
ي شعرمادهتحول 
در شعر معاصرآفرینش ادبی نوین ابزارهاينگاهی به

سولماز نراقی

و تکه تکه شدن
راز آن وجود متحدي بود

»فروغ فرخزاد«که از حقیرترین ذره هایش آفتاب به دنیا آمد       

بهآنذاتیِ هاقرنکهادبی و فنون بالغتصنایعقافیه،وزن وقبیلازکیفیاتیوهاشاخصههمگام با تحوالت زیباشناختی شعر،
شکليمادهمثابهبهکلمهاصالتکهرسدمینظربهچنین با این همه. شدنداعتباربی	دیگريازپسیکی	رفتندمیشمار

ترینمانابیکهستزبانیرخداديراستیبه	شعر،نازعه بوده است. میاتردیدمحلدیگر،هايشاخصهازکمترشعر،يدهنده
چالشیبه		ي خود رایا شنوندهخوانندهذهن	شعر،		.برانگیزدمعانیوخیاالتازعظیمايهاویهتاکندمیاحضار	راکلمهنیروي

. کندمیدعوت	کلماتازايفشردهحجم	با	وقفهبیوسنگین

از کاستنو کالمهژمونی فروریختن راهکار	هکپیشروايتجربه. ست	اياي موسوم به شعرِ چند رسانهاز پدیدهاینک ،سخناما 
سخن. باشد	شدهمتوقفزبانآنکهبیشودساکتلحظاتیبرايکلمهکهجویدمیهاییموقعیتایجاددرراسنگینی و صالبت آن 

ی یا بدن د را براي لحظاتی به تصویر، موسیقخونقشکه	هنگامآنحتا،کلمههرچند. شودشنیدهگفتاريآنکهبییابدادامه
یامداوم،برگشتو	رفتفرصتشدهایجادرسانهچندهمجواريازکهمتداخلیي شبکهامانیستساکت	همبازدهد،تحویل می

از راايرسانه	چندشعرآنچهگفتبتوانکالمیکدرشاید. اند»سبُکی«نوعی موجدخودْکهکندمیفراهمرامتناوبیهايجهش
.استشعرياولیهي مادهچونان	کلمهشناختیمعنیاقتدارشکستندرعزمشکندمیمتمایزادبیهايورزيسایر تجربه

بدنوکالموصوت،وکالم،تصویرو	کالممیانيرابطه)یابدتحققراستیبهشعريچنیناگر(ايبنابراین در شعر چند رسانه
	.شودتشکیلصوتیوتصویريزبانی،هايگزارهامتزاجازايشبکه	ت. یا بهتر است که نباشد تانیسایضاحیايرابطه

وسرخارج از آن ي عناصر تصویرهمو	ي بصري نوشتارن شعر دیداري ، که هم با سویهبدین ترتیب فی المثل در شعري چو
ي قابل لفهمودو به یکی هاي دیداري، تابع معناي کالم نیستند یا بهتر است که نباشند. زیرا در آن صورت متن جلوهدارد،	کار

تقید سطرها، تکرار بازي آزادانه و بی	کاهد.ي معانی، چیزي از آن میو تصویر به جاي افزودن به گسترهبازنمایی خود تقلیل می یابد
ودناموجبهبخشیدنموجودیت	مختلف کادر، آفریدن تصاویري که فاقد مرجعی روشن در کالم شعرند، نوعیو توزیع آنها در نقاط

درآوردتکوینيرشتهبهراناموجوديبودخواهدقادرشعري،چنین	. آنمکتوب	صورتدرکهکالمملفوظصورتدرنهاما	. است



واژه	کردنهمنشینباايرسانهچندشعرگفتبتوانشایدشناختیهستیمنظرياز.کند»تصویر«یا»تحریر«راايتازههستیو
یااصلچونانکهرا) ازلینامتعینِيکلمهیا (	»نفْسیکالم«ناهمگون،هاينشانهازمعنادارايرهزنجیتشکیلوچیزهاوها

و بدین ترتیب متنی متشکل از تصویر، 1ند. کمی	تجزیهمکنوناتشبهبوددادهجايخوددرراهستیپیکر کلموجودات،	يجوهره
هیچیکودارند	)گفتاردرمتعینيکلمهیا(»لفظیکالم«بایکسانارزشیدمواتمامیآن،درکه	گیردصدا، کالم و بدن شکل می

