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 چكيده
آن ذات هم و احساسي و اشتراك روحي گاه موجـب پديـدار،ها بودگي دو هنرمند

و موقعيت گردد كه به رغم فاصله شدن آثاري مي وي انكارناپذير شرايط هاي مكاني

آي«دو شـعر،ي اين آثار از جمله. هاي شگفتي برخوردار استيزيستي، از همانند

و»ها آدم از اسـتيوي» شـد داد، داشـت غـرق مـي دست تكان نمي«از نيما يوشيج

از است كه شاعران هر دو شعر با بهره اسميت، شاعر انگليسي ي مرگ مايهبن مندي

شـدن اسـت، در تصوير سمبوليك انساني كه در پيش چشم ديگران در حال غـرق

بي مستند عليه ساحلاي بيانيه توجـه اصـلي. انـد ارائـه داده،اعتنا به ديگران نشينان

و،ي حاضر مقاله و توضيح مشـابهت و تحليل اين دو شعر به منظور كشف بررسي

منـدي از سـاخت بهـره.ي نماد مرگ در اين دو شعر استي ارائه هاي شيوه تفاوت

از روايي در شعر . هاي دو شـعر اسـت ترين شباهت از مهم،بستر تراژيكو استفاده

و پرداخت روايي، شعر كه در شيوه حال آن داد، داشـت دست تكان نمي«ي ساخت

و در شـعر بيش»شد غرق مي رويكـرد راوي،»هـا آي آدم«تر روايت محـور اسـت

و كم فلسفي اسـتيوي اسـميت بـه مقولـههم. محوري غلبه دارد ي چنين نگاه بيش

و اجتماعي بر آن غلبه دارد، از ديگـربا،مرگ رويكرد نيمايوشيج كه رنگ سياسي

.هاي دو شعر است تفاوت
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 مقدمه.1

ي ممتـاز آميـزش داري از مؤلفـه بـه دليـل برخـور،اي ويژه از هنـر شعر به عنوان شاخه
و ساير شاخصه جهان هاي بيروني، قـابليتي مـؤثر ورزي هنرمند با تجربه هاي انديشه بيني

و ادراك هنري، زيرساخت فكري  دارد تا عالوه بر ايجاد شگفتي، تحسين، انگيزش ذوق
هــاي پــس شــعر قابليــت آن را دارد كــه در اليــه. مخاطــب را نيــز هــدف قــرار دهــد 

و ساير نمودهاي هنري، محـيط مناسـ زيبايي بي بـراي ايجـاد تفكـر در مباحـث شناسانه
و مخاطـب هنـري. فراهم آورد،تر عام در اين صورت نوع خاصي از رابطه ميان هنرمند

و نيز تأويل شـعر را فـراهم مـي ميسر مي ي نقطـه. آورد شود كه امكان تحرك در ادراك
ه عطف اين رابطه، اشتراك و مخاطب است كه به طـور معمـول هاي دروني ميان ،نرمند

و با بهره و پيشـينه در يك بستر فرهنگي معين ورزي مشـترك،ي انديشـه مندي از زبـان
و باليده است در اين نكته مـانع از آن نمـي،حال با اين. رشد كرده شـود كـه هنرمنـداني

و زيستگاهي متفاوت موقعيت خ،هاي اجتماعي، فرهنگي و القيـت بـه فراخـور انديشـه
و بدون رابطه و مخاطباني داشته باشند خود و ادبي، آثار مشابهي پديد آورند ي فرهنگي
ك كه به خوبي آثار آن وها را درك هم نند و مشاركت در آفـرينش هنـري، بـا با انديشي

و تحليل. گردند نوا هنرمند هم ي گونـه آثـار كـه بـه طـور عـام در حـوزه گـر ايـن منتقد
ميمطالعات ادبيات و اقتبـاس تطبيقي قرار گيرد، اگر هيچ دستاويزي بـراي اثبـات اخـذ

و تصادف گونه شباهت يكي از ديگري نيابد، ناگزير اين مي،ها را بر اثر توارد . كند فرض
ي وسـيعي از مشـتركات روحـي اسـاس گسـتره هـا بـر كه توضيح اين مشابهت حال آن

و پذيرفتني ها، به حقيقت نزديك انسان خو تر . اهد بودتر
و گونه مشابهت هاي قابل توجه اين يكي از نمونه و بعـد مكـان ها كه تفـاوت زمـان

و اقتباس را بـهي محدودتر ارتباطات در دهه گستره هاي آغازين قرن بيستم، امكان اخذ
هم مرز صفر مي و تنها آن رساند و احساسي و اشتراك روحي هـا ذات بودگي دو هنرمند

ا تبيين داشت،داد دست تكان نمي«و»ها آي آدم«: هاي است با نام ست، دو سرودهگر آن
و شاعر انگليسي، استيوي اسميت»شد غرق مي راهاآن) Stevie Smith(كه نيما يوشيج

و تحليل،توجه اصلي اين مقاله. اند پديد آورده اي از اين دو شعر به منظـور گونه بررسي
و توضيح مشابهت و تفاو كشف آنتها ي نمـادي ارائـه ها بـه ويـژه در شـيوه هاي ميان

بـر اسـاس ديـدگاه فرانسـوا،تحقيـق در ايـن مقالـه روش. مرگ در اين دو شعر است
ادبيات تطبيقي است كه در كتاب خـود بـه نـامي پردازان حوزه از نظريه) 1976(يوست 
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: كنـد يم مـي تطبيقـي را بـه چهـار دسـته تقسـ هـاي، پژوهشدرآمدي بر ادبيات تطبيقي

و تشابهات.1 و مكاتب نهضت.2؛تاثيرات و اشـكال ادبـي.3؛ها و موتيـف.4؛انواع هـا
وي دسـته چهـا اين دو شعر از زاويه،در اين مقاله.ها مايه بن رم، يعنـي از نظـر موتيـف
شد مايه بن هـاي مطـابق معمـول مقالـه،پـيش از آغـاز بحـث.ي مرگ، بررسي خواهند

آن امـا؛رسـد ضروري بـه نظـر مـي،دو شاعراين تاهي از تطبيقي، معرفي كو جـا كـه از
و آثار وي آشنايي دارند، تنهـا بـه معرفـي اسـتيوي  خوانندگان اين نوشتار با نيما يوشيج

مياسميت .شود، بسنده

 بياني كوتاه در معرفي استيوي اسميت.1.2

و نوي،فلورانس مارگارت اسميت معروف به استيوي اسميت بـه،ي انگليسي سندهشاعر
و از سه سالگي تا پايان حيات 1902سال  در،ميالدي در يوركشاير انگلستان به دنيا آمد
و به هنگام سواركاري.ي لندن زندگي كرد حومه دوستان فلورانس او را كه ريزنقش بود

