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  در رشته زباني اتهرشي بینشهاضرورت تأسیس گرای
  و ادبیات فارسی 

  
  *زادهغالمحسین غالمحسین

  
 چکیده

  از قــدیم از ســه جهــت بــا علــوم دیگــر بخصــوص علــوم یمتــون زبــان و ادبیــات فارســ
یکی از جهت تکوین، دیگـر از جهـت تفسـیر و سـوم از جهـت      : انسانی عجین بوده است

ز یـ گـر ن ید يدانشـها تون ادبی گذشته استفاده از روشهايجه در مطالعه میدر نت. کارکرد
.است يضرور

س یتأسـ آنهـا  تاکنون در ایـن زمینـه اقـدامات متنـوعی صـورت گرفتـه کـه از جملـه         
مات اگرچه گامی رو به پـیش  ابررسیها نشان می دهد این اقد. است يان رشتهیب يشهایگرا

هـا و  ف رشـته یـ اسـت، و در تعر  يرنگـ یسطح دچارم و روشها، یمفاه يریبوده، در به کارگ
 ،بنـابراین  .اسـت  توجه نشـده  یخوبهم و دروس، بیمفاه يارابطه شبکه یدرسها، به چگونگ

شـدن   یکه در اثر تخصص یو شکاف ستیضرورها یزیرن نوع مطالعات و برنامهیا یدهسامان
  .ترمیم شود دیبا د آمده استیش از حد علوم و پاره پاره شدن آنها پدیب

ات یـ در حوزه زبـان و ادب  يان رشتهید بیجد یدرس يها و سرفصلهاف برنامهیتعر
و ؛ اسـت  ن نوع مطالعاتیا یتوسعه و اصالح و سامانده يبرا يادیبن ياز راهکارها یفارس

رد یرا دربربگ یباشد، چه موضوعات یلید مربوط به کدام مقطع تحصیها بان برنامهینکه ایا
 یت بدهد، و سپس آنها را با چه سـاختار و قـالب  یامها اولومتعدد به کد يازهاین نیو در ب
است که در این مقاله مورد توجـه و   یمسائلف کند یا درس تعریش یا گرایل رشته یاز قب

  .ارائه شده استز ینتأمل قرار گرفته و چند پیشنهاد 
زبان و ادبیات فارسی، برنامه درسی، بین رشته اي :کلید واژه
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  لهئمقدمه و بیان مس
هم زبـان اسـت، هـم ادبیـات، و هـم علـوم       : چند ساحتی است يارشتهزبان و ادبیات فارسی 

، از یـک جهـت   یداده است؛ از این رو بعضی از متون ادب يرا در دل متون خود جا يدیگر
گـر رایـج در آن   یگیرند و از جهت دیگر منبعی از منـابع علـوم د  در زمره منابع ادبی قرار می

وند؛ مانند تاریخ، تفسیر، عرفان، فلسفه، اخـالق، کـالم، طـب، نجـوم     شروزگار محسوب می
م، مرزبندي چندانی بین علوم وجود نداشـته اسـت و تمـام کسـانی     یم که در قدیدانیم... . و

شدند، بایـد علـومی چـون لغـت، ادبیـات، صـرف، نحـو،        که به حوزه سوادآموزي وارد می
از  ین تـا کسـ  یبنـابرا . گفتنـد به آنها مقدمات می خواندند کهمی قرآن، منطق و مانند اینها را

توانست وارد جرگه اهل علـم و معرفـت بشـود و    یگذشت، نمین علوم نمیمرحله خواندن ا
 يهـا از حـوزه  یکـ یدر  یخواست از آن هم فراتر برود و بـه صـورت تخصصـ   یاگر م یحت
تسلط بر استنباط  گذشت و به حدیم یل علوم مقدماتید از مرحله تحصیوارد شود، با یعلم

ن اواخـر ادامـه داشـت، و در    یوه تـا همـ  ین شـ یا. دیرسید متهاا اصطالحاً به مرحله اجیحکم 
کـه در دوره اول   یات فارسـ یـ االطـراف حـوزه فرهنـگ و ادب   از استادان جامع ياریجه بسینت
هـم نداشـتند غالبـاً     یچ مـدرك دانشـگاه  یکردند و هـ یس میران تدریس دانشگاه در ایتأس
ــه اج يدارا ــادرج ــدته ــان . د بودن ــان کس ـــدرك   یآن ـــه م ـــادان بـرجست ــه است ــد ک دار بودن

ز بـه  یـ رونـد ـ ن  ین کشور به شمار میات اینسـل بعـد ـ کـه غالبـاً جـزء مفاخر ادب  یدانشگـاهـ
 یز جـزء کسـان  یـ از استادان نسل بعد و بعدتر ن یبعض یکردند، حتیشان افتخار میا يشاگرد

بـر صـرف و نحـو     ات،یـ م هر دو را خوانده بودند و عالوه بر ادبیقد د ویبودند که علوم جد
در  یخ تسلط استادانه داشتند و حتـ ی، عرفان و تاریر و علوم قرآنی، فلسفه و کالم، تفسیعرب
  .کردندیس میها تدراز آن رشته یبعض يدکتر يهادوره

شتند و غالباً ها را دایژگین ویش همیز کم و بیک نیسندگان دوره کالسیشاعران و نو
، ی، کالمـ ی، عرفـان یشان پر از اشارات فلسفیل آثار این دلین بودند، و به همیدر حد مجتهد

در  رونیاز ا. و امثال آن است یاضیر یو حت ی، اخالقیتی، تربی، نجومی، طبيری، تفسیفقه
نـه  باینوشت و آن هم که عالم بـود، اد یب بود، عالمانه میکه شاعر و اد یقرون گذشته، کس

ج آن یـ مختلف را یرا بدون داشتن اطالعات علم ین رو، امروز متون ادبیاز هم. نگاشتیم
کـه  ح داد؛ چنـان یر کرد و توضیتوان تفسیآن را نم یادب ياید، و زوایتوان فهمیروزگار نم
متـون   یم علمـ ی، قادر به درك مفـاه یو ادب یز بدون داشتن اطالعات زبانیگر نیاهل علوم د

اسـت کـه بـه صـورت      یمیر از مفاهین غیستند؛ و ایخود ن یحوزه تخصص یک فارسیکالس
ر علـوم ماننـد روان  یسـا  يشـها وجود دارد، و بـه کمـک رو   یر ساخت متون ادبیپنهان در ز



 83/  …در  يارشتهنیب يشهایس گرایضرورت تأس

توان آنهـا را کشـف   ینها، میو امثال ا یشناس، فرهنگیشناس، اسطورهیشناس، جامعهیشناس
  .ح دادیکرد و توض

گـر  ید یتخصصـ  يهـا از رشـته  ياریت از نظر کارکرد، بـا بسـ  ایاکنون هم زبان و ادب
ر از ین غیر دارد و ایناپذکیارتباط تفک... ، و یشناس، زبانیشناس، نشانهیشیات نمایمانند ادب

در حـوزه   بخصـوص  هـا، در همه رشـته  یم علمیات در حوزه انتقال مفاهیکارکرد زبان و ادب
  .است یعلوم انسان
 یر و کارکرد، ارتبـاط تنگـاتنگ  ین، تفسیدر سه ساحت تکو یت فارساین زبان و ادبیبنابرا

 یاز متـون ادبـ   ياری، موضـوع بسـ  ین آثـار ادبـ  یمثـال در مرحلـه تکـو    يبرا ؛ها داردر رشتهیبا سا
م و یخ، تعلـ یاسـطوره، فرهنـگ، تـار   : است چـون  یست، بلکه موضوعاتین یمباحث ادب کیکالس
هـر   يکـه بـرا   ،گـر یان، فلسـفه، و دههـا موضـوع د   ن عرفـ یـ ، دیم اجتمـاع یاست، مفاهیت، سیترب

  .ژه وجود داردیو یو تخصص یش دانشگاهین رشته و گرایتا چند یموضوع، اکنون گاه
آموختگـان  توسـط دانـش   یل متون ادبیح و تحلیز چه از نظر توضیر نیدر مرحله تفس

