
     Literary Theory and Criticism  / 33  

 
       (Research Article)    

 
 

A Critique of the Linear Method in Literary Historiography 
 

Hossien Hajari1 
 

Received: 15/12/2019   Accepted: 11/11/2020 
 
Abstract 
The linear style has been the common approach of literary 
historiography from the past to the present. Despite its educational 
value and facilitating the learning of literary history, this method cannot 
be an effective method for accurate literary historiography, and 
ultimately leads to incomplete and ambiguous reports about literary 
events. The present article examines some of the weaknesses of this 
method in the study of the history of literature and identifies five 
common shortcomings that exist in contemporary literary 
historiography: 
1. Failing to describe gradual changes in literary works and traditions 
2. Failing to identify multiple relationships between literary events 
3. Symbolically interconnecting points of rupture 
4. Homogenizing different historical periods regardless of the actual 
contribution of each  
5. Determining the beginning and end of literary events contrary to 
historical facts 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
The linear style has been the common approach to literary 
historiography from the past to the present. This method, despite its 
educational value and its capacity for facilitating learning about the 
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main events in the history of literature, is not an effective method for 
research in literary historiography as it ultimately leads to incomplete 
and ambiguous reports on literary events. The present study examines 
some of the weaknesses of this method in the study of the history of 
literature and identifies some common weaknesses in contemporary 
literary historiography, such as its inability to describe gradual changes 
in literary works and traditions, its inability to identify multiple 
relationships between literary events, and its tendency to symbolically 
interconnecting periods that are separate and homogenizing different 
historical periods regardless of the actual contribution of each. 
 
2. Theoretical Framework  
Linear methodology in history, introduced by Ahmad Pakatchi, provides 
the framework of the present study. 
 
3. Methodology 
The present study uses the descriptive-analytical methodology to 
examine linear methodology in historiography. 
 
4. Discussion and Analysis 
In the present paper the principles of the linear method of 
historiography have been identified and discussed and the problems 
resulting from this method have been pointed out. 
 
5. Conclusion 
Despite its different educational advantages, the linear method of 
writing about the history of literature results in the production of an 
incomplete, ambiguous image of the history of literature. Therefore, it 
seems that in literary research, particularly in research papers, theses, 
and dissertations, new methods should be utilized so that more precise 
and comprehensive results are achieved. 
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 چکیده
رغم  دارا بمودن است. این شیوه بهنگاری ادبی از گذشته تاکنون بودهخطی، رویکرد رایج تاریخ هشیو

نگاری های دقیق تاریختواند برای پژوهشات، نمیارزش آموزشی و تسهیل یادگیری وقایع تاریخ ادبی

 شمود.وقایع ادبی منجر ممی هگزارشی ناقص و مبه  دربار هنهایت به عرضادبی روشی کارا باشد و در

پمردازد و پمنج تاریخ ادبیات فارسی ممی ههای این شیوه در مطالعاین مقاله به بررسی برخی کاستی

اسمت بمه شمری زیمر معرفمی نگاری ادبی معاصر ریشمه دوانمدهکاستی رایج آن را که در بینش تاریخ

ناتوانی در شناسایی روابم  -2ی؛ های ادبناتوانی در توصیف تغییرات تدریجی آثار و سنت-1 کند:می

سمازی همگمن-4؛ دادن مقاطع گسست به صورت نممادینپیوسته نشان-3ی؛ چندگانه بین وقایع ادب

عیمین آغماز و انجماق وقمایع ادبمی ت-5و ه  واقعمی هریم  های مختلف ادبی بدون توجه به سمدوره

 .های تاریخیخالف واقعیتبر
 
 

 خطی در تاریخ ادبیات هتاریخ ادبیات، تاریخ نگاری ادبی، شیو واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1

تاریم   یماننمد ررکمت در تمونل ،دارهای مشخص و عنوانبدون تقسی  آن به دورهتاریخ ادبیات، 

 .شوداست که از ابتدا تا انتها به ی  شکل است و تصویری روشن از آن در ذهن ترسی  نمی

 سمتنخ هگون .شودکلی از دو گونه اصطالی استفاده میطورات بهبندی تاریخ ادبیبرای دوره

ایمن  .مررلمهو روزگمار  ،عهمد ،عصمر ،د ماننمد دورهنمزممانی دار هاصطالراتی هستند که جنبم

 هگونم .ه  هسمتند سلیدارای مفهوق ررکت و پیشرفت تسل ،عالوه بر ویژگی زمانی اتاصطالر

و مقموتت  هماانند که برای توصمیف جریممکتب هستو نهضت  ،دوق اصطالراتی مانند جریان

دادن شناخت بهتر آنها ناگزیر از قرار برای ،با وجود این ؛اندد زمانیعروند و فاقد بُکار میادبی به

 .مند و تاریخی هستی آنها در ی  بستر زمان

بندی در تواریخ ادبمی عبمارت از تماریخ سیاسمی و عاممل ادبمی های دورهترین شاخصمه 

کنون تاریخ سیاسمی گموی سمبقت را از عاممل ادبمی تا ،ریخ ادبیات فارسیوانگارش تدر  .است

مبنمای تماریخ سیاسمی از آن بندی برهاریخ ادبیات به دورونگارندگان ت سبب عنایت .استبودهر

این مقاله بما تکیمه  .نداهها در تغییرات ادبی پنداشتاز سایر شاخص مؤثرتر را جهت است که آن

بنمدی تماریخ های دورهاز کاسمتی ایپاره عکاسو ان دگرایی به نقگری و زنجیرهنخطی هبر نظری

   .مبنای شاخص تاریخ سیاسی اهتماق داردادبیات بر

در ایمن  .انمدهایی است که از اجزای گوناگونی تشکیل شدهنگری نوعی نگرش به پدیدهخطی

مثما  ارتبماط اجمزای یم  انعنموشوند؛ بمهنگرش اجزاء در ی  ارتباط خطی با یکدیگر دیده می

قبل و بعد از خود یم  ارتبماط خطمی و افقمی  ههر واژه با واژ ،ارتباطی خطی است ،کالمی هجمل

ماننمد ارتبماط  ،توان دیدهای دیگری ه  میاین نوع ارتباط خطی را در مجموعه .استایجاد کرده

تمماق را از و  نیممهه  قرار دارند و هری  محصسراجزای ی  خ  تولید که به شکل خطی پشت

 .دهدکند و به بخش بعدی انتقا  میتر میگیرد و کاملوارد قبلی می

ای تمر و شمبکهجمای الگموی خطمی از الگوهمای ارتبماطی پی یمدههما بمهبرخی مجموعمه

 ،جمای یم  بعمد )جهمت(بمه ،ها ارتباط اجزاء در چند بعد )جهت(در این مجموعه .برخوردارند

