
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  نخستگام : رمانتیسم
  (مباحث نظری)

  

  ویراسِت نخست
  سومین شماره از پادکستِ  مۀیضم(

  »)شنیداریِ َسماک مجلۀ«
  
  
  
  

  شریفیفرشید سادات
  ؛ مونترآل کانادا۲۰۱۸اکتبر 
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  سرآغاز
  این نوشته بارۀچند نکته در  

نه حاصلِ یک پژوهش است (در معنای  آنچه پیش رویِ شماست،
تنها و تنها حاصل خواندن  کشف و کرامت. مقولۀای تازه) و نه از یافته

 ً کردن و پشت هم مرتب نمودنِ مطالب گلچین و باز خواندن و نهایتا
و امیدوارم به کارِ فهمِ این مکتبِ  امکه در اختیار داشتهاست منابعی 

   .»هذا بضاعتنا مزاجات!«خالصه  سیسم بیاید.رمانتیسم/ رمانتی
این جستار را بیاغازید، توجه  مطالعۀاما پیش از آن که تورق یا 

  : مکنمیرا به چند نکته جلب  خوانندگان
ِ کالسِ درسِ  .۰  ۀدر دور» تحقیق در مکاتب ادبی جهان«این متن یادگار

ِ شیراز است به تدریسِ دکتر محمدرضا امینی. از م عدود دکتریِ دانشگاه
های خارجیِ مرجع بحث (فرانسه) هایی که استادی به یکی از زباندرس

تسلطی کامل و به چند زبانِ دیگر تسلِط نسبی داشت. جمعِ این ویژگیِ 
مکتبی را در منابع اصلی خواندند، نفر دانشجویی که هر یک  کمیاب با هشت

به این را کنفرانس دادند و به بحث و نقد نشستند، هم هشت کتابچه مثلِ 
ی فنی اما در عینِ حال فنی و کاربردی را و چارچوب هاوجود آورد و هم مالک

 هایهبخش اصلی (بهر دو به دست داد که مبنای تیترهای  برای این مکاتب
ذهنی  ۀصورت نقشاین کتابچه نیز هست و امیدوارم جداگانه به) و سوم دوم

)Mind Mapبتوانم منتشرش کنم؛ (   
در  سیر رمانتیسمای از فصل نخست کتاب این جستار، خالصه اولِ  بهرۀ .۱

ِ دکتر مسعود جعفریاروپا (پژوهشِ کم پیوست یکم،  جزی) است ونظیر
(تا پیش از ورودش به بحث  عصر روشنگریهای نخست کتاب بخش خالصۀ

فصل پنجم کتاب  خالصۀرمانتیک)؛ و پیوست دوم،  دورۀعصر احساس و 
  ؛نخست است

در پیوستی جداگانه به دو  رمانتیسمپیشردن دو مبحث روشنگری و آو .۲
مکرر به این دو مقطعِ پیش از عهد  اشارۀدلیلِ اهمیت مبحث و نیز 

کردن بخشی کوتاه اما مستقل را برای هریک رمانتیسم است که فراهم
 داد. ضروری جلوه می

ست مراجع بهره دوم و سوم، از تمام منابع مذکور در فهر  بهرۀ دربارۀ .۳
ام؛ اما چون بخش دوم، نگاهی عمومی و بخش سوم نگاهی فنی دارد (و برده

فرض بنده بر این بوده که خواننده ممکن به صورت جداگانه به  عالوه،به
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ریزی نمودم و به سراغ هر یک رود)، این دو را به صورتی خود بسنده طرح
 است.  همین سبب مطالب مشترک میان این دو فصل، فراوان

 خوانندۀکردن هر عنوان بوده تا سوم نیز سعی بر مستقل فرض بهرۀدر  .۴
 فرضی، برای فهمِ هر یک نیاز به رجوع به دیگری نداشته باشد. 

از قلم  IRتراشِ های استاندارد و خوشقلمجایِ در تنظیمِ این ویراست به. ۵
Vazir  وی کامپیوتر، صورتِ فایل (برردر استفاده به تااستفاده کردم

  تر خوانده شود.و گوشی) راحت Kindleهایی مثلِ خوانیمتن
. ۷ .. مثلِ همیشه نقدها و پیشنهادهای شما راهگشاترین هدیه است۶

در پایین همین » شنیداریِ سماکۀ مجل«توانید با فشردن روی عبارتِ می
ین صفحه به سایِت ما بروید تا هم با من تماس بگیرید و در بهترشدن ا

  آشنا شوید.» َسماک«نوشته کمکم کنید و هم پادکست و دیگر محصوالت 
  

  با مهر؛ فرشید
 ، مونترآل۲۰۱۸اکتبر۷
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  نخست بهرۀ
  »رمانتیسم« واژۀ دربارۀ

  
  سرآغاز 

ای ژست تصوری نسبتاً رایج در ایران هست که رمانتیسم را با پاره یک.
ک و حسرت و به ذهن عاشقانه و مقداری آه و افسوس و اشهای
آورد و به لحاظ اجتماعی نیز پدیده ای ضد رئالیستی و مبتنی بر می

گرایی صرف در صورتی که نه تنها مکتبی ادبی اندیشی و ذهنیخیال
بلکه نهضتی جهانی است که ادبیات، فلسفه، علوم اجتماعی، علوم 

  گیرد. سیاسی، معماری، نقاشی، سینما و جز آن را در بر می
ای اروپائی اساساً پدیده» رمانتیسم«به معنی خاص و تاریخی آن،  دو.

گذر از جهان کالسیک به جهان مدرن  دورۀکه بر بخشی از  است.
نخست قرن  مۀینزمان آن، اواخر قرن هجدهم و  کند.داللت می

  نوزدهم است. 
ً در دوره های های بعد به سرزمیناین پدیده در همان عصر و عمدتا

های زندگی اجتماعی مردم دیگر راه یافت و بر جنبهدیگر هم 
ها نیز تاثیر گذاشت و نهضتی جهانی شد و این تاثیر، گذشته سرزمین

از تقلید، عوامل و دالیل اجتماعی و فکری خاص خود را دارد؛ گویی 
ً هم ذات عصر جدید است و اهمیت آن در همین  رمانتیسم اصوال

که انسان سنتی از جهان معقول و ای است است؛ زیرا این برهه دوره
شود که بحران زده و آشفته است و دنیایی جدید می مألوف کهن وارد

طبیعی آن، کشمکش میان بیزاری از وضع موجود از یک سو و  جۀینت
ریختن از سویی دیگر است به یاد روزگاران گذشته اشک حسرت

  ته). (اشتیاق روزگار بهتر در آینده هم زمان با نوستالژی گذش
های توان به فهم درستی از ریشهپس بدون شناخت رمانتیسم نمی

جهان نو و بسیاری از مکاتب و مسائل عصر جدید و دوران مابعد 
  رمانتیک رسید. 

  
  رمانتیسم واژۀچند نکته در باب 
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کنندگان این اصالح به دشواری تعریف این اصطالح اغلب تعریف یک.
رغم تعدد تعاریف) اشاره و اعتراف (علیتعریفی جامع  ارائۀو ناممکنی 

 دارند. 
 : مهم در باب سیر کاربرد این واژه نکتۀچهار  دو.

مشتق  تازۀهای بومی بر زبان: [رمان] romance: در قرون وسطی الف.
  کند؛می شده از التین داللت

، در ۱۶۵۰بار در زبان انگلیسی، در سال نخستین: صفت رمانتیک ب.
به کار رفته است  ۱۶۶۳و آلمانی در سال  ۱۶۶۱در سال زبان فرانسوی 

منسوب به رمانی (آثار تالیف شده به زبان «که در ابتدا به معنی 
این  وار.همچون رمانس یا رمانس«است و در حقیقت یعنی » بومی)

انگیز و پر احساس داشتند و آثار (رمان، رمانس) عمدتاً ماهیتی خیال
یانه که خواننده گرااحساسات بهتر واقع پرشور وهای مبتنی از صحنه

تناسب چندانی با فضای عقالنی قرن ها توانست احتمال اننمی
هفدهم ندارد پس بار منفی دارد و بر مفاهیمی چون 

» بودنکودکانه«، »بودنخیاالتی«، »بودنمضحک«، »آمیزبودناغراق«
  کند. داللت می» بودننامعقول«و 
داللت این اصطالح بر داستان رمانس فراتر  یسدر انگل ۱۶۶۰ حوالیِ  ج.
 ۱۷۳۵دکتر جانسون در  شود.رود و بر مناظر طبیعی نیز اطالق میمی
  کند. شعری یاد می شدۀتیتثب شۀیکلرمانتیک به عنوان یک  منظرۀاز 
نیز بار » رمانتیک«با تحوالت فکری و اجتماعی،  ۱۸دوم قرن  مۀیناز  د.

جای خود را » عصر خود«د و این زمانی است که کنتری پیدا میمثبت
یادآور » رمانتیک« کلمۀدر این دوره  دهد.می» عصر احساس«به 

های بکر و اصیل گذشته در قلمروی پاک طبیعت ها و سرخوشیلذت
شود و برای تکامل این سیر باید تا است و به نقد ادبی تبدیل می

ز انگلیس به آلمان رفت. هجدهم منتظر بود و ا سدۀهای پایانی سال
   (سیر این واژه در فرانسه و آلمانی تحت تاثیر زبان انگلیسی است).

رمانتیک  واژۀبا عنایت به نکات پیش گفته، منتقدان سیر معنایی  سه.
  : را به چهار دوره تقسیم کرده است

 ؛۱ شمارۀمعنای : نک ۱۸تا اواخر قرن  ۱۷۰۰از سال .۱
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شعر «و پیدایش تئوری » آتئوم مجلۀ«س با تأسی ۱۷۹۸از سال  .۲
توسط برادران شگل (فردریش » شعر کالسیک«در تقابل با » رمانتیک

 و برادرش ویلهلم)؛
های خاص بر گروه ۱۸۰۷س سالحوالی داللت دقیق این واژه در  .۳

گاه همراه با بدگوئی تر کلمه که گهرمانتیک و کاربرد معاصرتر و مدرن
وده است (در ادب معاصر آلمان آن دوره توسط استهزا هم ب جنبۀو 

 داده شده است). ها منظور استهزا این عنوان به آنمخالفین و به
ها و ها و کالسیستها میان رمانتیککردن اختالفپس از فروکش .۴

(این اتفاق  ارزشی.غیر  تثبیت تدریجی معنای واژه به عنوان اصطالحی
 شود. )مان دیده میادبیات آلهای اکنون هم در تاریخ

رمانتیک همراه  دورۀهای رمانتیک و رمانتیسم نه تنها در تعریف چهار.
هم نه  بعد (مابعد رمانتیک) دورۀبا ابهام و تشتت بوده است بلکه در 

هیچ یک از تعریفها  شود.شود بلکه به آن دامن زده میتنها کمتر نمی
 واژۀماریو پرز طور کامل قانع کننده نیستند و برای همین  به
موقتاً استفاده «داند که می» دقیقغیر  برچسی«را صرفاً » رمانتیسم«

 بخواهی و اختیاری دارد و اصطالحی تقریبی وشود و حالت دلمی
برد که معتقدند این حتی ایخنر از محققانی نام می .»قطعی استغیر 

  اصطالح باید به کلی به دور افکنده شود. 
ها، عبارت است از ها و دشوارین نتایج این ابهامترییکی از مهم پنج.

  ها. تعدد رمانتیسم
دارِ سردم »هادر باب تشخیص رمانتیسم« مقالۀبا  آرتور الوجری

هاست و اعتقاد دارد برای رهایی از شدن میان انواع آنتمایزقائل
ها باید این واژه را به صورت جمع به کاربرد و به این ترتیب آشفتگی

های مختلف در کشورهای مختلف نیز در نظر گرفته رمانتیسم تمایز
  شود. می

، رمانتیسم اروپایی را دارای نوتروپ فرایو  رنه ولکاما بر عکس او 
» رمانتیسم«کند، میتأکید  سان که فرایآن دانند.وحدت اساسی می

 ۱۸۳۰تا  ۱۷۹های دال بر یک مرکز ثقل تاریخی است در حدود سال
همچنین او بر آن است که با وجود نسبیت این اصطالح  .آیدفرود می

دیگر و از ملیت به ملت دیگر، در مجموع  سندۀینوای به از نویسنده
ای برای شعری که در تقابل در باب معنای رمانتیسم (به عنوان نام تازه
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با شعر نئوکالسیک قرار دارد)، سوء فهمی وجود ندارد و در سراسر 
  شود. میاروپا نیز مشاهده 

سان، در باب شعر و کاربرد و ماهیت ولک، به تصوری یک عالوه،به
ها قائل است و اشتراک این عده تخیل شاعرانه در میان تمام رمانتیک

سمبول و و  طبیعت در تلقی از جهان، تخیل در تلقی از شعررا در 
رمانتیسم  ادبیات ۀینظر داند و در کتاب می اسطوره در سبک شاعرانه

و » دهندهمفهومی یا انتظام«با استفاده از اصطالح کانت،  را
گیرد که رمانتیسم به عنوان یک شمارد و نتیجه مینگارانه میتاریخ

  کند. ارزش خود را حفظ می ای از ادبیاتگذاری دورهاصطالح برای نام
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  : دوم بهرۀ
  نتیسم های عمومی کتب رماچهارده نکته در باب ویژگی

  ها)(محدوده، اصول، سیر و چهره
  

  زمانی مکتب  دورۀ .۱
  شروع

توان تاریخ تولد رمانتیسم آلمان به را می ۱۷۹۷سال : قول نخست
واکنرودر «و )» Tieckتیک («در این سال رمان  شمار آورد.

)Wackenroder «( اسرار درون یک راهب هنر دوست«با عنوان «
شان ها را برای مجلهل طرح اولی مقالهبرادران شلگ منتشر شد.

نووالیس با مصیبت مرگ سوفی روبرو  ) ریختند.Atenaum(آتنائوم 
 ۱۷۹۸شلگل در سال  شد و گوته با فردریک شلگل مالقات کرد.

های نوآموزی ویلهلم مایستر اثر گوته سال دربارۀای تحلیلی مقاله
  نقد ادبی رمانتیک شمرده شد.  ۀیپانوشت که 

شد؛ به رمانتیسم تا مدت مدید معادل ادبیات آلمانی شمرده می مۀکل
رمانتیسم شعر آلمانی «: که  نوشتطوری که آلفره دوموسه می

  )۱۹۷ سیدحسینی،: (نک» است.
 فاصلۀمطابق آنچه عموماً در کتب تاریخ ادبیات ذکر شده، : قول دوم

 کنیم.رمانتیک محسوب می دورۀرا  ۱۸۳۲تا  ۱۷۹۸های بین سال
  )۱۰۱(پاینده 
  شدنفراگیر 

ای از رمانتیسم بیش از اینکه یک جریان ادبی و هنری باشد، مرحله
حساسیت اروپائی است که نخست در اواخر قرن هجدهم در 

، کالریج Wordsworth، وردزورث W. Blakeانگلستان (با ویلیام بلیک 
Coleridge و در آلمان (با گوته (Goete شیلر ،Schiller هولدرلین ،
Holderlin ،و سپس در قرن نوزدهم در فرانسه (با ویکتور هوگو (

، لوپاردی Manzoniشاتوبریان، الرمارتین) در ایتالیا (مانتسونی 
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Lepardi در اسپانیا (با سوریلیا ،(Zorrilla و در کشورهای (
و  Tegner، تگنر  Oehlenschlagerاسکاندیناوری (با اولنشلگر 

  )۱۶۱ سیدحسینی،: (نک شود.) ظاهر می Stagneliusاستاگنلیوس 
  فروافتادن

اول قرن  مۀیننهضت رمانتیک به معنی دقیق کلمه، پیش از پایان 
خود را از دست داد و رئالیسم  خالقۀنوزدهم بیشترین توان و نیروی 

 فورست،: (نک برتر دوران جای آن را گرفت. وۀیشبه عنوان سبک و 
۹۹(  

  
  ی مکتبجغرافیا .۲

 .۲آلمان؛  .۱: به ترتیب تاریخی (فراگیری و شروع) :اصلی الف.
  فرانسه.  .۳انگلستان؛ 

دهد؛ می به ما سیدحسینیدر این باب، بهترین اطالعات را : فرعی ب.
  اتی که در عین اختصار، جامع است.اطالع

  
  روسیه
تف شاعران رمانتیک روسی که باید در اینجا از او نام برد لرمان از مهم

Lermontov )۱۸۱۴  این شاعر چون در بیست و هفت  ) است.۱۸۴۱تا
تر از آن بود که بتواند زندگی او کوتاه دورۀسالگی در دوئل کشته شد؛ 

هایی که مشخصی پیدا کند؛ اما اشعار و نوشته آثارش سبک معین و
دهد که این شاعر روسی نیز تحت تاثیر از او مانده است نشان می

ً در بایرون آلفر  ) ۱۸۳۸» (شیطان«ه دو وینیی بوده است، مخصوصا
همچنین در اثر منثور  اثر وینیی کامالً آشکار است. Aloa» الوار«تاثیر 
: (نک شود.سودای عمیقی دیده می» قهرمان عصر ما«او 

  )۲۰۳و۲۰۲ سیدحسینی،
  

  لهستان
در آغاز قرن نوزدهم، زیر نفوذ رمانتیسم غرب استعداد ذوق لهستانی 

آشکار گردید و آثاری به تقلید  پذیرفتن شعر حماسی و میهنی و برای
  از آثار گوته و شیلر و بایرون در ادبیات لهستان به وجود آمد. 
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درد و اندوه  مهاجرت است. دورۀاما شعر واقعی رمانتیک لهستان شعر 
سه کشور  سلطۀحاصل از تقسیم میهن و قرارگرفتن این کشور زیر 

گر ظهور افکار آزادی خواهانه و آرزوی شورش و خارجی و از طرف دی
   بخشید. یاالعادهعصیان، به شعر این دوره روح و ارزش فوق 

تا  Adam Mickiewicz )۱۷۹۷در این دوره ستوان آدم میتسکویچ 
او  ) که برای داشتن افکار ملی گرفتار و به سیبری تبعید شد.۱۸۵۵

 ۱۸۳۴تا  ۱۸۲۲گزید، از سالبعدها در آلمان و ایتالیا و فرانسه اقامت 
: نک( ترین و موثرترین اشعار رمانتیک لهستان را به وجود آورد.قوی

  )۳۰۲، سیدحسینی
  

  اسپانیا 
نوعی  دۀیبرگز اسپانیا سرزمین  Allison Peersآلیسن پیرس  دۀیعقبه 

رمانتیسم پنهانی است که از مشخصات آن، جوشش احساسات، 
این نوع  در سبک نگارش است. نظمیآمیختگی انواع ادبی و بی

رمانتیسم در طول قرون، از قرون وسطی تا روزگار ما ادامه داشته 
  )۲۰۴ سیدحسینی،: (نک است.

تا  ۱۸۲۷های تبعیدیانی که در سال اند که مهاجران وبه غلط گفته
این اشتباه  به اسپانیا باز گشتند، رمانتیسم را به اسپانیا آوردند. ۱۸۳۲

  )۲۰۶ سیدحسینی،: (نک محض است.
  

  آمریکای التین 
ادامه یافت  ۱۸۸۰تا  ۱۸۳۰این جریان ادبی در آمریکای التین از سال 

ً معادل هم نام اروپائیش است و در  که از نظر شکل و محتوا تقریبا
 سیدحسینی،: (نک اغلب اصول و قواعد از آن سرمشق گرفته است.

۲۰۷(  
بان و فرهنگ سرخز : عبارت است از موضوع اساسی این رمانتیسم

های مختلفش (پامپا، پوستی، وصف طبیعت آمریکایی در جنبه
ای ها) که به احساس تازهها، جنگل آمازونی و کوهستانرودخانه

تأثیر آب و  مطالعۀشود؛ یعنی های اروپائیش منتهی میمدل دربارۀ
  )۲۰۸ سیدحسینی،: (نک عادات و اخالق. مطالعۀخاک در انسان و 
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رسد و مریکای التین همراه با رمانتیسم به رشد واقعی خود میرمان آ
   های تازه کسب استقالل کند.کوشد با طرح واقعیتهمانند شعر می

  
  مجارستان

 sandor Petofi) «۱۸۲۲شاندر پتوفی «ترین شاعر رمانتیک مجار بزرگ
) است که نخست هنر پیشه بود و آخر در راه نجات میهنش ۱۸۹۴تا 

پتوفی فطرتاً  ها جنگید و پیروز مندانه کشته شد.ا و اتریشیهبا روس
موضوع اشعار ملی خود را از  شاعر است و اشعار گرم و نافذ دارد.

ای صمیمانه» شخصی«ها لحن های قدیم ملی گرفته و به آنترانه
: (نک در عین حال از هاینه و هوگو نیز الهام گرفته است. داده است.

  )۲۱۲ سیدحسینی،
  
  تالیا ای

رمانتیک  دستۀ«ای به نام دسته ۱۸۲۰تا  ۱۸۲۶در ایتالیا از سال 
تشکیل یافت؛ اما هیچ شاعر قوی و ارزشمندی در میان » میالن

رمانتیک ایتالیا که آثار  سندۀینویگانه  گردانندگان این دسته پیدا نشد.
ارزشمندی از خود باقی گذاشته و در شمار نویسندگان معروف جهان 

تا  Alessandro Manzoni )۱۷۸۵ه است الساندرمانتسونی درآمد
 مانتسونی دارای احساساتی عالی و رقیق و انسانی است. ) است.۱۸۷۳

ترین شعری بود ای که او به مناسبت مرگ ناپلئون گفت قویقصیده
که به مناسبت این حادثه گفته شده بود، این شعر در مدت کمی، 

آلمانی این  ترجمۀتلف ترجمه شد و مخ یهازبانبار به هفتوبیست
  )۲۱۳و۲۱۲ سیدحسینی،: (نک شعر از گوته است.

  
  سوئد 

رمانتیسم سوئد نیز تحت تاثیر اوهلنشلگر و رمانتیسم آلمان بطور 
آغاز رمانتیسم سوئد به صورت تشکیل  آغاز شد. ۱۸۱۰ناگهانی در سال 

 ۀدستدو دسته در آن کشور بود که رقیب همدیگر بودند اولی 
کردند و این اسم به ها بود که از شلگل و نوالیس تقلید میفسفریت

: (نک نام داشت به آنها داده شده بود. fosforosکه  آنها مجلۀسبب 
  )۲۱۲تا  ۲۱۱ سیدحسینی،
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  های اصلی مکتبشاخه. ۳

فکری را به عنوان  ژۀیو یها»جریان«رمانتیسم بیش و پیش از آن که 
که در جغرافیاهای مختلف گسترده شود،  شاخه در درون خود بپرود

جغرافیای، سیر خاصی دارد بدین  طۀیحبسته به جغرافیاست و در هر 
  : شکل

  
  آلمان

  : خود، دو شاخه یا جریان اصلی دارد
  

  در آلمانهای اولیه رمانتیک
اول) برلین  مرحلۀهای آغازین قرن نوزده (تا سال ۱۷۹۷: مکان و زمان

» هایدلبرگ»/ «متأخر«های رمانتیک: ۱۸۲۰تا  ۱۸۱۰ ؛یناو سپس 
  گذاریشان به دلیل شهری است که در آن بودند.دوم) نام مرحلۀ(
 ب. توجه اعضا به انسجام به عنوان یک گروه؛ الف.: هاویژگی 

آلیسم در اصول، ایده و ولهلم) شلگل؛ ج. محوریت برادران (فردریش
  اء و رفتار).بودن (در آر جنجالی
  »بزرگ»/ «جوان«های رمانتیک

تر و های عملیآلیسم (اصول و عقیدهدوری از ایده الف. :هاویژگی
توجه بیشتر به عالئقِ  ج. سروصداتر؛تر و بیخالق تر)؛ ب.بینانهواقع

 های دور؛زمان گذشته و گذشته جاذبۀ .۱: ها (شامل»پیش رمانتیک«
کاوش در امور فوق  .۳ مور طبیعی و ساده؛شیفتگی شدید به ا .۲

طنین : بیان شعر وۀیشترین نکات در مهم د. طبیعی و خارق العاده)؛
شدید به  انۀیگرایملیش گراافزودن .ه موسیقایی و خود جوشی؛

تحقیق در تاریخ : این امر، سه پیامد مهم داشت: های پیشینیانمیراث
های مردمی آوری افسانهجمع زبان آلمانی به دسِت برادران گریم؛

برای  نمونه و الگو قلمدادشدن این آثار: ترآلمان و از همه مهم
ها (به دلیل هنر طبیعی و صمیمانه، سادگی سخن، و بیان رمانتیک

  مردم). انۀیعام
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  انگلستان

ویژه است (این  چهرۀاین کشور دارای سه گروه اصلی حول محور سه 
مطرح شده » عصر ورد زورث«هرفورد در کتاب  ۀلیوسبه  بندیتقسیم
  : است)

های شاخص این چهره: )۱۸۰۶تا  ۱۷۹۸: (تاریخ گروه گروه وردزورث
  س مر، کراب و کالر. گرااتسوی،: بخش

   تأکید بر هماهنگی و سازگاری میان طبیعت و انسان.: ویژگی اصلی
کمبل و مورو : راد شاخصاف: )۱۸۰۵٫۱۸۲۰: (اوج فعالیتگروه اسکات 

  ساوثی. 
توجه به  ب. توجه به فرهنگ و ادب قرون وسطی؛ الف.: هاویژگی

ً اسکاتلند؛  پایبندی ج. فرهنگ عامیانه و نواحی مرزی کشور؛ خصوصا
بیان خود در شعر  وۀیشترین جستجوی عمده د. بسیار به سنت؛

  روایی. 
  : )۱۸۲۲تا  ۱۸۱۸از سال : (اوج فعالیتگروه شلی 

 اندازۀکه در ایتالیا هم به » جهان وطنی«معتقدان : افراد شاخص
  بایرون و کیتس. : چون کردند.وطن خویش احساس آرامش می

  شور و حرارت در پافشاری و تأکید بر آزادی و زیبایی. : ویژگی
نمیرا پس از ذکر، در باب انگلستان  بندیتقسیمفورست، این : نکته

  ). ۷۲٫۷۳ ت،فورس :نکپذیرد (
  

  فرانسه
بندیِ خاصی ندارد؛ اما پیوند های خود گروهاین کشور برای رمانتیک

 ،اجتماعی)تاریخ و سیر این مکتب در فرانسه با وقایع تاریخی (سیاسی
سه  مهم و درخور توجه است. ۱۷۸۹انقالب فرانسه در سال  ویژهبه

  : ازاند عبارت تاریخی مهم در این کشور نقطۀ
در اشعار المارتین (دقت شود که  ۱۸۲۰شروع این مکتب به سال 

  چقدر دیرتر از آلمان و انگلیس شروع شده است)؛
کهن در این کشور، در ادبیات نیز از کالسیسیزم  مطلقۀسلطنت 

  پاشید؛فرو کرد اماحمایت می
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وحشت در دوران ترور و  :(فقدان رمانتیسم) سی سال سکوت فرانسه
های سال: به دو سال از این دوران، یعنی ).۱۸۲۰تا سال  ۱۷۹۰(از سال 

های اوج فعالیت دورۀگویند که می» دوران ترور« ۱۷۹۴و  ۱۷۹۳
  سپارد. او هزاران نفر را به گیوتین می روبپسیر است.

  
  و ثروت).  سیدحسینی برگرفته از:(اصول مکتب  .۴

گر و ب، توجه به دو نکته، بسیار یاریدر فهم اصول این مکت: مقدمه
  : اساسی است

ً انقالبی است و شعارهای اصلی ،اول اش این مکتب جنبشی مطلقا
بیان آزاد  الف. :مطرح شده بود» عصر روشنگری«تقریبا همه در 

  .حقوق فردیتأیید  های انسان؛ ب.حساسیت
 این مکتب در فرانسه هم معاصر انقالب آن کشور بود و هم ،دوم

در این کشور، اصرار به سخن گفتن از  ویژهبهپس  مخالف عصر خود.
 تۀیفئودالتسلط  مایگی وتراژیک زندگی در دوران بی فجیع و جنبۀ

  ).سیدحسینی(نک: جدید و پول است 
 

  هاشده در کتاباصول نوشته
در  سال انقالب ادبی (در آراء و رفتار) است. ۱۸۳۰سال : آزادی الف.

و رفقایش به پیروی از دستورهایی که قبال در » ویکتورهوگو« این سال
خودشان درج شده بود، رمانتیسم را به عنوان مکتب آزادی هنر  مجلۀ

ها و هنرمند رمانتیک برای خواهش و شخصیت معرفی کردند.
گوید که آنچه به بسیار قایل است و می احتیاجات روح خود اهمیت

شود و مفهوم زندگی شمرده می بخشد و معنیهنرمند الهام می
اگر هنرمند به علت  این عالقه باید آزاد باشد. است.» عشق و عالقه«

فشار جامعه و قوانین اخالق و یا بر اثر موهومات عقب رانده شود و 
جامعه و قوانین  دربارۀنیروهای او پنهان و مکتوم بماند، حق دارد که 

و اخالقی که برای رشد  محیط اخالقی آن داوری کند و حکم بدهد و
ای باشد که ادبیات نباید قاعده خود او مساعد باشد به وجود آورد.

ای از زندگی تواند هر گوشهادبیات می عشق و عالقه را محدود سازد.
را چه زیبا و چه زشت، چه عالی و چه دانی، موضوع بحث خود 
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تواند استفاده تاریخ و از هر گونه مناظر دنیا می دورۀقراردهد و از هر 
  کند. 

   ؛شخصیت ب.
باید دانست که در کنار عقل و طبیعت، دل و : هیجان و احساسات ج.

شک نیست که در روح  احساس نیز عالم دیگر و ضروریات دیگر دارد.
آدمی احساس بیش از اندیشه نفوذ دارد و آرزو بیش از حقیقت مؤثر 

ا لبته تا –روح را  هایاحساسات و هوس دربارۀاز این رو باید  است.
 ۱۸۲۴آلفره دوموسه در سال  بحث کرد. حد امکان در قلمرو اخالق

آنچه باید بیان کرد هیجان شاعر است » باید هذیان گفت!«: گفتمی
  و آنچه باید به دست آورد هیجان مردم. 

