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رنسانس
رنسانس به معناي احيا و تجديد در پايان قرن پانزده و نيمه اول قرن شانزده میالدی
در صنايع و ادبيات رونق شگفتآوري پديد آورد .رنسانس يكي از مهمترين وقايع تاريخ
دنياست .این رویداد نخست در ايتاليا مايه گرفت و پس از آن در فرانسه و آلمان و اسپانيا
و هلند بسط و انتشار يافت و هنرمندان آن دوره شاهكارهايي به وجود آوردند كه تا امروز
از آنها عاليتر و نيكوتر اثري پيدا نشده است.
چنان كه اكتشافات بحري ميدان سعي و عمل را در كارهاي مادي وسعت داد ،رنسانس
هم عرصه فكر بشر را افزايش بخشيد .ظهور ترقي ادبيات و هنر در قرن شانزده علل
بسياردارد که در اینجا مهمترين آنها را ياد ميكنيم.
 در قرون سابق و مخصوصاً در قرنهای چهارده و پانزده هنر را هنرمنداني چند كه بهنام پيشروان رنسانس خوانده ميشوند به كمال رسانده بودند.
 كشف يادگارهاي قدما و بخصوص پيدايش شاهكارهاي يوناني كه در قرون وسطي كسياز آنها خبر نداشت ،براي نويسندگان و هنرمندان سرچشمه الهامات و اقتباسات گشت
و اختراع چاپ نيز افكار و معلومات را منتشر ساخت و علم و اطالع را در دسترس همه
خلق گذاشت.
 فيالجمله ،افزوني ثروت و حمايت و تشويقي كه از فضال و ادبا ميكردند نيز از موجباتظهور رنسانس به شمار ميرود .مردم ،پادشاهان و اميران و پاپها و بزرگان را كه مر ّوج
ادبيات بودند به مسِ ن كه حامي ويرژیل و هوراس و دولت اگوست (اغسطس) امپراتور روم
بود تشبيه كرده و «ِمسِ ن» ميناميدند.
از لغت رنسانس نبايد در اشتباه افتاد و چنان پنداشت كه قبل از قرن شانزده و در قرون
وسطي ،صنايع و ادبيات به كلي از ميان رفته بود و تنها در اواخر قرن پانزده يكباره
جنبشي روي داده است .رنسانس ،ناگهاني به وجود نيامد ،بلكه بر اثر تبديالت و تغييراتي
چند آشكار گشت .قرون وسطي خود داراي هنر و اسلوبي مخصوص و اساسي ميباشد كه
ل ُدفرانس مايه گرفته و به سبك اُژيوال معروف است.
در اي 
در سدههای سیزده و چهارده نيز عمارتهايي بينظير ساخته شده از قبيل كليساهاي
فرانسه كه سرمشق اروپا شده بود و حتي زيبايي بناهاي عهد رنسانس هم نتوانست از آن
بگذرد ،هنرپروران ،اديبان ،فاضالن و هنرمندان را حمايت و تشويق ميكردند.
در فرانسه شاهزادگان خاندان والوا مخصوصاً شارل پنجم و برادرانش و دوكهاي اعضاي
خاندان مديسي يعني صرافان معتبر فلورانس كه اداره امور آن شهر را به دست داشتند
پشتيبان و مر ّوج هنرمندان بودند.

رمانتيسم
رمانتيسم مكتبي ادبي است كه گروهي از نويسندگان و شاعران قرن نوزده به وجود
آوردهاند .رمانتيسم در كشورهاي مختلف معاني گوناگون يافت ،مث ً
ال در فرانسه
عكسالعمل شديد در مقابل كالسيك ملي بود .اما در انگلستان و آلمان كه نويسندگان
آنها پيرو ادبيات وسيع فرانسه بودند ،رومانتيك به زماني اطالق ميشود كه آنها توانستند
از زير نفوذ فرانسه به در آيند.
