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  چشم انداز بيست ساله وجنبش نرم افزاري
  در زمينه علوم انساني

  1 دكتر سيمين ولوي
  چكيده

هاي سياسي، فرهنگي و اقتـصادي در جهـان امـروز            اداره جوامع بشري و سازمان    
اجتماعي بـه الگـويي     عمل است  و هر نظام       و  نيازمند نظامي يكپارچه براي تفكر      

الگوي كنند،    به همين دليل است كه مديران امروز دنيا تحليل مي         . مناسب نياز دارد  
 عمـل زمـاني     .سـازند  كپارچه ذهني مي سازند و سپس خود را آمـاده عمـل مـي             ي

ايـن انتقـال،    . شروع مي شود كه مدير ، انديشه خود را به همكارانش منتقل نمايد            
همه براي ايجاد حساسيت مشترك، تبـادل نظـر و اقـدام    خود نيازمند يك نظام مفا  

البته علم و عمـل و نظريـه و فكـر و تجربـه بايـد دوش بـه دوش                    . منسجم است 
  .حركت كنند

كوشش كشورهاي غربي در طول دهه هاي اخير، ايجاد نظام يكپارچه براي تفكـر              
دنبال پيـدا   ه  نظام هاي اجتماعي ب   . اند و عمل بوده و موفقيت هايي نيز كسب كرده        

نظـام فكـري جـامعي      در پـي    به همـين دليـل،      اند؛    كردن هماهنگي در نظرو عمل    
  .كه تضمين كننده اين هماهنگي باشدهستند 

                                                 
  استاد يار دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي .1
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تدوين چشم انداز بيست ساله جمهوري اسالمي ايران تالش براي مشخص كردن            
يكپارچه ذهني است كـه عمـل       الگوي  جايگاه آينده كشور در بيست سال آينده و         

نيازمند حساسيت مشترك، تبادل نظر، تفكر نوين و خالق، شناخت، برنامـه            به آن   
  . ريزي و اقدام منسجم است

چشم انداز بيست ساله، جنبش نرم افزاري، علوم انـساني، نظـام            : واژگان كليدي 
  .مفاهمه همگاني
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  نگاهي به چشم انداز بيست ساله
 از آينـده     را تـصويري متن سند چشم انداز بيست ساله جمهوري اسالمي ايـران ،            

گيرد مسير تحوالت و      هرگاه در ذهن آحاد جامعه جا مي      و  كند   مطلوب ترسيم مي  
  .هاي جامعه را هموارتر مي كند دگرگوني

دانـش پيـشرفته، توانـا در توليـد علـم و      داراي بر اساس اين سند راهبردي، ايران  
توليد ملي، دسـت    فناوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در            

يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سـطح منطقـه آسـيايي جنـوب                 
كيـد بـر    أبـا ت  ) شامل آسيايي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همـسايه        (غربي  

جنبش نرم افزاري و توليد علم، رشد پر شتاب و مستمر اقتصادي، ارتقـاي نـسبي             
ثر در جهـان  ؤغال كامل، الهام بخش، فعال و مسطح درآمد سرانه در رسيدن به اشت      

اسالم، با تحكيم الگوي مردم ساالري ديني، توسعه كارآمـد، جامعـه اخالقـي، نـو      
اي  گذار بر همگرايي اسـالمي و منطقـه        ثيرأانديشي و پويايي فكري و اجتماعي ، ت       

  .است) ره(هاي امام خميني  براساس تعاليم اسالمي و انديشه
هـايي اسـت كـه در     تـرين گـام   ترديـد يكـي از بـزرگ    داز   بيترسيم اين چشم ان   

  .هاي اخير در عرصه جهت گيري كشور به سوي آينده برداشته شده است سال
 هر اندازه كه از وضع حاضر دور باشد از كم وكيف تحـولي              »چشم انداز «هرچند  

 شـود و تمـامي متغيرهـاي       تر در همه ابعاد برخوردار مي      تر و ساختاري   همه جانبه 
گزيـر    در هر حال نا     ،گيرد ، اجتماعي و فرهنگي كشور را در بر مي         توسعه اقتصادي 

بايد از وضع موجود آغاز كند و با اتكا بر نقاط قوت، امتيازات و امكانات كـشور،     
  . هاي مناسب، بر نقاط ضعف و تهديدها غلبه نمايد با اتخاذ سياست

دهـد كـه      ور نـشان مـي    بررسي وضع موجود اقتصادي، اجتماعي و فرهنگـي كـش         
  :  از جمله؛اي  است هاي برجسته جمهوري اسالمي ايران داراي ويژگي
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تمدن و فرهنگي غني با وحدت جوامع واقـوام گونـاگون، يكپـارچگي               داشتن    -
سرزمين و پيشينه تاريخي طوالني كه سهم شايان تـوجهي در تعميـق و گـسترش                

  . ميراث فرهنگي، علمي و فكري بشر داشته است
 .داشتن موقعيت استثنايي و برتر جعرافيايي  -
 ميراث با ارزش تاريخي، فرهنگي و طبيعي داشتن -
 . هاي انساني، اجتماعي و پژوهشي و فناوري گسترده سرمايه داشتن -
  خالقيت واستعداد ويژه انساني از جمله جمعيت جوان، دانش آموخته و            داشتن -

 . ارج كشورهوشمند و نيروي ممتاز متخصص در داخل و خ
 استقالل سياسي و تجربه انقالب اسالمي داشتن -
هـاي مختلـف گيـاهي و         مندي از تنوع اقليمـي، وسـعت سـرزمين و گونـه             ه بهر -

 . جانوري و منابع كشاورزي با تنوع محصوالت ومنابع ژنتيكي
 توانايي نوين علمي، پژوهشي و آموزشي  داشتن -
 .عه در كشورنيم قرن تجربه برنامه ريزي توس داشتن -

هاي ياد شده، كشور با مشكالت و تنگناهايي نيـز           مندي از ظرفيت   اما به رغم بهره   
 : روبه رو است كه اهم آنها به شرح زير است

هـاي   مهاجرت مداوم بخشي از نيروهاي متخـصص و كاسـته شـدن از توانـايي             -
 علمي كشور

 بازار كاركار و ساختار نامتعادل   ميليون نفر بي5/2وجود نزيك به  -
 خشكي سرزمين و محدوديت منابع آب -
 . رات نفتدوابستگي شديد بودجه دولت به منابع حاصل از صا -
 توزيع نامتعادل جمعيت، تمركز و ساختار قطبي جمعيت -
 عدم تعادل بين جوامع شهري و روستايي -
 ناهنجاري در بخشي از مناسبات فرهنگي، اجتماعي و سياسي -
 سنتي، تجاري و متكي به منابع طبيعي و غيركارآمدساختار اقتصاد  -
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 نازل بودن نسبت به سرمايه گذاري به توليد و اتكاء به بازارهاي داخلي -
از  نبـردن    اقتصاد درونگرا، ساختار انعطاف ناپذير بازارها، بـي تـوجهي و بهـره             -

  هاي موجود بسياري از مزيت
بنيادين در عرصه فرهنـگ و      لذا به نظر مي رسد در درجه نخست بايستي تحولي           

ـ                عبـارت  ه  دانش و توليد انديشه و علم در عرصه هاي مختلف نظري و عملي و ب
  . صورت پذيرد»جنبش نرم افزاري«ديگر 

 داراي مصاديق وسيعي است كه همه علـوم اجتمـاعي از            1از آنجا كه علوم انساني    
شناسـي،   شناسـي، روان   جمله جامعه شناسي، انسان شناسي، جمعيت شناسي، زبان       

علم سياست، علم اقتصاد، علوم اداري و قضايي، علوم تربيتي، تـاريخ، جغرافيـا و               
گيرد، ضرورت جنبش نـرم افـزاري در علـوم انـساني آشـكار               فلسفه را در بر مي    

  .گردد مي
  

  تعريف و توضيح ماهيت جنبش نرم افزاري و ويژگيهاي آن
 بنيادي و تخصصي و عمومي      نرم افزار مفهومي عام و فراگير دارد و شامل مفاهيم         

 ،هـاي صـنعتي   هسـاختارهاي اجتمـاعي و فرهنگـي، صـنعت و فـرآورد          . مي گردد 
همگي از امور سخت افزاري هستند كه برپايـه مفـاهيم بنيـادي همچـون فلـسفه،                 

  2»نرم افـزار «عبارت ديگره ها و ب روش ها، منطق ها، و نظام منطق ها و ايدئولوژي   
نخست اطالعاتي كه داراي يك     : راي دو ويژگي است   نرم افزار دا  . گيرند شكل مي 

دوم اينكـه بـه حـل يـك موضـوع يـا مـسئله               . چارچوب و منطق درونـي اسـت      
 لـذا حركـت     .پـذير نيـست    امكـان  3جنـبش  بـدون حركـت همگـاني        . پـردازد  مي
 بلكـه بايـستي بـه       ،افزاري ناميد  توان جنبش نرم   افزاري تعدادي محدود را نمي     نرم

عالوه برآن تحول و دگرگـوني      . ديل به حركت اجتماعي گردد    اي باشد كه تب    گونه
                                                 
1. Humanities 
2. Soft ware 
3. Collective movement  
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 بايد در مباني و ساختارها دگرگوني ايجاد گردد،         ، لذا .ست ا  هاي بارز آن   از ويژگي 
تحول بنيادين مبـاني و سـاختارها بايـد مـستمر           جهت  ضمن آنكه اين حركت در      

و مـستمر   حركت جمعي فزاينده    «بدين ترتيب جنبش نرم افزاري به معناي        . باشد
هـاي   هـاي علمـي در عرصـه       به منظور ايجاد تحول در مباني، ساختارها و تئـوري         

ازخواني دوباره مباني، سـاختارها  به تعبير دقيق تر، اين تحول از ب  .  است »گوناگون
   1شود و تا ساماندهي فرهنگ و سـپس تمـدن سـازي            ها و مفاهيم شروع مي     لفهمؤ

از لزوم جنبش نـرم افـزاري در زمينـه علـوم     گاه كه  بديهي است آن . ادامه مي يابد  
ست كه يا در توليد علوم انـساني كمبـود           ا  بيانگر آن  ،آيد انساني سخن به ميان مي    

وجود دارد و اين بخش نيازمند تحـرك و حركـت جمعـي فزاينـده و مـستمر در                   
توليد است و يا اينكه اين توليدات در جهت هدف مشخص و متناسـب بـا   جهت  

  .ي مسائل و مشكالت نيستنيازها و پاسخگو
  

  هاي اساسي آنآغاز جنبش، شرط تحقق و محور
در جنبش نرم افزاري پيش از هرچيز بايد به ارزيابي وضـعيت كنـوني كـشور بـه                  

در ايـن بررسـي بايـد از اغـراق و     .   پرداخـت 2طور دقيق و دور از سطحي نگري   
و از  كـرد   ز  شود پرهيـ   بزرگ نمايي و بهتر نشان دادن اوضاع كه موجب غفلت مي          

گونه وخيم و دردناك جلوه داد كـه سـبب يـأس و     را آناوضاع  سوي ديگر نبايد    
نوميدي گردد، بلكه اجتناب از افراط و تفريط و تكيه بر اعتدال در تحليـل وضـع                 

ها، امكانات و كمبودها   ها و ضعف   ها و توانمندي   ها و چالش   كنوني و تبين فرصت   
روي و كنـد روي مظهـر        البتـه دوري از تنـد     . يد  نما ما را به منزلگاه مقصود ره مي      

لذا بايستي پس از مـشخص كـردن اهـداف، و           . روي است  بارز اين اعتدال و ميانه    
ها به نحو مطلوب بهـره       هاي الزم را فراهم نمود و از فرصت        وضعيت فعلي، زمينه  

                                                 
1. Make Civilization 
2. Supervision 
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جرئـت  نو انديشي يعني بـا  . گردد   آغاز مي 1اين جنبش با نو انديشي    . برداري كرد 
اي علمي و نـوين بينديـشيم و بـه نقـد و بررسـي مبـاني و                   و جسارت و به شيوه    
عبارت ديگر بايد براي بسياري از مسائل انگـشت ترديـد و            ه  ساختارها بپردازيم ب  

بـه فكـر      نخبگان ، زيرا تا اين عالمت سوال ايجاد نشود       ؛ل ايجاد نمود  ؤاعالمت س 
  .افتدبنيان ها نخواهند افتاد و حركت الزم اتفاق نمي 
 يعنـي تـا جامعـه از تقليـد     ؛سـت  اشرط ديگرتحقق اين جنـبش نيـز بـاور بـه آن         

هـاي   هاي دور دست را نبيند و با اعتماد به سرمايه          گذشتگان دست بر ندارد و افق     
توانـد ايـن     انساني و ملي و توكل به خداي متعال به سمت آن گام بر نـدارد نمـي                

و از سـوي      3بـاختگي    و خـود    2 لذا بايد از سويي تعـصب      .جنبش را محقق سازد   
گونـه كـه اسـالم نيـز تعـصبات            همـان  .زدگي را كنار نهـاد       و تجدد   4ديگر تحجر 

هاي متعـادل و     ها را به كوشش    كند و انسان   باختگي را نكوهش مي    مورد و خود   بي
هاي مورد نياز و پذيرش انتقاد       زاديداشتن آ عالوه بر آن    . نمايد سنجيده دعوت مي  
 بـديهي   .رم افزاري از شروط اساسي تحقق ايـن جنـبش اسـت           در عرصه جنبش ن   

ها  ها و برنامه   طرحعرضه  است تحول در بنيادها و ساختارها و بازسازي مفاهيم و           
اي هستند كه با تغييرات بنيـادي    زيرا همواره عده؛با مقاومت رو به رو خواهد شد 

خي افراد فرصـت     البته بايد كوشش نمود تا از سوء استفاده بر         .مخالفت مي ورزند  
 اساتيد  .1:  از   اند  سه محور اساسي اين جنبش نيز عبارت      . طلب نيز جلوگيري كرد   

 مـسئوالن و كـارگزاران جامعـه، كـه     .3دانش پژوهان و دانـشجويان    . 2و نخبگان   
  .هركدام نقش خاصي دارند

اساتيد و نخبگان بايد با آگاهي از علـوم روز و بازسـازي آن متناسـب بـا تعـاليم                    
هـاي گونـاگون علمـي و        اي را در عرصـه     هاي علمي آفـاق تـازه       و نوآوري  اسالم

                                                 
1. Modernity 
2. Prejudice 
3. Self deprecation 
4. backwardness 
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ــازند   ــراهم س ــي متناســب را ف ــستر علم ــشايند و ب ــشجويان و . فرهنگــي بگ دان
پژوهشگران بايد با فراگيري دسـتاوردهاي علمـي و همراهـي اسـاتيد در جهـت                

اسـاس    شكوفايي و به ثمر رسيدن اين جنبش تالش نمايند و مسئوالن نيز بايد بـر              
اري وبرنامه ريزي   گذ  نتايج دستاوردهاي علمي وتحقيقاتي، در سطح كالن سياست       

  .كنند و امكانات الزم را فراهم سازند
  ضرورت توجه به روش و روش شناسي

افـزار   بايد توجه داشت كه ايجاد تمدن پيشرفته نيازمند نرم افزار است  و اين نـرم               
عبارت ديگر بايد بـا شـناخت روش         هب. مناسب باشد   1بايد بر پايه روش شناسي    

مناسب، راه رسيدن به چشم انداز را همچون يك پازل داراي سيستم منظم هموار              
افـزاري   افزار اسـت و مـشمول جنـبش نـرم       هم خود نوعي نرم    2يعني روش . نمود
 اگـر روش    .هاي علمي مدرن هستيم    ترديد ما در انديشيدن نيازمند روش      بي. است

 بايد فرصت و زمينه را براي صـحيح         .ه خطا خواهيم رفت    ب ،درست انديشه نباشد  
انديشيدن فراهم كنيم و براي عملي ساختن انديشه وحركت بـه سـوي پيـشرفت،         
راه و روش الزم را براساس اصول تفكر صحيح و شيوه هاي نوين علمي بيابيم و                
 بر پايه آن به سمت چشم انداز بيست ساله حركت نماييم؛ به عبارت ديگر ارتباط              

  . روش با هدف و نتيجه بسيار مهم است
  

  اهميت علوم انساني و وضعيت كنوني آن در ايران
ـ    .ست قلمرو اين علوم را مـشخص سـازيم         ا در ابتداي اين بحث الزم     ه  هرچنـد ب

انگيـز   اصطالح علوم انساني در حال حاضر بحـث  «قول يكي از دانشمندان معاصر 
 انساني علومي هستند كه بـه انـسان         اند علوم  برخي گفته ) 3 :1372فروند،   (»است

 اما ايـن تعريـف بـه تعبيـر اهـل            ،پردازند شناسي مي  شوند و يا به انسان     مربوط مي 

                                                 
1. Methodology 
2. Method 
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 بـه   ،شـود  ها تدريس مـي     زيرا همه علوم ظاهري كه در دانشگاه       ؛منطق مانع نيست  
جالـب اينكـه اگـر بـه        . شـوند   چون به انسان مربوط مي     ؛اند يك معنا علوم انساني   

هـاي اوليـه كـه       بنـدي   مي بينيم در تقسيم    ،د علوم انساني نظري بيفكنيم    تاريخ تولي 
كـه     در حـالي   ، جزء علوم انساني شناخته شده است      اً، طب رسم  داده انجام   1يكنب

 ،سـت  ا مقصود ما از اين علوم در اين گفتار علوم انساني به معناي اصـطالحي آن              
هـاي گونـاگون       فعاليـت  اي كه موضوع تحقيق آنها     هاي سازمان يافته   يعني معرفت 

 يعني فعاليت هاي متضمن  روابط افراد با يكديگر و روابط افراد بـا اشـياء و             ،بشر
اي است كـه     نيز آثار و نهاد و مناسبات ناشي از آنهاست و داراي مصاديق گسترده            

اسـي، زبـان    شن  شناسـي، انـسان    شناسـي، قـوم    همه علوم اجتماعي از جمله جامعـه      
قوق، علـوم سياسـي، اقتـصاد و علـوم اداري و قـضايي،              شناسي، روان شناسي، ح   

يكـي از محققـان     . گيـرد  علوم تربيتي، تاريخ، جغرافيا و حتي فلسفه را در بـر مـي            
امروزه در كـشورهاي بـه اصـطالح        «: انساني چنين مي نويسد    درباره اهميت علوم  

فته كه سابقه طوالني و تجربه وسيعي در تحقيقات و اكتشافات علمي و فنـي      پيشر
دارند، بيش از پيش به اين حقيقت پي برده اند كه داشتن منـابع طبيعـي و ثـروت                   

سـت   ا براي ايجاد جامعه پيشرفته و صنعتي و مبتني بر عدالت و نظم هرچند الزم             
هـر جامعـه را تـشكيل       كافي نيست و آنچه در حقيقت سـرمايه پايـدارو مطمـئن             

دهد افرادي هستند كـه بـراي سـاختن جامعـه آبـاد و آزاد از لحـاظ فكـري و                مي
شـاهد ايـن مـدعا، وجـود كـشورهاي          . عاطفي و اجتمـاعي تربيـت شـده باشـند         

اي مانند انگلستان در غرب و ژاپن در شرق است كه بدون داشـتن منـابع                 پيشرفته
ني يعني وجود افـراد دانـشمند و خـالق          اي انسا  زيرزميني سرشار و تنها با سرمايه     

اند از لحاظ صنعتي و اجتمـاعي كمبودهـاي مـادي را جبـران كـرده،         خود توانسته 
كه تنهـا داراي منـابع طبيعـي هـستند          جوامعي  اي پيشرفته پديد آورند و بر        جامعه

باري، دليل توجه   .  فروش كاالهاي خود تبديل كنند     بازارسبقت گيرند و آنها را به       
                                                 
1. Francis bacon 
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زون كشورهاي پيشرفته به اهميت علوم انساني پي بردن به نقش انـسان در              روز اف 
از جمله كشف اين حقيقت است كه در زمينـه          . پيشرفت اقتصادي و سياسي است    

اقتصادي باال بردن كميت و كيفيت توليد مستلزم دانستن قوانين حاكم بـر بـازار و         
ريـزي شـده     رنامـه سسات توليدي و توزيعي و شـركت دادن ب        ؤمديريت عالمانه م  

دست آوردن  ه  ب. كارمندان و كارگران در اداره امور توسعه و اموري نظير آن است           
هاي خودكامه و استبدادي به نظـامي كـه در آن            اي آزاد و امن و تبديل نظام       جامعه

مردم در اداره امور جامعه دخالت و داراي نقش فعال باشند، نيـز مـستلزم وجـود                 
عه خود را بشناسد، با آگاهي از فرهنگ خـود و تفـاوت              جام افرادي است كه اوالً   

هاي ديگر، سرنوشت خـود را در دسـت گيرنـد و قـوانين و قواعـد                  آن با فرهنگ  
زندگاني را شناخته، رعايت كنند و بـراي شـركت در امـور اجتمـاعي عـالوه بـر                   

به شخصيت آنـان عـادت      زاردن  معلومات الزم، به همكاري با ديگران و احترام گ        
شود كه كودكان و جوانـان جامعـه         در صورتي فراهم مي   وضعيت  اين  . اشندكرده ب 

شناسي و تـاريخ و جغرافيـاي كـشور خـود و دسـت كـم              شناسي و روان   با جامعه 
هاي خود و ديگران به قدر كافي آشنا         كشورهاي همسايه و نيز حقوق و مسئوليت      

ند كه اين توانايي ها     ا پيشرفته به اين واقعيت پي برده     جوامع  مردم اكثر   . شده باشند 
ـ  ، تنهـا از طريـق تربيـت       ،كه بايد در شهروند شايسته وجود داشته باشـد         ويـژه  ه   ب

از ايـن گذشـته، موفقيـت فـرد نيـز           . آموزش علوم اجتماعي و انساني ميسر است      
ها اسـت كـه فـرد        شناسي است  و به مدد اين دانش        شناسي و جامعه   مستلزم روان 

مش دروني و كاميابي بيروني را بـراي خـود تـامين            با آرا  همراه   تواند زندگاني  مي
هاي  متأسفانه در كشور ما، با وجود گسترش آموزش عالي و تأسيس دانشگاه           . كند

داليل گوناگون و از جمله ضرورت      ه  گو درباره تحقيقات علمي، ب     و  متعدد و گفت  
 حل مسائل مادي و اجتماعي، فراوان به علوم كاربردي مانند پزشكي و رشته هاي             

ماننـد رياضـيات و علـوم       ،  گوناگون مهندسي اهميت داده مي شود و به علوم پايه         
انساني  كه بايد و شايد توجه نمي شود و به طريق اولي علوم              چنان ،تجربي محض 
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هـاي مهـم در      گيـري   حتي در تـصميم    .قرب و مقامي كه شايسته آنها است ندارند       
هاي متـداول و غيرمحلـي       ناختداوري درباره امور اجتماعي و انساني بيشتر به ش        

سسات دانشگاهي مربـوط بـه علـوم        ؤم. شود هاي علمي تكيه مي    جاي پژوهش ه  ب
شناسـي و    شناسي و مردم   هايي نظير جامعه   انساني نيز كه وظيفه تحقيقات در زمينه      

 به دليل كمبود پژوهشگر و تجهيـزات الزم رونـق           ،عهده دارند ه  روان شناسي را ب   
يكي از داليل كم ارزش شمردن علوم انساني اين باشـد كـه             شايد  . چنداني ندارند 

اين علوم تا چندي پيش در دانشكده ادبيات تدريس مي شـد و هنـوز نيـز چنـين        
تصور مي شود كه مسائل اجتماعي و انساني نوعي ادبيـات اسـت كـه بـه ذوق و                   
قريحه خاص بستگي دارد و براي حل آنها تحقيق به معني علمي كلمه ضروري و               

عالوه بر آن عامه مردم و گاه خـواص جامعـه نيـز بـه ضـرورت و                  .  نيست ممكن
اهميت شناخت علمي انسان و نهاد هاي اجتماعي و دشـواري تحقيقـات در ايـن                

  .)59: 18نامه فرهنگستان، ش كاردان  (.زمينه قائل نيستند
 بايد باور كنيم اگر در علوم تجربي، رياضي و فني در حـال حاضـر فاصـله قابـل               

تـوانيم    در علـوم انـساني مـي    قطعـاً ، با كشورهاي پيـشرفته داشـته باشـيم        توجهي
ضـمن  . در سطح داخلي و بين المللي داشته باشـيم        عرضه  هاي زيادي براي     حرف

هـدف  جهـت  كه در  طوريه  ب،اينكه بايد به توليد علم در علوم انساني جهت داد         
  .و چشم انداز و متناسب با نيازها ودر جهت حل مشكالت باشد

  
  جايگاه ترجمه 

براي تحقق اين جنبش بايد به توليد علم پرداخت و در برابـر سـيل ترجمـه آثـار                   
تكيه بر ترجمه باعث وابـستگي و تـسليم در برابـر فرهنـگ              . غربي راهي انديشيد  

گرفتار ترجمه شدن آفتي است كه امروزه دانشگاه و حوزه بدان           . گردد وارداتي مي 
ا در برخي دروس علـوم انـساني ويتـرين كتابهـا و           هاي م  اند و كتابخانه   دچار شده 

هرچنـد  . فكر انديشمندان غير ايراني است كه به زبان فارسي ترجمه شـده اسـت             
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 ،هاي دانـشمندان كـشورهاي ديگـر مفيـد اسـت           ترجمه و استفاده از نظر و نوشته      
شـده در ايـن     عرضـه   هـاي    هـا و انديـشه     عالوه بر آنكه به منظور استفاده از طرح       

 گاه بايد آنها را اصالح و يا تكميل نمود، بايد در نظر داشته باشيم كه كپي                 ها كتاب
علمي سـاير كـشورها در كـشور مـا پاسـخ            الگوهاي  و  ها    نظريهمطالب ديگران و    

فارسـي   از سوي ديگـر ترجمـه آثـار غيـر         . دهد صحيحي به مشكالت موجود نمي    
ـ                   هـاي   ا انديـشه  دانشمندان ايراني بـه زبـان فارسـي و آشـنا كـردن نـسل جـوان ب

 مقـام معظـم رهبـري در جمـع          .دارداي   و بـوم اهميـت ويـژه       دانشمندان اين مرز  
هـاي   شـما نخـست بايـد كتـاب       «: گروهي از اصحاب حكمت و فلسفه فرمودنـد       

فلسفي خودمان مثل آثار مالصدراي شيرازي را به زبان فارسـي ترجمـه و تبيـين                
. ترجمه نماييـد  .... ي و فرانسه و   هاي ديگر مثل انگليس    كنيد و سپس آنها را به زبان      

هرگز ترجمـه  ... چرا جوانان كشور خود ما از آثار فلسفي خودمان محروم باشند؟  
آورد بلكه ترجمه آنهـا خواننـدگان و عالقـه           ها شأن فلسفه را پايين نمي      اين كتاب 

 مشاعر مالصدراي شيرازي را به فارسي      كند شما چرا مثالً    مندان فلسفه رابيشتر مي   
لهين را  أكنيد ؟ االن اگر كسي بخواهد مجموعه آراء صـدرالمت          ه و شرح نمي   ترجم

در يك كتاب فارسي به صورت خالصه و فشرده ببيند به چه كتابي مراجعه كنـد؟   
شما بايد فلسفه اسالمي را يعني همين فلسفه مالصـدرا را احيـا كنيـد و در برابـر               

) 6: 5219امـه رسـالت، ش      غرويـان، روزن  . (را عرضه كنيد    فلسفه غرب امروز آن   
پـردازي بپـردازيم و در زمينـه         عالوه برآن ما در عرصه علوم انساني بايد به نظريه         

هـاي   معارف ديني به پاسخگويي شبهات اقدام كنيم و آن چنـان در عرصـه بحـث      
  .نظري آمادگي داشته باشيم كه از نقد و مناظره و بيان شبهات استقبال نماييم

  
  ها رسالت دانشگاه

هـاي   اي دارنـد و بايـد در عرصـه دانـش           شگاهها در اين حركت جايگاه ويـژه      دان
اسـاتيد  . پردازي و توليد علم و انديشه باشند       مختلف علوم انساني پرچم دار نظريه     
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دانشمندان را به نقد و بررسي بكـشانند         ها و نظر   و نخبگان دانشگاهي بايد انديشه    
و تفكر خالق را بـه دانـشجويان     راه درست انديشيدن ،و پيش از آموزش انديشه  

ضـمن آنكـه از    . بياموزند و آنها را به حاكم كردن عقل و تفكر نو تـشويق نماينـد              
طريق مناظره هاي شفاف و مستدل در فضايي آزاد و سالم به طـرح منطقـي ايـده                  

گرايي با تحجر آميخته نگردد و در عرصـه          هاي نو بپردازند و مراقب باشند اصول      
، بدعت پديد نيايد، بايد بتواننـد خـضوع و خـشوع             نه نو انديشي  علوم ديني به بها   

هاي آرام و منطقي را به رفتار تبديل سازند و در عرصـه عمـل بـه              مناظرهعلمي و   
هـا بـا متانـت و آرامـش حـرف متفـاوت        توان سـاعت  دانشجويان بياموزند كه مي  

بـه عهـده    دهي انديشه ها و نظريات نيـز         بديهي است سامان  . ديگري را گوش داد   
عالوه بر آن اساتيد بايد بـه ترجمـه آثـار دانـشمندان ايرانـي و                . دانشگاهيان است 

المللي همت گمارند و در اين       معرفي آنها هم در سطح داخلي و هم در سطح بين          
هـاي   يكي ديگر از رسالت . ها ياري رسانند   نامه راه دانشجويان را نيز در قالب پايان      

هاي تخصصي، به    كه در كنار تأليف و ترجمه كتاب      ست   ا اساتيد و دانشگاهيان آن   
در ايـن   . تاليف و ترجمه به زبان ساده براي اقشار مختلف، حتي كودكان بپردازند           

 زيـرا، بـسياري از      ؛ست افراد متخصص براي عامه مردم هم بينديشند        ا بخش الزم 
ـ   فهمنـد، اشـتباهات فـراوان دارد    هايي كه عموم مردم آنهـا را مـي        كتاب ه و بـر پاي

مقام معظم رهبري در جمـع      . هاي صحيح نگارش نيافته است     معلومات و پژوهش  
چـرا شـما كتـاب فلـسفه بـراي كودكـان            «: گروهي از اصحاب حكمت فرمودنـد     

نويسيد؟ شما بايد بتوانيد مفاهيم فلسفي را از ابتدا براي كودكان مطرح كنيد و               نمي
كاري است كـه در كـشورهاي       تدريج با فلسفه اسالمي آشنا كنيد و اين         ه  آنها را ب  

، »اهل حكمت در محـضر زعـيم حكـيم حكومـت          «غرويان،(شود   غربي انجام مي  
  )6 ، ص5219روزنامه رسالت، ش 
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  مشكالت و موانع موجود
  :شرح زير استه ترين آنها ب در اين راه مشكالت و موانعي وجود دارد كه مهم

 كـه توزيـع     هاي ملي در علوم انساني سبب شده است        عدم تبيين سياست   . 1
امكانات و تخصيص منابع و اعتبارات تحقيق و توسعه و نحوه استفاده از             

  .آنها در جهت نيل به اهداف ملي قرار نگيرد
همــاهنگي و همكــاري الزم بــين دانــشگاههاي دولتــي و غيــر دولتــي و  . 2

 .موسسات علمي و پژوهشي و دستگاههاي تحقيقاتي وجود ندارد
لي در زمينه علوم انساني در مقايسه       پژوهشي داخ _ مجالت معتبر علمي     . 3

 .ظران اندك است ن با تعداد اساتيد و محققان و صاحب
موقـع در زمينـه علـوم و تحقيقـات در           ه  اطالع رساني صحيح فراگير و ب      . 4

 .كشور وجود ندارد
ابزارهاي حقوقي كنوني، كارآمدي الزم را در جهت حفظ حقوق معنـوي             . 5

 .و مادي دانشمندان ندارد
 اقتصادي نيست و دانشمندان اين      اًر بخش علوم انساني عموم    توليد علم د   . 6

 .علوم كمتر به فعاليت تشويق مي شوند
نتــايج حاصــله از تحقيقــات محققــان در زمينــه علــوم انــساني كمتــر در  . 7

 .شود ميمديريت اجرائي كشور استفاده 
  

  راهكار هاي پيشنهادي
 و تعيـين    هاي ملي در زمينه علوم انـساني       تبيين و مشخص كردن سياست     . 1

  راهبردهاي الزم
هاي اجرايـي و     ايجاد هماهنگي و همكاري الزم بيش از پيش بين دستگاه          . 2

ــشگاه ــايج تحقيقــات   دان هــا و مراكــز تحقيقــاتي و اســتفاده بيــشتر از نت
 پژوهشگران در مديريت اجرايي كشور
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 ساماندهي وضعيت اطالع رساني در زمينه علوم و تحقيقات . 3
 پژوهشي و توجه به كيفيت آنها -افزايش مجالت معتبر علمي  . 4
اصالح مقررات پژوهشي و واگذاري اختيارات الزم به محققان در جهت            . 5

 فعال كردن اساتيد و دانشجويان تحصيالت تكميلي در امر پژوهش
مين دانشمندان و   أاصالح قوانين مربوط به حقوق و دستمزدها به منظور ت          . 6

ـ        و اوضـاع  ت بـا  محققان برجسته بر اسـاس عملكـرد تـا حـد قابـل رقاب
  امتيازات بين المللي

 توجه به روش شناسي در توليد علم . 7
 ايجاد فضاي مناسب جهت طرح انديشه هاي علمي و منطقي . 8

  
  نتيجه گيري

انديـشي   امروزه زمان آن فرا رسيده است كه با تالش و پشتكار و جـديت بـه نـو                 
هـاي   طرحرضه  عبپردازيم و با تضارب آراء و افكار و نقد و بررسي انديشه ها به               

 به دنبـال حقيقـت باشـيم و ضـمن اسـتفاده از علـوم و                 ،نو و كاربردي اقدام كنيم    
نظريات دانشمندان و متفكران جهان به توليد علم بپردازيم،  به شايستگي اخالقي             

 اما به دانش خود مغرور نشويم و با توكل به خدا و             ،بها دهيم و خود را باور كنيم      
بـراي  رتقاء سطح علم و فرهنگ و تمدن ايراني اسالمي          اعتماد به نفس به منظور ا     

  .به سطح نخست جهاني گامهاي اساسي برداريمرسيدن 



 وضعيت علوم انساني در ايران معاصر

 

18

  منابع
: تهـران . 1 چ   ترجمـه عليرضـا طيـب     . نخبگـان و جامعـه    . 1377. باتامور، تي بـي   

  .مؤسسه نشر و پژوهش شيرازه
محمـد  علـي    ترجمـه . نظريه هاي مربوط به علـوم انـساني       . 1364. فروند، ژولين 

  مركز نشر دانشگاهي:تهران. كاردان
اهل حكمت در محضر زعيم حكـيم        «.5219 ش .روزنامه رسالت . غرويان، محسن 

»                                                                                                                          حكومت
نامــه . »ضــرورت آمــوزش علــوم انــساني  بررســي اجمــالي«.  عليمحمــد كــاردان،

      6 ،سال 18شماره   .فرهنگستان علوم
   



     
 بررسي نظام آموزش عالي كشورهاي جهان و ايران

 
 1محمد حسين مشرف جوادي
 2افسانه كورنگ بهشتي
 3نفيسه محمدي اصفهاني

 چكيده
سـسات آمـوزش    ؤتوليد و اشاعه دانش و نقد آن، كاركردي است كـه عمـدتاً از م              

، هاي قبل و خصوصاً در دهه هاي مياني قرن گذشته          در سال . عالي، انتظار مي رود   
مسائل و مشكالت آموزش عالي، عمدتاً درونـي بـوده و براسـاس همـين بيـنش،                 

. هـا اسـت، پرداختـه شـده        هايي كه مرتبط با عوامل بيروني سازمان       كمتر به چالش  
عمـدتاً از   ... فضاي فيزيكي، آزمون ورودي، امكانات رفاهي بـراي دانـشجويان و            

 . مسائل درون سازماني هستند
 اطالعات و ارتباطات، دانشگاه ها در تعامـل         فنĤوريصاً   خصو فنĤوريبا پيشرفت   

 بر همين اساس ضـرورت دارد       ، لذا .بيشتري با محيط پيرامون خود قرار گرفته اند       
نحـوه و چگـونگي     . با رويكردي چالش محور به آمـوزش عـالي نگريـسته شـود            

اشتغال دانش آموختگان، روند تغييرات جمعيتي نظام هاي حكومتي و بينش هاي            
                                                 

 يار دانشگاه اصفهان استاد. 1
 دانشجوي مديريت. 2
 دانشجوي مديريت. 3
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هايي هستند كه نظام آموزش عالي       از جمله چالش  ... اسي، پديده فرار مغزها و      سي
اوضـاع  امروزه دانـشگاه بـا توجـه بـه          . استدر دوران معاصر با آنها در كشاكش        

بين المللي بـا چـالش      وضعيت  ، اقتصادي و    فناورانهعلمي،  وضعيت  جهاني يعني   
 مـي كنـد تـا بتـوانيم         شناخت اين چالش ها به ما كمك       .هاي بزرگي مواجه است   

تـرين   در اين مقاله به برخي از مهـم       . خودمان را براي رسيدن به توسعه آماده كنيم       
 .هاي آموزش عالي در ايران به صورت مختصر اشاره مي كنيم چالش

 
 ها علوم انساني، نظام آموزش عالي، ايران، چالش  :واژگان كليدي
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 مقدمه
ستند كه عمـدتاً بـه طـور مـستقيم در           اكتشافات و اختراعات، حاصل تحقيقاتي ه     

. شـوند  هاي آموزش عالي و يا به كمك آنها انجـام مـي            سسهؤمراكز تحقيقاتي و م   
 دانشگاه ها نقش بسزايي در عـصر اطالعـات و مـديريت ايجـاد دانـش                  ،بنابراين

 . برعهده دارند
سـسات آمـوزش    ؤتوليد و اشاعه دانش و نقد آن، كاركردي است كـه عمـدتاً از م              

هاي قبل و خصوصاً در دهه هاي مياني قرن گذشته،           در سال .  انتظار مي رود   عالي،
مسائل و مشكالت آموزش عالي، عمدتاً درونـي بـوده و براسـاس همـين بيـنش،                 
. كمتر به چالش هايي كه مرتبط با عوامل بيروني سازمان ها است، پرداختـه شـده               

عمـدتاً از   ... ان و   فضاي فيزيكي، آزمون ورودي، امكانات رفاهي بـراي دانـشجوي         
 . مسائل درون سازماني هستند

 اطالعات و ارتباطات، دانشگاه ها در تعامـل         فناوري خصوصاً   فناوريبا پيشرفت   
 لذا بر همين اسـاس ضـرورت دارد         .بيشتري با محيط پيرامون خود قرار گرفته اند       

نحـوه و چگـونگي     . با رويكردي چالش محور به آمـوزش عـالي نگريـسته شـود            
 دانش آموختگان، روند تغييرات جمعيتي نظام هاي حكومتي و بينش هاي            اشتغال

از جمله چالش هايي هستند كه نظام آموزش عالي         ... سياسي، پديده فرار مغزها و      
 . استدر دوران معاصر با آنها در كشاكش 

 
 اهداف
راه عرضــه بررسـي موضـوعات و چـالش هـاي نظـام آمـوزش عـالي و         .١

 هاي مناسب  حل
سترش دانش برنامه ريزي آموزش عالي در حوزه هاي نظـري           اشاعه و گ   .٢

 و كاربردي 
 گسترش مرزهاي دانش در زمينه آموزش عالي .٣
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  آموزش عاليفرارويهاي  چالش

بررسي حادترين مسائل فراروي آموزش عـالي بـه وضـوح نـشان مـي دهـد كـه                   
و جهاني شـدن    . دانشگاه ها در هزاره سوم با چالش هاي عظيمي رو به رو هستند            

بين المللي شدن و همچنين، انقالب در فناوري اطالعات، دانشگاه ها را وادار بـه               
شركت در بازارهاي رقابتي آموزش و پژوهش كرده است، به عالوه اينكه كـاهش              
حمايت هاي دولتي و خصوصي و هزينه هاي در حـال افـزايش، دانـشگاه هـا را                  

خـدمات بيـشتر   عرضـه  ت وادار خواهد ساخت تا اقدامات غير معمولي را در جه  
بديهي است كه دانشگاه ها مجبور خواهند بود خـود          . با منابع كمتر به عمل آورند     

را به سرعت با اين محيط در حال تغيير مطابقت دهند تا جايگـاه ويـژه اي را كـه           
 حفظ كنند و مسئوليت خود را به عنوان         ،اند در طول دوران گذشته به دست آورده      

 . ي و ميراث فرهنگي به انجام برسانندحافظ ارزش هاي اجتماع
اين مقاله در دو قسمت به بررسي چالش هاي فـراروي آمـوزش عـالي پرداختـه                  

 : است
 چالش هاي فراروي آموزش عالي در ساير كشورهاي جهان  . 1
 چالش هاي فراروي آموزش عالي در ايران  . 2

 
 چالش هاي فراروي آموزش عالي در ساير كشورهاي جهان 

ترين نهادهايي هستند كـه بـشر تـا بـه حـال بـه                لماً يكي از پيچيده   دانشگاه ها مس  
اين نهادها در طول قرن هـا در تمـامي كـشورها و عمـدتاً در                . وجود آورده است  

 در بــسياري از 1960اروپــا، رشــد و توســعه يافتنــد، تــا اينكــه در دهــه طاليــي 
) ليبه طور اعم در اروپا و بـه طـور اخـص در آمريكـاي شـما                (كشورهاي جهان   

تبديل به عناصر با اعتبار جامعه، چه به صورت دولتي و چه به صورت خصوصي               
هر چند امروزه تعداد دانشجويان نسبت به قرن پيش به ده برابر افزايش             . گرديدند
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بـه طـوري كـه اسـتاد سرشـناس          . يافته، اما اعتبار دانشگاه ها رو به كاهش اسـت         
تا سي سال ديگر دانشگاه هـاي       «: پيش بيني مي كرد   ) 1997(مديريت، پيتر دراكر    

 . »بزرگ فقط يك بناي يادبود خواهند بود
 چـالش بـه   6بـه   ، در سوئيس برگـزار گرديـد  1998در سمينار گليون كه در سال   

 :  ازاند عبارتكه شد عنوان چالش هاي اساسي دانشگاه ها توجه 
 محيط در حال تغيير .١
 رسالت ها .٢
  آموزش دانشجويان .٣
 حرفه علمي .٤
 ي آموزش عاليتأمين مال .٥
 .)1381، وبرو ورنر (اداره امور دانشگاه ها  .٦

 . استبررسي شده در اين مقاله هر كدام از موارد باال به طور مختصر 
 
  محيط در حال تغيير.1

كه بر كل جهان تأثير     فناورانه   سياسي، اقتصادي و     -تغييرات روز افزون جغرافيايي   
ها در طـول حيـات       هر چند دانشگاه  . استها را نيز فرا گرفته       اند، دانشگاه  گذاشته

اند، اما   طوالني خود، به ويژه در نيمكره شرقي، دوران سختي را پشت سر گذاشته            
اكنون براي اولـين بـار تهديـدهاي سياسـي و تغييـرات و فـشارهاي اقتـصادي و                   

رسانند،  هاي خود را به انجام مي      ، روشي را كه آنها با استفاده از آن رسالت         فناورانه
ها مجبور به تغيير بودند و اكنون نوبت بـه           در ابتدا شركت  .  چالش طلبيده است   به

به ويژه اين كه دو نيروي قوي، يعني جهـاني شـدن و             . آموزش عالي رسيده است   
 . اند  اطالعات نيز وارد عرصه عمل شدهفناوريانقالب 
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 جهاني شدن. 1. 1
 نظـام آموزشـي را      »صـنعت دانـش   «جهاني شدن و به ويژه رشد و توسعه سـريع           

تـر   تـر و مقـرون بـه صـرفه         شديداً متحول ساخته است، زيرا امكان انتقـال سـريع         
ها مـستلزم تغييـر موقعيـت و         اين پيشرفت . تر مي شود   اطالعات، بيشتر و گسترده   
دانشگاه، در يك محيط رقـابتي و بـه منظـور جهـاني             . جايگاه دانشگاه خواهد بود   

شجويان را بـه عنـوان مـشتري محـسوب كنـد و      عمل كردن، خواه ناخواه بايد دان   
 . برنامه هاي خود را با نيازها و خواسته هاي آنها هماهنگ سازد

 
 تأثير فناوري. 1. 2

اي اطالعات و ارتباطات از راه دور، امكانـات جديـدي را بـراي              ه  فناوريانفجار  
 در  هاي گونـاگون   آموزش از راه دور، به روش     . آورد توليد و نشر دانش فراهم مي     

تواند از طريق اينترنت، دريافـت و        بخشي از يك درس مي    . گيري است  حال شكل 
اي تركيب شود، كه اين امـر خـود نـوعي تخـصص              محتواي آن با نيازهاي منطقه    

دروس و سرشـكن  عرضه ها امكان   از طرف ديگر، شبكه   . المللي ايجاد مي كند    بين
عالوه بـر   . آورند  را فراهم مي   هاي آنها بين تعداد زيادي از دانشجويان       كردن هزينه 

بيشتر اينكه وسايل و    . پذير است  اين، يادگيري از راه دور در سطوح باال نيز امكان         
افزاري نيز امر يادگيري را      مانند وسائل صوتي و تصويري و نرم      فناورانه  تجهيزات  

 . تر كرده اند آسان
 
 ها  رسالت.2

هـا   و بنيـادي دانـشگاه    آموزش، پژوهش و خدمات اجتماعي سـه رسـالت اصـلي            
ها بايد اشتياق بيـشتري بـه مـشاركت بـا صـنعت، دولـت و سـاير                   دانشگاه. است

سسات آموزش عالي از خود نشان دهنـد و يـا حتـي در ايـن كـار رهبـري را                     ؤم



 هاي جهان و ايران  آموزش عالي كشور بررسي نظام                                   

 

25

هاي تابعه آنها بايد شركاي قابل اعتمادي بـراي          ها و بخش   دانشگاه. برعهده بگيرند 
 . سسه ها و غيره باشندؤشركت ها، م

 از دو بعد اساسي رسالت      ،با توجه به آنچه در مورد رسالت دانشگاه ها مطرح شد          
 : استدانشگاه ها در معرض خطر 

اول اينكه پيچيـدگي روز افـزون پـژوهش و همچنـين ضـرورت بهبـود كيفيـت                  
هاي آموزشي و    هاي آموزشي، در حال ايجاد شكافي روز افزون ميان فعاليت          برنامه
 . است - حداقل در سطح تحصيالت تكميلي-هاي پژوهشي فعاليت

دوم اينكه شفافيت و رقابت روز افزون همراه بـا ارتقـاء كيفيـت نيـز تهديـدهايي               
از آنجا كه دانشگاه در يك بـازار        . آيند براي الگوي يك دانشگاه جامع به شمار مي       

كنـد، در صـورت عـدم        رقابتي و شفاف براي نوآوري و انتقال دانش فعاليت مـي          
. ستانداردهاي كيفي، بهترين مشتريان بالقوه خود را از دسـت خواهـد داد       تضمين ا 

ها را وادار مـي سـازد تـا منـابع خـود را در            سسهؤاين روند، شهرت طلب ترين م     
خواهنـد   هايي متمركز كنند كه در آنهـا وجهـه خـوبي دارنـد يـا اينكـه مـي                   رشته

ا حتـي بـا ديگـر       برخوردار شوند و در صورت امكان شبكه هايي ايجاد كنند و يـ            
 . موسسات مكمل ادغام شوند

 
  دانشجويان و آموزش .3

هاي فردا بايد به رسالت آموزش دانشگاه و همچنين پاسخ به انتظارات             در دانشگاه 
 . دانشجويان از آموزش عالي ارزش و بها داد

 
 دانشجويان. 1 .3

تقاضـاي  . در خصوص دانشجويان موضوع اصلي، دسترس به آموزش عالي است         
 بلكه بـه دليـل      ،روز افزون براي آموزش عالي تنها ريشه در آرمان اجتماعي ندارد          
. نيز هست ،  استافزايش نيازمندهاي بازار كار، كه خود حاصل به كارگيري دانش           
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هاي آموزش عالي كه عمدتاً ممكن       سسهؤصرف نظر از ظرفيت و اهداف جذب م       
 بـه آمـوزش عـالي بـه         است مالي و شايد هم سياسي باشد، مسئله اصلي دسترس         

از اين نظر جوامع ما تا به حال در زمينه ايجاد دسترس برابر به              . طور عادالنه است  
 آنهـا مجبـور بـه رفـع ايـن نيـاز اجتمـاعي               ، بنابراين .اند  آموزش عالي موفق نبوده   

مقبوليت عام يافتـه اسـت؛ امـا        ) دسترس برابر به آموزش عالي    (اين هدف   . هستند
رسد، زيرا تحوالت جديد در زمينه مالي بـه ويـژه     به نظر مي   دستيابي به آن دشوار   

ها به تسهيالت    هها و تبديل ياران    ها به جاي بورس    ها، جايگزيني وام   افزايش شهريه 
اين وضعيت در اياالت متحده، جـايي       . افزايد رفاهي دانشجويان بر اين مشكل مي     

دي تـر بـه نظـر       كند، حادتر و ج    كه حتي طبقه متوسطه چنين فشاري را حس مي        
 . رسد مي

 
 آموزش. 2 .3

اول . سازد تري را مطرح مي    روي ديگر سكه همانا آموزش است، كه مسائل جدي        
اينكه جامعه مبتني بر دانش بيشتر به افراد فرهيخته نياز دارد تا افرادي كه تنهـا در                 

هـا بايـد بـه منظـور پاسـخگويي بـه تقاضـا،               اند، دانشگاه  زمينه خاصي تعليم يافته   
تري سازماندهي كنند، به طوري كه       هاي آموزشي خود را در مقياس گسترده       رنامهب

آموزش فرآيندي مستمر و هميشگي در نظر گرفته شود كه هرگز بعد از دانـشگاه               
هايي كه در هنگام بررسي مـسئله آمـوزش          يكي ديگر از واژه   . متوقف نخواهد شد  

عـه جهـاني ايـن امكـان كـه          در جام . سـازي اسـت    خوريم، بين المللي   مي  به آن بر  
دانشجو بخشي از برنامه درسي خود را در دانشگاه ديگـري بگذارنـد، نـه تنهـا از          

تواند زمينه را براي گسترش حـوزه   بلكه مي ،  نظر فرهنگ عمومي مفيد خواهد بود     
پـذيري دانـشگاه عملـي و        اما به منظور اينكه تحرك و تغيير      . تخصص آماده سازد  

است همزمان با لحاظ كردن فرديت و تنوع، از تأييد متقابل           پذير گردد، الزم     امكان
 .مدارك تحصيلي و واحدهاي درسي، اطمينان حاصل شود
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  حرفه علمي.4
تـرين منبـع انـساني       اعضاي هيئت علمي و ديگر مدرسين و پژوهـشگران بـزرگ          

ها اگر كادر آموزش واجـد صـالحيت         بهترين دانشگاه . شوند دانشگاه محسوب مي  
، فاقـد هـر گونـه ارزش و اعتبـاري هـستند، كـادر آمـوزش فاقـد                   ندنداشته باشـ  

بـه همـين دليـل      . صالحيت به منزله آموزش ضعيف و پژوهش غير خالق اسـت          
ها بايد توجه زيادي را نـه تنهـا بـه گـزينش               هاي آموزشي و رهبران دانشگاه     گروه
ها  بررسيه  بار  در اين .  بلكه به مديريت اين منبع انساني كمياب مبذول دارند         ،افراد

هاي اساسي فراروي آموزش عالي نشان داده است كه بايـد بـه سـه                درباره چالش 
نقش در حال تغيير مدرسين، وضعيت اسـتخدام رسـمي و      : مسئله دشوار پرداخت  

   .هاي خالي مناصبتأمين نسل جديدي از كادر آموزشي براي پر كردن 
 
  منابع مالي آموزش عالي .5

 : به داليل زير به طور روز افزون دشوار مي شودتأمين مالي دانشگاه ها 
نظير توجـه و    (بخش دولتي شديداً تحت فشار وظايف مربوط به توزيع بودجه            -

و همچنـين مـسائل     ) رسيدگي به سالمندان، بهداشت، فقر و كمك هاي خـارجي         
در نتيجه، كـاهش سـهم درصـدي        . استامنيتي و حفظ زير ساخت هاي عمومي        

 . موزش عالي اختصاص مي يابد قطعي استدرآمدهايي كه به آ
بخش خصوصي كمتر حاضر به انتقـال پـول بـه دانـشگاه هـا، بـدون دريافـت                    -

 . استهاي آنها  خدمات متقابل و يا اعمال نفوذ در فعاليت
خدمات آموزش دانشگاهي و انجام امور پژوهشي به طور         عرضه  افزايش هزينه    -

 . ندگي استهاي ز چشمگيري بيشتر از افزايش هزينه
سسات آموزش عالي بايد به طور جدي اقـداماتي را در خـصوص دو              ؤبنابراين، م 

سوي بودجه به عمل آورند، به عبارت ديگر از يك سو درآمدهاي خود را حفـظ                
هاي واحد توليد و انتقال دانـش        كرده و حتي افزايش دهند و از سوي ديگر هزينه         
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سائل را ناديـده بگيـرد، نـاگزير از         اي كه اين مـ     سسهؤهر م . جديد را كاهش دهند   
 . گستره و كيفيت آن كاسته خواهد شد

عوامل زيادي را مي توان مـسبب مـشكالت مـالي فعلـي اغلـب دانـشگاه هـا در                    
كاهش حمايت دولت يكي از عوامل      . اروپاي غربي و نيز آمريكاي شمالي دانست      

ه در حـوزه    پژوهش و تحصيالت تكميلي به ويـژ      .  اما تنها عامل نيست    ،مهم است 
هاي ديگر علوم اسـت      تر از حوزه   علوم پايه كه تجهيزات مورد نياز آن بسيار گران        

همچنـين مقـررات دولتـي و درخواسـت         . اي پر هزينه شده اسـت      به نحو فزاينده  
 . تجهيزات مورد نياز، دشوارتر شده است

انشگاه ها به منظـور جبـران كـاهش حمايـت دولـت و              دتوسعه منابع مالي جديد     
هـاي خـصوصي     هاي عملياتي باعث شده تا از منـابع عمـده كمـك            زايش هزينه اف

استفاده كنند كه بالغ بر ميليون ها دالر است كه البته اين موضوع جديـدي نيـست          
هاي اخير در اياالت متحده به سرعت افزايش يافته است؛ و در حـال               ولي در سال  

 5ك در هر دوره فعاليـت       ها بيش از يك ميليارد دالر كم       حاضر بعضي از دانشگاه   
اما در كشورهاي اروپايي بيـشتر متكـي بـه تـأمين            . كنند  ساله جمع آوري مي    7تا  

اند، در عين حال آنها نيز تا حدودي بـه تـأمين مـالي از                منابع از طريق دولتي بوده    
 . خصوصي فكر مي كنندبخش طريق 
خـصوصي  هـاي بخـش      هاست كه دريافت كننده كمك     ها مدت  ها و كالج   دانشگاه

بـين  .  ميليارد دالر بوده اسـت     1/2هاروارد كسب    هستند؛ براي مثال هدف دانشگاه    
هـا و    آوري شده توسـط دانـشگاه      ، وجوه خصوصي جمع   1995 تا   1990هاي   سال
 رسـيده   1995 ميليـارد دالر در سـال        7/12 درصد رشد بـه      30هاي آمريكا با     كالج
شد داشته كه سهم آن بـيش        درصد ر  42آموختگان دانشگاه    هاي دانش  كمك. است

 ). Breneman and finney,1997(هاي ديگر بود  از گروه
هـا   ها و كالج   حجم هدايا افزايش يافته، كفاف نيازهاي رو به رشد دانشگاه         هرچند  
سسات به دنبال يافتن منابع مـالي جديـدي هـستند كـه             ؤاز اين رو، م   . دهد را نمي 
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آنها را به سـوي محيطـي خـارجي كـه           مستلزم كارآفريني زياد بوده و در مجموع        
 : ند ازا اين منابع عبارت. پويايي خاص خودش را دارد هدايت كند

ها، حـق ثبـت اختـراع، اعطـاي          ها از تحقيقات دانشگاه    حمايت مالي شركت  ) الف
 . جواز، تجاري كردن

 هاي تجاري تحت مالكيت دانشگاه  بنگاه) ب
 خصوصيهاي تجاري مشترك دانشگاه و بخش  فعاليت) ج

 . در ادامه به بررسي سه مورد باال در كشور آمريكا پرداخته خواهد شد
 حمايت مالي شركت ها از تحقيقات دانشگاهي در آمريكا ) الف

 تقريباً چهار برابـر شـد       1989 تا   1980هاي   ها بين سال   در آمريكا اين نوع حمايت    
همزمان ). Grassmuck,1990( ميليون دالر رسيد     920 ميليون دالر به     238و از   

 بارةشود، بايد در   هاي پژوهشي ارزشمندي توليد مي     ها يافته  كه از طريق اين كمك    
برداري از نتايج تحقيقات داده شود يا نه و          حق ثبت اختراع و اينكه آيا اجازه بهره       

در صــورت مثبــت بــودن جــواب، چطــور از عوايــد حاصــل از اعطــاي جــواز،  
  .گيري شود برداري كرد، تصميم بهره

 دانشگاه و كالج به عمل آمـد نـشان داد كـه آنهـا در كنـار                  173يك بررسي كه از     
 ميليون دالر از محل حق ثبت       1996 ميليارد دالري در سال      4/21بودجه پژوهشي   

 سـال قبـل     5اند كه نـسبت بـه        درآمد داشته ) بهره برداري (اختراع و اعطاي جواز     
 ميليـون دالر از     8/63ا با كـسب     دانشگاه كاليفرني .  درصد افزايش داشته است    167

 ميليـون دالر و كلمبيـا بـا         8/43اين محل در رأس بوده و پس از آن استنفورد بـا             
 ). Markus,1998( ميليون دالر قرار دارند 6/40

بـرداري از    هـا بـه ايـن نتيجـه رسـيدند كـه بـه جـاي آنكـه جـواز بهـره                      دانشگاه
هاي خـصوصي،     همكاري با بنگاه   هايشان را به صنايع واگذار كنند، خود با        اختراع

مؤيد اين  . هاي اوليه را فراهم آورند     گذاري زمينه اقدامات مشتركي از قبيل سرمايه     
كـرده   براي بنياد ملي علـوم تهيـه         SRIمطلب گزارشي است كه واحد بين الملل        
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گيـري كردنـد كـه       چنين نتيجـه  ) 1991( در اين گزارش گريگوري و شيهن        .است
بـرداري   تـر و سـودآورتر از اعطـاي جـواز بهـره            نيادي، موفق هاي ب  گذاري سرمايه

هاي متعدد و جالب توجه مذكور، شايد پيـشروترين          از ميان تالش  . هاست انشگاهد
ديگـو    برنامه همكاري دانشگاه و صنعت، برنامه كانكت دانشگاه كاليفرنيـا در سـن            

كاري دانشگاه  تحقيقات و هم  داشتن  اعتقاد بر اين است كه برنامه مذكور با         . باشد
پيشرفته در منطقه سن ديگـو ايجـاد        فناوري  داراي  ) كارخانه( شركت   120حدود  

 ميليـارد   2 نفر و درآمـدي حـدود        000/15كرده و نتيجه اين برنامه اشتغال حدود        
 ). Atkinson,1998 (استدالر در سال 

 بنگاه هاي تجاري تحت مالكيت دانشگاه) ب
هاي تجاري بسياري را يك      اي فعاليت  رز فزاينده ها به ط   هاي اخير، دانشگاه   در سال 

آنها بيشتر اقدامات كمكي و جنبـي و امـور روزمـره داخلـي را               . اند تنه انجام داده  
بـراي نمونـه    . اند هايي نيز ايجاد كرده    انجام داده و براي حمايت از آنها زيرساخت       

ود دانـشگاه   شـ  هنگامي كه زمين يا دفتر كار و امالك مسكوني به دانشگاه داده مي            
تواند تبديل به يك مالك و هر چند ندانسته و اتفاقي وارد بـازار مـستغالت و                  مي

 . امالك شود
 ميليارد دالر كمك مالي در بازار سهام، مستغالت         13از  داشتن  دانشگاه هاروارد با    

گذاري و به تازگي نيز شركت وايت ريـور را كـه             و اكتشافات نفت و گاز سرمايه     
 ميليـون دالر    400اي اسـت بـه مبلـغ         گذاري و خـدمات بيمـه      يك شركت سرمايه  

ها  گذاري آشكار است كه اين گونه سرمايه     ). Putka,1997(خريداري كرده است    
 . همراه دارنده زيادي بخطر 

 هاي تجاري مشترك دانشگاه و بخش خصوصي فعاليت) ج
 از اقدامات   يكي. كنند ها همواره قراردادهايي براي كسب درآمد منعقد مي        دانشگاه

هـا روي لبـاس و كـاله و          محترمانه و معمول، فروش حق استفاده از آرم دانـشگاه         
به عنوان نمونه دانشگاه بـريتيش كلمبيـا، بـا هـدف كـسب              .  استهاي آن     همانند
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درآمــد، خــط هــوايي و بانــك خاصــي را بــراي اســتفاده انتخــاب كــرده اســت  
)Economist,1998 .(    قـدرت انتخـاب و احتمـاالً        چنين اقداماتي به دليل فقدان 

 . رسد هاي انحصاري باال، براي مشتريان ناكارا و پرهزينه به نظر مي قيمت
 
  اداره امور دانشگاه.6

هايي كه مبتني بـر پـژوهش        هاي آموزش عالي، به ويژه دانشگاه      سسهؤاداره امور م  
لي گـذاري آمـوزش عـا      ترين مسئله در سياسـت     ترين و پيچيده   باشند، احتماالً مهم  

در دنيايي كه به سرعت در حال تغيير است و منابع آن ثابت و يـا در حـال                   . است
، در دانشگاه نبايد صرفاً بر مسائل اجرايي تأكيد گردد، بلكه بايـد بـه               استكاهش  

ادارة امور آن نيز توجه شود، به طوري كـه دائمـاً بـا محـيط علمـي و اجتمـاعي،                     
رونـد كنـوني اداره امـور       . غافل بماند سازگار شود؛ بدون اينكه از مسئوليت خود        

هـاي آمريكـاي شـمالي و اروپـاي غربـي دارد، در          مشاركتي، كه ريشه در دانشگاه    
كند، اما در زمـان فـشار        ثابت يا در زمان افزايش منابع به خوبي عمل مي         وضعيت  

امروزه رفـع ايـن نـواقص، از        . يا محدوديت و تغيير سريع، نواقص آشكاري دارد       
گيـري   ساختار تـصميم  . رود سي فرا روي آموزش عالي به شمار مي       هاي اسا  چالش

ايـن سـاختار بـر پايـه سـاختار          .  هاي سنتي، كند و كم تحـرك اسـت         در دانشگاه 
هـاي    كميتـه   از تعـداد زيـادي   را  گروه آموزشي قرار دارد و تـصميمات        / دانشكده

عضاي هيئـت   گيري ها نوعاً مستلزم اتفاق نظر ميان ا        تصميم. كنند  ميداخلي اتخاذ   
هـاي   كند و بـه واكـنش   گيري را مختل مي  اين ساختار، فرآيند تصميم   . علمي است 

ماهيت اصلي اين فرآيند، توان رهبري امور را تضعيف و بـه            . انجامد بسيار كند مي  
 . كند اي مهجور كمك مي تبع آن به دوام و استمرار گذشته

اسـي ايفـا نماينـد، آنهـا        خواهند در جهان دانش فـردا نقـش اس         ها مي  اگر دانشگاه 
از . سنتي به سر برند و هم به روزهـاي بهتـر دل ببندنـد             اوضاع  توانند هم در     نمي

رود كه تغيير كنند و اين كار را بايـد خـود بـه تنهـايي انجـام          ها انتظار مي   دانشگاه
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بنابراين، آنها بايد ساختار خود را چنان تغيير دهند كه بتواننـد بـا امكانـات                . دهند
 . بازدهي بيشتري داشته باشندكمتر، 

  :مي شودموارد زير به هرحال راه حل هاي عمده بهبود امور دانشگاه شامل 
يـا بـه ماننـد يـك        ) فدراسـيون (سازماندهي دانشگاه به مانند يـك اتحاديـه         ) الف

گيري فردي، بـه عبـارت ديگـر،         شركت سهامي و به كارگيري اصل اختيار تصميم       
 به واحدها جهت تخصيص منابع انساني و مالي، آن          استقالل بخشي هر چه بيشتر    

 . طور كه خود مي خواهند
اي؛ تنهـا يـك سـطح بايـد واجـد            گيري چنـد اليـه      حذف فرآيندهاي تصميم   )ب

گيري باشد و سطح باالتر از آن فقـط مـسئول كنتـرل و نظـارت             صالحيت تصميم 
 . باشد
هايي براي مـسائل    گيري ن   صالحيت بخشي واقعي به رئيس دانشگاه در تصميم        )ج

، زير ساخت و تخصيص منـابع       راهبرديبسيار مهم و حياتي نظير بودجه و برنامه         
 . انساني

اي خاص با هدف فراهم آوردن ايـن امكـان بـراي مـديريت                تخصيص بودجه  )د
 . اي مالي بهبود بخشده هاي جديد را از طريق انگيزش اي كه برنامه سسهؤم
 كه كـل جامعـه را در   راهبردياي   بسط برنامه توسعه سياست دانشگاه از طريق   )و

 بايد مطابق با    راهبردي و برنامه    كندبايد رئيس اتخاذ    را  گيرد، تصميم نهايي     بر مي 
 . هاي موجود در سطوح مختلف اجرا شود ها و صالحيت شايستگي

هاي مديريتي رهبران در سـطوح مختلـف سـازماني، از             باال بردن سطح مهارت    )ه
 . ت مديرهجمله اعضاي هيئ

 
 بررسي چالش ها و مشكالت نظام آموزش عالي ايران

هـاي نـو،    اند توسعه فرآيندي است كه از تعامل بين انديشه در تعريف توسعه گفته 
گيـرد   هاي جديد با ساختارها و نهادهاي قديمي صورت مي         هاي تازه و آرمان    ايده
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طبق ايـن تعريـف عامـل محـرك در          . انجامد و به نوسازي ساختارها و نهادها مي      
 دانـشگاه   ،بنابراين. هاي نو است   هاي تازه و انديشه    زمينه توسعه دانش جديد، ايده    

از سوي ديگر انسان هم بـه       . كند در جوامع در حال توسعه، نقش مهمي را ايفا مي         
 يعني توسعه بايد به بهبـود       است؛عنوان هدف توسعه و هم به عنوان عامل توسعه          

تواند توانمندي انـسان را بـراي        اما چه عاملي مي   . فيت زندگي انسان منجر شود    كي
رسيدن به توسعه باال ببرد؟ آن عامل چيزي نيست جـز آمـوزش و بـه خـصوص                  

 زيرا منجر به تربيت نيروي انساني متخصص موردنيـاز بـراي اداره             ؛آموزش عالي 
 . شود نهادهاي جامعه و همچنين رسيدن به توسعه مي

، اقتصادي  فناورانهعلمي،  اوضاع  جهاني يعني   وضعيت  ه دانشگاه با توجه به      امروز
هـا بـه     هاي بزرگي مواجه است، شناخت اين چالش       بين المللي با چالش   اوضاع  و  

در اينجـا   . كند تا بتوانيم خودمان را براي رسيدن به توسعه آماده كنيم           ما كمك مي  
ايران به صورت مختصر اشـاره      هاي آموزش عالي در      ترين چالش  به برخي از مهم   

 :مي كنيم
 سياست گذاري در نظام آموزش عالي  .١
 مديريت و ساختار  .٢
 ) ارتباط با مراكز علمي بين المللي(همكاري هاي بين المللي  .٣
 تقاضاي اجتماعي  .٤
 ارتباط دانشگاه با صنعت  .٥
 .)1383هاي آموزش عالي و توسعه پايدار،  چالش(كيفيت  .٦

 
 ظام آموزش عاليچالش سياست گذاري در ن. 1

گـذاري از فرآينـد    اگر سياسـت . گذاري يكي از عناصر چرخه دانش است       سياست
در همه جهـان توليـد      . تواند به سمت توسعه پيش رود      دانش جدا شود كشور نمي    

 ، بنـابراين  .شـود  گـذاري هـاي اجرايـي مـي        دانش و فنـاوري منتهـي بـه سياسـت         
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ا هدف توسعه كشور صورت     گذاري بايد به صورت منسجم، يكپارچه و ب        سياست
ها به طور مشخص اهداف      الزم به توضيح است كه در كشور ايران دانشگاه        . بگيرد

اي  هـاي توسـعه    انـد، امـا در برنامـه       هاي خاصي براي خود تدوين نكرده      راهبردو  
اهـداف ذيـل،    . شـود  ها در نظر گرفته مي     دولت به طور كلي اهدافي براي دانشگاه      

 سـاله توسـعه اجتمـاعي و اقتـصادي بـه            5نون اول برنامه    اهدافي هستند كه در قا    
 : تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده است

 كمك به توسعه و ارتقاي علوم و معارف در كشور .١
مشاركت در تربيت و تأمين نيروي انساني متعهد و متخصص مـورد نيـاز      .٢

 كشور
ال هاي توسعه تحقيقات، نوآوري، انتقـ      سازي زمينه  مشاركت در امر فراهم    .٣

 فناوريو جذب 
 هاي آموزش عالي از نظر كمي و كيفي بهبود شاخص .٤
ها با نيازهاي تخصصي جامعه و       مشاركت در امر انطباق محتواي آموزش      .٥

 مقتضيات ناشي از توسعه علوم و معارف
توأم ساختن آموزش با پژوهش در كليـه مقـاطع تحـصيلي و كمـك بـه                  .٦

 نيازهاي پژوهشي كشور
هـا در    سسات آموزش عـالي و ديگـر بخـش        ؤا م برقراري ارتباط متقابل ب    .٧

 .) 1383اميدي، (هاي علمي و فرهنگي و صنعتي  زمينه
 
 چالش مديريت و ساختار. 2

امروزه عصر دانشگاه ايستا كه با روش سنتي به تربيت نيروي انـساني مـدرك بـه                 
دست و جوياي كار بپردازد سپري شده و ديگر دانشگاه جايي نيـست كـه دانـش                 

زيـرا ايـن دانـش      . اي، غير كارآمد و غير خالق تربيت كنـد          غير حرفه  هاي آموخته
دانشگاه جديد دانـشگاهي    . ها در جامعه آينده قادر به اشتغال نخواهند بود         آموخته
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براي اينكه دانـشگاه    . است كه نيروي انساني كارآفرين، خالق و مبتكر تربيت كند         
انشگاه و همچنين شيوه هـاي      تغيير كاركرد دهد بايد ساختار دانشگاه و مديريت د        

 ساختار كـل آمـوزش عـالي در حـال تغييـر             ،بنابراين. مديريت دانشگاه تغيير كند   
گذاري در حال بررسي نهـايي اسـت،    است و اليحه تغيير ساختار در مراجع قانون      

. شـود  كند و مديريت دانشگاه متحـول مـي        كه به تبع آن ساختار دانشگاه تغيير مي       
 ساختار دانشگاه تأمين استقالل عملياتي در دانشگاه است         عنصر محوري در تغيير   

هاي ايران مديريت متمركز، حـاكم بـوده كـه براسـاس      يعني تا به حال در دانشگاه 
مديريت در عصر جديد اوالً به صورت غيـر متمركـز           . اند كرده منابع دولتي كار مي   

بع متنوعي اسـت و     شود و ثانياً منابع اش، منا      ها اعمال مي   ود دانشگاه به دست خ  و  
. بايـست از منـابع غيـر دولتـي هـم اسـتفاده كنـد               صرفاً منابع دولتي نيست و مـي      

 مديريت جديد با مديريت منـابع مـالي جديـد، مـديريت منـابع انـساني                 ،بنابراين
 . متفاوت و مديريت دانش همراه خواهد بود

 
 )ارتباط با مراكز علمي بين المللي(المللي  هاي بين چالش همكاري. 3

نيـاز از ديگـر      هاي مختلف علمي بـي     تواند خود را در رشته     امروزه هيچ ملتي نمي   
لذا، تشكيل مراكز تحقيقاتي و ارتباط آنها با مراكز تحقيقـاتي سـاير             . ها بداند  ملت

 سـاله جمهـوري     20انـداز    براساس سند چـشم   . رسد كشورها ضروري به نظر مي    
 سـال آينـده در بـين        19لمـي را تـا      اسالمي، ايران بايد جايگاه اول اقتـصادي و ع        

كشورهاي همسايه، خاورميانه و آسياي ميانه كسب كند و اين امـر بـدون داشـتن                
هاي علمي با ساير كشورها به منظور ارتقاي كيفيت نيروهاي انساني غير             همكاري

 . ممكن است
ـ    اكثر مشكالتي كه جوامع با آنها رو به رو هستند، جنبه بين        . دالمللي پيـدا كـرده ان

ها مي توانند مشكل گشا باشند كه آمـوزش و پـژوهش در آنهـا از                 زماني دانشگاه 
هـاي كـشورهاي در      هايي كـه دانـشگاه     يكي از روش  . باشدداشته  كيفيت مطلوبي   
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المللي  توانند براي بهبود كيفيت به كار برند، برقراري ارتباطات بين          حال توسعه مي  
بـراي تغييـر و تحـول و      كـاري   سـاز و    المللـي كـردن آمـوزش عـالي          بـين . است

المللـي در آمـوزش عـالي بـه ميـزان            لذا، ارتباطـات بـين    . اصالحات در آن است   
گيري در ميان كشورها رشد كرده و اين موضـوع بـا توجـه بـه فرآينـدهاي                   چشم

افـزون بـر    . كنوني فناوري هاي اطالعات و ارتباطات بيش از پيش مشهود اسـت           
افـزايش تعـداد دانـشجويان خـارجي خـود          اين، كشورهاي توسعه يافتـه در پـي         

اين دانشجويان موجبات تحكيم آموزش عـالي، مبـادالت و ارتباطـات دو             . هستند
 . كنند جانبه و همچنين پيشرفت اقتصادي در اين گونه كشورها را فراهم مي

 
 هاي بين المللي كردن آموزش عالي در ايران ساز و كار

دو ميليون نفـر دانـشجوي خـارجي در         هم اكنون بيش از     : تقويت اعزام دانشجو  
 2025شود كه تا سـال       بيني مي  پيش. كشورهاي مختلف به تحصيل مشغول هستند     

اعزام دانشجو به خـارج از      ). 2004آلباخ،  ( ميليون نفر افزايش يابد      8اين تعداد به    
كشور به ويژه در مقاطع تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري بـه عنـوان راهبـردي                

در ايـران راه انـدازي      . شـود  ها، محـسوب مـي     يروي انساني دانشگاه  براي ارتقاي ن  
هاي كارشناسي ارشد و دكتري به راهبرد اصـلي بـراي تـأمين هيئـت علمـي         دوره

هـا    هـا بـا داشـتن حـداقل زمينـه           در بسياري از موارد، اين دوره     . تبديل شده است  
فراگيــري انــدازي شــده و دانــشجويان از داشــتن منــابع الزم بــراي تحقيــق و  راه

نتيجـه ايـن    . تا عنايت به كيفيت   است   زيرا توجه بيشتر به توسعه كمي        ؛اند محروم
با حداقل مهارت وارد بـازار      پايان تحصيل   سياست تربيت افرادي است كه پس از        

بنـابراين  . شـوند و توانـايي الزم را بـراي انجـام مـسئوليت خـود ندارنـد                 كار مي 
هـاي الزمـه را      گـذاري  جو به خـارج، سياسـت     ها بايد در زمينه اعزام دانش      دانشگاه

هاي  ها در گرو حمايت    البته نبايد فراموش كرد كه اجراي اين سياست       . انجام دهند 
شـود كـه    به منظور تقويت اعزام دانشجو به خارج، پيشنهاد مـي        . استمالي دولت   
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هاي  هايي را در حوزه    هاي پيشرو كشور با يك يا چند دانشگاه، كنسرسيوم         دانشگاه
ها كـاهش هزينـه ثبـت        نامه اين توافق . هاي تحصيلي داشته باشند    طالعاتي و رشته  م

هاي دكتـري مـشترك      راه اندازي دوره  . نام دانشجويان را به همراه خواهند داشت      
 ).1385 ،آراسته(هاي مفيد در اين زمينه است  يكي از روش

بـان  در عـصر حاضـر زبـان انگليـسي، ز         : لزوم گسترش و تقويت زبان انگليسي     
هـاي اطالعـاتي و بـه ويـژه اينترنـت            المللي و بانك   حاكم بر ارتباطات علمي بين    

هاي آموزشي زبان خـارجي   هاي درسي و روش   اما متأسفانه در ايران، برنامه    . است
كه تاكنون در سطح آموزش و پرورش و آموزش عالي از آنها بهـره گرفتـه شـده                  

هـاي    بـازنگري در برنامـه     ،ينبنـابرا . است پاسخگوي نيازهاي دانشجويان نيـست     
هـاي مقـاطع مختلـف       درسي زبان انگليسي و در الويت قرار دادن آن در آمـوزش           

 . المللي امري ضروري است براي ارتباطات بين
 

هاي درسـي بـه    هم اكنون كه تدوين برنامه     :بين المللي كردن برنامه هاي درسي     
يـري از   گ  هـا، بهـره    ها واگذار شـده اسـت، موضـوع آشـنايي بـا فرهنـگ              دانشگاه
هريـك بـه نوبـه خـود        ... هاي ساير كشورها، دعوت از استادان خارجي و          تجربه

هاي شناختي و تخصـصي دانـشجويان و همچنـين       موجب ارتقاء بخشيدن مهارت   
هـاي درسـي بـا هـدف          تـدوين برنامـه    ،بنابراين. اعضاي هيئت علمي خواهد شد    

هـا و سـاختارهاي      ا با ساير فرهنگ   ه آموزان و دانشجويان كليه رشته     آشنايي دانش 
 . كشورهاي مختلف در آموزش عالي امري ضروري است

هـاي   هـم اكنـون فرصـت       :بهره گيري از حمايت هاي مالي مجامع بين المللـي         
  المللـي نظيـر بانـك    هاي مالي از سوي مجـامع بـين    بسياري براي دريافت حمايت   

ري از افـراد واجـد شـرايط در         وجود دارد كه بسيا   ... هاي علوم و     جهاني، آكادمي 
دفتـر  «اگر چه دفـاتري تحـت عنـوان         . ها آشنايي اندكي دارند    ايران با اين فرصت   

 امـا   ،كننـد  هـاي كـشور فعاليـت مـي        در بسياري از دانـشگاه    » المللي ارتباطات بين 
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هاي صوري محدود شـده اسـت، ايـن          نامه هاي آنها بيشتر به امضاي توافق      فعاليت
هــاي آموزشــي و جلــب  كــه در جهــت رايزنــي بــا گــروهدفــاتر وظيفــه دارنــد 

 . المللي گام بردارند هاي بين ها و همكاري هاي آنها براي شناسايي فرصت همكاري
يكي از علل اصلي عدم جذب دانـشجويان خـارجي          : جذب دانشجويان خارجي  

امـا نكتـه    . هاسـت  استفاده از زبان فارسي به عنوان تنها روش آموزشي در دانشگاه          
توجه اين است كه فراگيري زبان فارسي براي دانشجويان خارجي مـشكل و             قابل  

اسـتفاده از زبـان     . اسـت المللي آن نيز در اكثر كشورها محـدود          كاربرد علمي بين  
هاي ايران نه تنهـا      انگليسي به عنوان زبان آموزش و پژوهش در برخي از دانشگاه          

د، بلكـه دانـشجويان     شـو  المللـي مـي    موجب ارتقاي تعامالت علمي در سطح بين      
هـا   خارجي بسياري از كشورها نيز متقاضي ادامه تحصيل در ايـن گونـه دانـشگاه              

هاي خـدماتي و رفـاهي دانـشجويي در          البته اين امر بدون گسترش برنامه     . هستند
 . ها ميسر نخواهد بود دانشگاه

هـاي كـشور سـاختاري مناسـب         دانشگاه : المللي هاي بين  تغيير ساختار همكاري  
شود كه دفتـري بـا       المللي ندارند به همين دليل پيشنهاد مي       هاي بين  اي همكاري بر

جايگاه ساختاري اين دفتر نيز حائز      . المللي تأسيس شود   هدف ايجاد ارتباطات بين   
شود كه مرتبه تشكيالتي رئيس ايـن دفتـر همـسان بـا              اهميت است و پيشنهاد مي    

ر از سوي رئيس دانـشگاه منـصوب        مرتبه معاونان دانشگاه تعيين و رئيس اين دفت       
 . شود و با معاونت آموزشي و پژوهشي همكاري نزديكي داشته باشد

ها، ارتبـاط دو جانبـه ميـان         هاي فعلي دانشگاه   با بودجه : هاي مالي دولت   حمايت
پـذير نيـست و نيازمنـد        هـاي خـارجي امكـان      هاي ايران و ساير دانـشگاه      دانشگاه
 ). 1385سته، آرا (استهاي مالي دولت  حمايت

ايجاد سازمان هاي نظارتي و اعتباربخشي بـه دانـشگاه هـا از بيـرون وزارت                
هايي مستقل از وزارت علوم به منظور كنتـرل          اين امر مستلزم ايجاد سازمان    : علوم

 . استها  و نظارت كيفي دانشگاه
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 چالش تقاضاي اجتماعي. 4
. هـا هـستيم     به دانـشگاه   ما در جامعه سال به سال شاهد تقاضاي بيشتر براي ورود          

هاي كشور   طبق برآوردي كه صورت گرفته تاكنون سه ميليون دانشجو در دانشگاه          
 85هـاي آزمـون       كه حدود يك ميليون نفر آنها، ورودي       هستندمشغول به تحصيل    

هايي بـه شـرح زيـر        اين افزايش تقاضا، خود باعث به وجود آمدن چالش        . هستند
 : شده است

هـاي عـدالت     به دنبـال تـسري سياسـت        : تقاضاي اجتماعي  اي عدم توازن منطقه  
هـاي پـذيرش     توزيعي پس از انقالب به بخـش آمـوزش عـالي و وضـع سـهميه               

هـاي خـاص سـبب شـد كـه نـسبت              يافته به گروه   تخصيصها، امتيازات    دانشگاه
هاي فاحش پيدا كند و همچنـين موجـب          هاي مختلف، تفاوت   پذيرش براي گروه  
 از نظـر رشـد سـاالنه تقاضـا،          70حـروم در طـول دهـه        هـاي م   شد برخي اسـتان   
 ليكن بايـد    ،از نظر عدالت توزيعي مثبت است     هرچند  اين پيامد   . صدرنشين باشند 

منـد شـدند و      ها از ايـن رونـد بهـره        توجه داشت كه اوالً تعداد محدودي از استان       
ي ها كه سوابق آموزشي بيشتري داشتند رشد بـسيار كمـ           تر اينكه برخي استان    مهم

 اين روند، به دليل تمركز امكانات و خدمات در مركـز سياسـي و               به رغم . داشتند
تقويت روند شهرنشيني هنوز تقاضاي اجتماعي، ميل شديد بـه پايتخـت دارد بـه               

 . ها، استان تهران است طوري كه انتخاب دوم متقاضيان اكثر استان
كم و تمركـز    تـرا   :هـا  عدم توازن تقاضاي اجتماعي برحسب گروه هـا و رشـته          

تقاضاي اجتماعي در چند رشته محدود در هر گروه تحصيلي كـه عمـدتاً ارتبـاط                
 انتخـاب اول    10ها دارد، به طوري كه بررسي        مستقيم با وضعيت اشتغال آن رشته     

تـر نـسبت بـه       هـاي علـوم پايـه وزن انتخـابي پـايين           متقاضيان نشان داد كه رشته    
هايي  راي بيشترين اولويت، معموالً رشته    هاي دا  هاي درجه اول دارند و رشته      رشته

 . هستند كه امكان استخدام و اشتغال آنها بهتر بوده است
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متأسفانه در آموزش عـالي ايـران         :آموزش عالي دولتي كانون تقاضاي اجتماعي     
سات آموزش عـالي غيـر انتفـاعي،        ؤسدر يك دوره نسبتاً كوتاه، تأسيس م      هرچند  

سـسات آمـوزش عـالي وابـسته بـه سـاير            ؤ م هاي نيمه خـصوصي، شـبانه و       دوره
سازي اين بخش را فراهم كرده است، اما بـه           هاي متنوع  هاي اجرايي، زمينه   دستگاه

داليلي از جمله رايگان بودن آموزش عالي دولتي و احتماالً كيفيت برتر آن، فـشار     
تقاضا براي ورود به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي دولتي همچنـان وجـود          

گرايـي نظـام اداري اسـتخدامي        و اين چالش، خود ناشي از تمركز و مـدرك         دارد  
 . كشور است

ر ايـران، سـهم زنـان در        د: تحول تقاضاي اجتماعي مردان براي آموزش عـالي       
تقاضاي آموزش عالي روندي رو به رشد و سـهم مـردان رونـدي نزولـي داشـته                  

يش تقاضـاي   تحوالت اجتماعي و فرهنگي نقـش بـسزايي در افـزا          هرچند  . است
ثرترين عامـل در كـاهش تقاضـاي اجتمـاعي مـردان،           ؤ مـ  ،اجتماعي دختـران دارد   

تحوالت اقتصادي و شرايط بازار كار به ويـژه افـزايش حـضور زنـان در بـازار و                   
 ). 1383قارون،  (استرقابت آنان براي تصدي مشاغل محدود 

 
 چالش ارتباط دانشگاه با صنعت . 5

عت و دانشگاه از ايـن جنبـه مهـم اسـت كـه بيـشتر              در كشور ما مقوله ارتباط صن     
هاي ما   ها هستند، اما تحقيقاتي كه در دانشگاه       محققان ما به طور عمده در دانشگاه      

علت اين است كه ارتقاي رتبـه       .  دارد تا كاربردي   نظريشود بيشتر جنبه     انجام مي 
 ها بـستگي بـه تعـداد مقـاالت چـاپ شـده آنـان در                اعضاي هيئت علمي دانشگاه   

از طـرف   . دارندنظري  المللي دارد و چنين مقاالتي اغلب جنبه         مجالت علمي بين  
بيشتر، به عنوان وظايف دانشگاهي مطـرح       » پژوهش«و  » آموزش«هاي   ديگر مقوله 

از طرفي  .  اين وظايف تعريف نشده است     ءشده ولي ارتباط دانشگاه با صنعت جز      
 فنـاوري ريـداري كـرده و      نياز را از خـارج خ      هم، چون صنعت ما تجهيزات مورد     
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اي در صنعت مـا   كارخانجات ما وارداتي بوده، در نتيجه دانش فني جايگاه شايسته 
 بـه   ،ارتباط دانشگاه با صنعت، بايد يك ارتبـاط دو طرفـه باشـد            . پيدا نكرده است  

هـا جنبـه    اگـر تحقيقـات دانـشگاه   . طوري كه هر دو نهاد از اين ارتباط سود ببرند    
د و صنايع ما بتوانند از آنها در جهت تحقق نيازهـاي اساسـي              كاربردي داشته باشن  

كننـد و همچنـين اگـر حـضور          خود استفاده كنند، با دانـشگاه تعامـل برقـرار مـي           
ها در صنعت باعث ارتقاي علمي دانشگاه از ديد فناوري شود، آنها نيز به               دانشگاه

ارتبـاط  هـاي گذشـته شـوراي عـالي          طي سـال  . آورند همكاري با صنايع روي مي    
صنعت و دانشگاه در ايران، زير نظر وزير صنايع و وزير علوم با حضور تعـدادي                

ها تـشكيل شـد و سياسـت گـذاري هـايي صـورت               از مديران و رؤساي دانشگاه    
و هر نهـادي فقـط وظـايف خـود را           را نداشت   گرفت ولي ضمانت اجرايي الزم      

دهاي مـورد نيـاز حاصـل    داد و در پي منافع خود بود و در نتيجه دستاور        انجام مي 
 . نشد

ارتباط دانشگاه با صنعت در همه جاي دنيا با مشكل مواجه اسـت چـون منـافع و      
يكي از داليل چنين تفاوتي اين است كـه  . دستاوردهاي اين دو نهاد متفاوت است     
كننـد   كنند و آنان يك تحقيق را شروع مـي  استادان دانشگاه در كار خود عجله نمي 

 بـه نتيجـه برسـانند و جنبـه كـاربردي تحقيقـات را در نظـر                  خواهنـد آن را    و مي 
گيرند، در صورتي كه صنعت تمايل دارد كه سطح توليدش را بـاال ببـرد و در                  نمي

 . نهايت درآمدش افزايش يابد
اگر يك كشوري علمش را به فناوري تبـديل كنـد، دانـشگاه و صـنعت بـه طـور                    

زم اسـت مطالـب و محتـواي        در ايـن زمينـه ال     . شـوند  اتوماتيك به هم وصل مـي     
ها مطابق با نيازهاي اساسي جامعه باشد و كسي          ه شده در دانشگا    عرضه هاي درس

 حداقل چند مهارت قابـل توجـه فراگيـرد تـا اگـر در               ،شود  كه فارغ التحصيل مي   
هـا عـالوه بـر       و عالوه بـر آن دانـشگاه      .  مثمر ثمر واقع شود    ،صنعتي استخدام شد  
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ظايف مـشاوره دادن بـه صـنايع را نيـز بـر عهـده               وظايف آموزشي و پژوهشي، و    
 ). Iran News Paper.com(بگيرند 

 
 چالش كيفيت . 6

شـوند و    ها شاخص اصلي پيشرفت يك كشور محسوب مـي         به طور كلي دانشگاه   
 ،بنـابراين . كننـد  موجبات رقابت پوياي يك كشور را در منطقه و جهان فراهم مـي            

المللـي و تقويـت      هـاي علمـي بـين      تقويت كيفيت آموزش عالي اساس همكـاري      
گسترش آموزش عـالي بـيش از       . اي و جهاني است    هاي منطقه  كشورها در رقابت  

هر چيز نشان دهنده خواسته مردم براي كسب علم در جهت بهبود زندگي خود و               
گـاه منطبـق بـا نيازهـاي         ديگر افراد جامعه است، اما آموزش عالي در ايـران هـيچ           

هايي مشاهده مي شوند كه در       اي موارد، رشته   در پاره . جامعه گسترش نيافته است   
 ايـن   .جامعه كاربردي ندارند و آنهايي كـه كـاربرد دارنـد كيفيـت خـوبي ندارنـد                

موضوع در كنار رشد اقتصادي پايين، موجبات بيكاري تعـداد بـسياري از دانـش               
. آموختگان را فراهم كرده و كيفيت آموزش عالي را تحت تـاثير قـرار داده اسـت                

يكي از داليل اصلي كاهش كيفيت آموزش عالي، عـدم افـزايش و رشـد اعـضاي              
وجود استاداني كـه    . هيئت علمي توانا در كنار افزايش كمي دانشجويان بوده است         

 اما به جز ظاهري دانشمند و دانا چيزي از آنها نمـي تـوان درك                ،به ظاهر استادند  
ين معضل تنها و تنها ايجاد سـازمان        راه چاره ا   ،شدذكر  به طوري كه قبالً نيز      . كرد

 كه اين سازمان هـا      استهايي از بيرون وزارت علوم و همچنين وزارت بهداشت          
ها را به عهده گرفته و آنها را هر ساله براسـاس معيارهـا و                وظيفه ارزيابي دانشگاه  

بنـدي كـرده و بـه امـر نظـارت و كنتـرل و ارزيـابي              المللي رتبه  استانداردهاي بين 
 ). 1385آراسته، (ها بپردازند  هدانشگا
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 نتيجه گيري
ترين چالش هاي آمـوزش عـالي در ايـران و جهـان              در اين مقاله به برخي از مهم      

دانشجويان،  ها، آموزش  محيط در حال تغيير، رسالت    : ند از ا  پرداخته شد كه عبارت   
ا، هـ  هـا، سياسـتگذاري    حرفه علمي، تأمين مالي آموزش عالي، اداره امور دانـشگاه         