بــا  کیکالســ یر متــون ادبــیل و تفســیــ، و چــه در مرحلــه تحلیات فارســیــرشـته زبــان و ادب 
آن علــوم، الزم اســت اطالعــات و  یله متخصصــان دانشــگاهیموضــوعات مختلــف بــه وســ

 ینمونه، متخصـص ادبـ   يبرا. ژه علوم مختلف توأماً به کار گرفته شودیو یتخصص يشهارو
مـثالً   ؛از داردیـ به دانش و روش اهل فلسفه و کـالم ن  یو کالم یفلسف یدرك متون ادب يبرا

د، یـ فهم یدرسـت بـه   تـوان یه نمـ یلیط بر فلسـفه و کـالم اسـماع   آثار ناصر خسرو را بدون تسل
متخصصـان زبـان و ادب    يز بـدون همکـار  یـ ن یلیچنانکه متخصصان فلسـفه و کـالم اسـماع   

ر ینکننـد، تفسـ   ين دو گـروه بـا هـم همکـار    یـ و اگر ا ؛را بفهمند يتوانند آثار وینم یفارس
کـه تـاکنون    یفراوانـ  يشهاشرغم کویچنانکه عل شود؛یدرست آثار ناصر خسرو ممکن نم

ر است، هنوز واقعـاً مشـکالت آثـار ناصرخسـرو     یخود درخور تقد يصورت گرفته و در جا
  .د حل نشده استیکه باچنان

ر موضـوعات، مـثالً در فلسـفه و    یکـه در سـا   یگر ادبـ یطور است آثار فراوان دنیهم
ورنـده آنهـا مـثالً تفکـر     دآیا پدیـ که شـاعر   يایا متون ادبیعرفان و کالم نوشته شده است، 

اگـر شـعر گفتـه     یحتـ  ياآورندهدین پدیا در زمره عرفا بوده است؛ چنیخاص داشته  یفلسف
، بدون تسلط بر علوم حوزه دانش او يد کرده باشد، درك شعر و اثر ویتول یا اثر ادبی باشد

دارنـد ـ    یمـ یا آثار منثور خود ـ که جنبـه تعل  ی ينظر از مثنوصرف يمثالً مولو. ستیممکن ن
کـه   يو یمـ یشود، اما نه تنها فهم آثار تعلیار ظاهر میک شاعر تمام عیعنوان به  اتیدر غزل
او  یعرفـان  ینـ یبو جهان یشگانیاند يهابا رمزواره ییز بدون آشناین يات ویدرك غزل یحت
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دشـوارتر اسـت؛    يو یمـ یات او از آثـار تعل یـ غزل يافت معنایدر یگاه یست و حتیممکن ن
  .یسندگان ادب فارسیر شاعران و نویاز سا یر آثار ادبیطور است سانیهم

 یهات و اسـتعارات ادبـ  یانه کـه زبـان آنهـا سـاده اسـت و از تشـب      یآثار ادب عام یحت
و مـردم  یشناسـ جامعـه  يشـها هـا و رو هیـ است، بدون اسـتفاده از نظر  یده و دشوار خالیچیپ

رو، در گذشته، استادان و محققـان  نیا از. ستین یل علمیقابل درك و تحل یخوب، بهیشناس
هـا، بـر   دانشـنامه  االطـراف بودنـد و، همچـون   جامع یبه لحاظ علم یحوزه زبان و ادب فارس

ل غالباً اسـتاد  ین دلیحاکم بر علوم مختلف اشراف داشتند، و به هم يارهایو مع یم اصلیمفاه
چ یکـه در هـ   ياد؛ به گونهار اندك بویگرفتند؛ و تعدادشان هم بسیم لقب میو عالمه و حک

امـا امـروز دامنـه علـوم گسـترش      . رفـت ی، تعدادشان از حد انگشتان دست فراتر نميادوره
ار یده و تعـداد اسـتادان و محققـان بسـ    یمتعدد گرد یلیالت تکمیتحص یافته، مراکز آموزشی

ه و م شـد یار خـرد تقسـ  یبسـ  يشـها یهـا و گرا گرفته است؛ عالوه بر آن، علوم به رشته یفزون
 يتکنولـوژ  ؛ارمتنوع و گاه جداً منحصر شـده اسـت  یمباحث گوناگون، بس یقیتحق يشهارو
از  یبه انواع اطالعـات علمـ   ید آمده، و سهولت دسترسینترنت پدیانه و ایشرفت کرده، رایپ

هـا بـه سـرآمده اسـت و از     دآمدن عالمهیگر دوران پدیرو، دنیحد تصور گذشته است؛ از ا
سـت، بلکـه مهـارت در    یسـاخته ن  يکـار  یینه اطالعـات بـه تنهـا   یه گنجب یا دسترسیانباشت 

  .د شده استیق در عصر جدیمطالعه و تحق يتهااز ضرور یگوناگون علم يشهارو
رد، اگرچـه  ار خـ یبسـ  یتخصصـ  يهام علوم به حوزهیخصوص تقسب ن تحوالت، ویا

ر نمانـده اسـت کـه    ز برکنایفراوان ن يو نقصها يجد يبهایداشته است، از آس يارید بسیفوا
 يجـه، بـرا  یدرنت. اسـت  ينگرسوکیو گرفتار شدن در دام  ينگرن آنها فقدان جامعیترمهم
و  یمطالعـات  يهـا س شـاخه یاز آنهـا تأسـ   یکـ یانـد کـه   دهیشـ یاند ییهان مشکل چارهیرفع ا
  .است يارشتهنیب یآموزش

  
  فیو تعار شهارو

 یبـر چگـونگ   ياتهن رشـ یند مطالعات بیراف یاجمال ین است که با بررسینجا ایما در ا هدف
، یات فارسـ یـ در حـوزه زبـان و ادب   بخصـوص  قات و اقدامات،ین مطالعات و تحقیشرفت ایپ

و  یرا بــه صــورت عملــ ییآنهــا، راهکارهــا يبــر دســتاوردها يم و بــا مــروریفکنــیب ينظــر
دوره د در یـ جد یآموزشـ  يهـا جـاد دوره یهـا و سرفصـلها، و ا  ن برنامـه یتدو يبرا يکاربرد
  .میارائه ده یات فارسیزبان و ادب یلیالت تکمیتحص

  در حـوزه زبـان و   يارشـته ن ین اسـت کـه مطالعـات بـ    یـ مـا ا  یاصل پرسشرو نیاز ا
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اصـالح   يداشـته اسـت؛ و بـرا    یجیو چه نتا کرده، یرا ط يریران چه سیدر ا یات فارسیادب
 یلـ یالت تکمیوره تحصـ د یدرسـ  يهـا و سرفصـلها  ن برنامهیژه در حوزه تدویوبه  روند آن
ب و یابـد و بـه تصـو   یم و ارائه کرد تا در عمل تحقـق  یتوان تنظیرا م ییشنهادهایعمالً چه پ
  .اجرا برسد

و با استفاده از  یلیو تحل یفیاست که به روش توص يما از نوع کاربرد یبررس روش
پس از نقـد و   که تاکنون صورت گرفته، به اجرا درآمده است؛ تا یج مطالعات و اقداماتینتا

بها و یآسـ  ییک مجموعه مـرتبط، و شناسـا  یعنوان آنها به يامدهایج و پیل نتایو تحل یبررس
در حـوزه   يارشـته ن یبـ  يشـها یها و گراس رشتهیتأس يبرا یعمل يک، راهکاریهر  يایمزا

  .ارائه شود یات فارسیزبان و ادب
ل گسـترش  یژه به دلیوه ب وجود دارد؛ یگوناگون فیتعار ،يارشتهن یدرباره مفهوم ب

ــدر ــا یجیتـ ــث و پدیـ ــاخه ین بحـ ــدن شـ ــادآمـ ــاه   يهـ ــوزه مفـ ــف در آن، حـ   میمختلـ
  ، )MULTIDISCIPLINARITY( يارشــتهچنــد : همچــون یتــر شــده و اصــطالحاتیآن تخصصــ

