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و  هانوشتهای نوینی چون: وبزبان و ادبیات فارسی گردید که پدید آمدن شیوهۀ حوز

های تصویری و نثر و نیز پیدایش شعر دیجیتالی و گسترش یافتن شعرۀ ها در حوزداستاناَبَر
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روی نویسندگان و شاعران قرار داده و های نوینی از طرح افکار ادبی را پیشِسو، شکل
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رسی است. این پژوهش بر آن است تا به برن فضا گردیدهگریبانگیر آثار منتشر شده در ای
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 مقدّمه -1

ها انای از ارتباطات درونی انسفضای مجازی یا فضای سایبر، مفهومی است که برای نامیدن مجموعه

رود. دو عنصر از طریق کامپیوتر و وسایل مخابراتی بدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی به کار می

« لگذاری و تعاماشتراک»شود: ها تمرکز میاصلی این فضا که در اغلب تعاریف بر آن

گذاری اطالعات و تعامل میان فردی که به راحتی در (. اشتراک19:7332است)خانیکی و بابایی،

 کند. پذیر است، بستر را برای تحوالت اجتماعی و فرهنگی، هنری و ادبی فراهم میناین فضا امکا

ترهای مدرنیسم، فرهنگ و بسعبور از جهان سنتی و پیش رفتن به سوی مظاهر مدرنیسم و پست

 هاست و این قدرتمدرن، جهان تصاویر و رسانهکند. جهان مدرن و پستمتناسب با خود را طلب می

ر به نظ "اقعیامور و"تر از تر و حقیقی، عینی"تصاویر"و نفوذ به حدی گسترش یافته است که گاه 

داند که در آن، ایماژ یا تمثال یا ژان بودریار، پسامدرنیسم را وضعیتی می»رسند. چنان که می

(. زندگی در چنین جهانی، نیازمند مجهز 59:7346پاینده،«)است فراواقعیت جای واقعیت را گرفته

های ندیمها، امکانات و توانشدن به ابزارهای فرهنگی و اجتماعی بسیاری است تا بتوان از فرصت

 ها و مخاطرات آن را کاهش داد. مند گردید و تهدیداین فضا بهره

اوردهای ترین دستتوان ابداع اینترنت و گسترش فضای مجازی را یکی از مهمبه طور کلی می

است، نهاده جایچرایی بر تمامی جوامع بشری بر و  چونبشر در قرن اخیر به شمار آورد که تأثیر بی

های و شدت و ضعف این تأثیرات بر تمام جوامع و همچنین برای تمامی اقشار و گروه گرچه میزان

توان گفت که بخش بزرگی از جمعیت جهان را درگیر تأثیرات خود سنی یکسان نیست، اما می

های اطالعاتی و ارتباطی و ایفای نقش مندی جوامع از فناوریدر واقع به تناسب بهره»نموده است. 

رو بیان این نگیرد. از ایت و تعامل بین مردم، تغییرات اجتماعی شتاب و شدت بیشتری میدر ارتباطا

ه گیری زندگی اجتماعی پیوندی استوار برقرار شدهای اطالعاتی و ارتباطی و شکلکه بین فناوری

 (.19:7332خانیکی و بابایی،«)آمیز نیستاست مفهومی اغراق

عالوه بر تأثیراتی که فضای مجازی بر ساختارهای فرهنگی جوامع و مناسبات اجتماعی و سبک 

های ها نیز به شدت تحت تأثیر فضای مجازی و رسانهزندگی افراد بشر نهاده است، ادبیات ملت

ی های شعر و نثر و همچنین نقد ادبجمعی قرار گرفته است. در این میان، ادبیات فارسی نیز در حوزه

 ها سبب رشد و بالندگی آن گردیده وو قواعد نوشتاری دچار تغییراتی شده است که بخشی از آن

هایی بخشی نیز، جزو مضرات و معایب فضای مجازی است و سبب رکود، رخوت و سستی بخش

است. این مقاله در پی آن است که تأثیرات فضای مجازی های اخیر شدهاز زبان و ادبیات ما در سال
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قوت و ضعف آن را روشن  بر زبان و ادب فارسی معاصر مورد بحث و بررسی قرار داده و نقاطرا 

 نماید. 

 تأثیر فضای مجازی بر قواعد نوشتار

رفته تا ها و رساالت گاز گذشته تاکنون، نوشتار در بسترهای مختلفی نمود یافته است؛ از کتاب

زی. نوشتار در فضای مجازی نیز مراحل ها و مجالت و پس از آن نوشتن در فضای مجاروزنامه

ترین شکل آن نوشتن در فضای فیسبوک و پس از آن است که عمومیمتفاوتی را از سر گذرانده

دارد  روی مخاطبان قرارهای بیشتری پیشِهای بسیار و انتخابها بوده است؛ اما امروزه رسانهوبالگ

تعددی بر د. فراوانی استفاده از این فضا، تأثیرات مها هستنکه تلگرام و اینستاگرام پرطرفدارترین آن

 ها خواهیم پرداخت.نگارش فارسی برجای نهاده است که در ادامه به بررسی آنۀ شیو

دانشمندان علم زبان تا پیش از قرن هجدهم بر این باور بودند که تنها شکل مقبول و مورد اعتنای 

لف های رایج آن میان اقشار و طبقات مختدیگر شکل اعتنا بهزبان، زبان کتابت است. از این رو بی

اما  آوردند،های عامیانه و فاسد زبان فصیح به شمار میصورت»های دیگر زبان را، اجتماع، شکل

اول قرن نوزدهم از جانب دانشمندان مغرب ۀ این فرض با مطالعاتی که از اواخر قرن هجدهم و نیم

(. پیگیری این تحوالت در 77:7336، 7خانلری، جناتل«)زمین انجام گرفت یکسره دیگرگون شد

دهد که پیدایش و رشد و گسترش فضای مجازی و به دنبال آن تاریخ زبان تا به امروز، نشان می

مردم بدین فضا و مشارکت آنان در انتشار متون، تا چه اندازه بر روند حرکت ۀ عامۀ ورود گسترد

است. ودهگذار بنگارش است، اثرۀ ابت که محصول این شیوزبان به سوی زبان محاوره و نوعی از کت

تحوالتی که تحت تأثیر فضای مجازی، در زبان و نوشتار امروز فارسی پدید آمده است چه، نوعی 

سستی و فترت در زبان فارسی انگاشته شود و چه، نوعی تغییر به مقتضای شرایط زمانه، در هر حال 

 نیاز به بحث و بررسی خواهد داشت.

، جایی اطالعاتفضای واقعی و از طریق تمرکز پردازش و جابهۀ فضای مجازی به عنوان سای 

بخشی در ثرسازی را با اها و ساختارهای فضای واقعی را داشته و این شبیهسازی فعالیتتوانایی شبیه

 ی و ادبیآثار هنرۀ دهد؛ از این رو باید عالقه و هیجان مخاطبان برای عرضفضای واقعی انجام می

وری از خود در این فضا را فرصت و امکان جدیدی بدانیم که بسته به میزان مهارت جوامع در بهره

ها در فضای تواند آثار مثبت و منفی بسیاری داشته باشد. یکی از مزایای انتشار شعر و نوشتهها، میآن

د و گردفراهم می مجازی، آن است که امکان خوانش آن متن و نوشته توسط مخاطبان بیشتری
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ان تواند از عالیق مخاطبتواند بارها، آن نوشته را مرور کند. از سوی دیگر، نویسنده میخواننده می

رسد که در کنار فراوانی انتشار آثار در فضای مجازی، بتوان عام اثرش مطلع گردد؛ اما به نظر می

 معایب بسیاری نیز برای آن برشمرد.

گان نویسند»گردد که بدانیم تر میدر فضای مجازی آنجا پررنگکار رفته اهمیت زبان به

ت قاصر ها زبان را از بیان واقعیدانستند، اما مدرنیسترئالیست، زبان را ابزاری برای توصیف جهان می

جهان ما، دانش ما ۀ ها زبان را به وجود آورندمدرنیستها[، پساآنۀ دانستند؛ ]و برخالف عقیدمی

ند بلکه کدانند، لذا اعتقاد دارند که زبان، جهان هستی را توصیف نمینیز هویت ما می جهان وۀ دربار

ها تواند به هویت(. در عصری که زبان و قدرت رسانایی آن می53:7346پاینده،«)سازدآن را برمی

دانش و فناوری و همچنین فرهنگ و هنر یک سرزمین باشد، نقش ۀ دهندرنگ ببخشد و انتقال

تواند سبب رشد و بالندگی آن یا کارگیری فرم خاصی از زبان، میا و فضای مجازی در بههرسانه

تغییراتی در جهت تخریب آن باشد، به عبارت دیگر باید پذیرفت که میان زبان و فضای مجازی و 

 ای دوسویه برقرار است که همواره بر یکدیگر اثرگذار خواهند بود.ها رابطهرسانه

اطبان مخۀ ترین ویژگی فضای مجازی آن است که این امکان را در اختیار هممهماولین و البته  

گردد هایشان بپردازند، همین امر سبب میدهد که به انتشار آثار و نوشتهعام و خاص خود قرار می

هایشان را سواد نیز دست به کار شوند و اشعار و دلنوشتهسن و سال و همچنین افراد کمکه افراد کم

های بسیاری بر نوشتار فارسی وارد کرده است. آفت و اشتراک بگذارند، این امر، خود آسیببه 

 دهد که اینگاه بیشتر خود را نشان میآسیب اصلی انتشار آثار سست در فضای مجازی آن

( 43:7345شفاعی،«)خورنددر توهّم حقیقت این فضا غوطه می»سواد نویسندگان جوان و اغلب کم

کنند پندارند و گمان میهای خوانندگانشان را حقیقی می«الیک»ها یا به اصطالح مجیدو تعریف و ت

اند. عالوه بر این امر، برخی از مخاطبان فضای مجازی، قرائت درستی از نقص ارائه دادهکه اثری بی

ته باشد اشهای کژ و مژی از شعر ]یا نوشته[ دها و قرائتروایت»تواند آثار منتشر شده ندارند که می

