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 چکیده

ا امّا بپذیرد. شعر خلّاقیّتی است بر مدار زبان که ادراک آن از راه خواندن و شنیدن صورت می

 در شعر جریانی جدید و از جمله ادبیات،های گوناگون پردامنۀ مدرنیسم در ساحتتأثیرات 

رواج  تاوردی دیدنی تبدیل کرد. باشنیدنی به دس-ایجاد شد که آن را از دستاوردی خواندنی

داری و الگوبر نیز بهدر اروپا، شاعرانی از کشورهای دیگر « کانکریت»اشعار دیداری، موسوم به 

 یز درنبدین ترتیب در شعر عربی، فارسی و کردی  ز آن دست ترغیب شدند.سرایش اشعاری ا

، «ةلتشکیلیالقصیدة ا»، «الشعر اهلندسی»، «الشعر البصری»های اشعار، با نام هایی، این قبیلدوره

تحلیلی،  -رواج یافت. در این جستار که به روش توصیفیو... « شعرنگاره»، «شعر تجسّمی»

ارسی ی، فر عربشدگی در شعیابی و بررسی دیداریای و با هدف ریشهخانهمبتنی بر منابع کتاب

بان زین سه پس از شناساندن شعر دیداری به تحلیل این جریان در شعر او کردی فراهم آمده، 

 اری درهای بومی شعر دیدترین نمونهها حاکی از آنست که قدیمینتیجهپرداخته شده است. 

ر رواج شع؛ امّا ، قابل مشاهده است«موشّحات»از جمله در  ،ایرانی-بالغت و شعر اسالمی

 فارسب، ن عرشاعرا از ادبیات اروپا بوده است. اگرچه با تأثیرپذیری دیداری در دورۀ معاصر،

ای از های برجستهبه آفرینش نمونه بومیهای زیستیِ رد با وارد نمودن فرهنگ و تجربهو کُ

 اند.شعر دیداری توفیق یافته

 الشعر البصری، الشعر التشکیلی، شعر دیداری، شعرنگاره، موشّح. :هاواژهکلید
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 مقدّمه. 1

ها همراه بوده و ادبیات به طور گذشت زمان با دیگرگونی در تعریف آدمی از بسیاری از پدیده

عام و شعر به طور خاص نیز از این قاعده بر کنار نبوده است. در عمر دیریازی که بر شعر در 

های گوناگونی از آن شده و برای آن ملزومات های مختلف گذشته است، تعریفسرزمین

ای است که در ادبیات های شعریها و نوعمتنوّعی لحاظ گردیده است و این جدا از جریان

اقوام و ملل مختلف به وجود آمده و گاه بر شعر اقوام و ملل دیگر نیز تأثیر گذاشته است. با 

است زبانی با وجهۀ نوشتنی و خواندنی. شناسیم، امری ها، شعر آنچنان که آن را میهمۀ این

ها، گروهی از شاعران را نیز برآن داشت که برآمدن مدرنیته و دراُفتادنش با سّنت در همۀ زمینه

نمایند. در بر شیوۀ دیرسالۀ ادراک شعر بشورند و آن را از امری خواندنی به امری دیدنی تبدیل

Eugen ( و یوجین گومرینگر )ax BillMآیۀ تأثیرات ماکس بیل ) میانۀ قرن بیستم، پی

Gomringer کانکریت»(، گرایش به آفرینش اشعاری از این دست که به »(Concrete poetry) 

م. از اشعار دیداری رسماً در نمایشگاه هنر 1956نام برآورده بودند، ایجاد گردید و در سال 

ادبیات کشورهای دیگر نیز رفته شعر دیداری، در کانکریت در سائوپولو، رونمایی شد. رفته

های زیستی مختلف، دامنۀ تنّوع آن ها و تجربهتأثیر گذاشت و با جلب شاعرانی با فرهنگ

پیشرفت بشر در عرصۀ تکنولوژی و کشف »تر گردید. ضمن آنکه باید اذعان داشت که گسترده

سیاری به مظاهر دنیای مدرن چون تلویزیون، دوربین عکّاسی/فیلمبرداری و اینترنت کمک ب

ای، )پنجه« شنیداری کرده است-های]شعر[ دیداریشناسی و تنوّع گونهارتقای سطح زیبایی

ر شعر دیداری در ادب توصیفی سیر تطوّ-این جستار با شیوۀ تحلیلیبا این درآیه،  .(13: 1400

و  نخستین دلیل در انتخاب این سه زباندهد. ردی را مورد بررسی قرار میعربی، فارسی و کُ

آن بوده است که در دورۀ معاصر، در شعر این سه زبان به تأثیر از ادبیات فرنگی،  ادبیات

گرایی به وجود آمده است و خواسته شده پیشینۀ بومی این موضوع نیز به طور تطبیقی دیداری

ها بررسی شود. ضمن آنکه در این انتخاب، پیوند ادبیات و زبان عربی و در سنّت ادبی آن

سو و تعامل میان ادبیات کردی با ادبیات فارسی از سوی دیگر نیز پیش چشم ز یکفارسی ا

 بوده است.
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 های پژوهشپرسش .1-1

شدگِی شعر سه ( آیا دیداری1ها بوده است: این جستار به دنبال یافتن پاسخ برای این پرسش

ثّر د و متأارد ردی، دستاوردی فرنگی است یا در سنّت ادبی بومی پیشینهزبان عربی، فارسی و کُ

هایی ها و چه تفاوتشدگی در شعر عربی، فارسی و کردی چه شباهت( دیداری2از آن است؟ 

بان ین سه زات ابا یکدیگر دارند؟ آیا جریان شعر دیداری توانسته به جریانی پذیرفتنی در ادبی

 های ارزشمندی را در اختیار دوستداران شعر قرار بدهد؟تبدیل شود و نمونه

 پژوهشپیشینۀ  .2-1

 پذیری شعری جستارهایی دربارۀ موضوع تجددخواهی و تنوععربدر بستر پژوهش دانشگاهی 

ضوع ها به این موترین آندر ارتباط با این موضوع نیز نگاشته شده است. از جمله نزدیک

 ی الشعر العربیفالقصيدة الکونکريتية »با عنوان  (2016)بایسته است که از پژوهش جمیل حمداوی 
ی ، گریزیاد کرد که گرچه صلب موضوعش در محدودۀ شعر معاصر است، با این حال «عاصرامل

این  وضوعمهای این نوع تجددخواهی در شعر قدیم عربی داشته است. در پیوند با هم به ریشه

طّالعات ادربردارندۀ  (2012)« الشعر البصری: مفاهیم و تجلّیات فی»جستار، همچنین مقالۀ 

العربی  التشکيل البصری فی الشعر»در پژوهشِ ق( 1428)نیز محمد صفرانی ارزشمندی است. 
ور ندسی و حضگرایی همانند شکل ه، به وجود عناصر دیداری«ق دراسة أتويلية656منذ  احلديث

های جای خالی در شعر کهن عربی پی برده و بدان پرداخته است. پژوهش در حوزۀ تجربه

دالالت اللغة »ن با عنوا (2020) البوغبیشتوان در مقالۀ بالوی و دیداری در شعر معاصر را نیز می
شی ه در بخا شد کجوی یهالممارسات اللغو ۀمجلّشده در چاپ «البصرية فی شعر عبدالرزاق الربيعی

