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گسارشی از پیش َمایش ايل گريٌ زبان ي ادبیات فارسی شًرای بررسی متًن ي کتب علًم اوساوی داوشگاٌ َا 

 بٍ مىظًر ديمیه کىگرٌ ملی علًم اوساوی

پظٍّـگاُ ػلَم اًؼاًی ٍ هغالؼات فشٌّگی دس ًظش داسد تِ هٌظَس 

ّا ٍ  تثییي هحتَای دسٍع ػلَم اًؼاًی، آػیة ؿٌاػی تشًاهِ

ّا ٍ هشاکض آهَصؿی ٍ پظٍّـی  ایي ػلَم دس داًـگاُ ّای ػشفلل

ّا ٍ  ٍ ّوچٌیي ساّثشدّا ٍ ساّکاسّای استماء هحتَای تشًاهِ

ّای دسٍع ػلَم اًؼاًی، دٍهیي کٌگشُ هلی ػلَم اًؼاًی  ػشفلل

 1331دس اػفٌذ ... ّا ٍ  ّا ٍ پظٍّـگاُ سا تا ّوکاسی داًـگاُ

 .تشگضاس ًوایذ

ضَسای تشسسی هتَى ٍ وتة  گشٍُ صتاى ٍ ادتیات فاسسی

دس كذ ٍ چْل ٍ ػَهیي جلؼِ گشٍُ همشس ًوَد تِ  ػلَم اًساًی

اًؼاًی چْاس  هٌظَس هـاسکت دس تشگضاسی دٍهیي کٌگشُ هلی ػلَم

ای دس ادتیات  سّیافت تیي سضتِ"پیؾ ّوایؾ تا هحَسّای 

سا  "ٍ کاسکشدّای ادتیات فاسػی "ؿٌاػی دس ادتیات  ، سٍؽ "ًگشی دس تشًاهِ سیضی دس ادتیات ، جاهغ "فاسسی

 .تشگضاس ًوایذ

تِ « سّیافت تیي سضتِ ای دس ادتیات» تا هحَسیت 00/03/1331اٍلیي پیؾ ّوایؾ گشٍُ دس تاسیخ 

دس ػالي ( ػضَ ّیات ػلوی داًـگاُ ػالهِ عثاعثایی ٍ ػضَ گشٍُ)سیاػت دکتش هجتثی هٌـی صادُ

ّا  اػاتیذ داًـگاُ داًـجَیاى ٍ،  هحمماىگی تا حضَس اجتواػات پظٍّـگاُ ػلَم اًؼاًی ٍ هغالؼات فشٌّ

 .تشگضاس گشدیذ

 



2 
 

 

ی دٍهیي کٌگشُ  آلای دکتش لثادی، سییغ گشٍُ صتاى ٍ ادتیات فاسػی پیؾ اص تشگضاسی پیؾ ّوایؾ دستاسُ

، تشگضاس خَاّذ ؿذ، ػخٌاًی تش هثٌای تٌظین ٍ تذٍیي هحَسّای 1331هلی ػلَم اًؼاًی کِ دس اػفٌذ هاُ 

فشػی کٌگشُ تا هحَسیت صتاى ٍ ادتیات فاسػی، تیاى فشهَدًذ؛ هْوتشیي هَاسدی کِ ایـاى دس ػخٌاى  اكلی ٍ

 : خَیؾ، هغشح کشدًذ، ػثاست تَد اص 

تشای ایداد،گستشش ٍ تثثیت  وافیهطالؼات تثییي هْوتشیي هحَسّای ّوایؾ تا تاکیذ تش  .1

کِ دس جلؼِ  تٌَع دس گشایص ّای ًَیي ٍ هیاى سضتِ ای دس سضتِ صتاى ٍ ادتیات فاسسی

 پیـیي گشٍُ تِ ػٌَاى هْوتشیي هحَسّای ّوایؾ، تؼییي گشدیذُ تَد؛ 

 ّای اص دٍ جٌثِ، جٌثِ پظٍّؾ ّای سؿتِ صتاى ٍ ادتیات فاسػیٍ التضائات تثییي اػتلضاهات  .2

 ؛ (...ٍ آهَصؿی  ًثایذّای پظٍّـی) ػلثی  ّای جٌثٍِ ( ...ٍ آهَصؿی  تایذّای پظٍّـی)ایجاتی 

