تاریخ ادبیات 1
درس 21
«کالسی سیسم»
 -نیمه دوم قرن 16

نخستینبار آیین ادبی جامع برای خلق آثار ادبی به وجود آمد

زمینهساز مکتب کالسیسیسم
سنتگرایی در ادبیات و هنر
تقلید از نویسندگان باستان
استاد بزرگ مکتب

بوالو

بیان اصول مکتب برای فرانسویان
تقلید از طبیعت
اصل عقل

توضیح دقیقی ندارند
بوالو :از عقل بزرگترین زینت و ارزش خود را کسب کنید
پیروی از عقلی که هنرمندان باستان در آثار هنری خود بر آن تأکید کردهاند
به علت اعتقاد به این اصل

 -اصول و قواعد عمده مکتب

روزگارشان عصر خردگرایی بود

دکارت الگوی اندیشمندان آن روزگار بود
نزاکت ادبی

اصل هماهنگی با روحیات مخاطبان
آثار ادبی از لحاظ تاریخی و اخالقی هنر با عرف و عادت عمومی موافق باشد
بر این اساس آثار کالسیک پندآموز و اخالقی هستند

آموزندگی و خوشایندی

نشان دادن عوامل سعادت به انسان
طبق این اصل این مکتب حدفاصل بین درس محض و تفریح است
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بزرگترین هنر پرور تاریخ است

 -لویی چهاردهم

در فرانسه اتفاق افتاد

 -اوج مکتب کالسیسیسم اروپا

پاسکال
الروشفوکو
 -مهمترین هنرمندان فرانسوی این مکتب

مولیر

نمایشنامههای کمدی

راسین
مادام دوسوینیه
مادام دوالفایت
بوالو

البرزید
بوسوئه
سایر هنرمندان مشهور مکتب:
 -میلتون

از مشهورترین هنرمندان مکتب در انگلستان

 -اوپیتز

از مشهورترین هنرمندان مکتب در آلمان

 -لسینگ

از مشهورترین هنرمندان مکتب در ایتالیا

 -گلدونی

نویسندهی کمدی تئاتر

 -آلفیر

گویندهی تراژدی

شاعر بزرگ
شاعر معروف
نویسنده و نقاد
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نمایشنامهی خسیس

به بیشتر زبانهای دنیا ترجمه شد
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بوالو

مجموعهی مراسالت منظوم
تراژدی استر

وقایع آن از اول تا آخر در ایران میگذرد
از قسمتی از تورات الهام گرفته است

چهار تراژدی راسین

تراژدی اسکندر کبیر

 -آثار مکتب

تراژدی مهرداد

با تاریخ ایران در زمان سلسلهی هخامنشیان ،اشکانیان و صفویه ارتباط دارد

تراژدی بایزید
آثار پییر کورنی

پدر تئاتر فرانسه
 23نمایشنامه منظوم
آخرین تراژدی

 20نمایشنامه تراژدی است
سورنا سردار اشکانی
شرح شکست تاریخی روم در مقابل ایران
داستان شکست کراسوس سردار بزرگ روم به دست سورنا سردار اشکانی
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درس 22
«عصر روشنگری و رمانتیسیسم»

 -گوته

رمانتیسیسم

بیماری

کالسیسیسم

سالمتی
ژان ژاک روسو

 آغاز رمانتیسیسم در اوایل قرن هجده و در آثارنویسنده و فیلسوف فرانسوی

ولتر

تجسمبخش عصر روشنگری

 -اندیشه عصر روشنگری

زمینهساز ظهور مکتب رمانتیسیسم

 -پیروزی عصر تفکر و روشنگری با تألیف دایرةالمعارف توسط

دیدرو و داالمبر

تجمیع افراد همفکر به دور برادران شلگل در آلمان
 -معرفی رمانتیسیسم (جنبش رمانتیک)

کالریج
انتشار ترانههای غنایی در انگلستان

ویلیام ورد زورث
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تعریف هنرمندان در مورد رمانتیسیسم
 هنر رمانتیک برخالف کالسیک نامحدود و الیتناهی -هنر رمانتیک احیاء و برانگیختن دوباره زندگی و اندیشهی قرون وسطی

 هنر رمانتیک کوشش برای فرار از واقعیت هنر رمانتیک هنر روز است و کالسیک هنر روز قبل هنر رمانتیک آزادسازی سطوح ناخودآگاه ذهن هنر رمانتیک شیوهی افسانهای جادویی نوشتنمهمترین تفاوت کالسیک و رمانتیک
 -1کالسیکها ایدهآل هستند

زشتیهای زندگی را نمیبینند

 -2کالسیکها عقل را اساس شعر و رمانتیکها احساس و خیالپردازی را اساس شعر میدانند
شخصیت
 -مهمترین اصول رمانتیسیسم

هیجان و احساسات
کشف و شهود
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مشهورترین هنرمندان رمانتیک
ویلیام ورد زورث
کالریج

شاعر
شاعر
بزرگترین شاعر رمانتیک

لرد بایرون

در سالهای آخر عمرش بزرگترین شاعر اروپا بود

 در انگلستانویلیام بلیک
شلی

والتر اسکات

شاعر
شاعر

رماننویس

شاعر و نویسندهی معروف

ویکتور هوگو
 -در فرانسه

رماننویس مشهور

گوستاو فلوبر
مادام بوواری
آثار فلوبر

ساالمبو
وسوسهی سن آنتوان
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ویلهلم شلگل و برادرش فردریک شلگل

بنیانگذاران مکتب رمانتیک در آلمان

 در آلمانشاعر و نویسندهی نامدار

گوته (یوهان و لفگانگ فن)

شیفتهی غزلیات حافظ شیرازی
اثر مشهور وی
الکساندر پوشگین

فاوست

شاعر نابغه

 در روسیهلرمانتف

 -در مجارستان

شاعر

شاندره پتوفی

شاعر

نمونهای از آثار رمانتیک
 -1ویلیام بلیک (شاعر انگلستانی)
آه ای گل سرخ تو بیمار هستی!
 -2گوته (شاعر و نویسندهی آلمانی) (از دیوان شرقی):
ای حافظ! سخن تو همچون ابدیت ،بزرگ است زیرا . . .
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