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مفهوم دوره در مطالعات ادبي
*

  

  

ناصرقلي سارلي
*  

   خوارزمي دانشگاه زبان و ادبيات فارسي،استاديار

  چكيده

دورة ادبي . اند بخش يافته اي سامان ات ايدهورة ادبي را در روايت تاريخ ادبيمنتقدان ادبي د

هاي ادبي و مباحث انتقادي، معاني ضمني و متداعي   است؛ اما در تاريخدراصل برشي از زمان

ترين اين  مهم. هاي دورة ادبي خواند توان مؤلفه اين معاني ثانوي را مي. ديگري نيز دارد

شوند،  هاي گوناگون به مفهوم برش زماني افزوده مي تنهايي يا در تركيب ها كه به مؤلفه

تكامل، / ايط توليد ادبي، هنجارهاي غالب، تغيير و تحولروح زمانه، شر: اند از عبارت

  .مكانمندي/ هاي دوگاني، روايت ايدئاليستي فردي يا جمعي و مفهوم فضا تقابل

كنند دربارة عواملي بيرون از ادبيات  هايي عرضه مي  نظريهروح زمانه و شرايط توليد ادبي

عنوان  تلقي دوره به. كنند ت ميهاي عمومي و ادبي را مديري گيري و تغيير دوره كه شكل

فرماست، نوعي وحدت و انسجام دروني  اي از هنجارهاي ادبي بر آن حكم اي كه مجموعه برهه

وار، هر دورة ادبي را با  اندام/ بندي برمبناي ايدة تكامل زيستي دوره. دهد ها نسبت مي به دوره

هاي ادبي را در  ان نيز دورهبرخي منتقد. نهد اي از حيات ارگانيسم زنده برابر مي مرحله

برخي نيز با . كنند هايي دوگاني مانند كالسيك و مدرن يا كهنه و نو درك مي چارچوب تقابل

  .شوند اي مكاني براي دورة ادبي قائل مي ها، جنبه كنار گذاشتن نگاه محدود سنتي به دوره

يش از آنكه يك در هر حال، دورة ادبي حاصل روايت ايدئاليستي فردي يا جمعي است و ب

مفهوم
1

  . علمي باشد يك ايده است و بيش از آنكه به دانش مربوط باشد با انديشه مرتبط است

  .، نظرية تاريخ ادبية ادبينظري بندي،  دورة ادبي، دوره:هاي كليدي واژه

                                                 
 com.naser.sarli@gmail :نويسندة مسئول* 

 18/2/1391: تاريخ پذيرش    17/12/1390: تاريخ دريافت
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  درآمد

خواهيم از رويدادي تاريخي سخن بگوييم كه در گذشتة دور يا نزديك جاي  وقتي مي

 اما ذهن بشر. ت كه آن را با قيد قرن و سال مشخص كنيم ساده آن اسدارد، يك راه

 وضعيت محيط برداند و  عوامل پيرامون آن مرتبط مي گويا هر رويدادي را با مجموعه

اي مطرح  ه ايداز اينجاست كه. شمارد گيري و وجود آن مؤثر مي اد را در شكلآن رويد

اي خاص منسوب  دادها به دورهروي. دوره: ر تاريخي استشود كه اساس تفك مي

 و ها وضعيتاي از   حاصل مجموعهسو، دوره از يك. يابند شوند و با آن معنا مي مي

 معنا و ويژگي ها وضعيترويدادهاست و از سوي ديگر به همة اين رويدادها و 

  .بخشد  مييمشترك

 ذيرد و بهپ كند، انقطاع مي آدمي گذر ميبر ذهن انقطاع زمان  يان سيال و بيجروقتي 

 عملي است ساختة ظاهر، اين فرايند به. شود  هرچند مرتبط بدل مي،هايي مستقل بخش

انقطاع  گونه كه بي آنرو كه قادر نيست جريان عظيم و ممتد زمان را  ؛ ازآنذهن بشر

دهد تا  يتر قرار م  پس با خرد كردن، آن را در چارچوبي محدودتر و ساده؛ دريابداست

كنندة  بندي  تحميلي است از سوي ذهن طبقه فقطا آيا اينام. العه شودقابل وارسي و مط

رگ در كار كه تاريخ هم با رويدادهايي كوچك و بزبشر بر جريان پوياي تاريخ يا اين

   زماني مختلف و متوالي است؟هاي تمايز نهادن ميان دوره

نهاد كه در دو توان  تاري ميبندي را در پيوس هاي مختلف دربارة دوره و دوره ديدگاه

در . اند داستان شين كامالً هم آن كساني قرار دارند كه با يك طرف پرسش پيسوي

اي كامالً ساختة ذهن بشر، دلبخواهي و  اند كه دوره را ايده سو، منتقداني ايستاده يك

اند كه سخت  در ديگر سو، كساني ايستاده. دانند ارتباط با جريان واقعي تاريخ مي بي

خ آن است كه اين  و كار موركند  ميها را از هم متمايز  دوره، خوديخْمعتقدند تار

كه در دو سر پيوستار باشد، هاي اصلي بيش از آن بحث. ها را بازشناسد و بازنمايد دوره

توان  ها مي بحث بر سر اين است كه آيا چارچوبي از دوره. در اين ميانه جاري است

نگي را با جريان پوياي تاريخ و رويدادهاي آن پيشنهاد كرد كه بيشترين تناسب و هماه

  .داشته باشد
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؛ هر بخش از معارف بشري كه اي مختص تاريخ عمومي نيست چارچوب دوره

شناسي، فلسفه، علم تجربي، هنر و  باستان. هايي نيز دارد تاريخي دارد، ناگزير دوره

 دورة چيزي است؛ هر دوره،. هاي خاص خود را دارند رو دوره اين ادبيات تاريخ و از

هاي دو دانش يا هنر  چيز نيست؛ هرچند ممكن است گاه بتوان ميان دوره دورة همه

  .مرتبط توازن و تقارن زماني ديد

هاي آن بپردازيم؛ مفهومي از  در اين نوشته قصد داريم به مفهوم دورة ادبي و مؤلفه

سبب تفاوت  ما بهدوره كه در بخش اصلي معناي خود با دورة تاريخي اشتراك دارد؛ ا

. به آن دارد ادبيات و انتشار آن در زمان و مكان، وجوه متمايز مشخصي نسبت ةماد

. هاي فرهنگي و هنري نيز وجود داشته باشد  ممكن است در دورهالبته اين وجوه تمايز

هاي فرهنگي و هنري  توان به دوره هاي اين نوشته را در اغلب موارد مي رو، بحث ازاين

  .دادهم تعميم 

  دورة ادبي

كار رود، معناي ادراكي دوره در هريك از معارف بشري كه به
2

:  كمابيش يكساني دارد

دقت  مقطع يا برشي از زمان كه ابتدا و انتهايي دارد؛ هرچند حد و مرز زماني آن به

  .تعيين نشده باشد

شويم، مانند  بريم و به دورة ادبي قائل مي كار مي وقتي دوره را در ارتباط با ادبيات به

.  سبك و حتي مفهوم ادبيات، تعريف آن آسان نيستمثلبسياري از مفاهيم اين حوزه 

شود؟ اصوالً دورة ادبي  هايي تعريف مي راستي دورة ادبي چيست و با چه شاخص به

وجود دارد؟ اگر وجود دارد، با دورة تاريخي و سياسي چه نسبتي دارد؟ فرم و محتوايي 

  د؟چه نقشي دارد در تعريف آن گير ورة ادبي قرار ميچارچوب يك دكه درون 

تواند   ميتوان فهرست بلندي درست كرد كه هركدام ها مي دست پرسش از اين

توان گفت دورة  هاي يادشده مي اما در پاسخ به پرسش.  باشدوجويي ماية جست دست

اي متداعي معناه-اند كار برده قدان ادبي آن را بهگونه كه مورخان و منت  آن- ادبي
3

 

هر مورخ يا منتقد ادبي ضمن كاربرد مفهوم دوره، آشكار يا نهان، به . متنوعي دارد

از اين . اند كند كه با معناي ادراكي و مركزي دوره مالزم مفاهيم ديگري نيز اشاره مي
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اي نيست؛ برشي از زمان است كه با مفاهيم نظري درباب  جهت، دورة ادبي مفهوم ساده

گرفته در آن، مفهوم تغيير و تكامل،   دوره، فرم و محتواي جايگيري علل شكل

، تصورات ايدئالي و )ها ميان دوره(و درزماني ) درون دوره(زماني  هاي هم تقابل

ها  رويكردهاي پلوراليستي درباب مكانمندي همراه است؛ مفاهيمي كه گاه همراهي آن

در مفهومي واحد، متناقض و آمدنشان  مثابة برشي از زمان و نيز گرد با دوره به

  .رسد نظر مي پارادوكسي به

جا و در  ويژه مفاهيم متناقض را يك با اين حال، مورخان ادبي همة اين مفاهيم به

ها و گاهي دو يا چند  گاه فقط يكي از آن. كنند واحد به مفهوم دوره الصاق نمي آن

تعبيري، اين مفاهيم ثانوي را   به. شوند  همراه مي،مثابة برش زماني  به،مفهوم با دوره

هاي كالسيك اين  ها در پژوهش ترينِ اين مؤلفه مهم. هاي دورة ادبي ناميد توان مؤلفه مي

روح :  است از اين قرارهاي جاري درباب مفهوم دوره و بازانديشي آن حوزه و بحث

ي ها تكامل، تقابل/ هاي توليد ادبي، هنجارهاي غالب، تغيير و تحول زمانه، زمينه

  .منديمكان/  فردي يا جمعي و مفهوم فضا ايدئاليستيدوگاني، روايت

هاي متنوع با  تنهايي و در تركيب ك به بحث خواهيم ديد كه اين مفاهيم هريدر ادامة

 ادبي را شوند و مفهوم دورة دوره افزوده ميي مورخان ادبي از يكديگر، چگونه به تلق

  . آكنند عي مي متنواز محتواهاي

  نهروح زما

آشكارا يا نهان، آن را به ند، ا كار برده دورة ادبي را به/  كه مفهوم دورهبسياري از كساني

: ها را در تسلّط دارد گيري و تغيير دوره اند كه شكل الطبيعي وابسته دانسته نيرويي ماوراء

روح زمانه
4

اي تاريخي كه وجهي غالب بر  از كلّيت دوره«است » توصيفي«روح زمانه . 

