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 مـدرن ایرانثیـرگذاری بر مخـاطب در شعـر پستشگـردهای تأ بررسی
 

 1هدی کجوری
 2قدسیه رضوانیاندکتر  

 چکیده
های زندگی مناسبات تکنولوژیکی بر تمام عرصهو چیرگی  گی امروز با تکنولوژیدرآمیختگی عمیق زند

کهه یکهی از وجهوه آن  های بنیانی بر نهاد ادبیات نیز وارد آورده استر طبیعی، تکانهبه طوانسان جدید، 
بهه سهب   مدرنشهاعر سسهتمؤلف و در اینجا  .نیز در مناسبات مؤلف، متن، خواننده تبلور یافته است

و از ایهن ر ؛را نهدارد گذشهته ۀشیوبه  خاط ، امکان رویارویی با منوینتکثر و تنوع مخاطبان در جهان 
ثیر بر او به کهار أارتباط با مخاط  و ت برای، شگردهای نوینی را وضعیت جدیدناگزیر است متناس  با 

 ۀههای مسهرورکنندوریافن  که  سردازدمی زوایاییهای اثربخش از ارسال سیگنال به ،بندد. بر این اساس
 تبیهینبهه  ،مدرنیسه سستنظهر مهد   ثیر  أکیفیهت تهبررسی با  این جستار، .برنداز آن بهره می غالبا  نوین 

ریع بر مخاطبان به کار مدرن جهت اثربخشی قوی و سان سستسردازد که شاعرشگردهایی میترین مه 
و نیز حاصل زیسهت در  مدرنتسس ۀفلسف ُبعد از دیک یا چن هر یک از این شگردها برآمده از. ندابسته

 است. انسان( -تکنولوژی) یکیبرنتیساجهان التقاطی 
 .مدرن ایرانشعر سست مخاط ، شگردهای اثربخشی، تکنولوژی،مدرنیس ، سست ها:واژهدکلی
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 مقدمه. 1

های ارتباطی بوده است. ترین مباحث در تمام حوزهبرانگیزثیرگذاری، از دیرباز یکی از برثأماهیت و کیفیت ت
و سیوسته نیهز در  مخاط  تعریف شده های ارتباطات انسانی، شگردهای متنوع و متکثری برای اثرگذاری بردر گونه

و به کار  یافتهایط فرستنده و مخاط  شکل است. این شگردها فراخور زمان، ابزار ارتباطی و شر و بازتولید حال تولید
زبانی و ادبیات، به عنوان یک ابزار ارتباطی قدرتمند، این قابلیت را دارد که از وجوه و زوایای گوناگون  .شوندگرفته می

همانا، تاریخ متوجه شعر و ادبیات شده است  ها و ادبارهایی که در طولاقبالکند. اثر در مخاطبان خویش زبانی  غیر
 .بوده استفرد بههمین ویژگی منرصر برخاسته از

ن ۀنامدرسنخستین   در ارسطو  است. از ارسطو بوطیقا ۀثیرگذار بر مخاط ، رسالعناصر تأ ۀدر زمین بالغی مدو 
. لوگوس، بر 3اتوسو  2پاتوس، 1لوگوسداند: سذیر میمخاط  را از خالل سه روش امکان بر ثیرگذاریتأ این اثر،

کند؛ ساتوس مبتنی بر لذت و برانگیختن احساسات مخاط  های منطقی داللت میعقل و استدالل ۀاقناع به وسیل
ی برای جل  مخاط  و مجاب کردن یعنی گوینده را روش« منبع سخن»است و اتوس یا ایتوس، اطالعات و دانش 

 (.030: 4102مک ُکرمک، داند )او می
 ۀاز اوایهل سهد ،دانش این. ه استبود «دانش بالغت» ،جهان اسالمدر  مند اثربخشی بر مخاط قال  روش 

و با گذر حدود دو سده، دچار رکهود و  شکوفایی رسیداوج های سنج  و شش  به در سدهدوم هجری شکل گرفت، 
اند؛ بدین معنا که مؤلف موظهف تعریف کرده« سخن گفتن به اقتضای حال مخاط »را  «بالغت»شت. سکون گ

جهاحظ، ) چون تیری به هدف اصابت نمایهدبه قول جاحظ، ای سیراسته و آراسته گرداند که است سیام خود را به گونه
: بالغت در معنای فن است اصطالح بالغت در جهان اسالم قابل تشخیصسه کارکرد مختلف برای  .(01: 0691

شهناختی؛ بالغهت در معنهای هرگونهه شهناختی و زیبهاییاز تمهیدات سبک یامجموعهخطابه؛ بالغت در معنای 
کهارکرد  بیشتر معطوف بر رو، سیش   رویکرد ما در سژوهش .(01-6 :0361عمارتی مقدم، تاثیرگذاری بر مخاط  )

 تأثیرگذاری بر مخاط  است.برای  (زبانی یا غیر زبانیز )اع  انش جویی از هرگونه کُ هبهریعنی  ،سوم
بهر  ثیرگهذاریاز ابهزار تأ لهفمؤهای گوناگون تاریخ ادبیات، در دورهیابی  که میسردازان درآراء نظریه ۀمطالع با 

ایهن ت. سازی و ایجاد لذت بهره برده اسسازی، فعالاهدافی از قبیل اقناع، آموزش، آگاهبی به دستیا برای، مخاط 
اولویهت  در« ثیرگهذار بهودنتأ»نفه    سه رنه  باختهه و زانمدرن در روزگار سستتأثیر،  ۀرویکرد ابزاری به مقول

هنهری و غیهر  ۀثیر(، به ههر زمینهدرن برای دستیابی به این غرض )=تأملف سستمؤ. گیردقرار میهای ادبی آفرینش

                                                             
1  . Logos 

2. Pathos  

3  . Ethos 
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سازد؛ شگردهایی متناهی مجهز میاثر خویش را به شگردهای ناو بدین وسیله  زندنق  می زبانی، زبانی و غیرهنری
ها، هنرهها، (. تلفیق یا کالژ سهبک361: 0316)نوذری و دیگران، «ها استها در میزان اثربخشی آناعتبار آن»که 

ال، با خیل سازد که به طور ه  زمان از خالل چند کانها او را قادر میها و حتی زبانها، زمان و مکانتصاویر، دانش
 .دن خویش مواجه شوابی مرز و گزینش  مخاطب

سایر  همچون ادبیات راامتداد یا نقد مدرنیس  شکل گرفت،  در میالدی 0691حدود سال مدرنیس  که از سست
 تا حدودی؛ اما سازدمیناسذیر تعریف آن رامدرنیس  سیال سستماهیت متناقض و اگرچه  ثر ساخت.متأها، عرصه

فلسفه استنفورد،  ۀدانشنامکرد )توصیف  بالغیو  استراتژیک، دیهای انتقاای از شیوهرا به عنوان مجموعه توان آنمی
 .: ذیل مدخل(4111

و  و در سی گشایش نسبی فضای سیاسی کشهور از سهوییهفتاد شمسی  ۀهای دهاز نیمه مدرن ایرانشعر سست
مدرن بها عناصهر سسهت .شهکل گرفهت ،سونترنت از دیگرای ۀبا تکنولوژی و به طور خاص سدید منتظرهغیر ۀمواجه

