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 دارانليلی گله

 

 چکيده 
سینه نقل بهدر آغاز، شعر هنر شفاهی قائم به سرایش و خوانش بود. میراثی که سینه

شد. ابداع خط سیالبیک شد و از زبان به حافظه سپرده و دوباره بر زبان جاري میمی

ي چهارم ق.م( دستاوردهایی داشت ازجمله: مفاهیم منتزع و توسط سومریان )هزاره

غیرملموس اندیشیده و نوشته شدند، کتابت و نگارش شروع شد و شیوع یافت و سیر 

گام دور شدن از شفاهیت تا استیالي تام کتابت بهبعد گام تکوینی شعر از این زمان به

شناسانه شناختی و هستیعنوان شعر پسااجرایی با رویکردي ریشهبود. شعر عملی به

اي از رویکردهاي مارینتی در ازطریق بررسی شعر میان رودان، یونان باستان، پاره

هاي هشتاد آمریکا، مؤلفهي فوتوریسم، شعر فضایی آنتونن آرتو و شعر اجرایی دهه

رو با توجه به تفاوت دهد؛ ازاینمیبرگرفته، تکمیلی، نوین و پیشنهادي خود را ارائه 

ها به آن بنیادین و ماهوي شعر عملی با شعر اجرایی و شبهاتی که وجه اشتراک اجرایی

هایی فاوتپردازد که چه تمیآورد، این مقاله ضمن معرفی شعر عملی به این میوجود 

ي توصیفی آمده در این مقالهدستمیان شعر عملی و شعر اجرایی وجود دارد؟ نتایج به

تجربی( مبیّن آن است که شعر عملی،  -ي متکی به روش توصیفی)مستخرج از رساله

اي غیرقابل تفکیک از ساختار اجرایی و اجراي شعر مکتوب نیست؛ بلکه سروده
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اي تام و غیرقابل تفکیک از و حضور است که در پیکره بدیل تن، صداهاي بیمؤلفه

شود تا ازطریق اجرا، ذات شعر را در محضر میجا خلق باره و یکاجزایش، به یک

ي صنایع مخاطب تجسد مجدد بخشد. از دستاوردهاي ادبی شعر عملی، بسط و توسعه

 دهد.میز پیشنهاد هاي نوین شعري است که فن بیان جدیدي را نیادبی و ابداع آرایه

 داران.، لیلی گلهعر اجرایی، شعر عملی، شعر فضاییي تام، شپیکره :های کليدیواژه

 

 . مقدمه۱

 pôieinمشتق از فعل  pòiesisي یونانی لغت شعر در فرهنگ غربی برگرفته از کلمه

ي التین با کلمه verseکه لغت معناي انجام دادن، ساختن و خلق کردن است. چنانبه

verbum  خلق کردن»در فرهنگ یونانی «. کلمه»و « عمل»مرتبط است به هر دو معناي »

 اي مرکب است از ترکیبکه کلمه دارد( enthousiasmòs) ي تنگاتنگی با الهام الهیرابطه

en (:in) + theòs (:god) + ousìa (:essence)  ،توهم دریافت »و در قیاس با وحی الهی

در نزد یونانیان باستان، شاعر کسی است که متعاقب دریافت الهام از میوزها  است.« وحی

به می بال و مقدس است تا الهاشاعر لطیف و سبک»سراید. میي شعر( گانه)موکالن نه

خودش نکند، هنري در او نیست و مادام که عقل و خرد باقی است، او نرسد و ازخود بی

 (. 97: 1399)افالطون، « نیستمی روح شاعري در آد

بلکه از  خواند، نه از اوها میدر پیشاتاریخ نیز اورادي که شمن یا سرقبیله در آئین

ي خالق و هنرمند، مثابهها شاعر نه بهي اتصال به ماورا بود. در هر دوي اینزبان او درنتیجه

نامفهوم و  میبلکه فردي ممتاز و منتخب بود که گاه پیام روشنی داشت و گاه کال

رو شعر چه در غرب و چه در خاورمیانه هر دو وجه وقوف و دانایی و نامکشوف، ازاین

ي مهم و افتراقی لغت شعر در زبان فارسی و بیهوده و الطائل را با خود داشت؛ اما نکته

ها فعل و عمل است؛ یعنی کلمه و عمل هاي اروپایی در این است که شعر براي آنزبان

 م منطبق است. بر ه
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معناي دانش، فقه، فهم، ادراک، وقوف و دانایی شعر در زبان فارسی، لغتی عربی به 

معناي سخن بیهوده و گفتار دهخدا، ذیل شعر( و همچنین به ينامهلغتاست )رک. 

معناي سرودن است. با توجه به اساس نیز به کار می رود. در زبان سومري، سِعر بهبی

تبدیل به هم شدن هستند و هاي سامی، یکسان یا قابلو شین در زباناینکه حروف سین 

« شعر»ي توان نتیجه گرفت که واژهمیبا درنظرگرفتن تقدم زبان سومري بر زبان عربی، 

 ترتیب دراصل معناي آن نیز سرودن است.است و بدین« سعر»ي برگرفته از واژه

خط  نامشخص است، شعر پس از ابداعاگر تاریخ شعر از شعر بدوي تا شعر شفاهی 

اولین شاعر ي مکتوب شد. و شعر شفاهی داراي نسخه وسویی دیگر یافتسیالبیک سمت

، از شهر (ق.م 2400) (، دختر سارگن آکديEnheduanna)انهدوآنا ي تاریخ، شدهشناخته

ماه، بود که ي ي معبد نانا، الههي شاعر، راهبهالنهرین است. این شاهزادهاور در بین

سنت ( Black, 2004) نواختمیخواند و میایزد آسمان،  هایش را براي نانا و آنو،سروده

دانست که عالوه بر سلطه بر میشعرسرایی و شعرخوانی )خنیاگري(، شاعر را هنرمندي 

را بایست به فن بیان مسلط باشد، موسیقی و الحان میي واال و فنون شعري کالم، اندیشه

کارگیري درست حاالت و حرکات بدن بشناسد، صداي رسا و خوشی داشته باشد و در به

ي هشتم )ق.م(، خوانندگان و نوازندگان خالق و مسلط باشد. شاعران در یونان سده

 یونانی، به Aediاي بود که آئدها )گونههایشان بودند و اهمیت شعرخوانی بهسروده

Aoidos( و راپسودها )Rhapsodeکه خواندند، چنانمیها ( اشعار شاعران را به تقلید از آن

 کردند )رک. براکت،میي پنجم ق.م همچنان از شاعران تقلید بازیگران تئاتر نیز در سده

1375 :79 .) 