يافـت، شباهت مـي داشت،ي كوچكي با سواركار مشهوري به نام استيوي كه او نيز جثه
مياس و او نيز همين نام را براي فعاليـت تيوي و بـه ناميدند هـاي هنـري خـود برگزيـد

و اسميت فعاليت هنري خود را با رمان. استيوي اسميت شهرت يافت نويسي آغـاز كـرد
ازوي. كردچاپ،1936در سال كاغذ ديواري زرد برنخستين رمان خود را به نام  پـس

ع و زماني كه به شهرت يافته بـود، بـه چـاپ اشـعار،نوان نويسندهچاپ دو رمان ديگر
و ساير نشريه خود در روزنامه دفتري شـعري9در مجموع،.هاي انگلستان روي آورد ها

و شاعري، در نقاشـي نيـز دسـت. از وي انتشار يافته است اسميت افزون بر نويسندگي
و با سبكي ويژه غريب،گاه عمومهاي كوچكي كه از ديد اشعار خود را با نقاشي،داشت

ميميوناآشنا  نمودهـاي گـاه بـه گـاه گران شعر اسميت، بـه رغـم تحليل. آراست نمود،
نش)William Blake(تأثيرپذيري وي از ويليام بليك  و ادوارد ) Ogden Nash(، آگدن

مي)Edward Lear(لير و، او را هنرمندي مستقل هـاي برآننـد وي در آفـرينش شناسـند
بهنري خود از مكت و نويسنده يا شاعر (پيروي نكرده استخصوصيهب خاص ابرامز.

كه از نظر مـذهبي فـرديوي،با اين حال) Abrams et al(،1986 :2253(و ديگران
و رفت، از جنبه شكاك به شمار مي ي هنـري مجـذوب مسـايل مطـرح شـده در انجيـل

.ي زبان آن بود شيفته
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و،زندگي شخصي اسميت به نسبت آنبي آرام و بـا كـه بـا دو نفـر هياهو سپري شد
و تا حد اعالم نامزدي براي ازدواج پيش رفت هرگـز زنـدگي،درگيري عاطفي پيدا كرد

و تا آخر عمر با خالـه  در.ي خـود بـه سـر بـرد مشتركي را با كسي آغاز نكرد اسـميت
و چاپ منتخـب آثـارش ادامـه عمر، به بيست سال آخر  . داد ايراد سخنراني، شعرخواني

و سـرانجام بـه سـال 1968وي به سال مدال ملكه را براي سرودن شـعر دريافـت كـرد
و همان،ي مغزي بر اثر ابتال به غده،1971 .جا درگذشت در بيمارستان بستري شد

(Jane Dowson(ي جين داسون به عقيده ي خـود جلـوتر اسميت از زمانـه) 2007)
و تمسخر جريان داشـت، افـزون يت در ميانهوي بر آن است كه نوشتار اسم. بود ي طنز

اوبي،بر آن و فرهنگ رايج، مؤلفه هاي سنتي نظام به شاخصهتوجهي هايي هستند كـه ها
،اسميت مانند بسياري از نويسندگان انگليسي. مدرنيستي او، نشان دارند از گرايش پست

مي)و نيز خودكشي(درگيري ذهني شديدي با مفهوم مرگ كـه شـعر چنان. كرد احساس
مي دست تكان نمي«مشهور  سـروده شـده، بـا 1957كـه در سـال»شد داد، داشت غرق

و محاوره و تمسـخر پسـت مـدرني مرگ اي، مشخصه زباني ساده ، انديشي را بـا طنـز
دسـت،گفتني است كه اسميت دو ماه بعد از سرودن اين شعر. جا جمع كرده است يك

م (اندبه خودكشي زد كه ناموفق )Civello(،1983 :59( سيويلو.

مي دست تكان نمي شد داد، داشت غرق

مي؛كسي صدايش را نشنيد، صداي مرد مرده را :ناليد اما او دراز كشيده، هنوز
آن- مي من دور بودم، بسيار دورتر از  كرديد چه فكر

ميو دست تكان نمي  شدم دادم، داشتم غرق

ت داشتمرد بيچاره شوخي را هميشه دوس
و حاال مرده است

 قلبش از كار ايستاد چون آب خيلي سرد بود
)ها گفتندآن(

 آه نه نه، هميشه سرد بود،
مي( )ناليد مرده هنوز

ي زندگيم بسيار دورتر بودم من همه
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ميو دست تكان نمي  شدم دادم، داشتم غرق

مي،در اين نوشتار از نيمـا»هـا آي آدم«شود شعر استيوي اسميت بـا شـعر كوشش
ازمقايسه شود يوشيج  و مضمون نظر كه هر دو در مورد غريقي است كـه،تصويرسازي

:اند ديگران به تماشاي غرق شدنش نشسته

ها آي آدم

و خندانيد آي آدم / ها كه بر ساحل نشسته شاد / سـپارد جـان يك نفـر در آب دارد مـي!
و پاي دا ميييك نفر دارد كه دست و سـنگين كـه روي اين دريـا/ زندم و تيـره ي تنـد

آن زمـان كـه پـيش/ يابيدن به دشمنآن زمان كه مست هستيد از خيال دست/ دانيد مي
را/ خود بيهوده پنداريد آن/ تا توانايي بهتـر را پديـد آريـد/ كه گرفتستيد دست ناتواني

در/ در چه هنگامي بگويم من؟./ بر كمرهاتان كمربند/ بنديد زمان كه تنگ مي  يـك نفـر
نـان بـه !/ ها كه بر ساحل بساط دلگشا داريد آي آدم/ كند بيهوده جان قربان آب دارد مي
مي/ تان بر تن؛ سفره، جامه را يك نفر در آب مـوج سـنگين را بـه دسـت ./ خواند شـما

مي/ خسته مي كوبد ز راه دور سـايه/ دارد دهان با چشم از وحشت دريـده باز هاتـان را
گو/ ديده بيآب را بلعيده در و هر زمان آبمي/ تابيش افزوند كبود / ها بيرون كند زين

مي!/ها آي آدم./ گاه سر، گه پا ز راه دور اين كهنه جهان را باز ومي/ پايد، او زنـد فريـاد
مي!/ ها كه روي ساحل آرام در كار تماشاييد آي آدم/ اميد كمك دارد كوبد بـه روي موج
مي/ ساحل خاموش رود نعـره مـي/ بس مدهوش.ي به جاي افتادهگردد چنان مست پخش

