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Abstract 

Apocalyptic literature appeared to disclose human’s anxieties in a 

complicated world. The present study aims at indicating roots of such 

a literature and displaying the so called Apocalyptic poetry at the 

Modern age. Hence, this study, while emphasizing American school 

of Comparative Literature, focuses on two patterns: one is genres and 

forms, and the other is motifs and types. It is attempted to reveal how 

Ahmad Shamloo (1925-2000) and William Butler Yeats (1865-1939) 

came across such a genre in their poetry, and what were their major 

attitudes toward it.  Apocalyptic issues and concepts are various, but 

this study wished to concentrate on the most distinguished ones in 

Ahmad Shamloo’s  »Journey« and William Butler Yeats’s »The 

Second Coming«; they are: revelation and poetic contemplation; 

prevision and exhortation; millennium  and end of history; rough 

language. The results indicates that both poets were familiar with this 

genre, and far from being influenced or putting influences on each 

other, the motifs of Apocalyptic literature were strongly present in 

their selected poems.  

Key terms: Ahmad Shamloo, William Butler Yeats, Apocalyptic 
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 نشریّة ادبیّات تطبیقی

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگـــاه شهید باهنــر کرمــــان

 1397، پاییز و زمستان 19، شمارة   10سال 

احمد شاملو  «سفر» در مانی()آخرالزّهای ادبیات آپوکالیپسیمؤلفهبررسی تطبیقی 

  ویلیام باتلر ییتس «دیگر بازگشتِ»و 

  پژوهشی(-)علمی

 

 1مسلم ذوالفقارخانی

 

 چکیده

ای از ادبیات هشداردهنده ، گونهمانییا آخرالزّ (Apocalyptic Literature) ادبیات آپوکالیپسی

با  پژوهش حاضر در آثار معاصرین ظهور کرده است.به انحاء مختلف  و شهودآمیز است که

، سی این گونة ادبی در ادبیات جهانصدد بررب آمریکایی در ادبیات تطبیقی، درگیری از مکتبهره

 شعرِ و ش( 1304-1379احمد شاملو ) «سفر» شعرِدر رفته کاربه هایِمایهنسنجش و قیاس درو نیز و

رفته کاربه الگوی باشد.می م( 1865-1939ش؛  1244-1317) ویلیام باتلر ییتس «دیگر بازگشتِ»

 در آثار این دو شاعر های مشترکمایهدرون تحلیل، و نیز ژانرشناسی و بررسی گونه ،تحقیق در این

از لذا  مان و پایانِ هزاره روشن گردد.پرداخت و نگرش شاملو و ییتس به آخرالزّباشد تا نحوة می

مضامینی چون مکاشفه و  ط با این ژانر ادبی، بررسی تطبیقیِمرتب هایمایهو درونها مؤلفه میان انبوهِ

در اشعار  خشونت زبانیو  تاریخ، گرایی و پایانِگویی و هشدار، هزارهاعرانه، پیشاندریافت ش

دهد که هر دو نتایج این تحقیق نشان می .اندبرگزیده شده ،ییتس «دیگرِ بازگشتِ»شاملو و  «سفرِ»

ها و مایه، دروناز یکدیگر  ر مستقیمو تاثّ تأثیرو فارغ از   اندادبی کامال آشنا بوده گونةا این شاعر ب

 باشد.برجسته و قابل قیاس می شاعر هر دو منتخبِ  در آثارادبیات آپوکالیپسی  هایمؤلفه

نو،  مانی(، شعرِاحمد شاملو، ویلیام باتلر ییتس، ادبیات آپوکالیپسی )آخرالزّ کلیدی: هایهواژ 

درنیسم.مُ
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 مهمقد -1

های آن تا گذشتهة ، مضمونی است که گسترمان( یا آخرالزApocalypseّ) آپوکالیپس

فردی دارد و بهدر بسیاری از ادیان توحیدی جایگاه منحصراین باور، یابد. میدور امتداد 

ی از مباحث خود را های مهمّو نیز اسالم فصل ، یهود، مسیحیتشتهایی چون زرددین

؛ 593-586: 1378؛ وهمن، 257-249: 1364راشد محصل،  ر.ک:) .اندان اختصاص دادهبد

؛ 96-67: 1389زاده، ؛ رسول180-163: 1386؛ آصف آگاه، 79-71: 1381سلیمیان، 

ن مذهبی است که نخستی ،دین زردشتی»جان بی. ناس ة به گفت( 131-95: 1389برنجکار، 

ن را به ماآخرالزّة لئقیامت سخن به میان آورده و مسة لئحیات عقبی و مسة لئدر جهان از مس

مان یا پایان جهان، الزّآخر ( 464-463: 1373ناس، « ).استمفهوم کامل خود طرح کرده

توان مطالعات می   ت.استوجّهی داشتهنمود قابلدینی هم در متون دینی و هم در متون غیرِ

 ر بود: را در سه بخش متصوّ مانآخرالزّة در حوز

 شناسی و فرهنگی آپوکالیپس؛اسطوره. مباحث الف

 آپوکالیپس؛ الهی. مباحث دینی و ب

    آپوکالیپس.. مباحث علمی و ناسوتی ج

رستاخیزی در اساطیر ملل،  شناسی و فرهنگی آپوکالیپس، به باورهایمباحث اسطوره

 هی و دینیِپردازد. مباحث الاز این دست می یو مفاهیم ، تناسخجاودانگی، مرگد، تولّ

نظر ی دنیا و فرجام انسان هدف غای به تشریح ،در قلمرو ادیان و مذاهب آپوکالیپس

 عنوان یکی از محورهای اصلی مباحث دینی،(، بهEschatologyشناسی )آخرت. افکندمی

 کند.جو میوزندگی وی بعد از مرگ را جستبشر و ة و آیند زندگانی پاسخ به حقیقت

شناسی و فیزیک سعی زمین آپوکالیپس، با تکیه بر علومة دینی در حوزمباحث علمی و غیر

ینی سرنوشت این دنیا بو پیش بررسی علل پیدایش آنی، یابی و توجیه جهان مادّدر ریشه

دزاده محمّ )رک: .استه شدهارائهای علمی گوناگونی در این خصوص دارد. فرضیه

 (58-41: 1392؛ تالبوت، 38-11: 1356، صدیق

(و eclecticismگرایی )پژوهش حاضر با تکیه بر مکتب آمریکایی که بر التقاط     

و  (Jost, 1974: 26) کندمیتاکید  تطبیقی-ادبیمطالعات ( در toleranceسازگاری )
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دو زبان و  به بررسی دو اثر ادبی از داند،و تاثّر را یگانه الگوی مطالعات تطبیقی نمی تأثیر

