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در اشعار رمانتيک « عصيان»و « آگاهی»بررسی تطبيقی مضامين 
 انقالبی آندره شنيه و احمد شاملو -اجتماعی
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لوم و واحد ع يفرانسه، دانشگاه آزاد اسالم اتیدانشجوي دکتري زبان و ادب

 تحقیقات، تهران، ايران
 **مجيد یوسفی بهزادی

لوم و تحقیقات، واحد ع يدانشگاه آزاد اسالم فرانسه اتیگروه زبان و ادب راستاديا
 تهران، ايران

 (4199 زمستان، تاريخ چاپ: 81/91/02، تاريخ تصويب: 48/44/09تاريخ دريافت: )
 

 چکیده
انقالبي آندره شنیه  -اين جستار هدف دارد به بررسي تطبیقي اشعار رمانتیك اجتماعي 

ي که به دو قرن ( بپردازد. اين دو شاعر انقالب8999_4088( و احمد شاملو )4298-4201)
مايۀ اجتماعي اشعارشان، و از لحاظ تفکر و درون يکسانند متفاوت تعلق دارند، داراي اشتراکات

در درک مفهوم انقالبي بودن دو « عصیان»و « آگاهي»به رمانتیسم گرايش دارد. به عالوه، 
ها را به آن گرا، و انقالبي(گرا، جامعهاند و نقش رمانتیسم چند وجهي )احساسموضوع اساسي

رسانند. هر دو شاعر در قبال ناماليمات جوامع خويش، زبان انتقادي مشترکي دارند و اثبات مي
اند که تأثیر رمانتیسم را در مناسبات سیاسي عدالتي و ظلم مضامینيدر غالب اشعارشان فقر، بي

انگر اهمیت سازد. بررسي تطبیقي اشعار شنیه و شاملو بیاجتماعي غرب و شرق آشکار مي -
تأثیر شعر بر سرنوشت انسان اجتماعي است و در آمیختن احساس با تعهد از مظاهر شعر 
پوياي هر دو شاعر است. دراين مقاله با بررسي اشعار شنیه و شاملو، از منظر مکتب آمريکايي 

گرا در تکاپوي ساخت  هاي هم دهیم که دو شاعر با نگرش ها(، نشان مي ها و شباهت )قرابت
 یايي تازه در ژرفاي جامعه هستند. دن

 رمانتیسم، شاملو، جامعه، شنیه، ادبیات تطبیقي، عصیان.کليدی:  واژگان

 
 __________________________________________________________________________  

 sara.bayati87@gmail.com  
** m.yousefibehzadi@srbiau.ac.ir )نويسنده مسئول(   
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 مقدمه -0

شود و  اجتماعي در مضامین آگاهي و عصیان متبلور مي -هاي رمانتیسم انقالبي  جلوه

( 8999_4088احمد شاملو )( و 4201-4298هاي اصلي در ديوان شعر آندره شنیه ) مايه درون

ها و  آيند. شعر انقالبي شنیه در دوران انقالب کبیر فرانسه تأثیر بسزايي بر ناهنجاري شمار ميبه 

هاي  اي از انتقادات و خواسته ناماليمات قرن هجدهم فرانسه داشته و ديوان شعر او مجموعه

ثبات  ۀ بياجتماعي حاکم بر جامع -طلبانه است. عصیان شاعر فرانسوي از خفقان سیاسي  حق

ها و تجربیات  گیرد و اين مهم، در شعر رمانتیك او که تلفیقي از واقعیت قرن هجدهم نشأت مي

هاي انساني در اکثر شعرهاي  در شعر شاملو نیز تحقق چنین انگیزه شود. است، ديده مي

آزادي و  ،خورد. شاملو با تکیه بر مفاهیمي همچون عدالت اجتماعي او به چشم مي

آيد. از اين ديدگاه، اشتراکات  شاعر انقالبي دوران معاصر ادب پارسي به شمار مي ،پرستي میهن

 -هاي زيادي در شعر شنیه و شاملو وجود دارد که در دو دوره )انقالب کبیر فرانسه  و شباهت

ايران ( تا حدي به هم نزديك هستند که پويايي  -ايران دهۀ سي( و دو مکان متفاوت )فرانسه 

کرامول ويکتور هوگو در مقدمۀ  .کند ر يك رمانتیسم انقالبي نمود پیدا ميها د شعر آن

(Cromwell که ) مانیفست مکتب رمانتیك است، شنیه را نیز شاعري رمانتیك توصیف مي

نغمه هاي روزي کتابي را گشودم که بدون نام نويسنده بود و عنواني ساده داشت: »کند : 
آندره شنیه ديدم. خواندن ر آن اشعار چند نشانه از د (Méditations poétiques) شاعرانه

 la)دختر اسیر  را ادامه دادم و ناخودآگاه تشابهي میان نويسندۀ اين کتاب و شاعر بیچارۀ شعر

jeune Captive)   ديدم. در هر دو همان اصالت، همان تازگي عقايد و همان شکوه

تر اتش جدي تر و حتي عارفانه استعارات نو و حقیقي به چشم مي خورد. فقط يکي توصیف

در آن خطاي کمتري و در عین حال ذوق و  داشتو ظرافت بیشتري  لطافتو ديگري  بود

. هر دو از عشق الهام گرفته اند. اما در شعر شنیه اين احساس همیشه زمیني و دديده مي ش

 کیه شدهتز عشق الهيبا تقريبا همیشه عشق زمیني اما در ديگري عاري از رنگ مذهب است، 

در واقع يکي از مکاتب ادبي پرطرفدار معاصر، مکتب رمانتیسم  ١(881: 4219)هوگو، «است.

پرداخت، اما به خاطر اوضاع نامناسب  است که در گام نخست، به مسائل شخصي افراد مي
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سیاسي و اجتماعي، به تدريج از حالت فردگرايانه به سمت اجتماع سوق يافت و حالتي 

نظیر ، گرا به جامعه و مسائل مربوط به آنرمانتیسم جامعه»البي به خود گرفت. انقگرا و  جامعه

 (80 :4101، پیرزادنیا و همکاران، )جهاني «پردازد. ستیزي و... مي ظلم دلبستگي به وطن، آزادي،

کنیم در اين جستار، از خالل اشعار هر دو شاعر برجستۀ غرب و  تالش مي از اين ديدگاه،

ها را در  تأثیرات کالم شاعرانۀ شعر رمانتیك آنیري از مکتب آمريکايي تطبیقي شرق، با بهره گ

اي نمايان سازيم تا اهمیت ژانر ادبي رمانتیك در رشد و  دو جامعۀ فرانسه و ايران به گونه

 .بالندگي تعامالت بشري به منصۀ ظهور و بروز برسد

 

 بيان مسئله -0-0

هاي زير پاسخ  ريکايي )قرابت ها و شباهت ها( به پرسشاين مقاله بر آن است از نگاه مکتب آم

 دهد:

