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1388، تابستان 165 پژوهشي، شمارة -علمي مجلّة ،)دانشكدة ادبيات و علوم انساني سابق(جستارهاي ادبي   

  
  )استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز( د رضا امينيمحمدكتر 

  
 م و رمانتيسميسبررسي  پيوندهاي نئوكالسيس

  آندره شِنيه  در شعر 

  چكيده

در عصر جديد بيشتر بـه دليـل         ،ترين شاعر قرن هجدهم فرانسه     مهم ،)م1762–1794(نيه  آندره ِش 
گيوتين كه به مرگ اين شاعر جـوان زيـر تيغـة          اش در حوادث پس از انقالب فرانسه          موضع شجاعانه 

  ه قرار گرفته است   انجاميد، مورد توج .ـنيه    آنـدره آشنايي با آثـار      ،ا ازنگاه ادبي  ام ـ اهمي ش  اساسـي در    يت
قرن هفدهم و رمانتيسم  سبك كالسيسيسم  واسط بينحد، اوزيرا آثار ،ب ادبي اروپايي داردشناخت مكات

ت و زمانـه و  در شعر و شخـصي  دهد اين مقاله نشان مي .رود قرن هجدهم و نوزدهم اروپا به شمار مي    
      شـاعري   اًي وجود دارد كـه مـانع از آن اسـت او را صـرف              زندگي و مرگ آندره شنيه ويژگيهاي خاص 

در واقع شعر او از مرزهاي مكتب كالسيك در . ات كالسيك يونان باستان بدانندئوكالسيك و پيرو ادبين
ـين دليـل   .كنـد  گذرد و به سوي نوعي از رمانتيسم ميل مي      مي ـتودند و    رمانتيك ، بـه هم ـا او را مـي س ه

  .آوردند شمار ميه پيشاهنگ بزرگ مكتب خود ب
  .، مكاتب ادبي،شعر فرانسهسيسم، كالسيآندره شنيه، رمانتيسم، :ها كليد واژه

مهمقد  

هـا را بـه   مبـاني ايـن مكتب  نظري كه اصـول و   آثار ةمطالع از طريق صرفاًك عميق مكاتب ادبي اروپا      در
  و  ادبـي  آثـار نخـست خـود     بهتر اسـت     ،براي اين كار   .پذير نيست   امكان ،اند  نمودهصورت انتزاعي مطرح    

به  ،اند  الت مكاتب ادبي داشته   مي در تحو  كه سهم مه   ان آن  مخصوصاً ،شعرا و نويسندگان  واقعي   هاي  آفريده
  .گرددبررسي   ومطالعهت دّق
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 درهـآن ت اساسي در شناخت مكاتب ادبي اروپايي دارد اهميآشنايي با آثارشكه ران ــ يكي از اين شاع   
در . ه اسـت فرانـس ترين شاعر قـرن هجـدهم    ترين و مهم معروف ،)1762André Chénier-1794( شنيه

تاريخ ادبيدانند  شعر در اين كشور ميةدوبارلد ات فرانسه شعر او را نشاني از تو) Séguin,1381 : 154(.  او 
تر نئوكالسيسيسم   يا به عبارت دقيق    - سبك كالسيسيسم   بين  واسط   حد )néoclassicisme(-   قرن هفدهم 

ـنت بـوو   .رود به شـمار مـي  و رمانتيسم قرن هجدهم و نوزدهم اروپا  ، از )Sainte Beuve 1804-1869( س
ـنيه را              در تقسيم منتقدين بزرگ قرن نوزدهم فرانسه،       ـبك ش   نيـز  بندي خود از شعراي رمانتيـك جايگـاه س

شامل كساني چون شنيه  گروه دوم  عقيده داردومي كند گروه تقسيم   ها را به سه   او رمانتيك . كند  ص مي مشّخ
ـيك    كه استمĤباني  ، يعني يوناني)Chateaubriand 1768-1848( و شاتوبريان  امروزه ممكـن اسـت كالس

 يـا بـه عبـارت       "مـĤبي   يونـاني "ايـن    .)3/101: 1375ولك،(خواندتوان    نيز مي رمانتيك  ولي آنها را    مايند،  بن
ـيك و  يكي از بيزانس و ميراث ادبي آن در ه به يونان باستان توجتر   صحيح نيـز  اصول اساسي مكتـب كالس
وقوف دارد  خود   در آثار  ات كالسيك گرايش به يونان و فرهنگ وادبي     برآندره شنيه خود     .ك است يسنئوكال

  پدرش تدرازمد يشغلاقامت   خود و    ي مادر نيوناه به نسب     با توج  -خواهيم ديد  كه درشرح حالش   چنانو
ش  خـوي  ي فرانسو  شوي ةخان در بهار جواني  در  زيبايي زن يونانيِ «:  سروده است  با افتخار تمام  ه  قسطنطنيدر  

ات دبيثير آشكار اگذشته در همة ابعاد شعر او تأ ازاين Chénier, 1950 :6)( »!به دنيا آورد بيزانس مهدمرا در 
   . چشمگير استكامالًيونان باستان ي فرهنگ طور كّل و اساطير و به

ـ  گيژمرگ آندره شنيه وي   ت و زمانه وزندگي و    شخصي درشعر و  ،با اين همه     ي وجـود دارد    هاي خاص
ـتان يـا      ات كالسيك  شاعري نئوكالسيك و پيرو ادبي     او را صرفاً  كه مانع از آن است        نامناسـب  -  يونـان باس

ـيك در          . بدانند )1-2←(رانسههاي قرن هفدهم ف   كالسيكرو  دنباله -ترازآن شعر او از مرزهاي مكتـب كالس
 پيشاهنگ مي ستودند و او راها رمانتيك «به همين دليل    كند و     ه سوي نوعي از رمانتيسم ميل مي      گذرد و ب    مي

  .)Séguin, 1381: 154(» آوردند ه شمار مي ب مكتب خودبزرگ
ـتين قـرن هجـدهم فرانـسه          باعث شده تا بسياري از منتقدان او را         ها  مجموعة اين ويژگي   تنها شاعر راس

ـيك و   او   سبكي خاص پيوستگي  ازيك سو افزوده  شنيه  ت  ا آنچه بر اهمي   ام .بدانند  سـوي  ازبه مكتب كالس
  شعر فرانـسه  در ميان پژوهندگان     ي سبك شعر شنيه    كّل  ةخصيص اين .ستها به رمانتيك  شباهت آثار وي  ديگر

ـنت " ي بين شنيه را پيوند   ات فرانسه تاريخ ادبي    نويسندگان مثالًكه   چنان .شناخته شده است   مطلبي كامالً  ها س
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 قرن خود باشـد، قـرن       توانست نمايندة    نمي كس بهتر از او    در حقيقت هيچ  «: گويند  ميخوانند و    مي "و آينده 
 يعني ، رمانتيسمبزرگ اصل  و"عقل" يعني ،اصل عمدة سبك كالسيكاو در واقع   . "حاد عقل و احساس   اّت
ـ بـه   « و از اين رو   حد كرده   مّت را   "  احساس "   تالقـي دو رودخانـه بـزرگ عقـل و احـساس      محـلّ ة منزل

    . )158(1375برونل و ديگران، (»است

  ي و مرگ آندره شنيهزندگ -1

 )Gérard Walter(والتـر   ژرارقلـم  بـه  م1950نيه چـاپ  ات آثار ِشل كلي مفصمةنچه در مقداساس آبر 

ـنيه  ، پدر شاعر Chénier,1950 :VII-XXXIX)( نگاشته شده فرزنـد  ، Louis de Chénier(8( لـويي دو ش
ه را بـه قـسطنطني  او بعـدها  وي وي عمـ  .كـرد  اي بود كه در تجارتخانه عموي خود كـار مـي      باخته  مالتاجر

پس از چهار سـال     نيز   آنان   .فرستاد نزد دو تاجر فرانسوي ديگر     )اسالمبول/Constantinople لپ كنستانتين(
 كـه    بيش نداشت  بيست و پنج سال    لويي   بدين ترتيب .  كارها را به لويي سپردند و به فرانسه بازگشتند         همة
ـين امـر    . انتخاب شـد  آنان   نمايندگيبه  هم   1750در سال    يافت و  اراعتب فرانسوي آن ديار  بازرگانان  نزد   هم

ـپس  .را فـراهم آورد    سفير فرانـسه      شخص  با اوموجب آشنايي و ارتباط      بـا اعتمـاد بـه     1754در سـال    س
 حرم  رسمي    جواهرفروشي از داشتن عنوان  كه  -فروش ثروتمند     با دختر يك عتيقه   ،  ت خود استحكام موقعي

فـروش معلـوم      ل ايـن عتيقـه    ت همسر او  ملي . ازدواج كرد  - زن گرفته بود   هميد ودوبار بال  سلطان برخود مي  
كه -اين دختر  .بود را  بر عهده گرفت يوناني    ل او وي از زن او    تربيت دختر  كه   شا دومين همسر   ام ،نيست
پـس از ازدواج    چندي   .ه بود نزد نامادري خود آموخت    زبان يوناني را     - بود بعدها مادر آندره شنيه شود      رمقد