مقابل روح ملترو د» دهاي فكري، سياسي و اجتماعي خود داردفراين
5

رود  كار مي به 

ماند  هاي متوالي ثابت مي كه توصيفي است از كلّيت روح هر ملت كه در نسل

وزدهم در آلمان طور خاص در قرن ن  به هرچند اين ايده.)1397/ 2: 1385روتنزترايش، (

بخشي او از پيشرفت هنري روح  بندي سه  ديدگاه هگل و تقسيمپديد آمد، برخاسته از

عصر ( عصر بربريت كه تقريباً مطابق فرهنگ مصر باستان است : استيا ايده
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) عصر رمانتيك(و دورة مسيحي ) عصر تقليد(، دورة كالسيك يونان و روم )سمبوليسم

)Postlewait, 1988: 303.(هاي فرهنگي  ميراث و ارزشنظر هگل، هنر هر دوره در ز ا

يعني فرهنگ مشترك يك زمان و  volkروح، بيان خود را در . يابد ي ميتجلعصر 

يافتة همين ديدگاه   تكاملدرواقع، مفاهيم روح زمانه و روح ملت. بديا مكان خاص مي

: هاي نظري استداللي اثرگذار را فراهم آوردند  مايه، خود اين مفاهيم سپس.هگلي بودند

بيني جهانهر دوره، يك «
6

» .كند بردارد و آن را بيان ميكننده را در نترل و ك غالب

  ).جا همان(

هايي از  برد و رگه ميهاي دورتر باز زمانه را به گذشته سابقة ايدة روح هيليس ميلر

ها، اشارة  تر از اين ا مهمام. يابد ميباز) يهودي و مسيحي(هاي ديني  ديبن آن را در دوره

بندي  بردهاي عملي دورهفاهيم نظري و كاركه ايدة روح زمانه هنوز در ماوست به اين

تأكيد بر (كنند از چنين موهوماتي  ر كساني كه گمان ميبي حضوري مؤثر دارد و حت

 بسيار تأثير ،اند رها شده) بودن از هيليس ميلر و مخالفان ايدة روح زمانه است  موهوم

  ).Hillis Miller, 1996: 199( گذاشته است

نقد ردر
7

ديدگاه شلي بر 
8

 بايد گويد شلي مي. ين ايده اشاره دارد به حيات ادقيقاً 

. ميان نويسندگان هر عصر شباهتي باشد؛ شباهتي كه به ارادة خود آنان بستگي ندارد

نهايت شرايط متعلّق به زمان  توانند از استيالي تأثيري عام كه نتيجة تركيب بي آنان نمي

بندي شلي را  اين صورت ردر .)Rehder, 1995: 132(زندگي خودشان است بگريزند 

 از همين طور مستقيم دهد كه به واند و احتمال ميخ م فكر آلماني روح زمانه ميتجس

نقد ادبي نيمة دوم اي است از ديدگاه غالب در   نمونهنقد ردر. ايده گرفته شده باشد

ن هر فرد زما«: طرفه استده و دورة زندگي او، دونظر او، رابطة نويسناز. قرن بيستم

نهد   زمان در هر فردي تأثير مي...آفريند طور كه زمان او را مي آفريند همان خويش را مي

  ).134-133،  همان(» .اند ا اين افراد هستند كه بازيگر اصليام

 برگرفته از روح زمانه رايج است كه آثار ادبي با اين حال، هنوز هم اين استداللِ

هاي عصر خويش سهيم  رند و در ويژگيعصري دا/ اي روزگار، يك ويژگي دوره هم

بيني مشترك برآمده از آن  روح زمانه و ايدة جهان. )Berman, 2001: 329(شوند  مي

كه در واپسين   طوري هاي تعريف يك دوره است؛ به ترين پايه هنوز هم يكي از مهم
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بل بيني مشترك قا به جهان« ادبي آن است كه هاي قرن بيستم، يك راه تعريف دورة سال

م روح زمانه را در آثار  يك دورة مفروض اشاره كنيم و تجسشناسايي نويسندگان در

). Daleski, 1996: 179(؛ هرچند اين امر مخاطرات خاص خود را داراست »ايشان نشان دهيم

كند هنوز در آموزش فرهنگ و ادبيات،  كه بسرمن با لحني انتقادآميز اشاره مي چنان

تعريفي سان،  دهند و بدين ها نسبت مي ي را به دورهبيني منسجم و مشترك جهان

زماني هم
9

منظور او از تعريف ). Besserman, 1996: 4(دهند  دست مي  آن به از

روزگار است و  هاي هم هاي پديده ها با ويژگي زماني، شناسايي و پيوند دادن دوره هم

ر گذر زمان و در گيرد كه يك دوره را د اين درمقابل تعريف درزماني دوره قرار مي

  .كند ها متمايز مي تقابل با ساير دوره

  هاي توليد ادبي زمينه

ثار را گيري آ ويژه اقتصادي شكل  اجتماعي و بههاي زمينهپاية ها بر بندي دوره صورت

تغيير شكل : شمردبرايدة روح زمانه ) ماترياليستي(شدة  ينوعي صورت ماد توان به مي

  .م ماركسيستي در نگاه به تاريخايدئاليسم هگلي به ماترياليس

ويژه چارچوب  هاي ديدگاه هگل، به ترين جنبه ماركس با حفظ برخي از اساسي

يد، چهار دورة اي آن، با مبنا قرار دادن چهار شكل تاريخي تول  توسعه-  تكوينيرواييِ

 قرون ه، بردگي قديم، فئوداليسمكمون يا كمونيسم اولي: اصلي را از هم بازشناخت

بيني كرد كه در آيندة نزديك  پنجمي را نيز پيش او دورة ،هالبت. ي و كاپيتاليسموسطاي

  ).Postlewait, 1988: 307(كمونيسم اجتماعي : رسيد فرامي

براي . هاي توليد زمينه: شود ازنظر ماركس، دوره با يك ويژگي مشترك تعريف مي

داند  ميوابسته اسي يونان شن هاي هنر و ادبيات يونان را به اسطوره مثال، ماركس ويژگي

 برآمده از فناوري دربارة طبيعت ح نازل دانشِ هم نتيجة سطشناسي كه اين اسطوره

آيد و  تر برمي روزگار بزرگ  عتقد است اثر ادبي از يك بافت همواقع، ماركس مدر. است

گيرد؛ ديدگاهي كه ماركس آن را با اصطالحات و  در بافت تاريخي خود جاي مي

  ).Berman, 2001: 322(كند  قتصادي نظير توليد بيان ميتعبيرات ا
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كساني . بسياري داردويژه در ميان مورخان فرهنگي هواداران  ديدگاه ماركسيستي به

ويژه فردريك جيمسون الگوي  ، آرنولد هاوسر و بهمانند والتر بنيامين، جرج لوكاچ

ة ويژه نظري اند؛ به فتهصالحات اندك و بسيار پذيراي ماركس را با ا  توسعه-تكويني

 هاي زمينهنشده از  ريزي اي برنامه گونه ات بهاي كه هنر و ادبي تي دربارة شيوهماركسيس

ي نپذيرفته است ، هنوز خدشة جدشوند اقتصادي و اعمال اجتماعي حاصل مي

)Postlewait, 1988: 307.(  

ماركسيست پرداز  ترين منتقد و نظريه مهم فردريك جيمسوندر چند دهة گذشته، 

از (ها   او در جايي با توسل به نظرية ديالكتيك پاسخ. وره بوده استباب مفهوم ددر

دوره، سبك يا شيوة انديشه و عملِ فراگير، يكسان و : گويد در تعريف دوره مي) آلتوسر

مادي مشترك درنظر گرفته /  عينيت و شرايطعنوان موقعي ؛ بلكه بهمشترك نيست

پذير  هاي خلّاقانه امكان وريهاي متفاوت و نوآ املي از پاسخ طيف كشود كه در آن مي

 خاص وضعيتت و هاي ساختاري آن موقعي رون چارچوبا هميشه داست؛ ام

)Brown, 2001: 311(. هرچند موضع انتقادي جيمسون همواره او را به نقد مفاهيم 

ي مفاهيم چارچوب همين تلقي ماركسيستي از دوره، برخكشاند، او در  ميتي دوره سن

بندي  پذيرد و از دوره ميكننده  بندي هاي دوره عنوان فرضيه مدرنيسم را به نظير پست

اي كه بايد شامل تحقيق و وارسي  كند؛ ايده بندي دفاع مي اي براي جمع  ايدهمثابة  به

ها باشد، نه تحقيق و وارسي محتوا، اعتبار يا حقيقت آنان؛ اين ايده بايد به تحقيق  دوره

  ).312همان، (ها بپردازد  پذيريِ شرايط تاريخي آن دوره سي امكانو وار

 منتقدان و مورخاني كه آشكارا بر ادامة حيات ديدگاه ماركس در آراي عالوه

هاي ساير منتقدان نيز  شوند، ردپاهايي از ديدگاه او در نوشته ماركسيست شمرده مي

دبي خاص قابل تغيير نيست و يك جايگاه زماني و مكاني آثار ا«كه اين. افتتوان ي مي

ب باشد، اثرش به زمان و مكان مشخصي تعلق دارد و اي كه منسو هنرمند، به هر دوره

» كند هايي بر همة شروح و تفسيرهاي هنر او اعمال مي تاين جايگاه، محدودي

)Schapiro, 1970: 114(كه - م رنه ولك هيحت. ن ديدگاه دارد، آشكارا رنگي از اي 

را نظامي از گويد حدود دوره   وقتي مي- مطالعة دروني ادبيات تأكيد داردبيشتر بر 

توان آن را از آن مكان  كند كه در مكاني تاريخي جاي دارد و نمي هنجارها تعريف مي
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كند  اره مياي از مفهوم دوره اش  جنبه، بر)Wellek, 1973-4: 2/ 485(تاريخي جدا كرد 

  .ز دوره بوده استي ماركسيستي اكه پيشتر جزئي از تلق

هاي ادبي  ي ماركس و وارثان او دربارة ادبيات و دورهها با اين حال، در نوشته

ماركس معتقد . اي خاص هماهنگ نيست  هست كه با اين مفهوم دورههايي انديشه

 توان را به  اين براي آثار ادبياو. است اثر ادبي دقيقاً به لحظة توليد آن تعلّق ندارد

اين رابطة مستقيم . هاي ادبي فراتر روند  كه از مرزهاي دورهشناسد ت ميرسمي

يخي آنان از  تار باوجود فاصلة،و اثر ادبيشناختي خوانندة متن  اي تجربة زيبايي هفرادور