 تر شدن اولویترنگتردید ظهور تئاتر که شکل متکامل و برگرفته از شعر بود، در کمبی

که ارسطو در فن شعر، تراژدي را برتر از شعر حماسی و انواع یر نبود، چنانتأثهنري شعر بی

عنوان هنري که شعر را جزئی از ي تئاتر به(. جذبه168: 1393شمارد )رک. ارسطو،میدیگر 

که خود از آن مشتق شده بود(، تولد رمانس در اواخر قرون وسطی، دانست )درحالیمیخود 

ر و رواج موسیقی غیرآوازي پس از رنسانس، اهمیت یافتن نثر و استقالل موسیقی از شع
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هاي زنده کرد، باعث شد تا توزیع کتاب با شیوع صنعت چاپ که کتاب را جایگزین خوانش

اي از ادبیات مکتوب درآید. روند تاریخی استیالي گام از هنر اجرایی به شاخهبهشعر گام

ف صدا در روند خلق شعر و تأکید و تمرکز بر کتابت، به محاق رفتن ذات شفاهی شعر، حذ

بیستم در رویکرد مارینتی چاپ را در پی داشت و به صامت شدن شعر منجر شد. اوایل قرن 

(Filippo Tommaso Marinetti ) شود؛ چون مارینتی میاست که توجه به صدا و اجرا دیده

سمت تئاتر فوق بود که ناگهان بهاو شاعري »ي تئاتر پا گذاشته بود. شاعري بود که به عرصه

هاي اش کشیده شد، گرایشات او به حاالت و رفتارهاي دراماتیک در اولین دکلمهشاعرانه

« دکلماسیون پویا و موجز»ست ـاو در مانیف (.Schnapp, 2004:VII) «اشعارش آشکار بود

(La declamazione dinamica e sinottica (1914)،) ک، پویایی و شو زمانی،سرعت، هم

داند. دکلماسیون او و شکل خوانش شعرهایش و میشناسی اشعارش سنتز را اساس زیبایی

ها و هم استفاده از میکروفن و رادیو، رویکردي در صدادار کردن شعر بود؛ اما هم فوتوریست

ها در جهان پس از جنگ و ماشینیسم بودند تا ها و فرمها بیشتر درگیر تکنیکدادائیست

( با AntoineMarie Joseph Artaud) آنتونن آرتوازگشت به ذات جادویی و جمعی شعر. ب

( به شعر Le théâtre de la cruautéشناسانه به تئاتر و در لواي تئاتر شقاوت )نگاه هستی

دانست و معتقد می( پرداخت. او زبان متناسب تئاترش را شعر poésiedans l'espaceفضایی )

(. 1383:65)آرتو، « تنها به زبان اختصاص ندارد، در حواس نیز شعري نهفته استشعر »بود: 

زبانی که براي حواس آفریده شده است، باید قبل از »دانست: میآرتو زبان را امري حسی 

راضی و سیراب کند و این مانع نخواهد شد که تأثیرات ذهنی و عقالیی  هرچیز حواس را

شود که میمسیرهاي مختلف گسترش یابد. این امر موجب آن در تمام ابعاد ممکن و 

یابد که میاي پرورش شعر فضا را جانشین شعر زبان سازیم. شعري که دقیقاً در زمینه

صرفاً به دنیاي واژگان تعلق ندارد ]...[ شعري که قادر است تصاویري بیافریند که حالت 

دانست. او نظر میآرتو این شعر را پیچیده )همان(. « باشد میمادي آن معادل تصاویر کال

ي به تئاتر داشت؛ اما باوجود شاعر بودن مقصد او شعر نبود؛ بلکه تبیین و توضیح نظریه

هاي مختلفی دارد، این شعر که بسیار دشوار و پیچیده است و جنبه»تئاتر شقاوت بود: 
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گر استفاده است، جلوهي تئاتر قابلهاي بیانی که در روي صحنهشیوه میصورت تماابتدا به

هاي تجسمی، پانتومیم، میمیک، ژست، لحن و آهنگ، شود؛ مانند موسیقی، رقص، جلوهمی

او در پی رسیدن به تئاتر (. Artuad, 2000:156) «دکورآرایی، نورپردازي و معماري، صحنه

شعر (. »40: 1390ستاري، دانست )رک.میمابعدالطبیعی بود و شعر حقیقی را مابعدالطبیعی 

ناخواه جوهري متافیزیکی دارد و همین جوهره است که ارزش واقعی آن را آشکار خواه

هاي متافیزیکی زبان، رسیدن و غایتش در پرداختن به جنبه( Artuade, 2000:163)«سازد.می

 کرد. مید ( یاIncantesimoاي بود که از آن با اصطالح سحر )به نیروي جادویی و وردگونه

( از دل هنرهاي Performance Art) ي شصت میالدي، پرفورمنس آرتدر دهه

هاي هنرهاي پرفورماتیو براي اعتالي هنرهاي تجسمی منظور اضافه کردن بارزهبهتجسمی 

 به تفاوت میان هنر معطوف به محصولها به وجود آمد. هنرمندان تجسمی با تغییر پارادایم

(Product art و هنر معطوف به تولید )(Process art واقف بودند و با این رویکرد )

اي نقش اي و بینارسانهدرجهت نگرش انحالل مرز میان هنرها، رویکردهاي بینارشته

 Richard Schechnerدر تعریف هنر پسامدرن ایفا کردند. ریچارد شکنر، مهمی را

سازي، ادبیات، پرداز پرفورمنس، هنرهاي معطوف به محصول را نقاشی، مجسمهنظریه

ي اجراگران و وسیلهدانست که بهمیفیلم و هنرهاي معطوف به فرایند را اجراگري زنده 

ي هفتاد از دل پرفورمنس (. در دهه366:1394شوند )رک. شکنر،میتماشاگران آفریده 

هاي ( یا شعر اجرا در کنار انواع و فرمPerformance Poetry) آرت، پرفورمنس پوئتري

 ي شعر هدویگ گورسکی( درباره1982بار )دیگر سربرآورد. اصطالح شعر اجرایی اولین

(Hedwig Irene Gorskiشاعر آمریکایی لهستانی ،)ي آستین کرونیکلتبار، در روزنامه 

(The Austin Chronicle )ر و موسیقی ـب شعـق ترکیـي موفهـمونعنوان نزاس بهگـت

اش را از پرفورمنس آرت به کار رفت. او سعی داشت اصطالحی بیابد تا اجراهاي آوازي

 ( مجزا کندLaurie Anderson) هاي این حوزه، نظیر لوري اندرسونو آرتیست

(Wheeler,2008:24)وضعیت زده از شاعران دل . بعضی از شاعران آوانگارد از سمتی و

ي کسب مخاطب، مجذوب خواندن شعرهایشان در نشر کتاب از سمتی دیگر با انگیزه
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هاي نامتعارف و غیرمرسوم شدند. شاعران بیت به تلفیق شعر و جاز ها و موقعیتمحیط

تا شاعران  اي شد( از هنرهاي نمایشی ساختار تازهHappeningعالقه داشتند. هپنینگ )

ناگهان شعري خوانده یا بداهه بسرایند. شاعران استفاده از در زمان و مکان نامرتبط 

در شعر اجرایی را به کار می هاي جدید هنرهاي مفهوهاي جدید موسیقی و/ یا فرمفرم

هاي هنري و مبانی فلسفی هنر طورگسترده تمرکزشان بر تغییر پارادایمگرفتند که به

اي اي ادامه دارد و گسترههاي رسانهاع تلفیقها تا امروز با انومدرن بود. کنکاش آنپست

 ي هنري در آن گنجاند. توان هر شعري را در یک فرم تازهمیاست که 

شناسانه ازطریق بررسی شعر میان رودان، یونان باستان، با رویکردي هستی شعر عملی

ته، تکمیلی و هاي برگرفاي از رویکردهاي مارینتی و شعر فضایی آنتونن آرتو، مؤلفهپاره

ي شخصی نگارنده ي بازخوانی مباحث نظري و تجربهدهد که نتیجهمینوین خود را ارائه 

هاي پیش از اجرا و خود اجرا ازطریق آزمون و خطا، آنالیزهاي البراتواري شعرها، تمرین

 صورت پذیرفته است. 

