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 چکیده
فراشعرنویسی  گرا مواجه با سه سیستممعرفی مکتب ادبی پدیدارشناسی عمیق آرش آذرپیک در

 :کند، این سه سیستم فراشعرنویسی عبارتند ازرا مطرح می
  . مرکزافزا3مولتی فونیک. 2افزا. پلی فونیک هم1

ي هااین نوشتار با تکیه بر آرا و آثار آرش آذرپیک عالوه بر واکاوي ژانر ادبی فراشعر و سیستم
     هاي مکتب ادبی پدیدارشناسی را سامان که شاکله-آن به بررسی ویژه سیستم سوم آن

 .پردازدمی ،-بخشدمی
 ه:دو شاخص آذرپیک با ارائه
  گرایی ب) کاراکتر تحلیلیالف) دگرسوژه

زند، چراکه در جهان فراشعري را از قاموس ذهن و بیان و زبان ادبیات خط می»درباره«هکلیدواژ
رسانند؛ لذا ژانر مرکزافزا به این کاراکترها هستند که خود را در متن به نمود و آشکارگی می

اي ͏تئولوژیک و ایدئولوژیک نحوههاي عنوان یک ژانر نگرشی و نگارشی خارج از تمام سیستم
 و نیادي، توصیفیاي، بدهد. این نوشتار که به صورت کتابخانهزیست فرااندیشانه را ارائه می

  .پردازدبه بررسی نظریات و درسگفتارهاي آرش آذرپیک می ،سامان یافته است یتحلیل
  کاراکتر تحلیلیگرایی، آرش آذرپیک، فراشعر مرکزافزا، دگرسوژه کلیدي: واژگان
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  . مقدمه1

اما از  ،در مواجه با پارادایمی به نام شعر، تا به امروز تعاریف متفاوتی از آن به عمل آمده است
کس نخواهد توانست از شعر تعریفی جامع و مانع عرضه گاه، هیچهیچ«نظر شفیعی کدکنی: 

 هپردازان و پژوهشگران در حیطهرچند که تا به امروز نظریه )،6: 1389(شفیعی کدکنی، » دارد
اند اما در مجموع همگی متفق القول هستند که ادبیات گونی را ارائه دادهادبیات تعاریف گونه

توان تعریفی کند، بنابراین نمیاي مشخص نیست و در طول زمان تغییر میداراي محدوده
 عر نوعی نگرگاه هستیش«مشخص از آن ارائه داد. در این میانه آرش آذرپیک معتقد است که: 

اي درونی است، نه نگره -برونی و برون -اي نگره در هستیِ مشکک درونشناسیک و گونه
 هايدر بررسی سیر گفته .)65: 1400(ر.ك مقدمه آذرپیک رشیدي، همتی، » سیستماتیک به هستی

به این  -هفتاد) تا به امروز ههاي دهدوم سال ه(از نیم ادبی او- از آغاز فعالیت فلسفی- آذرپیک 
به  بارها و بارها گفتارهایشدرس ها وو سخنرانی در مکتوبات موضوع دست خواهیم یافت که او

بنابر  دانست، که» فیل موالنا« تمثیلی ازکند که باید کلمه را این موضوع مهم اشاره می
ان بنابر زمینه، زمانه در هر عصر و نسل و محل در تاریخ ادبیات جه« کلمههر ضرورت وجودي 

(ر.ك مقدمه آذرپیک » کلمه- بیرونیِ انسان- هایی از دنیاي درونی و ضرورت ارگانیک زبان، ساحت
ها و ت کشف شده با توجه به توانشاساح ایناند و به آشکارگی رسیده )28: 1400مسیح، 
موجب اند رسیدهاي که در آن به ظهور و بروز هاي وجودي خود بنابر زمانه و زمینهظرفیت

و در نهایت خلق یک سیستم ادبی تحت اجتماعی  - هاي زبانی و بیانی و حتی فرهنگیتحول
اند، فرد از شعر را ارائه دادهاند و هر کدام تعریفی منحصر بهعنوان مکتب، ژانر و یا سبک شده

ایدئولوژیک گرا آذرپیک رویکرد انحصاري، انحطاطی و اما در مکتب ادبی پدیدارشناسی عمیق
دهد و بنابر اصل فراروي بر این هاي خلق شده تاکنون مورد نقد قرار میرا نسبت به سیستم

ها تمام این سیستم«حصور ماند چرا کهمها محدود و باور است که نباید در هیچ یک از سیستم
لذا آذرپیک به عنوان  ؛)29(همان: » ازلی و غریزيِ شعرند هشناسانروایت نگرگاه هستیبنیان هزاد

به  ادبی اصالت کلمه همواره اصالت را مکتب هفلسفی فرائیسم با ارائ-تئورسین مکتب ادبی
 همقام جامع وجودي کلمه به عنوان تعریف کاملی از لوگوس که دربرداند«دهد و از کلمه می

کند و در مییاد  )113: 1398، احمدي(آذرپیک، » است تمام تعاریف پیش از خود و جامع تعارف
استخراج و نمود « کند که فراشعربیان می 1384نخستین مانیفست رسمی خود در سال 

ال از وري فع بهره  بر پایه را ابعاد  هاي درونی و بیرونیِ واژگان در همه يِ تمام پتانسیل دانشورانه
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همچنین فراشعر  بخشدمان میارا س )31: 1384(آذرپیک و همکاران، » هاي استاتیکی امروزدیدگاه

هاي خطی  روساخت دستگاه دستوري را با عدول از جنبه است کهیک نگاه کامالً هنرمندانه «
حضور دیگرگون  دهد و در کنار آن با محور قرار دادنِ وار سوق می» نقطه«به سمت اشکال 

به  ساخت را هاي مستتر در زیر گونه تعریف، شناسه و توضیح گرامري، الیهواژگان خارج از هر
ایست که بتواند  رساند، تا آنجا که رسمیت نظام دستوري تنها تا لحظه اوج آشکارگی می

  .(همان)» بصريِ نگارنده را به مخاطب القاء نماید و الغیر - فکري - ها و مکنونات حسی مکاشفه

آن  هگانهاي سهاي از ژانر فراشعر و سیستمگذري مختصر بر تاریخچه این نوشتار هدر ادام
هشتاد در ایران آرش آذرپیک در کتاب  هبا آغاز ده«که:  کندمیو بیان  دادارائه خواهد 

انگارانه را در هم هاي شعرانگارانه و داستانبراي نخستین بار تمام محدودیت» جنس سوم«
)، 23: 1401(سپیدبري، گرامی، » شکست و آغازگر دگرگونی در فضاي ادبیات ایران و جهان شد

شود که نخستین با تمرکز بر سیستم سوم فراشعر یعنی ژانر مرکزافزا بررسی میهمچنین 
نگرگاه مرکزافزا «خورد و هاي آغازین فعالیت آذرپیک به چشم میاین ژانر از سالهاي تروسکه

» اي نگرشی است براي زیستنگون شیوه هاي گونه تنها روشی نگارشی نیست، بلکه در ساحت
  ).48: 1400(سوشیان، 

  تحقیق ه. پیشنی2

  ها، مقاالت، مکتب اصالت کلمه و به صورت ویژه ژانر ادبی فراشعر تاکنون کتاب هدر زمین
اند که به اختصار و به ترتیب سال چاپ چندي تحریر در آمده هها و... بسیاري به رشتنامهپایان
  شوند:ها در ذیل معرفی میاز آن

   خورشیدي، همچون عصر  70ها و مجالت دهه مجموعه مقاالت آرش آذرپیک در روزنامه
خصوص ژانر ادبی فراشعر و به هروشناهاي اولیشنبه، ایران، باختر و... که این مجموعه به پنج

با  1384پردازد، تا اینکه در سال می -گاهش فراشعر نیستکه تنها جلوه-ژانر ادبی مرکز افزا
رسمی خود را در زمینه فراشعر و دیگر آذرپیک نخستین مانیفست » جنس سوم«چاپ کتاب 