پـس از     كاسته شـد و     وي از رونق بازار    اندك اندك  پس آن    و از  رگذشت حامي او د   سفير پدر آندره شنيه،  
ـنج   همراه با زن و      1765آوريل    در به همين دليل  . بول را ترك كند   كه استان ديدآن  چند سال  بهتر     گذشت   پ

 آنهـا در     كوچك و برادر بزرگش را نزد خاله       راه آندره  در .به فرانسه بازآمد  بندر مارسي    از طريق فرزند خود   
   .ندرفتبه پاريس   خانوادهبقيهگذاشته و   واقع در جنوب فرانسه)Carcassonne(نكاركاسشهر 

 سمتي ؛كنسولي در مراكش بود     مقام  تنها شغلي كه به پدر خانواده پيشنهاد شد        ،پس از جستجوي بسيار   
ـ  ،با اين همه او اين شغل را پذيرفت       . اشتندچنداني  هم     تجذابي در قرن  هجدهم      كه خـانم خانـه از     ا   ام
 تنها يك بار فرصت     ،ت هفده سالي كه آنجا ماند      در مد  شد و  مراكش    عازم لويي. ابا كرد سفر شدن با او     هم



 دوم     شمارة                          )ني سابقدانشكدة ادبيات و علوم انسا(  جستارهاي ادبي                                         140 

بـا اغتنـام از   و مادام شنيه به سرعت به غيبت شوهر خو كـرد      . به وطن بازگردد  اش    كرد براي ديدار خانواده   
ـتان   يونـان  انجمـن    محفلـي ادبـي بـه نـام    "زيباروي يونـاني "عنوان  به  خودشهرت  Société des( دوس

Philhellènes (  برگزار  هم آوازهاي يونانيهاي فولكلوريك ونداخت كه در آن نمايش لباس و رقص       به راه ا 
ل بـه درازا     دقيقا چند سا   كاركاسناقامت اودر  در اين زمان آندره در پاريس نبود و معلوم هم نيست             .كرد  مي

 در   كـه )Navarre (مدرسـه نـاوار   مادرش او را از شهرستان بـازآورد و بـه   1773سالا در  ام.كشيده است
 پرداخت شهريه اين مدرسـه بـراي پـدر        . شمار مي رفت فرستاد   ه   ب يك    درجه اي   مدرسه پاريس آن عصر  

 بـه پيـشرفت و      ي  مدارس ممتـاز  چنين  از طريق تحصيل در     فرزندانش    كه اميدوار بود ا   ام ، آسان نبود  نيهش
   .دست يابند بزرگي

ـنيه     .جديدي در زنـدگي شـاعر آغـاز شـد       دورة )Navarre( ناوار با ورود به مدرسه    در ايـن مدرسـه ش
تا پايـان  دوستيشان را  آنان كه. دثروتهاي فرانسه شدن ترين  بزرگيكي از  وارث ها بعددوستاني پيدا كرد كه 

ـيالت او را بـا خـود بـه امـالك زيبايـشان در                غالبـاً  ندر آن زمـا   عمر بـا او حفـظ كردنـد           ايالـت  در تعط

 تـري هـم بـه نـام فرانـسوا دو پـانژ               فرهيختـه  ادوسـت ثروتمنـد امـ     شنيه   .بردند   مي )Montigny(نييمونت
)Françoisde Pange  (شـامپاني ايالـت  تر بود و والدينش قصري زيبـا در   داشت كه دو سال از او كوچك 
)Champagne(   اوقـات دلپـذير و     آسوده از غـم روزگـار  آندره .كردند  را هم بدانجا دعوت مي     اوو   داشتند

 مي از اوقات را صرف آموختن و نيمة        ني .كرد   سپري مي  يلمحيط آرام و مجّل   ن  چنيسرشار از خوشي را در      
ي كه تحصيالتش پايان پذيرفت اجازة ورود بـه         هنگام . بود كردهجواني  عهد  هاي  سرگرميوقف  ديگر را به    

 آشنا )Le Brun(لو برن نام   جا بود كه او با شاعري به  در همين. به او داده شدنيز مادرشمحفل هاي مهماني
  .شد همراه مي  او مدرسة هم  و جمع دوستان داشت با شنيه جوانسي و سه سالكه   با آنبرنول .شد

ال كـرد و انـدرزهاي       شاعر جوان را شـوريده حـ       ،فرجام   صاعقة عشقي غيرمنتظره و بي     ،در اين اوقات  
ـنيه    . نكاست اش  عاشقانه چيزي از اندوه     سرود  براي او مي   ي كه راشعا در دوست شاعرش   خـاطرة آندره ش

   ليكوريسو شاعرانه  مستعار نام    انتخاب   باا ويرانگر را    اين عشق زودگذر ام)Lycoris( خود شوقةمع  براي،  
   .جاودانه كرده است شدر شعر
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اي از   مراكش دورادور احوال فرزندانش را زيـر نظـر داشـت طـي نامـه     كه از پدر آندره   در همين زمان    
در سال   اين درخواست اجابت شد و وي        . بپذيرد  خود مره سپاهيان آندره را در ز   خواست كه   فرانسه  پادشاه  

    . به خدمت پذيرفته شد)Strasbourg(در استراسبورگمستقر )Angoulême( آنگولم هنگ در1782
ـيده رخين و مـ . آگاهي چنداني در دست نيستآندره شنيه در استراسبورگ    سپاهي   زندگي دربارة     انـد  كوش

ـ ،برجسته سـازند  آمد و شد او به كتابخانة زيباي آن رامراودة وي با فضالي اين شهرو     ا در شـعر او جـز   ام 
زيبارويـان   ماننـد    عـاج  سپيدفام و  پاهاي ستايشسربازخانه اين شهرو   شيپور بيدارباش بانگ     طنين نكوهش

 اقامـت   يادگار ديگري از اين دورة    كه وي آنان را هنگام شنا در رود راين ديده بود             )Alsace( 1ناحيه آلزاس 
بـه اميـد    و  داشت  معاشرت  هل شعر وادب اين شهر     كوتاهي با يكي از افسران ا      تمدشنيه   .شود  يافت نمي 

 را بـه    كه پست مـورد نظـر او       و قتي ا  ام ،كرد  مل مي را تح غربت  وتنهايي و  روزگار   سختييافتن پستي باالتر  
  . به پاريس بازگشتمافوق بي اجازة ،كه موافقت نشد و با اين تقاضاي ترخيص كرد ،ندديگري داد

  خانة بزرگ و اشـرافي را       پدر، آنان به تدبير   . ام پدرش بازنشسته شده و به پاريس بازگشته بود        در اين اي 
 با اين احـوال، . شد ديگر برگزار نمي نيز شمحافل ادبي مادر .دساكن شدن تر  كوچكاي    در خانه ترك كرده و  

سخت به عيش و نـوش پرداخـت و   نخست به تالفي روزگار سختي كه دور از پاريس گذرانده بود      آندره  
 در اتاقعقل آمد و بر سر 1784-1783زمستان سپس طي  .افراط كرد كه بيمار شد و از پاي درافتاد چنان   آن
اين اتاق كوچك كـه     ثير  در وصف حالي پرتأ    او. به مطالعه پرداخت  سكني گزيد و     ري پد ة در خان  يقرمح

 هدانـست  ) Louvre(رلوو كاخ تاي براي خود هم   را "ساييد  افراشت سرش به سقف مي       برمي در آن قد  چون  "
ريـزم،    مـي   ، اشـك  خـوانم   كتـاب مـي    خوانم، مي  م، آواز خسب  مياتاقي كه در آن      " ه است سرود    اش   درباره و
    Chénier,1950 : XV)( ."پردازم به انديشه ميكنم و  مي حقيقت

 دو دوست واو كه افرتي مس ،به نوشته والتر اام ،كردند سفردوستان ثروتمندش قصد در همين اوان او و
  آنـان   و گرفتل انجام ن  ماكطور  بهوم   به داليل نامعل   كرده بودند   ترسيم ي آن راب طوالني   اي  برنامه ثروتمندش

تر شدن وضـع   با نابسامان ا ام.يافت ادامه   اين سفر نيز  ها پس از    ها و آشنايي   عشق .رفتند ايتالياسويس و به   فقط
 بـه  )De Pange(  با ياري دوستش دوپانژباالخره و برآمد مالي خانواده، وي به جستجوي شغلي براي خود

  .دش  در سفارت فرانسه در لندن به كار مشغولعنوان منشي
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 .گيـرد  ثير قرار مياش تحت تأ     و خانواده   شنيه  فرانسه حوادث زندگي آندره     كبير الب انق نزديك شدن با  

    كه هر 2 و با دو پسرش   كرد  ل انقالب با شور و شوق از افكار جديد استقبال مي          مادر خانواده در روزهاي او 
به پـاريس  د و نك ميرها شغلش در لندن را  ، بي دليلي معلوم  ،آندره. دنمو  دو انقالبي شده بودند همراهي مي     

با فرو ريختن موانع و لغو      انديشيد    مي همتايان خود    او هم مانند بسياري ديگر از     «  در آن روزها   .گردد  باز مي 
 از  نياز خواهد داشتجديديمستعد و شايسته    مردان  به  كه  امتيازات خانوادگي اشراف در حكومت، كشور       

ـ  بلكـه    ،دل كساني چـون او    اين انديشه نه تنها در      . وجود آنان بهره خواهد گرفت     ـتان     ي  حّت در قلـب دوس
اي خيالي سپرده  دل به روياهاي شيرين آيندهگونه كسان   همة اين.ة او نيز وجود داشت    زاد  ثروتمند و اشراف  

