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1388، تابستان 165پژوهشی، شمارة - علمیمجلّۀجستارهاي ادبی (دانشکدة ادبیات و علوم انسانی سابق)،

)استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز(د رضا امینیمحمدکتر 

م و رمانتیسمیسبررسی  پیوندهاي نئوکالسیس
آندره شنیه در شعر 

چکیده

در عصر جدید بیشتر بـه دلیـل   ،ترین شاعر قرن هجدهم فرانسهمهم،)م1762–1794نیه (آندره ش
گیوتین که به مرگ این شاعر جـوان زیـر تیغـۀ   اش در حوادث پس از انقالب فرانسه موضع شجاعانه

انجامید، مورد توجـنیه  آنـدره آشنایی با آثـار  ،ا ازنگاه ادبیه قرار گرفته است. ام ـ اهمیش اساسـی در  یت
قرن هفدهم و رمانتیسم سبک کالسیسیسمواسط بینحد،اوزیرا آثار،ب ادبی اروپایی داردشناخت مکات

ـی دهداین مقاله نشان میرود.قرن هجدهم و نوزدهم اروپا به شمار می ت و زمانـه و  در شعر و شخص
شـاعري  اًی وجود دارد کـه مـانع از آن اسـت او را صـرف    زندگی و مرگ آندره شنیه ویژگیهاي خاص

ات کالسیک یونان باستان بدانند. در واقع شعر او از مرزهاي مکتب کالسیک در ئوکالسیک و پیرو ادبین
ـین دلیـل   .کنـد گذرد و به سوي نوعی از رمانتیسم میل میمی ـتودند و    رمانتیک،بـه هم هـا او را مـی س

آوردند.شمار میه پیشاهنگ بزرگ مکتب خود ب
، مکاتب ادبی.،شعر فرانسهسیسم، کالسیآندره شنیه، رمانتیسم، ها:کلید واژه

مهمقد

هـا را بـه   مبـانی ایـن مکتب  نظري که اصـول و  آثارۀمطالعاز طریقصرفاًك عمیق مکاتب ادبی اروپا در
وادبـی آثـار نخسـت خـود   بهتر اسـت  ،براي این کار.پذیر نیستامکان،اندنمودهصورت انتزاعی مطرح 

به ،اندالت مکاتب ادبی داشتهمی در تحوکه سهم مهانآنمخصوصاً،شعرا و نویسندگانواقعی هايآفریده
گردد.بررسی ومطالعهت دقّ
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درهـآنت اساسی در شناخت مکاتب ادبی اروپایی دارداهمیآشنایی با آثارشکه ران ــیکی از این شاع
. در ه اسـت فرانسـ ترین شاعر قرن هجدهم ترین و مهممعروف،)1762André Chénier- 1794(شنیه

تاریخ ادبیدانندشعر در این کشور میةدوبارلد ات فرانسه شعر او را نشانی از تو)Séguin,1381 : او .)154
تر نئوکالسیسیسمیا به عبارت دقیق- سبک کالسیسیسمبینواسط حد)néoclassicisme( - قرن هفدهم

ـنت بـوو  رود.به شـمار مـی  و رمانتیسم قرن هجدهم و نوزدهم اروپا  ، از )Sainte Beuve 1804-1869(س
ـنیه را    در تقسیممنتقدین بزرگ قرن نوزدهم فرانسه،  ـبک ش نیـز بندي خود از شعراي رمانتیـک جایگـاه س

شامل کسانی چون شنیه گروه دوم عقیده داردومی کند گروه تقسیم ها را به سهکند. او رمانتیکص میمشخّ
ـیک   که استمآبانی ، یعنی یونانی)Chateaubriand 1768-1848(و شاتوبریان امروزه ممکـن اسـت کالس

یـا بـه عبـارت    "مـآبی یونـانی "ایـن  .)3/101: 1375خواند(ولک،توان نیز میرمانتیک ولی آنها را مایند، بن
ـیک و  یکی از بیزانس و میراث ادبی آن در ه به یونان باستان توجتر صحیح نیـز  اصول اساسی مکتـب کالس
وقوف دارد خود در آثارات کالسیکگرایش به یونان و فرهنگ وادبیبرآندره شنیه خود .ک استیسنئوکال

پدرشتدرازمدیشغلاقامت خود و ی مادرنیوناه به نسب با توج- خواهیم دیدکه درشرح حالشچنانو
ش خـوی يفرانسوشويۀخاندربهار جوانیدرزیباییزن یونانیِ«سروده است: با افتخار تمامه قسطنطنیدر 

Chénier, 1950)(»!به دنیا آوردبیزانس مهدمرا در  ات دبیثیر آشکار اگذشته در همۀ ابعاد شعر او تأازاین6:
چشمگیر است.کامالًیونان باستان ی فرهنگ طور کلّو اساطیر و به

ـ گیژمرگ آندره شنیه ویت و زمانه وزندگی وشخصیدرشعر و،با این همه ی وجـود دارد  هاي خاص
ـتان یـا   ات کالسیکشاعري نئوکالسیک و پیرو ادبیاو را صرفاًکه مانع از آن است  نامناسـب - یونـان باس

ـیک در   بدانند.)1- 2←(رانسههاي قرن هفدهم فکالسیکرودنباله- ترازآن شعر او از مرزهاي مکتـب کالس
پیشاهنگمی ستودند و او راها رمانتیک«به همین دلیل کند و ه سوي نوعی از رمانتیسم میل میگذرد و بمی

,Séguin(» آوردنده شمار میبمکتب خودبزرگ 1381: 154(.
ـتین قـرن هجـدهم فرانسـه     باعث شده تا بسیاري از منتقدان او را ها مجموعۀ این ویژگی تنها شاعر راس

ـیک و  او سبکی خاصپیوستگی ازیک سوافزوده شنیه ت ا آنچه بر اهمیامبدانند. سـوي  ازبه مکتب کالس
شعر فرانسـه در میان پژوهندگان ی سبک شعر شنیهکلّۀخصیصاینست.هابه رمانتیکشباهت آثار ويدیگر

ـنت "ي بینشنیه را پیوندات فرانسهتاریخ ادبینویسندگانمثالًکه چنانشناخته شده است.مطلبی کامالً ها س
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قرن خود باشـد، قـرن   توانست نمایندةنمیکس بهتر از اودر حقیقت هیچ: «گویندمیخوانند ومی"و آینده
یعنی ،رمانتیسمبزرگاصل و"عقل"یعنی ،اصل عمدة سبک کالسیکاو در واقع . "حاد عقل و احساساتّ
ـ بـه  « و از این روحد کرده متّرا "احساس" تالقـی دو رودخانـه بـزرگ عقـل و احسـاس     محـلّ ۀمنزل

.)158׃1375(برونل و دیگران، »است

ی و مرگ آندره شنیهزندگ- 1

)Gérard Walter(والتـر ژرارقلـم بـه  م1950نیه چـاپ  ات آثار شل کلیمفصمۀنچه در مقداساس آبر 
Chénier,1950)(نگاشته شده :VII-XXXIXـنیه  ،پدر شاعر فرزنـد  ، Louis de Chénier(8(لـویی دو ش

ه را بـه قسـطنطنی  او بعـدها  وي وي عمـ .کـرد اي بود که در تجارتخانه عموي خود کـار مـی  باختهمالتاجر
پس از چهار سـال  نیز آنان فرستاد.نزد دو تاجر فرانسوي دیگر/اسالمبول)Constantinopleلپ(کنستانتین

کـه  بیش نداشتبیست و پنج ساللویی کارها را به لویی سپردند و به فرانسه بازگشتند. بدین ترتیبهمۀ
ـین امـر    آنان نمایندگیبه هم 1750در سال یافت واراعتبفرانسوي آن دیاربازرگانان نزد  انتخاب شـد. هم

ـپس را فـراهم آورد. سفیر فرانسـه  شخصبااوموجب آشنایی و ارتباط  بـا اعتمـاد بـه    1754در سـال  س
حرم رسمی جواهرفروشیاز داشتن عنوانکه - فروش ثروتمند با دختر یک عتیقه، ت خوداستحکام موقعی

فـروش معلـوم   ل ایـن عتیقـه  ت همسر اوملیازدواج کرد.- زن گرفته بودهمید ودوباربالسلطان برخود می
که - این دختر بود.را  بر عهده گرفت یونانی ل اووي از زن اوتربیت دخترکه شا دومین همسرام،نیست

پـس از ازدواج  چندي .ه بودنزد نامادري خود آموختزبان یونانی را - بود بعدها مادر آندره شنیه شودرمقد
پـس از  کاسته شـد و وياز رونق بازاراندك اندكپسآن و ازرگذشتحامی او دسفیرپدر آندره شنیه،

