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 چکیده
های مختلد   یسد  فرهن،دی، سدات  ،های ارتباطی برآمدد  ا  اینترند های جدید و فناوریرسانه

اجتماعی را تح  تأثیر خود قرار داد  اس . در این میان شعر فارسی به عنوان یکی ا  مهمترین مظداهر 
ها تأثیر پذیرفته اس ؟ این پژوهش در پی پاسخ به این سداا  فرهن،ی در ایران، تا چه تد ا  این فناوری

 ۀ یسدت ۀخود را به منظور رسیدن به یک مد  نظری، با رویکردی پدیدارشناختی ا  تجربد اس  و پاسخ
گیری هدفمند و براسدا  شاعران فارسی  بان جسته اس . برای رسیدن به این مد ، با استفاد  ا  نمونه

فته ارسا  نیمه ساختاریا ۀای را برمبنای مصاتبنامهشاعر پرسش هشتاد و سه ای، برای ندگینامه ۀمطالع
 ۀشدد کده مقولد تقسیمهای مختلفی ها سپس با استفاد  ا  کدگذاری با  و نظری به مقولهشد. این پاسخ

مندد مرکزی تحقیق، وجود اضطراب فناورانه در نزد شاعران بود. براین اسا  با استفاد  ا  رویکدرد نظا 
یش روی شاعران در قبا  تدأثیرا  دیم که وضعی  پیداد  بنیاد )گراندد تئوری( به مدلی رس ۀروش نظری

کندد. براسدا  ایدن مدد ، مشدخ  می« تدداو »و « تلفیق»، «ادغا »فضای مجا ی را در سه راهبرد 
منددی ا  محاسدن فضدای مجدا ی پیشنهادهایی برای کاستن ا  اضطراب فناورانه در نزد شاعران و بهر 
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 . مقدمه1

ی مهم فرهن،ی در ایران و کشورهای تح  تأثیر فرهنگ و تمددن فارسدی اسد . هاشعر فارسی یکی ا  جلو  
اندد، شدعر هوی  ایرانی و هوی  ملدی قلدم  د  ۀپردا انی که در تو ( نظریهۀو شاید بهتر اس  ب،وییم هم) شتریب

رانی چون رودکی، فردوسی، خیا ، نظامی، موالنا، سعدی، تداف  و ... را ا  عناردر فارسی و میراث برآمد  ا  شاع
بینی ایرانیان، ارتباط تاریخی میان ایرانیان و شاعرانشان که به جهاناند. هوی  ملی ایران دانسته ۀارلی تشکیل دهند

نصر  مان هیچ،ا  نتوانسته اس  آن که عبود  ای نظیر بخشید  اس ، رابطهناپذیر و اعتماد به نفسی کمهویتی خلل
 (  1، 3131شای،ان: ) توان همانندش را یاف .را کمرنگ کند و در هیچ تمدن دی،ری نمی

ی ایرانیان در طو  دوران را در هاو ویژگی هابود  اس  که تصویر گذشته، عادا ، آیینای تتی شعر فارسی آینه
ساختار اجتماعی ا دواج در دوران اسداطیری و  ۀی ما دربارهاآگاهی ا  میچنانکه برای مثا  بخش مه ؛اندآن دید 
ی باستانی مانند نورو ، مهرگان و جشن هاآیین ۀمان دربارفردوسی و اطالعا  امرو ی ۀدر ایران ا  شاهنام تاریخی

 میبخش مهعالو  بر این  .(03و  02، 3134االمینی:سد  برآمد  ا  قصاید مدتی شاعران فارسی  بان اس  )روح
ا  نفوذ و تأثیرگذاری فرهنگ و تمدن فارسی در طو  تاریخ به لط  شعر فارسی و آثار شداعران ایراندی بدود  اسد  

ی تجداری کده بده هندد هاداندان چیندی در کشدتیگزارش داد  اس  کده موسدیقی هشتمبطوطه در قرن نبچنانکه ا
  شعر و موسدیقی فارسدی بدود ۀا  چین را در هند دید  که شیفتای و امیر اد اند خواند میشعر سعدی  ،اندآمد می

  .(39همان،) اس 
ی مختلفی را ا  سر گذراند  اس  و این تغییرا  که هم در فر  و هم در محتوای هاو سبک هادور  ،شعر فارسی

ا  و تحدوال  تح  تأثیر عوامل مختل  ا  جملده تغییدر ؛آن به وجود آمد  ۀشعر در طو  تاریخ بیش ا  هزار سال
خ ادبیا  ایران را مرور کنیم بلکه بحث یسیاسی، اجتماعی و فرهن،ی بود  اس . ما در این مقاله سر آن نداریم که تار

و آیدا شداعران فر  و محتوا بود  اس   ۀتغییراتی در تو چه اخیر شعر فارسی شاهد  ۀده ما بر سر آن اس  که در دو
وگو و تعامل با مخاطبان در اختیارشان قرار داد  اس ، بهر  ببرند یا برای گف  اند ا  فررتی که فضای مجا یتوانسته

 نه.
فضدای مجدا ی و گسدترش ی فناورانده و هدادگرگونی به ایدران، 0وب هشتاد شمسی و با ورود  ۀا  ابتدای ده 
شئون  اند.رد ی مختل   ندگی اجتماعی و فرهن،ی به وجود آوهادر سات  ، تغییرا  ملموسیی اجتماعیهاشبکه

ها، متمدایز هایی ویژ ، ا  دی،ر رسدانهمختل   ندگی امرو   تح  تأثیر فضای مجا ی اس  که با داشتن خصیصه
ها داشدته هایی که فناوری به این فضا بخشید  و باعث شد  اس  تمایزهایی ویژ  با دی،ر رسدانهشود؛ خصیصهمی

 اد  هاشمی) مجا ی، تعاملی بودن، فرامتنی بودن و غیرمرکزی بودن ۀعبارتند ا : دیجیتالی بودن، داشتن تافظ باشد،
 .(01، 3131نسب: و انصاری
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ها آشکارا شد  گرف  به تولید محتوا به  بان فارسی در وبالگنویسی در ایران، پس ا  رواج و گسترش وبالگ
هدا ن،اشدته ر سدط  جهدان بده آن  بانها دای که  بان فارسی به یکی ا  د   بانی بد  شد که بیشترین وبالگگونه
نویسی ادبی رونق هشتاد، وبالگ ۀهای ادبی  یادی نیز ایجاد شد و در طو  دهوبالگ( 11، 3133رضی:) .شدمی

و بدا  32 ۀو آغا  ده 32 ۀفراوانی داش  و شاعران و دوستداران شعر فارسی، در این محیط فعا  بودند. در پایان ده
هدای های اجتماعی، تضور و فعالی  شاعران در این تو   نیز ادامه یاف  و در پلتفر سانهها و ررونق گرفتن شبکه

هایی با این های شعری و کانا های اجتماعی، شاهد ایجاد رفحا  شخصی یا گروهی ادبی، گرو مختل  رسانه
بدی در مجداما ادبدی و فرض ما در این پژوهش براسا  اظهارا  شاعران و منتقدان ادپیشمضمون بود  و هستیم. 

البته این  ادبیا  و بخصوص شعر نیز تأثیرگذار بود  اس . ۀدر تو فناورانه   این اس  که تغییرا ،هنری و مطبوعا 
   .امر در یک تحقیق دانش،اهی و علمی به آ مون گذاشته نشد  اس 

گیدری شدکلی، ی مختل  همچون تجار  خرد و کالن، سدبک  نددگهاتأثیرگذاری فضای مجا ی بر تو  
  .رسدمیدر  ندگی رو مر  بدیهی به نظر اس ، که ی سیاسی، انتخاب رسانه و .... نه تنها مشهود هادیدگا 

 پژوهش ۀپیشنی. 2

انجدا  شدد  اسد  و میدزان  تأثیرگدذاری فضدای مجدا ی ۀدر تو  هاا  پژوهشای در ایران و جهان مجموعه
  فضای مجا ی و مفاهیم مختل  مورد سنجش قرار گرفته اس . پژوهش تأثیرگذاری یا وجود رابطه میان استفاد  ا

ها تکای  ا  این دارد کده شناسدایی متاسنتز( درخصوص این پژوهش) بیفراترک( با استفاد  ا  روش 3139 کی )
درردد کدل  14ی اجتماعی مجا ی )پسایندها(، بدا داشدتن هاو پیامدهای متعددگرایش به شبکه کارکردها اثرا ،

کلیا  و چیستی ماهید   ۀپژوهش دربارها بیشترین رویکرد پژوهشی در این تو   بود  اس  و پس ا  آن هشپژو
های اجتمداعی شناسایی عوامدل مداثر بدر گدرایش بده شدبکهدررد و  10ی اجتماعی مجا ی در ایران با هاشبکه

که استفاد  ا  فضای مجا ی باعث ند اثاب  کرد  های بعدی هستند. این پژوهشهادررد در رتبه 1با )پیشایندها( 
امدا بدا مدروری بدر ؛ انددشد  هویتی( ۀتو ) یتیترب-اجتماعی ورفتاری سیاسی، خانوادگی، ۀثیرا  چهارگانأت برو 

ی مربوط به این تو   دو کاستی مهدم وجدود دارد. یکدی اینکده مقداال  هایابیم در پژوهشمیعناوین مقاال  در
که دریابند فضدای مجدا ی چده تغییدری در کداربران و اند ن عمدتًا به دنبا  این بود کاربرمحورند یعنی پژوهش،را