 (.43:7345بیابانکی،«)عالقه کندو چه بسا او را نسبت به آن متن ادبی برای همیشه بی

، «های فارسیهای زبانی وب نوشتویژگی»ای تحت عنوان احمد رضی و حسام ضیائی در مقاله

زبان  هها که قابل تعمیم باند، این ویژگیها را مورد بررسی قرار دادهنوشتاشکاالت زبانی در وب

امالیی،  هایامالیی، فراوانی غلطۀ آشفتگی شیو»نوشتار در تمام فضای مجازی است عبارتند از: 

)رضی «های مخفی و خیابانی و کم توجهی به قواعد دستوریهای بیگانه، فراوانی واژهفراوانی واژه
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زیر  توان به موارد(. از دیگر ایرادهای تأثیر فضای مجازی بر قواعد نوشتار می93-67:7343و ضیائی،

 اشاره کرد:

 ها( تخفیف نابجا در ساختمان واژه1

کوشی کم»ۀ قاعد -به عمد یا غیر عمد -مند نبودن این فضا، مخاطبان فضای مجازی به دلیل قاعده 

ن اساس، برند و برایهای خود به کار میرا که بیشتر مربوط به زبان گفتار است، در نوشته« زبان

 گذارند. در این میان،به نمایش می« گویندمی»ها همانطور که د را با نوشتن واژهاحساس راحتی خو

کنند دهند و بسیاری را نیز کوتاه شده و مخفّف میبسیاری از کلمات را به شکل گفتاری تغییر می

مه گونه کلمات، اغلب حرف آخر کلکه هیچ شباهتی به کلمات مخفّف در زبان ادبی ندارند. در این

ردن به ککردن/ انقد، اینقد به جای آنقدر/ صَبکردن به جای فکرفک شود، برای مثال:می حذف

 کردنکردن به جای قطعکردن/ صُب به جای صبح/ قطجای صبر

 ها( تغییر ساختمان واژه۲

کلمات، در بسیاری از مکالمات نوشتاری در ۀ شدعالوه بر استفاده از شکل نامتعارف و مخفّف 

ها های مخاطبان این فضا، تغییراتی در ساختمان واژهها و روزنوشتی و حتی دلنوشتهفضای مجاز

تفاده از فضای گیر شدن اسافتد که مطابق قواعد دستور زبان فارسی نیستند. تا پیش از همهاتفاق می

مجازی، همواره مرز مشخصی میان زبان نوشتار و زبان گفتار وجود داشت و سخنوران و نویسندگان 

تار مند نبودن نوششدند؛ اما گسترش فضای مجازی و قاعدهدر مقام نگارش، کمتر دچار اشتباه می

نویسند. این امر خواهند میطور که میهم شکسته است و کاربران آن، آندر آن، این مرزها را در

ییرات عبارتند غهایی از این تگردد. نمونهدر بسیاری از موارد سبب تغییر نابجا در ساختمان کلمات می

 اهلل/ دیقه به جای دقیقه/ اصن به جای اصالً/ لدفن به جای لطفاً.شاءایشاال، انشااهلل به جای إن از:

 های بیگانه( استفاده از واژه۳

های دخیل در زبان فارسی از گذشته تاکنون همواره وجود داشته و اغلب در بطن زبان نیز واژه 

ین که ملتی یکی از محصوالت کشاورزی یا صنعتی را از کشور دیگر هم»اند، در واقع پذیرفته شده

 های دیگر اقتباس کرد، غالباً لفظیبه دست آورد یا بعضی قواعد و آداب تمدن و فرهنگ را از ملت

(، 33:7336، 7خانلری،جناتل«)پذیردرا که بر آن معنی داللت داشته نیز عیناً یا با مختصر تغییری می

ه تغییر احساس شود، فرهنگستان زبان و ادب فارسی وظیفه دارد برابرنهادهای مناسب را اما اگر نیاز ب
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 برای این دسته از کلمات ایجادکرده و پیشنهاد دهد. 

شود و ای ]است[ که تازه وارد میبیگانه، واژهۀ واژ»گوید که این کلمات میۀ یداهلل ثمره، دربار

توان دریافت (. از این تعریف می76:7337گوشه،سادات«)گرفتتوان جلوی آن را یا وارد شده و می

های جدید فرهنگستان زبان و ادب فارسی معطوف به ایجاد برابرنهادهای مناسب برای واژهۀ که وظیف

ارسی های دنیا در زبان فاست و بسیاری از کلمات دخیل که در طی قرون و سالیان کهن از دیگر زبان

ان آن، به اند. دنیای مجازی و کاربرنون به عنوان بخشی از زبان ما پذیرفته شدهاند، اکنفوذ پیدا کرده

دهد و همچنین عالقه و گرایش جوانان و ها را به جهان پیوند میهایی که آندلیل استفاده از رسانه

نوجوانان به یادگیری زبان انگلیسی و قائل شدن نوعی برتری برای کسانی که به این زبان مسلط 

دانند، از سوی دیگر، ضعف و کندی حرکت ند، حتی استفاده از لغات آن را نیز خوشایند میهست

 روزافزون از این نوع لغات و اصطالحات گردیده است.ۀ فرهنگستان در این مورد، سبب استفاد

روزی زبان عربی، به عنوان زبان علمی در جهان »توان دریافت که اگرچه از مطالب فوق، می

اینترنت  کاربرانۀ قدرتمند خود، همۀ ی غرب مطرح بود، ]اما[ امروزه زبان انگلیسی با سلطاسالم و حت

ر کامپیوتر نویسی دهای مهم برنامهزبانۀ و کامپیوتر را وادار کرده که با آن سازگار شوند و تقریباً هم

روزافزون لغات بیگانه (. بنابراین افزایش 721:7342حسینی،«)مستلزم آشنایی با زبان انگلیسی است

ها در فضای مجازی، یکی از مشکالت و مسائل مهمی است گسترده از آنۀ در زبان فارسی و استفاد

کند. بخشی از این کلمات که از طریق فضای که زبان و ادبیات فارسی با آن دست و پنجه نرم می

ام، از: اوکی، چت، تلگر است، عبارتندمجازی و آشنایی با علم کامپیوتر وارد زبان فارسی شده

اینستاگرام، اکسپت، فوروارد، بیسیک، جاوا، ریپالی، ایمیل، اندروید، لفت دادن، اَد کردن، جُوین 

 شدن، آنالین، آفالین و...

 های امالیی( غلط۴

ویژگی اصلی فضای مجازی سرعت تبادل اطالعات است و سرعت باال معموالً دقت »از آنجایی که 

الب غالباً گیرند و مطها با سرعت باال صورت می. در فضاهایی مانند تلگرام که گپآوردرا پایین می

شوند؛ حتی در میان متخصصان ادبیات و نویسندگان و ویراستاران نیز احتمال از پیش آماده نمی

ا هست؛ اما معموالً متخصصان با فرستادن اصالحیه، خطاها ر -البته به میزان خیلی کمتر از بقیه -خطا

کنند، ولی در میان عموم مردم، چنین فرهنگی رواج ندارد، اوالً به این دلیل که آشکار و رفع می

تر مردم نویسی برای اغلب مردم آشکار نیست و ثانیاً به این علت آشکار که واقعاً بیشاهمیت درست
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نگاری پدید حروف ها درای از این غلطپاره»(. البته 9:7339غفاری،«)درست بنویسند« بلد نیستند»ما 

آید که خطای نویسنده و ناسازگاری فضای الکترونیکی با خط فارسی نیز در آن دخیل است. می

رضی و ضیائی، «)ای دیگر ناشی از کم سوادی این نویسندگان است که عمومیت داردپاره

به،  تن/ راجبهای امالیی عبارتند از: گزاشتن به جای گذاشهایی از این دست غلط(. نمونه93:7343

به جای راجع به/ حاظر به جای حاضر/ سپاسگذار به جای سپاسگزار/ مطمعن به جای مطمئن/ توجیح 

 به جای توجیه/ ترجیه به جای ترجیح/ خاب به جای خواب/ خاهش به جای خواهش.

 ( کم توجهی به ساختمان جمله و قواعد دستوری۵

هم زدن قواعد دستوری، بسیار طبیعی به له و براز منظر مخاطبان فضای مجازی، جابجایی ارکان جم

یری و گاند که فارغ از هر نوع سختای یافتهقید و قاعدهرسد، زیرا این مخاطبان، جهان بینظر می

سن و گردد که در گذر زمان و برای مخاطبان کمتوانند بنویسند. همین امر سبب میگیری میخرده

ی زدن نظم دستورقاعدگی و برهمکنند، این بیفضا رشد می تر که به نوعی همزمان با اینسال

ند، های رسمی درس، تأثیر بپذیرجمالت، تبدیل به قاعده شود، چرا که آنها بیش از آن که از کالس

های جمعی و فضای مجازی قرار دارند. عالوه بر اشتباهاتی که تحت تأثیر قدرت انکارناپذیر رسانه

از مخاطبان فضای مجازی پدید آمده است، در شکل نوشتار غیررسمی و  در نوشتار معیار این دسته

 گردد:ها اشاره میهایی از آناست که به نمونهها نیز اشکاالتی رخ نمودهای آنمحاوره

 به جای « استاد/ نمره/ رو/ زده/ تو/ سایت»

 متمم «/ در»ۀ نمای مفعولی/ فعل/ معادل حرف اضافنهاد/ مفعول/ نقش

 «نمره / رو / تو/ سایت/ زده استاد/»

 متمم/ فعل«/ در»ۀ نهاد / مفعول/ نقش نمای مفعولی/ معادل حرف اضاف

 «گروه/ رو / داری؟ۀ شمار»به جای « گروه/ رو؟ۀ داری/ شمار»

 نمای مفعولی/ فعلنمای مفعولی/ مفعول/ نقشفعل/ مفعول/ نقش

 تأثیر فضای مجازی بر شعر معاصر فارسی 

ای، اشعار فراوانی را بدون رعایت سوم پس از انقالب، شاعران جوان و غیر حرفهۀ های دهدر سال

اند که در مجموع، سبب از میان های ادبی بارگذاری کردهها و وبالگمعیارهای شعری در سایت

