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  شعر مقاومت انگلستان اي مقابله بررسياز ايده آليسم تا رئاليسم: 
 در دو مكتب جورجي و مدرنيسم

 
  2برجساز غفار ، 1*شاد جاويد مهدي

  دانشگاه شيراز،دانشجوي دكتري زبان وادبيات انگليسي  -1

  شاهد فارسي، دانشگاه ادبيات و زبانگروه  استاديار -2

 )23/12/1395خ پذيرش:تاري؛ 10/8/1395تاريخ دريافت:(

  
  چكيده

 آغازين و پاياني جنگ جهاني اولي در دو دوره انگلستان اتيدر ادبحاضر به بررسي شعر مقاومت ي مقاله
كه تجربيات جنـگ جهـاني اول چـه اثـرات اند پاسخ به اين پرسش بنيادي خواستار ،نويسندگانپردازد. مي

روپـرت ي نوشـته "سرباز"ي گذاشت؟ بدين منظور، شعر مفهومي و سبكي در شعر مقاومت انگلستان بر جا
برجسـته از هايي ويلفرد اوون، به ترتيب به عنوان نمونـهي نوشته "شيرين است و افتخار آميز"بروك و شعر 

گيرنـد. از مـي اشعار سالهاي آغازين و پاياني جنگ، با رويكـرد سـبك شناسـي مـورد نقـد و بررسـي قـرار
بـا  "شيرين است و افتخـار آميـز"مضامين وطن پرستانه و ايده آل گرايانه است و داراي  "سرباز"آنجائيكه 

شـكند، ايـن اشـعار در بافـت دو مكتـب مـي خود ايـن مضـامين را در هـمي رويكرد رئال و ساختار شكنانه
اشــعار ي در زمــره "ســرباز"جــورجي و مدرنيســم مــورد خــوانش قــرار خواهنــد گرفــت. در نهايــت، شــعر 

گيـرد و تغييـر مـي اشعار ضد امپرياليسـتي قـراري در زمره "شيرين است و افتخار آميز"و شعر  امپرياليستي،
بـزرگ، بـه عنـوان علـت تقابـل هاي قـدرتهـاي محور مقاومت از دفاع از وطن به مقابله بـا زيـاده خواهي

  محتوايي اين دو شعر تفسير خواهد شد.

  

  ، مكتب جورجي، مدرنيسمشعر جنگ، روپرت بروك، ويلفرد اوون كليدي: كلمات
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  مقدمه 

شد. در ابتدا، تصـور مي ناميم، در زمان خود به عنوان جنگ بزرگ شناختهمي آنرا جنگ جهاني اولامروزه آنچه كه ما 
ر بـراي امپراطـوري بريتانيـا و آن مـوفقيتي چشـمگيي انجامـد و نتيجـهمـي بر اين بود كه اين جنگ تنها چند ماهي بـه طـول

 شـد، بيشـتر و بيشـتر محـرزمـي تـررفـت و تلفـات جنـگ ميليـوني مـي اما همانطور كه زمان به پيش ؛متحدانش خواهد بود
از آن است. با بر جا گذاشتن حدود نه ميليـون كشـته (يـك پـنجم پيشهاي گرديد كه اين جنگ، متفاوت از ديگر جنگمي

فيزيكي و روحي شده بودند، اين جنـگ دگرگـوني عظيمـي در هاي ازماندگاني كه مبتال به رنجسربازان در حال جنگ) و ب
). در نهايت، آنچه كـه در ابتـدا بـه عنـوان جنگـي بـراي 2016 :2012روند تاريخ نظامي و سياسي ايجاد نمود (گرين بالت، 

تبـديل گرديـد (اسـمال و هـا ه تمـامي جنگشد، به جنگي براي پايان بخشـيدن بـمي دفاع از آزادي و سر بلندي ملي تصور
توانستند بـدان وسـيله بـه ايـن جنـگ معنـا مي ، تنها دليلي كه بيشتر حاضرين در جنگ1918). در سال 791 :2001ديگران، 

  موجود در آن بتواند از جنگي احتمالي در آينده جلوگيري كند.هاي ببخشند، اميدواري به اين مسئله بود كه ميزان رنج

توان در اشعار موجود در ادبيات مقاومت انگلستان جسـتجو نمـود. در حـالي كـه مي اين طرز تفكر راهاي جلوه يكي از
پاياني جنگ، اشـعاري بـا مضـامين هاي آغازين جنگ، شاهد توليد آثاري وطن پرستانه و ملي گرايانه بود، در سالهاي سال

توان در آگـاهي شـعرايي جسـتجو كـرد كـه خـود در قاومت را مياين تغيير در محور م وجود نهاد.ي ضد جنگ پا به عرصه
بزرگ، از جمله سياستمداران خـود در هاي قدرتهاي جنگ را در زياده خواهيي جنگ حضور داشتند و ادامههاي سنگر

تـاثير انگلسـتان كـه بسـياري تحـت ي شـاعران برجسـته -، يكي از سرباز1انگلستان، ديدند. به عنوان مثال، زيگفريد سوسون
، همه چيز به جـز تمـدن را در خـود داشـت. طبـق نظـر او، "جنگ بزرگ براي تمدن"عقايد او شعر سرودند، معتقد بود كه 

 داده بـود، بايـد در مـال عـام مـورد نكـوهش قـرار "تجـاوز و كشـور گشـايي"خود را به  "دفاع و آزادي"جنگي كه شكل 
اي عديـدههـاي اض كسـاني بـود كـه در آن زمـان متحمـل رنجزبـان اعتـر سوسـونخـود، ي گرفت. در موضع جسورانهمي
آنهـا باعـث قربـاني شـدن  "سياسيهاي خطاها و رياكاري"راند كه مي نبرد شده بودند و بر عليه كساني سخن هاي ميداندر

شـاعرش، حقـايق تلـخ جنـگ را محـور  ). بنـابراين، سوسـون و ديگـر همرزمـان14: 1999شـد (كَمپبـل، مـي مردان جنگي
اطـالع بودنـد بي هابه سامان موجود در سنگر خود قرار دادند تا به آگاه سازي مردماني بپردازند كه از وضعيت ناهاي رودهس