ـنج  همراه با زن و 1765آوریل دربه همین دلیل. بول را ترك کندکه استاندیدآن چند سال  بهتر گذشت  پ
آنهـا در  کوچک و برادر بزرگش را نزد خالهراه آندرهدر.به فرانسه بازآمدبندر مارسی از طریقفرزند خود 

ند.رفتبه پاریس خانوادهبقیهگذاشته و واقع در جنوب فرانسه)Carcassonne(نکارکاسشهر 
سمتی؛کنسولی در مراکش بودمقامتنها شغلی که به پدر خانواده پیشنهاد شد،پس از جستجوي بسیار

ـ ،با این همه او این شغل را پذیرفت. اشتندچندانی  هم تجذابیدر قرن  هجدهم که خـانم خانـه از   ا ام
تنها یک بار فرصت ،ت هفده سالی که آنجا مانددر مدشد ومراکش عازملویی. ابا کردسفر شدن با او هم
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بـا اغتنـام از   و به وطن بازگردد. مادام شنیه به سرعت به غیبت شوهر خو کـرد  اش کرد براي دیدار خانواده
ـتان یونـان انجمـن محفلـی ادبـی بـه نـام    "زیباروي یونـانی "عنوان به خودشهرت Société des(دوس

Philhellènes (برگزار هم آوازهاي یونانیهاي فولکلوریک ونداخت که در آن نمایش لباس و رقصبه راه ا
ل بـه درازا  دقیقا چند ساکارکاسناقامت اودردر این زمان آندره در پاریس نبود و معلوم هم نیست کرد.می

در کـه )Navarre(مدرسـه نـاوار  مادرش او را از شهرستان بـازآورد و بـه   1773سالا در ام.کشیده است
. پرداخت شهریه این مدرسـه بـراي پـدر   شمار می رفت فرستاده بیک درجهايمدرسهپاریس آن عصر

بـه پیشـرفت و   ي مدارس ممتـاز چنین از طریق تحصیل در فرزندانش کهامیدوار بودا ام،آسان نبودنیهش
.دست یابندبزرگی

ـنیه    جدیدي در زنـدگی شـاعر آغـاز شـد.    دورة)Navarre(ناواربا ورود به مدرسه در ایـن مدرسـه ش
تا پایـان  دوستیشان را . آنان کهدثروتهاي فرانسه شدنترین بزرگیکی از وارث هابعددوستانی پیدا کرد که

ـیالت او را بـا خـود بـه امـالك زیبایشـان در      غالبـاً ندر آن زمـا عمر بـا او حفـظ کردنـد     ایالـت در تعط
تـري هـم بـه نـام فرانسـوا دو پـانژ      فرهیختـه ادوسـت ثروتمنـد امـ   شنیه بردند.می)Montigny(نییمونت

)Françoisde Pange (شـامپانی ایالـت  تر بود و والدینش قصري زیبـا در  داشت که دو سال از او کوچک
)Champagne( اوقـات دلپـذیر و   آسوده از غـم روزگـار  آندرهکردند.را هم بدانجا دعوت میاوو داشتند

می از اوقات را صرف آموختن و نیمۀنی.کردسپري مییلمحیط آرام و مجلّن چنیسرشار از خوشی را در 
ی که تحصیالتش پایان پذیرفت اجازة ورود بـه  هنگامبود.کردهجوانی عهد هاي سرگرمیوقف دیگر را به 

آشنا )Le Brun(لو برننام  جا بود که او با شاعري بهدر همینبه او داده شد.نیزمادرشمحفل هاي مهمانی
شد.همراه میاومدرسۀهمو جمع دوستانداشت با شنیه جوانسی و سه سالکه با آنبرنول.شد

ال کـرد و انـدرزهاي   شاعر جوان را شـوریده حـ  ،فرجامصاعقۀ عشقی غیرمنتظره و بی،در این اوقات
ـنیه  نکاست. اشعاشقانهچیزي از اندوه سرودبراي او میي کهراشعادردوست شاعرش خـاطرة آندره ش

لیکوریسو شاعرانه مستعارنام انتخاب باا ویرانگر را این عشق زودگذر ام)Lycoris( خودشوقۀمعبراي،
جاودانه کرده است.شدر شعر
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اي از مراکش دورادور احوال فرزندانش را زیـر نظـر داشـت طـی نامـه     که ازپدر آندره در همین زمان 
در سال این درخواست اجابت شد و وي بپذیرد.خودمره سپاهیانآندره را در زخواست که فرانسه پادشاه 
به خدمت پذیرفته شد.)Strasbourg(در استراسبورگمستقر)Angoulême(آنگولمهنگدر1782

ـیده رخین ومـ آگاهی چندانی در دست نیست.آندره شنیه در استراسبورگسپاهی زندگیدربارة انـد کوش
ـ ،برجسته سـازند آمد و شد او به کتابخانۀ زیباي آن رامراودة وي با فضالي این شهرو ا در شـعر او جـز  ام

زیبارویـان  ماننـد عـاج سپیدفام وپاهايستایشسربازخانه این شهروشیپور بیدارباشبانگ طنیننکوهش
اقامـت  یادگار دیگري از این دورةکه وي آنان را هنگام شنا در رود راین دیده بود )Alsace(1ناحیه آلزاس

بـه امیـد   و داشت معاشرت هل شعر وادب این شهرکوتاهی با یکی از افسران اتمدشنیه شود.یافت نمی
را بـه  که پست مـورد نظـر او  و قتیا ام،کردمل میرا تحغربت وتنهایی وروزگار سختییافتن پستی باالتر

.به پاریس بازگشتمافوقبی اجازة،که موافقت نشدو با اینتقاضاي ترخیص کرد ،نددیگري داد
خانۀ بزرگ و اشـرافی را  پدر، آنانام پدرش بازنشسته شده و به پاریس بازگشته بود. به تدبیر در این ای
با این احـوال، شد. دیگر برگزار نمینیز شمحافل ادبی مادرد.ساکن شدنترکوچکاي در خانهترك کرده و

سخت به عیش و نـوش پرداخـت و   نخست به تالفی روزگار سختی که دور از پاریس گذرانده بود آندره 
در عقل آمـد و  بر سـر 1784- 1783زمستان سپس طی افراط کرد که بیمار شد و از پاي درافتاد.چنان آن

این اتاق کوچک ثیر در وصف حالی پرتأاوبه مطالعه پرداخت. سکنی گزید و ريپدۀدر خانيقرمحاتاق
ــدچــون "کــه  ــه ســقف مــی برمــیدر آن ق ــراي خــود همرا"ســاییدافراشــت ســرش ب ــايب کــاخ ت
ـب مـی اتـاقی کـه در آن   "ه اسـت سروداشدربارهوهدانست) Louvreر(لوو کتـاب  خـوانم، مـی م، آوازخس
Chénier,1950)(."پردازمبه اندیشه میکنم و میحقیقتریزم، می، اشکخوانممی : XV

دو دوست واو که افرتی مس،به نوشته والتراام،کردندسفردوستان ثروتمندش قصد در همین اوان او و
آنـان وگرفتل انجام نماکطوربهوم به دالیل نامعلکرده بودندترسیمي آنرابطوالنی ايبرنامهثروتمندش

تر شدن وضـع  با نابساماناام.یافتادامه این سفر نیزها پس از ها و آشناییعشق.رفتندایتالیاسویس وبه فقط
بـه  )De Pange(با یاري دوستش دوپانژباالخرهو برآمدمالی خانواده، وي به جستجوي شغلی براي خود

.دشدر سفارت فرانسه در لندن به کار مشغولعنوان منشی
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گیـرد. ثیر قرار میاش تحت تأو خانوادهشنیهفرانسه حوادث زندگی آندرهکبیرالبانقنزدیک شدنبا 
که هر 2و با دو پسرشکردل انقالب با شور و شوق از افکار جدید استقبال میمادر خانواده در روزهاي او

به پـاریس  د و نکمیرها شغلش در لندن را ،بی دلیلی معلوم،د. آندرهنمودو انقالبی شده بودند همراهی می
با فرو ریختن موانع و لغو اندیشید میهمتایان خود او هم مانند بسیاري دیگر از«در آن روزها.گرددباز می

از نیاز خواهد داشتجدیديمستعد و شایسته مردان به که امتیازات خانوادگی اشراف در حکومت، کشور 
ـ بلکـه  ،دل کسانی چـون او . این اندیشه نه تنها در وجود آنان بهره خواهد گرفت ـتان   ی حتّ در قلـب دوس

اي خیالی سپرده دل به رویاهاي شیرین آیندهگونه کسان همۀ این.ة او نیز وجود داشتزادثروتمند و اشراف
Chénier,1950)(» بار بودآنها بسیار فاجعهلیکن بیداري از این رویاهاي شیرین براي غالب،بودند : XX.

