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 شناسي سرفصل مصوب گرايش ادبيات روايي آسيب
  كارشناسي ارشددر مقطع 

  ريزي آموزشي در پرتو مطالعات برنامه

  *ابوالفضل حرّي

  چكيده
هاي برنامه درسي مصوب وزارت علوم براي گرايش ادبيـات   اين جستار، برخي از آسيب

روايي در مقطع كارشناسي ارشد رشته زبان و ادبيات فارسي را معرفي، توصيف، تحليل و 
هـاي مختلـف در مقـاطع     هـا و بـه تبـع آن گـرايش     كند. گسترش رشته ارزيابي نقادانه مي

تحصيالت تكميلي از جمله ضروريات پيشـرفت و توسـعة علمـي، اقتصـادي، سياسـي،      
هـاي   شود و از اين رو توجـه بـه تعيـين برنامـه     فرهنگي، و اجتماعي جوامع محسوب مي

لمـي  هايي كه بنا به اقتضاي شرايط جامعه آموزشـي و ع  ) براي گرايشcurriculumدرسي (
كنند، امري بس حياتي است، چه موفقيت و عدم موفقيت يـك رشـته و    ضرورت پيدا مي

هـا بسـتگي    هاي آن به تعيين  و ترسيم دقيق برنامة درسي براي آن رشته و گرايش گرايش
اندركاران برنامة آموزشي رشتة زبـان و ادبيـات فارسـي، تـالش      تام دارد. به تازگي، دست

) براي مقطع كارشناسـي  narrative literatureا عنوان ادبيات روايي (اند كه گرايشي را ب كرده
ارشد تعيين، تعريف، توصيف و تشريح كنند. ليكن، نگاهي اجمالي و البتّه دقيـق بـه ايـن    

اي كه به  پذير و ناستوار است به گونه دهد كه اين برنامه بسيار آسيب برنامة درسي نشان مي
رايي شدن در مراكز عالي، به اهداف خود نايل آيد، چون آيد بتواند در صورت اج نظر نمي

ها و ارزيابي در آن رعايت نشده است. از  چندان نيازمحور نيست و اهداف، مطالب، روش
كم براي معرّفي اين گـرايش تـازه و البتّـه     هايي كه دست اين رو، ضمن قدرداني از تالش

هـا   بـراي كاسـتن از ايـن ضـعف    ها و تـالش   حياتي به عمل آمده، توجه به برخي آسيب
توان در دو دستة كلّـي جـاي داد. يـك دسـته از      ها را مي كند. اين آسيب ضرورت پيدا مي
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ريـزي، مشـخّص نبـودن اهـداف، محتويـات،      ها به مسئله محور نبودن خود برنامـه  آسيب
شود و دستة دوم به كلّـي بـودن و    ها و ارزيابي برنامة درسي اين گرايش مربوط مي روش

ها و شرح و توصيف واحدهاي مـرتبط و روزآمـد نبـودن منـابع و      تبط نبودن سرفصلمر
شـود. ايـن جسـتار     ارتباط بودن واحدهاي مصوب با گرايش ادبيات روايي مربوط مـي  بي

كند كه اين دو دسته آسيب را در پرتو اصول نظـري و عملـي مطالعـات برنامـة      تالش مي
  ها پيشنهاد كند. برون رفت از اين آسيب درسي به اجمال معرفي و راهكارهايي براي

  شناسي. ريزي درسي، آسيب گرايش ادبيات روايي، درسنامه، اهداف، برنامه ها: كليدواژه
  

  لهئمسمقدمه و بيان . 1
هـاي آموزشـي تحصـيالت تكميلـي از جملـه       آيـد گسـترش و توسـعة برنامـه     به نظر مـي 

هاي توسعة علمي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، و سياسـي جوامـع و كشـورهاي     شاخص
گونه كه در اهداف كالن توسـعة علمـي كشـور آمـده،      شود. و آن روبه توسعه محسوب مي

هـاي   ربـاره خطـوط اصـلي سياسـت    گيري د مرجع تصميم ،شوراي گسترش آموزش عالي«
(ر.ك به تارنماي شوراي » آيد به حساب ميتوسعه و گسترش آموزش عالي در سطح كشور 

هـاي   هـا و گـرايش   از اين رو، توجه به آموزش عالي از رهگذر گسـترش رشـته   .گسترش)
اين جستار، برخي نـواقص سرفصـل   آيد.  مختلف در مقاطع تحصيالت تكميلي حاصل مي

در مقطع كارشناسي ارشد را بررسـي و   )Narrative fictionادبيات روايي (مصوب گرايش 
هـاي   هـاي علـوم انسـاني از جملـه گـرايش      آيد در گسترش رشته به نظر مي كند. تحليل مي

مختلف رشتة زبان و ادبيات فارسي نيز مورد توجه بوده و از دو سه سال گذشته به اين سو، 
چندين گرايش تازه در دو مقطع ارشد ناپيوسته و دكتري تخصصي را به خود ديده است. با 

هـاي اصـلي كـه     ها، بـه شـاخص   يف و تصويب گرايشاين حال، الزم است در تعيين، تعر
)، مطالـب و  goalsشوند ماننـد اهـداف (   ريزي آموزشي مطرح مي عمدتاً در مطالعات برنامه

هـا   )، و ارزيـابي methods and proceduresهـا و فراينـدها (   )، روشsubjectsهـا (  موضوع
)evaluation(  ها، بـا   تصويب اين گرايشنيز توجه شود. در اينجا، فرض اوليه اين است كه