دهد، با استناد به سایت مکتب اصالت کلمه هاي اصالت کلمه ارائه میمولفه
)www.orianism.com( آموزان مکتب اصالت کلمه مقالت بسیاري از آن شاگردان و دانش پس

آوین هاي جمله نوشته از اندها به چاپ رساندهها و فصلنامهها، مجالت، ماهنامهرا در روزنامه
الهام محمدي،  کلهر، زرتشت محمدي، نیلوفر مسیح، آریو همتی، هنگامه اهورا، میثم میرزاپور،
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 80 هسودابه کرمی، مهري مهدویان، مریم نظریان، میثم سلیمی، وحید میربیگی و... در ده
  بانوي  - فرازن«رسد: خورشیدي چند کتاب دیگر از آثار شاگردان آذرپیک به چاپ می

(مهري مهدویان، » بوطیقاي عریان« سبز)، ه، تهران: طلیع1389ریان، (مریم نظ» هاي زمینعاشقانه
رسد طور که به نظر میآن تاکنون خورشیدي 90 ههاي دهسال ازو.. اما  ، چاپ سلیمانیه)1387

        ژانر فراشعر مورد توجه بسیاري از منتقدان و پژوهشگران قرار گرفته و کتب و مقاالت 
 و یا به تمامیت و اختصار ها یا به اشارتکه این نوشتهشماري در این زمینه به چاپ رسیده بی

آن  هگانهاي سهبه معرفی و بسط و شرح ژانر فراشعر و سیستمو اختصاص دادن فصولی چند 
  :اندپرداخته

شمول عریان در ادبیات بیانیه دیدگاه جهان - جنس سوم/ «1383آرش آذرپیک، » لیالزانا«
هاي یلدا و کلمه چشم«دو جلدي  همقال-رمان/ 1384آرش آذرپیک و همکاران، » سوم ههزار

 دوشیزه به«/ کتاب 1396آرش آذرپیک، هنگامه اهورا، نیلوفر مسیح، » کلید جهان هلوگرافیک
مارال موالنا، » هخامنشی ههاي آخرین ملکعاشقانه/ «1397آرش آذرپیک، » گرددعشق بازمی

فروزان آزاد بخت، » دیگري« /1398پور مهوش سلیمان» هاي یک فرازمینینوشتهماه/ «1398
» هاي نوپدیدفرهنگ گونه/ «1393علی تسلیمی، » هایی در ادبیات معاصر ایرانگزاره«/ 1396

  و... 1397 بهمن ساکی،

  . بیان مسئله و سواالت تحقیق3

گرا. در این ادبی پدیدارشناسی عمیقمکتب  هست شناختی در زمیناین مقاله پژوهشی
مقاله سعی بر آن است تا زمینه ظهور و بروز این مکتب ادبی را بشناسیم و با نظر به آراء 

به و فلسفی فرائیسم -ب ادبیپرداز مکتفلسفی و ادبی آرش آذرپیک به عنوان تئورسین و نظریه
هاي ادبی اصالت کلمه بررسی شود که ژانر ادبی فراشعر مرکزافزا چگونه صورت ویژه مکتب

د، لذا در پایان، این تحقیق باید توانسته باشد نههاي مکتب ادبی پدیدارشناسی را بنیان میپایه
  واضح و مبرهن داده باشد: ،هایی مبسوطهاي زیر پاسخبه سوال

فراشعر چیست؟. 1  

دهد؟هاي شعر به منظور رسیدن به فراشعر چگونه رخ میفراروي از سیستم. 2  
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هاي پلی فونیک چیست و چه تفاوتی با دیگر شیوه افزاهمسیستم پلی فونیک  .3

 دارد؟

سیستم مولتی فونیک چیست؟ .4  

هاي آن چیست؟یابد و شاخصه. سیستم مرکزافزا بر چه اساسی سامان می5  

باشد؟هایی میگر چه مولفهگرایی در آراء آرش آذرپیک بیانژهدگرسو. 6  

کاراکترسازي در شعر به چه صورت بوده است؟ ه. شیو7  

 و...

  هاي تحقیق. بحث و یافته4

  گرایانه تا یک ژانر قائم به ذات!نخستین مانیفست و چند پیشنهاد اصالح .1. 4

 هرا در نخستین بیانی» تا یک ژانر قائم به ذاتگرایانه چند پیشنهاد اصالح«آذرپیک عبارت 
 سنتی عنوان به امروز، ادبیات در عریان دیدگاه«رسمی خود و در کتاب جنس سوم به کار برد: 

است  نهاده تاریخ هعرص بر پاي مقتدرانه مدرنیسم از پس هايبحران موجاموج بر که نوخاسته
 هستی تمامیت با شناسیک زیبایی ارتباط ترین واسطه بی (که خود الیزالِ حقیقت به نیل براي

(آذرپیک و همکاران، » دهد ادبیات جهان قرار می از ارويفر را، ناپذیر پایان طریقت است) »واژه«
بدیلِ شهودي فقط  هاي بی ها و دریافت یافت با توجه به باز«او معتقد بود که فراروي  )25: 1384

هاي خود ساخته و رایج در ماهیت زبان، براي اصالت بخشیدن به و فقط با گذر از تمام شریعت
افتد، بنابراین فراروي از تمام اتفاق می (همان)» وجود منحصر به فرد و بی همتاي واژگان

   هاي ادبی براي رسیدن به حقیقت شگرف کلمه، با اصالت دادن به تمام کشف سیستم
هاي انحصاري، از چهارچوبو عدول  شعري)شناسیِ روایت هستی(بنیان هاي پیشینسیستم

آذرپیک معتقد  افتند.ها) اتفاق میمحور (مکاتب، ژانرها، سبکانحطاطی و ایدئولوژیک سیستم
اند، به نوعی گستردگی کنون در زمینه شعر و داستان ارائه شدهتعاریفی که تااست که تمام 

کشند، اما شوربختانه در هر کدام میشناسی شعر به رخ روایت اصیل هستیادبیات را در بنیان
پردازان تمام کشفیات هایی مواجه هستیم که نظریهها و سیستماز این تعاریف با ایدئولوژي

در حال  هاي شعرمحورانههمواره این سیستم و اندها محدود و محصور کردهخود را در آن
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، در حالی که اصل هستندهاي متمایز خود سرانجام براي به رخ کشیدن شاخصهنزاعی بی
دنیاي هنري کلمه  ةشد کشفهاي  بدون انکار هیچ کدام از الیه«فراروندگی با تمثیل فیل موالنا 

ي ا شده خلقاند فراتر از سیستم  هاي پیشین بوده گیري مکاتب گذشته و سبک که زیربناي شکل
اصالت داده و از افراط  اند، به تمامیت فیلِ کلمه هاي مکشوف سوار کرده که بر بنیان آن ساحت

هاي انحطاطی و انحصاريِ تمامی مکاتب و به تبع آن از کفر ادبی آنان فراروي کرده و  و تفریط
 در.)202: 1400نوروزعلی، ،(ر.ك مقدمه آذرپیک» نشیند. حقیقت کلمه را کامالً عریان به مشاهده می

محوري محوري به سمت کلمهسیستماز به فلسفۀ اصالت کلمه  واقع ژانر ادبی فراشعر با عنایت
گیرد و در نهایت با تکیه بر نگرگاه آذرپیک که سیستم عمودي را پیش می- حرکتی افقی

  هاي شعري دیگر یعنی:انضمامی را در تقابل با سیستم -افزایشی

 افزایشی - هاي کاهشی. سیستم1

  هاي التقاطی. سیستم2
  . سیستم نماها3

ست که نه بر بنیاد تنها پارادایم ادبی«ه مکتب اصالت کلمه کند کبیان میدهد، ارائه می
(ر.ك » افزایشی شکل گرفته و نه رویکرد التقاطی را سر سوزنی قبول دارد -هاي کاهشیسیستم

  انضمامی:-حت افزایشیاسفراشعر در بنابراین در  )،30: 1400مقدمه آذرپیک مسیح، 
زبانی شعري و داستانی -هاي بیانیکاهشی در جهان کشف هاول) شامل هیچگونه جنب«
 شودنمی

افزایشی - رویکردي انضمامیهان هنري کلمه،پرابلماتیک آن با عنایت به اصالت ج متددوم) 
 دارد

ها و ترکیب آنها نیست؛ بلکه سوم) حرکت افزایشی این رویکرد در کم و زیاد کردن سیستم
تمام وجوه مکشوف با نگاه انضمامی به یک سبک محوري  یگرایدر حرکت بسیط و وحدت

همانند نیمایی یا شاملویی در شعر معاصر ایران و یا یکی از مکاتب همانند سورئالیسم درشعر 
ها و هاي آنها یعنی ساحت خلق ِآن سبکهاي سیستمجهان است، بدون درگیري با بستاره

زبانی در -هاي بیانییست که کشفاحت فضاهایمکاتب یعنی اصالت در حرکت تنها در س
  گذارند.اختیار قلم ما می
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بیانی -زبانی و محتوایی-شعر؛ کشف ساحات فرمیکشناسی هنر چهارم) با عنایت به هستی

شود و همچنین پیشنهاد اجتهادي آن نگارشی ارائه می-نوینی براي افزودن به ساحت نگرشی
  .)9: 1401(آذرپیک، سوشیان،  »به جهان شعر یا داستان دارا است.

