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تاریخ شفاهی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران 

(1313-1343ش.)
پيمانه صالحی 

چکیده:
این مقاله به بررسی پیشینه تشکیل گروه زبان و ادبیات فارسی 
1343ش.  سال  تا  دانشگاه  این  تأسیس  ابتدای  از  تهران  دانشگاه 
پرداخته و تغییرات مهم در دهه های مورِدنظر را مورِدبررسی 
قرار می دهد. در بیان سیر مسائل حاکم بر این گروه آموزشی، 
و  اسناد  سازمان  در  موجود  تاریخ شفاهی  منابع  از  بهره گیری 
گرفته  قرار  اولویت  در  ایران  اسالمی  جمهوری  ملی  کتابخانه 
تصویر  سال ها،  این  در  دانشجویان  و  استادان  روایت های  است. 
روشنی از ویژگی های مدرسان، محتوای درس ها و منابع، شیوه 
گروه  بر  حاکم  رویکرد  و  تدریس  روش های  تحصیل،  ادامه 
کتابخا نه ای  بنیادی-  تحقیق  نوع  می کند.  ارائه  فارسی  ادبیات 

بوده و روش آن توصیفی و تحلیلی است.
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مقدمه:
زبان رمز هويت ملی، محور فرهنگ، ابزار ارتباطات و حامل انديشه های انسانی است. تضعيف 
يا تقويت زبان موجب قوت و اعتبار هويت ملی افراد می شود. غنای زبانی موجب غنای ادبی و 
با  را  ملتی  تفاوت فرهنگی  و  پرمايه، فرهنگ ساز است  و  زبان غنی  و  ادبيات  بالعکس می گردد. 
ملت ديگر نشان می دهد )ذوالفقاری، 1387، ص 3(. زبان مهم ترين وسيله انتقال تجربيات، دانش 
و بينش بشری و ظرف ذخيره سازی انديشه نسل های پيشين و فرهنگ نياكان است )ميرحيدر، 

1370، ص 24(.
 ادبيات عنصری كالمی است كه برای بيان زيبا و متعالی و انعکاس احساس، عاطفه و انديشه 
انسانی به كار می رود. ادبيات از يك سو با دنيای تخيل سر وكار دارد و از سويی ديگر، با دنيای 
واقعی ارتباط معنادار پيدا می كند، در واقع يك سر در عالم هنر دارد و يك سر در دنيای زبان. هدف 
عالی و متعالی ادبيات، تجلی فرهنگ، هنر، تمدن و ميراث فکری گذشتگان است. ادبيات از اين 
حيث، بازتاب انديشه ها، آرزوها و آرمان های يك قوم در مسير تاريخ است )سارتر، 1340، ص 70(.

تاریخ شفاهی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 

تهران (1313-1343ش.)

پيمانه صالحی1

1. کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی؛ 

pe_salehi@yahoo.com
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مؤثری  نقش  ايران  جامعه  فرهنگی  و  انسانی  تعالی  در  می تواند  فارسی  غنی  ادبيات  امروزه 
با غنای واژگانی، ديرينگی و پشتوانه های فکری و فرهنگی  داشته باشد. همچنين زبان فارسی 
خود، نقش وحدت بخشی را ميان اقوام ايرانی بر عهده دارد. زبان فارسی با پيوند مستحکمی كه با 
ادبيات ديرپای ما دارد، توانسته است با آبشخور فرهنگی غنی مردم ايران درآميزد. در دوران معاصر 

حفظ هويت ملی )فردی و اجتماعی( در گرو پاسداشت زبان و ادبيات فارسی است. 
 بنابراين جايگاه و نقش رشته زبان و ادبيات فارسی در دانشگاه ها بسيار مهم است، زيرا ادب 
فارسی يکی از مؤلفه ها و اركان هويت ملی و عنصر مهم قدرت فرهنگی ايرانيان به شمار می رود. 
همچنين عامل ترويج و تبيين فرهنگ اسالمی و انسجام اقوام ايرانی و زبان دوم جهان اسالم 

است )ذوالفقاری، 1388، ص 48(.
 در راستای ثبت تاريخ آموزش عالی در حوزه زبان و ادب فارسی در كشور، مقاالتی به رشته 
تحرير درآمده است و در بعضی از كتاب ها نيز اشاراتی به آن شده است، ولی بی شك مصاحبه های 
تاريخ شفاهی با استادان و دانشجويان، موجب تکميل نانوشته های منابع مکتوب می شود و تصوير 
روشنی از نظام آموزشی، ويژگی های مدرسان و محتوای منابع درسی را در اين رشته نمايان می سازد.
 الزم به ذكر است بررسی رويکردهای مورِدتوجه در گروه ادبيات فارسی براساس پژوهش در 
منابع مکتوب و بهره گيری از روايت های مصاحبه شوندگان، تاكنون چندان مورِدتوجه محققان قرار 
با تعمق بيشتر در اين زمينه متوجه می شويم كه شناخت عوامل مؤثر بر عملکرد  نگرفته است. 
گروه آموزش عالی ادبيات فارسی در دانشگاه تهران، به اصالح نگرش ها در موقعيت كنونی، كمك 

شايانی می كند.

پیشینه پژوهش
در زمينه تاريخ آموزش عالی زبان و ادبيات فارسی در دانشگاه تهران در فواصل سال های 1313 
تا 1343ش، تحقيق جامع و كاملی صورت نگرفته است، فقط در مقاالتی نظير »ادبيات فارسی در 
دانشگاه ها؛ تنگناها و چاره جويی ها« )ادبيات فارسی، 1386( و »موقعيت كنونی رشته زبان و ادبيات 
فارسی و راهکارهای تقويت آن« )ذوالفقاری، 1388(، در زمينه آسيب شناسی وضعيت آموزش و 

پژوهش در اين رشته، مطالعاتی صورت گرفته است. 
عالوه  بر اين در آثاری كه به مناسبت بزرگداشت و ياد استادان زبان و ادب فارسی منتشر 
می شود و مراكزی نظير انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و مؤسسه فرهنگی- هنری بخارا مجری آن 
هستند، دانشجويان اين گروه در سال های موردِ بحث در اين نوشتار، به بيان خاطراتی از استادان 
و فضای حاكم بر گروه در آن دوره ها پرداخته اند كه از آن جمله می توان به زندگی نامه و خدمات 
كرد.  اشاره  بهار  ملك الشعرای  و  فروزانفر  بديع الزمان  كرمانی،  بهمنيار  احمد  فرهنگی  و  علمی 
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پيرامون شخصيت استادان زبان و ادب فارسی در دوره مذكور نيز كتاب هايی نظير: زندگی نامه و 
خدمات علمی و فرهنگی استاد بديع الزمان فروزانفر )قنبری، 1386( و دو ستاره تون: عالمه فاضل 
پيشينه  همچنين  است.  شده  منتشر  فردوسی، 1381(  )ترابيان  فروزانفر  بديع الزمان  دكتر  و  تونی 
به صورت  تاكنون،  دانشگاه  اين  تأسيس  زمان  از  تهران  دانشگاه  علوم  انسانی  و  ادبيات  دانشکده 

مختصر تهيه شده و بر روی وبگاه دانشکده ادبيات قابل ِمشاهده است.