مـورد قبـول جوامـع علمـي      )curriculumريـزي آموزشـي (   اصول و مباني علمـي برنامـه  
ها و  است. در اين ميان، درسنامة ادبيات روايي مقطع كارشناسي ارشد با برخي آسيب  منطبق

تواند مشكالت و مسايلي را سـر راه اجـراي عملـي ايـن      نكات ضعف، همراه است كه مي
توان عمدتاً در دو سطح صوري و ظاهري  زا را ميهاي درون قرار بدهد. اين آسيب درسنامه
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ها در كل، از شكل و صورت كلّـي خـود    بندي كرد. اين آسيب و محتوايي و مضموني دسته
درسنامه حاصل شده است: اينكه، عرضه و تقاضا محور نيست، يعنـي بـر اسـاس نيازهـاي     

هـاي   اينكه، چندان مسئله محور نيست، يعني، دغدغهكاربران فردي و جمعي تعريف نشده؛ 
پس پشت اين درسنامه بيشتر تجويزي است تا بر اساس مسئله و حل مسئله؛ اينكه اهـداف  

روشـن از آينـدة آن ترسـيم     انـدازي  كوتاه و بلنـد مـدت بـراي آن ترسـيم نشـده و چشـم      
ـ  است؛ اينكه، مطالب نظري و مواد و مصالح سرفصل  نگرديده ت تشـريح نشـده و   ها به دقّ

ــود سرفصــل ــرح درس   خ ــي، و ش ــدهاي آموزش ــوع واح ــا، ن ــده، و   ه ــبهم، پراكن ــا، م ه
است؛ اينكه، اين درسنامه چندان روشمند و مبتني بر اصـول تحقيقـي نيسـت و      گويانه يكلّ

فرايند تدريس آن مبهم و نامشخص است؛ و باالخره اينكه، هيچ معيـاري بـراي ارزيـابي و    
دروس ارائه نشـده اسـت. از ايـن رو، ارائـة      سرفصل دروس و شرحسنجش اين درسنامه، 

  كند. شناسي از اين درسنامه ضرورت پيدا مي نوعي آسيب
  

  پيشينة پژوهش. 2
هاي رشتة زبان و ادبيات فارسي را بايد از  شناسي درسنامه عمدة پيشينة مرتبط با بحث آسيب

گرفـت كـه در دانشـگاه نيشـابور     هاي ارائه شده به اولين همايش متون درسـي سـراغ    مقاله
هاي عمده پيش روي رشته زبان  برگزار گرديد. اين همايش در دو نشست تخصصي، آسيب

و ادبيات فارسي را ذيل چند محور در معرض ديد كاربران قرار داد (براي آشنايي با خالصة 
). ها، بنگريد به گزارش اين همايش در سايت شوراي بررسي متون و علـوم انسـاني   نشست

) بـه چـاپ   1396معاصـر (بهـار    ها، در مجلة ادبيـات پارسـي   گزيدة اين مقاالت و نشست
هاي مرتبط با ادبيات معاصـر را   هاي درسنامه ) برخي كاستي1396است. امن خاني (  رسيده

اند، رويكـرد پژوهشـي    داند از اينكه: همعصر بودن را به مفهومي زماني فروكاسته عبارت مي
توجـه   هاي ادبيات معاصر بي نامه اند، به اسناد دست اول در تأليف درس هنابسنده اختيار كرد

) نيز بـه  1396مقدم (اند. عمارتيهاي ادبي ارائه نكرده اند، و تصويري روشن از جريان مانده
كنـد.   هاي بالغـي اشـاره مـي    هاي مدرن در تدوين درسنامه هاي كاربرد نظريه برخي كاستي

بندي صناعات بر مبنـاي معيارهـاي مـدرن، بـه كـاركرد ايـن        طبقه ها در اينكه، اين درسنامه
كننـد؛ اينكـه    اي مستقل محسوب مي صناعات توجهي ندارند؛ اينكه ادبيات را به مثابة حوزه

هاي مدرن را به صرف شباهت ظاهري كه برخي مباحـث قـدمايي دارنـد، در اختيـار      نظريه
ه مسايل خاص ادبيات و متـون ادبـي دقـت    هاي مدرن ب گيرند؛ و اينكه در كاربرد نظريه مي
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گيـري از   كنـد بـراي بهـره    گيـري مـي   مقـدم نتيجـه  ، با تغييرات). عمارتي29كنند (ص.  نمي
ها، ذهنيت مخاطب را به رسميت  هاي مدرن در مباحث قدمايي، الزم است اين نظريه نظريه

ا ارائـه كننـد؛ و   هاي الزم براي فهم عوامل مـؤثر بـر ژانرهـاي مـدرن ر     شرط بشناسند؛ پيش
) نيز به شش 1396، با تغيرات). فتوحي (29كاركردهاي صناعات بالغي را بشناسانند (ص. 