 Post  Performativeعنوان شعر پسااجرایی)این مقاله ضمن معرفی شعر عملی به

Poetry) آمده در این دستپردازد. نتایج بهمیهاي شعر اجرایی و شعر عملی به تفاوت

اي ي توصیفی مبیّن آن است که شعر عملی، اجراي شعر مکتوب نیست؛ بلکه سرودهمقاله

بدیل تن، صدا و حضور است که در هاي بیتفکیک از ساختار اجرایی و مؤلفهغیرقابل

شود تا ازطریق میجا خلق باره و یکي تام و غیرقابل تفکیک از اجزایش، به یکاپیکره

اجرا ذات شعر را در محضر مخاطب تجسد مجدد بخشد. از دستاوردهاي ادبی شعر 

هاي نوین شعري است که فن بیان جدیدي ي صنایع و ابداع آرایهعملی بسط و توسعه

 دهد.میرا نیز پیشنهاد 

 

 ی تحقيقه. پيشين۱ .۱

شناختی هاي نظري، فلسفی و هستیدر تببین، توضیح و تدوین شعر عملی با اتکا بر بنیان

، چهار رسالهدر کتاب  فایدروسو  پنج رسالهدر کتاب  ایوني:  با افالطون و دو رساله
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، مارتین هایدگر با ورا ارادي دانستن شعر، تقدس زبان در فن شعري ارسطو با رساله

و کتاب  سرآغاز کار هنري ،تفکر و شاعري، ي رهاییزبان و اندیشه شعرهاي کتاب

، روالن بارت تعریف شعرشناسی، تزوتان تودورف با کتاب ي هنر هایدگرفلسفهجولیان یانگ 

از کتاب « آیا اسلوب نوشتار شاعرانه وجود دارد»و « اسلوب نوشتار چیست»هاي در فصل

، بخش آواي خواننده لذت متناز کتاب « با صدا نوشتن»و در مبحث  ي صفر نوشتاردرجه

رومن  (،Roland Barthes) از بارت   Ascoltoو در بخش شنیدار، کتاب اس/ زداز کتاب 

، در مبحث گفتار شناسی و شعرشناسیزبان با کتاب (Roman Jakobsonیاکوبسن )

و سخن در  سخن در زندگی ( درMikhail Bakhtinمیخائیل باختین )« ي گفتارنظریه»
 هاي بوطیقاي داستایوفسکیپرسشزبان در کتاب  -، چندزبانی و چندصدایی و زیرشعر

و دیگربودگی  میالگوي ارتباط کالو همچنین خوانش تزوتان تودوروف از باختین در 

 Maurice Merleau-Ponty، موریس مرلو پونتی )منطق گفتگویی باختین در هنر در کتاب

Maurice Merleau-Ponty بدن »( با انحالل دیدگاه دوگانگی سوژه و ابژه و همچنین

در مبحث  و جهان ادراکو کتاب « امر مرئی و نامرئی»، پدیدارشناسی بدن و «زیسته

آنی، امر حاضر همانی و این نه( و اینJacques Derrida)متافیزیک حضور دریدا حضور، 

ي گراماتولوژي دربارهو غایب و تقدم حضور بر غیاب در گفتار نسبت به نوشتار در کتاب 

ي بیانگري اصوات، کتاب ، در بخش صدا و فلسفهدریدا و متافیزیک حضور ژاکو کتاب 

 Corradoهاي کورادو بلونیا )کتاب، (Adriana Cavarero A più vociر. )آدریانا کاوار

Bologna Voix et expression) همچنین  وFlautus. Metafisica e antropologia 

della voce   وLittérrature orale et thèâtralitéهاي مارکو د مارینیس )کتاب ؛Marco 

De Marinis :Geroglifici del soffio و Poesia-attore-voce) ؛ کتاب ایوان فوناژي

(Ivan Fónagy La vive voix:؛) ( از پاول زومترPaul Zumthorکتاب )هايLa lettera 

e la voce   وLa presenza della voce( ؛ و کتاب فرانچسکا گاسپارینیFrancesca 

Gasparini :Poesia come corpo-voceهاي ( بررسی شدند و نیز در شناخت بنیان

هنري، بخش مانیفست فوتوریسم کتاب دو جلدي  -هاي تخصصینظري و پژوهش



 (54پياپی ) 1401، زمستان 4ی شماره ،14 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان یمجله  ــــــــــــ  104

 

Teatro  از( فیلیپو توماسو مارینتیFilippo Tommaso Marinetti کتاب ،)Teatro e il 

suo doppio ( از آنتونن آرتوAntonin Artaud) کتاب ، تئاتر و همزادشي آن و ترجمه

Teatro Poesia Vocalità ( 2013ي دکتري نگارنده )و همچنین رساله (2020) نگارنده

 اند.مورداستناد قرار گرفته عنوان مراجع اصلی در نگارش این مقالهبه

 

 . شعر عملی۲

( ساخته و 2013-2009ي دکتري نگارنده  )بار در رسالهنخستین Poesia in attoاصطالح 

بار در اول مرداد ترجمه و نخستین« شعر عملی»سپس در زبان فارسی به به کار گرفته شد؛ 

اختصار توضیح داده شد. در استیتمنت )پوستر و بروشور( اجراي گالري دنا )تهران( به 1394

گري زبان، کلمه، صدا و تن است که بسان پیکرهشعر عملی، شعري مبتنی بر شفاهیت و کنش

ي د و برخاسته از دیدگاهی است که شعر را در ردهاي تام با حضور مخاطب متجلی شو

ي پرفورمنس آرت به شمار هنرهاي پرفورماتیو و نه ژانري در ادبیات و نه زیرمجموعه

: 1396)گله داران، Action Poetryشده براي شعر عملی، آورد. معادل انگلیسی انتخابمی

امل تمام فاکتورهاي فرازبانی، یک تکنیک بازیگري در تئاتر است که ش Actio»( است. 190

 (.Innocenti,1985:189) «کنندمیلحن، ژست است که گفتار را همراهی 

 

 احضار تن: از بدن به تن. ۱. ۲

از این اعتقاد برخاسته »ي شعر عملی عنوان اولین مؤلفهپرداختن به بدن و رسیدن به تن به