 آفرینی تحلیل شده است.از آن گستردگی زبان دیداری در داللت

، در (1377) تاریخ تحلیلی شعر نوهایی از ، شمس لنگرودی در بخشفارسی در ادبیات     

هایی از ها و ارایۀ نمونههای این جریانبحث شعر موج نو و شعر حجم، به معرّفی چهره

انداز موضوع این جستار نیز قابل توّجه توانند بود. عبّاس صفاری آثارشان پرداخته که از چشم

توشیح تا  از پرندۀ»ی چون هایبردار است، در مقالهنیز که خود در ساختن شعر دیداری نام

، اگرچه به اختصار، در شناساندن تئوری این نوع شعر مؤثّر بوده است. (1385)« پرواز کانکریت

( 1392« )بررسی تطبیقی شعر دیداری در ادبیات فارسی و عربی»مقیاسی و فراهانی در مقالۀ 
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اند و غالمی دانسته« ج نومو»آمده و وابسته به شعر های پیششعر کانکریت را دنبالۀ دگرگونگی

( پیشینۀ این نوع شعر را در 1397« )شعر دیداری در گذشتۀ ادبی ایران و عرب»در مقالۀ 

، نوشتۀ (1400) شنیداری-شناسی شعر دیداریجریان بالغت فارسی و عربی واکاویده است.

 در این باره انتشار یافته است.روزترین پژوهشی است که ای، بهمزدک پنجه

. بسا است این موضوع در ادبیات کردی هم مورد عنایت پژوهشگران و نیز شاعران نقّاد بوده

را به  آن هایسرآغاز شعر نو کردی و تحول فرمبا عنوان  (1395)که بتوان کتاب انور معرفت 

-انهای زبعنوان یک پژوهش مطرح در این حوزه مثال زد که در آن عنوان، اصطالح و داللت

ه ررسی شدهایی بدیداری در کنار انواع آن در ادبیات کردی همراه با تحلیل نمونه شناختی شعر

های برخی های از اظهار نظرها و دیدگانیز که مجموعه (1999)1زجوایهاست. در اثر هنجارشکن 

شده  آوریهایی از اشعارشان در آن گردشکن ادبیات معاصر کردی همراه با نمونهشاعران سنت

له ز جمروز بودن شعر و رویکردهای آن ادر مقام منتقد، تنوع، تجدید و به است، شاعران

 وت): زبان زمان و شیعریهاند. همچنین در کتاب گرایی را مورد اشاره قرار دادهدیداری

اد ضمن بحث از گونۀ شعری جدیدی، گرچه به صراحت از شعر کانکریت ی (2017) شعریّت(

  ست. ته اد شاعرانی چون هاشم سراج مورد اشاره قرار گرفنشده است، تکثّر انواع شعری نز

 . مبانی نظری1-3
ای از شکل متداول ادراک شعر است و در آن اداراک شعر دیداری، مشخّصًا هنجارگریزی     

ای از آن شوند که طرح، شکل و نگارهها، طوری چیده میسطرها، یا بنا بر ادب سنّتی مصرع»

رو ادراک شعر دیداری صرفاً به شنیدن شعر صورت . از این(121: 1395)معرفت، « پدید آید

های گوناگونی که از آرایش و پذیرد و بلکه جز با دیدن شعر و پیش چشم داشتن شکلنمی

گرایی در شعر اغلب متضمن معنی توان فهمید. شکلها حاصل آمده، نمیها و واجچینش واژه

ها پیش تکلیف شعر را تا سال». به گفتۀ یداهلل رؤیایی: (199: 2012)بولفوس، آمیز است و داللت

 کرد: ریتم، صدا، آهنگ، حروف، قافیه و...؛ حاال نوبت چشم رسیدهتصمیم گوش تعیین می

« های سه بعدیاست. قرن فیلم است و فصل انتقام چشم در شدّت عبور ذهن از میان فاصله

داری به شیوۀ دیگر اشعار، قابل به حافظه سپردن روست که شعر دی. از این(45: 1357)رؤیایی، 

هایی نیز بر ذهن نشسته باشد، برای به اشتراک گذاردن آن باید نیست و اگر از این اشعار نمونه

ها را به کمک تصویر ذهنی شود آن نمونهها را ترسیم نمود. در غیر این صورت فقط میآن
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های زیباشناختی و ری شعر با توجه به ارزشبرای مخاطب توضیح داد. بنابراین ساختار دیدا

های درک و دریافت خواننده را دستخوش ارتقا و بازسازی ای که دارد، سنتشناختیداللت

 .(27: 1395)بالوی، کرده است 

 ملل شعر دیداری بسیار زود توانست جهانی بشود و فصلی از تاریخ تحوّالت شعری     

 شعر ر از انتظار نیست که شعر عربی، شعر فارسی ومختلف را به خود اختصاص بدهد. دو

 ز شعراباشد. در ادبیات عربی  شدگی شعر، دور نماندهکردی نیز از میدان جاذبۀ دیداری

دوسری، )ال «ندسیالشعر اهل» و «التشکیلیةاملرسومة//القصیدة البصریة»هایی چون دیداری با نام

 :2015ان، الوی و همکار)ب« قصیدة البیاض و الفراق»و « اخلّطیقصیدة الشکل »، «األیقونة»، (3456: 2019

شعر » هایی چوناست. در ادبیات فارسی و کُردی نیز این قبیل اشعار، با عنوان سخن رفته (31

 (408: 1385ری، )صفّا« شعرنگاره»، (32: 1378)عبداللهی، « شعر انضمامی»، «شعر تجسّمی»، «دیداری

 ست.شناخته شده ا (125-121: 1395 ،)معرفت« شیعری دیداری»و 

ادبی  نیسمرو نیز آن است که با نشان دادن یکی از ابعاد تأثیرگذاری مدرضرورت پژوهش پیش

سه  این تری از تحوّالت ادبیاروپایی بر شعر عربی، فارسی و کردی، به ترسیم خطوط درست

-سالمیادر گذشتۀ بالغی رساند. ضمن آنکه با ارایۀ پیشینۀ شعر دیداری یاری می ادبیات

-«ودداشتخآنچه »دارد که غفلت از نماید و بیان میایرانی، بر توجّه به مواریث بومی تأکید می

ز »نجر به متواند ها، تا چه اندازه میبرداری مترقّیانه از آنها و کوتاهی در شناسایی و بهره

 ها بشود.«کردبیگانه تمنّا می

 

 یادبیات عرب های شعر دیداری درتجربه. 2
اند. و شاعران ادبیات عربی از دیرباز میل وافری به تغییر و تنوّع در هنر ادبیات داشته ادیبان

شده است؛ با این حال نگاهی به تحوّالت گرچه ابتدا این میل وافر بیشتر سویۀ معنا را شامل می

کند که اروی میهایی از شعر رویادبی در گذشتۀ ادب عربی و گستردگی آن ما را با گونه

در شعر »به تعبیری گرایی را در آن مشاهده کرد. گرایی یا نگارهتوان عناصری از دیداریمی

دیداری بودن آن، پیوند بُعد زمانی -های تصویری بودن شعر، نوشتاریدیداری عربی نیز، مؤلّفه

مندی از عالیم نگارشی، شکل و تصویر مرئی و محسوس و استفاده از و مکانی شعر، بهره

. این تجددگرایی در ادبیات (4: 1392)مقیاسی و فراهانی، « یابدها در متن شعر کارکرد میرنگ
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-گیرد که اعراب از طریق اندلس با فرهنگ و تمدن اروپایی آشنا میعربی زمانی فزونی می

