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 مسئولیتی یا خروج از نُرم؟ بی
 امیرحسین بریمانی

 

توانیم از ژیل دلوز )یک  مارکسیسک      قرن بیستم، هنوز می پس از صدمات مارکسیسم به 

شکوند، خکالق    ککه اکرریک  مکی    انکد   تتکی  قتکی    ها خالق اقلی "را بپذیریم که مدعا این 

شکوند، خکالق    ریک  مکی  ککه اکر  تتکی  قتکی  "بینکی ا  یننکی    ؟ تال تتی مکا پکی   "مانند می

گذاریم تکا بتکوانیم تو که خکود را ت کامن صکرک ایکن کنکیم ککه  یکا            را کنار می "مانند می

ابکدا    ی  ن را دارند. اگر خالقیک  را منصرکر بکه    اند یا صرفن داعیه ها،  اقنن خالق اقلی 

ن بکودگی ، مکدیو   اند چراککه هویک   نکان )یننکی اقلیک       ها خالق چیزِ تازه کنیم، بله اقلی 

کننکده بکا هنرارهکا     انفکاک از نُرم اس  پس اقلی ، مادامی اقلی  اس  که تفکا تی تنیکین  

یکی  کز اتذکاو ر یککردی      بداع  اس    چاره داشته باشد. دراین شرایط، اقلی ، مربور به

س  چون  غیرتاریذی ندارد؛ ر یکردی که در  ن، گسس  میان سوژه   تاریخ اتفاق افتاده

یکی ر    کننده تال پرس  نگرانزده اس .  بودگیِ ا  تن  ش سوژهگ، از پذیردیگری بزر

قول دلوز: شکدنِ انقالبکی  منقکول اسک  یکا       ن اید: در  ضنی  فنلی، انقالبی بودن )یا به می

ن ایی ککردنِ یک     بزرگتوان شدنِ انقالبی را با دالیلی ه چون  طلبی؟ دراینرا می اصالح

ی گسکتردن   باانکه  نشکده بکه   راد پیشکناادات تسکا   بصران ، ایک  مشکلی ساده به اخالل )ازتدِ

یی ه چون   ودی   ی ناایی پاردایم   غیره،  ماجِ ت الت بسیار قرار داد   سپس با ضربه

خواهی را در یک    ی انقال  دش نی بیر ن از کانسپ  مشترک میان قدرت   اقلی ، ریشه

شکرِِ   قکدرت )تکازه بکه    بذ  بکودنِ ارکاناکای مذتلک      یا تکیه کردن بر تنادل  امنه زد.

 ،خکواهی  ککه انقکال    ن ایکد هنگکامی    اقنی بودن ایکن چنکدپارگی در قکدرت  منقکول مکی     

سکازی تنکادل را    گکردد   قرکد  یکران    ی مبارزه با کلی  قدرت تاکم مصسو  می منزله به

لقکای  ببذشکیم   دسک      دارد؟ دراین صورت، شاید باتر این باشد که عطای اقلیک  را بکه  



 توانیم بگوییم: هرتال با یقین می به اما  ان ر ند کند تغییرات اصالتات بشویم!گریبان ه  به

   تکوانیم   نبایکد تکا بکدین تکد منقکول       کنیم، قطنکن ن کی   به ادبیات صصب  می  قتی را ع

تکوان   مسئولیتی در قبال اکرریک  مکی    ز ه ین بی تنادی به راستی چه به بیاندیشیم! مسئوالنه

پسکند، شکنر    یی ه چون شکنرِ ککالِ عامکه     ز  ریان انصرافی به رف ؟برای ادبیات در نظر گ

تکوانیم   س    تتی سارا  سپاری را نیکز مکی   مسئولیتی را پذیرفته  بی  این بی مناصر، کم

یکی غیرتکاریذی    شکیوه  نکو  خکاخ خکود، بکه      زیی از ن مصسو  کنیم! سارا  سپاری به

مند شنر سیاسی برانیم اما تناکد   چندان ارزش توانیم ا  را از درگاهِ نه اندیشد   گرچه می می

 توان در نظر نگرف . هیچ طریقی ن ی وات  نارشیستی ِ ادبیات را به ا  به

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 ی سرگی یسنین سروده "های ایرانی مایه"نقدی بر شعر بلند در 

  رضا چایچی
 

 انتذا  شده اس . بر   ی ت یدرضا  ت  به تر  ه "های ایرانی مایه در" اشناری که در متن   رده شده، از کتا *

به نام شاعران دهقان در ر سیه ،  ریانی  9191بند از کم رنگ شدن س بولیسم به سال   

پا گرف  . سرگی یسنین پس از سرای  شنرهای نذس  خود به این  ریان پیوس  . 

نیکاالی کلوی  نیز یکی از شاعران این  ریان بود . این شاعران که شنرشان متاثر از 

تک   عامه   سرشار از تشبیاات ، استناره ها   تو صی  های رایج در میان مردم بود ، 

اعران دهقان ، مضامین ر ستایی   فولکولر را در شنر توسنه دادند . سرگی در گر ه ش

یسنین پس از این د ره به مصافل ای اژینیس  پیوس  . در  ن هنگام مردم ا  را به عنوان 

شاعری ملی   مردمی با ر داشتند . در زمانی که چاپ  ثار شاعران در ر سیه نام کن به 

ان با ه تی بی سابقه بیانیه ها   اشنار خود را منتشر می نظر می رسید این گر ه از شاعر

 کردند . خود این نکته نیز باعث شارت این گر ه از شاعران نزد مردم   شنر د ستان شد. 

سرگی یسنین از شاعران سر مد این  ریان بود که در برابر بزرگترین شاعران  ن ر ز 

هفده سالگی ر ستای خود را ترک  شاعری که در . سیه ، شارتی به سزا به دس    ردر

کرد .در بیس  سالگی در سن پطرزبورگ شارت فرا ان به دس    رد .در بیس    هف  

سالگی شوهر رسوایی برانگیز رقاصه ای مشاور شد . در ا ج سرگردانی به ر سیه 

 بازگش    در سی سالگی دیگر پیر شده بود .

ال زیبایی ها که ین هستند . ا  به خاطر ز در اشنار این شاعر غم   تفکر مرثیه  ار ه نش

گریه سر می دهد . اگرچه ا  از ا زان ترانه های مردمی باره ن ی گیرد  برای  عزیز بودند

 اما با این تال ا زان اشنارش به ر ح    وهر ترانه ها بسیار نزدی  اس  .



بود   با زمین  نهبی داش    از سویی دیگردارای بینشی عارفایسنین از ی  سو نگاهی انقال

مصرول   را  لی خود    ه بستگی ع یق داش  .  اگر چه هرگز کشا رزی نکرد، ارتباِ

 دانس . ی زمین می دس  پر رده

زندگی اش با افسانه ها پیوندی تنگاتنگ داش  ، بنابراین تالش می کرد ه چنان که از 

غوغای  شو    پر اشنارش را با عناصر   وید   اساطیر دهقانی ر سیه سود میتک   

. از شنر یسنین بوی دریا   ن   ،مرغان   باتالق به مشام می رسد . انقال  هم گره بزند

ر دخانه های بسیاری از میان شنر های  می گذرد . چا دارها در شب های ماتابی با نسیم 

عزیزش به سوی ا  دس  دراز می کنند   تسلی اش می  ی می رقرند . درخ  های ر سیه

.در شنر یسنین گاهی ر سیه منشوق اس  ، گاهی مادر ، اما منناهایشان را در هم دهند 

تسری می بذشند .ر ح ر ستایی شاعر با هیراناای تند انقال  هم پا می شود . و   

چا دار با عرق هایی که از سرکشی   طغیان  اری می شود، عرین می شوند   شنرهای  

های می   ناا را هدای  ن ی کند ، بلکه چون  را می سازند .شنرهایی که ا  مرل گله

اسب های سرک  رهایشان می سازد . میان ا    طبین  یگانگی رمز لودی برقرار اس  . 

. گاهی به نرمی شکوفه های سیب   میزه ای از مالی     خشون  داردر ت  مرل طبین  

ه هر تال هر  نچه در اس    گاهی می تواند مرل درختچه های خاردار تیز   برنده باشد . ب

شنر های ا  از خشم   مالی   می بینیم ، تتی دیوانه ای فراری یا کسی که به سرزمین 

مادری برمی گردد ، ه ه   ه ه ی  نام دارند    ن نام کسی نیس   ز یسنین . با  ن که 

برای  وانی   منرومی  از دس   رد ، ه یشه در تسرت   نالهبی  از سی سال زندگی ن 

بود . منرومیتی که گویی به یغ ا رفته اس  . اتساس رسوایی ، بار سنگینی بود  اش هرفت

خود تس می کرد .   از ا  در شنر های  ، از اع اق  نگل ها ، از  ی که ه واره بر شانه

مردم   کان به گوش می رسید   ا  خو  می دانس  چگونه زبان  ی ژرفای خاک ر سیه

  . مدرنیته را به هم بیامیزد



یسنین با زندگی اش مرل قره ای خیالی   شگف  انگیز "بوریس پاستر ناک می گوید : 

رفتار کرد . در سر ده های  ، شیوه های قره گویی   داستان سرایی را به کار برد . گاهی 

 ".  ن ها را با خون خود ترسیم می کردکل ات را مرل فال  رق کنار هم می چید   گاهی 

ا  در دس  اس  بیشتر  میذته به افسانه هایی اس  که در باره اش   نچه در باره زندگی

 ی زندگی من ه ه "اعر نبود ، خودش گفته بود :ساخته اند، چیزی که مطابق میل   خواسته ش

 "در شنر هایم نافته اس  .

زبان شاعرانه یسکنین  "شاعر   منتقد منتقد اس  :  benjamin fondaneفاندن  بنرامین

ی مواج اس  که هر دم شاعر نیر    شیره ای تازه در  ن  اری می کنکد .  ه چون چ نزار

بکاران سکازی اسک     ی  لب از ترویر   س بل های ناشناختها  باغبانی بزرگ اس    شنرش لبا

یسنین "می بارند . ا  شاعری ای اژینیس    ه ه چیز برای ا  ترویر اس  . ه در اشنارشک

، مصککوم بکه شکنر   زنکدگی مکی پنداشک    ایکن        خود را چون مصکومی به اع کال شکاقه   

ی با اصل   ریشه ، اما بکی سکرپناه   های  به چشم می خورد . ا  شاعر مض ون در  خرین شنر

برخی  "    اره اس  . سطرهای شنرش تاصل این گ گشتگی   کشتی شکستگی اس  .

 ا  را رمبو ر سیه   برخی تورگنی  ر ستا نامیده اند .

گ امیدهای  می میرد . اعتقادش را به انقال  ، به عشق ، به زندگی   این شاعر پس از مر

  یزش می کند . از دس  می دهد مگر طنابی که تلق  ه ه چیز تتی خودش 

 

 نقد و بررسی  در مایه های ایرانی 

پی  از هر چیز باید به خطابی بودن این شنر بلند اشاره کنم . مونولوگی که با خطا  

بند بند اثر را شکل می دهد   به پی  می برد . در این شنر  ،ای مذتل شاعر به پرسوناژه

  با خطا  قرار دادن کس یا چیزی خطابی شاعر به دیگر شذری  ها ا ازه سذن ن ی دهد 

قاوه چی  ،رز ها   ر یاها ، خیال ها   اندیشه های  را باز می گوید. در ا لین بذ  شنر 



   های دیگر به ترتیب ،صراک، شاهانه ، دختر را مورد خطا  قرار می دهد   در قس

بذوان برایم عزیزم /بذوان / ن " :ان دختر ایرانی اس  زیرا می گویدایرانی ، عزیزم ، که هم
رباعی را / که خیام خوانده اس /   ای رهگذر  اده های ال ورد ، رهگذر ،  ی ایران ، 

با ه ان لصن خطابی به  شاعر 91   99،   در قس   های  "سرزمین ال ورد فرد سی

که  "عزیز ، دل نادان سرگی ، ای نسیم دریا ی الله"گفتن از راز دل می پردازد   بند 

 . شنر   پایان بندی این منظومه اس  خرین بذ  

از دیگر  یژگی های این شنر بلند تغزلی بودن  ن اس  که در  ای  ای   بند بند این 

با عناصر طبین    گاه با نگاهی ساده   عارفانه   شنر بلند  شکارا ل س می شود که گاه 

 :ر اع اق نگاه شاعر متبلور می شودانسانی پیوند می خورد   گاه با دلتنگی   تسرتی که د

نور شبانه ی سرزمین های زعفران خیز اس  /   گل های سرخی /که  هسته در دش  می 
خیام خوانده اس  / گل های سر  د ند . / بذوان برایم عزیزم /بذوان /  ن رباعی را / که 

 /  هسته در دش  می د ند .
این سطرها ن ونه ایس  از  میذتن شاعر با طبین    زمزمه ای عاشقانه با منشوق که از ا  

ی ش قرار بدهد   عراره ی اندیشه های از خیام ا  را مورد نوازا می خواهد با خواندن رباعی

.خیام   دیگر شاعرانی یران را در وهن ا  سرازیر کندر اتابناک   خیال سصر  میز شاعر نامدا

، چندان که سفر به ایران   دیدن شار میز در وهن یسنین ترسیم کرده اند راز که  غرافیایی

ل  رز یی د ر از دس  در  مده هایی چون شیراز   خراسان   تاران برای شاعر به ش 

د یی   خیال برای  کشوری  ا . عشق به شاعرانی چون سندی   فرد سی که ایران رااس 

، چندان که شاعر ر س در  ص  زیبایی های  ناچار به سر دن انگیز  لوه داده اس 

د را به سرزمین شاعران تکای  شنری بلند شده اس  ،تا از این راه اشتیاق   عالقه ی خو

 .کند



رداخ  . یسنین صاتب عناصری دیگر اس  که پله پله باید به  ن پ ِیشنر عاشقانه   تغزل

 :ی توان دریاف نگاه مردمی شاعر را از ه ان  غاز   بند های نذس  م

اکنون در ایرانم / درد دیرینم  رام گرفته / دیگر ا هام مستی ساز / رنرم ن ی دهد /   
نوشدار ی من / گل گا  زبان های تاران اس  / در چایذانه ها . / قاوه چی / با شانه های 

ه  ای شرا  مرد افکن    دکای ر سی / با چای پر مایه ای خ یده پی  می  ید /   ب
 / بفر شد .  -که منم  –پذیرایم می شود /تا فذر چای خانه را / به ر سی 

. شاعر  ا از پیر    وان گرد هم می  یندس  که  ن یقاوه خانه از مردمی ترین مکان های

نگری که یکی از شگردهای  .   با  زیی د را از چنین مکانی شر   می کندنقطه  غازین  

. سفری خیالی می پردازد قاوه چیر سوناژ خود، خلق داستان یا قره اس  به  ص  ا لین پ

. ه ین که سفر خیالی خود را  غاز می کند   می ای تسکین شاعر که خواهان  صل اس بر

می پندارد که در تاران اس    در قاوه خانه در   ع دیگران نشسته اس  به عینیتی دس  

، پس می کند که تال به دلذواه  رسیده . ا  با را را از رنج د ری منشوق می رهاندیابد   

. شاعر در فضای دلذواه خود قرار  زبانی اس  که ا  را  رام می کندنوشدار ی ا  گل گا

 .برای شاعر چیز ی از عین کم نداردمی گیرد که هر چند خیالی اس  اما 

. زنی به ه ان اندازه ان عاشق  شد. زنی که بتوی می سازد قی  س انشاعر برای خود من 

ر  که پش  . زنی چون گل ساصری که گرد ا  را فرا گرفته اندراز میز مرل دیگر عن

. زنی که   را به ه ین سادگی ن ی توان دیدزنی که چاره ی زیبای ا .دیوارها پناان شده اس 

ا ا  به قلب سرزمین دلذواه  پا ام .دس  نیافتنی زیر نقا   پرده هاس  د ر از دس   

. پس د ر از چشم قاوه ت که با منشوق خود نیز یگانه شوداشته   اکنون نوب   ن اسگذ

  گل ها شود درِِ دیگری کش  چی   چش ان مراقب  که به ا  ا ازه ن ی دهد  ارد باغ سر

ده بود. دری گشو، ه ان طور که پی  از این برای رسیدن به سرزمین دلذواه  می کند

 : ارد باغ می شود



هر چه باشد / باغ / در دیگری هم دارد .../ خود از این ر  / هنگامی که نقا  از چاره بر 
 افتاد / چش انی سیاه / اشاره دادند مرا . / 

 شاعر به  صال منشوق خود می رسد ، پس برای قدر دانی می گوید :

های شفق گون  /شالی از خراسان   اما این ی  را / پاس کرش ه های اندام  /   گونه 
 / فرشی از شیراز / هدیه می کنم .

.   از صراک می خواهد که به شوق خود نام الله را بر می گزینددر قس   د م شنر برای مع

. یسنین در این بند بیاموزد تا به الله زیبای  بگویدا    به  زبان پارسی کالم مار میز عشق 

   ن خلق فضاهای متضاد اس  که هنگام قرار گرفتن  شگرد دیگری به کار می بندد

یاد بدهد . از صراک می خواهد به ا  عر ا  ع ق   غنای بیشتری می بذشدر بر ی هم به ش

 :که به فارسی به الله بگوید

 تو از  ن منی ./
   صراک در پاسخ می گوید :

رند ./ ...   تناا /  ن در این سامان بوسه ها / رایصه ی سر  گل اند / که بر لب ها می پژم
 / "تو / از  ن / منی ! "دس  / که نقا  سیاه را بر می دارد / تواناس  تا بگوید :/ 

ز شاعر با چنین پایان بندی هم شنر خود را با بند های پی  به لصاظ فرم گره می زند   ا

های .   به لصاظ رف    بازگش  مفاهی ی که به صورت سویی ایاامی دلپذیر خلق می کند

. ه شنر خود ع ق بیشتری عطا می کندد  ای قبل   بند اخیر به  ن می پردازگوناگون در بنده

. در ری کش  می کند    ارد باغ می شوددیگ ِشاعر برای رسیدن به منشوق یا ه ان الله در

شده  این هنگام در می یابد که منشوق که چون گل سرخی اس  زیر نقابی سیاه پناان

گونه . تا به ی از  ن نیز چون در باغ عبور کردا باید پس زد یا   به گونه ا، پس نقا  راس 

 . پس نقا  سیاه را از ر ی گل سر  خود برداشته  های شفق گون منشوق دس  یاف 



. پس ا  بی  ن که زبان پارسی بیاموزد به گونه ای سذن کرش ه های اندام ا  را دیده اس 

 .   کنار زده   به  صال  رسیده اس ز چاره ادل به منشوق گفته اس  زیرا نقا  ا

با این که سرگی یسنین شیفته سرزمین ایران   شاعران بزرگ این دیار بود اما نباید از 

بود . ر سی که پیوسته به سرزمین  یخاطر برد که ا  ر سی  طن پرس    میان د س 

، ه ین  ن پرداخته از موتی  هایی که بهمادری  عشق می  رزید   در این شنر بلند یکی 

 : طن پرستی اس 

! تو شاهانه ی منی / من از ش ال  مده ام / شاید از این ر س  که / هزار گفتنی دارم شاهانه
برای  / از چا دار های مواج در ماتا  / ... من از ش ال  مده ام / شاید از این ر س  که 

/ باتر از ریازان درندش  ما / ماه  نرا صد مرتبه بزرگتر اس  / شیرازتان اگرچه زیباس  
 که نیس  . 

 دیگر عنرر   در ن ایه این شنر بلند اشاره به افسانه ها   قره های کان اس  :

تا تی به بغداد نیس  / چرا که  شار بغداد / بسیار د ر از اینراس  / شارزاد را نیز / دیگر

 دیگر از صدا افتاده اس  .  نرا/شارزاد / ِغبا
 :ر به زمان های گذشته پا می گذاردنر که شا یا در قس   نام ش

س  / که  ستان شان را / گل های سر  پوشانده اند / نرا پری  یدر خراسان درهای
 اندیشناکی می زید / ... صدای پری / ظری    زیباس  .

ن یسنی ی نگاه عارفانه ،موتی  دیگر شنر ا  ه ان طور که در ابتدای این نوشته اشاره کردم

ثار شاعران بزرگ   کالسی  ایران هم به چشم می ی عرفان مسیصی که در  اس . نوع

 .  له در برخی ابیات غزل های تافظخورد از 

/ مدام / لب ها / به سوی گل های سر  کشیده می شود / تو اطراک را بنگر چه زیباس  : 
 .عادت فرازت  یدتناا در قلب خوی  / با دش ن  به مار بیامیز / تا نور س



رسه می زند   از شار های ایران مرل مسافری می ین هم چنان در فضای دلذواه خود پنیس

گذرد   گاه خود را غرق در ن اد های شنر فارسی می کند ، ن ادهایی چون گل سر  که 

 :ختل  شنر خود به  ن  باز می گرددبارها   بارها در قس   های م

 می شنوی که بلبل / گل سر  را صدا می زند ؟
اطراک خود نگاهی گویا در نی ه راه شنر بلند خود از این ر یایی شیرین می برد   به اما 

 : اقنی می اندازد

هیچ گاه در بسفر نبوده ام / از  نرا / چیزی نپرس / ... با کار ان به بغداد نرفته ام / ... تومرا 
چونان د  بال بر  / از د ر دس  ها / فرا خواندی . /   در ر یاهایم / دستان قو مانند تو /

 من تلقه شدند .
را از   گویی در سطرهای دیگر نگاهی به زندگی سذ    پر رنج خود دارد   انگیزه اش 

 :این سفر خیالی افشا می کند

دیر گاهی س  / که در زندگی /  رامشی می  ویم / هر چند گذشته ام را / نفرین ن ی 
ن سذن بگو / غره ی سازهای ر سی را / کنم / پس چیزی برایم بگو / از دیاران شاد ایرا

از دلم بردار / سر مس  کن مرا / با نسیم افسون های تازه ات / ... هر چند که در بسفر 
نبوده ام /افسانه های  را می  فرینم برای  / چرا که چش ان  / چونان دریایی اس  / که 

 .شی نیل فام / از  ن شراره می کشد ت
ین خیال   ر یایی شیرین اس  اما شاعر در می یابد که هر هر چند غوطه  ر شدن در چن

بند خود  سفری پایانی دارد   باید از این خوا  خوش برخیزد . پس رفته رفته در سطر های

 :را مایای بیداری می کند

ِ س  / که  ستانشان را / گل های سر  پوشانده اند /  نرا پری در خراسان درهایی
. / ... اما من توان گشودنشان را نداشتم اسان چنین درهایی س  /اندیشناکی می زید / در خر

. /... ق  بازگش  به ا توان گشودن این درها را نداشتمباز انم چندان که گفتم تواناس  / ام



! / ترک  خواهم گف ؟ / عشق به میانم / برای ر س / فرا رسیده اس . /  ی ایرانسرزمین 
 ! بدر د / پری سرزمین پارس / بدر د/ ... ه یشه / میان ان فاصله می افکند؟

سپس شاعر از ی  ی  عناصر زیبایی که در خیال   در شنر خود ساخته اس  فاصله می 

 :ت  این زیبایی ها بدر د می گوید گیرد   با ت 

سرزمین ال ورد فرد سی / تو ن ی توانی این ر س ص ی ی   اندیشناک را / با  ن چشم 
 ت مصو کنی های ساده اش / از خاطر

  ه چنین که در وهن   خرین خاطرات   یادها ی سفر خود را مر ر می کند ، البه الی 

این یاد ها به رسم خداتافظی دستی از د ر برایشان تکان می دهد . انگار هر چه می گذرد 

 :شتنی خود فاصله ای بیشتر می گیرداز سرزمین د س  دا

/ گل های سر  تو / چون چراغ هایی نورافشان اند ! / چه خوبی / من این را می دانم ایران
/   باز هم / از سرزمینی د ر   خرم / با من سذن می گویند / ... ایران !/ امر ز /  خرین 

صدای تو را نیز /  ./ت را / که چون باده هوش می ربایدباری س  می نوشم /  ن رایصه ا

 ! ی عزیز شاهانه
 :را بپذیرد هر چند تلخشاعرانه اش باید سرنوش   پس ناچار

 . که   ارگی / سرنوش   شنای من اس با   ارگی خواهم ساخ  / چرا  "
 

 

 

 

 

 

 



 گفتگو با پروین سالجقه

 
ی سرای  شکنر،  کنکده از    در با رهای سنتی،  فرین  شنر منلولِ ی  الاام بود   لصظه  

اعر در برابر الاکام،  شد؛ بدین مننی که ش نشانگانی عرفانی در کارکرد وهنی شاعر تلقی می

اختیاری از خود ندارد. اصطالح مترادک الاام، انگیزش ناگاانی اسک  امکا تفکا ت ما کی     

کنکد.   میان این د    ود دارد که در اقکع تفکا ت در د  ر یککرد شکنری را مرزبنکدی مکی      

تفا ت میان این د ، تفا ت در زمینه هایی سک  ککه ار اعکات مننکاییِ نشکانگان را متنکین       

مننکا   برند   ع ال هم ای به سر می یننی هرکدام ازین اصطالتات در ژس   داگانه کند می

نگیزش "ی مفاهیم عرفانی   سنتی بنا شده اس    در نقطه مقابل نیز ا نیستند. الاام، بر زمینه

زنکد بکا ایکن تفکا ت ککه بکا        ی شکل گیری شنر دامکن مکی   به   ودی  منبع ا لیه "ناگاانی

نگرد     ن را تاصل برخورد رانه های انکرژی در ناخود گکاه    بدان میوهنیتی ماتریالیستی 

داند. تال در گفتگو با پر ین سال قه، به راستی  زماییِ   ود تفا ت نام برده پرداخته  می

ایم چراکه ا  را به د  عنوان منتقد   شاعر می شناسیم   مام تر اینککه سکال قه در هکر د     

کرده اس .  در نگرش های سنتی، تضاد نقد   شکنر، ه کان    توزه  ثار شایسته ای را ارائه

گردد   در اینرا قرد داشکتیم تکا ببینکیم  اقنکا چنکین       تضاد میان عقل   اتساس قل داد می

 شکافی مو ود هس  یا خیر.

 مکدارس  در در را دبیرستان د ره   گذراند شار ه ان در را راهن ایی   ابتدایی د ره  ی  

 در کارشناسکی  مقطکع  در 9631 سال در. کرد طی دختران مقدماتی دانشسرای   یار با ن

 د ره 9633 تککا 9631 سکال  در   شککد منلکم  تربیکک  دانشکگاه   ارد فارسککی ادبیکات  رشکته 

 ،9633 سکال  در  ی گذرانکد  اسالمی  زاد دانشگاه در رشته ه ان در را ارشد کارشناسی

 اخکذ  بکه  موفکق  9631 سکال  رد. دکتکری  مقطکع  در تصقیقات علوم دانشگاه به  ر د از بند

  اتکد   زاد دانشکگاه  عل کی  هیات عضو اکنون هم  ی. شد فارسی ادبیات رشته در مدرک



 راهن ا عنوان به   دارد ه کاری دیگر های دانشگاه با استادیار عنوان به   اس  مرکز تاران

 .کند می فنالی  ارشد کارشناسی های نامه پایان در مشا ر  

 

شاعر و داستان نویس و منتقد می شناسیم .تفکیک  بکی     شما را به سه عنوان

پروی  سالجقه منتقد و شاعر چگونه صکور  ررتک و ورود شکما بکه همینکه      

 ادبیا  با کدام صور  ررت و

ا لین درگیری ام با ادبیات در در ره ی دبستان بود . بیشترش را مدیون خکانواده ام هسکتم    

  هکا ی مو کو در ان   ر زنامکه هکا   مرلکه هکای       .به  یژه، پدرم   کتابذانه اشان بکا کتکا  

متنوعی که  بون ان بودند   ه ین طور مرله های قدی ی مو ود در انباری قدی ی خانکه    

بیشتر ازه ه ،خود ایشان که  به طور مرتب در تال مطالنه بودند   داستان های فرا انی که 

، با ع ه ام شر   شد که دیوان تافظ برایم می خواندند   لی به نظرم اشنایی ا لیه ام با شنر

از دستشان ن ی افتاد ، بیشترش را تفظ بودند   فال هم می گرفتند   من هم مات  متصیکر  

گوش می کردم.. قره ی امیر ارسال ن   تسین کرد  ... بسیاری از قره های  های پریان ، 

دچار شدن من به ان  که شب ها برایم می خواندند   تتی پا رقی های داستانی ادامه دار  

ها کار ایشان بود.  لی عالقه ام به  خالقی   افرین  ادبی   هنکری ، بکه  یکژه نقاشکی، بکه      

نظرم ، می رسکد بکه  در ع کویم ککه  سکال هکا قبکل از تولکد مکن ،در سکربازخانه مسک وم              

قارمانی برای دفا  از تقوق سربازان    – وان رگ شده بودند با نوعی مرگ اسطوره ای 

انگیذتن ان هکا بککرای اعترکا  در  اکک  بابکود  ضککع غکذای سککرباز خانکه.   خوانککدن      بکر 

اشنارشان توسط پدرم   ت اشای چند نقاشی به  امانده از ایشان ،   ه ینطو ر پدر بکزرگم  

از طرک مادر ،که شاهنامه از دستشان ن ی افتاد   ما یکسکره مفتکون داسکتان هکای  بکودیم      

یر نبود.ند   ه چنین طین  زیبا  بککر زادگکاهم در منطقکه ی    ،مسل ا ه ه ی این ها  بی تاث

 کوهستانی  نو  کرمان .



نذستین نوشکتارهایم ،در قالکب سکر ده هکایی  کودکانکه   عکاطفی  بود،ککه اغلکب تصک           

تاثیرزیبایی ، طبین    فضای اطرافم بودند . طبینتی که ر ح کودکانه ی  مرا به   کد مکی   

بیانی  ساده   عاطفی ، که ت ایل داشتند خودشان را به  سکط    ا رد. سر وه هایی با  زبان  

نوعی توصی  ادبی  در قالب قطنه های ادبی کوتاه   بلند برسانند    عواط    اتساسات 

زیبایی شناسانه یا تا تد دی، هستی شناسانه ی ی  کودک را بیان کنند. این سر ده ها از 

منلم هایم مکورد تو که قکرار مکی گرفتنکد. در       ه ان ابتدا، توسط خانواده ، ه کالسی ها  

مقطع تصریلی راهن ایی عال ه بر این سر ده ها به داستان نویسی عالقه منکد شکدم    مکرال    

شر   به نوشتن ی  رمان کردم که چال صفصه ی  ان هم نوشته شد؛ موضو  ان را هنوز 

ککه خرالک  مکی    فراموش نکرده ام:  داستان عشق رمانتی  یک  دختکر   پسکر نو کوان ،     

کشیدند  عالقه شان را به هم ابراز کنند .  سط داستان ماندم   مکا رای ایکن عشکق بکه بکن      

بس  رسید .  در ه ین د ره بیشکترین مطالنکاتم را اعکم از: کتکا  هکای داسکتانی ، شکنر          

ر زنامه   پا رقی که در کتابذانه ی پدرم مو ود بودند، با عالقه ی فرا ان شر   کردم   

ه دادم .اعتیاد به کتا  خواندنم  افراطی بود  در ان سن   سال   گاهی خانواده ام را به ادام

 تش  می انداخ . یادم می اید که در ان سال هکا بنکد از خوانکدن هکر کتکا  داسکتانی ،       

دنبال کسی بودم که گوش مرانی داشته باشکد   مکن  ن داسکتان را ت کام   ک کال بکرای        

تصریلی ، به گفته ی منلم هایم باترین انشاء ها را می نوشکتم   تنری  کنم. در ه ین سط 

  ه یشه دا طلب نوشتن بودم. این ر ند ادامه داش  تکا ایکن ککه در  سکالاای وبیرسکتان        

دانشسرای مقدمتاتی دختران کرمان ،   درگیری  وانا نه ام با ادبیات   هنکر ا ج گرفک        

م به ان اضافه شد. در زمینه ی مطالنه نیز به رمان نقاشی   تا تد دی موسیقی   تتی تاتر ه

  شنر نوعی کتا  های فلسفی   سیاسی   ا  اعی گسکترش یافک .... ایکن هکا. در ه کین      

سال ها به نوشتن ر زتامه ی دیواری ر ی ا ردم   تتی اگر ه کالسی ها یکم قبکول ن کی    

ی  ر زنامه ی دیواری برای کردند   یا من شیوه ی ان ها را قبول نداشتم ، یکتنه هر هفته 



مدرسه می نوشتم ، که بیشترش نوشته های خودم بود. در د سال پایانی دبیرستان بود که به 

طور بسیار  دی مورد تشویق منلم های ادبیات   نقاشی قکرار گکرفتم   ر ی مکن تسکا      

  دی باز کردند نوشته هایم در ر زنامه های ادبکی ککانون شکنر  ادبیکات دبیرسکتان چکاپ      

میشدند   در کارگاه نقاشی دبیرسکتان ، کارهکای خکوبی ارایکه مکی ککردم.در سکال پایکانی         

دبیرستان ازد اج کردم   با تغییر مصل اقام  از کرمان به شار قز ین ، ایکن فنلیک  هکا بکه     

طور کامل قطع شدند. مطالناتم ادامه داش   اما در ه ین سال با شکرک  در کارگکاه هکای    

امه دادم در سطصی ک ی  دی تر. سپس به دلیل مشکالت خانوادگی نقاشی ، نقاشی را اد

برای مدت طوالنی ه ه ی این فنالی  ها قطع شدند.   کارم شد بچه داری، خانکه داری    

تدریس در مقطع دبستان . سه چاار سال بند از ازد اج، تر یم به ادامه ی تصریل گکرفتم  

 قتی  ارد دانشککده شکدم بسکیار  کا خکوردم!      به امید شکوفا شدن خالقیتم در ادبیات . اما 

چون دردانشگاه ، چیزی به نام کار یا نوشتار خالق مننا نداش . فقط گذراندن  اتکدهای  

فرا ان زان   گرامر عربی بود   تفظ   مننی کردن متکون کاکن  بسکیار انکدک هکم شکنر       

 یم  مکن  مناصر.  ه  کادمی  دانشگاه، ایرا  می کرد به س   خوانکدن ایکن  ثکار بکر    

شدم ی  بچه دسذوان ت کام عیکار. در دانشکگاه اتسکاس ککردم نوشکته هکای مکن ارزشکی          

نداشتند   اساسا من ادراک اشتباهی از ادبیات داشته ام. این قضیه باعث شد سال ها ننویسم 

تا اینکه مرددا به طور ناگاانی، بانوشتن نررهای شنرگون به کار خالقه بازگشتم.   البته باز 

د ران هم تسلط   ته اکادمی   دانشگاه  ،که ع دتا پژ ه  مصور اس  بر وهکن  در این 

  زبان من تاکم بود. براینوشتن به نوعی رهایی نیاز داشتم که این وهنی  ان را کنترل مکی  

کرد. با این ه ه ، ا لین اثرم ، در مقطع تصریلی دکتری، ی  داسکتان فکانتزی بکود بکه نکام      

کودکانکه ای داشک  امکا فضکای سک بولی  ان، اثکر را بکه دنیکای         که زبان  "داستان تاال "

بزرگساالن  مکرتبط مکی کنکد . د مکین ککارم در ه کین مقطکع تصرکلی بکرای تکدریس در           

دانشگاه   صرفا برای رات  تر شدن کار دانشکچویانم در درس منکانی   بیکان  بود.سکپس     



ر نقد ادبی فککه تاصکل   داستانی دیگر   بند در ه ین مقطع تصریلی شر   نوشتار هایی د

ان چندین کتا    تنداد فرا انی مقاله   سذنرانی در این زمینکه اسک .  سکپس انتشکار د      

.   االن "زنکی د ر از خا رمیانکه ی نزدیک    "    "به مردن عادت ن ی کنم"مر وعه شنر: 

 که کارهای دیگری در چند زمینه در دس  اماده سازی برای انتشار دارم. 