بــه حمایــت از « در دوران انقــالب »انقالب بــودتــرین شـاعر درعصــر زرگبــ«بـه هــر حــال او کــه  
اي چکامـه ،انزجار او را برانگیخت. در ایـن دوره "وحشتدورة"ا تندرویهاي خواهان برخاست، امجمهوري

ـنیه  سـرود. )Louis XVI(براي لویی شانزدهماي هو دفاعی3در ستایش شارلوت کورده در مـارس  آنـدره ش
ـیش   یدستگ1794 ـپیر  ازر شد و دو سه ماه بعـد، سـه روز پ اي کـه  واقعـه - )Robespierre(اعـدام روبس

.)700:1376(هایت، » به زیر گیوتین رفت- توانست سبب نجات او شودمی
منتشـر  شآثار او در زمان حیـات نبود. مجموعۀشدهآندره شنیه هنگام حیات چندان به شاعري شناخته

زده سال پیش از اعـالم  درست یااین تاریخانتشار یافت.1819او بعدها در سالآثارلین مجموعۀنشد و او
ـنامه    که بـراي او شبیبود؛1830یست و پنجم فوریه بیادماندنی بهرسمی رمانتیسم درشب ـین بـار نمایش ل

مرگ ات آثار شنیه سی و پنج سال پس از کلی«شد. درواقع نوشته ویکتور هوگو اجرا می)Hernani(ارنانی
صد سـال بعـد    )158׃1375(برونل و دیگران، » او به چاپ رسید و با استقبال پرشور رمانتیکها مواجه شد.

در اوـنیه    ویانفرانس،للین روزهاي پس از جنگ جهانی او کـه  ،با شور و شوق بسیار بـه افتخـار آنـدره ش
ا بـه جـاي تـاریخ    ام،گزار کردندصدمین سالگرد او را بر،شدتش افزوده میروز بر شهرت و محبوبیروزبه

را مبنـا قـرار   اوتاریخ انتشار کتـاب  )،1794ژوئیه 25(ويیا مرگ یه)در قسطنطن1762ّاکتبر 28(دتولّ
به دست افراطیان دورة وحشت و زندگی شجاعانه و قتل او زیر تیغۀ گیوتین در سن سی ودوسالگی . دادند

Umberto(که آهنگساز بزرگ امبرتو جردانوه قرار داده تا جاییجرا بسیار طرف تواوترور انقالب فرانسه، 
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Giordano (1867-1948)(،را با الهام از زنـدگی ایـن شـاعر    "آندره شنیه"نام ه مشهورترین اپراي خود ب
ناکام تصنیف کرده است. 

بررسی سبک ادبی آندره شنیه-2

. تفاوت اصطالح کالسیسیسم و نئوکالسیسیسم 1- 2
ی مکتب کالسیک را بـه  ی و انتزاعی است اصول و قواعد کلّسخن دربارة مفاهیم کلّمی که صرفاًهنگا

مفاهیمی چون: جستجوي کمال و تعادل، تقلیـد از طبیعـت، تقلیـد از    کید بر اصول و تأتوان در اختصار می
درگی، و وحـدت( برازندحقیقت نمایی،ایجاز،وضوح،خوشایندي،آموزندگی،قدما (یونان باستان)، عقل،

ات مطالعـه  ی در گسترة تاریخ ادبیل کلّا هنگامی که قرار است این اصامموضوع،زمان، مکان) خالصه کرد. 
ـبکی   کردن عناوین کلّص و محدودشود نیاز به مشخّ ی ضرورت دارد. براي نشان دادن تمایز تـاریخی و س

گرفته شود. بر این اساس سه دورة نظرم در ساز لحاظ تاریخی سه نوع کالسیسیکه آنره اي نیست مگرچا
نئوکالسیسیسم قرن هجدهم- 3؛کالسیسیسم قرن هفدهم فرانسه - 2؛م یونان باستان سکالسیسی- 1متمایز: 

گردد تفـاوت کـاربرد   زبانان در این مبحث میفارسیا آنچه باعث اشتباه . اماستفرانسه در نظر گرفته شده
از آنجا که در زبان قدین فرانسه و منتقدین انگلیسی وآلمانی است.کالسیک و نئوکالسیک بین منتاصطالح

اصطالح بـا هـم   این دو شود معموالًها ترجمه میبه مکاتب ادبی از هر سۀ این زبانمربوطفارسی  مطالب
«نویسـد: خود می"کالسیسیسم"در نخستین صفحات کتاب )Alain Génetiot(تیوشوند. آلن ژنخلط می

کارگیري اصطالح، منتقـدین فرانسـوي را از منتقـدین    ه نئو کالسیسیسم؟ این اختالف در بکالسیسیسم یا
صطالح کالسیسیسم را به کار ببرند،کند. برخالف فرانسویان که اصرار دارند اآلمانی و انگلیسی متمایز می

ـتان و ادامـۀ     دهنـد کالسیس ها و انگلیسیان ترجیح مـی آلمان ـین، و   آن در یسـم را بـراي یونـان باس زبـان الت
سلطنت لویی چهاردهم] در  قرن هفدهم بـه کـار ببرنـد و    ات فرانسه در [دورة نئوکالسیسیسم را براي ادبی

رایک نسخه از چندین نسخۀ اتاین ادبیوپایی بدانندکشورهاي مختلف ارات کالسیک باستان دراحیاء ادبی«
)Génetiot, 2005:2 )((همچنین نگاه کنید بهHaghighi, 1993:9(.

ـ یکتابنویسندة )Secretan(سکرتان ـۀ  ا پرعمـق دربـارة کالسیسیسـم نیـز    کم حجم امپیـروي از روی
اصطالح نئوکالسیسیزم را گاهی براي متمـایز کـردن   « نویسد:دهد. وي میمنتقدین فرانسوي را ترجیح می
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ـیزم را  ست اصطالح نئوکالبرند. خواهیم دید که بهتر اکالسیسیزم یونانی و التینی [=رومی] به کار می سیس
ـیک  کالبراي احیا (یا بقا)ي هاي فرانسـه  سیسیزم در قرن هجدهم نگه داریم. ... و وقتی که صـحبت از کالس

خلـق  کنیم منظورمان معموال نویسندگان بزرگی هستند که شاهکارهایشان را در نیمۀ دوم قرن هفدهم...می
را از تـاریخ هنـر   «"نئوکالسیسیسم"ات اصطالح ریخ ادبیبه همین دلیل تا.)13:1380(سکرتان،»د انهکرد

سید »(دنشان دهدر نیمۀ دوم قرن هجدهم را ل قالبها و اندیشه ها به وام گرفته است تا با استفاده از آن تحو
نئوکالسیسیسم انگلیسی درسـت  به هر حال نباید این نکته را فراموش کرد که غالباً.)116: 1371حسینی،

هـاي ادبـی   و اصـطالح را نبایـد بـا عنـاوین مکتب    سیسم فرانسه است و این اختالف در زبان معادل کالسی
جداگانه اشتباه کرد.

میس. گرایش به فرهنگ یونان باستان ویژگی اصلی و مشترك کالسیسیسم و نئوکالسیس2- 2

ادب گـرایش بـه فرهنـگ و    هر دو ونیز وجه مشترك میسبارزترین ویژگی کالسیسیسم و نئوکالسیس
اشعار آندره شنیه مشهود است یونان باستان و تقلید یا تاثیرپذیري از آن است. این ویژگی به شدت درهمۀ 

ـیار بـارز   امدهد.هاي مختلف خود را نشان میدر جنبهدیدیم چنانکه خواهو نبایـد مـانع   ا این ویژگـی بس
ـ   جایگاه واارزش وکهشعر او گرددي ازهاي مهم و جدیدجنبهمشاهدة و اتقعی شـاعر را در تـاریخ ادبی

برادرش ژان ماري نیزآندره شنیه وقین دربارةمحقّبر همین اساس.کندن میفرانسه معیی تاریخ سیاسیحتّ
آنها کـه خـود را وارثـان    شوند.شمرده میات نئوکالسیکادبینمایندگان،هر دواین « ه: کعقیده دارندشنیه 

ره ات علمی نیوتون و یا وقایع سیاسی روزمد، یعنی نظریمندند که تجده عالقشمارند، میهنر یونان و روم 
.)117:1371(سید حسینی، »را بیان کنند

را نباید یکسـره حمـل بـر    در کار کسانی چون شنیهر یونانی و رومی ه به هنر و تفکّتوجبدین ترتیب
الب اشعارش از شیوة شاعران یونان و روم در سرایش غوي بنابراین هرچند کورکورانه کرد.تقلید و پیروي 

ـثالً .اي دارد که از چشم منتقدان پنهان نمانده استآثار او اصالت ویژها ام،پیروي کرده  گیلبـرت هایـت  م
)Gigbert Highet(نشگاه کلمبیا،استاد نامدار دایی از ایـن  هـا برشمردن نمونهبرايات التین،در زبان و ادبی

کـرد.  ]Hermès[اي به نام هـرمس شنیه ده سال از عمر خود را صرف سرودن منظومه« نویسد: میپیروي
ـیوس   ةهرمس شعري تعلیمی و در واقع دایر ـبک لوکرس ـنیه  ]Lucretius[المعارف منظومی است بـه س . ش
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حماسه مصراعی نیز دربارة آمریکا دارد که تنها قطعاتی از آن باقی مانده است. شنیه این12000اي حماسه
ـ  به عبارت دیگر میا به پیروي از هومر سرود؛ر تـرین اثـر او   ا عـالی خواست هومر روزگار خود باشـد. ام

ـین  ]Theocritus[تردید اشعار شبانی اوست که به سبک و سیاق تئوکریتوس بی است. مراثی او نیز در هم
یـا  ]Orpheus[ئـوس تـري ماننـد ارف  تر و کوچـک هاي قهرمانی ضعیفبراي این مراثی، زمینهروال است.

