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ها و راهکارهاچالش:ادبیات تطبیقی در ایران
1مهدي شاملو

کارشناس ارشد فلسفه تعلیم و تربیت
چکیده

ها و شود و دانشگاهلزوم گفتگوي بین ملل مختلف بیش از هر زمان دیگر احساس میعصر حاضردر 
رشتۀ ادبیات توجه کافی به با یکی از نهادهایی هستند که وظیفه دارندکشورهامؤسسات آموزش عالی

هر چند این رویکرد انسان .زمینۀ تفاهم و دوستی بین ملل را فراهم آورندو انجام درست آنتطبیقی
ادبیات ذاتاما،هایی نیز شده استمحورانه در مسیر فراز و نشیب ادبیات تطبیقی بعضاً دچار آسیب

نسبتاً ادبیات تطبیقی دانش . استتفکر اندیشمندان آنهاي انسانی در تطبیقی بیانگر وجود اندیشه
رغم علیوبه آن توجه نشده است از شاخه تاریخ ادبیات است که در ایران چندان بررسی و جدیدي

با سایر رشته ها هنوز نتوانسته است از جایگاه و موقعیت مناسبی رشته، در مقایسهاینتالش کارشناسان
ومنسجمریزىبرنامهونظرىقوىپشتوانۀبدونعلمىدانیم که هیچمیگیهم. ددبرخوردارگر

این خود ضرورت داشتن یک پشتوانه محکم براي رشته ادبیات تطبیقیودوام پیدا نخواهد کردعلمى
و تالش گروهییک ، می باشدگستردگی و تنوع موضوع که این رشته دارايآن جا از .رساندمیرا

امکاناتریزي دقیق،با یک برنامهبایداین رشتهدر جهت رشد از این رو. کندمیبرا ایجاجمعی
، اختصاص متخصصعلمىنیروىتربیتفراهم کرده وبا اقداماتی نظیرایراندرآن راسترشگورشد

.زمینه را براي تعالی و توسعه این رشته مهیا کنیمعلمىنشریاتمجالت وانتشاربودجه کافی،

.، ایرانها، ادبیاتچالشتطبیقی، : واژگان کلیدي

sepantatoo@gmail.com:رایانامه. 1
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مهمقد
هاى فراوانى را در طول دو قرن عمر خود بحرانکهمطالعات ادبى است ازاى ادبیات تطبیقى رشته

و گرددفرانسه بر میکشور به قرن نوزدهم در این رشتهسابقۀ .یکى پس از دیگرى پشت سر نهاده است
سال در خود رافعالیتاین رشته. استبرخوردار کوتاه ايسابقهازدر ایران این در حالی است که

و به عنوان یک رشته علمی وارد برنامه درسی دانشکده کرد آغاز در دانشگاه تهران خورشیدي 1315
، به همین اندماهیت این رشته با هم بحث داشتهنام ونظران این رشته همواره بر سرصاحب .ادبیات شد

واحد و منسجم از ادبیات تطبیقی که مورد قبول همگان باشد کار دشواري یک تعریفیافتنخاطر 
جو کرد که وریشۀ این اختالف نظرها را باید درچارچوب هاى نظرى ادبیات تطبیقى جست. است

. ى متفاوت، و گاه متناقض بر اساس آن ها شکل گرفته استهایتعریف
کهتاریخ ادبیات استازايشاخهشودادبیات تطبیقی که گاهی به آن ادبیات همگانی نیز گفته می

مقایسۀکلیطوربهوادبیهايچهرهوهاجنبشها،دورهسبکها،عناصر، انواع،سنجش آثار،به
به .)1389انوشیروانی، (پردازدمیمختلفزبانوفرهنگچندیادودرآنکلیدر مفهومادبیات
. مختلفبات بین ادبیات ملل و اقوام تطبیقی عبارت است از تحقیق در باب روابط و مناسیاتادبعبارتی

آنچه در ادب تطبیقی مورد نظر نقاد و محقق هست، نفس اثر ادبی نیست، بلکه تحقیق در کیفیت تجلی 
تطبیقی مورد یاتدر ادبکه چه آن.کندادب قوم دیگر پیدا میاست که اثر ادبی قومی درو انعکاس 