 : دس ایي خلَف سا هَاسد صیش تشؿوشدًذ ایداتی خٌثِ ّایایـاى 

 : ضٌاخت دلیك ٍ تحلیل ٍضؼیت هَخَد تا هحَسّای صیش .1

 تثییي سٍضوٌذ ٍ ػالواًِ  هطىالت ٍ آسیة ّا ٍ تشًاهِ   (الف

ٍ سٌدص ( تا یىذیگش... ًسثت خوؼیت، فضا، اهىاًات، هٌاتغ اًساًی، واستشاى ٍ )ٍضؼیت هَخَدآهایص دلیك ( ب

 دلیك هَلؼیت ایي داًص
 

 : ضشٍست ضٌاخت دلیك ٍ تثییي ٍ تحلیل پیطیٌِ ضاهل سِ تخص  .2

 تدشتِ ّا ، اّذاف ٍ دیذگاُ ّا ی تٌیاًگزاساى پژٍّص ّای ادتی  (الف

 سٌاد هتاخشهطالؼات ٍ تاصخَاًی هٌاتغ ٍ ا (ب

 . صاحثٌظشاى ٍ هحمماى اهشٍص دس سضتِ صتاى ٍ ادتیات فاسسی  (ج
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ّای ّوِ خاًثِ سضتِ صتاى ٍ ادتیات فاسسی دس هَسد هٌاتغ ٍ  ضٌاخت دلیك ظشفیت .3

پیطیٌِ توذًی ٍ اهىاًات ًشم  ّای اًساًی هفاخش هلی ٍ فشٌّگی اهىاًات تالمَُ سشهایِ

 افضاسی ٍ سخت افضاسی دیگش

فشٌّگ، اخالق، دیي، خاهؼِ ٍ )ت ادتیات تا توذى ٍ هَاسیث اسصضوٌذ ایشاًی تثییي ًسث .4

 ( سیاست ٍ غیشُ

 ... ( ٍ   ّا ، اهىاًات فشصت) ّا ٍ اهتیاصات هَخَد اهشٍص  هضیت  .5

 هطالؼات تطثیمی دس ایشاى ٍ هلل ٍ الَام گًَاگَى دس خْاى   .6

لوی دسسضتِ صتاى اتضاس ػدسن دسست هشصّای ػلن ٍ فٌاٍسی ٍ داًص ٍ تىٌیه ٍ هحتَا ٍ  .7

 ٍ ادتیات فاسسی 

                         التضائات  ّای ػلوی ضٌاخت ٍ تحلیل ػالواًِ اخضا ٍ ػٌاصش ٍ هفاّین ٍ صهیٌِ .8

ضٌاسی، فلسفِ،  ضٌاسی، ًطاًِ اًساىتحلیل گفتواى، ادتیات تطثیمی، : سضتِ ای هاًٌذ  تیٌا

 ...(ٌگی ٍ سٍاًطٌاسی، خاهؼِ ضٌاسی، هطالؼات تیٌافشّ

ایداد ٍ تثثیت ساختاسّای هٌاسة تشای توشوض صدایی ٍ افضایص اختیاسات ٍ اهىاًات تشای  .9

گشایاًِ دس سضتِ صتاى ٍ ادتیات  تخصصّای والى ًگشاًِ ٍ  ّا ٍ دیذگاُ سٍیص اًذیطِ

 . فاسسی 

ی  ، ًتایح ٍ تٌاسة آًْا تشای تَسؼِ ، اّذاف دسن دسست هشصّای ًَآٍسی ٍ سٌت گشایی .11

 وی ٍ پژٍّطی ٍ پشّیض اص اًفؼال فشٌّگیػل

ّا، ادتیات ػاهیاًِ،  هثاًی، اسطَسُ) ی  اًساى ضٌاسی  ادتیات دس حَصُ تثییي واسوشدّای   .11

 ( فَلىلَس ٍ خٌثِ ّای ساّگطا ٍ تؼلیوی ادتیات

 :ّای سلثی ًیض تِ ضشح صیش تثییي گشدیذ خٌثِ

 ًگاُ تملیل گشایاًِ ٍ سطحی ًگش پشّیض اص  .1

  پشّیض اص سٍصهشّگی  .2

  پشّیض اص هذصدگی  .3

  ًگاُ اًفؼالی دس هطالؼات تطثیمی پشّیض اص  .4

 س تشاتش آساء ٍ ًظشات خذیذ ادتی پشّیض اص یىداًثِ گشایی د .5

 شی ٍ تَّن صدگی ٍ استغٌای وارب اختٌاب اص اًتضاػی ًگ .6
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 پشّیض اص تخلیط هشصّای هحتَی ٍ هضاهیي فشٌّگی ادب فاسسی یا في ٍ صٌاػت ٍ .7