 

ل در مت  و انطباق تئوری هاس . اما شعر شما را نمی تکوانیم  نقد، عرصه تعق

بر اساس تئوری تبیی  کنیم. تفکی  شهود و عقل محکوری چگونکه صکور     

 ررت و

هرچندک نقد مناصر ترکیبی از خالقی    کاربرد تئوری اس   اما به هر تال بکا خالقیک    

برای من ایکن مسکاله ،    مصض فاصله ی زیادی دارد.  ه ان طور که در منرفی خودم  گفتم

یننی امر نوشتار، به طور کلی، از شاود اغاز شکد در ا لکین نوشکتارهایم ، سکپس بکه نکوعی       

کاربرد تئوری در چاارچو  های کنترل شده ی دانشگاهی رسکید  سکرانرام توانسک  بکه     

سذتی از زیر بار این تناد شانه خالی کند   توزه ی کاری  را گسترش دهد   سکرانرام  

دی کامل تر از قبل،که الزمه ی خالقی  اس  ،برسد. هرچند فرایند دشکواری بکود   به شاو

  لی خوشبذتانه تا تد د زیادی موفق شدم  این تفکی  را انچام دهم.

 

 درواقع نقد و پژوهش ی  جنبه تحمیلی اه سم  دانشگاه بودهو

ه از مطالنکات    نه برای من. نقد ادبی یکی از انتذا  های خودم بوده ه یشه   به این  نبک 

  ثارم در زمینه ی نقد عالقه مند بوده ام   خواهم بود.

 

چقدر اعتقاد دارید که منتقدی که در عی  حال شاعر هکم هتک ، در نقکد    

ی  اثر همواره می کوشد تضاد و تبای  های شعر خکود  را هکم در ن کر    

 داشته باشدو



نتقد در نکی در نقکد اثکر ککه     انکار ن ی کنم که این مساله   ود دارد .یننی تضور ی  م 

خاصی  خود بازتا  دهنده دارد برای مذاطب.  لی من تالش کرده ام با این منتقد در نی 

 برنگم. گاهی شکس  خورده ام   در بسیاری از موارد هم پیر ز شده ام.

 

ارر وجود رره هایی اه دغدغه انتقال معنا را در شعر شما ترض کنیم، اهی   

هنکی  "چه مفاهیمی سود جتته ایدو راوی شما در کتاب  قابلی  برای انتقال

هنی مقتکدر اسک .  ایک  ترکویر ککردن هن       "دور اه خاورمیانه ای نزدی 

مقتدر، چه کارکرد عمدی ای داردو  ایا قرد ارتقا سطح دانش هنان جامعکه  

 نتب  به وضعی  خود را داشتید یا صرتا وجود چنی  تمایالتی را بیان کنیدو

د د زیادی تق با ش اس . به هرتال منناهایی که در وهن من  در برخورد بکا  به نظرم تات 

عواملی چون انسان،  اان،تاریخ، ا ت ا ، فرد،  نسی  ، عشق، دردک نفرت     ضکنی   

اسفناک زیس  انسان در  اان شکل گرفته اند     ود دارند، دره ه ی انوا  نوشتارم به 

د ن تردید در عرصکه ی اشکنارم ،چکه بذکواهم   چکه      دنبال راهی برای بیان خود هستند . ب

نذواهم، به سرع  زمینه را اشغال می کنند. تتی در البه الی نوشتارهای منتقدانه ام. اما در 

اشنارم  عوامل دیگری چون برخورد شاودی با  اان   غوطکه خکوردن ایکن عوامکل در     

 ق  اصلی را داشته اند.توزه ی زیباشناسی   کارکرد های  یژه ی زبان   گزاره ها ، ن

در مورد بذ  د م سوالتان در باره ی تضور ی  زن مقتدرخا رمیانه ای در این مر وعه 

شنر ، باید بگویم ککه ایکن تضکور ،تضکوری ناادینکه شکده در  رمکان هکای را ی اسک .          

تضوری که تن به مردن ن کی دهکد.   خکود را ازمیکان   ار تکاریخ سکرزمین   منطقکه اش        

  فریاد می زند که من زتکده ام، هسکتم   مکی خکواهم زنکده ب انم.تن کدی        بیر ن می کشد

برای افرین  یا الگو دهی به این شذری  نداشتم . زیرا   کود داشکته در زمینکه ی اصکلی     

 راان بیر ن به شنر نفوو می کند. ..سر ده ها   بازبان را ی ترک میزند.   با



چنین مر وعه ی قبلیم: به مردن عادت ن ی این زن در بسیاری از اشنار این مر وعه   ه  

کنم ، تضوری فراگیر     نی دارد   گاهی از متن سرریز می کند   به بیر ن سرای  می 

کند .به هر تال من   نی قطنا در شنر نفوو می کند. به هرتال مکن فککر مکی ککنم در ن     

ی دردهکای    مایه اشنار این مر وعه هکا  از یک  نگکرش تکاریذی زاده شکده انکد.   ریشکه       

عواط  را ی ان ها  از تاریخ   زیس   اان  زن ایرانی   خا رمیانه ای سرچشک ه گرفتکه   

 اس . 

 

نگر  تاریخی و واپس نگری شما در ترهنگ رذشته که در مجموعکه شکعر   

اولتان دیده می شکود، ناخواسکته تضکای غکم یلکودی را پدیکد یورده. در       

طوره هکا رتتکه ایکد و کمتکر     صورتی که در مجموعه اخیر، راها به سم  اس

تاریخ مندی دیده می شود. می توانیم بگوییم یاس و نومیدی، دستاورد رنج 

 های تاریخی اندو

ه ین طور اس . در مر وعه ا ل ، را ی به ناچار نگاهی به پش  سر داشته اس  به اع اق 

 تاریخ سرزمین .   بکه ع کق دردهکای تضکور نکاچیزش در تاشکیه.به طکور مرکال در شکنر         

، عدم درک انسان ها  به  یزه زن   مرد از یککدیگر، در طکول   "سال نو مبارک"تراژی   

تاریخ ترویر شده اس    منرر به نوعی ر ای  چندصدایی در بازی های زمانی ر  شکده  

اسککتکیدای را ی )زن  شکککار در مککتن   صککدای را یککان )زنککان  خفتککه در تککاریخ.. را ی  

شته می گوید   از اینکه از چنان تضکور ک رنگکی   مناصر، از تضور خودش در زمان گذ

در تاریخ ، توانسته اس  به تضوری پررنگ تکر دسک  یابکد   صکدای خکود را بکه گکوش        

 برساند سرافراز اس .

 



سیر کردن در تاریخ، ما را به عدم تحرک و انفعال می رساند. چکرا اقتکدار   

 ذاریدوراوی به خوشبینی نمی رسد و باه به نقاط تاری  انگش  می ر

اقتدار را ی در این بوده که توانسته  اقنی  ها را ببیند   خود را فریکب ندهکد. اقتکدار، در    

دیدن  اقنی  اس  چون اینکه بدانیم کرکا هسکتیم   چکه تکاریذی داریکم.  االک ، یک         

 ضن  اس     گاهی، اقتدار اس . 

 

 برای یینده چه برنامه هایی داریدو

  ک ی در شنر توق  کرده ام تا از فضاهای قبلی بیکر ن  بند از  خرین مر وعه شنرم،فنال

بیایم. تتی اآلن گاهی چیزی که باید بنویسم را ن ی نویسیم تا دچار تککرار نشکوم امکا االن     

مر وعه داستانی شامل هش  داستان در دس  اماده سازی برای چاپ دارم که فقط د باره 

شامل نقد داستان   شنر اماده ی چکاپ   خوانی  ن ها باقی مانده اس  . ی  مر وعه مقاله

اس .کار کردن ر ی طرح رمانم  تک یل کردن   اماده سازی  چند اثر دیگر از کارهکای  

 نی ه ت امم که به ز دی به ناشرانم تصویل می دهم. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 جمالی رُزا شعر ی محورانه زن خوانش

 شیما منفردمجد

 نگککاهی   نیسکک  د قطبککی اساسککا ا  نگککاه کککه کنککد مککی اشککاره گفتگککویی در   ککالی   

 :دارد  نسی  به پساساختارگرایانه

 اشیاء   ندارد   ود مذکر   مونث ض یر فارسی زبانِ در که ماس  بذتیاری از این شاید"

 د گانکه  تقابل اساس از که زبانی شوند، ن ی صرک بدینگونه افنال   ندارند مذکر   مونث

 ا کرای  هکای  شیوه ها، نشانه تیث از تناا را زن یا ردم منشوق   گذاشته کنار به را مرد/ زن

   این   ود با سازد، می مت ایز قضیه بطن در اش شناسی هستی   کل ات طنین لصن، زبانی،

    فریکده  اسک   شکده  نوشکته   ن در که زبانی های  یژگی به تو ه با متن اینکه به منطوک

 در مکا  بکشکد،  چکال   به را  اژگان رد مو ود داللتی امکانات تا شود می پرداخته   ساخته

 بکه  زنانه اشراک   شناسانه هستی انگاره به. نیازمندیم زبانی رفتارهای به فارسی زنانه نوشتار

. نکامم  مکی  کل کات  بکا  زنانکه  کی یکاگری  را شاود   کش  از نو  این من داریم، نیاز هستی

 .".بود  نچه از لیخا شده نوشته مستن ل زبان از برهنه کل ات، با  اسطه بی رابطه

 9611 با ن/  امر ز  رمان

 :دیگر  ائی در  

 گانه د  تقابل این امر ز فلسفی ی اندیشه در ما که اس  این در الذروخ علی من بصث"

 توامکان  هم دیگری ی د گانه تقابل هرگونه از شکنی شالوده به   پذیریم ن ی را مرد/  زن

 در که ایم زده ادبی  فرین  به دس  زبانی در ما که امر این به دانایی با تاال ، پردازیم می

 ما نوشتار مسل ا ، را تقابل این اس   نپذیرفته اس  نکرده در نی را امر این خود ر ساخ 

 هکای  سکویه  هرد  این   فرا نسی زبانی  یا ر د می پی  شدن د  نسی زبانی س   به یا

 بکه  رسکیدن  دربکا   شاید. کشد می چال  به متن ادبی  چارچو  در را ادبی متن مذتل 

 اس  باتر باشد خودمان ی گذشته   تاریخ ، فرهنگ از برخاسته که ای زنانه نوشتار نوعی



 سکتیز  زن اش ایرانی بطن در ما   نی ناخود گاه ، شویم دقیق باستان ایران اساطیر به ک ی

 در ندندنقشک   تیکات    هسکتی  ی چرخکه  در که اند ر شنی الاگان  ناهیتا   چیستا.  نیس 

.  انکد  شده کشیده ترویر به ای ستیزانه زن شکل به مد زا   پاند را یونان اساطیر در مقابل

 با   یا شود ن ی دیده ستیزی زن از ردی هیچگونه پرستی میترا  ئین   مانوی ی اندیشه در

   کنکیم  بازنویسکی  را فارسکی  زنانکه  نوشکتار  ی نظریکه  از نوعی توانیم می ما امر این دانستن

 در بتواند   بیا رد تا  فارسی غیر فرهنگ   ن زبا هروم با مقابله در که کنیم خلق ادبیاتی

 "دربیاید؟ خوان  به   شود عرضه دنیا به اصال  تین

 

 سوم موج  ن به   اس  بوده مطرح مصور -زن ادبی نقد در 9131 ابتدای از که ای مسئله

 کند می نفی دیگری  ن عنوان به را زن ادبیات که س    الی شنر بنای زیر اند داده لقب

 ادبیکات  بایسک   مکی   یا.شود می مطرح "باتلر  ودی  " نگاه از  نیس  منضل اینرا در. 

 " لقکب  ایکن .  بسکزایم  مرکزا  چیکزی   ن از   کنکیم  قل کداد  " دیگکری   ن ادبیات " را زنان

 متکرادک  تکر  رزشا بکی    ک تکر    تر پائین با مصورانه - زن ادبی نقد تبارشناسی در "دیگر

 نظریکه  از ککه  اسکپیواک .  نگنکد  مکی  پیشکفر   این سر بر اسپیواک   باتلر  ودی . اس 

   مصورانکه  زن نگکرش  قکاموس  د  هر در را  اژه این هس ، نیز استن اری پسا نقد پردازان

 دلیلکی  ادبکی  غالکب   ریکان  کل از داستان این کردن مرزا که برد می کار به استن اری پسا

  نیس  منضل به خواهد می باتلر  ودی  که اس  چگونه تال.  ن ش ردن زناچی بر س 

 لکذت  ی لصظکه  بیافریند  زنانه شناسی نشانه با ادبیاتی خواهد می کریستوا ژ لیا دهد؟ پایان

 زنانکه   کنس  از ادبیکاتی   سکتروی  بکه  سیکسو هلن   دهد ن ای  ادبیات غالب در را زنانه

 .اس 

 بلککه  سکازد  ن کی  ترکویر  ا . چیزنکد  ه ه سر مد الگوها کان   اساطیر   الی، رُزا شنر در

 ککه  زنکی    اس  ایران اساطیر ی دلبسته که اس  داده نشان ا  کند، می بازنویسی را اساطیر



 زن مکتب توصیفات به که قدرت ند غای  به س  زنی کند می تنری  اساطیر این دنیای در

  نکگ  بکه  که س  زنی ه ان زن این "بند هف  عل  " شنر در اس ؛ شبیه  ماز ن مصور

 ی چرخکه  در اسک ،  کرده بزرگ سال هزار ش  را اساطیری مو ودی   اس  رفته ها کوه

 قکول  بکه    اسک   زیسکته  سکال  ه که  این   اس  شده بدل باران   باد        گیاه به تیات

  نگرکویی ..  هکم    اسک   سکال  کاکن  مکادری  هکم  زن شکنر  این در. اس  تن ر ئینه شاعر

 ککرده  مصافظک   ا  از   اس  گرفته دندان   چنگ به سال سالیان را کودک  که لدیرسا

 .اس 

 بارهنگ  ُ خت ی ی تیره از تنم؛ ر ئینه ؛ ام ساله ی  گیاهی
 تو شدی برخاک کفن بی که هزارسال پنج سرم فرقِ بر چرخیده ثاب  س  ای لصظه تاریخ

 ام اسپرغم شاه ؛ هات انگش  میان ر ئیده ام زمین این سرد عل ِ من  
 مکی  پاهکام  کک   ککه  زمکانی  درسک   رفکتم  مکی  باال سیاه  نردبام از نوردیدم، درمی را هات شنله

 سوخ 
 زخم از تُای ای کاسه در بودی بلنیده را خونم بودم؛ کرده چر  را قلبم که بود ای لصظه

 دراز سالیانی بودم زیسته ؛ بودم ر ئیده ر  خود گیاهی شبیه من  َ
 ها قرن اند بسته نق  برتنم سُریانی تر فی هب سانان میذ 
 ؛ س  کرده زخ ی را هام پاشنه که صصرایی از خورده زخم  َ خارم از پر ای گونه
 هام لب پارگیِ  َ ام ؛خسته ام بسته تا ل

 بودم رفته  نگ  به هام چنگال با که کوهی رشته از فرسوده
 ؛ شنا رند م  ندها در که هات    با ؛ ام طوالنی ؛ هام ریشه با

  ام شده بدل پیچکی گیاهی به دیگر ام سوخته که  تشی در من  َ باز انم بر اند ر ئیده ها یاس
 ؛ انگار بود من نام به که گذاشتم پا زمینی بر دیر ز

 ه یشکه  گریکد؟  می هنوز ؟ دامنم بر س  کرده گریه سال د هزار که س  کسی چه ؛ کیس  این  
 اس ؟ گریسته



 فردا ر د می  نگ میدان به که س  من دستان سال هزار ش  ام ردهک بزرگ  که کسی
 اس  مکیده را ام شیره

 س ؛ ر ئیده هام چشم از  
 س  کرده کورم عریب که مصض ر شنائیِ این  
 

 عاشکق  یکا    منشکوق  نق  در بیشتر " ام استوائی البر ج منطقه این بر " شنر در که زن این

 گرفتکه  عشکق  اکسکیر  بکه  را  نرا   اند تپانده تلق  در هک گوید می گیاهی از شود می ظاهر

 سکیل  هکای  بکاران  شکنر  این در اس ، عشق خود خود که کند می توصی  را  اانی   اس 

 شکاعر    اسک   شکده  توصکی   طبینکی  عالئکم  بکا  زمکین  در تکد    ی لصظکه    زمکین   سا،

 " نکام  بکه  یدیگکر  شکنر  در. "اسک   ککرده  تیره را تنم پوس  که گرمسیر  این ": گوید می

 زاید می را ها    که شود می بدل طبین -مادر الگوی کان ه ان به د باره شاعر " نانگ

 کردگکان  گکم  راه بکرای  ای نشانه شاعر تن " دریایی فانوس " شنر در. میراند می را مارها  

 قالکب  در زنانکه  ی تنانکه  لکذت  شکنر،  ایکن  کریستواسک   ی زنانکه  لکذت  تنبیر مرداق اس ؛

 :اس  کل ات

 
 دریایی فانوسِ

 
 ، بودم خوابیده پالو به

  کردم می  ابرا میان در یکی را ها اقیانوس پاهام با داشتم
  گذرد می ک رم از یکبار لصظه چند هر که س  گرمسیرمدامی ه ان
  را استوایی نواتی   را قناری سواتل   را  تشی قبایل ت ام که ه ان

 !..... اس  کرده نقاشی تنم بر نام تفظ با



 ای؟ کشانده کرا را ش الی منر د اقیانوس
 اند تاری  های نذل موهام از دسته ی 

  ش ال باد مسیر ابر هام
 اند اطلس بادباناای هام دس 
 دریایی فانوس هام چشم
 ...دریا ته های تفره هام لب
 

 زبکان  تولد از پی  ی لصظه ه ان شاعر " اس  م نو  دایره این شی یایی ب باران " شنر در

 ه کان  تامکل  شناسکی  نشکانه  اسک ،  نشکده  مسلط بر ن مردانه زبان هنوز که کند می بیان ار

 در چکه    الککان  ر انشناسکی  در چه را خاخ ای مرتله شنر گذرد؛ می زهدان که تذیالتی

 متکون  بکازخوانی    بینامتنی ارتباطات به کریستوا ژ لیا. شود می متض ن کریستوا ژ لیا تنبیر

 ای قاوه پلیسی ما رای این ی ادامه برای " بلند شنر در. اس  داشته  انفرا ای اشاره مردانه

 را مردمصورانه متنی "کور بوک "   اس  رفته بازخوانی ه ین سوی به شاعر " ام کرده دم

 "ککور  بکوک  ". اسک   ککرده  بازنویسکی  زن ی  منظرگاه از شنرش های پاره از بسیاری در

 بکدبینی  نکوعی  تاکیِ اس  ایران مدرن ادبیات در مصوری متون از یکی که هدای  صادق

 می تکه تکه را ا  نویسنده ناچارا   دهنده فریب   اس  اغواگر که اس  زنی شذری  به

 اسک   زن را ی " ام کرده دم ای قاوه پلیسی ما رای این ی ادامه برای " بلند شنر در. کند

 دسکتان   انگشکتان  تکول  ار پیرامکونی  هکای  داسکتان  ت ام که زنی بلکه منفنل، زن ی  نه  

   بیفتکد  بایکد  اتفکاقی  چکه  ککه  کنکد  مکی  امر که ا س  این   اس  تصک ی لصن چرخد، می

 زن از مکا  قکومی    شکفاهی  ادبیات در که ترا یری زند، می رقم های  پیشگوئی با را  ینده

 زبکانی  بکا  ککه   نااسک   از یکی فالگیر ترویر اس ؛ ن ودار شنر این در اس  داشته   ود

 :اس   میذته هم در  اد    خرافات عامیانه، ادبیات   ای  یژه



 

/  کردم دفن شنری  ن زیرِ من/  رد می یاد به را ای چاهارشنبه/  درخ   ن/ تر طرک  ن
 اگکر  میکرد،  مکی  بنکد  ر ز پکنج  کنکد،  پیدا را نوشته دس  این کس هر:  نوشتم شنر پایینِ  

 ککودکِ  ن یکرد،  فرزندتان خواهید می اگر ، ببرید سر را کبوتری ن یرد، مادرتان میذواهید
 ...درخ  این پایِ بریزید را خون    ببرید سر  ا، این بیا رید را مرگی به ر 
 بردارید  فانوس کنید، ر شن را ها چراغ یکی یکی تاال:  غریبان شامِ. ) شد غر    
 

  / بودم کرده خاک سنگ تذته  ن زیرِ را کاغذی دارد، یاد به صذره این
  ن بر ام کرده نقر/  سوزاندم یکی یکی را ها نوشته دس / بود شده سردم/ بود؟ شنبه دچن

 فکالگیرِ / گکذرد  مکی   کا  ایکن  از ه یشکه  ککه  سک   فالگیری/  را نامم تر کِ/  صذره یکی
 ...س  شومی

 

 :پردازیم می "ببر -کرکس – گرگ -زن " شنر به

 

 ببر -کرکس – گرگ -زن
 

 هایم؟ شانه رب بینی می را  مارها زنریرها
 ؟ تاریکم کور چشم د  در را عقابان های النه بودی دیده  

 ای؟ دیده را اند کرده النه سرم بر تاج شبیه که را کبوترانی
 ای؟ دیده را اند نشسته تنم ال اس   زمردها بر که را ها کالغ  

 اس  شده مذا  انگار سر  طالی در که تو ای دیده را مرمر تذ  این



 نفکوو  توسک   مردمککان  ه ان که چش انم در متر ی    بیس  تا که را  تیقی سنگ  ن  
 ای؟ دیده را اند کرده

 شکاری    عکاریتی  سکرزمینی  در را سکوخته  شار الغرِ های بره سنگ، این بر که ای دیده  
 ام داده شیر در ازه چاهار

 تو؟ ای دیده ام، کرده بازی عشق برهنه الشذوران با  
 را؟ این ای دیده ام، خوابیده ها گرگ با ام تیاتی شور ت ام با  
 م بوسید ای ناشیانه تنظیم با را تیزشان های چنگال که دیدی  
 .شدم بدل ت ام ببرِ – کرکس – گرگ -زن به  
 

 ام، پوشالی پیکر
 .اس  شده پر زر رق   کاغذ   ماهوت   کاه از که
 

 سکینه  ی بوتکه  در را زعفکران  های گل   را چای باغ   را سوخته بادگیرهای تو بودی دیده
 هایم؟
 چه؟ را کشند می لیس هایم اندام بر که مارها
 مفرغی عرر  ن در بودم دریا این ن ای قطب من
 منم که گیاهی اس ،   یذته سرخی گل الص راء از ستونی بر  

 بکودی  دیکده  ، اس  کرده النه   اس  پیچیده ام پوشالی پیکر در که بود شده عقربی ه ان
 .را  ن

 هکای  ساقه بر بودی زده چنگ   کوچکم مکنب در   درختی در اس  کرده خانه که ه ان
 سیاه   اس  ساده که را ر زم اس  پوشانده   من در بودی پیچیده که  س انم
 منم که ببری انتظار در بود نشسته گل به اینرا در که س  ر باهی ه ان



  ُ هکا  ریکگ  در پوسکیده   َ بکودم  تهپیوسک  دریکا  ته های مر ان به که ام صذره   سنگ ه ان
 تن  ی ها مردا 
 ...تو د ختی  س ان به انگار که ریس انم ه ان

 
  میذته؟ سدر عطر به که را کاسنی ی عراره تو بودی دیده
 را؟ ر  خود های  لب    را  تشی عل  این بودی دیده

 ام؟ سر  طالی در بودی دیده را الشذورها
 بودم نشسته مرمر سنگ بر تالیکه در  ویدند می را هایم چشم که
 کردم می اعالم را زمان دارکوبی کوب  شبیه  

 . شدم می تکرار شب های درنی ه  غد ساع  به کاش  یا
 
 ؟ من با اس  کرده چه زمین این  
 ؟  تشی  لب  این  

 ...ببر؛ این که
 

 س  ای ترربه کریستواس ،   الکان قول به پیشازبانی ترویرهای از پر که پیچیده شنر این

   یونکان  اسکاطیر  بکه  زن ی ن ایکه . اسک   ککرده  ر  را زنانه های انگاره بد ی ای لصظه در که

 را خکود   سکم    اسک    ت  تیات ی دلبسته شاعر. گردد می بر  ماز ن مصور زن مکتب

   ببکر  گکرگ،  الشذور، عقا ،. بد ی   اساطیری ای لصظه در. کند می تنری  طبین  در

 ایکران  اسکاطیر  در هکم    هسکتند  الگکو  کاکن  هم اند شده وکر شنر این رد که دیگر بسیاری

 شنر در زنانه زبان طغیان ی ن ایه تواند می که س  اشناری از یکی شنر این  شنایند؛ باستان

 مصککم  ا  ترویرسازی نو    اس  نیا رده کم ترویرسازی در شاعر. شود قل داد فارسی



 بکه  ککه  اسک   دیکده  زن -ابکر    انسکان  فکرا  ی  بدرقال را خود شاعر دهنده، تکان   اس 

 ککه  زن –شکاعر  این اند، رفته  ت    خاک   باد      عنرر چاار   طبینی عوامل  نگ

 ککه  اسک   شکوم  کرکسکی  شکاید  ش ا برای اس ، ماده گرگ ه ان که اس  ماده ببر ه ان

 پکس  ا کنکد،  مکی  اعکالم  را  ن تصکول    نکوزایی  تصککم  بکا    اسک   زده رقکم  را نو  اانی

 تناا که اس  رسیده یقینی به چراکه دهد ن ی راه خود در تنلل   کند ن ی تزلزل کشد، ن ی

 ...ا س  خود  ن از

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حمید عرفان
 

 ی :

   تشی منوچار  به
هنوز چه گر  

   بند نای خلیج ی دریایی پارک

ام ندیده را دشتستان دختر گور  

   پردیس از د ر اما

منوچار مار  ت   

!دیدم  ر ز  ن   

ها ره کنا فر تن نانگ نق   

!پناان مر ارید   

ها خزه رطوب  در  

پیچان درهم های نذل سبز در  

   ها لنج ی پراکندگی در

ها لاره  رام نا ماربانی  

ها زبان  

ی پارسی نگاهبان  _ 

ی تنیده درهم های تاق   _ 

صبورم های کناره  

!تابان ی دریایی چراغ   

موج بر موج شیدای  _ 



خلیرم پارس های  بی _ سبز  

یم ها خلیج خلیج ی شگفتی ی قطنه  

   ها رقص در

دریا ی صدایی چند های ساز  

های موج تالطم قراری بی در  _ 

انبان نی  فتی نی  

....ها سنج ها دمام   

  مده بر ی ملودی

ها ر شنایی از  

دیدم  ر ر  ن  

دیدم  ر ز  ن  

دیدم  ر ز  ن  

 

 دو:

 برای غالمرضا صراک
بینم یم دیدن  رای چیزی  

ها کرا_ هیچ  ر ا ند  

ها درک نا  ژرفنای از هایی پرتو  : 

ر د می راه که پا نو کودک از  

شود می سبز که دانه  

زنده مو ود  

پر از در پرنده  



ها... چش ه  هوان  نگل  

نیستم ظرک   اشبا   

ایقان های اشاره از مدام اما  

شوم می لبریز  

شوم ن ی پر   ت ام  

فضایم در انگار  

ها  میزی ست  رای در  

یم مننا ی افکنی فرا خوش ترار در  

ها زمانی بی بسیار_ اندک در  

ها هنگامه ی هنگامه  

ها دریاف  دریاف   

:ها شناخ  شناخ    

زیبا تقیق   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ام کی من گفتی اگر

 تنگستانی محمد

 
 نسکل    شکن  مکی  تبکدیل   اقنکی  هکای  فکیلم  به دارن تذیلی های فیلم ت ام کم کم گ ونم به  

 مکرگ  هکای  خبکر     توییتر عررِ عرر. شه می منقر  داره ها دایناسور مرل تذیلی های لمفی

 هکر  خودشکون  هکای   رز    امیکال  به دارند ها  دم. هاس  دم   نی دسته های کشتار   باره

 هکا   دم. « نکگِ » بشکر   لکد    زاد   دنیکا  ادامه عل  تناا   شن می تر نزدی    نزدی  ر ز

 به ر ز که ه ینه  اسه دارن، د س  خیلی ر   نگ که ا نرایی زا    هستند  نگ عاشق

 کننکد  می درس  کارن، می خونشون  باغچه در که هایی گل مرل ر  بیشتری های  نگ ر ز

 از یککی  گکم  مکی  ککه  مکن . کننکد  مکی   کایگزین   ر   دیکدی  گکل  بنکد  فرل یا   هفته  

 االن تا چیز د  بر دنیا اصال. بوده « نگ» ابدا  « هن» کش  از بند بشر پیشرف  های عل 

 بیکان  در من   نیس  اینطور اگر ،« نگ» اخترا  دیگری    « هن» کش  یکی رفته، پی 

 دارم، ککنم  ثبکت   بشکری  اسکناد  ثبک   اداره در هفتکه  ه ین تو ر زی یه قراره که نظریه این

 های شگاهدان باترین در کرده  تصریل که دنیا های مدار سیاس  ه ه چرا پس کنم می اشتباه

 دنیکا  هکای  مغکازه  باتکرین  از   خورنکد  مکی  غکذا  دنیکا  های ران رستو باترین  در   هستند  دنیا

 نظریه این ادعای در من اگر. دارند د س  ر   نگ ه ه این کنند می تایه ر  هاشون لباس

 کشکتن  از   کشکند   مکی  ر  ه دیگکه  هکا   دم چکرا  ککه  بگیکد  من به ش ا کنم، می اشتباه دارم

 تکا  گرفتکه  نویسکنده    مکدار  سیاسک   از هکا   دم ککه  با رم این بر من. برند می  لذت ردیگ ی 

 د سک   ککه  ر  ککه  هکایی  چیز دارند د س    هستند باهوش چونکه تلویزیون های مرری

 عاشکق  خودشکون  فقکط  تا بده  نگ گن می که ه ینه  اسه باشه، خودشون مال فقط دارند

 هسکتند،   نگیکدن  درتال مرتب ها  دم. ب ونند هبار بی  نگ لذت از مابقی   باشند  نگ



  نگ ، دیگری بر قدرت دادن نشان برای  نگ بیشتر، های موفقی  به رسیدن برای  نگ

 . بشر تیات ادامه برای  نگ   هم به رسیدن برای

 ککه  ایکن . بشکم  سکاله  سکه    سکی  کوچولوی ی  که قراره زندگیم در  سوم بار برای امسال

 میکون  در شکه  مکی  تکو  بکا  فقکط  که رازه یه بشم ساله سه سی بار ندمینچ برای تونم می چطور

 در موفقیک     ادامه برای دارن،  نگ به که تدی از بی  عالقه بر عال ه ها  دم. گذاش 

 . بگن تونند ن ی ه ه به که دارند هم هایی راز هاشون  نگ

 بکا  زبکانی  چکه  بکا  خکوا   از شکدن  بیدار از قبل ها صب  پرسید ازم صوتی الله گل یه دیشب

 هسکتم  مط نکن  امکا  د نکم،  ن کی : »گفتم   زد تلقه چش ام تو اش  زنی، می ترک خودت

 د ، تکانکی   بکادان،   درس بکه  متکری  ۰۸۲ ای، خونه یه تو بذوابم خوام می که  قتی ها شب

 ککه  هاسک   سال االن   داره  ا نفر چند اندازه که هستم ای د نفره تذ  ر ی چاار پالک

 مکن  اما. شد اش ر زانه کار به مشغول   نکرد با ر. بره می فر  خوش خوا  هب ر  هاش  دم

  کتنکه  مکی  تکم اد  ببذشید. ام  نگی «مین» ی  من  خه. دارم با ر هام خوا    خودم به

 از یککی  التصرکیلِ  فکارغ    فکرده  بکه  منصرکر  مکین  ی  کنه می فکر که  نگی مین ی  که

 گفتم اما، کنه باز ر  ترک سر بند   کنه منرفی ر  خودش ا ل دنیاس های مدرسه باترین

 یک   مکن .  ککنم  منرفکی  ر  خودم بفرمایید ا ازه. نگیرم ر  ها کوچولو ش ا  ق   ا  بی

 تکو  منکو  عرر ر ز یه. ام بلند چندان نه قدی با زیبا منشوقه یه دل تو شده کاشته  نگی مین

 پکا  پشک   عشق  به منشوق ا ن اگر که ر زی  اسه مبادا، ر ز  اسه کاشتن کاشتن، دل 

 اش ات قانکه  اشکتباه  متو که  منشوق ا ن   بشم منفرر من زمین خورد گر پی عشق    زد

 چکرا  ککردم  عرکبی  ناای  بی ر   تر ریس  ی  االن که مینی ام،  نگی مین ی  من. بشه

 ر  هکا   دم از زیکادی  تنکداد    کنم خوشصال ر  ا ن شدندم منفرر با من بود قرار که چون

 ع کل    شدن خیس هام چاشنی ه ین  اسه. بزنم قدم بار ن زیر برم کشید عشقم اما .بکشم

 مکین  یک   مکن  میگکه  دکتکرم . متنفکرم  هکا   دم خوشکصالی    خوشکبذتی  از مکن   خه. نکردم



 مکن  اصکال . بکرم  مکی  لذت افسردگیم از من پناون چه ش ا از اما بشم درمون باید   ام افسرده

 هیچ خاک  به پناهنده   شدم ساخته افریقا تو ای  بچه بی ی تو پول از که ام  نگی مین ی 

 مکین  یک   مکن . دارم د سک   ر  دنیا های  دم ه ه من، متاسفانه. بشم نیستم تاضر دش نی،

 . ساختن دنیا های  نگ ترین  اقنی برای منو که ام  نگی

 ونچک  هکا   دم ه کین   اسکه  بکشکه  ها  دم برای مرزی نداره توانایی که قل ی قل م، ی  من

 کشکتن  بکه  شکر    دن مکی  دسک   از ککم  کم دارن دارند عالقه با  خیلی که ر  هاشون مرز

 مکن . انکد   نگیکدن  عاشکق  هکا   دم. بسکازند  خودشکون  بکرای  باتکری  دنیای تا کردن دیگه هم

 بکنه پررنگ ر ز هر ر  صورتی الله گل ی  های لب ر ی قرمز خط قادره که هستم قل ی

 یک   دسک   تکو  هسکتم  قل کی  من اصال. بکنه خونه ا ن  های  دم از بیشتر دلبری گل ا ن  

 داخلکی  هکای   نکگ  از یککی  تکو  ر  مکادرش    پکدر  پی   ق  چند که کودکی کودک،

 بکه  تکا  بکنکه    کع  ر  وهکن   تونه ن ی کنه می تالش هرچی االن   داده دس  از خا رمیانه

 شکلی چه ا نا بره یادش مبادا که بکشه مادرش   پدر از ترویری دلم،  سط سر   اسطه

 . بودن

 .خونه ا ن به تو، به رسیدن هدک. هدفم ی  من

 .ها  دم عالقه   عشق از  نگزده بچه یه پای تو بودم « رنی» کف  ی  من کاش ای اما

 

 

 

 

 

 

 



 جعفرزادگان فرناز ی سروده "افتاد زمین به فصل کدام از آدم" یادداشتی بر

 اکسیر اکبر

 
ِ  که اس  شنرهایی مر وعه  له  از  نفرزادگان فرناز شنرهای   پیشکا  ی د ره بکه  مربکو

 . اس  انداخته سایه خاخ ای اندیشه شنرها ت  ت  ر ی قولی به   اس  اینترنتی

 از انبکوهی ...  اینترنتکی  هکای  شکبگردی    نویسکی   بکالگ  ، ا ت کاعی  هکای  شکبکه  شیو   

 بکه  مرکازی  هکای  تشکویق .  اس  داشته مشغول زدن الی    نوشتن به را کنرکا    اع 

 ککرده  شکاعر  را کاربران از بیش اری گر ه مرازی شنر   اس  زده دامن مرازی شنر رشد

 اسک   تاکا م  منکر   در ه که  از بکی    نچکه  مرکازی  شکاعر  ه که  این بین در تال.  اس 

 شکنر  امکر ز  منتقکد .  تابد ن ی بر را ای رابطه   ای ضابطه هیچ که اس  امر ز شنر  اقنی 

   خیکال  صکور    موسکیقی     زن متکراژ  تواننکدبا  ن کی  خود چالی هده ه کاران مرل دیگر

 در ای سکلیقه    فرم هر با را سذن نو  هر  کس هر امر ز دهند ن ره شنر به زبان   استناره

 نشکریات  شکنر  صکفصه    سکتون  بکر  منضکبط  دبیری سر نه دهد می قرار دیگران دید منر 

 بافته کس هر.  اس  انداخته سایه کتا  نوش  سر بر گیری سذ  ناشر نه دارد تک رانی

 یکا  ه سکایه    د سک   دیگکر  کننده مررک این رساند  می مررک به ازتولید را خود های

 قکادر  ککس  هر زمین کره کنار   گوشه در  اانی سپار در بلکه نیس  مرله فالن مشترک

 این  همتو را شیفته  ان شاعر توانیم ن ی دیگر که اینراس .  اس  دادن نظر   خواندن به

 . دارد نظم ، نظ ی بی ت ام با هم امر ز شنر که ن اییم تلخ  اقنی 

 شکنرهایی  مر وعکه    له از  نفرزادگان فرناز شنرهای  افتاد زمین به فرل کدام از  دم)

 ای اندیشکه  شنرها ت  ت  ر ی قولی به   اس  اینترنتی پیشا ی د ره به مربوِ که اس 

 د ستان تو ه برای نیس  اینترنتی شبگرد ی  هذیان هاشنر این   اس  انداخته سایه خاخ

 نیسک   زنانکه  شکنر  مر وعه این شنرهای اند نشده چینی تر ک خاخ ای دسته   گر ه  



 ع کل  شکاعر - نگکار  خبر ی  عنوان به شاعر   نشده مشذص ها  اژه این  رای از  نسی 

 : سازد می  شنا گیج ا ت ا    زده شب شار های زخم با را ما   کرده

 
 اتوبان طرک د  درختان

  راه کوتاهی به

   اندیشند می

 اما

  تفا ت بی ه چنان ها راه

  هم  غوش در

 اند کشیده دراز

 
 ای سکتاره  ر شن چراغ دنبال ،به شنر دس  د ر های  اده مسافر.  هاس  دلتنگی شاعر ا 

 : رساندب کبوتر ا ج به را  زادی صدای تا اس  شده پناان مر وعه این البالی در ا 

  

  زادیم

 پرنده ی  زادی به

   قتی

  پر از  سن 

  س   س انی تناا

 قفس در که

 خواند می   از

............. 