ویژه در شعر را باید در اواسط دورۀ عباّسی به ی در ادبیات و بهخواهشوند. بنابراین موج تنوّع

گرایانۀ ویژه در دورۀ اندلس و در موشّحات اندلسی جویا شد. شاید در گفتۀ صورتبعد و به

« شعر، حقیقتاً صناعت و گونه ای بافت و نوعی از تصویرپردازی است»که  ق.(255-159)جاحظ 

و « بافت»، «صناعت»ایت به تأکیدی که بر سه کلیدواژۀ با عن ،(132: 3، ج1965)الجاحظ، 

گرایی از آن دریافت کرد. به هر تقدیر دارد، بتوان اشارتی به بصریّت و دیداری« تصویرپردازی»

 )عراق، مصر و شام(شدگی در ادب قدیم عربی، هم در سمت شرقهایی از گرایش به دیداریرگه

. این رغبت روزافزون، (32: 1986)الکبیسی، ت نمود یافته اس )اندلس(و هم در سمت غرب

در هوش  رییتغ جادیمنجر به ا یگریاز هر اختراع د شیب که« شدنینوشتار»ای بود برای آیهپی

های دینی، صوفیانه و توان در نوشتهاز متون دیرین می .(129: 1994)أونج،  و حواس انسان شد

هایی از صورت (11: 2016، يمحداو )مقله ابن های اخوان اصفا وفقهی نیز، مانند برخی نامه

را « الموشّح»و « المسمّط»، «القوادیسی»هایی نظیر گرایی یافت. از این گذشته گونهدیداری

ساز شعر کانکریت شمرد. به هر تقدیر شعر عربی در توان به وضوح در زمرۀ بسترهای زمینهمی

شود، نوعی دگرگونی اسی نزدیک میهای واپسین عصر عبّسیر تاریخی خویش وقتی به نفس

تر به جنبۀ دهد و عنایت ویژۀ پیشین به جنبۀ معنا جای خویش را به اهتمام بالغدر آن رخ می

 دهد.لفظ و شکل شعر می

ی نوآور وعراق به جهت اشتیاقی که به نوزایی شاعران بنا به دیدگاه یکی از پژوهشگران، 

که ند آورد ( را پدیدرجز مجزوء) ای رجزنمودند و گونهداشتند در آهنگ شعر تغییراتی ایجاد 

ای ان نمونهنیز به عنو .(180و179: 1997، )عبّاس  شودیمشاهده م هیابوالعتاهو  در شعر ابونواس

 :کرد یاد یهاد یدر مدح موس (ق.180.)ت سلم خاسرتوان از شعر دیگر می

 (36و35 :2012، ةاسعبّ )

 ألوی املزر مث اهنـمر غیث بکر موسی املطر
 ثــم غـــفر و کم قدر مث ایتـسر اعتـسرکــم 

ـــَی   نفــع و ُضـر خی و شر ابقی األثر عدُل السِّّ
 و املــفتـخر بـدٌر بــَدر فرع مضر خی البــــشر

  لِّمن غَب  
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 توان در نمونۀ زیر یافت:شدگی در شعر را میدیداریل دیگری از شک

 (559: 3،ج1964، البحرتي)

-زینت نماید شکل و ریخت ظاهری آن است.در این شعر آنچه برجسته و جالب توجه می

حکایت از اهمّیت تجربۀ  (ق.750-677)الدّین حلّی گرایی و اشتغال به ظاهرآرایی نزد صفی

آوایی مگرایی نزد این دست شاعران دارد. یکی از عالیق وی آراستن شعر به شکل هدیداری

ی و ورِدُرر النحور فی امتداح الملک المنص کتابحرف اوّل و آخر کلّ ابیات شعر است. 

 است نمونۀ اعالی این صنعت است که در آن تمام اشعار، حرف نخست آن همان حرف قافیه

 (.705 -7611، د.ت.: ياحللّ  )نک.و به ازای تمام حروف الفبا بر همین منوال شعر سروده است 

ای که به این باور رفته فزونی گرفت، به گونهتوجه شاعران به جانب شکل شعر رفته     

عاد شعر برد. یکی از ابآراستن این بُعد از شعر ارج زیباشناختی شعر را باال میرسیدند که 

که به  است کالسیک که بتوان بنیادهای شعر دیداری را از آن استخراج کرد، فنون و صناعاتی

، «یعالترص»توان ها بایسته است. از این دست فنون میای توجّه دیداری به شکل در آنگونه

، 312، 305، 278: 1، ج1999یر، )نک. ابن األثرا یاد کرد « التشطیر»، و «المماثله»، «لمعاظلها»، «الموازنه»

ه نقطۀ اوج ک. از سوی دیگر پدید آمدن موشّح بسا (310، 221، 179، 163، 162: 6: ج.1968و المدنی، 

د ازدیا ،نوّعگرایی در ادب کالسیک عربی است؛ از آن روی که این فنّ شعری ذاتاً با تدیداری

 اشکال، قوّت نگارگری و وسعت دایرۀ تفنّن همراه بود.

 

   «تفدیک نفسی...عبدالعزیز! »قلُت 
  ...«لبّیک »قال       
 لبّیک ألفا...»قلت   

   «هاکها!...
   ...«هاهتا »قال 

  «خذها!...» قلتُ 
 ...«الأستطیعها »قال  
 ... مث أغَفی  



 *یداهلل پشابادی             شدگیِ شعر در ادب عربی، فارسی و کردیواکاوی جریان دیداری

 

196 

 ا موشّحۀ زیر:رنمونه  .(13: 2016، يمحداو )ساختار این فنّ شعری تا حد زیادی بازبسته به دیدن است
 قنیُصهّن الضیَغم   هنَّ الظبأ الشمس
 إال القلوب اهلُیَّم   ما إن هلا من ُکنس
 غَرمهبّن املحییا    تلک الشفاُه اللُّعس

 األمساط عن جوهر و تبتسم أبعُُی الغزالن
 األنیاط ُمضَمر يف أن تکتم قَضی هلا الَغیان

 (251: 1998، عناين)
مااًل )احتاءالسمگونگی زیادی دارد. در موشّحۀ زیر از عباده بن ماءگرایی در موشّحات، گونهشکل

 مشهود است:ای طرح موزاییکی با نظم خاصّی گونه (ق.304-422
 إال حلاظ الرشأ األکحلِّ  یُعَزلِّ  لِّ عدِّ یَ أّمٍة أمراً و مل  يف َمن َولِّ 

 ای ُمسرِّفُ  يقتل ُحکمِّک فی    ُجرَت يف
 یُنصِّف املنصِّفُ  فانصفِّ     فواجٌب أن
 ال یرأفُ الشوق  و ارَأفِّ     فإنَّ هذا

 من َجوی ُمشَعلِّ  يما بفؤاد يینَجل السلسلِّ  بذاک البارد  يبعّللِّ  قل
 (956: 1، ج1986، ي)الفاخور

 نیز نمایان است: ق.(596-507)اندلسی این نظم موزاییکی در موشّحۀ دیگری از ابن زهر 
 راح و ندمی مشٌس قارَنت بدراً 

 أدِّر أکؤس اخلمر
 عنبیّة النشر

 إنَّ الروض ذوبشر
 هبوُب النسیم و قد درَّع النهرا

 و سلَّت علی األفق
 الغرب و الشرق ید

 سیوفاً من البق
 بکاء الغیوم و قد أضحَک الزهرا

 (86: 2012 ،ةاسعبّ )
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تری به خود گرفته ی و تنوع فزونگگسترد گراییادب معاصر عربی گرایش به دیداری در     

 ست:ده اگذاری نگارگری کر. شاعر گاهی با آوردن واژگان به شکل متموج و یا با نقطهاست

  آخر األمر اکتویت تویتکا  ابدئ األمر
   و تشظّیت ....