هاي شعر به منظور رسیدن به فراشعر فراروي از سیستمپس در پاسخ به این پرسش که 
    دهد؟ باید گفت که به زعم آرش آذرپیک فراروي داراي دو ساحت توامان و چگونه رخ می

 افزاست:هم

 افزایشی -. ساحت انضمامی1

 لوگوسیک -. ساحت کشفی2

بیشتر و بیشتر باشد » هاافزایی -فضا«ي این افزایشی هرچه دایره -ضمامیدر ساحت ان«که 
زبانی، در نخستین سطح هاي ذهنی و شگردهاي هاي بیانی، چه تنوع فرمما چه در ساحت

 نگرهت و کشف شده خواهیم داشتر از همه امکانات شعري ر و کاملتمتنی خالقانهفراروندگی،
هاي مکشوف به ساحت شعري، زوایه داشتن، تعصب تمام الیهبلماتیک اثر جذب بدون پرا

ها، بدون وارد شدن به ساختارهاي بسته و آگرادیسمان کردن برخی سطوح مکشوف در سبک
و ساحت لوگوسیک آن  )10(همان: » دهد.هاي محدودکننده و محصور کننده را ارائه میچارچوبه

  د:شوشامل مواردي بیشماري از جمله موارد زیر می
پردازي چه در عالم فلسفه و چه در عالم هنر و ادبیات و چه در عالم . نظریه1

هاي علوم تجربی و نظري، با کشف ضرورت بین پدیدارها، کشف رخدادها و الیه
  رساند.اي دیگر از لوگوس را بر ما به آشکارگی میناگفته و نهفته در هستی الیه

    داند و آن ساحتی را که وس میاي کشف شده از لوگ. هر مکتبی را الیه2
  بخشد.اند را اصالت میگذاران هر مکتب کشف کردهبنیان
عنوان مثال دو سیستم با ها نسبتی با فراروي ندارد، زیرا اگر به. ترکیب سیستم3

کشف  ههم ترکیب شوند ممکن است که سیستم جدیدي شکل بگیرد، اما ارائه دهند
  نخواد بود. شمار لوگوسجدید از ساحات بی

دهد و این باعث را بنیان قرار میمحوري کلمه هلوگوسیک مولف -. ساحت کشفی4
شود که در خوانش هر سیستم به درنگ، مداقه و تحلیل بپردازد تا تمامیت می
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ساحتی که آن سیستم، از لوگوس به آشکارگی و عریانیت رسانده است را دانشورانه و 
  برونی خویش بکشاند. -درونی و درون -واسطه به عالم درك برونبی

  و...

  هاي پیش و پس آن. اصالت کلمه و نحله2. 4

هاي شعري (و داستانی) تا به امروز سازي و خلق سیستمشاید بتوان گفت که روند سیستم
  به دو نحلۀ:

  الف) پیشافرائیسم

  ب) پسافرائیسم

تعریف و بررسی و تحلیل شعر شود، چراکه تمام تعاریفی که تاکنون در زمینه تقسیم می
اما تا  ،کنندکرانگی ساحات لوگوسیک کلمه را نمایان میاند، همگی به نوعی بیصورت پذیرفته

که خود رویکردي پدیدارشناسانه است و در ژانر - تا زمان ظهور و نمود ژانر فراشعربه امروز و 
در درازناي تاریخِ ادبیات،کلمه  در ایم کهشاهد آن بوده -مرکزافزا نمود و ظهوري دیگرگون دارد

خویش به نوعی انحصاري، انحطاطی و ایدئولوژیک  همحورانتمام ساحات شعرمحورانه و داستان
هاي شعري (و داستانی) به دو سازي و خلق سیستمبررسی و تعریف شده است، و روند سیستم

  افزایشی و التقاطی سامان یافته است (پیشافرائیسم).- کاهشی هگون

تمام  هگونقلب هانضمامی در فرائیسم، کلمه به مثابه قبل-با عنایت به سیستم افزایشی اما
شود که هموراه در حال تپیدن است و از ساحات کشف شده و کشف نشده در نظر گرفته می

این تپیدن مادام، زنده و پویا است که کاشفان هوشمند این عرصه همواره در پی کشف ساحات 
ایم که کاشفان ساحات اند، اما شوربختانه در این سیر تاریخی شاهد آن بودههپایان کلمه بودبی

پایان کلمه، قلب تپنده و همواره لوگوسیک، پس از کشف چند ساحت محدود از ساحت بی
اند، که این اند و کلمه را تنها در کالبدهایی محدود، محصور کردهکلمه را نادیده گرفته هزند

 هاند. اما در نحلمحور را سامان بخشیدههاي شعرمحور و داستانکالبدهاي محدود سیستم
کلمه را به آن بازگرداند، لذا با عنایت به  هپسافرائیسم آذرپیک برآن بوده که حقوق از دست رفت

کند که شاعران محوري در جهان ادبیات، پیشنهاد میشهروندي و رسیدن به کلمه-کلمه همولف
ها) ها، ژانرها، سبکهاي شعري و داستانی (مکتباز سیستمو نویسندگان در درجۀ نخست 
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اي فرارونده را سامان ببخشند و سپس با دیالکتیکی ادراکی و شناختی مقام جامع زداییآشنایی

محوري برسانند مقام واالي کلمهبه شعري را در ساحات لوگوسیک آن پدیدار کنند و متن را 
  شود. محورانه رد، انکار، تحقیر و تصغیر نمیگون رویکرد کشفکه در این ساحت هیچ

  فراشعر .3. 4
تا به  70هاي دهۀ ژانر فراشعر که روند آن از سال یافتهدر بررسی سیر تکوینی و تحول

توان آن را ژانري فلسفی که می-این ژانر ادبی  هتوان گفت مانیفست اولیامروز ادامه دارد، می
فلسفی فرائیسم در کتاب -دیگر مکتب ادبی هچند مولف به همواره 1384در سال  -نیز دانست

  تحقیق از  هشماري (که در پیشینجنس سوم به چاپ رسید و پس از آن کتب و مقاالت بی
  تحریر در آمد. هها نام برده شد) در این زمینه به رشتآن

د هاي یلدا و کلمه کلیچشم«بنابر آنچه در بخش پیشین خواندید، آذرپیک در کتاب اما 
شعر، بر  آن گاه که یک شاعر در حیطه«کند: تعریف می هفراشعر را اینگون» جهان هولوگرافیک

شعریت قرار گرفت باید به سمت دیگر جنسیت و پتانسیل کلمه یعنی قصویت، فراروي  فراز قله
ها نیز در جهت رسیدن به جنس سومِ کلمه داشته باشد و هنگامی که توانست از آن پتانسیل

 )122: 1396 (آذرپیک، اهورا و همکاران، الف،» گویندمی »فراشعر«استفاده کند به آن متن، 
زدایی از  افزایی و آشنایی هم  نتیجه«کند فراشعر همچنین او در جلد دیگر این کتاب بیان می