ــتهدرون ــته، فرا(Interadisciplinarity) يارشـ ــا (Transdisciplinarity) يارشـ ــته، پسـ   يارشـ
(Post disciplinarity)يارشته، دو (CROSS DISCIPLINARITY)ییکـو ین( د آمـده اسـت  ی، پد ،

را در  يارشـته نیبـ  یمفهوم کلـ  ،هایبندمین تقسیفارغ از ا ،نجایما در ا ی؛ ول)14و  13 :1391
ا چنـد رشـته   یـ دو  يشـها روکه بـا اسـتفاده از اطالعـات و    را  يام، و هر نوع مطالعهینظر دار
  .مینامیم يارشته نیرد، مطالعات بیصورت بگ یعلم

  
  خچهیتار
معمـوالً   یآموزش يها، و برنامهیبیروش ترک شهام روش دانیطور که اشاره شد، در قدهمان
 يمرزبند یتر شد و نوعمشخص شهاج با توسعه علوم، قلمرو دانیتدربه  بود؛ اما يانهیچندزم
 يریـ د افـت، امـا  یسـرعت گسـترش   بـه   یـی گراد آمـد و تخصـص  ین علوم مختلف پدیدر ب

د آمـد و محققـان بـه    یـ در علـوم پد  یو کلـ  یسـتم ینگذشت که ضرورت داشـتن نگـرش س  
. بردنـد  یآن پـ  ينگرسـو کیـ از  یناش يبهایده شدن علوم و آسیده بریاز بر یناش يضعفها

مورد توجه قرار گرفت و گسـترش   يارشتهان یکرد میرو 1950و  1940ن بود که در دهه یا
گسـترش   1970و  1960 يهـا در دهـه  شهایگران یا. )48ـ 46 :1386برزگر و همکاران، (افت ی
. کننـد یاد می یرات آموزشییبا عنوان دوره تغ ین برهه زمانیکه از ا ياافت به گونهی يشتریب

اقـدام   يارشـته ان یـ م يهـا س دورهیغرب به تأسـ  یو پژوهش ین دوره، مراکز دانشگاهیدر ا
را در  يارشـته ان یـ م يتهایفعال یبررس (OCDE) يو توسعه اقتصاد يکردند؛ سازمان همکار
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معتبـر   ياز دانشـگاهها  یعضو در دستور کار خود قرار داد، و بعضـ  يکشورها يدانشگاهها
و، بـه  یالـت اوهـا  یدر ا یامیـ الت واشنگتن و دانشگاه میرماون در ایکا، از جمله دانشگاه نیامر
و در سـال  ؛ )22: 1391، ییکـو ین(اقدام کردنـد   يارشتهن یا دانشکده بیس دوره، مؤسسه یتأس

س شـد  یا تأسـ یفرنیدر دانشگاه کال (IHC) یدر علوم انسان يارشتهن یمرکز مطالعات ب 1987
  ).113: 1381آرمند، (

 ییشـها افت، اگرچه با چالی ياریگسترش بس يارشتهنیبخ، مطالعات ین تاریپس از ا
 يشناسانه، موانـع سـاختار  و روش شناسانهمعرفت يرو شد که اهم آن فقدان توافقهاز روبهین

 يه همکـار ی، نبودن روحيارشته، عدم تسلط بر فرهنگ يا، فقدان استقالل حرفهیو سازمان
  .)1387، يبه نقل از خورسند 23: ییکوین( از بودیمورد ن ي، و فقدان تجربه و تخصصهایجمع

» تسـخن سـم  «مجلـه   1377در سـال  . ر آغـاز شـد  یـ ار دین مطالعـات بسـ  یران ایدر ا
ن حـوزه چـاپ و منتشـر نمـود؛     یـ را در ا ینه منتشر کرد و سپس مقـاالت ین زمیدر ا یفراخوان
ن یـ ش در ایمنتشر شـد و چنـد همـا    یات دانشگاهیر نشریز در ساین يگرین مقاالت دیهمچن
پژوهشکده مطالعـات  «س یکه صورت گرفت تأس ین اقدامیترمهمد؛ اما ینه برگزار گردیزم

قانون برنامـه چهـارم    49از ماده » د«بر اساس بند  1383که در سال  بود» یو اجتماع یفرهنگ
 یـ پژوهشـ  یفصلنامۀ علمـ ياندازن کتاب و راهین مرکز با انتشار چندیا. افتیتوسعه تحقق 
نـه دسـت   ین زمیـ در ا ییتهـا یبه فعال 1388ش در سال یهما يو برگزار يارشتهن یمطالعات ب
بـه کمـک اسـتادان     يارشـته ن یبـ  یبرنامـه درسـ   230ن یت آن تـدو یـ ن فعالیترمهم یزد، ول

ل یـ هـا بـه دال  ن برنامـه یـ از ا یبود، اگرچه بعداً برخ یلیالت تکمیدانشگاهها در مقاطع تحص
ریـزي  و شوراي عالی برنامه یتخصص يهاتهیب کمیمختلف و غالباً موجه ابتر ماند و به تصو

  . وزارت علوم نرسید
انـداز  قانونهاي چهارم و پنجم توسـعه و سـند چشـم    به هر حال، چه بر اساس اشارات

، اکنـون فراینـد تأسـیس    یعلمـ  يازهایر نیسا يملی و نقشه جامع علمی کشور، و چه بر مبنا
بـا مشـکالتی هـم     یدر دانشگاههاي ایران آغاز شده و گاه يارشتهبیني شهاها و گرایرشته

  .اره خواهیم کرداي از آنها اشده است که در ادامه به پارهیمواجه گرد
  

  پیشینه تحقیق
در ایـران از حـد چـاپ چنـد مقالـه و کتـاب و چنـد         يارشـته بینتحقیقات درباره مطالعات 

هـاي عمـومی، و نـه    ین مقالـه ترمهماز . رودهمایش و طرح تحقیقی انگشت شمار فراتر نمی
آوري شـالوده خالقیـت و نـو   «هـاي  تـوان بـه مقالـه   هاي خاص، میتخصصی مربوط به رشته
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عبـاس منـوچهري،   » يارشتهانقالب و مطالعات میان «یان، یعلی رضا» يارشتهمطالعات میان 
پـور و همکـاران،   علـوي ( يارشـته شناسـی مطالعـات میـان    مبـانی نظـري و روش  و کتابهاي 

، )1387پـور و همکـاران،   علـوي ( يارشـته اندازهاي مطالعات میـان  و چشم شهاچال، )1387
» يارشـته میـان  «و برگزاري همـایش   )1388ونک، ( يارشتهربردهاي میان کاترجمه کتاب 

ــه وســیله پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتمــاعی در ســال   ــوم  1388ب در دانشــکده عل
  .اجتماعی دانشگاه تهران اشاره کرد

تـوان  ي اختصاصی مرتبط با حوزه زبان و ادبیات فارسی میشهاین همایترمهمدرباره 
 1386و  1383که در سالهاي » يارشتهبینشناسی و مطالعات اندیشی زبانش همهمای«به دو 

 یشـ یاندهم«ش یات و هنر پرداخت و همایدر دانشگاه الزهرا برگزار شد و به موضوعات ادب
نـه،  ین زمیاما در ا. برگزار کرد اشاره کرد 1386که فرهنگستان هنر در سال » نمایات و سیادب

: انـد از ز برگـزار شـده اسـت کـه عبـارت     یـ بـان و ادبیـات فارسـی ن   دو همایش خاص رشته ز
در  1389کـه در سـال   » يارشـته ي میـان  شـها نخستین همایش ملـی ادبیـات فارسـی و پژوه   «

که به وسـیله گـروه زبـان و    » يارشتهاندیشی رهیافت میان هم«دانشگاه بیرجند برگزار شد و 
در پژوهشـگاه علـوم    1390نسانی در سال ادبیات فارسی شوراي بررسی متون و کتب علوم ا

  .انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار گردید
یی شـها ناگفته نماند که تـاکنون در دانشـگاههاي شـیراز، اصـفهان و الزهـرا نیـز همای      

