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چکيده
یکی از آخرین مجموعههاي سهراب سپهري ،ما هیچ ما نگاه است که از نظر زبان ،بیان،
ساختار و تصاویر شعري ،با دیگر مجموعههاي شعري او تفاوتهاي آشکاري دارد.
سپهري در دیگر آثارش از آموزههاي ادیان مشرقزمین ،مکاتب غربی همچون
رمانتیسم ،امپرسیونیزم و سوررئالیسم بهره گرفته است .در ما هیچ ماه نگاه ،اندیشههاي
پستمدرنیسم و تأثیرپذیري او از این نحلهي فکري کامالً نمود یافته است؛ مورادي از
جمله :بیهودهانگاري علمآموزي براي رفاه و سعادت بشر ،آشفتگی در تخیل و ستیز با
نظم و خردورزي ،ترسیم شعر و روایت به شکلی ازهمگسیخته ،کنارزدن طبیعت واقعی
اشیا در راستاي بیان مفاهیم گنگ ،کاربرد زبانی پیچیده و مشوش ،چینش واژهها بدون
هیچ گونه ارتباط منطقی ،حذف محتوا ،از میان برداشتن موازین شعر سنتی ،سرکوب
واقعیت و معنا و پارانویا ،که شیوهاي در اندیشه و احساس است و در قالبهاي
هذیانگویی و شالودهشکنانه خود را آشکار میسازد .در این پژوهش قصد بر آن است
تا به روش تحلیل محتواي کیفی و رویکرد توصیفی -تحلیلی ،بازتاب مؤلفههاي
پستمدرنیسم در مجموعهي ما هیچ ما نگاه سهراب سپهري بررسی شود.

واژههای کليدی :پستمدرنیسم ،سهراب سپهري ،شعر ،ما هیچ ما نگاه.
 .1مقدمه
نهضت پستمدرنیسم در نیمهي دوم قرن بیستم و پس از جنبش مدرنیسم شکل گرفت؛
هرچند عدهاي ریشهي این تفکر را به سالهاي قبل از این تاریخ نسبت میدهند« .ریشهي
این تفکر را قبل از آراي لیوتار ،دریدا و فوکو ،باید در نظریــهي نسبــت ()Relativiy
 دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی mohammadtalebi.35313531@gmail.com
 استادیار زبان و ادبیات فارسی ( sadeghi.tahsili@yahoo.comنویسندهي مسئول)

تاریخ دریافت مقاله96/9/6 :

تاریخ پذیرش مقاله97/4/19 :
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انیشتین ،عدم قطعیت هایزنبرگ ( )Heisenbergو شیءشدگی ( )Reifilationهایدگر
و بهویژه آراي نیچه جستجو کرد( .طاهري)31 :1384 ،
در کتاب فرهنگ پسامدرن آمده است« :پسامدرنیته اصطالحی مرکب از پیشوند Post
به معناي پس و واژهي  Modoبه معناي اکنون است .این اصطالح به وضعیتی ارجاع
دارد که عمدتاً پس از جنگ جهانی دوم و در پی بحران مدرنیته شکل گرفت( ».رشیدیان،
 )174 :1393واژهي «پستمدرن» ( )Postmodernرا نخستینبار چارلز اولسون
( )Charles olsonدر نامهاي به تاریخ بیستم اکتبر  1951به رابرت کریلی از اعضاي
گروه بلکمونتاین در کارولنیاي شمالی به کار برده است( .هوور)11 :1392 ،
نام این جریان یا پیشگامان آن میشل فوکو ( ،)Michel Foucaultژاک دریدا
( ،)Jacques Derridaژان فرانسوا لیوتار ( )Jean Francois Lyotardو ریچارد رورتی
( )Richard Rortyگره خورده است .مدرنیته بازتاب جریانهاي فکري ،فلسفی ،هنري
و ادبی است که از قالبهاي رایج و آشنا عدول میکند بنیانهاي فکري و تجربههاي
شناختهشده را درهم فرومیریزد و موضوع جدي و غیرجدي را در هم میآمیزد.
«پستمدرنیسم عقاید و اصول مدرنیستها از قبیل حقیقت مطلق پیوستگی و وحدت را
رد میکنند .به تعدد فرهنگی نسبیت و کثرت نظر دارند و مخالف عقلگرایی علمی و
دستیابی به وحدت اجتماعی سیاسی و فرهنگی در عصر مدرن هستند .فالسفهي
پستمدرن اولین کسانی هستند که به وجود آگاهی کاذب پی بردند .این نظررا میتوان
در عقاید مارکس ،فروید و نیچه جستجو کرد( ».داد)99 :1385 ،
ژان فرانسوا لیوتار ،مهمترین نظریهپرداز پسامدرنیسم است که مشهورترین
صورتبندي فلسفه را از مکتب پستمدرنیسم در سال  1970ارائه کرد .او در تعریف
پستمدرنیسم میگوید« :اگر بخواهم اصطالح پستمدرنیسم را بسیار ساده کنم ،آن را
بهمثابه بیاعتمادي به فراروایات تعریف میکنم .این بیاعتمادي بدون شک محصول
پیشرفت علوم است؛ اما این پیشرفت نیز بهنوبهي خود مستلزم این بیاعتمادي است».
(لیوتار)461 :1394 ،
او در کتاب توضیح پسامدرن براي کودکان (شامل نامهها ،مقالهها و سخنرانیهاي
خود) تالش میکند تا توضیحی ساده و همهفهم از نکتههاي اصلی موقعیت پسامدرن
ارائه کند .او در کتابهاي موقعیت پسامدرن و نشان اختالف به تبین و تحلیل این جریان
میپردازد .در کتاب اخیر ،نشان اختالف ،که از قطعههاي کوتاهی تشکیل شده است ،به
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مباحثی دربارهي فلسفهي زبان و موقعیت معنا در شرایط پسامدرن میپردازد( .رک.