   . Chénier,1950 : XX)(» بار بود  آنها بسيار فاجعه ليكن بيداري از اين روياهاي شيرين براي غالب،بودند

بــه حمايــت از «  در دوران انقــالب »انقالب بــودتــرين شـاعر درعــصر  زرگبــ«بـه هــر حــال او كــه  
اي    چكامـه  ،در ايـن دوره   .  انزجار او را برانگيخت    " وحشت دورة"ا تندرويهاي   خواهان برخاست، ام    جمهوري

ـنيه  . سـرود )Louis XVI( براي لويي شانزدهماي  ه و دفاعي3در ستايش شارلوت كورده  در مـارس    آنـدره ش
ـيش      ي دستگ 1794 اي كـه    واقعـه -)Robespierre(  اعـدام روبـسپير   ازر شد و دو سه مـاه بعـد، سـه روز پ
  .)700:1376هايت، (»  به زير گيوتين رفت-توانست سبب نجات او شود مي

 منتـشر   ش آثار او در زمان حيـات      مجموعة.  نبود  شده آندره شنيه هنگام حيات چندان به شاعري شناخته       
  زده سال پيش از اعـالم       درست يا  اين تاريخ  .انتشار يافت  1819او بعدها در سال     آثار لين مجموعة نشد و او

ـين بـار نمايـشنامه     كه بـراي او   شبي  بود؛ 1830يست و پنجم فوريه     بيادماندني   به رسمي رمانتيسم درشب   ل
مرگ ات آثار شنيه سي و پنج سال پس از          كلي«درواقع  . شد  نوشته ويكتور هوگو اجرا مي     )Hernani( ارناني

صد سـال بعـد     )158(1375برونل و ديگران، (» .او به چاپ رسيد و با استقبال پرشور رمانتيكها مواجه شد
 در او      ـنيه             ويان فرانس ،للين روزهاي پس از جنگ جهاني او  كـه   ، با شور و شوق بسيار بـه افتخـار آنـدره ش
ا بـه جـاي تـاريخ        ام ،گزار كردند  صدمين سالگرد او را بر     ،شد  تش افزوده مي  روز بر شهرت و محبوبي      روزبه
. را مبنا قرار دادند  اوتاريخ انتشار كتاب     ،)1794 ژوئيه   25 (وي يا مرگ    )يه در قسطنطّن  1762 اكتبر   28 (دتوّل

به دست افراطيان دورة وحشت و ترور       زندگي شجاعانه و قتل او زير تيغة گيوتين در سن سي ودوسالگي             
 Umberto( كه آهنگـساز بـزرگ امبرتـو جردانـو     ه قرار داده تا جاييج را بسيار طرف تواوانقالب فرانسه، 
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Giordano (1867-1948)( ، را با الهام از زنـدگي ايـن شـاعر    " آندره شنيه"نام ه مشهورترين اپراي خود ب 
  . ناكام تصنيف كرده است

  بررسي سبك ادبي آندره شنيه -2

  تفاوت اصطالح كالسيسيسم و نئوكالسيسيسم . 2-1
ي مكتب كالسيك را بـه      ي و انتزاعي است اصول و قواعد كّل        سخن دربارة مفاهيم كّل    مي كه صرفاً  هنگا

جستجوي كمال و تعادل، تقليـد از طبيعـت، تقليـد از    : مفاهيمي چون كيد بر اصول و     تأتوان در     اختصار مي 
 در(گي، و وحـدت برازند حقيقت نمايي،  ايجاز، وضوح، خوشايندي، آموزندگي، ، عقل، )يونان باستان (قدما  

ات مطالعـه   ي در گسترة تاريخ ادبي    ل كّل ا هنگامي كه قرار است اين اص      ام. خالصه كرد ) موضوع،زمان، مكان 
ـبكي    . ي ضرورت دارد  كردن عناوين كّل  ص و محدود  شود نياز به مشّخ    براي نشان دادن تمايز تـاريخي و س

بر اين اساس سه دورة     .  گرفته شود  نظرم در   ساز لحاظ تاريخي سه نوع كالسيسي     كه    آنره اي نيست مگر   چا
   نئوكالسيسيسم قرن هجدهم-3؛كالسيسيسم قرن هفدهم فرانسه -2؛م يونان باستان سكالسيسي-1: متمايز

گردد تفـاوت كـاربرد       زبانان در اين مبحث مي      فارسيا آنچه باعث اشتباه     ام. است  فرانسه در نظر گرفته شده    
از آنجا كه در زبان      .قدين فرانسه و منتقدين انگليسي وآلماني است      كالسيك و نئوكالسيك بين منت     اصطالح

اصطالح بـا هـم    اين دو شود معموالً ها ترجمه مي  به مكاتب ادبي از هر سة اين زبان         مربوط فارسي  مطالب  
 «:نويـسد   خود مي"كالسيسيسم" در نخستين صفحات كتاب )Alain Génetiot (تيوآلن ژن. شوند خلط مي

كارگيري اصطالح، منتقـدين فرانـسوي را از منتقـدين          ه   نئو كالسيسيسم؟ اين اختالف در ب      كالسيسيسم يا 
 صطالح كالسيسيسم را به كار ببرند،     برخالف فرانسويان كه اصرار دارند ا     . كند  آلماني و انگليسي متمايز مي    

ـتان و ادامـة     دهنـد كالسيس  ها و انگليسيان ترجيح مـي     آلمان ـين، و    آن در يـسم را بـراي يونـان باس زبـان الت
   در  قرن هفدهم بـه كـار ببرنـد و        ] سلطنت لويي چهاردهم  دورة  [ات فرانسه در    نئوكالسيسيسم را براي ادبي

 رايك نسخه از چندين نسخة       اتاين ادبي وپايي بدانندكشورهاي مختلف ارات كالسيك باستان دراحياء ادبي« 
)Génetiot, 2005:2 )((همچنين نگاه كنيد بهHaghighi, 1993:9(.  

ـ   يكتاب نويسندة   )Secretan( سكرتان ـة   ا پرعمـق دربـارة كالسيسيـسم نيـز     كم حجم امپيـروي از روي  
اصطالح نئوكالسيسيزم را گاهي براي متمـايز كـردن         « :نويسد  وي مي . دهد  منتقدين فرانسوي را ترجيح مي    
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سيـسيزم را   ست اصطالح نئوكال  خواهيم ديد كه بهتر ا    . برند  به كار مي  ] رومي[=كالسيسيزم يوناني و التيني     
ـيك       . ... سيسيزم در قرن هجدهم نگه داريم     كال ي)يا بقا (براي احيا    هاي فرانـسه   و وقتي كه صـحبت از كالس

خلـق   ...كنيم منظورمان معموال نويسندگان بزرگي هستند كه شاهكارهايشان را در نيمة دوم قرن هفدهم               مي
را از تاريخ هنـر بـه     «"نئوكالسيسيسم"ات اصطالح   ريخ ادبي  به همين دليل تا    .)13:1380سكرتان،(»د  ان  هكرد

     ـيد  (»دنـشان دهـ  در نيمة دوم قرن هجدهم را ل قالبها و انديشه ها وام گرفته است تا با استفاده از آن تحو س
 نئوكالسيسيسم انگليـسي درسـت       به هر حال نبايد اين نكته را فراموش كرد كه غالباً           .)116: 1371حسيني،

هـاي ادبـي    و اصـطالح را نبايـد بـا عنـاوين مكتب          سيسم فرانسه است و اين اختالف در زبان         معادل كالسي 
    .جداگانه اشتباه كرد

  ميسگرايش به فرهنگ يونان باستان ويژگي اصلي و مشترك كالسيسيسم و نئوكالسيس. 2-2 

ادب گـرايش بـه فرهنـگ و      هر دو   ونيز وجه مشترك     ميسبارزترين ويژگي كالسيسيسم و نئوكالسيس    
اشعار آندره شنيه مشهود است     اين ويژگي به شدت درهمة      . يونان باستان و تقليد يا تاثيرپذيري از آن است        

 نبايـد مـانع   ا اين ويژگـي بـسيار بـارز    ام.دهد هاي مختلف خود را نشان مي     در جنبه  ديديم   چنانكه خواه  و
ـ        جايگاه وا  ارزش و   كه  شعر او گردد   ي از هاي مهم و جديد      جنبه مشاهدة و  اتقعي شـاعر را در تـاريخ ادبي 

 برادرش ژان ماري   نيزآندره شنيه و   قين دربارة محّق بر همين اساس   .كند   ن مي  فرانسه معي  ي تاريخ سياسي  حّت
آنها كـه خـود را وارثـان     .شوند  شمرده ميات نئوكالسيك ادبي نمايندگان،هر دواين « : هك عقيده دارندشنيه  

ره ات علمي نيوتون و يا وقايع سياسي روزم       د، يعني نظري  مندند كه تجد  ه  عالقشمارند،    ميهنر يونان و روم     
   .)117:1371سيد حسيني، (»را بيان كنند

