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  :فصل اول

  اي و مجموعھ شعر دیجیتالي اي، بین رسانھ چند رسانھ
 

  

  ریلنبورگ ورثکین ب :نویسنده

  

دپارتمان ادبیات تطبیقی در دانشگاه اوترخت است، بیشتر  یاراستاد کین بریلنبورگ ورث

او ھمچنین در زمینھ . تحقیقات او در زمینھ زیبایی شناسی، نقد ادبی و بین رسانھ ای ست

انجام داده است، او  یپژوھش ھای ٢٠و  ١٩،  ١٨رابطھ بین ادبیات و موسیقی در قرن 

یی آثاری را و بریتانیا یرمانتیسم آلمان فلسفھ پست مدرن و نیزدر زمینھ فلسفھ ھنر، ھمچنین

  .منتشر کرد
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  اي اي، بین رسانھ چند رسانھ

  و مجموعھ شعر دیجیتالي

دھد كھ از  شعري مختلف را تحت پوشش قرار مي مکاناتدیجیتالي حوزه وسیعي از ا شعر

گھا و الفضاھاي شعري در وبتن چاپي در اینترنت، الكترونیكي ساده م شبیھ سازی ھای

شکل و تصاویر متحرك،  واژه گراییدر اشكال  تجربھ ھاییآرشیو شعرھاي چاپ قدیمي تا 

و سایر  نویسی  برنامھ یتقابل ،محیطي و صداھا، و بھ طور كلي رسانھ مرتبط با شبكھ  ھای

دیجیتالي پرداختم، و دوست دارم من در این مقالھ بھ جریان شعر . را در برمی گیردشرایط 

) تشبیھ شده(اي  ھاي رسانھ شعر، الیھ. ماي بنام ر دیجیتالي مجموعھ رسانھكھ آن را شع

من این ویژگي را . دھند شوند و تغییر شكل مي كند و با ھمدیگر تلفیق مي مختلف را ادغام مي

حوزه شعر دیجیتالي اي در  اي و درون رسانھ حركت بھ سمت كشف رابطھ مفاھیم چند رسانھ

روند اما بین  اي اغلب بھ جاي ھم بھ كار مي اي و بین رسانھ در حالي كھ چند رسانھ. دانم مي

این ) بین( interو ) تعدادي( multiوجود دارد كھ در پیشوندھاي  معنا داریآنھا تفاوت 
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پویاي شعر  ھاي اي براي تحلیل جنبھ استدالل من این است كھ بین رسانھ. تفاوت نمایان است

  .می باشد تري اي ابزار مناسب دیجیتالي مجموعھ رسانھ

  اي و دیجیتال چند رسانھ

بخش بخش      اي قبل از اوج گرفتن حباب اینترنت پایان پرداز رسانھ فردریچ كیتلر نظریھ

  :رو بھ افزایش اعالم كردرا در جھان دیجیتالي   رسانھ شدن

ھا از  با دیجیتالي شدن كلي اطالعات و كانالھا تفاوت بین رسانھ. چیز پایان یافتھ استھمھ ) قبل از پایان یافتن(تا بھ حال 

و اگر شبكھ . واژه صدا، و بي تصویر، بي مقدار بي: شود در كامپیوترھا ھمھ چیز بھ صورت عددي بیان مي. بین رفتھ است

توان بھ دیگري  اي را مي دھد ھرگونھ رسانھ  تقلیل ھاي جداگانھ را بھ ارقام دیجیتالي استاندارد فیبر نوري ھمھ جریان داده

سازي، تأخیر، حافظھ، انتقال،  مدوالسیون، تغییر شكل، ھمگام. با وجود ارقام ھیچ چیزي غیرممكن نیست. ترجمھ كرد

ن از بی ای را نظریھ خود رسانھ ،ھا را در مبناي دیجیتالي برداري، ارتباط كلي ھمھ رسانھ تركیب، اسكن كردن، نقشھ

  )٢٨-۵٠، ٣١- ٣٢، ص ١٩٩٧كیتلر . (برد مي

  

طور كھ از قرن ھیجدھم  اي است ھمان این پایان شناخت رسانھ :اما تا بھ حال و قبل از پایان

مدرن و مفھوم  ژانرھای، ظھور نویسندگیبا پس از آن . مھستیآشنا  نآبھ صورت دقیق با 

بھ  آفرینشند شایع بین نویسنده و پیو. اشاره کردمتنظیمي بھ خطر  انگاره ایبھ عنوان  اثر

افزایش معین برقرار است، در این وضعیت با  عنوان رابط بین منبع و انتشار اطالعات
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استراتژیھاي  کھ بھ اصطالح مواجھ می شویمجدید در ادبیات، نقاشي و موسیقي  ژانرھای

، ھمھ این كند ميمشخص اي و نیز نظریھ اثر ھنري را بھ عنوان شناختي ثابت  خاص رسانھ

و قابل ) ھنري شکل ھایچنین در اینجا ھم( مستقلبھ تقویت افسانھ رسانھ  ،عالئم تجدد

تمایز تنظیمي گوتھلدافرایم بین نیست و قطعاً تصادفي  وضعیتاین . كند تعریف كمك مي

  )١٧۶۶لسینگ، . (مطرح شد وجود داردقرن ھیجدھم  کھ درھنرھاي زماني و مكاني 

اي در قرن نوزدھم با  حداقل تا اندازه مستقل،  شناسایي رسانھ  ن نظریھایج، ایطبق دیدگاه ر

و بھ عبارتي كار در (آینده  اثر: از بین رفت اگنرریچارد و Gesamthunstuerk شناخت

قبًال واگنر تركیبي  اثردر این دیدگاه . گیرد مي پیشی مستقلاز محدوده رسانھ ) پیشرفت

سنتي بین آنھا را از  مایزھایتو ھا  باط كامل ھمھ رسانھو رؤیاي كیتلر ارتاست بررسي شده 

  .شود بدون منبع مي ملغمھ ایاین رسانھ . برد بین مي

اي براي  شود پروژه ر متصور مياگنھ در آن دیدگاه ھنر تلفیقی وبھ ھر حال این تركیب ك

 Gesamkunstاگر . بق نظر روندال پاكر و كن جوردن خواھد بوداطم؟ و استآینده 

ماشین ( ۶٠، سنسوراماي مورتون ھیلیگس دھھ تجربھ ھای فتوریست ھاچون فیلم،  ھم

پاكر و (، محیطھا و بازیھاي مجازي سھ بعدي  )گیرد ھمھ مفاھیم را در بر مي حقیقت كھ
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اي آینده بررسي شود در واقع براي پاكر و  در پرتو تكنولوژیھاي چند رسانھ) ٢٠٠١جوردن 

بھ نظر آنھا . بھ چند رسانھ دیجیتالي است واگنراز  مای نسبتا مستقی جوردن جاده

Gesamthunstuerk ین حداقل در سھ ویژگي از بین پنج ویژگي واقع شده است اگنرو

  :شود نسبت داده مي رواییو  یکپارچگیتركیب، ) یا رسانھ جدید(كھ بھ چند رسانھ دیجیتالي 

  .پیوندي شكلبیان ھنري و تكنولوژي با  فرم ھایتركیب : یکپارچگی

و برقراري   رسانھ مستقیم برتوانایي كاربر براي اداره كردن و تأثیر گذاشتن : تعاملیفعالیت 

  .ارتباط با دیگران از طریق رسانھ

  .ھاي شخصي با ھمدیگر براي تشكیل انجمن مستقلاي  ارتباط عناصر رسانھ: رسانھابر

شود و منجر بھ  استنباط مي استراتژیھاي زیباشناختي و رسمي كھ از مفاھیم فوق: روایی

  )xxxv: ، ص٢٠٠١پاكر و جوردن، . (شود ھاي غیرخطي مي اشكال و نمونھ

بودن از  رواییر ھنوز ھم بھ شكل سنتي و خطي است و این نگادرام موسیقي و روایتالبتھ 

اي مشتق شده است و صرفاً بھ داستان خطي وابستھ نیست بلكھ بھ موضوعات  چند رسانھ

اند یا بھ سایر خطوط  بیني، تفسیر و اشاره شده صیفاتي وابستھ است كھ قبالً پیشموسیقي و تو

داراي  واگنربنابراین دیدگاه داستاني در درام موسیقي . گردد و شخصیتھاي داستان برمي
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نواحي متفاوتي كھ با ھم و بر خالف ھم  ،متعدد و نواحي زماني استو لینک ھای ارتباطات 

  .كنند كار مي

در چند رسانھ دیجیتالي  واگنربھ عنوان طرحھاي بسیار واضحی و  ای شناورھتركیب 

ي واگنرھنوز ھم شیوه ) ین نباشدواگنراگر اختراع (تركیب رسانھ مختلف . شوند مطرح مي

شود و ھنرھاي زماني و مكاني را تركیب  است كھ بر عمل دراماتیك مشترك متمركز مي

در چند رسانھ دیجیتالي  شناوریشاید ) ر مراجعھ كنیدبھ این جنبھ از تركیب در زی. (كند مي

در روي (چون تشابھات امروز  درست ھم. ین قابل تشخیص باشدواگنرمعاصر بیشتر در 

شركت كننده در جھان، / راھنمایي كامل، جذب بیننده) صحنھ نمایش یا در نمایشھاي اصلي

اعتقادي را تسھیل  بي شک وتعلیق،  شدت درام موسیقي، واگنرآل  بنابراین مجموعھ ایده

تواند حضار را از  این مانع را كامالً دور كرده بھ طوري كھ ھیچ چیزي نمي واگنر. كند مي

بنابراین . شود اتفاق روي صحنھ منحرف كند و موسیقي طبق عمل دراماتیك نواختھ مي

و حال كنند  تئاتر محدودیتھاي تاالر كنفرانس را فراموش مي حضار در فضاي تاریك آمفي

كنند و روي  اي است كھ در آنجا زندگي مي كشند بھ گونھ اند و نفس مي تنھا در اثر ھنري زنده
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، ١٨٩۵، در آشتون ایلیز ١٨۴٩ واگنر. (شود صحنھ فضاي وسیعي از كل جھان پدیدار مي

٢٠٠۶(  

قرن نوزدھم بھ تدریج  Gesamtkunstاي است كھ اگر  اي بھ گونھ خواندن چند رسانھ

اي را در قرن بیستم انتخاب كند نوعي از بازیھاي كامپیوتري  و چند رسانھ عاملیتفعالیت 

آید كھ امروزه براي  چند حسي بھ وجود مي تعاملیكالمي و آثار ھنري  - بصري -شنیداري

اي مشترك شعر دیجیتالي در مجموعھ  بھ ھمین صورت اقدامات رسانھ. ما خیلي آشنا ھستند

در عین حال این اشعار . شوند ین اقتباس ميواگنر طبق اصول )عمالً یا سھواً (اي  ھرسان

من این را بر . اي تأكید دارند ین تركیب رسانھواگنرھاي  بھ برخي از جنبھ) عمداً یا سھواً (

كامپیوتر و جیسون نیلسون نویس اندرو برنامھ  مبناي اثر دیجیتالي شاعر كانادایي و جیم

  .دادشاعر دیجیتال آمریكایي توضیح خواھم 

اي مختلف  شاعر لیتریست دیجیتال است كھ نھ تنھا فرایندھاي رسانھ) ٢٠٠١(اندرو نیو  جیم

در . كند كند بلكھ ھنر را با كاربردھاي تكنولوژي و تكنولوژیكي تركیب مي را تركیب مي

  . چون سایر شعرھاي دیجیتالي مفھوم بازي داراي بھترین جایگاه است  اینجا ھم



11 
 

كاربر جامھ عمل بھ / تنھا در تعامل نمایشنامھ با خواننده نیو: انی وعملیجسمچون فعالیت  ھم

شود كھ تصاویر و صداھا را  بھ عنوان چرخھ آیكونھایي نمایش داده مي. پوشاند خود مي

/ كند، طرح و ظاھر نیو تا حد خاصي بھ اقدامات و مداخالت من بھ عنوان خواننده منتشر مي

آورم شكلشان  مي ھ من براي شركت زنده در رقص حروفي كآیكونھای: بازیگر وابستھ است

. كند كند و موسیقي تنھا در حاالت تكراریش تغییر مي با ھر افزایش یا كاھش جدید تغییر مي

این را بھ  كھ شعر موضوع شاعر است، نیو می کرداگر واالس استیونس زماني ادعا 

 اشكال لیتریست را بھ عنوان) خلق مجدد(اللفظي انجام داد ھمزمان كھ خلق  صورت تحت

در كرمود و ریچاردسون  XXXIIاستیونس مودي با گیتار آبي، . (دادانجام  تازپیش شاعر

  )١٣۵- ١۵١: ١۴۴: ، ص١٩٩٧

ارتباطات رنگي را مشخص لینک ھای چرخھ ) ٢٠٠١(بھ ھمین صورت جیسون نیلسون 

ما بند شعر درست را ا ،حروف بدون ارائھاش با پیچھاي ثابت مشخص شده  كرد كھ زمینھ

بنابراین ھر ) ٢٠٠۶نیلسون . (كاربر مرتب كرد/ توسط خواننده شتوان براساس ظاھر مي

ویژگي شعر دیجیتالي  ،)تریسینگ(ترسیم است اما  نسبتي با بند شعري ثابت ،چند كھ شعر

ت تي از حركاعنوان نقش بلكھ بھ عنوان توصیف دھد كھ شاعران را نھ بھ را با مثال نشان مي



12 
 

تواند در  ھر چند كھ بند شعر مي) ٢٠٠۶، ٢٠٠٣بالدویل . (كند و توجھ كاربر معرفي مي

طراحي و حذف و تغییر آنھا  اما امکان جایي باقي بماند كھ روي صحنھ ظاھر شده است،

شود  اي از خواندن انفرادي مي شاعر تاریخچھ: كاربر وابستھ است/ دستان خواننده بھآنھا 

  .توان بھ عنوان سابقھ شنیدن تنھا درك كرد ھنر رقص را ميدرست ھمان طور كھ 

 تعاملیاي شعر دیجیتالي را بھ روش  پتانسیل چندرسانھ) ٢٠٠١(نیلسون  "ھیجان دیگر"طرح 

وقتي كھ اولین بار ) ٢٠٠۶نیلسون،  Another Emotion. (كند تر امتحان مي بھ طور واضح

تھا پیش دشود كھ م ادویي را یادآور ميبراي من فانوس ج "دیگر ھیجان"شدم  سایتوارد 

، نوارھایي قرار داشتندشد كھ در نوارھایي ثابت  ده ميبراي بررسي اسالیدھاي ویسني استفا

وقتي . دادند روي صحنھ نمایش مي را و تصاویر نددرك حركت ميكھ از چپ بھ راست 

این : كنمتھ فكر نبود كھ من بھ گذش واقعھ ایكردم ھیچ  را بررسي مي "دیگر ھیجان"طرح 

استفاده كرد و  film-likeاولین بار بود كھ نیلسون از صداي انفجار و گسترش خطوط 

د بلكھ در این روش رابط بعد را در حالت دیجیتالي واسطھ قرار ندا یکفیلم محوتصاویر 

 ھیجان") ٢٠٠۶دیگر  ھیجان"جسیون در مورد . (آورد را بھ وجود مي ی آشکاریزمان

ساختن  تازهو زمینھ   پیش استفاده از زمان گذشتھ را با احساسمتفاوتي  بھ طور "دیگر
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تر را  رسانھ قدیمي ،)ترش خطوطگس( اتفاقات ناخواندهنقصھا، كیفیتھاي مخرب و ھ ھا، رابط

اي  تواند قطعھ شود كھ مي تقویت مي ،این نمایش با موسیقي پیانو دلتنگ. خوانی می کندفرا

  .شود باچ باشد كھ بدون وقفھ تكرار مي بتکاریلود یا اپر حاس با. رمانتیك از جي

اي با  عر درد و بلوك رنگي در ردیفھاي قرمز، قرمز مایل بھ قھوهدر ابتدا ھمھ شما دو ش

شود  شروع مي موسیقي فوراً . ردیفي از بلوكھاي كوچكتر در رنگھاي مختلف زیر آن ھستید

دھند و ھیچ چیزي  اي بیشتري را ارائھ ميخوانید كھ الگوھ الگوھایي مي و شما درمورد دنیا

تجسم بھ طور خالصھ دنیاي ُپست مدرن تأثیر یا . بدون این الگوھا یا فراتر از آنھا نیست

. ھا تأثیر دارند ھایي است كھ بھ نوبھ خود ھمواره بر سایر قالبھا و برنامھ ھا و نمونھ حطر

) یا بھ ندرت(صنوعي است كھ ھرگز ھاي م پایان كنایھ بیانگر دوران بي "دیگرھیجان "طرح 

ام  من روي چیزي شبیھ صخره نزیك بھ وسط ایستاده. پایان رسیدخط دھند كھ بھ  اجازه نمي

صخره نوعي تشبیھ . تحرك است كھ شبیھ یك اقیانوس است ھر چند كھ ظاھراً ثابت و بي

ري وجود ھاي بیشتر با الگوھاي بیشت زیرا صخره. است و دور از نقطھ لنگر ثابت است

بینید كھ از وراي بلوكھاي  كند و شما الگوھاي دیگري را مي دارد كھ دیگران را مخفي مي

نیلسون، . توانند آن را بھ خوبي كنترل كنند واكنشي نمي این بلوكھاي بین. اند متني پدیدار شده
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دي بن ھایي از متن بھ طور خالصھ قالب نامد؛ تكھ ھا مي این اشعار را عكس فوري از واژه

در حركت بھ راست (تر حركت كرد  شوند و اگر ماوس تصادفاً بھ بلوكھاي موازي پایین مي

بھ ھمین صورت موسیقي ھمزمان كھ از چپ بھ . كند نوار شروع بھ حركت مي) یا بھ جپ

/ شود یا اگر با حركات دست خواننده و شنیده ميدراست یا راست بھ چپ یا تركیبي از این 

از بین چون سایھ  تواند ھم و نمي آورد ضایي مجزایي را بھ دست ميف كاربر نواختھ شود

تر بلوكھا بھ  از این رو من از مجموعھ پایین. كند سیر خواندن من را منعكس ميبلکھ م برود

ھاي مختلف در موسیقي پرش عنوان صفحھ كنترل دیجیتالي كھ در آن رنگھا مطابق با 

  . شوم آگاه مي ھستند،

ھنري و تكنولوژیكي را در موسیقي  تجربھ ھایآن  "دیگر ھیجان"یش در این زمینھ نما

   .اند وجود داشتھن ھیجده و نوزده در قر) حداقل(كند كھ  رنگي خاطر نشان مي

  :اگر نظریھ پیتاگورن از موسیقي در این محدوده نباشد –

ح كرد موسیقي كالویسن اوكالیر را اصال ١٧٣۵و  ١٧٢۵ھاي  لویز برتراند كاستل در سال 

) ١٨٧٧(شوپ  رنگي باینبرگ بي ارگكھ در آن ھر نتي مساوي با رنگ مربوط بود، 

رنگ والس رمینگتون  ارگ. ھا مطرح كندنت رنگھا را ھمزمان با نواختن توانست  مي
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اندر اسكرابین كند دیدگاه الكس را بیان مي متئاتر قرن بیست پردازیكھ روشھاي نور) ١٨٩٩(

  . كند موسیقي اصوات را بھ رنگھاي خاص ترجمھ ميکھ است  درمورد دستگاه رنگ

یا نینو كھ در سنت چند  "دیگر ھیجان"چون اند ھم ل در این دیدگاه دیده شدهاي دیجیتاھشعر

اند اما با  مطرح نشده واگنر Gesamtkunstكھ صرفاً توسط  نداي قرار گرفتھ ا رسانھ

رنگھا و اصوات  تعاملی بر فعالیتھنري  جایي حس تر در جابھ انتزاعي تجربھ ھایانجام 

گان، تصاویر و  انگیز نیست كھ تعامل بین واژه در اینجا این اقدام شگفت. اند متمركز شده

كند بلكھ وسیلھ شنوایي یا حالتي است كھ اثر متقابل رنگي را روشن  اصوات را تعیین مي

نادیر ایموشن دوباره آ. شود جایي حسي بھ صورت دیجیتالي تكرار مي این سنت جابھ. كند مي

  .كند آوري مي ھاي صوتي جمع ت ثابت بین رنگھا، قطع صدا و جھشآن را در تعامال

مختلف صرفاً با ھم  ھای رسانھ: در حوزه دیجیتالي اغلب ھنر تركیبي است ھنر تلفیقی 

رسانھ را دوباره  ،تر ھاي قدیمي كھ در نسخھ ندشوند اما بھ پیوندي وابستھ ا تركیب نمي

شوند كھ متفاوت از حروف  اصوات بھ نحوي تركیب مي حروف نیو،بنابراین در . ویسدن مي

  .در حوزه سنتي چاپي ھستند
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در . شوند ھا نیستند اما شخصیتھایي در مفھوم دوتایي واژه مي آنھا دیگر بخشي از واژه

) ستدیگر شعر لیتریھم چون در (مفھوم یوناني نشان حكاكي شده یا نمادي است كھ در نینو 

بھ دست .) عر ھستنددر نینو حروف بازیگران ش(صلیا در مفھوم بازیگر وضعیت مستقلي 

و نقش ) توان آنھا را حركتي نامید كھ حتي مي(شوند  تصاویر خیالي مي ،حروف. آید مي

گان  واژ "ھیجان دیگر"در . كنند گان واژه منعكس مي را بھ عنوان تشكیل دھنده مناسب شان

بھ ھر حال تعامل . شوند عادي در خطوط و بندھاي شعري استفاده ميھنوز ھم بھ صورت 

  نباشد آنگاه الگوي  دیداریموسیقي  ، چنانچھ كند ا با موسیقي فراھم ميآنھا ر

این موسیقي : شود موسیقي و رنگھا جنبھ زماني داشتھ باشند موسیقایي باعث مي - بصري

در تماس ھستند یعني فوراً بھ  شود در حالي كھ رنگھا برحسب حركت فضایي شنیده مي

طور  در این روش ھمان. خورند شوند و آنھا بھ كلیدھا پیوند مي صورت شنیداري گزارش مي

 اضمحاللجداگانھ شروع بھ  ی ست کھبھ صورت ھا   بیني كرد عملكرد رسانھ كھ كیتكر پیش

  .دمی کننھمدیگر 

 Gesamtkunstاي دیجیتالي از  آن چیزي باشد كھ چند رسانھ تلفیقیبا این حال اگر ھنر 

زیرا . نیست واگنراي بخشي از پروژه آینده  بین رسانھ اضمحاللبھ ارث برده این جنبھ از 
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اش اثر  وي در نظریھ. اي است متكي بر محدودیتھاي رسانھ ھنر تلفیقیدرمورد  واگنربرنامھ 

عالوه بر این . كرد شروع) پالستیك(بھ رسانھ فضایي ) انسان(از رسانھ زماني  ،ھنري آینده

بنابراین نقاشي و موسیقي یا . اش قرار داد ھا را در حوزه تعیین شده ھر یك از این رسانھ

نقشھاي  بھ ھر حالاند  شود كھ از با ھم بودن در مفھوم تركیب بوده نمي آمیختھشعر آن قدر 

  .كنند مخصوص بھ خودشان را حفظ مي

این تركیب تنھا تا جایي كار : وابستھ است مستقلدر واقع این تركیب بھ وضوح رسانھ 

روشھا یا مسیرھاي تقلیدي  ،بنابراین نقاشي. باشدجایگاه درستش در كند كھ ھر رسانھ  مي

  . از شعر یا موسیقي نیست بلكھ باید حالت فضایي خودش را حفظ كند) فرض شده(

بلكھ تركیبي از تركیب مخلوطي قابل تغییر نیست . موضوع این بحث نیست آالیش،بنابراین 

 یک بھ عنوان Gesamtkunstتركیبي است از بخشھاي جداگانھ كھ  ،ھنرھا و مفاھیم است

  :كند آینده مطرح مي مکان درا

از سایر انواع ھنري تنھا  آالیشاولین شرط الزم براي قابلیت درك است در حالي كھ  در تنوع ھنری ناب بودنبنابراین 

توان تصور كرد كھ ھیچ چیزي گیج كننده نیست مثالً اگر نقاش بخواھد  در واقع مي. ندك دار مي این قابلیت درك را لكھ

  )١٨٢-١٩۵اثر ھنري، ص . (تواند ھم چون خود شاعر بھ تنھایي نقاشي را ترسیم كند موضوعش را متحرك نشان بدھد مي
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وعھ اي بھ عنوان ابزاري براي تحلیل شعر دیجیتالي مجم چندرسانھ ایدهدر این دیدگاه، 

كھ شعر چرا را بھ یاد داشتھ باشید  تجربیھاي شعر الیھ این . اي فایده كمي دارد رسانھ

از این رو . در بر می گیرداي را كھ من در اینجا بررسي كردم  دیجیتالي مجموعھ رسانھ

كنم كھ چنین شعري  پیشنھاد مي ،پویا" دربین"اي را براي تحلیل  استفاده از مفھوم بین رسانھ

  .گیرد كار ميرا بھ 

  و دیجیتال ای بین رسانھ

منظور من واژگان در خطوط و بند (بندي شده  فضاي شعر چاپي بھ طور قراردادي قالب

خالي وجود  یجای.) اند ھستند كھ از چپ بھ راست و باال بھ پایین در صفحھ سفید چاپ شده

در مقابل در  .چنین شعري دوبعدي است . شوندمی دارد كھ در آن واژگان در آنجا ظاھر 

فضا، نقش  - كسي كھ خودش را طراح تبادل نامید -  Aya Karpinskaالی شعر دیجیت

  .شود آورد و فرایندي پویا مي محوري را بھ دست مي

بھ ني است كھ تجرحركت واژگا) واكنشي(تركیب سھ بعدي ) ٢٠٠٣( "كندوي عسل"در اثر 

/ ھر چند كھ خواننده. استرورفتھ و ف تعاملی د وساز دن با الیھ فضایي را ممكن ميخوان

توانند خودشان را  كاربر فعاالنھ درگیر ھستند و دائماً از این درگیري فعال آگاه ھستند و مي