ـیالس  اي هــم دارد کــه در سـرودن آنهــا شــیوه  دیگــر، مراثــی عاشـقانه انتخــاب شــده اسـت.  ]Hylas[ه
.)702:1376(هایت، »را پیش چشم داشته است]Ovide[و اوید []، پروپرتیوس]Tibullus[تیبولوس

بـر  حیث قدرت احساساز "داند  و شعر او را قابل قیاس میگوته  مراثی رمیمراثی شنیه را با هایت
دارد:ی خود را دربارة شعر شنیه چنین ابراز میکلّدهد و قضاوت میيمراثی رمی گوته برتر

توان از نخستین شاعران دوران جدیـد دانسـت کـه    ت یونانی بودنش از سوي مادر، میشنیه را، به علّ« 
ـ ، ذوقی لطیف داشت وشناختات یونانی و التینی را خوب میزبان و ادبی ـیک را بـا   مفاهیم ادبی ات کالس

ر به هیچ رو رنگ تقلیـد  که حاصل کاپروراندمیآورد ومیو صادقی در شعر خودچنان احساس خالص
لی بدیعی از وقایع روزگار ، شعر شنیه تنها بازسازي تخیبراین سخن، براي خواننده ناآشنا به زباننداشت. بنا

دانسـت درخواهـد یافـت کـه بـا      یونانی را آنطور بداند که شنیه میکه زبان التینی وا کسیباستان است، ام
در شعر او، که همـه از شـاعران مختلـف دوران    هاي گوناگون و تصاویر و تعبیرات مختلفوجود اندیشه

عناصر بکر، چنان آنها ل بلند شاعر، به یاري اوزان و عبارات درخشان، و درآمیختنتخیباستان اقتباس شده، 
ساخته و چنان ترکیب بدیعی به وجود آورده که به کار و شعر او اصالت بخشیده است.را دگرگون

روحـی کـه از   هاي ابدي روح هلنی در یک زبان تازه به شـمار آورد. جنبهاین اشعار را باید بازآفرینی 
ـثالً   خویشتنترین خصائل شاعرانه، یعنییونانی گـوي  ، در گفتداري در بیان احساسات برخـوردار اسـت. م

، تنها کدام در جستجوي دیگريهرکه جفت جوانی ،)Mnazile et Chloé(منازیل و کلوئهکوتاه و دلنشین 
دانند و پیدا ، تنها تصادف را سبب آن دیدار مییابنددیگر را باز میوقتی سرانجام یکروند، واي میبه بیشه

در اینجا، شعر مثل لبخندي بـر  یز دیگر.و نه چشمارندشدن هر یک را بر سر راه دیگري حاصل اتفاق می
)701:1376(هایت، » رسد.لبهاي عاشقی شرمگین به پایان می

آفریـدن تصـاویري از یـک    با فرصتی است که شنیهه شعر شبانی آن براي دنیاي شعر یونانی و خاص
آشـوب او یکسـره   بـا زمانـه پر  خود را که دور و دراز هاي آرزو،ن طبیعت پاكدامجهان آرام وعاشقانه در
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فراغتی و کتابی و /یکهن دومندو یار زیرك و از بادة"در آرزوي همانند حافظ که . کندبیان متفاوت است
این آرزوي انزواطلبانه را چنین - با ترجمه آزاد ذیل- در اثناي یکی از اشعار خودنیزاو است "گوشۀ چمنی
آورده است:

اندسپردهمانه ــحکیهايدل به آیینکهاننآخوشا «
د نادهپرورهن ـــهاي حکمت کو جان از شهد میوه

اندنیز به ارث بردهیآفرینآرامشثروت کوچک،ذوق و قریحههمراه باکه انآن
دلواپسیس خود بی ونه در خلوت آرام و مقدبدین گو

ندو دیدار دوستانطبیعتروزها غرق در خواندن کتاب وگردش در
Chénier,1950)(»و جوانسپیدرویی سیاه چشمهاي پرطراوتبوسهو شبها سرمست از  :58

ـته  یبهشتو آفرینشاي چنان پرستیز زمانهدرآرزوي آرامش  ـتفاده از   هـاي دور  گمشـده در گذش بـا اس
ترین عناصـر رمانتیسـم در   خود یکی از مهم،چنانکه توضیح داده خواهد شدفضاهاي شاعرانه یونان باستان

رود.شعر شنیه به شمار می
ـیده اسـت  ابیت خاصاشعار شنیه را جذّ،کالسیکآمیختن قدرتمندانه احساس با شیوهدر . از ی بخش

تـوان میراثـی   و دراماتیک دارد و این خصلت را مـی یآن گذشته شعر او به طرز عمیقی زیرساخت نمایش
هم دریافت داشته است.بزرگ قرن هفدکالسیکهايات یونانی و نیز نمایشنامهادبیطبیعی دانست که او از 

ـی    به شکل یک)Mnazile et Chloé(منازیل و کلوئهشعر کوتاه  ـین شخص ـته گفتگـو ب هاي شـعر بـا   ترش
رودخانـه اعتـراف   به معشوق را به گل وگیـاه و بیشـه و  طبیعت است که با صراحت و زیبایی عشق خود

شرم بـا تغییـر   از سررمانان یک نمایش درست همچون قهبینند که به ناگاه یکدیگر را میو هنگامیکنند می
یایـن خصیصـه نمایشـ   به وضـوح  در شعرهاي دیگر شنیه نیز قصد دارند عشق خود را پنهان دارند!لحن 

ـ ،شعر ادامـه مـی یابـد   کند شود و آغاز به گفتار میی پدیدار میشخصیتّگاه در شعري وجود دارد. مثالً اام
میت را به خواننده معرفی نشاعر این شخصیا کند و در پایان شعر ناگاه قبل از فرو افتادن آخرین پرده معم

یونـان  مانان خدایان اساطیري یا  قهرت اوانگهی بسیاري از اینگونه اشعار که به ظاهر حکایشود.گشوده می
و زندگی و روزگار اویند.حقیقت بیان حال خود شاعردرباستانند 
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که پس از انتشار با استقبال بسیار است )Aveugle("نابینا"شعري با عنوانشنیهمعروف یکی از اشعار 
بـا راز و  ات یونان باستان در فرانسه عصر خود گردید. ایـن شـعر   ادبیعالقه به روبرو شد و موجب ترویج 

ـنگی  نابینایی سرگردان که درحاشیه جنگل بر سرشود: آغاز مینیازي به درگاه آپولون  ـته از س آپولـون نشس
از پشـت درختـان   که سه پسر بچه چوپان راه را به او نشان دهد. بشتابد وويکمکبه ندکمیدرخواست 
کننـد. میتعقیبرا و پنهانی و ترسان اونگهبانی گله را به سگان واگذارده دیده و مراقبش هستندجنگل اورا

گویند: کودکان با خود می
مو و سرگردان کیست؟این نابیناي سپید

قلمروخدایان باشد شاید یکی از ساکنان 
از سیماي او شکوه و بزرگی پدیدار است

ش چنگی کوتاه آویخته پهنو از کمربند
فرا گرفتهآسمان و جنگل راشهایهنغمامواج که 

ـ شـوند  که نزدیک مـی شنیده و می داندنابینا آواي کودکان را ـیم آن ا ام ـند   از ب ،کـه در پـی آزارش باش
. زیرا دهندکودکان به او اطمینان میگیرد .چسباند و پناه میویش نشسته میه ربه تخته سنگی کرا دستانش
کهنسـال  رود آمـده، بیگانـه   فـ یونـان  تبركبه ی خاکدر قالب هم نباشد که اگر خدایی آسمانی یکه او حتّ

ـ ،بختان نیسـت این سرزمین را رسم آزردن تیرهمردم. استحرمت سزاواریی بینوا ه آن کـه خـدایان   خاص
:سرایدنابینا می.اندبدو بخشیدهآوازي گرم و گیرا اند نور روز فرو بستهرچند چشمان او را بره

تر از آن است که نشنیده بتوان سخنانتان هوشمندانهلیکن ،دکان صدایتان لطیف و کودکانه استکو
گرفت!