شار « قیدوشرط فرمان براند.قیدوبند سخن بگوید و بیدل باید بی
باد سپرده، شنل سیاهی بر دوش، زیر موهای آشفته را به دست 

شک بیدی در روشنایی ماه و در کنار برجی ویران و با دلی که بی ۀیسا
کند و بر اثر عشق بد فرجامی شکسته است با خویشتن خلوت می

قراردادی را تعمیم  افۀیقادبیات رمانتیک چنین  .»شودغرق رویا می
  ت. مردم را با آن آشنا ساخته اس تودۀداده و 

این  یابد.زمان شدت می رحمانۀیباندوه رمانتیک از دیدن گذشِت 
ناپذیر قلبی است که در جهانی توقعات تسکین دۀییزااندوه معموال 

  ایمان گرفتار شده است. احساس و بیبی
آزردگی از محیط و زمان موجود و فرار به سوی : گریز و سیاحت د.

فر تاریخی یا جغرافیایی، سفر های دیگر، دعوت به سفضاها یا مکان
های خیال، یکی دیگر از مشخصات آثار رمانتیک واقعی یا بر روی بال

  است. 
های رمانتیک طایر فکر را به سوی سرزمین سندۀینو: سفر جغرافیایی

گاه خواننده را با خود به  دهد.دیگر و کشورهای دور دست پرواز می
های زیبای سرزمین کدۀلوتخدر » آتاال«برد و گاهی همراه شرق می

رو پیوسته نوعی میل گریز به کند، از اینبکر آمریکا سرگردان می
  خورد. کشورهای دور دست در آثار رمانتیک به چشم می

بیند را می periclesرؤیای عصر طالیی پریکلس » موسه«: سفر تاریخی
س و جالل ها به سراغ قرون پر از احسارمانتیک همۀو نه تنها او بلکه 

های رو زمان وقوع اغلب نمایشنامهاز این روند.و جبروت رنانس می
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لورنزاچیو «و » ارنانی«و » هانری سوم«: رمانتیک همان دوره است
Lorenzacio « ،به اسپانیا و شرق و » تئوفیل گوتیه«به ایتالیا و اسپانیا

ران همه و دیگ» نروال«و » المارتین«و » شاتو بریان«روسیه و ایتالیا، 
  خاطرات این سفرها در آثارشان منعکس است.  به شرق سفر کردند و

این سفرهای رؤیایی در آرزوی یافتن محیط زیبا و مجلل و  همۀ
های تازه و در نهایت، آن زیبائیِ کمال مطلوب است که هنرمند رنگ

  رمانتیک آرزوی نیل به آن را دارد. 
یی مانع این نیست که سرگرمی با جالل و زیبا: کشف و شهود ه.

اسرار  همۀهنرمند رمانتیک به فکر کشف اسرار باشد و بخواهد در 
منتقد بزرگ قرن نوزدهم این عالقه را » سنت بوو« جهان نفوذ کند.

هنرمند رمانتیک  نامد.می» هاآرزوی بزرگی برای کشف ناشناخته«
 سازد و بیش ازتخیل، امید، آرزو و معجزه را جانشین حقیقت می

آمیزد؛ یعنی آنچه را هنر خود را با مبالغه می تقلید پابند تصور است.
  کند. می باید باشد بحث از آنچه گوید وکه هست نمی

آمیز است و این تعریف که مبالغه» بینیدرون«رمانتیسم نوعی 
  : کندالمارتین از شعر کرده، به بهترین وجه این موضوع را بیان می

ترین قلب انسان مالک است و خدایی که هاییترین چیز مهم«
ترین چیزهایی هایی که در مغز او راه دارد و درآمیختن مجللاندیشه

ترین صداها شعر نامیده که در طبیعت هست با خوش آهنگ
  »شود.می
یک منظور ساده نیست  کنندۀانیبتنها » کلمه«: افسون سخن و.

متوجه مفهوم بلکه برای خود ارزش و اهمیت خاصی دارد و باید 
اکنون بیش از هر چیزی باید در  انگیز و ارزش آهنگ آن بود.خیال

ها هایی که هر یک از آنها و خاطرهروابط کلمات با یکدیگر و هیجان
ای بیش برده» کلمه«هنوز  ۱۸۲۰در سال  انگیزد، دقت کرد.بر می
 های بعد از آن،آن را آزاد ساختند و در سال ۱۸۳۰مردم سال  نبود.

ویکتو رهوگو در این باره مقاالتی نوشت و  مقام فرمانروایی یافت.
  .»کلمه عبارت از سخن است و سخن خداست«: گفت

به این ترتیب توجه به ارزش کلمات مختلف، قاموس رمانتیک را 
تر ساخت و اکتفا به کلمات ساده و معینی که جزو اصول کار غنی

  ها بود متروک گردید. کالسیک
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و حال آنکه  یف کالسیک، شعر عبارت از فن نظم است.بنابر تعار 
منثور  نوشتۀتوان گفت و چه بسا های منظور را شعر نمیاغلب نوشته

به  ها را باید شاعر نامید.که در حقیقت شعر است و نویسندگان آن
این ترتیب شعر را به جای اینکه نوع مخصوصی از نوشته بنامند، بهتر 

  ت روحی مخصوص تلقی کنند. است حس زیباشناسی و حال
یکی از مشخصات دیگر رمانتیسم نیز عالقه به : رمانتیسم و مذهبز. 

قرن هجدهم به مخالفت با آن  فالسفۀدین که  مسیحیت است.
رفتند، به دین از به ایمان میها برخاسته بودند، در میان رمانتیک

نوان شاتوبریان مسیحیت را نه به ع نگاه کردند.» هنری«نظرگاهی 
ها بود؛ ترین آنترین ادیان بود، بلکه برای اینکه شاعرانهاینکه صحیح

 Genie duجالل مسیحیت «داشت و اثر خود را به نام دوست می
christianisme «.را نه به » گوتیک«او کلیسای  بدین منظور نوشت

کند؛ بلکه به عنوان یک شاهکار عنوان مرکزی که بشریت را اداره می
سازد؛ مجسم کرد و تحت تأثیر زده میها را هیجانه دلمعماری ک

پسند بود که شعر رمانتیک، بر همین مسیحیت احساساتی و زیبایی
حتی رمان که  به خود گرفت.» درونی« جنبۀخالف شعر کالسیک، 
دار و دارد، مانع تخیالت دامنه» بیرونی« جنبۀبیشتر از هر اثر دبی 

  انتیک نشد. احساسات شدید نویسندگان رم
نامیده » خاطرات یک روح«خود را  contemplationsویکتور هوگو 

  بهتر است، این نام را به تمام آثار رمانتیک اطالق کنیم.  است.
های زرد پاییز به در این اشعار بزمی، بیشتر از سرسبزی بهار، برگ

های پر نشاط بامدادی، آهنگ خورد و بیشتر از نغمهچشم می
شود و به جای روشنایی، سایه و تاریکی گر میوب جلوهآلود غرحزن
  فرماست. حکم

ها این حزن و اندیشه، مثل دردی پنهانی، پیوسته در اشعار رمانتیک
این تردید و نومیدی را بیشتر باید در همان  شۀیر  اندازد.طنین می

چنین  کرد.وجو جستاحساسی و زیباجویی مسیحیت  جنبۀ
که اندیشه و تردید را زایل سازد، آن را بیشتر مسیحیتی، به جای این

  )۱۷۸٫۱۸۳ سیدحسینی،: (نک ساخت.می
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عالوه بر این اصول، دکتر ثروت دو اصل زیر را هم به این اصول افزوده 
ِ این بهره و های ها در بخشاست که ما از آن بعد سخن  بهرۀدیگر

  : گفته ایم
ای تکمیل بحث ؛ نیز بر ۷۷تا  ۷۱صص(نک: بازگشت به طبیعت  ح.

، پیوست »رمانتیسمپیشعصر «گرایی روسو در بنگرید به مبحث بدوی
  دوم از نوشته حاضر)؛

  ).۸۱تا  ۷۷صص(نک: مخالفت با خرد  ط.
  

  نگاهی دیگر، اصولی دیگر
 شناسی عرضه نموده به کلی متفاوت با نگاه کالسیک.رمانتیسم زیبایی
 جای داد.» شناسی نوینزیبایی«کلیِ  کلمۀتوان ذیل این مسأله را می

شود و آن چنان شروع می رمانتیسمپیششناسی که از عصر زیبایی
 ۀینظر نفد و «زند که به تعبیر مسعود جعفری تحولی را رقم می

کالسیک، رمانتیک و مدرن تقسیم  مرحلۀتوان به سه ادبیات را می
وضعیت  ها وقبل از رمانتیسم، نقد کالسیک ویژگی دورۀدر  کرد.

ً با عنوان نئوکالسیسم مشخص می  .»شودخاصی دارد که اصطالحا
  ). ۲۷۳: ۱۳۷۸ جعفری،: (نک

عبور از قواعد و اصول کالسیک  کهتا  به این ترتیب، رئوس این تغییر
  : ازاند عبارتتا  هم هستند
 محاکاتِ  ابداع و خالقیت، به جای تقلید و

  نئوکالسیسم؛ 
 ه جای ب» تخیل«ورزی و خیال غلبۀ» ِ » عقل سلیم

  کالسیک؛ 
 نبوغ به جای سنجیدگی و وقار کالسیک؛  
  شور عاطفی به جای اصول و قواعد (هم تحت تأثیر

 بودن»طبیعی«و » خود جوش«هنری ادبی ۀینظر 
که » آزادی در بیان احساس«خالقیت و هم تاثیر آرمان 

: بود» روشنگری«ها و اصول عصر گفتیم از آرمان
کرد ها را در وجود هنرمند محدود میقواعد کالسیک آن

خواست خود را از کمند و حال، هنرمند رمانتیسم می
  ها برهاند)؛این
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 یی؛ گرالیریسم (تغّنی و تغزّل) به جای تعلیم  
 »شدن ادبیات قرون تلقی» قبول«و » منبع الهام

خواندن و » وحشینیمه«به جای » گوتیک«وسطی یا 
  کردند)؛میها کدانستن آن (آن گونه که کالسی

  سازندۀ«با » گر نابغهآفرینش«تمایز میان هنرمند 
  ). رمانتیسمپیشعصر : نک ارگانیک یانگ ۀینظر » (مقلّد

کالسیک) جای خود را به  دورۀادبیات مغز (در : اصل ۷این بندی جمع
تاثیر دهد (توجه به شرق هم نباید در این مساله بیادبیات قبلب می

  باشد).
  
  گیری مبحث اصولیجهنت

رود شناسی کالسیک فراتر میاین مکتب از مخالفت ساده با زیبایی
خشک قواعد  چهارچوبۀ .۱: گرچه پیوسته در حالِ فرار از اصل است

، سیدحسینی(نک: داری نوپا آزادی دروغین و سرمایه .۲ کالسیک؛
۱۶۲ .(  

  
  های شاخصچهره .۵

تر و ویلهلم) که نظر دومی جهانی برادران شلگل (فردریش: در آلمان
رمانتیک در معنای نزدیک به  واژۀاست اولین استفاده کنندگان از 

  اصطالح رمانتیک در کنکاش ما). 
فرآیند آفرینش اثر)؛ کالریج (فرم : او ۀینظر وردزورث (: در انگلستان

واره)؛ اسکات و شکی و شکسپیر (در نمایش که انیک/ وحدت اندامگار 
ولک)؛ ادوارد یانگ : نک اندگذار تئاتر رمانتیک هم نامیدهرا بنیان او
عصر : نک ارکانیک ۀینظر و  بر اصالت و فردیت شاعرتأکید  ۀینظر (

  رمانتیسم). پیش
استاندال (گویا اولین کسی است که خود را در فرانسه : فرانسهدر 

م دواستال ولک)؛ المارتین (در شعر)؛ مادا: نک رمانتیک نامیده است
و  ادبیات دربارۀپردازی در باب رمانتیسم با دو کتابِ نظریه طۀیح(در 

  که بسیار بسیار مهم است)؛ هوگو (در داستان).  در باب آلمان ویژهبه
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  قالب غالب. ۶
دارد و هیچ » اصلی«قالب  ۳این سطرها، این مکتب،  نگارندۀبه نظر 

  : ستنی» غالب«دیگر،  نۀیگز نوع و برد و 
  

آید، عمدتاً منظور وقتی از شعر رمانتیک سخن به میان می: شعر الف.
در این دوره شعر غنایی جایگاه رفیعی در میان  شعر غنایی است.

آورد و از آزادی، نرمش، انعطاف پذیری، تمامی انواع ادبی به دست می
از همین روست که  شود.عمق، و شور و هیجان خاصی برخوردار می

ترین دستاورد جنبش این نوع ادبی را گل سرسبد و بزرگمنتقدان، 
شعر  عرصۀالبته شاعران رمانتیک در  اند.رمانتیک به شمار آورده

اند، اما در حماسی و نمایشی نیز آثار متعدد و متنوعی را پدید آورده
: (نک ها شده است.شعر غنایی بیشترین کامیابی نصیب آن نۀیزم

  )۷۹، فورست: ؛ نیز۳۲۸ جعفری،
لیلیان فورست عوامل اصلی رشد شعر غنایی در عصر رمانتیک را 

طبیعت و دو  تازۀنقش جدید تخیل و جایگاه : چنین برشمرده است
: آیندرمانتیسم به حساب میپیش دورۀکه میراث تر عنصر فرعی

  )۳۲۸٫۳۲۹ جعفری،: (نکگراییگرایی و بدویاحساسات
  

  : )»رمان« :سیدحسینیداستان (یا به تعبیر  ب.
کتاب گفتگو  اند.ها در رشد و تکامل داستان نقشی عمده داشتهآلمانی

نامه ای در باب «) اثر فریدریش شلگل شامل  ۱۸۰۰در باب شعر (سال
را به عنوان  Roman کلمۀیابیم که او نیز بود از این نامه درمی» رمان

برد، منتها یبه کار م novelآلمانی در برابر  رفتۀیپذاصطالح صحیح و 
ً به  کلمۀیعنی  معنای خاصی را از آن در نظر دارد. رمان را مستقیما

دهد و معتقد است که داستان و روایت اصوالً پیوند می» رمانتیک«
های آلمانی رمانتیک قالبی رمانتیک است؛ اما در نظر شلگل و فرم و

 novel کلمۀهمان چیزی نیست که ما معموال از  Romanهمفکر او یک 
رسد که بیشتر به نوعی اثر هنری کلی و چند یابیم و به نظر میدرمی

بعدی نزدیک است که اندکی بعدتر واگنر در راه ابداع آن کوشش 
کند و باید نثر و شعر، داستان، شعر غنایی، و نمایش را در یک می

  قالب جامع و عظیم هنری جای دهد. 
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بودنش به رشد و رغم عجیب و غریب فردریش شلگل علی ۀینظر 
 کردههای آلمان کمک های کامالً غیرمعمول رمانتیکگسترش داستان

ها دارای طرحی ضعیف و شخصیت پردازیی اغلب این داستان است.
ها انسجام و ساختار خود را از داستان نیا مبهم و خیالی هستند.

البته همواره در این کار  کنند وحفظ می وهواحالطریق مضمون یا 
رسد که این آثار گهگاه یادآور چنین به نظر می نیستند. موفق
فرم و صورت  های اخیر درهای کامالً جدیدی هستند که در دورهتجربه

خود فریدریش  نوشتۀ) ۱۷۹۹رمان لوسیند (سال  بینیم.رمان آن را می
  )۸۶ فورست،: (نکشلگل 

اصلی جلوه  نۀیزمبه طور کلی، ادبیات داستانیِ رمانتیک عمدتاً در دو 
موضوع حدیث نفس یا  .۱: موضوع متمرکز شده است کرده و بر دو

نخست آشکارا مدیون رمان  نۀیزم موضوعات تاریخی. .۲اعترافات؛ 
روزگاران «وار و آرمانی از تنها تصویری مبهم، جذاب، آراسته و خاطره

دهند؛ در این میان شخصی مانند اسکات می ارائه» خوب گذشته
ً واقع بهترین  جملۀدر برخی آثارش که از  ویژهبهگراتر است، غالبا

)، راب ۱۸۱۴ویورلی (سال : شوند مانندهای تاریخی محسوب میرمان
کم و بیًش نزدیک سرزمین بومی خود او یعنی اسکاتلند  گذشتۀروی 

  )۸۸٫۸۹ فورست،: (نک است.
دنی ستو احاطۀاین بیان موجز و دقیق را جعفری به طرزی استادانه و 

  : خویش بر مبحث گسترش داده است
محسوب » عصر شعر«عصر رمانتیک، هرچند به یک اعتبار، «
شود؛ ولی در عین حال و بدون مقایسه با شعر، دوران شکوفایی یم

اگر به این نکته توجه کنیم که اصوالً  داستان نیز هست.
 شکل انتیسمرمپیش دورۀنویسی جدید به معنی واقعی آن، در داستان

گرفته است، بیشتر به اهمیت عصر رمانتیسم در شکوفایی داستان پی 
  )۳۳۱ جعفری،: (نک .»خواهیم برد
ها، همانندانگاری پردازی، در آثار رمانتیکداستان وۀیشبه لحاظ 

اکنون  گیرد.ای به خود میخواننده با قهرمان داستان شکل تازه
تان قرار دهد؛ در های داستواند خود را به جای شخصیتخواننده می

های کهن دست ها و رمانسحالی که قهرمانان آثار حماسی یا تراژدی
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 جعفری،: (نک نیافتنی و دور از زندگی معمولی خوانندگان بودند.
۳۳۱(  

  
  مفهوم آلمانی رمان رمانتیک

آمیختن انواع ادبی مختلف، گرایی، دلبستگی به رویا و درهمذهن
 های آلمان است.رمان در میان رمانتیک تلقی خاصی از دهندۀنشان 

پیوند » رمانتیک«را با » رمان«اصطالح  ۱۸۰۰فردریش شلگل در سال 
شمارد؛ منتها آن را به دهد و آن را اصوالً فرم و قالبی رمانتیک میمی

برد بلکه منظور او و برخی از دیگر معنی امروزی آن به کار نمی
یک نوع هنری کلی و چند بعدی های آلمان از این اصطالح، رمانتیک

 است که نثر، شعر، داستان و نمایش را در خود ترکیب کرده است.
  )۳۳۳ جعفری،: (نک

پسندید و ای از رمانی را که خودش میخود فریدریش شلگل نمونه
لوسیند؛ و از همین قبیل است : قبول داشت، پدید آورده است

این گونه آثار،  .احساسات قلبی یک راهب هنردوست اثر واکن رودر
فرم و  تجربۀشان، به لحاظ جسارتی که در های اساسیرغم ضعفعلی

که شود، اهمیت دارند و گاه بیش از آنها دیده میصورت رمان در آن
های ابداعی با ادبیات اوایل قرن نوزدهم تناسب داشته باشند، تجربه

 جعفری،: نک( آورند.مدرن نظیر آثار جویس و کافکا را به یاد ما می
۳۳۳(  

  
  رمان شخصی و از خودگفتن

هایی ترین موضوعات و زمینهحدیث نفس یا اعترافات یکی از مهم
رمانتیک بر آن متمرکز تا  داستانیغیر  و البته؛ است که ادبیات داستانی

دار رمان احساساتی قرن این ویژگی از برخی جهات، میراث شده است.
ای مین ویژگی است که به پارهه است. رمانتیسمپیشهجدهم و عصر 

ها حالتی شعرگونه و آکنده از های رمانتیکها و نوشتهاز داستان
ای و زندگینامه صبغۀ احساسات و عواطف شخصی بخشیده است.

توان دید؛ برای مثال در میها شخصی را در آثار مختلف رمانتیک
 و» دوکوینسی« اثر» اعترافات یک انگلیسی افیونی«های کتاب

این نوع آثار داستانی  .... و» موسه«اثر » اعترافات یک کودک قرن«
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های ساختاری و هنری خود را با تکیه بر حال و هوای روایت نیز ضعف
از  کنند.و پرداختن به درونیات ذهن راوی و احساسات او جبران می

ها یکی از بارزترین پیامدهای فردگرایی و فردیت خودگفتن رمانتیک
البته فرهنگ  آید.فرد هنرمند به حساب می ویژهبهو  انسان جدید

 سابقۀنویسی مذهبی نیرومندی است که اروپایی دارای سنت اعتراف
رسد؛ اما آن به اعترافات آگوستین قدیس در قرن پنجم میالدی می

 ناسوتی دارند و جنبۀها رمانتیک گونۀنفسهای حدیث نوشته
حص، کند و کاو در ذهن، سعی در و تفوجو جستبر نوعی اند مبتنی

 تبرئه یا توجیه کردن خود و نیز توجیه رفتار خود در مقابل مخاطبانی
  )۳۳۶و۳۳۵ جعفری،: (نک همدل.غیر 

  
  رمان تاریخی

قرون وسطی و  دوبارۀها به گذشته و کشف عالقه خاص رمانتیک
: (نک تاریخ ملی و بومی موجب رشد و شکوفایی رمان تاریخی گردید.

  )۳۳۶ ی،جعفر
های عامیانه و ها با موج عظیم توجه به حکایات و افسانهرمانتیک
فرهنگ و ادب قرون وسطی همراه شدند و جهان کهن  آگاهانۀاحیای 

آلیستی و آزاد از رمانس را با نوستالژی از نو کاویدند و با رویکردی ایده
طالیی و  گذشتۀنگاری رسمی به جستجوی قید و بندهای تاریخ

انگیزی برخاستند که با رویاهای فردی و کودکی گمشده و لخیا
 نویسندگان این آثار درهم تنیده شده بود. افتۀیهای زوال معصومیت

ً به جای پایآن کوشیدند تا های تاریخی میبندی به واقعیتها غالبا
روزگاران خوب «انگیز و آرمانی از تصویری مبهم، جذاب، آراسته، خاطره

 در اینجا نیز نقش تخیل به خوبی آشکار است. ه دهند.ارائ» گذشته
هایی انسان انۀیگراواقعبا اشاره به این که بازآفرینی » فاطمه سیاح«

گیرد که نیست، نتیجه میپذیر اند امکانزیستهکه در اعصار کهن می
اند، تر به رمان تاریخی پرداختهنویسندگان رئالیست به همین دلیل کم

ها که آزادی کامل در تخیل و تصورات برای خویش ولی رمانتیک
  )۳۳۷ جعفری،: (نک اند.را پذیرفته قائلند، با اشتیاق این نوع
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های تاریخی در انگلیس و رمان سندۀینوپرکارترین » سر والتر اسکات«
 شود.اروپا محسوب می قارۀترین این نویسندگان در یکی از برجسته

  )۳۳۸ جعفری،: (نک
های های رمانای از ویژگیبا در نظرگرفتن پاره» رستلیلیان فو«

اسکات، معتقد است که وی به همان اندازه که رمانتیک است، 
  )۳۳۹ جعفری،: (نک رئالیست هم هست.

رمان تاریخی در عصر  عرصۀهای مشهوری که در در میان نام
خاطر حجم نیز، به» الکساندر دوما (پدر)«اند رمانتیسم درخشیده

وی بعدها از طریق همکارانی که  آثارش، باید ذکر شود.عظیم 
 استخدام کرده بود، به سرعت بر میزان تولید این آثار افزود.

و ها بیشتر برای هفته نامه های تاریخی الکساندر دوماداستان
وتابی خاص و لحنی ها دارای آباند، این داستاننشریات نوشته شده

آیند و به لحاظ اندکی سبک به نظر میند و به عنوان کتاب ادراماتیک
 جاذبۀشوند؛ اما به هر حال، کشش و معیارهای ادبی ضعیف تلقی می

مشهورترین آثار  جملۀاز  نظیر است.های او از برخی جهات بیداستان
 ...و سه تفنگدار، کنت مونت کریستو: نام بردها توان از این رمانمی او

  )۳۳۹ جعفری،: (نک
  

  عی رمانتیکرمان اجتما
تر گذشته و رمان تاریخی برای توصیف دقیق عرصۀها در رمانتیک

های بیان آداب و رسوم و خصلت نمایی بیشتر، به رنگ محلی وواقع
هوگو  .داشتندهای مربوط به زمان و مکان توجه خاصی قومی و ویژگی

شود کم کم این روزها این نکته درک می«: گویدکرامول می مقدمۀدر 
این  .»اساسی واقعیت، محلیت دقیق آن است یکی از عناصر که

تر به اجتماع و تحوالت اجتماعی ، مستلزم نگاه دقیقخودخودبهتوجه، 
های پیشین مشاهده عالوه بر این، همچنان که در فصل هم بود.

 ها وهای اجتماعی بارزی دارد و دغدغهکردیم، رمانتیسم جنبه
ها هم نمود و بروز در آثار ادبی آن هاکیرمانتهای اجتماعی انگیزش

ها با محرومان، برای مثال، همدلی عاطفی رمانتیک یافته است.
شود، در در شعر شاعرانی چون وردزورث دیده می کههمچنان 

های توان در رماناین ویژگی را می های اسکات هم حضور دارد.رمان
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 جعفری،: (نک .بینوایان هم، به وضوح، دید ویژهبهویکتور هوگو و 
  )۳۴۰و۳۳۹

رمان اجتماعی  عرصۀدیگری است که در  برجستۀ چهرۀ» اوژن سو«
پیش از هوگو در فرانسه آثار مهمی پدید آورده است و هوگو نیز در 

اوژن سو که مبتکر رمان پاورقی  ای جهات از او تاثیر پذیرفته است.پاره
اریس، با هم هست، در چند اثر مشهور خود و از جمله اسرار پ

ها و ماجراهای مرسوم در پاورقی هاف به توصیف استفاده از جذابیت
: (نک پردازد.عصر خود و تقابل ثروتمندان و فقرا نیز می جامعۀ

  )۳۴۰ جعفری،
نویسان انگلیس است که با دیدگاهی رمان جملۀاز » جین اوستین«

کمک متفاوت با رمانتیسم حاکم بر آن عصر، به رشد رمان اجتماعی 
های آثار جین فاطمه سیاح، ضمن اشاره به برخی ویژگی کند.می

 آورد.به شمار می» رمان نویسی اجتماعی«اوستین، او را پایه گذار 
دوم قرن نوزدهم به  مۀینمیراث رمان اجتماعی رمانتیک بعدها در 

مابعد  برجستۀرسد و آثار داستانی گرا مینویسندگان اجتماعی واقع
های رمان یشگراها وای از ویژگیپاره ل آثار بالزاک نیزرمانتیک مث

به هر حال، نقش رمان اجتماعی  در خود دارد. اجتماعی رمانتیک را
گرا کامالً محسوس گیری رمان واقعرمانتیک در تکامل نوع رمان و شکل

  )۳۴۱و۳۴۰ جعفری،: (نک است.
ان کوتاه نیز شکوفایی داست ها، عالوه بر رمان، در پیدایش ورمانتیک

از منتقدان معاصر، ضمن اشاره » یان رید« ای داشته اند.نقش عمده
متمرکز » فرد«که داستان کوتاه بر یک یا دو » اوکانر«به این نظر 

کند، پس از این می ها را تا حدودی جدا از دیگران بررسیشود و آنمی
مه، به تاریخی کلغیر  ، به معنی عام و»رمانتیک«توان آن را لحاظ می

توان کند که داستان کوتاه را حتی میمیتأکید  شمار آورد؛ خود
یان رید به  ، به معنی خاص و تاریخی آن نیز محسوب کرد.»رمانتیک«

آثار کسانی چون وردزورث، کالریج، بایرون و نروال  عمدۀیک ویژگی 
کند که آکنده است از احواالت فردی آوارگان و سرگردانان و اشاره می

از نظر رید به هر حال پدید آمدن داستان کوتاه  ...اهای تنهایی وروی
» رمانتیک«توان آن را فرمی رمانتیسم است و می دورۀمصادف با 

هایی به شعر این قالب رمانتیک شباهت فرم منثور رمانتیک.تا  دانست
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 لحظۀهایی همچون تمایل به تمرکز بر یک رمانتیک نیز دارد؛ شباهت
وی  نوعی تجلی و شهود. –ناپایدار  لحظۀدقیق از این مهم و درکی 

های کند که در آغاز، اغلب داستانهمچنین به این نکته اشاره می
: (نک کردند.های رمانتیک را عرضه میمایهکوتاه مضامین و درون

  ).۳۴۲ جعفری،
  

  ادب نمایشی (تئاتر) ج.
راژدی کهن و ها (تقابل تهای فرانسه با رمانتیکجدال کالسیک عرصۀ

  های جدید) است. کالسیک با نمایشنامه
توان گفت که ادبیات نمایشی در جوانب می همۀبا در نظر گرفتن 

در آوریل » هزلیت« رمانتیک وضعیت بسیار بدی داشته است. دورۀ
عصری «: نویسدبه درستی می» لندن مگزین« ۀینشر در  ۱۸۲۰سال 

تعلیمی، پرتناقض و رمانتیک  کنیم انتقادی،که ما در آن زندگی می
  .»است؛ اما نمایشی نیست

تا  ای که شعر غنایی با اتکا بدان رشد کردمبانی همان اصول و
ً با تا  گرا و آزادی در بیان عواطفهای تخیل درونبوالهوسی اساسا

گراترین و همچنین روشمندترین و مقتضیات نمایش که برون
شکل محدود یک  تضاد بود. ترین فرم و قالب ادبی است، درمنضبط

های معین، در قطب مخالف ها و پردهنمایش موفق با صحنه
ها میگیری قرار دارد که رمانتیکقیدوبند و آسانبی هایشیوه

  )۸۹ فورست،: (نک پسندیدند.
، در قالب ملودرام گریزگاهی یافت و »پسندعامه«تئاتر به اصطالح 

: (نک و شکوفایی دست یابد. توانست در غیاب چیزهای بهتر به رونق
  )۹۰ فورست،

تنها در فرانسه است که نمایش در نهضت رمانتیک یک نوع ادبی 
ها قرار دارد علت این امر آن شود و در کانون جدالعمده محسوب می

بسیار زیادی در ستیز و مخالفت  اندازۀاست که رمانتیسم فرانسوی تا 
اتر و نمایش در آن با سنت نئوکالسیک شکل گرفت؛ سنتی که تئ

  )۹۱ فورست،: (نک. بسیار نیرومند و مهم بود
نمایش رمانتیک فرانسوی به جای این اصول و قواعد و در تالش برای 

های فرانسوی به سادگی، امر تحقق بخشیدن به اشتیاق رمانتیک
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طبیعی، و صداقت، شکسپیر را الگو قرار داد و با الهام از آثار او تراژدی 
اعتنایی کرد، به گانه بیهای سهدر هم آمیخت، به وحدتو کمدی را 

های شگفت آن پرداخت، و هم در و جاذبه» رنگ محلی«ستایش 
گفتار و هم در عملِ نمایش، قدرت و شور و حرارت بیشتری را ارائه 

  )۹۲و۹۱ فورست،: (نک کرد.
  