  پرداختند.مي هايشان، تنها به ستايش افتخارات جنگيو در خانه

ي سـم اشـعار ملـي گرايانـهدر نتيجه، سالهاي پاياني و سالهاي پس از جنگ، آثاري به خود ديدند كه نه تنها از ايـده آلي
. بـا سـاختندميسالهاي آغازين جنگ فاصله گرفته بودند، بلكه فضاي رئاليسم را با تلخي هر چه تمام تر براي مخاطبان خود 

آغازين و پاياني جنگ را در كنار هم قرار دهد ي در نظر گرفتن اين گذر، اين جستار بر آن است تا دو نمونه از اشعار دوره
و شـعر  3روپـرت بـروكي نوشـته 2"سـرباز". بدين منظـور، شـعر كند محور مقاومت آنها را به شكل سبكي بررسيتا تغيير 

آغازين و پاياني جنگ، را به طـور هاي اشعار سالي ، به ترتيب نماينده5ويلفرد اووني نوشته 4"شيرين است و افتخار آميز"

                                                 
1 Siegfried Sassoon 
2 The Soldier 
3 Rupert Brooke 
4 Dulce et Decorum es 
5 Wilfred Owen 
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  تطبيقي مورد خوانش قرار خواهيم داد.

  

  بحث و بررسي

  بك شناسيس

به طور خالصه، سبك شناسي روشي براي تجزيه و تحليل متون ادبي با استفاده از توصيفات زبان شناسي است. بنابراين، 
كند و هدف از آن ايجاد ارتباط بين حقايق زبان شناسـي مي ادبيات و زبان شناسي را به هم متصلي سبك شناسي دو حوزه

 شناسـان سـبك مبنـاي ). بنابراين5: 1996) به صريح ترين شكل ممكن است (شُرت، شناسي) و معنا (تفسير زبان (توصيفات
 بـدين. اسـت اطالعات كلي و عمومي و متني شناسي، معلومات زبان نمودن دانش تركيب مناسب، تفسيري به رسيدن جهت
. رسـيد معنـا آن بـه تـوان نمـي شـناختي زبـان تحليـل صرف با كه داشت توجه بايد اما ؛آيدمي متن دل نهايتاً از معنا ترتيب،
هاي برداشـت از را خوانندگانها خصيصه اين بلكه دهند؛ نمي شكل را معنا خود خودي به متن در شناسي زبانهاي خصيصه

  ).8همان:(دهند مي سوق منطقيهاي برداشت سمت به را آنها و دارندمي باز منطقي غير

به معنـا رسـيدن را مـورد بررسـي  چگونگيبه معناي متن پي برند، بلكه كنند تا نه تنها مي همچنين، سبك شناسان تالش
 سـبكي مـورد توجـه ويـژه قـرار تحليـل در مفـاهيم تـرين اساسـي از به عنوان يكـي 6قرار دهند. بدين منظور، انحراف زباني

مـه يـا زبـان روزمـره، بدين معني است كه زبان ادبي، متفاوت از زبان روزمره است. بر خـالف مكال زباني گيرد. انحرافمي
). بـه عنـوان مثـال، هنگـامي كـه شـفيعي 342: 1999(برسلر،  "به من نگاه كن، من خاص هستم"زند كه مي زبان ادبي فرياد

كنـد و مـي ، او زبـاني متمـايز خلـق زيست .. تشنه آب و شد گرسنه نان كه جايي:گويد مي خودي سفرنامهكدكني در شعر 
زبان شناسي، انحراف زباني تاثير روان شناختي مهمـي ي كند. به عنوان يك پديدهمي ل و تعمقذهن خواننده را درگير تحلي

بر روي خوانندگان (و شنوندگان) دارد. اگر بخشي از يك شـعر داراي انحـراف زبـاني باشـد، آن بخـش بـه شـكل خاصـي 
). 167: 2011نامنـد (ولـز، مي 7رجسته سازيگردد. اين اثر روان شناختي را بود، يا از لحاظ ادراكي برجسته ميشمي چشمگير

شـود. در زبـان، پـس زمينـه بـه آنچـه مـي داراي معنا و مفهـوم 8اما بايد به خاطر داشت كه برجسته سازي همراه با پس زمينه
 و انتظاراتي كـه مربـوط بـه نـوع خاصـي از گفتـار يـاها شود كه از لحاظ زباني متعارف است (يعني قوانين، هنجارمي اطالق

از متن يا گفتار است كه با اين انتظارات همخواني ندارد. از هايي نوشتار است)؛ برجسته سازي تا حد بسيار زيادي، آن بخش
  آيد.مي زباني و غير زباني مختلف بوجودهاي انحراف از هنجاري اينرو، برجسته سازي در نتيجه

يدن به تفسـيري معقـول، سـبك شناسـان از ابزارهـاي زبـاني به منظور بررسي عوامل برجسته كننده در آثار ادبي و رس   
همچون صنايع ادبي (تشبيه، استعاره، مجاز، انسان ديسي، مخاطب سازي، نماد، تمثيل و غيره)، فنون آوايي (قافيه و  ،متعددي

آگـاهي، تلمـيح  رديف، واج آرايي، هم آوايي، ريتم، نام آوا و غيره)، ساختار (ساختار صوري، پيرنگ و خط داستان، پيش
پردازي، نحو، صـدا، لحـن  هو غيره)، آيروني (آيروني واژگاني، آيروني موقعيت، آيروني نمايشي و غيره) و سبك بيان (واژ

  برند تا شرايط را براي خوانشي ايده آل فراهم سازند.مي و غيره) بهره
                                                 
6 linguistic deviation 
7 foregrounding 
8 background 
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ست كه از طريق تجزيه و تحليل، عوامـل يك سبك شناس اين اي توان نتيجه گرفت كه وظيفهمي اين تفاصيلي با همه
نيمه هشيار را به طور شفاف هشيار سازد تا بتواند تناقضات تفسيري را آشكارا و معقوالنه مـورد بحـث و بررسـي قـرار دهـد 

  ).102: 1996شُرت، (

  

  "شيرين است و افتخار آميز"و  "سرباز"بررسي سبك شناسي 

سـبكي بهـره ميبرنـد تـا درك هاي زيـادي از خصيصـهتا ميزان بسـيار  "زياست و افتخار آم نيريش"و  "سرباز"هاي شعر
 ريانگلسـتان را بـه تصـو يمـردن بـرا يروپرت بروك تالش دارد تـا عـزت و دالورها را انتقال دهند. عقايد موجود در شعر