المللي، مـديريت و سـاختار، تقاضـاي اجتمـاعي، ارتبـاط             هاي علمي بين   همكاري
 . دانشگاه با صنعت و كيفيت

 يعنـي خـود     ؛طور كه در مقاله حاضر اشاره شد موضوع توسعه، انسان است           همان
انسان بايد توسعه را ايجاد كند كه عامل محوري براي افزايش توانمندي انسان بـه         

 آمـوزش   ،بنـابراين . ر آموزش است به خصوص آموزش عـالي       منظور توسعه پايدا  
كنـد و در اثـر جهـاني شـدن،           عالي نقش مهمي در ايجاد توسعه پايـدار ايفـا مـي           

شوند و كاركرد آنها متفاوت از گذشته و مبتني بر دانـش             ها نيز متحول مي    دانشگاه
 . و اطالعات است

همراه داشته اسـت، كـه      هاي فوق را براي آموزش عالي به         اما جهاني شدن چالش   
ها و پيشنهادهايي به منظور از ميـان بـردن            راه حل  عرضه و   ها  شناسايي اين چالش  

اما بايد توجه داشت كه     . شود آنها، گام مهمي در جهت توسعه پايدار محسوب مي        
هاي مالي دولت وابسته است و مستلزم        تحقق اين امر، بيش از هر چيز به حمايت        

 . استهاي الزمه  گذاريگذاري و سياست  سرمايه
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 در ) موزيآكار( هاي عملي  جايگاه و نقش فعاليت
 هاي علوم انساني رشته هاي درسي برنامه

 
 1 پارساعبداهللا

 چكيده 
هـاي درسـي     برنامـه ،  …، سياسـي و   ، اقتصادي      اجتماعي المللي ت بين  تحوال به تبع 
هاي مختلف از جمله علوم انساني بايد مطابق نيازهـا و انتظـارات، بـه روز                 رشته

ـ     يكي از عملكردهاي آموزش و پـرورش       .شده و متحول گردند    ويـژه در   ه   كـه ب
يعنـي   جامعـه پـذير كـردن افـراد          يابنـد،  علوم انساني تجلي و نمود بيشتري مـي       

معـه  ا در توسـعه ج    هاي الزم براي مشاركت مؤثر و فعال       دانش و مهارت  موختن  آ
اي آمــوزي، شــوراه دانــش  هــايي چــون تــشكيالت هــا و فعاليــت طــرح .اســت
در سـطح آمـوزش و پـرورش و يـا           ... و، فرزانگـان        ، هـالل احمـر        آمـوزي  دانش
هـاي   زمينـه ... هاي دانشجويي اعم از سياسي، فرهنگي، اجتماعي، صنفي و         تشكل

 . دارنـد   و دانـشگاهها   خوبي براي پيونـد بـا برنامـه درسـي مؤسـسات آموزشـي             
،     دانـشها داشـتن   ، نيازمنـد     برقراري تـوازن در جامعـه      ضرورت ايفاي نقش براي   

 در  فراگيـران  تعليم و تربيت بـا شـركت دادن          . الزم است  هاي ها و قابليت   گرايش
                                                 

 استاديار دانشگاه شهيد چمران اهواز . 1
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 ...و، اقتـصادي    ، سياسـي    هاي اجتماعي و فعاليت در مؤسـسات اجتمـاعي         فعاليت
كـه  آمـوزي    كار.  دهد هاي الزم را براي همكاري اجتماعي در آنها رشد مي         مهارت

س كننده اين واقعيت است كه آموزش و پـرورش          ، منعك  است يك فلسفه تربيتي  
بايد مسئوليت اجتماعي افراد را رشد دهد و به عنوان يك روش آموزشي شـامل               

هاي خدماتي همراه با برنامه درسي نظري به منظور يافتن نيازهـاي             تلفيق فعاليت 
 و سازگار نمودن مطالب نظري و انتزاعي با واقعيات عينـي جـاري              واقعي جامعه 

آمـوزي بـا نگـرش بهتـر بـه مؤسـسه        ، كـار    طبق تحقيقات  . جامعه است  در سطح 
، اقدامات انضباطي كمتر و مشكالت رفتاري كمتـر همـراه               حضور بهتر  ،    آموزشي

در اين مقاله سعي شده است كارآموزي از منظر علوم انساني و رابطه              .بوده است 
 .شودپذيري بررسي  آن با جامعه

 
 تربيت مدني، مسئوليت اجتماعي، علوم انساني، كارآموزي،  :واژگان كليدي

 .هاي درسي برنامه
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 مقدمه 
 يعنـي فراگـردي     ؛ است 1آموزش و پرورش به معناي اعم مترادف با جامعه پذيري         

، روابط و بـه طـور كلـي فرهنـگ              ، قواعد     ها كه از طريق آن افراد به يادگيري نقش       
آن افـراد در    بـا   سـت كـه     پردازند و به معنـاي اخـص فراگـردي ا           جامعه خود مي  

،     هـا  ها، مهارت  هاي اجتماعي سازمان يافته در معرض آموزش منظم دانش         وضعيت
 تأكيد بر ضـرورت     ).1372 ،عالقه بند ( گيرند  هاي معين قرار مي    رفتارها و گرايش  

كسب تجربه مستقيم، يادگيري مـشاركتي و اعتقـاد بـه عـدم انفكـاك آمـوزش و                  
 ضرورت پردازش عملياتي مفهوم تربيت مـدني از         پرورش از امر جامعه پذيري و     

داليل و چارچوب نظري پرداختن اين مقاله بـه مبحـث فعاليـت هـاي عملـي در                  
 .ويژه در رشته هاي علوم انساني استه برنامه هاي درسي ب

 هـر آنچـه در       و آموزش و پرورش به معناي وسيع خود بـه عهـده جامعـه اسـت              
امكانات و تجربيـات آموزشـي و پرورشـي         دهد آكنده از      زندگي اجتماعي رخ مي   

بـسياري از كاركردهـاي مهـم آمـوزش و پـرورش در             . است  و غير رسمي     رسمي
 و در تنديـس ن  و دانـشگاهي  آموزشـي اتمؤسـس   محـدود بـه  فقـط جهان امـروز  

هاي اجتمـاعي گونـاگون ضـمن تجـارب روزمـره زنـدگي جامـه عمـل                  موقعيت
، گروههـا       ندگي مدني وضعيت ز  بازار كار و     ،    هاي ديني  نهادها و فعاليت  .   پوشند  مي
هـايي    نارضـايتي  در زمره .  عوامل دخيل در آموزش و پرورش هستند       از جمله  ...و

 ايـن اسـت كـه       ،اغلب جوامع از عملكرد آمـوزش و پـرورش وجـود دارد            كه در 
شـوند،    نظام آموزشـي مجـرد از جامعـه تربيـت مـي      دانش آموختگانبروندادها و 
شوند، نسبت بـه هنجارهـا و نيازهـاي           داشته مي   جامعه دور نگه   اوضاعجوانان از   

اي كـه    تر گاه حس تعلق آنان به جامعـه        وخيماوضاع  در   اجتماعي بيگانه هستند و   
كه يكـي از داليـل معـضل فـرار           -شود     بسيار ضعيف مي   ،اند يافته در آن پرورش  

 كـسب    در صـورت    و حتي دانـش آموختگـان      .مغزها نيز شايد همين مسئله باشد     
                                                 
١. Socialization 
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هاي مورد نياز جامعه قادر به شناسـايي مـشكالت و اتخـاذ راهبردهـا و                 تخصص
 .راهكارهايي براي كمك به حل اين مشكالت نيستند

 آمـوزش و     حـوزه  انـد كـه امـروزه در        دريافتـه   جوامع مختلف  بسياري از رهبران  
تواننـد     مؤسسات آموزشي به تنهايي نمي     ها و  ، دانشگاه پرورش و توسعه اجتماعي   

وانان ما را براي يك دوره بزرگسالي مفيد و مؤثر آماده سازند و به همين دليـل                 ج
هـاي يـادگيري در      تمايل دارند تا رويكردهاي جديـدي را بيازماينـد كـه فعاليـت            

. كالس درس را با دامنه كاملي از تجارب يادگيري موجود در جامعه پيوند دهنـد              
عي، اقتـصادي و سياسـي    كاركردهاي آموزش و پرورش با رشـد و تحـول اجتمـا           

 آموزش و پرورش عالوه بـر پـرورش و رشـد شـخص در ابعـاد                  و يابند  تغيير مي 
، بايـد او را     ...ومختلف رواني، ذهنـي، جـسمي، عقالنـي و اخالقـي و اجتمـاعي               

پذيري تعطيل بردار نيست و قابل انفكـاك از امـر            جامعه امر. جامعه پذير بار آورد   
هـاي   طـي ايـن فراگـرد افـراد دانـش و مهـارت             چـون    .يستتعليم و تربيت نيز ن    

اجتماعي الزم براي مـشاركت مـوثر و فعـال در زنـدگي گروهـي و اجتمـاعي را                   
هـا، انتظـارات و      آموزنـد و از نگـرش       هـاي اجتمـاعي را مـي       كنند، نقش   كسب مي 

 ،هدف ديگر فراگرد جامعه پـذيري     . يابند  ها آگاهي مي   وظايف مربوط به اين نقش    
فـرد فاقـد   .  اثر واقع شـوند  أ بتوانند در جامعه منش     افراد است تا ها   آموختن مهارت 

هاي الزم و مورد نياز جامعه از لحاظ اقتصادي غير مولد بوده و نسبت بـه                 مهارت
هاي اجتمـاعي و قـرار       شخصيت فرد در اثر كنش    . شود  خويش و جامعه بيگانه مي    

رشـد شخـصيت    گيرد و     ها و تجارب اجتماعي شكل مي      گرفتن در فراگرد فعاليت   
پـذيرد    هاي اجتماعي به انحاء مختلـف صـورت مـي          از طريق مشاركت در فعاليت    

 ).1372 ،عالقه بند(
برنامه درسي بـه عنـوان مجموعـه اي از تجـارب يـادگيري طيـف وسـيعي را در             

ريزي شده   تجارب يادگيري برنامه  برنامه درسي را شامل     » تانر«و  » تانر«. گيرد  مي بر
 تهيـه و    مؤسسه آموزشـي   كه تحت راهنمايي و نظارت       انندد اي مي  و هدايت شده  
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 تنظيم شده است و از طريق بازسازي منطقي دانش و تجربه به دنبال رشد دائمـي               
بايد توجـه داشـت عـالوه بـر         . هاي شخصي و اجتماعي است     هيادگيرنده در زمين    

شـود،    بـراي فراگيـران تـدارك ديـده مـي            تجاربي كـه در برنامـه درسـي رسـمي         
  و همچنـين    فضا ، از رندگان از يكديگر، از تعامل با كاركنان مؤسسه آموزشي        يادگي

كنند كه بر رفتار و نگرشـهاي آنهـا اثـر             از جو مؤسسه آموزشي تجاربي كسب مي      
 1ضمن بيان اين مطالب به متاتئوري آيزنـر       ) 1377(فتحي و اجارگاه    . شگرفي دارد 

  در يرنامه ريزي درسي    عيو ديدگاه سازگاري اجتماعي و بازسازي اجتما      ) 1979(
 برنامه درسـي ضـمن توجـه بـه نيازهـا و مـسائل               آن،ند كه بر اساس     نك  اشاره مي 

ساختار جامعه باشـد و موضـوعات درسـي           تحول در  در پي اجتماعي حاضر بايد    
از ايـن رهگـذر   اده و  پـرورش د  رابايد بتوانند شعور و آگاهي انتقـادي فراگيـران      

 سعي در تغيير آنهـا      ،اجتماعي ت و ناهنجاريهاي   شناسايي مشكال   پس از  فراگيران
 مؤسـسه آموزشـي را جامعـه كـوچكي از            نيـز  پراگماتيـست ديدگاه   .داشته باشند 

هاي خـود در جامعـه       داند و معتقد است فراگيران از راه فعاليت         اجتماع بزرگ مي  
توانند با حقوق و وظايف و به طور كلي با مسائل اخالقي آشنا شده و آنهـا را                    مي
زندگي در مؤسـسه آموزشـي جـداي از زنـدگي خـارج از مؤسـسه                . ه كار بندند  ب

يادگيري اساساً زندگي است و در زندگي عملـي و حـل مـسائل              . آموزشي نيست 
 .)1370 ،شعاري نژاد(گيرد  واقعي انجام مي

 
 اهداف آموزشي 

چه درسطح كالن و    ،  هاي آموزشي ممالك مختلف     اهداف نظام   از بخش عمده اي  
هـا ماننـد مقـاطع       ه در سطوح سيستم آموزش و پرورش و پـاره سيـستم           ملي و چ  

مـثالً  . قرار مي گيرنـد   اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي      در حوزه اهداف    تحصيلي،  
اي را    تربيـت حرفـه    1918تربيت آمريكـا در سـال        كميسيون تجديد نظر تعليم و    

                                                 
١. Eisner,E. 
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حاديـه تربيتـي     يا ات   و يكي از اهداف هفت گانه تعليم و تربيت متوسطه اعالم كرد          
 كفايت اقتصادي و مسئوليت مدني را جزء چهار جنبـه           1938ملي آمريكا در سال     

ايـران در     در اهداف تعلـيم و تربيـت جمهـوري اسـالمي          . اصلي تربيت ذكر نمود   
 اهداف اجتماعي به مواردي چون تقويت روحيه تعاون و يا در طبقه اهداف              مقوله

رام به كار و كوشش، ايجـاد عالقـه بـه           اقتصادي به نكاتي چون تربيت روحيه احت      
كار وتالش و ابتكار، تقويت روح جمعي و تعاون و همكاري براي پـرداختن بـه                
كارهاي مفيد، پرورش افراد براي مشاركت موثر در سرنوشـت اقتـصادي جامعـه،              

هاي الزم در زمينه حـرف و مـشاغل          پرورش افراد جهت آشنايي و كسب مهارت      
و  آمــوزش متوســطه هــاي دوره ).1376 ،ريعمتداريشــ(  اشــاره شــده اســت... و

 سن شروع به كار و احساس نيـاز         تقارن با  به دليل در نظام آموزشي ما     دانشگاهي  
 منـدي بـه كارهـاي توليـدي و اقتـصادي           هبه استقالل و موجوديت جوانان و عالق      

 بايد چنان   هاي آموزشي  درسي در اين دوره   ريزي   پس برنامه . دارنداهميت خاصي   
ترين اهداف   از مهم . د كه آنها را براي زندگي مفيد فردي و اجتماعي آماده كند           باش

هـاي   ل و شـروع فعاليـت     الآموزش متوسطه، ايجاد آمادگي و توانايي بـراي اسـتق         
 ).1377، نديمي و بروج(توليدي و خدماتي در جامعه است 

نـوان  اي تحت ع در سطح آموزش متوسطه چند سالي برنامه      پس از انقالب اسالمي   
هاي نظـري   به اجرا در آمد كه بر اساس آن فراگيران رشته ) كار و دانش  (طرح كاد   

،     هـا  ، سـازمان      سساتؤها حداقل به مدت يك روز در هفته در م          در سطح دبيرستان  
محـيط    به فعاليت پرداخته و بر اساس عالقه خود و دسترس بـه            ...وكارخانجات  

 . كردنـد   تجربه كسب مي    ،    ه سطح جامعه  هاي كاري به منظور آمادگي براي ورود ب       
ـ      يدمتأسفانه براي اجراي اين برنامه از قبل تمهيدات الزم انديـش           ه ه نـشده بـود و ب

از بين نيروهـاي    ) مربيان طرح كاد  (خصوص نيروهاي ناظر و هدايت كننده طرح        
، حق التدريسان جديد با مدارك تحصيلي پائين و اكثـر بـدون تخـصص در                    مازاد

ها و باالخص بدون آشنايي كافي با اهداف تربيتي طـرح و ناآگـاه از                اليتزمينه فع 
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شـدند كـه شـايد از         نقش و اهميت پيوند كارآموزي با برنامه درسي انتخـاب مـي           
آمـوزش   ترين داليل نا كارآمدي آن همين امر بـود كـه البتـه بـا تغييـر نظـام                   مهم

ي از ايـن جهـت كـه         ناكارآمـد  . متوسطه اين مسئله نيز به فراموشـي سـپرده شـد          
هاي نظري خود متكـي بـوده و بـه تحـصيالت         همچنان برگرايش آموختگان    دانش

انديشيدند و گرايش به كار و توليـد و تعـاون نـازل بـود و مـشكل                    دانشگاهي مي 
 هـر چنـد امـروزه در        .مانـد   بيگانگي از مشكالت جامعه به قوت خـود بـاقي مـي           

هـاي درسـي رسـمي رشـته هـاي          ساختار نوين آموزش متوسطه نظري در برنامه        
 و در دوره هـاي ابتـدايي و         وجود ندارد  دروس كار آموزي و عملي       ،علوم انساني 

 در حيطـه امـور تربيتـي    راهنمايي اصالً چنين مواردي پيش بينـي نـشده انـد، امـا     
 و طراحـي    دهـي علمـي    سـاخت هاي ارزنده اي هستيم كه بـا         امروزه شاهد تالش  

يم تا حدودي در پيونـد مؤسـسه آموزشـي باجامعـه            توان   مي  آنها موثر و اصولي تر   
،     انجمـن هـا    بسيج،    تشكيالت دانش آموزي مانند     و  شوراها  از . تر عمل كنيم   موفق

س و مـواردي از ايـن قبيـل از طـرف اغلـب              ر، شهردار مدا      ، هالل احمر      فرزانگان
برنامـه  هـا بـا      اما نكته اساسي يعني پيوند اين فعاليت      . شده است فراگيران استقبال   

يعني درحقيقت بيشتر جنبـه     . استمغفول مانده    مؤسسات آموزشي     رسمي درسي
هـم    فوق برنامه دارند و در حاشيه امور آموزشي در برخي مؤسسات آموزشي آن            

 و توجيه اولياء    ان مافوق  حمايت مدير   و مند همربي كوشا و عالق   در صورت وجود    
مي كاره و اغلب فرمايشي اجرا       ترغيب فراگيران، شايد به صورتي ناقص و نيمه          و

ريـزي سـاير     هايي نيز در سطح خارج ازمؤسسه آموزشي و با برنامه          فعاليت. دنشو
بچـه   ، طرح سـوره و        هاي تابستاني و، كويرزدايي، ارد      كاري مؤسسات مانند درخت  

حتـي درسـطح      كه سهم آمـوزش و پـرورش رسـمي        انجام مي شوند    هاي مسجد   
با . است انكار   بلاو ق  پيوند آن با برنامه درسي ناچيز        اجرايي آن نازل است و البته     

توان مطمئن بود كه حداقل از طـرف          ، مي     ها توجه به استقبال فراگيران از اين طرح      
هـا وجـود      گرايش بـه ايـن فعاليـت       فراگيرسه عنصر مهم يعني خانواده، جامعه و        
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ـ         ، بنابراين .دارد ص مؤسـسه   خـصو ه   عنصر چهارم فراگرد يعني نظام آموزشي و ب
 و با اتكاء به اصـول و مبـاني           آموزشي است كه بايد با تدابير انديشمندانه و علمي        

، نظـام       دست گرفتن ابتكـار در ايـن زمينـه        ه  هاي اجتماعي ضمن ب    تربيتي و ارزش  
هـا و    بين اين فعاليـت     ها حاكم كند و پيوند منسجمي      ساختمندي را بر اين فعاليت    

هـاي   بـديهي اسـت از قـدم      .  فراهم آورد  رسمي خدمات اجتماعي و برنامه درسي    
 آموزش معلمين، مديران و ساير پرسنل و شكل دهـي نگـرش             ،آغازين در اين راه   

مثبت و سازنده و افزايش عالقه آنهـا اسـت تـا در تحقـق ايـن هـدف ارزشـمند                     
 در آمـوزش عـالي      .مقاومت كمتري به خرج داده و همكاري بيشتري داشته باشند         

هاي علوم انساني دروسي تحـت عنـوان دروس كـارورزي يـا             نيز در اغلب دوره     
 .پروژه هاي عملي پيش بيني شده اند كه كارآمدي آنها كامالً مورد ترديد است

بـه مرحلـه ثبـات و سـازندگي و            سيرگذر جامعه از شكل گيري انقـالب اسـالمي        
 ،    ، اجتماعي و فرهنگـي        پيشرفت و اجتناب ناپذير بودن تحوالت سياسي، اقتصادي       

تـر از همـه الگـو بـودن نظـام            ، رقابـت و مهـم         ، پيشرفت تكنولوژي      رشد جمعيت 
و رشد سياسي و فرهنگي مردم منجر بـه مطالبـات جديـد و ديـدگاههاي                  اسالمي

 البتـه در ايـن      .جديد شد كه از تبعات مثبت و ارزنده آن طرح جامعه مـدني بـود              
 نيـست ولـي   آن مقاله قصد پرداختن به ريشه هاي مختلـف و چگـونگي تـشكيل           

چون نظام آموزشي به عنوان يك نهاد اجتماعي متأثر از ساير نهادهـا و تحـوالت                
اجتماعي است و با جوانان كه از عناصر كليدي اين طرح هستند سر و كـار دارد،                 

 كـه راهكـار اصـلي و        خواهد شـد  در اين ارتباط اشاره مختصري به تربيت مدني         
 كــه يكــي از مــي شــودت و تــالش ريــشه اي بــراي اســتقرار جامعــه مــدني اســ

 .شود مطرح آموزيراهكارهاي عملي مؤثر در تحقق اين هدف تحت عنوان كار 
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 تربيت مدني
از تربيت مدني بـا تعبيرهـاي چـون تربيـت شـهروند و يـا تربيـت بـراي حيـات              

در يونان باستان اين واژه به معناي پـرورش دادن افـراد            . شود  اجتماعي نيز ياد مي   
هـاي مابعـد     گـرايش  در. رفـت    به كار  مي    1 شهر –در شهر يا دولت     براي زيستن   

، تربيت مدني به معناي آن است كه فرد چنان تربيت شود كه بتوانـد نقـش                     2تجدد
جوهره مفهوم تربيت مدني عبارت اسـت از        . شهروندي خود را به خوبي ايفا كند      
 در جامعه نقـش  شكل گيري و برقراري توازن تربيت افراد به نحوي كه بتوانند در   
هـايي در افـراد فـراهم آيـد كـه از             ها و قابليـت    بازي كنند يعني دانش ها، گرايش     

سويي بتواند مايه استواري و استحكام اقتـدار دولـت از طريـق قـانون در جامعـه                  
باشد و از سوي ديگر بتواند اقتدار طلبي ها را نقد كنـد وبـه نـوعي عامـل تغييـر                     

،     هـا  مدني مستلزم فراهم آوردن اطالعات و دانش       تربيت   ،در حوزه شناختي  . باشد
قابليت ها و توانائي هاي فكري و شناختي بـراي فراگيـران اسـت تـا بتواننـد بـه                    

چون انديشه ورزي و نقـادي از اجـزاء مهـم تربيـت مـدني                ،درستي انديشه كنند  
هـا و     تربيـت مـدني در پـي زمينـه سـازي گـرايش              نيـز  در حـوزه عـاطفي    . است

 ) است مقالهكه اين حيطه بيشتر مورد نظر       (اطفي رفتاري و مشاركت     هاي ع  قابليت
هاي الزم براي زيستن در جامعـه        تربيت مدني مستلزم فراهم آوردن مهارت     . است

هـاي   گيـري  ، شـركت در تـصميم         گوي مؤثر با ديگـران    و  مدني مانند توانايي گفت   
ق و تكـاليف    ، اطاعت از قـانون و شـناختن حقـو             هاي اجتماعي  گروهي و فعاليت  

 ). چاپ نشده–باقري ( است ... وخود در ارتباط با ديگران 
ر تعيين هدف تربيتي بايد فـرد و جامعـه را بـه             د« :نويسد  مي) 1370(شعاري نژاد   

 زيرا زنـدگي اجتمـاعي سـالم و         ؛عنوان دو عنصر غير قابل تفكيك در نظر گرفت        
 جـدا از همـديگر   پيشرفت در صورتي امكان پذيراست كه فرد و جامعـه خـود را    

                                                 
١. City- state 
٢.  postmodern 
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 تجربيـات فراگيـران در مؤسـسات آموزشـي و محتـواي دروس و               ».تصور نكنند 
ريـزان درسـي و      اهداف تربيتي بايد همـسو و همـساز بـا فلـسفه باشـد و برنامـه                

سه منبع نيـاز جامعـه،      . باشندداشته   بايد دانش وسيع و كافي       باره  آموزشي در اين    
مهـم نيـاز سـنجي و كـسب و تركيـب            نياز فرد و ساخت دانش به عنـوان منـابع           

 كه اهداف استخراج شده از آنها بايـد از صـافي فلـسفه تعلـيم و                 هستنداطالعات  
 مـشتمل بـر   از سوي ديگر تحول روابط ميان مؤسسات اجتمـاعي          . بگذرندتربيت  
  در برنامـه ريـزي درسـي و       در. توان ناديده گرفـت     نيز نمي  را  آموزشي   اتمؤسس

هـايي   ، بررسي مسائل اجتماعي و فراهم آوردن فرصت           نهاي فراگيرا  تعيين فعاليت 
هاي اقتـصادي و     در خارج از مؤسسه آموزشي براي مشاركت فراگيران در فعاليت         

. اجتماعي، بايد به رابطه مؤسسه آموزشي با سـاير مؤسـسات توجـه كـافي نمـود                
مؤسسه آموزشي بايد به فراگيران كمك كند تابهتر محيط اجتماعي خـود را درك               

ند و خود را با محيط سازش دهند و چون محيط مدام در حـال تحـول اسـت،                   كن
 بلكه بايد آنها را     ،وظيفه مؤسسه آموزشي فقط آشنايي افراد با وضع موجود نيست         

 و البتـه در     طوري تربيت كند كه بتوانند خود را بـا اوضـاع جديـد تطبيـق دهنـد                
 .صورت لزوم تغيير ايجاد كنند

 عكـس العمـل     و نـوعي از    هـا  ي را يكـي از جريـان      همكار) 1376(مداري  تشريع
 داند كه در آن اشخاص و گروهها به منظور پيشرفت اهداف عمـومي              اجتماعي مي 

 امـا افـرادي     .يا مشترك با هم كار كنند و از كمك متقابـل هـم برخـوردار باشـند                  
 تر با مسائل روبرو شده و    توانند بهتر با ديگران همكاري كنند كه بتوانند صحيح          مي

 تعليم و تربيت بـا تجديـد نظـر در تجربيـات             .استعداد حل مسائل را داشته باشند     
 را بـا قـوانين و مقـررات آشـنا           آنها ،، بايد اين توانايي را در آنها بپروراند           فراگيران

سـسات مختلـف    ؤهـاي اجتمـاعي و فعاليـت در م         ركت در فعاليت  اشمسازد و با    
دموكراسي  .هاي الزم را در آنها رشد دهد       رتمها. . . ، سياسي و      ، اقتصادي     اجتماعي
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، 1ژرمـن (اثر بخش نياز به يك تعـادل سـالم بـين حقـوق مـدني و تكـاليف دارد                    
اين امر به خوبي مطلـع بـوده و مايـل بـه         از  رسد بسياري از ما       به نظر مي  ). 1995

اما آيا نسبت به تكاليف مدني خود براي عملكـرد          . حفظ حقوق مدني خود باشيم    
 تعهد كافي داريم؟ كاهش مشاركت جوانان در خـدمت          سيبا يك دموكرا  ناسب  تم

گاهي جوانان خدمات اجتماعي و ملـي       . تواند بسيار نگران كننده باشد      به ملت مي  
را در مخالفت با اهداف اقتصادي شخصي خود و به عنوان محـيط محـدودي كـه     

 بايد بـراي    تربيت مدني . كنند  كند ادراك مي    ميل آنها را به لذت شخصي نقض مي       
اصالح اين عقايد كار كند و به آنها بباوراند كـه عالئـق شخـصي هميـشه عميقـاً                   
ريشه درجامعه و ملت دارند وخدمت كردن شخص به ملت و جامعه اش خدمت              

 ).1995 ،ژرمن(به خودش نيز هست 
 مستلزم  رشد سرمايه انساني       را ايجاد ظرفيت اجتماعي براي تغيير    ) 1999 (2كارتر

ها و دانش افراد نهفته است       مهارت سرمايه انساني در  . مي داند تر   ي قوي و اجتماع 
 سرمايه اجتماعي در روابـط ميـان      .شودمي  هاي آموزشي ايجاد     از طريق فرصت   و

،     ، هنجارهـاي اجتمـاعي        افراد نهفته است كه شامل شبكه هـاي جريـان اطالعـات           
هـاي جامعـه بـا       انتظارات و تعهـدات بـوده و مـستلزم در برگـرفتن همـه بخـش               

هـاي   ،گروه    ، آموزش و پرورش       هاي يكسان با نمايندگان دولت     دهي مشاركت  شكل
در مـورد نقـش بـالقوه مؤسـسات         . است. . . ، خانواده ها و       ، مؤسسات خيريه      مدني

توان به     اجتماعي و به عنوان مراكز رشد جامعه مي        –آموزشي در زندگي اقتصادي     
كمك به جوانـان بـراي سـازگاري و           مانند ؛زشيچند دستاورد ممكن مؤسسه آمو    

غني كـردن سـاختار بـالقوه     ،العمر ترويج يادگيري مادام ، در جامعه خود   يماندگار
هـاي جديـد بـراي جوانـان در          ايجـاد ريـشه    و   افزايش انتظارات آموزشي   ،جامعه

 برنامـه هـاي خـدمات       آثـار  در مـورد  مطالعـات   .  اشاره كرد  خودشان  جامعه بومي 

                                                 
١. German, B. 
٢. Carter,C.S. 
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توانند نتايج مثبت قابـل سـنجش        ها مي  كنند كه اين قبيل برنامه      اللت مي اجتماعي د 
 10اي پيرامـون    مـثالً در مطالعـه  . براي فراگيران دبيرسـتاني داشـته باشـند        و مهمي 

 -، فراگيران مشاركت كننده در برنامـه هـا از نظـر روانـي                 برنامه خدمات اجتماعي  
اگيراني شناخته شدند كه مـشاركت      تر از فر   تجربه اجتماعي و رشد هوشي بسيار با     

 ).1996 ،1مركز ملي آمارهاي آموزشي آمريكا( نداشتند
 

 راه چاره افزايش مسئوليت شهروندي،   كار آموزي
شـايد  . در نظر گرفته شـده اسـت   service learning كار آموزي معادل عبارت

اي اي بـر  واژه كار آموزي در ابتدا بيشتر منجـر بـه تـداعي ذهنـي آمـوزش حرفـه               
،      به معنـاي كـار، وظيفـه       service اما با توجه به معني لغوي كلمه         . شود   استخدام

،      به معناي يادگيري و آمـوختن      learningخدمت و در تركيب آن با معناي كلمه         
با پرسش از اساتيد تعلـيم      . رسد   معناي سليس و قابل قبولي به نظر مي        ،كارآموزي

 بر اين مقاالت ترجمه شده بـه ميـزان بـااليي     و عالوهشدو تربيت اين واژه تأييد  
،     2آمـوزي  كنند و به تفاوت آن با واژه هايي چون نـو            مفهوم كار آموزي را تأييد مي     

ار آمـوزي ماننـد شـاگردي    ك.  اشاره روشني شده است    ...، فوق برنامه و       3كارورزي
مفهـوم   يـادگيري فراگيـران       به ،4و پيوند مؤسسه آموزشي با كار     ) آموزي نو( كردن
تواننـد    آورد كـه در آن فراگيـران مـي           كـار آمـوزي محيطـي فـراهم مـي          . دهـد   مي

توانـايي   ها و  هاي ديگر و نگرش    ، تيمي، حل مسئله و مهارت         هاي سازماني  مهارت
اي مبتني بـر      آموزي تجربه  كار. هاي الزم را براي يادگيري و كار آينده كسب كنند         

اي را در    هـاي نظـري و فنـي و حرفـه          تكار است كه از طريق آن فراگيران مهـار        
بخـشند و بـه    ، بهبود مي  گيرند نيازهاي زندگي واقعي در جامعه خود ياد مي       جهت  

                                                 
١. Natonal Center for Education Statistics 
٢. apprentice ship 
٣. internship 
۴. school- to- work 
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 تجربه سـاختمند از خـدمت داوطلبانـه بـه جامعـه             كار آموزي نوعي  . برند  كار مي 
مؤسسات با  كند و اغلب      است كه بر انديشه شخصي درباره تجربه كاري تأكيد مي         

هاي اجتماعي ديگري از ايـن       هاي جوانان و گروه    كز مذهبي، سازمان  آموزشي، مرا 
 ).1998 ،براون( شود  مي و سازماندهيقبيل تقبل

، من فراموش خواهم كـرد، بـه            به من بگو  «گويد  چيني مي   يك ضرب المثل قديمي   
. »گاه خـواهم فهميـد     خاطر خواهم سپرد، مرا شريك كن، آن      ه  ، من ب      من نشان بده  
 هماهنـگ ا به كار گماشتن جوانان در پروژه هاي خدمات اجتمـاعي            كار آموزي ب  

هـا بـا    پروژه اين. در صدد كاربرد اين اندرز استبين مؤسسات آموزشي و جامعه    
 بـه    و برنامه درسي پيوند خورده و براي حمايت از تربيـت مـدني طراحـي شـده               

ي بـراي تفكـر     د تا تجربه خود را در جامعه به عنوان مبنـاي          نده  فراگيران اجازه مي  
،     هـا در كـالس     درس. برنـد  انتقادي در كالس درباره ماهيت دموكراسـي بـه كـار          
 ).1995 ،ژرمن(شوند  مبنايي براي ارزشيابي نقش شهروندان در جامعه مي

يـا بـه عنـوان يـك روش          كارآموزي ممكن است به عنوان يك فلـسفه تربيتـي و          
 وسـعه ت را مسئول  پرورش آموزش و    ،به عنوان يك فلسفه   . موزشي توصيف شود    آ

شهروندان مشاركت جـو در  براي تبديل شدن به  فراگيران ماده سازيآو  اجتماعي  
، شـامل تلفيـق         بـه عنـوان يـك روش آموزشـي        امـا   . مي داند زندگي دموكراتيك   

هاي خدماتي همراه با برنامه درسي نظري به منظور يافتن نيازهـاي واقعـي       فعاليت
ظـران   ن صـاحب . اسـت ران از طريق مشاركت فعـال    فراگي و يادگيري فعال  جامعه  

هـاي كـار آمـوزي كـه خـوب            فعاليـت  معتقدندتعليم و تربيت درسطوح مختلف      
توانند به برآوردن نيازهـاي رفـع نـشده           ميعالوه بر اين كه     طراحي و اجرا شوند     

آورنـد تـا دانـش نظـري و           فرصتي براي فراگيـران فـراهم مـي       . جامعه كمك كنند  
دريافته اند كه كارآموزي غالباً     محققان و معلمان    و  . نمايند كسب   هاي مفيد  مهارت

بخـشد و     دهد، رشد شخصي را ارتقـاء مـي         احترام به خود فراگيران را افزايش مي      
دهـد    حسي از مـسئوليت اجتمـاعي و شايـستگي شخـصي را در آنهـا رشـد مـي                  
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 و  نظـران آمـوزش    برخي صـاحب  ) 1999 (2به عقيده هاپكينز   ).1998 ،1اندرسون(
. برنـد    و كار آموزي را مترادف با يكديگر كار مـي          3پرورش واژه خدمت اجتماعي   

گيرند وي به نقل      هاي متفاوتي را در بر مي      ند و فعاليت  ا  اما اينها دو مفهوم متفاوت    
هـاي   گويد ماخدمات اجتماعي را به دليل برخي از انـواع پـاداش             از سينگلتون مي  

كه براي فارغ التحـصيل شـدن يـا كـسب           هايي   زمينهبيروني مانند برآورده نمودن     
 در صورتي كه كـار آمـوزي يـك روش تـدريس            .كنيم  نمره الزم است تعريف مي    

 طـي آن    وكنـد     تركيـب مـي     است كه محتواي نظري را با تجارب كاري مـستقيمي         
 فهـم   ،خدمت خاصي به مؤسسه آموزشي يـا جامعـه خـود          عرضه  ضمن  فراگيران  

 كـار آمـوزي،     .دهنـد    عمق بخـشيده و رشـد مـي        خود را از محتواي برنامه درسي     
يادگيري تجربي از طريق انسجام ساختمند كار و ماده درسي است كـه بخـشي از                

همچنين كارآموزي شامل تدريس، كارتيمي، حل      . استبرنامه درسي طراحي شده     
هاي شخصي و متنوع است كه فراگيران را براي          مسئله و تدريس در مورد مهارت     

بـه اعتقـاد وي كـار       . شـود   كند و تبديل به منبعي از دانش مـي          ه مي دنياي كار آماد  
تواند روابط فراگيران با جامعه و فهم آنهـا را از جامعـه خـود تقويـت                   آموزي مي 

هـا   ، ارزش     هاي اندكي براي زندگي با مجموعه ادراكات       اگر فراگيران فرصت  . كند
يـن باورهـا در حـد حـرف         و تعهداتي كه ما به آنها پاي بند هستيم داشته باشند، ا           

كننـد   هايي درگير مـي     دروس كارآموزي فراگيران را در فعاليت      .باقي خواهند ماند  
كه شامل انواع خدمات اجتماعي به جامعه محلي هستند و موقعيتي را فراهم مـي               

كـارآموزي  . هـا بينديـشند    آورند تا فراگيران روي مـشاركت خـود در آن فعاليـت           
دهـد و جهـان واقعـي را بـه           از كالس درس توسعه مي     يادگيري را به دنياي فراتر    

 ).4،2000آندروود، ولش، گائواين و دافي(كالس درس مي آورد 

                                                 
١.Anderson,J. 
٢. Hopkins,G. 
٣. community service 
۴.  Underwood, C., Welsh, M., Gauvain, M., Duffy, S. 
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 وسيله نيل بـه اهـداف نظـري و مقاصـد ويـژه             را كارآموزي) 2000( 1مارك كوپر 
آورد تـا روي      زمـان سـاختمندي بـراي فراگيـران فـراهم مـي            داند كه     خدمت مي 

، صـحبت       ، خواندن     تجاربي را از طريق تركيبي از نوشتن      كارهاي خود بينديشند و     
هاي كوچك و بزرگ و كارهاي فردي كـسب          ، گوش دادن و توليد در گروه          كردن

 شــامل تفكــر، 2كــارآموزي موجبــات رشــد و توســعه غيــر محــسوسات. نماينــد
، اعتماد به نفس و مسئوليت   ، باورها، آگاهي ها، احترام به خود         هاي شخصي  ارزش

كـار آمـوزي    . دهد  آورد و حس توجه به ديگران را رشد مي          جتماعي را فراهم مي   ا
يـادگيري بـا ثبـات را تقويـت          مبتني بر يك رابطه دو جانبه است كه طي آن كار،          

اين مفهوم از چنـد جهـت بـا         . انجامد  كند و يادگيري به تقويت و ثبات كار مي          مي
  اينكـه  نخـست .  فـرق دارد   ، آموزش مشاركتي و غيره        خدمت اجتماعي، كارورزي  

اي براي نيل بـه اهـداف و مقاصـد           كارآموزي خدمت اجتماعي را به عنوان وسيله      
هـاي   ثانيـاً خـدمت اجتمـاعي از طريـق تـالش          . گيـرد   فراگيران به كار مـي      علمي  

كند كه كـار آمـوزي نيـز آن نيـاز را رفـع                داوطلبانه نيازي از جامعه را برآورده مي      
عـالوه  ه  ب. دهد  ي براي آزمودن فرد، جامعه و آينده قرار مي        كند ولي آن را مبناي      مي

هايي را كه تازه كسب      كند تا دانش و مهارت      هايي براي فراگيران فراهم مي     فرصت
سـوم اينكـه كـارآموزي      . هايي واقعي در زندگي به كار ببرند        در موقعيت  ،اند كرده

بـه صـورت   اهداف و مقاصد يادگيري ويژه و همچنين اهداف غيـر محـسوس را          
،   كنـد و چهـارم، فراگيـران يـك خـدمت ضـروري       فزاينده و متوالي شناسايي مـي   

هـايي از     نمونـه  .براي جامعه دارد    دهند كه نتايج مهمي     معنادار و ارزشمند انجام مي    
زماني كه آموزش شـهروندي بـه       .  يافت 1920توان در اوايل دهه      كارآموزي را مي  

بـه لحـاظ    . معه دموكراتيك مطرح شـد    عنوان يك عامل كليدي در توسعه يك جا       
به خصوص  . نظري، كارآموزي ريشه در نظر ديوئي در مورد يادگيري تجربي دارد          

                                                 
١. Cooper,M. 
٢. intangibles 
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از زنـدگي خـود در خـارج از مؤسـسه            اين ايده كه تجـارب آموزشـي فراگيـران        
ويگوتسكي نيـز تأكيـد دارد كـه        . اي پيوند بخورد   آموزشي بايد به صورت آميخته    

زمينه فرهنگي و اجتمـاعي رخ مـي دهـد و فعاليـت هـاي               يادگيري الزاماً در يك     
ن بـه وقـوع مـي    آاي هـستند كـه در       يادگيري در بهترين حالت معطوف به جامعه      

 ).2000آندروود، ولش، گائواين و دافي،(پيوندند 
كيـد  أكارورزي و تدريس در آغاز بر يـادگيري فراگيـر ت          ) 1998(آندرسون  به نظر   

كارآموزي شامل آميختن   . خدمت است عرضه كننده   ،  كند و بهره بردار اوليه آن       مي
خـدمت  عرضه كننده  به طوري كه هم ؛عناصر خدمت اجتماعي و كارورزي است     

اين مزايا از تمركـز دو جانبـه روي خـدمتي    . برند و هم دريافت كننده آن سود مي   
روش تربيـت   .  حاصـل مـي شـوند      دهـد   شود و يادگيري كه رخ مي       ميعرضه  كه  

ترين حالت خود اثر بيشتري دارد تا آنچه هـر كـدام از دو بخـش           كارآموزي در به  
تجربه آن چيزي   . توانند تأثير بگذارند    آن يعني يادگيري و كار به طور جداگانه مي        

 بلكه آن چيزي است كه فـرد بـا آنچـه بـرايش              ،دهد  نيست كه براي فردي رخ مي     
ي خود معنادار، بي    تواند به خود    خدمت اجتماعي مي  . دهد  افتد، انجام مي    اتفاق مي 

تفكر و انديشه، كليدي بـراي كـسب معنـا از تجربـه             . هدف و يا حتي مضر باشد     
 اين فراگـرد    . خود است  كارآموزان درباره تجارب  و انديشه منتقدانه    كاري خويش   

. تواند از طريق نوشتن، سخن گفـتن، گـوش دادن، و خوانـدن صـورت گيـرد                  مي
، مـشاهده و تعامـل رخ            انديـشه و كـار     ،    يادگيري از طريق تركيب تئوري و عمـل       

 ).2000 ،كوپر( دهد مي
كار آموزي و پيوند مؤسسه آموزشي با كـار، هـر دو بـه              ) 1998 (1براونبه عقيده   

 كـار آمـوزي از طريـق        . منظور پيوند دادن فراگيران با جوامعشان طرح شـده انـد          
يـروي كـار    خدمت به جامعه و پيوند مؤسسه آموزشي با كار به واسطه مشاركت ن            

بخـشند   هر دو يك رويكرد يادگيري را ارتقـاء مـي  . بخشند  اين هدف را تحقق مي    
                                                 
١. Brown,B. L. 



 ) ...آموزي كار(هاي عملي                                       جايگاه و نقش فعاليت

 

63

جهـت  هـاي نظـري و حرفـه اي را در           كه فراگيران از طريق آن دانـش و مهـارت         
هـا   ها، ارزش  ضمن اينكه نگرش  . برند  هاي كاري زندگي واقعي به كار مي       موقعيت

كنند    و كارگر مولد شدن هدايت مي      و رفتارهايي كه آنها را براي يك شهروند آگاه        
عنـصر پيونـد دهنـده ديگـر بـين كـارآموزي و پيونـد مؤسـسه                 . يابند  نيز رشد مي  

آموزشي با كار اين است كه وقتي فراگيـران فعاالنـه در فراگـرد يـادگيري درگيـر        
اين نظريه انعكاسي از تئوري سودمندي در يـادگيري         . گيرند  شوند، بهتر ياد مي     مي

گيرد كه افراد بر مبناي دانش و تجربـه            است دانش وقتي شكل مي     است كه معتقد  
كننـد و معنـي    ، تفـسير مـي    پردازنـد  پيشين خود در فراگرد يادگيري به استنتاج مي  

كار آمـوزي   . دهند  اطالعات جديد را به متن زمينه اجتماعي محيط خود انتقال مي          
خـدمت و    كننده   عرضه يعني حالتي كه يك گروه       ،صرفاً يك كوشش خيرخواهانه   

تواند به عنوان انجام وظايفي تعريـف         يادگيري مي .  نيست ،يك گروه گيرنده باشد   
هر چنـد   . سازد  شود كه نيازهاي بشري را توام با رشد آموزشي جدي برآورده مي           

مگـر اينكـه    . خدمات اجتماعي اغلب اساسي داوطلبانه دارند اما كارآموزي نيستند        
تفكر بـه انـدازه     . ه، تفكر و بازخورد فراهم آورند     يادگيري عملي را از طريق تجرب     

كارآموزي فرصتي را براي انديشيدن فراگيران      . تجربه در كارآموزي ضروري است    
 در  خـود در مورد تجارب خود در جامعه و تفسير آن و سهيم كردن دانش جديد               

اعتماد به نفس و صالحيت برخي از منافع شخصي هـستند       . آورد  جامعه فراهم مي  
له و  ئعالوه با درگير شدن در حل مـس       ه  يابند ب   راگيران از طريق كارآموزي مي    كه ف 

هـاي الزم   ، فراگيران قادر خواهند شد كه مهـارت     با كاركردن هماهنگ و مشاركت    
 كند كه به عقيده     براون اشاره مي  . هاي كاري را رشد دهند     براي استخدام در محيط   

املي از آن چيزي است كـه ديـوئي         كارآموزي نمونه ك  ) 1997( و همكارانش    1ايلر
 كـارآموزي فراگيـران را در حـل         . كنـد   به عنوان يك تجربه آموزشي توصيف مـي       

هـايي بيـشتر،در     تحليل و تفكر در فرصـت      كند تا با    مسائل معتبر جامعه درگير مي    
                                                 
١. Eyler, J. 
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بهبود مسائل و فهم بهتر از مشكالت درون زمينه اجتماعي خود مـشاركت داشـته               
تـر از    حتـي مهـم    وانان در مورد خود و مؤسسات آموزشي      شايد نظرات ج   .باشند

هايشان بادنياي خـارج     كنند كه كالس     آنها اغلب شكايت مي    . نظر بزرگساالن باشد  
فرصتي براي عمل و     دهد مربوط نيست و      آنچه در جامعه رخ مي     هبيگانه است و ب   

ه بـه جـاي ايـن كـ        كننـد   گـاه احـساس مـي     . شـود   كار در اختيار آنها گذاشته نمي     
شود و    هاي بزرگساالن به آنان داده شود با آنها چون كودكان برخورد مي            مسئوليت

براي مطالعه بـي انگيـزه      . كنند  همين دليل گاه احساس جدايي از بزرگساالن مي       ه  ب
دانند كـه از طـرف بزرگـساالن بـر آنـان       هستند و آموزش و پرورش را چيزي مي 

 .تحميل شده است
دارنـد در     عواملي كـه جوانـان را از خـدمت بـاز مـي            مدافعين كارآموزي معتقدند    

 خدمت در يك محيط     تجربهترها فرصت    صورتي محدود خواهند شد كه به جوان      
خواهنـد فهميـد كـه      در ايـن صـورت      . داده شود معني دار و توأم با نظارت دقيق        

آموزنـد بـه      شهروند بودن نيـاز بـه تعـادل بـين داده هـا و سـتاده هـا دارد و مـي                     
 كه در آن اعضاي جامعه به طور متقابـل          ،ه عنوان يك ميثاق اجتماعي    دموكراسي ب 
جوانان همراه  . ارندزكنند، ارج بگ    ملت خود مراقبت مي    ، از جامعه و از        از يكديگر 

تجـارب  . بهبود و پيشرفت جامعه خواهند شد      با بزرگساالن شركاي نيرومندي در    
 به مؤسسه آموزشي جامعـه      كنند  آموزي شركت مي   هاي كار  فراگيراني كه در برنامه   
امعه و مؤسسه   جبه طور مشاركتي    را  ها    وقتي برنامه  . رساند  و به خودشان سود مي    

 شـهروندان بـاور خواهنـد كـرد كـه مؤسـسات آموزشـي               دهنـد،   آموزشي انجام   
عـالوه  ه  ب. يابد  پاسخگويي نيازهاي جامعه هستند و حس تعلق به جامعه رشد مي          

، خانـه و جامعـه تـسهيل            ا بـين مؤسـسه آموزشـي      تري ر  كار آموزي رابطه نزديك   
تر جذب فراگردهاي آموزشي     ، اولياء راحت      از طريق پروژه هاي اجتماعي    . كند  مي
. شـوند   شوند و براي شركت در آمـوزش و پـرورش كودكانـشان تـشويق مـي                 مي

از مـسئوليت تعلـيم و        شوند و سهمي    درنتيجه اولياء بخشي از فراگرد آموزشي مي      
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 ،بنـابراين . گيرنـد  ندانشان را همراه با مؤسـسه آموزشـي بـه عهـده مـي             تربيت فرز 
تلفيق خدمت اجتمـاعي  ) 1995( .ژرمن به عقيده . شود فراگرد آموزشي تقويت مي  

شود تا در پيـشرفت فراگيـران رشـد معنـي             و كارآموزي با برنامه درسي باعث مي      
  . گريزي و خصومت با علم و هنر كاسته شودمدرسهداري حاصل آيد و از ميزان 

 
 كار آموزي و برنامه ريزي درسي

يعني روش هاي تجسم و خلق يـك        . كارآموزي يك اصطالح برنامه درسي است     
موزشي و شكل دهي يـادگيري بـه        آهاي فراتر از مؤسسه      تجربه آموزشي در زمينه   

ركت در حـل    عنوان چيزي قابل دسترس از طريق فعاليت هاي خـدماتي يـا مـشا             
ــالس درس     ــاكم در ك ــنتي ح ــاي س ــاي روش ه ــه ج ــسائل ب ــي م ــته جمع دس

بـر  بـودن    الگوهاي برنامه ريزي درسي مبتني       از ويژگي هاي مهم   ). 1،2000هسلر(
 جامعه و مـشكالت آن و        داشتن در  ريشه. هاي اجتماعي است   كاركردها و فعاليت  

 .اسـت عـه   هـاي اساسـي مـورد نيـاز عملكـرد در جام             مهـارت  براي بررسي سعي  
هاي اجتمـاعي معمـوالً از طريـق         ها و فعاليت   هاي كلي در يك الگوي نقش      هدف

 در اين الگو بايد بـه سـه نكتـه           . شوند  هاي اجتماعي حاصل مي    اشتغال در فعاليت  
هـا يـا زنـدگي     هاي پايدار نقـش   الگوهاي برنامه درسي بايد زمينه  .1: توجه داشت 

 سازماندهي برنامه درسي بايد     .2 .نماينداجتماعي را در موجوديت انساني پيگيري       
هـاي مربـوط     توجه به تئوري   .3 .حول جنبه هايي از مشكالت زندگي انجام شود       

به فعاليت يا بازسازي اجتماعي كـه بهبـود جامعـه را از طريـق دخالـت مـستقيم                   
مؤسسات آموزشي و فراگيران به عنوان هدف اصلي يا حتي نخستين هدف برنامه             

مـؤلفين مزبـور از     . )1377الكساندر، سـيلور و لـوئيس،        (گيرند  درسي در نظر مي   
هاي اجتماعي فراگيـران بايـد       براي گسترش مهارت   نقل كرده اند     )1970( فانيتني

هـا از    شان قرار گيـرد تـا نقـش        هايي در اختيار   هاي زندگي واقعي فرصت    موقعيت
                                                 
١. Hessler, H. B. 
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اگيران بايد بـا     يعني اين كه فر    .طريق مشاركت درزمينه هاي واقعي فراگرفته شوند      
 كـار   ...، صـنايع و       هـا  ، مؤسسات دولتي، بيمارسـتان        ها سسات خاص، كودكستان  ؤم

 زبـان و رفتارهـاي الزم را بـراي رويـارويي بـا مـشكالت                ،كنند و با اين ارتبـاط     
 مؤسسه آموزشي فراگيران را در درك روابط اجتماعي ياري          . اجتماعي كسب كنند  

ش رويكردهاي جانشين بـه منظـور بهبـود محـيط           كرده و آنان را در فرآيند گستر      
جانـشين  ،      هاي روزانـه زنـدگي     اين موقعيت  .دهد  براي همه افراد جامعه ياري مي     
يادگيري  .شوند  هاي تمركزگراي برنامه درسي مي     موضوعات درسي و ساير روش    

 مجموعه وسيعي از راهبردهاي تدريس و يادگيري است كه جوانـان            1جامعه مدار 
خواهند يـاد     سازد تا بياموزند از هر بخش از جامعه چه مي           ن را قادرمي  و بزرگساال 

اصول يادگيري جامعه مدار مرتبط با تغيير ماهيت جامعه، ماهيت فراگيـر،            . بگيرند
چنـد  ) 1997 (2به عقيـده اونـز و وانـگ       . فراگرد يادگيري و منبع يادگيري هستند     

 . جامعه مدار ذكر نمودتوان به عنوان مباني يادگيري پيش فرض اساسي را مي
 از مرحله پيش دبـستاني تـا آمـوزش          ي است كه   آموزش و پرورش پيوستار    )الف

 .ادامه داردمادام العمر 
دهـيم پـس مـستلزم بـه          يادگيري چيزي است كه ما براي خودمان انجام مـي          )ب

 .استمعلمان و ناظران كارگيري كامل فراگير و همچنين 
زش بيشتر نيستند، بلكه نوع متفاوتي از آموزش         مشاغل آينده فقط نيازمند آمو     )ج

 .طلبند و توانايي كاربرد دانش را مي  مشتمل بر تفكر انتقادي، كارتيمي
، خـانواده و         بـين كـار    و ايجـاد تـوازن    بزرگساالن در امـور اجتمـاعي       مداخله   )د

 .الزم استهاي اجتماعي  مسئوليت
 گـسترده و متنـوع پـيش        موزشي به تنهايي قادر به حل مـشكالت       آمؤسسات   )ه 

 .روي فراگيران نيستند

                                                 
١. community –based learning 
٢. Owens, T. R., Wang, C. H. 



 ) ...آموزي كار(هاي عملي                                       جايگاه و نقش فعاليت

 

67

هاي متعدد را براي تشويق فراگيران جهت         ممكن است فعاليت   مؤسسات آموزشي 
رايج ترين عمل يك مؤسـسه آموزشـي        . شركت در خدمات اجتماعي انجام دهند     

فـارغ  هـاي     زمينـه  يكـي از     به عنـوان  مشاركت در خدمات اجتماعي     منظور كردن   
ين روش ممكن است خط مشي يك مؤسسه آموزشـي يـا            ا. استالتحصيل شدن   

 مؤسـسات آموزشـي   . مجموعه قوانيني براي همه مؤسسات آموزشي منطقه باشـد        
همچنين ممكن است مشاركت در خدمات اجتمـاعي را بـا ترتيـب دادن و ارائـه                 

هـا   تر بتوانند در ايـن فعاليـت       هاي خدماتي تسهيل كنند تا فراگيران راحت       فعاليت
نـوع  ) 1996 ،مركز ملي آمارهاي آموزشـي آمريكـا      ( ات طي تحقيق  .شركت جويند 

. آموزان همبسته بـود     مؤسسه آموزشي با مشاركت دانش    در  خط مشي برقرار شده     
كـرده بودنـد اثـر         كه خـدمات اجتمـاعي را الزامـي        مؤسسات آموزشي  آن دسته از  

در حـالي كـه از مؤسـسات آموزشـي كـه خـدمات           . بيشتري بر مشاركت نداشتند   
صد فراگيـران شـركت جـسته       ر د 56كرده بودند،     ماعي را ترتيب داده و الزامي     اجت

نكرده    كه اين خدمات را فقط ترتيب داده ولي الزامي         مؤسسات آموزشي  از   ،بودند
. دو بسيار به هم نزديـك هـستند         درصد فراگيران شركت داشتند كه اين      52بودند  

مؤسـسات   درصـد و از      19 كرده بودند    كه فقط آن را الزامي     مؤسسات آموزشي از  
 درصـد   30در كـار بـوده اسـت           كه نه خدمتي ترتيـب داده و نـه الزامـي           آموزشي

  .فراگيران در خدمات اجتماعي مشاركت داشتند
 .يكي از انواع برنامه هاي يادگيري جامعه مدار، كار آموزي است

 طبق قانون خدمات ملي واجتماعي آمريكـا در سـال          )1997(به نظر اونز و وانگ      
 : كارآموزي روشي از تدريس ويادگيري است كه 1993
آموزنـد و از طريـق مـشاركت فعـال در تجـارب                جوانان به كمـك آن مـي       )الف

كنند و با مؤسسه آموزشـي        سازمان يافته انديشمندانه كه نيازهاي جامعه را رفع مي        
 .يابند ، رشد مي  و جامعه هماهنگ هستند
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ه و زمان ساختمندي را براي جوانان فراهم        با برنامه درسي نظري پيوند خورد      )ب
انـد فكـر     انـد و انجـام داده      آورد تا در مورد آنچه در طول فعاليت كاري شنيده           مي

 .كنند، صحبت كنند و بنويسند
ــاي  فرصــت)ج ــاربرده ــي كــسب شــده در    ك ــاي عمل ــش نظــري و مهارته  دان

 . را براي جوانان ميسر مي سازدهاي زندگي واقعي موقعيت
 به فراتر فراگيرشود با افزايش يادگيري     تدريس مي  مؤسسات آموزشي در   آنچه   )د

دهد و به تسريع رشد حـس همـدردي بـا             ازكالس درس و درون جامعه بسط مي      
 .كند ديگران كمك مي

يك هدف عمده تشويق خـدمت اجتمـاعي از طريـق خـط مـشي هـاي مؤسـسه                   
 برنامـه درسـي     فرصـتي درون  عرضه  آموزشي،تبديل آن به يك تجربه يادگيري با        

 .شود  فراگيران به منظور انديشيدن در مورد تجربه است كه كارآموزي نيز گفته مي            
 درصد از فراگيراني كه در خدمت اجتماعي شركت جسته بودنـد            56 ،در تحقيقي 

هـاي كـارآموزي بـا        آنها بـه طرقـي از روش       مؤسسات آموزشي گزارش دادند كه    
 درصد فراگيراني كه    45تقريباً  . كنند  ه مي تلفيق اجتماعي درون برنامه درسي استفاد     

در خدمت اجتماعي شركت كرده بودند گفتند كـه آنهـا بـراي صـحبت در مـورد                  
هـا فرصـتي     هاي گروهي با ديگـر بچـه       تجارب يادگيري خود در كالس يا انجمن      

 ).1996 ،مركز ملي آمارهاي آموزشي آمريكا(اند  كسب كرده
ابي از يك برنامه يادگيري جامعه مدار بـراي         دارد كه ارزشي    اظهار مي ) 1994(شامر

هاي خدماتي جامعـه مـشاركت        پايه هاي نهم تا دوازدهم كه در فعاليت         فراگيران
 در حـوزه هـاي مـرتبط بـا       آمـوزان     نمرات و حضور دانـش    بر  داشتند اثر مثبتي را     
. نـشان داد   مربـوط بـه مؤسـسه آموزشـي          و همچنين در امـور    پيشرفت تحصيلي   

رشـد شـناختي    مـصاديقي از    ،       هـا  گاه دانش دانش آموختگان اتي از   همچنين تحقيق 
 تـصميم   ،خصوص ارتقاء آگاهي از چند بعدي بودن مـشكالت جامعـه          ه   ب ،خاص

 و همچنـين    ،اي از شركت در خدمات اجتماعي      گيري جامعه مدار به عنوان نتيجه     
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م نظاافزايش اثر بخشي شخصي، تعهد به خدمات آينده و شناخت اهميت نفوذ بر              
 .اند سياسي براي اصالح مشكالت اجتماعي را نشان داده

 وظيفـه   .بـرد   تعليم و تربيت از بيماري نقل رنج مي       : نويسد   مي )1356(ه  فرر پائولو
محتـوايي كـه از     . كنـد   معلم انباشتن ذهن فراگيران از محتوايي است كه نقـل مـي           

دهـد     معنـا مـي    وجود آمده و به آن    ه  واقعيت جدا شده و با كل جرياني كه از آن ب          
 تربيـت انـسان بـه    1نقـش تعلـيم وتربيـت بـانكي    . ارتباط خود را قطع كرده است  

 هر چه كار فراگيران انباشتن و بيـشتر  . استمهار موجودات قابل تطابق و  صورت
دهنـد و در      انباشتن ذهن خود باشد، كمتر وجدان انتقادي را در خود پرورش مـي            

نقـش تعلـيم و تربيـت بـانكي در          .  دارنـد  نتيجه در دنيا و تغيير آن كمتر دخالـت        
 و محدود كردن قدرت خالقه فراگيران و تشويق زود باوري آنهـا بـه نفـع                 كاستن

 ودهـد      مفهوم بانكي تعليم و تربيت اجازه تشريك مـساعي نمـي           .ستمگران است 
و از اين طريق موجب سازگاري فرد با        مهار كند   كوشش دارد كه تفكر و عمل را        

طرفداران حقيقـي آزادي    .  مانع بروز خالقيت فرد خواهد شد      تيجه در ن  دنيا شده و  
بايد مفهوم تعليم و تربيت بانكي را كامالً رد كننـد و مفهـوم انـسان را بـه عنـوان                     
موجود آگاه و آگاهي را به عنوان فعاليتي كه به سوي دنيا هدايت شده است تلقي                

هـاي عقالنـي نـه انتقـال         تعليم و تربيت آزاد كننده مشتمل است بر فعاليـت         . كنند
طور كه دائماً با مسائل مربوط به خود در دنيا و بـا دنيـا                فراگيران همان . اطالعات

شوند و بايد در برابر اين تحريـك          برخورد دارند پيوسته به فكر كردن تحريك مي       
 درونمـسائل ديگـر در      دربارة   اينكه با يك مسئله      دليلآنها به   . واكنش نشان دهند  

شوند و با يك مسئله نظري سرو كار دارند، مجبور هـستند              برو مي كل موقعيت رو  
پيوسته روح انتقادي خود را گسترش داده و كمتر احساس بيگانگي نسبت به دنيا              

شـود،    واكنش آنها دربرابر يك مسئله منجر به طرح مسائل تـازه مـي            . داشته باشند 

                                                 
١. banking education 
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د را متعهد احـساس     تدريج فراگيران خو  ه   و ب  مي آورند هاي تازه به دنبال      بصيرت
 .شود  تعليم و تربيت دائماً در جريان تمرين بازسازي مي،بنابراين. كنند مي

، فراگيـران در فرآينـد آمـوزش بـه اسـتقالل                در آموزش و پرورش رهايي بخـش      
شـوند و در ابعـاد        ، خالقيت، روح انتقادي و كنشگري نايـل مـي             ، ابتكار     شخصيت

 رسـالت   . گردنـد   ر به انساني كارآفرين مبدل مي     عاطفي و اداركي از حالت كار پذي      
آموزش و پرورش اين است كه بستر اصلي ساختن انسان نو باشد، انساني كه بـه                

خود اداركي كه در عين حال مـستلزم ديگـر          . خود اداركي و خودآگاهي نائل شود     
، يك رابطه فعال و دو سـويه             يعني بين خود و جامعه اش در هستي        ؛اداركي است 

رك كند و سپس در ساختن اين عالم و تحول در آن فعاالنـه مـشاركت ورزد                 را د 
شود و چيزي كنار آن يـا زايـد بـر آن               عين زندگي مي   برنامه درسي در اين مرحله    

 نهادينه ساختن كارآموزي در آموزش عـالي مـي توانـد            ).1379 ،آغاجري( نيست
 تغييـر اجتمـاعي و      يك راهبرد مهم براي جابه جايي دانشجويان به عنوان عـاملين          

 .خدمت به عنوان نمايندگان ارزشمند اموزش عالي در جامعه باشد
پياژه نيز وظيفه آموزش و پرورش را تـسهيل انطبـاق كـودك بـا محـيط مـادي و                    
اجتماعي همراه با رعايت مراحـل رشـد عقلـي و اخالقـي كودكـان و نوجوانـان                  

نيازهـا و     اي علمـي  هـ   قبل از هـر چيـز بـا روش         بايدآموزش و پرورش    . داند  مي
هاي اجتماعي را تـشخيص داده و در برنامـه هـا و رشـته هـاي تحـصيلي                    ارزش

بگنجاند و از سوي ديگر كودكان و نوجوانان را از لحاظ قدرت يادگيري شـناخته              
 ،كاردان و همكـاران (هاي مناسب آنها را به هدفهاي مذكور نزديك كند       و با روش  

 رخ دادن  عملكرد شناختي اغلب به زمينـه        تحقيقات شناختي كيفيت   طبق   ).1372
 ،دهنـد   افرادي كه كارشان را در موقعيتي خـوب انجـام مـي           . بستگي دارد عملكرد  

آن نـوع يـادگيري كـه در        . هاي ديگر ضعيف عمل كننـد      ممكن است در موقعيت   
تر و سودمندتر از آن نوع       معرض عمل و زمينه هاي مرتبط با كار قرار گيرد، سريع          



 ) ...آموزي كار(هاي عملي                                       جايگاه و نقش فعاليت

 

71

اي كه بايد در آن      شود و با زمينه     كه صرفاً در كالس درس انجام مي      يادگيري است   
 ).1997 ،اونز و وانگ(به كار رود مرتبط نيست 

كـه  ) 1377 ،، سـيلور و لـوئيس         الكساندر(هاي اجتماعي  تدريس فعاليت الگوي  در  
 فراگيـران در    ،هـاي اجتمـاعي دارد     ريشه در الگوهاي مبتني بر كاركردها و فعاليت       

،     سـسات بهزيـستي و خـدمات اجتمـاعي        ؤسسات دولتـي، م   ؤهاي م  اليتكار و فع  
، مراكـز بهداشـتي، كارخانجـات           هاي مذهبي  ، سازمان      مدني يها ها و سازمان   برنامه

كنند و گاه در انـواع مختلـف جلـسات      بدون دريافت دستمزد كار مي  . . . صنعتي و 
هاي خـاص،    م و موقعيت  مانند مبارزات سياسي، برنامه هاي بهبود اجتماعي، مراس       

هاي اجتماعي سهم قابل توجهي در تحقق اهداف مؤسسه          فعاليت. كنند شركت مي 
 فراگيـران را    الگـو اين  . خصوص اهداف حيطه عاطفي به عهده دارند      ه  ، ب     آموزشي

دهد، عادات مطلوب كاري را گـسترش داده          هايي شغلي ياري مي    گيري در تصميم 
هـاي   ، پيـشرفت       مشكالت جامعه  ،فراگيران دارد و سهم موثري درمعرفي جامعه به       

بعدي آن، نيازها و مطلوب بودن آنها را بـه عنـوان مكـاني بـراي زيـستن معرفـي            
 خويشتن داري و ابتكار فراگيـران  ،، اعتماد به نفس     رهبري  مهارت  به رشد  ،كند  مي

كند و سهم موثري در ايجاد انگيـزش بـراي فعاليـت آموزشـگاهي ايفـا                  كمك مي 
 .مايدن مي

 پيوستگي مدني مستلزم     و استبقاي هر جامعه مستلزم اجتماعي شدن شهروندان        
هـاي   يـك جامعـه آزاد قادرنـد از طريـق تـالش            اين است كه افراد باور كننـد در       

اجتماعي خود را اداره كنند و براي كار در جهت اجتماع مطلوب احـساس تعهـد                
، ضعف در رشد        تعليم و تربيت  يكي از زمينه هاي ضعيف      » بوتز«به عقيده   . نمايند

اي كـاهش    بـه طـور شـتابنده       پيوستگي مدني است و التزام براي مطلوبيت عمومي       
 پـيش  و آمـوزش بـيش از        اسـت يـادگيري شخـصي      برتأكيد  امروزه  . يافته است 
ريزي برنامه درسي بايـد چنـان وسـعت يابـد كـه همـه                طرح.  است  شده انفرادي

نشكده ها و دانـشگاهها را تحـت پوشـش          اجتماع و نه فقط مؤسسات آموزشي دا      
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تربيتي، حرف و صنايع، موسـساتي چـون كتابخانـه             هاي رسمي  سازمان. قرار دهد 
، گروههاي جوانان و نهادهاي دولتي و رسانه            هاي مذهبي  ، سازمان     ... و ، موزه ها      ها

يد هاي تربيتي مورد توجه قرار گرفته و نمايندگان آنها با          هاي جمعي بايد در طرح    
 دانشجويان علوم انساني مي توانند مهارت ها        در برنامه ريزي درسي دخالت كنند     

 موفقيت،  برو دانش خود را در يك بخش غير انتفاعي به كار گيرند كه اثر بزرگي                
اي دارد و به تحقـق تعهـدات گـسترده     استخدام، رشد شخصي و ارتباط بين رشته     

اقعي براي مردم واقعـي در جهـان       انجام كار و  . در افزايش مشاركت كمك مي كند     
واقعي به عنوان بخشي از درجه تحصيلي در رشته هاي متنوعي مانند علوم، علوم              
اجتماعي، حقوق، پزشكي، مهندسي، آموزش و پرورش، رسانه هـا، زبـان، تـاريخ              

 ).2006، 1هاري(تحت عنوان كارآموزي قابليت كاربرد دارد .... و
 يكي شود، نيروي بالقوه اي بـراي بيـداركردن          كارآموزي وقتي با توسعه اجتماعي    

 فراگيـران را در معـرض       ،كـارآموزي . عالقه فراگيران به مشكالت اجتمـاعي دارد      
چالش كار با افرادي داراي زمينه هاي فرهنگـي مختلـف و سـنين مختلـف قـرار                  

كند كه حـل آنهـا دور      مشكالتي هدايت مي   جست و جوي   آنها را براي      و  دهد  مي
دهد و عالئق بين آنها  فراگيران را با جوامع محلي خود پيوند مي       . تاز دسترس اس  

كـار آمـوزي    . دهـد   هاي اجتماعي را رشد مي      و سازمان   خود و مؤسسات آموزشي  
 كـه بـر   كنـد  عرضه مـي به معلمين فرصتي براي كاربرد راهبردهاي بهبود آموزشي     

يق تعامل تفسيري   نوعي از يادگيري كه از طر     . كنند  يادگيري شاگرد مدار تأكيد مي    
دهد كه در آن محيط اجتماعي، دانش خود را            در محيط اجتماعي رخ مي     فراگيران

 تـا  كنـد   معلمان عرضـه مـي    كار آموزي راهي براي كمك به همه        . گيرند  به كار مي  
، معنويات و اخالقيات را تدريس كرده و به فراگيران در رشد حس خود                  ها ارزش

نويـسد    همچنين مي ) 1998(براون  . ي كمك كنند  ارزشي و پيوند با مؤسسه آموزش     
، كـارآموزي بـا         آن را عرضـه كـرده     گـزارش   )1997(در تحقيقي كه مك فرسـون       

                                                 
١. Hurry, D. 
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، نگرش بهتر بـه مؤسـسه آموزشـي، حـضور               اشتغال بيشتر در مؤسسات آموزشي    
كـار آمـوزي    . ، اقدامات انضباطي كمتر و مشكالت رفتاري كمتر همـراه بـود               بهتر

 نظـري و حرفـه اي       اناي بـه تربيـت معلمـ       ه توجه قابل مالحظه   كند ك   ايجاب مي 
هاي الزم براي طراحي برنامه درسـي مناسـب و يـادگيري             معطوف شده و مهارت   

 برنامه ريزي درسي بايـد شـامل تركيـب          . هاي الزم در آنها رشد داده شود       فعاليت
 ).1998، براون( هاي كار آموزي با بخش كالسي برنامه باشد فعاليت

 معلم بايد بـراي معتبـر       .داند مي عنصر مهم كار آموزي       را ارزيابي) 1999(ينز  كاپه
هاي كـارآموزي فراگيـران ارزيـابي بـه          ، از فعاليت      كردن سطح دستاوردهاي علمي   

 بنـابراين ارزيـابي كـار    .اگر كار آموزي بخشي از برنامه درسـي اسـت         . عمل آورد 
 اگـر ارزيـابي بـه درسـتي     . آموزي از ارزيابي محتواي موضوع كالس جدا نيـست       

انجام شود، اين انتقاد كه كار آموزي در برنامه درسي مؤسسات آموزشي اشـتباه و               
توان به    از جمله ابزارهاي ارزيابي، مي    . يابد  نشانه بردگي فراگيران است كاهش مي     

و اثر بخشي، انعكاس      ، تحقيقات تيمي        تحقيقات رايج، نگرش قبل و بعد از پروژه       
هـر مؤسـسه آموزشـي يـا        .  ها و ارزشيابي روزمره كالسي اشاره كـرد        در روزنامه 

 بايد روش معتبري براي سنجش يادگيري       .كند  مي   سازماني كه كارآموزي را الزامي    
كردن خدمات اجتماعي و يا اختصاص دادن          الزامي. واقعي ايجاد شده فراهم آورد    
 كار آمـوزي الزامـي  . هدد كاهد و اثر آن را كاهش نمي     نمره به آن از ارزش آن نمي      

ن بـراي اسـتفاده از آن بـه عنـوان يـك روش              اتر است كـه معلمـ      مطلوب   هنگامي  
شودكه كـار      اين مطلوبيت وقتي بيشتر مي     . يادگيري، آموزش ديده باشند    -تدريس

 .از برنامه درسي باشد نه چيزي كه به آن اضافه شده است آموزي بخش منسجمي
خالصـه تـاريخ مـشاركت      . امكـان پذيراسـت    كارآموزي در سطح دانشگاهها نيـز     

در معناي ضـمني ايـن      . دانشگاه و جامعه در اصطالح كارآموزي خالصه مي شود        
اصطالح، عامل، فاعل و منبع تخصص، دانشگاه است و جامعه و عمل يـادگيري،              
يك تأمل شخصي توسط دانشجو روي يك تجربه ايجاد شده است كـه آن را بـه                 
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 دانشگاه لوئيزويل يك برنامه     . دانش بسط مي دهد    يك عمل عمومي براي ساختن    
كند كه    ن قبل از شروع به خدمت اجرا مي       اكارآموزي را براي رشد حرفه اي معلم      

چنـين تجـاربي    . كنند  ن در انجام خدمات اجتماعي مشاركت مي      ااز طريق آن معلم   
كند تا از مـشكالتي كـه بـسياري از فراگيرانـشان در زنـدگي                 ن كمك مي  ابه معلم 

صي خود در محيط خارج از مؤسسه آموزشـي بـا آن مواجـه هـستند آگـاهي           شخ
، به نقـل از هـسلر،       1999 (1 به عقيده كوشمن   ).1998 ،براون(بيشتري كسب كنند    

كارآموزي مشتل بر سه جنبه تحقيق، تدريس و خدمت اجتماعي است كه            ) 2000
معلومـات بـه    عرضـه   تحقيق با   . كنند اي سه جانبه همديگر را تقويت مي       در رابطه 

رساند  برنامه درسي براي پاسخگويي به نيازهاي جامعه و فرد به تدريس ياري مي            
ن هستند برجـسته و روشـن       آجوي  و  و مشكالت جامعه را كه فراگيران در جست       

هاي ميـداني و تعـامالت بـه         تدريس با كمك به ايجاد مقاالت، يادداشت      . سازد مي
هـاي جامعـه را از       ريزي شده سـازمان    كند و تحقق اهداف برنامه     تحقيق كمك مي  

گيـري موضـوعات     خـدمت اجتمـاعي بـا پـي       . كند طريق كار داوطلبانه تسهيل مي    
راههـايي بـه    عرضـه   سياسي و اجتماعي پشتوانه خوبي براي تحقيـق اسـت و بـا              

هـاي   دانشجويان و استادان براي آزمودن كاربرد نتـايج تحقيقـات در پرتـو ارزش             
چـالش  . معه به تدريس و يادگيري ياري مي رسـاند        فرهنگي و زندگي روزمره جا    

روي دانشجويان و استادان فقط شنيدن انتظارات جامعـه محلـي كـه ممكـن                پيش
است براي آنها در يك دوره تحصيلي، بحث گروهـي و يـا در يـك درس پـيش                   

 بلكه مسئله اين است چگونـه       ،بيايد و شايد براي آنها بيگانه و ناآشنا باشد، نيست         
ولي ايجاد كنيم كه قدرتي براي تغيير و دگرگـوني فراگيـران و جهـان      يك فهم تح  

 ).2000، 2فالور و هيث(آنها دارد 
 

                                                 
١. Cushman, E. 
٢. Flower,L., Heath, B.S. 
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 كارآموزي و تربيت معلم
نــوعي از كــارآموزي در آمــوزش عــالي مــي توانــد بــه صــورت مــشاركتي بــين 

هـر قـدر مـشاركت كننـده هـا مـاهرتر و             . دانشجويان كارشناسي و استادان باشد    
آندروود، ولـش، گـانواين و      (داشت  حمايت بيشتري خواهند    ،  دتر باشن  متخصص

كوشـند    هـاي تربيـت معلـم مـي        اي از برنامـه    امروزه تعداد فزاينـده   ). 2000دافي،  
دانشجو معلمان خود را بـا تجـارب كـارآموزي از طريـق كـار در يـك مؤسـسه                     

 ،    هـاي كـارآموزي    آموزشي يا يك موقعيت اجتماعي براي طراحي يا اجراي پروژه         
 با تأثيرات   مرتبطتحقيقات  ) 1997(به عقيده رووت    . داشته باشند آمادگي بيشتري   

ن مبتدي بسيار انـدك  اتجارب كار آموزي معلمين قبل از شروع به خدمت و معلم          
كنند كه كارآموزي با دسـتاوردهايي در         اما همين مطالعات اندك داللت مي     . هستند

. استز براي تدريس موفق همراه      هاي مورد نيا   اي و ارزش   هاي حرفه  رشد نگرش 
ي كه قبل از شروع به كار دوره كار آموزي          اننيز دريافت كه معلم   ) 1991(سوليوان  

خدمات اجتمـاعي را بـه پايـان رسـانيده بودنـد، ميـزان زيـادتري از موفقيـت در          
، ارتباط با اوليـاء         برنامه ريزي  هاي تدريس داشتند و به طور معني داري در فعاليت        

هاي شخصي الزم براي برخورد موثر با جوانان اظهـار آرامـش و              د مهارت و كاربر 
هـاي مثبـت     نيـز بـه افـزايش در نگـرش        ) 1995(وايـد   . كردند  راحتي بيشتري مي  

ن قبل از شروع به خدمت درباره مشاركت اجتمـاعي و دسـتاوردهاي آن در               امعلم
شـيرل  يـده   و بـه عق   . زمينه احترام به خود و خود اثر بخشي اشـاره نمـوده اسـت             

، بـه    نـد ه اداشـت  آمـوزي  حساسيت دانشجويان تربيت معلم كه تجربه كـار    ) 1995(
هايشان به فراگيران متفـاوت بـسيار     و در مورد پاسخ  همشكالت متنوع افزايش يافت   

 در دانـشجويان تربيـت معلـم كـه دوره كـارآموزي را بـه پايـان                  .شوند ميتر   آگاه
هـا   ه عدالت اجتمـاعي و كـاهش در سـوگيري         اي نسبت ب    تعهد فزاينده  اند رسانيده
 ).1998 ،آندرسون (.شده استمشاهده 
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برنامه هاي درسي خود چند دليـل را         مراكز تربيت معلم براي تركيب كارآموزي با      
 :كنند از جمله اقامه مي

ن جديد براي استفاده از كارآموزي به عنوان يـك روش تـدريس   اآمادگي معلم .1
 در آموزش فراگيران آينده

ن با روحيه الزم و تعهدات مدني تدريس شـامل  اكمك به اجتماعي كردن معلم .2
، سازگاري با نيازهاي فراگيران و تعهـد            ، پرورش مسئوليت اجتماعي       تدريس دقيق 

 براي حمايت از عدالت اجتماعي 
 منتقدانـه روشـهاي   بررسـي ن قبل از شروع به خدمت براي ارشد توانايي معلم .3

  رايج تدريس
 ؛تر اصالحات آموزشـي    هاي الزم براي پذيرش راحت     رشد تمايالت و توانايي    .4

ماننــد ارزيــابي صــحيح، تــدريس بــا واحــدهاي موضــوعي منــسجم، تمركــز بــر 
 هاي تفكر منظم و بهبود برنامه هاي زماني مؤسسه  مهارت

 رفـع نيازهـاي   مـؤثر در هـاي   تسريع فراگرد يادگيري و اجـراي متنـوع نقـش    . 5
 . . . ، ارتباط اجتماعي و  ، حمايت  انند مشاورهفراگيران م

ن در جهت خدمت بشري كه بتوانند با خـدمات منـسجم بـه طـور                ارشد معلم . 6
 هـاي اجتمـاعي فعاليـت كننـد        مؤثري در مؤسسات آموزشي و يا سـاير موقعيـت         

 ).1998 ،آندرسون(
 ك برنامه كارآموزي موفق و سودمندي براي طراحي ييها توصيه
 از اولـين     با تالش معقـول     و قابل وصول   ، مجزا و دقيق   ن هدف معقول   تعيي )الف

 . وظايف برنامه ريز است
 پروژه هاي كار آموزي بايد پيامدهاي واقعي براي جامعـه داشـته باشـند واز                )ب  

اهميـت فراوانـي    . سوي فراگيران به عنوان رفع كننده نيازهاي واقعي ادراك شوند         
 شـركت   آگـاهي و  .  هـستند   ئول وظايف مهمي  دارد كه فراگيران احساس كنند مس     
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 چون حمايت بعدي آنها در      ؛اعضاي جامعه در همان مراحل اوليه بسيار مهم است        
 .موفقيت يا شكست برنامه اثر حياتي دارد

تـرين جنبـه، آن     شايد مهم. جنبه هاي شاگرد مدار كار آموزي بسيار مهم است   )ج
بايد مطمئن شد انجام    . مناسب باشد باشد كه كار آموزي از نظر رشد شاگرد بسيار          

ح باالي توانـايي هوشـي و بلـوغ، بـه عهـده كودكـان               و سط  نيازمند به  پروژه هاي 
گذاشته نشده و پروژه هايي كه كودكانه هستند و يـا از نظـر هوشـي برانگيزاننـده             

 .نيستند، به عهده جوانان گذاشته نشوند
 مؤسـسه آموزشـي اسـت       ، تماس بين پروژه هـاي كـارآموزي و             توصيه كليدي  )د

تماس متقابل تجارب اجتماعي و كار كـالس از اجـزاي بـي همتـاي برنامـه كـار                   
موفقيت كارآموزي به شدت به تماس مستمر بين يادگيري كالسـي           . آموزي است 

 .و تجارب بيروني واقعي بستگي دارد
و  قبـل    آموزشـي هـاي    مؤسسه بايد از طريـق فرصـت      كاركنان  ن و همه    ا معلم )ه 

 در  يكـارآموزي جنـبش كـامالً جديـد       . ت در حد كفايت آماده شوند      خدم ضمن
توانند براي اجراي يك برنامـه درسـي          كاركنان مي مطمئناً  ولي  . تربيت مدني است  
 .توانمند آماده شوند

محتواي كلـي برنامـه بايـد    . دستاوردهاي برنامه ضروري است ارزشيابي دائمي )و
انـد يـا     ف و مقاصد برنامه تحقق يافته     ساليانه مرور شود تا مشخص گردد آيا اهدا       

 خير؟ 
 كه در دانشگاه، بخش يا مؤسسه        و با نفوذ   ممتاز   ت علمي ئ شناسايي اعضاي هي   )ز

هـاي معتبـر داخـل و     تئـ ها يا هي  هآموزشي نقش رهبري به عهده دارند و در كميت       
 ايـن افـراد     .خارج دانشگاه حضور دارنـد و مـورد احتـرام سـاير اعـضاء هـستند               

ـ              نند حامي توا  مي عـالوه كيفـي    ه  سـازمان دهنـدگان برنامـه كـارآموزي باشـند و ب
 .انديشند و نه كمي مي
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 شناسايي فراگيران داوطلب و اطمينان از اينكه كار كافي براي همـه داوطلبـين            )ح
. شـود   فايدگي و عبث بودن در فراگيران نمي       هست و بيكاري موجب احساس بي     

يزان نتايج مساوي باشد بـا تعـداد داوطلبـين           يعني م  ؛فرمول كار بايد متعادل باشد    
 .تقسيم بر ساعات كار

 بلكه جزئي از جامعـه  ،اطمينان از اينكه پروژه كار آموزي صرفاً تفريح نيست )ط
 .و قابل انجام شدن است

هـاي    بررسي ميزان مخالفت ها و موافقت ها و امكان ائتالف بـا سـاير گـروه                )ي
 ).2000، كوپر  و1995، ژرمن(...  و پيش بيني الزامات امنيتي و علمي
كارآموزي در سازمان ها يا مدارس غير انتفاعي بهتر است و ترتيـب دادن آن               ) ك

 سـاعت در طـول چنـد روز         15 تـا    10ساده تر است و بهترين زمان براي آن بين          
 ).2006، 1آشويل (باشد مي

 
 گيري نتيجه

د جامعه رو به رشد ما و       نياز سنجي اولين گام در برنامه ريزي است نيازهاي جدي         
صـد    در 30مطالبات جامعه از مؤسسات آموزشـي و نظـام آموزشـي كـه بـيش از                 

تـرين قـشر جامعـه را تحـت پوشـش            ترين و مهـم    جمعيت جامعه يعني پر انرژي    
 ميزان مسئوليت مؤسسات آموزشي را در قبال انتظارات جامعـه دو چنـدان              ،دارند
 .كند مي

، دلـسوز، آگـاه بـه      ، متعهـد    يروهاي انـساني مـاهر    پيشرفت جامعه مستلزم داشتن ن    
تـوان بـه     دوست داشـتن جامعـه را مـي      . مشكالت جامعه و دوستدار جامعه است     

 . اسـت   وطن دوستي تعبير كرد كه از جمله اهداف برگزيده نظام جمهوري اسالمي           
. دهـد  حس ميهن پرستي، عالقه به حضور در جامعه و خدمت به آن را رشـد مـي              

طـرح و   آن را    و آگاهـان     النمسئو ها از معضالتي است كه امروزه مكرراً      فرار مغز 
                                                 
١. Asheville 



 ) ...آموزي كار(هاي عملي                                       جايگاه و نقش فعاليت

 

79

  بـيش از   كانادابين حدود يك ميليون ايراني مهاجر در         از. كنند  ميبحث  اش    درباره
، اگـر        به گفته نخـست وزيـر كانـادا        .  هزار نفر داراي تحصيالت عاليه هستند      240

دانـشگاهي و متخـصص     ختـه   آمو  دانشخواستند در كشور اين تعداد        خودشان مي 
 و از داليـل   ). 1379 ،اقبـالي ( سال هـم امكـان نداشـت         30پرورش دهند درمدت    

 فرهنگي ماننـد حـس تعلـق بـه جامعـه و             –تغيرهاي اجتماعي   بروز اين پديده، م   
 در  دانـش آموختگـان   مسئله نـا كـار آمـد بـودن          . شناسايي مشكالت جامعه است   

هـا و    هـاي گزافـي در سـازمان       نـه جامعه كه آموزش مجدد آنها باعث صـرف هزي        
شود، مسئله مهم عدم تناسب رشته هاي تحـصيلي و برنامـه              سسات مختلف مي  ؤم

، گرايش شديد به علوم نظري و كم            هاي درسي و محتواي كتب با نيازهاي جامعه       
هاي عملي و مشكالت عديده ريز و درشتي از اين قبيل نيـاز بـه                مهري به مهارت  

ر سـاختار نظـام آموزشـي كـشور، نگـرش مـسئولين و         تحول جدي و بنيـاديني د     
متوليان تعلـيم و تربيـت، ميـزان سـرمايه گـذاري در امـر آمـوزش و پـرورش و                     

 ماهيـت برنامـه هـاي درسـي در مقـاطع سـه گانـه                . دارد بخصوص تربيت معلـم   
 البتـه    باز نگري برنامه هاي درسـي در امـوزش عـالي           بخصوص مقطع متوسطه و   

 آموزش و پرورش و جلـب همكـاري بيـشتر نهادهـا و              تغيير در نگرش جامعه به    
 اميد  ضروري است و  اعضاي جامعه براي همراهي و همدلي با آموزش و پرورش           

ايم بر سرمان چون     هاي فرسوده گذشته ساخته    رود قبل از اينكه آنچه بر شالوده        مي
بـاز سـازي     ثري در ؤهاي جدي و مـ     نظران قدم  ن و صاحب  آوار فرو ريزد، مسئوال   

  ان شاءاهللا.  آموزشي مملكت بردارندنظام
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دانشگاه  هاي دكتري علوم انساني بررسي كيفيت آموزشي دوره
 شيراز در دو دورة زماني

 
  1رزا خورشيدي

 چكيده
در مورد اهميت علوم انساني و حـساسيت آن از يكـسو و لـزوم ارتقـاء بيـنش و                    

ولي بايد ديـد در     . شده است نوشته   سخنراني و    بارهاآموزش اين علوم در كشور      
 صورت گرفته است؟ كيفيت آموزش اين علوم چگونـه اسـت؟        عمل چه اقداماتي  

توانند در اين مقوله اظهـار نظـر كننـد، افـرادي              به طور قطع بهترين كساني كه مي      
كار مستقيم تعليم و تعلم در اين رشته و اين شاخه از علـوم              ر  اند هستند كه دست  

ختلف علوم  هاي م   ن رشته ادانشجويان، دانش آموختگان و مدرس    . روند  به شمار مي  
 . انساني ، از جمله اين افراد هستند

اي   هاي دكتري به عنوان باالترين سطح آموزشي در هـر رشـته             از سوي ديگر دوره   
 بايد بهترين كيفيت را نيز در مقام مقايسه         ها ارجحيت دارند و مسلماً      به ساير دوره  
 . ولي بازهم بايد ديد در عمل وضع به چه صورت است. داشته باشند

هـاي     به بررسي كيفيت آموزشي دوره     استين مقاله كه حاصل دو تحقيق ميداني        ا
اولين پژوهش در سال تحصيلي     . پردازد  دكتري علوم انساني در دانشگاه شيراز مي      

                                                 
 كارشناس ارشد مديريت آموزشي. 1
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ــشجويان،     78-1377 ــروه دان ــه گ ــايت س ــزان رض ــي آن ، مي ــد و ط ــام ش  انج
از از هــاي دكتــري دانــشگاه شــير آموختگــان و اعــضاء هيئــت علمــي دوره دانـش 

 1383-84پژوهش دوم در سال تحـصيلي       . كردفرايندهاي مختلف دوره، سنجش     
ابـزار تحقيـق ، پرسـشنامة       . كـرد  ارزيـابي    انجام شد و همـان متغيرهـا را مجـدداً         

هاي دكتري بـه     امريكا بود كه براي اعتباربخشي دوره ETSالمللي  استاندارد بين
 هر يك از سه گروه پاسخگويان بـه         نتايج نشان داد كه ميزان رضايت     . رود  كار مي 

همـين  . اسـت تحقيق از دورة تحصيلي خود پايين تر از متوسط و در حد ضعيف              
ايـن  . دست آمد ه  اي كه تحقيق تكرار شد، مجددا ب        نتايج در فاصلة زماني پنج ساله     

ن و كيــد مــسئوالأترغــم  بــهدهــد كــه در ايــن فاصــلة زمــاني  مــسئله نــشان مــي
لوم انساني، اين مقوله در دانشگاه شـيراز كـه از جملـه             نظران بر اعتالي ع     صاحب

دانشگاههاي مطرح كشور از يك سو و مهد ادبيات و علوم انساني از سوي ديگـر                
يـات ابـزار تحقيـق شـده و         ئدر مقالـه وارد جز    . ، ارتقاء كيفـي نيافتـه اسـت       است
تـوان   در اين ميان مي. شود  است به تفكيك بررسي مي    شدههايي كه سنجش      حوزه

