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 دهيچک

، انیب، زبان نظر از که است نگاه ما چیه ما، يسپهر سهراب يهامجموعه نیآخر از یکی
. دارد يآشکار هايتفاوت او يشعرهاي مجموعه گرید با، يشعر ریتصاو و ساختار

 همچون یغرب مکاتب، نیزممشرق انیادهاي آموزه از آثارش گرید درسپهري 
هاي شهیندا، نگاه ماه چیه ما در. است گرفته بهره سمیسوررئال و زمیونیامپرس، سمیرمانت
 از رادي؛ مواست افتهی نمود کامالً يفکر يهنحل نیا از او يریرپذیتأث و سمیمدرنپست
 با زیتس و لیتخ رد یآشفتگ، بشر سعادت و رفاه يبرا يآموزعلم يانگارهودهیب: جمله
 یاقعو عتیطب کنارزدن، ختهیگسازهم یشکل به تیروا و شعر میترس، يخردورز و نظم
 بدون هاهواژ نشیچ، مشوش و دهیچیپ یزبان کاربرد، گنگ میمفاه انیب يراستا در ایاش
 وبسرک، یسنت شعر نیمواز برداشتن انیم از، محتوا حذف، یمنطق ارتباط گونه چیه

هاي قالب در و است احساس و شهیاند دراي هویش که، ایپارانو و معنا و تیواقع
 است آن بر قصد پژوهش نیا در. سازدمی آشکار را خود شکنانهشالوده و ییگوانیهذ
 يهافهمؤل بازتاب، یلیتحل -یفیتوص کردیرو و یفیک يمحتوا لیتحل روش به تا

 بررسی شود.  يسپهر سهراب نگاه ما چیه ماي عهمجمو در سمیمدرنپست

 . نگاه ما چیه ما، شعر، يسپهر سهراب، سمیمدرنپست :یديکل یهاواژه
  

 مقدمه. 1
 ؛گرفت شکل سمیمدرن جنبش از پس و ستمیب قرن دوم يهمین درمدرنیسم پست نهضت
 يشهیر». دهندمی نسبت خیتار نیا از قبل يهاسال به را تفکر نیاي هشیراي هعد هرچند

  (Relativiy) تــنسب يهــینظر در دیبا، فوکو و دایدر، وتاریل يآرا از قبل را تفکر نیا
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 دگریها (Reifilation) یشدگءیش و (Heisenberg) زنبرگیها تیقطع عدم، نیشتیان
 (31 :1384، يطاهر). کرد جستجو چهین يآرا ژهیوبه و

 Post شوندیپ از مرکب یاصطالح تهیپسامدرن»: است آمده پسامدرن فرهنگ کتاب در
 ارجاع یتیوضع به اصطالح نیا. است اکنون يمعنا به Modo يواژه و پس يمعنا به

، انیدیرش) «.گرفت شکل تهیمدرن بحران یپ در و دوم یجهان جنگ از پس عمدتاً که دارد
 اولسون چارلز بارنخستین را (Postmodern) «مدرنپست» يواژه (174: 1393

(Charles olson) ياعضا از یلیکر رابرت به 1951 اکتبر ستمیب خیتار بهاي هنام در 
 (11: 1392، هوور) است. برده کار به یشمال يایکارولن در نیمونتابلک گروه
 دایدر ژاک، (Michel Foucault) فوکو شلیم آن شگامانیپ ای انیجر نیا نام

(Jacques Derrida) ،وتاریل فرانسوا ژان (Jean Francois Lyotard) یرورت چاردیر و 
(Richard Rorty) يهنر، یفلسف، يفکرهاي انیجر بازتاب تهیمدرن. است خورده گره 
هاي تجربه و يفکرهاي انیبن کندمی عدول آشنا و جیراهاي قالب از که است یادب و

. زدیآممی هم در را يرجدیغ و يجد موضوع و زدیرمیفرو درهم را شدهشناخته
 را وحدت و یوستگیپ مطلق قتیحق لیقب از هاستیمدرن اصول و دیعقامدرنیسم پست»
 و یمعل ییگراعقل مخالف و دارند نظر کثرت و تینسب یفرهنگ تعدد به. کنندمی رد
 يفالسفه. هستند مدرن عصر در یفرهنگ و یاسیس یاجتماع وحدت به یابیدست

 توانمی نظررا نیا. بردند یپ کاذب یآگاه وجود به که هستند یکسان نیاول مدرنپست
 (99: 1385، داد) «.کرد جستجو چهین و دیفرو، مارکس دیعقا در

 نیمشهورتر که است سمیپسامدرن پردازهینظر نیترمهم ،وتاریل فرانسوا ژان
 فیتعر در او. کرد ارائه 1970 سال درمدرنیسم پست مکتب از را فلسفه يبندصورت
 را آن، کنم ساده بسیار رامدرنیسم پست اصطالح بخواهم اگر»: دیگومدرنیسم میپست

 صولمح شک بدون ياعتمادیب نیا. کنممی فیتعر اتیفراروا به ياعتمادیب مثابهبه
 «.است يداعتمایب نیا مستلزم خود ينوبهبه زین شرفتیپ نیا اما ؛است علوم شرفتیپ
 (461: 1394، وتاریل)

 يهایسخنران وها همقالها،  هنام شامل) کودکان يبرا پسامدرن حیتوض کتاب در او
 پسامدرن تیموقع یاصلهاي نکته از فهمهمه و ساده یحیتوض تا کندمی تالشخود( 
 انیجر نیا لیتحل و نیتب به اختالف نشان و پسامدرن تیموقعهاي کتاب در او. کند ارائه
 به، است شده لیتشک یکوتاههاي قطعه از که، اختالف نشان، ریاخ کتاب در. پردازدمی
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. کر) .پردازدمی پسامدرن طیشرا در معنا تیموقع و زبان يفلسفه يبارهدر یمباحث
 ییکایآمر شگرانیاند از را پسامدرن اصطالح گویدمی وتاریل (478-477: 1386، ياحمد
  (478 :همان) .کنم مشخص را فرهنگ( تکامل) از ياپله تا دمیکوش آن با. است گرفته وام
 خپاس در، است نهضت نیا نخست شگامانیپ و سردمداران از خود که زین فوکو شلیم
 اریز، ارمد مشکل الؤس نیا به پاسخ در»: دیگومی ،ستیچمدرنیسم پست که پرسش نیا

، ينوذر) «.کجاست زمیمدرن انیپا و آغاز يمرزها و حدوحدود و گاهیجا دانمینم هنوز
1380 :207)  