 ه زبان و ادبیـات فارسـی تشـکیل شـده    ها و سرفصلهاي درسی رشتدرباره بازنگري در برنامه
نظریـه و  «ي همـایش  تهاي دیگر مانند نشسشهااز همای ي تخصصیِ بعضیتهایا در نشس ؛است

گـروه زبـان و ادبیـات فارسـی شـوراي       يشـها در دانشگاه فردوسی مشـهد و همای » نقد ادبی
ي زبان و ادبیات فارسی انجمن زبـان و ادبیـات   شهاي پژوهشهابررسی متون و برخی از همای

 يشـها یبهشـتی، و هما فارسی در دانشـگاههاي تربیـت مـدرس و گـیالن و سـبزوار و شـهید       
در سـایر مراکـز و دانشـگاهها،     شـها ا سـایر همای یـ ، یات فارسـ یـ گسترش زبـان و ادب  يشورا
ها و سرفصلهاي درسی اختصاص داده شده است که سهم بزرگـی  به بازنگري برنامه یمباحث

  .نداتهن رشته داشیهاي درسی در او اصالح برنامه يارشتهبیندر تحوالت مطالعات 
در زبان و ادبیات فارسی صـورت   يارشتهبینن پژوهشی که درباره مطالعات یترمهم

رشـته بـین ممیزي ادبیات فارسی با تأکید بـر مطالعـات   «با عنوان  تحقیقی یگرفته است طرح
زبان و ادبیات فارسی با حمایت معاونت ] استادان[انجمن علمی 1390است که در سال » يا

و مـدیریت و اجـراي علیرضـا نیکـویی و همکارانشـان      علمی و فناوري ریاسـت جمهـوري،   
ترین طرح پژوهشی است که در حـوزه  ترین و کاملاین طرح در واقع تازه. انجام داده است
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زبان و ادبیات فارسی صورت گرفته است و کار ما ادامـه همـین طـرح     يارشتهبینمطالعات 
 يج جلسات متعددیز حاصل نتاین است که به آنها اشاره شد؛ و ییشهایر اقدامات و همایوسا

از  ياریاسـتادان بسـ   يوزارت علوم بـا همکـار   یات فارسیته زبان و ادبیکم ياست که اعضا
  .اندل دادهیمختلف کشور تشک يگوناگون دانشگاهها يهاو رشته یات فارسیادب يگروهها

  
  وضع موجود
ن یتوسعه مطالعـات بـ   روز به روز به رانیا یو دانشگاه یعلم ۀجامع یکل يدر مجموع، فضا

پـر کـردن شـکاف     يگذشته از آنکه براامر ن یو ا ؛دا کرده استیپ يشتریش بیگرا يارشته
شـتر متـأثر از   یاسـت، ب  يضرور ،د آمده استیپد یافراط ییگراکه بر اثر تخصص ن علومیب

ت یـ نـه را در اولو ین زمیـ در ا يزیراست که برنامه يگرید یو اجتماع یعوامل مختلف علم
  .دهدیر مقرا

 يشـها ر رویشتر تحت تـأث یب يارشتهنیبران به مطالعات یه جامعه ایکرد اولیاگرچه رو
بـه   ،یو اسـناد باالدسـت   یو دولتـ  یرسـم  يهـا بر اساس برنامـه  يا روزگاریبوده،  یج غربیرا

و  یر اجتمـاع یناپذک ضرورت اجتنابیشده است، امروز  يریگیپ يفه اداریک وظیعنوان 
انـد،  هـا اقـدام کـرده   گونـه رشـته  نیـ س ایرا عمالً دانشـگاهها بـه تأسـ   یشود؛ زیم یتلق یعلم

آن را کشـف   يج کاربردیاند، اهل علم و مطالعه نتاآورده يان و محققان به آن رویدانشجو
 بخصــوص  ـ یو اجتماع یاند، و توسعه ارتباطات علمرده و از ارائه نکات تازه لذت بردهـک

د یـ جد يهـاینترنـت ـ و گستـرش فنـاور یگوناگـون در شبکـه ا به منابع و اطالعات یدسترس
کـه  ل کـرده اسـت؛ همچنـان   یقـات را تسـه  ین نوع تحقیروند ا يافزارو نرم یو ارتباط یعلم

آوردن بـه   يهنرهـا رو  بخصـوص  روزافـزون علـوم و   یختگـ یدن انسـان و آم ید یچندوجه
  .ر نموده استیناپذرا اجتناب يارشتهنیبمطالعات 

و نوشـتن   یقـات یتحق يطرحهـا  يان و محققان بـه اجـرا  یدانشجو یز اقبال عمومامرو
، را یردولتـ یو غ ی، اعـم از دولتـ  یاسـتگذاران علمـ  ی، سيارشـته نیبـ  يهـا ها و مقالهنامهانیپا

کـه رشـته   بخصـوص  ن نوع مطالعات نموده است،یا یدهسازمان يبرا يزیرر به برنامهیناگز
س شـده در  یتأسـ  یات فارسـ یـ ه تاکنون در حـوزه زبـان و ادب  ک یدانشگاه يارشتهن یب يها

  .و اصالح مجدد است يازمند بازنگریمواجه شده و ن یمرحلۀ اجرا با مشکالت
ش یـ کـه پـ    يارشـته ن ید بر مطالعات بیبا تأک یات فارسیادب يزیطرح مم یج بررسینتا

 1389تـا   1384 ير سـالها مقاله چاپ شده د 5529دهد که از ین به آن اشاره شد ـ نشان م یاز ا
درصـد آن، بـا    11حدود  یعنیمقاله،  641اند، تعداد کرده ین طرح آنها را بررسیان ایکه مجر
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نامـه  انیـ پا 2500و از ؛ )30: 1391، ییکوین( نگاشته شده است يارشتهن یت مطالعات بیمحور
گنجـد  یمـ  يارشـته ن یدرصـد آن، در حـوزه مطالعـات بـ     16حـدود   یعنـ یمورد،  400حدود 

در  يارشـته ن یش بـه مطالعـات بـ   ین طرح، گرایان ایمجر ی؛ اما بر اساس بررس)37ص: همان(
بـه   يارشتهن یب بیق و ترکیرود، و تلفیفراتر نم یکرد سطحیک رویها از حد ن مقالهیغالب ا
 يارشـته انیـ م ین علمـ یق و روشمند در آنها صـورت نگرفتـه اسـت و بعضـاً بـا مـواز      یدق یمعن
ن یصـورت بـ  بـه   کـه  ییش در درسـها یت کم و بین وضعیهم). 52و 38: همان( داردت نیسنخ
  » ات کـودك و نوجـوان  یـ ادب«، »یقـ یات تطبیـ ادب«، »ینقد ادب«ف شده است، مانند یتعر يارشته

ف شـده اسـت، ماننـد رشـته     یـ تعر يارشـته ن یبـ  یکه به عنوان برنامه درس ییهاا در رشتهی... و 
کـه   ياگونـه بـه   شـود، یده میات مقاومت و امثال آنها دیودك و ادبات کی، ادبیقیات تطبیادب

ش یل آنهـا از رشـته بـه گـرا    یتبد یمذکور و حت يهارشته يها و سرفصلهااکنون اصالح برنامه
  .وزارت علوم قرار گرفته است یات فارسیزبان و ادب يزیرته برنامهیدر دستور کار کم

رشـته ن یبـ  یلیتحصـ  يهامطالعات و دورهت ین وضعیب ياسهیمقا يهاین بررسیهمچن
، در طـرح  )ب، دو نمونـه هـم ارز و برتـر   یـ بـه ترت (ه و انگلسـتان  یـ ترک يران و کشورهایا يا
 یگـاه جهـان  یدهد که جایز نشان مین يارشتهن ید بر مطالعات بیبا تأک یات فارسیادب يزیمم
 يریـ نظرگ يتهـا و تفاو سـت؛ یبرخوردار ن یت مطلوبیاز وضع يارشتهن یران در مطالعات بیا
ن سه کشور وجـود  یا یقاتیو تحق یمطالعات يکردهایها و رون، موضوعات، حوزهین عناویب

