز  اك ریس این اما

 ىالتش ایرا  در د بتب شودمب كنام خاا  اگر اسس يیهس 

 هك ندارد  زود دناا در د بتب هاچ دیرر ياشدف م!تار كه داد



11۷ ی هشتم / فایل شعر / شماره  

 

 كاپاتابااالالم فرما  ترس همه ياشالالد، شالالتهدا تمل ازادی 

 ات گرفته ر سالالاه   وان كمونااالالتب د بس از اندفزهانب

 در اسالالیمب هاید بس   فراناالاله سالالوسالالاابااالالتب  د بس

 درختب  هایاندیشالالاله از پار ی ناوارند همه خالا رماالانه  

خط    پو  ابمممبتا  قتب كه صند ق يان   كنند كاپاتاباام

در هاچ  رای  مب فىرهایكند، مب مشالالب سالالااسالالب تعاان  

   سالالالردرگمب ر یداد سالالالااسالالالب كارگردانب ن!واهد كردف

 مردِ ري ياش   كم دیرر حاال انِعابب ناهاماامب   ناواری

 هایتاقا كه انِعابب ناهاماام از نوتبف دارد ساطره دناا تماِ

 یاطرهسالال يه ز  نهایس در   كرده توباد  كاپاتابااالالم فىر

 نژاداحمدی   ایخامنهف شد دن!واه منار فاشالااالم   زهانب 

 یسور   ر سب نوا اسد يشار   پوتان   اند طنب ینمونه

 ا ن فاشاام امریىایب ناب زن  یعنب ترام ، ا اخر این  

 راتاق دمى فاشاام يدیو، ابن قو يه شدهف سااسس يازار  ارد

 ب زهان زنگ داریم كم كه وا ی تنها حاال   يرداشته را دناا

   غرب شالالرق شالالده دمىراتا ه اشالالااالالم اسالالسف نوف اخر

 هاینوفاشااسف سسر یپاش حا  در زاهمه شالناسد، نمب

 اختی  ز    اندگذرانده حد از را  قاحس دیرر دمىرات

 وا ی كالاله  قتب دقاقن انهالالا كننالالدفنمب ایاالالاد زيالالا  در

 نااالالس در ك ز  يرویند اگر   گویندنمب هاچ گویند،مب

 كننالالدفمب تمالالل ا  خی  زدنب هميالالهوشالالالم در وو 

 را يرزاِ یدرياره ایخامنه ضالالد  نقاض هایگاریموضالالع

 در را نژاداحمدی اخار ها   كردارحر  ا رید، خاطرياله 

 يا هگذشت ماهِ طب را ترام  تمل گِتار   یا انت!ايات، همان

 تاثارگذارند همه دمىرات هاینوفاشالالااالالس! كناد قااس هم

   گویندمب در ك خورد  اب م ل ای اهمه هاچيب وو 

 ردیر حاالف اندكرده شاوه اسس، يازار یحامه كه را ریاكاری

 زهانب دیرر وو  كرده ر  را خود  دسالالسِ كاپاتابااالالم 

 در غروتر اسس، سالااسس  از يا ین  كه اناایب از   شالده 

ف اندگرفته سبقس كامل يطور مدارهاسااسس از دارهاسالرمایه 

 سالالالاركوزی حتب ر،كبا ترام  يالا  قاالاس  در دیرر حالاال 

 را ای برا این ازف نااس افتاده ممد از نوی یق ز  فراناوی

 م ل نوفاشالالااالالتب  وو  اسالالس  زموتر حتب فراناالاله از

 تازه يوده زمهور  ریا  پاش سالالا  د ازده نژاد،احمدی

 یىب اسالالس  قس   كرده ر  را در غرو ر حانب  ا  از يعد

 شالالقيب شالالودف يمند ترام  دسالالس ر ی كه يااید ایرا  در

 خصالالوصالالااتب ياید ایرا ، در يعدی انتصالالايب  زمهور ریا 

 ریياالت فاشالالااالالتب  در غرویب  غمظس از كه ياشالالد داشالالته

 كردق خواهند تو  را ر حانب نقاب ایا ياشالالدف يرخوردار

 شالالاید امدق خواهد كار ر ی نژاداحمدی از ایتازه  رژ   یا

 اد ز وراك  از ياید كه سالالسغوبب هما  ریااالالب ايراهام هم

 كه اندیىه تى   هما  از كپب سالاله  هااینف سالالردرياا رد

 يا ا شيان هانقش تا شد خواهد اضافه تعدادشا  يه شقيب

 در املك ز ماات يا يابماسىه این يهف شود تقاام تماِ دقسِ

 كداِ هر ر ی   پرداخس این متن خواهم يعدی هایي!ش

 يه ياید  ا  اما داشس خواهم طوالنب مىث كاندیداها این از

 تماِ در انت!ايات هاسالالا  این ورا كه يپردازِ سالالوا  این

 را نژادپرسس یا نوفاشااس فردی دارد تیقه دناا كشورهای

 اهترك در ارد غا  كندق معرفب زمهورریا  یا بادر تنوا يه

كندق ورا توصاه اتاتورك كه گِته يود ز  از مب وىار دارد

ها االالساتاتوركاب انتبر یىردهای غريب پار ی نىناد   حت

 شود   قرامتب ازاز ا  تبعاس مب كردند ناگها  فرامو  مب

 ق!تركاه ورا اصمن اندقاسالیِ سالااسب را سربوحه قرار داده  

 ریاسالالس انت!ايات اردیبهشالالس، سالالوِ یعنب دیرر ر ز وند

 نژادپرستب يا سالتا   مهدِ كه كشالوری  این فرانااله  زمهوری

 نبوپ مارین كه گویدمب پرسبهمهف شد خواهد يرگ ار يوده

 ممىن   اسس يرخوردار ياالیب شالان   از مونث زامبب  این

   يرارد سالالبقس فاو ، فراناالالوا  زیر ن!االالس از اسالالس

 ژا  پدر  زانشان پاش سا  شش ا ف شالود  زمهورریا 

ف سسفراناه ممب یزبهه رهبر حاضالر  حا  در   شالد  بوپن

 مدرناته یدسالالتر ردها يا وو  اِكرده خطاب زامبب را بوپن

 سالالس،فراناالاله در مهازرا  پذیر  ضالد  م من دارد، مشالىل 

   سالالسالتانازی م!ابف   تايديرنمب را دگرياشالالا  ازد اج

 اتِاقب وه راسالالتبف دارد نژادپرسالالتب   ارتااا يه گرایش

 همهنای فراناه وو  كشوری در شال!صاتب  ونان كه افتاده

 اندری م ل یىب سازفرهنگ هایبهاتانب ورا داردق طرفدار

 تنوا يه اسس كارمرافظه شدید  ناسالاونابااالتب   كه را د دا

 هك كااسس مامو  وای  اندقكرده انت!اب زمهورریا 
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دید  يور فاالالىب شالال تادمو  پوشالالویاتوسالالىا، هابانا يباندق