 ۀو به واسهط کردندجهان بشری را تجربه میسرعتی چشمگیر به شعر شاعرانی وارد شد که فضایی جدید در زیست
ههای فکهری و فلسهفی جههان را تاریخ، امکان اتصال بهه جریان ۀ(، بیش از هم0) 1تکنولوژی و حیات سایبرنتیکی

حهدی چهل داشت که تا ۀی در شعر حج  دهآبشخورمدرن در ایران، شعر سست چندان نوظهور داشتند. جریان  نه
و  ،تابعیهت از هچند ده اکنون س  از تجربه .شعر متعهد به ناگاه نیز افول کرد فضای ۀگاه طلوع کرده بود و با غلبنابه

به رغ  تمام طرد و ردها از سوی انواع  زمانی اندکو در مدت خدمت به ایدئولوژی چپ و دینی، سر به عصیان نهاد
بر عدم  لف خویشس   شعری که به رغ  مدعایبه جریانی گسترده و فراگیر بدل شد.  ،ادبی و ایدئولوژیک مخالفان

؛ چنهان کهه در دیگهر هنرههای مخاطه  بهوده ترچه بیشهراهمیت مخاط  گسترده، از قضا در صدد جل  نظر 
اند، فنهون مدرن که از هرگونه چارچوبی گریزانامروزه شاعران سست» .است دنبال شدهمدرن نیز همین هدف سست

ارزش قلمداد بی اثر و در خدمت انتقال معنایی مرتوم است، اساسا  بالغت سنتی را نیز از آن جهت که تکراری، ک 
با  د از زوایای دیگریی، بایاند که شاعر برای تأثیر بر مخاط  امروزو بر این عقیده( 016: 0302)براهنی، «کنندمی

 مخاط  مواجه شود. 
و « ثیرتهأ» ۀمدرنیس  بر مقولهکید سستبه واکاوی علل تأ نخستترلیلی،  -با روشی توصیفیرو  جستار سیش  

مهدرن ایهران جههت شهاعران سسهت یشهگردهامهؤثرترین  سهس  سهردازد.می بر مخاط  ثیرگذاریتأکیفیت بیان 
 ،ایهن شهگردهااز کنهد. ههر یهک بررسهی میبندی و دستهها را ش و جل  آنانگیز ،ثیرگذاری بیشتر بر مخاطبانتأ

 ها اشاره شده است.یابد که در آغاز هر بخش بدانمدنیس  ارجاع میسست ۀای است که از چند زاویه به فلسفعرصه
وسهیع از  یطیفبر « اثربخشی»بر مبنای  صرفا   مدرن،سستشعر  اثبات این مدعاست که این مقاله هدف از نگارش

                                                             
1  . Cybernetics 



 ات و علوم انسانی سابق(                           شمارة اولجستارهای نوین ادبی )ادبي                                  44

 

برخاسهته از  این رویکرد، صرفا  . شکل گرفته است ادبی سهی  کردن مخاط  در خلق اثرو نه انتقال معنا یا  کاربران
بها  هها،دوران ۀبهیش از همهاش زنهدگی مدرن کهمناسبات ارتباطی تکنولوژیک در دنیای کنونی است. شاعر سست

بهه  -های تعاملی آوریدهد که سیش از آن مختص فناه میعناصری را به شعر خویش ر، درآمیخته استتکنولوژی 
 بود. -ویژه اینترنت

 پژوهش ۀپیشین. 2

، کهه اغله  به نگارش درآمهدهمدرن عر سستهای شها و ویژگیهای چندی در بررسی مؤلفهارها و مقالهجست
مهدرن و ذکهر شهواهد سهتهای شعر سلفهؤاز خالل آثاری که به برشمردن مبا این حال  .سژوهشی فرمالیستی است

بررسی »ای با عنوان احمد خلیلی در مقاله ونه،برای نم ؛دست یافت ،مردودبه نتایجی، هرچند توان می اندسرداخته
به بررسی سبکی شعر سست مدرن در سه سطح زبانی، مرتوایی و ادبهی سرداختهه اسهت. « مدرن فارسیشعر سست

های واکاوی ریشهسژوهش خود را به « مدرنیس  و شعر معاصر ایرانسست» ای با عنواندر مقاله له طاهری نیزاقدرت
مواضهع اسهت.  های مطرح آن اختصهاص دادهو تبیین برخی شاخصهمدرن گیری شعر سستشناختی شکلجامعه
بها بیگانهه  را این جریان، سژوهشگرهر دو  که در هر دو مقاله اظهار شده است، حاکی از آن است کهی ادارانهجان 

 .اندکردهیک آسی  اجتماعی قلمداد  ۀبه مثابو فرهن  ایرانی 
 :شوندکوتاهی معرفی میاین کار مرتبط است در اینجا به ۀبه حوز بیشتر که دو اثر اما
مدرن های شعر سسهت، به بررسی شاخصهجریان شناسی شعر دهه هفتادکتاب  ( در0361) دیسعوند، زهره -

در چند مورد به ارتباط شهاعر  واج یافت، سرداخته است. وی در خالل مطال  این کتابکه در همین دهه در ایران ر
 مدرن با مخاطبان و استفاده از عناصر نوین بالغی اشاره کرده است.سست

، به بررسی سهیر ترهول غهزل مدرنیزم در غزل امروز ایرانمدرنیزم و پست( در کتاب 0362مرمود )طی  ،  -
های شهعری و ذکهر شهواهدی از لفههبندی مؤدستهن توجه طی  در این اثر، استخراج و نومعاصر سرداخته است. کا

 ها برای جل  بیشتر مخاطبان سرداخته است.لفهؤو در چند مورد به قابلیت برخی از این م مدرن استغزلیات سست

 ثیرگذاری در ادبیاتاهداف تأ. 3

بها  ،در طول تاریخ ترین ابزارهای اثربخشیز قدرتمندا یکی در جایگاهادبیات دهد که مطالعات ادبی نشان می
 ،«به فعالیت واداشتن مخاط »، «مخاط ، ترغی  اقناع آموزش،»به مخاط  عرضه شده است:  هدف عمده سه

لهف، اغهراض توسهط مؤهای به کار گرفته شده برای دستیابی بهه ایهن روش«. در مخاط  آفرینیه ایجاد لذت »
 شود:فرهنگی هر دوره تعریف و تولید میادبی، تاریخی و فراخور هدف و مختصات 
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 سازی مخاطبسوآموزش، اقناع، ترغیب و هم .1. 3

ها به عنوان واسطه و ابزاری اثربخش جهت اقناع، آموزش و ه  سوسازی مخاط  با یک تفکر آثار ادبی، تا قرن
سویه خستین اشکال ارتباطات ادبی، به صورت یکدر ن شدند. تأثیرگذاری بر مخاط یا ایدئولوژی معین قلمداد می

سذیرفت. این موضوع در دانش ارتباطات، در شده صورت میو بر مبنای الگوهایی واحد و تعریف )از جان  مؤلف(
 ۀتهود»یک  ۀاین رویکرد، مخاطبان به مثاب بنابر؛ مطرح شده است 2یا سوزن تزریقی 1جادویی ۀای به نام گلولنظریه
و که  و بهیش  ای قویهلف )= اثر ادبی(، اثرههه با سیام مؤهوند که در زمان مواجهشنعطف نگریسته میو م« 3منفعل

 (.0310:0311 ،سورین و تانکارد) رندیسذیکسانی می

 به فعالیت واداشتن مخاطب. 2. 3

خالقیت ه فعالیت و با اختراع صنعت چاپ و استیالی چندصدایی بر زندگی بشر، انفعال مخاطبان به تدریج ب
زند و گری و تولید میشود که دست به گزینشمخاط  موجودی آگاه و هوشمند قلمداد می ن اساس،بر ایبدل شد. 