ن،ا  خود  ۀهم که سوی تحقیقاتی اند.و ا  تولیدکنندگان محتوا در فضای مجا ی غفل  کرد اند مخاطبان ایجاد کرد 
و آنهدا نیدز تدوجهی بده اند روی آورد ا  متون  هااند، با روش تحلیل محتوا به استخراج داد به سم  کاربران نبرد را 

 اند.نداشته ،تولیدکنندگان محتوا و نویسندگان متون منتشر شد  در فضای مجا ی
 میعمدو ۀی اجتمداعی مجدا ی در ایدران بدا رویکدرد تدو هاوضعی  شبکه لیتحل :این تحقیقا  عبارتند ا 

 یاجتمداعی هابدر محتدوای شدبکههدای فرهن،دی (، نقدش ار ش3131خدانیکی، اتابدک و عزیدزی،هابرما  )
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امیدری و )SWOTی اجتمداعی براسدا  مدد  ها(، تحلیدل وضدعی  شدبکه3134السادا  و قصدابی، نقیب)
شدیخ و نداق  )ی اجتماعی با رویکرد نتوگرافی براسدا  اطالعدا  ها(، تحلیل محتوای شبکه3134 اد ، تبیب

هابرمدا   میعمدو ۀاجتماعی فیس بوک بدا نظریدی شبکه ها(، تحلیل محتوای رفحا  و گرو 3134شامبیانی، 
ها را به رور  تجمعی در کنار هم قرار دهیم به نتایج این پژوهش اگر .(3130پور و سپهری،  یعل ایزدخواستی،)

وگو را دسترسی به اطالعا  مختل  و امکان گف  ۀهای اجتماعی مجا ی  مینرسیم که اگرچه شبکهاین نتیجه می
اما موضوعاتی چون سرگرمی، بیان مسائل عاطفی، مطالب خنثی و غیر انتقادی در آن مورد توجه  ،فراهم آورد  اس 

اجماع یا توافق درآنها ممکن نیس  و به همین دلیل ایدن  هوگو، دستیابی ببیشتر اس  و تتی دررور  ایجاد گف 
 عمومی مجا ی تبدیل شوند. ۀاند به عررها نتوانستهشبکه

کده نیز پژوهش ما  ۀدرتو اس . فرهنگ  ۀعرر، توجه اندک پژوهش،ران به تو  این ا  تحقیقدومین کاستی 
بود  متمرکز بر مباتث کلی ادبیا  و فرهنگ کم شمار انجا  شد ،  تحقیقا    ،با تمرکز بر ادبیا  رور  گرفته اس 

فنداوری ب اطالعدا  و ( در تحقیقی با عنوان ن،اهی به تأثیرا  انقال3131) یمحبوباس . برای مثا  محمدی و 
بده مدرور ادبیدا  ای و با استفاد  ا  روش کتابخانهاند گرا به موضوع داشتهرویکردی کل ،ارتباطا  بر فرهنگ ایران

فرهنگ و نیز برداش  کاربران فضای مجا ی در تحقیق آنهدا  ۀو دیدگا  فعاالن عرراند نظری در این تو   پرداخته
 ،شناسی تأثیرا  فضای سایبر بر ادبیا  نوشتاری معیاربا عنوان آسیبای مقاله( نیز در 3131غایب اس . نجفی )

ی تأثیر فضای مجا ی بر ادبیا  وارد هاکاربران ا   بان معیار دارد و به دی،ر تو   ۀشناسانه به استفادرویکردی آسیب
 نشد  اس .

 سؤاالت پژوهش. 3

ن،ا  خود را به سدم  تولیدکننددگان محتدوای  ۀن کنیم و سویما در این تحقیق برآن بودیم که این کاستی را جبرا
شعر بده سدبب فضدای مجدا ی ایجداد شدد  اسد ؛ ا   بدان  ۀعررتغییراتی را که در فضای مجا ی بچرخانیم و 

ی ندوین هداتولیدکنندگان محتوا یعنی خود شاعران ار یابی کنیم. در تقیق  ما در پی آن بودیم که ببینیم آیا فناوری
بر فضای شعر تأثیرگذار بود  اس ؟ ایدن فضدا های اجتماعی های اجتماعی و رسانهها، شبکهنظیر وبالگ ارتباطی

شعر به عنوان محملی برای انتقا  معنا ا  شاعر به مخاطبانش اس   ۀرسان ۀعنارر و اجزای تشکیل دهند ۀشامل هم
انتشدار و رسداندن شدعر بده  ۀپیا (، هم شیو ۀگیرندمخاطب )خود پیا (، هم شعر )پیا (، هم  ۀ)فرستند و هم شاعر

ایدم گیرد. درتقیق  ما در این پژوهش سدعی کدرد می)کانا ( و هم تأثیرا  آن )با خورد( را در بر دس  مخاطب
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ایدن مدد  )پیدا ،  ۀعمل کنیم و ببینیم آیا فضای مجا ی بر پنج عنصر تشکیل دهندد 1السو  ۀگان براسا  مد  پنج
 ا  و با خورد( تأثیر گذاشته اس  یا نه.فرستند ، گیرند ، کان

به عبار  دی،ر ما ا  رویکدردی ؛ شاعران اس  ۀ یست ۀچنان که گفتیم، بنیاد پژوهش ما بر تحقیق کیفی و تجرب
داندیم رویکدرد پدیدارشناختی استفاد  کردیم تا به اطالعاتی درخصدوص موضدوع پدژوهش برسدیم. چنانکده مدی

 ۀفیلسوف آلمانی اس  که معتقد بود برای شناخ  درس  و عالماند  2های هوسر  پدیدارشناختی برآمد  ا  دیدگا
 یس   ۀاند کنار گذاش  و با با شناسی دوباربه وجود آمد های علمی هایی را که براسا  سن ها باید فرضپدید 

 جهان پیرامون هرچیز، آن را دوبار  شناخ .
ين ابه و س  برآمدد  اها ي،ر منو دتشكل من پیرامون ما، ا  ن يس  جهااین اس  که  بر ض پدیدارشناسی فر

اسدددتعالیی شناسي ارپديددر يي وقلمر نيچند يجاابا د. بو ميهاخوك عالمي مشترن و يس  جها ما شاهد  بيترت
ارهایی پديدو قلمران تون میيس  جها ين اياف . با كش   باما( را  طيمحن )جها 3نيس  جهاان  تومیس  كه ا
، در شناسيارپديد( براین اسدا  301، 3132ش کرد. )تیاوی: فا، ندا ماندن نشا  و ناا  آن بی كه تا قبل را هني ذ

ا ا  جد یزيكه چ تييقعوايا ن نه جهان،ددرد د، مددیشومددیيسته د  يك فری لهيسوكه به ن چنان، آنبه جهاتقیقدد  
 .باشدن نساا

در  ندگی واقعی و س . ما   اشد  داد  علو ۀا  همي قبل س  يعنا« داد  شي»پن يس  جهابه اعتقاد هوسر   
ون بد، ريمينظر ب،درشناختي جامعه  يدگارا ا  دبط رواين اينكه ون ابد؛ يمبدین ذهندی داربط یکدی،ر روابا رو مر  

به ارش گو  ست،اون اطالع ا  فرآیند دبدکنیم، درك می  يشناخ  طون بدرا نگ ، رميناخوب میكتاادبی نقد ری يا
بر هرگونه ن جهادر ندگي  ين ا ينابنابر .ميهدميش گو قييبه موسج مو ۀینظرا  گاهي ون آبدو يم ج دارايتتا اغذ

 :3130،  د )سیاوشدددددیسامي ی ساهرگونه نظريهای برای پايه بيبدين ترتو س    امقدآن  ۀربادا ی درپرنظريه
19). 

 ضرورت پژوهش. 4

ای میان ادبیا  و ارتباطا ، کمبود بنیادهدای نظدری ر تحقیقا  بین رشتهچنانکه گفتیم یکی ا  مشکال  ما د
 تواند این خأل را پر کند. دهد و میاس . پدیدارشناسی به ما امکانی عالمانه و گسترد  برای رسیدن به نظریه میبومی 

 ۀاندد، شداعران ا  دورد ای و ارتباطی به وجدود آمهای نوین رسانهدر واقعی  بیرونی، فضای مجا ی و فناوری
های اجتمداعی و ها و شبکههایی ا  خوبی و بدی وبالگاند و به تجربهها ا  این ظرفی  استفاد  کرد رواج وبالگ

                                                             
1. Harold Lasswell 

2. Edmund Husserl 

3. Life world 
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های چندساله و نتایج آن در نزد شاعران، خود شاعران بهترین اند و برای درک این تجربههای اجتماعی رسید رسانه
های ها و فهم خود ا  این تأثیرگذاری هستند و پژوهش،ر باید بدا اسدتفاد  ا  ایدن تجربدهمرجا برای با گویی تجربه

 هایی برسد که ا  آن سخن گفتیم. ای مبتنی بر واقعی برآمد  ا   یس  در فضای مجا ی، به نظریه
 وجود دارد.کردیم. برای این کار سه دلیل  استفاد  1ما برای رسیدن به پاسخ این سااال ، ا  روش استقرایی

ای دارد که قابل قیا  با هدیچ کشدور دی،دری نیسد . شعر در سپهر فرهن،ی و اجتماعی ایران جای،ا  ویژ  -3
و اقتباسی با شعر چنانکه گفتیم شعر ا  عنارر بنیادین هوی  ملی ایران اس  و انطباق دادن نظریا  غیربومی 