مي. زنان دل .../»ها آي آدم«-:/ آيد وين بانگ باز از دور در/ گزاتـر،و صداي باد هـر دم
آب/ صداي باد بانگ او رهاتر و نزديك از ميان -:/ باز در گـوش ايـن نـداها/ هاي دور

)182: 1379،يوشيجانيم(...»ها آي آدم«

و بررسي.2  بحث

تصوير غرق شدن آدمي اسـت كـه دريـا او را بـه دام مـرگ،وضوع اصلي هر دو شعرم
و هر دو شاعر ضمن هم در كشيده است و سـهيم شـدن ذات پنداري با شـخص غريـق

و هراس او، رفتار تماشاچيان ساحل درحقيقـت. انـد نشين را مورد توجه قـرار داده هول
د مايه بن و دريا، چه در ساخت سمبوليك و چـه در سـاختر جامعـهي مرگ ي مـدرن

ميينقش،الگويي، در هر دو شعر كهن از ايناز. كند اساسي ايفا رو شايسته اسـت پـيش
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و تفاوت و ساير وجوه بياني هاي زاويه پرداختن به وجوه شباهت و تصويرسازي ي ديد
.مايه به بحث گذاشته شود دو شعر، اين دو بن

ي مرگ مايهبن.2.1

بن مرگ از كهن از،هايي است كه به دليل تأثيرگذاري عميق آن بـر نهـاد آدمـي مايه ترين
و آثار هنري فراواني بر محور آن پديـدار شـده اسـت . ديرباز در مركز توجه قرار گرفته

و بـه بر پايـه،ي بشري ترين حماسه كهن، گمش گيلكه چنان ي بـيم از مـرگ بنـا شـده
و اگرچه در برخي خـوانشن،ي جاودانگي اي واژگون، حماسه گونه هـاي ام گرفته است

و ديگـران(.انـدي باروري دانسته آن را اسطوره،تأويلي قرائـت مشـهور) 1388،كرمـي
گمش در سفر به سرزمين مردگـان، تـالش بـرايي اصلي گيل كند كه انگيزه تصريح مي

و جست (وجوي جاودانگي بوده است چيرگي بر مرگ )179-1382:157،عبدالهي.
(Michael Ferber(فربر  هاي ادبيات مايه ترين درون مرگ را يكي از بزرگ) 1999)

و معتقد است كه سرايش براي مرگ مي در ادبيـات«: حتا بر عشق نيز فزونـي دارد،داند
و شاعران ديگـر مضـمون مـرگ ... مرگ سياه است،يونان در شعر هومر، هسيود، پيندار

ص،ايلياددر. وجود دارد فربـر،(».ورت ابري سياه يا سايه يا شـب آمـده اسـت مرگ به
مضمون مرگ در ادبيـات غـرب بـا اسـاطير يونـان باسـتان پيونـد،در واقع)53: 1999

و مطابق آن ،جهان به سه بخش تقسيم شده است كه يكي از آن سه بخش،مستقيم دارد
مي سرزمين مردگان است كه ايزد م هادس بر آن فرمانروايي و ارواح ردگان سوار بـر كند

مي قايقي از رودخانه آني مرگ عبور و تا ابد در مي كنند همين تصـوير تقسـيم. مانند جا
و جهان مردگان، در انديشه و هاي شرقي نيز ريشه جهان به دنياي زندگان اي كهـن دارد

از مـي،انـد به تبيين دنياي پس از مـرگ پرداختـه ترين منابعي كه انحصاراً از قديم تـوان
و نامه اردويرافاب كت نام برد كه شرح سفر موبدي به نـام ارداويـراف بـه جهـان مـرگ

. توصيف آن است
در ادبيات غـرب در روزگـار. چنان ادامه داردهم،گري مرگ تا دوران حاضر جلوه

(Emily Dickinson(اميلي ديكنسـون،متأخر صـدها شـعر در وصـف) 1830-1886)
و در يكي از اين اشعا ،»توانستم براي مرگ توقف كـنم چون من نمي«ر با نام مرگ دارد

مييمرگ را به صورت مرد مي كند كه با كالسكه محترم تصوير . آيد اي به استقبال شاعر
ي مـرگ هـا بـا مقولـه نيز مـدت،شاعر انگليسي قرن هفدهم،)John Donne(جان دان
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در درگير بود و بيم مـرگ، ويو ردپاي درگيري ذهني او را با مرگ بسـياري از اشـعار

، بيم خـود به شكلي ظريف» مغرور مباش!اي مرگ«وي در شعري به نام. توان يافت مي
و فناپذيري انسانرا از ميرا و خطاب بـه مـرگ،بودن به صورتي وارونه نشان داده است

مي«: گويد مي و تـو در قصـد خـود كـه مغرور مباش كه من پس از مرگ جاودانه شـوم
ا و ديگـران(».ست، شكست خواهي خوردفناكردن من در ميـان) 1099: 1986، ابرامـز

كه مرگ را از شكل اشرافي كهـن بـه رويشاعران قرن بيستم، آرتور ميلر به ويژه از آن 
و عام ساختي معمولي در تر و پايين جامعه مطرح مـي تر كنـد، قابـل ميان طبقات متوسط

اين رويكرد بـه خـوبي نمايـان، فروش مرگ دستي از جمله در نمايشنامه. توجه است
. شده است

بن در ادب پارسي نيز مرگ از كهن مي مايه ترين رود كـه نمـود آن را تـا ها به شمار
پي ادب پيش از اسالم نيز مي به زبـان رثاء مرزكوكه متني با عنوان گيري كرد؛ چنان توان

و سـ  ي دهنـده نشـان آن، اخت اسـتوار كـالم پهلوي اشكاني شناخته شده است كه بافت
و نتيجه1پردازي است وجود تجربياتي در كار مرثيه يي توجه به مقولهكه خود نمودگار

در فارسي بعد از اسـالم نيـز گذشـته از اشـارات شـعراي. تر است مرگ در دوران كهن
و ديگران به مسأله ي مـرگ، متقدم چون ابوالينبغي، محمد بن وصيف سيستاني، رودكي

در قديمياز شاهنامه و هـم و تراژيـك ترين منابعي است كه هم در سـاخت اسـاطيري
و فلسفي به مقوله از.ي مرگ پرداخته اسـت قالب تأمالت حكمي در،شـاهنامه گذشـته