(. او س  از دریافت 340: 0692، باور) ستینگردد، دیگر چون گذشته مسخ سیامی که از منبعی مشخص صادر می
کند. ارسطو در می 4لفو ارسال مجدد آن به مؤ ثانویه() امیستولید ه فعالیت، تولید و بازاولیه( و تأثر از آن، آغاز ب) امیس

از آن جهت حهائز اهمیهت « تأثیر»از نظر او  سردازد:سفی به ترلیل این مبرث می، با رویکردی فلمتافیزیک ۀرسال
؛ به بیان (01: 0390)ارسطو، متافیزیک، «شودثیرسذیرنده( میشیء اول )تأ ۀلیمنجر به تغییر در حالت او»است که 

شود. چنهد =فعال/خالق( بدل میگر )گذاشته و به عنصری کنشدیگر در سی  تأثیر، مخاط  وجه انفعالی خود را وا
ان وقوع اتفاقی برای امک»و  «5دسذیری وجوآسی »گر، از این ویژگی با عنوان قرن بعد، فیلسوف آلمانی، مارتین هاید

بینهی اسهت کهه موجهد نگرانهی و ثیر، همان عامهل غیهر قابهل سیشأتکنش  س  از  (.6: 4104، اولکرد )یاد « من
 گردد.سیاسی، مذهبی و فکری می یهاقدرتهای صریح صاحبان هرگونه قدرت اع  از واکنش

 در مخاطب  آفرینیهم «لذت»ایجاد  .3. 3

و در  ی مخاط آفرینای برای به چالش کشیدن و ه هجده میالدی، تالش به منظور فراه  آوردن عرصه ۀاز سد
سرمستی، سرخوشی  ارزکیفیت خلق آثار ادبی را دگرگون ساخت. لذت ادبی، لذتی ه  ،«6لذت ادبی»نتیجه ایجاد 

لف و مخاط  را در مراحل گوناگون مواجهه با اثر زمان مؤه و  شودوجه جسمی و روحی آن قلمداد می با و خلسه

                                                             
1. Magic-Bullet 

2. Hypodermic- Syringe Needle 

3. Passive Public 

4. Feedback 

5. Vulnerability of Being 

6. Pleasure 
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را غایهت و « شهادی زیبهایی»لذت یها این  برانگیختن ات چیست؟ادبیسارتر در کتاب  ژان سل .سازدثر میادبی متأ
این رویکرد، به ویژه در آثار ادبی و انتقادی فرمالیستی نمود سررنگی دارد و  (.11: 0369داند )اثر ادبی می ۀکنندتمام
  (4است. ) روالن بارت لذت متن اثر ،هورترین نمونه در این زمینهمش

 ۀبهر لهزوم تردیهد دامنه سردازاننظریهه اندیشهمندان و برخی ازکه  جاستتا بداناثربخشی اثر هنری  ابلیتق   
اگر جذابیت اثر هنری در حدی باشهد کهه  ند کهکتصریح می . برای مثال گادامراندنمودهاثربخشی اثر هنری تأکید 

تواند اثر را رها کند تا بار گذارد که بفرد را به سرمستی و مسخ شدگی برساند، دیگر هیچ گونه آزادی برای او باقی نمی
 در ادامه خواهی  دید که شهعر (.11: 0300و دیگران،  نیچه) دینمادگاه خود سذیرفته یا انکار دیگر آن را بر اساس دی

از خهالل ههر شهگردی  تهامشهتاق اسهت  اتفاقا  ؛ بلکه بند نیستیساها این دست چارچوب بهنه تنها  ،مدرنسست
 .و درنگی مجذوب و مسرور اثر شود هیچ تأملشدگی برساند تا بی مسخ سرمستی و مخاط  را به آن

 مدرندر هنر و ادبیات پست« گذاریثیر تأ»و کیفیت اهمیت . 4

تفکهر مهدرن، مرهو و زایهل گشهت و  ۀهای قهاطع و تمایزههای برسهاخت، مرزبندیمدرنیس با گسترش سست
رونده، قدرتمنهد و سهریع . استیالی جریان سیشافکند سایهها هعرص ۀر همب 3مرزیو بی 2، چندصدایی1تکثرگرایی

های تعاملی موج  شد که در این دوره، ادبیات سیوندی تنگاتن ، عمیق و ناگزیر را با تکنولوژی وریاتکنولوژی و فن
تجربه کند. این آمیختگی و یگانگی تا بدانجا سیش رفت که مناسبات ارتباط ادبی، بها مناسهبات ارتبهاط دیجیتهالی 

 الگوی ارتباطی تکنولوژیکی یافت. سان شد و زان س  ادبیات نیز الگویی مشابهه 
آمیختگهی و ای چون توالی تصاویر، تکثر، سرعت، دره کنندهارتباط نوین، بر مبنای عناصر جذاب و مسرور

گهردد. می ( ارسهال3=کهاربر()کننهده )ده، به بی شهمار دریافهت شمار فرستنکه از سوی بی گرفتهامثال آنها شکل 
گونه مرتهوایی( از گیری هربا سی) یتکنولوژمکرر با  ۀسرخوشی و هیجان ناشی از مواجهها ثابت کرده که سژوهش

 شهود کهه مرهرک  ای اعتیهاد بهدل مید. این گونه ارتباط، به تدریج به گونهگذارثیر مییک نیز بر افراد تأنظر فیزیولوژ
(. بر ایهن اسهاس، 016: 0369 فوردی،است )« مرکز لذت»اسان، شنبخشی از مغز است که به زع  برخی عص 

 شوند.ها به صورت مداوم به بازتولید و تکثیر احساس لذت، هیجان و سرخوشی منجر میجاذبه
در ارتباط ادبی نهوین، مجهال هرگونهه تأمهل و درنه  را از مخاطبهان  تکثرو  سرعت، تصویر هژمونی اغواگر  

 ۀاند جاذب؛ از همین روست که گفتهداردها عرضه میقدرتمند، آنی و سطری به آن« ریتأثی»ستاند و به جای آن می
این در حالی اسهت  .(410: 0316)نوذری و دیگران، «ها راکند و نه قل ها را مسرور میچش »مدرن، آثار سست

                                                             
1. Pluralism  

2 .Polyphony 

3. Borderlessness 
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شناسی نیسهت؛ زیباییها معتقدند که گرایش به تأثیر سطری و سریع، دال بر سطری بودن فلسفه و مدرنکه سست
، یکی «تأثیر»داند. تر نمیتر و بنیادیمدرنیس  خود را مرتاج ارجاع به چیزی عمیقبلکه بدان جهت است که سست

