
  ها شاهرودي، شاعر حدفاصله
  در انتظار پروانگی استهمچنان اي فارسی  ي شعر چندرسانه پیله

  لیال صادقی
  

شعرهاي دیداري افشین شاهرودي است که پایش را   )، کتاب دیگري از مجموعه1393ي عشق و جنگ ( مجموعه
هاي شاهرودي داراي ساختاري منسجم و  گذاشته است. افشین» هاي شاهرودي افشین«جاي پاي همان کتاب قبلی، 

را شعرها چیزي بیشتر از مجموع شعرها شدند، درنتیجه کلیت  هایی بود که به بخشی از متن اصلی تبدیل می پیرامتن
اي که فهرست عناوین شعرها، مانند کتاب قبلی  گونه ، بهشود تکرار مینیز  داد. این شگرد در عشق و جنگ شکل می

ها نقشی  سرفصلهمچنین دهد.  واره را شکل می داستان کند و یک فهرست تر، خطی روایی را طی می اما با دقتی کم
از  روایتی کالن ها اند و چیدمان آن هم وابسته ین استقالل بههان متن دارند و شعرها در عبندي ج عمده در بخش

شود. حرکت از عشق به جنگ و  اي که به دو قسمت عشق و جنگ تقسیم می دهد. دوره اي از زندگی را نشان می دوره
اي مملو از شادي و غم تبدیل  هکه زندگی راوي را به زندگی دوگان تبدیل جهان به جایی مملو از اندوه و خشونت

ي  ي قبلی فراروي نکرده باشد و حتی بعضی از شعرهاي مجموعه رسد که این مجموعه از مجموعه . به نظر میکند می
اي که این کتاب را از کتاب قبلی  نکته باشد. اماتکرار شده با اندکی ویرایش ، »جنگ«قبل در بخش دوم کتاب، 

دهد.  اي را به مخاطب می اي یا بینارسانه ي اثري چندرسانه اي است که وعده فشردهکند، همراهی لوح  می متمایز
 گیرند هاي مختلف در جوار هم قرار می اي، رسانه اي در این است که در اثر چندرسانه اي با بینارسانه تفاوت چندرسانه

هاي مختلف با هم آمیخته  اي، رسانه هبینارسان یک اثر ، اما دردهند و در گفت و گوي با یکدیگر، متنی جدید شکل می
  که تفکیک پذیر نیستند. اي گونه شوند، به می

از اصطالح بینارسانه به مفهوم مکانی میان دو رسانه استفاده کرد و به نقل از  1960ي  ي دهه دیک هیگینز در میانه
ي  ي هنر و رسانه میان رسانه«د، هایی که برخی از هنرمندان معاصر مانند مارسل دوشان ایجاد کردن او، حاضرآماده

و همچنین هنر اتفاق » بینارسانه را میان موسیقی و فلسفه قرار داد  جان کیج«ي او  گیرند. به گفته قرار می» زندگی
گیرد و این روند تا  گیرد، از آمیزش کالژ، موسیقی و تئاتر صورت می که با ایجاد نتایج یک اتفاق در محیط شکل می

رود و مخاطب نیز به عنوان یک رسانه با اثر  ود که به مرور مرز میان مخاطب و اثر هنري از میان میر جایی پیش می
ي یک اثر واحد  اي بودن به مفهوم تلفیق دو یا چند صورت هنري به مثابه شود. به تعریف هیگینز، بینارسانه تلفیق می

ز لحاظ نظري و مفهومی مختص هنرمندان نوآور و اي بودن، ا و ایجاد یک معناي تازه است که به مرور بینارسانه
از آنجایی که در فضاي شعر دیداري معاصر ایران تاکنون اثر  شمار رفت. منظور ایجاد نگاهی نو به هنر به پیشگام به
   اي است؟ آید که آیا این کتاب بینارسانه ، این پرسش پیش میاي چندانی مشاهده نشده ارسانهبیناي و یا  چندرسانه

اي  رسانه ترکیباي،  تواند متن چندرسانه گیرد که می ها شکل می به نقل از کالور، متن براساس روابط میان رسانه
هاي متفاوت به صورت جداگانه با  اي متنی است که متون منسجم در رسانه باشد. متن چندرسانه اي یا بینارسانهو 

توانند به صورت خود ارجاع  هاي مختلف نمی ي متنی در رسانهها اي، نشانه رسانهیکدیگر ترکیب شوند، اما در ترکیب 