این بخش ا  فرهنگ ایران به دنبا  مدلی بومی  ۀربارفارسی شاید چندان پاسخ،و نباشد و باید برای پژوهش د
ایرانی را دید  باشد. به همین دلیل روش قیاسی براسا  نظریا  اقتبدا   ۀهای فرهن،ی جامعبود که واقعی 

 دیدیم.شد  ا  غرب را کافی نمی
بده هدم پیوندد بزندد، هایی چون ارتباطا  و ادبیدا  را ای که تو  های بین رشتهبه دلیل غفل  ا  پژوهش -0

های وضعی  فعلی شعر و تدأثیرا  رسدانه ۀبهر  اس . آنچه دربارادبیا  پژوهشی ما در این تو   بسیار کم
های مختل  وگوها و نشس دانیم، در تد اظهارنظرهای گا  وبی،ا  شاعران در گف جدید ارتباطی بر آن می

 دیدیم.و   را خالی میای در این تو میان رشتهاس  و جای پژوهشی علمی 
رسید یک و کاربرمحور اس  و به نظر میهای کمی تأثیر رسانه بسیار تح  تأثیر روش ۀتحقیقا  در تو  -1

تواندد شاعران ا  تأثیرگدذاری فضدای مجدا ی، مدی ۀ یست ۀپژوهش کیفی برمبنای کسب اطالعا  ا  تجرب
 این تو   را یک گا  به جلو ببرد.  ای به ما بدهد و ادبیا  پژوهشی در اطالعا  تا  

 روش تحقیق. 5

ک یدرک  ۀفهم نحوای بری اس  که این روش، تفسیرسی شناارل پدیددتحلیرویکرد ما در این پژوهش براسا  
مدورد بحدث  ۀکند. همچنین ا  آنجایی که ضدع  نظدری در تدو میتمرکز ن جها یس ردباد فراط ددتجربه توس

برای رسیدن به یدک مدد   2بنیادفاد  ا  روش قیاسی، ا  روش استقرایی و رویکرد داد شد، به جای استاتسا  می
نظری بهر  بردیم. اسا  کار ما در این رویکرد استفاد  ا  مد  پیشنهادی استراو  و کوربین بود  اس  که در ادامه 

 آن توضی  خواهیم داد. ۀدربار
هایی رف  که نمونه را که برای تحقیقا  کیفی باید به سراغگیری هدفمند استفاد  شد چدر این پژوهش ا  نمونه

 ۀدهند. برای این منظور با استفاد  ا  روش مطالعهای مورد نظر به پژوهش،ر ارائه میبیشترین امکان را در فهم پدید 
جا ی نیدز ای، شاعرانی که دارای مقبولی  و شهر  نسبی در میان مخاطبان بودند و همزمان در فضای م ندگینامه

                                                             
1. Inductive 

2. Grounded Theory 
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های قابل توجهی داش  و نیز اشعارشان در پیدا  های اجتماعی دنبا  کنند فعالی  داشتند؛ رفحا  آنان در شبکه
شد، شناسایی شدند. سپس برای شاعرانی که با این معیارهدا شناسدایی های اجتماعی، به اشتراک گذاشته میرسان

جنسدی ، سدن،  ۀها عالو  بر برخی اطالعا  درباررسش نامههای با  ارسا  شد. ما در این پنامهشدند، پرسسش
تدأثیر فضدای مجدا ی در  ۀهای اجتمداعی؛ دربدار مان اشتغا  به هنر شاعری، انتشار کتاب و عضوی  در شدبکه

های انتشدار شدعر و تدأثیرا  و های مختل  متنی، مخاطبان، تعامل شاعران با مخاطبان و با یکدی،ر، رسدانهتو  
ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یاف  یعنی تا نامههایی ا  شاعران پرسیدیم. ارسا  پرسششعر پرسش با خوردهای

ایدن اسدا   بدر های جدید وجود ندارد.ای که پژوهش،ر به این نتیجه برسد که دی،ر امکان استخراج ا  داد مرتله
ترتیب الفبایی به شرح  یر اس  )البتده کدگدذاری ها پاسخ دادند که اسامی آنها به نامههشتاد و سه شاعر به پرسش

 ها انجا  شد  اس (:براسا  ترتیب  مانی ارسا  پاسخ
اتمددی، بیدژن ار،ن، مدریم اسدحاقی، ابدراهیم  ، کدور مریم آرا ، علی آبان، محمدجواد آسمان، مینا آقا اد 

ز  آرا، غالمرضدا بکتداش، محسدن الله الوندی، کبری بابایی، محبوبده بداسماعیلی اراضی، اتسان افشاری، عز 
ای، سعید توکلی، ساجد  جبدارپور، بوالحسنی، سیامک بهرا  پرور، سید محمد بهشتی، امید بی،دلی، مزدک پنجه

مریم جعفری آذرمانی، ستار  جواد اد ، مهسا چراغعلی، عبا  چشامی،  ینب چوقادی، کداظم تسدینی، هدادی 
، منیدژ  درتومیدان، نسدرینا رضدایی، مجتبدی رمضدانی، فاطمده خورشاهیان، کیانوش خانمحمدی، علدی داوودی

راد، پیمدان سدلیمانی، غالمرضدا ساالروند، علیرضا سپاهی الیین، عباسعلی سپاهی یونسی، عبددالرتیم سدعیدی
 اد ، طیبده شدامانی، افشدین سلیمانی، پوریا سوری، سید تقدی سدیدی، محمدرضدا شدالبافان، رشیدا شدا  تسدین

آ ردفایی بروجندی، جلیدل الدین شفیعی، مظاهر شهام ، محمد شیخی، فریاد شیری، پانتهشاهرودی، سید ضیاء
پور، رفربی،ی، پیمان طالبی، سعید طالیی، غالمرضا طریقی، محمد عاشور، گرو  عبدالملکیان، میالد عرفدان

ی، سدمیرا قددیم ردابر آبدادی،مهر، سینا علیمحمدی، مرضیه فرمانی، بهدار  فریستامد عسکری، ارغر عظیمی
قطب، یاسر قنبرلو، بهار قهرمانی، شرار  کامرانی، لیالکردبچه، علیرضا لبش، مهرنوش قربانعلی، تسنا محمد اد ، 

وند، علی محمد مادب، نفیسده سدادا  موسدوی، سدعید  محمدرضا محمدی نیکو، تامد محقق، مجید معارف
رو، محسدن وطندی، قربدان ولیئدی و تامدد نیک  اد ، اکبر میرجعفری، بابک نبی، یاسین نمکچیان، سپید موسوی

 یعقوبی. 
اندد کده شدامل کالسدیک مختل  را عرضه کرد  ۀنسخ 1بنیاد، پژوهش،ران مختل ، برای اجرای رویکرد داد 

گدرا )چارمز(، تحلیل موقعی  )کالرك( و تحلیل ابعداد )گالسدر(، سیدستماتیک )اشدتروا  و کدوربین(، سداخ 
. در این میان پیشنهاد استراو  و کوربین که به رویکرد سیستماتیک یدا (31: 3131سدتخوا ، )شاتزمن( اسد  )فرا

مبانی پژوهش کیفی و مراتل تددوین »مند داد  بنیاد شهر  یافته و این دو پژوهش،ر آن را به تفصیل در کتاب نظا 
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جدید به خوبی  ۀای رسیدن به یک نظریاند؛ دارای انسجا   یادی اس  و پژوهش،ران را برشرح داد « ای مینه ۀنظری
 ایم.کند و ما نیز در این روش ا  همین رویکرد استفاد  کرد راهنمایی می

هدای خدا  و مقولده سدا ی، و نخسدتین کدار پدس ا  اسدتخراج داد  نیترمهمدر رویکرد استراو  و کوربین، 
ها هایشان و پیوندد دادن مقولده یرمقوله ها باکدگذاری محوری اس . کد گذاری محوری، فرآیند ربط دهي مقوله

 .ها و ابعاد اس درسط  ویژگي
 : مند  استراو  و کوربین، کدگذار محوری شامل شش جعبه یا محور به ترتیب  یر اس بر اسا  ال،وی نظا  

 .گذارندمحوری تأثیر مي ۀهایي مربوط به شرایطي که برمقولشرایط عّلي: مقوله-3
هدا ها را به آن ربط داد و به کّرا  در داد توان دی،ر مقولههای ارلي که ميری(: مقولهمحو) یمرکز ۀمقول-0

 .شودظاهر می
 .شودمحوری نتیجه گرفته می ۀخاري که ا  مقول یهاکنشو برهم  هاکنشراهبردها :  .1
 .گذارندای: شرایط خاري که بر راهبردها تأثیر میهای  مینهمقوله .4
 .گذارندای عمومي که بر راهبردها تأثیر ميگر یا میانجی: شرایط  مینههمداخل طیشرا .1
 .های تارل ا  به کارگیری راهبردهاپیامدها: خروجي .4

محوری در مد  نظری اس . استراو  و کوربین برای  ۀتشخی  مقول ،ترین بخش کارترین و اساسیاما مهم
گیری اس ، پژوهشد،ران دی،در را چندین راهنمدایی تا  شکلدر ۀمحوری که ستون فقرا  نظری ۀتعری  این مقول

ها پیوسته در مقوله -0ها را بتوان به آن ربط داد سایر مقوله -3ای انتخاب شود که محوری باید به گونه ۀاند: مقولکرد 
عبدارتی کده نا  یا  -4آید، منطقی و یکدس  باشد ها میتوضیحی که برای مرتبط کردن آن با مقوله -1نمودار شود 