احمدي )478-477 :1386 ،لیوتار میگوید اصطالح پسامدرن را از اندیشگران آمریکایی
وام گرفته است .با آن کوشیدم تا پلهاي از (تکامل) فرهنگ را مشخص کنم( .همان)478 :
میشل فوکو نیز که خود از سردمداران و پیشگامان نخست این نهضت است ،در پاسخ
این پرسش که پستمدرنیسم چیست ،میگوید« :در پاسخ به این سؤال مشکل دارم ،زیرا
هنوز نمیدانم جایگاه و حدوحدود و مرزهاي آغاز و پایان مدرنیزم کجاست( ».نوذري،
)207 :1380
مهمترین ویژگیها و مؤلفههاي فکري پستمدرنیسم عبارت است« :تالش براي
مشروعیتزدائی از علم در ستیز با مشروعیتبخشی مدرنیزم ،عقل ناباوري و خردستیزي،
چندهویتیشدن ،سرکوب روایتها و ایدههاي کلگرا و فراگیر ،انکار وعدهي خیر و
سعادت ابدي بشر ،نفی مطلق باوري و تأکید بر نسبتباوري ،تأکید بر خردهروایتها و
خردهفرهنگها ،توجه به فرهنگ عامه ،نفی تاریخ ،توجه و تأکید برجهانی متکثر ،شک و
تردید نسبت به همهچیز بهویژه گفتمان فرهنگی و سیاسی و ( ». ...طیب)275 :1394 ،
 .1 .1ادبيات پستمدرنيسم
نهضت پستمدرنیسم جنبش هنري و فرهنگی نیمهي دوم قرن بیستم است که پس از
جنگ جهانی دوم و در دههي شصت ظهور پیدا کرد« .در ادامهي این دهه ،رويآوردن به
آزمودن اشکال بیانی جدید ،بررسی قراردادها و راهحلها ،به صورتی انتقادي و جستجو
در پی یافتن پاسخهاي تازه ،بازاندیشی در روشهاي اصطالحاً طبیعی براي ساماندهی
ادراک ،افشاي خاستگاههاي ایدئولوژیک آنها و طرح نظامهاي جدید سازماندهی بود».
(مک کافري)26 :1379 ،
اصطالح پستمدرنیسم در غرب با تمام ابهامات مفهومی و مصداقی خود ،نخست
در رشتههایی مانند معماري ،فلسفه ،جامعهشناسی و علوم سیاسی مطرح شد و پس از آن
در عالم هنر بهویژه ادبیات داستانی و شعر نیز مورد توجه قرار گرفت .استیون کانر ،استاد
ادبیات و نظریهپرداز برجستهي پستمدرنیسم و مؤلف فرهنگ پسامدرنیست در مقالهي
«رویارویی با بوطیفا» دربارهي پستمدرنیسم ،ادبیات را مهمترین عرصهاي میداند که
نمودهاي مختلف پستمدرنیسم در آن آزمون و تجربه شده است؛ «پسامدرنیسم اختراع
منتقد ادبی نبود ،اما مسلماً میتوان ادبیات را یکی از مهمترین آزمایشگاههاي پسامدرنیسم
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دانست( ».کانر )99 :1394 ،به نظر میرسد پستمدرنیسم در ادبیات یک دورهي
سبکشناسی است که مشخصههاي آن را از دیگرنحلههاي فکري متمایز میکند.
«مهمترین مشخصهي آن نفی مطلقگرایی و عدم حضور معناي مطلق ،انکار واقعیت،
حیرتزدگی ،تجمیع معانی و تناقض در اندیشه است که در کنار بحثهایی چون اقتباس
و تقلید از سبک نگارش دیگران و بینامتنیت باعث استقالل و هویت این مکتب به عنوان
یک جریان بادوام و مبتنی بر تئوريپردازي و یا قابلیت پیروي و تقلید شده است».
(خسرويشکیب و یاراحمدي)66 :1392 ،
از دیدگاه پستمدرنیستها ،ادبیات پسامدرن بازتاب آشفتگیهاي بعد از مدرنیسم
است؛ بنابراین مؤلفهي «پارانویا» یا روانپریشی صفت غالب داستانها و اشعار آنهاست.
اما اصطالح «پستمدرن» از دههي هفتاد در ایران مطرح شده است و آشنایی شاعران و
نویسندگان بیشتر از مسیر ترجمهي کتابهاي این جریان یا حضور در کشورهاي غربی
و برخورد مستقیم با متفکران پستمدرن صورت گرفت؛ هرچند هیچکدام از شاعران
کشورمان به طور صریح از به کارگیري این اصطالح یا تأثیرپذیري از آن را در آثارشان
بیان نکرده اند ،در آثار برخی شاعران معاصر مانند یداهلل رویایی ،فروغ فرخزاد ،رضا
براهنی و سهراب سپهري نشانههایی از تأثیرپذیري از جنبش پستمدرن قابل تشخیص
و ردیابی است .براهنی «خودش اذعان میدارد که از نزدیک سالهاي ( .1346نزدیک
.1968م هنگامی که سوررئالیسم به نهایت درجهي افراط و اشتهار خود رسیده بود) با
چنین اندیشهاي کلنجار میرفته و گاهگاهی نیز چیزي مینوشته است( ».طیب:1394،
 )286البته از میان این شاعران معاصر فقط علی باباچاهی با طرح «شعر پسانیمایی» مدعی
رهبري این جریان است( .رک .باباچاهی )123:1375 ،البته طیب ،براهنی را از تندروترین
هواداران نهیلیزم ادبی و افراطیترین و پیشروترین نمایندهي پستمدرنیست در ایران
میداند( .رک .طیب )286 :1394 ،او از پستمدرن به عنوان براندازي ادبی یاد میکند و
از قول امینپور ،بازتاب ادبیات پسامدرنیسم در ایران را ناقص ،ناجویده ،درونی نشده و
جذبنشده میداند( .همان )285 :در خصوص بازتاب شعر و هنر پستمدرنیسم در
ایران ،نقدونظرهاي فراوانی یافت میشود که پرداختن به آن از حوصلهي این مقال خارج
است .به هرحال یکی از شاعرانی که تحت تأثیر جریان پستمدرنیسم قرار گرفت،
سهراب سپهري است .به نظر میرسد سفرهاي متعدد او به مغربزمین ،آشنایی با
نحلههاي فکري پستمدرنیسم روحیهي نوگرا و نوجوي او از عوامل گرایش او به این
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مکتب فکري است .او نامههایی نوشته است که در آن به توصیف و تعریف مکاتب
دادایسم و سورئالیست -که داراي اشتراکات فکري فراوانی با پستمدرنیسم است-
پرداخته است« :دادا هیچانگار بود -یک شوخی بود -یک خنده بود -یک فریاد بود ...دادا
نقض حرمت کار بود .دادا ،سوررئالیسم شورشگر است .هنرمند دادا بهپاکنندهي رسوایی
است .کارش برانگیختن است .بیعقلی را وامیدارد تا بر عقل بشورد و بینظمی را به
نظم( ».دیانوش )50 :1385 ،از درون خاکستر دادا ،سوررئالیسم برآمد؛ سوررئالیسم
اعتراضی بود بر ضد عقل .هنرمند سوررئالیست عقل و خرد را به جاي پریشانی میکشد
و از یگانگی میاندازد تا نیروهاي خالق که در وجدان نیمههشیار نهانند رها شوند.