  متزّقتُ  
 بکیتُ   

   هکذا
 حیرتق الدمع  

 (489: 2، ج2019، الربیعی)

عر کل ششپارگی و شکستگی آن را در شاعر در شعر باال ضمن یادکرد میهن خویش، تصویر پاره

 اژگان:با تفکیک حروف و .  شعر دیداری دیگری(176: 2020بلّاوی و البوغبیش، )بازنموده است 

 فیها" کفی أرٍض ال أمَّ ل لک"ال منزل 
 س
 م
 ا
 ء
 ع
 ی
 س
 ی

 (189: هماننک. )

گرایی در ریسیاه و سفید نشان دادن فضای میان ابیات و سطور شعری نیز گونۀ دیگری از دیدا

 (.3466-3463: 2019، )نک. الدوسریاست شعر عربی 



 *یداهلل پشابادی             شدگیِ شعر در ادب عربی، فارسی و کردیواکاوی جریان دیداری

 

198 

 ادبیات فارسی های شعر دیداری درتجربه. 3
ر های رایج، دها و حرفها و مانیفستاگر بر آن باشیم که در قلمرو شعر جدید فارسی تمام بیانیه

کنی، یعی کد)شفمحیط روشنفکری غرب به فارسی ترجمه شده و مورد تمرین و تجربه قرار گرفته 

ها با این آن آشنایی، گرایش برخی معاصران به دیداری کردن شعر را نیز باید به پای (266: 1392

ی ذشتۀ ادبگدر  قبیل اشعار در ادبیات اروپا بنویسیم و دور از انتظار بدانیم که شعرهای مشابه

 ت. ه اسشدگی شعر، تأثیری بر نوگرایان داشتهای نخستینگِی دیداریایران به مثابۀ تجربه

یشتر بهای بالغی فارسی برای آگاهی یافتن از پیشینۀ شعر دیداری در ادبیات فارسی، کتاب     

 دیدگاه ز اینهای بالغی فارسی اکتاب». و پیشتر از دواوین شاعران کالسیک راهگشا تواند بود

یابیم که ای را میهای شعریها ذیل برخی صنایع، نمونهبسیار قابل توجّه هستند و در آن

ه بالغیون طرفه آنک .(149: 1397)غالمی، « ها را شعر کانکریت به شمار آوردشود آنراستی میبه

قطعه،  یده،قالب متفاوت آن، مانند قص یداری را با پیش چشم داشتناند شعر دفارسی نخواسته

چیزی  شدگی رااز شعر به شمار آورند؛ بلکه ایشان که گاه دیداری« نوعی»غزل، مسمّط و ...، 

 وادبی نگریسته  ه مثابۀ صنعتیاند، بدان بقلمداد نموده (86: 1362)وطواط،  «کودکانبازی »در حدّ 

 ،«مربّع»، «وّرمد»، «مضلّع»های ادبیِ مصادیق صنعت ها راهای این قبیل اشعار، آنبسته به شکل

 ایمبن که است غتدر بال شمار مواردیاند. این از انگشتو ... دانسته« معقّد»، «مطیّر»، «مشجّر»

 کّلیّت شعر)و نه یک یا دو بیت(، بوده است. استخراج و معرّفی یک صنعت، 

م ارسی، موسوفزبان ماندۀ بالغی به محمّدبن عمر رادویانی، نویسندۀ نخستین کتاب برجای     

هایی از شعر دیداری فارسی را نخستین کسی است که نمونهق.( 481-507)ترجمان البالغهبه 

افقی  ها چه به شکلزیر، مصراع« مربّع»در  .به دست داده است« مربّع»و « مدوّر» هایزیر عنوان

 د:آنکه تغییری در شعر به وجود بیایتواند خوانده بشود، بیو چه به شکل عمودی می

 بیدارم من دایم آن دلبر از فرقتِ 

 و بیمارم با دردم کز عشقش آن دلبر

 و بی یارم بی مونس با دردم من دایم

 زارمو چون  و بی یارم و بیمارم بیدارم
 (115و114: 1362)رادویانی، 
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از رادویانی به ق.( 551-568)حدایق السّحر فی دقایق الّشعر وطواط با حقّی که در نوشتن      

 را در کتاب خود بازنویسی نموده است.« مدوّر»گردن دارد، توضیح و شاهدمثال او دربارۀ 
پس از این دو نفر، شمس قیس  .است آید که وطواط، ارزشی برای این اشعار قائل نبودهبرمی

های مثالاند که شاهدهای بالغی خود از صنایعی سخن گفتهرازی و واعظ کاشفی نیز در کتاب
های دیداری کردن شعر در ادبیات فارسی گنجانده ترین تجربهتواند در سیاهۀ قدیمیها میآن

های و به مثابۀ شاخه« توشیح»ها در شعر را زیر صنعت شود. شمس قیس، این گونه دستکاری
هایی که به ، یعنی گونه«معقّد» و« مدوّر»، «مطیّر»، «مشجّر»های آن بررسیده و از جمله به گونه

شکل درخت، پرنده، دایره و دیگر اَشکال هندسی درآمده باشد، اشاره نموده است. نمونه برای 
 موشّح معقّد:

 
                                          

     
 

 (294: 1360)شمس قیس رازی، 

به  غهان البالترجمبه دست داده شده نیز همان است که از « مرّبع»برای  المعجمای که در نمونه

ا ر الشعارانایع بدایع االفکار فی صراه یافته. واعظ کاشفی نیز که در سدۀ نهم،  حدایق السّحر

های جدیدی در نظر گونه اشانبرایستانده و  المعجمرا از « تضلیع»و « مدوّر»نوشته است، 

، «تسدیس»، «تخمیس»، «تربیع»را به « تضلیع»و نیز « جامع»و « مفرد»را به « مدوّر»گرفته: 
 .تقسیم نموده است« تعشیر»و « تثمین»

و  «بیت»ر بی بدر گذشتۀ ادبی ایران به تأثیرگیری از ادب عربی، تمرکز ادبیات و نقد اد     
قشِ نسر  ت معنا و صورت شعر، مانع از آن شده که کسی از بالغیون برتوجّهی به مناسبابی

وده ها درنگی نم]به تعبیر ما[ در به نمایش درآوردن محتوای آن شکل ظاهری اشعار دیداری
 یعمودی، تغییر-باشد و توقّعات از این اشعار آنست که هنگام خواندن به شکل دَوری یا افقی

 «:تضلیع»بنا بر تعریف کاشفی از روی ندهد.  در لفظ و معنا و وزن و قافیه
در  وتضلیع: در لغت، نقش کردن خانه باشد بر هیئتی که پهلوها داشته باشد؛ »