  .)73: 1391، ییکوین(دارد 
 

  ایها و مزایکاست
از آن  یشتر ناشیشود، بیده میران دیدر ا يارشتهن یکه در مطالعات و اقدامات ب ییهایکاست

نـد  یرقابـت و فرا «و » خودجـوش  یـ اجتماع  یات فرهنگدیتمه« يارشتهن یان بیاست که جر
ه یـ را از سـر نگذرانـده اسـت و عمـدتاً برپا     & Process) (Institutional Competition» ينهاد
ن امـر  یا. شکل گرفته است (Hierarchical) یگانیه نظام پایبرپا یو دولت یدات دانشگاهیتمه

ورا، سـازمند،  ران به شکل اندامیدر ا يارشتهان یقات میموجب شده است تا مطالعات و تحق
دانش به ثمر  یز در فضا و سپهر عمومیچالش برانگ یو انضمام ینیگاه عیر با جایا و درگیپو

و  یمراتبـ ن نوع مطالعات برخالف نظام سلسلهیا یاصل يهایژگیاز و یکیکه یدرحال ؛نرسد
در شـکل   یعنیها نهاده شده است؛ و رشته شهاارزِ دانو هم يابر ارتباط شبکه یارتباط عموم

و اقتضـائات  ) یمراتبـ با ساختار سلسله(الگوساز  یان نظام سازمانیتعارض پنهان م ینوع یفعل
دا در یـ وجـود دارد کـه بـه شـکل پنهـان و پ     ) ياشبکه يالگو( يارشتهانیدانش و پژوهش م
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ن یـ ا. گـذارد یر مـ یثتـأ  يو کاربرد ییاجرا يو سازوکارها یابی، نظام ارزش»يراهبرد«برنامه 
ان اسـت و هـم در اصـل و فـرع     یـ ن حوزه نمایه ایف پایم و تعاریرات هم در حوزه مفاهیتأث
» شـود یده مـ یـ ترجمـه کتـب د   یکل يریگت مقاالت و جهتیو هم در سنخ و ماه شهایهما

  .)92: 1391،ییکوین(
هبـ  در یات فارسـ یـ حـوزه زبـان و ادب   يارشـته نیبـ قـات  یدر مجموع، مقاالت و تحق

هـا و درسـها، بـه    ف رشـته یـ انـد، و در تعر ينگـر ی، گرفتار سـطح شهام و رویمفاه يریکارگ
صـورت  بـه   اسـت، و اصـوالً   توجه نشـده  یخوبم و دروس بهیمفاه يارابطه شبکه یچگونگ

هـا و غالـب   ن برنامـه یبر تـدو  یجه شتابزدگیدر نت ؛اندف نشدهیتعر يهدف محور و کاربرد
ن رشته حاکم است یدر حوزه ا یو اجتماع یاه مطالعات فرهنگپژوهشگ ینیتدو يسرفصلها

و ارائـه   يآمارسـاز  ییگـو کمتر توجه شده اسـت؛   يدر آنها به تخصص محور بخصوص و
مورد توجـه بـوده و    ،یواقع يازهایو رفع ن یشتر از حل مشکالت علمیب، یتیکم يشهاگزار
افتـه،  یت و آن هـم کـه امکـان اجـرا     ها ابتر مانده اسـ ن برنامهیاز ا يارو بخش عمدهنیاز هم

  .ق شده استین توفیکمتر قر
ن نوع مباحث بـوده  یطرح ا يبرا ین نظر که شروعیبه هر حال، اقدامات مذکور از ا

ج یانجـام داده و نتـا   يارشتهنیبنه مطالعات یکه در زم یقیدر تحق يخورسند. ارزشمند است
، یرا در چهار حـوزه شـناخت   يارشتهانیم یآموزش يتهایفعال يایآن را ارائه کرده است، مزا

، يت و تفکـر انتقـاد  یـ پرورش قوه خالق: ن کرده و گفته استییتب یو عموم ی، مهارتیعاطف
ــزا ــیترب يدگاههایــت دیــش قــدرت اســتدالل و تقویاف ــ، و پرهیو چنــدوجه یت کیــز از ی
 يتهـا در حـوزه مهار  يارشـته نیبـ مطالعـات   ين دسـتاوردها یتـر مهمو تعصب، از  ينگرسو

ن یتـر مهـم ز از یو اعتماد به نفس ن یو مشارکت جمع يه همکاریت روحیتقو. است یشناخت
 يتهـا یت ظرفیـ ، تقویطه مهـارت یکه در حن نوع مطالعات است؛ چنانیا یعاطف يدستاوردها

. ج آن اسـت یزمان، و باال بـردن قـدرت در حـل مسـئله، از نتـا     فرد به طور هم یو عمل یذهن
بـاز   يجـاد فضـا  یت دانش، ایریتحول در مد يهانهیجاد زمی، اییراگل فرهنگ مدركیتعد

در پـروژه  یو معلـول  یشتر به روابط علّی، توجه بیعلم يت مهارت گفتگوی، تقويپرسشگر
  ).60ـ 57: 1387( دارد یآن است که جنبه عموم يایگر مزای، از دیادب يها

و  یمطالعـات  یشادابش ی، افزاییه نوجویت روحی، تقویقات ادبیخروج از رکود تحق
ش کـاربرد  ی، افـزا یک کردن رابطـه دانـش و زنـدگ   ید، نزدی، جذب مخاطبان جدیتخصص

، تهـا یظرف يریکـارگ بـه  ،یو علمـ  یل و حـل مشـکالت اجتمـاع   یدر تحل یمطالعات دانشگاه
همجـوار و   يهـا متخصصان رشـته  یقاتیو تحق یت روابط علمیشکوفاکردن استعدادها، تقو
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ات یـ ن نوع مطالعات در رشـته زبـان و ادب  یا یاختصاص يایگر مزایاز د آنان، ییش کارایافزا
  .است یفارس

  
  تهاضرور

ن نـوع  یـ سـامان دادن بـه ا   يدارد کـه بـرا  یما را بـر آن مـ   يارشتهن یج توسعه مطالعات بینتا
اسـت کـه در اثـر     یم شـکاف یاز، ضرورت ترمین نینخست. میو اقدام کن يزیرمطالعات، برنامه

ده یـ د آمـده اسـت و سـبب گرد   یـ ش از حد علوم و پاره پاره شدن آنها پدیشدن ب یتخصص
 را یشـوند و مطـالب   یقات ادبیکالن وارد حوزه تحق ينگر با ادعاهاسوکیآموختگان دانش

  یو حتـ  ییل نقـص و نارسـا  یـ به جامعه عرضـه کننـد کـه بـه دل     یعلم يعنوان دستاوردهابه 
  را  يریناپــذمضــرند و تبعــات جبــران یگــاهســتند کــه ید نیــه بــودن، نــه تنهــا مفیــپایگــاه بــ
  .آورندیبه بار م

اسـتگذاران  یماند و نمانده است کـه س یجامعه منتظر نم گاهچیالبته روشن است که ه
کننـد، بلکـه جامعـه     يزیـ رازهـا برنامـه  یحل مشکالت و رفـع ن  ينند و برایبنش یبا تأمل و تأن

شـود،  رو ا بـا انباشـت تقاضـا روبـه    یـ د، از کنـ یهرگاه احساس ن یو فرهنگ یو انتشارات یعلم
ق، یـ صورت خودجوش دست به اقدام، تحقبه  ا نادرست، خودیده، درست یده و نسنجیسنج
عتـاً  یزند، چنانکه زده است، و چون طبید میجد یآموزش يس کالسهایف، انتشار و تأسیتأل
یتوجه قرار مـ شود، به سرعت مورد یهم عرضه م ياات و کالسها سخنان تازهین نشریدر ا
نـد،  اتهافی يارین نوع کالسها اکنون مخاطبان و مشتاقان بسیکه برگزارکنندگان ارد؛ چنانیگ