نالد:میزنند.پوزخند میپوشیده بر اوکودکانپندارددارد و میخود را از آنان پاس می،با ین همه
، آیـا  این موهاي سپید و این شب جاودانی چشمانمها ان قیاس مکنید این چین و چروکندگمرا با نامیر
نابینا گرچه چون اودیپ به پادافره کشتن پدر  آدمیانم و جنسازمن!نهساکنان آسمانها؟هاياینهاست نشانی

ـ انـد نهادهاي توشهمراتوانا خدایان .مترین آنانیکی از شوربختا ام،امنشده برسـاخته  ه روزگـار پیـري  ب
ی و گدایی!گرسنگ،آوارگیو کورياز
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ـیف  یابـد ادامـه مـی  نابیناي پیـر کودکان و وسنجیدةشیوا هايبا گفتگوها و پرسش و پاسخشعر  . توص
ـتن نغمـه هـاي    ودردکان همراهش در میان درختان جنگـل  کونابینا وره شنیه از این نوازندةزیباي آند آمیخ

ـناس مانـده   هنوز نابینا ا نوازندةام.کنداي را ترسیم میفریبندهده وزنتابلوکالم شاعراو با موسیقیچنگ ناش
یابندکه این پیـر  با شگفتی درمیو یندآیمانمردم به استقبال آن.برندخود میدهکده است. کودکان او را به 

کننـد: هـومر بـزرگ!    که هرساله به افتخار وي جشن برپـا مـی  یرشههمان شاعر نواز کسی نیست جزچنگ
)(Chénier,1950 : تـا آن حـد کـه در شـعر     بود نظر شنیه یک سرمشق اساسی که درهومر همان42-48

(بـه نقـل از   » مـی خـواهم هـومر عصـر جدیـد باشـم!      «کـه  سروده خود به صراحت )hermès(هرمس
Clancier,1963 :23- 24(.

ع در سبکبراي پرهیز از تصنّحقیقت، سادگی و احساس کید شنیه بر تأ.3- 2

آشنایی عمیق با فآندره شنیه ات با تورقی در کلیاو ات و اسـاطیر یونـانی در سراسـر آثـار     رهنگ و ادبی
فضـا سـازي   هاي اسـاطیري، شخصیتها، حوادث، مکانها و داستانشود:مختلف دیده میهايدر جنبههمآن

باستانبه همان صورت که در یونان- هااتی چون نوع و رنگ لباسی در جزئیحتّف اشکال طبیعت و توصی
ترسیم جهان یونان باستان شود. این ویژگی سبکی در شعر شنیه شباهت کاملی به بازنمایی میمرسوم بوده 

دارد ) 1748David- 1825(ترین آنها داوید بزرگمخصوصاًعصر وي و در کار نقاشان نئوکالسیک هم
این تابلوهـاي نقاشـی تـا حـد    عی و کم و بیش آزاردهندةتصنّبا این تفاوت که در اشعار او آن جنبه نسبتاً

ـته   جاست کـه  جالب ایننکتۀسپارد.میو طبیعیانهصمیمآشنایی زیادي جاي خود را به  ـتجو در نوش جس
را بـه  خـود ییده این ویژگی سبکخود بر این امر واقف بوده و آگاهانه کوشدهد وينشان میشنیههاي

کمال برساند.
در خـود یکی از مقاالتشناسانه و هنري در نظر شنیه آنقدر زیاد بوده که سبکت این نکتۀاهمی

به این موضوع اختصاص داده - به مسائل سیاسی مربوطندغالباًراکه )Journal de Paris(ژورنال دو پاري
ـیم حـوادث تـاریخی در تابلوهـاي نقاشـی       بررسی شیوهصیل به تفبه شنیه در این نوشتهاست. هـاي ترس

اي زیر تـوده بی دلیل که هاي اجباري و خشکدر حالتصاشخادر تابلوهایشاناو نقاشانی را که.پردازدمی
او حقیقت و سـادگی  .نامدکالهبردار می،اندگم شدهي گستردههاها ولباسچروك پردهاز تزئینات و چین و 
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ـیم  در صـحنۀ تـاریخ   داند که نقش اشـخاص را بلوهایی میاتمام تت و اصالت موفقیوهر اصلی جرا  ترس
ـنس یعنـی  ،نقـاش نابغـۀ فالنـدري   دهـد فقی که او نشان مـی هاي مونمونهکنند.می 1577- 1640(روب

Rubens(دایـک واندستش چیرهو شاگرد)1599- 1621Van Dyck(  ـتند کـه ـی هس ـ دو شخص م ت مه
.اندفق بودهموبسیار هم درساختن پرتره و هم در بازآفرینی تاریخ روند وروك به شمار میسبک با

,Vincent(ونسـان نـام اي که نقاشـی بـه  براي پاسخ به روزنامهوهاي خودشنیه براي توضیح اندیشه

1746-1816(داویدبارقابتدرا درح)David(نویسد:میدانسته
ـ  از این هنرمند نام می]Observateur[ابسرواتورآثاري که روزنامهاز« ان کـه  برد من تنها دو پـرده را چن

Les filles de[دختران کروتن در پیشـگاه زئـوس  یکی از آنها :به یاد دارمشان سخنی بگویمبتوانم درباره

Crotone devant Zeuxis[ـند تابلو در این همان حالتی را که بایداین دختران واقعاًآیاااست ام ،داشته باش
تـوان در  به عنوان نماد زیبـایی را مـی  شدنغرور برگزیده اي از شرم حضور همراه با آمیزهآیا یعنی دارند؟

ـی هـا،  ی که روي مدالنشباهتی با  اشکال یونای نانهاي یوآیا در اشکال این باکرهتصویر آنان دید؟ ها و نقاش
هاي یونان کهمهمجسهایشـان آن سـادگی و   لباسدر حرکات و سکنات وآیادارند؟ستانلق به یونان بامتع

Chénier,1950)(»شود؟ست دیده میاابزیبایی که آنقدر براي ما زیبا و جذّ :286.
ها و حـوادثی را بـر   اطیري یونان باستان بیشتر داستانشنیه در پرداختن به موضوعات اسبر همین اساس 

بر هاویژگیاصول وینهمدر نظر داشتن با گاه آن،با سبک رمانتیک دارنداي متناسب مایهگزیند که درونمی
کنات ی به حرکات و سه خاصگونه که خود شنیه اشاره کرده توجدر ابیات  زیر همانافزاید.میزیبایی آنها

ـتان عشـق خـداي    ،یکی از زیباترین این موضوعاتها شده است.و پوشش و لباس و حالت شخصیت داس
اوروپ،است. زئـوس  )Agénor(نام آژنوردختر جوان پادشاهی به)Europe(ن زئوس، به اوروپخدایا

کرد او را دید و قلمرو سلطنتی پدر خویش بازي میبا مصاحبان خود در ساحل صور یا صیدا،کهراهنگامی
هالل ماه درآورد مانندهایی خود را به صورت گاو سفیدي با شاخجا چنان محو زیبایی او شد که در همان

ه ابتدا متوحش شده بود به خـود  و با همین وضع نزدیک دختر جوان شده در پیش پاي او خوابید. دختر ک
ـتافت   سويگاو بالفاصله برخاسته به ت داده به نوازش حیوان پرداخت و بر پشت او نشست.جرأ دریا ش

ته بود خود را به امواج زد و تر گرفمحکمشاخهاي او را ،و با وجود فریادهاي اوروپ که از ترس فروافتادن
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شنیه در اثناي یکی از اشعار خود ایـن صـحنۀ زیبـا را کـه     )2536:1/305از ساحل دور شد. ( گریمال، 
کند:هاي مختلف دیده می شود  چنین ترسیم میدر ادبیات و هنر رمانتیک به شکلاجزاء آن بعدها

می بینیعمیقآن گاو جوان نر که در آغوش دریاهاي 
شکافدهاي  استوار و آرام امواج را میبا گامکه 

را ربوده استAmphitrite(4(همان است که آمفیتریت
کرد شنا می)Crète(هاي کرتآنگاه که او در کرانه

در بادوزان یبا شالدوشیزه زیبا
هایش نشست و با دستی لرزانروي گرده
از اشکرو را گرفت و با چشمانی پشاخ عاج ا