هـا بـه   ررسيِ تاريخ تطـور سـبك  ب«كند:  شناسي اشاره مي هاي سبك نقص عمده در درسنامه
ها، حذف بافتارهاي فرهنگـي، اجتمـاعي و   جاي فن سبك شناسي، نامگذاري ناموجه سبك

اي و حـذف سـبك   ت از نسبت ژانر با سبك، اولويت بخشـي بـه سـبك دوره   سياسي، غفل
). ايشان در 49: 1396(فتوحي، » هاي سبكيها و پژوهشاعتباريِ محتواي درسنامهفردي، بي

ــ پژوهــي و ســبك پايــان، دو مهــارت ســبك شناســي  راي آمــوزش درس ســبكورزي را ب
ها،  كه فتوحي عالوه بر اشاره به ضعفكند (همان). نكتة برجسته مقاله اين است  مي  پيشنهاد

ها نيـز اشـاره و راهكارهـايي بـراي بـرون رفـت از ايـن         به پيامدهاي مترتب بر اين ضعف
ورزي  پژوهي و سبك كند. بخش جذاب مقاله آنجاست كه دو درس سبك معضالت ارائه مي

  كند. را معرفي مي
نظرية ادبي را در نـه مـورد   هاي نقد و  هاي درسنامه ) نيز عمدة كاستي1396پور ( قاسمي

فهـم ديگرگـون   ) 2عدم تمايز ميان نقد ادبي و نظريـة ادبـي؛   ) 1كند:  بندي و تبيين مي دسته
هـا و مباحـث مربـوط بـه     نامـه ارتبـاطيِ بـين مقـدمات درس   ) بي3هاي ادبي؛ برخي نظريه

) 5ة ادبـي؛  مدرنيسم در لواي نقد و نظريـ ) گنجاندن بوطيقاي ادبيِ پست4هاي ادبي؛   نظريه
) 7هـا؛  ) تبيين غير انتقادي برخي نظريه6ها؛ تبيين و كاربست عمليِ غير ضرورِ برخي نظريه

توجهي به ادبيات معاصر به عنوان شاهد مثال ِتحليلي ) بي8ها؛ ارزيابيِ نادرست برخي نظريه
نيِ معاصـر) در  توجهي به ادبيات داستاني (به ويژه ادبيات داستا) كم9هاي ادبي؛ براي نظريه

هـاي متـون    ) نيز در ارزيابي درسنامه1396). ياوري (71: 1396پور، ر (قاسميمقايسه با شع
تاريخي نتيجه گرفته است كه در تدوين بسياري از آنها دقّت چنداني به عمل نيامـده   - ادبي

  ).139: 1396هاي فراوان هستند (ياوري،  و داراي ضعف
هاي از پيش موجـود رشـتة زبـان و ادبيـات      ها درسنامه گونه كه پيداست اين مقاله همان

اند و فقط فتوحي  هاي آنها اشاره كرده ها و كاستي فارسي را بررسي كرده و عمدتاً به ضعف
شناسي، عالوه بر اشـاره   است كه تالش كرده با استفاده از مباني نظري و عملي بحث سبك

اهكارهاي برون رفت از معضالت اشاره ها و ر ها، به پيامدهاي مترتب بر اين نقص به نقص
اي تـاكنون   و دو درس تازه را با ذكر فرايند تدريس آن تشريح كند. با اين حال، هـيچ مقالـه  
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گرايش تازه مصوب ادبيات روايي در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوستة رشتة زبان و ادبيـات  
توان تمام وجوه ريز  نميفارسي را بررسي نكرده است. البته، پيداست كه در اين مجال اندك 

و درشت اين درسنامه را بررسي كرده و همين اندازه فرصت هست كه ضمن بررسي مباني 
انـدازها، فراينـدها و    انـدازي، اهـداف و چشـم    نظري اين گرايش از قبيل دليل يا داليـل راه 

ي جامع توان بررس ارزيابي، واحدهاي تخصصي را به اجمال از زير نگاه نقادانه بگذرانيم. مي
  اين درسنامه را در قالب طرحي پژوهشي به وزارت علوم پيشنهاد داد.

  
  مباني نظري بحث گرايش ادبيات روايي. 3

  ادبيات روايي به مثابة يك گرايش در برنامه درسي 1.3
نزديك به سه سال است كه شوراي گسترش آمـوزش عـالي ايـران، گرايشـي را بـا عنـوان       

كارشناسي ارشد ناپيوستة ذيل رشتة زبان و ادبيات فارسي تصـويب  ادبيات روايي در مقطع 
كرده است. از يك سو، توسعة آموزش عالي و به تبع آن، توسعة علمي، فرهنگي، سياسـي،  

هـاي مختلـف و    هاي تخصصي در رشته اجتماعي و فرهنگي كشور، در گرو توسعة گرايش
هاي دانشگاهي،  جاد گرايش در رشتههاي علوم انساني است. از سوي ديگر، اي به ويژه رشته

تواند به پربار شدن آن رشته به طور عـام و آن   استلزامات و شرايطي دارد كه رعايت آنها مي
آيد ايـن اسـتلزامات در تهيـه و     گرايش به طريق اولي، ياري برساند. با اين حال، به نظر مي

تدوينگران بدون آنكـه   تدوين درسنامه ادبيات روايي چندان كه سزد، رعايت نشده است و
توانســته باشــند در برنامــة مصــوب، دليــل يــا داليــل تأســيس ايــن گــرايش و اهــداف و  

اندازهاي مترتب بر اين اهداف را به خوبي ترسيم كرده باشـند، واحـدهايي عمـومي،     چشم
انـد كـه در عمـل نـه فقـط بـا هـم         الزامي، و تخصصي بـراي ايـن گـرايش تـدارك ديـده     