 



  گاهی

  دلتنگی

 زند می قدم

  کل ه با  

  ترک پلکان از

  پایین

  ید می

  من ازلباای تا

 بگیرد اعتراک

 نیستم شاعر

 شب هر اما

  را ام دلتنگی

 کنم می تنبیر ماه برای                 

 
 این گوش   چشم ا .  اس  نکرده پناان شاعری هیچ سر پش  را خود مر وعه این شاعر

 نگکران  کنکد  مکی  رصد را  امنه اطالق تباهی تا زیس  مصیط ز ال از اس  مظلوم ی کره

 پردازد می بشر سنادت به من ول زدگی شب شنار  بی اس  مناصر انسان فردای

 
 چ ن که زمینی در

 شود می بازیکنان کو  لگد

 دا ر سوت  

  نشانه را پیر زی

  نگ



 س  توپی

 ای در ازه هیچ در که

 کارد ن ی گل

 
 صدای   انگش  اثر تواند می تدا م صورت در که اس   مده مر وعه این در  شنرهایی
 : باشد امر ز شنر مستقل

  ر د می باال

 من از کالغ

 باال باال

 تن از افتد می

  مچش در زند می چر 

 مردم  در شود تاالنه

  را ها چشم چرخ   

   س ان چالِ سیاه تا

 بد زد

.................... 

 
 پنرره سوی  ن

 س  باغی

 کشد می نفس که

 برگ بارش در

 
  اان  



 اس  مشکوک

 هایی گنرش  به

 ندارند ترک که

  پاییز به  

  را ها رنگ که

 کشد می  ار 

 
................................... 

 
  امضاییم ما

 خود در خوریم می خط

 امضا گاهی

 شود می داری طنا 

  را سرنوش  که

 خود در

 کند می خفه

 
...................................... 

 

  راه ت ام

 کرگدناا

 کشیدند را خوا  پوس ِ

  کرگدناایی



 کردند گم را خطوِ که

  تو  

 انداختی پوس   ناا ه رنگ

 پرید خوا 

 تناا

  وچ ک کرگدنی

 بود مانده  ا دستم درک 

 
   بتارانکد  را کلیشکه  هکای  گکوش  تا اس  نیازمند  نو ، متفا ت ، گستا  زبانی به امر ز شنر

 د ره بایکد  موعکود  شکنر  بکه  رسیدن برای.  بکشاند تازه اندازی چشم به را تکرار های چشم

  نگکاه  رسید ها لی های انسان بد ی  رام  به گذاش  سر پش  را اینترن  ر زگار انتقال

 زد. فریاد را  دمیزاده نا  صدای درخ    پرنده   ر د زبان از

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مازیار نیستانی
 

 با که دهم می تر ی 

 هنگامه این در

 از را با ی هنگامه این در

 ی  هنگامه

  با را از

                از با از ازبا با از  را با

  "از" به را "با" دهم می تر ی  با  از

 با هنگامه این در

 با سیاسی بای       را تو را تو را تو      با سیاسی بای با سیاسی بای

 به را خود بی های با  "از"       به را خود بی های "با" تتی

  هنوز نشده خودی بی خود با که را خودی بی هر دهم می تر ی 

 با بای با  شده خود بی  

 از به دهم می تر ی  را با بای  که زیرا 

 الی   نی  الی   نی  با

  با کشششششششیدن باشیدن، ه یشه شدن با دیدن با رفتن با

 زدن با بردن با کردن با با، خوردن نکشیدن، با

 ه یشه برند می را بای  ه یشه

 ه یشه زنند می را بای  ه یشه

  انگش  را بای  ه یشه

 ایس  را بای  ه یشه



 باز  را بای  ه یشه

 ف کو را  بای  ه یشه

 کنند می را بای  ه یشه

 را  بای  ه یشه

  کنند می را بای  ه یشه

 را بای  ه یشه

 با الی   نی  الی کنند می را بای  ه یشه

 با با شده   نی بای

 با با با شده   نی بای

 بابابابا با شده   نی بای

 . ه یشه ه یشه

 

 با را از ی هنگامه

  از را از ی هنگامه

  از را از ازیدن

 تو از من ازیدن.  تو از من عزی  .  تو از من مردن.   تو از  من مردن  

 تو از از ازیدن تو از تو از تو از

 با را از ی هنگامه

 با سیاسی بای با

   با با دهم می تر ی   

 با سیاسی بای با

 تو از از ازیدن به   با با  دهم می تر ی  



  ورگ در نباشم تناا توانم می تو با بای با تناا زیرا

 گور   ن    گور این در

 تو به کنم فکر پوستم زیر  توانم می زیرا تو با بای با

 بپرانم  سنگ بپرانم توانم می تو با بای با

  باشم  خیابان خیاهیابانگ   هیا    خیا  هیا   خیا   هیا   خیا  

 میرد  ن ی س  زیبایی صورت که ببینم را زیبایی صورت با

 کنند می گریه میرند ن ی که قبرهایی بر مادران  

 بوده   نی با شده   نی قبرهای با. خیابان در  هیابانگ   خا   هیا   خیا در قبرهای با

 تر ی ، دهم می تر ی    ام گذشته کردن  زدن، بردن، از  تو با بای با زیرا

  مردن. بودن تو با مردن 

  از به را با  تر یج، دهم می تر ی 

 کندن تو از ازیدن به

  کندن تو از مریب  به

 کندن تو از مریب  به

 کندن تو از ازیدن به

  هم با بای  

   هم هم      هم  با

  هم هم با هم هم

 هم با 

  با

  هم

  هم با



 هم هم

 هم با

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 احسام سلطانی
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 شب هر

 نشوم تکه هزار اگر تکه هزار

 دیوار یا در مرل هایی کلیشه به اگر نذورم

 شب هر

 زمین ر ی نکنم پذ  را ام تذیل اگر

 ایس  نگویم - ا ل ه ان از نبودید ش ا که - تنم اعضای به اگر

 کنم؟ چه پس

 
 : بلند نزند داد صدا، اگر نر د راه شب هر

 نزن دس  من به. نیستم ر یا من

 شنوی؟ می. نیستم ر یا من

 کند؟ چه پس

 
  اید گرفته را هوا

 اید گرفته را شار

  اید گرفته را  یزیاد های  ان

 .اید گرفته اید، نگرفته کنید می خیال که را هایی  ن تتی

 شب هر

 شار توی نکنم  ل را ام تذیل اگر



 کنم؟ چه پس

 
 

2 
 اگر سرم د ر سرم اگر اگر، دنیا

  دنیا کند پیدا ادامه طور ه ین سرم د ر اگر

 خودش کند پیدا واندنت فرا ان، تالش با تتی تذیلی، هیچ که رسانم می  ایی به را خودم

 را

 تفریط یا کنم می افراِ یا چون کنم ن ی تفریط   افراِ

 دنیا یا سرم د ر چرخد می سرم یا

 گاهی چرخد می دنیا بگذارد اگر سرم کند ن ی چندانی فرق باشد که کدام هر

 سرم د ر سرم هم گاهی

 زنید می هم نا ور یها ترک خودتان با ر ید می راه سرم کنار اید ایستاده ه ه این که ش ا

  من وال

  مردم در کنید می فر  ته تا را تان های راه   هستید اهلی ه ه این که ش ا

 کنید؟ ن ی تازه راه به تنارفی اصراری،

 
 

  ها تی ارستان   ها بی ارستان ها، زندان ها، دادگستری دیوارها، از یادگار به ام گرفته عکس

  اس  تاران منظورم) شار این درش    ریز های  اقنی  از

  باد بر ام داده ها میل رفتارها، از ام گرفته ها عکس

  فقط لصظه ی  نر د راه سرم سرم اگر ام کرده کارها ات قانه کار ه ین با



 نه   کُشید می نه که لصظه این در ش ا های الن ل عکس از گیرم می دیگری های عکس

  بیر ن من  ان از ر ید می

  بیر ن، ر ید می نه   کُشید یم نه که  ایی  نرا،

 کنید؟ می چه

 کنید؟ ن ی تازه راه به تنارفی اصراری،

 کنید؟ ن ی کنیم، می ش ا ش ا ه ه این که من، یننی ما، به تنارفی
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 ر  ر به به کنی ر  که طرک هر از

  ر  ر به به کنی پش  یا

 بینی می زیادی های  دمی

 - مرده   زنده -

  ندشو می   ع که هم د ر

  ر  ر به به کنند ر  اگر تتی

 انگار که کنند می ر  طوری

  ر  ر به به اند ه کرد پش 

 
 اس ؟ خو  بگذرد چه تاری  ی نقطه ی  قلب در

 
 اگر نکنم ت  - رسم می که ها ر زنامه به

  اگر نکنم ت  تاری  های نقطه به

 اندازه ی  به خندید نشود اگر زنده   مرده با



  «اگر» شود نوشته سطری هر  خر مالتظه، بد ن طور، ه ین اگر

 کردید؟ می چه بودید سطرها این ی نویسنده  ای ش ا اگر

 پرسم می نیس  کسی که تاال

  کردید؟ می چه  اقنن نه

 تاریذی ی تافظه بد ن باشید  دمی اگر تتی

  تاریکی با صدا هم باشید داشته ای تافظه یا

  کنید می ر و   ن به  قتی که

 ش ا به کند می ر و  یا

 ، اید کشته که را ر یاهایی کنید فراموش که زنید می زل هم به طوری

 . اید کشته که را صداهایی   ها  دم    ر یاها کنید فراموش توانید ن ی باز

  شدگان کشته

 - مرده   زنده -

 ر ز شبانه کرد خواهند ر و  ش ا به

  مد خواهند بیر ن ش ا های خوا  از

 رف  خواهند را نرفته  های راه  

 

 

 

 

 

 

 



 نیما صفار سفالیی

 
 نداشتم   ننل با خواستم می که ارتباطی بود اسب

 سذ  پا   قرخ کامل  که بود شکل هاللی ای  زیره تناا 

 گرداند می بومی بذ  

 
 داش  رژه پدرم 

 رف  می پالو از 

 یا داش  قیتال دندان    ترک که این سوای خورد می باید که هایی دهانِ ت ام بر بوسه 

 خوردهِ دهان بر بودند بوسه ناچار به نه

 ماردارِ  ستین توی چو  

 خورده دهان بر یا 

 زمانِ تونل در نامراز ی پیشی پالوی به پالو گرف  می رژیم 

 نه خودش  ا به افتاده که چیزی دید برگش  گذش  گرف  گازشو 

 چو  به پیچیدهِ مار 

 شد درخ  کانه،ِ درخ  درخ ، 

 سایه بائوبا ، سایه، سایه، 

 سایه مادر، بائوبا ، پدر، 

 د ر افتادهِ خرطوم بائوبا ، برِ ابر  ن ها، فیل برِ بائوبا   ن هاییم فیل  ن 

 کرد می کویر مار که 

 زدم می باباههِ سیم به تا 

 ایستاد می   ا نرا پرید می  مپرش 



 هم  ای توی کردیم می کلّه سالم برادر 

  فنچه بود فنچ طویله توی کردی   شد  ین  ا درخ  توی اسب 

 یورغه بابا شد ن ی ت ام اسب   گذشتیم می که چنان هم درخ ِ زیر از بود ترویری 

 رف  می

 دس ِ عالم    کاپوت   ال وتِ کوه   بود بابا هم رست  ِ گرز بود هم اسبِ سوارِ اسب 

  یززززه بچّه نزن

 داری اضافه اگه تو، از مادر 

 
 بگذره؟ ماِ سر از ها اضافه این بکنی بلدی کاری 

 نباشم؟ من باشد اشکوبه پنجِ اصطبل یننی   شم  ا توش یواش گوشه یه   بتراشم را مغزم 

 کویری کویری تن به تنِ کویر 

 دش ِ من با کرد می تنی 

 باز  تا  یب در مصکم دس  

 شود می چرخانده چشم چه هر 

 ساخ  می ساز مهِ دستگاه مه چه هر 

 خاطر گرف  می کوچه باز 

 هنسلِ گرتل هم گرتلِ هنسل هم 

 هیچِ هیچ هم 

 همِ هم هیچ 

 چطوری؟ ری؟ می کرا تا چیِ دنبال 

 
 شاملوییِ  ستن 

 شاملوییِ یافتن 



 تنِ من به چسبیده قافیهِ بد از که اس  منِ تن این  نگاه   

 ی ی ی ی گوگولی نکن گوگلم 

 هاس  ترک این از تر رقیق سایه 

 باران از ر ز ییها اسب 

 شوند می خیال 

 اسب از شدید هایی اسب تر باران از ر زتر 

 داشتیم ازش که ترویری توی صاک زند می زُل 

 پرد می ما از 

 
 بذاری شباه  اینِ غر   بر چشم کاش: بیداری ی ادامه 

 قطار اینِ ریل ریل بر گوش 

 ر ز   شب از باشیم گورخر 

 ام گویی می که ا   یی از گرگم 

 کنیم پر ازِ پر ار را گربه خانگی،ِ سگ تو، از که شد ای باانه شذص سوّم 

 سر از پریده هستی ض یری 

 بود دکارتِ  بال نه، منِ مال هم سر 

 کنه می دیگری تو شدن دیگری ی ارادهِ علیل 

 نیس  منرفهِ تنویق نکرگی 

 تن به تن شدم ات ق  

 طبینی زای انی با کردی بیدار ر  برّگیم که گرگ ی 

 بود؟ چیزها ه ینِ ضاینات از ساخته یادته هم  س ان   

 نبود که اس  ه ان تق 



 شلّی  توِ شرِ به که س  ای گلوله اسبم 

 شود ن ی 

 سوختم سایه هم ی  زیره تا یننی بود تقم گوید می 

 تن ی 

 کنم می دردت که اینرا از 

 بود توِ دیر ز از پی  ک ی که نبودنی تا نبود که خاطره  ن از 

 گلوله 

 گلوله 

 گلوله 

 گرگمِ دنبال دله تسنِ سگ ی ِ مرل من   کشید می ز زه 

 بودم گفته یگانهِ مرید به که در غیِ ه راه 

 گذشتم می ها گلولهِ ص  پالوی از 

 بود دله تسن در غ 

 کرد می ب    خوش ها برّه با پزی کلّه توی نزده  فتا  

 مر ر به نشناختنِ ساختن ی ایده 

 

 

 

 

 

 

 



 حسین ایمانیان

 های ان را بِکن   فریاد بزن های ان را به بیدادگاهِ تن  ببر، بِکن، دس  دس 

زخ ی،  یغِ ع یق بزن، طوری که خون  بلندتر، ک ی بلندتر داد بزن،  یغ،  یغِ در ن

 بریزد از تارهای سیات

های هزارطبقه بساز  جهای بلند، بر   نی به پا ساز، برج مان را بساز، بر گورهایِ دسته ت رال

  پر از بزن، با پیپر   پایپ   پر از فریاد بزن، بزن تا بری از هوش، بیفتی، از هوش بری، 

 ن یری، باز بلند شوی   فریاد بزن

های س پلِ پپسی، بزن، بیفتی از زخ م، بیفتی  قدر بزن که بیفتی غرق شوی توی کلیپ این

 ا  انگیز،  ابه وی، ی  سرنوش ِ تکراریِ غمر های ناصرخسر  بیفتی، تقدیر ش توی پیاده

  تویِ خاطرات شوی، گاهی له شوی تویِ ته

مان، عینِ قلب بزن، بزن که  ت را فر  کن تویِ سینه های خونی مان ببر، دس  دس  تویِ تن

 ا شوی، گاهی له شوی  شدن بپاشی، بتکی، شت  بزنی، به پا شی، برنبی،  ابه  ق ِ تل 

 داد بزن-کنیم   فر ت می ایم، شکنرهَ ات، از تارهای    یزان شده تویِ تاره توی ته

دار،   یزان از ا اخرِ خردار، خردارِ هشتار  ُ هش ،   یزان شوی، بیفتی،  کشیده   ک 

کم نباشی  ز مشتی  بپوسی، بذشکی، بریزی، خاطرِ تار شوی، خاطرِ موهایِ سیات، کم

 خاطرات



مان را به سیاهیِ تارهای سیاه،  سرتاسرِ سط ِ  س ان بذ ِ سیاه، ی  فوجْ پرستویِ  زادی 

ی پالستیکیِ سیاه سف  نگه داشته پیرهن  را  گاه، سه تا دک ه تاری تویِ سه عینِ  قتی سه

های  را  ها شوی، باید لباس هات، توی یکی از ه ین سطرها باید شبیهِ کلیپ ر ی سینه

 فریاد بزن کن بر  از خوشی بکنم،  ان ود کنم مصضو  شدم،  ل

 کم شکفته شوی، بریزی، زخم شوی ر ی خیابان، بریزی، زخم شوی بر تنِ تاریخ کم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پور محمد مهدی
 خواستیم    باشیم

 

 
 ل شدندکلمات ش   / خواستیم آب باشیم

 و آبی که رفت                                                  

 گردد  جوی باز میبه                          

 آیا ؟                                                                         

 خیال بود

  های شاد  آدم خیل         

  های شاد از خیل آدم                               

  ـ        هایی که ـ بودند  آدم                                                     

 
                                                   خوبی؟                        

دیدن  و/ که چشم همه چیزمان شد /گوش نبودیم

 گرفت جهت

 دیدیم صدای قیچی را کنار

 های پیش چشم شنیدیم که به نخ کردند 

 زنم برای تو حال دست می و
 اه خوریم زیر این دست دیدی پا می

 ؟ست بینی همه چیز جورِجور می
 !کنند حتی اگر نخواهی باز هم درازت می

 



 روندم می            

 باال       

                                                       ها  شن

 بینم که نمی توییبه رسم  نمی و       

                                   برعکس                                                   

         ادـــــب           

       نشسته بر                       

                                                                                         

    
                                           

 خوبی؟
 ین جوب خشکام با ا مانده

 ؟درخت هم بکاریم                        

 گویند نزدیک است باران می

 فقط دست بزن                       
 

 چه کنیم
 ست آتش اینجا فقط برای سوختن

 باید سرد بمانی

 ساده است

 رو به بگریز از این فرد رو

 و بخوان به نام آتش
   فقط                                         



                                                  

 زیرا بلند کنگاهی دستت را  روی 
 ها  گویند طالست این بند می

 ها که به دست
 عجبا!

 که دود بسیار داریم

 ...و تاب نداریم

 ؟ـشود میـ  فقط آخرین حرفم مانده است

                                      

 -شنوید؟ تاکید را بخوانید می - کننه فکرش را ن

 بگوید شاید بشود؟

 «از دوستت دارم؟/ از خواهم داشت؟»

 پیچیدن در لباس عروس از                                          

 

 تواند شد دانی تابوت هم زیبا می می
 ؟که بلوط بودند بلند /های زاگرس از چوب

 خوب استکه جایم 

 دارم حبس بوی کوهستان درخودم

  توی گوشم که شاید کشیده باشم  /از دیواری بلند آب ریزبوی سر

 ب                                                                                               بگو        

 از فکر عبور از این دیوار  ل از نبودن/ از نخواهم بود     

 ند                                                                 



 قارن سوادکوهی

 
1 

 سر دم را دش    اره تیز نوک نگاه در

 قطار  ن ی گرفته سرسام سکوت در

  تاال  ای به باال، از که

 نواخ  می مزه مزه را های  طبل

 شب که پنداشم

 خورشید سرنگونی ساع 

 درخ    

 . شود می سرشار زمین بسامد در

 کویر مزار ، ها، دش  گواهی ای

 تال به  ینده زمان ای

 تال  ای به

 پایان بی ساعات در پایان بی د یدن ای

 زمان گرف  سرگیره

 دانس  ن ی  نکه با

 اس  ه ین در  س ان استنداد

 نبیند   کند نظاره اینکه در

 
2 

 باشم یی پرنده  ن پایان بی طبین  بگذار



 نیس  ما ی خانه ایوان فکر به که

 سوری گل ی  صنود در گذارب

 کنم پیشک  را هایم دس 

 باشم تو ت اشای مصو

 شوی می دلیل بی د باره  قتی

 توا ساع  در

 
3 

 بیر ن  مده مه از

 رسد ن ی ها شب فرق به خوا 

  ها شبتا   

 سرگردانند الفبا   باران از مسیری در

   نویسد می شنر کسی چه

 شود خوانده که ایستد می

 این اس  ندارد درخ  به کار که درختکاری مرل

  گاهی که این

 بند   بکشی سرکی

 بند  

 بگذر...  گذرد می کار از کار هم بند

 
4 

 کنم می بغض را تواسم

 اس  ن انده ها ترک برای باتری  ای



 نبود منلومم پی  از

 .ک ر از بگیرم پالو از کنم دنبال را تو کرای

 
 .ندارد  نکه ندارد دلیلی هیچ چرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 کیانا برومند
 الگوریتم های بازگش  به  ینده

 
ببرم دس  برگردم  

بگردم : به  

پرکُن زندگی ه ا ردهای در بیا رم هم:  به    

کرا از برگردم  

بچرخانم سر  

زبان زیر اخالقی های کپسول  

 درش 

خط سر نقطه چ اق با  

 

طبقه سه سرِ خیابان سر کوچه سر خط سر از برگردیم تاال پس  

سانتی سه   ر رِس  

تکه تکه های فون  از برگردیم  

متنالی   بیر ن مشنشن  از بیر ن زده بلنداش از  

که دس  باشیم برده تا  

" س  رنگی تاریذیم های انگش  "  

پالکی  هم گوش زیر یکی  

ترک  رستنگاه در  

اس  فاسق  ی سینه موهای زیر یکی  

یکی مدیریت  های خایه زیر  



  ات  مصترم   ریاست   

بچرخانی سر  

  ا را کشیده

بنرها زیر را کارش کرده  

 

باال متراژ با ببینی ها سنده  

میز زیر ببرد دس  یکی تا  

 بگرداند سر

گریزان نفرات در چرخ  های  ،  

صورت بی  البته پش  از  

شلوارها با ترادفی مسیرهای در   

شب در نئونی زیپ  

زانو تا  

 ; نکشیده باال

 چرخ  ها

 عار ِ هالوژنی

ژه های زیباسازی شاریبر پر   

 ض نِ هر سگدانی  که باشی

در چشم ها بی رمق   

های فسفری ِ مذاط  شره  

 ریزان از کنارِ متینِ لبذند

سی ان ی مرده   د غا ِ شاید بر  



 ; شب تو در خون سط  در تنقیب ِ فسفر

 تاال برده اید دس  به خود

 چرخانده اید قرمزی زبان

 در چشم ه گنان

ی تاریذی برده اید در تافظه  

مصض پیکسل سر ِ ی   

مغز داالن در  

ها الله به خفته که  

ها الله دمیده  

 الل

مرکز از پایین سوم ی  در  

اند خوابیده شایدها که  ا  

رس ی غیر  

تنگ/ ساردینی  

ر د می خون به/ گیرد می نان که اس  ثلث  ن در بچه    

زن به/ر د می خون به/گیرد می مرد  

تلقه تلقه افتاده نور  

شب ت ام خدا قلث تا  

های    کیسه در ریز های  نب  به  

  اژینال سونوگرافی در

 پر  ک  شده بر فضاهای شنری

خون به زن رفته که  ا  



برگردم تا    

خون به فقط بود رفته ظن  

 برگشته

 تلو خوران

زندگیم ساعدهای از تاند مِ پاره ای   

برده ام چه هر به دس  تا  

تازه تازه  

مچاله هبرگشت باز ها  از زنبق  

39 مار  
39بازنویسی شاریور  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بین سهند پاک

 
  برم می دس 

   یبم ته از بند دقیقه چند

    رم می در خان علی لط  های چشم

  تاقچه ر ی گذارم می

  کنید نگاه ها چشم این به دقیقه چند

  کنید نگاه ها چشم این با

  ر د ن ی   ر م می که  ن به

  نیدک نگاه ها چشم این با

  ندارند پش  که درهایی به

  ندارند بستگی که درهایی به

  هستند نیس  در که درهایی به

  اند پشی ان در که خاک از هایی قس   به کنید نگاه ها چشم این با

  بودی هوا باید تو

  کردی می فت  مشام راه از را ها من  

  اس  تر کم لق انی تسین از پا ی  میزان به که مردی  ن به کنید نگاه ها چشم این با

 دیگر های استذوان ی اضافه به شد  طن خاک از قس تی پی  سال نوزده پای  ی  که

  دیگر های  دم از

  ماس   طن تو پای

  ای ایستاده اش ر ی که توس  پای خاک این یا

  کنید بازی تیله دقیقه چند ها چشم این با



  زمین ر ی سبکبار چشم د  خورند می قل

  زمین ر ی خورد می قل ش ا ک ی  

  دس  ی  با گیرد می را اش قلب نفر ی 

  کند می پاک را اش صورت اش دیگر دس  پش  با  

  شود می نیس  اش صورت

  ندارد پش  اش صورت

   ید می  ور شانزده صدای اش گوش از

   ید می تیر صدای اش گوش از

   خورد می را اش گوش صدا

  گردد باید  زاد سیاسی زندانی

  کنیم می  زاد را ه دیگر

  اتاق کنج گذاریم می بریم می را زندان  

  ر یم می اتاق کنج به بار چند ر زی  

 
 ایم داده دس  از را هم از هایی قس   ما

  شود می تر مچاله دارد اش قا اری شکل در  غرافیا این یا

  کرد پیدا راهی باید

  برسد تا کند می سورا  را سق  که دعا مرل

  خدایا یننی که کرد می دعا طوری درما

  مرانی  ان این خاطر به م نونم خدایا

  چادر در مادر شد بذار باره ی    کرد غم از پر را اش صورت  

  دهد می ادامه اما چادر



  کرد کش  را چادر که کسی لنن  خدا

  شدم تذ یر دیدم چادر بد ن را ه سایه زن من بار ی 

  شدند بذار هم قچهتا ر ی چشم تا د  ه ان  

  شد بذار برادرم

  اما را برادرم بذار

  عل یه توزه های ترره میان خوردی را برادرم بذار تو اردبیلی الدین صفی شیخ   

  خوردیم را اس اعیل شاه شرا  خونذواهی به 9611 سال در ما  

  ایم خورده هم از ما

  کردیم می تنارک یکدیگر به را هم از ک ی ه یشه

  برم می دس  ارب این

  بیر ن کشم می را خان مص د  قا های تذم ام  یب ته از

  تاقچه ر ی گذارم می

  کنید نگاه خو 

 کنید؟ می فکر زندگی به ها تذم این با دارید اس  سال چند

 

 

 

 

 

 

 

 



 علی عرفانی
 

 هستیم ما که زیرزمینی در

  کیفور شوم تا ساده عزیزم ی  بگو من به

 هستی بدیِ   دم فقط که نیس  هم مام

  بیا فقط

  ه

 بینداز راه را  مدن

 کن راهی

 شود    های  چربی تا بیا تندتر

 ها رسم  صل ز دتربه من که این نه

 نه

 شو اندامم زیبا ی منشوقه

 بذور را هایم قرخ شده که هم شب ی  پاشو

  ایم به بذور

 باتر شدی بلند خوا  از  ایم به هم صب 

 کن رکد مرا شده که هم شب ی  شو بلند

 بده ک  را قدت

 شو ام اندازه

 بذار مرنوعی سبیل اصلن

 کن مشکی نو از را موهای  د باره

 بر  عقب



 ات نو وانی از تر قبل های ر ز به

 کن نگاه ها راه توی هم ها درخ  به

 کن چپ های نگاه مردم به

 شو درگیر

 خودت با

 شده که هم بار ی  کس هیچ چرا بگو

 شود ن ی بیدار خوا  از من  ای به صب  ی 

 قرخِ  نر  ی  تتا شب ی  چرا

 ام گفته هم ر انکا م دکتر به را این

 اس  ک د در هم شلوارم ک 

 بپا

 ر ی می فر  فکر توی من به تبدیل مسیر در

 گویی می شنر

 ریز ی 

 ببری را مسابقه که طوری

 شد ت ام فردا مسابقه اگر  

 توس  گردن چیز ه ه

 مدال تتا

  ید رد دست  موهای بگذار

 شود ر شن ای قاوه های  چشم

 بلدی هم زنم می مشکی های تیپ اغلب من که را این خب

 بگیرند را من خواستند می ها  ن شب ی  که این  



 چی برای کنم می فکر هنوز من  

 اس  اتاق توی ه یشه  ایم که من خب چی برای

 ام کلهِ  توی های مررم

 نامرئی های مررم

 نامرئیِ  های میله

 خائن های رفیق

 گیرد می پول پاک  توی ازِ   تقی ه ین

 شد خواهد نویسی فیل نامه ر ز ی ِ   دم کند می فکر اما

 بر    دار بر

 شو سوار فل    چر  اصلن

 شو راهی عقبکی عقب

 بر  راه ها  د ل ر ی

 چطور؟ را خرسی های  دامس

 هس ؟ یادت

 ها  سفال ِ   یب توی کن دس 

 کن پیدا پول

 بیا ر بیاد را فر شم دم ِ  فامیل  

 بود شده ها  ن ه کار شب  ن که

 دیوار به بکو  را خودت بند

 کن سقط 

 کن اش کاره نی هِ   نین

 بیا ر باال



 کن تنری  خاطره

 بپرس اضافیِ  های سوال

 را عوامل    تکراریِ  های گوش بگو  

 بردارند های  ترک الی از

 کن زیاد را ضبط صدای

 کن عو  دنده

 بده گاز

  پایین بده را شیشه

 بیر ن بینداز ت   

 بیا ر در را ات بندی های کبری   

 کن ر شن سیگار

  داش  شکای  که هر به  

 کن تنارک بد های ترک

 بیا ر بیاد  

 را یا  زنده های سگ

 کشیدند می بو را های   یب  قتی

 گف  می مذروخ مامور  

  کنم استفاده سگ از خواستم ن ی

  ردی  در بازی پر   لی

 بودی زنده زیادی یننی

 را کوهِ  پایِ  خیابان ه ینطور  

 شاگردِ  صندلی



 را اش زیبایی که مذروصیِ  رفیق  

 بودی کرده انتذا  خاصی  سواس با

 ماه نه از بند  

 بودی گفته تازه

 اس  من رفیق این ها بچه

  هم را ه ان  

 گرفتند دست  از ها بچه

  ماس  فالنی از تر زیبا خیلی ات، فالنیِ   رم به

 سوال اینِ  مدامِ  پرسیدن  

 ماه؟ نه چرا که

 لننتی بگو

 بگو

 بود خودم تقریر

 .گفتم می نباید

 