دوستان و بازیچه هایش را صدا زد،مادرپدرو
دریا خروشان افشان و آبترسان از امواج و 

Clancier, 1963...خود را به هم فشرد و شرمگینانه کوشید پاهایش را پنهان کند :87)(
خـوبی  بار دیگر با تفصیل بیشتر سروده است و هنر تصویرپردازي خود را به شنیه همین داستان را یک

. مثال در توصیف گاو جوانی که زئوس همچون نقـاب در پشـت آن پنهـان شـده     به نمایش گذاشته است
:سرایدمی

بر همۀ تن او پرتوي طالیی گسترده بود
درخشیدبر تارکش میفاماي نقرهو ستاره

اي تابناك برافروخته بودعشق در چشمانش شعله
,Clancierدرخشیدماه میخمیده همچون هالل و بر سر زیبایش دو عاج 1963 :7)(

مطـابق  ،در دست باد رااوشالی حرکت و حتّ)Europe(شنیه در این شعر حاالت و حرکات اروپ 
اي کـه  به گونه.و تناسب تمام به تصویر کشیده استبه زیبایی دربارة نقاشی نوشته، که خود اصولیهمان

هراس دختر جوان شتاب پرواز زئوس،خواننده ،امواج آنهنگام توصیف فرار گاو به سوي دریا و گذر از
پاشد به خوبی احساس می کند؛ و بدین گونه شعر شنیه به سو میقطرات آبی را که باد دریایی به هر نیزو 

شود.انگیز تبدیل میتابلویی زیبا و خیال
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شنیه و رمانتیسم- 3

ویکتور هوگو رتر از آن نباشد که بدانیم ثّدلیلی مؤمکتب رمانتیسم شاید هیچ براي پذیرفتن پیوند شنیه با
ـیکها نامیـده است    يعردر هجده سالگی آندره شنیه را شا ـین کالس ـینی   رمانتیـک ب ـید حس /1371:1(س

یکـی از  ات قـرن هجـدهم فرانسـه تحقیـق مـی کننـد       ادبیرخانی که دربارةدر نظر موعالوه بر این )164
ـنیه  .آندره شنیه اسـت ،تنها شاعر قرن هجدهمعبارت بهتر یا به ترین شاعرانبزرگ ـتگیهاي  آثـار ش پیوس

نظـر مـورد   مین اازغالباًاي از او گرفته و به همین دلیل ثیر قابل مالحظهنزدیکی با شعر دورة بعد دارد که تأ
دارد،ق اعصار تعلّکه به همۀشنیهنظر از نبوغ د که صرفننکمییادآوري قیناین محقّ. گیردبررسی قرار می

یســـ فرانسر همچـون ـــ خّقدان متأــــبرخی از منتانسانی قرن هجدهمی است. این مطلب رااو اساساً
André(هـدره شنیـ ـــار آنـــی و آثــدگـزن،در کتاب خود )Francis Scarfe(ارفـاسک Chénier, his

life and work(را از جهاتی شنیهشعر، ی بیش از فنّتصادف  تاریخبه باور اینان اند.به خوبی اثبات کرده
,Niklaus(ه است ها نمودپیشاهنگ رمانتیک 1970:56(.

نوآوري اساسی شنیه و آنچه وي را با مکتب رمانتیسم پیوند آیااست کهاز طرف دیگربحث بر سر این 
ه شنیه که در اواخر آندر« اند:. در این باره گفتهیا در مضامین اشعار ويدهد درتازگی  شیوة بیان  اوستمی

ـیک بـر تـن دارد    نوینی بود  وقتـی در شـعري کـه جامـۀ    ت شعريهم] پیشواي حساسیقرن [هجد کالس
مـورد  هـم  مضامین تـازه را به در واقع نیاز "را در قالب کهن به نظم درآوریم هاي نو اندیشه"سراید: می

ـتعداد او در   کار او نیستاد ِی موتازگی واقعی در شعر  شنیه  در تازگلیکن دهد. تاکید قرار می ، بلکـه دراس
,Niklaus(»بیان شاعرانه است هـاي  یه در قالبنهـاي شـ  با این وجود محقّقین دیگر بـه نوآوری .)1970:59

در کتـاب  ) Van Tieghem(وان تیگمثیر او از این نظر بر شعراي بعد را یادآوري کرده اند. مثالًشعري و تأ
ــوي  ــم فرانس ــی)Romanticisme Français(رمانتیسیس ــد: م ــ«نویس ـــرد دوویـآلف - 1863(ینــ

1797Alfred de Vigneود مشههایی در قالب شعري است که به شکلی کامالً) ... این شاعر  شیفته نوآوری
,Van Tieghem(»و شاید بیش از حد مشهود، نشانۀ تأمل دقیق در آثار آندره شنیه است 1955 :35(.

هم از نظر اجتماعی شعر شنیه را از می که هم از جنبۀ ادبی وهاي مهر بررسی تفاوتآرنولد هاوزر د
کند و او را به عصر جدید و جریان ادبی رمانتیسم سایر شعراي کالسیک (یا کالسیک جدید) جدا می
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Alexander Pope 1688(پوپ آلکساندر شاعر انگلیسی دهد، شعر وي را با شعر پیوند می –1744(
نشان وکند ت در این دو شاعر مقایسه میکالسیسیسم اسۀلیکند. او خردگرایی را که اصل اومیمقایسه 

گرایی پوپ از عقلکه دهد که چگونه خردگرایی شنیه با طنین احساس و التهاب آمیخته است در حالیمی
ی در وپ، حتّاف ابیات پخردگرایی منزوي و قالب بلورین و صاف و شفّ«این ویژگی برخوردار نیست :

کالسیککه به همان اندازه - آوریمل، با لحن لرزان ابیاتی که در زیر از شنیه مینظر اوا سرشار از مآب ام
فرق دارد:- شور و احساسی دیگر است

بس است ناله و فغان کم کن
درد بکش تو اي قلب ماالمال از کینه

تو اي قلب تشنۀ عدالت
و تو اي فضیلت

) 3/1377: 782(هاوزر،» اري کن!ر مردم برایم زاگ
، نتیجۀم شنیه از نظر هاوزراحساس در سبک متمایل به رمانتیساین تفاوت در لحن و آمیختگی شور و 

هنوز یادآور فرهنگ فکـري و معنـوي اشـراف    ]Pope[ابیات پوپ «یک تفاوت اجتماعی است. به نظر او 
ري بـه لفـظ در   یی نوي است کـه از زبـان شـاع   اوکه اشعار شنیه بیان عواطف بورژآندرباري است، حال

مـآب  متوسط انقالبیی است که ذوق کالسیکن ایستاده است و قربانی همان طبقۀگیوتیآیند که در سایۀمی
(همان).»اختیار، در وجود او می یابده ترین سخنگوي خود را، هرچند ناباو نخستین و مهم

ـیک نیسـت. در کتـاب    این بیان پر از شور و احساس شنیه تنها وجه  تـاریخ تمایز او از شعراي کالس
ظاهري با کالسیسیسم کـه  شعر شنیه  الهام شعري نوینی به شمار آمده که علی رغم شباهت ادبیات فرانسه

شود:سه منبع خاص و تازه خود مشخص میپسند سلیقۀ آن روزگار است با
ـنیه همچـو  آمریکـا بزرگداشت دانش و پیشرفت؛ مثال در شعر فلسـفی  . 1« داران ن یکـی از میـراث  ش

شود.المعارف پدیدار میةاصحاب دایر
2سراید.هاي تندي علیه رهبران عهد ترور و وحشت میهد و ملتزم؛ مثال در زندان هجویه. شعر متع
هایی چـون عشـق و مـرگ    مایهالبداهۀ احساسات شخصی؛ او در اشعار غنایی خود به درون.بیان فی3

شعر ترین خصیصۀن جنبه از شعر او تازه. ای"تنها قلب است که شاعر است"دارد که الم میپردازد و اعمی
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ها را به ستایش او  برانگیخت و آنهـا را بـر آن داشـت کـه او را     ه رمانتیکاوست. و همین خصیصه است ک
Séguin)»یشرو نهضت ادبی رمانتیسم بخوانندپ ,1381 : 154).