هنرمندان سوررئالیسم بار دیگر گراییدند .به «مدل درونی محض» روي آوردند .هنرمند
به نگاه تماشاگر افسار زد ،تا به دلخواه خود بکشاند( .همان)67 :
کاربرد واژههاي «رد روایت» یا «متن سفید» (سپیدنویسی) در شعرِ «وقت لطیف شن»
و تکرار فراوان واژهها و گزارههاي پارانویایی مانند :ترس ،یأس و مشتقات آنها -که از
مؤلفههاي اصلی پستمدرنیست هستند ،-در شعرهایی همچون« :از آبها به بعد» و
«اکنون هبوط رنگ» ،میتواند نشانههایی از تأثیرپذیري آگاهانهي این شاعر از این جنبش
افراطی باشد .سپهري به گفتهي خواهرش ،پروانه سپهري ،پیوسته سبک و سیاق خود را
در شعر و نقاشی تغییر میداد و در آفرینش آثارش دائماً از اندیشهاي به اندیشهاي دیگر
و از فرمی به فرم دیگر رو میآورد( .عابدي )244 :1384 ،درواقع هر شعر هشت کتاب
به معناي واقعی ،مصداقی روشن از شرایط فکري ،اعتقادي و گرایشهاي سهراب در
دورههاي متفاوت زندگی اوست .همانگونه که گفته شد ،روش این پژوهش ،تحلیلی-
توصیفی است و به ابزار اسنادي-کتابخانهاي یا شواهد درونمتنی تکیه دارد .ازاینرو با
توجه به موارد باال ،باید پذیرفت که در این آخرین مجموعهي شعرش هم به دنبال سبک
و سیاقی متفاوت با آثار دیگرش بود که با وامگیري و الگوبرداري از جریان پستمدرنیسم
بدان دست یافت.
 .2 .1پيشينهی پژوهش
دربارهي ادبیات پستمدرنیسم در ایران ،کتابها و مقاالت زیادي نوشته شده است؛ از
جمله :مقالهي «پستمدرنیسم در شعر معاصر ایران» (طاهري« ،)1384 ،مدرنیسم و
پستمدرنیسم در آثار داستا ِنکوتاهنویسان معاصر ایران» (اولیایینیا« ،)1389 ،پسامدرنیسم
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ایدئولوژیک در رمان دفاع مقدس» (پیروز و همکاران« ،)1392 ،پستمدرنیسم در ادبیات
معاصر ایران» (گلشیري« ،)1389 ،گزارههاي پستمدرنیسم در ذهن و زبان فروغ فرخزاد»
(خسرويشکیب و یاراحمدي ،)1392 ،کتاب مدرنیزم و پستمدرنیزم در غزل امروز
ایران (طیب )1394 ،و مقالهي «مؤلفههاي پستمدرنیستی در غزلیات حافظ شیراز»
(علیزاده و نظري انامق )1396 ،و مطالب و نوشتههاي پراکندهاي که در سایتهاي
اینترنتی ،با عنوان «پارانویا در ادبیات» (فرحناز علیزاده)« ،نگرش پارانویایی در حوزهي
شعر» (عابدین پاپی) دیده میشوند .نویسندگان در هریک از مقالهها یا کتابهاي نامبرده،
یا به تبیین مؤلفههاي پستمدرنیسم در اثر یا آثاري پرداختهاند و یا به تحلیل و تشریح
ویژگیهاي پستمدرنیسم اشاره داشتهاند .اما دربارهي موضوع پژوهششدهي ما ،هیچ
مقالهاي که ارتباط مستقیمی با آن داشته باشد ،یافت نشد.

 .2گزارههای پستمدرنيسم در منظومهی ما هيچ ما نگاه
 .1 .2ردِّ روایت
از مشخصههاي مجموعهشعر ما هیچ ما نگاه ،عدول از ساختارمندي خطی روایت ،تداعی
نامنسجم اندیشه ،زبان و بیان نامتعارف و در کل ،نفی روایتگري است .این ویژگی
پسامدرنی را میتوان در جايجاي این مجموعه بهآسانی نشان داد.
شاید جديترین ایراد دربارهي آنچه کالً پسامدرنیسم خوانده میشود ،برهمانباشتن
دیدگاههایی است که نهتنها منسجم و در یک جهت نیستند ،بلکه در مواردي یکدیگر را
نفی میکنند( .پارسا )8 :1394 ،انسجام در تداوم روایت منظم و زنجیرهاي موقعیتهاي
متن یک شعر بر اساس الگوي علی و معلولی حادث میشود که در همهي هنرها ازجمله
شعر اهمیت فراوانی دارد .روایت بی روح خنثی و ناکارآمد از جمله فاکتورهایی است
که شاعران پستمدرنیزم در رابطه با محتوا به کار گرفتند( .طیب)192 :1394 ،
پستمدرنها با زدودن روایتگري از بطن آثار هنري از شعر و آثار خود ،به جاي زنجیرهي
منطقی رویدادها ،بر تداعیها و مقولههاي گوناگون بدون آنکه نظم منطقی و ذهنی خاصی
را نشان دهند ،در جهت عدم قطعیت معنا و افزایش ابهام هنري تأکید کردند.
(خسرويشکیب و یاراحمدي )78 :1392 ،در اثر غیررواییِ ما هیچ ما نگاه بهدلیل عدم
انسجام متن ،مقولهها و تصویرهاي آن اغلب نه تکرار ،بلکه حتی گاه ناقض همدیگرند.
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در شعر «وقت لطیف شن» که نشاندهندهي عواطف درونی شاعر است ،به طور بارزي
مرز تخیل از رخدادهاي واقعی درآمیخته است .در این شعر با بیانی متفاوت و گاه متناقض
با هم اثري غیرروایی و نامأنوس به وجود آمده است .گاه ضمن ابهام در واقعیت یا خیالی
بودن بازي ،آزادي و شادي کودکانه را نشان میدهد:
من با شنهاي مرطوبِ عزیمت بازي میکردم /و خوابِ سفرهاي منقش میدیدم /من
قاتی آزادي شنها بودم( .سپهري)319 :1390 ،
سپس با روساختی پراکنده و مفهومی متناقض با سطرهاي قبلی که شعر را از بافتی متکیبه
انسجام خارج کرده است ،اندوه و دلتنگی را بیان میکند :من /دلتنگ  /بودم (همان).
