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 مقدمه

 درجهت ،واقعی یدنیا در که داشته را اشعاری سرودن ةدغدغ همواره ایرلندی، شاعر ینی،ه شیموس

 شاعر عنوان به خود او که است حالیدر این. شود واقع مؤثر ایرلند در زندگی شرایط بهبود و تغییر

 اتفاقات دادنرخ مسبب نیست قادر و ندارد قدرتی چنین شعرش که داند می خوبی به ها هسرود این

 او که باشد این بزرگ شاعر این ناتوانی علت شاید. (190: 2010 براون،) شود واقعی دنیای در جدید

 زندگی توصیف تا پرداخته ایرلند مردم ةشناسان زیبایی و هنرمندانه بازآفرینی به بیشتر ،خود اشعار در

 و امن ةحاشی و کند می اجتناب شعر هب سیاسی مسائل واردکردن از او آنجاکه از همچنین. آنان واقعی

 :19۸9 هارت،) دهدمی ترجیح ایرلند در زندگی ناخوشایند های واقعیت توصیف بر را شعر خصوصی

 .دهدنمی سوق اجتماعی تغییرات ایجاد درجهت سیاسی فعالیت به را مردم او شعر ،(3۸9

 دیروز از او شخصی های برداشت همچنین و شاعر عنوان به هینی هنری پیشرفت و رشد فرایند

 بنابراین، ؛افکند می سایه ایرلند ةجامع از او تصویرسازی بر ای ردهگست طور به ،ایرلند مردم امروز و

 ها برداشت ةمعماگون و پیچیده های شبکه از کنونی ایرلند واقعی ةجامع تشخیص در او آثار ةخوانند

 هینی اشعار یدنیا ساکنان. شودمی سردرگمی دچار او اشعار در شخصی بسیار معانی تداعی و

 های بازی و کلمات به را خود جای ،ایرلند مردم گاهی او اشعار در. نیستند ایرلند مردم همیشه

 دنیای بیشتر او دنیای. است گرفته کاربه ای رمزگونه صورت به را ها آن شاعر که دهندمی زبانی

 .ایرلند مردم واقعی دنیای تا است خالقانه روایت

 طریق از سپس و بیابد را اجتماعی های زخم تا کوشدمی ابتدا اجتماعی تغییرات ایجاد در هینی

 بتواند تا گیرد می فاصله ایرلند ةجامع از او. کند درمان را ها آن اششناختی زیبایی و هنری های مهارت

. کند توصیف را آنان دردهای ،اوست مختص که هایی روش با و کند درک بهتر را خود مردم دنیای

. پندارد می خود هموطنان های توانایی و استعدادها از فراتر را شاستعدادهای که است هنرمندی هینی

 و اساطیر با ایرلند مردم امروز زندگی پنداریهمانند با هینی که شودمی مشاهده حاضر پژوهش در

 .کند می تشدید را ها آن بلکه کاهد، نمی ایرلند مردم مشکالت از تنها نه ،گذشته آیینی مراسم

تحت ةتجرببازگشتش به اسطوره را با  ،یننو ةترجم یک: یوولفب خود بر ةمقدمدر  ینیه

کنارآمدن  یبرا یرلندیراهکار شاعر ا یوولفب بازآفرینی درس یمر ظنبه»کند:  یم یهاستعماربودن خود توج

 «است یو دشمن یوستنپهمبهکردن، مقاومتشدن و جذبفتح و مستعمره،  ةیچیدپ ةیخچتاربا آن 

ها معاصر براساس سمبل یرکردن زندگیتفس ةیداکه  یردگیم یدهرا ناد یقتحق این. او (بیوولف: 1999)
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 ،مردم تحت استعمار و استعمارگران نقش ،در آن کهکند  یجادا یخیتار یبست بنممکن است  نمادهاو 

دشوار است که  افراد یبرا ین،براعالوه ؛(2: 2000 دنارد،) است شده یینتع یشاز پ یجبر یا گونه به

و  یو دشوار فرهنگ یچیدهپ یحاتتلم ،شوند. مخاطبان ینیمورد نظر ه ةیچندال یمعان ةهممتوجه 

 یک،نکنند )هاردو یافتدر یدرست بهاو را  یشعر یامپ استکنند و ممکن ینم یرتفس یکسانرا  یخیتار

2002: 251.) 

 

 مدرنیسم تئوری

 از ،است کرده یاد آن از بیوولف بر خود ةمقدم در هینی که اساطیری -تاریخی بازنمایی از شکل آن

 اصل دو بر ،مدرنیستی نگاری تاریخ. پذیرد می تأثیر یپسااستعمار و مدرنیستی نگاریتاریخ روش دو

 اشکال تا است هکوشید همواره مدرنیسم(. 9 :2002 میلر،) دارد تکیه تاریخ سازیبومی و حافظه

 ،حافظه. (۷ :همان) بگشاید تاریخی های تروای بر ای تازه درهای تا ندک ایجاد را حافظه از مختلفی

 این در (.۸: همان) آورد می فراهم ملت یک برای ندارد، وجود حال زمان در که را تاریخ تصور امکان

 .است مدرنیست هنرمند ةعهدبر ،تاریخ روایتگر عنوان به تاریخی حافظة بازنمایی مسئولیت ،میان

 تمایالت و مدرنیسم با ،گراییملیت و زمان مفهوم ارتباط ،(2۸0: 1995) ایگلتن تری نظر از

 دیگر، عبارتبه. دارد نزدیک بسیار ارتباط ملت، یک هویت تثبیت برای تالش جمله از مدرنیستی

 جریانی وجودآوردنبه هدف،. نیست گذشته درمورد دانش ایجاد ،مدرنیسم در تاریخی حافظة هدف

 گفتمان در ،تاریخی ةحافظ. دزن می پیوند گذشته مفهوم با را «فردیت» مداوم طور به که است

 یک افراد در «ثابت فردیت» ایجاد همراهبه را گذشته از آگاهی فرایند که است سازوکاری ،مدرنیستی