 

 

 

 

 

 

 



 شکوه مقیمی
   پیر هم پای به پا اخبار   مادر

 .شدیم زیرنویس را خیاالت 

 .افتادیم ش اره به را "مرگ ی  ثانیه، سه هر ازای به"  دید ارقام

 سنگ    ینه از خیره ابولاولم  َ من

 فلر  دُ رِ خورده تا  اسوَدِ از نداشتیم بر چشم

 شد می ی  ه یشه "ی "   بودی تو

 ....النینی طرفه به

 
 !من تزریقی ابولاول

 ...ات تنانه تراعد تول کردند ات سره ی  ا دادت

   خرمن موهوم به کردند قس ت 

 نشد مسا ی چیز هیچ ات اضافه با

   تو با من ی فاصله تتی

 من با تو لهفاص

 
 !من تاخیری ابولاول

 شدیم مادر پدر، بی! نکن نگاه عقب به

 تن   خون ی نافه از گلوفشرده زاییدیم کودکانی

 شد افتاده عقب های ان مسلط قسط

 سالیان  ر ی نشسته فسونِ ت ام با که تو مرل

 ...کری های دس  منلولِ

 



 !من تنریضی ابولاول

  مدی، فر د های  بال ذطیت بر ترسیده، های  فتا  تقابل در

 "نندازی منو خدا عباسی، تا  تا " های بازی از خوردی خط

 " دم" مراوالت میان افتادی

 "میری؟ می کی پس": پرسیدی

 

 کج؟ ثریا تا منیارِ میان افتاده تسا  بی سنگ

 چه؟ یننی مادر پستان دانی می تو اصال

 
   هن به اند افتاده که شد می مادر چش ان ه یشه "د "   بود امان گریه

 ...هن   هن

 
 بودیم، گذشته از  زیی ما

 .شدیم استراب  شان المسه ادیپ با

    دریده نگاهشان، خیرگی از ترخ

 رفتیم، تر کج هم هایم گونه خطوِ تنار  از

   است رار عالجِ نقصِ از شدیم درد

 تو

 نبودی ما صورت به -اینکه با-

 ...کردی سقوِ هایم قله فت  برای را کوه  ارانه شکوه چه

  "سه"  

 ...تو های شب ی شیوه به شد مادر پاهای

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 )بازنشر نامه(ران  کوه ی ضمیمه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شارل بودلر
 ی رضا رضایی( )ترجمه

 

 سنگی ر یایی چون

 اند کوفته سر  ن بر ت  ت  ه گان که ام سینه  

 انگیزد برمی عشقی شاعران در که اس   گونه  ن

 .سنگ این سکوت   ابدی  به

  
 ام، کرده  لوس  س ان بر

 مرمور؛ ابوالاول چون

 را؛ قوها سپیدی نیز   دارم برفی قلبی

 ریزد؛ می هم به را خطوِ که را، ترک  دارم ن ی خوش

 .خندم می نه   گریم می نه هرگز  

  
 ام، مغر رانه های تال  برابر در

 ام، برگرفته ها یادمان ترین باشکوه از گویی که

 کنند؛ می سپری سذ  های مشق با را ر زها شاعران

  
 رام، عاشقان این کردن افسون برای  خر،

 :سازند می زیباتر را چیز ه ه که دارم زالل هایی  ینه

 !دارند ابدی نوری که درشتم ةای چشم هایم، چشم

 



 ژاک رانسیر
 زهرا.پی  ترجمه

 

 انقالب استتیکی و پیامدهای ین

. اسک   شکده  بکدل  «ککالم  تکرین  بسکوده » بکه  گویی. شنویم می مردم از ر ز هر   ر زها این  

 متفککر  شک   از مقکاالتی  مر وعه ،«چیس ؟ مردم» کتا  از س  بذشی گریزان پوپولیسم

   شکده  منتشکر  ۰۲۰۲ سال در فرانسه لَََََََََفَََبری  انتشارات توسط که مردم مفاوم تول مناصر

 شکاید  کتکا   از مقالکه  ایکن  ی تر  که  انتذکا   چرایکی  در. اس  فارسی به تر  ه دس  در

 چنکین  پوپولیسکتی  منطکق  ککه  چکرا  باشکد،  ککافی  تناکایی  به  ن عنوان در پوپولیسم ی کل ه

   پکو   هکای   عکده  به را مردمی سیاس     غشته خود به را ایران سیاسی فضای رت انه بی

 شکاید  ر  پکی   بذک   رهکایی  امکان میانه این در. کاهد فر می در غین ای دموکراسی تای

 .باشد مردم مفاوم در دیگرباره تأمل

 لیبراسکیون  ی ر زنامکه  در ۰۲۰۰ ژانویکه  ۲ در بار ا لین رانسیر ی مقاله این کتا ، ی گفته به

 برگکردانِ  در مکتن  هکای  نوش  پی. اس  شده بازنگری مر وعه این در بازنشر برای   چاپ

 .اند شده افز ده فارسی

  

 ایکن   نچکه  فا یدن. نشنویم ار پا در پوپولیسم مذاطرات افشای از  ن در که نیس  ر زی

 ،۰۳۲۲-۰۲ های سال التین  مریکای در. نیس  سادگی این به بگوید خواهد می دقیقا کل ه

 ی ایرادکننکده  ککه  رفتکه  مکی  ککار  بکه  تکومک   از خاصکی  ر شِ به اشاره برای[ پوپولیسم]

 در پارل کانی  ن اینکدگی  اشککال  تضکور  بکا  رهبرشان   مردم میان  اسطه بی ترسد ی رابطه

  رژانتکین  در  ۰)پکر ن    برزیکل  در  ۰) ارگکس  ککه  تکومک   ر شِ ایکن . اس   ن صدر

. یافک   نام تغییر «یکم   بیس  قرن سوسیالیسم» به  ۲)چا ز هوگو توسط اند، بوده اش ن ونه



 برعکس، بل تکوم ، ر شِ نه کنیم، می تنیین پوپولیسم نام تص  ار پا در امر ز  نچه اما

 ه کانطور  پوپولیسک  . تکاکم  د لتی ر ال به نسب  رد از خاصی ر یکرد: س  دیگری چیز

 نظکر  بکه  چیسک ؟  کننکد،  مکی  تنریک   اش پکردازان  نظریکه    مکان  د لتی های الی  امر زه که

 اساسکی  ی مشذرکه  سکه  بکا  غالکب  گفت کان  کل که،  ایکن  تردیدهای ت ام البالی در رسد می

 اش، بر ستگان   ن ایندگان  رای  اسطه، بی را مردم که تذاطب سب : کند می توصیف 

 نگکران  ع کومی  امکر  از تکر  بکی   مدیر نذبگان   ها تکوم  که اثبات دهد؛ می قرار خطا 

 بیان را ها  ن از ترس   ها خار ی پذیرش عدم که گرایانه هوی  رتوری  اند؛ خود عالیق

 .کند می

 که این. زند ن ی پیوند هم به را مشذره سه این ضر رتی هیچ که اس  ر شن تال، این با

 تقدم تق  از برخوردار مذاطب   قدرت منبع که دارد   ود مردم نام به (entité) هویتی

 که اس  با ری   کنند می تأیید ما اساسی های قانون که س  چیزی اس ، سیاسی گفتار در

 اتسکاس  از شکل هیچ   دادند می رشد سابق های سوسیالیس    خواه   اوری  ران سذن

 ایکن  اعکالم  بکرای  فریبکی  مکردم  هکیچ  به نیازی. ندارد ارتباِ  ن به هراسی بیگانه یا راسیستی

   انکد  خکود  شکغل  فککر  در شکان  ه شکاریان  ی  ینکده  از بکی   مکا  مداران سیاس  که نیس 

 ه کان . برنکد  مکی  سکر  بکه  مکالی  منکافع  بزرگترین ن ایندگانِ با ه زیستی در ما رانان تکوم 

 بکا  امکر  ایکن  بکر  شکواهدی  ر زه، هکر  کننکد،  می افشا را «پوپولیستی» انصرافات که مطبوعاتی

ِ  چکه   ن در. کننکد  مکی  فراهم  زئیات ترین دقیق    د لک   رهبکران  اسک ،  ایشکان  بکه  مربکو

 بکه  شکده،  داده هکا   ن بکه  پوپولیسکم  نسکب ِ  گکاه  که سارکوزی یا برلوسکونی مرل تکوم 

 اصکطالح . کننکد  مکی  ا تنکا   انکد،  فاسکد  هکا  نذبکه  ککه  «پوپولیسکتی » ی ایده انتشار از خوبی

 از بکرعکس،  بکل  ر د؛ ن کی  ککار  بکه  مشذرکی  سیاسکی  نیکر ی  توصکی   برای «پوپولیس »

 چکپ  تکا  افراطکی  راسک   از سیاسکی  نیر های میان دهد می ا ازه که برد می باره هایی  میزه



 نشکان  را منسکر ی  سیاسکی  سکب   تتا   ایدئولوژی[ اصطالح این] کنند؛ ترک  رادیکال

 .کند می ک   خاخ مردمی از ترویری ترسیم به تناا دهد؛ ن ی

 اسک ،  مکردم  متضکاد  تتکا    مذتلک   اشککال  دارد،   کود   نچکه . ندارد   ود «مردم» زیرا

 ت ایزدهنکده،  های  مشذره بنضی تر ع، های شیوه برخی به دهنده برتری ی برساخته اشکالِ

 خکون؛  یکا  خکاک  اشکتراکِ  توسکطِ  شکده  تنریک   نژادیِ مردمِ: ها ناتوانی یا ها توانایی برخی

 که هایی  ن قابلی  که دموکراتی  مردمِ ها؛ شبان باترین توسط شده مواظب  ی رمه-مردم

 از هکا   الیگکارش  ککه  نکادان  مکردمِ    رنکد؛  می ع ل ی عرصه به را ندارند خاصی قابلی  هیچ

 ترکیبکی  توسکط  شده توصی  مردمی خود، پوپولیسم، مفاوم. غیره   گیرند می فاصله ها  ن

 رقکم  ه کان  بکه  نسکب   نکادانی - نکاتوانی    -بکزرگ  رقکم  عریان قدرتِ- توانایی از موت 

 تقیقک   در. س  ضر ری راسیسم، مشذره، سومین ساخ  این برای. سازد می را -بزرگ

 بکه  مشککوکان  ه یشکه  این ها، دموکرات به  ۰)فرانسوی ع یقا مردم دادنِ نشان سر بر بصث

 :س (angélisme) گرایی نا 

AVT_Jacques-Ranciere_7112 
 گرفتکه  هکدک  را تاک انی هم ه زمان که رد از ابتدایی سائقی طریق از یافته سکون  خیلِ

   کنکد،  مکی  اعالم کار خیان  را ها  ن سیاسی های مکانیسم پیچیدگیِ نفا یدن خاطر به که

 تکامل توسط که زندگی از قالبی به ارثی پیوندی سبب به ایشان، از که را هایی خار ی هم

 ک تکرین  بکا  پوپولیسکم  مفاکوم . هراسکد  مکی  شکود،  مکی  تادید ا ت اعی   اقترادی   نیتی،

 کلکی  طکور  بکه  «دیگران» با دش ن مردمِ   تاک ان مذال  مردمِ بین را ترکیب این زت  

 نکوزدهم،  قکرن  انتاکای  در مکردم  از شکده  ساخته ترویری باید خاطر ه ین به. دهد می انرام

 Gustave) لکوبن  گوستا    (Hippolyte Taine) تن  هیپولی  چون متفکرانی توسط

Le Bon)، صکصنه  ر ی بکه  بکاز  را ککارگری   نب  صنود   پاریس ک ون از  تش  در 



 سکوی  بکه  شکده  هکدای     رهبکران  پکرطنین  کل کاتِ  تکأثیر  تصک   نادانِ های توده این:   رد

 . اگیردار های  تش    ماارگسیذته شاینات انتشار از افراطی، های خشون 

 از شکدت  بکه  کاریزماتی ، رهبران دنبال به کور های توده شایع های افسارگسیذتگی مسل ا

 بکرای  امکا . بودنکد  د ر بزننکد،  ننکگ  داغ  ن بکر  بودنکد  مترصد که کارگری  نب   اقنی 

 ی ر زانکه  هکای  شککای  . نیسکتند  مناسکب  هکا  ایکن  مکا   وامکع  در راسیسکم   اقنیک   توصی 

 هکای  تظکاهرات  در باشکد،  چه هر «تومه  وانان» خروخ به   ماا ران به نسب  اظاارشده

 راسیسکم  نکام  سکزا ار  مکا  کشکور  در امکر زه   نچکه . شود ن ی ظاهر (masse) توده مردمیِ

 ادارات در ککه  مسککن  یا استذدام در تبنیض اشکال ابتدا: اس  چیز د  پیوند اساسا اس ،

 اقکدامات  ی مر وعکه  سکپس،  شکود؛  مکی  اع کال    اعک   فشار هر از خارج شده ضدعفونی

 ککار  ککه  کسکانی  بکه  هویک   ا راق دادن از امتنکا   قل ر ، به  ر د در ها مصد دی : د ل 

 مصکد دی   کننکد،  مکی  پرداخ  مالیات فرانسه در پی  ها سال از   دهند می اعانه کنند، می

 تردیکد  بکر  متص کل  هکای  نکر   برقکع،    ر سکری  خالک قوانین مضاع ، کیفر خاک، تق

 شکان  خکوش  رتم دل های چپ بنضی.   ارگان های ارد گاه های  یرانی یا مرز در[ اقام ]

 بکه  شکومی  امتیکازات  مکان  تاک کان  سوی از تدابیر، این در انتذاباتی، دالیل به ببینند  ید می

 قکرار  تکوده  های  نب  فشار تص  شان کدام هیچ اما شده، اعطا «پوپولیس » افراطی راس 

 ثبکات  بکرای  مکا  های د ل  که توازنی خاخِ د ل ، خاخِ استراتژی به ها  ن. اس  نگرفته

  اقع،  در. شوند می  ارد برند، می کار به ها   نی   ابرایی موانع   ها سرمایه  زاد  گردش

 ککارگری  تقوق به که س  چیزی  ن در   نی  از بذشی کردن متزلزل شان اصلی هدک

 بککه بتواننککد ه یشککه کککه کککارگران از   نیتککی سککاختن   اسکک ، مربککوِ اش شککار ندی یککا

 .اند نشده مط ئن ماندن فرانسوی از که فرانسویانی[ نیز]   شوند بازفرستاده شان های خانه

 هکای  مشذرکه  بکه  تنلکق  عدم استناد به که کنند می تکیه ایدئولوژی  نبردی بر ها اقدام این

 ی  باکه  های» پوپولیس » این اما. اس  تقوق کاه  گر تو یه ملی، هوی  ی کننده تنیین



 دلیکل  ککه  انکد  چکپ  اصکطالح  بکه  ر شکنفکران  انکد،  برانگیذتکه  را نبکرد  ایکن  که نیستند ملی

 ککه  ای الئیسیته. نیستند الئی  چون نیستند، فرانسوی  اقنا مردم این: اند یافته را گریزناپذیر

 ککه  شکده  صکفتی  بکه  تبکدیل  چنین این کرد، می تنری  را د ل  ی اداره قواعد پی  چندی

 مکرین  اخیکر  «لغکزش . » ن فاقکد  اقلی ، ی  به شان تنلق دلیل به یا هستند  ن دارای یا افراد

 بین های  ل ان مانند مان، های خیابان گر اشغال ن از، تال در مسل انانِ این ی درباره  ۵)لوپن

 یک   تکراکم  پرداخ ِ  ز این  اقع، در. اس   موزنده باره این در ،۰۳۰۰   ۰۳۰۲های سال

 بکه  موسکوم  نرکر   کای   ه که  در تقریبا که-  نازی=  گرا اسالم=  مسل ان) گفتاری ی زنریره

 بکه  ملقکب  افراطکی  راسک  . نیسک   انضک امی  ترکویری  در -زنکد  مکی  پرسکه  خواه   اوری

 مردمکی  ی بدنکه  اع کاق  از ککه  کند ن ی ابراز را خاصی ی هراسانه بیگانه اشتیاق «پوپولیس »

 هکای  مبکارزه  دیگکر    د ل  های استراتژی از خود سود به که س  ای  ابسته باشد؛ برخاسته

 ر ی را شککان مشککر عی  امککر زه مککا هککای د لکک .   رد مککی در پککول مت ککایز ر شککنفکری

 خکود  ی ه بسکته  مقکام  در زایکی  مشکر عی   ایکن  اما. کنند می بنا امنی  تامین در شان توانایی

 اتساس تفظ به مربور کند، می تادید را ما که س  هیوالیی ی لصظه هر ن ای  به مربور

  میکد  فکرم  یکا  یکخ  قشکر  مذکاطرات  بکا  را بیککاری    بصکران  مذکاطراتِ  که امنیتی عدم دائم

(formamide) بکه  تر ریسک   گرای اسالم مطلق تادید در را ه گی تا  میزد می هم در 

 ی شده طراتی استاندارد ترویرِ به خون   گوش  رنگِ زدنِ به افراطی راس . رساند ا ج

 .اس  قانع پردازان نظریه نرر   اداری اقدامات

 بکه  پوپولیسکم   ئینکیِ  هکای  افشکاگری  توسط که مردمی نه   ها» پوپولیس » نه ترتیب، این به

  شفته را شب  که  نانی برای اما. ندارند تناسب شان تنری  با  اقنا اند، شده  گذاشته ن ای 

 گرایککی   اعکک  ماککا ران، سککر بککر مرککادالت سککوی  ن. نککدارد اه یتککی کننککد، مککی

(communautarisme) ه کان   میذکتن  درهم س ، اساسی ها  ن برای  نچه اسالم، یا 

 ککه  س  این تاصل ی نتیره  . اس  خطرناک ی توده ترویر در دموکراتی  مردم ی ایده



 بکه  اعتراضکی  هکر    کننکد،  مکی  تکومک   مکا  بکر  ککه  گذاریم کسانی اختیار در را خود باید

 از یککی  ی گفتکه  بکه . هکا  توتالیتاریسکم  ر ی بکه  سک   ای گشکوده  درِ شان، ک ال   مشر عی 

 یک   از باتر موزفر ش   اوری ی » ۰۲۲۰   ریل  ۶)لوپنیس  ضد شنارهای ترین شوم

 سککا گین خطککرات ر ی فنلککی[ صککدای   سککر پککر] تبلیککغ  ۷.«)اسکک  فاشیسکک  ی فرانسککه

 .نداریم دیگری انتذا  ما که گذارد پایه را ایده این نظریه در س  این هدف  پوپولیسم،

 :ها نوش  پی

۰. Getúlio Vargas  بکه  طکرزی  بکه  منتذکب    ۰۳۰۵ تکا  ۰۳۲۲ هکای  سکال  از دیکتکاتور 

 عنکوان  بکه  ککه  ۰۳۵۰ سکال  در اش خودکشکی  زمکان  تکا  ۰۳۵۰ سال از دموکراتی  اصطالح

 ناسیونالیسکم،  طرفکدار    فقکرا  پکدر  بکه  ملقکب  ا . ککرد  می تکوم  برزیل در د ل  رئیس

 .بود پوپولیسم   ا ت اعی رفاه ت رکزگرایی، شدن،  صننتی

۰. Juan Perón های پس  در خدم  از پس که بود  رژانتینی سیاست دار   نظامی افسر 

   اکور  ریکیس  عنوان به بار سه   اور، رییس منا ن   کار  زیر   له از د لتی، مذتل 

 سال در. شد برکنار کار از ۰۳۵۵ سال در نظامی کودتای ی  طی ا . شد انتذا   رژانتین

. بود قدرت در ماه ش  ۰۳۷۰ سال در اش درگذش  از پی  تا   بازگش  قدرت به ۰۳۷۲

  رژانتکین  در ککه  دادنکد  پر نیسک و  نکام  به شده شناخته سیاسی  نب  به را خود نام ها پر ن

 .شود می ن ایندگی عدالتذواه تز   سیله به ع دتا امر ز

۲. Hugo Chávez سوسیالیسکم » استقرار هدک با که  نز ئال سوسیالیس    اور رئیس 

   لکه  از «بولیواری انقال » عنوان به شده شناخته اصالتات سری ی  ،«یکم   بیس  قرن

 کلیکدی  صکنایع  کردن ملی   «مشارکتی دموکراسی» سیاس   دید، اساسی قانون ترویب

 .  رد ع ل ی عرصه به را

 فرانسه  های)شارستان مننی به که France profonde اصطالح از برگرفته اتت اال .۰

   ر سکتاها  در مکردم  زنکدگی  فرانسکوی  ع یقکا  هکای   نبه به اشاره. اس  پاریس با تقابل در



 تفکظ  شکاری  ککالن  زنکدگی  مقابکل  در را سنتی فرانسوی فرهنگ که فرانسه های شارستان

 .اند کرده

۵. Marine Le Pen عنکوان  بکه  ۰۲۰۰ سکال  ککه  فرانسکه  ملی  باه رئیس ا رایی منا ن 

 رای  بکاالترین  فرانسکه،    اکوری  ریاسک   ۰۲۰۰ انتذابکات  در. شد انتذا  تز  ریاس 

 دس  به پدرش از پس سال ده را فرانسه   اوری ریاس  انتذابات ا ل د ر در ملی  باه

 .  رد

 لکوپن  مکری  ژان نزدی  بسیار  رای پی در فرانسه، ۰۲۲۰   اوری  ریاس  انتذابات در .۶

 بکه  ککه  شیراک ژاک    افراطی راس  گرای  به متنلق کاندیدای) ملی  باه  ق  رئیس

 ۰۰) نتایج اعالم شب از ای خودانگیذته پرش ار های تظاهرات یافتند، راه انتذابات د م د ر

 شکارهای  در انتذابکات  د م د ر در لکوپن  مکری  ژان تضکور  به اعترا  ی نشانه به    ریل

 ماه ا ل خود، ا ج به رسیدن تا د ره د  بین مدت ت ام در   گرف  صورت فرانسه بزرگ

 بکه  لوپن ضد اعتراضات تاریذیِ ی  اقنه ه ان از لوپنیسم  نتی. داش  ادامه سال، ه ان مه

 .اس  شده  ارد فرانسه سیاسی ادبیات

۷ .république bananière بککرای سکک  اصککطالتی نککوین، سیاسککی  اژگککان در 

 گر هککی توسککط   انککد ناپایکدار  سیاسککی نظککر از کککه ضکنی     مصرککوله تکک  کشکورهایی 

 ککه  زمکانی  هِنری. اُ. شوند می اداره الیگارشی قالب در خودکامه   دار پول فاسد، کوچ ،

 بکه  اطکالق  بکرای  بندها که کرد ابدا  را «موزفر ش   اوری» اصطالح بود، هند راس در

 یا  دلی توصی  برای اصطالتی. رف  کار به التین  مریکای های دیکتاتوری خرده انوا 

 .شود می گرفته نظر در فاسد یا   دیکتاتوری عنوان به که سیاسی نظام از شکل هر  میز هزل

 

 



 هانا آرنت
 ری ی مژگان  نف )تر  ه

 

 ما پناهندران

 را خودمککان خودمککان. شککویم خطککا  «پناهنککده» نککداریم د سکک  مککا اینکککه ه ککه از ا ل

 هکایِ   مریککایی » هکای  ر زنامکه  های کان  ر زنامکه . کنکیم  مکی  صدا «ماا ران» یا « اردها تازه»

 کلکوبی  هرگکز  خکوزده  زخکم  هیتلکر  از   اعک ِ  دانکم  می که  ایی تا   هستند «زبان  ل انی

  .اند پناهنده اعضای  که باشد مطلب این گویای اس   که اس   دهنکر تأسیس

 

 خاصکی  سیاسکی  عقایکد  یا دهد می صورت که خاصی اع ال دلیل به که اس  کسی پناهنده

 مربکور  مکا  ککه  اسک   درسک   خکب . شکود  می داده سوق پناهگاه تقاضایِ س   به دارد که

 رؤیکای  هرگکز  های کان  خیلکی    ایکم  نکداده  صکورت  ع لی اما باشیم، پناهگاه پی در ایم بوده

 تکاال . شد عو  پناهنده لغ  مننای ما با. ایم نداشته سر در هم را رادیکال ای عقیده داشتن

 کشکوری  بکه  امکانکات  بد ن که اند بوده بداقبال قدر  ن که هستند ما از دسته  ن پناهندگان

  .اند شده پناهندگان های ک یته ک  ِ مصتاج     مده  دید

 

. بکودیم  هکم  تر تساس شدن خوانده پناهنده به نسب  ما شود، شر    نگ این اینکه از قبل

. هسکتیم  من کولی  ماکا رانی  فقکط  ککه  کنکیم  ثابک   مردم بقیه به کردیم می را تالش ان ت ام

   گذاریم  امی ایم کرده انتذا  که کشورهایی به را خود  زاد ارادة که کردیم می ترری 

. کردیم می انکار داش ، «یاودی اصطالح به مشکالتِ» با ربطی که را هر نچه    ضنیت ان

 از چکون  یکا  تال کردیم، ترک را کشورمان که هستیم ی « اردان تازه»   «ماا ران» ما بله،

. اقترکادی  صکرفا   دالیلکی  بکه  یکا    نبکود  اقامت کان  مناسکب  دیگکر  بنکد  بکه  فرخنکده  ر ز ی 



 خواهکد  مکی  ککه  کسکی . بکود  ه کین  اش هه ک  بسکازیم؛  نکو  از را های کان  زندگی خواستیم می

 خیلکی  مکا  ککه  اسک   خکاطر  ه ین به. باشد بین خوش   قوی باید بسازد نو از را اش زندگی

  .هستیم  بین خوش

 

 مکا . اسک   شکده  مشکاور   خکر  دسک   مکا  نبکرد  داستان. اس  ستودنی ما بینیِ خوش  اقع، در

 های کان  شغل. بودند ر زمره دگیِزن با الفت ان   انس مایۀ که دادیم دس  از را های ان خانه

 زبان ان. داریم  اان در ای فایده که بذشیدند می را اط ینان این ما به که دادیم دس  از را

 تکلک   بکی  بیکان     اشکارات  سادگی ها، الن ل عکس بودن طبینی مایۀ که دادیم دس  از را

 در د سکتان ان  تکرین با   گذاشکتیم   کا  لاستانی گتوهای در را بستگان ان. بود اتساسات ان

 هکم  از مکا  شذرکی  زنکدگی  که منناس  بدین این   شدند کشته ا باری کار های ارد گاه

  .شد گسیذته

 

 یافتنککد، نرکات  بککار چنکدین  مککا از بسکیاری    یکافتیم،  نرککات  نککه  مصککض بکه  تککال، ایکن  بکا 

 از بادقک   بکود  م ککن  ککه   نرکا  تا کردیم تالش   کردیم شر   را  دیدمان های زندگی

  نچکه  از تکر  سکریع  مکا    کنکیم  فراموش شد گفته ما به. کنیم پیر ی نا یان ان خو ِِ ای نر

 که شد یاد  ری ما به د ستانه طریقی در. کردیم فراموش بکند هم را خیال  بتواند کسی

 یکا   مریککا  در هفتکه  شک   گذران از بند هم ما   باشد ما تازة خانۀ اس  قرار  دید کشور

 پکی    نرکا  تکا  تتی های ان تر بین خوش. هستیم   مریکایی یا فرانسوی کردیم تظاهر فرانسه،

 کشکور  تناکا    اسک   گذشکته  ناخود گکاه  تبنیکدی  در شکان  قبلکی  زنکدگی  بگوینکد  رفتندکه

 ما به که گاهی اس ، درس . اس  چشانده ها بدان را  اقنی خانۀ طنم که اس   دیدشان

 اسکتانداردهای  اگرچکه    کنکیم  مکی  عترا ا کنیم، فراموش را پیشین ان ِ شغل شود می گفته

 را سکابق ان  هکای   ل ایده که اس  دشوار برای ان هنوز اس ، خطر منر  در مان ا ت اعی



 ککه  شکوند  مکی  مرکا   سکال  ی  از بند ها بین خوش. نداریم مشکلی زبان با اما بریزیم؛ د ر

  کدی   بکا  سکال د  از بنکد  فقط   گویند می سذن شان مادری  زبان مرل درس  را انگلیسی

 زبانی  ل انی کنند؛ می صصب  دیگری زبان هر از باتر را انگلیسی که خورند می قسم ت ام

  .  رند می خاطرش به سذتی به که اس 

 

 در ترربیات کان  بکه  ای اشاره هر از دهیم می تر ی  ترْ بذ  نتیره هرچه فراموشی منظور به ما

 ترربیات این به اشاره چون کنیم؛ پرهیز ار پا سرتاسر در ا باری اقام ِ   کار های ارد گاه

. شکود  تفسکیر   دیکد   طکن  بکه  اعت کادی  بی یا   بدبینی بر دالِ ای نشانه عنوان به اس  م کن

 چیزهکا  ایکن  به ندارد د س  کسی که شود می یاد  ری ما به چندگاهی از هر براین، عال ه

 درسک   ککه  اسک   یکزی چ بلککه  نیسک ،  مکذهبی  با ری یا فانتزی دیگر  انم دهد، گوش

 ککه  بدانکد  خواهکد  ن کی  ککس  هکیچ  ظکاهرا  . اس   اقنی درختان   ها سنگ ها، خانه اندازة به

 ا  دشک نان   که ای گونه اس ؛ کرده خلق را انسانی   ود از  دیدی گونۀ مناصر تاریخ

  .۰ا باری اقام  های ارد گاه به د ستان    ۰اندازند می ا باری کار ارد گاه به را

 

 از زدن تکرک   کای  به.   ریم ن ی میان به ترفی ترربیات این از نیز خودمان میان رد تتی

 ککه   نرکا  از   ایکم  کرده کش  نامنلوم ای  ینده تراتبِ برای را خودمان راه ها ترربه این

 تکال  ایکن  با. کنیم می چنین نیز ما  رزند، می امید   کنند می  رز    ریزند می طرح ه گان

 کشک   عل کی  نصوی به را  ینده من ای کنیم می تالش بگذریم، که انسانی تاالتنامِ این از

 زمین خاطر ه ین به. بتازیم پی  به یقین   قطع با خواهیم می بدبیاری ه ه  ن از بند. کنیم

  سک ان  سکوی  بکه  باال به را چش ان ان   گذاریم می سر پش  های ، قطنی   عدم ت ام با را،

 .د زیم می

 



 قکرار  ککی    خکورد  خواهد شکس  کی هیتلر که ها، ر زنامه نه   گویند، یم ما به ستارگان

 ناصککصینی د سککتان ان ت ککامی از سککتارگان مککا نظککر بککه. شککویم  مریکککا شککار ند اسکک 

 در   بذوریم ناهار تامیان ان با اس  قرار کی که گویند می ما به ستارگان: اعت ادترند قابل

 زنکدگی  ککه  داریکم  پایکانی  بکی  هکای  نامه پرس  کردن پر برای را شانس بیشترین ر زی چه

ِ  بکر  بلککه  سکتارگان  بکر  نکه  تتی گاهی. دارد بستگی ها بدان مان فنلی  یکا  ن کان  دسکتا  خطکو

 بیشکتر    سیاسکی   قکایع  درخرکوخ  ک تکر  بنکابراین . کنیم می تکیه مان خط دس  های نشانه

 مکد  از دیتک  تکا  هکم  ر انکی  تصلیکل  تال، بااین  موزیم؛ می عزیزمان خودهای درخروخ

 دربکارة  م تکاز  طبقکۀ   قایکانِ    بکانوان  ککه  د رانی اند؛ گذشته شاد ر زهای  ن. اس  افتاده

 را ر ح سرگذشک   دیگر ها  ن. کردند می  گو گف  طفولیتشان د ران ا ت اعیِ خطاهای

 ککردنِ  طلسکم  بکه  تکا تی  دیگر. کند می سیخ تنشان بر را مو  اقنیْ ترربیات خواهند، ن ی

 بکرای  مکا  بنکابراین . اسک   شکده  طلسکم   اقنیک   قلبِ در کافی تد به گذشته نیس ، گذشته

 هکم   کاد یی  های تقه  اقسام انوا  از صریص ان، بینی خوش از غیر به  ینده، ار احِ اتضار

  .کنیم می استفاده 

 

  رئک     خورنکد  مکی  چکر   مکا  ر یاهکای  در هکا  شکب  افکاری   خاطرات چه دانم ن ی من

 گاهی اما. باشم بین خوش ام داده تر ی  هم من چون بپرسم، کسی از را سؤال این کنم ن ی

 زمانی که را شنرهایی یا کنیم فکر مردگان ان به ها شب کم دس  ما شاید که کنم می خیال

 در د سکتان ان  ککه  ککنم  درک را ایکن  توانم می تتی من.   ریم خاطر به بودیم، عاشقشان

 فقکط  نکه  مکا  ککه  انکد  داشته این مرل شگرفی های ایده  نگ، طولِ در  مریکا، غربی ساتل

 از» فقکط  مکا  شد، باتر ا ضا   قتی البته. هستیم «خار ی دش نانی» بلکه « ینده شار ندان»

 که سیاه، ر زهای در اما. دانند می را این پناهندگان ت ام بودیم؛ خار ی دش نان «فنی منظر



 میان نسب ِ دربا ِ  تار تیره افکارِ از کردن ا تنا  شدند، می  طن ان ترک مانعِ فنی دالیلِ

  .نبود ساده  اقنی ْ   فنی نکاتِ

 

 ککه  هسکتند  عریبکی  هکای  بکین  خکوش  مکا  میکان  در. لنگکد  مکی  مکا  بینکی  خکوش   ای ی  نه،

 بکاز  را گکاز  شکیر    انکد  رفتکه  خانکه  به بند   اند کرده ایراد بسیاری بینانۀ خوش های سذنرانی

 ایکن  ککه  رسکد  مکی  نظکر  بکه . انکد  انداختکه  پکایین  خکراش   ان سک  از را خودشکان  یا اند گذاشته

 بنیکاد  مکرگ  بکرای  پرمذکاطره  ای  مادگی بر ما فرضیِ نشاِِ که اند کرده  ثاب  ها بین خوش

 بزرگتکرین  مکرگ    خیکر   االتکرین  زنکدگی  ککه  ایکم  یافتکه  پکر رش  با ر این با که ما. دارد