امي سـربازاني داستان تم "سرباز"تفكر محوري ويلفريد اوون، قساوت و ذات سهمناك جنگ است. شعر  كهيدر حال، كشد
دارد كـه اگـر مـي جنگند. متكلم شعر كه خود يك سرباز است، در همان ابتدا اعالممي است كه به طور اخص براي بريتانيا

در سرزميني بيگانه جان خود را از دست دهد، آن خاك بخشي از خاك بريتانيا خواهد شـد. او خـود را غبـاري غنـي تـر از 
 خـود را مـديون انگلسـتان اسـت. در ادامـه او اظهـارهـاي نيكيي د شد، غباري كه همهنامد كه در آن دفن خواهمي خاكي

  كه در انگلستان تجربه كرده را به ياد خواهد آورد:هايي تمامي چيز پس از مرگشدارد كه چگونه مي

 

The Soldier  

If I should die, think only this of me: / That 
there’s some corner of a foreign field / That is for 
ever England. There shall be / In that rich earth a 
richer dust concealed; / A dust whom England 
bore, shaped, made aware, / Gave, once, her 
flowers to love, her ways to roam; / A body of 
England’s, breathing English air, / Washed by the 
rivers, blest by suns of home. 

 

 

 

 
 

And think, this heart, all evil shed away, / A 
pulse in the eternal mind, no less / Gives 
somewhere back the thoughts by England given; / 
Her sights and sounds; dreams happy as her day; / 
And laughter, learnt of friends; and gentleness, / 
In hearts at peace, under an English heaven. 

 

  سرباز
اگر قرار است كه جانم را از دست دهم، تنها مرا اينگونه 

از سرزميني بيگانه / هميشه انگلستان اي ياد كنيد: / كه گوشه
خواهد بود. كه در آن خـاك غنـي / غبـاري غنـي تـر پنهـان 

لستان به آن جان داد، به آن شكل داد، است؛ / غباري كه انگ
به آن آگاهي بخشيد، / و زمـاني گـل هـايش را بـراي عشـق 
ورزيدن، و جاده هايش را براي پرسـه زدن ارزانـي داشـت، / 
جسمي از براي انگلستان، كه هوايش را تنفس كرده، / كه بـا 

  رودخانه هايش منزه، و با آفتاب خانه مقدس شده.

را پـس زده، / ها قلب، تمامي خباثتو به ياد آور كه اين 
و تپشي ست در ذهن ابديت، كه با همان شـدت / در جـايي، 
خاطراتي كه انگلستان بر جاي گذاشته را پـس خواهـد داد؛ / 

شــاد هماننــد روز هــايش؛ / و هــاي منــاظر و آواهــايش؛ رويا
ــده ــت / در اي خن ــده؛ و لطاف ــه يادگــار مان ــتان ب كــه از دوس
  ير آسماني از جنس انگلستان.آرام، به زهاي قلب

  )2019: 2012(گرين بالت، 
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 ريتصـوكند. در ابتداي ايـن شـعر، مي ، فضايي كامالً متفاوت را ترسيم"زياست و افتخار آم نيريش"اما ويلفرد اوون در 
 ر منـور راهنمايشـانگردد كـه نـومي لعن و نفرين، در ميان لجن زار ارائهي سربازاني خميده، در حال سرفه و همراه با زمزمه

رونـد، مـي شود تا به سمت آسايشگاه خود بروند. همينطور كه سربازان خسته و خواب آلود، با پاهايي غرق در خون رژهمي
 گيرند. همه به جز يكي از سربازان موفقيي قرار ميشيمياي شود و همگي در معرض حملهمي ناگهان غوغاي ميدان نبرد بلند

از پشـت قـاب ماسـك خـود وحشـت شـاعر ضد شيميايي، جان خود را نجـات دهنـد، و هاي ماسك شوند تا با جاسازيمي
 دهـد. در ادامـه او از روياهـايمـي شـرح تمام اتيبا جزئتماشاي انساني را كه به خاطر بمب شيميايي در حال مردن است را 

گيرد مي تعليمي به خوداي سپس شعر جنبه شود ومي گويد كه در آنها آن سرباز در مقابل ديدگانش غرقمي اختيار خودبي
شدند مي گويد كه اگر در سفري خيالي با او همراهمي دهد. متكلم به خوانندگانمي و مستقيماً خواننده را مورد خطاب قرار

دروغ "ديدنـد، در آن هنگـام بـه كودكـان خـود مـي و وضعيت ناگوار سرباز را به هنگام انداختن جسدش بـه پشـت واگـن
  :"زياست و افتخار آم نيريش مردن در راه وطن ات" را نمي گفتند، كه "يميقد

Dulce et Decorum Est 

Bent double, like old beggars under sacks, / 
Knock-kneed, coughing like hags, we cursed 
through sludge, / Till on the haunting flares we 
turned our backs, / And towards our distant rest 
began to trudge. / Men marched asleep. Many had 
lost their boots, / But limped on, blood-shod. All 
went lame; all blind; / Drunk with fatigue; deaf 
even to the hoots / Of gas-shells dropping softly 
behind. 

 

 

 

 

 

 

Gas! GAS! Quick, boys!—An ecstasy of 
fumbling / Fitting the clumsy helmets just in 
time, / But someone still was yelling out and 
stumbling / And flound’ring like a man in fire or 
lime.— / Dim through the misty panes and thick 
green light, / As under a green sea, I saw him 
drowning. 

 

 
In all my dreams before my helpless sight, / 

He plunges at me, guttering, choking, drowning. 