الف: تا چه حد شنیه توانسته است در شکل گیري مکتب رمانتیسم و تفکرات انقالبي مؤثر 

 باشد؟

انقالبي هر دو شاعر نمود پیدا  -ب: چگونه آگاهي و عصیان در اشعار رمانتیك اجتماعي

 کنند؟ مي

 اند؟ ملو در قبال جامعه کدامهاي مشترک شنیه و شا ج: ديدگاه

د: از منظر مکتب آمريکايي نقش اين دو شاعر در حوادث و رخدادهاي سیاسي و اجتماعي 

 عصر خويش چگونه است؟

 

 

 پيشينۀ تحقيق -0-6

از منظر مکتب فرانسوي ادبیات تطبیقي  راجع به رمانتیسم در اشعار آندره شنیه و احمد شاملو

ها را از نظر  تاکنون مقالۀ علمي و پژوهشي يا کتابي که شعر آن)تاثیر گذاري و اثر پذيري( 

است. اما به نظر مي رسد که اين   نوشته نشده ،ساختاري و محتوايي معرفي و بررسي کند

مشابهت با رويکرد مکتب آمريکايي تطبیقي مي تواند نیز مورد توجه و بررسي قرار گیرد. 
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است. از جملۀ  و بررسي شعر شاملو نگارش يافته هايي در خصوص معرفي مقاالت و پايان نامه

اي از نرگس  اي از سوسن جبري )حماسۀ نو در شعر شاملو( و مقاله ها: مقاله اين پژوهش

نامۀ کارشناسي  محمدي بدر )بررسي تطبیقي نیمه ناتمام در اشعار فروغ و شاملو( و دو پايان

و( از مريم پارسا و )بازنمايي مسائل ارشد با عناوين )بررسي رمانتیسم در اشعار احمد شامل

به  ،مهدي اخوان ثالث و فروغ( از مهدي گوهريان ،اجتماعي ايران در شعرهاي احمد شاملو

 اند. بررسي برخي از اشعار شاملو پرداخته

 

 مکتب آمریکایی ادبيات تطبيقی -٣-١

گذاري و  ر)تاثیگران آمريکايي به مکتب فرانسوي  مکتب تطبیقي آمريکايي، با انتقاد تطبیق

پذيري( شکل گرفت. اين مکتب در ادبیات تطبیقي در پي ايجاد همبستگي میان ادبیات و  اثر

هاي ذوقي و هنري براي  ها بوده و به قیاس دو اثر ادبي با زبانهاي متفاوت با تاکید بر جنبه هنر

اشعار رمانتیك  هاي مشترک باشد. بنا براين حضور آشکار نشانه ها مي نمود اشتراکات و قرابت

شاملو را مي توان با اين نوع رويکرد، گرا، و انقالبي( در آثار شنیه و  گرا، جامعه )احساس

 بررسي کرد.

 

 ضرورت و اهميت تحقيق -٤-0

شاملو با سرودن اشعار احساسي از میان مسائل اجتماعي و سیاسي براي کسب مقصود خويش 

شود،  اخالقي و معنوي به وضوح يافت ميسود جسته است و از آنجا که در شعر وي نکات 

شود که با پررنگ جلوه دادن اشعارش بتوان پیوند اين اشعار را با  اين ضرورت احساس مي

 تصوير کشید. هاي شعر آندره شنیه به  آموزه

 

 بحث -6

کوشد تا در گام نخست، مضامین مشترک اشعار شنیه و شاملو را استخراج  پژوهش حاضر مي

اگر بپذيريم که جامعه و انسان دغدغه مشترک فکري اين دو شاعر است،   هد.کند و ارائه د

بايد براي بررسي تطبیقي اشعار آنها از شیوه مکتب آمريکايي که مبتني بر شباهت و نزديکي 
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ها را به سه گروه  ديوان شعر آناست، استفاده کنیم. با توجه به گوناگوني اشعار، بر آن شديم تا 

ه، شان منطبق بر شرايط اجتماعي و سیاسي اشعار سروده شد تا الهامات فکريبندي کنیم  دسته

 د.باشبررسي به وضوح قابل 

 -1( گرا جامعه یسممضامین اجتماعي )رمانت -8گرا(  احساس سمي )رمانتیعاطفمضامین  -4

 انقالبي(. یسم)رمانت سیاسي مضامین

 

 آندره شنيه-6-0

ها و  نقالبي قرن هجدهم فرانسه است که با سرودهآندره شنیه شاعر بلندآوازه و مبارز ا

هاي او به نهضت انقالب  است. غالب سروده هاي خود جان تازه به شعر فرانسه بخشیده خطابه

شود و در برانگیختن شور و احساسات انقالبي مردم فرانسه نقشي  کبیر فرانسه مربوط مي

 است. اساسي داشته

دره شنیه در عصر حاضر مورد توجه قرار گیرد شك يکي از داليلي که سبب شد آن بي 

حد واسط بین »شجاعت او در حوادث پس از انقالب کبیر فرانسه است. اما از نگاه ادبي شنیه 

 ،)امیني« رود. کالسیسم قرن هفدهم و رمانتیسم قرن هجدهم و نوزدهم اروپا به شمار مي

دهد آمیختن عقل )کالسیك( و یوند ميبنابراين آنچه شنیه را با مکتب رمانتیسم پ .(412 :4122

 Mnazile et) منازيل و کلوئهاحساس )رمانتیك( است و نشانۀ بارز آن در اشعاري مانند 

Chloé نابینا ( و(Aveugle) اي با شنیه در حرفۀ روزنامه نگاري در سر مقاله»شود. مشاهده مي

از مذهبیون افراطي انتقاد  به شدت «هشدار به مردم فرانسه در مورد دشمنان واقعي»عنوان 

هايي چون عشق و مرگ و مايهشاعر انقالبي با پرداختن به درون (Sabbah  ،4020:148) «کند. مي

دارد احساسات شخصي همواره مورد توجه شعراي رمانتیك بوده و اعالم ميۀ بیان في البداه

بیان و ۀ یل تازگي شیو( در نتیجه به دل488 : 4122امیني، « ).تنها قلب است که شاعر است»

داشت که ها را بر آن  ها را به ستايش او برانگیخت و آنرمانتیك»شعر متعهد و ملتزم اوست که 

موريس سوريو  از اين منظر،  (481همان:« ).او را پیشرو نهضت ادبي رمانتیسم بخوانند

(Maurice Souriau ،خاطر نشان مي کند )نغمه هاي ويکتور هوگو بعد از خواندن 
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المارتین را با شنیه مقايسه مي کند و از اين قیاس   (Méditations poétiques)هشاعران

در نهايت اگر به درستي تفاوتها را، هر چند جزئي، درک کنم شنیه »اينگونه نتیجه مي گیرد: 

( آندره 24: 4021سوريو، « ) .رمانتیکي میان کالسیکها و المارتین کالسیکي میان رمانتیکهاست