 يبرا تالش»: است عبارتمدرنیسم پست يفکرهاي لفهؤم و هایژگیو نیترمهم
، يزیستخرد و يناباور عقل، زمیمدرن یبخشتیمشروع با زیست در علم از یزدائتیمشروع
 و ریخي هوعد انکار، ریفراگ و گراکلهاي دهیا و هاتیروا سرکوب، شدنیتیچندهو
 و هاتیرواخرده بر دیکأت، يباورنسبت بر دیکأت و يباور مطلق ینف، بشر يابد سعادت
 و شک ،متکثر یبرجهان دیکأت و توجه، خیتار ینف، عامه فرهنگ به توجه، هافرهنگخرده
  (275: 1394، بیط) ... .« و یاسیس و یفرهنگ گفتمان ژهیوبه زیچهمه به نسبت دیترد
 
 سميمدرنپست اتيادب. 1. 1

 از سپ که است ستمیب قرن دوم يمهین یفرهنگ و يهنر جنبشمدرنیسم پست نهضت
 به آوردنيرو، دهه نیا يادامه در». کرد دایپ ظهور شصت يدهه در و دوم یجهان جنگ

 جوجست و يانتقاد یصورت به، هاحلراه و قراردادها یبررس،  دیجد یانیب اشکال آزمودن
 یدهسامان يبرا یعیطب اصطالحاًهاي روش در یشیبازاند، تازههاي پاسخ افتنی یپ در

 «.بود یسازمانده دیجدهاي نظام طرح و آنها کیدئولوژیاهاي خاستگاه يافشا،  ادراک
  (26: 1379، يکافر مک)

 نخست،  خود یمصداق و یمفهوم ابهامات تمام با غرب درمدرنیسم پست اصطالح
 آن زا پس و شد مطرح یاسیس علوم و یشناسجامعه، فلسفه، يمعمار مانند ییهاهرشت در
 استاد، انرک ونیاست. گرفت قرار توجه مورد زین شعر و یداستان اتیادب ژهیوبه هنر عالم در
 يمقاله رد ستیپسامدرن فرهنگ لفؤم ومدرنیسم پست يبرجسته پردازهینظر و اتیادب
 که نددایم ياعرصه نیترمهم را اتیادبمدرنیسم، پست يدرباره «فایبوط با ییارویرو»

 راعاخت سمیپسامدرن» ؛است شده تجربه و آزمون آن درمدرنیسم پست مختلف ينمودها
 سمیامدرنپس يهاشگاهیآزما نیترمهم از یکی را اتیادب توانیم مسلماً اما، نبود یادب منتقد
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 يدوره کی اتیادب درمدرنیسم پست رسدیم نظر به (99: 1394، کانر) «.دانست
. کندیم زیمتما يفکرهاي گرنحلهید از را آن يهامشخصه که است یشناسسبک

 ،تیواقع انکار، مطلق يمعنا حضور عدم و ییگرامطلق ینف آن يمشخصه نیترمهم»
 تباساق چون ییهابحث کنار در که است شهیاند در تناقض و یمعان عیتجم، یزدگرتیح
 عنوان به بمکت نیا تیهو و استقالل باعث تینامتنیب و گرانید نگارش سبک از دیتقل و
 «.است هشد دیتقل و يرویپ تیقابل ای و يپردازيتئور بر یمبتن و بادوام انیجر کی
 ( 66: 1392ي، اراحمدی و بیشکيخسرو)

 سمینمدر از بعد يهایآشفتگ بازتاب پسامدرن اتیادب، هاستیمدرنپست دگاهید از
. هاستنآ اشعار و هاداستان غالب صفت یشیپرروان ای «ایپارانو» يلفهؤم نیبنابرا ؛است
 و شاعران ییآشنا و است شده مطرح رانیا در هفتاد يدهه از «مدرنپست» اصطالح اما
 یغرب هايکشور در حضور ای انیجر نیاهاي کتاب يترجمه مسیر از شتریب سندگانینو
 انشاعر از کدامچیه هرچند ؛گرفت صورت مدرنپست متفکران با میمستق برخورد و

 ثارشانآ در را آن از يریرپذیتأث ای اصطالح نیا يریکارگ به از حیصر طور به کشورمان
 ارض، زادفرخ فروغ، ییایرو داهللی مانند معاصر شاعران یبرخ آثار در، اند نکرده انیب

 صیشخت قابل مدرنپست جنبش از يریرپذیتأث از ییهاهنشان يسپهر سهراب و یبراهن
 کینزد. )1346هاي سال کینزد از که داردمی اذعان خودش» یبراهن. است یابیرد و

 اب( بود دهیرس خود اشتهار و افراطي هدرج تینها به سمیسوررئال که یهنگام م.1968
 :1394،بیط) «.است نوشتهمی يزیچ زین یگاهگاه و رفتهمی کلنجاراي هشیاند نیچن

 یمدع «ییمایپسان شعر» طرح با یباباچاه یعل فقط معاصر شاعران نیا انیم از البته( 286
 نیتندروتر از را یبراهن، بیط البته( 123:1375، یباباچاهرک. ) .است انیجر نیا يرهبر

 رانیا رد ستیمدرنپستي هندینما نیشروتریپ و نیتریافراط و یادب زمیلینه هواداران
 و کندمی ادی یادب يبرانداز عنوان به مدرنپست از( او 286: 1394)رک. طیب،  .داندمی
 و شدهنی درون، دهیناجو، ناقص را رانیا در سمیپسامدرن اتیادب بازتاب، پورنیام قول از

 درمدرنیسم پست هنر و شعر بازتاب خصوص در( 285)همان: . داندمی نشدهجذب
 ارجخ مقال نیا يحوصله از آن به پرداختن که شودمی افتی یفراوان ينقدونظرها، رانیا

، گرفت قرارمدرنیسم پست انیجر ریثأت تحت که یشاعران از یکی هرحال به. است
 با ییآشنا، نیزممغرب به او متعدد يسفرها رسدمی نظر به. است يسپهر سهراب
 نیا به او شیگرا عوامل از او ينوجو و نوگرا يهیروحمدرنیسم پست يفکرهاي نحله
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 بمکات فیتعر و فیتوص به آن در که است نوشته ییهاهنام او. است يفکر مکتب
 -تاسمدرنیسم پست با یفراوان يفکر اشتراکات يدارا که -ستیسورئال و سمیدادا

 دادا... بود ادیفر کی -بود خنده کی -بود یشوخ کی -بود انگارچیه دادا»: است پرداخته
 ییوارسي هپاکنندبه دادا هنرمند. است شورشگر سمیسوررئال، دادا. بود کار حرمت نقض
 به را ینظمیب و بشورد عقل بر تا داردمیوا را یعقلیب. است ختنیبرانگ کارش. است
 سمیسوررئال ؛برآمد سمیسوررئال، دادا خاکستر درون از( 50: 1385، انوشید) .«نظم

 کشدیمی شانیپر يجا به را خرد و عقل ستیسوررئال هنرمند. عقل ضد بر بود یاعتراض
. شوند رها نهانند اریهشمهین وجدان در که خالق يروهاین تا اندازدمی یگانگی از و