. نیستبرتريدیگريبررا

آید؟اما نیاز به چنین متنی از کجا می

یک-

کهبودهمکتوبیمیراثادبی،هايسنتشناختمنابعترینموثقازیکی،درآمدهتحریريرشتهبهادبیاتکهزمانیازکمستد
آناثرگذاريمیزانطریقازهموارهراادبیاثریکخلوصعلتهمینبه.  استیافتهانتقالدیگرنسلبهنسلیازاعصار،گذرِدر

هاي قادر است از ظرفیتبه سادگی شاعر عصر فناوري هاي پیشرفته ي ضبط صدا و تصویر، دراما. اند	سنجیدهگویندهحضوربدون
بهره مند شود. ،آندر خلق حتا ، که ي اثردر ارائهتنهانه صفحه و صحنه، امکانات به تعبیري یاموجود در نوشتار و گفتار 

يفاصلهآندرکهدهدمیخبرروزگاريبهبازگشتازشود،میخلقايرسانهچندهنرهايذیلامروزآنچهکه نباید برداز یاد و 
با جامعیت یافتن مفهوم نوشتار، و اطالق اما امروز .بودناچیزبسیارشعروقصهمرزهاينیزونمایش،ورقص،موسیقیوشعر

توان عناصري به شمار آورد که یکسر هاي غیرکالمی به شعر را میاند، افزودنیآثاري که واجد روابط نشانه شناسانهيمتن به همه
ي گستره	به	نظر.»ضعف تألیف«ادبی یا به تعبیري رنوشتاهاي کاستیترفندي براي جبراندر کار شکل دادن به متنی واحدند نه

ي سرچشمهبالقوه تصاویرتارها و رفگفتارها، توازيتواند شد، برقرار میشنیداريودیداريهاينشانهمیانهایی که نسبت
.بخشنداي معنا میکه به شعر چند رسانهستتمهیداتی 

دو-

هايپیاميلحظهلحظهيمشاهدهتلویزیونی،هايشبکهازعبورسرعت. خوردمیغوطهو آواها تصاویرازگردابیدرمعاصرانسان
. استکردهسلباوازراطوالنیتمرکزتوانِوپرشيآموختهرااوذهنشوندمیطیشتابباکهگذرگاه هاییدرتبلیغاتی

به خود که شودتعبیر ی مخاطبآنینیازهايازکورانهکوررويدنبالهممکن است، ايزمانهچنین هاي با طنینشاعر، همگام شدن 
باشد، گریبان مولف و مخاطب را به یکسان گرفته است.اگر هم عارضه اياما واقعیت این است کهپریشانی مبتالست. ي عارضه

و کالم و تصویر ، صدا و بدن، شدِ -آمد.هاستتمهیدتهدیدها بهوها امکانبههافقدانکار شاعر یا آفرینشگر در این میان، تبدیل 
است. کردهاو به تغییرات ناگهانی خو .کندنمیآید، هراسان ذهنی را که از کارزار هر روزه ي تصاویر و صداها می، موسیقی و شیء

تحقق یافت. این امر که عبارت از یک کلمه است به طور طبیعی از صداها و یا حروف تشکیل یافته است. چنین » کن«آفرینش با امري از سوي خداوند «-1
ا رهنمون شد که معتقد شوند حروف از منظر هستی شناسی، نسبت به آفریده هاي دیگر داراي نوعی اولویت و موضوعی فیلسوفان و مفسران دینی را بدان ج

شود حروف الفبا در پیدایش چگونگی شکل طبیعت جسمانی نخستین انسان نقش واسطه داشته است. در ماندئیسم، تصویر نخستین اصالت اند...گفته می
بزرگ) رسم کرده اند...بنا به اعتقاد عارفان یهودي نیز...حروف که بنا و شکل صداي دنیاي مادي را تشکیل می دهند انسان را به شکل ماکروکوزموس(جهان