 .بعمدی و فضمایی اسمترتبماطی چندا ،ا  ارتباط اجزای ی  سماختمانبرای مث .شودایجاد می

 در .ای بما یکمدیگر قمرار دارنمدبعدی و شمبکهیز یا ی  خودرو در ی  ارتباط چنداجزای ی  م

بعدی است کمه ای چندای خطی نیست بلکه رابطهرابطه ،ها ارتباط بین اجزاءگونه مجموعهاین

بمرای  .بعدی استفاده کمردبعدی یا سهرهای مختصات دور جزء باید از محوبرای ترسی  مکان ه
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 ،انمددیگری که به ه  متصل شده آن جزء را با اجزاءِ هجایابی هر جزئی در ی  شبکه باید رابط

 .(1311 ،پاکت ین . ) معلوق کرد

ایمن پدیمده بما  ،گونماگون بنگمری  عنوان ی  پدیده متشکل از اجزاءِتاریخ ادبیات را اگر به

ای از روادث مشخص ادبی در این روزه با مجموعه ههر رادث .تبیین استای قابلهالگوی شبک

دیگر ادبی و تاریخی در ارتباط است و میزان و نوع این پیوندها بسته بمه تماریخی اسمت کمه از 

ای بمه پیونمدهایی خطمی بمه گونه پیوندهای شبکهبدیهی است که تقلیل این .استسر گذرانده

اگرچمه  ایمن تقلیمل ممکمن  ،سمازدغیرواقعی و نادرست می ،ا از تاریخ ادبیچه میزان فه  ما ر

بما  ،است دارای ارزش تعلیمی و آموزشی باشد و فه  تاریخ ادبیات را برای نوآموزان آسان کنمد

 .شودنوعی آسیب در مسیر دانایی محسوب می ،وجود این

 

 پیشینه تحقیق -1-1

مسمتقی  یمما طورنگمماری بهری در تماریخنگممخطمی ههمای شممیوبرخمی تحقیقممات بمه کاسممتی

نگماری شناختی در تاریخنگاران ادبی که به موضوع روشجمله تاریخاز .اندغیرمستقی  اشاره داشته

مهمدی زرقمانی مؤلمف  انمدشناسمی کمردههای پیش از خود را آسیباند و روشتوجه ویژه داشته

بخمش نخسمت ایمن کتماب بمه  .اسمت (1311)تماریخ ادبمی ایمران و قلممرو زبمان فارسمی  کتاب

ایممن  .اسممتمعاصممر پرداختممه هنگمماری ادبیممات فارسممی در دورهممای تمماریخشناسممی روشآسممیب

هایشمان در بلکه ناشی از تجارب شخصی مؤلف یما خوانمده ،اساس ی  نظریهنه بر ،شناسیآسیب

ا نماق شمناختی تماریخ ادبیمات رکاستی روش وی در ی  بررسی انتقادی چهارده .این زمینه است

نگماران در تشمریو وقمایع تماریخ نگری تماریخهای ناشی از خطیبرد که سه مورد از آنها آسیبمی

عنموان عاممل ایمن نگمری بمهای به رویکمرد خطمیمؤلف اشاره ،با وجود این ،ادبیات فارسی است

ن غفلمت از رویکمرد جریما ،عبارتند از: گسسمت میمان ادوار ادبمی این سه کاستی .ها نداردکاستی

هما در نگمارش کند تما از ایمن کاسمتیالبته وی تالش می .توجهی به رواب  بینامتنیبی ،شناسانه

 .پرهیز کند ،تاریخ ادبیات خود

بمه بررسمی  (1332) «بندی در تاریخ ادبمینقد و باز اندیشی دوره» هناصر سارلی نیز در مقال

وی دوازده ممورد نقمد  .پمردازداندیشمی آن ممیبندی در تاریخ ادبمی و بازنقدهای وارد بر دوره

کنمد کمه شمش ممورد از آنهما ناشمی از بندی تماریخ ادبیمات نقمل ممینظران را به دورهصارب

های نقمد ،خطی هنگری در تدوین تاریخ ادبیات است و البته ایشان نیز بدون اشاره به شیوخطی



 1044 بهار و تابستان، اول هدور، ششمسال  /نقد و نظریه ادبی حسین هاجری  262

 

؛ فرهنگی و ادبی پویا تحمیل چهارچوبی ایستا بر نظاق-1 شمرد:میوارد به آن را به شری زیر بر

همای ادبمی بما عدق انطبما  دوره-3 ؛بندی و تضاد آن با یگانگی آثار ادبیساز دورهاثر یکسان-2

همای ها و قرنسا -6، و پریشیزمان-5 ؛های تغییر و تکاملانسجاق ساختگی انگاره-4 ؛واقعیت

 .گمشده در تاریخ ادبیات

هما را سیاسمی اسمالق بسمیاری از چمالش هنگری در تاریخ اندیشپاکت ی معتقد است خطی

اسممت و تبیممین فرایممف آن ممکممن اسممت ابممزاری را بممرای نقممد فممراه  آورد و در پدیممد آورده

هما و مختصمات وی ویژگمی .آنهما ممؤثر افتمد ههای تاریخی و کاسمتن فاصملسازی نظریهبهینه

 هنگاری اندیشمتاریخ های این رویکرد را دردهد و آنگاه ویژگیتفصیل شری مینگری را بهخطی

کوشد تا مبانی نظمری ایمن نگارنده در این مقاله می .(331-215: 1311) کنداسالمی تحقیق می

نگماری ادبمی دنبما  کنمد و نشمان دهمد مذکور مطمری شمده در تماریخ هرویکرد را که در مقال

یمات جملمه تماریخ ادبهمای پمژوهش تماریخی ازهای ناشی از این رویکرد در سایر عرصهچالش

 .مشاهده استقابل

 

 شناسیروش هپیشین -1-4

ناسمی بما قمدری شند از لحما  روشاهکتب تاریخ ادبیات فارسی را که مورخان ایرانی نگاشت

نویسان قمدی  را پمیش نخستین گروه روش تذکره .توان تقسی  کردتسامو به چهار گروه می

 هگزیمد و ایناممهالعمات زندگیاط هآوری و عرضیعنی محور اصلی فعالیت آنها جمع .گرفتند

عنوان نمونمه از ایمن دسمته به .استیب زمانی آنها بودهتآثار شاعران و نویسندگان با رفظ تر

ترین آثمار الزمان فروزانفر را مثا  آورد کمه از برجسمتهبدیع سخن و سخنورانتوان کتاب می