 لماتاصطالح آن است که شاعر شعری بگوید و آن را به نوعی منقسم گرداند که ک
عنی مآن را هم به طول و هم به عرض توان خواند و هیچ تفاوت در وزن و لفظ و 

 .(157: 1369)کاشفی، « ن شعر پدید نیایدآ
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یا « وارشعر طرح»یافتۀ که شکل تکامل )تجسّمی(ی حال آنکه در دورۀ معاصر، در شعر دیدار

ه کای است به شمار آمده، توصیف درونمایۀ شعر توّسط شکل ظاهری آن، مسئله« دارانگاره»

 نوار آشعر طرحها را به خود معطوف داشته است. بنا به تعریف یکی از پژوهشگران، نگاه

 اغذفحۀ کشکل خاصّی بر صی قرار گیرند تا در مجموع، ست که ابیات و سطور شعر به ترتیبا

ر دهم  ت، اّما تصویر اشکال دیگریآمده شکلی هندسی اسدستتشکیل دهند. معموالً طرح به

ضوع مایه و مواز شعر به طور کلّی بیانگر درون باشد. شکل این قسممیاین قسم شعر معمول 

ی به جسّمتدار، شعر عینی یا تجسّمی است. در شعر شعر انگاره ،یافتهشعر است. صورت تکامل

ر ر شعدار معمول بود، شاعر ههای معیّن هندسی یا اشکال دیگری که در شعر طرحجای طرح

که طوریدهد؛ بهارایه میمایۀ شعر است، تجسّم عینی درون والًرا با طرح دلخواه خود که معم

 .(315و  314: 1378 )داد،دارد هر شعر، شکلی متفاوت با دیگر اشعار 

با گسترش شعر نو که دست به گریبان شدنی آشکار با قواعد چندصدسالۀ شعر فارسی بود      

دیداری نیز سهمی از اشعار انتشاریافته در های متأثّر از ادبیات مدرن اروپا، شعر و ایجاد نحله

های رواج شعر مدرن ایران را به خود اختصاص داد. هوشنگ ایرانی، در این میدان جزو سال

که همراه با مجموعه شعر دیگر ایرانی، دو « خاکستری»پیشتازان بود. در مجموعه شعر 

وا و عمق و شور و به لحاظ نوآوری در شکل و محت»مجموعه شعری دانسته شده است که 

)شمس [ داشته 1331]ی انتشاریافته در سال  هاحال، برتری چشمگیری نسبت به دیگر مجموعه

 شود سراغ داد:ها به دیداری کردن شعر را می، نخستین گرایش(536: 1، ج1377لنگرودی، 

 

 

 

 

      

 

مورد استقبال قرار نگرفتن اشعار هوشنگ ایرانی، شاعر را سرخورده کرد و از ادامه دادن مسیر 

خالقیّت هنری و رسیدن به نقطۀ پایداری در شعر معاصر بازداشت تا آنکه سرطان کارنامۀ 

، جامعۀ «خاکستری»فعالیّت شعریِ ایرانی را با همین نمودها بست. امّا ده سال پس از انتشار 
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برخوردی شبیه به برخورد با « موج نو»بود که نه تتها با شاعران ن شرایطی را پیدا کردهایرا

داران موج نو این ها رفت و به طالیههوشنگ ایرانی را نداشت، بلکه به گرمی به پیشواز آن

بختیاری تاریخی داده شد که شعرهای غیر عادی و غیر متعهّد خود را در بزنگاه خواستاری 

 ایانسان شیشه، مجموعۀ 1349نمایند. در اواخر همین دهه، یعنی در سال رضهاجتماعی ع

هوشنگ صهبا انشار یافت. در این مجموعه، اشعار موج نو یا اشعار حجم نیز وجود داشت؛ 

شان، به ها بدون در نظر گرفتن اَشکالاند و ادراک آناشعاری که به شکل دیداری عرضه شده

 مانند: گیرد.طور کامل صورت نمی

 
 (112: 4، ج1377، برگرفته از شمس لنگرودی، 1349)صهبا، 

های تکوین الدر طیّ س نام برآورده،« شعرنگاره»در کنار این اشعارِ دیداری که در فارسی به 

 یگر جداها از یکدها، اجزای واژهشعر معاصر ایران، اشعاری نیز ساخته شد که در جایی از آن

صرت نشد. در اشعار های دیگر نوشته میبه شکل آبشاری و شکل گردیده و با فاصله و یا

. رفتاغ گتوان از این دست اشعار را سررحمانی، اسماعیل شاهرودی، احمد شاملو و ...، می

 را به اس پ ی د ی هـ های ، نصرت رحمانی واج«هاها و سپیدیسیاهی»مثالً در پایان شعر 

و  ل کردهشاعران البته در این زمینه هنرمندانه عمبرخی  است. شکل آبشاری زیر هم آورده

ها آن اند. این اشعار که درها شدهچینش واجمایۀ شعر از راهگذر شکل موجب تداعی درون

 (246: 1383، لی )حسن« هاآننگاری جای حروفها بهنقّاشی کردن شکل معنایی برخی از واژه»

 اند.نامگذاری شده «شعرتوگراف»، به شوددیده می

شدگی شعر در ادبیات معاصر ایران، بدون نام بردن از دو امّا سخن گفتن از جریان دیداری     

. (1330 -1399)و عّباس صفّاری  (1315 -1387)هایی خواهد داشت: طاهره صفّارزاده نفر، کاستی
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 )صفّاری(و اشعار دیگر  دوربین قدیمی )صفّارزاده( دلتا در طنینهای ویژه در کتاباین دو به

برخالف شعرهای  دلتا در طنیناند. هایی برجسته از شعرهای دیداری را به دست دادهنمونه

تردید اقامت موقّت صفّارزاده در امریکا و نوقدمایی پیشین صفّارزاده، اثری مدرنیستی است. بی

 دلتا رد طنیناش با اشعار دیداری در ساختن چنین شعرهایی تأثیر داشته است. اشعار آشنایی

اشعار طنین در دلتا همچون » اند:سنجیده و گفته ایمان بیاوریم به آغاز فصل سردرا با اشعار 

ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد فروغ، محصول درک امروزینی از شعر بود؛ ولی برخالف شعر 

فروغ، بیش از اینکه جوششی باشد، اشعاری کوششی بود. سیالن صمیمانه و اثرگذار شعر 

دهد که نوآوری فروغ از سر نیاز و ضرورت بوده، ولی طنین در دلتا فقط غیر فروغ نشان می

رسد که بیشتر محصول درک تازه و شیفتگی و شگفتی شاعر معمول و بدیع است و به نظر می

 به عنوان نمونه:. (84: 4، ج1377لنگرودی، )شمس « بوده است تا نیاز ناگزیر درونی

 
 (522 :1391)صفّارزاده، 

ز نیز ا. ر استشعر دیداری در ادبیات معاصر ایران آشکاگیری تأثیر ادبیات اروپا بر شکل     

 پذیرش این نکته گزیری نیست که اشعار دیداری محصول هنجارگریزی زبانی در ساحت

یزی ارگرهای هنجارگریزی زبانی، سطح خالقّیت در هنجنوشتار هستند و نسبت به دیگر گونه

کارها به  . با وجود این، در ایران در پذیرفتن این(47: 1392)فتوحی، تر است پاییننوشتاری 