توجه و نظر اهل تحقیق است، آن تصرف و تدبیري است که هر قومی درآنچه از آثار ادبی قوم دیگر 
تجدید وقفه، مقید بهبیپژوهشگر ادبیات تطبیقی. )1389نظري، (کندنماید، اعمال میاخذ و اقتباس می

دهد که دیگري را بهتر درك کند و بیشتر به عللی عمل و بررسی دقیق امري است که به او امکان می
ر درك ـود را بهتـکه خدهد و سرانجام اینوق میـر، سـالن اثـابی فـف ارزیـیبپردازد که او را به ط

غناي فراوان نسبت به ادبیات و ادبیات و فرهنگ ایرانیان از دیرباز به دلیل.)1373، غنیمی هالل(کندمی
شکل گرفتنبه نحوي که در ؛استبودهیک سر و گردن باالترنزدیک فرهنگ کشورهاي دور و

؛ لذا شایسته است که این فرهنگ افکار بسیاري از نویسندگان بزرگ جهان نقش بسزایی داشته است
بشریت استفاده ۀتعالی همه جانبغنی در اختیار دیگر ملل قرار گرفته تا از غناي آن در جهت رشد و

. کرد
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اهمیت و ضرورت پژوهش
علوم مطالعاتمعتبر دنیا به عنوان یکی از ارکان ی دانشگاهمراکزدرهموارهرشتۀ ادبیات تطبیقی 

ل در این رشته ـاي تحصیلی مستقـهاد دورهـدام به ایجـها اقانسانی مطرح بوده و بسیاري از دانشگاه
نقشی وگسترش تعامالت بین فرهنگینزدیک کردن ملل به یکدیگرادبیات تطبیقی در .اندنموده

بنابراین با بررسی روابط . شودملت ها میمیان صلح تفاهم وموجب شناخت بیشتر واساسی دارد و
رسیممیو صلحکنیم و به تفاهمشویم، گفتگو میها آشنا میها با یکدیگر ما با روح ملتادبیات

رشد تمامی این محاسن در جهت توسعه وتوان ازتطبیقی میادبیاتاستفاده ازبا .)1391، وندزینی(
جهانکشورهايازبسیاريدراکنون همتطبیقیادبیاتدر حالی که .همه جانبه کشور استفاده کرد

روبرو عیموانو هاچالشایران بادربا وجود اینکند؛ میسپريخود رابالندگیوشکوفاییدوران
بسیاري به خود صدمات تطبیقىادبیاترشتۀکهاستواقعیتایندهندةنشانارب گذشتهتج.باشدمی

براي آن که بتواند روند رو به رشدي داشته باشد نیازمند آن است که توجه و عنایت لذا؛دیده است
چندین آن است که این رشتهنگاهی اجمالی به این سابقه حاکی از . بیشتري نسبت به آن صورت گیرد

چندان به آن توجه نشده ودهه است که مورد غفلت نهادها و مراکز علمی و پژوهشی کشور قرار گرفته 
هاي ایران راه هیچ گاه به صورت گروه آکادمیک مستقلی در دانشگاهاین رشته .)1389نظري، (است

اندازي نشده، هیچ انجمن علمی بدین نام در ایران شکل نگرفته و هیچ مجله تخصصی در این زمینه 
ستقل، انجمن علمی و نشریه تخصصیگروه آکادمیک مدیگر، هیچ گاه به عبارت . منتشر نشده است

بیات تطبیقی در ایران براي ادباشد،اي میهر رشته درکه معرف و پشتوانه تداوم و گسترش و پیشرفت
در نتیجه تالش معدود پژوهشگران این رشته راه به جایی نبرده . )1389انوشیروانی، (فراهم نیامده است

بررسی هدف از این پژوهش .چنان در فضاي آکادمیک ایران مغفول مانده استهمو ادبیات تطبیقی
با وجود تمامى چرا در ایران کهموضوعاینبررسی وباشد میایراندرتطبیقىادبیاتهايچالش
ادبیات تطبیقى نتوانسته جایگاه علمى درخور توجهى در فضاى دانشگاهى پیدا،ي انجام گرفتهاهتالش

.کند
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االت پژوهشسؤ
موانع پیش روي ادبیات تطبیقی در ایران کدامند؟.1
کارهایی در جهت رشد و تقویت ادبیات تطبیقی در ایران وجود دارد؟چه راه.2