گويانـه و بـه دور از آنچـه آن را مطالعـات برنامـة       كنـده، مـبهم، كلـي   ندارند، پرا  هماهنگي
كند. در واقع، درسنامة ادبيات روايي هم از  نامند، جلوه مي ) ميcurriculumدرسي/آموزشي (

هـاي   اصول و مباني مطالعات درسي/آموزشي به دور افتاده، هم اينكه در انطباق با درسـنامه 
دهد كاربران بـه تخصـص الزم در    ني قرار ندارد و اجازه نمياستاندارد و معيار در تراز جها

اين زمينه نايل آيند. از اين رو، ابتدا به اصول و مباني مطالعات برنامه آموزشـي اشـاره و بـر    
هاي مورد انتظار از درسنامه  اندازها، فرايندها و ارزيابي اين اساس، بيان مسأله، اهداف، چشم

سپس، از خود مواد و مطالب و دروس و واحدهاي عمـدتاً   شود و ادبيات روايي بررسي مي
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ها و نكات مثـب آن (اگـر اصـالً     ها و ضعف تخصصي اين گرايش سراغ گرفته و به كاستي
  شود. موجود باشد) اشاراتي مي

  
  ريزي درسي مطالعات برنامه 2.3

پيشنهاد  planning  curriculumريزي آموزشي/درسي را معادل واژه انگليسي  مطالعات برنامه
» نقشـه راه «، »رشـته «، »مسـير «اي التينـي اسـت بـه معنـاي      كنند كه خود برآمده از واژه مي

است كـه در   - استاد دانشگاه فرانسه - پديا، ذيل همين مدخل). ابتدا، پتروس راموس (ويكي
 Hamiltonكنـد (  شود، اين واژه را استفاده مـي  م. منتشر مي1576اثري كه پس از مرگش در 

)، تعريفي جامع بـراي ايـن واژه   Wiles 2008پديا). به باور وايلز ( ، منقول در ويكي2014:55
ريـزي درسـي ارائـه     ارائه نشده، و منابع مختلف، تعاريف گوناگون و گاه، پراكنده از برنامـه 

ها براي آشنايي با برخي ديدگاه Marsh 2009 ،Pinar 2003 ،O’neill 2015اند (بنگريد به  داده
ريزي آموزشي). برخي نيز تعاريف گوناگون و متعدد از واژگان اصـلي متعـدد   رنامهدرباره ب

  Fraser and Bosanquet (2006)با برنامه ريزي آموزشي ارائه كرده اند (براي نمونـه، بنگريـد   
دانـد كـه در آن،    ). پيندار، برنامـه آموزشـي را سـطحي عـالي مـي     Pindar 2003:7منقول در 

ر    برنامة خاص مطالعاتي به سمت اهدافي خاص سوق پيـدا مـي  يادگيري در سطح  كنـد. كـ
)Kerr (فعاليتهـاي گروهـي و   و هـا،   هـا، بحـث   ها، مطالعه تجربه ةشامل كلي«را  درسي ةبرنام

 cited in Kelly» (دهـد  سرپرستي و راهنمايي مدرسه انجـام مـي   باكه فراگير  داند مي» فردي

اي  ) برنامة آموزشـي را نقشـه  Braslavsky 2003وسكي (پديا). براسال ، منقول در ويكي2009
هـاي كلـي و جزئـي     هاي مناسب يادگيري براي رسيدن به هدف كه در آن فرصت«داند  مي

  (همان).» مرتبط با يادگيران تدارك ديده شده است
در سـطح عـالي متـأثر از چنـدين     ريزي آموزشـي   با اين حال، برخي معتقدند كه برنامه

كنـد. دسـتة    اي تقسيم مي المللي، ملي، و مؤسسه ندار آنها را ذيل عوامل بيناست كه پي  عامل
كند؛ دستة دوم مجموعـه   اول به تأثيرات احتمالي تغيير و تحوالت آموزش جهاني اشاره مي

ريزيهاي در سطح ملي، و دستة سـوم، عوامـل داخـل نهادهـاي آموزشـي را در ايـن        برنامه
تـوان   ريزي براي گرايش ادبيات روايي، نمـي  اين رو، در برنامه دانند. از ها مؤثر مي ريز برنامه

توجه ماند. همچنـين   المللي دارد، بي اندازهايي كه اين رشته در سطح بين ها و چشم به برنامه
ها و سمت و سوهاي آموزش عالي در سـطح ملـي را    گيري الزم است عوامل ملي و جهت



 143   ...ييروا اتيادب شيسرفصل مصوب گرا يشناس بيآس

سه و نهاد آموزشي ممكن است به داليل متعدد، تر، هر مؤس نيز در شمار آورد و از همه مهم
  ريزي و تعيين درس و منابع كند. هاي خاص خود تقسيم، برنامه دروس سرفصل را به شيوه

كند، ايـن اسـت كـه الزم اسـت دربـارة ضـرورت        ديگر مسألة مهم كه پيندار اشاره مي
پيندار) اين امر  منقول در 1988تأسيس رشته و گرايش نيازسنجي صورت پذيرد. داياموند (

هـاي اصـلي    پرسـش  نامد. در اين زمينـه،  مي )needs analysisرا تحليل نياز و/ يا نيازكاوي(
است: نياز جامعه به اين رشته/گرايش چيست؟ آيا اين گـرايش در اولويـت و در واقـع      اين

 گـرايش  توان دانشكده يا مؤسسه است؟ آيا نهاد آموزشي بنية علمي الزم براي پيشبرد ايـن 
دارد؟ آيا منابع كافي و كارآمد دربارة آن گرايش در دسترس است؟ نيازهـاي كـاربران تـا      را