سا ی با دی،ر مفداهیم، با پاالیش تجلیلی ا  طریق یکپارچه -1به قدر کافی انتزاعی باشد  شودیمبرای آن انتخاب 
 .(319: 3139، استراو  و کربین) عمق و قدر  تبیین آن بیشتر شود

کدگدذاری  0233  ۀنسدخ MAXQDAافدزار ها را به کمدک نر نامهپرسش ۀما به منظور انجا  این کار، هم
کد اسدتخراج شدد کده بعدد ا   131های اولیه پژوهش ها، ا  یافتهکردیم و در چند نوب  بررسی و با خوانی پاسخ

 ها انجا  شد.بندیهای ارلي و فرعي به دس  آمد و مقولهتقلیل و ادغدا  کددهای مشابه در یکدی،ر، درون مایه

 هایافته .6

دررد پرسدش شدوندگان(  42 ن )شاعر  42پرسش شوندگان( و  دررد 12مرد )شاعر  43در این پژوهش، 
شدعر  ۀفعالید  در عررد ۀسا  سدابق 02سا  بود و به رور  میان،ین  43مشارک  داشتند که میان،ین سنی آنان 

درردد  1/9دررد مجموعه شعر مکتوب منتشدر کدرد  بودندد و  9/30داشتند. همچنین ا  میان پرسش شوندگان 
 تشر نکرد  بودند.مجموعه شعر مکتوب من
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 لاتیشاعران از نظر تحص کیتفک .1 جدول
مدرک 

 تحصیلی
 مجموع دکتری فوق لیسانس لیسانس فوق دیپلم دیپلم زیر دیپلم

 322 1/34 4/43 13 0/3 1/1 0/3 درصد
 

 هاهای اجتماعی و پیام رسانتفکیک شاعران از نظر عضویت در شبکه .2جدول 
های عضویت درشبکه

 هارساناماجتماعی و پی
 تلگرام گودریدرز لینکدین توئیتر فیس بوک اینستاگرام

واتس 
 آپ

 بله

 0/3 1/91 3/31 0/3 31 1/11 4/11 3/31 دررد

 
 توانسته در چند شبکه اجتماعی و پیا  رسان عضو باشد.توضی : هر پرسش شوند  می

درردد،  93ند که ا  این میان شوندگان اظهار کردند که پیش ا  این وبالگ شخصی داشتدررد ا  پرسش 33
 کنند. هایشان را به رو  میدررد همچنان وبالگ 00کنند اما هایشان را به رو رسانی نمیدی،ر وبالگ

دررد  13کنند ولی رسان تل،را ، کانا  شخصی ایجاد کرد ، اشعارشان را منتشر میدررد شاعران در پیا  43
 دهند. چنین کاری را انجا  نمی

ا  یک  هاآناند. ر این پژوهش متوجه شدیم که شاعران در برابر فضای مجا ی در نوعی سرگردانی فرو رفتهما د
مند شدوند. خواهند ا  مواهب فضای مجا ی بهر خواهند اقتدار خود را ا  دس  دهند و ا  سویی دی،ر میسو نمی

و انتشار شعر و نیز توانایی اعما  سانسور را کم ها و ناشران در گزینش شاعران معتقدند فضای مجا ی قدر  رسانه
فضای مجا ی باعث تسهیل نشر آثار و شکسته شدن انحصار امپراطوری »گفته اس :  3کد کرد  اس . پاسخ،و با 

های های معمو  و رایج در نزد برخی مسئوالن رسانهو یا تتی به تاشیه رفتن برخی تب و بغضهای رسمی رسانه
در عدالم « مسند نشدینی»نوعی های رسمی های گذشته، اشتغا  در رسانه . به خاطر دار  در سا شد  اسرسمی 

و کدد « پرداختنددمی« مسندنشینان»شد و شاعران برای انتشار شعر، اغلب به تعامل نزدیک با ادبیا  محسوب می
نویسدم و ا  آنجدا کده   )کردی( نیدز میابند  که در کنار  بان ملی )فارسی( به  بان مادری» گفته اس : 43 ۀشمار

ای بزرگ بود  امکان چاپ و تو یا آثار شعری کردی در تا  تاضر بنا به دالیلی اندک اس ، فضای مجا ی عطیه
اما در کنار این، شاعران ا  اینکه به دلیل فضدای « اندبرای من و گویندگان و سرایندگانی چون من که در مضیفه بود 

اند و معتقدند شداعرانی اند وارد فضای انتشار شعر شوند، به شد  ناراضیافراد  یادی توانسته بدون اعما  قدر ،
 اند.تا  شد که آثارشان کیفی   یادی ندارد امرو  در فضای مجا ی یکه
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سدواد، سدلبریتیهای شداعرنما، شدبه مایه و بیتوریفا  شاعران ا  این گرو  ا  شاعران چنین اس : شاعران کم
های توخددددالی )پاسددددخهایای و قلمن، هنرمندددددان مافیددددایی، ناشدددداعران، نثرنویسددددان ترفددددهشدددداعرا

 .(49،11،00،12،31،40،1کدهای
توان به دس  آورد این اس  کده ایدن گونده شداعران، ها میمعیاری که برای شناختن این گونه شاعران در پاسخ

الورو  بودن و نبود نقد ارولی در فضای تردگی، سهلدار و ... هستند که به دلیل گسنوجوان، بزرگسا ،  ن خانه»
اندد و اتساسدا  شعر داشته باشند، جدرت  و جسدار  نوشدتن پیددا کرد  ۀای در عررمجا ی بدون اینکه تجربه

 .(13 ۀ)پاسخ،و با کد شمار« کنند.شان را چه به نا  خود و چه به نا  مستعار منتشر میدرونی
کنندد: کیفی  به شد  ناراتتند و این گونه شعرها را چنین توری  مدیرهای بیشاعران همچنین ا  انتشار شع

محتدوا، د  دسدتی، جعلدی، بدا اری، شدبه شدعر، ان،ارانه، سطحی، شعرهای آبکدی، شدعرهای  رد، بیشعر ساد 
 مانتیسدم.های رپسند، دلنوشته، یادداش  ادبی، پدر ا  بالهد  ادبدی، فدانتزی و سرشدار ا  رگدهمانتا ، عامهسانتی

 (.3،31،92،3،11،31،14،12،11،11،41،44،4،3،13،10های کدهای پاسخ)
شود، شاعران هم ا  فضای مجا ی بسیار راضی و خشنودند و هم به به آن شد  واکدنش چنان که مشاهد  می

ا را به این نتیجه شد و مها دید  میاند و ادبیاتشان تند و خشن شد  اس . این رویکرد در اغلب پاسخمنفی نشان داد 
مفهدو  محوری را با اسدتفاد  ا   ۀمحوری نظریه را باید ا  همین ویژگی انتخاب کرد. ما نا  این مقول ۀرساند که مقول

اضطراب »( مطرح کرد  بود، 011 :3131، به نقل ا  عاملی  0233که قباًل آن را دیوید ترند )« اضطراب دیجیتا »
، فرهنگ دیجیتالی یا جهان مجا ی باعث ایجاد عوالم متضاد ترند یتعربا توجه به  انتخاب کردیم.« شاعران ۀفناوران

های مختل  فدرو بدرد  و گوناگونی برای انسان معارر شد  اس  و او را در تیرانی انتخاب و شک فکری در تو  
  تا   شد  اس . در این اس . این مسأله باعث ایجاد فشار، برهم  دن آرامش پیشین و نیا  به رویارویی با اتتماال

هایی بدرای شدعر ایجداد شود، شاعران ا  یک سو معتقدند فضای مجا ی فرر ها نیز همین مسأله دید  میپاسخ
و به هم خوردن آرامش  کرد  اس  و ا  سویی دی،ر باعث ایجاد تهدیدهایی برای شعر نیز شد  اس  پس سردرگمی

 مشهود اس .هایشان های مکتوب در پاسخدوران رسانه
بنددی اجتمداعی قشربندی اجتمداعی تفکیدک و رد »اگر این تعری  ا  قشربندی اجتماعی را لحاظ کنیم که: 

بندی سوروکین )بده و به این تقسیم« ها با تف  سلسله مراتب دارای اهمی  اس ها و موقعی اس  که در آن نقش
ای و اقتصادی، سیاسی، ترفه ۀجتماعی را به چهار دست( توجه کنیم که قشربندی ا331 :3134 ،نقل ا  روح االمینی

ای خاری قدرارداد کده تفکیدک خدود بدا دی،در توان شاعران را در قشربندی ترفهکند؛ میمذهبی تقسیم بندی می
قشرهای اجتماعی را )بخصوص در ایران که همیشه شعر هنری محوری و مهم بود  اس (، همدوار  دارای اهمیتدی 

ها تمدرین های چاپی برای رسیدن به سط  او  شعر مجبور بود سا شاعر در دوران استیالی رسانهاند. تیاتی دید 
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کند، در جلسا  تاضر شود، اشعارش را برای نشریا  و ناشران بفرستند تا پس ا  مدتی انتظار و ویرایش و ارالح، 
ی شعر شهرتی کسب کند امدا امدرو  هاباالخر  آثارش منتشر شود و اندک اندک شناخته شود و در مجاما و کن،ر 

هرکسی که بتواند هر متنی را به نا  شعر بنویسد، قادر اس  آن را منتشر کندد و اگدر ایدن انتشدار، بدا برخدی جلدب 
ها را به سم  خود بچرخاند. با شدن درهای شعر به همرا  شود، اتتمااًل خواهد توانس  ن،ا  های انضمامیتوجه