. مخاطبان عام گردیده استۀ ها و انواع ادبی و همچنین تأثیرگذاری بر ذائقرفتن مرزها میان قالب

های قبل از انقالب اسالمی، هر سبک ادبی و هنری، شعر و شاعران در دهه»الی است که این در ح
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ها بندیالبیافت و قمتعلق به خود را داشت و این تعلق و تفکیک در مجالت ادبی نمود و انعکاس می

هم ر بها به صورت آشکاها و نظمبندیسوم این قالبۀ تقریباً مشخص بود؛ اما در شعر اینترنتی ده

 (.7416:7336سنگری و ضیایی،صفایی«)ریخته و نابسامان است

شتاب و تحوالت سریع است و زندگی در شهرها و گرفتار شدن در تنگنای ۀ جهان معاصر، عرص

ن تمایل کوشی است، ایحوصلگی شهروندان و تمایل انسان معاصر به کمزندگی ماشینی، سبب کم

ین ها و همچنگانیشعر نو، در سرایش و خوانش هایکوها، سههای ادبی به ویژه و گرایش را در عرصه

اشعار  موثرتر است و ،تر باشدچقدر کوتاه پیام هرتوان لمس کرد، زیرا رباعی معاصر به وضوح می

اه، از جهت های کوتبیشتر از قالبۀ د. عالوه بر استفادکنناجرا می ،این نقش را به نحو احسن ،کوتاه

ه در ها کشعر امروز، به ویژه آن ؛بودند گراغالباً مفهومکه  ی سنتیشعرهامضمون نیز، برخالف 

ی و شخصاحساسات ها دارند و در آنتوجه  فرم به گردند، بیش از هر چیزفضای مجازی منتشر می

 است.  گرفته را عمیق مفاهیم آنی، جای

 رد وعه ایرانی پیدا کتری در جامشدن نمود پررنگاینترنت و تجربه دیجیتالی ،هشتادۀ در ده»

 در ل شد.ها تبدیروزمره ایرانی زندگی الینفک جزء به ضروری، اقالم دیگر همانند اینترنت مصرف

بود،  زده مواجه شدهمقدمه، ناقص و شتابگذاری بی با که ایران فرهنگی مرزهای تطور، اینۀ نتیج

ین( به صدای نشنشین و حاشیهمرکز اقصی نقاط ایران )ائم از در بیش از پیش گسترده شد و شهروندان

(. این امر 712:7337فاضلی،«)دکردن قدرت و فضاهای فرادست و امپریالیسم فرهنگی دسترسی پیدا

های پس از آن، سبب ترویج نوعی فرهنگ خودبیانگری و با وجود فراز و فرودهای بسیار در سال

ف و کند که عواطرو، تالش میشِستیز با خودسانسوری بود. شاعر و نویسنده در فضای باز پی

احساسات خود را با صراحت بیشتری بیان کند، گرچه بیم آن نیز هست که مخالفان بر او بتازند، اما 

انی ایرۀ بروز و ظهور صداهای خاموش )نویسندگان و شاعرانی که آثار چاپی ندارند( از بطن جامع

ها ان آننسل و مخاطباین و نویسندگان نظیری است که فضای مجازی در اختیار شاعران فرصت کم

 قرار داده است که باید آن را مغتنم شمرد و در مسیر درست از آن بهره جست.

سوم پس از انقالب، موجب خلق ۀ های دهها در فضای مجازی و در سالتبادل آرا و اندیشه

چند  و همفکری گونه از اشعار نتیجه همدلیاین»صدایی گردید. اشعاری مشترک با ماهیتی چند

دانند که با شاعر است که در ظاهر، پراکنده، اما در واقع همگرا است و شاعران خود را ملزم می

ها گونه از اشعار، اصل بر بداهه سرودن و نمایش واقعیتمانیفست خود وارد جریان شعر شوند. در این
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اند هسرود« روزها»ه نام است. به عنوان مثال شش شاعر جوان در گفتمان شعری مشترک، اشعاری ب

و هرکدام از ایشان با انتخاب نام یکی از روزهای هفته به جای اسم خود به سرایش این گفتمان 

محمد مسیحا، یکشنبه: یاسین نمکچیان، دوشنبه: سیامک عشاقی، اند؛ شنبه: علیشعرگونه پرداخته

سنگری ی)صفای« کورش منجمی شنبه:نژاد، پنجتراش، چهارشنبه: محمد حسینیشنبه: علی خوشسه

(. گردهمایی صداهای متکثر در یک گفتمان شعری واحد، نه تنها 7415-7336:7411و ضیایی، 

های شکل جدیدی از خودبیانگری در شعر معاصر است، بلکه فرصتی برای شنیده شدن گفتمان

راهم در کنار هم ف هاشدن آن خاموش و البته متناقضی است که تا پیش از این هرگز امکان شنیده

 است.نبوده

شعر معاصر که فضای مجازی بر پیدایش یا گسترش بیش از پیش ۀ ترین تحوالت در حوزمهم

 ها مؤثر بوده است، در موارد ذیل قابل بررسی است: آن

 ( پیدایش و گسترش شعر دیجیتالی1

شعر اینترنتی/ »های جدیدی از شعر، تحت عنوان اینترنت و فضای مجازی باعث ایجاد گونه 

گردیده است؛ آثار شعری منحصر به فردی که از نظر ساختار و محتوا « دیجیتالی/ تصویری/ دیداری

در ذهن  راند. اشعار دیجیتالی، با ایجاد تصاویر و معانی متعدد و شناوسابقهی شعر فارسی بیدر پیشینه

 .از یک شعر نباشند و قطعی دیگر به دنبال معنای مشخص شوند کهخواننده، به او متذکر می

د و است که به فضای مجازی وابسته هستنهای اخیر شعرهایی به زبان فارسی تولید شدهدر سال»

و  یهای تصویری، موسیقیایی، گرافیکمتنپذیری خود از اَبَردهی و معنا و خوانشبرای شکل

کنند و امکان حضور بر روی کاغذ را ندارند. این نوع شعرها به دلیل حضور ای استفاده میرسانهچند

ای منفعل، به آفرینشگری فعال تبدیل ها، خواننده را از پذیرندههمانند اَبَرداستان7هااَبَرلینک

و  «کاباره»رهای دیجیتالی (. به عنوان نمونه علی ابدالی در مجموعه شع7335:1زاده،کریم«)کنندمی

با استفاده از تمامی امکانات فضای مجازی، اشعار دیجیتالی و متحرکی ساخته است « هاسکوت برّه»

 ت.اسها خواننده را از انفعال صرف به درآورده، به آفرینشگری فعال تبدیل کردهو به مدد آن

ت، در سایت قابیل منتشر شده اسکه « ادبیات اینترنتی»ای تحت عنوان سودابه تندرو در مقاله

رشد زبان اروتیک، شخصی شدن معیارهای »شمارد: میپیامدهای پیدایش این نوع شعر را چنین بر

شعری و کم شدن نقش روابط در چاپ شعرها و مطرح شدن شاعران جوان، ارتباطات بیشتر و مؤثرتر 

بور از ان و منتقدان آثار اینترنتی، عبین شاعران و مخاطبان و تغییر در روند آثار ادبی توسط مخاطب
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گیر شعر فارسی شده بود، رونق گرفتن شعر زن و امکان بیان زنانه در بحران که در دهه پیش دامن

ت به آثار های پیشین و همچنین نسبتر نسبت به دههاشعار متعلق به این قشر به شکل بسیار ملموس

تر شکنی، شتاب، سیاسی و اجتماعی شدن بیشسنت بینی خیر و شر،چاپی، پرهیز از اندیشه و جهان

زایش الوصول بودن اطالعات، افشعر نسبت به دهه پیش، کاهش سانسور، شکسته شدن مرزها، سریع

ارتباط بین ادبیات داخل و خارج و تعامل بیشتر شاعران جوان نسل سوم با شاعران مهاجر و مقیم 

 . (7349تندرو،)...«عی، سیاسی، هنری و خارج از کشور، شکسته شدن برخی تابوهای اجتما

نر گرافیک گیری از هیکی از انواع شعر دیجیتالی، شعرهای تصویری و دیداری هستند که با بهره

ها، های نوشتاری، خود را به مخاطبانش عرضه نموده است و از آن جهت که به عکسو هنجارگریزی

های آن، گسترش یافتن فضای مجازی و رسانهها و شکل چینش واژگان خود وابسته است، با نقاشی

 امکان رشد و گسترش بیشتری یافته است.

های اشعار تصویری)عینی(، ریشه در ادبیات کهن فارسی دارند، اما و دیگر گونه« توشیح»شعر 

 ترین شکل از اشعار عینی، شعراین جریان شعری به مقتضای زمان دچار تحوالتی شده است. تازه

فاهیم غرض شاعر، بیان م»آید. در این نوع شعر ه از تلفیق شعر و گرافیگ پدید میدیداری است ک

ی آفرینش اشکال گرافیکی و هندسۀ سازی در کالم و یا به وسیلانتزاعی از طریق نوعی بیگانه

اعر ش»توان گفت که در شعر دیداری تر می(، به عبارت دقیق749:7335کرسفی،محمدیدین«)است

 (.97:7344شعیری و دیگران،«)زندشعر دست میۀ انبه نگارش نقاش

ی اند، شعری است که از جهت نگارشکه به آن شعر مصوّر یا نگاشتی هم گفته شعر تصویری

شود که ساختمان ظاهری آن به شکل یک شیء باشد؛ شکلی که با مضمونی از طوری نوشته می

 کند. در این گونه از شعر، نحوه چینشیشعر مناسبت دارد و معنی و مضمونی را به خواننده منتقل م

ه با گذارد کها، تصویری را به نمایش میاجزای آوایی و واژگانی و چگونگی قرار گرفتن مصراع

 ترییافتهتکامل و ترتازه صورت عینی یا دیداری محتوای شعر یا صورخیال آن در ارتباط است. شعر

  .است تصویری شعر از

اشعار تصویری کهن با شعر دیداری معاصر آن است که اشعاری عینی و  ترین تفاوتمهم

» یداریـ د نوشتاری» معاصر، شعر دیداری که در حالی هستند،« ـ دیداری شنیداری» تصویری کهن،

 است ممکن»دیگر  تعبیر نیز سر و کار دارد. به عالوه بر چشم، با گوش شعر تصویری است. یعنی

عالوه  ]بدان دلیل که کند و شعر بودن خود را حفظ معنی شود و همچنان بلند خوانده ریشعر تصوی
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بر وجه دیداری و تصویری، دارای وجهی شنیداری است که در غیاب تصویر، به درک و پذیرش 

 تکلیّ و است ، افراطیدیداریۀ زمین این ، ولی در شعر دیداریکند[شعر از سوی مخاطبان کمک می

سازند. را می آن که ایرایانه چاپ ها یا واحدهایدر واژه کاغذ قرار دارد، نهۀ بر صفح آن و اساس

 ، بلکهبلند خواند با صدای بر مخاطب تأثیرگذاری برای توانرا نمی شعر دیداری که از اینروست

(. 7315:431،نوشها«)اندشده کاغذ مرتب ها رویواژه باید آن را دید، چرا که فقط بردن لذت برای

صمیم ها پیش تکلیف شعر را تتا سال»نویسد که: باره میشعر حجم در اینۀ یداهلل رویایی در بیانی

کرد: ریتم، صدا، آهنگ، زنگ حروف، قافیه و ... حاال نوبت چشم رسیده است. گوش تعیین می

 ،رؤیایی«)های سه بُعدیر ذهن از میان فاصلهقرن فیلم است و فصل انتقام چشم در شدتِ عبو

91:7361.) 