  چه اندازه در راستاي اهداف اين گرايش قرار دارد و جز اينها.
پس از اين نيازسنجي، مسأله اين است كه چه بايد كرد كه فراگيران به نحو مطلوب اين 

به اهداف پـس پشـت ايـن برنامـه     هاي حصول  و شيوهها  برنامه را فراگيرند و در واقع، راه
انـدازي گـرايش را    هـاي راه  ها و ارزش است. به ديگر سخن، اين مرحله فلسفه، بينش  كدام

دانـد:   ريـزي آموزشـي را شـامل سـه مرحلـه مـي       كنـد. پينـدار فلسـفة برنامـه     مشخص مي
ــاوري( ــي( )، عمــلrationalismخردب ــهpragmatismگراي . )e,piricismمحــوري( )، و تجرب

)Pindar 2003: 29.(  
سـفه  ريزي درسي، نياز اسـت كـه الگوهـاي نيـل بـه ايـن فل       پس از تعيين فلسفة برنامه

كننـد: الگـوي توليـدي و الگـوي      شود. پژوهشگران معموالً از دو نوع الگـو يـاد مـي     تعيين
  كند: فرايندي. پيندار نمودار زير را ارائه مي
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هـا و   ها و اهداف، و الگوي فرايندي بـر فعاليـت   بر برنامهبرخي معتقدند الگوي توليدي 
كنند. اين دو الگو البته موافقان و مخالفان خاص خود را دارند (براي نمونه  پيامدها تأكيد مي
ريـزي آموزشـي در كـل و     آيـد در برنامـه   ). با اين حال، به نظـر مـي  2003بنگريد به پيندار 

اي از اين دو الگو كارساز باشد. پـس   ريق اولي، آميزهريزي گرايش ادبيات روايي به ط برنامه
از تعيين الگوها، نياز است كه اهداف و تبعات برنامة درسي مشـخص شـوند. اينكـه واقعـاً     

اندازي گرايش ادبيات روايي چيست و چه تبعات و پيامدهايي  اهداف اصلي براي نمونه، راه
آيـد.  نگي آموزش اين برنامه پيش ميبر آن مترتب خواهد بود و جز اينها. سپس، پاي چگو

هـاي برنامـه    ها و ارزش كيفيت اين آموزش در وهلة نخست به تعيين فلسفه آموزش، بينش
بيني شده باشـد، چگـونگي آمـوزش     بستگي دارد. طبيعي است هر آنچه در اين فلسفه پيش

ث كند. پس از چگونگي آمـوزش برنامـه، طبيعـي اسـت كـه بحـ       برنامة درسي را تعيين مي
منـد بـراي    شود. به باور پينـدار، ارزشـيابي، فراينـدي نظـام    ارزشيابي برنامه پيش كشيده مي

گيـرد:   آوري و سنجش ميزان پيشرفت كاربر است كه به يكي از داليل زير صورت مي جمع
آميـز دوره؛ ارزيـابي    ارتقاي كيفيت برنامة آموزشي؛ دريافت گواهي مبني بر اتمـام موفقيـت  

كمقـول   Bloxham & Boyd, 2008; Mutch & Brown, 2001رة آموزشي (مستمر در طول دو
  ).2003در پيندار 

آيد قرار است برنامـة درسـي ادبيـات     هاي چندگانه، به نظر مي بر اساس همين شاخص
راهي باشد پيش پاي يادگيران اين گرايش كه از رهگذر شناخت، سـازماندهي،   روايي، نقشه

هاي آموزشي فردي و گروهي مرتبط با ادبيـات روايـي،    يتاي فعال و شكل دادن به مجموعه
) Tyler 1949به اهداف جزيي و كلي مترتب بر اين گرايش، نايل آيند. بر اين اساس، تـايلر ( 

ريزي درسي بايد از چهار ويژگي برخوردار باشـد: هـدف محـور باشـد،      معتقد است برنامه
اي مشـخص تبعيـت كنـد، و    محتوا و موضوع مشخص داشـته باشـد، از روش و فراينـده   

). البته، پيداست بـراي آنكـه برنامـه    Cited in Kelly, 2009:20پذير باشد ( آزمودني و ارزيابي
ز همـه، بـر اسـاس نيـاز مخاطـب      ها را نشان بدهد، الزم اسـت بـيش ا   درسي، اين ويژگي

كنـد. اسـميت    اي نمـي  شود و مسأله محور باشد. تـايلر بـه ايـن دو ويژگـي اشـاره       تعريف
دانـد: نيـاز محـور باشـد؛      ريزي درسي را شامل هفت فرايند مـي  ) روند برنامه1996/2000(

اشــته باشــد؛ مطالــب داراي محــور باشــد؛ موضــوع و مــواد و مطالــب مشــخص د هــدف
به تجربيات يادگيرنده سـر  باشند؛ به تجربيات يادگيرنده توجه نشان بدهد؛ بتواند   ساماندهي
 cited inزيابي كرد و ابزارهاي ارزيـابي در دسـترس باشـد (   بدهد؛ و بتوان آن را ار  و سامان
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Wikipedia  دهـد كـه از ايـن     ). نگاهي به شكل و محتواي درسنامة ادبيات روايي نشـان مـي
  اصول و معيارها كمتر تبعيت كرده است.