(. شعر عملی شعر را هنر بدن 38: 1392داران، )گله« است که براي زبان، بدن قائلم

رو شعر برخاسته از ستون فقرات و داند؛ زیرا خاستگاه زبان و صدا، بدن است؛ ازاینمی

هنر یک چیز بدنی است »( است که منشأ حرکت، تنفس و صداست. Thymus) تیموس

« ترین باشد.ترین هنرهاست، شاید واقعاً جسمانیترین و معنويو موسیقی که ناب

 (.141: 1396وردیو در کیت کریگان،)ب
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تأثیر فمینیسم و انقالب جنسیتی، بدن بازتعریفی ي شصت میالدي، تحتدر اواخر دهه

دیگرگون داشت. بدن، ابزار انسان و نه خود انسان بود و مالکیت او بر بدن با آزادي 

جایز شد و اي در تغییر و تبدیل آن به دلخواه انسان دست بردن در آن و هرگونه مداخله

در این »کرد تا بدن خود را آزاد کنند. میاي آغاز شد که افراد را دعوت گفتمان گسترده

عنوان نوعی تملک، یک تفکیک از انسان، بلکه بهاي غیرقابلگفتمان، بدن دیگر نه پدیده

رو (؛ ازاین17:1392)لو برتون، « شودمیمشخصه، یک دیگري یا یک خود دیگر مطرح 

توان بدن را گرفت. اما نمیمیشد و فرد در برابر بدنش قرار میامري بیرونی قلمداد بدن 

ي حرکت و حالت است. هرگز یک شیء ساده انگاشت؛ بلکه شیئی است که دربرگیرنده

زمانی )قدرت اداها، شکل، طرح  -کنند: بُعد فضاییمیحرکات بدن از سه مؤلفه پیروي »

مربوط، ضرباهنگشان(، بُعد کنشی )شکل رابطه با مخاطب، با فضا هاي اجراي آن، اندام

یا با اشیاي متن( و بُعد زبانی )اداهایی که معنایشان فارغ از سخنان گفته شده هستند یا 

 (.67)همان:« کنندمیبرعکس تقویتشان 

تنی تر که پزشکی روانها بیان شود، چه با یک استدالل قويزبان بدن چه با ژست»

ترین کاربردهاي تر از مشخصتر و مشخصغایت مبهمنامد، بهمی« هازبان اندام»را آن 

تر از تر و مبهمهاي آئینی همواره وسیعزبان معمولی است؛ به همین دلیل است که ریشه

 (.135: 1396)بوردیو در کیت کریگان، « اند.هاي زبانیریشه

کند. این بدن، دیگر بدن میرکت سمت دیگري و دگرشدن حبدن در شعر عملی به

هاي دیگر را در ي گفتمانکه داللت همه»شاعر نیست. این بدن مضمون خودش است 

چیز جز آنچه خود اوست، با ترک هر داللتی کند ]...[ و با نشان ندادن هیچمیخود جمع 

عاري  ها )رقص، ریتم، لطافت، نیرو، غناي جنبشی( وخاطر یک بدن ساخته از ژستبه

(. درجهت انکار بدن 177:1383)له من، « شودمیاز احساس، بدن از داللت نویی آکنده 

پنداري بدن و دستبرد در آن با تجزیه، تلبیس یا تقلید و نیز ترکیب با بیولوژیکی، ماده

هاي دیگر شود که مأواي صداها و زبانمیاشیاي دیگر، بدن به تن متکثري مبدل  -بدن

ي انکار ر براي گذر از بدن بیولوژیک روزمره و رسیدن به تن شعر به تجربهشاع»است. 
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زند. ازآنجاکه بدن یک موضع دوالیته براي میشدگی دست ي شیءبدن خود و تجربه

گیرد تا خود دیگري و بدن دیگري احضار شود. میدر برابر بدن قرار « خود»است، می آد

کند؛ چراکه یک میعنوان زیباترین اشیا یاد داند و از آن بهیمبودریار بدن را شیء و ماده 

توان بارها و بارها در لحظه تغییرش میدستکاري با قابلیت تغییر بسیار است که شیء قابل

 .(4: 1395داران، )گله« داد.

سمت بدن متکثر )جماد، نبات، حیوان( در شعر عملی، شاعر با رد بدن بیولوژیک به»

شود؛ قالبی میشدگی بدن او قالب ي شیءکند تا تن شعر را بنمایاند. در تجربهمیحرکت 

رو گاه شاعر با بدنش شبیه هنرمندان بادي آرت با قابلیت باالي تغییر و ترکیب، ازاین

(Body Art عمل )ي خلق شعر بار در لحظهشاعر شعر عملی یک»)همان(. « کندمی

هاي خود و بدن/ ها و صداهاي دیگري درگیر است و  ]سرایش[ با بدن/ ها و صدا/

گردد، به میدیگربار در اجرا. شعر برخاسته از بدن، در اجرا دوباره به تن ]و نه بدن[ بر 

معناي گذاشتن در تن در برابر میزانسن به( mise-en-corp) این طریق ترم میزانکورپ

(scène-en-Mise)2 میزانویس و ترم (voice-en-mise) معناي گذاشتن در صدا و به

 )همان(.« اندي صدا به تن ساخته شدهبازگرداندن دوباره

تنها اندیشه، ذهن، نتیجه و تأثیر تن شعر بر بدن مخاطب در قیاس با شعر مکتوب، نه

سان موسیقی روي پوست کند، بهمیتعقل و تخّیل مخاطب که تمام بدن او را متأثر از خود 

هاي گذرد، ازطریق تحریک نرونمیگذارد و آنچه بر تن شاعر میثیر ي سینه تأو قفسه

ترین ترین و متعالیدهد که ایدئالمی( در بدن او نیز روي Mirror Neuronاي )آینه

ي تن به تن شاعر و مخاطب ازطریق تحریک اعصاب او مشابه همان دستاورد رابطه

مانده در ت. شعر عملی، حواس مغفولتحرکات عصبی شاعر در سرایش و اجراي شعرس

اي )که حواس پنجگانه کند: بینایی، شنوایی، المسه، اعصاب آینهمیشعر مکتوب را احیا 

تر و ي آن فراگیرتر، عمیقتر و دامنهي لذت وسیعرو گسترهگیرد(؛ ازاینمیرا دربر

 تر است.درونی
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 صوتیی صوتی و تن . اصالت صدا: از صدا به جامعه۲ .۲

فقط مند است و نهي کلمه نیست. صدا، بدن و بدنصدا در شعر عملی یک حامل ساده

ي بدن را نیز منتقل بیانگر ذهن و زبان است؛ بلکه حاالت، انرژي، قدرت و نیروي نهفته

پیش از آنکه زبان پدید آید و معنا را در قالب کلمات منتقل کند، صدا از آغاز »کند. می