مدرنیس  نخسهتین ادبیهاتی اسهت کهه تهأثیر در آن نقشهی مدرن است؛ در واقع سستادبیات سست یهادواژهیکلاز 
 .(02: 0310مکوایهل، اسهت )مخاطبان در درجه دوم اهمیهت  ۀتجربلف و کیفیت درک و ، مؤو معنا مروری دارد

بودن ثیرگهذار و سهذیرفتنییست؛ بلکهه تأمدرن در خلق اثر ادبی، صواب یا ناصواب بودن نلف سستکانون توجه مؤ
مهدرن در روزگهار سسهت .صراب بالغت در یونان باسهتان، اسهتاست. این شاخصه یادآور مشی  سوفسطاییان، ا

است؛ زیهرا ایهن قابلیهت را « ای مردود با گروهی متکثرارتباط عده»ارتباطی، در حال از بین بردن باور  تکنولوژی 
، تعهداد بدین جههت .(13: 0664مک لوهان، شوند )ی بسیار با ه  وارد صربت ازمان عدهآورد که ه فراه  می

ت و سراکنهدگی و انی در تاریخ ادبیات اسهافرادی که قادر به دریافت شعر در زمانی مشخص هستند، بیش از هر زم
شهاعر، کهه بهه « رویکهرد کیفیتهی»در باالترین حد خود قرار دارد. این امر موجه  شهده کهه  ناهمگونی مخاطبان

تکثر مخاطبان ادبیات اما ؛ بدل شود« رویکرد کمیتی»مدرن به بیات مدرن انجامید، در دوران سستگزینی در ادنخبه
زید»ر است و مدرن، حدیث آب شوسست ن م  ل م  با توسل به ههر شهگردی در صهدد بهر  شاعر در این فراشد،«!  ه 

و از آنجا که جهان شهعر و ادبیهات، تمهام ایهن  ؛)=کاربران شعر( را جل  کند تر از مخاطبانقشری وسیع آید کهمی
 سیاست، ی دیگر اع  از هنر، عل ،هابه عرصهمدام دهد و یا بازدهی سریعی ندارد، ها را در اختیار او قرار نمیقابلیت
 اندازد. و جز آن نیز چن  می ، تکنولوژیفرهن 

 شگردهای اثرگذاری بر مخاطب در شعر پست مدرن ایران. 5

فراه  آورد که شاعر در هر زمان و مکانی، با ههر ای ، زمینهمدرنیس سست ۀتکثر و چندصدایی  موجود در شاکل
ترین رمزگهان ادبهی مدرنیسه  را دمهوکراتتود. از همین منظر اسهت کهه سسهفرد یا گروهی از مخاطبان مواجه ش

مهزدح  و سرصهدای  ۀاما شاعر این دوره آگاه است که حضور و دیده شدن در دایر؛ (61: 0612 فوکما،اند )دانسته
بیشترین امکان  سردازد کههای مررک از زوایایی میزندگی امروز، به آسانی میسر نیست؛ از این رو، به ارسال سیگنال

، «افرینای باه اوزدایی با مخاطب و القاا  ساآ ازادااوانی و ه فاصله»سازد. جل  مخاطبان را برای او فراه  می
 مدرنان سستترین شگردهایی است که شاعر، عمده«های تصویری و بصریایجاد جاذبه»، «غافلگیری مخاطب»

 د: نبرها بهره میاز آن در این زمینه

 آفرینی به اوآزادخوانی و هم حس   یزدایی با مخاطب و القاهفاصل. 1. 5

حضور  ۀس  عرصشعر زانبه شعر ایران وارد شد. هفتاد  ۀمدرن از دهگرای سستنگاه غیرجزمی، نسبی و آزادی
مدرن، شدند. در کهکشان ادبی سستکه به صورت موازی، غیرخطی یا متقاطع ابراز می گشتشماری صداهای بی
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 -مخاطاب نخهاهو  مخاطاب -شاارر؛ تمایز و مهرز مسهترک  ، چیزی سوای جهان مخاط  نیستعرجهان شا
 قادر به سنجش وزن اجزای آن نیسهت یابد که ترازوییشکلی جدید می و ارتباط ادبی روداز میان می مخاطب رامه

شود و با مخاط  معترف میارزی و ه  وزنی زیرا تمام اجزاء، وزنی یکسان دارند. در مواردی خود شاعر نیز به ه 
 زند:دست به تقسی  قدرت خویش با خواننده می

دانی ؟/ سفید بماند اار چه مایاواهد رویای که میدست نگه دارید/ اجازه فرمایید با ه  بخوانی / از صفحه
ا  اصالا   (42: 0300)عبدالرضایی، گرامی! ۀاوانند بیایید با ه  بنویسی / لطفا
ای از تهاریخ یابد کهه در ههیچ برهههرسد و به جایگاهی دست میخاط  به آزادی کامل میدر این میدان، م    

سابقه نداشته است؛ و حاصل این رهایی، اعتماد مخاط  است و تسهیل هرچه بیشتر مواجهه او با اثر ادبی و شوق 
زبان و بازتاب »که عبارتند از:  ردبیمای بهره افراد، از شگردهای ویژه ۀاش با همنمایش یگانگیشاعر برای  تکرار آن.

 .«های نوستالژیکقال  گیریکاربه» و« جزئیات زندگی روزمرهنق  به » ،«فرهن  عامهعناصر 

 فرهنگ عامه عناصر  زبان و بازتاب .1. 1. 5

ی دور و هاحاشهیهو  هاخطهه مدرنیس  ایهن قشهر را ازمردم را فروگذاشت، سست ۀهرقدر مدرنیس ، جان  عام
مدرن، به های کالن. وضعیت سستارز روایتطراز و ه  فراخواند و صاح  روایتی مشروع کرد؛ روایتی ه لمغفو

 ُخهرد   ۀنهایهت قصهبی گذارد و حاویهیچ صدایی را ناشنیده نمی گویی مانند است کهکشکول قصه به 1تعبیر لیوتار
تکیه  هایی از فرهن  عامهبخشبه  ن راستا عمدتا  ها در ایمدرن(. سست41: 0362لیوتار، است )ناسازگار و متناقض 

زبان  های مرلی، فرهن  وگفتمانگرایش به خرده .است د توجه قرار نگرفتهیا چندان مور دارند که یا ناشناخته مانده
نمودی سررن  یافت. کاربست این عناصر، بهه مخاطه  نیز مدرن ایران در شعر سست های بومیعامیانه و شاخصه

گویهد، بلکهه در ایهن سهو، از بطهن زنهدگی واقعهی سوی مرز با وی سخن نمیدهد که شاعر، دیگر از آنمینشان 
مدرن میان واژگان و ساختارهای نروی زبان، تمایز سلسهله شاعر سستصربت شده است. شان با وی ه هرروزه

این دوره از زبهان ههرروزه تغذیهه  مراتبی به آن معنایی که منجر به تشکیل زبان فخی  شعری شود، قائل نیست. شعر
شهدن  نزدیکزبانی و  دموکراسی  (. 090: 0361باباچاهی، است )زبان روزمره  ۀیافتکند، گویا انشعاب شعریتمی