و هـراس از ناپايـداري،ي وسيع ادب پارسي پهنه و بـيم تأمل در وجوه مختلـف مـرگ
و  و در رويكــرد هسـتي، در رويكردهــاي مختلــف در وجــه تمثيلــي، در ســاخت اقعــي

ي،عرفاني آنجريان و در شعر مدرن فارسي افت تا و،كه در دوران معاصر وجه سياسـي
.اجتماعي نيز به آن افزوده گشت

ي دريا مايهبن.2.2

و توفان كـه پيونـدي معنـايي بـا دريـا دريا به همراه سلسله واژگاني هم چون آب، رود
گذشـته از متـون مقـدس،. رود ات بـه شـمار مـي هاي كهـن ادبيـ مايه دارند، از ديگر بن

از داستان توفان سخن به ميـان،ترين اثر مكتوب بشر به عنوان كهن گمش گيلي حماسه
آب كهن گمش گيلچنينهم.آورده است ،هاي مرگ ترين اثري است كه از تمثيل رود يا

و زورق حامل ارواح مردگـان، سـ خن بـه كه به سمت سرزمين مردگان در جريان است
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مي گمش گيل،حال با اين. ميان آورده است يابد تـا گيـاه جـواني را نيـز از عمـق توفيق
در نخسـتين آثـار،بـه ديگـر سـخن) 1376،فلزي(.هاي مرگ به دست آورد همين آب

آب(ي دريا هنري بشر كاركرد دوگانه و هم نابود كننـده،) يا كه هم زندگي بخش است
هـايي مشـهور هـومر، اولـيس سـال حماسـه،اديسهدر.گر شده است در ادبيات جلوه

و  زيادي در دريا سرگردان است تا سرانجام هم به كمك دريا كه او را دچار سـرگرداني
مي گم ديـو يـا،هـاي كهـن تقريباً در تمـام حماسـه. گردد گشتگي كرده بود، به وطن باز

ت نماد خشك،اژدهايي كه به طور معمول و و در نتيجه مرگ و سالي باهي اسـت، بـا آب
دري ابرهاسـت مـي اينـدره بـا ورتـره كـه اژدهـاي بازدارنـده«: دريا پيوند دارد جنگـد،

از،نيز به همين ترتيـب)Beowulf( بيوولفي انگليسي به نام ترين حماسه كهن سـخن
،هـاي ايرانـي در حماسـه. آيـد نبرد با هيواليي به نام گرندل است كه از دريا بيـرون مـي 

مي اپوش كه ديو خشك تيشتر با مي سالي است و ابرها را رها گرشاسب بـا. سازد جنگد
آب اژدها مي و مي جنگد همين وجه پيوند شاهنامهدر)38: 1374بهار،(».كند ها را آزاد

و هيوال با دريا، در نبرد نهايي كيخسرو با افراسياب كه او را از دل دريا بيرون مـي  كشـد
(است كند، نمود يافته هالك مي ج1370شاهنامه،.ك.ر. ،5:1058(

و دريـا بـه،گذشته از متون حماسي در ساير منابع ادبي فارسي نيـز پيونـد مـرگ
و القصصدر كتاب،نمونه خورد؛ براي چشم مي از شعري كه بر سـنگ مجمل التواريخ

ا تـوان آن را نمونـه مزار حضرت اسحاق يافتند، سخن به ميان آمده كه مـي  ز اي آشـكار
:تشبيه مرگ به دريا دانست

 يذهب فيه حيل السابح الموت بحر غالـــب موجه
)35: 1369 نقل از امامي،(

و( و مسـلط اسـت هـاي جـويي چـاره] تمـام[مرگ دريايي است كه موج آن چيره
.)شود شناگر در آن زايل مي

و سـوددهي دريـا از يـك گونهوجـه متضـاد چنـين هم وي زنـدگي بخشـي سـو
گذشته از ادبيات حماسي در ادبيات غنايي نيز نفوذيافتـه،آفريني آن از سوي ديگر مرگ
و هـالك كه سعدي دو وجه سـيراب چنان. است ،كننـدگي آن را در بيتـي كننـدگي دريـا

:سروده است
كه دريايـــچو پايابم برفدـگمان از تشنگي بردم كه دريا تا كمر باش ي ت، اكنون بدانستم

)504: 1380سعدي،(
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چه موج خون فشان دارد چه آسان مي كه اين دريا به بوي سود ندانستم  نمود اول غم دريا

) 176: 1368حافظ،(
. زبان بوده است بخش شاعران فارسي چنان الهامهم،و اين مضمون تا دوران معاصر

هم چنان هاي مختلف در جلوه،ي دريا ين مضمون دوسويهكه در ادبيات متأخر غربي نيز
، براي يافته است آفريني آن، تداوم با تأكيد بر نقش مرگ،به ويژه در آثار شعراي رمانتيك

 The(ي دريـانورد كهـن قصـيده«در شعر معروفش به نام ) Coleridge(كلريج،نمونه

Rime of Ancient Mariner(«مي كه دريا بر او خشـم دهد زندگي دريانوردي را شرح
و مدت زمان مي اي بـر اقيـانوس كشـتي نقاشـي شـده«كشتي وي ماننـد،طوالنييگيرد

مي» نقاشي شده ،جـا هسـت مرد از تشنگي در معرض هالك است، آب همه،ماند ساكن
(اي براي نوشيدن نيست ولي قطره و ديگران،. هاي معـروف در رمان) 339: 1986ابرامز

مي گانهغرب نيز بر نقش دو و منفي دريا تأكيد به سـوي كه در رمان شود؛ چناني مثبت
 دريـايي،اثر ويرجينيـا وولـف،)Virginia Woolf, To the Lighthouse(چراغ دريايي 

و پسر مـي آن توفاني موجب جدايي پدر و همـان دريـا ديگـر بـار هـا را بـه هـم شـود
و يا در رمان مي از) Billy Budd( بيلـي بـادو ) Moby-Dick( مـوبي ديـك هاي رساند

و جوزف كنـراد در دو اثـر و شر است هرمان ملويل، دريا بستري براي جنگ ميان خير
بن از زمينه لردجيمو دل تاريكي و مي هاي مربوط به آن بهره مايهي دريا .گردد مند

و نيما يوشيج مقايسه.3 ي شعر استيوي اسميت

ي تاريخي دو شعر زمينه.3.1

 تحقيقـات، فيلسـوف آلمـاني،)Hans-Georg Gadamer(هانس گئـورگ گـادامر به نظر
كه،ادبي و حلقوي هستند، با اين توضيح آن« تاريخي هـا فقـط ايـن دليل تاريخي بـودن