  آثار مربوط به این مکتب .۷

  هاآثار چهره
  ؛انی)(آلم ویلهلم شلگل الف.

  ؛ورودزورث (انگلیسی) ب.
  ؛شنیه (فرانسوی) ج.
  ؛کولریج (انگلیسی) د.
  ؛المارتین (فرانسوی) ه.
  مادام دواستال (فرانسوی). و.
  

از همین بخش و  ۶ شمارۀنک:  های مهم رمان و شعر و داستاننمونه
  منابع آن.

  
  های تاریخی و اجتماعیزمینه .۸

نیز همچون تعریف رمانتیسم، یکی  بحث از ابعاد اجتماعی رمانتیسم
رو از دشوارترین مباحثی است که در بحث از این مکتب با آن روبه

   شویم.می
ای، رمانتیسم را به لحاظ اجتماعی مساویِ یک دیدگاه کلیشه: مقدمه

ورزانه در مقابل واکنشی ارتجاعی یا دسِت کم مأیوسانه و خیال
داند (= واکنش می» صر روشنگریع«و  (Rationalism)» خردگرایی«

 عرصۀاندیشه و لیبرالیسم مرتجعانه در  عرصۀخردگرایی در : بر ضد
  سیاست).

  
   هازمینه
کالسیک، حامیانِ هنرمندان محسوب  دورۀضعف اشراف که در  الف.
تر مخاطبان کرد (نیز شدند، آنان را وادار به توجه به طبقات عاممی
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ها به جای ورست در باب اهمیت یافتن روزنامهف گفتۀتوجه شود به 
استعمار هند از جانب بریتانیا که موجب توجه  ها)؛ ب.فرهنگستان

مجموعه حوادث پیش  ج.؛ )۶۷تا  ۶۲ثروت، نک: بیشتر به شرق شد (
هر مکتب ادبی : از انقالب فرانسه تا رسیدن به انقالب (حصول آن)

ها را باید در سرمنشأ آن آمیز نیروهایی است کهمحصول تعامل تنش
 کرد.وجو جستظهور آن مکتب  زمانۀتاریخی و اوضاع اجتماعی  نۀیزم

ً در کتب تاریخ ادبیات ذکر شده،  بین  فاصلۀاگر مطابق آنچه عموما
رمانتیک محسوب کنیم آنگاه باید  دورۀرا  ۱۸۳۲تا  ۱۷۹۸های سال

است که در طی آن  ای پر تالطم و انقالبیگفت رمانتیسم مولود دوره
  مبانی فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی عصر جدید شکل گرفت. 

وار به برخی از مهمترین رویدادهای این دوره و اندکی نگاهی فهرست
قبل و بعد از آن، مبین سرعت و گستردگی تحوالت عظیمی است که 

  : های زندگی انسان را در برگرفته بودعرصه همۀ
 ۱۷۵۰ م توسط جان وسلیبنیانگذاری متدیس.  
 ۱۷۵۷  پیروزی نظامی ژنرال کالیو در جنگ پالسی که منجر

   .به استعمار هند توسط انگلیس شد
 ۱۷۶۴ اختراع ماشین نخ ریسی.  
 ۱۷۶۹ اختراع ماشین بخار.  
 ۱۷۷۴ کشف اکسیژن.  
 ۱۷۷۵ شروع جنگ استقالل در امریکا.  
 ۱۱۷۸۳ کسب استقالل آمریکا.  
 ۱۷۸۵ اختراع ماشین بافندگی.  
 ۱۷۸۹ آغاز انقالب فرانسه.  
 ۱۷۹۲ موتلفین اروپایی به فرانسه؛ قتل عام سپتامبر  حملۀ

  .در پاریس
 ۱۷۹۳  اعدام لویی شانزدهم و آغاز حکومت وحشت در

   .فرانسه؛ شروع جنگ فرانسه و بریتانیا
 ۱۷۹۹  به دست گرفتن زمام دولت توسط ناپلئون؛ سرکوب

های اتحادیهقانونی شدن غیر  و» انجمن خبرنگاران لندن«
  .صنفی در انگلیس

 ۱۸۰۴ امپراطور شدن ناپلئون و شروع جنگ در اروپا.  
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 ۱۸۰۶ قتل نخست وزیر انگلیس.  
 ۱۸۱۴ اختراع لوکوموتیو.  
 ۱۸۱۵  شکست ناپلئون در جنگ واترلو و پایان جنگ فرانسه و

  .بریتانیا
 ۱۸۱۹  قتل عام پترلو (در انگلیس)؛ محدود شدن آزادی بیان

  .ادی تجمعات سیاسی در انگلیسدر مطبوعات و آز 
 ۱۸۴۸ وقوع انقالب در فرانسه، ایتالیا و اتریش. 

  
دهند که رمانتیسم در دوره و می فوق به وضوح نشان شدۀوقایع یاد

ای ظهور کرد که تحوالت مهم علمی و اجتماعی و سیاسی، توفانی زمانۀ
ب در این میان، سه انقال دادند.فرارسیدن نظمی جدید را خبر می

انقالب آمریکا، : تاثیر شگرفی بر اذهان عمومی باقی گذاشتند ویژهبه
  )۱۰۲و۱۰۱ پاینده،: (نکانقالب فرانسه و انقالب صنعت 

ٔ ناپلئون و فرجام  مستبدانۀحکومت  ، باید از ۱۸۱۵آن در سال  وسانۀیما
 شۀیاندکننده و موثر در شکل گیری جمله عوامل بسیار تعیین

پس از انتشار  انگلیس دانست. ویژهبهاروپا و رمانتیک در سراسر 
به زندان  ۱۸۷۹سال  ۀیژوئ ۱۴، مردم پاریس در »حقوق بشر ۀیاعالم«

باستیل در پاریس حمله بردند، زندانیان سیاسی محبوس در آن را آزاد 
رسید در بدو امر به نظر می کردند و قدرت سیاسی را به دست گرفتند.

نسه، آغاز عصر جدیدی در تاریخ بشر پایان حکومت سلطنت در فرا
ً از طبقات متوسط  خواهد بود و لذا روشنفکران اروپایی که عمدتا
جامعه بودند و سودای آزادی در سر داشتند، چشم امید به فرانسه 

 ۱۷۹۱در سال » تام پین« با الهام از تحوالت سیاسی فرانسه، دوختند.
در انگلیس منتشر بخش نخست کتاب خود را با عنوان حقوق بشر را 

وی در این کتاب ضمن تجلیل از اقدامات انقالبی حکومت جدید  کرد.
در فرانسه، مردم انگلیس را به براندازی خاندان سلطنتی انگلیس و 
برقراری جمهوری فراخواند یک سال بعد، همزمان با چاپ بخش دوم 

گرد قانونی قرار گرفت و مجبور به ترک حقوق بشر، او تحت پی
بردن به فرانسه شد کتاب دیگری که تاثیر بسزایی بر س و پناهانگلی

شاعران رمانتیک انگلیس باقی گذاشت، پژوهشی در باب عدالت 
بود که فیلسوف و  (inquiry concerning political justice)سیاسی 
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در سال  (william godwin)» ویلیام گادوین«رمان نویس انگلیسی 
این کتاب را در بهترین حالت باید نوعی آرای گادوین در  نوشت. ۱۷۹۳

بینی کمونیستی تلقی کرد؛ زیرا طبق پیش (Utopia) فاضلۀ نۀیمد
انگلیس در سیر تکاملی خود بدون از سرگذراندن  جامعۀگادوین، 

شد و در آن هنگام دیگر نیازی به آشوب به عدالت اجتماعی نایل می
توانستند از دارایی مساوی آحاد جامعه می همۀبود زیرا دولت نیز نمی

  برخوردار شوند. 
بودن نظم توان گفت انقالب فرانسه، شکنندهبه طور خالصه می

پذیربودن نظامی جدید و مبتنی بر آزادی و سیاسی جامعه و امکان
ها که طبعی در این میان، رمانتیک عدالت اجتماعی را ثابت کرد.

و سیاسی در فرانسه حساس و آزادی طلب داشتند، تحوالت اجتماعی 
 را به فال نیک گرفتند و با شور و شوق به ستایش از آن پرداختند.

  )۱۰۳ پاینده،: (نک
ادبیات نیز شورشی بر  عرصۀسیاسی، در  سابقۀیببه موازات تحوالت 

بودن قید و شکننده ضد سنن دیرپای نوکالسیسیسم آغاز شده بود.
 بحبوحۀشاعرانی که در  بندهای استبداد سیاسی، خواه ناخواه برای

سرودند شکنندگی قید و بندهای این تحوالت عظیم شعر می
شعرهای شاعران رمانتیکی  کرد.نوکالسیسیسم را به ذهن متبادر می

، شلی و (Byron)، وردزورث، کولریج، بایرن (Burns)از قبیل بلیک، برنز 
قض ها را نادبی نوکالسیک ۀینظر کیتس آشکارا بسیاری از مبانی 

های غنایی در سال دوم ترانه راستۀیووردزورث بر  مقدمۀ کرد.می
شعر  عرصۀها در ، صورت پرداخته شده شورش نظری رمانتیک۱۸۰۰
ای از مقاالت خود را با  مجموع ۱۸۲۵در سال » ویلیام هزلیت« است.

منتشر کرد و در آن ابراز داشت که اشعار » روح زمانه«عنوان 
 دورۀ... بیل وردزورثریشه در انقالب فرانسه داشتهایی از قرمانتیک

» فرنسیس جفر« .»امیدواری و تجدید حیات جهان و ادبیات بود
ها اسکاتلندی در یکی از مقاالت خود، انقالب رمانتیک برجستۀمنتقد 

ها و امیدها و های ناشی از انقالب فرانسه و نیز بحثرا با نتیجه
: (نک مرتبط دانست.» شده بودهایی که این انقالب موجب وحشت
  )۱۰۴ پاینده،



  ۲۰۱۸؛ مونترآل؛ اکتبر »َسماک«آموزشی گروه علمی   ______________________   ۳۲

  (ضمیمٔه سومین شماره از پادکسِت 
  )»شنیدارِی َسماک مجلٔه «

 

های سیاسی و ترین تأثیر شکست انقالب فرانسه و تالطمشاید مهم
خواهی و فردگرایی ها،آرماناجتماعی پس از آن بر اذهان رمانتیک

فردیت را باید  خورد.غریبی باشد که در غالب اشعار آنان به چشم می
در دهکده یا شهر  عه تلقی کرد.شدن جامپیامد ناگزیر فرایند صنعتی

ً یکدیگر را می شناسند؛ اما در شهر بزرگ صنعتی کوچک، افراد غالبا
بزرگی از افراد ناآشنا خود را با خطر از  تودۀفرد به سبب تعامل با 

بیند در چنین اوضاعی، ذهنیت رمانتیک دادن هویت روبهرو میدست
ت اینکه طبیعت را به نخس: پردازدناچار به دو شیوه به مقابله می

ستاید و دوم اینکه چون خود را از دیگر مرهم روحی انسان می منزلۀ
برد؛ فردی درون خود پناه می کند به دنیایآحاد جامع بیگانه حس می

های متعالی آنان محقق نشده ها واقف بودند که ارزشگرچه رمانتیک
دادهای پیش جوی ناپلئون و رویستیزه ۀیروحاست، با این همه از 

خود آموخته بودند که زندگی آدمی صرفا با  زمانۀبینی ناپذیر دوره و 
کند ارزشمند معنا پیدا میهای وقفه برای دستیابی به آرمانکوشش بی

این آرمان خواهی نامتناهی است شاعران دیگر دانمارکی که بعد از 
ک بیشتر آمدند از او پیروی کردند ادبیات رمانتیک دانمار » اوهلنشگر«

و استعاری بود و پایان  وارافسانهشخصی داشته باشد،  جنبۀاز اینکه 
 پاینده،: (نکقرن بود  مۀیناین دوره در ادبیات دانمارک درست در 

۱۰۸(  
با در نظرگرفتن تمام این اتفاقات، » میشل لووی«و » یررابرت سه«

  : دهندتعریفی سیاسی اجتماعی از جنبش رمانتیسم ارائه می
شش اینان سپس  ».داریداری زیر پرچم سرمایهضدیت با سرمایه«

  ). ۱۸۸تا  ۱۶۲جعفری، نک: دهند (یش را در این جنبش نشان میگرا
  

  این مبحث گیرینتیجه
رمانتیسم، عصر هبوط انسان از دنیای مألوف کهن و نظر و نظام 

متضاد را ایجاد  ۀیسوطبیعی، سنجیده و همگون آن است که دو 
های روشن طالیی از دست رفته و امید به افق گذشتۀمویه بر : کندمی

  بحران رمانتیسم.  دوگانۀآینده و این، یعنی ماهیت 
های اجتماعی رمانتیسم، در صدد کننده در زمینهبه دیگر بیان، کنکاش

به لحاظ اجتماعی و بحث ») عصر رمانتیک(«شناختن انسان این عصر 
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رمانتیک و اثر و نقش آن در زیست » ینیجهان ب«های از ویژگی
  اجتماعی انسان آن عصر و شاید حتی پس از آن است. 

  
  ها (فلسفی و دینی و علمی)سایر زمینه. ۹

تر بررسی شود؛ اما چهار محور اصلی برای آن به باید در فرصتی فراخ
  : رسدنظر این حقیر فقیر سراپا تقصیر می

  پیوست یکم)؛ نک:دستاوردهای عصر روشنگری (. ۱٫۹
  پیوست دوم)؛ نک: » (عصر احساس«های ایجاد شده در زمینه. ۲٫۹
  )؛۹٫۲نک: زمان با عصر رمانتیک (وقایع علمی پیش یا هم. ۳٫۹

  
  : »عصر رمانتیک«مختص فلسفیِ های زمینه. ۱۰

 دورۀچنانکه در مباحث پیشین مالحظه کردیم، در : فلسفی شۀیاند
بت به سیر تاریخ و امید به بینی نسروشنگری حاکمیت خرد و خوش

ترقی و پیشرفت و توجه به دین طبیعی و کم اعتنایی به مذهب سنتی 
 دورۀعصر احساس یا  رایج زمان بود. شۀیاندو گاه ضدیت با آن، 

است و ... یی و گراکه دوران برتری احساس و طبیعت رمانتیسمپیش
، از یک هادر اواخر قرن هجدهم پدیدار شد، عالوه بر دیگر جنبه

عصر  فلسفۀ جهت، واکنشی در مقابل عصر روشنگری نیز بود.
   )؛۱۳۰ جعفری،: (نک گرا و انفسی است.ای ذهنرمانتیسم، فلسفه

رمانتیسم یکی  دورۀدر حد فاصل عصر احساس و  :آلیسمایده فلسفۀ
های فلسفی های فلسفی یکی از بزرگ ترین چهرهاز بزرگترین چهره

 ) جای گرفته است.۱۸۰۴تا  ۱۷۲۴(از  عنی کانتکل تاریخ فلسفه ی
رغم تعلق خاطری که به روسو داشته و تاثیری که از او کانت علی

وی از این لحاظ که  شود.محسوب نمی» رمانتیک«پذیرفته است، 
سرآغاز عصر نوین فلسفی است،  پایان عصر کهن و دهندۀنشان 

کانت به خاطر  زمینه را برای ظهور رمانتیسم فراهم کرده است.
گرایی عقالنی خود در این تحول عظیم نقش داشته است؛ چون ذهن

حتی  آید.او به شمار می فلسفۀعجز عقل و برتری احساس از نتایج 
شور و شوق او به انقالب فرانسه و آزادی و طبیعت خود نشان از 

 نۀیزمکانت  فلسفۀنوعی رمانتیسم دارد؛ بنابراین، به یک اعتبار، 
 جعفری،: (نک ی پیدایش رمانتیسم اروپایی را فراهم آورده است.معنو
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آنچه که در آرای کانت، به لحاظ بحث ما، اهمیت دارد، انقالب . )۱۳۲
های او در باب ای از دیدگاهشناسی و پارهکپرنیکی او در معرفت

گوید کانت می. )۱۳۲۰ جعفری،: (نک و هنر است.شناسی زیبا
 تازۀ ۀینظر  عرضۀی حل مسائل نجومی، با همانطور که کپرنیک برا

بودن خورشید و حرکت زمین، انقالبی در این علم خود مبنی بر ساکن
 شناسی انقالبی پدید آورده است.معرفت عرصۀپدید آورد؛ وی نیز در 

شناختی کانت بدین معنی است که تا زمان کانت انقالب معرفت
ریابند که شناخت کوشش فالسفه معطوف به آن بوده است که د

شود و ذهن انسان چگونه خود را با عین جهان خارج چگونه حاصل می
دهد و نسبت به آن معرفت نسبت به جهان بیرون محصول تطبیق می

  . )۱۳۲ جعفری،: (نک ذهن ماست و واقعیت ندارد.
کند که جهان بیرون وجود دارد؛ ولی ذهن ما قادر به میتأکید  وی

شود؛ بلکه فقط نمودهای آن را از طریق نمیشناخت ذات حقیقی آن 
وجود  کند.های نشای از ذهن ادراک میبرخی مقوالت و چارچوب

ها بر اساس ها نیست؛ اما ماهیت آناشیا، متکی به درک انسان از آن
شیء فی نفسه  شود.توانند درک شوند، تعیین میاین واقعیت که می

کامالً مجهول است؛ ما  مستقل از حس و ادراک ما امری» نومن«یا 
البته عقل ما وجود  کنیم.را درک می» فنومنن«فقط عوارض آن یعنی 

 توان آن را شناخت.کند، هرچند که نمینومن را تصدیق می ذات و
نامیده است » آلیسم استعالییایده«فهم نوین امر عینی را  کانت این

  )۱۳۲٫۱۳۳ جعفری،: (نک
ئیسم و خداپرستی طبیعی جای آن کانت به ظواهر و آداب دینی از د

بر روح معنوی و خلوص و حس تکلیف اخالق برخاسته از وجدان 
  )۱۳۳ جعفری،: (نککند فردی تکیه می

فعالیت آزاد تخیل از جمله  مسألۀشناسی کانت، در مباحث جمال
وی معتقد است که  مسائلی است که به لحاظ بحث ما اهمیت دارد.

نیروی فاهمه عمل  سلطۀد مفهوم یعنی بدون تواند رها از قیتخیل می
از نظر کانت همین فعالیت آزاد تخیل است که حکم  کند.

دهد تا مفاهیم را کند و به ما امکان میشناسانه را مشخص میزیبایی
نفسه آزاد از مفاهیم است به کار ببریم و ای که فیتجربه دربارۀ
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د ذوقی وجود ندارند، حکم رغم این امر که احکام و قواعبتوانیم، علی
  )۱۳۴ جعفری،: (نک فردی خود را عرضه کنیم. شناسانۀزیبایی

اش هایی است که با نظریه) نیز از شخصیت۱۸۰۵تا  ۱۷۵۹شیلر (از 
شناسی این در باب شعر ساده و شعر احساساتی، در تحول زیبایی

ای که در باب شیلر در رساله دوران نقشی مهم داشته است.
شناسی کانت و روح شناسی نوشته است نیز متأثر از زیباییزیبایی

معرفی کرده است؛ » آزادی شکل ظهور«اجتماعی عصر، زیبایی را 
های ظهور بیان یعنی آزادی چنان که در جهان محسوس شکل

هر شکل ظهور مقید است؛ ولی زیبایی وابسته به چیزی  شود.می
 جنبۀیلر گذشته از دیدگاه ش خویش است. کنندۀنییتعنیست و 

شناسانه با آرمان آزادی سیاسی و اجتماعی نیز پیوند هنری و جمال
  )۱۳۴ جعفری،: (نک روشنی دارد.

آلیسم کانت نشأت گرفت ایده فلسفۀترین مکتب فکری که از مهم
) و هگل (از ۱۸۵۴تا  ۱۷۷۵)، شلینگ (از ۱۸۱۴تا  ۱۷۶۲ذهنی فیخته (از 

آلیسم استعالیی کانت در نزد فیخته و ایده ) است.۱۸۱۴تا  ۱۷۷۰
آلیسم مطلق تبدیل آلیسم ذهنی و در نزد هگل به ایدهشلیگ به ایده

کانت  فلسفۀفیخته، در حقیقت،  ویژهبهآلیست ایده فالسفۀ شود.می
های ذهنی و رمانتیک خویش و تا حدی برخالف یشگرارا به سود

  )۱۳۵ ری،جعف: (نک کند.مقصود خود کانت استفاده می
در ینا  ۱۸۰۵تا  ۱۸۰۰های انگلیسی که در سال» کراب رابینسون«

واسط میان های کرده است، یکی از مهم ترین حلقهتحصیل می
: (نک شود.آلمان و رمانتیسم انگلیس محسوب می سمیآلدهیا

  )۱۴۰ جعفری،
یادآوری است که هر چند هیچگاه میان  ستۀیشادر پایان این بحث 

لسفه تناظری دقیق وجود نداشته است؛ ولی پیوند متقابل ادبیات و ف
ادبیات و فلسفه در عصر رمانتیک پیوندی کامالً نزدیک است و حتی 

توان میان آثار فلسفی و ادبی این عصر توازنی در مفاهیم و طرح و می
  های بالغی یافت؛حتی تزئینات مربوط به فرم و شیوه

طرح این موضوع است تا  هدف ما در اینجا بیشتر: مذهب زمینی
  )۱۴۱ جعفری،: (نک پرداختن به جزئیات آن.
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های پیشین اشاره دین نیز، همچنان که در بحث از دوران عرصۀدر 
هایی همچون کردیم، گذشته از اصالحات مذهبی و پیدایش پدیده

پروتستانتیسم و پاک دینی، در طول این چند قرن خصوصا در عصر 
ای شکل گرفت که آن را دیدگاه تازه روشنگری و در قرن هجدهم

  )۱۴۱ جعفری،: (نکاند دئیسم یا دین طبیعی نامیده
 بیرونی و جدا از دستگاه آفرینش نندۀیآفر در این دوره دیگر خداوند 

روح نیست، بلکه خود روح منتشر در آفاق و انفس است و در بی
گفت که  توانمی بنابراین، کند.می جهان خارج و در روح انسان حلول

 یش مذهبی همراه است.گراعصر رمانتیک به یک اعتبار با نوعی
ها به قرون بار برخی از رمانتیکتوان در نگاه حسرتیش را میگرااین

ً به آیین  وسطی نیز مشاهده کرد؛ همچنان که تعدادی از آنان رسما
از همین روست  کاتولیک گرویدند یا دلبستگی عمیقی به آن داشتند.

جوهر «ای از زندگی خود معتقد است که ریش شلگل در دورهکه فرید
: (نک .»احساس محبت مسیحیت استوار شده است ۀیپارمانتیسم بر 

ها، عصر رمانتیسم عصری دینی، به این همۀ)؛ اما با ۱۴۱٫۱۴۲ جعفری،
توان ها را نمیشود و رمانتیکمعنی دقیق و سنتی آن، محسوب نمی

همچنان  های کهن قیاس کرد.مسیحی دورانبه هیچ روی با مؤمنان 
دینی روسو نیز مشاهده های رمانتیسم و دیدگاهکه در بحث از پیش

یشی باطنی و مبتنی بر گراها اصوالیش دینی رمانتیکگراکردیم،
فردی بارزی دارد؛ در شادابی و  جنبۀها خدای رمانتیک احساس است.

  )۱۴۲ جعفری، :(نک کند.می حلول... درخشش کمال هنری و 
، دیانت رمانتیک، المذهبی طعنه آمیزی است و »اوکتاویو پاز« گفتۀبه 

  )۱۴۳ جعفری،: (نک المذهبی رمانتیک، مذهبی دلهره آمیز است.

این  )۱۴۳ جعفری،: (نک از نظر کالریج مذهب شعر بشریت است.
ً از تجربۀتحول اساسی در برخورد با دین و  های یشگرادینی صرفا

گیرد و علل فراوان اجتماعی و فکری ها نشأت نمیمانتیکدینی ر 
 دآمدنیپدو مسائل دیگر در ها شدن ستهمچون فردگرایی، سست

های یشگراای دیگر درهمین دیدگاه را به گونه آن نقش داشته است.
ای چون کانت و فالسفه توان مشاهده کرد.فلسفی این عصر نیز می

کنند و از نظر آنها خدا تکیه می اخالقی شناخت جنبۀفیخته بر 
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آوردن به ظواهر شریعت، بلکه به جای پایبندیدینداری راستین نه 
  ).۱۴۳ جعفری،: (نک وظیفه است.

  
  این مکتب دربارۀمنابع اصلی  .۱۱

   هاآثار پیشروان و چهره
  .۵شنک: 

  ترین منابع به زبان فارسی اصلی
 ۱از ج ۲۲۶تا  ۱۵۹(صص  سیدحسینی، رضا های ادبیمکتب 

  ویراست آخر)، تهران، انتشارات نگاه.
هایی که این کتاب دارد و تسلط مؤلف، دانستن زبان تمام ارزش با

فرانسه و محوریت تالیفِ کتاب بر مبنای ادب فرانسه و منابع 
رمانتیسم  ثانویِ فرانسوی، به این مکتب ضربه زده چون فرانسه موطن 

است و به همین دلیل کتاب حاضر از در جغرافیای اصلی خود 
پرداختن به دو ساحت دیگر تقریباً طفره رفته و مسائل مربوط به آن 

  دو کشور را بسیار کم گفته است. 
 مسعود جعفری، نشر  ترجمۀ، لیلیان فورست، رمانتیسم

علی رغم حجم کم، وجود نکات زیر، از کتاب اثری  مرکز.
ه، اشراف به منابع انسجام ذهنی نویسند: سازدمی پربار

نکات مهم، اشاره به سوء تعبیرها،  همۀدست اول، اشاره به 
رمانتیسم و فهرست  دربارۀو دشواریهای نوشت ها کج فهمی

  بیشتر.  مطالعۀمختصر اما حساب شده برای 
 نشر مرکز. : ، مسعود جعفری، تهرانیر مانتیسم در اروپاس  
سیر واژه و اشاره به کج اشاره به معانی و : های مثبت اثرویژگی
کردن سیر این اتفاق (شاید در های تعریف و دنبالها و دشواریفهمی

های قبل از حلقه حوصلۀاثر فورست)، بیان مفصل و پر  مطالعۀاثر 
رنسانس، کالسیسیزم و نئوکالسیسیزم، : ها (شاملرمانتیسم و زمینه

به بیشتر عصر روشنگری و عصر احساس پایین رمانتیسم)، اشراف 
فکری و «، »اجتماعی« نۀیزمادوار با سه  همۀمنابع اصلی، بحث از 

بحث و نظم ذهنی  شالودۀکه سبب محکم شدن » ادبی«و » فلسفی
  شود، مخاطب می
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محقق همچنین هوشمندانه به ضعف و انحطاط رمانتیسم و میراث آن 
ا در هترین کتابدر آخر کتاب پرداخته است و روی هم رفته، از قوی

بستری مناسب را  این حیطه به زبان فارسی است همچنین این کتاب
در این حوزه فراهم  پژوهشبرای آشنایی و تفکر و بحث و همچنین 

  کند. می
  در دسترس قراردادن : رمانتیسم نامۀمجله ارغنون ویژه

ترین منابع فرنگی در باب رمانتیسم (که دو ای از مهمپاره
 حوزۀای در در آن اهمیت ویژه» ولک«و » باور« مقالۀ

های فلسفی رمانتیسم ادبی دارد)، نگاه به رمانتیسم از جنبه
 دوو اجتماعی و جامعه شناختی (عالوه بر بعد ادبی)، وجود 

مصاحبه با متفکران مهم در باب این مکتب، اثری مغتنم 
  سعی مسببن ترجمه و چاپش مشکور و ماجور! است.

 سخن.: منصور ثروت، تهران، آشنایی با مکاتب ادبی   
 را دارد که ادعایی بیش نیست. سیدحسینیتکمیل کار  قصدِ کتاب این 

فیش: یا بهتر بگوییم( تر جمع آوریارزش کتاب در اختصار و از آن مهم
که شاید حتی تا  کتاب است که ما را از رجوع به منابع متعدد )برداری

اظهار نظرهای خود،  ها وکند؛ اما در تحلیلنیاز میبی تا ناممکن باشد
با بدفهمی عظیم کتاب در فصل  ویژهبه کم به خطا نرفته است.

   سمبولیسم!
 بررسی این : ، مسعود جعفری، تهرانسیر رمانتیسم در ایران

مکتب در ادب فارسی است، هم پیشرو این عرصه است و 
  هم راهگشای ذهن خواننده در فهم شعر مشروطه تا نیما. 

