
 
 
 
 
 
 

 چالشهاي آموزش متون نثر در رشته ي زبان و ادبيات فارسي

  دكتر علي اكبر سام خانياني
  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه بيرجند          

  هادي جوادي امام زاده                                                                     
 دانشگاه بيرجند دانشجوي كارشناسي ارشد

  چكيده:
آموزش متون نثر در رشته ي زبان و ادبيات فارسي، با چالشهايي از قبيل: نحوه ي گزينش متون مرجع         

اب و معرفي شرح ها، ارزش واحدي متون در برنامه ي آموزشي رشته ي زبان و نثر فارسي، معيارهاي انتخ
ادبيات فارسي، شيوه هاي آموزشي و پژوهشي استادان و پژوهشگران، ميزان توجه به محتواي متون، كيفيت 
ي تحليل و شيوه ي ارزيابي، ميزان توجه به موضوعات ميان رشته اي از قبيل روان شناسي ادبي، جامعه شناس

ادبي، بررسي هاي زبان شناختي (واژه شناسي و توانمنديهاي دستور زبان فارسي و ...) مواجه است. همچنين 
بررسي شباهتها، تفاوتها، تأثير گذاري و تأثير پذيري ها مي تواند زمينه هاي نويني را در درك علمي متون و 

  پژوهشهاي تطبيقي فراهم آورد. 
  متون نثر، تحليل متون نثر، تحول آموزشي. كليد واژه: آسيب شناسي، آموزش 

 
  مقدمه:
زبان و ادبيات فارسي توسط شوراي  ياز تعيين سرفصلهاي آموزشي رشتهدهه با گذشت سه  متأسفانه      

و آموزشيِ امروز،  اجتماعي وضعيتبا  وشده  تنظيمكامالً متفاوت  وضعيتيدر عالي انقالب فرهنگي، كه 
ادبي، تغييرات چنداني در ابعاد مختلف  -ي علميمطابقت ندارد، با كم توجهي به نيازهاي نوين جامعه

رو، در سالهاي اخير، آسيب صورت نگرفته است. از اين عاليسطح آموزشدر آموزش زبان و ادبيات فارسي 
-ي حوزه ريزانِو برنامه  ، مديرانپژوهشگران استادان،ي دانشگاهي، مورد توجه شناسي آموزش اين رشته

زمينه، هنوز نتيجه ي  در اين قرار گرفته است. در عين حال، با وجود برگزاري همايشهاي مختلفآموزشي 
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شود. عالوه عمليِ قابل قبولي حاصل نشده است و اين رشته، با همان سبك سنّتي، در دانشگاهها تدريس مي

ر اين برهه از زمان به خوبي احساس مي شود، نياز به تربيت متخصصانِ آشنا با جنبه هاي بر اين، آنچه كه د
گامهاي مؤثرتري مختلف ادبيات فارسي است تا بتوانند در راستاي بازشناختن و بازشناساندن اين رشته، 

  بردارند. 
متون نثر ادبي، اعم از متون از جمله ي آسيبهاي موجود در آموزش زبان و ادبيات فارسي، كم توجهي به      

كالسيك و بخصوص متون نثر معاصر است. در اين بخش، مقايسه اي در قالب ارزش واحدهاي متون نظم با 
  متون نثر انجام شده است تا نامتوازن بودن برنامه ريزي اين واحدهاي آموزشي آشكار گردد:

  . ارزش واحدي متون نثر در برنامه ي آموزشي:1
بر اساس برنامه و سرفصلهاي درسي دوره ي كارشناسيِ زبان و ادبيات فارسيِ دانشگاه تهران، كه دانشگاه      

واحد درسي  136مرجع بوده و برنامه هاي درسي آن از طرف ساير دانشگاهها پذيرفته مي شود، از مجموع 
ديگر، نظم، اختصاص يافته است. از سوييواحد به متون 36نثر و در مقابل، واحد به متون  16اين دوره، تنها 

واحد قرائت متون عربي است، با در  10واحد قواعد عربي و  8زبان عربي، كه شامل تعداد واحدهاي آموزش
واحد مي شود كه از واحدهاي  20بالغ بر » تفسير موضوعي و...«همچون آن هاي جانبينظر گرفتن شاخه

سيم بندي، حاكي از ناهماهنگي موجود در برنامه ريزي واحدهاي درسي درسي متون نثر بيشتر بوده و اين تق
  است.