و عواقـب،زيـرا ايـن تحقيقـات در عـين حـال؛پردازنـد نيست كه به گذشته مي نتـايج
 كـورنز هـوي(».دهنـد سـي قـرار مـيي برخورد با اثر هنري را مورد برر تاريخي تجربه

)Couzens Hoy(،1371 :215 (چنــين معتقــد اســت خصــلت حلقــوي بــودن وي هــم 
ي بـروز ضرورتي است كه دريافت مخاطبان از اثر هنـري را كـه نتيجـه،تحقيقات ادبي

مي تغييرات در وضعيت تاريخي آن و مطالعه بـر ايـن) 216،همان(.كند هاست، بررسي
نك،اساس داد، دسـت تكـان نمـي«و» هـا آي آدم«ي دو شعر اي كه در مقايسهتهنخستين

و مورد نظر» داشت غرق مي شد قرار گرفتـه، توجـه بـه تـاريخ سـرايش ايـن دو شـعر
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رخ وضعيتي است كه زمينه آني مي داد آن. كند ها را تبيين دو به ويژه كه تمركز اصلي هر
و«ي رضـا براهنـيهنشـين اسـت يـا بـه گفتـ شعر بر روي مخاطبان ساحل بـورژوازي

و بر ساحل بوروكراسي كه سبكباران ، براهني(».اند بساطي دلگشا گسترده،ساحل هستند
در توضيح همانندي بستر تاريخي دو شعر، نخست بهتر است به اين نكته) 1371:323

هـا را در اردوگـاه توجه كرد كه اعتقـادات سياسـي هـر دو شـاعر چنـان اسـت كـه آن 
ميگرا چپ (Christin Bluemel(كريستين بلومل. دهد يان قرار استيوي اسميت) 2004)

و بـر آشـنايي او بـا جـورج اورولي سـي مـي هاي غريـب دهـه را جزو راديكال دانـد
)George Orwell (نيـز اگرچـه رسـماً بـه حـزب يـا گـروه خاصـي نيما.كندمي تأكيد

چپ،نپيوست، در عمل مي شاعري : نويسـد كه پورنامداريان مـيانچن؛شود گرا محسوب
حق« مي... خواهي حساسيت عاطفي او نسبت به بي سبب و عدالتي، فقـر شود كه از ظلم

و وقايع اجتماعي كه در سرنوشت مردم مي تواند مؤثر باشد، به شـدتو گرفتاري مردم
و 157-140: 1385، دسـتغيب( چنين اسـتهم)88: 1381، پورنامداريان(».تأثير بپذيرد

و تحليل) 1372:184،مختاري ،»هـا آي آدم«گـران شـعرو به ويژه نظر عمومي منتقدان
در كتاب) 2000(چنان كه تلطف. اند كه ساختي سياسي دارد عموماًَ آن را شعري دانسته

مييرا شعر»ها آي آدم«خود از منتقداني نام برده كه شعر  و خود او نيـز، متعهد خوانند
چنـين مجيـد هـم. بندي كرده اسـتي اشعار سياسي نيما يوشيج دسته در مجموعهآن را 

معتقد است كه استفاده از طبيعت يعني دريا در اين شعر، به منظور نشان) 1997(نفيسي 
و ندار است .دادن درگيري ميان دارا

و هـر مشاب،توان گفت زيربناي ذهني پديدآورندگان دو اثر بنابراين مي ه بوده است
مي،دادن شخصي كه در غرقاب هالكدو شاعر با قرار و پا در دست زند در مركز شـعر،

و آرامش واقع بي بي خبران شادخوار و اعتنا به مصايب ديگران را مركز توجه قـرار طلب
و خروش شاعر قرار؛اند داده با اين تفاوت كه اين گروه در شعر نيما يوشيج آماج خشم

و در واقع محاكمه  آنو محكوم شدهگرفته در شعر استيوي اسميت، تـالشكه اند؛ حال
و داوري عرضه گردد شده تا گزارشي نسبتاً بي و به دور از قضاوت .طرفانه

يك،از جهتي ديگر تولـد نيمـا. سـان بـوده اسـت دوران حيات دو شاعر نيز تقريباً
و دوازده سال پـي) 1902(هفت سال پيش از تولد اسميت) 1895( ش از او بـه روي داد

دسـت تكـان«و شـعر 1941به سـال»ها آي آدم«شعر. زندگي را ترك كرد 1959سال
مي نمي توان گفت اين دو شعر محصـولمي. است 1957ي سروده»شد داد، داشت غرق
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و بـه گونـه دوران ميان از،اي سالي دو شاعر است و سـرخوردگي ناشـي يـادآور يـأس

ب و پانهادن مياحساس پايان جواني .تواند باشده دوران پيري نيز

 محوري محوري، راوي روايت.3.2

نشـين با گزينش ساخت فعلي دوم شخص جمع، تماشاگران ساحل»ها آي آدم«در شعر
انـد تـا بـه، فراخوانـده شـده»هـا آي آدم«برخوردار از بساط دلگشا با خطـاب مسـتقيم 

آب» يك نفر«وضعيت  مي،كه دارد در دس جان و و پاي دايم مـي سپارد زنـد، توجـهت
مي ساخت جمله. كنند شود، چنان تعبيه شـده كـه هاي خبري كه از زبان راوي شعر نقل

اسـت دليـل به همين؛ي شعر نيز سرايت مي كند به خواننده»ها آي آدم«خطاب گزارش 
و واسطه كه راوي به عنوان گزارش خود را ملزم دانسـته لحظـه،ي ميان دو طرف دهنده

ل آن حظهبه مي...«:را توضيح دهد» نفريك«ي جريان غرق شدن خوانـد يك نفر در آب
مي/ شما را  مي/ كوبد موج سنگين را به دست خسته دارد دهان با چشـم از وحشـت باز

ز راه دورديده سايه/ دريده و هر زمان بـي تـا بـيش/ هاتان را آب را بلعيده در گود كبود
آبمي/ افزون ز اين ب كند پا/ يرونها گزارش راوي چنان گسترده است كـه» گاه سر، گه

ز راه دور ايـن كهنـه«: دهـد حال غرق را نيز توضيح مـي درون فرد در جهـان را بـاز او
و اميد كمك داردمي/ پايد مي تر وضعيت ايـن راوي سپس براي توضيح بيش» زند فرياد

از پـردازد هالك، به توصيف بيـرون مـي در معرض» يك نفر« ،هيبـت دريـاي مـواجو
مي وصفي قدرت مي«:كند مند ارائه گـردد پخش مـي/ كوبد به روي ساحل خاموش موج