 هنرمند. آوردند يرو «محض یدرون مدل» به. دندییگرا گرید بار سمیسوررئال هنرمندان
 ( 67: همان). بکشاند خود دلخواه به تا، زد افسار تماشاگر نگاه به

 «شن فیلط وقت» شعرِ در( یسیدنویسپ) «دیسف متن» ای «تیروا رد  »هاي واژه کاربرد
 زا که -آنها مشتقات و أسی، ترس: مانند ییایپارانوهاي گزاره و هاهواژ تکرار فراوان و

 و «بعد به هاآب از»: همچون ییشعرها در، -هستند ستیمدرنپست یاصلهاي مؤلفه
 نبشج نیا از شاعر نیاي هآگاهان يریرپذیتأث هایی ازنشانه تواند، می«رنگ هبوط اکنون»

 را خود اقیس و سبک وستهیپ، يسپهر پروانه، خواهرشي هگفت به يسپهر. باشد یافراط
 گرید ايهشیاند بهاي هشیاند از اًدائم آثارش نشیآفر در و دادمی رییتغ ینقاش و شعر در
 کتاب هشت شعر هر درواقع( 244: 1384، يعابد) .آوردمی رو گرید فرم به یفرم از و
 در سهرابهاي شیگرا و ياعتقاد، يفکر طیشرا از روشن یمصداق، یواقع يمعنا به

-یلیتحل، پژوهش نیا روش، شد گفته که گونههمان. اوست یزندگ متفاوتهاي دوره
 با رونیااز. دارد هیتک یمتندرون شواهد ایاي هکتابخان-ياسناد ابزار به و است یفیتوص
 بکس دنبال به هم شعرشي همجموع نیآخر نیا در که رفتیپذ دیبا، باال موارد به توجه

مدرنیسم تپس انیجر از يالگوبردار و يریگوام با که بود گرشید آثار با متفاوت یاقیس و
 . افتی دست بدان
 
 پژوهش ینهيشيپ. 2. 1
 از ؛است شده نوشته يادیز مقاالتها و کتاب، رانیا درمدرنیسم پست اتیادبي هدربار 

 و سمیمدرن»(، 1384، يطاهر) «رانیا معاصر شعر درمدرنیسم پست»ي مقاله: جمله
 سمیپسامدرن»(، 1389، اینییایاول) «رانیا معاصر سانینوکوتاهداستانِ  آثار درمدرنیسم پست



 (39پياپی) 1398، بهار 1ی شماره ،11 سال/ ادب( شعرپژوهی )بوستان یمجله  ــــــــــــــــ  70

 

 اتیادب درمدرنیسم پست»(، 1392، همکاران و روزیپ) «مقدس دفاع رمان در کیدئولوژیا
 «زادفرخ فروغ زبان و ذهن درمدرنیسم هاي پستگزاره»(، 1389، يریگلش) «رانیا معاصر

امروز  غزل در زمیمدرنپست و زمیمدرنکتاب (، 1392، ياراحمدی و بیشکيخسرو)
 «رازیش حافظ اتیغزل در یستیمدرنپستهاي لفهؤم» يو مقاله (1394، بی ط)ایران 

هاي تیسا در کهاي هپراکندهاي نوشته و مطالب و( 1396، انامق ينظرو  زادهیعل)
ي هحوز رد ییایپارانو نگرش»(، زادهیعل فرحناز) «اتیادب در ایپارانو» عنوان با، ینترنتیا

، بردهمنا هايها یا کتابمقاله از کیهر در سندگانینو. شونددیده می (یپاپ نیعابد) «شعر
 حیتشر و لیتحل به ای و اندپرداخته يآثار ای اثر درمدرنیسم هاي پستمؤلفه نییتب به ای
 چیه، ي ماشدهپژوهش موضوع يدرباره اما. اندداشته اشارهمدرنیسم هاي پستیژگیو

 . نشد افتی، باشد داشته آن با یمیمستق ارتباط کهاي همقال
 

 نگاه ما چيه ما یمنظومه در سميمدرنپست یهاگزاره. 2
 تیروا رد ِّ. 1. 2
 یتداع، تیروا یخط يساختارمند از عدول، نگاه ما چیه ما شعرمجموعههاي مشخصه از 

 یژگیو نیا. است يتگریروا ینف، کل در و نامتعارف انیب و زبان، شهیاند نامنسجم
 . داد نشان یآسانبه مجموعه نیا يجايجا در توانمی را یپسامدرن
 تنانباشبرهم، شودمی خوانده سمیپسامدرن کالً آنچه يدرباره رادیا نیتريجد دیشا

 را گریکدی يموارد در بلکه، ستندین جهت کی در و منسجم تنهانه که است ییهاهدگاید
هاي تیموقعاي هریزنج و منظم تیروا تداوم در انسجام( 8: 1394، پارسا). کنندمی ینف

 ازجمله هنرهاي ههم در که شودمی   حادث یمعلول و یعل  يالگو اساس بر شعر کی متن
 است ییفاکتورها جمله از ناکارآمد و یخنث روح یب تیروا. دارد یفراوان تیاهم شعر
( 192: 1394، بیط) .گرفتند کار به محتوا با رابطه در زمیدرنمپست شاعران که

 يرهیزنج يجا به، خود آثار و شعر از يهنر آثار بطن از يتگریروا زدودن با هامدرنپست
 یخاص یذهن و یمنطق نظم آنکه بدون گوناگونهاي مقوله و هایتداع بر، دادهایرو یمنطق
 .کردند دیکأت يهنر ابهام شیافزا و معنا تیقطع عدم جهت در، دهند نشان را
 عدم لیدلبه نگاه ما چیه ما ییِرروایغ اثر در( 78: 1392، ياراحمدی و بیشکخسروي)

 . رندگیهمد ناقض گاه یحت بلکه، تکرار نه اغلب آنهاي ریتصو وها همقول، متن انسجام



 71    ـــــــــــــــــــــــ ما هيچ ماه نگاه سهراب سپهریبررسی نمودهای پست مدرنيسم در 

 

 يبارز طور به، است شاعر یدرون عواطف يدهندهنشان که «شن فیلط وقت» شعر در
 تناقضم گاه و متفاوت یانیب با شعر نیا در .است ختهیدرآم یواقع يرخدادها از لی تخ مرز
 یالیخ ای تیواقع در ابهام ضمن گاه. است آمده وجود به نامأنوس و ییرروایغ ياثر هم با

 : دهدمی نشان را کودکانه يشاد و يآزاد، يباز بودن
 من/ دمیدمی شمنق  يسفرها خوابِ و/ کردممی يباز متیعز مرطوبِهاي شن با من
 (319: 1390سپهري، ). بودم هاشن يآزاد تیقا

 بهیمتک یافتب از را شعر که یقبل يسطرها با متناقض یمفهوم و پراکنده یروساخت با سپس
 . (همان) بودم/  دلتنگ/ من: کندمی انیب را یدلتنگ و اندوه، است کرده خارج انسجام