 

 
 

  زياست و افتخار آم نيريش
هـا بسيار خميده، همانند گدايان فرتوت، به زير بار گوني

/ با زانوان كج، سرفه كنان همانند عجوزه ها، در ميان گـل و 
ــت ــي الي لعن ــتاديفم ــت رس ــا، پش ــور ه ــا من ــه ب ــا اينك م / ت

گردانديم / و به سوي استراحتگاه دور دسـت مـان، كشـان بر
رفتنـد. بسـياري مـي كشان رفتيم. / مـردان، خـواب آلـود رژه

پوتين هايشان را از دست داده بودنـد / امـا لنگـان، بـا پاهـاي 
رفتنـد. همگـي افلـيج شـدند؛ همگـي مـي خون آلود به پـيش
ــاد كــرز خســتگي؛ كــور؛ / سرمســت ا ــل فري ، حتــي در مقاب

پنج نهـم پيشـرو و تكـراري كـه پشـت هاي / توپهاي گلوله
  آمد.مي سرشان فرود

هاي شـور دسـت—شيميايي! شيميايي! سريع تر بچه هـا!
بدقواره را بـه موقـع در سـر هاي / تا اينكه ماسك جستجوگر

 زد و لنگـان بـه پـيشند؛ / امـا يـك نفـر همچنـان نعـره ميـكن
 ت، / و ماننـد انسـاني در آتـش يـا آهـك دسـت و پـارفـمي
تـار و مــه آلـود و نـور سـبز تيــره، / هـاي / از قاب —زد.مـي

  گويي به زير دريايي سبز، غرق شدنش را نظاره كردم.

اختيـارم، / او بـا بي در تمامي روياهايم، در مقابل چشمان
رود / سوسـو كنـان، نفـس مـي دستاني به سوي من بـه پـايين

  شود.مي ، و غرقنفس زنان
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If in some smothering dreams, you too could 
pace / Behind the wagon that we flung him in, / 
And watch the white eyes writhing in his face, / 
His hanging face, like a devil’s sick of sin; / If 
you could hear, at every jolt, the blood / Come 
gargling from the froth-corrupted lungs, / 
Obscene as cancer, bitter as the cud / Of vile, 
incurable sores on innocent tongues,— / My 
friend, you would not tell with such high zest / To 
children ardent for some desperate glory, / The 
old Lie: Dulce et decorum est / Pro patria mori. 

 

اگر در رويايي دلگير، تو هم بـا مـا همگـام شـوي / و بـه
پشت واگني كه او را انداختيم بيايي، / و نظـاره گـر چشـمان 

پيچنـد، / صـورت مـي سفيدي شوي كه در صورتش به خود
مرگ آلودش، همانند شيطاني دلزده از گنـاه؛ / اگـر بـا تمـام 

ره كنــان از شــنيدي / كـه غرغــمــي وجـود، صــداي خـوني را
زد، / منزجـر كننـده مثـل مـي كف كرده اش بيـرونهاي ريه

ال عالج بر هايي سرطان، تلخ همانند نوشخوار رذالت، / زخم
گناه، / دوست من، آنگاه با چنين شور و حرارتي هاي بيزبان

/ به كودكان مشتاق به افتخاري ياس آور، / دروغ قـديمي را 
و افتخـار  اسـتشـيرين  / مـردن در راه وطـن اتنمي گفتي: 

  .)2037: 2012. (گرين بالت، آميز

 "زيـاست و افتخـار آم نيريش"در حاليكه شعر  ؛ي آشنا و هميشگي استباتيتركارائه گر  "سرباز"از لحاظ معنايي، شعر 
مخاطبين خـود  تركيباتي در خود دارد كه در زمان انتشار خود، نو و ساختار شكن بوده و نهايتاً قابليت شكست افق انتظارات

اند ناميده گريكديمقابل ي دو نقطه را دو شعر ني، ا)2009را داشته است. اين تفاوت تا حدي بوده كه افرادي همانند شرمن (
  ادبي در تاريخ ادبيات انگلستان تبديل شده اند.ي براي دو دورهاي و اين دو شعر به نماد و نمونه )45ص. (

شعري است كه متعلق به دوران آغازين جنگ جهاني اول است. يكي از مكاتـب  "ربازس"همانطور كه پيشتر اشاره شد، 
پس از جنگ به آن سبك قلم زدنـد، شـعر ها به هنگام آغاز جنگ رايج بود و برخي از شعرا تا مدت در انگلستانشعري كه 

شده بود، تالشي در راسـتاي ايجـاد برگزيده  ،جورج پنجم،شد. اين مكتب كه نام آن به افتخار پادشاه مي ناميده "جورجي"
). در حقيقـت 2017:، 2012هاي مخرب تمدن مدرن بـود (گـرين بـالت، لستان شعر انگليسي در مقابل نيروحصاري براي گ

محيط هاي شعر جورجي، شعري غنايي متكي بر توصيفات جسماني و سادگي شباني است كه اغلب اشاره به پرندگان و گل
). شـعر 322: 1996ياي كالسيك دارد و احساسات عصـر مـدرن تقريبـاً جـايي در آن نـدارد (ددي، روستايي انگلستان يا دن

اسـت  كـور كورانـهي گيرد، شعري سنتي و با مضامين وطن پرسـتانهمي جورجي قراري جنگي كه در دسته بندي شعر دوره
  ).151: 2003(كروگر، 

پاياني قـرن نـوزدهم و هاي انگليسي در آن دوره ناميد. سال اما شعر جورجي را نمي توان مكتب حاكم در تاريخ ادبيات
به قول توريل مـوي، طغيـاني  آغازين قرن بيستم، شاهد ظهور جنبشي فلسفي و ادبي به نام مدرنيسم بود، جنبشي كههاي دهه

). ايـن 171: 2014، بر عليه ايده آليسمي بود كه بيشتر شكل سركوب گر تا رهايي بخش به خود گرفته بود (ابرامـز و هارپـام
و  يمحافظـه كـار ت،يـاز قطع يعموم يسرخوردگي جهيدر نتجنبش كه پس از پايان جنگ جهاني اول به اوج خود رسيد، 

خواسـتار تغييراتـي  و )29: 2008(كـوتر،  به وجود آمـد ا،يكتوريعصر و يعنيماقبل خود، ي در دوره ينيع قتياعتقاد به حق
. امـا در حاليكــه در )226: 2014، (ابرامـز و هارپـام ادبـي بـودهاي كال، مفـاهيم و سـبكسـاختار شـكنانه در سـوژه هـا، اشـ