اكنون به عناوين و سرفصلهاي آموزشي متون نظم و نثر دوره ي كارشناسيِ زبان و ادبيات فارسي (دانشگاه  
  تهران) اشاره مي شود تا پيش زمينه اي جهت آغاز مبحث دوم باشد.

 متون/ قسمت دوم كشف االسرار؛ اول سياست نامه و قابوسنامهقسمت :2متون نثر/تاريخ بيهقي: 1متون نثر
- متون/سعديگلستان سوم: قسمت/ 2كليله و دمنه :دومقسمت؛ 1اول كليله و دمنه قسمت: 3نثر

  : نثر.2/ ادبيات معاصر مرصادالعباد :4ثرن
  

قسمت اول: رستم و : 2متون نظم/ فرخي و كسايي :قسمت دوم؛ رودكي و منوچهري :قسمت اول: 1متون نظم
قسمت اول : :3متون نظم / سي قصيده ناصر خسرو :قسمت سوم؛ قسمت دوم: رستم و اسفنديار؛ سهراب
؛ 1قسمت اول: مثنوي مولوي : 4متون نظم /قسمت سوم نظامي؛ قسمت دوم : مسعود سعد سلمان، خاقاني

قسمت :5متون نظم /ديقه سناييقسمت چهارم : ح؛ قسمت سوم : منطق الطير؛ 2قسمت دوم : مثنوي مولوي 
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؛ 2قسمت چهارم حافظ ؛ 1قسمت سوم حافظ ؛قسمت دوم غزليات و قصايد سعدي؛اول بوستان سعدي
  نظم.  :1/ ادبيات معاصر قسمت پنجم صائب

  )1388(دانشگاه تهران، 
  واحد 16متون نثر:                                                واحد 36متون نظم:  

با نگاهي كوتاه و تأمل برانگيز به تعداد و ارزش واحدهاي متون نظم ارائه شده در مراكز آموزش عالي،      
در مقايسه با متون نثر، اينگونه تلقّي مي شود كه معيار ارزشي ِادبيات فارسي، متكي بر متون نظم است و متون 

دي كه با عنوان سرفصلهاي متون نثر فارسي واح 16نثر جايگاهي در اين ميان ندارد. از سويي ديگر، در ميان 
واحد درسي به متون نثر ادبيات معاصر، مهر تأييدي بر سنّتي بودن  2مشخص شده است، اختصاص يافتن 

  ادبيات فارسي است كه اين موضوع در مبحث بعدي بررسي مي شود.
  . نحوه ي گزينش متون مرجع نثر فارسي:2 

سلقيگي در گزينش متون، كم توجهي به گستره ي جغرافياي فرهنگي، و كج هدفيمسائلي همچون، بي    
ن گرفتناديدهادوار ميانه)، توجهي به متون  ادوار اوليه و كم متونوافر به  عدم تعادل  ادواري متونِ نثر(توجه

- امروزيِ رشته يهايو خواستهنثر معاصر و همچنين بي توجهي نسبت به نيازها، انتظاراتت ادبياتقونقاط

شده و اين نشان دهنده ي » ي پوياادبيات ايستا و جامعه«زبان و ادبيات فارسي، سبب پيدايش معضلي به نام 
متون نثر، محدود به دوره و آثار درجا زدنِ آموزش ادبيات فارسي است. از سويي ديگر، برنامه ريزي آموزش

اتر نرفته است. لذا در جهت شناخت گستردگي متون ي آن از قرن هفتم فرخاصي بوده و بخصوص محدوده
نثر در دوره هاي مختلف، نمونه هايي از اين آثار ذكر مي گردد. (جهت آشنايي مخاطب با گستردگي و تنوع 

  دكتر منصور رستگار فسايي، معرفي مي گردد). تأليف» انواع نثر فارسي«متون نثر ادبي، كتاب 
  بيد زاكاني: اخالق االشراف. ريش نامه. صد پند و ...نثر قرن هفتم و هشتم: آثار ع

  نثر آغاز قرن نهم تا اوايل قرن دهم: اخالق محسني، انوار سهيلي (آثار واعظ كاشفي). 
قرن دهم تا دوازدهم: نگارستان(قاضي احمد غفاري) كه مجموعه اي از نوادر حكايات از كتابهاي مشهور 

ازي) كتابي است كه بناي آن بر جغرافياي هفت اقليم عالم گذاشته تاريخي است. هفت اقليم (امين احمد ر
  است.

