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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Literary - Cultural فرھنگی - ادبی

 
  الله: بازتايپ و ارسال از

  ٢٠١۵ جون ١١
  

  نظری گذرا بر نثر و شعر دری
  )قوانين، صناعات، سبک ھا و مکاتب ادبی(

  زنده ياد داد نورانی: مؤلف
)۴(  

  
 به ١٧ و ١۶در قرون . اين مکتب در سرتاسر قرون وسطا بر ادبيات اروپا تسلط داشت :کالسی سيسم -١

مضامين آن از دايرۀ کليسا و . ساخت می) خدا، شاه، قانون(ھستۀ اصلی مضمون اين مکتب را شعار . اوج خود رسيد

 چه بيشتر آن، تقليد از قدما به خصوص زبان مردۀ التين و احيای ھر. رفت فراتر نمی) انگيزاسيون(تفتيش عقايد 

طرفه قرار داده شدن قھرمان آنھم اعمال  خصوص يکه جانبه ب کار برد لغات کم در نوشته ھا، بررسی يکه ارسطو، ب

که موافق  ی، توجه به طبيعت و تقليد و نمايش از آن، عدم تقليد از آثاریائشائستۀ شان، احتراز از پيچيدگی لفظی و معن

نويسندگان مکتب کالسی سيسم در . د، دقت در آموزندگی اثر از خصوصيات اين مکتب به حساب می آيندعقل نباش

  ...اروپا عبارتند از رنسار، مونتی کورنی، بوالو، الفونيتن، مولر، مادام و

 بر ادبيات اروپا مسلط بود، رمانتيسيسم ١٨۵٠ست که تا سال ی افراگير ترين مکتب  :رمانتيسيسم -٢

ثيرات محيط و اجتماع، أبيان احساسات درونی ھنرمند و تعبير واقعيت ھا در پرتو احساسات خود، مجزا از تعبارت از 

نويسنده بايد توسن خيال را . ساخت، شکل گرفت در تقابل با کالسی سيسم که محدوديت ھای جدی بر نويسنده وارد می

سازند، اگر  ت را با تخيالت خود ھماھنگ میعينھا طبآ. گونه محدوديتی نداشته باشد تا اليتناھی پرواز بدھد و ھيچ

. غمگين بودند، ابر و باران، زمين و آسمان را غمگين و اگر خوشحال بودند ھمه چيز را طربناک تصوير می کنند

به دوران قبل و بعد از انقالب بورژوازی اروپا تقسيم می . رمانتيسيسم با ظھور تمدن صنعتی اروپا شکل می گيرد

بھشت دوران بعد از سقوط اشرافيت را در .  فيودالی بودۀرمانتيسيسم قبل از انقالب خواھان دگرگونی جامع. گردد

بعد از انقالب، رمانتيسيسم انحصارات سرمايه را بدتر از . خاطر می پروراند، فعال بود و در انقالب شرکت می کرد

آنھا . ه می انداخت و در پنجال ھای سياه خود می فشردن اقتصادی، سياسی و فرھنگی سايئواشرافيت يافت که بر تمام ش

فرھنگ، ھنر و ادبيات را نيز انحصاری يافته و به يأس . بھشت خيالی خود را در انحصار چند فرد محدود جامعه يافتند

ھنر آنھا به تئوری ھنر برای گوشه نشين شدند، باالخره يک عده از . افسوس دوران قرون وسطی را خوردند. يدندئگرا

از ... ويکتور ھوگو، ژان ژاک روسو، شکسپير، المارتين، شاتوبريان، گوته، شيلر، بايرون، شيلی و. يدندئگرا

  .نويسندگان اين مکتب اند

رمانتيک ھا وقتی از .  اين مکتب بيان احساسات رمانتيسيسم در زبان محدودتر می باشد:سيمبوليسم -٣

آنھا از مردم روی بر تافته اجتماع قدر ناشناس . دتر و محدودتر ساختند سرمايه داری گريزان شدند، خود را مقيۀجامع
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زبانی را که برای عدۀ بيشماری از مردم مفھوم بود به يک . کنج دنيای خياالت خود خزيدنده را ترک کرده و ب... 

اينجاست . قيد ساختندآنھا پيرامون زبان خود نيز خط کشيده در ھمان محدوده م. سلسله رمز ھا و اشاره ھا مبدل کردند

ی برای ھر چيز تمثيل، مظھر، رمز و عالمت يا ئن نماد گرااي. که سيمبوليسم به عنوان يک مکتب وارد ادبيات می گردد

سمبول پديده ايست که برای چند مفھوم يا نمايندۀ چند افاده قرار می گيرد و نويسنده به . نمايندۀ قراردادی می گذارد

ه ب. به کاربرد سمبول در يک پديدۀ ھنری با سيمبوليسم تفاوت دارد. ينده را به کار می گيردعوض آن مفاھيم اين نما

سيمبوليسم . سازد ولی سيمبوليسم پديدۀ ھنری را گنگ و مھمل می سازد کاربرد سمبول بخشی از تخيل ھنرمندانه را می

. يده استئاروپا آن را زاعين تاريخی فرار بيشتر ھنرمند در دنيای تنگ و تاريک خودش را می رساند که شرايط م

 ...نويسندگان مشھور اين مکتب بودلر، ماالرمه، رمبو، ادگارلن پو، موريس ميترلينگ و

 عبارت است از مشاھدۀ دقيق واقعيت ھای زندگی، تشخيص درست عوامل و علل آن ھا و بيان :رياليسم -۴

ثير محيط و شرايط أ تۀرياليسم يعنی مطالع. نيستتشريح ھر چيز آنطوری که ھست رياليسم . تشريح و تجسم آنھا