گی رسیده براي رسیدن به جنس  روزمره هاي بالقوه و بالفعل شعر و داستانِ به تمام پتانسیل
 ،چه بالقوه است و در نهایت ،اي بالفعل هاي ادبی دیگر چه ژانرهاي حاشیه سوم کلمه یعنی گونه

 ،)363: 1396 ب، (آذرپیک، اهورا وهمکاران،»محور ها براي رسیدن به متن کلمه این  همه فراروي از
ها تمام تعاریف و نظریه«رسد که اینگونه به نظر میشناسانه به شعر یعنی بنابر نگرگاه هستی

(سپیدبري، گرامی، » سلبی آن هرسند، اما نظر ایجابی، نه از جنبشعر درست به نظر می هدربار
   چیز یا پدیداري نوشتن فراروي  همحوري و درباربنابراین فراشعر از ساحت سوژه )،6: 1401

این نوشتار به آن  هکند. که در ادامدست پیدا میفراسیستمی -کند و به ساحتی فرامکتبیمی
  شود.پرداخته می

بنیادي از فراشعر را  هبه صورتی اجمالی چند مولف ،در اینجا به منظور خالصه شدن نوشتار
شمار کشف شده که فراشعر ساحات بیالزامیست بنیادي  ذکر این نکتههمچنین شماریم، برمی

شود، که بنابر نگرگاه اما در اینجا به چند مورد ذیل پرداخته می دیگري هم دارد هو کشف نشد
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اند و براي ها تا پیش از این در شعر جهان و جهان شعر جایگاهی نداشتهآذرپیک این مولفه
  :اندجهانی ادبیات معرفی گردیده هنخستین بار توسط ایشان به جامع

  )49: 1399 (صمصامی، افرائیسمادبی پیشافرائیسم و پس هفراشعر؛ گرانیگاه دو نحل. 1

پردازي، تعلیق وري فراشعر از فضاهاي داستانی اعم از فضاسازي، شخصیت. بهره2
  )61: 1384(آذرپیک و همکاران، و...

هاي تیپیک و منحصر به فرد به جهان شعري، یابی شخصیت. کاراکترسازي و راه3
  )81: 1400(هاشمی،  فراشعر هبه واسط

  )12: 1396(آذرپیک،  تو محورانه . حذف سیستم من و4

 همنولوگ روایت محور و جایگزینی نگر-هاي دیالوگبرچیده شدن سیستم .5
  )1399:16(کریمی،  محورمنولوگ-هاي دیالوگروایت

      هاي گرایی در فراشعر به جاي سیستم. تعیین و نمود رویکرد دگرسوژه6
  )73: 1383(آذرپیک،  محورسوژه

توان از شود به این منظور که میقالبیک نیز قلمداد میژانر پلی. فراشعر یکی 7
اند در نگارش یک فراشعر بهره هایی که تا به امروز به منصه ظهور رسیدهتمام قالب

  )145: 1396(آزادبخت،  برد

. ژانر فراشعر یک ژانر ادبی سیال و فراسیستمی است، چراکه همواره در حال 8
  )310: 1393(تسلیمی،  ستهنري-ادبی رویش، بارش، ریزش و خیزش

  :همعرفی جهان آنیمیسم هنري و بررسی آن در دو نحل«. 9

  مندهاي غیرجاندار که خود دو نوع است: الف) جاندارپنداري هستی

  ي جمادي شبیه درخت، گل و... را داراي رشد و نمو دانستن یک) یک پدیده

پدیدارهایی همانند پرندگان،  هاي جمادي و نباتی را به نوعی به سان دو)  پدیده
  خزندگان و... پنداشتن
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مندهایی غیرانسانی، شئون، حیثیت و کاراکتر انسانی بخشیدن  ب) به هستی

  )456: 1400(نوروزعلی، » (تشخیص)

سیستم  ائههاي تحلیلی صرفا درونی و صرفا برونی با ارفراروي از سیستم«. 10
  )65: 1400(رشیدي، همتی،  »برونی-درونی و درون-تحلیل برون

  )68: 1398(صیدي،  واسط با هستی. برقراري ارتباط بی11

  )1295: 1397(ساکی، ب،  شعري هشناسان. مطرح نمودن نخستین سیستم هستی12

  داراي سه سیستم شعري:«. 13

  افزاهمپلی فونیک  الف)

  ب) مولتی فونیک

  )75: 1400(احمدي، » ج) مرکزافزا

  )8: 1398پور، (سلیمان گرامکتب ادبی پدیدراشناسی عمیق ه. ارائه دهند14

  )145: 1396آزادبخت، ( . حذف داناي کل15

  )1: 1397(غالمی،  محورهاي فرارونده و کلمهسیستم هدهند. ارائه16

  )1398b :25پور، (سلیمان هاي شعري پیش از خود. فراشعر، مقام جامع سیستم17

  )1295: 1397(ساکی، ب،  افقی به شعر-نگرگاه عمودي ه. ارائه دهند18

(احمدي،  فراشعر ههاي سه گانچیزي نوشتن در سیستم ةدربار د. حذف رویکر19
1399 :54(  

  و...
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آن هگانهاي سهمهم در فراشعر و سیستم هاي͏هشاخص .4. 4  

گرایی. دگرسوژه1. 4. 4  
کند: سوژه را در دو ساحت بررسی میآذرپیک   

  مدرن) ه(سوبژکتویت تابع شناسا ه. سوژ1

 فرائیسم) ه(معرف دو پارادایم فراسوژه و دگرسوژه در فلسف فاعل شناسا ه. سوژ2

خود  انسان خودبه آذرپیک بر این باور است که فاعل شناسا هنوع دوم یعنی سوژتعریف در 
فرائیستی است،  هفردي هفتگان-هاي جمعی خودآگاه و ناخودآگاه هزاد ،کنشی هپروس یکدر 

- جمعی هاي͏و ناخودآگاه ها͏خودآگاه هیعنی او همواره پدیداریست که توسط مجراهاي هفتگان
 فرائیسم در حقیقت عمیق رویکرد با تأسی از اصلاین  در شود،فردي فرائیستی اندیشده می

به  قائل که-مادرماییک  یهمواره در هرم تابع شناسا و دیگر پدیدارهاه انسان به عنوان سوژ
  سوژهفاعل شناسا  هاما در نوع دوم سوژ«شوند. اندیشیده می -هستندابعاد ثابت و متغییر 

مشکک یعنی هرم مادرماییک  گري است که با آگاهی بر آگاهی، قدرت فراروي از مجراي کنش
اي  ها را داشته باشد و بتواند کردار و گفتار خود را به دگرسوژه فراسوژه(تشکیکی موجودي) 

ها آن است دگر سوژه هوظیف مبدل کند که او را از مقام تابع بودن به مقام فاعل بودن برساند.
جا در این .کنندبا عبور دادن از مجراي خود دچار استحاله، مسخ و دگردیسی ها را که فرا سوژه

دهد. هر بار در فراشعر رخ میکاراکترها براي نخستین» منديدگرسوژه«و » گراییفراسوژه« امر
دهد و شاعر خود نیز دگر دید خود را به عنوان دگرسوژه نمایش می هکاراکتر جهان و زاوی

بیند براي شناخت خود و هایی میاي که تمام این کاراکترها را فقط ابژهسوژهسوژه است نه 
هاي آرش آذرپیک، پاییز (سلسله سخنرانی» ها داشته باشدتواند از آنتحلیلی که خود می

1397(. 