تأسیس گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی
هشتم خرداد 1313ش. كه قانون تأسيس دانشگاه تهران به  تصويب مجلس شورای ملی رسيد، 
شش دانشکده برای تشکيل دانشگاه پيش بينی شد و در قانون تصريح گرديد كه يکی از آن ها، 
بود، قسمت  داير  عالی هم  دارالمعلمين  و  مركزی  دارالمعلمين  كه  زمانی  باشد.  ادبيات  دانشکده 
ادبی آن مشتمل بر دو رشته »فلسفه و ادبيات« و »تاريخ و جغرافيا« بود. بنابراين سابقه تدريس 
برنامه عالی ادبيات فارسی به طور رسمی و كالسی به سال 1307ش. بازمی گردد. از سال تحصيلی 
1311-1312ش. رشته  های تحصيلی فلسفه و ادبيات به دو رشته »ادبيات فارسی« و »فلسفه و 

علوم تربيتی« تجزيه شد. 
علوم  ديگری  و  ادبيات  يکی  دانشکده،  دو  فرهنگ،  عالی  تصويب شورای  براساس  واقع   در 
تأسيس شد كه چون برنامه تحصيلی آن ها با دانشسرای عالی مطابقت داشت، اين دو دانشکده تا 
سال 1321ش. به همکاری با دانشسرای عالی ادامه دادند. پس از آن دانشکده ادبيات از دانشکده 
علوم جدا شد، اما تا سال 1334ش، دانشکده ادبيات و دانشسرای عالی با يك سازمان اجرايی و 
آموزشی اداره می شدند و از آن تاريخ از يکديگر جدا شدند. سرانجام سال 1337ش. دانشکده ادبيات 

و علوم انسانی به محوطه اصلی دانشگاه تهران منتقل شد )تاريخچه دانشکده ادبيات(.
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در  سبك شناسی،  كرسی  و صاحب  فارسی  ادبيات  و  زبان  استادان  از  خطيبی1  حسين   دكتر 
در سال 1312ش،  فارسی  ادبيات  و  زبان  رشته  در  تحصيل  درباره شروع  تاريخ شفاهی  مصاحبه 

چنين گفته است:
ارشاد  ليسانسم را در ساختمان قديمی دانشسرای عالی )االن محل وزارت  »من تمام دوره 
است( گذراندم. من و همشاگردی هايم يعنی دكتر محمد معين، دكتر ذبيح اهلل صفا و دكتر پرويز 
بود،  از دوره تدريس ما هم در دانشسرای عالی  آنجا تحصيل كرديم و بخشی  ناتل خانلری در 
ولی بيشتر در ساختمان دانشکده ادبيات در دانشگاه تهران تدريس كرديم. عالوه  بر اين، زمانی كه 
با هم بودند كه در مجموع دانشسرای عالی  ادبيات و علوم  تحصيلم را آغاز كردم، دو دانشکده 
خوانده می شد و دو نوع ليسانس می دادند كه يکی »ليسانس آزاد« و ديگری »ليسانس مقيد« بود. 
كسانی كه ليسانس مقيد می گرفتند، حتمًا بايد در يکی از شهرستان ها دبير می شدند. آن هايی كه 
ليسانس آزاد می گرفتند، می توانستند بروند هر جايی برای خودشان كار پيدا كنند. ما  اكثراً ليسانس 
مقيد گرفتيم چون آن موقع كار نبود و برای اينکه كاری داشته باشيم، ليسانس مقيد گرفتيم. در 
واقع كسانی كه ليسانس مقيد می گرفتند، غير از درس هايی كه در دانشکده ادبيات می خواندند، 

بايستی سه واحد از مواد چندگانه علوم تربيتی را هم می گذراندند« )خطيبی، مصاحبه، 1386(.
 بنابراين دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه تهران، تا مدت ها با دانشسرای عالی كه پيش 
از آن تأسيس شده بود، همکاری نزديکی داشت و با مديريت واحدی اداره می شد و سال 1337ش. 

اين دو دانشکده از هم تفکيك شدند و به فعاليت های خود با هويت جديد ادامه دادند. 

استادان گروه ادبیات فارسی
در دوره های گذشته مرزبندی چندانی بين علوم وجود نداشت و تمام كسانی كه به حوزه سوادآموزی 
وارد می شدند، بايد علومی چون لغت، ادبيات، صرف، نحو، قرآن، منطق و مانند اينها را می خواندند 
كه به آن مقدمات می گفتند. بنابراين تا كسی از مرحله خواندن اين علوم نمی گذشت، نمی توانست 
وارد جرگه اهل علم و معرفت شود و حتی اگر می خواست از آن هم فراتر برود و به صورت تخصصی 
در يکی از حوزه های علمی وارد گردد، بايد از مرحله تحصيل علوم مقدماتی می گذشت و به  حد 

تسلط بر استنباط حکم يا اصطالحًا به مرحله اجتهاد می رسيد .
 بنابراين اين شيوه در دهه های موردِ  بحث در اين نوشتار )1313- 1343ش( ادامه داشت و در 
نتيجه بسياری از استادان جامع االطراف حوزه فرهنگ و ادبيات فارسی كه در دوره اول تأسيس 
دانشگاه در ايران تدريس می كردند و هيچ مدرک دانشگاهی هم نداشتند، غالبًا دارای درجه اجتهاد 
بودند. آنان كسانی بودند كه استادان برجسته مدرک دار دانشگاهی نسل بعد نيز به شاگردی ايشان 
افتخار می كردند. حتی بعضی از استادان نسل بعد و بعدتر نيز جزو كسانی بودند كه علوم جديد و 

1. حسین خطیبی (1295- 1380، تهران)، 

دانشیار  ملی،  شورای  مجلس  مناینده 

جمعیت  عامل  مدیر  و  تهران  دانشگاه 

کتاب  مؤلف  و  ایران  شیروخورشید رسخ 

فن نرث در ادبیات فارسی. وی جزو نخستین 

فارغ التحصیالن دکرتای ادبیات فارسی بود 

و مدتی معاونت و ریاست اداره روزنامه 

را  ملی  شورای  مجلس  در  کشور  رسمی 

برعهده داشت (رسولی پور، 1382، ص 13).
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قديم، هر دو را خوانده بودند و در دوره های دكترا تدريس می كردند )غالمحسين زاده، 1391، ص 
.)83-81

 هنگام تأسيس دانشگاه تهران، هيئت تعليماتی دانشکده ادبيات از اين قرار بود: بديع الزمان 
فروزانفر استاد ادبيات، اسداهلل بيژن دانشيار علوم تربيتی، امينه پاكروان معلم تاريخ صنايع  ظريفه، 
سيدمحمد تدين استاد ادبيات عرب، دكتر علی اكبر سياسی استاد روانشناسی، دكتر رضازاده شفق 
استاد تاريخ و كليات فلسفه، عبدالحسين شيبانی )وحيدالملك( استاد تاريخ عمومی، سيدمحمدكاظم 
اقتصادی،  و  انسانی  جغرافيای  دانشيار  غفاری  اميرسهام الدين  قديم،  فلسفه  كليات  استاد  عصار 
محمدحسين فاضل تونی استاد عربی و فلسفه قديم، مسعود كيهان استاد جغرافيا، سعيد نفيسی 
استاد تاريخ ملل شرق و يونان و رم، دكتر هاز1 استاد فلسفه جديد، دكتر ژان هيتيه2 استاد زبان 
و ادبيات فرانسه، رشيد ياسمی استاد تاريخ ايران بعد از اسالم، مهدی بيانی دبير ادبيات فارسی، 
ادبيات  ابوالفضل صدری معلم ورزش و لطفعلی صورتگر دبير  انگليسی،  زبان  فريار دبير  عبداهلل 

انگليسی )تاريخچه دانشکده ادبيات(.