همانطور که پسامدرنیته در عمل منکر نفس وجود ساختار یا ارتباطات ساختاري و
نفس امکان «تحلیل علی» و پراکندگی و احتماالت جانشین ساختارها و علتها میشود
(پارسا ،)20:1394 ،سپهري هم در ادامهي این شعر ،با عدول از ساختارمندي ،پرشهاي
ناگهانی و نابهنگام مانند سکانسهاي متفاوت یک فیلم ،در مفهومی متناقض با قبل از یک
باغ سخن میگوید .در «نفی روایت» رویدادها به صورت کوالژ (سرهمبندي) ،از تکههاي
سطر جدا شدهاند و پیوند آشکاري میان وقایع و گفتگوها وجود ندارد؛ بهگونهاي که
رویدادهاي واقعی و غیرواقعی را نمیتوان از هم تشخیص داد .برخالف شیوهي هدایتگر
و نظاممند مرسوم روایتگري با روایتی گسسته ،این شعر ،عرصهي حضور عناصر متفرقی
شده است که «از اختالط و امتزاج آنها تجربههاي جدید و چشماندازهاي غریب و در
عین حال طنزآمیزي به وجود آمده است( ».زهرهوند )92 :1396 ،که امکان زایش معنا و
مفهوم به صفر میرسد .این اسلوب هنجارستیز در برخی از شعرهاي ما هیچ ما نگاه دیده
میشود .سپهري در شعر زیر ،با آوردن واژههایی همچون «شبیه»« ،گیجبودن» و «شائبه»،
عالوه برنفی روایتگري و مختلکردن شکل درونی شعر ،مرز میان خیال و واقعیت را
تیرهوتار میکند:
در باغ /یک سفرهي نامأنوس /پهن بود /.چیزي وسط سفره ،شبیه /ادراک منور :یک
خوشهي انگور /روي همهي شائبه را پوشید /تعمیر سکوت گیجم کرد /دیدم که درخت
است (سپهري)320 :1390 ،
در دیدگاه پسامدرن سلیقه و توجه مخاطب مدنظر قرار نمی گیرد .با خواندن متنهاي
غیرروایی ،نامنسجم و بیمعنایی مانند متن باال ،گاه احساس ناخوشایند دهنکجی به
مخاطب عام و به نوعی «مرگ خواننده» تداعی میشود .بعد از روایتگريهاي تصویري
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پیش ،در پایان شعر ،با بیانی غیرشخصی به اندیشهاي دیگر از وي برمی خوریم که در
اینجا ،شاعر با سَیالن احساسی که دارد ،در شیبی میافتد که در مهارکردن آن درمیماند
(رک .حقوقی )30 :1378 ،و جملهي ناتمامی که ذهن خواننده را از رسیدن به معنا ناتوان
و او را خسته و آشفته میکند:
باید بود /و رد روایت را /تا متن سپید /دنبال  /کرد /اما /اي یأس ملون (همان).
به دلیل فقدان ساختمندي روایتگري این شعر ،بهراحتی میتوان بخشهایی از آن را
برداشت یا بخشهایی بر آن افزود ،بدون اینکه بر ساختمان شعر خدشهاي وارد شود.
«گسستگی شکلها و ساختهاي گسسته و غیرمنطقی ،شکستن مبانی واقعیت ،بیمعنایی،
استنداد از تأویل براي معنادارکردن اثر هنري و ویژگیهایی از این دست ،بیگمان نتیجهي
بحران درونی و بیایمانی انسان جدید به یک اصل و سرگشتگی و فقدان جهاننگري
ژرف اوست( ».عباسی )258 :1378 ،که با جهانبینی ،فرهنگ بومی و ادبی و روایتگري
ما سنخیتی ندارد.
اینگونه ابهام ،آشفتگی روساختی و زیرساختی و جمعبندي نامناسب پایان شعر از
مؤلفههاي پسامدرنیزم است که در شعرهاي سپهري به فراوانی قابل ردیابی است .به نظر
میآید کاربرد واژههاي «رد روایت» و «متن سپید» در متن باال ،نه به معنی واژگانی آن ،بلکه
به مؤلفههاي پستمدرن اشاره دارد که سپهري با آوردن این اصطالحات ،تأثیرپذیري
آگاهانهي خود را از این جنبش نشان میدهد .دیگر اینکه احساس «یأس» و «دلتنگی»« ،ر ِد
روایت» و «سپیدنویسی» یا سفیدخوانی از گزارههاي اصلی پستمدرنیسم است و در شعر
سهراب نشان داده شد ،داللت بر گرایش به این جنبش است .باباچاهی شگردهایی مثل
پرشهاي ناگهانی ،جمالت ناقص و غایبنمودن بخشی از عناصر زبانی که به منظور ایجاد
چندمعنایی یا تکثر معنایی و شرکت خواننده در آفرینش معنا ]اگر معنایی در آن قابل تصور
باشد[ است براي غافل گیري خواننده را «سفیدخوانی» مینامد( .رک .باباچاهی:1375 ،
)132؛ مقولههایی که با ذائقهي گویشوران زبان فارسی کشورمان همخوانی ندارد.
این شگردها که با گسست و ناپیوستگی ،پایبندنبودن به اصول ثابت و خطی روایی و
نبودِ انسجام و درآمیزي شکل گرفتهاند ،همگی مغایر با سنتهاي روایتگري ماست که
باعث دورشدن شعر از معنا شدهاند .این تکنیک که با مؤلفهي «ردِّ روایت» ادبیات
پستمدرن ،انطباق کامل دارد ،بهآسانی در ما هیچ ما نگاه قابل تشخیص است.
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 .2 .2عدم قطعيت (شکاندیشی) ()Indeterminacy
ازجمله اصول پستمدرنیسم ،عدم قطعیت یا نسبیبودن حقیقت است .پستمدرنیسمها
برخالف نظریات مدرنیستی که با جزمیت تام در عرصههاي مختلف هنر و ادبیات و ...سخن
میگویند ،در تمام هنرها و علوم ،حسِ عدم قطعیت معنا و موقتیبودن را دامن میزنند (رک.