  . کاراکتر تحلیلی2. 4. 4

توان گفت که آذرپیک در فراشعر و با استناد به سیر تحلیل فراشعر از آغاز تاکنون می
       برونی و -درونی و بیرونی و درونسیستم تحلیل  هآن ارائه دهند هگانهاي سهسیستم

در این » تحلیل«واژه «او  هشناسی پدیدارشناسانه است و بنابر عقید درونی بنا بر هستی-برون
محوري در مواجهه،  محوري در ساحت متن و عدم کلیشه طرزهاي نوین ناظر به عدم ایدئولوژي
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محور وارد جهان  نولوگوم-گونه روایت دیالوگ انتخاب و نمایانگی کاراکترها در اثر است؛ و بدین

ادبیات جهان   در گذشتههاي شاعرانه  فراوانی با اشعار روایی و منظومه  شعري شد که فاصله
با ظهور و بروز و  .)230: 1400نوروزعلی،  ،(ر.ك مقدمه آذرپیک» اند محور بوده دارد که کامالً سوژه

         شاهد نوعی نگرههفتار خورشیدي  ههاي پایانی دهفراشعر ما از سال هنمود ژانر ثالث
ناگون در متن پرسوناهاي گودرونی در تحلیل زوایاي وجودي و موجودیت -برونی و برون-درون

هاي کاراکترمحور است که مبدع  شناسی شعرنگرانه در روایت تصرف هستی  هستیم و این نشانه
محورانگی،  نولوگوم-مانی پدیدارشناسانه در متون فراشعري شده و با دیالوگتجلی ریخت

  بخشد. بینی نویسنده رهایی می جهان هکاراکترها را از حیط

  فراشعرنویسی هگانهاي سهاز قاموس سیستم هدربار هکلیدواژحذف . 3. 2. 4
شعر نگرگاهی «اساس دکترین فراشعر بر این باور است که آذرپیک بر به صورت کلی

شناسیک است نه یک سیستم هنري صرف و هستی خود را از مقام جامع وجودي کلمه  هستی
محوري در جهان  قلم از سیستمگیرد. فراشعر حرکتی بسیط براي فراروندگی  یعنی لوگوس می

محوري در جهان ادبیات است. این حرکت بسیط را براي سادگی درك  شعریت به سوي کلمه
توان در دو محور عمودي و افقی تحلیل و تبیین کرد. حرکت عمودي همان فراروي از  آن می
دبیات محوري در کلیت ا پایان و نامحدود کلمه محوري در شعر به سوي فراخناي بی سیستم

طبیعی   متنی. حرکت افقی نیز ادامه- داستانی-است، فراتر از هر گون جنسیت و پارادایم شعري
  (سلسله »شناسیک شاعرانه است. زبانی بنا بر نگرگاه هستی هاي درون روند کشف ساحت

بندي و مباحث پیشین بنابراین با توجه به این جمع ،)1396هاي آرش آذرپیک، زمستان سخنرانی
 هکند و دربارپیش از فرائیسم تبعیت نمیهاي شعري سیستم از رویکرد فراشعرنویس دیگریک 

گذارد و بلکه متن خود را ساحتی فراسیستمی و فرامکتبی آزاد می ،نویسدچیز یا پدیداري نمی
زند، در جهان فراشعري این کاراکترها را از ساحت ذهن و بیان و زبان خط می» درباره« هکلم«

رسانند؛ یعنی شاعر متنش را به آغوشی باز ه خود را در متن به نمود و آشکارگی میهستند ک
چنان که هست به در آن (متن) خود را آن» رخداد و پدیدار«مبدل ساخته براي آنکه هر 

هاي بینیها و جهانهاي شاعر و تحمیل ایدئولوژيآشکارگی برساند بدون دخالت پیش فرض
.» -ها ناظر بر ملیت، جنسیت، نژاد، مذهب و... شاعر باشد چه نباشدنیبیشاعرانه چه این جهان

  .)1398گفتارهاي آرش آذرپیک، پاییز (سلسله درس
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. پدیدارشناسی در فراشعر4. 2. 4  

 شعري هاي سیستم در ها روایت آن، هگان هاي سه تا پیش از اعالم ژانر فراشعر و سیستم
 گرفت، می تصمیم کاراکترها براي که ودب نویسنده ذهنی فرض پیش این و ندا͏هبود خطابی
 پیش و صدا فقط و بودند محور روایت کلمه اصالت پیش ات ها نولوگوم-دیالوگ تمام بنابراین

 آنگرفت، اما در مکتب اصالت کلمه و ژانرهاي معرفی شده در  قرار می اصل نویسنده فرض
شوند که این رویکردي  محور می ولوگنوم-ها دیالوگ هاي فراشعرنویسی روایت ویژه سیستم به

 پدیدارشناسانه است.

اما تفاوت این نوع پدیدارشناسی با پدیدارشناسی پیشافرائیسم در چیست؟ هوسرل با 
پندارند که باید پدیدارها را آنگونه که هستند ببنیم و نه آنگونه که  محور خود می سیستم اپوخه

ه پدیدارها بنابر شرایط اجتماع، خود را به آشکارگی پنداریم، هگل نیز بر این باور است ک ما می
 کنند. هاي درونی خود را پدیدار می رسانند و الیه می

 هاي پیشین بر این باور ور در فرائیسم در نقد سیستمااما آرش آذرپیک بنابر اصل مراقبه شن
هاي  که ارتباط بی واسطه در خأل چیزي جز ابتذال را به بار نخواهد آورد و بنابر نگره است

 اي بر حقیقت پردهتاریخ کس در طول کند هر خالف هایدگر که بیان میرافزایانه خود ب هم
        کس در تاریخ با اکتشافات خود ساحتی از ساحات لوگوس انداخته، معتقد است که هر

دهد،  پدیدار رخ می-جاست که کلمه اي از لوگوس را به آشکارگی رسانده، این الیهپایان کلمه بی
مورد اي خاص، ساحتی از لوگوس را  حضور و بروز در زمانه و زمینه تکلمات با توجه به ضرور

کنند و  اي متفاوت و دیگرگون از زوایاي دیگر را آشکار می دهند و زاویه میقرار کشف و ارائه 
ها به دور  ها، ژانرها و سبک چهارچوب مکتب نمحوري و تایید تنیده شد ستماین معناي سی

پدیدار در فرائیسم -ها نیست، بلکه کلمه ها در این سیستم آن شدن کلمات و محدود و محصور
شود از هیچ یک از  کند که نمی هاي پیش از خود بیان می با اصالت دادن به تمام کشف

 مادرمائیک سیستم و عمیق حقیقت به عنایت با و شیدپو چشم لوگوس ههاي کشف شد الیه
  .هستند کلمه یعنی پایان بی حقیقت این در ریشه داراي شده کشف ساحات تمام فرائیسم
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افزاهمپلی فونیک فراشعر  .5. 4  

در ادبیات را نخستین بار باختین در بررسی آثار تئودور پلی فونیک یا چند صدایی 
شود که هر یک از در یک اثر پلی فونیک صداهاي مختلفی شنیده میداستایفسکی به کار برد، 

فضایی « هاي منحصر به فرد خود را دارند، آذرپیک نیز پلی فونیک راو ارزش راوياین صداها 
(آذرپیک، اهورا وهمکاران، ب، » زمان و موازيگونه و نمایشگر چند اتفاق همچهاربعدي و حجم

شود دقیقا افزا میکه موجب تمایز پلی فونیک و پلی فونیک هم داند، اما آنچهمی )468: 1396
ها به سمت محوريجا به بررسی آن پرداختیم، یعنی فراروي از سیستمچیزیست که تا بدینآن

ها به  ها گرفته تا قالب ها، ژانرها و سبک ها از مکتب سیستم افزا هم فونیک در پلی«محوري کلمه
ها مطرح  بحث فراروي از سیستم افزا هم فونیک ي اعتبارند. در پلیعنوان فرزندان کلمه دارا

دهند و قلم از تمام  ها در حین نگرش و نگارش اعتبار خود را از دست نمی است اما سیستم
شود اما در هیچ یک  ها شناور می آن شدنِ  ربهجهاي قابل بازتکند در الیه ها عدول می سیستم

   پلی فونیک  باید توجه داشتن ).82: 1400ذرپیک رشیدي، همتی، (ر.ك مقدمه آ» ماند ثابت نمی
      ی کههایبه سیستم در فراشعر با حفظ حالت ایجابی خویش کفونی  خالف مولتیبرافزا هم
       ، کقالبیین رویه شاهد شکوفایی فراشعر پلیبخشد و در اکنون کشف شده اصالت میتا