  ّا سٍش

  آٍسی ٍ وٌِْ گشایی ٍ سٌت ٍ تدذد اختٌاب اص آهیختگی هشصّای ًَ .8

 ( سیضی ، سیاست ّای خشد  دس ساختاسّا، تشًاهِ) پشّیض اص توشوض گشایی   .9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 –تشسسی تَصیفی "تا ػٌَاى هیضگشد ػلوی ،دس ایي پیؾ ّوایؾپغ اص اتوام ػخٌاى دکتش لثادی 

دکتش ػلیشضا ًیکَیی ػضَ ّیات  عشح تحث اص ػَیتا  "اًتمادی هطالؼات هیاى سضتِ ای دس ادتیات

دکتش حؼیي پایٌذُ  عشح تحثتا  "سٍیىشد هیاى سضتِ ای دس تذسیس ادتیات "ػلوی داًـگاُ گیالى ٍ 

ّیات ػلوی ٍ هذیشیت ػلوی آلای دکتش هجتثی هٌـی صادُ ػضَ ػضَ ّیات ػلوی داًـگاُ ػالهِ عثاعثایی 

اًذیـی اػتاداى  داًـگاُ ػالهِ عثاعثایی تشگضاس ؿذ ٍ پغ اص آى جلؼِ تا پشػؾ ٍ پاػخ ٍ تثادل ًظش ٍ ّن

 .ٍ هحمماى دس جلؼِ اداهِ پیذا کشد ٍ همشس ؿذ ایي جلؼات اداهِ پیذا کٌذ

 .کٌیذ یدس ایي پیؾ ّوایؾ کِ هالحظِ ه ّای اسائِ ؿذُ آیذ گضاسؿی اػت اص ػخٌشاًی آًچِ دس پی هی
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تا  "ای دس ادتیات اًتمادی هطالؼات هیاى سضتِ –تشسسی تَصیفی "ػخٌشاًی دکتش ًیکَیی تا ػٌَاى

ای آغاص ؿذ ٍ تِ اجوال تِ  ، کاسکشد ٍ حیث تاسیخی هغالؼات هیاى سؿتِ ّایی دس تاب هاّیت عشح پشػؾ

گشایی سٍؿي ؿٌاختی دس  گشایی ٍ حلش دس تشاتش پیکشتٌذی ػلَم دس ؿکل ػٌتی ٍ تخلق)ٍجِ ٍاکٌـی آى 

گشایی ٍ تِ لَل ادگاسهَى دس تشاتش پاساداین گؼؼتي ،  تِ للذ غلثِ تش تؼوین گشایی ٍ تملیل( ّای جذیذ داًؾ

 .فشٍکاػتي، تك تؼذی ػاصی ، اؿاسُ ؿذ

ّای  ٍ ؿیَع آى دس چٌذ دِّ اخیش دس حَصُ interdisciplinary( inter)ػپغ تا تأهل دس جضء اٍل اكالح 

دس دٍ ( fundamental metaphor)ّا ٍ سٍیکشدّا تِ تحلیل دٍ اػتؼاسُ تٌیادی  لَم ٍ ًظشیِهختلف ػ

ای ٍ پیؾ اص آى پشداختِ ؿذ کِ ػثاستٌذ اص  پاساداین حاکن تش تشکیة ػلَم دس ؿکل هغالؼات هیاى سؿتِ

کِ دٍ الگَی هتفاٍت سا پیؾ چـن ( rhizome)ٍ سیـِ دس هؼٌای سیضٍم  Rootاػتؼاسُ سیـِ دس هؼٌای 

ؿَد دس حالیکِ اص ًَع دٍم  ًٌْذ کِ اص اٍلی ػاختاسی دسختی ٍ استثاط ػوَدی ٍ ػلؼلِ هشاتثی حاكل هی هی

 . ای ٍ سیضٍهاتیك ٍ استثاط دس ػشم الگَی ؿثکِ

تثغ ایي ًکتِ ػخت دسخَس تَجِ اػت چشا کِ ّن هثاًی ّؼتی ؿٌاختی داسد ٍ ّن هؼشفت ؿٌاختی ٍ تِ 

( terminokogic) ایي دٍ ؿکل گیشی سٍؽ ؿٌاختی  ٍیظُ کِ دس ًْایت تِ ًظام ٍ الگَی اكالح ؿٌاختی 