(، 7337-هایی از این نوع شعر را در آثار شاعرانی همچون هوشنگ ایرانی )خاکسترینمونه

-(، حمید مصدق )تا رهایی7365-(، طاهره صفارزاده )طنین در دلتا7399-اخوان ثالث )از این اوستا

زاده نیز از دیگر توان یافت. کیومرث منشی( و ... می7313-(، شاپور جورکش )نام دیگر دوزخ7353

شاعرانی است که برخی از اشعارش تحت تأثیر این جریان بوده است. او در یکی از اشعارش، بر 

 کشد:های جنگی را چنین به تصویر میزمین ریختن خون خروس

 سیاه هزاران خروس جنگی استۀ تاریخ، شناسنام»

 زماندرود به حیله روباه 

 های جنگی راکه خون خروس

 چ

 ک

 ه

، 

 چ

 ک

 ه

 (.527:7317، 3لنگروردی، ج)شمس «ریزدبرخاک می

اری است. این شعر دارای دو بُعد شنیدفیروزه میزانی شعری دارد که به شکل صلیب نوشته شده

شوند؛ حال اگر این شعر را بدون و دیداری است که در کنار هم سبب انتقال معنای مدّ نظر شاعر می

می از هدر نظر گرفتن بُعد دیداری و صرفاً با تکیه بر بُعد شنیداری به مخاطب عرضه کنیم، بخش م
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آن است که در این دسته از اشعار نه تنها، خلق فرمی خاص، ۀ ماند. این امر نشانمعنای شعر مغفول می

 ت. اساست، بلکه، انتقال بخش مهمی از معنا نیز بر دوش همین فرم نهاده شدهمدّ نظر شاعر بوده

 مرا»

 فرود

 آرید

 از چلیپای چرک

 اممرده

 شکیبا و 

 گواهبی

 با کاکلی

 دسپی

 آسیمه

 « هراس

 (.36:7319)میزانی،

هفتاد و پس از آن، بیشترین ۀ های دهافشین شاهرودی نیز از جمله شاعرانی است که در سال

تالش را در تثبیت و معرفی شعر دیداری در شعر فارسی نموده است. شعر زیر یکی از آثار دیداری 

 ( به چاپ رسیده است:7344« )های شاهرودیاشعار دیداری افشین»ۀ اوست که در مجموع

 (.73:7344)شاهرودی،  
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ین ایران به روایت افشۀ تاریخ شاعران»اش، یادداشتی با عنوان لیال صادقی در سایت شخصی

ه شود کدر اینجا، قرارداد می»گوید: این شعر افشین شاهرودی میۀ دارد که در آن دربار« شاهرودی

ۀ چاه، یک دایرۀ شود و کنار کلمتصویر مستطیل دیده می مستطیل یعنی خانه، چرا که کنار نامِ خانه،

ی از دانیم که یکسیاه. در نتیجه، در شعرهای بعدی، هرجا با این عناصر تصویری مواجه شویم، می

شود. در این قرارداد، نوشتار ها همین قراردادی است که در شعر اول بسته میهای معنایی آنالیه

 «دهد، بدین صورت، مستطیل هم مستطیل است هم خانهرش میمعنای خود را بر تصویر گست
(www.leilasadeghi.com.)  

 افزایش شعرهای مناسبتی (۲

ی آثار شعری به توان دههی اول ]پس از انقالب[ را میی اشعار، دههی عرضهبا توجه به شیوه»

توان سوم پس از انقالب را میۀ ی مجالت ادبی نامید، اما دهرا دهه ی دومصورت کتاب و دهه

 (.7415 :7336سنگری و ضیایی، صفایی«)ی فضای مجازی و شعر اینترنتی قلمداد کرددهه

روز بودن بسیاری از اشعار در فضای مجازی، به نوعی بخش انعکاس سریع تحوالت پیرامون و به» 

بتی است. هر چند این شعر مناسنزدیک کرده« شعر مناسبتی»را به قابل توجهی از شعر اینترنتی 

 روزبه،«)های آغازین پس از انقالب اسالمی داردهای آشکاری با شعر مناسبتی در سالتفاوت

 توان در دسترس بودن مداوم فضای مجازی(. دلیل اصلی رونق گرفتن اشعار مناسبتی را می7344:37

مختلف،  هایهای ادبی به مناسبتست، بنابراین انتشار اشعار و نوشتهاز آن دانۀ و سهولت استفاد

آید. شعرهایی که در خصوص شب یلدا یا آمدن فصل بهار بخشی ناگزیر از این فرایند به شمار می

اعیاد  محرم وۀ شوند، یا اشعاری که در دهو عید نوروز و شروع فصل پاییز به اشتراک گذاشته می

د. البته آیناشعار مناسبتی جدید به شمار میۀ گردند و ... از جملی منتشر میمذهبی در فضای مجاز

ی این نوع شعر، گاه حوادث سیاسی و اجتماعی، بالیای طبیعی و حتی بارش برف و باران را دامنه

 هم ممکن است دربر بگیرد. 

 ها( افزایش شمار پارودی۳

کسی، مهاجات و هجوگویی است و در واژگونه جواب گفتن شعر »در لغت ( parody)پارودی 

(. این نوع ادبی از دیرباز مورد توجه 935: 7347داد،«)آمیز کلمات استاصطالح تقلید سخره

پرداز پارودی»است. نویسندگان و شاعران بوده است و امروزه نیز در فضای مجازی جانی تازه یافته

های کند. برخی از ویژگیتازه خلق میبا کاربرد طنزآمیز اصطالحات و مضامین آثار دیگر، اثری 

http://www.leilasadeghi.com/
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ش شاعر یا شود تا سبک نگارمتن میزبان برجسته و در نتیجه کاریکاتوری از الگوی اولیه ایجاد می

پرداز با مطرح (. در واقع، پارودی737:7333زاده و اصیلی،علوی«)نخست را به چالش بکشدۀ نویسند

اطب آمیز در روایت اولیه، سبب غافلگیری مخخرهآثار برجسته و ایجاد تغییرات سۀ کردن دیگربار

تواند در نقد شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی گردد. این نوع از شعر، عالوه بر ایجاد تفنن، میمی

 جامعه نیز موثر باشد. 

های ها را دوبیتیهایی از سید ابراهیم نبوی است که آنهای معاصر، دوبیتیای از پارودینمونه

دهد که نامند، او در این اشعار، تقلیدی مضحک از اشعار آشنای زبان فارسی ارائه میمی انتخاباتی

 در ایران است:« انتخابات»ها مضمون آن

 الهی پوستر تو پاره گردد هوادار تو هم آواره گردد»

 ( 744:7339نژاد و دیگران،)عرب« مرا ردّ صالحیّت بکردی الهی نامزدت بیچاره گردد

اب از سهر« هایم کو؟کفش»ری )طنزنویس معاصر( با دستمایه قرار دادن شعر کیومرث صاب

است که بیش از هر چیز درصدد بیان مشکالت معیشتی مردم ای خلق کردهسپهری، پارودی تازه

 است:

ر از جایی اثکفشی!/ هیچاین جا دم در چیزی نیست/ لنگه کفش من این جاها بود!/ زیر اندیشه»

نین کفش مرا درک کنید/ کفش من کفشی بود/ کفشستان/ شصت پای من از کفشم نیست/ ناز

زند از قلب خروسی که/ در اندوه غروب/ کرد/ نبض جیبم امروز/ تندتر میاین غصّه ورم خواهد

ترین قسمت این دنیا بود/ سیزده سال و چهل روز مرا کوپن مرغش باطل بشود/ کفش من پاره

تا کنم  کفشم هستم/صبح/ بی ن مرا کشف کنید!/ من در این کلّهدر پا بود/ دوستان! کفش پریشا

ایم هگویند/ باید االن بروم .../ اما نه!/ کفشمی« نانوایی»پای در آن/ و به جایی بروم/ که به آن 

 (. www.goyda.ir)«هایم کو؟نیست!/ کفش

های کهن، در زمان و مکان امروزی به صورت داستانهای جدید دیجیتالی، در پارودی»

شوند و آن متون به شرایط و اوضاع فرهنگی و اجتماعی معاصر ربط پیدا هجوآمیز بازنویسی می

های آن در فضای مجازی، مجموعه یابند. یکی از بارزترین مصداقکنند و معنای جدید میمی

که  ی سروش رضایی استساخته« سرزمین عجایبرستم در »های طنز موسوم به ها و انیمیشنکلیپ

امروز  یهای شاهنامه به کالبدشکافی فرهنگی جامعهدار در داستانتصرّف آیرونیواز طریق دخل

 هایتوان به انیمیشنها در فضای دیجیتال می(. از دیگر پارودی7336:4زاده،کریم«)پردازدایران می

http://www.goyda.ir/
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« گیرآرش کمان»و « عصر پهلوانان»، «سیاوش»، «گرشاسب»های و بازی« شکرستان»، «دیرین دیرین»

 اشاره کرد. 

