




 
  خيابان در خوابيدن
  ۱۳۸۸ ها مقاله و ها قطعه ی برگزيده

 
 اين ِگرد دارد َبر در را ها قطعه که اول فصل .است رساله يک و قطعات از ای مجموعه شامل داريد رو پيشِ  که کتابی
 آن از هريک به موضوع اين و دارند يکديگر بر کننده تعيين اثری و نقش دانايی افق و فرهنگ که است آمده هم به گمان

 هرروزه، ی کرده تجربه جهان در موجود شکلیِ  ی جنبه يک بنابر ام آورده قطعات در آنچه. بخشد می نابهنگام ابعادی ها
 بزن و دارد خود در را نابهنگامی از گوناگونی  های صورت که. خيابان در بودن ی تجربه است؛ يافته گيری شکل مجال

 عقايد از ای موزه همچون خيابان. فرهنگ و دانايی تخاصمِ  گاه و پيوند و ربط از است توجهی شايان درخورو گاهِ 
 را تراژيک امر از گوناگونی های جلوه خود در و است فرهنگ با تمدن معارض عناصرِ  پيکار برای ای پهنه و تجسديافته

 .دهد می نشان

 بابک روشنی نژاد                                                                                                                       

 

 

 
 Sleeping In the Street 
Excerpts from aphorisms and essays 2009-10 
 
This book includes a compilation of aphorisms and an essay. The first chapter, the aphorisms, 
assumes that culture and knowledge have a deciding impact on one another, which is 
something that bestows untimely aspects upon the two. It is a formative aspect in this day-to-
day experienced world of ours that allows what I have said in the aphorisms to materialize; the 
experience of being in the street; that has a variety of forms of untimeliness in it and represents 
a fitting and remarkable crossroads of link and bond and at times the animosity that exists 
between knowledge and culture. The street is like a museum of materialized opinions and a 
theatre of battle of the conflicting elements of civilization and culture that exhibits various 
embodiments of tragedy. 

                                                                                                                                                     Babak Roshaninejad 


	4
	5
	4. Babak Roshaninejad - khabidan dar khiaban