 پیوند گراییتملی مفهوم با مدرنیسم ،طریق این از ؛(۸: 2002 میلر،) سازد می پذیرامکان ملت

 ؛نیست حقیقت عنوان به تاریخ برمبتنی ،مدرنیسم در تاریخی ةحافظ که داشت درنظر باید .خورد می

 از دلخواه تصویری که خالقانه های روایت به راگذ و تاریخی حقیقت از گریز برای است ابزاری بلکه

 ها ملت تاریخی حافظة انواع از یکی(. 101: 19۸۸ هاچن،) دهندمی دستبه را خیالی یا واقعی ةگذشت

 .(39: همان) است اسطوره ،کند می رجوع ها آن به حقیقی تاریخ از گریز برای مدرنیسم که

 زمان رد مردم حال، زمان از پسااستعمار نویسندگان ای اسطوره هایی بازنمایی در ،دیگر سوی از

 های ریشه که اندگرایانه ملی فرایند «مفعول» سو یک از آنان. اندشده توصیف دوگانه روایت و

 کردنپاک ،آن هدف که نوینی فرایند «فاعل» دیگر سوی از و دهدمی قرار مدنظر را خاص تاریخی
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 که زمان آن. است معاصر زندگی یها پدیده با آن کردنجایگزین و خاص تاریخی های ریشه همان

 آنان حاضر حال شرایط بر ،کند می روایت دوم نوع فرایند طریق از را مردم ،پسااستعمار ةنویسند

 منجر حوادث یعضب وقوع شدنناپذیر اجتناب به که را اول نوع فرایند خطی سیر و دورزمی تأکید

 عنوان به را اول فرایند نویسنده که دافت می اتفاق زمانی روند این عکس .کند می متوقف ،شود می

 جز چیزی ،ایدوگانه هایبازنمایی چنین ةنتیج ،هرروی به. گزیند برمی خود اصلی روایی روش

 (.209 -20۸: 1994 بابا،) نیست ها آن تاریخ و مردم از مبهم یتصویر ةارائ
 

 قیتحق ةنیشیپ

 Escaped from the در کارسون سیاران ،Poetry in the Wars (19۸۶) در النگلی ادنا ،این از پیش

Massacre? (19۷5)، در کرکران نیل English Poetry Since 1940 (1993 )در توبین دنیل و 
Passage to the Center: Imagination and the Sacred in the Poetry of Seamus Heaney  

 ،پژوهش این در. اند هپرداخت هینی شمال ةمجموع اشعار در تاریخی آمیختگی های جنبه به( 1999)

 .است نظردم شاعر یپسااستعمار و مدرنیستی متناقض تمایالت بعد از ،تاریخی آمیختگی این بررسی
 

 بررسی و بحث

 ةحافظ به رجوع با مدرنیسم. است مدرنیست شاعران رویکرد مانند ،اساطیر به هینی رویکرد

 ارتقا را جمعی هویت و گرایی ملی جغرافیایی، موقعیت بین ارتباط تا هبود درصدد ها ملت اساطیری

 و زمان در «بودن» اغلب ،هنرمندان از گروه این. کنندمی تعریف زمان در را مکان ها مدرنیست. دهد

 فراخواندن و اسطوره به بازگشت مکان، بر زمان برتری بر تأکید با و دهندمی قرار مدنظر را مکان

 کنندمی بزرگنمایی ،ملت یک اعضای میان در را بودنمیهن هم حس حال، زمان در تاریخی ةحافظ

 تاریخ و اساطیر به مدرنیست، شاعران از پیروی به ،شمال ةمجموع در هینی (.2۷3 :1992 هاروی،)

 در. دهدمی تطبیق ها ایرلندی کنونی شرایط با را اساطیری ةگذشت و پردازد می ایرلند مردم یاساطیر

 از ،مردم در اتحاد و تعلق حس به بخشیدنقوت دنبالبه ،مدرنیست شاعران مانند او ،شمال منظومة

 تاریخی ةحافظ و اساطیر حال، زمان بین طارتبا .است حاضر روزگار در گذشته همانندسازی طریق

 «معنایی های کدگذاری» و شاعر خود شخصیت پررنگ حضور از تأثرم شدت به ،ایرلند مردم

 طریق از را اجتماعی های زخم تا دارد درنظر هینی(. 1۸2 :1993 کرکران،) ستاو غیرمتعارف

 دنبالبه او. کند درمان خود شعر به اساطیر واردکردن و گذشتگان آیینی تشریفات و سنن کردنزنده
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 برای حلی راه هم و کند ارضا را او هنری و شاعرانه های انگیزه هم که است شعر از نوعی سرودن

 مطرح را «نماد عنوان به شعر» تئوری راستا همین در و بگذارد ایرلند مردم پای پیش مشکالت

 وقایع که کند می اعتراف سلطنتی ادبی ةجامع در خود سخنرانی در او (.192 :2010 بروان،) کند می

مشکالت » که کند می عنوان و است بوده او شاعری ةحرف در عطفی ةنقط ،19۶9 سال در بلفاست

 یجو براوجست از ،بخش یترضا یواژگان یربه تصو یافتندست مانند یمسائلاز  ،شعرگفتن

 ؛(5۶ :19۸0 ینی،)ه گیرند می سرچشمه «مساعد ما باشدان یتوضع یایکه گو یینمادهاو  یرتصو

 با یشعر یبا معرف یاجتماع ةچهر یک عنوان بهدهد و یم یشنهادخود را پ حل راهشاعر  ین،بنابرا

 .دهدمی نشان جامعهل اخود را در قب یتاحساس مسئول «یبتمتناسب با مص یینمادها»

 زندگانی با را امروز مردم زندگی او. بیند می حال زمان در زندگی از فرار راه را اساطیر هینی

 محروم حال زمان در کردنزندگی حس از را آنان نوعی به و آمیزد می درهم اساطیر و شینیانپی

 است «زمان از فارغ ارگانیسم» یک ،کشدمی تصویر به شعرهایش در هینی که ایرلندی. کند می