 تأثیرفضای مجازی بر نثر فارسی 

نامیم، نثر، منزلتی را در فرهنگ و ادبیات می« معاصر»ای از ادبیات فارسی که آن را تسامحاً در دوره»

شعر از آن برخوردار بود. بخش اعظم ادبیات کهن ما به شعر های قبلی، ما کسب کرد که در دوره

رفت، ه کار میادبی بهای گذشته بیشتر برای نگارش متون غیرنوشته شده است و در واقع نثر در دوره

 (. 359:7332پاینده،«)های فلسفی و عرفانیمثالً برای نوشتن تاریخ یا سفرنامه یا رساله

ر ولوژی به ویژه شبکه جهانی اینترنت، علوم گوناگون را متأثدر عصر حاضر که پیشرفت در تکن

ها و ساخته، نثر فارسی نیز همچون شعر از این موضوع تأثیر پذیرفته است. برخی از انواع نثر و قالب

های کهن چون مقامه، انواع نثر مصنوع و متکلف و یا نثر موزون از بین رفته یا کمرنگ صورت

قتضای علم روز و نیاز زمانه، انواع جدیدی مانند: نثر دانشگاهی، نثر فکاهی اند و در مقابل به مشده

است. قصّه، داستان بلند و کوتاه، لطیفه، تمثیل، نامه، زندگینامه و نمایشنامه تثبیت و... پدید آمده

از  روند. فضای مجازیاند و در فضای مجازی با پذیرفتن اشکال و موضوعات جدید به کار میشده

ای برای انواع متون منثور فاخر گذشته و از سوی دیگر زمینهۀ ای است مناسب برای ارائعرصه سویی

ی های صوتی به ویژه در حوزهمتون با روش و رویکرد جدید است. همچنین در این فضا، کتابۀ ارائ

لدین وجهی واتادبیات کودک و نوجوان کاربرد وسیع یافته است. یکی از دالیل این امر، پوشش کم

و  ها به همراه تصاویرها و حکمتبه کودکان در زندگی پرمشغله و پرهیاهوی امروز است، نیز مثل

کر است شوند. الزم به ذانیمیشن و فیلم و موسیقی در فضایی جدید و برای مقاصدی نوین عرضه می

ریق از ط ای از آثار منثور و مکتوب متقدم که پیش از این فقطکه در کنار این تحوالت، پاره

های صوتی به آسانی در دسترس و کتاب pdfهای شدند، در قالب نسخههای کاغذی منتشر میکتاب

 همه قرارگرفته است.

ۀ بکما سابقه نداشته و با شۀ های جدید نگارش متون منثور که در ادبیات گذشتها و قالبشکل

ال. مهای مینیها و داستانداستانبَرها، اَنوشتهاند، عبارتند از: وبجهانی اینترنت به وجود آمده

ها، ستاندامال، کوتاهی و در اَبَرنویسی و داستان مینیاصلی متون منثور جدید در وبالگۀ مشخص

ا خواهیم هرسانگی یا ترکیب نثر با موسیقی، صدا، حرکت، فیلم و تصویر است که در ادامه بدانچند

 پرداخت:
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 ا هنوشت( پیدایش و گسترش وب1

خود  هایشود که در آن، فرد استنباطجهانی اطالق میۀ ای در شبک( به صفحهWeblog«)وبالگ»

دهد. های سیاسی و فرهنگی در دسترس دیگران قرارمیرا از مسائل روز، به دور از محدودیت

 اندازی و نگهداریهای روزانه الکترونیکی است. راهوبالگ به نوعی دفتر خاطرات و برداشت»

ای ندارد و امکان نظرخواهی، جستجو و سیستم تعیین در اینترنت کار آسانی است و هزینه نوشتوب

آغاز شد و با  7342نوشت در ایران از شهریور است. وبشمار بازدیدکنندگان در آن تعبیه شده

ر اساساً ریشه د»(. این نوع از نوشتار 99: 7343رضی و ضیایی،«)استقبال فراوان مواجه گشت

های مغفول مانده در فرهنگ رسمی دارد. ]چرا که[ امکان بیان و طرح آرا و افکاری را فراهم تناقض

نویسی موجب (. رواج وب7332،317پاینده،«)شوندآورد که در فرهنگ رسمی غالباً کتمان میمی

زدگی در بایرانی شده است، اما نباید از این نکته غافل بود که شتاۀ رواج فرهنگ مکتوب در جامع

زبانی سست و گاه معیوب در این فضا ۀ نویسی موجب اشاعبیان مطالب و غفلت از قواعد درست

اشاره  هایینویسی در چنین نوشتهتوان به سادهها مینوشتهای وباست. از دیگر ویژگیگردیده

خر گذشته اکرد، چرا که نویسندگان این فضا غالباً جوانانی هستند که با فرهنگ ادبی مکتوب و ف

و گاه  هایشان در فضای مجازی به زبان سادهآشنایی کمتری داشته، بهترین راه ممکن را انتشار نوشته

 تر شاعران وتوان از یک سو، عامل ارتباط وسیعها را میاند. در واقع وبالگرسمی پنداشتهغیر

برای  جاد محبوبیتی کاذبتجربه با مخاطبان به شمار آورد و از سوی دیگر، عامل اینویسندگان با

 اند.های الزم آن راه نیافتهشاعران و نویسندگانی دانست که در سطح مانده، به عمق ادبیات و دانش

 هاداستان( پیدایش اَبَر۲

ال شوند و در عین حهاست که به قصد انتقال معنایی خاص انتخاب میای از نشانهمتن مجموعه»

 لکه هر چیزی که قابل خواندن و تفسیر و توضیح باشد متن محسوبشود، بفقط به نوشتار محدود نمی

هایی چون سینما، رایانه و شود. کتاب، تبلیغات، طرح روی دیوار، نقاشی، موسیقی، رسانهمی

(. در گذشته، متن فقط به 373: 7332سجودی،«)گیرندهای دیجیتالی در حوزۀ متن قرار میشبکه

های امروزه چند الیه هستند و از ترکیب کالم و ر آید، ولی متنشد که به نوشتاکالمی محدود می

تن را های جدید، مرزهای تعریف ماند. ویژگی متنتصویر، موسیقی، صوت و گرافیک تشکیل شده

اند. هایپرتکست یا اَبَرمتن اصطالحی را پدید آورده« اَبَرمتن»یا  7«هایپرتکست»اند و گسترش داده

شود و منظور از آن متنی است که بر روی صفحۀ نترنتی استفاده میهای ایاست که در شبکه
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نمایشگرهای وسایل الکترونیکی با ساختار غیرسطری و همراه با تصویر، صدا و امکانات ویژه در 

م از تو، به جای خواندن منظدرگیرد. خواننده در این ساختار غیرسطری تودسترس کاربران قرار می

کند. صفحات اَبَرمتن توسط انتخاب می 3هاده، مسیر خود را از بین انواع لینکنویسنۀ شدپیش تعریف

شوند. در گذشته به علت بعد منتقل میۀ به صفح 9کردنها با هم مرتبط هستند و با کلیکاَبَرلینک

محوریت کاغذ و خطی بودن صنعت چاپ، گریزی از جبر خطی داستان و انفعال خواننده نبود، یعنی 

شد و خواننده هم در پی روی کاغذ نوشته میدرچاپی، کلمات پیۀ حدودیت رسانبه علت م

آغاز و های بیدیجیتالی برای ایجاد متنۀ گیری روند داستان تأثیری نداشت، اما امکانات رسانشکل

د و شوهای ذکر شده محسوب میشمار، پایانی بر محدودیتهای بیانجام با امکان انتخاب ورودی

 دهد.استانی جدیدی را نوید میادبیات د

رسد و راهی برای گاه به پایان داستان نمیخواننده هیچ(، Hyper fiction)در اَبَرداستان

های بازگشت به ابتدای داستان هم نیست و به این ترتیب این نوع داستان، نقطۀ پایانی برای داستان

ی از اَبَرداستان، شکل»تحت عنوان ای مبتنی بر توالی خطی است. دکتر حسین پاینده در مقاله

استان شود و خودِ داَبَرداستان در فرایند خوانده شدن خلق می»نویسد: می« مدرننویسی پستداستان

سی نویحاصل مشارکت بازدیدکنندگان است و چندین مؤلف خواهد داشت. این شکل از داستان

ه کرد کبا عنوان مرگ مؤلف را مطرح  معروف و تأثیرگذار خودۀ بارت در مقال روالنۀ همان نظری

 (.hosseinpayandeh.blogfa.com)«شودمی شود تازه نوشتهمتن، وقتی خوانده 

 ۀبورژوازی قرن نوزدهم بدانیم، اَبَرداستان نیز فرم مسلط در جامعۀ اگر رمان را فرم مسلط جامع

لق متنی ؤیای روالن بارت در خای قرن بیست و یکم است. این نوع از داستان به نوعی تعبیر رشبکه

دایی زدایی از متن، بینامتنیت، چندصمرکزیت»شمار است. های بیپذیر و با ورودیآغاز، برگشتبی

مدی، محملک«)یابندداستان، تجسم حقیقی خود را میبودن متن، همه و همه با اَبَرفونیکو پلی

77:7347.) 