. ريـزي كـرد     دست آورد و جهت ارتقاء كيفي آنها برنامه       ه  ها را ب    نقاط ضعف دوره  
گيـري صـورت نگرفتـه و       گونـه نمونـه     الزم به ذكر است كه در تحقيق اول، هـيچ         

 . اند جامعه و نمونه با هم برابر بوده
 

هـاي دكتـري، ارزشـيابي         علـوم انـساني، تحقيـق ميـداني،  دوره          :واژگان كليدي 
 گاه شيرازآموزشي، دانش
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 مقدمه
چرايي و چگونگي اين مـسئله، نيـازي بـه          . انسان اشرف مخلوقات خداوند است    
اي در مـورد      رسد كه هر مسئله     لذا به نظر مي   . تحقيقات و اثبات و مستندات ندارد     

 در حوزة علـوم بايـد بـه         مثالً. انسان در حوزة مربوط به خود اولويت داشته باشد        
و علـوم انـساني را پايـه و    كـرد   روههاي علمي توجه    علوم انساني بيش از ساير گ     

دهد كه كـشورهايي كـه بـه          مرور منابع نشان مي   . مبنايي براي ساير علوم قرار داد     
هـاي   اند، حتي در زمينة سـاير دانـش         را عملياتي كرده   اين ضرورت پي برده و آن     

ي  مثل پزشكي و مهندسي نيز از كشورهايي كه به علـوم انـسان             ،غير انساني صرف  
دهـد كـه      مـرور منـابع نـشان مـي       . انـد   دهنـد، پيـشي جـسته       اهميت در خور نمي   

 . نظران در اين زمينه نظر مثبتي ندارند صاحب
 دانشگاه بـه سـه رويكـرد عقـل، فرهنـگ و كيفيـت و                : گويد  مي ) 1384(اباذري  

نوع سوم دانشگاه براي كساني كه طرفـدار دو نـوع اول            . شود  كارآمدي تقسيم مي  
آنها معتقدنـد بـا ايجـاد دانـشگاهي كـه رويكـرد آن              . كند  د نگراني مي  هستند ايجا 

 ؛مانـد  معطوف به كيفيت و كارآمدي است، دانشگاه از رواج عقل و فرهنگ باز مي       
كند و علـوم انـساني كـارگزار          الزامات صنعتي، خود را به علوم انساني تحميل مي        

ال ايجـاد شـد و در آن        دانشگاه در ايـران از بـا      : كند  ضافه مي وي ا . شود  صنعت مي 
بيش از آنكه علوم انساني مورد نظر باشند، علوم پايه مورد توجه بودند، در حـالي                

  .كنند مي علوم انساني توجه ها عمدتاً كه در كشورهاي پيشرفته، دانشگاه
 واقع شدن بر سر حوادث، ضعف ساختار سياسي و          معتقد است كه    ) 1384( پايا  

هـا و     ادهـاي آموزشـي و پژوهـشي كارآمـد، ترجمـه          نهادهاي اجتماعي، فقدان نه   
هاي نادرست، مدهاي روشنفكري، و فقـر نظريـه از علـل رنجـوري علـوم                  ليفأت

 عدم آشنايي حامالن علوم     ،اين مدرس دانشگاه  .  اجتماعي در ايران است    -انساني  
 كـه بـه     ههايي خواند   انساني با تحوالت قلمروهاي معرفتي قرن بيستم را از نقيصه         

 بـاره   در ايـن  ) 1371(القلـم     همچنـين سـريع    .شـود   منجر مـي  لوم انساني   ضعف ع 
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 .علوم انساني قرار دارد   ، ها و ادارة امور جامعه     گيري  س هرم تصميم  أدر ر : گويد  مي
 شيوة برخورد با علوم انساني در هر كشور ، در مسير حركت جامعه اثـر                ،بنابراين

كند كه آفات  وي اضافه مي. از است اي سرنوشت س    گذارد و تا اندازه     العاده مي   فوق
هاي فكري علوم انساني جنبـة مكنـون دارد و ماننـد كاسـتي در علـوم                  و نارسايي 

هـاي وارده     مشهود نيست و به همين دليل آسـيب        مهندسي و پزشكي و غيره فوراً     
محقـق سـرانجام    . ها بر همگان پوشيده بمانند و ويرانگـري كننـد          نيز شايد تا قرن   

تنهـا  ) مثـل ژاپـن  (شود كه بسياري از كشورها  در تاريخ مشاهده ميدارد  اظهار مي 
هنگامي به يك رشد قابل مالحظه در كلية شئون دست يافتند كـه جايگـاه علـوم                 

با اشاره  ) 1385(شمشيري   باره  در اين . انساني را شناختند و به آن بهاي الزم دادند        
بـاره    لوم انـساني در ايـن     گويد حوزة ع    ميافزاري،    به لزوم توليد علم و جنبش نرم      

 . جاي كار بسيار زيادي دارد
معتقد است كه تمدن و فرهنگ متعالي ايراني وقتي         ) 1383(همچنين لطف آبادي    

تحقق خواهد يافت كه فرهيختگـان و دانـشمندان علـوم انـساني بتواننـد بدنـه و                  
  تجربه علمـي، تفكـر منطقـي، خـرد          هاي تازة   هاي كهن فرهنگي را با جوانه       ريشه

 .مينوي و معرفت قدسي پيوند بزنند
نظران متعـددي دسـت بـه         هاي علوم انساني در ايران، صاحب       آسيبدر خصوص   

نظرهاي مختلـف بررسـي       در كشور از نقطه   را  هاي اين علوم      اند و كاستي    قلم برده 
معتقد است كه به دليـل عـدم ورود علـم و            ) 1371(القلم    از جمله سريع  . اند  كرده
 حوزة تفكر و تربيت اجتماعي، همگان دربـاره كليـة مباحـث             هاي علمي به   روش

وي . رسـانند   كنند و حتي عقايد خود را به چـاپ مـي            جامعة انساني اظهار نظر مي    
تـر از     بلكه در مواردي بسيار عميق    ،  كند كه علوم انساني متاع عام نيست        اضافه مي 

ن توجه الزم   علوم پايه و فني و پزشكي است و اگر در كشورهاي جهان سوم به آ              
 بلكه نتيجة فقدان يـا كمبـود شـناخت از           ،شود، اين عيب علوم انساني نيست       نمي
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وي معتقد است كه هر كسي صالحيت اظهـار نظـر در حـوزة              . استعلوم انساني   
 . علوم انساني را ندارد

وري معتقد  ا تحقيقات و فن   ،معاون دانشجويي وقت وزارت علوم    ) 1383(ظريفيان  
نساني باعث شده كه مديريت كشور تضعيف شـود و ايـن            است كه ضعف علوم ا    

 . رود خود مانعي بر سر راه توسعه يافتگي جامعه به شمار مي
نقل ) وريناتحقيقات و ف  ،  وزير وقت علوم  ) (1380(از معين   ) 1383(اميريان زاده   

كند كه ضعف علوم انساني و اجتماعي از جملـه موانـع توسـعة علمـي ايـران                    مي
 .  موانع فرهنگي و فكري جاي دارداست كه در گروه

هـاي اسـالمي     معتقد است يكي از علـل ضـعف تئوريـك انجمـن           )1385(شيرزاد  
كنـد    ها است و اضافه مـي       دانشگاهها، ضعف علوم انساني و دانشجويان اين رشته       

 . شود  در جامعة ايران كمتر به علوم انساني وقعي نهاده مياصوالً
 ابوعلي سـينا در جهـان بـه يـك پزشـك حـاذق               گويد با اينكه    مي) 1384(بابايي  

 او بوده كه بر وجه طبـابتش رججـان          انهمعروف است ولي شايد اين وجه فيلسوف      
قـدر در علـوم       نآكند كه امروز جاي فلسفه و علوم انساني چرا            داشته و سوال مي   

گويـد كـه معرفـت علـوم          پزشكي خالي است؟ وي از قول فيلسوفان متعـدد مـي          
 . ن و جايگاه در خور خود قرار نگرفته استأدر شانساني درايران 

گويد براي ادارة يك مملكـت انقالبـي و           در مطلب مبسوطي مي   ) 1385(عيوضي  
هاي انساني براي مجموعه     ها و ارتباط   شناختي صحيح از نحوه تعامل    اسالمي بايد   

 ها در خارج از مرزها از سوي ديگـر         داخلي نظام از يك سو و روابط فيمابين نظام        
وليت شناخت مذكور و سنجش و ارزيابي آن نيز بـر عهـده علـوم               ئمس. فراهم آيد 

كـه كـاربرد    دارد  هـايي    تجربي امروز از سرچشمه    -اما علوم انساني    . انساني است 
بـا وجـود ايـن، در بحـث         . سازد  اسالمي دچار مشكل مي    -آن را در جامعه ايراني    

 ؛ به تباين مبـاني بـسنده كـرد        توان صرفاً   نمي ،آسيب شناسي علوم انساني در ايران     
زيرا مشتركات جوامع انساني و فضاي كلي حاكم بر نحوه ايـن روابـط در دنيـاي                 
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ها و هم تـشابهات مـدنظر        امروز ضروري مي سازد به صورتي متعادل، هم تفاوت        
شـمارد و مـي    اي متغيرها را در وضعيت علوم انساني مهم مي       وي پاره . قرار گيرند 

اندركاران اين   ي توان اين متغيرها را عبارت از فعاالن و دست         به طور كلي، م   :گويد
دانشجو، استاد، محقق، نهادهاي آموزشي و پژوهشي، نهادهاي برنامه ريـز           (حوزه  

ــشگاه(از يــك طــرف و محــيط فعاليــت  ) گــذار و سياســت ــا،  دان ــا، حــوزه ه ه
)  ترويجي - پژوهشي و علمي   -ها، مجالت علمي و فصلنامه هاي علمي       پژوهشگاه

هاي اصـالحي و رو      ها و حركت   آنچه با وجود همه جهش    . از طرف ديگر دانست   
به جلو در مسير انديشه ورزي و پژوهش در حـوزه علـوم انـساني همچنـان آزار                  
دهنده و كندكننده تدوين و اجراي برنامه هـاي مناسـب اسـت، ضـعف ابتكـار و                  

ن له محـور نبـود    ئبـه عبـارت ديگـر، ضـعف خودبـاوري و مـس            . اسـت خالقيت  
ها و گزينش و ارزيابي      هاي آموزشي و پژوهشي در دو سطح انجام فعاليت         فعاليت

هاي داراي   هاي ناصواب آثار ارسالي براي چاپ در فصلنامه         در قالب ارزيابي   -آنها
 مانع از دستيابي اين علوم بـه جايگـاه شايـسته خـود در     -امتياز علمي و پژوهشي 

ريزي در انديشه ورزي و محصور      كثرت گ . نظام سياست گذاري كشور شده است     
ها و تكاپوهاي فكري در اين حوزه        نمودن امتيازهاي علمي، مانع از هدايت تالش      

گرديده و مانع از نمايش جريان اصلي انديشه ورزي در علـوم انـساني در كـشور                 
 نيروهـاي فكـري ناديـده گرفتـه         تواناييبه عبارت ديگر، عمق و وسعت       . شود مي
يروها براي پيشبرد و حل و فصل مسايل كشور تحقـق نيافتـه             اند، لذا تجمع ن    شده
عالوه بر اينها، دو عامل ديگر در تـشديد ايـن معـضل نقـش مـؤثري ايفـا                   . است
 يكي ساده پنداري مديريت و رويارويي با مسايل انساني و ديگري نظـام              :كنند مي

. نـساني هاي علمي در حوزه علـوم ا       گذاري و امتيازدهي به فعاليت     ناكارآمد ارزش 
والن مرتبط با اين حوزه از      ئمصداق اولي، عدم تقيد و حساسيت براي گزينش مس        

، در حالي كه عكس ايـن موضـوع يعنـي           استميان دانش آموختگان علوم انساني      
هـاي فنـي و پزشـكي،        ورود عالمان علوم انساني كشور به امور ديگر نظير حـوزه          
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ص صحيح چرا در مـورد      پرسش اين است كه اين تشخي     . غيرممكن و محال است   
 هايي كه متوجه علوم انساني در كشور است، پذيرفته و اجرا نمي شود؟ ليتئومس

مصداق دومي نيز بي توجهي به عناصر هويت، فرهنگ، زمان و مكـان در تكـوين           
يعنـي  . استاي  مسايل انساني هر كشور و صبغه خاص علوم انساني در هر جامعه 

ضدبومي جهت تـشخيص قـوت علمـي آثـار      هاي غيربومي و حتي      انتخاب مالك 
هـاي   گويـد از جملـه سياسـت        مـي ) 1373(سرمد  . توليدي در حوزه علوم انساني    

هاي علوم انـساني در كـل نظـام بـود كـه               آموزش عالي ايران، تعيين جايگاه رشته     
وي .  بعد از پيروزي انقالب بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته اسـت             مخصوصاً
هاي علوم انساني باعث رشد كمي آنها شد ولي           ن بودن رشته  كند كه ارزا    اضافه مي 

كنـد گـسترش      وي اضـافه مـي    . نظران بوده اسـت     اين رويكرد مورد انتقاد صاحب    
هـاي    رشـته  آموختگـان     دانـش هاي دانشگاهي بايد متناسب بـا نيـاز جامعـه             رشته

 . مختلف باشد
 در   اسـت و   گويد آنچه امـروز در علـوم انـساني معمـول            مي) 1383(لطف آبادي   

ها و اهـداف     غفلت از بنيادها و روش    دهنده    نشانشود ،     ها نيز تدريس مي    دانشگاه
 . شناسي است شناسي و روان علوم انساني، علوم تربيتي ، جامعه

بنـدي    يكي از معضالت  علوم انساني در ايران را عـدم طبقـه            ) 1385(خيرانديش  
 اين مبحث بـه درسـتي مطـرح         داند و معتقد است كه در نظام دانشگاهي ايران          مي

.  وجود دارد داده نشده اسـت     باره  نشده و پاسخي قانع كننده به سواالتي كه در اين         
اي از علـوم كـه در نظـام          كند كه اينها همه باعث شده كه مجموعـه          وي اضافه مي  

اند به صورت جمع جبري، بدون داشتن         دانشگاهي ما موسوم به علوم انساني شده      
 .  انديشيده شدن در كنار هم قرار بگيرندمباني نظري واحد و

  بـه رغـم   گويـد     در مورد وضعيت علـوم تربيتـي در ايـران مـي           ) 1375(شمشيري  
اندركاران   هاي بسياري كه در طول ساليان دراز از سوي متخصصين و دست            تالش
هـاي نـسبي و جزئـي        هاي مختلف تعليم و تربيت صورت گرفته و موفقيت         بخش
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توان از مـوفقيتي قابـل قبـول بحـث            ه است، اما هنوز نمي    چندي نيز به دست آمد    
كند كه در قلمرو علوم تربيتي در ايران هم در سطح عمل و هم                وي اضافه مي  .كرد

پردازي ، توليد قابل توجهي صورت نگرفته است و هم در سطح كـاربرد             در نظريه 
 . اند هاي اين علوم چندان مؤثر نبوده ها، ديدگاهها و يافته و عمل، نظريه

انساني و علوم اجتمـاعي و بيـشتر از همـه علـوم               علومگويد    مي) 1383(پارسا نيا   
 مصيبتي است   ،سياسي به شدت در محيط علمي ما، عقيم و نازاست و اين مشكل            

  مـثالً .كنـد  هاي مختلف فرهنگي ـ اجتمـاعي ظـاهر مـي     كه آثار خود را در بخش
. انـد   ه علوم انـساني نخوانـده     مديريت علمي جامعه اغلب به دست افرادي است ك        

اين گونه افراد بـا همـه توانـايي كـه در            . بسياري از آنها پزشك يا مهندس هستند      
رشته مربوط به خود دارند، شناختي روشمند نسبت به دو پديده علـم و فرهنـگ                

هـا و سـطوح       ابزاري است با اليه     آنان از نسبت دانش خود كه نوعي دانش       . ندارند
ضـعف علـوم     متوجـه    و اينهـا همـه       ،تماعي غافل هـستند   مختلف فرهنگي و اج   

 اين علوم اگر جايگاه فرهنگي خـود را داشـته باشـند             ؛در اين جامعه است   انساني  
دنبـال آن در جايگـاه     و بـه   آورنـد   دست مـي    پايگاه اجتماعي خود را به سرعت به      

  .گيرند مديريتي خود نيز قرار مي
علوم انساني و علـوم تربيتـي و علـوم          هاي    معتقد است كه حوزه   ) 1385(مرزوقي  

هـاي ارزشـي و    گيـري   ها و جهت   اي ارزشمدار و مبتني بر گرايش       اجتماعي، حوزه 
وي وارداتي بودن متون اين علوم را معضلي در زمينة علوم انساني            . فرهنگي است 

 . داند مي
در . شـود  پايه و اساس اعتالي هر علمي در نظام آموزشـي كـشورها گذاشـته مـي     

هـاي آمـوزش عمـومي        هاي آموزش عالي بيـشتر از دوره         شايد نقش دوره   ارهب  اين
هاي دكتري هستند كه به تربيت نظريه پردازان و دانـشمندان هـر          باشد و اين دوره   

 اسـتانداردهاي الزم     هاي دكتري ، از حـداقل       بايد ديد دوره  . ورزند  ميرشته اهتمام   
ساندن آن به جايگاه در خـور       براي نيل به سطح كيفيت الزم جهت توليد علم و ر          
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ريزي شده    هاي برنامه  خود در سطح جامعه از طريق جامة علم پوشاندن به فعاليت          
 . هست يا خير

 بيان مسئله و ضرورت تحقيق
قابل بررسي  ) عملي(و كاربردي   ) نظري(ت هر پژوهشي از دو منظر بنيادي      رضرو
كارهـاي قابـل تـوجهي      توان گفت از منظر بنيادي و نظري در اين زمينه             مي. است

رسد كه در اين زمينه فقر پيشينه يا ادبيات تحقيـق و              به نظر نمي  . انجام شده است  
توان   ولي در مورد منظر كاربردي به هيچ عنوان نمي        . مباني نظري چندان حاد باشد    

جوهـاي فـراوان در منـابع نوشـتاري و     و محقق با وجود جست . چنين ادعايي كرد  
هاي كـاربردي جهـت ارتقـاء سـطح علـوم              در آن توصيه   الكترونيكي به منبعي كه   

البته در پايان بسياري از  مقاالت       . شده باشد، دست نيافت   عرضه  انساني در كشور    
ها اغلـب در      شود ولي اين توصيه     هايي مشاهده مي    اي، توصيه   و تحقيقات كتابخانه  

ر ارتقـاء   مانند كوشـش د   . سطوح انتزاعي قرار دارند و عملياتي و كاربردي نيستند        
پردازي در علوم انـساني ، بيـشتر بهـا            كيد بر نظريه  أسطح دانش در علوم انساني، ت     

هـا، كمـك بـه اعـتالي جايگـاه علـوم             هاي علوم انساني در دانشگاه      دادن به رشته  
ها جـواب     در مورد اين توصيه   » چگونه؟«پاسخ به سوال    . از اين قبيل  .... انساني و   

  .روشني در ادبيات تحقيق ندارد
در هر كشوري، دانشگاه بدون شك محل اعـتالي علـوم و يـا شـايد انحطـاط آن                 

گويد آموزش عـالي بـه عنـوان بـاالترين            به نقل از كمبر مي    ) 1377(حجتي  . باشد
حـسيني  . جايگاه تالش و ترقي و پيشرفت علمي افراد براي يادگيري مطرح است           

تـرين سـطح كيفـي        يترين رسالت آموزش عالي، تدارك عال      گويد مهم   مي) 1368(
هاي مناسب براي رشد فردي ـ اجتماعي و شـكوفا كـردن     ايجاد زمينه در دانشگاه،

 . استهرچه بيشتر تواناييهاي فراگير 
تـوان گفـت قـدم        هاي مختلف به درستي عمل كننـد، مـي          ها در جنبه   اگر دانشگاه 

  رغـم   بـه و بـرعكس اگـر      . آغازين براي اعتالي علوم مختلف برداشته شده اسـت        
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  به كيفيت الزم نرسيده باشـند،        ،هاي مضاعف، دانشگاهها در موارد مختلف      تالش
 . ها عقيم خواهد ماند ها و تالش بندي ها و بودجه ريزي كلية برنامه

توان به نتايج يك تحقيق ميداني در مـورد علـوم انـساني اشـاره                 به عنوان مثال مي   
 . كرد

ها و عاليق    با عنوان بررسي گرايش   تحقيقي  نتايج  در  ) 1372(رئيسيان و همكاران    
شغلي و تحصيلي دانشجويان دانشكده ادبيـات و علـوم انـساني دانـشگاه مـشهد                

از دانشجويان به دليل عالقه ، رشتة خود را انتخـاب كـرده             % 62كنند كه     عالم مي ا
از آنها پـس از     % 40ولي  . آنها در انتخاب اول خود قبول شده بودند       % 42بودند و   

اين عده داليل اين مسئله را كاستي در        . اند  شگاه دچار افت عالقه شده    ورود به دان  
هـاي تكـراري، مقـررات دسـت و پـاگير،            ريزي نظام آموزشي، وجود درس      برنامه

ارتبـاط بـودن    محتـوا بـودن دروس، بـي        انتخاب و گذرانيدن نامناسب دروس ، بي      
نـشدن انتظـارات،    رشته با مسائل موجود در جامعه، عدم كارايي اساتيد، بـرآورده            

نامعلوم بودن آيندة شغلي، وجود مشكالت شخـصي فـراوان، وجـود تبعـيض در               
هـاي آنـان      هاي علوم انساني، عدم توجه كافي به خواسته         رفتار با دانشجويان رشته   

 . اند از سوي اساتيد و مسئوالن نظام آموزشي ذكر كرده
انـد،    سال انجام شده5د در مقالة حاضر، نتايج دو تحقيق ميداني كه به فاصله حدو   

اعـتالي علـوم و جنـبش       بـر   در ايـن فاصـلة زمـاني،        . شود  با يكديگر مقايسه مي   
 و نظرها بيش از پـيش بـه افـزايش سـطح و كيفيـت علـوم                  شدهكيد  أافزاري ت   نرم

خواهـد بدانـد كـه آيـا در ايـن       محقق مي. انساني در كشور معطوف گرديده است     
فـزاري و توصـيه بـه اعـتالي علـوم انـساني،            ا  كيد بر جنبش نـرم    أفاصله، پس از ت   

تغييري در كيفيت اين علوم در دانشگاه شيراز كه از جملـه دانـشگاههاي قـوي و                 
در مهد فرهنگ و ادب ايران قرار دارد، حادث شده است يـا             است و   مطرح كشور   

 كه داليل افـت عالقـة دانـشجويان در تحقيقـي كـه در               شايد تصادفي باشد  .  خير
سطور باالتر ذكر شد، با بسياري از معيارهـاي ارزشـيابي كـه در پرسـشنامة ابـزار                  
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اين معيارها در سطور بعدي     .  همخواني دارد  تحقيق حاضر درج شده است ، كامالً      
 . معرفي خواهند شد

 
 روش تحقيق

شـده  عرضـه   ت و به شيوة توصيفي      تحقيق حاضر از نوع پيمايشي و كاربردي اس       
 و بـار ديگـر در سـال         1377-78در اين پژوهش، يكبار در سال تحـصيلي         . است

 نگرش سه گروه دانشجويان، دانش آموختگان و اعضاء هيئت          1383-84تحصيلي  
شناسـي، جامعـه     روان(هاي مرتبط بـا علـوم انـساني           هاي دكتري رشته    علمي دوره 

و ادبيـات فارسـي، مبـاني فلـسفي آمـوزش و          هـاي خـارجي، زبـان         شناسي، زبان 
 بـا   ودانشگاه شيراز در چند مقولـه بررسـي قـرار           ) پرورش و برنامه ريزي درسي    

را و تحقيـق دوم     ) 1379(خورشـيدي   را  تحقيـق نخـست     . يكديگر مقايـسه شـد    
  .داده استانجام ) 1385(ساكتي 

 
 جامعه و نمونة تحقيق
رت نگرفت و جامعه و نمونه با هـم  گيري صو  نمونه1378در تحقيق اول در سال   

 از ميـان هـر سـه گـروه بـه شـيوة              1384ولي در تحقيق دوم در سال       . برابر بودند 
 . گيري صورت گرفت اي تصادفي نمونه خوشه

 
 ابزار تحقيق 

ابزار تحقيق حاضر را سه پرسشنامة مجزا بـراي سـه گـروه پاسـخگويان تـشكيل                 
ـ   . داد  مي آموختگـان و اعـضاي    شجويان، دانـش اين سه گروه عبـارت بودنـد از دان

هـا   پرشـنامه . هاي علوم انساني دانشگاه شـيراز    هاي دكتري رشته    هيئت علمي دوره  
 1 ميالدي به وسيلة هيئت تحـصيالت تكميلـي ايالـت متحـدة امريكـا                70در دهة   
CGS       و سازمان خدمات آزمونهاي آموزشي ETS2     اي اخير    تهيه شده و در ساله

هاي تحصيالت تكميلـي در   از ابزارهاي خود ارزيابي دوره به عنوان يكي   ETSبا  
                                                 
١. Council of Graduate Schools 
١.  Educational Testing Services 
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براي تهية اين ابزار نماينـدگان      . امريكا و ساير كشورهاي جهان معرفي شده است       
دو سازمان مزبور با همكاري يكديگر فهرست جامعي از خـصوصيات مـرتبط بـا               

جهـت   اسناد ذيـل را در       ماين دو سازمان تما   . كيفيت مقاطع دكتري را تهيه كردند     
هـاي تحـصيالت تكميلـي       بررسي گـزارش  ) الف  : تهية ليست مزبور به كار بردند     

هـاي تحـصيالت      هاي ارائه دهندة دوره     هاي خاص تك تك دانشكده     گزارش) ب
سـپس گروهـي مركـب از       . هاي تكميلـي      مشاوره با متخصصان دوره   ) جتكميلي  

يـد نظـر    دورة دكتري ليـست نهـايي را تجد       عرضه كننده   رؤساي شصت دانشگاه    
 .)1998شمبلين . (كردند

 تـضمين شـده اسـت ولـي بـراي        ETSبـا روايي و پايايي ابزار در سراسر جهـان         
اطمينان بيشتر در هر دو تحقيق روايي به شيوة محاسبة ضريب همساني درونـي و           

 . ييد رسيدأپايايي به روش محاسبة  ضريب آلفاي كرنباخ به ت
شد، محيط    هايي به اين شرح تقسيم مي       هرضايت كلي افراد از دورة دكتري به مقول       

، فراينـدهاي اداري    3، برنامـة درسـي    2، كيفيت علمـي پژوهـشي     1ياددهي يادگيري 
، 7، منـابع در دسـترس     6، اهميت دادن به امور دانـشجويان      5، كيفيت تدريس  4بخش

ــشجويان  ــزش دان ــد و انگي ــارورزي8تعه ــارب ك ــت9، تج ــي و  ، جه ــري علم گي
 و تجـارب    12 ، رضـايت دانـشجويان     11سـاتيد ، محيط كاري ا   10عملكردهاي بخش 

 كه از مجموع همة اينها نگرش كلي فرد نسبت به كيفيـت برنامـة               13نگارش رساله 
الزم به ذكر است كه بيشتر معيارهـا در سـه           . آمد  آموزشي دورة دكتري بدست مي    

                                                 
٢.  Learning environment 
٣. Scholarly excellence 
٣. Curriculum 
٤. Departmental procedures 
٥. Teaching quality 
٦.  Faculty Concern for Students 
٧. Available Resources 
٨. Students commitment and motivation 
٩. Assistantship or internship experiences 
١٠. Departmental Orientation 
١١. Faculty work environment 
١٢. Student satisfaction with Program 
١٣. Dissertation experiences  
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گروه مشترك بود ولي معدودي از آنها بـه صـورت اختـصاصي بـراي هـر گـروه            
 . در جداول شمارة يك تا سه مشهود استموارد . شد سنجيده مي

 
 گذاري پرسشنامه  نمره

اي ليكرت تنظيم شده بود كه         گزينه 4ها در هر سه گروه بر مبناي طيف           پرسشنامه
هايي كه حـاوي كيفيـت       در اين مقياس از پاسخگويان خواسته شده بود به عبارت         

 مـوافقم امتيـاز     مالً مخـالفم تـا كـا      هاي مختلف در دوره دكتري بود از كامالً         مقوله
 كـه بـراي     شـد   مـي چند سوال در پرسشنامه سنجش      با  ها    هر يك از مقوله   . بدهند

هـاي   روشبـا   دست آمـده    ه   ميانگين وزني گرفته شد و ارقام ب       ،مقايسه از هر يك   
 . شوند  ميعرضهنتايج تحقيق در اينجا . شدمقتضي آماري تجزيه و تحليل 

 
 هاي تحقيق بررسي يافته

كه گفته شد ، ايـن تحقيـق بـه صـورت ميـداني در دورة زمـاني سـال                    گونه   همان
ال اصـلي تحقيـق     ؤسـ .  تكرار شد  1383-84 و سال تحصيلي     1378-79تحصيلي  

داري در متغيرهـاي      حاضر اين است كه آيا در اين فاصلة پنج ساله تفـاوت معنـي             
جداول بعـدي كـه جهـت اختـصار و سـهولت            . تحقيق حاصل شده است يا خير     

هايي است كه پاسخگويان     اند حاوي ميانگين    ه صورت يك جا تنظيم شده     مقايسه ب 
هاي دكتـري     آموختگان و اعضاء هيئت علمي دوره       در سه گروه دانشجويان، دانش    

 ارزشيابي برنامـة درسـي دورة       هاي علوم انساني دانشگاه شيراز به معيارهاي          رشته
 ) . دانش آموختگان (اند   قرار داشتهدكتري كه در آن قراردارند يا قبالً

 
هـاي مـستقل بـراي تعيـين تفـاوت در            هاي تي گروه   آزمون: 1جدول شمارة   

هاي علـوم انـساني دانـشگاه شـيراز در دورة             دكتري رشته دانشجويان  نگرش  
 1383 و 1378زماني 
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سال  متغير

 تحصيلي
انحراف  ميانگين

 استاندارد
t df P 

 محيط 4/0 3/2 1378
 يادگيري 
 ياددهي

1383 7/2 5/0 
1/2 53 NS 

 كيفيت  6/0 6/2 1378
 علمي 

 پژوهشي
1383 6/2 5/0 

4/0 53 NS 

 كيفيت  6/0 5/2 1378
 6/0 5/2 1383 تدريس

4/0 53 NS 

 اهميت به  6/0 3 1378
 امور 

 دانشجويان
1383 7/2 7/0 

6/1 53 NS 

برنامــــــه  6/0 1/2 1378
 4/0 7/2 1383 درسي

7/3 53 0001/0 

 فرايندهاي  7/0 4/2 1378
اداري 
 بخش

1383 3/2 5/0 
4/0 53 NS 

 منابع در 7/0 2 1378
 7/0 8/1 1384  دسترس

5/1 53 NS 

 تعهد  5/0 8/2 1378
 5/0 6/2 1383 دانشجويان

2/0 53 NS 

 NS 53 7/0 7/0 2/2 1378 رضايت 
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 5/0 6/2 1384 دانشجويان
 تجارب  9/0 2/2 1378

 4/0 6/2 1383 يكارورز
6/1 53 NS 

نگـــــرش  4/0 4/2 1378
 كلي 

 دانشجويان
1383 5/2 4/0 

4/0 53 NS 

 
-84شود كه فقط در مورد برنامة درسي دانـشجويان سـال تحـصيلي                مالحظه مي 

ها ميـان دانـشجويان دورة دكتـري         تري داشتند و ساير تفاوت       نگرش مثبت  1383
 . نيستدار  ساني دو دورة زماني تحقيق معنيهاي علوم ان رشته

هاي مستقل براي تعيين تفاوت در نگرش        آزمونهاي تي گروه  : 2جدول شمارة   
هاي علوم انساني دانشگاه شيراز در دورة زمـاني           دكتري رشته آموختگان    دانش
 1383 و 1378

سال  متغير
 تحصيلي

انحراف  ميانگين
 استاندارد

t df P 

 يـادگيري    محيط 4/0 8/2 1378
 1/0 8/2 1383 هييادد

05/
0 

13 NS 

ــي   4/0 5/2 1378 ــت علم كيفي
 5/0 3/2 1383 پژوهشي

8/0 13 NS 

 كيفيت تدريس 4/0 2 1378
1383 3/2 4/0 

2/1 13 NS 

اهميت به امـور     4/0 4/2 1378
 4/0 5/2 1383 دانشجويان

3/0 13 NS 

 NS 13 3/1 2/0 8/1 1378 برنامه درسي
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1383 3/2 4/0 
 فرايندهاي 2/0 04/2 1378

 4/0 9/1 1383  اداري بخش
8/0 13 NS 

 منابع در 6/0 7/1 1378
 6/0 2 1383 دسترس

9/0 13 NS 

 رضايت  4/0 6/2 1378
 6/0 7/2 1383 دانشجويان

5/0 13 NS 

تجارب نگارش   2/0 4/2 1378
 4/0 6/2 1383 رساله

3/1 13 NS 

نگـــرش كلـــي  1/0 3/2 1378
 آموختگان دانش

1383 4/2 2/0 

05/
1 

13 NS 

داري ميـان نگـرش       شود كـه در هـيج يـك از مـوارد ، تفـاوت معنـي                 مالحظه مي 
هاي علوم انساني دورة دكتـري دانـشگاه شـيراز در دو دورة              آموختگان رشته   دانش

 . شود زماني مشاهده نمي
هـاي مـستقل بـراي تعيـين تفـاوت در            روههاي تي گ   آزمون: 3جدول شمارة   

هاي علوم انساني دانـشگاه شـيراز در          دكتري رشته اعضاء هيئت علمي    نگرش  
 1383 و 1378دورة زماني 
سال  متغير

 تحصيلي
انحراف  ميانگين

 استاندارد
t df P 

 يـادگيري    محيط 5/0 2/3 1378
 5/0 06/3 1383 ياددهي

9/
0 

26 NS 

ــي   6/0 9/2 1378 ــت علم كيفي
 7/0 3 1383 پژوهشي

2/
0 

26 NS 
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اهميت به امـور     5/0 2/3 1378
 5/0 3 1383 دانشجويان

9/
0 

26 NS 

 برنامه درسي 5/0 3/2 1378
1383 8/2 6/0 

4/
2 

26 02/0 

ــدهاي  5/0 7/2 1378 فراينــــ
 6/0 8/2 1383 اداري بخش

7/
0 

26 NS 

ــابع در  3/0 3/1 1378 منــــــ
 7/0 3/2 1383 دسترس

8/
5 

26 0001/
0 

رضـــــــــايت  4/0 9/2 1378
 3/0 1/3 1383 دانشجويان

4/
1 

26 NS 

گيريهـاي    جهت 4/0 8/2 1378
 6/0 7/2 1383 بخش

5/
0 

26 NS 

محــيط كــاري   4/0 1/3 1378
 5/0 9/2 1383 اساتيد

7/
0 

26 NS 

نگـــرش كلـــي  3/0 7/2 1378
ــت   ــضاء هيئ اع

 3/0 9/2 1383 علمي

4/
1 

26 NS 

 
شود كه تنها در دو مورد برنامـة درسـي و منـابع در دسـترس اعـضاء                    مالحظه مي 

 نگرش مثبت تري داشتند و در ساير مـوارد          1383-84هيئت علمي سال تحصيلي     
 . داري وجود ندارد تفاوت معني
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 گيري نتيجه
ـ     . اند  علوم انساني را ريشه و پاية ساير علوم بشري دانسته          ه انـدازة   در اين مـورد ب

در . رسد كه اين مسئله نيازي به اثبات نداشته باشـد            شده و به نظر مي     نوشتهكافي  
نظـران ، اهميـت علـوم     ن و صـاحب هاي مـسئوال   كشور ايران نيز مدام در صحبت     

از سـوي ديگـر     . شود  انساني و ضرورت پرداختن به اين علوم به كرات شنيده مي          
اگـر نظـام    . جـو كـرد   و   آن كشور جـست    متوليان هر علم را بايد در نظام آموزشي       

س ايـن هـرم     أ يك هرم در نظر گرفته شود ، آموزش عالي در ر           هآموزشي  به مثاب   
هاي دكتري كـه بـاالترين نقطـه در هـرم             واقع شده است و در نوك هرم نيز دوره        

معتقد اسـت  ) 1379(خورشيدي . شود آموزشي در سراسر جهان است مشاهده مي 
 و آموزش عالي در هر كـشور از اركـان اصـلي رشـد و                كه  به طور كلي دانشگاه     

هـاي دكتـري بـه دليـل تربيـت            رود و دوره    توسعه در ابعاد مختلف به شـمار مـي        
 .دارنداي  هاي مديريتي در جامعه حساسيت ويژه ن ردهنخبگان و سران و مسئوال

به طور كلي شايد بتوان ادعـا كـرد كـه رشـد و شـكوفايي هـر يـك از علـوم در                        
آن از سوي مراكز آموزشـي بـه ويـژه          عرضه  جهان ، بستگي به كيفيت      كشورهاي  

ارزشيابي كيفيت در آموزش و پرورش ، مقولة بسيار وسـيع و            . آموزش عالي دارد  
شايد بهترين كساني كـه     . استاي است كه از حوصلة نوشتار حاضر بدور           گسترده

اندركاران    دست هاي آموزشي يك دوره نظر بدهند ،        بتوانند در مورد كيفيت برنامه    
در اين مقاله نظر سه گروه دانشجويان ، دانش آموختگـان           . مستقيم آن دوره باشند   

هاي مرتبط با علوم انـساني دانـشگاه          هاي دكتري رشته    و اعضاء هيئت علمي دوره    
 . شدمقايسه و شيراز در دو دورة زماني بررسي 

د كـه در مقيـاس      هاي تحقيق بايـد ذكـر شـو         قبل از بحث و بررسي در مورد يافته       
دهنـدة وضـعيت متوسـط      نقطة ميانگين و نـشان 5/2اي ليكرت، امتياز  چهار گزينه 

هرچه امتيازات از اين نقطه بيشتر باشند ، به معناي نيل بـه سـمت كيفيـت                 . است
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بيشتر و هرچه امتيازات از اين نقطه كمتر باشند به معناي افت كيفيت و رضـايت                 
 . افراد است

يك نشان داد كه ميـانگين نگـرش دانـشجويان دورة دكتـري             نتايج جدول شمارة    
 1/2 معـادل    1378هاي علوم انساني نسبت به برنامة درسـي خـود در سـال                رشته

تفاوت حاصـله در ايـن مـورد        .  افزايش يافته است   7/2 به   1383بوده كه در سال     
هـاي   ولي در ساير موارد بين نگرش دانشجويان دوره دكتـري رشـته   . دار بود   معني

البته حتي در همان مورد كه تفـاوت        . داري مشاهده نشد    علوم انساني تفاوت معني   
 5/2 از نقطه ميانگين     2/0 تنها   7/2دار گزارش شد، ميانگين بهبود يافته يعني          معني

  كـه قـبالً    اسـت دهندة رضايت اندكي بيشتر از  متوسط افراد          بيشتر است كه نشان   
 .  ضعيف بوده است يعني تقريبا1/2ً

هـاي علـوم      آموختگان دورة دكتري رشته     ل شمارة دو كه حاوي نگرش دانش      جدو
داري در ميـان      گونـه تفـاوت معنـي      انساني در دو دورة زماني مختلف است ، هيچ        

دقـت در جـدول مـذكور نـشان         . دهـد   هاي مختلف نـشان نمـي      نگرش افراد سال  
 يعنـي   5/2ها با يك اختالف مختصر در حـدود ميـانگين            دهد كه كلية ميانگين     مي

 كه نشانة كيفيـت و رضـايت   4 يا 3 و در هيچ مورد امتيازات   استكيفيت متوسط   
 . شود هاي مختلف برنامة آموزشي است ، مشاهده نمي باالي افراد از مقوله

هاي   در جدول شمارة سه كه حاوي نگرش اعضاء هيئت علمي دورة دكتري رشته            
شود كـه از ديـد        مالحظه مي  ،تاسعلوم انساني دانشگاه شيراز در دو دورة زماني         

 ، دو مقولة منـابع در دسـترس و برنامـة درسـي ، تفـاوت                 1383اساتيد ، در سال     
در . اند و بهبود نـسبي حاصـل شـده اسـت             داشته 1378داري به نسبت سال       معني

البته بازهم ميانگيها اغلب حول و حـوش        . باشد  دار نمي   ها تفاوت معني    ساير مقوله 
 . ارندوضعيت متوسط قرار د

توان استنباط كرد كـه در ايـن فاصـله       هاي آماري مي   در هر حال از مجموع تحليل     
هـاي علـوم    هاي دكتري رشـته  هاي دوره پنج ساله ، تغيير آنچناني در كيفيت برنامه  
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انساني در دانشگاه شيراز حادث نشده است و بـه جـز يكـي دو مـورد معـدود ،                     
فته شد در همان يكي دو مـورد هـم          طور كه گ   همان. وضعيت تغييري نيافته است   

پـس  . خبـري نيـست    4هاي نزديك بـه       متوسط است و از ميانگين     وضعيت تقريباً 
هاي دكتري حوزة علوم انساني دانشگاه شيراز         توان گفت كيفيت آموزشي دوره      مي

هـا وضـعيت    آموختگان و اعضاء هيئت علمي ايـن دوره       از ديد دانشجويان ، دانش    
 .  ة پنج سال تغييري نكرده استمتوسط داشته و در فاصل

 هـاي   توانـد پيـشنهاد     گفته شد كه اين مقاله حاصل دو تحقيق ميداني اسـت و مـي             
توان تك تـك    ميباره در اين. عرضه كندكاربردي جهت ارتقاء سطح علوم انساني     
 استخراج نمود و با اتخاذ تـدابير        مذكورمتغيرهاي ارزشيابي را از جداول سه گانة        

ناسانه سعي در رساندن آنها به استانداردهاي كيفي نمود تـا بتـوان در              الزم و كارش  
دانشگاهها ، بستر الزم براي نيل علوم انساني به جايگـاه مناسـب خـود را فـراهم                  

 . نمود
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 منابع
. دفاع اسـت    فضاي دانشگاه در قبال جريانات سياسي بي      . 1384. اباذري ، يوسف  -

 اينترنتــي خبرگــزاري تســاي. نيگــزارش روز دوم همــايش آكــادمي علــوم انــسا
 . دانشجويان جمهوري اسالمي ايران

634927=ID?aspx/NewsXML/Main/ir.Isna.www 
مجموعه مقاالت  .  نظام آموزش عالي و توسعة علمي        .1383 .اميريان زاده ، مژگان   

 . دانشگاه آزاد اسالمي واحد ياسوج.توليد علم اي نهضت  همايش منطقه
روزنامة اعتماد  .  فقر شديد علوم انساني در سبد كتب پزشكي        .1384. بابايي، سعيد 

 .  شهريور8شمارة 
مـصاحبه بـا    . بست علـوم انـساني در ايـران         گشايي بن    راه .1383. پارسانيا ، حميد  
 . باشگاه انديشه

fil&News=name?php.modules/net.bashgah.www://http
5428=sid&article=e  

گـزارش روز دوم    . هاي علـوم انـساني را برطـرف كنيـد            ضعف .1384. پايا ، علي  
 اينترنتـي خبرگـزاري دانـشجويان جمهـوري         تساي. همايش آكادمي علوم انساني   

 . ي ايراناسالم
634927=ID?aspx/NewsXML/Main/ir.Isna.www  

آموختگـان    آوري و افزايش تقاضا براي دانـش         انقالب فن  .1379. جاوداني، حميد 
 9ماهنامـة آمـوزش عـالي ، دوره اول شـماره            . هاي علوم انساني و اجتماعي      رشته

 هريورماه ش
 ميزان رضـايت دانـشجويان از نحـوة تـدريس مدرسـين بـر               .1377. حجتي، زهرا 

حسب مرتبة علمي، رشتة تخصصي و نـوع قـرارداد اسـتخدامي در دانـشگاه آزاد                
 . پايان نامة كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد شيراز. اسالمي شيراز
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 مجله علـوم اجتمـاعي   .ل كيفيآموزش عالي در منظر مسائ  . اكبر  حسيني، سيد علي  
  شماره اول پاييز. دوره پنجم.و انساني دانشگاه شيراز

هاي دكتـري دانـشگاه شـيراز از          هاي دوره    ارزيابي برنامه  .1379. خورشيدي، رزا   
پايـان نامـه كارشناسـي    . آموختگـان    دانشجويان و دانـش .ديد اعضاء هيئت علمي 

 ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد شيراز
معـضل طبقـه بنـدي و تـاريخ علـوم انـساني در              . 1385. رانديش ، عبدالرسول  يخ

دانشگاه . مجموعه مقاالت همايش اعتالي منزلت علوم انساني      . دانشگاههاي ايران 
 .زير چاپ. شيراز

هـا و عالئـق شـغلي و         بررسـي گـرايش   . 1372. رئيسيان زاده ، حسين و ديگـران      
.  انـساني دانـشگاه فردوسـي مـشهد        تحصيلي دانشجويان دانشكدة ادبيات و علوم     

  شمارة بهار 97شماره . فصلنامة دانشگاه انقالب
هـاي تحـصيالت تكميلـي         ارزيابي كيفيـت آموزشـي دوره      .1385. ساكتي ، پرويز  
  1383طرح تحقيقاتي معاونت پژوهشي دانشگاه شيراز مصوب . دانشگاه شيراز

نگرشي به  :  علوم انساني    هاي متدولوژيك عالم   ويژگي. 1371. القلم، محمود   سريع
 فصلنامه سياست علمي و پژوهـشي     .روش و شناخت اجتماعي در جامعه فعلي ما       

 زمستان . 3شماره 
هـاي دانـشگاهي علـوم         تجزيه و تحليل گـسترش رشـته       .1373. سرمد، غالمعلي 
آمـوزش بزرگـساالن و توسـعه دورة سـوم          . 1372 تـا    1362هـاي    انساني در سال  

 . بستانهاي بهار و تا شماره
مجموعـه  . ترين ركن قلمرو علوم تربيتـي         فرهنگ بنيادي . 1385. شمشيري، بابك 

 زير چاپ. دانشگاه شيراز. مقاالت همايش اعتالي منزلت علوم انساني
. مفهـوم پـردازي توليـد علـم در عرضـة علـوم انـساني                .1385. شمشيري ، بابك  

 زير چاپ. اه شيرازدانشگ. مجموعه مقاالت همايش اعتالي منزلت علوم انساني
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سازمان . هاي اسالمي ، ديروز ، امروز ، فردا  انجمن.1385. شيرزاد ، مهدي 
. آموختگان ايران اسالمي دانش
aspx.18122/print/article/us.advarnews://http  

بخشي قـانون تغييـر سـاختار وزارت علـوم          سندهاي   .1383. ظريفيان ، غالمرضا  
  شهريور19روزنامة همشهري شمارة . شود تدوين مي
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جايگاه كشورهاي جهان سوم در انتشار توليدات علمي جهان 
 )كشور جمهوري اسالمي ايران: مطالعه موردي(

                                                                                               
   1رحمان پارياد   

 2دكتر بهزاد ملكي

 چكيده
هـاي   مالكي استاندارد براي مشخص نمودن فعاليـت      مانند  هاي تحقيقاتي    شاخص

و بـه عنـوان راهنمـايي       شوند    ميكار گرفته   ه  تحقيقاتي در سطح جهان معرفي و ب      
براي مشخص نمودن جايگاه و سمت و سوي پژوهش در نظـام كـالن تحقيقـاتي      

هاي تحقيقـاتي    توان فعاليت   آيند و بدون شك با علم به آنها مي          كشور به شمار مي   
ريزي تحت كنترل درآورد و با مقايسه و تطبيق آنهـا          را از نظر سازماندهي و برنامه     

                                                 
 كارشناس ارشد پژوهشي دانشگاه لرستان. 1
 استاديار دانشگاه لرستان. 2
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هـاي   هاي تحقيقاتي كشورهاي توسعه يافته از جايگـاه واقعـي فعاليـت            با شاخص 
 .اند مطلع گرديد عنوان بستر توسعه پايدار قلمداد شدهه تحقيقاتي كه ب
ي علـم در جهـان مـا بـه     نيست كه بيـشتر دسـتاوردها   جاي انكار از طرف ديگر،

هاي غني را از كشورهاي فقير       نحوي ناعادالنه تقسيم شده است و چيزي كه ملت        
 بلكه ميزان توليد علمي و دستيابي بـه         ،هاي مادي  كند نه تنها كليه ثروت      متمايز مي 

دانش بشري است و در واقع آنچه موجب تحول و پيشرفت در قرن حاضر شـده                
بـدين ترتيـب، بـا وجـود اينكـه اكثريـت            .  دارد  پشتوانه علمـي و پـژوهش      ،است

 بـا ايـن حـال، از        ،انـد  جمعيت كره زمين در كشورهاي جهان سوم پراكنـده شـده          
انتشار توليدات علمي جهان سـهم نـاچيزي را در اختيـار دارنـد و در ايـن ميـان                    
كشورهاي اسالمي كه اكثريت آنها كشورهاي جهـان سـوم و در حـال توسـعه را                 

هـاي آغـازين     اند متناسب با شكوه علمي خـود در سـال          نتوانسته ،دهند تشكيل مي 
تـرين كـشورهاي     به هر حال، كشور ايـران هـم يكـي از بـزرگ            . اسالم بدرخشند 

ـ     واز اين حيث هم بركنار نمانده است         است كه    اسالمي در منطقه   ه  در اين مقاله ب
 . استشده توجه بدان  )ISI(المللي  خصوص از نظر انتشارات علمي بين

 
جهان سوم، انتشارات علمـي، مؤسـسه اطالعـات علمـي، علـوم             : واژگان كليدي 

 .ISIانساني ، 
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 مقدمه
هـاي    درصد از كل پـژوهش     4 تنها   .به موجب آماري كه يونسكو منتشركرده است      

بـه  ). 1380مـضطرزاده،   (شود    علمي جهان در كشورهاي در حال توسعه انجام مي        
 6/0درصـد،   100ورميانـه از مجمـوع      طوري كه از نظر توليد علـم كـشورهاي خا         

اند كه با مالحظه اين عدد سهم كشور مـا بـسيار              درصد را به خود اختصاص داده     
 . ناچيز و در ميزان نزديك به صفر است

همچنين براي عبور از مرحله در حال توسعه به توسعه يـافتگي داشـتن                1يونسكو
اي هريك ميليون نفـر     را به از  ) محقق (فناوري نفر متخصص علوم و      1400تعداد  

هـا و مراكـز      ت علمـي دانـشگاه    ئـ  درصد از اعضاي هي    75معموالً  . كند  پيشنهاد مي 
كنـد كـه      يونسكو توصيه مـي   . آيند  آموزش عالي جزء نيروهاي محقق به شمار مي       

.  درصد نيروي مذكور صرفاً در امـور پژوهـشي اشـتغال داشـته باشـند               10حداقل  
ر حال توسعه در مقايسه بـا كـشورهاي         اين شاخص، وضعيت كشورهاي د    دربارة  

نمونه، ميانگين نسبت محققين    براي  . صنعتي پيشرفته، داراي اختالف زيادي است     
 نفـر،   364 نفـر، آمريكـاي التـين        401در يك ميليون نفر براي كشورهاي آسيايي        

در حالي كه اين ميانگين بـراي       .  نفر است  117 نفر و آفريقا     363كشورهاي عربي   
شود بـيش      و در مورد ژاپن گفته مي      3798 نفر و آمريكا     2206ايي  كشورهاي اروپ 

 .       نفر است4000از 
وجب آمار ديگري كه يونسكو منتشر كرده دانشمنداني كه در مناطق مختلـف             به م 

انـد بـه ازاي هريـك          به امر پژوهش و توسعه مـشغول بـوده         1980جهان در سال    
، 1732، اروپـا    252آمريكـاي التـين   ،  27، آسـيا    91ميليون نفر جمعيت در آفريقـا       

به موجب همين آمار بـه      .  نفر بوده است   1483 و اقيانوسيه    2678آمريكاي شمالي   

                                                 
١. UNESCO 
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 نفـر و در كـشورهاي در حـال توسـعه            2984طور متوسط در كشورهاي پيشرفته      
 ).1376بختياري، (اند  اين بخش شاغل بوده  نفر در127

هرمبلغي كه صرف پـژوهش شـود       دهد كه در ازاي       مطالعات انجام شده نشان مي    
گـردد و ايـن نـسبت در     اضافه به جامعه بر مـي   برابر آن، درآمد10 الي 5حداقل 

كــشورهاي در حــال توســعه، هرگــاه فراينــد تحقيــق بــه درســتي جريــان يابــد،  
همچنين مقايسه اعتبارات تحقيقاتي ايـن گـروه از كـشورها بـا             . چشمگيرتر است 

ت كـه ميـانگين بودجـه سـرانه تحقيقـات در            كشورهاي توسعه يافته مبين آن اسـ      
حالي كه اين مورد در كـشور    در، دالر است350 تا 26كشورهاي اخير در حدود 

 ).1377آقازاده، ( دالر است 5ما حدود 
هـاي   دالر هزينه تحقيق در سال هر دهد كه هاي يونسكو همچنين نشان مي بررسي
همچنـين ايـن    . داشته است  دالر   08/3 در سود اضافي، سهمي برابر       1975-1970
، بـازده خـصوصي عملكـرد تحقيـق     1970دهـد كـه در دهـه      ها نشان مـي     بررسي

 درصد بوده، در حالي كه نـرخ بـازدهي تحقيـق و توسـعه               40 تا 10صنعتي، حدود 
بـه ايـن دليـل اسـت كـه          .  درصد محاسبه شده اسـت     100 تا 60براي كل اقتصاد،    

بـرداري منجـر خواهـد شـد          و بهـره  گذاري در تحقيق به افزايش در توليد          سرمايه
 ).1379علي احمدي، (

تحقيقات نتيجه دور دست دارد، تنها  گذاري در آنجايي كه سرمايه بدين ترتيب، از
 آن را   هـاي اند كه دورانديـشي داشـته و خطر         مند شده   كشورهايي از نتايج آن بهره    

اسـت كـه   خواهـد و اينج  گذاري در تحقيقات صبر و تحمل مي سرمايه. اند  پذيرفته
نگـري    هاي روزمـره خـود و نزديـك        كشورهاي در حال توسعه به علت گرفتاري      

از . هاي كالن و دراز مدت را در تحقيـق و پـژوهش ندارنـد              گذاري  تحمل سرمايه 
گذاري در تحقيق زير سطح حداقل، سـودش كمتـر از هزينـه               طرف ديگر، سرمايه  

 در تحقيقات صرف شـود       درصد توليد ناخالص ملي    2 تا   2/1 بايد   ،بنابراين. است
بدين ترتيب كـشورهاي در حـال توسـعه         . تا بتوان براي نتايج حاصله اميدوار بود      
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هـاي تحقيقـات بـه صـورت جهـشي عمـل كننـد و مراكـز                   بايد در مـورد هزينـه     
 درصـد توليـد     2تـا 2/1گذاري و اجرايـي آن كـشورها بايـد بـر اختـصاص                  قانون

ـ          وع طـرح توسـعه، اصـرار ورزنـد      ناخالص ملي به تحقيقات قبل از تصويب هر ن
 ).1379علي احمدي، (

به هر حال، شناخت تجربيات كـشورهاي مختلـف بـراي سـازماندهي تحقيـق و                
هاي مناسب براي ايجاد سـاختار       توسعه در ابعاد اداري، مالي، انساني و يكي از راه         

مناسب تحقيقاتي كشور ماست به شرط آنكـه تطـابق الزم بـا زيربناهـاي خـاص                 
 ).همان( اجتماعي ايران فراهم آيد فرهنگي و

 

 انتشارات علمي
هاي پژوهشي چاپ و انتشار و نتايج تحقيق علمي، چه بـه صـورت مقالـه          فعاليت

هـاي تحقيـق در       در نشريات علمي و چه به صورت كتاب يا حداقل عرضه يافتـه            
از طريـق   . سمينارهاي علمي، از اهم واجبات براي ارتقاء سطح علمي كشور است          

يابـد و    دادن تحقيقات علمي و انتشار اين تحقيقات است كه علم ارتقاء مـي             انجام
 ).1377آقازاده، (شود  تر مي تر و عميق دانش علمي گسترده

هـاي   بدين ترتيب مجالت علمي، نخستين و معتبرترين منابعي هستند كه پيشرفت          
 اصوالً، مؤسسات پژوهـشي و آمـوزش عـالي، نتيجـه          . سازند  علمي را منعكس مي   

و اينهـا   عرضه كرده   تحقيقات و محصوالت علمي خود را به مجالت معتبر علمي           
ار آنجا كه دسترس به تمامي مجـالت        . هستندمنابع اصلي تغذيه اين نوع مجالت       

ـ               ه جهان در يك موضوع خاص، به دليل حجم گسترده تحقيقات در جهان امروز ب
هـاي   ، پايگـاه  اسـت  و يا مـستلزم صـرف وقـت بـسيار            نيستسادگي امكان پذير    

هـر  . پردازنـد    خالصه مقاالت علمي منتشر شـده مـي        عرضهاطالعاتي متعددي به    
پايگاه اطالعاتي، بر اساس استانداردهاي خـود در مـورد مجـالت علمـي معتبـر،                
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ضـيايي  (گـذارد     خالصه مقاالت مجالت مختلفي را در اختيـار پژوهـشگران مـي           
 ).1379بيگدلي، 

امر تحقيق بدون ثبـت نتـايج حاصـل از آن و            از طرف ديگر، بدون شك پيشرفت       
در ممالك مترقي جهان به دليـل نـشر   . آيد دست نميه هاي تحقيقاتي ب  انتشار يافته 

هاي تحقيقات و مبادله مستمر نتايج جديـد تحقيقـاتي بـين     منظم اطالعات و يافته   
مراكز مختلف پژوهشي، چه در داخل و چه در خارج از كشور، زمينه براي تبـادل      

وجود مركز  .  است  ها بين پژوهندگان مهيا شده      ديشه و اطالع درباره آخرين يافته     ان
هاي علمي،   ها و كتاب    هاي اطالعاتي وسيع، نشر مجله     اسناد و مدارك علمي، بانك    

ها و سمينارهاي علمي بـراي اهـل علـم و تحقيـق و سـرانجام                 برقراري كنفرانس 
، بـا شـركت محققـان و        تشكيل جلـسات گفـت و شـنود در راديـو و تلويزيـون             

نظران از سويي، موجبات ترويج و اشاعه فرهنگ تحقيقـات در جامعـه را               صاحب
هـا،   كند و از سوي ديگر، با انتشار نتايج تحقيقات از طريـق ايـن رسـانه       فراهم مي 

گيرندگان سطوح باالي مـديريت جامعـه قـرار           اطالعات الزم را در اختيار تصميم     
. كنـد   هاي تحقيقاتي ياري مـي      تصميمات مبتني بر يافته   دهد و به آنان در اتخاذ         مي

بدين سان، هدف به كاربستن نتايج تحقيقات در ايـن ممالـك بـه معنـاي واقعـي                  
 ).1381طالبي، (يابد  تحقق مي

ترين شاخص كمـي توليـد علـم     در هر حال، تعداد انتشارات علمي، در واقع، مهم     
شـود و     گيري مـي    ت علمي اندازه  فعاليت علمي با توليد انتشارا    . گردد  محسوب مي 

در اين ميان، تحليل    . انتشار مقاالت، در واقع، محصولي اساسي از كار علمي است         
ترين شيوه ارزيابي ميزان تحقيقات علمي        هاي علمي معمول   انتشار مقاالت و كتاب   

هـاي علمـي ـ تخصـصي، بهتـرين راه و       امروزه در حوزه فعاليت. آيد به شمار مي
مجله . زار براي انتقال اطالعات نو، مجالت و نشريات علمي هستند         ترين اب   معمول

ترين مجراي رسمي انتقـال و نـشر اطالعـات علمـي و فنـي       علمي را همگان مهم   
يابـد و تـرويج       در واقع، توليد علم نخستين بار در مقاله علمي تجلي مي          . دانند  مي
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ستند كــه مجــالت علمــي نخــستين منــابعي هــ. پــذيرد آن از همانجــا انجــام مــي
اصوالً مؤسـسات تحقيقـاتي و آمـوزش        . سازند  هاي علمي را منعكس مي     پيشرفت

كننـد و      مـي  عرضـه عالي حاصل كار خود را به صورت مقاله در مجـالت علمـي              
معموالً دانشمندان نتيجه كار    . شوند  منابع اصلي تغذيه مجالت علمي محسوب مي      

نيـز نتـايج     2و اديـسون  1تنانيش. كنند درنگ در مجالت معتبر چاپ مي خود را بي
. شـــايان تحقيقـــات خـــود را در ابتـــدا در مجـــالت علمـــي چـــاپ كردنـــد 

بـراي  . دانشمند تمايلي براي پنهان كـردن نـور دانـش نـدارد           : گويد  مي3ويليامز  آي
اي است كه توسط آن، تحقيقات او به اطالع همتايـانش در              دانشمند، نشريه وسيله  

 علم، هم از نظر تأمين اعتبار يك دانشمند و          له تقدم در  ئمس. رسد  سراسر جهان مي  
 علمي، در واقع، سهم دانـشمند       ةلامق. هم پيشبرد مقاصد علمي اهميت بسيار دارد      

به دست  هاي او    دهد و مالكي براي ارزشيابي فعاليت       را در پيشبرد دانش نشان مي     
 ).1378آقامحمدي، (آيد  همكاران و كارفرمايان به حساب مي

 يعنـي  ؛ مقالـه توليـد شـده اسـت     260000اياالت متحده حدود     در   1997در سال   
 نفر، وضع بقيه كشورهاي اين دسته نيـز تقريبـاً           1000تقريباً يك مقاله به ازاي هر       

در ايـران، در همـان      .  نفـر  1500 تـا  1000همين گونه است، يك مقاله به ازاي هر         
.  نفـر  120000 تقريبـاً يـك مقالـه بـه ازاي هـر             . مقاله ثبت شـده اسـت      483سال،
، حـدود  1997 ميليـون نفراسـت، در سـال    50جنوبي، كه جمعيـت آن تقريبـاً          كره

ايـن توليـد    .  نفـر  6000 مقاله ثبت كرده است، تقريباً يك مقاله به ازاي هـر             7700
تعـداد  .  برابـر ايـران اسـت      20 برابر كمتر از كشورهاي پيـشرفته و       6علمي سرانه،   

رابـر شـده اسـت و ايـن از حمايـت            هاي اين كشور، طي هفت سال چهـار ب          مقاله
 .كند گسترده پژوهشي علمي در اين كشور حكايت مي

                                                 
١.  Anniston 
٢.  Edison 
٣.  Williams 
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جمعيـت آن   توليد علمي كشور كوچكي چون سنگاپور، كه فقط يك شهر است و
 مقاله در   1700كند، بسيار قابل توجه است،      به زحمت از سه ميليون نفر تجاوز مي       

 در حالي كه جمعيت سنگاپور      ، اين يعني چهار برابر توليد علمي ايران،       1997سال
 ميليـون نفـر   800كشورهاي اسالمي با جمعيتي در حـدود  . يك بيستم ايران است  

 مقاله بوده است، يك مقالـه       9000 حدود   1997جمعيت، توليد علمي آنها در سال     
 مقاله  900 حدود   1997عربستان سعودي كه در سال      مثالً   نفر،   90000به ازاي هر    

 3300تركيـه حـدود     .  نفـر  15000اً يك مقاله به ازاي هـر        توليد كرده است، تقريب   
 نفـر، و    20000 توليد كرده، يعني تقريباً يك مقاله به ازاي هر           1997مقاله در سال    

 40000، يعني يك مقاله بـه ازاي هـر          1997 مقاله در سال     1650سرانجام مصر با    
 ).1377آقازاده، (نفر 

 
 المللي انواع مجالت معتبر بين

 ايجاد شده است و     1958فيالدلفيا در آمريكا كه در سال         1عات علمي مؤسسه اطال 
هـاي   تـرين و معتبرتـرين پايگـاه       شـود، يكـي از مهـم         خوانده مـي   ISIبه اختصار   

اين پايگاه علمي، مجالتي را كه به طـور مـنظم و در يـك               . اطالعات علمي است  
منتـشر شـده و     المللـي     ت تحريريه معتبـر بـين     ئبندي تعريف شده، با يك هي      زمان

مراجع معتبر بـه زبـان انگليـسي     مقاالت آنها داراي عنوان، چكيده، كليد واژگان و
هاي علمـي معتبـر، در        باشند، پذيرش نموده خالصه مقاالت آنها را به عنوان يافته         

سـازي نمـوده و در اختيـار پژوهـشگران قـرار              سراسر جهان در سه بخـش نمايـه       
 :دهد مي
شـامل رياضـي،     پايه   علوم هاي حوزه كليه   نمايه  اين :2علوم استنادي  نامه نمايه . 1

شناسي، نجوم، كشاورزي، مهندسـي       شناسي، زمين   فيزيك، شيمي، كامپيوتر، زيست   

                                                 
١. Institute for Scientific Information 
٢. Science Citation Index 
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 رشته مختلـف را تحـت پوشـش قـرار دارد و مقـاالت               150و پزشكي مشتمل بر     
  مجله علمي استاندارد شده در علـوم محـض را نمايـه            3500علمي چاپ شده در   

 مقاله علمي نمايه شده و بـه بانـك نمايـه نامـه افـزوده                16000هر هفته . نمايد  مي
 .شود مي
پوشش موضوعي اين نمايه نامـه شـامل          :1 نمايه نامه استنادي علوم اجتماعي     .2

 مجلـه   1700 و عناصر مهم كتاب شـناختي        استهاي علوم اجتماعي      تمامي رشته 
ـ             و ذخيـره   دهـد     مـي ب گـزارش    علمي را در حوزه علوم اجتمـاعي بـه طـور مرت

 .شود  مقاله علمي در اين بخش نمايه مي2900در هفته، . سازد مي
پوشش موضوعي اين بخـش شـامل    : 2نامه استنادي هنر و علوم انساني  نمايه.3

 1140 و عناصـر مهـم كتـاب شـناختي           استهاي هنر و علوم انساني        تمامي رشته 
. شـود   ور مرتب منتشر و ذخيره مـي      مجله علمي در حوزه هنر و علوم انساني به ط         

وزارت علـوم،   (شـود      مقاله علمـي در ايـن بخـش نمايـه مـي            2700در هر هفته،    
 ).1380تحقيقات و فناوري، 

 
 كشورهاي جهان سوم 

 نشريه علمي در جهـان      70000طور متوسط ساالنه تعداد     ه   ب 1998طبق آمار سال    
% 2 توسـعه كمتـر از       رسد كه از اين ميزان سـهم كـشورهاي در حـال             به چاپ مي  

  درصد از اين نشريات را به        80 كشور صنعتي دنيا بيش از       10در حالي كه    . است
در مورد مقاالت چاپ شده، در ميان كـشورهاي آسـيايي           . اند  خود اختصاص داده  

 بـه بعـد در جهـان بـراي خـود      70بجز كشور هند كه مقام هشتم را از اوايل دهه   
 بـه همـين     ؛انـد   ايي چندان موفق عمل نكرده    حفظ كرده است، بقيه كشورهاي آسي     

                                                 
١. Social Science Citation Index 
٢. Arts & Humanities Science Citation Index 
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عنوان يكي از معيارهاي توليـد علـم و نيـز           ه  علت شاخص انتشار مقاالت امروز ب     
 ).1382وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، (شود  توسعه يافتگي شناخته مي

ــال ــزايش        در س ــه اف ــعه ب ــال توس ــشورهاي در ح ــسياري از ك ــر ب ــاي اخي ه
مجالت جهان سـوم    . اند ينه تحقيقات علمي پرداخته   هاي خود در زم    گذاري سرمايه

شكاف موجود  . المللي علمي دارند   نيز سعي در حفظ موقعيت خود در جامعه بين        
و هرگـز سـهم      (گيرنـد     قـرار مـي    1در انتشار مجالتي كه زير پوشـش انتـشارات        

 درصد كاهش، تنزل    40 به   1981تا سال   ) دهند اي را به خود اختصاص نمي      عمده
عدادي از مجالت برجسته كشورهاي توسعه نيافته شاهد افت نفـوذ خـود             ت. يافت
اند و ميزان استناد به اسامي آنها در مجالت ديگر در دهـه اخيـر بـه سـرعت                    بوده

 .)1نمودار شماره  (كاهش يافته است
 درصـد   3/5 درصد از دانشمندان جهان و       1/24كشورهاي در حال توسعه     هرچند  
دهند، اما اكثـر     جهت تحقيق را به خود اختصاص مي      هاي صرف شده در      از هزينه 

 .سازند مجالت سرآمد، نسبت كمتري از مقاالت نويسندگان اين ملل را منتشر مي
سايه حاكم بر انتشار علوم در مجالت سرآمد، اكثر تحقيقات انجام شده در جهان              

هاي ملل فقير براي تقويت مجالت علمـي وطنـي           كند و تالش   سوم را محكوم مي   
 به همراه آن كيفيت تحقيقات در كشورهايي را كه بيش از همـه بـه آن احتيـاج                   و

اين عمل  «: گويد  مي Iancet سردبير مجله    2ريچارد هورتون . گذارد دارند عقيم مي  
بـدين  » .ممكن است جهان صنعتي را از معلومات و اطالعات مهم محـروم سـازد             

 .كارهاي محققان محلي است اين امر، انتشار آثار تنها راه درك مراحل و ترتيب
 
 
 

                                                 
١. Science citation Index 
٢.  Horton 
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  مجله جهان سوم10تغيير در عامل مؤثر 
 

 هز عناوين برجسته به غير برجسته: مجالت جهان سوم. 1نمودار 
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 Science Citation Indexمجالت جهان سوم در . 2نمودار 
 

 
 درصـد كمتـر از مقـاالت        60هـا     مقـاالت برزيلـي     دريافته است كه مـثالً     1منگيني

بررسي ميزان انتشار مقاالت در ديگـر       . رسد ها در يك مجله به چاپ مي       يكاييامر
نمـودار شـماره     (دهد ها را به دست مي     كشورهاي در حال توسعه نيز همين نمونه      

اي از پديـده اجتمـاعي ـ سياسـي      بـيش از تعـصب، گونـه   : دارد وي اظهار مي. )2
. بينيم كه روبـرت كـي      مي 1968با مروري به سال     . اين موضوع وجود دارد   دربارة  
 از دانشگاه كلمبيا دريافته بود كه در علم، اعتبار يك اكتـشاف بـه شـهرت                 2مرتون

 مرتون پس از آوردن كلماتي از كتاب ماتيو       . محقق آن بستگي دارد تا شايستگي او      
 ايـن   »ليكن از او نبايد گرفته شـود      . . . شود آنجا كه آنچه در كف است گرفته مي       «

رائو مالحظه نمود كه پديده ماتيو امري غيرشـايع         . نامد  مي »3ه ماتيو ديدپ« پديده را 
شود نيست، ولي بـيش   حتي براي كارهايي كه در كشورهاي توسعه يافته انجام مي    

رساند، چرا كـه ايـن       از همه به افراد ساكن در كشورهاي در حال توسعه ضرر مي           
كـشد تـا     ها طـول مـي      گاه سال   و زنند افراد با مشكالت بسيار دست به تحقيق مي       

                                                 
١. Mangini 
٢. Merton 
٣. Mattew Effect 
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در اينجاست كه اعتبار نـدادن بـه ايـن تحقيقـات بـسيار      و  كارشان به نتيجه برسد     
 .مأيوس كننده است

 
 ISIجايگاه ايران در 

 در مجـالت و تعـداد   4014 مقاله تعـداد  7600دهد كه از مجموع  آمارها نشان مي 
 حاصـل   ،تبيشترين تعداد مقاال  . گرديده است عرضه  ها    عدد در گردهمايي   3586

هـاي كـشاورزي    است و پس از آن گروه) 2790(كار پژوهشگران فني و مهندسي     
) 31(، و هنـر     )731(، پزشـكي    )968(، علـوم پايـه      )1454(، علوم انساني    )1626(

% 3/26اپ شده به زبان فارسـي و        چاز مقاالت   % 7/73به طور متوسط،    . قرار دارد 
 .هاي اروپايي بوده است به يكي از زبان

و از  ) 354(شـود     رين تعداد مجالت داخلي در گروه علوم انساني منتشر مـي          بيشت
، هنـر  )25(، پزشـكي  )32(، علـوم پايـه   )59(هاي فني و مهندسي    اين لحاظ گروه  

بختيـاري،  (، بـه ترتيـب در مراحـل بعـدي قـرار دارنـد               )24(، و كشاورزي    )25(
1376.( 

 مقالـه تـأليف   2ط اطالعات هچنين حاكي است كه هر پژوهشگر بـه طـور متوسـ          
 پروژه يك مقاله به چاپ رسـيده اسـت و ايـن نـشان               3كرده است و به ازاي هر       

هاي علمي خود چندان موفـق        سازي يافته   دهد كه پژوهشگران كشور در مستند       مي
هاي تحقيقاتي آنها و نوع كـاربردي بـودن تحقيقـات امكـان       نيستند، يا اينكه زمينه   

 .دهد توليد مقاله را به آنها نمي
 نشان داده شده اسـت، تعـداد مقـاالت ايـران در        1طور كه در جدول شماره       همان
هاي مختلف علوم محض نسبت به مقاالت علوم اجتماعي و همچنين هنر و               رشته

. تر بوده و حكايـت از يـك رشـد علمـي چـشمگير دارد                علوم انساني، قابل توجه   
 217/0، بـه    1993 درصـد در سـال       0015/0توليد علمي ايران در علوم محض از        
تعـداد مقـاالت    .  صـعود كـرده اسـت      2002درصد توليد علمي در جهان در سال        
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هاي مختلف علوم اجتماعي در اين فاصله زماني رشـد انـدكي را               ايرانيان در رشته  
هاي مختلف هنر و علوم انساني، رشد علمـي مـشاهده             دهد، اما در رشته     نشان مي 

 ).1378فتوحي قزويني، ( ناچيز است شود و متأسفانه تعداد مقاالت نيز نمي
 

  ،ISI تعداد مقاالت ايران نسبت به كل جهان به ثبت رسيده در.1جدول 
 ).89: 1382فصلنامه رهيافت، (2002 تا پايان 1993هاي  در فاصله سال

 
 SCI SSCI A&HSCI سال

1993 755800/299 129396/14 177510/10 
1994798220/368 127910/10 191624/12 
1995853469/463 144394/13 199252/11 
1996901981/582 147194/23 211673/26 
1997923333/667 141518/17 219319/29 
1998957717/1023 141609/17 114767/1 
1999945961/963 140073/28 110990/2 
2000956395/1369 145125/39 115951/0 
2001942603/1618 140656/48 99338/6 
2002889984/1934 125000/69 100119/6 

 
هاي كـشورهاي اسـالمي،       هاي علوم تجربي، مجموع مقاله         در حالي كه در رشته    

هـاي منتـشره از        مقالـه  15/1ايران، پاكستان، عـراق، مـصر و عربـستان از حـدود             
هاي علوم انساني، هنر و       كشورهاي انگلستان و ژاپن ساالنه تجاوز نكرد، در رشته        

.  مورد بـود   100م اجتماعي ميانگين مقاالت ساالنه بسيار ناچيز و جمعاً حدود           علو
، سـهم كـشورهاي   1994هاي معتبر جهان در سـال         بررسي تعداد مقاالت در مجله    
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 كـشور  21و % 31 در حـالي كـه آمريكـا بـه تنهـايي      .نـشان داد  % 1جهان سوم را    
. ختـصاص دادنـد   انتـشار آثـار علمـي را بـه خـود ا           % 60صنعتي جهان در حدود     

اند،   هاي مشابهي نداشته   هاي علمي آن، پژوهش     كشورهاي اسالمي به تفكيك رشته    
هـاي رياضـي در مرتبـه اول بـوده اسـت، در               در صورتي كه تعـداد انتـشار مقالـه        

هاي محيط زيست، بيوشـيمي، اكولـوژي، علـوم انـساني و علـوم اجتمـاعي                  رشته
 ).1378آقامحمدي، (اند  شايستگي پژوهشي و علمي خود را نشان نداده

 نـشان  2موقعيت توليد علمي ايران در بين كشورهاي آسـيايي در جـدول شـماره      
 و  1998براي مقايسه، توليد علمي كشورهاي آسيايي در دو سـال           . داده شده است  

 بر حسب تعداد كل مقاالت و ميزان درصد آن نسبت به كـل جهـان نـشان                  2002
علم، در مورد چين و كـره جنـوبي در سـال            افزايش درصد توليد    . داده شده است  

با توجـه بـه اينكـه جمعيـت         . ، بسيار قابل توجه است    1998 نسبت به سال     2002
ايران نسبت به عربستان سعودي سه برابر و نسبت به كويت بيش از پـانزده برابـر                 

جمعيـت  . است، سرانه توليد علمي عربستان سعودي و كويت بيش از ايران            است
جنـوبي در      برابر كره جنوبي است، در حالي كه توليد علمـي كـره            5/1ايران تقريباً   

 برابر ايـران اسـت، در       17جمعيت چين تقريباً    .  برابر ايران است   5/8،    2002سال  
تـايوان بـا يـك    .  برابر ايـران اسـت    19،  2002حالي كه توليد علمي چين در سال        

 ).1376بختياري، (اشد ب  برابر ايران مي5/5سوم جمعيت ايران، داراي توليد علمي 
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تعداد مقاالت ودرصد توليد علمي كل جهان براي كشورهاي . 2جدول 
  ISIآسيايي براساس مقاالت به ثبت رسيده در

 ).89: 1382فصلنامه رهيافت، (
 نام كشور 1998سال 2002سال

تعداد  
 مقاالت

 درصدكل تعدادمقاالت درصدكل

 21/8 78591 23/8 73228 ژاپن
 10/2 20139 13/4 36758 چين
 85/1 17721 02/2 17936 هند

 24/1 18899 87/1 16617 كره جنوبي
 00/1 9549 20/1 10639 تايوان
 54/0 5150 94/0 8255 تركيه

 49/0 4697 63/0 5642 هنگ گنگ
 29/0 2766 47/0 4220 سنگاپور
 42/0 4036 47/0 4153 گرجستان

 11/0 1023 22/0 1934 ايران
 12/0 1111 19/0 1652 تايلند

 عربستان
 سعودي

1403 16/0 1739 18/0 

 09/0 825 10/0 895 مالزي
 07/0 668 08/0 705 پاكستان
 06/0 588 05/0 459 كويت
 04/0 348 05/0 432 فيليپين
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 04/0 378 04/0 399 اندونزي
 04/0 369 04/0 399 بنگالدش
 03/0 313 04/0 386 ارمنستان

ــارات  امــــ
 عربي

365 04/0 309 03/0 

 03/0 259 04/0 339 ويتنام
 03/0 306 04/0 323 ازبكستان

 02/0 197 03/0 266 لبنان
 02/0 173 03/0 252 عمان

 02/0 197 02/0 152 آذربايجان
 01/0 108 02/0 152 نپال

 01/0 107 01/0 103 سوريه
   <01/0 <100ديگركشورها

 
 مقالـه   185 ايرانيـان    2001 تا   1981 از سال    1ي علم براساس داده پايه شاخص مل     

 بـه چـاپ     ISIهاي علوم انـساني، هنـر و علـوم اجتمـاعي در مجـالت                 در رشته 
)  مقالـه  55(شناسـي    از اين تعداد، بيشترين مقاله مربوط به رشـته روان         . اند  رسانده
ات و  شناسي، مذهب و الهي     هاي باستان   ها مربوط به رشته     است و كمترين مقاله     بوده

هـاي هنـر نمايـشي، حقـوق،      در رشته. بوده است)  مقاله2هر كدام (كار اجتماعي   
كـل  . نـشده اسـت   اي منتـشر      ارتباطات و مطالعات كالسيك ايرانيـان هـيچ مقالـه         

هـاي     عدد بـوده اسـت و از اينهـا، مقالـه           8253ها   هاي ايران در طي اين سال       مقاله
. انـد   ايران در خارج را تشكيل داده      درصد انتشارات علمي     24/2علوم انساني تنها    

                                                 
١. National Science Indicator 
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از .  درصـد بـوده اسـت      27/18 اين ميـزان     1980 تا 1975هاي   كه در سال   در حالي 
هـا     ايران از نظر تعداد مقاله     1980 تا 1975هاي   طرف ديگر، با وجود آنكه در سال      

نسبت به كشورهاي عربستان، كره جنوبي، چين، تركيـه، مـصر و تـايوان در رتبـه             
هاي اخير تمام اين كشورها از ايران سبقت          داشته است، ولي در سال     باالتري قرار 

وزارت (نمايد    اند و فاصله بين اين كشورها و ايران به نظر دست نيافتني مي              گرفته
 ).1382علوم، تحقيقات و فناوري، 

رسند بايد به سمت تخصصي شدن        ه طور كلي مجالتي كه در كشور به چاپ مي         ب
ثال بايد ترتيبي اتخاذ نمود كه يك نـسخه از مقـاالت علـوم              بعنوان م . گام بردارند 

رسند بـه صـورت انگليـسي تهيـه           انساني كه در مجالت داخل كشور به چاپ مي        
رساني در    هاي اطالع  اي و يا از طريق ايجاد پايگاه        گردد و همزمان در سطح منطقه     

ده از  به هر حال، عـدم اسـتفا      . سطح جهاني به صورت منظم و ادواري منتشر شود        
المللي و تكيه صرف بر زبان فارسي خـصوصاً بـراي علـوم انـساني                 هاي بين  زبان

باعث مهجوريت و كمرنگ تلقي شدن آنها در قياس با علومي از قبيل علوم پايـه،                
اي و بين     فني و مهندسي و كشاورزي در سطح كشور و همچنين در سطوح منطقه            

 . خواهد شدISIالمللي بر اساس رتبه بندي 
 
 گيري جهنتي

توسعه تحقيقات در كشور نيازمند عزم ملي و اهتمامي اساسي براي استقرار آن در              
هـاي سياسـي،      جايگاه واقعي خويش است تا بتوان عزت و اقتـدار الزم در زمينـه             

دسـت آورد و تـداوم آن       ه  اجتماعي و علمي كشور را در جامعه امروزين جهاني ب         
 كــشورمان حــاكي از عــدم در حــالي كــه وضــعيت موجــود .را تــضمين نمــود

ها  هاي پژوهشي در نظام آموزشي كشور و به ويژه در دانشگاه           رشديافتگي فعاليت 
هــاي عمــده پــژوهش از جملــه اعتبــارات  اســت و همچنــين وضــعيت شــاخص

هـاي علمـي ايـران در مقايـسه بـا كـشورهاي               پژوهشي، تعداد پژوهشگر، و مقاله    
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طبيعـي اسـت پـر كـردن        . تپيشرفته و حتي در حال توسعه رضايت بخـش نيـس          
 وضـعيت هاي علمي در كـشور تنهـا بـا شـناخت دقيـق               ماندگي  فاصله ميان عقب  

موجود، دقت در مسائل و مشكالت بخش پژوهش، تكيه بر امكانات، اسـتعدادها             
از ايـن   . هاي مساعد فراهم آمده و وجود مديريت كارا امكان پذير است           و فرصت 

هاي اصولي و اعمال مديريت       ، تنظيم برنامه  رو، بايد كوشيد با تدوين اهداف معين      
 ها چيره شد و بـاور ملـي بـه علـم و     ماندگي علمي قدرتمند بر مشكالت و عقب

 ).1380تاجيك اسماعيلي، (پژوهش را تقويت نمود 
از طرف ديگر، بررسي سير تكاملي تحقيقات در جوامـع پيـشرو همچنـين نـشان                

هاي تحقيقاتي در آنهـا      عه فعاليت گيري و توس    دهد كه عوامل مختلفي در شكل       مي
هـا،    مـشي   هـا و خـط     سياست: ند از ا  برخي از اين عوامل عبارت    . دخيل بوده است  

ريــزي، كميــت و كيفيــت نيــروي انــساني، ســاختارها، منــابع اطالعــاتي و  برنامــه
هاي اجرايي، منابع مالي و سـهيم شـدن           نامه  رساني، مديريت، ضوابط و آئين      اطالع

 تأمين آن، انتشار و استفاده از نتايج تحقيقـات، فـراهم شـدن              بخش غير دولتي در   
هاي اقتصادي و    تجهيزات مورد نياز و از آنجا كه كشورهاي توسعه يافته، پيشرفت          

هاي آموزشي كارآمد، آمـوزش      رشد مستمر و پايداري در ابعاد مختلف نتيجه نظام        
هينـه از امكانـات   بـرداري ب  رساني مؤثر و مديريت مطلوب و بهره متناسب و اطالع  

اند    بسياري از كشورهاي در حال توسعه با آگاهي به اين موارد دريافته            ،بوده است 
هاي اقتـصادي و      و به عبارتي تحقيقات و پژوهش در موقعيت        فناوريكه علوم و    

 .سزايي دارده توسعه اجتماعي و ملي آنها اهميت ب
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 منابع
ها و    ژوهش در ايران، واقعيت   وضعيت پ «. 1378. آقامحمدي، امير و خرمي، محمد    

 .20فصلنامه سياست علمي و پژوهشي رهيافت، شماره . »ها چاره
موقعيت تحقيقات آموزشي و پرورشي در ساير كشورهاي        «. 1377. آقازاده، احمد 

 .پژوهشكده تعليم و تربيت: مجموعه مقاالت پژوهش در آموزش، تهران. »دنيا
مجموعـه  . » آمـوزش در توسـعه ملـي       نقش تحقيقات و  «. 1379. احمديان، هادي   

المللي و پنجمين كنگره سراسري همكاريهاي سه جانبـه           مقاالت دومين كنگره بين   
دانـشگاه خواجـه نـصيرالدين      : دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه ملي، تهـران        

 .طوسي
بررسي نقش و جايگاه تحقيقـات در نظـام اداري          «. 1381. احمدي، سيد علي اكبر   

 .9 و 8مه علوم، تحقيقات و فناوري، سال چهارم، شماره فصلنا. »ايران
جايگاه پژوهش در آموزش عالي و نقش آن در توسـعه           «. 1376. بختياري، صادق 

مجموعه مقاالت نخستين سمينار آموزش عـالي در ايـران،          . » اجتماعي –اقتصادي  
 .دانشگاه عالمه طباطبايي: تهران

پژوهشنامه آموزشـي،   . » محور توسعه  پژوهش«. 1380. تاجيك اسماعيلي، عزيزاهللا  
 .  37شماره 

لـوازم سـاختاري توسـعه علمـي در         «. 1381. توفيقي، جعفر و فراستخواه، مقصود    
 .فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي، سال هشتم، شماره سوم. »ايران

 -بررسي نقش مراكز تحقيقـاتي در توسـعه اقتـصادي         «. 1379. فر، غالمرضا   خوش
 .22 شماره.فصلنامه سياست علمي و پژوهشي رهيافت. »عياجتما
بررســي تطبيقــي «. 1379. رضــا و قاضــي نــوري، سيدســپهر احمــدي، علــي علــي

خالصـه  . »شاخصهاي تحقيقاتي كشورهاي جهان بر اساس شاخـصهاي يونـسكو         
دانشگاه علـم و    : مقاالت سمينار ساماندهي تحقيقات در برنامه سوم توسعه، تهران        

 .صنعت
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فـصلنامه  . »55-77هاي تحقيقاتي     تحول روند شاخص  «. 1379. يحيايي، فريبا  فهيم
 .22سياست علمي و پژوهشي رهيافت، شماره 

. »هاي علمي در ايران و كشورهاي اسـالمي        پژوهش«. 1378. قزويني، رضا   فتوحي
: خالصه مقاالت اولين كنفرانس علمي بررسـي مـسائل پژوهـشي كـشور، تهـران              

 . عالي، مركز تحقيقات علمي كشوروزارت فرهنگ و آموزش
 پژوهـشي سسات ؤدرآمدي بر وضعيت م« .1373 . تنكابني، محمد وافسانهقنبري، 

 ، رهيافت  سياست علمي و پژوهشي    فصلنامه. »و شناخت تنگناها و مسائل موجود     
  .7شماره

فـصلنامه  . »منابع مالي تحقيقات در ايران و ساير كشورها       «. 1381. قارون، معصومه 
 .27علمي و پژوهشي رهيافت، شمارهسياست 

. »بررسي مشكالت و راهكارهاي كاربردي نمودن تحقيقات      «. 1379. ستاره، محمد 
دانشگاه : خالصه مقاالت سمينار ساماندهي تحقيقات در برنامه سوم توسعه، تهران         

 .علم و صنعت
فـصلنامه  . »نقش دانشگاه و پـژوهش در توسـعه ملـي         «. 1373. طبيبي، سيد جمال  

 .4ريزي آموزش عالي، سال سوم، شماره ش و برنامهپژوه
فرهنگ . »گزارشي از وضعيت بودجه تحقيقاتي كشور     «.1381. شهرياري، معصومه 
 .91و پژوهش، شماره 

. »هـاي پژوهـشي     تـأملي در موانـع كاربـست يافتـه        «. 1380. زاده، مهـدي    شريعت
 .37پژوهشنامه آموزشي، شماره 

 .»نع پژوهش در مؤسسات آموزش عاليموا«. 12/7/1377. روزنامه همشهري
هاي پژوهـشي   بررسي جامعه شناختي عوامل مؤثر بر فعاليت« .1375 .نادر رازقي،

نامـه   پايـان  .»هاي تهران علوم سياسي دانشگاه اقتصاد، اساتيد رشته جامعه شناسي،
دانـشگاه تربيـت مـدرس، دانـشكده ادبيـات و       ).چـاپ نـشده  (كارشناسي ارشـد  

 .انساني علوم
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ــي در توســعه  نقــش دســتگاه«. 1379. ايي بيگــدلي، محمــدتقيضــي هــاي اجراي
خالصه مقاالت سمينار ساماندهي تحقيقات در برنامـه سـوم توسـعه،            . »تحقيقات

 .دانشگاه علم و صنعت: تهران
. »بررسي عوامـل مـؤثر در توليـد و چـاپ مقـاالت علمـي          «. 1381. طالبي، محمد 

 .27شمارهفصلنامه سياست علمي و پژوهشي رهيافت، 
. »مقايسه آموزش عالي در ايران با هفده كشور جهـان         «. 1376. نوشاد، محمد علي  

دانـشگاه عالمـه    : مجموعه مقاالت نخستين سمينار آموزش عالي در ايران، تهـران         
 .طباطبايي

فـصلنامه علـوم، تحقيقـات و       . »تحقيـق و توسـعه    «. 1381. مهدوي، محمـد نقـي    
 .9 و8فناوري، سال چهارم، شماره 

 .انتشارات يونسكو: تهران. »توسعه علمي ايران«. ١٣٧٣. نصوري، رضام

مجموعـه  . »آخـرين وضـعيت تحقيقـات در كـشور    « .1376 .اهللا مـضطرزاده، فـتح  
 .دانشگاه عالمه طباطبايي: مقاالت نخستين سمينار آموزش عالي در ايران، تهران

ر آن در رونـد     بررسي شاخص نيـروي انـساني و تـأثي        «. 1380. اهللا  مضطرزاده، فتح 
 .6 و 5فناوري، سال سوم، شماره  و علوم، تحقيقات فصلنامه.  »فناوري توسعه علم و

گزارش ملـي آمـوزش     «. 1375. وزارت فرهنگ و آموزش عالي، معاونت آموزشي      
 .»عالي ايران

. 1381. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، مركز تحقيقات سياست علمـي كـشور           
  .7، شماره خبرنامه تحقيقات و فناوري

گزارشي از وضعيت اعتبـارات جـاري،       «.1380. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري    
فـصلنامه علـوم،    . »هـاي اول، دوم و سـوم توسـعه          تحقيقاتي و عمراني طي برنامه    

 . 7تحقيقات و فناوري، سال سوم، شماره
بندي طرحهـاي     نياز سنجي در اولويت   «. 1381. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري    

 .27فصلنامه سياست علمي و پژوهشي رهيافت، شماره. »هشي كشورپژو
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.  ريزي آموزش عـالي     وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، مؤسسه پژوهش و برنامه        
 .گزارش ملي آموزش عالي ايران.1380