بر چهار الگو استوار  ،است. مقایسه و سنجش ادبی در این مکتبادبیات مختلف پرداخته

 است:

 (.influences and analogiesفراسنجی )ر و و تاثّ . بررسی تأثیر1

 (.movements and trendsها )ها و گرایشجنبش. بررسی 2

 (.genres and formsهای ادبی و ژانرها ). بررسی گونه3

 (Jost, 1974: 33) (.motifs and typesها )ها و طرحمایه. بررسی درون4

دارای اشتراکات و است که  جهان شده در ادبیات ای شناختهگونه ،ادبیات آپوکالیپسی

خود . این نوع ادبی در ستفراوانی، چه از نظر شکل و چه از نظر محتوا تشابهات

که قابلیت قیاس و سنجش در آثار ادبی  را برجای گذاشتههایی ها و طرحمایهدرون

)بررسی  گیری از نوع سوم و چهارم الگوهای مذکوربا بهره ،این تحقیقرا دارد.  گوناگون

بی تاکید دارد و اد گونةاین  تشریح، هم بر شناخت و ها(مایهبررسی درون های ادبی وگونه

ملو و ویلیام باتلر احمد شا شعری آثاردر  آن( اصلی motifsهای )مایهدرون به بررسیهم 

  است.ییتس پرداخته

یات آپوکالیپسی برخی از دالیل انتخاب احمد شاملو و ویلیام باتلر ییتس و بررسی ادب

. هر دو شاعر تجربیاتی مشترک در 1اند از: عبارت« بازگشت دیگر»و « سفر»در دو شعر 

اند )ییتس بخشی از عمر خود را در قرن نوزدهم و عصر باب انسان قرن بیستم داشته

ین ترعنوان سیاه. جنگ جهانی به2 ؛ویکتوریا و بخش دیگری را در قرن بیستم گذراند(

زمانی جنگ جهانی اول با حیات ییتس و جنگ است )همبر آنها اثر گذاشتهواقعة قرن 

هر دو شاعر . انقالب صنعتی و آثار آن بر شعر و اندیشة 3 ؛جهانی دوم با زندگانی شاملو(

فرهنگی به اوج رسید و در  -ل اجتماعیاست )در دورة ویکتوریا این تحوّگذار بودهتأثیر

. حوادث مربوط به ایرلند و 4 ؛الت بود(جهانی نقطة عطف این تحوّ های، جنگقرن بیستم

مردادماه ایران برای  28های آن با دولت انگلستان برای ییتس و نیز کودتای کشمکش

. گذار از جامعه و بافت سنّتی به 5 ؛مایة اندیشه و تفکری ژرف و نقّادانه گردیددست ،شاملو
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های . نزدیکی فکر و اندیشه و نیز دلواپسی6 ؛استده، دغدغة هر دو شاعر بومدرن اجتماعِ

 است.  توجّهفرهنگی هر دو شاعر قابل -اجتماعی

« ققنوس در باران»از دفتر « مسافر»های ادبیات آپوکالیپسی در شعر مؤلفهشماری از 

مایکل روبارتز و »از دفتر « بازگشت دیگر»ش( اثر احمد شاملو و نیز در شعر  1345-1344)

ل و تامّهای مذکور قابلویژگیم( سرودة ویلیام باتلر ییتس در سایة  1921) «رقاص

ها و عناصر معنایی و زبانی ادبیات آپوکالیپسی متعدّد و مؤلفهکه آنجا یافتنی است.  ازدست

وناگون هستند )نظیر منجی و موعود، عالئم ظهور، پیشامد و فاجعة نزدیک، خشونت گ

ها و یاگونگی، پیشگویی، پایان تاریخ، سمبولرؤ گرایی،هزارهشاعرانه، مکاشفة  زبانی،

که بازنمود  مؤلفهحاضر با تکیه بر چهار  رموز، مولود شیطان، هشدار و حذر و ...(، پژوهش

 ، به بررسی زبان و محتوایبیشتری در دو سرودة ویلیام باتلر ییتس و احمد شاملو دارند

. مکاشفه و 1اند از: های مورد نظر عبارتفهمؤلپردازد. آپوکالیپسی این دو متن می

 . خشونت زبانی.  4تاریخ  گرایی و پایان. هزاره3و هشدار  . پیشگویی2شاعرانه   اندریافت

    پژوهشۀ پیشین -1-1

هنری  -مانی در آثار ادبیهای آخرالزّمؤلفهدر باب و ترجمه ژوهش رسد پبه نظر می 

ة توان به مقالدر این خصوص میاست. برخوردار بودهاز استقبال محدودی  ،معاصرین

(، 84-65: 1384)گرجی، « سپهری کتابهشت ( Apocalyptic) پیشگویانةهای مکاشفه»

پنداره »(،  570-567: 1375)سعیدپور، « ویلیام بلیک شاعر و نقاش رسالت و پیشگویی»

( و 125-116: 1385)استوالت، « های اخیر هالیوودیهای ناسوتی در فیلمپایان: آخرالزمان

 ( اشاره نمود.200-197: 1374)گوژوال، « آخرالزمان به روایت ویلیام بلیک»

 مرور نظری پژوهش -2

. 1است: پردازان این حوزه قرار گرفتهریهنظ توجّهادبیات آپوکالیپسی از سه منظر مورد 

مان و آپوکالیپس )آخرالزّمایه( به هم فُرم )شکل( و هم محتوا )درون ادبیاتی که در آن

کید بر پیوند مستقیم با که تکیه بر فُرم دارد و در آن تأ . ادبیاتی2باشد؛ شهود آن( پرداخته

ای ، به گونه. ادبیاتی که مضامین آپوکالیپسی در آن جاری باشد3؛ استعالم غیب و شهود 

پاشیدگی در آن مشاهده همشود و هم اشاره به زوال و ازیدهکشف در آن د که هم مضمون
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 ،سویکیعنی از است؛اله از نوع سوم این مقروش کار در (  Collins, 2014: 5گردد. )