نسل بعد از اين هيئت تعليماتی، استاد ملك الشعرای بهار، محمدحسين فاضل تونی، عبدالحسين 
زرين كوب، احمد بهمنيار، يحيی ماهيار نوابی، سيدمحمدكاظم عصار، فاطمه سياح و عبدالعظيم 
قريب بودند كه به عالقه مندان زبان و ادب فارسی تدريس می كردند. به دليل اينکه بحث در مورد  
همه استادان بی بديل گروه ادبيات فارسی در دوره موردِ  بحث در اين مقال نمی گنجد، لذا به بيان 

ويژگی های شخصيتی و شيوه های تدريس چند تن از اين استادان پرداخته می شود. 
 استاد احمد سميعی گيالنی3، ويراستار، مترجم و از دانش آموختگان رشته زبان و ادبيات فارسی 
در سال های اوليه تأسيس دانشگاه تهران، در مورد  استادان برجسته اين گروه در آن زمان چنين 

گفته است: 

1. Haze.
2. Jean Heathie.

3. احمد سمیعی گیالنی (1298، تهران- )، 

ویراستار، مرتجم، پژوهشگر و عضو پیوسته 

فرهنگستان زبان و ادب فارسی و مؤلف 

کتاب های آئین نگارش، نگارش و ویرایش و 
شیوه نامه دانشنامه جهان اسالم (دانشنامه 

دانش گسرت، 1389، ج 9، ص 140).
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 »من سال 1318ش. وارد دانشکده ادبيات دانشگاه تهران شدم. وقتی دوره ليسانس را گذراندم، 
مدال درجه يك علمی گرفتم، چون در دانشکده ادبيات شاگرد اول شده بودم. استادان سرشناس ما 
در اين دوره، بديع الزمان فروزانفر، ملك الشعرای بهار، دكتر يحيی مهدوی، سيدمحمدكاظم عصار، 
محمدحسين فاضل تونی و احمد بهمنيار بودند. استاد بهمنيار عربی و معانی و بيان درس می دادند 
و در داخل دانشگاه اعتبار زيادی داشتند و هميشه حاضرالذهن بودند، حتی استاد فروزانفر بعضی 
از اشکاالت عربی خودشان را از بهمنيار سؤال می كردند. ملك الشعرای بهار هم سبك شناسی و 
شاهنامه درس می دادند و بدون نوشته و با تسلط بسيار، سر كالس تقرير می كردند. استاد فروزانفر 
هم خيلی مسلط و خوش فکر بود و نکته های زيادی می گفت. دكتر مهدوی هم مسائل فلسفی را 

درس می داد و به درست سخن گفتن اهميت بسياری می داد« )سميعی گيالنی، 1395، ص 15(.

بدیع الزمان فروزانفر )1278، بشرویه- 1349، تهران(
استاد فروزانفر اديب، پژوهشگر و نويسنده معاصر كه بر فصاحت، بالغت، نقد ادبی، تصحيح متون 
و تحقيقات ادبی احاطه داشت و يکی از استادان برجسته گروه زبان و ادبيات فارسی بود، كتاب های 
فيه مافيه  تصحيح  و  مثنوی  پارسی، خالصه  به  تازی  فرهنگ  و سخنوران،  نظير سخن  بسياری 
را به نگارش درآورده است. اين دانشمند زمان، دارای شخصيت برجسته ای بود و كالس هايش 
1382، ص 20(.  فردوسی،  ترابيان  1385، ص 335؛  )رحيمی نيا،  می شد  برگزار  خاص  به شيوه ای 
بسياری از دانشجويان گروه ادبيات فارسی در سال های اوليه تأسيس اين گروه كه بعدها به جرگه 
استادان رشته ادبيات پيوستند، در زمره شاگردان استاد بودند كه از آن جمله می توان به دكتر حسين 
خطيبی، دكتر مظاهر مصفا، دكتر محمدرضا شفيعی كدكنی، دكتر حسن احمدی گيوی، دكتر حسن 

انوری و دكتر جليل تجليل اشاره كرد. 
كه  بود  كسانی  جمله  از  معاصر،  پژوهشگر  و  نويسنده  گيوی1،  احمدی  حسن  دكتر   مرحوم 
عضويت  به  بعدها  و  كرد  استفاده  وی  محضر  از  فروزانفر،  استاد  پربركت  عمر  آخر  سال های  تا 
اين گونه  را  استاد  تاريخ شفاهی، كالس های  مصاحبه  در  وی  درآمد.  تهران  دانشگاه  هيئت علمی 

توصيف كرده است:
 »كالس های استاد فروزانفر به اين صورت نبود كه يکی دو سال برويم، بلکه با همه كالس ها 
فرق می كرد. در كالس ايشان از دانشجوی يك ساله تا سی ساله بودند. در واقع افراد جديد با كسانی 
كه عقب افتاده بودند، همکالس می شدند. به طور مثال خانمی بود كه فاميلی اش توسلی بود و هفت 
سال بود كه ليسانس را تمام نکرده بود. يك بار هم استاد گفت كه استقامت را از ايشان ياد بگيريد! 
حتی زمانی كه استاد فروزانفر فوت كرد، اين خانم كه اهل اروميه بود، يك دانشگاه به اسم استاد 
استاد شركت می كردند، رضا  از كسان ديگری كه در كالس های  آنجا احداث كرد.  فروزانفر در 

گیوی-   ،1306) گیوی  احمدی  حسن   .1

1391، تهران)، نویسنده، ادیب، پژوهشگر، 

لغت شناس و استاد دستور زبان فارسی و 

ترکی و مؤلف بیش از پنجاه کتاب که در 

تدوین لغت نامه دهخدا و لغت نامه بزرگ 

فارسی نیز نقش به سزایی داشت (دانشنامه 

دانش گسرت، 1389، ج 1، ص 250).
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ثقفی )برادرزن امام خمينی(، دكتر خسرو فرشيدفر و دكتر اسماعيل حاكمی بودند. حتی عده زيادی 
از استادان دانشگاه تهران كه آن زمان مقام هم داشتند، سر كالس ايشان می نشستند. مثاًل دكتر 
جمال رضايی )رئيس دانشکده ادبيات دانشگاه تهران( مثل يك شاگرد سر كالس حاضر می شد. 
همين طور مهندس رضا گنجه ای )رئيس دانشکده فنی دانشگاه تهران و سردبير روزنامه باباشمل(، 

دكتر محسن ابوالقاسمی و مهرداد بهار هم بودند« )احمدی گيوی، 1394، ص 148(.
 دكتر خطيبی در مقاله ای به مناسبت سالگرد درگذشت استاد فروزانفر، ويژگی های اخالقی وی 