اي واقعي بود و شايد  ترين شاعران تاريخ ادبیات فرانسه است. وي نابغه يکي از برجستهشنیه 

هاي استوار ادب کشور خود شود. اما اين نابغه  از پايهتوانست  در صورت عمري بیشتر، مي

، مثل صدها هنرمند و متفکر و نويسندۀ ديگر 4201فقط سي و دو سال عمر کرد و در سال 

، قرباني گیوتین دورۀ ترور شد. وقتي که او را در ارابۀ محکومین به مرگ فرانسۀ عصر انقالب

حیف! زير اين پیشاني واقعا  »بردند، دست بر پیشاني خود زد و گفت:  سوي میدان اعدام مي به

( با اين حال، ارزش حقیقي نبوغ و هنر شنیه بعد از 19: 4118)شفا، « شود. پیدا مي« چیزي»

، و اکنون عقیدۀ بسیاري از منتقدين ادب اين است که با وجود سن کم مرگ او بهتر معلوم شد

ترين اشعار فرانسه است. از او  وي، شعر او از لحاظ زيبايي و قدرت تخیل، در رديف عالي

بیمار »، «کور»، «دختر اسیر»ها  ترين آن مجموعه اشعاري غالبا  ناقص باقي مانده که معروف

 است. «سرود مرگ»و « امريکا»، «جوان

 

 احمد شاملو -6-6

 پژوهشگر، نگار، روزنامه نويسنده، ،شاعر ،«صبح. الف» يا «بامداد. الف» به شاملو متخلص احمد

 .بود انقالب از پس و پیش در ايران نويسندگان کانون دبیران از و ايراني نويس فرهنگ مترجم،

ر شعر او نمودي ويژه شاملو يکي از شاعران بزرگ معاصر ايران است که رمانتیسم د احمد»

 و نماند غافل موج اين از که بود دستۀ شاعراني از شاملو ( احمد0: 4104)پارسا،« است. يافته

 حوزۀ شعر به دهۀ سي در سیاسي -اجتماعي  موج ايران در. شد زندان گرفتار نتیجه در

 و است هگرفت خود به مشخص رنگي و ويژه جايگاهي او، شعر در «انسان» .نهاد گام رمانتیك

 از پايۀ آنچه بر. نمايد مي ناپذير گسست مبارزۀ سیاسي مفهوم از انسان مفهوم او ذهن در

 مفاهیم اش دغدغه ترين بزرگ و است مردم و جامعۀ خود حال نگران وي آيد،برمي اشعارش

 و نیست کافي برايش اين و است فضیلت و آزادي عدالت، همچون اجتماعي -سیاسي 

وحشتناک تر ، چرا که براي شاملو، کند شريك درد اين در و بخشد آگاهي را مردم خواهد مي
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 محهسام مورد يا نشده شناخته آن در اساسي هاي ارزشکه  است سرزمیني در مردن» ،از مرگ

)فروغي و  «است. تر افزون آدمي آزادي از گورکن مزد آن در که سرزمیني.  است گرفته قرار

 (499: 4108 ،رضايي

هاي گذر از شود؛ يعني سالهاي پاياني دهۀ سي مربوط ميبي شاملو به سالگرايش انقال

مرداد، رمانتیسم اعتزالي همراه با  82پس از کودتاي »هاي منفي آن؛ رمانتیسم اعتزالي و جنبه

( در واقع 410: 4109)زنديه و اسماعیلي،  «هاي منفي آن به جريان غالب ادبي تبديل شد. جنبه

-ان به عشقهاي اولیۀ پس از کودتا و روي آوردن برخي از شاعرسم منفي سالانتقاد از رمانتی

هاي واقعي اجتماعي و ادبي در روحیۀ انقالبي آلود، افیون و ناديده گرفتن ارزشهاي گناه

آيینۀ زالل نسل و زمان »شاملو در برابر نادرپور که خود را »شود: گونه توجیه مي شاملو اين

خواند و از اين که هنوز شاعراني نظیر  «آيینۀ وقیح خوابگاه خويش»او را نامیده بوده،  «خويش

ها و بیدادها نادرپور از مبارزات اجتماعي مردم عصر حاضر و فجايع انساني حاصل از جنگ

ترين  ( بنابراين اوج تفکر شاملويي و کامل484)همان:  «خبر مانده بودند، به شدت انتقاد کرد.بي

-در مجموعۀ مدايح  بي در جدال با خاموشيتوان به زبان نمادين در شعر  مينامۀ وي را زندگي

 ،ابراهیم در آتش، ققنوس در بارانهاي متنوع ) ص ل ه خواند. احمد شاملو با سرودن مجموعه
و ...(، و ترجمۀ انواع رمان، قصه،  ديوار بزرگ چینو  درها، میراثنويسي ) و...(، داستانها  آهن

عنوان شاعري  هاي نويسندگان بزرگ غربي توانست در نزد مخاطبان خود به شعر و نمايشنامه

شاعران معاصر ايران است. شاملو با  شاملو از تأثیرگذارترين» متعهد و نوگرا مطرح باشد.

تأثیرپذيري از مالقات فريدون رهنما و نظريۀ نیما يوشیج در زمینۀ ساختار دروني شعر، سرودن 

: 4108، دشتخاکي وعرب) «کند. د و انقالبي در شعر فارسي ايجاد ميکن شعر سپید را آغاز مي

818) 

 

 گرا( عاطفی )رمانتيسم احساسمضامين  -7-6

جان بخشي شاعر به طبیعت در مکتب آمريکايي تقريبا در تمامي اشعار شعراي ادبیات جهاني 

از  دهیم. يکي قراربه چشم مي خورد و بي مناسبت نیست که شعر شنیه را در کنار شعر شاملو 
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هاي اشعار شنیه و شاملو بیان احساسات و تعامالت دروني است که در مايهدرونترين اصلي

گرا را در واقع بايد در يأس و گیرد. رمانتیسم احساسها قوت مي هاي پنهان ذوق و هنر آناليه

آنان ترين مضامین شعري حرمان و تجربیات شخصي شنیه و شاملو جستجو کرد و از اساسي

آگاهي، يعني تالش براي يافتن راهي تازه و جهش از دنیاي محدود فردي به عرصۀ تغییر و 

هايي ها تصويرگران واقعیت باشد. به واسطۀ همین نوجويي و عصیان است که آندگرگوني مي

توصیف نزد اين شاعران غالبا  به ايجاد تمثیل براي شرح مافي »ها را دريافته بودند. شدند که آن

)خواجات،  «شود و گاه معطوف به طبیعت است و گاه به فضاي شهري... .الضمیر منجر مي

هردو شاعر با درک شرايط اجتماعي دوران خويش و با توسل جستن به کالمي  (482: 4104

  ها را به وجد درآورند:کوشند تا جانصمیمي مي

ناز  انگشتاي  بارون  تو باغم من باهارم تو زمین/ من زمینم تو درخت/ من درختم تو باهار/ 