كـار و ميثـاق مـشترك معاونـان و      آئين«. 1380. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  
فصلنامه، علوم، تحقيقـات و فنـاوري،       . » فناوري مديران وزارت علوم، تحقيقات و    

 .7سال سوم، شماره 
كـار و ميثـاق مـشترك معاونـان و      آئين«. 1380. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  

فصلنامه، علوم، تحقيقـات و فنـاوري،       . »مديران وزارت علوم، تحقيقات و فناوري     
 .7سال سوم، شماره 

بررسي كارنامه پژوهشي ايران در سال      «. 1382. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري    
 .28فصلنامه سياست علمي و پژوهشي رهيافت، شماره . »2002

 .1382 .وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، مركز تحقيقات سياست علمي كـشور 
 .12 منبع شماره -57 16خبر نامه تحقيقات و فناوري، شماره 

صلنامه سياسـت علمـي و      فـ . »نقش زن در تحقيقات   «. 1375. السادات  هالك، فرح 
 .12پژوهشي رهيافت، شماره



 
 
 
 
 
 

 هاي علوم انساني  جايگاه برخي از رشته 
 بندي كتابخانه هاي رده در نظام

 
 1دكتر مرتضي كوكبي

 
 چكيده
هـا در نظـم بخـشي بـه          هاي رده بندي كتابخانه ابزارهـايي هـستند كـه قـرن            نظام

هـا عمومـاً متـأثّر از تقـسيم          ايـن نظـام   . انـد  ها نقـش داشـته     هاي كتابخانه  مجموعه
هـا   بنـدي  تـرين ايـن رده     رايـج . اند  دادهفيلسوفان انجام    است كه    يهاي علوم  بندي

، 4اني، دهــدهي جهــ3، كتابخانــة كنگــرة آمريكــا2دهــدهي ديــويي: نــد ازا عبــارت
ايــن رده بنـديها غربـي و عمومــاً   . 6، و گــسترش پـذير كـاتر  5كتابـشناختي بلـيس  

بنـدي   ارد كـه رده  قرار د7بندي كالن ها، رده بندي در برابر اين رده . آمريكايي هستند 
برخـي از   . اسـت كرده  و فيلسوفي رياضيدان به نام رانگاناتان طراحي        است  هندي  

                                                 
 شناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز دانشيار دانشكدة علوم تربيتي و روان. 1

٢. Dewey Decimal Classification 
٣. Library of Congress Classification 
۴. Universal Decimal Classification 
۵. Bliss Bibliographic Classification 
۶. Cutter's Expansive Classification 
٧. Colon Classification 
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اي كـه     بـه گونـه    ،بندي دهـدهي ديـويي، سلـسله مراتبـي هـستند           اينها، مانند رده  
. هاي ماقبل و مابعد خود، وابستگي منطقي دارند        توصيفگرها در آنها نسبت به واژه     

 ؛شـوند  كتابخانة كنگرة آمريكا، شمارشـي ناميـده مـي   برخي ديگر، مانند رده بندي     
هاي عام و خاص، گردآوري شـده و نيـازي بـه شـماره               زيرا در آنها كلية موضوع    

در ايـن مقالـه، نخـست انـواع علـوم           . سازي از راه تركيب و افزايش وجود ندارد       
ي به  انساني با استفاده از مراجع و منابع معتبر شناسايي و سپس جايگاه علوم انسان             

طور عام و انواع علوم انساني به طور خاص در هر يك از اين نظامهاي رده بندي                 
در بررسي نظامهاي رده بندي، سير تحـول تـاريخي ايـن رده             . بررسي خواهد شد  

ايـن بررسـي    . بنديها و ارتباط احتمالي ميان آنهـا مـد نظـر قـرار خواهـد گرفـت                
نـساني و زيـر مجموعـة آن را در          اي، جايگـاه علـوم ا      اي مقايسه  همچنين به گونه  

هاي رده بندي غربي و رده بندي كالن كه ملهم از فلسفة شرقي است مطالعـه                 نظام
همچنين تالش خواهد شد تا جايگاه رشتة كتابداري به عنـوان يكـي             . خواهد كرد 

 . از رشته هاي علوم انساني در كلّية اين نظامها بررسي شود
 

شناسي، فهرست نويـسي،     نه، علوم انساني، كتاب   بندي كتابخا   رده : واژگان كليدي 
 .كتابداران
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 مقدمه
هـا در نظـم بخـشي بـه          هاي رده بندي كتابخانه ابزارهـايي هـستند كـه قـرن            نظام

بندي  هاي رده  ترين روش  يكي از قديمي  . ها نقش داشته اند    مجموعه هاي كتابخانه  
ريه است كه در قرن سوم      ، كتابدار كتابخانة اسكند   1بندي كاليماخوس  كتابخانه، رده 

هـاي مـصري،     پيش از ميالد بنيان يافت و صدها هزار تومـار پـاپيروس بـه زبـان               
كاليماخوس فهرستي از مجموعة ايـن كتابخانـه بـر          . يوناني، التين و عبري داشت    

 تومـار   120حسب شعر، نثر، حقوق، فلسفه، و تاريخ تهيه كرد كه خـود بـيش از                
 طـرح كلّـي رده بنـدي        3 به نقل از نـوريس     2تامپسون). 44 :1378ابرامي،  (گرديد  

آثـار نمايـشي    . 2آثـار حماسـي،     . 1: دانـد  كاليماخوس را عبارت از هشت رده مي      
آثار مربوط بـه    . 6آثار تاريخي،   . 5آثار فلسفي،   . 4آثار حقوقي،   . 3،  )نمايشنامه ها (

). 131 :1366،  تامپسون(آثار متفرقه   . 8آثار مربوط به معاني بيان، و       . 7فن خطابه،   
بنـدي    از رده  4كنـد كـه تقـسيمات پارسـونز        البتّه تامپسون در همان جـا نقـل مـي         

علوم «،  »طب«شود بلكه شامل     نمي» آثار مربوط به معاني بيان    «كاليماخوس، شامل   
حتّي اگـر نظـر پارسـونز در ايـن مـورد            .  نيز بوده است   »علوم طبيعي «، و   »رياضي

بنـدي كاليمـاخوس،     هاي اصـلي رده    د كه در رده   توان مشاهده كر    مي ،پذيرفته شود 
 . اند شوند غلبه داشته هاي علوم انساني شمارده مي رشته هايي كه اكنون جزء رشته

دهد كـه از زمـان       ها نشان مي   بندي در كتابخانه   نويسي و رده   تاريخ فهرست هرچند  
رتاسـر  كاليماخوس تا اواخر قرن نوزدهم ميالدي، در كتابخانه هاي گوناگون در س       

هـاي   بنـدي  پيـدايش رده  ،  شده است  بندي متفاوتي استفاده مي    هاي رده  جهان، نظام 
نوين كتابخانه، به معناي متداول آن در رشتة كتابداري، از اواخـر قـرن نـوزدهم و               

 . گردد  باز مي1876بندي دهدهي ديويي به سال  با انتشار رده

                                                 
١. Calimachus 
٢. Thompson 
٣. Norris 
۴.  Parsons 
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 هدف پژوهش
هـاي علـوم     يش جايگاه برخي از رشته    نماشد،  آنچه در اين نوشته بررسي خواهد       

 اغلـب   ،همان گونه كه خواهـد آمـد      . هاي رايج كتابخانه است    بندي انساني در رده  
انـد و    بندي دهدهي ديويي الهـام گرفتـه       ها با درجاتي متفاوت از رده      بندي اين رده 

بندي موضوعي پيش از     هاي تقسيم  بندي دهدهي ديويي نيز، خود ملهم از نظام        رده
موضوعات مربوط به علوم انساني كـه       . اند  آوردهكه غيركتابداران پديد    ت  اسخود  

نامـة  «موضوعاتي هستند كه در نشرية      خواهد شد،   بحث  اش    ه  درباردر اين نوشته    
، بـه   »پژوهشگاه علوم انـساني و مطالعـات فرهنگـي        «، از انتشارات    » علوم انساني 
مه مطـرح شـده انـد و        هاي مورد بحث علـوم انـساني در ايـن فـصلنا            عنوان رشته 

 :ند ازا عبارت
شناسـي و    شناسي، زبـان   ادبيات فارسي، ادبيات عربي، اقتصاد، تاريخ، حقوق، روان       

زبان هاي خارجه، علوم اجتماعي، علوم تربيتي، علـوم سياسـي، فلـسفه و كـالم،                
 ).1384نامة علوم انساني، (قرآن و حديث، مديريت 

گيرنـد و ثانيـاً در       م انساني را در بر نمـي      اين موضوعات، اوالً همة رشته هاي علو      
عرضـه   آمـده،    »نامة علوم انساني  «اين نوشته، به همان ترتيب الفبايي كه در نشرية          

اما به هر دليلي كه اين      . دهند اند و تقدم يا تأخّري را از نظر اهميت نشان نمي           شده
ه شـده انـد     رشته ها از سوي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي برگزيـد           

هاي علوم انساني به آنها در ايـن نوشـته،           اعتبار باالي اين نهاد، براي تحديد رشته      
 .كند بسنده مي

به اين ترتيب، جايگاه علوم انساني به طور عـام و انـواع علـوم انـساني بـه طـور                     
در بررسـي   . هـاي رده بنـدي بررسـي خواهـد شـد           خاص در هر يك از اين نظام      

ها و ارتباط احتمالي ميان آنها       بندي ر تحول تاريخي اين رده    بندي، سي  هاي رده  نظام
اي، جايگـاه علـوم      اي مقايـسه   اين بررسي همچنين بـه گونـه      . بودمد نظر خواهد    

بنـدي كـالن كـه       بنـدي غربـي و رده      هاي رده  انساني و زير مجموعة آن را در نظام       
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د شـد تـا     همچنين تـالش خواهـ    . ملهم از فلسفة شرقي است مطالعه خواهد كرد       
هـاي علـوم انـساني در كلّيـة ايـن            جايگاه رشتة كتابداري به عنوان يكي از رشـته        

 .ها بررسي شود نظام
 

 هاي پژوهش پرسش
هاي علوم انساني مورد بررسي در اين نوشته در هر يـك از              جايگاه رشته  . 1

 هاي مورد بررسي چگونه است؟ بندي رده
د بررسي در ايـن نوشـته       بندي مور  ها از نخستين تا ششمين رده      اين رشته  . 2

 اند؟ چه سير تحولي داشته
هاي غربي و شرقي مورد بررسي در ايـن نوشـته از             بندي تفاوت ميان رده   . 3

 هاي علوم انساني چگونه است؟ نقطه نظر ترتيب رشته
هـاي علـوم     هاي مورد بررسي در اين نوشـته چگونـه بـه رشـته             بندي رده . 4

 ند؟ا انساني به طور كلّي پرداخته
 بندي چه جايگاهي دارد؟ بداري در هر يك از اين شش ردهرشتة كتا . 5

 
 هاي مورد بررسي در اين نوشته بندي معرّفي رده

ايـن  . انـد  شـده عرضـه    1هاي مورد بررسـي در ايـن نوشـته در جـدول              بندي رده
، دهـدهي   2ا، كتابخانـة كنگـرة آمريكـ      1دهـدهي ديـويي   : نـد از  ا  ها عبارت  بندي رده

هـا غربـي و      بنـدي  ايـن رده  . 5 و گسترش پـذير كـاتر      ،4، كتابشناختي بليس  3جهاني
همـان  .  قرار دارد6بندي كالن  ها، رده  بندي در برابر اين رده   . عموماً آمريكايي هستند  

                                                 
١. Dewey Decimal Classification 
٢. Library of Congress Classification 
٣. Universal Decimal Classification 
۴. Bliss Bibliographic Classification 
۵. Cutter's Expansive Classification 
۶. Colon Classification 
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 عرضـه ها در اين جـدول بـه ترتيـب تـاريخي،      بندي شود رده  گونه كه مشاهده مي   
رسـي قـرار    ها به همين ترتيب نيز در نوشتة حاضر مـورد بر           بندي اين رده . اند شده

هـاي   هاي كوتاهي كه در اين جدول براي هر يـك از نظـام          همچنين نام . گرفته اند 
بندي در نظر گرفته شده از اين پس در اين نوشته براي ارجاع سـريع بـه هـر                    رده

روش كار در ايـن نوشـته بـه ايـن صـورت اسـت كـه                 . شدواهند  خستفاده  ايك  
فـي خواهـد شـد و سـپس         بندي به طور مختصر معرّ     نخست، هر يك از شش رده     

هـا   بنـدي  ترتيب موضوعات علوم انساني مطرح در اين نوشته در هـر يـك از رده              
 .شدبررسي خواهد 

اسـتفاده يـا    ) هـاي (هاي مورد بررسي بر حسب نخستين سـال        بندي رده: 1جدول  
 انتشار و ملّيت

 
 )هاي(نخستين سال نام رده بندي

 استفاده يا انتشار
 ملّيت رده بندي

 آمريكايي 1876 ديويي
 آمريكايي 1891-1893 كاتر
 آمريكايي 1902-1920 كنگره
 اروپايي 1904-1907 جهاني
 هندي 1933 كالن
 آمريكايي 1935-1953 بليس

 
بنـدي مـورد بررسـي       شود چهار رده بندي از شش رده       همان گونه كه مشاهده مي    

ايان ذكـر اسـت     ش. بندي، هندي است   بندي اروپايي، و يك رده     آمريكايي، يك رده  
بنـدي آمريكـايي ديـويي       بندي جهاني نيز كه اروپايي اسـت بـسيار بـه رده            كه رده 
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بندي كتابخانه در قـالبي هنـدي        به اين ترتيب، نگرشي شرقي از رده      . شباهت دارد 
 . در اين نوشته بررسي خواهد شد) غربي(در برابر چهار يا پنج نگرش آمريكايي 

 
 بندي دهدهي ديويي رده
 1876اي در سـال      ي دهدهي ديويي براي نخستين بـار بـه صـورت جـزوه            بند رده

كنـد و بـه      بندي كه معارف بشري را به ده قسمت تقـسيم مـي            اين رده . منتشر شد 
هـاي ايـاالت    زودي در كتابخانهه  شود ب  بندي دهدهي ناميده مي    همين دليل نيز رده   

 آن كـه    21 ويرايش   .هاي ديگر جهان به كار گرفته شد       كتابخانهدر  متّحده و سپس    
. اي جهـان اسـت     بندي كتابخانه  ترين نظام رده   رسد پراستفاده  جديدترين به نظر مي   

شـود    كـشور اسـتفاده مـي      125هاي بسياري ترجمـه شـده و در          اين طرح به زبان   
بندي  بندي معارف بشري به ده رده، بر اساس نظام رده          تقسيم). 279 :1379چان،  (

هـاي فرانـسيس بـيكن       بندي دانش  ظم معكوس رده  هريس بود كه خود بر مبناي ن      
تاريخ، : ها را به سه گروه اصلي تقسيم كرده بود      بيكن دانش . بنياد گذاشته شده بود   

و فلسفه كه به ترتيب به سه قوة ذهني انسان    ) يا به قول برخي، هنرهاي زيبا     (شعر  
أثيرپـذيري   تصوير ت  برايابرامي نيز   . شد يعني حافظه، تخيل و استدالل مربوط مي      

 :نويسدهاي رايج علوم چنين ميبندي بندي ديويي از تقسيم رده
ندي ديگري در دانش    ب   فرانسيس بيكن رده   1605هفت قرن پس از فارابي، به سال        

بندي فارابي، فلسفه را در انتها و شعر را پـيش از              كه چون طبقه   عرضه كرد بشري  
ـ       . دادآن قرار مي   ساني يعنـي حافظـه، مخيلـه و        بيكن بر اساس سه نيروي ذهني ان

در سـال   . عقل به ترتيب سه طبقة اصلي تاريخ، هنرهاي زيبا، و فلسفه را قائل شد             
 تغييراتي در تقدم و تأخر طبقات اصلي        2 هاريس 1870 و به سال     1 جانستون 1858

 با الهام   1876ملويل ديويي در سال     . اي بر آن افزودند   هاي تازه بيكن دادند و طبقه   

                                                 
١.  Johnston 
٢.  W.T. Harris 
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 بنديها، و به ياري تفكر علمي خويش طرحي نو ريخـت كـه در كوتـاه    از اين رده  
 ).146 :1378ابرامي، . (زماني گسترش و شهرت جهاني يافت

هـاي    نيز جايگاه رشـته    3جدول  . دهد  ترتيب اين تأثيرپذيري را نشان مي      2جدول  
بنـدي دهـدهي ديـويي نـشان         علوم انساني مورد بررسي در اين نوشـته را در رده          

 .ميدهد
 1876ديويي  1870هريس  1858جانستن  1605بيكن 

 )0(آثار كلي  علم )9(تاريخ 
 )1(فلسفه  )1(فلسفه  )1(فلسفه 
 )2(مذهب  )2(مذهب  )2(مذهب 
 حقوق

 3علوم سياسي،
علوم اجتماعي و 

 )3(سياسي 

 حقوق
 سياست

 اقتصاد سياسي
 تعليم و تربيت

علوم اجتماعي 
)3( 

 اقتصاد سياسي

 )4(زبان  )4(زبان 
 )5(علوم محض  )5(علوم طبيعي  )5(علوم طبيعي 

 )6(و فنون 
تعليم و تربيت 

)3( 

 تاريخ

 )4(زبانشناسي 

 )6(و فنون 

 هنر نظم

 )6(علوم و فنون 

 )7(هنرهاي زيبا  )7(هنرهاي زيبا  )8(ادبيات 
 )8(ادبيات  )8(ت ادبيا

 هنرهاي زيبا

 )9(تاريخ 
 فلسفه

 )7(هنرهاي زيبا 

 )0(گوناگون 
 )9(تاريخ 
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هـاي پيـشين     بندي دهدهي ديويي از تقسيم بندي       ترتيب تأثيرپذيري رده   .2جدول  
 علوم
 ديويي

ردة  نام رشته رديف
 اصلي

ردة 
 فرعي

ردة 
 فرعيتر

رتبه در 
ده ردة 
 اصلي

فلسفه و  1
 كالم

100 100  2 

 2  150 100 روانشناسي 2
قرآن و  3

 حديث
200 290 297 3 

علوم  4
 اجتماعي

300   4 

علوم  5
 سياسي

300 320  4 

 4  330 300 اقتصاد 6
 4  340 300 حقوق 7
علوم  8

 تربيتي
300 370  4 

زبانشناسي  9
و زبان 
هاي 
 خارجه

400 410  4 

 7  658 600 مديريت 10
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ادبيات  11
 فارسي

800 890 55/891 9 

ادبيات  12
 يعرب

800 890 7/891 9 

-990 900 تاريخ 13
930 

 10 

 جايگاه رشته هاي علوم انـساني مـورد بررسـي در ايـن نوشـته در رده                  .3جدول  
 بندي دهدهي ديويي

 
 بندي گسترش پذير كاتر رده

 2بندي گسترش پذير خود را در آغاز براي استفاده در آثنـائوم             رده 1چارلز امي كاتر  
ار بود طرّاحي نمود ولي بعدها با حـك و اصـالحاتي            شهر باستن كه در آن، كتابد     

. هـا گذاشـت    در اختيار ساير كتابخانه1893-1891در آن، آن را در خالل سالهاي   
شـود كـه داراي هفـت جـدول          بندي به اين دليل گسترش پذير ناميده مي        اين رده 

ل هفتمـين جـدو   . استترين آنها    ها تا بزرگ   هترين كتابخان  براي رده بندي كوچك   
، 1379چان،  ( ميليون جلد كتاب را دارد       10اي با بيش از      بندي كتابخانه  قابليت رده 

، جايگاه علوم انساني مورد بررسي در اين نوشته در رده بندي            5در جدول   ). 384
 .كاتر نشان داده شده است

 
 
 
 

                                                 
١.  Charles Ammy Cutter 
٢.  Boston Athenaeum 
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 )جدول هفتم(كاتر 
 25رتبــــه در  ردة اصلي نام رشته رديف

 ردة اصلي
 1  مديريت 1
 B 2 فلسفه و كالم 2
 Bi 2 روانشناسي 3
 BP 3 قرآن و حديث 4
 F 6 تاريخ 5
 H 8 علوم اجتماعي 6
 I 8 اقتصاد 7
 Ik 8 علوم تربيتي 8
 J 8 علوم سياسي 9
 K 8 حقوق 10
زبانشناسي و  11

زبان هاي 
 خارجه

X 24 

 Y 25 ادبيات فارسي 12
 Y 25 ادبيات عربي 13

لوم انساني مورد بررسي در اين نوشته در رده بنـدي           جايگاه رشته هاي ع   5جدول  
 كاتر
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 بندي كتابخانه كنگره رده
هاي قرن نوزدهم، مجموعة كتابخانـة كنگـره بـر پايـة نظـام ثـامس                 در بيشتر سال  

ا همزمـان بـا      . شد بندي مي  ، از رؤساي اسبق اياالت متّحدة آمريكا رده       1جفرسن امـ
، حجم آن كـه حـدود يـك         1897 در سال    انتقال اين مجموعه به ساختمان جديد     

دو نظـام  . كـرد  ميليون و پانصد هزار جلد بود استفاده از نظام نويني را ايجاب مـي   
پـذير   بندي متداول آن زمان در اياالت متّحده، يعني دهدهي ديويي و گسترش            رده

نـويني از آن      كاتر، براي اين كتابخانه مناسب تشخيص داده نشدند و ساخت نظام          
بنـدي كـاتر بـه       بندي كتابخانة كنگـره، رده     در ساخت رده  . زمان آغاز گرديد  همان  

هـاي آن بـه    عنوان راهنماي اصلي برگزيده شد اما تغييرات چـشمگيري در نـشانه      
هـاي علـوم انـساني        جايگاه رشـته   6جدول  ). 334-333 :1379چان،  (وجود آمد   

 .دده بندي كنگره نشان مي مورد بحث در اين نوشته را در رده
 

 كنگره
 20رتبه در  ردة فرعي ردة اصلي نام رشته رديف

 ردة اصلي
 B-BJ  2 شناسي روان 1
فلسفه و  2

 كالم
BF  2 

قرآن و  3
 حديث

BL-BX  2 

 4 و D, E-F  3 تاريخ 4
علوم  5

 اجتماعي
H  6 

                                                 
١. Thomas Jefferson 
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 H H-HJ 6 اقتصاد 6
 H HD 6 مديريت 7
 J  8 علوم سياسي 8
 K  9 حقوق 9
 L  10 علوم تربيتي 10
زبانشناسي و  11

زبان هاي 
 خارجه

P-PA  13 

-PJ-PK PJ6001 ادبيات عربي 12
7824 

13 

ادبيات  13
 فارسي

PJ-PK PK6001-
6996 

13 

جايگاه رشته هاي علوم انساني مورد بررسي در اين نوشته در رده بندي              5جدول  
 كنگره

 
 بندي دهدهي جهاني رده
 در آغـاز بـا      استبندي دهدهي ديويي      اقتباسي از رده   بندي دهدهي جهاني كه    رده

ايـن طـرح    . شناسي جهاني ساخته شد    اي براي كتاب   اي رده  هدف گردآوري نمايه  
شـناختي در بروكـسل كـه بعـدها          مؤسـسة بـين المللـي كتـاب       در   1895در سال   

ه و         . شناختي نام گرفت آغاز شد     فدراسيون بين المللي كتاب    ليـبـه دليـل هـدف او
بنـدي ديـويي     بندي دهدهي جهاني در مـوارد متعـددي از رده           بعدي، رده  گسترش

نـدي ديـويي از   ب دور شده است و با اينكه تالش شده همة تعصبات آمريكايي رده    
 :1379چـان،   (آن برداشته شود با اين حال، نقـاط نظـر غربـي در آن وجـود دارد                  
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سي در ايـن نوشـته      هاي علوم انساني مورد برر      جايگاه رشته  6جدول  ). 389-390
 .دهد بندي دهدهي جهاني نشان مي را در رده
 جهاني

 ردة 9رتبه در  ردة اصلي نام رشته رديف
 اصلي

 2 1 روانشناسي 1
 2 1 فلسفه و كالم 2
 3 2 قرآن و حديث 3
 4 3 اقتصاد 4
 4 3 حقوق 5
 4 3 علوم اجتماعي 6
 4 3 علوم تربيتي 7
 4 3 علوم سياسي 8
 4 3 مديريت 9
 7 8 ادبيات فارسي 10
 9 8 ادبيات عربي 11
شناسي و  زبان 12

زبان هاي 
 خارجه

8 9 

 10 9 تاريخ 13
جايگاه رشته هاي علوم انساني مورد بررسي در اين نوشته در رده بندي              6جدول  
 جهاني
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 بندي كالن رده
، فيلـسوف و رياضـيدان هنـدي كـه بـسياري او را              1 رانگاناتـان  رابندي كـالن     رده

بنـدي كـالن نفـوذ       ردههرچنـد   . دانند سـاخت   بندي مي  پرداز رده  پيشروترين نظريه 
در خـود كـشور     ،  بندي و نمايـه سـازي داشـته اسـت          هاي رده  زيادي بر همه نظام   

هـا كـم و بـيش بـه          در اين رده بنـدي، دانـش      . نشدهندوستان نيز چندان استفاده     
ها  بندي ندي كالن با ساير رده    ب شوند اما شباهت رده    هاي اصلي سنّتي تقسيم مي     رده

ــد   ــان ميباب ــاه 7در جــدول ). 395-394 :1379چــان، (در همــين جــا پاي ، جايگ
بنـدي كـالن نـشان داده        هاي علوم انساني مورد بررسي در اين نوشته در رده          رشته

 .شده است
 كالن

 ردة 32رتبه در  ردة اصلي نام رشته رديف
 اصلي

 6 8 مديريت 1
 O 21 ادبيات فارسي 2
 O 21 ادبيات عربي 3
شناسي و  زبان 4

هاي  زبان
 خارجه

P 22 

 Q 23 قرآن و حديث 5
 R 24 فلسفه و كالم 6
 S 25 روانشناسي 7
 Σ 26 علوم اجتماعي 8
 T 26 علوم تربيتي 9

                                                 
١. Ranganathan 
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 V 28 تاريخ 10
 W 29 علوم سياسي 11
 X 30 اقتصاد 12
 Z 32 حقوق 13

ي مورد بررسي در اين نوشته در رده بندي          جايگاه رشته هاي علوم انسان     7جدول  
 كالن

 
 شناختي بليس بندي كتاب رده
، 1شناختي بليس، حاصل سي سال از زنـدگي هنـري اولـين بلـيس              بندي كتاب  رده

بندي حدود سـيزده سـال، از سـال          انتشار اين رده  . كتابدار كالج شهر نيويورك بود    
بنـدي اسـت كـه اصـوالً بـه           هبندي بليس، رد   رده. ، به طول انجاميد   1953 تا   1940
بليس بر اين باور بود كه      . هاي دانشگاهي است   پردازد يا بر مبناي رشته     ها مي  جنبه

اجماع علمي و آموزشي، نظمي است كه براي كاربران مفيدتر است و تالش نمود              
جايگـاه  ). 398 :1379چـان،   (بندي خود مـنعكس سـازد        كه اين اجماع را در رده     

 8بندي بليس، در جـدول       ني مورد بحث در اين نوشته در رده       هاي علوم انسا   رشته
 .نشان داده شده است

 بليس
 ردة 19رتبه در  ردة اصلي نام رشته رديف

 اصلي
 A 4 فلسفه و كالم 1
 AX 4 مديريت 2
 I 4 روانشناسي 3
 J 4 علوم تربيتي 4

                                                 
١. Henry Evelyn Bliss 



 ...هاي علوم انساني                                                جايگاه برخي از رشته

 

149

 K 5 علوم اجتماعي 5
 L 6 تاريخ 6
 P or Z 7 قرآن و حديث 7
 R 11 سياسيعلوم  8
 S 13 حقوق 9
 T 14 اقتصاد 10
شناسي و  زبان 11

زبان هاي 
 خارجه

WA 18 

 WI 18 ادبيات فارسي 12
 WI 18 ادبيات عربي 13

 جايگاه رشته هاي علوم انساني مورد بررسي در اين نوشته در رده بندي              8جدول  
 بليس

 
 جايگاه رشتة كتابداري در شش نظام مورد بررسي

 
ردة اصلي يا  )رتبه(جايگاه  م در رده بندينا رده بندي

 فرعي
علوم كتابخانه و  ديويي

 اطّالعات
 فرعي 10 از 1

كتاب و  كاتر
 كتابشناسي

 اصلي 92 از 92

كتابشناسي و  كنگره
 كتابداري

 اصلي 20 از 20
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علوم كتابخانه و  جهاني
 اطّالعات

 فرعي 9 از 1

علم كتابخانه و  كالن
 علم كتاب

 صليا 32 از 4 و 3

 فرعي 19 از 3 سند پردازي بليس
  جايگاه رشتة كتابداري در شش نظام مورد بررسي9جدول 

 
 

ادبيات فارسی 

٠
٢
۴
۶
٨
١٠
١٢
١۴

ديويی کاتر کنگره جهانی کالن بليس

ادبيات فارسی 

 
 سير تغيير مرتبة موضوع ادبيات فارسي از ديويي تا بليس 1نمودار 
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ادبيات عربی

٠
٢
۴
۶
٨
١٠
١٢
١۴

ديويی کاتر کنگره جهانی کالن بليس

ادبيات عربی

 
 سير تغيير مرتبة موضوع ادبيات عربي از ديويي تا بليس 2نمودار 

 
اقتصاد 

٠
٢
۴
۶
٨
١٠
١٢
١۴

ديويی کاتر کنگره جهانی کالن بليس

اقتصاد 

 
 ز ديويي تا بليسسير تغيير مرتبة موضوع اقتصاد ا 3نمودار 
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تاريخ

٠
٢
۴
۶
٨
١٠
١٢
١۴

ديويی کاتر کنگره جهانی کالن بليس

تاريخ

 
 سير تغيير مرتبة موضوع تاريخ از ديويي تا بليس 4نمودار 

 
حقوق

٠
٢
۴
۶
٨
١٠
١٢
١۴

ديويی کاتر کنگره جهانی کالن بليس

حقوق

 
 سير تغيير مرتبة موضوع حقوق از ديويي تا بليس 5نمودار 
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روانشناسی 

٠
١
٢
٣
۴
۵
۶
٧
٨
٩

ديويی کاتر کنگره جهانی کالن بليس

روانشناسی 

 
  سير تغيير مرتبة موضوع روانشناسي از ديويي تا بليس6نمودار 

 
زبانشناسی و زبان های خارجه 

٠
٢
۴
۶
٨
١٠
١٢
١۴

ديويی کاتر کنگره جهانی کالن بليس

ان  زبانشناسی و زب
های خارجه

 
ز ديـويي تـا     هـاي خارجـه ا     شناسي و زبان   سير تغيير مرتبة موضوع زبان     7نمودار  
 بليس



 اصروضعيت علوم انساني در ايران مع 

 

154

علوم اجتماعی

٠

٢

۴

۶

٨

١٠

ديويی کاتر کنگره جهانی کالن بليس

علوم اجتماعی

 
 سير تغيير مرتبة موضوع علوم اجتماعي از ديويي تا بليس 8نمودار 

 
علوم تربيتی

٠
٢
۴
۶
٨
١٠
١٢

ديويی کاتر کنگره جهانی کالن بليس

علوم تربيتی

 
  سير تغيير مرتبة موضوع علوم تربيتي از ديويي تا بليس 9نمودار 
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علوم سياسی 

٠
٢
۴
۶
٨
١٠
١٢

ديويی کاتر کنگره جهانی کالن بليس

علوم سياسی 

 
 سير تغيير مرتبة موضوع علوم سياسي از ديويي تا بليس 10نمودار 

 
فلسفه و کالم 

٠
١
٢
٣
۴
۵
۶
٧
٨

ديويی کاتر کنگره جهانی کالن بليس

فلسفه و کالم 

 
 ز ديويي تا بليس سير تغيير مرتبة موضوع فلسفه و كالم ا11نمودار 
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قرآن و حديث

٠
١
٢
٣
۴
۵
۶
٧

ديويی کاتر کنگره جهانی کالن بليس

قرآن و حديث

 
  سير تغيير مرتبة موضوع فلسفه و كالم از ديويي تا بليس12نمودار 

 
مديريت

٠

٢

۴

۶

٨

١٠

١٢

ديويی کاتر کنگره جهانی کالن بليس

مديريت

 
  سير تغيير مرتبة موضوع مديريت از ديويي تا بليس13نمودار 
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 بليس كالن جهاني كنگره كاتر ديويي

فلسفه و 
 كالم

 فلسفه مديريت شناسي روان شناسي روان مديريت
 و كالم

و فلسفه  شناسي روان
 كالم

فلسفه و 
 كالم

فلسفه و 
 كالم

ادبيات 
 فارسي

 مديريت

قرآن و 
 حديث

قرآن و  شناسي روان
 حديث

قرآن و 
 حديث

ادبيات 
 عربي

 روانشناسي

علوم 
 اجتماعي

قرآن و 
 حديث

شناسي  زبان اقتصاد تاريخ
و زبان هاي 

 خارجه

علوم 
 تربيتي

علوم 
 سياسي

علوم  تاريخ
 اجتماعي

قرآن و  حقوق
 حديث

علوم 
 جتماعيا

علوم  اقتصاد
 اجتماعي

علوم  اقتصاد
 اجتماعي

فلسفه و 
 كالم

 تاريخ

علوم  مديريت اقتصاد حقوق
 تربيتي

قرآن و  شناسي روان
 حديث

علوم 
 تربيتي

علوم 
 تربيتي

علوم 
 سياسي

علوم 
 سياسي

علوم 
 اجتماعي

علوم 
 سياسي

شناسي  زبان
و زبان هاي 

 خارجه

علوم 
 سياسي

علوم  مديريت حقوق
 تربيتي

 حقوق

علوم  حقوق مديريت
 تربيتي

ادبيات 
 فارسي

 اقتصاد تاريخ
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ادبيات 
 فارسي

شناسي  زبان
و زبان هاي 

 خارجه

شناسي  زبان
و زبان هاي 

 خارجه

ادبيات 
 عربي

علوم 
 سياسي

شناسي  زبان
و زبان 
هاي 
 خارجه

ادبيات 
 عربي

ادبيات 
 فارسي

ادبيات 
 عربي

شناسي  زبان
و زبان هاي 

 خارجه

ت ادبيا اقتصاد
 فارسي

ادبيات  تاريخ
 عربي

ادبيات 
 فارسي

ادبيات  حقوق تاريخ
 عربي

 فرايند تغيير جايگاه رشته هاي علوم انساني مورد بررسي در اين نوشته             10جدول  
 در شش رده بندي

 
درصد در  نام رده بندي

 اول% 50
درصد در 

 دوم% 50
 60 80 ديويي
 45 55 كاتر
 50 90 كنگره
 60 80 جهاني
 88 14 كالن
 80 33 بليس

 در صد رشته هاي علوم انساني به طور كلّـي در دو نيمـة هـر يـك از                    11جدول  
 شش رده بندي مورد بررسي

 درصد رشته هاي علوم انساني را به طور كلّي، و نه فقـط رشـته هـاي                  11جدول  
علوم انساني مورد بررسي در اين نوشته را، در هر دو نيمة هـر رده بنـدي  نـشان                    
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دهد چهار رده بندي اول، بيشترين درصـد     همان گونه كه جدول نشان مي     . دهد مي
 .علوم انساني را در نيمة اول خود قرار داده اند

 

٠
١٠
٢٠
٣٠
۴٠
۵٠
۶٠
٧٠
٨٠
٩٠
١٠٠

ويی 
دي کاتر گره

کن
انی
جه کالن يس

بل

درصد در ۵٠% اّول
درصد در ۵٠% دّوم

 
 در صد رشته هاي علوم انساني به طور كلّـي در دو نيمـة هـر يـك از                    13نمودار  

 شش رده بندي مورد بررسي
 

 گيري نتيجه
  بنـدي از پـنج     آيـد در چهـار رده      اال برمي ها و نمودارهاي ب    گونه كه از جدول    همان
بندي غربي مورد بررسي يعني، ديـويي، كـاتر، كنگـره، و جهـاني كـه از نظـر                    رده

پيدايش نيز ترتيبي تاريخي دارند بيشترين درصد اختصاص يافته به علوم انـساني             
ط،                ل قرار دارد به طوري كه بـه طـور متوسـل ايـن      % 25/76در نيمة اواز نيمـة او

بنـدي   بندي كالن كـه رده     در رده . ها به علوم انساني اختصاص يافته است       بندي رده
هـاي علـوم     ميـانگين رشـته   . رسـد   در نيمة اول مـي     14شرقي است اين درصد به      

است در حالي كه اين درصـد در        % 75/53بندي اول    انساني در نيمة دوم چهار رده     
 . دهد ي مشابه با كالن نشان ميبندي بليس نيز ارقام رده.  است88بندي كالن،  رده
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بندي،  اختصاص بيشترين درصد موضوعات به علوم انساني در نيمة اول چهار رده           
هاي موضـوعي    ها اغلب ملهم از تقسيم بندي      بندي با توجه به اين نكته كه اين رده       

فلسفي قبل از خود بوده اند نشان از اهميتي دارد كه در فرهنگ غـرب بـه علـوم                   
هاي كالن و بليس ديـده       بندي اما اينكه چرا اين حالت در رده      . شود ده مي انساني دا 

 .شودشود بايد با ديد بيشتري بررسي  نمي
توان اين گونه توجيه كـرد كـه اگـر     بندي كالن را مي علّت وقوع اين پديده در رده   
ا در              چه رانگاناتان، واضع اين رده     بندي، خود فيلسوفي از مـشرق زمـين اسـت امـ

او شـايد تحـت تـأثير ايـن نگـرش           . ال رياضيدان برجسته اي نيـز هـست       عين ح 
بندي خود در نظـر گرفتـه        رياضي خود ترتيبي اين گونه براي علوم انساني در رده         

هـاي غربـي     بنـدي  اي نسبت بـه رده     بندي او تغييرات عمده    در هر حال، رده   . است
. بندي اسـت   سفة رده رسد بيشتر ناشي از ديدگاه او نسبت به فل         يدارد كه به نظر م    

 :1379چـان،   (داننـد    بسياري رانگاناتان را پيشروترين نظريه پرداز رده بنـدي مـي          
393.( 

هاي غربي از نظـر قـرار دادن         بندي بندي بليس با ساير رده     يكي از علل تفاوت رده    
هاي علوم انساني در نيمة دوم، شايد به ديدگاه خاص بلـيس    بيشترين درصد رشته  

كـه  «بندي خود به اصـولي چنـد پايبنـد اسـت             بليس در رده  . بازگرددبندي   به رده 
اجماع، با هم قراردادن موضوعات مربوط، تابعيـت خـاص از عـام،             : ند از ا  عبارت
). 398 :1379چـان،    (».ها و اعمال ديگر    بندي تخصص و فرصت براي مكان      مرتبه

 بليس از نظـر     بندي به احتمال قريب به يقين، اين اصول بوده كه باعسث شده رده           
هـاي غربـي تفـاوت داشـته         بندي هاي علوم انساني با ساير رده      تقدم و تأخّر رشته   

 .باشد
دهـد    كه جايگاه رشتة كتابداري را در شش نظام مورد بررسي نشان مـي             9جدول  

هاي اصـلي خـود      بندي كاتر، كنگره، و كالن از رده       مبين اين نكته است كه سه رده      
از اين سه، كاتر و كنگره، آخرين ردة خود را          . اند ص داده به رشتة كتابداري اختصا   
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هاي اصلي خود را     اند در حالي كه كالن، دو رده از رده         به اين رشته اختصاص داده    
.  داده اسـت   »علم كتاب « و   »علم كتابخانه «بندي، به دو موضوع      آن هم در آغاز رده    

ده اصـلي بـه رشـتة       بندي ديگر، يعني ديويي، جهاني، و بليس، اگـر چـه ر            سه رده 
هـاي بـااليي     هاي فرعي مربوط به ايـن رشـته را در بخـش            كتابداري نداده اما رده   

هـاي فرعـي مربـوط بـه         ديويي و بـه تبـع آن، جهـاني، رده         . بندي گذاشته اند   رده
كتابداري را در ردة نخست گذاشته اند، و بليس اين رشته را در ردة فرعـي سـوم                  

 قرار داده است 
هاي كتابخانه را    بندي م است اين است كه در غرب، اگر نمايندگي رده         اما آنچه مه  

ت بيـشتري در مقايـسه بـا                  در مورد تقسيم بندي علوم بپذيريم علوم انساني اهميـ
هاي مطرح در ايـن نوشـته، نـوعي تقـدم در             بندي بررسي رده . ها دارند  ساير رشته 

كه با توجه به اين نكته كه       دهد   هاي علوم انساني نشان مي     ترتيب را در مورد رشته    
كننـد   ها معموالً از نظمي سلسله مراتبي از كل بـه جـزء اسـتفاده مـي              بندي اين رده 

هاي علوم تجربـي و      هاي علوم انساني، اعم از رشته      بيانگر اين نكته است كه رشته     
بـه سـخني ديگـر،      . هـستند فنĤّوري، و به اعتباري، نسبت بـه آنهـا داراي اشـراف             

هـاي علـوم انـساني بـه         هاي رشـته   وم تجربي و فنĤّوري زير مجموعه     هاي عل  رشته
 . آيند حساب مي

توانيم اين گونـه اسـتدالل كنـيم كـه در هـر يـك از                 اگر ادعاي باال را بپذيريم مي     
هـاي علـوم    هايي از رشـته    هاي علوم تجربي و فنĤّوري، همواره، حداقل، رگه        رشته

هـاي تجربـي و فنّـĤوري بتواننـد جايگـاه            انساني بايد وجود داشته باشد تا رشـته       
توانيم اين پرسش را نيز بـه        اما اگر ادعاي باال را بپذيريم مي      . درست خود را بيابند   

عنوان سخن آخر مطرح نماييم كه چگونه است كه در جوامع صنعتي غـرب، كـه                
وري و سپس علوم تجربي حـرف نخـست را          ارسد در وهلة نخست، فنّ     به نظر مي  

ا در جوامـع شـرقي، از                زنند عل  مي وم انساني از چنين اعتباري برخوردار اسـت امـ
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هـاي علـوم     گذراننـد رشـته    جمله ايران، كه هنوز مراحل اولية صنعتي شدن را مي         
 برند؟ انساني از جايگاهي چنين نازل رنج مي
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 گزارشي از وضعيت متون درسي و كمك درسي رشته زبان و
 هاي باستاني ادبيات فارسي و زبان

 هاي ايران در ده سال گذشته در دانشگاه
 

 1دكتر حسينعلي قبادي
 

خـواهم كـه ابيـاتي از غزلـي از حـافظ را        اجـازه مـي   ز رياست محترم جلسه     امن  
 .همه عناصر فرهنگ اسالمي و ايراني استبخوانم كه دربردارنده 

 
 تا به فتواي خرد حرص به زندان كردم   سالها پيروي مذهب رندان كردم

 غ سليمان كردم راه قطع اين مرحله با مر      من به سر منزل عنقا نه به خود بردم
 كه من كسب جمعيت از آن زلف پريشان كردم        از خالف آمد عادت به طلب كام 

 كه من اين خانه به سوداي تو ويران كردم             اي بر دل ريشم فكن اي گنج مراد سايه

                                                 
 هاي باستاني شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني رئيس گروه زبان و ادبيات فارسي و زبان. 1

هاي ده ساله گروه زبان و ادبيات فارسـي و زبـان هـاي باسـتاني         اين گزارش جمعبندي اجمالي فعاليت      
 .شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني است كه در آخرين روز كنگره به شكل سخنراني عرضه شد

 



 وضعيت علوم انساني در ايران معاصر 

 

170

 گرچه درباني ميخانه فراوان كردم  دارم از لطف ازل جنت فردوس طمع
  احزان كردم اجر صبري ست كه در كلبه ت يوسف بنواخت  كه پيرانه سرم صحباين

 سالها بندگي صاحب ديوان كردم  گر به ديوان غزل صدر نشينم چه عجب
 هرچه كردم همه از دولت قرآن كردم صبح خيزي و سالمت طلبي چون حافظ

استادان محترم بنـده بـه ويـژه        سپاسگزاري كنم؛   از همه حضار گرامي     وظيفه دارم   
وند كه هم استاد ادب        جناب آقاي دكتر اكرمي، جناب آقاي دكتر آيينه        استاد معظم 

دانـم كـه از       واقعاً بر خودم واجب مـي     همچنين  درس و هم ادب نفس بنده بودند        
استاد فرزانه جناب آقاي دكتر گلشني به دليل خدمت شـايد كـم همتـايي كـه بـه                   

ن طـور كـه اعـالم       همـا . انصافاً سپاسـگزاري كـنم     اند  كردهعلوم انساني اين كشور     
 . استفرمودند گروه ما گروه زبان و ادبيات فارسي

قبل از اينكه گزارش اين گروه را عرض كنم بد نيست بگـويم از جملـه اتفاقـات                  
اي اسـت كـه     هاي بسيار استثنايي و ويـژه       خوبي كه در اين كشور رخ داده ظرفيت       

 .علوم انساني قائل شدبراي برنامه چهارم توسعه 
 واقعـاً فرصـت قـانوني و        ،ها كه فرصت نيست بخوانم      بسياري از بند   در و   49بند  

 . استدقيقي براي علوم انساني قائل شده
 مخـصوصاً   ،برخي از نمايندگان محترم مجلس هم تشريف دارند       با توجه به اينكه     

 من خواهـشمندم    االسالم والمسلمين مصباحي و دوستان ديگر       جناب آقاي حجت  
 . شوداحقاقنوني هست اين حق براي علوم انساني امكان قاو حاال كه فرصت 

گروه زبان و ادبيات فارسي متشكل است از نزديك به بيست تن از استادان طـراز                
ما تأمل داشتيم كه از همان ابتدا از استادان طراز اول كشور            . اول سراسر كشور بود   

ن داشـته  مند شويم و هم توزيع جغرافيايي منطقي در سطح ملي و نه در تهـرا                بهره
 .باشيم
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رويم كه صـد و چهـل نفـر از اسـتادان      به همين دليل وقتي سراغ داوران گروه مي      
چـرا؟ بـراي اينكـه      . هاي سراسر كشورند همين منطق را پي گـرفتيم          شگاهنمبرز دا 

 .مح نظر داشتيمطيك اصل راهبردي و بسيار مهم را م
طب ما بايـد مـا را       مخا. آمدي و كارايي كار در مقبوليت دانشگاهي است         شرط كار 

 .روزي غير اثر بخش خواهد بود نه هر كوششي ولو شبانه وگر. بپذيرد
 هدفمنـد    در طول اين چند سال گروه به لطف الهي موفق شد صد و بيست جلسه              

از كـرديم و      به دليل اينكه ما از استادان سراسـر كـشور دعـوت مـي             و  داشته باشد   
  .ود پنج ساعت بودكرديم جلسات ما حد استفاده بهينه ميفرصت 

 بعـد بـه     . شناسايي و احصاي منابع و مĤخذ موجود بود        ،اولين كاري كه گروه كرد    
را پيشنهاد كرد و بعضاً هم به خلق منبع درسـي  جانشين ترتيب منابع مكمل و گاه  

 .اقدام كرد
 دسـت در حـوزه ادبيـات فارسـي بـه          انجـام نـشده     خوشبختانه برخي از كارهاي     

 .و به مقصد مطلوب رسانده شد از زمين برداشتهاستادان محترم گروه 
تـرين منـابع درسـي چـون          ما هفتاد سال بود كه يك اثر جامع درباره يكي از مهم           

اگر تعريف ارسـطو را قبـول داشـته باشـيم مخـصوصاً در              . منابع حماسي نداشتيم  
دهد و ايـن كـار     ايران بيش از يك سوم منابع درسي ايران را تشكيل مي           ژئوپلتيك

در بـسياري    . شد منتشردو جلد   در  لطف خدا تأليف شد و االن به ثمر رسيد و           به  
از ميان هفتـصد منبـع احـصاء شـده          . ها جزء منابع اصلي درسي هست       از دانشگاه 

و هشتاد اثر تهيه و دويست و سي و يك اثر براي نقد و بررسي در اختيـار                    سيصد
نون داوري شد و صد و      حدود صد و شصت اثر تاك     و  داوران دانشمند قرار گرفته     

 . بازبيني و صد و هفده اثر تعيين تكليف شدةتا به مرحل سي و پنج اثر از آن
اما براي اينكه كار ما يك بعدي نباشد و ما اصل تعامل عملي را با دانشگاه حفـظ                  

عالوه بـر اينكـه از طريـق داوران بـا دانـشگاه              .خورد يك جانبه نباشد     بكنيم و بر  
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كرديم با برگزاري جلـسات مـستمر عمـالً از محـضر تعـداد              ارتباط داشتيم سعي    
 .مند شويم بيشتري از استادان سراسر كشور بهره

 ، تقريباً گروه زبان و ادبيات فارسي شوراي بررسي متـون يـك نهـادي جـا افتـاده                 
 .پايدار و منطقي و مرتبط با تمام استادان دانشگاه سراسر كشور در اين رشته است

هـاي قـانوني و       داشتيم و سعي كرديم كه تمام زيـر سـاخت         هاي مقدماتي     نشست
اداري را لحاظ بكنيم با همگرايي بـا وزارتخانـه حركـت بكنـيم و بـا همـاهنگي                   

 .ها عمل بكنيم دانشگاه
ايـن كـار    . هـاي تخصـصي داشـته باشـيم         لذا از همان اول سعي كرديم كار گـروه        

هـاي فـراروي رشـته        ايستها و نب    شناسي و بايست     اول به مسئله    ها در درجه    گروه
بعد از اين به اين نتيجه رسيديم كـه  . ها پرداخت دانشگاهدر زبان و ادبيات فارسي     

 .اين كار واقعاً همه جانبه پيش برود به تعريف چند طـرح تحقيقـاتي نيـاز داريـم                 
 .چند طرح تحقيقاتي هم در اين مورد تعريف كرديم

اي فراتـر از پژوهـشگاه چـه در         هـ   بعضي از آنها در حال اجراست و حتي از نهاد         
هاي اجرايـي پژوهـشكده علـوم انـساني و             تحقيق و چه از امكانات و ابزار        عرصه

 . رابطه بهره كافي برديمباره علوم اجتماعي جهاد دانشگاهي هم در
هايي كه در پژوهـشگاه بـوده يـا          ها را به دليل تراكم نشست       حتي برخي از نشست   

 .برگزار كرديمجهاد دانشگاهي انساني داليل ديگر در پژوهشكده علوم 
 مسائلي كه فراتر از رشـته زبـان و   .1: شود نشست هاي ما به چند دسته تقسيم مي       

ساالنه بيش  . استبه همه دانشجويان سراسر كشور مربوط       است و   ادبيات فارسي   
  دولتي و همه    شود در دانشگاه دولتي و غير       از يك ميليون دانشجو وارد دانشگاه مي      

 .ا حداقل سه واحد فارسي عمومي بايد بخواننداينه
پور هم ديروز فرمودند زبان فارسي تنها حلقه ارتباط جوانان مـا              جناب آقاي رفيع  

 حتـي ديـروز جنـاب       .با فرهنگ اسالمي و ايرانـي     يعني  . استبا هويت خودشان    
آموختگـان    دانشكردند كه يكي از داليل عمده كه          پور استشهاد مي    آقاي دكتر رفيع  
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زدند دانشگاه صنعتي شريف و اينكـه اينهـا            مثال مي  .شود  نخبه از كشور خارج مي    
تـرين عامـل در ارتبـاط و        نيستند و اين مهم   عجين  خوب با زبان و ادبيات فارسي       

 .پيوند آنها با فرهنگ خودي است
هـا سـاعت فقـط     ايم كـه شـايد ده   به همين دليل ما يك همايش ملي طراحي كرده  

 حتي با رئيس جمهـور      .داشت 1383آن در سال    از اجراي    كاربري تخصصي قبل  
در كنار آقاي دكتر گلشني بوديم و از ايـن طريـق تقريبـاً              و  آن زمان ديدار كرديم     

 .توانستيم يك بيانيه و الگويي براي فارسي عمومي مطلوب در بياوريم
ما به لطف الهي در اين همايش موفق شديم چهار جلد كتاب آماده كنيم كـه يـك            

 .شود لدش تقديم شده سه جلدش هم به زودي تقديم ميج
 .هاي فارسي عمومي مطلـوب را چـاپ كـرديم    ها و راهكار در اينجا تمام دستاورد 

 .نتايج اين همايش در اينجا هم هست
هـاي ايجـابي و       دانستيم براي جنبه    كار بعدي كه كرديم چون آن را پيش شرط مي         

  و شناســي در حــوزه تحقيقــات يبمــسئله آســبــه اثبــاتي پــرداختن همــه جانبــه 
 . بودها نامه پايان

در مشهد مقـدس    كه  براي اين كار چند پايان نامه دانشجويي هم هماهنگ كرديم           
 . بگيريم و جاهاي ديگر انجام شده كه از امكانات عمومي دانشگاه هم بهره

نـه حفـظ زبـان      آور است     رنجيكي از مسائلي كه واقعاً در عرضه فرهنگ عمومي          
 ما به اين مسئله پرداختيم كه خوشبختانه يكـي          .زبان معيار بود  ، بلكه بحث    يفارس

را به زودي تحت عنـوان      كار  از اعضاي فاضل ما جناب آقاي دكتر نيكوبخت اين          
شـاءاهللا بـا       ان . بـشود  تحميـل اي بـه پژوهـشگاه        بـدون اينكـه هزينـه     منتشر  تابي  ك

 .يدمدرس به چاپ خواهد رستربيت گذاري دانشگاه  سرمايه
كرديم كه مهم است و بايد به آن پرداخته شـود             يكي ازمسائلي كه باز احساس مي     

شناسـي     آسـيب  ،چون واحدهاي زيـادي تحـت عرفـان و ادبيـات فارسـي داريـم              
هـم برگـزار    را  ي ادبيات فارسي بود كه ايـن نشـست            تحقيقاتي عرفاني در حوزه   
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ي روبرو شده و قرار شـد       كرديم و اين ادامه پيدا خواهد كرد چون با استقبال زياد          
 .كه ادامه پيدا بكند

و ترين نكته چالشهايي كه فراروي رشته زبان و ادبيات فارسي بود              اما يكي از مهم   
هاي ادبي و نقـد        بحث نظريه  ،ها است   كنم كه فراروي بسياري از رشته       من فكر مي  

 بـه ويـژه در   ها  هاي جديد در حوزه دانيد ما با امواج متنوعي از نظريه   مي .ادبي بود 
هاي واسطه بـا اصـل ايـن نظريـه و             نظر از اينكه حلقه     ادبيات روبرو هستيم صرف   

ترجمه خودش چه به لحاظ لفظي و چه به لحـاظ معنـا مـشكالت فراوانـي دارد                  
تر از اين در واقع يك رويارويي همه جانبه ميان اركان مواريث ادبيات با ايـن                  مهم

 .هاست نظريه
اً همان سياستي كه داشـتيم بـه كـار گـرفتيم و واقعـاً سـعي         براي اين كار ما انصاف    

هاي خوب را در سراسـر كـشور شناسـايي            طرفي همه استعداد    كرديم در كمال بي   
 .بكنيم

) 24/12/85(در كار گـروه ديـروز       . ما به اين مسئله بيش از مسائل ديگر پرداختيم        
 به اين نتيجـه     اينكه خوشبختانه با حضور جناب آقاي دكتر گلشني هم برگزار شد          

رسيديم كه اين مسئله به حدي اهميت دارد كه وزارت علوم انشاءاهللا اگـر لطفـي                
بكنند حمايت بكنند و در اين زمينه يك قطب علمي در پژوهشگاه علـوم انـساني                

رهـا   فراواني را به صورت منفعـل در ايـن بـادي             يها  ما نسل   تشكيل شود وگرنه  
هاي عظيم ادبي مـا كـه    باره كه ميراث م در اين  ما اول بايد تحقيق كني    . خواهيم كرد 
توانست دچار گسست فرهنگي نشود و امروز به دست ما برسـد تـا                واقعاً اگر مي  

گوي دنيا بود ولي متاسفانه چون ما تقريباً داريم منفعالنه برخورد             حد زيادي پاسخ  
 .هايي شود كه جلوي خسران را بگيرد يا كم بكند كنيم بايد نهاد سازي مي

هـاي   هـا و حتـي شـگرد    هاي ادبي در حوزه نظريـه  آفريني ميراث در درجه اول باز  
 كه تعامـل امـر ضـروري و اجتنـاب ناپـذير             امرادبي بپردازد و بعد با پذيرش اين        

قطعاً دنيا در اين زمينه چنانچـه در بـسياري         . تري بپردازد   يابي دقيق    به مسئله  ،است
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ه ما بنا بـه داليلـي كـه تقريبـاً روشـن             ها به مسائل جديدي دست يافت ك        از زمينه 
 .است توجه نكرديم

تي آن ح. تر است   تر و دقيق     ادبي ما وسيع    هايش در ميراث    مايه  ها و خمير    ولي زمينه 
 .رويم جلو  داريم ميالنهداريم و منفعنآفريني را  فن باز
م نقد ادبي ما را پنجاه سـال پـيش مرحـو   . توانيم اين قدرت را داشته باشيم      ونه مي 
اش   كـنم كـه امـروز بيمـاري         گونه است فكـر مـي       گفت كه بيمار  كوب    زريناستاد  

 و  ببيند كه مسئله ما در نظريه     . تواند مسئله شناسي بكند     مضاعف شده و حتي نمي    
 .نقد ادبي چيست

شـويم بـه آن       ام را عرض بكنم كه كـار ديگـري كـه مـا متمركـز مـي                  آخرين نكته 
هاي تحقيق و مشكالتي است       ي اولويت   مسئلهپرداختيم و به نتايج خوبي رسيديم       

 . روش تحقيق در ادبيات داريم كه در عرصه
 شده و كيفي كه بـا        در اين زمينه با توجه به كار گروههاي بسيار مستمر و حساب           

شاءاهللا به زودي بتوانيم در      همت واالي استادان سراسر كشور برگزار شده است ان        
ناب آقاي دكتر نيكويي از دانـشگاه گـيالن بـه    اين زمينه كتاب بنويسيم با همت ج 

شـاءاهللا بـا حمايـت        با حمايت جنـاب آقـاي دكتـر گلـشني و ان           و  چاپ برسانيم   
ها و نقـد ادبـي بـه انجـام            توانيم اين قطب علمي را در حوزه نظريه         وزارتخانه مي 

 .برسانيم
ه اي پيدا كرده اسـت در ايـن عرصـ           يكي از مسائل ديگري كه يك كم بازار آشفته        

 نويسي كه متأسفانه خيلي تجاري نگاشـته شـده از يـك طـرف و از                  بحث گزيده 
سـازي     دارند و قبل از انقـالب جريـان         هايي كه قبل از انقالب ريشه      طرفي جريان 

 از ايـن جهـت      . اسـت  ن بعضاً در دست آنـا      هم كردند در درس ادبيات و هنوز       مي
ي كوشـ   كـم و اين نتيجه    رنگ است     عرضه ادبيات اصيل ما يك مقدار متأسفانه كم       

 .ماها در عرصه ادبيات است
جلي بشود و اين بازار آشـفته گزيـده نويـسي يـك             عاشاءاهللا فكر    در اين زمينه ان   

 .مقدار سامان بگيرد
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 مقدمه
هـاي زيباشـناختي، در       كـردن گـزاره   » تئـوريزه «پردازان كـه بـراي        بعضي از نظريه  

هـا از     هستند، نقد را ابزار مناسبي براي فرايند انتقال گزاره        » راهكار«جوي  و  جست
انـد،   انديـشه و نظريـه دانـسته و گفتـه         قلمرو زيبايي شناسي به چهارچوب فكر و        

بـديهي اسـت كـه ايـن تعريـف          ) 162(نمايـد،     منتقد شهود را تبديل به ادراك مي      
ه آنگـاه      اشهود و اصوالً    . كند  مسئوليت نقد را بسيار سنگين مي      مور انتزاعي، خاصـ

دهنـد و تعريـف       كه رويكرد هنري داشته باشند، نظم گريزند و تن به تئوري نمـي            
ت               هاي گلداني و پرنده    گل. دپذيرن  نمي هـاي قفـس زاد نيـستند و زيبـايي و هويـ

انديـشد    مي» بيان«منتقد به   . پايدار آنها در نظم ناپذيري و تعريف گريزي آنهاست        
نقد در چرخة منطقي دال و مدلول و داللت جريـان           » نحوة ارائه بيان  «و هنرمند به    

اسـت، امـا بـراي هنرمنـد، لفـظ،          دارد و لفظ براي منطقي فقط ابزار انتقال مفاهيم          
موجود زنده است، كلمات فقط ابزار انتقال معاني نيـستند، بلكـه دسـتگاه تنفّـسي             

لذا تبديل زيبايي به فكر رسالتي بزرگ است، كسي بايـد عهـده دار              . معاني هستند 
داشته باشد و هم دنيـاي هنـر را           اين امر باشد كه هم از ساز و كارهاي منطق بهره          

و اين نكتـه را  .  كرده باشد تا بتواند هنر و منطق را با هم آشتي دهد    حس و تجربه  
ياد داشته باشد كه هنر در پي آن است كـه از طبيعـت، طبيعتـي ديگـر بـسازد،                    ه  ب

. طبيعتي زيباتر و راز آميزتر، طبيعتي كه براي خود طبيعت نيز جذّاب و تازه باشـد       
 خـود را قـادر اسـت بيـان     هاي ظاهري و عريان طبيعت صامت است، فقط زيبايي 

آيـد،    هم بياني كه وقتي كه در پوشش زبان بـه تفـسير و تعريـف در مـي                   آن ؛كند
گيرد، اما شـاعر و هنرمنـد قادرنـد بـا رسـتاخير               خود مي ه  هاي مختلف را ب    قرائت

هـاي پنهـان      كلمات و با نفوذ در ژرفاي طبيعت، به مدد تخيـل اختراعـي، زيبـايي              
ن دهند كه طبيعت برنجين است، فقـط شـاعران آن را            طبيعت را عريان كند و نشا     

الشعراء بهار از كوه دماونـد در          طبيعتي كه ملك   )109: 1361 ديچز،(كنند    زرين مي 
طبيعتـي  . شعر دماوند بازسازي كرده، زيباتر و استوارتر از خود كوه دماوند اسـت            
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جـاب برانگيـز    كه حافظ از آب تنگه اهللا اكبر آفريده براي خـود آبِ تنگـه نيـز اع                
 :آنجا كه گفته است. كند اعجابي زيبا كه روح را تسليم كلمات مي. است
 تا آب مــــا كـــه منبعش اهللا اكبـــر است اوست  است زاب خضر كه ظلمات جاي فرق

اي از گريـستن پراكنـده را         اي از لبخند و پاره      لئورناردوداوينچي توانسته است پاره   
ه در قبـال ايـن پيونـد، راز آميـزي لبخنـد ژوكونـد را                گونه به هم پيوند دهدكـ      نآ

 .جاودانه كند
هاي پراكنده، در شكل طبيعي، اوالً بـا هـم    ها و گريه پاره پاره  كه آن خنده    در حالي 

بعـضي از   . قابل پيوند نبودند و ثانياً آن مانايي و اعجاب را در نفس خود نداشـتند              
دانند   نند و متأثر از تاريخ و فرهنگ مي       ك  منتقدان، نقد را به خارج از نقد مرتبط مي        

گويند، نقد بخشي از تاريخ فرهنگ بـه مفهـوم كلـي آن اسـت و از ايـن رو                      و مي 
تغييرات كلي در محيط فكري، تـاريخ       . هاي تاريخي و اجتماعي است      داراي زمينه 

توانـد بـر نقـد اثـر بگـذارد        فلسفي مـشخص مـي  هاي ها و حتي نظر تطّور انديشه 
 )45  :1373ولك، (

دهد، تاريخ و فرهنگ و فلـسفه را بـه            اين چشم انداز از نقد، به نقاد زاوية ديد مي         
دهد و چه بسا كه نقـد، رنـگ غـرض             كند و به نقاد ذهنيت مي       نگاه او تحميل مي   

 .چون غرض آمد هنر پوشيده شد: بخود بگيرد و
ا    بديهي است كه رنگ زبان و زمان را نمي       خالقيـت،  توان از هنر متمـايز كـرد، امـ 

جوهرة هنر اسـت، و اگـر هنـر را محـصول تـاريخ بـدانيم و بـه قـول منتقـدين                       
ماركسيست، هنرمند را پرولتر معنوي جامعه و هنر را  توليد اجتمـاعي و روبنـاي                

ايم زيـرا ماهيـت خالقيـت آزاد شـدن از             تاريخي بدانيم، خالقيت را از هنر گرفته      
خالقيـت جـوهرة ادبيـات اسـت،        . تهرگونه رنگ تعلق از جمله  تعلق تاريخ اس        

اندازهاي سيال توجه دارد نه موارد خامِ جامد، ادبيـات بـه دنيـايي              ادبيات به چشم  
 )13 : 1363فراي، (كند  سازد تعلق دارد نه بدان كه مشاهده مي كه بشر مي
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 ارزش نقد
نقد نيز مثل هر قالب روش شناختي و معرفـت شـناختي ديگـر، بالـذات ارزشـي                  

نقد بمثابه كلمه است و دنيايي كـه نقـد در           .  آن است  1زش آن در كاركرد   ندارد، ار 
هاست، ارزش كلمات به نقشي       ها و گزاره    پردازد مانند دنياي جمله     آن به تكاپو مي   

انـد كـه      گفتـه ) 2 : 1385  ،غروي(هاي خاص خواهد داشت      است كه در موقعيت   
جـاي خـود مـستعد     هـر يـك در       2نقد از صوري يا فرماليستي گرفته تـا اخالقـي         

امـا يـك   » خوبي«توجه دارد و فرم اخالقي به  » زيبايي«نقد فرماليستي به    . اند  فايده
 )49 :1365هوف، (نقد كامل بايد تركيبي از هر دوي آنها باشد 

داننـد كـه    هاي سركوب شده اي مي   برخي از متفكرين، نقد را از نوع بازتاب عقده        
كند كه خـود توانـايي        چيزي را نقد مي   هاي علمي بزك شده است؛ منتقد        با روش 

 منتقد فرد فلجي اسـت كـه        3:گويد  تر از آن را هم ندارد، المارتين مي         خلقِ ضعيف 
ناپـذير وارد عرصـة    هاي انعطاف اند كه منتقد با شيوه اي گفته  عده. آموزد  دويدن مي 

سـوزان سـوتپاك   : شود و هدفش آن است با اين شيوه بر هنر مسلط شـود               هنر مي 
كند نقد عملياتي ذهنـي اسـت، بـه           تحليل انتقادي، اثر هنري را آلوده مي      : گويد مي

خشكي چوب و قصدش مهار و سلطه بر هنر و روش تحليل اثر هنري به محتـوا                 
 )18  :1376گرين، (و سپس تفسير آن است 

هاي عاميانة نقـد      ها، در مورد ارزش نقد ادبي در برخي از حوزه          گرچه اين داوري  
شناسي نقد، شايد مـورد قبـول      ژورناليستي به عنوان مصاديقي از آسيب     خاصه نقد   

هـاي   باشد، اما در مورد كليت نقد ادبي، غير قابل قبول است، شعر و هنر و گـزاره      
 شـهودي و سـيال       يهـا   ادبيات تخيلي، حاصل فوران ضمير ناخودآگاه و از كـنش         

 اما ناپايدار است، منتقد با      ناخودآگاه سفري اثيري    روانِ شاعر است، سفر در دنياي     
شناسيِ اجتماعي، شـعرِ شـاعر    شناسي و روان ها ي علمي از قبيل اصول روان      شيوه

                                                 
١. function 
٢. Moralactivitical 
٣. Critistisa Legles who teaches Runing 
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را كه در دنياي ناخودآگاه و در جريان سـيال ذهـن تولـد يافتـه اسـت، تحليـل و                     
گونـه آشـكار      گونـه تحليـل و زوايـاي شـعر را آن           شعر را آن  . كند  موشكافي مي 

 نقـد،   ،بنـابراين . انگيز خواهد بود    د شاعر هم جذاب و شگفت     كند كه براي خو     مي
نقد تحليل و ارزيابي است نه   . آينه است و آينه زبان اصالح است نه زبان شكستن         

نه شـربت خـواب آور اسـت و نـه الاليـي كودكـان، بلكـه        . »زنده باد و مرده باد   «
 داروي تلخ و هي هي چوپان است

ترين ابزار معنوي هـر گونـه نقـد            ضروري ذهن آزاد و  وارسته از حب و بعض،        «
ترين شاعران كيست، موال پـس        پرسند كه ورزيده    مي) ع(وقتي از امام علي     . است

پردازد و با لقب الملك الضليل، امـروء          از نقد كلّي شعر به داوري دربارة شاعر مي        
د  و الاُبالي را برتر از همه شعرا، يعنـي نقـد شـعر بـا نقـ                 سرا  القيس شاعر عاشقانه  

هـا در     سـرود و آن زشـتي       هـا را مـي       زشتي هرچندامروءالقيس  . كند  شاعر فرق مي  
ممكـن  . سـرود   هـا را، زيبـا مـي        ترازوي نقد اخالقي، اعتباري ندارند، همان زشتي      

اين نقد عادالنة امام ضمناًٌ پيامي هـم بـه          . است چيزي زيبا باشد ولي خوب نباشد      
ها را بـسرايند، كـسي         نيست كه خوبي   شاعران متعهد تاريخ دارد كه تعهد فقط آن       

هـا را   ها نيست، تعهـدش در آن اسـت كـه خـوبي     سرودنِ خوبي« زيبا«كه قادر به   
شـاعري كـه    . بـسرايد » زيبـا «را  » هـا   خـوبي « بلكه تعهد در آن اسـت كـه          ،نسرايد
. هـا سـتم كـرده اسـت هـم بـه كلمـات               سرايد، هم به خوبي     ها را زشت مي     خوبي

پس . كند و آنها آب زالل را، گل آلود         بيان مي » زالل«ود را   امروءالقيس، آب گل آل   
 .كنيم، آب را گل نكنيم بياييد اگر كاري براي آب نمي

 
 بحث
 و آن را در رونـد فـراز و   كنـيم  تاريخچه ادبيـات دانـشگاهي ايـران تأمـل          دراگر  

يـابيم كـه ادبيـات         در مـي   كنيمفرودهاي وقايع اجتماعي و سياسي معاصر بررسي        
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اهي بر حولِ چند زمينة غالب شروع به فعاليت كرده، و تا به امروز نيز كـم                 دانشگ
 :و بيش همان زمينة غالب، در گروههاي ادبيات دانشگاهها حاكم است

 تصحيح متون، ابتـدا فقـط       :تصحيح متون و برگردان آن به رسم الخط امروز        . 1
همچـون  تدريج حالت انتقادي به خود گرفـت و مـصححين           ه  توصيفي بود ولي ب   

استاد قزويني، استاد فروزانفر، دكتر معين، استاد همايي و غيره شيوة روشمندي را             
 از جملـه، فراينـد زيـر را    ؛حشيه و تعليق متـون در پـيش گرفتنـد   تبراي تصحيح،  

 :راهكار تصحيح قرار دادند و بدينوسيله رنگ تحليل و نقد بدان بخشيدند
 مورد نظرهاي خطي معتبر از اثر   شناسايي نسخه.1-1
هــاي همچــون، عكــس، ميكــروفيلم،  هــا از طريــق روش  گــردآوري نــسخه.2-1

 ...ميكروفيش 
آوري شده، جهت تنقيح و شفاف سـازي           نقد دروني و نقد بروني نسخ جمع       .3-1

 فرايند تصحيح
هـاي بـدل       نقد تطبيقي نسخ فراهم گشته و انتخاب نـسخة اصـلي و نـسخه              .4-1
هاي بدل ارجح از      گر در بعضي موارد ضبط نسخه     البته در روند تصحيح ا    ). فرعي(

 .شد هاي خاص ثبت مي نسخه اصلي باشد، مراتب، با شيوه
بديهي است كه تصحيح متـون و بـازخوانيِ انتقـادي آنهـا، در مرحلـة تأسـيس و                   

زيـرا تـصحيح    . رسـد   استقرار ادبيات دانشگاهي امري مفيد و ضروري به نظر مـي          
هـاي ادبـي     صالح الزم را براي مطالعات و پژوهش      كنندگان از اين طريق، مواد و م      

هـاي   يكـي از محورهـاي تـصحيح متـون كـه در قالـبِ گفتمـان               . آورند  فراهم مي 
گيـرد و خـود در فعـال كـردن چرخـة              انتقادي، رنگ نقد و تحليل بـه خـود مـي          

اسـتدالل بـراي    . باشـد   توانـد داشـته       هاي انتقادي متون نقش مؤثري مـي        استنساخ
هـاي انتقـادي و ارتقـاء        ها  است كه در تعميق گفتمان        يِ نسخه ترجيح ضبط مورد  
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 و نقد روايتي به نقد درايتي حـائز         1سطح بحث از بحث توصيفي به بحث معياري       
 .اهميت است

اما با همه محاسن گفته شده و ناگفته مانده تـصحيح متـون حـداقل از دو حيـث                   
 :شناختي است مستعد تحليل آسيب

اي و كم مايه در عرصة تصحيح و در نتيجه غير             ر حرفه  ورود مصححيني غي   )الف
 قابل اعتماد نمودنِ امر تصحيح متون

  افراط در اشتغال به تصحيح متون)ب
تفـسير مـتن،    .  تفسير از مادة فسر به معنـي روشـن كـردن اسـت             :تفسير متون . 2

يعني مفسر، با روشن نمودنِ ابهامـات    . كند  موقعيت متن را درون متن مشخص مي      
عرضه كوشد، معنايي منسجم و بي ابهام از متن           گان  تركيبي و تعبيري متن مي      واژ
. كنـد   در ادبيات دانشگاهي، تفسير از وظايف تعريف شده خـود عـدول مـي             . كند

هـاي بـرون متنـي، راه     يعني مفسر، از طريق معناي منسجم اجزاي متن بـه داللـت     
. كنـد  ن متني به متن ورود ميهاي برو ها و پيش فهم يابد، بلكه با پيش دريافت      نمي

جاي آنكه بـا معنـي دقيـق اجـزاي مـتن بـه              ه  في المثل در تفسير غزليات حافظ ب      
هـا و تعـاريفي از عرفـان حـافظ دسـت يابـد و بـين اجـزاء مـتن و                        كشف يافتـه  

دار كشف كنـد، بـرعكس، بـا تلقـي و قرائـت               اندازهاي عرفاني، رابطة معني     چشم
كند و متن را از راه تطبيق با تلقي از پيش فراهم       مياي از عرفان ورود به متن         ويژه

كند و چه بسا كه در اين تفسير تطبيقي، بين متن و الگوي تفـسير،   گشته تفسير مي 
. يازد  جاي تفسير درست به توجيهات كلي دست مي       ه  رسد و ب    هايي مي   به گسست 

 بلكـه   مثالً اگر از قبل براي مفسر مفروض باشد كه حافظ، نه من حيث المجمـوع              
االطالق، عارف بوده است تا تمام غزليات حافظ، با فهم مفسر از عرفان تبيين                علي

هـايي را كـه بـا فهـم از پـيش       گاه ناگزير است قرائن و گزاره  شود، آن   و معني مي  
هاي غيـر علمـي و ذوقـي، هماهنـگ           تعيين شدة مفسر قابل تطبيق نيست با روش       

                                                 
١. normativargument 
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 تخت از پيش تعيـين شـدة خـود كوتـاه و             يعني كالبد طبيعي نقد را با     . سازي كند 
بلند كند و يا اگر همچـون آن شـاعرِ معاصـرِ ارجمنـد بنـا بـه مقتـضيات حزبـي                      

گـاه مجبـوريم،     مفروض از قبل تعيين شده، حافظ را يك القباي كافر بپنداريم آن           
 بلكه نگارش و رسم  ،نه تنها مفاهيم غير متشابه ديوان حافظ را تفسير به رأي كنيم           

 .تاب را به رنگ سليقة خود در آوريمالخط ك
مع االسف، اين شيوة تفسير كه گريبان عدة زيادي از مفـسرين متقـدم و مقلّـدين                 
متأخر آنها را گرفته است، در دور ساختنِ معني متن از ساختار درون متني، نقـش                

گونه قرائت از مفهوم تفسير بيشتر، متأثر از فضاهاي ويژة           اين. اساسي داشته است  
 و رنگ ايـدئولوژي و مكتـب و مـرام           است 50 و   40هاي    جتماعي و سياسي دهه   ا

) نـه فرضـية   (في المثل در كتاب حلّاج، نوشتة علي ميرفطرس، پيش فـرضِ            . دارد
. حلّاج يك روشنفكر ملحـد اسـت نـه يـك متفكّـر عـارف              : نويسنده اين بود كه     

ـ » انـاالحق «لذاست در درون اين نگاه از حلّاج،  مفهوم عرفاني            جـاي آنكـه در     ه  ب
انت از قرائن متواتر تاريخي، معني شود، براساس پيش فـرض  درون متن و با استع 
 .گيرد شود و رنگ الحاد به خود مي نويسنده معني مي

ا روسـاخت   ) نگاه از بيرون به درون متن    (اين شيوه از تفسير، زيرساخت واحد        امـ
متكثر و متنوع دارد و به مقتضاي زمان و زبان و سـليقه و گـرايش مفـسر، تغييـر                    

 .كند مي
گونه تفسيرهاي سنتّيِ مدرن نما، تفسير آقاي دكتر شميـسا           هاي ديگر اين    مونهاز ن 

را « غـار «ايـشان   : اند  داشتهبيان  است كه در كتاب نقد ادبي از قصه اصحاب كهف           
، عنكبوت تنيده شده بر غار را، نماد پردة بكـارت گرفتـه و       »آلت تناسلي زن  «نماد  

الزم به ذكـر    (اند     لقاح تعبير كرده   ورود و خروج اصحاب كهف را در غار به عمل         
است كه اصوالً در قصة اصحاب كهف از عنكبوت تنيده در غار سـخني بـه ميـان          

و نويسندة محترم، عنكبوت را از غار ثور در جريان هجـرت پيـامبر               .نيامده است 
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يعني تنيدن عنكبوت در ذهن نه در       . اند  داده» كهف«اسالم، مصادره كرده و به غار       
 )تاريخ

شيوه تفسير اكثر اساتيد سلف، مثل مرحوم فروزانفر و اغلب شاگردان نسل اول و              
يعني نگاه بر متن از زاويـة قوالـب از پـيش            . گونه است  نسل دوم آن مرحوم، اين    

 .تعيين شده
گيـري بخـش       شكّي نيست كـه يكـي از عوامـل شـكل           :تاريخ ادبيات نويسي  . 3

ه محققـين پيـروِ رئاليـسم         برخي از منتق  . خودآگاه ادبيات، تاريخ است    دين، خاصـ
اند كه ادبيات را به عنوان روبنـاي   سوسياليستي آنچنان به عامليت تاريخ تكيه كرده  

دانند و در نتيجه، عنصر ابداع و خالقيت توليـدات            فرهنگي، زادة عنصر تاريخ مي    
ا . گيرنـد   ادبي را كه فرازماني و فراتاريخي بوده و جوهرة هنر است ناديده مـي              امـ 

هاي تاريخي و جداي از نظريه كـساني كـه در نقطـه مقابـل          گري جداي از افراطي  
گيـري هنـر قائـل نبـوده و           گونه مدخليتي در شـكل     قرار داشته و براي تاريخ هيچ     

تاريخ به عنوان يكـي از      . نمايند  رابطه متن را با عامل تاريخ، به طور كلي انكار مي          
 .اه ادبيات نقش كارساز داردگيري ابعاد خودآگ متغيرهاي مستقل در شكل

 مطالعه تاريخ ادبيات به عنوان زمينة ادبيات امـري ضـروري و تأثيرگـذار              ،بنابراين
هـاي دانـشمندان ايرانـي از چنـد       اما تواريخ ادبيات فارسي، خاصه پـژوهش       است

 .شناختي است جهت مستعد نقد آسيب
. اند تـا درايتـي      روايتيهاي ادبي، اغلب،     آثار بجا مانده از اين بخش پژوهش      ) الف

پژوهـشگر بيـشتر بـه      . به عبارت ديگر بيشتر جنبة توصيفي دارند تا جنبة تحليلي         
ـ              هـم پيوسـتة    ه  توصيف وقايع و حوادث، پرداخته و بين واقعه مربوطه و اجـزاء ب

منـدي بـسيار انـدك        مندي برقرار نكرده است و يا برقراري اين رابطه          تاريخ رابطه 
ا تـاريخ درايتـي      . ي، صرفاً توصيف وقايع تاريخي است     تاريخ روايت . بوده است  امـ

 .برقراري روابط علّي و معلولي بين واقعة مربوط و اجزاء هماهنگ ديگر است
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گونه كه شايسته است بـين وقـايع اتفاقيـة مـشروحه و              پژوهشگر نتوانسته آن  ) ب
ن دو  و گـاه گسـستگي بـين ايـ        . ادبيات آن دوره ارتباط علّي و معلولي برقرار كند        

 ،كنـد  مـثالً  وقتـي كـه وقـايع دورة سـامانيان را تـشريح مـي          . شود  چشمگيرتر مي 
سرايي و افول ايـن جنـبش و          كوشد كه بين وقايع اين دوره و جنبش شاهنامه          نمي
 .هاي اجتماعي آن رابطة علت و معلولي برقرار كند ريشه

المثـل از     ، فـي  انـد   تاريخ ادبيات نويسان، نگاهي فراگير و جامع از اجتماع نداشـته          
تـاريخ فقـط    . توانيم به زندگي اجتماعي تودة مـردم پـي ببـريم            مجراي تاريخ نمي  

افتد كه بين اجزاء تاريخيِ كتب تـاريخ          كمتر اتفاق مي  . دردربار شاهان جريان دارد   
ادبيات و اجزاء ادبي آن در فرايند روابط علّي و معلـولي همخـواني و همـاهنگي                 

 .وجود داشته باشد
 اولين دستور نامة زبان فارسي، را پنج تن از اساتيد پـيش             :ور زبان فارسي  دست. 4

ايـن  . كسوت دانشگاه تهران تأليف كردند كه به دستور پنج استاد معـروف گـشت             
رغم اهميتي كه به عنوان اولين اقدام، جهت پادار كردن قواعد زبـان              بهدستور نامه   

حتـوايش براسـاس قواعـد      امـا م  . و اصول صرف و نحو دارد، قابل تقـدير اسـت          
تـوان    لذا نمـي  . زبان گريزپا و هنجارشكن است    . امروزين زبان تدوين نشده است    

 اغلـب   ،جـداي از دسـتورنامة پـنج اسـتاد        . بيني كـرد    قاعدة ثابتي را براي آن پيش     
هايي كه بعد از آن نوشته شد، تقليدي عالمانه و بعـضاً ناشـيانه، از پـنج                   دستورنامه

سبك . بر مبناي ساز و كارهاي زبانيِ غريب تدوين شده است         استاد است و اغلب     
شناسي نيز كه يكي از محورهاي ادبيـات دانـشگاهي بـوده و هـست، در روش و                  

ت     ه  ب. محتوا نقايصي كمتر از نقايص محورهاي اشاره شده ندارد         جاي آنكـه هويـ
ء روش شناختي و ماهيت ساختاري اثر ادبي ادوار مختلف با خواندنِ دقيـق اجـزا              

و اصطالحات مفهـوم شـناختي بـه        نظري  هاي    اغلب با قالب  . متن، مشخص گردد  
كه بايد عواملِ تأثير گذار برون متنـي، از جملـه            در حالي . كند  درون متن ورود مي   
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 بگذارد و سبك اثر را كه به منزلة         1حال تعليق ه  مفاهيم و تعريفات كلي را، موقتاً ب      
سبك، طـرزي اسـت    . دست آورد ه  ء متن ب  شناسنامة اثر است از طريق روابط اجزا      

كند، نه طرزي عاريتي كه به متن تحميل          كه متن، خود را در روند آن طرز بيان مي         
 .شده باشد

سبك شناسيِ مصوب در سر فصل دانشگاهها از چهار چوبِ شناسايي ويژگيهـاي            
ها و افادة حروف اضافه و صـفات و          بندي  لغات و تركيبات و ساختار سنتي جمله      

سـبك  . سازد   خارج نمي  2گذارد و متن را از قلمرو در زماني         د پاي را فراتر نمي    قيو
 و بـازآفريني    آمد  روزجاي آنكه متن را با نظريات جديد        ه  هاي جديد هم ب     شناسي

 بعد از بازگـشايي دانـشگاه در        . جديد هستند  هاي  نظريهكنند، اغلب فقط انباني از      
ر سر فصل مـصوب شـوراي عـالي         نخستين سالهاي نيمة اول دهة شصت و انتشا       

هاي كارشناسي به قرائت      انقالب فرهنگي تاكنون قسمت اعظم تقويم درسي دوره       
ها و معيارهاي تكـراري و غيـر خـالق            متون نيز از شاخص   . متون اختصاص دارد  

هاي ادبي و معنيِ متن، خارج        مانند نكات دستوري، نكات بالغي، سرشماريِ آرايه      
كـصد و چهـل واحـد درسـي دورة كارشناسـي ادبيـات              از بين قريب ي   . شود  نمي

هم مدرس، خيلي هنر كند،      فارسي، فقط دو واحد به نقد ادبي اختصاص دارد، آن         
 نقد ادبي را تدريس كند و فرصتي بـراي مباحـث نقـد              نظريشايد بتواند مباحث    

 .ماند عملي و تحليل و بررسي متون باقي نمي
هـا و ارزيـابي اجـزاء آن و      و شـيوه  3هـا كه تحليل متن بر اساس رويكرد      در حالي 

شود كـه فرصـت بـراي كـنش           ء با كليت متن، باعث مي     اجزاروابط ساختاري اين    
هايي   هاي روشمند نقد علمي دريچه      امروزه نظريه . فعال و خالق ذهن فراهم شود     

هاي ديگر  از متن به سوي عوامل مرتبط خارج از متن باز كرده و بين متن و شاخه               
شناســي،  شناســي اجتمــاعي، جامعــه شناســي، روان ي از جملــه، روانعلــوم انــسان

                                                 
١. Suspense 
٢. Diachronic 
٣. approachs 
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هـايي از     انـد و دريچـه      شناسي يا نقد تطبيقي زنجيرة تعامـل برقـرار كـرده            اسطوره
نگـاه نقادانـه و     . اند  اي را پيش چشم پژوهشگر ادبيات گشوده        تحقيقات بين رشته  

هـا و رويـدادهاي    هشود كه متعلّم در رابطه بـا پديـد   تحليلگرانه به متن موجب مي    
اجتماعي نيز ذهنـي فعـال و تحليلگـر داشـته باشـد، نـه منفعـل و بـي تفـاوت و                 

 از مـصاديقِ چـالش   – جوالنگاه توسع نقـد      –اي    تحقيقات بين رشته  . نگر  سطحي
ـ                ست مـدرن نـسبت بـه مدرنيتـه اسـت كـه ب هـا  جـاي تعامـل رشـته   ه كشاني پـ ،

رود كـه تخـصص علمـي سـر از      زند و مي ها را دامن مي   الطوايفي تخصصي   ملوك
 .پاي تخصص در بياورد

 
  پيشنهادات

براي تحول در آموزش نقد ادبي، الزم است در سه محـورِ فراينـد اطـالع رسـاني           
تغييـرات سـاختاري   ) متن(و پيام ) متعلم(گيرنده پيام ) مدرس(يعني فرستندة پيام  

 :و بنيادي صورت پذيرد، از جمله
شـوند،    صصي براي تدريس نقد ادبي تعيـين مـي        مدرسيني كه در گروههاي تخ    . 1

عالوه بر تخصص در رشتة زبان و ادبيات فارسي، اطالعات مفيـد و متناسـبي در                
، ادبيـات   هاي علوم انساني از جمله معارف اسالمي حد آشنايي فعال با ساير شاخه  

ـ   ... شناسي اجتماعي، اسطوره شناسي و     شناسي، روان  تطبيقي، روان  ه داشته باشند، ب
اي در    هاي زندة دنيا آشنا باشند، آثار علمـي پژوهـشيِ تعريـف شـده              يكي از زبان  

تر به نقد به عنـوان يـك چـشم انـداز             عرصه تحقيقات داشته باشند و از همه مهم       
 .فعال ادبي عالقه داشته باشند

اي و سنگ شده دروسـي        در سطح متعلم در كنار انواع واحدهاي درسي كليشه        . 2
شناسـي، فلـسفه،     ق مطالعات نقد ادبي مفيـد اسـت از قبيـل روان           را كه براي تعمي   

اي در قالـب دروس اصـلي،         عنوان دروس بين رشته   ه  ب... شناسي اجتماعي و   روان
در تقويم درسي دانشگاه داشته باشد، براي تحقق نقد ميداني در عرصة متـون بـه                
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ـ   مـدرس  بـه دسـت   نقاديِ عملي بپردازد و اين فرآيند مطالعات ميـداني،           طـور  ه   ب
 .مرتب ارزيابي و كنترل شود

هـاي   بخـش . در عرصة متن، الزم است، ساختار متونِ دانشگاهي، متحول شـود         . 3
 واضـح   .اي از متون كالسيك جاي خود را بـه متـون معاصـر بدهـد                قابل مالحظه 

هاي اجتماعيِ زنده، استعداد انتقـادي        انديشهداشتن  علت  ه  است كه متون معاصر ب    
كنند   تا متون كالسيك كه اغلب در حوزة اجتماعي خاصي سير مي           دبيشتري را دار  

جاي بسي تأسف است كه جاي      ...)  خانقاه و صومعه، مسجد و مدرسه و       -دربار  (
ادبيات انقالب كه سرشار از سـاختار تحليلـي اسـت در تقـويم درسـي مـصوب                  

توانـد    دانشگاهها كامالً خالي است، صد سال ادبيات متحول معاصر كه خـود مـي             
خود اختـصاص دهـد فقـط در قالـب چهـار            ه  اي را ب    يك گرايش تخصصي ويژه   

همچنـين الزم اسـت كـه       . واحد درسي، در سرفصل دروس ادبيات، جايگـاه دارد        
وقتـي كـه افـق      . متن با الگوهاي علمي در فرايند نقد بازخواني و بازآفريني شـود           

و كهنگـي، دور     متن، در افق تأويلي، بازسازي شود  متن از مرداب شـدن              1تنزيلي
مدرس نبايد حرف در دهان متن بگذارد، بلكه با هدايت درسـت، اجـازه              . ماند مي

دهد كه خود متن سخن بگويد، با روش پويا، قفل كالم متن را باز كند تا متن بـه                   
آنها بگشايد، مـتن      و فرستندة پيام اطمينان كند، و دنياي حقيقي خود را بر            گيرنده

شعراي بزرگ  .  دمن بيرون آمده و وارد دنياي زندگان شود        الل و طبايد از رطل و ا    
و صاحبان آثار بزرگ كالسـيك، سـاختاري را بـراي مكالمـه و مفاهمـه انتخـاب                  

: اند كه اين آثار بتوانند ظرفيت زندگي تأثير گذار در سه دنيا را داشـته باشـند         كرده
فقـط  . ار تـاريخ  زندگي در دنياي زبان، زندگي در دنيا متن، و زندگي در افق انتظـ             

كافي است، روش نگاه كردن، روش درستي باشد، راه رفتن مهم نيست، چه لنـگ               
لنگان باشد و چه چابك يا خرامان، مهم اين اسـت كـه راه رفـتن در راه درسـت                    

                                                 
١. Reduction 
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معـضل  . انجام پذيرد كه هميشه راه درست رفتن از درست راه رفتن مهمتر اسـت             
 .ما، روش شناختي است نه معرفت شناختي

 الزم اسـت، در تقـويم درسـي دانـشگاهها بـازنگري      ؛تحول معرفـت شـناختي    .4
اساسي انجام گيرد، ادبيات بازندگي فرهنگي معاصر، رابطه داشته باشد، متـوني در      
 ،تقويم درسي گنجانده شوند كه نه بوي خوشبيني داشته باشند و نه بـوي بـدبيني               

در شـبكه روابـط علـت و    ها و رويدادها هر چند هم كوچك باشند          بلكه به پديده  
 .معلولي با ديد نقادانه، نگاه كنند

رابطة گفتماني و روشنگرانه باشد، نه رابطه تك        ) نقد(و علم   ) متن(رابطة بين هنر    
 .آوا و غالب و مغلوبي، رابطة برهاني نه رابطة جدلي