 مقاومت ایرلند در استعمار تاریخ دربرابر ،خود ةپیچید شعری فرم با او(. ۶42 :1999 اینگلبین،)

 را سنتی های کلیشه مقاومت، الگوهای دادننشان طریق از ،درواقع. دهدمی نشان واکنش و کند می

 ،(52: 2001 گرانت،) شکند می درهم ،رفتند می کاربه ایرلند مردم بازنمایی برای استعمار توسط که

 را بازنمایی قدیمی های کلیشه سو یک از اگرچه او زیرا ؛نیست کارساز هینی شعری روش این اما

 با و کند می خارج آنان واقعی تاریخی ةزمین از را ایرلند مردم دیگر سوی از شکند،می درهم

 .آفریند می ای تازه های کلیشه ،اساطیر در تکرارشونده الگوهای کهن یعضب با ها آن سازیهمانند

 اشتباه به را حال انزم دهدمی ترجیح که کند می تحسین چنان را ایرلند اساطیری ةگذشت هینی

 نیز ملل سایر اساطیری و تاریخی ةگذشت با را حال زمان حتی او. ندک سازیهمسان آن با

 تاریخی ةتجرب آمیختنمدره ،او شعر در اصلی ةشاعران فرایندهای از یکی. کند می سازی همسان

 ارتباط بی آنان با مکانی و زمانی لحاظ از که است اطالعاتی با غیرمستقیم طور به شمالی ایرلند مردم

 عصر شمالی ایرلند مردم قراردادن. است آمیختگی درهم این از ای نمونه ،«توالندی مرد» شعر ؛است

 از نوعی آفرینش سبب -است خارج آنان حقیقی تاریخی ةگذشت از که -تاریخی ةزمین در حاضر

 خود کنونی آور هراس و اضطرار شرایط در ایرلند و ریتانیاب یاسیمسائل س ،ر آند» که شودمی شعر

 .(1۸4: 1993 ،)کرکران« شوند می تبدیل شاعر یشخص احساسات و خصوصی مسائل به

 و سیاسی مسائل و نداد نشان واکنشی 19۶9 سال در شمالی ایرلند های آرامینا به ابتدا در هینی
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 شعر در 19۷2 سال در حتی .نکرد مطرح خود شعر در را پرآشوب روزهای آن به مربوط اجتماعی

 آفرینش فرایند که جزیره بلند سروصدای از ،(زمستان از دربردنبهجان ةمجموع از) «سرزمین»

 :کرد شکایت ،کردمی مختل را او هنری

 نمیبرگز را طبل فیضع یمن انتظار دارم تا صدا

 شوم که زده شگفت دیو نبا

 که درحال انفجار است ییهوادر 

 چرخم یم که ابمیخود را در تله ب

 (12 -۷ های خط: سوم بخش ،19۷2 هینی،)

 سروصداهای به نیست قادر دیگر که دریافت زمستان از دربردنبهجان ةمجموع انتشار از پس اما

 ةشاعران های توانایی از استفاده اب باید که کرد احساس او ،شمال ةمجموع در. باشد اعتنابی جزیره

 دربرابر اینکه خاطربه او. (191 :2010 براون،) بیابد ایرلند مردم «جمعی مصیبت» برای درمانی ،خود

 مرور در متیوز کارل(. 193 :همان) کردمی گناه احساس ،بود نداده نشان واکنشی دیگران کشیدنرنج

 ردهک تحلیل را هینی گناه حس و وجدان عذاب ،آواره سویینی و استیشن ةجزیر یهاشعر ةمجموع

خود  ةشاعران ییکه توانا کند یاو احساس گناه م کند؛ یخاطر ترک وطنش احساس گناه ماو به» :است

فاضالب خانه و  یها راه یزیکه قتل و خونریزمانآن هم در  ؛کار گرفته استبه خودخواهانهرا 

 ،درک نکرده است یقعم یکاف ةانداز بهرا  ها یناخاطر که تمام  یناو به ا. کشورش را هم گرفته بود

نسبت به ملت  یطیشرا یناو را در چن ی،در هر حالت یق،که احساسات عم ییگو ؛کند یاحساس گناه م

خود را صرف خودش  یزندگاز  یبزرگکه بخش  کند یاو احساس گناه م .نداهکردمیخود بدهکار ن

 یکه کثافت، بدبخت یعینوشتن شعر درمورد وقا باکه  کند یو احساس گناه مکرده است... ا یزانشو عز

اند، وارد کرده ینکفو کالش سراپایان یبگرفتار  یها خانوادهاز  یگروه یها خانه بهرا  یزدگ محنتو 

 ،وجود دارد ینکهخاطر ابهاو  ی،و غمناک یبعج طور بهشده است و  یپرفروغ یتو شخص الشعرا ملک

 .(۸3: 19۸5 متیوز،) «کند یاحساس گناه م

 ،ملتش دردهای از نوشتن با و خود ةپیچید و شخصی سبک به که کوشد می درنهایت هینی اما

 .برهاند گناه احساس این از را خود

 را اساطیر و امروزی ایرلند بین ارتباط تا است کرده تالش هینی آن در که شعری نخستین

 در ویژگی این اما ،است زمستان از دربردن به جان ةمجموع در «توالندی مرد» شعر ،کند گذاری پایه
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 ترفرا امروز و دیروز ةمقایس از ،شمال ةمجموع در او ،آن از پس. آید نمی چشم به     اصال  مجموعه این

 دالیل به ایرلند در که کسانی با را آهن عصر مردمان فرهنگ در افراد کردنقربانی آیینی مراسم و رفت

 و مضمون یشرفتحاصل پ ،شمال ةمجموع .گرفت درنظر برابر و یکسان ،شدند می قربانی سیاسی

 ینسرزم» مضمونآن کار کرده است:  یروش ایدر طول دوران شاعر ینیاست که ه یخاص ةمای

 ،مجموعه یندر ا ینیه(. 144: 200۶ ،)بروم «فرهنگ یاملت  یک یگاه جمعآناخود یاحافظه  عنوان به