 ماتكم كه كراشالاناىب  زیرمونس یا شالامبورسالىا   شالاتر، 

 نای ير تا كاایند برزاندمب را زها  هایپایه شالالا پوباش

 پای زیر دارد زمان يشالالورندق بهاالالتا  سالالااسالالب در يیهس

 در نظريایف والاد،  در ديب ادری  برزدفمب دیىتالاتورهالا  

 در كریمو  اسالالیِ یا سالالودا  در اببشالالار تمر ق اقاالالتا ،

 ىادم را هاازيق خو  ازگار سا  پنج   يااس كه ازيىاتا 

 از سن هو  تابااناب اصمنف شالد  هیك پاش ماه شالش   

 م ل اسس سا  هِس   سالب  كه خواهدمب وه جكامبو زا 

 در را ا توپ كه مدرنااالالم مىدقرا مب مردمش خو  زابو

 خواسسمرر نمب داده پاس مدرنااالم پاالس  يه دقس نهایسِ

 كه د  هر شالالالدق این وه پ  كند، دیىتاتورزدایب دناا از

 كه دش وه داشتند يشالرد سالتانه     فاشالااالتب   ضالد  ماهاتب

 ز د فرامو  شالالد   حاال قدراین هوبوكاسالالس   اشالالویت 

 كه تب ق كنندقمب نقش ایِای فاشاام یساطره يرای دارند

   كنندمب رقايس ياشالالتر م!اطم زذب يرای فقط مدیاها

 شالالري حقوق فعا  هاحشالالری فقط   كنندنمب تبماغ كاچ ز 

 وی یونبتم شومنب يه را كبار گرامشب  رم   كه  قتب شوند،مب

شالالود، مب تبعاد حاشالالاه يه نهصالالر از ر شالالنرری   دهندمب

 خود  تماه دمىراسالالب   كند ظهور در ك سالالس كهطباعب

 اسالالریسالالرت اسالالس يیهس دیرر ناِ كه كاپاتابا ِ تا يشالالورد

 ياشد انت!اب یشاوه يهترین تواناسمب كه انت!اياتف شالود 

 ا اتم را ا  سرمایه كه تنها دارد انتصالايب  منشالب  فقط حاال

ِ  ف كنالد مب  حق حاال دیرر تنها كاله  هكرد كالاری  كالاپاتالابا 

 اسسف تدِ شركس در انت!ايات انت!اياتب، هر در شالهر ند 

 انت!اياتب یهر يابماسالىه  در سالرمایه  كه شالرایطب  ونان در

 هم يا گویبدر ك در تنها كاندیداها   زندمب را ا   حر 

   كاندیداسالالالس هر موفقاس رم  ریاكاری   دارند رقايس

 يرای ز  هم هانابااالالسژ ر   سالالسانت اتب فقط هاتِا ت

 ایاتهش تما  یقوه كه اسس مامم زنند،نمب قمم ياشالتر  پو 

اشته د انت!اياتب ضد كنشب انت!ايب هر   نىند كار ا  غار از

 انت!ايات همان كاندیداهای اسالالالامب يه نراهبنامف ياشالالالد

 همه كه دریايام تا سالالالسكافب ایرا  زمهوری ریاسالالالس

سالالااسالالب ،   ذهناس زا شالالا ظاهری هایم!ابِس رغمتمب

 زیر از همه يرخوردارندف یىاالالالانب اقتصالالالادی   فرهنرب

 ندگذرمب اسس نرهبا  شورای نامش كه زیراكاب دسالتراه 

 د ر از داشالالالتند دب!واه تى  يا اندكب فرق اگر حتب تا

 ابىب يا شالالا د  همه  طنب هایژ رنابااالالسف شالالوند خارج

نااالالالس،  دركار تِا ت از ناممبما حتب اسالالالس، خو 

 قاتل نژاداحمدی یا ریااالالالب م ل اگر زیالدنس ر حانب پر

 زا یىب حاضر حا  در كه سالس دیرری قاتل ریا  نباشالد، 

 ریا  زمهور ر حانب كه گویندمبف ا سس منت!م   زیرا 

 موفقاس این كه گویندنمب هرگ  اما يوده موفق يرزاِ در

 ایخامنه حىومس یافتاده كار از نار گاه يه سالالوخس ز 

 سمعاش  ضع يهبود يرای سالودی  تنها نه مطمقن   نرسالانده 

 ادهفي!ش تازه زانب دیىتاتور يه يمىه   ازادی نداشالته  مردِ

 ایخامنه یاتوریته تايوی تا امده نژاداحمدی كه نویاالالندمب

 تنور كرد   گرِ يرای رفته یادشالالالا  انرار اما يشالالالىند را

 تماِ در هماشالالاله مردِ حداك ری مشالالالاركس   انت!ايات

 راه ایيابماسالالىه ونان اسالالیمب زمهوری تاریخ انت!ايات

 ماوز ا  يه نرهبا  شالالورای فقهای اگر حتب   اندانداخته

 گر هش،   نژاداحمدی ندهند، انت!الايالات   در ح الالالور

 انااِ موفقاس يه نهایس در حاال همان تا را شالالا ماموریس

 يعدی یيابماسالالالىه ی مربوياس دراند   ذخارهرسالالالانالده 

 ر یىردی انت!ايات این در هم ریااالالالب ايراهامف اندكرده

 اتِاق شالالدهحاالالاب دارد وا همه   ات!اذ كرده وندمنظوره

   كاندیداها تق اینتق درياره نویاالالالش دقاقف افتالد مب

 را اهاین ياید اسسف ز د فعمن ی فعمب،يابماسىه در شا ر 

 كردف   د ری گویبكمب از   يرد يانذره زیر كامل طوريه

 نميبا كناىا ِ ایرا  انت!ايات از د ره ینا در ياشالالتر من

 از این كداِ هر اختاار در را ایسويژه ورونه فىر، هایاتاق

 ااسالالبسالال ايتذا  يه كاا تا یا دهندمب قرار انت!اياتب هایايژه

 ازرای ایرا  در انت!اياتب هر اصالالمب هد  زنندفمب دامن

   هاتقده ت!ماه يرای ز    سالالس سالالطایب قر   كارنا ابب

 ازرا فر دسالالالس   متوسالالالط یطبقه هایگبسالالالرخورده

 ياتث انت!ايات در مردِ یگاالالترده مشالالاركسف شالالودنمب

 مدیاهای در كارنا ابب ونان از هایبگوشالاله پ!ش شالالود،مب

 اهابب   يدهد زهانب  زاهس ایرا  حىومس يه دناا، مطرح
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 نای در ياشالالتری زمعاس تا كنندمب كار همه رهبری ياس

 فكنند شركس یرانبا ضد یيابماسىه

 ویموس یعنب ایخامنه و  كپب  يدانم كناىا ِ يااار حاال

 ظاهر  این خاتمب دسالالس خطب ورونه يار ها، اینخومانب

 طاف اینف دهدمب هاطمماصیح   حىومتب اپوزیشن  رهبر

 هاشالالاوه يهترین يا اخار هایسالالا  طب ایرا  حىومس از

 حىومس بترناتاوا تنها تنوا يه را خود كرده ظاهرسالالالازی

 مدیاهای تماِ كه طوری اند،كرده معرفب غرب ياله  ایرا 

 ديع یعنب ا اخر این   اسس شا دسس خارزب زيا فارسالب 

 صالالدای تموی یو  كه شالالاهدیم ترام  زمهوری ریاسالالس از

 خارزب مدیاهای سالالایر يرخی    داده ر یه تااار امریىا

    ترامف شالالودمب خارج هاطمماصالالیح دسالالترس از دارد

 رد  اقعب ابترناتاوی دنبا  امریىا زدید مدارا سالالااسالالس 

 هاطمماصیح   حىومتب اپوزیشن دسالس  انرار   اندایرا 

 شالالرایط  در ایرا  حىومس دید ياید شالالده،  ر  انها يرای

 اي دارد تصالالمام ایا كندقمب ر  ایتازه ابترناتاو وه زدید،

 نوخاتمب یق سابوس نژادِاحمدی از  یراژ، یازازه اتطای

 شالالااا م من یاقازاده این خ تمب مهدی سالالراك یا ياالالازد

ظاهر  وند سالا  اسالس از پاتا  حىومس زدا    كه ر دمب

 اندقكرده ا د ره هم دیدهزندا  ایدسته   شده   دار

 ترزذاب يرایم ایرا  در انت!ايات حواشب خوانش هماشاله  

 هك افتدمب اتِاق هما  غاببن صالالالرنه در   يوده از متن

 انت!ايات در اسالالس يهتر كنندمب فىر هاخامب افتادف ترپاش

 !ابيد انت هما  هايدترین   يد يان از تا كنند اتب شالالركس

 متاسِانه این   نرذرد يد هاا  يه ياش این از   يعدها شالود 

 يعدی زمهورریا  مشالالالق نااالالالسف خاِ خاابب ز  ایده

 ایز كه هر قبل ید ره در م من شالالده، نوشالالته پاشالالاپاش

 يرزاِ، قرارداد انااِ مرر نداشالالالس راهب امدمب ر حانب

 ترشالالده يودف پاش تماِ دیرر ایرا  حاال حىومس كار  گرنه

يالاله موسالالالوی ترزاح دادنالالد وو  كالاله  را نژادهم احمالالدی

 مردِ شركس تدِ وپا   كنند! ترخواسالتند كمب راحس مب

 يمىه نااالالالس منِعینه يرخوردی تنها ناله  انت!الايالات   در

 س،سالالالاین دیىتاتوری از رهایب يرای اقداِ ترینتاثارگذار

 ر ی كه را هاطمماصالالیح دیرر غرب شالالودمب ياتث م من

 اخمبد اپوزیشن    ابترناتاو تنوا  يه اندایرا  حىومس دیرر

 ار خارزب زيا فارسب مدیاهای تماِ   نشناسد رسالماس  يه

 حىومس هایسالالااسالالس هما  كه ندهد قرار اختاارشالالا  در

گِتنب ياالالاار اسالالس،  درياره فواید تدِ  يبرندف پاش را ایرا 

 این   نوشس خواهم مِصالل  شالركس در انت!ايات پاش ر  

 واهمخ پاش انت!ايات ر ز تا سالالریابب يصالالورت را نوشالالتار

 يردف
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 ايران در انتخاباتی هایکارناوال

 

 
 

 زا ياالالااری پار ا  ترام ، زمهوری ریاسالالس از يعد اینىه

 هورظ   كنندمب يا اری اتیِ انت!ايات از سااسب، هایایام

 طانت!اياتش ري   دمىراسالالب بابرا  يه تنها را نوفاشالالااالالم 

 فهم در شا بذهن تاخار   تاری!ب دید تدِ ياانرر دهند،مب

 ندزدمب فریاد هاانارشااس  قتبف سسسالااسالب   ر یدادهای

 ااس،ن اقماس ير اك ریس دیىتاتوری اتما  ز  انت!ايات كه

 اي قبل، هاید ره در امریىا، انت!ايات ایا يودندق كاا اینها

 هر از هماشالاله شالالدقمب يرگ ار تادالنه   يرايری رتایس

 فاالالادی   در ك   ریا يوی زها ، كاای هر در انت!اياتب

 مداِ ا،امریى انت!ايات در اینىهف يوده يمند كالاپاتابااالالالتب 

 هي ا  یا این يان یرندناگ  مردِ   شودمب موكد د ابااالمب 

 بیى تنها يا هم اختی  انت اتب دارند، كه فرق د  یم ايه

 كور ارای یپشالالتوانه منرط يا ابارارشالالب تا كنند انت!اب را

 ورا سسقتادالنه ایا كند اتوریته اتما  مردِ خودِ ير مردِ،

 هافاشالالااالالس تماه مقايمه يرای يود اختراتب كه دمىراسالالب

 دیر ز كندقمب خدمس هافاشالالااالالس  يه دارد ايمهانه ونان

 !ایخامنه فردا   ارد غا  امر ز ترام ،

 هم را نامش كه ایيابماسالالىه ينرری كه زها  كاای هر يه

 ایدي! سالالسيرگ اری حا  در انت!اياتب، كارنا ا  اندگذاشالالته

 امر زه كه را  اقعب كارنا ا  هاینشالالانه   هاخصالالاصالاله 

 از كند،بم سو استِاده ا  از فااعب طرز يه دارد كاپاتاباام

 فكرد شناسایب نو

 راثا يه ا  در كه كارنا ا  ینظریه در «ياختان ما!امال»

 شالالركس كارنا ا  در كه را افرادی هویس پردازد،مب «رايمه»