19 
 

بھ  و نھمختلف   وجوهبھ فضاي جغرافیایي واژگان وارد كنند و آنھا را بھ عنوان اشیایي با 

   .بینند مي تصاویري مسطح در جلو صورت

نیست  رادیکالھرگز arrival of the beeBox Theالت با عنوان یكسان اصالح شعر سیلویا پ

در . شود نظم مي كاربر بي/ بلكھ شعر نسبتاً متغیري است كھ براي شروع مداخلھ خواننده

نسخھ ثابت این شعر فضایي متشكل از سھ صفحھ عمودي در محورھاي افقي است با 

گوینده  "جعبھ چوبي تمیز"پالت با نام  در شعر. اند ھایي كھ در طرفین قرار گرفتھ واژه

زنبورھاي عسل، یادداشت و انقباض براي : داراي نیروي زندگي غیرقابل كنترل است

ضایي در شعر ف. كرد بررسی بصورت ثابتتوان  صادرات، سیاه روي سیاه، را ھرگز نمي

كاربر است / دهبندي شده ھستند و این خوانن بندي شده واژگان دستھ پینسكا زنبورھاي دستھكار

دھد كھ منبسط و  كند و بھ واژگان اجازه مي ھا را بھ عنوان اشیاء سھ بعدي باز مي كھ جعبھ

  . قرار بگیرند و موقتی امرتب شوند و در موقعیتھاي در خطن

  چگونھ بخوانیم؟ از جلو بھ عقب، از راست بھ چپ یا ھر دو یا معكوس؟

 بصورت  كھ بھ طور واضح هتجربھ كرد راخواننده تاكنون روشھاي خواندني / كاربر 

چون معماي ساتور ھمبھ شعرھاي مكعبي و مربع واژه  كارپینساكاخود  .بوده اندفضایي 
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. شود اشاره دارد كھ بھ طور افقي، عمودي و رو بھ عقب خوانده مي) قرن دوم بعد از میالد(

كند كھ بھ مفھوم  بھ ھمین ترتیب كندوي زنبور یك نوع اكتشافي از خواندن را كنترل مي

این مجموعھ از لحظاتي است كھ (اشاراتي بھ ناپایداري زودگذر شده است . پایان تأكید دارد

ھا بھ صورت گروھي و تنھایي بھ صورت  دھد و كنایھ ھر لحظھ چھره متفاوتي را نشان مي

توانید استراتژیھاي خواندن خطي  كنید كھ مي شوند آنگاه كشف مي سرعت پخش ميبھ  رقص

این مجموعھ : را رد كنید و بھ سادگي عبارتي را انتخاب كنید كھ با عبارت دیگر ھمراه است

كند یا مجموعھ لحظاتي كھ  در مقابل تنھایي حمایت مي را از لحظاتي است كھ از من

زن ما در جریان مكث ریتم ناھموار، ذھن ما را در مقابل دیگري تیزتر  ھاي چشمك حافظھ

 cut-up and نسخھ خوانده شده روش(نامم  خالق مي - طلب تصادفيمن این را م. كند مي

fold-in تیك رنش كاترین ھایلز درمورد مطلب سایبكھ تحت رو) ویلیام باروق است

مكان نگاري   این چنین مطلبي مطابق با متن دو بعدي است اما با حوزه. بندي شده است طبقھ

بین لینک ھای بر،  ھان، مسیرھاي میاندار، آشكارسازي پن ھاي الیھ براي كشف، با الیھ

  .روبرو شده استکھ با آن زماني و مكاني  وجوه آشکارسطوح مختلف و سایر 
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كاربر بھ سمت فضاي واژگان / كھ خواننده بردتوان وقتي بھ كار  كندوي زنبور را مي 

عبھ توانید بھ ج مي. م كردوتوان بھ بیرون و درون چرخاند و زو را ميبرج . كند حركت مي

اند ببینید، عقب آنھا و ظاھر  سیاه فرو روید، واژگاني را كھ از داخل بھ خارج آمده

كنند، خطوط بھ سمت ھمدیگر تا  شروع بھ چرخش مي برجزودگذرشان را ببینید ھمزمان كھ 

د واژگان را بھ سمت چیزھایي ببرید ، كن شروع بھ چرخش ميبرج ھمزمان كھ  خورند و مي

بھ  ،معنایي حاملخورند و واژگان بیشتر و بیشتر بھ جاي  تا مي خطوط بھ سمت ھمدیگر

مكاني  - بینید بلكھ فرایند زماني عر را نميشما یك ش. شوند در فضا پدیدار ميعنوان اشیایي 

 ،حال زبان. گیري مجدد، پدیدارشدن و ناپدید شدن را ببینید اشیاء، شكل - گیري واژه از شكل

احتمال  ۴نمایشنامھ : د بودنیلون پایان شما خواھ. (دن استمكاني براي اقامت و مسافرت كر

  .)كند را مطرح مي یكسان

دیجیتالي  بداعشعر بھ عنوان ساختمان یك مكان جغرافیایي براي اقامت كردن است كھ این ا

یل بھ مھارت كند و تما ھر چند كھ متون فضایي سھ بعدي، ویدیوئي را اقتباس مي(نیست 

  ) دیجیتالي دارد
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گردد و در  متون فضایي بھ دو ھزار سال برميتوان دید تاریخ  بحث فوق مي طور كھ ازنھما

گردیم تغییر  وقتي بھ چند دھھ اخیر برمي. دھد واقع سنتي را در فرھنگ غربي تشكیل مي

شكل واژگان بھ واژگاني كھ عملكرد دقیقي در فضاي پویا دارد بخشي از شعر كانكریت بوده 

گروه نیوگراند برزیلي  ۵٠بنابراین در دھھ . اند قرن بیستم عمل كرده طور كھ در است ھمان

متشكل از اگوستو و ھارالدو دي كامپوس و دسیوپیگناتاري عبارت شعر دیجیتالي را براي 

توانند بھ  اند اما نمي شده تشکیلھاي متني انتخاب كرد كھ از كالمي، آوایي و یا بصري  گونھ

گروه نیوگراند این اصطالح را از واسیلي . اي كاھش یابند ھرسان مکاناتھیچ یك از این ا

كاندیسكي قرض گرفت كسي كھ از كانكریت براي نامگذاري اشیایي استفاده كرد كھ بھ 

بھ طور كلي در شعر كانكریت نیوگراند، . تنھایي وجود دارند تا اینكھ بھ تنھایي معني بدھند

نگاري استفاده  كھاي ساختماني در فضاي مكانواژگان گروھي بھ عنوان اقالم، آجرھا یا بلو

  .اي براي ارتباط نیستند شوند كھ صرفاً وسیلھ مي

اي در بین را بین  چون دیك ھینگز چنین متون رسانھ منتقدان ادبي ھم ٨٠و  ۶٠ھاي  در دھھ

ھایي كھ در و اجراطرحھاي معنایي  ،ھا انجمن ، مقولھ ھا متون، اشیا،: اي نامیدند رسانھ

  .طبقھ بندی نشده اند وژیھاي موجودتكنول
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اي  كھ ھنوز زمینھ رسانھ قرار دارداي  كھ در حوزه می دھندآنھا فضاي سومي را تشكیل  

 در. اند اي تغذیھ شده رسانھ آالیشدقیقاً در تركیب و . اند نكرده مطالبھخاص خودشان را 

‘olho por olho’ )شعري و فضاي كامپوس شكل، تصاویر  آگوستو دي) چشم براي چشم

اي مخصوص بھ خودشان را واسطھ  كند كھ ژنتیكھاي رسانھ معماري را بھ نحوي تركیب مي

  .دھد قرار مي

  

تصاویر چشم و دھان جایگزین : مربوط بھ ساختمان اثر ادبي است  شعر، - کوالژشكل این  

د و ان اند ھمزمان كھ آنھا بھ صورت خطي در محیط شعري عادي پدیدار شده واژگان شده

این حافظھ . حداقل در حافظھ تركیب شعري در توالي خطي باال بھ پایین طراحي شده است
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ساختمان مخروطي شكل بھ : شود بھ وضوح با تأثیر آني شكل اثر ادبي واسطھ قرار داده مي

   .بھ شكل آجري استاست  "ھاي چشم بازكننده"گردد كھ متشكل از  اي برمي فاصلھ

یابند و در واقع دیگر بھ صورت واژه  بھ سمت چیزھا تغییر مي در شعر كانكریت واژگان 

چنین این تغییر شكل واژگان بھ اشیا در  ھم. شوند بلكھ بھ شكل تصویر ھستند ظاھر نمي

 ھستند،كاربر شاھد انتقال از واژگان / رود بھ استثناي اینكھ خواننده كندوي زنبور بھ كار مي

در  ھایی ثیر بصري، بھ ھر حال چنین انتقاللبي در تأقا آرایشبھ واژگان،  دال ھایی بسان

  .زمینھ دیجیتالي صوري ھستند

شود كھ  اي تقسیم مي دي كامپوس بھ صورت ادراكي بین رسانھ شعر- کوالژكندوي زنبور 

بھ نظر وي، رسانھ موجود و . اي نامید ھیگنز آنھا را بین رسانھ ،اند تاكنون شناختھ شده

بنابراین بین . ده شده استیاست كھ تاكنون د معلقچیزي  ست كھ در بین آنھجدیدي 

 کھفرانكویز لیوتارد در متن متفاوتي بدان اشاره كرده  - اي شرطي است كھ جین رسانھ

اي انواع ھنر را بھ نحوي  ھنر رسانھ. است مطابق با قوانین از پیش تثبیت شده ارائھ نشده

مثالً در . سازد شخیص و غیرقابل تقسیم ميكند كھ آنھا را قابل ت تركیب و دوباره مرتب مي

توان اشكال و استراتژیھاي مختلف ھنري را جدا كرد زیرا این  كامپوس نمي دي شعر - کوالژ
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اشاره ) بصري(بھ دیگري ) كالمي(یكي . اشكال و استراتژیھا متقابالً ھمدیگر را ادغام كنند

  . است یی زدایینااي ابزار موفق فرایند آش بھ ھمین دلیل بین رسانھ. دارد

تر درك كرد نظر  توان بھ عنوان روابط بین رسانھ بھ طور گسترده اي را مي البتھ بین رسانھ

بھ ھر . ھا ھستند ھایي در شبكھ سایر رسانھ بھ عنوان گره ھا ، ھمھ رسانھبینامتنیتبھ اینكھ در 

" بین"لینگ چون ھیگنز، جاكرس آمونت و اخیراً ھنك اوستر حال براي منتقدان ادبي ھم

این نكتھ مھم است و . اي نسبت بھ روابط درون ھنري بھ تنھایي است داراي اھمیت ویژه

اي  بنابراین در حالي كھ ھیگنز بین رسانھ. تر است اي در مفھوم كلي مخالف نظریھ بین رسانھ

ن اي را بھ عنوا دھد، آمونت بین رسانھ را بین رسانھ موجود بھ عنوان نیروي تجدید قرار مي

این بدان معناست كھ بین . خواند خاص مي) اي چند رسانھ(اي  در حوزه رسانھو در بین 

و قابل تغییر  تعاملیاي  دھد كھ وقتي اشكال مختلف رسانھ اي آثاري را تشكیل مي رسانھ

اي در مجموعھ چند  ثباتي لحظھ اي بي آنگاه بین رسانھ. شوند اي مي ھستند، بین رسانھ

اي با توجھ بھ شعرھاي فضایي نسبتاً ثابت روشن  چنین دیدگاه بین رسانھ .باشد اي مي رسانھ

بھ (شود  تصور مي رویدادیاي بھ عنوان  در اینجا بین رسانھ: چون كندوي زنبور اند ھم شده

ي یفرایندھا ،دھد فرایندھاي كالمي، فضایي و بصري وقتي روي مي کھ )جاي كیفیت ذاتي
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ھایي است كھ بھ  ثبات كردن جنبھ یندھاي بین آنھا براي بيیعني فرا. شوند متفرق كننده مي

اي تنھا بھ عنوان شكل ھیبریدي  بین رسانھ ،در این دیدگاه. اند طور قراردادي تعیین شده

د بلكھ بھ عنوان بسط شو مشخص" ھنوز"د توان نميوشود  مي لینک" ھنوز نھ"بھ ) پیوندي(

می تشخیص داده  موقتیبھ صورت  ،ثابت رویدادیتنھا در  و ھمواره و شده لینکزماني 

  . دشو

اي در این روش كم و بیش فرد را بھ تفكر دوباره درمورد شعرھاي دیجیتالي  بین رسانھ

قابلیت بھ ھر حال برحسب : كند اي بھ عنوان فرایندھا بھ جاي آثار ھدایت مي مجموعھ رسانھ

این ما را بھ . باشد استاتیکت تواند بھ جاي شناخ كھ دینامیك مي تغییر و موقتی بودن است

طور كھ توسط اوسترلینگ حمایت  كند ھمان ھدایت مي خوانش ساختارشکنانھسمت سومین 

در  بھ گونھ ای کھاي داراي جنبھ متفاوتي است  بھ نظر اوسترلینگ بین رسانھ. شده است

در . تكھ فقط در بین نیست بلكھ در نیروي در بین اس: نظریھ ھیگنز پوشش داده شده است

كھ  عملیاست،  ریداییدر فلسفھ د différanceکنش مساوي " بین"واقع براي اوسترلینگ 

شود، نیرویي كھ وجود را بھ عنوان تأثیر  در یك زمان برقرار و بھ تعویق انداختھ مي
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بنابراین در . اندازد كند و آن را بھ عنوان پیشامد محض بھ تعویق مي اي برقرار مي واسطھ

  .شود پدیدار ميآالیش اوت، تفكر بھ عنوان نیروي اصلي این قالب متف

بھ طور عجیبي بھ عنوان شكل ثابت و وجود   ل در نظریھ ھنر و رسانھ، رسانھبھ ھر حا

در این مورد ما از رسانھ ( معیناي  چون ماھیت فرضي ھویت رسانھ ھم: فرض شده است

كھ  ست مشمول آن چیزي اي در اینجا بین رسانھ.) كنیم ادبي، صوتي، بصري صحبت مي

براي رویارویي با این استیال، بین بھ عنوان . نامید درون سطورهجودیت بالتر آن را ا

از نظر تاریخي توسعھ (اي فرضي  شود كھ بین چنین ھویتھاي رسانھ فضایي متصور مي

فت توان گ تر مي ساده. كند عمل مي ناتاو امکشرایط  بستھ بھشود اما  آشكار مي.) یافتھ است

كھ " بدون"بھ جاي : اي دوباره درك شود تواند بھ عنوان تأثیر بین رسانھ كھ یك رسانھ مي

توان بھ  اي را مي دھد بین رسانھ قرار مي" دربین"اي موجود  خودش را در ھویتھاي رسانھ

شود و از  عنوان نیرویي بررسي كرد كھ ھمواره در اثري درون آنھا دوباره بررسي مي

  .شود وتي قطع ميطریق محرك متفا

. شود اي را متصور مي بین رسانھ ھم کنشیوجود دارد كھ چنین  شواھد كافي در تاریخ ھنر

كند اما اعتقاد من این است كھ  ھر چند كھ مرا بھ سمت كشف جزئیات این مورد ھدایت مي
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ھاي  یتداوقتي كھ ھ ، درستتواند در واقع بھ آساني فرض شود مي ھم کنشیچنین 

  .كنند خودشان را پیش زمینھ مي ،اي رسانھ

براي مثال در . (گردند برمي اصلكنند و بھ  ي ميثرا خن ناسازگاروقتي كھ آنھا شكافھاي 

را تشخیص  la notion pureوقتي كھ او سعي كرد  ،افتدمی اتفاق  ھشعر استفان ماالرم

  .یافت تقلیل )بھ واژگان از طرف دیگر ایده ھابدھد و وقتي كھ شھر بھ جاي 

سازي برخالف موضوع بحث است ھر چند كھ در جھت مخالف  در حوزه دیجیتال، این خنثي

با تسھیل موضوع دیجیتال در شروع این مقالھ دیدیم كھ این تضاد با كاھش روشھاي . است

اي تركیب عددي است كھ داراي  تركیب رسانھ. اي نامتجانس بھ اعداد خنثي شده است رسانھ

دیجیتال تمایل دارد كھ اھمیت عددي . توان نشان داد ا این را نميام ،اي است تفاوت رسانھ

. می کنداي آشكار  مجموعھ رسانھ را در پیکر بندیاي  خودش را مخفي كند و تنوع رسانھ

پایان بدون تواند  اي مي چون شعر دیجیتالي مجموعھ رسانھ این بدان معناست كھ پیوندھایي ھم

كند كھ  ما را بھ این نكتھ ھدایت مي شبیھ سازیاي این  سانھپیچیدگي ر شبیھ سازیباشد اما با 

طور كھ جریانھاي بصري، كالمي  ھمان. ھستند منشابدون  الھا در واقع فرایندھاي سی رسانھ

كھ تفاوت بین آنھا را بھ عنوان تفاوت  ست اي برنامھ ناسازگار محاسبھ نتیجھ ،یا شنوایي
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.) كند از این رو ھویت آنھا را بعد از تأثیر بیان ميو . (كند مجازي بعد از واقعیت بیان مي

اي بھ  رسانھ ما را پیرامون ھویتاي  شعرھاي دیجیتالي با مجموعھ رسانھ ،در این روش

نوشتن قوسي یا ای مشروط و بی ثبات ازآنھا ممكن است نتیجھ : دھند طور كلي آموزش مي

  .اي تصویري باشند بین رسانھ

  قطعھ آخر 

اي، نیمي از نسل كانكریت لیتریست و شعر فرایندي و نیمي از فنون  رسانھشعر دیجیتالي 

cut-up  وfold-in با تأكید بر . دیجیتالي است ای  است كھ مناسب نظریھ چند رسانھ

در شکل اي  چندرسانھ .با ھمدیگر تعامل دارند ھا كھ در آن رسانھحضور تعدادي رسانھ 

كردم تا نشان  سعیطور كھ من  ھمان. لي ارتباط داردشعر دیجیتا ھای رایج رسانھ ترکیبی با

اي  دیجیتالي مجموعھ رسانھ ھایدر بیشتر شعرسھ بعدی ي فضاتركیبي  تجربھ یدھم نوع 

یا ھر تداوم دیگري از  ھنر تلفیقیاي صرفاً  بین رسانھ. اي نیاز دارد بھ مفھوم بین رسانھ

Gesamtkunst كت بھ جلو و عقب و تركیب كند اما بین حر قرن بیستم را مطرح مي

چون مھا، رنگھا ھ چون رنگ ھا ھم واژه .شود اي مختلف مطرح مي متقابل مدلھاي رسانھ

فضایي شنیده  حالتشوند و اصوات بھ  ھا و فضاھا مي چون ساختمانھا، متون ھم واژه
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كھ گردد بل درمورد وحدت ھنرھا برنمي واگنر خیالیبھ دیدگاه  آالیشیتاریخ چنین . شوند مي

 پرسشو شرایط ھنرھاي مختلف را مورد  گردد كھ ھویت بر ميتجربھ ھای آوانگاردی بھ 

شعر دیجیتالي  می توان بیشتر با آنھا ست كھتجربھ ھااین  متناین نكتھ در . دندھ قرار مي

  .شوند مي ابداعآنھا زبانھاي جدیدي ھستند كھ : اي را  درك كرد مجموعھ رسانھ
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  :فصل دوم

  تجربیاي  شعر دیجیتال یا سیر تكاملي شعر رسانھنظریھ  

  بالک. فریدریش دبلیو : نویسنده

 

 

او مدرس دانشگاه ھای . بالک  پژوھشگر و استاد دانشگاه است . دکتر فریدریش دبلیو 

او پژوھشگر ھنر و ارتباطات بصری است و .کاسل ، برمن ، مونیخ و دورتمند بوده است 

 ١٩٩٢او از سال . در زمینھ ادبیات آلمانی و نیز ھنر بصری آثاری را منتشر کرده  است

 .در زمینھ شعر دیجیتال استp0es1s مسئول پروژه 
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  شعر دیجیتالنظریھ 

  تجربیاي  یا سیر تكاملي شعر رسانھ

 

 شعرشناسي  یکنواخت شدن فناوری و وضعیت :مقدمھ) ١

اي جدید درمورد متون دیجیتالي در روش  مورد شعر رسانھو ادبي در آکادمیکبحث انتقادي 

بندي ساختار  یكي روش اصلي كار توصیف و طبقھ: و مفھوم بین دو قطب در نوسان است

در رابطھ با این . اي انتزاعي است رسانھ شناسی است و دیگري مربوط بھ استنتاج زیبایي

برتري استدالل تكنولوژي را از  كم و بیش اي نوع ارتباط در رسانھ، فرھنگ و ھنر رسانھ

  .اواخر دھھ نود ارائھ داده است

وقتي با تحلیلھاي . ماند موضوع مربوط بھ تكنولوژي بھ عنوان وضع غیرقابل حد باقي مي

ساختاري كانكریت آثار مربوط بھ شعر دیجیتالي سروكار داریم باید تكنولوژي را مدنظر 

  .سر راه ماست بر موانعیداشتھ باشیم اما در این زمینھ 
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اند افرادي ھستند  آیا این دانش كافي است؟ بھ نظر من كساني كھ در این بحث شركت كرده

ھمین . (دارندنمتون دیجیتالي را  نویسی  ھنر برنامھند و ه اكھ در این زمینھ خاص كار نكرد

 –مشكل دیگر چیزي است كھ من آن را تكنولوژي ) نظر را درمورد ھنرمندان نیز دارم

كھ با ھر نوآوري در ) و نیز متون(اي سرد براي تكنولوژي  جذبھ: ممان شناسي جدید مي تيھس

آید و مستلزم فقدان گسترده ھر گونھ نقد ادبي ایدئولوژي  زمینھ خاص بھ بازار فشار مي

اي و نیز شعر دیجیتالي  در ھنگام توسعھ ھنر رسانھ) اصوالً در دھھ نود( تکنیکیچیزھاي 

جدید، كھ با  ھای آوانگاردآگاھي از سبك . یك مورد بود، ین تضاد در واقع ا. است

در بحث شعر دیجیتالي غیرقابل  استھنري مرتبط  تجربھ ھایفعلي و  فنیدستاوردھاي 

اگر شما . کردنیز اشاره  ھای جدیدپیشرفت باید بھ  ھمراه با این رسانھ جدید،. استانكار 

ابزار سخت افزاري و نرم افزاري مستقل از ( ایدمعنا نمرا بیش از ابزار كامل » تکنینک«

و اگر بھ صورت پویا آن را بھ عنوان فرایند و بھ ) شناخت آنھا، استفاده فیزیكي یا ارتباطي

اثر خالق  آفرینشدر تکنیک(» کنیکت«قدیمي در مورد صورت نمادین مطابق با نظریھ 

واقع ادبیات دیجیتالي را  تفسیر كردید آنگاه واضح است كھ توضیح ادبیات و در) ھنری

و سئواالت مربوط بھ درك، برقراري ارتباط و نظم  محدود بھ تكنولوژي كردتوان  نمي
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چند بعدي شود كھ بھ  یمورد، ادبیات باید سیستم در این. آید اجتماعي و فرھنگي، پیش مي

، کارکرد ھاي شناختي خاص، آثار، روشھاي تخصصي و رسانھ مطابق با آن در زمینھ

شعري، نظریھ    چون برنامھھم است،اط و ترتیب نمادین متعلق بندي، برقراري ارتب وهگر

  .ھر بعدي مشمول پویایي خاص و پیشرفت تاریخي است

ھا متشكل از  برنامھ. اشاره دارد» برنامھ« فضایبھ یاد داشتھ باشید كھ نقش من بھ 

 رویدادھای ھدافي ھستند كھ ، سئواالت و ااثر، ویژگیھاي مقدارھا، قاعده ھا استراتژیھا،

ھایي  برنامھ. شوند ترل ميفن شعری کنكنند و مطابق با  انتخاب مي  جھت نمایشرا  ھنري

آنھا . داشتھ باشند پیونددھند ممكن است با ھمدیگر  كھ در سطوح مختلف پیچیدگي روي مي

نیاز با و در صورت  ژانررا معموالً با عناوین  مقادیرو مشخصات این  مقدارھای ذاتی

  .دھند نشان مي) نھضت(اسامي گروه یا جنبش 

 :زیر می باشندھاي جزیي بھ ترتیب  ھا و برنامھ برخي از مثالھاي مربوط بھ برنامھ

اي جدید،  شعر رسانھ/ شعر دیجیتالي  ،ادبي کاباره،  Viennese   ، گروهZaum، فوتوریسم

L.A.I.R.E .  
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ھر چند کھ  دادھاي جزیي ارتباط  را بھ برنامھ عھاي جام برنامھ معیار البتھ الزم نیست كھ

و در این دیدگاه  ابرساخت گراییھنرمندان  استراتژي. برنامھ ھای کوچکتر مناسب ھستند

اي این روزھا باعث شگفتي  یا شعر رسانھ شبکھچون شعر دیجیتالي، ادبیات  ھایي ھم برچسب

  .شوند مي

اند كھ  بھ نحوي توسعھ یافتھ) یات دیجیتاليادبفوتوریسم، (ھاي انتخابي  در اینجا مجموعھ

شرایطي كھ مسلماً قابل اعتماد نیستند  ،شود می امكان توسعھ شرایط برنامھ بیشتر فراھم

بیانگر این است كھ چگونھ شعر  وضعیتنظر تعیین  از این نقطھ .تجربیچون ادبیات  ھم

تھ بھ حالت ویژه یا منحصر برنامھ وابس. دیجیتالي باید بھ عنوان یك برنامھ ارزیابي شود

كھ قبالً بحث  ھای آوانگاردبھ آگاھي از سبك  ست و جزیيبیشتر بھ عنوان برنامھ  کھ فرد بھ