کنه. تو بزرگي مث  شب. اگه مهتاب باشه يا نه/ تو بزرگي/ مث  کنه. میون  جنگال تاقم مي مي

 ( 188: 4108شب. )شاملو، 

احساس به مظاهر طبیعت و آيدا در آينه از مجموعۀ « من و تو، درخت و بارون»در شعر 

زيرا  ؛ي ناگسستني از رابطۀ انسان با طبیعت استبرانگیختن شور و عاليق انساني، شاهد پیوند

و تواند تیرگي را از روشنايي  در اين شعر، شاملو عالوه بر اهمیت دادن به وجود انسان که مي

 دهد. طراوت را از پژمردگي تمیز دهد، او را به سوي جاودانگي سوق مي

ن را به طبیعت مشاهده ( ديدگاهي همسابه هابیل) A Abelبا اندک تأمل در شعر آندره شنیه 

 کنیم:  مي

ما را انفرادي هاي  روي هابیل، اي محرم پر مهر اسرار نهانم!/ نگاه کن، ماه مي، پیاده

هاي من گوش کن/ بیا که در بهار، همه چیز دوست  است/ به سايه بیا و به عاشقانه کرده

اشد، سرما حاکم داشتني است و من هماره عاشقم/ تا آن هنگام که سیاهي زمستان برقرار ب

داني چه اندازه صبا با چنگ من درهم آمیخته است/ الهۀ من هرگز  بالعزل است!/ و تو مي

لرزد، لرزشي ظريف/ و  بیند و مي هاي سرد و سخت نخواهد نهاد/ بوران را مي پاي بر يخ

به کنار آتشداني گرم در خلوت پنهان خويش/ صدايش خاموش و به وزش باد گوش مي 

 (Moland ،4220:149) سپارد.
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ها،  کند و ويژگي نمايان مي به هابیلشنیه در توصیف طبیعت، تمام احساس خود را در شعر 

بیند. در توصیف بهار، عشق را  طراوت و ناماليمات جو ي طبیعت را با روح خود همسان مي

و  طوري که غم فراق زند، به کند؛ سیاهي زمستان را با خشونت قابیل پیوند مي فراموش نمي

اي که الهۀ  گونه است. هابیل، نماد پاکي روح شاعر است؛ به هجران، او را در انزوا دردمند کرده

مثابۀ فقدان هابیلي است  شعر در بستر سرد طبیعت در انتظار آتشداني گرم است؛ دلتنگي شنیه به

 کند: که در شعر شاملو نیز نمود مي

 برکشم؛/ شرف  کیهانم آخر/ هابیلم من/ اي ع ريان بر میز  عمل چاربندم/ اما بايد نعره

 اي هست./ به غريوي تلخ/ ام/ چاشت  سر پزشك را نواله و در کدو کاسۀ جمجمه

 (         988: 4122نواله را به کامش زهر  افعي خواهم کرد،/ بامدادم آخر/ طلیعۀ آفتابم. )پاشايي، 

شود و ناامیدي  ها توجیه مي تعامالت مشترک هر دو شاعر در قبال جور زمان در عصیان آن

گرايي است که تعهد و آگاهي در  حاصل رمانتیسم احساسو فرياد شاملويي شاعر فرانسوي 

عصیان شنیه از  وزد تا بامدادي ديگر طلوع کند. باورهاي زمیني به مانند طوفاني سهمگین مي

و  ربیات خودآگاهبا تجبه هابیل اجتماعي دوران انقالب کبیر فرانسه در شعر  –شرايط سیاسي 

شود و در آنجا براي گريز از هر  آل تبديل مي ايدهآمیزد و طبیعت به مکاني  ناخودآگاه درمي

: 4111)براهني،  «يکي از انواع رمانتیسم فرار از محیط است.»شود  واقعیتي، به ذهن متوسل مي

گیرد که فرار  از ديدگاه شاملو اوضاع نابسامان جوامع بشري در طبیعت قابیلي شکل مي (412

  رسد. اي تلخ به طلوعي روشن مي ها از تجربه مد نظر رمانتیك

اش را در تقابل میان حق و هاي احساسيتوان گفت آندره شنیه بیشتر نگرشبنابراين مي 

دهد. اما شاملو، پنداري با آن، اندوه خود را نشان مي ذات دهد و ضمن همباطل تسري مي

دهد بلکه معتقد است آگاهي، يك نوع فقط با بیان تضادها نشان ميتعامالت دروني خود را نه 

اولین بار که داستان هابیل و قابیل را شنیدم )...( گاهي مفهوم »توازن میان حق و باطل است. 

گناهي. و بیشتر از طريق آن به درک است، گاهي احساس بي نفرت در قالب آن برايم معني شده

 «نام دردانگیزش وهن است، محصول احمقانۀ تعصب... عمیق چیزي دست پیدا کردم که

(. اشتراکات فکري هر دو شاعر در قبال جوامع بشري کامال  مشهود است 492 :4128)حريري، 
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ها و عصیان به مانند يك تفکر نو تلقي تواند به مثابۀ بیداري جانها، آگاهي مي و در شعر آن

رزان هر دو شاعر که سرشار از شور و احساسات شود. بنابراين در ابیات زير، همگرايي لحن ل

 شود:مي شان ديده است در حاالت روحي

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

  (488: 4122و تو اي فضیلت/ اگر م ردم برايم زاري کن. )شنیه، به نقل از امیني،  عدالت/

هاي درون خود، مرگ را دهد و از نالهالت را در برابر کینه قرار ميشنیه در اين اشعار عد

با جهل و نفرت از ستمگران، با زاري و  عدل، ستیز، داند که در آن آزاديمايۀ جهاني مي بن

اين بیان پر شور و احساس شنیه در سبك رمانتیسم، نتیجۀ يك ناهنجاري  .شودفغان عجین مي

ر، قرباني طبقۀ متوسط انقالبي شد و در سايۀ گیوتین ايستاد: اجتماعي است که در دورۀ ترو

گرايي شنیه با طنین احساس و التهاب آمیخته است. به بیان ديگر، او توانست به بیان خرد

گرفته از قلب شاعر  عواطف دروني خويش بپردازد و به همین دلیل شعر را جوشش نشأت

 «جوشد.ها ميین سازد، اما شعر فقط از قلبتواند کالم آهنگ هنر مي»گويد: داند و مي مي

با همین ويژگي، شاملو نیز توانست با آمیختن دو روح متضاد شعري )حماسي و  (481)همان: 

 تغزلي( قیام انسان در برابر ظلمت را قو ت بخشد:

ام/ چون اختـران  سوخته/ چندان به خـاک  تیره فروريختند سرد/ که گفتي/ ياران  ناشنـاخته