روش پژوهش
.روش پژوهش مورد استفاده روش کیفی و از نوع موردي می باشد

پیشینه پژوهش
بررسی پیشینه پژوهش این رشته در ایران حاکی از آن است که مطالعاتی در این خصوص انجـام گرفتـه   

نتـایج پـژوهش او   . وهشی به ضرورت ادبیات تطبیقی در ایـران پرداخـت  در پژ) 1389(انوشیروانی. است
نشان داد که ادبیات تطبیقی در ایران هنوز به درستی فهمیده نشده و این خود موجب کج فهمی بسـیاري  

بـه بررسـی   ) 1392(ونـد در پژوهش دیگري زینـی . شده است، و این نشان دهنده چالشی بسیار مهم است
نتایج نشـان داد کـه   . پژوهشهاي تاریخی و فرهنگی تا مطالعات میان رشته اي پرداختاز : ادبیات تطبیقی

.رودعدم توجه به ماهیت بین رشته اي این رشته از مشکالت اصلی ادبیات تطبیقی در ایران به شـمار مـی  
ي ادبیـات تطبیقـی در ایـران    هـا بـه بررسـی جایگـاه و ضـرورت    ) 1389(در پژوهش دیگري محسـنی نیـا  

نتایج نشـان داده کـه ایجـاد رشـته ادبیـات تطبیقـی در مقـاطع بـاالتر دانشـگاهی در ایـران           . ته استپرداخ
.ضرورتی اجتناب ناپذیر است

درایرانتطبیقىادبیاتپیش روي ها و موانعچالش
در ایران به آنسابقه در حالی کهگذردمیسال200در حدود تطبیقی در جهان از پیدایش ادبیات

و فکريجنبشیحاصلایراندرتطبیقیادبیاتپیدایشاز طرفی. گرددسال پیش بر می78حدود 
پژوهش ازجدیدنوعاینبلکه؛استنبودهدانشاینتأسیسبهمبرمنیازياحساسیاوفلسفی

داشتن ـنلـدلیهـبواستدهـدرآمرانـایهاياهـدانشگبهاروپاییهايدانشگاهازتقلیدبهادبی
به .)1385قزلباش، (استشدهتعطیلمتخصصافراد و فقدانروشمندودراز مدتریزيبرنامه

اغلب پژوهش .پیدا کنددر کشور جایگاه واقعی خود را نتوانسته است که هنوز همین خاطر این رشته 
آنامراینعلّت؛ کههستندعلمیروشفاقداند و از کیفیت الزم برخوردار نبودهانجام گرفتههاي
دربایستمی؛ حال آن که حساب نیامده استبهلـمستقايتطبیقی به عنوان رشتهادبیاتکهاست

پا به پاي تادر نظرگرفته شودخودمختصهاينظریهوهاویژگیباايهـوان رشتـعنبهدانشگاه ها
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ادامه به بررسی مهمترین ر د.)1389انوشیروانی، (شودشکوفاویابدتوسعهتخصصیهايگروهسایر
.پردازیمپیش روي ادبیات تطبیقی در ایران میها و موانعچالش

افیکتسهیالت پژوهشی و مالینبود
گذاري در سرمایهادبیات تطبیقی در ایران میزانشکوفایی بسیار مهم در جهت رشد و یکی از عوامل
به ناتوانی تواناین رشته را میدم رشدـعه بخشی از ـطبیعی است ک.در این رشته استزمینه پژوهش 

یکی توان گفت کهمیبه طور کلی . گذاري مطلوب در این زمینه نسبت داددر سرمایهنهادهاي مسئول 
بنابراین ؛گذاري در این زمینه استکمبود سرمایه،در ایراندر ادبیات تطبیقیصلی پژوهشت االمعضاز

.ماندگی را در این زمینه جبران کندتواند عقب الزم میهاي افزایش بودجه
با نظریه هاي جدید ادبیات تطبیقیآشنا نبودن

تطبیق روشی است که در سایر ،پندارندمیات تطبیقیـادبیتطبیق را هدف برخالف نظر برخی که
ي مستقل است و اصوالً بینش و فلسفه ااما ادبیات تطبیقی رشته. متداول استنیزهاي دانش بشري شاخه

ریف خاصی دارد، ـریه و تعـنظ،اتـراي ادبیـات تطبیقی بـادبی.رودبه شمار میجدیدي در ادبیات 
آکادمیک مستقلی در ۀحیطاز هاي پژوهشی خود را دارد و در عین ارتباط با ادبیات ملی، حوزه