 و يساختار ارتباطات ای ساختار وجود نفس منکر عمل در تهیپسامدرن که طورهمان
 ودشمی هاعلت و ساختارها نیجانش احتماالت و یپراکندگ و «یعل  لیتحل» امکان نفس

هاي پرش، يساختارمند از عدول با، شعر نیاي هادام در هم يسپهر، (20:1394، پارسا)
 کی از بلق با متناقض یمفهوم در، لمیف کی متفاوتهاي سکانس مانند نابهنگام و یناگهان
اي هتکه از(، يبندسرهم) کوالژ صورت به دادهایرو «تیروا ینف» در. دیگومی سخن باغ

 هکاي هگونبه ندارد؛ وجود گفتگوها و عیوقا انیم يآشکار وندیپ و اندشده جدا سطر
 رتگیهدا يوهیش برخالف. داد صیتشخ هم از توانینم را یرواقعیغ و یواقع يدادهایرو
 یتفرقم عناصر حضوري هعرص، شعر نیا، گسسته یتیروا با يتگریروا مرسوم مندنظام و

 در و بیغر ياندازهاچشم و دیجدهاي تجربه آنها امتزاج و اختالط از» که است شده
 و معنا شیزا امکان که( 92: 1396، وندزهره) «.است آمده وجود به يزیطنزآم حال نیع

 دهید نگاه ما چیه ما يشعرها از یبرخ در زیهنجارست اسلوب نیا. رسدمی صفر به مفهوم
، «هشائب» و «بودنجیگ»، «هیشب» همچون ییهاهواژ آوردن با، ریز شعر در يسپهر. شودمی

 ار تیواقع و الیخ انیم مرز، شعر یدرون شکل کردنمختل و يتگریروا یبرنف عالوه
 :کندمی وتاررهیت

 کی: رمنو  ادراک/ هیشب، سفره وسط يزیچ./ بود پهن/ نامأنوس يسفره کی/ باغ در
 تدرخ که دمید/ کرد جمیگ سکوت ریتعم/ دیپوش را شائبهي ههم يرو /انگوري هخوش
 (320: 1390سپهري، ) است
هاي متن خواندن با .ردیگ ینم قرار مدنظر مخاطب توجه و قهیسل پسامدرن دگاهید در

 هب یکجدهن ندیناخوشا احساس گاه، باال متن مانند ییمعنایب و نامنسجم، ییرروایغ
 يریتصوهاي يتگریروا از بعد. شودمی یتداع «خواننده مرگ» ینوع به و عام مخاطب
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 در که میخور یبرم يو از گریداي هشیاند به یرشخصیغ یانیب با، شعر انیپا در، شیپ
 ماندیدرم آن مهارکردن در که افتدمی یبیش در ،دارد که یاحساس النیسَ با شاعر، نجایا
 ناتوان معنا به دنیرس از را خواننده ذهن که یناتمام يجمله و( 30: 1378، یحقوقرک. )
 :کندمی آشفته و خسته را او و
 .(همان) ملو ن أسی يا/ اما/ کرد/  دنبال/ دیسپ متن تا/ را تیروا رد و/ بود دیبا

 را آن زا ییهابخش توانمی یراحتبه، شعر نیا يتگریروا يساختمند فقدان لیدل به
. ودش وارداي هخدش شعر ساختمان بر نکهیا بدون ،افزود آن بر ییهابخش ای برداشت

، ییمعنایب، تیواقع یمبان شکستن، یرمنطقیغ و گسستههاي ساخت و هاشکل یگسستگ»
ي هجیتن گمانیب، دست نیا از ییهایژگیو و يهنر اثر معنادارکردن يبرا لیتأو از استنداد
 يرنگجهان فقدان و یسرگشتگ و اصل کی به دیجد انسان یمانیایب و یدرون بحران
 يتگریروا و یادب و یبوم فرهنگ، ینیبجهان با که( 258: 1378، یعباس) «.اوست ژرف

 . ندارد یتیسنخ ما
 از عرش انیپا مناسبنا يبندجمع و یرساختیز و یروساخت یآشفتگ، ابهام گونهنیا
 نظر هب. است یابیرد قابل یفراوان به يسپهر يشعرها در که است زمیپسامدرنهاي مؤلفه
 بلکه ،آن یواژگان یمعن به نه، باال متن در «دیسپ متن» و «تیروا رد»هاي واژه کاربرد دیآمی
 يریرپذیتأث، اصطالحات نیا آوردن با يسپهر که دارد اشاره مدرنپستهاي مؤلفه به

 ِد  ر»، «یدلتنگ» و «أسی» احساس نکهیا گرید. دهدمی نشان جنبش نیا از را خود يآگاهانه
 شعر در و استمدرنیسم پست یاصل هايگزاره از یدخوانیسف ای «یسیدنویسپ» و «تیروا

 ثلم ییشگردها یباباچاه. است جنبش نیا به شیگرا بر داللت، شد داده نشان سهراب
 جادیا منظور به که یزبان عناصر از یبخش نمودنبیغا و ناقص جمالت، یناگهانهاي پرش

 رتصو  قابل آن در ییمعنا اگر[ معنا نشیآفر در خواننده شرکت ویی معنا تکثر ای ییچندمعنا
: 1375، یباباچاهرک. ) .نامدمی «یدخوانیسف» را خواننده يریگ غافل يبرا است ]باشد
 . ندارد یهمخوان کشورمان یفارس زبان شورانیگوي هذائق با که ییهاهمقول ؛(132
 و ییروا یخط و ثابت اصول به نبودنبندیپا، یوستگیناپ و گسست با که شگردها نیا
 که ماست يتگریروا يهاسنت با ریمغا یهمگ، اندگرفته شکل يزیدرآم و انسجام نبودِ
 اتیادب «تیروا ردِّ»ي همؤلف با که کیتکن نیا. اندشده معنا از شعر دورشدن باعث
 . است صیتشخ قابل نگاه ما چیه ما در یآسانبه، دارد کامل انطباق، مدرنپست
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 (Indeterminacy) (یشیاندشک) تيقطع عدم. 2. 2
 هاسممدرنی. پستاست قتیحق بودنینسب ای تیقطع عدم ،مدرنیسمپست اصول ازجمله
 سخن.. .و اتیادب و هنر مختلفهاي عرصه در تام تی  جزم با که یستیمدرن اتینظر برخالف

 .رک) زنندمی دامن را بودنیموقت و معنا تیقطع عدم حسِ  ،علوم و هنرها تمام در، ندیگومی
 ای اریمع، قتیحق از یخال یزندگ يایمه را خود تهیمدرنپست درواقع ؛(402: 1393 ،دان