  قرن دوازدهم تا دوره ي بيداري: هزار و يك شب(اثر عبداللطيف طسوجي).
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آثار ميرزا ملكم »/ كتاب احمد«يا » سفينه ي طالبي«نثر دوره ي بيداري و مشروطيت: آثار طالبوف همچون  

  يان/ ترجمه ي كتاب حاجي بابا اصفهاني (اثر جيمز موريه) و ... .خان: اصول آدميت، فرقه ي كج بن
اي كشف نشدني و بسيار وسيع دارد: آثار جمال زاده، سيمين دانشور، صادق كه پهنه» پسا مشروطه«نثر    

هدايت، صادق چوبك، محمود دولت آبادي، هوشنگ گلشيري، محمود تفضّلي، كريم كشاورز و.... . 
  ).628 -474: 1380(رستگار،

هاي تحصيالت  زبان و ادبيات فارسي، حتي در دوره ه يرشت آموختگانِ دانشاز سويي ديگر، متأسفانه      
آشنا نيستند و اين مشكلي است كه تبعات منفي آن روز به ايران  معاصرِ ادبيِ آثار منثوراز تكميلي، با بسياري

خود و نه با الگو و سرفصل آموزشيِ مراكز ادبيِ در مقابل، افرادي كه با ذوق  .روز، آشكارتر مي شود
در درك اين آثار، كه سهم مهمي در ادبيات فارسي  ، به مطالعه ي آثار ادبي معاصر پرداخته اند،دانشگاهي

 پس الزم است كه در عين توجه به متون نثر كهن، با دارد، به نسبت با دانش آموختگان دانشگاهها موفق ترند.
  متون نثر معاصر، از فسردگي موجود در تن و جانِ ادبيات فارسي كاسته شود. اهميت دادن به

  
  
  
  . معيارهاي انتخاب و معرفي شرحها (گزيده ها):3

هايي است كه سبب آشفتگي و وجود دارد، انتشار گزيدهمتون نثر كهنكه در آموزش ي مشكالتي از جمله     
بر همين اساس، به برخي از مشكالتي كه در بازار نشر و توزيع سردرگميِ استادان و دانشجويان شده است. 

  كتابهاي گزيده ي ادبي وجود دارد، اشاره مي شود:
  الف) وجود گزيده هاي مختلف با الگو برداري از يك شرح كامل.

  يي كه تنها به شرح واژگان نه چندان مهم پرداخته و از توضيح نقاط دشوار، پرهيز كرده اند.ها گزيدهب) 
  پ) غلبه ي جنبه ي تجاري و سود جويانه بر دقت علمي.

ت) عدم بازبيني يا انجام بازبيني هاي ناقص در تجديد چاپ برخي گزيده ها كه در آنها ادعاي تغييرات 
  اساسي در ويرايش جديد، بيشتر يك تبليغ تجاري به نظر مي رسد.

امكان داوري، ارزيابي و امتيازدهيِ پس الزم است كه جامعه ي علمي و مجموعه ي دانشگاههاي كشور، 
  معيارمند به اينگونه شرحها و گزيده ها را داشته باشند.
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  . كيفيت تحليل و شيوه هاي آموزشي استادان:4
اهداف پيش بيني شده چنانكه بايد و شايد به   آموزش عالي،ح در سط متون نثرهاي كنوني آموزش  شيوه     
. در اكثر كالسهاي آموزشي، به دليل نبود است مواجهو با مسايل و مشكالت بسياري  نيافتهخود دست  ي

شنونده (نه متكلّم و صاحب نظر)  درسي، اكثر دانشجويان در نقشدر مباحث  فعال دانشجويان مشاركت
ازند كه در اي نيز با اين هدف به يادداشت برداري از معني لغات و اصطالحات متون مي پردظاهر شده و عده

و نوشتن بر روي ورقه ي امتحاني، در كسب نمره مطالب درسي  حفظ كردن صرفموعد برگزاري امتحان با 
آموزش زبان و با مشكلي مواجه نگردند. در حالي كه اگر به صورت آرماني نگريسته شود، در حالت كلّي، 

در  پرسشگريانتقاد و ، و كنجكاوي س تفكرتقويت حگونه اي انجام گيرد كه سبب فارسي، بايد به  ياتادب
  موضوعات و مفاهيم مهم متون گردد.