ت هنري ذ به هنر و حماسة يوناني مربوط است كه هنوز به ما لمثال او. يكديگر است

  .روند شمار مي نيافتني به ست، معيار و الگويي دبخشند و از برخي جهات مي

هاي   نظم دقيق دوره به هر روي، ماركس معتقد است هر عمل خوانش اثر ادبي قديم،

نام پديد آوردن الگويي براي   ماركس بههايي كه خودِ زند؛ دوره هم ميتاريخي را بر

،  البته.)Berman, 2001: 322-323( كوشد ها مي دنبال كردن ايدة پيشرفت، در ايجاد آن

ر نگاه به تاريخ هاي جديد د هها و نظري گيري برخي بينش در شكل اين ديدگاه ماركس

  . نقشي انكارناپذير داشته استشناسي دريافت ة زيبايي مانند نظري،ادبي

   وارثان ماركس، وقتي به دورة مدرن درمقاماغلبِ مورخان فرهنگي ماركسيست

سبب وسعت و طول  پردازند، به مي - خواند  آن را دورة كاپيتاليسم مي كه ماركس- 

ة عجيب در اين نكت. كنند تري تقسيم مي تر و كوچك هاي خاص دوره، آن را به دوره

 سبكي و هاي ريف، تعي ماركسيستي از دوره، اغلبميان آن است كه باوجود تلق

تر پذيرفته  هاي كوچك  رنسانس، باروك و مانند آن براي اين دوره نظيرگرايانه صورت

در تناقض آشكار با مفهوم دوره ي كه هاي ريف؛ تع)Postlewait, 1988: 307( شود مي

  .ي توليد ادبي استهاي ماد زمينه مثابة به

گيري   شكلركسيستي دربارة شرايط توليد ادبيمفهوم روح زمانه و ديدگاه ما

م و  البته، اين مفهو.دده ي بيرون از ادبيات نسبت ميها را به عوامل ها و توالي آن دوره

 ت ملويژه ادبيات يك ، در ادبيات و بهاي ديگر هنظري. ي دارد منتقدان بسيارديدگاه

. ها قائل است ادبي براي دوره  از عوامل برون نوعي تواليِ خودبسنده و مستقل،اصخ

هاي متوالي خويش  ات مولّد خودكفاي دورهفرض اساسي اين نظريه آن است كه ادبي
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ها  توالي دورهو گيري  در شكلهاي مادي و اجتماعي  نهزمياست و نه روح زمانه و نه 

ي شامل واكنش، اصالح و ا يند پيچيدههر دورة ادبي طي فرا. ندارنداي  كننده تأثير تعيين

  ).Hillis Miller, 1996: 199(كند  مات پيدايي دورة بعدي را فراهم مي مقد،ابطال

  هنجارهاي غالب

دربارة عواملي بيرون از ادبيات  هايي ه، نظريو شرايط توليد ادبي، هر دوروح زمانه 

اين . كنند هاي عمومي و ادبي را مديريت مي گيري و تغيير دوره كنند كه شكل عرضه مي

ات و رويكرد فرهنگي به ادبي آن دسته از مورخاني است كه با ها بيشتر مطلوبِ ايده

دبي و تاريخ دروني در ميان اهل ادبيات كه بيشتر به كيفيات ا. نگرند خ آن ميتاري

ت و ي ادبي با هنجارهاي غالب در ادبيات جذابيها ات گرايش دارند، تعريف دورهادبي

  .روايي بيشتري يافته است

شود؛  ي از دوره، نوعي انسجام و وحدت به دورة ادبي نسبت داده ميدر اين تلق

 اديباني وحدتي كه حاصل غلبة گروهي از هنجارهاي ادبي بر ساير هنجارها در آثار و

م دوره در اين تلقي به تعبير ديگر، مفهو. اند است كه در يك دورة مفروض قرار گرفته

  .حدكننده داردنوعي نقش مت

شدة  زماني هنجارها در تعريف يك دورة ادبي، هنجارهاي تثبيت  هم اين نقشِجز به

ت تعريف ا متوالي تاريخي را در هنر و ادبيهاي طور سلبي دوره توانند به يك دوره مي

هنجاربنيادبندي همواره گرايشي  نظر تاريخي، دورهه ازفاولر نشان داده است ك. كنند
10

 

تواند نرم و  د كه مورخ مي قرن نوزدهم اين ديدگاه مطرح ش هرچند در.داشته است

ها بنگرد، فاولر معتقد است   به توالي سبك ناديده بگيرد و بدون هيچ مبناييهنجار را

شدة پيشين بگريزند و  ثبيتاين ديدگاه نتوانستند از هنجارهاي تعمالً طرفداران 

 ,Fowler(هاي پنهان بوده است  داوري  هيپوليت تِن و پيروانش پر از ارزشهاي توصيف

ها و  روند و توالي سبك«گونه كه ارنست گامبريش نشان داده است  آن. )494 :1972

» .كالسيك و غيركالسيك: هدد بندي دوبخشي را نشان مي ها تنها يك تقسيم دوره

)Schapiro & Gombrich, 1970: 115( .مانند هايي منظور گامبريش آن است كه دوره 

  و روكوكو) كالسيك منحط(= ، باروك ) نيستچه هنوز كالسيكآن(= گوتيك 
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كه همگي اصطالحاتي هنجاربنياد هستند ) قاعده است طرز غريبي بي كالسيكي كه به(= 

و همه را   كردهبنياد هنجارهاي كالسيك تعريفطور سلبي بر سبك و دوره را به

   ).Fowler, 1972: 494( اند  پنداشته غيركالسيكاي گونه  به

دهند، مدافعان اين   نمايش ميهاي گروهي را  شباهت بيشترْ غالبكه هنجارهايِبا آن

/ پيوستگي ،تفاوت/ متغير، شباهت/ اند در قالب تقابل ميان ثابت ي از دوره كوشيدهتلق

نشان دادن تغيير، نمايش : گسستگي كاركردهاي ديگري به اين هنجارها نسبت دهند

هاي دروني دوره بدون   امكان تحليل واقعيتيت آثار ادبي و اديبان و سرانجامفرد

  ).Reiss, 2001: 434(هاي تغيير تاريخي  مزاحمت پيچيدگي

را در رابطه با جنبة ) اهتشب( يك جنبه از تاريخ يعني ثبات  دورهي،در اين تلق

نگري  ي رويكردهاي جزئيتعبير فاولر، حت به. نمايد مي باز) تفاوت(ديگر آن يعني تغيير 

 فرض مدهند، مقادير ثابتي را مسلّ يل مير تقلهاي مؤث مفهوم دوره را به نوآوريكه 

هر حال، به . ر است يك متغي ها، نوآوري قايسه با آناي كه در م هاي دوره سبك: كنند مي

طور  توان به فقط وقتي مي. ا هنجار و سنت را شناختبراي شناسايي نوآوري بايد ابتد

ات ويژه و فردي اثري ادبي و هنري را شناخت كه آن را به چارچوب ادبي، كامل كيفي

  ).Fowler, 1972: 488( ادهنري و اجتماعي غالب دوره ارجاع د

اند يا به محتوا  ربوط به فرم و صورتتي دارند؟ ماما اين هنجارهاي غالب چه ماهي

ه پرسشي است كه يبدو؟ اين پرسش ش و موضوعات مندرج در آثار ادبي يا به هر

پاسخ . هاي درازدامني را برانگيخته است دربارة سرشت سبك ادبي مطرح است و بحث

 بسياري از مورخان  اين پرسش نخست درگرو روشن شدن مفهوم سبك است؛ زيرابه

كه در چيستي سبك آن بي. دانند  مي هنجارهاي مشترك را معادل سبك ادبيمنتقدانو 

  .نظر داريمدر اينجا مفهوم فرماليستي آن را در، درنگ كنيم

هاي سبكي، صوري   به جنبهو منتقدان ادبي از هنجارهاي غالبي مورخان گاهي تلق

  بروره فقطكنند در تعريف د توصيه ميكم  و تكنيكي آثار ادبي محدود است يا دست

گويد مفهوم دوره وقتي در تحليل شعر سودمند است  وندلر مي. ها تمركز شود اين جنبه

 ,Vendler( موضوعات و محتواي آن  بههاي سبكي و صوري آن بپردازيم تا كه به جنبه

1996: 242.(  
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م ر تعيين هنجارهاي غالب دورة ادبيات مدرنيستي، بحثي دارد كه تقددالسكي د

ات وار به محتواي ادبي  ابتدا فهرستاو. دهد  را بر محتوا نشان ميصورت/ تكنيك

شده،  هاي تثبيت حس اضطراب و بحران، احساس فقدان ارزش: كند مدرنيستي اشاره مي

اگر در ادبيات : پرسد سپس مي. رابريحس استواري جهان بر پوچي، ناپايداري و ناب

د، بايد آن را به تأثير ژرف  احساس فراگير بيگانگي يا پوچي وجود دارمدرنيستي

ات  اگر در ادبي ريشه دارد؛ در انقالب صنعتيها ري نسبت داد يا اين پديدهزندگي شه

مدرنيستي، ديگر آن عزّت نفس پايدار قديم وجود ندارد، آيا اين امر اساساً نتيجة زوال 

  .سو نيست ذهبي از اواسط قرن نوزدهم به اينايمان م

 نظر  را به اين، دالسكيهايي نامتعين دارند  پاسخدست كه هايي از اين پرسش

صورت بازشناسيم تا /  تكنيكها را در چارچوب  كه بهتر است دورهكنند رهنمون مي

ترين شكلي  مدرنيسم خود را به واضح«كند كه  برگ نقل مي و از كلمنت گرينا .محتوا

. »ترين معنا  نزديكترين و موسدهد؛ تكنيك در مل ها نشان مي ابتدا در چارچوب تكنيك

چه هاي انعكاس آن ه آن نيست كه شيوهنظر دالسكي، بهترين شيوة تشخيص يك دور به

 بلكه آن است كه ؛جو كنيمو را كه در فضاي اجتماعي يا ايدئولوژيك رخ داده، جست

 هنرمنداني كه آن دوره را نمايندگي هاي هنري خاص هاي ممتاز و شكل بكبر س

  ).Daleski, 1996: 179-180(كنند، تمركز كنيم  مي

نحوي كار مورخ ادبي را  كنار گذاشتن محتوا از دايرة هنجارهاي غالب شايد به

ي فرماليستي از آن، چالش هاي جديد دربارة سبك و تلق  پرسشا پيدايي كند؛ امتر آسان

بندي هنر  اي كه به دوره پستلوِيت در مقاله.  استناسايي هنجارها را پايدارتر كردهش

ك ادبي هم  كه مشابه آن را دربارة سبكند پردازد، پرسشي اساسي مطرح مي عماري ميم

هاي او در پاسخ به اين پرسش، ابعاد  گزينه در كجا قرار دارد؟سبك : توان پرسيد مي

  :دهد اين چالش دشوار را نشان مي

 ؛)عنوان فرم يا عمل به(ري در خود شيء هن. 1

 ؛در نيت هنرمند. 2

 ؛كننده و راهبردهاي تفسيري او شاهدهدر نگاه م. 3

 ؛هاي مخاطب و ارزش ها ها، فرض در ديدگاه. 4
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 ؛در اعمال اقتصادي و سياسي دوران. 5