عربمی و در منمابع فارسمی  داری راتحقیقات دقیق و دامنه ؤلفرود و ماین گروه به شمار می

 .استاشعار آنها به عمل آورده و گویبرای نیل به اطالعات صحیو راجع به شاعران پارسی

در ایمن  .کنندهستند که تاریخ ادبیات را ذیل تاریخ عمومی مطری می خیواریتگروه دوق 

 بمه مموازات عصمردینی و علمی هر  ،اجتماعی ،های مفصلی از وضعیت سیاسیروش گزارش

ثیر ایمن دو جریمان بمر یکمدیگر أتم و اتبدون اینکه به ارتباط ،شودهای ادبی داده میجریان

همای بنمدی سلسملهورهتماریخ سیاسمی و د در چارچوبالبته جریان ادبی نیز  .پرداخته شود

 ،اقبما  آشمتیانی ،الدین هماییهای تاریخ ادبیات جال کتاب .شودبزرگ رکومتی مطری می
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اهلل صمفا از ایمن روش ذبمیو هنوشمت تاریخ ادبیمات در ایمراناعالی آن  همونرضازاده شفق و ن

 .استنگاری ادبی فارسی در دوران معاصر بودهالب تاریخغ روش ،این روش .دنکنپیروی می

همای نگار به دنبا  شناسایی جریاندر این روش تاریخ .است شناسی ادبیسوق جریان گروه

تحمو   ،پیدایش هزمین بر درک لفؤدر این روش تمرکز م .استکالن و اصلی ادبی و معرفی آنه

ی شناسمی بمر بسمتری تماریخهای ادبی است و بدیهی است که ایمن جریمانو خاموشی جریان

 دو .بمود نخواهمد سیاسمی و بنمدی تماریخیدورهثیر تنگناهای أتولی تحت ،خواهد گرفت شکل

 روش ایمن بما کدکنی شفیعی محمدرضا هنوشت فارسی شعر ادوار و ،ما روزگار تا جامی ازکتاب 

 همر در مسل  ادبی عناصر ،شناسیزیبایی ،شناسیسب  مسائل به روش این در .اندشده تألیف

 .شودمی داده اولویت دوره

نموعی در ایمن روش کمه بمه .تاریخ ادبی بر مبنمای انمواع ادبمی اسمت نگارش ،چهارق گروه

یم   یار تحو  ی  نوع ادبی در طو  تاریخ ادبی سی به نگارتاریخ ،ستسوق ا گروه هزیرمجموع

های برجسته آن نوع ادبمی را معرفمی پردازد و مرارل تغییر و عوامل آن و چهرهمی نیعم هدور

را در  تاریخ ادبیمات ایمراننخستین کسی بود که کتاب  ،آلمانیشناس شر  ،اتههرمان  .کندمی

 هنوشمت ،غمز  فارسمی رسمیهم مون  هماییکتماب .تاساس انواع ادبی نگاشمبر ،ق1136سا  

 هنوشمت ،نویسیصد سا  داستاناهلل ففری، ولی هنوشت ربسیه در ادب فارسی ،سیروس شکیب

تاریخ ادبیات ایران و قلممرو زبمان و داریوش صبور  هنوشت سیفارآفا  غز   ،رسن میرعابدینی
از تمواریخ ادبمی  های دیگمرینمونهسید مهدی زرقانی  هنوشتفارسی: تطور و دگردیسی ژانرها 

   .اندههستند که از این روش پیروی کرد

 

 گرایینگری به زنجیرهاز خطی -4

 ،بیننمدهای غیرخطمی را خطمی ممینگری عادت کنند عالوه بر آنکه پدیدهکسانی که به خطی

خطمی  هزنجیمره کمه هممان مجموعم .بینندهای خطی را نیز به شکل زنجیره میمرور پدیدهبه

ای بدون گسست و پیوسته بمه هم  است که مجموعههمگن تشکیل شده هرلق است از تعدادی

 جز در آغاز و انتها در میان خود فاقد هرگونه گسستی هستند.ههستند و ب

 .رودکمار ممیهای آموزشمی بمههای تاریخی عموماً در فعالیتگرایی در تبیین پدیدهزنجیره

های کالن تماریخ ادبیمات را بمه توان دورهان میآموزمثا  در آموزش تاریخ ادبیات به دانشبرای

عنوان نمونه همزممان به .تر را نادیده انگاشتهای کوچ های ی  زنجیر تقلیل داد و دورهرلقه
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 ،رسمنویه ،دلَمفبنی ،محتاجهای دیگری مانند آ سلسله ،های بزرگ سامانی و غزنویبا سلسله

انمد عی را در قرون سوق و چهارق در اختیار داشتههای وسیکه هرکداق سرزمین اندساج بودهبنی

شوند و ولی نادیده گرفته می ،اندشماری در دربارهای آنان مورد رمایت واقع شدهو شاعران بی

مثما  از عنموانبمه .شموندبه نفع رضور دربارهای طاهری و صفاری و سامانی از تاریخ محو ممی

غزنویمان در خموارزق  هسمامانیان و قسممتی از دورتوان یاد کرد که در عهمد مأمونیه می هسلسل

امیمران ایمن سلسمله  .استقال  داشتند و عاقبت به دست سلطان محمود غزنوی سرنگون شدند

 ،کردنمد و بزرگمانی ماننمد ابوریحمان بیرونمیپیوسته از بزرگان عل  و ادب فارسی رمایمت ممی

تموان هم نین می .سلسله بودندابونصر عرا  و ابوسهل مسیحی و ابوعلی سینا در رمایت این 

از ایمن  .دوره بودنمدنها نیز با سمامانیان و غزنویمان هم آمحتاج یادکرد که از امرای چغانی یا آ 

بن فضل علی ابوالمظفر )یا ابویحیی( طاهراینکه امرایی شاعر و دانشمند چون ابوبرخاندان عالوه

نمی چمون فخرالدولمه ابموالمظفر یراام ،که مردی فاضل و هنرپرور و خود شماعر بمودبرخاستند 

عصر خویش بودند و مممدورانی چمون دقیقمی و فرخمی  هپروری شهرارمدبن محمد در شاعر

با کماروان رلمه بمرفت  ز   فرخی قصیده معروف خود را با مطلع: .(223-1/221: 1363 ،)صفاداشتند 

اسمت و المظفر چغمانی سمرودههنگاق ورود به دربار ابو  ،تنیده ز د  یافته ز جان هسیستان * با رُلّ

چون پرند نیلگون بر روی پوشمه مرغمزار * و مطلع:  «داغگاه»مشهور دیگر خود را با عنوان  هقصید

اسمت در نخستین دیدار خود با ابومظفر در شکارگاه سروده، پرنیان هفت رنگ اندر سرآرد کوهسار