تواند از یک خواهیم بود، بنابراین یک فراشعرنویس میسبکیک، پلی مکتبژانریک، پلیپلی
  ها و... بهره ببرد.تیستنها، رومامدرنیستها، پستهاي نگارشی سورئالیستشیوه

  . فراشعر مولتی فونیک6. 4

     این سیستم فراشعري را آذرپیک براي نخستین بار در جهان شعر و شعر جهان ارائه 
فونیک نه تن به آنارشیسم موجود در متون  مولتی«گوید:دهد و در تعریف آن چنین میمی
چون غالب متون سنتی باعث سلطنت مطلقه و  دهد و نه هم مدرن می فونیک پست پلی

فونیک داراي یک صداي ثابت در متن  شود. بنابراین متن مولتی دیکتاتوري مؤلف در متن می
  النگاه صداهاي دیگر در جامعهیعنی صداي مؤلف است و با حضور پویاي آن بعد ثابت، جو

توانند بدون هیچ  شود و در این نگاه هم مؤلف، هم متن و هم خوانشگرِ آن می مدنیِ متن می
ن داشته ي رمزگان واژگا گونه حذف صداي مخالف، حضوري پایا و پویا در متنیت متن و دایره

    ستم فراشعري با سیستم تفاوت این سی )،363: 1396(آذرپیک، اهورا و همکاران، الف، »باشند.
آن کشف، ساحت و فضاي «فونیک در این است که در سیستم فراشعري مولتی فونیک پلی
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اص دور آن تنیده شده است، اي خ بر زمانه و زمینهده اصالت دارد، نه سیستمی که بناش عریان
اما کشف و مصرف داشته باشند  توانند تاریخ ها می فونیک، سیستم رو در سبک مولتی این از

اند به هیچ عنوان در گذر زمان اصالت  ها بنا شده ها بر اساس آن فضاي مکشوفی که سیستم
ها دیگر اعتبارمند نیستند اما به  فونیک، سیستم دهند. در سبک مولتی خود را از دست نمی

کند کشف  دلیل آن که کشف و فضاي مکشوف هر سیستم ساحتی از لوگوس را عریان می
(ر.ك مقدمه آذرپیک » مکانی است._بخشیم چرا که لوگوس فرازمان التی ابدي میها را اص آن

  .)40: 1400مسیح، 

  . فراشعر مرکزافزا7. 4
محور تا پیش از فرائیسم، رویکردي من و تو محورانه بوده  ه هاي شعري سوژ رویکرد سیستم

نویسی شرح  فرادایرهاند، اما  هایی صرفا بیرونی و یا صرفا درونی بوده است که شامل تحلیلی
   و درونی-برون تحلیل به عنایت با نویسی فرادایره بلکه نیست، کاراکتر یک هشرئوس اندی

 :دهد می قرار تحلیل مورد را زیر هگان پنج وجوه از یکی مختلف دید زوایاي از برونی،-درون

 . یک موضوع مشخص1

 . یک مفهوم متعین2

 . یک مضمون خاص3

 . یک قرارداد خاص4

 یک رخداد خاص (با عنایت به نگرگاه آلن بدیو) .5

مختلف و در هر کدام از موارد باال در بررسی مرکزیت و نقطه ثقل متن، با زوایاي دید 
رو هستیم، فضاهاي تحلیلی در ژانر مرکزافزا دو یا بیشتر از دو فضا را تشکیل  تحلیلی روبه

تر به شناخت نقطه  صورتی گستردهدهند، هرچه فضاهاي تحلیلی افزایش یابد مخاطب به  می
یابد، در این نوع نوشتاري زمینه و زمانه در وجوه فرهنگی،  مرکزي یا گرانیگاه اثر دست می

 در را خود متن خوانش هنگام مخاطب که جایی تا است مشهود کامال …اجتماعی، ادبی و
 .بیند می هرمنوتیزم حرکتی
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محورانه به  هاي شعرمحورانه و داستان سیستم به صورت کلی ژانر ادبی فراشعر با فراروي از

، تا جایی خود مکان یابددست  دتوان کاراکتري نیز می-کاراکتري و زمان-هایی چون مکان مولفه
 یابند. و زمان به عنوان کاراکترهایی تحلیلی در متن حضور می

نه به اي رئال ( گرا نویسنده خود به عنوان دگرسوژه در مکتب ادبی پدیدارشناسی عمیق
 …ها و ها، کاراکترها، زبان ها، مکان اندیش براي تمام فضاها، زمان معناي کالسیک آن) و ژرف

 به متن کران بی  هکران در را خود واسطه بی و آزادانه صورتی به که« کند، می فراهم را بستر این
بزرگ چنان که هستند و این تمرین درك حضور دیگري و دیگران آن با هدف برسانند، نمود

هایی ست؛ یعنی تمام دغدغهانسان بودن، تمرین بزرگ فرااندیشی، تمرین بزرگ دیگراندیشی
که لویناس داشت، تمام پدیدارشناسی در بهترین ساحات خود در مکتب ادبی پدیدارشناسی 

  .)38: 1400حسینی،  ،(ر.ك آذرپیک» یابدیعنی فراشعر مرکزافزا تعین می

تمام فضاهاي نگارشی و نگرشی به خوبی قابل لمس  هممیز در ژانر ادبی مرکزافزا وجوه
برونی منشأ اثر خواهند بود، -درونی و درون-است و تمام کاراکترهاي تحلیلی در رویکري برون

هستند، در واقع  رژانر مرکزافزا به این معنا نیست که فضاها تکرارپذی ياین تکثرگرایی در فضا
گري هر یک از فضاها داراي وجوه ادبی مرکزافزا جلوه در فضاها و اپیزودهاي مختلف در ژانر

      دهد چراکه هر فضا هاي دیگر تمیز میخاص خود است که هر روایت را از روایت هممیز
  پایانی خود را تعیین ببخشد، همچون:هایی بیتواند در مقولهمی

به خوبی مشاهده  هاي خاص و ویژه، مخاطب زمان و مکان را در اثربیان زمانه و زمینه ●
  کندمی

داستانی  ههاي جهان ویژداستانی و تیپیک، هر یک از شخصیت ههاي ویژظهور شخصیت ●
  .هاي اثر هستندشخصیتزنند که در عین حال قابل تفکیک از دیگر خود را قدم می

توان با اصالت دادن به هاي اصلی را میاي؛ شخصیتهاي اصلی و حاشیهظهور شخصیت ●
ها به خوبی شناخت و به راحتی به نقش و جایگاه آن در اثر آن همنِ فردي با وجوه ممیزفلسفۀ 

توانند در اثر حضور یابند اي نیز میهایی حاشیهنیز پی برد، اما در عین حال در اثر شخصیت
ها را بشناسیم و یا که آنآنکنند بدون یعنی همچون یک رهگذر از قسمتی از متن گذر می

  و... کلیدي و حیاتی در اثر داشته باشند.حتی نقشی 
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آید، باید توجه داشت که به صورت کلی هنگامی که از فضاي تحلیلی فراشعر سخن به میان می
    تمام شرایط تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و... در نظر گرفته  بااین فضاي تحلیلی 

 همفهومی، یک هست ۀهست ککري، یتف ۀشود و هر دیدگاه در ژانر مرکزافزا داراي یک هستمی
اندیشگانی و... است که در در این دیدگاه کاراکترهاي تحلیل ممکن است با آن پدیدار مرکزي 
موافق باشند، مخالف باشند و یا هر نوع دیگر از مواجه را با آن داشته باشد، اما تمام این فضاها 

  .شوندفرض و دخل و تصرف بیان میآزادانه و بدون هیچ پیش

 هنجارگریزي در رویکرد مرکزافزا. 1. 7. 4

  »یک چیز! هشعر دربار«اند: تمام فضاهاي شعري پیش از این در یک امر مشترك بوده

  شود:این چیز در دو حیطه تقسیم می

  الف) چیزهاي بیانی

  ب) چیزهاي زبانی

و تصاویري هستند که از جهان درونی  هاها، موضوعها، مفهومچیزهاي بیانی تمام مضمون«
ر عالم عین توانیم دهایی که میها و تصرفبا تمام دگرگونش–دهیم و بیرونی خود انعکاس می

هاي پست گر در سبکاما چیزهاي زبانی مربوط به ساحات خودارجاع؛-و ذهن به وجود آوریم
  )48: 1398موالنا،  ،(ر.ك مقدمه آذرپیک.»وارد میدان شده است» خود زبان هزبان دربار«شود کهمدرن می

هنجارگریزي در رویکرد مرکزافزا متن را به یک متن زبانی تبدیل یک پلذا در باور آذر
هاي  شناسی شعر از سیستم کند، در این نوع هنجارگریزي نگارنده با قرار گرفتن در هستی می

کشف  بعد ثابت دادن به با اصالت امرکند و این  محورانه عدول می شعرمحورانه و داستان
هاي شعر زبانی،  دهد، در این نوع هنجارگریزي هستی شناسی در نحله ها رخ می سیستم

 رویکردهاي زبان ورزانه، آنیمیستی داراي تخیلی آزاد و کامل است.