، انتشارات مولی، 82و 81حروفیه، فاتح اسلو ار، ترجمه داوود وفایی، ص»(در واقع حقایقی هستند که خداوند هنگام خلق جهان از آنها استفاده کرده است.
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ز امکان هاي تدوین و نیافزارها و اپلیکیشنهمگانی شدن ابزارهاي ثبت عکس، ویدیو و صدا، سهولت دستیابی به نرماز آن طرف 
توان به سادگی از آن چشم نمیموقعیت تازه اي را رقم زده است که،مجازيمخاطبانازوسیعیطیفبهآنهاسریع يعرضه

.ستهااین امکانيفزایندهگسترشظهور و پیامدپوئتريمدیایا ویدیوپوئتري،دیجیتالقبیلازهاییرسانهگیريشکلپوشید.

صحنهدرخشاننحويبهشدهحروفچینیمتنگرامافون،وسینمانظیرجدیدارتباطیوسائلظهوربا«کهدبومعتقدپازاوکتاویو
بدلpartitionپارتیشنبهپیشازبیششعرکهکنممیتصوراماندارم،باوررانوشتارمرگمن: «گفتمیاو.» کندمیخالیرا

شنیدنشیعنیشعرخواندن. استآنشنیدنمعنیبهاوليوهلهدرشعرركد...شدخواهدشفاهیکالمدیگربارشعر. گرددمی
که روي یکدیگر شودگفته میهاي یک اثر موسیقی به تمام قسمتپارتیشن 2... » هاگوشبادیدنشیعنیشنیدنشوهاچشمبا

یک«معروفِ شعر. را توضیح داده بودخودراشعاازیکیعجیبحروفچینیبه یاري این اصطالح، ماالرمهتر، د. پیشگیرنقرار می
کردنبزرگوکوچکطریقازبودکوشیدهشعرایندراو. کردچاپ1897درمرگشازپیشسالیککه...» ریختنطاسبار

»کریتشعرکان«قالبدربعدهاکهايتجربه. شودنزدیکهاواژهشفاهیبیانبهصفحهدرآنهاغیرمعمولتوزیعوکلماتوحروف
یافت.	ترمدونصورتیانضمامی،یا

-اساسیو،3باشدشدهنگارشسمتیا تحوالتی در شکل خطوط و موجبیکهرکاغذ،وپاپیروسنیشکر،،گلیلوحبرنوشتناگر
طبیعی و ،کلی صفحهنحو، سطربندي، و آرایش در ها و بدایعیبدعتگیريشکلبه منجر ادبیات مکتوب، غیاب بدن درتر از آن، 
در	رابنیادینیتحوالت	ما،عصرگرافیکی	و	نوشتاريوسایل	همچون	ها	تبلت	و	همراه	تلفن	هاي	گوشی	ها،	رایانه	ت اگربدیهی س
.بزنندهنري رقم وادبیهايآفرینش

هايفرمبهوبردارند،رانمایشیاجرايوادبیات،موسیقی،ازاعممختلفهايرسانهمرزکوشندمیتجربیهنرهايکهايزمانهدر
ابزارهايازموثروخالقانهياستفادهشود،میتکمیلمخاطبمشارکتباتنهاکهیابنددستاينشدهتمامواتفاقینامتعین،
يکلمه«آنبزرگانفجارازشعر،جاننیمهکالبدکهباشدبود؛خواهدادبیژانرهايدرايتازهتحوالتبخشنویدجدیدارتباطی

.بازیابدخالقههايامکانازمرزاي بیگسترهدرراخودوگیرددوبارهحیاتی» ازلی

80هاي دوصدایی، ترجمه کاوه میرعباسی،نشر نی، چاپ اول صخوانیاوکتاویو پاز درگفتگو با خولیان ریوس، تک-٢
ازاستفاده. شمرندمیچینیخطشدنعموديدرمهمیعاملاستبودهچیندرنوشتاريموادترینمتداولازیکیکهرانیشکرپژوهشگران،امروزه-٣

آلبرتین نوشته ي )53و 36، 35(صتاریخ خطنقل به مضمون از - استداشتهتاثیرآسیاشرقیجنوبدرکتاببودنشکلمستطیلبرنیزنخلبرگ
1386، ترجمه عباس مخبر/کورش صفوي، نشر مرکز، چاپ سوم، گاور