 (499: 4111)شاملو، به نقل از براهني،  ستاره ماند.ر/ زمین/ همیشه/ شبي بيديگ

بنابراين، در شعر هر دو شاعر، مسئلۀ لطافت روح مطرح نیست، بلکه هر دو شاعر به مرتبۀ 

اند. البته اي از تغزل بخشیدهوااليي در احساس پر شور انساني رسیده و به آن نسیم و رايحه

من » گويد:بنابراين شنیه مي ؛روديۀ شعر رمانتیك آنان به شمار ميما اين خصیصه، دست

( اساسا ، شعري که 481: 4122)امیني،  «زنم.الينقطع کتاب روحم و زندگي خود را ورق مي

شعري که متوجه »شود: سرايد از اين الهام دوگانه است که دو نوع شعر زايیده مي شنیه مي

)برونل و ديگران،  «هاي تغزلي روح آدمي.ي کشف مايهتعلیم درس اخالق است و شعري برا

آيد، او در بهتي عظیم طور که از اشعار احساسي شنیه برمي همان (481: 4122 به نقل از امیني،

سپاري است، زني را به تصوير  اي مربوط به خاککه هجونامه  Néèreاست و در شعر  فرو رفته
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داند که اش خداحافظي کند. او ميهد با دلباختهخواکشد که در واپسین لحظات عمرش ميمي

  آيد:  با عشق و طبیعت، امید معشوق براي ديدن يار فراهم مي

هاي ها، اي بیشهها/ گلها، ساحلها، اي زمین، اي دريا، چمنزارها، کوهاي آسمان

ع ر گهگاه، يادش بیندازيد هر دم/ ن ه  ها، غارهاي وحشي/ يادش بیندازيدبخش، دره جان

 (Moland ،4220 :049)   ٢)...(عشق ها  ها،  ن ه ع ر  همۀ همۀ خوبي

هاي زندگي اوست و هراس شاعر از اين حضور معشوق براي او مانند لرزاندن روزمر گي

اش را نلرزاند چراکه حضور معشوق بسان برپا کردن است که روزي بگذرد و او تن زندگي

داند و عشق او را ا اشك معشوق را احساس لطیف ميانقالبي در درون شعر اوست. در اينج

از مجموعۀ « ديوارها»سرشار از روح پاک که همان عصیان ملکوتي است. شاملو مانند شنیه در 

 دهد:حاالت روحي خود را در برابر طبیعت نشان مي هواي تازه

ز  اشهاش/ با هرچهحیايي  همه خط که با سکوت/ با بي -مشخص و محکم  -ديوارها 

هاي چشم/ ...گوياي بي گناهي  هايش سیاه و ت ند/ در گوشکنگره بر سر/ با ق بح  گنگ  زاويه

هاي دق،/ خويش است/ ديوارهاي از خزه پوشیده، کاندر آن/ چون انعکاس  چیزي ز آيینه

 (482: 4108شود... )شاملو، تصوير  واقعیت تحقیر مي

هاي طبیعت به توصیف و ستايش جلوهديوار، مرز میان شاعر و طبیعت است. شاملو 

اي زنده است و اين تضاد، میان دنیاي بیرون و درون است که پردازد. از نظر او طبیعت پديده نمي

پیوند همدلي وجود ندارد. بايد باور داشت که جهان درون، در احساس شاعر شريك است و 

کند.  ها درک مي میشگي آنشاملو احساس عناصر طبیعت را از زاويۀ نقوش ديوارها و سکوت ه

اي بین او و طبیعت وجود دارد و طبیعت واسطهرغم وجود ديوار، ارتباط بي به عبارت ديگر، علي

 .نماي اعمال انسان است آيینۀ تمام

 

 (گرا جامعه سماجتماعی )رمانتيمضامين  -6-0

دو يا چند کشور  از نگاه مکتب آمريکايي که ادبیات تطبیقي را مستقل از مفهوم مقايسه ادبیات

( 04: 4109)طاهري، طهماسبي،  «به مطالعه ادبیات، به عنوان يك کلیت معتقد است.»مي داند 
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جامعه و انسان به عنوان دو عنصر اصلي در پیوند ملت ها به حساب مي آيند و اين مهم، به 

امعه و گرايي جهم فکري يکسان است که در شعر شنیه و شاملو ديده مي شود.دلیل اشتغاالت 

مکتب رمانتیسم يکي از فرايندهاي مهم در معرفي اشعار اجتماعي آندره شنیه و احمد شاملو 

اند تا تأثیرات محیط اجتماعي خويش را در قالب شعري تالش کردهاست؛ زيرا آنان همواره 

ترين مسائل امروزين است گرا يکي از محوريهاي رمانتیسم جامعهجلوه» پويا نمايان سازند.

هاي مختلف و به خصوص مناطق ه در منابع و آثار شاعران و نويسندگان برجستۀ سرزمینک

رو، ( از اين99: 4101)جهاني، پیرزادنیا و همکاران،  «است. تحت سیطرۀ استعمار، پديد آمده

ها را نسبت به مسائل و  هاي هر دو شاعر، تا حدود زيادي حساسیت آنانقالب و استبداد دوره

اش به نوعي  تصاوير شعري شاملو در همۀ زندگي شاعرانه» دهد.اجتماعي نشان ميرويدادهاي 

( با توجه به اهمیت مسائل 8: 4120)جالل وند،  «است. به تحوالت جامعه پیوند خورده

-اجتماعي وآگاهي اين شاعران متعهد و انقالبي، که شعر را ابزاري براي نقد گزندۀ خويش مي

هدف »شود. به گفتۀ شاملو: رمانتیك اجتماعي دو چندان مي دانند، ضرورت سرودن اشعار

( با توجه به اين موضوع که شاملو، شرايط 482: 4128)حريري،  «. شعر، تغییر جهان است ...

هاي او را ترين انديشهاست، بايد مهم سیاسي و اجتماعي مختلفي را در زندگي خود تجربه کرده

شاملو به  هواي تازه،از مجموعۀ  «ساعت اعدام»ود. در در بیان ظلم و ستم جامعه مشاهده نم

 کند:بیان ظلمت، تیرگي و سیاهي آن دوران اشاره مي

در قفل  در کلیدي چرخید/ لرزيد بر لبانش لبخندي/ چون رقص  آب بر سقف/ از انعکاس  

ي يکي دمان/ ماننده تابش  خورشید/ در قفل  در کلیدي چرخید/ بیرون/ رنگ  خوش  سپیده

)پاشايي،  اش... هاي ني/ دنبال  خانهپرسه زنان روي/ سوراخ گشت پرسهگشته/ مي نوت  گم

4122 :89 ) 

بدون شك اين نگاه به مفهوم آزادي، ريشه در عصیان شاعر دارد؛ زيرا شاملو آزادي انسان 

ايه که توان با نجوا منتقل کرد تا به گوش همسفرياد را نمي»داند: را در رهايي از بند جهل مي