روشني را در ھمھ ادبیات و چاپ  بھ این بحث شکافكھ میل  انگونھھم بر می گردد،شد 

  .كند كتاب و نیز تاریخ فرھنگي متعلق بھ آن ایجاد مي

كھ در آن تعاریف مستقل می شود حمایت  اتیامھ جزیي توسط مشاھدبھ ھر حال ارزیابي برن

د از جملھ دارتاریخي ھاي  و برنامھشعر دیجیتالي نزدیكي زیادي با استراتژیھاي موجود 

اگر . توان گفت كھ آنھا مشترك ھستند حداقل مي ، الذكر فوقھای آوانگارد آگاھي از سبك 
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. یادي در توصیف شعر دیجیتالي وجود داردزنم مزایاي ز آنگونھ باشد كھ من حدس مي

توان از جنبھ معنایي رونق  استراتژیھاي خاص و مفاھیم انتزاعي براي شعر دیجیتالي را مي

شعر دیجیتالي و نیز  اجرای كھ براي بیان عملكرد و . بخشید و مورد سئوال قرار داد

كان وجود دارد كھ بھ موازات مانھایتاً این . رود ارزیابي از كیفیت آثار جداگانھ بھ كار مي

  .ھاي كامالً متفاوت توجھ داشتھ باشیم دیدگاه، بھ تر و پیشرفتھاي كلي نویسی  برنامھ

زیرا از دھھ پنجاه و . پردازیم مي ادبیات تجربیبھ بحث درمورد  یآزمایش بصورتحال 

پیدایش ، این پیشرفتھا بھ علت تمایل قوي بھ این نظریھ باعث ]میالدی[ اواخر دھھ شصت

ھاي ادبیات بھ خوبي  انواع روشھا و استراتژیھا شدند كھ مطابق با شعرھا و نھ سایر حوزه

ھیچ زمینھ ادبي دیگري وجود ندارد كھ در آن این موضوع با تكنولوژیھاي . اند پیش رفتھ

اي جدید و تخصصي نھ صرفاً از نظر موضوعي و محتوي بلكھ اصوالً بھ شكل  رسانھ

قبل از اینكھ من این برنامھ را با برخي استراتژیھاي . خیلي شدت بگیرندساختارھاي رسمي 

  .كنم بوط بھ شعر دیجیتالي صحبت ميكلیدي مطرح كنم، از تلفیق ھمھ كیفیتھاي گفتاري مر
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  تكیھ كالمھا یا تعاریف رایج شعر رسانھ دیجیتالي) ٢

مپیوتر، اینترنت در این بحث، شعر دیجیتالي با شرایطي سروكار دارد كھ در آن كا

پیشنھاد  نویسی  افزاري خاص و زبانھاي برنامھ ھاي نرم و برنامھ) ھاي كامپیوتري شبكھ(

شود كھ تنھا تحت این  این بدان معناست كھ شعر دیجیتالي با این واقعیت تعریف مي. شود مي

ت مکاناا ،در اصل. شود و نھ ھیچ روشي دیگر شرایط تولید، گسترش، ذخیره و دریافت مي

  :اند و بھ عنوان معیار بھ صورت زیر نامگذاري شده  زیر از این شرایط گرفتھ شده

o یا تكمیل پشتیبانی(مكانیكي و الگوریتمي متون  تولید(  

o ھاي یكسان و  بخشھا و فایل) در كامپیوتر، اینترانت یا اینترنت( یالكترونیك پیوند

مطالب  ،خطي غیر یا خطیاي مختلف كھ از ساختار متن چند نیز انواع رسانھ

 ن مت انیمیشناي و  از چند رسانھاستفاده خواندني جداگانھ و در صورت نیاز 

o افزار و  سخت(ترین مفھوم بھ عنوان گفتگوي بین ماشین  در گسترده تعاملی بودن

 نویسی  و كاربر وابستھ بھ برنامھ) افزار نرم

o نمایش یا متن  در) یک طرفھ(ناپذیر  یا برگشت )دو طرفھ(پذیر برگشت مداخلھ

 یبین بازیگران مختلف در شبكھ كامپیوتر یارتباطپل عنوان  اصلي داده بھ
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o  جابجایی)shift ( ستارسنتي نویسنده، خواننده، ویراو حتی عدم تفکیک عملکرد 

اما این نوع  .این معیار براي مشخص كردن ادبیات دیجیتالي از سایر ادبیاتھا كافي است

. كنند ھنري متون دیجیتالي بحث نمي شناسی رمورد زیبایيد: داراي یك نقص است ادبي

اي،  ، كاتالوگھاي كتابخانھ، فرھنگ لغت چند رسانھطراحان مسیرفروشگاھھاي آنالین، 

از جان  homepageیا حتي  جستجوھاي  ، ماشینشھوانیھاي  لیستھاي علمي ، چت

دیگر وقتي مفھوم سازي از طرف . اند مولیر در این ادبیات گنجانده شده اسمیت یا لیخن

جوابھایي كھ در ابتدا . آورد مي رگویي سر ب شود سئوال قدیمي شعر تكنولوژي مطرح مي

بیني را دارند  قابلیت پیش شناسی داده شدند ھدفشان از نظر اطالعات مفید و از نظر زیبایي

 زیبایی(و ھدف آنھا از نظر شناختي و ارتباطي در قالب معنایي است ) بر یك ھدف(

توانند تنھا پیشوندھایي  اما با این حال، معیارھاي مختلفي مي) ، كدگذاري سیستم ھنريشناسی

و تنھا وقتي كھ از نظر معنایي مطابق با شرایط ) ادبي تعاملمثالً ھنري یا (را دریافت كنند 

سازي در اشاره بھ  یا با مفھوم منفردآثار  توان از طریق تحلیل مي برویمخاص ھنري پیش 

عالوه بر معیار تكنولوژي سایر معیارھا . یط موجود بھ چنین شرایطي دست یافتشرا
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اي  و رسانھ کیتكنولوژی مکاناتچون انعكاس، تولید، ارائھ، ارائھ مثال یا آزمایش با ا ھم

  .رسید تجربیتوان بھ برنامھ شعر  مي و آنگاه  بررسي شده

 

  یروح شعر تجربتگي یا تولید شعر دیجیتالي در وابس) ٣

 ھاي ادبي و ناظران المللي در بین چھره بھ صورت بین شعر تجربیاز دھھ پنجاه نظریھ 

بعد از فاجعھ جنگ جھاني و . تري دارد در جریان است ھر چند كھ تاریخچھ قدیمي آکادمیک

جدید و  امکاناتھاي آن زمان در جستجوي  سالھ ٣٠تا  ٢٠ھولوكاست، وقتي كھ نسل جدید 

استفاده از  در ھ سوءرببعد از تج. اي ادبي بودند، شكاف تاریخي ایجاد شدھ تر نوشتھ پیشرفتھ

تا بود  رویکرد رادیکال حمایت از زبان، رسانھ و ھنر، تقاضا در اروپاي مركزي بیشتر 

  .كرد زبانکار بازنمایی واقع گرایانھصرفاً 

ره كشف شدند و در دھھ اول این قرن دوبا بودند  كھ مدتھا فراموش شده شیوه ھای آوانگارد

. عالیق مشابھي را در بین گروھھاي سني یكسان در نقاط مختلف جھان بھ وجود آوردند

شمال و جنوب آمریكا و آسیا تحت عنوان شعر ) چنین اروپاي شرقي ھم(ھنرمندان اروپایي 

حمایت  ١٩۵۵كانكریت كھ مشتركاً توسط گروه نیوگاندیر برزیل وایگون جومرینگ در سال 
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كردند و  اغلب آنھا بھ صورت گروھي با ھم كار مي. ھمدیگر ارتباط برقرار كردندبا  می شد

 و ستاریویرا المللي، گلچین قطعات ادبي، خیلي زود شروع بھ برآورده كردن نمایشھاي بین

بھ ) اصوالً از نوع گومرینگر(در پایان دھھ شصت شعر كانكریت . كردند روزنامھ نگاری

چون  ھاي جزیي زیادي روي صحنھ ظاھر شد ھم برنامھ صورت خیلي محدود كشف شد و

، یچون فالكوس، ھنر پاپ، ھنر مفھوم عمومي ھم  ژانرھاي  بصري، صوتي كھ با برنامھ

Mail art  یاCopy art اشتنقاط مشترك زیادي د.  

در اروپا و در زمینھ حركتھاي اجتماعي،  روشنفکریفضاي  ۶٨/١٩۶٧در حدود سالھاي 

اي بھ بار  كھ امروزه میوه آن در شعر دیجیتالي و ھنر رسانھ فعال شدسیاسي و فرھنگي 

  .نشیند مي

از دھھ پنجاه و بازتاب  بوطیقای شعر تجربیخانوادگي بین  شباھت، گذارھمراه با دوره  

چون  ھم(سیر تكامل پزشكي ) ١٩۶٧دریدا  گراماتولوژیمثالً (شناسي  زبان ھ درفلسف

وون فورستر و جان  ھین(و نیز علوم ) در آلمان ١٩۶٨ل النس در سا كھكشان گاتبرگ مك

  .برابر دیدگان نمایان شد درتوسعھ یافت و ) یكتنئومن سایبرن ون
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دھي مجموعھ  بندي متون خاص نبود بلكھ كمك بھ جھت آزمایش طبقھ آغازھدف برنامھ در 

  :را داشت زیر  شعري خاص بود كھ معیارھاي رایج

o مطالب و نیز استفاده از نمودھای یعني تمركز بر معاني و  ،زبان میل بھ اثر بیشتر از

  .ھا آن در ارتباط با سایر سیستم

o براي درك رسانھ ارتباطي جدید بھ منظور ارائھ روندھایي براي  ھایی آزمایش

 .دھد كھ موضوع محوري را تشكیل مي شناسی و درك زیبایي ساخت

o تر ھنر استفاده  سنتي فرم ھایدر یز توسعھ رسانھ و روشھایي كھ ارتباط و تركیب و ن

  .اند شده

o  پیشرفتھاي معاصر در ھنرھاي زیبا و موسیقي  ھمگام باارتباط ادبیات با سایر ھنرھا

  .انعكاس آن در محدوده ادبیات و و نیز با علم و سیاست

o گان كننده ویژگي منطقي و شناختي تھیھ  

o المللي آنھا ھمكاري آنھا در گروھھا و اتحاد بین.  

ھاي  ھاي مختلف تا حد زیادي بھ شخصیت و گسترش شعر كانكریت در انواع برنامھشروع 

در  شناسان زبان .بوددر زمینھ رسانھ تخصصي با پیشرفت ھماھنگ و  بودھنري وابستھ 
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جوارد روم، تیم الوریچ و كالوز (فیلم و تلویزیون ) گیرز جوچن(عكس با اوایل دھھ شصت 

موریسیو نانوسي، (ھاي نئون  و بعدھا نوشتھ) ملواي كالستروارنستودي (ویدئو ) پتیردنیكر –

ادواردو كاك، ریچارد ( ھولوگرافی) جورجن البریچ، امت ویلیامز(فتوكپي ) تیم الوریچ

الكترونیكي توسعھ  امکاناتدر شعر صوتي، صدا با استفاده از . را تجربھ كردند) كوستالنز

بازي ) فرانسیسودوفرن، ھنري چوپین. (انتقال تقویت و تغییر یافتھ است ،میكروفون 

اصلي  برش و مسیر صوت ھاي صوتي استروفونیك، رادیویي جدید تجربیاتي را با سیستم

ماشین تحریر واسطھ  امکاناتچنین ھم) فونتا و دیگران بیل فردریك مایروكر،. (كند تثبیت مي

بررسي  یحروفچین این نوع شعر مستقل از تیپوگرافی مھمي براي شعر كانكریت بود زیرا 

بھ صورت كامل   ھاي نوشتھ پیام –خطھا  براي خود تكنولوژي آزمایشي با دست. شود مي

البتھ این كتاب معیار ) جوار دروم، كالفردریچ كالوس، والري شرستجانوي(انجام شده است 

مثالً از طریق تغییر  می باشد ساختارشکنی توسعھ و  مکانا ،شعر دیجیتالي بحثتفاوت 

 دگرگونییا ) كوالر، فرانزمون جوي(در دانشكده  دگرگونی) دیموندكوین( ک سازیمتحر

  ).ھمیلتون فینالي، تیم الوریچ جان بروسا، ایان(و معماري ، مجسمھ سازی ھنري 
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اتفاق نیفتاده است و اغلب بر فضایی تھی شروع ادبیات مبتني بر كامپیوتر در 

دھھ ھشتاد متكي ھستند و بیشتر در حوزه آمریكایي در اواخر  )ابرداستان(ھایپرفیکشن

توانند با تداوم بیشتري نسبت بھ تبلیغات  مي و اند و شعر كانكریت بھ وجود آمده تجربی

  .دیجیتالي و شكاف تاریخي بھ صورت زیر توصیف شوند انقالب

توسط تئولوتز در گروه استاتگارت مجاورمكس بنس  ١٩۵٩اولین متون مصنوعي در سال 

 Z 22 Zuse جراي برنامھ در كامپیوتر بزرگو با كمك ا

ھمزمان با این آزمایشات اولین نمایش از ساخت عكسھا بھ صورت دیجیتالي روي . تولید شد

متون خودكار ) در دارمستاد ١٩۶۶(و جوارد استیكل ) در مونترال ١٩۶۴(بادوت  جین. داد

  .را تولید كردند

یندھاي كانكریت در آفردر سیر كنیم حتي كھ نتایج را تف بوددر طي این آزمایشات مھم ن

ماشین سئوال اصلي این بود كھ چگونھ ماشین باید با توجھ بھ عملكرد زیبایي شناختیش 

این روشھاي اولیھ با شعرشناسي  یتفسیر شود مثالً در رابطھ با خالقیت نویسنده انسان

نمادگرایی ات و ش را از سیستم سیبرنتیك، نظریھ اطالعمحرکمتفاوتي ھمراه ھستند كھ 

گ بود مبني بر اینكھ یك ماشین ینتور نلسال پیشگامي آزمایش آ ١٩۵٠سال . كند دریافت مي
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تواند فكر كند؟ تحلیل انسان و ماشین با ھستي شناسي توضیح داده شده است كھ در ادبیات  مي

  .نگذاري شده استبنیابنس  متافیزیك توسط ماكس

شعري فن بیشتر بھ نقطھ نظرات  Vienneseگروه رز عضو و مربي نیو آزمایشات اسوالد

 ١٩۶٩، رمان mitteleuropa die verbesserung vonدر كتاب . مرتبط ھستند

"die verbesserung von mitteleuropa, roman"  مفھوم"bio-adapter"  حركت بھ

  .كند بیني مي سمت فضاي مجازي را پیش

اندازھاي  را در چشمتعاملی ن مجازي وآرون ماركوس در ایاالت متحده آمریكا فضاي مت

 شبیھ سازی و متحرک،  تعاملیشعرفن تیك از اواخر دھھ شصت كشف كرد و برنامھ نربسی

ھاي شعري از كامپیوترھا از اوایل دھھ ھفتاد بھ  چنین در فرانسھ تحلیل ھم. را توسعھ داد

ورد كارگاھي براي ھا، اظھاراتي درم عنوان این تحلیل. است در جریان بودهصورت مستمر 

فورنل، ایتالو كالوینو وژاكوس  است كھ اعضاي آن از جملھ پائول (oultpo)ادبیات بالقوه 

  .رو بود بھ روشھاي مختلف فرایندھاي خلق كامپیوتر پرداختند
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در . توان در اوایل دھھ ھشتاد در فرانسھ جستجو كرد را مي شبکھھاي ادبیات  چنین ریشھ ھم

چون  ھم تکستھاي ویدئو پروژه(ھاي كامپیوتري  ر سیستممفھوم خاص ادبیات د

A.C.S.O.O ابجیت پرودو یا ال.(  

كھ بھ تدریج سرگرم  داد مکانبھ آنھا ا تجربیاتشانكھ  بودندالبتھ شخصیتھاي ھنري 

توان از بحث فوق در فرانسھ بیان كرد، رنیارد دول بھ  این را مي. شوند )ابررسانھ(ھایپرمدیا

 این اصطالح استاگارت و آلوگستو كامپوس یكي از پدران شعر كانكریت عنوان عضو گروه

یكي از  و نیزچون ارنستودي ملواي كاسترو یاریچارد كوستالنتز  را  براي پیشگاماني ھم

چون آیندروالیاس  ھم ھاییچنین براي  جوانتر روسنبرگ ھم جیم. بھ كار برد شاعران ابرمتن 

  .بودندشروع بھ كار كرده  يدیداركھ در شعر  رفت بھ كار مي

رسد كھ بپرسیم آیا استراتژیھاي كلیدي  بعد از این وابستگي شعر دیجیتالي واضح بھ نظر مي

توان براي غني كردن معیار تكنولوژیكي از نظر زیباشناختي  ميآیا را تجربی خاص شعر

بکار  رسانھرابیا  تعاملیاي بودن،  و پروسھ انیمیشنو كدھاي منبع،  نویسی چون برنامھ ھم

  .برد

  



46 
 

  یتجربشعر دیجیتالي با استراتژیھاي برنامھ  فن) ۴

نیستند یعني شعر  یشوند بھ ترتیب خاص ھاي شعرشناسي در اینجا لیست مي وقتي نمونھ

این دقیقاً پیشرفت در شعر . است تقلیدیكانكریت یا حتي اثبات این فرضیھ كھ شعر دیجیتالي 

ھرحال  بھ. ندداز اواخر دھھ شصت كامل شكت ھمزمان كھ شكل یا حربود  تكانكری

است كھ  فکریفضاي  متعلق بھاز دھھ پنجاه و نیز  تجربیھاي انتخابي كھ نماد برنامھ  نمونھ

توضیح اھمیت نظریات شعرشناسي و استراتژیھایي براي  ، قبالً بحث شد و تنھا ھدف

  .نري  استاي معاصر عالوه بر تشخیص آنھا در آثار ھ پیشرفت در شعر رسانھ

  كانكریت و محیط دیجیتالي جنبش -١

واژه : از ت استشعر كانكریت عبار ، جنسمحتوي ساختار: كند شعر كانكریت ساختار شعري را بیان مي

  ) ، تعھد معنایيفرم دیداریصدا، (

شعر كانكریت با استفاده از سیستم  جنس است، مشكل عملكردھاي مربوط بھ این : مشكل شعر كانكریت

را خلق  "verbivocovisual"شناسي خاصي را بھ نام  و نحو قیاسي حوزه زبان) رقمی(یكي فونوت

كند كھ داراي مزایاي مشترك ارتباط غیركالمي است بدون اینكھ مجازي بودن واژه، معیار  مي

كرونومیكرویي خطرات، كنترل، سیبرنتیك از دست برود شاعر بھ عنوان مكانیسمي تنظیم كننده عمل 

  .باز خورد .كند مي
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، تغییر بنیادین مرجع و عملكرد در استفاده از زبان ادبي در اتلایربا نظریھ كانكریت یا م

شعر كانكریت توسط  تجربھصورت گرفتھ است كھ نمونھ آن برنامھ  تجربیبرنامھ شعر 

زبان بھ  ھعالقھ بھ زیبایي شناختي اصوالً ب. بود ١٩۵٨گروه نیوگاندزربرزیلي در سال 

متمركز  آفرینشستم عالمت، شناخت و رسانھ ارتباطي و بھ عنوان ابزار ھنري عنوان سی

 اتلایرچون مھم) ھاي دریافتي كیفیت(ھایش  فیتاین خود زبان است كھ در ھمھ كی. شده است

 Art"(ھایي در ھنر  كھ براي انعكاس و شكل مشابھ بھ مطالب رنگي، خطوط، حوزه

concret”  ا در موسیقي وقتي كھ آھنگھا و صداھا مھم ی) ١٩٣٠توسط تئوون دوز برگ

  ).١٩۴٨پیرشافر  "Musique concrète"(ھستند، معتبر است 

جایگزین تعریف قدیمي پیش از دوره مدرنیست شده ،  فرمبھ عنوان مكمل  ماتلایرمفھوم 

در آغاز ) غیره بودو ، موضوع، محتوي، افسانھ امعناستوف كھ ھدف آن در : آلمان. (است

بھ  و تجربی(اخیراً با ھنر مفھوم . بیان شد یعني جنبھ درك عالئم ماتلایرھ تأكید بر با میل ب

توانند بھ  ، كدھا ميناشناسیمع ،ایده ھا،قوه عقالنیواضح شده است كھ ) عنوان شعر ادراكي

  .در بازي ھنري عمل كنند اتلایرعنوان م
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زیبایي از نظر ط بھ رسانھ مربوکھ اي درمورد این پیشنھاد  طرفانھ در عین حال نظریھ بي

برحسب منطق متفاوت، چكیده و مفھوم  اتلایرم بھ دگرگونیكھ وجود دارد شناختي است 

با این نظریھ شعر . طور كھ نیكابس المن پیشنھاد كرده است است ھمان نزدیکاي  رسانھ

  .اي است ھمواره شعر رسانھتجربی 

ھاي شعري مطرح شده و  و سایر بیانیھ ربیتجاین برنامھ در برنامھ  نمادگرایی،نظر  از نقطھ

  :بھ صورت زیر است

یا ارائھ مثال توسط زبان یا  ارجاعی پردازش واژه زیباشناختي مشمول برتري خود

  . ھاي عالئم است مجموعھ

دھد كھ ھمھ ساختارھا را بھ  يمھمواره بھ سطح مشاھده نوع دوم جھت : نظریھ سیستم مھادا

نمود فرم زبان بھ عنوان محیط مشاھده مطابق با  مکاناتو از اكند  سي ميطور بالقوه برر

  .كند استفاده مي

شود كھ از  زباني خالصھ مي ماتلایربیانگر این ھست كھ متن بھ شعرشناسي بھ طور مكرر 

تمركز بر ( آشکار می شودتجزیھ واژه در صفحھ نظر طراحي و اغلب با واژه یا  نقطھ

، اما در عوض باید افزایش پیچیدگي معاني )سیمي قابل دركاشكال نموداري، فونوتیكي یا تر
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باالتر  ان  حركت بھ سمت سطح باید بھ عنو اتلایركاھش در م. از جنبھ نظري دیده شود

  .خود ارجاعي دیده شود

دھد مثالً توسط  را در كدھاي زباني یا غیرزباني نشان مي کارروش  نمایش،در عمل این 

 –صوتي  –در طرح اولیھ با نظریھ كالمي . استحالھكیب،، تصفیھ، ترجداسازیروشھاي 

دیجیتالي یعني جدا كردن و تفكیك صداھاي (بصري یا در طراحي نامعمول سیستم شعري 

  ).در شعر بصريمفھوم نحو (حو و ن) جداگانھ

فن مطابق با ژانراگر شعر دیجیتالي بھ نوع یا : آید شعر دیجیتالي از این اصول بھ دست مي

رسانھ و نوع  ابریا ساختارھا و فرایندھاي  گی نگاه دیجیتال ویژز داشتھ باشد آنیا شعری

دھد، این بدان معناست كھ وقایع و موقعیتھایي را براي  ویژه رسانھ را با نمونھ نشان مي

، رسانھ،   واژهیک تنھا  ماتلایر البتھ. كند رسانھ خلق ميابرمشاھده كاربرد زبان در 

ھاي  نیست بلكھ ابزار خاص آنھا در كامپیوتر و شبكھنماد  اي و شخصیت، كد رسانھ

و خود ارجاعي  نویسی  برنامھ كدھاي منبع، روش  بر اساس ماتلایر. كامپیوتري است

چنین تمثیلي بھ صورت واضح وجود دارد مثالً در نظم و ترتیب . ترین روشھا ھستند مھم

گروه ژاپني  مانندشود  و مرورگر ایجاد مي HTMLمطلوب وقتي كھ تفاوت بین كد 
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یا وقتي كھ قالبھاي نمادي ) گروه جودي گروه كالسیك دیگري است(دیسكودر اگزونوم 

كھ با كد استاندارد تبادل اطالعات  Art-Ensemble ASCII-مانند  سرایت می کندمختلف 

مورد مانند  شوند براي تضیف استفاده مي Perlشود یا وقتي كھ متون  امریكا آزمایش مي

تاریخي درمورد وب  صورت ھب اراي برنامھ كوچكي است كھ عري دھر ش(سوندیم  نآل

البتھ اثبات سایر ویژگیھاي مبتني . )ثابت شده است "Florian Cramer's "Permutationsسایت 

كھ جزئیات  تعامل،رسانھ، انیمیشن، ابر   چون شبكھ پیوتر باید در اینجا گنجانده شود ھمبر كام

 افزار بررسي خواھد شد مثالً در نصب افزار و نرم صرفاً اختالف بین سختبیشتر آن و یا 

براي ساخت و درك متن  واسطھ ایمحرك اصلي بھ عنوان  بیلونیگ فرانك فیتزیك كھ  بادي

  .می باشد

 تجربیبرنامھ  و الگوریتم،تیك برنا سیبمطابق  خودکار کھ مكانیسم تنظیمی با طراحي شعر

 می شود،پیشنھاد  گاصول ماشین تورین ست کھ براساس حلي راهاست،  ١٩۵٨سال 

   .مانیفست اش بھ آن اشاره   می کندانتشار  باگارت تاستاطور كھ  ھمان
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٢- "movens"  :و فرایند اطالعات انیمیشن  