 ؛هاي عمومي دوران ها و نگرش ها، ديدگاه در ارزش. 6

 ؛شود كند سبك چگونه درك و توصيف  ن ميدر كدهاي گوياي هر دوره كه معي. 7

هاي بعد كه  ها و ترتيبات استداللي زمان ني گفتماندر ديدگاه خود مورخ، يع. 8

بندي  صورت مفاهيمي مربوط به زمان حاضر دوباره صورت معناهاي گذشته را به

 .كنند مي

ي كل  بهها سبكي از دوره/ هاي صوري يل تحل اگرگيرد كه نتيجه ميپستلوِيت ، در پايان

ها  دهد براي تعيين دوره ان مينش و اين شند، بايد مورد ترديد قرار گيرندفايده نبا بي

  .)Postlewait, 1988: 316-317( داريم  نياز به نقشة جديديهاي صوري،  كپاية سببر

 بر فرم و صورت در تعيين هنجارهاي غالب، در تعريف و توصيف دورة تكيه

بنياد توصيف كه تاريخ ادبي بايد برالج با تأكيد بر اين. زا بوده است دبي مشكلمدرن ا

ص واحدي از فرم ادبي كه صيف مشخ توريزي شود، معتقد است ادبي پايهفرم 

گويد  او مي. شود، وجود ندارد ات شمرده مي ادبيگوي تمام آنچه در دورة مدرنْ پاسخ

ي، هاي مختلف به تجربة مدرنيت فرهنگي، صنعتي، علم ها و مكان نويسندگان در زمان

 هيچ سبك ،بنابراين. اند اوتي پاسخ دادههاي متف شيوه شناختي به فلسفي، هنري و روان

عي از ؛ بلكه ما با مجموعة متنواي واحدي در دورة مدرن ادبي وجود ندارد دوره

  ). Lodge, 1979: 554( ييمرو ها روبه سبك

 از هنجارهاي غالب تري  گستردهيي از منتقدان و مورخان ادبي تلق ديگرگروه

  دوره،نظر ولك،ز ا.و پيشرو اين تلقي شمردتوان رهبر معنوي  رنه ولك را مي. دارند

اين . دنران اي از هنجارهاي ادبي بر آن حكم مي  كه مجموعه استبرشي از زمان

هاي شاعري، معيارهاي   آرمان و قراردادها، انواع ادبي،ند صوري نيست فقطهنجارها

 ؛بي گرفتاين هنجارها را بايد از خود تاريخ اد. دنشو تي و مانند آن را شامل ميشخصي

   ).Wellek, 1973-4: 3/ 485( پذير كشف كرد يعني در روندهاي ادبي مشاهده

را ناقص و نسبي هرچند ولك نوعي وحدت براي دوره قائل است، اين وحدت 

بيشتر از / تر  كاملاي خاص، مجموعة معيني از هنجارها  كه در دورهبه اين معنا. داند مي

. جه غالب داشته استي در ديد ناظري از آينده، وق يافته است؛ يعنهاي ديگر تحق دوره
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زيستي مجموعة هنجارهاي غالب يك دوره و مجموعة هنجارهاي پيشين  رو، هم ازاين

 هنجارهايي كه در آينده غالب خواهد بود بيني مجموعة ناپذير است و پيش گريز

ريخ ادبي و بندي تا م بر دورهبنابراين، ولك نقد ادبي را مقد). جا همان (پذير امكان

توان دربارة برتري هنجارهايي  هاي انتقادي مي  با قضاوتفقط. داند مينياز آن  پيش

 ها را متمايز  آنهاي اصلي  در زمان خاص حكم كرد و آثار مهم ادبي و ويژگيخاص

  ).جا همان(كرد 

 مفهوم دورة مورد نظرش از برخي مفاهيم كردن براي متمايز ولكهاي سلبي  بحث

ها را دربارة دورة   بدفهميبرخياش  ابي ايجهاي ريف بيشتر از تعرسد نظر مي  بهمشابه، 

طبيعي نيست كه بتوان گوهر آن را حس ي دوره يك هستي ماورا: كند  ادبي برطرف مي

توان  كرد؛ يك برش زماني دلبخواهي نيست؛ يك برچسب زماني صرف نيست؛ نمي

مانند ( به هر جاي ديگري انتقال داد اش بيرون كشيد و دوره را از متن و مكان تاريخي

دوره يك مفهوم عام يا كلي ؛ )سطاييتعبير رمانتيسم يوناني و كالسيسيسم قرون و

طور جامع تعريف كرد؛ دوره مفهومي شبيه نوع در منطق  نيست كه بتوان آن را به

 كه داي از دوره نيستند؛ بلكه بخشي از آن هستن بنابراين، آثار خاص ادبي نمونه. نيست

  ).جا همان(سازند   مفهوم دوره را ميهمراه با همة آثار ديگر، كل

تعبير ولك، وحدت   بههرچند(ويژه ادعاي وحدت دروني دوره  اي به اين تلقي دوره

 خواهيم  ه آن بوده است كه در جاي خود ب بسيار مورد انتقاد)ها نسبي است دوره

لك آن است كه او براي هر طرح يا زاي ديدگاه و هاي مشكل ا يكي از جنبهام. پرداخت

اين مجموعه . مجموعة هنجارهاي غالب، معنا و كاركرد منسجم و يكسان قائل است

اي  اي ديگر از هنجارها كه در دوره كند و با مجموعه  واحد عمل ميمثابة يك كل به

كم در برخي هنجارها  اين دو مجموعه، ناگزير دست. مفروض، مغلوب است تقابل دارد

اين بدان معناست كه بايد براي هنجارهايي واحد در دو مجموعة .  خواهند بودشريك

 بگيريم كه در رابطه با يك نظرهايي متفاوت در ، نقش)لب و مغلوبغا(مستقل 

هنجار ديگر، معنا و كاركردي  نا و كاركرد و در رابطه با سلسلههنجار، يك مع سلسله

اي  هنجارهاي غالب است، چيزي جز ايده عهمعناي دوره نيز كه برايند مجمو. ديگر دارد

  . مناقشه باشد محلتواند مي پذيري آن اهد بود كه مشاهدهذهني نخو



  19 شمارة/ 5 سال                                                                                   40

  تكامل/ تغيير و تحول

اغلب، . نوعي به تغيير اشاره دارد ها به ي از دوره و توالي دوره، هر تلقترديد بي

 هر مفهوم ه بدون آنشمارند ك اداري دوره ميها را شرط معن  درزماني دورهتغييرپذيريِ

كه  چنان. ت و نيز سهولت خواهد بودفقط براي رعايت رسم و سنبندي  و عمل دوره

ها   با اعتقاد به تغييرپذيري درزماني يا تغيير تاريخي واقعي، دورهفقطگويد  وگلر مي

  ).Vogler, 1986: 132(ت معنادار خواهند شد ن نشانگرهاي تغيير در خودِ واقعيعنوا به

گيرد اين است كه  سش اساسي كه در بازنمايي تاريخ ادبي دامن مورخ را ميا پرام

اند، جهت و غايت اين تغيير و تحول كدام م تغيير ادبي چه الگويي دارد و به چه مي

تعبير   به- هايي كه دهد؛ پرسش هايي از ادبيات رخ مي است و اين تغييرها در چه بخش

مقام عمل ، در استها پيشنهاد شده  براي آنيهاي ه پاسخ درمقام نظري اگر- رنه ولك

هاي نظري به اين   يكي از پاسخ.)Wellek, 1973-4: 2/ 174(اند  نشده مانده هنوز حل

: شود پرسش از تزوتان تودروف است كه سه الگو براي تغيير در سخن ادبي قائل مي

و تغيير را تنها وار؛ الگويي كه عناصر سازندة متن ادبي را ثابت  الگوي درختي يا اندام

ة مثاب الگوي شب و روز كه تغييرات را بهداند؛  در آرايش تازة اين عناصر مي

  ).140: 1373تودورف، (كند  ات ديروز و امروز درك ميهاي تقابلي بين ادبي حركت

قياس كردن آن با رشد ارگانيسم زنده ات، هاي تغيير در ادبي پاترين انگارهيكي از دير

تكامل/ وار تحول است؛ الگوي زيستي و اندام) د نظر تودروفنخستين الگوي مور(
11

 .

رساند؛ جايي كه او تاريخ  ي ارسطو ميبوطيقاتكامل را به / رنه ولك سابقة ايدة تحول

دارد از  كند و روايتي عرضه مي تراژدي را با چرخة زندگي ارگانيسم زنده مقايسه مي

كند و  تدريج تغيير مي نويسندگان بهاي ه تراژدي با افزودهشكل اولية چگونه اينكه 

ماند و به قامت   ميها از تغيير باز تعديل و ا و جرحه  از دگرگونييابد و با گذر توسعه مي

يند در اين روايت، تحول و تكامل نوعي فرا. رسد مي) بلوغ(يعي كامل خود طب

 شده عيينت  پيش  يك هدف كامالً مقدر و از فقط به يعني؛شناختي در زمان است غايت

  ).Wellek, 1973-4: 2/ 169-170( دارد روي

م  در دوران باستان بسيار مرسوكند،  بيان ميچه ارسطوهاي زيستي مانند آن قياس

ويژه  ها به اين قياسدهد   نشان مي،كند  استشهاد مياي كه ولك به آن نمونه. بوده است



 41                               مفهوم دوره در مطالعات ادبي                                19ة شمار/ 5سال 

همراه بوده ) يونان باستانويژگي مميز تفكر تاريخي در (ها  با اعتقاد به تناوب دوره

وليوس پاتركولوس. هاي شكوفايي و زوال است؛ تناوب دوره
12

 در گفتاري كه در 

 بوو- سرتاسر تاريخ نقد و حتي در آثار سنت
13

هاي   نقل شده است، بر تناوب دوره

شكوفايي و زوال، محال بودن كمالِ پاينده و ضرورت محتوم زوال و انحطاط پافشاري 

يابد و  هاي قديم در نقد دورة رنسانس و نئوكالسيك ادامه مي  اين ايدههرچند. كند مي

مند آن در تاريخ ادبي قبل از  توان يافت، كاربست نظام جا مي ها در همه ردي از آن

شناختي و  كه رشد نظرورزي زيست اواسط قرن هجدهم ميالدي سابقه ندارد؛ زماني

هاي مشابهي را دربارة ادبيات  وسو ايدهاجتماعي در متفكراني مانند ويكو، بوفون و ر

  ).170همان، (پيش كشيد 

آييم، ايدة قياس تغيير ادبي با رشد زيستي ابعاد  كه در تاريخ پيشتر مي همچنان

هاي تاريخ ادبي و فردريش شلگل در  ردر در طرح. شود تر مي يابد و پررنگ يدي ميجد

وار تكامل را  نان، همين مفهوم اندامهاي پراكندة خود دربارة تاريخ شعر يو نگاري تاريخ