بمدیع بلخمی و منجیم   ،یبمیتموان از لباز دیگر شاعران مدای این دربار ممی .(1/542 هممان:)

 ،های کالن تاریخ ادبیات هم ون سمامانیانسنگین سامانه هسای ،با وجود این .ترمذی ناق برد

همای تمر تماریخی و ادبمی ماننمد سلسملههای کوچ شدن سامانهمانع از دیده غیره غزنوی و

طین در عصر سلجوقی نیز دربارهای بزرگمی چمون مملوکیمان هنمد و سمال .شوندمذکور می

 ،شموندقاره که از رامیان جدی زبان و ادبیات فارسی بودند نادیده انگاشته میخلجی در شبه

الدین و سمدیدطبقمات ناصمری ای چون منهاج سراج صارب که نویسندگان برجستهدررالی

از وابستگان به دربار ناصرالدین قباچه از سالطین مملموکی اتلباب لبابمحمد عوفی صارب 

 ،نمژادجعفمرین . ) خسرو و امیررسین دهلوی نیز مورد رمایت همین دربار بودندبودند و امیر

1316). 

ایمن  هکنمد در همر دوره بما یم  رلقمگرایی عادت میاساس زنجیرهفراگیر تاریخ ادبیات بر

 هزنجیره سروکار داشته باشد و به عبارت دیگر در هر بخش از تاریخ با یم  خانمدان یما سلسمل
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بعدی پادشاهان و شاعران دربارشان آشنا شمود  هبعدی با سلسل هو در رلقپادشاهی روبرو شود 

دوق  هبرد و آنگاه که دو سلسله مانند سملجوقیان و غزنویمان دورو از این نظ  و ترتیب لذت می

شمود و آشفته ممی ،شوندبویه در ی  عصر واقع میزیار و آ شوند یا آ در عرض ه  مطری می

اندیشمی را فمراه  نوعی ساده هگرایی زمینبدین ترتیب زنجیره .ی استگرایاین اقتضای زنجیره

 .راه به خطا خواهد برد ،آورد که اگر در کاربرد آن در آموزش ارتیاط کامل رعایت نشودمی

 

 گرایی مبانی تبیین زنجیره -3

کمر های مبنایی است کمه بما ذفرضگرایی مستلزق اعتقاد به برخی پیشاستفاده از مد  زنجیره

هما بمه فمرضبخشی از این پمیش .شودتاریخ ادبیات فارسی توضیو داده می ههایی در روزمثا 

زنجیمره در تعریمف  .گمرددمیزنجیره با بیرون باز هو بخشی از آنها به رابط ،زنجیره رواب  درون

 .انمدهاسمت کمه بمه صمورت پیماپی بمه یکمدیگر پیوسمتهای از رلقمهعبارت است از مجموعمه

یگانمه  ،مثابمه وارمدوار عبارتند از: رلقه بهفهرست های راک  بر رواب  درون زنجیرهفرضپیش

 .هاها و همگنی رلقهپیوستگی رلقه ،بودن هر رلقه

 

 مثابه واحدحلقه به -3-1

خود ی  تشخص همویتی دارد و فمارا از نقشمی کمه در کمل خودیبدان معناست که رلقه به

موجمب  ،پمذیرش چنمین مبنمایی .لی برای خود نیمز هسمتدارای استقال ،کندزنجیره ایفا می

تغییمر ر   ،در ررکت از آغاز زنجیره به سوی پایمان ،ایهای خطی زنجیرهشود تا در پدیدهمی

معنا نه در تناسب بما ررکمت تمدریجی بمر  .ای باشدکه تغییری پله ،نه تغییری تدریجی ،داده

انتقا  از ی  مررله  ،یا به دیگر سخن ،دیگر هبلکه در انتقا  از ی  رلقه به رلق ،روی زنجیره

 ،بدین ترتیب بما تبمدیل یم  جریمان خطمی بمه یم  زنجیمره .یابدتغییر می ،دیگر هبه مررل

ای نیمز کردن خود به تغییر مررلهباید نسبت به مقید ،نگریرغ  هشیاری به عواقب خطیعلی

ارسی می توان به دو نظاق شمعری جمله عواقب این نوع نگرش در تاریخ ادبیات فاز .مراقب بود

شمود نظماق شمعری پمیش از در تاریخ ادبیات فارسی گفته ممی .قبل و بعد از اسالق اشاره کرد

است و بعد از اسمالق شمعر فارسمی براسماس نظماق عروضمی سمروده اسالق نظامی هجایی بوده

شمعری همای شمود و تمأثیر قالبای نممیاما بمه سمیر تمدریجی ایمن تحمو  اشماره .استشده
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شروه و مانند آن که رک  پلمی را در میمان ایمن دو نظماق ایفما  ،ای مانند فهلویاتشدهفراموش

 .(213 :1311 ،)زرقانی ماندمغفو  می ،اندکرده

شناسمی و دگردیسمی ژانرهما کمه مسمتلزق ررکتمی شود تا جریاناین نوع نگاه موجب می

ای نگارش تاریخ ادبیات به تاریخ ادیبان جتدریجی و تکاملی است مغفو  بماند و تاریخ ادبی به

آر.اس.کرین با عنایت به همین ررکت تدریجی تحموتت ادبمی و اهمیمت شمناخت  .روی آورد

گویمد: در تماریخ ممی بررسی تاریخی و نقدی تاریخ ادبی اصو این جریانات است که در کتاب 

هما یما نهادهمای اص و گمروهها و اهداف اشمخذو  ،هاگرایش ،باورها ،هاادبیاتی که تغییر روش

تاریخ ادبیات نیسمت  ،کندروایت می ،کنندخاصی را که در ی  زمان و مکان خاص زندگی می

های ادبی است و موضوع واقعی آن چیزی نیست جز تغییر رفتار نویسمندگان بلکه تاریخ چهره

منمد قمهخاص که به موضوعات خاص ادبمی عال هو شاعران خاص یا گروهی از آنها در ی  دور

مثا   .((Helberg, 2006: 128 گیرندای از شرای  خاص قرار میهستند و تحت تأثیر مجموعه

شماعرانی  .سب  شعری سامانی در عصمر غزنموی اسمت هادام ،دیگر برای تغییر تدریجی ژانرها

سمامانی بودنمد و  هدهنمدگان سمب  دورخسمرو قبادیمانی و قطمران تبریمزی اداممهمانند ناصر

کردن ناصرخسرو با وارد .خود نیز بودند هتأثیر عوامل جدید ادبی و فکری دورحترا  تدرعین