را نبايد يكـسره حمـل بـر         در كار كساني چون شنيه    ر يوناني و رومي     ه به هنر و تفّك    توج بدين ترتيب 
الب اشعارش از شيوة شاعران يونان و روم در سرايش غوي بنابراين هرچند  .كوركورانه كردتقليد و پيروي    
ـثالً  .اي دارد كه از چشم منتقدان پنهان نمانده است          آثار او اصالت ويژه   ا  ام ،پيروي كرده      گيلبـرت هايـت     م

)Gigbert Highet(نشگاه كلمبيا،استاد نامدار دايي از ايـن  هـا   برشمردن نمونهبراي ات التين، در زبان و ادبي
. كـرد  ]Hermès[ اي به نام هـرمس  شنيه ده سال از عمر خود را صرف سرودن منظومه« : نويسد  ميپيروي

ـيوس     ةهرمس شعري تعليمي و در واقع داير     ـبك لوكرس ـنيه  . ]Lucretius[المعارف منظومي است بـه س ش
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 حماسـه  شنيه اين.  مصراعي نيز دربارة آمريكا دارد كه تنها قطعاتي از آن باقي مانده است 12000اي    حماسه
ـ . خواست هومر روزگار خود باشـد        به عبارت ديگر مي    ا به پيروي از هومر سرود؛     ر تـرين اثـر او       ا عـالي  ام
ـين  . است ]Theocritus[ترديد اشعار شباني اوست كه به سبك و سياق تئوكريتوس  بي مراثي او نيز در هم

 يـا   ]Orpheus[ئـوس تـري ماننـد ارف      تر و كوچـك     هاي قهرماني ضعيف     براي اين مراثي، زمينه    .روال است 
ـيالس  اي هــم دارد كــه در سـرودن آنهــا شــيوه   ديگــر، مراثــي عاشـقانه .  انتخــاب شــده اسـت ]Hylas[ه
  .)702:1376هايت، (»را پيش چشم داشته است ]Ovide[ و اويد []، پروپرتيوس]Tibullus[تيبولوس
 بـر  حيث قدرت احساساز "داند  و شعر او را  قابل قياس مي   گوته     مراثي رمي مراثي شنيه را با      هايت

  :دارد ي خود را دربارة شعر شنيه چنين ابراز ميكّلدهد و قضاوت   مييمراثي رمي گوته برتر
توان از نخستين شاعران دوران جديـد دانـست كـه     ت يوناني بودنش از سوي مادر، ميشنيه را، به عّل   « 

  ـ   ، ذوقي لطيف داشت و    شناخت  ات يوناني و التيني را خوب مي      زبان و ادبي ـيك را بـا       مفاهيم ادبي ات كالس
  ر به هيچ رو رنگ تقليـد        كه حاصل كا   پروراند   مي آورد و    مي  و صادقي در شعر خود     چنان احساس خالص

لي بديعي از وقايع روزگار     ، شعر شنيه تنها بازسازي تخي     براين سخن، براي خواننده ناآشنا به زبان      بنا. نداشت
  دانـست درخواهـد يافـت كـه بـا        يوناني را آنطور بداند كه شنيه مي      كه زبان التيني و    ا كسي باستان است، ام
 در شعر او، كه همـه از شـاعران مختلـف دوران             هاي گوناگون و تصاوير و تعبيرات مختلف        وجود انديشه 

 عناصر بكر، چنان آنها ل بلند شاعر، به ياري اوزان و عبارات درخشان، و درآميختنتخيباستان اقتباس شده،  
  . ساخته و چنان تركيب بديعي به وجود آورده كه به كار و شعر او اصالت بخشيده استرا دگرگون

روحـي كـه از      .هاي ابدي روح هلني در يك زبان تازه به شـمار آورد             جنبهاين اشعار را بايد بازآفريني      
ـثالً . داري در بيان احساسات برخـوردار اسـت         خويشتن ترين خصائل شاعرانه، يعني    يوناني گـوي  ، در گفت  م

، تنها كدام در جستجوي ديگريهركه  جفت جواني ،)Mnazile et Chloé ( منازيل و كلوئهكوتاه و دلنشين 
دانند و پيدا     ، تنها تصادف را سبب آن ديدار مي       يابند  ديگر را باز مي     وقتي سرانجام يك   روند، و   اي مي   به بيشه 

در اينجا، شعر مثل لبخندي بـر        .يز ديگر  و نه چ   شمارند  شدن هر يك را بر سر راه ديگري حاصل اتفاق مي          
  )701:1376هايت، (»  .رسد لبهاي عاشقي شرمگين به پايان مي

    آفريـدن تـصاويري از يـك        با    فرصتي است كه     شنيهه شعر شباني آن براي      دنياي شعر يوناني و خاص
آشـوب او يكـسره     بـا زمانـه پر    خود را كه    دور و دراز    هاي    آرزو ،ن طبيعت پاك  دامجهان آرام وعاشقانه در   
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فراغتي و كتابي و     /يكهن دومن دو يار زيرك و از بادة     "در آرزوي    همانند حافظ كه    . كند   بيان   متفاوت است 
 اين آرزوي انزواطلبانه را چنين      -با ترجمه آزاد ذيل   -در اثناي يكي از اشعار خود     نيزاو   است   "گوشة چمني 
  :آورده است

  اند سپردهمانه ــ حكيهاي دل به آيين كهاننآخوشا «
  د نا دهپرور هن ـــهاي حكمت ك و جان از شهد ميوه

  اند  نيز به ارث بردهيآفرين آرامش ثروت كوچك ، ذوق و قريحههمراه با كه انآن
  دلواپسيس خود بي ونه در خلوت آرام و مقد بدين گو

  ند و ديدار دوستان طبيعتروزها غرق در خواندن كتاب وگردش در
  Chénier,1950 :58)( »و جوان سپيدرويي سياه چشم هاي پرطراوت بوسهو شبها سرمست از 

ـته    ي بهشت و آفرينش اي چنان پرستيز      زمانهدرآرزوي آرامش    ـتفاده از   هـاي دور    گمـشده در گذش بـا اس
ترين عناصـر رمانتيـسم در       خود يكي از مهم   ،چنانكه توضيح داده خواهد شد     فضاهاي شاعرانه يونان باستان   

  .رود شعر شنيه به شمار مي
از . ي بخـشيده اسـت    ابيت خاص  اشعار شنيه را جذّ    ،كالسيك آميختن قدرتمندانه احساس با شيوه    در  

تـوان ميراثـي       و دراماتيك دارد و اين خصلت را مـي         يآن گذشته شعر او به طرز عميقي زيرساخت نمايش        
  .هم دريافت داشته است بزرگ قرن هفد كالسيكهاي ات يوناني و نيز نمايشنامهادبيطبيعي دانست كه او از      

ـين شخـصي    به شكل يك )Mnazile et Chloé ( منازيل و كلوئهشعر كوتاه  ـته گفتگـو ب هاي شـعر بـا   ت رش
رودخانـه اعتـراف     به معشوق را به گل وگيـاه و بيـشه و           طبيعت است كه با صراحت و زيبايي عشق خود        

شرم بـا تغييـر     از سر رمانان يك نمايش    درست همچون قه  بينند    كه به ناگاه يكديگر را مي      و هنگامي كنند    مي
 يايـن خصيـصه نمايـش   به وضـوح  در شعرهاي ديگر شنيه نيز  !قصد دارند عشق خود را پنهان دارند   لحن  

ـ  ،شعر ادامـه مـي يابـد   كند    شود و آغاز به گفتار مي       ي پديدار مي  شخصيّت گاه در شعري     مثالً. وجود دارد  اام 
  ميت را به خواننده معرفي ن     شاعر اين شخصي              ا كند و در پايان شعر ناگاه قبل از فرو افتادن آخرين پرده معم

يونـان  مانان خدايان اساطيري يا  قهرت ا وانگهي بسياري از اينگونه اشعار كه به ظاهر حكاي  .شود  گشوده مي 
  . و زندگي و روزگار اويندحقيقت بيان حال خود شاعردرباستانند 
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كه پس از انتشار با استقبال بسيار       است   )Aveugle( "نابينا"  شعري با عنوان   شنيهمعروف  يكي از اشعار    
بـا راز و  ايـن شـعر   . ات يونان باستان در فرانسه عصر خود گرديدادبيعالقه به روبرو شد و موجب ترويج   

ـنگي   نابينايي سرگردان كه درحاشيه جنگل بر سر      : شود  آغاز مي نيازي به درگاه آپولون       آپولـون نشـسته از  س
از پـشت درختـان     كه  سه پسر بچه چوپان     . راه را به او نشان دهد      بشتابد و  وي كمك به   ندك  ميدرخواست  
 .كننـد   ميتعقيبرا و پنهاني و ترسان او   نگهباني گله را به سگان واگذارده        ديده و مراقبش هستند   جنگل اورا 

  : گويند كودكان با خود مي
  مو و سرگردان كيست؟ اين نابيناي سپيد

    قلمروخدايان باشد شايد يكي از ساكنان 
  از سيماي او شكوه و بزرگي پديدار است

  ش چنگي كوتاه آويخته  پهنو از كمربند
   فرا گرفته آسمان و جنگل راشهاي هنغمامواج كه 
ـ شـوند     كه نزديك مـي   شنيده و مي داند    نابينا آواي كودكان را     ـيم آن ا  ام ـند    از ب  ،كـه در پـي آزارش باش