هاي مختلف  اي، رسانه در متن بینارسانه. هستند ، اما از یکدیگر قابل تفکیکدر خارج از بافت وجود داشته باشند
 وجود دارد:اي  بینارسانهخورند که قابل تفکیک نیستند. به باور کالور سه نوع ارتباط  چنان در هم جوش می

  

  
هایی وجود دارد که در برخی آثار این دو با  اي بودن تفاوت گی و چندرسانه نباید فراموش کرد که میان چندشیوه

ها درگیر شوند  دهد که حواس مختلف براي دریافت و پردازش داده گی زمانی رخ می اند. چندشیوه یکدیگر خلط شده
هاي مختلفی مانند کتاب، لوح فشرده و بروشور و غیره  ر رسانهها د اي بودن وقتی است که ابزار انتقال داده و چندرسانه

دهد،  ي متفاوت رخ می ي متفاوت و نه دو رسانه در شعر دیداري انواع مختلف روابط میان دو شیوه. با هم ترکیب شود
ادراکی  ي حسی یا شعر موقعیت یا اجرا و از این دست باشد، چراکه شیوه به تجربه شعر دیداري از نوع مگر اینکه

درواقع از شود.  تلقی میاي براي انتقال یک بازنمایی به انسان  گردد و با فردیت در ارتباط است، اما رسانه وسیله برمی
 اي چندرسانهشعر از فضاي چاپی فاصله گرفت و زبان شعري جدیدي ایجاد شد که همان شعر  1980ي  آغاز دهه

ي شعر و جنگ را بتوان  عههاي نخستین آن همین مجمو شاید از نمونه، اي چندرسانهي شعر  در ایران در زمینه است.
کنند،  گیرند و با هم تعامل می ي متفاوت در جوار هم قرار می اي دو رسانه در متن چندرسانه نام برد، با این تفاوت که

گیرد، اما از آنجایی که  شود و در تعامل با کتاب قرار نمی هاي کتاب در لوح فشرده بازتکرار می ر این اثر، متناما د
توان گفت دو روایت  شوند، می ي متفاوت ارائه می شعرهایی مشترك در لوح فشرده و کتاب با امکانات دو رسانه

کند. به عبارتی،  گیرد و این خود به نوعی میان کتاب و لوح فشرده پیوند برقرار می متفاوت از یک شعر واحد شکل می
گیري دو روایت متفاوت  اي متفاوت باعث شکل ي متفاوت و نیز تأثیر امکانات رسانه انهتفاوت چیدمان شعرها در دو رس

  شود. اي تلقی می شود؛ درنتیجه از این منظر، این اثر چندرسانه از یک متن واحد می
اي  ونهگ برند، به ي خود بهره نمی توان گفت که شعرها در لوح فشرده از تمام امکانات رسانه اما از منظري دیگر، می

مند بر  هستند که به صورتی داللت رنگ، تصویر و نوشتار یابند و صرفاً اي تزئینی می جنبه موسیقی که صداي شاعر و
ي ابریشمی  در پیلهاي در ایران  درنتیجه شاید بتوان گفت که همچنان شعر چندرسانه. گذارند خوانش متن تأثیر می

  خود خفته و در انتظار پروانگی است.
مند  کند و فاقد نقش داللت ها اکتفا می صداي شاعر کارکردي تزئینی دارد و صرفاً به خواندن متندر این مجموعه 

ها که در  ها و شکل . اما رنگرود کار می منظور فضاسازي به . موسیقی نیز بهن را تحت تأثیر قرار دهدکه معناي مت است
کنند،  روند، در لوح فشرده کارکردي تکمیلی پیدا می شمار می بهمتن کتاب در بسیاري از موارد بازتکرار نوشتار 
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 ها. ادغام رسانه3



گیرند. به عنوان مثال، عنوان  عهده می اي که بخشی از روایت را به گونه به
شود،  صورت قرمز دیده میمجموعه در لوح فشرده به در عنوان » و«

در کتاب، کل عنوان قرمز است. کارکرد رنگ در این که  درحالی
ست که رنگ مشترکی ا» و«معنادار است، بدین صورت که بندي  عنوان

میان عشق و جنگ وجود دارد و داللت بر مرز باریک میان عشق و 
  نفرت دارد.