 آیزیا برلین، نشر ماهی. مانتیسماجتماعی ر های زمینه ،  
دید خویش به  ۀیزاواز تا  مانند هر متفکر بزرگ دیگرتا  آیزیا برلین
کتاب از یاد  مطالعۀرا نباید در » بودنخاص«نگرد و همین مسائل می

برد و آن را دید صد درصد مورد پذیرش همه یا حتی اکثر متفکران، 
به طور عام و علوم تا  ندیشها عرصۀن گرافالسفه و علما و پژوهش

  دانست. تا  به طور خاصتا شناسی اجتماعی و جامعه
اجتماعی رمانتیسم، امری است الزم که  نۀیزمبا این همه، واکاوی 

برلین با وسعت علم و فکر انتقادی به آن پرداخته و بدین ترتیب 
  را عرضه کند.  توانسته اثری مغتنم



 ۳۹  ____________________________________  ۱رمانتیسم: گام نخست؛ ویراسِت 

 

  مکاتبِ ماقبل و مابعد . ۱۲
  کالسیسیزم و نئوکالسیسیزم: قبل
  رئالیسم: بعد
   :پردازاننظریه. ۱۳
   .۵ش :نک
  فورست و جعفری)(نک:  پیامدها و افول مکتب. ۱۴

دوم قرن نوزدهم، جنبش و جریان رمانتیک افول  مۀینپیش از پایان 
به ها کرد و رئالیسم جای آن را گرفت (و بعد از آن نیز ناتورالیست

کردند)؛ اما میتأکید  »واقعیت«دقیق  مشاهدۀبر ها مانند رئالیست
یی) از اثر رمانتیسم گراناتورالیسم و سمبولیسم (به دلیل نوعی درون

  برکنار نیستند. 
این  نۀیزمگرا و گسترش رمانتیسم اجتماعی، افول رمانتیسم ذهن

ها را خسته آلیستی و استعالیی رمانتیسم، ذهنایده جنبۀ تغییر بود.
درخشان آن تقابل عشق توهمی و عشق واقعی در  نمونۀکه کرده بود 

  است. » گوستاو فلوبر«ار » مادام بواری«
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 : سوم بهرۀ
ی کفنی و اندیشگانی و سبهای ژگییبررسی برخی از و

  تب رمانتیسمکم
  

 مکتب رمانتیسم با عقل و احساس رابطۀ .۱
 رمانتیسم از عقل، چه در معنای عقلِ دوران کالسیسیزم و

روشنگری، سخت خسته و » خرد«نئوکالسیسیزم و چه در معنای 
 ویژهبهشدن احساس ( گریزان است و از سوی دیگر به نادیده گرفته

احساس منفرد هر فرد) به دلیل توجه بیش از حد به عقل و باید و 
نبایدهای کالسیک، معترض است و به میراث قرن هفدهم از 

  نگریست. ای دیگری میدریچه
وچرا به نیروهای ذهن چونار مسلط عصر نئوکالسیک از اعتقاد بیاقتد

وچرا به خرد سیراب چونتر از اعتقاد بیو نیروی تفکر و به عبارت ساده
، حتی »کنم، پس هستممی من فکر«معروف  جملۀدکارت در  شد.می

کند و فیلسوف وجود انسان را نیز از نیروی فکری او استنتاج می
تصور » عقل محض«خدا را به عنوان » تیان ولفکریس«آلمانی، 

کند و جهان را به عنوان دستگاهی که به طور منطقی و بر طبق می
 )۳۱ فورست،: (نک بیند.کند، میشده کار میریزیقوانین طرح

در قرن هفدهم که اصل عقل در ادبیات معتبر بود، کلمه رمانتیک را 
شمار آورند؛ اما قریب  بازانه و دروغ بهمعادل چیزی غریب و هوس

صد سال بعد که ذوق مردم تغییر یافت، این صفت نخست در 
انگلیسی و آلمانی اصطالحی به مفهوم تمجید شد و زیبایی و 

  )۱۶۳ سیدحسینی،: (نک داد.انگیزیِ یک منظره را نشان میدل
که آن همه مدت حکومت کرده بود، از » عقل«بدین ترتیب مردم از 

صرار داشت، هر چیزی را قبل از آن که احساس که ا» روشنفکری«
که مشخصات هر کدام با دقت، معین » انواع ادبی«کنیم؛ بفهمیم، از 

خوانده » قرن هفدهم رمردانۀیپروح «شده بود، از آنچه بندیو شماره
 )۱۶۷ سیدحسینی،: (نک شد؛ خسته شده بودند.می
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 رمانتیسمپیش ۀدوری است که اروپا به عصر احساس یا وضعدر چنین 
به طور کلی : گرایی استنهد که دوران تفوق احساس و طبیعتپا می

شود که در آن تمایالت عاطفی ای گفته میبه دوره» ماقبل رمانتیسم«
در آثار نویسندگان نشان داده است؛  وارد ادبیات شده و خودش را

های ولی نویسندگان، این احساسات جدید را اغلب در همان قالب
رمانتیسم وقتی  دورۀاند و باید گفت هن به خوانندگان عرضه کردهک

شود که نویسندگانی خوش قریحه و جسور، طرز بیان شروع می
 سیدحسینی،: (نک کنند.جدیدی برای احساسات خود ابداع می

۱۷۵٫۱۷۶( 
ها، این دوره که در اواخر قرن هجدهم پدیدار شد، عالوه بر دیگر جنبه

عصر  فلسفۀ شی در مقابل عصر روشنگری نیز بود.از یک جهت، واکن
 )۱۳۰ جعفری،: (نک گرا و انفسی است.ای ذهنرمانتیسم، فلسفه

کردن با نظام منظمی برای جایگزین برنامۀهیچ ها البته پیش رمانتیک
بایست به شیوه ای چرا که چنین چیزی خود میتا  کهن نداشتند

با اصول و قواعد منطقی  منطقی و عقالنی انجام پذیرد و اینان
در واقع، ماهیت از هم گسیخته و اساساً ناهمگون  سروکاری نداشتند.

بیش از آنکه بر کوششی مداوم و هماهنگ  رمانتیسمپیش آشفتۀو 
 با این همه، های منقطع و فردی متکی بود.بنیاد گرفته باشد بر تالش

به وجود  ۱۷۸۰تا  ۱۷۴۰های توان در آثار بسیار متفاوتی که در سالمی
اند؛ برخی عوامل مشترک را تشخیص داد که مسائل و عالیق آمده

ها در ستیز و در بسیاری از زمینه دهند.اصلی این دوره را نشان می
شود، به جای میتأکید  مخالفت با امور عقالنی بر امور طبیعی

های خود انگیخته های سنجیده شده به حالتبستن به برنامهدل
بندی و ایجاد قید و بند، آزادی مقبول شود و به جای دستهیتوجه م

همین حالت خودانگیختگی و آزادی به نمودها و  شود.واقع می
یش گراانگیز بخشیده است؛ اماتنوعی حیرت رمانتیسمپیشهای جلوه

توان رمانتیسم را در همه جا به روشنی میاصلی و بنیادین پیش
تر ید احساس و اظهار و ابراز مستقیمهای جددر شیوه: مشاهده کرد

شناسی و نیز ایجاد نوعی زیبایی آن و در انتخاب آبشخورهای تازه
 )۴۴و۴۳ فورست،: (نک نوین.
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تر و تر و عمیقهنرمند و طبیعت نزدیک رابطۀرمانتیسم، در عصر پیش
شود ولی تحول اساسی در عصر رمانتیسم به همراه با احساس می

  )۲۹۶ جعفری،: (نک آید.وجود می
آرای فلسفی، اجتماعی، دینی و اخالقی مطرح شده در این  عالوه،به

رمانتیک  دورۀاحساس بر عقل در  طرۀیسدوره نیز راه را برای 
  : گشودند

: در این میان بسیار برجسته است» روسو«و » ولتر«از یک سو سهم 
لب زیست که همه چیز در طولتر در عصری می«به قول ویل دورانت 

الزم بود که : گویدنیچه می یک مخربی بود تا بنیان کهن را براندازد.
شیرهای خندانی قدم به میدان نهند؛ بنابراین ولتر آمد و با خنده همه 

داری از وضع سیاسی و اقتصادی انتقال دامنه چیز را نابود کرد.
متوسط در جریان بود، و  طبقۀحکومت اشرافی فئودال به حکومت 

ای از طبقات اجتماع اگر طبقه ولتر منادی این انتقال بودند.روسو و 
قیام کند؛ ولی رسوم و قوانین موجود را مانع سر راه خود ببیند، عقل 

فرستد، چنانکه در فرد نیز شهوات و امیال را به جنگ قوانین می
 طبقۀبه همین ترتیب  طلبد.مخالف، فکر و اندیشه را به کمک می

فرانسه بر اصول عقلی ولتر و طرفداری از طبیعت ثروتمند متوسط در 
رسوم و عادات کهن الزم بود که  ۀیپاکردن برای سست روسو تکیه کرد.

احساس و اندیشه را تقویت کنند و آن را جانی نو ببخشند و برای آنکه 
بایست اذهان مردم را برای آزمایش و انقالب عظیم صورت گیرد می

و روسو علل انقالب نبودند، بلکه هم ولتر  ولتر تغییرات آماده سازند.
و روسو و هم انقالب کبیر فرانسه با هم، نتایج قوایی بودند که زیر 
سطح سیاسی و اجتماعی زندگی مردم فرانسه در جوشش و غلیان 

 ) ۷۰و۶۹(ثروت،  بود.
گرایی عقالنی خود در این تحول از دیگر سو، کانت به خاطر ذهن

ون عجز عقل و برتری احساس از نتایج عظیم نقش داشته است؛ چ
حتی شور و شوق او به انقالب فرانسه و  آید.او به شمار می فلسفۀ

آزادی و طبیعت، خود نشان از نوعی رمانتیسم دارد؛ بنابراین، به یک 
معنوی پیدایش رمانتیسم اروپایی را  نۀیزمکانت  فلسفۀاعتباری، 

 )۱۳۲ جعفری،: (نک فراهم آورده است.
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کند که جهان بیرون وجود دارد، ولی ذهن ما قادر به میتأکید  وی
شود؛ بلکه فقط نمودهای آن را از طریق شناخت ذات حقیقی آن نمی

وجود  کند.های ناشی از ذهن ادراک میبرخی مقوالت و چارچوب
ها بر ها نیست؛ اما ماهیت آناشیای متکی به درک انسان از آن

شی فی  شود.نند درک شوند، تعیین میتوااساس این واقعیت که می
ً مجهول » نومن«نفسه یا  مستقل از حس و ادراک ما امری کامال

البته عقل  کنیم.را درک می» فنومنن«است؛ ما فقط عوارض آن یعنی 
توان آن را کند، هرچند که نمینومن را تصدیق می ما وجود ذات و

» یسم استعالییآلایده«فهم نوین امر عینی را  کانت این شناخت.
 )۱۳۳و۱۳۲ جعفری،: (نکنامیده است 

 طرۀیسیابد؛ از در عصر رمانتیک اصالت می» احساس«بدین ترتیب، 
شود که چنین می گردد.کم بر آن مسلط میشود و کمعقل رها می

اصلی که این گونه  شود.هیجان و احساسات از اصول رمانتیسم می
ر کنار عقل و طبیعت (= طبع)، باید دانست که د: شودتوضیح داده می

شک نیست که در  دل و احساس نیز عالم دیگر و ضروریات دیگر دارد.
روح آدمی احساس بیشتر نفوذ دارد و آرزو بیش از حقیقت مؤثر 

 البته تا حد امکان ،را های روحاز این رو باید احساسات و هوس است.
  )۱۸۰ سیدحسینی،: (نک در قلمروی اخالق، بحث کرد.تا 

یشی باطنی و مبتنی بر احساس گراها نیز اصوالگرایش دینی رمانتیک
فردی بارزی دارد؛ در شادابی و درخشش  جنبۀها خدای رمانتیک است.

  )۱۴۲ جعفری،: (نک یابد.کند و ظهور میحلول می... کمال هنری و
آن را متحول  سازندۀو این همه، کیفیت نگاه به اثر ادبی و اجزای 

  : توان چنین بیان کرده رئوس و نمودهای اصلی آن را میکند کمی
 اش در باب هایی است که با نظریهشیلر نیز از شخصیت

شناسی شعر ساده و شعر احساساتی، در تحول زیبایی
ای که در باب شیلر در رساله دوران نقشی مهم داشته است.

شناسی شناسی نوشته است نیز تحت تاثیر زیباییزیبایی
» آزادی شکل ظهور«روح اجتماعی عصر، زیبایی را  کانت و

معرفی کرده است؛ یعنی آزادی چنان که در جهان محسوس 
هر شکل ظهور مقید است؛  شود.های ظهور بیان میشکل

خویش  کنندۀنییتعولی زیبایی وابسته به چیزی نیست و 
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شناسانه هنری و جمال جنبۀدیدگاه شیلر گذشته از  است.
 ادی سیاسی و اجتماعی نیز پیوند روشنی دارد.با آرمان آز 

 ) ۱۳۴ جعفری،: (نک
  اصلی الهام و ٔ در عصر رمانتیسم تخیل خالق فردی منشا

 اصول و قواعد نئوکالسیک شود.خلق آثار هنری قلمداد می
فردگرایی  با رشد رود واز جمله اصل محاکات از بین می

 فلسفۀرشد ای آثار ادبی، خود زندگینامه شبغۀرمانتیک، 
 دوبارۀذهنی و ایده آلیسم، تفوق تخیل و احساس، کشف 

طبیعت و فضیلت عنصر طبیعی و برخی تحوالت در نظریات 
شناسی و مسائلی از این دست، روان عرصۀعلمی در 

: (نک .شودیمهای این تحول بنیادین را فراهم زمینه
 )۲۷۶٫۲۷۷ جعفری،

  دی و احساسات رمانتیک که بر نبوغ و تخیل فر  ۀینظر
» هنرمند«خودجوش هنرمند مبتنی است و معطوف به 

ِ  ۀینظر است و سرانجام  را » اثر ادبی«مدرن به خود
رمانتیک خود هنرمند  ۀینظر در  کند.نفسه مورد توجه میفی

شود که هم اثر هنری را خلق ای تبدیل میبه عنصر اصلی
این » امزآبر « کند و هم معیار بررسی و ارزیابی آن را.می

تحول و گذار بنیادین از تقلید و محاکات به فیضان و 
در عصر  آینه و چراغ نشان داده است. استعارۀبیانگری را با 

کالسیک و نئوکالسیک هنرمند همچون آینه است؛ ولی در 
شود، یعنی از محاکات به عصر رمانتیک به چراغ تبدیل می

  )۲۷۹ جعفری،: (نک رسد.خالقیت فردی می
  فیضان خودجوش احساسات نیرومند «نظر وردزورث شعر از

ای فرایاد آمده در حالت آرامش نشات است و از عاطفه
موضوع مهمی که در این شعرها «: گویدوی می .»گیردمی

ها از زندگی ام، انتخاب وقایع و موقعیتدر نظر داشته
  )۲۸۴ جعفری،: (نک .»معمول مردم بوده است

 ه باید با چنان احساسی به کار و نابغ«: گویدکالریج می
تالش بپردازد که گویی جسم و شی مادی چیزی نیست مگر 
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مجاهدتی برای تبدیل شدن به ذهن؛یعنی گوهر و ذات 
 ).۳۱۴٫۳۱۵ جعفری،: (نک .»ذهن

  تخیل، دو عنصر  ژۀیوطبیعت و کارکرد  تازۀگذشته از مفهوم
دیگر نیز در رشد و تکامل شعر غنایی رمانتیک نقش 

پیش رمانتیک نقش  دورۀاین دو عامل که ریشه در  داشتند.
 داشتند و ما قبالً در بحث از آن دوره به آنها اشاره کردیم

ستایش احساسات و شیفتگی نسبت به آن و : ازاند عبارت
 جستجوی امر ساده و طبیعی و دلبستگی به آن.

، در عصر رمانتیک جای »عصر احساس«زدگی احساسات
دهد یا آن حساسات و عاطف شخصی افراد میخود را به ا

گوید تارهای قلب انسان است که می» المارتین«چنانکه 
 گیرد. چنگ پارناس را می

 ۀیساتوان گفت که در بندی این مدخل میبه عنوان جمع 
شعر و  ۀینظر «رمانتیک،  دورۀاحساس در  ژۀیوجایگاه 
فهوم از نظر ولک، پیدایش م: شودمتحول می» ادبیات

 ۀینظر عاطفی شعر، استقرار دیدگاه تاریخی، طرد ضمنی 
آن، از نتایج قاطع این تغییر های تقلید و قواعد ذهنی و نوع

به طور کلی نقد رمانتیک، احساس را به  روند.به شمار می
کند و آن معنای وسیع آن، جایگزین خرد و فن و مهارت می

 )۲۱۴ جعفری،: (نک دهد.را در کانون خالقیت ادبی جای می
  رمانتیسم نۀیآقت در یت و حقیواقع .۲

: دانمخود می فۀیوظپیش از ورود به این مبحث، یادآوریِ یک نکته را 
در پایان مطالعات خود (که نه تنها وسیع نیست بلکه هر چه جلوتر 

شود) و در لحظات نگارش این سطور، روم، نقصانش آشکارتر میمی
جدا از آنچه –مستقلی در این مکتب  در باب حقیقت، سخن منسجم

  رسد. به ذهنم نمیتا  ذیل واقعیت آورده ام
 مجموعۀطور که ذیل عنوان عقل و احساس اشاره شد، همان :واقعیت

هــای ، دگرگونیرمانتیســمپیش ویژهبــهدســتاوردهای عصــر روشــنگری و 
از همـین روی  ای را در بینش انسان عصر رمانتیک بـه وجـود آورد.عمده

ــد کــه دیگــر حاضــر نبــود بــرای درک و تفســیر واقعیــت بــه مراکــز  هنرمن
دینی ماننــد کلیســا مراجعــه کنــد و بــه همــین دلیــل بــود کــه در اجتمــاعی
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ــازه ای برآمــد و در ایــن تکــاپو تنهــا طبیعــت و خــود را جســتجوی منــابع ت
  یافت. 

ایدهآلیســـم «کانـــت کـــه از آن بـــه شناســـی معرفت ۀیـــنظر از دیگـــر ســـو 
شود، انقالبی عظـیم بـود کـه نگـرش بـه واقعیـت را تعبیر می» استعالیی

طور کــه کپرنیــک گویــد همــانمــی اشاو در بــاب نظریــه متحــول ســاخت.
خــــود مبنــــی بــــر  تــــازۀ ۀیــــنظر  عرضــــۀبــــرای حــــل مســــائل نجــــومی، بــــا 

بودن خورشید و حرکت زمین، انقالبی در این علم پدیـد آورد؛ وی ساکن
انقــــالب  البــــی پدیــــد آورده اســــت.شناســــی انقمعرفت عرصــــۀنیــــز در 
ــا زمــان کانــت کوشــش معرفت ــدین معنــی اســت کــه ت ــت ب شــناختی کان

فالسفه معطوف به آن بوده است که دریابنـد کـه شـناخت جهـان خـارج 
ــا عــین تطبیــق چگونــه حاصــل می شــود و ذهــن انســان چگونــه خــود را ب

دهد و نسبت به آن معرفت نسـبت بـه جهـان بیـرون محصـول ذهـن می
کنـــد کـــه میتأکیـــد  ) وی۱۳۲ جعفـــری،: (نـــک واقعیـــت نـــدارد. ماســـت و

جهان بیرون وجود دارد؛ ولی ذهن ما قـادر بـه شـناخت ذات حقیقـی آن 
شـــــود؛ بلکـــــه فقـــــط نمودهـــــای آن را از طریـــــق برخـــــی مقـــــوالت و نمی

وجـود اشـیاء متکـی بـه درک  کنـد.های ناشی از ذهـن ادراک میچارچوب
آنهــا بــر اســاس ایــن واقعیــت کــه هــا نیســت، امــا ماهیــت انســان از آن

» نـــومن«نفســـه یـــا شـــی فی شـــود.تواننـــد درک شـــوند، تعیـــین میمی
مستقل از حس و ادراک ما امری کامالً مجهـول اسـت؛ مـا فقـط عـوارض 

نـومن  البتـه عقـل مـا وجـود ذات و کنیم.را درک می» فنومنن«آن یعنی 
فهـم  ت ایـنکان کند، هرچند که توانای شناختش را ندارد.را تصدیق می

 جعفـری،: (نـکنامیـده اسـت » آلیسم اسـتعالییایده«نوین امر عینی را 
 ) ۱۳۳و۱۳۲

ــه هــر روی، تلقــی عمــوم رمانتیک ــههــا از واقعیــت و ب ــا  ویژهب طبیعــت، ب
علـی رغـم  ها در باب تخیل همخوانی و همـاهنگی کامـل دارد.آن ۀینظر 
تیـــک تلقـــی رمان برجســـتۀهـــای چهره همـــۀهـــای فـــردی، ای تفاوتپـــاره

کننـــد و طبیعـــت را یـــک کـــل زنـــده و مکانیســـتی قـــرن هجـــدهم را رد می
 )۲۹۶ جعفری،: (نک دانند.ارگانیک می

هنرمنــد رمانتیــک، تخیــل و امیـــد و آرزو و معجــزه را جانشــین حقیقـــت 
هنـــر خــود را بـــا مبالغـــه  ســازد و بـــیش از تقلیــد پابنـــد تصـــور اســت.می
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ید و از آنچـه بایـد باشـد بحـث گوآمیزد، یعنی آنچه را که هست نمیمی
   کند.می

 در دیـد ای از این نگاه، نظر بلیک شایان یـادآوری اسـت.به عنوان نمونه
ای از آن ناشـــی بلیــک تخیـــل نیرویــی الهـــی اســـت کــه هـــر چیــز حقیقـــی

مرئــی و  یهادهیــپدکــه  داردیمــبــر » واقعیتــی«تخیــل پــرده از  شــود.می
رمز و راز، اشـارات و بی و به ظاهرجهان آشنا  اند.مشهود آن را پوشانده

ــال کــرد و دهــد کــه بایــد آنکنایــاتی از خــود بــروز می هــا را گرفــت و دنب
ترین کـارکرد تخیـل عـالی ).۳۱۳ جعفـری،: (نـک پرورانید و گسترش داد.

ای تصـویر و توصـیف کنـد کـه نامتنـاهی در آن است که جهان را به گونه
اقعیتـی داشـته باشـد و در عـین درون متناهی و آرمان و مثال در درون و

ایـن  آشـکارا جلـوه دهـد. پـرده وهای خود را بیحال بتواند تمامی زیبایی
هــــای منفــــرد دیگــــر، تصــــور از تخیــــل خــــالق، در میــــان عوامــــل و ویژگی

ترین معیار بـرای تشـخیص و سـنجش رمانتیسـم محسـوب اعتمادشدنی
  )۶۵ فورست،: (نک شود.می

ــان وا ــوازن می ــه تعــادل و ت ــا شــاعر دیگــر البت ــال از شــاعری ت قعیــت و خی
رئالیســتی در آثــار  مشــاهدۀاز عنصــر برجســته و روشــن  کنــد.تفــاوت می

عنصر در نمودهای سوررئالیستی آثار کـالریج  سلطۀوردزورث تا تفوق و 
ــانورد کهــن؛ امــا ایــن تعــادل و : از قبیــل ــاآن، کریســتابل، و دری قــوبالی ق

اره نوعی کشمکش بنیادین میان توازن هر حالتی که داشته باشد، همو
همـین ویژگـی اسـت  مکـان در جریـان اسـت. امر متعالی فراتـر از زمـان و

که به شـعر غنـایی رمانتیـک کیفیتـی چنـین جـذاب و اسـتثنایی بخشـیده 
  )۸۱و۸۰ فورست،: (نک است.

مبالغــه آمیــز اســت و ایــن » بینــیدرون«بــدین ترتیــب، رمانتیســم نــوعی 
کـرده، بـه بهتـرین وجـه ایـن موضـوع را بیـان  تعریف که المارتین از شعر

ترین خـدایی که قلب انسان مالـک اسـت و هاییترین چیز مهم«: کندمی
ترین چیزهـایی هایی کـه در مغـز او راه دارد و در آمیخـتن مجلـلاندیشه

ترین صـــداها شــــعر نامیــــده کـــه در طبیعــــت هســـت بــــا خـــوش آهنــــگ
  .»شودمی

تر رمــان تــاریخی بــرای توصــیف دقیــق عرصــۀهــا در از دیگـر ســو، رمانتیک
رســـوم و  بیـــان آداب و نمـــایی بیشـــتر، بـــه رنـــگ محلـــی وگذشـــته و واقع

هــای مربــوط بــه زمــان و مکــان توجــه خاصــی های قــومی و ویژگیخصــلت
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در ایـن روزهـا ایـن  کـمکم«: گویدکرامول می مقدمۀهوگو در  کردند.می
، محلیــت دقیــق شــود کــه یکــی از عناصــر اساســی واقعیــتنکتــه درک می

بـه اجتمـاع و تر این توجه، خود به خود، مستلزم نگاه دقیـق .»آن است
های عـــالوه بـــر ایـــن، همچنانکـــه در فصـــل تحـــوالت اجتمـــاعی هـــم بـــود.

های اجتمــاعی بــارزی دارد و پیشــین مشــاهده کــردیم، رمانتیســم جنبــه
هــا هــم هــا در آثــار ادبــی آنهــای اجتمــاعی رمانتیکها و انگیزشدغدغــه

هــا بــا بــرای مثــال، همــدلی عــاطفی رمانتیک مــود و بــروز یافتــه اســت.ن
شـود، که در شعر شـاعرانی چـون وردزورث دیـده میمحرومان، همچنان

های توان در رماناین ویژگی را می های اسکات هم حضور دارد.در رمان
 جعفـــری،: (نــک بینوایـــان هــم بـــه وضــوح دیـــد. ویژهبــهویکتــور هوگـــو و 

 )۳۴۰و۳۳۹
نگـــری شـــدید و نقـــش بســـیار پــر رنـــگ تخیـــل در نگـــرش بـــه درون البتــه

 های رمانتیک توجـه نشـودواقعیت، موجب شد که برای مدتی به نگرش
 ها شـود.ها و ناتورالیسـترئالیسـت و گهگاه موضوع تمسخر و اسـتهزای

آن، آشـکارا  صادقانۀدقیق واقعیت و باز آفرینی  مشاهدۀتأکید اینان بر 
 عمـــدۀر واقعیــت از طریــق تخیــل خــالق کــه از اصــول تغییــ بــا تبــدیل و

های ها بود، مغایرت داشت؛ اما به زودی معلـوم شـد کـه هـدفرمانتیک
تـوان دفـاع یافتنی نیست و از آن نمیرئالیستی دست ۀینظر عکاسی وار 

توان از اثر او حذف کـرد و ی تخیل هنرمند را نمیوضعکرد ؛ زیرا در هر 
بــه حســاب آورد؛ ولــو اینکــه نــام دیگــری بــه آن داده  بــه ناچــار بایــد آن را

  )۱۰۰و۹۹ فورست،: (نک شود.
  رمانتیسم و طبیعت .۳

 واژۀپیش از ورود به بحث توجه به این نکته ضروری است که 
ها را با معنای کامال جداگانه دارد که نباید آن طبیعت، داللت بر دو

  : یکدیگر در آمیخت
ا جهان کالسیک بر هر کسی و چیزی در این معن: طبع و سرشت الف.

چیزها باید در چارچوب  همۀطبع یا سرشتی قائل بود و اعتقاد داشت 
آن و هماهنگ با آن باشند که رمانتیسم این چارچوب خشک عقالنی 

  . پذیردرا نمی
حاضر،  نوشتۀدر معنای طبیعت بیرونی (محیط طبیعی) که در  ب.

  طبیعت در معنای اخیر مد نظر است. 



 ۴۹  ____________________________________  ۱رمانتیسم: گام نخست؛ ویراسِت 

 

در مکتب رمانتیسم، بازگشت به طبیعت، یکی از اصول رمانتیسم 
گریز از زندگی شهری و احساس نزدیکی و حتی نوستالژی به : است

کردنش، به شکل طبیعت، همراه با ستایش آن و منبع الهام تلقی
  شود. ای دیده میویژه

یی گراتر گفتیم که عصـر احسـاس دوران تفـوق احسـاس و طبیعـتپیش
ــز گفتــیم کــه در ایــن عصــر، ۱۳۰ جعفــری،: (نــکت اســ... و  رابطــۀ) و نی

شـود ولـی و توأم با احساسات میتر تر و عمیقهنرمند و طبیعت نزدیک
هـا، چنانکـه رمانتیک آیـد.تحول اساسی در عصر رمانتیسم بـه وجـود می

دانیم، بـــا ثنویـــت دکـــارتی و جـــدایی مطلـــق ذهـــن و عـــین، ســـازگاری مــی
طبیعت و  وحدت دوباره و پیوند بیرون و درونند. ندارند و مشتاق نوعی

هــای اصــلی ایــن دیــدگاه رمانتیــک گاهاش بــا انســان یکــی از جلوهرابطــه
 ویژهبـههـا از واقعیـت، ) تلقـی عمـوم رمانتیک۲۹۶ جعفـری،: (نک است.

خــوانی و همــاهنگی کامــل هــا در بــاب تخیــل، همآن ۀیــنظر طبیعــت، بــا 
 برجســـتۀهـــای چهره همـــۀهـــای فـــردی، اوتای از تفرغم پـــارهعلـــی دارد.

کننـد و طبیعـت را یـک رمانتیک تلقـی مکانیسـتی قـرن هجـدهم را رد می
 )۲۹۶ جعفری،: (نک دانند.کل زنده و ارگانیک می

یکــــی از » تلقــــی مشــــابهی در بــــاب طبیعــــت و ارتبــــاطش بــــا انســــان«
ـــه ولـــک بـــه عنـــوان خصوصـــیات اساســـی ادبیـــات ویژگی هـــایی اســـت ک

   ).۲۹۶و۲۹۵ جعفری،: (نک کند.وپایی ذکر میرمانتیک ار
مفهـوم رمانتیسیسـم « مقالـۀای، رنه ولک کوشـید کـه در بر چنین زمینه
نشــان دهــد کـه روش الوجــوی در تجزیــه و تالشــی ایــن » در تـاریخ ادبــی

ــــه جــــایی نمی ــــرد و توصــــیف عناصــــر مشــــترک در مفهــــوم راه ب  همــــۀب
است؛ او کوشید تـا نشـان دهـد کـه پذیر های اروپایی امکانرمانتیسیسم

ــدگاه ــا شــباهت بســیارِ دی ــل، نمــاد و یکســانی ی ــاب طبیعــت، تخی ها در ب
اســـطوره در کـــل ادبیـــات اروپـــایی آن روزگـــار حتـــی در قلمـــرو محـــدودتر 

ها از تر نیـز مشـهود اسـت و اینکـه ایـن اندیشـهادبیات کشورهای کوچک
ـــــد. انســـــجامی ژرف ـــــل برخوردارن ـــــی متقاب ـــــه و داللت او جـــــوهر  ،عالوهب

نگرشـی خـاص نسـبت : رمانتیسم را ترکیبی از عوامل زیـر دانسـته اسـت
بـــه تخیـــل و رویکـــردی خـــاص نســـبت بـــه طبیعـــت و کـــاربردی خـــاص از 

 )۱۵ فورست،: (نکها. سمبل
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پس از ذکر نظر ولک، توجه به این قول شـلینگ در بـاب پیونـد طبیعـت 
گویـد او در این باب می سازد.تر میت این مسأله را نمایانو شعر، اهمی

نامیم شعری اسـت کـه در شـکلی اسـرارآمیز و آنچه ما آن را طبیعت می
   شگفت پنهان شده است.