را اين گونه شرح داده است: 
 »استاد فروزانفر استعدادپرور و راهبر بود و اگر در كسی اندک مايه هنری می ديد، او را زير 
بال وپر می گرفت و هم او بود كه مرا بر آن داشت تا پس از فراغت از تحصيل در دوره متوسطه، 
تحصيالت خود را در رشته زبان و ادبيات فارسی دانشگاه تهران ادامه دهم؛ درحالی كه انديشه 
داشتم در دانشکده حقوق نام نويسی كنم. وی حافظه شگفت انگيزی داشت و هنگام تدريس نيازی 
به مراجعه به يادداشت نداشت. نه تنها شواهد مکرر و مفصل شعری فارسی و عربی، بلکه پاره ای 
از متون نثر را نيز از لوح حافظه از بر می خواند و شاگردان را نيز به حفظ و روايت اشعار تشويق 

می كرد« )خطيبی، 1375، ص 202(. 
استاد فروزانفر حافظه و دقت بی مانندی داشت و به گفتار و نوشتار دانشجويان ادب فارسی، 
بسيار اهميت می داد. وی نکته بين و جزئی نگر بود و بر عقايد خود در ارائه پژوهش های كامل و 
لزوم مراجعه به همه آثار و منابع موجود، تأكيد داشت. دكتر جليل تجليل1 از اعضای هيئت علمی 
گروه ادبيات فارسی دانشگاه تهران، با بيان خاطره ای، از نکته سنجی استاد اين گونه ياد كرده است:

 »وقتی شرح ديوان كمال الدين عبدالرزاق اصفهانی را كه به عنوان تکليف كالسی در سه ماه 
تابستان انجام داده بودم به استاد فروزانفر تقديم كردم، گفتم كه جزوه ای آورده ام كه البته اشکاالت 
و نواقصی دارد كه جنابعالی تصحيح و ارشاد می فرمائيد. بعد ايشان جزوه را به من دادند و فرمودند 
نقايص را تکميل كنيد. پس معلوم شد كه نبايد آنجا »نواقص« می گفتم و »نقايص« صحيح بود« 

)تجليل، مصاحبه، 1377(.

احمد بهمنیار کرمانی )1262، کرمان- 1334 تهران(
استاد  نوشتار  اين  در  موردِ  نظر  سال های  در  فارسی  ادبيات  گروه  برجسته  استادان  از  ديگر  يکی 
بهمنيار، روزنامه نگار، شاعر و پژوهشگر معاصر بود كه آثاری نظير تحفه احمديه و تاريخ ادبيات 
عرب را تحرير كرده است. وی ابتدا در دارالمعلمين عالی ادبيات عرب، منطق و فلسفه تدريس 
می كرد و پس از آن به استادی دانشگاه تهران رسيد )برقعی، 1373، ص 1384(. در دوران تدريس 
استاد بهمنيار، دانشجويان عالقه مند به درس ايشان، بهره بسياری از محضرشان بردند و عالوه بر 

استاد   ،( تربیز-   ،1302) تجلیل  جلیل   .1

زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگر، مرتجم 

و مؤلف آثاری نظیر: متون ادب فارسی، 

معانی و بیان، جناس در پهنه ادب فارسی، 

فنون و صنایع ادبی (دانشنامه دانش گسرت، 

1389، ج 3، ص 120).
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كسب علم و معرفت در ساعات كالس در دانشکده ادبيات، به منزل استاد می رفتند و اشکاالت 
متون مصنوع فارسی و عربی را از ايشان می پرسيدند. 

 يکی از شاگردان پرتالش و ساعی استاد بهمنيار، دكتر حميد فرزام1، استاد دانشگاه اصفهان 
بود كه تا سال های آخر عمر ايشان، از وجودشان كسب فيض می كردند. دكتر فرزام در مصاحبه 

تاريخ شفاهی، بهره مندی از محضر استاد بهمنيار را اين گونه شرح داده است:
»بهره  مندی من از وجود فياض و عزيز استاد بزرگوارم مرحوم بهمنيار به گونه ای خاص بود. 
آشنايی ما از اوايل تحصيل دانشگاهی )1320ش( تا پايان عمر آن بزرگوار بود، يعنی قريب چهارده 
سال خدمتشان می رفتم. بعد از دوره ليسانس، از محضر پرفيض شان برای رفع مشکالت درسی در 
متون فارسی و عربی استفاده می كردم و مثل يکی از اعضای خانواده ايشان بودم. هر ماه يکی دو 
جمعه خدمتشان شرفياب می شدم و با تائيد و نظر ايشان به حل مشکالت معماآميز بعضی از متون 

مصنوع و دشوار ادب فارسی و عربی می پرداختم« )فرزام، مصاحبه، 1375(.
 دكتر قمر آريان، عضو هيئت علمی دانشگاه تهران، از اعضای شورای عالی مركز دايره المعارف 
بزرگ اسالمی و شاگرد استاد احمد بهمنيار در مورد  روش تدريس استاد در آموزش درس عربی 

اين گونه گفته است:
 »درس عربی استاد بهمنيار دانشجويان را به خود جذب می كرد. روش تدريس ايشان، عربی 
را درسی شيرين می كرد و ای كاش اين شيوه نوشته می شد. استاد با محبتی پدرانه از دانشجو كار 
جدی می خواست و با دادن نمره دوازده، سند سواد دانشجو را امضاء می كرد. آن زمان از بيست هايی 

كه االن در دانشگاه ها داده می شود، خبری نبود« )آريان، 1384، ص 40(.

عبدالحسین زرین کوب )1301، بروجرد- 1378، تهران(
دكتر زرين كوب، اديب، تاريخ نگار، منتقد ادبی، نويسنده و مترجم، دارای تأليفاتی نظير: با كاروان 
حله، از كوچه رندان، سيری در شعر فارسی و بحر در كوزه بود. وی از جمله استادان فاضل دانشگاه 
تهران بود كه بيش از چهار دهه در اين دانشگاه تدريس می كرد. بسياری از پايان نامه های دكترا كه 
به  مرحله چاپ و انتشار رسيده است، حاصل راهنمايی های ايشان بود كه با نکته سنجی و ژرف بينی 
به  ثمر می نشست )آرام واال، 1389، ص 10(. دكتر غالمرضا ستوده2، از اعضای هيئت علمی دانشگاه 

تهران، عنايت و توجه دكتر زرين كوب را اين گونه بيان كرده است:
 »استاد راهنمای رساله دكترای من، دكتر عباس زرياب خويی بودند ولی ايشان گفته بودند كه 
برای مشورت، بيشتر به دكتر زرين كوب مراجعه كنم. من تصحيح انتقادی كتاب وجه التواريخ را 
انتخاب كرده و چند صفحه هم كار كرده بودم كه دكتر زرين كوب گفتند: »برو كتابخانه مركزی 
دانشگاه تهران، به بخش نَُسخ  خطی مراجعه كن و كتاب هشت بهشت را بگير و مقدمه آن را 

 ،1387 (1302،کرمان-  فرزام  حمید   .1

تهران)، استاد دانشگاه اصفهان، نویسنده 

و  زبان  فرهنگستان  پیوسته  عضو  و 

نظیر:  تألیفاتی  صاحب  و  فارسی  ادب 

مسافرت های شاه نعمت الله ولی  (مراسم 
یادبود، 1387).