کار ما رئالیستی  در در فضاي شعرمرکزافزا و فضاهاي مختلف آن ممکن است که یک فضا
توانند در تعریف  باشد، فضاي دیگر سورئالیستی، و دیگري دادائیستی باشد، حتی کاراکترها می

یک متن مرکزافزا قرار  در کند که گون جاي بگیرند، آذرپیک در این باره بیان می مکاتب گونه
ن مرکزافزا در یک زبان و یک نگاه تبعیت کنند، بلکه مت ازبر آن نیست که تمام این فضاها 
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برونی ممکن است - درونی و درون-عین حفظ وحدت درونی متن با رویکرد تحلیل برون

هاي متفاوتی را بپذیرد،  و به تبع آن نگارش و... ها ها، زاویه دیدها، نگرش کاراکترها، موضع
 ها خواه یا ناخواه موجب ها و دگرنگرشی درواقع در فضاهاي مختلف ژانر مرکزافزا دگراندیشی

 شود. دگرنگارشی در متن نیز می

گون دخل و تصرف  هاي خویش بدون هیچ اینجاست که کاراکترها بنابر ظرفیت و قابلیت
یابند.  گرایانه و تحلیلی مینویسنده و یا کاراکترهاي دیگر، در متن ظهور و نمودي دگرسوژه

 کند:تواند دو شکل کلی را تجربه  بنابراین شعر در ساحت مرکزافزایی خود می

نگارشی مکاتب ادبی، در دو حالت - . نگرشی مکتبی، که همراه است با نمود و بروز نگرشی1
 وحدتی و متکثر

 مختلفی مکاتب فضاي تواند می متن یک مختلف فضاهاي در که جنگ یک ههمچون تجرب
دارد،  آمیز و تحلیلی احساسی ردي مبالغهربه کند، مثال مکتب رمانتیستی رویکتج را

اي از  شوند، رویکرد سمبولیستی سربازان نقطه پاي شهدا شهید می ها به هم نویسی تانک سورئال
 و... کنند آسمان هستند که بر روي زمین و هنگام مرگ یکدیگر را پیدا می

  توانند فرم متفاوتی را ارائه دهند. ها می . نگاه فرافرمیک، که در آن هر یک از فضاها و نگره2

  محورنولوگوم-هاي دیالوگروایت. 2. 7. 4

دیالوگ در زندگی روزمره از «گوید:هاي منفرد خود میعلی باباچاهی در کتاب گزاره
اي مخصوص به خود نیست، بلکه پیوند با اما در شعر، مقوله ،کندطبیعت خاص طبعیت می

 هگانسه هاياما در فراشعر و سیستم )68: 1389(باباچاهی، » ساختار کلی شعر قابل تبیین است
ها کند؛ یعنی دیالوگگ دقیقا از طبیعت خاص هستی تبعیت میوویژه ژانر مرکزافزا دیالبه آن 

شینند که محور پیشین منتظر آن نمیهاي سوژهخالف سیستمشوند برآزادانه در متن بیان می
تابند. ها را در جایی مناسب از متن قرار دهد و ساختاري دستورمند را بر نمیروند داستان آن

ها شوند، دیالوگها در انواع فراشعرنویسی به صورتی کامال مستقل در متن جاري میدیالوگ
کجاي متن هر آنچه را  هر توانند به ساختار کلی شعر کامال بی اعتنا باشند و کاراکترها درمی
وري محور دیکتاتنولوگوم-هاي دیالوگکنند بیان کنند. در روایتدر آن لحظه احساس میکه 

کند هر دیالوگ و خورد، یعنی این دیگر نویسنده نیست که مشخص میمولف به چشم نمی
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باید  هاي دیگر در کجاي متن بنشیند، این دیگر نویسنده نیست کهمنولوگ و انواع فضاسازي
کاراکترهاي تحلیلی «بلکه اینچیزي بنویسند،  رهجاي تمام کاراکترها سخن براند و دربا به

یابند و گادامري بدون واسطه در متن حضور می-برشتی-هوسرلی ةتوجه به نگرهستند که با 
توانند دو شخصیت کنند، حتی که در فراشعر راوي و نویسنده میبیان مینظر خود را صراحتا 

اي که در که بنابر دموکراسی )13: 1399(آذرپیک،  »کامال متفاوت و مجزا از یکدیگر داشته باشند
هاي شاعر کنار فرضو پیش دهددر اینجا شعر اجتماعی در فرائیسم رخ میمتن جریان دارد 

هایی د و از دغدغهنرسانهایشان را به آشکارگی میشود و کاراکترها خود دغدغهگذاشته می
      هاي آشکار و پنهان و کامال پنهان اتفاق د که در سطح اجتماع و در الیهنگویسخن می

  افتند.می

  ها، و... ادبیها، سیستممرکزافزایی نگرش براي نگارش انواع مکتب. 3. 7. 4
گاه آذرپیک مرکزافزایی خود یک روش زیست و نگرشی است از نگره دآنچه که مشهو

تواند درونی می -برونی و برون-هاي درونآن در تحلیل ههنري است، که رویکرد ویژ- اجتماعی
به همین منظور در ذیل نخستین شعر مرکزافزا در  در هر نوع ادبی نمودي متمایز داشته باشد.

  گردد:ژانر شعري دال از آرش آذرپیک ارائه می

 »زن کی يپا يجا«

 ●کوچه کی هسای ●من شعر 1

 »ها منتظرند / واژهبارد یاگر م د،ی!/ خشم خورشيآها«

 کی ●ماه قصر از ●شد سوراخ کوچه ●گذشت باد چون ●کور يعصا کی ●شیپ شب 2
 ●دیدخن شاعر و ●دوخت را نقطه ●فرشته آمد

 ●امروز صبح ●دیرقص می خودش در ●تنگ ي واژه ها سال ●زیسحرآم ي پنجره نیا لب 3
 ●رفتند ادری سطر تا ●ها ماهی ●رد شد اي گربه ●ولی

کوچه همه سرگرم  هاي بچه ●ختری گردو سبد دو ●شعر دامن در باز ●پرنده آمد کی 4
 ●شدند
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شما/ و قرار ما/  شیزن/ قلمم پ کی يپا يمتن شعر/ جا نیا ي!/ رونی!/ انگار ببيها« 5

  )78(آذرپیک،  »کوچه/ سطر آتش نیفردا/ سر ا

 ایمتن -کوچه میبهتر بگو ایرد کوچه است ی͏گیقرار م تیکه در مرکز يداریشعر آن پد نیا در
 يها یژگیمهم از و نیکه ا میرو هست͏همحور روب͏متن يکه با اثر دهد یشعر و نشان م- کوچه

کلمه در  یعنیاست،  يکاراکتر- مهم شعر دال کلمه يها یژگیو گریشعر دال است، از د
موجود زنده در متن  کیو به عنوان  شود یو کاراکتر م تیشخص ياراشعر دال د یشناس یهست

است که در  یستیمیجهان آن میبه آن اشاره کن دیکه با گریمهم د یژگیو کند، یم ینینقش آفر
 .افتد یشعر دال اتفاق م