اي که در لوح  گونه توان اشاره کرد که ترتیب چیدمانی شعرها در لوح فشرده با کتاب متفاوت است، به همچنین می
دهند و حدفاصل میان شعرها از اهمیت  تر را شکل می یک روایت کالن فشرده همان شعرها (با اندکی کم و زیاد)،

داللی برخوردار است، بدین مفهوم که چگونگی اتصال یک شعر به شعر دیگر، در لوح فشرده (در بخش اول) کارکردي 
به عبارت  . دهد شعرها رخ می واژگانی دري تکرار برخی از عناصر  واسطه ، اما این اتصال در کتاب صرفاً بهداللی دارد

هاي  شعرهایی واحد به دو صورت چیدمان متفاوت، داستان شود ت چیدمان لوح فشرده و کتاب باعث میتفاوتر،  دقیق
سازد که یک متن واحد با تغییر  تغییر چیدمان شعرها، به نوعی یک ابرمتن انتزاعی می دهند. متفاوتی را شکل می

  کند.  یدا میمتن قبل و بعد از خود، خوانش متفاوتی پ
شود که تعبیر آغاز جنگ و ویرانی از  ، باعث می»شود ها تمام می ي جنگ / همهدر دوستی تو «آغاز کتاب با شعر 

این شعر منتفی شود و یک خوانش اروتیک عاشقانه از تعامل تصویر و 
آیی عشق و جنگ به خوانشی اروتیک  هم یجاد شود. به عبارتینوشتار ا

این میان، تفنگ و بمب مجاز از جنگ هستند و شود که در  منجر می
گلی که در دست کسی قرار دارد، مجاز از پایان جنگ. براساس 

اي تقدیم گل به سربازان براي اتمام  زمینه فضاي ارتباط، دانش پیش
تر با  شود و هیروشیماي عاشقانه که پیش جنگ با تصویر گل فعال می
به عشق و جنگی اروتیک ي کالمی  شیوه تلفیق مفاهیم در نظام تک

ي ملزمات موجود در  واسطه کند، فضاي رابطه را به اشاره می
هاي  پاره هاي فرد به تکه پاره اي که تکه گونه کند، به بازي فعال می عشق

اند اشاره  بازي از تن به درآمده هایی که در عشق روح عاشق یا لباس
ي ارجاع، بار بخشی مربوط به فضا کند. در نهایت به دلیل عینیت می

بازي در فضاي معنا به وضعیت جهان نیز اشاره خواهد  اروتیک عشق
ي  بازي اروتیکی که در شیوه رغم به تصویر درآمدن عشق کرد، علی

شود. در بخشی که بمب در باالي  کالمی به تصویر کشیده می
کنند و هیروشیماي  عامل میگونه تصویر و کالم با یکدیگر ت هیروشیماي عاشقانه قرار دارد، به صورت شمایل

شود: جنگ تمار عیار و عشق تمام عیار. گویی احساس نهایی  عاشقانه در اثر اصابت بمب به دو تکه پاره می
  کند.  ها را انتخاب می حاصله از متن یکی از قطب



ي   با تصویر یک سیب و شعري دربارهاما شعر آغاز لوح فشرده، 
ي آدم و  اي مخاطب درباره زمینه شود که دانش پیش سیب آغاز می

کند و آغاز مجموعه با این شعر، بیان دیگري از  حوا را فعال می
کند. آغاز لوح فشرده با سیبی که طی مراحلی شکل  عشق ایجاد می
کند.  د متن میتر وار هاي اثر را فعال کند، پیرامتن کامل پیدا می

ي  کند و به سیبی در دست یک آدم در تنه سیب سپس حرکت می
آید.  شود و به رنگ قرمز درمی ماند، بزرگ می شود که بعد از پایان شعر، سیب همچنان باقی می درختی تبدیل می

  ماند.  شود و قرمزي براي رنگ خورشید در شعر بعد، باقی می سپس خود سیب محو می

  
کنند، که این  شوند و معنایی استعاري پیدا می ان این دو شعر، سیب و خورشید در هم آمیخته میدر حدفاصل می

شوند و کارکرد  هایی که به متن تبدیل می دهد و رفته رفته هرچه پیرامتن در متن اصلی بلکه در پیرامتن رخ می  نه
شود. درنتیجه  تر می الیه یابد و الیه می شود، متن گسترش معنایی بیشتري دهند، بیشتر می استعاري به مفاهیم می

تواند خورشید نیز  ام، این میوه از سوي مخاطب می ي پیراهنت را نچیده خوانیم هنوز میوه وقتی در شعر دیگري می
  ام. باشد و مخاطب سطر را اینگونه بخواند که هنوز خورشید پیراهنت را نچیده

کند، درحالی که کتاب براي اتصال  تر عمل می ه کتاب موفقنسبت ب پیرامتنیکارکرد ایجاد پس لوح فشرده 
کند. البته در بخش دوم لوح فشرده،  هایی مثل ماه، سیب، مرضیه و غیره استفاده می شعرها به یکدیگر، از تکرار واژه