 ،( مشهد-   ،1313) ستوده  غالمرضا   .2

فارسی  ادبیات  و  زبان  استاد  و  نویسنده 

و دارای آثاری نظیر مرجع شناسی و روش 

زبان  دکرتای  که  فارسی  ادب  در  تحقیق 
مؤلفان  جزو  و  دارد  فارسی  ادبیات  و 

لغت نامه دهخدا و لغت نامه بزرگ فارسی 

است (تهرانی زاده، 1373، ج 3، ص 30).
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بخوان«. فهميدم كه راه من همان است و در واقع بايد به كتابخانه مركزی بروم و اَقدم نسخ را 
پيدا كنم و نبايد به آثار معاصر اشاره كنم. بعد با پيدا كردن اين كتاب، پای من به كتابخانه مركزی 

باز شد و كارم به جريان افتاد« )ستوده، مصاحبه، 1386(.
مقاله ای  در  زرين كوب،  دكتر  شاگردان  از  و  اسالمی  آزاد  دانشگاه  استاد  فرزاد،   عبدالحسين 

استادش را اين گونه توصيف كرده است:
 »دكتر زرين كوب هرگز به فاصله سنی دانشجويان با خودش توجهی نشان نمی داد و سعه صدر 
اين استاد، ارتباطی صميمی را ميان دانشجويان و وی به وجود آورده بود. استاد هنگامی كه به امر 
آموزش همت می گماشت، مخاطب را در برابر كتابخانه ای گسترده قرار می داد كه گويی بهترين 

بخش  های هر كتاب را به شنونده خود هديه می كند« )زرين كوب، مورخ و منتقدی توانمند(.
 دكتر علی فاضل، از دوستان دكتر زرين كوب به تواضع و فروتنی استاد اين گونه اشاره كرده است:
 »روزی در مجلسی يکی از حاضران به استاد پيشنهاد كرد كه چه خوب است تتمه كار شگرف 
و خطير مرحوم بديع الزمان فروزانفر را در اتمام شرح مثنوی شريف دنبال كنيد كه خدمتی به سزا 
و شايسته است. استاد پس از مکث و تأملی پرمعنی، با تواضعی عالمانه كه از خصلت های ايشان 

بود، خطاب به او گفتند: »آقا ما كجا و آن كاِر جهانی و بی مانند كجا« )فاضل، 1378، ص 13(!

عبدالحمید بدیع الزمان کردستانی )1283، سنندج- (
استاد كردستانی اديب، محقق و استاد زبان و ادبيات فارسی و دارای تأليفاتی نظير: الميه الُکرد، 
مجموعه القصائد، بدايع الفوائد و ديوان غزليات فارسی است كه پس از تدريس در مدرسه دارالفنون 
وی  پرداخت.  دانشجويان  تعليم وتربيت  به  و  شد  تهران  دانشگاه  وارد  گوهرشاد،  دبيرستان  و 
شخصيت برجسته ای داشت كه البته در دهه های 1320 و 1330ش. قدری گمنام بود و شهرت 
دقت نظر،  و  عرب  ادبيات  بر  تسلط  نظر  از  ولی  نداشت،  را  فارسی  ادبيات  گروه  استادان  ساير 
بی مانند بود )مقدمی فر، 1394، ص 22(. كامران فانی1كتابدار و مترجم معاصر، استاد كردستانی را 
يکی از شخصيت های برجسته ای می داند كه در دانشکده ادبيات تأثيرگذار بود. وی در مصاحبه 

تاريخ شفاهی در مورد  استاد چنين گفته است: 
 »استاد كردستانی از نظر تسلط بر زبان و ادبيات عرب، آدم را ياد استادان قديمی هزار سال 
پيش می انداخت. در اولين كالسی كه با ايشان داشتيم، 230 نفر بودند، يعنی چند كالس را در 
يك جا جمع كرده بودند. استاد كردستانی بار اول اسم ها را پرسيدند و برای بار دوم اسم همه را 
حفظ بودند و می دانستند جای هر كسی كجاست. وقتی هم سؤال می كرديم، چنان بادقت و احاطه 
پاسخ می دادند كه حيرت زده می شديم! در واقع معيت فضل و فروتنی استاد، روی من تأثير گذاشت 

و در همه كالس های عربی ايشان شركت می كردم« )فانی، 1395، ص 20(.

1. کامران فانی (1323، قزوین- )، کتابدار، 

که  معارص  دایره املعارف نویس  و  مرتجم 

دارای تألیفاتی نظیر رسعنوان های موضوعی 

فارسی و گسرتش تاریخ ایران در رده بندی 
نیز  ترجمه هایی  و  است  دیویی  و  کنگره 

دارد (دانشنامه  دانش گسرت، 1389، ج 10، 

ص 68).
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 بهاءالدين خرمشاهی، حافظ شناس و قرآن پژوه معاصر در كتاب زندگی نامه خودنوشت فرهنگی 
خود، در مورد  مقام علمی عالمه بديع الزمان كردستانی چنين می گويد:

شگفت آور،  معلومات  و  حافظه  علمی،  مقام  در  كردستانی  بديع الزمان  عبدالحميد   »استاد 
دستِ كمی از استاد بديع الزمان فروزانفر نداشت. درسی كه با ايشان داشتيم، ادبيات عرب يا ادبيات 
منظوم عربی بود. در تمام عمرم مردی به جامعيت او در عربيت نديده ام. استاد  صدهزار بيت عربی 
از قصيده و قطعه و غزل از حفظ داشت. كالس او پرشاگردترين كالس در دانشکده ادبيات بود. اگر 
بگويم احاطه علمی و وسعت معلومات او و نظر نقاد و نکته ياب وی يادآور ائمه ادب قرون سوم و 

چهارم هجری بود، مبالغه نکرده ام« )خرمشاهی، 1377، ص 178(.

سرفصل های درسی
در دهه های مورِدبحث )1313- 1343ش(، به دليل حضور شخصيت های فاضل، اديب و دانشمندی 
كه در گروه ادبيات فارسی تدريس می كردند، درس ها و منابعی را هم كه در آموزش مورِدتوجه قرار 
می دادند، در سطح باال و سنگين بود. در واقع عالوه بر انتخاب و تدريس متون نظم و نثر فارسی، 
فنون و صناعات ادبی، دستور زبان، متون نظم و نثر عربی، سبك شناسی و معانی و بيان، زبان های 
باستانی نظير فارسی باستان و اوستايی هم مورِدتوجه قرار می گرفت و تدريس می شد. آموزش اين 

زبان ها در سال های پس از انقالب از برنامه گروه زبان و ادبيات فارسی حذف گرديد.
 عالوه  بر اين، از زمان تأسيس دانشگاه تهران، زبان خارجی كه در گروه های مختلف آموزشی 
تدريس می شد، زبان فرانسه بود كه بعد از شهريور 1320ش، كم كم زبان انگليسی جايگزين آن 
با  آموزشی  انگليسی، گروه های  زبان  اوليه تدريس  البته در سال های  گرديد و آموزش داده شد. 