  
  ريزي آموزشي نقد و بررسي درسنامه ادبيات روايي در پرتو مطالعات برنامه 3.3

 محور نيستله ئمسدرسنامة ادبيات روايي،  1.3.3
هـاي تأسـيس ايـن     نگاهي به آنچه به مثابه مقدمه و در واقع در مقام بيان مسـأله و دغدغـه  

انـد و   دهد كه تدوينگران برنامه، بيشتر به ذكر كليات پرداختـه  گرايش نوشته شده، نشان مي
در معناي دقيق اشاره به متغيرهـا و   اند تا بيان موضوع بحث را بيشتر معرفي و توصيف كرده

  گذرانيم. پاي اين گرايش. براي تبيين اين نكته، مقدمة درسنامه را از نظر مي مسايل پيش
درسنامة گرايش ادبيات روايي، دو فصل دارد: فصل اول، مشخصـات كلـي درسـنامه را    

كه از عنوان  گونه ها را ارائه كرده است. همان مشخص كرده و فصل دوم، جدول كلي برنامه
آيد، اين فصل به جاي آنكه مسايل درسنامه را مشخص كند، به ذكر كليـات   فصل اول برمي

  اكتفا كرده است. بند آغازين مقدمه اين است:

  
گويـد، لـيكن بسـيار مقـدماتي و      پردازي مـي  اين بند آغازين، كلياتي دربارة قصه و قصه

  گويانه است. كلي
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شود. همين تعريف نشـان   شود و انواع آن مشخص مي مي سپس، به ادبيات روايي اشاره

كنندگان برنامه، تصور روشني از ادبيات روايي ندارند، و ادبيات را عمـدتاً   دهد كه تدوين مي
شناسـي ايـن    اند كه در مباحـث روايـت   از حيث مضمون و درونمايه به انواعي تقسيم كرده

ه كه ايران مهد قصه و داستان و افسـانه و  بندي ديگر كارايي ندارد. همچنين اين گزار تقسيم
گويانه است، حال آنكـه، ايـن انـواع در ادبيـات هـر       حكايت است، بسيار جانبدارانه و كلي

  كشوري نشان و ردپا دارد.

  
شناسـي قـرار    اظهار جملة اول نياز به تأسف خوردن ندارد، چـون آنچـه ذيـل روايـت    

شود. از اين رو، ريشه داشتن ادبيات ايراني  گيرد، فقط در سدة بيستم است كه مطرح مي مي
در اساطير هند و ايراني از يك سو، و ارتباط بـا روحيـة پهلـواني، نـه ارتبـاطي بـا مباحـث        

  شناسي دارد و نه در راستاي بيان مسأله تأسيس گرايش ادبيات روايي. روايت
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مطالعات دست برقضا در اين خصوص، دانشگاه و دانشجويان گوي سبقت را در زمينة 

ها گواه روشن ايـن امـر اسـت، بگـذريم از      ها و رساله اند و خيل مقاله شناختي ربوده روايت
  هاي اساسي دارند. ها و كاستي ها به داليل متعدد، ضعف ها و رساله اينكه اين مقاله

اي بيـان   باري با اين مقدمه كه در قالب بيان مسأله در اين درسنامه آمـده، اصـالً مسـأله   
  شود. اي نمي برانگيز اين گرايش اشاره شدني و چالش د و به متغيرها و نكات بحثشو نمي

 انداز اين گرايش در درسنامة مصوب مبهم و نادقيق است اهداف و چشم 2.3.3
اند، بسيار مبهم، مغرضانه، جانبدارانه و  گران درسنامه ذيل اهداف درسنامه آورده آنچه تبويب

  گويانه است: كلي
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گران مهمترين هدف را آشنايي دانشجويان با مواريث كهن ادبيات فارسي معرفي  تبويب
كنند، غافل از اينكه گرايش اگر قرار است تخصصي ارائه بشود، فـرض را بـر ايـن امـر      مي

البته اگر  - انداستوار كرده كه دانشجويان در دورة كارشناسي با اين مواريث آشنايي پيدا كرده
گويانه اسـت   ده باشند، چه درسنامه مقطع كارشناسي به قدري پراكنده و كليآشنايي پيدا كر

دا آيد دانشـجويان بتواننـد حتـي انـدك آشـنايي را هـم بـا مواريـث پيـ          كه بعيد به نظر مي
رسد كار گرايش تخصصـي، تعميـق دادن بـه عالئـق خـاص       باشند. باري، به نظر مي  كرده

اند و قرار است در اين گرايش تا حدودي  كردهدانشجوياني است كه اين گرايش را انتخاب 
  نظر شوند. صاحب

بسته،  در عين اينكه، اصالً اشكالي ندارد كه دانشجويان  بخواهند حتّي به صورت شكسته
هاي غربي را در آثار فارسي اعمال كنند و در اين گرايش است كه قرار است با نكات  نظريه

  كنند. ها دست و پنجه نرم قوت و ضعف اين نظريه
تخصصـي بتوانـد دانشـجويان را بـه      رسد اين گرايش نيمه افزون بر اين، بعيد به نظر مي

تواند، آشنايي دانشجويان با  باال مي هاي نوين رهنمون شوند؛ اين گرايش دست سمت نظريه
هاي اوليه فراهم آورند تا دانشجويان بتوانند  هاي غربي را غنا و وسعت بخشد و زمينه نظريه