 كه هر چيزي به جاي خويش نيكوست جهان چون خط و خال و چشم و آبروست
و هم خط و خال چـشم و ابـرو          ) تحول معرفتي ( را اصالح كنيم     هم چشم و ابرو   

هم تحول ذاتـي    ) تحول روش شناختي و كاركردي    (را در جاي مناسبشان بنشانيم      
هـاي سـياه و    مچش. هم غزال در صحرا، هم غزال و صحرا. و هم تحول كاركردي  

 ...رمندگي شيرين غزال فقط در صحرا زيباست نه در اصطبل و
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 هاي درسي فارسي بررسي پيوستگي و هدفمندي كتاب

 هاي ايران و متون دوره راهنمايي و دبيرستان
 

 1دكتر احمد امين
 2دكتر منصور ميرزانيا
 3صغري شمسايي

 چكيده
 هفت ساله و تهيـه جـداول و نمودارهـايي در             هاي اين دوره   پس از بررسي كتاب   

هـاي شـعري و      ها و قالـب    يات و آرايه  چهار بخش متون نظم، متون نثر، تاريخ ادب       
ها وجـود    بحث و بررسي نتايج معلوم شد كه پيوستگي الزم بين اجزاي اين كتاب            

ترين دليل نيز ذوقي بـودن       مهم. توان غير هدفمند به حسابشان آورد       اما نمي  ،ندارد
هاي كمـي وجـود      آنجايي كه مالك  . هاي كمي و دقيق است     ادبيات و فقدان مالك   

ها از تأكيدها و توجه بيش از حد نسبت به بعضي آثار و صـاحبان                ايسه مق ،داشت
به عنوان مثال اين فـرض      . داد هايي ديگر نشان مي    آن و كم توجهي نسبت به دوره      

هاي درسي توجه نشده كامالً مردود اسـت و   كه به ادبيات معاصر فارسي در كتاب 
 و  استه دوره معاصر     درصد متون نظم مربوط ب     47 درصد متون نثر و      81بيش از   

                                                 
 كرد استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه شهر. 1
 كرد يار گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه شهر استاد. 2
 كرد هاي شهر كارشناس دبير فارسي دبيرستان. 3
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 توجه به دوره معاصر در سال        از قرن دوازدهم هيچ اثر نثري انتخاب نشده و سهم         
دوم دبيرستان و پيش دانشگاهي از همه بيشتر است و در بين شاعران گذشته نيـز                
بيشترين توجه به فردوسي و سپس به سعدي و مولوي بـوده و حـافظ بـرخالف                 

 اختصاص داده است و از همه توجه به ادبيـات            درصد را به خود    7/2انتظار فقط   
 درصد و از همه بيشتر و پس از او سهراب سپهري،            8/5معاصر سهم اخوان ثالث     

آموزشـي     دوره گيرند و اين توزيع در طي همـه    نيما و ملك الشعراي بهار قرار مي      
هاي درسي از همـه   در نثر معاصر سهم گروه مؤلفان كتاب. رسد مناسب به نظر مي   

 درصد است و پس از آن به طـور نـسبي محمـدعلي اسـالمي                21يشتر و حدود    ب
ندوشن، سيمين دانشور، جالل آل احمـد، محمـدعلي جمـال زاده و غالمحـسين               

. اند و از بين قدما بيهقي و نصر اللـه منشي مورد توجه بوده           . گيرند يوسفي قرار مي  
 و از آثـار متكلـف        درصد فنـي   3 و تنها     است  درصد متون نثر ساده    97نزديك به   

در بخش تاريخ ادبيات بيشتر از روش آمـوزش غيـر مـستقيم            . استفاده نشده است  
استفاده و به مولوي و سعدي و فردوسي و حافظ بيشتر اشاره شده اسـت و ايـن                  

رسد و سهم معرفي ادبيات بـرون        ها به نظر مي    بخش غير هدفمندتر از ساير بخش     
 . درصد است25مرزي حدود 

علوم انساني، درس فارسي، دوره راهنمايي، دبيرستان، آموزش و           :ديواژگان كلي 
 .پرورش

 
 مقدمه . 1

هـاي درسـي بيـشترين اهميـت را          در نظام آموزش و پرورش همواره تهيه كتـاب        
داشته و نوع نگاه برنامه ريـزان و اهـداف مـورد نظـر، در آثـار عرضـه شـده بـه                       

هـاي   تـرين ويژگـي    يكي از مهـم   . شده است  آموزگاران و دانش آموزان متبلور مي     
هــاي درســي در هــر موضــوع پيوســتگي و هدفمنــدي آنهاســت و قطعــاً   كتــاب
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هاي درسي فارسي و متـون در ايـن          كتاب. ريزان به اين موضوع توجه دارند      برنامه
ها آموزش زبـان   از يك سو در اين كتاب   . زمينه حساسيت و اهميت بيشتري دارند     

 و دانش آمـوز و گـاهي والـدين آمـوزش آن را              شود مادري و تكميل آن دنبال مي     
اي خود را در     پندارند و هر كسي تا اندازه      ابتدايي و سهل و ساده و كم اهميت مي        

 گـستره بـيش از هـزار سـال      دليلداند و از ديگر سو به      اين زمينه صاحب نظر مي    
هـا و    كنـد كـه هـر كـسي قـادر نباشـد بـه همـه بخـش                  متون فارسي ايجاب مـي    

كتاب مناسب به يك گروه متخصص        آن اشراف پيدا كند و براي تهيه      هاي   موضوع
و با حوصله نياز است كـه بـا برنامـه ريـزي دقيـق و در چنـد مرحلـه و بـا نظـر              

هـاي   هاي مـستمر از دانـش آمـوزان و صـاحب نظـران، پيوسـته از عيـب                  خواهي
 هاي عرضه شده بكاهند و بر غنـاي آن بيفزاينـد كـه ايـن موضـوع                 احتمالي كتاب 

نكته بسيار مهمي كـه همگـان       .  همت وزارت آموزش و پرورش بوده است        وجهه
 ارزش  .آورند  اما آثار احتمالي آن را بر كارشان كمتر به ياد مي           ،بر آن وقوف دارند   

فرهنگي و مذهبي و اخالقي اين آثار است كه تفكيك و يا تلفيق ارزش هنـري را                 
هـا را    تـر وقتـي هـدف از ايـن كتـاب           به عبارت ساده  . نمايد با آن بسيار دشوار مي    

آموزش درست زبان مادري و تكميل مهارت در خواندن و نوشتن و درك مطلب              
توانيم از ارزش ديني و اخالقي آنها غافل شويم و بـا توجـه بـه تنـوع                نمي ،بدانيم
ها و هنجارهاي معرفي شده در اين آثـار          ها و ساليق و تعدد و تكثر ارزش        ديدگاه

ر ارزش هنري هر  اثر و جذابيت آن و قابـل فهـم و درك بـودنش               ت و از همه مهم   
كنـد   هايي است كه انتخاب متن را دشوار مـي         براي سنين خاص همه و همه مؤلفه      

هاي آموزش پيوستگي اهميـت      و پس از انتخاب نيز با توجه به محدوديت ساعت         
يگـر بـا    از طرفـي د   . آيد  كه بايد اذعان داشت به آساني به دست نمي         داردبسياري  

ها شـاهد    هايي كه اشاره شده تغييرات مكرري را در اين كتاب          توجه به همين نكته   
و   اند كه با بررسي همه جانبه      ايم و صاحب نظران و منتقدين كمتر مجال يافته         بوده
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و كيفي متون، نقاط قوت را بر شمارند و در فضايي مناسب با برنامـه                 تحليل كمي 
 1. بپردازندريزان به گفتگو و تبادل نظر

اگر چه پژوهـشگران بـه اهميـت و         . اين پژوهش به دنبال چنين هدفي بوده است       
ها ترديد آنها را براي ورود بـه         اند و نگراني از تغيير كتاب      دشواري كار واقف بوده   

رغـم طـوالني شـدن       بـه توان ادعا كرد كـه        امروز مي  ،كرده است  اين كار بيشتر مي   
هـايي از ايـن دسـت راهـي تـازه             زمينه پژوهش   در ،تحقيق به دليل گستردگي آن    

 .   گشوده شده است و آينده گواهي بر اين مدعا خواهد بود
ريـزان دوره راهنمـايي و متوسـطه و          نكته با اهميـت ديگـر گسـست بـين برنامـه           

هاي گذشته انبوهي كتـاب بـراي        طي سال . هاي دانشگاهي است   ريزان كتاب  برنامه
ه و به عنوان فارسي عمومي در اختيار دانـشجويان          ها نوشته شد   عرضه در دانشگاه  

رسد دليلش عدم  قرار گرفته و هر كدام نقدهاي جدي به همراه داشته و به نظر مي          
راهنمايي و دبيرسـتان بـوده        هاي درسي دوره   مطالعه جامع و در نظر آوردن كتاب      

خوانـده  اي كه بسياري از مطالبي را كه دانشجو در زمان دبيرسـتان               به گونه  ؛است
يابـد و     روي خـود مـي      ها دوبـاره پـيش     هاي متون فارسي دانشگاه    است در گزيده  

عالوه بر از دست دادن انگيزه براي يافتن مطالب پر محتوا و نو، به نگـرش او در                  
گمـان كـار را بـراي        اين پژوهش بـي   . كند جدي وارد مي   مورد ادبيات نيز آسيـب     

كنـد و بايـد در عمـل بـه           تر مـي   آسانهاي فارسي دانشگاهي     گردآورندگان كتاب 
نكته با اهميت در اين بـاره حجـم گـسترده و انبـوه     . نتيجه بخش بودن آن پي برد 

مطالب در دوره دبيرستان است كه دانش آموزان با توجـه بـه ناگزيرهـاي كنكـور                 
گذرانند وپـس از ورود بـه دانـشگاه          اغلب با دقت و كنكاش مطالب را از نظر مي         

 ساعت فارسي مي آموزند كه در مقايسه بـا          51رس يعني حداكثر    تنها سه واحد د   
. سطح توقع و حجم مطالب مورد انتظار براي يادگيري به هيچ وجه تناسب نـدارد            

هـاي   انتخاب متون نظم و نثر بهتر است در دو بخـش مـستقل و بـر اسـاس دوره                  
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ي هـا  اي از ويژگـي    رسد اگر نخـست شـمه      به نظر مي  . تاريخ ادبيات صورت گيرد   
هـاي   ادبيات و مـسايل مربـوط بـه تـاريخ هـر دوره آورده شـود و سـپس نمونـه                    

 ،ها انتخاب گردد   ترين شعرا و نويسندگان آن دوره      اي از هر دوره و بزرگ      برجسته
هـاي   بهتر خواهد بود و دانش آموز در تاريخ ادبيات و در ميان آثـار و شخـصيت                

 دانـش آمـوز بتوانـد       يعنـي مـثالً   . كوچك و بزرگ ادبي سـرگردان نخواهـد بـود         
تشخيص دهد كه حافظ يا پروين اعتصامي يا اخوان ثالث در كجاي تاريخ ادبيات              

 .  هاي محوري شعر آنان چيست هاي آثار آنان و انديشه قرار دارند و ويژگي

 ها  مواد و روش.  2
هاي درسي فارسي مقطع راهنمـايي تحـصيلي و سـه            اين پژوهش با بررسي كتاب    

ابتدا . هاي غير علوم انساني انجام شده است       يش دانشگاهي رشته  سال متوسطه و پ   
بندي   و سپس جمع   شدهاي درسي هر مقطع جداگانه و به طور دقيق مطالعه            كتاب

بر اساس سطرشماري بـه انجـام       ... نهايي در زمينه تحليل كمي متون نظم و نثر و           
با در نظر   رسيد و كمتر از يك سطر، سطر كامل فرض شد و كميت سنجي نهايي               

 Powerدر تهيـه نمودارهـا از برنامـه    . ها به عمل آمد آوردن محتويات اين دوره

Pointجداول از   و در تهيه Excel2. استفاده شد  

 نتايج .  3
هـا و    منـدي در بخـش     با عنايت به فرض اوليه مبني بر اينكـه پيوسـتگي و هـدف             

تـدا جداگانـه و     هـاي مقـاطع مختلـف اب        كتاب .مقاطع مختلف رعايت نشده است    
از آنجا كه دوره دبيرستان و پيش دانشگاهي بـه          . شدكلي تحليل    به صورت    سپس

 دارددليل طوالني تر بودن و كسب توان بيشتر در دانش اندوزي اهميت بيـشتري               
هر جا الزم بود نتايج اين دو مقطع جداگانه نيز در جداول و نمودارها نـشان داده                 

هاي رشته علوم انساني با توجه بـه         كتاب. رديد گ عرضهشد و جمع بندي كلي نيز       
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تخصصي بودن و تفكيك به دو بخـش متـون و زبـان فارسـي شايـسته تحقيقـي                   
جداگانه است كه نتايج و پيشنهادهاي احتمالي حاصـل از آن نيـز يقينـاً متفـاوت                 

 . خواهد بود و شامل اين پژوهش نيست
ات، آرايه ها، قالب هاي شعري      هاي نظم، نثر، تاريخ ادبي      حاصل كار در ذيل عنوان    

هاي ادبي در دوره     آموزش آرايه به  شود   يادآوري مي . بندي شد  و انواع ادبي تقسيم   
 . نشدبه همين جهت به صورت مستقل  بررسي .  استنشدهراهنمايي توجه 

 متون نظم 
ها و دروس مستقل، ابيات پراكنده در متـون نيـز در             در اين بخش عالوه بر عنوان     

هاي كالسيك بيت شـماري      ي لحاظ شده و در متون نظم كهن و قالب         كميت سنج 
سـاير  . هـا سطرشـماري صـورت گرفـت        و در اشعار نو و ترجمه از ديگـر زبـان          

مشخصات از قبيل قالب در بخش انواع ادبي و زمان سرايش شعر در بخش تاريخ         
 . ادبيات تحليل شد
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 سا بـر اسـ    و پـيش دانـشگاهي    دبيرستان   دوره   متون نظم  فراواني   2 شماره   جدول
 قرن
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 پيش جمع درصد

 دانشگاهي

رديف پايه/ قرن  اول دوم سوم

60/13  1 چهارم 59 46 54 102 261

 2 پنجم 0 5 35 9 49 50/2

 3 ششم 52 45 38 37 172 9

 4 هفتم 54 41 67 58 220 12

 5 هشتم 9 21 24 23 77 4

 6 نهم 2 0 12 17 31 60/1

 7 دهم 0 0 6 9 15 80/0

 8 يازدهم 0 16 0 0 16 80/0

 9 دوازدهم 0 28 27 8 63 20/3

 10 سيزدهم 10 0 6 18 34 70/1

10/47  11 معاصر 179 288 133 290 904

 13 نامعلوم 72 3 3 0 78 4

  جمع 437 493 405 571 1906 100
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 قرنس اسا دوره هاي مختلف بر ظمفراواني ن 1شماره  نمو دار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاي مختلف  در قرن و پيش دانشگاهيدبيرستان ي پايهبه تفكيك   متون نظم  مقايسه2شماره  ودارنم
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 متون نثر 
در اين بخش عنوان هاي مستقل اعم از نثر كهن و امروزي سنجيده شـد و سـاير                  

 ، لحاظ نـشد   ،است... هاي كتاب كه شرح دستور زبان و يا آيين نگارش و             عبارت
 آن مشخص نگرديـده      هايي كه داراي عنوان مستقل بود ولي نويسنده        تقسمبه  اما  

 . شداست به عنوان نوشته گروه مؤلفين و به عنوان نثر امروزي توجه 
 ام نويسندهن سا اسبردوره هاي مختلف  نثرتون مفراواني  3 هشمار دولج

  دوره جمع درصد

 يي راهنما

 پيش

 هيدانشگا

 رديف نام نويسنده اول دوم سوم

72/ 65 65 0 0 0 0 آقا ميري 1
1/3 28 0 59 15 2 آل احمد 70 0

96/ 3 آلفونس دوده 0 0 0 87 0 87
17/ 4 آندره ژيد 0 16 0 0 0 16
63/ 5 وينيآ مرتضي 57 0 0 0 0 57
62/ 6 ابن بطوطه 0 56 0 0 0 56
12/ 7 احمد جام 0 0 0 0 11 11
25/ 29 0 63 16 8 المي ندوشناس 0 62
06/ 9 اقبال آشتياني 0 0 0 0 6 6
11/ 10 اگزو پري 0 0 0 0 10 10
37/ 11 )ع(امام سجاد 0 0 0 34 0 34
26/ امــام محمــد 0 0 0 0 24 24 12
26/ 13 )ع(امام علي 0 0 0 24 0 24
2/1 10 14 اميرابراهيمي 0 0 0 0 109

41/ 15 يايرانناصر 0 0 0 0 37 37
57/ 14 0 0 14 16 پاريزيباستاني 0 0
82/ 17 بانباغچه 74 0 0 0 0 74
35/ 21 0 0 0 21 18 بزرگ علوي 0
13/ 19 بلنتين 0 0 0 0 12 12
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38/ 12 125 0 0 0 0 بلنكامين 20 
35/ 12 0 0 12  21 بهمن بيگي 0 0
56/ 14 0 0 0 14  22 بيچراستو 0
94/ 17  23 بيهقي 0 0 79 96 0
42/ 12  24 پرويزي 0 0 0 128 
05/  25 پوپ 5 0 0 0 0 5
35/ 12 0 0 0 12  26 پير لوئي 0
07/  27 تولستوي 0 0 97 0 0 97
15/  28 جامي 0 0 0 0 14 14
6/2 24 0 0 0 24  29 جمال زاده 0

05/  30 چمران 5 0 0 0 0 5
63/ 14 0 0 14  31 حاتميعلي 0 0
2/1 10  32 حدادعادل 63 0 0 0 46

06/  33 حديدي 6 0 0 0 0 6
         

 34 حكيمي 0 0 0 54 0 54 59/0
 35 حميدي مهدي 42 0 0 0 0 42 46/0
 36 خامنه اي علي سيد 0 0 0 0 31 31 34/0
15/1 10

4 

0 0 104  37 خرسند 0 0

ــداهللا   0 12 0 7 5 24 26/0  خواجــه عب
 انصاري

38 

16/0 15 0 0 0 15 0 
 نظــام  خواجــه
 الملك

39 

31/3 
29
9 

0 0 0 249  40 سيمين دانشور 50
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 دولتشاه 0 0 6 0 0 6 06/0
  سمرقندي

41 

 42 دهخدا 38 0 0 0 8 46 51/0

 43 راشد حسين  0 0 0 0 24 24 26/0

 44 دوست رحمان 0 0 0 0 64 64 71/0
 45  رضوي شريعت 0 87 0 0 0 87 96/0

 46 رفيع 0 67 0 0 0 67 74/0

35/1 122 0 0 122  47 رهنما 0 0

 48 زاكس 68 0 0 0 0 68 75/0

62/1 14
6 

 49 زرين كوب 37 0 0 83 26

41/2 21
8 

0 0 218  50 ساعدي 0 0

 51 سپهري 29 0 0 0 0 29 32/0

 52 سعدي 0 11 39 3 16 69 76/0

97/1 17
8 

 53 شريعتي 0 14 90 74 0

 54 صناعي 0 39 0 0 39 78 86/0

 55 صنيع الدوله 0 73 0 0 0 73 81/0

55/1 140 0 0 140  56 طالقاني 0 0

26/1 114 0 0 0 11
4 

 57 طه حسين 0

 58 سمرفنديظهيري 0 0 9 0 0 9 09/0
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 59 عبدالرزاق كاشاني 0 16 0 0 0 16 17/0

 60 عبداهللا مستوفي 0 0 0 68 11 79 87/0

 61 يدزاكانيعب 8 0 13 0 26 47 52/0

 62 كاشاني عزالدين 0 0 0 0 7 7 07/0

 63 عطاملك جويني 7 0 0 0 0 7 07/0

 64 عنصرالمعالي 18 15 0 0 15 48 53/0

 65 عوفي 7 0 0 0 0 7 07/0

 66 ميبدي فضل اهللا 0 0 0 0 8 8 08/0

         

 67 قزويني   محمد 0 0 0 0 6 6 06/0

 68 قزوهعليرضا   44 0 0 0 0 44 48/0

 69 قفطي 0 0 0 0 10 10 11/0

 70 كاتب ارجاني 73 0 0 0 0 73 81/0

 71 كيازهرا   67 0 0 0 0 67 74/0

 72 المارتين 0 0 0 30 0 30 33/0

 73 مجد خوافي 0 0 17 0 0 17 18/0

56/2 231 0 0 0 231 مجيدي مجيد  0 74 

 75 محمد بن منور 0 12 9 36 0 57 63/0

12/0 11 11 0 0 0 0 
محمد حـسين   

 هيكل
76 

02/0 21 0 0 0 0 21 
  زين العابدين

   اي مراغه 

 
77 
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62/2 237 0 0 237  78 علي موذني 0 0

29/0 
 

 79 موروآ 0 0 0 0 27 27

18/0 
 

 80 مينوي 17 0 0 0 0 17

 81 نصراهللا منشي 19 0 9 46 58 132 46/1

44/1 
 
 
 
 

130 0 0 130 0 0 

 وارنر
 

82 
 

 83 واعظ كاشفي 0 9 0 0 0 9 09/0

49/1 135 0 0 0 135  84 وجداني 0

35/1 122 0 0 0 122  85 ويكتور هوگو 0

27/0 25 0 25 0 0 0 
 بن عثمان  علي

  هجويري
86 

 87 هروي 0 0 0 0 5 5 05/0

23/1 111 0 0 0 111  88 هنري 0

 89 ياحقي 0 0 0 0 39 39 43/0

5/2 
22
6 

46 92 88 0 0 
ــسين   غالمحـ

 يوسفي
90 

 91 مولفان 210 6 23 0 1680 1919 3/21
  جمع 1035 2187 2160 1009 2621 9012 100
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  قرنسا اسبرهاي مختلف دبيرستان  پايه نثرتون مفراواني  4ي  هشمار دولج
درصد پـــــيش  جمع

دانشگاهي
/ قـــرن  اول دوم سوم

 پايه

رديف

14/0 9 0 9 0 0 چهارم 1 
80/5 370 186 88 39 57 مپنج 2 
50/3 225 46 55 40 84 ششم 3 
2 130 3 95 22 10 هفتم 4 

60/0 35 0 26 0 9 هشتم 5 
30/0 18 4 6 0 8 نهم 6 
40/0 25 0 4 16 5 دهم 7 
14/0 9 0 0 9 0 يازدهم 8 
00/0 0 0 0 0 0 دوازدهم 9 
50/2 156 62 0 73 21 سيزدهم 10 
30/77 4987 735 1520 1775 957 معاصر 11 
10/0 6 0 0 0 6 نامعلوم 12 
40/7 476 0 476 0 0 حذفيات 13 

100 6446 1036 2279 1974 1157 جمع  
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 تاريخ ادبيات
روش آموزش غير مـستقيم     به  اشاره به تاريخ ادبيات در اين دوره بسيار محدود و           

هاي چنـد    لذا اين بخش با عنايت به مقدمه      . مورد عنايت مؤلفين قرار گرفته است     
ها و آثار ادبي آنها و در نهايت برمبنـاي تعلـق              در معرفي بعضي شخصيت    سطري

شـاعران و نويـسندگاني كـه       . زماني نويسنده و اثر در هر قرن تنظيم شـده اسـت           
 بر اساس قسم عمده زندگي آنهـا و شـهرت و            ،زندگي آنها در دو قرن بوده است      

 . اند هاي سبك شناسي دسته بندي شده نيز تقسيم بندي
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 هاي شعري و انواع ادبي ها، قالب آرايه
امـا چـون در     . شد شايد به نظر بيايد كه اين عنوان بايستي به دو قسمت تقسيم مي            

هاي فارسي دوره راهنمايي به زيبايي شناسي بسيار محـدود پرداختـه شـده               كتاب
هاي ادبي مـورد تأكيـد    در اين بخش انواع زيبايي  .  ذيل يك بخش جمع شد     ،است
 ها و انواع مختلف ادبي تجزيه و تحليل شده است و  وزش مؤلفان و نيز قالبو آم

 . استدر جدول ها قابل تشخيص 
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 بحث 

هاي درسي خـوب هنـر اسـت و فارسـي و متـون در تمـام                  از آنجا كه تهيه كتاب    
ها همچون غالب هنرها به ذوق بستگي دارد به سختي قابـل كميـت سـنجي                 دوره

تواند راهنماي   ها مي  ست كه بايد صورت پذيرد و بررسي كميت       است ولي كاري ا   
هـاي    براي به دست آوردن مـالك      ،بنابراين. كلي براي مؤلفان و برنامه ريزان باشد      

اي نياز است و در وضـعيت      هاي بسيار گسترده   كيفي به طي راه طوالني و پژوهش      
د كـرد و    فعلي بايد بر سالمت ذوقي و شايـستگي علمـي تـدوين كننـدگان تأكيـ               

حاصل كار را مدام در معرض قضاوت داوران قرار داد و حتي به نظر سنجي هاي                
 . علمي و دقيق از دانش آموزان پرداخت

با توجه به آنچه از اين پـژوهش بـه دسـت آمـد فـرض نخـست مبنـي بـر عـدم              
هـاي ايـران تأييـد     هاي درسي فارسي دوره راهنمـايي و دبيرسـتان     پيوستگي كتاب 

از آنجـا كـه مـالك       . فمندي در مجموع اين هفت سال وجـود دارد        شود اما هد   مي
آيد بايـد    ي اين تحقيق به دست نمي      دقيق و حتمي براي رد اين موضوع به وسيله        

هاي درسي كه بر اساس الگوهاي گذشته انجام         گفت اساساً در تهيه اين نوع كتاب      
رسـي   ساعت تدريس و حجـم عظـيم ادبيـات فا    شده است با توجه به محدوديت   

هاي مرتبط بـا آن گردآورنـده بـا وضـعيت دشـواري              كهن و معاصر و تنوع دانش     
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روبرو است و با توجه به روشن نبودن مالك توفيق در حـصول اهـداف كـالن و                  
هـاي   هـا را بـا مـتن    هاي مختلف اين كتاب توانند بخش جزء، منتقدان به آساني مي  

 . مشابه عوض كنند
 شـاعر گذشـته و معاصـر        86جمعاً از آثار    هاي مختلف    در بخش نظم و طي دوره     

ايراني و غير ايراني استفاده شده است كه از قرن چهارم هجري تـا دوران حاضـر                 
شود و بر خالف تصور اوليه، در دوره دبيرسـتان و پـيش دانـشگاهي                را شامل مي  

 درصد و سـهم     47از همه بيشتر و نزديك به       ) قرن چهاردهم (سهم دوران معاصر    
. اسـت ) هشتاد صدم درصد  (و يازدهم هر كدام كمتر از يك درصد         هاي دهم    قرن

گردد ولي   بخشي از اين عدم تناسب به ضعف آثار ادبي قرن دهم و يازدهم بر مي              
كند تناسب   درصد تجاوز نمي   5/2سهم قرن پنجم كه دوران شكوفايي است نيز از          

لـي نقـش پـر    توجه به ادبيات هر قرن در چهار سال متوسطه تقريباً رعايت شده و 
 پيش دانشگاهي باز هم قابل توجه اسـت        رنگ ادبيات معاصر در سال دوم و دوره       

 ).2نمودار و جدول شماره (
تـرين    درصـد و در قـرن هفـتم كـه درخـشان            9/11سهم فردوسي در قرن چهارم      

 و حـافظ    6/5 و مولـوي     4/7 سـهم سـعدي      .ي ادبيات منظـوم ايـران اسـت        دوره
 و  8/5در ادبيـات معاصـر سـهم اخـوان ثالـث            . ت درصد اسـ   7/2برخالف انتظار   
توزيـع  .  درصـد اسـت    5/2 و ملك الـشعراي بهـار          1/3 نيما   6/4سهراب سپهري   

 تقريباً مناسـب و در طـي همـه    ،اند اشعار و اين شاعران كه بيشتر مورد توجه بوده    
 .  آموزشي است دوره

 گـروه   هايي كه نويسنده مشخص نداشت تحـت عنـوان         در بخش متون نثر نوشته    
از نظر زماني توزيع متون نثـر       . مؤلفان شناسايي و به حساب نثر معاصر منظور شد        

 8/81با نظم متفاوت است و در مقاطع مختلف سهم ادبيات معاصر از همه بيـشتر   
 قـرن سـيزدهم     8/1 قرن هفتم        8/2 قرن ششم    1/5درصد و پس از آن قرن پنجم        
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جدول شماره  (نتخاب نشده است     و از قرن دوازدهم هيچ اثري ا       است درصد   7/1
خورد و از بين بـيش از        در متون نثر به نسبت نظم اشكال كمتري به چشم مي           ).5

 5/21 نويسنده ادبي كه از آثارشان استفاده شده اين گروه مؤلفـان هـستند كـه                 90
انـد و بـه طـور نـسبي بـه            هـا را بـه خـود اختـصاص داده          درصد متون ايـن دوره    

 سيمين دانشور، جـالل آل احمـد، محمـدعلي جمـال            محمدعلي اسالمي ندوشن،  
زاده و غالمحسين يوسفي توجه بيشتري شده است و از بين قدما ابوالفضل بيهقي              

 97از نظر سـاده يـا فنـي بـودن نيـز             . اند و نصراللـه منشي بيشتر مورد توجه بوده      
 درصـد مـسجع و فنـي اسـت و از آثـار           3درصد آثار، نثر ساده و تنهـا نزديـك              

 . لف و مصنوع استفاده نشده استمتك
در بخش تاريخ ادبيات به غير از آشنايي با آثار نويسندگان كه از طريـق آمـوزش                  

 نفر شاعر و نويسنده و متفكر و هنرمند داخلـي و            113غير مستقيم صورت گرفته     
اند كه در مورد اغلب آنها فقط يك بار سخن           خارجي به طور مختصر معرفي شده     

ت و به زندگي مولوي، سعدي، فردوسي و حافظ در چند نوبت و             به ميان آمده اس   
هـا بيـشتر     هاي مختلف اشاره شده و سهم مولوي از اين توجه در همه كالس             سال
هـا بـه نظـر     بخش تاريخ ادبيات ايران و جهان غير هدفمندتر از ساير بخش         . است

ولت رسيد و عالوه بر اينكه هيچ نظم تاريخي و تقسيم بنـدي مناسـب بـراي سـه                 
 درصد افراد و آثار معرفي شـده        25آموزش در اين بخش صورت نگرفته بيش از         
 . آيد غير ايراني است كه به نسبت زياد به شمار مي
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هاي ادبي تأكيد بسياري نشده و به درستي شـيوه آمـوزش             در بخش آموزش آرايه   
ب غير مستقيم در نظر بوده اما بر تشخيص صنعت واج آرايي، ايهام، تضاد، اسـلو              

 ).8جدول شماره (معادله و استعاره توجه بيشتري صورت گرفته است 
 33چهارده قالب و اسلوب شعري نيز در مجموع آثار قابـل تـشخيص اسـت كـه                 

 درصد غزل است كه توزيع مناسبي بـه         15 درصد نيمايي و     20درصد آنها مثنوي،    
 . آيد شمار نمي

ي هاي شناخته شده و مـضمون   از نظر مضمون و انواع ادبي با توجه به تقسيم بند          
 نوع مختلف متمايز گرديد و از ميان همه بيشترين توجه به ادبيـات        27غالب آثار،   

بوده است، ادبيات جهان، ادبيات غنايي و ادبيات         داستاني و سپس ادبيات حماسي    
 . پايداري و ادبيات تعليمي از ديگر انواع ادبي مورد توجه است
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 ت نتيجه گيري و پيشنهادا. 5
ي راهنمـايي و دبيرسـتان هـاي ايـران           در كتاب هاي درسي فارسي و متـون دوره        

. پيوستگي كاملي وجود ندارد ولي نمي توان اين كتاب ها را غير هدفمند دانـست              
دليل مهم دشواري اظهار نظر قطعي در ايـن مـورد ذوقـي بـودن هنـر شـاعري و                    

اه رفع معايب اين شيوه     ر. ي ادبيات فارسي است    ي هزار ساله   نويسندگي و گستره  
و تـا   اسـت   نگارش متون درسي، انتخاب افراد متخصص و با ذوق و مورد اعتماد             

زمــاني كــه ســاعات محــدود آمــوزش زبــان و ادبيــات فارســي بــه ويــژه بــراي  
آموزان غير علوم انساني پا برجاست هر انتخابي از متون هزار ساله يا ادبيات             دانش

نـشيني عرضـه   و به آساني براي آن پيشنهاد جاشود تواند نقد قرار     متنوع جهان مي  
گـروه مـشاوران    بـه دسـت     هاي درس فارسي و متون       ارزيابي دائمي كتاب  . گردد

ادبي صاحب صالحيت و سنجش ميزان ذوق انگيزي و فهم دانش آموزان از پيـام               
نظـام  . شـده ضـرورتي انكارناپـذير اسـت       عرضه  هاي زيبايي شناختي آثار      و جنبه 

ران، صاحب نظران و دانش آموزان مـورد تأكيـد قـرار گيـرد و شـيوه                 پيشنهاد دبي 
 در آخـرين    .هاي مورد بحـث قابـل توجـه اسـت          آموزش غيرمستقيم كه در كتاب    

 . آموزش مستقيم بدل گردد هاي دبيرستان به شيوه سال
پيشنهاد مي شود بخش ادبيات جهان جداگانه و در سال پاياني دبيرستان ضـميمه              

 همچنين براي سـهولت يـادگيري و بـه خـاطر سـپاري بهتـر،                .كتاب فارسي شود  
در پايـان دوره    . هاي تاريخي تنظيم شود    هاي ادبي و آثار آنها بر اساس دوره        چهره

 شناخت و نقد باشـد       تواند مقدمه  هاي ادبي و آثارشان كه مي      نيز مقايسه شخصيت  
 .ضروري مي نمايد

ها و تأكيدهاي غيرضـروري      يتها در معرفي آثار، انواع ادبي و شخص        عدم تناسب 
هايي  هاي پيشين آمده است مرتفع گردد و از قرن         با توجه به شرحي كه در قسمت      

همچنين اگر بنا باشد    . كه اثري انتخاب نشده است ياد و حداقل دليل آن ذكر شود           
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ها نوشته شود توجه بـه ايـن پـژوهش بـسيار             كتاب فارسي عمومي براي دانشگاه    
ا از تكرار آنچه پيش از ورود به دانشگاه دانش آموزان فـرا              زير ،نمايد ضروري مي 

تر و مفيدتري در كتاب هاي درسي برگزيـده   گرفته اند خودداري و مطالب جذاب    
اي است كه تا به حال مورد توجه نبوده اسـت وانبـوهي از               خواهد شد و اين نكته    

ت را مملـو    هاي برگزيده متون ادب فارسي براي دانشجويان غير رشته ادبيـا           كتاب
تـوان سـراغ     از مطالب تكراري و غيرخواندني كرده اسـت و حتـي متـوني را مـي               

آموز در دوره راهنمايي تحصيلي خوانده بوده اسـت و دوبـاره در              گرفت كه دانش  
 !بيند دانشگاه پيش روي خويش مي

هـاي درسـي حـداقل        كتـاب   ه تكرار اين پژوهش به شرط بازبيني و تغيير گـسترد         
 .بار ضروري مي نمايدچهار سال يك 
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 نوشت پي
طرحي براي تقويت زبان فارسي، نـشر دانـش، مركـز           « فرشيد ورد، خسرو     .ك. ر

 10 ـ 14، صفحه )62مهر و آبان (ي ششم  ي سوم، شماره نشر دانشگاهي، دوره
هاي تحصيلي هر سه مقطع با توجه به          شروع شده كتاب   1381طرح عمالً از سال     

بنـابراين  .  مالك قرار گرفت   1384ه در آنها تا مهرماه      آخرين تغييرات به عمل آمد    
با رعايت اختصار به منابع مورد استفاده در ذيل اشاره و از ذكـر تغييـرات جزئـي                  

 : شود  رخ داده در هر كتاب خودداري مي
احمــد سميعــي گيالنـي، غالمعلــي حــداد          : فـارسي اول راهنمايـي، مؤلفــان    

يمـا وزيرنيا، حسن احمـدي گيـوي و حـسن          عـادل، محمـد جـواد شريعـت،  س     
 1383هاي درسي ايران،  انوري، تهران شركت چاپ و نشر كتاب

احمــد سميعــي گيالنـي، غالمعلــي حــداد          : فـارسي دوم راهنمايـي، مؤلفــان    
عـادل، محمـد جـواد شريعـت، سيما وزيرنيـا، حـسن احمـدي گيـوي و حـسن                

 1383رسي ايران، هاي د انوري، تهران شركت چاپ و نشر كتاب
احمــد سميعــي گيالنـي، غالمعلــي حــداد       : فـارسي سوم راهنمايـي، مؤلفــان    

عـادل، محمـد جـواد شريعـت، سيما وزيرنيـا، حـسن احمـدي گيـوي و حـسن                
 1383هاي درسي ايران،  انوري، تهران شركت چاپ و نشر كتاب

تر حـسين داودي،    مسعود تاكي، دك  : سال اول دبيرستان، مؤلفان   ) 1(ادبيات فارسي   
دكتر حـسن ذوالفقـاري، دكتـر محمدرضـا سـنگري، جمـال صـدري، غالمرضـا                 
عمراني، دكتر حسين قاسم پور مقدم، سيد اكبر مير جعفري و دكتـر سـيد مهـدي                 

 1383هاي درسي ايران،  نوريان، تهران، شركت چاپ و نشر كتاب
، دكتـر حـسن     دكتر حـسين داودي   : سال دوم دبيرستان، مؤلفان   ) 2(ادبيات فارسي   

ذوالفقاري، دكتر منصور رسـتگار فـسايي، محمدرضـا زرسـنج، دكتـر محمدرضـا        
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سنگري، عزيز شباني، غالمرضا عمراني، حسين قاسم پور مقدم، افـضل مقيمـي و              
 1383هاي درسي ايران،  سيد اكبر مير جعفري، تهران، شركت چاپ و نشر كتاب

مد احمدي، دكتر اسماعيل تاج     اح: سال سوم دبيرستان، مؤلفان   ) 3(ادبيات فارسي   
درضـا سـنگري،   مبخت، دكتر حسين داودي، دكتـر حـسن ذوالفقـاري، دكتـر مح            

ابوالفضل علي محمدي، غالمرضا عمراني، حسين قاسم پور مقدم، سيد اكبـر ميـر              
 1383هاي درسي ايران،  جعفري، تهران، شركت چاپ و نشر كتاب

كتـر محمدرضـا سـنگري، دكتـر        د: زبان و ادبيات فارسي پيش دانشگاهي، مؤلفان      
هاي درسي   حسن ذوالفقاري، دكتر محمد غالم، تهران، شركت چاپ و نشر كتاب          

 1383ايران، 
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 هاي درسي ايران  و نشر كتابچاپشركت 
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 ـ  49 صفحه .63مهر و آبان . ي ششم  نشر دانش دوره چهارم، شماره.»ها دبيرستان
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   شـركت  :تهـران . اول راهنمـايي   فارسـي . 1383. سميعي گيالني، احمد و همكاران    
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  10 ـ 14صفحه ) 62 مهر و آبان(نشر دانشگاهي، دوره سوم، شماره ششم 



 ...هاي درسي فارسي و                            بررسي پيوستگي و هدفمندي كتاب

 

227

اي بـه كتـاب فارسـي و آيـين نگـارش سـال اول                نگره«. 1374نيرومنش، مهدي،   
 20 ـ 25صفحه ) 74فروردين  (7 دوره سيزدهم، شماره .رشد معلم» ستاندبير



 
 
 
 
 
 

 ها غريب كاروان مهرورزي: زبان و ادبيات فارسي
 

 1 سعيد روزبهاني                                                                   
 

 چكيده
فرصت خوبي است تا به اين بهانه از حيثيت وشرافت وپاسداشـت زبـان هميـشه                

كـه بـه     هـايي را   م لطفـي  ك سخن بگوييم ودست به نقد،     بيدار وماندگار فارســي  
سـخن بـر    . برشـماريم  شـود،  مـي  به خصوص زبان فارسي شده و      علوم انساني و  

  -هاي مختلف علمـي      درنشست. گرديم هرگز گرد تعصب نمي    سراغراق نيست و  
امـروز نوبـت    . ايم ايم وشايد هم حقشان را گزارده      بها داده  ها را   و برگ   شاخ ادبي،

 .هـا، بازشـناخته شـود      يصناخال و ها خالصي وامتحان رود    ركن است كه در بوته    
اربابـان   هستند كـه امـروز،     چيزهايي اظهارنظرها، و  ها ها،چالش موفقيت كردارها،

نـد  خواه  ميپاسداران حريم زبان وادب فارسي       انديشه و  سـخن و صاحبان قلم و    
بخـش   بـه دو   دراين جـستار   .بازكاوند و بررسي كنند    غرض ورزي،  دور از  به تا،

 :ادبيات فارسي پرداخته شده است  پيرامون زبان وعمده
انتقال انديـشه، آيينگـي     : نقش ادبيات فارسي همچون    از    به اختصار  ،بخش اول  در

  .دانش وتمدن ادبيات از
                                                 

 عضو هيات علمي گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي سبزوار. 1
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بشر ديرين وجايـگاه آن درتعليم وتربيت وتزكيه وزيبا سازي روح و روان آدمـي               
ح روح انسان از خوان بيكران      تغذيه جان وتلطيف وتروي    ارزش آن همانند  از  ونيز  

 .شعرو ادب فارسي مورد بحث قرار گرفته است
هـاي   علوم انساني و ساير رشـته      ادبيات فارسي در   وضعيت زبان و   بخش دوم  در

 گـسترش آن در    هـا و   هـا وسـازمان    اداره نهادها، ها، رسانه دانشگاهي ونقش آن در   
هـا وكـم     لطفـي كـم    تـر  از همـه مهــم     ميان متون درسي عمـومي و تخصـصي و        

هايي كه درمقابل دروس عمومي معارف اسـالمي بـه ايـن شـاخه از دانـش                  مهري
 .بررسي و كاويده گرديده است بشري شده

 .دانشگاه، نظام آموزشيادبيات فارسي، علوم انساني، : واژگان كليدي 
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 مقدمه
 نقش وارزش ادبيات فارسي درتعليم و تربيت وترويح روح انسان

 ازجملـه  ؛هاي بـسياري دارد  نقش  ادبيات فارسي :يات فارسي نقش وارزش ادب  . 1
 پـرورش و   گـري،  تبيين و تـوصيف جهـان، بازسـازي انـسانيت، امكـان آفـرينش           

ادبيـات،   امـا زبـان و    . هـا و لــذت بخـشي       تهذيب اخالق، تبليغ و تـرويج ارزش      
ادبيات آزمايشگاه بـزرگ حـوادث      . تجربه هستند  ترين وسيله انتقال انديشه و     مهم

مـدهاي فرهنگـي،      و رزاي است تمام نماي كه جـ       آيينه .استاخالقي   اجتماعي و 
بـه   هـا   ادبيات چراغ راهنماي انسان   . ازآن نمايان است   ها تاريخي ملت  اجتماعي و 
 )3   :1381حديدي، . ك.ر (.رود شمار مي

اي تمام نما ازحوادث اجتماعي و تـضادهاي بـشري           به عنوان مثال شعرحافظ آينه    
بوسـتان سـعدي هـم       .چنـين اسـت   طنزهاي عبيد زاكاني نيز      .است تمدرقرن هش 

عـين اينكـه آينـه اسـت،         ادبيات در  .شود   محسوب مي  اي از يك مدينه فاضله     آينه
تمثيل دل بـه  . منظور از آينه دراينجا، دل آدمي است .فردانما آينه ساز هم هست و  
 :سعدي به گفته .رود هاي مشهور به شمار مي آينه هم، يكي ازتمثيل

 دل آينه صورت غيب است؛ ولكن      شرط است كه برآينه زنگار نباشد    
 )298: 1374سعدي، (

 هـا و   زنگـار نـامردمي    دهـد و   ايـن آينـه راجـال مـي        كنـد؟  حال ادبيـات چـه مـي      
 .زدايـد آن مي از را  ها ناجوانمردي

 .عرفاني ما همگي آينه سازند اجتماعي و ادبيات اخالقي،
، يكي ازموضوعات مهـم و گـسترده در         »اخالقيات« : ذيب اخالق  ادبيات و ته   .2

ادب تعليمي به آن نوع     . اين بحث، ريشه در ادب تعليمي دارد       .ادب فارسـي است  
هاي ديني    كتاب. آيند تربيت به وجود مي    شود كه به جهت تعليم و      ادبي اطالق مي  

شـمند اخالقيـات بـه      هاي ارز   ما هم در كنار آثار اخالقي، به عنوان يكي از گنجينه          
 اندرزهاي اخالقـي و    سراسرپند و  سازي است و   قرآن، كتاب انسان  . روند  شمار مي 
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گذار مكتـب اسـالم، حـضرت        كلمات قصار بزرگان ديني ما و پايه      . است  اجتماعي
هـدايت و راهبـر صـداقت و         چـراغ   ، همگـي  )ع(البالغه موال علـي      و نهج  رسول
 بـه   .عمق ادبيات ما هم نهفته اسـت       ان، در جاود ها همـه اين روشنايي  . ندا حقيقت

 و اسـتعينوا بالـصبر  « :خــوانيم  مـي » صبر«قرآن درباره  در: شود يك نمونه اكتفا مي   
مولـوي همـين      )45سـوره بقـره، آيـه        (».انها لكبيره االعلـي الخاشـعين      الصلوه و 

 :كند كه مضمون را در مثنوي با زباني نرم و روان به صورت كيميايي معرفي مي
 صد هزاران كيميا حق آفريد              كيميايي همچوصبر، آدم نديد             

 )1856، دفتر دوم، بيت 1369مولوي، (
درقـرآن و نهـج البالغـه مـوال،         . كنـد  زبان فرق مي  . دو يكي است   پس رسالت هر  
سـخن  » پست بودن اين دنياي دون وعـالم بوقلمـون         بي اعتباري و  «فراوان در باره  

تفـاخر   لهووزينـه و   اعلموا انمـا الحيوه الدنيا لعب و     « :ازجمله درقرآن . رفته است 
سـورة   (».وما الحيوه الـدنيا اال متـاع الغـرور        ... تكاثر في االموال واالوالد      بينكم و 

ــه   ــد، آي ــه  در و )20حدي ــج البالغ ــضاء،   « :نه ــت بانق ــصرمت وآذن ــدنيا قدت ال
 سكّانها وتحدو بالموت جيرانهـا،     بالفناء فهي تحفز  ادبرت حذّآء،  وتنكرمعروفها و 

همـين    )52البالغه، خطبه     نهج (»…منها ماكان صفوا   وكدر وقد امرّمنها ماكان حلوا،   
 :مضمون را،حافظ اين گونه بيان كرده است

 بندي؟ او همت چه مي پرسي؟ در زمهر او چه مي         رعنا را ترحم در جبلّت نيست جهان پير    
 اهل فكندي نا ،حرص استخوان تاكي ؟     دريغ آن سايه همت كه برهمايي چون تو عالي قدر

 )حافظ(
قـرآن  « به سه دليل    شاهنامه را  .تنها زبان تفاوت دارد   . مضمون و محتوا يكي است    

گرايـي   رمـان  و آ  فـصاحت وبالغـت آن      ،توجه همه ايرانيان به آن     مي نامند  »عجم
ماني ما نيـز ايـن سـه اصـل          كتاب آس  درقرآن،  )122: 1368صفا،   (.وآرمان جويي 
كـردار شايـسته و      پاكي اخالق و   تزكيه نفس و   هاي ترين راه  راست .ديده مي شود  
سـوره حجـرات    .فاضله درقرآن كريم به خوبي نمايان شـده اسـت   ورود به مدينه  
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 دور :الم نياز به اخالق سـالم و پاكيــزه دارد         سجامعه   آري،. دليل براين مدعاست  
قـرآن ونهـج     .دروغ و بسياري از صفات زشـت ديگـر         ،كبر حسد، بخل، جهل، از

» ناكــــجاآباد « ادبيات فارسي هـم بـه دنبـال همـان          .گويند ها را مي   البالغه همين 
داشـته اسـت     همواره آدمي را از اين صفات برحذر       كتاب خود،  خداوند در  .است

 مـا  وان اهللا يعلـم مايـسرون       « :كنـد  مي ها به بدي ياد    گروندگان به اين زشتي    از و
 شاعران و گويندگان تواناي     ).23سوره نحل آيه     (»يعلنون انه اليحب المستكبرين   

مـا با تاسي از قرآن كريم و سنت رسـول اهللا، پيوسـته خواننـدگان خـود را بـــه                    
 اند و مضامين اخالقـي و اجتمـاعي        شايسته ساالري و انسان مـداري دعوت كرده      

غ داريـم كـه ايـن يكـي ازآن يكـي            سـرا » ادب تعليمـي  « تحت عنوان    بيشماري را 
كلمات قصار حضرت    و  آيا اين ابيات به زيبايي آيات الهـي      . است گيراتر و زيباتر  

 هاي مقـدس   ثيري كه آن كتاب   أآيا همان ت   و نهج البالغه موال نيست؟    ) ص(رسول
 تواند بگذارد؟  گذارند، اين ابيات نمي مي

 شهوت درتو بيدارندخوش خوش تو مخسب  حرص و
 يساردرپلنگي بريمين داري وموشي چون 

 خشم را زيرآر، در دنيا كه در چشم صفت
  سگ بود آنجا كسي كاينجا نباشد سگ وار

 خشم وشهوت مار وطاووسند، در تركيب تو 
 دستيارنفس را آن پايمرد وديو را اين 

 )187تا،  سيناي، بي(
كنـار   در هايمـان،  هاي گذشتگان و پـدر بـزرگ        كه درگنجينه كتاب   تاز اين روس  

 گلـستان و   شاهنامه، كليات سعدي،  ديوان حافظ،  آثاري چون  نهج البالغه،  قرآن و 
هاي آنـان بـه ايـن        دل بستگي  .كنيم غيره را مشاهده مـي    دمنه و  كليله و  بــوستان،

 .آثار گران سنگ، كمتراز قرآن و نهج البالغه نبوده است
 چنـين مـضاميني واقـف   نسل امـروز نيـز بـه         .اين مباحث مربوط به ديروز نيست     

 .بـا درد اسـت     .مربوط به همين نـسل اسـت       حميد مصدق شاعر امروزين،   . است
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ايـن جهـت    از. باعث خواري و ذلت انسان شده اسـت بيند كه ماديات چگونه    مي
 :زند فرياد مي

هـيچ كـس    / علف هرزه كين پوشانده اسـت     / كه همه مزرعه دلها را     اي  دريغا   ...«
بانـگ   /همـه مـردم شـهر      و/ يران شده ديگرنان نيـست    آبادي و  كه در  /فكر نكرد 
و / چـرا ايمـان نيـست      كـه / كسي فكر نكرد   و/ كه چرا سيمان نيست    /اند برداشته

 ).218  :1384مصدق،  (»هيچ چيز ارزان نيست/ كه به غيرازانسان/ زماني شده است
 غذايي  و روح م  سج براي   :تلطيف و ترويح روح انسان ازگذر ادبيات فارسي       . 3
 حضرت باري بر   صفت يك اسم و   و هزار،  »جوشن كبير « دعاي شريف  در   .تاس

بـدون شـك همـان       .گـردد  زبان عاشقان وشيفتگان آن حقيقت مطلق جـاري مـي         
ايـن قـصيده توحيديـه       عاي گرانبها نهفته اسـت، در     دآن   زيبايي كه در   معنويت و 

 :سنايي غزنوي هم وجود دارد
 ملكا ذكر تو گويم كه تو پاكي و خدايي

 نروم جز به همان در كه توام راه نمايي 
 همه درگاه تو جويم، همه از فضل تو پويم

 همه توحيد تو گويم، كه به توحيد سزايي
 و خفت نداري جفت نداري، تو خور تو زن و

 احد بي زن و جفتي، ملك كامروايي
 توحكيمي، تو عظيمي، توكريمي، تو رحيمي

 تو نماينده فضلي، تو سزاوار ثنايي
 زيااز رنج وگدازي، بري از درد و نيبري 

 بري از بيم واميدي، بري از چون و چرايـي
 فهم نگنجـي نتوان وصف تو گفتن كه تو در

 به توگفتن، كه تو دروهم نيايينتوان ش
 )602 – 603: تا سنايي، بي(
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دراين قصيده، حكيم دست كـم يـك سـوم از صـفات واسـماء حـضرت حـق را          
 .برشمرده است

همگـي   ي، سعدي، حافظ و بسياري از گويندگان اين مـرز وبـوم،             هاي مولو  غزل
. است» يمهنركال« آمده است كه ادبيات   . رامش جـان است   مايه آرامــش روح و   

چـون زيباسـت، زيبـايي     . متخيل هنري است زيبا، داراي اسلوب واال، عاطفــي و       
كـه بـه     د،رسـ  زماني اين زيبايي به اوج خود مي      . را به دور خود جمع كرده است      

رمـز مانـايي و      مگـر  .صداي رسا جمـع گـردد      عنوان مثال يك غزل با موسيقي و      
از  ؟ بعـد  جز اين چيز ديگري هست    حافظ   مـولوي و  و هاي سعدي  جاوداني غزل 
 آيـا روح چيـزي جـز ايــن        .  اسـت  شـاداب  و تـازه و    هـا هنـوز تـر      گذشت قرن 

يـا   ، شب هنگـام و    كند ام كه از صبح تا شب طبابت مي        پزشك را ديده   خواهد؟ مي
وكيـل قـضاوت مـي      . شود نوس حافظ مي  أرفع خستگي، مـ   ساعت بيكاري، براي  

هـاي   جهـت در كنـار كتـاب       به همـين  .كند مي دربه  اش را با مثنوي      كند، خستگي 
 .شود ها، ديوان اين بزرگان نيز ديده مي تخصصي همه رشته

همين .  آمده است  لبالغه نهج ا  در قرآن و  ، فراوان   »اال به ذكراهللا تطــمئن القلوب    « 
بـه  « :خواحه عبداهللا انصـاري در مناجات خود اين گونه بيان كرده است    نظريـه را 

مفتاح فتوح است و سـالم او        پيغام او  است و  راحت روح او  نام آن خداي كه نام      
 او است و مهر   او مرهم دل مجروح    ذكر وقت صباح، مومنان را صبوح است و       در

 )25  :1370شريعت،  (» استبالنشينان را كشتي نوح
 و يـا يـك بنـد از گلـستان،           ،ام كه چگونه از شنيدن يك غزل       يده شن بارها، بارها و 

سـعدي، بـرق شـادي در چـشمان دانـشجويان            كليله و دمنه و يا يـك قـصيده از         
در دروس   مهندسي پـس ازخـستگي     دانشجوي رشته فني و    زماني كه    .درخشد مي

آيد، آن وقـت اسـت كـه خـستگي و            ي مي به پاي درس فارس    فني خود،  خشك و 
 .كند ماللت خود را فراموش مي
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 بخش دوم
 زبـان و    ها، رشته  به زعم خيلي   :شود زبان وادبيات فارسي يك علم محسوب مي      

ادبيـات   زبـان و  ام كـه رشـته   هميشه در سركالس گفته  . ادبيات فارسي ساده است   
يـك معادلـه    .  اسـت  نوع خود، بسيار فنـي و پيچيـده        فارسي، يك علم است و در     

بايد اعـداد   . شود  مي زو مرمو  هدگيرد، بسيار پيچي   رياضي وقتي بين اعداد قـرار مي     
 درك. ادبيات فارسي نيز چنين اسـت     زبان و   . راپشت سرگذراند تا به نتيجه رسيد     

ر، بـه سـادگي امكـان       اشـ صحيح از برداشت شـعر يـك شـاعر يـا نوشـته يـك ن               
 . پذيرنيست

بعـضي    اثباتي هستند و در    اضي تجربي، مباحث معموالً   ري هاي مهندسي،  در رشته 
نامه   لغتبا حجم عظيمي كه     . چنين نيست  در ادبيات فارسي،   اما .ها، عملي  گرايش

  ونامـه  لغـت ايـن   كه در وجود دارد تركيبات بسياري باز هم لغات و   ،ددهخدا دار 
» اندنخو« فعل :شود مي چند نمونه ذكـر   .هاي ديگر درج نشده است     حتي فرهنگ 

 1377سعدي،   (»هرشاه كه بخواندي به فرزين بپوشيدمي     « ايـن عبارت گلستان   در
هـا نيامـده     اسـت كـه در فرهنـگ      » كش دادن در بازي شـطرنج     « به معناي  ). 166: 

پس و پيش    تسلط كامل به متن و     چنين برداشتي جز به درايت و فراست و        .است
كليلـه و دمنـه      در  فاصله نه سـطر    به »پاي دام « :يا و .يستن ها، ميسر  كردن عبارت 

پـاي حيـوان بـدان       دســت و   و دامي كه از ريسمان سـازند     (به دو معناي حقيقي     
اهللا منـشي،     نـصر  (رفته است  به كار  )لهيو ح  مكر(ازي  جدر معناي م   و) بسته شود 

 :دهـد  مـي  معناي متقضاد  دو يك فعل با دوحرف اضافه،     :يا). 185 – 186   :1370
 :منطق الطير اين بيت از در »خنديدن كسي در« بركسي خنديدن و«

 رم دارخندد نه در تو، ش     برتو مي      درگذر از گل كه گل هر نوبهار 
 )53:  1384عطار نيشابوري، (

عمـر بـا بركـت خـود را بـراي            مرحوم عالمه محمد قزويني، بيست وپنج سال از       
قّـاد و وسـواس     با آن ذهن و   . جهانگشاي جويني گذاشت   تصحيح سه جلد تاريخ   
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 آن دريا ديده، از آنها عبور كرده و        شود كه  ها ولغاتي پيدا مي    اش، باز عبارت   علمي
قرار باشد كه راز     اگر. دهند امروزه نقادان و سخن سنجان، آنها دريافته و شرح مي         

گرو درك درسـت و فراگيـر    رمز شعرهاي حافظ گشوده شود، اين گشايش، در      و
 .ي، تاريخي وحتي جغرافيايي زمان اوستهمه ابعاد اجتماعي، اخالق

گام برداشتن   دريايي است بيكران، كه انتهاي آن ناپيداست و        زبان وادبيات فارسي،  
 .طلبد بيشتري در ميان ژرفاي آن مي رفتگـي ميان آن، فرو در

 هاپيشنهاد
بدون شك نقش معلمان     چه كنيم تا اين علم محفوظ بماند ودراذهان جاي گيرد؟         

تبليغ در جهت نشان دادن ايـن علـم بـسيار مهـم              ر هنگام تدريس و   د مدرسان و
ـ      وقتي خود مدرس نسبت به اين      .است وقعـي  بـدان   يـا    و اشدـعلم بي تفـاوت ب
 اين علم را بدانـد و      تواند ارزش واقعي   ي بدون شك دانشجوي فراگير نيز نم      ننهد،

 شـود،  ها سخن گفته مـي     به همان نسبت كه از اهميت ساير رشته       . تشخيص بدهد 
 كردارهـا،  هـا،  ارزش :ادبيـات فارسـي    همان نسبت هـم بايـد از زبـان و          به همان 
كاركردهـاي آن    تر كاربرد و   همه مهم  از ت ازآن و  سچگونگي برداشت در   رفتارها،

 :گوينـد  همگان مي  تاسخن از ادبيات فارسي به ميان مي آيد،        .هم سخن گفته شود   
 ته ادبيات فارسي كه با شعر سر      رش خوشا به حال دانشجوي   . و عاشقي  رشته شعر 

 و حفـــظ . داننـد كـه ادبيـات فارسـي تنهـا ايـن نيـست              نمـي . كار دارد و بس    و
ادبي ايران اسالمي و اديبان و گويندگان نامي مـا، بـه             پاسداشت ذخاير فرهنگي و   
 .است نگهداشت اين علم مقرون

 نقش زبان وادبيات فارسي درتاليف متون درسي عمومي وتخصصي) 2-1
اند و با مراحل تحقيق به ويژه مرحله هفـتم           ول كساني كه روش تحقيق خوانده     اص

 .نظرخـود برآينـد    مـورد  ليف يا ترجمه اثـر    أعهده ت  از توانند مي آشنايي دارند، بهتر  
 تجربي، كـشاورزي و    مهندسي، هاي فني و   ليفات رشته أبارها ديده شده است كه ت     

رعايت  جمله عـدم   از .ايبي است هاي علوم انساني داراي مع     هشاخ حتي بعضي از  
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 فهرسـت منـابع و    وجـود    عدم نگارش فارسي،  هاي تحقيق و   يح شيوه حاصـول ص 
نوشتن محورهاي موضوعي مربوط به مقدمه،       هاي صحيح در   شيوه نداشتن   مĤخذ،

كـه   مهندسـي  و هـاي فنـي    كتـاب  در برخي از  ) نامه واژه( ها فهرست واژه نداشتن  
عـدم   اسـت،  هاي خاص همـان رشـته پـر        تعريفهاي فني و   ازاصطالحات و واژه  

 بنـدي و   نحوه جملـه   نارسايي در  تر، همه مهم  از ها و  صحيح درمقدمه  ييآرا صفحه
آنجـا كـه     تـا . دبيرسـتان و چـه در دانـشگاه        جايگاه اركان دستوري، چه در دوره     

بفهمنـد، فقـط     حتي دانشـجويان مجبورند كه جمله را بدون آنكـه         آموزان و  دانش
متـون   چه بـسا كـه در     . هاي تخصصي نيست   اين معضل خاص كتاب    .حفظ كنند 

البته ممكن است درصـد خطـا       .  هستيم بمعاي و ها عمومي هم شاهد اين نارسايي    
نظـر نـوع چگـونگي       ها در دستور زبـان فارسـي و نيـز از           انواع جمله . باشد كمتر

داشـته  تواند بارمعنـايي     مي(!) يك عالمت . در علم معاني وجود دارد     رساندن خبر 
 عـاطفي،   بـه صـورت   تواند مفهوم خبر را      داستان زماني مي   نويسنده رمان و   .باشد

مـا در دو    . ا آشنا باشـد   ه  كه با اين عالمت     انتقال دهد   خبري به خواننده    و پرسشي
 :كنيم داخل پردانتز استفاده مي) ؟(جا از عالمت سوال

متـون طنـز و      در. درموقع ريشخند واستهزاء  )  ب . ترديد نموقع نشان داد   در )الف
اي كه با اين عالمت آشنا نباشد،        نويسنده. كاربرد دارد  هاي ما، اين عالمـت    داستان

 بيـان، بـديع و   مباحث معـاني و  آيا دانستن اندكي . حق مطلب را ادا كند  تواند  مين
 سندگان ما الزم نيست؟دستور براي نوي

 
 شنهادپي

ايـن گونـه     ييدأت ام تصويب و  به هنگ  معموالً براي رفع اين مشكل چه بايدكرد؟     
چنـدان بـه اصـول تحقيـق تـوجهي           شود و  پرداخته مي  به محتواي اثر   بيشتر آثار،

رشته  هايي در هر   كتاب ييدأت خوب است كه به هنگام تثبيت و       .گيرد صورت نمي 
روش تحقيـق را نيـز    مطلع بـر  غير از ادبيات فارسي، اظهارنظر يك استاد مسلم و      
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بنـده در    .برشمرده، نويسنده را مجاب به رفع نقص كند         راها   جويا شوند تا عيب   
هـاي نوشـتاري و      آشنايي با شـيوه   « كالس درس و درهنگام تدريس درسي به نام       

خواسـتم بـراي مرحلـه       زماني كه مـي    ،)دانشجويان رشته كامپيوتر   براي( »گفتاري
سـختي  شاهد مثال بياوريم، بـه       )غيره و ها، تنظيم ارجاعات   فهرست( هفتم تحقيق 

 بـراي فهرسـت     توانستم يك نمونـه مـثالً      هاي خاص همان رشته مي     از ميان كتاب  
 .يافتم اغلب ناقص بود اگر مي. مĤخذ پيدا كنم منابع و

: هـا و نهادهـاي ملـي       اداره هـا،  رسـانه  ادبيات فارسـي در    نقش زبان و   )2-2
 مـادري   ي براي زبان  ارزشهاي جامعه چندان توجه و       سازمان و نهادها سفانه در أمت

. شـود   گـزارده نمـي    اركان زبان فارسي احترامـي     ها و  واقع به زيرسازي   در .نيست
ان همكـار  هـستم و وقتـي از      هاي نگارشـي بـوده و      دانشگاه شاهد اشتباه   بارها در 

كند كه بنويسيم كالس     چه فرقي مي  « :گويد خواهم مي  مي  درست آن را   دانشگاهي
 » )ا ببنديد يا در را ببنديددرب ر(بنويسيم  مربوطه يا كالس مربوط يا

 »تـر  درسـت « تواننـد  مـي  خواننـد،  كساني كه دستور زبان فارسي مـي       مسلم است، 
ــر صــحيح« و بنويــسند ــام در كــالس ). 2   :1377يوســفي،  (سخـــن بگوينــد»ت ن

امـا  » اسماعيلي«وقتي تلفظ كردم    . »اسمعيلي« :دانشجويي ثبت شده بود   خانوادگي  
. اسـت » اسمعيلي« شدم و او به من گفت كه فاميلش       گيري دانشجو مواجه     خرده با

آشـكارا  ايـن اغـالط     . كـاتب اين چنين ضبط كرده اسـت       متاسفانه. گناه او نيست  
 .سايه افكنده است

 آشـنايي بـا گـزارش نويـسي و نگـارش و           « هاي توجيهي تحـت عنـوان      دركالس
كه بـه مـدت     كارمندان اداره بهزيستي سبزوار، دريافتم كه كارمندي         با» نگاري نامه

نگـاري و    كند، هنوز با بعضي از موارد نامه       مي بيست سال در قسمت دبيرخانه كار     
 .  سيستم دبيرخانه آشنايي ندارد
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 پيشنهاد
 ادبيات فارسي كه بـه خـوبي بـا         رشته زبان و  آموخته    دانشوجود يك اهل ادب و    

هـا و    ادو قواعد دستور زبان فارسي آگاهي كافي داشته باشد، در نه           اصول نگارش 
  ضروري و  و كار دارند، كامالً    با نوشتار سر   هايي كه  ها و به خصوص اداره     سازمان
بـسيار خـوب و      .اسـت ثبـت احــوال     اداره  ها،   يكي از اين اداره   .  است سمحسو

 گـزينش و   بـا  افي، كـ  با اطالعات وافي و    نمايد كه افرادي متخصص و      شايسته مي 
ديگـران بـه     تر از  هايي راه يابند تا صحيح     سازمان ها و  لمي به چنين نهاد   عارزيابي  

 .امر نوشتار بپردازند
 هايي تحت عنوان   ريزي، اقدام به برگزاري كالس     سازمان مديريت و برنامه    امروزه،

ها كرده   ها و سازمان   اداره در »اصول نگارش  نويسي و  گزارش هاي آشنايي با شيوه  «
. لعـاده چـشمگير اسـت   نگـاري فـوق ا   كنـار آن نامـه     در گزارش نويـسي و   . است

كه  هايي نامه. اين ضرورت مواجه هستند    همه با  كارمندان و مديران ارشد، بيش از     
بنـدي و جايگـاه    نحوه جمله  درشوند، اگر نامفهوم باشند، اين ابهام قطعاً    مبادله مي 

هاي نگارشـي    جا از عالمت  ه  حتي عدم استفاده صحيح و ب      و اركان اصلي كلمات  
پندارد كه مفهوم را رسانده اسـت؛        سنده نامه به زعم خود مي     نوي .و ويرايشي است  

 .  ماند اما خواننده سردرگم مي
: نزد عـوام   اشتياق به علوم انساني در     مندي و  ضرورت نشان دادن عالقه   ) 3-2

خواهنـد يـا آگـاهي       عوام نمـي  . از ديرباز چنين بوده است     .مربوط به امروز نيست   
هـاي تحـصيلي     رشـته  ود بـراي ايـن شـاخه از       ندارند كه اشتياق را درفرزندان خـ      

 هـاي  ا و شـاخه   هـ   هاولـين رشـت    رسـند،  فرزندان به مرحله كنكور كه مي     . بقبوالنند
حتي در هنگام   . گيرد، پزشكي و مهندسي است     ذهن آنها جاي مي    تحصيلي كه در  

در اما متاسفانه هنوز     .استبيشتر تمايالت به اين دو رشته        انتخاب رشته تحصيلي  
 .شناخت واقعي براي علوم انساني صورت نگرفتـه اسـت          اين تعريف و  م  نزد عوا 

 اين گروه آزمايشي وجود دارد كه به مراتب ارزش و اعتبـار         هايي در  چه بسا رشته  
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حقوق، اقتـصاد، مـديريت، علـوم       : پزشكي هم باالتراست   آنها حتي از مهندسي و    
مـديريت   ض اقتصاد و  بدانيم نب  جالب  است كه   . اجتماعي، ارتباطات و مانند اينها    

 بهـا بـدان  ها تخـصص دارنـد و       نزد كساني است كه در اين رشته       كشوري، در  هر
 اي اسـت كـه حتـي در        كم تـوجهي بـه ايـن گـروه آزمايـشي بـه گونـه               .دهند مي

هـاي مهندسـي و تجربـي        بيشتر به سوي گروه    ها بندي كنكور نيز، باز نشانه     سهميه
 .است

 
 پيشنهاد

  نظـام آموزشـي و     ،والن امـر  ئهـم مـس   : انـد  ، همـه دخيـل    هـا  برانگيختن اشتياق  در
 : اين گونه تعريف كردتوان ميها را  اين نقش. ها خانواده

كار ايـن تحقـق را       بازار هاي جامعه و   متناسب با خواسته  : الن امر ئونقش مس  )الف
 .هدف مند كنند

سـهميه   هاي تخصـصي، امتيـاز و      همسو با ساير رشته   : نقش نظام آموزشي ما   ) ب
 .وق صورت گيردف هاي ياد شده اي رشتهبر
بررسي درست و همه جانبه و رايزني صـحيح بـا فرزنـدان و              : ها نقش خانواده ) ج

هاي علوم انساني و تشويق ايشان به ادامـه تحـصيل            تـالش براي نشان دادن رشته    
 .تا مقاطع تكميلي

 مقاله   عنواني كه براي   :ها غريب كاروان مهرورزي  : زبان وادبيات فـارسي  ) 4-2
ادبيـات   دامن زبان و   هايي است كه بر    به جـهت مظلوميت و كم لطفي      ام، برگزيده

كم اهميت نـشان دادن در      : جمله ها بسيار است، از    مظلوميت. فارسي نشسته است  
 ISIدر   هاي ادبيات فارســي    ها، كه اندكي اشاره شد، راه يافتن اندك مقاله         دانشگاه

بنـدي، كـه    ها و رده  ستخدام، تبعيض بين رشته   مهري در وضعيت ا    ، كم لطفي و بي    
 : پردازيم به يك نمونه بيشتر مي.چندين موارد ديگر و آمد ذكرآن خواهد
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چنـدين درس بـه      سال گذشته از سوي شوراي گسترش دروس معارف اسـالمي،         
البتـه ايـن دروس اختيـاري اسـت و           .اسالمي اضافه شد   دروس عـمومي معـارف  

آنچـه   .اين واحدها را بگذراند    هاي عمومي  همان درس دانشـجو مجاز است برابر     
 بندي تمام ابعـاد دينـي مــعنوي و اعتقـادي           اين تقسيم  مهم است اين است كه در     

از اينهـا   .گرفتـه شـده اسـت    نظر آيين الهي وآسماني در  شريعت و  مباني اسالم و  
، اخـالق اسـالمي، متـون       2و1معارف اسالمي    حجم دروس عمومي   خود گذشته،
 هم نهج البالغه،   آينده ي، انقالب اسالمي، آشنايي بـا قرآن كريم، و شايد در         اسالم

 .دروس استاهميت دادن به اين نشان از 
مقابل، براي درس فارسي عمومي، تنها همان سـه واحـد منظـور گرديـده                امـا در 
واحـد در برابرچنـدين واحـد، نـشاني از كـم لطفـي          خود همين سه  . بس است و 
گـسترش دروس معـارف      ه خود همين ادبيـات فارسـي در       جـالب است ك   .است

بـيش   نويسندگان و مولفـان ايـن گونـه آثـار، كـم و            . اسالمي نقش بسزايي دارند   
چـه   گيرند و  كردن مطالب خود، وام مي     هايي را از ادبيات فارسي براي پربار       نشانه

هاي نغـز، بـه سـراغ گوينـدگان توانـاي ايـران              بـسا براي شواهد شعري و عبارت     
 .روند آثارشان مي سالمي وا

     
 پيشنهاد

كنار  تحقيق دروس دانشگاهي، در    سوي شوراي گسترش و    چه خوب است كه از    
در واقـع   . دو واحد ديگر نيز اختصاص داده شود       عمومي، فارسي سه واحد درس  

، بـا سرفـصل     )2(و فارسـي عمـومي       )1(  فارسـي عمـومي     :واحدها به دو دسـته    
كليـات   آشنايي بـا   نثر و  ، به نظم و    )1(ي عمومي   فارس در. تقسيم گردد  مشخص

 :به مبـاحثي از قبيـل     ) 2(كلي مباحث ادبيات و در فارسي عمومي         به طور  ادبي و 
نويـسي،   كنفـرانس كالسـي، مقالـه      آشـنايي بـا    نگـاري،  نامه مراحل آن،  نگارش و 
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 ا بيان چند مثال، ارزش و     ب .اين قبيل پرداخته شود    نويسي و موضوعاتي از    گزارش
 :شود ضرورت اين طرح به خوبي نمايانده  مي

مبنـي برآشـنايي دانـشجويان بـا      هاي مختلف دانشگاه،   تقاضاي استادان رشته  )الف
 . هاي كنفرانس كالسي شيوه
 ، بـر  )رشته ادبيات فارسي   از غير( تقاضاي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد    ) ب

آشنايي بـا مراحـل     جلسه توجيهي پيرامون روش تحقيق و        ضرورت ايـجاد چنـد  
 .آن براي نوشتن صحيح واصولي رساله

نويـسي در مقـاطع    منـد بـه مقالـه    احساس نياز بـسياري از دانـشجويان عالقـه     ) ج
 .مختلف تحصيلي

معضل بزرگ نامه نگاري و عدم تسلط بسياري از دانشجويان در نوشتن حتـي              ) د
 .يك يادداشت اداري

  آن ادبـي كـشور نيـز حـامي     هنگي واگـر اين طرح به تصويب برسد و متوليان فر 
 ي و ويرايـش   يكليـات مـسايل نگارشـ      الاقل بـا   ما،  قشر دانشجوي  بشوند، حقيقتاً 

جوينـدگان درسـتي و      منـدان بـه ايـن مباحـث و          قهعال. كند آشنايي كامل پيدا مي   
 . كم نيستندحقيقت آنها

دبيـات  هـاي زبـان وا     هاي درس  مورد سرفصل  دو نكته در   ذكر در پايان اين مقاله،   
 :كه خالي از لطف نخواهد بوداست فارسي الزم 

 گـرايش بندي رشته زبان وادبيات فارسي در مقاطع تحصيالت تكميلـي          )الف
بخش دوم از گستردگي و ژرفنـاكي ادبيـات فارسـي سـخن              ايددر ابت ): يدكتر  (

هـاي   ، بـه گـرايش    يدر مقاطع كارشناسي ارشد و دكتـر       ها، رشته برخي از  .رانديم
 مندان به زبان وادبيات فارسي و مشتاقان بــه        ميان عالقه  در.اند يم شده خاصي تقس 

ادامه تحصيل، هستند كساني كه از ميان سه مبحث كلي نظم، نثر و كليـات ادبـي،                 
بـدون   .استبـه يكي ازاين موضوعات بيشتر و حتي بهتر          اشتياق و توانمنديشـان  
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چرا ادبيـات فارسـي، از   . است دشوار  كليات احاطه كامل به همه  گويم، تعارف مي 
 .بهره باشد اين گرايش بي

 ها را بيازمايند و    ها وديدگاه  پاسداران ادب فارسي، رايزني كنند و انديشه       متوليان و 
مگر نه اين    .توان به اين درياي بيكران دست يافت       چگونه مي  گاه قضاوت كنند   آن

كننـد تـا بـا       تالش مي هاي ما، مدرسان ادبيات فارسي       است كه امروزه در دانشگاه    
 .مندي به تدريس بپردازند توجه به تخصص و عالقه

: هـاي كـارداني و كارشناسـي ادبيـات فارسـي           بازنگري در دروس دوره   ) ب
بررسـي و كـاوش     به  نياز   كليدي هستند و   هاي ياد شده،   هاي دوره  درس بعضي از 

چهـار  نظـم و نثـر را در         شناسـي  دانشجوي ادبيات فارسي، سـبك     .بيشتري دارند 
 شناسي و سبك گويندگان و آثار آنهـا چنـدان           اما با كليات سبك    ؛گذراند واحد مي 

سـبك خـالص     دهنده   در بين دروس نثر، نثري كه نشان      . كند اطالعاتي كسب نمي  
 سـفرنامه و ( گذشته درسي به نـام   در. باشد، وجود ندارد   دوره اول يعني خراساني   

 .بود كه حذف شد) تاريخ بلعمي
عــضي از متــون منظــوم و منثــور را حــذف كــرد و بــه جــاي آنهــا شــايد بتــوان ب

بازگـشت ادبـي، و دوره       راساني، عراقي، هندي و   خ شناسي را به چهار دسته     سبك
  مـشخص و   هـم كـامالً    سرفـصل . تقسيم كـرد   نثر دو شاخه نظم و    معاصر در هر  

  با بررسي شعر   –بررسي سبك خراساني     ()1( سبك شناسي نظم   :مثالً .مدون باشد 
بررسـي سـبك خراسـاني       ()1(سـبك شناسـي نثـر      :يا) انديشه رودكي و فرخي    و

 هـا كـامالً    سرفـصل . غيـره  و ) با بررسي انديشه و سبك بلعمي و بيهقي        -وبينابين
نياز ) 2(درس تاريخ ادبيات    . تعريف شده باشد و مدرس ملزم به رعايت آن بشود         

آن هم در   ،   و نثر  م نظ توان در دو واحد به امهات      نمي. به دو بخش الف و ب دارد      
ام كه عظمت ادبيـات مـا، در         ره گفته واهم. هاي ششم، هفتم و هشتم پرداخت      قرن

بقيـه اعجوبـه هـا    . اين قرن هاست و از دوره پيشين، فقط فردوسي را سراغ داريم     
 .  مربوط به اين اعصارند
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يعنـي هــم در دوره      . هستندبعضي از دروس دوره كارداني و كارشناسي مشترك         
تعريـف درسـت صـورت      . هـم در دوره كارشناسـي      وجود دارد و   داني نظامي كار

شايد دانـشجو در هـر      . تدريس شود  كدام دوره، كدام مثنوي    نگـرفته است كه در   
در . بمانـد  بهـره  هاي ديگر، بي    را بخوانـد و از مثنوي     مخزن االسرار دو مقطع فقط    

دستور  .م شده است   تقسي 2و1دستور زبان فارسي به     . درس مثنوي نيز چنين است    
» دستور تاريخي« به نام   2دستور    به اركان جمله و خود دستور اختصاص يابد و         1
بـه هرجهـت،    .و ملزم به پرداختن به آن گردند    جگذاري شود تا مدرس و دانش      نام

قضاوت بـا اهـل ادب   . اين بازنگري به سرفصل دروس، نياز به تامل بيشتري دارد         
ي زنند و انديشه برگمارند تا دانشجويان       أباره، ر صديق است كه دراين      و مدرسان 

 .       عالقه مند به ادب پارسي كــامل و جامع با مباحث ادبي آشنا شوند
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 ها پي نوشت
دنيا رو به فنا و نيـستي نهـاده      (.52 نهج البالغه، شرح فيض االسالم، خطبه ي         ) 1

مانـد و بـه تنـدي رو          و بر گذشتن خـود اعـالم  كـرده و خوشـي آن بـاقي نمـي                 
يگان را بـه سـوي   و همسا. كشاند گرداند و ساكنان خود را به فنا و نيستي مي     برمي

 ).هاي آن تيره گرديد هاي آن به تلخي مبدل شد و صافي راند و شيريني مرگ مي
 

 



 
 
 
 
 
 

 گيري افراد تأثير شعر در دگرگوني احوال و تصميم
 

 1كاظم كهدويي دكتر محمد
 

 چكيده
بـه اميـري    » احمد بن عبداهللا الخجستاني را پرسيدند كه تو مردي خربنده بـودي           «

 غيس در خجـستان روزي ديـوان حنظلـه بـاد           به باد  :خراسان چون افتادي؟ گفت   
 : غيسي همي خواندم، بدين دو بيت رسيدم

 شو خطر كن زكام شير بجوي  مهتري گر به كام شير دراست
 يا چو مردانت مرگ روياروي  يا بزرگي و عزّ و نعمت و جاه

داعيه در باطن من پديد آمد كه به هيچ وجه در آن حالت كه انـدر بـودم، راضـي                    
نتوانستم بود، خران را بفروختم و اسب خريدم، و از وطن خويش رحلت كردم و               

 ... بن الليث رسيدم به خدمت علي
 دست از طاعت صفاريان باز داشـتم و خـواف را غـارت كـردم و بـه      ] تا اينكه    [

. دو هزار سوار بـر مـن جمـع شـد          . روستاي بشت بيرون شدم، و به بيهق درآمدم       
بيامدم و نيشابور بگرفتم، و كار مـن بـاال گرفـت و ترقـي همـي كـرد تـا جملـه                       

                                                 
 عضو هيئت علمي دانشگاه يزد. 1
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                                    .... اصل و سبب اين دو بيت شـعر بـود         . خراسان، خويش را مستلخص گردانيدم    
 )چهار مقاله، نظامي عروضي سمرقندي(

سرآغاز سخن، با نقل بخشي اندك از كتاب چهار مقالـه بـود كـه در آن دو بيـت                    
 .شده بود) خركچي(شعر سبب به امارت رسيدن يك نفر خربنده 

ر خصوص رودكي سمرقندي و قصيده بوي جـوي موليـان وي و منقلـب               آنچه د 
شدن امير ساماني آمده، يا دربارة فرخي سيستاني و قـصيده بـا كـاروان حلّـه وي                  

هاي اسكافي، صاحب بن عباد، يا ديگر مضامين و          دانيم يا حكايت   ايم و مي   خوانده
گونـه يـك بيـت      يابيم كـه چ    خوانيم، در مي   هاي مختلف مي   مفاهيمي كه در كتاب   

اي كـه نظيـر آن       تواند به آن اندازه مؤثر باشد، به گونه        شعر يا يك عبارت ساده مي     
ـ   توان ايجاد كرد و يا با ديگر محركه        را هرگز نمي   ه ها، براي شخص يا اشخاصـي ب
 .وجود آورد

اين خاصيت شعر است و يا عبارت ساده ادبي كه مربوط است به بخشي از علوم،               
، كه شايد در چشم و نگاه بسياري     علوم بشري  و يا به قولي،      سانيعلوم ان با عنوان   

در . آورد نمايد و كـسي آن را در حـساب نمـي           از عالمان علوم غيربشري هيچ مي     
را ديوان حافظ   . توان ديد  خانه هر مسلماني كتاب قرآن و ديگر كتب مربوط را مي          

يمناً سـر آغـاز كـار       گذارند و يك غزل آن را ت       در كنار قرآن كريم، روي تاقچه مي      
بخـشند   دانند و روح و جانشان را با خواندن و شنيدن آن طراوت و لطافت مي               مي

يابند و بـر همـان حـال و آرامـش تـصميم ميگيرنـد و خـشم                   و آرامش خاطر مي   
  .خويش فرو مي نشانند

، و بـه طـور      علـوم انـساني   هايي از تأثير     در اين مقاله كوشش خواهد شد تا نمونه       
هاي مربـوط بـه آن بيـان         گيري ، در امور مديريتي و تصميم     دبيات فارسي اتر   جزئي
 . شود

 .گيري علوم انساني، ادبيات، شعر، مديريت، تصميم  :واژگان كليدي
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 مقدمه
 احـصاء العلـوم   تـوان از     ترين كتبي كه در شمارش علوم تأليف شده، مي         از قديمي 

 :تدوين شده است فصل 5نام برد كه در.) ه 339تأليف قبل از (فارابي 
رياضيات مثل عدد، هندسـه، منـاظر   (علم تعاليم . 3علم منطق   . 2علم اللسان   . 1

يا بصريات، نجوم تعليمي، علم موسيقي و فروع مهم آن، علم رفـع و جراثقـال و                 
و علـم فقـه و      ) علم اخـالق و سياسـت     (علم مدني   . 5علم الهي     . 4)   علم حيل 

 .كالم
تأليف كرد كه   . ه 372 تا   367هاي    خود را بين سال    لوممفاتيح الع خوارزمي كتاب   

 : شامل دو مقالت بود
. 6شـعر و عـروض        . 5نويسندگي    . 4نحو    . 3كالم    .2فقه    . 1مقالت اول شامل    

 اخبار
. 6هندسـه     . 5ي يـا عـدد        قـ ارثما طي . 4طب    . 3منطق    . 2فلسفه    . 1مقالت دوم   

 .كيميا. 9حيل  .8موسيقي  . 7نجوم  
 .ام از مقاالت به تعدادي فصول تقسيم شده استهر كد

 تأليف كرد كه دايـره المعـارف        414-412هاي    را بين سال   شفاابوعلي سينا كتاب    
مفـاتيح   مقدمـه (. فه طبيعـي، الهـي و رياضـي       اي است در علوم منطـق، فلـس        گونه
 )العلوم

نگاشـت كـه ارزش     ق .  ه 808 -776هـاي     خود را بـين سـال      مقدمهابن خلدون   
 فكر خود را روي بحث در زمينه معرفت تـاريخي           ،وي در آغاز كار   . ني يافت جها

متمركز كرده بود، سپس به تدريج به موضوع علم تاريخ يا فلسفه تاريخ پرداختـه               
شناسي و   اش به فلسفه تاريخ و جامعه      گذاري كرد كه دامنه    اي را پايه   است و مبادي  

علمـي كـه    : گويد ر همان آغاز مي   او د . هاي علمي كشيده شد    اقتصاد و ديگر رشته   
علمـي كـه در     . اسـت » عمـران «قادر به توضيح سير تكاملي تاريخ باشد، تنها علم          

اسـت و رخـدادهاي     » تمـدن انـساني   «ذات خويش مـستقل اسـت و موضـوعش          
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دانشنامه ايران و اسـالم، از مقدمـه مفـاتيح          .  (اجتماعي بطور كلي معرف آن است     
 )العلوم

م مربوط به جامعه و خانواده نظري داشته باشيم كـه قـدما             اگر به مشهورترين علو   
علـم  : نيز به آن توجه داشته اند، به سه رشته علم مي رسيم كـه عبـارت اسـت از                  

 .اخالق، سياست مدن و تدبير منزل
سازي است و    دهد كه هر سه در زمينه انسان       نشان مي  دقت و عنايت به اين علوم،     

گـذاري و    هاي او، سياسـت    عم از انسان و ويژگي    توأماً مي تواند جامعه بشري را ا      
داري، و امـور مربـوط بـه زنـدگي خـانوادگي و روابـط                اداره مملكت و حكومت   

را شامل شود و عدم توجـه بـه آنهـا بـدون شـك اسـاس و بنيـان                    ... اجتماعي و   
 .خانواده و جامعه و اخالق را از هم خواهد پاشيد

ن، توجهي خاص بـه ايـن علـوم بـوده           نشيني و تمد   در طول تاريخ مدنيت و شهر     
بلكـه توأمـاً بـراي       هاي علوم نبوده،   البته رادع و مانعي هم براي ساير رشته       (.است

 ).ساختن جوامع به كار گرفته شده است
هـاي   هاي مختلف فناوري عرصهدر قرن حاضر، با ايجاد مدارس جديد و ورود به         

انـساني    ي علمـي غيـر    هـا  ، هجوم بي سابقه تاريخي بـراي ورود بـه رشـته           جديد
هـاي رياضـيات محـض و        صورت گرفت و از آنجا كه فراگيـري آنهـا، در زمينـه            

هـاي نـو  داشـتند، اقبـال          فناورينقشي بسزا در ايجاد فنون و       ... كاربردي، فني و    
مردم به آنها روز افزون شد تا جايي كه علوم انساني بـه فراموشـي سـپرده شـد و           

 امور حكومتي و سياسـت هـم، بـدون توجـه بـه          ندركارانا  مديران جامعه و دست   
گذاري خرد و كـالن      هاي تحصيلي آنان  كه ربطي به علوم انساني و سياست           رشته

ها ،پرداختن به علـوم انـساني،        از همان افراد برگزيده شدند و براي خيلي       . نداشت
نمود، اما در همين روزگار شاهد توجه جوامع پيـشرفته و      كاري عبث و بيهوده مي    

به علوم انساني هستيم كه عدم توجه بـه آن          ) اعم از شرق و غرب     (فناوريراي  دا
هاي اصيل اجتماعي دانستند و پس از        را به منزله فروپاشي فرهنگ و تمدن و بنيان        
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سابقه به علوم محـض، عنايـت خـاص بـه علـوم انـساني در                 يك دوره هجوم بي   
 . دستور كار خاص آنان قرار گرفت

هايي هر چند مختـصر و گزيـده          نگارنده بر آن است تا نمونه      در اين نوشته كوتاه،   
ــت   ــش يكــي از رش ــشان از نق ــه ن ــشري و    هك ــع ب ــساني در جوام ــوم ان ــاي عل ه

هاي صاحبان قدرت است، بيان كند تا نشان دهد          گيري ها و تصميم   گذاري سياست
كه هر علمي به جاي خويش نيكوست و در ادبيات فارسـي و شـعر كـه در نگـاه                  

تواند كارسـاز باشـد، و چـه         نمايد، تا چه اندازه مي     ز علم زدگان هيچ مي    بسياري ا 
بسا كه يك بيت شعر يا يك رباعي، يا يـك عبـارت سـاده توانـسته اسـت منـشأ                     

 .بسياري از تحوالت اجتماعي قرار گيرد
بر همگان روشن است كه عامل و سبب نابينا ساختن هزاران نفر از مردم كرمـان،                

: ن قاجار، همان شعارهايي بود كه بـراي وي سـردادند كـه            آغا محمد خا  به دست   
و » بايد بري پا تخته، ايـن هفتـه نـه اون هفتـه              ) يا بخته (آغا محمد خان شلخته     «

 .همين اشعار كوتاه، هزاران چشم را از حدقه بيرون آورد
 خـود، در بيـان   چهـار مقالـه   يا مجمع النوادرنظامي عروضي سمرقندي، در كتاب   

هايي از بديهـه گـويي شـاعران را ذكـر          ر و صالحيت شاعر، نمونه    ماهيت علم شع  
كرده كه از طرفي باعث تصميم و فرمان پادشاه بر امري بزرگ و خطير شـده و از                  

اي از آنها، بيانگر نقـش        بيان خالصه و اشاره    .اند ها يافته  طرف ديگر خود نيز اقبال    
 .ويژه زبان و ادب در جوامع بشري استه علوم بشري و ب

 رودكي و نصر بن احمد
و تابـستان    گزيـد  نصر بن احمد ساماني با لشكر خود، زمستان در بخارا اقامت مي           

) هـرات (يك سال نوبت هري     . رفت به سمرقند و يا يكي از شهرهاي خراسان مي        
هاي  گذراند و باز هرات آمد كه ميوه      ) واليت شمالي هرات  ( بهار در باد غيس   . بود

ت نوع انگور، مهرگانش خوش بـود و زمـستانش بـا            الوان داشت و يكصد و بيس     
مازندران دلنشين و بهارش در غايت خوشي، گاه هرات و گاهي باد            ) ترنج(نارنج  
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غيس، تا اينكه چهار سال به درازا كشيد و لشكر ملـول شـدند و آرزوي خانمـان                  
ت نداشـت پادشـاه را از عـزم خـود كـه      ئدرآنها به شدت پديد آمد، كسي هم جر       

 آنجا بود، باز دارد؛ پس سران لشكر و مهتـران ملـك بـه نزديـك اسـتاد                   اقامت در 
رودكي رفتند كه نزد پادشاه، احتشامي داشت و گفتند ما پـنج هـزار دينـار، تـو را                   