یقۀ هایی هست، اشعار دیداری در خوشنود نمودن ذاعنوان شعر همچنان لِم و النُسّلم

ایی و ستثنااند، جز به صورت ها را به عنوان شعر یا محصولی ادبی پذیرفتهشعردوستان که آن

  ده است.مقطعی بختیار نبو
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 های شعر دیداری در ادبیات کردیتجربه. 4

، قمری( )گردآورده شده در سدۀ ششم و هفتمنامۀ سرانجامدر آثار کالسیک کردی، از جمله در 

م ترسی ی با شعر دیداری ندارند، امّا برایاگرچه پیوند استوارشواهدی در دست هست که 

 ز پایینانکه آای قابل اعتنااند. ضمن اندازه شدگی شعر در ادبیات کردی تاخطوط تطوّر دیداری

آراستن ها هموندر برخی ن نیز نباید غفلت داشت. نامۀ سرانجام گرایی اشعارِ بودن میزان دیداری

غاز ی آوردن کلمۀ مشترک و مکرر در آحتّ ها به یک قافیه و ردیف و گاهعاتمامی مصر

 مشاهده نمود:توان ها را میمصرع

 یانهر شای کهوزهیان، نهر شای کهوزهن

 یانهر شای کهوزهم نهو دهئ هشام بی ن

 مانهو زهوگان نهشام بنیامین بی چ

 یدانهم هشی نهی کورد گورد مهنێو

 دبیر بی و نیشانهن نام و تهسام خاو

 یانهرد عهندش پادشام دادش کهپ هو
 (48: 1375زاده، )صفی

 دیده نیز راع()گاه تا بیست مصهاعاای از مصربا شمارۀ بیشترینه بسیاری،این حالت در بندهای 

ی، ک. راجن)برای نمونه گری درادبیات کالسیک کردی درازدامن است این بستر دیداری شود.می

هر  آواسازی حروف نخستهمچنین تصویرآفرینی با هم(. 131: 2017، زادهلی؛ جه463و445: 2011

تهای هر و یا آراستن ان (140و137: 2017زاده، لی)بنگرید: جهبیت با حرف قافیه در شعر کردی 

و یا  (368و367: 2017یسارانی، ب؛ 411-416: 2016، زادهلی)جهگیر مصرع با یک حرف در شمار چشم

ر مسیر آن را گامی دیگر دتوان نمود داشته است که می (295و294، همان)با یک واژۀ معیّن

 شدگی شعر برشمرد.دیداری

گرفته پیتری با دیدی بازتر و بازتاب گسترده جریان شعریدر ادبیات نوین کردی این      

عر شندگان دیداری، نام خود را در زمرۀ آفرین ع در شعرتنوّایجاد شاعران بسیاری با  شد.

 خواهی در شعرهور کردند که با دگرگونیدر این دوره شاعرانی ظ. انددیداری ثبت نموده

ت این دس د اززاده و فرهاد پیربال را بایساز شدند. بختیار علی، هاشم سراج، قباد جلیجریان

دی ه واشاعران برشمرد. اینان شعر کُردی را در سیر تاریخی خود گامی به پیش برده و ب

 .(39: 1395)معرفت، کشاندند « شعرنگاره»یا « شعرتوگراف»
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بسیار گوناگونی با  . وی اشکالباید یاد کرد م.(1961)ت.از فرهاد پیربال  ویژه، بهدر این میان     

بر  از راهگذر تأمّلدر اشعارش جز  گاه ی خاصّی در شعر خویش گنجانده است؛هاداللت

نش را د بیاتوان معنا یا محتوای آن را دریافت و به آنچه که شاعر قصشکل شعر نمیتصویر و 

. ستده انمورویکرد نوینی در ادبیات کردی وارد  ،با این شگرد دارد، نزدیک گشت. پیربال

، نهنگاری دوستانامهشعر شیوۀادبیات کالسیک کردی و نمونه را در شعری از وی با ارجاع به 

اهای و برجای گذاشتن چند واژه در ج ابیات که در آن با خط زدن فضایی را خلق نموده

  نگار به تصویر کشیده شده:افتادگی نامهو در غربتمختلف، دلتنگی 

 

 
 (167: 2013)پیربال، 
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 ر واقعخط نخورده است. د« نوشت/من/ اینک/غریب هستم/ای/زمین»درا ین شعر تنها عبارت 
 هتل»ر بسامد است؛ بنگرید به شعپر ایهها پدیدخط زدن نوشته این تکنیکپیربال در شعر 

 :«یر بارانز درشراتون شهر اربیل 

 
 (166: همان)

نصیب ن بیکردستا»خط خورده و تنها عبارت  ،در این شعرنگاره تمام سطرها با قطرات باران
ل ا دخیشکل شعر در درک معن پیداست.« است از زندگی مدرن، از پیشرفت، از هنرهای زیبا

ک ل به تکنیبا توسّ سپسنگارد و میرا در قالب شعر ی های جدّمتن است. پیربال گاه
های دریا ، گویا شن«یادگار شن» در شعرکند. آن را به یک شعرنگاره تبدیل می گراییدیداری

ه بأملی رسد موضوع قابل تبه نظر می رغم آنکهعلیروی متن را پوشانده و  طور پراکندهبه
  شود:دریافت نمی مطلب معناداری از شعر، باشد دهرشتۀ تحریر درآم

 
 

 (130: همان)
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 مایۀا درونپیوند مستقیم بشکل شعر در  نیز نگاشته است؛ یعنیپیربال شعرنگارۀ معناپیوست 
: همان) کندمعرفی می« شعری یک سطری»در آن یک راوی خود را  شعری کهشعر است. مانند 

 اینکه گوید و ازسخن میایفل برج شاعر از صعود خویش به بلندای  ،در شعر دیگرییا  .(199
ل به شک منداست. طرّاحی این شعر، گلهپیداستجز شهر زادگاهش اربیل، جا از آن نقطه همه
 گذارد:ی آن را در پیوستار هم، به خوبی به نمایش می)معنا(و محتوا )فرم(برج ایفل، شکل

 
 (185: همان)    

 معنای متن:
 در

 پاریس

 گاهی

 روممی

 بر روی

 بلندترین

 نقطۀ

 ایفلبرج 

 ایستم؛می

 بینم؛همه جا را می

 به جز اربیل!
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ن شعر دیداری که به آفریدن و ساختاز دیگر شاعران کرد است  م.(1954)ت.« زادهقباد جلی»     

سوای ی است. و 2هفاجعۀ حلبچ ،های شعر قبادمایهدرون ترینبرجستهاز  عنایتی ویژه دارد.