 تتکی   نککه  بکی  شکدیم؛  بکدل  مرگ از تر عظیم  تشتی قربانیانِ   شاهدان به اس ،  تش 

 را خکود   تشک   مرگ اگرچه بنابراین،. کنیم کش  زندگی از  االتر  لی ایده باشیم قادر

 ی  راه در را های ان زندگی که  ن به قادر نه    نیم مشتاق نه اس ، داده دس  از ما برای

 چطکور  ککه  شکند بیندی ایکن  بکه    برنگنکد   نکه  ای به ها پناهنده. بیندازیم مذاطره به هدک

 اگکر . انکد  گرفتکه  خکو  اقوامشان   د ستان برای مرگ  رز ی به شوند، متقابل  نگ مایای

 عاقب ،. اس  یافته مرونی  مشکالت ت امی از که کنیم می ترور شادمانی با ب یرد، کسی

  .باشیم مرون خطرات از کنیم  رز  توانیم می تناا که رسد می بدانرا ما از بسیاری کار

 

 چطکور    ر زبکان  بینکیِ  خکوش  ککه  ایکم  دیکده  ،۰۳۲۸ سکال  در اتری ، به هیتلر ت لۀ نِزما از

 تکر  بکین  خکوش  هم شد؛ بدتر ما  ضع زمان گذش  با. کند مقاور را زبان بی بدبینی تواند می

 چنان ۲شوشنی  تاک ی ِ تص  های یاودی. شد بیشتر خودکشی به ت ایل ان هم   شدیم

 متقاعکد  ع یقکا   هکا   ن اینککه . کرد می  ستای  را نشاطشان فیطر بی هرناظرِ بودندکه سرزنده

 نیر هکای   قتکی . غریکب   اقنا  اس  امری بیاید، سرشان بر چیزی نیس  قرار که بودند شده



 کردنکد،  ت لکه  یاودیان های خانه به غیریاودی ه سایگانِ   کردند ت له اتری  به  ل انی

  .کردند خودکشی به شر   اتری  یاودیان

 

  کای  بکه  خکود  ع کل  برای توضیصی کنندگان، خودکشی سایر برخالک ما، یاودیِ اند ست

 بکا  ع کرش   خکر  ر ز چنکد  در بکود   اداشته را مستأصل انسانی که  اانی علیهِ   نگذاشتند

 هکای  نامکه . اتاکامی  نکه    کردنکد  اقامکه  کیفرخواسکتی  نه کند، ع ل   بزند ترک سرزندگی

 هکای  خطابکه  ترتیکب  بدین. اند عادی   مننا بی اسنادی نکنندگا خودکشی این از مانده  ای به

. انکد  امید ارانکه    زده شکرم  مذترکر،  نیکز  کنکیم  می ایراد ها  ن قبور سر بر ما که ای عزاداری

  .اند ر شن ما ه گی بر ها انگیزه انگار ندارد؛ ها انگیزه به اعتنایی کسی

 

 تتی موضنم تقانی ِ اثباتِ رایب   دارند اندکی مصبوبی  که زنم می ترک تقایقی از من

 با که یاودیانی. ام نبسته کار به کند می متأثر را مدرن اعدادِ ک انسان که هایی استدالل از یکی

 تکا  دهند، می ما به نرات برای ای بینانه  اقع شانس کنند، می انکار را یاود ام    ود خشم،

 از منکد دی  تنکداد  فقکط  ککه  کنند ثاب  توانند می ها  ن اس  میان در اعداد پای که  ایی

 عنککوان بککه یاودیککان از بسککیاری  نککگ،  ریککان در اینکککه یککا   هسککتند  مرککرم یاودیککان

 امک    مکاریِ  زنکدگیِ  نرکاتِ  بکرای   نان زت ات لط ِ به. شدند کشته خو  د ستانی میان

 من. دارند مت دن ملل ت امی میان در را خودکشی نر  ک ترین ها یاودی که دانیم می یاود

 تکازه  اعکدادی  بکا  را تکرفم  تکوانم  ن کی  امکا  نیستند، صادق دیگر اعداد این که مط ئنم کامال 

 ر ش ایکن . ککنم  ثابک    دیکد  ترربیاتی به اتکا به را ترفم توانم می تال، بااین کنم؛ اثبات

 متقاعکد  ککامال   هرگکز  ککه  هکایی  ر ح باشد؛ کافی شکاک های ر ح برای اس  تناا م کن

    رم  مارهای یا دهد نشان را  ن مصتوای دقیقِ طرحِ تواند می   ر ه ةانداز که اند نشده

 ار پکا  یاودیکان  امکر ز  تکال،  بکااین . کنند ن ایان را ملی اخالق دقیق سط  توانند می  نای 



 میکان  تناکا  نکه  خودکشکی . کننکد  ن ی زندگی  ماری قوانین براساس دیگر باشند، که هرکرا

  نرلککس، لککس نیویککورک، در بلکککه پککاریس   بذارسکک   یککن، بککرلین، زدگککانِ  تشکک 

  .دهد می ر   یدئو مونته    یرس بوئنس

 

 انکدکی  هکای  گکزارش  ا بکاری  ککار  های ارد گاه یا گتوها در خودکشی از دیگر، سوی از

 در انکدکی  هکای  گکزارش  لاسکتان  سراسر در اماکن این  ضنی  از که اس  درس . هس 

  . گاهیم خوبی به فرانسه    ل ان در ا باری کار های ارد گاه   ضع از اما داریم، دس 

 

 تناا داشتم، را  ن در اقام  شانس مدتی برای من که ،۰گورس ارد گاه در مرال، عنوان به

 بکود؛    نی اقدامی برای پیشناادی هم بار ی   ن    مد میان به خودکشی ترکِ بار ی 

 هکا  فرانسکوی    ما که کرد طرنشانخا ما از یکی اما. ها فرانسوی  زردن برای اعترا  نوعی

 تاکوری  بکه    ککرد  فکر ک   ع کومی   هکوای  تال ناگاان   هستیم قایق ی  در هرتال به

 بکا  موا اکه  در شذص اگر که اس   ن بر افراد ع وم عقیدة. شد بدل زندگی برای امان بی

 از   بدانکد  بدشانسی از ناشی را  ن   کند تفسیر شذری یکسره را  اقنه ع ومی ر یدادی

 نامتنکارفی  طکرز  بکه  دهکد،  پایکان  خکود  فردی   شذری زندگی به شذری تفسیرِ ه ین سر

 خکود  فکردی  هکای  زنکدگی  بکه  ککه  ه کین  افکراد،  ه ین اما. اس  بوده قید بی   غیرا ت اعی

 بینکی  خکوش  بکه  دیگکر  بکاری    شکوند  مکی  ر یکار   فکردی  ظکاهرا   مشکالت با گردند، بازمی

 یاودیکان  نذسکتین  مکا .   رنکد  مکی  ر ی اس ، ایستاده امیدینا پالوی به پالو که  ار دیوانه

 ا ج در فقکط  نکه  ککه،  بکودیم  کسکانی  نذستین   شدیم شکنره که بودیم تاریخ غیرمذهبی

 خودکشکی  گوینکد  مکی  که اس  فیلسوفان با تق شاید. دادند پاسخ خودکشی با ر زی، سیه

 ککه   اکانی  یا خود تیات که نیستیم  زاد اگرچه: اس  بشر  زادیِ  االیِ ض ان ِ  خرین

  اان   افکنیم د ر به را تیات که  زادیم تال بااین کنیم، خلق را کنیم می زندگی  ن در



 ها  ن. کنند  درک را منفی  زادیِ این توانند ن ی زاهدمأ  یاودیان ش  بی. کنیم ترک را

 انرام به قادر هرگز انسان که فنلی دادن صورت مرابۀ به فا ند، می قتل مرابۀ به را خودکشی

   بذشیده را ع ر خدا» ؛۵الکا   د نای ناتاان اد نای. خالق تقوق در دخال  نیس ؛  ن

 نکام  بکاد  متبکرک » ؛۶اد نکای  شکم  بکار   : ککرد  خواهند اضافه تت ا    «گیرد می هم خودش

 ککل  یک   مرابکۀ  به خلق  علیه کفر میز هرومی قتل، ه چون خودکشی، ها  ن برای. «خدا

  اکان    ندارنکد  زیسکتن  ارزش زنکدگی  ککه  گویکد  مکی  کشد، می را خود که انسانی. اس 

  .نیس  ا  به دادن پناه شایستۀ

 

 فریکاد  را  اکان    زنکدگی  از ت رد که دیوانه، عریانگرانی ما کنندگانِ خودکشی تال بااین

 هایشکان  خودکشکی . نیستند بکُشند، خود   ود در را  اان ت امی کنند می تالش   زنند می

 بکرای  ککه  خشکنی  تکل  راه بکرای  گکویی  اسک ؛  شکدن  ناپدید برای ادعا بی   خاموش راهی

 سیاسکی   قکایع  هکا،   ن ع کومِ  نظکر  بکه . کننکد  می عذرخواهی اند یافته شان شذری مشکالت

 خکود  شذرکی  مسکائل  به تناا غم   خوشی زمانۀ در ندارد، شان شذری سرنوش  به ربطی

 مکانع  ککه  کننکد  مکی  کشک   خکود    کود  در را اسکرار میز  ک بکودی  تال،   اند داشته با ر

 اسکتانداردهای  برخکی  از برخورداری سزا ار را خود کودکی ا انِ از. شود می شان پیشرفتن

 ه چکو  خود   ود به کنند، تفظ را استانداردها این نتوانند تاال اگر   اند دانسته ا ت اعی

. اسک      سکط   از انسرشک  داشتن نگه باال برای تالشی شان بینی خوش. نگرند می شکس 

 خکاطر  بکه  عاقبک      نگنکد  مکی  خکود  از  نومیدی اتساس با دائ ا شان سرزنده ظاهرِ پسِ در

  .میرند می خودخواهی ای گونه

 

 اتسکاس  شکود،  ک ک   مکا  بکه  اگکر    ایکم  شکده  تصقیر کنیم می اتساس یابیم، نرات اگر ما

 هکای   سرنوشک   خروصکی  هکای  زندگی برای دیوانه انسانی ه چو. ایم شده خوار کنیم می



 بینکوا  «یاکودیِ  گکدایانِ » خیکلِ   از ای پکاره  به که هراسانیم این از چون  نگیم؛ می مان فردی

 خکوبی  بکه  را هکا   ن سکابق  بشرد سکتانِ  مکا  از بسکیاری  ککه  ای یاکودی  گکدایان  شویم؛ تبدیل

 «یاکودی  گکدای » اصکطالحِ  ککه  بفا کیم  نتوانسکتیم  ر ز یک   که گونه ه ان.  داریم درخاطر

 سزا ار را خود توانیم ن ی هم امر ز ،«بذ  نگون فرد» نه   اس  یاودی تقدیر از س بولی

 یاکود  ام  ت امی اندازة به  شذره به ما که کنیم درک توانیم ن ی بدانیم؛ یاودی ه بستگی

 مکدیر  مکن . شکود  مکی  تقویک   تامیان کان   انب از قویا  ما فام عدم این گاهی   نیستیم مام

 ر شکنفکری   انکب  از ککارتی  هر قک   ککه  دارم درخکاطر  را پکاریس  در بکزرگ  ای خیریه

 بلنکد  صکدای  با داش  عادت کرد، می دریاف  «دکتر» گریزناپذیرِ عنوان با  یاودی ک  ل انی

  .«یاودی گدای  قای یاودی، گدای  قای دکتر،  قای دکتر،  قای: »سردهد فریاد

 

 اینککه  بکود؛  سکاده  کفایک   قکدر  بکه  تیم،گکرف  ناخوشایندی ترربیات چنین از ما که ای نتیره

 سکاختن  بکرای  شکذص  ککه  یکادگرفتیم . کنکد  ن کی  ارضکای ان  دیگکر  داشکتن  فلسکفه  دکترای

 توصی  برای کوچکی داستان. ببذشد بابود را اش قبلی  زندگی ا ل باید  دید ای زندگی

: نکد ک مکی  صصب  به شر   اند ه در غرق ماا ری پاکوتاهِ سگِ اس ؛ شده ابدا  ما رفتار

  ....بودم برنارد سن  نژادِ از سگی من زمانی، ی 

 

 بکه  قکادر  زت ک   بکه  مشکاورند،  های  دم   ستارگان با مناشرت غرق که ما،  دید د ستان

 انسکانی  تقیقتکی  مکان  گذشته شکوه    الل از ما توصی  بُنِ در که هستند نکته این درک

 مکا  به د ستان ان دادند، می اه ی  باشان ها  دم که بودیم کسانی ما  قتی ی : اس  نافته

 مرتکب  را باای کان  ا کاره  ککه  دانسکتند  مکی  های کان  خانکه  صکاتب  تتکی     رزیدند می عشق

 به  نکه بد ن برانیم در اده   بذریم را غذای ان توانستیم می  قتی ی . کنیم می پرداخ 

 بکه  شکر    نگارهکا  ر زنامکه  ککه  شکدیم  هیستری   قتی از ما. هستیم نامطلو  شود گفته ما



 شیر   نان خرید به  قتی باید کردند اعالم با ان ع ومی تریبونی در   کردند مان شناسایی

 مکا . کنیم را کار این باید چطور که بودیم تیران. برداریم بودن نامطلو  از دس  ر یم می

 مبکادا  ککه  بکودیم  مراقکب  بکاری  لننک   طرز به مان، ر زمره تیات از لصظه هر در هم، قبل از

 صکادر  کرکا  تولدمان  واز داریم، ای گذرنامه نو  چه هستیم، کسی چه بزند تدس یکس

 ت امی.  ید ن ی خوش  ما از هیتلر که بزند تدس کسی مبادا که بودیم مراقب اس ، شده

 از بایکد  بذکری،  را غکذای   خکواهی  مکی   قتی که بیفتیم  ا  اانی در تا کردیم را تالش ان

  .باشی هوشیار سیاسی منظر

 

  وان مردی توانم ن ی  ق  هیچ. شود می تر بزرگ   بزرگ برنارد سن  شرایطی، چنین رد

   کشکید   ه کنکد،  قبکول  را مشذری کار رف  می انتظار ا  از که  قتی که کنم فراموش را

 در بکزرگ  فر شگاهی] کرستدت در من زنید؛ می ترک کسی چه با دانید ن ی ش ا: »گف 

 کسکی  ام؛ بکوده  هکم  میانسال مردی ترِ ع یق نومیدی شاهد ماا. «بودم بذ  ی  مدیر[ برلین

  : »داد سکر  فریکاد  عاقب    یابد نرات تا داد تن مذتل  های ک یته پایانِ بی تغییرات به که

 نکرده رفتار مصترم  انسانی مرابۀ به ا  با کس هیچ ،«هستم که من داند ن ی اینرا در کس هیچ

   شکناخ   مکی  ککه  بزرگکی  هکای  شذرکی   به دادن ا ار  به بود کرده شر   هم ا    بود

 عنکوان  بکه  شکدن  پذیرفتکه   اکان  ایکن  در که بود  موخته سرع  به. داش  که ما ی ر ابط

  .اس  انسانی   ودی مرابۀ به شدن پذیرفته از تر ساده بسی «بزرگ مردی»

 

 ککه  رطکو   ن کردن زندگی در یا   هستیم کسی چه اینکه دربارة گیری تر یم در ما هرچه

 در   بتراشکیم  خکود  بکرای  از ظکاهری  کنیم می تالش بیشتر باشیم،  زاد ک تر داریم د س 

 چون شدیم رانده بیر ن  ل ان از ما. کنیم بازی نق    کنیم پناان را تقایق ظاهر این پس

 تتی. شدیم  ل انی که بود نگذشته فرانسه مرز از عبورمان از ک ی هنوز اما بودیم، یاودی



. بپکذیریم  را عنکوان  ایکن  باید هستیم، هیتلر نژادی های تئوری مذال  اگر که شد هگفت ما به

 فرانسکوی  خواهکد  می که کردیم ایفا را کسی مضص  نق  ما بندی، سالِ هف  عر  در

  ل کانی  عنکوان  به مان ت امی  نگ،  غاز با اما. باشد فرانسه  یندة شار ند کم دس  یا شود

 شکده   فکاداری  فرانسکویان  چنان ما از بنضی اثنا، ه ین در تال بااین. گرفتیم قرار نظر تص 

 بنکابراین . کنیم نقد را ها فرانسوی د لتیِِ سامان ها  ن مصضر در توانستیم ن ی تتی که بودند

 بکودیم  «دا طلبکی  زنکدانیان » نذستین ما. ندارد اشکالی شدن زندانی که بگوییم بودیم ناچار

 د لک   بود کافی فقط ها،  ل ان دس  به کشور تررک از پس. دید خود چشم به تاریخ که

  زادمکان  تکاال    بکودیم   ل کانی  چکون  بکودیم  افتکاده  زنکدان  به دهد، تغییر را عنوان فرانسه

  .بودیم یاودی چون کردند ن ی

 

 را اموال کان  هکا  نکازی  ار پکا،  در. شکد  مکی  تکرار نو از   نو از ما را ه ین  اان، سراسر در

 ملیک   قکانون » پیکر یِ  اعضکایِ   فکادارترین  ه چکون  بایکد  برزیکل  در   کردنکد  می مرادره

 از بنکد  توانسکتیم  ن کی  پکاریس  در. ککردیم  مکی   اگذار د ل  به را اموال ان از ۲۲۳ « ل انی

 مصکد دمان   نرلس لس در   بودیم یاودی چون کنیم ترک را های ان خانه هش ، ساع 

 تغییکر  سکرع   بکه  چنکان  مکا  یک  هو. شکدیم  مکی  مصسو  «خار ی دش نان» چون کردند می

  .هستیم کسی  چه  اقنا  ببرد پی توانس  ن ی کس هیچ که کرد می

 

  زمیک   بکا  فرانسکه  یاودیانِ. نبود باتر ا ضا  کردیم، می مالقات یاودیان با  قتی بدبذتانه

 یاودیکان  هسکتند؛  «لاسکتانی »  یند می راین سوی  ن از که یاودیانی ت امی که بودند منتقد

 از  اقنکا   ککه  یاودیکانی  اما. نامیدند می «شرقی یاودیان» را راین سوی  ن یاودیان هم  ل ان

« ۷ ِیک  » را هکا   ل کانی    نبودنکد  موافکق  شکان  فرانسکوی  بکرادران  بکا   مدنکد  مکی  ار پا شرق

 فرانسه در که[ شرقی ار پای یاودیان] د م نسل یننی ها، ضد ی  این فرزندان. نامیدند می



 عقایکد  از بودنکد،  سکاخته  فرانسویان ه انند را خود شاید   باید چنانکه   دبودن  مده دنیا به

 خکانوادة  یک   در که بود م کن ترتیب بدین. کردند می تبنی  فرانسه یاودیِ م تازِ طبقات

 لاسکتانی  خکانواده  پسکر    کند خطا   ی [ را  ل انی یاودی] را ش ا خانوادهِ پدر  اتد،

  .بداندتان

 

  اقنیک   صکرکِ  بکود،   مکده  ار پکا  یاودیکان  سکر  بکر  ککه  ای فا نکه     نگ شر   زمان از

 فقکط  هکا  اسکترناء  بنضی شد؛ می بومی های یاودی  امنۀ با ما امتزاج از مانع بودن ان، پناهنده

  لی شوند ن ی تردیق مألعام در  ق  هیچ ا ت اعیْ نانوشتۀ قواعدِ. کنند می ثاب  را قاعده

 اعکالنِ  از بیشکتر  بسکیار  خکاموش  اع کالِ    افککار  این   رنددا ع ومی افکار بر عظیم تأثیری

  .کردند می اثر ما ر زمرة زندگی بر خیر نی    نوازی ما ان رس ی

 

 بکرای  دیگر زندگی شوند، می  بریده ا ت اعی بندهای  قتی   اس  ا ت اعی تیوانی انسانْ

 اشکذاخِ . شکوند  مکی  صکیان   تکر   سکان  ا ت کا   بستر در اخالقی های سنره. نیس  ساده ا 

 شکان  تقکوقی    سیاسکی  ا ت کاعی،   ضنی  که شرایطی در که اند قدرت این  ا د اندکی

 شکرافت ان  تفکظ   کای  بکه  مکا،  از بسیاری کنند؛ تفظ را خود شراف  شود، می مذتل کامال 

. ککرد  بکدتر  بسی را ا ضا  تتی عریب رفتارِ این   کنیم عو  را هویت ان گرفتیم تر یم

  .ماس  خود اع ال تدیصاصل تا کنیم می زندگی  ن در ام که ای  شفتگی

 

 از بایکد  ا    نوشک   خواهکد  را  ل کان  یاکودی  ماکا رانِ   اقنکیِ  داستانِ نفر ی  ر ز ی 

 یک   بکود؛   ل انی درصد ۰۵۲۳ ه یشه که کسی کند؛  غاز برلین از کوهن  قای توصی 

 شکود  پناهنده پراگ به دش مربور کوهن  قای ،۰۳۲۲ سال در اما.  ل انی پرس   طن فوق

 زمکانی  ککه   راسکتی     فکاداری  ه کان  به شد؛ بدل چ  پرس   طن ی  به فوری خیلی  



 فشار تص  قبل از که چ ، د ل  ،۰۳۲۷ سال در   گذش  زمان. بود  ل انی پرستی  طن

 که کرد اعتنایی بی  اقنی  این به   کرد اش یاودی پناهندگان اخراج به شر   بود، ها نازی

 ککوهنِ   قکای . دانسکتند  مکی  چ   یندة شار ندان را خودشان سذ    سف  خیلی ها  ن

 اتریشکی  قاطنانکۀ  پرسکتیِ   طکن   نرا، با خودش کردن سازگار برای. رف   ین به ما داستان

 در ا . کنکد  تکرک  هکم  را اتکری   ککرد  ناچکار  را ککوهن   قای  ل ان هرومِ. بود نیاز مورد

 ککوهن   قکای . نیا رد دس  به دائ ی اقام   واز رگزه   رسید پاریس به نامناسب مقطنی

 را خکودش    گرفک   نادیکده  را اداری تکدابیر  بکود،  شکده  ماهر اندیشی  رز  در پی  از که

 طریکق  از بنکابراین . ککرد  خواهکد  سکپری  فرانسکه  در را خکود   یندة زندگی که کرد متقاعد

 بکا  خکود  سازگاری دماتِمق ،«۸ رسینگتوریکس» ما نیایِ عبارتِ با خود به بذشیدن هوی 

 ککوهن   قای بندیِ ما راهای شرح از اس  باتر کنم می فکر. کرد فراهم را فرانسوی مل 

 باشکد  چیکزی   ن تکا  اس  نگرفته را خود تر یم کوهن  قای که  قتی تا. کنم پوشی چشم

 ا  ککه  را  اری دیوانکه  تغییکرات  ت کامی  توانکد  ن ی کس هیچ ، یاودی ی ) هس   اقنا  که

  .کند گویی پی  دارد خود پیشار ی در هنوز

 

 ناایک   بکی  انسکانی    کودِ  امکانکاتِ  ککه  یابکد  درمی کند، گم را خود خواهد می که انسانی

   دشکوار  نکو  شذرکیتی  از سکربر  ردن  امکا . اسک   ناایک   بکی  خلق  که قدر ه ان هستند،

 هر نچکه  بکا    یمدهک  می انرام ما هر نچه با. اس  کننده مأیوس  اان مرددِ خلق ِ اندازة به

 افشکا  را نبکودن  یاکودی  بکرای  تغییر، برای  ارمان دیوانه خواس  تناا هستیم، کنیم می تظاهر

 پناهنکده  خکواهیم  ن کی  مکا : اسک   غایک   ایکن  تصقق در ا  ما های فنالی  ت امی. کنیم می

 ماکا رانِ  چکون  زبکانیم؛  انگلیسی که کنیم می تظاهر. باشیم یاودی خواهیم ن ی چون باشیم؛

 اکرکر  چکون  خکوانیم؛  ن کی  ملی  بی را خود. شوند می قل داد یاودی ها سال این زبانِ ل انی 



 زیکر  در. شکد  نذکواهیم  کامیکا     نشکدیم  کامیکا   ما. اند یاودی  اان ملی ِ بی های انسان

  .دهید ت ییز را ه انندسازان کنندة نومید غمِ سادگی به توانید می ما بینیِ خوش ترا ِ

 

 توانیکد  مکی  زت ک   بکه . یاف  ع یقی فلسفی مننای ه انندسازیِ لغ   مدگانْ ن ل ا از ما با

 سکازگاریِ  مننای به ه انندسازی بودیم ه انندسازی پی در  دی چقدر ما که کنید درک

 برتسکب  ککه  زبکانی  بکا  یکا  ایم  مده دنیا به  ن در ترادک برتسب که کشوری با ضرر ی،

 سکازگار  ککس  ه که    چیکز  ه که  بکا  کلکی  نصکو  بکه  ما. نیس  گویم، می سذن  ن  به ترادک

 بلکد  ظکاهرا   که میانانم، هم از یکی   التِ شنیدن با  قتی ی  برخورد طرزِ این. شویم می

   بکود  رسیده فرانسه به تازه ا . شد ر شن برایم کامال  دهد، بر ز را اتساسات  چطور بود

 دلکداری  یککدیگر  بکه   ل انی یاودیان ها  ن در که هم را سازگاری ا ت اعاتِ این از یکی

: گفک   خکود  سذنرانی نذستین در ا . بود کرده پیدا اند، بوده فرانسوی قبل از که دادند می

. «باشکیم  خکوبی  فرانسکویان  فرانسه در باید بنابراین   بودیم خوبی های  ل انی  ل ان، در ما»

  موختکه  ککه  بودیم خوشصال ما. نذندید کس هیچ   کردند تشویق  شوق شور با   نی 

  .کنیم ثاب  را مان  فاداری چطور بودیم

 

  اکان  ملک   تکرین  پرسک    طن باید ما بود، ت رین یا تکرار به  ابسته امری پرستی  طن اگر

 رکوردهکا  ت امی ش  بی که بازگردیم خودمان کوهنِ  قای به بگذارید. شدیم می شناخته

 کشکوری  هکر  هکای  ککوه  عاشق فورا    پیوسته که اس   ل ایده ماا ری ا  اس ؛ شکسته را

 ایکن  بکر  ع کومی  بکا ر  هنوز چون تال بااین. باشد برده بدانرا را ا  نامرادْ بذ  که شود می

    صکدق  بکا   در را مکردم  ککه  اسک   دشکوار  اس ،  ابسته ت رین به پرستی  طن که نیس 

 یباناشکک  را یاکودی   امنکۀ  کوش ْ    اد این. کنیم متقاعد مان دائ ی های استصاله صفای

 تأییکد  خکود   امنکۀ  از بگیکریم،  تأیید ا لیه ساکنان از که نیستیم موقنیتی در چون. سازد می



   بکدگ ان  انکد،  شده ر  ر به ما چون غریب مو وداتی با که ا لیه، ساکنان. طلبیم می مطلق

 فاکم  قابل مان قدی ی کشور به  فاداری تناا قانون، ی  ه چو ها،  ن نظر به. شوند می ظنین

 ککه  بدهیم توضی  را این بتوانیم اگر. کند می تلخ بسیار ما برای را زندگی مسأله این .اس 

 دارد، خکود  خاخِ ای  یژگی مان اصلی کشورِ به نسب  مان پرستی  طن هستیم یاودی چون

 کککه ایککم کککرده ثابکک  ترتیککب بککدین.  یککیم فککائق بککدگ انی ایککن بککر بتککوانیم اسکک  م کککن

 هکای  کتکا   مطلکب  ایکن  اثبکات  بکرای  ما. اس  صفا   دقص سر از   ع یق مان پرستی  طن

 سیسککت ی مطلککب ایککن   مککاریِ توضککی ِ   قککدم  در کککا ش بککرای   ایککم نوشککته قطککوری

 مقدرشکدة  پکی   از ه کاهنگیِ  دربکا   که داریم فیلسوفانی ما. ایم کرده ابدا  بور کراتی 

 هکا  رسکاله ...   یاودیان ها،مرار   یاودیان ها،  ل انی   یاودیان فرانسویان،   یاودیان میانِ

 تکاریذی  شکاهد نیم،  فنلکی  مقطکع  در که ما، بدگ انی منر ِ در مکررا   فاداریِ. اند نوشته

: انکد  ککرده  ا را را ه تا بی شاهکاری که ه انندسازی یاودیانِ سالۀ  ۰۵۲ تاریخ. دارد مطول

  .ب انند باقی یاودی شدند موفق کردند، می ثاب  را خود بودن غیریاودی ه واره اگرچه

 

 ککه  داننکد  ن کی  بزرگشکان  سرمشکقِ  بکرخالکِ  که ا لیسی، گانِ   اره این مأیوسانۀ  شفتگی

 قدم ِ. اس  توضی  قابل هویتشان تفظ از ا تنا  در مطلقشان  نون با سادگی به هستند،

 را مکا    کود  ع یکق  پکوچیِ  ککه  سکالی  ۰۲ اس ؛  خر سال ۰۲ این از بیشتر بسیار  نون این

 بکرای  شکان   قفکه  بی تالش توانند که ن ی هستیم  زمی عقاید هایی با انسان ما .ردندک هویدا

 امککان  هکر  طرفکدار  شکوق    شکور  با بنابراین. کنند متوق  را خیالی ننگی داغِ کردن پناان

 مرکذ    یکسکان  بکه  مکا . برسکد  نظر به توانا منرزه خلق بر که تازه امکانی هستیم؛  دیدی

 ک رش د ر که  دیدی لباس هر از که سایز بزرگ زنی ه چون شویم؛ می ها ملی  ت امی

 دارد د س  زمانی تا تناا را  دیدش لباسِ زن، این اما. شود می شاد دهد، نشان مطلو  را



 یکا  را، انکدام   لباس دریابد  نکه مصض به   باشد داشته با ر  ارش منرزه خاصیات به که

  .افکند خواهدش د ر به دهد ن ی تغییر را، اش   اه قضیه این در

 

 های ظاهرسازی این ت امی  شکارِ فایدگی بی که یابد درمی  قتی شود می زده شگف   دمی

 تکاریخ  از فقکط   دمی که باشد راس  سذن این اگر. کند ناامید را ما نتوانسته هنوز عریب

 ککه  بیاموزنکد  ای شذری ترربیات از توانند می ها انسان که اس  درس  نیز این  موزد، می

 پرتکا   مکا  بکر  را سکنگ  نذسکتین   نککه  از قبل اما. شوند می تکرار مدام   مدام ما قضیۀ در

 ایکن  ندارد؛ ای تقوقی  ایگاه هیچ  اان این در یاودی فردِ که باشید داشته خاطر به کنید،

 هکیچ  ککه    ودهکایی  هستیم؛  انسانی   ودهای  سرنوش  منر  در ما که اس  مننا بدین

 مکن . انسکانی    ودهکای   کز  نیستند چیز هیچ   کند ن ی ت ایتشان ای سیاسی پی ان یا قانون

 زنکدگی   اکانی  در مکا  ککه  چکرا  ککنم؛  ترکور  را تکر  پرمذکاطره   ضنیتی توانم می زت   به

 پکاک  ر زگکار  صکصنۀ  از قبکل،  ها مدت از چنینی، این انسانیِ   ودهای  ن در که کنیم می

 قکوی  ای ا ت کاعی  سکالح  عنکوان  بکه  را بنکیض ت  امنکه  ککه  اس  این امر این عل . اند شده

 هکیچ  بکی  را دیگکر  انسکانی   ن بکه  ت سک   بکا  توانکد  می فرد که سالتی اس ؛ کرده کش 

 دیگر در مد، بر مالیاتِ دریاف ِ سندِ تتی گاهی   تولد  واز   گذرنامه بکشد؛  خونریزی

 مکا  اکرکر  هکک  اسک   ایکن  تقیقک  . هسکتند  ا ت اعی ت ایز ابزارهای بلکه صوری اسنادی نه

 ما اعت اد نکند، تأیید را ما رفتار  امنه اگر ایم؛  ابسته ا ت اعی های سنره به یکسره  دمیان

 باکایی  هکر  بکه  تکا  ک ایم بوده  ماده ه واره   ک ایم  ماده ما شود؛ می دار خدشه مان خویشتن به

 ت کامی  میکان  از ککه  نااد گردن نیز  اقنی  این به باید اما کنیم، کسب را ا ت اعی پذیرش

   ه انندسکازی  بکه  مربوِ های مضصکه   ها نیرنگ ت امی از فارغ تا کوشند می که افرادی

 توانشکان  از بکی   باکایی  تواننکد  مکی  قلیلی فقط، برند، سر به را خوی  ر زگار سازگارگری



  اکانِ  ایکن  در که هایی فرص  کنند؛ می ق ار مند دشان های فرص  سر بر ها  ن: بپردازند

  .اس  شده اعطا نیز مطر دین به تتی شر   فتنه پر

 

 اینکان  ر یکرد. نامید «هشیار مطر دان» ،۳الزار برنادر از تبنی  به توان، می را قلیل عدة این

 کوشد می طریق هر به که کوهن،  قای ر یکرد با تنارضشان کشیدن ترویر به طریق از را

. اخیکر  رخکدادهای  صرک به توسل طریق از تا کرد تببین توان می باتر برقرد، زمانه ساز بر

 ا ت کاعی  یکا  سیاسکی  شککنِ  قکانون  بکا  ککه  قرنکی  انکد؛  نکوزده  قکرن  اخکالک  از هکا  ایکن  د ِ هر

 خکوبی  بکه  را ا ت کاعی  نوکیسکگان  یننی ها،  ن ه تایانِ   ا ت اعی مطر دان اما نا شناس ،

   لیونرهکا می بکا    شکود  مکی   غکاز  ۰۲دربکاری  یاودیکان  بکا  یاکودی  مکدرن  تاریخ. شناسد می

 دیگکرِ   ریکانِ  ککه  اسک    ن مسکتند  شدت به تاریخ این. یابد می ادامه یاودی د ستان انسان

 شکولوم  ،۰۰فارناکاگن  راتکل  ،۰۰هاینکه  سکن   بسکپارد؛  فراموشکی  بوتکۀ  بکه  را یاودی سن 

 یاودیکان  از اقلیتکی  سن ِ این. چاپلین چارلی تتی یا کافکا فرانتس الزار، برنارد ،۰۲علیذم

. دادنکد  تکر ی   را هشکیار  مطکر دان   ضکنی ِ  که ها  ن باشند؛ نوکیسه اند واستهنذ که اس 

 یاکودی،  قلکبِ ) انکد  داده سکذن  دادِ بسکیار   ن دربکارة  ککه  ای یاودیانکه  هکای  خرل  ت امی

 ت کامی . انکد  طردشکده  هکایی  خریرکه  ت امکا    علقکه  بکی    سرد هوش   طبنی شو  انسانی ،