اگرچه توصيف دريا بـراي» ...زنان رود نعرهمي/ چنان مستي به جاي افتاده، بس مدهوش
و گونـه،انـد كساني كه خود بر ساحل نشسته و درازگـويي ضـروري نيسـت اي حشـو

مي محسوب مي و در واقـع،ي شعر طب قرار گرفتن خوانندهمخاند توا شود، ،تأكيد كنـد
و تشريح فضـا. نشينان غافل قرار دهدي ساحل خواننده را نيز در زمره راوي در توصيف

مي چنان پيش مي هاي خطـابي دوم شـخص، وضـعيت داند با فعل رود كه خود را مجاز
دانـد تـا غفلـت يـا تغافـل مـياي گويي خود را آيينه؛خود مخاطبان را نيز توصيف كند

مسـت هسـتيد از خيـال دسـت يابيـدن بـه ...«: زد كنـد ها گوش مخاطبان خود را به آن
مي/ ...دشمن راوي بـا اقتـدار تمـام،،به ايـن ترتيـب» ...بنديد بر كمرهاتان كمربند تنگ

و با قرينه روايت را به پيش مي و وضوح متن،هايي آشكار برد ي پافشار،بر قطعيت معنا
و هر رفتاري كه از مخاطبان ساحل. كند مي مي او براي هر حركت زند توضـيح نشين سر
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را/ آن زمان كه پيش خود بيهوده پنداريـد«: دهد مي تـا/ كـه گرفتسـتيد دسـت نـاتواني
پ و تيرگـي هرگونه نقطه،گونه اي وسواسو به شيوه» ...ديد آريدتوانايي بهتر را ي ابهـام

و او را به تعبيريمي شعري را از ذهن خواننده تقليل،»گراي معنا مصرف«در حد،زدايد
كه از اين است؛» محور مؤلف«، شعري»ها آي آدم«شعر،به عبارت ديگر. دهد مي روست

و با شخص در معرض هالك، اين) شاعريا(ناگفته پيداست كه راوي شعر  همـاني دارد
م» يك نفر«آن،در واقع و پا كهيكه در آب دست و طبيعي است زند، خود شاعر است

و تمـام خطـابي سـاحل»هـا آي آدم«خواننده نيز خود را در صـف  و نشـين ببينـد هـا
كه. هاي شعر را به خود بخرد عتاب شعر طنـين افكنـدهدر،»ها آي آدم«از حالت ندايي

و مي و ميـاني توان آن را به بعد مسافت نيز تعبير كرد، بـر اسـتنباط فاصـله است راوي
مخاطـبِ«ي شعر نيمـا يوشـيج كـه در واقـع در تقابل با خواننده. كند مخاطب تاكيد مي

مي» مخاطبِ روايت«است، در شعر استيوي اسميت، خواننده در مقام» راوي . گيـرد قرار
تنهـا در دو سـطر،صـداي راوي» داد، داشت غـرق مـي شـد دست تكان نمي«در شعر

و آغازين شعر به گوش مي مي رسد دهد تـا جريـان روايـت شـعر ميـان بالفاصله اجازه
و ساحل گونـهي بـارز در ايـن مشخصـه. واسـطه ادامـه يابـد نشـينان، بـي شخص غريق

و توضيح است كه بار اصلي پيش بـرد روايـت را بـر دوش روايت ها پرهيز از توصيف
مي چنان. نهد خواننده مي هـايي دخوانيسـفي« محور هاي خواننده در روايت،شود كه گفته
مي به چشم مي آن خورد كه فقط خواننده و ديگران(».ها را پر كند تواند  Selden( سلدن

et al(،1384:77-80(
كه به عبارت ديگر در روايت تبـديل» مخاطـب روايـت«بـه» مخاطب راوي«هايي

مي مي و بـه اصـ شود، خواننده اين امكان را طالح يابد كه در آفرينش معنا مشاركت كنـد
و گـوي رايب؛تر عمل كند فعال» توليد معنا«در  نمونه در بند مياني شعر اسميت، گفـت

بي ساحل و را شـود كـه واقعـه نقـل مـي،واسـطه نشينان به طور مستقيم ي غـرق شـدن
را» شوخي« آب«و علت مرگ و به اين ترتيبمي» سردي و بالهـت خوش،دانند خيالي

در قيـاس بـا ايـن گـروه،.گـردد اننـده آشـكار مـي آنان، بـدون توضـيح اضـافي، برخو 
و حتا امور خيرخواهانه وصف شـده»ها آي آدم«شعر نشينانِ ساحل آن«: انـد مشغول كار

را .../ بنديد بر كمرهاتـان كمربنـد زمان كه تنگ مي و ايـن» ...گرفتسـتيد دسـت نـاتواني
بـه،اگـر فرصـت داشـتندها اشتغال به امور روزمره، مفرّي است تا خواننده بينديشد آن

آن نجات غريق مي نشـينان سـلب كه در شعر اسميت اين امكـان از سـاحل شتافتند، حال



و استيوي اسميت بررسي مقايسه 53 ــــــــــــــ ــــــــــــــــــ اي مرگ در نيما يوشيج
و آنان با بالهت ذاتي يا ساختگي، دور،از درگير شدن با سرنوشت مغروقخود را شده

مي،همين امر. دارند مي آن راه را براي وي باز و بـه كمـك كند تا ها را به مسخره بگيرد
بنـدي در شعر اسميت به جـاي دو دسـته،به اين ترتيب. خود را از آنان جدا سازد،طنز

و خواننده-شاعر كـه بـهگر نشينان، سه شخصيت مجزاي راوي گزارش ساحل-مغروق
مي،عنوان شاهد و مرد مغروق صداي غريق را و خواننـده مختـار،شنود حضـور دارنـد

، هـاي ديگـر دهد يا با هر كـدام از شخصـيت است به نقش خود به عنوان خواننده ادامه 
و پا زدن مغروق را نه نشانه پنداري كند ذات هم و هالكـتو گروهي كه دست ي مـرگ
بيكه مي دست تكان دادني (دانند معني )Edward Mallot(،2003:173(مالوت.