ها، واژگان و اصطالحات آشنا برای همگان، شاعر و مخاط  را از نقش ادبهی امروز و استفاده از لرن ۀبه زبان زند
گفتن سخن»نگرد. در این دوره زندگی شعری می ۀانسان و شهروندی در عرص ۀدو را به مثابخویش به در آورده و هر 

اصرار بر ایهن تغییر ماهیت داد. « سخن گفتن با زبان مردم»، به بود و معاصر ادبیات مشروطهمانیفست که « از مردم
 مدرن در انگیزش مخاطبان است: کی از قدرتمندترین ابزار شعر سستی ،زبانیه 

                                                             
1. Jean-Francois Lyotard 
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ام را بیاای  دهان بااز کان / اراارهزن (/ تاا / )دارم از اودم سرف مایشودزبان ادم سرش نمیدروغ چرا؟/  -
 (011: 0364)فالح،  قوارهپیش پای این وسشی بیام لُنگ اندااته (/اودمانی چسهد )می

هام دسات  دسات بهانه/ که روی پاهای اودم/ ساالست از گلی  اودم درازتر شده استهامو نگاه کن/ کفش-
 (29: 0364سورزارع، بده  )

وجهه البتهه رود. تمرکز شاعر بر ترکیبات کنایی رایجی است که در زبان عامه بهه کهار مهی ،این دو شعرساره در 
توان از نظر دور شعرش افزوده را نیز نمی به ترکیبات فوق «تلفیق»و « بازآفرینی» ۀبه واسطکه شاعر  ایشناسانهزیبایی

 :است بینامتنی با فرهن  عامه و سنتی ایران ارائه داده برده و منکار از همین شگرد در شعر خویش بهرهچداشت. 
ها کشاک/ تماام بااال اند/ تماام دویادنها فرریام/ تمام قصهات/ که از هفت پادشاه دزدیدهجز پیشانی امن -

 (19: 9831دروغ )ها ها دوغ/ تمام کالغرسیدن

  ؛ نمایش توأمان اهمیت و ابتذالیات زندگی روزمرهجزئنقب به  .2. 1. 5

ک ، زیهاد »ها در این شعار نمود یافته است: روایتها و خردهمدرنیس  به حواشی، جزئیات، اقلیتتوجه سست
ههرک   ۀو عینی است که در زنهدگی روزمهر مدرن، مملو از جزئیات ذهنی(. شعر سست31: 0369وارد، «)1است

فردی، ساختن فضاهای مأنوس مانند آشسزخانه،  ۀاز تجربیات روزمر عریان گفتن   سخنباشد.  تواند وجود داشتهمی
به ساحت مقهدس و بهه  شدخواب که هرگز تصور نمی ایستگاه اتوبوس، آسانسور و فضاهای خصوصی مانند اتاق

اهمیت، به ظاهر بی ات  سازی جزئیاین برجسته. نگری استدار شعر وارد شود، از مصادیق این جزئیاصطالح هاله
هر فرد و  ۀآمیختگی با ریزترین عناصر زندگی روزمرریزد. سارادوکسی است که مفاهی  را در ذهن مخاط  در ه  می

ایهن احسهاس را در مخاطه  بهر  مرزههای اخهالق اسهت، نکه در صدد جابه جا کرد سابقه،های بیگوییسردهبی
ای برگرفته از زندگی هرروزه است، و لف وجود ندارد و شعر، تکهجهان مؤمرزی میان جهان او با انگیزد که حد و می

 شود:افراد به شعر می ۀنه حاصل زیست  دور از دست شاعرانه. این یگانگی، رفته رفته موجد اقبال بیشتر هم
پشات/  ۀپلااهزدن توی ر صدای سوت           صدای زودپز ُپر از اشپزاانه/ صدای تلویزیون از اپارتمان کنار// -
 ( 19: 0316میزبان، ناهار )های های تری توی ظرفزباله

لغازد/ رساآ ُماو  بار روی میاز می        ای است جرواجار//گذرد/ در تن  گریهموشی از پشت تخت می -
 (61: 0362موسوی، ) وتریکامپاورشید توی 

                                                             
1. "Less is more!" 
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 های نوستالژیکقالب. 3. 1. 5

بلکه منبعی است که مؤلف  ،(10: 0301«)رسوبی مرده نیست» کوریربه تعبیر مدرن، سست ۀسنت، در فلسف
مدرن کند. شاعر سستهایی از آن را فراخور نیازش استخراج یا بازتعریف میزند و تکهبخواهد، به آن نق  می هرگاه

دی اقتباس با حالت نوستالژیک خود لهذت زیها دهد وبرساختن جهان خویش قرار می ۀاقتباس از سنت را دستمای
های سنتی گیری از قال مدرن با بهرهر سست. شع(21: 0369وارد، ) ابدیکه به مخاط  نیز انتقال می کندایجاد می

به  مدرنیس سست کهنه و نو! ۀگوشانه و سرخوشانگامی است در جهت همین التقاط  بازی ،شعر فارسی به ویژه غزل
بسیاری از مخاطبان شهعر فارسهی امهروز زان س   .دبدم (2) یسنت غزل رگ   خونی جدید بهتوانست  همین ترتی 

از احسهاس کهه  دند،برآن لذت می ۀهای تازنه تنها از توان توسعی غزل و کشف ظرفیت چونخواندند،  غزله ردوبا
ایهن رفتهار رندانهه بها غهزل،  .(0364شکارسری، کردند )میاحساس سرخوشی نیز گری خود گری و یاغیطغیان
منتظهره عطها کهرده، هه  طیهف ورود به اقلیمی سهناور و غیهر ۀازرد بوده است که ه  به غزل اجبُ  ای چندسرمعامله

  مدرن ایران، هویتی خودگرا داده است.شعر سستبه مخاطبان خود را گسترده و ه  

 گیری مخاطب. غافل2. 5

نگامی، تصادف و شان  همدرن، دنیای سرعت و هیجان است و مبنای آن بر عنصر غافلگیری، نابهتدنیای سس
ریزی و کنترل وجود ندارد، و از همین رو به هیچ امر  از نهاده شده است. در این دنیا جایی برای تأمل، اندیشه، برنامه

غیهر قابهل  ورود اشهیاء، عناصهر و حهوادا غالبها   مدرن،در آثار شعری سسهت دهد.نمیدر ای تن شده سیش تعیین
. (06: 0314)باباچهاهی،  آیهددانی  ساعتی بعد چه سیش میهمانطور که در زندگی عادی نیز نمی بینی است،سیش

کند، که آگاهانه یا در ذهن و زیست خویش استقبال می 2غافلگیری 1هنگامیبهمدرن نه تنها از عنصر ناشاعر سست
های گوناگون کردن مخاط  از خالل تکنیکدهد. غافلگیرناآگاهانه این وجد و هیجان را به مخاطبانش نیز انتقال می

مدرن در سی تأثیر قوی، سهطری و آنهی بهر مخاطه  گیرد؛ اما از آنجا که شاعر سستیفرمی و مرتوایی صورت م
، نااموزونیکنهد. ایجهاد خویش است، به ندرت از مصالح معنایی و مرتوایی جهت نیل به این هدف استفاده می

،  التقاا  کوبیساتییها   کاژژذهنهی مخاطبهان بهه اشهکال گونهاگون، و نیهز  ناهنجاری یا ایجاد گسست در عهد
 : هستند ترین شگردهای غافلگیریترین و زودبازدهثیربرانگیزتأ