هـاي مـا     خدمت كنيم اگر صنعتي بكني كه پادشاه از اين خاك حركت كند كه دل             
 ). 32:چهار مقاله .  (دآرزوي فرزند همي برد و جان ما از اشتياق بخارا همي برآي

دانست كه با نثر كـاري از        شناخت و مي   رودكي قبول كرد و چون مزاج امير را مي        
اي بگفت و به وقتي كه امير صبوح         گذارد، قصيده  رود و در او اثري نمي      پيش نمي 

كرده بود، در آمد و به جاي خويش بنشست و چون مطربان آرام شدند، چنگ بـه                 
 :اين قصيده آغاز كرد) از پرده هاي موسيقي(شاق دست گرفت و در پرده ع

  بوي يار مهربان آيد همي  بوي جوي موليان آيد همي 
  زير پايم پرنيان آيد همي  ريگ آموي و درشتي راه او

 خنگ ما را تا ميان آيد همي  آب جيحون از نشاط روي دوست
  ميرزي تو شادمان آيد همي  اي بخارا شاد باش و ديرزي

 سرو سوي بوستان آيد همي  است و بخارا بوستانمير سرو 
چون رودكي بدين بيت رسيد، امير چنان منفعل گشت كه از تخـت فـرود آمـد و                  

كـه   پاي در ركـاب اسـب آورد و روي بـه بخـارا نهـاد و چنـان                 ) كفش(بي موزه   
هاي او را تا دو فرسنگ به دنبالش بردند تا آنجا به پـاي كـرد و رودكـي آن                     كفش

اند كه رودكي در آن نوبـت هنگـام          ينار مضاعف از لشكر بستد و گفته      پنج هزار د  
و ايـن اسـت حـال يـك         . رسيدن به سمرقند، چهارصد شتر زير بار و بند او بـود           

 قرن پيش و عنايت و توجه يك پادشاه به شعر و علـوم              11اديب علوم انساني در     
 )34-31 :چهار مقاله نظامي  (.انساني
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 فردوسي و محمود
اعث شد كه فردوسي به دربار محمود راه يابد، قولي اين اسـت كـه وقتـي                 آنچه ب 

براي طبع آزمايي فردوسي هر كـدام مـصرعي         » فرخي«و  » عسجدي«و  » عنصري«
گفتند و فردوسي مصرع چهارم را گفت، عنصري بر قدرت شاعري فردوسي آگاه             

 :آن چهار مصرع چنين است. شد و او را پيش سلطان محمود برد
  ون طلعت تو ماه نباشد روشنچ: عنصري
 مانند رخت گل نبود در گلشن: عسجدي
 مژگانت گذر كند همي از جوشن: فرخي

 مانند سنان گيو در جنگ پشن: ردوسيف
و گفته اند سبب در خواست سلطان محمود براي سرودن شاهنامه ابياتي بـود كـه                

 :فردوسي سروده، از جمله
 »ه محمود گويد هميبه گهوار چو كودك لب از شير مادر بشست«

و چون پس از سروده شدن شاهنامه ، سلطان محمود به ازاي هر بيـت بـه جـاي                    
 :دينار ، درهم فرستاد، فردوسي نپذيرفت و در چند بيت او را هجو كرد، از جمله

 به سر بر نهادي مرا تاج زر  اگر شاه را شاه بودي پدر«
 و بديمرا سيم و زر تا به زان   وگر مادر شاه بانو بدي

 »نيارست نام بزرگان شنود  چو اندر تبارش بزرگي نبود
همين ابيات بود كه به سبب سرودن آن، محمود غزنوي قصد جان فردوسي كـرد               
و فردوسي گريخته نزد والي طبرستان يا رستمدار رفت و چـون سـلطان محمـود                

ك خبر يافت، به والي طبرستان نوشت كه اگر فردوسي را به بارگـاه نفرسـتد، ملـ                
وي را زير پاي پيالن ويران خواهد كرد، و كلماتي كه اسپهبد، والـي طبرسـتان در                 
حاشيه نامه سلطان نوشت و باز گردانيد، باعث شد كه سلطان از سر آن آزاد مـرد                 

اي تهديـدآميز نوشـت، بـه خواجـه          و چون محمود به پادشاه دهلي نامه      . در گذرد 
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بايد كرد؟ خواجه اين بيـت از       اگر جواب ناصواب آيد، چه      : حسن ميمندي گفت  
 :شاهنامه خواند 

 »من و گرز و ميدان افراسياب  اگر نه به كام من آيد جواب«
پـس شـصت هـزار      ! در حق فردوسي جفا كردم    : سلطان را رقّتي پيدا شد و گفت      

اگر چه ايـن زر و      . هاي خاصه به طوس فرستاد     دينار بر شتران بار كرده، با خلعت      
مانـست و زمـاني بـه طـوس      روي بعد از مرگ سهراب مـي    ها نيز به نوشدا    خلعت

امـا بـراي بيـان      رسيد كه فردوسي در گذشته و جنازه او را براي دفن مي بردنـد،               
اهميت كلمه و كالم و ابيات شعر شاعران و نقش آن در پيدايي يك اثر ماندگار و                 

ـ        دگرگوني احوال پادشاهان و تأثير سخن      د در تصميم هاي حكومتي آنان مي توان
 )246-244: تذكره حسيني (. نمونه اي باشد

 
 محمود و عنصري

 سلطان محمود در حالت مستي كارد به دست ايـاز داد و گفـت نيمـي از زلفـين                   
محمود به خـواب رفـت و چـون بـا وزش نـسيم              . خود را ببرد، و اياز چنين كرد      

و خاست   سحرگاهي هشيار شد، از شدت پشيماني از كاري كه كرده بود گاه برمي            
ـ نشست و به شدت اندوهناك بود و كسي هـم جر           گاه مي  ت پرسـيدن سـبب آن      ئ
رفـت و   ) شاعر دربـار  (سرانجام علي قريب، حاجب بزرگ، نزد عنصري        . نداشت

. خواست كه نزد سلطان رود و علـت جويـا شـود و سـلطان خـوش طبـع گـردد                  
عنصري پيش سلطان شد و ادب به جاي آورد، سلطان خود به سخن آمد و گفت                

. بيني كه ما را در اين معني چه افتاده است، چيزي بگـو كـه اليـق حـال باشـد                مي
 :عنصري خدمت كرد و بر بديهه گفت
 چه جاي به غم نشستن و خاستن است  كي عيب سر زلف بت از كاستن است

       كĤراستن سرو ز پيراستن است جاي طرب و نشاط و مي خواستن است
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 منفعل گشت و حال خوش بدو دست داد كه فرمود           سلطان محمود با اين دو بيتي چنان      
آن   تا جواهر بياورند و سه بار دهان عنصري را پر از جواهر كـرد و مطربـان خواسـت و                   

 ).35 و 34: چهار مقاله (روز تا شب بدين دو بيت خوش بودند 
 

 فرخي و ملكشاه
  كيلـه  200فرخي سيستاني كه شاعري خوش طبع بود، نزد مالكي بود كه هر سال              

وقتـي فرخـي ازدواج كـرد و        . بـه او مـي داد     ) نقره(پنج مني غله و صد درم سيم        
خرجش بيشتر شد، نزد مالك رفت و طلب معاش بيشتر كرد كه مالك نپذيرفت و               

 :قصيده اي با مطلع. او به دنبال محلي براي در آمد بيشتر بود
 »زجانبا حله تنيده ز دل بافته         با كاروان حله برفتم ز سيستان«

خواجه عميد اسـعد كـه كدخـداي        . سرود و عازم دربار امير ابوالمظفر چغاني شد       
امير بود، و شعر شناس، شعر فرخي را پسنديد، ولي ظاهر آشفته و ژوليده و لباس            
پاره اش، وي را به شك انداخت، از درِ امتحان بـه او گفـت كـه اميـر در داغگـاه              

نوازنـد و اسـبان را       د و چنگ مي   شراب مي نوشن  . است و آنجا جايي خوش است     
اي در وصف آنجا بگو تـا تـو را پـيش             گذرانند، قصيده  كنند و به نشاط مي     داغ مي 
اي پرداخت و بامـداد پـيش عميـد اسـعد            فرخي آن شب برفت و قصيده     . امير برم 

 :آورد، با مطلع
 »ارپرنيان هفت رنگ اندر سر آرد كوهس       چون پرند نيلگون بر روي پوشد مرغزار«

فرخـي  . خواجه عميد متحير شد و كارها را رها كرد و فرخي را به نزد اميـر بـرد                 
را خواند و امير كه     » با كاروان حله برفتم ز سيستان     «ابتدا با آوازي خوش ، قصيده       

را خواند كه   » داغگاه«خود شعر شناس بود، متحير شد و پس از آن فرخي قصيده             
 كـرّه آوردنـد همـه روي سـپيد و چهـار         هزار سـر  : امير رو به فرخي كرد و گفت      

فرخـي خـود را در      . دست و پاي سپيد، هر چقدر توانستي بگير، از آن تـو باشـد             
. ميان گله افكند و گروهي را جدا كرد و به رباطي برد، كه چهل و دو سـر بودنـد                   
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خبر كه به امير بردند، امير خنديد و ديگـر روز او را بنواخـت و همـه كرگـان را                      
بـدو ارزانـي    ... خيمه و سه استر و پنج سـراپرده و جامـه پوشـيدني و               بدو داد و    

 )40 -36 :چهار مقاله  (.همه به سبب دو قصيده بودداشت، 
 

 معزي و ملكشاه
 مطلبي كه نظامي عروضي در چهـار مقالـه آورده و ادوارد بـراون هـم در تـاريخ                   

اند، دو ربـاعي از     د كند و آن را از نظر اهميت تاريخي با ارزش مي           ادبيات نقل مي  
امير معزي است كه ارتجاالً براي ملكشاه سلجوقي سروده و همان هم باعث نيـل               

در ابتـدا ، هنگـامي كـه اميـر الـشعرا            . او به مقام ملك الشعرايي دربار بوده اسـت        
 :گويد برهاني، پدر معزي مي خواهد پسر را به ملكشاه بسپارد، چنين مي

 او را به خدا و به خداوند سپردم من رفتم و فرزند من آمد خلف صدق
معزي حدود يك سال در خدمت پادشاه بوده ولي فقط چند بار او را از دور ديده                 

معزي نزد عـالء الدولـه اميـر علـي          . اند و مقرري و حقوق هم برايش وضع نكرده       
گويد كه   امير علي مي  . دهد رود و عرض حال مي     فرامرز كه داماد ملكشاه بوده  مي      

آيد، آنجا حاضـر     بيرون مي ) عيد رمضان (ه نماز شام براي ديدن ماه         سلطان ملكشا 
شـود و   رود، عالءالدوله هم وارد مي پس از نماز عصر به سراپرده سلطان مي       . باش

اي  آمـده و كمـان گروهـه       كه از سراپرده بيرون مـي       روند، در حالي   نزد ملكشاه مي  
معـزي  .  در دست داشته اسـت     نيز) كنند نهند و رها مي    كماني كه در آن گلوله مي     (

بينـد   اول كـسي كـه مـاه مـي        . شـود  كند و پادشاه به ماه ديدن مشغول مي        سالم مي 
گويد كه در آن ماه نوشـعري        شود و عالءالدوله به معزي مي      سلطان است، شاد مي   

 :گويد درنگ مي بگو، و معزي بي
 يا ني، چو كمان شهرياري گويي  اي ماه چو ابروان ياري گويي

 در گوش سپهر گوشواري گويي  ده از زر عياري گويينعلي ز
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برو از آخور هر كدام اسب      «: گويد كند و سلطان هم مي     امير علي او را تحسين مي     
آورنـد، بـه قيمـت       كنـد و مـي     كه امير علي اسبي را پيشنهاد مي      » كه خواهي بگشا  

بعـد بـا سـلطان بـه     . دهند سيصد دينار نيشابوري ارزش داشته، به كسان معزي مي 
بـاز اميـر علـي      . رونـد  گزارند و بر سـر سـفره مـي         روند و نمازشان مي    مصلي مي 

كـه خداونـد جهـان فرمـود،        ) اي هديه(اين تشريفي    در! اي پسر برهاني  : گويد مي
آورد و ايـن دو      خيزد و ادب به جا مي      معزي برمي . حالي دو بيتي بگو   ! هيچ نگفتي 

 :گويد بيت مي
 از خاك مرا بر زبر ماه كشيد            اطر مرا شاه بديدچون آتش خ«

 »چون باد يكي مركب خاصم بخشيد          چون آب يكي ترانه از من بشنيد
. بخشد كند و به همين سبب سلطان هزار دينار به معزي مي           عالءالدوله تحسين مي  

ده است،  نرسي )حقوق و مزاياي فرخي   (گويد كه جامگي و اجراش       عالءالدوله مي 
گويد او را به لقـب مـن بـاز           دهد كه همه را بپردازند، و بعد مي        سلطان دستور مي  

خواجه «گاه امير علي او را        بوده، همان » معزالدنيا و الدين  «خوانيد و لقب سلطان،     
و فـردا ظهـر هـزار دينـار بـه او            » امير معـزي  «: گويد نامد و سلطان مي    مي» معزي
و پـس از رمـضان هـم        . ار نيـز جـامگي و بـرات       بخشد و هزار و دويست دين      مي

تـاريخ  . (دهـد  شود و اقبال او هر روز در ترقي روي مـي           نديم سلطان مي  » معزي«
 - 40 :و چهار مقالـه نظـامي عروضـي        63 -59: ادبيات ايران، فردوسي تا سعدي    

43( 
آنچه كه باعث چنين انگيزه اي گرديد و پادشاه را چنان برانگيخت كـه مـال و زر                  

بنامد و نديم خود سازد، چيـزي نبـود        » امير«بخشد و شاعري فراموش شده را       را ب 
 .جز دو رباعي كه معزي آن را بجا و به هنگام و بربديهه سرود
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 خجستاني و شعر حنظله
اي كه در احمد بن عبداهللا الخجـستاني پديـد آمـد و او را از خربنـدگي بـه                     داعيه

كه به    مارت خراسان رساند، در حالي    طغيان عليه حكومت صفّاري واداشت و به ا       
 :هيچ وجه در آن حالت نبود، همان دو بيت معروف از حنظله باد غيسي بود كه

 شو خطر كن زكام شير بجوي  مهتري گر به كام شير دراست«
 »يا چو مردانت مرگ روياروي  يا بزرگي و عز و نعمت و جاه

 )27 -26 :چهار مقاله(
اي است كه بعد از هزار سال هنوز هم بـراي هـر              سادهو اين ابيات تنها چند واژه       

تخـيالت    و متـون   از نظر   هرچند  ايراني و پارسي زبان مأنوس و قابل فهم است،          
 .شاعرانه نيز ويژگي خاص ندارد

اي رسيد كه به نيشابور      كاراحمد بن عبداهللا، به درجه    «به قول صاحب چهار مقاله،      
ب و هزار تا جامه ببخشيد و امروز در          دينار و پانصد سر اس     ريك شب سيصد هزا   

اصل آن دوبيت شعر بود و در عرب و عجـم           . تاريخ، از ملوك قاهره، يكي اوست     
 )27 :چهار مقاله(» .امثال اين بسيار است

هـاي گـران    و به قول همو، بسا مهتران كه نعمـت پادشـاهان خوردنـد و بخـشش              
ن آثـار نيـست و از خـدم و          كردند و براين شعراي مفلق سپردند كه امروز از ايشا         

هاي منقش و باغهاي دلكش كـه بنـا كردنـد و             حشم ايشان ديار نه، و بسا كوشك      
 :گويدنصف بياراستند كه امروز با زمين هموار گشته است، م

 كه از نعمت همي با مه مري كرد  بسا كاخا كه محمودش بنا كرد«
 » جايمديح عنصري مانده است بر  نبيني زان همه يك خشت برپاي

 )29 -28 :همان(
چيـزي نمانـده و آنچـه مانـده،         ) غزنـوي (دانند كه از حـشمت محمـود       و همه مي  

 ).همان(حرمت فردوسي است و نه او 
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 شرف الدين علي و شاه طهماسب
روزي شاه طهماسب با شرف الدين علي بافقي سخن گفت و او به واسـطه كـري     

 :، اين قطعه انشاء نمود نشنيد، بعد از اطالع يافتن،كه داشت) ناشنوايي(
 قول شه را كه بود در ثمين  از گراني خبر نشد گوشم      

 پاي تا سر فرو روم به زمين  جاي آن داشت كز گراني گوش
 )171 :تذكره حسيني(

 .و اين باعث شد تا خشم شاه نسبت به او فرو نشيند
 

 ظهير و قاضي
فهان رفتـه بـود، بـه ديـدار         ظهير الدين فاريابي وقتي به طريق سير و سفر بـه اصـ            

خواجـه التفـات    . قاضي القضات خواجه صدرالدين عبداللطيف رفت و سالم كرد        
 :نفرمود، ظهير اين قطعه را بر بديهه گفت و بر وي بخواند

  سرفرازي كس نرسيده بدين   كه هيچ بزرگوارا دنيا ندارد آن عظمت«
 

 به من نظر تو به بازي مكن از آنكه به فضل
 ه گيسوي حوران همي كند بازيدلم ب    

 تواين سپر كه زدنيا كشيده اي بر رو
 به روز عرض مظالم چنان بيندازي    

 كه از جواب سالمي كه خلق را بر توست
 »به هيچ مظلمه ديگري نپردازي    

چون خواجه اين قطعه را شنيد، عذر خواست و به احترام پرداخت، اما ظهير قانع               
ت و راهي تبريز شد و در آنجا عزلت گزيد تا اينكـه بـه               نشد و از همانجا باز گش     

 )200 و تذكره حسيني، ص 114 -109 :تذكره الشعرا( .رحلت كرد.  ه 650سال 
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 عطار و درويش
اگر عطار نيشابوري به آن درجه از مقام واالي عرفان رسيد و هفت شهر عـشق را               

ار وارد شـد و      كه وقتي بـه دكـان عطـ        عبارت درويشي ساده بود     يك درنورديد،
اي : گويـد  درويش مـي  . كند سؤال كرد، عطار مشغول خريداران بوده، توجهي نمي       

تو يـاد داري؟ درويـش مـي        : مگر مردن فراموش كردي؟ و عطار مي گويد       ! عطار
آنگاه پيش دكان دراز مي كشد و همان دم جـان           . بنگر كه من ياد دارم    ! بلي: گويد

سازد و دكـان را      ال شيخ را دگرگون مي    و همان است كه ح    . كند به حق تسليم مي   
. يابـد  رسد و خرقه از مجدالدين بغـدادي مـي         كند و در فقر به كمال مي       حراج مي 

 )202 :تذكره حسيني(
 نظامي و ملك جبال

نظامي عروضي در مقاله دوم از چهار مقاله، درباره خود و بديهه گويي خـويش و                
مت ملك الجبال بـوده، روز عيـد   دارد كه وقتي در خد     عنايت پادشاه وقت بيان مي    

گوينـد اينجاسـت و او را بـه گمـان اينكـه              خواهد و مي   فطر در بلخ، نظامي را مي     
شـود و در جـاي    خواند و نظامي وارد مجلس شـاه مـي   نظامي منيري است فرا مي    

گويـد نظـامي نيامـد،       شناخته، مي  نشيند، در حالي كه امير عميد او را نمي         خود مي 
بلـي، دو نـام ديگـر     : گويد اينك انجا نشسته، و امير عميد مي      : گويد ملك جبال مي  

هست، يكي سمرقندي كه او را منيري گوينـد و يكـي نيـشابوري و او را نظـامي                   
در هر حال امير عميد وصف دو ديگر        ... اثيري گويند و من بنده نظامي عروضي،        

ز نظـامي   اطالعي، كـه ملـك الجبـال ا        كند و نسبت به نظامي عروضي اظهار بي        مي
 :نظامي اين ابيات را مي سرايد. خواهد خواهد تا شعري بگويد كه امير مي مي

 كه جهاني زما به افغانند  در جهان سه نظامي ايم اي شاه«
           آن دو در مرو پيش سلطانند پيش تخت شهم»ورساد«من به 

  هر يكي مفخر خراسانند  بحقيقت كه در سخن امروز
 ورچه همچون خرد سخندانند  ن گويندگرچه همچون روان سخ
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 »هر دو از كار خود فرو مانند  من شرابم كه شان چو دريابم
 )53 :چهار مقاله(

كند و ملك رو     ها مي  خواند، امير عميد تعريف    پس از اينكه نظامي اين ابيات را مي       
از ايـن   » ورساد«گويد كه معدن سرب      به نظامي عروضي كرده، پس از تحسين مي       

عاملي بفرست، و نظامي كسي     . به تو دادم  ) قربان(تا عيد گوسفندكشان    ) رفط(عيد  
 70فرستد كه اگرچه تابستان بوده و هـوا گـرم، در مـدت               را براي بردن سرب مي    

شود و اعتقاد پادشـاه نـسبت      روز دوازده هزار من سرب از آن معدن نصيب او مي          
 از تـأثير ابيـاتي چنـد بـا          اي ديگر است   و اين نيز نمونه   ،  گردد به او يكي هزار مي    

 )51 -53 :چهار مقاله( .آنهمه درآمد و پي آمد
 

 محمود و مجدالدوله
در حالي كه كـودكي بـيش نبـود، بـه سـلطنت             .  ه 387مجدالدوله ديلمي به سال     

سلطان محمود غزنوي از وي     . رسيد و مادرش عمالً زمام امور را به دست گرفت         
دو هـزار فيـل جنگـي       «اگـر نفرسـتد،     باج و خراج طلب كرد و تهديـد كـرد كـه             

مجدالدوله، فرستاده محمـود را      مادر» فرستد تا خاك ري را به غزنين نقل كنند         مي
اي درجواب سلطان نوشت بدين مـضمون كـه تـا وقتـي كـه                گرامي داشت و نامه   

شوهرم فخرالدوله در حيات بود، از تاختن سلطان محمود بيمناك بوديم، ولـي از              
 رحمت حق واصل شده، آن انديشه از خاطرم محو است، چرا          وقتي كه شوهرم به     

كه سلطان پادشاهي بزرگ است و صاحب ناموس، بر سر پيرزني لـشكر نخواهـد               
كنم، و اگر ظفر مرا باشد، تا دامن قيامت          كشيد، و اگر جنگ كند، من نيز جنگ مي        

مرا شـكوه اسـت و اگـر ظفـر او را باشـد، مـردم گوينـد پيرزنـي را شكـست، و                        
ايـن نامـه    » چه مردي بود كز زني كـم بـود        «ها به ممالك چگونه نويسند؟       نامهفتح

تـاريخ  (  .سخت مؤثر افتاد و تا مادر مجدالدوله زنده بود، بـه ري لـشكر نكـشيد               
 )44-42  :  و تذكره دولتشاه231 :ادبيات براون، از فردوسي تا سعدي
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 خورده و عادلشاه
ود، به هند رفت و در مـدح ابـراهيم   باقر خورده كاشي، معاصر شاه عباس ماضي ب   

درايـن حـال معلـوم او       . اي نيافت  خان عادلشاه، پادشاه دكن قصايد گفت و جايزه       
شد كه ظهور ترشيزي مدحي انشا كـرده وصـله معقـول گرفتـه، آتـش حـسد در                   

اش مشتعل شده، اين رباعي گفته و بـه خـدمت شـاه فرسـتاده و پـس از آن                     سينه
 :جايزه يافته اشت

 نزد شه غزنين و شهنشاه دكن    دوجابه دهر در باب سخنخوارند«
 »بي جايزه ماند شعر فردوسي و من  بيجا صله بردند ظهوري و حسن

 )101 :رياض العارفين(
 

 عضد و محمد مظفر
وقتـي  . سيد جالل الدين بن عضد يزدي، پدرش وزير سلطان محمود مظفـر بـود             

الـدين را كـه هنـوز        ت جـالل  محمد مظفر به مكتب رفت و از معلم مكتب احواال         
هاي او را داد، محمد مظفر بر ذهن معلم آفـرين            مكتبي بود، پرسيده و معلم نشاني     

سـيد  . اي بنويس تا خط تو را تماشا كـنم         كرد و سيد جالل را طلبيد و گفت قطعه        
زاده بديهه اين قطعه را نظم كرد و قلم بر دست گرفته كتابت نمـود و بـه دسـت                    

 :سلطان داد
  است كه در سنگ اگر جمع شودچارچيز

 لعل و ياقوت شود سنگ بدان خارايي
  پاكي طينت و اصل گهر و استعداد

 تربيت كردن مهر از فلك مينايي
 در من اين هر سه صفت هست ولي مي بايد

 تربيت از تو كه خورشيد جهان آرايي
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محمد مظفر در حسن خط و زيبايي شعر و قابليت سيد زاده حيـران شـد و سـيد                   
د را گفت كه اين پسر صاحب فضل است و مرا آرزو كرد كـه او را مالزمـت              عض

در تربيت او تقصير مكن، سپس ده هزار درم به سيد زاده، جالل الـدين،               ... فرمايم
اين نيز به سـبب تـأثير ادبيـات و    . انعام فرمود، و سيد در روزگار خود سرآمد بود        

 )294 -295 :تذكره الشعرا(. علوم انساني بود
 مت خان عالينع

نعمت خان عالي شيرازي از معاصران عالمگير پادشاه و از شاعران خوش قريحـه              
خـود را   ) زيوري كه بر سر دستار زنند     (روزي جيغه مرصع    . گو بوده است   و لطيفه 

گـذرد، زيـب النـساء       فروشد و مدتي كـه مـي       به زيب النسابيگم دختر عالمگير مي     
دو بيت شعر براي وي     » عالي«. ن را بپردازد  كند كه پول آ    پسندد اما فراموش مي    مي
شود تا زيب النساء جيغه را با پنج هزار روپيـه انعـام              فرستد كه همان سبب مي     مي

 :براي نعمت خان بفرستد
 در خدمت تو عيان شده جوهر من  اي بندگيت سعادت اختر من

 ورنيست خريدني، بزن بر سر من گر جيغه خريدني است پس كو زر من
 )216 :سينيتذكره ح(

 محمود و پسران پيغو
در هنگـام مـرگ،     . بود» قبا«پيغو ابن طغان در زمان سلطان محمود غزنوي، حاكم          

سـلطان محمـود پـس از فـتح سـمرقند و            . ملك را بر پنج پسر خود قسمت كـرد        
بـه سـلطان     ايـشان ايـن ابيـات را      . ماوراءالنهر، از آن پنج بـرادر خـراج خواسـت         

 :فرستادند
 دريا دل و آفتاب راييم     از قباييمما پنج برادر«

 اكنون به تفكر شماييم    ما ملك زمين همه گرفتيم
 »چنبر ز همش فرو گشاييم    گر چرخ به كام ما نگردد
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سلطان محمـود دريافـت كـه غـرور و نخـوت در دمـاغ ايـشان مـتمكن شـده و                      
ا گفـت كـه     در جهان ملك ديگر نيست، ابتدا عنصري ر       » قبا«اند كه غير از      پنداشته

 :در جواب آنان دو بيت بفرستد و عنصري چنين سرود
 گفت خداي خلق ماييم مي   نمرود به گاه پور آزر«

 »خوش داد سزا كه ما گواييم   جبار به نيم پشّه او را
پس از آن سلطان محمود، ارسالن جاذب را با لشكر انبوه بـراي گوشـمال ايـشان                 

ينكه پنج برادر عاجز گشتند و اين قطعه را         مدتي شهر قبا محاصره شد تا ا      . فرستاد
 :براي سلطان فرستادند

 در قحط و نياز مبتالييم  ما پنج برادر قباييم«
 و اخوان گناهكار ماييم شاها تو عزيز ملك مصري  
 شرمنده ز حضرت شماييم ما را كه بضاعت است مزجاه

 »از فضل و كرم كه بينواييم  بر حالت زار ما ببخشاي
بـود،  قطعه او از غرور     :  اين شعر را مطالعه كرد، رحم آمدش و گفت         سلطان چون 

واجب بود گوشمال دادن و اين قطعه از عجز و نامراديست، در طريقـت ايـن زمـان از                    
بعد دستور داد تا لشكر از واليت ايشان بازگردد،         . نمايد  جريمه ايشان گذشتن خوب مي    
 )174 -176: تذكره الشعرا. (واليت را به آن پنج برادر سپرد

 
 ل الدين آذري و سلطان محمود تابعشيخ جال

الدين طوسي بود و مدت چهل سال        ييشيخ جالل الدين آذري از مريدان شيح مح       
. به سجاده عبادت و قناعت تكيه زده و بسياري از امرا و ملـوك معتقـد او بودنـد                  

عظ شيخ را موا  . روزي سلطان محمود در وقت عزيمت عراق براي ديدن شيخ آمد          
اي  دستور داد تا كيـسه    . سلطان اعتقادي بيشتر بدو پيدا كرد       . و نصايح دلپسند كرد   
 :شيخ قبول نكرد و اين بيت فرمود. زر پيش شيخ ريختند

 »بهتر آن است كه نستانيش   زر كه ستاني و برافشانيش«
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 )34 :تذكره حسيني(
 را نگرفت و    شيخ زرها . و اين سخني محكم و گيرا و مؤثر در سلطان محمود بود           

تو اين زر بر خـود      ! يا شيخ : شيخ مجاهد هندي يك مشت آن را برداشت و گفت         
 .حرام كردي، خدا بر من حالل گرداند، سلطان بخنديد و بقيه را هم به او بخشيد

 
 رشيد وطواط و سنجر

كه سلطان سنجر براي بار دوم قصد تسخير خـوارزم كـرد، ابتـدا    .  ه 542در سال   
در ايـن سـفر     . كه بعداً در آب غرق شد، دو ماه محاصـره كـرد           قصبة هزارسف را    

دو بيت شعر بر تيري نوشت و در        . در خدمت سلطان سنجر بود    » انوري ابيوردي «
 :هزارسف انداخت

  اي شاه همه ملك زمين حسب توراست
 وز دولت و اقبال جهان كسب توراست

 امروز به يك حمله هزارسف بگير 
  توراستردا خوارزم و صد هزار اسبف

بود، در جواب انوري، اين شعر بـر        » اتسز«رشيد وطواط داخل هزارسف و همراه       
 : تير نوشت و بينداخت

 »يك خر زهزار اسب تو نتواند برد گر خصم تو اي شاه بود رستم گرد«
چون سلطان سنجر پس از مشقت بـسيار، هزارسـف را گرفـت، بـه سـبب شـعر                   

ود و سوگند خـورده كـه چـون او را        وطواط و ديگر شعرهاي او عظيم در خشم ب        
و رشـيد   . باز يابند، هفت عضو او را از يكديگر جدا كنند و حتي منـادي فرسـتاد               

گريخت، آخراالمر منتجب الدين در مجلسي بـود،         وطواط هم صحرا به صحرا مي     
آنگاه برخاست و به سـلطان گفـت كـه          . سرانجام سخن را به رشيد وطواط رساند      

 وطواط مرغكي ضعيف باشد، طاقـت آن نـدارد كـه او را              يك التماس دارم، اينكه   
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سـلطان بخنديـد و جـان       . هفت پاره كنند، اگر فرمان شود او را به دو پـاره كننـد             
 .ديوطواط بخش

و تــاريخ » ي«مقدمــه حــدايق الــسحر فــي دقــايق الــشعر، از عبــاس اقبــال، ص (
 )10-7 :2جهانگشاي جويني، ج
ردي يافت كه يك بيت، در حد اعال اثر گذار          توان بسيار موا   در اين روزگار نيز مي    

پـس از پيـروزي انقـالب اسـالمي، يكـي از وزراي دوران سـابق نيـز               . بوده است 
رود، آن شخص طـي      شود تا جايي كه احتمال كشتن وي مي        دستگير و زنداني مي   

فرستد كه پس از آن، مرحوم شـهيد         اي، دو بيت شعر براي شوراي انقالب مي        نامه
ند، ايشان حسناتشان بيش از سيئاتشان است و بهتر اسـت كـه آزاد       گوي مطهري مي 

 .دهد شوند، و شورا نيز بر آزادي آن فرد رأي مي
براي ديدار ايشان به جماران     ) ره(يكي از همكالسيهاي دوران طلبگي امام خميني        

شوند، وي اين بيت حافظ را روي كاغذ         نگهبانان مانع از ورود آن فرد مي      . رود مي
 :برسانند) ره(گويد به دست امام  سد و مينوي مي

 »كنون كه ماه تمامي نظر دريغ مدار حريف بزم تو بودم چو ماه نو بودي«
دهنـد تـا آن فـرد را اجـازة حـضور و       پس از مشاهده بيت، دسـتور مـي   ) ره(امام  

 .مالقات بدهند
و قلم  اين اجمال، اندكي بود از بديهه گويي ها و سخنان نغز و مؤثري كه بر زبان                 

شد و پاداش و جزا و مكافات و يا تحول           اي جاري مي   شاعر يا نويسنده و گوينده    
و نمونه هايي بود از يكـي       . و دگرگوني روحي شنونده و يا خواننده را دربرداشت        

هاي علوم انساني، موسوم به ادبيـات، كـه نقـشي خـاص در مـديريت و                  از شاخه 
توان شـاهد بـود      ير آن را در هر زمان مي      سازي آن داشته و دارد و پيامد و تأث         بهينه

امثـال ايـن تـأثير و       ... ها، لطايف و     گنجد و تواريخ، تذكره    كه در اين مختصر نمي    
 والسالم. تأثرها را فراوان نوشته اند
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 نوشت پي
 در خصوص نامه و جواب آن، نظامي عروضي گفته است كه وقتي محمود از                -1

 غزنين نهاده، در راه متمـرّدي بـود و حـصاري            هندوستان باز گشته بود و روي به      
استوار داشت و ديگر روز محمود را منزل بر در حصار او بـود، پـيش او رسـولي                   
بفرستاد كه فردا بايد كه پيش آيي و خدمتي بياري و بارگاه ما را خـدمت كنـي و                   

ديگر روز محمود بـر نشـست و خواجـه بـزرگ بـر      . تشريف بپوشي و باز گردي   
. كه فرستاده بازگشته بـود و پـيش سـلطان همـي آمـد     .  همي رانددست راست او  

چه جـواب داده باشـد؟ خواجـه ايـن بيـت فردوسـي را               : سلطان به خواجه گفت   
 بعد محمود سؤال مي كند كه اين بيـت    »....اگر جز به كام من  آيد جواب       «: خواند

اد از كيست؟ مي گويد از فردوسي، محمود مي گويد خوب كردي كه مرا از آن يـ                
 ) 51 - 50: چهار مقاله... . (آوردي كه من از آن پشيمان شده ام



 
 
 
 
 
 

 اينترنت و ادبيات
 

 1دكتر احمد رضي
 2 آبادي محسن اكبر

 
 چكيده 

هـاي مختلـف فرهنگـي،       ظهور اينترنت تغيير و تحـوالت جديـدي را در عرصـه           
تـوان در توليـد      علمي، اجتماعي و سياسي به دنبال داشته است كه تأثير آن را مـي             

 .آثار ادبي نيز مشاهده كرد
 ادبي به سـهولت و سـرعت در اختيـار همگـان             اينترنت موجب شده است تا آثار     

ــه دور از       ــود را ب ــار خ ــد آث ــز بتوانن ــاعران ني ــسندگان و ش ــرد و نوي ــرار گي ق
هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي به صورت الكترونيكي منتشر نماينـد            محدوديت

اي بـودن اينترنـت، بـر جـذابيت آثـار خـود        و با استفاده از خصوصيت چندرسانه    
 .بيفزايند

ـ موكراتيـك و همگـاني اينتر     ماهيت د  ت و فـضاي آزاد آن، امكـان تعامـل ميـان            ن
اي بودن، انتشار رايگان آثار      نويسنده و خواننده، دسترس آسان و سريع، چندرسانه       

                                                 
 عضو هيئت علمي دانشگاه گيالن. 1
 عضو هيئت علمي دانشگاه گيالن. 2
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ترين مزاياي انتشار آثـار ادبـي در         ادبي و امكان پردازش و جستجو در آنها از مهم         
 . رود اينترنت به شمار مي

ات در اينترنت كه اغلب آنان را نوجوانان و جوانـان و بـه              فراواني خوانندگان ادبي  
دهند و عدم تمايل نويسندگان و شاعران برجـسته معاصـر            ويژه بانوان تشكيل مي   

براي انتشار آثارشان در اينترنت، به دليل از دست رفتن حق مالكيت  معنوي اثـر،                
 شـده  زمينه ساز ظهور و گسترش نوعي ادبيات غيرجـدي و سـطحي در اينترنـت      

 .است
هـا و مـسائل ادبيـات        در اين مقاله ضمن بررسي رابطه ادبيات و اينترنت، ويژگـي          

عرضـه  وري  بهتر از اين پديـده         اينترنتي بررسي و پيشنهادهايي در خصوص بهره      
 .شود مي

 .اينترنت، ادبيات، شعر، داستان، فنّاوري اطالعات، علوم انساني :واژگان كليدي
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 مقدمه
ترين اركان فناوري اطالعات و ارتباطات در دنياي معاصر اسـت و             اينترنت از مهم  

هاي گوناگون از جمله آموزش، پژوهش، اقتصاد، تجارت،         هجامعه امروزي از جنب   
اينترنـت در مـدت زمـان كوتـاهي كـه از            . به آن وابسته شـده اسـت      ... فرهنگ و 

هـاي   صـه گذرد توانسته است زمينه سـاز تغييـرات فراوانـي در عر    پيدايش آن  مي   
 زيرا نگاه مردم را نـسبت بـه محـيط اطـراف خـود               ؛ها شود  مختلف زندگي انسان  

ها تغيير داده و در نحوة روابط بين آنـان           دگرگون كرده و شناخت آنان را از پديده       
 . با يكديگر تأثير گذاشته است

و همگاني اينترنت و امكان دسترس آسان و سريع عموم مـردم   فضاي دموكراتيك
گـسترش ايـن    .  آن موجب تحوالت اجتماعي و فرهنگـي شـده اسـت           به محتواي 

ها خواهد گذاشت    تري به ويژه بر فرهنگ ملّت      پديده در آينده قطعاً تأثيرات عميق     
در گذشته  . و ادبيات نيز به نوبة خود در گذرگاه اين تحوالت، متحول خواهد شد            

 بـه دنبـال تغييـر و        ها و به وجود آمدن انواع ادبـي جديـد          نيز معموالً ظهور سبك   
اين تغييــرات در عرصـه      . كرده است  تحوالت فرهنگي و اجتماعي تحقق پيدا مي      

بـه همـين سـبب در       . افتـاد  ادبيات آني نبود و معموالً در زمان كـوتـاه اتفـاق نمي         
كشيد تا سبك    ها طول مي   ها و قرن   هاي هنري و شعري گاه دهه      جريان تغيير سبك  

العادة رشـد و      اما سرعت فوق   .)1384جوكار،  ( شود   جديدتر مشهود و قابل درك    
تـري تـسهيل     تواند در فاصلة زماني كوتاه     گسترش فناوري اطالعات و اينترنت مي     

هاي ادبي شود    ها و شيوه   كننده تغييرات فرهنگي گسترده، از جمله تغيير در گونـه        
 . و بر چگونه گفتن و چه گفتن شاعران اثر بگذارد

هـا مـشاهده     توان در زبان به عنوان رابط بين فرهنگ        يرات را مي  هاي اين تغي   نشانه
اي اسـت كـه      كرد كه از جمله آنها كاربرد فراوان  واژگـان و اصـطالحات رايانـه              

شوند و رواج زبان عاميانه و كوچـه بـازاري كـه در              اغلب به زبان انگليسي ادا مي     
يك شدن تـصاوير    كند؛ همچنين نزد   فضاي داستان و شعر اينترنتي عرض اندام مي       
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ها و تا حدودي آرمانهاي شعري و داستاني ملّتها بـه            ها و بن مايه    شعري، درونمايه 
 . هم

هاي اخير  موجب شده است تا اوالً آثـار ادبـي             ظهور و گسترش  اينترنت در دهه      
پيشينيان، به سهولت و سرعت در اختيار همگان در داخل و خارج از كشور قـرار                

ــسن ــاً نوي ــه دور از  گيــرد و ثاني ــار خــود را ب ــد آث دگان و شــاعران معاصــر بتوانن
هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي به صورت الكترونيكي منتشر كننـد و      محدوديت

دهد آثار ادبـي     كه  اينترنت در اختيار آنان قرار مي       وضعيتي  با توجه به امكانات و      
 .متفاوتي عرضه نمايند

آثار ادبي جديدي است كـه پـس از         ها و مسائل     هدف از اين مقاله بررسي ويژگي     
 .آن خلق شده انداوضاع ظهور اينترنت و با توجه به امكانات و 

ها و شعرهاي فراواني كـه هـر روز بـر            تواند ما را با فضاي داستان      اين بررسي مي  
هاي آنها را بـراي رشـد و    شود آشنا كند، ظرفيت حجم آنها در اينترنت  افزوده مي   

هاي ناشي از آنها حـساس كنـد و          و ما را نسبت به آسيب     توسعه ادبيات بشناساند    
 .به فكر چاره جويي بيندازد

 
 ادبيات اينترنتي چيست ؟ 

هاي زير قابل تصور است اما آنچـه در ايـن نوشـتار              براي ادبيات اينترنتي مصداق   
 :توجه قرار مي گيرد نوع سوم آن استمورد 

ــا از تع  .1 ــه در آنه ــي ك ــار ادب ــته از آث ــاخته از    آن دس ــات برس ــرات و تركيب بي
 مـثالً تـشبيهات، كنايـات و        ؛اصطالحات رايانـه و اينترنـت اسـتفاده شـده باشـد           

استعارات به كار رفته در يك شعر كه براساس واژگان و اصطالحات علوم رايانـه               
 .و اينترنت شكل گرفته باشد

توانـد   ثـار مـي   ايـن گونـه آ    . يابد  آن دسته از آثار ادبي كه در اينترنت انتشار مي          .2
 اما براي آنكه همگان بتوانند به راحتي از آنها استفاده           ،نسخة چاپي نيز داشته باشد    
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همچنان كه بـسياري از     . شود كنند نسخة الكترونيكي آنها در اينترنت قرار داده مي        
دواوين چاپ شده شاعران برجسته ادب فارسي از طريق اينترنـت در پايگاههـاي              

 ) 1380حسيني، . ك.ر(  .تزيادي قابل مطالعه اس
اين بــرداشت از ادبيات اينترنتي، هم ادبيات كالسـيك و هـم ادبيـات معاصـر را                 

توان آن را ادبيات الكترونيكي ناميد كه نوع غيراينترنتـي آن در   شود و مي  شامل مي 
متن چنين آثاري تفـاوت چنـداني      . اي فراوان وجود دارد    قالب نرم افزارهاي رايانه   

تـوان از مزايـاي الكترونيكـي        چاپي ندارد جز آنكه در استفاده از آن مـي         با ادبيات   
 .جو بهره گرفتو بودن از جمله امكان جست

 يعني آثاري كه    ؛شوند  آن دسته از آثار ادبي كه براي انتشار در اينترنت توليد مي            .3
امكانات، خصوصيات و فضاي اينترنت به عنـوان ابـزار انتـشار و همچنـين نـوع                 

 كه اكثر آنان را نوجوانان و جوانـان آشـنا بـا رايانـه و اينترنـت تـشكيل                    مخاطبان
آثار شاعران  » ادبيات اينترنتي  «،بنابراين. دهند در آفرينش آنها تأثير داشته است       مي

هاي اينترنت سروده يـا      ها و محدوديت   و نويسندگاني است كه تحت تأثير كارايي      
ق اينترنت عرضه شود و در صورتي كه        نوشته  شده باشد و براي اولين بار از طري         

ــد     ــشر نماين ــاپي منت ــكل چ ــه ش ــا را ب ــد آنه ــار بخواهن ــدگان آن آث ــا ،آفرينن  ب
اي و دموكراتيـك     هايي مواجه مـي شـوند كـه در فـضاي چنـد رسـانه               محدوديت

اينترنت با آن مواجه نبوده اند، يعني بايد براي تهيـة نـسخة چـاپي آثـار خـود در                    
 .  تغيير ايجاد كنندمحتوا، زبان يا فرم آنها

 
 هاي ادبيات اينترنتي  ويژگي

تشابه زيادي بـا ادبيـات      هرچند  شوند   ادبياتي كه براي انتشار در اينترنت توليد مي       
چــاپي دارنــد بــه علّــت اثــر پــذيري از امكانــات، فــضا و نــوع مخاطبــان خــود، 

،  تـوان در محتـوا   اين خصوصيات را مـي . هاي خاصي دارند  خصوصيات و ويژگي  
 . رم و زبان به كار رفته در آنها مشاهده كردف
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 محتوا. 1
دهد كه اغلـب آنهـا داراي        هاي اينترنتي نشان مي    بررسي محتوايي اشعار و داستان    

ريشة ايـن مـشكل آن اسـت كـه شـاعران و             . اند هاي سطحي و شخصي    درونمايه
ز بـرداري آسـان ديگـران از آثارشـان و ا           نويسندگان برجسته به علّت امكان كپـي      

 بـه همـين     ؛دست رفتن مالكيت معنوي اثر، تمايلي به نوشتن براي اينترنت ندارند          
هـاي فكـري     اي براي نسل جوان تازه كار شده است كه مايه          سبب اينترنت عرصه  

انـد   بسياري از آنان كه اينترنت را عرصة تمايالت  ادبي خود  كـرده             . ندارندكافي  
چشم الكترونيكي به همه چيز نگـاه       كنند  و با      گويي در فضاي مجازي زندگي مي     

اينان كه با انتشار آثارشان در فضاي بدون نـاظر اينترنـت، مخاطبـاني در               . كنند مي
داخل و خارج از كشور پيدا كرده اند و به بركت آن در زماني كوتـاه بـه شـهرت                    

كننـد از ايـن رو پنـد         اند، در خـود نـوعي استقـالل شخصيتي احساس مي        رسيده
بسياري از آنان بـدون داشـتن       . آموز نيز ميانة خوبي ندارند      ادبيات پند  گريزند و با  

دانش فني الزم و الگوي مناسب به شاعري يا داستان نويسي پرداخته و زمينه ساز               
هـاي بـومي و      سنتاز  گسترش نوعي ادبيات عامه پسند شده اند كه بعضاً در آنها            

راهم كـردن سـرگرمي بـراي       ترين مـشغلة ذهنـي آنـان فـ         مهم. شود  ميملّي انتقاد   
 . خوانندگان و يا تأثير زيباشناختي بر مخاطبان است

انـد از   اند كـه نتوانـسته   گروهي نيز به اين سبب آثارشان را در اينترنت منتشر كرده        
. مميزي وزارت فرهنگ و ارشاد عبور كنند و آثارشان را بـه چـاپ برسـانند                فيلتر

ـ           اي  سبت بـه وضـعيت موجـود شـيوه        بخشي از آثار اين گروه، سياسي اسـت و ن
خواهي، انتقاد به فـضاي      انتقادي دارد و در آنها مضامين ضد استبدادي، دموكراسي        

 . برجسته شده است... بسته سياسي و 
بخش مهمي از اين گونه آثار نيـز داراي مـضامين غيـر اخالقـي اسـت و در آنهـا            

 زيرا گروهي از    ؛شود گرايش به اروتيسم و مضامين شهوت انگيز  آشكارا ديده مي          
هاي فرهنگي جامعة ايراني را مانعي براي عرضـه          نوجوانان و جوانان نيز كه سنت     
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داننـد، هنجارهـاي جامعـه خـود را در فـضاي مجـازي               تمايالت جنسي خود مي   
گيرنـد و الگوهـاي غيراخالقـي را در     اينترنت در عرصه شعر و داستان ناديده مـي     

حساساتي گري و گرايش به سـانتي مانتاليـسم و          غلبه ا . دهند آثار خود بازتاب مي   
 .   شود همچنين مضامين فمينيستي نيز در آثار برخي از بانوان فراوان ديده مي

هــاي اينترنتــي، بيــشتر مــسائل شخــصي و عواطــف و   اصــوالً اشــعار و داســتان
دهند در حالي كه به علـت فراگيـر          هاي فردي صاحبان خود را انعكاس مي       انديشه

تواننـد   رنت در جوامع بشري و مخاطبان جهاني آن، آفرينشگران ادبي مي          بودن اينت 
مضاميني را كه جزء مسائل مشترك عموم مردم در كشورهاي مختلف اسـت مثـل       

هاي مربوط به محيط زيست يا حقوق بشر، دستمايه آثار خود قرار دهند              درونمايه
 . هم نزديك كنندها را از جهت موضوع و مضمون به  و بدين وسيله ادبيات ملّت

 فرم. 2
البته به علّت اينكه هر شاعر يا       . ادبيات اينترنتي از جهت فرم نيز خصوصياتي دارد       

بينـي   نويسنده از طريق اينترنت به آساني به ادبيات ساير ملل دسـترس دارد پـيش              
هـاي مختلـف     هاي ادبي ملّت   شود كه در آيندة نزديك شاهد درهم تنيدگي فرم         مي

 .  هاي كشورهاي ديگر باشيم هاي ادبي زبان فرمو يا تقليد از 
ترين خصوصيت ادبيات اينترنتي از جهت فرم، كوتـاه نويـسي و گـرايش بـه                 مهم

در دنياي شـتابزدة امـروز كـه مـردم بـه سـبب              . ميني ماليسم و كمينه گرايي است     
داشتن ذهني پرمشغله، فرصت كمي براي مطالعه ادبيات دارند نوشـتن بـه سـبك               

دهد كـه در كمتـرين زمـان ممكـن،           يسم اين فرصت را به خوانندگان مي      ميني مال 
كرانگـي   فـضاي اينترنـت بـه علّـت بـي         . بيشترين استفاده را از وقت خـود ببرنـد        

اطالعات موجود در آن و امكان عبور سريع از يك متن به متن ديگر، كـاربران را                 
كوشند تا بـا     نيز مي عجول تر كرده است، از اين رو شاعران و نويسندگان اينترنتي            

 .تري بر خواننده تأثير بگذارند هاي كوچك در زمان كوتاه  آثار خود در فرمعرضه
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توان در توجه به فرم غزل يـا         نمود گرايش به كمينه گرايي در شعر اينترنتي را مي         
هاي كوتاه دانست كه گاهي بـه شـكل شـعر سـپيد بـسيار كوتـاه عرضـه                    غزلواره

يي و همچنين توجه ويژه به كاريكلمـاتور كـه نـوعي            رواج تك بيت سرا   . شود مي
 .هاي آن است كالم كوتاه ادبي است نيز از نشانه

رمان در بين نويسندگان اينترنت به علت طوالني بودن جايگـاه مناسـبي نـدارد و                
اگر هم كـسي بخواهـد رمـان بنويـسد بـا قطعـه قطعـه كـردن، آن را سـريال وار            

نويسد و عرضه مي كند اما داستان كوتاه و به ويژه داستانك يـا داسـتان كوتـاه                   مي
 . كوتاه بسيار مورد توجه اين دسته از نويسندگان است

اي اينترنت از خصوصيات ديگر ادبيات       پويا نمايي با استفاده از ويژگي چند رسانه       
رصـت را در اختيـار      اصوالً فناوري الكترونيكي اين ف    . اينترنتي در زمينه فرم است    

گذاري بيشتر بر مخاطب در كنار مـتن         رنويسنده يا شاعر قرار داده است تا براي اث        
بـه مخاطبـان    » فـرامتن «بتواند از تصوير و صدا نيز استفاده كند و شعر يا داستاني             

كـه در آن موقعيـت شـعر بـودن از فـضاي             » حـاد مـتن   « ماننـد شـعر      ؛عرضه كند 
ــ. الكترونيــك جداشــدني نيــست ــوع از شــعر داراي ســاختار غيرخطــي و  اي ن ن

 به طوري كه امكان آرايش مجدد شـعر را در هـر بـار خـوانش                 ؛چندوجهي است 
ايـن سـاختار بـه طـور معمـول در شـبكة             . كنـد  براي خوانندة احتمالي فراهم مي    

هاي ارتباطي صفحه ها در فضاي وب صورت مي گيرد    يا راه linksاي از پيچيده
 .)1385آزرم ، (

ته ايجاد چنين اثري مستلزم رويكردهاي جديد و متفاوت، نسبت به ساماندهي             الب
هاي صفحه خـواني، هـدايت مطلـب و داشـتن دركـي       مطالب و بازشناسي چالش   

  .)1385سفادين، (هاي الكترونيكي مختلف است  مناسب از قواعد مربوط به بافت
عر ديداري نيز   اي بودن اينترنت موجب شده است تا شعر تصويري و ش           چندرسانه

 هرچنــد شــعرهاي تــصويري و ديــداري در آثــار چــاپي ،در اينترنــت رواج يابــد
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توجه بدان   با ظهور اينترنت با اندكي تحول بيشتر         ،شود هاي اخير نيز ديده مي     دهه
 .شد

   از جهت    كه   است   شعري ،اند   گفته   هم   يا نگاشتني  ور مص   آن   به   كه  1 شعر تصويري 
ء باشـد؛      شـي    يـك    شـكل    به   آن   ظاهري   ساختمان   شود كه   نوشته   طوري  نگارشي
   خواننـده    را بـه     يـا احـساسي      دارد و معني     از شعر مناسبت     با مضموني    كه  شكلي
 شـعر و      و واژگـاني     آوايـي    اجـزاي    چينش   شعر، نحوه    گونه  در اين . كند  مي  منتقل

   بـا محتـواي     گـذارد كـه      مي  نمايش   را به   ها تصويري   مصراع   قرار گرفتن   چگونگي
 مانند شعر فيـروزه ميزانـي كـه بـه شـكل             ،  است  در ارتباط آن     صور خيال   ياشعر  

 .)1376انوشه، . ك.ر( صليب نوشته شده است
  . اسـت    از شعر تـصويري     تري   يافته  تر و تكامل     تازه   صورت 2  يا عيني   شعر ديداري 

   و از طريـق   از هنـر گرافيـك   ا با استفاده شعر خود ر ، درونمايه  شاعر شعر ديداري  
   بيننـده    چـشم    را جلـوي     طرحـي   نويسد كـه     مي    طوري    و حروف    با كلمات   بازي
پذير    شعر او امكان     ظاهر گرافيكي    به   كردن   لزوماً با نگاه   ، شاعر   پيام  فهم. گذارد مي
صـفارزاده،  . ك.ر( ه صـفّارزاد    طـاهره   از خانم  »وتميزگرد مر « مانند شعر    ؛شود  مي

 بـر     تأثيرگـذاري    بـراي   تـوان    را نمي   شعر ديداري به همين سبب است كه      . )1365
را   بايـد آن   فقط  بردن تلذّفهميدن آن و    براي  بلند خواند، بلكه   با صداي   مخاطب

 .هاي شعري گنجانده شد    الي متن  اما با ظهور اينترنت عمالً عكس نيز در البه        . ديد
 عكس جزئي از شعر شد و بخشي از پيام شـعر بـه وسـيلة آن بيـان                   به طوري كه  

 .گرديد
 زبان. 3

هاي زبان   هاي زباني ادبيات اينترنتي، فراواني واژگان بيگانه به ويژه واژه          از ويژگي 
انگليسي است كه در ميان آنها كلمات و اصـطالحات مربـوط بـه علـوم رايانـه و                   

                                                 
١. Pattern poetry 
٢. Concrete verse 
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 انگليـسي زبـان اول اينترنـت بـه شـمار            اصـوالً . اينترنت زياد به چشم مي خورد     
انگاري اثر خود و ابـراز نـوعي    رود و شاعران يا نويسندگان تازه كار براي زنده      مي

كنند، مانند ايـن     به روز بودن، عناصري از اين زبان را وارد شعر و داستان خود مي             
 خانـه   كند، زن به قهـر از      مرد تلويزيون تماشا مي   «: جمالت از يك داستان اينترنتي    

دارد و بـه     كوبد، مرد به تندي گوشـي تلفـن را بـر  مـي              رود و در را به هم مي       مي
 بـه نقـل از وبـالگ      (» دختري كه به تازگي در چت روم با او آشنا شده زنـگ ميزنـد              

(MARDILL. BLOGFA. COM . 
شود و بـه روز بـودن و         هاي عاميانه و خياباني در اين گونه آثار زياد ديده مي           واژه

شـود كـه گـاهي مفيـد و      هايي مي سازي نويسي در اينترنت نيز منجر به واژه    بداهه  
 و هنجـارگريزي    شـود   مـي شكسته نويسي نيز بـسيار توجـه        به  . استگاهي مضر   

شـود تـا نـشان داده شـود كـه            دستوري در اين گونه آثار گاهي عمـداً دنبـال مـي           
اي از   ر نمونـه  مـتن زيـ   . نويسنده يا شاعر تكلفات زباني يا ادبي را دوسـت نـدارد           

 :هاي اينترنتي است كاربرد زبان عاميانه و خياباني در نوشته
گذاري يك روز كه خسته و كوفته        آوري، چرا نمي   چرا صدايم را در مي    : گويد مي«

فكر مي كني از صبح تا شب سگ        . آيم، غذايم را كوفت كنم و بتمرگم       به خانه مي  
  »ست ا  با مسافرها كار راحتيدو زدن توي اين شهر خراب شده و سر و كله زدن

 ). OZZAL.BLOGSKY.COM به نقل از وبالگ  (
هاي اماليي نيز خيلي زياد است كه بخشي از آنها ناشي از نـاهمخواني  خـط      غلط

 زباني اينترنت است و بخشي ديگر ناشي از شتابزدگي نويـسندگان            نظامفارسي با   
هـاي   جمله. تشر شده در اينترنت   آنها و وجود نداشتن هيچ گونه نظارتي بر آثار من         

هـيچ كـس او را دوسـت         «:هاي اماليي در يـك سـطر اسـت         اي از غلط   زير نمونه 
حتـي تمـام پرنـدگان      ،  ترسيدند ها از چهره و هيكل ترسناك او مي        خيلي. نداشتف
 .)WWW.STEALTH-IP.NETبه نقل ازسايت ( »آسمان
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 مزايا و معايب ادبيات اينترنتي 
تـالش  . ثل هر پديدة نوظهور ديگر داراي مزايا و معـايبي اسـت           ادبيات اينترنتي م  

وري از مزايا و آسيب شناسـي بـراي كـاهش يـا از بـين بـردن معايـب                     براي بهره 
 .تواند زمينه ساز تولّد سالم و رشد طبيعي و مناسب اين نوع ادبي شود مي

اي  ينـه توان آنهـا را بـدون هـيچ گونـه هز           از مزاياي اين گونه آثار آن است كه مي        
انتشار داد و به سرعت در اختيار عموم خواننـدگان قـرار داد و بـدين ترتيـب در                   

خوانندگان نيز از هـر     . هاي چاپ، صحافي و توزيع كتاب صرفه جويي كرد         هزينه
هـاي خـود را      توانند بـه صـورت نامحـدود آن اثـر را بخواننـد و ديـدگاه                كجا مي 

ده يـا شـاعر ارسـال نماينـد و          بالفاصله پس از خوانـدن اثـر ادبـي بـراي نويـسن            
نويسندگان و شاعران نيز از عكس العمل خوانندگان آثار خود فوري مطّلع شـوند              

 . و بدين ترتيب فاصله خواننده و خالق اثر كاهش يابد
اي  تواند فرامتني باشد و به صـورت چنـد رسـانه           همچنين اثر ادبي در اينترنت مي     

هـاي   ي سريع و آسان بـه شـكل       وجو در اين گونه آثار امكان جست     . عرضه شود 
 توانند با استفاده از موتورهاي جـست       مختـلف وجـود دارد و خـوانندگان نيز مي      

آثار مطلوب و مورد نظر خود را انتخاب         ها،  از ميان انبوه اشعار و داستان      گرجوو  
و مطالعه كنند و نويسندگان و شاعران نيز به دليل وجـود آزادي نـسبي و فـضاي                  

توانند با خيالي آسـوده و مطمـئن از انتـشار اثـر              ردمي در اينترنت مي   همگاني و م  
خود، به خلق آن بپردازند  و با سـاير شـاعران و نويـسندگان در منـاطق مختلـف                  

 .هاي كوچك يا بزرگ ادبي تشكيل دهند جهان، هسته
ادبيات اينترنتي در كنار مزاياي شمرده شده بـا مـشكالت و مـسائل خاصـي نيـز                  

شي از مشكالت ناشي از مسائل سخت افزاري اينترنـت در كـشور          روبروست، بخ 
 .ماست كه اميد است به سرعت مرتفع شود

نويسنده يـا شـاعر و      به دست   از جمله مشكالت اين گونه آثار تغيير محتواي آنها          
.  كنـد  هاست كه كار استناد بـه آنهـا را مـشكل مـي             ها و وبالگ   تغيير نشاني سايت  
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 بودن بيشتر نويسندگان و شاعران اينترنتي موجب بـه          همچنين جوان و كم تجربه    
اي و شتابزده شده اسـت كـه خـالي از بـضاعت              وجود آمدن نوعي  ادبيات لحظه     

فكري و ذوق هنري است؛ ادبياتي كه در آن بـه داسـتان و شـعر بـه عنـوان يـك                      
 بلكه براي سرگرمي و تفـنن يـا مـشهور شـدن، از              ،شود دغدغة فرهنگي نگاه نمي   

 . شود ه عنوان دمِ دستي ترين امكان استفاده ميادبيات ب
استقبال نكردن نويسندگان و شاعران برجسته نسل قديم از اينترنت اين وضـعيت             

وجود نداشتن هيچ گونه نظارتي و نبـودن نقـد و نظـر    . را نگران كننده كرده است  
هاي شخصي در قالب     حرفه اي نيز موجب شده است گاهي شاهد تسويه حساب         

 .استان باشيمشعر و د
 

 جمع بندي و پيشنهادها 
 دسترسي آسـان و فراگيـر       .استامروزه، اينترنت جزء الينفك زندگي بشري شده        

بودن آن، همراه با گسترش روزافزون قلمرو آن تأثيراتي به مراتب بيـشتر از پـيش            
تواند پلي ميان شـاعران      اينترنت مي . بر فرهنگ و ادبيات كشور ما خواهد گذاشت       

اي بـراي    دگان فارسي زبان در داخل و خارج از كشور و همچنين وسـيله            و نويسن 
تـوان   از طريـق اينترنـت مـي      . تعامل ادبيات فارسي بـا ادبيـات سـاير ملـل باشـد            

 . هاي صدور ادبيات فارسي را به دنيا فراهم كرد زمينه
ـ  شود به رغـم گـستردگي و تنـوع    اما ادبياتي كه امروزه براي اينترنت توليد مي      ه ، ب

 زيرا همچون اقيانوسي است كه      ؛دليل ضعف محتوا و فرم چندان قابل اعتنا نيست        
تنها در صورت مواجهة فعاالنه همراه با تـدبير همـة           . آب آن بسيار كم عمق باشد     

هاي ادبي معتبر مي توان شاهد تولّد نوع ادبي جديدي متناسب            نهادها و شخصيت  
بيات سـاير ملـل حرفـي بـراي گفـتن      با عصر فناوري اطالعات بود كه در برابر اد  

هـاي آن را     تواند مكمل ادبيات چاپي باشد و كاسـتي        چنين ادبياتي مي  . داشته باشد 
 :شود  ميعرضهبراي بهبود وضعيت ادبيات اينترنتي پيشنهادهاي زير . جبران كند
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گذاري و تعيين خط مشي راهبـردي از سـوي نويـسندگان و شـاعران                 سياست .1
 .  عرضة ادبيات در فضاي اينترنتبرجسته كشور براي

هايي كه آثار ارزشمند نويسندگان اينترنتي را گزينش و در اختيـار              ايجاد سايت  .2
مندان قرار دهد، اين كار زمينه ارزيابي و نقد و در نتيجه اصالح آنهـا را نيـز                  هعالق

 .آورد فراهم مي
بـراي مرتفـع     برآورد مشكالت خط فارسي در محيط اينترنت و چاره انديـشي             .3

 . كردن آن
هاي فرا روي ادبيات اينترنتي در مراكـز دانـشگاهي و     بررسي موقعيت و چالش  .4

 . پژوهشي
هـا و    هاي ادبي از رسميت بخشيدن به داسـتان        ها و وبالگ    پرهيز مديران سايت   .5

اشعار نامناسب و جلوگيري از سرقت ادبـي، فـضا سـازي هـاي غيـر اخالقـي و                   
 ...توهين به افراد و
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 فصل  دوم
 

يهاي خارج زبان شناسي و آموزش زبان









 
 

 شناسي مالتي پيرامون وضعيت رشته زبانأت
 و آموزش زبان هاي خارجي در ايران

 
 1دكترعلي افخمي

 
هـاي خـارجي از       شناسـي و زبـان      قبل از گزارش در مورد گروه زبـان       قصد داشتم   

 گذشته به منظور ارتقاء      سال 10زحمات حداقل   دليل  جناب آقاي دكتر گلشني به      
امـا  .  آن، تشكر كـنم مسائل علوم انساني و رفع نواقص و پيدا كردن جايگاه واالي          

كردند كـه الزم ديـدم يـك مزاحـي بـا          را بيان   جناب آقاي دكتر صدقي نقل قولي       
 در روزنامه خواندم كه از قـول انيـشتين گفتـه بـود اگـر              .آقاي دكتر گلشني بكنيم   

ار فيزيك و اين كاري كه من انجـام دادم بـه ايـن جـا خـتم                  دانستم كه پايان ك     مي
 .شدم  هنرمند ميياشدم  رفتم كفاش مي شد مي مي

 فيزيـك دانـشگاه      ما خدمت استاد ارجمند جناب آقاي دكتر گلشني استاد برجسته         
ارادت كننـد     صنعتي شريف كه وقت شريفشان را خيلي مصروف علوم انساني مي          

اين بر اساس    اگر قرار باشد كه در آينده نزديك         ،قيو جناب آقاي دكتر صد    داريم  
و و فقط زبـان انگليـسي و اسـپانيايي          كيونس -معتبر از     به نظر من غير    -نقل قول   

                                                 
 متون و كتب علوم انسانيشناسي و زبانهاي خارجي شوراي بررسي  رئيس گروه زبان. 1

بندي اجمالي فعاليت هاي ده ساله گروه زبان شناسي و آمـوزش زبـان هـاي خـارجي                   اين گزارش جمع  
 .شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني است كه در آخرين روز كنگره به شكل سخنراني عرضه شد
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آيـد كـه خيلـي        ها به نظر مـي      اين تالش .  بروند به پايگاه تاريخ  بقيه  و  عربي بماند   
 )1 (.ثمر نباشد مثمر

 سه سـال هـم      ، سال در مقر يونسكو     دو . سال با يونسكو همكاري داشتم      بنده پنج 
مـن ادبيـات    .وكبه عنوان استاد مأمور از طرف دانشگاه در كميسيون ملي در يونس           

حتـي  و  ها     يونسكو شعارش اين است كه فرهنگ      .دانم  يونسكو را خيلي خوب مي    
جهـاني    حافظـه  بنده عضو كميته . ها را به داليل مختلف حفظ بكنند        خرده فرهنگ 
 كه يك نسخه خطي اگر در يك منزلي به          دكن  ني را خرج مي   هاي كال  هستم و پول  

ميراث گذاشته شده آن قدر آن مملكت، دولت، يونسكو خرج بكند كه حفظ شود              
اش بر اين است كه حاال بعـد از يـك مـدتي اينهـا همـه                   بيني  و اگر يونسكو پيش   

درست كنم كه اين كارها       شود بر دو يا سه زبان به ظاهر خالق، فكر نمي            مدعي مي 
 .باشد
 كه در ايـن خـصوص چـاپ كـرده بـودم خـدمتتان        رااي  كه بنده مقاله  است  الزم  

هاي خارجي كه بعد از تشكيل اين شورا          شناسي و زبان    و اما گروه زبان   .تقديم كنم 
 ماه تأخير با مسئوليت اينجانب      8  ،      7 شايد آخرين گروهي بود كه با        75در سال   

هاي خـارجي و زبـان شناسـي          هاي زبان   تمام گروه ما تقريباً از    . شروع به كار كرد   
اهداف اين شورا بـا     براي  به عنوان داور، همكار و كساني كه        كه  ايران عضو داريم    

 ريـز خـواهم بـه آمـار و ارقـام            كنند و چون وقت كم اسـت نمـي          ما همكاري مي  
 .بپردازم

ررسـي  هايي كه سمت در اين حوزه چاپ كرده نقـد و ب             تقريباً تمام كتاب  گروه ما   
رياسـت محتـرم شـورا      از طـرف    بعضي از آنها الزم بـوده كـه         براي  علمي كردند   

بـراي تجديـدنظر در     تـا   اي به مؤلـف نوشـته شـود           جناب آقاي دكتر گلشني نامه    
اي كـه     بسياري از آنها هم در مقاالت و نـشريه        درنظر گرفته شود    هاي بعدي     چاپ

. ه هـم خـواهيم داشـت      جناب آقاي دكتر موسوي معرفي كردند آمـده و در آينـد           
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هـايش    ابشناسي در هر جايي بـوده تقريبـاً كتـ           هاي زبان   كارهاي زيادي شده كار   
اش را طـي      ي  و مراحـل بعـد    كـرده   دو داور داوري    را  اكثر آنهـا    و  خريداري شده   

 .كند مي
هاي شوراي بررسـي متـون         در ساير شاخه   آناين كاري است كه به هر حال شبيه         

 ولي آن چيـزي كـه       .دهيم  انجام مي را   اين روال كارمان      ما هم طبق   .شود  انجام مي 
ست كه توجه به علوم انـساني         هاست آن مسئله مهمي     وجه مشترك تمام اين گروه    

 .شود شود يا علوم انساني مورد كم لطفي واقع شده و مي نمي
در آخرين نشست و زمانيكه كه خدمت مقام معظم رهبري رسـيديم بـه ابتكـار و                 

 آقاي دكتر گلشني همين معنا در كالم مقام معظم رهبـري هـم              هاي جناب   پيگيري
 .آمد و چاپ شده و در خدمت دوستان و عزيزان هست

كـرديم و صـحبت       كردنـد گـوش مـي       معموالً اين مدت را كه مقاالت را مرور مي        
مـن  . كنـيم   كنيم ما علت را فرامـوش مـي         يابي نمي   همكاران در اكثر موارد ما علت     

ها وارد بشوم و اگر بخواهم متمركز شوم در حوزه          اير حوزه خواهم در س    حاال نمي 
ي ايـن گـروه ايـن     هاي خارجي كه زيـر شـاخه    شناسي و آموزش زبان     مسئله زبان 

شـود و االن وقـت نيـست بـه آن بپـردازيم               است علت مشكالتي كه مشاهده مـي      
 زدايي از ساحت اين علم كه در اين مورد به يكـي دو              گردد به مسئله فرهنگ     برمي

 . كنم نكته اشاره مي
دوستان زبان شناس من در مجلس حضور دارند و دانشمندان و عزيزان استحضار             

شناسـي    دارند كه سوسور حدود نـود سـال پـيش ايـشان معـروف بـه پـدر زبـان                   
بنـاي جـدايي فرهنـگ از         ايشان در حقيقت سنگ   . شناسي مدرن   گرا و زبان    ساخت

كنـد   و تا اصطالح النگ و پرون مطرح مـي ايشان د . ريزي كردند   مقوله زبان را پايه   
 عوامـل  (enternal external)يا مثالي كه آورده براي جدا كردن مسائل دروني 

خارجي آن كه به اصطالح فرهنـگ اسـت آن قـدر اهميـت              . دروني خارجي زبان  
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چقـدر در دسـتور و      . تان پالستيك باشد يـا عـاج فيـل          دارد كه شما مهره شطرنج    
 .ذارد فرهنگ هم همان اثر را داردگ فرمول بازي اثر مي

يابي شود البتـه تـو پـارانتز عـرض            داستان مفصل است در اين زمينه بايستي ريشه       
مان داشتيم متاسفانه خيلي روز خوبي نبـود          همايشي در گروه    بكنم كه ما يك پيش    

 در آن جـا عرضـه شـد كـه           ي خيلـي خـوبي      و جمعيت زيادي نداشتيم دو مقالـه      
ي رابطه فرهنگ و علوم انساني كه         يكي همان مسئله  . شود  شاءاهللا بعداً چاپ مي     ان

 .هاي زيادي دارد كه چاپ خواهد شد ها وارد شده و مقاله در اين زمينه
 . گردد به آن چه اشاره كردم ما همين درد را داريم ي بعدي برمي نكته

ي زبان خارجي كه همـه جـا هـست زبـان           راً رشته ببينيد در دانشگاههاي ايران اكث    
شود ولي من االن كه       ها تدريس مي    شناسي هم به عنوان يك علم در اكثر دپارتمان        

 سال در دانشگاه هستم و هميـشه عـضو شـوراي دانـشگاه              22 سال يا    21بيش از   
بودم هيچ كس قدمي برنداشته كه تغيير مختصري در اين سرفصلهايي كه در زمان              

 .ها نوشته شده داده شود  دانشگاهتأخيري
بينيد يك سرفـصلي     شناسي مي   عرض شود به حضورتان كه شما هر جا گروه زبان         

اي ست كـه بـه      سال از عمرش گذشته تكرار شود و غلبه با انديشه     20كه بيش از    
هاي زبان شناسي مـا فكـر چامـسكي           كنم االن غلبه يك فكر در گروه        آن اشاره مي  

 .است
شـناس كـه بهتـر از مـن           دوستان زبـان  .  شده توسط چامسكي است    ادبيات مطرح 

داني بوده و هست در هـاروارد االن   دانند عزيزان استحضار داريد ايشان رياضي    مي
ايشان هم متأثر اسـت     . شناس عصر جديد هست      و بزرگترين زبان   (MIT)هم در   

 سوسور و فكر دكارت يا بك كارتسين هست و مسائلي كه مطرح كـرده فرهنـگ               
شناسـي     جايي ندارد حاال تو دپارتمانهاي ما چيزي كه بـه نـام زبـان               در اين حوزه  

شود فقط فكري است كه چامسكي مطـرح كـرده در             شود و تدريس مي     مطرح مي 
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اش بـه علـت    هاي بسيار بسيار وسـيعي دارد كـه همـه         شناسي حوزه   حالي كه زبان  
 ماها كه اصطالحاً اگـر      ي اين فكر كه اشكال هم دارد مغفول مانده كه مشكل            غلبه
ي فرهنگ بايستي وارد اين جـوالن         گرا كساني كه معتقدند مقوله      شناسان نقش   زبان

فهميم علتش هم اين است كـه اشـاره كـردم بـه               علم شود حرف هم ديگر را نمي      
كنم ما مـشرب فكـري خواسـتگاه فلـسفي ايـن علـم را و            پارادايم بنده عرض مي   

فهميم يك جا فكـر دكـارت    رف همديگر را نمي   شناسيم لذا ح    هايش را نمي    شاخه
حاكم است و جايي هم فكر هگل و لذا ما از فكر پـارادايم آگـاهي نـداريم و بـه                     

بينـيم    هايي است كه مـا مـي        دنبال يك سري مسائلي هستيم كه تبعاتش همين چيز        
هـايي كـه      هاي بعدي و نهايتاً بحث      ي يك علم و بحث      جدا شدن فرهنگ از مقوله    

 .شود شناسي و نهايتاً علوم انساني ختم مي بانبه حوزه ز
  كنـد در مـسائل علمـي مـا در حـوزه             نظـر مـي     نكته آخر اينكه دنيا هنـوز تجديـد       

اميدوارم كه اين شـورا بتوانـد       . اي  شناسي االن نياز داريم به مسائل ميان رشته         زبان
 شـده   ريزي منحـل    اين فكر را به وزارت علوم منتقل بكند آن شوراي عالي برنامه           

. اي بپـردازد    به نوع ديگر در جايي تجديد حيات بكند و به اين مسائل ميان رشـته              
توانـد سـرويس بدهـد        كنيد مـي    شناسي به تمام علومي كه شما فكر مي         رشته زبان 

شناسـي    داند زبان   شناسي يعني كسي كه چند تا زبان مي         شود كه زبان    منتها فكر مي  
ه غلط تدريس بكند يا يك زبان ديگري        كند انگليسي را ب     يعني كسي كه كمك مي    

 .چنين چيزي نيست
ي شيمي آلي را بررسي كرده بود با يكي از            اي داشتيم كه يكي از كتب حوزه        مقاله
شناسي تحليل كـالم و بـا تكيـه بـر مـسائل كـوهيش و                  هاي مسائل زبان    شاخه  زير

سـي  شنا  كويرمنش انسجام و پيوستگي و نشان داده بود كـه اگـر يـك نكتـه زبـان                 
دانـستند ايـن آرايـش فكـري و           كنند مـي    دانست يا كساني كه اديت مي       معرف مي 
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گـذارد چنـدين      شد كه آثارش و رسوبي كه در ذهن مـي           زباني طوري طراحي مي   
 .شود برابر مي

اي   شناسي به روشني اين است كـه مـا بـه مـسائل ميـان رشـته                  پيشنهاد گروه زبان  
اي ساري و جاري داشته باشـيم شـايد از      ه  نظر اساسي در برنامه     بپردازيم و تجديد  

كنيم به ايـن دليـل كـه     حضور جناب آقاي دكتر گلشني در اين مجلس استفاده مي       
ي مهندسـي فرهنگـي    ايشان عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي هـستند و مـسئله      

مطرح هست اين را هم به نوعي در جايي معرفي شود كه ما بتـوانيم بـه هـدفمان                   
 .نزديك شويم
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 بعمنا
گويـد بـر     اشاره به مطلبي است كه در يكي از مقاالت كنگره آمده است و مـي         -1

اساس گزارش يونسكو در آينده نزديك تنها سه زبان انگليسي، اسپانيايي و عربـي             
 .ها از بين خواهند رفت كاربرد خواهند داشت و بقيه زبان

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 شناسي در ايران كجاست؟ جاي دانش آموختگان رشته زبان
 

 1سپيده چيت ساز
 چكيده

شناسي بـا عالقـه و        نفر در كنكور كارشناسي ارشد رشته زبان       150رساله تعداد     ه
اينجا نگارنده به بررسي وضعيت اشتغال دانـش         در. شوند تالش بسيار پذيرفته مي   

هدف بيـان مـشكالت موجـود و        . پردازد ميشناسي در ايران     آموختگان رشته زبان  
شناخت زبان و ماهيت آن از موضوعاتي اسـت كـه بـسيار             .  است راه حل    عرضه

با توجه به كاربردي بودن رشته      . اي بسيار قديمي دارد     و پيشينه  استمورد اهميت   
 مناسب براي دانش آموختگان ايـن رشـته         اي  زمينهشناسي در پژوهش، ايجاد      زبان

 :هاي زير مؤثر واقع شود هتواند در زمين حقيق ميبراي انجام ت
شناسـان غربـي ارزش قابـل تـوجهي بـراي تحقيقـات و مطالعـات                 آنجا كه زبـان   

دانشمندان قديم ايراني ازجمله سيبويه و ابن سينا در اين زمينـه قائـل نيـستند، بـا             
شناسـي را    بررسي و مطالعه آثار محققان گذشـته شـايد بتـوان تـاريخ علـم زبـان                

 . كردزنگري با
بـا توجـه بـه نحـوه         .  اسـت  نـشده طور كه شايسته اسـت بررسـي         ان فارسي آن  زب

آموزش اين زبـان در مـدارس و همچنـين بـه خـارجي زبـان هـا، كـاربرد آن در                     
ـ                   ه اجتماع، سـاختن واژگـان مناسـب در مـوارد مختلـف، تحـوالت موجـود در ب

                                                 
  بخش زبان–مدرس دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت . 1
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 رو به نـابودي      از آنها   بسياري هاي  اين زبان كه     ها و گويش   كارگيري زبان و لهجه   
 . استمي باشند، بررسي علمي زبان فارسي بسيار با اهميت 

زبـان انگليـسي،    به كارگيري   ر نشان مي دهد كه وضعيت ايرانيان در         مطالعات اخي 
بررسي چگونگي  يادگيري زبان دوم و       . نيستعنوان زبان دوم، چندان مطلوب      ه  ب

توانـد  در     اي پيـشرفته، مـي    هاي آموزشي جديد، همگام بـا كـشوره        روشعرضه  
 .بهبود وضعيت موجود بسيار مؤثر باشد

 دانـشگاه هـاي كـشور مراكـزي بـراي انجـام             بسياري از در حال حاضر نه تنها در     
 بلكـه ايـن     ،شناسي  براي دانش آموختگان اين رشته وجـود نـدارد           تحقيقات زبان 

ناسـب بـا    افراد اغلب در دانشگاه مشغول به تدريس دروسي هستند كه چنـدان مت            
عنـوان  ه  در ضمن اين افراد حق درخواست عضويت ب       . نيسترشته تحصيلي آنها    

شناسـي در برخـي از دانـشگاه         چراكه رشته زبـان   . هئيت علمي دانشگاه را ندارند    
هاي كشور به زبان انگليسي و در برخي ديگر به زبان فارسي تدريس مي شـود و                 

فراد تا ابد محكوم به تدريس بـه        اين موضوع خود بهانه اي است براي اينكه اين ا         
 .صورت حق التدريس باشند

شناسـي و اسـاتيد      با ايجاد مراكز تحقيق در دانشگاه ها، تحت نظـر انجمـن زبـان             
برجسته اين رشته، نه تنها خدمات فراواني به زبان فارسي و فارسي زبانان در اين               

ناسـي نيـز    ش  بلكه جايگاه دانش آموختگـان رشـته زبـان         ، خواهد شد  عرضهزمينه  
ورت پايـان نامـه هـاي       صـ   ن  در ايـ  . مشخص شده و به كاري مي پردازند كه بايد        

خاك گرفته اين افراد از بايگاني دانشگاه ها بيرون آورده شده و استفاده كـاربردي               
 .شدخواهند 

  
 

علـوم  شناسي، زبان شناس، زبـان فارسـي، زبـان انگليـسي،             زبان: واژگان كليدي 
 انساني، نظام آموزشي



 شناسي در ايران كجاست؟ آموختگان رشته زبان جاي دانش                         

 

297

 قدمهم
. اسـت شـده   هاي مختلف بررسـي       فطري در فرهنگ    ذاتاً  ةزبان به عنوان يك پديد    

. اي بـسيار قـديمي دارد      شناخت زبان و ماهيت آن از موضوعاتي است كه پيـشينه          
هاي مهمي نظير تمدن ايران، يونان، روم، هند، اسالم و چـين خـود آگاهانـه               تمدن

از عصر طاليـي  . اند  دقت مطالعه كرده    ارتباطي توجه كرده و آن را به       ةبه اين پديد  
 جهـان بـه مطالعـه زبـان از      شگرانيونان تا عصر حاضر همواره محققـان و پژوهـ         

هـاي   اند و اين فصل مميز انسان از حيوان را در زمينه           جهات مختلف مشغول بوده   
گوناگوني چون دستور زبان، فلسفه و منطق، ادبيـات، چگـونگي توليـد اصـوات،               

در نتيجه همين تحقيقات مستمر و ممتد بـود كـه    . اند ه بررسي كرده  اللغه و غير   فقه
شناسي جـاي خـود را در ميـان          در حدود يك قرن پيش علمي مستقل به نام زبان         

 .هاي نوين باز كرد دانش
با ايـن همـه جـز       . هاي اخير به سرعت رشد كرده است       شناسي نوين در سال    زبان
در اذهـان عمـوم     . علـم آشـنايي ندارنـد     شناسان اهل فن، مردم عادي با ايـن          زبان
شناس كسي است كه الاقل بتوانـد بـه          ريشه لغات و زبان    شناسي يعني مطالعه   زبان

شناسـان   در نتيجه پيشرفت سريع اين علـم اكثـر زبـان          . چندين زبان سخن بگويد   
. حرفه اي كتـاب يـا مقالـه بنويـسند          فرصت نداشته اند كه براي مردم عادي و غير        

شناسي به زبان ساده تدوين نشده است و منـابع موجـود             ول علم زبان   اص ،بنابراين
 )1373باطني،  (.هستنددر اين رشته همه تخصصي 

كند كه زبان چگونـه      طوركلي توجيه مي  ه  علمي زبان است و ب     شناسي مطالعه  زبان
بشر هركـاري بخواهـد بـا خـود زبـان انجـام دهـد، ناچـار اسـت از                    . كند كار مي 

توانـد   شناسي اسـت كـه مـي       ار آن آگاهي پيدا كند و اين زبان       ساختمان و نحوه ك   
شناسـي در چهـارچوب مـسائل        زبـان . چنين اطالعاتي را در اختيار وي بگـذارد       

امـروزه در   .  بلكه جنبه هاي عملـي بـسيار دارد        ،نظري محض محدود نشده است    
 برخي از كشورها از جمله اياالت متحده، انگلستان و فرانسه كه بـه جنبـه عملـي                
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هاي قابل توجهي بـه تحقيـق و پـژوهش در ايـن              شناسي پي برده اند، بودجه     زبان
 .زمينه اختصاص داده مي شود
شناسي يكي از رشته هـاي علـوم         نيز زبان  -ايران   -با توجه به اينكه در كشور ما        

هـا تـدريس مـي        در برخي از دانشگاه    يانساني در مقطع كارشناسي ارشد و دكتر      
 اهميـت پـژوهش در ايـن زمينـه، بررسـي      كنـد   ميرنده سعي   شود، در اين جا نگا    

مشكالت موجود و همچنين بررسـي وضـعيت اشـتغال دانـش آموختگـان رشـته              
 .نشان دهدشناسي در ايران را  زبان

 
 اهميت بررسي ميراث ارزشمند دانشمندان ايراني در زمينه مطالعه زبان

ين نيست كه عالقـه بـه       شناسي علمي است تازه، مقصود ا      شود زبان  وقتي گفته مي  
منـد   هبشر از ديرباز به كار زبان عالق      . ديد ً مطالعه و بررسي زبان چيزي است كامال      

زبان از مسائل اوليه اي است كه توجه او را بـه خـود جلـب                 بوده است و مطالعه   
زبان و گفتـار از جنبـه هـاي          اقوام مختلف از روزگار قديم به مطالعه      . كرده است 

ديدگاه دانشمنداني كه در گذشته به بررسي زبان پرداخته اند          . اند مختلف پرداخته 
اما اين مسئله از ارزش مطالعات قـديم        . شناسان دوره معاصر متفاوت است     با زبان 
 شـايد   .زيرا اگر اين افراد در آن زمان به بررسي زبان تـوجهي نداشـتند             . كاهد نمي

 .وم ديگـر نداشـت    شناسي نـوين چنـين جايگـاهي را در بـين علـ             اكنون علم زبان  
 پـانيني، افالطـون، اليـب نيـتس، ارسـطو و ديـوني سـيوس                ) 1382سـاز،     چيت(

 .انـد  تراكيايي از جمله افرادي هستند كه قبل از مـيالد بـه بررسـي زبـان پرداختـه                 
تـرين   در دنياي اسالم اولين نوع ايـن مباحثـات و شـايد قـديمي              ) 1375باقري،  (

گيـري در مراسـم قرائـت         آن براي بهـره    شكل آن به بازنويسي قرآن كريم و ضبط       
. شـود  بحـث دوم بـه گـردآوري و نقـد شـعر مربـوط مـي               . شـود  قرآن مربوط مي  

ابواالسود دؤلي و عبداهللا بن ابي اسحاق  دستور زبـان عربـي را در اوايـل اسـالم                   
 ). تا  بي بوآس، (تدوين نموده اند
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 احمـد فراهيـدي     ، خليل بـن   )قرن دوم هجري  (در ايران دانشمنداني چون سيبويه      
قـرن چهـارم    (، ابن سـينا     )قرن سوم هجري  (، ابن السراج    )قرن دوم هجري  (ازدي  
، سـكاكي   )قرن ششم هجـري   (، ابن يعيش    )قرن پنجم هجري  (،زمخشري  )هجري

مطالعـات  ... و) قـرن هفـتم هجـري     (، ضـياالدين اسـترآبادي      )قرن ششم هجري  (
 و آثـار بـسيار ارزشـمند        انـد  زبـان فارسـي و عربـي انجـام داده         دربارة  بسياري را   

 ).1370تا؛ يارمحمدي،  بوآس، بي (.وگرانبهايي را از خود به جاي گذاشته اند
 :نويسد شناسان به نام پيدرسن مي سپنتا به نقل از يكي از زبان

ميراث غني با ابهاماتي درباره زبان براي اروپا به جاي          ) يونان و روم  (جهان باستان   
شناسي اروپـائي را تحـت تـأثير         مراحل علم زبان  گسترش مسيحيت يكي از     . نهاد

شناسـي جديـد    همچنـين زبـان  . قرار داد و باعث اولين گسترش افقهاي زبان شـد    
ما چيـزي در دسـت نـداريم كـه بـه مناسـبت آن از                . بسيار مديون بودائيت است   

 )15: 1358 سپنتا، (.مسلمانان شاكر باشيم
. ورنويس سابق الذكر هنـدي اسـت      منظورپيدرسن از بودائيت اشاره به پانيني دست      

جالب اين است كه به نظر وي آن تحقيقات و مطالعـات دانـشمندان مـسلمان در                 
در اين زمينه  تنها در كتـاب        . گونه تقديري را ندارد    زمينه بررسي زبان ارزش هيچ    

اي بـه نـام    شناسان معاصر گردآوري هرمن پرت نويسنده     شناسي و زبان   تاريخ زبان 
در بين نام فيلسوفاني كه درباره        »دستور زبان جهاني  «  خود به نام   سالوس در مقاله  
  )همان (.اند اشاره زودگذري به نام ابن سينا كرده است زبان مطالعه كرده

 يا   ميـراث ارزنـده    مخارج الحروف يا اسباب حدوث الحروف     رساله  براي مثال   
ار نگرفتـه   شناس قر   است كه چندان مورد توجه دانشمندان زبان       يدر صوت شناس  

.  نوشـته اسـت    ي قمر ي هجر 414 سينا در حدود سال      يابوعلرا  اين رساله   . است
 كــه هــر شــش فــصل آن بــه مباحــث  اســترســاله مــذكور شــامل شــش فــصل

 يبه فارس  آن را    1333  در سال  يخانلرپرويز ناتل     و  اختصاص دارد  يشناس صوت



 وضعيت علوم انساني در ايران معاصر 

 

300

انجام ) 1963 (ليل سمعان به دست خ   آن نيز    ي ترجمه انگليس  .منتشر كرد ترجمه و   
  ).1382ساز،  چيت (در الهور منتشر شدو 

 بـه   ي در كنار اشـارات    1968رسد تنها خليل سمعان در سال         ياين طور كه به نظر م     
 كتـاب خـود   58 و 57 و ابـن يعـيش در صـفحات    يشرح حال سيبويه، زمخـشر  

ـ       هبرد و از آنجا كه خليل سمعان ترجمـ          يسينا م    نيز از ابن   ياسم ه  ايـن رسـاله را ب
 )همان. ( در اين زمينه داردي انجام داده است قطعاً اطالعات با ارزشيزبان انگليس

 ي بـه بررسـ    »سينا و ابتكارات زبانـشناسي      ابن « خود تحت عنوان   اي  سپنتا در مقاله  
 را در اين زمينه در اختيار       يپردازد و اطالعات با ارزش      ي م مخارج الحروف  هرسال

ميـراث تجويـد و     « نيز در مقاله     ي يارمحمد ). 1358سپنتا،  . (دهد  يخواننده قرار م  
 از جاها از مطالب اين رساله استفاده كرده اسـت           يا   در پاره  » جديد يصوت شناس 

 . )1370ر محمدي،  يا (كند يسينا را در اين زمينه نقل م  توصيفات ابنيو برخ
دان انشمندشناسان غربي ارزش چنداني براي تحقيقات و مطالعات          از آنجا كه زبان   

هاي اين علم را بـه خـود         قديم ايراني در اين زمينه قائل نيستند و بسياري از يافته          
 بررسي آثار دانشمندان گذشته كه بـه        .نسبت مي دهند و به نام خود ثبت كرده اند         

تنها در اين صـورت اسـت كـه         .  است  اند بسيار حائز اهميت    بررسي زبان پرداخته  
شناسـي   ه جهانيان معرفي نمود و تاريخ علم زبان       شايد بتوان اين آثار ارزشمند را ب      

.  است شناخت و بررسي پيشينه اين علم از دو نظر داراي اهميت          . كردرا بازنگري   
. اول آشنايي با روند تاريخي آن و دوم استفاده از دانش گذشـتگان در ايـن زمينـه                 