کردن صنایع در شعر مکتب خاصمی را بمه ر و قطران با واردهای فلسفی و کالمی در شعاندیشه

 .آورندوجود می

همای یم  زنجیمره بندی تماریخ ادبیمات کمه مشمابه رلقمهنیز بر همین جنبه از دوره 1ردر

بمر  بنما .دانمدکند و آن را مانع از کشف مسیر تغییرات ادبمی ممیانتقاد می ،شوندپنداشته می

توانند تصویری واقعمی از تغییمر ها واردهایی کمابیش ایستا هستند که نمیاو این رلقه هعقید

افتمد نمه ها اتفا  ممیزیرا تغییر ادبی طبق این الگو در آغاز یا پایان رلقه ،ادبی را ترسی  کنند

تموان سمیر تمدریجی و طبیعمی تغییمرات ادبمی را در بدین ترتیب نمی .تاریخی هلحظدر ی  

 .((Rehder, 1995: 36-117 ردای مشاهده کالگوی زنجیره

 

 یگانه بودن هر حلقه -3-4

تنها ی  رلقمه  ،ها بدین معناست که در ی  مقطع خاص از هر زنجیرهزنجیره ویژگی دیگر در

 .ب به یکدیگر متصل شموند هبا بیش از ی  رلق ،ج هالف و رلق هجای دارد و امکان ندارد رلق

                                                           
1 . Rehder 
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این نوع نگمرش در  هنمون .سازددر عمل همواره چنین نگرشی ما را از واقعیات تاریخی دور می

 هادبی را با رذف پیوندهای گوناگون بما یم  علمت یما رلقم هتاریخ ادبی آنجاست که ی  دور

 همثا  دوران سب  هنمدی را واممدار رلقمعنوانبه .دهی قبل یا بعد پیوند می هاصلی به مررل

ادبیات کالسی  فارسی پیش از خود یعنی برخمی شماعران فارسمی در قمرن ششم  و مکتمب 

های پراکنده در دیوانطورسب  هندی به ههای عمددانی  و بر این باوری  که ویژگیعراقی می

پیونمد میمان شماعران سمب   دکتر محمود فتوری در باب ایمن .شودشاعران پیشین دیده می

سب  طالب آملی ریشه در اشعار انموری » گوید:هندی و شاعران سب  عراقی پیش از آنها می

سمازی در شمعر لفمظ تراشمی و واژه ،های تازه و ابداعی در شمعر خاقمانیتصویر .و نظامی دارد

ن نهم  )ه. ( و ابهاق در شعر خاقانی و رافظ و زبان کوچه و بازار در شعر قمر ،نظامی و خاقانی

های سب  هندی بمه الدین اسماعیل اصفهانی ریشهنازکی مضمون و دقت معنی در شعر کما 

شاعران سب  هندی به همان میمزان کمه واممدار  ،وجود این با .(1335 ،)فتوری «روندشمار می

اندیشمی زبمان و فرهنمگ هنمدی هم  مرهون نازک ،سنت ادب فارسی هستند همیراث گسترد

واقمع ارتبماط زبمانی و فرهنگمی میمان در .شموددر تواریخ ادبیات به آن عنایت نمیهستند که 

همای متعمدد و پس از رملمه .سلطان محمود غزنوی آغاز شد هویژه از دورایرانیان و هندیان به

همای برخمی از گمروه ،های دینی به سمرزمین هندوسمتانمکرر سلطان محمود غزنوی با بهانه

ای از زرتشتیان بدان سرزمین مهاجرت کردند و فارسی زبان مانند جنگجویان و صوفیان و عده

ها در سرزمین هند و همزیستی زبان فارسی با زبمان و اقامت این گروه .در آنجا سکنی گزیدند

فرهنگ هند از سویی و دوری زبان فارسی از منشاء و موطن اصلی خود موجب شد تا گمویش 

این تفماوت  .زبان فارسی به وجود آید که با گویش رایج در عهد صفوی تفاوت داشتخاصی از 

گویش از نوع تفاوت گویش کنونی افغانستان و تاجیکسمتان بما فارسمی رایمج در ایمران اممروز 

آشمنا و فغانستان برای ایرانیمان اممروز ناگونه که گویش رایج کنونی تاجیکستان و اهمان .است

گویش فارسی در سرزمین هنمد نیمز بما اسمتفاده از سماختارهای  ،رسدمیانگیز به نظر شگفت

همای ویمژه بما فارسمی رایمج عهمد صمفوی سمازیمتفاوت واژگانی و صرفی و نحوی و ترکیمب

نزدیم   ،اهلل صفا در تاریخ ادبیات خمودای که رتی دکتر ذبیوگونههای زیادی داشت بهتفاوت

پارسمی آشمفته و آشمفته »هندی را در زیمر عنموان هایی از اشعار سب  نمونه ،به شش صفحه

آورد و آنها را دچار ایرادات واژگانی یا اشمتباه در می( 442-436/ 5/1: 1363 ،)صفا «گویان پارسی

است این داوری دکتمر ادبیات مذکور تحقیق کرده هدکتر قهرمان شیری که دربار .داندمعنا می



 1044 بهار و تابستان، اول هدور، ششمسال  /نقد و نظریه ادبی حسین هاجری  261

 

 ،کنمدذکر ممی [دکتر صفا]شاهدهایی که او  همیان هماز » گوید:داند و میصواب نمیصفا را به

 هلفظی برخوردار باشمند؛ همم هتوان یافت که تا ردودی از مسامحشاید تنها یکی دو نمونه می

داری هسمتند کمه بمه دلیمل ایجماز بمیش از رمد و نیمز آنها دارای معنای درست و اسمتخوان

در هممان خموانش اوّ  معنمای  ،میبرخورداری ساختار جمالت آنها از نحو و گویش خاص اقلی

همای سمب  هنمدی گوییآشفته به این خاطر است که آنها را جزءِ .دهندخود را به دست نمی

 ،نگمرقولی رات که خود نیز گاهی بمه معنمای بعضمی از ایمن ابیمات ممی [...] اندشمار آوردهبه

متمداو  و گمویش رایمج در  همایبرخورداری آنها از عبمارت ،یاب  که تنها ایراد این اشعاردرمی

هما و تعبیمرات و هما و ایجمازگوییبینمیها و باری خیالیرواج سب  هندی است و نازک هدور

این اشمعار  هنه هماگر ،استها شدهفهمیگونه دشوارها باعث اینهای خاص آن سا بندیجمله

 .(45-44 :1313 ،)شیری «دارای بافت و معنای منطقی و عاری از هرگونه ایراد هستند

داننمد کمه در سب  هندی را تلفیقی از زیبایی شناسی ایرانی و هندی می ،برخی محققان ادبی