ار مبهم میل به گفتن، بیان کردن، به سان قدرت و داللت وجود، فشت، بهوجود داشته اس

شود. طبیعتِ صدا ماهیتاً فیزیکی، مادي و بدنی است. با میاست که نمودار « بودن»بیانی 

هاي حیاتی بدن مرگ و زندگی، با تنفس و صوت مرتبط است و برخاسته از همان ارگان

یعنی در جوار خود در نزدیکی خود بودن، صدا صدا » (.Bologna, 1992:23) «است

. (Derrida,1967:120) «یعنی در جهان بودگی، درست مثل وجدان. صدا وجدان است

« انسان»ي شناسا یا ناشناس است. در مواجهه با صدا، صدا بیانگر حضور و وجود گوینده»

. هرکس در طول حال صدا کیفیتی جمعی استشود. درعینمیاولین چیزي است که نمایان 

زندگی صداهاي متفاوتی دارد. ازآنجاکه صدا از جنس هواست، متغیر است و از وضعیت 

صدا ( Galehdaran, 2020:16) «تشخیص بین آواز و فریاد در نوسان استشناسا تا غیرقابل

( اذعان Kristevaکه کریستوا )اي است از صداي مادري و صداي پدري، چنانملغمه

« در صداي هرکسی زنگ صداي مادري و زنگ صداي پدري وجود دارد»داشت: 

(Kristeva, 1979:208.) ( ازنظر هلگا فینترHelga Finterصدا نسبت به زبانی که با )  آن

ي بدن صوتی هاي دیگر رابطهدر سخن گفتن به زبان»کند. میشود، تغییر میسخن گفته 

ي هاي صوتی دیگر به منصهشود تا بدنمیشود و اجازه داده میبا زبان مادري گسسته 

؛ اما در تعریف بدن صوتی باید گفت که این اصطالح (Finter,2012 :345) «ظهور برسند

دستکاري( ي بدن )یعنی ماده و متریال قابلمثابهگیرد: صوت بهدو بعد معنایی را دربرمی

اللت و تجلی شنیدارِي حرکت و ارتباط، صدا و ي تن )یعنی بیان، دمثابهصوت به»و 

. با قلمداد کردن صوت و صدا (Pitozzi,2012:289) «شوند(میادراک با صوت ساخته 

بررسی و عنوان عنصر قابلعنوان یک جسم مادي و پرداختن به ویژگی مادي آن بهبه

ا جداسازي آن از بدن، صدا دهندگی پیام و بو انتقالمی خود و مجزا از کارکرد مفهوبهقائم
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ي صوتی دیگر عنوان بدن و پیکرهگونه که صدا بهارجاعی به غیر خودش ندارد، همان

صورت خیالی یا مثالی از صداي یک شخص نیست. هر صوتی عنصري مستقل و قائم 

به خودش است که کارکرد، کاربرد و نقش خاص خود و البته ویژگی ترکیب و ادغام با 

تنها عنصري منفعل نیست؛ بلکه در تبعیت از منشأ خود عناصر را دارد و نهدیگر مواد و 

سان گازها در میل شدید ترکیب با دیگر عناصر است؛ بنابراین از دو سو باید به آن به

طورصرف و دیگري در ترکیب مدام درحال تغییر آن با نگریسته شود: یکی خودش به

اي نو و قائم کس تعلق ندارد و خود پدیدههیچ چیز وعناصر دیگر. این صدا دیگر به هیچ

تواند از اصل خود مجزا باشد میویژگی صدا و صوت این است که »شود. میبه خودش 

شنود، میصدا و صوت نباشد، کسی که  ]...[ در شنیداري که فقط مرتبط با زیر و بمی

شود، هرکس شنیداري میظاهر ي تغییر فضا مثابهکند، تن و صوت بهمیصدا را احساس 

شود میحفاظ است، به فضا پرتاب شکل خطرناکی باز و بیاز این دست داشته باشد، به

تأثیر اتفاقات و وقایع صوتی قرار بگیرد ]...[ گوش دادن و شنیدن، خارج تواند تحتمیو 

 (.Baranti, Bohem, 2004:105) «شدن از خود، گذر از خویشتن است

شنیدن، یکی از حواس یابد. میشود، شنیدار اهمیت میوقتی از صدا صحبت شک بی

 «گوش دادن»و « شنیدن»پنجگانه است که با گوش، صوت و هوا مرتبط است. میان افعال 

(hear doing )( تفاوت فاحشی ازنظر نانسیNancyوجود دارد ). « گوش دادن تمرکز

باشد؛ بلکه مستلزم کسب ت آمده نمیبر حس شنوایی است که قابلیتی سریع به دس

گوش دادن عملی کنکاشی است (. Nancy, 2004:12) «باشدمیمهارت و پرورش گوش 

(. توجه به 10که نشانگر بودن در محیط یا نظارت بیرونی بر محیط است )رک. همان:

صدا و صوت در شعر عملی به الزام شناخت و بررسی دقیق شنیدار منجر شده است. 

برد؛ زیرا صوت و میرا براي عمل شنیدن به کار « حضور در حضور»اصطالح نانسی 

رو ازاین»ي حضور مولد صوت یا صدا و شنونده است؛ شنیدن هر دو امر حاضر و نشانه

زمان تکه است. برخالف بینایی که امري هماست که گوش دادن، عملی مداوم و تکه

؛ پس شنیدار، کنشی است با سرعت عمل باال و عملی «است، شنیدن عملی در زمان است
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بودن، معادل در وضعیت « گوش سپردن»طلبد. در وضعیتِ میاست که مداومت تمرکز 

عمل مداوم و در تنش مداوم بودن است؛ بنابراین در شعر عملی که متکی بر شنیدار است، 

خودي و کلی است و هم بر گوش دادن که عملی الی، خودبههم بر شنیدن که امري انفع

 شود.میپردازانه است، پرداخته فعاالنه، خودخواسته و جزئی

 

 و نََفس نَْفستنفس: . 3. ۲

اي دارد، تنفس است. از دیگر پارامترهاي مرتبط با صدا که در شعر عملی جایگاه ویژه

 خداوند در انسان از دم خود دمید و»گفت: میبود که  (Walter Benjaminوالتر بنیامین )

. بدون (Benjamin,1981:60) «همراه آن حیات، روح و زبان را دمیداین یعنی که به

ي کسی است که اي وجود ندارد. صدا، مشخصهتنفس، بدون دم و بازدم صدا و کلمه

صدا وابسته به درحال نفس کشیدن است. اندیشه وابسته به کلمه، کلمه وابسته به صدا و 

براي قدما، صدا ماحصل کیمیاي مایعات و بخارات درونی است که در »تنفس است. 