                                                             
1. Abrupt Shock  

2. Awe/ Surprise 
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 وزونی انام .1. 2. 5
تمام  ،ا نیست؛ بلکه با تساهلهها و عبور قاطعانه از آنمدرنیس ، به خالف مدرنیس  در سی نفی چارچوبسست

مثهالی  ردازد. برای تبیین این تفهاوتسمیها آن 1سازیناموزون سذیرد و سس  بهر زیست انسانی را میابعاد موجود د
تردید سیش از هرچیز خطوط آن ایره به یک مدرنیست داده شود، بیزنی :  اگر یک شکل هندسی  بسته مانند یک دمی

بودن ایهن شهکل، تهالش  با لراظ کردن بستهمدرنیست اما سست؛ آوردمیگشاید و سس  به شکلی دلخواه دررا می
مدرن در قاله  های جدید، ناهنجار، نامتجان  و ناموزون بسهازد. ایهن مههارت در شهعر سسهتفرم کند از آنمی

کند که به سب  بدعت و غافلگیری، یکی یا معنایی( بروز می) یفرهنگموسیقیایی، واژگانی، نروی و  هایناموزونی
 گردد:و جل  توجه مخاطبان به این گونه شعر میاز عوامل اصلی انگیزش 

های وزنی جههت حصهول نیمایی، برای برائت از کلیشهتئوری شاعران معاصر سسا: ناموزونی موسیقایی  -1
مدرن آگاه بودند که خاصیت نوسانی مدرن مورد تردید و بازبینی قرار گرفت. شاعران سستسست ۀ، در دورشعر ناب

بهاره بهه دیهدگاه ( و در ایهن 61همانجها، شود )جل  مخاط  میغافلگیری و روایتی موج  نه هرگو و موسیقایی  
هنرها مشتاق آنند که خود را به موسیقی نزدیهک سهازند؛ زیهرا موسهیقی را  ۀهم»کردند: ها استشهاد میسمبولیست

(. بازگشهت 1)«دگهذارثیر مهیأواسطه بر مخاط  تهبیدانند که مستقی  و شناسانه میرانگیزترین ابزار زیباییتأثیرب
گیری و اقبال به شعر که در طول چند دهه به شدت نفی شده بود، در شکلعروضی مدرن به موسیقی  شاعران سست

اب نمایش نیست؛ بلکه  تجلی نظ  مدرن، سست اما موسیقی غزل؛ جلوه کرد« مدرنغزل سست» ت و نوعی تشت  جذ 
براهنی:  تعبیرجوید؛ به مدرن موسیقی را در ناهماهنگی و ناموزونی میستشعر س در قالبی موزون است.قاعدگی بی
 (. 020: 0302«)جلوه کند« بیگانه»که وزن شناخته شود، باید در ابتدا  وزن، برای آن»

 ش،ی مشهو  تهگویند کهه عبهارت اسهت از نُ سخن میای دیگر از موسیقی نیز گونه مدرن، ازن سستشاعراالبته 
در فرایند که  ،این موسیقی(. 023: 0302براهنی، شود )شعر نوشته می «خواندن»که س  از  ،ردست شاع ۀبرساخت

 ای کههویهژه موسهیقیمخاطه . سریع جل   اعجاب و: تنها یک هدف داردشود، واننده القا میخوانش شعر به خ
 در این زمینه است: اینمونه ،کندعرضه میو بازی زبانی  تقطیع واژگانی، از طریق «موسیقی»براهنی در شعر 

شنوی / وما  وما  وما  ومانمی/ شنوی / و ما نمیشنوی / و ما نمیو ما نمیُشَپَند یک شوَپن به پشت پیانو/ پیانو می
و ماا  که می/ َو/ َو/ُشپند/ شنوی  که میشنوی / و یک شوپن پشت یک نمیشنوی   ومانمی/ شنوی   نمی  وماشنوی 

 (999...)همانجا:شنوی  م م م م مانمی
 

                                                             
1. Deformation 
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شعر را نوعی حرکهت در  و نگردزبان را می 1فیلتر ویتگنشتاینی شاعر سست مدرن از س   : ناموزونی زبانی  -2
مدرن، مدعی هستند که بهتهرین راه بهرای شاعران سست(. 24: 0301ریکور، کند )تعریف می« 2بازی زبانی»یک 

سازی آن است؛ به نروی که به ت  انداختن زبان و به بیانی، ناموزونمتعارف، از ریشناسی نوین و ناایجاد یک زیبایی
مدرن، جانشهین ههای زبهانی در شهعر سسهتبازیانگیز منجر گهردد. اعجاب« سرخوشی زبانی»حاکمیت نوعی 

شوند که آن را به نوعی قدر بر اثر مسلط می( و در مواردی آن462: 0309باباچاهی، گردند )بالغی میهای قدرت
سابقه در ادبیات، اثر را از شکل فاخر و های بدیع و بی(. کاربست این دست بازی9کنند )دچار می« جنون زبانی»

شهود. گرانه در وجهود شهاعر و مخاطه  میای نشاط و سرخوشی الابالیمطنطن سیشین به در آورده، و موجد گونه
افتهد: ورود واژگهان غیرشهعری و غیرفارسهی، یساختاری اتفهاق مواژگانی و نروی/  ۀناموزونی زبانی در دو عرص

و مختل کردن نرو و دستور و ارکان زبان، به ناهماهنگی و خروج از توازن زبهانی  3سازیشکستن فرم واژگان و واژه
 : کندشعر کمک می

 ( 11: 0302، )براهنی اوابانم من ه  نمی/ بینم من ه  نمیاگر تو مرا نهینی/ اگر تو مرا نخوابانی/  -
 (01: 0364موسوی، نشو )ه اامتل که از این پای رشق بچ تلامرا کنار اودت تا اودت دراز بسن/  -
گاه از طریق ابراز خش  سرخاشگرانه در انتقاد به خهویش یها  توازن اخالقی، زدنبره : ناموزونی اخژقی  -3

؛ نیسهت سیراسهته لزوما  ای سدیدهجوان،  مدرن، به ویژه شاعراناز آنجا که زبان برای شاعر سستکند. وز میجامعه بر
 ۀههای زنهدگی روزمهریکی از زبانزبان خش  و عصیان  عتا  یطبو  ،سرایندکنند، شعر میها با زبانی که زندگی میآن
در شهعر جریهان  م با ناسزاگوییو توأ در لرنی هنجارشکن، عصبی، سرخاشگرانه . این جوشش هیجانیاست هاآن

 :شودخواننده در مواجهه با شعر می و موج  اعجاب یابدمی
لاه  الشاۀهای ، گناد زد بااز )که شدم  له به زیر س !/ کال  ادم باش، هندوی بیگوش من گاو  ارچش   اوک

 من!(
داد پر بزن یابو! پاسخ مان، ساه نقطاه... ار  یزنیم/رقص یمباز ه  روی برج میالدم، دست در دست مرگ 

 (33: 9833سلیمان پور ارومی، ) اودتی[
( است 0) 4های لیبیدوییتوجه به امر جسمانی، میل و خواهش تن، و مررکناموزونی اخالقی،  مصداق دیگر