نمایش لحظھ حركت با استفاده : ي را پیشنھاد كرده استزیادتاكنون چیزھاي  تجربیبرنامھ 

بھ تمایل كھ از شعر كانكریت  گامدر اولین ساختی   ھم: نيمكا –زماني  ساختیاز 

شناسي  ارو پدید ارگانیکشكل ) حركت(شناسي دارد یعني حركتي از ظاھر طبیعي  سیما

ساختار محض تر تمایل بھ حركت بھ سمت  در مرحلھ پیشرفتھساختی   ھم. تركیب غالب

اي تركیب غالب ھ دارد و در این مرحلھ شكل ھندسي و مكانیسم) سترحركت د(

  )حسوسگرایي م عقل(.ھستند

توان براي پیشرفت فعلي شعر دیجیتالي تا جایي كھ بھ سئوال  بھ نظر من این مدل را مي

ادراكي  رویدادحركت مربوط است بھ كار برد یعني اصوالً در تفاوت بین حركت بھ عنوان 

 یندھاي محاسباتو بھ عنوان حركت ساختاري فرای) انیمیشن(در روي صحنھ از یك طرف 

روند فعلي میل بھ سمت مرحلھ دوم  ،)پردازش اطالعات(از سوي دیگر  کنشو  نیا نمادی

  .دھد را نشان مي

عالوه بر نكتھ مختصري در بیانیھ گروه نیگاندیرز مرحلھ دیگري وجود دارد كھ براي 

حث در مربوط بھ این بکتاب : مھم است تجربیتثبیت استراتژي در برنامھ ھنر و ادبیات 
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ھایي براي ادبیات، ھنرھاي زیبا، معماري با عنوان  با محتوي، اسناد و تحلیل ١٩۶٠سال 

movens ھدف این. توسط فرانزمون و با ھمكار والتر ھولیر و مانفرددي الموتو منتشر شد 

را با موضوع اصلي  بود بھ نحوي كھ ھنر تجربیاز جنبھ ادبي  تنظیم شعرھاي  بحث

شناسي و پردازش فرایندھاي عالئم  كھ ضرورتاً درمورد ساخت زیبا تگرف حركت در بر مي

  .است

اثر . منتشر شد ای متناظركتاب آمبرتواكو بھ عنوان اثر ھنري باز، دوسال بعد با نظریھ 

سازند و  را مي كھ اثر چیزھایيو تفسیر  کنش آگاھانھشود كھ  ھنري باز وقتي ساختھ مي

  .در تعلیق شکل بگیرد و اثر ھنری در حرکت باشدكنند بھ صورت ادراكي  دریافت مي

كھ ) بھ كار برد×مفھومي كھ كاترین دیوید براي سند (قدیمي است  یدیدگاھ  movensرویھ  

در تلفیقی از شویترزیتگترود استین  آرپ، آلبرتوگیاكومتي، كرت چون ھانس ھنرمنداني ھم

  .دكردن از آن استفاده past - from و  شیوه ھای آوانگارد

ھاي معاصر در  نماد شخصیت ھنري ھستند و ھمین موضوع براي نمونھ ،ھاي مھم این چھره

سازي ، تئاتر پویا، موسیقي الكترونیك یا معماري  ، مجسمھتجربیھایي كھ از شعر  بین نمونھ
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ترین  پویا در گسترده اتلایرو بھ سمت م. آید ، درست از آب در ميشکل بگیرددار  وخم پیچ

  .مي شودھدایت  نیا فرایندھاي نمادی مفھوم زبان

دھي بھ فرایند را در نظریھ حركت  ارتباط جنبشي و جھت  movens  بینید طور كھ مي ھمان

و پردازش اطالعات  انیمیشنشعر دیجیتالي  بر اساس بوطیقایدھد و بدین وسیلھ  ارائھ مي

اند  این ارتباط ساختھ شده روشھاي جالب در زمینھ شعر دیجیتالي كامالً بر. شود  مي پشتیبانی

از دھھ ھشتاد در (فرانسھ متون دیجیتالي در مثالً . اند و بھ صورت تخصصي حمایت شده

اصوالً با رابطھ موقتي حركت در روي صحنھ یا ) LATREو  ALAMOگروھھاي 

در  مکاناتمتقابل بھ او درك و نیز دسترسي مستقیم  امکانمتن از یك طرف و  انیمیشن

بین واحدھاي  کشاکشچنین موضوع كشف  ھم. از سوي دیگر سروكار داردخالل حركت 

) بوتز مثالً فیلیپ( مي باشدشده، متن دریافتي و متن خوانده شده  نویسی  زماني متن برنامھ

. بندي فرایندھاي اطالعاتي ھستیم عالقمند بھ مرحلھ ،امروزه بعد از درك زمان و حركت

توسط سامور  verbariumطور كھ قبالً در  ھ تصویر، ھمانمثالً تبدیل متن ب: در كامپیوتر(

  :و میگنوا بیان شده است مثالً در
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٢٣:۴٠  netتوسط گودیوگریگات یا  "mi_ga's" spam mailartآثار جدید ادوارد  چونمھ

  ).ھاي مصنوعي و طبیعي ش بین پردازش دادهاکو كاك و نیز كش

 

  تعاملیحضار و فعالیت  کنش -٣

است كھ نھ تنھا فعالیت تولیدكنندگان مدنظر است بلكھ استواراین واقعیت  بریند این فرا اساس

  .شود مي تعاملیبھ فعالیت حضار نیز باید توجھ داشت و ھمین باعث فعالیت 

مفھوم ھنر بھ ساختارھا و فرایندھاي باز توسعھ یافت و بھ طور كلي منجربھ  ،در دھھ پنجاه

، شناختي و ارتباطي و نیز تطابق مستقیم حضار یا نمادیشناختي بھ فرایندھاي ن توجھ زیبا

و ھنر مفھومي و  Fluxus رویداد ھنری،، اکشناي، ھنر  این براي ھنر رسانھ. گیرنده شد

  .رود در تماس مستقیم با این روشھا بھ كار مي تجربینیز براي توسعھ شعر 

با تمركز و تفاوت  ھمراهدر اینجا موضوع بھ شرایط جسمي و رواني در فرایند تنظیم 

در حالي كھ و در ھمین حال . كارل فردریك كالس Exerzitienشود مثالً در  مربوط مي

شود كھ فرایند  جدیدي متصور مي کنشدر گیرنده ، د نویسنده بھ صورت نسبي است عملكر

آلي براي درك آشكار و خود  خواننده جدید چھره ایده. كند را درك و تكمیل مي آفرینش
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تواند بدون  دیگر نمي تجربیر واقع برنامھ شعر د. شود مي فرایندھاي تفسیر و درك پژواكي،

  .اجرا شود پروژهاین 

كند كھ  از نظر  مي تصحیح آل در جھتي ایده شعر دیجیتالي این برنامھ را تعاملیفعالیت 

شده و  نویسی  كاربر اغلب برنامھکنش از یك سو : استواضح و  مشخص  نیز تخصصي

 poème à lecture"بوتز  مثالً در فیلیپ تابع ورودی، شكل یا فرم بھ عنوان یك (اع خود ارج

unique"  یا درassozia tionsblaster نمادین  و )توسط آلوار فرود و دراگان اسپنشید

از سوي دیگر بھ نظر ) كورچینز متني در یك تصویر لوسابرمثالً توسط ایفاي نقش . (است

دوچرخھ  متنساخت نقشش متمركز شده است مثالً  رویبا ماشین بازي كرد رسد كھ كار مي

، این رویداد ھادر ھمھ ). بادي بیلدینگ فیتزیك( عامل محرکیا ) شھر لجیبل مشھور شاو(

ھاي  و سیستم عمل مي كنندبین كاربر و كامپیوتر  قیاس و رابط تعاملی بھ عنوان فعالیت 

 مولد ھایشوند ، حتي اولین  افزاري درك مي مافزاري و نر ھاي سخت پردازش داده با مؤلفھ

  .گیرد الھام مي ساختارشکنانھكم و بیش  شباھتاین  ازمتن 
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  اي رسانھ ابراي و  بین رسانھ -۴

رسانھ عبارت است از توسعھ ابر. رسانھ است ابر ،استراتژي دیگر در زمینھ شعر دیجیتالي

ھاي صوتي، تصویري و ویدئوئي در بین متن كھ نھ تنھا در فایلھاي متني، بلكھ در فایلابر

آن را بھ  روي اسكوتاي كھ  داده اثر( gesamtdaten werkكنند و بھ عنوان  ھمدیگر تغییر مي

  .منتشر شده است) این اسم نامید

) ١٩٩٩یعني سال (نظر روبرتو سیمانوسكي كھ ما در زمان حال با آن سروكار داریم  طبق

بھ . اي باشد پیشینیانش در چند رسانھ متنابرجیتالي میراث ین نوع ادبیات دیتر  شاید مرتبط

اي و اجراي نامناسب نیازھاي خاص  بھ سطح چند رسانھ ، رسانھ ابرھر حال این نوع درك 

رسانھ دیجیتالي چیزي نیست كھ با  ابر در اینجا. یابد مي تنزلكامپیوتر و تطابق آثار ھنري 

شود بلكھ واقعیتي است كھ در آن ھر رسانھ ادراكي  تولید زیركانھكم و بیش و مؤثر  اتتبلیغ

در ( رمز الفماری- شود یعني ساخت لغت بھ صورت رقم بھ صورت دیجیتالي كدگذاري مي

  ) ٠- ١پایان با 

كانكریت ساختھ شده  ماتلایرسازي  آثار شعري جالبي مطابق با برنامھ آزمایشي و مفھوم

منتشر  ASCIIدر  نوشتاري يھ عنوان فرایندھا ب در واقع تصاویر متحرك در كل فیلم. است
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منبع  ي درمتن كرديكار با ) verbarium(شود، منبع متن بھ ساختارھاي تصویري  مي

HTML آید  بھ وجود مي خروجیشود و كل تصویر متن با مرورگر براي نمایش  تبدیل مي

 ).Discoder(شود  ساختارشکنیتا 

منجر بھ  gasam tdaten werkاي یا  سانھچون چند ر با وجود این روشھا مفاھیمي ھم

   جھت نمایش وسایل ارتباط جمعي و. (شوند روشي اشتباه مي

 gasam tdaten werk چنین ھم). گردد ر بر ميگنریچارد وا کھ بھ یکھ تازی

دھنده ھستند كھ صرفاً بر  استراتژیھاي بصري یا صوتي یا شعر كانكریت اصوالً وقتي آگاھي

اي متعلق بھ آن متمركز  انھبین رسمایش بلكھ بر ن نشوندمتمركز  جانسنامت ارتباط رسانھ

ھیگنز در اواسط  توسط دیك ریشع فن اي مطابق با سازي بین رسانھ در اینجا مفھوم .شوند

  براي ھیگنز تركیب ادراكي رسانھ. ارائھ شد تجربیدھھ شصت و در حوزه ھنر و شعر 

از نظر فرھنگي و بھ صورت جداگانھ تشخیص   یعني مفاھیم رسانھ. (بھ افقھاستمشروط 

بھ . (تركیب ادراكي بھ واقعیتي اشاره دارد كھ با تركیب رسانھ سروكار ندارد). اند داده شده

اي امروز استفاده  ھمین دلیل مفھوم مقابل آن یعني رسانھ تركیبي در مقایسھ با چند رسانھ

) یا كدگذاري(رایط سنتي شكاف بین ش ودر عوض با ساخت ھنري مصنوعي ). شود مي
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متني، تصویري، (ھاي در دسترس  رسانھ بدان معناست كھ در این . رسانھ سروكار دارد

  .ندشده اارائھ  نخود ارجاعي بھ عنوان اشكال نمادی) صوتي و غیره

چون  اي ھم رسانھ ابراي با شعر دیجیتالي یا ادبیات  بسط شعر بصري یا صوتي یا بین رسانھ

  : لذكر متشكل از موارد زیر استا مثالھاي فوق

  ای رسانھانتشار فرا كھ بھ عنوان استراتژي (از افكار تركیبي  انتزاعیي ادراكي و نیز انمع

كامپیوتر  نیا نحوي در زبانھاي نمادی تکنیکیبندي  بھ استراتژیھاي جملھ) توصیف شده است

  . تبدیل شده است

 schritzeichungمثالً (اي قابل درك  محور افقي بین رسانھ: فضایي تصوراستفاده از 

توسعھ یافتھ است نویسی   با محور عمودي برنامھ) د رومتوسط جرار) طراحي نوشتاري(

 'empirisation'كھ مطابق با ) اسکریپتیا كد  HTMLیعني از طریق خود ارجاعي در (

شعر  دراستراتژیھاي موجود  كھ از .)توضیح داده شد تعاملیطور كھ در فعالیت  ھمان(

  .است تجربی

  

  



59 
 

  در فضاھایي در بین ن ھایيمت :خالصھ -۵

توصیفي كھ بھ  ،با رسانھ دیجیتالي است شعر جایگزینیپیشگیري از  ھ منظورب کوششاین 

این ) درست استرسد كھ امروزه سخن آردورنو  بھ نظر مي(آگاھانھ متكي است  ابتكار بیان

استنتاج می  فناوریشعر و   مفھوم آنھاا تركیب كھ ب شده اي ین رسانھب مباحثھتالش منجر بھ 

  .شود

یكي از این  برگزیدن و) اسنو.پي.سي(ھان قدیمي دو جآلیسم دو بھ بدین وسیلھ از دسترسي 

بھ تجربی ادبیات در برنامھ . نیمك مي شایستھ است دوریجنبھ تخصصي ازكم و بیش کھ دو 

این روش تنھا روشي  .شود مایان مياي ن و میانھ کنولوژیعنوان بخشي از دنیاي ابداع ت

. قرار گرفتھ است یعني در سیستم ارتباط ادبي ادبیات شبکھادبیات دیجیتالي در است كھ 

 کھ: درمورد ھنر و ادبیات و بھ صورت تخصصی یا شعر دیجیتالي فناوریاولین مرجع  

  .است ھا و برنامھ مباحث در آثار،اصلي  کاراکتر

روشن  ، اجرا و کارکرد آن نیز تجربی  عر رسانھبرنامھ ش شعر دیجیتالي در تخصیصبا 

میل بھ عنوان  و ھم در باطنبھ عنوان مشاھده علمي در ظاھر در عین حال ھم . (شده است

یا (جھان  نو دیجیتالي بھ معني تكنولوژي نمادی ناگر شعر، ھنر نمادی) شعري بھ نظریھ
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نمادین در پایان سروكار داریم كھ بھ باشد آنگاه ما با درك و تجربھ نمادسازي ) توصیف

یا  ھنر ادبیات،اگر. است ننمادی مکاناتا از ماشینھا یا شرایط و االلفظي جد صورت تحت

در  فناوریباشد و اگر دیجیتال بھ معني ) poiesis(و ساخت  آفرینش شعر در مفھوم واژه

خود کھ شوند  مي ، پویا و موضوعي نمایانکنیکییكسان باشد آنگاه فرایندھاي ت یمفھوم

دھد یعني روشھاي فعلي  اي را نشان مي رسانھ فرھنگ مکاناتشعر دیجیتالي ا ،دھستنارجاع 

  .ساخت جھان

كرد ادبیات کاري در ادبیات سروكار داریم كھ در آن جایگاھبھ عبارت دیگر ما در اینجا با 

بھ  شود كھ  ميبررسي  کنشتفكر و الگوھاي  فنیروشھاي  پویایي با  تکنیکالدر محدوده 

.اشاره دارد  طرز تفکر فنینقد   

كند كھ در آن  بخشد و آن را روشن مي از این جنبھ شعر دیجیتالي بھ عملكردي شدت مي

كھ  آنجااجرا شده است تا  پنجاهبھ صورت عالي از دھھ  و بھ طور كلي تجربیبرنامھ 

با  فناوری نظر از بھ طور اصولی وتكنولوژي نھ تنھا بھ صورت موضوعي بلكھ  پرسش

شعري است كھ از طریق شعر  تجربھ ی ،این عمل. شود ر موجود بررسي ميھمھ ابزا

                                       .شود مي آشکارو بررسي تاریخي  بحث حاضردیجیتالي و 
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از نظر  قرار دارند کھ" در بین"ھمواره در ھر جایي  تجربیبھ عنوان شعر دیجیتال متون  

ارتباطي و  اي پیچیده، یندھاي رسانھآدر فر باز ھای اي ھستند و متن اللفظي  شعر رسانھ تتح

  اینھا می گوید Franz Mon (1961)مطابق با آنچھ کھ . ھستند نظرشناختي مورد 

 "Texte in denZwischenr?umen" ند، متن ھایی در فضاھای در بینھست.  
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  : فصل سوم

  قھ در شعر دیجیتالمتن بھ عنوان یک حل

 َجنِز استر ِِھو ِک :نویسنده 

از  دکترای خود را  ١٩٨٨استاد آکادمی ھنرھای بصری است ، او در سال  َجنِز استرِ ِھوِ کدکتر 

وان محقق اصلی در بھ عن ١٩٩٣از سال  . دریافت کرد زیبایی شناسی دردانشگاه لیوبلیانا اسلوونی 

اسلوونی ھمکاری  وزارت علم و صنعت، با و فرھنگ متن اینترنتسابیرنتیک،   نظریھ پروژه ھای

دانشکده از دانشگاه لیوبلیانا تدریس در دو  را در دھھ نود او جامعھ شناسی فرھنگ عامھ .کرده است

آثار او  برخی. وی نویسنده شش کتاب در زمینھ مطالعات فرھنگی و زیبایی شناسی است . کرده است

برخورد با موضوع تکنو نھ فقط بھ عنوان یک سبک زندگی و ) ١٩٩٨(عبارتند از فرھنگ تکنو 

تازه ترین کتاب او ھنر اینترنت  . نبش موسیقی بلکھ بھ عنوان یک اصل مھم از واقعیت ھای اخیرج

او ھمچنین مقاالت خود را در کنفرانس ھای مختلف بین المللی در اروپا ، مکزیک ،  . است) ٢٠٠٤(

مقاالت او حرکت واژه ھا و نگرش در حرکت در سایبر متن  . است دادهاسترالیا و ایاالت متحده ارائھ 

    .ر شده استمنتشبھ عنوان نظریھ پرداز و شاعر سھ کتاب  ھمچنین از او . ھستند
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   متن بعنوان یک حلقھ در شعر دیجیتال

   چکیده

شعر دیجیتال برای خودش یک ژانر است کھ در بخش شعر آوانگارد و نئو آوانگارد، شعر 

ر نرم افزاری وھنر و کانکریت، ھنرالکترونیکی متن محور، ھنر مفھومی، ھن  دیداری 

این شعر شامل شعر پویا و متحرک، قطعھ ھای شعر دیجیتال . شبکھ ای قرار می گیرد

تصویری، شعر صوت دیجیتالی، شعر محاوره ای، کد پوئتری، مولد ھای شعری و نیز 

حائز اھمیت است کھ این ژانر از یک مفھوم . متون دیجیتالی با ویژگی شعری می شود

از جملھ نمادھای زبان ھای برنامھ نویسی استفاده می کند کھ بھ این توسعھ یافتھ متنی 

نیز در ساختارھای شعری جدید با ویژگی  HTMLو نمادھای  ASCIIمعناست کھ زبان 

  .ھای دیداری، متحرک و حتی المسھ ای دخیل اند

  

  



64 
 

  مقدمھ

ھنر بھ طور چشمگیری تئوریھای فلسفھ ی » ھنر چیست؟«در تئوری ھنر معاصر ، سؤال 

از ھگل تا ھایدگر و سارتر و نیز بنیامین و آدورنو را در بر می گیرد و پرسش ھای 

»When is art « چھ شرایطی را بایستی مھیا کرد کھ یک رخداد، یک فرآیند یا یک «و

را » دنیای مصنوعی بسان ساختار پیچیده ای از روابط بعنوان یک اثر ھنری تلقی شود؟

  .بوجود می آورد

بطھ ی مبھم و ویژگی ھستی شناسی یک اثر ھنری بطور قابل توجھی نسبت بھ امروزه را

بنظر می رسد کھ امروزه  .مسائل اجتماعی و نھادھای آن از اھمیت کمتری برخوردار است

ھنرھای دیجیتالی و ادبیات دیجیتالی تنھا زمینھ ھنر معاصر باشد کھ ھنوز نیل بھ تئوری داند 

بنابراین، ابھام این زمینھ دیگر پرسش ھا پیرامون . ردازندو بھ ھستی شناسی ھنرھا می پ

با سؤال » ھنر چیست؟«ویژگی ھای متافیزیکی را بر نمی انگیزد، بھ عبارتی دیگر سؤال 

  .جایگزین می شود» یک اثر ھنری چھ کارکردی دارد؟«
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امروزه، شعر دیجیتالی یک ژانر مھم از ھنرھا و ادبیات دیجیتالی است، علی الخصوص 

برای فھم این نوع از آفرینندگی سؤاالتی نیز وجود دارند مانند چھ زمانی شعر ممکن است، 

و چگونھ آنرا بطور  چھ کارکردی دارد  چھ متن دیجیتالی را شعر محسوب می کنیم و 

شعر دیجیتالی چھ «برای فھم آن بایستی نخست بھ سؤال . صحیح درک و مشاھده می کنیم

  .مجواب دھی» وقت ممکن است؟

این نوع شعر زمانی ممکن است کھ سوبژکتیوتی خاصی ھمراه با حساسیت بھ آن شکل 

این ذھنیت فرھنگ معاصر، . نامیده شده است“ mix, cuts  &scratches”گیرد کھ 

آمیزش، نمونھ برداری، ساختن و دوباره آمیختن است کھ در آن افراد تاحد امکان در پی 

الگوھای مختلف زبانی . کنار گذاشتن روابط قدیمی ھستندروابط جدید و معنادار و درنتیجھ 

و نیز ویژگیھای مختلف زبانی اکنون در پایگاه ھای داده ای بھ عنوان مواد و مطالب خام 

را نیز می توان برای متن  DJو  VIبرای نوشتن در دسترس اند بدین معنا کھ روندھای 

رکیب باعث انکار داللت و ایجاد ادبی جدید بکار برد چرا کھ نمونھ برداری، برش و ت

  .نھادھای فرھنگی جدید می شوند
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این نھ تنھا شامل . و شاعر دیجیتالی کسی است کھ یک زبان جدید را ابداع و ترکیب می کند

Mez’s texts  می شود بلکھ ھمینطور شامل تحقیق در مورد روابط معناشناختی جدید و

  از جملھ   ھ توسط چندین نویسندهپرداختن صرف بھ وابستگی ھای متنی می شود ک

Brian Kim Stefans،  Komninos Zervos،  Miekal ، Giselle Beiguelman  منتشر شدند.  

از جملھ شیوه ھای بکار رفتھ توسط نویسندگان فوق الذکر، اصرار بر کلمھ دیجیتال بعنوان   

متن در شعر می  یک دال انعطاف پذیر و قابل تغییر و ارائھ یک مفھوم توسعھ یافتھ از

  .باشد

  کلیت متن

شکل . کھ دنیای شعر دیجیتالی با دیگر گرایش ھا ھمراه است پیش فرض ذھنی این است 

گیری ابژه ھای زبانی بعنوان دنیاھایی کھ دارای ترکیبی چندرسانھ ای ھستند و ساختارشان 

دیداری بدین معنا کھ دارای خصوصیات گفتاری، شنوایی و. دارای یک بدنھ مجازی است

این واژه مبنای یک کار ھنری جامع است کھ با نرم افزار طراحی می شود، در . ھستند

اینجا یک نمونھ مشخص از یک مکعب را ذکر می کنیم کھ ابعاد آن با نوشتھ پوشیده شده و 
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خواننده بھ مرکز آن منتقل می شود بنابراین شخص در جھت ھای کنار، باال و پائین  - کاربر

از » Cubo«مثالً شعر دیجیتالی (در این مرحلھ می توان گفت . مواجھ می شودخود با متن 

A. L. Dos Santos (کھ وی در داخل متن قرار دارد.  

این را بیشتر (برای شعر دیجیتال مھم است کھ پساتغزلی باشد زیرا تغزل مدنظر نیست   

دیجیتال شناختھ شده توان در دیگر قالب ھا یافت تا در شعر معاصر کھ تحت عنوان شعر می

ذھنیت در شعر دیجیتالی مسلماً تحت تأثیر الگوی فرھنگی معاصر است کھ روی ). است

ھمزیستی و ھمزمانی تأکید دارد یعنی انباشت خنثی و بدون تعارض داده ھا از منابع مختلف 

  ).Manovics’s term(کھ بھ زیباشناختی اطالعات منجر می شود 

چھ چیز را محرز می سازد؟ برای تولید این متون » لی چیست؟کاربرد شعر دیجیتا« سؤال 

نیازی بھ اشاره بھ سخت افزار خاصی نیست بلکھ بھ نحوه سازماندھی بخش ھای متن اشاره 

بلکھ بھ ژانر پویا و متحرک آن اشاره می کنیم   می کنیم نھ بھ شعر دیجیتال بطور کلی، 

بنظر می رسد کھ شیوه ی تولید ). یزرمثالً قطعات شعر جان کای لی و لوس پکونو گال(

 Flash بصری و زمان محور  -در این زمینھ خیلی فعال باشد کھ با امکانات سمعی

  .سازماندھی می شود و کلمات را بھ شکل توالی حرکت می دھد
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استفاده مقرون بھ صرفھ از زبان ھمیشھ برای شعر و فن شعری الزم بوده است، بھ عبارت 

ی صحبت می کنیم کھ سعی می کند بطور خالصھ آن قدر کھ امکان دارد دیگر، ما از گرایش

بھ ھر حال، وقتی لغات کمتری وجود داشتھ باشد، فضاھای . بوسیلھ لغات کمتری بیان شود

شعر معاصر در توسعھ سنتی از    چگونگی. بیشتری، سفیدی و سادگی بیشتری وجود دارد

Mallavme to paul calan )ی و ھمچنین شعر فلسفEdmond Jabes ( بھ طور

این . مؤثری از این چنین فضاھای خالی استفاده کرده اند و آنھا را در فرآیند داللت آورده اند

اینچنین متنی در جائی در عمق . ایده بوسیلھ شعر متحرک مورد استفاده قرار گرفتھ است

  .دصفحھ جاری ست و در پیش زمینھ و صحنھ تنھا برای مدت کوتاھی ظاھر می شو

  در حلقھ -وجود

چگونھ شعر دیجیتال شکل گرفت؟ این شعر در حلقھ جاری ست، حلقھ واسطھ ای است کھ 

ساختار زبانی را ممکن می سازد، یعنی تطابق با بخش ھای سازماندھی شده ای کھ متن 

براساس توالی در فیلم ایجاب می کند ، کھ بھ نظر می رسد بھترین حالت درک انسان 

ھ شکل حلقھ ای مستلزم استفاده مقرون بھ صرفھ از فضا و زمان ت بحرک .معاصر است
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فرھنگ معاصر کھ بااستفاده از رسانھ ھا . است کھ خالصھ ای از عوامل گوناگون است