دان)402 :1393 ،؛ درواقع پستمدرنیته خود را مهیاي زندگی خالی از حقیقت ،معیار یا
آرمان میکند (رک .باومن ،)10:1393 ،بدین معنی که زمانی در یک شعر یا اثر ادبی شبکهاي
متعدد از معانی فرضی و گاه متناقض وجود داشته باشد ،معناي قطعی به عقب رانده میشود
و اصوالً هرگونه واقعیت نهایی انکار میشود؛ این ویژگی که بر فضاي کلی اینگونه آثار
حکمفرماست در ما هیچ ما نگاهِ سپهري ،نمودي آشکار دارد که به آنها اشاره میشود:
 .1 .2 .2واژهها و جملههای پرسشی
از زیرمجموعههاي عدم قطعیت یا شکاندیشی میتوان ،به عدم قطعیت معنا ناشی از
واژههاي پرسشی ،واژگان خاص غیریقینی ،ترکیبهاي پارادوکسی و انتزاعی نامتعارف،
هنجارگریزي ،پایان باز شعر و ...است که بهآسانی میتوان نمونههاي زیادي در مجموعه
شعر ما هیچ ما نگاه از این گزارهها یافت.
اي قدیمیترین عکس نرگس در آیینهي حزن! /جذبهي تو مرا همچنان برد /تا هواي
تکامل؟ - /شاید (سپهري ،1390 ،متن قدیم شب)333 :؛ واقعیت کجا تازهتر بود؟ /من
که مجذوب یک حجم بیدرد بودم (همان :بیروزها عروسک)335 :؛ کودک از باطن
حزن پرسید /:تا غروب عروسک چه اندازه راه است؟ (همان :چشمان یک عبور)339 :؛
هیچ خوش رنگ /سایه خواهد زد؟ /کی /انسان /مثل آواز ایثار /در کالم فضا /کشف
خواهد شد (همان :اینجا همیشه تیه)346 :
نیافتن جواب اینگونه پرسشها که با کلمات پرسشی یا عالمتهاي خاص پرسش
در متن مشخص هستند ،ابهام و عدم قطعیت معنا را به همراه دارد .اینگونه نوشتهها معنا
و واقعیت را به عقب میرانند و خواننده را با شک و بالتکلیفی روبهرو میکنند که به
یافتن حقیقت و پاسخ قطعی هم منتهی نمیشوند.
 .2 .2 .2عدم قطعيت به علت کاربرد واژگان خاص
از ویژگیهاي بارز شعر و تفکر پستمدرنیستی ،بهکارگرفتن واژههایی است که مفید
معناي عدم قطعیت هستند و به منظور همراهی مخاطب در آفرینش معنا یا معنازایی و
تکثر معنایی بیان میشوند؛ درواقع شاعران این جنبش میخواهند با آوردن اینگونه واژهها
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«یعنی موضع تردیدآمیزي را که نسبت به واقعیت دارند و بهمثابه اعالنی بر پایان واقعیت»
(زهرهوند ،)73 :1396 ،هستند ،به خواننده القا کنند :شاید /در تب حرف ،آب بصیرت
بنوشیم (سپهري)332 :1390 ،؛ با خود انگار میگفت /هیچ حرفی به این روشنی نیست
(همان)344 :؛ اما گاهی آواز غریب رشد /در مَفصل تُرد لذت /میپیچید (همان)324 :؛
عصمت گیج پرواز /مثل یک خط مغلق /در شیار فضا رمز میپاشد (همان)328 :؛ گاه در
سینی فقر خانه /میوههاي فروزان الهام را دیده بودم (همان)336 :
ازآنجاکه «متون پستمدرنیسم ،هم آشفته است و هم آشفتگیآور» (جیمسون:1386 ،
 )85فضاي مبهم و پراکندهي برخی شعرهاي این مجموعه ،در توصیف خوابهاي عجیب
و آشفتهي شاعر ،نشان تلفیق تخیل و واقعیت است و از شگرد هایی است که سپهري،
به مدد آنها شعر را به عدم قطعیت معنا سوق میدهد:
من با شنهاي مرطوب عزیمت بازي میکردم /.و خواب سفرهاي منقش میدیدم.
امشب /در یک خواب عجیب /رو به سمت کلمات /باز خواهد شد (همان)347 :
فضاي مبهم این آدمیزاد /این حجم غمناک /روي پاشویهي وقت /روز سرشاري حوض
را خواب میبیند (همان :اینجا پرنده بود)327 :
واژههایی مانند گاه ،شاید ،گاهی ،خواب دیدن ،رمز و  ...در تعارض با ثبات و قطعیت،
جامعِ مفاهیم شک و تردید و عدم قطعیت معنا هستند .ازآنجاکه زبان در دیدگاه
پستمدرنیسم قابلیت بسیاري دارد و میتواند صورتهاي متفاوتی از خود ارائه دهد؛
عالوه بر این ،هریک از شیوههاي کاربرد زبان غیر از کاربرد مرسوم خود میتوانند معنایی
افزون بر آنچه حمل میشود با خود داشته باشند؛ معنایی که میتواند باعث انگیزش
«قضاوت نامتعین» شود .این معانی با نفوذ به بطن گفتمانها ،معانی و بازيهاي دیگر
زبانی ،آنها را به خوانش و تأویلهایی متفاوت از آنچه بر آن صدق میکند ،مجبور
میسازند .وینگنشتاین (1973-1899 ،Wingensteinم) ایما و اشاره و حتی خواب را
یک گونه بازي زبانی میداند (طیب)281:1394 ،؛ به این معنی که خواننده میتواند با
توجه به حضور هریک از این واژهها ،معانی و مفاهیم متعدد و متکثري از متن برداشت
کند و قطعیت معنا را به عقب و حاشیه براند.