گویانة ویلیام به کالم و لحن پیش ،دیگرسویو از شودکشف شاعرانه اشاره می به شهود و

 وضع گسیختگی و اضمحاللهمای ازاملو که به شکل پیامبرگونهباتلر ییتس و احمد ش

 شود.میکنند، پرداختهموجود را گوشزد می

مانی، این است که نوع ادبی آپوکالیپس یا آخرالزّ ،اصلی در این پژوهشهای پرسش

و انگلیسی را به خود مشغول شده و جهانی، چگونه شاعران ایرانی ژانری شناخته عنوانبه

ادبی چگونه    این ژانررویی احمد شاملو و ویلیام باتلر ییتس با رویانحوة  ؟استساخته

تا چه  ،ایشان رفته در اشعارکاربه ی(آپوکالیپسmotifs) هایها و موتیفاست؟ و شیوهبوده

       . همسوست میزان نزدیک و

  و بررسی بحث -3

 ،خورشیدی 1379ی دوم امردادماه و متوفّ خورشیدی 1304د سوم آذرماه متولّ ،احمد شاملو

، مهدی اخوان ش( 1313-1345) خزاد، فروغ فرّش( 1274-1338) جهمراه با نیما یوشی

 فارسی نوگامان شعر از پیش ،ش( 1307-1359) و سهراب سپهری ش( 1307-1369) ثالث

دانند که از حیث عنوان پدر سبکی از شعر معاصر میبه شاملو را عمدتاً. آیدبه شمار می

 )ر.ک: .استبودهنظیر سابقه و کمتا آن زمان بی ،اشکال هنجارگریزی کاربرد زبانی و

( 66-43: 1391اکبری بیرق، ؛ 122-105: 1393 ساز،یخدان ؛46-5: 1392حقوقی، 

شود بلکه در ود به زبان و شکل کاربردی آن نمینوآوری و هنجارشکنی شاملو تنها محد

ی تلقّفارسی  نو شک از پیشروان شعر وی بی ،درنو مضامین مُ  اندیشی، فلسفهمعناة حوز

-54: 1391؛ پیامنی، 128-105: 1392دی، محمّ ؛131-123: 1387عالیی،  )ر.ک: .شودمی

 1865ژوئن  13د متولّ  ،(William Butler Yeats) سوی، ویلیام باتلر ییتسآناز (58

 )برابر بامیالدی  1939ژانویه  28ی و متوفّ (خورشیدی 1244خردادماه  23 )برابر با میالدی

تبار ادبیات قرن بیستم ادبا و شاعران ایرلندیة در زمر ،(خورشیدی 1317بهمن ماه  8

 ییتس همراه با مارسل پروست. است 1923ادبی نوبل در سال ة ایزجة و برندانگلستان 

، فرانتس م( 1882-1941) ، جیمز جویسم( 1875-1955) ، توماس مانم( 1922-1871)
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در  ،م( 1888-1965) و تی. اس. الیوت م( 1885-1972)، ازرا پاندم( 1883-1924) کافکا

  (Ross, 2009: 3) .دنآیدرن به حساب میاران ادبیات مُگذشمار بنیان

 The) «بازگشت دیگر»اثر احمد شاملو و نیز شعر  «ققنوس در باران»از دفتر  «مسافر»شعر 

Second Coming و رقاص مایکل روبارتز»( از دفتر» (Michael Robartes and the 

Dancer )مانی و ادبیات آپوکالیپسی از حیث مضامین آخرالزّ ،ویلیام باتلر ییتسة سرود

شعر ویلیام باتلر ییتس و در پی ة فردی دارند. در ذیل ترجمبهحصرتشابهات و اشتراکات من

 آید. احمد شاملو می «مسافر»شعر  ابتدای شاملو( شعر بودن متن)به دلیل طوالنی آن
 «بازگشت دیگر»

مان، دیگر صدای بازبان را هم باز، بر فراز آس/ بیکران  و در چرخش چرخدچرخد و میمی

گویی آشفتگی، سایه بر / نیست،ریزد؛ دیگر جهان را استواری میهمه چیز درهم فرو/  شنود؛نمی

 /جهان افکنده،

 بدکاران را/ سرشتان را آیین، بر باد رفته ونیک/ تازد؛خون بر ضیافت پاکان میتیره مواجو ا

آری، بازگشتی / بازگشتی دیگر،/ آید،اینک ظهوری است در پیش که می/ چندان.اشتیاق، دو

  /آورد وجهان سر برون می روح ،و هنوز کالم منعقد نشده دیگر

موجودی به صورت / های دشت بیکران،جایی میان ماسه/ کند:ها را تار میورافشانش دیدهنة جلو

بر / کشاند وتن خویش را بر زمین می/ رحم،وقار و بیو چشمانی خیره، بی/ انسان و پیکر شیر،

و اینک / افکند خیمه بر زمین می ،تاریکی/ چرخند.آلود و آزرده میفرازش پرندگان دشت، خشم

آن / ای،گهواره ةو با تکان/ کابوسی خواهدشد  /هزار سال خواب سنگین،دانم که دونیک می

                         .گیردلحم را در پیش میالخیزان ره بیت افتان و/ خیزد ومیگران بر مولود شیطانی از خواب

(Yeats, 2009: 186-187) 
 

 «سفر»

 ای ناخدای من؟/ مسجد من کجاست / خدای را

 که راهش / آن آبگیر ایمن استة در کدامین جزیر

 گذرد؟زنهار میبی دریای از هفت

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ...های ادبیات آپوکالیپسی)آخرالزّمانی( درمؤلفهبررسی تطبیقی                             74

-9: 1372، شاملو)/ که مزرع سبز آبگینه بود... .سفر، /با نخستین شام/  از تنگابی پیچاپیچ گذشتیم

12) 

 قابل «بازگشت دیگر»و « سفر»شعرهای هایی که در مؤلفه ،گونه که ذکر شدهمان

. پیشگویی و 2 ،. مکاشفه و اندریافت شاعرانه1از:  اندعبارتهستند،  بررسیشناسایی و  

 .  خشونت زبانی. 4 ،تاریخ گرایی و پایان. هزاره3، هشدار

 کاشفه و اندریافت شاعرانهمُ -3-1

که شعر یا اینزمینی است،  ای مافوقِزده و در اسارت نیرو یا الههریپَکه شاعر مخلوقی این

 ،فیلسوف شهیر یونان ،ا عصر افالطونت تاریخی درازیة سابقالهامی مینوی و ماورایی است، 

به شرح دیدگاهش در  ،«جمهوری»و نیز بخش دهم کتاب  «ایون»دارد. افالطون در کتاب 

؛ 51-31: 1373دیچز،  :)ر.ک .پردازدشاعران و راویان میة کاشفمشاعرانه و  باب الهام

ة کدام مطابق با ذوق و سلیقان هرشاعردر طول تاریخ، همچنین  (109-91: 1393افالطون، 

و نیز الهامات فرازمینی  های شاعرانهخور حال خویش به بیان شوریدگیخود و نیز فرا

گذارد و آنها را اهل و عاشق و شاعر را در یک ترازو میدیوانه  ،. ویلیام شکسپیراندپرداخته