كمبود استاد ماهر در اين حوزه مواجه بودند. 
 استاد احمد سميعی گيالنی، در مصاحبه تاريخ شفاهی در مورد درس فرانسه و معلمان آن در 

فواصل سال های 1318 تا 1322ش. در گروه ادبيات فارسی دانشگاه تهران چنين گفته است:
 »معلم زبان فرانسه ما برتران نام داشت كه از كالس هايش خيلی استفاده كردم. وی در آن 
زمان، ”Barbier de Sevillie“ را تدريس می كرد؛ نمايشنامه ای كه با نام »ريش تراش اشبيليه« 
ترجمه شده است. در اين كالس فهميدم كه تحليل متن يعنی چه، چون می بايست كاراكترهای 
اين نمايشنامه را وصف می كرديم. امتحانش هم خيلی مشکل بود و در واقع بايد يك نوع تحليل 

و نقد ادبی انجام می داديم« )سميعی گيالنی، 1395، ص 40(.
 همچنين در اين دوره، تمركز و توجه بر روی مطالعه و آموزش متون كهن ادب فارسی اعم 
از نظم و نثر استوار بود و به بررسی ادبيات معاصر و مؤلفه های مؤثر بر آن در حوزه های صناعات 
ادبی، دستور زبان، نظم، نثر و آرايه های ادبی به اندازه ادبيات كهن، عنايتی نمی شد كه در سال های 
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پس از 1345ش، اين مقوله مهم در ادب فارسی موردِ مطالعه و بررسی قرار گرفت. 
 كامران فانی يکی از داليل خود جهت تغيير رشته از ادبيات فارسی به كتابداری را در اولويت 
قرار نگرفتن آموزش درس های مربوط به ادبيات معاصر در برنامه های اين رشته ذكر كرده است. 

وی فضای گروه ادبيات در دهه 1340ش. را اين گونه توصيف كرده است:
از  بعد  فارسی  ادبيات  رشته  در  تحصيل  ادامه  به  من  و عالقه  اينکه شوق  داليل  از   »يکی 
ليسانس كم شد، اين بود كه بيشتر به ادبيات مدرن و رمان عالقه مند بودم كه جای اينها هم در 
دانشکده ادبيات نبود. استادان دانشکده از قرن نهم، دهم جلوتر نمی آمدند و وظيفه آن ها هم همين 
بود، چون رشته های آكادميك بايد محافظه كار باشند. وقتی من برای اولين بار مطرح كردم كه نيما 
يوشيج هم می تواند در تاريخ ادبيات ايران مهم باشد، دكتر ذبيح اهلل صفا )آن زمان رئيس دانشکده 
ادبيات بود( گفتند كه من با نيما فاميل هستم، يعنی فقط فاميليم؛ نه اينکه می توانم ويژگی های 

شعری او را درس بدهم« )فانی، 1395، ص 30(.
 همچنين سيمين دانشور نويسنده معاصر، با ذكر خاطره  ای از استاد فروزانفر طرز تفکر استادان 

بزرگ ادبيات را نسبت به شعر نو، اين گونه بيان كرده است: 
می كردم،  تدريس  دانشکده ها  همه  دانشجويان  برای  كه  عمومی  فارسی  كالس های   »در 
دانشجويان گاليه داشتند كه از ادبيات معاصر و شعر نو هيچ استادی سخنی نمی گويد. به آن ها 
قول دادم چهار كتابی كه استاد فروزانفر تعيين كرده است را با هم می خوانيم و بعد من نيم ساعت 
درباره استادان ادبيات معاصر برايشان حرف خواهم زد. يادم است نيما، اخوان، شاملو و فروغ را 
رفت. گفت: »دوشيزۀ  به هوا  فروزانفر  استاد  داد  استادان،  بعدی  در شورای  بودم كه  داده  درس 
ِمشکين شيرازی! شنيده ام در كالس بحر طويل درس می دهی«؟! جواب دادم: »استاد! شعر نو 
بحر طويل نيست. مردم همه آن را قبول كرده اند و دليلش هم عطش دانشجويان به سيراب شدن 
است«. بعد شعر نيما- خانه ام ابری است- را برای استاد خواندم. استاد گفت: »نه وزنی، نه قافيه ای، 

مصرع ها يکی كوتاه، يکی بلند و...«. بعد هم از صميم دل خنديد« )دانشور، 1386، ص 105(. 
 بنابراين به تدريج انديشه گنجاندن منابع مربوط به ادبيات معاصر در برنامه های درسی گروه 
ادبيات فارسی شکل گرفت و پيگيری شد. البته هنوز هم پس از گذشت سال های متمادی كه از 
تأسيس اين گروه در دانشگاه تهران می گذرد، همچنان مبنای فعاليت دانشجويان براساس تحقيق 
و تتبع بر روی متون كهن ادب فارسی است و واحدهای محدودی به بررسی متون نظم و نثر 

معاصر اختصاص دارد.

دوره دکترای زبان و ادبیات فارسی
از سال 1316ش. كه دوره دكترای زبان و ادبيات فارسی در دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه 
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تهران راه اندازی شد، از طرف دكتر عيسی صديق- رئيس دانشسرای عالی و دانشکده ادبيات در آن 
زمان- مقرراتی برای اين دوره وضع شد. در واقع كسی كه ليسانس زبان و ادبيات فارسی داشت، 

برای گرفتن درجه دكترا بايد درس های زير را تحصيل می كرد:
- يك زبان خارجه به غير از زبانی كه برای گرفتن ليسانس آموخته بود؛

- زبان های ايران پيش از اسالم و زبان شناسی؛
- تاريخ مفصل ايران؛

- دوره عالی ادبيات عرب؛
- معانی و بيان زبان فارسی، سبك شناسی و مقايسه روش های نظم و نثر؛

- سنجش ادبيات زبان های مختلف و روش تاريخ ادبيات.
همچنين بايد در موضوع معينی رساله بديعی می نوشت و نزد هيئت استادان به ثبوت می رساند و 
نيز كسانی حق تحصيل و گرفتن درجه دكترا داشتند و به عنوان داوطلب اين رشته قبول می شدند كه 
استعداد فطری داشتند و استادان توفيق آن ها را در پيشرفت كار تصديق می كردند )دوره دكتر ادبيات(.
 شاگردان دوره اول دكترا در دانشکده ادبيات، دكتر ذبيح اهلل صفا، دكتر پرويز ناتل خانلری، دكتر 
محمد معين و دكتر حسين خطيبی بودند كه دكتر معين زودتر از آقايان ديگر رساله خود را گذراند 

و اولين دكتر غير پزشکی دانشگاه تهران شد. 
 پذيرش دانشجو در مقطع دكترا پس از اتمام دوره ليسانس، تا سال 1343ش. ادامه داشت و از 
اين تاريخ، مقطع فوق ليسانس به دوره تحصيالت تکميلی اضافه شد يعنی اول ليسانس و دكترا در 
گروه ادبيات دائر شد و پس از آن به پذيرش دانشجو در مقطع فوق ليسانس اقدام گرديد. از اولين 
دانشجويان فوق ليسانس ادبيات نيز می توان دكتر حسن انوری و دكتر جليل تجليل را نام برد كه 