ويژه شلگل شعر يونان را  به. برند كار مي با مهارت و انسجام بيشتري در تاريخ ادبي به

داند و تكامل را در  ترتيبي كامل از همة انواع گوناگون ادبي در نظم طبيعي تكامل مي

چارچوب رشد، تكثير، شكوفايي، بلوغ، تصلّب
14

كند؛  يف مي نهايي توص و فروپاشي

اي كه تنها در يونان كامل  سيري كه هم ضروري و هم محتوم است و چرخة بسته

ويژه در   كه در جزئيات بههايي اين دو و پيروانشان، باوجود اختالف. )جا همان (شود مي

و تغيير تدريجي : اند داستان نگاه به آينده دارند، همگي در مفروض گرفتن اين امور هم

ياس با رشد حيواني، شالودة تكاملي در انواع اصلي ادبي، نوعي مبناي قمداوم بر

يند كاهد و تكاملي صرفاً ادبي در فرا ميرايي كه نقش فرد را به حداقل فروجبرگ

  ).جا همان( عمومي تاريخ

گيرد  ل و تكامل شكل ميي از تحو جديدايي انديشة ديالكتيك هگلي، مفهومبا پيد

كند و ديالكتيك را   نفي مي- استهاي زيستي مفروض   كه در انگاره-كه اصل تداوم را

اي از   كه شعر تنها مرحله- جا كه هگل معتقد است روح عينياز آن. نشاند جاي آن مي به

. هاي زيستي نزد او اعتباري ندارد هاي ژرفي با طبيعت دارد، قياس  تفاوت- آن است

 و تاريخ قرار دارد؛ ي با جامعه ماية تكوين خود است و در دادوستدي دائم،شعر خود
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ولك . يندهاي طبيعي متمايز و متفاوت استعنوان محصول روح عيني از فرا اما به

اند و پيروان  شناسي مانده  بوطيقا و زيباييهاي ادبي هگل درحد ت اين ديدگاهمعتقد اس

 اند  شيوة او نكرده كردناعتبار او با كاربست انگارة او در تاريخ ادبي، عمالً كاري جز بي

  ).171 -170همان، (

، ش تكاملةكتيكي او، با ظهور داروين و نظري از هگل و انديشة ديالپس

اي مثال، اسپنسر بر. شود هاي زيستي در تاريخ ادبي هم احيا مي گرايي و قياس تكامل

كند براي فهم تكوين ادبيات بايد از قانون پيشروي از ساده به پيچيده كمك  پيشنهاد مي

  . )171همان، ( گرفت

 روايت ولك، از ميان دو مورخ بزرگ ادبيات فرانسه، هيپوليت تِن و فردينان  بنابه

شناسي وام  برونتير، اولين مورخ هرچند اصطالحات فراواني از فيزيولوژي و زيست

او به . بيند گرفته است، تحول و تكامل ادبي را بيشتر در چارچوب ديالكتيك هگلي مي

مقدمه و ديگرشدنِ مستمرّ  ل دروني تغيير و تحول بيدنبال عل پيروي از هگل، به

همچنين، تِن به تحول و تكامل مستقل ادبي قائل نيست و تحول ادبي را . چيزهاست

دنبال علل   اما برونتير با آنكه مانند تِن به.شمارد از فرايند تاريخي عمومي ميجزئي 

. ي اهميتي اساسي قائل استدروني تغيير ادبي است؛ در ميان علل دروني، براي آثار ادب

گيري او از  هاي برونتير اهميت بيشتري دارد، وام آنچه در اين مقاله، از ميان ديدگاه

او در جايي تاريخ انواع . مفاهيم زيستي داروين در روايت تاريخ ادبي و تحول آن است

نوع ادبي تراژدي در فرانسه با ژُدل: كند ادبي را با سير زندگي انسان قياس مي
15

به دنيا  

آيد، با كُرني مي
16

او در . ميرد شود و قبل از هوگو مي رسد، با ولتر پير مي  به بلوغ مي

كند تا  جايي ديگر، از مفهوم زيستي تنازع بقا در توصيف رقابت انواع ادبي استفاده مي

  ).171 -170همان، ( شوند نشان دهد برخي انواع ادبي در انواع ديگر مستحيل مي

يابد تا  هاي ادبي راه مي شناسي به بحث تير، مفاهيم ديگري نيز از زيستپس از برون

توان به جان متيوز مانلي ازجمله مي. نحوي تغيير و تكامل ادبي را توضيح دهد به
17

 

. كند را در تاريخ ادبي توصيه مي) جهش(اشاره كرد كه كاربست نظرية موتاسيون 

   است نه تحول تدريجي و مداوممعناي خلقت خاص مطابق اين نظريه، تكامل به

  ). 172همان، ( 
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: گيرد تلقي برونتير از تحول و تكامل ادبي در اوايل قرن بيستم مورد انتقاد قرار مي

برگسون
18

با طرح ايدة تكامل خلّاق و دوام حقيقي 
19

 نظم تاريخي در تحول ادبي را رد 

يگانگي اثر هنري تأكيد كند؛ بندتو كروچه از اصل مفهوم انواع ادبي انتقاد و بر  مي

سان ازنظر  دينكند و ب هاي هنري را نفي مي ها و سبك كند و تمهيدات، روال مي

گويد اميد و  ولك مي. كند  ويران ميگرايي در تاريخ ادبي را لبسياري، بنيان تحو

هاي  بايا كت(ها  نگاري ها و تك  مقالهفقطكه تاريخ ادبي بر اين بيني كروچه مبني پيش

 تاريخي در تحقّق است؛ ديدگاه ضدحال را دربرگيرد، در) العاتو چكيدة اطراهنما 

گرايي قرن نوزدهم كه به  گرايي انتقادي و تاريخ  كه واكنشي است عليه نسبي-نقد ادبي

هاي  مراتب ارزش كند و اعتقاد به سلسله  قد علم مي-ها انجاميده بود آشفتگي ارزش

  ).جا همان (شود مطلق احيا مي

نزد ايشان،  در قرن بيستم و زايش دوبارة ديدگاه تكاملي هگل گرايان ورتظهور ص

اعتقاد ايشان . برد بيشتر به محاق ميرا گرايي در تاريخ ادبي  هاي زيستي و تحول قياس

 كه در چارچوب مفاهيم -  دگرگوني دروني و ديالكتيكي كهنه و نو و برعكسبه

خودكارشدگيزدايي و  آشنايي
20

 معيار يگانه تازگي و غرابت را به درجة - شود بيان مي 

  ). 173،  همان( كند عالقه در تاريخ ادبي بدل مي

د زيستي از دوره در قرن بيستم، انتقا/ ي تكامليترين حمله به تلق كن  شايد بنياناام

رة مستقيمي اشابه تغيير و تحول ادبي  فوكو هاي تهرچند در عبار. ميشل فوكو باشد

تاريخي در علوم تجربي است، با درنظر داشتن برخي ه تغييرات جنشده و او بيشتر متو

گويد تغيير  و ميفوك. اند م ادبي، ديدگاه او را به تاريخ ادبي هم تعميم دادهتغييرات نامنظ

پزشكي  شناسي، اقتصاد سياسي، روان ص دانش تجربي مانند زيستهاي مشخ در شكل

 منسجم هاي يكدست و ز انگاره آهنگ تغييرات ا؛ زيرا گسسته است اغلبو پزشكي

 كالنِ زيستي تصوير «،تعبير فوكو به. كند  پيروي نمي،اند  شده  توسعه كه معموالً پذيرفته

هاي تاريخي را تشكيل  جلوي علم، هنوز اساس اغلب تحليل به رو/ از رشد فزاينده

. )Foucault, 1984: 54(نظر او، اين تصوير هيچ ربطي به تاريخ ندارد  ؛ به»دده مي

ل علوم و هنرها كه تغييرات مداوم و هاي زيستي از تحو ر فوكو، انگارهنظدرواقع از
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طول زمان هموار از تغييرات درگيرند و تصويري منسجم و  تدريجي را مفروض مي

  .اند نوعي در كار تحريف تاريخ دهند، به دست مي به

ي نان درست تلق مفهوم دوره است و چ بخشي از انتقاد جامع او بهاين نقد فوكو

ال مارش. اند ترين مدافعان مفهوم دوره هم متعرّض آن نشده شده است كه سرسخت

ها را   دورهنامتوازن ادبي/ براون، مدافع نظري مفهوم دوره، معتقد است تغييرات نامنظم

بندي خود  ها را تعريف كنيم يا در دوره كند آن  بلكه كمك مي؛كند اعتبار نمي بي

 پاسخي به نقد جامع  اين دفاع اورسد نظر مي  به).Brown, 2001: 315( بازنگري كنيم

 هاي زيستيِ بودن انگاره  عاي نامناسبنمايد كه او نيز به اد  چنين ميا؛ امفوكو باشد

  . تغيير ادبي اعتراضي ندارد

 داشتن نظرقرن بيستم، در دو اثر خود با دررنه ولك، منتقد ادبي تأثيرگذار 

/ لحلي براي درك اين تحو تكامل ادبي كوشيده است راه/ هاي تحول هاي انگاره كاستي

ولك و  ،نظرية ادبياتدر كتاب كالسيك . تكامل و بازنمايي آن در تاريخ ادبي بيابد

  :اند دست داده  بهتكامل/ شناختي از تحول وارن دو مفهوم كامالً متفاوت زيست

لي نده است و دوم تحورشد تخم و تبديل آن به پريندي كه مثال آن، نخست فرا

اي از  در قسمت دوم، سلسله. هي به مغز انسان استكه مثال آن، تغيير مغز ما

ه فقط انتزاعي عقلي  بلك؛ل يابند وجود نداردمغزها كه درواقع به يكديگر تحو

تك مراحل   و تكحسب كاركرد آن تعريف شده استام مغز كه برن وجود دارد به

 كه از مغز انسان انتزاع ]كذا در متن[ايدئالي كل هاي يك ش صورت تقريب تحول به

  ).296 -295: 1373ولك و وارن، ( شود ر ميت، تصوشده اس

وم نخست چيزي جز تكامل در مفه/ ل تحوكارگيري به ،ولك و وارننظر از

د تا يند بستة تولويژه فرا  و به)296همان، (نيست ) در معناي منفي(لي اي تخي استفاده

ل تاريخي درمقابل، تحول در مفهوم دوم را به مفهوم تحو. دانند مرگ را مردود مي

تغييراتي را نبايد اصل   در بررسي تحول تاريخي، هيچ نوع سلسله. شمارند تر مي زديكن

ل مفهوم تحو. تغييرات را درنظر گرفت ؛ بلكه بايد هدف و غايت اين سلسلهقرار داد

 واقعي كه آغاز پيوستة هم يك رشتة بهييرات را به اي از تغ سوي هدفي خاص، سلسله به

با اين حال، ازنظر ايشان، براي درك تحول تاريخي بايد . كند د، تبديل ميو انجامي دار
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يندهاي تاريخي را به آنكه فرا رديت واقعة تاريخي كوشيد، بينحوي در حفظ ف به