میان روند و حدفاصلی  آیند و می دهد و شعرها همانند کتاب یکی یکی می حدفاصل متون کارکرد خود را از دست می
گر پایان یک شعر و آغاز شعر دیگر است. به عبارتی، در  که صرفاً نشان تمند اس دو شعر، یک قاب سکوت غیرداللت

ي شعر استفاده شده، اما در بخش دوم، شعرها صرفاً از امکانات  ي لوح فشرده براي ارائه بخش اول از امکانات رسانه
توان  لت میکنند. به همین ع تزئینی لوح فشرده استفاده می

چنین استنتاج کرد که بخش اول لوح فشرده در عملکرد خود 
  تر است. موفق

اي و  کارکرد تصاویر درون متن در بسیاري مواقع کلیشهاما 
لوح ي قوت  یا بازتکرار تصویر است و شاید بتوان گفت نکته

هایی است که شعرها را به هم متصل  همان حدفاصل فشرده
اي یا تزئینی  شی داللتگر و نه کلیشهکند، چراکه تصویر نق می



تو پاي درخت من نشسته بودي و گیسوي  شود: یابد. به عنوان مثال، در شعر دوم در متن کالمی گفته می می
شوند و این تلفیق هم در تصویر و هم در  در این سطر، انسان و درخت با یکدیگر تلفیق می». بافتی هایم را می برگ

یر صرفاً بازتکرار نوشتار است و کارکرد داللی ندارد، بلکه حشو است. اما حدفاصل همین شعر دهد و تصو نوشتار رخ می
درخت کشیده - ي انسان اي که خطی که در پائین تنه گونه گیرد، به با شعر سوم، به صورتی بسیار درخشان شکل می

نوع حرکت خطوط، امواج دریا تداعی شود و با  آید، تکثیر می ي تصویر می شده، پس از محو شدن کل تصویر به میانه
  شود. می

  
  

هاي موسیقی اتفـاقی اسـت کـه     هاي سنتور یا نت ي یک شعر به دریا و سپس تبدیل آن به ضربه تبدیل خط زمینه
تـوان   در لوح فشرده امکان پذیر است و خود شعر به تنهایی، بدون ارتباط به قبل، فاقد چنین امکانی است. و حتی مـی 

عناصـر کالمـی   » مـوج «و » دریـا «، »سه تـار «شود، چراکه  نت موسیقی در شعر بازتکرار متن تلقی می گفت که تصویر
گري خـود را صـرفاً    ي داللت مشخصه دهد. اما تصویر شوند و تصویر این ترکیب را نشان می هستند که با هم ترکیب می

ي  ر حائز اهمیت اسـت. بـه طـوري کـه کلمـه     در شعر بعد نیز حدفاصل دو شع یابد. در اتصال با حدفاصل دو شعر بازمی
  ماند.   دشت در متن شعر، پس از محو شدن کل متن کالمی، باقی می

  
 کنـد.  جاي خورشید طلوع مـی  د و یک سیب بهنکن اند، غروب می هاي دشت که به شکل خورشید کشیده شده نقطه

دختري که راوي قرار است سـیب   ماند براي حضور در شعر بعد روي پیراهن قی میرود و سیب با سپس دشت می
اي در شعر معاصر اسـت کـه فاقـد تـازگی اسـت و آنچـه        را از آن بچیند. چیدن سیب از پیراهن، مفهومی کلیشه



ي  واسـطه  کند، تلفیق سیب و پیراهن نیست، بلکه چگـونگی اتصـال شـعرها بـه     حضور سیب را در پیراهن زیبا می
 سیب است.

رد غالـب تصـویر در شـعرهاي    تـوان گفـت کـه کـارک     طور کـل مـی   به
شاهرودي، بازتکرار فضاي کالمی است. در شعر بعد، در مـتن کالمـی بـه    
مکعب سیمانی اشاره شده است کـه همـان مفهـوم خانـه و سـاختمان را      

دهد. در تصویر متن کالمـی درون یـک مربـع سـفید نوشـته شـده و        می
. شـود  مـی فضاي کاغذ به دو بخش درون مکعب و بیرون مکعـب تقسـیم   

از شـکند و در بیـرون از مکعـب بـاران      بنـدي را مـی   باران مرز این تقسیم
با وجودي که مربع بازتکرار آسمان است و در درون مکعب، باران دوستی. 