ـنیه بـه هـم     ي با یکدیگر متناقض هم به نظر میحدهاي الهام که تااین سرچشمه رسند در شعر ش
ابـداع  در شعر بلنـد او بـا عنـوان   خوبی از این نوع را مثالًۀنمونآورند.آمیزند و ثمرة واحدي پدید میدرمی

]L’invention [)(Chénier,1950 هـاي  بخواهـد در قال اي نوینی که وي مـی هآن اندیشهاام. توان دیدمی123-132:
در ابیات علمی خود نیز « بلکه ،شودکهن عرضه کند تنها منحصر به بیان علوم و سرودن اشعار علمی نمی

دهد که تا آن زمان ناشناخته بود. همین خصیصه است که نظر رمانتیکها را بـه  ل میاي از تغزّنسیم و رایحه
آورد؛ بنـابراین  شعر به شمار مـی مایۀجلب کرد. شنیه وجود خود را نیزهمراه با جهان، موضوع و دستخود
از این الهام دوگانه است که دو نوع شعر "زنم.من الینقطع کتاب روح و زندگی خود را ورق می"گویدمی

هـاي تغزلـی روح   راي کشـف مایـه  ه تعلیم درس اخالق است و شعري بـ شود:شعري که متوجزاییده می
.)160: 1375(برونل و دیگران»آدمی

چگونگی شخصی المعارف در یادداشتی ةاي شبیه اصحاب دایرریکا به شیوهوي در شعر آمهبراي نمون
همـۀ جغرافیـاي   حتمـاً باید «شعر نویسد که در آن میوکندمیبراي خود ترسیمتکمیل بخش آغازین را 

ـته ر تنبلـی را کنـا  « بنـدد کار با خود عهد میولت اینو براي سه» شناخته شده امروز را توصیف کنم  گذاش
سرزمین و آب و هوا، محصوالت، مذهب، فرهنگ، دین، تاریخ طبیعی و نام جـانوران،  نخست روي کاغذ 

هاي تازه و مفیـد ی نام کتابو حتّا» آداب و رسوم، تاریخ و جغرافیاي همۀ کشورهاي جهان را یادداشت کنم.
ـتفا   هاي مختلف آمریکـا را  مربوط به تاریخ و جغرافیاي ایالت یادداشـت کـرده اسـت   ده آتـی  هـم بـراي اس

)Chénier,1950 :417؛ ام(میه به اشعار مشابه اوا خواننده آشنا با دیوان شنیه با توجر کند که اگر تواند تصو
وار المعارفةداده بود وي همین اطالعات دایرجوانفرصت تکمیل این شعر بلند را به شاعرزودرس مرگ 

گرفت. شعر لطیف خود به کار میرا با چه لطافت وذوقی در تار و پود 
خـود را  کند اندیشه هاي زمـان است سعی میجهان مبتنیاش که بر مشاهدةدر اشعار توصیفیشنیه

Voltaire(درواقع اونیز همچون ولتربا زبانی ساده بیان کند. 1694 ،آرزو داشـت وجـود هنرمنـد   )1778–
ـیکن بـا ژرف  ،کامی روبرو شدا در این راه با ناام،ملتقاي شعر و فلسفه باشد اندیشـی توانسـت بـه بیـان     ل

عواطف درونی خویش بپردازد. از همین روست که شعر را جوششـی سرچشـمه گرفتـه از قلـب شـاعر      
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برونـل و دیگـران،   »(جوشدها میا شعر فقط از قلبتواند کالم آهنگین بسازد، امهنر می« :گویدمیو داندمی
1375:160 (.
تواند هر موضوع یا مضمون اند که وي میدانستهه همین خاطر است که قدرت شاعري شنیه را در آن ب

بیرونی را پس از ادراك به صورت یک لحظه از  زندگی خـود ویـک تصـویر از  روح خـود  درآورده  و     
ـی  نمونۀ خوبی که میسپس  به توصیف و بیان آن بپردازد. یـد شـعر   ات را در آن دتوان همۀ ایـن خصوص

ـتایش از فرانسـه، وطـن شـاعر، آغـاز       . این شعراست) Hymne à la justiceسرودي براي عدالت ( بـا س
هـا و یـا گیاهـان و    نامهـاي جغرافیـایی همچـون رودهـا و کوه    اي پرشمار از که مجموعهشود و با اینمی

هاي مردم ر به توصیف خوبیاند.آنگاه شاعگرفتهها رنگی عاطفی به خودآنا همۀام،در آن ذکر شدهحیوانات 
هـا  ه در کلبـه کـ ز فقر و مسکنت دردآور و آه و اشکهاییدارد و اپردازد و سپس از اندوهشان پرده بر میمی

س نهادههاي مقدکه برخود نامراهزنانیوت و خودپرستی و ستمکاري نامردمانگوید. از غفلدیده سخن می
دارد و آنگاه از سر نومیدي مـرگ خـود را   غولند فریاد برمیجویی با یکدیگر مشو به غارت کشور و ستیزه

ـنود. در   قانونی واك بیاشک برادرانش را نبیند و آواز هولن،کند تا دیگر در هر گوشهآرزو می جنایـت را نش
حقیقـت،  خواهد تا از جایگاه آسمانی خود فـرود آیـد و  خطاب به عدالت کرده و از او می،بند پایانی شعر

Chénier,1950(به ارمغان آوردادي را عدالت و آز :123(.
ه قرار گرفت موضع شـجاعانه او در  بی تردید یکی از دالیلی که آندره شنیه در عصر جدید مورد توج

مـدیون  سـت آورده اسـت مطمئنـاً   حوادث پس از انقالب فرانسه است. بخشی از عظمتی که امروزه بـه د 
جایگاه ادبی و شاعرانه او مـورد  ا به همین جهت گاهی نقش ومهاي سیاسی منتقدان ادبی می باشد. اگرایش

ـته هی و گاه فراموشی قرار می گیرد. بی توج ـثال   کسانی با تردید به مقام شنیه در شعر فرانسه نگریس انـد. م
Tristanتریستان تزارا  Tzara)( رئالیسـم و پـس از جنـگ   رسودر نوشتاري با عنوان)Le surréalisme et

l’après-guerre(با یادآوري این نکته که در دورةآیـا  پرسـد  می پدید نیامده میانقالب هیچ اثر شعري مه
ـ نیـز در شـمارة  )René Étiemble(اتیمبلرنه باید آثار شنیه را از این قاعده مستثنی کرد؟ ـنج  ـبی ست و پ

که به بررسی شعر ا وقتیام،ستایدمواضع سیاسی شنیه را می)Les Temps Modernes(د ـعصرجدیۀـمجلّ
پل والري با طعـن  پیر امانوئل هم هنگام سخن دربارةه و ثقیل می داند.او می رسد غالب اشعار او را بی مزّ
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ثیر اساسـی  گرایی شنیه را مانع تأکهننیزبرخی اشعار شنیه یاد می کند. بودلر و کنایه از شباهت شعر او  به 
به نقل از داندد شعر فرانسه میاو در تجد)Clancier,1963 :23- 24(.

شنیه و تنهایی و طبیعت-4

ننـد و بعـدها در   کستایش طبیعت از  موضوعاتی هستندکه در شعرشنیه خودنمایی بسیار مـی تنهایی و 
در رمانتیـک  واژهقبل ازرواج مکتب رمانتیسـم،  اصوالًازاهمیت بسیار برخوردارشدند. هممانتیسممکتب ر

ی مثبـت  ته با معنایشد، البطبیعت وجود دارد نیز اطالق میکه درهاییصحنهبه مناظر و « خود یکی از معانی
که عموما صـحنۀ  هایییعنی مکاندورافتاده،وجنگلها و سرزمینهاي بکرها،و اغلب براي توصیف کوهستان

در پـی  رو  اصـطالح رمانتیـک   از ایـن .)1380:26(فورسـت، »وقوع حوادث رمانسـهاي قـدیمی بودنـد   
و بعدا اندازهاي طبیعی رد فراوانی پیدا کرد ابتدا به مناظر وچشمطی قرن هجدهم کاربیداتی استعاري که تمه
بیعتـی وحشـی و   روستایی بود یا بـر عکـس بـه ط   هر چیز جالب و بدیع که یا گویاي صفا و سادگی« به 
.)19: 1373(ولک،اشاره داشت» نظمبی

در باب بازگشـت بـه طبیعـت رواج    ژان ژاك روسوهاي با اندیشهدر آن عصرکهه به طبیعتاین توج
ـیه یافته بود  Georges Emmanuel(در آثار شنیه نیز به طرز بارزي به چشم می خورد. ژرژ امانوئل کالنس

Clancier( از شنیه تا بودلردر کتاب خود)De Chénier à Baudelaire(ـنیه بـه طبیعـت     دربارة نگـاه ش
ـیدن آن   عشق به طبیعت یکی دیگر از احساساتی است که شنیه از به دهد که چگونه شرح می تصـویر کش

خـاطرات  جویبارهـا  واو خودسالهایی ازکودکیش را درروستا گذرانده بود ازکشتزارها «برد: ت بسیار میلذّ
. او با درنوردیده بودنیزهاي سوئیس را روخانهها و کوهها و جنگلبسیار داشت و همچون ژان ژاك روسو 

ـیم کنـد یـا دریـا و     هاي وحشی یا آرامش رود سن یا حزن ورساهتوانست قلّی میتوانایی خاص ي را ترس
Clancier,1963(»را با درخششی اصیل نقاشی نمایدخورشید  :31(.