ي و شـاعران جنـگ آن، شـعر جـورجكشمكش كالسيسيسم سفت و سـخت عصـر ويكتوريـا و فضـاي انقالبـي مدرنيسـم، 
جنگ، گرايشي مدرنيسم پاياني هاي شاعران سالي )، عمده57: 2003رويكردي محافظه كارانه را در پيش گرفتند (شينيتز، 
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امـا از آنجائيكـه شـاعراني  ؛از خود نشان دادند و شكل جديدي از ادبيات مقاومت را در تاريخ ادبيات انگلسـتان رقـم زدنـد
همچون ويلفرد اوون احتماالً هيچ اطالعي از بحران شعري زمانه خود نداشتند و جنگ، رويدادي غير ادبي، آنها را وادار بـه 

در محتوا ملموس است تا در  شتريبساختار شكن مدرنيسم در اين دسته از شاعران، هاي از تكلم نمود، جنبه يافتن راه ديگري
شـاعر و منتقـد  و،يـرابـرت گرتوسـط  ،محتـوايي بـه بهتـرين نحـوي ايـن جنبـه .)154: 1970ي (انرايت، سبك شعرسنت و 

رسد كه جنگ جهـاني مي ، گريو به اين نتيجه"اني دومشعراي جنگ جه"عنوان باخود ي در مقالهشود. مي ي، تفسيرسيانگل
دارد كه مي گرديد. گريو در ادامه اظهار "شعر جنگ"و  "شاعر جنگ"اول و تجربيات ادبي آن منجر به ايجاد دو اصطالح 

 زان دربـه قلـم سـربا يمناسبتهاي شعر يو حتبه هنگام جنگ، اي وطن پرستانههاي و شعرها گذشته، سرودههاي در جنگ":
شعر جنگ به معنايي كه امروزه [در تاريخ ادبيات انگليسي] مورد "، اما هيچ يك را نمي توان "عمليات جنگي، وجود داشته

پس از مرگ روپرت بروك آغاز شد و بـه تـدريج رشـد  "شكوفايي شعر جنگ" :، ناميد. گريو معتقد است كه"قبول است
و نقـد آن طـي نمـود و در نهايـت  "روان رنجوري جنگـي"ن پرستانه به بيان احساسات وطي خود را از ابرازات سنت گونه

سوسـون ي نوشـته "آيا اهميـت دارد؟"اوون و ي نوشته "شيرين است و افتخار آميز"منجر به آثاري مستند و نيشدار همانند 
  ).440: 2009شد (كِندال، 

كـه مكـرراً در آن بـه اي رسـيم كـه واژهمي ، به اين نكته"سرباز"با اين پيش زمينه، در اولين قدم با بررسي واژگان شعر 
است كه پنج بار مورد استفاده قرار گرفته است. اين تكرار تاكيدي بر محتواي وطن پرسـتانه و  "انگلستان"ي كار رفته، واژه

ت توصـيفگر ايـن شده، به طريقـي مثبـچيده خاص بودن جغرافيايي اين اثر است. همچنين تمامي عباراتي كه حول اين واژه 
 نيز داراي بار معنايي وطن پرستانه است. شاعر خـاك بيگانـه را غنـي "غني تر"و  "غني"كشور است. به كار گيري واژگان 

نامد كه در آن دفن شده، تا بدين اي ميپندارد، ولي خود را كه محصول سرزمين انگلستان است، غني تر از خاك بيگانهمي
از اي گوشـه"را بيـان كنـد. از طرفـي ديگـر، همـين كـه او خـود را در هـا دمانش بر ديگـر ملتوسيله برتري انگلستان و مر

و همين كه بخشي ،دفاعي هجوم است، و نه مسئلهي دهد كه جنگ براي او، مسئلهمي بيند، نشانمي مدفون "گانهيب ينيسرزم
ي ايـن فحواني تر قرار گرفته، بيانگر آن است كه از سرزمين بيگانه، به انگلستان تبديل شده است و در آن سرزمين خاكي غ

  ).13: 2011امپرياليسم دولت بريتانيا است (آنسلمو، هاي شعر همگام با سياست

نقشـي بـه كـار نمـي  در هـيچها كشورنام انگلستان يا ديگر  "زياست و افتخار آم نيريش"اين در حالي است كه در شعر 
است كه در طول جنگ جهاني اول مورد اسـتفاده  "پنج نهمهاي توپ"دي خاص دارد، كه اشاره به رويدااي رود. تنها واژه

تواند به عنـوان مبـارزه مي گرفت. با توجه به ذات ضد جنگ اين اثر، چنين قلتي در خاص نمودن جغرافيايي جنگ،مي قرار
ن بودنـد (اسـمال و ديگـران، با جنگ در بعدي كلي و جهاني تلقي شود، رسالتي كه بيشـتر حاضـرين در جنـگ خواسـتار آ

2001 :791 .(  

كه تا حـدي اي پردازند نيز حائز اهميت است، مسئلهمي اينكه چه واژگاني در اين دو شعر به توصيف انگلستان و جنگ
 تـااند كه در هر دوي اين اشعار به كار رفتهاند سبكي تجسميهاي مشخصهها استعارهباشد. ها مياجراي آن بر دوش استعاره

كه انگلستان به  يغبار"ي گستردهي ، استعاره"سرباز"در شعر  درك عقايدي كه شاعران به دنبال انتقال آنند را شكل دهند.
پرسه  يرا برا شيو جاده ها دن،يعشق ورز يرا برا شيگل ها يو زمان/  ديبخش يآن جان داد، به آن شكل داد، به آن آگاه

كند. اين استعاره كشور انگلستان را با مادر مي ي گرايي و دالوري در جنگ را القابه خواننده درك مل "،داشت يزدن ارزان
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كند كه جنگ همانند محافظت از مادري است كه زماني به تو پناه داده، از تو مراقبـت مي كند و اين تصور را القامي مقايسه
اي كند كه جنگ مسـئلهمي براي خواننده روشن كرده و تو را پرورش داده. در حقيقت، بروك با به كارگيري اين استعاره،

  را هديه داده. "عشق"و  "گل ها"باشد كه مي ملي گرايانه و افتخار آميز است و فرصت جبران براي خدمات مادري

سربازاني  "گلوله ها اديدر مقابل فر يكر، حت ؛يسرمست از خستگ"ي ، استعاره"زياست و افتخار آم نيريش"اما در شعر 
و نتيجتاً در مقابل سـربازان زيبـا و اند دهد كه خميده به زير بار خستگي اند، كه در مرز تسليم شدنمي مانده را نشان خسته و