  ).297همان، ( ادارتباط تقليل د ا بيم ادرپي،  پياي از وقايع مجموعه

بينند كه  ي، چاره را در آن مي و وارن براي امكان دادن به چنين امر دشوارولك

بناي م كنند؛ نگارش تاريخ ادبي بريند تاريخي را به ارزش يا هنجاري مرتبطفرا

ها مورد قضاوت  كمك نظامي از ارزش فرايند تاريخ ادبي به. ها ر ارزشالگوهاي متغي

شوند؛ دوري  ات گرفته ميمتغير از خود ادبيها و الگوهاي  د و نظام ارزشگير قرار مي

  ).298 -297همان، ( ولك و وارن، گزيري از آن نيست نظر منطقي كه به

 آشكارا تكامل ادبي/ لتة تولّد تا مرگ را در گزارش تحوكه ولك چرخة بسبا آن

 نشان برد كه نوعي در بازنمايي تاريخ ادبي از اين انگاره بهره مي شمارد، به مردود مي

اي  ، خود را در چهرهوجود نفي شدنتوانند با گونه مفاهيم تا چه حد مي دهد اين يم

بخش و نظامي از  اي سامان  دوره را ايدهولك. ديگر در تفكر تاريخي جاي دهند

 را در  آنزوالتوان برآمدن، گسترش و  كه ميداند  ها مي هنجارها، قراردادها و ارزش

هاي قبل و بعد توضيح داد  هاي غالب در زمان زشرقابت با هنجارها، قراردادها و ار

)Wellek, 1970: 251(مورد سمبوليسم انجام دهد در است كاري كه خود او كوشيده؛ .

 نوعي انگارة ،ي ولك از دوره كه شامل هنجارهاي غالب استدرواقع، آميخته با تلق

و مرگ ) ترشگس(، بلوغ )برآمدن(د ؛ مانند چرخة بستة تولتكاملي وجود دارد/ زيستي

  ). زوال(

نوع نقد فوكو بر  اساسي از هايي ولك در جاي ديگري، با درنظر داشتن انتقاد

را با ) اتيعني مسئلة تاريخ دروني ادبي(ري كوشد مفهوم تكامل هن  ميهاي تكاملي ايده

در اين برداشت، .  از خطر برهاند، مدرن از زمان-تعبير او  به- برداشتي كردنبرجسته

واسطة خاطره، در زمان حال و  شته بهدر گذ: كند زمان در سه زمان زندگي مي انسان هم

هنرمند الزاماً درجهت واحدي در . ها و آرزوها ها، نقشه بيني يشواسطة پ  آينده بهدر

ا چيزي كه سي يا چهل  يست به دورترين گذشتة بشراو ممكن ا. يابد ل نميآينده تحو

.  است مسير كامالً متفاوتي را آغاز كندممكن. ر كرده، دست يابدسال پيش تصو

وجوي الگو يا انگيزه، در وطن يا خارج از آن، در هنر  يابي او به گذشته در جست دست

 انتخاب و تصميمي آزاد است؛ انتخابي از  ديگر در هنر يا نظام معرفتيِ ويا زندگي،
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ين در نابرا؛ بدهد هاي شخصي او را تشكيل مي مراتب ارزش ها كه سلسله ارزش

نظر ولك،  به. اش نيز بازتاب خواهد داشت ري در آثار هنهاي نهفته مراتب ارزش سلسله

تر آثار  هاي بزرگ بندي تواند در دسته نظير اين ارتباط چندگانه با گذشته و حال مي

 ,Wellek(ات وجود داشته باشد دوره و از آنجا در كل تكامل هنر و ادبيهنري، در يك 

1973-4: 2/ 174.(  

هاي مفهوم دوره است و گاه  تكامل يكي از بنيان/ لبه هر روي، مفهوم تغيير و تحو

واع ادبي كاربرد فراوان ويژه در روايت تاريخ ان زيستي كه به/ هاي تكاملي در انگاره

گرديم  ميبازهم به سخن نخستين اين بخش باز. اي است بندي دوره بخش، پاية داشته

نحوي  را بهات  ادبي نتواند تغيير درزماني ادبيخبندي تاري كه اگر چارچوب دوره

 آسان  دسترسي عادت و با هدفبندي مطابق رسم و  نوعي طبقهنمايش گذارد، فقط به

  .العات خواهد بود و معنايي نخواهد داشتبه اط

  تي و مدرنكهنه و نو، سن: هاي دوگاني تقابل

حدكنندة مفهوم متچوب هنجارهاي مشترك كه بر نقش برخالف تعريف دوره در چار

بنياد  دوره را بررد، برخي منتقدان و مورخان ادبيدوره و انسجام دروني آن تأكيد دا

تقابل دوگاني
21

فشارند  اي آن پاي مي  بر جنبة تقابلي و مقايسه،سان كنند و بدين  فهم مي

  .اند نوعي براي آن نقش متمايزكننده قائل و به

 اين بوده  پس از ولك و نقدهاي آنان بر اويِ منتقدان ادبهاي مهم يكي از آموزه

ها سودمند نبوده  هماننديها و  بندي ادبي هرگز در نشان دادن يكساني است كه دوره

 تضادها را نشان دهد؛ ازجمله/ ها قابلبندي وقتي مفيد است كه ت مقابل، دورهدر. است

نويسندگان بندي شاعران و   گروهبندي، هلن وندلر معتقد است كاركرد اصلي دوره

هاي ادبي نشان  دوره.  بلكه مقايسه كردن آنان با پيشينيان است نيست؛روزگار هم

هاي ادبي بيش  ر ديگر، دورهتعبي  هب. دهند چه نيستند  بلكه نشان مي؛دهند چه هستند نمي

 :Vendler, 1996( كنند العات سلبي عرضه مياز آنكه اطالعات ايجابي داشته باشند، اط

242- 243.(  
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در رنه ولك . ه امري نوآيين نيسته به جنبة تقابلي مفهوم دورا اين حال، توجب

: كند ميپردازد، به سوابق اين انديشه اشاره  بندي تاريخ ادبي مي اي كه به دوره مقاله

تقابل ميان عصر مدرن و عهد باستان، جدال قدما و معاصران در اواخر قرن هفدهم در 

ات سادهلر ميان ادبيتمايزي كه فردريش شيفرانسه و 
22

يو جد 
23

 ,Wellek( قائل بود 

1973-4: 3/ 481.(  

اند، زادة خودآگاهي برخي  بندي ادبي آمده  مفاهيم تقابلي كه به كار دورهاغلبِ

اند؛ خودآگاهي معطوف به حضور در دوره يا عصري  هاي فرهنگي و ادبي بوده جنبش

اي متفاوت  احساس كنند در دورهاي  نويسندگان و اديبان ممكن است در برهه. جديد

سر  كردند در عصري به  از زمان پترارك، اديبان احساس ميبراي مثال. برند سر مي به

ي همين امر سبب تلق). رنسانس( پيشين تفاوت دارد روزگاربرند كه ازاساس با  مي

واقع، نگاه به گذشته و احساس تفاوت در. شدعنوان دوراني تاريك  هاي ميانه به سده

. بودن بخشيده است   مدرنها حس سندگان و اديبان برخي دورهال با گذشته، به نويح

  .اند  مان حال را از آينده متمايز كردهسان، ايشان خودشان را از پيشينيان و ز بدين

دست دادن  انديشة تاريخي، بهكه هدف هميشگي اند  برخي منتقدان اشاره كرده

عنوان  د را درمقابل گذشتة بالفصل خود بهروايتي است كه در آن، يك مدرنيت خو

بندي ناگزير به  براساس اين، دوره. كند اي ازاساس متفاوت معرفي مي هستي و پديده

تازه از مفهوم نو اين خلق معناي هميشه. شود ساختن زمان حال منجر مي
24

معناي   به

  ).Lynch, 2000: 398(اعالم يك مدرنيت است 

بندي ادبي معطوف به  هاي اخير در بازانديشي دوره از اينجاست كه برخي كوشش

مدرن و كالسيك در عصر / يافتن ديدگاه نويسندگان و شاعران در جدال كهنه و نو

توان  براي مثال، مي. دهند خودشان است؛ اينكه خود را در چه دوره و گروهي قرار مي

هاي ادبي معموالً  نامه تها و شناخ تاريخ. به مطالعة موردي لينچ دربارة ميلتون اشاره كرد

ترين  دهند؛ درحالي كه مهم م قرار مي1660 تا 1603اي با بازة زماني  ميلتون را در دوره

هاي تقابلي رايج در  لينچ با بررسي بحث. م منتشر شده است1667اثر او در سال 

، همان(دهد  اي قرار مي كوشد تا دريابد ميلتون خودش را در چه دوره روزگار ميلتون مي

397-413.(  
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تواند در  ي از دوره، مفهوم مدرن است كه مي اين تلقترين اصطالح تقابلي در رايج

 modernusمطابق گزارش گرهارد، . كار رود كهنه به/ تقابل با باستان، كالسيك و سنتي

اصطالح اخير اغلب به دورة . رفته است كار مي  بهantiquusهاي ميانه درمقابلِ  در سده

بيشتر با  modernus از مسيح و آباي كليسا اشاره داشته است و درمقابل، باستان، پيش

توانسته فقط توصيفي باشد و هم براي  اين اصطالح هم مي. زمان حال مرتبط بوده است

بندي  توانسته بخش رفته است؛ ولي هرگز نمي كار مي گذاري مثبت يا منفي به ارزش

بندي به دورة رنسانس و  راي دورهكاربرد مفهوم مدرن ب. تاريخي را نشان دهد

كه هورنيوس گردد؛ زماني روشنگري بازمي
25

را  antiques و  modernus تمايز ميان

  ).Gerhard, 1973-4: 3/ 477(بندي قرار داد  چارچوبي براي دوره

آيد؛ بلكه همراه با خلق  مفهوم مدرنيت فقط به كار تمايز زمان حال از گذشته نمي

 اين رسد نظر مي به. گيرد اي از آينده نيز شكل مي ن حال، معاني تازهمعناي تازه از زما