دکتمر  ،وصما این پژوهشگران آقایان دکتمر نمورانی هاز جمل .استتدریج شکل گرفتهطی دو قرن به

ر بینمی و دقمت و رقمت معنمی درسینی هستند که معتقدند لطافت و باریم رمیدیان و دکتر شاه

 .(1335 ،)فتوریدانند ایرانی می ههندی با اندیش هسب  هندی را راصل برخورد فلسف

این ادبیمات نیمز بمه هممان انمدازه کمه متمأثر از ادبیمات  .مثا  دیگر ادبیات معاصر فارسی است

 .استعرب و عرفانی شرقی ه  متأثر شده کالسی  فارسی است از ادبیات غرب و روسیه و ادبیات

 

    هاگی حلقهپیوست -3-3

گونه گسستی در میان آنهما متصمور اند و هیچطور کامل به یکدیگر پیوستههای ی  زنجیره بهرلقه

ارممد پماکت ی  .شمودگرایی مانع از دیدن نقاط گسست در تاریخ ممینگاه مبتنی بر زنجیره .نیست

در نموع او  تماریخ  .تاسهای تاریخی را به دو نوع تقسی  کردهبرخورد تاریخ نگاران با گسست هنحو

سه رایش در اندیشمه رایمش سموق میان  همانند فاصل ،کوشد تا این گسست را نادیده بگیردنگار می

 ق(1345-1333) «رایمش سموق»رسممی طموررژی  رکومتی خمود را بمه ،رزب نازی در آلمان ؛نازی

 ،عنموان رایمش او به ق(1126-122) بر امپراتوری روقنامید و بر این مبنا نهاده شده بود که میراثمی

در نموع دوق  .(1311 ،پماکت ینم . )اسمت عنوان رایش دوق بمودهبه ق(1311-1121)و امپراتوری آلمان 

کوشد به ترمی  نقاط گسست بپردازد مانند آن ه در باب تاریخ خالفمت عباسمی اتفما  نگار میتاریخ

گیمرد کمه نحموی صمورت ممیبمهاتصا  خالفت عباسی مصر به خالفت عباسی بغمداد  .استافتاده
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کمه سمقوط دررمالی ،اسمتبرد این سلسله بدون گسست و پیوسته ادامه داشمتهمخاطب گمان می

وجمود آورد  تاریخی این سلسله به هخالفت عباسی بغداد و پیامدهای آن گسست عظیمی در زنجیر

 .(232: همان)است که بسیار فراتر از جابجایی جغرافیای پایتخت این سلسله از بغداد مصر بوده

ای کوتماه از کنمار آن های بزرگ در تاریخ ادبیات فارسی که معموتً با اشارهیکی از گسست

های تماریخ ادبیمات کنند و سعی در ترمی  این گسست دارند تا آسیبی به پیوند رلقهعبور می

ت دوران پمیش تواریخ ادبیات فارسی غالباً پس از پایان ادبیا .سه قرن او  هجری است ،نخورد

شموند و در گماق نخسمت بمه شناسمایی نخسمتین اسالمی وارد میابه دوران نو یا پس ،از اسالق

عنایمت ایمن کتمب بمه تحموتت عمیمق  .پردازندمی ،سروده شده هشاعران فارسی و ابیات اولی

عربی در ایمن سمه قمرن کمه -فرهنگی نشأت گرفته از رویایی دو تمدن بزرگ ایرانی و اسالمی

 .رسمدنماچیز بمه نظمر ممی ،اسمتزبانی و ادبی و تاریخی را به دنبا  داشته های گستردپیامده

ادبیمات فارسمی و عربمی  هجانبمتمأثیرات دو هویژه در زمینمتعامل میان این دوتمدن بزرگ بمه

 کنمد:گونمه توصمیف ممیتالقمی دو فرهنمگ را ایمن ،کموبعبدالحسین زریمن .چشمگیر است

که صمبغه الهمی و  ،چیز در پرتو نظمی دیگراما همه ،جا شدبهچیز در زمین و آسمان جاهمه»

برخمورد ایمن دو  .(14: 1332 ،کموبزریمن) «باز هم نان استوار پابرجا ماند ،منشأ آسمانی داشت

 ،تما پمیش از ایمن دوره .تمدن و فرهنگ موجب شد تا هردو از یکدیگر تأثیرات عمیق بگیرنمد

پهلوی و پارتی بود، اما از این پس این تقابل جای خمود بندی زبان در ایران میان دو زبان صف

پمرداز ماننمد برخمی شماعران ایرانمی عربمی .دهمدهای ایرانی ممیرا به تقابل زبان عربی و زبان

کنند تا نظاق هجایی شعر فارسی را به نظاق عروضی عربی وارد کنند ابونواس اهوازی تالش می

برنمد کمار ممیهای فارسی بمهخی عبارات و سرودههای خود برو برخی شاعران عرب در سروده

تمدریج از هپذیری شاعران عرب به اینجا محدود نمی شمود بلکمه بمتأثیری .(242: 1311 ،)زرقانی

گیرنمد و تحمت تمأثیر آن از صمور خیما  جماهلی فاصمله عناصر ادبی بالغی ایرانیان بهره ممی

پا زدن به سب  شمعر جاهلیمت پشت ،ربالدین همایی تولید انقالب ادبی در عجال  .گیرندمی

)ف پرداز مثل ابونواس اهموازی های شاعران ایرانی عربیتالش هو ایجاد مضامین جدید را نتیج

داند که طمرز شاعریشمان می (ه. 111)فرفصه بن ابیمروان ،(ه. 161)ف بشاربن برد  ،(ه. 131

بینی  که شاعران عمرب ز این میپس ا .(225تا: بی ،)هماییسرمشق دیگر شعرای عرب واقع شد 

 .کننداز ایماژهای متعلق به فضاهای درباری استفاده می ،جای وصف بیابان و صحرانشینانبه
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تمأثیر بالغمت ایرانیمان نثر نیز تحت هها به شعر محدود نشد بلکه در زمینتأثیرپذیری عرب

کاتبمانی ایرانمی  هه وسمیلگیرند و فهور نثر فنی دیوانی و تغییر سب  نوشتار عربمی بمقرار می

ابموهال   هبمه گفتم .مقفع و دیگران نشانگر این موضوع اسمتابن ،چون عبدالحمید دبیر مروان

نویسندگی را از زبان فارسی برگرفت و بمه زبمان عربمی تزریمق  هن عبدالحمید شیواب ،عسکری