كردند. در واقع اين استعاره بـه وضـوح مي گيرند كه تبليغات جنگي جنگ جهاني اول آنها را القامي خوش قد و قامتي قرار
، شوند و به نوعي آخـر و عاقبـت خـدمت رسـاني بـه انگلسـتانمي تيانسانلب از كند كه سربازان سمي وضعيتي را توصيف

دهد. اين تضاد استعاري بين دو شعر، به شـكلي مسـتقيم تـر نيـز قابـل رديـابي مي ، را نشانداندمي كه بروك واجب يفيتكل
 ليتبـد "زيـسـت و افتخـار آما نيريشـ"در  "آور اسيـ يافتخـار"بـه  "سـرباز"افتخار مردن در راه انگلستان در شـعر است. 
  دهد.مي "ريدلگ ييايرو"جاي خود را به  "شادهاي ايرو"و نتيجتاً  شودمي

، هيتشـب، "سـرباز"سبكي موجود در اين اشعار اند. در شـعر هاي عالوه بر استعاره ها، تشبيهات نيز يكي ديگر از مشخصه
بـه كـار گرفتـه شـده تـا  "ابـديت"است. اين تشـبيه در بافـت  به كار رفته "شيشاد همانند روز هاهاي ايرو"تنها در عبارت 

كـه قـرار اي "شـادهـاي رويا"كه قرار است در دنياي جاودانه دوباره تكرار شود را وصف كند. بنابراين اي "روياهاي شاد"
د، انگلسـتان، يي است كه سرباز در سرزمين خو "مناظر و آواها"است در دنياي ديگر تكرار شود، همان روزها، خاطرات و 

 ؛كنـدمـي شـعري توان گفت كه اين تشبيه هم به نوعي كمك به فضاي وطن پرسـتانهمي با اين اوصاف، است . تجربه كرده
  داند. مي زند و آنها را يكيمي زيرا ابديت در معناي مثبت، يعني همان بهشت، را با انگلستان پيوند

برد. در مي از تشبيهات بيشتري براي ترسيم وضعيت سربازان بهره "زشيرين است و افتخار آمي"، شعر "سرباز"بر خالف 
، "سـرفه كنـان هماننـد عجـوزه هـا"، "بسيار خميده، همانند گدايان فرتوت، به زير بار گوني ها"اين شعر تشبيهاتي همچون 

منزجـر كننـده مثـل " ،"دلـزده از گنـاه يطانيهماننـد شـ"، "سـبز ييايـدر ريـبه ز ييگو"، "آهك ايدر آتش  يمانند انسان"
كننـد تـا شـكوه مـي همگي وضعيت اسف بار و رو بـه زوال سـربازان را توصـيف "تلخ همانند نوشخوار رذالت" و "سرطان

 "هـا يبار گـون ريفرتوت، به ز انيهمانند گدا ده،يخم اريبس" مرگ سرباز را هر چه بيشتر كم رنگ كنند. با استفاده از تشبيه
كند تا تاثيرات جنگ در از شكل افتـادن مي گوژ پشت قلمدادهاي را همانند پير مرداند اقع جواناين شعر سربازاني كه در و

رسـد وضـعيت سـالمت سـربازان را مـي تشبيه ديگري است كه به نظـر "سرفه كنان همانند عجوزه ها"جسم را برجسته كند.
 بيشتر مـورد توجـه قـرارها سرفهو خوفناك بودن  شدتسربازان و عجوزه ها، هاي كند. با ايجاد تشابه بين سرفهمي توصيف

شوند مي اما در مواردي نيز به عنوان يكي از اشكالي ياد؛شوندمي اغلب به عنوان موجودي نابكار شناختهها گيرد. عجوزهمي
ابكـار (لـي سـاگت، نتمامـاً شوند و نه مي شوند، خداياني كه نه تماماً نيكو كار ناميدهمي كه خدايان دگرديس به آنها تبديل

توان به عنوان گذر از معصـوميت بـه رذالـت مي راها ). با توجه به اين قابليت تغيير شكل، تشبيه سربازان به عجوزه54: 1986
تعبير نمود، تغييري كه، با توجه به فضاي شعر، ناشي از تجربه جنگ است. همچنين، با توجه به اينكه اين خدايان دگرديس، 

 ار و نه تماماً نا بكارند، مشابهت آنها با سربازان در فضاي رئال شعر، كمك به هـر چـه بيشـتر شـدن ايـن فضـانه تماماً نيكوك
  كند. مي
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شـيميايي ي كند كه به علت حملهمي ، وضعيت سربازي را ترسيم"آهك ايدر آتش  يمانند انسان"ديگر تشبيه اين شعر، 
كه مردن در آتـش و آهـك، از جملـه بـدترين انـواع مـرگ انـد، ايـن و نداشتن ماسك، در حال جان دادن است. از آنجائي

دهد. اين شـعر سرشـار مي زدن او را، مورد تاكيد قرار "دست و پا"مشابهت وضعيت وخيم جان دادن سرباز، يا به قول اوون 
گويد مي ناز محيطي سخ "سبز ييايدر ريبه ز ييگو"مختلف جهت توصيف مرگ سرباز است. تشبيه هاي از تصوير سازي

كنـد، و تشـبيه مـي كه به علت انفجار گاز شيميايي، مملو از غبار سبز رنـگ شـده و سـرباز بـدون ماسـك را در خـود غـرق
آن سرباز است تا با همانند سازي سرباز با شيطان و جنـگ  "صورت مرگ آلود"توصيفگر  "دلزده از گناه يطانيهمانند ش"

سر حد خود، يا به قول شاعر به دلزدگي، رسيده است را نشان دهد، غايتي كه همان كه به اي با گناه، غايت افتخارات جنگي
 "كـف كـردههاي هيـكنـان از ر غرغـرهكـه "اسـت  "خوني"در صورت، به همراه  "ديچشمان سف"مرگ فجيع يا چرخش 

و  "زجر كننده مثـل سـرطانمن" برد و آن رامي زند. در ادامه، شاعر تشبيهات ديگري براي اين نوع از مرگ به كارمي بيرون
، بـه ترتيـب وجـه "نوشـخوار رذالـت"و  "سـرطان"هاي نامد. در اين دو تشـبيه، مشـبه بـهمي "تلخ همانند نوشخوار رذالت"