 ( 489: 4128)حريري،  «است نرسد. هنر شنیدن نیاموخته

هاي استبداد و خفقان حاکم بر شاملو در اين سروده با استفاده از سمبل و کنايه، نشانه

تواند آغازگر دهد و چرخیدن کلید در قفل، يك نوع پارادوکس است که ميجامعه را نشان مي
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نه باشد. شنیه نیز به نوبۀ خود با اهمیت دادن به يك گشايش سودمند و يا يك تخريب ناعادال

-اي ميهاي جامعهها و ناکامي( به تلخيL’esclave) «برده»جايگاه انسان در جامعه در شعر 

 ها مرهمي ندارد:پردازد که در آن درد ناشي از تبعیض

! کاش آري اما،/  ات گل زرد را!بايد که رنج، بچیند از پیشاني/ برگشته! آه! اي دختر بخت

بهتر است از / راو باخته بسوزاند ت هاي رنگکاش مالل حسرت/ قلبت ماالمال شود از غم

و / کننددهانت را با سوگندهاي نو گمراه مي/ تازه دلباختگان را باور کني که اگر، عشق  اين

ات جاني به ذوق گلگون روي پیشاني/ کنندت را از آرزوها و از عشق سرمست ميگوش 

 (Moland ،4220 :802) دهند.مي دوباره

آشکارا  اي است کهاعتراض به سرسپردگي و پرستش قدرت است. شنیه نگران برده «برده»

زشت و بیمار توانايي انديشیدن از او  ،مايۀ شکاف طبقاتي است که در اجتماعي فاسد دست

نالد که ي مياشاعر از درد جامعه ،سلب شده و مانند موجودي پريشان، گمراه است. همچنین

-نابرابري در آن حاکم است و بردگي نشانۀ طغیان تفکري است که سرانجام به عصیان مي

 انجامد:

اش تحت تأثیر با نزديك شدن انقالب کبیر فرانسه حوادث زندگي آندره شنیه و خانواده» 

تقبال گیرد. مادر خانواده در روزهاي اول انقالب، با شور و شوق از افکار جديد اسقرار مي

بي دلیلي  ،نمود. آندرهبودند، همراهي مي کرد و با دو پسرش که هر دو انقالبي شدهمي

گردد. در آن روزها او هم مانند کند و به پاريس بازميشغلش در لندن را رها مي ،معلوم

انديشید با فروريختن موانع و لغو امتیازات خانوادگي بسیاري ديگر از همتايان خود مي

کشور که به مردان مستعد و شايستۀ جديدي نیاز خواهدداشت از  ،حکومتاشراف در 

 ( 418: 4122 ،)امیني «وجود آنان بهره خواهدگرفت.

 ،مبارزه با جور و ستم ،اندوه ،نامۀ او دانست. تنهاييبايد زندگي ،شعر شنیه را در واقع

رود. به دلیل مار ميترين مضامین شعري او به شاز اساسي ،سرکشي و عصیان در برابر جامعه

نشیند و تنها شاعر مردمي قرن ها ميهمین عصیان و آگاهي است که زبان رمانتیك او بر دل

براي پذيرفتن پیوند شنیه با مکتب رمانتیسم شايد هیچ دلیلي مؤثرتر »شود.  هجدهم شناخته مي
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ها سیكاز آن نباشد که ويکتور هوگو در هجده سالگي شنیه را شاعري رمانتیك بین کال

شنیه نسبت به مسائل اجتماعي دورۀ  (484: 4122 ،به نقل از امیني ،سید حسیني) «است. نامیده

گرا همان تسکین دردها هاي رمانتیسم جامعهخود ديدي حساس و انتقادي دارد. يکي از جلوه

شاملو نیز  جويانۀ مردان انقالبي در برابر جامعه است. و آالم انساني و نیز آگاهي از روحیۀ ستیزه

در  ،تفاوت نیست. از اين رو گاه در قبال مسائل بشريت و دردهاي انسان، بيمانند شنیه هیچ

ستیزي به  خواهي و ظلم همچون همتاي فرانسوي خود به عدالت ،باغ آيینه از مجموعۀ «کیفر»

 خیزد: پا مي

حجره/ در هر در هر نقب چندين  ،در اينجا چار زندان است/ به هر زندان دو چندان نقب

زنش را در تب  تاريك  بهتاني به  ،يك تن ،حجره چندين مرد در زنجیر.../ از اين زنجیريان

نان  فرزندان  خود  ،در ظهر  تابستان  سوزان ،يکي ،است./ از اين مردان اي کشته ضرب  دشنه

 ( 111: 4108است. )شاملو،  به خون  نان فروش  سخت  دندان گرد آغشته ،را/ بر سر  برزن

طلبانه  با توسل جستن به معیارهاي ارزشي خود که همان نداي حق ،شاملو در اين سروده

کشد که تناقضات آشکار میان سطوح مختلف اجتماعي اي را به تصوير مياست فضاي جامعه

ها و فقر توأم با فرومايگي. همه اين عوامل باعث  داوريشود: تعصب ناشي از پیشعريان مي

شاملو در قلب معرکۀ »گرايانۀ شاملو مشخص شود.  دوستي و انسان جه نوعاست که و شده

زندگي حضور دارد و به همین جهت نبض شعرهاي او با نبض اجتماع مي زند و شعر او 

 ،)پورنامداريان «صداي ضربه هاي يك زندگي اجتماعي و يك درگیري وسیع با رويدادهاست.

 ( 1: 4101 ،انزاده و همکارغالمحسین ،به نقل از باالل

از شرايط نابسامان حاکم بر جامعه، ناراضي  ،اششنیه نیز در شعر زير بسان همتاي ايراني

 ناراحت و خسته است:  ،اش وجود دارددر جامعه  (la pauvreté) است و از اين که فقر

نگاه تو متین و مغرور است ... روحت مهربان و حساس ... نان ت را با نیازمندي ديگر  

هاي غبارآلود و پاره بر تن داري، همچنان زيبا و محترمي ... که لباس کني، با اين یم ميتقس

داني ... چه روي اي ... خدايان را مقصر نميکني ... سکوت اختیار کرده هرگز شکوه نمي

خواني ... ضمیر ناب ت حصیر نشسته باشي و چه روي کود، خوشبخت و آرامي ... آواز مي

نشاند. ات نميسازد و هیچ ردي از خطا بر پیشانيرا در رفتارت متجلي ميآرامشي متعالي 
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شماري ... تو هماره سازد، خوار ميآوري که روح ندامت را تیره و تار ميتو ثروت ننگ

 (Moland ، 4220:4944)آزاد و رهايي ... 