تابوشهکنی و گهذر از مرزههایی کهه از  .1د: نهگیرمهورد اسهتفاده قهرار می در آثهار سسهت مهدرن منظهور سه بهکه 
مرزهها ای عظی  در بطن حهدود و وزههای گوناگون فرهن  حول لذات جنسی کشیده شده، و گشودن حسرچشمه

                                                             
1. Ludwig Josef Johann Wittgenestein  

2. Language Game 

3. Neologism  

4. Libido 
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عمهال  .3 ا بها دادن به تمناهای شخصی شهاعر؛تقویت فردیت و هویت فردی، ب .2 ؛(3: 0693، فوکو) کهارکرد ا 
عشهق  ۀاجتماعی به مسال -های روانی یا فلسفیاخیر با انگیزه ۀدر دو ده نیز مدرن ایرانشاعران سست. زیباشناسانه

ند که اروتیس  در شعر، زبهانی را کهه رها اعتقاد داند. آناهه آن تمایل آشکاری نشان دادجسمانی و تصاویر مربوط ب
در سی یافتن زبان دیگری برای بیان این قلمهرو تابنهاک حیهات  بدین جهت است کهمسترق آن است سیدا نکرده، و 

 .(0310a :012 ،ییایرؤاند )هانسان برآمد
 های جاااادید و قاااادی  راروز، طعااانههااار  /از من بگیر سالت مردی رقی  را

 (83: 9811ااتصاری،درازتر )تا طی کنی  باز مسیری   /نامستقی  را ۀدر من بپیچ جاد

 کژژ یا التقا  کوبیستی. 2. 2. 5

به کالژی  راانجامد و ادبیات و سراکندگی تجربه می 1تمدرن به تجزیه، تشت  اندازها در دنیای سستکثرت چش 
مدرنیس  د. هدف سستکنها بدل میها و فرهن ها، ژانرها، تصاویر و متون متعلق به دورانها، قال ها، سبکاز ایده

ای کوبیسه  ادبهی جهذاب مواجهه از ترکی  این عناصر، رسیدن به یک کل موزون واحد نیست؛ بلکه ما را با گونهه
کنار یکدیگر. تلفیق و التقاط عناصر متفاوت و گهاه اجزا در  ۀقاعدمتقارن و بیسازد که عبارت است از چینش نامی

 ههای فهردی وها در جهانزدودن تبعیضات و سراکندگی ۀتواند نمایندآن، می ۀشناسانمتناقض، عالوه بر وجه زیبایی
ام داند، زیرا از نظر وی یافتن مخاطبین عمعاصر می ۀصفر فرهن  عام ۀگرایی را درجبیرونی نیز باشد. لیوتار التقاط

مدرنیس  نشینی و مجاورت به سسته . (011: 0316نوذری و دیگران، است )ثار هنری التقاطی بسیار ساده برای آ
منتظره برابر دیدگان مخاطه  ظهاهر شهود و موجبهات برانگیز و غیرثر، مهیج، حیرتنروی مؤ دهد تا بهامکان می

میهان انتظهار  ۀ(. شعر کوبیستی، با ابطال معاهد1-412جا:  همانسازد )ن لذت و سرخوشی او را فراه  برانگیخت
شگردهای کالژ از میان  گردد.او میو وجد و این امر موجد لذت سازد، مخاط  و اثر، از هر خواننده یک معمار می

مهدرن تری بر مخاط  دارند، در شعر سسهتثیر سریعتأ تر بوده وها که زودیابادغام ژانرها، اوزان و قال  ،و مونتاژ
 ایران بسامد باالتری دارد.

امدرن ها موضوع تازه و مختص به ادبیهات سسهناسذیری آنجدایی تنیدگی ناگزیر ژانرها وه موضوع ادغام و در
سازی این شگرد و درآمیزش تعمهدی و کند، برجستهمدرن را در این حیطه متمایز میاما آنچه ادبیات سست؛ نیست

(. گرایش 420: 0360یزدانجو، کند )تعبیر می« جنون ژانر»است که دریدا از آن به مهار ژانرهای ادبی و غیرادبی بی
ا تعریهف شهعر یه ۀشعر سسامدرنیستی به ژانرهای ادبی غیرشاعرانه، از سویی حاصهل روگردانهی عمهومی از سهلط

درنیستی تلقی م(، و از سوی دیگر برآمده از دموکراسی و چندصدایی سست400همانجا: ها )مدرنیستی از شاعرانگی
  شده است.

                                                             
1. Fragmentation 
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اوزان متعدد را برای وزنی، ترکی  وزنی شعر نیمایی و اشباع شدگی بیمدرن با توجه به تکشعر سست همچنین
یالن ذههن شهاعر و عهدم انرصهار آن در بست شعر امروز فارسی سیشنهاد میرهایی از بن کند که نمایی است از س 

شگردی موسیقایی است  ،های شعر سنتی، نیمایی، سسید و جز آنتعریف شده. تلفیق وزن عروضیهای چارچوب
  شود.افکنی در ذهن مخاطبان منجر میکه به گره

ه تکنیک ها به صورت ادغام قال ای جدید در شعر امروز بروز کرده است، دیگری از کالژ، که به صورت  روی 
بهه هها ز علی عبدالرضایی، کهالژ اوزان و قال در شعر زیر اسسید و ... است. -ره، غزلچارسا -مثنوی، غزل -غزل

مواجه و مقفا که با شعری موزون  انگیزداین احساس را در خواننده برمی نخست،شود. چهار مصراع خوبی دیده می
 :شودبدل میای وزن و مراورهبی روایتی بهاست؛ اما این معادله به ناگاه تغییر کرده و 

ی اواه  شد/ اواست  این همه دل را به تو تقدی  گفت  ای دورترین میل مرا برگردا ن/ چه کن  جور نشد یار تو ه 
نمانده بود/ گفت  بفرمایید/ باز اواب   هاارو کن / به جهن  که نشد، راشق وی اواه  شد/ چیزی به گفت و گوی 

 ( 10: 0309)عبدالرضایی،  / گفت  اب!بردینم

 های تصویری و بصریایجاد جاذبه .3 .5

های بصری است؛ تلویزیون، سینما و فضاهای مجازی اینترنتهی بهه عنهوان مدرن، دنیای جذابیتنیای سستد
کثرت و توالی سریع  و بر ابژه سیشی گیرد« تصویر»های تکنولوژی، موج  شده که در این دوره سرکاربردترین شاخه

(. این همان مسیری 019: 0362لش، دهد )نن  بر کالم مکتوب را به مخاط  تأمل و در ۀها، اجازتصاویر و داده
( و در نتیجهه اثربخشهی بهه نرهو 0-019: 0362لیوتهار،شهده )دستاوردهای واقعیت چند برابهر است که طی آن 

احسهاس  ۀرمانتیهک انتقهال دهنهد تصویر کالسیک، توصیف گر احساس است، تصهویر .رودباال میگیری چش 
« تزاح  تصویر»، اما تصویر، یا به تعبیر بهتر (014: 0316ودمعجنی، فتوحی رآن ) ۀمؤلف در قال  شیء و با واسط