زيرا . دهند  كودكان به او اطمينان مي.گيرد  چسباند و پناه مي ويش نشسته ميه ربه تخته سنگي ك   را   دستانش
كهنـسال  رود آمـده، بيگانـه      فـ  يونـان    تبركبه  ي  خاكدر قالب   هم نباشد كه    اگر خدايي آسماني     يكه او حّت  

ـ ، بختان نيـست  اين سرزمين را رسم آزردن تيره  مردم. استحرمت   سزاوار يي  بينوا ه آن كـه خـدايان   خاص
  :سرايد نابينا مي .اند بدو بخشيدهآوازي گرم و گيرا اند  نور روز فرو بسته رچند چشمان او را بره

تر از آن است كه نشنيده بتوان  سخنانتان هوشمندانهليكن   ،دكان صدايتان لطيف و كودكانه استكو
  !گرفت

  :نالد  مي.زنند  پوزخند مي پوشيده بر او كودكانپندارد دارد و مي خود را از آنان پاس مي  ،با ين همه
، آيـا  اين موهاي سپيد و اين شب جاوداني چشمانم  ها  ان قياس مكنيد اين چين و چروك      ندگ مرا با نامير  
نابينا گرچه چون اوديپ به پادافره كشتن پدر   آدميانم و     جنس از من ! نه  ساكنان آسمانها؟  هاياينهاست نشاني 

ـ  انـد   نهادهاي    توشه مراتوانا   خدايان   . مترين آنان   يكي از شوربخت  ا   ام ،ام  نشده   برسـاخته  ه روزگـار پيـري  ب
  !ي و گداييگرسنگ ،آوارگي و كورياز
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ـيف  . يابـد  ادامـه مـي   نابيناي پيـر كودكان و  وسنجيدةشيوا  هايبا گفتگوها و پرسش و پاسخ  شعر   توص
ـتن نغمـه هـاي      ودردكان همراهش در ميان درختان جنگـل        كو نابينا و  ره شنيه از اين نوازندة    زيباي آند  آميخ

ـناس مانـده    هنوز   نابينا   ا نوازندة  ام .كند  اي را ترسيم مي     فريبندهده و زنتابلو كالم شاعر   او با موسيقي   چنگ ناش
يابندكه اين پيـر      با شگفتي درمي  و   يندآ  ي م انمردم به استقبال آن    .برند  خود مي دهكده  كودكان او را به     . است
! هـومر بـزرگ  : كننـد  كه هرساله به افتخار وي جشن برپـا مـي     يرشههمان شاعر   نواز كسي نيست جز     چنگ

) (Chénier,1950 : 42-48 تـا آن حـد كـه در شـعر     بود نظر شنيه يك سرمشق اساسي كه درهومر  همان

بـه نقـل از     (» !مـي خـواهم هـومر عـصر جديـد باشـم           «كـه   سروده   خود به صراحت     )hermès( هرمس

Clancier,1963 :23- 24(.  

  ع در سبكبراي پرهيز از تصّنحقيقت، سادگي و احساس كيد شنيه بر تأ .2-3

   آشنايي عميق با ف   آندره شنيه   ات  با تورقي در كلي  او ات و اسـاطير يونـاني در سراسـر آثـار       رهنگ و ادبي
 فـضا سـازي     هاي اسـاطيري،  شخصيتها، حوادث، مكانها و داستان     :شود   مختلف ديده مي   هاي  در جنبه  هم  آن

  باستان به همان صورت كه در يونان      -هااتي چون نوع و رنگ لباس     ي در جزئي  حّتف اشكال   طبيعت و توصي  
ترسيم جهان يونان باستان    اين ويژگي سبكي در شعر شنيه شباهت كاملي به          . شود  بازنمايي مي مرسوم بوده   

دارد با ) David 1748 - 1825(ترين آنها داويد   بزرگمخصوصاًعصر وي و  در كار نقاشان نئوكالسيك هم
 زيادي  اين تابلوهاي نقاشي تا حد     عي و كم و بيش آزاردهندة      تصّن اين تفاوت كه در اشعار او آن جنبه نسبتاً        

 شنيه جستجو در نوشته هايجاست كه  جالب ايننكتة .سپارد مي  و طبيعي  انهصميمآشنايي  جاي خود را به     
  . را به كمال برساند خودييده اين ويژگي سبك خود بر اين امر واقف بوده و آگاهانه كوش دهد وي نشان مي
  در    خـود   يكي از مقاالت   شناسانه و هنري در نظر شنيه آنقدر زياد بوده كه              سبك ت اين نكتة  اهمي  

 به اين موضوع اختصاص داده - به مسائل سياسي مربوطندغالباًراكه  )Journal de Paris ( ژورنال دو پاري
ـيم حـوادث تـاريخي در تابلوهـاي نقاشـي               بررسي شيوه صيل به   تف به    شنيه در اين نوشته    .است هـاي ترس
اي  زير تـوده بي دليل  كه هاي اجباري و خشكدر حالت  صاشخا در تابلوهايشان او نقاشاني را كه    .پردازد  مي

او حقيقت و سـادگي      .نامد  كالهبردار مي  ،اند  گم شده  ي گسترده هاها ولباس   چروك پرده از تزئينات و چين و      
ـيم   در صـحنة تـاريخ   داند كه نقش اشـخاص را  بلوهايي مي اتمام ت ت و اصالت    موفقيوهر اصلي   جرا    ترس
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 )Rubens 1577-1640 (روبنس يعني   ، نقاش نابغة فالندري   دهد  فقي كه او نشان مي    هاي مو   نمونه .كنند  مي
روك بـه  م سبك بات مه دو شخصي هستند كه)1599Van Dyck-1621( دايك واندستش   چيرهو شاگرد
  .اند فق بودهموبسيار هم درساختن پرتره و هم در بازآفريني تاريخ  روند و شمار مي

 ,Vincent (ونـسان  نـام   اي كه نقاشـي بـه   براي پاسخ به روزنامه  وهاي خود شنيه براي توضيح انديشه

1746-1816(داويد با رقابت  د  را درح )David(نويسد  مي دانسته:  
ـ           از اين هنرمند نام مي     ]Observateur[ ابسرواتور آثاري كه روزنامه  از« ان كـه   برد من تنها دو پـرده را چن

 Les filles de [دختران كروتن در پيـشگاه زئـوس   يكي از آنها : به ياد دارمشان سخني بگويم بتوانم درباره

Crotone devant Zeuxis[  ـند تابلو  در اين همان حالتي را كه بايداين دختران  واقعاً آياااست ام  ،داشته باش
تـوان در      به عنوان نماد زيبـايي را مـي        شدنغرور برگزيده   اي از شرم حضور همراه با         آميزهآيا   يعني   دارند؟

ـي هـا،   ي كه روي مدالنشباهتي با  اشكال يونا ي نانهاي يو  آيا در اشكال اين باكرهتصوير آنان ديد؟  ها و نقاش
هاي يونان كه    مهمجس هايـشان آن سـادگي و       لباس  در حركات و سكنات و      آيا  دارند؟ ستانلق به يونان با    متع

 .Chénier,1950 :286)( »شود؟ ست ديده مي اابزيبايي كه آنقدر براي ما زيبا و جذّ
ها و حـوادثي را بـر   اطيري يونان باستان بيشتر داستانشنيه در پرداختن به موضوعات اس بر همين اساس    

 بر ها ويژگي اصول وينهمدر نظر داشتن با گاه  آن ،با سبك رمانتيك دارنداي متناسب     مايه  گزيند كه درون    مي
كنات ي به حركات و سه خاصگونه كه خود شنيه اشاره كرده توج    در ابيات  زير همان     .افزايد مي زيبايي آنها 

ـتان عـشق خـداي    ،يكي از زيباترين اين موضوعات .ها شده استو پوشش و لباس و حالت شخصيت  داس
 اوروپ،زئـوس  .  است)Agénor( نام آژنور  دختر جوان پادشاهي به )Europe (ن زئوس، به اوروپخدايا

كرد او را ديد و  قلمرو سلطنتي پدر خويش بازي مي  با مصاحبان خود در ساحل صور يا صيدا، كه  راهنگامي
هالل ماه درآورد    مانندهايي  خود را به صورت گاو سفيدي با شاخ       جا   چنان محو زيبايي او شد كه در همان       

ه ابتدا متوحش شده بود به خـود        دختر ك . و با همين وضع نزديك دختر جوان شده در پيش پاي او خوابيد            
ـتافت     سوي گاو بالفاصله برخاسته به      .ت داده به نوازش حيوان پرداخت و بر پشت او نشست          جرأ  دريا ش

ته بود خود را به امواج زد و تر گرف محكم شاخهاي او را ،و با وجود فريادهاي اوروپ كه از ترس فروافتادن
 شنيه در اثناي يكي از اشعار خود اين صحنة زيبا را كه اجـزاء      )1/305 :2536گريمال،  . ( از ساحل دور شد   

  :كند هاي مختلف ديده مي شود  چنين ترسيم مي در ادبيات و هنر رمانتيك به شكلآن بعدها



 دوم     شمارة                          )ني سابقدانشكدة ادبيات و علوم انسا(  جستارهاي ادبي                                         150 

   مي بينيعميق آن گاو جوان نر كه در آغوش درياهاي     
  شكافد هاي  استوار و آرام امواج را ميبا گامكه 