بــــدین ترتیــــب گزافــــه نیســــت اگــــر گفتــــه شــــود تاکیــــدی کــــه از ســــوی 
وار و شـــبه عرفـــانی بـــر تخیـــل متـــافیزیکی» آلمـــان ۀیـــاولهـــای رمانتیک«

چنــین را ماننــد اســت و در هــیچ کجــای دیگــری شــباهتی اینود؛ بیشـمی
هـا کـه مکـرراً از سـوی آن» کردنبه شعر تبدیل«اصطالح  توان دید.نمی

شــهری بـه کـار رفتــه، در حقیقـت، بــه معنـی تبــدیل جهـان واقــع بـه آرمان
محـــور اســـت و ایـــن کـــار از طریـــق قـــدرت جـــادویی تخیـــل شـــهودی و من

  ). ۳۱۸ فری،جع: (نکگیرد صورت می
 ژۀیــوطبیعــت و کــارکرد  تــازۀپــس نبایــد از یــاد بــرد کــه دو عنصــر مفهــوم 

تخیل، در این مکتب همواره، همراه با یکدیگر حضور دارند و در رشد و 
البته اسـتفاده از  کنند.ای ایفا میتکامل شعر غنایی رمانتیک نقش ویژه

شـود و نمیطبیعت و عناصر طبیعـت، محـدود بـه شـعر غنـایی رمانتیـک 
از عصــر رمانتیســم، بــه تــدریج، عنصــر طبیعــت بــه صــورت ســمبلیک و 

مثالً در ایـن آثـار،  شوند.ادبیات داستانی هم دیده می عرصۀنمادین در 
خورشید، آتش، دریا و دیگر عناصـر طبیعـت بـه صـورت فعـال و زنـده در 

های بــادگیر اثــر شــوند، چنــان کــه در بلنــدیمــی ها ظــاهرزنــدگی انســان
: (نــــک لــــی برونتــــه یــــا نهنــــگ ســــفید ملویــــل شــــاهد آن هســــتیم.امی

  )۲۹۹جعفری،
ـــایع  ـــاب نقـــش وق ـــادآوری مهمـــی در ب ـــده ی از ســـوی دیگـــر، حســـین پاین

یی دارد کــه شــایان ذکـــر گراسیاســی اجتمــاعی بـــر تشــدید ایــن طبیعـــت
هـــای تـــرین تـــاثیر شکســـت انقـــالب فرانســـه و تالطمشـــاید مهم«: اســـت

ـــ ـــس از آن ب خواهی و ها،آرمـــانر اذهـــان رمانتیکسیاســـی و اجتمـــاعی پ
ــه چشــم می ــان ب ــب اشــعار آن  خــورد.فردگرایــی غریبــی باشــد کــه در غال

در  شــدن جامعـه تلقــی کــرد.فردیـت را بایــد پیامــد نـاگزیر فراینــد صنعتی
شناسـند؛ امـا در شـهر دهکده یا شـهر کوچـک، افـراد غالبـاً یکـدیگر را می

بزرگی از افراد ناآشنا خـود را  تودۀبزرگ صنعتی، فرد به سبب تعامل با 
در چنـــین اوضــــاعی،  بینـــد.رو میدادن هویـــت روبـــهبـــا خطـــر از دســـت

نخسـت اینکـه : پـردازدذهنیت رمانتیک ناچار به دو شـیوه بـه مقابلـه می
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ســتاید و دوم اینکــه چــون مــرهم روحــی انســان می منزلــۀطبیعــت را بــه 
دنیـای لزومـا فـردی کنـد و بـه خود را از دیگر آحاد جامع بیگانه حس می

  .»بردمی درون خود پاه
تـوان سـطور زیـر از فورسـت را بـه عنـوان جمـع و حسـن بدین ترتیـب می

  : ختام این مبحث ذکر نمود
هــا نــه تنهــا در جهــان درونــی عواطــف و احساســات، بلکــه رمانتیکپیش«

 های طبیعـی و خودجـوش بودنـد.در عالم خارج نیز در جستجوی پدیده
منــد بودنــد کــه بــا تصــنع هایی عالقهموضــوعات و زمینــه از همــین رو بــه

تر بـا زنـدگی موقرانـه و پـر آداب، کـامالً زندگی شهری یا بـه عبـارت دقیـق
ها عبارت است از طبیعـت ترین این زمینهمتضاد و ناهمخوان بود عمده

 ) ۵۱ فورست،: (نک ابتدایی. سادۀ جامعۀو 
نتیـــک و حتـــی در نقاشـــی طبیعـــت در شـــعر و نثـــر رما یگـــانگی انســـان و

رمانتیــک کــامالً عــادی و مرســوم اســت، خصوصــاً در مــواقعی کــه محــیط 
 کنـد.طبیعی شباهت تامی با حالت و وضعیت روح و ذهن فـرد پیـدا می

 ترجمــۀشــود کــه ایــن نگــرش معمــوالً بــا عبــارتی فرانســوی توصــیف می
 فورسـت،: (نـک اسـت.» وار ذهـن و روححالـت منظـره«اللفظی آن تحت

۵۳ (  
نامیـده » رمانتیک«اگر خصوصیات اصلی ادبیاتی را که در سرتاسر اروپا 

یــابیم کــه در بررســی کنــیم، در می شــده یــا خــود را چنــین نامیــده اســت،
همـــه جـــای ایـــن قـــاره تصـــور و برداشـــت یکســـانی از شـــعر و طـــرز کـــار و 
ــا انســان، و در حقیقــت  ــاط آن ب ماهیــت تخیــل شــاعرانه، طبیعــت و ارتب

ـــوع خاصـــی از صـــور خیـــال، اســـلوب و ســـبک  شـــاعری وجـــود دارد کـــه ن
 وۀیشـگیـرد کـه بـه روشـنی از پردازی را بـه کـار میسمبولیسم و اسـطوره

  )۹۵و۹۴ فورست،: (نک نئوکالسیک قرن هجدهم متمایز است.
  رمانتیسم و آموزش. ۴

ـــــود،  در حـــــالی کـــــه روشـــــنگری در صـــــدد نقـــــد و ســـــنجش گذشـــــته ب
آن چیزهـایی بـود  همۀنسبت به  رمانتیسم آکنده از خشم و نفرتپیش

ــه تثبیــت آن : اندیشــید؛ چیزهــایی از قبیــلهــا میکــه نئوکالسیسیســم ب
یکنواخــــت، وقــــار دروغــــین، تکلــــف، نظــــم و ترتیــــب  روح وقواعــــد بــــی

گرایی، های محــــدود، تصــــنع و ظــــاهرآرایی، ســــنتای، دیــــدگاهکلیشــــه
ه البتـــ گرایـــی، ادعـــای ادب و فرهیختگـــی و حفـــظ وضـــع موجـــود.تعلیم
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کردن بـا نظـام کهـن منظمـی بـرای جـایگزین برنامـۀها هیچ رمانتیکپیش
ای منطقــی و بایســت بــه شــیوهچــرا کــه چنــین چیــزی خــود می.نداشــتند 

عقالنـــی انجـــام پـــذیرد و اینـــان بـــا اصـــول و قواعـــد منطقـــی ســـروکاری 
 )۴۴و۴۳ فورست،: (نک نداشتند.

و افسـون شـده  گوید؛ تمایز میـان شـاعر ملهـممی» وارن«طور که همان
» سـازنده«گو در برابـر شـاعر مشـغول یـا غیـبیعنی شاعر خودکار یا دل

یعنـــی شـــاعری کـــه صـــنعتگری تعلـــیم یافتـــه و مـــاهر و مســـئول اســـت، 
همـان شـاعر بـدوی » افسـون شـده«تمایزی تقریباً تاریخی است؛ شاعر 

یــا شــمن اســت کــه بعــدها رمانتیــک و اکسپرسیونیســت و سوررئالیســت 
شـاعر ملهـم، از  الجمع دانست.ه نباید این دو نوع را مانعهالبت شود.می

یــــک ســــو، فــــردی برگزیــــده و متفــــاوت از مــــردم عــــادی اســــت و لحنــــی 
پیامبرگونه دارد و از سـوی دیگـر، تنهـایی و شـهادت، سرنوشـت و ویژگـی 

  )۲۷۸ جعفری،: (نک اوست.
آیـد کم، لیریسم بـه صـحنه میرمانتیسم کمیا پیش» احساس«از عصر 

 دورۀگیــــرد (ایــــن حضــــور در خــــود گرایــــی کالســــیک را میای تعلیمو جــــ
  گیری تازه و متفاوت است. رسد) و این، یک جهترمانتسیم به اوج می

نئوکالســــیک بــــه خــــاطر  ۀیــــنظر گیری اصــــلی بــــه ســــخن دیگــــر، جهــــت
دارد، ... اش و تـــوجهی کـــه بـــه تـــأثیر ادبیـــات بـــر اجتمـــاع و گرایـــیتعلیم

ــه  ــوغ و تخیــل  ۀیــنظر  اســت؛» مخاطــب«معطــوف ب ــر نب ــه ب رمانتیــک ک
فــــردی و احساســــات خودجــــوش هنرمنــــد مبتنــــی اســــت، معطــــوف بــــه 

توجــه » اثــر ادبــی«مــدرن بــه خــود  ۀیــنظر اســت و ســرانجام » هنرمنــد«
شـود کـه تبـدیل می یاصـلرمانتیک هنرمند بـه عنصـر  ۀینظر در  کند.می

آبرامـز  آن را.کند و هم معیار بررسی و ارزیابی هم اثر هنری را خلق می
این تحول و گذار بنیادین از تقلید و محاکات به فیضـان و بیـانگری را بـا 

در عصر کالسـیک و نئوکالسـیک  آینه و چراغ نشان داده است. استعارۀ
ــه چــراغ تبــدیل  ــد همچــون آینــه اســت؛ ولــی در عصــر رمانتیــک ب هنرمن

 جعفــری،: (نــک رســد.شــود، یعنــی از محاکــات بــه خالقیــت فــردی میمی
۲۷۹( 

وشـش و کمدخل چگـونگی آفـرینش اثـر هنـری (: نک :برای تکمیل بحث
   جوشش) در همین بخش.
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 تین و معنویرمانتیسم و د. ۵
دین و معنویت این دوره، نه مانندِ دوره پیش از رنسانس تن به احکام 

پذیرد؛ نه به دستورات خشک می وچراچونیبها را دهد و آنکلیسا می
دهد و نه کالسیم تن می دورۀ نگرانۀجمعو  های معینو چارچوب

گریزد و به این از هر سه می تابد.گریزی عصر روشنگری را بر میدین
فردی و شخصی  .۱: ترتیب، دین و معنویت این دوره، تا حد زیادی

   متولی ستیر و دستگاه گریز است. .۳احساساتی است  .۲است 
بینی نسبت بـه ت خرد و خوشروشنگری، حاکمی دورۀبه بیان دیگر، در 

و توجــه کــم اعتنـایی بــه مــذهب  سـیر تــاریخ و امیـد بــه ترقــی و پیشـرفت
  )۱۳۰ جعفری،: (نک رایج زمان بود. شۀیاندسنتی و گاه ضدیت با آن، 

ــایی از آنایــن کم دینــی ایــن عصــر، گذشــته از  عرصــۀروســت کــه در اعتن
نتیسـم و پـاک هایی همچـون پروتستااصالحات مذهبی و پیدایش پدیده

دینــی، در طــول ایــن چنــد قــرن و خصوصــا در عصــر روشــنگری و در قــرن 
ای شــکل گرفــت کــه آن را دئیســم یــا دیــن طبیعــی هجــدهم دیــدگاه تــازه

   ).۱۴۱ جعفری،: (نکاند نامیده
ای اسـت کـه بـه ظـواهر های برجستهبه عنوان مثال، کانت یکی از چهره

ن بـر روح معنـوی و خلـوص و و آداب دینی چندان اعتنـایی نـدارد جـای آ
ـــد حـــس تکلیـــف اخـــالقِ برخاســـته از وجـــدان فـــردی تکیـــه می ـــککن : (ن

  )۱۳۳ جعفری،
: ورزد کـهمـیتأکیـد  به درستی بر این مطلـب سیدحسینیبه این ترتیب 

ـــن کـــه  یکـــی از مشخصـــات رمانتیســـم، عالقـــه بـــه مســـیحیت اســـت. دی
میـــان قـــرن هجـــدهم بـــه مخالفـــت بـــا آن برخاســـته بودنـــد، در  فالســـفۀ
 دیدنــد.» هنــری«نظرگــاهی  رفتنــد، بــه دیــن راهــا بــه ایمــان میرمانتیک

ترین ادیــان بــود، مســیحیت را نـه بــه عنـوان اینکــه صـحیح» شـاتوبریان«
داشـت، و اثـر خـود هـا بـود، دوسـت میترین آنبلکه برای اینکه شاعرانه

بــدین منظــور » Genie du christianismeجــالل مســیحیت «را بــه نــام 
را نه به عنوان مرکزی که بشـریت را اداره » گوتیک«او کلیسای  نوشت.

زده هــا را هیجــانکنــد، بلکــه بــه عنــوان یــک شــاهکار معمــاری کــه دلمی
یر همـــین مســـیحیِت احساســـاتی و ســـازد، مجســـم کـــرد و تحـــت تـــأثمی
ـــر خـــالف شـــعر کالســـیک، زیبا ـــک، ب ـــود کـــه شـــعر رمانتی ـــۀپســـند ب  جنب

 جنبــۀکــه بیشــتر از هــر اثــر ادبــی  بخــود گرفــت؛ حتــی رمــان» درونــی«
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دار و احساسـات شـدید نویسـندگان دارد، مانع تخیالت دامنه» بیرونی«
  رمانتیک نشد. 

ویژه ای به مسیحیت  شاعرانۀکالریج نیز مانند شاتوبریان نگاه مثبت و 
 جعفـری،: (نـک .»مـذهب شـعر بشـریت اسـت«: گویـددارد آنجـا کـه می

۱۴۳(  
درســت و  دونکتــۀدر انتهــای مبحــث، یــادآوری پــس از ذکــر ایــن نکــات و 

  : دقیق جعفری در باب این بحث، ضروری است
ها، عصر رمانتیسم عصری دینی، به معنی دقیـق و سـنتی این همۀبا  .۱

روی بـا مؤمنـان توان بـه هـیچها را نمیشود و رمانتیکآن، محسوب نمی
 همچنـــــان کـــــه در بحـــــث از هـــــای کهـــــن قیـــــاس کـــــرد.مســـــیحی دوران

یش گــراهای دینــی روســو نیــز مشــاهده کردیم،رمانتیســم و دیــدگاهپیش
خـدای  یشی باطنی و مبتنی بر احساس است.گراها اصوالدینی رمانتیک

فـردی بـارزی دارد در شـادابی و درخشـش کمـال هنـری  جنبۀها رمانتیک
 )۱۴۲ جعفری،: (نک یابد.کند و ظهور میحلول می... و
 دینــــی صــــرفاً از تجربــــۀخــــورد بــــا دیــــن و ایــــن تحــــول اساســــی در بر  .۲

گیـرد و علـل فـراوان اجتمـاعی و ها نشأت نمیهای دینی رمانتیکیشگرا
ها و مســـائل دیگـــر در شـــدن ســـنتفکـــری همچـــون فردگرایـــی، سست
ــه پدیدآمــدن آن نقــش داشــته اســت. ــه گون ای دیگــر همــین دیــدگاه را ب

ای فالسـفه رد.تـوان مشـاهده کـهای فلسفی این عصـر نیـز مییشگرادر
کننــد و از اخالقــی شــناخت خــدا تکیــه می جنبــۀچــون کانــت و فیختــه بــر 

بنــدی بــه ظــواهر شــریعت، بلکــه بــه هــا دینــداری راســتین نــه پاینظــر آن
 )۱۴۳ جعفری،: (نک آوردن وظیفه است.جای
  

  رمانتیسم و جامعه .۶
 ادبیــــات کالســـــیک از لحـــــاظ اجتمـــــاعی،: اجتمـــــاعی رمانتیســـــم نــــۀیزم

کنـد گاهی اشرافی دارد و فرهنگی اشرافی را تقویـت میخاستگاه و تکیه
ای های زندگی اشراف را با صـبغهو در حقیقت تجسمی از کمال مطلوب

کنـــد، مخاطـــب همـــانطور کـــه ولـــک اشـــاره می دهـــد.عقالنـــی نشـــان می
است، انسان متمدنی که تمـامی » رادمَرد فرهیخته«آرمانی این ادبیات 

متمـدن و بـدوی را بـه غیر  رون وسطی و نیـز ملـل و اقـوامدوران ظلمت ق
شـمارد نگرد و خود را مظهـر کامـل انسـانیت و تمـدن میتحقیر می دۀید
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: (نــکدانــد و افـراد و طبقــات فرودســت جامعـه را نیــز در خــور توجـه نمی
رفتن قــدرت و اعتبــار و ضــعف اخالقــی اجتمــاعی و تحلیــل ).۳۹ جعفـری،

ســو و مخالفــت انســان عصــر روشــنگری و  مشــروعیت ایــن طبقــه از یــک
های اصلی این زمینه پس از آن با نگاه تحقیرآمیز یاد شده از دیگر سو،

  جنبش هستند.
ابعـــاد اجتمـــاعی رمانتیســم نیـــز همچـــون : جوانــب اجتمـــاعی رمانتیســم

تعریف رمانتیسم، یکی از دشوارترین مباحثی است کـه در بحـث از ایـن 
)؛ امـــا بـــا تمـــام ایـــن ۱۵۶ جعفـــری،: (نکشـــویمیرو ممکتـــب بـــا آن روبـــه

ها، تحلیل ارنست فیشر یکی از بهترین مطالعـاتی اسـت کـه در دشواری
وی در کتــــاب  اجتمــــاعی رمانتیســــم صــــورت گرفتــــه اســــت. نــــۀیزمبــــاب 

رمانتیسـم جنبشـی «: گویـدمی» ضرورت هنر در روند تکامل اجتمـاعی«
و متنـاقض، در قبـال  یعنـی جنبشـی سـوداییتـا  بود حاکی از پرخاشگری

 داری بــورژوایی و در قبــال یکنــواختی خشــن داد و ســتد.جهــان ســرمایه
ترین انعکــــــاس رمانتیســـــم از نظـــــر آگـــــاهی خـــــرده بـــــورژوایی، کامـــــل

داری، در فلسفه، ادبیات و هنـر رو به تکامل سرمایه جامعۀهای تناقض
  )۱۶۱ جعفری،: (نک .»است

هــــای های رمانتیکغدغــــهها و دتــــرین دلبســــتگیبــــه طــــور کلــــی، مهم
 انقــالب، آزادی و ناسیونالیســم،«: تــوان چنــین برشــمرداجتمــاعی را می
  .»هایشان و افق روشن آیندهمحرومان و رنج

ای با تحوالت های اجتماعی با شور و حرارت خارق العادهرمانتیک
که در  انقالب فرانسه اند.زمان خود همدلی و همراهی کرده انقالبی

ل مشترک خردروشنگری و آرمان رمانتیسم محسوب واقع، محصو
ها همچون رستاخیزی شود، در سرتاسر اروپا از جانب رمانتیکمی

نظام کهن او » آزادی، برابری، برادری«عظیم تلقی گردید که با شعار 
 )۱۷۴جعفری،: (نک کند تا نظام اجتماعی نوینی را بنا نهد.را ویران می

 همۀای است که در ان نیز ویژگیهمدلی با محرومان و رنج دیدگ
ها با زنان به عنوان همدلی رمانتیک های رمانتیک وجود دارد.نحله

ها را از یک جهت پیشگام مبارزه برای تحقق قشر محروم جامعه، آن
های فرهنگی همچنین در عصر رمانتیسم سالن حقوق زن کرده است.

در این عصر به  کردند و زنانو اجتماعی متعددی را زنان اداره می
گذشته از این امر،  شوند.های مهم اجتماعی میتدریج وارد عرصه
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اصوالً در ماهیت رمانتیسم نوعی وجد و شور سرخوشانه و زنانه نیز 
مستتر است و زمینه را برای ظهور و بروز بیشتر عنصر زنانه در اجتماع 

ترین  رمان لوسیند، اثر فریدریش شلگل، یکی از مهم آورد.فراهم می
آثار رمانتیک است که شکوه زنانگی و شکوفایی فردیت زنانه را به 

  )۱۸۲و۱۸۱ جعفری،: (نک بهترین صورت ترسیم کرده است.
های اجتماعی در جستجوی جهان پاکی و معصومیت، رمانتیک ،عالوههب

ها را یش بود که آنگراهمین جهان عدالت و آزادی و برابری بودند.
این  کرد.های رهایی بخش روزگار میو جنبشها انقالب فتۀیش

شد گرایی در پرشورترین شکل خود، به انقالب سیاسی ارضا نمیآرمان
این  نمونۀترین جالب افکندن جوامع آرمانی بود.و در صدد یافتن یا پی

ای اشتراکی، برابر و آزاد است که ساواثی و کالریج شهرها، جامعهآرمان
  )۱۸۳ جعفری،: (نک د طرح آن را ریختند.در دوران دانشجویی خو

پژوهشی «کند، شهری را منعکس میاز جمله آثاری که این نگاه آرمان
است  (inquiry concerning political justice)» در باب عدالت سیاسی

 (william godwin)نویس انگلیسی ویلیام گادوین که فیلسوف و رمان
این کتاب را در بهترین حالت آرای گادوین در  نوشت. ۱۷۹۳در سال 

کمونیستی تلقی کرد؛ زیرا طبق  (utopia)شهر باید نوعی آرمان
انگلیس در سیر تکاملی خود بدون از  جامعۀبینی گادوین، پیش

شد و در آن هنگام سرگذراندن آشوب به عدالت اجتماعی نایل می
انستند از توآحاد جامعه می همۀبود؛ زیرا دیگر نیازی به دولت نیز نمی

 )۱۰۳ پاینده،: (نک دارایی مساوی برخوردار شوند.
شده، نقش اجتماعی و سیمای کلی هنرمند با توجه مباحث مطرح

هنرمند نئوکالسیک، بجز  قبل تفاوت اساسی دارد. دورۀرمانتیک نیز با 
ً به اشراف و طبقات فرادست جامعه نزدیک تر بود، به این که عموما

و نوع زندگی با دیگر مردم تفاوتی ماهوی  لحاظ خصوصیات شخصیتی
 گانۀیهایی چون فردیت نداشت؛ ولی هنرمند رمانتیک به خاطر ویژگی

مانند، حالت شهودی و پیامبرانه، خود، تخیل و حساسیت بی
ای کامالً متفاوت چهره... های اجتماعی وهای عاطفی، دغدغهشوریدگی

پرستی خویشتن«ا چنانکه اوگوست ویلهلم شلگل هنرمند ر  است.
زندگی هنرمندان حتی  وۀیشخوانده و معتقد است که » گزیدهخلوت

ً متمایز باشد. هنرمندان  در آداب ظاهری نیز باید از دیگران کامال
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ای متمایز و متفاوتند که آگاهانه خود را وقف هنر خویش طبقه
از  آید تا روزگار ما نیز،هایی پدید میدر این دوره کلیشه اند.کرده

های مربوط به هنرمند منزوی برخی جهات، تداوم یافته است؛ کلیشه
اعتناست؛ ولی او در نهایت فقر و رنج به رسالت که جامعه به او بی

دهد و پس از مرگش قدرش کند و به کار خود ادامه میخود عمل می
ها رمانتیک انۀیفردگرا فلسفۀدر  رسد.شود و به شهرت میشناخته می

فردیت و فردگرایی به شمار  جلوۀترین رمانتیک را باید کامل هنرمند
 شدن را در خود نهفته دارد.» من«ترین امکان آورد که بهترین و کامل

هنرمند رمانتیک، در عین حال، تحت تأثیر فضای انقالبی عصر، 
اش نهاده و او باید در قبال پندارد که تقدیر، رسالتی بزرگ بر عهدهمی

بدین گونه است که مثالً  انیت حساس و مسئول باشد.سرنوشت انس
فریدریش شلگل نقش هنرمند را در برابر انسانیت مثل نقش انسان 

بینیم، تصویر هنرمند که میچنان داند.در مقابل دیگر مخلوقات می
  متناقضی از انزوا و رسالت اجتماعی است.  زۀیآمرمانتیک 

اجتماعی رمانتیسم و  نبۀجآفرین بدین ترتیب، نقش مثبت و تحول
اروپای  افتۀیپرستی آن، در کشورهای کمتر توسعه خصوصاً شور میهن

کند که در ارنست فیشر چنین استدالل می شرقی کامالً آشکار است.
نظام کهن قرون داری هنوز قدرت نیافته بود واین کشورها که سرمایه

ه مردم را به وسطایی حاکمیت داشت، رمانتیسم طغیانی واقعی بود ک
آگاهی ملی و شورش در مقابل ستمگران داخلی و خارجی و 

جالب این  نکتۀ کرد.بیگانه دعوت می سلطۀفئودالیسم و استبداد و 
بینی و است که خصلت اوتوپایی رمانتیسم موجب شده تا اوج خوش

ً در شور و حرارت اجتماعی و آرمانی رمانتیک کوتاه  فاصلۀها عمدتا
گر شود و نو و کاربست عملی آن، جلوه دۀیاود آمدن یک میان به وج

شود، هنرمندان ای عملی تبدیل میهنگامی که این بینش به برنامه
کنند؛ زیرا دیگر عطش آنها به رمانتیک به تدریج شروع به طرد آن می

آلیسم سیاسی در های ایدهبیشترین جلوه کند.امر مطلق را ارضا نمی
شود که امکان تحقق انقالب دور گامی دیده میها هنآثار رمانتیک

از همین روست که در کشورهایی که به لحاظ سیاسی و  باشد.
ها های تحقق عملی شعارها و آرماناند و زمینهاجتماعی عقب مانده

تواند با چپ فکری همراه کمتر است، هنرمند رمانتیک به آسانی می
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آزادی با کشش او به جانب  رهایی و انۀیگراهای چپشود؛ زیرا آرمان
  )۱۷۹ جعفری،: (نک امر مطلق همسویی و همخوانی دارد.

 دورۀدر : تحوالت ادبی و تحوالت اجتماعی این عصر ۀیسودو  رابطۀ
سو، با تحوالت اجتماعی و اقتصادی و پیشرفت فنون رمانتیسم، از یک
های عمومی و گسترش مجالت و کتابخانه دآمدنیپدچاپ و نشر و 

شهرنشینی و فزونی گرفتن مخاطبان، ادبیات بیش از پیش در 
گیرد و همین امر به ترویج و رشد کمّی مردم قرار می عامۀدسترس 

کند و از سوی دیگر، با تحوالت و ادبیات مکتوب کمک می
اندیشه و نقد ادبی و نظریات  عرصۀهایی که در دگرگونی

ادبی تازه در حجم و  قۀخالآید، آثار شناسی و هنری پدید میجمال
شود و خود این آثار ادبی تازه مجدداً بر مقیاسی بسیار وسیع خلق می

 کند.نهد و آن را دگرگون میادبی نیز تاثیر می ۀینظر شناسی و جمال
   )۲۷۲ جعفری،: (نک
  

   اجتماعی آثار ادبی رمانتیک صبغۀ
بـا دیـد اجتمـاعی ها یکشلی، بایرون، هاینه و برخی از دیگر رمانت :شعر

رسـیدن بـه آن را مسـتلزم تـالش و  نگرنـد ومـی آرمانی ندۀیآتری به این 
و  گرااما برخی شاعران ذهن دانند.می کوشش و از خودگذشتگی بسیار

شهودی همچون ویلیام بلیک نیز به این آینده توجـه دارنـد، ولـی عمـدتاً 
 ی او قابــل دســتیابیآن را بــا تحــوالت روحــی انســان و کمــال یــافتن معنــو

آرمـانی کـه از تخیـل  نـدۀیآبه هر حـال، اوتوپیـاگرایی و ترسـیم  دانند.می
ایـن  برجسـتۀمهـم و  جنبـۀپـذیرد، یـک هـا نیـز تـاثیر مینیرومند رمانتیک

  )۱۸۴و۱۸۳ جعفری،: (نک شود.مکتب محسوب می
وزن و موسیقی ماهیت شعر و زبان شعر را «همچنین از نظر وردزورث 

دهد، گزینش واژه در قرن هجدهم، یکسان شمردن زبان نثر نمیتغیر 
موزون و نیز زبان شعر با زبانی که طبقات متوسط و پایین  نوشتۀبا 

  )۲۸۵و۲۸۴ جعفری،: (نک .»کننداجتماع به آن تکلم می
رمـان  عرصـۀهـا در رمانتیک): رمان اجتماعی رمانتیـک( ادبیات داستانی

نمـــایی بیشــتر، بـــه رنـــگ ر گذشـــته و واقعتتــاریخی بـــرای توصـــیف دقیــق
های مربـوط بـه های قومی و ویژگیبیان آداب و رسوم و خصلت محلی و
کرامـول  مقدمـۀهوگـو در  داشـتند.مکان توجه خاصی مبذول می زمان و
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 شـود کـه یکـی از عناصـرکـم ایـن روزهـا ایـن نکتـه درک میکم«: گویدمی
توجــه، خــود بــه خــود،  ایــن .»اساســی واقعیــت، محلیــت دقیــق آن اســت

عـالوه بـر  تر به اجتماع و تحوالت اجتمـاعی هـم بـود.مستلزم نگاه دقیق
های پیشـــین مشـــاهده کـــردیم، رمانتیســـم کـــه در فصـــلایـــن، همچنان

هـــای اجتمـــاعی ها و انگیزشهای اجتمـــاعی بـــارزی دارد و دغدغـــهجنبـــه
ی مثـال، بـرا ها در آثـار ادبـی آنهـا هـم نمـود و بـروز یافتـه اسـت.رمانتیک

در شـعر شـاعرانی  کـههمچنانها بـا محرومـان، همدلی عاطفی رمانتیک
ایـن  اسکات هم حضـور دارد.های شود، در رمانچون وردزورث دیده می

ــان هــم بــه  ویژهبــه هــای ویکتــور هوگــوتــوان در رمانویژگــی را می بینوای
  )۳۴۰و۳۳۹ جعفری،: (نک وضوح، دید.