عدم اشراف معاصر است كه به دليلزمينه، موضوع تحليل محتواييِ آثار منثور ادبي ديگر در اين مبحث     
توا و... عمالً بررسي مح سياسي ،علمي، فرهنگيعلميِ استادان بر چگونگي تحليل و بررسي نكات اجتماعي، 

عاجز هستند.  اين آثار،تجزيه و تحليل  ازدانشجويان و مفاهيم از دايره ي آموزش خارج شده و در نتيجه اكثر 
همچون: جنبه هاي اجتماعي، فرهنگي، مختلفي از ديدگاههاي بررسي از آثار ادبي، قابليتكه بسياريدر حالي

در دوره ي بيداري و مشروطيت به اثر منثور و سه  توانعنوان نمونه،  مي مردم شناختي و ...را دارند. به
(اثر حاجي زين العابدين مراغه اي) اشاره نمود كه اولين » نامه ي ابراهيم بيگ يا بالي تعصبسياحت«جلدي 

انتقادي فارسي بوده و در واقع دايرة المعارف جامعي از اوضاع ايران در قرن سيزدهم است و  -رمان سياسي
(اثر مشفق كاظمي) كه معايب و مفاسد اجتماعي تهران را نشان مي » تهران مخوف«ري همچون يا اثر ديگ

مي  را شاملو ادبيات جامعهو رويكرد متقابل آثار ادبياز ارزش دهد. اما اصوالً اين مباحث كه بخش مهمي
شجو ندارد و از آنجايي كه ي درك و يادگيري دانكارشناسانهآموزشي و ارزيابي شود، عمالً جايي در نظام

ر مفاهيم و محتواي فكري، فلسفي، سياسي، دانشگاه ب استادانِ تسلط بيشترمستلزم معاصر،  متون تدريس
ي بيشتري نشان مي دهند و اين ي راه سنّتي عالقهبه ادامه گرا، تيسنّ اجتماعي، فرهنگيِ ادبيات است، استادان
مختلف شده است. علي اصغر محمد خاني، در مقاله اي هاي عرصه در سبب عقب ماندگي علمي دانشجويان

هنوز برخي از استادان ادب «به اين مطلب اشاره مي كند كه: » جايگاه ادبيات معاصر در دانشگاه«با عنوان 
فارسي با ادب معاصر و نيازهاي زمان، پيوندي ندارند و ادبيات معاصر را نسبت به ادبيات كهن سبك و بي 

  ).45: 1373محمد خاني، »(مي دانند اهميت
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ي اين آثار، ضمن دفاع از جايگاه ادبيات فارسي، به بستر سازي توسعه» مفهوم محورِ«ي در واقع مطالعه    

، قابل »ادبيات منثور فارسي«و سياسي، ياري مي رساند. پس ضرورت تأسيس رشته يا گرايش مدني، فرهنگي 
شجويان با نحوه ي تحليل انواع متون نثر كهن و معاصر(با محتواهاي بررسي است كه در اين گرايش، دان

  متنوع تاريخي و امروزي)، آشنا شده و در اين زمينه تخصص الزم را كسب نمايند.
  . ايجاد گرايشهاي ميان رشته اي:5  

نشانه اي از ادبي در دانشگاههاي معتبر سراسر جهان، گرايشهاي ميان رشته اي مربوط به مطالعاتتأسيس    
منظوم و منثور ادبيات فارسي، اين موضوع  درك اهميت موجود در بطن آثار ادبي است. با نگاهي دقيق به آثار

بسياري از و با اي پردامنه و فراگير است  رشته، نيز زبان و ادبيات فارسي ه يرشتآشكار مي شود كه 
روان شناسي و هنر و  ،فلسفه، كالم تاريخ،، زبان شناسي، شناسي  هاي ديگر علوم انساني همچون جامعه رشته
كه با وجود عالقه مندي دانشجويان و دانش پژوهان جامعه ي علمي، تنها با  دارد اي مپوشانيهاي گسترده... ه

ارائه ي چند مقاله و پايان نامه ي مستقل دوره هاي كارشناسي ارشد يا دكتري نمي توان در حد شايسته و 
ه ابعاد مختلف اين درونمايه ها پرداخت. بنابراين با تأسيس شاخه هاي ميان رشته اي، بايد زمينه ي بايسته، ب

  رسمي و الزامي مطالعات ادبي در هر شاخه اي، ايجاد شود.
  زمينه هاي نوين علمي:. شيوه هاي پژوهشي استادان و دانشجويان در 6

چشمگير اين علوم در عرصه هاي بين المللي شده  به روز شدنِ رشته هاي مختلف علمي، سبب پيشرفت     
است. از جمله شيوه هاي هماهنگي با زمانِ حاضر، استفاده از منابع اينترنتي در جهت افزايش دانشِ استادان و 