 .(23/ 3: ج 1323 ،مالیریمحمدی) کرد

کمه طموریبمه ،اسمتتأثیر بالغت ایرانی بودهتحتگیری بالغت عربی در این دوره نیز شکل

ممن ارمبا ان یَبلُمفَ فمی » گویمد:مندان یادگیری زبان عربمی ممیجارظ در سفارشی به عالقه

ایمن  (252: 1311 ،)زرقمانی «صناعه البالغه و یعرفُ الغریب و تتبحارُ فی اللغه فلیقرأ کتاب کاروند

 .استکاروند از آثار ایرانی کهن بوده

 .اسمتان و ادبیات فارسی نیز در این دوره تأثیرات ژرفی از زبان و فرهنگ عربی پذیرفتمهزب

تغییرات نظاق موسیقیایی شعر فارسی از نظاق هجایی به عروضمی  ،ترین جلوه این تأثیراتمه 

ها و رتی نظاق مدون قافیمه تساوی مصرع ،است. اخذ برخی مسائل شکلی مثل قالب شعربوده

 .استود مفردات و ترکیبات عربی به زبان فارسی از این نوع بودهشعر دری و ور

مثما  در تماریخ عنموانشود؛ بمهها نیز دیده میها در تاریخ ادبی سایر زبانگونه گسستاین

اند و ضروری است کمه شود که گویی مفقود شدههایی سخن گفته میادبیات عرب ه  از سده

 ،در تماریخ ادبیمات عمرب» شمود:قل ممیناز قو  البغدادی  ،برای نمونه .بار دیگر بازیابی شوند

مغو  به بغداد تا رسیدن فرانسه به مصر( عمالً نادیمده گرفتمه  هزمانی ردود پنج قرن )از رمل

خمالی از  -شمودسادگی عصر انحطاط خوانده ممیکه به-او معتقد است این چند قرن  .شودمی

در نظر او اگر ادبیمات عمرب  .(Al-baghdadi, 2008: 431) «استهای ادبی مه  نبودهآفرینش

توان محتموای ادبمی می ،گیردهای عثمانی و صفوی در این دوران مدنظر قرار در قلمرو سلسله

 بزرگی برای این دوران در نظر گرفت.

 

 هاهمگنی حلقه -3-2

ته شمود و های موجود بین آنها نادیده گرفشود تا تفاوتها در ی  زنجیره سبب میهمگنی رلقه

ی  زنجیمره یکمی از  همثابها برابر و مشابه یکدیگر انگاشته شوند. تاریخ ادبیات ایران بهرلقه ههم

سماله ه از ی  خاسمتگاه تماریخی چندهزارهای فکری و فرهنگی است کوخیزترین جریانپر افت

ختلمف بمر همای مای را در دورهپیش از اسالق برخوردار است و مؤثرترین نقش فرهنگی و رسمانه
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همای نشمیبتاریخی خود دورتر شمده دچمار فرازو این نقش هرچه از خاستگاه است.عهده داشته

اسمت و تما اممروز ایمن و گاه منجر به رکود و کسادی شمده گوناگونی شده که گاه منجر به رونق

هما زبمان فارسمی نقمش پرچممداری علم  و تممدن را در در برخمی دوره .استنقش ادامه داشته

تعصمبات ناچمار بمه کمو  بمه   هها در اثر غلبماست و در برخی دورهایران بر عهده داشتهسرزمین 

 .استهای همجوار ادامه دادههای دیگر شده و به ریات خود در سرزمینسرزمین
های مختلف و همگن ی  زنجیمره باشمند و تنهما توانند رلقهها نمیاین دوره ،گرابا نگاهی واقع

مثما  در عنوانبمه .اسمتدین است که آنها را در ی  زنجیره به نسق کشمیدهگرا و نمانگاهی صورت

همای پمیش از وزن و همگمن بما رلقمهسلجوقیان را ه  هتوان رلقتاریخ ادبیات فارسی نمی هزنجیر

های بعد از خود مانند خوارزمشماهیان و صمفویان خود مانند طاهریان و صفاریان و سامانیان یا رلقه

تمر از سمایر وقیان هم  از لحما  سیاسمی و نظمامی و هم  از لحما  ادبمی فربمهعصر سملج .دانست

تحمو  بزرگمی  هترین دولت ترک مسلمان هستند که تشکیل آن مقدمسلجوقیان مه  .هاسترلقه

سلجوقیان توانستند قلمرو خمود را در آغماز از خراسمان و  .در تمدن اسالمی و خاصه در ایران است

داد و عمرا  عجم  گسمترش دهنمد و پمس از تثبیمت رکوممت خمود بمه خوارزق تا آذربایجان و بغ

گسترش فتورات تا سوارل مدیترانه و سرردات امپراطور روق شرقی در آسمیای صمغیر و مرزهمای 

 422سلجوقیان در ردود سما  »اهلل صفا بنابر قو  دکتر ذبیو .متصرفات خلفای فاطمی پیش ببرند

 .(11/  2: 1363 ،)صفا «زمان خود را به وجود آوردندهای ترین امپراطوریهجری یکی از وسیع

کمه بمه صمورت  ه.  552عد از فوت سملطان سمنجر در سما  رکومت سلجوقیان را ب هاگر ادام

 ،سلجوقیان آسیای صمغیر ،سلجوقیان شاق ،پراکنده در مناطق مختلف تحت عنوان سلجوقیان عرا 

و اتابکمان آذربایجمان و اتابکمان  ،فمارس همای اتابکمان سملغرییا رکومت غیره سلجوقیان کرمان و

بزرگان شمعر و ادب فارسمی از  هلرستان را ذیل رلقه سلجوقی قرار دهی  خواهی  دید که تقریباً هم

نظامی گنجوی ذیمل هممین دوره و  ،خاقانی ،ناصرخسرو ،مولوی ،رافظ ،سعدی ،عطار ،قبیل سنایی

ها از لحا  رونق زبان و ادبیمات سه با سایر دورهگیرند و بدین ترتیب این دوره در مقایرلقه قرار می

همای پیشمین دارد و واقمع هما و رلقمهفارسی و محصوتت ادبی وزن بیشتری نسبت به سمایر دوره

 .های پیش از آن بدانی گرایانه نیست که آن را همگن با رلقه
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 آغاز و انجام هر زنجیره  -3-5

پایمانی  ههمای معاصمر کمه هنموز فاقمد رلقمزنجیرهمگر  ،  آغاز و ی  پایان داردهر زنجیره ی

آغاز و انجاق هر زنجیره با برش همراه است و برش تاریخی نیازمند ی  تغییر ناگهمانی  .هستند

قبلی منطبق نیسمت و  هپایانی زنجیر هآغازین ی  زنجیره بر نقط همعموتً نقط .و بحرانی است

گرایمی افراطمی چنمین امما در زنجیمره .ابدجدید ادامه ی هممکن است زنجیره به موازات زنجیر