 ندی اجتماعی شاعران را به خطر انداخته اس .روی چنین شاعرانی، قشرب
وضعی  تولید و مصرف آثار ادبی تاکنون این گونه بود  اس  که گرو  فرهیخت،ان، بار تولید ادبیا  را بده دوش 

های مردمی ادبیا ، نیا های ادبی خود را ا  طریق تولیدا  فرهیخت،ان )شدامل نویسدندگان، اند و شبکهکشید می
های مردمدی، امکدانی بدرای اندد امدا ایجادکننددگان ایدن شدبکهکرد ان ادبی، ناشران و ...( ارضا میشاعران، منتقد

( اما فناوری، 31و 30 :3130 ،اند )اسکارپی های خود به فرهیخت،ان نداشتهشناساندن نیا ها و نشان دادن واکنش
اطبدان ادبیدا  پدس ا  دوران گسدترش یک سویه را به هم  د  اس  و همین مسأله باعث شد  اس  مخ ۀاین معادل

 فضای مجا ی با پیش ا  آن، متفاو  باشند. 
 اند که در آن، ا  سه نوع مخاطب رحب بندی مخاطبان عرضه داشتهمدلی برای تقسیم 1 کا بورد  ویک و ون

شود که دو نوع آن در بحث ما مورد توجه اس . نخسد ، مخاطدب خطدابی اسد  کده مخاطدب متعدارف در می
رتباطا  یکسویه )مانند مخاطب کتاب( اس . این مخاطب، همیشه در گزینش محتوا و تواتر نشر به منبا )رسانه( ا

ای داریم که در اثر ارتباطا  تعاملی ایجاد شد  اسد ، وابسته اس  ولی مخاطب دی،ری نیز به نا  مخاطب مراود 
پیا  را با ی کند و مفهو  مرسدو   ۀگیرند   وتواند همزمان نقش فرستنداین مخاطب برخالف مخاطب خطابی، می

  .(13و 13: 3132، مک کوایل) ای را به هم  د  اس مخاطب رسانه
ای آنان به دلیل اند؛ هم قشربندی ترفهرو شد درنتیجه شاعران با دو وضعی  جدید در اثر فضای مجا ی روبه

رو شد  اس  و هم عنان اختیار مخاطب را ا  ، با تهدید روبهورود افرادی تا   با که با ارو  و قواعد شعر آشنا نیستند
آمد  اس : اضطراب « اضطراب» ۀاند و دی،ر رفتار مخاطب در کنتر  آنها نیس . در تعری  روان شناساندس  داد 

معمواًل  شود و این تغییرشود و باعث تغییر شکل و برهم  دن تعاد  آن میوارد می نیرویی اس  که وقتی بر سیستمی
( فضای مجا ی همان نیرویی اس  که بر 913 :3331 ،با نوعی برهم  دن ساختار و اذی  کردن همرا  اس . )ربر

میدان مخاطدب و شداعر  ۀسیستم ایستای شعر وارد شد  اس ، باعث به هم خوردن تعادلی شد  اس  که در رابطد
 در نزد شاعران شد  اس . وجود داشته اس  و به همین دلیل باعث ایجاد اضطراب و سردرگمی

هایی اس  که شاعران معتقدند، گسترش فضای مجا ی به آن دامدن کاری نیز یکی ا  آسیبسرق  ادبی و کپی
انتشدار آثدار »و « انتشار اشعار شاعران به اسم افراد دی،ر به دلیل عد  رعای  کپی راید  در ایدران» د  شد  اس . 

                                                             
1. Bordewijk.J.l. & Van kam.B. 
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 ۀ. به هرروی جدو   یر نشان دهندهاس بیآسهایی ا  این ( نمونه11کد و  40)کد « ضعی  به اسم بزرگان شعر
 هایی اس :محوری شامل چه  یرمقوله ۀاین اس  که مقول

 مرکزی ۀمقول

 های تشکیل دهندهمقولۀ مرکزی و زیر مقوله .3جدول 

 عنوان مقوله عنوان زیر مقوله مفاهیم تشکیل دهندۀ زیر مقوله فراوانی

 ی شعرکاهش سط  کیف 43

تهدیدهای فضای مجا ی 
 برای شعر

 مقولۀ مرکزی
 شاعران ۀاضطراب فناوران

 ایافزایش شهر  شاعران غیرترفه 43

 سهل الورو  شدن شاعری 12

 کپی کاری و سرق  ادبی 04

 انتشار شعرهای جعلی 3

 ایجاد روابط مافیایی جدید 1

1 
افزایش شمار مخاطبان 

 شعرضعی 

 ه شدن شاعرانشناخت 12

های فضای مجا ی فرر 
 برای شعر

 کم شدن تأثیر سانسور 04

33 
های مختل  امکان عرضۀ سبک
 شعری

 

 یشرایط عل  

های سبب سا  ایجاد اضطراب فناورانه وجود داش  کده در های شاعران، برخی شرایط به عنوان مالفهدر پاسخ
های شخصی های ناشی ا  غلبه یافتن رسانه ی و نیز وضعی های ساختاری فضای مجاآن شاعران، برخی ویژگی

 در شاعران منجر شد  اس .دانستند که به ایجاد سردرگمی شد  را دلیل ایجاد وضعیتی می
برخی پاسخ،ویان فضای مجا ی در مطرح شدن نامشان در سط  جامعه تأثیر  یادی داشته اس . کد  ۀبه گفت

به شنید  شدن نا  من کمک کرد. اگر فضای مجا ی نبود، مخاطبان با شعر و نا   فضای مجا ی» گوید:می 9شمار 
در شرایطی که کتاب شعر به طور معمو  ردجلد هم به فروش »گوید: که می 39یا کد « شدند.من اراًل آشنا نمی
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رهای کم کیفید  اما ا  طرف دی،ر در فضای مجا ی شع« اند.ها هزار نفر خواند رسد، برخی شعرهای مرا د نمی
شعرهای خوب کمتر دید  »گوید: می 13شود و همین باعث ن،رانی شاعران اس ، چنانکه کد هم بسیار منتشر می

  .«شودهای بیشتر کشید  میتر با دنبا  کنند مخاطب به شعرهای شاعران پرمخاطب ۀشود و ذائقمی
و تکومتی پایان  های رسمیا  طرف رسانه شاعران معتقدند، فضای مجا ی به تاکمی  و تعیین تکلی  شعر 

فضای مجا ی برای هنرمندانی که دارای تریبون تکومتی نیستند و یا در »گفته اس :  44 ۀداد  اس . مثاًل کد شمار
تواند محملی بدرای ارتبداط بدا مخاطبدان و سدایر هنرمنددان های مافیایی هنری عضوی  ندارند، تا تدی میگرو 

چون هیچ فیلتر و قضاوتی ا  » گفته اس : 03 ۀدی،ری نیز دارد، مثاًل کد شمار ۀاما این مسأله سوی« آ اداندیش باشد
کنند در تدالی کده در سدابق سدردبیران و نفسی را به عنوان شعر منتشر مینوشته و تدیثپیش وجود ندارد؛ هر د 

واسطه عد  چندین کردند و اکنون بهیشناسی را نداش ، منتشر نمهای  یباییدبیران بخش شعر، اگر شعری تداقل
تتی به اعتقاد برخی پاسخ،ویان فضدای «. نظارتی متأسفانه شاهد انتشار آثار به شد  نا   در فضای ادبی هستیم

شدد  اسد  و در ایدن فضدا کداربران بیشدتر « های شبه فرهن،یبد  بستان»مجا ی خود باعث ایجاد فضایی برای 
 (93کد«)کنند تا الیکشان کنی و کاری به کیفی  شعر ندارند.میالیک »یعنی « کنندمعامله می»

 93این موضوع دچدار تشدت  آرا باشدند. کدد  ۀتعاملی بودن فضای مجا ی نیز باعث شد  اس  شاعران دربار
مخاطب را به خوبی دریاف  کرد و فهمید که آیا شعر مقبولی  اولیده را  ۀتوان نظر اولیدر این فضا می» معتقد اس :

گویم و گاهی من برای خردساالن شعر می» یادی برد  اس :  ۀکه ا  این ویژگی تعاملی بهر 42یا کد « رد یا خیردا
 «اند.ا  که به دنبا  شعر خردساالن برای کودکانشان بود های تل،رامی با مادرانی آشنا شد ها و گرو ا  طریق کانا 

گویی کند فنی ندارد چرا که مخاطب مجبور اس  خالرهولی گروهی ا  شاعران معتقدند نظر مخاطبان ار ش 
مخاطبان عمدتًا به الیک »آید. شود و این گونه نظرا ، به کار شاعران نمییا دچار اتساسا  و تعارفا  معمو  می

د نویسند و بنابراین فضای نقکنند و یا گاهی سطری در تمجید و تکریم شعر مییا تعریفی کوتا  ا  اشعار بسند  می
دانم چرا که ارواًل رفتار مخاطبین در این فضاها، کاماًل منطبق بر ویژگی های مجا ی را مثب  و واقعی نمیدر شبکه

فضای مجا ی و مبتنی بر تضور کوتا  مد  و مصرف آنی محصو  فرهن،ی یا همان شدعر اسد ، نده برخدوردی 
 (41ۀکد شمار«)ایمنتقدانه و ترفه

 

 های تشکیل دهندهو زیر مقولهی شرایط علّ .4جدول شمارۀ 
 عنوان مقوله عنوان زیر مقوله مفاهیم تشکیل دهندۀ زیر مقوله فراوانی