ساختھ شده بھ علت تأثیرات باالی آدرنالین، متحدالمرکز، و سازمانی و مولفھ ھای زمانی و 

ایی کھ ممکن است در کوتاه ترین زمان فضائی آن قابل توجھ است، جائیکھ کاربر تا ج

ویدئو موزیک ھا، تبلیغات، چکیده ھای ادبی، بھ عالوه غذاھای آماده، . انگیزه کسب می کند

بازیھای کامپیوتری، و فعالیت ھای تیمی شبیھ سازی شده ھمھ مانند بستھ ھایی فشرده 

یقت اینطور شکل حلقھ ساده بھ نظر می رسد اما در حق. بصورت محرک عمل می کنند

در بعضی نقاط شروع می شود برای مثال . وجود حلقھ ھمیشگی و ابدی نیست. نیست

. زمانیکھ یک خط مستقیم ناگھان میدان خود را ترک می کند بر روی سطح اجرا می شود

حلقھ بسان حرکت مستلزم بھ ھم پیوستگی دورانی بین اینجا و آنجاست، باال و پائین، حاشیھ 

و عالوه بر آن، . ھ یک چرخھ نیست، عدم تناسب و مراعات نظیر استحلق. و مرکز است

فضائی توصیف  - حرکت حلقھ تنھا از طریق تعاریف نحوی. میتواند چندین مرکز داشتھ باشد

، و »بعد«و یک » قبل«ھمیشھ یک . نمی شود، بلکھ با نحو زمانی نیز توصیف می شود

. وجود دارد» حاال ھست«و » ودهاین ب«، بین »نھ ھرگز«و » نھ ھنوز«واسطھ بین 

تعادل بیشتری کھ : کارھای حلقھ بر طبق اصلی است کھ در ماشین نیز وجود دارد
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. ایجاد می کنند، می تواند باعث راه اندازی سریع تر آنھا شود  موتورھای گریز از مرکز 

دا اگر یکی از موتورھا متوقف شود، دیگری می تواند حرکت کند، و چرخ خوردن ادامھ پی

 hans- Georgحلقھ یک سرگرمی ست؛ بھ نظر می رسد کھ تصور و عقیده . می کند

Gadamer  در ماھیت و اصل بازی بعنوان یک حرکت پس و پیش میتواند برای حلقھ

  .بکار رود تا آن را بھ عقب و جلو ببرد

الی آیا حلقھ میتواند برای ارائھ شعر و فن شاعری مناسب باشد؟ ظاھراٌ اینچنین است، تو

فیلم وارد حالت حلقھ می شود میتواند بھتر ماھیت و اصل شعر را - زمانی کھ براساس کلمھ

کشمکش . ساختن انواع شعرمورد استفاده قرار می گیرد/ ارائھ دھد، کھ در ویرایش کردن 

بین نوشتھ و نانوشتھ، بین گفتھ و ناگفتھ، بین چیزی کھ آشکار می شود و چیزی کھ پنھان 

برای شعر دیجیتال بکار نمی رود بلکھ برای بیشتر شعرھای مدرن و معاصر  می شود، تنھا

بھ ھر حال اینچنین کشمکش ھا، تقابل ھا، تغییر مکان ھا و دیالوگ ھا . بکار می رود

شعر دیجیتال (با این واسطھ و وسیلھ . متن بیان شود - بصورت مناسب تری میتواند با فیلم

ز تکھ ھا و اندازه ھای مختلف تقسیم می شود کھ در ، متن بھ توالی و تسلسلی ا)متحرک

ھم فضا و فاصلھ و ھم . صحنھ با وقفھ ھای متفاوت و از مسیرھای گوناگون ظاھر می شود
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ساختن، در لحظھ ای / ھمچنین زمان و فضای ویرایش کردن. نحو اینجا بھ ھم مربوط ھستند

بعنوان مثال در (می شود فیلم بطور ھمزمان درپنجره ھای مختلف نشان داده –کھ متن

  .بھ ھم ربط دارند) Alain Sondheimبعضی تکھ ھای 

بھ حرکت واداشتن حلقھ فعالیت خیلی پچیده ایست؛ ھر چیزی با فاصلھ ھا و وقفھ ھای خطی 

حلقھ میتواند از یک سطح بھ سطح . پیش می رود، اما در حقیقت این کار انجام نمی گیرد

اند بھ شکل افقی باشد، یا میتواند بھ شکل عمودی باشد، دیگر شروع بھ گردش کند ، میتو

تشکیل حلقھ . بگونھ ای کھ بیننده بعضی اوقات فقط حرکت باال و پائین را می بیند

مخصوصاً در موردی کھ نویسنده از بخش دیجیتال برای شکل دادن متن استفاده می کند 

رود، لینک بخورد و پخش مناسب است بنابراین میتواند از یک شعر بھ شعرھای دیگر ب

این حرکت، خواننده را دچار عدم قطعیت می .  شود، متن میتواند گردش کند و منتشر شود، 

این بخش مقالھ، متن را بعنوان یک حلقھ . کند بطوریکھ شعر در خالل متن ظاھر می شود

 The Dazzle as a(بررسی می کند، بنابراین اجازه دھید ابتدا نگاھی بھ حلقھ ھای 

question ( توسطClaire Dinsmore فیلم در مسئلھ بسیار فشرده و  - متن. داشتھ باشیم

تشکیل شده است و باعث استفاده از زمان و » میان بر متنی«خیلی کوتاه است، از یک 
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جلوه ھای ویژه نقش مھمی را ایفا می کنند، مخصوصاً تابش ناگھانی . فضای نحوی می شود

متن بھ شکل نوارھای قابل . ثانیھ رخ می دھد ۴٠دقیقھ و  ٢نور بروی پرده، کھ بعد از 

. حرکت از چپ بھ راست وارد صحنھ می شود ، و بعد از یک وقفھ کوتاه ناپدید می شود

. دریک لحظھ مسیر بھ جای باالتری می پرد و با این روش ارتباط معنایی شکل می گیرد

  .باالتر حذف می شود مسیر متن جدید موقعیت اصلی خود را طی می کند و مسیر

در این متن حلقھ بھ شکل مطلبی کھ عدم قطعیت در آن جاری ست خلق می شود، با دیدگاه 

ھمچنین با روش . ایجاد فضاھای عدم قطعیت پیوند می خورد و با ھویت ھا بازی می کند

. حرکت متن روی پرده ارائھ می شود، کھ با حذف کردن و پنھان کردن قابل درک می شود

بیننده با کار مشکل دوباره ساختن ھمھ  - ی از متن ھمیشھ از بین رفتھ است و خوانندهقسمت

را درک کرد باید “ The Dazzle”برای اینکھ بطور کامل بتوان . پرده مواجھ است - متن 

عالوه بر این، برای اینکھ بھ قطعھ نزدیک تر شد، حتی بایستی بھ . آنرا چندین بار نگاه کرد

طرح ھای ساختاری و حرکت متن توجھ شود، کھ نیازمند شکل پیچیده ای از کلمات ناپیدا و 

ھمچنین بھ احساس عدم  The Dazzle as questionخیره شدن بھ . ادراک است

و محدود نشدن بھ ) شیفت(ھمھ چیز بر مبنای تغییر مکان . قطعیت و ابھام منجر می شود
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مکان بعنوان یکی از پرکاربردترین  شگفت آور نیست کھ نویسنده از تغییر. یک ناحیھ است

در مواجھ با این تکھ متنی نیاز است تأکید شود کھ اصل حلقھ در . مولفھ ھا استفاده می کند

ما از چندین حلقھ . شنوندگان یافت می شود -خوانندگان -فیلم ھا و بینندگان - ارتباط بین متن

ائی معناھا ارائھ می شود، صحبت می کنیم، کھ بعنوان اساس ارتباطات در فرآیند رمزگش

بوسیلھ رشتھ ای از متن تعمیم داده شده کھ در یک طرف آن مورد خطابھ است وطرف 

) گوش دادن - نگاه کردن - بعنوان پیوند خواندن(حتی درک . دیگر آن پاسخ خواننده قراردارد

فتھ حرکت پس و پیش اینچنین قطعھ ھایی بازی بھ حساب می آید، جائیکھ کاربر بھ چالش گر

می شود مسیر خطی بین افراط و تفریط را انتخاب نمی کند بلکھ سعی می کند حلقھ را با 

سلیقھ پیش ببرد، زیرا فقط در این صورت او قادر است تا بھ متن بازی نشده و پنھان دست 

فیلم ھا است، کھ بدنبال برآورده کردن خواست سینما و  - مورد آخر اغلب کلید متن. یابد

  .رسانھ ھای جدید است زیبایی شناسی

دیده می شود، یکی از پیشگامان شعر  John cayleyشکل حلقھ ای متن ھمچنین در شعر 

متن  - او، او این پروژه را یک سینما  “ Riverislanel”دیجیتالی در ھمراھی با بیانیھ 

 cayleyشعر . توصیف می کند، کھ با ترسیم ادبی و حروف نویسی بھ ھم پیچیده می شود
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شعر کھ  ١۶توالی . ند تحقیقی ست کھ بھ سوی انتقال متن در زمان ،ھدایت می شودیک رو

”Riverislanel“ را تشکیل می دھند بھ شکل حلقھ ھای افقی طراحی شده و بوسیلھ متون

شعری بھ شکل حلقھ ھای عمودی اند قطع می شود، بنابراین تاحد امکان ترکیب پیچیده ای 

با “ The speek clock”مسئلھ زمان ھمچنین در شعر . ستاز زمانھا و پیوندی از آنھا ا

ماشین ھوشمندی کھ خودش فرآیندی ست از خواندن، (گرامر دقیقی از زمانھای مختلف 

  .دیده می شود) گوش دادن و نوشتن

ھای بخش. شعر با عنوانی کھ ما می شناسیم ھمیشھ با سفیدی، غیاب و ناگفتھ مرتبط است

صحنھ اجرا نشده است معموالً ھمیشھ خواننده را در حالت تعلیق  کھ ھنوز روی  پنھان متن 

در مورد حلقھ افقی فقط قسمت کوچکی از متن در صفحھ متمرکز می شود و . نگھ می دارند

این امکان . ھیچ گفتاری چھ حروف و چھ کلمات در پیش زمینھ صحنھ ظاھر نمی شود

د و خواننده ترغیب شود موقعیت را در از چرخش را طی کن وجود دارد کھ حلقھ تنھا نیم یا 

  .طی کند  جایی کھ در پشت یا جلوی رشتھ ای از کلمات است 

 Armsمخصوصاً در قطعھ (دیده شده است  Dan waberاثر “ string”حلقھ ھمچنین در 

and poidog, you and me . ( اینجا تمرکز روی نوشتھ دستی است، اما مھم این است
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نوشتھ . رای زمان بیشتری، چیزی را کھ با دست نوشتھ می شود ببیندکھ بیننده نمی تواند ب

بھ طرف پس زمینھ می رود و با این کار مولف سعی می کند کھ خواننده را در حالت تعلیق 

نگھ دارد، این عدم اطمینان از اینکھ چھ چیزی قرار است نوشتھ شود و چھ چیزی نمایش 

در مقابل، ما با حرکت پس و . وجود می آید داده می شود و چھ چیزی پنھان می شود بھ

پیشی مواجھ ھستیم کھ خودش را در تناوب دیده شدن و نشدن ھا نشان می دھد، بین 

  .چیزھایی کھ معموالً نوشتھ می شود و ھنوز نوشتھ نشده است

“ The Dream life of letters”در قطعھ اش  Brian Kimste Fansحلقھ ھا توسط 

پیش از این با توضیح نویسنده، خواننده در مورد تصمیم . گرفتھ استمورد استفاده قرار 

مؤلف برای ساختن قطعھ کھ بیشتر شبیھ فیلم کوتاه و مانند یک اثر ھنری تعاملی ست آگاه 

او با " قطعھ سینمایی"می باشد، در پایان متن ، برای پیش زمینھ ای از درک صحیح این 

 thanks for readingنھ ) ز نگاه کردنتانتشکر ا(“ thanks for watching”بیان 

، نشان میدھد نویسنده نگاه کردن را مطرح می کند نھ خواندن را، بھ )تشکر از خواندنتان(

ھر حال در کنار تأثیرات بصری ما با تأثیرات معنایی مواجھ ھستیم کھ حس را دستاری می 

در حقیقت یک  letter؟ چگونھ بود“ Dream life of letters”و اثر . کنند و می سازند
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ماده است، بخش کوچکی از نوشتن، و با ھر حرف ما یک داستان را تولید می کنیم کھ از 

کلمات بر طبق اصول شعر و جملھ واره مرتب نشده . کلمات تشکیل شده با ھمان حروف

تنھا حرف ھا، ھجا ھا و کلمات ھستند کھ بعضی اوقات جزء جزء . اند؛ شعر ھم جاری ست

کلمات، کلمات  -بنابراین معنا با تغییرات سریع با ضد. و بعضی اوقات با ھم ھستندھستند 

در پس زمینھ و پیش زمینھ ) حروف(کلمات . مشتق، و حتی بدون کلمات ایجاد می شود

. حروف می توانند از باال وارد صحنھ شوند، یا از پائین ظاھر شوند. صحنھ حرکت می کنند

”L “ می چرخد وmaterial   ھ بmaternal  تبدیل می شود؛ و زمانیکھ”Poison “ و

”special “ می چرخند، صحنھ”policy “فعل . خوانده می شود”read “ در حلقھ حاضر

می شود، کھ نمادین است چرا کھ در محیط متحرک مربوط بھ متن، خود خواندن بھ قوانین 

خواندن . ی شده استنیز بھ ھمان روش طراح“ oedipility”   کلمھ . حلقھ محدود می شود

موزیک ویدئو و نحو است ؛  کھ بندبند دارای زبان سینما، (یا نگاه کردن اینچنین شعری 

مستلزم بعضی تغییرات ضروری در سطح ...) تعلیق، برش ھای کوتاه و سریع و: مثالً 

بجای خواننده سنتی، کاربر متن تشکیل می شود؛ او خواندن طولی و خطی . درک می باشد

می کند، و تا حد امکان قادر بھ درک پیچیده است، کھ این متضمن این است کھ را ترک 
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ھنگام صحبت از متن ھای متحرک از ادراکات و شکل ھای تفسیری و روش ھای زیر 

  :پیروی می کنیم

  ـ خواندن جھنده، پر از نظرھای اجمالی و مرور و نگاه مختصر؛

  ـ دیدن کلمات بصورت اشیاء سھ بعدی؛

بررسی وقفھ ھا و فاصلھ ھا و پیش بینی جلوه ھای (دن حرکت بخش ھای متن ـ دنبال کر

  ؛)کلمات کھ ھنوز خارج از زمینھ بصری در آن لحظھ ھستند

  ـ لمس کردن، زوم کردن و وارد کردن اشیاء سھ بعدی از طریق وجوه مشترک؛

کلیک کردن روی یک کلمھ میتواند باعث باز شدن یک لینک یا “ mouse reading“ـ

  برنامھ کامپیوتری شود؛

دیدن بسان یک برنامھ رمزگشائی کھ ناشی از ماھیت قابل برنامھ ریزی موضوع /ـ خواندن

کاربر نیاز دارد کھ نرم افزار بکار برده شده را در / خواننده(شعر دیجیتالی ست 

  ؛)نظربگیرد
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  ؛snapshotـ درک ھمھ صحنھ بسان موزائیک در یک 

  چند رسانھ ای کھ ابژه ھا را طراحی می کنند؛ـ گوش دادن بھ فضاھای صوتی 

  ـ پیدا کردن الگوھای سھ بعدی از ابژه ھای کلمات، تصویرھا و اشیاء متحرک؛

  .ـ نگرش زیبائی شناختی بھ فضای متن بعنوان یک اثر کھ احساسات را بر می انگیزد

ھر کنش ادراکی این فرم ھا و شیوه ھا بھ طور سلسلھ مراتب چیده نشده اند و آنھا در داخل 

چیزی کھ اینجا مھم است این حقیقت است کھ آنھا ساختاری بستھ مانند . رخ نمی دھند

موزائیک دارند کھ ھمراه ھم در شعر ھای دیجیتالی تکرار می شوند چرا کھ این 

رسانھ تحت تاثیر جدید ترین تکنولوژی وب سایت و فرھنگ بصری ھنر شبکھ /واسطھ

  .طراحی می شود

  ی مفھوم  دیجیتالتوسعھ متن  

امروزه شعر دیجیتال، بعنوان یک قالب جدید با مشخصات خودش، کھ در ما تازگی و 

شعر . انگیزه را بوجود می آورد و با بھ چالش کشیدن، فرم ھای تجربی را می آزماید
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با ابزار دیگری  دیجیتال قالبی ست کھ نمی تواند بعنوان ادامھ شعر کانکریت و دیداری 

رسانھ ھای جدید وشیوه   ما تنھا می تواند براساس آنالیز جھان حاضر بوسیلھ ی درک شود، ا

مشکلی کھ اینجا . ھای تفکر جدید، کھ از فرھنگ ارتباطات سرچشمھ گرفتھ ، فھمیده شود

شیوه ھای سنتی تئوری ادبی، فن : بوجود می آید در ماھیت شعری شعر دیجیتالی است

طریق آثار پیشگامان و نئو آوانگارد ھای قرن بیستم است یافتھ از  شعری و نقد ادبی توسعھ 

کھ اغلب موفقیت کمتری در توصیف و توضیح پدیده شعر دیجیتال نسبت بھ شگردھا و 

کاربرد تئوری ادبی ساختارگرائی و . تئوری زیبائی شناختی رسانھ ھای جدید دارند

ھای ابرمتن بھ عنوان کھ بارھا در میان تئوریسین  Roland Barthes(پساساختارگرائی 

در این زمینھ سؤال برانگیز است، چرا کھ در تجزیھ و تحلیل ھای ) مؤلف ذکر شده است  

ارتباطی با متن  Riffaterreو  Foucault،Barthes ،Kristevaنویسندگانی چون 

 -کاربر متن دیجیتال و متن رمزی - در کنار قابلیت خواننده. وجود ندارد Webدیجیتال و 

با یک سری از مسائل دیگر کھ مربوط بھ پیدایش متنون الکترونیکی می شوند  ادبی، ما

. مواجھ ھستیم کھ در آن کامپیوتر بعنوان یک ماشین ھوشمند با برنامھ اش شرکت می کند
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ماشینی است وبھ این دلیل، نویسندگان اغلب،   راه حل تولید متن دیجیتال یک کد تولید شده 

  ).مثالً مولد شعر، ماشین شعر(عنوان آثار خود بیان می کنند و ماھیت آن را در » ماشین«

وقتی ما ماھیت شعری شعر دیجیتال را مورد پرسش قرار می دھیم کھ پیش فرض ناپایداری 

و ناکارایی شعر در استفاده از مولفھ ھای غیر زبانی و نیز کاربرد ھای غیر خطی زبان و 

این نکتھ است کھ فن شعری   امر نیازمند درک  تنزل زبان شاعرانھ را داشتھ باشیم، کھ این

اکنون، ماوراء شعر تغزلی ست کھ این نیز با شناخت جنبش ھای مدرن و شعرمعاصر 

  .فھمیده می شود

. بطور خالصھ، شعر تغزلی با احساسات ، تراژدی، درد ، افسردگی و تاثر سروکار دارد

و تجربیاتی کھ با توصیفات بدون شک زمینھ ساخت دنیای مصنوعی، در مرثیھ ھا، درد 

. ھا، آھنگ ھا، ھم صدایی ھا و ھارمونی ھا نھفتھ استبیان می شود، تصویرھا، استعاره

ھمچنین موضوع شعر تغزلی رمانتیک است، کھ زاده ی ذھنیت مدرن است و بھ طور   

فزآینده ای عقب گذاشتھ شده و با رسانھ ھای جدید، تکنولوژی ھا، اطالعات و سیبرنتیک 

را » فضاھای شاعرانھ«در شعر دیجیتال، ما میتوانیم بعضی اوقات . یگزین می شودجا

  )seed signبا نام  Mie kal Andبرای مثال در شعر (بسازیم 
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از ) برای مثال در شعر ھای پویا و متحرک(کشمکش بین گفتھ و ناگفتھ، نوشتھ و سفیدی 

یکی از ویژگی . د آشکار می شودطریق حلقھ ھای بین متن کھ حاال در میدان دید ما ھستن

در مورد آخر . ھای برجستھ این شعر، ابداع آن، در زمینھ توسعھ مفھوم زبان شاعرانھ است

ما بھ زبان مناسب تاثیرات و گرایش ھای موضوع پسا تغزلی و سوبژکتیویتی کھ قبال ذکر 

ا صحبت از چھ نوع زبانی م. مراجعھ می کنیم“ mix, cuts  &scratches mind”  شذه 

می کنیم؟ آیا زبانی ست کھ از طریق ترکیب زبانھای برنامھ نویسی و زبان عادی ایجاد می 

شود؟ این موضوع گسترده ای ست کھ براساس ترکیب زبان ھای طبیعی، زبان ھای برنامھ 

، اسکریپت ھا، استفاده از سمبل ھا، اختالط کلمات وابزارھای متنی،  net-speakنویسی ،

در زبانی کھ او استفاده کرد یا بعضی پروژه ھای کھ بوسیلھ  Mezاده کردن از قبیل استف

Talan Memmoth  وAlan Sondheim کد ، در حقیقت یک  - شعر. انجام شد

در بعضی متن ھا، براساس متن . ھا در این ژانر استاصطالح تکنیکی برای بعضی پروژه

بیعی و برنامھ نویسی ست مواجھ می توسعھ یافتھ، با عالئم موجود کھ مربوط بھ زبانھای ط

شویم، واژه ھای خاص، براکت ھا و دیگر سمبل ھای درج شده، شکلک ھای اینترنتی و 

  .عالئم اختصاری کھ منجر بھ بازی معناھا و یا بازی بین دال ھا با خودشان می شود
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زمانی  نمونھ دیگر این گونھ متن ھا چیست؟ متن ھایی کھ نویسندگان فوق الذکر ، مخصوصاً 

کھ بصورت آنالین در دسترس باشند، بخشی از ھنر شبکھ ای ھستند کھ بعلت زبان خاص 

توسط “ Web stalker”بعضی اوقات خیلی بھ شبکھ نزدیک ھستند کھ در توسعھ سنتی از 

ILO/D  و بعضی از پروژه ھایJodi  تا قطعھ ای اخیر از قبیل”Feed “ توسطMark 

napier  وBotimation  توسطAmy Alexander پروژه ھای . گسترش یافتھ است

، و  webذکر شده ما را بھ زیبائی شناسی دیجیتال رھنمون می سازد، زیبائی شناختی 

مضمون و محتوای صحنھ کھ بطور جذابی طراحی شده است، مخصوصاً در مورد پروژه 

این ..و ، صحنھ سریع بھ تصاویر تیره تغییر می کند، انقطاع، آشفتگی، تعلیقjodiھای 

نقص شان را آشکار می سازند، روند ویرانی، ساختارشکنی،  پروژه ھا بھ طور خالقانھ ای 

با کلمات زیر اکتشاف متن پویا را  Jodi. و نقص تکنولوژی ھای جدید را آشکار می سازند

ما از اولین اشتاباھات وب یاد گرفتیم، کھ یک خطا میتواند جالب توجھ «: دنبال کرده است

سطح متن با کدھا “ >”را فراموش کنید، برای مثال  HTML) تگ(اگر شما برچسبباشد، 

. آمیختھ می شود و سلیس و قابل تغییر می شود، و در تمام طول صفحھ جریان پیدا می کند

ما نمی توانیم قبول کنیم کھ قوانین . دراین نوع پویایی، متن متفاوت از نسخھ ی چاپی ست
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بیشتر وب سایت ھا ھنوز ھم . کامپیوتر تعریف شوندطراحی چاپ بر روی یک صفحھ 

امکانات کد کردن و تبدیل متن مورد استفاده قرار نمی گیرد، . چاپ بھ نظر می رسند  شبیھ

زیرا گیج کننده است، و قابل خواندن نیست، اما در عین حال اینھا ویژه ی رسانھ دیجیتال و 

  ».ابزار جدید ھستند

، از طیف گسترده ای Mezبرای مثال . بصورت دیجیتال استاین گرایش مھم، توسعھ متن 

، اصوات، اختصارات، و ASCIIاز روشھای گوناگون و ابزار متنی مانند کاراکترھای 

سمبل ھای ریاضی برای معرفی زبان جدید استفاده می کند کھ مبنای جستجوی معنائی ست، 

با استفاده از . می شوندھجا ھا، توالی حروف واصوات کلمات با الحاق مصنوعی درست 

. اصوات کلمات کھ در براکت ھا قرار می گیرند، او سعی می کند تداعی معنا را نشان دھد

روش خواندن سنتی را تغییر داده و ساختارھای جدید   Mezبا از ھم جدا کردن کلمات، 

ی، معناشناسی را در داخل یک کلمھ ایجاد کرده است، با مواجھ شدن با اینچنین متن ھای

میتوان فھمید کھ شکافتن، جزء جزء کردن و پیوند کلمات، زیبا، خالص، سلیس و ھامونیک 

نیست، اما اساس پوشیدگی و پیچیدگی زبان متن، بوسیلھ عدم قطعیت و مشخص نبودن معنی 

. تعریف می شود، خواندن دشوار و طاقت فرسا راھی برای کشف معناھای جدید است
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 Ein”لمات ساختگی باعث وقفھ در سلیس خواندن می شودرمزگشائی پیوندھا، ترکیب ک

Fuhlnng“ خواننده باید چندین بار متن را بخواند، و این حداکثر اھمیت را دارد کھ او ،

الزم نیست کھ شعر زیبائی شناسی ناب باشد اگرچھ . ذھنی را برای تداعی معنا داشتھ باشد

نامھ ریزی شده، اما یک شعر بر Flashاھمیت بخش متحرک شعر دیجتال در نوگرائی 

“ The Dazzle as Qnestion” متغییر است، کھ بطور روشن در) و ھمچنین احساسی(معنایی 

  .نشان داده شده است
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  :فصل چھارم