را در  دیکوچه است و خورش- هیکه شعر او سا کند یم انیاول شاعر است و ب زودیدر اپ يراو
خواهند  نیشعر از ب-ها و کوچه که اگر بتابد واژه ند،یبیم یمنتظر عصبان يها برابر خود و واژه

 ها محو خواهند شد. هیرفت و سا

شده است.  انیب گرگونید یتیبا روا تیاز مرکز گرید یکه ساحت مینیبیدوم م پزودیا در
مشخصاً  يراو م،یرسیم شیبه شب پ نیخشمگ یاز ظهر و آفتاب شودیفضا و زمان عوض م

 کشد.یم شیاو را به نما خنده يراو زودیچرا که در آخر اپ ستیشاعر ن

 م،یماه و فرشتگان قصر او را که از قضا با محبت هم هستند دار نیبرابر آفتاب خشمگ در
شعر را -عصا کوچه يپا يزیو ت گذرد یشعر م-کوچه يکه کور است و شتابزده از فضا ییعصا

به متن دارد،  یبرون- درون ینقطه ارجاع نیا دوزد، ینقطه را مآن  يا و فرشته کند یسوراخ م
 تن شاعر است.در م يا و نقطه استدر مکان  يا نقطه

شعر - از کوچه گرید یمتفاوت هستند و با ساحت يسوم فضا، زمان، مکان و راو زودیاپ در
در اتاق  نباریکه ا يراو شود یکه در صبح رو به کوچه باز م زیسحرآم يا . پنجرهمیشو یروبرو م

لب پنجره گذر  زکه ا يا گربه رقصد، یتنگ در خودش م  که واژه یستیمیآن ییاست. فضا
که در  دیاما فراموش نکن افتند،یبه کوچه ب انیانتظار آن است که ماه شکند، یمو تنگ  کند یم

که سطر  يبه سطر بعد انیشاعرانه ماه یشعر دال کوچه همان متن است، پس در جهان يفضا
  .روندیاست م ایدر
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 یتیشعر را با روا-از کوچه گرید یفضا ساحت برد͏شیپ يبرا طورنیچهارم هم هم زودیاپ
ها ͏ههستند که پرند ییکوچه که سرگرم آن سبد گردو يها بچه گذارد،یم شیبه نما گرگونید

اتفاق  يحال جد نیو در ع يکامال فانتز ییشعر در فضا نی، ااند͏ختهیآن را در دامن شعر ر
 .افتدیم

شاعر است اما  ي، راو»زن کی يپا يجا«به عنوان شعر  میدار يا آخر اشاره زودیاما در اپ و
کوچه (شعر) به  نیکه با مخاطب خود دارد قرار را در هم یالوگیکرده و در د رییفضا و زمان تغ

 .کند͏یسطر آتش موکول م

 ییها تیمتن را با روا- کوچه یعنی يمرکز داریپد کیشعر پنج ساحت از  نیکه ا میدید
که در   يمتفاوت از متن ارائه داده است. اثر یمختلف در فضا، زمان و مکان انیگون از روا͏گونه
 .عصر پنجشنبه شد ي مسابقه ي دهیبرگز 78سال 

 گیري. نتیجه5

خورشیدي تا به  70 هکه از ده آرش آذرپیک و مکتوبات هابا تکیه بر سلسله سخنرانی
 مکتب در سیستم مرکزافزا که نامشود که امروز صورت پذیرفته این نتیجه حاصل می

امروز ایران و  هشود که براي جامعهایی دیده میرا بر خود دارد ویژگی انضمامی پدیدارشناسی
که به قول داریوش شایگان داري - امروز ایران هتواند جامعست، چراکه میجهان امروز حیاتی

اي هاي مختلف به گونهها و فرهنگفرهنگ جهانی را در تمدن و - تکه بودن استفرهنگ چهل
ست با هاي فراشعر مرکزافزا یعنی مکتب ادبی پدیدارشناسی مبحثیشاخصه گرایی برساند. ازهم

فرهنگی که این امر در هیچ نوع، سبک، ژانر و منديِ چند ساحتیِ میانلوگ یعنی دیالوگنام پلی
       ها آن هتوانست اتفاق بیافتد؛ زیرا در هممکتب دیگري در جهان شعر و شعر جهان نمی

زدایی در شعر حاکمیت داشته و سوژه -شعر زبانی و چه براي شعر بیانیچه براي  - یگرایژهسو
مدرن بیشتر به یک نوع ژست ادبی مانند بوده تا چیزي که تعین آن را به صورتی امري پست

بار در تمام ادبیات جهان گرایی و کاراکتر تحلیلی که براي نخستینفرهنگی ببینیم؛ اما دگرسوژه
سیستم مرکزافزا (مکتب ادبی پدیدارشناسی) به عنوان یکی از سه سیستم فراشعري خود را در 

ها، ها کسانی باشند از نژادها، سنتند که این دگرسوژهنکد، این بستر را فراهم میندهنشان می
جهان «هاي مختلف، و این خاصیت جهان شعر است، ها و حتی تاریخها، جنسیتها، مذهبملت

تواند ملیت را در بستر مکان و زمان به چالش بکشاند اگرچه در فراشعر خود مکان و شعر می
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توانند ساحتی از دگرسوژگی را داشته باشند، یعنی در فراشعر مرکزافزا (مکتب ادبی زمان می

تواند نشان دهد. گفتگوهاي چند فرهنگی به بهترین شکل خود  را میمیان هپدیدارشناسی) فلسف
دیگري قضاوت کند  هاند بدون آنکه کسی درباراي نخستین بار در فراشعر مطرح شدهکاراکتري بر

حتی -خواهد بازگو کندچنان که خود می، بدون آنکه کسی دیگري را آن-حتی نویسنده–
رساند، اجراي چنان که هست به آشکارگی می، در فراشعر هر کس و هر چیز خود را آن-نویسنده

ها و حتی حب ها و دغدغهبینیسوي جهانست آنکاراکتر در متن چیزيبرونی هر -جهان درونی
  )58: 1400رشیدي، همتی، (ر.ك مقدمه آذرپیک، » هاي نویسنده.و بغض

گاه بیان همه چیز، اگرچه در فراشعر مرکزافزا همه چیز خود زبان است و زبان تجلی«
ها ها و دیالوگافی مونولوگتواند نلوگ در مکتب ادبی پدیدارشناسی هرگز نمیساحت پلی

       خواهد با خود سخن بگوید اما فردي که دارد قدر که میتواند هر چهباشد، شخص می
یک دگرسوژه و  دنمایاند خودرونی خود می-برونی و برون- اش را از درونهاي تحلیلیگوییتک

      تمام  هدربارهاي مونولوگی خودش گوییتواند در حاشیهیک دگرکاراکتر است، او می
سخن بگوید و به خود دروغ بگوید و این دروغ را  - چه سلیس و چه تضمنی–هایشدغدغه

گوییم و آن را باور چنان که ما وقتی به خود دروغ میگر آن را بفهمد آننفهمد و تنها خوانش
  )1401گفتارهاي آرش آذرپیک، بهار (سلسله درس »کنیم!می

تواند ساحتی از شعر را باشد، کمیک باشد، درام باشد و... اما نمیتواند تراژدي فراشعر می
تواند رویدادي دراماتیک را تجسم ببخشد، انکار کند و نمادي از کلمه را تحقیر کند. فراشعر می

ها این هسازي داشته باشد اما نباید شعر را در بستر داستان آواره کند، همفضاسازي و صحنه
     شعر اتفاق بیفتد و در جهان شعر رخ دهد. در فراشعر مرکزافزا  شناسیباید در هستیمی
توان در جهان درونی خود با تمام نگري کرد، میسویهدرجه همه 360توان همه چیز را می

ها و مجازها، در فراشعر ها، استعارهها، ابهامها چند منظوره سخن گفت در ساحت ایهامدغدغه
ت و با همه چیز بود اما هر کاراکتر باید خودش باشد نه آنچه که توان از همه چیز سخن گفمی

  اندیشد.آن می هشاعر دربار
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