 هي ناالالبس را ك هاچ   داندمب زمع يه  اياالالته كنند،مب

 كه سسيرايرسازی همان يا ا  در اقع داند؛نمب يرتر دیرری

 كند؛مب حممه مامط سالااسالب      اقتصالادی  هایسالازما   يه

   اح الالار نوشالالس،مب ا  از قبل قر  وند كه را رايمه یعنب

 در موزود دیىتاتوری» تماه تا كنالد مب يالازخوانب  طبعن

 د  رايمه كهحابب در ياشالالد، كرده تمم قد «سالالايق شالالور ی

 فيود نوشته «فراناه فئودابب  حىومس» تماه را رمانش

 یق يارز ینىته ،«خنده ازادی  یا ازادی یندهخ»گرواله  

نااس  كرد  ماال!ره  يرای تنها اما كارنا ا  اسالس؛  كارنا ا 

 ات كنندمب نقش ایِای ا  در هاادِ يمىه شالالودكه يرگ ار مب

 كارنا ا  در كه هرك  یعنب شالالوند؛ ماالال!ره هم خودشالالا 

 در در اقع تماشاوب؛ هم   اسس يازیرر هم كند،مب شركس

 فاز نو ساخته شود تا شودمب كهنه ت!ریم  ا ،كارنا

 ر زهای در كمااا، حىومس ید ره    سطا قر   در مردِ

 این درف  كنند سالالرپاچب قانو  از داشالالتند، ازازه خاصالالب

 ببمذه نظم   كمااا ایان از نبود مابور كاالب  دیرر ر زها

 این ب يرپای يا نا  كمااالالا حىومس   هاكشالالاشف كند پار ی

 طریق این از كردندمب تصالالور زیرا يودند، موافق اهكارنا ا 

 كنند؛مب ت!ماه را حىومس از ان زارشالالالا    تقده مردِ

 اسالالیمب، حىومس گردانندگا   امر زه كهكاری م ل درسالالس

 همان در م من دهند؛مب انااِ ایرا  در انت!الايات   قالس 

 از كارنا ا  یصالالرنه زمهوری، ریاسالالس انت!ايات ید ره

 كشالالور،  زارت در حتب اكنو هم   شالالده رتگاالالترده قبل

 كاندیداتوری اتیِ ا  در نِر ه ار از ياش كه مرمب یعنب

 كف از شالال!صالالب  كهاینف سالالسيرگ اری حا  در اندكرده
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 پرسالالش يه پاسالالخ در نویاالالبناِ از يعد   ایدمب خاايا 

 یق قطف يىشد، ياال   يچاپد تا امده كه گویدمب خبرنراری

 يازیرری یا! اسالالس گر تاالالق یق يمىه نااالالس شالالوخب

 هي   كرده امترا  را شالالامب همه كندمب ادتا كه تموی یونب

 ما  يه تا شود زمهور ریا  خواهدمب حاال   نرساده پو 

 تااد   اسس شترمرك پر ر  شامش كها  یا! يرسالد  منا   

 پر ر  شالالترمرك تا داد خواهد زمانب زوانا ، تماِ يه كرده

 انت!اياتب ي رت كارنا ا  از هایبوشهگ همه هااینففف یا دهند

 امهاد وند هِته دیرر تا   شالالده اغاز ترپاش كه اسالس  ایرا 

 دبش هروه نژاد احمدی پاش وندیف داشالالالس خواهالد 

 ادامه در   گِس ایخامنه يه غارماالالتقام طوريه خواسالالس

 را شا ر سری طمم،اصیح كاندیدای طرفدارهای احتمابن

   ياشند كرده كابدهن مذهبب و قان يه تا زد خواهند كنار

 ینا یدامنه شویم، ن دیىتر انت!ايات ر ز يه هروه شالق يب

 ریاسالالالس كاندیدِ هر طرفالدارهای    مردِ ياله  انتقالادات، 

 !كرد خواهد سرایس نا  زمهوری

   گویندمب ازادی از همه كاندیداها انت!ايات، ر زهای در

 دسالالس طن پردازهاف كنندمب نقد را حىومس هایسالالااسالالس

 اندازد،مب تاىه د بس يه «مدیری مهرا »   شالالوندمب كاريه

 یاداره   شالالودمب زیاد «سالالااسالالب طن  » هایسالالریا  حام

 این در انرار دهد؛مب ماوز هاكتاب يه ترراحس سالالاناالالور

   گالالذارنالالدمب نقالالاب حىومتب رزالالا   یهمالاله مالالدت،

 شا نقاب مردِ كهحابب در نااتند، خودشالا   شالا  كداِهاچ

 فشوندمب خودشا  تازه   دارنديرمب را

 اوسالالالوياىت منشالالالب ترياش ایرا ، انت!اياتب هایكارنا ا 

 مشالالالهود هاكارنا ا  این در هانمایه   نقاب یعنب دارند؛

 ت ریق ياتث همان   اسالالس معموِ گاردها تااار اما نااالالس،

   تشالالىال يا مردِ فشالالودمب مردِ يه كاذب اماد   هااا 

 سالالالم!ره يه را حىومس خاايانب، هاینا ا كار انالدازی  راه

 زما هم ك هاچ هاكارنا ا  این در متأسالالِانه اما گارند؛مب

   ننديانمب را خودشا  يازیررها نااس، يازیرر   تماشاوب

 ازي اما كنندمب انتقاد مردِ كنند؛نمب يازی نا  هاتماشالالاوب

 شنوندبم را انتقادها نا  هاحىومتب دهند،مب رأی   ر ندمب

 خراب سالالاىل این در اقعف دهندمب ادامه كارشالالا  يه ياز اما

 از خبری ا  در اما سالالس،خاايانب كارنا ا   نامش اسالالس،

 فنااس كارنا ابب اهدا ِ

 ای   غنب فقار نااالالس؛ كار در ا یب  اقعب هایكارنا ا  در 

 ناالالبس یق يه هاكارنا ا  این در د  هر مرىوِ،   حاكم

 قطف انتقادی هاچ   نِرند یق همه نبیع كنند؛مب شالالركس

 فرد یا مرىوِ ا  يیهسِ يمىه نااالالالس، حىومس متوزه

   وندصدایبف ر دمب سؤا  زیر كارنا ا  در نا  فر دسالس 

 نامه   نصالالف ازرایب  اقعب، كارنا ا   یق در دمىراسالالب

   خنده ایرا  انت!اياتب هایكارنا ا  در ما در اقع ندارد؛

 داریم؛ گر تاق ي!واهد تا د  تا تو  در نداریم، شادی

 ایدي كند،مب تماشا را يیهس از حام این كه كاب شالق يب

 كارنا ا   یق درف كند  حشالالس مردمب يیهسِ یهامه از

 در مرت   شودمب معموبب يه يد  مقدسالب،  وا   هر  اقعب

 هایكارنا ا  در كهحابب درف ندارد توبالد  ز  معنالایب  ا 

  وو شالالود،مب تایاد د ياره مرت هنگِفر ایرا ، انت!اياتب 

 حىومس نار گاهِ يه گوناله این   دهنالد مب رأی يالاز  مردِ

 ایرا  انت!ايات در هايازی این یعنب رسالالانند؛مب سالالوخس

 همبس هاچ   ي!ندد مردِ يه حىومس فقط تا افتدمب اتِاق

 در تاااری حىومس زیرا رسالالد،نمب مردِ يه شالالادی این از

 یخنده ترمال در ياختان فكندبنم ایااد كار    سالالالاز

 خودشالالالا  يه مردِ وطور كه دهدمب نشالالالا  كارنا ابب

 اي كارنا ابب یخندهف كنندمب انتقاد خودشالالا  از   خندندمب

 م!ابِس داریسالالرمایه يا افتد،درمب ماالالمط فرهنگ توامل

 يا را مذهبب   ماالالمط فرهنگِ زد یسِ   زم!تب   كندمب

 رد را سنس در اقع يرد؛مب ا سالؤ  زیر يازیبوده   تماال!ر 

 رد كه ایاینده دهد،مب ترزاح گذشالالته يه را اینده   كندمب

 ندارد؛ غامب ارز  وا  هاچ داممب انقیب   تااار ز  ا 

   تدافنمب اتِاق مذهبب تقواسالالتا ی  ز  وا ی كارنا ا  در

 كارنا ابب، متن درف ر دمب يان از دینب ریاضالالسِ   ریاكاری

 اكرا     نمایش ا  ما در   گاردمب قرار مهكم زای  يد 

 همه تا شالالودمب بل!س كارنا ا  در يیهس! داریم را اناالالا 

 كارنا ا  در مرت   زندگب يباننالد،  خوب را خودشالالالا 

 دهدمب دسس از را خود  معنای معاد   شوندمب هما این

 یتهدس د  يه را هاادِ ق ا تش يا كه نااس كاالب  دیرر  
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 ايریير   وندصدایب اح ارف كند تقاام مبزهن   يهشالتب 

 زود  پایانب   ياالیب دیرر كه شالالودمب ياتث كارنا ا ، در

 دارد  اقعب ح ور «كارنا ابب متن » در خندهف ياشد نداشالته 

 از خامب فنااالالس شالالادی اكرا   تنها ا ، در قاهقاه صالالدای  

 شالالالاد يرترند دیرری از كنند ح  كاله   قتب فقط افراد

 اتِاق يرايری در كارنا ابب یخنده كهحابب رد شالالوند،مب

ف ااسن يرتر «دیرریا » از كارنا ابب متن در كاب   افتدمب

 دهدمب دسس كاب يه خندید   قس كه را احااسب «هاي »

 !م!ابِم گ اره این يا اببته من كه نامدمب «ناگهانب زی »