   را ربوده استAmphitrite(4 (همان است كه آمفيتريت
  كرد   شنا مي)Crète( هاي كرت آنگاه كه او در كرانه

   در بادوزان  ي با شالدوشيزه زيبا
  هايش نشست و با دستي لرزان روي گرده
  از اشكرو را گرفت و با چشماني پشاخ عاج ا

   دوستان و بازيچه هايش را صدا زد،مادرپدرو
  دريا خروشان افشان و   آبترسان از امواج و 

  )(Clancier, 1963 :87 ...خود را به هم فشرد و شرمگينانه كوشيد پاهايش را پنهان كند
خـوبي  بار ديگر با تفصيل بيشتر سروده است و هنر تصويرپردازي خود را به             شنيه همين داستان را يك    

مثال در توصيف گاو جواني كه زئوس همچون نقـاب در پـشت آن پنهـان شـده                  . به نمايش گذاشته است   
 :سرايد مي

  بر همة تن او پرتوي طاليي گسترده بود
  درخشيد  بر تاركش ميفام اي نقره و ستاره

  اي تابناك برافروخته بود عشق در چشمانش شعله
 )(Clancier, 1963 :7 درخشيد ماه مي خميده همچون هالل و بر سر زيبايش دو عاج

مطـابق   ، در دست باد     را او شالي حركت   و حّت   )Europe(شنيه در اين شعر حاالت و حركات اروپ         
اي كـه    به گونه.و تناسب تمام به تصوير كشيده است به زيبايي دربارة نقاشي نوشته،  كه خود     اصولي همان

 هراس دختر جوان    شتاب پرواز زئوس،   خواننده   ، امواج آن  هنگام توصيف فرار گاو به سوي دريا و گذر از         
پاشد به خوبي احساس مي كند؛ و بدين گونه شعر شنيه به        سو مي  قطرات آبي را كه باد دريايي به هر          نيزو  

  .شود انگيز تبديل مي تابلويي زيبا و خيال
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  شنيه و رمانتيسم -3

ويكتور هوگو رتر از آن نباشد كه بدانيم ّثدليلي مؤ مكتب رمانتيسم شايد هيچ براي پذيرفتن پيوند شنيه با
ـيكها ناميـده اسـت          يعردر هجده سالگي آندره شنيه را شا       ـين كالس ـيد حـسيني     ( رمانتيـك ب  /1: 1371س

ـ رخاني كه دربارةدر نظر موعالوه بر اين   )164 يكـي از  ات قـرن هجـدهم فرانـسه تحقيـق مـي كننـد        ادبي
ـنيه    .آندره شنيه اسـت    ،تنها شاعر قرن هجدهم   عبارت بهتر    يا به    ترين شاعران  بزرگ ـتگيهاي    آثـار ش   پيوس

نظـر مـورد   مين  ااز غالباًاي از او گرفته و به همين دليل  ثير قابل مالحظهنزديكي با شعر دورة بعد دارد كه تأ  
 دارد،ق  اعصار تعّل كه به همة شنيهنظر از نبوغ      د كه صرف  ننك مي يادآوري   قيناين محّق . گيرد  بررسي قرار مي  

 يســ فرانـس ر همچـون ـــ ّخقدان متأــــبرخي از منت اين مطلب را.  انساني قرن هجدهمي استاو اساساً

 André Chénier, his( هـدره شنيـ ـــار آنـــي و آثــدگـزن ، در كتاب خود )Francis Scarfe (ارفـاسك

life and work ( را از جهاتي شنيه شعر، ي بيش از فنّ تصادف  تاريخ به باور اينان .اند به خوبي اثبات كرده 
  .)Niklaus,  1970:56(ه است ها نمودپيشاهنگ رمانتيك

 نوآوري اساسي شنيه و آنچه وي را با مكتب رمانتيسم پيوند  آيااست كهاز طرف ديگربحث بر سر اين 
ه شنيه كه در اواخر     آندر« :اند  در اين باره گفته   .  يا در مضامين اشعار وي     دهد درتازگي  شيوة بيان  اوست        مي
ـيك بـر تـن دارد     نويني بود  وقتـي در شـعري كـه جامـة    ت شعريپيشواي حساسي ] همهجد[قرن    كالس
 مـورد   هـم  مضامين تـازه را به در واقع نياز  "را در قالب كهن به نظم درآوريم هاي نو   انديشه": سرايد مي

ـتعداد او در       كار او نيست  اد ِ ي مو تازگي واقعي در شعر  شنيه  در تازگ        ليكن  . دهد  تاكيد قرار مي   ، بلكـه دراس
هـاي  يه در قالبنهـاي شـ  با اين وجود محقّقين ديگر بـه نوآوري  . )Niklaus,  1970:59 (»بيان شاعرانه است

در كتـاب  ) Van Tieghem( وان تيگم مثالً. ثير او از اين نظر بر شعراي بعد را يادآوري كرده اندشعري و تأ
 1797Alfred -1863(  ينـــرد دوويـ آلف«: نويسد مي )Romanticisme Français (رمانتيسيسم فرانسوي

de Vigne ... (ـيش   مشههايي در قالب شعري است كه به شكلي كامالًاين شاعر  شيفته نوآوري ود و شايد ب
   .)Van Tieghem, 1955 :35(»از حد مشهود، نشانة تأمل دقيق در آثار آندره شنيه است

هم از نظر اجتماعي شعر شنيه را از مي كه هم از جنبة ادبي وهاي مهر بررسي تفاوتآرنولد هاوزر د  
كند و او را به عصر جديد و جريان ادبي رمانتيسم  جدا مي) يا كالسيك جديد(ساير شعراي كالسيك 
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 )Alexander Pope 1688 –1744(پوپ آلكساندر شاعر انگليسي دهد، شعر وي را با شعر  پيوند مي
نشان وكند  ت در اين دو شاعر مقايسه مي كالسيسيسم اسةلياو خردگرايي را كه اصل او. كند  ميمقايسه 

گرايي پوپ از  عقلكه  دهد كه چگونه خردگرايي شنيه با طنين احساس و التهاب آميخته است در حالي مي
ي در وپ، حّتاف ابيات پخردگرايي منزوي و قالب بلورين و صاف و شّف«:اين ويژگي برخوردار نيست 

كالسيك كه به همان اندازه -آوريم ل، با لحن لرزان ابياتي كه در زير از شنيه مينظر او ب امĤا سرشار از م
  :فرق دارد-شور و احساسي ديگر است

  بس است ناله و فغان كم كن
  درد بكش تو اي قلب ماالمال از كينه

  تو اي قلب تشنة عدالت
  و تو اي فضيلت

  ) 3/1377: 782هاوزر،(» !اري كنر مردم برايم زاگ
 ، نتيجةم شنيه از نظر هاوزراحساس در سبك متمايل به رمانتيساين تفاوت در لحن و آميختگي شور و     

هنوز يادآور فرهنگ فكـري و معنـوي اشـراف      ]Pope[ابيات پوپ   «به نظر او    . يك تفاوت اجتماعي است   
ري بـه لفـظ در      يي نوي است كـه از زبـان شـاع         اوكه اشعار شنيه بيان عواطف بورژ       آن درباري است، حال  

مـĤب    متوسط انقالبيي است كه ذوق كالسيك   ن ايستاده است و قرباني همان طبقة      گيوتيآيند كه در ساية     مي
   ).همان(»اختيار، در وجود او مي يابده ترين سخنگوي خود را، هرچند ناب او نخستين و مهم

ـيك نيـست       اين بيان پر از شور و احساس شنيه تنها وجه               تـاريخ  در كتـاب    . تمايز او از شعراي كالس
ظاهري با كالسيسيسم كـه   شعر شنيه  الهام شعري نويني به شمار آمده كه علي رغم شباهت     ادبيات فرانسه 

  :شود سه منبع خاص و تازه خود مشخص ميپسند سليقة آن روزگار است با
ـنيه همچـو    آمريكـا بزرگداشت دانش و پيشرفت؛ مثال در شعر فلـسفي          . 1« داران   ن يكـي از ميـراث     ش

   .شود المعارف پديدار مي ةاصحاب داير

2 .سرايد هاي تندي عليه رهبران عهد ترور و وحشت مي هد و ملتزم؛ مثال در زندان هجويهشعر متع.  
هايي چـون عـشق و مـرگ          مايه  البداهة احساسات شخصي؛ او در اشعار غنايي خود به درون           بيان في .3
 شعر ترين خصيصة ن جنبه از شعر او تازه     اي. "تنها قلب است كه شاعر است     "دارد كه     الم مي پردازد و اع    مي
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ها را به ستايش او  برانگيخت و آنهـا را بـر آن داشـت كـه او را         ه رمانتيك و همين خصيصه است ك    . اوست
  .(Séguin  ,1381 : 154)»يشرو نهضت ادبي رمانتيسم بخوانندپ

ـنيه بـه هـم      ي با يكديگر متناقض هم به نظر مي    حد هاي الهام كه تا     اين سرچشمه    رسند در شعر ش
 ابـداع   در شعر بلنـد او بـا عنـوان        خوبي از اين نوع را مثالً     ةنمون.آورند  آميزند و ثمرة واحدي پديد مي       درمي