اي هشبک یادب اثر ای شعر کی در یزمان که یمعن نیبد(، 10:1393، باومنرک. ) کندمی آرمان
 شودیم رانده عقب به یقطع يمعنا، باشد داشته وجود متناقض گاه و یفرض یمعان از متعدد

 آثار هگوننیا یکل يفضا بر که یژگیو نیا شود؛می انکار یینها تیواقع هرگونه اصوالً و
 :  شودمی اشاره آنها به که دارد آشکار ينمود، يسپهر نگاهِ ما چیه ما در حکمفرماست

 یپرسش یهاجمله و هاواژه. 1. 2. 2
 از یناش معنا تیقطع عدم به، توانمی یشیاندشک ای تیقطع عدمهاي رمجموعهیز از

، ارفنامتع یانتزاع و یدوکساپارهاي بیترک، ینیقیریغ خاص واژگان، یپرسشهاي واژه
 همجموع در يادیزهاي نمونه توانمی یآسانبه که است ...و شعر باز انیپا، يزیهنجارگر

 . افتیها هگزار نیا از نگاه ما چیه ما شعر
 يهوا تا/ برد همچنان مرا توي هجذب/ !حزني هنییآ در نرگس عکس نیتریمیقد يا

 من/ بود؟ ترتازه کجا تیواقع؛ (333 :شب میقد متن، 1390سپهري، ) دیشا -/ تکامل؟
 باطن از کودک؛ (335 :عروسک روزهایبهمان: ) بودم رددیب حجم کی مجذوب که

 ؛(339 :عبور کی چشمانهمان: ) است؟ راه اندازه چه عروسک غروب تا:/ دیپرس حزن
 کشف/ فضا کالم در/ ثاریا آواز مثل/ انسان/ یک/ زد؟ خواهد هیسا/ رنگ خوش چیه

 (346 :هیت شهیهم نجایاهمان: ) شد خواهد
 شپرس خاصهاي عالمت ای یپرسش کلمات با که هاپرسش گونهنیا جواب افتنین
 معناها هنوشت گونهنیا .دارد همراه به را معنا تیقطع عدم و ابهام، هستند مشخص متن در
 به هک کنندمی روهروب یفیبالتکل و شک با را خواننده و رانندمی عقب به را تیواقع و
 . شوندینم یمنته هم یقطع پاسخ و قتیحق افتنی
 خاص واژگان کاربرد علت به تيقطع عدم. 2. 2. 2
 دیمف هک است ییهاهواژ کارگرفتنبه، یستیمدرنپست تفکر و شعر بارزهاي یژگیو از

 و ییمعنازا ای معنا نشیآفر در مخاطب یهمراه منظور به و هستند تیقطع عدم يمعنا
ها هواژ هگوننیا آوردن با خواهندمی جنبش نیا شاعران درواقع شوند؛می انیب ییمعنا تکثر
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 «تیواقع انیاپ بر یاعالن مثابهبه و دارند تیواقع به نسبت کهرا  يزیدآمیترد موضع یعنی»
 رتیبص آب، حرف تب در/ دیشا :کنند القا خواننده به ،هستند(، 73: 1396، وندزهره)

 ستین یروشن نیا به یحرف چیه/ گفتمی انگار خود با ؛(332: 1390سپهري، ) میبنوش
 ؛(324همان: ) دیچیپ/ میلذت تُرد مَفصل در/ رشد بیغر آواز یگاه اما ؛(344همان: )

 در گاه ؛(328همان: ) پاشدمی رمز فضا اریش در /مغلق خط کی مثل/ پرواز جیگ عصمت
 (336همان: ) بودم دهید را الهام فروزانهاي وهیم/ خانه فقر ینیس

: 1386، مسونیج) «آوریآشفتگ هم و است آشفته هممدرنیسم، پست متون» ازآنجاکه
 بیعجهاي خواب فیتوص در، مجموعه نیا يشعرها یبرخي هپراکند و مبهم يفضا( 85
، يپهرس که است ییها شگرد از و است تیواقع و لیتخ قیتلف نشان، شاعري هآشفت و
 : دهدمی سوق معنا تیقطع عدم به را شعر آنها مدد به
 . دمیدمی شمنق  يسفرها خواب و/ .کردممی يباز متیعز مرطوبهاي شن با من

 (347همان: ) شد خواهد باز/ کلمات سمت به رو/ بیعج خواب کی در/ امشب
 حوض يسرشار روز/ وقتي هیپاشو يرو/ غمناک حجم نیا/ زادیآدم نیا مبهم يفضا
 (327: بود پرنده نجایاهمان: ) ندیبمی خواب را

، تیقطع و ثبات با تعارض در...  و رمز، دنید خواب، یگاه، دیشا، گاه مانند ییهاهواژ
 دگاهید در زبان ازآنجاکه. هستند معنا تیقطع عدم و دیترد و شک میمفاه جامعِ
 ؛دهد ارائه خود از یمتفاوتهاي صورت تواندمی و دارد بسیاري تیقابلمدرنیسم پست
 یینامع توانندمی خود مرسوم کاربرد از ریغ زبان کاربردهاي وهیش از کیهر، نیا بر عالوه
 زشیانگ باعث تواندمی که ییمعنا ؛باشند داشته خود با شودمی حمل آنچه بر افزون

 گریدهاي يباز و یمعان، هاگفتمان بطن به نفوذ با یمعان نیا. شود «نینامتع قضاوت»
مجبور ، کندمی صدق آن بر آنچه از متفاوت ییهالیتأو و خوانش به را آنها، یزبان
 را خواب یحت و اشاره و مایا( مWingenstein ،1899-1973) نینگنشتایو. سازندمی
 با تواندمی خواننده که یمعن نیا به ؛(281:1394، بی ط) داندمی یزبان يباز گونه کی

 برداشت متن از يمتکثر و متعدد میمفاه و یمعانها، هواژ نیا از کیهر حضور به توجه
 . براند هیحاش و عقب به را معنا تیقطع و کند
 تيقطع عدم و یخطاب لحن. 3. 2. 2
 که «يا» یینداي هواژ و «تو» ریضم با یخطاب لحن کاربرد نگاه ما چیه ماي همجموع در

 مفهوم يالقا يبرا شگرد نیا .است شده استفاده یفراوان به ،هستند یخطاب مفهوم حامل
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 گرفته کار به آگاهانه شاعر مجهول و ناگفتههاي حرف و سخنان و معنا تیقطع عدم
 عاراش از متأثر، مقوله نیا در سهراب. کنند همراه متن با را مخاطب زبان و ذهن تا اندشده

هاي شعر دهیگز از ریز يشعرها است؛ طرح قابل تی نامتنیبي همؤلف با که است «ییایرؤ»
 : است شده انتخاب ییایرؤ داهللی 1344 تا 1340 ییایدر
/ اهعالمت جهان بر گشتهخم/ تفکر میعظي هچهر يا/ رسالید ریپ يا!/ ایدر،/ شور آب يا