 ای بر شعرپایان سلطۀ مافیای رسانه 31

 اینبودن ویراستاری ترفه 9 یشرایط علّ  های رسمیکم شدن اثر رسانه

 کاهش اقتدار ناشران 1
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 عنوان مقوله عنوان زیر مقوله مفاهیم تشکیل دهندۀ زیر مقوله فراوانی

 کاهش تأثیر تبلیغا  تکومتی 4

 پذیری شاعر ا  مخاطبسفارش 09

 هاتعاملی شدن رسانه
 کاهش فارلۀ شاعر و مخاطب 33

 تن دادن شاعر به پسند مخاطب 32

 آ مون اولیۀ شعرپیش ا  انتشار 1

 تبدیل شدن مطالعۀ شعر به امر تفننی 31
 ایهای مصرف رسانهتغییر شیو 

 تنز  سلیقۀ شعری مخاطب 4

 مخاطبواکنش اتساسی  39
الزاما  ساختاری فضای 

 مجا ی
 تعارف  دگی در فضای مجا ی 32

 الزا  به خالره گویی 1

 

 ایهای زمینهمقوله

 ۀهای شاعران در اثر غالب شدن فضای مجا ی ایدن اسد  کده گسدترد  شددن دامندترین دغدغهیکی ا  مهم
عیارهدای فندی و براسدا  قواعدد و اردو  مخاطبان شاعر باعث شد  اس  معیارها درخصوص رد و قبو  شعر، م

های دی،ری چون رفتارهای نمایشی شاعران باعث جلب توجه مخاطبان به آنان نقد ادبی نباشد و مالفه ۀشناخته شد
به عبار  دی،ر شاعر برای جلب توجه مخاطبان، ال   نیس  شعر ؛ هایشان شودو باالرفتن تعداد پسند و دنبا  کنند 

نوشدته اسد :  13ید توجه مخاطب را به هرشکل به سم  خود جلب کند. پاسدخ،وی کدد خوب ب،وید بلکه با
گرایی و دکلمه و به دس  آوردن فالورهای پروری و استفاد  ا  ابزارهای نمایشی و شومنسا ی و فضای نوچهتریبون»

داد؛ ویژگدی بیشدتر شداعران  توان آنها را ا  یکدی،ر تفکیککاذب و در نهای  داشتن آثاری شبیه  به یکدی،ر که نمی
های خاری ا  شعر در این فضا مورد این امر باعث شد  اس  که اواًل شکل« های شعر اس .پرطرفدار و سلبریتی

سیاسی و اجتمداعی(  مسائلمانتا  آبکی وامواج پسند )اتساسا  سانتیبا با نشر مکرر مطالب عامه»توجه باشد: 
ای وقتی عرره را در دس  دی،دران ( و ثانیًا شاعران و منتقدان ترفه14کد« )مخاطب دچار رکود شد  اس  ۀسلیق

بینند، عطای تضور در فضای مجا ی را به لقدای آن ببخشدند و مخاطدب اردلی خدود را در میدان مخاطبدان می
تعداد  اند و در مقابلاغلب راتبنظران و کاردانان ا  دنیای مجا ی فارله گرفته» وجو کنند:های چاپی جس رسانه

 .(32کد«)کثیری که تابا اتساسا   ودگذرند در این فضا فعالند
دی،ری نیز وجود دارد و آن اعتقاد و اعتماد تغییرناپذیرشان به نشر شعر ا  طریق  ۀهای شاعران نکتدر میان پاسخ

سدتانی شعر یا کتاب، اگر درس  فراهم آید تاوی روای  و دا ۀمجموع»گوید: می 14کتاب اس . پاسخ،وی کد 
تواند آن هوی  را برای راتب اثدر و خدود اثدر بده وجدود آثار در یک رفحه یا سای  نمی ۀاس  که انتشار پراکند
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به همین دلیل به اعتقاد این گرو  ا  شاعران، فضای مجا ی فقط ویترینی برای معرفی اس  و هوی  شاعر « بیاورد.
شود که مشتری کتاب اس . جماع  شداعر نوشته میشعر برای مخاطبی »گیرد: در نشر مکتوب آثارش شکل می

بینندد یکدی مشدتری گذارند اما ا  ردها نفری که این ویتدرین را میهای اجتماعی میشعرشان را در ویترین شبکه
 (12کد«)جدی اس .

 بان شعر را به سم  »به اعتقاد پاسخ،ویان، فضای مجا ی بر سبک شعر نیز تأثیر خواهد گذاش  و در آیند  
 (43کد«)دبیا  استاتوسی، کپشنی و کوتا  خواهد برد و  بان شعر ساد  نهایتًا سهل و ممتنا خواهد شد.ا

 

 های تشکیل دهندهای و زیر مقولههای زمینهمقوله .5جدول 

 عنوان مقوله عنوان زیر مقوله مفاهیم تشکیل دهندۀ زیر مقوله فراوانی

 های چاپیاعتقاد شاعران به رسانه 03

اعران و منتقدان غیاب ش
 ایترفه

 ایهای  مینهمقوله

 نبودن فضای نقد علمی 31

 های چاپیبرتردانستن مخاطب رسانه 31

 اعتنایی شاعران به مخاطببی 33

 گذاری پیا تر  ا  عواقب اشتراک 9

 بی اعتنایی مخاطبان به نقد علمی 9

 بی توجهی به تقوق معنوی شاعران 9

 شدن نقد به عررۀ مجادلهتبدیل  1

 اهمی  یافتن تعداد پسند 31

تغییر معیارهای قضاو  دربارۀ 
 شعر

 کنند اهمی  یافتن تعداد دنبا  3

 اهمی  یافتن رفتارهای نمایشی و جنجالی 9

 اهمی  یافتن جنسی  0

 تضعی  عنصر  بان در شعر 31

تغییرا  سبکی و مضمونی 
 شعر

 به شعر عاشقانهافزایش گرایش  30

 افزایش گرایش به شعر کوتا  3

 تقوی  جریان ساد  نویسی 3

 تضعی  عنصر اندیشه در شعر 3

 افزایش گرایش به غز  سبک هندی 0

 سرایی افزایش گرایش به تک بی  0
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 شرایط میانجی
ورد توجده قدرار گرفتده ایدن اسد  کده اند، میکی ا  موضوعاتی که در میان شاعرانی که به پرسش ما پاسخ داد 

اند. بیشدتر هدای اجتمداعی متفداو  شدد اجتماعی و گرو  ۀمخاطبان شعر امرو  شعر، ا  نظر سن، جنسی ، طبق
همچنین به  هاآن سا  هستند. 42تا  33این اس  که بیشترین مخاطبان شاعران ا  گرو  سنی  ۀها، نشان دهندپاسخ

متوسط، مخاطبان با گدرایش مدذهبی و نیدز هنرمنددانی در دی،در  ۀنشجویان، طبقگرایش بیشتر مخاطبان خانم، دا
 اند. شعر شاعران اشار  کرد  ۀهای هنری به پی،یری و مطالعتو  

 
 های تشکیل دهندهمقولۀ شرایط میانجی و زیرمقوله .6جدول 

 عنوان مقوله عنوان زیر مقوله مفاهیم تشکیل دهندۀ زیر مقوله فراوانی

 قبا  جوانان ا  شعراست 43

شناسی تغییر گونه
 مخاطبان شعر

 شرایط میانجی

 افزایش مخاطبان  ن 3

 گرایش دانشجویان به شعر 1

 گرایش طبقۀ متوسط به شعر 0

 گرایش مخاطبان مذهبی به شعر 0

 گرایش فعاالن سیاسی و اجتماعی به شعر 0

 رهای دی،ر هنری به شعگرایش هنرمندان رشته 0

 

 راهبردها

رسانی های اطالعهای فضای مجا ی، تأکید کرد و جنبهشاعران معتقدند برای ارالح وضعی  باید بر فرر 
ای برای ارتباط شاعران و مخاطبان بدا  شدد  های تا  و ارتباطی آن را تقوی  کرد چرا که به سبب فضای مجا ی را 

های مجدا ی مر هدای دور و نزدیدک جغرافیدایی را در هدم شبکه: »کنیمها اشار  میهایی ا  پاسخاس . به نمونه
ایدن فضدا مدرا بدا دوسدتان » (،3کد«)اند.شکسته و امکان تعامل شاعران پارسی سرا را در سراسر جهان فراهم کرد 

(، 31کد«)دنیا ارتباط داد  و ا  این جه  تصور جهان بدون این امکان، کاماًل غریب اس . ۀشاعری در گوشه گوش
ها و محافل ادبی، فضای مجا ی فرر  بسیاری خدوبی بدرای دنبدا  کدردن آثدار با توجه به دوری من ا  انجمن»

ها باید ارتباطی واقعدی میدان ( اما شاعران معتقدند برای کاهش آسیب10)کد« شاعران را برایم بوجود آورد  اس .
ای نیز باید با تضور در این دو فضا مخاطبدان را جهان واقعی و جهان مجا ی برقرار کرد و شاعران و منتقدان ترفه

بدرای کداهش »شان را ارتقا ببخشند. یکی ا  پاسخ دهندگان در این  مینه گفتده اسد : ادبی ۀآمو ش بدهند و سلیق
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کارشناسدان  ۀرحی  استفاد  ا  تکنولو،ی اس  که این برعهدد ۀهای فضای مجا ی، کار مهم آمو ش ونحوآسیب
 .(40)کد.« ومتولیان خبر  اس 