 دارد؛ ساطره هاكمدی اغمم ير كارنا ا  در شادی اسالاسالن  

 اهيق تا شالالود ترقار یىب یا وا ی ياید كمدی در كه راو

 خندندمب خودشا  يه همه كارنا ابب یخنده در اما ي!ندند،

 در در اقع !تماشالالالاگر هم   يازیررند هم زما ،هم زیرا

   سالالالمطه ترس كه ازادی هایزالا    اقعب، كالارنالا ا    

 از يازیدبقق   تما!ر يا يند، از شد  رها يرای اند،ساطره

 فگارندمب انتقاِ گرمطهس

 ناز  مدر  تصالالر در شالالادی نرخ كه اسالالس معتقد ياختان

 متن  ارد حاشالالاه از خنده   شالالادی كارنا ا ، در   اسالالس

 تدِ كارنا ا  درف كند كابدهن گرسالالمطه يه تا شالالودمب

 ماالالمط فرهنگ يه كه قدرهما  یعنب دارد؛  زود قطعاس

 ینا   گاریم؛مب س!ره يه نا  را خودما  كنام،مب كابدهن

 !  دافتنمب ایرا  انت!اياتب  هایكارنا ا  در كه سساتِاقب

 در اما كند؛مب پنها  را هاوهره ها،يازی انواا در ماسالالق

 «ر سالالالوف »كندمب فا  را افراد  اقعب  ماهاسِ كالارنا ا ، 

 ياختان اما داند،مب ریاكارانه   در غان پوشالشب  را ماسالق 

 كند؛مب هماا  را هاادِ رنا ا ،كا در ماسق كه اسس معتقد

ف سناا ریاكار گذارد،مب ماسق تمنب طوريه كهكاالب  یعنب

 ماسالالق این اما دارند ماسالالق همه تادی، زندگب  در در اقع

 زنندمب داد افراد كارنا ا ، در كهحابب در كنند،مب كتما  را

 را خود  پریر ز كه اقایب ا  م من! دارند ماسالالالق كه

 اسس امده گِس   كرد معرفب زمهوری ریاسالس  كاندیدای

 دقاقن ایشالالاوه يه زمهوری ریاسالالس ماسالالق از يچاپد، كه

ف اشالالدي كرده گر تاالالق يه يد  را طن  تا يرد يهره كارنا ابب

 را خود گذشالالالته، ر ز وند طب  ادمب زورهماله  كاله این

 ادتای يرخی  اندكرده زمهوری ریاسالالالس كالانالدیالدای   

 ار دیىتاتوری   سالالمطه امر يمىه ازادی، گر ياا  نه حىومس،

 كه سسفرصالتب  تنها كاندیداتوری اتیِ انرارف كندمب موكد

 كه اند اقف همه در اقعف كنند اتترا  تا اینالد مب هماله 

 در كه ایندمب اما گذرند؛نمب نرهبا  شالالورای فامتر  از هرگ 

 سالالال!ره يه را قدرت انت!اياتب، كارنا ا   ي!ش ترینمهم

 ياز هاا ف يبرند سالالؤا  زیر را شالالا دمىراسالالب   يرارند

 يمىه شالالوند، معر   كه ایندنمب ها،خامب ادتای يرخی 

 ارندير یاد يقاه تا گذارندمب زمهور ریا  نقاب   ایندمب

 ژا » يرخی  «كریاالالتوا ژ باا» فكنند فرامو  را نامها كه

 نامبگلم ياتث را كارنا ا  در ماسق گذاشتن ،«ر سالو  ژاك

 ير ياختان ترمامب منطق ف داندمب زمعب هویس يه رساد   

   گاردمب شىل صداها يرايری   دیرریا  يه توزه اساس

 «نبمت دمىراسب » يه اثر صورت، این در تنها كه اسس معتقد

 ،«يمهرا» اثار در كارنا اباام طرح يا ياختان در اقعف رسدمب

  گرنه اسالالالس داشالالالته توزه گوگرایب گِس ياله  ترياش

 مراسالالم همان در ما داشالالس؛  زود هم تراشپ وندصالالدایب

 ياالالااری صالالداهای زمهوری، ریاسالالس يرای نویاالالبناِ

 یىاالالالانب حق  از كاندیداها این تماِ ایا اما شالالالنویم،مب

 شنویم؛مب اندشده قطعهقطعه كه را صالداها  ما يرخوردارندق

 رد ز  هاالالس، م!ابِتب اگر   گاردنمب در  گویبگِس اما

 معظم مقاِ ا   از كه  احد، ى  ت همالا   هالای كپب يان 

 سالالااسالالس در تا ایندمب كه هایبكپب! نااالالس سالالس،رهبری

 زمهوری، ریاسالالس كاندیداهای تماِ ظاهر  فشالالوند قريانب

 دا طمم كه سالالالسرهبری از اطاتس يرای مدارند، الیس

 شا همه كه سسحابب در این   اندشالده  زمهوری ریاسالس 

 كه سالالسمنصالالبب تنها ایرا ، در زمهوری ریاسالالس دانندمب

 قبمب زمهورهای ریا  تماِ   كندمب د ر رهبر از را هاا 

 یصالالرنه از ایمیحظه هاچيب شالالا ،ماموریس انااِ از يعد

 مقدس اسیمب زمهوری در رهبرف اندشده حذ  سالااسس 

 شود،مب سالتایش  خدا م ل پ  خداسالس،  زانشالان  اسالس؛ 

  ظایف انااِ در يااا دخابس مداِ كاله  پمرخطالا  خالدایب 

 ویگپاسخ فقط را خود ( رهبر یىب كند،مب زمهورریا 

 مؤظف( زمهور ریا   دیرری   داندمب( متافا یق  خدا
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 خدا،   مردِف يدهد پ  زواب( فا یق  مردِ يه اسالالالس

    اقعب ا بب نااالالتند،  هم زن  از متافا یق،   فا یق

 وهل طب شالالده ياتث ت الالاد همان   سالالسير اقعب يعدی

ف ي!ورد شالىاس  ایرا  حىومس هایااسالس سال  تماِ سالا ، 

 د  يه زمهور ریا    رهبر توسط مداِ كه سسطنايب ایرا 

 نه همان يرای شود،مب كشاده اسما    زمان م!ابف سوی

 يمىه دشونمب حاصل پاشرفتب سالااسالتب   هاچ در هرگ  تنها

 نشالالالود، تو  حىومتب وادما  این كه قتب تا يرتى ،

 ریا » تنها تاكنو ف يود هدخوا ازاد سالقوط  حا  در كشالور 

 خود مالانده  يالاقب  حىومالس  یصالالالرناله  در كاله  «د بتب

 شد، رهبر زمهوری ریاسس پایا  از پاش كه سالس ایخامنه

 دیرر حاال   اندشده پرتاب حاشاه يه صالرنه  از همه  گرنه

 این در كه داندمب خوب شالالالود،مب زمهورریا  كاله ا 

 روهه همان يرای ،يبندد را خود يار ياید سابه، وهار فرصسِ

ف شودمب ترياش ایرا  در فاالاد  یدامنه گذرد،مب ترياش كه

 ا  در كه شاهنشاهب، كشالوری  انت!ايات در شالركس   اقعن

 تماِ در   اسالس  يرخوردار نا  اسالمانب  تقدسالب  از میشالاه 

 ریا  وااالالسق ا فایده كند،مب دخابس نا  ز مب امور

 قدرت شالالالاه ایبازر معا   قدريه حتب ایرا ، در زمهور

 م!تمف، هایشالالاوه يا سالالا  وهار هر حىومس اما ندارد؛

 اقاتِ اسالالس مرا  كه تاااری يرای كندمب تشالالویق را مردِ

 ردِم صورتاین در وو  كنند، شالركس  انت!ايات در ياِتد 

 كندمب اثبات دناا يه حىومس   مانندمب ياقب اماد ار هنوز

   اسس ردِم خواسس   خواهش ینتااه ها ،سااسس كه

 اندافتاده سالالوریه یياچاره ممس زا يه كه اندایرا  مردِ این

  اقعنف انالالدكرده ا اره دناالالا در را نالِر  هالالامالاالمالاالو       

 گذشته سا  وهار طب سوریه، در ر حانب گذاریسالااسالس  

 یه ینه پرداخس ایا اصمن داشالتهق  نژاداحمدی يا فرقب وه

 وا ی تنِر ز  دیرر، كشورهای در «زنگ وریىب» هاسا 

 كه افااناالالالتا  مردِ ياید ورا كردهق ایرا  مردِ نصالالالام

 داشالالالته ان زار هاایرانب از قدراین اند،ایرا  ممس زيا  هم

 ایرا  مردِ ز  ایا اینده، در را هاسوری تنِر تا ا   ياشالندق 

 ایراناا ، معنوی   مادی منافع تماِ ياید ورا دادق خواهند

 قرار خطر در «سالااسب  اسالیِ » اسالم  يه مهممب تر یج يرای

 يرای ياز اما دانند،مب كه هاسالالسسالالا  همه را هااین يراردق

 ندكن اثبات تا كنندمب شالالالركس انت!ايات در هاچ ترقق

 تن ز    دهش فراگار كامل طوريه ،«كاپاتابااالتب  ناهامااالم »

 این ایخامنه فنااس سالاخته  كاری كاالب  از انِعا ، يه داد 

 ايژه ز  شالالده، پرتاب حاال يه تهگذشالال از كه كووق خدای

 خوب ي رت، خدای این كاپاتابااالالم   نااالالس مرتاع ای

 كاای از كشالالورها، فرهنگ يه توزه يا را هازامبب داندمب

 حتب كه سسقهاری خدای داریسالرمایه  !كند اح الار  زما 

 داد،مب يهشالالس يشالالارت الاقل كه نااالالس ادیا  خدای كپب

 كمق بكا  قتب اببته اسس، كاِرساز سالراسالر   خدایب يمىه

 كندمب كمق تنها اما كند،مب كمق ا  يه شقيب خواهد،مب

 ایزیرماموته نا  اسالالیمب ایرا ف يرارد اراِ گور  در كه

 ا  در كه تِا ت این يا سالالس،داریسالالرمایه زها   همان از

 غرب زها  در اگر فكندمب ایِا را ا   نقش ترماق صنعس

 ابپرت اینده در سرتس يه ممدرنااال پاالس  یاری يا وا همه

 ز  نومدر ، امر يا زدا    سنتس تقدی   يا ایرا  شالود، مب

 ارتااتب ازمایشالالالراهِ ایرا ف ر دنمب پاش گالذشالالالته  در

 يه خرافب   سالالنتب هایایده توسالالط كه سالالس،داریسالالرمایه

 ذات!ا كه تداياری يا «رهبری ياس»   شالالودمب رانده تقم

 زیر امر ز زها ف دارد مرك ی رمبب يالاره این در كنالد، مب

 كشالالورهای رهبرا  كه فرق این يا هاسالالس،زامبب یسالالاطره

 كشورهایب دارا  زماِ   فردایند   امر ز اناا  زامبب غريب،

 يرای تاریخ، ته از كه هاالالالتنالد  هالایب زامبب ایرا ، وو 

 سسایتازه پارادایم "ير اقعاس"ف اندشده اح الار  مأموریس

 قادر   دارد ایرا  فرهنرب  رایطش تعاان در يناادی نقشب كه

 مداِ   داده فریم را ا  گرفته، را شالالناخس زموی اسالالس

 فدهد قرار يراير  در يد  ی انهاده وند

 نهات ایرا  در انت!ايات كه يودِ نوشالالالته زایب در ترپاش

 فىری هایسردخانه مصرفب ی ابىتریااته كه سسنار گاهب

 زاالالالدِ از تنها  ،ا در كه ایسالالالردخانهف كندمب توباد را

 ر ز ا  يرسد اگر   شالود مب نرهداری اسالیمب  ایدموبوژی 

 دیرر اسیمب خیفس كار نرسالد،  يرق سالردخانه  این يه كه

 تنرنای دبال يه هاخامب پاش، سالالالا  وهارف اسالالالس تماِ

  لم كاالالب انت!اب يا كردندمب فىر اقتصالالادی   معاشالالتب
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 ااتن اقتصالالادی یم!مصالاله از را خود توانندمب ر حانب