رمــان اجتمــاعی  عرصــۀســت کــه در دیگــری ا برجســتۀ چهــرۀ» اوژن ســو«
پــیش از هوگــو در فرانســه آثــار مهمــی پدیــد آورده اســت و هوگــو نیــز از 

اوژن سو کـه مبتکـر رمـان پـاورقی  ای جهات از او تاثیر پذیرفته است.پاره
ـــا  هـــم هســـت، در چنـــد اثـــر مشـــهور خـــود و از جملـــه اســـرار پـــاریس، ب

قی هــا، بــه توصــیف ها و ماجراهــای مرســوم در پــاور اســتفاده از جــذابیت
ـــز می جامعـــۀ ـــدان و فقـــرا نی ـــل ثروتمن ـــردازد.عصـــر خـــود و تقاب ـــک پ : (ن

 )۳۴۰ جعفری،
ـــز از » جـــین اوســـتین« ـــۀنی ـــا  جمل ـــیس اســـت کـــه ب رمـــان نویســـان انگل

ـــه رشـــد رمـــان  ـــر آن عصـــر، ب ـــا رمانتیســـم حـــاکم ب ـــدگاهی متفـــاوت ب دی
ی هـافاطمه سیاح، ضمن اشـاره بـه برخـی ویژگی کند.اجتماعی کمک می

ــار جــین اوســتین، او را پایه بــه شــمار » رمــان نویســی اجتمــاعی«گــذار آث
دوم قـــرن  مـــۀینمیـــراث رمـــان اجتمـــاعی رمانتیـــک بعـــدها در  آورد.مـــی

رســـد و آثـــار داســـتانی می گرانـــوزدهم بـــه نویســـندگان اجتمـــاعی واقـــع
 هـــا وای ویژگیمــا بعــد رمانتیــک مثـــل آثــار بــالزاک نیــز از پــاره برجســتۀ

بـه هـر  در خـود دارنـد.هایی رمـان اجتمـاعی رمانتیـک نشـانه هاییشگرا
گیری شــکل حــال، نقــش رمــان اجتمــاعی رمانتیــک در تکامــل نــوع رمــان و

  )۳۴۱و۳۴۰ جعفری،: (نک گرا کامالً محسوس است.رمان واقع
و رمان » رمانتیک«به هر حال، با وجود اختالفی که بین رمان 

ای بر رمان را مقدمه» نتیکرما«وجود دارد، باید رمان » رئالیست«
آهنگی با زمان و مکان، توجه به عالقه به هم شمرد.» رئالیست«

ای مسائل اجتماعی و روابط میان فرد و جامعه، نکاتی است که رابطه
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های طور که در رمانکند و همانمیان این دو نوع رمان تولید می
واند دید؛ بعضی تهایی از ظهور رئالیسم را میاجتماعی رمانتیک نشانه

از آثار نویسندگان بزرگ رئالیست نیز از قبیل بالزاک و استاندال، جنبه 
  )۱۸۹ سیدحسینی،: (نک دارد.» رمانتیک«
  
  : این مکتب نۀیآدر  ادبی وشش و جوششک .۷

اصلی و محوری این  نکتۀ، هنرمند و فرایند آفرینش هنری تازۀتصویر 
ها الهام و شوریدگی عامل اصلی در رین زمانتاز قدیم: بحث است

در آثار نویسندگان و  شده است.فرآیند آفرینش هنری تلقی می
پردازان جهان باستان همچون افالطون بسیار به منشأ الهی الهام نظریه

های هنر های مختلف استمداد از الههاشاره شده و در آثار ادبی دوران
این  و قرار داد ادبی تبدیل شده است.دهندگان به سنت و دیگر الهام

ً با شوریدگی و نوعی جنون همراه بوده است و  الهام آسمانی غالبا
 اند.گوناگون آن سخن گفتههای فالسفه و منتقدان در باب جنبه

دوم  مۀینایم، در رمانتیسم نیز اشاره کردهکه در بحث از پیشهمچنان
دید آمد که در عصر رمانتیسم ای پتازه ۀینظر قرن هجدهم، به تدریج، 

دهد، بر اثر تحول بنیادینی که در این دوره رخ می به کمال خود رسید.
ٔ الهام و خالقیت هنری در درون شاعر و نویسنده  وجو جستمنشا

ٔ الهام و رمانتیسم نبوغ فردی مهمپیش دورۀدر  شود.می ترین منشا
واعد و قوانین را در این عصر یانگ ق شد.خلق آثار هنری شمرده می

نامید و معتقد بود که نوابغ قوانین خود را در عصای افراد لنگ می
ٔ اصلی  درون خود دارند. در عصر رمانتیسم تخیل خالق فردی منشا

فروپاشی اصول و قواعد  شود.الهام و خلق آثار هنری قلمداد می
نئوکالسیک از جمله اصل محاکات، اهمیت یافتن فرد و پدید آمدن 

 فلسفۀای آثار ادبی، رشد خود زندگینامه صبغۀگرایی رمانتیک، فرد
طبیعت و  دوبارۀآلیسم، تفوق تخیل و احساس، کشف ذهنی و ایده

 عرصۀفضیلت عنصر طبیعی، و برخی تحوالت در نظریات علمی در 
های این تحول بنیادین را شناسی و مسائلی از این دست، زمینهروان

  )۲۷۷و۲۷۶ جعفری،: (نک آورد.فراهم می
گرفتن خالقیت هنری از درون تخیل و نبوغ فردی هنرمند و با نشأت

ناخودآگاه و خودجوش فرآیند آفرینش، شخصیت  جنبۀگرفتن قوت
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گری شخصیت این جلوه شود.فردی هنرمند نیز در آثارش جلوگر می
فردی تا به حدی است که تمامی انواع ادبی و آثار هنری رمانتیک را 

  )۲۷۸ جعفری،: (نک عمیق شخصی دانست. ضبغۀتوان دارای می
  
  لتخی بابدر های مطرح چهره برخی مروری بر نظر. ۸

شده یعنی تمایز میان شاعر ملهم و افسون: وارن بر آن است که :وارن
یعنی » سازنده«گو در برابر شاعر مشغول یا غیبشاعر خودکار یا دل

علیم یافته و ماهر و مسئول است، تمایزی شاعری که صنعتگری ت
همان شاعر بدوی یا شمن » افسون شده«تقریباً تاریخی است؛ شاعر 

 شود.است که بعدها رمانتیک و اکسپرسیونیست و سوررئالیست می
سو، شاعر ملهم، از یک الجمع دانست.البته نباید این دو نوع را مانعه

ست و لحنی پیامبرگونه دارد و فردی برگزیده و متفاوت از مردم عادی ا
: (نک از سوی دیگر، تنهایی و شهادت سرنوشت و ویژگی اوست.

  )۲۷۸ جعفری،
گوید، وردزورث به سهم هوشیاری در می که ولکهمچنان :وردزورث

جای آثارش اشاره کرده و در فهرست قوای آفرینش هنری در جای
در نظر گرفته  نیز جای خاصی» سنجش«و » تامل«خود برای  شاعرانۀ

اصلی  هستۀها، نیروی تخیل را وردزورث، همچون دیگر رمانتیک است.
تابانیدن رنگ «مشهور خود نیز به  مقدمۀداند و در شعر می سازندۀو 

کند، ولی خود صریحاً اشاره می» و حال و هوایی تخیلی بر شعر
 گوید که برای سرودن شعر خوب، عالوه بر حساسیت فوق العاده،می

 )۲۸۶ جعفری،: (نک الزم است.» تفکر و تامل طوالنی و عمیق نیز«
آنکه در اغلب مباحث به مأخذ خود اشاره کند، کالریج، بی :کالریج

عالوه بر آثار برادران شلگل، از آثار برخی از دیگر فالسفه و 
پردازان آلمانی نظیر کانت و شلینگ به فراوانی استفاده کرده نظریه
  )۲۸۸ عفری،ج: (نک است.

کالریج، با اشاره به این که او اثر هنری را با  ۀینظر آبرامز در تفسیر 
 .۱: شماردگیاه مقایسه کرده است، خصوصیات این اثر را چنین بر می

اصل و کلی، وجود دارد که مقدم بر : شودگیاه از یک بذر آغاز می
ک در یک وجود ارگانی اجزاء است و اجزاء از آن مشتق شده است.

هر «: کندگیاه رشد می .۲ .»کل همه چیز است و اجزا وجود ندارند«
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گیاه رشد یابنده، همه  .۳ .»شودبعدی را سبب می کلمۀ ،کلمه
چیزهای غریب و ناآشنا را هم به جوهر خاص خود نزدیک و شبیه 

دهد؛ عناصری مثل هوا و نور و ها را به هم پیوند میگرداند و آنمی
کند و ماهیت آنها را تغییر های حس استفاده میذهن از تصویر «: آب
گیاه به طور  .۴ .»بردها بهر میدهد و برای خلق اثر از آنمی

: یابدتکامل می گیرد وخودجوش از یک منبع درونی انرژی بهره می
فرم ارگانیک ذاتی و درونی  منشاء وحدت در درون است نه در بیرون.«

 .»دهدیابد شکل میتکامل می است و خود را همانطور که از درون
اختیار بودن این قیاس در نزد برخی منتقدان آلمانی بر ناخودآگاه و بی

خلق و رشد اثر هنری هم اشاره دارد؛ ولی کالریج، هرچند تا حدی 
پذیرد، به نوعی اراده و طرح ناخودآگاه بودن آفرینش ادبی را می

ک گیاه، یک وحدت ساخت نهایی و کامل ی .۵ سازنده هم توجه دارد.
های یک گیاه در مقابل ترکیب عناصر در ماشین، بخش ارگانیک است.

ترین واحد آن، در یکپارچگی و پیوستگی منسجمشان و تبادل از ساده
تر و هایشان در خالل ساختارهای پیچیدهو وابستگی با همسایه

ه اجزا به کل بستگی دارند و کل ب«: تر به هم پیوسته و مربوطندبزرگ
  )۲۸۹و۲۸۸ جعفری،: (نک .»کل یک چیز است اجزا.

نگرش : نئوکالسیک بسیار زیاد بودند یباشناسیز های ها و نقصضعف
 داد،عقالنی اهمیت می جنبۀاین مکتب در باب هنر بیش از حد به 

کردن آفرینش هنری مند و هماهنگقانون ۀیقضآن بر تأکید 
ناپذیر بود که موجب ر خشک و انعطافلوحانه بود و آنقدساده

: (نک انجامید.شد یا الاقل به تکرار یک الگوی ثابت میمی حاصلیبی
ً هیچ توجهی به ۳۳ فورست، ) مکتب نئوکالسیک این بود که تقریبا

آنچه ما آن را به : عقالنی فرآیند آفرینش هنری نداشتغیر  هایجنبه
درونی هنرمند و واکنش  زۀیگاننامیم و نیز می» الهام«گونه ای مبهم 

گرفتن این با نادیده غریزی و ناخودآگاه خواننده در برابر یک اثر هنری.
جنبه از آفرینش هنری، تخیل نقشی بسیار ناچیز را بر عهده 

شد که از بازی ناپایدار تلقی میگرفت، چونکه صرفاً به عنوان هوسمی
ل تقریبا کارکردی تخی آفریدن شعری معقول و سنجیده ناتوان است.

ً تزیینی و آرایشی داشت افزودن افسون و جاذبه به حقایق از : صرفا
  )۳۴و۳۳(فورست  پیش دانسته شده.
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اوج و کمال یک  نقطۀبه این معنا، جنبش رمانتیک پیامد و به عبارتی 
گرچه ممکن است کمی  شود.روند تکاملی طوالنی محسوب می

رمانتیسم،  آهستۀتکامل و رشد  آمیز و شگفت به نظر آید؛ ولیتناقض
نه تنها این تصور رایج را که پیدایش رمانتیسم نوعی انقالب بوده 

رمانتیسم  کند، بلکه مغایرت و تضادی نیز با آن ندارد.نمیاست، نفی 
هم تکاملی تدریجی بوده است و هم انقالب؛ به این معنی که نتیجه و 

ی داشته است چون موجب انقالب جنبۀتأثیر کلی آن روند تکاملی، 
معیارهای  ها وهای مربوط به آفرینش هنری، مالکزیرورو شدن نظریه

  )۶۴ فورست،: (نک و شیوهای بیان شده است.ها زیبایی، آرمان
 
 ارزش خیال در مکتب رمانتیسم. ۹

ــار  ــق آث در عصــر رمانتیســم تخیــل خــالق فــردی منشــأ اصــلی الهــام و خل
اصـول و قواعـد نئوکالسـیک و از جملـه فروپاشی  شود.هنری قلمداد می

 صـبغۀیافتن فرد و پدیدآمدن فردگرایی رمانتیک، اصل محاکات، اهمیت
آلیســم، تفــوق ذهنــی و ایده فلســفۀای آثــار ادبــی، رشــد خــود زندگینامــه

طبیعـــت و فضــیلت عنصـــر طبیعـــی و  دوبـــارۀتخیــل و احســـاس، کشــف 
ســی و مســائلی از شناروان عرصــۀبرخــی تحــوالت در نظریــات علمــی در 

ـــن دســـت، زمینـــه ـــن تحـــول بنیـــادین را فـــراهم مـــیهای ای : (نـــک آورد.ای
 )۲۷۷و۲۷۶ جعفری،
گرفتن خالقیــت هنــری از درون تخیــل و نبــوغ فــردی هنرمنــد و بــا نشــأت

ــۀگرفتن قــوت ــد آفــرینش، شخصــیت  جنب ناخودآگــاه و خودجــوش فرآین
گری شخصـیت این جلـوه شود.فردی هنرمند نیز در آثارش جلوه گر می

فردی تـا بـه حـدی اسـت کـه تمـامی انـواع ادبـی و آثـار هنـری رمانتیـک را 
رمانتیـک  ۀیـنظر عمیق شخصی دانسـت؛ بنـابراین،  صبغۀتوان دارای می

کــه بــر نبــوغ و تخیــل فــردی و احساســات خــود جــوش هنرمنــد مبتنــی 
  )۲۷۹تا  ۲۷۸جعفری،: (نک است.» هنرمند«است، معطوف به 
رمانتیســم آغــاز پیش دورۀایــن بحــث از  .۱: داشــت کــهالبتــه بایــد توجــه 

های عمیــــق و جــــدی بحثــــی صــــرفاً ادبــــی نیســـت و ریشــــه .۲ ؛شـــودمی
شناســــی کانــــت، مســــأله فعالیــــت آزاد در مباحــــث جمال: فلســــفی دارد

وی  تخیــل از جملــه مســائلی اســت کــه بــه لحــاظ بحــث مــا اهمیــت دارد.
 سـلطۀم یعنـی بـدون توانـد رهـا از قیـد مفهـومعتقد است کـه تخیـل می
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از نظـر کانـت همـین فعالیـت آزاد تخیـل اسـت  نیروی فاهمه عمـل کنـد.
دهـد تـا کنـد و بـه مـا امکـان میشناسـانه را مشـخص میکه حکـم زیبایی

نفســه آزاد از مفــاهیم اســت بــه کــار ای کــه فیتجربــه مفــاهیم را دربــاب
جـــود رغم ایـــن امـــر کـــه احکـــام و قواعـــد ذوقـــی وببـــریم و بتـــوانیم، علـــی

 جعفـری،: (نـک فردی خود را عرضه کنـیم. شناسانۀندارند، حکم زیبایی 
۱۳۴(  

هـای سـبب سـاز اهمیت این تخیل تا بـدان پایـه اسـت کـه یکـی از ویژگی
ــد رمانتیــک و حالــت شــهودی و  چهــرۀ ــۀیپکــامالً متفــاوت هنرمن او  امبران

  است.» مانندتخیل و حساسیت بی«همین 
او  تـوان دیـد.ر آثـار وردزورث نیـز بـه خـوبی میتأکید بـر ایـن اهمیـت را د

شـعر  سـازندۀاصـلی و  هسـتۀها، نیروی تخیـل را همچون دیگر رمانتیک
تابانیدن رنگ و حال و هـوایی «مشهور خود نیز به  مقدمۀداند و در می

گویـــد کـــه بـــرای کنـــد؛ ولـــی وی صـــریحاً میاشـــاره می» تخیلـــی بـــر شـــعر
تفکــر و تأمــل «یت فــوق العــاده، ســرودن شــعر خــوب، عــالوه بــر حساســ

 )۲۸۶ جعفری،: (نک الزم است.» طوالنی و عمیق نیز
اهمیت صور خیال در شعر رمانتیک به این خودجوشـی و : به بیان دیگر

نقش اساسی تخیـل خـالق  شود.حالت ارگانیک بیان هنری محدود نمی
ــا گرایــی رمانتیکدر آفــرینش هنــری و فردیــت و ذهن هــا موجــب شــده ت

هـا گرایـی رمانتیکخیـال خـالق در آفـرینش هنـری و فردیـت و ذهنصور 
موجــب شــده تــا صــور خیــال کــه قــبالً نــوعی زینــت و محصــول قریحــه و 

شد، اکنون در اثر ادبـی موقعیـت محـوری و مرکـزی ذکاوت محسوب می
خودجـــوش و ناخودآگـــاه دارد و  جنبـــۀپیـــدا کنـــد؛ زیـــرا فرآینـــد خالقیـــت 

های مرســــوم و اســــتفاده از شــــیوه شــــۀیاندهنرمنــــد پــــیش از آنکــــه در 
ها و کلیشـه تصویرهای مملو باشد، با پشـت پـازدن بـه اصـول و قواعـد و

در ایـن جوشـش بیـانی،  گویـد.خواهـد میها، آنچـه دل تـنگش میسنت
تخیـــل هســـتند و از عمـــق ذهـــن خـــالق و فـــردی  زادۀتصـــویرها نیـــز کـــه 
ا دارنـــد و در گیرنــد اصـــالت و اهمیتــی خــاص خــود ر هنرمنــد نشــأت می

ایـن ویژگـی بـه  کننـد.پدیدآوردن معنـا و انتقـال آن نقشـی فعـال ایفـا می
ادبیــات رمانتیــک بــه  افزایــد.شــعریت آن می ویژهبــهجــوهر ادبــی اثــر و 

تر اسـت، خاطر همین عنصر شعروارگی به قطب استعماری زبان نزدیک
 تر اســـت.گرا بـــه قطـــب مجـــازی زبـــان نزدیـــککـــه ادبیـــات واقـــعهمچنان
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 ۀیــپاگویـد کـه شــعر اساسـاً بـر ضـمن بیـان ایــن مطلـب، می» یاکوبسـن«
مجـاورت؛ و بـر همـین اسـاس، میـان  ۀیپامشابهت استوار است و نثر بر 

ـــد روشـــنی وجـــود دارد. هـــا بـــیش از رمانتیک رمانتیســـم و اســـتعاره پیون
تشبیه، به استعاره توجه دارند؛ زیرا استعاره بر خالف تشـبیه کـه نـوعی 

ــد مــی ییجاجابــه ایــن همســانی بــا در  آورد.اســت، نــوعی همســانی پدی
تر هــا در پــی آننــد مناســبآمیخــتن فــرم و محتــوا و وحــدتی کــه رمانتیک

: (نـــک دهـــد.هـــا بـــه هـــارمونی را نیـــز نشـــان میاســـت و عشـــق رمانتیک
   )۲۹۰ جعفری،

  
 )ا هدفیله یرمانتیسم و زبان (وس .۱۰

آمـد و کر به حساب مینئوکالسیک، زبان به طور کلی لباس ف ۀینظر در 
زبـان » زینت و تـزئین«شگردهای بالغی صرفا به عنوان  به صور خیال و

فرم ارگانیـک و  ۀینظر در عصر رمانتیسم با پدیدآمدن  شد.نگریسته می
کـــه مـــثالً در آرای بـــرادران بـــازنگری در هنـــر، آنچنان ۀیـــنظر یـــافتن تفوق

اجـزای اثـر هنـری و شلگل و کالریج و وردزورث شاهد آن هسـتیم، تمـام 
از جمله صور خیال در پیوند با یکدیگر و بـه عنـوان یـک کـل واحـد تلقـی 

  )۲۹۰ جعفری،: (نک شود.می
هــای ها بــه واژگــان و مالکتوجــه بــه نگــاه دیگرگــون رمانتیســت عالوه،بــه

ایـن  نمونـۀشاید بهترین  ها، در این بحث اهمیتی ویژه دارد.گزینش آن
گــزینش واژگـــان « وۀیشـــزبـــان شــعر،  عرصــۀر او د امــر وردزورث باشـــد.

را کــه در قــرن هجــدهم رایــج بــود، بــه طــور » اســلوب فخــیم«و » خــاص
در ایـن شـعرهای مـن انـدکی از آن «گویـد کنـد و خـود میکامل طـرد می

گـــزینش واژگــان و اســلوب شـــعری «شـــود کــه معمــوالً چیــزی یافــت می
بجــز داشــتن زبــان شــعر خــوب، «از نظــر او  .»شــودنامیــده می» فخــیم

ــدارد ــد کــه وی صــریحاً می .»وزن، تفــاوتی بــا نثــر خــوب ن بــر خــود «گوی
دانم کـــه تـــا ســـر حـــد امکـــان زبـــان معمـــول مـــردم را تقلیـــد و فـــرض مـــی

ای است از زبـانی کـه گزینه«از نظر ورودزورث زبان شعر  .»اقتباس کنم
ـــه کـــار می ـــدواقعـــاً مـــردم ب ـــان در شـــعر » برن ـــف از هنجارهـــای زب و تخل

پــذیر اســت کـه علــت آن همــان چیـزی باشــد کــه در زبــان توجیه هنگـامی
ــری« ــن امــر می» غیــر هن از نظــر وردزورث وزن و  شــود.مــردم موجــب ای

دهـد، گـزینش واژه در موسیقی ماهیت شـعر و زبـان شـعر را تغییـر نمی
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مــوزون، و نیــز زبــان  نوشــتۀقــرن هجــدهم، یکســان شــمردن زبــان نثــر بــا 
 .»کننـدط و پایین اجتماع به آن تکلم میشعر با زبانی که طبقات متوس

  )۲۸۵تا  ۲۸۴ جعفری،: (نک
ـــاولاز همـــین روســـت کـــه حتـــی اشـــعار  وردزورث، هـــم از نظـــر وزن و  ۀی

قبــل از خــود کــامالً  دورۀموضــوع، بــا اشــعار  آهنــگ و هــم از نظــر زبــان و
قبــــل را  دورۀمتنــــوع جــــای وزن فخــــیم  هــــای ســــاده ووزن: تفــــاوت دارد

تکلــف اســت؛ و بی» غیــر شــاعرانه«ایــن اشــعار، ســاده و  گیــرد؛ زبــانمی
موضوع این اشـعار نیـز طبیعـت یـا منظـره بـه معنـای محـدود آن نیسـت 

 مـــردم عـــادی و فقیـــر و اهـــالی روستاهاســـت. دربـــارۀبلکـــه بیشـــتر آنهـــا 
هـای زند و در کتابوردزورث آگاهانه دست به نوعی انقالب در شعر می

نویســد کــه ر خــود در بــاب شــعر را میمشــهو مقدمــۀبعــدی ایــن اشــعار، 
های او در بـاب این اشعار است و هـم بیـانگر دیـدگاه دهندۀهم توضیح 

  )۲۸۴و۲۸۳ جعفری،: (نک شعر به طور کلی.
چنــــین  سیدحســــینیتــــوان ایــــن مبحــــث را از قــــول بــــدین ترتیــــب می

انـد و ها بیشتر طرفـدار وضـوح و قاطعیتکالسیک«: نمود کهبندی جمع
های هـــا بـــه صـــورترمانتیک منظـــره. پایبنـــد جـــالل و رنـــگ و هـــارمانتیک

مختلف حوادث و به تضادها توجه دارند و به جای توسل به زبـان شـعر 
دهنـــد مـــدافع آن اســـت، تـــرجیح می» بوالـــو«مـــنظم و یکنـــواختی کـــه 

اشعاری بگویند که بیشتر شبیه نثـر و چـه از لحـاظ آهنـگ و چـه از نظـر 
   مضمون، تصویری و متنوع باشد.

  
 د؟یا تقلینوآوری  .۱۱

  کوشش یا جوشش. : نک
  

 تکرمانتیسم و حر  .۱۲
این مبحث نیز کم و بیش برای این کـم تـرین مجهـول مانـده اسـت؛ امـا 

های همـــین بخـــش در بـــاب فـــرد و جمـــع، بـــه نظـــرم بـــا توجـــه بـــه گفتـــه
شــــوند تــــا بســــتر مــــام حرکــــات جمــــع بــــا هــــم جمــــع میرســــد کــــه تمی

حرکـت او باشـند یـا در حرکـات  نـۀیزمسازی حرکت فرد شوند یا برجسته
  شوند. » حل«او 
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 فیرمانتیسم و توص .۱۳

اما با توجه به  مجهول مانده است.برایم بیش کمااین مبحث 
: رسد کههای همین بخش در باب فرد و جمع و خیال به نظر میگفته

ً امری تزیینی و نه در خدمت قواعد ارسطویی و  توصیف نه صرفا
سو با کالسیک و ابزار بازنمود شکوهمند امر متعالی است؛ بلکه از یک

مبحث خیال) و از دیگرسو نقش اصلی آن (نک: خورد خیال پیوند می
 فردمحوری اثر رمانتیک است. قهرمانانۀکردن عمل یا برجسته» القا«

ً با توجه به تو ضیحات ذکر شده در شرح اصل آزادی در این ضمنا
ها امور توصیف همۀتوان گفت که در آثار این نحله دیگر مکتب، می

امور بپردازد از مثبت و  همۀمتعال نیست و هنرمند آزاد است به 
  منفی، عالی و دانی، زشت و زیبا

 .  
 بدر این مکتشتن هنرمندیباز نمود خو .۱۴

ترین من اثر رمانتیک (که اصلی» من فردی«به نظر این بنده، در 
با توجه » من اجتماعی« شود.نمودار می همۀاست)، فرد آزادِ محور با 

هایی را به آزادی هنرمند در توصیف جزئیات تاریخی و واقعی، موقعیت
های اجتماعی به دردهای اجتماع و از کشد که بر اثر زمینهتصویر می

خورد که این، یکی از داری پیوند میبیان نامطلوبی سرمایه جمله
ترین دالیل حضور پر رنگ آثار اجتماعی در مکتب رمانتیسم است اصلی

مکتب رمانتیک نیز » بشری«در نهایت، من  در فرانسه)؛ ویژهبه(
هاست بیشتر معطوف به بیان احساسات یا حتی درد مشترک انسان

  محور).  (نوعی از تکثیر همان فردِ 
فردیت » انسان رمانتیک«های ترین ویژگییکی از مهم: به دیگر سخن

ترین عنصری که رمانتیسم به جهان مهم«به تعبیر جونز،  اوست.
مدرن هدیه داده این است که هر موجود انسانی از یک هویت متمایز 

  )۱۹۰ جعفری،: (نک .»و خاص برخوردار است
نوین، از عصر  شۀیانددگی اجتماعی و ظهور فردگرایی ناشی از زن نۀیزم

نگری و اصالحات مذهبی و دعوت به درون ویژهبهرنسانس و اومانیسم 
این پدیده در عصر روشنگری  دینی امثال لوتر آغاز شده بود.پاک

شود؛ منتها فردگرایی عصر روشنگری که الوجوی آن آشکارتر ظاهر می
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ها تفاوت یی رمانتیکگرادنامد با فر می» فردگرایی متکی بر قلب«را 
افراد  همۀفردگرایی عصر روشنگری بدین معناست که  دارد.

موجوداتی عقالنی و خردگرا هستند و در نتیجه اساساً همتا و مساوی 
ترین عنصر شوند و چون در این عصر عنصر عقالنی مهممحسوب می

تواند برای خودش و بدون می شود، هر فردیوجودی انسان تلقی می
ولی  تأثیر و نفوذ سنت یا اقتداری خارج از خود به حقیقت دست یابد.