های اجتماعی، توانمندی  یادی در اطالع رسانی دارند و ها و رسانههای نوین ارتباطی بخصوص شبکهفناوری
تعداد  یادی ا  دوستانی که امرو  در »گوید: می 19ۀهمین امر ا  نظر شاعران، به شعر کمک کرد  اس . کد شمار

اند. مدثاًل همدین بنرهدای هدای ادبدی شدد نجمنفضای شعر تضور دارند، توسط همین فضای مجا ی جدذب ا
شود های تل،را  و رفحا  اینستاگرا  شاعران منتشر میرسانی جلسا  شعر که در فضای مجا ی، در کانا اطالع

 .«ها اضافه شوندباعث شد  اس  که هربار دوستان جدیدی به انجمن
 

 های تشکیل دهندهراهبردها و زیرمقوله .7جدول 
 عنوان مقوله عنوان زیر مقوله فاهیم تشکیل دهندۀ زیر مقولهم فراوانی

تقوی  جنبۀ اطالع رسانی  های شعراطالع رسانی دربارۀ کتاب 3
 فضای مجا ی

 راهبردها

 اطالع رسانی دربارۀ جلسا  شعر 0

 ضرور  مطالعۀ کتاب توسط مخاطبان 31
 آمو ش مخاطبان

 ای و ادبیسواد رساته آمو شضرور   33

تلفیق فضاهای واقعی و  ضرور  تقوی  جلسا  شعر 32
 ضرور  ارتباط رودرروی شاعران و مخاطبان 1 مجا ی

 ارتباط میان شاعران در فضای مجا ی 34

تقوی  جنبۀ ارتباطی فضای 
 مجا ی

 ارتباط میان شاعران و مخاطبان خارج ا  کشور 9

 معرفی شاعران شهرستانی 1

 مستعد و گمنا معرفی شاعران  4

 

 پیامدها

پیش روی شعر فارسی را در اثر غلبه یافتن فضدای مجدا ی بدر  ۀهای خود آیندگویان در پاسخگروهی ا  پاسخ
 اند:ها در سه دسته تقسیم بندی شد اند. این پاسخارتباطاتی جامعه را بیان کرد  ۀعرر
ی دی،ر در فضای مجا ی ادغا  خواهندد شدد و هاها غالب اس ، معتقد اس  رسانهدیدگاهی که بر پاسخ -3

این موضوع شعر فارسی را بیش ا  پیش دچار ضع  خواهد کرد و به نومیدشدن مخاطبان جدیدد شدعر ا  
های گذرای فضدای مجدا ی جاذبه ۀن،رانی بزرگ آن اس  که شاعران جوان شیفت»شعر منجر خواهد شد: 

ا  او و پسند او تأثیر ب،یرند. در آن رور ، انبو  شدعرهای شوند و بیش ا  آنکه بر مخاطب تأثیر ب،ذارند، 
یابد. چنان وضعیتی پایان جاودان،ی شوند و رو مرگی بر فضای شعر سلطه میتشخ  تولید میمشابه بی
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شود چرا که با جدذب محکم به شاعران جوان وارد می ۀضرب»( و در این رور  11کد«)شعر خواهد بود
ک شعر خوب برایشان همان اشعار غالبًا ضعی  خواهد شد و معیارهای شدن به رفحا  پرمخاطب مال

شدعر  ۀ( به این ترتیب ا  نظر این گرو  ا  پاسخ،ویان، آیندد03)کد« دهندشناسی را با آن تطبیق می یبایی
رهیافد  »دانند. ما نا  این دیدگا  را می« ضعی  و سطحی» ند که آن را فارسی را همین شعرهایی رقم می

 ایم.گذاشته« غا اد
تواند با اتکا دیدگا  دی،ری در میان پاسخ،ویان وجود دارد که معتقد اس  شعر فارسی نشان داد  اس  می -0

اش ا  این بحران نیز به سالم  بیرون بیاید و را  موفق خدود را تدداو  های خود و تاریخ هزارسالهبه توانایی
شک های  یادی عبورکرد  اس  وبیهنرورمان، ا پیچ وخم شعرپارسی این میراث ناملمو  نیاکان»دهد: 

شعر مانند  بان اس  و چیدزی جدز  بدان »( یا 19کد «)کنداین چالش جدید را به یک فرر  تبدیل می
افتد اما بده مدرور هایی پیش روی  بان )مثاًل  بان فارسی( اتفاق میای اتفاقا  و چالشنیس . درهر دور 

ریزد. شعر و  بان هر دو مراقب خود دارد و بقیه را دور میشود، ن،ه میث رشدش می بان/شعر آنچه را باع
 ایم.نا  نهاد « رهیاف  تداو »(. ما این دیدگا  را 3کد«)هستند

ها و دیدگا  سو  دیدگا  بینابینی اس  که معتقداس  شاعران باید ا  انفعا  خارج شوند و خود با ایجاد کانا  -1
و ش مخاطبان، میان فضای واقعی و فضای مجا ی تلفیقی ایجاد کنند تا ا  یک سو ا  رفحا  ادبی و آم

اند، ای را که در فضای مجا ی به دس  آورد  بان و شعر فارسی محافظ  کنند وا  دی،ر سو، مخاطبان تا  
قوی  ۀرنامبا انتخاب تیمهای ادبی، مدیران بشود )اگر به نحوی ا  فضای مجا ی استفاد  »ا  دس  ندهند: 

های تخصصی معرفدی و ...( که بتوانند معرفی شاعران قوی و شعرهای خوب را در فضای مجا ی و گرو 
کند و این امر تأثیر متقابل خود را بر باالرفتن سط  سا ی مخاطب و تقوی  سلیقه کمک میکنند، به ذائقه

ها، غوغاهدا و نقددهای هدا، سدرق هدا، رقاب در ابتدا انواع چالش» ( و یا:11کد«)آثار خواهد گذاش 
ها در فضای مجا ی شد  بود و البته در آغا  را ، طبیعی هم بود اما به سطحی و مغرضانه گریبان،یر سرود 

های آغا ین فدروکش کدرد و اهدل ادب و قلدم و مخداطبین بده نظر  رفته رفته که سرورداها و خودنمایی
(. این گرو  معتقدند هم شاعران و هم مخاطبان 91کد«)دشناخ  بیشتری رسیدند، رو به رشد و کما  دار

های خوبی بدرای رشدد و آنها ا  هیجان و سردرگمی موجود رهایی خواهند یاف  و فضای مجا ی ظرفی 
تشخی  مخاطبان به طور نسبی باالرفته اس  و مثل اوایل ظهور این شبکه »تعالی شعر فراهم خواهد کرد: 

ای قابل تشدخی  نبدود. ایدن روندد ادامده خواهدد یافد  و را  بدرای عد  نیس  که هنو  خوب و بد برای
های مناسبش دس  خواهد های مختل  با تر خواهد بود و هر شخصی بنا بر سالیق خود به انتخابسلیقه
 ایم.نا  داد « رهیاف  تلفیق»( ما این رویکرد را 43کد«)یاف .
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فنداوری  ۀجامعه شناسدی در تدو  ۀنزدیکی بسیاری به سه نظری سه رهیافتی که ما در این نظریه به آنها رسیدیم،
دارد. رهیاف  نخس  )ادغا ( به دیدگا  مکتب جبرگرایی فناورانه شباه  دارد که معتقدد اسد  عامدل اجتمداعی و 

اسد   1این نظریه مارشا  مک لوهان ۀبرجست ۀانسانی مقهور قدر  پیشرف  پرشتاب و محتو  فناوری اس ؛ چهر
تددوا ( بده دیددگا  دو  )تجلی یافته اس . رهیافد  « رسانه، پیا  اس » دیدگاهش در بیان معروف او: ۀکه خالر

داندد و نقدش اجتماعی می ۀمهم در عرر ۀمکتب جبرگرایی اجتماعی شباه  دارد که عامل اجتماعی را تغییردهند
رایی، مطالعا  فرهن،ی و رویکرد های جامعه شناسی کارکردگچندانی برای فناوری قائل نیس ، دیدگاهی که مکتب

پردا انی چون آن بناشد  اس  اما رهیاف  سو  یعنی تلفیق به دیدگا  مکتب ترجمه و نظریه ۀاستفاد  و خشنودی برپای
کریش 2التور کنند و شباه  دارد که معتقدند استفاد  کنندگان ا  فناوری به چهار طریق در فناوری دخال  می  3و آ

آن یعنی انطباق و گسترش به رهیاف  ما نزدیک اس .  ۀکنند که دو طریقمطلوب خود استفاد  می ۀادآن را برای استف
شود و در گسترش، عنارری بده مورد نظر یا شرایط محیط استفاد  منطبق می ۀدر انطباق، تغییرا  در ابزار با استفاد

تا  13، 3133:ب تبدیل شود. )ضابط و چشمه سهرابیمطلو ۀشود تا استفاد  به شیواستفاد  ا  ابزار فناوری اضافه می
14 .) 