کننـد تمامـاً   یانـد آنچـه عرضـه مـ    ج امر بر آنها مشتبه شده و گمان کردهیکه به تدر ییتا جا
  .ح خود خارج شده استیر صحین کار از مسیو درست است، بنابرا یعلم

انـد،  زود دست به کار شده یو دولت یزان رسمیربار برنامهنیرچه اگر، گید ياز سو
د یـ و مسئول به تول یتخصص يالزم با نهادها يهایجاد هماهنگیو بدون ا یآنچنان با شتابزدگ

پخته محصول کارشـان را عرضـه   میبه ناچار قبل از آنکه بپزند، خام و ن یند که گاهاتهپرداخ
ده است که به صورت مرحله بـه مرحلـه بـه اصـالح و     یآن رس ن اکنون وقتیبنابرا. اندکرده

 یگـاه اصـل  یهـا و کارهـا در جا  ن اقدامات پرداخته شـود تـا برنامـه   یا از، توسعهیدر صورت ن
  .رندیخودشان قرار بگ

ـ مـاده     هز، مانند قانون برنامه چهارم توسعه کشور و بند ین کشور یالبته اسناد باالدست
سـند نقشـه جـامع     38و  36، 35، 30، 12پنجم کشور، و صفحات  فصل دوم قانون برنامه 15
ن یانداز توسعه کشور، بـر توسـعه و گسـترش مطالعـات بـ     ن سند چشمیکشور و همچن یعلم
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انـد کـه از لـوازم    اشـاره کـرده   ییتهـا یخود به اولو يا در رهنمودهایاند د کردهیتأک يارشته
  .است يارشتهن یو مطالعات ب یآموزش يهاتحقق آنها، گسترش دوره

ن یبـ  يشـها ت قـرار دادن آموز یـ ر، در اولوین مسـ ین گام در ایاست که نخست یهیبد
ته برنامهیرو کمنیاز ا. نه استین زمیاز در ایمورد ن يها و سرفصلهان برنامهی، و تدويارشته
ر، در یـ اخ يزدر سـالها یـ وزارت علوم ن يزیربرنامه یعاليشورا یات فارسیزبان و ادب يزیر

  .کرده است ياژهیتوجه و يارشتهن یب يشهایدستور کار خود به گرا
  

  راهکارها
ات یـ در حـوزه زبـان و ادب   يارشـته ن ید بیجد یدرس يها و سرفصلهاف برنامهینکه تعریدر ا
ن نـوع مطالعـات اسـت    یـ ا یدهـ توسعه و اصالح و سامان يبرا يادیبن ياز راهکارها یفارس
باشـد، چـه    یلید مربـوط بـه کـدام مقطـع تحصـ     یـ هـا با رنامـه ن بیـ نکه ایست؛ اما این يدیترد

  ت بدهـد، و سـپس آنهـا   یـ متعدد، به کدامها اولو يازهاین نیو در ب ردیدربر بگ را یموضوعات
  ف کنـد، محـل بحـث و   یـ ا درس تعریـ ش یا گـرا یـ ل رشـته  یـ از قب یرا با چه سـاختار و قـالب  

  .تأمل است
حل  يبرا يارشتهن یها و مطالعات بهکه رشت ین مشکل علمیترمهمنکه یبا توجه به ا

هـا در اثـر تخصـص   ن رشـته یجادشـده در بـ  یم شکاف ایاند، ترمد آمدهیآن پد یدها سامانی
 يشـها همجـوار و اسـتفاده از رو   يهارشته يشهاها و روافتهی، و استفاده از سوکیاز  ییگرا

  .د به اقتضائات آن توجه شودیگر است، باید يآنها، از سو
، یل متـون و مباحـث ادبـ   یـ گـر در تحل یعلـوم د  يشـها هـا و رو افتهیستفاده از الزمۀ ا
ن علـوم،  یپرکـردن شـکاف بـ    يآن علـوم اسـت، و اقتضـا    يهاوهیها و شافتهیآموزش دادن 

ن، اصـل بـر آن اسـت    یبنـابرا . فتادن از آن استیزبان و دور نیرشته م ياهیتسلط به مباحث پا
تـا بعـد بتوانـد از     ، متخصـص باشـد  یات فارسیزبان و ادب یعنیه، یکه ابتدا فرد در موضوع پا

  .ل آن استفاده کندیگر در تحلیعلوم د يشهااطالعات و رو
کـه  ــ   یدر دوره کارشناسـ  يارشـته ن یبـ  يشهایا گرایها س رشتهین وصف تأسیبا ا
، زیـ اسـت وزارت علـوم ن  یس و سـت ید نیمف ـ  بپردازند ياهید به آموزش مباحث پایضرورتاً با

تـوان  یمـ  يارشـد و دکتـر   یامـا در دوره کارشناسـ  ؛ ن اسـت یهمـ  م گفـت، یکه خـواه انچن
وزارت  یاسـت فعلـ  یز از آنجا کـه س ین خصوص نیدر ا ؛را گسترش داد يارشتهن یمباحث ب

 يهـا شـنهادها و برنامـه  یز ارائـه پ یـ و هـدف مـا ن   اسـت  يمـدل لـوز   يعلوم، انتخاب و اجـرا 
نـه تحقـق آن،   یقابـل اجـرا و فـراهم کـردن زم     يهـا نامهاست، و از الزامات ارائه بر يکاربرد
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 يها و سرفصـلها اول برنامه ۀد در مرحلیاست، با يجار يتهااسیکرد هماهنگ با سیاتخاذ رو
را در مـدل  یـ م؛ زید قرار دهـ یجد يهان برنامهیارشد را هدف توسعه و تدو یدورة کارشناس

در عوض در دوره  یابد، ولییص مه اختصایبه دروس پا یدوره کارشناس يهابرنامه ،يلوز
 يابـد و مجـدداً در دوره دکتـر   ییتوسـعه مـ   یها به لحاظ کمارشد، تعداد برنامه یکارشناس

  .شودیدامنه آن محدود م
س رشـته ید بـه تأسـ  یارشد، با یا در دوره کارشناسین است که آیحال سخن بر سر ا

 یهیاست؟ بد يارشتهن یب يشهایس گرایت با تأسیا اولویپرداخت،  يارشتهن ید بیجد يها
م شـکاف حاصـل از   یکـه تـرم   يارشـته ن یاست که با توجه به هدف اول توسعه مطالعات بـ 

ل مباحـث  یـ تحل يعلوم همجوار برا يشهاو رو شهان علوم و استفاده از دانیب ییگراتخصص
ت قـرار  یـ ورا در اول شهایس گراید تأسیاست، با یات فارسیزبان و ادب یعنیزبان یه رشته میپا

 ین نـوع مطالعـات ـ و حتـ    یا یعیو طب یفی، کیجیتدر ۀن با روند توسعیها را، و اداد نه رشته
 يهـا تواند در آزمـون دوره یم یبا هر رشته کارشناس یوزارت علوم که هر کس ین فعلیقوان

و سـپس   ،یه رشـته اصـل  یـ را حفـظ پا یـ سـازگارتر اسـت؛ ز   ـ  ارشد شـرکت کنـد   یکارشناس
الزم برخوردار باشد و  یه علمیشود اوالً دانشجو از پایر کنار آن، سبب مش دیس گرایتأس
 قـات یفتند و سبب شوند مطالعات و تحقیس شوند و راه بید تأسیجد يشهایابتدا گرا یدر ثان

افتن اصـل  یـ خود برسد، آنگاه پـس از قـوام و دوام    یعینه به حد رشد و کمال طبیدر آن زم
 يتهـا ید، ظرفیـ جد يازهـا ین يت موجود، بتوان بـرا یاز حد ظرفازها یفراتر رفتن ن ش، ویگرا
ل یرا در صـورت ضـرورت بـه رشـته تبـد      شهایاز گرا یجاد کرد و مثالً بعضیرا ا يدتریجد
  .نمود

تـوان بـا افـزودن    ی، مـ يارشـته ن یب يهادرسف تکیاز به تعریاما در صورت وجود ن
دردوره  ها و از جملـه در همه دوره ،ياریاخت يهابه فهرست درس بخصوص و ،آنها به برنامه
ن یـ ، ايارشد و دکتـر  یکارشناس يارشتهو چند يارشتهفرا يشهایدر گرا یو حت یکارشناس