   
  

  شعر دیجیتالي ساخت ژانر گیچگون 
  

  بالک.  فریدریش دبلیو:نویسنده

  

اشاره کردم  ٢ھمانطور کھ در فصل .  استبالک  . دکتر فریدریش دبلیو این مقالھ نیز از 

او مدرس دانشگاه ھای . بالک  پژوھشگر و استاد دانشگاه است . دکتر فریدریش دبلیو 

پژوھشگر ھنر و ارتباطات بصری  ھمچنین.کاسل ، برمن ، مونیخ و دورتمند بوده است 

از سال . است و در زمینھ ادبیات آلمانی و نیز ھنر بصری آثاری را منتشر کرده  است

  .در زمینھ شعر دیجیتال استp0es1s مسئول پروژه  ١٩٩٢

  

  

  

  



86 
 

  شعر دیجیتالي  ژانرساخت  گیچگون

  :ژانردرك ) ١

شكل داستاني، شعري و ساختارھاي نمایشي، بھ دو تغییر در عنوان این بخش :ژانرفراتر از 

ادبي با ساختارھاي سنتي را در آثار  دگرگونیتوان  اینكھ مي نخست. مورد اشاره دارد

ادبي  ژانردوم اینكھ این مورد منجر بھ مفھوم نظري . تكنولوژي دیجیتالي مشاھده كرد

  .شود مي

دھد  نمایشي یك مفھوم كالسیك سنتي را نشان مي - یحماس - یشعر نھاگ فرمول مجموعھ سھ

 کشناسی چنین مفھوم مطالعات ادبي ھستي ھم. بھ صورت شكل طبیعي ژانرنھ مفھوم قدیمي 

دھد كھ بھ صورت اصولي و تاریخي مستقیماً اھداف موجود را تفسیر و  مي را نشان

  .توان فراتر از این صحنھ پیش رفت در واقع با چنین مفھومي نمي. كند توصیف مي

كھ از دھھ  (Jahraus, Literatur als Medium) واکنشیعنوان مفاھیم در جھت مطالعات ادبي 

چون نویسنده  تایي ھم راردادن پدیده ادبي مجموعھ سھبا ق. توسعھ یافتھ مفیدتر ھستند ١٩٧٠

می ھاي پیچیده جامعھ، ارتباط، شناخت، فرھنگ یا رسانھ  خواننده در زمینھ - متن - كالسیك
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پذیر  در این نكتھ مطالعھ ادبیات انعطاف. ھستند وابستھمتقابالً  كھ ادبیات و مشاھده علمي بینم

  .شود و نحوه مشاھده آن سؤال مي شود و در مورد چگونگي و چرایي ساخت مي

ھاي ادبي، فرایند  ساخت اینكھ نخست: توان بھ دو روش درك كرد را مي ژانرھااز این جنبھ 

دومین روش این است كھ آنھا از . دنرو ھنري درك ھستند و در تنظیم خود ھنر بھ كار مي

. دنكار شوكھ تحت شرایط خاص درك و آش شکل می گیرندبھ عنوان چیزي  آکادمیکنظر 

  .تحت شرایط خاص با ھم در تعاملند ژانر، تنھا تارو این دو شكل ساخ

را بھ عنوان  ژانرھامفھوم فرضیھ سیستم تنظیم خود بھ خودي را در نظر داشتھ باشید من 

ھاي خاص در سیستم ھنري كمك  كنم كھ بھ توسعھ زیرسیستم ابزار فرھنگي مشاھده مي

شکل  ژانرھابنابراین . اند اي سازماندھي شده نگي و رسانھكند كھ از نظر اجتماعي، فرھ مي

ھا را در بیان و شناخت برحسب تنوع و كاھش پیچیدگي  نھادي ھستند كھ انواع پدیده ھای

بنابراین الزم است كھ قبل از بحث در مورد روابط ساختارھا و تغییر . كند بررسي مي

من بر شعر دیجیتالي . شده استتشكیل  ژانرھاي  تاریخي نشان دھیم كھ چگونھ  شكل

بھ عنوان یك ناظر سعي . گیرم در نظر مي ژانرمتمركز خواھم شد و آن را بھ عنوان یك 

با انجام این كار بھ این سؤال اشاره . را مطرح كنم تشکیل ژانركنم كھ برخي از شرایط  مي
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حتمالي آنھا را ، تأثیر و تغییر شكل اژانرتوان منابع مفاھیم قبلي  كھ چگونھ مي می کنم

ھا از آثار ساخت  و برنامھژانر شود كھ آیا مفاھیم  چنین این سؤال مطرح مي ھم. تشخیص داد

 بھ صورت سازمانیاند یا در حالت برتر از روي استدالل و  جداگانھ در پایان پدیدار شده

نبھ نسبتاً چنین از این ج شعر دیجیتالي را ساخت؟ ھم ژانرتوان  در كجا مي. اند ارتقاء یافتھ

اي  پذیر است كھ شعر را بھ عنوان چیزي فراتر از تثبیت در تكنولوژي رسانھ انتزاعي امكان

توان مفھوم كلي شعري را نشان داد كھ شامل توسعھ شعرھاي دیجیتالي  چگونھ مي. درك كنیم

  است؟

  ژانر بحث در مورد) ٢

ي ھفت سال اخیر و روي نظر دارد كھ ط ي مدژانرشعر دیجیتالي را بھ عنوان  ،این بحث

پكنو گالزیر، ساسكیا رتیر،  ھاي شعرھاي دیجیتالي توسط لوس ھم رفتھ در اولین رسالھ

كرایس فانخاسیر در مقدمھ كتابش با . برایان كیم استفان و كرایس فانخاسیر توسعھ یافتھ است

این مشكل  وي در ابتدا با. را پیشنھاد كرد ژانرنام شعر دیجیتالي پیش از تاریخ بحث از 

توان آن  دید و چگونھ مي ژانرتوان بھ عنوان یك  سروكار داشت كھ آیا شعر دیجیتالي را مي

  .را تعریف كرد
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اي بھ علت استدالل  شود تا اندازه اي بحث مي این واقعیت كھ در این سؤال بھ طور مباحثھ

تحقیقش وي در . وجود ندارد )ھایپر پوئتری(برایان كیم استفان است كھ شعر مجازي

ھاي مثبت مشخص  توان با جنبھ مجازي را مي شعرپرسد كھ  درمورد شعرھاي دیجیتالي مي

  : اي نداشت او براي توصیف منفي راه چاره. كرد

عدم احتمال براي تولید مجدد ) ٢گان سیاه و سفید در صفحھ،  عدم محدودیت در واژه) ١

  .عدم محصورشدن و عدم انتخاب) ٣مكانیكي 

بھ سمت ارائھ تعریف مثبت شعر مجازي است تا از این واژه در كل  عیبدیاین حركت 

این چیزي را در مورد . گیرد اي كھ نوشتھ است را در بر مي كتابش استفاده كند و پدیده

  .دھد و من بھ موقع بھ این بحث خواھم پرداخت نشان مي ژانرو قدرت  کارکرد

ھنر ادبي كامپیوتري شده كھ در : كند برعكس فانخاسیر خودش را بھ تعریف جزئي متعھد مي

رسد ھمزمان كھ او  این تعریف معقول بھ نظر مي. تواند بھ كار رود زمینھ سنت شعري مي

. گوید در جزئیات تحلیل داستان مي ١٩٩۵تا  ١٩۵٩در مورد متون دیجیتالي شعري از سال 

انھ تنھا شناخت تحقیق تاریخي قابل توجھ ساسكیا رتیر كھ متأسف ،مطالعھ از طرف دیگر
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كتاب فانخاسیر بیشترین تالش براي ارائھ شكل اصولي و  ازداد،  محدودي را ارائھ مي

  .شعر دیجیتالي است ژانرتاریخي 

اشعار الكترونیك نام داشت اولین رسالھ  ساختكتاب گالزیر درمورد شعرھاي دیجیتالي كھ 

ت و متوالي بودن نوشتھ و در این موضوع بود و بر شعر ابداعي تأكید داشت كھ بھ ضرور

ھدف وي نمایش نمودار . شعر دیجیتالي در سیر تكامل تاریخي شعر ابداعي سروكار داشت

  .متن در ایاالت متحده بودابردیجیتالي یا شعر الكترونیك برخالف سخن غالب 

پژوھشی و درون سیستم  زمینھ آکادمیکسروكار داریم كھ در  بحث ژانر ما در اینجا با

فانخاسیر، استفان و گالزیر بھ عنوان شاعر در سیستم ھنري شركت  دارد ھرچند سرو کار 

 ژانربھ ھر حال این بحث درمورد . كرد كردند و گالزیر مركز شعر الكترونیك را ھدایت مي

 شدن توان شكل جفت مي ،جنبھ ھنر اصولي از. خودي ھنري است بخشي از تنظیم خودبھ

  .ثبت كرد ژانرتوسعھ درون سیستمي  بھ صورت بھترنھادي را از داخل یا خارج و یا 

را مشاھده كرد  شدنتوان سایر عوامل قوي این نھادي  اي نمونھ مي عالوه بر شكل رسالھ

ھاي جداگانھ، تالش براي تعریف  ، شناسایي انواع وسیعي از پدیدهژانرتثبیت اسم : چون ھم



91 
 

، بحثدر : در مفھوم دوگانھ ژانر شناسي و بھ ویژه تاریخي كردن خواه مثبت یا منفي، سنخ

  .شود در سنتھاي شعري خاص تجسم مي سابقھ اشآید و  دست مي ژانربھتاریخچھ این 

اشكال درون سیستمي  ھتوان ب در سیر تكاملي شعر دیجیتالي این اشكال استداللي را مي

  .سازند ا ميمعناست كھ آنھا خودشان تاریخ دارند یا اینكھ آن رسازمانی ربط داد، این بھ آن 

  گذاري ژانر اسم) ٣

شعر  ژانردر ساخت . شوم و اینكھ چگونھ استفاده شده است من بر شعر دیجیتالي متمركز مي

تالش در تعریف و توضیح مجموعھ اصطالحات نقش مھمي  و تاریخي فرم ھایدیجیتالي، 

عنوان بھ  ژانراسامي . بھ تنھایي است ژانرھدف این فرایند گسترش . كند را ایفا مي

آنھا جھتي را بھ سمت زمینھ خاص فعالیت . ندنك عمل مي شدننھادي درمؤثر  کارکردی

یا اسم داراي حداقل  دالاما بھ این منظور . برند  حتي بدون تعاریف واضح بھ كار مي ،ھنري

بھ منظور ساخت . آیند برخي معاني ضمني است كھ در استفاده از این اصطالح بھ وجود مي

آیند و بھترین كار از طریق سازمانھاي اجتماعي و  ي زیادي بھ وجود ميتفاوتھا ژانر

چون شعر  تي ھمابنابراین موقعیت، منبع و عملكرد ارتباطي عبار. شود اي انجام مي رسانھ

  .دیجیتالي در رأس ھستند
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توان انواع اسامي را مشاھده كرد كھ بھ نحوي  ھاي ھنر زباني كامپیوتري شده مي در زمینھ

 ٢٠٠٢شعر دیجیتالي از سال  ژانردر مقایسھ منتشر نشده درمورد . دیگر ارتباط دارندبھ ھم

آوري شد كھ بھ موضوع شعري  موضوع مختلف جمع ۴٠لویز آنتونیو حدود  توسط جورج

ما باید بین نظراتي كھ كم . محدوده و عملكرد این موضوعات متفاوت ھستند. ارتباط داشتند

براي آثار زبان ادوارد كاك  Holopoetryمثالً (فھوم ھنري و بیش نماد موقعیت فردي، م

  .تفاوت قائل شویم تر ھستند یا تأیید عمومي) ٨٠از اوایل دھھ 

سایت شود كھ عبارتي مانند شعر دیجیتالي بھ  مطرح مي وقتی قبل از ھر تعریفي خواستھاین 

ھا یا كنفرانسھا نسبت  ه، نمایشھا، كاتالوگھا، مجالت، گلچینھاي ادبي، جشنواریاینترنت ھای

ھاي ھنري و  چون پروژهكھ ھم اختاریس و اصولي فرم ھایشود بھ عبارت دیگر  داده مي

توصیفي، تئوري و نقد ادبي و چرخھ خاص افراد فعال، حضار و  سند ھایآثار ھنري، 

بھ نظر من عبارت شعر . کھ انواع پدیده ھای جداگانھ را بھ ھم ارتباط می دھند غیره

از این جنبھ مشترك است بھ ھمین ) جدید(اي  ر رسانھنیز شعلي با شعر الكترونیك و دیجیتا

چون ادبیات دیجیتالي، ادبیات الكترونیك یا  نظراتي ھم. گیرند قرار مي ۴٠دلیل آنھا در ردیف 
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نامھ آنھا  موقعیت اصولي این اصطالحات و شجره. عملكرد مشابھي دارند تحت شبکھادبیات 

  .ددھ را نشان مي

توسط ھمكارات سیجن انتخاب  تحت شبکھتوان نشان داد كھ نظریھ ادبیات  براي مثال مي

ترجمھ شده است و این اصطالح آلماني بھ سھ  Netzliteratureشده از اصطالحات آلماني 

و توسعھ شبكھ آلماني زبان با جھات مختلف  ١٩٩۶- ١٩٩٨رقابت ادبي اینترنتي در سالھاي 

و  Netzliterature.deھ ھم اشاره دارد كھ توسط وب سایتھاي اما از درون مرتبط ب

Netzliterature.net تري  رسد كھ ترجمھ انگلیسي محدوده وسیع بھ نظر مي. اند معرفي شده

كھ مشابھ نظریھ ادبیات الكترونیك یا ادبیات  آکادمیکگیرد بھ ویژه در متن  را در بر مي

 Dichungاست كھ مجلھ روبرت سیمانوسكي  یژانرادبیات دیجیتالي اسم . دیجیتالي است

digital كرده است ابداع .Dichung digital اما . شود در انگلیسي بھ شعر دیجیتال ترجمھ مي

صرفاً اسم مجلھ است در  ژانر کارکرد دارد ودر این مورد این اصطالح كمتر بھ عنوان 

 کھ شاملشود  تفاده مياس ساخت ژانرحالي كھ ادبیات دیجیتالي اصطالحي است كھ براي 

یا ادبیات  Netzliteraturشناسي و در اینجا داراي عنوان تاریخي مشابھي با  تعاریف و سنخ

  .است شبکھ
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بھ . رود طبق تجربھ من شعر الكترونیك بھ وفور بھ عنوان مترادف شعر دیجتالي بھ كار مي

شعر  ژانرین ھمین دلیل الس گالزیر از آن بي ھیچ تفاوت واضحي در سھ مقالھ آنال

روي ھم رفتھ شعر . كند الكترونیك و نیز در كتابش با نام شعرھاي دیجیتالي استفاده مي

 ١٩٩۵اي بھ ویژه در مركز را كھ در سال  اجتماعي و رسانھ نھادھایالكترونیكي ارتباط 

المللي  ھاي بین جشنواره درشعر الكترونیك  ٢٠٠١از سال  نمایان می سازد،بنیانگذاري شد 

نظریھ ھا  این جشنوارهدر . مكانھاي مختلف جھان سازماندھي شد و در الکترونیک رشع

ھنري و از سوي دیگر با فعالیت ھمزمان از یك سو با کھ  ارائھ می شود دیجیتال شعر ھای

این اتصال بھ عنوان نیروي پویاي ویژه در تنظیم خود بھ . نظري ارتباط دارند فعالیت ھای

  .رود مي بھ كار ژانرخودي این 

اي، پیشنھاد،  ھا بھ ویژه در اثر متقابل بین مفھوم كتابخانھ تر جشنواره قطعاً بررسي دقیق

محلي،  ھای سازمان نترنت، ساختار اجتماعي، كتابداردر ای ارائھانتخاب و محتوي نقشھا، 

بھ ھر حال كامالً مشھود است كھ . با ارزش است و گروه ھای حاشیھ ایاصلي ھای گروه 

سازماني استفاده شده است و نھ توسط  شکل ھایھ كلي شعر الكترونیك در زمینھ این نظری
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این امر بھ شعر دیجیتالي . نشان دھند ژانررا بھ عنوان بخشي از  کھ آثارشانخود ھنرمندان 

  .توجھ دارد

ر دیجیتالي براي اولین بار بھ اصطالح شع) شاید خودبینانھ باشد(دانم  تا جایي كھ من مي

شد وقتي كھ آندره والیاس  ھاي مختلف ھنري استفاده مي تر رابطھ بین پروژه ن نشانھ كليعنوا

را سازماندھي  ١٩٩٢شعر دیجیتالي در سال  Dichtkunst:Poesleالمللي  بین گاهو من نمایش

با مراحلي از  ریشھ شناسیویژگي دیجیتال از روي علم ) والیاس(در مقدمھ كاتالوگ . كردیم

digitus  بھdigit ما از عنوان شعر : گزارشبھ منظور بیان بخشي از . توسعھ یافتھ است

بھ ویژه با سنتھاي برزیلي و اروپایي آنھا شروع كردیم و تاكنون برخي  دیداریكانكریت و 

براي ساخت  poes1sتأثیر پروژه  ١٩٩٢در آغاز سال . المللي را تشخیص دادیم از وقایع بین

المللي دیگري  بین گاهنمایش ٢٠٠٠در سال : زیر توسعھ یافت شعر دیجیتالي بھ صورت ژانر

 برمبنایارائھ شدند و برخي دیگر در اینترنت  poes1s برخي از آثار . سازماندھي شد

شناسی در زمینھ زیبایي  سیكنفران. نشان داده شدند) بلوك( گالریاینترنت نبودند و در یك 

منتشر  Dichung digitalصورت آنالین در  متون دیجیتالي در ھمین زمان برگزار شد و بھ

 نماد شناسی  فالین در مجلھآ و نیز بھ صورتلینک شد  poes1sسایت  وب و درشد 
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این وقایع برخالف وقایع سال ) poes1sبلوك، ھیباچ و ونیز . (لینک شدكود / كودیكاس

 انرعنوان ژتحت . بھ علت حضور اینترنت توجھ بیشتري را بھ خود جلب كردند ١٩٩٢

  و لینک ھا در، متون نظري تفسیرھاآثار، : ،poes1sشعر دیجیتالي و برچسب 

آثار شعر الكترونیك بھ . قرار دارند ١٩٩٢ھا از سال  سایت بھ عنوان بایگاني پروژه این وب

 المللي بزرگ دیگري را در مورد زیبایي كنفرانس بین poes1s. كنند روش مشابھ عمل مي

برگزار كرد كھ در این كنفرانس ھنرمندان و محققان  ٢٠٠١سال شعر دیجیتالي در  شناسی

 گاهنمایش: وسیعي را ایجاد كردیمنمایشگاه  poes1s، ٢٠٠۴ما در سال . حضور داشتند

شعر دیجیتال شناسی شعر دیجیتال در برلین در رابطھ با مجموعھ مقاالتي درمورد زیبایي 

نوان ناشر آن چیزي را پیشنھاد كردیم كھ در ابتدا بھ ع) poes1sبلوك، ھیباچ و ونز (بود 

نامید و آن را از  ژانر ترین تالش براي تعریف كرایس فانخاسیر بھ صورت انتقادي قوي

توضیحاتي از  ٢٠٠٠و  ١٩٩٢و در سال . ارتباط دادیم تجربینظر تاریخي بھ برنامھ شعر 

وب سایت منتشر شد ارائھ دادیم كھ در یك كاتالوگ و نیز در  گاهھر پروژه را در نمایش

)WERK  تواند بین نظریات و  این الیھ استدالل دیگري است كھ مي) ٢٠٠۴ادبیات برلین

  . آثار ھنري واسطھ قرار بگیرد
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كند  نظریھ شعر دیجیتالي بھ صورت برچسب پروژه عمل نمي ،برخالف شعر الكترونیك

ن حال بھ علت اما در عی. منحصر بھ این پروژه نیست ژانراسم . poes1sیعني نقش 

ھاي بازتر و  شود و در مقایسھ با جشنواره تر استفاده مي تنظیمات كتابدار بھ صورت محكم

اي تأكید دارد كھ  كتابخانھ و بر عامل. تر است اكي دقیقوسیعتر شعر الكترونیك از نظر ادر

شاید این سؤال سیستم . است ژانرناشي از شكل سازماني نمایش و تقاضایش براي تفسیر 

و  تجربیعملي و نظري در شعرھاي  زمینھ ھایشخصي كتابدار باشد و سؤاالتي ھم چون 

و ھنر زبان  دیداریھاي شعر  در سازماندھي كردن نمایش گرا یا تجربھ دیدارینیز در ھنر 

  .را در بر می گیرد اي بین رسانھ

، ژانرمتقابل شعر دیجیتالي توسط اثر  ژانر خواھم توضیح بدھم كھ چگونھ بھ ھر حال من مي

مختلف شکل ھای آثار ھنري،  نمایشاي و ارتباطي،  توسعھ سازمانھاي اجتماعي، رسانھ

تفكر و  این مجموعھاز  ژانرمعني . سخن و عملكرد متصدي كتابخانھ تشكیل شده است

در واقع ھنرمندان، . ھنر فردي پدیدار شده است تولیداتمشاھده و نیز كم و بیش از 

دھند و آماده شركت در اشكال سازماني  را بیشتر توسعھ مي) خصوصي(ھاي فردي  برنامھ

  .شعر دیجیتالی می شوند
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  رشتھ ھای چرخش) ۴

 تواند بھ صورت مي ژانرفرھنگي  ین مشكل بپردازیم كھ چگونھ ساختما ھنوز ھم باید بھ ا

ھر كسي درمورد . ستھا  سؤال موقعیتاین نیز  .شعرشناسي و تاریخي ارزیابي شود

ھاي شعر ابداعي را بھ  الس پیكنو گالزیر نظریھ كلي شیوه نظری دارد،ي دیجیتالي شعرھا

، پوند الیوت، ازرا.اس.ولیوم اپولونایر تيگپیش از مجموعھ اسامي تاریخي از ویلیام بالك 

Lبھ شعر كانكریت  A N G U A G E       سازد و فالكسیس مرتبط مي.  

از  نموداری سازد و  مرتبط مي تجربیا بھ شعرھاي اي جدید ر ادوارد كاك شعر رسانھ

، ختارگرایی، كوبیسم ، سافتوریسمچون  ھم می کشدرا در قرن بیستم  ژانرھا و جنبش ھا 

سم، تی، كانكری)شعر حجم(تریسم براي نیمھ اول این قرن و اسپاتیالیسمو ل دادئیسم

L A N G U A G E      ، یند براي نیمھ آشعر فر، فالكسیس و دیداریت، شعر بی

  ) ٩٨كاك (دوم 

مجسم كنم كھ از  تجربیمن سعي كردم كھ شعر دیجیتالي را در برنامھ مفاھیم انتزاعي شعر 

اي، فعالیت كاربر،  پذیري و خودارجاعي، ادراكي، رویھ بازتاب: متفاوت بوده است ۵٠دھھ 

  .يا  اي و شبكھ بین رسانھ
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شعر  در این مورد نوشتھ اند ز تاریخ كامپیوتر نخاسیر پیش اساسكیا ریتر و كرایس فا

نیز مانند من معتقد فانخاسیر . شروع شد ١٩۵٩تئولوتز در سال  احتمالیدیجیتالي با متون 

شعر دیجیتال بھ زمینھ ھای . شکل گرفتھ است ١٩٩٠زود تر از  دیجیتالاست کھ ژانر شعر

شود اما با نگاھی بھ این ژانر تاریخی مختلفی ارتباط دارد کھ در فضای ژانر ایجاد نمی 

ھا صحبت  من ھنوز درمورد تغییر شكل(این اشكال تعریف مجدد . نسبت داده می شوند

  .تاریخي ھستندنگاه از  ژانربخشھاي مشخص ساخت ) نكردم

شعر دیجیتالي تنظیم شده است امروزه ادامھ  موعداستراتژي كھ تاكنون در شروع پیش از 

ماكس بینش چارچوب شعرشناسي را توسعھ داد كھ آن را  ١٩۶٢مثالً در سال . دارد

Kybernetische Poesie )نامیم نامید و ما در اینجا آن را شعر دیجیتالي مي) یكشعر سایبرنت .