قرار  یکدیگررا در کنار  یتو تمدن، مرگ و جنس یتگذشته و حال، بربر یت،اسطوره و واقع یممفاه

 ایرلند های ناآرامی درمورد اساطیر زبان از هینی ،مجموعه این در(. 1۸2 :1993 ،دهد )کرکرانیم

 مثال، رایب ؛(۶45 ،1999 اینگلبین،) دگوی می سخن میالدی بیستم قرن شصت ةده اواخر در شمالی

 معاصر شمالی ایرلند در سیاسی های خیزش با را میالدی دهم ةسد در ایرلند به ها وایکینگ ةحمل

 و درک قابل او مخاطبان برای سختی به ،دارند ای گسترده ابعاد که ها قیاس گونه این. است کرده مقایسه

 های تفاوت ها آن در که است این گسترده های قیاس گونه این اشکال دیگر براین،عالوه اند؛پذیرش

 (.145 :200۶ بروم،) شوندنمی گرفته درنظر شدهمقایسه مورد دو بین فرهنگی و تاریخی واقعی

 به. گویدمی سخن کشورش ةگذشت و خود ةگذشت از هینی ،مجموعه این از «شمال» شعر در

 او زبان از همه نیز مردمش و طبیعتش تاریخش، کشور، اام ،گویدمی سخن او ،کینگ. آر. پی بیان

 از تلفیقی به شمال در هینی که کند می تصدیق نیز هارت هنری(. 2۶ :2003 بلوم،) گویند می سخن

 .دارد اشاره حال زمان وقایع و ریختا اسطوره،

 یسفرها ای میقد یناویو مردمان اسکاند ها نگیکیوا یسفرهاقهرمانانه، مانند  یسفرها

 ةزیانگ اکه ب نداانهیوحش       اساسا  یاقدامات ینیاز نظر ه رلند،یفتح ا یبرا ها یو اسکاتلند ها یسیانگل

 گردد یبازم یا هیاول یها فرهنگ خیو تار ریبه اساط ینیدند. هشآغاز  یو منافع اقتصاد ییگشاکشور

را به امور  ها آنو  کند یبه در م انیخدا تنرا از  یبزرگ ةجامفرهنگ خود او شباهت دارند،  که به

عصر باستان و  یها یسلندیزمان درمورد ااند. او همد که از آن برخاستهساز یوارد م یویدن

 .(2۸: 2003 بلوم،) دیگویسخن م مدرن عصر یها یرلندیا

 و رلندیا مردم ةگذشت او. است آگاه ییها یختگیآم درهم و ها قیتلف نیچن از زین خود ینیه

. یو. یپ ةنوشت باتالق مردم کتاب راتیتأث درمورد و داند یم مرتبط هم با را آنان یجار مشکالت

 :دهدیم حیتوض معاصر رلندیا طیشرا از خود درک بر گلوب

اخص  طور بهشده و کشف یها انسان نیاز ا یعضبکه  کند یم اثبات. گلوب، ی. ویپ سندةینو
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 یبورگ نگهدار لکهیدر س یا آرهوس در موزه یکینزدکه درحال حاضر سرش در  یمرد توالند

 یدیبه همسران جد ،که هر زمستان نیزم یخدا ؛اندبوده یمادر ةاله یبرا ینییآ انیشود، قربانیم

 یزیشدن و حاصلخشوند تا از تازه بستر همداشت که در مکان مقدسش در باتالق، با او  ازین

 یبرا رلندیا یاسیس شهادت سنت با ارتباط در را نیا اگر. شود حاصل نانیاطم بهار در نیسرزم

مراسم  کیکه فراتر از  مینیبیم م،یریدرنظر بگ ،است آن نماد هانیهول ینا نیکاتر که یلیدال

در ذهن من  انیقربان نیا ینشدن فراموش یها ست. عکسالگو کهن کی نیااست:  یمیقد ةانیوحش

درهم  رلندیا یمذهبو  یاسیمبارزات س یدر گذشته و حال، در مراسم طوالن ت،یسبع یها با عکس

 .(5۷ :19۸0 ،یذهن یها تیمشغول ،ینی)ه زندیآم یم

 سؤاالت «ینیه شمال ةمجموع: هنرمند گراتماش ای ،یدرون مهاجر» ةمقال در یالنگل ادنا

 در مرگ مجازات ینییآ مراسم ،یالنگل اعتقاد به. کند یم مطرح شمال درمورد را یزیبرانگ بحث

 ،بودند دهیرس رلندیا به اروپا تریشمال مناطق از که ییها نگیکیوا فتوحات و خیتار ماقبل دانمارک

 ستمیس کی در مختلف یها زمان و ها مکان نیا ادننهکنارهم اگرچه ؛ندارند هم به یارتباط چندان

 به را ینیه ،ینگلال .(59 :19۸۶ ،یالنگل) باشد داشته شاعر ناب لیتخ از تیحکا ،واحد یریاساط

 دیتأک و کند یم متهم ها آن یواقع و حیصح یخیتار ةنیزم از ،شمال ةمجموع یشعرها کردنخارج

 ؛شود ینم قائل داوطلبانهریغ شدنیقربان و داوطلبانه شهادت نیب یتفاوت چیه ینیه که دارد

 رلندیا یها یناآرام یامروز انیقربان از یاریبس آهن، عصر ینییآ مراسم انیقربان برخالف که یدرحال

 ینیه تالش ،کارسون ارانیس ةدیعق به(. 14۶ :200۶ بروم،) نداشتند شهادت به یلیتما چیه ،یشمال

 ،دارند کسانی یکارکرد متفاوت یها مکان و ها زمان در که یا تکرارشونده یالگوها ییبازنما یبرا

 را یا عمده نقش توانندینم یانسان تیمسئول و تیعامل که دارد داللت خیتار ریناپذ اجتناب تکرار بر

 مسائل نیت؛ ااس یعیطب دنیکشرنج گونه نیا دیگویم او که است نیمثل ا» :ندنک یباز آن در

 یبرا نیو هم افتند یماند، در زمان حال اتفاق اند، در گذشته اتفاق افتادهافتاده اتفاق شهیهم