شود، حوالی قلب و دیافراگم، آنجا که محل تیموس که منشأ میهاي حیاتی منعقد اندام

ي . تنفس، بارزه(Bologna, 1999:74) «قدرت، انرژي، ضربان و خشم ]احساسات[ است

براین، بیش از هرچیزي به روح و روان دا و کلمه است. صدا و تنفس عالوهغیرقابل انکار ص

هاي شرقی، در عرفان و بودیسم، ذکر و مانترا نوعی مراقبه ازطریق مرتبط است. در فرهنگ

ي التین شود. واژهمیکلمه، صوت و تنفس است که موجب پاالیش و آرامش روح و روان 

“anima” ي یونانیو واژه“ánimos” است« دم»و « هوا»معناي به(Mecatti, 1885:14) ؛ از

( نیز در کتاب Onasisاند. اوناسیس )و نََفس به هم مرتبط و متصل َنفْس این جهت به تعبیري

افتد و کالم پیش از هر چیزي به میاندیشه در کالم اتفاق »کند که میبیان  منشأ اندیشه

هاي صوتی وابسته است که ریشه در بخارات شیمیایی ریه دارد. مجراي تنفسی است ارگان

؛ (Onasis, 19 :92)«شوندمیآورد]...[ کلمات از ریه به ریه منتقل میکه سخن گفتن را پدید 

که در صدا تنفس آشکار است، تنفس همچنان»ز نفس برآمده از ریه نیست. پس شعر چیزي ج

هاي مرتبط با رو تکنیک؛ ازاین(Fonagy, 1983) «شود.میمؤلف است که در اثرش هویدا 
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کُشی )اختالل تعمدي در امر  هاي نفس کشیدن(، نفستنفس ازجمله: نفس کِشی )شیوه

ي کلمه(، صداِي مثابهکارگیري آن بهتنفس(، تلفظ تنفس )قابل شنیدن کردن تنفس و به

 (Galehdaran, 2013: 66که چیزي بین بازدم و اداي کلمه است) ”vocesoffiata“دمیده 

 هم در سرایش و هم در اجراي شعر کاربردي هستند.

آن را نوشتار صوتی، به توصیه  لذت متندر کتاب  که بارت« سرایش با صداي بلند»

(. در شعر عملی به رهایی از قید قلم و 92: 1394داند )رک. بارت، میو پیشنهاد آرتو، 

ي شاعر، رهایی حنجره و ي صوتی ساکن در حافظهکاغذ در سرایش، احضار جامعه

از بدن  آشکارسازي قدرت تنفس منجر شده است. در شعر عملی، تنفس و صداها

پذیرد. فرم زبانی و میگیرند، بدن نیز فرم میکه فرم زبانی شوند و همچنانمیاستخراج 

شود میتأثیر آن دفرمه خیزد که تحتمیگیرند؛ زبان از بدنی برمیزمان شکل فرم بدنی هم

بان است؛ دهنده و سرور زکند که گویی شکلمینحوي عمل انسان به»گیرد. میو فرم 

(؛ ازاین57: 1389)هایدگر، « واقع این زبان است که بر انسان مسلط استکه بهدرحالی

شود؛ تنی متکثر از میرو در سرایش شعر عملی، صدا به صداها و بدن به تن مبدل 

بایست دوباره میاصوات مختلف که در زمان بازخلق شعر )اجرا در حضور مخاطب( 

اي که شعر برخاسته گونهدهنده به تن را آشکار کرد، بهز بدن و فرماین زبان فرم گرفته ا

از تن را به بدن بازگرداند و دوباره بدن را به تن مبدل کرد و اینجاست که عمل شاعر به 

 شود؛ چیزي غیر خود را از آن خود کردن. میبازیگري تئاتر نزدیک 

 

 حضور: زنده و غيربازتوليدی و مشارکت مخاطب. 4. ۲

معناي زنده بودن، گیرد: حضور بهمیمبحث حضور در شعر عملی چند حوزه را دربر

نیز حضور  معناي زنده و غیر بازتولیدي بودن شعر وو شفاهیت شعر، به حاضر بودن شاعر

 مخاطب )حضور زنده، فعال و گاه همراه با مشارکت او در خلق شعر( است.

ي شاعر در برابر مخاطب است. بر این بنیان شعر عملی بر شفاهیت و حضور زنده

مبنا شاعر شعر عملی از وضعیت ادیب نشسته در خلوت خویش که قلم بفرساید و شعري 
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سان یک اثر هنري را که در زمان گذشته اتفاق افتاده و تمام شده است، به مخاطب ارائه به

فعلی در گذشته  شود. شعر، دیگرمیاثر هنري زنده و درحال صیرورت  خودِ دهد مبدل به

شود. در این حالت میمکانی با او بازخلق زمانی با مخاطب و در همنیست؛ بلکه در هم

نوشتار در زمان تحقق »شود. میشاعر غایب در نوشتار به شاعر حاضر در گفتار مبدل 

اما در  افتد؛می[ مؤثر ecritureپذیرد و با غیاب نویسنده عامل زمان در فراگرد نوشتار ]می

ي شود، معموالً عامل زمان را در لحظهمیگفتار حضور بالواسطه میان گوینده و آنچه گفته 

 (.166: 1395)دریدا،« سازدمیتصور حاضر قابل

در فضاي هنري بسیار موردتوجه  میالدي،ي هفتاد مبحث زنده و غیربازتولیدي در دهه

ي زنده بودن، همبارز هنرهاي اجرایی، بارزههاي خصوص ویژگیبرانگیز بود؛ بهو چالش

مکانی اثر و مخاطب موردتوجه هنرمندان ژانرهاي غیراجرایی قرار گرفت. با زمانی و هم

ها و تکنولوژي دیجیتال، میان هنر بازتولیدي و غیرقابل بازتولیدي مباحث ورود رسانه

ي اجرایی فّرار )هنرهایی بین هنرها و بحث در باب ارتباط دوسویه تري مطرح شدگسترده

بازتولید باال شوند و تکرارناپذیرند( و هنرهاي قابلمیبار در برابر تماشاگر خلق که یک

عبارتی میان گرفت. محوریت بحث رابطه/ تنش میان تجسد بخشیدن و ضبط کردن یا به

س و بود و سعی داشت تا با تعریف پرفورمن( recorded) و ضبط شده (liveness) زنده

ویژه بر اساس فرمول ي غیاب بهمثابهي حضور بهبررسی چیستی و چگونگی آن به مسئله

 ( Phelan,1993:146) شودمیپگی فالن یعنی آن چیزي که ازطریق ناپدید شدن پدیدار 

ي اجرا، هنر زنده ي نوشتار و کتابت و بازگشت به عرصهبرسد. شعر با خروج از عرصه

ي هنرهاي ي هنر معطوف به محصول به جرگهشود و از جرگهمیو غیربازتولیدي 

 آید. میمعطوف به فرایند در

زمان شده یا همشعر عملی مبتنی بر استفاده از تصاویر پروژکتوري )از پیش ضبطدر 

ضبط شده و صداهاي زنده، بط شونده و پخش شونده(، استفاده از صداهاي از پیشض

آید که عناصر آن قابلیت تغییر و تبدیل میشنیداري به وجود  -فضاي متکثر دیداري

شنیداري به خلق ساحتی  -ها و تداخل فضاهاي دیداريمکان -سریعی دارند. تداخل زمان
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کند و با این رویکرد دوگانگی حاکم میواقعی را ترکیب  شود که گاه امر مجاز ومی منجر