  دارند تا انزجار و تلخي فزاينده و پايان ناپذير مرگ در جنگ را بيان كنند. در خودفراگير بودن و تكراري بودن را هاي شبه

بيشـتر مـرگ ي برخورد دو شاعر با مسـئلهتشبيهات و استعارات به كار رفته در اين دو شعر،  وها پردازىه واژ با دقت در
در ذهـن "و بـا اشـاره بـه تـپش قلـب سـرباز  رودمـي . بروك در همان خط اول شعر خود بـه اسـتقبال مـرگشودمي نمايان
، و انگلستاني كه جنس آسمانش همانند آسمان ابديت "دپس خواهد دا"انگلستان را هاي ، ابديتي كه تمامي زيبايي"ابديت

، در شـعر اووندهد. ايـن در حـالي اسـت كـه مي است، اين شعر باور زندگي رويايي سرباز در دنياي پس از مرگ را انتقال
ارت شـود. بـه عبـمـي افتد، آن هم به شـكل وخيمـي ترسـيممي كه مرگي اتفاقاي و در صحنهاند سربازان گريزان از مر گ
هاي شـور دسـت"، "زيـاسـت و افتخـار آم نيريشـ"، مـتكلم شـعر، شـور مـرگ دارد، در "سـرباز"ديگر، در حـالي كـه در 

شـود نيـز وجـود دارد. در مي براي گريز از مرگ وجود دارد. اين تضاد در توصيفاتي كه مربوط به جسم سرباز "جستجوگر
در شـكل دهـي سـرباز ايـده آل  "آفتاب" و "رودخانه"، "هوا" ،"جاده"، "گل"در اشكال  انگلستان، طبيعت "سرباز"شعر 

امـا در  ؛"را پـس زدههـا خباثت يتمـام" شده و "مقدس" و "منزه"آن ي كنند، سربازي كه در نتيجهمي بروك ايفاي نقش
رفه سـ"، "زانـوان كـجبـا "، "دهيـخم اريبسـ"گويـد، مـي ، سربازي كه اوون از آن سـخن"زياست و افتخار آم نيريش"شعر 
 "جيافلـ"و  "لنگـان"، "كشان كشان"است و از لحاظ حركتي،  "نفس نفس زنان"و  "سوسو كنان" ،"كر"، "كور"، "كنان

  است.  

شـود. در شـعر بـروك، سـرباز مـي از ديگر نكات مهم در اين دو شعر، تفكري است كه از ميزان آگاهي سربازان ارائـه
از رشد باشـد و هـم اي تواند هم به معني مرحلهمي بخشيده است. اين "آگاهي"شخصي است كه كشورش، انگلستان، به او 

امـا در مقابـل، شـعر اوون سـربازاني را بـه  ؛اشاره به آگاهي و اراده در تصميمي باشد كه به خاطر دفاع از وطن خـود گرفتـه
انـد. هماننـد  شـده "كـور"آنهـا  "همگـي"رونـد و چنـد خـط جلـوتر در شـعر، مـي رژه "خواب آلود"كشد كه مي تصوير

باشند، كه اگر در معناي دوم تعبيـر مي نيز داراي معاني صريح و استعاري "كور"و  "خواب آلود"ي ، هر دو واژه"يآگاه"
شوند كه بروك و تبليغات جنگ به دنبال القاي آن بودند. اين تعبير استعاري به مي تبديلاي شوند، به نقد حضور هوشمندانه

 رسد. ايـنمي زيرا نابينا شدن تمامي سربازان اتفاقي نسبتاً بعيد به نظر؛آيدمي محتمل تر به نظر "يهمگ"ي خاطر حضور واژه
در مقابـل  "اريـاختبـي چشـمان"رود كه متكلم شـعر كـه يـك سـرباز اسـت، خـود را داراي مي ارادگي تا جايي به پيشبي
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  كه تجربيات تلخ جنگ براي او شكل داده است.  پنداردمي روياهايي

بين متكلمين اشعار و مخاطبين است. در اين دو شعر، هر دو شاعر مسـتقيماً ي پردازيم، رابطهمي كه بداناي آخرين نكته
نقشي كليدي در شكل دهي ذهـن  "اگر"و  "تنها"ي دهند و در اين اقدام، دو واژهمي خوانندگان خود را مورد خطاب قرار

هم بـه نـوعي وصـيت يـك سـرباز  "سرباز"، شعر "ديكن ادي نگونهيتنها مرا ا"ت كنند. با به كارگيري عبارمي مخاطب بازي
كند كه اين مسئله با به كار گيري فعلـي امـري مي شكلي كه بايد از او ياد شود را ديكته "تنها"كند و هم مي نمونه را مطرح

ك شكل فكر كند و آنهم بعد ملي گرايي و شود. به عبارتي ديگر، مخاطب ملزم است تنها به يمي ) بيشتر نمايان"ياد كنيد"(
اگر در "در عبارات  "اگر"به كارگيري حرف ربط  "زياست و افتخار آم نيريش"اما در شعر ؛نتيجتاً ايده آليستي جنگ است

شـكافي در تفكـر تـك بعـدي  "يديشـنمي را يخون ياگر با تمام وجود، صدا"و  "يتو هم با ما همگام شو ر،يدلگ ييايرو
كند. در حقيقت، اين شكاف دعوت به حس همدري با كساني اسـت مي نمايد و او را دعوت به نگاهي نومي جادمخاطب اي

مردن در راه وطن "ي گيرد و جملهمي كه طعم حقيقي جنگ را چشيده اند. اين پيام شعر، در ادامه، شكلي صريح تر به خود
معروف، كـه در خـود شـعر بـه زبـان التـين آمـده، ي اين جمله نامد.مي "يميدروغ قد"را  "زياست و افتخار آم نيريش ات

برگرفته از يكي از اشعار هوراس، شاعر روم باستان، است كه جمالت وطن پرستانه اش در آغاز جنگ جهـاني اول و حتـي 
 2010، بـود (گرافتـون و ديگـرانمـي روح فداكاري در راه وطـني همانند جنگ بوئر، القا كنندههايي قبل از آن در جنگ