 با موافقت با زین جانستون(. 51۸ -1۸4 :19۷5 کارسون،) «کند یم تیکفا ها آن از یریگ کناره

 احتمال نیا ،قتل یریاساط و ینییآ ییبازنما قیطر از که کند یم اظهار کارسون و یالنگل یاهنظر

 نیهمچن(. 114 :2003 ،کمپبل) کند نهینهاد رلندیا ةجامع در را خشونت ینیه شعر که دارد وجود

 که کند یم ادعا و دکنیم لیتحل یگرید بعد از را مسئله ،ینیه شمال ةمجموع منتقدان گرید از یکی

 ای دشوار ،یبدو یها انسان ریاساط انیم در خود ریتصو افتنی ،رلندیا معاصر ةجامع مردم یبرا

 (.2۸۷ :1999 ن،یتوب) است یرمنطقیغ
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 ییبازنما و خ،یتار اسطوره، مانند یمسائل به را ینیه یشعر انیجر که یستیمدرن شاعران از یکی

 اعتراف 2004 سال در ینیه. است وتیال. اس. یت ،داده سوق خیتار و اسطوره قیطر از معاصر عصر

 ودا،یک) است ستهیزیم او در «یدرون وتیال» کی همواره و داشته ریتأث او بر همواره وتیال که کرد

 :همان) اندگرفته دهیناد را یریرپذیتأث نیا او منتقدان موارد، از یاریبس در ن،یا وجود با(. 152: 2005

 در یخیتار ةحافظ کاربردنبه و واردکردن یبرا یراه افتنی دنبال به ،شمال ةمجموع در که ینیه(. 153

. اس. یت «کوچک ةجیسرگ» شعر از خط چند ابتدا او. است آورده یرو اشعارش و وتیال به ،است شعر

 درآمد شیپ ،مجموعه انتشار از شیپ اما بود، کرده انتخاب شمال ةمجموع درآمد شیپ عنوان به را وتیال

 :بود خط چند نیا شامل شده حذف درآمد شیپ(. 15۶: همان) کرد حذف را مذکور

 :است حافظه کاربرد نیا

 کردن از عشقنه کم -ییرها یبرا

 تر از آرزو،عشق فرا ةاشاع هک

 ندهیاز آ ییرها ،نیاو بنابر

 همچنان که از گذشته.

 کشور کیعشق به  پس

 شودیکار خود ما شروع م ةحوزدر  یدلبستگ عنوان به

 میابی یم ارزش کمکه آن کار را  میرسیو بدان جا م

 باشد، یممکن است بردگ خی. تارمیستین اعتنا یب گاه چیهگرچه 

 شوند،یم دیدارند ناپد ها آناکنون  نیباشد. بب یممکن است آزاد خیتار

 داشت، یدوست م توانست یکه آنان را تا آنجاکه م یهمراه وجودبه، ها مکانها و  صورت

 (15۷ :همان) .درآورنددگر  یشکلخود را به  یمایستا که دوباره زنده شوند، 

 رلندیا یها یناآرام با تا است تالش در ست،یمدرن شاعران یریاساط کردیرو به گذار با ینیه

 از یکی. آمد کنار دوم و اول یجهان یها جنگ ةفاجع با وتیال. اس. یت که دیایب کنار چنان یشمال

 رلندیا یفضا در -اند ستهیز یم آهن عصر در که -باتالق مردم ینیبازآفر ،یکردیرو نیچن جینتا

 (.159 :همان) است معاصر

 بحران ،یریاساط و یخیتار ةحافظ ،آن در که کند یم تیهدا یراه به را او ،ینیه «یدرون وتیال»

 ندیآفر یبازم یهنر و یروح یدگرگون کی شکل به و کند یم خارج بودنشیبحران حالت از را
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 رفتنازدست ةجیدرنت که کند یم زنده را یا پرستانه وطن عشق اسطوره ،ینیه تیذهن در(. 1۶0 :همان)

 یشعر کردیرو نیا اشکال ،حال نیباا(. 1۶3 :همان) ابدی یم خشونت در غرق را خود رلندیا ملت ،آن

 دوم ؛است شده گرفته درنظر حال زمان از جدا ،یخیتار ةحافظ     اوال  که است نیا شمال ةمجموع در

 ،جهیدرنت .خورد یم وندیپ گانگانیب مرزوبوم ةگذشت به و رودیم ترفرا رلندیا مرزوبوم حدود از آنکه

 (.1۷0 :همان) شود یم بدل شمولجهان و یفرامرز ،یزمانفرا یا اسطوره به خشونت

 ،شمال ةمجموع اول بخش در ،رلندیا مردم معاصر طیشرا یا اسطوره یینماباز و ینیآفرباز

 یا گونه به را استعمار تحت ینیسرزم ینیه ،«وسییانتا» شعر در. است آن دوم بخش از ترمشهود

 که است ییقایآفر یها فرهنگ ریاساط در نیزم یخدا ،وسییانتا. کند یم فیتوص دهیچیپ و بیعج

 در. است مرگ حکم در او یبرا شیپا ریز نیزم از ییجدا هرگونه و دارد شهیر نیزم اعماق در

 شعر نیا یرسازیتصو. خورد یم شکست او و شود یم جدا نیزم از ن،یزم یخدا یپا ،شعر نیا

 یشمال رلندیا ةخورد شکست ملت سرنوشت و استعمار به مربوط مسائل ،آن در که است یا گونه به

 :شودیم سهیمقا ییقایآفر ریاساط در نیزم یخدا سرنوشت با

 :برآمدهآسمان است و آنکه از سلطنت  ةزادآنکه  انیدر م

 او ممکن است مرا شکست جانانه دهد و از نو متولد کند

 بلند کند، نیو مرا از زم کند ریاما نگذار که تدب

  .من سقوط من، عیترف

 (20 -13 یها )خط

 مراسم» شعر در. دیسرا یم شعر مردگان یبرا که زندگان یبرا نه ینیه ،مجموعه نیا در

 که است یاجتماع تیلفعا تنها ،مقتول بستگان یسپارخاک مراسم در کردنشرکت ،«یسپارخاک

 دهیکش دوش به را مردانه یامر» که کند یم ادعا آن از پس و دیآ یبرم آن انجام ةعهد از شاعر