جـود  با بررسي آثاري چنين پرارزش از كشورمان ايران و مطلع كردن سايرين از و         
. شناسي در ايران برداشت    آنها مي توان گامي نو در جهت شناخت تاريخ علم زبان          

شناسـان و     وظيفه پاسداري و گسترش اين ميراث ارزنده و پرافتخار بر عهده زبان           
 )1382ساز،  چيت(  استشناسي در اين سرزمين  دانش آموختگان رشته زبان
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 اهميت بررسي زبان فارسي
قش بسيار مهمي در فرهنگ يك جامعه دارد، براي حفظ، تقويت           از آنجا كه زبان ن    

. گـردد  و گسترش اين فرهنگ، بحث زبان به عنوان يك عامل اساسي مطـرح مـي              
 كرد بررسي    فرهنگ ايراني بايد زبان فارسي را عميقاً       ش دادن  براي گستر  ،بنابراين

ـ   تا امكانات آن بهتر شناخته شود و در جهت نيرومند كردن فرهنگ اين               ه كـشور ب
 .كار برده شود

ها و گويش هاي متنـوع، مـورد توجـه           زبان فارسي با قدمت بسيار و داشتن لهجه       
درباره آنچه تا كنون . شناس ايراني وحتي غير ايراني قرار گرفته است       محققين زبان 

هـاي بيـشتري در       و نيـاز بـه پـژوهش       يستزبان فارسي انجام گرفته است كافي ن      
ي، آموزش زبان فارسي، چگـونگي كـاربرد ايـن زبـان در      زمينه ساختار زبان فارس   

... هاي اين زبـان و غيـره       ها و گويش   اجتماع، ساختن واژگان جديد مناسب، لهجه     
 .است

بديهي است كه هر چه تسلط فرد در زبان مادري بيـشتر باشـد، موفقيـت وي در                  
 مـؤثرترين راهـي كـه بـراي افـزايش         . زندگي اجتماعي و علمي بيشتر خواهد بود      

 وجـود دارد، بهبـود آمـوزش ايـن          -در اينجا زبان فارسي    -تسلط به زبان مادري     
 در حال حاضر روشي كه براي آموختن خواندن، نوشـتن،           1.استزبان در مدارس    

شود خـالي از اشـكال       كار برده مي  ه  دستور زبان و ادبيات زبان فارسي در كشور ب        
 قطعاً.  زبان وجود دارد   هاي جديد آموزش    روش عرضه   و نياز به بررسي و       نيست

، روخـواني    كار بردن حروف، دانستن دست و پا شكسته دستورزبان        ه  شناختن و ب  
غرض بايد آموزش عملـي كاربردهـائي باشـد كـه           . نيستومعني چند شعر كافي     

گيرد و تسلط بر آنها بـه آمـوزش آگاهانـه            خود از اجتماع ياد نمي    ه  ب كودك خود 
 .نياز دارد

ها در جامعه    كارگيري اين واژه  ه  زبان فارسي و رايج كردن ب     ساختن واژگان جديد    
هـاي بـسيار،     بـا وجـود تـالش     . بر عهده فرهنگستان زبان فارسي قرارگرفته است      
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هاي اخيـر اسـتفاده از كلمـات         شود به خصوص در سال     طور كه مالحظه مي    همان
ايـن روزهـا جوانـان حتـي كلمـات عـادي            . بيگانه در بين مردم بسيار رايج است      

بـسياري از آنهـا قـادر بـه بيـان           هرچنـد   ( كار مـي برنـد    ه  فارسي را به انگليسي ب    
آيد كه آيـا      اين سؤال پيش مي    ،بنابراين). يستنداي صحيح به زبان انگليسي ن      جمله

 نگستان وجود دارد؟ضعفي در عملكرد فره
. داردمـسئله بررسـي لهجــه هـا و گــويش هـاي زبـان فارســي اهميـت بــسياري       

 ،گستردگي كشور ايران و پراكندگي جمعيت باعث شـده اسـت تـا از ايـن زبـان                 
 سـاكنين  از آنجايي كه امـروزه تقريبـاً     . وجود آيد ه  هاي متنوعي ب   ها و گويش   لهجه

وسايل ارتباطي مثل تلوزيون، تلفن و رايانه       توانند از    ترين مناطق هم مي    دور افتاده 
كننـد و    استفاده كنند، افراد جوان كمتر از لهجه و گويش محلي خود اسـتفاده مـي              

دهنـد بـه گونـه اي صـحبت كننـد كـه از        براي پيوستن به دنياي مدرن ترجيح مي 
هـا و    بـه ايـن دليـل بـسياري از لهجـه          . طرف افراد ديگر مورد قبول واقـع شـوند        

زيرا تنها افراد مـسن     هستند؛   محلي زبان فارسي با خطر نابودي مواجه         هاي گويش
كار مي گيرند و چند سالي ديگر ايـن افـراد نيـز در ميـان مـا                  ه  هستند كه آنها را ب    

 طـوركلي ه  بخصوص نيز   ه  چه بسا با رفتن آنها آن لهجه يا گويش ب         . نخواهند بود 
هاي موجـود از   ها و گويش  هجه بررسي علمي و همه جانبه ل      ،بنابراين. از بين برود  

 .ينه ارزشمندي در جهت ثبت و حفظ آنها باشدجتواند گن زبان فارسي مي
تواننـد نقـش مـؤثري در بهبـود وضـعيت            شناسي مـي   دانش آموختگان رشته زبان   

هاي گوناگون زبـان فارسـي و        با پژوهش درجنبه  . تمامي موارد ذكر شده ايفا كنند     
توان گـامي بـزرگ      ه از نتايج اين تحقيق ها مي       شد عرضهكارگيري راهكارهاي   ه  ب

 . در اين راه برداشت
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  در ايران و بهبود وضعيت موجود دومهاي آموزش زبان اهميت بررسي روش
 انگليـسي، كـه بـر حـسب         دانستن زبان دوم به ويژه زبـان       ،در دنياي مدرن امروز   

ه شـده اسـت، بـه       عنوان زبـان علـم شـناخت      ه  زماني و تاريخي اين عصر ب     اوضاع  
ضرورت و اهميت ايـن     . داردخصوص در محيط هاي دانشگاهي اهميت بسياري        

توانمندي ارتباطي در اين است كه ادامه حيات جوامع امروز دنيا در گـرو مجهـز                
بودن آنها به دانش است كه تنها با دسترس به منابع و مأخذ دانـش و پـژوهش در     

هاي ارتباطي و اطالعـاتي      فناوريجود  امروزه به يمن و   . سطح جهاني بستگي دارد   
ندان در سرتاسر جهان دسـترس سـريع بـه ايـن منـابع فـراهم        م  هبراي تمامي عالق  

هـاي   فنـاوري براي دسترس به اين منابع دانش بايـستي هـم در اسـتفاده از               . است
ارتباطي و اطالعاتي مهارت داشت و هم با زبان اين دانـش جهـاني كـه در حـال                   

 ).1385ساز،  چيت(است  حاضر زبان انگليسي
 بـه عنـوان زبـان       -افزايش توانمندي هاي ارتباطي، يادگيري زبان انگليـسي         براي  
اي   در ايران هم در سطح آموزش عمومي وهم در سطح آموزش عالي سابقه             -دوم

كـه بـسياري از      چنـان .  اما با موفقيت مورد انتظار همراه نبوده اسـت         ،طوالني دارد 
هـا و   ها براي شركت در سمينارها، كنفرانس دانشگاهتگان آموخ  دانشدانشجويان يا   

هاي آموزشي در كـشورهاي ديگـر در برقـراري ارتبـاط بـا مـشكل مواجـه                   دوره
كه ملل كشورهاي ديگر دنيا به ويژه افراد تحـصيل كـرده از               در صورتي . شوند مي

ه هاي آموزشي و حتي زندگي روزمر      عنوان يك ابزار اساسي در محيط     ه  انگليسي ب 
دانشجويان پسر ايراني در مقايسه     هرچند  دهد   تحقيقات نشان مي  . كنند استفاده مي 

گونـه    هـيچ  دارنـد با دانشجويان دختر انگيزه بيشتري براي يادگيري زبان انگليسي          
ارتباطي بين انگيزه يادگيري زبان و سن، ميـزان تحـصيالت دانـشگاهي و پايگـاه                

از آنجا كه دسترس به علوم و دانش         . اقتصادي دانشجويان وجود ندارد    -اجتماعي
مستلزم مبادالت علمي گـسترده بـا كـشورهاي پيـشرو در زمينـه توليـد دانـش و                   

دانـشگاه  آموختگـان     دانشفناوري است، بررسي داليل عدم توانايي دانشجويان و         
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هـا در    پـژوهش . دارداي   در برقراري ارتباط به زبان دوم با ديگـران اهميـت ويـژه            
 داللت بر اين دارند كه وضعيت كنوني آموزش زبان انگليـسي    سطح آموزش عالي  

 ).1385چيت ساز، (نيست ح آموزش عالي رضايت بخش در سط

يكي از مشكالت عمده در برقراري ارتباط عدم مهارت در ادراك شـنيداري و در               
شايد بتوان علـت ايـن مـشكل را در عـدم توجـه              . محاوره به زبان انگليسي است    

هـاي خـارجي     دهاي جهاني در برنامه ريزي اهداف آموزش زبان       كافي به استاندار  
 -مشكل ديگر دانشجويان در برقراري ارتباط و تبـادالت علمـي     . جو كرد  و جست

 در شـيوه نگـارش و       يتحقيقي به خصوص در مقاطع كارشناسـي ارشـد و دكتـر           
 .استهمچنين فهم مطالب موجود به زبان انگليسي 

هاي خارجي افزايش مهـارت     ف از آموزش زبان   مطابق با استانداردهاي جهاني هد    
هاي گفتاري، شنيداري، نوشتاري، خواندن و آشنايي با فرهنـگ و سـنن              در بخش 

 ، قطعـاً  تتـأثير اسـ    از آنجا كه نوع دانشگاه دراين امر بي       . هاي ديگر مي باشد    ملت
بسياري از مـشكالت موجـود در برقـراري ارتبـاط بـه زبـان انگليـسي ناشـي از                    

 .استطور كلي در سطح آموزش عالي ه وزش زبان انگليسي بمشكالت آم
تحقيقات انجام شده در كشور و نتايج  تجربيات كشورهاي ديگـر دنيـا در زمينـه                 

ـ        . كننـد   عرضـه مـي   آموزش زبان دوم راهكارهـايي را        ه نظـام آمـوزش كـشور و ب
تواننـد بـراي     هاي خود مـي    ها با توجه به امكانات و محدوديت       خصوص دانشگاه 

ايجـاد محـيط و   . ريـزي كننـد   ايش و بهبود كيفيـت آمـوزش زبـان دوم برنامـه        افز
مهارت زبان انگليسي خـود را تـا حـد    زمينه آن   كه دانشجويان بتوانند در   اي    زمينه

هاي پيشنهادي نيز بايد عملـي و        هالبته برنام . مطلوبي افزايش دهند  ضروري است     
صـورت بـا موفقيـت همـراه         اينها همخوان باشد، در غير       فعلي دانشگاه اوضاع  با  

تواننـد متناسـب بـا       ريزان آموزش عمومي و آموزش عالي مـي        برنامه. نخواهد شد 
كـارگيري ايـن راهكارهـا تـصميم        ه  هاي موجود در مورد ب     امكانات و محدوديت  

 .)1385چيت ساز،  (بگيرند
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ريـزي   براي تحقق اين راهكارها تشكيل كميته اي بـا شـركت متخصـصان برنامـه              
 دبيران مجرب   هاي خارجي و   ساير زبان ، استادان آموزش زبان انگليسي و     آموزشي

آموختگان رشته    شانجام پژوهش در اين زمينه بر عهده دان       ). همان(است  ضروري  
از آنجا كه اين افراد از چگونگي روند يـادگيري زبـان دوم بـه               . استشناسي   زبان

 تار زبان مي تواننـد بـا       و به دليل آشنايي علمي با ساخ       هستندصورت علمي مطلع    
 راهكار براي بهبـود آمـوزش و يـادگيري       عرضه نقش مؤثري را در    وهشژ پ انجام
 .  در ايران ايفا كننددوم و به ويژه زبان انگليسيزبان 

 
 مروري بر پايان نامه ها

هـاي   شناسي بررسـي زبـان از جنبـه        موضوع پايان نامه هاي دانشجويان رشته زبان      
 نفر از دانشجويان دانشگاه شيراز از       93اينجا پايان نامه هاي     در  . باشد گوناگون مي 

از ميـان ايـن افـراد       .  اسـت  شده به عنوان نمونه بررسي      1384 تا سال    1351سال  
% 15هاي مختلف زبان فارسي،      گويش% 32زبان انگليسي،   % 11زبان فارسي،   % 34

شناسي در   زبانتاريخ علم   % 1قرآن،  % 3بررسي مقابله اي زبان فارسي و انگليسي،        
 .  اندكردهزبان اشاره فارسي را بررسي % 1اشعار فارسي و % 3ايران، 

شناسي  با وجود اينكه هر ساله موضوع پايان نامه بسياري از دانشجويان رشته زبان            
طـور كـه مالحظـه       ، امـا همـان    اسـت بررسي زبان فارسي از جنبه هاي گوناگون        

رغـم  به  ها   نامه شود و اين پايان    نداني نمي شود از نتايج اين تحقيقات استفاده چ        مي
 به بايگاني   هستنداينكه حاوي مطالب بسيار ارزشمند و نتيجه ماهها پژوهش افراد           

 . گيرند دانشگاه سپرده شده و پس ازمدتي گرد گذر زمان به خود مي
 شناسي در ايران وضعيت موجود دانش آموختگان رشته زبان

هـاي كـشور مراكـزي بـراي انجـام            دانـشگاه  ازبـسياري   در حال حاضر نه تنها در     
 بلكه اين افـراد  ،تحقيقات زبانشناسي براي دانش آموختگان اين رشته وجود ندارد   

اغلب در دانشگاه مشغول به تدريس دروسي هستند كه چندان متناسب بـا رشـته               
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در ضمن اين افراد حق درخواست عضويت به عنوان هئيـت     . نيستتحصيلي آنها   
هاي كشور   شناسي در برخي از دانشگاه     چراكه رشته زبان  .  را ندارند  علمي دانشگاه 

شود و اين موضـوع       به زبان انگليسي و در برخي ديگر به زبان فارسي تدريس مي           
اي است براي اينكه اين افراد تا ابد محكوم به تدريس به عنوان مدرس               خود بهانه 

ـ         ،بنـابراين . حق التدريس باشند   رس از آينـده يكـي از        نداشـتن تـأمين شـغلي و ت
بـا دانـش آموختگـان رشـته     مسئوالن برخورد ناآگاهانه . استمعضالت اين رشته    

، ميل بـه ادامـه      استشناسي كه به دليل عدم آشنائي اين افراد از رشته مذكور             زبان
هـاي    شناسـي كـه در دانـشگاه       زبـان . كنـد  تحصيل را در اين رشـته تـضعيف مـي         

، اسـت اهميت  با   تخصصي و پژوهشي و      كامالًهاي   كشورهاي ديگر يكي از رشته    
 .گردد مي دانش آموختگان انگيزه شدن  باعث بيحتيدر برخي موارد در كشور ما 

 
 پيشنهاد    

شناسـي و اسـاتيد      ها، تحـت نظـر انجمـن زبـان         با ايجاد مراكز تحقيق در دانشگاه     
نان در اين   برجسته اين رشته، نه تنها خدمات فراواني به زبان فارسي و فارسي زبا            

شناسـي نيـز      بلكه جايگاه دانش آموختگـان رشـته زبـان         ، خواهد شد  عرضهزمينه  
شايـسته  پردازنـد كـه      بـه كـاري مـي      آموختگان اين رشـته       دانشمشخص شده و    

هاي خاك گرفته اين افراد از بايگاني        نامه صورت پايان   در اين . تخصص آنها است  
تأسيس مراكزي كـه    . شدبردي خواهند   ها بيرون آورده شده و استفاده كار       دانشگاه
كار گيرند و در عوض تأمين      ه  طور جدي استعداد و دانش اين افراد را ب        ه  بتوانند ب 

ن ديـدگاه   اميد است مسئوال  . شغلي برايشان ايجاد كنند راهكار مناسبي خواهد بود       
شناسي تغيير داده و اقدامات الزم را در جهـت بهبـود             خود را نسبت به رشته زبان     

صـورت    در غيـر ايـن    . شناسي انجام دهنـد    يت اشتغال دانش آموختگان زبان    وضع
 .عمر، انرژي، انگيزه، استعداد و دانش ما به هدر خواهد رفت
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گزارشي از وضعيت متون درسي و كمك درسي رشته زبان و 
 ادبيات عربي در دانشگاه هاي ايران در ده سال گذشته

 
 1دكتر حامد صدقي

 
با عرض سالم خدمت سروران عزيز، همكاران محترم و با كسب اجازه از رئـيس               

گروه زبـان و    . كنم  بي را خدمتتان تقديم مي    جلسه گزارش گروه زبان و ادبيات عر      
شـنبه در سـالن       ادبيات عربي طي دو نشست تخصصي كه بعـد از ظهـر روز سـه              

 : موارد زير را بررسي كردند و به اين نكات رسيدند، داشتند2مذاكرات 
شايد يك سؤالي اينجا مطرح شود كـه جايگـاه زبـان و ادبيـات عربـي در علـوم                    

 زبان در علوم انساني جايگاهي دارد و يا نه؟ نكاتي كـه             انساني چيست؟ و آيا اين    
دوستان به آن رسيدند اين است كه اين زبان با توجه به قانون اساسـي جمهـوري                 
اسالمي ايران و با توجه به اسالمي بودن اين كشور جايگـاه زبـان عربـي در ايـن                   

                                                 
 رئيس گروه زبان و ادبيات عربي شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني  . 1

 هاي ده ساله گروه زبان و ادبيات عربي شـوراي بررسـي متـون و             اجمالي فعاليت  بندي  اين گزارش جمع  
 .كتب علوم انساني است كه در آخرين روز كنگره به شكل سخنراني عرضه شد
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ن خالصـه   اي بتـوا    كشور و در علوم انساني را در كشور ايران شايد در چند نكتـه             
 .كرد

 جاويد مسلمانان، زبان علمي فرهنگ و تمـدن    اوالً به عنوان زبان دين و معجزه  .1
اسالمي، زبان علمي درك مفاهيم حقوق و فقه و قوانين اسالمي، پشتوانه فرهنگي             

 .زبان و ادبيات فارسي و ارتباط تنگاتنگ زبان عربي با ادبيات ملي كشورمان
 . هنر و علم ايران زمين هاي بزرگان عرصه  و خالقيت زبان ابداعات و ابتكارات.2
 تبادل به روز مطالب علمي و هنـري كـشورهاي اسـالمي و تعامـل سياسـي و                   .3

 اجتماعي با جهان غرب 
الملـل، بحـران       بـين    ضرورت آشنايي با اين زبان به دنبال تحوالت اخير عرصه          .4

ز اوضاع ايـن منطقـه و       عربي، به منظور درك صحيح ا      -خيز بودن منطقه اسالمي     
 .تحليل و ارزيابي آن

 افزايش گردشگري مذهبي در ايران و داشتن باالترين سهم در توريست كشور             .5
 كه مربوط به گردشگران عرب زبان است؟

 داشتن رتبه سوم در ميان هفت زبان زنده دنيا، و آنچـه يكـي از همكـاران مـا                    -6
 كـه در    20تلويزيـون در سـاعت       خبري بـود در      30/10/83اطالع داد كه در روز      

 زبان  در دنيا تقريباً      3 فقط   2100ست كه در سال      ا  گزارش از يونسكو   2000سال  
 .هاي رايج دنيا عربي، انگليسي و اسپانيايي است يعني بيشترين زبانماند؛  ميباقي 

 . زبان ارتباط علمي و فرهنگي و سياسي مردم بيش از بيست كشور دنياست.7
اي كه در توسعه و پيشرفت ملي انساني و نقشي كه در              گاه شايسته با توجه به جاي   

كند و سهمي كه در توسعه كـشور دارد، و            بومي سازي و اسالمي كردن آن ايفا مي       
با توجه به وضعيت امـروز زبـان و ادبيـات عربـي در مراكـز آموزشـي كـشور از                     

ي آن قـرار    هايي كه فرارو    هاي تحصيالت عالي اين رشته و چالش        مدارس تا دوره  
گرفته است، شركت كنندگان در نشست تخصصي گـروه زبـان و ادبيـات عربـي                

 :درباره نقاط ذيل به توافق رسيدند
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وضعيت داخلي گروه است كه چند كتـاب تـا          و   گروه،    من عمده گزارشم از خود    
كنم تا بپردازم به محورهاي       پوشي مي   حاال ما بررسي كرديم و از بقيه مطالب چشم        

 .اتي كه گروه در اين زمينه به نتيجه رسيدندكنگره و نك
 :تغيير رويكرد و نگرش به زبان و تاريخ ادبيات عرب

دقت بفرماييد زبان و تاريخ ادبيات عرب و تبـديل آن بـه زبـان و تـاريخ ادبيـات                    
عربي چون هر يك از اين دو لغات بار فرهنگي خاص خودش را دارد و بـازبيني                 

هاي علمي ملل    بيني اسالمي و توجه ويژه به تالش        منابع اين رشته بر اساس جهان     
. اسـت  مختلف از جمله ايرانيان به عنوان اجزاء يك پيكر واحد از تمدن اسـالمي             

گردد ارگاني مانند مؤسـسه سـمت يـا پژوهـشگاه علـوم               بدين منظور پيشنهاد مي   
تخصصي متولي اين امر باشند، چون موضوع يك         -انساني با تشكيل گروه علمي      

ع آساني نيست كه هم استاد بتواند تدريس كنـد و كارهـاي ديگـري انجـام        موضو
 .عرضه كندجديد در اين زمينه نظريه  بعد هم بيايد يك ،بدهد

هـاي علـوم انـساني فقـدان          هـاي رشـته     ترين آسـيب    با توجه به اينكه يكي از مهم      
آيـد    به نظر مـي ،هاي ادبيات نمونه بارزي دارد روشمندي است و اين امر در رشته   

هاي مستمر جهت دانش افزايي اسـاتيد و آشـنايي آنـان بـا روش                گاه  برگزاري كار 
له محـوري دانـش،     ئهاي اساسي و مـس      تحقيق علمي و تدوين كتب و برآورد نياز       

 حاال چـه    .هاي علمي انجام گيرد     الزم است اين مهم با اقدام گروه      . استضروري  
 ،هـا   راي بررسي متون چه سازمان    هاي علوم انساني و شو      ها چه پژوهشگاه    دانشگاه

 .چه خود انجمن زبان و ادبيات عربي
 .به آن توجه شودبايد به نظرم اين يك ضرورتي است كه 

هـاي علمـي و مجـالت          با توجه به اهميت نقش نهادهاي مؤثري مانند انجمـن          .3
گردد كـه بـه انجمـن علمـي زبـان و              تخصصي در بومي سازي دانش، پيشنهاد مي      

 .ادبيات عربي و مجالت علمي عنايت بيشتري شود
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 به حركت نقد منصفانه و علمي متون آموزشي اين رشته و اهتمـام بـه مقـاالت             .4
اهللا شوراي بررسي متون اين كار را دارد انجام            متون علمي كه الحمد    نقد و ارزيابي  

 .دهد توجه ويژه شود مي
 اين است كه چون شاهد هستيم زبـان عربـي           ، نكته پنجمي از نكات مهم است      .5

شـود تـا      گيـرد از راهنمـايي شـروع مـي          طبق قانون اساسي و آنچه حاال انجام مي       
آقـاي  . ري واحـد و منـسجم حـاكم نيـست         گذا  اما متاسفانه يك سياست    .دانشگاه

فرمود كه ما در دانشگاه يـك مـدتي      دكتر گلشني در بعضي از جلساتشان دائماً مي       
بتوانيم دانش فيزيـك جديـد      كه  هاي فيزيك دبيرستان را بزداييم        انشتا د گذرد    مي

 .را به آنها بدهيم
مـؤثر  تأسيس يك مركزي با ضـمانت اجرايـي     . طور هستيم  ما در عربي هم همين    

پژوهـشي و    -ريزي علمـي      هاي آموزشي باشد و برنامه      كه متولي نظارت بر گروه    
هـاي كلـي ايـن رشـته و      آموزشي رشته زبان و ادبيات عربي، ترسـيم خـط مـشي         

نكتـه مهمـي    ايـن   بـه نظـرم     . ارزيابي وضعيت كلي آن را در جامعه به عهده گيرد         
براي كل از راهنمايي تـا      ريزي    است كه يك مركزي متولي كل زبان عربي و برنامه         

خواهند زبان چه زبان      ها  حتي اگر در دبيرستان هم مي         دانشگاه و شايد هم بعضي    
ايـن    انگليسي چه زبان عربي، بايد يك مركزي باشـد كـه از متخصـصان در همـه                

ريزي است كه به عنوان جزاير منفصل نـشود كـه             اينها متولي برنامه  . ها باشد   زمينه
 .رستان و دانشگاه اختالفي به وجود بيايدبين راهنمايي و دبي

هاي آموزشي رشته زبان و ادبيات عربي جهت به روز كردن آنها               تغيير سرفصل  .6
تقويت جايگـاه علـوم     براي  ريزي    گيري از اصول علمي برنامه      سنجي و بهره    و نياز 

 ،ريـزي   شود ارگاني ماننـد شـوراي عـالي برنامـه           انساني در جامعه، لذا پيشنهاد مي     
ريزي آموزشي را تشكيل دهد       روهي از متخصصان اين رشته و متخصصان برنامه       گ

كه با استعانت از مطالعات مبـاني و بـا در نظـر گـرفتن تجربيـات شـوراي عـالي                     
 .ريزي متولي اين امر باشد برنامه
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هـاي    گرايشي كردن رشته ادبيات و زبان عربي و توجه بيشتر به ايجاد تخصص             .7
هاي دانشگاهي در اين زمينه      لي عالي و پشتيباني از تالش     مختلف در مقاطع تحصي   

الزم است با جديت آموزش گروه زبان و ادبيات عربي و به اهتمام وزارت علوم،               
 . عمل بپوشاندةتر به خود، جام وري سريعاتحقيقات و فن

هاي عربي به ويـژه در بخـش    سامان  دادن به وضعيت عملكرد پژوهشي رشته      .  8
ي دانشجويي در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري، تا اينكه مسائلي از            ها  پايان نامه 

هـاي    ارزش و از اتالف سـرمايه       هاي تكراري، بررسي موضوعات كم     قبيل پژوهش 
 .مادي و انساني جلوگيري شود

 ،گـردد    نظر به اهميت ايجاد تخصص در رشته زبان و ادبيات عربي پيشنهاد مي             .9
ضاي هيئــت علمــي مــشروط بــه كــسب هــاي مطالعــاتي بــه اعــ اعطــاي فرصــت

بايـد  را  چارچوب اين امـر     . نياز باشد   هاي مورد  هاي علمي آنان در گرايش      مهارت
اداره اعزام دانشجو در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و با نظـارت و موافقـت                

 .ترسيم كندشوراي مذكور در بند پنجم 
بيني واحدي است     هانترين مشكالت علوم انساني در كشور، فقدان ج        يكي از مهم  

لذا . كه به علوم مختلف سامان ببخشد و از پراكندگي و عزلت آنها جلوگيري كند             
كنندگان كنگرة محترم علـوم انـساني از شـوراي عـالي انقـالب                الزم است برگزار  

هـاي   مشي و جهان بينـي واحـدي رسـم كنـد كـه گـروه               فرهنگي تقاضا كند خط   
ريزي، پژوهش و آموزش و ارزيـابي         امهمختلف علوم انساني در چارچوب آن برن      

 .نمايد
و در آخر از جناب آقاي دكتر گلشني و نيز همكارانشان جناب آقاي دكتر نامـدار                
و دكتر قربانزاده و بقية همكاران محترم ايشان كه به عنوان سـربازان گمنـام واقعـاً     

و از  . نمـايم  مـي دانـي و سپاسـگزاري        دهنـد قـدر     فعاليت زيادي انجام دادند و مي     
همكاران ما در گروه زبان و ادبيات عربي دبير گروه و بقية اساتيدي كـه واقعـاً از                  

تشريف آوردند هم كمال تشكر و      به جلسات   راههاي نزديك و دور به طور منظم        
 .نمايم داني مي قدر



 
 
 
 
 
 

 ها، راهكارها آموزش زبان عربي در ايران اهداف، چالش
 
 1دكتر عليرضا فرقاني

 
 چكيده

از قرون نخستين اسالمي آموختن زبان عربي به دو سبب، يكي اعتقـاد و ديگـري                
استواري آن نسبت به زبان فارسي در ميـان ايرانيـان مـسلمان رواجـي چـشمگير                 

ان ميـزان كـه در زبـان فارسـي توانمنـد            انديشمندان ايراني مسلمان به همـ     . يافت
آنان به  . بودند، تالش نمودند تا علوم زبان عربي را به نيكي و با مهارت فرا گيرند              

واسطه كتابت آثار خويش يا ترجمه آثار فارسي به زبان عربي، بر تحكيم و تنظـيم    
ي از ميان ايشان، فرهيختگان   . علوم اين زبان و فرهنگ عربي تأثيري شگرف نهادند        

سر برآوردند و   ... چون ابن مقفع، عبدالحميد كاتب، سيبويه، جرجاني، تفتازاني و          
درباره فهم الفاظ و معاني زبان قرآن همتـي واال مبـذول داشـتند تـا از سـستي در              

بي شك بخشي بـزرگ     . كتاب آسماني و بي توجهي نسبت به الفاظ وحي بكاهند         
همين فرهيختگـان ايرانـي مـسلمان        به واسطه از ماندگاري زبان عربي و علوم آن        

ولي امروزه اهميت اين زبان تا انـدازه قابـل مالحظـه اي در ميـان مـا                  . بوده است 

                                                 
 عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل. 1
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ايرانيان مسلمان كم شده و هر روز شاهد كم رنگ تر شدن حضور آن در عرصـه                 
 : راستي چرا؟ در اين امر سه پرسش مطرح استه ب. هاي گوناگون هستيم

د     بايد زبان عربي بياموزيم؟ البتّه بايد پاسـخ آن         چرا ما ايرانيان     ،نخست را در تعهـ
 انگيـزه بـي     ،دوم. جو كـرد   و اعتقادي مان و تأثّر زبان فارسي از زبان عربي جست         

توجهي به زبان عربي در چيست؟ كه پاسخ آن به چند عامل بستگي دارد از جمله                
ان فارسي؛ و نبـود     عدم شناخت كافي از علوم زبان عربي و اهميت ارتباطش با زب           

 . شيوه مناسب فراگيري آن؛ و عدم آگاهي از كاربرد درست اين زبان
 چگونه بايد زبـان عربـي آموخـت؟         ،اينكه) هدف اصلي اين نوشتار   (پرسش سوم   

كي در آموزش زبان عربي و ديگري در        ي: كه دو شيوه بنياني براي آن پيشنهاد شد       
هاي آموزش عربي برخـي كـشورهاي       و در آن بهره مندي از شيوه        . ادبيات عربي 

 . عرب براي فراگيران غيرعرب مورد توجه قرار گرفته است
  پرداخته، آن » هدف از آموزش زبان عربي در ايران      «به  » مقدمه«اين نوشتار پس از     

چگونگي آمـوختن زبـان     «را بيان داشته، سپس     » هاي زبان عربي   كاربرد دانش «گاه  
 . نموده استعرضهه و در پايان پيشنهادهايي را نماياند» عربي براي ايرانيان

علـوم  . نظام آموزشي، ايران، زبـان عربـي، زبـان فارسـي، قـرآن             :واژگان كليدي  
 انساني
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 مقدمه 
از قرون نخستين اسالمي، هنگـامي كـه مـردم ايـران زمـين بـه اسـالم گرويدنـد،           

.  يافـت آموختن زبان عربي و علوم مربوطه به آن در ميان پارسـيان مـسلمان رواج         
يگانه زبان خارجي كه در سده هاي آغاز اسالم در ايران آموخته شد، زبان تـازي                «

بدان سبب كه عربي، هـم زبـان برگزيـده پروردگـار           )84 : 1337منزوي،   (».است
 بـوده؛   - زبان ديـن اسـالم     -  جهان براي تبليغ رسالت آخرين پيامبر در ميان بشر        

 . استي نيز اركان آن استوارتر از زبان فارس
لذا عالمان ايراني مسلمان، به همان ميزان كه در زبان فارسي توانمند بودند، تالش              
نمودند تا زبان عربي و علوم آن را با قدرت فراگيرنـد و خـود را شايـسته عنـوان            

 كسي كه به دو زبان عربي و فارسـي تـسلط كامـل داشـته و در هـر دو                     -» اديب«
 .  نمايند-ماهر باشد

خستين، اين انديشمندان فرهيخته و اديبان ايراني مـسلمان همچـون           هاي ن  در سده 
به واسطه نگاشتن آثارشان به زبان عربـي  ... عبداهللا بن مقفع و عبدالحميد كاتب و  

يا تعريب آثار و كتب فارسي در تحكيم اين زبان و رواج آن تالش بسيار از خـود     
ت خـويش را دربـاره        كه در قرون بعد دانشمندان  ديگري        چنان. نشان دادند  همـ 

مبذول داشتند تـا بـا آثـار خـود          ) زبان عربي (فهم الفاظ و معاني زبان قرآن كريم        
بتوانند از سستي در كتاب آسماني پيشگيري كرده و از بي توجهي نسبت به كـالم                
الهي بكاهند و در نتيجه، زبان عربـي و علـوم وابـسته بـه آن را قـوام بخـشيده و                      

اي شگفت   آثار اين دسته از فرهيختگان ايراني مسلمان به اندازه        از  . استوار گردانند 
شود كه در آثار ديگـر ملـت هـاي مـسلمان و              آور در ميراث زبان عربي يافت مي      

ترديد بخش عمده ي     توان ادعا نمود كه بي     تا آنجا كه مي   . غيرمسلمان وجود ندارد  
انيـان مـسلمان ماننـد      ماندگاري زبان و ادبيات عربي بر عهده شمار بسياري از اير          

سيبويه، عبدالقاهر جرجاني، سعدالدين تفتازاني، ابـن سـكيت اهـوازي، ابـوهالل             



 وضعيت علوم انساني در ايران معاصر 

 

322

بودنـد،  ) زبـان عربـي   (كه دلسوز زبان قرآن كريم        ... عسكري، راغب اصفهاني و     
 . قرار گرفته بود

 -انـد   دادهو رواج   انـد     آن كوشـيده  تحكـيم   در   كـه پيـشينيان      -اما امروزه اين زبان   
 خود را در ميان همين ايرانيان مسلمان، به صورتي ملحوظ از دست داده و               جايگاه

هر روز از روز پيش شاهد كمرنگ تر شدن حضور طالبان زبان عربي و علـوم آن                 
 هستيم تا آنجا كه نـه تنهـا از نفـوذ سياسـي و ادبـي پيـشين آن چيـزي مـشاهده                      

ان مـا ايرانيـان     شود، بلكه گاهي شاهد هستيم كـه نفـوذ دينـي آن هـم در ميـ                 نمي
 . شود مسلمان تقريباً كم اثر مي

انگيــزه ايــن ســستي و : در اينجــا يــك پرســش اصــلي وجــود دارد؛ و آن اينكــه
 توجهي چيست؟  بي

 امـا بـه نظـر        .هر چند پاسخ به اين پرسش مستلزم شناخت عوامل متعـدد اسـت            
م زبـان   رسد از عوامل قابل اهميت در اين امر، عدم شناخت ما نسبت بـه علـو                مي

 و چنان . استعربي و كاربرد هر يك در ارتباط تنگاتنگ با زبان و ادبيات فارسي              
بـه كـسي اطـالق    » اديـب «تر اشاره شد، در گذشته و تا قرن پيش صـفت       پيش كه
 كه در دو زبان عربي و فارسي و علوم مربـوط بـه آن دو، مـاهر و متـضلّع                     شد  مي

 ... .ديب نيشابوري و مانند اديب الممالك فراهاني و ا. بوده است
عامل ديگرِ بي توجهي به زبان عربي، در شيوه آموزش آن است كه فراگيري ايـن                

 . زبان را سخت و پيچيده مي كند
 آنچه الزم به نظر مي رسد تا فراگيري زبان عربـي بـراي فارسـي زبانـان                  ،بنابراين

ـ       آسان گردد، در آغاز بايد      ) ايرانيان( بـراي مـا     يهدف از آموزش و فراگيـري عرب
شـيوه چگونـه     شناخته شده و سپس بايـد        موانع فراگيري گاه بايد    روشن شود، آن  

 .  را عادي باشد فرا گرفتآموختن زبان عربي
 از لـوازم تبيـين      علوم زبان عربي   كاربردطبيعي مي نمايد كه در خالل بيان مطلب         

 . استله ئمس
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 هدف از آموزش زبان عربي در ايران 

 آموختن هر درس در هر مرحله از فراگيري، هدفي را بـه دنبـال             با توجه به اينكه     
خود دارد، لذا در تبيين اهداف كلي آموزش زبان عربي در ايران نكـاتي يـادآوري                

 .  سپس به اهداف جزئي تر و كاربردي آن مي پردازيم،شود مي
هدف نخست آنكه، ما ايرانيان ميراث داران نياكان خود هستيم كه آنان بـراي ايـن          

بدان سبب كه زبـان     . اند قائل بوده ) در علوم نظري و كاربردي    (بان منزلت علمي    ز
هاي اول تا پنجم هجري براي آنان به ويـژه مـسلمانان ايرانـي زبـان                 عربي از سده  

علم و كتابت بوده و آنان براي تحرير مطالب خـويش ايـن زبـان را بـه كـار مـي                      
بيـشتر  « كـه ابـن خلـدون در فـصل           چنان. گرفتند بردند؛ زيرا بايد عربي را فرا مي      

 :مي نويسد» ندا دانشوران اسالم از ايرانيان
بـه خـطّ    ] ايرانيان[ها و كتب آنها      ها به زبان عربي رواج يافت و ديوان        كليه دانش «

عربي نوشته شد و آنان كـه بـه كارهـاي علمـي اشـتغال داشـتند، نـاگزير شـدند                     
هاي ديگـر     عرب را بياموزند و زبان     ]قوم  [ ها يا اصول و قواعد لفظي زبان         داللت

هـا متـروك شـده و از         عرب، ديگـر زبـان    ] قوم  [ را فرو گذارند، چه به جز زبان        
  ).1155 : 2، ج 1379ابن خلدون،  (»اهميت افتاده بود

در قـرون  [«  :نويسد كند و مي همين امر را مستشرق آلماني برتولد اشپولر تأييد مي       
هاي خود به كلي به روح عربي        ن عربي نويس در نوشته    غالب ايرانيا ] اول تا پنجم  

 » . اسالمي پيوستند-و نيز به طرز انديشه عربي
اي از واژگان مستعمل در زبان فارسـي         هدف ديگر آنكه، بي ترديد بخش گسترده      

ريشه عربي دارند؛ هر چند ممكن است مفهوم كاربردي اين واژگـان در دو زبـان                
 . برابر نباشد

و چون لغـت كليـد      «:  در وجوب فراگيري زبان عربي مي نويسد       هكنزاللغصاحب  
گنج معني است، هر آينه جهت شـناختن معنـي احاديـث شـريفة نبـوي و الفـاظ                   
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كريمة قرآني بر هر فردي از افراد انساني كه بر منهج مستقيم مسلماني قايم باشـد،      
 ).14: 1384اديب نطنزي، (» .. .استعربيه واجب و الزم ] واژگان[دانستن لغات 

 هدف اصلي، حفظ اين زبان و فرهنگ اسالمي نهفته در آن اسـت؛ زيـرا                ،بنابراين
آيد و ايرانيـان     زبان عربي براي هر مسلمان، زبان اعتقادي و ديني وي به شمار مي            

نيز به ويژه پس از انقالب اسالمي در قانون اساسـي جمهـوري اسـالمي بـر ايـن                   
: اصل شانزدهم قانون اساسـي آمـده اسـت        در  . هدف و هدف پيشين تأكيد ورزيد     

از آنجا كه زبان قرآن و علوم و معارف اسالمي، عربـي اسـت و ادبيـات فارسـي                   «
كامالً با آن آميخته است، اين زبان بايد پس از دوره ابتدائي تا پايان دوره متوسـطه         

  . »ها و در همه رشته ها تدريس شود در همه كالس
و ) علـيهم الـسالم   (همتا و برخـي امامـان        ق بي همچنين منزلت هايي از سوي خال     

بزرگان ديني و پيشكسوتان علمي براي اهداف فراگيـري زبـان عربـي ذكـر شـده                 
 : است، از جمله

 ).103 آيه   ،نحلسوره (» و هذا لسانٌ عربي مبينٌ « 
 الّذي يكَلِّم بِه خَلقَه     تَعلَّموا اللُّغَه العرَبِيَه فَإنَّها كَالم اهللاِ     « : فرمايد   مي )ع(امام صادق   

 ).212 : 1؛ ج 1403مجلسي، (. »
لغت عربي از ماسـت؛ لغـت عربـي لغـت اسـالم      «: فرمايد  نيز مي  )ره(امام خميني   

 » است
 نيز سخن معروفي دارد كه پشت جلد كتاب عربـي دبيرسـتان ذكـر               شهيد مطهري 

 از اهم وظايف ما     .زبان عربي، زبان يك قوم نيست، زبان اسالم است        «: شده است 
اگـر  ] اسالم[اسالم ، هر تمدني     [هر فرهنگي   . اين است كه اين زبان را حفظ كنيم       

 ».زنده بماند] عربي[بخواهد زنده بماند بايد زبانش 
تعلّم لغت عرب، كليد همـه      «: نصاب الصبيان ابونصر فراهي صاحب كتاب مشهور      

  )45  :1382ديباجي،  (»هاست علم
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هـاي مقـصود بالـذات همچـون         يكي دانـش  : اند ها بر دو دسته    انشد«: ابن خلدون 
هايي كه وسيله فراگيري علوم دسته       علوم شرعي و طبيعيات و الهيات، ديگر دانش       

 )1136: 2 ، ج 1379ابن خلدون، (» ... هاي زبان عربي و  اول هستند مانند دانش
 در اينجـا زبـان   –ن هاي پيشين بيانگر مفهوم آيه كريمه زير است كه زبا    همه گفته 

 براي شناخت ميـان دو كـس يـا دو           -عربي براي درك مشترك مفاهيم دين اسالم      
يا أيهاالنّاس إنّا خَلَقنَاكُم من ذَكَرٍ و اُنثَي و جعلناكُم شُعوباً و            «. قوم پديد آمده است   

 )13 ، آيهحجراتسوره (» قَبائلَ لتَعارفوا
بايد وحـدت زبـاني تـا حـدود معينـي           «: آورد كه  همين مفهوم را ويل دورانت مي     

 »وجود پيدا كند تا مردم بتوانند به راحتي افكار خود را بـا يكـديگر مبادلـه كننـد                  
  ).6 : 1ج  : 1367ويل دورانت، (

 زبـان   3000آينده بـيش از      در« : ديگر آنكه سازمان يونسكو اعالم داشته است كه       
ال خواهـد        3الدي فقط    مي 2100دنيا از بين خواهد رفت و در سال          زبان دنيـا فعـ 

 4خبـر سراسـري شـبكه        (»بود كه عبارت از عربي، انگليسي و اسـپانيولي اسـت          
 .30/10/1384 شب 20سيماي جمهوري اسالمي ايران، ساعت 

پس از برشمردن اهداف كلي فراگيري زبان عربي به اهداف ويژه آن براي ايرانيان              
 . پردازيم مي

د، اصل شانزدهم قانون اساسـي جمهـوري اسـالمي ايـران            كه پيشتر بيان ش     چنان
هدف از فراگيري زبان عربي، نخست دريافت مفاهيم كتـب اعتقـادي اسـالمي و               

 . سپس ادراك ادبيات فارسي بيان داشته است
رسد بـا چنـين مقاصـدي، اهـداف مـا ايرانيـان مـسلمان از آمـوزش و                    به نظر مي  

 . ير باشدفراگيري زبان عربي در اين زمان موارد ز
 دريافت و فهم متون اعتقادي و ديني از كتب مربوطه . 1
درك مفاهيم ادبي از كالم منظوم و منثور عربي كـه در برخـي از آثـار ادبيـات                   . 2

 . شود فارسي نيز يافت مي
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 ...  با عربي زبانان در زمينه هاي سياسي و اقتصادي و گفت و گومحاوره و . 3
 .  مردم عوام در سفر به كشورهاي عربي زبانمحاوره اجتماعي روزمره با. 4

 فراگيري اين زبان با دو هدف نخستين در حـوزه قرائـت و درك و فهـم             ،بنابراين
در گو و مكالمـه را       و  در حالي كه اهداف سوم و چهارم گفت       . متون قرار مي گيرد   

 . دارد و منحصراً در حوزه زبان واقع مي گرددنظر 
في، شايسته است شيوه آمـوزش زبـان عربـي در           لذا در صورت وجود چنين اهدا     

آموزش زبـان    و ديگـري     ادبيات زبان عربي  كشور ما به دو بخش مشخص يكي        
 تقسيم شود و با پيدايش اين دو گرايش، بايد براي هر كدام شـيوه خاصـي                 عربي

برنامه ريزي شود تا آموزش زبان عربي و فراگيري آن بهبـود يابـد كـه در بخـش                   
 . بدان خواهيم پرداخت» بان عربي براي ايرانيانچگونگي آموختن ز«
 

 كاربرد دانش هاي زبان عربي 
، )فارسي زبانـان مـسلمان    (با توجه به اهميت هر يك از علوم زبان عربي براي ما             

هاي آن فرا گرفته شود؛ زيرا برخي از ايـن علـوم بـا     رسد كه دانش الزم به نظر مي  
كه برخـي    چنان. قادي سازگار است  هدف زبان آموزي و برخي ديگر با هدف اعت        

 . گيرد در حوزه ادبيات قرار مي
معـاني،  ( لغت، صرف، نحو، علـوم بالغـي         : زبان عربي عبارت از    هاي بنياني  دانش

نها ارتباطي مـستقيم و تنگاتنـگ بـا دريافـت           آهمه   ترديد  است كه بي   )بيان، بديع 
كي از اهداف مهـم     مفاهيم آيات قرآن كريم و احاديث نبوي دارد كه در حقيقت ي           

 . اصل شانزدهم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران است
در ) عروض و قافيـه   (ضمن آنكه بايد يادآور شد كه علوم مذكور و دو علم ديگر             

هـا مـي تـوان آثـار منثـور و            گيرند كه با همه ي آن دانـش        قرار مي » ادبيات«دايره  
 . منظوم به جاي مانده از پيشينيان را بازشناخت
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زيـرا واژه،   : آيـد   در هر زبان از ابزار بسيار با اهميـت بـه شـمار مـي               ،)واژه(غت  ل
 . دارد و نمايانگر عنصري عيني و حسي يا معنايي است مفهومي ويژه را بيان مي
 :در نفائس الفنون مي آورد) ق. ه753در گذشته (محمدبن محمود آملي 

ا  ...  كيفيت اوضاع آن      مطلقاً در  .علم لغت و آن معرفت مدلوالت كلمات است       « امـ
چه قرآن و . آنچه غرض به بيان و مقصود اصلي اهل زمان است، لغت عرب است            

اند و نيز لغت عرب در       حديث كه احكام اسالم بر آن دو مبتني است عربي الدالله          
» فصاحت و بالغت به درجه قصوي و در عذوبت و لطافت به ذروة اعلي رسـيده               

 ) لغتنامه دهخدا، ذيل واژه لغت(
هـا   نـسان بـه دسـت ا    ) واژه(در كـاربرد انحـصاري لغـت        دكتر علي اكبر سياسـي      

 :نويسد مي
شـوند از اينكـه      اين قوالب لفظي در واقع حكم محبس معاني را دارند و مانع مي            «

از ايـن رو بيـشتر      . وقتي ذهن توجهش از آن معاني سلب گرديده، از بـين برونـد            
 بلكه با اين قوالب لفظـي اسـت كـه           ،نيستاوقات سر و كار انسان با خود معاني         

دهخـدا،   (» توانند به سرعت و سهولت به نظر آينـد         نمايندة آن معاني هستند و مي     
  ).5: مقدمه ، 1373

 هر لفظ يا واژه نمايانگر معنايي ويژه است كه هميـشه پايـدار و مانـدني                 ،بنابراين
ايي مخـصوص بـه      معن 1است و همه الفاظي را كه خداوند سبحان به بشر آموخت          

و نوع بشر كه در معاش روزمره خويش نيازمند بـه           . خود را داشته و زوال ندارند     
 . گيرند سازند، به كار مي اند يا مي هايي را كه آموخته واژه(يكديگر هستند، الفاظي 

  .است كه آنرا تصريف نيز گويند، به معني دگرگوني صرف،
زبان عربي در حاالت گوناگون همچـون       ) ها واژه(اين دانش درباره ساختار الفاظ      

 . كند بحث مي... صحت، اعالل، ادغام، ابدال، حروف اصلي، حروف زائد و 

                                                 
 ) 31، آيهبقرهسوره (علَّم آدم األسماء كُلَّها ). 5آيه ،علقسوره . (م اإلنسانَ ما لَم يعلَم  علَّ.1
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هـاي   فقط براي اسـماء مـتمكن و فعـل        « بلكه   ،اما اين علم براي همه الفاظ نيست      
 و مثناي اسم موصول و اسم اشاره و جمع و تصغير آنهاست كه آن هـم                 1متصرف

  )9  :1412الحمالوي، (» . يستظاهري است و حقيقي ن
 . هدف فراگيري علم صرف آن است كه زبان از لغزش و خطا باز ايستد

نحوي و اديب برجسته اندلسي درباره هدف اين        )  ق 670در گذشته   (ابن عصفور   
 :دانش و وجوب تقدمش بر ديگر علوم زبان عربي مي نويسد

 الفاظ و مراعـات قـانون   از اشتباه در  ] فصيح عربي [هدف علم صرف، حفظ زبان      «
 زيـرا  ؛در نگارش است و بايد پـيش از علـم نحـو فـرا گرفتـه شـود        ] عربي[زبان  

  ).42 : 1407حسين،  (»شناخت ذات كلمات است
  :دهد همو درباره تأثير اين علم در زبان عربي تأكيد ورزيده و ادامه مي

ي زبان عربي و مكتوباتش در شناخت       ها اين علم اثري شگرف در درك اسلوب      « 
 ).31  :همان  (»انواع آن دارد

سبب وجوب فراگيري اين علم آن است كه منابع اساسي علم صرف، كالم خدا و               
دانـشمندان علـم    «زيـرا   . و نظم و نثر مردم عـرب اسـت        ) ص(احاديث نبي اكرم    

سـنّت  . 2م   قـرآن كـري    .1: انـد  صرف، مباني اين علم را از سه منبع اصلي برگرفته         
 »سخن ناب عرب از جمله شعر و رجز و نثر آنـان             . 3) ص(پاك پيامبر   ] حديث[
 ).21: همان(

، روش مردم عرب در كاربرد كالمِ فـصيح و روشـن اسـت كـه بـا دقـت در                     نحو
و آن روشي اسـت كـه       . پذيرد هاي آخر كلمات و الفاظ انجام مي       حركات و نشانه  

 صورت قانونمند آنها را بـه يكـديگر پيونـد           كلمات را در كنار هم گردآورده و به       
براي آسان آمـوزي زبـان عربـي بـدان          ) پارسيان غير عرب  (و در واقع ما     . زنند مي

 .نيازمنديم
 :اش مي آورد  استاد جالل الدين همايي در مقاله
                                                 

 .فعلي است كه جامد نباشد: اسمي است كه مبني نباشد و فعل متصرف): معرب(اسم متمكن  . 1
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يكي حفظ زبان از تـصرف اقـوام و ملـل           : نحو عربي براي دو منظور تدوين شد      «
 – 1372دهخـدا،  (» ]زبان فـصيح عربـي  [ليم و تعلّم غير عرب و ديگر سهولت تع   

 ).9: مقدمه 
در تاريخ پيدايش نحو آمده است كه پس از فتوحات اسـالمي، قبـائلي در حـوزه                 
زبان فصيح عربي قرار گرفتند كه با زبان گويشي خـود در فـصاحت زبـان عربـي                  

را ) عدم صـحت اعـراب در اواخـر كلمـات و الفـاظ     (كردند و لحن   لغزش ايجاد 
رواج داشـت تـا آنكـه ابواألسـود         ) ع(پديد آوردند و اين وضع تا زمان امام علي          

زيـرا  . ايشان را از اين خطر زباني آگاه ساخت       ) ع(دؤلي از ياران آن امام بزرگوار       
شد و طبيعي بود كـه       با ورود لحن، اشعار شاعران نامدار عرب به غلط خوانده مي          

كه موجب ظهور اختالفات اعتقادي و مذهبي       گرديد   قرآن نيز به اشتباه تالوت مي     
 . شد مي

. نحـو را بنهـد  ] علـم [به ابواالسود دؤلي فرمود تا اسـاس      ) ع(امام علي   «در نتيجه   
» اخـذ نمـوده ام    ) ع( را از امـام علـي        حدود نحـو  من  «: كه خود گفته است    چنان

  ).185 : 5دائره المعارف بزرگ اسالمي، ج (
يده نيست كه پيش از نحو پردازي ابواألسـود دؤلـي           يادآوري اين نكته خالي از فا     

 .بود) عالئم و نشانه هاي علم نحو(كتاب خدا بدون اعراب و نقطه گذاري 
اميل بديع يعقوب زبان شناس معاصـر عـرب بـه روشـني علـم نحـو را تعريـف                    

نحو، روش عرب در كالم فصيح، با دقت در حركات است يا بـه              ] علم[« : كند مي
بديع  (»نون گردآوردن كالم و پيوند زدن الفاظ آن به يكديگر است          عبارت ديگر قا  

 ).1238  :2 ، ج 1987يعقوب، 
، بـراي ملـل     )علـم نحـو   (حاصل آنكه، فراگرفتن قواعد تركيب كالم مردم عـرب          

غيرعرب كه در حوزه اسالم داخل شدند، بسيار ضروري بوده و خواهـد بـود؛ تـا            
زيرا با درك سـاختار     . را دريابند ) يح عربي كالم فص (بدان وسيله، زبان قرآن كريم      

 . گردد تر ميسور مي تركيبي قرآن كريم، مسلماً فهم معنايي كالم الهي بهتر و آسان



 وضعيت علوم انساني در ايران معاصر 

 

330

و در اصـطالح، رسـيدن بـه        . بالغت در لغت به معني رسيدن اسـت       علوم بالغي؛   
 . هاي كمال در ايراد كالم با رعايت مقتضاي حال است تمرتبه من

 گانه بالغي از چگونگي رساندن يـك معنـا بـه صـور گونـاگون      هاي سه  در دانش 
شود و هر سخنران بليغ با استفاده از اين سه علم و بـا توجـه بـه ميـزان                     بحث مي 

آگاهي شنونده ومطابق با انديشه اوو اندازه اشتياقش به كالم مورد نظر، مقصودش             
 . كند را بيان مي

 :نويسد هالل عسكري ميدر ميزان اهميت اين علوم و كاربرد آنها ابو
اگر انسان از آموختن علم بالغت غفلـت ورزد و در شـناختن مراتـب فـصاحت                 «

از آن جهت كـه خداونـد، قـرآن را از           . شود كوتاهي كند، به اعجاز قرآن آگاه نمي      
عبارات موجز و بديع مشحون گردانيده و به زيبايي كلمات تازه زينـت بخـشوده               

  ).40 : 1372عسكري،  (»است
تكميل مبحث علوم بالغي به تعريف و كاربرد هر يك از سـه دانـش بالغـت                 در  

 . اشاره اي گذرا خواهيم داشت
آن، شناخت حـاالت گونـاگون كـالم بـراي هماهنـگ            با  ، دانشي است    علم معاني 

به تعبير ديگـر، گوينـده سـخندان        . گردد شدن با حال شنونده يا مخاطب ميسر مي       
ي شنونده و برابـر بـا انديـشه مخاطـب و انـدازه              ، سخنش را به ميزان آگاه     )بليغ(

 .شوق او يا عدم اشتياقش ادا كرده و مقصودي خاص را منظور دارد
آنچه موجب شد تا دانشمندان اديب به اين دانش توجه نمايند، همه براي كـشف               

) قـرآن كـريم  (شيوايي و فصاحت كالم خداوند سبحان در آخرين كتاب آسـماني      
 . بوده است
 .خواند مي» حو انشائين«عاصر، فؤاد سزگين، علم معاني را دانشمند م
هـاي    دانشي است كه در آن از چگونگي ادا كردن يك معني به صـورت              علم بيان، 

به تعبير ديگر، علم بيان مجموع قواعدي است كـه نـشان            . شود گوناگون بحث مي  
 . توان از يك معني با الفاظ گوناگون بهره برد دهد چگونه مي مي
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و هماننـد علـم       اين دانش، حقيقت، مجاز، تشبيه، استعاره و كنايـه اسـت           مباحث
معاني، براي روشن ساختن معاني مختلف كالم الهي در قرآن كريم پديد آمـد تـا                
صاحبان فهم از اشارات خداوند جليل به مفـاهيم منظـور و نهفتـه آيـات كريمـه                  

صود نيـز در آثـار      همين مق . برند و از سردرگمي در ادراك قرآن خالص گردند         پي
 . شود شاعران و اديبان انجام مي

هـاي الفـاظ و آرايـش نيكـوي سـخن            ، دانشي است كه در آن از زيبايي       علم بديع 
است كه  ) فنوني(مجموعه شگردهايي    دانش بديع، «شود و به تعبير ديگر       بحث مي 

 كند و يا كالم ادبـي را بـه سـطح           كم و بيش تبديل به كالم ادبي مي        كالم عادي را  
 ).11 : 1368شميسا،  (»بخشد واالتري از ادبي بودن يا سبك ادبي داشتن تعالي مي

 : تعريف علم بديع مي نويسدتفتازاني در
بديع علمي است كه با آن، انواع زيباسازي كالم پس از مطابقتش با اقتضاي حال               «
معنـوي و   ] محـسنات [، بـه دو گونـه        ]علم بيـان  [و وضوح داللتش    ] علم معاني [

  ).416 : 1416تفتازاني،  (»شود  شناخته ميلفظي
 البـديع گذار علم بديع درتأليف كتـاب خـود            يكي از اهداف عبداهللا بن معتز بنيان      

، ريـشه در قـرآن و حـديث و          بـديع ] علم[مي خواست توضيح دهد     «كه   اين بود 
وي براي اين منظور در هر مبحث به ترتيب، سير بـديع            . اشعار جاهلي عربي دارد   

 قرآن مجيد و احاديث نبوي و سخنان صحابه و شعراي جاهلي تا ظهـور آن                را در 
خواهـد بـر     او مـي  . دهد نشان مي ] محدثين[در سخنان منظوم و منثور نوخاستگان       

تأكيد ورزد، تـا مبـادا روزي چنـان تـصور     ] بديع[عربي و اسالمي بودن اين فنون       
دايره المعارف بـزرگ   (»ستشود كه فنون بديع از يونان به جهان اسالم راه يافته ا     

 . گونه است كه در نقد ادبي اين  چنان). 640 : 4فارسي، ج 
با بررسي پيشينه علوم سه گانه بالغت، معلوم گرديد كه مبناي هر سـه دانـش در                 

نمايد؛ زيـرا بـدان وسـيله        ا الزم مي   ه   فراگيري آن  ،بنابراين. آغاز، قرآن كريم است   
آيـد و بـا آن       هاي اسلوب آن بدسـت مـي       يژگيرموز زبان عربي شناخته شده و و      
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اش را درك كرده، اهداف      توان به اسرار اعجاز قرآن كريم آگاهي يافت و معاني          مي
 . آن را شناخت

شـود و نواخـت    ، دانشي است كه آهنگ كالم منظوم بـا آن سـنجيده  مـي     عروض
 . كند موسيقي كالم را براي گوش فراهم مي

موهبتي الهي است، دانش عـروض، بـراي آفـرينش       با توجه به آنكه سرودن شعر،       
 و هر سـراينده و سـخنور بايـد بـراي سـخن      استاين هنر خدادادي الزم و مفيد     

را فرا گيرد تا سخنان او در جان و روح شنونده مـشتاق      آهنگين خويش قواعد آن   
 . يا خواننده اهل ذوق نفوذ كرده مؤثّر شود

هر گاه  «لذا  . آيد عروض، موسيقي كالم و ركني مهم در ساختار سخن به شمار مي           
گـاه بـه انگيـزه و ريـشه ايـن            بخوانيم و به طرب آيـيم، آن      ] كالم منظوم [شعري  

] عروضـي [يابيم كه آن حالت به وزن موسـيقايي        شادماني بينديشيم، به يقين درمي    
 ).247   :1407مطرجي،  (»شود آن به همراه معنايش مربوط مي

هـر چنـد كـه قـرآن        . توان يافت  اين حالت موسيقايي را در برخي آيات قرآني مي        
 : مانند. كريم بر پايه موسيقي عروضي نازل نشده است

بر وزن مفاعيلن مفاعيلن در بحر عروضـي        ) 85 ، آيه يونسسوره  . (علَي اهللاِ تَوكَّلنا  
 هزج مجزوء 

بـر وزن مفـاعيلن مفـاعيلن در بحـر          ) 173  آيه رانآل عم سوره  (و قالُوا حسبنَا اهللاُ     
 عروضي هزج مجزوء

     نَّا بِهالرَّحمنُ آموفـاعالتن فـاعالتن فـاعلن در بحـر         ) 29  آيـه  الملكسوره  (قُل ه
 عروضي رمل 

فَعلن فَعلن فَعلن فَعلن در بحـر عروضـي         ) 1  آيه الكوثرسوره  (انّا اَعطَيناك الكَوثَر    
 متدارك 
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) عروضـي ( ترتيل قرآن كريم، نوعي قرائت آهنگـين و موسـيقايي        به نظر نگارنده،  
زيـرا بـه سـهولت در شـنونده، نافـذ شـده و تـأثير                . ويژه آن كتاب آسماني است    

 . گذارد مي
  شده اسـت   عرضه؛ براي اين علم تعاريف گوناگون از سوي دانشمندان          علم قافيه 

 ).55 – 59 : 1376شفيعي كدكني، . ك.ر(
كه در اواخـر    ] الفاظ[مقاطع صوتيِ   « : ريف آن عبارت است از    اما متداول ترين تع   

هـايي   استوار است و ويژگي   ) روي(شود و آن بر پايه حرفي معين         ابيات تكرار مي  
در حروف و حركات خود دارد كه بايد رعايت گردد تا قافيه درسـت درآيـد، در                 

 ).343   :1407مطرجي،  (»غير اين صورت قافيه معيوب خواهد شد
شـود و چنانچـه ايـن     گفته مـي » سجع«شود در نثر  ناميده مي» قافيه«چه در شعر   آن

 . نامند مي» فاصله«وضع در اواخر آيات قرآن كريم باشد، آن را 
گفته شد، طبيعتـاً دربـاره آيـات        ) مخصوص شعر (آن اهميتي كه درباره علم قافيه       

 .كريمه قرآن كه داراي فواصل هستند، جاري است
 براي قافيه در شعر و فواصل در قـرآن اسـت، بـه سـبب ويژگـي                  هايي كه  ويژگي

 . منحصر به فرد زبان عربي است
هايي در   از فرط نيازمندي عرب به آرايش كالم، ويژگي       «: گويد حازم قرطاجني مي  

هاي ملل ديگر نيست و از آن جملـه اسـت            شود كه در زبان    سخن ايشان يافت مي   
اين ويژگي، خاص زبان عرب     ... قوافي و   هماهنگي پايان مقطع ها در سجع ها و         

  ).105 : 1376شفيعي كدكني،  (»است
اهميت علم قافيه بدان است كه از نظـر موسـيقايي هماننـد تفاعيـل عروضـي بـر                   

نهد و درنتيجه، معنايي جانفزا را به اندرون شنونده          مي گوش نشسته و برجان تأثير    
سخن شده، كلمات بـراي او بـه        دهد و موجب اتحاد و استواري        مشتاق انتقال مي  

و مقفّـي، مفـاهيم بـه       ] عروضي[و از همين سخن آهنگين      . شود زيبايي متجلّي مي  
 . گردد نيكي القا مي
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در اواخـر آيـات     » فواصل«كه در بسياري از سور قرآن كريم به سبب وجود            چنان
 .شود دريافته مي

  
 چگونگي آموختن زبان عربي براي ايرانيان 

لب پيش گفته درباره اهداف فراگيري زبان عربي و كاربرد اين زبان       با توجه به مطا   
 اعتقادي ما ايرانيـان، الزم اسـت راهكارهـايي          -در حيات روزمره و زندگي علمي     

از هنگامي كه مـردم ايـران عالقـه         « زيرا   ؛ شود عرضهبراي آموزش و فراگيري آن      
نـاگون، مـشكالت    هـاي گو   مند به آموختن اين زبان شدند درصدد برآمدند به راه         

تعليم اين زبان سخت را كه از ريشه و بن با زبان فارسي جدا است براي فرزندان                 
 ).84 : 1337منزوي،  (»خود آسان سازند

 نزديـك بـه سـه       -هـاي متمـادي    كند تا با تجارب سال      نگارنده تالش مي   ،بنابراين
هــاي تحــصيلي   تعلــيم و تعلّــم زبــان عربــي در مراحــل مختلــف در دروه-دهــه

 .براي هر مرحله راهكارهاي مشخص بيان كند) راهنمايي، دبيرستان، دانشگاه(
آموز ورودي سـال اول       كارشناسان آموزش زبان عربي بر اين باورند كه هر دانش         

 كلمه با درك مفهوم كاربردي هـر        500 الي   400دبستان به طور متوسط در حدود       
با نوشتار و شـكل كتابـت       شود   داند و هنگامي كه وارد كالس درس مي        يك را مي  

هـاي بـاالتر بـه كلمـات تـازه و             بلكه كم كم در سـال      ،شود، نه بيشتر   آنها آشنا مي  
يابد؛ و زبان آموز مبتدي در هر زبان بيگانه غيـر از زبـان               مفاهيم جديد آگاهي مي   
كند و الفاظ آن بـرايش ملكـه شـده اسـت بايـد هماننـد                 مادري كه بدان تكلّم مي    

با اين تفاوت كه كودك     . ل دبستان، در زبان مادري خود باشد      آموز كالس او   دانش
اما نوآموز زبان   . ها را شنيده و بدانها سخن گفته است        سال اول دبستان برخي واژه    

اي را نشنيده باشد كه اين موجب سخت شدن كـارآموزش            بيگانه شايد حتّي واژه   
 زبـان آمـوز     و گزيري جز راهكـار مناسـب و موافـق فهـم و درك             . گردد به او مي  

 . مبتدي نيست
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 :در مرحله راهنمايي
، تلفـظ   )دو جلسه در هفته   (شايسته است به دانش آموز در هر جلسه درس عربي           

 واژه  جديد كه پيرامونش وجـود دارد، همـراه بـا مفهـوم               25 تا   20صحيح حدود   
 . برابر آن واژگان در زبان فارسي آموزش داده شود

 كوتـاه، كـه در روزمرگـي مـستعمل اسـت،            سپس واژگان فراگرفته، در جمالتـي     
 . تمرين و ممارست گردد

شـود،   آمـوزش داده مـي    » االُم«و  » السوق«هاي   آموز واژه   هنگامي كه به دانش    ،مثالً
. اي ساده و روزمره را بتوان بـه او آمـوزش داد     نيز داده شود تا جمله    » ذَهبت«فعل  
گونه كه جمالت آموزشي به زبـان مـادري          انو هم . »ذَهبت االُُم إلي السوقِ   «: يعني

آموز را بـا پيونـد منطقـي و دسـتوري واژگـان،        در كالس اول دبستان، ذهن دانش     
كند، همين روش ذهـن مـتعلّم زبـان عربـي را نيـز               آماده فراگيري زبان فارسي مي    

 . سازد براي نوآموزان آماده مي
 واژه در   25 تـا    20 ( بهتر است جمالت ساخته شده از واژگان آموزش داده شـده          

 .  جمله و تركيب باشد10 تا 8حدود ) هر جلسه
تـوان دريافـت كـه      با يك محاسبه سـريع مـي  ،كه اين گونه عمل انجام شود    چنان
 الـي   2600حـدود   )  مـاه تحـصيلي در سـال       9(آموز در پايان دوره سه ساله        دانش
كنـد كـه      جمله و تركيب را آموختـه و ممارسـت مـي           870 الي   850 واژه و    2700

 . برايش سودمند خواهد بود) در آينده(شك در مكالمه روزمره عربي  بي
هـاي عربـي      يكي آنكـه بـسياري از واژه       :در اينجا چند نكته را نبايد فراموش كرد       

مستعمل در زبان فارسي از معناي حقيقي و مفيد خود خارج اسـت؛ كـه معلمـان                 
 .  به زبان آموزان يادآوري كنندمحترم و آگاه بايد در خالل تدريس، اين مسئله را

تر آنكه آموزش قواعـد زبـان عربـي بايـد متناسـب بـا آمـوزش                  نكته ديگر و مهم   
گـردد و نبايـد قواعـد        واژگان و جمالتي باشد كه آموزش داده شده و تمرين مـي           

 . آموز باشد صرفي و نحوي بيش از توان فراگيري دانش
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ز طريق اشعار تعليمـي ماننـد اشـعار         رسد اگر آموزش ا     آنكه به نظر مي    ،نكته سوم 
كه در گذشـته مرسـوم        چنان -كتاب نصاب الصبيان ابونصر فراهي صورت پذيرد      

اي كه داراي اوزان آهنگين هستند       ادعيه  مؤثرتر است و بهتر است از آيات و        -بود
 . بهره برده شود

 ناگفته پيداست كه براي آموزش هر زبان بايد ممارست پيوسته و هميشگي داشت            
آموز را وادار كرد تا در هر جلسه، واژگانِ آموخته شده و جمالت تمـرين                و دانش 

گـو  و ها و معلم خـود گفـت   كرده را به طور جدي به خاطر بسپارد و با همكالسي      
تـرين   آسـان «: كـه ابـن خلـدون معتقـد اسـت          چنـان . كند تا ملكه ذهن او گـردد      

 راه محـاوره و منـاظره       زبـان، از  ) گـشودن (هاي حصول ملكه نيرو بخشيدن       شيوه
  ).877 : 2 ، ج 1379ابن خلدون،  (»است

 در مرحله دبيرستان؛
 گـرايش تخصـصي     :شود در اين مرحله زبان عربي در دو گرايش آموزش داده مي          

يعني رشته علوم انساني كه عربي از امهـات دروس ايـن رشـته اسـت و گـرايش                   
بـي بـر مبنـاي رعايـت        هاي غيرعلوم انساني كه درس عر      غيرتخصصي يعني رشته  

هـا بـه جـز پـيش         اصل شانزدهم قانون اساسي جمهـوري اسـالمي در همـه پايـه            
 . شود دانشگاهيِ آن آموزش داده مي

 ؛با توجه به اينكه در سال اول دبيرستان، درس عربي به صورت تخصصي نيـست              
لذا در اين مرحله برخي پيشنهادها به ويژه براي سال اول همـان اسـت كـه بـراي          

 .  شدعرضهراهنمايي دوره 
هاي غير علوم انساني عـالوه بـر پيـشنهادهاي           هاي دوم و سوم رشته     اما براي سال  

مربوط به دوره راهنمايي و سال اول دبيرستان، چنـد پيـشنهاد بـه ويـژه در متـون                   
) هاي كوچك  يا سوره ( نخست آنكه، متون درس عربي از آيات قرآني          :وجود دارد 

 زيرا  بيشتر ادباي معاصر      ؛ باشد نهج البالغه ات قصار   و احاديث نبوي كوتاه و كلم     
هاي مسيحي مهاجر بـه آمريكـاي شـمالي و آمريكـاي التـين               عرب به ويژه لبناني   
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) فراگيري زبان عربي از طريق قـرآن و حـديث و نهـج البالغـه              (مؤكّداً به اين امر     
 در  از جمله آنان رشيد سـليم الخـوري مـشهور بـه الـشاعر القـروي               . اشاره دارند 

قرآن و حديث و نهج البالغه را در تمام مـدارس           «: گويد خطاب به مردم عرب مي    
هايتان بياموزيد تا زبان عربيِ فصيحِ شما اصالح و صـحيح، و ملكاتتـان               و دانشگاه 

هايتان پر از حكمت و اوراقتـان منـور بـه بيـان سـحر             تقويت روحتان بلند، وسينه   
 ).51 : 1992الخوري،  (»انگيز شود

هاي زبان عربي بيان شد، علماي گذشـته         كه پيشتر در بخش كاربرد دانش      نانو چ 
ها را استوار ساختند و بـر اسـتفاده از آن مـضامين               آن دانش  ،نيز با همين مضامين   

 . نمودند تأكيد مي
و ادعيـه مرسـوم و      ) ع(ضمن آنكه بهتر به نظر مي رسد تا سخنان امامان معصوم            

دعـاي جوشـن    (يل و دعاي ندبـه و دعـاي سـحر           زيارات متداول مانند دعاي كم    
.  با متون مذكور آشنايي دارند     آموزان دانشنيز برگزيده شود؛ زيرا غالب      ... و  ) كبير

اند يـا از طريـق برخـي         بدان صورت كه آنها را يا به چشم ديده و به گوش شنيده            
اهـد  اند كه انتخاب اين متون در فراگيري آنان كمك مـؤثر خو           ها فقط شنيده   رسانه
 . نمود

آموزان در   ديگر آنكه قواعد صرفي و نحوي را نيز بايد مطابق با ميزان درك دانش             
هاي احتمالي   اين مرحله به آنان آموزش داد و از اطاله در تبيين قواعد و پيچيدگي             

 .اي بيان شود تا مقصود فهم نسبي از عربي حاصـل گـردد             آنها دور بوده، به اندازه    
 آن) مقـدماتي (الزم است معلمان در اين علومِ ابزاري        : ودش ابن خلدون يادآور مي   

همه طول و تفصيل قائل نشوند و متعلمان را بـه غـرض اصـلي از خوانـدن آنهـا                    
 ).1136 : 2، ج 1379ابن خلدون،  (»متوجه سازند] هاي زبان عربي كاربرد دانش[

 رشـته   اما در رشته علوم انساني، از آنجا كه درس عربي از دروس اختصاصي اين             
اسـت، لــذا عــالوه بــرآوردن متــوني از نـوع پيــشين، الزم اســت جهــت آشــنايي   

هاي فارسي كه در همـه   آموزان در اين رشته، ابيات و عبارات عربي از كتاب        دانش
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مفاهيم مانند تفسير آيات قرآن كريم و شرح ادعيـه و زيـارات و شـرح و تفـسير                   
هاي دوم و سوم و به       ي سال شود، در كتب درس عرب     يافته مي ) ع(كالم معصومين   

آموزي كه   تا دانش . ويژه در سال پيش دانشگاهي رشته علوم انساني گنجانده شود         
قصد تخصص گرفتن در اين رشته را دارد از همه متون اعتقادي و ادبي بـه زبـان                  

 . عربي غافل و بي خبر نماند
بـه نظـر    شـود، و لـذا       بديهي است كه هر چه متون بيشتر شود، واژگان بيشتر مـي           

آموزان را به از برنمودن برخي اشعار عربي و فرا           رسد اگر معلمان گرامي دانش     مي
 . گردد گرفتن واژگان آن وادار سازند، نتيجه بهتر و استوارتري حاصل مي

زيرا به طوري كه تجربه شده است، چنانچه محفوظات هر كـس در مفـاهيم يـك          
بيشتر مفاهيمِ همان دانش، روز به      دانش بيشتر باشد، قدرت و توانش در فراگيريِ         

 . گردد روز افزون مي
 در مرحله دانشگاه

شـود و    بدان سبب كه در دانشگاه زبان عربي به صورت تخصصي تر تدريس مـي             
نمايـد   كاربرد اين زبان ويژه است، لذا بايد توجه داشت كه به طور طبيعي الزم مي          

-آيـد    سبتاً عمومي به شمار مـي     كه ن  -تر از دو مرحله پيشين       تا قواعد آن پيشرفته   
 . تر استفاده گردد بيان شده و از ابزاري كاربردي

آيد بايد به    يك عنوان كلي است كه به نظر مي       » زبان و ادبيات عربي     «عنوان رشته   
 . تقسيم گردد» ادبيات عربي«و » زبان عربي«دو گرايش 

تبط و بنيـاني    گونه شود، شايسته است براي هر گـرايش، دروس مـر           كه اين   چنان
پس از فراگيـريِ واژگـان      » زبان عربي «يعني در گرايش    . ريزي و طرح گردد    برنامه

بايـد  ) فقه اللغه يا زبان شناسي    (هاي مختلف معنايي و مفهومي       در صورت ) لغت(
هاي گوناگون زبان عربـي در   با شناخت لهجه (هاي مكالمه    بيشتر به فراگيري شيوه   

هـاي   ترجمـه (هاي مختلف فن ترجمه  و صورت) كشورها و مناطق مختلف جهان 
بدين معني كه ترجمه كتبي، به ترجمه متون سياسي،         . توجه نمود ) كتبي و شفاهي  
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و ترجمـه شـفاهي، بـه       ... اقتصادي، اجتماعي، تاريخي، ادبي، مـذهبي، فلـسفي و          
و ترجمه هر كـدام از      . گردد صورت ترجمه فوري و ترجمه غيرفوري تفكيك مي       

كـه در ترجمـه      چنـان . استراي الفاظ و واژگان مخصوص به خود        انواع متون دا  
 .هاي آموزش آن وجود دارد شفاهي، نيز ويژگي

گـردد كـه بايـد از        شامل آموزش دروسي مي   » ادبيات عربي «  اما در گرايش ديگر     
ادعيـه  ) ع(آيات قرآن كريم و احاديث نبوي و كالم امامان معـصوم            (متون مذهبي   
و تاريخ ادبيات در ادوار گوناگون و       ) كالم منظوم و منثور   (بي  و اد ...) و زيارات و    

و الزم اسـت    . برگرفتـه شـود   ) نقد ادبي و ادبيـات تطبيقـي      (تحليل و بررسي آثار     
 در ايـن گـرايش تـدريس        قافيـه   و عروض شناسي، مرجع و   روش تحقيق دروس  

 . شود
انشاء ضمن آنكه در هر دو گرايش عالوه بر دروس قواعد صرفي و نحوي، درس          

 .  شودنويسي بايد تدريس و آموزش داده خالصه و نامه نگاري و
عالوه بر آن در هر يك از دو گرايش بايد دروسي كه در گـرايش ديگـر تـدريس                   

گردد، به صورت مختصر و فقط جهت آشنايي متعلّم، تدريس و آمـوزش داده               مي
اي تعلـيم و    هـ  فزونـي تأليفـات و تعـدد شـيوه        «: خلـدون  زيرا بنابر نظر ابـن    . شود

گذارد تا دانشجو بـه تحـصيل        خواستن از متعلم در فراگيري آن وقتي برايش نمي        
 )125 : 2 ، ج 1371ابن خلدون،  (»بپردازد] به طور كامل[همه علوم زبان عربي 

 غافل ماند؛ زيرا    درس امالء نكته بسيار قابل توجه اينكه در هر دو گرايش نبايد از            
ي  هر زبان عـالوه بـر ممارسـت در گفتـار، عامـل                اساس فراگير  ،رسد به نظر مي  

 . نوشتار و شنيدار نيز تأثير بسزايي دارد
، درس زبان فارسـي     »زبان عربي «براي   -چنانچه در هر دو گرايش، درس فارسي        

 آموزش داده شود، مفيد فائده بـوده و         -درس متون فارسي  » ادبيات عربي «و براي   
 . د خواهد بوداش سودمن براي متعلم در فراگيري رشته
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شـود   هاي علوم انساني لزوماً دروس عربي تدريس مي        همچنين در برخي از رشته    
كه بايد با در نظر گرفتن نوع رشته و ميزان و نوع كاربرد زبان عربي در آن رشـته،                 

ريزي موجـب گريـز دانـشجو از         اي تدوين شود تا عدم برنامه      براي هر يك برنامه   
 . فراگيري زبان عربي نشود

شـده در   عرضـه   ربه نويسنده او را به اين باور رسانده است كه برخـي دروس              تج
هاي مختلف رشته الهيات بـراي مـتعلم اثـري نـدارد؛ زيـرا كـاربرد آن در                   گرايش
 كه در سه بخش نيز» مكالمه«مانند درس . هاي الهيات معلوم نگرديده است رشته

ثمر اسـت؛ هـر    وطه مثمراما دروس ديگر مانند قواعد و متون مرب       . شود تدريس مي 
متخصصان در آن دروس بازنگري منطقـي و جـدي انجـام            به دست   چند كه بايد    

 . پذيرد
ريـزي شـده،     دروسِ برنامـه  » زبان و ادبيات فارسي   «آيد كه در رشته      اما به نظر مي   

زيرا دانـشجويان در    . استها    ديگر در دانشگاه   هتر و كاربردي تر از هر رشت       منطقي
 بخش، قرائت متون    4قواعد زبان عربي در   ( خود را با همين دروس       اين رشته نياز  

 . سازند مي برآورده)  بخش5عربي و تاريخ مختصر ادبيات عربي در 
 

 پيشنهادهاي كارآمد 
اكنون با چند پيشنهاد، بهبود وضع تدريس و آموزش زبان عربي در ايران را انتظار               

 . داريم
 دو برابـر  راهنمايي و دبيرستان حـداقل بـه       هاي ميزان زمان تعيين شده در دوره     . 1

زيرا بايد ميزان حجـم هـر درس بـا زمـان اختـصاص يافتـه بـه آن،                   . افزايش يابد 
 . تناسب منطقي و كارآمدي داشته باشد

قرائـت  و يك جلسه براي  ) قواعد صرف و نحو    (آموزش زبان يك جلسه براي    . 2
 . فته شود در نظر گرمتون و ترجمه
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 تا عامل شـنيداري و      بگويد مالءا ن متون، معلم به دانش آموزا     در جلسه قرائت  . 3
 . نوشتاري، فراگيري را آسان گرداند

هاي دوره راهنمايي متون به صورت جمعي و بـا راهنمـايي و نظـارت                در سال . 4
 . معلم خوانده شود تا از غلط خواندن متعلمان جلوگيري گردد

 كـه در     نثرعربي درو كالم آهنگين     يابيات شعر عرب   هاي دبيرستان، از    در دوره  .5
 وجـود دارد، بـه      ...آثار شاعران برجسته فارسي مانند حافظ و موالنا و سـعدي و             

هـزج، رجـز، رمـل،      (همراه وزن عروضـي آن بـه ويـژه در بحـور روان و سـهل                 
آمـوزان   آينـد، بـراي دانـش      كه از نوع بحور غنائي به شمار مـي        ) متقارب، متدارك 

زيـرا غالـب ايـن بحـور در         . ت دسته جمعي قرائـت گـردد      آورده شود و به صور    
انديشه و ذهن جوانان و نوجوانان اثر گذارده و پايدار مانده و نتيجـه فراگيـري را                 

 . گرداند استوارتر مي
  ازمــتن خــوانيآموزشــي بــه در دوره پــيش دانــشگاهي، بخــشي از ســاعات . 6

 و برخـي    صحيفه سـجاديه   و   مفاتيح الجنان  و   نهج البالغه و  قرآن كريم   هاي   كتاب
زيـرا عـالوه بـر وجـود عالئـمِ          . گذاري شده، اختصاص يابد    كتب قصه كه اعراب   

شود، در اغلب    ها، كه موجب سهولت قرائت مي      حركتي در همه كلمات اين كتاب     
هـا را    آنها معناي فارسي الفاظ و جمالت آمده كه همين امر يادگيري معنـاي واژه             

ه كتب مذكور از جهت فنون ادبي و علـوم مربـوط            ضمن آنك . تر مي كند   نيز آسان 
زيـرا دانـشمندان    . آيد به زبان عربي از امهات كتب ادبيات زبان عربي به شمار مي           
ها شاهد و مثـال ذكـر        اين علوم براي تبين مفاهيم علمي خود غالباً از همين كتاب          

 . اند كرده
ربرد هر يـك از دروس      كا، نخست بايد دانشجو را با بيانِ        در مرحله دانشگاهي  . 7

مند كرد؛   هن عربي عالق  و آگاهي دادن او نسبت به هر دانش عربي، به فراگيري زبا           
نـد كـه    ا  مـردم دشـمن آن    = النّاس اَعداء مـا جهِلُـوا     «): ع(زيرا به فرموده امام علي      

 .يعني دچار انزجار و تنفّر هستند) 172 و 438البالغه، فصا  نهج(» دانند نمي
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هــايي كــه اكثــر  ن دروس و آمــوزش زبــان بــه طــور كلــي از كتــابدر تــدوي . 8
انـد و    هـا تـدوين كـرده      دانشمندان زبانِ كشورهاي عربي براي آموزش غير عـرب        

هـاي    بهره بـرده و از شـيوه       است،» تَعليم اللَّغه العرَبِيه  لغَيرِالنّاطقينَ بِها     «مرسوم به   
ند كه نقـاط ضـعف و قـوت         ا  قومي آگاه آنان استفاده گردد؛ زيرا ايشان بهتر از هر         

 . شان در فراگيري چيست زبان
.  تعليم آن به همان زبـان اسـت        از مسائل قابل اهتمام در امر آموزش هر زبان،         . 9

وزش، برخي مسائل را بـه زبـان        لذا چنانچه معلمان دلسوز و توانمند در هنگام آم        
كيبات عربـي بـه گـوش و در         عربي تبيين كنند، فراگيران نيز از انتقال واژگان و تر         
 . تر فرا خواهند گرفت نتيجه به انديشه شان ممارست بيشتري كرده و سريع

مند و آگاه بـوده و در امـر آمـوزش     هلذا الزم است معلماني را پرورش داد تا عالق       
 . زبان عربي كارآمد باشند

ف و ظرو وضعيت  شده، تجربياتي است كه نگارنده با توجه به         عرضه  پيشنهادهاي  
مقتضي در هر مرحله و هم اكنون در مرحله دانشگاهي آنها را اجـرا نمـوده و تـا                   

اي گرفتـه    وري را داده است، نتيجه ي قابل مالحظـه         حدي كه موقعيت اجازه بهره    
 . است
رود بـه     كه انتظـار مـي     هاي ديگري دارند      شيوهترديد اصحاب تجربه و آگاهي       بي

 .  در ايران پيشنهاد شودريزي آموزش زبان عربي مسئوالن برنامه
 تا بماند نام نيكت يادگار   نام نيك رفتگان ضايع مكن 

 » يمللمٍٍ عي عفَوقَ كُلِّ ذ و« 
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 علوم انساني جايگاه زبان عربي در نقش و
 

 1سيدمحمد حسن مددي الموسوي
 

 چكيده 
هـا   دررشد و بالندگي فرهنـگ   -بامحوريت انسان   -نقش وجايگاه علوم انساني 

 ،هاي آموزشي علوم انساني تدوين برنامه . غيرقابل ترديد است،ها انحطاط تمدن يا
 ازهمان  ، علوم انساني  درباره.  است كشور ي هر ها  ريزي ترين برنامه  يكي ازپرچالش 

فكـري   انقـالب فرهنگـي و     شعار كه با  -هاي نخستين انقالب اسالمي ايران       سال
پـيش درآمـدي     ايـن خـود     و وجـود داشـت    برخي ترديدهاي جدي     - همراه بود 
 .انقالب فرهنگي شدعالي گيري شواري  برشكل

 تـالش دلـسوختگان رسـمي و       و  تـدبيرمتوليان امـر    ،گذشت سه دهه ازانقالب    با
اي جامع براي علوم انـساني        تدوين برنامه   در ،آموزش غيررسمي عرصه فرهنگ و   

عـدم   حـاكي از   -  بـه معنـي عـام آن        - هـا  وساماندهي به روندآموزش اين دانش    
 آموزشـي و  مواد به بازنگري در نياز است و  دستيابي به اهداف موردنظر    توفيق در 

آموزش عـالي    پرورش و  هاي آموزش و    حوزه  در هاي آموزش علوم انساني     روش
 تـرين مـشكل در      آيـد كـه عمـده       به نظرمي  .است هاي علمي كامال آشكار     حوزه و

                                                 
 عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد. 1
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 .اسـت ه انتقـال آن يعنـي زبـان علمـي ايـن دانـش             آموزش علوم انساني، در ابزار    
تـرين    ضـروري  و؛  ها زبـان اسـت     دانش ها و   ترديد بستر ورود به حوزه انديشه       بي

پژوهـشگران   اسـتادان و   و هـا  طلبـه  فرهنگي دانشجويان و   علمي و  تددادوس ابزار
 زبان عربي    -...  تاريخ و  ،علوم قرآني، فقه، فلسفه    -هاي علوم انساني     رشته بيشتر
 .است

آشـكارترين    يكـي از   ،  هاي عيني   تجربه شفاهي و  هاي مكتوب و    براساس گزارش 
مشكل آموزش زبان علمي اين      ،هاي علوم انساني    شاخه ويژه در     به ،ما  هاي چالش
 فنـون  هـا و  آن اسـت كـه روش   حـاكي از   شواهد.است يعني زبان عربي   ،ها رشته

 .استادان نيست آموزش زبان عربي، پاسخگوي نيازفرگيران و موجود در
آموزش اين زبان، رويكرد يا نگاه بـه ايـن           ترين مشكل در    آيد كه عمده    مي به نظر 

 هرگونـه  ، نگاه به آن تغييرنكند  از زبان عربي وزماني كه تعريف تا و ،زبان است
 .بود  اثربخش نخواهد فنون،ها و روش عناوين و دگرگوني در

قابل اجرا   با اجراي يك طرح ساده و      :كه خواهد به اين نتيجه برسد     اصل مقاله مي  
جايي منطقي برخي عنـاوين       هاي آموزش زبان عربي وجابه      تغييرجزئي در برنامه   و
هـاي   زمينـه  و هينه استفاده كـرد    ب زبان به شيوه درست و     توان از   مي, ،ها  سرفصل و

 .همواركرد دروس علوم انساني را دار فراگيران با ارتباط معني
 

 ظام آموزشي، دانشگاهن علوم انساني،  زبان عربي،  :واژگان كليدي
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 مقدمه
 ،رفـت هاي بشري رنگ استقالل به خود گ       ميان دانش  زماني كه علوم انساني در     از
 ، علـوم  آن با سـاير    فنون    روش و  ، متد ،متفاوت بودن تعريف   دليل ماهيت آن و   ه  ب

 .آمد شماربه ترين علوم  پرچالشء جز
 انقـالب فرهنگـي و     شـعار    با  –هاي نخستين انقالب     سال علوم انساني از  دربارة  
توجـه   ايـن امـر   ؛وجود داشـت تهديدهاي جدي  و برخي ترديدها   مورد–ديني 
 براي حفـظ جايگـاه و      آن داشت تا   بر را فرهنگ كشور  اران آموزش و  ندركا  دست

اي    وايـن زمينـه    ،آموزش كشور تدبيري بينديـشند     فرهنگ و  نقش علوم انساني در   
 طول حيـات پرفـراز   انقالب فرهنگي، اين شورا درعالي شد براي تشكيل شوراي   

شـي  هـيچ تال   جهت رسيدن بـه اهـداف خـود، از         توان، در  حد نشيب خود، در   و
 .كردن فروگذار

 ،منطـق  ،لـسفه ف( علـوم عقلـي   ،صرف نظر از اينكه مقصود مـا از علـوم انـساني   
علـوم اجتمـاعي    يـا  ...)جديث و، تفسير، اصول، فقه(يا علوم ديني ...)  ،رياضيات

عربـي يـا     ادبيات فارسـي و    يا ...)مديريت و ،  اقتصاد،  روانشناسي،  جامعه شناسي (
 متيقن آن است كه زبان علمي اكثـر         قدر ،تمدن باشد  جغرافيا يا فرهنگ و    تاريخ و 

سخن ما نيز     و .استمصادر اين علوم، به زبان عربي        منابع و  بيشتر و ها  اين دانش 
 .استعلوم انساني  جايگاه آن در نقش و درباره زبان عربي و

  ارتباط تاريخي زبان عربي بافرهنگ ايران زمين.1
آشنايي بـا تـاريخ يـك         اما ،نكند باز نده را مطالعه گذشته شايد درهاي ناگشوده آي     