 ا نش گذشته سا  وند   سب یتاريه كهصورتب در دهند،

 مابور هماشاله  كی ، یترصاله  در اسالیمب  زمهوری داده،

 از ستهد این   ياشد زهانب اقتصاد گذاریسااسس تايع يوده

 اقتصالالادی كی  هایترصالاله در يااید كه هر اند،غافل مردِ

 یرهنمودها تايع اسس مابور   ایديرنمب دسالتش  از كاری

 زمهوری مرت در اقعف ياشالالالد پو  ابمممبيان صالالالند ق

 یسالالردخانه در زاالالد  شالالده، اتیِ ترپاش اسالالیمب

 مردِ یهگاترد شركس تنها   اسس تشااع منتظر ایدموبوژی

 نداختها تأخار يه را زنازه تشالالااع این تواندمب انت!ايات در

ف يدهد رهبری ياس وپا     ظمم يه ياشالالتری فرصالالس  

 نتریمهم از یىب زمهوری، ریاسس انت!ايات كهاین خیصه

 ازرا ایرا  در يار یق سا  وهار هر كه سسهایبيابماسالىه 

ف شود تاالس  د ياره ازتماتب شالعور    شالناخس  تا شالود مب

   فرسالالتاده مادا  يه را زیردسالالتب یايژه وند ایخامنه حاال

 مه مردِ گذاشته، فر   معر  در انت!ايات، نمایشراه در

  اقع در! نه یالا  كننالد  خریالد  حرازب این از انالد مالانالده  

 نقش كه هاالالتند هایبايژه زمهوری ریاسالالس كاندیداهای

ف كنندمب ایِا را م!تمف هایمارك   يرندها يا  احد كاالیب

 اما ياشالالند، نوازوشالالم اسالالس ممىن يرندها این از يرخب

 ي رت یخانه يود قرار كه د بس كار يه كداِهاچ شالالقيب

 از كاری خانه، كامل ت!ریم ز    داینمب ياشالالالد، ممس

 فنااس ساخته كداِهاچ دسس

 نوا پنج ،«ياتای ژرژ»   مارك  از متالأثر  «يودریالار  ژا »

 «مصالالرفب ارز » ا  ف يود قامل هاايژه   اشالالاا  يرای ارز 

 هك ایفایده معاد  يهایب   دهدمب پاسالالخ ای یژه نااز  يه كه

 هما  كه «ایا ضالالهمع ارز » د ِف دارد رسالالاند،مب كاال هر

ف كندمب اسا  را يازار در ستد   داد كار   اسس شب  قامس

 م ل ندارد؛ نقشالالب ا  در قامس كه «نمادین ارز » سالالوِ

 وهارِف شالالودمب تقدیم معشالالوق يه كه رمزی گل یشالالاخه

 شالالب  مصالالرفب   زه   فایده ا  در كه «اینشالالانه ارز »

 ش!  هي مصرفب یزامعه یق در يمىه نااس، مهم وندا 

 كه هایببباس مارك   يرند م ل دهد؛مب ازتماتب من بتب

 ارز » اخرین  ! يدهند پم  ا  يه تا پوشالالالندمب هاخامب

 ير تی ه   دارد مامط نقشالب  ر زها این كه اسالس،  «رم ی

 تبماها شب  يه كرده، ایِا نا  «زهانبا » رمبب نمادین، نقش

 ید ره ینا كالاندیداهای  يان اگرواله ف دهالد مب «ير اقعب»

 تعداد نژاد، احمدی   ریااالالب   ر حانب ایرا ، انت!ايات

 يا دهند،مب اختصالالاص خود يه را هاارز  این از ياشالالتری

 دستراه  ارد را نژاد احمدی ای،خامنه اسالس  مرا  همهاین

 پ  ياالالازد، رقام زوا  ماتبای يرای كرده، خود خیفس

 از را، االالبریا یا ر حانب وو  ای انهاده 92 سالالا  م ل ياز

 ر ی كهاین اماف كشالالاد خواهد يار   انت!اياتش صالالند ق

 ترشيا اِ،گذاشته انرشس ریااالب    ر حانب وو  هایبايژه

 یيقاه م ل كهاین ير تی ه د ، هر كه اسالالس این خاطريه

 ایمعا ضالاله   مصالالرفب ماركاالالب  هایارز  از كاندیداها

 را ایتازه هایارز  كاندیداها، دیرر يرخی  يرخوردارند،

 «نورفاالالالناالالانب» یالق  ر حالانب ف انالالدكرده خود مالا   نا 

 هایترصالاله در اسالالیمب، حىومس ا ا  از   سالالس اقعب

 اقعب  گا دبباالالته تماِ يرای پ  يوده، فعا  نظاِ م!تمف

 يه ا  ير تی ه   دارد نمادین ارزشالالب اسالالیمب، زمهوری

 ابصالالاق ا  ير طمبباصالالیح مارك خاتمب، حمایس خاطر

 فاقد ریاابف اسالس  يرخوردار نا  اینشالانه  ارز  زا شالده، 

 بپشتابان   رهبر شالاگردی  دبال يه اما اسالس؛  نمادین ارز 

 ارفق قشالالر حمایس تواندمب ياال، مابب یپشالالتوانه   سالالپاه

 یدانمب يازار يه يرند يد   نا  ا  پ  كند، زمم را زامعه

 م ل ،ترمهم هااین از   دارد اینشانه ارزشالب  يايس این از  

 «زما  اماِ» كرد  مؤكد يا اخار هایسالالا  طب نژاد، احمدی

 اتهتوان گذشته، سالا   طب رضالا  اماِ توباسِ   گِتمانش، در

   ي ند گره ما را  يه «مهدی» از كپب یق یم ايهيه را خود

  لم نا  ا  برا  این ازف كند مطرح «ير اقعاس» یق تنوا يه

  ارز از كه سست!اياتبان فر شراه در ایايژه نژاد، احمدی

 ف ای در نژاد، احمدی   ریاابف اسس يرخوردار نا  رم ی

 الفام ترینن دیق را خود اندتواناالالته ایرا ، پرسالالسخرافه

 مىهي نااالالتند، ا  كپب  حتب كهحابب در ي نند، زا زما  اماِ

 ندارد؛  زود ا  اصالالالل كه هاالالالتند وا ی از نمود یق

 ه،گرفت سالالبقس خود معنای از كه دابب یم ايهيه همهيااین
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 رم ی ارز  شا يرای   كنندمب تماشا د ر از را هاا  مردِ