  انککد زی مککال   تقککارت هککای عقککده اسککی،سی ت اقکک  مالتظگککی، بککی) یاککودی نککواقصِ

 را ارزشک   کردنکد  مکی  ترور که اند بوده یاودیانی ه واره. اس  نوکیسگان های خریره

  اقنی ِ  عدم یا طبقاتی ر تیۀ  اقنی ِ به نسب  را شان طبینی بین    انسانی ر یکرد ندارد

  .دهند تغییر مالی مبادالت واتیِ

 

 تص یکل  یکسکان  به ک نوکیسگان   مطر دان ک گر ه د  هر رب را گی شد رانده  ضنی  تاریخْ

 بکه  زمکان  با توان ن ی» که اند نپذیرفته را بالزاک منظم تک   هنوز نوکیسگان. اس  کرده



 سرنوش  در اینکه از   فا ند ن ی را مطر دان گسیذتۀ لرام ر یای ر ، ازه ین ،«رف  پی 

 قی ک   بکه   لو که، پناهندگان از قلیلی عدة  ن. کنند می شرمساری اتساس اند شری   نان

 دسک   بکه  باکا  بکی  فایکدتی  مصبوبیتشان عدم ازای به دارند، اصرار تقیق  گفتن به شرمی، بی

 انصرکاری  تکق  دیگکر  سیاسک     نیسک   بسکته  کتکابی   نکان  بکرای  دیگکر  تاریخ:   رند می

 زمکانی  انکدک  ار پکایی  هکای  ملک   از بسیاری که دانند می خوبی به ها  ن. نیس  غیریاودیان

 بکه  کشکوری  از ککه  پناهنکدگانی  اگکر . شکدند  مطکر د  خکود  ار پکا،  یاودیانِ بلد نفی از پس

 خواهنکد  مردمانشان داران طالیه کنند، تفظ را هویتشان بتوانند اند سرگردان دیگر کشوری

 سکذ   بلککه  نیس ، منف  ملل دیگر تاریخ از تناا نه یاود قوم تاریخ بار نذستین برای. شد

 داشکک  ر ا ککه  شکد  پککاره تککه  زمکان   ن از ار پککایی  امنکۀ . اسک   خککورده گکره  اهک   ن بکه 

  .ببینند  زار   شوند تذک اعضای  ترین ضنی 

 :ها نوش  پی

  [متر م. ]هستند ها  ل ان منظور [۰]

  [متر م. ]ها فرانسوی اقدام به دارد اشاره [۰]

[۲] Schuschnigg 

[۰] Gurs 

[۵] Adonai nathan vedonai lakach 

[۶] Baruch shem adonai 

[۷] jaeckes 

[۸] vercingetorix 

[۳] Bernard Lazare 

[۰۲] court jews 



 تقویک   را خکود  ا ت کاعی  موقنیک   بلندپایکه،  مقامکات  به دادن رشوه طریق از که یاودیانی

  [متر م. ]شدند می اشراک خاندان از عضوی یا کردند می

[۰۰] Heine 

[۰۰] Rahel Varnhagen 

[۰۲ ]Sholom Aleichem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اینگه بورگ باخمن
 نسب( ی فرشته وزیری )ترجمه

 

 نوازم می ا رفئوس چون

 زندگی های سیم بر را مرگ

 زمین زیبایی در  

 دارد خود در را  س ان که ، چش ان   

 گف  توانم ن ی ناگفتنی  ز

 
 صبصدم در ن هم تو مبرکه یاد از

 شبنم از بسترت هنوز بود خیس که زمانی

 قلب  بر میذکی بود یدهخواب  

 سیاه دیدی ر دی یکباره

 گذش  می کنارت از که

 
 سکوت سی اای

 خون موج بر کشیده

 خوان  نغ ه قلب بر زدم چنگ

 شد بدل گیسوی   

 شب ی گونه سایه گیسوان به

 سیاه ی پرنده ای دسته سیاهی

 .نشس  ات چاره بر برک چون

 



 نیستم تو  ن از دیگر من

 اکنون داریم شکوه د  هر  

 
 این  شناسم می ا رفئوس چون اما

 مرگ کنار در را زندگی

 تو ی بسته ه یشه برای  چش ان

 کنند می ام  بی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رضا براهنی
 نظریهی زبانیت در شعر

 سایت ناممکن()

 

 کوپرنی  مالم  دنبال بطلی وسى نروم اگر تتى. نباشیم د س  مالم  دنبال هرگز -１

 قرائک   بکى  که اس  اى گونه به دان   ریان. یمنباش بطلی وس مالم ِ دنبال ما باشد،

 که  ن از پس تناا. یاف  نذواهیم دس  کوپرنی  درس  قرائ  به بطلی وس درس 

 دادیکم،  توضی  هم را کوپرنی  از پس   دادیم توضی     زمودیم درس  را د  هر

 بکه    نکنکد  شکاگردى  را ع کرش  سراسر که منل ى. شد خواهیم نروم درس  شاگرد

. فا ید خواهد ک تر نیز شاگرد ک ترین از کند، اکتفا پی  سال چال نلوماتم ه ان

 ککه  مشککالتى  از. گیکرد  مى یاد خو  که اس  کسى خو  منلم: اس  هایدگر قول

   شرک   باار از. گیرد مى یاد باتر   بیشتر تتى مشکالت،  ن قبلِ از    ید، مى پی 

 ى کلیکه  از انفرکال  بنکد    دانزنک  ا ل.  مکد  هکم  سر پش  برایم مشکالت بند به ش 

 شیفتگى خاصى کار به که را کسى اما.  س انى   مادى امنی  عدم   د لتى خدمات

 ایکن   اقکع  در. بکود  مصکال  در ن از انفرکال . ککرد  منفرکل  ککار   ن از توان ن ى دارد،

 از   باشم شده خود زارى دچار اینکه نه. بود در ن به بیشتر اترال منناى به انفرال،

 از   متشککر  اسکالمى    اکورى  ى ترکفیه    گکزین   مذتلک   هاى سازمان   بانزندان

  ن   دادنکد،  رنرم ه ه این که باشم بوده م نون ام اتت الى قاتالن   کنندگان تنقیب

 از   فاصکله،  ایکن  از امکا  نکاکس؛  هر از تلویزیون   کیاان تشر   توپ   باز ویى ه ه

 خوشصالم هم خیلى که کنم مى اتساس کنم مى نگاه که رنج ه ه این تاصل دیدگاه

 دانشکگاهى  رئیس   مدیرکل    زیر    زیر نذس      اور رئیس هیچ خرج به که

 تص یل نویسنده   شاعر ی  به باید مصر می  ه ه این   رنج ه ه این چرا که نرف 



  کز  چیزى کنند، سنگدلى ک تر توانستند مى که  دم ه ه این از ویل تا رأس از. شود

 یک   تکق  در گسکتاخى    رعونک   ه که  ایکن  پاسخ دانم ن ى  . ندیدم سنگدلى مطلق

 از کردند، ها این ى ه ه من تق در چیز ی   لى باشد؟ تواند می چه نویسنده   شاعر

 امکا  شکدم  قطنه قطنه من. بود در نم به من قاطع اترالِ  ن   انفرال؛   تبس  ن پس

. ککردم  اثکرم  در نکى    خکود   نکى در را شکدن  قطنکه  قطنکه   ن  . نبودم خرابى مستند

 دسک   از زمکان  تسکا   تتکى  بکود،  رفته کلى به  اانى عدال  دس  از زمان تسا 

 بکه  مکن  اعتکرا    کوا   در اسکالمى    اکورى  ادارى عکدال   دیوانِ که  قتى زمان،

 چنکدین  گذش  از پس – مردق ت ید یادم زنده د س  تشویق به هم  ن – انفرال

!« ناخواناس  ش ا خط: »که فرستاد د خطى اى نامه  ،اعترا  ن نگارش زمان از سال

 چکو  مشککین،  خکط    لنکل  لب! »خط این باد ناخواناتر! من خداى  . سادگى ه ین به

 سکال  از.« دارد این    ن اش تسن که را، خود دلبر بنازم/  هس  این    هس   ن 

 تننوشک    خوانکدن  عکالم  به مت رکزتر شدن  ق  بزرگ فرص   رى، بند، به شر 

 نسکل  بکا  مکن  ارتباِ. کشیدم دیگر  تشى را  انم. شد اهدا من به  بر، به ر زى، شبانه

 منکازل  مرتب  لسات به بند   شد برقرار د س   ن یا این منزل در نذس  که  وان

 در تردیکدنظر  بکه  مکرا  کشکید،  خکودم  مسککونى   پارت کانى  زیرزمین به بند   د ستان

   صد فلسفى – ادبى مسائل اهم که ادراکات  ن تاصل.  اداش  ادبى مسائل ى کلیه

 شکده  ضکبط  نکوار  هشترکد  از بی  در ه گى   – گیرد برمى در را گذشته سال پنراه

: تکاال    انکداخ ،  دیگرى مسیر در را  وانم د ستان از کوچکى ى قافله   من اس ،

  .«کنشتى   هس  اى صومنه قدمى هر در/  کرده بتکده دل ى کنبه منم نه تناا»

 پی  سال سیزده تد د ا ل، بار در  ردى، من کامال ظاهر به اى کل ه زبانی ، ى ژه ا -２

   بود ه ان در. شد  ارى من زبان بر – ام کرده پیدا دس  ها یادداش  این به تاال –

 بکه    داشک   عنکایتى  من تاالت   کار به که د ستى تغزلى، شاعرى «عی  امن» نبود



 شکدن  گفته ى طریقه من از بود، کرده پیدا رسىدست من  ینده شنرهاى یادداش  چند

 سکطر  د . بار به نه   بود دار به نه نگارش ى شیوه لصاظ از که خواس  را سطرى چند

 در شکسککتن» ى مر وعککه در ۰۲ در بککه ۷۰ مککاه دى    ور در بنککدا  کککه سککطرها  ن از

 در مکد،  «تککاپو » سیزده ى ش اره در «مرگ   عر سى   ر یا براى نو ى قطنه چاارده

 د   .« دانکم  ن کى  ر ى به چکد مى گل/  کنند مى ترکیب را کافى  ، را   : »بود این

 بکه  مکرا   قتکى »   ؛«نیسک   از از داشکتنى  د س  که هم با: »بود ایناا هم  داگانه سطر

 سکئوال  گفکتم  گ کانم  بکه  «چکى؟  یننکى : »پرسکید  ا  که  قتى.« برد نذواهد هم س رقند

 بکه  ککه  بکل  نکدارم،  ککارى  زبکان  مننکى  بکه  قطنات ینا در من که چون نیس ، درس 

 زبکان  در فقکط  صف ، دیگرى اسم، یکى را، «کافى»   «  .« »دارم کار زبان زبانی »

 سکر کار  زبانیک   بکا  مکا  بچککد  «دانکم  ن ى» ر ى به «گل» که  قتى   کنند، مى ترکیب

  ن  ترویری از باشد، داشته ترویرى تضور «چکد مى گل» ترویر اگر تتى. داریم

 بکه  ککه  ترکویرى  بکه  را زبکان  «دانم ن ى ر ى به»  ن چکیدن تا شود، مى اصال  سلب

 دانکم،  مى من که  ا  ن تا انگلیسى، زبان در. بچرباند باشد، ار ا  قابل زبان از خارج

 شکاعر  د سکتان  بکا  که  قتى من تاال   ندارد،   ود  اژه صورت به «زبانی » مترادک

 دهکم،  مکى  درس  ن در ککه  دانشگاهى دکترى ى د ره یاندانشرو یا   زبانم انگلیسى

 رغکم  بکه  چرا که کنند مى تنرب کنم، مى تر  ه languagalit به را زبانی   اژهى

 شکنرى  بگوینکد    ،«زبانیک  » بگوینکد  تا اس  نرسیده زبانشان وهن به تصقیق ه ه این

 ر  بکه  را انزبک  شکنرى  هکر . کشکد  مى ر  به را زبان زبانی  بل زبان، تناا نه که هس 

 از مسکائل  بندى طبقه در که صورتى  ن به   رد، مى صصنه  لو به را  ن یا   کشد مى

 ى مسکئله   لکى . ایکم  داشکته  امکر ز  بکه  تا یاکوبسون ر من بویژه دسوسور، فردینان زمان

 ها دال هرمنوتی  که بل ها، مدلول هرمنوتی  تناا نه که اس  دیگرى سوداى زبانی 

 تشککل    تشککیل  ى شکیوه  به را زبان کند، مى تنطیل را سیرپذیرىتف شکند، مى هم را



 زبکان    کود  از بذشکى  هکم  را مننکا  بکى    مننکا  از خکالى  ى   لکه  گردانکد،  برمکى  زبان

  ن  بکى  مکوارد،  از بسکیارى  در   افتد درمى زبانشناختى پوزىتیویسم با یننى شناسد مى

 من تولد  ، تو تاضرى پس»: مىیابد تضور باشد، داشته نصوى ساختارى یا مننى که

. نیسک   زیبکا  شکنر  مننکاى  گکر   در هم ه یشه شنرى چنین زبان زیباشناسى. «باران در

 سکط  . شکود  زیبکا  تا مىشود،  زاد مننا از زبان  ن در که دارد   ود زبان در فضایى

  نگل که  قتى.  فریند مى زیبایى اعراز تد تا  گاهى  ن، بیر نى ى ر یه یا   زبان،

   سطرها قراردادى هاى بندى پایان   مسرع نررهاى   بیتاا تکرارى   کامل اىه   له

 ماند،  ا به خاکستر از بیابانى   گرف   ت  وهن در ناگاان تکرار فرِ از ها، مررا 

 از   تازه، هاى ناال   کنیم اخترا  خود براى را زبان زمین که این  ز نداریم اى چاره

 بکا  بچکه    بچه با مادر بازى زبان کودک، زبان کنیم، ترربه را نو بذرافشانى باالتر  ن

   هکا  ککابوس  زبان رسند، ن ى   له به که ر یاهایى زبان بازى، مذتل  زبانااى مادر،

 بکه  پاسکذگویى    تصقیکر     هکن  هاى زبان عشق، زبان  س انى،   ر انى هاى شکنره

 ر  بکه  را خکود  ع یکق    نکا   اصکال   تا رانند مى خود از را   لوى ک ال که ها،  ن

 بکه  در ن از خیکزش    اشکراق  زبکان  ریت یک ،    ازهاى  هنگ، رقص، زبان بکشند،

 هکا  ایکن  ى ه که  امکر زین،  هکاى   تشک   هولناک گردا  در کرده گیر زبان   بیر ن،

 از تکر  بلیکغ    تکر  صکری   مراتکب  بکه  شککل،  تکرین  صری  به را الکنی    ک بود   نقص

     رنکد  مکى  صکصنه  به دار، شکل   پیوسته   الت   ىمنان   دار مننى کامل ى   له

 فلک   به سر  نگل  ینده در این. کنند مى بازى  ارد زبان زبانی  ى صصنه در را ه ه

 .  رد خواهد   ود به فارسى زبان در شنرى امکانات از اى کشیده

 ککردن  تنطیل افالطون بزرگ  رم) افالطونى کان عرفان از. اس  خسته فارسى شنر -３

 قکالبى  مُرُکلِ  در  ن ککردن  غکرق    زبکان  انکداختن  در عسرت به   شاعرانه تغزل ن نو

   شکوق  مرگ،  رز ، عالم بزرگ شاعر دئونیر س، ر ح ى کننده منقر  که  اس 



 مرکراعى  از. اس  خسته بود، انسان   نى تن قام  رستاخیز در   از   رقص عط 

 امکان گونه هر مررا  از   مىکند رهبرى را  ن وهنى اعالى مرال مرل الگوی  که

 از. اس  خسته بی  از. اس  خسته گیرد، مى را وهنى اعالى مرال  ن   زبان به ترا ز

 سوى به را  ناا بیر نى سرمشقى  ناا خود از بیر ن در که کامل هاى بی    ها مررا 

  اقنا تتى که نی ایى ظاهر به تناا نه سطرهاى از کند، مى هدای  شدن بی    مررا 

   طنز میکز    انتقکادى  اى زا یکه  هکا   ن ى ه که  بکا  اینککه  مگکر  اسک ،  خسته هم نی ایى

 تکاریذى    ا ت اعى مسائل ه ه این از اس  خسته فارسى شنر. کند افتتاح پار دی 

 مسکتقیم  بیکان  نبودن سیاسى، اتزا  نبودن  امنه، خفقان عل  به  ن بر که عقیدتى  

 شاعر   شده، تص یل  ن بر تاریذى –  ت اعىا ى استناره ز رگویى طریق از سیاسى،

 از فارسکى  شکنر . اسک   ککرده  ا  از شکاعرى  سلب قی   به سیاسى قارمان به تبدیل را

  کایى  در قارمان  اقنى شاعر. تق به   اس ، خسته ا ت اعى – سیاسى قارمان شاعر

   انسان نامکشوک هاى تاریکى ع ق در نگریستن در ا  شاام     رات. اس  دیگر

 در انسکان،  اع کاق  در ککه  اسک   دشکوارى  فضکاهاى  کردن پیدا   اس ، زبان    اان

 قارمکان     سکور  زبکان  اتفاقکا    . اسک   نافتکه  ا  هکاى  عاقب    ها میانه  غازها، اع اق

 پالکوانى   ن شکود،  مکى  کشک   زبان با  نچه کش  در   زبان خود کش  در شاعرى

 مصککم  هاى استناره طریق از تتى ایى،نی  شنر در عقیده ریذتن. کند مى بیان را خود

 تلذیص   غیرمسرع   مسرع نررهاى در  ن ریذتن یا   نیر مند، مرسل مرازهاى یا  

 ى خواننکده . نیسک   شنر دیگر هرگز ادبى، هاى زبان ى شیوه د  یا ی  به امر ز، زبان

   ىدیگر زبان باز، فضاهاى. اس    رده ر ى شنرها قبیل این به پیسى از شنر امر ز

 یک   بکا  یککى  انکد،  ککرده  بکاز   کایى  در را فضکا  ایکن   قک   هر. طلبد مى دیگرى شنر

 شنر فضاى تز یر،   خدعه با شده، بلند کننده، قانع ظاهر به   در  ردى من صالتی 

 عشکق     رز  ر یکا،   کوانى،    اسک ،  بسکته   وانان، بویژه دیگران، خود، ر ى به را



 تر خسته مراتب به بار این  . اس  خسته ىفارس شنر. اس  کرده سرکو  هم را خود

 بکا    لکه،  شکسکتن  بکا  را خستگى باید   اس  خسته اش گذشته خستگى هاى نوب  از

 ا ل سوى به   له برگرداندن با   له، از پدرساالرى   مراتب سلسله   ا لوی  سلب

 اصکل  را زبکان  بکودن  زبان کش    کردن، ل س شنر خاطر به نو، از را کل ه     له،

  زن   عکر      بکدیع  شنرى،  تدت کالمى، مراتب سلسله. برد میان از دادن، قرار

 پیشکنااد  ناچکارى  سکیرى  سکر  از  دید هاى فرمالیسم تتى قراردادى،  زنى بى تتى  

 خود مفردات زبانی  زبان، مفردات سوى به باید زبان. شود ریذته د ر باید ه ه شده،

 اس  زبان خود ى درباره که اى   له کل ه، ترک، صوت، صدا، یننى برگردد، زبان،

 ماسک ،  سکن   اکنکون  که اى عاریه شذرى خود به نسب . نگرد مى خود به طنز به اما

 که – زبان در ع یق مننایى بیان نه زبان، در مصال کردن پیدا. بنگریم باز چشم با باید

 اسک    ن قک  تقی. رسد ن ى  ن گرد به مننایى هیچ که زبانى بیان بل – اس  نرر کار

 شکنر  دید از ایران، عرفان به که اس  الزم  . اس  شنر که بل نیس ، عرفان اصل که

 تنقلکى،  هکم  بسکیار  را  ن اعظکم  بذ  من، زعم به صورت، این در. کنیم نگاه  اقنى

 دکارتیسکم،  ى اشکاعه    تولکد  از پی  دکارتى، تتى   اشراقى،   غیرشاودى   تاملى

 ککه  را اى پکرده     فریده، شنر براى افالطون که را ى ا پرده  دى شنر. یاف  خواهیم

 زبکان  زبانیک   در. کنکد  مکى  رد اس ، تراشیده ا بژه   سوژه بین فارسى ى عارفانه شنر

 زبکان  واتکىِ  ککه  اشراقى ى برگرده   شنر ى گرده بر فلسفى منناى را پرده. نیس  پرده

   صکوت    تکرک » :گویکد  ن ى که اس  شاعر موقنى مولوى. اس  کرده سوار اس 

 بگویکد   نککه  بکى   قتکى  بلککه .« زنکم  دم تکو  با سه هر این بى که تا/ زنم برهم را گف 

   شکود،  مى شاعر زند، مى برهم را سه هر این زنم، مى برهم را گف    صوت   ترک

 هکم  بکر  را گفک     صکوت    ترک  ن در که شنرهایى تنداد که گف  باید صراتتا

 شکنر  ککل  از تکر  قکوى  مراتکب  بکه  فارسکى  زبکان  هاى ی قابل. اس  کم بسیار اس ، زده



 زعکم  بکه . فا کیم  مکى  فارسى غیرمکتو  زبان   فارسى نرر از را نکته این. اس  فارسى

   شکطصیات  شکرح  در اندیشکیده،  شکیرازى  بقلکى  ر زباکان  شکیخ   نچه صدم ی  من

 پس شنرهاى در  مده، کتا  د  این در  نچه صدم ی    اس  نیامده عبارالناشقین

 بایکد  تکافظ  اینککه  رغکم  بکه  اسک ،  نیامکده  تکافظ  شکنر  در تتى نرر، کتا  د  این از

  لکى  اسک ،  فارسکى  زبکان  شاعر بزرگترین تافظ. باشد بوده ر زباان دقیق ى خواننده

. اسک   تکافظ  شنر فارسى زبان از تر ع یق   تر گسترده مراتب به فارسى زبان امکانات

 دیگکر،  سکوى  در ا بژه   سو ی  در سوژه  سط، در پرده عقالنی  نیز تافظ شنر در

 داللک    ارد مصککم  سکاختارى  بکا  شک ا   قتکى  یننکى  اسک ،  شکده  ت ام تافظ ضرر به

 تفسکیرپذیرى  رغکم  بکه    بنیکادى،  شکوریدگى  رغکم  به شوید، مى استنارى   ترویرى

 تافظ   کنید، مى ع ل چارچو  در هم باز مرسل، مرازهاى   ها استناره ناپذیر پایان

 ر ز مرکل  چنکان  چیکزش  ه که  مننکایى  لصکاظ  از اش، شدن خوانده الغیب  لسان رغم به

  صکل  بکه  بازگشک   نوستالژى خواننده منِ که اس  منطقى منطق، ناای  تا   ر شن،

 منطککق ایککن  . بیککنم مککى مککادر سککاختار   ا لککین سککاختار بککراى نوسککتالژى را اش ا لککین

 صکوتى  نگیکز   ا دل فضکاى  شمنانىکا  از  کدا  تافظ زبان که تالى در اس ، نوستالژى

   انکد،  شکده  یککدیگر  متضاد   متقارن ترادک به انگار صداها  ن در که اس  غریبى

 صکوتى  هکاى  سکپرده  در اس ، تاکم  ن بر مصتوم ئى پیشگویى قافیه    زن در گرچه

 نداشکته  ش    زند، می شبیذون وهن بر که صداس  متنو  هاى  نس انگار دیگرش

 .یاف  خواهد بزرگى  ایگاه صوتى ترکیبات این  ینده یتالدیر  اان در که باشیم

 ککه  کننکد  لصیکه  اظاار اس  م کن نذوانده کتا    ندیده  اان ناشى، هاى  دم تناا -４

 ایکن  از دیگرى ى پدیده هر یا   مدرنیسم، پس  مدرنیسم، دمکراسى، به رسیدن براى

 را نکتکه  ایکن . کنیم کرارت مو به مو را تاریذى اد ار   تاریذى زمان تاریخ، باید دس 

  اکان  تکاریخ  ککل  بکه  نسکب   ار پکا  تاریخ بندی د ره که ام نوشته گذشته در بارها من



 گرچکه  ار پکا  در انقالبکى    تدریرى ترکات تنا     توالى   قاعده، نه   استرناس 

 چنین از متاثرشده ى نقطه هر اما بوده،  اان دیگر  اهاى تاریذى ترکات بذ  الاام

. اس  کشیده ر  به را خود تاریذى  یژگى   تاریذی ، ئى، بندى د ره نینچ   تاریخ

 بکین  تذاصکم    تنکاز      اکان،  کشکورهاى  بقیکه  در ار پکا  تکاریخ  ظاور کلى طور به

 غربى، تاثیرگذارى با تاریخ سنتى  وامع هاى توزه بویژه تاریذى، مذتل  هاى توزه

 نکاموز ن   ن صکف   ارزترینبک  که   رده پدید کشورها این اغلب در خاصى  یژگى

 این. اس  غر  کل به نسب  بندها   ار پا، به نسب    خود به نسب  تاریخ این شدن

 خکود  در نکى  را ار پکا  تکاریخ  اد ار که دهد مى را  ن مرال ما به نه تاریذى ناموز نى

  میکزش  دالیکل  به نه   بگیریم، قرار  سانى به  ن اد ار از یکى در مرال   باشیم کرده

 تتکى  اگکر  که داش ، خواهیم را  ن امکان غر ، اخیر صدساله ى د ره با ما ریذىتا

 ماترکل  غکر ،  بکا  ما برخورد مقطع در. بگیریم قرار مراتل  ن از یکى در بذواهیم،

 ى گذشته فرهنگ کل تاصل با هم، غر  با   ایم، یافته شده تلنبار برخود را اد ار  ن

   ایکم،  شکده  کنکده  خکود  بسکتر  از ایکم،  شده عو  .ایم شده ر بر  مان، رسیده امر ز به

   ایکم  داده تغییکر  خکودى،  هکاى  توزه   ها میدان در  ن گرفتن تصویل هنگام را غر 

 د  برخکورد  غکر ،  با ما برخورد نیس ، غر  ى گذشته ما گذشته ى ه ه. ایم پذیرفته

 دهبکو  تکاکم  برخکورد  این بر[ ALTERITY] «دیگری » نوعى. نیس  نو  ی  از چیز

 چیکز  هکزار    خکودزده    غربکزده  ایکم،  شکده  اسککیتز فرن  ایم، شده «پارانوید» ما. اس 

 تضور دلیل به    اان،  وامع ى ه ه در غر  تضور دلیل به اما یم، ا شده زده دیگر

 بیگانکه  غربکى  علکوم    فرهنکگ  ت کدن،  دنیکاى  با دیگر غر ، در  اان  وامع ى ه ه

 بکا  در نکى   گکوى  گفک   تکال  در مدا م طور به  ،پی صدسال از ناچار، به ما. نیستیم

 در غرق انگار   هم، با ه ه غر  هنرى   ا ت اعى فکرى، هاى مکتب. ایم بوده غر 

 نویسندگان   ر شنفکران   مردم از نسل چاار با ناخواسته، ه زمانى   مناصرت ی 



 تکا  ۰۲۲۷ از هکدای   نویسکندگى  ا ل ى ساله هف  در دلیل ه ین به. اند شده مناصر ما

 گکم  را مردش که زنى    کل داش مرل بینیم، مى رئالیستى هاى قره هم ش سى ۰۲۰۰

 مکدرن  ى قرکه  هم   خون قطره سه مرل بینیم، مى مدرن پس  ى قره هم   بود، کرده

 ادبکى  تکاریخ  ى ه که  مکا  ککه  اسک   ایکن  در غکر   با مناصرت  یژگى. کور بوک مرل

 مکو  به مو را غر  دیدگاهى   مکتبى لىتوا  نکه بى را، غر  ى گذشته سال د یس 

 از ککه  دیگکرى،  توالى   ترتیب با نویسنده، ی  ع ر سال هف  در باشیم، کرده ا را

 پسک   بنکد  رئالیسکم،  ا ل. ایکم  ککرده  ترربکه   یکد،  مکى  نظکر  بکه  اتفکاقى    ترادفى د ر

 بکورخس   رژانتکین،  در دیگکر،  کشکورى  در زمکان،  ه ان در. مدرنیسم بند مدرنیسم،

 تبنیکدى  ى نویسکنده  سکه  د  کنار در  اقع در که بود کرده شر   را هایى قره نگارش

  رژانتکین . گذاشکتند  مکى  را مدرن پس  ى قره اساس ناباک ،   بک   ویس، دیگر،

. گیکریم  مکى  خکاخ  ى نتیرکه  چنکد  ها مرال این از بود، ناموز نى در غرق ایران، مرل نیز

   مکا  مناصکر  تکاریخ   اقنیک   ککه  ایکن  لیکل د به کنیم، شر   ا ل از نیس  الزم ما ا ال

 تککرار  را غکر   تکاریذى  بنکدى  د ره مکا  ثانیکا  دهکد؛  ن ى را اى ا ازه چنین ما به  اان

 ثالرکا  مدرنیسم؛ پس  بند   بود مدرنیسم بند   بود رئالیسم ا ل کنیم فکر تا کنیم ن ى

 اس  یزىچ تت ا مدرنیسم پس  کنیم گ ان ما که اس   ن از تر پیچیده مناصر  اان

 نکه  اسک   کیفکى  ى«پسکا »   «پسک  » یک   «پس »  ن. اس   مده مدرنیسم از پس که

 وات  در اس  مدرن که چیزى هر که نپذیریم را لیوتار ترک این اگر تتى   ک ى؛

 مکدرن  ککه  چیزى از باید  دم ماندن مدرن براى اینکه دلیل به هس ، هم مدرن پس 

 اسک   الشک س   مکن  اظار دیگر نکته این بگذرد، فرا مدرن  ن سوى  ن به مدام اس 

 مدرنیسکم،  پسک     مدرنیسکم  رئالیسکم،  ى پدیکده  سکه  مکا  خکود  مناصکر  ادبیات در که

 بکا  فقکط  مکن    گلشکیرى  هوشکنگ  مص ود، ات د: اند داشته مناصرت قدرت ه زمان

 با شاید ار پایى، بندى د ره با باشیم، هم مناصر توانستیم مى تاریذى ناموز نى تنری 



 بکه  ککه  مکا  گوینکد  مى که هایى  ن. نوشتیم مى را خود  ثار خاصى زمانى تاخر   تقدم

 پسک   د ران یننکى   ن سوى  ن به توانیم می چگونه یم ا نرسیده غربى مدرنیسم د ران

 ما به تاریذى نامو زنى   ناموز ن تاریخ که ندارند تو ه نکته این به برسیم، مدرنیسم

 گکاهى  شکدیم،  کنکده  خکود  بسکتر  از مکا  ما، با غربى مدرنیسم برخورد در که گوید مى

   تکر  کاکن  مراتکب  بکه  دنیکایى  بکه  تتکى  شکدیم  پرتا  گاهى    ینده، به شدیم پرتا 

 .مان خودى مور ثات   سنن  اان از تر کان

 دلبسکتگى  بکا  راغکه،  گلکدان  ککردن  پیدا با مینیاتورى، توصی  با را کور بوک هدای  -５

  اقکع  در یکى که مذتل ، متن د    نوب  د  در   چاره، ترک ن اثیرى زن به را ى

 از پکس  مکا   کدى  هکاى  رئالیسک   ى ه ه تقریبا. نویسد مى اس ، ا ل متن متفا ت متن

 یک   در را  ناکا  بلککه  ایکم،  ریذتکه  هم به تناا نه را ها د ره ما پس. اند  مده کور بوک

 .ایم کرده یکدیگر مناصر کوتاه نسبتا زمان

 هکاى   اکان  ى پدیکده  بیشکتر  شکاید    نیسک   غربکى  ى پدیکده  تناکا  مدرنیسم پس  پس -６

 اسک ؛  چندصدایى   زبانگى چند  اان   تبنید،  اان ناموز ن،  اان مرل متفا ت،

 مکدرنى  هکر  اکنکون . باشکد   مکده    ود به تاریذى مدرنیسم از بند که نیس  چیزى  

 رانایک  در نویسکندگان    شاعران از بسیارى  . باشد مدرن پس  باید بودن مدرن براى

 از دیگکران    ایکم،  بکوده  مکدرن  پسک   بکیخ  از مکا  اصال: گویند مى   اند افتاده راه اکنون

 هسکتند . نیسک   هکم  شکورى  ایکن  بکه  قضکیه  که بدانند باید البته. اند بوده غافل ما   ود

 شکأن  د ن چیسک ،  ها ترک این که کنند مى « ار» ر زى مسئله به نسب  که کسانى

 ککه  ر انند مى سرقلم مقاله دیگر ر ز   شده؛ طالع  اناسب پش  از  فتاب ان که ماس 

 بکه  را اتوبکوس  انگکار  بار این  . ایم بوده مدرنیسم پس  بنیانگذار هم ا ل  ه ان از ما

 .ایم رانده دره ته به خود دس 



 مقطکع  ایکن  در تناکا  ککه  اسک   بنیادى چنان کنیم مى بیان زبانی  پیرامون ما  نچه تازه -７

 سرنوشک    لکى  کند، مى برقرار رابطه  ناا با ساختارگشایى   مدرنیسم پس  کیا بیاى

 مکاتکب  ى ه ه برابر در زبانی    زبان؛ سرنوش  از ناپذیر  دایى اس  چیزى زبانی 

 ککه  ه کانطور  مانکد،  مکى  بکاقى  هکا   ن  رز ى بکه  منطوک ى اراده صورت به ها شیوه  

 در گویند مى. نیس  رنااست ها شیوه   مکاتب  ن از هم ساختارگشایى   مدرنیسم پس 

 زمکان  در  کز   رکاییک    اکان   یکا . هس   رکاییسم سوى به کش  مدرنیسم پس 

 ناشکى  باید یا  رکاییسم   ود داش ؟   ود هم گذشته ى دهه چند ه ین تا خودش

 د  این ترکیب. ما عرر در  ن کش  از ناشى یا   باشد، ما عرر توسط  ن اخترا  از

 بکه  دسک   شد مى ما عرر در تناا  . کش  هم هس   اخترا هم. اس  گرفته صورت

 دسکتو رد    ککرد،  دراز تکر  گذشکته  سوى به نشینى عقب تال در مدام اى گذشته سوى

 مکا  بکه   رکاییک   پکس . داد قکرار  مکا  عرر مناصرت در شد مى تناا را دستدرازى این

 شکازده    ککور،  بکوک  مکدرن،  ککار  د  از. مکا  بالفرکل  سکن   تکا  اسک    مده نزدیکتر

 دلیکل  این به د مى نیستند، مسا ى باهم  ه   هیچ به ادبى ارزش نظر از که ترا ،ات

   تذکم    قا کار . اسک   ککرده  اسکتفاده  مکا  بالفرکل  عرکر  از که دارد، ک ترى ارزش