در فرانسه از جنبه اشرافي خارج گرديد و از تأثير ادبيات قديم رهايي يافت .ادبيات اين
عصر متمايل به نمايش حقيقت خارجي مسائل گرديد و صفات مخصوص اين نوع ادبيات
كثرت شاهكارهاي ادبي و ظهور دو نوع ادبيات جديد در فرانسه است :يكي تئاتر مختلط
از فكاهي (كمدي) و فاجعه (درام) و ديگر منظومههاي شخصي و تكميلي تاريخنگاري و
رماننويسي ميباشد.
در قرن نوزدهم عده اشخاص تحصيل كرده و خوانندگان كتب و اشخاصي كه به تئاتر
مايل بودند ،همچنين عده نويسندگان به طور خارقالعاده رو به افزايش نهاد و بعد از
استبداد دوره امپراتوري وقتي آزادي محدود به مطبوعات در سلطنت مشروطه بوربنها

از لغت رنسانس نبايد
در اشتباه افتاد و چنان
پنداشت كه قبل از قرن
شانزده و در قرون وسطي،
صنايع و ادبيات به كلي از
ميان رفته بود و تنها در
اواخر قرن پانزده يكباره
جنبشي روي داده است.
رنسانس ،ناگهاني به وجود
نيامد ،بلكه بر اثر تبديالت
و تغييراتي چند آشكار
گشت.
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در آلمان ،در بحبوحه
شهرت گوته و شيلر كه
از كالسيكها محسوب
ميشوند ،در سالهاي آخر
قرن هجده ،مكتب رمانتيك
آلمان تشكيل شد .گوته
به اين نظر كالسيك به
شمار ميآيد كه نمونههاي
كامل افكار زيبا را در آثار
يونان قديم ميدانست و در
تأليفات خود هميشه بدين
عقيده متمايل بود
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و آزادي كامل آن در سلطنت ژويه به فرانسويان داده شد افزايش مزبور سريعتر
گرديد ،جرايد و رساالت و كتب روزبهروز بيشتر و نويسندگي به زودي حرفهاي
گرديد.
اديبي و روزنامهنويسي نيز مانند مهندسي ،وكالت مرافعه و صاحبمنصبي شغلي
به شمار ميآمد .نويسندگان چون ديگر آثار خود را براي اشراف نمينوشتند،
موضوعهاي بياساس اشرافي هم از ميان رفت .انقالب كبير كه به مردم مساوات
سياسي بخشيد ،مساوات ادبي را هم اعطا كرد .طبقه متوسط و افراد ملت در
ادبيات مانند درباريان سابق جلب توجه ميكردند .اولين قهرمان تئاتر ويكتور
هوگو دزدي موسوم به ارناني و تقليدگري به نام تريبوله بود .در نتيجه انشاي
اشرافي هم مانند موضوعهاي اشرافي از ميان رفت.
سبك نگارش نويسندگان روشن و قطعي گرديد .هوگو از اينكه در يكي از
منظومههاي خود «خوك را بنامش» اسم برده تفاخر ميكند .از طرف ديگر
ترجمه آثار عمده ادبي انگليسي و آلماني و مخصوصاً تئاترهاي شكسپير و شيلر از
سال  1820به فرانسويان -كه جز ادبيات قديم چيزي نميدانستند -آثار تازهاي
را نشان داد.
اين آثار مورد پسند عموم شد .شكسپير و شيلر برخالف ترتيب قديم پيوسته
آثار مضحك را كه تا آن موقع مزخرف ميگفتند – با تئاتر حزنانگيز تركيب
ميكردند .فرانسويان از آن دو تقليد كرده پس از اين به جاي تئاترهاي حزنانگيز،
درام نوشتند -زيرا دريافتند كه درام تصوير كاملتري از زندگاني را نشان ميدهد.
عمده تحوالت مزبور بر اثر اهتمام رمانتيكها به وجود آمد .دو تن از موجدان اين
مكتب در فرانسه عبارتند از :مادام دستال و شاتو بريان .اين دو نويسنده اگرچه
در طرز نگارش با هم اختالف داشتند ،با اين وصف هر دو در گراميداشت دين
مسيح و سنن قرون وسطايي و رسوم باستاني همگام بوده و هر دو طرفدار زيبايي
و سادگي بيان كه قواعد كالسيك آنها را فراموش ميكرد بودند.