 فاندقامل

 را معنا اح اب،   هاایدموبوژی غريب، كشالالورهای اغمم در 

 گونهاین   كنندمب اتیِ مردِ يه مدیاها طریق از سالالاخته،

 در گرفته، قرار فىری هایيندیدسالالالتاله  در مردِ یتوده

 اماف كنندمب انت!الاب  را خود خواهد  معنالای  انت!الايالات  

 موفق هاسا  طب يیهس ت ریق يا ایرا ، در سالنس  حىومس

 هك حاال نتااه در كند، منگ   معنازده را ممس اك ریس شده،

 رم  پب اغمم شالالالده، خراب معنا يا مردِ ارتبالاطب   پالمل 

 هك مردِ، از ي!ش اینف گارندمب را رم گا  تنها   گردندمب

 اببتا تمایل دهند،مب تشىال را مصرفب یزامعه ساك ری

 فرقب شا يرای راسس   و    دارند سالااسس  مصالر   يه

 !اياتبانت هایمناظره يه بذتاویانه نراهب تنها يمىه كند،نمب

 كه ساس «ير اقعاس»   رم  فقط   دارند خاايانب تبمااات  

 طب نىته، این ير اشالالرا  يا ریااالالب   دهدمب خط هاا  يه

 تهتوانا ،«متبرك غذای   ارد   يرنج» پ!ش يا اخار ماه وند

 ِ  يرای   تطماع را رم گا  يمندگوهای این مداحا ، تمالا

 فىر اي مردمب، ونان دیرر طر  ازف كند ياالالاج خود تبماغ

 يه دهندمب ترزاح پ  نااالالتند، يمد را ا    انديارانه كرد 

 ا ن تصالالالور این در كه كنند تىاه تبماااتب هایدسالالتراه 

 تریياش قدرت از ساما،   صدا حمایس يه توزه يا ریااب

 فاسس يرخوردار

 هنوز هاسالالوژه اما اند؛شالالده تو  هاايژه ایرا  در امر زه

 ريط ترینكم تانب برا  از   اندمانده ياقب ن!ورده دسالالس

 هما  در   هنوز همهاین يا دارند، شصس یدهه ایرا  يه را

 ب،زیبای تمل يه ایرانب زنا  اف   ر ز یتیقهف يود كه اسس

 را شالالا يانب هاز  اسالالس؛ ایرا  ا ضالالاا يرای تم ال يهترین

 ديا هاپاالالتا  اند،كاشالالته تامه هاگونه زیر اند،كرده تو 

 هایياشراه در اغمم   ندارد ور ك دیرر هاپوسالس  كرده،

 ز ف اسالالس هما  هنوز ماهاس اما اند،مشالالاو  سالالازیيد 

 هنوز اما كرده، خود يار   زانشالالان را یاتازه ز  امر ز،

 شصس دیر ز تاف داراسالس  را ذهناس هما    سالارت  هما 

 سالالسكافب  بب كرده، كم سالالا  سالالب حاال اما يوده، سالالابه

 هن حاال ا  طرفب؛ يد  یق يا كه يِهمب تا كنب بماالالالش

 همان نا  ایرا  اسالالیمب حىومس! دیر زی نه سالالسامر زی

 سس،خبری دیر زین شعارهای ا  از دیرر نهف دارد را  ضع

 «ير اقع» اینف دارد كندمب ادتا كاله  واله ا  ياله  ريطب ناله 

 كمب يا   سالالسداریسالالرمایه یتازه تر سالالق ایدموبوژیق،

 نا  ماالالمما  كشالالورهای دیرر يه دارد كمكم كاری،دسالالس

 ار مرزها تماِ «ایرانب ایياسمه مدرنا یشنف »شودمب صالادر 

   سسسااسب   اقتصالادی  ا ایر در وا همه دیرر يرداشالته، 

 امر فاسس مرا  دیرر اصال   تصنع يان مرزهای تش!ا 

 يهترین حاال كه شده، همانباین دوار ونا   اقعب   خاابب

  اقعاس   خاا  يان مرز در كه ایتازه هایپدیده يرای ناِ

 «سفرا اقعا» يه ريطب هاا ف اسس «ير اقعب» كنند،مب زندگب

 اما سالالالسقدیمب هنوز شالالالا در   وو  ندارند، ت!ال  

 رریدی يار     ندارد قدیم يه ريطب شده؛ تو  شا يار  

 رارق نمودی  اقع، امر ير یعنب شالالده؛ قبمب تاناس زانشالالان

 يه يار،یق سالا   وهار هر قراردادها این نمودار   شالده  داده

 ف رسدمب سرتاسری رؤیتب

 خواهد زار اصیحات طاف شقيب ر ، پاش انت!ايات در

 ترتوضب فقط ا  كهحابب در شود،مب تو  ر حانب كه زد

 های تده از ياالالااری كه دانندمب خوب انهاف شالالد خواهد

 ف الالای   رفته ياالتر هااتداِ امار نشالالده، تممب ر حانب

 تبحف يود كه اسس هما  هنوز ياشد نشده يدتر اگر فرهنرب

 ایمهره حىومس يرای دیرر كه داندمب هم خاتمب خود

 تواندمب كه داندمب همهاین يا شالالود،مب مراالالوب تهسالالوخ

 ایخامنه زامببف يىشالاند  صالند ق  پای را مردِ از درصالدی 

 اما كرده؛ اتیِ را خود سالالااسالالب  مرت ترپاش گروه هم

 كه اسالالس ا  از ترزيده اسالالیمب، زمهوری فىر هایاتاق

 ياف ي!ورد را اصالالیحات یتازه نقاب فریم اقا، دهد ازازه

 ایدموبوژیق نار گاه كاله  دانالد، مب خوب زامبب هماله این

 ي!ش،ناات تنصر تنها حاال شالده،  تهب انرژی از اسالیمب 

 رشورپ   ازاد انت!اياتب طریق از تنها   سسمردمب مقبوباس

 سالالرنرسالالاده، تمر  كند اتیِ زها  يه تواندمب كه اسالالس

 هاشمب مرمد   زهانراری   رهامب وو  هایب انهاده پ 

 كالاله  احالالد هائتب در را سالالاله هر كرده، نبر حالالا دمِ را

 ارد  انت!ايات تنور كرد  گرِ يرای دارد، ناِ «نورفاناانب»
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 شالالوری انت!اياتب، یيابماسالالىه يه گونهاین كرده؛ صالالرنه

 هي يد  هِته وند يرای ایرا  ز دی يهف ي!شالالدمب م الالاتف

 يه كرد خواهند پادا ماا  مردِ   شالالد خواهد «بند دی نب»

 د،ياشن داشالته  را شالا  خواهد  يازی رگشالته، ي كودكب د را 

 د ياره اماد يه همه شود،مب حاصل كه ایكودكانه ف ای در

 یماانه در كه كرد خواهند فرامو    فرستاد خواهند در د

 را رریدی سالالانمای كه ایثاناه سالالب تا ری تنها قبمب، فامم

 این طب كه فاممب   شالالد خواهد پ!ش كرد، خواهد تبماغ

 مرت تا را خود مرر ندارد راهب يوده، اكرا  حا  رد هاسا 

 ایرا  یپر ژه ازرای يرای ر حانب پاشالالترف دهد ادامه كامل

 اسس ا  ینشانده دسس كارگردا  ایخامنه زامبب كه ممرده،

 یررید ر حانب  ياید نا  حاال يوده، انت!اب يهترین شالالقيب

 دارِ شالالق ندهد، گارد تااار اگر كه كند، دنبا  را ا  نقش

 ف ياشد ر حانب خود

 یرا ا سالالااسالالب ادياات در ي رت اتِاقب ياید اینىه خیصالاله

 يه ار سالالااسالالس این از ياش ژ رنابااالالس، هایبوده تا ياِتد

 يه مقری اك ریسف نىنند اپادمب را ترس   نىشالالند ايتذا 

 مرا  اما اندایرا  سالالااسالالب رژیم تااار خواها  مردِ اتِاق

 زيا  ير را نظاِ اندازیير وو  ترسالالالناكب كممات اسالالالس

 اينددری كه كنندمب ترقاق انت!اياتب هر در مردِف ياا رند

 یابودهشالال كه فقاه بب يا را م!ابِس ياشالالترین كاندیدا كداِ

ف دهندمب رأی ا  يه سپ    داراسس سساسالیمب  حىومس

 اسالالیمب حىومس شالالده ياتث ۶۷ سالالا  انت!ايات یتاريه

 ناگ یر مردِ، ك ریحدا مشالالالاركس زذب يرای كه دریايد

 رنرارنرب   متنوا هایمركت!م شالود مب كه زایب تا اسالس 

 كه ایگندیده هایمركت!مف يرذارد انت!ايات سالالالبد در را

 شالالقيب اما ا رندنمب يار يه ماالالموماس ز  شالالا تقتق

 تنگ يه مردِ از ي رگب یتدهف اسالالالس متِا ت شالالالا م ه

 هروه كه دانندمب انهاف كنند كار وه دانندنمب   اندامده

 يا ياز اما شالالالود، تو  اسالالالاس از يالاید  وا ی ز دتر

 نظاِ یافتاده كار از هاینار گاه يه معتالد   هالای انت!الاب 

 ز  سالالسفینب از يهتر ر حانب اینىه رسالالانندفمب سالالوخس

 ر ز وند! اسس خراب اساس از كار نااس، ايمهانه ایگ اره

 هي ياز   دش خواهند يااج خارزب   داخمب مدیاهای دیرر

 كیسالالاق راسالالس   و  پرداخس، خواهند ا  یا این تبماغ

 را زاهمه ر حانب هوایب   شالالالد خواهند مترد ي  دی

 سالالالریا  دیرر سالالالا  وهار گونهاین   داشالالالس يرخواهد

 زدید ید ره درف داد خواهند كش را اسالالیمب زمهوری

 این یقيات از اینىه يرای رهبری، ياس گردانندگا  انت!ايات،

 ياشالالترین زمم مرر ندارند راهب شالالوند، خیص هار ز

 ردِم یگاترده ح ور! انت!ايات تاریخ در مردمب مشاركس

 بزهان ثبات   سامشالالالر ت شیاف ا ياتث انت!ايات، در

 یحممه ینهیه ر ي نرونهیا   شد خواهد یاخامنه حىومس

 رممىناغ را ا  تممن   اف  د خواهد را یا يه ىایامر بنظام

در  مردِ یحالالداك ر ح الالالورایرا   رهبر یايرف كنالالدبمال 

 رد ،اسالالس ترمهم ی او هر از د وخ گِته طبق انت!ايات،

 رگذاراتاث بشىم يه يتواند كه بكا یداتوریكاند دیاتا اهانت

 تماِ شالالودبم ياتث كند یياز را سالالاختارشالالىن قی نقش

 هاوِ یرأ یهاصالالند ق يه انت!ايات در شالالركس م!ابِا 

 فشده يه یاخامنه بگ اف ینهیه  چاهبي نرونهیا   ا رنداي

 فدارس خواهد

ِ  در اگر   راسالالالس   و  تنها انت!ايات، هالای هد ر تمالا

 يا مشالالالىمب   كردندمب ارایبصالالالف هم مقايل حىومتب

 االح نداشتند، اسیمب حىومس ساختار   كی  هایسااسس

ی سايق هاطممحیاصال يه تعدای از اصالوبرراها     ناگ یرند

 سالالاختارشالالىن   يدهند تا اینرونه كاندیدایبی رادیىا زهه

 راه هتاز گِتمانب كرده ياشالالند كه انت!ايات مادا   ارد نا 

 يازی  ارد كامل طور يه را خاكاالالالتری طاف   ياندازد

 ،نژاداحمدی وو  كاانب گراهااصو  ماا  ازف كند انت!ايات

 نقش، این ایِای زهس اندداده نشالالا  كمهر مهدی   يقایب

 ماتظف يرخوردارند ياشالالتری اسالالتعداد از قاهي يه ناالالبس

 كاالالانب نا  خ تمب مهدی   سالالعدیشالالعمه قاسالالم طابقانب،

 بسنا   اندشده زدا طمبباصیح پاتا  از تازه كه هاالتند 

ف ديرخوردارن ياالتری يا رپذیری امتااز از هانژادیاحمدی يه

 كه دارد را توانایب این نا  اماراحمدی هوشالالنگ طرفب از

 نِر هِس این از كداِ هر ح الالورف كند كاذب ااا ه توباد

 زا را ا  داده خاتمه انت!ايات كیسالالاق ف الالای يه تواندمب

 ِمرد از ي رگب درصد گونهاین   كند خارج د قطبب حابس
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ف كند انت!ايات گود  ارد دارند حىومس از ان زار كه را