زبـان و   يزیرته برنامهیاست کمیوزارت علوم و س یاست فعلیو اتفاقاً س از را برطرف کرد،ین
  .ز با آن انطباق داردیوزارت علوم ن یات فارسیادب

 يارشـته ن یبـ  يشـها یگرا ين برنامه و سرفصل بـرا یتدو يتهاین اولوییمرحله بعد، تع
کـه هـم اکنـون در حـال      يارشـته ن یبـ  يهـا رشته يهابرنامه ياست که بازنگر یعیطب. است

از به آنها یاست که ن ییشهایت با گرایرد، و سپس اولویگیقرار م تهایصدر اولو در اجراست
نـه نوشـته شـده اسـت     یکه در آن زم ییهاان نامهیها و پااز را تعداد مقالهین نیو ا ؛شتر استیب

مختلـف   يبـه شـکلها   یـی و اجرا یکـه جامعـه علمـ    يکـاربرد  ییازهایز نیو نکند؛ تعیین می
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ت قـرار  یدر اولو ازهاین نی؛ اکندینه اعالم میزمآن ت متخصص در یترب يخواستش را برادر
 يگـر یمختلـف د  يشـها د کـه بـه رو  رنـ یگیقرار م يگرید يازهایو پس از آن، ن د؛نریگیم

  . اندشده يبندو مرحله ییشناسا
 یقـ یات تطبیـ ادب«است که اکنون با عنـوان   یقیات تطبیها، رشته ادبن رشتهیاز جمله ا

ن یترمهماز . ر استیدا) ییاز جمله کرمان و عالمه طباطبا( در چند دانشگاه »یو عرب یفارس
ک موضـوع و روش مطالعـه   یـ خـود  » یقـ یتطب اتیـ ادب«آن است که  رشته موجود ياشکالها
ک رشـته قـرار   یـ موضـوع   یهـر زبـان   يتواند براین نمیات است، بنابر ایدر حوزه ادب یعلم
ش یا گـرا یـ ک رشته یدر عنوان،  یفارغ از ذکر هر زبان ،یقیات تطبیدخود ادبیرد، بلکه بایگ

مجموعــه ریدر ز ار زبانهـ یات ســایـ و ادب یات فارسـ یــن ادبیآن بـ  يو مطالعـات مــورد  ؛باشـد 
کـه امـروز    بخصـوص  رند؛یقرارگ یش اصلیا گرایآن رشته  یتخصص يهانهیا زمی شهایگرا

شتر در یکه ب ـ يو تأثر ریرابطه تأث یا بررسیات یسه دو ادبیاز حد مقا یقیحوزه مطالعات تطب
ن یبـ  یفراتر رفته اسـت و عـالوه بـر مطالعـه ارتباطـات ادبـ       ـمورد توجه بود يمکتب فرانسو

 يو هنرها یعلوم انسان يهار رشتهیات با سایرهنگها و آثار مختلف، به ارتباط تنگاتنگ ادبف
نما، ی، سـ ی، نقاشـ یشناسـ ، جامعـه یکرتراشـ ی، پیشناسـ ان، زبـان یـ خ، فلسفه، ادیبا مانند تاریز

چـون   یکنـد؛ و بـا موضـوعات   یز توجـه مـ  یـ ک فرهنـگ ن یـ ر هنرها در داخل یو سا یقیموس
  . دارد یکیرابطه نزد یات جهانیات و ادبیخ ادبی، تاریشناس، سبکینقدادب

تـر  قیـ شـناخت بهتـر و عم   ينکـه راه را بـرا  ی، افزون بـر ا یقیات تطبین اساس ادبیبر ا
اسـت کـه فرهنگهـا و     ید، پلیگشایم یمل يو هنرها شهار دانیو رابطه آن با سا یات قومیادب

همه آنها،  یو انسان يبشر يهاچشمهسازد و با نشان دادن سریملل مختلف را به هم متصل م
ات یـ محـدود ادب  يکند و مرزهـا یباز م یگفت و گو و تعامالت و توسعه فرهنگ يراه را برا

نـه گسـترش   یسـان زم نیدهـد، و بـد  یگسترش مـ  یات جهانینامحدود ادب يرا به مرزها یمل
  .سازدیفراهم م یرا در سطح جهان یو تعامالت فرهنگ یمل يهاشهیاند

برنامـه  يد مبنـا یـ ک علم و روش مطالعـه با یبه عنوان » یقیات تطبیادب«ن خود یبنابرا
 یو عربـ  ین فارسیب یقیات تطبیرشته ادب يجابه  رونیاز ا. ردیقرار گ یدانشگاه یدرس يها

س شود و سـپس رابطـه آن بـا    یتأس یقیات تطبیبا عنوان ادب یشید گرایموجود و امثال آن، با
 یقاتیتحق یتخصص يهانهیو هنرها به منزلۀ زم شهار دانیا با ساینها ر زبایات و فرهنگ سایادب
قـرار   یمـورد مطالعـه و بررسـ    یلیتحصـ  يهـا نامـه انیـ و پا ياریاخت يش در درسهاین گرایا
  . ردیگ
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س شـده، رشـتۀ   یاز دانشگاهها تأس یاست در بعض یکه چند سال يگرید دیرشته جد
 ات جنـگ بـه کـار رفتـه    یـ ادب یرشته، بـه معنـ   نیات مقاومت در ایادب. ات مقاومت استیادب

ات یـ تر کند و بـه ادب یان است که عنوان آن را اختصاصیدر جر ییتهایراً فعالیاخ یحت است؛
و  یدرسـ  يهـا ن اسـت کـه در برنامـه   یـ حـال آنکـه اصـل بـر ا    . دیـ دفاع مقدس محـدود نما 

انیـ و پا یقـات یتحق يدر طرحهـا  یآموزش داده شود، ولـ  ییو مبنا ياهی، مباحث پایآموزش
رسـد در برنامـه   یکه بـه نظـر مـ    یدر صورت. و خاص توجه گردد يها به مطالعات موردنامه

رشـته مخلوط شده و سبب شده اسـت   یقاتیتحق يبا طرحها یگاه رشته آموزشیموجود، جا
 يورنـه بهـره  یجاذبه و کمبود بازار کـار و زم یمشکالت آن کم نید که از نخستید آیپد يا

محدود شـدن   يبود و به جا يداریا پایت مات مقاویکه اگر عنوان آن ادب یتاست، در صور
ییجمـات و زورگـو  تهامـات،  یابـر نامال ردر ب يداریات جنگ، به هر نوع پایدامنه آن به ادب

س یتأسـ  يو بـرا  ردیـ دربـر بگ  را یک نوع ادبـ یتوانست یافت، مییگوناگون توسعه م يها
ا دفاع مقدس هم یات جنگ یآنگاه ادب. ابدیب يشتریبژه، تناسب یو یدانشگاه یدوره آموزش

و  ياریـ اخت يش، در درسـها ین گـرا یـ ا یتخصصـ  يهـا نهیاز زم یکیگاه یتوانست در جایم
ات یتوانست در کنار ادبین میهمچن. ردیل قرارگیو تحل یمورد بررس یلیتحص يهانامهانیپا

ات یـ ش ادبیگـرا  یتخصصـ  يهاهنیاز زم یکیدر زمره  آن، يهار شاخهیو ز یانقالب اسالم
  . به شمار رودمعاصر 

نوع نگاه و بهـره گـرفتن    یل تازگیاکنون به دلاست که هم ییهاز از رشتهین ینقد ادب
ان و ی، با اسـتقبال روز افـزون دانشـجو   یل متون ادبیگر در نقد و تحلید يشهادان يهاافتهیاز 

 یدرسـ  يهـا ؛ و از آنجا کـه در برنامـه  مواجه شده است یات فارسیمندان به زبان و ادبعالقه
د یـ پد ین نکرده است، مشـکالت یمندان را تأماز عالقهیبه آن نشده و ن يدانشگاهها توجه جد