]L’invention [)(Chénier,1950 :123-132 توان ديد   مي .هـاي  بخواهـد در قال     اي نويني كه وي مـي     ه   آن انديشه  اام
در ابيات علمي خود نيز     «  بلكه   ،شود  كهن عرضه كند تنها منحصر به بيان علوم و سرودن اشعار علمي نمي            

همين خصيصه است كه نظر رمانتيكها را بـه         . دهد كه تا آن زمان ناشناخته بود        ل مي اي از تغزّ    نسيم و رايحه  
آورد؛ بنـابراين    شعر به شمار مـي مايةشنيه وجود خود را نيزهمراه با جهان، موضوع و دست .  جلب كرد  خود
 از اين الهام دوگانه است كه دو نوع شعر ".زنم  من الينقطع كتاب روح و زندگي خود را ورق مي   "گويد  مي

ـ        شعري كه متوج  :شود  زاييده مي  هـاي تغزلـي روح       راي كـشف مايـه    ه تعليم درس اخالق است و شعري ب
   .)160: 1375برونل و ديگران(»آدمي

چگونگي شخصي  المعارف در يادداشتي      ةاي شبيه اصحاب داير     ريكا به شيوه  وي در شعر آم    هبراي نمون 

 همـة جغرافيـاي   حتمـاً بايد «شعر نويسد كه در آن   ميو كند   مي  براي خود ترسيم   تكميل بخش آغازين را     
ـته ر تنبلـي را كنـا  « بنـدد  كار با خود عهد مي     ولت اين و براي سه  » شناخته شده امروز را توصيف كنم         گذاش

سرزمين و آب و هوا، محصوالت، مذهب، فرهنگ، دين، تاريخ طبيعي و نام جـانوران،               نخست روي كاغذ    
 هاي تازه و مفيـد    ي نام كتاب  و حّت ا» .آداب و رسوم، تاريخ و جغرافياي همة كشورهاي جهان را يادداشت كنم           

ـتفا     هاي مختلف آمريكـا را      مربوط به تاريخ و جغرافياي ايالت       يادداشـت كـرده اسـت     ده آتـي    هـم بـراي اس
)Chénier,1950 :417( ؛ ام       ميه به اشعار مشابه او    ا خواننده آشنا با ديوان شنيه با توج   ر كند كه اگر    تواند تصو

وار     المعارف  ة داده بود وي همين اطالعات داير      جوانفرصت تكميل اين شعر بلند را به شاعر       زودرس  مرگ  

  . گرفت شعر لطيف خود به كار ميرا با چه لطافت وذوقي در تار و پود 
 خـود را    كند انديشه هاي زمـان       است سعي مي    جهان مبتني  اش كه بر مشاهدة      در اشعار توصيفي    شنيه

 ، آرزو داشـت وجـود هنرمنـد   )Voltaire 1694 –1778( درواقع اونيز همچون ولتر .با زباني ساده بيان كند
ـيكن بـا ژرف     ،كامي روبرو شد  ا در اين راه با نا      ام ،ملتقاي شعر و فلسفه باشد     انديـشي توانـست بـه بيـان           ل

از همين روست كه شعر را جوشـشي سرچـشمه گرفتـه از قلـب شـاعر                 . عواطف دروني خويش بپردازد   
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            برونـل و ديگـران،     (»جوشد  ها مي ا شعر فقط از قلب    تواند كالم آهنگين بسازد، ام      هنر مي  « :گويد  مي و   داند  مي
1375: 160 (.   
تواند هر موضوع يا مضمون  اند كه وي مي دانستهه همين خاطر است كه قدرت شاعري شنيه را در آن ب

بيروني را پس از ادراك به صورت يك لحظه از  زندگي خـود ويـك تـصوير از  روح خـود  درآورده  و                        
يـد شـعر    ات را در آن د    توان همة ايـن خـصوصي        نمونة خوبي كه مي    .سپس  به توصيف و بيان آن بپردازد       

ـتايش از فرانـسه، وطـن شـاعر، آغـاز       اين شعر. است) Hymne à la justice(سرودي براي عدالت   بـا س
هـا و يـا گياهـان و        نامهـاي جغرافيـايي همچـون رودهـا و كوه         اي پرشمار از      كه مجموعه  شود و با اين     مي

هاي مردم  ر به توصيف خوبي   آنگاه شاع .اند  گرفتهها رنگي عاطفي به خود     آن ا همة ام ،در آن ذكر شده   حيوانات  
هـا   ه در كلبـه كـ  ز فقر و مسكنت دردآور و آه و اشكهاييدارد و ا پردازد و سپس از اندوهشان پرده بر مي      مي

  س نهادههاي مقدكه برخود نام راهزنانيو ت و خودپرستي و ستمكاري نامردماناز غفل. گويد ديده سخن مي
 دارد و آنگاه از سر نوميدي مـرگ خـود را        غولند فرياد برمي  جويي با يكديگر مش     و به غارت كشور و ستيزه     

در . جنايـت را نـشنود  قانوني و اك بي اشك برادرانش را نبيند و آواز هولن،كند تا ديگر در هر گوشه   آرزو مي 
حقيقـت،  خواهد تا از جايگاه آسماني خود فـرود آيـد و             خطاب به عدالت كرده و از او مي        ،بند پاياني شعر  
  .)Chénier,1950 :123(به ارمغان آورد ادي را عدالت و آز

            ه قرار گرفت موضع شـجاعانه او در        بي ترديد يكي از داليلي كه آندره شنيه در عصر جديد مورد توج
 مـديون  سـت آورده اسـت مطمئنـاً   بخشي از عظمتي كه امروزه بـه د . حوادث پس از انقالب فرانسه است  

جايگاه ادبي و شاعرانه او مـورد       ا به همين جهت گاهي نقش و      ما. هاي سياسي منتقدان ادبي مي باشد     گرايش
 ـثال  . انـد   كساني با ترديد به مقام شنيه در شعر فرانسه نگريـسته          . هي و گاه فراموشي قرار مي گيرد      بي توج م

 Le surréalisme et (رئاليـسم و پـس از جنـگ   رسودر نوشتاري با عنوان  )(Tristan Tzaraتريستان تزارا 

l’après-guerre(       با يادآوري اين نكته كه در دورة     آيـا  پرسـد     مي پديد نيامده مي    انقالب هيچ اثر شعري مه
ـنج  ــ  بينيـز در شـمارة    )René Étiemble (اتيمبلرنه  بايد آثار شنيه را از اين قاعده مستثني كرد؟   ست و پ

كه به بررسي شعر  ا وقتي ام،ستايد مواضع سياسي شنيه را مي)Les Temps Modernes(د ـعصرجدي ةـمجّل
 پل والري با طعـن   پير امانوئل هم هنگام سخن دربارة.ه و ثقيل مي دانداو مي رسد غالب اشعار او را بي مزّ       
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ثير اساسـي   گرايي شنيه را مانع تأ       كهن نيزبودلر  . برخي اشعار شنيه ياد مي كند     و كنايه از شباهت شعر او  به         
به نقل از (داند د شعر فرانسه مياو در تجدClancier,1963 :23- 24(.  

  شنيه و تنهايي و طبيعت -4

ننـد و بعـدها در      ك  ستايش طبيعت از  موضوعاتي هستندكه در شعرشنيه خودنمايي بسيار مـي           تنهايي و   
در  رمانتيـك    واژهقبل ازرواج مكتب رمانتيـسم،       اصوالً.  ازاهميت بسيار برخوردارشدند    هم مانتيسممكتب ر 

ي مثبـت  ته با معنايشد، الب طبيعت وجود دارد نيز اطالق مي   كه در   هايي  صحنهبه مناظر و    « خود   يكي از معاني  
 كه عموما صـحنة     هايييعني مكان  دورافتاده، و   جنگلها و سرزمينهاي بكر    ها،  و اغلب براي توصيف كوهستان    

يـداتي  در پي تمهرو  اصطالح رمانتيك   از اين  .)26 :1380فورست،(»وقوع حوادث رمانسهاي قديمي بودند    
هـر  « و بعدا به    اندازهاي طبيعي     رد فراواني پيدا كرد ابتدا به مناظر وچشم       طي قرن هجدهم كارب   استعاري كه   

اشاره » نظم بيعتي وحشي و بي روستايي بود يا بر عكس به طچيز جالب و بديع كه يا گوياي صفا و سادگي
  .)19: 1373ولك،(داشت

 در باب بازگـشت بـه طبيعـت رواج      ژان ژاك روسو  هاي     با انديشه   در آن عصر    كه ه به طبيعت  اين توج
 Georges Emmanuel (ژرژ امانوئل كالنـسيه . در آثار شنيه نيز به طرز بارزي به چشم مي خورديافته بود 

Clancier ( از شنيه تا بودلر در كتاب خود ) De Chénier à Baudelaire(ـنيه بـه طبيعـت      دربارة  نگـاه ش
تـصوير كـشيدن آن     عشق به طبيعت يكي ديگر از احساساتي است كه شنيه از به             دهد كه چگونه      شرح مي 

خـاطرات  جويبارهـا   و او خودسالهايي ازكودكيش را درروستا گذرانده بود ازكشتزارها          «: برد  ت بسيار مي  لذّ
او با  .  درنورديده بود   نيز هاي سوئيس را      روخانهها و   كوهها و جنگل  بسيار داشت و همچون ژان ژاك روسو        