 هددمب  یراژ یازازه كاا تا شا كداِ يه اسیمب نظاِ اینىه

 رتقد حىومس   پذیریریاق حد يا دارد ماتقام ناالبس 

 داندمب گروه نژاداحمدی فانت!ايات از يعالد  مردِ یاداره

ياز پایش يه  اسالالس مرا    شالالده فراخوانده يازی يرای تنها

 از نقصب هاچيب حاال همان تا  زود این پاسالتور يرسالد، يا  

 شالالالورای گموی از اگر   يرامده ا نقش ازرای یتهده

ماااتب تب تا ر ا  طو  يه ثاناهسالالب تنها كند، تبور با نره

 دهند، نشالالا  كه اسالالس ا  يرای فقط این   اف  د خواهد

  اقع درف دارد  اقعاس ایرا  در شالالده ماالالمما  دمىراسالالب 

 نهات كه اسس تواِ تشالویق  يرای يازیرر يهترین نژاداحمدی

 هم شالالقيبف خرندمب سالالانما يماط رم گا  دریافس يرای

 اشپ انت!اياتب فامم اصمب يازیررا  ریااالب،  هم   بر حان

 ببزام درگاه يه تبودیس اینىه يرای ا بب كه يود خواهند ر 

   زندمب اطاتس از دِ مداِ دارد يرساند، اثبات يه را ي رت

ف داد خواهد نمایش را متافا یىب نژادیاحمدی هم د مب

ف دشالال خواهد دیدنب شالالدت يه انت!اياتب، فامم این شالالقيب

 بيیی وه یا كنند،مب ر تو  وطور را ر حانب كه دید ياید

 ي ند ا  از ریااالالب تا ا رندمب زما  اماِ ر ی   سالالر ير

 را مردِ د ياره فامم این د ِ یپرده كه افاالالالوس! يار  

 درپاتب سالالانمای این كارگردا  وو  كرد، خواهد مأیوس

 صالالرنه از برد يا را «خ تمب»   نژاداحمدی اسالالس ناوار

 اسي سايق بشىرهای سااهب از یىب يه را رمبش كرده، ار  ي

ف ديده زدهمب قدِ سالااسس  پاالتوهای  در تاكنو  كه رهبری

 تنها يه ایخامنه كه نااالالس سالال!س خامب نىته این درك

 د سالالس   سالالسخانوادگب حىومتب كند،مب فىر كه وا ی

 فاندازديب زوا  ماتبای استان در مار ندارد

 ،داناتندمب سىوالر را نژاداحمدی بسد  هاخامب متأسالِانه 

 يود شالالده موفق زمهوری ریاسالالس سالالا  هشالالس طب وو 

 رايطه زما  اماِ يا ماالالالتقل طوريه زده، د ر را ر حاناس

 پایان يه تر  از را دینب مرازع گوناله این كرده، يرقرار

 زانشالالان را هارما    يرارد نادیده را شالالا زایراه كشالالاده،

 ریاسالالس ید ره در هااین یمهه اسالالس درسالالسف كند میها

 ياره،این در ا  شقيب اما افتاده، اتِاق نژاداحمدی زمهوری

 ا درياری ياس   ي رت زامبب هایخواسالالالته ماری ز 

 مرازع ا ، از يعد كه داندمب خوب ایخامنهف اسالالس نبوده

 هي یپر ژه   يود خواهند زوا  ماتبای سالالنتتب رقبای تنها

 يه حممه يا خاتمب زما  از  اقع در ،ر حاناس راند  حاشاه

 «ابگن اكبر» وو  كاالالانب هنرنمایب يا   رفاالالناانب، ام ا 

 نژاداحمدی ید ره در ا  سرتس يه تنها   يود خورده كماد

 ا  د بس كنام فىر كه سالالس اهب خاابب این   شالالد اف  ده

 د،كن ت!ریم ایرا  حىومس در را اسیماس اصالل  تواناالته 

 كهاین تمارغم حاال خود كه يوده ایامنهخ خواسس این زیرا

 یقایدموبوژ اسیِ يه يا ری كشد،مب یدك را اهلل ایس تنوا 

 ي رت زامبب كه داده نشالالا  سالالب  زنبش یتاريه   ندارد

   اسیِ اصالو   تماِ اسالس  قادر خود، حىومس يقای يرای

 ف يرذارد پا زیر را اخیق

 زار زا مهه «زادهنوری» م ل كاالالالانب ر زها این اینىه

  ا مرت نااس، ياهوده ماردمب دارد ياز ایخامنه كه زنندمب

 انت!ايات در كندمب تشالالویق يمىه ا ، نررا  مرت نه را همه

 ا  هي گناب كه ریااالالب م ل یىب نرذارند   كنند شالالركس

 دهاین ر زهای در! شود رهبر ي!شالاده،  تاِقتل اهللایس بقم

 هي متوسالالط یطبقه ياز تا داد خواهند  رز قدرا  را خبر این

 هك انت!ايات در گاالالترده شالالركتب   يبندد دخال ر حانب

  اقع درف ياشالالد داشالالته ندارد، رهبری يا ياعس ز  معنایب

 كداِهاچ ریااالالب، یا ر حانب انت!اب   رهبری مار   مرت

 مردِ ياز اگر كرد ن!واهد ایااد موزود  ضالالع در تاااری

  فكنند شركس انت!ايات در هماشه م ل

 ا رماانهخ   كند،نمب فىر ترياش ثر ت يه ز  كاپاتابا ِ

 حىومس اگر سالالمامانب،   داتش اگر اسالالس، پو  انبار هنوز

 همهاین ياز قطر   ترياتا  ایا نباشالد،  شالاعب  هی    ایرا 

 ياید زوری یق ياالخره خریدق خواهند زنرب تاالالمارات

 در ي رت زنرب اگر شالالالود، خابب ترب شالالالاوخ زام

 های تده يه تواندمب ورونه ترام  درنرارد، هخالا رماان 

 را يدهىار شالالالدید  امریىای   كرده تمل ا انت!اياتب

  دهدق ناات
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ی انتخاباتیچند اشاره  

 

1 
 ترند!ها خطرناكطممهنوز خامب مانده مردِ يِهمند اصیح

اهلل قتالل تاِ اسالالالس كه هاالالالس، پ   اگر ریااالالالب، ایالس 

سالالالس   يطور حانبپورمرمالدی كاله  زیر دادگاالالالتری ر   

يود،  ۷۶تاِ تاياالالالتا  ماالالالتقام از زانم خمانب مأمور قتل

سالالالس كه  زیر شالالالهریتر اسالالالس   از ا  زیدتر ریقاتل

طمبا  يه اطیتات  قس يود   وندی پاش توسالالط اصالالیح 

ی شهری  زیر اطیتات كايانهخبرگا  فرستاده شد! اگر ری

مارحاالان موسالوی زید اسس، پ  مارحاان هم كونش   

سالالس كه هنوز از قاتمب وو  تر خاتمبسالالس   از ا  گلههبگ

 سس! وطورخوری ناِتادهكند   يه گلهشهری حمایس مبری

ها ماری فرما  قتل را قاتل اتیِ طمماسالالالس كه اصالالالیح

تالالاِ داد هنوز امالالاِ كننالد امالالا خمانب را كالاله فرمالا  قتالالل  مب

خوانندق ورا هنوز كه هنوز اسالس نه مارحاالان موسوی   مب

ه خاتمب   كر يب، خمانب این قاتل كبار را زیر سالالالوا    ن

ی يار ن!واسالالالتند كه پر ندهيار، فقط یقاندق ورا یقنبرده

ای يه فرزاِ يرسدق م!تاری   پوینده هنوز های زناارهقتل

شالالالا  يار    قبر مانده اما حاوا  سالالالاكسِ دسالالالس راسالالالس

ی ا رد كه در د رههالا حتب ياله ر یش نمب  طمالم اصالالالیح

 اندف پ تاِ شدهزمهوری ا  ر شنِىرا  ایرانب قتل ریاسس

منصالالبب در پا يمىه هر میی صالالاحم  خردهنه تنها ریااالالب

تاِ اسالسف تمدی در كار اسس تا ریااب  اهلل قتلایرا ، ایس

 یكاره سب  شده مهم زموه داده شود، ر حانب گ ینهكه یق

ر ك  يهتسس، هاچزمهوریای يرای ریاسالالسدب!واه خامنه

كند پ  دارند ریااب مابب نمبوا  را ماسساز ر حانب همه

ا  صادق الریاانب اهماس دهند كه ریا را مهم زموه مب

ای اهماس يدهدف در پاالدا كنالد   در نهالایس يه ماتبا خامنه   

 اقع در این انت!الالايالالات، هاچ اهماتب نالالدارد والاله كاالالالب 

زمهور شالالود، دارند ف الالا را يرای تازرذاری  باعهد ریا 

 كننداماده مب

 