ای عام فردگرایی رمانتیک به جای تکیه صرف بر این عقالنیت که پدیده
کند که منحصر به و همگانی است، بر درون فرد و آن چیزی تکیه می

  )۱۹۱ جعفری،: (نک کند.اوست و او را از دیگران متمایز می
ـــن فـــردِ محـــور ـــا مـــرور اســـطوره ای ـــا قهرمـــان گـــاه ب  شـــود.ها ظـــاهر میی

ای اسـت کـه قهرمـان رمانتیـک های اسطورهاین چهره جملۀاز » پرومته«
های یونانی، به فرمان زئـوس او که در اسطوره: را تجسم بخشیده است

کردن آتـــش بـــه انســـان، محکـــوم بـــه تحمـــل عـــذاب و و بـــه گنـــاه هدیـــه
 العــاده دارد.ای فوقهــا جاذبــهانتیکشــود، بــرای رمای دائمــی میشــکنجه
هـــا در بـــازآفرینی ایـــن اســـطوره دو تفســـیر متفـــاوت از آن ارائـــه رمانتیک

فــرد قهرمــانی اســت کــه علــی  نــدۀینمادر یــک روایــت، پرومتــه  دهنــد.می
های ناشی از درد و یأس و گناه، سـرانجام بـر ها و درماندگیرغم ناتوانی

بـرد، پرومته در عین حـال کـه رنـج میاین  یابد.خویشتن خود تسلط می
بـــه  ۴»قهرمـــان بـــایرونی«ایـــن ویژگـــی را در  مانـــد.مغـــرور و ســـربلند می

از بنـد  پرومتـۀشـلی در  لۀیوسـروایـت دیگـر کـه بـه  توان دید.وضوح می
رسته به خوبی تجسم یافته اسـت، در وجـود پرومتـه، انقالبـی شاخصـی 

 د و از اسـتبداد بیـزار اسـت.شـتابمی بیند که بـه یـاری سـتمدیدگانمی را
این تصویر با عصر رمانتیک که عصر انقالب و تحـوالت عظـیم اجتمـاعی 

هــا تــوان گفــت کــه رمانتیکدر مجمــوع، می اســت کــامال متناســب اســت.
تبــدیل تــا  خــدایان فرســتادۀو نــه  –ســکوالر  دهنــدۀپرومتــه را بــه نجــات 

 جعفـری،: (نـک ننـد.ز مـی و امروزین به آن ایاسطورهغیر  کنند و رنگمی
۱۹۵(  

توان در جنبش طوفان آلمان، ای را میقهرمان بایرونی و پرومته نۀیشیپ
میلتـــون،  گمشـــدۀرمـــان گوتیـــک، یهـــودی ســـرگردان، شـــیطان بهشـــت 

تری بـــرای طـــوالنی نۀیشـــیپآبرامـــز  کـــرد.وجو جســـت... فاوســـت گوتـــه و
 های آن را همچــــونقهرمــــان ســــرگردان رمانتیــــک قائــــل اســــت و ریشــــه
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های کهـــن مســـیحی های رمانتیســـم، در ســـنتبســـیاری از دیگـــر جنبـــه
  )۱۹۶ جعفری،: (نک کند.میوجو جست

هـای بعـد نیـز تـداوم میراث قهرمان بایرونی و شخصیت بایرونی در دوره
» کاپیتان اهـاب«توان در شخصیت یافته است و تأثیر و تداوم آن را می

یت هیثکلیـف در رمـان در شخصـ و» ملویـل«اثر » موبی دیک«در رمان 
و در بســــیاری از دیگـــــر » امیلــــی برونتــــه«اثــــر » های بــــادگیربلنــــدی«

  های داستانی مشاهده کرد. شخصیت
تــرین برجســـتگی و خصوصـــیت قهرمـــان بـــایرونی و شخصـــیت خـــود مهم

ایـن ویژگـی  آن اسـت. گونۀطانیشـآلوده و اهرمینـی و گنـاه جنبۀبایرون 
ــدر برخــی از دیگــر چهره ــده ههــا و نحل ــیش دی ــز کــم و ب های رمانتیــک نی

در فصـل  یابـد.بعد از رمانتیسم هم رشد و تداوم می دورۀشود و در می
ــۀآینــده بــه ایــن  ــاره جنب ای از دیگــر ابعــاد منفــی رمانتیســم شــیطانی و پ

  )۱۹۷ جعفری،: (نک اشاره خواهیم کرد.
یک، شود که در بسیاری از آثار داستانی عهد رمانتها همه سبب میاین

ــــه لحــــاظ  ــــه هــــر روی، ب ــــف باشــــد و ب ــــر همــــان مؤل ــــان اث  وۀیشــــقهرم
ــار رمانتیکداســتان ــا قهرمــان پردازی، در آث هــا، هماننــدانگاری خواننــده ب

توانـد خـود را اکنـون خواننـده می گیـرد.ای به خـود میداستان شکل تازه
های داســتان قــرار دهــد؛ در حــالی کــه قهرمانــان آثــار بــه جــای شخصــیت

نیافتنی و دور از زنــدگی هــای کهــن دســتهــا و رمانستراژدی حماســی یــا
  )۳۳۱ جعفری،: (نک معمولی خوانندگان بودند.

گرفتن خالقیــت هنــری از بــا نشــأت: در نهایــت بــاز بایــد یــادآور شــد کــه
ـــل و نبـــوغ فـــردی هنرمنـــد و قـــوت ـــۀگرفتن درون تخی ناخودآگـــاه و  جنب

نیـــز در آثـــارش خودجــوش فرآینـــد آفـــرینش، شخصـــیت فـــردی هنرمنـــد 
گری شخصـیت فـردی تـا بـه حـدی اسـت کـه این جلوه شود.جلوه گر می

عمیـق  صـبغۀتـوان دارای تمامی انـواع ادبـی و آثـار هنـری رمانتیـک را می
  )۲۷۸ جعفری،: (نک شخصی دانست.

  
 رمانتیسم و اخالق .۱۵

ها امیدوار بودند که در هنرها و عالوه بـر آن در اخالقیـات و نئوکالسیک
سیاســت، همــان کــاری را انجــام دهنــد کــه نیــوتن در فیزیــک انجــام داده 

دن قواعـد و معیارهـایی افکنـیافتن به حقایق عام و کلـی و پیدست: بود
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از همـین رو در صـدد  که از صـحت و اعتبـاری همیشـگی برخـودار باشـد.
را تـدوین  یباشناسـیز اساسـی » قواعـد«بودند تا یک بـار بـرای همیشـه، 

کننــد و قواعــد و معیارهــایی بــرای نوشــتن پدیــد آورنــد کــه بــا اســتفاده از 
 ود؛هــا بــه وجــود آمــدن یــک اثــر هنــری درســت و خــوب ، تضــمین شــآن

دقیقــاً ماننــد یــک دســتورالعمل آشــپزی کــه هرگــاه بــا دقــت آن را اجــرا 
)؛ امـا ۳۲و۳۱ فورسـت،: (نـککنیم، غذایی عالی بـه دسـت خـواهیم آورد 
  : سه عامل تحقق این امر را ناممکن ساخت

اول قرن هجـدهم،  مۀین، در سیدحسینیبه تعبیر : اشراف طبقۀفساد 
رفتــه قــدرت و اعتبــار خــود را از دســت تهزادگان رفاشــراف و اصــیل طبقــۀ

هـا روز بـه روز مخصوصاً از لحاظ اخالقی، فساد و انحطـاط آن دادند.می
 شد. ظاهرتر می

اول قرن هجدهم، اروپاییـان  مۀیندر : اروپاییان با دنیای جدید مواجهۀ
ــی بردنــد کــه دنیــا بســیار متنــوع تر از آن اســت کــه تصــور تر و پیچیــدهپ

ــارۀهــا دیگــر احتیــاجی نداشــتند کــه نصــایحی ، آنکردنــدمی ــت  درب رعای
خواسـتند می چند اصـل ثابـت و اطاعـت از چنـد دسـتور خشـک بشـنوند.

طرز تفکر و هنر و ادبیـات و همچنـین زنـدگانی اجتمـاعی خـود را از روی 
ای نظیــــــر در ایــــــن دوره فالســــــفه قضــــــات عقلشــــــان تنظــــــیم کننــــــد.

و » القــوانینروح«آثــاری از قبیــل پیــدا شــدند و » ولتــر«و » مونتســکیو«
البتــه  بــه وجــود آوردنــد.» قــرن لــوئی چهــارده«و » های فلســفینامــه«

مــثالً بــه موجــب  هیئـت حاکمــه نیــز بــه مبـارزه بــا فالســفه برخاســته بـود.
شــد، هــم هــر اثــری کــه خــالف اخــالق تشــخیص داده می ۱۷۵۷قــانون 

ــه مــرگ می ر افکــار شــدند؛ امــا فشــانویســنده و هــم ناشــر آن محکــوم ب
ــود. هرچنــد کــه  عمــومی ســد محکمــی در برابــر اجــرای چنــین قــوانینی ب

ها در زنــدان ماندنــد؛ ولــی ســرانجام بــر اثــر بعضــی از نویســندگان ســال
ای کـه گرفتـار فشـار افکـار عمـومی کـار بـه جـایی کشـید کـه هـر نویسـنده

کردنـد؛ گشت یا به تبعیـد او اکتفـا میشد یا پس از چند ماه آزاد میمی
را محکــوم کردنــد و » ژان ژاک روســو«اثــر » امیــل« ۱۷۶۲ در ســال مــثال

دائـره «انتشـار  ۱۷۵۲همچنـین در سـال  بـه سـویس فـرار کـرد.» روسو«
 را ممنوع ساختند؛ ولی با این وجود، منتشر شد. » المعارف

نیـز  ژۀیـو(البته در کنار این نگاه آزادی خواهانـه و مبـارز، نبایـد از نقـش 
نقشـی کـه در پرتـوی گسـترش قلمـرو اسـتعمار : ل شـددر این زمینه غافـ
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غربیــان فرهنــگ و تمــدن غــرب معنــا  مواجهــۀزمین و درنتیجــه در مشــرق
  )۶۲٫۶۷ثروت، : . نکدر این باب  یافت.

چـون : عصـر احسـاس ویژهبـه دستاوردهای اندیشگانی عهد روشـنگری
ه اند، فقـط بــهای ایــن بخـش در صــفحات قبـل تکـرار شــدهزیـر مجموعـه
  : کنیمترینِ این نکات اکتفا میوار برخی از مهمذکر فهرست

انگلیسی که در تحول مفهوم احساسات نقشی  فالسفۀیکی از  .۱
گرایی تبدیل رسمی جنبش احساساتغیر فلسفۀمهم داشته و آن را به 

وی را باید از جمله  است.) ۱۷۱۳تا  ۱۶۷۱(از کرده است، شافتسبری 
اول قرن هجدهم به شمار آورد که با تفسیر  مۀینحکمای اخالقی 

در باب انسان و خودخواهی نوع بشر و نیز تأکید » هابز« نانۀیبدب
کردند و به جای آن اخالق مخالفت می اقتدارمدارانۀ جنبۀامثال او بر 

بر اهیمت حس اخالقی انسان و استغنای آن از هر اقتدار بیرونی 
شخصی اخالق اهمیت غیر  عی واجتما جنبۀتأکید داشتند و به 

بر خالف هابز، معتقد است که در انسان اخالقی، او  دادند.می
گردند و اصوالً های خودبیانه و دیگرخواهانه هماهنگ میانگیزه

آدمیان  همۀمصلحت فردی و مصلحت همگانی جدایی ناپذیرند و در 
م یک حس اخالقی بنیادی یا وجدان هست؛ اگرچه امکان دارد که رسو

 بد، عقاید دینی غلط و وجدان را به تیرگی یا تباهی بکشانند.
اخالقی را همدلی و  تجربۀ هستۀبرخی از همفکران او  »شافتسبری«

 های دیگران. ها و شادیهمدلی با رنج: دانستندحسی میهم
گرچه فیلسوفی تجربی مسلک )۱۷۷۶تا  ۱۷۱۱(از  دیوید هیوم .۲

ً حس اش، فلسفه را به سوی شک فلسفیگرایی و است؛ ولی عمال
ای به از نظر هیوم هر دیدگاه و عقیده .کندعصر احساس هدایت می

سخن مشهور  عقالنی آن. جنبۀحسی وجود ما تعلق دارد نه به  جنبۀ
عواطف و  بندۀخرد «: گویدتوجه است که می ستۀیشاهیوم 

را » عواطف و احساسات«البته هیوم  .»احساسات است و باید باشد
برد و معنی گسیخته به کار نمیپرشور و لجام عاطفۀبه معنی غلیان 

همدلی و «مهم این بحث اهمیت فهم  نکتۀ عام آن را در نظر دارد.
انسان در مقابل انفعاالت و  اخالقی هیوم است. ۀینظر در » همدردی

شود و همان انفعال یا حالت را در خود حاالت دیگران، متأثر می
بر طبق دیدگاه هیوم، انسان در پی خوشی و لذت  کند.یاحساس م
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یافتن به آن باید کار نیک و پسندیده انجام دهد و است و برای دست
بدین ترتیب فضیلت، احساس  سود خود را در سود دیگران بداند.

لذت ناشی از امر پسندیده را در پی دارد و رذیلت بر عکس آن است و 
 س عاطفی فرد است. ها منوط به احساهر دوی این

در این زمینه الهیات و اخالق مبتنی بر احساس در روسو نیز  .۳
   .مهم استبسیار 

اخالقی شناخت خدا  جنبۀای چون کانت و فیخته بر فالسفه .۴
بندی به ظواهر ها دینداری راستین نه پایکنند و از نظر آنتکیه می

  )۱۴۳ ری،جعف: (نک آوردن وظیفه است.شریعت، بلکه به جای
کانت به ظواهر و آداب دینی از دئیسم و خداپرستی طبیعی  .۵

جای آن بر روح معنوی و خلوص و حس تکلیف اخالق برخاسته از 
 )۱۳۳ جعفری،: (نک کند.وجدان فردی تکیه می

 
 )مینش اثر(لذت یا تعلیرمانتیسم و غرض از آفر  .۱۶

   آموزش. .نک
» رسوب«واندن مطالب در ذهنم (صرفاً بر اساس آنچه از خ عالوه،به

) قصد تعلیم در نگاه کالسیک و : گویمکرده است، با تردید می
 اندازۀنئوکالسیک اصل و محور بود؛ اما در رمانتیسم لذت هم به 

: کند یا از نگاهی دیگریابد و بر آن اولویت پیدا میتعلیم اهمیت می
است و حسی گرایی، ایجاد همغرض از آفرینش به جای تعلیم

  برانگیختن لذت نهفته در لیریسم است. 
  

  این مکتب نۀیآشخصیت در  .۱۷
شخصیت در معنای  .۱: شوداز دیدگاه بررسی می» شخصیت« واژۀ

شخصیت خود  .۲شخصیِت درون آثار ادبی (قهرمان) آثار رمانتیک؛ 
   در سنجش با هنرمندان سایر مکاتب. هنرمند

صول مکتب رمانتیسم، ادبی به عنوان یکی از ا«: در معنای اول
های روحی ها و خواهشفرمانروایی مؤلف و بیان رنج عرصۀرمانتیک 

اوست و نباید آن را خودخواهی یا فرار از بشریت دانست؛ اگر قبالً 
ها و هنرمند کالسیک برای توصیف انسان، قهرمانی را از میان افسانه

را به جای این  گزیند؛ اما هنرمند رمانتیک خویشتناساطیر بر می
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 .»دهدهمنوعان خود قرار می نمونۀگذارد و می ایقهرمانان افسانه
  ) ۱۸۰ سیدحسینی،: (نک

چون فردگرایی هایی هنرمند رمانتیک به خاطر ویژگی«: در معنای دوم
مانند، حالت شهودی و پیامبر گونه، حساسیت بی خود، تخیل و گانۀی

ای کامالً متفاوت چهره... اعی وهای اجتمهای عاطفی، دغدغهشوریدگی
فرد : پرستی است خلوت گزیده با چهره ای متناقضاو خویشتن: است

ً پریشان و فقیری که در اوج فقر به رسالت عمل  منزوی و عمدتا
مبحث بازنمود : نک( .»شودکند و تنها پس از مرگش شناخته میمی
  شتن هنرمند در همین بخش). یخو

  
 درون یا بیرون؟ .۱۸

یـــاد شـــده در اصـــول مکتـــب و تیترهـــای دینـــو هـــای بـــا عنایـــت بـــه بحث
رسـد کـه در ایـن اجتماع و بازنمود خویشـتن هنرمنـد، چنـین بـه نظـر می

گرایـی بـه شـدت و کیفیتـی )، درونیاجتمـاعمکتب (حتـی بـا لحـاظ رمـان 
  نامید.  »مکتب درون« م راغلبه دارد که باید رمانتیس

  
  . فرد و جمع۲۲

رسد گزافه و خطا نباشد اگر بگوییم که در ادبیات رمانتیک، به نظر می
بستری برای ظهور فرد و عمل اوست یا  محوریت با فرد است و جمع،

  کند). شود یا خود را فدای فرد می(جمع در فرد حل می در خدمت او.
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  : پیوست یکم
  »روشنگری«نکته درباب عصر چند 

  تعریف  .۱
ای از شور و هیجان شدید فکری بود که تقریباً از سال روشنگری دوره

شود و بیشتر جریانی احساسی بود تا جنبشی سازمان آغاز می ۱۶۵۰
هدف مهم روشنگری، پاشیدن نور فهم و ادراک بر تاریکی نادانی  یافته.

  و خودخواهی و ابلهی آدمی بود. 
  
  روشنگری شۀیر سانس، رن .۲
نوزایی در « شۀیاندگردد؛ زیرا باز می» رنسانس«این جریان به  شۀیر 

رشد پر شتاب فکرِ کند آهنِگ قرون وسطی بود، از  ۀیماکه » آموختن
  م آغاز شد.  ۱۳۵۰حدود 

رنسانس بر مطالعه و آموزش و بهسازی تکیه داشت و این دوران در 
و هنر، دوران احیای ادبیات کالسیک فرهنگ و ادب و اندیشه  عرصۀ

روم و یونان باستان بود (که در قرون وسطی نادیده انگاشته شده یا 
ای های تازهدوران اتفاقات و پدیده در این عالوه،بهفراموش شده بود)؛ 

علم نوین  شالودۀ) رخ داد که ... هم (در علم، هنر، ادبیات، معماری و
و  ترخت ماشین چاپ باعث انتشار سریعسو سارا بنیاد نهادند از یک

رنسانس شد؛ و از سوی دیگر، اکتشافات و  هایتر اندیشهارزان
سیاحت جهان در عصر رنسانس موجب توجه عمیق انسان اروپایی به 

 دورۀدر  ویژهبهآن با فرهنگ خود  سۀیمقافرهنگ دیگر ملل و 
   روشنگری شد.

های ها و اندیشهموزههای دوران رنسانس در آاندیشه ،عالوهبه
لوتریسم  ۀیساکلیسای کاتولیک تردید کرد و این امر، بیش از همه در 

  : و اصالحگری پروستان شکل گرفت
های در قرن شانزدهم مارتین لوتر، راهب آلمانی، علیه سوءاستفاده

کلیسا دست به اعتراض زد، این اعتراض به طغیانی گسترده منجر شد 
به دنبال این امر، در قرن  شهرت یافت.» تاناصالحگری پروتس«و به 
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های خونینی با هم ها جنگها و پروتستانشانزدهم و هفدهم کاتولیک
ها را از جایگاه قبلی خود به پایین ها کاتولیکداشتند که این جنگ

   انداخت.
  

  جغرافیای صیرورت روشنگری .۳
الندگی را روشنگری از انگلستان برخاست؛ در سرزمین فرانسه بلوغ و ب

آزمود و در آمریکا بود که به تماشای تحقق عملی اهداف خویش 
  نشست.

   
  اصناف و طبقات پیشگام در روشنگری .۴

: ترین طبقات پیشگام در روشنگری فرانسوی به قرار زیرندعمده
اندیشمندان، نویسندگان، بازرگانان، اشراف، انقالبیون و سر انجام، 

  شدند. می نامیده علمای الهی فرانسوی که فیلسوف
در اوایل قرن هجدهم : »روشنگری«یلسوفان فرانسوی در عصر ف

میالدی گروه مشخصی از این افراد در فرانسه پدیدار شدند که توجه 
این  اجتماعی زمان خود متمرکز کردند. ندۀیفزاخود را بر مشکالت 

بدون این که بیشتر  شدند.ناراضیان در فرانسه فیلسوف نامیده می
این گروه  ای یا استادان دانشگاه باشند.های حرفهها فیلسوفآن

خا معتقد آن ای باشند.تمایل داشتند منتقدان اجتماعی خودگمارده
کارکرد جامعه  دربارۀاشان تفکر انتقادی و طرح سوال بودند وظیفه

  است. 
های دستی بودند و در گونهبیشتر این فیلسوفان نویسندگان چیره

و  وگوگفتنوشتند؛ کتاب، مقاله، شعر، نمایشنامه، شتار میمختلف نو
  داد. ها را تشکیل میجزوه آثار آن

ها این عده برای زدودن غبار خرافه، تعصب و فسادی که به نظر آن
های حکومتی و مذهبی و نهادهای اصلی جامعه مانند نظام همۀ

  کردند. قضایی را پوشانده بود؛ بر عقل تأکید می
های ستیزی و خرافه ستیزی و مبارزه با غرور و نادانی از ویژگیریا

ترین افراد و نهادها و مسائلی که به کارهای این افراد است و عمده
فرانسه یعنی  کهنۀرژیم : عبارت بود از کردندنقد وارد می هاآن

   سلطنت، اشراف، نظام طبقاتی و کلیسای رسمی بود.
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ه امانوئل کانت، فیلسوف نامدار به سبب وجود این مباحث بود ک
» نگرروشن«پنداشت که عصر او عصری آلمانی (عصر روشنگری) می

اصلی عصر خود را  مشخصۀاو  است.» روشنگری«نیست بلکه عصر 
  دانست. اشتیاق شدید انسان به دانستن حقیقت می

یش تاریخی گراطلبی مردم عصر روشنگری دستاوردبیشتر دانش
های بیش از روشنگری از جمله رنسانس است با هگرفته در سدشکل

ای عملی نیز پیدا یش در عصر یاد شده چهرهگرااین تفاوت که این
جویی و دیگر اشکال کند و بدین ترتیب، اروپاییان دانش و حقیقتمی

فاسدی که به سود پادشاه و اشراف  جامعۀروشنگری را برای نوسازی 
  کرد، به کار گرفتند. ر کار میو روحانیون و به زیان دیگر اقشا

  
  انقالب علمی در این عهد .۵

ای پدیده: قرن هفدهم عصری است که به انقالب علمی شناخته شد
  گرفت. که از رنسانس و روح کنجکاوی حاکم بر آن سرچشمه می

روییم که منجر به کشف دنیاهای تازه در این دوره با اختراعاتی روبه
از دیگر سو رویکرد تازه به  میکروسکوپ. تلسکوپ و: شوند مانندمی

شد و بر مشاهده و آزمایش نامیده می» روش علمی«آموختن (که 
فیلسوف انگلیسی قرن » فرانسیس بیکن«مبتنی بود) به دست 

   هفدهم رواج یافت.
شناختی سنتی ای، پریشانی در باورهای دینی و گیتیبر چنین زمینه

طبیعت مثالً یافتن خطا در کتاب  دریافت علمی از رازهای جۀینت(در 
اینکه کلیسا  مقدس) پیش آمد که باور به ادعای کلیسا (مبنی بر

 خطای خدا بر زمین) را با تردید جدی مواجه کرد.آور رسمی و بیپیام
شان تأثیری ژرف و اساسی بر جای هایی که آرای علمیبرخی از چهره

  : نهاد
 نیوتن  

های روشنگری ایفا کرد و نظریه دهنده برای جنبشوی نقشی شتاب
از دید او، عالم معمایی درک  اش این جنبش را به پیش راند.علمی

ناشدنی نیست بلکه همانند یک ماشین از قوانین الیتغیر طبیعت 
کند؛ از این رو معتقدست که جهان بر اساس اصول پیروی می

  کند. پذیری کار میشناخت
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عصر روشنگری بود و تاثیر آرای وی تا  او پلی میان انقالب علمی و آرای
او را برای درک و حل مسائل  وۀیشبدانجاست که اندیشمندان بعدی 

  اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیز به کار گرفتند. 
  

  جان الک
بر اساس نظر او مردم  فکری روشنگری را بنا نهاد. شالودۀنظریات او 

ناشدنی هت حقوق سلبآیند و در جهمراه با قدرت تعقل به دنیا می
ها از عقل خود راهنمایی تعیین و تنظیم زندگی خود بر اساس آن

به نظر او حکومت باید قدرت و اختیارات خود را از مردم  گیرند.می
  کسب کند. 

  
  ای از استداللگرایی و نوع تازهتجربه .۶

انگیز در جریان انقالب علمی قرن های هیجانبه دنبال پیشرفت
های عقلی و تعقل انسان به قابلیت دربارۀیشمندان هفدهم اند

» رنه دکارت«ها ترین این چهرهاز مهم پردازی پرداختند.نظریه
او اصول ریاضی را برای تبیین  فیلسوف پیرو عقل فرانسوی بود.

   خود درباره رفتار انسان و تفسیر عقاید به کار گرفت. فلسفۀ
  

 گریروشن در های سیاست و اجتماعزمینه .۷
 ختۀیانگدر قرن هفدهم در کنار شور و هیجان : پیشگامیِ انگلستان

جایی نیوتن و جان الک و دیگر اندیشمندان انگلیسی، انگلستان جابه
نام » انقالب شکوهمند«بنیادی در قدرت سیاسی را از سر گذراند که 

شد؛ اما تا آن روز هیچ های فراوانی که دیده میبا وجود ضعف گرفت.
شور اروپایی تا به این اندازه آزادی شهروندان خود را تضمین نکرده ک

ملل اروپا قرار گرفت و  همۀبود؛ تا آن جا که انگلستان کانون توجه 
ناخودآگاه مرکز فرهنگی اروپا شد و با طلوع قرن هجدهم بسیاری از 

گیری به انگلستان اصالحگران در دیگر کشورهای اروپایی برای الهام
  ختند. چشم دو
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های فراوان در قراریها و بیناآرامی: بروز نارضایتی دیگر ملل اروپا
ورشدن طبقات اجتماعی از جمله فرودستان در حال شعله همۀمیان 

 وضعفئودالیته و نظام سیاسی و اقتصادی در قرون وسطی  بود.
و اقشار  همۀها اروپایی تحمیل کرده بود، داری را بر میلیونبرده

ایجاد  نۀیزمزندگی خود ناراضی بودند و این نارضایتی  وضعاصناف از 
  تحول را فراهم نمود. 

در نظام پادشاهی قرون : اروپا در قرن هجدهم خودکامۀپادشاهان 
وسطای آلمان، قدرت میان شاهان و سرداران متعدد تقسیم 

شدگی قدرت در قرن هجدهم جای رو به شد،این تقسیممی
زگرایی و انباشته شدن قدرت در دست یک پادشاه بزرگ مقتدر تمرک

گذاشت و بدین ترتیب بود که پادشاهان حق الهی برای خود قائل 
نظام قضایی این دوران نیز بیش از پیش ناعادالنه و ظالمانه و  بودند.

  نابخردانه بود. 
در انگلستان حکومت بر سه : مذهببا  یافتهسازمان بیدادگری

کرد. ؛ اما در دیگر تیال داشت و کلیسا را دولت کنترل میمذهب اس
کشورهای اروپا کلیسای کاتولیک پس از پادشاه و سپاه، از ارکان قدرت 

این کلیسا در امور توزیع ثروت، مالکیت، تدریس و  .آمدیمبه شمار 
ً انحصارگرا و سلطنت و کلیسا حامی  عالوه،به بود.... تحصیل کامال

  نمودند. در راستای اهداف هم عمل مییکدیگر بودند و 
نشین بیمار و دچار اکثریت اروپاییان، کوخ: بار زندگی مردمرقت وضع

کودکان و  کردند.سوء تغذیه بودند و با درماندگی و فالکت زندگی می
بردند؛ روانی در وضعیت بدی به سر میزنان و بیماران و بیماران

ان مشکوک ج داشت و پیوسته کلیسا زنداری و خرافات هنوز روابرده
  زد.به ساحری را آتش می

از » فرساست؟گونه توانچرا زندگی، این«پرسش  در چنین فضایی،
ها در نگاه همۀ تفکرات بنیادین منتقدان اجتماعی قرن هجدهم بود.

در  آغاز قرن هجدهم متوجه ساختار نامناسب حکومت جوامع شد.
ای را در هدایت این افکار به سمت این میان فرانسه نقش عمده

  روشنگری بازی کرد. 
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  پیوست دوم
  یا عصر احساس رمانتیسمپیشابعاد اصلی عصر 

  
  اشاصلیموطن رمانتیسم در سه تصویر کلی پیش( مقدمه

ه از انگلیس آغاز شد؛ ولی در این کشور ب سمیرمانتشیپ: انگلستان .۱
های ادبی مثل میراث ای از سنتبودن این تحول و پارهخاطر تدریجی

تری برای تحول و های اجتماعی که فضای آمادهشکسپیر و برخی ویژگی
 وشدتحدتتوفندگی و  رمانتیسمپیشآورد، نهضت نوآوری فراهم می

   کمتری داشت.
  آلمان .۲

ً برعکس است. ین جنبش ترین ویژگی امهم در آلمان وضعیت کامال
آلمانی خصلت شورشی آن است که باعث شده هیچ نظام ادبی و 

پیروان جوان و پرشور این جنبش چنان  اجتماعی و سیاسی را نپذیرد.
» وضع موجود«مخالفت در برابر قواعد کهن و طرد و نفی  فتۀیش

  هنری و اجتماعی توجهی نداشتند.  تازۀهای بودند که به آفرینش نظام
را از » سالههای سیجنگ«دوره کشوری است که  آلمان در این

لندن یا پاریس وجود  در این کشور شهری همچون سرگذرانده است.
  نویسندگان را به خود جذب کند.  ندارد که شاعران و

توانست برای متوسط آلمان از رشد چندانی برخودار نبود و نمی طبقۀ
گر آلمان میراث از سوی دی هنرمندان آرامش و امنیتی فراهم آورد.