در سال 1343ش. وارد اين مقطع شدند و پس از دو سال تحصيل، وارد دوره دكترا شدند.
 عالوه  بر اين در سال های اوليه تأسيس دوره دكترا، تدوين رساله و دفاع از آن تشريفات خاصی 
داشت و آسان نبود. دكتر حسين خطيبی كه جزو چهار شاگرد اولين دوره دكترای ادبيات فارسی در 

ايران بود، در مورد  شروع پذيرش دانشجو در اين مقطع چنين گفته است: 
 »سال 1316ش. برای اولين بار در رشته زبان و ادبيات فارسی در دانشگاه تهران دوره دكترا 
تأسيس شد. آن موقع داوطلب زياد نبود كه كنکور بگذارند. گفتند كسانی كه در دوره های مختلف 
گذشته و حال شاگرد اول شده اند، حق دارند در اين دوره اسم نويسی كنند. در آن دوره من شاگرد 
اول شده بودم، پس اسمم را نوشتند. در دوره قبل از من، دكتر صفا، دوره قبلش دكتر خانلری و 
دوره قبل از آن هم دكتر معين شاگرد اول شده بود كه اسم شان را نوشتند. دوره دكترا اين طور بود 
كه بايد دو سال درس می خوانديم و بعد به راهنمايی يکی از استادان، رساله می نوشتيم كه چندان 

هم آسان نبود« )خطيبی، مصاحبه، 1376(.
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 اوايل تأسيس دوره دكترای ادبيات فارسی تا اواخر دهه 1320ش.، نظام تحصيلی به اين صورت 
بود كه هر سال درس هايی ارائه می شد و بعد رساله تهيه می گرديد، ولی در دهه 1330ش. نظام 
آموزشی تغيير كرد و شيوه شهادت نامه ای برقرار شد. در واقع می بايست ده شهادت نامه می گذراندند 
و رساله هم می نوشتند تا به درجه دكترا نائل آيند. اين نظام تا سال ها بعد نيز ادامه پيدا كرد. احمد 
سميعی گيالنی كه به تشويق استاد فروزانفر وارد دوره دكترای ادبيات شده بود، تغيير نظام آموزشی 

اين مقطع را اين طور شرح داده است:
 »وقتی سال 1321ش. پس از پايان ليسانس وارد دوره دكترای ادبيات شدم، مصادف شد با 
حوادث بعد از شهريور 1320ش. و مسائلی پيش آمد كه نتوانستم تحصيل در اين دوره را ادامه 
دهم. سال ها بعد يعنی سال 1335ش.، تشويق شدم كه اين دوره را ادامه دهم. آن موقع نظام 
تحصيلی تغيير كرده بود يعنی ارائه درس ها در هر سال، به صورت شهادت نامه ای درآمده بود. در 
هشت  من  می نوشتيم.  پايان نامه  بعد  و  می گذرانديم   )Certificate( شهادت نامه  ده  بايد  واقع 
شهادت نامه با دكتر فاطمه سياح، استاد مدرس رضوی، استاد پورداوود، دكتر صادق كيا، دكتر محمد 
مقدم و عبدالعظيم خان قريب گذراندم. دو شهادت نامه مربوط به استاد فروزانفر را نگذرانده بودم كه 

باز گرفتاری هايی برايم پيش آمد« )سميعی گيالنی، 1395، ص 41(.
 از دهه 1330ش. به بعد، به تدريج داوطلبان شركت در آزمون دكترا بيشتر شد و مانند سال های 
البته ظرفيت پذيرش دانشجو تغييری نکرد و روی  اول تعداد انگشت شماری شركت نمی كردند. 
همان تعداد سه چهار نفر باقی ماند. عده ای از عالقه مندان نيز به دليل عدمِ موفقيت جهت حضور 
در دوره دكترا پس از ليسانس، با تغيير نظام آموزشی مواجه شده و ناچار دوره فوق ليسانس را نيز 
گذراندند. دكتر احمدی گيوی كه از دوره ليسانس وارد دكترای ادبيات شده بود، در مورد  وضعيت 

پذيرش دانشجو در دوره مذكور، اين گونه سخن گفته است: 
 »من سال 1340ش. پس از پايان ليسانس، وارد دوره دكترای ادبيات شدم. در آن سال 23 
نفر شركت كرده بودند كه دكتر سعيد نجفی اسداللهی، دكتر محمد استعالمی و من پذيرفته شده 
بوديم. سال بعد از آن، 27 نفر شركت كردند ولی همه رد شدند. سال 1342ش. نيز 38 نفر شركت 
كردند كه باز همه رد شدند. سال 1343ش دوره فوق ليسانس داير شد و افرادی نظير دكتر حسن 
افتادند؛ يعنی  انوری كه در اين سال ها در آزمون دكترا قبول نشده بودند، پنج شش سال عقب 
دو سال فوق ليسانس خواندند و بعد دوباره در آزمون دكترا شركت كردند و ادامه تحصيل دادند« 

)احمدی گيوی، 1395، ص 149(. 
 بنابراين نظام آموزشی تحصيالت تکميلی در رشته ادبيات از سال 1316ش. كه دوره دكترا 
بر  بازنگری قرار گرفته است. در واقع عالوه  تغيير كرده و مورد   به دفعات  تاكنون،  تأسيس شد 
اعمال شيوه های جديد و راه اندازی دوره فوق ليسانس، سخت گيری، دقت و وسواس علمی نسل 
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اول و دوم استادان اين رشته، كم كم رو به تنزل گذاشت و دانشجويان توانستند با سختی كمتری 
به درجه دكترا نائل شوند. 

  نتیجه گیری:
پس از بيان تاريخچه و فعاليت های گروه زبان و ادبيات فارسی دانشگاه تهران در فواصل سال های 
1313 تا 1343ش، بنيه علمی استادان، كيفيت منابع درسی، روش های تدريس، رويکرد گذشته نگر و 
برنامه تحصيالت تکميلی )فوق ليسانس و دكترا( براساس منابع مکتوب و مصاحبه های تاريخ شفاهی 
مورِدبررسی قرار گرفت. يافته های حاصل از اين پژوهش كه بر مبنای گفته های دانشجويان آن دوره 

كه بعدها به جرگه استادان گروه پيوستند شکل گرفته، به صورت زير قابل ِتبيين است: 
پيشينه تأسيس گروه: گروه ادبيات فارسی جزو اولين گروه های آموزشی است كه در دانشگاه . 1

تهران شکل گرفته است. در واقع آموزش عالی ادبيات فارسی به طور رسمی به سال 1307ش 
بازمی گردد، زمانی كه دارالمعلمين مركزی و عالی داير بود. هنگام تأسيس دانشگاه تهران نيز 
دانشکده ادبيات يکی از شش دانشکده ای بود كه برای تشکيل دانشگاه پيش بينی شده بود. 
كالس های اولين دانشجويان رشته ادبيات هم در ساختمان قديمی دانشسرای عالی برگزار 

می شد و در ابتدا هم دو دانشکده ادبيات و علوم با هم بود كه بعد از هم جدا شدند. 
انواع ليسانس: از ابتدای آموزش به كارشناسان زبان و ادبيات فارسی، تربيت دبير جهت تدريس . 2