) شعر مصنوعي( Kunstliche Poesieكند و آنھا را  ماكس دقیقاً این مفاھیم را تعریف مي

ارد و شامل آگاھي از شعر شخصي است شعر مصنوعي با شعر طبیعي تفاوت د. نامیم مي

منطقي ایجاد  نویسی  ل شعر مصنوعي بنیس با برنامھدر مقاب. كھ بیانگر دنیاي انتزاعي است

دھد  بنابراین شعر مصنوعي مطالب زیر را تشخیص مي. ھا كمك ماشینبا شود از جملھ  مي

د و بنیس از نام اري مينگ ري، ساختاري و مكانھاي آما چھ كھ بنیس آنھا را برنامھ یعني آن
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كار گروتر و داستین و شعر كانكریت ایگوان گومرنیگر و گروه نیوگاندیزر بھ عنوان نمونھ 

را با كمك كامپیوترھا  نویسی شده  یك چنین متون برنامھتآنگاه شعر سایبرن. برد اولیھ نام مي

رھاي دیجیتال و نزدیك شع پیونداین . آورد و عامل انتزاعي را بھ صفر مي دھد تشخیص مي

ز مفاھیم ھر چند كھ فراتر ا می شوندشعر دیجیتال امروز یافت  بحثھنوز ھم در  تجربی

  .گرایي بنیس خرد چون اند ھم اولیھ حركت كرده

و ارزشھا و عمالً بھ عنوان اثر درون  شناسی تغییر شكل بھ عنوان تغییر از مفاھیم زیبایي

  اش با نام در پروژه جانزاوئر. شود متني در فرامتنھا درك مي

 Search Lutz  تصادفی کھ توسطو متون  تبدیل کرداولین متن كامپیوتري را  ٢٠٠۵در سال 

  .دگرگون شده بود ١٩۵٩تئولوتز در سال 

پردازنده تصادفي را براي  مولداشعار بنیس توسط شاگردش تئولوتز شناختھ شدند كسي كھ 

Z22 اسمھا و . ساخت ت مقدماتي درستي را ميكرد كھ از نظر گرامري جمال نویسی برنامھ

 Das Schloss )Theكافكا با نام نتس ظھ ماشین ذخیره شدند از رمان فراصفتھایي كھ در حاف

Castle (صورت ادراكي منعكس  ھبیني ب جالب اینجاست كھ نھ این پیش. گرفتھ شده است

ي تلكس را براي شود و نھ این واقعیت كھ لوتز برخي از غلطھاي امالیي نسخھ چاپ مي
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پیشنھاد من این است كھ این نقطھ . اصالح كرده است augenblickانتشار در مجلھ با نام 

  . كور را عامل انتزاعي یا طبیعي بنامیم

آئور متصور شده است كھ در این پروژه آئور نھ تنھا با  Search Lutzاین عامل در پروژه 

چنین  سازد بلكھ ھم رزش و قابل دسترسي ميآنھا را با اتصادفی متون  نویسی مجدد برنامھ

ھاي  كند كھ پروژه اولیھ را بھ فرھنگ اینترنت زمان حال و جنبھ چندین بعد را ایجاد مي

توانند نسخھ اصلي را با غلطھاي امالیي از بین چند  كاربران مي. سازد انتزاعي مرتبط مي

حافظھ گان را در  توانند واژه چنین ميسخھ را اصالح كنند، آنھا ھمنسخھ انتخاب كنند و ن

دیھاي تحقیق كھ كاربران اینترنت از طریق آن ودر ور: و فراتر از آن قرار دھند واژگانی

شود و  در زمان واقعي تغذیھ مي مولدشوند بھ واژگان  مي Fireball جستجویوارد موتور 

عوت در حضور حضار و ماشین دبصورت تعاملی آئور ھنرمندان را بھ خواندن جمالت 

  .كند مي

تي بینس زیبایي شناخ شالوده شکنیآئور بھ عنوان مفھوم انتقادي و حتي  پذیریمفھوم تغییر

و  عدم تعینمصنوعي، غیر انتزاعي، آماري با . شود تفسیر مي بھ عنوان سیر تكاملي 

ن تغییر شكل شعرھاي اما بھ نظر م. شود ھاي طبیعي درھم پیچیده مي فردیت و با جنبھ
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شعر دیجیتالي امروز شناختھ شده است كھ نھ تنھا بھ چنین  ژانردر  ۵٠دھھ از  تجربی

نیز وابستھ اولیھ و مدل ادبي  تجربییا تحول اشاره دارد بلكھ بھ رابطھ بین اشعار  گسست

  .طور كھ كافكا ارائھ داده است ھمان است

  )x) :(x(شعر ) ۵

دیجیتالي سؤاالتي بپرسم كھ شعر  ژانرخواھم كھ در مورد بعد شعري در  سرانجام من مي

حفظ این كانون در رابطھ بین شعرھاي دیجیتالي . فراتر از اثبات یا بازتاب تكنولوژي است

حال من . شود مفید است و ھنوز ھم بھ طور وسیعي در این زمینھ كار مي تجربیو 

اصطالح شعر دیجیتالي شكل . تأكید كنم ژانراسم  وجھخواھم كھ بھ بعد شعري در  مي

، جدید، ابداعي، تجربیشعر كانكریت، : اصي دارد و داراي تشابھات تاریخي زیادي استخ

و غیره ) جدید(اي  ، فضایي، صوتي، جنبشي، تلویزیون، رادیو، ویدئو، بین رسانھدیداری

اما معاني آنھا از نظر دستوري با ھم ارتباط دارند و بھ . دھستن مایزاین مفاھیم مت. است

  .كنند عمل مي رراھنمای ژانعنوان 

خالصھ ) x( شعر فرمول بابھ ھر حال شكل ساختاري ھمھ این مفاھیم مشترك ھستند و 

و شعر  xتواند از نظر شعرشناسي براي متغیر  سؤال اینجاست كھ چھ چیزي مي. شوند مي
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ارتباط دارد و  ترکیبیبھ صفات و یا جمالت : تالشي كھ صورت گرفتھ است. درك شود

را در مقایسھ با كاربرد مبھم و شناسی تري از معاني زیبایي  واضح نمایھ" شعر"واژه 

آید و یكي  این براي ھمھ زبانھا درست از آب درمي. دھد  نثر بدست مي از  تفاوت استعارهم

  .المللي بودنش است از ویژگیھاي آن، در بین

وش و از نظر معنایي توسط ر  دهرسد كھ شعر از نظر ھمنشیني گسترده ش بھ نظر مي

ھایي را  جھات اصلي زیباشناختي، مفاھیم و ویژگي افزایش. متغیرھا مشخص شده است

توان با سایر مشخصات  دھد كھ صحت و تأیید آن كامالً كلي متصور شده و مي توضیح مي

سایر . آید از آب درميیا جدید درست  تجربیھاي كانكریت،  این نكتھ براي واژه. تركیب شود

خاص انعكاس یا  زمینھماھیت خاصتري دارند و بر  الکترونیکال یا چون دیجیتھا ھم واژه

  . اند ھا و ارتباطات مختلف متمركز شده دانش در حاالت عمل یا تشخیص برخالف محدوه

تر بررسي كرد حداقل بھ روشي كھ  ھا را دقیق توان انواع معاني یا كاربرد این واژه حال مي

تاكنون در این مورد بسیار . یجیتالي نشان دادممن با مثال در پاراگرافھاي اول شعر د

در اینجا من مایلم . اي براي مطالعات بیشتر است خالصھ سیر تكاملي آنھا برنامھ ،اند نوشتھ
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كھ بھ منظور توسعھ استدالل نھایي براي نظریھ شعر، تفاسیري را بھ طور خالصھ ارائھ 

  .دھم

كانكریت بھ ھمان معني است كھ در : دھیم ياي از مفاھیم كلي را ارائھ م ما در آغاز خالصھ

 پراگماتیکی،، ای رسانھ فرھنگ شرایطدر  زبان اھمیتش بھ كار رفتھ و ھا تفاسیر و بیانیھ

ھر چند . ستا حدودیتھاي آن و غیره منعكس شدهو درك م ناشناختي و ارتباطي، تشكیل مع

ھاي مربوط بھ زبان وجود ھنري یا فعالیت تولیداتكھ خود ارجاعي كم و بیش در عنصر ھمھ 

برتري این خود ارجاعي را قبل از ھمھ خود ارجاعیھا نشان " كانكریت"ویژگي . دارد

این تغییر . ھدف از شعر كانكریت كالسیك كاھش خودارجاعي تا حد امكان است. دھد مي

لي المل نظر پیش گرامري با واژه كانكریت در زمینھ بین زا) با پیش سابقھ طوالني(اي  نمونھ

  .اجرا شده است

شده معرفی نگریھا  تغییر در پیش در جھت ھنري وکارکرد ھای نگري  در پیش تجربیواژه 

ست اجتماعی  شناخت میل. پذیرفتھ شودبدون اینكھ قانون كلي موضوعات و روشھا . است

چنین علم  ھم. شوند مي آشکار ماما تحت سایر شرایط و در روشھاي كامالً متفاوت با علو

بازیگران . كند ست كھ در اینجا نقش مھمي را ایفا ميیمرتبط با واژه تجربھ ا شناسیریشھ 
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كنند و یا  كنند و بھ صورت آزمایشي خود را تست مي اللفظي تجربھ مي اصلي از نظر تحت

  .كنند ان مشاھده ميش  اینكھ خودشان را در مقالھ

شرفت یا حتي در منطق تبادل پی توان بھ عنوان فرضیھ ا نميویژگیھاي جدید یا ابداعي ر 

اي نداشتھ  پذیر حوزه آگاھانھ ي باز و انعطافتجربھ او باید بھ صورت  رداقتصادي درك ك

و نیز  کنشرا براي درك، تفكر، قلمرو امکانات ، می دھند  جھتباشند، آثار بھ فرایندھا 

  .ددھن پیشرفتھاي فرھنگي، اجتماعي، سیاسي و ھنري توسعھ مي بھ منظورحساسیت 

از ھمھ این بحثھا واضح است كھ این توصیف كمتر مشخصات نتایج شعري است اما جھات 

  .كنند برنامھ شعرشناسي نسبت داده  و ھمدیگر را تعیین مي را بھ ارزشي با ھاي  و سیستم

كھ در اصل مطابق با این عبارات جدا کرد خاصي را از كل ھای  گرایشتوان  حال مي

چون بصري، ھایي ھم واژه بازتاب ضرورت زبان و درك. تالذكر اس فوقگرایش ھای 

و  ماتریالیتیاھمیت ویژه در اینجا تفاوت بین . ستا  ایي، صوتي نمایش داده شدهشنو

نمایش  ،ھنري است و این ارتباط نزدیك فرا روی از سایر ژانرھایست كھ گرایی معنا

ست كھ ی اگ رسانھ بھ منظور توسعھ فرھنشرایطي از تكنولوژي اطالعات و حساسیت 

، رادیو، فیلم، ھولو، كد، كامپیوتر یا دیجیتال و ینویس چون ماشینمنجر بھ ویژگیھایي ھم
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اي نقش مھمي  رسانھ میان یادر بین انواع وسیع عناصر بین رسانھ  ه است کھغیره شد

ھدات ي مشا  حاشیھ شناسی  زیبایي. رویدادھا و گذرگاه ھا، ھا بھ تفاوتھا، واسطھ میلدارند، 

  .بر می انگیزدرا 

. توان بھ مفھوم كلي شعر خالصھ كرد را مي عملي نظري و درکو  (x)بازي زباني شعر 

استعداد پذیري،  بازتابھای قوي دارد و بھ سمت اصل  یاست و ارتباط رادیکالاین مفھوم 

پذیري را بھ عنوان  خود ارجاعي شعري، بازتاب. ھدایت شده است اجرایی شدني و ننھا

شمیدت ( می شناسدپذیري  و جامعھ ھویتانیسم اصلي در شناخت و ارتباط بھ ویژه در مك

ff٣۵ ( ر دوم كھ ب مرتبھاز  ای  رسانھ ی است،و ارتباطای انعکاسی  رسانھسان شعر بو

انتزاعیش بھ عنوان معني بالقوه شكل  مفھومدر (كند  تفاوت بین شكل و رسانھ عمل مي اساس

و بر ھر علتي داللت دارد و بدین وسیلھ از ھر چیزي كھ ) ff۶۵شود گریزلیج  درك مي

در این رسانھ شعر در ھمھ ) ۵۴افالطون (رود  نیست بھ آن چیزي كھ ھست پیش مي

  .آید و مطابق با تكرار فرایند انسان و جامعھ است روشھاي ممكن بھ وجود مي

زبان  وابستگی بھاین  دریافت شده بصورت تاریخیفراتر از ھمھ مفاھیم شعري كھ در اینجا 

 ھمھ پیچیدگي باجھت بھ سمت آن معیار اصلي است كھ آن را از سایر اشكال  برآمد یاو 
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در شعر ھمھ نوع چیزي درون زبان و : بھ عبارت دیگر: سازد كم و زیاد متفاوت مي ھاي

ین حال با ا اما. پذیري مجسم شود انعطاف بھ شکلتواند  افتد و مي در رابطھ با زبان اتفاق مي

پذیري شعري سیال و آشكار است  تداوم انعطاف. بالقوه را تنظیم كردیم ما تاكنون اصل عامل

شناسي انتخاب شده است مثالً در زمینھ  زیرا بھ طور محسوسي براي سیر تكاملي زبان

پذیري در ھمھ  و انعطاف ناسازگاریوحدت بین  بالقوه بسانكردي کار تكنولوژي اطالعات

  .كند فلسفھ انتظام جھان را در شعر تعیین مي الیت شعري است و آشكارعاھاي ف حوزه

اللفظي  شود زیرا از نظر تحت مي رادیکالپذیري و عاملیت بالقوه، شعر  با تركیب بازتاب

در اصل . است زبان ،ھنر تصادفیھاي  شود یعني ریشھ ھمھ پدیده درك مي سان منشا اصلیب

د ینام عي ميكس شود با آن چیزي كھ بنس شعر طبیاگر مفھوم طبیعي بھ صورت شعري منع

 دراماتیک ژانرھایو  روایی، تغزلیتواند ھمھ اشكال  و بھ طور بالقوه مي شود تركیب مي

یکی می و ادبیات با سیستم ادبي  در برمی گیردكد را  م و نیز شعرونظعرھای مرمان و ش

  .كند بالقوه عمل ميسی و حشود و بھ عنوان مفھوم  حل نمي  اما با این سیستم شود

) رلیچ، ولف و زیرفاسفیش( مرتبط می شودشعر  سرانجام این وضعیت بھ کاراکتر اجرایی

روشھاي زیادي وجود دارد كھ در آن شعر نمایان . ، کنشخالقیت، تجربھ ، فرآیندیعني 
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. ات متعدد استنامکاز ایکی متن چاپي تنھا  خواندن صامتشود و از بین این روشھا  مي

ھاي  ھا، نمایش روي سن، شبكھ در نمایشنامھ ،ھا و كنفرانسھا ر امروزه شعر در جشنوارهاگ

مطابق با رسانھ ای این نوع فعالیت اجتماعي و  است رونیك یا در مراكز شعري زندهالكت

  . آشكار شعر است کاراکتر اجرایی ونزدیكترین 
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  :فصل پنجم

  

  اسكریپت نویسي اكشن و برنامھ سازی متحرک ستفاده ازا با بررسي شعر الكترونیكي تعاملی

  

  ریِنی النگ: نویسنده

  

بھ بررسی یک کار تحقیقاتی در زمینھ شعر  نوشتھ شده است ریِنی النگکھ توسط  این مقالھ

دانشكده  جاناتان  استادیار. استجاناتان آیتكن الکترونیک می پردازد کھ ناظر و مبتکر آن 

بوده و دانشگاه نیویورك  ازطراحي گرافیكي  دارای مدرکاو . ن استیرساد در دانشگاه رمُ 

  .دریافت کرده استطراحي صنعتي  از دانشگاه آلبرتا  در رشتھ  را كارشناسي ارشد نیز 
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  بررسي شعر الكترونیكي تعاملی 

  اسكریپت نویسي اكشن و برنامھ سازی متحرک استفاده از با

  :چکیده

، بررسي بیشتر ژانر شعر الكترونیكي از طریق استفاده از ھدف از اجراي این پروژه 

نویسي با  گرافیكي و ھم برنامھ نوشتاریباشد؛ یعني ھم استفاده از ابزارھاي  برنامھ فلش مي

ھایي از شعر الكترونیك،  بھ بخش تعاملیمقصود ما افزودن بعد . اسكریپت استفاده از اكشن

  . می باشد كاربر  و  طراح/نویس برنامھو تالیف مشترك بین  ایجاد امكان تصنیف

در حالي كھ ھدف اصلي این پروژه بررسي امكان ھمكاري مشترك بود، اما چند ھدف دیگر 

  :  نیز در این بین وجود داشت كھ عبارتند از 

  اسكریپت  ھاي فلش و اكشن آشنایي و كسب مھارت در بكارگیري برنامھ - ١

 »Liquidjourny.com«اسكریپت از سایت  اد اكشنزآھاي منبع  انتخاب فایل آنالیز ساختار - ٢

 ي وگرافتایپو مشخص كردن قابلیت كاربردھاي  

تغییرپذیري  بیاناعمال اصول ساخت بصري و طراحي گرافیكي بھ منظور دستیابي بھ  - ٣

 .ماتلایر اصلی

. گرچھ این تحقیق عمدتاً یك تحقیق مستقل است اما مبتكر و ناظر آن ، جاناتان آیتكن بود

او در رشتھ طراحي . یرسن استاد در دانشگاه رناتان یكي از استادیاران دانشكده مُ جا

گرافیكي با مدرك كارشناسي از دانشگاه نیویورك فارغ التحصیل شد و پس از آن بھ درجھ 
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  . طراحي صنعتي  از دانشگاه آلبرتا نایل گردید كارشناسي ارشد در رشتھ 

پروژه ھاي قبلي . قرار دارند متحرک سازیدر حوزه اھداف اصلي تحقیقات علمي او عمدتاً 

و ھمچنین چندین ) نوعي شعر ژاپني(و انیمیشنيار منتشر شده وي شامل چندین ھایكو آث

و  متحرک سازیمقالھ درباره وجود پتانسیل ھمكاري ھاي چندمنظوره در مطالعھ حوزه 

اینكھ تحقیق فعلي شامل در نھایت . یپوگرافي انیمیشني استاھمچنین كاربردھاي معنایي ت

اجراي «عنوان این پروژه . با اجراھاي زنده تئاتر است متحرکیپوگرافي اادغام ت

كھ عملكرد و » در اجراي زنده متحرکیپوگرافیك ااست؛ یعني كاربرد ت تایپوگرافیکی

 انیمیشنای در این مسئلھ، گونھ . گیرد یپوگرافیكي را در بر ميااجراھاي عوامل انساني و ت

  .را خواھد شد كھ واكنش واقعي بازیگران انساني روي صحنھ نمایش را بدنبال دارداج

باوركردني است كھ بصورت طبیعي با  تایپوگرافیکیھدف اصلي من خلق یك بازیگر «

  .»بازیگران سنتي در صحنھ نمایش در یك اجراي زنده در تعامل باشد

 ٢٠٠٧رود كھ در پایان آگوست  با توجھ بھ نتایج و برآیندھاي این پروژه، انتظار مي

فلشي و ھمچنین كدمنبعي كھ بطور قابل فھمي تشریح شده باشد، » شعر«از سھ  اي مجموعھ

ا بھ انجام ویرایش و مولفھ دوم بطور خاصي از این لحاظ مھم است كھ ما ر. یدآبدست 

  . سازدینده آنھم بدون نیاز بھ دانش تكنولوژیكي در بخش طراحي، قادر مي آاصالحیھ در 

در پایان پروژه ، من سھ فیلم فلش متفاوت را با كمك رابط كاربري كھ امكان استفاده از 

آورد،  مجدداً  ي تعیین شده توسط كاربر را در شعرھاي انیمیشیني نھایي فراھم ميامحتو

  .»Grid« و »Chase«،»Chain« :اصالح كردم قطعات عبارتند از 
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و » شعر«تك اجزاء ھر  سازي تك مكان ذخیرها scopeو  timeframeدر حالي كھ 

خوبي براي كارھاي بعدي ارائھ كرده   نمي دھد اما امیدوارم كھ راھنماينھا را آعملكرد 

شده خواھد بود و در آخر  عالوه بر این ، آثار بعدي شامل تركیب سھ پروژه تكمیل. باشم

عر الكترونیك طراحي و اجرا شده اینكھ این پروژه برپایھ كار انیمیشیني قبلي جاناتان یعني ش
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  .خواھد شد  است و احتماالً نتایج و محصوالت این تالش در پروژه ھاي آتي بھ كار گرفتھ

  

  پیش زمینھ و معرفي پروژه 

رحمانھ نویسنده  یعني حذف بي«دھد؛ خبر مي مرگ مولفاز  ، رونالد بارت١٩۶٧در سال 

 مجلھابتدا در » مولفمرگ «لھ او یعني مقا» .و منبع معناي متن آفرینشبھ عنوان مركز 

بررسي انگیزه، محیط : این مسئلھ را بھ چالش كشید كھ ،آمریكن منتشر شد و در آن

و اصلي متن  ویژهو سیاسي نویسنده احتماالً ذھن خواننده را براي درك معناي  اجتماعی

گري  است و  مدرنیسم ، زاده جریان روشنتفکر در مقابل ، دور شدن از . روشن مي سازد

  . سازدھدفمند مي را سازي  تمركز بر خواننده، معرفي برتري تجربھ فردي و مفھوم

  : گوید بارت مي

مي دانیم كھ متن تنھا از خطوط و كلمات تشكیل نشده است، متن تنھا یك معناي الوھي را « 

كھ در آن  بلكھ فضایي با ابعاد بسیار فراوان است) خالق/نویسنده » پیغام«(سازد منتشر نمي

  .اند؛ ھیچ كدام از آنھا اصل نیست  ھاي مختلف نگارش، تركیب و تفكیك شده حوزه

  »یدآ است كھ از ھزاران چشمھ فرھنگي بوجود مي نقل قولاز  رشتھ ایمتن  

، ) دھیم و تماشا مي كنیم بینیم، گوش مي مي(خوانیم چنانكھ ما یعني ببینندگان متني را مي

بھ » از خلق این متن چیست؟) ارگردان،آھنگساز و یا ھنرمندك(ھدف نویسنده«سوال از 

تغییر خواھد » تفسیر دیگران از این متن چیست؟ معنا و مفھوم این متن براي من چیست؟«
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 و تكرارپذیر تبدیل ي انفعاليفرآیندمدرن بھ  كرد و در نتیجھ خلق معنا از دیدگاه پست

                                 .یزه ھاي نویسندهانگ فقط شود؛ بستھ بھ برداشت خواننده و نھ مي

خواننده ھمان فضایي است كھ متن در آن محصور است، بدون اینكھ گم شود ، تمامي 

بلكھ در  ،اظھاراتي كھ نوشتھ از آن تشكیل شده است و یكپارچگي متن جزو طبیعت آن نیست

  .نقطھ مقابل آن قرار دارد

 فرآیندمفھوم نگارش مشترك و یا  ،) متحرک سازی(  kineticاساس تحقیق من درباره 

 براي پرداختن بھ ستابزاري ) e-poetry(شعر الكترونیكي . مشاركتي معناپردازي است

با اینكھ . سازد فراھم ميرا ھاي تجربي نوین  عامل بواسطھ تكنیكتاین فرآیند كھ امكان تسھیل 

است اما در واقع یك حوزه  یاتژانر شعر الكترونیكي ھنوز ھم در قبضھ متخصصان ادب

روبھ رشد تحقیقاتي است كھ توسط پیشرفت ھاي سریع فناوري و ھمچنین پیچیدگي فزاینده 

شعر الكترونیكي كھ مشخصھ اصلي آن . شود نویسي تشویق و حمایت مي ھاي برنامھ تكنیك

از شعر آزاد وان رایانھ بھ عنوان ابزار است، مي تواند در ھر قالبي ظاھر گردد؛ اكاربرد فر

  .گرفتھ تا ھایكو و ھاییگا

در كاربردھاي دیگر مانند فیلم و موسیقي، شعر الكترونیكي بر كاربردھاي چندحسي حاصل 

ھاي  رنگ ھاي گوناگون، مقیاس و بافت حركت، صدا،. از فناوري رایانھ برتري دارد

مبحث شوند؛ تحقیقات این حوزه بر  بصري در سطوح مختلفي توسط شعر استفاده مي

و نیز در مورد معاني و مباحثي كھ از  ادبیات تجربیچگونگي تاثیر عوامل مذكور در ایجاد 

شعرھاي الكترونیكي از ابزارھاي دیجیتال بھره . این تجربھ حاصل مي گردد، متمركز است
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نویسي مولد، بالگ، سرور و دیگر اشكال ارتباطي ،  متن، برنامھابراند و با استفاده از  گرفتھ

  . بھ ھم مرتبط ساختھ استنیز و نویسنده بلكھ دیگر نویسندگان را  خوانندهتنھا نھ 

كن، جورج سوید و كوین یتصي،  از مطالعات قبلي جاناتان ااین تحقیق در حوزه ھاي خا

  .آنتوني استفاده كرده است

افزاري و بطور خاص در جھت  گروه تحقیقاتي در مجموع با ھدف توسعھ رابط نرم 

ھا مبتني بر فلش و در سھ حالت مجزا تھیھ  برنامھ. سرایش الكترونیكي تشكیل شد سازي آسان

كننده براي ویرایش كدي كھ فعالیت   از حالت ظاھر. كننده، ویراستار و ناظر ظاھر: شدند

  . شود كند، استفاده مي ویراستار را كنترل مي

 مشخصات بافت ھ در آنكرا حالت ویراستاري بھ این منظور ایجاد شد كھ محیط نویسندگي 

 حالتو در نھایت . فراھم آوریم و در واقع خود شعر را بوجود آوریم ، می شودشعر القا 

نھایي بر روي رایانھ با استفاده از پالگین فلش ، ) فلش(SWFناظر براي مشاھده فایل 

ي بھ منظور جلوگیري از بروز مشكالت فني مربوط بھ پیشرفت برنامھ اصل. شود استفاده مي

مشاركت در ژانر شعر الكترونیكي با استفاده از نرم افزارھا  امکانات، تصمیم گرفتھ شد كھ 

  . نویسي موجود بررسي گردد و ساختارھاي برنامھ

برنامھ فلش كاربرد گسترده اي دارد چرا كھ داراي محیط نویسندگي بدون نیاز بھ تایپ است 

 باالكاربردھاي آن از سطح . ستگرایی   شيدارای قابلیت ھای نویسي آن  و زبان برنامھ

گردد و نیز در سالھاي اخیر بھ عنوان ابزار معروفي براي  براي ویرایش دقیق آغاز مي

ھاي بیشتر مدیا و مشاركت آنالین از طریق ساختارھاي مبتني بر اینترنت  افزودن الیھ
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  .شود استفاده مي

دھد  نویسي دارند اجازه مي برنامھ كاركرد اصلي فلش بھ كاربراني كھ دانش اندكي درباره 

خلق  ،مبتني بر بردار WYSIWYGھاي ساده را با استفاده از رابط  كھ انیمیشن، فیلم و برنامھ

 Adobeو  Adobe Photoshopھاي ویرایش مدیا مانند  فلش بھ مانند دیگر برنامھ. كنند

Illustrator  گرافیك ھاي متحرك و  ادزمان را بھ منظور ایج نوارھا و  امكان ویرایش الیھ

  . سیار پیچیده فراھم مي سازدبثابت 

كنترلي را بھ ھمراه  ھاي بیشر كي ، امكان افزودن الیھفلش عالوه بر محیط نویسندگي گرافی