نوآوري و خالقيت و آزمون و خطا بزنند و چنانكه مايل بودند در مقطـع دكتـري    دست به
هايي بومي و از آنِ خودشان بيانديشند. به ديگر سخن، نظريه  بتوانند به آراء و نه الزاماٌ نظريه

خواهـد و از دانشـجويان مقطـع     هاي خاص خود را مـي  پردازي استلزامات و زمينه و نظريه
  پردازي بزنند. ع داشت كه دست به نظريهتوان توق ارشد نمي

تر، چگونه ممكن است دانشجوياني را با گرايش ادبيـات روايـي در مقطـع     از همه مهم
ارشد آموزش و تعليم داد و بعد از آنان خواست كه در مقطع دكتري، گرايشي ديگر و البتـه  

ات فارسـي جـاي   ها جملگي ذيل رشتة زبـان و ادبيـ   ربط بخوانند، گو اينكه اين گرايش بي
  گرفته باشند. 

با اين وصف، پيداسـت درسـنامة مصـوب ادبيـات روايـي تـا بـدين جـا نـه مسـأله و           
هاي خود را به خوبي بيان كرده و نه توانسته اهداف خرد و كالن را متصور شـود و   دغدغه
اندازي منطقي را براي نيل به اين اهداف ترسيم كند. حال، از خود واحـدهاي درسـي    چشم
  گيريم. درسنامه سراغ مياين 
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 اند هايي جدابافته واحدهاي درسي درسنامة ادبيات روايي تافته 3.3.3
هـا و   واقع امر اين است كه هر برنامه درسي براي نيل به اهداف خود نيـاز بـه تعيـين درس   

شـوند.    بنـدي مـي   واحدهايي دارد كه عموماً ذيل واحدهاي پايه، اصلي، و اختيـاري تقسـيم  
دهند؛ بينش و بنية علمي  ، دروسي هستند كه اطالعات دانشجويان را افزايش ميدروس پايه

بخشـند؛ و زمينـه را بـراي دانشـجويان در اخـذ دروس       كنند و تعميق مي آنان را تقويت مي
هـايي هسـتندكه    كننـد. دروس تخصصـي/يا الزامـي نيـز درس     اصلي و تخصصي آماده مـي 

هاي نظري قرار دارند، و جزئي  ز مباني و چارچوبدانشجو ملزم به انتخاب آنهاست؛ فراتر ا
از هسته اصلي برنامه درسي است كه با هدف عمق بخشيدن به دانش يـا مهـارت دانشـجو    

دروس اختياري نيز دروسي هستند كه با زمان، مكان، و امكانات آموزشي هر  .شوند ارائه مي
  برنامة درسي انعطاف و انطباق دارد.

  اي نيستند ت روايي، چندان هم پايهدروس پاية ادبيا 4.3.3
  اند: اي ارائه شده واحد درسي، جزو دروس پايه 12در گرايش ادبيات روايي، 

  
دهد كه خيلي با بحث ادبيات روايي ارتباطي مسـتقيم   نگاهي به اين چند درس نشان مي

يـات  توانـد ذيـل ادب  و انداموار ندارد. براي نمونه، درست است كه بخشي از شعر روايي مي
تر، ارائة درس تطـور   هاي مرتبط روايي قرار بگيرد، ليكن به دليل مجال اندك و كثرت درس

متون شعر فارسي كارايي چنداني ندارد، ليكن اگر شـعر فارسـي بـه شـعر روايـي فارسـي       
توانـد   شد، حضور آن راهگشاتر بود. يا درس ساخت دستوري زبان فارسي مي محدودتر مي

ي از جمله ساخت و صورت تطبيقي نثر فارسي و نثر انگليسـي،  به سهولت با دروس ديگر
اي ساخت زبان فارسي و انگليسي جايگزين شود. يا بالغت كاربردي،  يا حتّي بررسي مقابله
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تواند در بطن درس متون نظم و نثر عربي گنجانده شود، و يا اينكه متون عربي به متـون   مي
  روايي نظم و نثر عربي محدود شود.

  تر شوند توانند اصيل دروس اصلي ادبيات روايي، مي 5.3.3
  اند: در برنامة مصوب، دروس زير، دروس اصلي معرفي شده

  

  دروس اختياري ادبيات روايي، دروسي آتش به اختيار توانند بود 6.3.3
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در انتخاب دروس اختياري نيز هيچ نظم و ترتيبي رعايت نشده است. پيدا نيست چرا مـثالً  
ها در ميان اين دروس آمده و از ساير الگوها و ژانرهـاي  شخص يا عجايب نامهروايت اول 

روايي هيچ خبري در ميان نيست. مگر ممكن است در گرايش ادبيات روايي واحدي را بـه  
  تاريخ و روايت و جز اينها اختصاص نداد؟

  شناسنامه! نامه، همچنان مظلوم و بي درس پايان 7.3.3

  
پژوهشـي محسـوب    - تـرين بخـش هـر دورة آموزشـي    نامه از اساسيپيداست واحد پايان 

ها نيـز در عمـل ره بـه جـايي     ريزي ناقص، پايان نامهرسد با اين برنامه شود. به نظر مي  مي
  نخواهند برد.