ۀ فاجعیگر دز ه و نیبا چندین نگارۀ خّلاقانه نام حلبچ اش نیزدیگر اشعارش، در اشعار دیداری

به شکل است. ه و به تصویر کشید نموده را بازآفرینی ،3«انفال» ،کردها مرگبار رژیم بعث علیه

نیز بنگرید:  ؛728، 455، 129: 2012زاده، لیه)ج« هه له ب جه»صلیب درآوردنِ واژۀ تکرار شوندۀ 

، (729، همان)پرنده درآوردنِ حروف نام این شهر و یا به شکل (729، 724-721: 2007همو، 

ط ری توسّ در شعر و تداعی محتوای شع« حلبچه»هایی از توجّه شاعر به دیداری نمودن نمونه

 های ایجادشدۀ مذکور است:شکل

 
 (729: 2012زاده، لیه)ج

قاب  ن حلبچه درهزار نفر قربانیاا به قصد گنجاندن پنجگوی هایی،شعرنگارهزاده بارها جلی     

نی قربا 182000 نیز انجام داده.« انفال». کاری که بعینه در مورد واقعۀ آفریده استشعر خویش 

 شوند:زاده حضور خویش را به مخاطبان یادآور میاین واقعه، در شعرنگارۀ جلی

 
 (455: 2012، )همان

زاده پررنگ است. در این قبیل اشعار، شکل سازی محتوا با شکل شعر، در کار جلیهمخوان

: 2015)بالوی، و همکاران، گذاری و طول میان سطوردار با تفاوت فاصلهشعر در قاب تصاویر موج

کنندۀ محتوا باشد. وی همین تصویرآفرینی را با کلمۀ چنان چیده شده که ترجمان و تداعی (37
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زاده نفرت از جنگ را در شعری نگارین است. جلیانجام داده  (671: 2007زاده، لیه)ج «شهید»

 :(520: 2007)همان، چنین به تصویر کشیده است 

 
یزاری د بر برا تصویر کرده است، سوای تأکی« : جنگڕشه»در این شعرنگاره که فقط کلمۀ      

تواند چون سمبلی برای این مفهوم تلقی می -الف معمولخبر -چین بودن متناز جنگ، چپ

که جنگی که درگیرش هستیم اغلب خاستگاهش غرب است. در شعر دیداری دیگری، د شو

ه ک روم/یاینک با آن عصایی راه م چشمم فروریخت/ وقتی رفتی/» عبارات:با این ظاهر شعر 

 کند:را تداعی می« عصا»را و هم « فروریختن»، هم «پرتو چشمان مستت به من عطا کرد

 
 (285: 2012، )همان
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های برف را سروده شده و شکل شعر فروآمدن دانه« برف»در شعر دیگری که خطاب به یا      

توّجه  ی بهگذارد، پیام از طریق شکل بیان شده و مخاطب برای ادراک معنای شعربه نمایش می

 بصری بیشتری به شعر نیازمند است:

 
 (390: همان)

و قطره قطره شدن در شعر شیرکای چکیدن و ردی گونهمدار کُ در اشعار شکلبه عالوه 

 نکریت تلقی گردد:شعر کاتواند نمودی از خورد که میبه چشم می (م.2013-1940)4بیکس

 
 (٣٠: ١٣٩٤)بێکەس، 

ن ان آزدگی و درازدامنی زمشاعر در اینجا حیرت و سرگشتگی خویش از بسیاریِ حسّ غربت

چین و ساخت با تکرار و نقطهگوید. با گوشۀ چشمی به مضمون شعر و شکل آن که سخن می

، از (ئهستمرار او حرف نشان  نه)حاصل از ادغام حرف نفی « نا»ای بودنش و پایین آمدنش با حرف پلّه

 یک سو تناسب تصویر و درونمایه و از دیگر سو میل به دیداری کردن مشهود است.

 

 



 *یداهلل پشابادی             شدگیِ شعر در ادب عربی، فارسی و کردیواکاوی جریان دیداری

 

210 

 نتیجه
هت ها و هم از جدیداری در آنادبیات عربی، فارسی و کردی هم از جهتِ وجود جریان شعر 

رند. ت داتأثیرپذیری این جریان در فرایند تکوین خود از ادبیات فرنگی، به یکدیگر شباه

ت کردی، حّدی در سنّت ادبیا ایرانی و تا -متاسّفانه با وجود آنکه در سنّت بالغت اسالمی

ا ته است، امّ های شعری پیشینه داشهای ادبی و قالبشعر دیداری در قالب برخی صنعت

اری اشع های فرنگی است که به آفرینشگیری از نمونهشاعران معاصر این سه زبان با سرمشق

ر شود درا می یگرایی در ادبیات عربهای دیداریاند. نخستین تجربهاز این دست پرداخته

ب ناسح تبرخی صناعات بالغی و نیز در موشّح اندلسی سراغ گرفت؛ از آن روی که قالب موشّ

های نهو ظرفیّت بسیاری در تنّوع اشکال داشته است. در ادبیات فارسی نیز نخستین نمو

 ارسیشود که تا قرن نهم به زبان فای مشاهده میهای بالغیگرایی شعر، در کتابدیداری

 سم ادبیدرنیمها، شعر دیداری به معنای واقعی کلمه، از محصوالت اند. با وجود ایننوشته شده

 دبیاتاهای این نوع شعر در رد در معرض جذّابیّتگرفتن شاعران عرب، فارس و کُو قرار 

 شود و دیدنیفرنگی است. در این قبیل اشعار، معنا و محتوای شعر صرفاً با خواندن ادراک نم

رو این این اَشکال ظاهری شعر در انتقال محتوا و معنای آن به مخاطب، نقش مهمّی دارد. از

ار ان، اشعه زبحافظه سپردن و ردّ و بدل شدن به طور شفاهی نیستند. در هر س اشعار، قابلِ به

-ادهدشان نای سروده شده است و شاعران متعددی استعداد خود را در این شیوه زیبای دیداری

گامی و ودهنزاند. تنوّع و تلوّن اشکال شعری در این سه ادبیات یکسان نیست؛ در ادب عربی، 

-ارد. بهدشتری در ادب فارسی و کردی نوزایی قرین با تکثّر داللی نمود بیپیشینۀ درازدامن و 

اند و به طرزی جتماعی بهره بردها -ویژه شاعران کرد از این شیوۀ شعری برای مقاصد سیاسی

ا رزب بعث ط حخلّاقانه رویدادهای ناگواری مانند واقعۀ حلبجه و انفال و قتل عام کردها توسّ 

  اند.د به تصویر کشیدهدر شعرهای دیداری خو
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 :هانوشتپی
ین طیف از است؛ ا« متفاوت»است که در زبان کردی به معنای « جیاواز»ریختۀ واژۀ همشکل به« زهیجوا». 1

ینکه ر و نیز اان اثشاعران سرِ آن داشتند که از هر حیث در شعرسرایی هنجارشکن و متفاوت باشند. از این رو عنو

 کند.زد می در جایی از کتاب درج شده است، خود همین امر را گوشحتی به شکل وارونه 

آن بیش ن جریاتوسط رژیم بعث عراق صورت گرفت و در  16/03/1988بمباران شیمیایی شهر حلبچه در روز . 2

 نفر جان باختند.  5000از 

ی آن در همان طرا کرد و کشی کردها اجبرای نسل 1988نام عملیاتی بود که رژیم بعث عراق در سال « انفال. »3

(. ژینوساید 1379گور شدند)نک. گول، مارف. )بههای جنوب عراق زندهنفر اغلب در بیابان 182000سال بیش از 

 ملت کرد. همدان: نور علم(.