 .3 .2 .2لحن خطابی و عدم قطعيت
در مجموعهي ما هیچ ما نگاه کاربرد لحن خطابی با ضمیر «تو» و واژهي ندایی «اي» که
حامل مفهوم خطابی هستند ،به فراوانی استفاده شده است .این شگرد براي القاي مفهوم
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عدم قطعیت معنا و سخنان و حرفهاي ناگفته و مجهول شاعر آگاهانه به کار گرفته
شدهاند تا ذهن و زبان مخاطب را با متن همراه کنند .سهراب در این مقوله ،متأثر از اشعار
«رؤیایی» است که با مؤلفهي بینامتنیت قابل طرح است؛ شعرهاي زیر از گزیده شعرهاي
دریایی  1340تا  1344یداهلل رؤیایی انتخاب شده است:
اي آب شور /،دریا! /اي پیر دیرسال /اي چهرهي عظیم تفکر /خمگشته بر جهان عالمتها/
مجهولها /معادلهها  ...با من بگو شکوهي ریاضی /آیا کجاي ستارهي بازیگوش با شاخک
برهنهي ماه /ارقام را  /بر میزهاي آب ،بهم ریخته است؟ /اي خطبههاي آب /بر میزهاي
مفرغی دریا! /اي کاش با فصاحت سنگین این کبود /،اندام من تلفظ شیرین آب بود /اي
اشتیاق گفتن /اي مژدهي شنیدن!  ...اي انتظار دراز غریزهها! /اي جامهاي پرگل و مست
جزیرهها /آن دورها چه میگذرد /،اي شکل بیقوارهي اندوه رؤیایی(رویایی)30-9 :1344 ،
ضمیر دوم شخص ،بهبهترین شکل نشان رابطه است ،حتی برتر از ضمیر اول شخص،
وجود مدار اتصالدهندهي ارتباط میان گوینده و مخاطب را اعالم میکند .هر خواننده،
مخاطب گفتمان است .نوشتار و شعر پسامدرنیستی با بهکارگرفتن قابلیت ارتباطی ضمیر
دوم شخص و واژههایی که افادهي معنی ضمیر دوم شخص هستند ،این ابهام معنایی و
هالهي مرموز را گسترش میدهد .دوم شخص پسامدرنیستی بهمنزلهي دعوت از خواننده
براي جادادن خود در شکافی عملکرد دارد که با لحن خطابی و حضور «تو» در گفتمان
باز شده است( .مکهیل )50 :1392 ،بیان خطابی که منشأ آن یا اصلِ «ندانستن» است یا
اصل «ترس» (حقوقی )247 :1378 ،و نتیجهاش نرسیدن به معنی و حقیقتی واحد است
که همهي قطعیتها را مورد تردید قرار میدهد :اي بهار جسارت! امتداد تو در سایهي
کاجهاي تأمل پاک شد (سپهري)337 :1390 ،؛ اما اي یأس ملون (همان)320 :؛ اي عجیب
قشنگ! با نگاهی پر از لکنتِ :سبز یک باغ (همان)242 :؛ اما اي حرمت سپیدي کاغذ/نبض
حروف ما ،در غیبت مرکب مشاق میزند( .همان)326 :
اي شبیه /مکث زیبا ،هیچ خوش رنگ /سایه خواهد زد؟ /اي شروع لطیف! /جاي الفاظ
مجذوب خالی (همان)346 :؛ اي عبور ظریف! /بال را معنی کن /اي کمی رفته باالتر از
واقعیت /با تکان لطیف غریزه ارث تاریک اشکال از زبانهاي تو میریزد ... /اي نگاه
تحرک! /حجم انگشت تکرار روزن التهاب مرا بست /... /اي حضور پریروز بدوي! /که
با یک پرش از سر شاخه /تا خاک /حرمت زندگی را طرح میریزي! /من پس از رفتن
تو لب شط /بانگ پاهاي تند عطش را میشنیدم /بال حاضر جواب تو از سؤال قضا پیش
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میافتد( . ...همان :این جا پرنده بود)329-327 ،
در مجموعهشعر ما هیچ ما نگاه  22بار از واژهي «اي» و در شعر «اینجا پرنده بود»
یازدهبار فقط از حرف نداي خطابی و ضمیر «تو» استفاده شده است که نشان از ندانستن
و عدم قطعیت معناست و درخواست همراهی خواننده بیرونی و درونی در این مسیر را
القا میکند .گاه در این شعر میبینیم که ضمیر دوم شخص جانشین اول شخص میشود
و نشان میدهد یک شخصیت در حال سخنگفتن با خودش است (حدیث نفس) و
بهگونهاي گفتگوي درونی ،خود یا یک من برتر را مخاطب قرار میدهد و در جاي دیگر
میبینیم که تو به جاي سوم شخص (آدمیزاد) مینشیند :آدمیزاد طومار طوالنی انتظار
است /اي پرنده! ولی تو/خال یک نقطه در صفحهي ارتجال حیاتی(...سپهري)433 :1390،
در اینجا در گونهاي گفتمان آزاد و نامستقیمِ جابهجاشده کارکرد دارد .تمام این
دگرگونیهاي ضمیري در لحن خطابی ناشی از شکاندیشی شاعر است.
 .4 .2 .2عدم قطعيت و بيان خواب و رؤیا
«خواب دیدن و رؤیا» هم شگردهایی دیگر از القاي عدم قطعیت معنا هستند که در
نمونههاي زیر نمونههایی مانند شعرهاي زیر بر نوعی دوري از واقعیت عینی و ذهنی
بودن داللت میکنند به گونهاي که نمی توان معناي واقعی براي آن ها درنظر گرفت .این
واژهها گاه در کنار لحن خطابی دیده میشوند :من هنوز /موهبتهاي مجهول شب را
خواب میبینم /اي قدیمیترین عکس نرگس در آیینهي حزن (همان)331 :
از دیگر مؤلفههاي عدم قطعیت معنا در وسط جمله یا عبارت وجود چند نقطه (،)...
در کنار لحن خطابی است مانند :اي شب ارتجالی! /دستمالِ من از خوشههاي خام تدبیر
پر بود /اي شب « / »...نه ،چه میگویم (همان)333 :
ساختار مقطوع این شعر ،که معلول مکث و گسست در گفتمان یا نوشتار است ،ذهن
تصویرپرداز شاعر بهگونهاي آنها را در کنار هم چیده که قابلیت معنازایی و معناآفرینی آن
را به حدي میرساند که نمیتوان به معنی واحدي دست یافت و از این رهگذر ،او تکمیل
معنا را به ذهن مخاطب سپرده است .اینگونه موارد در کنار واژههاي پرسشی مانند «چه
میگویم» در این شعر نشان عدم قطعیت معنا و درماندگی شاعر از رسیدن به معناست.