 ها و منابع گرايش ادبيات روايي درس نگاهي به شرح 8.3.3
ا و منابع مورد اسـتفاده  ه بديهي است ميزان موفقيت برنامة آموزشي به وضعيت شرح درس

يش ادبيـات روايـي چنـد نكتـه را     درسـها و منـابع گـرا     بستگي دارد. نگاهي كلي به شـرح 
  آورد: مي  پيش
بـه   - طبق آنچه درخصوص مطالعـات برنامـة آموزشـي گفتـيم     - )چون خود درسنامه1

هـا نيـز كارآمـد     درس ، شـرح )2003گذاري و تبويب نشده (بنگريد به پينـدار  درستي هدف
شناسـي شـرح درس ذيـل     بـر روايـت  دهد. بـراي نمونـه، ذيـل درس درآمـدي      نمي  اننش

 است:  آمده
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گويانه است و با هـيچ رويكـرد رايـج در مطالعـات      پيداست اين شرح درس، فقط كلي

روايت همخواني ندارد. در اين شرح درس، ده موضوع جداگانه آمده كه ارتباط انـدامواري  
 7گيرند و موارد  شناسي قرار مي ذيل تاريخچة روايت 6و  5ارد با هم ندارند. براي نمونه، مو

گانة روايت به داستان، متن، و روايتگـري   بندي سه خود ذيل بحث روايتگري در تقسيم 8و 
نيـز اصـالً    10و   9گيرنـد. مـوارد    كنان، از ميان سايرين) قرار مي- (در الگوي ژنت، ريمون

شناسـي   ن حال، اين شـرح درس بيشـتر بـه روايـت    بندي ندارند. در عي جايي در اين تقسيم
شود و اگر قرار است همين هدف مدنظر باشد، الزم است در عنـوان،   ساختارگرا مربوط مي

ها متمايز شود. همچنين، بررسي عناصـر   شناسي شناسي از ساير انواع روايت اين نوع روايت
دبيات داستاني تعلّـق دارد كـه   هاي ايراني معموالً به رويكردهاي سنتي به ا داستان در روايت

آثار پرسي البوك، فورستر، اليول تريلينگ، مارك شرر، رنه ولك از ميان سايرين پيشـگامان  
نويسي براهني، عناصـر داسـتان ميرصـادقي از ميـان      شوند و قصه آن در غرب محسوب مي

اسـي از  شن شود، حال آنكه اصالً روايـت  سايرين، پيشگامان ايراني اين رويكرد محسوب مي
دل همين سنت سربرآورده و فقط قصد نقد و بررسي عناصر داستاني آثار را ندارد، چندانكه 

  در رويكردهاي سنتي مرسوم گرديده است.
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  منابع درسنامه 9.3.3
دهـد كـه بـا هـيچ از موضـوعات       نگاهي به منابع پيشنهادي براي اين درس هم نشـان مـي  

بع اسـت بـراي آنكـه كـاري انجـام      گردآوري منـا پيشنهادي ارتباطي مستقيم ندارد و بيشتر 
  باشد:  شده

  
هـا و منـابع بـيش و كـم حـاكم اسـت. ايـن         اين وضعيت همچنان بر ساير شرح درس

تـر و   تر، نابسـامان  تر، مبهم گويانه شويم، كلي تر مي وضعيت هرچه به انتهاي درسنامه نزديك
  شود. تر مي غيرمرتبط
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  گيري نتيجه. 4
آنچه ذيل سرفصل مصوب ادبيات روايي براي مقطع كارشناسي ارشد ادبيات رسد  به نظر مي

روايي رشتة زبان و ادبيات فارسي، طراحي و تبويب شده، نياز به بازنگري اساسي دارد و در 
ريزي درسي قرار ندارد. در نگـاهي كلـي،    كل، خيلي در راستاي اصول كلي مطالعات برنامه

  سنامه را به شرح زير فهرست كرد:هاي اين در توان برخي از ضعف مي
اينكه، اين درسنامه، عرضه و تقاضا محور نيست، يعني بر اسـاس نيازهـاي كـاربران    . 1

 فردي و جمعي تعريف نشده است؛ 

هـاي پـس پشـت ايـن      اينكه، اين برنامه، چندان مسأله محور نيست، يعنـي، دغدغـه  . 2
 سأله؛درسنامه بيشتر تجويزي است تا بر اساس مسأله و حل م

اندازي روشـن   اينكه اهداف كوتاه و بلند مدت براي اين برنامه، ترسيم نشده و چشم .3
 از آيندة آن ترسيم نگرديده است؛

اينكه، مطالب نظـري و مـواد و مصـالح درسـنامه بـه دقّـت تشـريح نشـده و خـود           .4
 است؛ گويانه ها، مبهم، پراكنده، و كلي ها، نوع واحدهاي آموزشي، و شرح درس سرفصل

ريزي آموزشـي   اينكه، اين درسنامه چندان روشمند و مبتني بر اصول مطالعات برنامه .5
 نيست و فرايند تدريس آن مبهم و نامشخص است؛ 

و باالخره اينكه، هيچ معياري براي ارزيابي و سنجش اين درسنامه، سرفصـل دروس  . 6
شناسـي از ايـن درسـنامه     دروس ارائه نشده است. از ايـن رو، ارائـة نـوعي آسـيب     و شرح

 كند. ضرورت پيدا مي

شـود ايـن سرفصـل و درسـنامه زيرنظـر گروهـي از خبرگـان و         در پايان پيشـنهاد مـي  
ها از جملـه زبـان و ادبيـات     كارشناسان نه فقط رشتة زبان و ادبيات فارسي بلكه ساير رشته

  انگليسي و فرانسه بازنگري و بازنويسي شود.
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