 از یجزئ را خود تواندیم یدشوار از دوربه و خطر یب ،یخنث امور نیچن انجام با تنها او. «است

 وندیپ جامعه ةگذشت به را او ،ییها تیفعال نینچ اما ،(190 :2010 براون،) آورد حساب به جامعه

 شدگان کشته و شدنکشته از او یشعر یها شینما. آن امروز مردمان و زندگان به نه و دهد یم

 دهدیم جلوه یعیطب یامر را شدنکشته رایز ؛شود جامعه در کشتار ةادام موجب است ممکن

 از و یسادگ به توان یم و است یتکرار و یعاد یاتفاق ،یکشآدم که ییگو .(390 :19۸9 هارت،)

 :آمد کنار آن با معمول فاتیتشر و مراسم یبرگزار قیطر
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 دیآ یخبرکه  یزماناکنون 

 یکینزد نیدر هم یکسشدن از کشته

 میشو یم نیمراسم او اندوهگ یما برا

 :میخوان یمرسوم را م یشعرهاو 

 آرام یها گام

 گذردیکننده معییتش تیجمع

 بسته یها از کنار هر خانه با پنجره

 (۷ -1 یها خط :دومبخش )

 است: داشته ادامه امروز تا گذشته از نیتدف فاتیمراسم و تشر

 کننده عییتش تیجمع یانتها

 در شکاف شمال است

 شود بهیآن وارد م یبتداو ا

 .بزرگ یها سنگ یورود

 (2۸ -25 یها خط: خش دوم)ب

 مبارز و نگیکیوا یجنگجو انیم یتفاوت شود، دهیسنج یخیتار ةحافظ بازمان حال  یوقت

 :داد صیتشخ هم از را ها آن توان ینم و ستین معاصر

 یخیتار ةحافظنشخوار 

 تیبار آرام کرد، حکمنیاول یبرا

 شد داده نیعداوت تسک

 تپه بودند ریکه ز ییها آنتصورکردن 

 آراسته مثل گانر

 بود دهیکش دراز بایکه ز

 که در آن دفن شده بود، یا درون تپه

 که با خشونت کشته شده بود هرچند

 (12 -5 یها خط: سوم بخش ،19۷5 ،ینیه)

 نیاول در. است «شمال» شعر موضوع ،خیتار در خشونت تکرار و یخیتار ةحافظ انیم ارتباط
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 در. باشد تیحیمس از یعار شیکافرک یها سلت عصر مانند جهان که کند یم آرزو شاعر ،شعر بند

 و یقهرمان نییآ از بتواند که دهند یاری را او تا دیجویم توسل یسلندیا یها حماسه به ،دوم بند

 ریاساط یها ینیآفر حماسه ةادام را حال زمان عیوقا شعر انیپا در ،تیدرنها و دیبگو سخن خشونت

 ،ینیه) «کند یم متولد نو از را شدهختهیر یها خون ،یخیتار ةحافظ»: کند یم یمعرف یسلندیا

 (.2۸ خط: 19۷5

 ریتصو شاعر ،«یشیآزما یها نسخه: ینگیکیوا نیلدوب» نام با مجموعه نیا از یگرید شعر در

 ریتصو و زدیآم یم درهم را یشمال رلندیا 19۶9 یابانیخ مبارزان ریتصو و نگیکیوا انیوجنگج

 به داستان کی از سرعت به و دیافزا یم دو آن به هم را دانمارک زوال روبه طیشرا و هملت شاهزاده

 :کند یم گذر گرید داستان

 شود،یمن م نوشتة دستوارد 

 دارد یبرمپرده  چد،یپ یم وستهیپ

 جانورسان، یداریب کیاز 

 فکر کرم کی

 .رمیگیم یپرا در گل  رمیمن مس

 هستم، یمن هملت دانمارک

 ،آورد یم لیتمث گرفت، یدست مبهکه جمجمه 

 کردیفساد را حس م یبو

 شد ختهیدر حکومت، برانگ

 با سمومش،

 ان،یقاتالن و پارسا

 ندیآ یبه خود م

 گورها درون دنیبا پر

 .آورند یماحمقانه بر زبان  یها لرزند و حرفیم

 کن، پرواز من با ایب

 کن استشمام را باد من با ایب

 با مهارت
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  ---ها نگیکیوا

 (4 -1 یها خط: ؛ بخش پنجم1۶ -5 یها خط: بخش چهارم ،19۷5 ،ینیه)

 یاریشان را به یریاجداد اساط یعنی ملت، ةگذشتپدران  ینیبخش از شعر، ه نیجمپن انیدر پا

و خشونت باشد. در بخش ششم و  یریدرگ بخش انیپابه آنان نشان دهند که  یراهتا  طلبد یم

درهم  یا گونه بهمعاصر را  رلندیو ا ها، داستان هملتنگیکیوا ةاسطور گریاو بار د ،شعر یانیپا

 :دشوار خواهد بود یکار یگریاز د یکی صیکه تشخ زدیآم یم

 بگو، یا دهیشن هرگز ایآ

 گفت، فارل یمیج

 ن؟یشهر دوبل یها جمجمهاز 

 اهیس یها جمجمه و دیسف یها جمجمه

 یبعضزرد و  یها و جمجمه

 یبعضکامل و  یها با دندان

 دندان نداشتند، کی جز بهکه 

 ختندیآم درهم را خیو تار

 ر،یپ یدانمارک کی ةجمجمدر 

 بود شده غرق که دیشا

 .در طوفان نوح

 اطراف رندیگ یفراممن  یها واژه

 روندیشده را به شکار م فرش سنگ ةاسکل

 رلندیا یسنت یها کفش یبه سبک

 از جمجمه دارد یکه پوشش ینیزم یبر رو

 (1۶ -1 یها خط: ششم بخش ،19۷5 ،ینیه)