 شاخک با گوشیبازي هستار يکجا ایآ/ یاضیر يشکوه بگو من با...  هاهمعادل/ هامجهول
هاي زیم بر /آبهاي خطبه يا/ است؟ ختهیر بهم، آب يزهایم بر/  را ارقام/ ماهي هبرهن
 يا/ ودب آب نیریش تلفظ من اندام،/ کبود نیا نیسنگ فصاحت با کاش يا!/ ایدر یمفرغ
 مست و پرگلهاي جام ياها!/ هزیغر دراز انتظار يا! ... دنیشني همژد يا/ گفتن اقیاشت
 (30-9: 1344، ییایرو)ییایرؤ اندوهي هقواریب شکل يا،/ گذردمی چه دورها آنها/ هریجز

 ،شخص لاو ریضم از برتر یحت، است رابطه نشان بهترین شکلبه، شخص دوم ریضم
، خواننده هر. کندمی اعالم را مخاطب و ندهیگو انیم ارتباطي هدهنداتصال مدار وجود

 ریضم یارتباط تیقابل کارگرفتنبه با یستیپسامدرن شعر و نوشتار. است گفتمان مخاطب
 و ییمعنا ابهام نیا، هستند شخص دوم ریضم یمعني هافاد که ییهاهواژ و شخص دوم
 هخوانند از دعوتي همنزلبه یستیپسامدرن شخص دوم. دهدمی گسترش را مرموزي ههال
 گفتمان در «تو» حضور و یخطاب لحن با که دارد عملکرد یشکاف در خود جادادن يبرا
 ای است «ندانستن» اصلِ ای آن منشأ که یخطاب انیب( 50: 1392، لیهمک) .است شده باز

 است واحد یقتیحق و یمعن به دنینرس اشجهینت و( 247: 1378، یحقوق) «ترس» اصل
ي هیسا در تو امتداد! جسارت بهار يا :دهدمی قرار دیترد مورد را هاتیقطعي ههم که
 بیعج يا ؛(320همان: ) ملون أسی يا اما؛ (337: 1390سپهري، ) شد پاک تأملهاي کاج

 نبض/کاغذ يدیسپ حرمت يا اما؛ (242همان: ) باغ کی سبز: لکنتِ از پر ینگاه با! قشنگ
 (326همان: . )زندمی مش اق مرک ب بتیغ در، ما حروف

  الفاظ يجا!/ فیلط شروع يا/ زد؟ خواهد هیسا/ رنگ خوش چیه، بایز مکث/ هیشب يا
 از باالتر رفته یکم يا/ کن یمعن را بال!/ فیظر عبور يا ؛(346همان: ) یخال مجذوب

 اهنگ يا / ...زدیرمی توهاي زبان از اشکال کیتار ارث زهیغر فیلط تکان با/ تیواقع
 هک!/ يبدو روزیپر حضور يا/ ... /بست مرا التهاب روزن تکرار انگشت حجم /!تحرک

 رفتن از پس من!/ يزیرمی طرح را یزندگ حرمت/ خاک تا/ شاخه سر از پرش کی با
  شیپ قضا الؤس از تو جواب حاضر بال /دمیشنمی را عطش تند يپاها بانگ/ شط لب تو
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 (329-327، بود پرنده جا نیاهمان: ) ... .افتدمی
 «بود پرنده نجایا» شعر در و «يا»ي هواژ از بار 22 نگاه ما چیه ما شعرمجموعه در

 انستنند از نشان که است شده استفاده «تو» ریضم و یخطاب يندا حرف از فقط بارازدهی
 را ریمس نیا در یدرون و یرونیب خواننده یهمراه درخواست و معناست تیقطع عدم و
 شودمی شخص اول نیجانش شخص دوم ریضم که مینیبمی شعر نیا در گاه. کندمی القا
 و( نفس ثیحد) است خودش با گفتنسخن حال در تیشخص کی دهدمی نشان و
 رگید يجا در و دهدمی قرار مخاطب را برتر من کی ای خود ی،درون يگفتگواي هگونبه
 ظارانت یطوالن طومار زادیآدم :ندینش( میزادیآدم) شخص سوم يجا به تو که مینیبمی

 ( 433: 1390ی...)سپهري،اتیح ارتجالي هصفح در نقطه کی خال/تو یول! پرنده يا/ است
 نیا تمام. دارد کارکرد شدهجابهجا مِینامستق و آزاد گفتماناي هگون در نجایا در
 .است شاعر یشیاندشک از یناش یخطاب لحن در يریضمهاي یدگرگون

 ایرؤ و خواب انيب و تيقطع عدم. 4. 2. 2
 در که هستند معنا تیقطع عدم يالقا از گرید ییشگردها هم «ایرؤ و دنید خواب» 

 یذهن و ینیع تیواقع از يدور ینوع بر ریز يشعرها مانند ییهاهنمون ریزهاي نمونه
 نیا .گرفت درنظر ها آن يبرا یواقع يمعنا توان ینم کهاي هگون به کنندمی داللت بودن
 را شب مجهولهاي موهبت/ هنوز من :شوندمی دهید یخطاب لحن کنار در گاهها هواژ

 (331همان: ) حزني هنییآ در نرگس عکس نیتریمیقد يا/ نمیبمی خواب
(، )... نقطه چند وجود عبارت ای جمله وسط در معنا تیقطع عدمهاي مؤلفه گرید از
 ریتدب خامهاي خوشه از من دستمالِ!/ یارتجال شب يا: مانند است یخطاب لحن کنار در
 (333همان: ) میگومی چه، نه/  «...» شب يا/ بود پر

 ذهن ،است نوشتار ای گفتمان در گسست و مکث معلول که، شعر نیا مقطوع ساختار
 آن ینیرمعناآف و ییمعنازا تیقابل که دهیچ هم کنار دراي آنها را گونهبه شاعر رپردازیتصو
 لیتکم او، رهگذر نیا از و افتی دست يواحد یمعن به توانینم که رساندمی يحد به را

 چه» مانند یپرسشهاي واژه کنار در موارد گونهنیا. است سپرده مخاطب ذهن به را معنا
 . معناست به دنیرس از شاعر یدرماندگ و معنا تیقطع عدم نشان شعر نیا در «میگومی
 

 زیهنجارگر و نامتعارف اليخ صور کاربرد. 3. 2
  ياــهنجاره از گردانیرو و زیمعناگر یجهان به معتقد، اساس در هامدرنپست ازآنجاکه
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  ستد، يتکرار الیخ صور از يدور و يرسازیتصو در ينوآوري هبهان به، هستند متعارف
ي هاکنندالق راستا نیا در تا اندزدهمی نامتعارف و ذهن از دور یانتزاع يریتصاو نشیآفر به