آنان كوشيدند تا مردم فرانسه را با ادبيات بيگانه آشناكنند .ويژگي اصلي رمانتيسم
عبارت است از رجحان احساس و تخيل بر استداالل و تعقل .از گويندگان بزرگ
المارتين ،هوگو ،آلفره دووينيي ،و آلفره دوموسه را بايد نام برد .رمانتيسم در
حدود يك ثلث قرن بر ادبيات حكمفرما بود .در انگلستان و آلمان نهضت
رمانتيسم زودتر از فرانسه پيدا شد و حتي تا اندازهاي علت پيدايش آن نهضت
در فرانسه گرديد.
در انگلستان ،دو تن از شاعران بزرگ انگليسي ،بايرون و شلي ،از پيشقدمان اين
نهضتند ،و از افسانهنويسان ،والتر اسكات وچارلز ديكنس را بايد نام برد.
در آلمان ،در بحبوحه شهرت گوته و شيلر كه از كالسيكها محسوب ميشوند،
در سالهاي آخر قرن هجده ،مكتب رمانتيك آلمان تشكيل شد .گوته به اين نظر
كالسيك به شمار ميآيد كه نمونههاي كامل افكار زيبا را در آثار يونان قديم
ميدانست و در تأليفات خود هميشه بدين عقيده متمايل بود .شيلر ،به مناسبت
اعتقاد صحيحي كه به اهميت اخالقي و اجتماعي هنرهاي زيبا داشت و ميگفت
وظيفه نويسندگان ،تربيت مردم است و سهلترين راه اجراي وظيفه ايجاد و
پرورش عشق به زيبايي در جامعه ميباشد.
از طرف ديگر ،اين دو نويسنده موضوع تأليفات خود را بنابر تمايالت شخصي از
همه ممالك و كليه اعصار اقتباس كرده بودند .رمانتيكها مدعي بودند كه يگانه
سرچشمه افاضه ادبي رمانهاي قرون وسطي است (وجه تسميه رمانتيك هم
همين است).
به عقيده اين دسته قرون وسطي چه از نظر ذوقي و چه از نظر سياسي و اجتماعي
كاملترين اعصار است و به واسطه همين فكر از  1815هواخواه اتحاد مقدس و
سياست مترنيخ شدند اما با وجود اين عقيده به اين معني نيز قايل بودند كه هنر
مخصوصاً شعر -كه عاليترين صنايع ذوقي است -قائم بالذات است و اين اصل را
بعدها در فرانسه «هنر براي هنر» ناميدند.
باالخره رمانتيكها شيفته شاهكارهاي نويسندگان قرون وسطي يا نويسندگاني
كه از نظر ذوقي نزديك به آن دوره بودهاند شدند و بنابراين آثار دانته ،پترارك،
آريوست ،تاس ،سروانتس و شكسپير را ترجمه كردند و اين نويسندگان را به
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مردم شناساندند.
اگرچه مكتب رمانتيك آلمان نويسندگان متعدد باقريحه تربيت كرد ولي نويسندهاي
زبردست كه رتبه مهمي را در ادبيات حائز شود نداشت و در نتيجه شاهكاري ادبي هم
تولید نشد .با وجود اين ،در افكار و خياالت مردم اثر جدي گذاشت زيرا رمانتيكها
در ضمن مدح قرون وسطي و وصف عظمت و زيبايي احساسات ديني اين عصر به
مذهب كاتوليك در آلمان تجديد حيات بخشيدند و اين نهضت مذهبي از وقايع مهم
اين مملكت در قرن نوزدهم به شمار ميرود .معروفترين شاعران آلمان در نيمه اول
قرن مزبور اوهالند و هاينه بودند.
در اواسط قرن نوزده به سبب افراط رمانتيكها ،مكتب رآليسم و مكاتب ديگري به
وجود آمد .رمانتيسم ادبي در هنرهاي زيبا مؤثر شد .از آن جمله در نقاشي سبك
رمانتيسم ايجاد گرديد كه اساس آن بياعتنايي به قيود كهنه عهد كالسيك و اتكا
به ذوق و غريزه فردي است.