شاعر با کشف و ة رابط (Shakespeare, 2003 or 1600: 124) .نامدل میتخیّ

مکاشفه » دهد؛را تشکیل میالهوتی  -ناسوتیای است که اساس یک کیهان رابطه ،شهود

مذهبی، به  -دینیس و ل هنری و در متون کتب مقدّدر نگاه فراگیر و در زمینه و مسائ

تی با وجه ملکوتی آن( برقرار ناسو عالم )جنبة ای است که بین دو سویمعنای حالت ویژه

 ( 66: 1384)گرجی،  «.شودمی

سروشی  اشارتیا  که شاعر شعری را بر اثر وحی، ندااشاره به مکاشفات شاعرانه و این 

ة مکاشفة ولدیگر، نگاه به مقعبارتو عرفانی دارد. به متافیزیکة جنب عمدتاً ،باشدسروده

 خاص. آنجا که فیلسوفة جنب ،دیگرسویو از عام داردة جنب سواز یک ،شاعرانه

گان دانسته و حکم کلی صادر ابزار دست الههشاعران را  افالطونچون شناسی معرفت

ی دارد. و کلّ شناسانه، معرفتنگاهی فلسفی ،شعر و شاعریة ، در واقع به مقولکندمی

آمیزی برخوردار مکاشفه هایمؤلفهخاص از زبان و  طورکه وقتی شعر یا متنی بهآنحال

ر ییتس هر دو شع ،بنابراین  .متون ادبی دانستخاص مکاشفه در ة جنبآن را توان می ،باشد
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 ،دومة که در مقولهستند از مکاشفه و اندریافت شاعرانه ای های برجستهنمونه ،و شاملو

از دو  ،در این دو متن مکاشفه کشف و . گیرندآمیز قرار میمکاشفه اشعارخاص ة یعنی جنب

که زبان تیره است و دیگر این عرها مبهم وکه فضای شبررسی است. نخست اینقابل منظر 

میان دنیایی تاریک  و خواننده را که  نحوی به ،آیندیاگونه به نظر میها رمزآمیز و رؤآن

خواب و بیداری شکل فضای میان در ها . گویی مکاشفهدارندنگه میق معلّ غبارآلود

گونه و خیالی رؤیاخود به سفری خواننده را با  ،شاملوة تکپاره و تکهمتن چند اند.گرفته

بازگشت »در شعر  اامّ رسدمیعدد ه به نُ هاجزءها و تکهشمار این  ،شاملو «سفر»در برد. می

نزا )بند( تنها در دو استا ،پارگیچند پیوسته و بدون هیچ حسّ طورهن بمت ،ییتس «دیگر

شعر شاملو شکل  ،توان گفت که از حیث لحن و کالممی رو،اینازاست. سروده شده

به  رؤیایان واقعیت و گونگی بیشتری نسبت به شعر ییتس دارد و خواننده را در فضای مرؤیا

 دارد. شاملو می گوید:میحرکت وا

شد ها پست میکه از بار غرور بادبانهای بلند/ ا غژاغژ دکلبا سنگینی سیالش،/ ب و کشتی/

      .گذردتبی سنگین/ میانست/ که در میوارهای پوک پیچان/ به کابوسی می/ در گذار از د

 (14: 1372، شاملو)

 ،افزاید. همچنینگونگی متن میرؤیاخود بر  ،از شعر اشاره به کابوس در این بخش

و  خودیبیو تب و نیز از خود رؤیاای به ارتباط میان تواند اشارهمی «تبی سنگین»ترکیب 

 «قوبالی خان»همچون شعر  ،شاملوشعر  که توان گفتمیاز این منظر، باشد. داشته جنون

 (Fragmentaryپاره )پاره مانتیک انگلیسی،، شاعر رُم( 1772-1834) ساموئل تیلر کلریج

ها به چیدمان و آرایش مصرع ،اینبرعالوهاست. را به خود گرفته رؤیاو ساختار یک  است

خواننده  های این سفر دریایی را در ذهنت که هم شکل تالطم امواج و خیزابای اسگونه

را به خود    الش( )سنگینی سیّال اج و سیّی موّرؤیاکند و هم صورت یک بادر میمت

 است:گرفته

 ی جوشان درآمدیمگاه به دریایآن

 های هولاببا گرد

 های تفتهو خرسنگ
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 هاکه خیزاب                         

 بر آن                                         

 (12: 1372، شاملو) .جوشیدمی                                                

 

ا از حیث امّاین ویژگی را ندارد گونه که ذکر شد، شعر ییتس، همانة وارشکل

یک شهود و اندریافت را نمایان ، صورتی از اشگویی و زبان هشدارآمیز و حذرگونهپیش

 سازد:می

 ،و این آید / بازگشتی دیگر / آری، بازگشتی دیگرکه می اینک ظهوری است در پیش 

 (Yeats, 2009: 186-187) چه سخت است تا بر زبان آری!

ای دهشتناک در پیش که حادثه، با تأکید بر اینازآلودشاعر با زبانی پیامبرگونه و ر

ای شوم از آینده ،میخته با ترس و دلواپسیگشاید و با لحنی  آپنهان میر از سرّی سَ ،است

ابوسی تلخ و از ک ،آلودگی بشرحال با اشاره به غفلت و خوابعیندر ییتس دهد.خبر می

 :کندیاد میهنگام هناب

 )همان( .شدکابوسی خواهدهزار سال خواب سنگین، دانم که دوو اینک نیک می

افزاید میآن  آورهای دلهرهو اشارت تنها بر بار معنایی شعر، نهاشاره به خواب و کابوس

سرشتان را آیین، بر باد رفته نیک» از نگاه شاعر محور است از دنیایی که رؤیابلکه تعبیری 

 ،هر دو شاعر کرد که اذعانتوان در مجموع می)همان(  «.و/ بدکاران را اشتیاق، دو چندان

اند و اگر انتظار نرود که این شعرها را سروده ،خاص و کشفی درونیی حسّ تأثیرتحت 

 توان پذیرفت که زبان و فضایِمی ،باشدفرد ناشی شدهحصربهیا ادراکی من رؤیاالهام از 

، ریافتآمیز دارند. شاید این اندکاشفهنداشتی اندرونی و برداشتی مُحکایت از پ ،شعرها

 مبادرت نمایند.گویی و هشدار نسبت به فرجامی موهوم آنها را واداشته تا به پیش

 گویی و هشدار پیش -3-2

عار و آثار در بسیاری از اش ،گریزیو فرجام ود، ترس از آیندههشدار نسبت به وضع موج

و دلواپسی  حکایت از تشویش، اضطراب ،چنیناین شود. زبانیمیشاعران معاصر دیده

تنها در اشعار شاعرانی چون زده دارد. چنین زبانی نهانسان معاصر در قرنی پیچیده و شتاب
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حیدریان ؛ : 84-65: 1384گرجی، نک. ) خوردبه چشم می خزاد و سهراب سپهریفروغ فرّ