و پرگـويي تمايـل،اندازي كلي در چشم و تفسير راوي شعر نيما يوشيج به توضيح
مي بيش در،دهد در حالي كه در شعر اسميت تري نشان راوي پس از توضـيح ضـروري

مي،دو سطر آغازين بي اجازه و مطابق طبيعت خود، جـاري دهد شعر به صورتي واسطه
مي. شود از توان به اين اين تفاوت در بيان را گونه توجيه كرد كه اگرچـه هـر دو شـاعر

در موضعي انتقادي قرار دارنـد،،ار بورژوازيي شادخو هاي جامعه جهت نگرش به بنيان
در نيمـا در آغـاز دوره؛انـد در دو سوي يك خـط ايسـتاده  و ي تفكـر مـدرن قـراردارد

مي جامعه :1372،مختـاري(كند كه در حال گذار از سنت به مـدرنيزم اسـت اي زيست
و در مرز ميان گذار) 171 بهو استيوي اسميت تقريباً در انتهاي دوران مدرن از مدرنيزم

(پست مدرنيزم قرار دارد و هر دو شـاعر مطـابق طبيعـت) Bluemel(،2004( بلومل.
آن. اند عمل كرده،دوران خود و،كه مدرنيته توضيح و بـر آگـاه شـدن كالم محور است
مي،آگاهي دادن و گفته تـرجيح«شناسـي مدرنيتـه شود يكي از وجوه زيبايي مبتني است

مأل صدا به منزله خألو تلقي از سكوت به منزلهي (است»ي بـه) 105: 1381،بازرگان.
و اوج كمـال هـر چيـزي زمـاني«،ديگر سخن در مدرنيته هر چيزي را بايد توضيح داد

مي است كه آن را توضيح مي يا دهيم يا آن را تعريف و هر چيزي كه بدون توضيح كنيم
مي تعريف مي و بيمارگونه و اضـطراب .... نمايد ماند، ناقص در فضايي كه پر از تشويش

)104همان،(».است، سكوت قابل تحمل نيست
و در حالي كه سويه و قطعـي ي اصلي تفكر پست مدرنيستي، گذار از بيان صـريح

آن چنان؛روي آوردن به عدم قطعيت است گـر كـه راوي گـزارش كه در شعر اسميت، با
مي» مرد مرده« صريحاً لفظ ب را به كار اوبرد، مي،رخالف گزارش . آيـد مرده به سخن در

و همين وضعيت، رويـه،به عبارت ديگر و زندگي مبهم است اي طنزآميـز بـه مرز مرگ
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و طنز، در معرض ساختي تراژيك شعر مي و آن را در مرز هزل مي،دهد . كنـد سرگردان
و موقعيت نامفهوم غريق، سردرگمي راوي را به دنبال مـيب،به اين ترتي خواننـده آورد

.گذارد را در سرزمين ايهام فرومي

مي دست تكان نمي«و شعر»هاي آدمآ«شعر.3.3 هـر دو بـاري» شدم دادم، داشتم غرق
از«شـود تـراژدي داسـتان گفتـه مـي. تراژيك دارنـد  تنهـايي انسـاني اسـت منفـرد كـه

يك اسطوره و و تنها صـالح ديـده راهي را آغاز كرده كه خود،تنه هاي قومي خود بريده
ي عصـيان يــك فـرد در برابــر تـراژدي اگــر نشـانه) 132: 1370، شــناس حـق(».اسـت 

و جداسري او نسـبت بـه آن اسـطوره هاي قوميش نباشد، بيان اسطوره و گر استقالل هـا
(حتماً هست،ها عدم تمكين او در برابر آن فـرد تراژيـك،،به اين ترتيـب) 133،همان.

و محصور در زمان تك مي،و در نتيجه افتاده هاي قوم خود زيرا در برابر سنت؛شود ميرا
و تا آينده مي كه از پيش آغاز شده و بـه گونـه اي نامعلوم ادامه و،اي خـاص يابـد ازلـي

.نمايد، قرارگرفته است ابدي مي
و معترض در قرون جديد مـدار به بروز تفكـرات انسـان،ظهور چنين انسان منفرد

دركتـاب)Jonathan Dollimore( كه جاناتـان دالـي مـور نانچ. جديد منجر شده است
و فقدان در فرهنگ غربي آن«: نويسدمي مرگ، آرزو  كه بدانـد چگونـه بايـد انسان براي

چ وي به عقيـده)2001:59مور، دالي(».گونه بايد بميردزندگي كند، ابتدا بايد بفهمد ،ي
دو.ي تفكر فلسـفي غـرب اسـت هاي اگزيستانسياليست مايه اين آگاهي يكي از بن در هـر

و شعر مورد بحث ايـن نوشـتار، موقعيـت مـرگ بـه واسـطه  ي موقعيـت غريـق، ذهـن
و آزمـون، رهنمـون مـي اي تازهي خواننده را به مرحله انديشه و قـدرت از تجربـه كنـد

و تحمل آدمي در برابر مرارت و ميزان مقاومت و مصايب حيـات بـا مقابله هاي زندگي
ت ميساختي و ماهيت حقيقي آدميـان نظـاره،در هر دو شعر. شود راژيك، محك زده گـر

مي ظرفيت وجودي آن . شود ها در رويارويي با شخص غريق است كه برمال
هر موضوع غرق،افزون بر آن و دو شـعر بـر بسـتر بـي شدگي كه در رحـم، خشـن

ي فكـري از شـالوده كند، در جريان اسـت، وجـوه ديگـري ناموزون دريايي كه غرق مي
آن سرايندگان آن و به تمسخر گرفتن هـا ها را كه بر بنيان عدم انس با غافالن يا متغافالن

نظـم،تـر اي كلـي يت اين وجه تمسخر به گونهدر شعر اسم. سازد استوار شده، برمال مي
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و هدف و آن را نه بر اساس نظامي ساختمند، منسجم و پـر جهان را هدف قرار داده دار

.داندمي،ي نااستوار حيات معني كه به صورت چرخه

 ساير وجوه تشابه به دو شعر.3.4

در نخسـتين واژگـان شـعر.دي مكـاني دار مغروق از ديگران فاصـله،در هر دو شعر-
در وجود فاصله به خـوبي احسـاس مـي،»كس صداي او را نشنيد هيچ«اسميت  و شـود

و نيز تأكيـد آشـكار كوبنـده بـر ري مكرر نه، نه، نه ادامه در آغاز بخش سوم با به كارگي
وي همگي در خدمت القاي فاصله،»ي عمر بسيار دور بودم من همه«كه اين ميان غريـق

مي ساحل . اي معنوي نيز تعبيـر شـود به فاصله،تواند به صورت استعاري نشينان است كه
و در شعر نيما يوشيج نيز با واسطه قرار گرفتن راوي كه گوي ي در موضعي ميـان غريـق

آن ساحل مي نشينان قرار دارد، وجود فاصله ميان راوي شعر نيمـا. شود ها به خواننده القا
آن نشينان را به ديدن غريق دعـوت نمـي يوشيج هرگز ساحل و بـه جـاي از آنـان،كنـد