 در انواژگ نامتناسب و پراکندههاي نشیچ نیا اما ؛باشند يزیمعناگر ای معنا تیقطع عدم
 باتیترک وجود. است کرده یته الیخ صور از واقع در را آنها مأنوس نا زبان، هم کنار

 یفهوممیب سبب، است مدرنپستي هفلسف و نگاه از یناش که زیگرمخاطب و نامأنوس
 کار به یراوانفبه نگاه ما چیه ما در باتیترک نیا ؛شودمی شعر( ییمحتوایب)ی شیپرانیب و

 هايفلسفه: همچون یجزئدو يزیگرمخاطب باتیترک و واژگان کاربرد .است رفته
 گنجشک، تکامل انگشت، عروج يزانو، 330ص ،سنگ عفت، 323ص ي،الجورد
، درواقع کهاست  يزیچ وجود به تظاهر»، رمشج   دهان و رمشج  هاي قهیدق، محض

 . موهوم و( 120: 1388، ینیتد) «است ناموجود
 تیقابل يرو چیه به که رهمیز شتریب ای یجزئسه نامأنوس و ختهیردرهمهاي واژه در
 موج نامع تعیقط و يروشنگر فقدان، ندارند را ما بخشالهام شعر و يفکر نظام با انطباق

، 328ص تکرار انگشت حجم، 328ص  پرواز جیگ عصمت: همچون یباتیترک ؛زندمی
 زهدي هشیر، 336ص خانه فقر ینیس، عناصر شعور مدار، 327ص کرامت سبز لیزنب

 که (423... )همان:  و ماي هحوصل دهان در قزح سقو، 324ص  لذت ترد فصلمَ، زمان
 صفت درواقع کهاي هگونبه ،هستند یناهمگون و تیسنخ عدم دچار، سایشم نظر به

 (313:1376، سایشمرک. ) .دارند ضدتناسب
 و تاس تعارض در ما یبوم اتیادب زبان و ساختار با که مفهومیبهاي بیترک وجود

 نیا کهاي هگونبه ؛افتی یمتعارف و مأنوس الیخ صور یروشن به آنها در توانینم
 که یرانیا شورانیگو ذهن کارگرفتنبه با واقع در مفهومیب و آگاهانههاي يرسازیتصو

 ورط به .کنندمی یآشفتگ دچار، لذت احساس يجا به را ذهن ،هستند آن خاص مخاطبان
 (295 :همان) «.هستند زیانگبحث و مبهم اریبس الیخ صور نیا» یکل

، وندشمی شتریب جزء سه از یوقت زیهنجارگر و همخوان نا، دهیچیپهاي بیترک نیا
، ضحوي هفوار جیگ تیمیصم: مانند ؛شودمی شتریب هم آنها یمفهومیب و يزیمعناگر
 . 331ص جادو اعصار اوراد رنگ
: 1380، ونیال) کنندمی استقبال آن از و رندیپذمی را آشوب، هاپسامدرن از ياریبس
 عدم و شعر و زبان یآشفتگ میسمدرنپست رسالت نیقی طوربه دانست دیبا اما(، 123
 لمع در که ایپارانو رایز ؛دارد یهمخوان ایپارانو مفهوم با که است يزیمعناگر و تیقطع
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ي هابه شکل ،کنندمی ادی یختگیگسروان و یشیپرروان عنوان با آن از یشناسروان
 . است سمیمدرن از بعد عصر ییایپارانوهاي اضطراببازتابی از  گوناگون
، دنیشیاند در تمرکز عدم، توهمي، کژانگار، وحشت و ترس داشتنی، نگران و دلهره
 ندهیآ به ياعتمادیب و یبدگمان و شک، شکست، اندوهی، پوچ و سیأ و يدیناام احساس

 وجه چیه راًظاه که؛ آنهاست يفکرهاي گزاره نیتربرجسته از ییمحتوایب ای یشیپرانیب و
 نیا يسپهر سهراب شعر در. ندارد ما اتیادب و شعر یذات و یفرهنگ رسالت با یاشتراک
 ای هخواست، است ینیبجهان و تفکر در یدگرگون حاصل که انیب و زبانهاي یدگرگون

 نیا قرارگرفتن هنگام حال. است کرده مدرنپستي هطیح وارد را او اثر نیا ناخواسته
 و ونهگانیهذ یحت و شوندمی ترمشکل و تردهیچیپ اریبس جمله بافت در، هابیترک

 و مثبت ریتأث يجابه که یساختارشکن و تمرکززدا جمالتِ و باتیترک. ندینمامی نامعقول
 :همچون ییهاهجمل. شوندمی مخاطب زیگر و یسرخوردگ باعث، یبخشلذت

 مثل/ زپروا جیگ عصمت/ زدیرمی توهاي بال از اشکال کیتار ارث/ زهیغر فیلط تکان با
 رنگ/ لباسمهاي دگمه؛ (328: 1390سپهري، ) پاشدمی رمز فضا اریش در مغلق خط کی

 التهاب روزن/ تکرار انگشت حجم!/ تحرک نگاه يا؛ (331همان: ) جادوست اعصار اوراد
 سنگ عفت/ظلمت ریانج برگ!/ ینجوم سبزهاي سخن انیم يا؛ (328همان: ) بست مرا
 وحدت يرو زییپا/ خواندمی محض گنجشک، است صبح؛ (330همان: ) رساندمی را
 دهان در قزح قوس/ افتاد نفس از/ مرطوب وسعت؛ (325همان: ) شودمی اوراق/ وارید

 شعور مدار در/ را محضي هنقط نیا دیبا نفر کی؛ (332همان: ) شد آب/  ماي هحوصل
 آمدمی باد/  زهیغر امتداد در/  دارید يرو از شد پرپر، فصل؛ (336همان: ) بگرداند عناصِر

 (337همان: ) کرامت سبز لیزنب سمت از
در جریان پسامدرن زبان از حالت طبیعی و آرمانی خود خارج می شود و خود به »

ه و بنیادین ب عنوان ابزار و عنصري ضد زبان به کار می رود یعنی یک واژه ي کلیدي
ز ان و هرچیناگاه در میان جمله و متن دست به انتحار می زند و محتوا، ساختار، نحو، زب

 (392: 1394، طیب)« را به چالش و نابودي می کشاند.
 کنار» در را «يالجورد» انسان بودنخوش يبرا، يسپهر سطرها نیا در نمونه براي
 بود شخو يالجوردهاي فلسفه با/ مرتع کی فیلط یتنبل در انسان: نشاندمی «فلسفه

 (323: 1390سپهري، )
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 و اندوه» کنار در را «انگشت» ییتنها و اندوه احساس يالقا يبرا زین ریزي هنمون در
 : ندارند هم با یتناسب و مناسبت چیه که ردیگمی کار به «ییتنها
 (324همان: ) ماندمی تنها/ اندوه قیدقي ههندس در/ تکامل انگشت/ وقت آن 