 .3 .2کاربرد صور خيال نامتعارف و هنجارگریز
ازآنجاکه پستمدرنها در اساس ،معتقد به جهانی معناگریز و رویگردان از هنجارهــاي
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متعارف هستند ،به بهانهي نوآوري در تصویرسازي و دوري از صور خیال تکراري ،دست
به آفرینش تصاویري انتزاعی دور از ذهن و نامتعارف میزدهاند تا در این راستا القاکنندهي
عدم قطعیت معنا یا معناگریزي باشند؛ اما این چینشهاي پراکنده و نامتناسب واژگان در
کنار هم ،زبان نا مأنوس آنها را در واقع از صور خیال تهی کرده است .وجود ترکیبات
نامأنوس و مخاطبگریز که ناشی از نگاه و فلسفهي پستمدرن است ،سبب بیمفهومی
و بیانپریشی (بیمحتوایی) شعر میشود؛ این ترکیبات در ما هیچ ما نگاه بهفراوانی به کار
رفته است .کاربرد واژگان و ترکیبات مخاطبگریزي دوجزئی همچون :فلسفههاي
الجوردي ،ص ،323عفت سنگ ،ص ،330زانوي عروج ،انگشت تکامل ،گنجشک
محض ،دقیقههاي مشجر و دهان مشجر« ،تظاهر به وجود چیزي است که درواقع،
ناموجود است» (تدینی )120 :1388 ،و موهوم.
در واژههاي درهمریخته و نامأنوس سهجزئی یا بیشتر زیرهم که به هیچ روي قابلیت
انطباق با نظام فکري و شعر الهامبخش ما را ندارند ،فقدان روشنگري و قطعیت معنا موج
میزند؛ ترکیباتی همچون :عصمت گیج پرواز ص  ،328حجم انگشت تکرار ص،328
زنبیل سبز کرامت ص ،327مدار شعور عناصر ،سینی فقر خانه ص ،336ریشهي زهد
زمان ،مَفصل ترد لذت ص  ،324قوس قزح در دهان حوصلهي ما و ( ...همان )423 :که
به نظر شمیسا ،دچار عدم سنخیت و ناهمگونی هستند ،بهگونهاي که درواقع صفت
ضدتناسب دارند( .رک .شمیسا)313:1376 ،
وجود ترکیبهاي بیمفهوم که با ساختار و زبان ادبیات بومی ما در تعارض است و
نمیتوان در آنها به روشنی صور خیال مأنوس و متعارفی یافت؛ بهگونهاي که این
تصویرسازيهاي آگاهانه و بیمفهوم در واقع با بهکارگرفتن ذهن گویشوران ایرانی که
مخاطبان خاص آن هستند ،ذهن را به جاي احساس لذت ،دچار آشفتگی میکنند .به طور
کلی «این صور خیال بسیار مبهم و بحثانگیز هستند( ».همان)295 :
این ترکیبهاي پیچیده ،نا همخوان و هنجارگریز وقتی از سه جزء بیشتر میشوند،
معناگریزي و بیمفهومی آنها هم بیشتر میشود؛ مانند :صمیمیت گیج فوارهي حوض،
رنگ اوراد اعصار جادو ص.331
بسیاري از پسامدرنها ،آشوب را میپذیرند و از آن استقبال میکنند (الیون:1380 ،
 ،)123اما باید دانست بهطور یقین رسالت پستمدرنیسم آشفتگی زبان و شعر و عدم
قطعیت و معناگریزي است که با مفهوم پارانویا همخوانی دارد؛ زیرا پارانویا که در علم
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روانشناسی از آن با عنوان روانپریشی و روانگسیختگی یاد میکنند ،به شکلهاي
گوناگون بازتابی از اضطرابهاي پارانویایی عصر بعد از مدرنیسم است.
دلهره و نگرانی ،داشتن ترس و وحشت ،کژانگاري ،توهم ،عدم تمرکز در اندیشیدن،
احساس ناامیدي و یأس و پوچی ،اندوه ،شکست ،شک و بدگمانی و بیاعتمادي به آینده
و بیانپریشی یا بیمحتوایی از برجستهترین گزارههاي فکري آنهاست؛ که ظاهراً هیچ وجه
اشتراکی با رسالت فرهنگی و ذاتی شعر و ادبیات ما ندارد .در شعر سهراب سپهري این
دگرگونیهاي زبان و بیان که حاصل دگرگونی در تفکر و جهانبینی است ،خواسته یا
ناخواسته این اثر او را وارد حیطهي پستمدرن کرده است .حال هنگام قرارگرفتن این
ترکیبها ،در بافت جمله بسیار پیچیدهتر و مشکلتر میشوند و حتی هذیانگونه و
نامعقول مینمایند .ترکیبات و جمالتِ تمرکززدا و ساختارشکنی که بهجاي تأثیر مثبت و
لذتبخشی ،باعث سرخوردگی و گریز مخاطب میشوند .جملههایی همچون:
با تکان لطیف غریزه /ارث تاریک اشکال از بالهاي تو میریزد /عصمت گیج پرواز /مثل
یک خط مغلق در شیار فضا رمز میپاشد (سپهري)328 :1390 ،؛ دگمههاي لباسم /رنگ
اوراد اعصار جادوست (همان)331 :؛ اي نگاه تحرک! /حجم انگشت تکرار /روزن التهاب
مرا بست (همان)328 :؛ اي میان سخنهاي سبز نجومی! /برگ انجیر ظلمت/عفت سنگ
را میرساند (همان)330 :؛ صبح است ،گنجشک محض میخواند /پاییز روي وحدت
دیوار /اوراق میشود (همان)325 :؛ وسعت مرطوب /از نفس افتاد /قوس قزح در دهان
حوصلهي ما  /آب شد (همان)332 :؛ یک نفر باید این نقطهي محض را /در مدار شعور
عناصِر بگرداند (همان)336 :؛ فصل ،پرپر شد از روي دیدار  /در امتداد غریزه  /باد میآمد
از سمت زنبیل سبز کرامت (همان)337 :
« در جریان پسامدرن زبان از حالت طبیعی و آرمانی خود خارج می شود و خود به
عنوان ابزار و عنصري ضد زبان به کار می رود یعنی یک واژه ي کلیدي و بنیادین به
ناگاه در میان جمله و متن دست به انتحار می زند و محتوا ،ساختار ،نحو ،زبان و هرچیز
را به چالش و نابودي می کشاند( ».طیب)392 :1394 ،
براي نمونه در این سطرها سپهري ،براي خوشبودن انسان «الجوردي» را در «کنار
فلسفه» مینشاند :انسان در تنبلی لطیف یک مرتع /با فلسفههاي الجوردي خوش بود
(سپهري)323 :1390 ،
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در نمونهي زیر نیز براي القاي احساس اندوه و تنهایی «انگشت» را در کنار «اندوه و