»گفـتن«فعل،رو براي راوي از اين. گوش دهند،ي غريق خواهد به گزارش او درباره مي
: رود به كار مي

من...« »يك نفر در آب دارد مي سپارد جان/ در چه هنگامي بگويم
بي،در هر دو شعر- و در شـعر» مرد مرده«،در شعر اسميت؛ مغروقنام است مغروق

مي» يك نفر«،نيما يوشيج از ناميده و عـدم برخـورداري شود كه بر ناآشنا بـودن غريـق
و توصيفي با تركيبِ .تأكيد شده است،در شعر نيما» يك نفر« هرگونه توضيح

و گوي ميان شخصيت- يك گفت و گويي با اين تفـاوت؛طرفه است هاي شعر، گفت
و در شعر اسميت مخاطبكه در شعر نيما راوي ديگران را  مرد مرده مستقيماً،قرار داده

.گويد با ديگران سخن مي
و كند است،در هر دو شعر- ت بـه كـارگيري سـاخت در شعر اسـمي. مرگ تدريجي

درشـود ماضي استمراري در دو فعل كه در دو جا تكرار مي و تـدريجي بـودن، كنـدي
I]:كند مرگ دخالت مي was] not waving but drowning 

و نيـز» دايم«و در شعر نيما يوشيج با به كارگيري قيد و پـا زدن همراه با فعـل دسـت
مي ساير تصويرهايي كه گاه رنگ دراماتيك به گيرند، بر كشدار بودن مرگ شخص خود

.مغروق تأكيد مي شود



)11پياپي(91بهار،1ي، شماره4 سال/ بوستان ادبي مجله ـــــــــــــــــــــــــــــــ 56

 گيري نتيجه.4

دادم، داشـتم غـرق دسـت تكـان نمـي«و شـعر» هـا آي آدم« موضوع اصلي هر دو شعر
دو» شدم مي و هـر تصوير غرق شدن آدمي است كه دريا او را به دام مرگ كشيده است

شد ذات شاعر ضمن هم و سهيم و هـراس او، رفتـار پنداري با شخص غريق ن در هـول
و دريـا، درحقيقت بن مايـه. اند نشين را مورد توجه قرار داده تماشاچيان ساحل ي مـرگ

و چه در سـاخت كهـن چه در ساخت سمبوليك در جامعه دوي مدرن الگـويي، در هـر
در.كند شعر نقش اساسي ايفا مي هماننـدي نيـز بسـتر تـاريخي دو شـعر افـزون بـر آن

و بـا مالحظـه دوران حيات دو شاعر نيز تقريباً يكسان بوده اسـت شود زيرا مشاهده مي
دو توان گفت ايـن دو شـعر محصـول دوران ميـانمي تاريخ سرودن اين دو شعر سـالي

آن از جهت ديگر. شاعر است در اعتقادات سياسي هر دو شاعر چنـان اسـت كـه هـا را
مي اردوگاه چپ مي. دهد گرايان قرار دوتو بنابراين ان گفت زيربناي ذهني پديدآورندگان

و  و هر دو شاعر با قرار دادن شخصي كه در غرقاب هـالك دسـت اثر مشابه بوده است
بي پا مي و آرامش زند در مركز شعر، در واقع بي خبران شادخوار و اعتنا به مصـايب طلب

در از جملـه مشـابهت. اند ديگران را مركز توجه قرار داده آي«عر شـ هـاي ديگـري كـه
مي دست تكان نمي«و شعر»ها آدم آنمي» شدم دادم، داشتم غرق توان به آن اشـاره كـرد

در هـر دو شـعر مغـروق از ديگـران هـم چنـين. هر دو باري تراژيك دارنـد است كه 
بي در هر دو شعر.ي مكاني دارد فاصله و» مرد مـرده«در شعر اسميت نام است؛ مغروق

ن«در شعر نيما يوشيج مي»فريك كه ناميده بـر ناآشـنا ويژه در شـعر نيمايوشـيجبه شود
و عدم و توصيفي تأكيد شده است بودن غريق دو.برخورداري از هرگونه توضيح در هر

يك هاي شعر، گفت وگوي ميان شخصيت گفتشعر  طرفه است با اين تفاوت كـه وگويي
و در شـعر  اسـميت مـرد مـرده در شعر نيما راوي ديگـران را طـرف خطـاب قـرارداده

و كند اسـت.گويد مستقيماً با ديگران سخن مي در شـعر. در هر دو شعر مرگ تدريجي
شود بـر اسميت به كارگيري ساخت ماضي استمراري در دو فعل كه در دو جا تكرار مي

و تدريجي بودن مرگ دخالت مي .كند كندي
از ايـن نكتـه آيـد از سوي ديگر چشمگيرترين تفاوتي كه در دو شعر به چشم مي

كه سرچشمه مي و در جامعـه نيما در آغاز دورهگيرد اي زيسـتي تفكر مدرن قراردارد
و اسـتيوي) 1372:171، مختـاري(كند كه در حال گذار از سنت به مـدرنيزم اسـت مي

و در مرز ميان گذار از مدرنيزم به پسـت مـدرنيزم اسميت تقريباً در انتهاي دوران مدرن
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(قرار دارد . انـدو هر دو شاعر مطـابق طبيعـت دوران خـود عمـل كـرده) 2004ومل،بل.

و توضيح آن و آگـاهي دادن مبتنـي اسـت و برآگـاه شـدن  كه مدرنيته كالم محور اسـت
و هشداردهنده و آمرانه ي نيمايوشيج به خوبي نمـود يافتـه همين وجه در لحن عصباني

و شبهه و هيچگونه شك ي در حـالي كـه سـويه. گذارد اي براي خواننده باقي نمي است
و روي آوردن به عدم قطعيت و قطعي اصلي تفكر پست مدرنيستي، گذار از بيان صريح

آن چنان. است را بـه» مرد مرده«: كه راوي گزارش گر صريحاً لفظ كه در شعر اسميت، با
مي كار مي به عبارت ديگر مـرز مـرگ. آيد برد، اما برخالف گزارش او مرده به سخن در

و همين وضعيت، رويه ميو زندگي مبهم است و آن را در مـرز اي طنزآميز به شعر دهد
و طنز، در معرض ساختي تراژيك سرگردان مي . كند هزل

ها يادداشت
كه نخستين بار در نشريه اين شعر ترجمه.1 ،10ي راهنماي كتاب، سـالي احمد تفضلي است

.چاپ شده است579تا577، صفحه6ي شماره
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