 ـيم كنـد يـا دريـا و           هاي وحشي يا آرامش رود سن يا حزن ورسا          هتوانست قّل   ي مي توانايي خاص ي را ترس
  .)Clancier,1963 :31(»را با درخششي اصيل نقاشي نمايدخورشيد 
ي تفـاوت   هاي بعدي و نگاه شنيه به طبيعت تا حـد           د داشت كه در ميان رويكرد رمانتيك      ه بايد به يا   البّت

صـورت كـه نويـسندگان        خواهد طبيعـت را نـه بـه آن      مي«  اصوال رمانتيسم     از يك طرف    زيرا .وجود دارد 
: 1371سيد حـسيني،    (» توصيف كند  اي  نخورده  صورت بدوي و دست      بلكه به  ،اند  كالسيك محدود ساخته  

گيري او از طبيعت در شعرش  يكـسره           توصيف و بهره   ديگر نگاه شنيه به طبيعت و شيوة        و از طرف   )184
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بـه معنـي طبيعـت بيروني،جهـان     (در واقع عنصر طبيعـت  . كدام از اين دو مكتب كامال شبيه نيست       به هيچ 
  بلكـه او در حـد   اسـت، مكتب رمانتيكاق ت مكتب كالسيك و نه با اغر     در شعر او نه به محدودي     ) خارج

  اي از آنها نقل شـد   كه قبال خالصه"ربودن اروپ"  و  "نابينا"شعر  در  مثال . صل اين دو شيوه قرار دارد   فا

ـ .  مالحظه كرد  ،گيري از آن     در توصيف طبيعت و بهره     را  كار شنيه شيوةبه خوبي مي توان      ا آنچـه در ايـن      ام
 ت دارد اين است كه    مورد اهمي  ـتان  يونان  ه هنگامي كه قصد دارد داستاني از اساطير يا تاريخ            شنيه خاص باس
ات آن مي پـردازد و در        شعر درآورد به تفصيل نسبتا زياد و با زيبايي به توصيف طبيعت و جزئي              را به جامة  

  . نظر داردهاي طبيعي با موضوع را مد اين كار تناسب صحنه
زيرا هركس طبيعت را دوسـت      ي بيشتري دارد،  تمايل به تنهايي تجّل   ا پيوند واقعي شاعر و طبيعت در        ام

: گويد جا كه مي توان دريافت آن اين مطلب را از سخنان شنيه مي    . دارد بايد تنهايي را هم دوست داشته باشد       
اي دنج و زيبا در       هها در جستجوي آنم كه در در        هبر ستيغ سرسخت ترين قّل    . دارم  من تنهايي را گرامي مي    « 

 كـه  اند پرندگانيتنها ساكنين آن  جا كه ريزند آن   رهاي درخشان در آن فرو مي     آيم كه آبشا    ميان اين قلل فرود   
كالنسيه بـا   . »...دهند  به دل راه نمي    هراسي   نزديك شدن من به خود    از   ازين رو اي نديده اند     تاكنون آدميزاده 

رمانتيـك و مـشحون از سـليقه ژان ژاك    -بلو پيشااين تا« گونه اشعار شنيه عقيده دارد كه   اشاره به وجود اين   
 بلكه ايـن موضـوع در سراسـر         ،دهد   يگانه سندي نيست كه موضع شنيه در قبال تنهايي را نشان مي            ،روسو
ت ت، غرور و خشم و زودرنجي و محروميها انزوا، حساسي  جاي آن  هآيد و در جاب     هاي او به چشم مي      نوشته

توان ديد كه باعث شده از وي مردي تنها در ميان             رافت و مناعت را مي    برداشت سرسختانه او از ش    شاعر و   
، گـاه   تنهايي و عزلـت ةاين روحي. لذائذ محيط روبه انحطاط ونيز در كشاكش حوادث انقالبي  ساخته شود 

هام ند؛ گاهي نيز اشعاري را ال     جويانة او در تضاد     تپديد آورده كه با اشعار عاشقانه و لذّ       حزن آميزي را    اشعار
ن هنگـام   همچـو -سازد؛ گـاه    چنان از خودآگاهي سرشارند كه وي را از همعصرانش ممتاز مي          بخشيده كه   

 در پيونـد بـا   .ي به فكر خودكـشي نيـز افتـاده بـود    سي در اشعار او نهفته  كه حّت     چنان يأ   -اقامت در لندن    
م نيست و بيشتر اندوه يك راز پاك غالبا اين سايه شو  .  مي اندازد  تنهايي، انديشة مرگ نيز بر شعر شنيه ساية       

بـا   (».آيـد  به چـشم مـي  احساس مرگ زودگذر شاعر به روشني در بسياري از اشعار شنيه    .را در خود دارد   
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شنيه قبل از مرگ بـراي خـود مرثيـه اي سـروده و در آن خطـاب بـه                     مثال )Clancier,1963 :31لخيصت

  :دوستانش مي سرايد
  م فرودآمدن در گورامروز كه آمادة

  دوستان من، خاكسترم را به دستانتان مي سپارم
   دعاخوانانوشيده در كفن و در طنين كند وتيرة نمي خواهم كه پهرگز

  هايشان سايه ام را همراهي مي كنند كه با ناله
مرا و خاطرة مرا به خاك بسپارند،سزير ديوارهاي مقد .  

  نتيجه

     ات شعر و افكار   بدين ترتيب با بررسي مجموعه خصوصي    آندره شنيه و موقعي  تاريخي عصر   ت خاص 
ترين شعرا و نويـسندگان مكتـب رمانتيـسم او را پيـشرو ايـن                توان دريافت كه چرا بزرگ      او به روشني مي   
هاي روشنگرانه او در حوادث سالهاي آغازين انقالب فرانسه   مواضع شجاعانه و نوشته.دانند مكتب ادبي مي

، هـم نـشاني از      مه و مرگ سقراط را در يونان باستان تداعي مـي كنـد             محاك بار وي كه خاطرة     تو قتل رّق  
ات رمانتيكي را كه پس از عـصر وي         هاي كالسيكي دارد كه وي با آن تربيت يافته بود و هم روحي              فضيلت
 يس زبان روشن وسل    به عالوه  هاي ادبي و روحي   مجموعة اين ويژگي  . يافت به خوبي نشان مي دهد     ترويج  

 ديـوان  ، عصر جديـد و اندوه و اضطراب انسان  در طليعة     احساس بيداري    با   شنيه نجيدة تصويرآفريني س  و
  . دهد پيوند ميشعر آندره شنيه را به  پلي  تبديل كرده است كه كالسيسيسم جهان كهن را با رمانتيسم 

 هايادداشت

  .تاي در شمال شرق فرانسه كه شهر استراسبورگ مركز آن اس  ناحيه )Alsace(آلزاس  -1 
ـنيه   "آندره شنيه برادري به نام       -2 ـته  اش  دربـاره   كـه   داشـت  "ماري ژوزف ش تي شخـصي او   «:انـد    نوش

. گيش در انقالب شكل گرفت و در انقالب هم بر باد رفـت            دكه زن ] آندره[تر از     به مراتب برجسته  ]داشت[
رهبـر انقالبـي     ، مرگ گايوس گراكـوس    ةرغم ضد مانورهاي دربار، يك تراژدي دربار        ، علي 1792در سال   

گايوس گراكوس كسي است كه پس از قتل برادرش بـه دسـت نيروهـاي ارتجـاع      . جمهوري روم نوشت  
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اين اثـر بـا     . دهد  ايستد و به دفاع از رنجبران ادامه مي         ر خودخواه مي   در برابر اشراف و متنفذان متكب      تنه    يك
ـين   ،با وجود اين. ديدهاي انقالب گر ت عظيمي روبرو شد و ماري ژوزف يكي از چهره   موفقي سال بعد هم

 ة نمايشنام1794ن در سال    ا پس از آ    ام . توقيف شد  "جوييم نه خون    ميقانون   ما   ": نمايش به خاطر مصراع   
اين تيمولئون كـسي بـود   .  نوشتديگر از قهرمانان كتاب پلوتارخس  گري درباب زندگي تيمولئون، يكي      دي
خواسـت بـه       عزلت گزيد، چـون نمـي      ةگوشآن چشم پوشيد و     ا از    ام ،زماني فرصت فرمانروايي  يافت     كه

ـ . اين نمايشنامه نيز به دستور روبسپير توقيف شد      . استبداد حكومت كند   ـ   ام ت بـسيار ايـن   ا بـا وجـود اهمي
               ات جهـاني   رويدادها و با وجود استعداد درخشان ماري ژوزف، آندره برادر اوست كه اكنون در صحنة ادبي

  .)701:1376 ت،هاي (»مكاني واال دارد
 Jean-Paul(مارا ژان پل   كه استي زن نام) Charlotte de Corday 1768 –1793( شارلوت كورده -3

Marat 1743 –1793 ( ـپتامبر از روساي انقالب فرانسه و از محرّيكي  عـام  قتـل بـه انتقـام    را كين كشتار س
   .ين همگان را برانگيختس شجاعت و آرامش او در پاي گيوتين تح. كشت)Girondins (هاژيرندن
يك روز كـه    . ملكه درياي بزرگي است كه دورادور دنيا را فراگرفته است         ) Amphitrite( آمفيتريت -4

  . ربود اورا پوزئيدون،او با خواهران خود نزديك جزيره ناكسوس به رقص مشغول بود
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