ي معروف، كه نيمي از آن در نقـش عنـوان، و تمـام آن در خطـوط پايـاني شـعر آمـده، مـورد حملـهي ). اما اين جمله286:
شود. اين حمله، در ساختار روايي شعر نيز به شكلي سبكي و ادبـي مي ناميده "دروغ قديمي"گيرد و مي شعر قراري پردهبي

)، كه ايـن نـوع از 14: 1994شود (اوون و كِر، مي داستان آغازي در ميانه "ار آميزشيرين است و افتخ"روايت مشهود است. 
اما بر خالف اين نوع ادبـي،  ؛)111: 2014، (ابرامز و هارپهام  اشعار حماسي استهاي روايت، يكي از برجسته ترين شاخصه

ي د تا به نكوهش سـنتي بپـردازد كـه جملـهكنمي ضد قهرمانانه را خلقهايي در آغاز روايت خود، فضا و شخصيتشعر اين 
  گيرد.مي معروف هوراس در آن بافت قرار

  

  نتيجه 

توان بـه وضـوح بـه تغييـر در لحـن و مي با بررسي سبكي دو نماينده از اشعار دوران آغازين و پاياني جنگ جهاني اول،
هـاي اع، جـاي خـود را بـه هجـوم و بازيتجربيات جنگي اسـت كـه در آن دفـي محتواي آنها پي برد، تغييري كه در نتيجه

اشعار سالهاي آغازين جنگ است، روپرت بروك فضايي ملي گرايانـه را ي ، كه نماينده"سرباز"قدرت داده است. در شعر 
 نيـاكند و با پيوند زدن جسم سرباز به كشور انگلستان، به طور ضمني خواستار جانفشاني در راه اين كشـور اسـت. مي خلق
و تمامي خصوصيات سبكي شعري آن، باز بيـاني و تقويـت  در سر داشته باشد ديسرباز با كيست كه  يگر تفكر القا، شعر

 هجـوم و كشـور گشـايي انگلسـتان راي تفكر وطن پرستانه است. همچنين، بروك در ال به الي خطـوط شـعر خـود، فلسـفه
اهميت بروك به عنوان شاعري ملي گرا كـه در راسـتاي  نمايد.مي همگامخود ي گنجاند و خود را با سياستمداران زمانهمي

توان در مدحي كه وينستون چرچيل، در مقام ارشد نيـروي دريـايي، در مي سرود رامي امپرياليستي انگلستان شعرهاي آرمان
كشوري  كشيد؛ او مشتاق مرگ براي انگلستان كهن و عزيز بود،مي او انتظار مرگ را"رثاي مرگ او نوشت، جستجو كرد: 
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شناخت؛ و او با آرامش كامل به سـمت مـرگ حركـت كـرد، بـا اعتقـادي راسـخ بـه حقانيـت مي كه زيبايي و شكوه آن را
  ).15: 1995(فدر استون،  "كشورش و قلبي عاري از نفرت به هموطنانشهاي آرمان

 انتظـارات خواننـدگان را در هـم ، با خلق تصاويري ضد قهرمانانه، افـق"شيرين است و افتخارآميز"اما، ويلفرد اوون در 
امـا زوايـايي از  ؛گويـدمـي سازد. همانند شعر بروك، اوون از زبان يك سرباز سـخنمي و مفهوم جديدي از جنگ ريزدمي

 كشد كه براي مخاطبين خود اعجاب انگيز بوده و نهايتاً سرباز ايده آل بروك را عميقاً به چـالشمي حقايق جنگ را به پيش
توان همگام با تفكر مكتب پسا ساختارگرايي دانست، مكتبي كه به جـاي مي اين اوصاف، نوع نگاه شعر اوون راكشد. با مي

اعتقاد به يك تاريخ واحد، معتقد به وجود تاريخ هاست و خواسـتار بيـان آن از ديـدگاه كسـاني اسـت كـه در حاشـيه واقـع 
  ند. اشده



  )1(پياپي  1396زمستان و پاييز/1/شماره 1 س/دانشگاه شاهد/دورهدوفصلنامه ادبيات دفاع مقد

54  

  منابع
Abrams, M., & Harpham, G. (2014). A glossary of literary terms (11th ed.). Boston: Wadsworth Cengage 

Learning. 
Anselmo, Anna (2011). Twentieth-Century poets: a selection with notes. Milano: EDUCatt. 

Bressler, C. (1999). Literary criticism: An introduction to theory and practice (2nd ed.). Upper Saddle 
River, N.J.: Prentice Hall. 

Campbell, P. (1999). Siegfried Sassoon: A study of the war poetry. Jefferson, NC [u.a.: McFarland. 

Chinitz, D. (2003). T.S. Eliot and the cultural divide. Chicago: University of Chicago Press. 
Dady, M. (1996). Reader's guide to literature in English. London: Fitzroy Dearborn. 
Enright, D. J.: “The Literature of the First World War”, in: Boris Ford (ed.): The Modern Age (=The 

Pelican Guide to English Literature vol. 7) (Harmondsworth: 1970) [1961], pp. 154-169. 
Featherstone, S. (1995). War poetry: An introductory reader. London: Routledge. 
Grafton, A., Most, G. W. & Settis, S (2010). The classical tradition. Cambridge, Mass.: Belknap Press of 

Harvard University Press. 

Greenblatt, S. (2012). The Norton anthology of English literature (9th ed.). New York ; London: W.W. 
Norton. 

Kendall, Tim (2009). The Oxford handbook of British and Irish war poetry. Oxford: Oxford UP. 
Kotter, M. (2008). English literature: Modern world view. New Delhi: Cyber Tech Publications. 

Krueger, C. (2003). Encyclopedia of British writers, 19th and 20th centuries. New York: Facts on File. 
Lysaght, P. (1986). The Banshee: The Irish death messenger. Dublin: Glendale Press. 
Owen, W., & Kerr, D. (1994). The Poems of Wilfred Owen. Ware: Wordsworth Poetry Library. 
Sherman, K. (2009). What the furies bring. Erin, Ont.: Porcupine's Quill. 

Short, M. (1996). Exploring the language of poems, plays, and prose. London: Longman. 

Small, S., Westwell, I. & Westwood, J. (2001). History of World War I. New York: Marshall Cavendish. 

Wales, K. (2011). A dictionary of stylistics Harlow [u.a.: Pearson. 