  .اسكریپت فراھم آورده است استفاده از اكشن

تر  هھاي ساده مناسب است اما كاربردھاي پیچید در حالي كھ محیط گرافیكي براي انیمیشن 

این قابلیت، امكان تشخیص ریاضیاتي . نویسي فلش ھستند نیازمند بكارگیري قابلیت برنامھ

ھایي كھ بھ تكرار زیادي نیاز دارند، فراھم مي كند و در صورتي  حركت را براي انیمیشن

  . كھ ساختار الگوریتمي مناسبي براي آن تعریف گردد ، بسیار موثر عمل خواھد كرد

آموزان خود یعني لیزا تام  از مجموعھ سوید و ورتینگتون با دو نفر از دانشآیتكن با پیروي 

ھاي منبع آزاد فلش توسط گري  برنامھ ھاي آنھا با استفاده از كد. و دیمپل والب ھمكاري كرد

یپوگرافیكي بھ كد فعلي استاسویك، برنامھ ھا ااند، كھ با افزودن بعد ت استاسویك طراحي شده

فیلم ھاي ساختھ استاسویك كھ در سایت  .ندوشمی الي داراي خاصیت انفع

WWW.liquidjourney.com  ھاي  ھاي عالي توانایي در دسترس ھستند بسیار پیچیده و مثال

نویسي موجود در فلش  ھاي كاربردي گرافیكي و برنامھ ناپذیر استفاده از ھمھ مزیت پایان
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بود كھ در آن  تعاملیدر واقع یك فیلم فایل منبع كھ توسط تام و والب استفاده شد، . ھستند

  . شوند ھاي پنجره ناپدید مي یند و سپس در گوشھآذرات از انفجار بوجود مي 

  

  

اصالح شد كھ عالوه بر ذرات ، حروف نیز از نقطھ كلیك خارج مي  ای فایل منبع بگونھ

، گام بلندي  گرچھ این اثر. شوند گردند و سپس متالشي مي دوباره بھ جاي اول بر مي ،شوند

اسكریپت و شعر الكترونیكي است اما  نویسي پیچیده با اكشن جدید برنامھ ترکیبدر راه ایجاد 

  . از كلیك ماوس بود یبسیار بیشتر تعاملیآیتكن بھ دنبال درجھ 
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  فرآیند

ھا بستگي داشت گرچھ ھر  زاد و بھ پیشرفت فعالیتآتحقیق در این پروژه تاحدودي  فرآیند

ھاي زیربنایي در  مسرویكرد بكار رفتھ براي درك مكانیدیگر متفاوت است اما شعر با شعر 

خواندن كد منبع  فرآیندمرحلھ اولیھ در ھر بخش از پروژه ، . ھا یكسان ھستند بین پروژه

برنامھ در  ھایزمایش پارامترآآشنایي با امكانات برنامھ فلش،  رایب. بارگذاري شده بود

مدت زمان زیادي طول كشید و در ادامھ این  ،تر با كل مجموعھجھت تعیین رابطھ ھر پارام

ھاي مناسبي براي ساختار شعر و نیازھاي  ، مشخص گردید كھ كدام پارامترھا، گزینھ فرآیند

موزشي جامع است؛ ھر كدام از آاین پروژه نشان داد كھ یك تجربھ . ھستند انعراویژه ش

با كسب آگاھي درباره . قبلي مرتبط بودند بخش ھاي پروژه بھ معلومات حاصل از مطالعات

ه بھ اولین پروژه برگردم و محیط برنامھ فلش، توانستم پس از تكمیل سومین پروژه، دوبار

م ھاي مختلف را بھ منظور مرور آنچھ كھ از دو پروژه بعدي یاد گرفتھ بودم ، سمكانی

  . اصالح كنم
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  ارزیابي 

گرچھ من تجربیات اولیھ . رزشمند و سودمند بوداین پروژه بھ نظر من تجربھ اي بسیار ا

نویسي با جاوا داشتم اما اولین باري بود كھ فرصت كار با چنین  خاصي درباره برنامھ

بین تمركز بر جزئیات فني و  کشمکشامكان تعدیل . بودم  اي را بدست آورده ظرفیت خالقانھ

ھاي ناشي از ابزار، زبان  یتبا وجود محدود. شناسي براي من بسیار جالب بود اصول زیبا
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نویسي و تجربھ من ، حس مي كنم كھ پارامترھاي برنامھ ، پروژه را در جھت  برنامھ

حصربفردي ھدایت و ھمچنین امكانات بسیاري را براي حل خالقانھ مشكالت فراھم آورده نم

  . است

تحقیقاتي آتي ھاي  من مطمئنم كھ تحقیق من بسیار سودمند و ارزشمند است و حتماً در تالش

ھا بھ پایان  گرچھ ھنوز فعالیت. بسیار مفید واقع خواھد شد متحرکي یپوگرافادر زمینھ ت

كنم كھ ھمكاري مشترك بیشتري براي انجام چنین پروژه اي  است اما احساس مي  نرسیده

كادمیك و تخصصي از اھمیت بسیار زیادي آبوجود خواھد آمد كھ در زمینھ تحقیقات 

                                                                                       .برخوردار است
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  :فصل ششم

  نوشتن اشتراکی متن ھای ادبي/شعر دیجیتال و خواندن

  ِرسرروی تو: نویسنده 

  

  

او پژوھشگر ھنر و زیبایی . ، دانشیار دانشگاه فرناندو پسوا استِرسرروی تودکتر 

ھمچنین در زمینھ نشانھ شناسی، ادبیات، ارتباطات و فناوری تحقیق می . اسی استشن

  .  از او رسالھ ھایی در زمینھ شعر دیجیتال و نیز شعر تجربی منتشر شده است. کند
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 نوشتن اشتراکی متن ھای ادبي/شعر دیجیتال و خواندن

  

  سخن شعري. ١

حل این كار  راه. سخن شعري را بدانیمبراي تعریف شعر دیجیتال الزم است كھ معناي 

در واقع ساختار روایی نثر شامل توصیفات منطقي و رویدادھای . مقایسھ شعر با نثر است

می شکند   خواند وآرایش خطي نثر را زمانی است در حالي كھ شعر شكل فضایي را فرا مي

ھ شاعر فرانسوي كھ مطابق با مفھوم منظومھ است كھ توسط ماالرم(و نھ تنھا شكل مکانی 

 Max  و Eugen Gomringer   معرفي شد و سپس توسط شاعران کانکریت ھمچون

Bense در جایي كھ نثر گزارش . گیرد بلكھ محتوي فضایي را نیز در بر مي) توسعھ یافت

گرایي نوشتار را فرا  شود و جایي كھ نثر خطي بودن و مطلق شود، شعر پیشنھاد مي مي

عالوه بر این زبان شعري واضح نیست، تا . یابد عر توسعھ ميخواند شكل غیرخطي ش مي
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نویسنده در /شود و بھ خواننده دھد و تاویل مي حدودي مبھم است و ساختار را نشان مي

  .كند استخراج معنا كمك مي

طبق گفتھ تودوروف، در نشانھ ھای شعري نمادھا الزم ھستند یعني آنھا غیر از خودشان 

در متن تغزلی . گیرند در نظر نمي) ابژه بی واسطھ(مفعول صریح ھیچ چیزي را بھ عنوان

نمادھا دستگاه بیانگری از تشابھات ھستند و برخالف رابطھ و ابھام شعري تحمیلی نیستند 

  .شوند بلكھ منطق محسوب مي

در شعر بین امر انضمامی و امرانتزاعی، بین . این مفھوم ابھام نتیجھ ادغام تقابل ھاست

فرضي و نمونھ مادی و بین امرعمومي و امرخصوصي تمایز آشکاری نیست ، نمونھ كامل 

از این رو شعر . آنھا داراي حشو و ایھام ھستند. مانند ھای شعري در میانھ باقي مي  و واژه

شود و این عدم قطعیت است كھ شعر را رسانھ ای بیانگر  تنھا با عدم تعین مشخص مي

  .سازد تا غیرقابل توصیف باشد مي

رو شعر بیان غیرقابل توصیفي است كھ خواننده را بھ جستجوي تركیب معنایي جدید  ز اینا

  .دھد كند و روابط غیرمعمول را بین بیان انتزاعی و بیان انضمامی افزایش مي ترغیب مي
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عالوه بر این باید بھ یاد داشت كھ این كشمکش در خود زبان ذاتي است، اگر چھ این 

ر شعر كامالً بھ دست آورد زیرا در كاربرد روزانھ ما از زبان، توان د کشمکش ھا را مي

فراموش نكنیم كھ براي تعداد زیادی از . اند آنھا بجھت ماھیت تاثیر گذار بیانگری خنثي شده

زبانھا  اظھار داشتھ ،  Ralph W.Emersonشاعران، زبان، شعر است و ھمانطور کھ 

و با استفاده   نمادھا و نمادھاي ساكن ھستیم ما .ھاي فسیل شده ھستند متشكل از استعاره

شاعر بھ آنھا . دانیم كھ آنھا افكار ما ھستند خود شدیم و نمي اقتصادي از اشیاء از خود بي

شود كاربرد قدیمي آنھا فراموش شود و بھ جمادات و اشیاء  دھد كھ باعث مي قدرتي مي

  .جان چشم و زبان می دھد بي

عر مطابق با تعریف ویكتور شكلووفسكي از ھنر باشد كھ بھ ھمین دلیل شاید تعریف ش

مند كرد،  تواند بھ اشیاء احساس داد، سنگ را سنگي كرد ،اشیاء را از احساس بھره مي

  .اند طوري كھ شناختھ شده طوري كھ مشاھده شده اند نھ آن ھمان  

مفھوم شعري  خالصھ اینكھ. پرداز ادبي تفاوت بین شعر و نثر را بیان كردند چندین نظریھ

شعر در مقایسھ با استفاده نثر از . حسی و مبھم است و نثر ادراكي و شفاف و آشكار است

  .كند كند و بحث را براي خلق مجدد معنا باز مي زبان، خلق تشابھات ابداعي را تقویت مي
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شعرھاي تجربھ . شوند درآینده بھتر كامل مي) تجربی(این شعرھا با ویژگیھاي ابداعي 

از . ھ ی قرن بیستم ضرورتاً نمونھ غیرخطي از شكل و محتوي را دنبال كردندگرایان

فوتوریست ھا تا کانکریت ھا تعداد زیادی از شاعران فراتر از خط، صفحھ و كتاب پیش 

ھا را پیشنھاد  محصور شدن در متون و تبدیل واژه Walter Ongطور كھ  ھمان. اند رفتھ

ت و پایدار است كھ با بستھ شدن امکان داللت خاتمھ كتاب مقید بھ رسانھ ثاب  كرده است 

  .یابد مي

ارائھ داده  Umberto Ecoدر تعریفي کھ . شعر تجربھ ای براساس نظریھ اثر باز است

شود كھ شاعر را در مركز یک  است اثر آزاد در کنش مفسر از آزادي آگاھانھ ایجاد مي

. كند كھ شكل خاص خودش را اعمال مي دھد ناپذیر بینابینی قرار مي شبکھ از روابط پایان

Eco كند كھ خواننده را بھ سمت تفاسیر از پیش  اثر باز را با اثر بستھ قراردادی مقایسھ مي

دارد كھ اولي دیدگاھھاي مرسوم جھان  دھد و با حالت استھزا اظھار مي تعریف شده سوق مي

و ناھنجاري محیط اشباع شدن، عدم پیوستگي  تكھ كند و در عوض آگاھي از تكھ را رد مي

  .كند اي را پیشنھاد مي شده رسانھ
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ویژگي مھم دیگر شعر تجربی كھ بھ زیبایي شناسی شعر دیجیتال مربوط می شود ھمگرایی 

گیرد كھ  اي جامھ عمل بھ خود مي این جنبھ از شعر در واژه. متن، تصویر و صداست

در برزیل  Noigandresجیمزجویس معرفي كرده است و ھمواره توسط گروه شعري 

اظھار  Philadelpho Menezesطور كھ  ھمان Verbovocovisual: شود استفاده مي

توان در ھمھ زبانھا  را مي) زباني، بصري و صوتي(دارد استفاده از سھ شبکھ اصلي  مي

بھ ھر حال با پیدایش ھنر مدرن در اواخر قرن . یافت و شعر بھ شبکھ زباني وابستھ است

رسانھ دیجیتالي بھ صورت شھودی این سھ شبکھ را با ھم . یستم پیاده شدنوزدھم این س

  .كند  تركیب مي

  شعرھاي رسانھ دیجیتالي. ٢

انگیزي را براي انجام تجربھ و نوآوري در شعر پیشنھاد  رسانھ دیجیتالي امکانات ھیجان

اي غیرخطي اي را بھ روشھ كند چرا کھ ایھام، ابھام، عدم قطعیت و تجربیات بین رسانھ مي

دارند كھ رسانھ  پردازان رسانھ جدید اظھار مي بھ ھر حال وقتي نظریھ. گیرد   بھ بازي مي

بودن بھ  اند كھ این خطي شود فراموش كرده دیجیتالي بھ صورت غیرخطي مشخص مي

دھد در حدي است كھ خواننده آن  در واقع طرحي كھ نویسنده ارائھ مي. چشمان ناظر است
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ابرمتن و ابررسانھ، امکانات جدیدي را براي دسترسي تصادفي بھ . كند رد مي پذیرد یا را مي

تواند بررسي كند و داستان خطي را بھ صورت  كنند، اما خواننده مي اطالعات باز مي

با در نظر گرفتن این نكتھ . غیرخطي تفسیر كند و شعر غیرخطي را بھ شكل خطي بخواند

جدیدی را تجزیھ و تحلیل كنم كھ روشھاي غیرخطي  دھم كھ ویژگیھاي رسانھ من ترجیح مي

از طریق (، متن ) از طریق ھمکاری(كند و عقاید از قبل تصور شده نویسنده  را تشویق مي

  .را منتشر می كند) از طریق تعامل(خواننده ) ھمگرایی

پردازان رسانھ جدید موافقند كھ رسانھ دیجیتالي ناشي از تركیب فرھنگ بصري  نظریھ

در واقع فیلم و عكاسي، . با تكنولوژي ھای محاسباتی ست) ي، فیلم، تلویزیونعكاس(

من ارتباط . اند تلویزیون، مخابرات و حافظھ دیجیتال ھمھ در كامپیوتر دیجیتالي تركیب شده

متقابل ھنر و تكنولوژي را برگزیدم كھ توسط شعر دیجیتالي در سھ لحظھ كلیدي قرن بیستم 

  .بھ دست آمده است

ا اینكھ در آغاز این قرن نظریھ فیلم تثبیت شد و شیوه ویرایش و روشھاي مونتاژ، گرایش ابتد

فرھنگي را براي بریکوالژ و نیز مفھوم ھنري کوالژ بیان كرد كھ با تجربھ ھای 

،  F. T. Marinettiدر این میان . تایپوگرافیک فتوریست ھا و دادائیستھا ھمگام شده بود
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T.Tzara      وK. Schwittersکناری را بھ عنوان شگردی براي ارائھ   ، مونتاژ و ھم

  .معاني جدید و بیانگر دنبال كردند

در اواسط این قرن، توسعھ تلویزیون و كامپیوتر دیجیتالي با شروع شعرھاي تجربھ گرا 

شعر کانکریت، شعر دیداری و شعرصوتي افقھاي جدیدی را بھ روی شعر : ھمراه بود

و ) برزیل( Noigandres، )پرتغال( PO-EXانند گشودند و گروھھایي م

L=A=N=G=U=A=G=E )و نیز چند تجربھ در زمینھ ترکیب و ) ایاالت متحده آمریكا

 Nanni Ballestriniتولید متون خودكار با استفاده از كامپیوتر بھ وجود آمدند، ھمچون 

فرانسھ کھ در در  E. R. I. A. Lو  Alamoدر پرتغال و  Pedro Barbosaدر ایتالیا، 

با ورود كامپیوتر و وحدت بین ھنر و تئوری، شاعران تجربھ  . آن زمان باھم مرتبط بودند

گرای تعدادي از كشورھا شروع بھ بازیابي فرھنگي كردند و با استفاده از فناوری ھای 

  .ثبت، نقیضھ ھای پست مدرني کھ تجربھ ھای درون متنی بود در دسترس قرار گرفت

اي  ترنت بھ مفاھیم ماندگار جامعھ و كشور پایان داد، فرھنگ بھ صورت شبكھدر نھایت این

فرھنگي كھ (در موارد خاص این فرھنگ سایبري . درآمد و با استعاره بنیادین ارزیابي شد

: دھد است كھ پیدایش شعر دیجیتالي را تشكیل مي) در فضاي كامپیوتري توسعھ می یابد
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Poesls,UBU.comونیك یا آرشیو ادبیات الكترونیكي ادبیات ، مركز شعر الكتر

اي  الكترونیكي، ھمھ در مقابل تثبیت ابررسانھ، مونتاژ و تعامل با خواننده، ادغام چند رسانھ

  .دھند نویسی واكنش نشان مي  با برنامھ

كند، ارتباط متقابل شعرھاي تجربھ گرا و  شناسي رویدادی آشكار مي چیزي كھ روش

این کھ شعری فتوریست، کانکریت یا دیجیتالي است ھمھ بھ . ستزیرساخت تكنولوژیكي ا

   .اشاره دارد  شود  خلق مي   روشھاي جدید تفسیر جھان و فرم ھای جدیدي كھ

  زیبایي شناسی شعر دیجیتال. ٣

با تركیب ویژگیھاي شعر ابداعي با رسانھ دیجیتالي امكان تعریف زیبایي شناسی شعر 

كند  چون شعر ابداعي، چیزي كھ رسانھ جدید را تعریف مي دیجیتالي وجود دارد، درست ھم

شود کھ  ھاي الكترونیكي باعث مي در واقع پیشرفت رسانھ. بریکوالژ و گردآوری است

كند و  اطالعات بھ آساني كپي شوند، رسانھ دیجیتالي امكان تغییر متون را فراھم مي

. برد ت و پایدار از بین ميثاب  بطورقطعی ھرگونھ نیت مؤلف در متن را بھ عنوان ھویت 
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اثر باز، : شعر دیجیتالي براي تالیف مشترك و نیز تفسیر مشترك اعالم خطر كرده است

  .شود شود و خواننده، نویسنده مي منبع باز مي

اي بر این نكتھ توافق دارند كھ شعر دیجیتال بر مبناي پیشرفتھاي شعر تجربی ساختھ  عده

و کانکریت توسط شعرھاي الكترونیكی توسعھ یافتھ و شعرھاي دیداری، صوتي : شده است

اما این مورد شامل تعدادي از بھ اصطالح شعرھاي دیجیتال کھ در شبکھ قرار . اند تجدید شده

ھاي مختلف مطالعھ  پردازان در رابطھ با زمینھ طور كھ نظریھ ھمان. می گیرند نمی شود

اولین گرایش با رونویسي متن . دارد بحث كرده اند، امكان شناسایي دو گرایش اصلي وجود

مستقیماً  Kenneth Goldsmithایستا در محیط وب بود و دومین گرایش طبق توضیح 

  .شود كھ نوع جدید تجربھ خواندن آنالین ارائھ داده است درگیر تكنولوژي مي

دارد، شعر دیجیتال باید توسط  اظھار مي Glazier  Loss Pequenoطور كھ  ھمان

شكل چاپي دیده شود بلكھ ) دیجیتالي كردن و اصالح كردن(بھ عنوان تعمیم  ش نھ ا نویسنده

نظریھ شعر دیجیتال ھمچون . شود بھ عنوان روش جدید تفکر درمورد رسانھ دیجیتالي دیده 

  .فرایند تفكر از طریق این محیط جدید است، یعني تفكر از طریق ساخت شعر
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گوید كھ  مي Glazierوقتي . كامپیوتري آشنا باشند نویسی  شاعران باید با زبانھاي برنامھ

نویسیم، وي بھ دو کارکرد متفاوت اشاره  خوانیم ھمان وبي است كھ مي كھ مي) web(وبي 

نویس   شود و از طرف دیگر شاعر، برنامھ از یك طرف فرآورده، پردازش مي: كند مي

  .شود مي

اند نوشتن  بیني كرده یشان پیشطوري كھ شاعران تجربھ گرا در مانیفست ھا درست ھمان

پذیر است و دقیقاً ھمان چیزي است كھ نوشتن را براي  موقتی، شناور، قابل توجیھ و انعطاف

توان گفت كھ شعر  مي Emersonبا نوشتن مجدد عبارت . كند رسانھ دیجیتالي خیلي مھم مي

رد رسانھ بھ ما می كند و دیدگاه روشنی در مو زدایي مي دیجیتال زبان تكنولوژیكي را فسیل

شعر دیجیتال با طفره رفتن از شفافیت و خطي بودن دارای حالت خودپژواكي است كھ . دھد

  .كند شناسي خود محیط جلب مي توجھ ھمھ را بھ ماتریالیتی و ھستي

دھد و  شعر دیجیتال ھم چون شعرتجربی از طریق خود ارجاعي، نمادھاي الزم را ارائھ مي

) ناتمام، اثر باز(اي  پروسھ: ن ویژگیھاي ادبیات تجربھ گرا استویژگیھاي اصلي اش ھما

اي   و شبكھ) یكپارچگي، ھمگرایی(اي  ابررسانھ) نوشتن، نوشتن مجدد/خواندن(تعاملی 

  )تعامل، ھمكاري(
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  نوشتن متون ادبي با تشریک مساعی/خواندن

یجیتال بھ منظور نویسی كردم از رسانھ د  توسعھ دادم و برنامھ cETICدر شعرھایي كھ در 

در آن متون را بھ ابرمتن . اي متون ادبی استفاده كردم اجرای خالقانھ ی نوشتن ابررسانھ

گفتم كھ از مفھوم ابرمتن بھ عنوان پایگاه داده با ارتباط متقابل، كھ  من باید مي. تبدیل كردم

Ted Nelson بلکھ بیشتر از نظرات. بافي كرده بود استفاده نكردم خیال    Gerard 

Genette پرداز ادبي کھ درمورد بینامتنیت، متاتکست، و سایر اشكال ابرمتن نوشتھ  نظریھ

فرآیند نقل قول، اقتباس، و دوباره نوشتن،  Genetteبھ نظر . است استفاده کردم

درحالیکھ ھایپرتکست عبارت است از چیزی كھ نھ تنھا تفاوت مقادیر را . ھایپوتکست است

كند بلكھ مقادیرش را جایگزین مقادیر قبلي  ت مورد نظرش مشخص مياز مقادیر ھایپوتکس

  .كند نیز مي

ھا و تصاویري  كنم كھ براساس واژگان، جمالت، استعاره من معموالً درمورد شعري كار مي

نوشتھ شده ) Clarice Lispectorنوشتھ نویسنده برزیلي (“ Amor”از داستان كوتاه 

  .لیسپكتور نیز ھایپوتکست استشعرھا ھایپرتکست و داستان . است
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بعد از نوشتن ھایپرتکست كھ در اصل بھ شكل چاپي منتشر شد آن را وارد برنامھ 

ھاي  در فیلم. ماكرومدیا فلش كردم و بھ آن تصویر، صدا، انیمیشن و کنش تعاملی را افزودم

س فلش، ھایپوتکست بھ صورت چند الیھ وجود دارد و از نظر بصري جذاب است اما با پ

چنین ھایپوتکست  ھم. اي است كھ انگار نیست ھایپوتکست آنجاست اما بھ گونھ: زمینھ ایستا

شود اما تنھا ناشي از الگوریتم تحقیقاتي است كھ باید  لیسپكتور در پیش زمینھ ظاھر مي

. كند تحریک شود مي) drag(توسط خواننده وقتي كھ روي ھر نوع نثر شعري كلیك یا درگ

تکست لیسپكتور، یک ھایپرتکست می شود و داستان كوتاه توسط شاعر در نتیجھ ھایپو

  .شود مطرح مي

ھاي فلش ھستند و متحرک می  ھایپرتکست كامالً در پیش زمینھ فیلم/ از سوي دیگر شعر

این متن قابل درگ كردن . كنند خواننده حركت مي/ شوند و در اطراف پرده و در ادامھ موس

چنین  دھند و ھم می باشد کھ چندین سطح شفاف را نشان مي است و داراي رنگھاي پویایی

كنند كھ انیمیشن روي ِسن  این صداھا بھ نحوي تغییر مي. صداھایی در آن وجود دارد

)scene (شوند، در این روش صدا تحت  و حالت خطي شعربھ صورت تصادفی ظاھر مي

  .شود تأثیر انیمیشن است و حالت خطي بودن مختل مي
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كند كھ براساس نظریھ تالیف مشترك ساختھ شده  چنین اثر باز را معرفي مي ھماین پروژه 

ھاي فلش با ھدف  در این پروژه موسیقي نیست و نخواھد بود، حق چاپ و كد منبع فیلم. است

گان، توزیع شده است كھ متشكل از توضیحات جزئي و  اي بین توضیح دھند ایجاد پایگاه داده

این نوع . اند طابق با انتخابھاي خواننده بھ طور تصادفي انتخاب شدهھایي ھستند كھ م انیمیشن

شود كھ عالقمند بھ پیشنھاد پس  بھ طراحي تحویل داده مي) ھاي فلش كد منبع فیلم( flaفایلھا 

آمد  خواھد در این پروژه شركت كند خوش بھ ھر كسي كھ مي  . زمینھ ھای متفاوت است

  .گوییم مي

ما در . كند ست كھ نوشتن خالقانھ و خواندن متون ادبي را ترویج مياي ا این پروژه، پروژه

است   توسعھ یافتھ Sintext.CETICآینده تركیب برنامھ كامپیوتري را كھ توسط اعضاي 

بررسی می کنیم، برنامھ ای کھ بطور برجستھ امکانات بی شماری را ازخلق ھایپوتکست 

دھد تا مفھومي را براي آن انتخاب  یسنده قرار مينو/كند و آن را در اختیار خواننده ایجاد مي

كند و امیدوار باشد كھ در این فرایند ممکن است سرانجام نمادھا، تمام متون غیرقابل تاویل 

 .را آشکارکنند
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