 زن تکا  انکد  گرفتکه  قکرار  د رتکر  ما از ما، عرر از پی  بالفرل عرر یننى هاش، ترک

 تر عقب چه هر. اس  شده ترسیم راغه گلدان در   گور اع اق در اش چاره که اثیرى

  ن، بکر  مبتنى    ن از منبنث بینى  اان   شناسانه فن ترور برک  به بر یم ایم توانسته

 هکر  از بکی    اقکع  در گذشکته  در  ینده   بیفتیم  لوتر خود عرر امر ز از ایم توانسته

. نیسک   کترهکاى    قالبى زدن پیوند این. اس  گرفته صورت ادبیات در دیگرى چیز

 اهلیک   امکا  بکه    خیکزد  برمکى  مکا  ناموز ن   ه روش در عرر گفت ان بیان از درس 

 هکاى  دنکدان  کابینکه  چشم  لو که  قتى رضاخانى بربری  عرر در. دهد مى مناصرت

 صکورت  بکه  ککور  بکوک  کشیدند، مى بیر ن اش خودکشىی پس در دهان  از را دا ر



 مرلکه  نطکع  بکر  نی ا «غرا »   «نوسقق» بند سال سه   بود هدای   یب در دستنویس

 نکاموز ن  خکود  عرر با  دى ادبیات. منناس  این به ناموز نى. باشیان مین «موسیقى»

 خاکسکتر  شکرا ،  شکاه  عرکر  در تکافظ  گکذاران  غکزل  از  گرنه نیس ،  ن تابع اس ،

 در را شکسکپیر  تیکراژ  پشک   امکر ز   نککه   کاى  بکه  ر م مالى   ماند، مى  ا به سردى

  ن خوابگکاه  در پیککر  هفک     رفک ،  مکى  سزا قونیه ه ان در رساند، خاک به  مریکا

 .شد می  دا هم از بندش هف  گنروى الیاس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بیژن الهی

 
 داش  پیشانی به خال یکی  ن

 ... سق  در یی تفره:  بود دقیق هم نقشه

 ... خسوک در ماه  

 ، بود سفید فضای بند  لی بودند  مده تو د  هر

 در ن از ، بود شده خیرگی

 بیر ن یا

 : بود می تر ساده نه گر   ، نداریم تتم

  بیر ن  واهر برق شاید

 شاید یا ، بود ترور تدّ از

 . بود زده را چراغ کلید غفلتا  صاتبذانه

  ، شد ثاب  ،  ا به ، دزد هر

  شد نور ثبوتِ ، باری ، ه ه این ثبوتِ    ا به صاتبذانه

  میز ی :  ادهس اثا  این با _ اتاق درین ،  ا این

  قفسه ر ی  

 _ شیوا ی مرس ه ی 

  ، عکسی در

  ما ردیابی شر   ی نقطه

 ... سفید سفیدِ  اقنا  ، سغید ،

 ، س  دیدگی نور از که نداریم تتم  

  را صاتب بی د ربین که



 نورانی فضای در تاریکذانه  ای

 اصل از یا ، اند کرده باز

 . اند بوده نگرفته عکسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جرج لیکاف
 مقدم( ی عاطفه منتظری )ترجمه

 مررف معنای: ها استعاره و اخالقی اصول

 

 چکیده
 تنریفکی،   ناکا  اند؛ مشترک خریره د  در  پذیرفته انرام مررک دربارة که مطالناتی اکرر

 بکا  را اخالقکی  هکای  ارزش نادانسکته،  یکا  دانسکته  نیز،   دهند ن ی ارایه مررک از مر ل،  لو

 ت کامی  رغکم  علکی  اند؟ مرتبط یکدیگر با پدیده د  این  یا. میزند  می هم در مررک مقولۀ

   دقیکق  مننکای  اس ، گرفته صورت «مررک» مدلول تنیین   تنری  برای که هایی تالش

 در اخیکرا   ککه  تصقیقکاتی . اسک   مانکده  بکاقی  اباکام  از ای سایه در ه چنان  اصطالح این مُفاد

 چکرا  بفا کیم  تکا  دهکد  مکی  ما دس  به ابزاری  اس پذیرفته انرام شناختی شناسیِ زبان تیطۀ

 بکا   ثیقکی  ربکط  اخالقکی  مسکائل    مرکرک  چکرا    اس  مبام اندازه بدین تا مررک مقولۀ

 ای مصوری های استناره   مررک مفاوم ساختار دربارة پژ ه  طریق از ما. دارند یکدیگر

 بکه  مکبام  موضکو   ایکن  از باتر فا ی توانیم می سازند می مرتبط یکدیگر با را  ن منانی که

 اغلکب  ککه  را مشککالتی  از برخی  لوی توانیم می ترتیب بدین اینکه تر مام   ریم؛ چنگ

 مفکاهیم  ما که شوند می پدیدار زمانی مشکالت این. بگیریم دهند می ر  ا ت اعی علوم در

  .هستند کلی   ترربی مفاهی ی گویی که گیریم می کار به چنان را عامیانه

 

 مقدمه
 مککبام، ماهیکک ِ تککا شککد مککن بککرای الاککامی منبککع «فریبنککده مرککرک» برانگیککز هیرککان عنککوان

 خکود  کارهکای  در ا ت اعی علوم دانش ندان بیشترِ که را، مررک نامل وس   نشده تنری 

 بکه  متنلق مفاهیمِ از یکی مررک رسد می نظر به. کنم  بررسی تر دقیق کنند، می اشاره  ن به



 بکاره  ایکن  در ندرت به ما یننی ؛«نیس   ناا در  چرایی چون هیچ  ای» که اس  عام عرک

 تکالش  هرچکه  ع ل، در. نه یا گیرد می قرار مررک مقولۀ ویل چیزی  یا که کنیم می بصث

 ایکن  مصکد دة    مننکا  که یابیم می در کنیم تنری  را مررک تا دهیم می خرج به تری  دی

 در مکا  انگارانۀ ساده توافق  رای رد که دهد می نشان مطلب این   شود می تر پیچیده عبارت

  .اس  شده پناان ما ی مسئلۀ مررک مننی مورد

 

 متکدا ل  مسائل   موضوعات برخی به مررک فریبندة مننایِ یافتن برای تالش تین در من

 از کنند می تصقیق مررک به مربوِ مشکالت   مسائل زمینۀ در که کارشناسانی. برخوردم

 هکای   نبه ت امی تقریبا . اند نااده صصه اخالقیات   مررک  نزدی ارتباِ بر پی  ها مدت

 اغلکب    اخالقکی،  هکای  ارزش نتیرکه  در هستند؛ اخالقی   ارزشی منانی از گرانبار مررک

 مررک فنل به ربطی چندان خود خودیِ به که اند داده شکل مررک به را نگرشی مذهبی،

 بکه  کنیکد  ر کو   ه چنین کرد، غاز  ۰۳۶۶ داگالس را زمینه این در مدرن پژ ه ) ندارد

 مسکائل  چکرا  ککه  کنکد  مکی  تبیکین  مرکرک  ککردن  مننکا  برای من ر یکرد . ۰۳۸۸ هار یتس

 در بنیادی سطصی در اخالقی مسائل اس ؛ مررک ناپذیر ا تنا  های  نبه از یکی اخالقی

  .اس   کرده رسو  مررک مننای

 خاصی های گر ه  یژة که کنند ی تنر فنالیتی عنوان به را مررک تا اند کرده تالش بنضی

 ر یککردی  دیگکر  برخکی . اسک   اقترکاد  از هکایی  قسک    یکا   امنکه  از هایی بذ  مردم، از

 اسک ؛  شده گسترده  اان سط  در که اند دانسته فرایندی را مررک   اند داشته تر انتزاعی

 بکه  هکم   ن م،نظ یا انرژی ماده، بردن بین از یا کاستن از اس  عبارت مررک اینان اعتقاد به

 به ک ی تو هِ دیدگاه د  هر . ۰۳۳۷ استرن) شود کاسته انسان برای  ناا ارزش که طریقی

 کاربرد که کنند می ترور   دارند ر زمره گفتگوهای در عبارت این از مردم استفادة شیوة

 تروری باشد، مردم عامۀ نظر مورد مننای از  دا کلی به تواند می مررک مفاوم تذرریِ



   «گر» ،«بل » توصیۀ مررک منانی دریافتن برای من. نُ اید می فایده بی هم   بنید هم که

ِ  هکای  استناره» عنوان با مام ای مقاله در - را « سکگارد»  «کننکده  مرکرک  ت ایکل  بکه  مربکو

 از مکرا  امکر  این. گیرم می باره نیز شناختی شناسیِ زبان ابزارهای از   گرفته کار به -  ۰۳۳۶)

 بکه  مکن   اقع، در کرد؛ خواهد د ر تاریذی شناسی انسان   اقتراد در خودم تذرص زمینۀ

  رج» راهن ایی   یاری با تناا   ندارم ای سررشته شناختی علومِ یا شناسی زبان از   ه هیچ

 شناسکی  زبکان  نکوین  رشکتۀ  بکه  ام توانسکته  اسک ،  رشته این فکری گذاران پایه از که ،«لیکاک

  .کنم پیدا  ر د شناختی

 گ کان . اسک    مریککایی  ِ انگلیسکی  زبکان  بکر  مبتنی کامال  من تصلیل اساس  نکه دیگر کتۀن

 هکای  زبکان  در[ ام برده کار به مقاله این در که] اصطالتاتی   عبارات از بسیاری که کنم می

 هکا  زبکان  سکایر  بکه  اندازه چه تا من های تصلیل اینکه اما باشند داشته منادل نیز دیگر ار پاییِ

  .دارد بررسی  ای اس  مرتبط

 

  چیس ؟ شناختی شناسیِ زبان
 شناسکی،  زبکان  متدا لِ های رشته تالقی از که اس   دیدی نسبتا  رشتۀ شناختی شناسیِ زبان

  ثکار  سلسکله  در رشکته  ایکن  هکای  انگاره. اس   مده پدید فلسفه   ریاضیات شناختی، علوم

 لیکاک ،۰۳۸۷ لیکاک ،۰۳۸۲ سن ان   لیکاک) اس   در مده شرح به ه کاران    لیکاک

 ،«ر ش» ماننکد  شکناختی،  شناسکانِ  ر ان ککار  اسکاس  بکر  تاضکر  مقالکۀ  امکا  . ۰۳۳۳  انسن  

 گرفته شکل « یتگنشتاین» فلسفۀ سرانرام   ،«کی»   «برلین» مانند شناس، انسان شناسانِ زبان

 شکناختی،  ای تکوزه  عنکوان  به مررک، مقولۀ از من تصلیل مبنای شناختی شناسیِ زبان. اس 

  .کنم می ارایه رشته این از مذترری   فشرده بسیار توضی  دلیل ه ین به اس ؛

 مرکل  مرزایکی  هکای  پدیکده  از  اکان  زبکان،  دستور   زبان با  در سنتی های نظریه اساس بر

 هکا   یژگکی  از ای مر وعکه  در هرکدامشکان  ککه  اسک   شکده  ساخته «ها توپ»   «ها صندلی»



 مشکترک  اعضا بین که شود می تنری  هایی  یژگی تداقلِ اساسِ بر مقوله هر. اند مشترک

 منتقکد  شکناختی  شناسکانِ  زبکان . صکندلی  بکرای  گکاه  تکیه ی    پایه چاار داشتن مرال  اس ،

 یکا  مشذص مفاومیِ مرزهای بد ن   مبام اغلب پیچیده، نوعا  ها مقوله   مفاهیم که نیستند

 پیکدا  شکل   سر مشذری های شیوه به فاهیمم منتقدند بلکه هستند، مشترک های خریره

  :کنند می

 یک    ل ایده مرال  دارد،   ود ن ونه پی  عنوان به ع ل یا ء شی ی  ها مقوله مرکزی  در•

  .گاه تکیه ی    پایه چاار با متنارک صندلی

  بکی   ککم  یننکی  باشکند،  نزدیک   مرکز به بیشتر یا ک تر توانند می مر وعه اعضای سایر•

  .شده بندی طبقه تا اس  مدَرَّج بیشتر مر وعه در عضوی  بنابراین. باشند دلیصن شبیه

 دیگکر  اعضکای    اسک   مرککز  در ن ونکه  پکی  : دارنکد  شکناعی  سکاختاری  اغلکب  هکا  مقوله•

ِ  در  ن بکا  طریقکی  به هرکدام توانند می   اسکطۀ  بکه  مر وعکه  اعضکای  ت کامی . باشکند  ارتبکا

 از بنضکی . یکدیگر با ارتباطشان طریق از نه   دارند ی ابستگ هم به ن ونه پی  با ارتباطشان

  .باشند داشته ن ونه پی  با استناری ارتباطی اس  م کن مقوله مرادیق

 پیوسکتگی   هکم   بکا  گوناگون طرق به اندیشه   گفتار های مقوله شناختی، شناسانِ زبان زعم به

 هکا  شناسکی  نکو   دیگر   ها مراتب سلسله ر ابط ترین شده بررسی   ترین  اض . دارند در نی

 البتکه . صکندلی  از بذشکی  گکاه  نشکی ن    اس  صندلی نوعی چاارپایه مرال ، بنابراین،. هستند

 بکین  ر ابکط  فا یکدن  بکرای  نکتکه  ترین مام. داند می افتاده پا پی  نسبتا  را موارد این لیکاک

 مکدد  بکه  اغلکب  انسکان  مغکز  اسک ؛  نافتکه  انسکان  مغکز  کارکرد بنیادین های شیوه در ها مفاوم

 هکای  مقوله   مفاهیم من ول طور به ما. کند می برقرار رابطه مذتل  مقوالت میان ها استناره

 فیزیککی  نصکو  بکه    ترنکد  عینکی  ککه  دهیم می  ای هایی مقوله در استناره  سیلۀ به را انتزاعی

  ناا زا که اشیاء، از گر هی با استناری پیوند طریق از انتزاعی مفاوم ی . شوند می درک

  .شود می درک قابل   مل وس داریم، فیزیکی مستقیم ترربۀ



   وخکایر  بکه  اسکتناری  پیونکدی  با را زمان انتزاعی مفاوم مدرن های  مریکایی مرال عنوان به

 در تناکا  نه خاخ، طور به پول   کل، در وخایر. دهند می ارتباِ پول، خروخ به ها، دارایی

 اسکتناری  منبکع  یک   عنکوان  بکه  مکا،  تفککر  شیوة در لکهب شوند می استفاده ر زمره گفتگوی

 هکدر  کنکیم،  مکی  وخیکره  کنکیم،  مکی  صکرک  را  ن: ر نکد  مکی  کار به نیز زمان، برای متنارک

 بکر  پکول  هکای   یژگی  اقع در اس ؛ زبانی شگرد ی  از بی  چیزی امر این....   دهیم می

 شکود  مکی  برخکورد  ای گونکه  به زمان با فام نصوة این در. گذارد می اثر زمان با ما رفتارِ نصوة

 هر مرل دقیقه هر انگار اس ، مبادله قابل   گیری اندازه قابل قی  ، دارای پذیر، تقسیم گویا

 سکاختاربندی  از فراتکر  بسکیار  را پکا  استناره  بنابراین. اس  یکسان ارزش   اندازه دارای پنی

 ترربیکات  در من کوال ،  ا لیکه،    اصکلی  مفکاهیم  لیککاک  گفتۀ به. گذارد می گفتار های مقوله

 ریشکه  - اسک   مشکترک  بشکر  افکراد  ه کۀ  بین که - گرسنگی یا درد مرل فیزیکی  اسطۀ بی

 مکا  ر زمرة   ساده ترربیات در ریشه «ا لیه های استناره» این از ن ونه صدها عال ه به. دارند

 اسکتفاده  اکا  ن از تفککر  بکرای  هکم    هسکتند  ع لکردمکان  مبنکای  هم که هایی استناره دارند،

 را هایی استناره گاگاه   اند مشترک گوناگون مردمان میان ترربیات این از برخی. کنیم می

  اکان  سرتاسکر  در هکا  فرهنکگ  از بسیاری میان قبلی، ریزی برنامه بد ن که،   رند می پدید

 رسیدن   اس   ت  عربانی  اس ، گرسنگی خواستن: مانند هایی استناره. اس  مشترک

 دارند   ود ای مفاومی های استناره ه چنین. مطلو  امر تصقق مگر نیس  یزیچ هدک به

  .هستند  وامع بنضی  یژة که

  :شوند می ساخته متنوعی استناری غیر مفاهیم اساس بر مفاومی های استناره

 هککا؛  اکک  از فیزیکککی درک بککر هسککتند مبتنککی کککه: تسککی ترککویریِ هککایِ چککارچو •

   ر ان چیزهکای  ککل؛     کزء  ر ابکط  هکا؛  ترکم  مرکل  اصکلی  ترکتی تسی های چارچو 

  .اس  ترویری های چارچو  ترین من ول از یکی مقرد←مسیر← مبدأ توالی. ها سط 



 یکا  داسکتان  ی  شکل اس  م کن که مفاومی های ساخ   قایع؛ طرح   له از ها، قالب•

 از کامکل  ای کلیشکه  طکرح  ی  خود در که «باران» مرل باشند، گرفته خود به را  شنا صصنۀ

  .دارد رقیق مهِ   بارندگی رطوب ، ابر،

 نشکان  لیککاک . شوند مفاوم استناره چند یا د  طریق از توانند می پیچیده مفاهیم از بسیاری

 سکوزاند،  مکی  امکری : فا ند می  ت  استنارة تسب بر را عربانی  ها  مریکایی که دهد می

 قابل غیر)  تشی تیوانی عربانی  اما. شود می منفرر   شود می بلند د د  ن از  وشد، می

 امکا  اسک ،  اسکتناره  تکرین  اصلی   ترین مام  ت . هس  نیز  دیوانه)  نون نوعی    کنترل

 بکر ز    کننکد  مکی  ترویرسکازی  را عربانیتشکان  چطکور  هکا   مریککایی  اینککه  فا یکدن  برای

  .بگیرند قرار نظر مد باید نیز ها استناره سایر دهند می

 در اسک   م کن که دهد می نشان اخالقی سیاس  عنوان با کتاب  در لیکاک این بر عال ه

 ا  مرکال  در. باشکند   داشکته    کود  مغکایر    مذال  استناری های نظام  اتد ای  امنه در ن

 هکا  لیبکرال   نککه  تکال  اسک ،  «گیکر  سکذ   پدری» کار مصافظه های  مریکایی نگاه از د ل 

 هم با مغایر استناریِ های نظام. کنند تنبیر «گر شپر ر  الدینی» را سیاسی نظام اس  م کن

. دهنکد  مکی  شکل...   اعدام تکم  نسیتی، های نق  اخالق، برای را ای  داگانه الگوهای

 پیچیده های موقنی  تا کنند می ک   مردم به  ناا دارند؛  اقنی قدرتی ها استناره این پس

 بنیادینشکان  عقایکد  بکا  ککه  برگزینند را اع الی   کنند ارزیانی   سازی ساده ترویرسازی، را

 مننکا  بکدین  تلویصا  مطلب این. باشد سازگار «گر پر رش  الدین» یا «گیر سذ  پدر» دربارة

 قکدی ی  هکای  استناره از که اند مایل  دید موضوعات   مسائل با موا اه در مردم که اس 

 بکه  شکوند؛  سوار  دید استناری پیوندهای بر باید رفتار در تغییرات. بگیرند باره افتاده  ا  

 هککای طککرح لصککاظ بککه خروصککی/ ع ککومی مناقشککات   مباترککات کککه اسکک  دلیککل ه ککین

  .هستند غنی بسیار ترویری   ای ن ونه پی 

 



 اقترادی های استناره
 هکای  مقولکه   کز   تناا نه مررک دیدم، می  موزش شناس دیرینه ی  عنوان به من که زمانی

 کردنکد  می شر   اشیاء از مردم  ای به شناسان دیرینه. نداش    ود اصال  بلکه نبود تصلیل

 در خکام  مکواد  ککه  بود این بر ترور. کردند می تایه «مرنوعات تیات چرخۀ» از الگویی  

 شکوند  ساخته دس  ی  به تبدیل   برداش  انسان توسط که زمانی تا دارند،   ود طبین 

 شکیفر  با کنید مقایسه) شوند خارج رده از بند   بیفتند کار از تا گیرند قرار استفاده مورد  

  :رسد می نظر به اینطور اصلی چرخۀ بنابراین . ۰۳۷۶

 انداختن د ر←استفاده←تولید

   رشکد  اس ، گرفته شکل شناسی هستی از بشر ترربۀ اساس بر «تیات چرخۀ» استنارة این

  .مرگ تا تولد از زنده مو ود ی  ن و

 مرگ← زندگی← تولد

. دارنکد  تیکات  ر  ه کین  از   هسکتند  ها انسان اشیاء که اس  این استناری ساخ  اینرا در

 هکای  اسکتناره  از اسک   پکر  داران کلکسکیون    شناسکان  باستان موزه، کارشناسان های صصب 

 ککه   سکینی  زمکانی  هکای  بکازه  در. کننکد  مکی  بذشی  ان اشیاء به که تیات چرخۀ به مربوِ

 بکین  از» ناایک   در   شکوند  مکی  «متولکد » ا سکام  دهنکد  مکی  قرار مطالنه مورد شناسان دیرینه

 دیکده  دیگکر  هکا  انسکان  ککه  اسک   ایکن  اسکتناره  ایکن  نامصسکوس  تأثیرات از یکی. «ر ند می

 هکای  کتکا   اکرکر  در ککه  اقترکاد،  اصکلی  مدل. اند شده  ایگزینشان اشیاء چون شوند، ن ی

. رسکد  مکی  اتکدی   گیکریِ  نتیرکه  بکه  مشکابه  اسکتناری  سکاخ   یک   بکا  دارد،   کود  درسی

 پیککان  یک   بکا  کننکد،  مکی  تقسکیم  خانوار   بازار تولید، های بذ  به را اقتراد اقتراددانان

  .میانشان

 مررک←مبادله← تولید



 دس  از شبیه اس ، شدن پیر شبیه مررک که گوید می تیات چرخۀ استنارة اساس این بر

   فنالیک   ت کام  ترکاددانان اق برای. نیستی   مرگ ناای  در   فایده شدن کم انرژی، دادن

 پکس  اشیاء  ن در که اس  اقتراد از قس تی مررک اس ؛ ا ل مرتلۀ د  به مربوِ هیرانْ

 مننکی  تکرین  ر شکن . رسکند  مکی  خکود  ککار  پایان به بازار   کارخانه در  الب مراتل طی از

 ء، شکی  یک   زندگی  ریان. اس  مرگ مررک که اس  این استناری ساخ  این ض نی

 نکدارد    کود  امکان این پس اس ؛ ناپذیر برگش     قفه بی فرد، ی  ندگیز مرل درس 

 موتور که بینند می  تیاتی نیر یی را تولید اقتراددان. بگیرد پیشی عرضه از تقاضا مرال ، که،

  .  رد می در ترک  به را اقتراد

 در رد،گکذا  می تولید د ش بر را اقترادی رشد   ارزش فنالی ، ت ام تیات چرخۀ استنارة

 ککه  امری اس ، تیات مانند رشد. اس  ضاینه تتی یا منفنل فرایند ی  مررک که تالی

 غیر در شود، متنادل مررک با باید تولید برسد؛ تنادل به ز ال با  خر در   یابد امتداد باید

 مکورد  شکدت  بکه  ککه  ،«بکازار   کاد ی . »شد خواهد خارج تنادل از سیستم ت ام صورت این

 اینطکور  تکداقل  یکا ) کنکد  مکی  ایرکاد  را تنکادل  ه ین اس ، نئوکالسی  اناناقترادد عالقۀ

  شود می ترور

 ایکن . اس     پول: اس  این دارد تأکید مررک بر باز که دیگری اقترادی رایج استنارة

 «مکادی     کوهری  هکای  اسکتناره »  ن به  انسن   لیکاک  نچه از اس  خوبی مرالِ استناره

 عنکوان  بکه  نظکرات    اتساسکات  هکا،  فنالیک   هکا،  رخکداد  به کل در ها استناره  این. گویند می

 ای مر وعه از اقتراددانان نیستند مادی ی  هیچ درتالیکه کنند، می نگاه مادی های پدیده

 اقترکادی،   فنالیک   ماهیک   ککه  هکایی  اسکتناره  کنند، می استفاده هیدر لیکی های استناره از

 اقترکادی  هکای  فنالیک   کشکد؛  مکی  ترکویر  بکه  ایعمک  نکوعی  عنکوان  به را ارزش یا سود پول،

 فشکار  تصک   تکوان  مکی  شکوند،  سکرازیر  بکازار  سک    بکه   نکه از قبل که هستند هایی  ریان

 اقترکادی،  هکای  پ کپ   اری، دارایی مد،    رز از اقتراد اهل. کرد شان  اری چکاچکه



 در را پکول  تتکی      ردن  کوش  به را ا ضا  خطرناک، نشتی کردن، خرج پول    مرل

 کشکی  لولکه  سیسکتم  یک   مرکل  من کوال   اقترکاد  بنکابراین . گوینکد  مکی  سکذن  ریذتن مستراح

   هسکتند  سیسکتم  ایکن   الکب  های قس   ها لوله   ها پ پ ها، چاه اما شود، می ترویرسازی

 تناکا  مرکرک » گویکد  مکی  «اس ی   دام. »شود می سرازیر فاضال  به که اس   بی مررکْ

 فککر  ایکن  بکه [ اشکتباه  بکه ] را اقتراددانان هیدر لیکی های استناره این اما. «اس  تولید هدک

 هکم  تذلیه طبینتا  باشد شده پ پاژ که چیزی هر ندارد؛ تصلیل به نیازی مررک که اندازد می

  .شود می

   ای ترفکه  افکراد  از ککوچکی  گکر ه  ککه  اسک   تذرری ای استناره اقترادی هیدر لی 

 بکه  کنیکد  ر کو  . )کننکد  می استفاده  ن از ثیرگذارشانتأ بیان فن در سیاست داران ه ینطور

 ککه  هسکتم  مرکرک  عامیانکۀ  هکای  مکدل  دنبکال  بکه  بیشکتر  اینرا در من . ۰۳۸۵ کالسکی م 

 مباتککث از بیشکتر  شکاید  هکا،  مککدل ایکن  زیکرا  دهنکد،  مککی شککل  را ر زمکره  رفتکار    زنکدگی 

  .هستند ا ت اعی معلو دیگر در مررک های استناره مبنای اقتراد، مصور تول گرفته شکل

 مقولکۀ  یک   را  ن لیککاک  ککه  اسک   چیکزی  ه کان  «مررک»  مریکایی انگلیسیِ زبان در

 بکا  ارتباطشکان  اسکاس  بکر  بیشکتر  اعضکا  سکایر    نامکد  مکی  مرکز در ن ونه پی  ی  با شناعی

 مرکال،  بکرای  پکس، . یکدیگر با شان منطقی ارتباِ تا گیرند می  ای مقوله این در ن ونه پی 

 دستشکویی  سکیفون  کشکیدن   فتا ، زیر ساتل در کشیدن دراز دیوار، ر ی یدنکش نقاشی

  دا امور این که بفا یم اس  م کن غیر اما هستند، مررک از قبولی قابل های مرال ه گی

 ت کام  کارشناسکان  از بسکیاری   ) دارنکد  شکباه   هکم  بکه  چطکور  ن ونکه  پی  با ارتباطشان از

 را ها مرال این مشترک های  یژگی که دهند ارایه ررکم از تنریفی تا اند کرده را تالششان

 در ککه  ای ن ونکه  پکی   با شان استناری ارتباِ دلیل به فقط ها مرال این . باشد  داشته خود در

  .اند مربوِ هم به دارد قرار مرکز

 



 مرکرک  از باتکری  هکای  مرکال  نظرمکان  بکه  چیزهکا  بنضی. هس  نیز مدرج ای مقوله مررک

 تیوانکات  کننکد،  مکی  مرکرک  ککربن  گیاهکان » گویکد  می «برگ ن. »دیگر بنضی تا رسند می

 رسد می نظر به مررک به شبیه بیشتر گا ها خوردن عل  اما ،...«کنند می مررک را گیاهان

 ه ان ریذتن با کنید مقایسه را برگ کپه ی  سوزاندن فتوسنتز؛ فرایند طی کربن تبدیل تا

 تبکدیل  تکا  اسک   مرکرک  شکبیه  بیشکتر  هکا  گبکر  سکوزاندن  گیکاهی؛  کود کپۀ ر ی ها برگ

 بکرای  گشکتن    راهر هکا  رفکتن  پکایین    بکاال  خرید، به رفتن که ه انطور کود؛ به کردنشان

 بنضکی . رادیکو  به کردن گوش   ماشین در نشستن تا اس  گونه مررک بیشتر مناسب لباس

  .هستند مررک شبیه بقیه از بیشتر ن ونه پی  به شباهتشان   نزدیکی دلیل به کارها

 

 اس   ت  مررک
  استناری ارتباِ کند می بندی طبقه مررک مقولۀ در را ناه گون های فنالی  این که چیزی

 اسکتناری  رابطۀ طریق از نیز کردن مررک   خوردن. اس  خوردن ع ل ن ونۀ پی  با  ناا

 از بکار  ا لکین  انگلیسی زبان تاریخ در. اند مربوِ هم به سوزاندن ع ل    ت  با مشترکشان

 ۰۲۸۰)  یکلیک   انریل بندهای از یکی در اس ؛ شده استفاده سوزاندن برای مررک فنل

 قکدی ی  هکای  اسکتفاده  دیگکر    لکۀ  از.« شکد  خواهکد  فنکا   ت  در» که اس   مده  میالدی

 بنضکی .« ککرد  خواهنکد  بدل خاکستر به را انسانی  ناا: »کرد اشاره نیز زیر مورد به توان می

. شکد  می داده نسب  مررک به نیز - کردن نابود   بردن بین از ذریب،ت –  ت  دیگر  ثار

   بکرد  مکی  بکین  از کلکی  بکه  ککه  امکری  اسک ؛  مرکرک  برای قوی ای استناره هم هنوز  ت 

  .گذارد ن ی  ا به دردبذوری به چیز هیچ

 .ببرند بین از] بسوزانند را  ن تا دارند پول مردم•

  .دشون می مصو د د از ابری در ها فرص •

  .اس  چیز ه ه کشیدن  ت  به مذدر مواد مررک در ر ی زیاده•



  رامک   کنکد؛  مکی  گکرم   تک  . مفید هم   زا  سیب هم: دارد ای د گانه طبین   ت  البته

 عریکب . کنکد  مکی  تطایر را قربانی   نشیند می قلب مرکز در کند؛ می عفونی ضدِ بذشد؛ می

 کنیکد  ر و . )دارد منفی   مرب  ض نیِ منانیِ استناری،  ت ِ مرلِ هم، مررک که نیس 

 افراطکی  تر لی شود، ناپذیر تو یه  لنی   شود خارج کنترل از تواند می مررک . نرمن به

 ککه  اسک   ای ر زانکه  سکوخ   تکال،  عین در مررک، شود؛ می نابودی   فساد به منرر که

  .خانوادگی   ا ت اعی زندگی رأس:   رد درمی ترک  به را بشر موتور

 پذیرفتکه  انرکام   ت  با عتیق عاد خدای منرزات ترین مام از منرزه د  که نیس  بیتنر

   سکوخ   مکی  ککه  ای بوتکه  شکد،  ظاهر موسی بر بود  گرفته  ت  که ای بوته چون ا : اس 

 داشک ،  نگکاه  ر شکن  ر ز هفک   تکا  را منبد چراغ نیز ا رشلیم مصاصرة در   شد، ن ی ت ام

 بکه  را پر ردگکار   تک   مسکیصیان  بنکدها . داشک   سوخ  زر  ی  اندازة به تناا درتالیکه

 تسکلیم  میکل،  تکرک  ر ی از بود ع لی منبود  ت  در سوختن داشتند؛ مقدس خود خودی

  .تر بزرگ  تشی در شدن فنا   شدن

 را انسکان  ، مکا راءالطبینی  تتی  ) طبینی نیر ی ی  عنوان به  ت ، به مربوِ های استناره

 سوزاند؛ می بریزید  ن در ن را  نچه  ت . کند ن ی نرفیم مررک فرایند اصلی شذری 

 خکود  مسکیر  در را چیکز  ه که  بگذاریکد   زاد را  ن اگکر    شکود  می خاموش نشود تغذیه اگر

 اسکتنارة . نکاتوانیم   ن مقابکل  در من کوال   مکا    دارد نیکر     اراده خکود  از  تک   سوزاند؛ می

 کننکد؛  مکی  مررک شود داده شانبا را  نچه مردم که اس  این گویای اس   ت  مررک

 قکرن  طول در البته. دارند بیشتری سوخ  چون کنند می مررک فقیران از بیشتر ثر ت ندان

   اسک   ارادی   شذرکی  ای مسکئله  مرکرک  ککه  رسکیدند  بکا ر  این به ها  مریکایی بیستم،

 کنتککرل تصک   اسک   امکری  مرکرک  نیسک ؛   تک   ه چکون   طبینکی  نیر یکی  هکم  چنکان   ن

 استناره ی  عنوان به خوردن. دهد می نشان را فرد در نی ماهی    شذری  که خود گاه



 را سکوخ   ککه  طبینک     اقترکاد  شذرکی  غیر نیر های با دهد، می قرار رأس در را انسان

  .دفع را ضاینات   کنند می فراهم

 

 اس  خوردن مررک
 ع لکی  مررک. دارد ریشه انسانی فیزیکی ترربۀ در که س  ا ای پیچیده ن ونۀ پی  خوردنْ

 مراتلی به من وال ، ای، ن ونه پی  طرتی از اس  بذشی که  ا   ن از بلکه نیس   اتد

  .دهند انرام متفا ت های شیوه به را کار این اس  م کن  وامع هرچند) شود می تقسیم

 دفع←هضم←بلنیدن    ویدن←سازی  ماده   یافتن← گرسنگی

 پیونکد  هکم  بکه  را هکایی  فنالیک    ر د ایکن    شود می شذص بدن  ارد ای ماده طرح این در

 ماکم . دارد پایانی   میان شر  ، که فرایندی سازد، می را  اتدی مفاومی فرایند   دهد می

  اقع در نیستند؛ طبینی های مقوله  نس از مراتل سلسله این که باشیم داشته خاطر به اس 

  .اند ترادفی امری   دارند خاخ فرهنگی به اختراخ عناصر این از بسیاری

 بکه  باشد تر شبیه خوردن به ع لی چه هر: بگیرید نظر در را ن ونه پی  ی  عنوان به خوردن