که گاه قابلیت تمییز و تشخیص آن را نیز رود تا جاییمیمیان مجاز و واقعیت از بین 

 کند. میدشوار 

ي میان ي مخاطب عالوه بر آنکه شعر را از هنر دو نفرهدر شعر عملی حضور زنده

کند،  باعث کسب تأثیر متقابل مخاطبان بر هم میشاعر و مخاطب به هنر جمعی مبدل 

در گفتار وجهی مباشرت میان گوینده و گفتار وجود دارد ]...[. در نوشتار »شود. مینیز 

روست که ما در گفتار گونه حضوري میان نویسنده و نوشتار وجود ندارد؛ ازاینهیچ

سبت میان نویسنده و نوشتار حاکمیت یابیم؛ اما در نوشتار غیاب بر منامیحضور را متحقق 

 )ضیمران،« شماریممیجهت حضور است که ما گفتار را بر نوشتار مقدم یابد. تنها بهمی

1395 :208 .) 

زمان  -( و بودن در فضا hic et nuncدر شعر عملی حس حضور، اینجا و اکنون )

اي مخاطب همان تجربهشود که شعر از هنر فردي به هنر جمعی مبدل شود و میباعث 

کند. اگر مخاطبِ شعرِ مکتوب را در مواجهه با شعر کسب کند که مخاطب تئاتر کسب می

اش با شعر بر زمان احاطه دارد و همواره امکان بازخوانی، بازگشت به ي فرديدر رابطه

تواند دستبردها و در شعر عملی نمی ،سطور قبل، مکث، رهاسازي و غیره را دارد

السیر زمانی با خلق شعر قرار دارد و انتظار سریعی چنین داشته باشد. او در هممداخالت

رود. میبودن، شنیدار و دیدار مجرب داشتن، هوش باالتر و توان خودرهاسازي  از او 

ي مشارکت در خلق شعر اي است که مخاطب را در رابطهگونهگاه ساختار شعر عملی به

خوانی، واکنش مخاطب را در شرایط مهیاي ورود به شعر، هم رو شاعر،خواهد؛ ازاینمی

، دارانرک. گله) آن سر سراسر ازدهد؛ براي نمونه شعر میتبعیت از خود قرار و حرکت به

زنی بوشهري بنا شده و غایت آن کشاندن مخاطب (، ساختار این مرثیه بر فرم سینه1401

آنکه به کنشی مکان بی -مخاطب در زمانبه شعر است. گاه در شعر عملی صرف حضور 

)رک.  اکران اکراینکند؛ مانند شعر میمشارکتی درآید، مخاطب را بخشی از شعر 
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ي تام شوند و پیکرهمی(. در این دو نمونه، شعر، شاعر و مخاطب یکی 1398داران، گله

 دهند.میرا تشکیل 

 

 ی تام در عمل: شعرپيکره .5 .۲

)لغت التین منتخب براي توضیح تمامیت شعر( یک تن  Totus Corpusي تام یا پیکره

مدرن در مقایسه با بدن مدرن بدن پست»مدرن است. متکثر انتزاعی و یک تن پست

تر ي عجیب اما کامالً منطقی این است که هرچه بدن محوريشدت انتزاعی است. نکتهبه

: 1396)کریگان، « یک بدن فاقد بدن مندي است. تر شده است؛ بدنشده است، انتزاعی

(. شاعر با رّد بدن بیولوژیک و پذیرش قالب و جلد شعر که تنی فرم گرفته از زبان 199

هاي دیگر امکان وجود است، با انکار خود و گسستن از مأواي هستن خود به هستن

شود میدي خودش ي جداشده از حقیقت وجواشدگی، شاعر ابژهدهد. در گذرِ شیءمی

( körperي بدن مرده یا جسد )( و ارائهleibتعبیر هوسرل که ازطریق انکار بدن زنده )به

تواند شعر را بنمایاند؛ شعري که امري فیزیکی/ ي تام شدن است که میو جزئی از پیکره

و آشکارگی تمام و کمال و  (gestalt) و صورت متافیزیکی، انسانی/ ورا انسانی است

دو معناي چیز  چیزي . هایدگر در رساله(Otto, 2006:100) هاسترت صورتصو

(Thing: Res :Dinge ) :اول: نمود یافتن به این معنا که از جایی »را از هم تفکیک کرد

شده سرچشمه گرفته است؛ خواه از خود، خواه از دیگري و دوم: نمود یافتن چیز ساخته

تر که ( و نیز معنایی گسترده32: 1389)هایدگر، « در آشکارگی آنچه از پیش حاضر است

گیرد و ها، امور تاریخی و غیره را دربرمیها، کنشها، روحیهها، تعمقهم اشیا و هم طرح

چیزي است »گیرد و هم هر چیزي را که ترین معنا که هم دو مورد قبلی را دربرمیگسترده

ارد. هایدگر، دازاین را هستن در میان دمی( را بیان 357 :1393 )احمدي،« و نیستی نیست

خواهد کشف شود شاعر، آن چیزي یا چیزهایی را که می رودانست؛ ازاینمی« چیزها»

)بدون آنکه براي خود او از پیش معین باشد(، در میان چیزها )چیزهاي صوتی و بصري( 

ج از کشف در میان دهد و ادراک را منتیابد و مخاطب را نیز در میان چیزها قرار میمیدر
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 تواند شعر را بنمایاند؛ي تام شدن است که میو جزئی از پیکره خواهدمیچیزها بودن 

ي تام که همانا یعنی گذر از بدن و رسیدن به تن تا مبدل شدن به چیزي و جزئی از پیکره

مند است؛ امري مرئی و نامرئی، فیزیکی و مند و بدنشعر است. این شعر، شعري زبان

مکانی در آن به  -عناصر زبانی، بدنی و زمان یرفیزیکی که هم محیط و هم محاط است؛غ

ي به هم تبدیلآمیزند؛ انسان، حیوان، جماد و نبات و صوت، صدا و نویز در رابطهمیهم 

مندي پیکره از جابجایی رمزگان متکثر است که حاصل طبیعت»خورند. میشونده پیوند 

اند، هم اي است مشتمل بر توده معنا که در آن واحد هم متنوعه، صحنهشود ]...[ پیکرمی

و آنچه بدن/ ها، تن/ ها و چیز/ ها را در شعر  (85: 1394)بارت، « تکراري و هم گسسته

دارد میي بصري را برسازد و مرزهاي مشخصه و مجزاکنندهمیعملی همگن و همجنس 

نور، «( ي شعر آشوب استمایهبن»وافقت با آرتو به این آشوب دهد )زیرا در متا نظمی 

تعبیر ( یا بهIntermittence«  )در بین بودگی»روشن و تاریکی است که موجب  - سایه

که ریتم شود؛ چنانمی( 29: 1389)بارت،« ناپیدایی -به نمایش گذاشتن یک پیدایی»بارت 

ترین پارامتر به زبان و هوا که کند. نزدیکمیهاي صوتی را همگن  و ضرباهنگ، بدن/

پذیري را دارد، ماده و هاي سیالیت، سرعت، ناپایداري، تغییرپذیري و ترکیبهمان بارزه

گذارد، نور است. نور و تاریکی، جادویی از جنس میپذیرد و تأثیر میبدن فرّاري که تأثیر 