هاي ميانه در تجربة بشر از زمان رخ داد،  امر با دگرگوني ژرفي كه پس از سده

قراري و ناتواني  پايان، بي پترسون معتقد است دعوت به تالش بي. ارتباط نيست بي

فهوم آينده در دورة مدرن است كه هاي خاص م فزاينده براي سكون و ثبات از تداعي

هاي  دهد؛ درحالي كه در سده  جهت حركت تخيل و فعاليت را نيز نشان مي،زمان هم

باز بودن و محتوم نبودن آينده كه . هايي نداشته است ميانه، مفهوم آينده چنين تداعي

ايي را شود و به آن اين توان ت ميزمان ماية وجد و نگراني است، سبب پويايي مدرني هم

ساز تالش مداوم  اين امر همچنين سبب. پاياني خود را تغيير دهد طور بي بخشد كه به مي

»درك خود«براي 
26

هاي  رسد در سده نظر مي به. بندي است ساز دوره شود كه زمينه   مي

 كه ازنظر فرهنگي منسجم نيز - عنوان يك برهة منفرد تاريخي ميانه، از اين دوران به

شتر به وظيفة درك مشيت مقدر الهي  وجود دارد و مورخان بي درك اندكي- است

هاي  يژگيي دربارة و دستخوش امواج رود زمان است و حتا مدرنيتام. اند مشغول

كوشد گذشته را در چارچوب ساختارهايي   ميخودش نيز اطمينان ندارد؛ مدرنيت

. ش خواهد دادگستردهي كند كه دامنة معناي خود را به آينده نيز  معنادار سازمان

طور خاص ناظر بر مدرنيت  بندي به گيرد كه دوره مات نتيجه ميپترسون با اين مقد

 از پسقبل از سنت و بندي قاطع ميان  بندي، تثبيت يك تقسيم كار اصلي دوره. است
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 هم آن را ،كند نو كمك مي/ بندي هم به تعريف مدرن رو، دوره ازاين. مدرنيت است

 ،كند بندي هم نياز مدرنيستي به درك خود را بيان مي به بيان ديگر، دوره. كند تثبيت مي

 -Patterson, 1996: 53(كند  عنوان تعريف مدرنيت جديد تثبيت مي هم درك خود را به

54.(  

 نويسندگان  مختص نيز پيداست، حس و درك مدرنيت استدالل پترسونكه در چنان

 در  از آينده كهن و منتقدان ادبي باشد؛ ناظريتواند عمل مورخا و مي نيستو اديبان 

با اين حال، . كند ي مي مقايسه با پيشينيانش، مدرن تلقاعمال ادبي را در آثار و اي برهه

كم دو  زيستي دست ها بايد هم ، گزارش تاريخي دربارة مدرنكند شاره ميكه الج ا چنان

 يكي از  فقطت بشناسد كهحدودة مرزهاي زماني دوره به رسمينوع اثر ادبي را در م

روزگاران تفاوت قائل شده است  ها و هم واقع، او ميان مدرندر. ها مدرن است آن

)Lodge, 1979: 551( .  

ديگر . جديدتري نيز يافته استبنياد مفاهيم تقابلي، ابعاد ها بر  تعريف دوره،امروزه

هاي متقابل  انهاي نيست و دوگ هاي دوره بندي  مفهوم مدرنيت پاية چنين صورتفقط

 با دادن خصلت كند كه اي مثال، وگلر پيشنهاد ميبر. ديگري نيز پيشنهاد شده است

هاي متقابل كه در سرشت خود بيش از آنكه تاريخي باشند  تاريخي به برخي دوگانه

مفهومي
27

هاي ادبي را تعريف   دورهويژه در دوران معاصر توان به  ميزماني هستند،  و هم

محور او معتقد است تمايز بارت ميان متون نويسنده. ها را توضيح داد نكرد و توالي آ
28

 

محور و خواننده
29

 ,Vogler(اي و تعريف دوره باشد  بندي دوره تواند پاية بخش  مي

 به آن اشاره شد،  گرهارد كه فراموش نكنيم كه مطابق گزارش.)136 -135 :1986

زماني بوده و بعدها در  مفهومي و همهاي ميانه، اصطالحي  اصطالح مدرن نيز در سده

  .بندي زمان به كار رفته است دورة رنسانس و عصر روشنگري براي بخش

  روايت ايدئاليستي فردي يا جمعي

ويژه در آنچه  هاي ملي، به شده را در اغلب ادبيات  ادبي تثبيتهاي توان دوره كه نميآنبا 

 هاي باهاي ادبي در كت  دوره ميان  انكار كرد، تفاوتمربوط به دوران قديم است

 در چارچوب هر مورخ يا منتقد ادبي. گير استمختلف تاريخ ادبي بسيار چشم
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ها  برداشت خود از مفهوم دوره، معيارهاي متفاوتي براي منطبق كردن تاريخ با دوره

يك امر مسلّم و  - كند كه الج هوشمندانه اشاره مي  چنان-رو، دوره ايناز. گزيند برمي

واقع
30

بندي انساني امور براي اهداف انساني   يك تفسير، گزينش و گروهنيست؛ بلكه 

خاص، اي  گونه بندي تاريخ ادبي به به تعبير ديگر، بخش. )Lodge, 1979: 554(است 

ها و  ه چون راويان متفاوت هستند، روايتروايت يك مورخ و منتقد خاص است و البت

  .هاي آن هم متفاوت خواهد بود بندي بخش

. گرايان نوين ترويج شده است  بيشتر از سوي تاريخ، اين ديدگاهدر دوران اخير

هاي تاريخي  عي است كه تاريخ خود يك داستان است و روايت نوين مدگرايي تاريخ

از ). Warren, 2000: xii(شوند  هاي ادبي از يك ديدگاه خاص نوشته مي مانند روايت

مقام نقد آن، اي از معناي دوره و چه در جنبهف مقام توصياينجاست كه بسياري، چه در

دلبخواهيبه مالزمت عنصري 
31

. اند بندي اشاره كرده  دوره با مفهوم دوره و عمل

 را نبايد دائمي، ثابت و قطعي هاي ادبي روست كه بارها اشاره شده است كه دوره ازاين

  ).Brown, 2001: 311; Reinhard, 1997: 282(نظر گرفت در

  حساب بندي تاريخي يا ادبي كامالً بي  معنا نيست كه دورهبته هرگز به ايناين امر ال

ي مورد پذيرش قرار شده تنها در شرايط خاص هاي مطرح بندي دوره. كتاب است  و

ها بايد با مباحث آكادميك   اين است كه دوره يكي از اين شرايط.خواهند گرفت

ماني ممكن است كه حجم انبوهي  زبندي فقط اصالح يك دوره. ه باشندمطابقت داشت

دست دادن   قائل شدن به يك دورة جديد يا به.از دانش جديد انتقادي فراهم آمده باشد

از گرايش يا عالقة گروهي از مورخان يا  برگرفته تواند  تنها نميبندي جديد يك دوره

ي غالب بندي تاريخ ادبيات ملي، مطابقت با ايدئولوژ ويژه در دوره به. منتقدان باشد

 ,Reinhard( آيد شمار مي  بهشرطي اساسي  پيش،يويژه با ايدة منسجم تاريخ مل به

1997: 282.(  

را حاصل روايتي بندي   مفهوم دوره و عمل دورهحتي اگر مانند برخي منتقدان

. خواهي خواهد بودبر گزينشي دلب جمعي بدانيم، باز هم اين روايت تاحدودي مبتني

داند و اين خودآگاهي را  بندي را با خودآگاهي جمعي مرتبط مي  دورهيكي از منتقدان

ودشان آگاه ني از دوران خهاي معي مردم از ويژگي: شمارد مييند خودتحليلي فراحاصل 
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. كند متمايز مي پيشين هاي هرشوند كه اين آگاهي تجربة آنان را از تجربة مردم دو مي

ي عناصري از وجود  دلبخواه ضرورتاً مبتني است بر گزينشاين درك و دريافت

از كند و بخشي از تعريف ما  ه ما را جلب مياي خاص توج شيوه  جمعي ما كه به

خودمان
32

چنين فرايندي شبيه چيزي است كه ژاك الكان آن را تصوير آينه. شود  مي
33

 

ا در سطح ؛ امشود ت خويش آگاه مي كودك از هوي؛ فرايندي كه طي آنخواند مي

 به زمان و مكاني بينيم كه روزگارانمان را اعضاي فرهنگي مي  و همما خودمان. جمعي

 يعني تفاوتمان ،ت خويشهاي هوي دهنده خاص وابسته است و چنين عناصري را نشان

هاي جمعي ما از خودمان ويرآوري دوبارة تص ها حاصل جمع دوره. دانيم با ديگران مي

ت جمعي آگاهي مردم از هويبازتابي از خود يعني ؛نة جمعي هستنديا تصاوير آي

  ).Scaglione, 1996: 95-96(شدة خودشان  درك

 كه از -تعبير او طبيعي هاي به  با شيوهارد كه اين شيوة درك و دريافتمنتقد اذعان د

 - گيرد زارها در دورة مدرن صورت مياوري، قواي ذهني و ابهاي فن طريق پيشرفت

جا قصد كه اين در تقويت ديدگاهي است اذعان به اين نكته،. )جا همان(منافات دارد 

. مي باشد، يك ايده استعل ي مفهومبندي بيش از آنكه دوره و دوره: ريمطرح آن را دا

شمار  ا مفهومي ايدئال و آرماني بهتسامح، آن را مفهوم بدانيم، بايد آن ر اگر هم به

 م باي رنه ولك هحت. شود  از زمان كه يكنواخت و همسان تلقي ميبرشي: آوريم

مانند رمانتيسم هاي ادبي  يابي به جوهر و ماهيت برخي دوره  براي دستهمه تالش اين

 به جنبة ايدئاليستي  غيرمستقيمداند و ، وحدت و يگانگي دوره را نسبي ميو سمبوليسم

  .آن اذعان دارد

طور قطع  اريخ بهدر ابتداي قرن بيستم، بندتو كروچه استدالل كرد كه انديشيدن به ت

.  استزيرا انديشه مانند ارگانيسم زنده و نمايش هاست؛ عناي تقسيم آن به دورهم به

هاي ايدئالي را كه نمايش اقتضا  فق كلمه، آغاز و پايان و تمام توقمعناي دقي ها به دوره