 .ؿَد خاكی هٌجش هی

ّای ادگاسهَسى تشهثٌای اًذیـِ ػادُ، اًذیـِ پیچیذُ ٍ سٍالى تاست ٍ دیگشاى  دس اداهِ تحث تِ عشح دیذگاُ

 .دس ایي تاب پشداختِ ؿذ

ع پیًَذّای هکاًیکی، اسگاًیکی، توشکضگشا، کثشت گشا، ٍ ظَْس هَضَػات جذیذ، اص جولِ ایي هثاحث، اًَا

صتاى جذیذ ٍ ؿکل گیشی ًَػی فشاًمذ ٍ فشاتفؼیش تَد کِ تغَس فـشدُ عشح ؿذ کِ اكل آى دس همالِ خَاّذ 

، (تجای ًمذ آى)  ّای ًادسػت، افشاعی، تِ خلظ سٍؽ ؿٌاختی، ًفی تخلق گشائی دس اداهِ تِ تشداؿت. آهذ

 .ای ؿذى اؿاسُ ؿذ اسائِ چْشُ کاسیکاتَسی اص سٍؽ ّای دس ّن آهیختِ ٍ کلیـِ

هثاحث : دس هشاحل هختلف)ّایی اص کاسّای اًجام ؿذُ دس حَصُ ادتیات فاسػی  تحث تؼذی دس تاب اسائِ ًوًَِ

کِ تِ دلیل  تَد (ّای اجشائی ٍ کاستشدی ٍ ًمذ ٍ تشسػی هماالت ٍ کتة هَجَد ًظشی ٍ تٌیادی، توْیذ صهیٌِ

 .هَکَل ؿذ( همالِ)ضیك ٍلت تِ تؼذ 

هتي ٍ )ای پشداختِ ؿذ  ّوچٌیي دس ایي ػخٌشاًی تِ رکش دٍ هَسد تشای ًوًَِ دس حَصُ هغالؼات هیاى سؿتِ

ّای هختلف اص صٍایای هختلف  ّای هختلف ػلَم، سٍیکشدّا، ًظشیِ ّا ٍ ػشهـك کِ چگًَِ دس حَصُ( اػتؼاسُ

اػغَسُ  دس فلؼفِ، ٌّش،  (اًؼاًی عثیؼی، تجشتی ، دلیمِ)اػتؼاسُ دس ػلَم ) ًذ ا گاُ هتضاد تشسػی ؿذُ

، صتاى ...( اًتمادی ٍ  دیذگاُ تَكیفی ـ )ؿٌاػی، دیي ؿٌاػی، استثاعات، ػلة ؿٌاػی ٍ ػیاػت، تاسیخ 

 ...(ّا ٍ ًحَُ تؼاهل ٍ تماتل ػلَم ٍ سؿتِ ّا ٍ  سٍصهشُ، دس ًظشیِ ّا، پاساداین
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 :  ى دکتش ًیکَیی ًاظش تِ ًتایج صیش اػتدس ًْایت ػخٌا

 . ػاصد  ، تؼییي هی ای سا دس ػلَم اًؼاًی ، سٍیکشدّا ٍ ساّثشدّا ٍ ساّکاسّای تیٌاسؿتِ ـ ًیاصّای جاهؼِ 

ای فشا گؼتش ٍ افضًٍی داسد لزا     ّای تـشی ٍ توذى اًؼاًی، ساتغِ تا توام داًؾ ـ صتاى ٍ ادتیات فاسػی،   

ّای ػلَم اًؼاًی ٍ حتی ػلَم پایِ، هَسد تَجِ سٍصافضٍى،  اى هحَسی اكلی، دس توام پظٍّؾتَاًذ تِ ػٌَ هی

 . لشاس گیشد 

سٍیىشد هیاى سضتِ ای دس تذسیس  " دس اداهِ هیضگشد، دکتش حؼیي پایٌذُ ػخٌشاًی خَد تا ػٌَاى

 : ، اػت اّن هحَسّای تحث ایـاى ، تِ ؿشح ریل .سا آغاص ًوَد "ادتیات

دس  1103ـ  1191یی کِ اص ػال  ّا ، دس اًگلؼتاى آغاص ؿذ، ػوذُ پظٍّؾ1104، دس ػال  ثیمیهغالؼات تغ

 .داًـگاُ تیشهٌگام اًجام گشفت،  تِ ػوت سؿتِ جاهؼِ ؿٌاػی، گشایؾ داؿت

ّا ٍ دالیل ٍ سؿتِ  ، اهشٍصُ یك ضشٍست اػت اها تایذ صهیٌِ ای دس سؿتِ ادتیات فاسػی ّای تیٌاسؿتِ پظٍّؾ