و  م( 1757-1827) بلکه در میان شاعران غربی نظیر ویلیام بلیک (83-59: 1392شهری، 

 200-197: 1374گوژوال، نک. ) .شودمیهبه وضوح دیدنیز  م( 1914-1953) دیلن تاماس

همواره بخشی از ذهن بشر  ،ترس از آینده و سرنوشت جهان (570-567: 1375؛ سعیدپور، 

ش روزگار خویة شاعران که آیین ای نیز از نگاهاست و چنین مشغلهود مشغول ساختهرا به خ

در  توماسنام دیلن  ،است. در ادبیات انگلیسیاند، دور نماندهجامعهة ر و اندیشو برآیند تفکّ

، م( 1920-2000) هایی چون آلکس کامفورتدر کنار نامو  «وینمانیان نُآخرالزّ»ة زمر

-1986) ، نیکالس مورم( 1920-2008) ، رابرت گریسنم( 1916-2005) دورین کوک

است. قرار گرفته م( 1918-1995) و تام اسکات م( 1916-1998) ، فیلیپ اُکانرم( 1918

اسکاتلند و الدی در کشور بریتانیا )شامل می 1940ة این دسته از شاعران که  در ده

( به کوشش 1939) «وینمانیان نُآخرالزّ» ادبی با عنوانِ یدر گلچین ،انگلستان( ظهور کردند

آن هنگام که »ة جوان با سرود توماسِدیلن  جی. اف. هندری و هنری تریس معرفی شدند.

در قامت شاعری  تا افتادها بر سر زبان «تابندنیست تا درخشد، نورها می خورشیدی

 شاعری آپوکالیپسی رقم زند:  عنوانِنقش خود را به ،عیارتمام

آن هنگام که دریایی / تابند نیست تا درخشد، نورها می آن هنگام که خورشیدی

کرم  شکسته، گویی/ و مردگانِ درهمخرامد ها میامواج در میان قلب جوشد، تأللؤنمی

نورها چون پیکری از جسم هاشان های استخوانبر کرانه/ ده شبتاب در سرهاشان النه کر

   (Thomas, 2012: 94) .آرامندمی

وی را بر  تأثیراست و شاید بتوان م بر این دسته از شاعران بودهمقدّ ،ویلیام باتلر ییتس

صنعتی و ة عتوانست سرعت و شتاب جام ،م و قطعی دانست. ییتس با عمری درازآنها مسلّ

از  ،یعنی قرن بیستمببیند و نیز ورود به قرن جدید، از عصر ویکتوریا الت دوران را تحوّ

ة مرثی. کند این شاعر بود تا گذر از قرنی به قرن دیگر را با تمام وجود حسة تجربیات ارزند

به حساب هشدارهای شعری  ترینمطرحیکی از  ،در ادبیات انگلیسی «بازگشت دیگر»

 گوید:می گونهعتاب شاعر با زبانیآید. می
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/ گویی آشفتگی، سایه بر ریزد؛ دیگر جهان را استواری نیست میهم فرو همه چیز در

 (Yeats, 2009: 186-187) .جهان افکنده

 :دهدهشدار می ،تصویری از موجودی دهشتناکة با ارائ و در ادامه

  )همان( .افکندتاریکی خیمه بر زمین می

کرد که لحن و زبان ییتس در شعر  احمد شاملو، بایستی اذعان «سفر»در قیاس با 

ای کنار هم چیده صویرها به گونهتر است. تهشدارآمیزتر و پیشگویانه «بازگشت دیگر»

انتظار شود و سرنوشتی شوم را ور میفضایی از تردید و ترس غوطهاند که خواننده در شده

است و خواننده در میان دریای رسیدهود خا حوادث به اوج کشد. در شعر شاملو امّمی

 زده است:هتبالتکلیف و بُ ،سرگشتگی و اوهام

 (14: 1372، شاملو) .گذرانیدی/ می خیز جوشانریای دمهو تو به چربدستی/ کشتی را/ بر د

نشان و غبارآلود را طی راهی بی ،مرگ این کشتیة ر بر عرشانگار که خواننده هم سوا

 این سفر طوفانی و مرموز آگاه نیست:کند و از فرجام می

زان/ در تالشی نومیدانه/ پارو ریزدیم و/ عرقطاعونی دم میة ختی در هوای گندیدما به س

ست/ که ا سر/ پوشیده ز اجسادیخاموش دریای پوسیده/ که سراة کشیدیم/ بر پهنمی

 (11)همان:  .از وحشت توفان بزرگ/ برگشاده استچشمان ایشان/ هنوز/ 

ما را به عمق اساطیری جهان مردگان  ، گوییسازی از دریای پوسیدهبا صحنهشاعر 

راه  (، تنها معبر دهشتناک مردگان،Styx) استیکسة آنجا که گذر از رودخان ؛استبرده

 ،اند. در اساطیر یونان باستاننی است که دل به ساحلی امن سپردهخالصی ارواح سرگردا

 )مردگان( طمع است که ارواح را از معبر جهان زیرینرپُ( قایقران Charonاین خارن )

نه رودخا گونباتالقی و تیرههای بر آب ،ای به او ندهندهسکّگذراند و آنهایی را که می

ان کشتی را در چنگ گرفته و کّاین عشق است که گویی سُ ،ا در شعر شاملوامّ افکندمی

 است:مسافران افکنده کورسوی امیدی در دلِ

چنین/ زاده را/ تاب سفری این../ اگر عشق نیست/ هرگز هیچ آدمیاینک دریای ابرهاست.