 و یخیتار ةحافظ از استفاده با شعر نوشتن بر میمستق طوربه ینیه ،«استخوان یاهایرؤ»در 

 :که پندارد یم ،مثال یبرا ؛کند یم تمرکز یالیخ ةحافظو  یواقع ةحافظ ختنیآمدرهم

 فشارمیرو به عقب م

 کلماتم، قیاز طر



 1394 پایيز و زمستان ،2 ةشمار ،20 ةدور جهان، معاصر ادبيات پژوهش     368

 را زابتیال ةدور یها بانهیسا

 را ینرماند ةیاثاث

 (۸ -5 یها خط :اول بخش ،19۷5 ،ینیه)

 گذشته یابرگرد 

 کهن، یها علم زبان و استعاره

 حافظه را دوباره وارد کن

 آباد استخوان ةخانآنجا که 

 عشق است ةانیآش کی

 در چمن

 (۶ -1 یها خط: دوم بخش ،19۷5 هینی،)

 ،درواقعت گذشته و حال بوده و اکه تنها تماشاگر اتفاق کند یشاعر اعتراف م ،«مجازات»در  

 :واکنش نشان دهد و پاسخگو باشد ،رودیکه انتظار م گونه آن یستقادر ن

 تو را دوست دارم    با یتقرمن 

 دانم،یاما پرتاب خواهم کرد، م

 .سکوت را یها سنگ

 هنرمند هستم یتماشاگرمن 

 (32 -29 یها خط :19۷5 ،ینیه)

 است نخستین آدمیان خشونت ةادام ،مدرن دنیای خشونت که رسد می نتیجه این به ،درنهایت و

 :ندارد تفاوتی آن با ماهوی نظر از و

 گذشت خواهد کرد

 در خشم متمدنانه

 کند یهرچند که درک م

 .را آشنا و یا لهیقب و قیانتقام دق

 (44 -41 یها خط :19۷5 ،ینیه)

و  یخیتار ةحافظ ختنیآماهانه درحال درهمکه آگ کند یم دیتأک ینیه ،«یشاوندیخو»در  

 :دیگویم نیمعاصر است. او در بخش اول شعر چن طیشرا

 گذارم یم قدم ها خاستگاه انیمن در م
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 آورد یم ادیکه به  یسگمثل 

 را اش یخاطرات وحش

 .خانهآشپز ریحص یرونشسته  

 (۸ -5 یها خط :19۷5 ،ینیه)

 :19۷5 ،ینیه) «الهه کی ی/ رودرروام ستادهیا قرون ةلبمن بر »: دیگویو سپس در بخش سوم م

 ةهم که کند ی، او اظهار مستا یشعر طوالن نیا یریگجهیکه نت ییدر بخش نها(. 24 -23 یها خط

 توان ینم و هستند رلندیا انیقربان همهاند، هم در گذشته و هم در زمان حال، که کشته شده ییها آن

 :پردازدیم شیخو ةگفت اثبات به شعر آخر بند دو در و کرد مجزا هم از را ها آن

 نیبازگرد به ا

 انوسیاق ةریجز

 .کند ینم تیکفا زیچ چیهکه  ییجا

 ةشدنهادهدرخاک یها بخوان صورت

 را انیکشتگان و قربان

 منصفانه گزارش کن، ارما  طیشرا

 میزیر یما چگونه خون م

 یسود جمع یبرا

  (20 -13 یها خط: بخش ششم ،19۷5 ،ینیه)

 ختنیآم قیطر از معاصر زمان ییبازنما ،پسااستعمار پردازانهینظر یعضب یها دگاهید اساسبر

 وارد آن به ناخواسته ای خواسته زین پسااستعمار شاعران که است یستیمدرن یندیافر اسطوره، با آن

 -خیرتا ییبازنما نوع نیا از ،(29 -2۸: 1994) بابا یهوم ،استعمارپسا پرداز هینظر و منتقد. شوند یم

 انجام یاستعمار فرهنگ از تأثرم ةمستعمر ملل هنرمندان هم و ییاروپا گراستعمار فرهنگ هم که

 د،کننیم محو را حال و گذشته زمان نیب مرز تنها نه ،ییها ییبازنما نیچن. دکنیم انتقاد -دهندیم

 بابا(. 52 -51 :همان) دهندیم انجام را استیس در قدرت یها ییجا جابه ،هنر از یپوشش در بلکه

 یجووجست قیطر از ملت کی خیتار ینیبازآفر و یینماباز یامدهایپ درمورد( 24۷: 1994)

 و ادب و فرهنگ رایز ؛دهدیم هشدار حال زمان با گذشته زمان ینییآ و یادب ،یفرهنگ «تشابهات»

 دارند را خود خاص یارزشگذار یها ستمیس و یاجتماع یهانهیزم کدها، ،انینیشیپ ینییآ فاتیتشر
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 و ملت یکنون طیشرا به الگوهاکهن و ریاساط لیتحم .ستندین معاصر یها ستمیس با سهیمقا قابل که

 یواقع تنوع شدنگرفتهدهیناد به ،گذشتگانشان با مشابه یمکان و یزمان ةتجرب به ها آن وادارکردن

 (.213 :همان) شد خواهد منجر ها آن یزندگ یها سبک یگوناگون و دیعقا

 قوت یتیقوم و یتیجنس یها تفاوت کردنپررنگ با ،استعمار گفتمان که است معتقد( 9۶ :1994) بابا

 گراستعمار گفتمان با تقابل منظور به استعمار تحت مردم اشتباه به است ممکن را روش نیهم و ردیگ یم

 یافراد ،یخیتار اصالت یجووجست و یتیقوم یها تفاوت یسازبرجسته یراستا در. رندیگ کاربه زین

 بتوانند آن در که نندیافریب را یا تازه مکان و زمان که کنندیم تالش ،اندبوده استعمار یقربان و مفعول که

 کاربه استعمار تحت مردم که یسازتیهو یاستعمار روش نیا(. 255 :همان) باشند خود خیتار فاعل