ک هایش، یستان فارسی با وجود تمام فراز و نشیبهشتاد، داۀ از آغاز عصر مشروطه تا آغاز ده

 هشتاد و گسترشۀ عنصر مشترک داشت و آن هم روایت داستان بر روی کاغذ بود، اما از اوایل ده

د را در نویسان قرارگرفت که داستان خویافتن اینترنت و فضای مجازی، این امکان در اختیار داستان

د سبب افزوده شدن امکاناتی همچون صدا و تصویر به متن گردیفضای سایبر منتشر کنند، همین امر، 

توسط  نویسیآمد. این شکل داستانو امکان مشارکت خواننده در تغییر روایت داستان نیز فراهم
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فرهاد  ینوشته« خوان ویرانیکتیبه»است. رمان نویسان ایرانی نیز تجربه شدهبرخی از داستان

حات شود که روی صفنویسی در ایران محسوب میهای اَبَرداستانگوران از نخستین تجربهحیدری

ز در دارد. لیال صادقی نی« تنگی نفس»است. این نویسنده، اَبَرداستان دیگری به نام وب اجرا شده

ان، در اَبَرداست»است. منتشر شده، خلق اَبَرداستان را تجربه کرده 46که در سال « عکسهای برداستان»

ای برخوردار است. مخاطب در ی دارد و ورود او برای تکمیل متن از اهمیت ویژهمخاطب نقش مهم

تواند اثر را بخواند و بخشی از آن باشد. این خواننده است که با انتخاب خود در هر هر مکانی می

انی گیرد کدام شخصیت و خط داستکند و هم اوست که تصمیم میمرحله سرنوشت آن را تعیین می

ند، خودش را به اَبَرداستان اضافه کۀ تواند نوشتها، خواننده حتی مید. در برخی نمونهرا تعقیب کن

شود. آسیب دیگر آن، وجود تصویر و نیازی به تمرکز، باعث سطحی شدن این ادبیات میاما بی

دیجیتالی سایبرپژوهی با لیال ۀ مجلۀ مصاحب«)کاهدحرکت است که از قدرت تخیل مخاطب می

زیرا  ،باشدپذیر نمیهای دیجیتال امکاننویسی بدون اینترنت و تکنولوژیاَبَرداستان» (.7335،صادقی

 هایطرح و گر نقاشینظاره موسیقی بشنود و د لینک بزند،یخوانش داستان با خواننده در فرایند

 (. 3:7335زاده،کریم«)باشد گرافیکی

 مالهای مینی( افزایش داستان۳

( از پیکرتراشی و نقاشی اخذ شده و به ادبیات راه یافته است. Minimalism«)مالیسممینی»اصطالح 

مالیسم به مفهوم ایجاز و پیراستگی است و در ادبیات در معنی داستانک، داستان کوتاهِ کوتاه، مینی

ی اولیه داستان بسیار کوتاهی است که از طرح 6مالداستان مینی»واره شناخته شده است. و داستان

تر است و ایجاز و فشردگی، محرزترین ویژگی آن به شمار تر و خالصهیک داستان کوتاه هم کوتاه

ها با داستان کوتاه، حجم اند و حدّ تمایز آنحجمها کم(. این داستان7341:94جزینی،«)رودمی

کنند، نده را درگیر میها خوانآن، بار عمیق فلسفی دارند که ساعتۀ های برجستهاست، ولی نمونهآن

داستان »های بشری در موجزترین شکل ممکن است. ها انعکاس دغدغهچرا که هدف غایی آن

ه های یک اثر داستانی است کعناصر و ویژگیۀ بردارندرغم کوتاهی بیش از حد، درمال، علیمینی

وایت در زمان حال، عبارتند از: طرح ساده، ایجاز بیش از حد، محدودیت زمانی و مکانی، بیان ر

وری از حداقل عناصر گرایی، برخورداری از موضوع جذاب، بهرهشخصیت، سادگی زبان، واقع

(. نویسندگان این آثار، 69: 7332حمیدی و سیستانی،«)داستان و تلخیص به دلیل اختصار مطلب

نند تا کتقسیم می دهند و اطالعات خود را با خوانندهخود هدیه میۀ خالقیت و ابتکار را به خوانند
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مشغولی دل»مالیستی بیش از هر چیز برآنند تا های مینیدر درک مفاهیم به آنان یاری برساند. داستان

های انسان را در موضوعاتی چون عشق، سرخوردگی، امید و مرگ در برشی کوتاه و و نگرانی

 شیرازی، ادنژپارسی«)ارندمحدود از زندگی به تصویر بکشند و معموالً مضامین اخالقی و سیاسی ند

، استمدرن، همه چیز را در مسیر تکامل قرار داده(. تحوالت زندگی بشر در عصر پست7347:64

سازی خود با جریان حاکم و در این میان، ادبیات نیز با بکارگیری ایجاز، سعی در هماهنگ

رار انسان معاصر برای قۀ و اراد خواست مالیسم در هنر و ادبیات، تجلیمعاصر دارد؛ مینیۀ روندپیش

در »های آن در ادبیات فارسی، کتاب اولین نمونه»شتاب تحوالت جهانی است. گرفتن در مسیر پر

ه.ش به چاپ  7333پور و عبدالحسین نیری است که در سال از فریدون هدایت« خانه اگر کس است

افته مردم راه یۀ اینترنت به زندگی همهای اخیر نیز که شبکۀ جهانی (. در سال69همان:«)استرسیده

مالیستی رو به افزایش نهاده و بار دیگر در صدر عالیق مخاطبان های مینیاست تمایل به داستان

مینی هایداستانۀ ای درباردر مصاحبه -نویسنده و منتقد ادبی-محسن پرویزداستان قرار گرفته است. 

اقبال نویسندگان جوان به »است که: شوند، گفتهیمالی که در فضای مجازی به اشتراک گذاشته م

مت نوشتن ای کشورمان گرایشی به ساین قالب ادبی زیاد بوده است. البته بسیاری از نویسندگان حرفه

 هایداستان و هاداستانک ای،کلمه 722هایکوتاه ندارند، اما از طرف دیگر داستان داستان کوتاهِ

ای هم دهآثار پرخوانن اًشود و اتفاقداد زیاد و با تنوع زیاد منتشر میمال در فضای مجازی به تعمینی

های اجتماعی قابلیت و تحمل آثار بلند را نداشته باشند، اما شاید فضای مجازی و گروه .هستند

چاپ ۀ چه در حوزتوانند در چنین فضاهایی مورد استفاده قرار بگیرند و االن هم اگرها میداستانک

ها ذوق و عالقه ایم، اما در مورد تک داستانحرکت رو به جلو نداشته ،داستان کوتاهکتاب و 

 (.www.yjc.ir«)های خوبی در فضای مجازی باشیممالشود شاهد مینینویسندگان باعث می

( به صورت منسجم، اقدام به www.dastanak.com«)داستانک»به تازگی، سایتی با عنوان 

وبالگ  نیز در -شاعر معاصر -ها کرده است. رسول یوناندسته از داستانانتشار الکترونیکی این 

ها، در اش را منتشر نموده است که اغلب آنمالیستیهای مینیشخصی خود، برخی از داستان

 به چاپ« لعنتی گوشی رو وردار»و « بخشکی شانس»، «ایماحمق ما مرده»، «هافرشته»های کتاب

های تلگرامی و صفحات شخصی افراد در اینستاگرام نیز به صورت در کانال اند. عالوه بر این،رسیده

 ها را یافت. های بسیاری از این داستانتوان نمونهپراکنده می

 مال رسول یونان عبارتند از:های مینیهایی از داستاننمونه

 «تصادف( »7
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 اشخانه درافتاد. هرچه را که اش جان داد. مرد ترسید. به فکر انجام کارهای نیک وقتی همسایه» 

راه بزرگ در وقتی بعد ماه یک. را اشقدیمی و زرد ماشین حتی بخشید، آن و این به بود اضافی

 منتهی به دریا زیر چرخ همان ماشین رفت دهانش از تعجب باز ماند و دیگر بسته نشد.

 «نهای روشبه طرف خیابان( »7

یش هاباال زد. کالهش را روی سرش مرتب کرد و بعد دستهای پالتویش را بست. یقه آن را دگمه 

زنان به راه افتاد. دوست داشت کوچه تاریک را که پشت سرگذاشت را توی جیب گذاشت و سوت

کاری بزهکاران دیگر هم با بود گرفته تصمیم. بزند قدم راحت خیال با های روشنتا صبح در خیابان

 .شتاما به عقب برنگ ،رداما او به عقب برنگشت. افتاد مُ ،آمدای به صدا درنکند. پشت سرش اسلحه

 «هافرشته( »3

اور نکرد. ب قاضی اند!را بریده هایم: بالگفت کو؟ هایتپرسید: بال قاضی !امفرشته : منگفتمجرم 

 د بهنخواستمی کرد. وقتی محکوم حبس به شناسایی کارت نداشتن جرم نیشخند زد و او را به

بعد  آمدند و او را با خود بردند. ساعتی از پنجره چند فرشته بند بزنند، ناگهاندستهایش دست

 -«باشد در آسمان مجرم تعقیب به مربوط که گشتمی ایماده دنبال قانون هایدر کتاب قاضی
rasul-yunan.blogfa.com).) 

 معاصرفضای مجازی بر نقد ادبی آثار  تأثیر

دانش نقدادبی نیز به مانند دیگر انواع ادبی)شعر و داستان( تحت تأثیر فضای مجازی، دچار نوعی 

شناخت ارزش و بهای آثار ادبی و »کوب، نقدادبی، ی استاد زریناست. به عقیدهدگرگونی شده

دام ها کشرح و تفسیر آن است، به نحوی که معلوم شود نیک و بد آن آثار چیست؟ و منشأ آن

تشخیص محاسن و معایب سخن و  ( را،criticismنقد)»(. همچنین 6: 7313کوب، زرین«)است؟

ی و نیز هنر ارزیابی یا تحلیل آثار ادبی در پرتو دانش و ادب و نزاکت نشان دادن بد و خوب اثر ادب

زبان، دستور (. بر این اساس، منتقد ادبی باید با صنایع و فنون ادبی،713: 7347رضایی،«)انددانسته

های جدید ادبی آشنا باشد و عالوه بر ادبیات و نظریات و مکتب شناسی، قواعد نگارشی وسبک

 شناسی، تاریخ و... نیز شناخت وشناسی، روانادبیات، از علوم دیگر همچون: سیاست، جامعهتاریخ

 پس از خوانشتوان گفت آنچه که امروز در فضای مجازی باشد. از اینرو میآگاهی کسب کرده

گردد، نقد به معنای دقیق آن نیست، آثار ادبی اعم از شعر و داستان، از سوی مخاطبان عام عرضه می