 (13-12نیست! )همان:



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 79                                  1397، پاییز و زمستان 19، شمارة 10نشریّة ادبیّات تطبیقی، سال 

اش با ، در شعر جاودانهم( 1772-1834) شاعر رمانتیک انگلستان، ساموئل تیلر کلریج

که کشتی مردگان دریا و کشتی و نیز ة نیز با بهره از صحن «سرود دریانورد کهنسال» عنوانِ

گونه و و همچنین کابوس هایی بیش نیستند، در فضایی ایستا و راکدسواران آن اسکلت

 لذا گذارد.به قمار می ،مرگازبدتر مرگ و زندگی میان دار، مسافران را در بازیتب

وجویی با زبانی نمادین  دست به جست ،مانتیک انگلستانرُ همچون شاعرانِ ،شاملو

 زند:هستی و درون خود می تاریکوار در اعماق خلسه

های عارفانه است. شاعری با قدرت ذهنی ها و سرمستیخلسه شاعر رُمانتیک، شاعر

هایش سرشار از الهامات آسمانی است. گاه مانند بِلیک، ها و خوابرؤیافرازمینی که 

لریج آیند، گاه همچون کُبیند که در شاخ و برگ درختان به پرواز در میفرشتگانی را می

ترین تجربیات انسانی است، که از فردی گردد. خوابها میتعبیری از خوابشعرش 

جو وشود تا شاعر رمانتیک با آن به اعماق ناخودآگاه خویش پی ببرد. جستفرصتی می

سلوک در این زوایای پنهان، شاعر وذهن، و سیر هایترین الیهروح، در تاریک اعماق در

خود  دراز ذهنوسفرهای طول سازد که یگانه اولیسمبدّل میرمانتیک را به مسافری 

 ( 13: 1393)ذوالفقارخانی،  .گرددمی

 گوید:در شعرش میشاملو 

مانست/ که در تبی سنگین/ یوارهای پوک پیچان/ به کابوسی میو کشتی .../ در گذار از د

 (15)همان:  .گذردمی

ای مبهم اصرار دارد و آینده شاعر بر ترسیم ،در شعر ییتسگونه که اشاره شد، همان اامّ

 است و ترس حاصل از این هشدار، رنگ بیشتری به خود گرفتهپیشگویی و هشدار

( سختی است که قهرمانان سفرهای Questآورتر از آزمایش )بسا دلهره، چهآمیزابهام

اساطیر  ( و یا هرکول درم 1320)« کمدی الهی»همچون دانته در  ،دوزخی و جهان زیرین

عد هم از حیث زبانی و هم از بُ «بازگشت دیگر»گذرانند. بنابراین، شعر ز سر میا ،یونان

 آید.  احمد شاملو به نظر می «سفر»تر از شعر تر و  هشدارآمیزپیشگویانه ،مفهومی
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 تاریخ و پایانِ گراییهزاره -3-3

ری و باوموعودپایان تاریخ، اشاره شد، بنیان فکری  اجمالمه به گونه که در مقدّهمان

جایگاه  ،نسبت به دیگر ادیان سامی ،شتیایرانیان و در دین باستانی زرددر میان  گراییهزاره

توان اذعان داشت که مضامین آپوکالیپسی و بهشت و می است. لذاتوجّهی داشتهقابل

: 1373ناس،  ر.ک:) .استمل در این دین معرفی شده و بسط یافتهطور کاهل بار باوّ ،دوزخ

 نگرانی آدمی در اعصار گوناگونریشه در ترس و  ،گرایی و پایان تاریخهزاره( 463-464

است.  توجّهقابل ،دارد که بازتاب آن در متون دینی و در پی آن متون ادبی حیات بشری

ها، ها، انقالبریزیها، خونز جمله جنگخود به وقایع تاریخی ا ،این ترسة یشر

گاه بشر در زندگانی خویش میان گردد. هرمیبر های فکریحرانبُ و فلسفی هایِسردرگمی

ة ان نجاتی و وسیلکّصل گشته، همواره در پی سیأس و نومیدی سرگردان و مستأ طوفان

 است. موعود، بخشی از این ناخودآگاه بشری، قهرمانی بوده که دنیایهدایتی در آینده بوده

حل امنی را به نوع بشر نشان        سا ،دیگر نجات داده و بارزده را سراسر تاریک و ماتم

 است.داده

در فرهنگ غربی برای تفسیر  شده و عمدتاًالتین گرفته «Millennium» ةاز کلمهزاره 

 گرایی بایستی دو مفهومِهزارها برای امّ استرفتهکاربه «یوحناة مکاشف»باب بیستم از کتاب 

ر، شده و مقدّتعیینپیشدر بافتی از ،کل دینی و مذهبی خودشد. در شدینی قائل غیر دینی و

اعمال و کردار خود ة کدام نتیجو نیکان و شروران، هر رسدانگار جهان روزی به پایان می

 الهیین و به عصری زرّ ،شیطانیای خونین و هپس از عبور از دوره بشر دید یارا خواهند

ها و مظاهر این پایان، به نشانه ،نیز شرح این کتب. در کتب آسمانی و آمددنائل خواه

گاه که فصلی از یک عصر آن ،ی خوددینی و مادّا در مفهوم غیرمّاست. افراوان اشاره شده

جدیدی از تقویم تاریخی است، گویی ة ورود به دورة خورد و آدمی در آستانورق می

قرنی به قرن دیگر و  بشر از ،و انتظار شود و در فضایی از ابهامافزون میها دلهره هیجانات و

 ،کند که زمین پیرفراموش میگاهی هم  و گذارددیگر قدم میة ای به هزاریا از هزاره

-گر بودهدور نظاره یاعصار ها را طیّفتنها و راز آمدن های متنوعیا سال صحنههمیلیون

چیزی نیست مگر قراردادهای اجتماعی و تقسیمات  ،نسبت تاریخی و تقویم ادواری است؛
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ریشه در  بست تقویمی،نا بایستی اذعان داشت که ترس از پایان تاریخ و بُامّ م بشریمنظّ

این زمین خاکی ة چندان طوالنی خود بر پهنی معنوی و فکری انسان در حیات نههابستنبُ

گری صیانخبر از نافرمانی و عُ سویک از ،ییتسة بستی که در ابتدای منظومنبُدارد. همان 

 دهد: میآشوب و هلهله  ،دیگرسویازو 

مان، دیگر صدای بازبان را / باز، بر فراز آسچرخد و در چرخش بیکران چرخد و میمی 

ویی آشفتگی، / گاری نیستریزد؛ دیگر جهان را استومیدرهم فروچیز همهشنود؛/ هم نمی

 :Yeats, 2009) .تازدخون بر ضیافت پاکان میمواج تیرهو ا/ سایه بر جهان افکنده 

186-187) 

 خوریم و شاعر از ظهورییمبر« بازگشتی دیگر»و   «ظهور» به کلمات ،شعرة ادامدر 

های به سالنماید. نگاه می ارائهرا هم هایی از آن و نشانه دهد که در پیش استخبر می

گذار از یک قرن به  سازد که شاعر از هیجاناتروشن می کامالً ،ویلیام باتلر ییتسزندگانی 