.  عوامل عينی که نه تنھا کيفيت زندگی فرد بلکه کيفيت تمامی جامعه را تعيين می کندۀاجتماعی بر انسان و مطالع

ثيرات متقابل آن می بيند أ ترکيب واقعيت را در دايرۀ تیرياليسم ظواھر اشيا را نمی بيند به عمق آنھا نفوذ می کند، اجزا

فعل و انفعاالت آن را در نظر می گيرد و ھرگز آن را به عنوان چيز منفرد . و آن را از لحاظ تاريخی مطالعه می نمايند

 ءرياليسم در ابتدا. دھد ارزيابی نمی کند، بلکه دنيای ما را که پيوسته در تکامل و تجديد است مورد آزمايش قرار می

 در ءنبرد اصلی رياليسم در ابتدا. در مقابل تئوری ھنر برای ھنر که به وسيلۀ بالزاک پايه گذاری شدعکس العملی بود 

 . بخش نقاشی آغاز شد و به سرعت بخش ھای ديگر ھنر را نيز در نورديد

ايه  سرمۀرياليسم کالسيک يا رياليسم ابتدائی بعد از استقرار سرمايه داری شکل می گيرد که صرف کمبود ھای جامع

. از نويسندگان مشھور اين مکتب اند... بالزاک، استاندال، ديکنز، فلوبر و. داری را با موشکافی خاص بيان ميداشت

  . ال می بردؤ سرمايه داری را زير سۀتورگنيف، گوگول و تولستوی موجوديت جامع

رمايه داری انگشت گذاشت که راه  سۀرياليسم انتقادی که گورکی بنيان گذار آن است نه تنھا بر نقاط اصلی ضعف جامع

  .بيرون رفت آن را نيز تشريح کرد

ين مکتب است که نيروی خالق انسان ھای زحمتکش را می ستايد، گورکی باز ھم ا ازه ایرياليسم اجتماعی مرحل

  .پيشقراول است، شولوخف، سويديروف، گالوکف از پيشقراوالن ديگر آن محسوب می گردند

تمام جوانب واقعيت را در نظر می گيرد، اين واقعيت را در حال تغيير و :  کلی عبارتند ازمشخصات رياليسم به طور

تحول می بيند، قھرمان خود را از بين افراد عادی انتخاب می کند، انسان را موجود اجتماعی دانسته، اعمال او را ذاتی 

  .داند، واقعيت ھا را تصورات قراردادی نمی داند نمی

ثيرات اجتماعی أثيرات طبيعی را در تکوين شخصيت ھا بر تأست که ت ایوراليسم مکتبنات :ناتوراليسم -۵

اين مکتب که با دفاع قاطع از رياليسم پا به عرصۀ ميدان گذاشت ادعا داشت که رياليسم را از گرايش . مقدم می شمارند

اين .  بيان تضاد ھای درونی آن غلتيدثيرات اجتماع وأاما خود به اشتباه ناديده گرفتن ت. ھای رمانتيک منزه می سازد

نسته، انسان را از لحاظ بيولوژيک ايستا دا. مکتب معتقد به قدرت محض طبيعت بوده، انسان را بردۀ طبيعت می داند

از نظر ناتوراليست ھا وضع جسمانی، ارثيت، . داند ی انسان از قيد محيط اجتماعی میئوراثت را مانعی در راه رھا

  .يعی، شعور، اراده و تصميم انسان را تعيين می کندنژاد و محيط طب

تمام حرکات و سکنات انسان را تابع طبيعت می داند، تغييرات روحی را در تغييرات : مشخصات اين دوره عبارتند از

جسمی می بيند، برای اثبات نظرات خود به جزئيات پرداخته و رمان ھای شان بيشتر به مشاھدات طبی شباھت دارد، 

 .بنيانگذار آن اميل زوالست.  محاوره را در نوشته ھايشان به کار می گيرندزبان
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  ... نويسندگان مشھور اين مکتب اميل زوال، برادران کانکور، پل الکسی، گی دو موپاسان، ھانری ستار و

ن ی تا حد ھزيائدادائيسم است که در خيال گرای ادامۀ مکتب ئسورياليسم يا فرا واقعيت گرا :سورياليسم -۶

 ۀشاعر بايد بدون مالحظ. ھدف آن بيان احساس و ارائۀ تخيالت و انديشه ھای آزاد و بی قيد و بند بود. ی پيش رفتندئگو

. قيودی يا وابستگی ذھنی يا تعصب يا مراعات قواعد ھنری و ادبی و آنچه را که به فکرش خطور می کند، بيان نمايد

شمارد،  وری و تخيلی را در ھنر بر خصوصيت عقالنی آن برتر مینسبت به جنبه ھای منطقی و فکری جنبه ھای تص

آنھا دنيای واقعی را وسيعتر از رمانتک ھا در دنيای احساسات . بيان حقايق طبيعی و اجتماعی از ديد آن بيھوده است

  .خود می بينند

می گذارد و می کوشد تا به يا ؤسورياليسم کار خود را بر تداعی آزاد معانی، افکار، تصاوير و نوع حالت خلسه و ر

بنياد اين مکتب بر تمايل غريزی . که ھيچ چيز دنيا بی قانون نيست در حالی. خودی بدھده خالقيت ھنری جنبۀ خود ب

بی نظم و فرا واقعيت می گويند در حقيقت تکه چه را از طبيعت ھراسان و از اجتماع گريزان، ھر آن . فرد استوار است

نويسندگان مشھور آن ھربرت، سالوادور دای، فرويد، يونگ، .  به شکل نا مرتبی پيوند می زنندی از واقعيت اند کهئھا

 .الوار می باشند

  

  ...ادامه دارد

  

 

 