بایدابتداتطبیقىادبیاتگذارىپایهبراى. )1373ولک و آوستن، (استبرخوردارمطالعات ادبی
خارجاصلىخطازپژوهشهنگامتاکردتبیینرا با دقّتآننظرىهايبچارچووهاتعریف
وظرایفتماممعیارهاى باتعیین.نیاوریمحساببهتطبیقىادبیاتظاهر رابهمطالعۀهرونشویم

در. نیستپذیرامکانادبیاتهاىنظریهبنیانباجامعکاملآشنایىبدونآنخاصهاىپیچیدگى
به این رشتهتطبیقىادبیاتمرتبط باي نظریه هاباجامعوکاملو آگاهیآشنایىعدمهمینواقع

.استرساندهآسیب

پژوهشروشعدم آگاهی به
ایراندرتطبیقیادبیاترشتۀپیش روي جديها و موانعچالشازپژوهش، یکیروشعدم توجه به
مبانیواصولازانحرافتواند سببمیجملهازپژوهشدرروشمنديازدوري.رودبه شمار می

ژرفازدوريونگريسطحینادرست،وعلمیغیرهاي دیدگاهبرپافشاريوتأکیدپژوهش،
سوسی، (شودپژوهشساختارومحتوادرپراکندگیوزده،شتابوغیرعادالنهقضاوتاندیشی،
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زدگی مشاهدهشتابونگريسطحیندارند،مناسبیروشووهـشیکهاییـهپژوهشدر.)2006
هايپژوهشبیشتر. شودمیآشفتگیوسرگردانیدچارموضوعدركبراينیزمخاطبوشودمی
زمینۀدرالزمهاياستداللفاقدونیستاستوارپژوهشعلمیهايشیوهبرچندانرشتهاین

مطالعاتدرانتخاب یک روش درست . )1388ورنر و همکاران، (استروشمندپژوهشچگونگیِ
دركبرايآنمخاطبوباشدبرخورداربیشتريژرفايازپژوهشکهشودمیسببتطبیقی

.گیردبهرهاندیشهابزارازموضوع

هاي ادبیات تطبیقی در عرصه عملج پژوهشینتاکاربردي نکردن
دارد، منوطقرارآنرويپیشکهموانعیوپژوهشاهمیتساختنروشنبراياقدامیهرامروزه

درمؤثرراهکارهايازیکیبه عنوانمطالعات تطبیقیتقویتواستدر عملهاآناجرايبه
پیداموجودمشکالتبراياساسیهايراه حلبتوانیمآن کهبراي. توجه استموردکاراییافزایش

تصمیم درسالمتاز طرفی تضمین. گیریمبه کاررااین مطالعاتهايیافتهکهنیازمندیمکنیم،
گروردنتایجاست و از طرف دیگر کاربستاین مطالعاتنتایجازنیز مستلزم استفادههاگیري

راهابرنامهکارآمدترینمسئوالن،اطالعاتیها است؛ چرا که فقریافتهآخرینازامورمجریانآگاهی
. )2006اسپیواك، (کندمیمواجهکاملشکستبا

ایراندر ادبیات تطبیقی راهکارهایی در جهت رشد و تقویت 
در .کند، بیان گردیدبا آن دست و پنجه نرم میدر ایرانادبیات تطبیقیموانعی که ها وچالشمهمترین

.پردازیمبه بررسی راهکارهایی در جهت رشد و تقویت این رشته در ایران میادامه 
هاگسترش  و ایجاد رشته ادبیات تطبیقی در دانشگاهبها دادن به 

دانشگاهی معتبر دنیا رشته ادبیات تطبیقی گروهی مستقل و داراي اعضاي هیات علمی خاص مراکز در 
هاي علوم انسانی یی خود در ارتباط تنگاتنگ با سایر رشتهاچند بنا به ماهیت بین رشتههر؛خود است

هاي علمی ادبیات هم اکنون تقریباً تمام کشورهاي دنیا داراي گروه هاي آکادمیک و انجمن. است
یا درسی با این نام براي گروهکمتر هاي ایران دانشگاهدر و این در حالی است کهتطبیقی هستند