اين كـه    و،  بريم آن به سرمي   شرايطي كه در    كليدي است براي درك بهتر     ،موضوع
 .استمنتهي شده  چگونه؟ به اينجا و چرا؟
كـه    كتابي به زبان عربـي آورد      ،ميان قومي عرب   سال پيش پيامبري امي در     1400

وردي خوانـد؛   ابـه همـ    تاب ديگـران را   همان ك  با و آن نهفته بود   نشان نبوتش در  
 .» أَفصح من نطق بالضاد« نيز خود و كتابي كه عربي مبين بود
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بـاني   ز  زبان عربي بـود؛    ،هاي اسالمي  سرزمين الهي به سراسر   انتقال اين سفر   ابزار
زبـان   يـك قـرن بـر      كمتر از  كرد و در   ها را تسخير   ديد و جان   نور كه آفاق را در   

 . جاري شد،گرويده به اين كيش دمر كالن و زن و و خرد
 زبان عربي ايران و. 1 -1

نيـا،    علي (.گردد اسالم باز مي   به پيش از   زبان عربي به فرهنگ ايرانيان     تاريخ ورود 
گونه كه با آغوش     اسالم ايرانيان همان   هاي ظهور  نخستين دهه  در). 1387 مرداد   2

 و هـا    را هم پذيرا شدند؛ واژه      زبان اين آيين   ،كمال رغبت   با ،باز اسالم را پذيرفتند   
بالغـي ايـن     هـاي ادبـي و     تركيب  سياسي و  ،اقتصادي،  تاريخي،  اصطالحات ديني 

فرهنگي مردم رسوخ    اجتماعي و  هاي زندگي فردي و     تمام جنبه  تدريج در ه  زبان ب 
) معنـي عـام آن   در(فرهنگـي ايرانيـان را    سـاختار  –قرن  دو از كمتر در  و–كرد 

 به صورت مبادله دوسويه بـود  تأثر  هرچند اين تأثير و،ردادتحت الشعاع خود قرا

 زبـان  ،شـد؛ زبـان عربـي    ها عموماً به زبان عربي نگاشته مـي     ها و نوشته   ولي كتاب 
ايـن دوره بـه      باقي مانده از   آثار بيشتر. علم بود   سياست و  ، تجارت ،دين، فرهنگ 

 .زبان عربي است
 ايرانيان بهره زبان عربي از . 1 -2

دانـش   زبان علمي دانـشمندان ومحققـان و       زبان دوم مردم و    ها قرن ربي تا زبان ع 
ادبيـات عربـي     ويـژه در  ه  گسترش اين زبان ب    و نشر سهم ايرانيان در   .پژوهان بود 

 .ديگران است ها بيش از دانش ساير و) بالغت و نحو صرف و(
 ه و فلـسف  حـديث و   و تفسير اصول و  بالغت وفقه و   و پيشگامان نحو  پيشوايان و 

 نگاشـتند  جملـه اينـان بـه زبـان عربـي مـي            انـد و    ايراني ،  نجوم طب و  و عرفان  
 .)1378محمدي، (
 ايران زبان عربي در  سير. 1 -3

ـ ،  نـژادي  هـاي قـومي و     داعيه هاي كوچك و   پيدايش دولت  جايگـاه   تـدريج از  ه  ب
كـاهش نفـوذ     بـا  .جايگاه زبان عربـي كاسـت      نقش و  درپي آن از   سياسي عرب و  
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كاسته شـد؛ زبـان    اعراب نيز اجتماعي نفوذ فرهنگي و، اجتماعي اعراب سياسي و
 بان عربي گـام بـه گـام دامنـه خـود را مـدارس و                ز  و ،فارسي دوباره جان گرفت   

 را حرمـت خـود    جايگاه و،علم ، اما به عنوان زبان دين و     كاهشهاي علميه    حوزه
 .نگاه داشت

 در زبـان عربـي و     دامنه كاربرد  ،پيدايش دولت صفويه   بويه و   روي كار آمدن آل    با
در چـارچوب دروس     مـدارس دينـي و     در بيشتر. نتيجه آموزش آن محدودتر شد    

دوره قاجارحـالتي خـاص بـه        در شـد؛ بعـدها     گرفتـه مـي    دين بـه كـار     مرتبط با 
فاصـله   دنياي فرهنگي جامعه ايراني     زبان عربي با زندگي اجتماعي و      ،خودگرفت

 .گرفت
روبـه   روند حكايت از ،  اين دوره  گارشي به جاي مانده از    ن شيوه ادبيات تعليمي و   

كـنج   در زبـان عربـي رنـگ باختـه بـود و           .ايـران دارد   افول ستاره زبان عربي در    
 .  )1366مقدمـه؛ مطهـري،     : همـان  (گذرانـد   غربت خويش را مي    ها روزگار  حجره

 انديـشه حـذف زبـان عربـي از         زدايـي و   عـرب  جـو  زبان عربي و   دوران احتضار 
پهلـوي بـه    دوره حكومت محمد رضـا  در شد و رضاخان آغاز  با،گ فارسيفرهن

 :كند سالگي تصريح مي 17پهلوي درسن  محمدرضا .رسيد اوج خود
بـه هـم     همـه را    مشتي عرب آمدند   ،آئيني داشتيم ،  ملتي بوديم كه ديني داشتيم     ما

 ).32 : 1381واعظ زاده خراساني، ( به سرعت برداريم را همه اينها بايد  ما؛زدند
نقش زبان عربي و جايگاه آن در پايداري و توسعه فرهنگ ديني و عمومي                .2

 .كشور 
اين كلمات هـستند كـه بـه         اگر بپذيريم كه زبان پايه و اساس هر فرهنگ است و          

نقـش زبـان در      ، اهميت و  دكنن دنياي ما را معني مي     زندگي ما شكل مي بخشند و     
اين  .خواهد شد آشكار توسعه فرهنگي، وها و باورهاي ديني  حفظ و بقاي ارزش
هـاي آن آشـنا هـستند،     زير سـاخت  بيش با مسائل فرهنگي و امر بر آنان كه كم و    

 .آشكار است
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بقاي يك  فرهنـگ      شناسي به تأثير زبان در حفظ و       با اندكي تأمل در مباحث زبان     
ه زبان عربي هم ساي   . خواهيم برد  هاي فرهنگي پي   نقش آن در سست شدن رشته      و
تـأثير تـأثر آنهـا در        پيونـد ايـن دو زبـان و         ارتباط و  .هم راز زبان فارسي است     و

 اگر زبان عربي به هر دليل، نقش و جايگاه خـود را  .استيكديگر غير قابل ترديد     
 .از دست بدهد، فرهنگ ديني و اجتماعي دچار بحران جدي خواهد شد

 
 نجايگاه زبان عربي در نظام جمهوري اسالمي ايرا. 1-2

 تغييـر نظـام     1357حركت خود جـوش مـردم بـه رهبـري امـام فقيـد در بهمـن                  
زبـان   .انقالب شد؛ شعار انقالب، اسالم و قران بود       . دنبال داشت ه  شاهنشاهي را ب  

. يافـت  ن بود، بايد جايگـاه و نقـش خـويش را بـاز مـي              آقر عربي كه زبان دين و    
بـا  )  ره(حـوم امـام     در رأس آنـان مر     پيشتازان و پيشگامان فكري اين نهـضت، و       

نقش آن در دين و فرهنگ ديني مردم در پاسـخ بـه              توجه به اهميت زبان عربي و     
 :فرمايند طعنه برخي به زبان عربي، تصريح مي

نگوييد كه لغت عربي از ما نيست؛ لغت عربي از ماست؛ لغت عربي لغـت اسـالم                 
 .اسالم از همه است است، و

مجلس خبرگان قـانون اساسـي بـه خـصوص          مباحثات  . اين دغدغه تنها امام نبود    
نتيجـه چنـدين      و .استتأكيد مرحوم بهشتي در آموزش زبان عربي سزاوار توجه          

 :جلسه بحث درباره زبان عربي، تصويب اصل شانزدهم قانون اساسي بود
از آنجا كه زبان قران و علوم و معارف اسالمي ، عربي اسـت و ادبيـات فارسـي                   «

 اين زبان بايد پس ازدوره ابتدائي تا پايان دوره متوسـطه             با آن آميخته است؛    كامالً
 .»ها تدريس شود ها ودر همه رشته در همه كالس

جايگـاه آن    نقش و  روشن، بيانگر اهميت زبان عربي و      اين اصل به طور شفاف و     
 .فرهنگ كشور است در آموزش و
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 نگاه پيشوايان و پيشگامان و دلسوختگان به زبان عربي. 2-2

 ؛ سورة زخرف، آيه     2؛ سورة يوسف، آيه     2سورة احقاف، آيه     (آيات قران تصريح  
گفتار پيشگامان ايـن نهـضت در بـاب          برخي احاديث و   و). 28 ؛ سوره زمر آيه      3

كـه در   ) ره(بيـان مرحـوم مطهـري       . آموزش زبان عربي بر كسي پوشـيده نيـست        
 :مسائل فرهنگي بسيار باريك بين بود، دقيق است

از اهم وظايف مـا ايـن اسـت     .  يك قوم نيست، زبان اسالم است      زبان عربي زبان  «
كه اين زبان را حفظ كنيم هر فرهنگي، هر تمدني اگر بخواهد زنـده بمانـد، بايـد                  

خدا قـسم مـا در مقابـل    ه ب. اگر زبانش مرد خودش مرده است     . زبانش زنده بماند  
 .» كنيمزبان عربي وظيفه داريم كه اين زبان را حفظ كنيم، آن را نگهداري

 حقيقـت   ضرورت فراگير ي زبان عربـي     «مرحوم مطهري در سخنراني خود با نام        
 :كنند اين امر را اينگونه بيان مي

هـستيم،    بـه اسـالم عالقمنـد      ما به همان دليلي كه به قران عالقمند هـستيم و          ... «
ا اعتنـ  به آن زبان است، بـي      توانيم به زبان عربي كه اعجاز اسالم در آن زبان و            نمي

گويم بـه طـور       نمي  -باشيم؛ به عقيده من انسان تا خود آشنا به زبان عربي نباشد             
 .تواند مفاهيم اسالم را درك كند  نمي-كلي، ولي به صورت نسبي 

ه خيلـي مهـم   ئل لزوم ضرورت ياد گرفتن زبان عربي است كه اين مـس  ؛ دوم مسئله
 .است

امام صادق  » .علّموها الناس  وة العربيـتعلّموا   «: فرمايد  مي) السالم  عليه(امام علي   . 1
 .»خلقهفانّها كالم اهللا الذي يكلم به ة تعلّموا العربيـ«: فرمايد نيز مي) السالم عليه(
سخن مرحوم امام، سخنان نمايندگان مجلس خبرگان قانون اساسي، مـذاكرات           . 2

  قانون اساسي16تصو يب اصل 
 فارسي نداريم؛ مـا يـك فرهنـگ         فرهنگ اگرحقيقت را بخواهيم، فرهنگ عربي و     

 .»اسالمي در دو چهره داريم، چهره عربي و چهره فارسي
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 :دهد سپس اين گونه ادامه مي
يـاد بگيـرد     پرسم، آيا ممكن است انسان فرهنگ فارسي بفهمـد و          من از شما مي   «

 »!؟  بدون اينكه عربي بلد باشد
 ع خـويش گفتنـد، و     به قـدر وسـ    ... قدم و    دل سوختگان در اين باب، با قلم و        و

ندا در افكندند، كـه هـر كـدام از مـا كـم و بـيش مقـاالت يـا                      آوردند، و  فرياد بر 
ايـم؛   اين زمينه را ديـده يـا خوانـده         ليفات ارزشمند آنها در   أهاي آنها يا ت    سخنراني

 استاد ارجمند آقاي آذرتاش آذرنـوش، در ايـن زمينـه قابـل تأمـل                 مأيوسانه ىندا
 :سوخته و مسئول سوز دل مردي دل ندائي برخاسته از .است

امـا  . بنده بار مسئوليتي بر دوش خود احساس مي كنم كه البته بسيارسنگين است            «
اميـدوارم كـه    . كشم    بر مي » وااسالما«چه كنم؟ من فقط زباني دارم كه با آن فرياد           

رنج ديده هم باشد كـه       ديده و  هاي درد  هاي شنوائي هم باشد، دل     در كشور گوش  
 ).1378آذرنوش، (» پاسخ دهد  مأيوسانه را بشنود  واين نداي

 
 قلمرو آن گستره زبان عربي و. 3-2

ماند كه در رگهاي فرهنگ، جاري       ميخوني  به  دليل ماهيت سيال بودنش،     ه  زبان ب 
حركت آن است؛ زبان چون آبي اسـت كـه باعـث             و ساري است و مايه حيات و      

بان پايه و اساس حيات هـر        ز .استطراوت درخت مبارك فرهنگ جامعه       رشد و 
دهنـد و روابـط انـساني مـا را           فرهنگ است، كلمات به زندگي ما شكل و فرم مي         

ـ   .اسـت زبان بازتاب دنياي انديشه و بودن آدمي . بخشند معني مي  ه   زبـان عربـي ب
نمـائي   خود در يكايك مظاهر فرهنگي ما     دليل پيوند ناگسستني آن با زبان فارسي،      

بـه   و. زبان فارسي، ريشه عربـي دارد      هاي پركاربرد در     واژه  % 70تا   % 60.كند مي
اپـذير، فرهنـگ    ن  فرهنـگ جـدائي    اي از دو   گفته مرحوم مطهري، فرهنگ ما آميـزه      

جـامي   سعدي و موالنا و    فرهنگ فارسي است، مظاهر ادبي ما از حافظ و         عربي و 
 حتـوا م هنري زبـان فارسـي در شـكل و         علمي و  ديگر آثار ادبي و    و... عطار و  و
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. ثر از زبان عربـي اسـت  أ مت). 1336؛ محفوظ،   1376؛ فرشيد ورد،    1371دامادي،  (
...  صـبر و     توكل و   و اتقو اعتقادي ما از توحيد و نبوت و ايمان و         فرهنگ ديني و  

سراسـر بـه زبـان عربـي اسـت،          ... زكات وحـج و    اصطالحات  فقهي خمس و     و
به زبان عربي است، جمله      »قرآن«اساس و پايه اين فرهنگ، دستور نامه مسلمانان         

 .استزبان عربي ه روايات ب ادعيه و
ديـن در تمـام      آنجائي كه ساختار فرهنگي مـا دينـي اسـت و           عبارت ديگر، از  به  

هاي آموزشي و سياسي و اجتماعي و اعتقادي، واقتصادي مـا حـضور فعـال                 جنبه
ـ       نقش زبـان عربـي را در تمـام ايـن صـحنه             توان  ميدارد، ن    مـستقيم و   ثيرأهـا و ت
تمام ساختارهاي زبـاني     زبان عربي همراه اينها در    . مستقيم آن را ناديده گرفت     غير
 .غير قابل انكاري دارد آموزشي و فرهنگي ما حضور بسيار پر رنگ و و

قلمـرو  ... دنيـاي اينترنـت و       دهكده كوچك جهاني، جهان بدون مرز فرهنگـي و        
 در عـصر    .اسـت كنـيم، گـسترش داده       نكه تصور مي  آزبان عربي را بسيار فراتر از       

ارتبـاط بـا سـاير كـشورهاي         ، هـا  ها، تبادل انديـشه    گوي تمدن  و  گفت ارتباطات و 
صـدور انقـالب، بـدون       سياسي جهـان اسـالم، و      اسالمي، داعيه رهبري فكري و    

قلمـرو زبـان    .  آن يعني زبان عربي، خردمندانه نيـست       رازترين اب   توجه به ضروري  
شـود، بـسيار    بـه آن پرداختـه مـي    شـود و  ه به آن بها داده مي   عربي از آن ميزاني ك    

توان با زبان عربي به عنوان يك زبـان صـنفي برخـورد             ديگر نمي  .استتر    گسترده
 .استزبان عربي امروز، زبان فرهنگ، دانش، انديشه، سياست و اقتصاد . كرد

 
 علوم انساني، دين و زبان عربي. 4-2

اقتصادي و آموزشـي و      اجتماعي، سياسي و   عتقادي، دين در تمام اركان ا     :1گزاره  
  -   مثبت يـا منفـي      -دارد،  هرگونه نگاه  و رويكرد           اي  هنري ما نقش تعين كننده    

 .استهاي ياد شده تاثير گذار به دين، به طور مستقيم يا غير مستقيم، در جنبه
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 وايـات و  ر  ارتباط تنگاتنگ زبان عربي با پيكره اصلي دين، يعني قـرآن و            :2گزاره
 .كند عمومي مردم، نقش زبان عربي را بسيار تعيين كننده مي فرهنگ ديني و

 . به شدت رنگ ديني دارند- در معناي عام آن - علوم انساني ما :3گزاره 
  ارتباط تنگاتنگ بين دين، فرهنگ، علوم انـساني و زبـان عربـي وجـود                 :4گزاره  
 .دارد

  احاديـث، ادعيـه، منـابع اصـلي دينـي و           »قرآن مجيد «  كتابنامه مسلمانان  :5گزاره  
 .استلمي به زبان عربي ع

نهـان، در تثبيـت يـا         پذيرش يا عدم پذيرش زبان عربي به طور آشكار و          :6گزاره  
دلبستگي آنان به دين و هر آنچه كه رنگ ديني دارد،            تزلزل اعتقادي مردم و ميزان    

 .استازجمله  علوم انساني، به شدت تاثير گذار
زبان عربـي بـه    :بينيم كنار يكديگر بگذاريم مي ها را با دقت در      يگر گزاره اگر بار د  

 آمـوزان و    نگـاه دانـش    ،هاي فرهنگ ما جاري اسـت      منزله خوني است كه در رگ     
فهـم او    ثر از دريافت و   أرنگ ديني دارد، مت    نچه بو و  آهر   دانشجويان ما به دين و    

هاي   هاي ديگراست؛ تجربه    گزاره زبان عربي كليد ارتباط او با        ؛از زبان عربي است   
اجتمـاعي   تـاريخ و   هاي ادبيات فارسي و     ناخوشايند زباني او، در نگاه او به درس       

هاي فراگير از زبان عربي در داوري او نسبت به فقه و اصـول و          تجربه. 1تأثيردارد  
 .استگذار  حقوق تأثير حتي فلسفه  و تفسير و

  بـه    -هاي  علمي اسـت، زبـان عربـي         شتهگونه كه زبان انگليسي زبان علمي ر        آن
آيد كـه نـوع نگـاه          به نظر مي   .استهاي  علوم انساني        زبان رشته  -طور مضاعف   

علوم انساني، تابع نگـاه و       دانشجويان ما به دين و فرهنگ ديني و        دانش آموزان و  
تـا مـشكل زبـان عربـي حـل           هاي زباني آنان نسبت به زبان عربي است، و          تجربه

                                                 
اجتماعي، تاريخ و   ( در آموزش و پرورش، صرف نظر از دروس عربي، ديني و قران ، دروس انساني                . 1

 .به شدت رنگ ديني دارد ) رسيحتي ادبيات فا
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 هاي علوم انساني كار ساز نخواهد بـود، چنـان           ي از ترفندها در رشته    نشود، بسيار 
 .استكه تاكنون نبوده 

 
 ائل فرهنگي، ديني وعلوم انسانيسهم زبان عربي درپذيرش مس. 3

زبـان عربـي،    ديگرطبقات مختلف مـردم بـا   دانشجويان و آموزان و دانش برخورد
 مردم بـه دليـل طبيعـت دينـي و     .استاين زبان  برداشت آنها از نگاه و بازتابي از

مراسـم   مـردم در  قرآن هستند؛ حضور دين و و به خدا مند هعالق تربيت فرهنگي،
بـه ديـن و ارتبـاط تنگاتنـگ      نمـودي از نيـاز آنهـا    هاي مذهبي، مناسبت عبادي و

 و نمـاز  و نيـاز  راز و و توجه مردم بـه دعـا   .استمسائل اعتقادي  با زندگي آنها
قالــب . عالقــه آنهــا بــه مــسائل مــذهبي دارد طلبــي و تمعرفــ روزه، حكايــت از

تنه اصـلي ايـن آئـين يعنـي قـرآن            ديني مردم اين سامان، در     هاي معنوي و   آموزه
زبـان ارتبـاطي ايـن       دعا، نهفتـه اسـت؛ و      اين دين يعني نماز و     ستون وحديث، و 

 .آئين، زبان عربي است
آرزوي  هم قـرآن نباشـد، و     مند به ف   هشود كه عالق    كسي ديده مي   جامعه ما كمتر   در

خواهـد    كتاب خدا را نداشته باشد؛ همه مردم دلشان مي         توانائي برقراري ارتباط با   
دليل مـشكلي   ه  واسطه دريابند، اما ب     معني آيات را بي    كه قرآن را راحت بخوانند و     

بـوده اسـت؛     نارسـا  كه با زبان اين متون دارند، ارتباط پيوسته به صورت ناقص و           
كـه اي كـاش بتواننـد        كنند مي آرزو. هاي اين متون هستند     لب ترجمه ط پيوسته در 

مـتن را    راحتي بياموزند، تا بتواننـد خـود ارتبـاط برقراركننـد، و           ه  زبان عربي را ب   
مفاهيم بلندآن را بدون نياز به ترجمـه، دريابنـد؛ امـا دريغـا كـه                 راحت بخوانند و  

از اين زبان، كـام آنـان راتلـخ         هاي ناخوشايند آنان      تجربه هاي اين زبان و    دشواري
 .براي آنان دشوار ساخته است كرده است؛ و راه را

ميـزان  بارة    غيررسمي در  رسمي و  آمار استاندارد و  غير و هاي استاندارد   نظرسنجي
حاكي از عربي گريزي زبـان       دانشجويان، آموزان و  مطلوبيت زبان عربي بين دانش    
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قواعد پيچيده آن، كه بيشترحالت فلـسفه       كاربردي نبودن اين زبان و       .استآموزان  
زبان، عدم پاسخگوئي به نيازهاي زباني فراگيران، رنگ دينـي صـرف    بافي داردتا

توانـد بـين آنچـه      با اين خصوصيات، زبان آموز هرگـز نمـي        ... داشتن اين زبان و     
بنـدد،   به كار  هاي خود را   تواند آموخته   نمي. خود، ارتباط برقراركند   آموخته و نياز  

كند؛ در اين صورت بهترين گزينه بـراي          دانش زباني او عمالً مشكل اورا حل نمي       
 بـراي او     خـود زبـان عربـي ديگـر         ؛حل مشكل، حـذف صـورت مـسئله اسـت         

خواند،   آموز براي ضريب كنكور مي     شود كه دانش    موضوعيت ندارد؛ نتيجه اين مي    
 .گذراندن واحد درسيبراي  دانشجو و

سـت كـه     ا آن آشـنا هـستيم، ايـن       بيش بـا   ه ما كم و   شناسي كه هم   يك اصل روان  
هاي زندگي اوست؛      آدمي، پايدارترين تجربه   -يرين ش  تلخ يا  -هاي    نخستين تجربه 

تأثر شـخص از آن تجربـه،        اين پايداري با ميزان شدت وضعف تأثيرآن در فرد و         
هـاي تلـخ       تجربـه  ءدانيم كه زبان عربي جز      همه ما نيك مي   . ارتباط مستقيمي دارد  

اكثر دانشجويان و دانش آموزان ماست، زبـان آمـوزان مـا عمومـاً از زبـان عربـي                   
اين دوري از زبان به معنـي فاصـله گـرفتن           . از قواعد پيچيده آن بيزارند     گريزان و 

 اگر عربي ما رنگ ديني داشـته باشـد،          .است از هر آنچه مرتبط با اين زبان         ستاو
اي ديني، به ويژه آن قسمت كـه عربـي   ه آن هم به اين پررنگي، فاصلة او از آموزه        

متـون دعـاي كتـاب درسـي بـه           آمـوز بـا    شود؛ دانش  تراست، بيشتر مي   آن پررنگ 
حكايـت و نـشان دادن       كند، مقتضاي سن او داسـتان و        دشواري ارتباط برقرار مي   

كتاب عربـي او پـر از دعـا و آيـات و             ... ! ها   دنياي تحرك و نشاط است و كتاب      
طـور، بيـشتر     اش همـين    اي دينـي اسـت؛ كتـاب دينـي          ليشههاي ك   احاديث و قصه  

اش   خره كتاب قرآني كه همـه     ألروايات زينت يافته است و با      صفحاتش با آيات و   
 .به زبان عربي است

شوند، از زبان عربي كه كتاب        از خدا و رسول دور نمي     ... دانشجو و  دانش آموز و  
رسـول را    ردم خـدا و   مـ . گيرنـد  خدا و سخن رسول به آن زبان است، فاصله مـي          
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 و دعا را هـم دوسـت دارنـد؛ ولـي ضـرورتي              هنهج البالغـ  دوست دارند، قرآن و   
 - مگـر بـراي ثـوابش      -فهمنـد،    بينند كه چيزي را بخوانند كه معني آن را نمي           نمي

بفهمنـد،   نهج البالغه را مطالعه كنند و      بيشتر مردم آرزو دارند كه قرآن را بخوانند،       
ولي غول بي شاخ و دم زبان عربي هميشه مانع اين خواسـته بـوده اسـت؛ اينكـه                   

 هستند، خود حكايت از عالقه آنان       هنهج البالغـ  مردم در پي ترجمه قرآن و دعا و       
و در عين حال كثرت     ...  مترجم و    هها دارد؛ قرآن مترجم، نهج البالغـ      به اين كتاب  

 است؛ انـزواي زبـان      هالبالغـ نهج ريت قرآن و  ها خود يكي از عوامل مهجو       ترجمه
 .دنبال دارده  را بهسجاديـة  و صحيفـهنشيني قرآن و نهج البالغ عربي، تاقچه

ـ . ند با زبان عربي ارتباط برقـرار كنـد        توان  مي؛ ن دان    هاي ما نيز چنين     طلبه دنبـال  ه  ب
ه نيـازي   وقتي ترجمه مكاسب در بازار وجود دارد، چـ        ... ترجمه لمعه و رسائل و      

به نظر شما كار عبثي نيست كه آدمي ماهي آماده در دسترس را             ! به خواندن متن ؟   
ها، چه نيازي به      با بودن اين ترجمه   !! گيري ماهيگيري ؟   برود در پي ياد    رها كند؛ و  

 ! ؟استآموزش زبان عربي 
بـسياري  . گونه شد كه زبان عربي حتي از جامعه علمي ما هم فاصله گرفت             اين و

 گويد ميشنود و فارسي     ميفارسي  . زرگان و محققين ارجمند نيز چنين هستند      از ب 
 .و فارسي نويسد خواند ميو فارسي 

 !يك سؤال جدي؟. 1-3
برداشت ما از زبان عربي چيست؟ زبان دوم است؟ زبان بيگانه است؟ صرفاً زباني              

؟ خورد  ديني است؟ هدف از آموزش و يادگيري اين زبان چيست؟ به چه درد مي             
مردم در مورد اين زبان چـه فكـر مـي كننـد؟ جايگـاه و منزلـت ايـن زبـان نـزد                        

چيست؟ آيا ما براي دروس علوم انساني واقعاً نياز         ) استاد و دانشجو  ( دانشگاهيان
صـرف ونحـو   ! به زبان عربي داريم؟ به چـه ميزان؟چنـد واحـد؟ كـدام عنـاوين؟            

گويد نباشـد، يكـي    ي ميگويد باشد، يك   مكالمه چه كاره است؟يكي مي    ! وبالغت؟
 !را ضرورتي اجتناب ناپذير داند و ديگري آن آن را زائد و بيهوده مي
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هاي گوناگون از متون آموزشي و منابع، بـاز هـم  بايـد در پـي                  با اين همه ترجمه   
هـاي   دنبال زباني باشيم كـه تجزيـه و تحليـل         ه  فراگيري اين زبان باشيم؟آيا بايد ب     

هاي صرفي و نحـوي آن يـادآور جـدول تنـاوبي             عجيب و غريبش و انواع جدول     
 !هاي پيچيده رياضي تانژانت و كتانژانت است؟ عناصر و جدول

هـا و    جويان و با عـرض پـوزش طلبـه         آموزان و دانش   واقعيت اين است كه دانش    
توانند بـا ايـن زبـان ارتبـاط برقـرار             هاي موجود هرگز نمي    با شيوه  استادان ما نيز،  

ه با اين رويكرد و اين شيوه هرگز بـا زبـان ارتبـاط برقـرار                كنند، و بديهي است ك    
 و اين همان است كه در اين سـي          »البديهي مااليحتاج الي دليل    «كه. نخواهند كرد 

 اينـان تـا      كه زبان عربي به سـوز عـشق        ة»ـ  إالعشاق العربيـّ  «؛ ايم سال، تجربه كرده  
 .كنون خاموش نشده است

 
 جان كالم. 2-3

 .استهاي علوم انساني جاري  بي مانند خوني است كه در رگزبان عر: 1گزاره 
اي   دانش جويان و زبان آموزان ما عموماً به زبان عربي و هر آنچه به گونه              : 2زارهگ

 .شكل و بوي اين زبان را داشته باشد، نگرش مثبت ندارند
 -طبع آدمي به صورت ناخودآگـاه از آنچـه بـه آن حـساس شـده اسـت                 : 3گزاره

 .گيرد  فاصله مي-رستدرست يا ناد
طبع آدمي به صورت ناخودآگاه به هر آنچه مقتـضاي طبيعـت و فطـرت               : 4گزاره

 .برد اوست، تمايل دارد و از آن لذت مي
هاي من اسـت، و آدمـي از شـناخت           دانش هاي انساني است،   علوم انساني، دانش  

اگر آدمـي از خـويش گريخـت،        . برد خويش و آنچه مرتبط به من است، لذت مي        
مشكل در نحوه برخورد و شيوه ارتبـاط او بـا خـودش              شكل در خود او نيست،    م

 .است
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عربـي   و ؛ ، زبان عربي شبكه ارتباطي علوم انساني ماست        هاي فوق  اساس گزاره  بر
 .علـوم انـساني دارد   فاصله گرفتن آنان از   ثيرمستقيمي در أت آموزان ما  گريزي دانش 

طبيعـت ايـن زبـان نيـست، بلكـه           زحساسيت فراگيران ما به زبان عربـي ناشـي ا         
آيـد   به نظـر مـي    . استهاي آموزشي آن     شيوه  اين زبان و   عرضهنحوه   برخاسته از 

هـاي زبـان آمـوزي       شيوه. استبه فرد    ايران منحصر  شيوه آموزشي زبان عربي در    
ايـران همچنـان     دردنيا به كلي دگرگون شده است، واين شيوه سنتي هزار ساله در           

هـاي آموزشـي آن      مورد نظام مهندسي زبان عربي وشيوه      سخن در  .استحكم فرم 
بـه اجمـال     نه درحوصله خواننده است؛ امـا      حد نگارنده و   است، نه در   بسيار... و

آن    تاريخ مـصرف   ايران سنتي و   شيوه آموزش زبان عربي در     :توان گفت  چنين مي 
آمـوزش زبـان     اسـاس مـشكل مـا در       و). ترجمه - دستور –شيوه  (گذشته است   

 .استنگاه ما به اين زبان  ، در رويكرد وعربي
 عنوان يـك مهـارت       به  زبان   زايشي به زبان دارد،    و نگاهي كاركردگرا  جهان امروز 
 نوشـتن  خوانـدن و  / گفـتن     شـنيدن و   كه مبتني برچهار مهـارت     .شود تعريف مي 

 .است
ـ                هـا و     ه تـدريج شـيوه    نگاه و رويكرد ما به زبان بايد تصحيح شود؛ و در پـي آن ب

آن  كه آثار  - پايه باشد  از بنيادي و  بايد  آموزش آن نيز تغيير يابد؛ اين تغيير،       نونف
 .استحدودي آغازشده  هاي علمي تا حوزه پرورش و آموزش و بحمداهللا در

 
 متوليان زبان عربي اندركاران و دست مسئوالن و  تدبير. 4

ايگـاه آن تـصريح     ج به اهميت زبان عربـي و     ) ره(مرحوم امام     ،انقالب فقيد رهبر
اين زمينه به انجام رساند؛      در را مجلس خبرگان قانون اساسي وظيفه خود     ،  كردند

 هاي مختلف، درباب اهميت آموزش زبان عربـي و         مقام معظم رهبري در مناسبت    
اعتالي دروس قرآن    فرمان تشكيل ستاد   باره     همين در و. توجه به آن اشاره كردند    

تـدوين مجـدد آن      بازنگري درس عربي و    بر كيدأت. كردند صادر عربي را  ديني و 
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 شـد و   ، تحريـر  هـا   لعملدستورا اصول و  اهداف و . پيام ايشان تصريح شده بود     ر  د
كـاري هـم     اگـر ،  آن مشخص نـشد    بازخورد ؛ اما   گرديد      ستادها تشكيل     و  ها كميته

هـا، بـه ويـژه     سال يكبـار ايـن كتـاب    چند هر تغيير جز،  نداشت ظهور،  انجام شد 
جـدي       هـا   تالش،  بانگاهي خوشبينانه . دبيرستان هاي عربي دوره راهنمائي و     تابك
نـه  ،  رفع الوقـت   نوعي دفع الوقت يا    شايد. بود   موقتي ولي بازخورد آن سطحي و      

 هاي متـوالي، و    دستورالعمل و ليفات جديد أت. علمي حل معضل به شكل منطقي و     
وسـاماندهي آمـوزش    بهبود رد، اين ربع قرن هاي گوناگون ضمن خدمت در  دوره

 !ثيري داشت ؟أت  چه عمالً، زبان عربي
 

 دانشگاه
گويـاي ايـن    ،  شـوند   مـي دانش آموختـه    توانائي زباني دانشجوياني كه از دانشگاه       

پـرورش   آمـوزش و  هـا بهتـر از    مسئله است كه وضعيت زبان عربـي در دانـشگاه         
هاي علـوم   آيا رشته ،  زارهااب ها و   روش و  ها    كيفي برنامه  اين رشد كمي و    نيست؛ با 
  تدوين و  ،ريزي برنامه امر كه در  كنند توانند ادعا    مي - حتي ادبيات عربي   -انساني  

هـا    برونـداد ايـن رشـته     ! دست يافته انـد؟    هاي خود  آموزش زبان عربي به حداقل    
 .»  أهل البيت أدري بمافي البيت« چيست؟
 عنـاوين و   ييـرات جزئـي در    هاي علوم انساني، جزتغ    هاي درسي رشته    ريزي برنامه

هـا و عنـاوين       سرفـصل .  تحولي را بـه خودنديـد      ،افزودن برخي دروس   كاستن و 
هـا    رشته   دروس عربي اين  . ها و منابع آن، تاريخ پنجاه ساله دارند         تعدادي از درس  

 صـرف و   درسي، از  واحد 40 گذراندن حدود  با دانشجو .تري دارند    اسفناك   وضع
 بـا زبـان عربـي كـامالً          -ساعت درسـي     600 حدود – ...متون   بالغت و  و نحو

 نويـسد؛ بـسياري از     نـه مـي    خوانـد و    گويد نه مي    شنود، نه مي    مي   بيگانه است؛ نه  
گـاهي   ليـسانس و   فـوق  مقطـع ليـسانس و     در،  هاي علوم انساني   دانشجويان رشته 

 .وندش مترجمان متوسل مي و ها به دارالترجمه  براي ترجمه متون خوديدكتر
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هـا بـه رياسـت       دانـشگاه  مورد وضعيت مكالمه عربي در     گيري در  ت تصميم نشس
 بـه كجـا    كـشور  سراسـر  سي استاد از   بيش از  حضور صدقي با  جناب آقاي دكتر  

 !حاصل آن گردهمائي چه شد ؟ نتيجه و! انجاميد؟
 

 حوزه هاي علمي
 پـرورش و   آمـوزش و   از هـاي علمـي بهتـر       آموزش زبان عربي درحوزه   وضعيت  
 نوعي سـردرگمي و    آموزش زبان عربي دچار    هاي علمي در   حوزه. نيستدانشگاه  
ها   نصوص آموزشي،  طلبه    شروح فارسي بر    ترجمه متون آموزشي و    .استبحران  

 روش .اسـت كـرده  ... و  مكاسـب   رسـائل و  مغني ومراجعه به متن     را مستغني از  
 .است هاست كه جايگزيني براي خود نيافته فرسوده، منابع غيرآموزشي، سال

 ه المرضيـ هالبهجـمؤلفات جالل الدين سيوطي است فقط        جلد 400ازميان بيش از  
 اسـم     دانـد     خواند؛ مـي   ومي داند  ، مي  سيوطيابن مالك اورا ، بانام      ة في شرح الفيـ  

 و هلُم جرّاًَعالي او، شرح سيوطي است؛  كتاب نحو 
صـرف  !  م شده است؟  طي ربع قرن چه كاري انجا      زمينه آموزش زبان عربي در     در
هاي فردي دلسوختگان اين زبان، چون بزرگواران آقايـان آذرتـاش             از كوشش  نظر

نجفـي   مرحـوم شـيخ احمـد      عبداهللا و    صدقي ناصرعلي   حامد ، آذرشب ،آذرنوش
 ســيد  و– ه دارالعلــوم العربيـــ در ؛ الطريقـــه الجديــده -ارزشــمندش كــار و) ره(

ايـن زمينـه     اي در   انديشه چه طرح و  .. .حميد محمدي و     ابوذرحكيم و  حيدري و 
پويائي آن، جائي    يا ركورد دغدغه آموزش زبان عربي،    اصوالً!  شكل گرفته است ؟   

 واقعـاً  مشغول داشـته اسـت؟     به خود  را اندركاران اين امر   انديشه دست  ذهن و  از
ــاربرد ــست؟ هــدف   ك ــان چي ــن زب ــي    اي ــان عرب ــدام اســت؟متولي زب هــاي آن ك

شوراي عـالي انقـالب      كوتاه مدت آن چيست؟ در     بلندمدت و هاي   كيست؟برنامه
 ...ال ديگرؤس ها ده نظرگرفته شده است؟و فرهنگي جايگاهي براي آن در
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قـانون   فرهنـگ كـشور، در   نقـش زبـان عربـي در       حقيقت اين است كه جايگاه و     
هاي علوم انساني گـم شـده        رشته ويژه در   عمل به  اساسي مشخص است؛ ولي در    

اي   ناخوانـده  بـه فرزنـد   ،  زبـان  فارسـي      همراز و دايه     ربي همسايه و   زبان ع  .است
حرمت  و! ايم   اجبار ملزم به پذيرفتن آن شده      سر است كه الجرم و از      تبديل شده   

چـه  ! راه چـاره چيـست؟    ! دارد؛ متـولي كيـست؟     متـولي آن نگـاه مـي       زاده را  امام
 !بايدكرد؟

 
 يامدها پ نتايج و. 5

در جاي خود و    )  ترجمه   –دستور  (دگيري مبتني بر شيوه     گرا و يا    رويكرد ساختار 
در زمان خود داراي نقاط قوتي بوده و هست، اما تعريـف مـا از زبـان عربـي بـه                     
عنوان زبان دوم و گستره اين زبان در فرهنگ ما با آن شيوه سنتي هرگز پاسـخگو                 

ـ   هـاي ن    مداكنون پي   اين رويكرد با اين شيوه تا     . بود  نبوده و نخواهد   ه اخوشـايندي ب
 :كنيم دنبال داشته است كه به طور گذرا به برخي از آنها آن اشاره مي

 .دبيرستان هاي زبان عربي دوره راهنمائي و كتاب مكرر تغيير -
 .هاي علميه حوزه و ها دانشگاه تدريس زبان عربي در امر نابساماني در -
 .كشور توليت زبان عربي در امر آشفتگي در -
 را خـود  يـك سـاز     هـر  -كـشور   زبان عربـي در    اي شدن آموزش   جزيره -

 . زند مي
 .آموزش زبان عربي اي شدن امر سليقه -
 .هاي زباني واقعيت هاي عربي با شكاف وفاصله بين آموخته وجود -
ــاثيرمنفي پي - ــوع آمــوزش در ات ــران و مــدهاي ايــن ن  روابــط فرهنگــي اي

 .كشورهاي عربي
 .شدن اين درس براي فراگيران آور مالل  -
 . اجتماعي اين زبانعدم پذيرش  -
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 عوامل كم رنـگ شـدن فرهنـگ دينـي در           يكي از  شيوه آموزش موجود    -
 . استجامعه 

 .قرآن درسي درس ديني و و ثيرگذاري منفي اين درس بردأت  -
 

 راهكار
 !وازكجا ؟! چه بايدكرد؟

 در توان جابه جاكرد، ولي تغييرساختاري كه چون درختـي تنومنـد             را مي   برج پيزا 
گرفتـه   رنگ قداست بـه خـود      هنگ آموزشي ما ريشه دوانده است و      فر پود تار و 
بـا توجـه بـه       اين ساختار  تغيير .نمايد  ناممكن مي  شايد و  كاري بس دشوار   ،است
 اي آزاد، و   انديـشه  به زماني فراخ و    متوليان، نياز  تعدد قلمرو وسيع آن و     و  گستره

متعال    خداي از،  ي دارد حلمي نبو  ايوبي و   صبري همتي مردانه و   دستي گشوده، و  
 .اند سترگ بسته اين كار همت بر اين همه براي كساني خواهيم كه كمر

در   ايـران،    تـرين مـشكل آمـوزش زبـان عربـي در           عمدهشد،   هكه اشار   گونه همان
 .استآموزش اين زبان  نوع نگاه يا رويكرد ما  در آن و تعريف ما از

دانـشگاه وحـوزه     پـرورش،  آمـوزش و   -هـا     كليه حوزه  ايران در  رويكرد زبان در  
جهان به زبـان      رويكرد .است)  ترجمه -دستور(شيوه    بر     مبتني ساختارگرا است و  

هـاي   اسـاس آمـوزش مهـارت    عموماً، كاركردگرا و زايشي اسـت و يـادگيري بـر     
 .است خواندن ونوشتن/شنيدن وگفتن چهارگانه زباني

به عقيده بنده مرحلـه       و -نمائي،  آموزش آن، مرحله راه    بنياد از اين ساختار  تغيير
 .آن نه جاي سخن از  است، و اين نه درحيطه ماست و-ابتدائي 

 تغييـري جزئـي در تعـداد واحـدهاي دروس           ،شود  پيشنهاد مي  است و  آنچه ميسر 
اساس جدول   به جائي برخي عناوين درسي بر      جا هاي علوم انساني و     عربي رشته 

 .پيوست است
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هاي آموزش زبان عربي بكـاهيم و شـيريني آن           ي از تلخي  ا براي آنكه بتوانيم كم    م
 :را به فراگيران بچشانيم، به بيان شيرين،  آقاي آذرتاش، بايد

 عربيت را زير   كاري كنيم كه دانشجو    .بسازيم سودمند و زيبا و عربي زباني پويا   از
او بخـواهيم درپـي كمـال آنچـه          گـاه از    آن ،كنـد   نوك انگشتانش حـس    زبانش و 
 ...تواند به اعماق فرهنگ عربي پيش بـرود     آن گاه است كه مي     است باشد؛    آموخته

 .توانيم صرف ونحو عربي را به موقع بخوانيم  آن موقع است كه مي و
 بنده چيزي جز بيان زيباي آقاي آذرتـاش نيـست، دريـك قالـب سـاده و                 پيشنهاد

 :عملي به اين ترتيب
هـاي علـوم انـساني        دروس رشته  اساس جدول   بر –كردم   كه بنده استقصا   آنجا تا

 واحد،  39 حدود ده عنوان درسي، با حجم        -...فلسفه و ،  علوم قرآني   ،فقه وحقوق 
توانـد    اين واحدها مـي    تغييري جزئي در  ،  براي زبان عربي درنظرگرفته شده است     

 .آغازي باشد براي تولّدي ديگر
 

 مباني نظري پيشنهاد
زبـاني كـه بـدان        و –... ادبيـات و     و نحـو   صرف و  -هاي زباني ،      دانش :1گزاره

هـاي   دانـش . كنيم، تفـاوت دارنـد      آن بيان مي    با را خود مقصود گوئيم و  سخن مي 
 .است مهارتمعني دوم،  زبان در هاست؛ و ،  ازجمله دانش زباني
 نوشتن خواندن و و/ گفتن  شنيدن و :اند از عبارتهاي زباني   مهارت:2گزاره

 : زبان آموخته است كهگوئيم به كسي مي ما: توضيح
 .شنود دريابد آنچه را مي -
 ).بگويد( خود را به زبان آورد بتواند مقصود -
 ).دريابد( خواند بفهمد آنچه را مي  -
 .درآورد خود را به رشته تحرير بتواند مقصود  -
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بان به عنوان مهارت، مكالمه درمعني متعـارف آن نيـست،            ز مقصود ما از   : 3گزاره
 .است انيدادوستدزب، دبلكه مرا

هاي زبـاني   دانش ، مقدمه ورود به اعماق زبان و  زباني ستد و داد توانائي    :4گزاره  
 .است
شـده    ياد هاي ازمهارت زبان يك كل تجزيه ناپذيراست؛ ورود به هريك           :5 گزاره

 ).1378آذرنوش،  (  بر مهارتهاي ديگراست- ولونسبي -مستلزم احاطه 
 كند كه بتـوانيم بـا      مي مفهوم پيدا  و دار مي شود    زبان براي ما وقتي معني      :6گزاره  

 .آن دادوستد كنيم
 كـه  -هاي فـوق، الگـوئي طراحـي شـد؛ الگـوي انتخـاب شـده               توجه به گزاره   با

هاي عربي رشته علـوم قرآنـي دانـشكده            درس  -است     آن انجام شده   تغييرات در 
 با اندكي     همين تغييرات   . جدول پيوست  –الهيات، دانشگاه فردوسي مشهد است      

 .استهاي علوم انساني قابل اعمال  تفاوت در ساير رشته
شـود   اين باور اسـت كـه، ايجـاد توانـائي در فراگيـر سـبب مـي                 طرح بر : توضيح
،  دار، آمـوزش را بـراي او       اين ارتباط معنـي    آموزي براي او مفهوم پيدا كند، و       زبان

 .دلپذير كند شيرين و
 

 روند آموزش زبان عربي
متـون   بالغـت ومتـون عربـي و       قبل از ورود به دنياي صرف ونحـو و        دانشجو  . 1

اينجا به آن اصطالحاً مكالمه       كه ما در   -تخصصي، بايد داد وستد زباني را بياموزد        
 . گوييم مي
 هـا و   تركيب  كه صرف ونحو بيشتر براي ايجاد قوة تشخيص مفردات و          از آنجا . 2

تركيـب جمـالت     هاي معمول، و    تجزيه اوليه واژه   -حد متعارف    نقش كلمات در  
صـرف ونحـو    (هشت واحد بـراي ايـن درس بـا عنـوان               است، تعداد   –معمول  
 .ست اكافي، )كاربردي
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   صـرف ونحـو و      – مكالمـه    – دانشجو همزمان بامراحل اوليه آمـوزش زبـان          .3
 . جنبه هاي تئوري –آموزد  به زبان مادري مي بالغت را

تدريج با متون عربي    ه   حد قابل قبولي رسيد، ب     پس از اينكه توانايي زباني او در      . 4
 .صرف و نحو و بالغت و ادبيات، آشنا ميشود

شود كه استادان محترم درحد توان در صورت وجود منابع بـه زبـان           پيشنهاد مي  -
  .- جز در موارد ضروري –عربي از متون فارسي استفاده نكنند 

 
 هاي درسي داليل افزودن برخي ماده

جهت باال بـردن    ه  ب... متون علوم قرآني و    نحوي و بالغي و    صرف و افزودن متون   
هـاي   ادبيات نگارشي ايـن متـون و آشـنايي بـا شـيوه             بر   مهارت خواندن و تسلط   

 -ويژه فهم متون دينـي  ه  شناسي در فهم زبان، ب     اهميت زبان  .متفاوت مؤلفان است  
را شـكل    ان آن كه شايد بتـو   ة وفقه اللغـ .   بر كسي پوشيده نيست     -قرآن و حديث  

هايي است كه بـه فراموشـي       ترين درس   مهم ءاوليه زبان شناسي امروز دانست، جز     
 .سپرده شده است

هاي علوم انـساني بـه نـوعي بـه قـرآن و              هاي درسي رشته   از آنجايي كه اكثر ماده    
آيـات و روايـات متناسـب بـا          امكان،  در حد  –شود، حفظ قرآن     حديث ختم مي  

  عـالوه بـر بـاال بـردن توانـايي دانـشجو در آن مـاده                  –هاي درسي آن رشته      ماده
 .هاي زباني او ميشود موجب تثبيت مهارت درسي،

ها و طرح درس و شرح       هاي دروس عربي و سرفصل     در مورد متون آموزشي ماده    
هاي آموزشي اين دروس فرصتي ديگر بايـد، تـا در بـاب آن سـخن                  درس وشيوه 

 .گفت
آيـد كـه سدشـان     ف آنچه در ظاهر به نظر مي   هاي علمي بر خال     خوشبختانه حوزه 

نـد، نقطـه خـأل خـود را زودتـر از            ا  تر از بقيه است و دير پذيرتر از ديگران         محكم
 .دانشگاهيان دريافتند و درصدد رتق اين فتق برآمدند
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 كالس آموزش عربـي در      20به لطف ايزد منان ما امروز در مشهد مقدس بيش از            
معاونت آموزش حوزه    .شوند   كرد و شيوه اداره مي    ها داريم كه با همين روي       حوزه
اي برنامه آموزشي مكالمه عربي را به مدارس خـود اعـالم               قم طي بخشنامه   هعلمي

هاي انساني، چون تعريفي و تفـسيري بـر           ها برخي رشته   در دانشگاه   و .استكرده  
ـ                 د فلسفة وجودي اين دادوستد زباني به زبان عربـي نيافتنـد، درس مكالمـه را زائ

 !دانستند و آن را حذف كردند
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 دستور زبان فارسي هماهنگي دستور زبان عربي و
 ريزي درسي فرايند برنامه در

 
 1  فريدون مظلوم گرمجاني          

 
 چكيده

شايد بتـوان بـا برخـي از        . همگامي تمام عيار دو زبان  متفاوت امكان پذير نيست         
 خـود را بـه      ها را كم كرد تا هر زبـاني بتوانـد          هاي بين زبان   ها، فاصله  انواع ترجمه 

معـادل و قانونمنـدي      هاي متفـاوت بـي     اما واژه . مرزهاي زبان ديگري نزديك كند    
ممكـن   هاي هم ريشه، غيـر     نساختاري ويژه متن متفاوت، همگامي را حتي در زبا        

شود آن را ترجمـه   شود كه نمي به همين علت، مثالً در مورد شعر گفته مي       . كند مي
 .كرد

ـ   ر بخـش واژگـان و مفـردات بـا زبـان فارسـي و       ويـژه د ه پيوستگي زبان عربي ب
هـاي ايـن فكـر را        چنان است كه انگيزه    نزديكي معنوي آن با فرهنگ ايرانيان، آن      

ـ  .اسـت فراهم كرده است كه زبان عربـي زبـان دوم مـادري ايرانيـان                ويـژه بـا    ه   ب
. اند و دارنـد    هاي فكري و فرهنگي ايرانيان به زبان عربي داشته         رويكردي كه نحله  

                                                 
مدرس مراكز تربيت معلم و پيش دانـشگاهي و آمـوزش ضـمن خـدمت فرهنگيـان و دانـشگاه آزاد                     . 1

 اسالمي گيالن
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هاي زنده دنياست كه بيش از ده قـرن سـره و             طرفي زبان فارسي از جمله زبان     از  
 مردم ايران و بخـش وسـيعي از همـسايگان آنهـا             .استدست نخورده باقي مانده     

زنند و چيزهـاي مـورد نيـاز خـود را بـرآورده              امروزه به زبان فردوسي حرف مي     
 بيشترين تغييرات در    شود كه  اي گذرا صورت گيرد آشكار مي      اگر مقايسه . كنند مي

اي در ساختمان زبان فارسي، بـه        هاي بيگانه و اندكي ترجمه      واژه بازبان فردوسي،   
 .استوجود آمده 

 ،هـاي گذشـته نيـست      اما راز پويايي و زنده بودن زبان تنها و تنها باليدن برداشـته            
ي بلكه زبان براي زنده بودن و با نشاط زيستن به هوايي فراخ و سالم بـراي اجـرا          

 نـوزائي بـا دنيـاي گـسترده پيـشوندها و            .استزباني خود، نيازمند    هاي    مسئوليت
 -هـاي فرهنـگ ملـي        هاي ناآشنا، شـناخت داده     پسوندها، برخورد مناسب با واژه    

تري در چگونگي استفاده از زبان عربـي در   هاي روشن  تواند زمينه  مي... اسالمي و   
 .امي اين دو زبان را قانونمند كند و همگ اختيار دردمندان و دلسوزان قرار دهد

 .اســتبخــشي از آمــوزش زبــان در هــر فرهنگــي بــر دوش نهادهــاي آموزشــي 
 پـرورش دهنـدگان غيرتمنـدان جامعـه در          ،هـا  ها و دانشگاه   ها و مدرسه   آموزشگاه

در ايران، آشنايي با زبـان عربـي تقريبـاً از           . هستندآينده در زمينه فرهنگ و مليت       
هاي راهنمـايي و دبيرسـتان       شود و در دوره    به مدرسه آغاز مي   هاي بدو ورود     سال

ريزان پيدا   هاي درسي برنامه   اي در برنامه   به شكل زبان و ادبيات عربي جايگاه ويژه       
 .كند مي

هدف از قانونمندي اين نوشته بدون شك رد كردن دستور زبان و آمـوزش زبـان                
 .استبهترين نتيجه  بلكه يافتن بهترين روش براي رسيدن به ،عربي نيست

هاي آموزش زبان عربي در كـشور را بـه           كوشد يك بار ديگر هدف     اين نوشته مي  
گويد زبـان عربـي در       مي. چالش كشانده و به گمان خود آن را آسيب شناسي كند          

هاي  تواند نقش يك وسيله را در رسيدن به هدف         شكل و محتواي فعلي خود نمي     
 .ي بازي كنداصلي آموزش يك زبان در كشور به خوب
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ها به صـورت درسـي دو        شتهركند عربي سال اول دبيرستان براي همه         پيشنهاد مي 
هـا و    اي تدريس شود كه سمت و سوي سرفصل        واحدي در شكل و محتواي تازه     

  ايـن همگـامي      .تمرين ها همگامي موضوعات و مفاهيم بـا زبـان فارسـي باشـد             
 –تـاريخ و فرهنـگ اسـالمي        اسـاس    هاي انتخابي بـر    در قرائت ) تطبيق و تطابق  (

 .شود ايراني و فرهنگ ملل نيز در نظر گرفته مي
ـ    اما از سال دوم تا پايان دوره پيش دانشگاهي رشته          جـز ادبيـات و علـوم      ه  هـاي ب

دستور زبـان عربـي را در بطـن و در مـتن             ) تجربي و رياضي و هنرستان    (انساني  
هايي مثل قـرآن و       درس هايي مثل زبان فارسي و ترجمه و قرائت را در متن           كتاب

 .معارف اسالمي و دين و زندگي و ادبيات فارسي بخوانند
هاي ادبيات و علوم انساني از سال دوم تـا پايـان دوره پـيش دانـشگاهي                  اما رشته 
در كنـار   . اي چهـار سـاعت آمـوزش خواهنـد داشـت           اي جدايي بـا هفتـه     ه  كتاب
ات و علوم انساني گذاشته  هاي عربي درسي هم با نام بالغت براي رشته ادبي          كتاب

شود كه در سال سوم ادبيات و علوم انساني و پيش دانشگاهي يا در يكي از ايـن                  
 .شود دو سال آموزش داده مي

ريزي درسي، دسـتور     علوم انساني، زبان عربي، زبان فارسي، برنامه        :واژگان كليدي 
 زبان، نظام آموزشي
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 ديباچه
. داند شخـصيت دارد    ه آموخته است و مي    هر كس به اندازه و به شمارش زباني ك        

اگر نگاه به زبان نگاهي وسيله انگارانه       . آموزش زبان هم وسيله است و هم هدف       
اي بـراي رسـيدن بـه هـدفي، ايـن             تا بستري براي جابجائي مفاهيم و وسيله       باشد

براي رسيدن به هر هـدفي      . هدف بايد بتواند راه رسيدن به آن را نيز قانونمند كند          
آيد، راهي جـز اسـتفاده بهينـه از ايـن وسـيله             آموزش زبان عربي در نظر مي      كه با 
اي هـزار و چهارصـد       زبان عربي با سـابقه     اينكه هيچ گاه آموزش      با وجود  .نيست
هاي آنها براي استفاده بهتر از آن به         نزد ايرانيان رها نشده است، اما تالش      در  ساله  

هـاي گونـاگون آمـوزش       يژه در اليـه   وه   اسالمي، ب  –سود تاريخ و فرهنگ ايراني      
 .استهايي روبرو  مدرسهاي، هنوز با ناكامي

ــا     ــونگي آن ب ــي و چگ ــان عرب ــوزش زب ــالمي، آم ــالب اس ــروزي انق ــد از پي بع
هـا در     با نگاهي گذرا به برخي نمونـه      . ه است گيري همراه بود   هاي چشم  دگرگوني

له گسترش آموزش آن    برد؛ از جم   توان به اين اهميت دهي بيشتر پي       اين مورد، مي  
اساس مـتن روشـن      هاي راهنمايي و دبيرستان بر     هاي تحصيلي دوره   سالهمه  در  

هاي   بوجود آوردن دگرگوني   )2(هاي زبان عربي      برگزاري همايش  )1 (قانون اساسي 
 .كيفي و كمي قابل توجه در نگارش و آموزش دستور زبان و ترجمه عربي

 :ميت است آموزش زبان عربي از چند جهت داراي اه
 البالغـه   نهج و حديث و     قرآن زبان عربي، زبان دين و زبان فرهنگ اسالمي،          )الف

 درك مفاهيم و معارف اسالمي، وابسته به زبان عربي است و بـسياري از               )3(است  
ها و ايرانيان در اين زمينـه بـر بـستر زبـان              ويژه غير عرب  ه  هاي مسلمانان ب   دانش

 .استعربي قابل درك و بررسي 
اي از ساختمان زبان و ادب فارسي در گرو دانش كافي از زبان               بخش گسترده  )ب

نظران زبـان و ادبيـات فارسـي بـراي            بسياري از دانشمندان و صاحب     .استعربي  
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هاي خود در گستره دانـش زمـان، از زبـان عربـي سـود بـرده و آثـار                     يافتهعرضه  
 .اند جاوداني براي جهان بشريت به وجود آورده

هـا و     در گردهمـايي   .اسـت هـاي مـسلمان دني     زبـان پيونـد ملـت      عربـي،  زبان   )ج
 .استهاي مردم مسلمان دنيا، زبان عربي وسيله درك و فهم متقابل بين آنه همايش

. زننـد   زبان عربي زباني است كه شمار زيادي از همسايگان ما به آن حرف مـي               )د
 .ز بنشاندتواند ما را بر سر چيزهاي مختلفي بر سر يك مي اين زبان مي

هاي درسـي عربـي از گذشـته تـاكنون را بررسـي              هاي كتاب  اگر نمودار دگرگوني  
اين رونـد     ادامه .شده است بينيم كه روند گوناگوني را در اين راه پيموده           ، مي كنيم

ايـن گونـه    تـا   تاكنون، نشانه رويكرد به امر دگرگوني است كه موجب شده است            
موزش و نگارش جنبه اجرايـي و عملـي         هاي گسترده كمي و كيفي در آ       دگرگوني

هـا بـا تأثيرهـايي كـه از          گونه دگرگـوني   شود كه اين    اما گاهي برداشت مي    .بگيرد
هاي واقعي در پوشش زمان كه بـر كـارآيي    پذيرد، بيش از هدف فضاي موجود مي 

تـر دلخـوش كـرده       تر و روبنـائي    هاي آني  اي قوام دارد، به هدف     هاي مدرسه  درس
هاي آموزشگاهي اسـت و      كه بيانگر وسيله انگاري صرف درس     هايي    هدف .است

 .استسازي آنها توجه چنداني نداشته  به كارآيي آدم
هـاي اساسـي در      گرگـوني دكنـار از گردونـه       هاي درسي كـه در ظـاهر بـر         كتاب
، در واقـع،    اسـت جامعـه   ... هاي گونـاگون زنـدگي اجتمـاعي، اقتـصادي و            زمينه

زبـان عربـي و     . بالنـده دارد   فرهنگ بايسته جامعـه   دهي   بيشترين نقش را در شكل    
وانـد بـه    ت  آموزي و چه آموزش ادبيات آن مي        چه با هدف صرف زبان     ،معارف آن 

اي در  عنوان درسي براي زنـدگي و چگـونگي آن تلقـي شـود تـا هماننـد وسـيله           
 .هايي باشد خدمت رسيدن به هدف

تر  ، خواستني دباشته  داشتري   بدون شك هر چه اين وسيله اطمينان بخشي مناسب        
 .خواهد شد
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هـاي بـي پاسـخ گذشـته در ايـن            اكنون زمان آن رسيده است كه به برخي پرسش        
 امورد پاسخ مناسبي داده شود تا درس زبان عربي در بهترين چهارچوب و محتـو              

ها وسـيله هـستند و بيـشترين         درس: گويد  زيرا مي  ،به فراگيران آموزش داده شود    
 با مطمئن شدن از كارآيي اين وسيله از پلكان آنها بايد بـاال  كار با آنها آن است كه    

 .رفت
اين نوشته در پي بيان چگونگي اجراي بهترين روش نگارش و چـاپ و آمـوزش               

 .استدبيرستان  هاي عربي دوره كتاب
 

 هماهنگي دستور زبان عربي با دستور زبان فارسي
هـاي درسـي عربـي بـه          تهيه و پس از آن آموزش كتـاب        ،هاي نگارش  گويا برنامه 

هاي اين سامانه از روش و ساختار و برنامـه آشـكاري             اي نابساماني  پيروي از پاره  
ثيرهـاي فـضاي بيـرون از نگـارش را در تهيـه             أتـوان ت   زيـرا مـي   . كند پيروي نمي 

ـ    ،هاي درسي ديد كه تا چه اندازه اصـول و سـاختار          كتاب ه  قربـاني ايـن فـضا و ب
  شـده و توجـه بـيش از حـد بـه عافيـت             هاي سـطحي زودگـذر       خصوص برنامه 

 .هاي فراگيران و گاهي معلمان دارد طلبي
هايي كه درباره آموزش زبان عربي در كـشور وجـود            ترين پرسش  امروزه ، اساسي  

هـاي آمـوزش     دارد و تاكنون پاسخي در خور دريافت نداشته، اين است كه هدف           
خـواهيم چگونـه     مـا از آمـوزش زبـان عربـي مـي          ! زبان عربي در كشور چيست؟    

توانـد هماننـد نقـش     آيا نقش زبان عربـي در ايـران مـي         ! دست آوريم؟ ه  مهارتي ب 
تا بتوانيم روش آن را هم پيـاده  ! هاي ما باشد؟ آموزش زبان انگليسي در آموزشگاه   

هاي همسو با درس عربي همانند قرآن و بينش اسالمي، زبان و             نقش درس ! كنيم؟
هاي ساختاري زبان چه تـأثيري در        دستور و پايه  !  چيست؟ باره  ادب فارسي در اين   

هـاي فعلـي از چـه چيـزي          و سـرانجام داشـته    ! گـذارد؟  چگونگي آموزش آن مي   
 )4(! گويند؟ مي
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مهـارت  : تواند بر چهار دسته مهارت استوار باشد       هاي آموزشي هر زباني مي     رنامهب
زبـان  مـا آمـوزش     . نگفتاري، مهارت نوشتاري، مهارت شنيداري، مهارت خوانـد       

خـواهيم   كنيم؟ ما اگر مي    هاي باال عرضه مي    اساس كدام يك از مهارت     عربي را بر  
آموزش  زبان عربي را به عنوان يك مهارت اجتماعي پياده كنيم، هم بايد بتـوانيم                

هم از طريق نوشتن، نيـاز خـود         از راه شنيدن مفاهيم مورد نظر را برداشت كنيم و         
هم بايد بتوانيم از طريق خواندن      . ط داشته باشيم  را برطرف كنيم و با ديگران ارتبا      

هـا   نيازهاي خود را بشناسيم و هم از طريق حرف زدن كه بيشترين ارتباط انـسان              
شود، با همكيـشان و همـسايگان و ديگـران رابطـه             با يكديگر از اين راه انجام مي      

ز رسد بخش مهمي از مشكالت آموزش عربـي در ايـران ا            به نظر مي  . داشته باشيم 
 .گيرد ها با يكديگر سرچشمه مي ارتباطي اين مهارت ناهمخواني و بي

 :هاي چندي است در اين زمينه گفتني
هـا و مفـردات      پذيري زبان فارسي از زبان عربـي در بخـش واژه           بيشترين تأثير . 1

است و بعد از آن برخي تركيبات كالمـي زبـان عربـي در سـاختار زبـان فارسـي                    
اي نشده   حث مفردات و واژه ها تا زماني كه وارد جمله          طرح ب  .استاثرگذار شده   

 .اسـت اند، يادآور اهميـت موضـوع صـرف يـا تجزيـه كلمـات                و نقشي نپذيرفته  
هاي درسي عربي موضوع تجزيه را به حال خـود رهـا نكـرده تـا بـه نحـو                     كتاب

اما اين پردازش نخست قانونمند نبوده سپس همسنگ پردازش به نحو در            . بپردازد
موضوعات مربوط به اسم و چگـونگي و سـاختار          . نيستاي درسي عربي    ه كتاب

 فعل و  .است را پيدا نكرده     زم اما وسعت ال   ،آن بيشتر در سال اول طرح شده است       
هـا در    اي در زمينه زمان    ويژه همگامي بايسته  ه   ب ؛حرف هم وضعيت مشابهي دارند    

 .شود دو زبان ديده نمي
گيـرد تـا      هر زباني به طرف ترجمه سو مـي        كاركردهاي دستور زبان فارسي در    . 2

هاي درسي عربـي     هاي كتاب   اما در متن   ،بتواند در خدمت فهم كامل آن قرار گيرد       
شود كه كدام يك در خـدمت آن         گاهي معلوم نمي  . گونه نيست  اين همسويي اين  
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هر چند راز وجودي دستور زبان در خدمت ترجمـه قـرار گـرفتن              . ديگري است 
تـا  . آيد هاي عربي كمتر به كار ترجمه مي       كتاب) نحو(بان عربي   اما دستور ز  . است

شود نحو زبان عربي براي نحو است و بيشترين كار با آن             جائي گاهي احساس مي   
 .همان است كه در حد تشخيص خالصه شود

رسد در زمينـه     به نظر مي  . را دارند ، كمترين شواهد     هاي گزينشي براي قرائت    متن
ا نيازمند به كار بيشتري هستيم تا فراگيران ما بتوانند دستور           ه هماهنگي و همگامي  

عربـي در  نويـسنده كتـاب   . زبان عربي را با همتاي آن در فارسي برابر سازي كنند 
اين كتاب، درحقيقـت بخـشي از دسـتور         «: گويد    در مقدمه كتاب خود مي     فارسي

 و آمــوزان زبــان فارســي اســت كــه اهيمــت آن در تقويــت ســواد فارســي دانــش
، ايرانـي   ما قبل از هـر چيـز      .. .استدانشجويان بيش از دستورهاي متداول و رايج        

هستيم و فارسي زبان، و ايـن كتـاب را هـم بـراي نيرومنـد كـردن زبـان فارسـي                      
 ).مقدمه : 1362فرشيد ورد، (» ايم نوشته

هاي عربي دوره دبيرستان فقط براي نحو آورده         شود نحو كتاب   گاهي احساس مي  
هـاي داخلـي و       و علّت طرح و ذكر آن فقط شناختن  اسـت و آزمـون              شده است 

فـشارد،   استاني و كشوري هم با نظام بارم بندي ويژه خود بر همين تفكر پاي مـي               
 !اما آيا هدف و فلسفه خلق و طرح نحو از ابتدا براي چنين مقصودي بوده است؟

هـاي نحـو از      ابكتـ :  آمده است   آموزش زبان عربي   ، در مقدمه كتاب   هدر اين زمين  
، به هـيچ وجـه بـراي آمـوزش          ) هجري 177متوفي  (  سيبويه    الكتابجمله كتاب   
اين كتاب در آغاز چنـدان مـورد توجـه قـرار            «: گويد   مي. ندوش  نميزبان استفاده   

 هجري، بـر آن     285هايي كه مبرد در سال       صد سال بعد با شرح و مدخل      . نگرفت
ايـن كتـاب    . حو عربـي تلقـي شـود      نگاشت، موجب شد كه سيبويه استاد مسلم ن       

هـاي   آمد، حتي امروز نيز كه آن معـاني در كتـاب           هرگز به كار نوآوران بيگانه نمي     
هاي متعدد فراهم آمـده      هاي زيباي رنگين همراه با تمرين      تر در چاپ   تر منظم  ساده

ها و الگوهـاي آن،      است، بازهم آموختن عربي به ياري آنها دشوار است و ساخت          
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هـاي گـاه غيـر       شك و منطقـي اسـت كـه زبـان را بـا كـش و قـوس                 گاه چنان خ  
ويژه دانشمندان نحـو شـناس از       ه  ب. توان به آساني در آن جاي داد       اش نمي  منطقي

 نـه قـرآن     ،آغاز، اساس كار خود را بيشتر بر شعر عرب خاصه شعر جاهلي نهادند            
بـه  . ريعني بيشتر به زبان شعر توجه شد تـا زبـان نثـ            . و حديث و سخنان بزرگان    

هاي مفصل ديگـري     هاي بزرگ نحو، به كتاب     همين جهت، براي بسياري از كتاب     
 ).مقدمه : 1375آذرنوش، (» شوند نياز افتاد كه شرح شواهد خوانده مي

كند نحو به سبب همنشيني ديرپاي با قـرآن كـريم و             اما آموزنده نحو احساس مي    
را به عنوان علمي ذهنـي و  آن  بايد علوم اصيل اسالمي اندكي رنگ تقدس يافته و  

 )5(. قالب آن جاي دهد و زبان عربي را در انتزاعي فرا گيرد
هـاي   هاي روي گردانـي فراگيـران از زبـان عربـي نـاتواني مـتن               از جمله علت  . 3

فرهنگـي   -برگزيده براي قرائت و ترجمه، در بيان مفاهيم و مـصاديق اجتمـاعي              
 از ساختاري زيبا و جـذاب       داشتنن  هاي متن ضم   ها و داستان    قصه .استآمد   روز

هـاي اجتمـاعي در دسـترس        از جنبه نگارشي و هنر نويسندگي، بر اساس واقعيت        
هـاي اجتمـاعي قـصه و داسـتان كـه بـه              بندي داده  چهره. به فراگيران عرضه شود   

شـود كـه فراگيـر قانونمنـدي علمـي           بخشد موجب مي   هاي راستين معنا مي    پيوند
ان عربي تجربه كند تا موضـوع آمـوزش آن را بتوانـد بـر               ها را بر بستر زب     واقعيت

هاي انتخاب شـده در شـكل قـصه و داسـتان يـا               بسياري از متن   .خود هموار كند  
در هر  . ها، با برخي ساختارهاي جامعه در حال گذار سازگاري كمتري دارد           تمرين

و هـا    قصه و داستان خواننده به دنبال واقعيت و حقيقتي است كـه فراينـد تـالش               
هاي زندگي در     منطق فراز و نشيب    .استهاي دردمندانه و عاشقانه زندگي       فعاليت
پور،   مصباحي. ك.ر(است  هاي ناپيداي نظم هر قصه و داستاني ريشه دوانيده           رشته
هـاي درسـي را      هاي درسي شكل و عنوان كتاب      چرا پديدآورندگان كتاب  ). 1358
ي كه در همسويي بـا سـاختارهاي        به علت نياز  ! كنند گاهي دگرگون مي    چند هراز

هـر چنـد    . شـود    اجتماعي و فرهنگي و حتي اقتصادي جديد جامعه احساس مـي          
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روش فكـر   . اما شيوه زندگي ما هماننـد گذشـته نيـست         . هستندحقايق امور ثابتي    
 ما بـراي رسـيدن بـه       .استهايي شده    كردن و غذا خوردن ما دستخوش دگرگوني      

از . راتي در روش گذشته خود بوجود آورده ايم       هاي واالي انساني خود تغيي     هدف
هاي درسـي همخـوان و همـسو بـا آنچـه معمـول               اين رو بايسته است متن كتاب     

 .هاي جامعه است همگام و هم داستان شود ها و عقل جان
رود كـه زبـان عربـي يعنـي فقـط زبـان اخـالق و                  گـاهي گمـان مـي      فياز طر . 4

كنيم كه بـا زبـان       و اسالميات و فراموش مي    ها   هاي پدرساالرانه و موعظه    نصيحت
شود به عربي صحبت كـرد و تمـرين دسـتور و قواعـد               سياست و اجتماع هم مي    

هاي حديث و نهج البالغـه مفهـوم         گو اينكه در سطر سطر قرآن كريم و متن        .  كرد
زنده بودن زبان عربي و زندگي اجتماعي نهفته و به خوبي قابل انتقال به فراگيران               

هـاي الهـي و      ما خوب است كه در كنار اين مفاهيم بلند آسماني كه ارزش            ا .است
 .دهند به مسائل معمولي تر جامعه انساني هم پرداخت انساني را آموزش مي

زبان عربي در زبان فارسي يك آميختگي اتفاقي و صوري كه طبـق معمـول در                . 5
ر اينجا صحبت از     بلكه د  ،برخي از زبان هاي هم ريشه و غيرآن وجود دارد، ندارد          

 مـا زبـان عربـي را در كنـار     .استپذيري دو زبان جدا از هم     نقش گذاري و نقش   
زبان فارسي به عنوان يك زبـان مـستقل داريـم كـه بـا آن در يـك بـده و بـستان              

 بـا  .ربـوده اسـت  تنگاتنگ است كه البته گوي سبقت را در اين ميدان زبان عربـي              
 بلكـه زبـان ديگـري اسـت و بـراي      ،ست، زبان عربي، زبان فارسـي نيـ       اين وجود

 :از جمله .اي كرد ريزي ويژه آموزش آن در ايران بايد برنامه
گـذاري آن    هـاي سياسـت    هاي آموزش زبان عربي و برنامـه       جايگاه و هدف  ) الف

خـواهيم از درس عربـي    روشن شود و به اين پرسش پاسخ داده شود كه آيا ما مي      
اي براي كمك به درك      ه كنيم يا به عنوان زمينه     به عنوان يك زبان تمام عيار استفاد      

در صـورت دوم ضـمن تعيـين        ! بيشتر قرآن و متون ديني و زبان و ادب فارسـي؟          
هاي موازي با آن مثل قرآن و معارف اسالمي و دسـتور             ها، تكليف درس   بندي مرز
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تـري   زبان معلوم  شود تا هر كدام در اين داد و سـتد زبـاني در جايگـاه روشـن                    
 .دبنشينن
هر چند آن عوامل پشتيباني كه در مورد زبان انگليسي از نظر كاربرد گـسترده               ) ب

 در مورد زبان عربـي جـاي   ،وجود دارد... و مصاديق و تطبيقات علمي و هنري و     
هـاي   طرحي ندارد، اما اگر امكاني فراهم شود كه در درس عربي هم برخي روش             

توانـد در اجـراي       مـي  ،ودموجود در آمـوزش زبـان انگليـسي بـه كـار گرفتـه شـ               
بـه عنـوان مثـال از ابـزار         . گذارتر باشد  هاي كار آي آموزش و تدريس تأثير       روش

 .آموزشي متداول و گوناگوني همانند زبان انگليسي بهره ببرد
حجم اندك دستور زبان عربي كه با تمهيداتي بسيار گسترده و زائد در ضـمن               ) ج

جز ادبيات و علـوم انـساني       ه  ب) 3(و  ) 2(هاي متعدد در شكل درس عربي        صفحه
ـ        موزان سال آ  بر دانش  جـز ادبيـات و علـوم انـساني تحميـل           ه  هـاي دوم و سـوم ب

شود، با حذف موارد اضافي و توضيح واضحات به آساني قابل انتقال بـه مـتن                 مي
، ديـن و زنـدگي و معـارف اسـالمي            ، ادبيات فارسـي    هايي مثل زبان فارسي    كتاب
هـاي اضـافي را      و موجبـات هزينـه     ودي مستقل خارج شـ     تا از صورت كتاب    .است

هاي ديگر، انگيزه    فراهم نياورد و هم با هدايت معارف زبان عربي در برخي درس           
 .بيشتري براي آموزش آن فراهم شود

ها و اصـطالحات عربـي       ها و جمالت و گاهي واژه       امروزه دامنه كاربرد تركيب     )د
آمـوزان   ستور زبان عربي بـه همـه دانـش         آن يك دوره د    دليلقدر نيست كه به      آن

جز ادبيات و علـوم  ه هاي سال دوم و سوم ب    مگر آنچه در بطن كتاب     .تحميل شود 
سرفـصل هـاي عربـي      ! شود چقدر است ؟    تدريس مي ) 3(و  ) 2(انساني در عربي    

 – انواع اعراب    –انواع معارف   : جز ادبيات و علوم انساني عبارت است از       ه  ب) 2(
جز ادبيـات و    ه  ب) 3( نواسخ  و سرفصل هاي عربي        –مجهول   –وصف و اضافه    

 – حـال    – مفعـول مطلـق      – مفعـول فيـه      –اعالل  : علوم انساني عبارت است از    
 . مستثني– منادي –تمييز 
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ضـمن  . هاي ذكر شده منتقل شود     تواند به متن كتاب    اين حجم اندك به راحتي مي     
اعات رسمي مدرسـه نيـز آن را        تواند در خارج از س     اينكه فراگير مشتاق به آن مي     

 .ها بياموزد ها و آموزشگاه هاي فوق برنامه مدرسه در برنامه
هاي غير ادبيات و علوم      هاي دوم و سوم و پيش دانشگاهي رشته        سال آموزان دانش

دستور زبان  (توانند بخش صرف و نحو       مي) هنرستان - رياضي   - تجربي(انساني  
هـاي زبـان     ده در بـاال را در ضـمن درس        هاي ذكر ش   ، يعني همان سرفصل   )عربي

،  هايي مثل ادب فارسي    فارسي و بخش متن قرائت براي ترجمه را در ضمن درس          
هاي مذكور   البته الزم است كتاب   . معارف اسالمي و دين و زندگي و قرآن بخوانند        

هاي قواعد دستوري زبان عربي را تا پايان دوره پيش دانشگاهي در خـود               سرفصل
ه شكلي كه دستور زبان عربي در تطبيـق و همگـامي بـا دسـتور زبـان                  ب. بگنجانند

هايي مثل ديـن و زنـدگي و    فارسي و شواهد كاربردي آن در بطن و در متن كتاب          
 .معارف اسالمي و تاريخ ادبيات آموزش داده شود

هايي از دستور زبان عربي كه توانايي همگـامي بـا دسـتور زبـان فارسـي را                   بخش
چرا كه فراگيران از آموختن دستور زبان بي ارتباط و غير قابل            . ندارند حذف شود  

هايي را كه توانـايي     اما در مقابل بخش   . انطباق با فارسي، راه به جايي نخواهند برد       
هـاي   هاي عربي ما در مورد حالت      به عنوان مثال؛ كتاب   . انطباق دارند، اضافه شوند   

 ها و اركـان اصـلي جملـه در          گوناگون زمان، انواع قيدهاي فارسي، ساختار جمله      
 .همگامي با فارسي كار چنداني نكرده اند

 تهيـه  شـود كـه        اي  ويـژه ها كتاب    براي سال اول دبيرستان و براي كليه رشته        ) ه
: از جملـه  . هـاي آن در همگـامي بـا زبـان فارسـي باشـد              ويژگي اصلي سرفـصل   

، استنظر   عال مورد هاي اول اف   كه البته در سال اول بيشتر صيغه      . ها هماهنگي زمان 
سـازي   يد بر ترجمه افعـال مجـرد و مزيـد، هماهنـگ      أكها، ت  تعداد حروف در فعل   

ترجمه انواع اسم از معرب و مبني، جامد و مـشتق و معرفـه و نكـره بـا فارسـي،                     
ها در هماهنگي با فارسي و موضوع تحليل صرفي و اعـراب             شناخت اركان جمله  



 ...ي                                 هماهنگي دستور زبان عربي در دستور زبان فارس

 

383

هـاي   كليه تمـرين . شود  مستقل آورده مي   كه فقط در درس آخر يا به عنوان بخشي        
 )6(. ها نيز بر همين روش تنظيم شود درس

و پـيش   ) 3(و  ) 2(هـاي عربـي      براي رشته ادبيات و علوم انـساني نيـز كتـاب          ) و
اي تأليف شود كه براساس رعايـت اصـل همـاهنگي بـا زبـان                دانشگاهي جداگانه 

ـ      گاهي برخي از وجوه دستور زبان عربي قا       . فارسي باشد  ه بليت تطابق با فارسـي ب
توان در زير مجموعه كلي      گونه موارد را مي    اين .كنند ويژه در جزئيات را پيدا نمي     

هاي گوناگون دستور زبان فارسي آموزش داد و تا آنجا به آن اهميت داد كه                بخش
بنابراين در تهيـه    . در گشودن راهي براي ترجمه بهتر به فارسي قابل استفاده باشد          

اعراب افعال، وصـف و  : هايي مثل ادبيات و علوم انساني سرفصل  ) 2 (كتاب عربي 
ها از معـرب و      هاي اسم  حالت. اضافه، انواع اعراب، نواسخ، تغييرات افعال، اعداد      

مبني و جامد و مشتق و معرفه و نكره در سطحي باالتر به نـسبت سـال اول و در                    
بيات و علوم انساني كليه     اد) 3(هاي عربي  سرفصل. شود آورده مي  تطبيق با فارسي،  

منصوبات و توابع زبان عربي است كه معادل سازي آنها بـا انـواع قيـدهاي زبـان                  
 در انتهاي اين كتاب به موضوع انواع زمان نيز پرداخته شود و كليـه               .استفارسي  
 .ها تأكيد دارند ها نيز بر همين نكته تمرين

ــ  ه موضــوعات و در كتــاب عربــي پــيش دانــشگاهي نيــز مــوارد جزئــي تــر كلي
هاي سه ساله دبيرستان گردآوري شود كه در تطابق و همگامي با زبـان و                سرفصل

هـاي   هـاي ربطـي، تركيـب      فعـل : ها مثـل   برخي از آن سرفصل   . ادب فارسي باشد  
 -  اضافي، صفات مقلوب، ترجمه برخي از حروف، تأكيد، ادوات التزام           -وصفي  

كـه  ... ها و    حروف در افعال، جمله   . نهانهي، نفي، استفهام، حاالت افعال و معاني آ       
 )7(.استسازي با زبان فارسي  همه در هماهنگ

هاي ضمن خـدمت اقـدامات       توان از طريق برنامه    براي ارتقاء كيفي معلمان مي    ) ز
موضوع همـاهنگي دسـتور دو زبـان        در  ويژه براي دبيراني كه بايد      ه  ب. مفيدي كرد 

 .ان دهندفارسي و عربي كارآيي بيشتري از خود نش
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 اجراي آزمـون شـفاهي همـسنگ آزمـون كتبـي در درس زبـان عربـي بـراي                     )ح
گـذاري   اين آزمون بـر همـه مـوارد نظـام نمـره           . هاي ادبيات و علوم انساني     رشته
توان با محاسباتي با نمره آزمون       نمره اين آزمون را مي    . هاي كتبي تكيه دارد    آزمون

 .صوص آن وارد كردمخفهرست كتبي جمع كرد يا تنها آن را در 
هاي ادبيات و علوم انساني به اندازه دو واحـد           تأليف كتاب بالغت براي رشته    ) ط

درسي كه در سال سوم و پيش دانشگاهي يا فقط در يكي از اين دو سال آمـوزش        
توان علم بيان يا بديع يا معـاني را در سـال سـوم و                مي،  به عنوان مثال  . داده  شود  

بـا ايـن كـار، كليـه        . ر سال پيش دانشگاهي آمـوزش داد      يكي يا دوتاي ديگر را د     
هاي عربي رشته ادبيات و علوم انساني        از كتاب ) صور جمالي (و  ) مباحث بالغي (

 .شود حذف مي
هـاي درسـي عربـي و     بنـدي سرفـصل   نظارت بر چگونگي ارزشيابي و سهميه    ) ي

طبـق معمـول    . گـذاري شايـسته آنهـا      هـاي مختلـف آن و نمـره        موضوعات سـال  
دهد كه بايد در شـكل و محتـواي          گذاري در بند تذكر توضيح مي      نونمندي نمره قا

ايـن روال   . ها نكند  ها تغييراتي داده شود، تا فراگير مبادرت به حفظ تمرين          پرسش
 .جز بخش ترجمه بايد رعايت شوده ها ب معمول در كليه پرسش

حصيلي، نجات  هاي گوناگون ت   تهيه  كتاب كار مناسب براي فراگيران در دوره        ) ك
هاي همسو بـا كتـاب اصـلي و          ها از آفت كتاب محوري و تهيه كتاب        دادن كالس 

آشنا كردن فراگيـران بـا تحقيـق        . هاي مختلف  منظور كردن سؤال از آنها در آزمون      
هــاي  اي بــا موضــوعات گونــاگون هماننــد پيــك انتــشار مجلــه. در درس عربــي

هـاي   برگـزاري جـشنواره   . هـاي تحـصيلي    بـراي كليـه دوره    ) سابق(موزي  آ  دانش
هاي آموزشي و اجـراي      اجراي كارگاه . آموزي در زمينه زبان و ادبيات عربي       دانش

 ...مسابقات گوناگون و 
انتشار نشريه ويژه زبـان و ادبيـات        . هاي بازآموزي معلمان   دي گرفتن برنامه  ج) ل

 و  هاي معلمـان در زمينـه زبـان و ادبيـات عربـي             عربي براي انعكاس آخرين يافته    
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انتشار كتاب راهنماي معلم براي كليه      . سازي آن با زبان و ادبيات فارسي       هماهنگي
 ...  .هاي تحصيلي و  دوره
      
 گيري نتيجه

توانـد مـا را بـه        آموزش زبان عربي به شيوه و روالي كه اكنون مرسوم است نمـي            
م هـ  ريـزي و   زمينـه برنامـه    مـا هـم در     .هاي بايسته اين آموزش نزديك كند      هدف

 رفتـاري كـه فرهنـگ     . ايـم  تهيه كتاب و هم آموزش دچار چالش شـده         نگارش و 
 البته در مورد زبان عربي از خطـا مـصون           ،هاي بيگانه دارند   دوستان با زبان و واژه    

توان اين زبان را در كـام فرزنـدان آن شـيرين و              اما بايد ديد كه چگونه مي     . نيست
، بـه جايگـاه واقعـي خـود          بان فارسي اش ز  پرجاذبه كرد تا در كنار خواهر خوانده      

ما در وضعيت جهان متحول امروز اجازه نـداريم كـه حـسرت دوران ابـن                . برسد
چراغ را  اما اگر قرار است كه نسل ما از گذشته خود نبرد و آن              . سيناها را بخوريم  

 بايد بتواند اسناد تاريخي و ملي و فرهنگي خـود را بـر              ،راه آينده خود تلقي نكند    
الزمه آن شـكافتن برخـي      . ان و ادبيات فارسي به بهترين شكل انتقال دهد        بستر زب 

  .استفضاها دود آلود و پيدا كردن راه از آن 
ها تالش كرده است براي بخشي از غيرتمندان جامعه فرهنگي و علمـي   اين نوشته 
سازي دستور زبان عربي با فارسي فراهم كنـد،          هايي را در مورد هماهنگ     ما برنامه 

  -بان عربي در آينده هم بتواند همچنان بستري براي انتقـال فرهنـگ اسـالمي                تا ز 
 . ملي ما ايرانيان باشد
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 ها نوشت يپ
 :اصل شانزدهم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران. 1

از آنجا كه زبان قرآن و علوم و معارف اسالمي عربي است و ادبيات فارسي كامالً                
د پس از دوره ابتدايي تـا پايـان دوره متوسـطه در             با آن آميخته است، اين زبان باي      

 .ها، تدريس شود ها و در همه رشته همه كالس
ريـزي و تـأليف       با كوشش دفتـر برنامـه      1377اولين سمينار زبان عربي در تير       . 2

ريـزي آموزشـي وزارت آمـوزش و         هاي درسي سـازمان پـژوهش و برنامـه         كتاب
نار، آموزش زبان عربي و نيز لزوم ايجاد        زمينه اين سمي  . پرورش در تهران دائر شد    

 .اسـت ارتباط منطقي بين آموزش زبان عربي و درك مفاهيم و متـون دينـي بـوده                 
 . در سنندج دائر شد1382دومين همايش زبان عربي در ارديبهشت 

 :اين معنا در آيات زير در قرآن كريم تجلّي يافته است. 3
: 195 تـا    193آيـه     ،سوره الـشعراء    . و هذا لسان عربي مبين     : 103سوره نحل آيه    

سـوره  . بلـسان عربـي مبـين     . لتكون من المنذرين  . علي قلبك . نزل به روح االمين   
و كذلك انزلناه    : 27 آيه   ،سوره الرعد . انا انزلناه قرآنا لعلكم تعقلون     : 2يوسف آيه   
مـن  و كذلك انزلناه قرآنان عربيـا و صـرفنا فيـه     : 113آيه  ،  سوره طه . حكما عربيا 

سـوره فـصلت    . قرآنا عربيا غيرذي عوج لعلهم يتقون      : 28 آيه   ،سوره الزمر . الوعيد
و  : 7 آيـه    ،سـوره الـشوري   . كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقـوم يعلمـون         : 3آيه  

انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم      : 3 آيه   ،سوره الزخرف . كذلك اوحينا اليك قرآنا عربيا    
و هذا كتاب مصدق لـسانا عربيـا لينـذر الـذين             : 12 آيه   ،سوره  االحقاف  . تعقلون
 .ظلموا

تعلمـوا العربيـه فانهـا كـالم اهللا الـذي           : فرمايد   در اين مورد مي   ) ع(امام صادق   . 3
 .يكلم به خلقه

هاي آموزش زبان عربي، هر كدام از دو سمينار ذكر           به علت معلوم نبودن هدف    . 4
سـمينار  . دستور كـار خـود داشـتند      اي را در     شده در تهران و سنندج اهداف ويژه      
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تهران در زمينه اهداف آموزش زبان و نيز لزوم ايجاد ارتباط منطقي بـين آمـوزش                
اما سمينار دوم در سنندج بر خـالف        . زبان عربي و درك مفاهيم و متون ديني بود        

اي آموزش و پـژوهش درس عربـي         اي ومحاضره  سميناراول تقويت بخش مكالمه   
اي كه در كتابچه سمينار       خالصه مقاله  45 از مجموع .  داشت را در دستور كار خود    

بـه درس   نيـست   انگيزگـي    هاي بي  مورد مربوط به علت   ) 14(اول به چاپ رسيد     
اما سمينار دوم در غياب مؤلفان رسـمي وزارت آمـوزش و پـرورش و               . عربي بود 

ريزي آموزشي، حتي نتوانست كتابچـه آبرومنـدي از خالصـه مقـاالت              دفتر برنامه 
 .دريافتي خود چاپ كند

 وزارت آمـوزش و      -خالصه مقـاالت نخـستين همـايش آمـوزش زبـان عربـي              
ـ      دفتر برنامه   -ريزي آموزشي    سازمان پژوهش و برنامه    - پرورش ليف أريـزي و ت

 .1377 تيرماه  - دفتر چاپ و توزيع  - زير نظر قاسم كريمي  -كتب درسي 
 و پرورش ناحيـه يـك سـنندج         آموزش. جزوه دومين همايش آموزش زبان عربي     

 .1382 ارديبهشت 10
وضوع نحو و نحويان، حيطه و كاركرد آن بين عربي نويـسان نيـز بـازارگرمي             م. 5

 :از جمله مي توان اشاره كرد به. دارد
  - دمـشق     - دارالفكـر     - الـدكتور احمـد درويـش         - ةانقاذ اللّغه من ايدي النحا    

 . م1999 = ه 1419  -سوريا الطبعه االولي 
 .استپيشنهاد مذكور در شكل و محتواي تاليفي عرضه شده . 6
 .اين پيشنهاد در شكل و محتواي تأليفي عرضه شده است. 7
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