 .قمدیمی اسمت هپایانی زنجیمر هجدید منطبق بر نقط هآغازین زنجیر هشود که نقطانگاشته می

 ،افشماریه هشود که بعد از سلسملای به تاریخ ایران گمان میمثا  در نگاه خطی و زنجیره برای

اما واقعیت تماریخی  ،استاجار برآمدهق ،زندیه هاست و با سقوط سلسلزندیه برقرار شده هسلسل

 ،اسمت و نمادرمیرزازند تما پایمان برجمای بموده هافشاریه در عرض سلسل هدهد سلسلنشان می

در شمر  ایمران  ،دوممین شماه قاجمار ،تا زممان فتحعلمی شماه ،افشاریه هسلسل هآخرین بازماند

 (.233: 1311 ،)پاکت یاست رکومت داشته
 ،سملطان مسمعود .استیات فارسی به همین سرنوشت دچار شدهدوران غزنوی در تاریخ ادب

ه.  در نزدیکمی رصمار  431، در سما  دومین سلطان غزنموی پمس از شکسمت از سملجوقیان

شکسمت و  .رسمده.  هنگاق فرار از غزنین بمه قتمل ممی 432متواری و در سا   ،قان مروندندا

اما با قتل سملطان مسمعود  .سرنگونی سلطان مسعود مقارن با تأسیس رکومت سلجوقی است

پنجاه سما  طقه افغانستان و سیستان و سمند صمدوغزنویان به پایان نرسید بلکه در من هسلسل

دیگر به موازات رکومت سلجوقیان ادامه یافت و پس از سلطان مسعود سمیزده سملطان دیگمر 

د از غزنوی دوق مشهور اسمت هرچنم هپس از سلطان مسعود که به دور هدور .بر تخت نشستند

نظر قدرت سیاسی و نظامی از اهمیت چندانی برخوردار نیست، ولی از لحا  رمایت از زبان و 

عثمان مختماری و  ،شاعرانی چون مسعود سعد .شودای درخشان محسوب میادب فارسی دوره

ای چون نصراهلل منشمی صمارب سید رسن غزنوی و سنایی غزنوی و ابوالفرج رونی و نویسنده

امما از آنجما کمه الگموی خطمی و  .انمددر همین دربار مورد رمایت قمرار گرفتمه کلیله و دمنه

های موازی ندارد مایمل اسمت آغماز عصمر ها یا زنجیرهرلقه های به مالرظگرایی عالقهزنجیره

 سلجوقی را پایان غزنوی اعالق نماید.
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   گیرینتیجه -2
یره گرایی ناتوان از ترسمی  تصمویری رسی غالباً به دلیل رویکرد خطی و زنجفااریخ ادبیات وت

موجود در این ی های شناختسبب این ناتوانی کاستی .روشن و منسج  از وقایع ادبی هستند

 :رویکرد به شری زیر است

 .تمدریجی نمهشود دیده می ای تغییرات ادبی در این رویکرد به شکل پلکانی و مررله-1

جدیمد  هو راصل عبور از ی  رلقه بمه رلقم تغییرات ناگهانیدر این رویکرد به عبارت دیگر 

نگماه  .شمودتدریج و در طو  زممان محقمق ممیکه تغییرات ادبی بهرالیدر شود،انگاشته می

و ؟ علت تغییر ادبی چیسمتکه  ستنگاری ادبی با این پرسش اساسی روبروتحلیلی در تاریخ

نگری به دنبا  ا خطیامّ ،دهدهای جدید میمرور جای خود را به سنتبه کهن چگونه سنتی

؟ استجدید چه بوده هپاسخ به این پرسش است که علت نابودی ی  دوره و پدید آمدن دور

های پیشین وجمود جدید ناب وجود ندارد و آن ه اکنون جدید است در دوره هکه دوردررالی

   .استداشته

گرایمی زنجیمره اساس رویکمردبر: ای ادبیهدوره متعدد میاننادیده گرفتن پیوندهای  -2

دارد نمشود و ممثالً امکمان بعدی متصل می هرلقبه ادبی صرفاً با ی  پیوند  هیا دور هرلقهر 

از را چنین نگرشی مما  .یکدیگر متصل شوندبه ب  هبیش از ی  رلقبا  ،ج  هرلق و الف هرلق

دارد و  قمرار یادبی در پیوند بما عواممل گونماگون هزیرا هر دور ،سازدواقعیات تاریخی دور می

 .کنداز جریانات ادبی ترسی  می ایریف شدهحتصویر ناقص و ت ،هاتقلیل این پیوند

موجمب  ایهای زنجیر در رویکرد زنجیرهپیوستگی رلقه :نادیده گرفتن نقاط گسست -3

اعتنمایی بمی .نگماردبینگار نقاط گسست تاریخی را نادیده بگیرد یا پیوسمته شود که تاریخمی

 .دیدن نقاط گسست استنای از نمونه ،ادبیات فارسی هایهجری در تاریخ او  سه قرن به

هما و رلقمه ههمم ،گرایمیخطی و زنجیمره در رویکرد :های ادبینداشتن دورهپ گنهم-4

د و نشموپنداشمته می وزنو هم  گمنهم ههمای زنجیمری مانند رلقمهادبهای تاریخی و دوره

 .شودنادیده گرفته می رهثیر هر دوأت هو روزهای موجود بین آنها از لحا  گستره تفاوت

 هشود که نقطممی گمانگرایی افراطی در زنجیره: های ادبی موازیماندن روزهو فمغ -5

 ،جدیمد هکه با فهور دوررالیدر .قدی  است هپایانی رلق هجدید منطبق بر نقط هآغازین رلق

 .ها ادامه پیمدا کنمدتا مدت ،ترهرچند به شکل ضعیف ،قدی  هجریانات ادبی دور ستممکن ا

 .سلجوقیان است هادبی غزنوی دوق در دوران سلط هآن ادامه روز هنمون
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در نگاه تحلیلی به تاریخ ادبی که به جریانات موازی توجه دارد علت تغییرات ادبمی را در 

 هولمی در شمیو ،کنمدبین آنها جستجو می ایرواب  شبکهو برآیند و تعامل جریانات مختلف 

تماریخ ادبیمات  ههای زنجیمرتغییرات ادبی در نقاط گسست و در بین رلقمه لنگری علخطی

رو آسمیب ایمناز .شمودهای ادبی دنبما  میو پیدایی دوره شود و در علل نابودیجستجو می

رود و موجب دگرگونی نتایج و رقمایق تماریخی ل واقعیات تاریخ فراتر میقلیگری از تنیخط

 .شودمی
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