 لیقب نیا، ینیهمنش و ینیجانش محور در باتیترک وها هواژ نیا رمعمولیغ قرارگرفتن
 هنکرد اثرگذار و زیانگالیخ را او شعر تنهانه نگاه ما چیه ماهاي شعر درها هجمل و سطرها
 ؛است کرده کینزد لیتخ از یته يریتصاو و محض ییمعنایب به را آن بلکه ؛است
 نیمیس قول به شود؛می سردرگم و ناتوان آنها یمعان درک از را خواننده کهاي هگونبه

 رشارس لذت از را روح که آن يجابه یپ در یپ و زیانگشگفتهاي ریتصو نیا یبهبهان
 رمعمولیغ الیخ صور نیا( 311:1368، یحقوقرک. ) .کندمی خسته دقت از را ذهن، کند
بک مرکز س کدکنییعیشف. شوندمی مخاطب شدن زانیگر و يزاریب سبب، رمعقولیغ و

حسامیزي می داند که گاه موفق و ي را باال رفتن بسامد سپهر سهرابما هیچ و ما نگاه 
او همچنین این دفتر را نوعی شعر سبک هندي به شمار می آورد  گاه ناموفق بوده  است

که مجازهاي زبانی ، بیشترین سهم را در ایجاد آن دارد.و نمونه هاي تشخیص در کار او 
 (21-15: 1385رک. شفیعی کدکنی، ) ناموفق بوده است.. 

 زاابهام و نامتعارف یهاهيتشب. 1. 3. 2
 بردکار در افراط با نگاه ما چیه ما در يسپهر، گذشته پسندهمه و روان يشعرها برخالف

 آنها گاه يعرش ابهام افزودن با، ستندین روشنگر و ملموس تنهانه که رمتعارفیغهاي هیتشب
 مجموعه در، يسپهر روانهاي يرپردازیتصو اگر .دهدمی سوق ییمعنایب مرز به را

 عرفان ییگراعتیطب و اروپا کیرمانت ییستاعتیطب ازاي هزیآم» بتوان را او نیشیپ يشعرها
 دیاب را او گنگهاي يرگریتصو گونهنیا دیتردیب، میبدان او( 226:1381، روزبه) «یشرق

 موجب نهاتنه»ها، هیتشب نیا رایز ؛دانست یپسامدرن مخرب و آشفته صورِ از ملهم و مشتق
 و ارندد قرار گریکدی با تعارض و تقابل در درست بلکه، شوند ینم درکالم معنا تداوم
 که يکردیرو( 322:1386، یفتوح) «.کندمی منهدم را نیشیپ دال  یدالل قلمرو، یدال  هر
؛ است داشته دنبال به هم را يادیزهاي مخالفت و اعتراض، مخاطب ذهن کردنآشفته با

 ابهام و یگنگ بر، «مشبه» از ییزدا ابهام يجا «بهمشبهٌ»، ریزهاي هیتشب نیا در، نمونه براي
 (427: 1390سپهري، ). گذردمی پلک يرو از اءیاش غربت هیشب یحس :است افزوده هیتشب

 وشنر مخاطب يبرا ،است هیتشب نیا «به مشبهٌ» که «اءیاش غربت» بیترک مفهوم
 رواقعد باشد؛ درک قابل و ملموس ،کندمی هیتشب آن به را خود «حس» یوقت که ستین
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 کنر دو آن با شبه وجهي هرابط هم و است بیغر و نامفهوم به مشبهٌ و مشبهي هرابط هم
 مخاطب یحس درک و عقل تملک به، موهومهاي رابطه نیا صیتشخ نیبنابرا ه؛یتشب گرید
 یمرغ مثل/ بود دور آرزو :دارند را طیشرا نیهم شیوبکم هم ریزهاي هیتشب. دیآینم در
 تمبري شاخه کی مثل/ صداقت حراج نیا؛ (449 همان:) بخواند تیحکا درخت يرو که
 سجود نیا هاسال؛ (440همان:) ختیرمی هیساها هشنب یتلخ و من انیم در/ يهند

 مثل لک لک ؛(439همان: ) نشستها میهنیآ يزانو يرو/ ثابت یخوشبخت مثل/ طراوت
 (435همان:) بود برکه لب بر/ دیسف اتفاق کی

 تصور قابل ای یپسامدرنهاي هیتشب گونهنیا در، آنها انیم ارتباط و شبه وجه و به مشبهٌ
: 1378، فوکو) .«است دنیشیاند همان نوشتن» ازآنجاکه ،دیآمی ذهن به یسختبه ای ستین

 معلول که نامتعارف ریتصاو نیاي هآگاهان کاربست با يسپهر سهراب، اساس نیبرا( 42
 جادیا اب ییزداییآشنا نیا رهگذر از کوشد، میاوست یستیمدرنپست شیگرا و تفکر
  .سازد همراه خود با را خواننده عواطف و احساس، ییمعنا ارتباط درک در ریتأخ و ابهام
 

 یريگجهينت.  3
 کتاب هشت شعرهاي در که خود اسحس  و نوجوي هیروح به توجه با يسپهر سهراب
 مختلفهاي دوره، اثر خلق یِمکان و یزمانهاي تیموقع و طیشرا بنابر، است کرده عرضه
 منعکس، تهداش شیگرا آنها به که را یمتفاوت مکاتب و اتینظر از را اشيریرپذیتأث و یزندگ
 با کامالً که است يآثار ازجمله نگاه ما چیه ما دهدمی نشان قیتحق نیا جینتا. است کرده
 توانمی را یافراط جنبش نیاهاي مؤلفه نیشتریب زیرا منطبق است؛ سمیمدرنپست اتیادب
 ظهورهاي سال در که ییسفرها در سهراب رسدمی نظر به. کرد یمعرف شعرمجموعه نیا در
 مدرنستپ متفکران با کینزد از کامل طور به، داشت یغرب جوامع بهمدرنیسم پست وعیش و
 تا است شده باعث يسپهر ییِ تجددگرا و یینوگرا. بود شده آشنا آنانهاي شهیاند و آرا و
 با متفاوت کامالً و دیجداي هوشیي هارائ در را خود يهنر نبوغ، شعرشمجموعه نیآخر در

 وا ههآموز با را یهمخوان نیشتریب که اشعار نیا. بگذارد شینما به نشیشیپ يشعرها
 یظمنیب»، «يزیمعناگر». بود همراه متفاوت ينظرها اظهار با ،داردمدرنیسم هاي پستمؤلفه
، «تی نامتنیب»، «معنا تیقطع عدم»، «یچسبانتکه و تیروا ردِّ» و «دادهایرو تیروا در
 مسیمدرنپستهاي کیتکن وها هگزار از، «ذهن از دور و ناسازهاي بیترک»، «یسیوندیسپ»
 . هستند دنید و اثبات قابل یآسانبه نگاه ما چیه ما در که ندیآمی شمار به
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