داند؛   انديشه يكي ميها را ايدئال و با خودِ فكروچه اين توق. كند، دارا هستند مي

كتاب كروچه به ايتاليايي در ( .)Croce, 1921: 112(كي هستند كه سايه و بدن ي چنانهم

  .) منتشر شد و ارجاع به ترجمة انگليسي كتاب مربوط استم1902سال 
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يكم، براون در دفاع نظري از مفهوم دوره،  و كه در ابتداي قرن بيست است  جالب آن

 و نقدها دربارة ها گويد اغلب بحث او مي. كند نوعي همين سخن كروچه را تكرار مي به

گذاري آن، درستي  مفهوم دوره، درستي يا نادرستي آن، واقعي يا مصنوعي بودن آن، نام

يا نادرستي تعيين حدود زماني آن و جامعيت يا عدم جامعيت آن، با اين فرض صورت 

بندي به دانش دورهگيرد كه  مي
34

 دوره به انديشه مربوط . اما چنين نيست؛ مربوط است

  ).Brown, 2001: 316(ا دانش تفاوت دارد است كه ب

  منديمكان/ فضا

؛ اما در نهانِ برخي اي مكاني بشماريم  جنبهنظر برسد كه دوره را داراي شايد عجيب به

فريدمن اين امر را ناشي . ن نوعي مالزمت وجود داردها از دوره، ميان زمان و مكا يتلق

 دربارة پردازي هاي حاكم بر نظريه دايمداند كه پارا ت انيشتين ميي نسباز تأثير نظرية

  ).Friedman, 2006: 425(اساس تغيير داد  رابطة زمان و مكان را از

 به دوران بعد از مكاني مفهوم دوره را/ ي فضاها رسد بتوان تمام جنبه نظر نمي اما به

لحاظ  هاي ادبي كه به ره ديدگاه پلوراليستي دربارة دو،براي مثال.  مربوط دانستشتينيان

كم از اوايل قرن بيستم مطرح بوده  ه به جنبة مكاني دوره است، دست مستلزم توجنوع

  .است

 وقتي ناست؟ يك جنبة رايج از اين مقولهمندي دورة ادبي به چه معمكان/ اما فضا

است كه يك دورة تاريخي، فرهنگي يا ادبي را در فضاي ميان دو دورة ديگر قرار 

. ضاي ميان دو دورة پيش و پس از خود را اشغال كنداي كه ف گونه دهيم؛ به مي

هاي  سده. نه استهاي ميا هايي كه چنين خصلتي دارند، سده مشهورترين نمونه از دوره

/ شود كه ميان دورة باستان  مفهومي داشته باشد، به فضايي اطالق ميميانه بيش از آنكه

   ميلر، در تمايزگذاري و نامتعبير هيليس به. رار گرفته استمدرن ق/ كالسيك و رنسانس

هاي قبل و بعد  مكاني آن در رابطه با دوره ت شبههاي ميانه، موقعي نهادن بر سده

  ).Hillis Miller, 1996: 198(مكان جايگزين مفهوم زمان شده است / برجسته شده و فضا

 از شود كه در مفروضات برخي  وقتي مشهود مياي ديگر از مكانمندي دوره جنبه

مقابل ي به يك مكان درا هاي دوره يبرخي تلق. هاي تاريخي يا ادبي تأمل كنيم دوره
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 ساير بخشند؛ مكاني را مركز نوآوري و  امتياز مي آشكارا يا نهانهاي ديگر مكان يا مكان

رخان دورة ي موبراساس گزارش فريدمن، تلق. شمارند اي و مقلّد مي ها را حاشيه مكان

ي شمارند و تجل را مركز مدرنيسم مياي است كه غرب  گونه ات بهمدرنيسم در ادبي

 ,Friedman(آورند   ميشمار اي و تقليدي به مدرنيسم در ساير مناطق جهان را حاشيه

2006: 439.(  

هاي مختلف جنبة ديگري از   مانند مدرنيسم در مكانهايي  تفاوت دورهديدنِ

ه كرد،  كه به اين جنبه توجد نخستين كسيشاي. كند  دبي را آشكار ميمندي دورة امكان

چه در آلمان، انگلستان و فرانسه رمانتيسم اي نشان داد آن باشد كه در مقالهالوجوي 

جاي يك دورة رمانتيسم،  رو، او به ازاين. هاي زيادي با هم دارند تفاوتشود  خوانده مي

  ).Lovejoy, 1924(به چندين دورة رمانتيسم قائل شد 

بخشيد و به تكثّر مكاني دوره قائل  هاي ادبي جنبة مكاني مي ديدگاه او را كه به دوره

اين ديدگاه هنوز بسيار زنده . بندي خواند توان ديدگاه پلوراليستي در دوره بود، مي

براي كشف ابعاد جهاني  پيشنهاد كرده است تازگي  بهبراي مثال، فريدمن. است

ان در دورة مدرنيسم، بايد طول زمان و آشكارسازي اثر متقابل زمان و مكمدرنيسم در

عنوان پايان دورة   بهم1940نظر او، اعالم دهة  به. رة مدرنيسم جنبة مكاني بدهيمبه دو

هاي استعمارگر و استعمارزده، هر دو،  فرهنگدر مدرنيسم، نقش محوري استعمار را 

عماري هاي پسااست  و آثار نويسندگاني را كه بعد از دهة يادشده با مدرنيتكند پنهان مي

پذيرش پيشنهاد . )Friedman, 2006: 439( دارد اند، از نظرها دور مي رابطه برقرار كرده

هاي زماني  بندي دوبارة مدرنيسم و وسعت بخشيدن به محدوده معناي دوره فريدمن به

  .اين دوره است

. ات عرب نيز طرحي مشابه پيشنهاد شده استبندي دوبارة تاريخ ادبي راي دورهب

ه به كاربرد زبان عربي در علم و توان با نگرشي جهاني و توج  است ميمعتقدالبغدادي 

ي براي ادب در دو سلسلة حكومتي صفوي در ايران و عثماني در تركية فعلي، تدبير

ورة تواند براي د  مي اين طرحزعم او،  به.بندي ادبيات عرب انديشيد شي دورهبازاندي

 يابي ناپلئون به مصر دست مغوالن و دست ميان سقوط بغداد به ،ات عربفترت ادبي

. )Al-Baghdadi, 2008: 453- 454( ، محتواي ادبي درخوري فراهم كند)آغاز رنسانس عربي(
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 قلمرو كاربرد زبان عربي بر توسعة مكاني و جغرافيايي درواقع، پيشنهاد البغدادي مبتني

  . ات استدر ادبي

بندي  ان معتقدند اساساً دورهخي منتقدهاي مكاني آشكار و نهان دوره، بر جنبه جز به

صلت مكاني و هايي كه خ بندي پديده  بلكه براي تقسيم؛بندي زمان نيست  بخشفقط

 هايي ي زماني به چنين پديدهها بندي  تعميم بخش البته،.رود كار مي اقليمي دارند نيز به

نون جهان كه اك» ها نبرخورد تمد« مشهور راي مثال، در نظريةب. اغلب مورد انتقاد است

كنند و مدرنيت را  ر قرون وسطايي را با اسالم منطبق ميصحنة اجراي آن است، تفك

  ).Summit & Wallace, 2007: 447- 448(شمارند  محصول و صادرات غرب مي

  گيري نتيجه

توان آن را  اي كامالً ساختة ذهن بشر و دلبخواهي است و نه مي ة ادبي نه ايدهدور. 1

 . ز تاريخ ادبي شمردبخشي طبيعي ا

فاهيمي با مهر دورة ادبي برشي زماني از تاريخ پيوستة ادبي است؛ اما كاربرد آن . 2

گرفته در آن، مفهوم تغيير و  گيري دوره، فرم و محتواي جاي باب علل شكلنظري در

رات ، تصو)ها ميان دوره(و درزماني ) درون دوره(زماني  هاي هم تكامل، تقابل

 .مندي همراه استرويكردهاي پلوراليستي درباب مكاني و يستايدئال

كنند دربارة عواملي بيرون از ادبيات  هايي عرضه مي هروح زمانه و شرايط توليد نظري. 3

 .كنند هاي عمومي و ادبي را مديريت مي گيري و تغيير دوره كه شكل

فرماست،  كماي از هنجارهاي ادبي بر آن ح اي كه مجموعه عنوان برهه تلقي دوره به. 4

هواداران اين تلقي درپي . دهد ها نسبت مي نوعي وحدت و انسجام دروني به دوره

 .نوشتن تاريخ مستقل ادبي هستند

اي از  مرحلهوار، هر دورة ادبي را با  اندام/ بندي برمبناي ايدة تكامل زيستي دوره. 5

هايي از آن را در  هكن، نشان نهد و باوجود نقدهاي بنيان حيات ارگانيسم زنده برابر مي

 .توان يافت  رنه ولك نيز ميديدگاه كساني مانند

در . كنند هاي دوگاني درك مي هاي ادبي را در چارچوب تقابل برخي منتقدان دوره. 6

رود، مفهوم مدرن بيشترين كاربرد و روايي  كار مي ها به ميان مفاهيمي كه در اين تقابل

 .را يافته است
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اين روايت . ل روايتي جمعي يا فردي از تاريخ ادبي استايدة دورة ادبي حاص. 7

 .تاحدي ايدئاليستي است

اين امر از . اند اي مكاني براي آن قائل شده هاي اخير از دورة ادبي جنبه برخي تلقي. 8

گيرد و گاه ناشي از  هايي مانند مدرنيسم مايه مي رويكردي پلوراليستي به دوره

 .ود سنتي استهاي محد بخشيدن به نگاه وسعت 

  ها نوشت پي

1. concept 
2. conceptual meaning 
3. associative meaning 
4. zeitgeist 
5. volksgeist 
6. weltanschauung 
7. Rehder 
8. Shelley 
9. synchronic 
10. normative 
11. evolution 
12. Velleius Paterculus 
13. Sainte- Beuve 
14. hardening 
15. Jodelle 
16. Corneille 
17. John Matthews Manly 
18. Bergson 
19. true duration 
20. automatization 
21. binary opposition 
22. naïve 
23. sentimental 
24. new 
25. Hornius 
26. self-understanding 
27. conceptual 
28. writerly 
29. readerly 
30. fact 
31. arbitrary 
32. self-definition 
33. mirror image 
34. knowledge 
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