 و کند مغشوش را یفرهنگ ینمادها نظم بزند، برهم را یخیتار یها دوره بیترت است ممکن» رند،یگیم

 ینمادها و گذشته زمان یها نشانه معناکردندوباره راهبرد(. 25۷ :همان) «کند یزدگشوک دچار را سنت

 پسااستعمار طیشرا با هنرمندان توسط که -یامروز میمفاه با ها آن ارتباط افتنی قیطر از یریاساط

 از یرودنباله هم و پسااستعمار گفتمان به است یواکنش هم: دارد گانهدو ینقش -شودیم کاربرده به

(. 355 -354: همان) دارد استعمار فرهنگ در شهیر خود که آن یخط ینگارخیتار و سمیمدرن مکتب

 یها تیموقع است ممکن ،مثال یبرا ؛دارد زین ییایمزا ییبازنما روش نیا بابا، انیب به درهرصورت

 یالگوها به ها ییجاابهج نیا و اندشده جا هجاب یخیتار عیوقا ،ها آن در که کند جادیا را یا تازه و یبیترک

 درنظر دیبا بابا ةدیعق به ،حال نیباا(. 211 :199۸ روترفورد،) شوند منجر یاسیس یها حرکت در هتاز

 در کامل مشارکت از را مردم ،گذشته زمان به ییبازنما یها روش نیا به مکرر رجوع که داشت

 (.21۶ :همان) دارد یبازم استعمار ضد بر یاسیس تحرکات

 یا فاعالنه و مفعوالنه ةدوگان تیروا شکل به رلندیا مردم از ینیه ییبازنما ،شمال ةمجموع در

 قدرت بدون و ریاساط و خیتار از یبخش ییسو از ها آن. دیآ یدرم ،است داده شرح بابا یهوم که

 و یخیتار ةگذشت آن از دارند لیتما که اندمدرن و معاصر یمردمان گرید یسو از و هستند تیعامل

 خواهد یم هم ،رلندیا در یاستعمارپسا سندگانینو گرید مانند ینیه .زندیبگر آن به مربوط ریاساط

 یاصل موضوعات از یکی عنوان به هم و بسپارد یفراموش به را گذشته ،حال زمان ییبازنما قیطر از

 شباهت بر که شودیم نیا جهینت. (10۶: 2009 کورت،مک در کاسل) بپردازد آن به اشعارش در

 ینیه. دهدیم لیتقل گذشته از ریناگز یتکرار به را حال زمان و کند یم دیتأک گذشته با حال زمان

(. 39۷ :19۸9 هارت،) زدیآم یم درهم را خیتار مختلف یها هیال ،یخیتار ةدوگان تیروا برعالوه
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 «شاعر یشخص لیتخ» و «یاجتماع تیواقع» ،او شعر در جانستون، دگاهید مطابق ،خالصه طور به

 قائل یخیتار تیواقع و اسطوره داستان، و قتیحق نیب یمرز توان ینم که انددهیتن درهم چنان آن

 (.12۶ :2003 کمپبل،) شد
 

 جهینت

 و یخیتار مختلف ادوار یزمان یختگیآم به تیدرنها ،شمال در ینیه یا اسطوره -یخیتار اتیروا

 نیا در ،حال زمان ییبازنما یبرا اسطوره به بازگشت در ینیه ةپروژ و شود یم منجر یا اسطوره

 از دوره نیا در ینیه انةیگرا یمل التیتما از یا نشانه را امر نیا توان یم. رسد یم اوج به مجموعه

 منظور به را ییایجغراف مکان و اسطوره نیب ارتباط ،التیتما نیا .گرفت درنظر شایشعر تیفعال

 یپندارهمانند و یا اسطوره ةگذشت یایاح. دهند یم جلوه پررنگ ،واحد یاجتماع تیهو کی خلق

 کی به را رلندیا یمعنا عراش. انجامد یم جینتا از یگروه به ،مجموعه نیا در حال زمان با آن

 افراد نه و اند شده ییبازنما الگو کهن صورت به رلندیا مردم. است داده لیتقل زمان بدون یکل ریتصو

 ییبازنما و اسطوره به بازگشت نکهیا همه از تر مهم دیشا .ندمند بهره انتخاب قدرت از که مستقل

 یکنون رلندیا در دادهرخ عیفجا در را ایتانیبر استعمار یمرکز تیمحور ،الگو کهن شکل به مردم

 و زمان به مربوط آنچه از یخیتار تیروا. شودیم یتلق یخیتار یقتیحق ،اسطوره. کند یم کمرنگ

 به توجه یجا به یهنر یینماباز انتخاب دهندة نشان التیتما نیا. شود یم جدا ،است حال مکان

 داده شینما تکرارشونده و یجبر ییروین عنوان به خیتار ،وهیش نیا در. است مردم یقیحق یزندگ

 یعیطب و برد یم نیب از را داوطلبانه شدنیقربان و عمد تلق نیب یمرزها ،ینیه روش نیا. شود یم

 .است شمال ةمجموع در خشونت هیتوج ،جهیدرنت و دادنجلوه

 نمایش ای گونه به را ایرلند مردم تاریخ و زندگی ،شمال ةمجموع در هینی اینکه آخر سخن

 اتفاقات از گروهی مفعول ،مردم. ندارند مسئولیتی و نقش هیچ ،آن در مردم گویی که دهد می

 های فعالیت توانایی مردمی چنین. دارد جای آنان ناخودآگاه ضمیر اعماق در که هستند تکرارشونده

 زمان از ها آن اثر که هدد می تقلیل ها مؤلفه از گروهی به را تاریخ هینی. ندارند اجتماعی و سیاسی

 یک      صرفا  او مردم. است بوده یکسان 19۶9 ایرلند گرای ملی انسان تا توالندی مرد و آهن عصر

 و مشکالت ،درنتیجه. است شده تعیین ها آن برای قبل از که کنندمی تکمیل را تاریخی الگوی

 .شوندمی تلقی زمان از مستقل و غیرمهم عادی، ها آن مبارزات
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