کنند می «الیک»ادبی را ۀ شدن آن اثر است، کسانی که یک نوشتبلکه نوعی اطالع دادن از خوانده

عالم آن اۀ ی خود را دربارنویسند، در واقع، نظر و میل شخصی و آنآن، مطلب کوتاهی میۀ یا دربار

دارند. البته گاهی نیز عالوه بر نظر مخاطبان عام، نویسندگان و منتقدان فعال ادبی، از طریق فضای می
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های ادبی خود را با فراغ بال در مجازی این فرصت و امکان را در اختیار دارند که نقدها و یادداشت

ه توان گفت، آنچه که در فضای مجازی بنابراین میتری از مخاطبان قرار دهند. باختیار گروه وسیع

این دسته ۀ قسلیۀ دهندگردد، اگر از سوی مخاطبان عام باشد تنها، نشانعنوان نقد آثار ادبی منتشر می

از مخاطبان آثار ادبی است، اما اگر از سوی منتقدان آثار ادبی باشد، از ارزش علمی بیشتری 

 ویژگی نقدهای ادبی منتشر شده در فضای مجازی عبارتند از:ترین برخوردار خواهدبود. مهم

 ( فراگیر و سطحی شدن نقد)نقد عوام(1

ون، افزارهای گوناگهای ادبی و نرمپیدایش اینترنت و فضای مجازی و رشد صفحات وب، وبالگ

 ثتوجه به رشد کیفی، رشد کمّی آن را باعجدیدی کرده و بیۀ معاصر را وارد عرصۀ نقدادبی دور

تجربه، بدون هیچ محدودیتی دست به خلق آثار ادبی است. شاعران و نویسندگان جوان و کمگردیده

کنند. مالک ارزیابی این آثار، زنند و از این رهگذر اقبال عمومی خوانندگان را هم جلب میمی

ی اهگونه قضاوتشود؛ اما اینهایی است که توسط افراد غیرمتخصص داده میها و الیکپیام

 توان نقد درست و علمی به شمار آورد.شخصی و ذوقی را نمی

رشان وارد نقدی بر اث گونههیچ تصور کنند که اگر تجربه،این شاعران و نویسندگان نوپا و کم

 گمان به سبب این تعریف وبی، آثارخود بدانند مالک ارزیابیرا  هاو الیک همین نظرها نیست و

بینی خواهند شد و ضمن آسیب رساندن به آینده چار نوعی خود بزرگکارشناسانه، دتمجیدهای غیر

 ناپذیری به زبان و ادب فارسی وارد خواهند کرد.هنری خود، خسارت جبران

ت و اهمیت و ضرورشناسی فضای مجازی خصوص آسیبدر  -شاعر معاصر-سعید بیابانکی 

زده باشد، کمی عواممی زیادی داشتهمخاطب عمو ،من، اگر شعر به نظر»گوید: نقد شاعران جوان، می

ین تواند به آن مهر تأیید بزند. ما ااست. اقبال عمومی و کارشناسانه به یک دفتر شعر است که می

بینیم که از قضا مورد خرید مردمی هم های زیادی را از شاعران نوپا در نشرهای نوپا میروزها کتاب

نه توسط کارشناسان مورد نقد و بررسی قرار گرفته، نه در  گیرند؛ اما بسیاری از این اشعار،قرار می

است؛ و نه حتی یک پروژه دانشگاهی بر مبنای آنها به انجام رسیده یک جایزه ادبی داوری شده

 .(7336:7ی،)بیابانک«سواری صاحبانشان بر افکار عمومی استاست. این گونه آثار بیشتر مایه موج

شخص به ظاهر  هراست که ، باعث شدههاسایتوبفضای مجازی و آسان به  دسترسی

و استنباط شخصی خود را در زمینه اثر ادبی، تحت عنوان نقد و تحلیل، هر نقطه نظر کارشناس ادبی، 

ها امر نه تناین در معرض دید عموم مخاطبان قرار دهد. و  دادهانتشار  و فرصت زمانترین کوتاهدر 
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شاند. کامیار کشود، بلکه دانش نقد ادبی را نیز به چالش میی نمیگذاری درست آثار ادبسبب ارزش

این »د: گوینود میۀ های دهبا اشاره به تأثیر فضای مجازی در نقد ادبی سال -منتقد ادبی–عابدی 

نقد ادبی است. جامعه به دالیل مختلفی به دلزدگی از نقد و تحلیل شعر رسیده و ۀ دوره بدترین دور

شود در حد چند پاراگراف در مورد یک است؛ در این فضا تالش میبه آن دامن زدهفضای مجازی 

 «استپسندی گردیدهنظر شود. به عبارتی نقد ادبی در این دوره دچار عامهاثر اظهار

(www.mehrnews.comا .) ین منتقد ادبی، بیش از هر چیز بر نقش فضای مجازی در فراگیر

های اخیر را ورزد و نقد ادبی سالها تأکید میزده شدن آنن عوامو همچنی هاو سطحی شدن نقد

 بیند. دچار رکود، تشتّت و نابسامانی می

 ( نبود خالقیت فردی در نقد۲

یکی دیگر از دالیلی که باعث ضعف نقد ادبی در فضای مجازی شده است، نبود خالقیت فردی 

قد ادبی ن»گوید: خالقیت برای منتقدان، میمنتقدان است. سیروس شمیسا در مورد ضرورت عنصر 

صاحب اثر باید دارای ذوق و خالقیت باشد، با این فرق ۀ کاری خلّاق است وگاه منتقد ادبی به انداز

ادبی  های علومکه نویسنده و شاعر ضرورتاً اهل فضل و به صورت خودآگاه آشنا به همۀ فوت و فن

ی در تجزیه ها به عنوان ابزاربه علوم ادبی آشنا باشد تا از آن نیست، حال آن که منتقد ادبی باید دقیقاً

توان دریافت آنچه (. با این توضیح می73: 7343شمیسا،«)وتحلیل عوامل علوّ آن اثر ادبی بهره گیرد

می که مطابق اسلوب نقد علشود، بیش از آنکه امروزه در فضای مجازی با عنوان نقد ادبی عرضه می

اشد، حاصل نوعی دریافت و احساس شخصی و گاه توأم با چاشنی جانبداری یا بیزاری و هنری آثار ب

 از اثر یا صاحب اثر است.

نظران و ادیبان و صاحب استها و معیارهای خاصی مبتنی بر نظریه ،نقد ادبیپر واضح است که 

الندگی بیشتر شاهد بتا کنند  توجه بیشتریهای ادبی و انواع نقد ادبی و مکتبها به نظریهجوان، باید 

، کسانی متخصصنگر و غیر. البته در بین این همه ناقدان ظاهرباشیم در فضای مجازی ادبینقدۀ حوز

دبیات را روی ااند و خطر پیشِهم هستند که برای پاسداشت زبان و ادبیات فارسی کمر همّت بسته

خویش،  گیری از علم و تجربیاتبا بهرهاند. برخی از اساتید گرانمایه دانشگاهی به خوبی درک کرده

اند و نقدهای سودمندی را در معرض دید دانشجویان های ادبی کردهها و سایتاقدام به ایجاد وبالگ

سودمند برای ادیبان یک کارگاه آموزشی  توانداند. این اقدام، خود میو راغبان ادبیات قرار داده

عران و تعدادی از شا وستداران ادبیات معاصر گردد.نوجو باشد و همچنین سبب پرورش و تربیت د



 67... بررسی وجوه تأثیر فضای مجازی بر زبان و

های های تخصصی و تشکیل گروهها و وبالگنویسندگان با ذوق و استعداد نیز با ایجاد سایت

ۀ ا ارائاند و بادبیات ایجاد کردهۀ مندان عرصتلگرامی و ... تاالرهای گفتگویی بین خود و عالقه

 اند.تههای سودمندی برداشلندگی ادبیات فارسی معاصر، گامنقدهای خوب و قابل قبول، در رشد و با

 گیرینتیجه

ت معاصر ادبیاۀ های جدیدی در عرصپیدایش شبکه جهانی اینترنت، سبب پیدایش شکل و قالب

است که در ادبیات کهن ما سابقه ندارد. اشعار دیجیتالی، اشعار تصویری و دیداری، فارسی شده

مالیستی از این جمله هستند. اگر چه این آثار، دستاوردهای نوینی برای های مینیها و داستانداستاناَبَر

ر اند، اما دای به روی مخاطبان خود گشودههای تازهاند و دریچهادبیات معاصر فارسی فراهم آورده

به سبب شتابزدگی در پرداخت هنری و سرعت ارائه به مخاطب، پرورش مضمون  اغلب ،عین تازگی

ریب است؛ این شتابزدگی سبب تخها توجه شدها، مغفول مانده و تنها به فرم و شکل ادبی آنو محتو

-شده ی ادبیات معاصرهای زبانی و ادبی آثار انتشاریافته در فضای مجازی و بالطبع در حوزهارزش

یر سبک یابند که تحت تأثاست، چرا که گاه، این دسته از شاعران و نویسندگان، هواداران بسیاری می

نقد ۀ زگردند. در حونوشتاری آنان قرار گرفته، به مدافعان و مروّجان این ادبیات سست تبدیل می

کنند، کمترین ادبی در فضای مجازی نیز باید گفت، بیشتر ناقدان آثار ادبی که در این فضا فعالیت می

ن سمت و که بتواند به آ اند و تاکنون نیز تدبیری اندیشیده نشده استآموزشی در این زمینه ندیده

های گذشته، سبب شخصی و سطحی شدن این روند در سالۀ سویی علمی و تخصصی بدهد. ادام

یج و های ادبی رااغلب نقدهای ادبی در فضای مجازی گردیده است. عالوه بر تغییراتی که در فرم

مخاطبان و البته  و خواست ها نسبت به گذشته پدید آمده، قواعد نوشتار نیز طبق سلیقهانتشار آنۀ شیو

اند توسط خود آنان در حال دگرگونی است و از آنجایی که این تغییرات در بستری علمی پدید نیامده

توانند راه را برای انحراف قواعد زبان از شکل درست و اند، میسابقهفارسی بیو در تاریخ زبان

 مند آن بیش از پیش هموار نماید.نظام
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 هانوشتپی