همان مکعب سیمانی است، اما حضور عناصري ماننـد خورشـید در کنـار    
شـود دانـش    اغـذ بـه دو بخـش، باعـث مـی     بندي فضاي ک باران و تقسیم

معناي تلفیقـی گسـترش پیـدا     اي مخاطب فعال شود و فضاي زمینه پیش
  کند.  

البته باران درون این شعر در امتداد خود، این شعر را به شعر بعـد  
تـوان در   این شعر و شعر بعد را می کالماي که  گونه کند، به متصل می

را منوط و ي یکدیگر خواند و یا در پردازش کالمی، تفسیر یکی  ادامه
. اتصـال متـون کالمـی شـعرها بـه      دیگري در نظـر گرفـت   وابسته به

شـود.   گیري یک داسـتان از اتصـال شـعرها مـی     یکدیگر، باعث شکل
گیرد. درنتیجـه   داستانی که ناگفته است و در ذهن مخاطب شکل می

ادامـه   اسـت و  هاي خیس راوي در اثر باران دوستی درون خانـه  شانه
در گفتگوي مـا بـاران   «ه شود ک کند و به شعر بعد متصل می پیدا می

کنـد، بـاران    پیرامتنی که این دو شعر را به هم متصـل مـی  ». بارد می
گیـرد، ذهـن    کـه در ایـن فضـاي خـالی شـکل مـی      است، اما روایتی 

مخاطب را براي بازسازي فضاهاي خالی و ساخت داسـتانی ناگفتـه از   
مرز میان شعرها و در نهایت 

. دهـد  نه مورد استفاده قرار مـی تبدیل مجموعه شعر به یک داستان شاعرا
 هـا  ي خانه تا گفتگوي زیر باران در میـان علـف   در فاصلهبه عنوان مثال، 

ي عاشـق و   شود که روایت عاشـقانه  داستانی در ذهن مخاطب ساخته می
روند تا با هم قـدم   آیند، به علفزار می معشوقی است که از خانه بیرون می

  گیرد. بزنند و ناگهان باران می



طورکـل، بـازتکرار از نـوع شـباهت و یـا مجـاورت بـه وفـور در          به
شود که کـارکرد ایـن نـوع بـازتکرار بیشـتر بـراي        مجموعه دیده می

عینیت بخشی به موضوع و جذب مخاطب است. به عنـوان مثـال، در   
شود که مجاز جزء به کـل اسـت.    برابر باغچه تصویر یک گل دیده می
جاز جزء به کل از درختانی اسـت  در برابر تابستان نیز یک سیب که م

دهند و در برابر پائیز، یک بـرگ کـه بـاز مجـاز      که در تابستان بار می
جزء به کل است. تمام این تصاویر بـازتکرار مـتن کالمـی هسـتند و     

اي از مـتن را   هـا الیـه   نقشی در معناسازي مـتن ندارنـد و حـذف آن   
یک شعر، سـیب  کاهد. مگر کارکرد بینامتنی تصاویر که وقتی در  نمی

شود، در دیگر شعرها نیـز آن معنـا بـه عنـوان      به خورشید تبدیل می
شود و هرجا تصـویر  افی بخشی از سیب در نظر گرفته ي اض یک الیه

شـود. یـا    معنـاي خورشـید نیـز از آن برداشـت     شود،  سیب دیده می
کـه در ایـن    آیـد  مـی تصویر همین گل در شعر دیگري در برابر صلح 

بـر گـل بـودن، معنـاي      گل عالوه ،ي معنایی یک الیهشعر، به عنوان 
اي از پیراهنـت درآوردي، بخـوانیم آشتی/صلح/دوسـتی کـه از      جـاي باغچـه   توان به صلح را هم در خود دارد و می

  پیراهنت درآوردي.  
م شود با داستانی شاعرانه و دیداري مواجه شوی در مجموع، کارکردهاي متفاوت تعامل تصویر و کالم، باعث می

ي قبل شـاهرودي و در صـورت    کند. فارغ از بینامتنیت شعرها با مجموعه که دو دوره از زندگی راوي را روایت می
دهد کـه در عشـق    خواندن شعرها صرفاً در متن همین کتاب، این داستان منسجم روند زندگی نسلی را نشان می

گونـه کـه در تصـویر جلـد      دست دادند، همان ها را در جنگ از کردند، اما به جنگ رسیدند و این عشق زندگی می
ي خود، تصویر مبهم زنـی در سـیاهی گـم شـده اسـت،       زمینه بینیم که در پس کتاب، تصویر شاعري متفکر را می

هایی که در جنـگ   اي است براي عشق گویا راوي عشق خود را در جنگ از دست داده است و این مجموعه، مرثیه
  شوند. گم می
 