2 
ها طممها، اصیحكشها، كاااله از وند سالاتس دیرر، ذ يب 

دار، همه يا هم تی  خواهند كرد های دكا   ژ رنابااالالالس

ياله مردِ يِهمانند كه تدِ شالالالركس در انت!ايات یعنب رأی  

ها ن!واهد گِس داد  ياله ریااالالالب! یىب هم از قو  گامالق  

دِ خودشا   زاك هم سگ! یعنب همه ازسالگ سره، ساكوته 

ی قتل در زریا  دهر خواهنالد داد تا ر حانب این فرمان را ز

اتل قكوی دانشراه را از صرنه د ر كنند   ریااب این خرده

 !تايموهِس را  تاياتا  شصس

ای ياید ما  خر خورده ياشالالالد كى يهتر از ر حانى!ق خامنه

دفعه ریااالالالب زمهور يماند! ایناگر ن!واهد ر حانب ریا 

كه يازی پالا را خون!وار زموه خواهند داد نه يرای این خرده

كالاله مردِ ح الالالوری حالالداك ری در را يبالالازد، فقط يرای این

انند دانت!ايات داشالته ياشند  گرنه خودشا  يهتر از همه مى 

كالاله تالالاكنو  هاچ ریا  زمهوری م الالل ر حالالانب ماری 

يالالار ورای ا امر دیىتالالاتور نبوده، اسالالالاسالالالن این  وو يب

ای هوس كرده پری یدنس هم ياشدف يعد ر خامنهبادسالوپریم 
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از معرفب شالش كاندیدای ریاسس زمهوری،  معموِ شد كه  

خواسالس ف الای انت!ايات د قطبب شود،   ای نمبورا خامنه

نِرند، ياقر   ايراهام هم یق نِر حاالالن   اسالالراق كه یق 

دیرر كاله يالا ا  د  نِر ياز هم یق نِرند! أ   سالالالط د  تا   

  ر!پارى كار كردند يرای زوری يامصطِا را هم سر  

ش غیِ حمقه يه گو ، زیر  يار ها يا انت!اب این شالالالبعنتى

ناممب از ریاالالق هم نرفتند، دقاقن شالالش نِر را كه یق  ما

نِرند انت!اب كردند تا ناازی يه انت!اب مردِ نباشد   كاب 

فردا نروید كه تقمم كردند! حاال دیرر ير ید يا خاا  زمع 

هاد   مطمئن ياشالالالاد هر كداِ را كه انت!اب تالا  را يد رأی

 .ایدای را ریا  زمهور كردهكناد خامنه

 

3 
نژاد و    راسس حىومتبف هر د  از ردِّ صیحاس احمدی

اند، اندف هر د  حذ  را، سالاناور را زشن گرفته خوشالرا  

شالالالا  تمل كند خامب هم پ  اگر يوفالابو زنتب مطايق مال 

 طممگرا   اصیحاصالو   خوب اسالس! تنها تِا ت يان یق 

 دانب يا وهاین اسس كه ا بب ايایب ندارد خود  ياشد   مب

يیهس تواِ يا خشونتب طرفب! د مب اما ریاكار اسس، گرت 

  ش!اسس در بباس ما

سس، همه از حذ  یىب از خودشا  اینها را خوشرا  كرده

خور نااالالس، اند، كاالالب از اتداِ صالالدا د حذ  خوشالالرا 

 .نداهمه ساناوروب

 

4 
، از دِ پشامانند ۷۶كارا   كشتار تاياتا  اندرر زها دسساین

دف خوانن  وو  پشالالامانند فقط ايراهام ریااالالب را قاتل مب  

دارند  اند  تر اشالالالتباه كردهاینىه اینها ياالخره فهمادند پاش

اِ ورا ر حانب را سس اما ماندهكنند تاببقاتل را مرىوِ مب

گر قتل اسالس، مقايل ریااب قرار  كه هم قاتل   هم سالتایش 

ب كمتر از ریااالالب يه حاندهندق یعنب دسالالس ظریف ر مب

 سسقخو  ابوده

هنوز ر حانب مِت!ر اسالالس ا بان كاالالب يوده كه یق قاتل  

ها دهد يه اینىه پاىاریيالابِطره را اماِ خواندهف هنوز پ  مب 

بو داده    59های ایرانب را سالالالا  ترین و این ماالالالتقالل 

ه زمعياالالته ياا رندشالالا  در صالالرن نمازه كسپاشالالنهاد كرد

، ۶8تهرا  دار ي ننالالد! مرر همان مردك نبود كالاله سالالالالا  

دانشالالالاوهالا را الت   ا يا  خوانده يودق فرما  حممه يه  

كوی دانشالراه را وه كاب داده يودق مرر اینها تان كممات  

 نااالس كه تماه دانشاویا  مظموِ  ا   ۶8ر حانب در سالا   

اگر منع » ا  يار   ری!سق ك افسالالالا ، از بالم   دها   

ماالالئوبان نبود زوانا  ماالالمما    انقیيب ما يا این تناصالالر  

 ، ایا منظور «كردند ا يا  يه شدیدترین  زه يرخورد مب

كرِ يودندق از زوانا  انقیيب كاالالالانب ز  دار   دسالالالته اهلل

 هایا يا  ایناا ایا هما  دانشالالاویانب نبودند كه از پناره 

ار   پرتاب شالدندق یازده سالا  يعد یعنب سا    خوايراه يه ي

ی ق اماه مرر همان ر حانب خواسالتار اقداِ فوری قوه  89

های زنبش سب  نبودق سگ سره، ساكوته تماه دسترار شده

 !زاك هم سگ
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ف ما از خطا شودبخطا هم واشنى  كار م كنى،ب قتى خطر م

ه نىنام مرا  اسالالس اگر اشالالتبا دانامب  خوب م ترسالالامبنم

ياشام   نقبگامى يه پاش يرداریم، يااار سعى كردیم كه ي

افتد! پ  هنوز م ل هماشه از اما اشتباه م ل اتِاق اسس، مى

 اد:ياش ماسكنامف  يا ما در تپاشنهادهاى شما استقبا  مى
mcollegepublisher@kalejsher.co 

filesher@kalejsher.com 
 

در  ب  یاشالالالعر    یلمطاببتا  در مامه فا یمادما ونالانچاله  

 ارسا  یرز یمالكابج شالعر منتشالر شالود، ا  را يه ا    یسسالا 

 :ادكن
Rooz@kalejsher.com 

 

ر ما  را دهاىد یا دیرر تریبو ایالد ياله ما يپاوندی  مالایالل   اگر

 هاى زیر رزوا كناد:   دسترس داشته ياشاد، يه بانق

 

 كابج شعر تبدابرضایى  ياایس
www.Kalejsher.com 

 شعر_ر زنامه-1

http://kalejsher.com/wordpress/ 
 رادیو كابج شعر  -2

http://myradiostream.com/mobile/abdolreza

eicollege 
 گر ه كابج شعر در تمرراِ -3

chat/Bhttps://telegram.me/join6MprT7EGg

A-C0wOSKwHDA 
 مرتبط يا كابج شعر یخبرها  -4

https://www.instagram.com/aliabdolrezaei/ 
 صِره كابج شعر در ایناتاگراِ-5

m/kalej.sherhttp://instagram.co 
 صِره ی رادیو كابج شعر در ایناتاگراِ-۷

https://www.instagram.com/radiokalej/ 
 صِره ی فایل شعر در ایناتاگراِ_۶

Www.instagram.com/file.sher 
 نا  تمب تبدابرضایبكا  -8

https://telegram.me/aliabdolrezaie 
 مامه فایل شعر یدانمود پنج شماره  -9

http://kalejsher.com/magazines.php 

 دابرضایبكانا  س!نرانب های تمب تب_11
https://telegram.me/joinchat/DcC3pUCzlE

HuDjFvPPpDFw 
 كانا  كارگاه شعر تمب تبدابرضایب_11

FFSxnAhttps://t.me/joinchat/AAAAAEGN

Rq_Qhmrg 

 كانا  سمانارهای كاباب_12
https://t.me/joinchat/AAAAAEG2dbzEeK

XUZFI9Eg 
 كانا  كابج شعر در یوتاوب _13

//www.youtube.com/channel/UCRXerhttps:

CmDLmalXPD6qyVzr_A 
 كانا  كابج شعر در اپارات_14

http://www.aparat.com/Kalejsher 
 كانا  كابج شعر در سا ند كی د_15

cloud.com/kalejsherhttps://sound 
 فاابوك كابج شعر_1۷

https://www.facebook.com/abdolrezaei 
 تویاتر_1۶

https://twitter.com/Abdolrezaei 
 ريات ماموته اثار تمب تبدابرضایب_18

bot1Tlgrm.me/aliabdolrezaie 

 كانا   یدموشعر -19
https://t.me/videokalej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

collegepublisher@kalejsher.com
filesher@kalejsher.com
Rooz@kalejsher.com
www.Kalejsher.com
http://kalejsher.com/wordpress/
http://myradiostream.com/mobile/abdolrezaeicollege
http://myradiostream.com/mobile/abdolrezaeicollege
http://myradiostream.com/mobile/abdolrezaeicollege
https://telegram.me/joinchat/B6MprT7EGgC-A0wOSKwHDA
https://telegram.me/joinchat/B6MprT7EGgC-A0wOSKwHDA
https://www.instagram.com/aliabdolrezaei/
http://instagram.com/kalej.sher
https://www.instagram.com/radiokalej/
Www.instagram.com/file.sher
https://telegram.me/aliabdolrezaie
http://kalejsher.com/magazines.php
https://telegram.me/joinchat/DcC3pUCzlEHuDjFvPPpDFw
https://telegram.me/joinchat/DcC3pUCzlEHuDjFvPPpDFw
https://t.me/joinchat/AAAAAEGNFFSxnARq_Qhmrg
https://t.me/joinchat/AAAAAEGNFFSxnARq_Qhmrg
https://t.me/joinchat/AAAAAEGNFFSxnARq_Qhmrg
https://t.me/joinchat/AAAAAEG2dbzEeKXUZFI9Eg
https://t.me/joinchat/AAAAAEG2dbzEeKXUZFI9Eg
https://www.youtube.com/channel/UCRXerCmDLmalXPD6qyVzr_A
https://www.youtube.com/channel/UCRXerCmDLmalXPD6qyVzr_A
https://www.youtube.com/channel/UCRXerCmDLmalXPD6qyVzr_A
http://www.aparat.com/Kalejsher
https://soundcloud.com/kalejsher
https://www.facebook.com/abdolrezaei
https://twitter.com/Abdolrezaei
Tlgrm.me/aliabdolrezaie1bot
https://t.me/videokalej


121 ی هشتم / فایل شعر / شماره  

 

 

 

 

 