شعر فارسی با وضعی  خاص فرهن،ی ایران  ۀاند استفاد  ا  فناوری در عرردر این رهیاف  شاعران پیشنهاد داد 
های کیفی و  بانی آن مورد توجه قرار گیرد( و نیز اسدتفاد  ا  ارتباطدا  مجدا ی بدا ارتباطدا  منطبق شود )ویژگی

 مطلوب تارل شود.  ۀفردی با شاعران و منتقدان در محیط واقعی ترکیب شود که نتیجررو و میانرود
 

 های تشکیل دهندهپیامدها و زیرمقوله. 8جدول 

 عنوان مقوله عنوان زیر مقوله مفاهیم تشکیل دهندۀ زیر مقوله فراوانی

 ا  بین رفتن رنع  نشر 00
غالب شدن فضای 

 رهیاف  ادغا () یمجا 

 یامدهاپ

 سطحی شدن شعر در آیند  34

 کم شدن مخاطبان شعر 1

بحران خارج شدن شعر ا   ماندگاری شعر فارسی در طو  تاریخ 3
 فروکش کردن هیجان فضای مجا ی 4 رهیاف  تداو ()

 های شعری مدیری  شد تأثیرگذاری گرو  1
تلفیق فضاهای مجا ی و 

 تلفیق() یواقع
 دن شعرای شچندرسانه 4

 قویآمو ش مخاطبان درخصوص تفاو  شعر ضعی  و  4

                                                             
1. Marshal McLuhan 

2. Bruno Latour 

3. Madeline Akrich 
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نسب   ۀای داد  بنیاد دربارمند برای رسیدن به نظریهدر نهای  با جما بندی مباتث و با استفاد  ا  رویکرد نظا 
 شاعران به مد   یر رسیدیم: ۀ یست ۀشعر و فضای مجا ی با اتکا به تجرب

 

                                                                                                

 

 گیریجمع بندی و نتیجه .7

چنانکه گفته شد، در این پژوهش به دنبا  این بودیم که چ،ون،ی اثرگذاری فضای مجا ی بر شعر امرو  ایران را 
 شاعران بررسی کنیم. بر این اسا : ۀ یست ۀبراسا  تجرب

شاعران معتقدند فضای مجا ی بیش ا  آنکه به انتشار شدعرهای خدوب، باکیفید  و شعر(: ) ا یپ ۀو در ت -3
کاری و سرق  ادبدی را فدراهم ار شمند منجر شد  باشد، فضایی برای مطرح شدن شعرهای ضعی ، کپی

و شدعرهای شدد  آورد  اس . فضای مجا ی همچنین باعث ایجداد تغییدرا  سدبکی و بالغدی در شدعر 
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داد  اس  و این مسأله در آیند  بی  محور و کوتا  را رواج گرا، ا  نظر  بانی ساد  و تکسبتی، اتساسا منا
 د.شواهد تشدید خ

به اعتقاد پاسخ،ویان، فضای مجا ی ا  یک سو باعث شناخته شدن شاعران شاعر(: ) ا یپ ۀفرستند ۀدر تو  -0
آثار واشعار شاعران گمنا ، مقیم  ۀی،ر امکان ارائشد  اس  و به شهر  آنان کمک کرد  اس  و ا  سویی د

چرا که فضای مجدا ی  ؛ماجرا نیس  ۀاما این هم؛ ها و مقیم خارج ا  کشور را فراهم آورد  اس شهرستان
شدعر ا  کد  فرهیخت،دان و نخب،دان خدارج شدود امدا  ۀانحصار تولید و عرض باعث شد  اس  اختیار و

اند نه به دلیل قددر  و کیفید  شعرهایشدان، بلکده بده دلیدل یافته شاعرانی که خارج ا  این فضا، شهر 
 اند. مورد توجه قرار گرفته ،جنجالی و رفتارهای نمایشی

مخاطبان شدعر، بده دلیدل گسدترش فضدای  ۀمخاطب(: شاعران اذعان دارند که دایر) ا یپ ۀگیرند ۀدر تو  -1
های سنی و اجتماعی مختل  به این دایر  اضافه تر شد  اس . مخاطبانی ا  گرو تر و متنوعمجا ی گسترد 

شعر امرو  بسیار بیشتر ا  دیدرو  باشدند امدا تتدی برخدی ا   ۀاند که باعث شد  اس  مخاطبان بالقوشد 
چرا که معتقدند این گرو ، مخاطبانی هستند که شعر را  ؛مخاطب به آنان پرهیز دارند ۀشاعران ا  اطالق وا،

ادبی تربی  نشد  و نا لی دارندد.  ۀکنند و به همین دلیل سلیقو سرگرمی مطالعه میتنها به عنوان یک تفنن 
مخاطب تن دهند و شعر ا  دوران شدکو   ۀبرخی شاعران ن،رانند که شاعران به تدریج به این سط  ا  سلیق

 خود بیش ا  پیش فارله ب،یرد.
دانند و ن،دران ا  بدین رهیخته و ارلی شعر میف ۀبیشتر شاعران هنو  کتاب را رسانکانا  )رسانه(:  ۀدر تو  -4

در عین تا  شاعران به این امر اذعان دارند که گسترش فضای مجا ی باعث شد  اس   اند.رفتن این رسانه
امکان تأثیرگذاری مافیای نشر و رسانه، سانسور و دخال  تکومتی در روند آفرینش ادبی کم شود و ا  این 

 کنند. امر استقبا  می
ای که شعر ا  طریدق فضدای مجدا ی بده دسد  آورد  چنانچه دیدیم شاعران ضمن اذعان به امکانا  تا   -1

ای، مخاطب خطابی )انحصار تولید، قشربندی ترفه قبلی ۀاس ؛ ن،ران وضعی  ثبی  شد  و عاد  شد
شود مشداهد  یر می  ۀاین روند را در تو  ۀبینی آنها ا  ادامغیرتعاملی( هستند. بر این اسا  پیش ۀو رسان
 کرد: 

با خورد و تأثیر: شاعران به سه رهیاف  معتقدند. رهیاف  ادغا  که براسا  آن فضای مجدا ی در  ۀدر تو  -1
سا ی کرد  اس  و شعرهای ضعیفی که این رو ها در فضای مجدا ی طرفدداران  یدادی دارد، شعر سلیقه

شعر فارسی را قدرتمندتر ا   ۀمایاما بن تداو هیاف  جریان ارلی و غالب شعر ایران را تشکیل خواهد داد. ر
داند که مقهور و مغلوب این فضا شود و در آیند  شدعرهای ضدعی  چدون کد  روی آب ا  میدان این می
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خواهند رف  و با هم فرهیخت،ان هستند که جریان ارلی شعر را پیش خواهندد بدرد. رهیافد  تلفیدق امدا 
شاعران و مخاطبان وجود داشته باشد و فضای مجا ی  ۀاب برای هممعتقد اس  باید فضای عرضه و انتخ

ادبی مخاطبانشان  ۀاین فضا را ایجاد خواهد کرد اما شاعران نیز باید ا  این فضا برای ارتقای آگاهی و سلیق
های فضای تقیقی و جلسا  ادبی به بداالبردن بهر  ببرند و با ایجاد پیوندی میان فضای مجا ی و ظرفی 

 ای مخاطبان خود کمک کنند. ادبی و رسانهسواد 
تعادلی که در آن مخاطب و شاعر در تعاملی فرهن،ی و ارتبداطی درسدتی قدرار  ۀپیشنهاد ما برای رسیدن به نقط

تدوان مدیبپذیرندد. ن ،واقعی  ارتباطی جدیدی را که در برابدر آندان اسد باید شاعران،  .اس ، رهیاف  سو  گیرند
  جدیدی برای تعامل و ایفای نقش ارتباطی به دس  آورد  اسد ، بده کلدی نادیدد  گرفد . مخاطبی را که امکانا

ر گذاری آثاولی  خود را درک کنند و بدانند که در برابر انتشار اشعار جعلی و به اشتراکئمخاطبان نیز باید نقش و مس
 ولند.ئادبی که کیفی  نا لی دارند، مس

 بده گویی، تعاملی و غیرمرکزی فضای مجا ی استفاد  کنند و ا  آنجایی کدهواند ا  امکان گف شاعران نتوانسته
عمومی ادبی، کمک کنند. به همدین  ۀاند به ایجاد یک تو اند، نتوانستههای مرکزگرا و غیرتعاملی عاد  کرد رسانه

بسدند  نکنندد و گدذاری شدعر خدود فضای مجا ی تنها به تبلیغ و اشتراک دلیل پیشنهاد ما این اس  که شاعران در
باکیفی ، آشنا کنند و  خوب و شعرمعیارهای با های شعری، مخاطب را رفحا  و گرو  ها،با ایجاد کانا بکوشند 

ا  پیش  ۀوگو و تعامل شوند و تق سالیق مختل  برای داشتن نمایندگانی خارج ا  تیطبا مخاطبان خود وارد گف 
مخاطبان نیز سعی کنند ا  این فرر  برای ارتقای دانش ادبی بشناسند. تولید ادبی را به رسمی   ۀتعیین و تثبی  شد

 یکدی،رعی و براسا  به رسمی  شناختن قوگویی واخود بهر  ببرند. هر دو سوی این تعامل ارتباطی باید وارد گف 
 . ندبه فهم نیا های مخاطب و ارتقای سواد ادبی جامعه کمک کن ،شوند و به جای کتمان یا تذف طرف مقابل

ی دی،ر هندری و هاشعر را بررسی کرد  اس  و شایسته اس  پژوهش،رانی دی،ر، تو   ۀاین پژوهش تنها عرر
ی هاهنرمنددان رشدته ۀ یسدت ۀبخصوص ادبیا  داستانی امرو  ایران را ا  منظر تأثیرگذاری فضای مجا ی بر تجرب

 سپهر ادبی و هنری ایران امرو  باشد.  ۀدکه دربرگیرنرسید دی،ر بررسی کنند تا بتوان به مدلی همه جانبه 
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