 از ک تکر  موسکیقی  بکه  کردن گوش که اس  دلیل ه ین به اس ؛ تر نزدی   اقنی مررک

  قتکی  ککه  گوید می مررک استنارة. دارد شباه  مررک به رانندگی تین بنزین سوزاندن

 تبکدیل     شکده  ت ام باید هم چیز  ن - کارمان ات ام با ه زمان - کنیم می مررک را چیزی

 بکه  تواننکد  مکی  دیگکر  بسکیاری    شود ن ی ناپدید مررک از بند موسیقی. باشد  شده زباله به

 تواننکد  ن ی نفر د  خوردن استنارة در درتالیکه -کنند گوش زمان ه ان در موسیقی ه ان

 را  ن هکم    باشکید  داشکته  را غکذا  هم ه زمان توانید ن ی کنند؛ مررک را غذا از تکه ی 

 بکه  مزبکور  لغکات  از بسیاری . بذورید هم   دارید نگه هم را تان کی  توانید ن ی) بذورید

  .شوند می گرفته خوردن از مستقی ا  مررک

  .اس   مکیده را ای ترربه هر شیرة ا •



  .ام کرده پش ی لباس هوس من•

  .بلنیدند را  دید های کرا ات ها مشتری•

  .خورد را اندازمان پس ه ۀ خرید•

  .هستم  دید ترربیات تشنۀ ه یشه من•

  .خوردند ل  ل  را صفر های ماشین خریداران•

  .اندازد می    را  دم دهان لباس  ن•

 

 کنککیم، مککی ه ککراه مرککرک زمینککۀ در ترربیات ککان سککایر بککا را خککوردن  فیزیکککی ترربککۀ مککا

 قکدرت  دهنکدة  نشکان  خوبی به امر این اند؛ مرتبط خرید مقولۀ با که تیترربیا الذروخ علی

 باشکید   داشکته  غکذا  ککافی  مقکدار  به نتوانید اگر. اس  خوردن مررک: که اس  استناره این

 ه ین به را مررک ما. کرد خواهد  کالفه را ش ا نیاز اتساس   ماند خواهید گرسنه ه یشه

 ککرده  ایرکاد  را  ن گرسکنگی،  مکرال   امیکال،  از ییکک  که امری: کنیم می ترویرسازی شکل

 پکی   کردن ان بی ار تد تا که امید این با البته گیرد، می  رام کردن مررک با فقط   اس 

 نکو   ککردن  مرکرک    اس  خوردن ه ان میل ارضای بنابراین اس ، گرسنگی میل. نر د

  .اس  خوردن مررک اینکه نتیره اس ؛ میل ارضای از خاصی

 نیکز   لودگی خوا     رام  خوردن، خرخره تا شدن، سیر فیزیکی ترربۀ شکل، ه ین به

 کافی مقدار به مردم اگر بنابراین، اس ؛ کرده سرای  مررک تیطۀ با مرتبط اع ال دیگر به

  رام شود، می رفع مدتی تا نیازشان کنند،   ری   ع را نیازشان مورد  سایل یا کنند خرید

. کننکد  ن کی  پیکدا  تکر  بکی   مرکرک    خکرج  خریکد،  بکرای  یکازی ن دیگر   شوند می راضی  

 ای خانکه  بتوانکد   مریککایی  خکانوادة  یک   اگکر  گویکد  می مرفه  امنۀ کتا  در «گالبرای »

 تکأمین  را...    شکویی  لباس ماشین مرل) اش اساسی خانگی  سایل   اتومبیل ی  کوچ ،

 دیگکر  مکردم  شکرایطی  چنین در .کند رفع ه یشه برای   بار ی  را نیازهای   توانسته کند،



 پیشکرف    موزنده، تفریصات فراغ ، در را رضای  عو  در   خواس  نذواهند کاالیی

 این به گالبرای   ۰۳۵۸. )کرد خواهند  سترو خانواده   د ستان با بیشتر  ق  گذراندن  

 رسکنه گ باز مردم نیز غذاها ترین باشکوه   ترین مفرل از بند تتی که کند ن ی تو ه مطلب

 اشتاا باید   کند می برطرک را نیاز ی  تناا مررک که برداش  این تال، این با. شوند می

 بند اگر را مردم اغلب، که، برداشتی دارد،   ود مررک های استناره بیشتر در کند رفع را

  .کند می سرزن  پرخوری گناه خاطر به باشند نداشته رضای  اتساس مررک مدتی از

  !دیگر اس  بس•

  بذواهی؟ هم باز توانی می چطور اس  پر هم اآلن ه ین ک دت•

  .دارم الزم دیگر ک  ی  فقط•

  .کنم می  لذر ی کف  برای باار در ه یشه من•

  .برداشته دهان  از تر بزرگ لق ۀ بار این•

  .ای کرده خرج لباس برای  یب  اندازة از بی  هم االن ه ین•

 

 را چیزهایی داریم، نیازی اس ؛ غذایی  عدة ی  خوردن مانند برنامه طبق   منظم مررک

 را ارزششان  قتی  خر در   کنیم می مررفشان کنیم، می پیدا دارند ه ذوانی نیازمان با که

 داریم نیازی  قتی . شوند می انداخته د ر) شوند می دفع ضاینات عنوان به دهند می دس  از

 از مکا  بکریم؛  می لذت خواهیم می  نچه هزینۀ نپرداخت   یافتن از اما هستیم، منذ    نگران

 ضکاینات  دفکع  دربکارة  دهکیم  مکی  تر ی    خبریم بی تقریبا    راضی  هضم) مررک فرایند

 غذا یافتن از ای استناره اساس بر مدرن د ران در مررک زنریرة ن ونۀ پی . نکنیم صصب 

. داختند رانک ←استفاده←پرداخ ←خرید←خواستن: اس  گرفته شکل  ن خوردن  

 امکر  ه کین  خکوردن؛    غکذا  دنبکال  بکه  گشکتن  زنریرة با دارد  شکاری مشابا  زنریره این

  .  رد می دنبال به را ها سازی منادل از ای مر وعه



  .اس  گرسنگی خواستن•

  .اس  کردن شکار خریدن•

  .اس    ردن دس  به خریدن•

  .اس  کردن هضم   خوردن کردن استفاده•

  .اس  کردن دفع انداختن د ر•

 

 شکوند  مکی  استفاده مررک در دخیل گوناگون های فنالی  برای که هایی عبارت از بسیاری

  .اس  خوردن مررک که اس  شده گرفته استناره این مراتل از

  .کردم ر    زیر را  ا ه ه خو  لباس ی  کردن پیدا برای•

  .کردم شکار شرت سوئی تا سه ترا ی در•

  .بذورمشان خواستم می که بودند بازی  نقدر انگشترها  ن•

  .انداختم د ر را مزخرک کانۀ شلوارک  ن•

  .هستم ها فرص  شکار عاشق من•

  .شد خرا  که تی  بود، خوبی شلوار•

 

 ک کی  تتکی    برانگیکز  چکال   برانگیکز،  هیرکان  غکذا  یکافتن  مرل کردن خرید ض نی، طور به

 خریکد  مقابکل  در   اسک   ضمصک  شککنرۀ    بیچکارگی  چیزی هر خواستن. اس  خطرناک

 مایۀ ا قات گاهی   ر، مالل من وال  ء شی ی  از کردن استفاده. اس  بذ   رام  خو 

 ضکاینات  دفع. س  ا بزرگ سرخوردگی ی  یا ساده نیازی دیگر های  ق  بنضی   لذت

  .شود می  اگذار متذرص کادر   ترایزات به اغلب   اس  خروصی   خطرناک

 

 شناسی  سیب



 خکوردن   شناسکی   سکیب  در استناری هایی منادل مررک اخالقی مشکالت   ها گیقاعد بی

 هکر  بکریم،  مکی  رنج خوردن به کنترل از خارج میل از   کنیم می پرخوری ما از بنضی. دارد

 در تکوان  مکی  را ثکر ت    پرخکوری  اسکتناری  منادل. نیس  خو  برای ان که دانیم می چند

 هسکتند  کسکانی  تکر  تو ه شایان. یاف  عیاش   تریص ثر ت ندان به مربوِ سنتی های مرال

   خکانواده    خکود  از را  ن   کننکد  مکی  اتتککار    پناکان  را  ن امکا  دارند زیادی غذای که

 نصیفکی  ثر ت نکدان  دربارة انریل سنتی ترویرهای یاد  ر افراد  این. کنند می دریغ د ستان

 بیشکترین  زندگی از که افرادی ،اس  چسبیده استذوانشان به پوستشان الغری از که هستند

 دیگکران  تکالش  از  نچکه  تالیکه در مکند، می خون کنند، می ت ام را منابع برند، می را باره

 خسک     ط کع    ترخ اخالقی های  سیب. کند می پر را هایشان گنرینه شود می نریبشان

  .انیمد می  نس ی  از را ها  ن ما   اس  دادن گرسنگی خود به   بارگی شکم مانند

 مسکئلۀ  در مکا  ککه  هسکتند  منضکالتی  ه ان مررک اشکال به مربوِ اخالقی های پیچیدگی

. دارد هم تسلط ما بر هم غذا اما داریم نیاز چون خوریم، می ما. موا ایم  ناا با نیز خوردن

 خکوردن  از دسک   تکوانیم  ن کی  دیگکر  ککه   کایی  تکا  کنکد  منتادمان تتی     سوسه تواند می

 غکذا  در ر ی زیکاده  دادنکد  مکی  ر  انا یکل [ تکد ین ] زمانکۀ  در ککه  هکایی  قصطی در. بکشیم

 طبقکۀ  بکاالی  اقشکار  ککه  ای زمانکه  در   امکر زه،  امکا . شکد  می مصسو  اخالقی گناه خوردن

 دیگکران  ماندن مصر م مننای به دیگر بودن چاق هستند، ثر ت در غرق  مریکا در متوسط

 چکاق  بکالینی  لصکاظ  بکه  هکا   مریکایی از درصد سی تد د ها تذ ین برخی اساس بر. نیس 

 درک قابکل  کامال  ضن ، نوعی عنوان به پرخوری،. دارند  زن اضافه درصد هفتاد   هستند

 خوردن برای  لود گناه  سوسۀ به را خود  ای انسان طبینی اشتاای اس  کافی فقط اس ،

  .بدهد

 موضکع  ه کان  هکا   مریککایی . اس  چاقی ثر ت که گوید می اس  خوردن مررک استنارة

 تسکری  نیکز  ثر ت نکد    ثکر ت  پکول،  بکه  دارنکد  پرخکوری    غکذا  قبکال  در ککه  را ای د گانه



 نظر در قربانیانی عنوان به بیشتر بلکه شوند ن ی مصسو  بدی های انسان ثر ت ندان. دهند می

 در که فردی سان به اند، شده  ناا های برق   زرق   کاالها  سا س اسیر که شوند می گرفته

  .اس  نشسته ق ار میز برابر در  گاس الس

 نکوعی  بکه  بکدل  «گرسکنگی    فقیکر » ککه   ایی تا اس ، گرسنگی منادل فقر دیگر، طرک از

 بکه  را  ناا چنان غذا فکر که مردمانی هستند، گرسنه ه یشه گرسنه مردم. اس  شده کلیشه

  نقکدر  اسک   م ککن  شکود  داده  ناا به کامل غذای  عده ی  اگر که داشته مشغول خود

 این توقع اس  گرسنگی منادل مررک، عدم یننی فقر، که  نرا از. شوند بی ار که بذورند

 دسکترس  از د ر ککه  ا ناسکی    ثر ت. کنند زندگی مصر می  تس با فقیر افراد که اس 

 شکود،  داده پکولی   ناکا  بکه  اگکر    خلکد  مکی   ناکا  ضک یر  در خاری ه چون اس  فقیر مردم

  لذر کی  بکه  دسک   پیامدها گرفتن نظر در بد ن   دهند می دس  از را کنترلشان اتت اال ،

 شکود  می داده خرید بن ها  ن به ک   برای که فقیرانی به که اس  دلیل ه ین به. زنند می

  نچکه  مکورد  در قکوانین  انکوا   بکا    شکود  مکی   داده خریکد  مکورد  در دقیکق  خیلی توضیصات

 نشکان  ککه  بسکیاری  شکواهد  رغکم  علکی ) شکوند  مکی  مصد د کنند خریداری ها بن با توانند می

 خکوردن  مرکرک  اسکتنارة  شککل  ه ین به . اند متفا ت هم با بسیار فقر   گرسنگی دهد می

  .شود می رهن ون – یافتن در کم توانایی – فقر برای ساده توضیصی به را ما اس 

 

 سازد، می مررک قبال در اخالقی نگرش اتذاو برای بستری اس  ماندن گرسنه فقر استنارة

 منرفکی  «فقیکر »   «نیافتکه  توسکنه » ککه  کشورهایی   قومی های اقلی  قبال در الذروخ علی

 را پولشان که شوند می متام بذرند د چرخه یا تلویزیون خواهند می فقرا که زمانی. اند شده

 فکر   پکی   ایکن  از اتاکام  این اند؛ نداشته بداناا نیازی که اند داده هدر چیزهایی خرید برای

 سکر  بکه   تشک   ایکن  در زیسک   مصیط طرفداران. باشند گرسنه باید فقرا که خورد می   

 مرکال  این رف ؛ خواهد زیس  مصیط سر بر چه هند   چین در ثر ت افزای  با که برند می



 هکای  انسان مرل فقرا که داریم توقع ما. اس  گفته پی  استنارة[ قدرت] دهندة نشان خوبی به

 صکرک  را  ن اینککه   کای  به برسد  دستشان به پولی اینکه مصض به نیین کنند، رفتار گرسنه

 ا ناس سراغ به  لع با بفرستند مدرسه به را فرزندانشان یا بکنند  کارشان کسب یا ها مزرعه

  .بر ند قی   گران

 را زیسکتن  سکاده  دا طلبانکه  ککه  اس  کرده ایراد افرادی برای اساسی مشکلی استناره ه ین

 گرسکنگی  خودشکان  بکه  نن ک    فکور  بصبوتکۀ  در ککه  افکرادی  بکه  گذشکته  رد. اند برگزیده

 ککه  کنند می مصسو  بی ارانی زمرة در را افراد این امر زه اما، گفتند، می خسیس دادند می

 ککس  هکر . شکوند  درمکان  بایکد    بی ارنکد  وهنکی  نظکر  از ککه  افرادی اند، اشتاایی بی به مبتال

 درتالیککه  ب اننکد  گرسنه فرزندان  گذارد می که اس  کسی کند انتذا  را فقر دا طلبانه

 تکا . انکد  دیوانکه  ککم  دس  نباشند مررم اگر افرادی چنین. اس  اختیارشان در خو  غذای

  نبشکی  تکوان  مکی  سکذتی  بکه  اس ، تاکم اوهان بر اس  خوردن مررک استنارة که زمانی

  .بایستد استناری اشتاایی بی برابر در که کرد ترور را ای توده

 

  چرا؟ گرانین
  ت  های استناره مررک دربارة هایشان بصث در  اانی اقتراد منتقدان چرا اینکه فا یدن

 بلنیکدن  تکال  در ها انسان» اینکه مانند هایی گفته. نیس  دشوار اند کشیده پی  را خوردن  

 ککه  هشکدارهایی  بکه  «اسک   گرسکنه  هیکوالیی  یکا  سرک   تشی گرایی مررک» یا «اند منابع

 ایکن  امکا . بذشکد  مکی  دلیکل  بکی    عینی نیر یی شود می داده  ن منابع   زمین  ضنی  دربارة

. کنکد  می مغشوش   پناان نیز را مررفی فرهنگ دربارة کلیدی مسائل از بسیاری ها استناره

 در امکا،  هسکتند،  سکوختن    خکوردن  شکبیه  تقیقتا  مررک های  نبه بنضی که اس  درس 

  .اند متفا ت هم با نیز چیزها بسیاری

 



 را کیکتکان  توانید ن ی ش ا غذا، مورد در. ام کرده اشاره ر شن مرال چند به هم این از پی 

  ن   بریکد  می بین از را اصلی صورت کنید می مررک  قتی دارید؛ نگه هم   بذورید هم

 در بازاریکان  از بسیاری هستند؛ طور ه ین مررفی کاالهای از بسیاری. کنید می ارزش بی را

 کنند، مررک بار ی  را کاالها امکان تد تا که اند کرده ای مردانه تالش تاضر رنق طول

 ککه  کاالهکایی : شکوند  ن کی  کارافتکاده  از  قک   هکیچ  ککه  هسکتند  مقکا می  کاالهای هنوز اما

 منتقکل  دیگکر  نسکل  بکه  نسلی از تتی   شوند سفارشی شوند، تک یل شوند، تن یر توانند می

 بلکوِ،  چو  مبل ان بامبو، مرغو  های دستی چو   ،گل چو   واهرات،   طال: شوند

 بکه  شکار  اطراک در ه دیگر با توانیم می ما.  چینی های ظرک   کتا   الب های کلکسیون

 یا کنیم گوش  هنگ ی  به بار ده ین برای   بگذرانیم را بندازظارمان بر یم، ر ی پیاده

 شود می بیشتر شود کم اینکه  ای به لذت ان موارد این کدام هر در. کنیم ت اشا را فیلم ی 

  .شود ن ی سوزانده یا دفع خرا ، چیز هیچ  

 خاکسکتر  مررک ناپذیر ا تنا  نتیرۀ که هستند این بیانگر سوزاندن   خوردن های استناره

 انکوا   بنضکی   اقنیک   در. زشک     متنفن ارزش، بی یا ارزش کم اموری اس ، ضاینات  

 زنگکار  ککه  مورد این در «کرکن م  گرن » بصث کند؛ می بیشتر را چیزها ارزش مررکْ

 خریکداری  را خانکه  یک   شک ا  . ۰۳۸۸) اسک   مطلکب  ه کین  مؤیکد  دهد می قی   عتیقه به

 اسکتفاده  تلویزیکون  یا ماشین ی  از که ه انطور درس  کنید، می استفاده  ن از   کنید می

. دارد خریکداری  انزمک  از بکی   ارزشکی  سکال  ده از بنکد  من کوال   خانکه  یک   امکا  کنیکد،  می

 یک   از دهیکد  مکی  قکرار  اش بندی بسته در ن بند   دهید می گوش  ن به ش ا که ای دی سی

 نککرده  ایراد ای فیزیکی  سیب هیچ ش ا کردن گوش نیس ؛ تشذیص قابل  کبند دی سی

   بارهکا  بکرای  موسکیقی  به کردن گوش. اس  نیامده   ود به ماندی پس یا ضاینات هیچ  

  .شود ن ی چاق   پر مغز چون نیس ، پرخوری نندما نیز بارها

 



 ایکن  ک ترینشکان  ککه  کنکد  ایرکاد  مشککالتی  اسک   م ککن  نیز اس  تنفن ضاینات استنارة

 ابزارهکای  بکا  بایکد  شکده  مرکرک  ناکایی  مصرکول  ککه  اس  غربی  وامع بیشتر  کلی نگرش

 اقترکاد  از بذ   ن نتیره در. شود ریذته د ر متذرران توسط   شود د ر نظر از نامرئی

 کل به - دارد کار   سر اند شده مطر د   مررک بی افرادْ توسط که  ن از پس - مواد با که

 «مانکد  پکس  مکدیری  » هکای  فنالی . اس   دا نذورده دس  ا ناس به مربوِ های بذ  از

. باشد داشته   ود سرریز یا نشتی خطر اینکه مگر افتد، می اتفاق  امنه چشم از د ر ع دتا 

 درازمکدت  سیاسک   متصده ایاالت د ل  که رسد می نظر به منطقی کامال  استناری صاظل به

 دنبکال  زمکین  در ن ع یکق  هکای  گکودال  در را اکتیکوی  رادیکو  ضکاینات  تکرین  خطرناک دفع

 سکؤال  زیکر  مرا ع ترین عل ی سوی از فرایند این منطق هم   ضر رت هم اینکه با کند، می

  .اس  رفته

 اسک   گرسکنگی  خواسکتن  اسکتنارة  اسک ،  خوردن مررک داستان ایه قس   ت ام میان از

 ککه  مکزیک   فت  از «کرتس» های گزارش از ی  هر در. اس  کننده گ راه خاصی طور به

  لکو  طکال  بکرای  ناپذیری سیری عط  نیر ی با کرتس که اس   مده مطلب این ام خوانده

 مرکل  هکا  زمینکه  بسکیاری  در خواسکتن  کنکد؟  مکی  ر شن را چیزی چه  اقنا  این اما. اس  رفته

 ت ایکل  یک   تکرخ  ککه  برسکد  نظکر  بکه  اینطور شود می باعث استناره این. نیس  گرسنگی

   کود   ن بکرای  زیسکتی  یکا  ژنتیککی  زمینکۀ  هیچ تالیکه در رفته، بیراهه به که اس  طبینی

 نشکان  اسکتناره  ککه  اسک    ن از دارتکر  ریشکه  تاریذی لصاظ به   تر پیچیده بسیار ط ع. ندارد

 امتیککاز   ا ت ککاعی منزلکک  بککرای شککدید میککل یکک  از طککال بککرای کککرتس ط ککع دهککد؛ب

  ن تکاریذی  بافک   در باید را امر این   بود شده ناشی اصیل خون بر تأکید   زادگی نریب

 بسیار تفا ت. کرد فام بود،  کرده پیدا مردد غلبۀ عربی مغر  بر تازگی به اسپانیا که زمان،

 پکی   بکه  را «گیکتس  بیکل » ماننکد  مکدرن  تأثیرگکذار  هکای  انسکان  هک ای انگیزه نو  در زیادی

   ا نکاس  کردن   ع برای متفا ت های انگیزه ت ام گذاشتن هم ر ی. دارد   ود راند می



   تنکو   مسکئلۀ  بکرای  توضکی   غیرقابکل  امکا   سان تلی راه ط ع طبینی نیر ی عنوان به منابع

 هکای  شککل  ککه  اسک   ایکن  از تاکی ها هانگیز این ه چنین. اس  بشر های خواسته فرا انی

 برای گوناگون های انگیزه چرایی تواند می سذتی به که اس ، ط ع نتیرۀ اند ختن مذتل 

  .دهد توضی  را ع ومی   خروصی های اند ختن

 از ککه  دارد   کود  صکصی   مررک دربارة ع لی   اخالقی های بصث از دیگر ای مر وعه

 هکای  اد یه نذورید؛ غذا تند خیلی اس ؛ خوبی چیز الاعتد: شود می ناشی خوردن استنارة

 برویکد؛  خکو   بدهیکد  قکورت   نککه  از پکی   را غذا کنند؛ هاض ه سوء ایراد تواند می تند

 هکا  مرکال   ایکن  ت کام ....   بدهیکد  هضم فرص  خود به غذا از بند نذورید؛ را ها غریبه غذای

 خریدن  ای به نکنید؛ خرج  ا  ی را خود پول ت امی: دارند مررک زمینۀ در هایی منادل

 چیزهکای  دار بکرق    زرق ا نکاس  خریکدن   ای به ببرید؛ لذت دارید  نچه از تازه چیزهای

 ککردن  تص یل اما. ایناا مانند اموری   باشند؛ داشته طوالنی ع ری   بوده مقا م که بذرید

 در چکه  سک ، نی مررک صورت باترین لز ما ،  امنه، استانداردهای به ه اهنگی   اعتدال

 بسکیار  امکر  میکان  اخالقی توازن نوعی ه یشه مررک. کل در  امنه سط  در چه فرد سط 

 اشکاره  موارد بسیاری در شناسان بوم   زیس  مصیط کارشناسان. نیس  زیاد بسیار امر   کم

 یکا  اسک   فایکدة  مفید  ناا تر بی  مررک که کنیم بازیاف  را مصروالتی اگر که اند کرده

  .ایم زده بیشتری لط ۀ زیس  مصیط به اس ، مضر نداشتنشا نگه

 بنیکادی  سکاختار  با که دارند مشترکی های تلقی کردن سرکو  در عریبی قدرت ها استناره

 سکرگرمی  نکوعی  مرکرک  ککه  بگیریکد  نظکر  در را ایده این مرال برای. تضادند در استناری

 پیشکرف   نکوعی  ررکم بردن باال که اس  ه ین برای اس ؛ خوردن، غذا مرل بذ ، فرح

 زیککاد مرکرک  ککه  نگکاه  ایکن ! هسکتند  خوشکصال    خورنککد مکی  غکذا  خکوبی  بکه  ه که  اسک ؛ 

 اسک ،  د انکده  ریشکه  مرکرفی   وامکع  پیوریتان منتقدین نظرات ع ق در اس   فرین شادی

 مرکرک   اقنکا    یکا  امکا . شکود  مکی  اخالقکی  فسکاد  باعث   اس  کننده تباه زیاد لذت چراکه



   ر زمرگکی  نوعی را ر زه هر مررک مردم از بسیاری اس ؟ بذ  رضای     فرین لذت

 کار مررکْ از زیادی بذ  تقیق  در. بذ  لذت ندرت به اما الزم کاری دانند، می ا بار

 ککه  اسک   ایکن  از تکاکی  یافتکه  توسنه دنیای در گذشته سال بیس   اقنی . تفری  نه اس 

 کننده سرگردان تنوعی میان مقایسه   دقیق بررسی نیازمند باد ام اساسیِ کاالی ی  خرید

 برخوردهکای : کنیکد  اضکافه  هکم  را زیکر  امکور  مکوارد،  ایکن  بکه . اسک   هکا  مکدل    ها گزینه از

 من کوال     دسکتورالن ل  خوانکدن  نرکب،    ککردن  سکرهم  ها ساع  ها، فر شنده ناخوشایند

 مربور ها  کادمیسین. ایم خریده  نچه صصی  کارگیری به یادگرفتن در موفقی  عدم ها ماه

 تبیکین  را  ضکنی   این «مررفی تولید»   «تولیدی مررک» مرل تنابیری به توسل با تا بودند

. دارد   کود  صکورت  هکر  در مشکل اس  خوردن مررک استنارة قدرت دلیل به اما کنند،

  .ندارد   ود سرگرمی   کار یا تولید   مررک بین قاطنی مرز هیچ  اقنی دنیای در

 در انسکان  عاملیک   مسکئلۀ  بکرای  عریبکی  پیچیکدگی  اس  خوردن رکمر استنارة  خر، در

 اثکر  بکر  نکاخواه  خکواه  ککه  اس  زیستی طبینی ع ل ی  خوردن.   رد می   ود به مررک

 یک   مقکام  در تکوانیم  مکی  ما هس ؛ نیز اختیاری ع لی خوردن اما. شود می انرام گرسنگی

. اس  بذ  لذت ع لی مردم از یبسیار برای خوردن   بپر ریم،   کنیم خلق را ها مزه هنر

 یک   در ککه  یابیم درمی   شویم می موا ه فرهنگ   طبین  میان مرز با خوردن در ما ه ۀ

 سکؤال  زیکر  را ما عاملی  طبینی نیاز فشار. دارد   ود هنری لذت هم   اصلی نیاز هم ع ل

 فاصکل  خکط  ی  کو   سک   در پیوسته تا دارد می  ا را ما خود نوبۀ به امر این خود   ر د می

 د ران از. باشککیم - خککواهیم مککی  نچککه - تر ککل بککا - داریککم نیککاز  نچککه - ضککر رت میککان

   شناسایی در ها انسان توانایی مورد در ع یقی فلسفی مسائل خوردن ها، ت دن ترین ابتدایی

  .اس    رده   ود به هیراناتشان کنترل

 عینکا ،  دارد،   کود  ما پیشار ی انیانس ت ایل   نیاز عاملی ، دربارة که تضادهایی   مسائل

. دارد   ود نیز دهند، می نشان استناره طریق از را خود که مررک، اشکال دیگر مسئلۀ در



 تا ده برداشتن اما اس  الزم سفر برای ت یز شرت تی ی  تداقل بگوییم، اس  م کن مرال 

 بیولوژیک   نیر ی به ِمربو  نکه از بی    اند نسبی ه یشه نیازها نو  این اما. اس  تر ل

 ایکن،    کود  بکا . شکوند  مکی  مصسکو   ا ت کاعی    فرهنگی های برساخته از باشند گرسنگی

ِ  عبارات به را خود فیزیکی  زن خوردن استنارة  مکورد  در  قتکی  دهکد؛  مکی  نیکاز  بکه  مربکو

. اس  خطر در شان زندگی اصل که اس  این منظورمان کنیم می صصب  «نیازمند های بچه»

   تفکری   پوشکاک،  مسککن،  قبیکل  از امکوری  در مررک به مربوِ «نیازهای» ی تنر مسئلۀ

 فقیر فرد تشذیص   فقر ارزیابی توسنه، مشارک  به مربوِ مسائل در ه واره، ها، این امرال

 بذواهانکه  دل   دلیکل  بکی  نیازهکا  این ت ام که اس  این زش  تقیق . اس  بوده نظر مط  

 دانسک ؛  غکذا،  بکرای  گرسنگی مرل زیستی، نیازهای توان ین  را نیازها این که چرا هستند،

 خواسکتن، . دارد   کود  گرسکنگی  از مذتلفکی  در کات  نیز غذا توزة در تتی که دانیم می

 ایککن. اسکک  فیزیکککی   غریککزی امککری نیککاز امککا دارد خککود در را عاملیکک  ضکک نی، طککور بککه

 پیچیکدة  سیاسک ِ  ککه  نصکوی  بکه  هم  ن کند، می  دا هم از را عاملی    طبین  د شاخگیْ

 هکیچ   اقکع  در. کنکد  مکی  پناکان  دارد، تکأثیر  گونکاگون  های زنریره   ابناد در که را، ارزش

  .ندارد   ود مشذری مرزبندی

 

  دارد؟   ود امیدی  یا
 مرکرک  مکورد  در مطلکق  عل کی  بینکی   اقکع  ایکدة . بگکذارد  کنکار  را استناره تواند ن ی کسی

 ما شناختی فرایند اساسی های قس   از یکی ستنارها که چرا اس ، بیاوده   باطل تروری

 از ما ترور چرا که دارد   ود مناسبی دالیل . ۰۳۳۳  انسون   لیکاک. )دهد می شکل را

 استنارة نیس  قرار. اس  شده بندی قالب ع لی   فیزیکی ترربیات چاارچو  در مررک

. ناکیم  سکو  یک   به را اس ، خوردن مررک استنارة یننی  ن، دنبالۀ   اس  گرسنگی میل

  دیدی امکانات    اقنیات که بیابیم دیگری های استناره توانیم می  یا که اس  این سؤال



   گشکایند  مکی  ما تفکر پیشار ی ای تازه امکانات تازه های استناره. کند فراهم وهن ان برای

  مکوزش  بکرای   دیکدی  های ر ش   پذیرد صورت تری تازه اقدامات تا کنند می باز را راه

  .شود ایراد مردم

 

 بر تأکید در هم این از پی   اانی ترارت ضد   زیس  مصیط طرفدار های  نب  فناالن

 مِکدیا » رسک ی  نشکریۀ ) «ادباسترز» مرلۀ مرال برای. اند بوده خالق مررک برای  دید منانی

 کککه اسک   ککرده  ثبکک  ۰۳۳۲ ا اخکر  در کالیفرنیکا  در را هککایی ک پکین  اقکدامات   «فاندیشکین 

 مرکرفی  کاالهکای  هرکوم  هکا  ک پکین  ایکن  از برخکی  کردند؛ می خرا  را تبلیغاتی تیزرهای

 داده نشکان  مردمی مرله، این دیگر ترا یر در. کردند می تشبیه بیگانگان ترا ز به را مدرن

   ال نکافع  مشترک مقامات توسط یا اند ا ناس از دریایی در شدن غرق تال در که شوند می

 امیکد اری  بکا  «ککال ن  تیبکور . »شکوند  می مررک به  ادار «ک ل  و» مرل تبلیغاتی ن ادهای

 از ع د، ر ی از شاید ا ، اینرا در. «اس  درمان قابل بی اری ی  مررک» گوید می بیشتر

 متأسکفانه . کنکد  مکی  اسکتفاده  سکل  بی کاری  توصی  برای مررک کل ۀ  یکتوریایی کاربرد

 چکه  نیسک ،  گسکترده  اس  میل گرسنگی استنارة زةاندا به ها استناره این از کدام هیچ مبنای

 سکاختن  از بایکد  پیامشکان  تأثیرگکذاری  بکرای  فنکاالن  شاید. باشد ش ول  اان اینکه به رسد

 سیسکتم  یافتکۀ  بسکط  ککه  گیرنکد  ککار  بکه  را هکایی  استناره   بردارند دس   دید های استناره

  .هستند  اافتاده

 را مرکرک  موضکو   بایکد   یکا  رساند؟ می کرا به را سردرگم شناس  امنه ها بصث  این ه ۀ

 ککامال   عامیانکه  مفاکومی  عنکوان  بکه  مکدرن  دنیکای  در مرکرک  مقولۀ بگذاریم؟   کنار کلی به

 متنکارف   ککاربرد  سکیاق  در دقیقکا   را مرکرک  بایکد  مکا  دلیکل  ه ین به اس ؛ شده گیر  ای

 ای مقوله مررک ردیگ سوی از. فرهنگی بافتاری   خاخ تاریذی با ای مقوله: کنیم بررسی

 قابککل ای مر وعکه  مرابکۀ  بکه  ککه  دانسک   فنکالیتی  یکا  ابکژه  را  ن تکوان  ن کی    نیسک   ابژکتیکو 



 منزلکۀ  بکه  مرکرک  تنریک   بکرای  تکالش  دارد؛   ود «خارج  اان» در مرزا   گیری اندازه

  .اس  شکس  به مصکوم ابتدا ه ان از ابژکتیو ای مقوله

 

 قدردانی
 ککه  شکوم،  منکد  باکره  مقالکه  ایکن  در لیککاک   رج  ک   از ستمتوان که بود من افتذار مایۀ

   گرفک   شککل  ما میان مررک موضو  با که بود ای ه دالنه های صصبتی هم با  ن شر  

 بکه  ایشکان  البته. انرامید شده نگاشته نسذۀ  خرین دقیق های گیری غلط   ها خوانی ن ونه به

 بیشکترین  ش  بد ن اما نیستند، مقرر ننظراتشا از من نادرس  های استفاده باب    ه هیچ

 !هستم ایشان مرهون را مقاله، این انتاای تا ابتدا از فکری، های مایه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نازنین نظام شهیدی

 
 کردید رها مرا های دس  تا

  شدم گم کوچه در

 
   بگردم باز تا  

  من از

 نامرئی وره چند  ز

 ترک تراشیدگی چند  

 چرخد ن ی کوچه هوای در هیچ

  دارند ن ی که اند ست 

   یرانیم های دریچه

  متر کیم ی دریچه بر گنگ ترکی شاید

  خاموشیم چراغ ه ان باز یا

  تابیم می کانه ای  ینه در

  عرر خاکستری   انتاا بی خیابان به

  نگریم می

 هوایی  شنای ترسد بی

 . کند مان هوایی تا

 
  دارند ن ی که د ست ان

 . یرانیم های  یینه