کي از دهد و اين موضوع يدر اين سروده، شنیه امید و ناامیدي را کنار هم قرار مي

هاي رمانتیسم فردي است؛ يعني امیددهي و امیدبخشي. زيرا مالل از تهیدستي و فقر،  مايه درون

گرا حاصل درد درون شاعر رمانتیسم جامعه ،گرا است. از اين منظرنماد آشکار رمانتیسم جامعه

 ست.هاي اجتماعي ااست و رسالتش توجه به تبعیض و فاصلۀ طبقاتي و همچنین بیان نابرابري

گرا، به سبب رسوا کردن زمانۀ نابسامان و آشکار کردن مضامین شعر شاعر رمانتیك جامعه»

شاعر  ،( در واقع22: 4104،نیا و آقاجاني)رسول «داراني به خود اختصاص داد. ممنوعه، طرف

هاي خود را در مفاهیمي همچون خواهد براي برقراري آگاهي در میان تودۀ مردم دغدغهمي

شاملو  ابراهیم در آتشاز مجموعۀ  «ترانۀ تاريك»صیان نشان دهد. همین احساس، در تعهد و ع

 شود: ديده مي

بر زمینۀ س ربي  صبح/ سوار/ خاموش ايستاده است/ و يال  بلند  اسبش در باد/ پريشان 

شود./ کنار  شود./ خدايا خدايا/ سواران نبايد ايستاده باشند/ هنگامي که/ حادثه اخطار مي مي

خورد./ پرچین  سوخته/ دختر/ خاموش ايستاده است/ و دامن  نازکش در باد/ تکان مي

شوند. خدايا خدايا/ دختران نبايد خاموش بمانند/ هنگامي که مردان/ نومید و خسته/ پیر مي

 (  899 -880:  4122 ،)پاشايي

چرا  ،لق استاي به فردگرايي مطآلودي به تفرقۀ اجتماعي و اشارهاعتراض خشم ،اين شعر

. همبستگي و خرد جمعي استکه خاموشي و سکون نمادهاي بارز هويتي فقرزده و پوسیده 

 ساند. ر مينوعي آگاهي اجتماعي است که عصیان آن را به تعادل پايدار 

 

 (انقالبی سم)رمانتي سياسیمضامين  -6-7

در رمانتیسم انقالبي  ها هاي سیاسي شنیه و شاملو و مقايسۀ مضامین و معاني اشعار آنانديشه

گیرد و به همین دلیل، ديدگاه مشترک هر دو شاعر در قبال جامعه، به دعوت به اتحاد شکل مي

 «انددانیم ناسیونالیسم و رومانتیسم خواهران توأمانکه مي چنان»شود. و همبستگي منجر مي
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ور انقالبي نه تنها پرستي و داشتن ش( با تکیه بر اين نکته، روحیۀ میهن449: 4122)کدکني، 

تواند به اهمیت رمانتیسم در شود، بلکه ميها و تمايالت واالي انساني ميموجب بروز خواسته

)مختاري،  «است. شاملو عشق به انسان را در عرصۀ مبارزۀ سیاسي دريافته»جامعه قو ت بخشد. 

توجهي ان دادن بيگرايانه، نش( يکي از وجوه اشتراک اين دو شاعر در رويکرد ملي824: 4122

طلبي نسبت به حقوق طبیعي افراد جامعه است. در اين زمینه، اشعار زيادي را در و منفعت

 توان يافت. انقالبي هر دو شاعر مي -خالل اشعار ملي 

 ،ياز طرح آزاداش  هدف عمده»و  شاملو نیز همچون شنیه در شعرش در پي آزادي است

اين شاعر انقالبي، با وجود مواجهه ( 449 :4101 ،ديري )شريفیان و . «است شهيدر اند يآزاد

تنه به اين حصارهاي مانع از آزادي  هاي اجتماعي و فرهنگي  چنبرزده بر ايران، يكبا بازدارنده

 خواهانه ايجاد نمود.  هاي آزاديبیان تاخت و تحولي بس شگرف در جهت پیشرفت حرکت

خواهان آزادي و مبارزه با خفقان  اغ آيینهبدر مجموعۀ  «بر خاک  جدي ايستادم» در شعر

است که ديوارهاي زندان براي محدود کردن عصیان و تا از بین بردن اين طغیان و شايد هم 

باغ آيینه مجموعۀ چهل و چهار قطعه » گسترش آن )آگاهي( همچنان پا برجا خواهند ماند.

انحطاط فکري که غالبا  سخن از  شعري است که احمد شاملو )ا.بامداد( در اين دورۀ فقر ادبي و

رود، اندازهاي ديگر جنسي مي تر و طرح قامت يار و چشمهاي برهنهتنهاي برهنه و هوس

( او در شعر زير به جاي اشارۀ 144: 4108)دستغیب، به نقل از قدمیاري،  «است. انتشار داده

يوارها، شك، زندان، بهره اي هنرمندانه از نمادهايي همچون دمستقیم به مرگ و نیستي، به گونه

 اند:    ها در آستانۀ زوالگیرد و يقین دارد که همه اينمي

بر خاک  جدي ايستادم/ و خاک، به سان  يقیني/ استوار بود./ به ستاره شك کردم/ و ستاره 

گاه به خورشید شك کردم که ستارگان را/ همچون در اشك  شك  من درخشید./ و آن

-کرد./ ديوارها زندان را محدود ميي پ رجاللش نهان ميحرم خانه کنیزکان  سپیدرويي/ در

کند./ میان  دو زندان/ درگاه  خانۀ تو آستانۀ آزادي کند/ ديوارها زندان را/ محدودتر نمي

است/ لیکن در آستانه/ تو را/ به قبول  يکي از اين دو/ از خود اختیاري نیست! )شاملو، به 

 (  492-492: 4122نقل از پاشايي 
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تنهايي جاي همه چیز بنشیند و فقدان همۀ  تواند بهشاعر معتقد است که قدرت اراده مي

طلبي و  عظمت»ها را جبران کند و شور رمانتیسم انقالبي را نشان دهد. عوامل و ضرورت

گیرد؛ زيرا او در عمق روح خود، آزادي قدرت ارادۀ يك انقالبي، اساسا  فوق همه چیز قرار مي

: 4122)مختاري،  «خواند.کند که او را به ظهور و بسط و اعتال فرامير را احساس ميو اختیا

دهد و ارادۀ او بر تحقق اي از رمانتیسم انقالبي را نشان مي( شاملو در شعر خود نمونه198

اش را به سان شاملو، بیشتر اشعار انقالبي شود. شنیه بهتواند تحولي بنیادين تلقي آزادي مي

 است: تصاص دادهوطن اخ

اي زمین، زمین محبوبم!/ کاش آزادي مقدس فرابخواند وطنش را/ اي پدر سناي بزرگ، اي 

 ٣ها، مهد قانون، شما، گرنوبلاي/ روميهايش را تو بنا کردهها/ که از آزادي پايهسناي رومي

رانسه ها، ف هاي مقدسي بروي د از عمق زمین/ که از فراز آن/ کاش سرانجام کوه٤و والنس

طلوع خورشید و زايش آزادي را به نظاره بنشیند!/ روزي مسافر رود رن، پارو از دست 

اش/ نگاهش روحاني و خیره به شرق/ گیرد/ ايستاده خموش بر قايق تندرو راهنمايش برمي

گردد/ چرا که پدر پیرش سرشار از شور/ او هاي افتخار ميدير زماني محو تماشاي اين قله

،  Moland) «هاي پر شکوه را بنگر.بنگر، پسرم، اين بلندي: »را خواهد گفت

4220:4991) 