نقاشان پيرو اين مكتب در نمايش احساسات لطيف و تمنيات و آرزوهاي طاليي به
جايي ميرسند كه براي بهتر نشان دادن آنها به دامان تخيالت و تمنيات شاعرانه
دست ميزنند و از افسانههاي وهمي و تصورات ذهني مايه ميگيرند .به همين جهت
است كه در تابلوهاي آنان موجوداتي به نام ديو و پري راه يافته و جلوه خاصي به
اين آثار داده است.
مكتب رمانتيسم زاييده قرن نوزدهم است و ميتوان دالكروا را بنيانگذار اين مكتب
درنقاشي دانست .تا اين زمان نقاشان اشياء و اشكال را به روي زمينهاي تاريك
ميكشيدند و تابلوهايي كه بدين ترتيب ايجاد ميشد داراي مختصات كالسيك و
تاريك و روشن بود .ولي دالكروا با طرد سايهروشنهاي تند از روي پرده نقاشي و
نشان دادن آن به رنگهاي مختلف راه رمانتيسم را گشود.
در مجسمهسازي ،پيكرتراشان اين مكتب نيز طالب حقيقت واقعي بودند .اين سليقه
آنان را هم مانند صنعتگران قرون وسطي و استادان هلندي و اسپانيايي و فالماني
قرن هفدهم به جلوه دادن زشتي مانند زيبايي و نشان دادن البسه به همان وضع كه
بوده است ،راهنمايي كرد.
در معماري هم ،صنعتكاران رمانتيك با جدیت تمام ،ضد آيين واهي «ستايش آثار
قديم» كار ميكردند و در اين مرام حتي از نويسندگان گوي سبقت ربودند .در
فن معماري رمانتيكها مجذوب ابنيه كهنه صنعت اُژيوال (معماري گوتيك) شدند.
قسمتي از اين ابنيه به واسطه مرور زمان ناقص شده و در قسمتهاي ديگر چه از
نظر زيبايي چه براي مطابق ساختن با سليقه كالسيك تصرفاتي به عمل آمده بود ،از
قبيل خراب كردن قسمتي از رواق كليساي نتردام و كليساي بزرگ شارتر در پاريس
و مرمركاري و گچبري روي كارهاي قديم و باالخره به واسطه عداوت زمان انقالب با
علم و صنعت (قصر زيباي پاپها را در آوينيون مبدل به سربازخانه و كليساي شگفت
مون سن ميشل را محبس كردند) پيدا نميشد.
براي حفظ و تهيه مقدمات احياي شاهكارهاي قرون وسطي بنابر تقاضاي رمانتيكها
هيئتي به نام كميته ابنيه تاريخي در دوره سلطنت لوئي فيليپ تشكيل گرديد
(.)1837
از نظر فلسفي هم بنيانگذاران فلسفه رمانتيسم آلماني كه اشخاص برجسته آن
فيخته ،شلينگ ،هگل و شوپنهاور ميباشند ،هر يك از آنان به وجهي وحدتي بودهاند.
اما وحدتي معنوي يا روحي كه علم يعني صورت ذهني و معقول را اصل حقيقت
ميدانستند و بنياد فلسفه خود را بر اين اصل قرار داده بودند.
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مكتب رمانتيسم زاييده قرن
نوزدهم است و ميتوان
دالكروا را بنيانگذار اين
مكتب درنقاشي دانست .تا
اين زمان نقاشان اشياء و
اشكال را به روي زمينهاي
تاريك ميكشيدند و
تابلوهايي كه بدين ترتيب
ايجاد ميشد داراي
مختصات كالسيك و تاريك
و روشن بود

رمان سبك هنري مخصوصي است كه در حدود قرن دهم ميالدي در ساختمانهاي
مذهبي اروپا معمول شد و تا اوايل قرن سیزده ادامه يافت .در اين دوره معماري
صنعت اصلي و نقاشي و مجسمهسازي تابع آن بود .سبك مزبور مشتق از هنرهاي
رومي بود و به همين مناسبت رمان خوانده شد .سبك رمان در كشورهايي كه
باتمدن روم قديم آشنايي و پيوستگي داشتند پيشرفت زيادتري نمود.
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