استفاده از پايگاههاي علمي و امكانات و آموزش چگونگي  دانشجويان است كه با در اختيار گذاشتن
ا اكثر تحقيقات انجام گرفته در رشته ي زبان و ادبيات فارسي بر اساس متون چاپي همراه است. امپژوهشي 

صحيح در چگونگي است و پژوهشگران و دانشجوياني كه در اين عرصه فعاليت دارند، به دليل عدم آموزش
ر واحد از منابع اينترنتي، از دريافت اطالعات اين بخش محروم مي مانند. پس ضروري است تا دبهره گيري
ع ، مرجكتابخانه ايشناسيِ متون  دوره ي كارشناسي، عالوه بر مرجع » مرجع شناسي و روش تحقيق«آموزشيِ 

دانشجويان ساير  به صورت پايه اي مانندشناسي الكترونيكي نيز تدريس شود تا دانشجويان اين رشته بتوانند  
  نمايند.استفاده  ،دهد ر مياز امكانات وسيعي كه اينترنت در اختيار آنان قرا ،ها رشته
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  نتيجه گيري:
  با توجه به مباحث بيان شده، پيشنهاداتي در راستاي بهينه سازي آموزش زبان و ادبيات فارسي ارائه مي گردد:

. ايجاد تعادل در تعداد واحدهاي آموزشي متون نظم و نثر و در عين حال تنوع دهي به گزينش متون 1
  مختلف. 

برخي از واحدهاي درسي كه ضروري به نظر ي گزينش متون مرجع و حذف يا ادغام  . بازبيني در شيوه2
  ند. رس نمي

  . برگزاري جلسات آشنايي دانشجويان و استادانِ رشته ي زبان و ادبيات فارسي با روشهاي نوين تحقيق.3
بررسي و تحليل . تشكيل دوره هاي بازآموزي براي استادان، در جهت آشنايي با جنبه هاي مختلف تدريس، 4

  متون.
و  گزارشي آثار ادبي و الزامي كردن ارائهي مفاهيم و محتوايدرباره مناظره و گفتگوبهدانشجويان تشويق  .5

  در كالس هاي درسي.نويسي  مقاله
به فارسي  ياتزبان و ادبه هاي مرتبط با در زمينميان رشته اي هاي تخصصي  ايجاد گرايشها و رشته. 6

  .در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد و دكتريصورت كامالً رسمي 
  منابع: 

 هاي جامعه زبان و ادبيات فارسي بر بنياد نظريه يهشناسي رشت سيبآ). «1386. (محمد ،ابراهيم پورنمين. 1
ها در رشته ي  دها و نباي بايدارائه شده در همايش ». يادگيري و راهبردهاي مقابله با آن شناسي و روان شناسي

  .1386اسفند ماه  15 .دانشگاه عالمه طباطباييي. تهران: زبان و ادبيات فارس
هاي  اجمالي برنامهبا معرفي زبان و ادبيات فارسي يهدر رشتنوانديشيموانع« ).1386. (كاووس،لي حسن. 2

دانشگاه ي. تهران: ن و ادبيات فارسها در رشته ي زبا ها و نبايد بايددر همايش ارائه شده». جديد دانشگاه شيراز
 .1386اسفند ماه  15 .عالمه طباطبايي

  ».سيستم آموزشي و انتخاب واحد دانشگاه تهران). «1388. دانشگاه تهران. (3
http//:literature.ut.ac.ir/departments/persian-language/index.htm  

ها و  بايدارائه شده در همايش ». علوم انساني، وضعيت فعلي و چشم انداز فردا« ).1386. (امين ،رحيمي. 4
  .1386اسفند ماه  15 .دانشگاه عالمه طباطباييي. تهران: ها در رشته ي زبان و ادبيات فارس نبايد

 . تهران: سمت.انواع نثر فارسي. )1380. رستگار فسايي، منصور. (5
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 يهو جايگاه ادبيات معاصر ايران و جهان در برنامه ريزي درسي رشتنقش). «1386. (عباسعلي، سرگزي. 6

دانشگاه ي. تهران: ي زبان و ادبيات فارسها در رشته ها و نبايد بايدارائه شده در همايش».زبان و ادبيات فارسي
 .1386ماه اسفند  15 .عالمه طباطبايي

. noormagsالكترونيكي يمجله». معاصر در دانشگاهجايگاه ادبيات). «1373. محمد خاني، علي اصغر. (7
 . (منبع اصلي: مجالت هنر، كلك).47 -45.صص1373. دي و بهمن 59و  58ش.