 زدن( روی آنکردن )یا ضربهارجاعی است که کاربر با کلیکیا اَبَرپیوند،  (Hyperlink)اَبَرلینک( 7

 .تواند مقصد آن را دنبال کند و به یک سند دیگر یا مکانی دیگر در همان سند هدایت شودمی

(www.techdic.ir) 

یا سایر وسایل الکترونیکی  نمایشگرۀ گویند که بر صفحمی به متنی، ( یا اَبَرمتنHypertext( هایپرتکست)7

های دیگر را جهت دسترسی سریع برای به متون یا داده یق اَبَرپیوندشود و قابلیت ارجاع از طرنشان داده می

ۀ ل با اشارطور معموبه ورپیوندها با همدیگر مرتبط هستند بَرمتن توسط اَبَصفحات اَ. آوردخواننده فراهم می

به صفحه  ایای خاص از صفحه کلید یا با اشاره بر صفحه نمایشگر لمسی از صفحهموشواره یا فشار دکمه

 (.www.wikipedia.orgد)شوندیگر منتقل می

وی ر ردن برکعبارت است از یک یا چند کلمه در صفحات اینترنتی که با کلیک ( یا پیوند،Link( لینک)3

 .شویدای دیگر منتقل میآن به صفحه

 (، ضربه زدن/ لمس کردن موشوارهClick( کلیک)9

داستانک یا داستان کوتاهِ کوتاه، داستانی به نثر است که باید از »(، Minimal Fictionمال)( داستان مینی6

اشد و در تر و از هزار و پانصد کلمه بیشتر نبتر باشد و از پانصد کلمه کمداستان کوتاه جمع و جورتر و کوتاه

پردازی و صحنه، مقتصدانه و ماهرانه صورت گرفته باشد. داستان کوتاهِ کوتاه، ناصر کشمکش، شخصیتآن ع

 ،میرصادقی«)عناصر داستان کوتاه را در خود دارد، جز آن که این عناصر با ایجاز و اختصار همراه استۀ هم

719:7332.) 
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 منابع 

 چاپ تهران: سازمان ،7ج ،(ادب فارسیۀ فارسی )دانشنام ادبیۀ نامفرهنگ ،(7315) ،، حسنانوشه 

 .انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 ( ،7345بیابانکی، سعید ،)«47-46، صص63ۀ ، شمارشعرۀ مجل، «شعرۀ های ارائشیوه. 

 ( ،7336بیابانکی، سعید ،)«به نقل از سایت:«گفتگو در زمینه شعر و فضای مجازی ،  
http://www.mehrnews.com/news/3617544 

 اَبَرپیوند یا»(، 7336نا(، ))بی hyperlink به نقل از سایت: «چیست؟ ،www.Techdic.ir. 

 ادبیات  ،«پستالمالیسم( یا داستان کارتداستان کوتاهِ کوتاه)مینی»(، 7347شیرازی، کامران، )نژادپارسی
 .64-57، صص19ۀ ، شمارداستانی

 ،مدرنپسا نویسیداستان از شکلی داستان،ابر» (،7337حسین، ) پاینده»، 

hosseinpayandehblogfa.com. 

 ( ،7332پاینده، حسین ،)تهران: انتشارات نیلوفر. گفتمان نقد ، 

 ( ،7346پاینده، حسین ،))ات ، تهران: انتشارنقد ادبی و دموکراسی )جستارهایی در نظریه و نقد ادبی جدید

 نیلوفر.

 ( ،7339پرویز، محسن ،)«به نقل از سایت: «مال خوبی در فضای مجازی وجود داردهای مینیداستان ،
www.yjc.ir/Fa/news/5520965 

 ( ،7349تندرو، سودابه ،)«به نقل از سایت«ادبیات اینترنتی ،:www.ghabil.com  

 ( ،7314جزینی، جواد ،)«دورۀ اول، شمارۀ ششم، رنامهمجله کا، «مالیستیهای مینیشناسی داستانریخت ،

 . 93-51صص

 زبان و ادبیات فارسیۀ مجل، «مالیسم در فیه ما فیهمینی»(، 7332جعفر و سولماز سیستانی، )حمیدی، سید، 

 .57ـ  67سوم، صص ۀ دانشگاه آزاد اسالمی واحد فسا، سال دوم، شمار

 ( ،7342حسینی، میرهادی ،)«صص ، 91و  95ۀ ، شمارادبیات و فلسفه کتاب ماه، «ادبیات و شعر در اینترنت

777-721. 

 ( ،7332خانیکی و بابایی، هادی و محمود،) «های اجتماعی)مفهوم و کارکردها(فضای سایبر و شبکه» ،

 .17-35، صصاولۀ اول، شمارۀ ، دورمطالعات جامع اطالعاتی انجمن ایرانیۀ فصلنام

 ( ،فرهنگ اصطالحات ادبی، تهران: 7347داد، سیما ،).انتشارات مروارید 

 نگاهی تحلیلی، انتقادی و شعر تجسمی )کانکریت( در نیم»(، 7335اله، )کرسفی، نصرتمحمدیدین

 .743-725، صص 17ی، شمارهپژوهی ادبیمتن، «تطبیقی

 ( ،7347رضایی، عربعلی ،)تهران: انتشارات فرهنگ معاصر.واژگان توصیفی ادبیات ، 
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 ( ،7346رزمجو، حسین ،)مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.بی و آثار آن در زبان فارسیانواع اد ، 

 ( ،7343رضی، احمد و حسام سیستانی ،)«ۀ نام، «های فارسینوشتهها و مسائل زبانی وبویژگی
 .99-63، صص93ۀ ، شمارفرهنگستان

 ( ،7361رویایی، یداهلل ،)مروارید.، تهران: انتشارات شعر حجم(ۀ هالک عقل به وقت اندیشیدن )بیانی 

 کبیر.، تهران: انتشارات امیرنقد ادبی(، 7313کوب، عبدالحسین، )زرین 

 گو با دکتر یداهلل ثمره(وهای بیگانه در کمین زبان فارسی)گفتواژه»(، 7337گوشه، مریم، )سادات» ،

 .76، ص1/77/37، تاریخ 6324ۀ ، شمارایرانۀ روزنام

 ( ،7332سجودی، فرزان ،)تهران: انتشارات علم. 7، جلد شناسی فرهنگینشانه ، 

 ( ،اشعار دیداری افشین7344شاهرودی، افشین ،)سرا.های شاهرودی، تهران: انتشارات داستان 

 ( ،7345شفاعی، آرش ،)«شمارهشعرۀ مجل، «و پا زدن در توهم مخاطب(های جدید و شعر )دسترسانه ، 

63. 

 ( ،7344شعیری، حمیدرضا و دیگران ،)«معناشناختی دو شعر  -معنا در تعامل متن و تصویر )مطالعه نشانه

 .33-12، صص76ی، شماره5، سالهای ادبیپژوهش، «دیداری از طاهره صفارزاده(

 ( ،7317شمس لنگرودی، محمد ،)تهران: نشر مرکز.3، جلد تاریخ تحلیلی شعر نو ، 

 ( ،7343شمیسا، سیروس،) تهران: انتشارات فردوس.نقد ادبی ، 

 ( ،7332صابری، کیومرث ،)«به نقل از سایت: «هایم کو؟کفش ،www.goyda.ir . 

 ( ،7335صادقی، لیال ،)«ه نقل از ، بسایبرپژوهیۀ مصاحبه با مجل، «ادبیات دیجیتال، فرزند این زمانه است

 www.leilasadeghi.comسایت: 

 به نقل از سایت: «ایران به روایت افشین شاهرودی شاعرانه تاریخ»تا(، صادقی، لیال، )بی ،

www.leilasadeghi.com. 

 مجموعه ، «شناختی شعر اینترنتی در ایرانبررسی جامعه»(، 7336سنگری و ضیایی، علی و حسام )صفایی
 .7453-7443، دانشگاه گیالن، صصزبان و ادبیات فارسیالمللی ترویج همایش بین مقاالت یازدهمین

 ( ،7331عابدی، کامیار ،)«( 7361نشستِ )شناختی از تحقیق، تحلیل و نقد شعر معاصر در چهل سال اخیر-

 .www.mehrnews.com، به نقل از سایت: («7331

 بیقی ادبیات تطۀ رینش، «اصطالح شناسی تطبیقی نقیضه و پارودی»(، 7336نژاد، زینب و دیگران، )عرب
 .796-751، صص76ۀ ، شمار4، سالکرمان دانشگاه شهید باهنر

 های منظوم فارسی و بررسی تطبیقی ساختار پارودی»(، 7333زاده، فرزانه و صفیه اصیلی، )علوی

 .767-773، صص77ۀ ، شمار5، سالتطبیقی ادبیاتۀ نشری، «فرانسوی

http://www.leilasadeghi.com/
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 ( ،7339غفاری، مهسا ،)«سی رودکی نویاز قافیهنویسی فضای مجازی بر زبان فارسی)واکاوی تأثیر شلخته

 .9، ص74/72/39، تاریخ 516 ، شمارهعطر یاسۀ روزنام، «نویسی امروزی(تا شلخته

 ی دیجیتالۀ مجل، «دیجیتالی شدن شعر و ادبیات داستانی در ایرانۀ تجرب»(، 7336زاده، عبداهلل، )کریم
 .7-72، سال دوم، صص پژوهیسایبر

 انسانی و ، چاپ اول، تهران: پژوهشگاه علومتاریخ فرهنگی ایران مدرن(، 7337اهلل، )فاضلی، نعمت

 مطالعات فرهنگی.

 معرفی یک فرم ادبی نو »(، 7347محمدی، نیما، )ملکHyper Fiction» ،37ۀ ، شماردیۀ کارنام ،

 .72-73صص

 ( ،ادبیات داستانی، تهران: نشر سخن.7332میرصادقی، جمال ،) 

 ( ،تهران: انتشارات بزرگمهر.7349میزانی، فیروزه ،)(، حسودی به سنگ )مجموعه شعر 

 چاپ دهم، تهران: فرهنگ نشر نو.7، جلدتاریخ زبان فارسی(، 7336خانلری، پرویز، )ناتل ، 

 