به وصف حال و احساسات درونی  ،خودة شاعرانة است و با قریحدیگر مصون نبوده قرن

 1890ة یتس در دهانعکاس ذهن ی ،است. لذا شعررویی  تقویمی پرداختهرویاخود از این 

بازگشت »این،   بر است.  عالوهتبدیل و تحویلی دیگر ة که تاریخ در آستان میالدی است

و در ( 1914-1918است، یعنی بعد از جنگ جهانی اول )روده شدهسُ 1919در سال  «دیگر

است از تمدن  ایو شکوهآید که شکایت به حساب می( Postwar)ساجنگی آثار پَة مرزُ

معرفی به  ،(1922) «مین هرزسرز»ة در منظومتی. اس. الیوت  به شیوةقرن که ة فروپاشید

 پردازد: می انحطاطبشری در قرنی سرشار از خشونت و  اضمحالل فرهنگ

 )همان( .رفته و/ بدکاران را اشتیاق، دو چندان باد سرشتان را آیین، برنیک

گونی دوران نظمی و تیرهنیز بیکامل اشاره به تحویل قرن و طوربه ،ل شعر ییتسبند اوّ

خوریم که بر می «دور»و  «چرخش»به معنای  gyre» T»ة کلمدارد. در متن انگلیسی شعر به 

را به ذهن  تاریخدور باز بر فراز آسمان دارد و هم چرخش ة هم اشاره به چرخش پرند

وار پرنده  و است حرکت موجخوبی توانستهژه، بهسازد. شاعر به کمک این وامتبادر می

روی  که دیگر سنگ شودبالفاصله متذکر میادامه هم . در بکشد ام را به تصویرگردش ایّ

که   «Things fall apart»است. عبارت شود و دنیا را فروپاشی در برگرفتهسنگ بند نمی
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 1930-2013) ( چینوا آچبهMagnum opusمان معروف و شاهکار اصلی )بعدها عنوان رُ

مرج دارد که غیر از وهرجرای شد، حکایت از یک جهان پُنیجریه شهیرنویس داستان، م(

خود دستاویزی برای   «Mere anarchy»شود. کلمات چیزی در آن یافت نمی ،آشفتگی

میک خود را با همین نام اثر کُ ،م( 1935-)   هنرمندان و نویسندگان بعد شد تا وودی آلن

زبانی است. شاعر با تهاحمد شاملو به پایان تاریخ از منظری دیگر نگریس «سفر»ا امّ بنویسد

 گوید:می است و، رو به آسمان کردههن و مذهبیحال شبیه به متون کُعینفاخر و در

ن است/ آن آبگیر ایمة ای ناخدای من؟/ در کدامین جزیر خدای را/ مسجد من کجاست/

 (9: 1372، شاملوگذرد؟ )زنهار میدریای بیکه راهش/ از هفت

ن سرگردا  یی مازگونه و هزارتوهاتاریخ -مکانگویی میان  ،کشتی این شعر مسافرانِ

از یک  حکایت از معبری سخت و دوزخی و نیز گذاری ،و ایماژها و تصاویر اندشده

 سرزمین به سرزمین دیگر دارند:

/ از پس تنگابی کوتاه/ راه/ به دریایی دیگر آفتاب/ به زردی نشست چندان که روز بی ا/امّ

 اند و/ منمرجانی آن گریستهة سغم غربت را در کابردیم/ که به پاکی/ گفتی/ زنگیان/ 

 (15)همان:  .اندوه ایشان را و/ تو اندوه مرا

از این دریا به  ،هاها و تنگناگرداب میانوایی امن وجوی مسجد و مأمسافران در جست

ه دینی پرد -از یک پایان تاریخی نیزند. اشاره به نوح پیامبر )ع( در شعر اسرگردانآن دریا 

رو وبار غرق و زیر طوفان نوح که طی آن زمین یکة نوح نبی و واقعدارد. داستان میبر

 پایان تاریخ حکایت دارد: بشریة تجرب شد، از یکحیات بر آن پاشیده گشت و دوباره بذر

جوی ون ای ناخدای من؟/ تو خود آیا جستا کدامین جزیره، کدامین جزیره، نوح مامّ

 -ی دیگر؟ به راهی دیگر؟/ ادهی؟/ یا به گونهکشتی/ کبوتری پرواز می/ از فراز  جزیره را

کدر ة / و نقراست صداقت/ از آب/ تا مهتاب/ گسترده که در این دریابار/ همه چیزی/ به

 (16)همان:  .ست/ در آسمانی/ باژگونها ی دیگرفلس ماهیان/ در آب/ ماه

تاریخ را و پایان  گراییمضامین هزاره خوبیدو شعر شاملو و ییتس، بهة مقایسبنابراین، 

ر تصویر و  به شکل نمادین در همان ابتدای شعر د ،دهد. در یکیدر ابعاد مختلف نشان می

های زمان-ها و مکانرههمیان بُدر قالب سفر و حرکت  ،و در دیگری ایماژ پرنده و بازبان
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 ح نبیتلمیح مذهبی شعر شاملو به داستان نو . ضمناً«زنهاردریای بیهفت»ة پهنمختلف در 

 .  استایفا نموده در این شعر گراییمضمون هزارهة رنگی را در ارائرنقش پُ ،)ع(

 خشونت زبانی -3-4

و نیز تنافر  خشونت زبانیاز  ،بترس و اضطرا هر دو شعر برای فضاسازی و ایجاد حسّ

خالف نغمگی ، بریا خشونت زبانی . تنافر آواییاندبرده بهره (Cacophony) آوایی

(Euphony،)  چنین شودکاسته می آوایی آن و از لطافتحالتی است که زبان زمخت .