تنهایی» به کار میگیرد که هیچ مناسبت و تناسبی با هم ندارند:
آن وقت /انگشت تکامل /در هندسهي دقیق اندوه /تنها میماند (همان)324 :
قرارگرفتن غیرمعمول این واژهها و ترکیبات در محور جانشینی و همنشینی ،این قبیل
سطرها و جملهها در شعرهاي ما هیچ ما نگاه نهتنها شعر او را خیالانگیز و اثرگذار نکرده
است؛ بلکه آن را به بیمعنایی محض و تصاویري تهی از تخیل نزدیک کرده است؛
بهگونهاي که خواننده را از درک معانی آنها ناتوان و سردرگم میشود؛ به قول سیمین
بهبهانی این تصویرهاي شگفتانگیز و پی در پی بهجاي آن که روح را از لذت سرشار
کند ،ذهن را از دقت خسته میکند( .رک .حقوقی )311:1368 ،این صور خیال غیرمعمول
و غیرمعقول ،سبب بیزاري و گریزان شدن مخاطب میشوند .شفیعیکدکنی مرکز سبک
ما هیچ و ما نگاه سهراب سپهري را باال رفتن بسامد حسامیزي می داند که گاه موفق و
گاه ناموفق بوده است او همچنین این دفتر را نوعی شعر سبک هندي به شمار می آورد
که مجازهاي زبانی  ،بیشترین سهم را در ایجاد آن دارد.و نمونه هاي تشخیص در کار او
ناموفق بوده است( ..رک .شفیعی کدکنی)21-15 :1385 ،
 .1 .3 .2تشبيههای نامتعارف و ابهامزا
برخالف شعرهاي روان و همهپسند گذشته ،سپهري در ما هیچ ما نگاه با افراط در کاربرد
تشبیههاي غیرمتعارف که نهتنها ملموس و روشنگر نیستند ،با افزودن ابهام شعري گاه آنها
را به مرز بیمعنایی سوق میدهد .اگر تصویرپردازيهاي روان سپهري ،در مجموعه
شعرهاي پیشین او را بتوان «آمیزهاي از طبیعتستایی رمانتیک اروپا و طبیعتگرایی عرفان
شرقی» (روزبه )226:1381 ،او بدانیم ،بیتردید اینگونه تصویرگريهاي گنگ او را باید
مشتق و ملهم از صورِ آشفته و مخرب پسامدرنی دانست؛ زیرا این تشبیهها« ،نهتنها موجب
تداوم معنا درکالم نمی شوند ،بلکه درست در تقابل و تعارض با یکدیگر قرار دارند و
هر دالی ،قلمرو داللی دال پیشین را منهدم میکند( ».فتوحی )322:1386 ،رویکردي که
با آشفتهکردن ذهن مخاطب ،اعتراض و مخالفتهاي زیادي را هم به دنبال داشته است؛
براي نمونه ،در این تشبیههاي زیر« ،مشبهٌبه» جاي ابهام زدایی از «مشبه» ،بر گنگی و ابهام
تشبیه افزوده است :حسی شبیه غربت اشیاء از روي پلک میگذرد( .سپهري)427 :1390 ،
مفهوم ترکیب «غربت اشیاء» که «مشبهٌ به» این تشبیه است ،براي مخاطب روشن
نیست که وقتی «حس» خود را به آن تشبیه میکند ،ملموس و قابل درک باشد؛ درواقع
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هم رابطهي مشبه و مشبهٌ به نامفهوم و غریب است و هم رابطهي وجه شبه با آن دو رکن
دیگر تشبیه؛ بنابراین تشخیص این رابطههاي موهوم ،به تملک عقل و درک حسی مخاطب
در نمیآید .تشبیههاي زیر هم کموبیش همین شرایط را دارند :آرزو دور بود /مثل مرغی
که روي درخت حکایت بخواند (همان)449 :؛ این حراج صداقت /مثل یک شاخهي تمبر
هندي /در میان من و تلخی شنبهها سایه میریخت (همان)440:؛ سالها این سجود
طراوت /مثل خوشبختی ثابت /روي زانوي آینهها مینشست (همان)439 :؛ لک لک مثل
یک اتفاق سفید /بر لب برکه بود (همان)435:
مشبهٌ به و وجه شبه و ارتباط میان آنها ،در اینگونه تشبیههاي پسامدرنی یا قابل تصور
نیست یا بهسختی به ذهن میآید ،ازآنجاکه «نوشتن همان اندیشیدن است( ».فوکو:1378 ،
 )42براین اساس ،سهراب سپهري با کاربست آگاهانهي این تصاویر نامتعارف که معلول
تفکر و گرایش پستمدرنیستی اوست ،میکوشد از رهگذر این آشناییزدایی با ایجاد
ابهام و تأخیر در درک ارتباط معنایی ،احساس و عواطف خواننده را با خود همراه سازد.
 .3نتيجهگيری
سهراب سپهري با توجه به روحیهي نوجو و حساس خود که در شعرهاي هشت کتاب
عرضه کرده است ،بنابر شرایط و موقعیتهاي زمانی و مکانیِ خلق اثر ،دورههاي مختلف
زندگی و تأثیرپذیرياش را از نظریات و مکاتب متفاوتی را که به آنها گرایش داشته ،منعکس
کرده است .نتایج این تحقیق نشان میدهد ما هیچ ما نگاه ازجمله آثاري است که کامالً با
ادبیات پستمدرنیسم منطبق است؛ زیرا بیشترین مؤلفههاي این جنبش افراطی را میتوان
در این مجموعهشعر معرفی کرد .به نظر میرسد سهراب در سفرهایی که در سالهاي ظهور
و شیوع پستمدرنیسم به جوامع غربی داشت ،به طور کامل از نزدیک با متفکران پستمدرن
ی سپهري باعث شده است تا
و آرا و اندیشههاي آنان آشنا شده بود .نوگرایی و تجددگرای ِ
در آخرین مجموعهشعرش ،نبوغ هنري خود را در ارائهي شیوهاي جدید و کامالً متفاوت با
شعرهاي پیشینش به نمایش بگذارد .این اشعار که بیشترین همخوانی را با آموزهها و
مؤلفههاي پستمدرنیسم دارد ،با اظهار نظرهاي متفاوت همراه بود« .معناگریزي»« ،بینظمی
در روایت رویدادها» و «ردِّ روایت و تکهچسبانی»« ،عدم قطعیت معنا»« ،بینامتنیت»،
«سپیدنویسی»« ،ترکیبهاي ناساز و دور از ذهن» ،از گزارهها و تکنیکهاي پستمدرنیسم
به شمار میآیند که در ما هیچ ما نگاه بهآسانی قابل اثبات و دیدن هستند.
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