در وزارت آموزش و پرورش مورِدتوجه دست اندركاران تأسيس دانشگاه تهران قرار گرفت و دو 
نوع ليسانس آزاد و مقيد به دانشجويان اعطا می شد. در واقع واحدهای درسی روش تدريس، 
روان شناسی، علوم تربيتی و... در برنامه درسی دبيری ادبيات گنجانده شد كه به آن ليسانس 

مقيد می گفتند.
دانشگاه . 3 تأسيس  هنگام  زمان،  استادان  و  دانشمندان  برجسته ترين  استادان:  علمی  جايگاه 

تهران، از دارالمعلمين عالی به گروه ادبيات فارسی دانشگاه تهران منتقل شدند، شخصيت های 
اهل علم و معرفت و استادان جامع االطراف حوزه فرهنگ و ادبيات فارسی كه دارای درجه 
اجتهاد در اين رشته بودند. استادانی نظير: بديع الزمان فروزانفر، احمد بهمنيار، ملك الشعرای 
بهار، محمدحسين فاضل تونی، سيدمحمدكاظم عصار و عبدالعظيم قريب در سال های اوليه 
شکل گيری گروه به تربيت دانشجويان و عالقه مندان اين رشته پرداختند. اين استادان، آموزش 
و پرورش را توأمان مورِدتوجه قرار دادند و به تربيت نسل هايی مبادرت ورزيدند كه بعدها از 

مشهورترين استادان و پژوهشگران زبان و ادبيات فارسی شدند.
عالقه مندی به رشته ادبيات فارسی: از زمان تأسيس گروه ادبيات تا سال ها پس از آن يعنی تا . 4

اواخر دهه 1340ش.، به دليل اينکه استادان نام آور و دانشمندی در اين گروه تدريس می كردند، 
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عالقه مندان بسياری تمايل داشتند در كالس های درس و بحث اين استادان شركت كنند؛ حتی 
اين اشتياق به گونه ای بود كه اشخاص بزرگی نظير: استاد احمد آرام، محمدحسين شهريار، كامران 
فانی و بهاءالدين خرمشاهی از دانشکده هايی نظير پزشکی به دانشکده ادبيات منتقل شدند و با 
اشتياق در رشته ادبيات فارسی به  تحصيل پرداختند. جنبه های ذوقی و هنری اين رشته و تأثير 

استادان دانشمند آن، موجب محبوبيت رشته ادبيات در سال های مورِدبحث شده بود.
تدريس زبان فرانسه: به دليل اينکه آموزش در ايران نشئت گرفته از نظام آموزشی فرانسه بود و در . 5

دنيا نيز در دهه های گذشته اين زبان به عنوان زبان دوم در مدارس و دانشگاه ها تدريس می شد، 
در دانشگاه تهران نيز از ابتدای تأسيس، استادانی جهت آموزش اين زبان استخدام شدند كه از 
آن جمله می توان به اشخاصی نظير: ژان هيتيه، برتران و مادام رهاوی اشاره كرد. اين اشخاص در 

آشنايی دانشجويان با متون كالسيك قرن نوزدهم فرانسه نقش تأثيرگذاری داشتند.
در اولويت قرار نگرفتن آموزش ادبيات معاصر: در دوره موردِ  بحث، توجه بر روی آموزش متون . 6

كهن ادب فارسی و پژوهش در اين زمينه متمركز بود. در نتيجه نسبت به آشنايی دانشجويان 
با ادبيات معاصر- اعم از شعر و نثر- كه در آن سال ها به واسطه آثار شاعرانی نظير نيما، اخوان 
ثالث، شاملو و نويسندگانی همانند جمالزاده و گلشيری در جامعه رشد می كرد و با اقبال عمومی 
روبه رو می شد؛ اقدام خاصی صورت نمی پذيرفت. در  واقع استادان به نام دانشکده ادبيات، شعر 
و نثر معاصر را در حد و جايگاهی نمی دانستند كه جزو مباحث درسی به دانشجويان آموزش 
داده شود. نگاه حاكم بر دانشکده ادبيات در آن سال ها، نگاهی سنت گرايانه بود و هر قدر كه 
ادب معاصر مورِدتوجه جوامع اجتماعی )داخل و خارج از كشور( بود، در گروه ادبيات فارسی 

مهجور مانده بود.
تحصيالت عالی: از سال 1316ش، دوره دكترای ادبيات فارسی در دانشگاه تهران ايجاد شد و . 7

مقرراتی برای پذيرش دانشجو وضع شد. متقاضيان بايد دارای درجه ليسانس در زبان و ادبيات 
همچنين  می گرفتند.  قرار  گروه  استادان  موردِ  تائيد  آزمون،  گذراندن  از  پس  و  بودند  فارسی 

بايست رساله ای تدوين می كردند تا به درجه دكترا نائل آيند.
دكترا، . 8 مقطع  در  تحصيل  اوليه  سال های  فارسی:  ادبيات  و  زبان  دكترای  تحصيلی  نظام 

بدين صورت بود كه هر سال تعدادی واحد درسی ارائه می شد كه پس از گذراندن اين واحدها، 
آموزش  نظام  1330ش.،  دهه  در  يعنی  آن  از  پس  می شد.  آغاز  دكترا  رساله  روی  بر  كار 
دكترا  دانشجوی  يعنی هر  برقرار شد،  و شيوه شهادت نامه ای  تغيير كرد  تکميلی  تحصيالت 
می بايست ده شهادت نامه می گذراند و بعد رساله می نوشت تا به درجه دكترا نائل می شد. اين 

نظام تا پايان دوره مورِدنظر در اين نوشتار ادامه داشت.
فوق ليسانس ادبيات: سال 1343ش. اين گونه تصميم گيری شد كه مقطع واسطی بين دوره . 9
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چهارساله ليسانس و دكترا برقرار شود تا دانشجويان با آمادگی و دانش بيشتری در اين دوره ادامه 
تحصيل دهند. پس پذيرش دانشجو در مقطع فوق ليسانس از همين سال در گروه ادبيات دانشگاه 
تهران آغاز شد و بسياری از شخصيت هايی كه در دهه های بعد به جرگه اعضای هيئت علمی 

دانشگاه تهران پيوستند، جزو نخستين فارغ التحصيالن فوق ليسانس ادبيات فارسی بودند.
 بنابراين با بررسی منابع مکتوب در زمينه شکل گيری گروه آموزش عالی زبان و ادبيات فارسی 
در دانشسرای عالی و سپس دانشگاه تهران و مشاهده ضعف اين منابع در نمايان ساختن فضای 
حاكم بر اين گروه در دوره موردِ بحث؛ مطالعه مصاحبه های تاريخ شفاهی سازمان اسناد و كتابخانه 
ملی جمهوری اسالمی ايران مورِدتوجه قرار گرفت و بسياری از زوايای پنهان مندرج در اسناد و 

كتاب ها شرح داده شد.
 سال های موردِ  بحث در اين نوشتار، دوره اوج شکوفايی آموزش زبان و ادبيات فارسی در ايران 
بود و مشتاقان بسياری را به حوزه های هنری و ذوقی آموزش و پژوهش در اين حوزه كشاند. حضور 
استادان صاحب نام و منابع درسی غنی ارائه شده در گروه ادبيات فارسی، از جمله داليل موفقيت و 

عالقه به تحصيل در رشته مذكور بود.
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