بسیاری  تواند در انتقال محتوا و معنا به خواننده کمکمی ،کار رودانی اگر هنرمندانه بهزب

اعر میان وقتی است که ش ،که شکل هنری تنافر آوایی و خشونت زبانینماید؛ یعنی این

گاهی سهوی و گاهی عمدی  ،شکل و محتوا پیوند درستی را برقرار سازد. تنافر آوایی

رد عمدی آن اگر در کارب آنکهنشان از ضعف شاعر دارد، حال ،ی آناست. کاربرد سهو

 )ر.ک: .هم باشدتواند کارآمد می ،پیش رودسازی معنا و محتوای اثر راستای برجسته

صدد ی و خشونت زبانی دردر شکل هنری خود، تنافر آوای  (108-107: 1384ایبرمز، 

 است؛و ...تمسخر های خشم، ترس، لکنت زبان، درماندگی، ایستایی و رکود، ایجاد حس

از تنافر  م( 1812-1889) ، رابرت برانینگ«خالیلبک خال مَنی»در شعر  ،مثال عنوان به

در  م( 1840-1928) هاردی توماسیا  استتمسخر استفاده کردهای برانگیختن آوایی بر

سرسختی و  آوردن حسّپدیدبرای تنافر و خشونت آوایی را  ،«من در تنبریس»شعر 

، با «بابا»در شعر مشهور  م( 1932-1963) است. نیز سیلویا پالثفرسایی به کار بردهطاقت

      و  زبان لکنتِ ای حسّل استادانهی توانسته به شکاستفاده از تکنیک تنافر آوایی حتّ

فراخور مضمون و  ،دستچیره د نماید.  بنابراین، شاعرانِرا در خواننده ایجاشدن فک فلقُ

دقیق  چیدمان آواها و هجاهای خاص و نیز بردنِکاراند با بهتوانسته ،فضای شعری خود

 نمایند.  القامورد نظر خود را به خواننده ها و عبارات، مفاهیم واژه

ری است که از حیث معنا و شکل، دارابردهکار ، شاملو واژگانی را به «سفر»شعر  در

خواسته خواننده را  ،چنین کلماتیهستند. شاعر با استفاده از  تنافر آوایی و خشونت کالمی

از این وحشت را در وی برانگیزد. برخی  در فضایی تیره و ترسناک قرار دهد و حسّ

طاعونی، ة هوای گندیدسنگی، ة از: تنگابی پیچاپیچ، تنگ اندعبارتها و ترکیبواژگان 
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 غژّاهای تفته، غژّهای هول، خرسنگندر، گردابشکن تُهای شکننیزه دریای پوسیده،

ای با هنرمندانهة است به شیوشک شاعر توانسته( بی14-10: 1372)شاملو،  .بلند هایِلدک

بکشد و هم این آوری را به تصویر هم فضای خشن و دلهره ،خشونت کالمیاز  جوییبهره

 خود منتقل نماید. ة خوبی به خوانندفضا را به

فضایی دهشتناک و غریب، ترکیبات و در ترسیم  ،«بازگشت دیگر»نیز در شعر ییتس 

هتر این . برای درک باستخلق کرده سرشار از خشونت کالمی و تنافر آوایی عباراتی

رفته در کار، زیرا آواهای بهشود توجّهمتن انگلیسی  به بهتر است ،زمخت و خشنهای واژه

 :حکایت از فرجامی مخوف دارد ،نشینی آنها در متن انگلیسیکلمات و نیز هم

blood- dimmed tide خون()امواج تیره 

the worst/ are full of passionate intensity… (... بدکاران را اشتیاق، دو چندان) 

A gaze blank and pitiless as the sun … (رحم ...وقار و بیو چشمانی خیره، بی) 

Strong sleep/ were vexed to nightmare … (ِسنگین، کابوسی خواهد شد  خواب

...). (Yeats, 2009: 186-187) 

 ترس و دلهره در خواننده برای انتقال حسّ ،که هر دو شاعر نتیجه گرفتتوان بنابراین، می

 ،که در بافت خوداند کردهکیبات و واژگانی را انتخاب تر، موهومو نیز ترسیمِ فضایی 

آثار  مهم و لفظی زبانیهای خود یکی از ویژگی ،و این داردبردرزبانی را خشونت 

  .است مانیآپوکالیپسی و اشعار آخرالزّ

 گیرینتیجه -4

نشیبی وفرازرهای پُهایی تعلق دارند که تاریختهر دو به ملّ ،ویلیام باتلر ییتس احمد شاملو و

های اجتماعی و فردی و نیز ق آرمانتحقّدر راه پیروزی و شکست   اند ورا از سر گذرانده

اند. خورد، به تصویر کشیدهشود و گاه شکست میپیروز میکه گاه  را تبلور هستی آدمی

( است Archetypeالگویی )کهن بازتاب ،مانی به روایت دیگریا آخرالزّشعر آپوکالیپسی 

 دارد و شاید در پی کشف معنای زیستن، برای تاریخمیای هستی و بودن برپرده از معمّکه 

راه را بر این  ،وهشهای مورد بررسی در این پژفهلّ. هریک از مؤشودل میابتدا و انتهایی قائ
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و  تاریخ اند و در بستری از کشف، هشدار، نمایش پایانگشودهذهن بشری ة اهای نهفتمعمّ

 اند.الگویی ادبیات را به تصویر کشیدهکهن-دینی-اساطیریة جلو ،م مولود شیطانتجسّ

گیری از مکتب آمریکایی در مطالعات ادبیات تطبیقی، بر دو حاضر با بهرهپژوهش 

ها )ادبیات ادبی و ژانر هایگونه. بررسی 1کید داشت: تأ مکتبالگوی شاخص این 

. در این ادبیات آپوکالیپسی( هایِمؤلفه) هاها و طرحمایهدرون. بررسی 2؛ (آپوکالپسی

و دامنة مطالعات تطبیقی  ثّر یگانه شیوة سنجش و قیاس متون ادبی نیستو تأ تأثیرمکتب، 

های لّفهو مؤ های ادبیهبا گون رویی شاعران و نویسندگانرویاتواند به نحوة برخورد و می

 کوشش شد تا با تکیه بر دو نمونة برتر شعری ،در این پژوهش. شودهیدکش هامستتر در آن

فارسی و ادبیات انگلیسی  ژانر آپوکالیپسی در ادبیات شاملو و ییتس، هم به واکاوی

مستتر  هایفهلّین دو شاعر به چنین نوع ادبی و مؤو هم رویکرد و نحوة نگاه ا شودپرداخته

ای که گونة ادبیات آپوکالیپسی، گونه نتیجه گرفتتوان می ،لذا گردد. آشکارآن  در

ر مستقیم از ثّو تأ تأثیرجهانی با وجوه مشترک بسیاری است؛ شاعران و نویسندگان فارغ از 

اساس ، بران به این نوع ادبیشیوة پرداخت شاعر و اندنشان داده به این نوع ادبی عالقه ،هم

گویی و شاعرانه، پیش مکاشفه و اندریافتبنابراین،  ست.و مذهب آنها ،فرهنگ سنّت،

 هایها و طرحمایهدر زمرة درونو خشونت زبانی که  گرایی و پایان تاریخهشدار، هزاره

فارسی ای نو بر نگاه و اندیشة دو شاعر مطرح ادبیات دریچه ،استادبیات آپوکالیپسی  مهم

 .  استو ادبیات انگلیسی گشوده
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