ديده، تصويرگر  در اين اشعار، شنیه در مقام تماشاگر واقعي زندگي مردم و قشر رنج

است. آنان که  واقعیت تلخ دوراني است که در رابطه با اختناق، سرکوب و قدرت به وجود آمده

-زيباييو فقط  ؛برندهمواره در حالتي از شور و نشاط به سر مي بر فراز اين کشور قرار دارند،

است.  کنند؛ در حالي که آزادي در غروب تاريك اين کشور پنهان شدههاي طبیعي را نظاره مي

ترين عرصۀ تحلیل رمانتیسم انقالبي شنیه و شاملو در تصويرگري تضاد میان  در واقع اساسي

اعتنايي عدالتي و بي درخور تأمل که تصوير پلیدي از بي روشنايي و تیرگي است. تضادي کامال 

-دهد که اصوال  به غیر از قدرت و خودکامگي به چیزي نميظالمانۀ ستمگران را نشان مي

کند، مسئلۀ عصیان و آگاهي انديشند. نکتۀ ديگري که در اينجا نظر خواننده را به خود جلب مي

زندگي چیزي بیش از يك فرصت  مگر»... دد. گرسازي فردي مياست که باعث تقويت خود
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تواند بدون قلب مشترک، تاريخي نیست؟ مگر تاريخ حاصل انسان و کار نیست؟ مگر انسان مي

نبض مشترک، حس مشترک، عاطفۀ مشترک، عشق مشترک، کالم مشترک، خواص مشترک 

لو انديشه و ( در شعر شام81: 4122)شاملو، به نقل از رونق،  «انساني خود را حفظ کند؟

يابد و شود ودر بستر شعر جريان مياست، بیان مي چیني شده عصیان که به وسیلۀ تخیل، زمینه

در  «رستاخیز»شود. شعر به علت وحدت کالم و معناي شاعر، از آغاز تا انجام حفظ مي

 شود:   اين گونه آغاز مي هاي کوچك غربتترانهمجموعۀ 

اند،/ م ردۀ زيباترين  خوانند/ و خاموشۀ پرندگاني که ميگان بودم:/ م ردمن تمامي  م رد

جانوران/ بر خاک و در آب، / م ردۀ آدمیان/ از بد و خوب. / من آنجا بودم / در گذشته / 

گاه / در خواب بي سرود. / با من رازي نبود/ نه تبسمي/ نه حسرتي./ به مهر/ مرا / بي

 (219: 4108ديدي/ و با تو / بیدار شدم. )شاملو، 

رساند که در پايان يك تجربۀ تلخ زندگي، شاعر قصد دارد با بازآفريني مي «گانم رد»کلمۀ 

شعر ناب و »آن، تجربۀ خود را عینیت و جاودانگي بخشد و براي ديگران نیز قابل تجربه کند. 

 «افتد اي است ذهني که در مرز میان آگاهي و ناآگاهي اتفاق ميحقیقي حاصل تجربه

 -( اگر تصور کنیم که شنیه و شاملو با اهمیت دادن به مسائل سیاسي 14: 4124مداريان، )پورنا

اند، اين حقیقت را نیز نبايد انکار کرد که مضامین سیاسي در اجتماعي تعهد خود را نشان داده

 رساند.ها، رمانتیسم انقالبي را به مرز واقعیت مي اشعار آن
 

 گيرینتيجه -7

دهد که اشعار رمانتیك آندره شنیه و احمد شاملو در وهش نشان ميدستاوردهاي اين پژ

هاي اند و دو شاعر ويژگيها در بیان حقايق اجتماعي مهم بودهسازي تفکرات انقالبي آن همسان

شباهت ديدگاه دو شاعر از نگاه  اند.اجتماعي جستجو کرده -سرودن شعر را در مضامین سیاسي 

بخشي به افراد جامعه و تشويق آنان در شناخت بیشتر  گاهيمکتب آمريکايي تطبیقي در آ

گرا مورد بررسي عدالتي در رمانتیسم جامعههاي اجتماعي از جمله تبعیض، خفقان و بيناهنجاري

قرارگرفت. از آن جهت که مکتب آمريکايي تطبیقي، جامعه و انسان را بر مرز هاي زباني ترجیح 

و به اين  یه و شاملو را از منظر اين مکتب بررسي  کردتفکرات شنمي دهد، مي توان قرابت 
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حقیقت دست يافت که نزديکي اين دو شاعر، نتیجۀ جهان بیني مشترک آنهاست. با وجود بیان 

در جامعه و روزگار دو شاعر، توجه به مسائل و مفاهیم سیاسي و برخورد مشکالت مشهود 

هاست. مهم رمانتیسم انقالبي مشترک آن هايمتعهدانه با مسائل اجتماعي و سیاسي از ويژگي

ها در دو جامعۀ غربي و شرقي مانع بروز ها و فرهنگکه آشکار است، تفاوت ملیت چنان

هاي مشترک میان دو شاعر مورد تواند در بیان انديشه شود و آنچه ميهاي انساني نمي دغدغه

زادي. همچنین، با ارزشمند يعني تالش براي دفاع از آ ؛توجه قرارگیرد آگاهي و عصیان است

هايي را در گفتمان هابیل مشغولي نشان دادن احساسات دروني، دو شاعر ناماليمات روحي و دل

اند. از ديگر وجوه مشترک شنیه و شاملو هاي خود را نشان دادهاند و خودباوريبه ما فهمانده

ن و آزادي به محورهاي اصلي اي که عشق به انسان، زيبايي، میههاست به گونهرمانتیك بودن آن

هاي سیاسي دهۀ سي است. انقالب کبیر فرانسۀ قرن هجدهم و ناپايداري ها تبديل شدهشعر آن

ايران، شرايط يکساني براي دو شاعر فراهم آوردند و همین امر سبب شده تا اجتماع و مسائل 

شاملو با سرودن اشعار شان گردد. شنیه و هاي شعريپیرامون آن، مشغلۀ اصلي آنان در مجموعه

غنايي  -متنوع برخاسته از بطن اجتماع خويش، به عنوان نوآوران عرصۀ شعر رمانتیسم تغزلي 

 باشند.مطرح مي
 

 ها یادداشت

تمامي نقل قول هاي بر گرفته از اشعار شنیه توسط نويسندگان  ؛ترجمه از نويسندگان  -0

 ترجمه شده است.

 سمبل عشق، روح لطیف و مظاهر معنوي انساني است. «ع رن ه »شناسي يونان،  در اسطوره-٢

 است. فرانسه کشور آلپ -رن  ناحیۀ در ايزر استان شهرهاي از گرنوبل -٣

 است. فرانسه شرقي جنوب در شهري والنس -٤
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