حاصل از نمایش  ثیر  تأ شمار! از همین رو،ارد: خیره کردن چشمان مخاطبان بیدر سست مدرنیس  تنها یک هدف د
 .دوام استبه صورت آنی، سرشدت و ک  ،سیدرتصاویر سی

ها سهیش تکلیهف شهعر را ، تا سالییایرؤ تعبیربه نیز راه یافت. مدرن ، به ادبیات سستتصویر ۀسابقهژمونی بی
: 0310b، ییایهرؤ) و انتقام چش ، نوبت به چش  رسهیده اسهت کرد و اکنون، در قرن فیل تصمی  گوش تعیین می

بنا شده است، جایگزین نظام  «لذت»که بر مرور نظام « داللت معطوف به تصویر»مدرن، تدر ادبیات سس. (21
تأمل، درک و  تمرکز مؤلف در مواجهه با مخاط ، از کانون مدرنیستی   . همچنینشودمیمدرن و روشنگری  یگفتمان

قدرتمنهد گردد. تصویر، یکهی از ابزارههای اغواگری، هیجان و غافلگیری مخاط  می کانون نوین   دریافت، متوجه
آنچه در این دوره اما ؛ ثیر استرتباط و تأایجاد ابرای ایجاد کنش و سویایی در اثر و باال بردن توان مدرن سستشاعران 

چون تشبیه، استعاره، ایههام، ادبی ویر مبتنی بر صنایع معهود اتص مضاف بر، چیزی شودبا عنوان تصویر مطرح می
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 شهود؛وارد مییعنهی سهینما،  ،به دنیای تصویر مجهازی در بسیاری موارد مدرنسستشاعر کنایه و امثال آن است. 
ه کهای بهه گونههگیرد. عهده می را برو کارگردانی آن  نگردهای یک فیل  میصرنه ۀخویش را به مثاب ۀختجهان برسا

 ح  تماشای یک فیل  را دارد: کامال  مخاط  در هنگام خواندن شعر، 
 سسانآ اار: زن/ پشت بام/ یأ / سقوط          و رنگ قرمز/تصویر روی زن.... وسسوت

 زن/ ترافیاک          و رنگ زرد زمیاانه/ صدای واضاح سوت درون شهار: شلوغای مرد و
 اتاق داتااار: مردی کنااار پنجااره است          درست پشت به تصویر، ساکت و مههوت

  (88: 9838، دل هزند شهری و )قریشی 
مدرن رایج تاثر یکی دیگر از شگردهایی است که در شعر سس شکل ظاهریهای بصری در  استفاده از جاذبه    

 ۀاسهتفاد مقطعی، یهابرش نوشتار، ۀدر نروت ها یا الگوها در خالل شعر، تشت  ها، نقشهعک بدین ترتی  . است
و  ها، سهایههاقل مرتبط، تغییر های کوبیستی ناطرح جلداز عالئ  نگارشی، تلفیق واژگان فارسی و التین،  متفاوت
این شگردها، از قابلیت ابزار ارتباط  کاربستشاعر با  .یابندمیشناسانه یمدرن وجهی زیبایدر ادبیات سست امثال آن

های مقطعی، خطهوط ممتهد، در شعر زیر از اصغر معصومی برش برد.بهره مینیز برای جل  مخاطبان غیرکالمی 
 رییروایتی تصوو شعر را از حالت معمول آن به در آورده  نویسی و بازی با اجزاء جمله و واژه،میان ئ  نگارشی وعال

 بخشد:بدان می
 [  گیجراه  بعد![؟!مردی سوار شد  تو کجا / تر از ایستگاه   بعداط بعد، بعدیک 

 و سه ماه  بعد  یک اط بعد ااا بعد ته  اط  پیاده شو![ /  و من پیاده میا/نشدم!اا
 د اااا...سیا...سیاه  بعاتوی اتاق سای و یس / مههاااوت  روزهای  سیاردر بند  چاا

 (9831بذرافشان، بعد )در راه دادگاه ... و هااای دادگاه   / یرویمو راه  یشویمااا که هی ایال 

 نتیجااه. 6

فرد به مخاط  بخشید؛ اما این بار نه مخاطبی منرصر به واالییمدرن، شأن  فلسفه سلورالیستی وضعیت سست
و  شهدگیههای بالغهت سهنتی بهه سهب  اشباعروشو ویژه، کهه مخاطبهان سراکنهده و متکثهر. بهدیهی اسهت کهه 

برای ردهای جدید، متنوع و جذابی شگباید  و ضرورتا   اندخاصیت اثربخشی خود را از دست داده ،گذشتگیتاریخ
و  هسو با فضاهای تعاملی تکنولوژیکی، هر شگرد مسهرورکنندمدرن ه ادبیات سست .به کار بستمخاط  جل  

خویشی، به خویش و او را در بی ردهدهد تا قدرت تأمل و تعمق را از مخاط  سل  کمیای قرار اغواگری را دستمایه
اتی کهه از ثیراسهت؛ تهأ و سهطری آنهی ،در سی تأثیرات سرقدرت، چشمگیر   نماید. بر این اساس، شاعر غالبا  جل

 مدرن، صهرفا  عر سستشناسی شکه زیبایی حاصل اینسازد. ی، طیف وسیعی از مخاطبان را متأثر ممسیرترین کوتاه
 برای فعالیت مخاط . و نه انتقال معنا یا ایجاد زمینه است شکل گرفته« سریع اثربخشی»بر مبنای 
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آورد، زدودن هرگونه تمایز و از میان مدرن برای جل  مخاطبان خویش فراه  میراهی که شاعر سست نخستین 
فضهاهای  زبهان زنهدگی روزمهره؛ -مه؛ زبان شعریعا –مخاط  نخبه   ؛مخاط -های میان شاعربرداشتن فاصله

خاط  و زدایی با مفاصله»مردم است که در این جستار از آن با عنوان  ۀعام ۀزندگی هرروز مأنوسشعری و فضاهای 
 یاد شده است. « آفرینی به اوالقاء ح  آزادخوانی و ه 

مدرنیس  . مشروعیت زدایی سستاست« عنصر غافلگیری»مسیر در جهت اثربخشی قوی، استفاده از  دومین
رف و تعمق، و اهمیت دادن به عنصر شان ، نابه هنگامی و تصادف موجد ایجاد هیجان و تأثیر سریع بر از تفکر ص 

)موسهیقایی، زبهانی،  ایجااد نااموزونی» یکلهمخاط  است. این ایده در شعر سسهت مهدرن، از خهالل دو روش 
 شود. حاصل می «ها و اوزانناصر شعری، ژانرها، قال ع ۀبی قاعد التقاط و کالژ»و ، «اخالقی(

شمار از آن بهره تعاملی برای جذب مخاطبان بی یهایآورفناست که امروزه  کاربست شگردیروش،  سومین
ورود شهعر بهه »کند: بروز میعمده مدرن به دو شکل این شگرد در شعر سست«. ای تصویریهجاذبه»جویند: می

هها، از قبیهل: تغییهر فونت «شهکل ظهاهری اثهرهای بصری در ایجاد جاذبه» و« یعنی سینما دنیای تصویر مجازی
های کوبیسهتی و آراییها و صهفرهجلهدحساب، استفاده از عکه  و نمهودار در مهتن، طرحهای بیگذاریفاصله

 کننده.مسرور
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