رو نور، سایه، تاریکی یناند؛ ذات و موجودیتشان متصل به هوا است؛ ازاذاتزبان و هم

اتکا در شعر شوند( عناصرِ همواره قابلمی)که تصاویر ویدئویی و پروژکتوري را نیز شامل 

ي تام نقش شوند و در تشکل پیکرهمیاند که متناسب با ساختار هر شعر تعریف عملی

توان اجزاي تشکیلیي تام این چیزِ مجهول که دیگر نمکنند. حال این پیکرهمیبنیادین ایفا 

اش را از هم جدا کرد و وحدتی یکپارچه از کثرت است که در اجراي شعر در حضور دهنده

که کند؛ زبان و تنی کنشگر است چنانمیگوید و حرکت میشود، میمخاطب احضار 

 (Gentili, 1984:31) دانستند.می( Danza Parlante« )رقص گوینده»یونانیان شعر را 
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 هاها و آرایهتکنيک. 6. ۲

دهد که میاي را پیشنهاد تنها فن بیان تازههاي برشمرده نهشعر عملی با توجه به مؤلفه

وگوست؛ بلکه با مطالعه بر ماهیت صدا، مبتنی بر شناخت انواع گفتاري و انواع گفت

پیشنهاد می هاي کالصوت، نویز، موسیقی، لحن، لهجه، گویش و غیره، نوعی از آرایه

ي سرایش با صداي بلند و سرایش با بدن، صنایع بدیعی را پدید واسطهدهد و نیز بهمی

صر بصري و عناصر ي عناصر بالغی، عناي رابطه، ترکیب و تجزیهآورد که نتیجهمی

براین تأثیر کاربرد عملی تنفس یا تلفظ تنفس نیز در ترکیب با دیگر غیرزبانی است. عالوه

آورد که در نوشتار اتفاق میعناصر بالغی، غیرزبانی و بصري روابط بدیعی را پدید 

ین شوند که تا پیش از امنجر میسازي نقش حروف کم کارآمدي افتند یا گاه به فعالنمی

 از نظر مغفول مانده بودند؛ مانند حروف ربط و اضافه.

نقش فعال سکوت، مکث، وقفه و متمایز کردن هریک نیز در ارتباط با زبان بدن 

زمان، موازي، کند. ترکیب گفتارهاي هممیاي در ساخت و انتقال معنا ایجاد ي تازهشیوه

تنها در اجراست که باعث درک  ،3(Counterpointي کنترپوان )متقاطع بر اساس قاعده

شود. درنهایت ترکیب عناصر کالمی، لحن، لهجه، حرکت، ژست، میعملی پولی فونی 

اي منجر شود که با کمترین کلمات بیشترین تواند به زبان ساختگیمیمیمیک و سکوت 

ملوت کند؛ چیزي شبیه گرمیهاي بسیاري را به روش خود منتقل بسا ناگفتنیمعنا و چه

(Grammelot)4 ( یا زبان ساختگی داریو فوDario Fo که براي اهالی تئاتر آشناست؛ )

گوید یا پرده میدر پرده  درآوردي متکی بر قواعد خود کهاستعاري و من -زبانی کنایی

 کند.میگیرد یا از حدود سانسور عبور میاز سّر مگو بر

 

 گيری. نتيجه3

ایی مبتنی بر بنیان باستانی شفاهیت و خنیاگري است و شعر عملی، شعري پسااجر

 هاي تثلیثی آن تن، صدا و حضور است. شعر عملی، شعر صداي برخاسته از تنمؤلفه

رو هنر بدن است که همانا مأواي حی و حاضر شاعر براي تن حاضر مخاطب است؛ ازاین
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سمی هاي رتنها تمام مؤلفهزبان است. شعري است که باوجود رهایی از قلم و کاغذ نه

شعر را دارد؛ بلکه چیزي بیش از آن دارد. همان اصل و اساسی که در ذات و منشأ پیدایی 

آن وجود داشته است؛ اما در گذر زمان با استیالي کتابت از آن تهی شده است: صدا. 

رو پارامترهاي دیگري مانند بدن، با صداي بلند است؛ ازاین شعر عملی، شعر سرایش

صدا، صوت، تنفس، لحن، موسیقی، ژست، حرکت، فضا و نور در روند سرایش شعر 

یابند که به ساخت یک تن متکثر، یک فضاي چندساحتی و میارزش یکسان با زبان 

بنابراین  مانا شعر است؛ي تام در کنش هشود. این پیکرهمی ي تام منجردرنهایت پیکره

سان توجه است: در شعر عملی بهي شعر عملی با شعر اجرایی قابلچهار تفاوت عمده

ي تام شده در پیکرهشعر اجرایی، شاعر اجراگر شعر نیست؛ بلکه جزئی تنیده و دگرگون

است؛ زبان در شعر عملی باعث تغییر جنسیت شعر شده است؛ ساختار اجرایی شعر 

ي ته از این زبان تغییر جنسیت یافته است و امري متأخر و الصاقی در پروسهعملی برخاس

تر باشد و پس از سرایش نیست. هرچقدر ساختار اجرایی در شعر عملی در زبان تنیده

تر، تنها یک شکل اجرایی از شعر میسر است. در شعر عملی شاعر دیگر ي تام کاملپیکره

گونه که پارادایم شعر عوض شده، نقش ه همانور نیست؛ بلکگو و سخنفقط یک سخن

داند میاو نیز از شاعر، ادیب به شاعر، آرتیست ارتقا یافته است. مخاطب شعرعملی 

عناصر زبانی/ غیرزبانی، زنده/ غیرزنده، ملموس/ مجرد، میگونه که براي شاعر تماهمان

مام عناصر یکسان باشد و دیداري/ شنیداري ارزش یکسان دارند، توجه او نیز باید به ت

ي برخاسته از تعامل عناصر را بیابد. او دیگر با شعري هاي پیچیدهقدرت درک کنش

تنها چشم بیرونی ناظر بر مواجه نیست که شاعر براي او خط به خط نوشته باشد، او نه

شعر است؛ بلکه گوشی مجرب است که وظیفه دارد دقیق و سریع بشنود و آنچه را در 

اش ي تعاملیافتد، درک کند. مخاطب، دریافتگري است که رابطهمیي اصوات اتفاق الالبه

با اثر، پذیرش وضعیتی است که شاعر او را در آن قرار داده؛ عمل تعاملی او گاه انجام 

عمل شنیدن است، گاه ورود به شعر و مشارکت در خلق آن یا گاه صرف حضور در 

 کند. میره تام بدل مکان او را به یکی از عناصر پیک
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