عارش به سراسر اشرین شاعر معاصر کرد است که تترین و جهانیپرآوازه ( شاید2013-1940. شیرکو بیکس )4

رکو بیکس ی( است. ش1948-1900ترین شاعران کرد به نام فایق بیکس ). وی پسر یکی از انقالبیهجهان سفر کرد

ا با هم دبی رارها کرد. در آفرینش انواع شعر دستی داشت. وی گاهی در یک اثر چند نوع  شعر را از هر قیدی

بندی ستهشعار جهانی دکردستانی و ا-بومیتوان در سه محور ادب غنایی، اشعار کرد. اشعار او را میتلفیق می

 .به یادگار مانده استو چند اثر ترجمه دیوان، مجموعه شعر و شعر منثور  50کرد. از وی حدود 

 
  



 *یداهلل پشابادی             شدگیِ شعر در ادب عربی، فارسی و کردیواکاوی جریان دیداری

 

212 

 منابع
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ة دارهنض، القاهرة، زء الثالثاجل، املثل السائر فی أدب الکاتب و الشاعر، (1999)، یناألثی، ضیاءالدّ ابن
 للطباعة و النشر.مصر 

، 182د العد، فةسلة عامل املعر سل، الدینالبناء عزّ ترمجة حسن، الشفاهية و الکتابية، (1994)، أونج، والرت ج
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، «انن الصائغعر عدمجالیات األسالیب البصریة فی ش»، (2015)بالوی، رسول؛ علی خضری؛ آمنه آبگون، 
 .48-27، صص)ربیع و صیف(21العدد، جملة دراسات فی اللغة العربية و آداهبا
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 .51-39دیسمب، صص
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 .35 -32، صص، 2، ش.1، س.رودکی، «شعر انضمامی یا کانکریت»(، 1378عبداللهی، علی، )

، ات تطبیقیکاوشنامۀ ادبی، «و عرب رانیا یادب ۀدر گذشت تیشعر کانکر (. »1397مجاهد، )غالمی، 

 .133 -154، تابستان، صص. 30، ش.8س.

«. ی و عربیبررسی تطبیقی شعر دیداری در ادبیات فارس(. »1392مقیاسی، حسن و فراهانی، سمیرا، )

، ان، دانشگاه زنجفارسی ایرانانجمن ترویج زبان و ادب مجموعه مقاالت هشتمین گردهمایی 

 .1-15صص، 

 منابع کردی
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 ر، ئاراس.ێوله، ه2.کات، چهد هنیا پیاسههید به ته(، ش2007زاده، قوباد، )یلهج

مانی، ێک تاووس(، سلهلهکانی مه(، دیوانی شیعر)باخچ2012، )ـــــــــــــــــــــــــــ
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 ات.ڵهژهڕۆر، ێوله(، دیوان، ه2011حمان، )هڕبدولهع اجی،ڕ
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والفارسی والکردیفی األدب العربی  احلرکة البصرية للشعرنظرة إلی   

  نوع املقالة: أصيلة
 2جماهد غالمی، *1يدهللا پشاابدی 

عة کردستان، سی، جامتان شنااللغة الکردیة و آداهبا و عضو جلنة الباحثُی مبعهد کردسأستاذ مساعد بقسم . 1
 سنندج، إیران

 ن.. أستاذ مساعد بقسم اللغة الفارسیة و آداهبا، جامعة خلیج فارس، بوشهر، إیرا2
 صامللخ  

لی مدار اللغة عمرصوص ن بنیا مبا أّن هناک نظرات متلّونة حول الشعر نفسه وما یلزمه، ال مراء يف أّن الشعر
ها ت خمتلفة مبا فیلی جماالعاسعة یُدرک من جرّاء القراءة واإلصغاء. لکّن احلداثة وما نتَجت منها من أتثیات و 

. فبعد شیوع اٍج مرئیّ تمسموعة إلی ن-األدب، أدَّت إلی نشأة اجّتاه حدیث يف الشعر جرَّه من حصیلة مقروءة
فع ما فیها من لیها بداإهرعون یُ يف أرواّب، نری الشعراء من األطراف « ونکریتالک»القصائد البصریة اليت ُتدعی 

مسمیاٍت   ریيت حتتلکونکامظاهر خاّلبة. فما لبَث أن شاع يف الشعر العريب والفارسي والکردي صوغ الشعر 
، «عرنقاش»، و«شعر جتسمی»، و«القصیدة التشکیلیة»، و«الشعر اهلندسي»، و«الشعر البصري»کـ
ألدب العريب الشعر يف صریة اوما إلیها. وإاّن يف هذا البحث نقصد أن نُلقِّي الضوء علی جذور ب« رنگارهشع»و

کاجّتاه   عر البصريف إلی ذلک التعّرف علی الشالتحلیلي؛ أض-والفارسي والکردي يف ضوء املنهج التوصیفي
لشعر ا ناإلیرانیة وأ-إلسالمیةشعري يف تلک اللغات واآلداب. ومن نتائج البحث أاّن نری أن البالغة ا

ثرما نشاهد يف هد ذلک أکما مناذج ال تبعد من جتارب کونکریتیة يف أشکال بدائیة ونشااإلیراين فیه-اإلسالمي
لعصر احلدیث ن حُتف ام فکان أّما أغلبیة شیوع الشعر الکونکریيت«. املوّشح»غمار الفنون البدیعة وخاّصة يف 

شعار لوا علی إنشاد ألُکرد حصرس واثر ابألدب األرّويب. وإن کاَن الشعراء العرب والفواليت انطلَقت من خالل التأ
 بصریة اندرة من جرّاء التعایش الثقايف وجتارهبم الشخصیة يف بیئاهتم.

 قارنة.راسة مالشعر البصري، الشعر التشکیلي، القصیدة البصریة، املوّشح، د الکلمات الرئيسة:
  

                                                 
 y.pashabadi@uok.ac.ir                                          الکاتب املسؤول                                  * 

 

mailto:y.pashabadi@uok.ac.ir
mailto:y.pashabadi@uok.ac.ir


 *یداهلل پشابادی             شدگیِ شعر در ادب عربی، فارسی و کردیواکاوی جریان دیداری

 

218 

Analysis of the visualization of poetry in 

Arabic, Persian and Kurdish literature 
Article Type: Research 

 

Yadollah Pashabadi1 ,Mojahed Gholami2 
1. Assistant Professor of Kurdish Language and Literature and member of 

kurdistan Studies Institute, Universiy of kurdistan, sanandaj, Iran. 

2. Assistant Professor of Persian Language and Literature, Persian Gulf 

University, Bushehr, Iran. 

 

Abstract 
Despite the various definitions of poetry and its features, there has been no 

disagreement that poetry is a creation based on language that is perceived 

through reading and listening. However with the far-reaching effects of 

modernism in various fields, including literature, a new current in poetry 

emerged that transformed it from a readable-audible achievement to a 

visual achievement. With the spread of visual poetry called "Concrete" in 

Europe, poets from other countries became interested in it. Similarly, in 

Arabic, Persian and Kurdish poetry, especially in some periods, making 

such poems, with the names of "visual poetry", "Geometric poetry", 

"Shaped poetry ", "NaqaSher", "SherNegare" and e.tc became popular. In 

this research, which has been prepared in a descriptive-analytical method, 

based on library resources and with the aim of finding the roots and 

studying visualization in Arabic, Persian and Kurdish poetry, first visual 

poetry is defined and then this poetic current is examined in these three 

language’s poetry. The results show that in Islamic-Iranian rhetoric and 

poetry and in literary ornaments such as "Movashah", examples of the 

early experiences of visual poetry can founded; but the prevalence of visual 

poetry in the contemporary period has been influenced by European 

literature. However, Arab, Iranian, and Kurdish poets have succeeded in 

creating outstanding examples of visual poetry by incorporating regional 

culture and biological experiences. 
 

Keywords: Visual poetry, shaped poetry, NaqaSher, Concrete poetry, 

Movashah. 
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