، هـخق ٍ تؼشیف ؿَد ٍ ایي هَضَع دس حَصُ ًمذ ادتی لشاس  ّای گًَاگَى ٌِ ّای تغثیمی سؿتِّا ٍ صهی

ّای ادتیات  ، حَصُ ، اعالق ؿذُ اػت دس كَستی کِ ًمذ ادتی گیشد کِ تِ اؿتثاُ تِ هثاحث ادتیات هؼاكش هی

 ؛ گیشد دس تش هی ، ػؼذی ٍ فشدٍػی ٍ غیشُ سا ، هَلَی ػٌایی:  کالػیك ٍ اؿؼاس ؿاػشاى تضسگ ّوچَى

ای اص تمذع داسًذ  ّا ّالِ تش ایي ًکتِ تاکیذ داؿتٌذ کِ هتي« اثش » ٍ « هتي» ایـاى ضوي تثییي توایضّای 

، هَسد تثییي  ّای هتفاٍت تَاًٌذ اص دیذگاُ ، هی گیشًذ اها آثاس ، آًغَس کِ تایذ هَسد تشسػی لشاس ًوی اص ایي سٍی

 .، لشاس گیشًذ  ٍ اًتماد

؛ ٍ تحثی کِ ایـاى اًتخاب  ای تَد تاسُ تثییي ػٌاكش داػتاًی اص هٌظش تیٌاسؿتِ ٍ هْن ایـاى دس تحث ػوذُ

 .تَد « گشایؾ تِ سآلیؼن تلَیشی دس ًمذ داػتاى ّای هؼاكش »، سٍیکشد  کشدُ تَدًذ
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 ، اهپشػیًَیؼتی ٍ اکؼپشػیًَیؼتی ٍ تثییي توایضّا ٍ ایـاى تا تثییي سٍیکشدّای تَكیفی ٍ سآلیؼتی

،  ، یؼٌی ّای هؼاكش تا تاکیذ تش دٍ تالیف خَد ّا سا دس سهاى تفاٍتْای آًْا ، هْوتشیي ًوَدّای ایي سٍیکشد

 .تیاى ًوَدًذ « لشائتی ًماداًِ اص تثلیغات تجاسی دس ایشاى » ٍ  « داػتاى کَتاُ دس ایشاى دس دٍ هجلذ»

ّای  ّای کَتاُ ٍ سهاى ، دس داػتاى لَیشی، تاکیذ تش سٍیکشد ت ّای هؼاكش تحث هحَسی ایـاى دس ًمذ سهاى

، ایي هغلة سا تثییي ًوَدًذ کِ تشای ًمذ  ّایی اص سهاى کلیذس ؛ ایـاى تا ًمل ٍ تاکیذ تش ًوًَِ هؼاكش تَد

کِ تیشاط تؼیاس تاالیی  ًسشیي ثاهٌی،   دٍلت آتادی:  ّا ٍ داػتاى ّای کَتاُ ًَیؼٌذگاى اهشٍصی هاًٌذ سهاى

ّای کَتاُ تؼیاس هَفك ایشاى اػت  ٍ تایذ حتوا اص سٍیکشدّای ًماؿی  کِ اص داػتاى ًَیغداسد ٍ تیظى ًجذی 

، آگاُ تَد ٍ تایذ ًماداى تْتشیي ًماؿاى ٍ آثاس آًْا سا تـٌاػٌذ تا تتَاًٌذ سٍیکشدّای  ٍ تلَیشی هؼاكش

د کِ داػتاى سا کِ تا ّا تثییي ًوایٌذ دس غیش ایي كَست لادس ًخَاٌّذ تَ سا دس داػتاى تصَیشی ـ ًَضتاسی

ّای هؼاكش هاًٌذ تاتلَ ًماؿی  دس سهاى ؛  تؼیاسی اص تَكیفات  ، ًمذ ًوایٌذ ای ًگاؿتِ ؿذُ دیذگاّی تیٌاسؿتِ

ّا الصم  ، تِ ٍضَح تیاى ؿذُ اػت لزا تشای ًمذ ایي سهاى اػت کِ دس آى توام جضییات هشتَط تِ چْشُ ٍ اًذام

 . ای اػت اؿذ ٍ ایي سٍیکشد تِ هؼٌای استثاعات ٍ تالصهات تیٌاسؿتِ، آؿٌا ت اػت هٌتمذ تا هکاتة ًماؿی

 

 