هاي این در حالی است که در بسیاري از دانشگاه. )1391وند، زینی(دانشجویان ادبیات وجود ندارد
دنیا گذراندن حداقل یک درس ادبیات تطبیقی به عنوان یکی از دروس عمومی براي کلیه دانشجویان 
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جاد و گسترش یدر جهت الذا؛دانشگاه و در برخی از موارد براي دانش آموزان دبیرستانی الزامی است
.تالش و اهتمام بیشتري ورزیدباید این رشته 

ادبیات تطبیقیاي کید بر ماهیت بین رشتهأت
وافکارمقایسۀبخواهیم به ما اگر .توان اهمیت این موضوع را بیان نموداز مثالی میکردنبا استفاده

وخ و فرهنگ ایران و هند و چینیتارازآن هستیم کهنیازمندبپردازیم،بودا و زرتشتهاياندیشه
و این خود کشورها آگاهی داشته باشیمدر این و دیگر علومفلسفههنر،چگونگی ارتباطازهمچنین 

داردبشريهايپیشرفتوهادانشباناگسستنیتطبیقی پیونديادبیاتنشانگر آن است که
اي بین رشتهمطالعاتدررانوینیهايافقتواندمیتطبیقیمطالعاتعالوه بر این. )2003اسپیواك،(

شماربهرشتهایندرتازة پژوهشیهايزمینهازدیگرعلومر و ـفلسفه، هنبااتـادبیپیوند. بگشاید
بایست مطالعاتبنابراین می.توان نام بردنمونه میعنوانموسیقی را بهباادبیاتبینارتباط؛ کهآیندمی

،گیردمیامـانجوزهـاین حدرکهاتی ـمطالعود و ـن نمـتطبیقی را به درستی تبییادبیاتايِبین رشته
.داشته باشندمشخصتحقیقروشونظريمبنايبایستمی

مناسبترجمه
ها رخی از آنـر بـا به ذکـه در این جـاتی بستگی دارد کـت نکـایـاسب به رعـمنخوبترجمهیک
به زبان خود از دید ادبی وارد باشد تا بتواند مفهومی را که از متن بایدمترجم نه تنها: الف. پردازیممی

در تحصیل کافییمعلوماتاز خارجی گرفته است به طرز درستی به زبان خود بیان کند، بلکه باید 
ي خارجی ها در زبان هاواژه: ب.)1379هی، لاسدال(برخوردار باشد،کندآن ترجمه میبا کهزبانی

ی هاي گوناگونهاي متعدد دارند وگاه برعکس، براي یک معنی واحد واژهافارسی معنهمچون در زبان 
هاي هنري کار ترجمه هاي خوش آهنگ و درست و دقیق یکی از جنبهبرگزیدن واژه. وجود دارد

بسته به آن است که ترجمه یکدرست بودن: ج.افزایدزیادي میمقدارت که بر ارج و قدر آن به اس
گر نه آن نوشته غلط و از دید ادبی بدون هاي دستور زبان رعایت شده باشد، وو قاعدهدر آن اصول 

هایی که از نظر دستوري نادرست هستند نیز مشمول این شرط به کار بردن واژه. ارزش خواهد بود
مراعات نکردن دستور زبان نیز که به درست نویسی مربوط می شود، در پایین آوردن ارزش . است
هاي نگارشی از هنگام گذاري و به کارگیري نشانههـاصول نقط: چ.ثر استؤمه بسیار مترجیک 

هاي فارسی نیز وارد شده و الزم است که مترجم در متن خود آن آشنایی با ادبیات خارجی، در نوشته
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ه هاي تعجبی و تحسینی تمیز داده شود و معلوم شود کهاي پرسشی از جملهها را رعایت کند تا جمله
درست بودن هر نوشته بسته به : ح. )1379ایلمیراد، (جمله در کجا به پایان رسیده یا نقل قول از کیست

آن نوشته از در غیر این صورتهاي دستور زبان رعایت شده باشد، و قاعدهآن است که در آن اصول
ز ـنی،دـنادرست هستنستوري دهایی که از نظر به کار بردن واژه. د بودـدید ادبی بدون ارزش خواه

شود، در نویسی مربوط میه درستـان نیز که بـور زبـات نکردن دستـمراع. رط استـول این شـمشم
.ثر استؤدیگري بسیار متۀو هر نوشپایین آوردن ارزش ترجمه