ي تفـاوت  هاي بعدي و نگاه شنیه به طبیعت تا حـد د داشت که در میان رویکرد رمانتیکه باید به یاالبتّ
ـندگان    خواهد طبیعـت را نـه بـه آن   می« اصوال رمانتیسم از یک طرفزیراوجود دارد. صـورت کـه نویس

: 1371(سید حسینی، » توصیف کنداينخوردهصورت بدوي و دستبلکه به،اندکالسیک محدود ساخته
گیري او از طبیعت در شعرش  یکسـره  توصیف و بهرهدیگر نگاه شنیه به طبیعت و شیوةو از طرف)184
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کدام از این دو مکتب کامال شبیه نیست. در واقع عنصر طبیعـت (بـه معنـی طبیعـت بیرونی،جهـان      به هیچ
اسـت، مکتب رمانتیکاق ت مکتب کالسیک و نه با اغرخارج) در شعر او نه به محدودی  بلکـه او در حـد

اي از آنها نقل شـد که قبال خالصه"ربودن اروپ"و "نابینا"شعر  در صل این دو شیوه قرار دارد. مثال فا
ـ ،گیري از آندر توصیف طبیعت و بهرهراکار شنیهشیوةبه خوبی می توان  ا آنچـه در ایـن   مالحظه کرد. ام

ت دارد این است کهمورد اهمیـتان  یونان ه هنگامی که قصد دارد داستانی از اساطیر یا تاریخ شنیه خاص باس
ات آن می پـردازد و در  شعر درآورد به تفصیل نسبتا زیاد و با زیبایی به توصیف طبیعت و جزئیرا به جامۀ

نظر دارد.هاي طبیعی با موضوع را مداین کار تناسب صحنه
زیرا هرکس طبیعت را دوسـت  ی بیشتري دارد،تمایل به تنهایی تجلّا پیوند واقعی شاعر و طبیعت در ام

گوید: جا که میتوان دریافت آندارد باید تنهایی را هم دوست داشته باشد. این مطلب را از سخنان شنیه می
اي دنج و زیبا در هها در جستجوي آنم که در درهدارم. بر ستیغ سرسخت ترین قلّمن تنهایی را گرامی می« 

کـه  اندپرندگانیتنها ساکنین آن جا کهریزند آنرهاي درخشان در آن فرو میآیم که آبشامیان این قلل فرود
. کالنسیه بـا  »دهند...به دل راه نمیهراسی نزدیک شدن من به خوداز ازین رواي ندیده اند تاکنون آدمیزاده

رمانتیـک و مشـحون از سـلیقه ژان ژاك    - بلو پیشااین تا« گونه اشعار شنیه عقیده دارد کهاشاره به وجود این
بلکه ایـن موضـوع در سراسـر    ،دهدیگانه سندي نیست که موضع شنیه در قبال تنهایی را نشان می،روسو
ت ت، غرور و خشم و زودرنجی و محرومیها انزوا، حساسیجاي آنهآید و در جابهاي او به چشم مینوشته

توان دید که باعث شده از وي مردي تنها در میان رافت و مناعت را میبرداشت سرسختانه او از ششاعر و 
گـاه  تنهایی و عزلـت ۀلذائذ محیط روبه انحطاط ونیز در کشاکش حوادث انقالبی  ساخته شود. این روحی ،

هام ند؛ گاهی نیز اشعاري را الجویانۀ او در تضادتپدید آورده که با اشعار عاشقانه و لذّحزن آمیزي را اشعار
ن هنگـام  همچـو - سازد؛ گـاه چنان از خودآگاهی سرشارند که وي را از همعصرانش ممتاز میبخشیده که 

در پیونـد بـا   ی به فکر خودکشـی نیـز افتـاده بـود.    سی در اشعار او نهفته  که حتّچنان یأ- اقامت در لندن 
م نیست و بیشتر اندوه یک راز پاك می اندازد. غالبا این سایه شوتنهایی، اندیشۀ مرگ نیز بر شعر شنیه سایۀ

(بـا  »آیـد. به چشـم مـی  احساس مرگ زودگذر شاعر به روشنی در بسیاري از اشعار شنیه را در خود دارد.
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Clancier,1963لخیصت شنیه قبل از مرگ بـراي خـود مرثیـه اي سـروده و در آن خطـاب بـه       مثال)31:
دوستانش می سراید:

مفرودآمدن در گورامروز که آمادة
دوستان من، خاکسترم را به دستانتان می سپارم

دعاخوانانوشیده در کفن و در طنین کند وتیرةنمی خواهم که پهرگز
هایشان سایه ام را همراهی می کنندکه با ناله

مرا و خاطرة مرا به خاك بسپارند.،سزیر دیوارهاي مقد

نتیجه

ات شعر و افکاربدین ترتیب با بررسی مجموعه خصوصیآندره شنیه و موقعیتاریخی عصر ت خاص
ـندگان مکتـب رمانتیسـم او را پیشـرو ایـن      توان دریافت که چرا بزرگاو به روشنی می ترین شعرا و نویس
هاي روشنگرانه او در حوادث سالهاي آغازین انقالب فرانسه مواضع شجاعانه و نوشتهدانند.مکتب ادبی می

، هـم نشـانی از   مه و مرگ سقراط را در یونان باستان تداعی مـی کنـد  محاکبار وي که خاطرةتو قتل رقّ
ات رمانتیکی را که پس از عصـر وي  هاي کالسیکی دارد که وي با آن تربیت یافته بود و هم روحیفضیلت
یسزبان روشن وسلبه عالوههاي ادبی و روحییافت به خوبی نشان می دهد. مجموعۀ این ویژگیترویج 

دیـوان  ،عصر جدیـد و اندوه و اضطراب انسان  در طلیعۀاحساس بیداري با شنیهنجیدةتصویرآفرینی سو
دهد. پیوند میشعر آندره شنیه را به  پلی  تبدیل کرده است که کالسیسیسم جهان کهن را با رمانتیسم 

هایادداشت

ت.اي در شمال شرق فرانسه که شهر استراسبورگ مرکز آن اسناحیه)Alsaceآلزاس (-1
ـنیه "آندره شنیه برادري به نام - 2 ـته اشدربـاره کـه داشـت "ماري ژوزف ش ـی او «انـد: نوش تی شخص

گیش در انقالب شکل گرفت و در انقالب هم بر باد رفـت.  دکه زنآندره] [تر از به مراتب برجسته[داشت]
رهبـر انقالبـی   ،مرگ گایوس گراکوسةرغم ضد مانورهاي دربار، یک تراژدي دربار، علی1792در سال 

جمهوري روم نوشت. گایوس گراکوس کسی است که پس از قتل برادرش بـه دسـت نیروهـاي ارتجـاع     
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دهد. این اثـر بـا   ایستد و به دفاع از رنجبران ادامه میر خودخواه میدر برابر اشراف و متنفذان متکبتنه یک
ـین  ،دید. با وجود اینهاي انقالب گرت عظیمی روبرو شد و ماري ژوزف یکی از چهرهموفقی سال بعد هم

ۀنمایشنام1794ن در سال ا پس از آامتوقیف شد."جوییم نه خونمیقانون ما "نمایش به خاطر مصراع: 
نوشت. این تیمولئون کسـی بـود   دیگر از قهرمانان کتاب پلوتارخسگري درباب زندگی تیمولئون، یکی دی
خواسـت بـه   عزلت گزید، چـون نمـی  ۀگوشآن چشم پوشید و ا از ام،زمانی فرصت فرمانروایی  یافتکه

ـ استبداد حکومت کند. این نمایشنامه نیز به دستور روبسپیر توقیف شد ـ   . ام ـیار ایـن   ا بـا وجـود اهمی ت بس
ات جهـانی  رویدادها و با وجود استعداد درخشان ماري ژوزف، آندره برادر اوست که اکنون در صحنۀ ادبی

.)701:1376ت،(های»مکانی واال دارد
Charlotte de Corday 1768شارلوت کورده (- 3 Jean-Paulمارا (ژان پل کهاستیزننام)1793–

Marat 1743 ـپتامبر از روساي انقالب فرانسه و از محرّیکی ) 1793– عـام  قتـل بـه انتقـام   را کین کشتار س
ین همگان را برانگیخت.سشجاعت و آرامش او در پاي گیوتین تحکشت.)Girondins(هاژیرندن
ملکه دریاي بزرگی است که دورادور دنیا را فراگرفته است. یک روز کـه  ) Amphitrite(آمفیتریت- 4

.ربوداوراپوزئیدون،او با خواهران خود نزدیک جزیره ناکسوس به رقص مشغول بود
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