ادبی چشمگیری در پسِ پشت نداشت و هم به لحاظ فرهنگی و هم 
به لحاظ سیاسی و اجتماعی خود را در مقایسه با انگلیس و فرانسه، 

ها با شور و حرارتی دید و به همین خاطر آلمانیمقدار میضعیف و بی
ن رمانتیسم در آلماپیش شدند. رمانتیسمپیشگرانه وارد نهضت طغیان

مشهور شده  »طوفان و طغیان«زمان است با جنشی که به نام هم
های پر شور و هیجان نامی که در آغاز عنوان یکی از نمایشنامه: است

   بود و بعداً به کل این جنبش ادبی و اجتماعی اطالق شد.» کلینگر«
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 های شاخص این جنبش) چهره۱۸۳۱تا  ۱۷۵۲(از  به جز کلینگر
]، هردر ۱۷۵۹تا  ۱۸۰۵]، شیلر [۱۷۴۹تا  ۱۸۳۲[گوته : ازاند عبارت

   ].۱۷۴۷تا  ۱۷۹۴]، بورگر [۱۷۵۱تا  ۱۷۹۲]، لنتس [۱۷۴۴تا  ۱۸۰۳[
تلقی » نبوغ«این شور و حرارت لجام گسیخته در نظر خود آنان 

های وحشی و جوان، شور و نبوغ پروا.بی نبوغی سرکش و: شدمی
ای هشمردند و به گونشدت احساس را مالک عظمت می

و جنون آسا، ناخودآگاه خود را به فوران وا » بینانهخودبزرگ«
  داشتند. می

تأکید بیش از حد بر نبوغ شاعر و هنرمند، این عصر را به نام  :نکته
بعدها گوته و شیلر از این  نیز معروف کرده است.» عصر نبوغ«

ن ها و این رمانتیسم پر شور روی گردان شدند و گوته در سخافراط
  شمرد. » سالمتی«و کالسیسم را » بیماری«مشهور خود رمانتیسم را 

فرانسه کانون ادبیات کالسیک در اروپاست و در کنار : فرانسه .۳
اش در اروپا از اقتدار ادبی نیز برخوردار است و به حفظ سیاسی سلطۀ

تمایل دارد؛ ولی در این دوره تا حدود زیادی خود را » های کهنسنت«
گرایی که ابتدا در انگلستان تحوالت تازه و نسیم احساسدر معرض 

   دهد.وزیده است، قرار می
در تر (که در ادامه با تفصیل بیش» روسو«با ظهور شخصیتی چون 

یش تازه قوت و گراباب اهمیت او و آثارش سخن خواهیم گفت)، این
   یابد.عمق خاصی می
های فرانسوی در هرهترین چاز برجسته» دوسن پی یر«در کنار روسو، 

   رود.رمانتیسم به شمار میعصر پیش
مهم در باب بررسی وضع فرانسه در این دوره، آن  نکتۀبه هر حال 

 مقاومتبه دالیل زیر در برابر تکوین و رشد نهضت تازه، : است که
  : صورت گیرد

 اصول و قواعد نئوکالسیک؛  سلطۀ .۱
 فضای اجتماعی و سیاسی؛  .۲
 یسای کاتولیک؛ کل سلطۀ .۳
  دوران. کارانۀمحافظهروح  .۴
ها در برابر دست هم داده و موجب شده تا مقاومتبهها دستاین

  جنبش تازه در فرانسه بسیار بیش از دو کشورِ پیش گفته باشد. 
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 عرصۀدر  رمانتیسمپیشکامل جنبش  غلبۀبه هر روی، در این کشور 
ولی تحول سیاسی و اجتماعی و یابد؛ ادبیات در همین عصر تحقق می

جانبه و فراگیر، استقرار کامل رمانتیسم به عنوان یک مکتب همه
  های خونین و ویرانگر است.مستلزم انقالب و جنبش

   
  عهددر این  ادبی و فلسفه ۀینظر  .۲

عصر «های تمامی ویژگی: ادبی ۀینظر شناسی و تحول در جمال
نگرش تازه به هنر و ادبیات ، در عین حال که متأثر از »احساس

گرفتن این نگرش جدید هموار بودند، خود نیز راه را برای قوت
توانست به اصول و رمانتیک، دیگر نمیپس ادبیات پیش کردند.می

رمانتیک، شناسی پیشجمال بوطیقای نئوکالسیک وفادار باشد.
گسست از جهان کهن را اعالم کرد و راه عبور به سوی جهان جدید 

  عنی رمانتیسم و مابعد رمانتیسم را نشان داد. ی
روشنگری مالحظه کردیم، قواعد نئوکالسیک در  نۀیزمبر  ،عالوهبه

دوم  مۀیندر  اول قرن هیجدهم به سمت سستی و افول رفت. مۀین
نظریات «رمانتیسم این روند کامل شد و این قرن و در دوران پیش

  : پدید آمد» ادبی و هنری تازه
 نئوکالسیک تقلید و محاکات که هنوز به طور  ۀینظر ای به ج

کامل محو نشده بود، به تدریج دیدگاه مبتنی بر ابداع و 
  گرفت.خالقیت شکل می

  به جای عقل سلیم، اندک اندک به خیال ورزی و تخیل توجه
کامل تخیل تا عصر رمانتیک  غلبۀشد (هر چند که می

  صورت نگرفت).
 

جای سنجیدگی و وقار نئوکالسیک را  فهوم نبوغ به تدریج
تصور مکانیکی از آثار هنری جای خود را به نوعی  گرفت.می

این بحث،  ژۀیوهای یکی از چهره داد.تصور ارگانیک می
او با پافشاری بر لزوم نبوغ برای شاعر،  است.» شافتسبری«

را احیا کرد که بعدها در آلمان  های افالطونییشگرابرخی
 عرصۀقبل از شافتسبری در  صی بر جای نهاد.تأثیر خا

چیرگی داشت و در قلمرو » خرد«کالسیک، شناسی زیبایی
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 حاکم بود.» فهم«شناسی تجربی عصر روشنگری، زیبایی
هدایت کرد و » تخیل«شناسی را به جانب شافتسبری جمال

با پیوند دادن » ادموند برک« به استقالل آن کمک نمود.
تازه را معرفی  شناسانۀجمال، نوعی لذت عنصر واال با رهاس

  کرد.
  بودن، خالقیت هنری به یک خودجوش و طبیعی ۀینظر در

شد و شور عاطفی جای اصول و قواعد را اصل مبدل می
در سال » تامس وارتن«چنان که به عنوان نمونه،  گرفت.می

آن برای احساسات و  جاذبۀ، معیار ارزیابی شعر را ۱۷۵۴
 نه عقل.  تخیل دانست

 گرایی نئوکالسیک جای خود را به لیریسم همچنین تعلیم
داد و به طور کلی ادبیات مغز جای خود را به ادبیات می

  سپرد. قلب می
 گیری این دیدگاه تازه روندی تدریجی؛ ولی تب آلود و شکل

احساساتی بوده است و بسیاری از منتقدان و هنرمندان و 
تامس «، »وزف وارتنج«پردازان عصر همچون نظریه
هر «، »ادموند برک«، »باومگارتن«، »الکساندر«، »وارتن

در این » ادوارد یانگ«و » هامان«، »شیلر«، »گوته«، »در
   اند.تحول سهیم بوده

  های تازهمفاهیم و حیطه. ۳
 توان گفت که توجه به طبیعت و انسان به طور کلی می

خی دیگر ها و ادبیات عامیانه و بر بدوی و افسانه
های این عصر آشکارا با دیدگاه کالسیک تقابل یشگرااز

 داشت؛ 
  و توجه » ترقی«و » پیشرفت«از سوی دیگر، کشف مفهوم

روشنگری عمیقاً  دورۀبه سیر تاریخ که برای اولین بار در 
های قدیم و جدید را تحقق پذیرفت، تفاوت اعصار و دوره

  بیشتر برجسته کرد.
 ی و ملی و بومی و ادبیات قرون وسطی های ادباکنون سنت

شدند، پیوستگی ادبیات کالسیک باستان که از نو کشف می
بردند (از رنسانس و روشنگری را از میان می دورۀو ادبیات 
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تجلیل قرار شد  های تازه با چنان شور و شوقیاین اکتشاف
  که قرب و منزلت ادبیات کالسیک را از میان رفت).

  که از نظر » گوتیک«یا » یقرون وسط«دوران
شد، محسوب می» وحشینیمه«ای دوره» هائوکالسیک«ن

  گردید.تلقی می» الهام بخش و مقبول«اکنون 
 های پیدایش رمان توجه تازه به مفهوم تاریخ اولین زمینه

رمانتیسم به شکوفایی  دورۀتاریخی را نیز پدید آورد که در 
  رسید. 

  های مهمبرخی از چهره. ۴
و شیلر شعر بدوی را شعر طبیعی  هردردر این دوره کسانی همچون 

شمردند و معیارهای متخذ از آن را، در تقابل با ادب کالسیک، مورد 
نئوکالسیکی را  گذشتۀهر در پیوندهای موجود با  ستایش قرار دادند.

سنگ یونانیان از نظر او شکسپیر شاعری بزرگ و اصیل و هم قطع کرد.
کند که شعر تقلید از طبیعت نیست، هردر تأکید می باستان است.

ثانوی است؛ همانطور که شافتسبری نیز  سازندۀبلکه شاعر خالق یا 
ها را به از سوی دیگر، هردر آلمانی سازد.شاعر را با پرومته مرتبط می

هردر تأکید بسیاری بر  خواند.میفرا اتکا به نبوغ ملی و روح آلمانی
های کالسیک ابل با سنتداشت و آن را در تقشعر بومی آلمان 

  نهاد. می
  : کرده استبندی او را چنین جمعهای رنه ولک نقش هردر و دیدگاه

او خــود بـــر  ادبــی نئوکالســیکی هســـتیم.های در آثــار او شــاهد ویرانـــه«
ـــی، ارتجـــالی، و  اســـاس مفهـــوم شـــعر طبیعـــی، حســـی، اســـتعاری، تخیل

بـــر مســلک نســبیت تـــاریخی و  همــراه بــا مالکــی بـــرای ســنجش مبتنــی
ــه شــعر اســتداللی، مبتنــی بــر تــامالت و یــا بیــان بــی متضــمن عالقگــی ب

و هـا ولـی واژه صرف، به فراهم آوردن اصول رمانتیکی ادبیـات دسـت زد.
بـــرد مـــی تعبیــرات هـــردر دقـــت کـــافی را ندارنـــد و مفــاهیمی کـــه بـــه کـــار

ز احساسـات همواره دسـتخوش تغییرنـد و زبـان او هیجـان زده و لبریـز ا
  .»است

بندی شعر به دو نوع ساده و مصنوع، راه را برای شیلر با تقسیم
 تقابل ادبیات کالسیک و رمانتیک هموار کرد. ۀینظر برادران شلگل و 

ادبی تأثیر  ۀینظر های انتقادی و وی با دیگر آرای خود در تحول دیدگاه
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به طبیعت و فرار  یشگراگوته نیز بر نبوغ و الهام و مهمی بر جای نهاد.
بودن، خودجوشی و مفهوم شعر طبیعت طبیعی از تصنع تأکید کرد.

البته بعدها  دهد.جوان را تشکیل می گوتۀچارچوب اصلی نقد ادبی 
دیدگاه گوته و شیلر در باب رمانتیسم تغییر یافت و نسبت به آن دید 

  منفی پیدا کردند و از آن کناره گرفتند. 
ادوارد «رمانتیسم پردازان عصر پیشتقدان و نظریهترین منیکی از مهم

در کتاب مشهور خود به نام  ۱۷۵۹وی در سال  انگلیسی است.» یانگ
بندی ، دیدگاه نوینی را جمع»هایی در باب نگارش خالقانهاستنباط«

یانگ بر  دهد.ای مستدل و گویا ارائه میکند و آن را به گونهمی
دارد و تقلید از آثار دوران باستان را  تأکید» فردیت و اصالت شاعر«

وی مفهوم نبوغ را نه به معنای استعداد و موهبتی خطیر  کند.منع می
و عظیم، بلکه به معنای باستانی الهام دینی و سحر و جادو ستایش 

   کند.می
گر متکی به معیارهای عقالنی یانگ تفاوت آفرینشگر نابغه و آفرینش

بیند و این دو را بسیار دور از هم معمار میرا همچون تفاوت جادوگر و 
است  اکنون شاعر دیگر تألیف کننده نیست، بلکه آفریننده شمارد.می

شود که فقط عمل یا روندی ناخودآگاه محسوب می ثمرۀو اثر هنری 
این تمثیل بیانگر  توان آن را با رشد و نمو گیاه مقایسه کرد.می

ارگانیک  ۀینظر : آفرینش آن است دیدگاهی نوین در باب اثر هنری و
  : گویدیانگ می

توان گفت که اثر خالق خصلت گیاه را دراد و به طور خودجوش از می«
شود، بلکه های حیات بخش نبوغ سر بر میآورد و ساخته نمیریشه

کند؛ اما آثار تقلیدی اغلب نوعی محصول ساخته روید و رشد میمی
آیند و و کوشش و تقال به وجود میاند که از طریق فن و مهارت شده

برند که از ای بهره میاز مواد و مصالح و امکانات از پیش فراهم آمده
  .»آن خودشان نیست

به سرعت به زبان آلمانی و » هایی در باب نگارش خالقانهاستنباط«
در آلمان  ویژهبهدر این کشورها،  فرانسوی ترجمه شد و تأثیر بسیاری

و تصویر هنرمند خالق و رها از قید و » شد ارگانیکر «مفهوم  گذاشت.
رمانتیسم و به دست کالریج و برادران شلگل (که از  دورۀبند تقلید در 
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رمانتیسم، یاد شد)، به کمال خود  واژۀشان در بحث از سیر نقش ویژه
  رسد. می

 
  های فکری و فلسفی عصر احساسزمینه. ۳

دوم قرن  مۀینادبیات که در  گرایی در اخالق وحساسیت و احساسات
های اجتماعی و هجدهم شاهد آن هستیم، در کنار عوامل و جنبه

جهت، عصر احساس، از یک ادبی، ریشه و مبنایی فلسفی نیز دارد.
گذاری بیش از حد العملی طبیعی بر علیه عصر خرد و ارجعکس

قی طغیانی بود بر علیه آنچه معقول و منط خردگرایان به آگاهی بود.
بیش از حد بر  ۀیتکدر حقیقت،  شد.و کلی و انتزاعی و عام تلقی می

  : »آنتونی برجس« گفتۀبه  شود.خردی منتهی میخرد به رواج بی
وقتی خرد به عنوان استعداد برتر پذیرفته شود، انسان نیازی به «

رو قوانین و از این قوانین بیرونی برای گفتن درست و غلط ندارد.
آشکار تا  جوهر رمانتیسمتا  شوند، و آنارشیسمروری میضغیر  مذاهب

  .»شودمی
های عصر خرد را نیز تداوم ها و جنبهای از ویژگیهرچند رمانتیسم پاره

های فکری و توان در اغلب زمینهبخشیده است؛ ولی به طور کلی می
فلسفی این عصر، نوعی واکنش در برابر روشنگری و خردگرایی تجربی 

   کرد. را مشاهده
های عصر احساس توجه دوباره به مذهب که یکی از ویژگی :مذهب
یش غیرمذهبی و حتی ضدمذهبی گرااست در مقابل واکنشیاست، 

البته مذهب عصر احساس، مذهبی فردی و درونی و پرسوز  روشنگری.
و گداز است و با نهادهای رسمی و کلیسا چندان همدلی و همراهی 

  ندارد. 
  : در انگلستان فلسفه

  هابز
های اخالقی انسان در قرن هفدهم فلسفه در باب اخالق و انگیزه

در انگلستان قرن هفدهم، تامس هابز  دیدگاهی کامالً متفاوت داشت.
گرگ «را » انسان«سیاسی  فلسفۀ عرصۀ) در ۱۶۷۹تا  ۱۵۸۸(از 

اساس همین  شمرد و وضعیت سیاسی و اجتماعی را نیز برمی» انسان
را ها هابز وضعیت طبیعی روابط انسان کرد.فلسفه توجیه و تبیین می
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دانست؛ وضعیتی که برای گریز از آن، دولت می» وضع طبیعی جنگ«
   کند.آید و حاکم مقتدر بر جامعه تسلط پیدا میپدید می

اصلی عمل  زۀیانگاخالق هابز نیز او صیانت از نفس را  فلسفۀدر 
انسان همواره جلب سود و دفع ضرر را مد نظر دارد و  داند.اخالقی می

هابز پیروی از اخالق را به  به طور کلی موجودی ذاتاً خودخواه است.
خدا یا حاکم  ارادۀ«شمارد که به ناپذیر و الزم میاین دلیل اجتناب

ای بدبینانه، دیدگاهی همچنین، هابز به گونه وابسته است.» سیاسی
   معتقد است.» موجبیت«ه مادی دارد و ب

  افالطونیان کمبریج
یشی فلسفی به نام افالطونیان کمبریج گرادر قرن هفدهم در انگلیس

این مکتب فلسفی میراث  نیز حضور دارد؛ ولی جریان غالب نیست.
قرن هجدهم در فضای  مۀیناین دیدگاه در  آلیسم است.دار نوعی ایده

گرای عصر به تدریج احساس فلسفۀو  نهدفکری تأثیر بیشتری می
  گیرد. شکل می

  »احساس«شافتسبری و تحول مفهوم 
انگلیسی که در تحول مفهوم احساسات نقشی مهم  فالسفۀیکی از 

گرایی تبدیل رسمی جنبش احساساتغیر فلسفۀداشته و آن را به 
 جملۀ وی را باید از ) است.۱۷۱۳تا  ۱۶۷۱کرده است، شافتسبری (از 

اول قرن هجدهم به شمار آورد که با تفسیر  مۀینحکمای اخالقی 
هابز در باب انسان و خودخواهی نوع بشر و نیز تأکید امثال  نانۀیبدب

کردند و به جای آن بر اخالق مخالفت می اقتدارمدارانۀ جنبۀاو بر 
اهمیت حس اخالقی انسان و استغنای آن از هر اقتدار بیرونی و به 

   دادند.شخصی اخالق اهمیت میغیر  اجتماعی و نبۀج
شافتسبری، بر خالف هابز، معتقد است که در انسان اخالقی، 

گردند و اصوالً های خودبینانه و دیگرخواهانه هماهنگ میانگیزه
آدمیان  همۀمصلحت فردی و مصلحت همگانی جدایی ناپذیرند و در 

ه امکان دارد که رسوم یک حس اخالقی بنیادی یا وجدان هست؛ اگرچ
 وجدان را به تیرگی یا تباهی بکشانند.... بد و عقاید دینی غلط و

اخالقی را همدلی  تجربۀ هستۀبرخی از همفکران او  و» شافتسبری«
  های دیگران. ها و شادیهمدلی با رنج: دانستندحسی میو هم
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  :دیوید هیوم
گرچه فیلسوفی تجربی مسلک دیوید هیوم  :گرای حسیهیوم، تجربه

ً حس اش، فلسفه را به سوی گرایی و شک فلسفیاست، ولی عمال
گرایی معتقد است و وی به نوعی حس کند.عصر احساس هدایت می

ای از ادراکات و تأثرات مجموعه جۀینترا » من«و » نفس«حتی 
   شمارد.می

رسد که و به این نتیجه میا :احساس در آرای هیوم برجستۀنقش 
گیرد و نیز به نوعی تحت تأثیر احساس شکل می... استدالل و تعقل و

از  ای اسیر حس و تأثرات حسی خود هستیم.ما به هرحال به گونه
حسی وجود ما تعلق دارد نه  جنبۀای به نظر هیوم هر دیدگاه و عقیده

توجه است که  ستۀیشاسخن مشهور هیوم  عقالنی آن. جنبۀبه 
البته  .»عواطف و احساسات است و باید باشد بندۀخرد « :گویدمی

پر شور و  عاطفۀرا به معنی غلیان » عواطف و احساسات«هیوم 
  د و معنی عام آن را در نظر دارد.بر گسیخته به کار نمیلجام

دیدگاه هیوم در : به احساساتانه دیدگاه هیوم شناسجمال جۀینت
را بر حالت درونی مخاطب و حس  شناسی، تأکیدجمال عرصۀ
جمال های بدین ترتیب، اعتبار کلی داوری نهد،شناختی او میزیبایی

برد؛ زیرا زیبایی کیفیتی در خود اشیاء می شناختی را به زیر سوال
کند و هر ذهنی نیست، بلکه در ذهنی است که آن اشیا را نظاره می

  کند. زیبایی متفاوتی را درک می
شاخص این بحث،  نکتۀ :به احساساتخالقی دیدگاه هیوم ا جۀینت

 اخالقی هیوم است. ۀینظر در » همدلی و همدردی«اهمیت مفهوم 
شود و همان انسان در مقابل انفعاالت و حاالت دیگران، متأثر می

بر طبق دیدگاه هیوم،  کند.انفعال یا حالت را در خود احساس می
یافتن به آن باید کار و برای دست انسان در پی خوشی و لذت است

   نیک و پسندیده انجام دهد و سود خود را در سود دیگران بداند.
بدین ترتیب فضیلت، احساس لذت ناشی از امر پسندیده را در پی 

ها منوط به احساس دارد و رذیلت بر عکس آن است و هر دوی این
   عاطفی فرد است.
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  در فرانسه

در فرانسه واکنش  :نگری و آثار روسوپس از روش فرانسۀ
دوم قرن هجدهم)، در  مۀینپس از عصر روشنگری (در  انۀیگرااحساس

 شود.) به خوبی دیده می۱۷۷۸تا  ۱۷۱۲آراء و آثار ژان ژاک روسو (از 
های متعادل و غیرجزمی رغم حضور چهرهعصر روشنگری، علی فرانسۀ

های افراطی و پرهیاهوی یگاهد غلبۀ دورۀهمچون دیدرو، به طور کلی 
طبیعی  آید.گرایی خام و ضد مذهبی به حساب میمتمایل به ماده

های عصر روشنگری، گرایانه در مقابل افراطاست که واکنش احساس
هایش را عرضه کند، در فرانسه آغاز شده پیش از آنکه روسو دیدگاه

صورت متبلور ترین بود؛ ولی این مساله در آرا و آثار روسو به کامل
توجه  ستۀیشادر بحث ما، چهار نکته در افکار روسو  شده است.

الهیات و  ج.؛ دیدگاه سیاسی او ب.؛ گرایی اوبدوی الف.: بیشتری است
  .بعدِ ادبی آثار روسو د.؛ اخالق مبتنی بر احساس

 سلطۀروسو، از بعضی جهات، همچون مخالفت با  :روسو گراییبدوی
های عصر به نوعی دین طبیعی، همانند دیگر چهره کلیسا و اعتقاد

اش از یش اجتماعی، تلقیگراروشنگری فرانسه است؛ ولی از نظر
   ها تفاوت دارد.انسان و جامعه با آن

کند که بر این نکته تأکید می» گفتار در باب علوم و فنون«روسو در 
باطن را فاسد کند؛ اما ها را آراسته میعلم و فن و ادب، ظاهراً انسان

پردازد و علم و فضیلت روسو به ستایش وحشیان نجیب می سازد.می
ای در پیش شمارد و خود نیز زندگی سادهرا با یکدیگر ناسازگار می

  گیرد. می
 منزلۀاز نظر روسو، هنرها و علوم به : فساد است شۀیر مالکیت، 

ها انهای گلی گرداگرد زنجیرهایی است که بر دست و پای انستاج
ها برای آن به دنیا کند و حس آزاد زیستن که انسانسنگینی می

گفتار در باب منشا عدم «روسو در  کند.ها خفه میاند، در سینهآمده
ها، بر خالف دیگاه هابز، کند که انساناین فکر را مطرح می »مساوات

ً خوب و بافضیلتند و اجتماع و زندگی متصنع و نابرابر ً و طبیعتا  ذاتا
از نظر او اصوالً هیج فساد  شود.ها میمدنی موجب بدی و تباهی آن

گوید روسو صریحاً می یا گناه نخستینی در طبیعت آدمی وجود ندارد.
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راه حل این معضل از  که منشأ نبود تساوی، در مالکیت نهفته است.
حالت «نظر او عبارت است از بازگشت به طبیعت و آن چیزی که آن را 

   .نامدیم» ولیهاجتماعی ا
ها را به زندگانی ولی در حقیقت روسو نیز در پی آن نبود که انسان

وی به «: گویدهمچنانکه لوسن گلدمن می ماقبل تمدن برگرداند.
خوبی از این امر آگاه بود که چنین چیزی ناممکن است؛ اما در 

دادن جایگزینی برای این تحول منفی، جستجوی خود برای به دست
نوعی تحلیل تاریخی برگزیند که قادر باشد نیروهایی را که  نتوانست

توانند مسیر تاریخ را کنند و محتمالً میعلیه فساد اجتماعی عمل می
روسو در عین حال  .»جهت مترقی برگردانند، نشان دهدبه سوی یک

که بخاطر از دست رفتن وضع طبیعی اولیه متأسف است، در کتاب 
را  یاجتماعسیاسی و  ۀینظر آید تا صدد بر میدر » قرار داد اجتماعی«

   تمدن است بکاهد. الزمۀاالمکان از ظلم و تعدی که ارائه دهد که حتی
چنین » قرار داد اجتماعی«فصل اول کتاب : روسو دیدگاه سیاسی

شود، در همه جای انسان با وجودی که آزاد متولد می«: شودآغاز می
   .»برددنیا در قید اسارت به سر می

هر یک از افراد جامعه، خود و تمام «در زندگی اجتماعی و مدنی 
 .»گذارندعمومی به مشارکت می ارادۀتوانایی خود را تحت فرمان 

های اجتماعی و یکی از میراث» عمومی یا همگانی ارادۀ«همین مفهوم 
سیاسی روسو است که انتقاد متفکران خردگرا و هواخواه آزادی را 

روسو را حاوی بذر توتالیتریانیسم  ۀینظر این متفکران  ت.برانگیخته اس
بینند؛ ولو این که خود او چنین نیتی نداشته و استبداد فراگیر می

   باشد.
به هر حال، انتقاد شدید و بنیادین روسو  :روسو سیاسی نگاه جۀینت

یش او به نوعی دموکراسی و گرااز نظام اجتماعی کهن فرانسه و
ه که وی برای حکومت و سلطنت منشا و حق الهی و همچنین این نکت

انقالب  عۀیطلهای او از آسمانی قائل نیست، موجب شده تا دیدگاه
با  اجتماعی باشد.» رمانتیسم«فرانسه تا روزگار ما الهام بخش نوعی 

دیگر آرا و افکار روسو از جمله مذمت مالکیت و نیز  نظرآوردندر 
های گوناگون و، که در عین حال از جنبهخواهی و آرمان برابری اعدالت

پردازی و تناقض آمیخته است، بهتر شهری دارد و با خیالحالت آرمان
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تأثیر روسو در انقالب فرانسه و  توانیم به این نقش او پی ببریم.می
در شخص روبسپیر امر آشکاری است و حتی برخی از منتقدان،  ویژهبه

الیتر در آلمان نازی و اتحاد شوروی وی را الهام بخش نظام سیاسی توت
  اند. دانسته

دیوید هیوم در توصیف  :روسو زدن الهیات و اخالق مبتنی بر احساس
مانند مردی است که نه فقط لباس، «: گویدحساسیت شدید روسو می

جنگ  روانۀپوستش را هم از تنش کنده باشند و با ین حال او را  بلکه
حساسیت و  .»با عناصر سرسخت و سرکش کرده باشند

   توان مشاهده کرد.گرایی روسو را تقریباً در تمامی آثار او میاحساسات
بزرگ را در  سندۀینونظران این بیهوده نیست که برخی از صاحب

اند؛ اما به طور کلی، دیدگاه سیاسی او که عمدتاً حقیقت شاعر شمرده
ن در قرارداد اجتماعی بیان شده، کمتر دستخوش احساسات و بیا

  خطابی و بالغی است. 
 ُ   :عد ادبی آثار روسوب

یادآوری این نکته الزم است که وی عالوه بر این نکات، از لحاظ ادبی و 
 دهندۀرمانتیسم نیز نشان شاخص ادبی عصر پیش چهرۀبه عنوان 

و » الوائیز جدید« تفوق احساس است و این بعد ادبی را در
   توان مشاهده کرد.بهتر می» اعترافات«
  الهیات و اخالق عرصۀدر سو ور

گری و خردگرایی خشک و الهیات نیز در مقابل مادی عرصۀروسو در 
وی به  کند.میتأکید  ضد مذهبی روشنگری فرانسه، بر احساس دینی

ای از طبیعت جای تکیه بر برهان عقلی، ایمان خود را بر اساس جنبه
س تشخیص حق دهد؛ یعنی عواطف وحشت و راز و حانسانی قرار می

 هایی از این دست.و باطل و احساس مبتنی بر میل و اراده و پدیده
  البته این الهیات را بیشتر علمای مذهب پروتستان قبول دارند. 

اخالق، به اعتقاد روسو، عقل انسان را به سوی خودپرستی  عرصۀدر 
او  پیروی از احساسات، تقوا و فضیلت است. جۀینتکشاند، ولی می

ن آدام اسمیت، احساس همدردی و شفقت را کانون حس همچو
عقالنی از احساسات  مالحظۀچیهیبداند؛ احساسی که اخالقی می

گیرد؛ بنابراین فساد در طبیعت انسان طبیعی و حُب ذات نشأت می
  وجود ندارد، بلکه انحرافی از طبیعت اوست. 



 ۹۱  ____________________________________  ۱رمانتیسم: گام نخست؛ ویراسِت 

 

پدر «روسو را بسیاری از صاحب نظران : در باب روسو گیرینتیجه
اند و ما با در نظرآوردن و بانی این مکتب به شمار آورده» رمانتیسم

فکری، به خوبی  عرصۀادبی و هم در  عرصۀاهمیت آثار روسو، هم در 
از یاد نباید برد که روسو حتی  عالوه،به بریم.به علت این امر پی می

موسیقی و  رۀدرباپیش از نوشتن آثار ادبی خود، رمانتیسم را با بحث 
دادن آن بر موسیقی معرفی موسیقی طبیعی و خودجوش و برتری

   ).۱۷۵۰ دهۀ: (آغاز در کالسیک، مطرح کرده بود. مندقاعده
  

  آلمان
 چهرۀفلسفی این عصر در آلمان، الزم است به دو  شۀیاند دربارۀ

   ».هردر«و » هامان«: شاخص فلسفی در این دوره اشاره کنیم
ای است که در آلمان قطع نخستین شخصیت فلسفی برجسته هامان

کند و در مقابل اصالت عقل روشنگری، پیوند با روشنگری را اعالم می
   کند.با بیانی اسرارآمیز و رازآلود بر شور باطنی تأکید می

شناسی در باب ادبیات و هنر و زیبایی» هردر«هم چنین آرای 
ً بر تکوین مکتب رمانتیس به لحاظ  م تأثیر گذاشته است.مستقیما

فکری و فلسفی، هردر نیز از مخالفان سرسخت عقل مداری روشنگری 
   است.

تر در این دوره اهمیتهای کمامان و هردر به همراه برخی شخصیته
روحی زندگی و اهمیت آن جلب کردند، کاری های جنبهها را به توجه«

گرفتن آن قل در جهت نادیدهمذهب اصالت ع فتۀیشکه روشنگری 
رمانتیسم آلمان که در مجموع، نهضت پیش .»داشتگام بر می

تر و وخروشنامیده شده است، پر جوش» جنبش طوفان و طغیان«
تر از آن است که بخواهد و بتواند، نظام فکری و فلسفی طغیانی

  منسجمی ارائه کند. 
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