متخصصعلمىنیروىتربیت
درنقش به سزایی،آموزشینظاممجريواحدهايبه عنوانکشورآموزش عالیو مراکز هادانشگاه

توانند با ها میآندر رابطه با ادبیات تطبیقی.دارندجامعهرشته هاي مورد نیازمتخصصنیرويتربیت
و آگاه به این رشته سکان رهبري و هدایت آن را به دست افرادي بسپارند تربیت افراد متخصص و زبده 

در نتیجه . )1389انوشیروانی، (به آن برآیندوط ـل مربـه مسایـانجام امور و کلیةکه به خوبی از عهد
زمینه،رشته ادبیات تطبیقینیازموردو متخصصانسانینیرويتربیتتوان امیدوار بود که با می

.را فراهم کرداین رشتهشدروتوسعهبرايمساعد
علمىانتشار نشریات

توان در اشاعه و می،المللیبینح داخلی و ودر سطنشریات تخصصی و علمی و پژوهشیدادن انتشار با
نشریات علمی به این منظور منتشر ،نشر دانش است.رشد ادبیات تطبیقی کمک قابل توجهی انجام داد

انجامرا جدیدي مطالعات با استفاده از آن هایه محققان د تا بقنهاي علمی نشر یابشوند که یافتهمی
کشور بیفزاید، به این دلیل که در ادبیات تطبیقی تواند بر استحکام انتشار چنین نشریاتی می.ددهن

مایت از ح.)1389انوشیروانی، (گیردالمللی قرار میبینداخلی ومتخصصانمعرض نقد علمی سایر 
در این رشتهارتباط مستقیم و معناداري با وضعیت ادبیات تطبیقیانتشار و معرفی و توزیع نشریات

این بنابراین با این دیدگاه.در کشور هستنداین رشتهبراي سنجش وضعیت معیاريو اشته کشور د
شود تا این رشته از رشد و سبب می؛ که این موضوع خودنیاز به تقویت و حمایت دارندنشریات

.داشته باشدبالندگی برخوردار شده و حرکتی رو به جلو 

نتیجه
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ریزىبرنامهونظرىقوىپشتوانۀبدونرشته علمیکه هیچتوان این گونه نتیجه گرفتتوجه به مباحث مطرح شده میبا 
هاي دانشگاهی در ایران از حمایت و پشتوانه خوبی در حالی که بسیاري از رشته.دوام پیدا نخواهد کردعلمىومنسجم

تطبیقیادبیات.نیستو از پشتوانه خوبی برخورداراما رشته ادبیات تطبیقی مورد کم لطفی قرار گرفته؛برخوردار هستند
حال و روز کشور ماحال آن که در ؛کندمیسپريخود رااوجدورانجهانکشورهايازبسیاريدرهم اکنون

ناتوان این رشته را بسیار ضعیف و از جمله موارد بسیار مهمی است کهتسهیالت پژوهشی و مالیضعف .خوشی ندارد
از چالشهاي هاي ادبیات تطبیقی در عرصه عملج پژوهشیعدم کاربرد نتاآگاهی نبودن به روش پژوهش،.کرده است

نتایجش نباید مورد گیرد چرا پژوهشی که با رنج فراوان و سختی هاي بسیار انجام می. روداساسی دیگر به شمار می
از مهمترین موانع هاي جدید ادبیات تطبیقیآگاهی نداشتن به روش پژوهش و آشنا نبودن با نظریه.استفاده قرار بگیرد

بایست با توجه به موارد ذکر شده، می.روندبر سر راه رشد و استحکام ادبیات تطبیقی در ایران به شمار میدیگر موجود 
علمىنیروىها، تربیتمانند گسترش و ایجاد رشته ادبیات تطبیقی در دانشگاه،اقداماتیموانع این از بین بردن جهت 

آن ها اي ادبیات تطبیقی را مد نظر داشت و ي مناسب و تاکید بر ماهیت بین رشتهعلمى، ترجمهمتخصص، انتشار نشریات
در حالی ادبیات تطبیقی هستنددر زمینهتحصیلیسطوح مختلف علمی و دیگر جهان داراي کشورهاي .را عملیاتی کرد

برطرفاین موانعکهزمانیتاباید توجه داشت .که در ایران این رشته از نظر کمیت در جایگاه مناسبی قرار ندارد
. بردنخواهدجاییبهراهاین رشتهد، ننشو
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