ز در یـ آمبهـت  ی، وادادگـ ينگـر  ی، سـطح یتوان بـه شـتابزدگ  ین آنها میترمهمآمده که از 
ق مناسب آنهـا بـا   یطبا تیق یبدون درك دق یادب يهاهیده نظرینسنج يریکارگبه قات، ویتحق
از  یهـا و نقـد ادبـ   هیـ ش نظریس گـرا یتأس رونیاز ا. اشاره کرد یبوم یو فرهنگ یراث ادبیم

رد تـا هـم   یـ مـورد توجـه قـرار گ    یات فارسـ یـ د در رشـته زبـان و ادب  یـ است که با ییتهایفور
 ن دانش و روش نوپا کمک کنـد، یا يسازیهم به بوم سامان دهد، نهین زمیقات را در ایتحق

  . از جامعه پاسخ مناسب بدهدیو هم به ن
آمـوزش زبـان   «است،  يس آن ضروریکه تأس يگرید يشهایا گرایها از جمله رشته

و » زبـان «اسـت و دو جنبـه    یاگـر چـه دو سـاحت    یات فارسـ یـ رشته زبان و ادب. است» یفارس
تـا   ،یات فارسـ یـ رشـته زبـان و ادب   یفعلـ  یدرسـ  يهـا شـود، در برنامـه  یرا شامل مـ » اتیادب«
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آمـوزش آن کـه جامعـه سـخت بـدان       بخصـوص  مغفول مانده است،» زبان«بخش  يحدود
د یـ ن رشـته حتمـاً با  یا يارشد و دکتر یدوره کارشناس يشهایدر گرا رونیاز ا. ازمند استین

 یر فارسـ یزبانان و غ یبه فارس ینه تخصصیبا دو زم »یآموزش زبان فارس«با عنوان  یشیگرا
  .دزبانان در نظر گرفته شو

ینمـ  یست، در مطالعـات علمـ  ین یاست از آنجا که زبان از محتوا و معنا خال یگفتن
ان به آن یزبانان، دانشجویدر آموزش به فارس بخصوص ات منفک کرد؛یتوان زبان را از ادب

پردازند که نسبت بـه وجـوه مختلـف آن اشـراف     یم یدر دانشگاه به مطالعه زبان فارسل یدل
هـدف   ات بشناسند؛ همین طـور اسـت  یگی ارتباط و تعامل آن را با ادبا چگونی ،ابندیعلمی ب

آن را  یعمده فارسی آموزان غیرفارسی زبان که بیشتر به قصد استفاده از منابع و متون فارسـ 
، ایـران  یز غالباً دانشجویان و محققان شرق شناسـ یرا اینان نیاحت؛ زیآموزند نه به قصد سمی
  .سی هستند، یا زبان و ادبیات فاریشناس

هر ملـت   یو فرهنگ يمعنو يهاهیراثها و سرماین میتراز بزرگ یکیز یات عامه نیادب
هـا، و  ، تعدد پـاره فرهنگ یو ادب ي، گستره و عمق فکریرانیقوم ا یو کهنسال ینگیرید. است

گـر  ید ياز سـو . است یفرهنگ ين غنایا کنندهتیاقوام، از عوامل تقو ییایجغراف یپراکندگ
کننـده  سـپارنده و محو  یعوامل به فراموشـ  ن، ازینو يهایفناور ها و سرعت توسعهلتحول نس
دو گـروه سـاکنان مجمـوع و پراکنـدة      یان فرهنـگ غنـ  یـ م مین اگر ما نتوانیبنابرا. آن است
مهاجر  يهاهجوم فرهنگ م، در هنگامهیاستوار ببند یکپارچۀ امروز، پلیملت نسبتاً  گذشته، و

 ار دشـوار خواهـد  یبسـ  ـ  ماسـت  یکه آبشخور فرهنگ ملـ  ـ  م آنیحراز  يو مهاجم، پاسدار
 ا رشـته ادبیـات عامـه وجـود نداشـته     یـ ش یران، گـرا یـ ا یاما تا کنون در مراکز دانشگاه. شد

زبـان   ياز گروهها یا بعضی، یشناسو مردم یشناسجامعه ياز گروهها یاست؛ فقط در برخ
هیل حاشـ یـ کرد به دلین رویشده و ایعامه م اتیبه زبان و ادب ی، توجه اندکیات فارسیو ادب
 يشـها یو مطالعـات آن در چهـارچوب گرا   شـها ن قرار نگـرفتن آموز یبودن آن، و همچن يا

در آن  یعلمـ  ینـه تخصصـ  یک زمیـ افتـه و  ی یار کلیبس يکردی، رو یو رسم یمستقل درس
در دستور  ات عامهیش ادبیس گرایالزم است در گام اول، تأس رونیاز اشکل نگرفته است؛ 

  .ردیگ قرار یات فارسیان رشته زبان و ادبیکار متول
ات یـ زبـان و ادب شـتر رشـته  یکـردن ب  يجامعـه، کـاربرد   يجـد  يازهایگر از نید یکی
از جامعـه و دوم کمـک   یرفع ن یکی: کندین امر دو مشکل را حل میتوجه به ا. است یفارس

  نیتـر مهـم از  یکـ یمثـال   ي؛ بـرا ن رشـته  یـ آموختگـان ا دانش يجاد بازارکار برایکردن به ا
ــه کــار گــرفتن ن یکنــون يازهــا وتقاضــاهاین   نــه نگــارش و یمتبحــر در زم يروهــایجامعــه، ب
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  .ش استیرایو
ش در یرایـ تحت عنـوان نگـارش و و   یشیالزم است در مرحله نخست گرا رونیاز ا

نـه  یزمس شود تا پس از فراهم شـدن  یتأس یات فارسیارشد رشته زبان و ادب یدوره کارشناس
است کـه   یعیطب. ابدیز گسترش ی، بعداً به آن مقطع نیش در دوره کارشناسیجاد گرایا يبرا
ش یرایـ ، ویش ادبـ یرایـ ماننـد و  یگونـاگون  یتخصصـ  يهانهیزم يد دارایز بایش نین گرایا
ــ، ویفنــ ــوایرایــش ترجمــه، ویرای ــال ا ییش محت ــاخت ينهــا در حــوزه درســهایو امث   و  ياری
  . نامه باشدانیپا

ات معاصـر و  یـ ، ادبیات عرفانی، ادبییات روایادب يشهایس گرایطور است تأسنیمه
اصـل   یات کودك و نوجـوان و حتـ  ی، ادبیباستان يفرهنگ و زبانها يهادر برنامه يبازنگر

ک ینها که هر یو امثال ا يارشد و دکتر یکارشناس يهادر دوره یات فارسیرشته زبان و ادب
   .است يو فورازمند توجه و اقدام خاص ین

  
  جهینت

  هـا  در برنامـه  يوزارت علـوم، بـازنگر   يتهااسـ یو س یو اجتمـاع  یعلمـ  يازهـا یبا توجه بـه ن 
رشـته ن یبـ  يشهایس گرایتأس بخصوص، و یات فارسیدروس رشته زبان و ادب يسرفصلها و
  آنهـا   يهـا و سرفصـلها  است کـه الزم اسـت برنامـه    يارشد، از امور یدر دوره کارشناس يا

و  رد؛یـ گوزارت علوم قرار  یات فارسیزبان و ادب يزیرته برنامهیار کمیدر اخت شود و نیتدو
ات یـ ، ادبیقـ یات تطبیـ ماننـد ادب  يارشتهن یموجود ب يهارشته ين اصالح و بازنگرین بیدر ا

رشـته ن یبـ  يشـها یس گرایقرار دارد، و تأس تهاین اولویات کودك در صدر ایمقاومت و ادب
، ادب ینقـد ادبـ   يشـها یه خأل آنها کامالً محسـوس اسـت، ماننـد گرا   گر کیپرمخاطب د يا

د به طـور هـم  یز بای، نییات روایات معاصر و ادبی، ادبی، آموزش زبان فارسيراستاریعامه، و
  .رندیزمان در برنامه اقدام قرار گ
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