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 بامسه تعايل
 گزارشي از نشست ختّصصي گروه زبان و ادبيات عربي

 ١۶ إيل ١۴جلسه خنست ساعت 
٢٢/١٢/١٣٨۵ 

 
 
 
 
 

 نشست ختصصي كگروه زبان و ادبيات عربي شوراي بررسي متون ي
نگره ملي علوم انساني ، با حضور مجعي آدر راستاي اهداف خنستني 

نام برخي از  . ردآاز اساتيد و صاحب نظران اين رشته برگزار 
نشست مزبور طي دو جلسه دو . افراد حاضر به پيوست آمده است 

 در سالن ١٣٨۵ اسفند ماه ٢٢ساعته ، بعد از ظهر روز سه شنبه 
صدا و سيما برگزار گرديد مهايش اي ه سالنجمموعه دو از رات آمذا

. 
جنابالم اهللا جميد ، آپس از تالوت آياتي از 

ياست گروه زبان ور ، آقاي دآرت حامد صدقي
ر ازكتشخوشآمدگويي و ادبيات عربي ضمن 
ار نشست را به دو خبشآحضار حمرتم ، دستور 

عرضه مقاالت ارسايل و ميزگردي با عنوان
جايگاه رشته زبان و ادبيات عربي در علوم

ايشان ضمن پوزش.  منودند قسيم تانساني
 بودن سالن ازكوچآحضار به علت از خواهي 

بيشرتردند با صميميت آواست آنان درخ
سب اجازه از اساتيد وآسپس با . بنشينند 

صاحب نظران
 

 واگذار رت فريوز حريرچيآجناب آقاي دبه رياست دو جلسه را 
 .منودند 

هاي ي از چهرهكرت حريرچي يآآقاي د
شور در رشته زبان و ادبياتآماندگار 

سوتان عرصة تعليم وآعربي ، و از پيش 
و اغلب حاضران در. ت دانشگاه هستند تربي

ضمن. نشست در زمرة شاگردان ايشانند 
ه ايشان از ديرباز با وضعيت زبان وكاين

هاي شور و مهمرتين چالشآادبيات عربي در 
فراروي آن آشنايي عميقي دارند و از حتوالت

املآاين رشته در چهار دهه اخري اطالع 

نگره ملي علوم آخنستني 
 انساني

وضعيت امروز ، چشم 
 انداز فردا

هاي  هتران سالن مهايش
 صدا و سيما
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 .دارند 
ر از سروران گرامي به خاطر ك تشضمن: رت حريرچي آآقاي د

رت صدقي و ديگر آاجابت دعوت و با سپاس فراوان از جناب آقاي د
يل اين نشست را كانات تشكه امآعزيزاِن شوراي حمرتم بررسي متون 

ه به علت ضيق وقت و با توجه به آنم آردند ، بايد عرض آفراهم 
هر مقاله تعداد مقاالت آماده ارائه ، بيش از پانزده دقيقه به 

نند آاختصاص خنواهيم داد ، لذا الزم است عزيزان وقت را رعايت 
. 

 از دانشگاه  فرقانيضارت علريآآقاي دجناب خنستني سخنران جلسه 
آموزش زبان عربي در حتت عنوان را اي  ه مقالهآآزاد بابل بودند 

 . ارائه منودند ارهاكها و راه ايران ؛ اهداف ، چالش
 به امهيت يادگريي زبانايشان ضمن اشاره

 تارخيي اين زبانپيشينهشورمان و آعربي در 
در ايران پس از اسالم و نقش دانشمندان
مسلمان ايران زمني در تعايل فرهنگ و علوم در

تأليفات اينه آيادآور شدند متدن اسالمي ، 
.شد  عّده از علما به زبان عربي نوشته مي

اه آن رانوني اين زبان و جايگآسپس وضعيت 
.هاي زنده دنيا گوشزد منودند  در ميان زبان

و علت بي توجهي به زبان عربي را در جامعه
نوني ايران به چند عامل اساسي ارجاعآ

 :دادند ؛ از مجله 
ايف از علوم زبان عربي و اّمهيت ارتباطش با زبان آعدم شناخت 

 فارسي ؛ و نبود شيوة مناسب فراگريي آن ؛ وعدم آگاهي از
اين پرسش را مطرح رت فرقاني آآقاي د. اربرد درست اين زبان آ

در پاسخ به ايشان ه چگونه بايد زبان عربي آموخت ؟ آمنودند 
 زبان از ادبيات شدند و دو شيوة كيك خواستار تفاين سؤال

ي در آموزش زبان عربي و كردند ؛ يآاي براي آن پيشنهاد  ريشه
 آموزش هاي  شيوهد دادند بهپيشنها و ؛ديگري در ادبّيات عربي 

شورهاي عربي آه در برخي از آ فراگريان غري عرب ويژه عربي زبان 
  .بيشرتي شودتوجه رايج است 

يب انصاري استاد كرت حممود شآسخنران دوم جلسه جناب آقاي د
و عضو حمرتم گروه زبان و آزاد اسالمي واحد رامهرمز دانشگاه 

اي را حتت عنوان  ه مقالهآدند بوادبيات عربي شوراي بررسي متون 
 ردن آموزش زبان و ادبيات عربي در دانشگاهآاربردي و ختصصي آ

ايشان با يادآوري جايگاه زبان و ادبيات . ارائه فرمودند 
دولت هخامنشيان با عرهباي عربي در ايران پيش از اسالم و روابط 

 رفيع اين زبان در مطالعات ايران جايگاهبني النهرين ، به 
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زبان عربي ايشان افزودند . ردند آناسي و علوم اسالمي اشاره ش
  شور عضو سازمان ملل متحدآ بيش از بيست ةزبان رمسي و زند

 

 ميليون مجعيت در جهان٣٠٠ه بيش از آاست 
شورها درآامروز دارد ؛ برخي از اين 
شور ما باآمهسايگي ما قرار دارند ، و 

اردشورها روابط حسنه دآبسياري از اين 
و با برخي از آهنا روابط اقتصادي و

 .اجتماعي و فرهنگي 
 آموزشپيشينهيب انصاري كرت شآآقاي د

 عربي در ايران را به دهه بيستكادميآآ
ده معقول وكقرن فعلي و زمان تأسيس دانش

ايشان. منقول در هتران ارجاع دادند 
هاي هاي اين رشته را مربوط به دهه موفقيت

و افزودند در حال حاضرگذشته دانستند 
شرايط اجتماعي تفاوت اساسي با شرايط
ساهلاي دهه

 

ه آنسل جوان ديگر مانند گذشته نيست . چهل و پنجاه دارد 
مشغوليات و . ي به رشته حتصيلي خود داشته باشددلبستگي شديد

 جوانان به متام مباحث رشتة ادبيات توجهها مانع از  گرفتاري
 از اين رو ما ناچارمي اين .امل آن است آعربي و يا فراگريي 

عربي ها  و تنوع بسيار در درسحجم گسرتده از منابع و مرياث ادبي 
 .نيم آتر  را ناديده بگريمي و آموزش را ختصصي
، صاحب نظران و متوليان امور بدين منظور من در اين مقاله 

ارشناسي آردن آموزش در مقطع آجدا به نم آ ميدعوت آموزشي را 
ارشناسي ، آدر مقطع . رتي آارشناسي ارشد و دآاز دو مقطع 

مقدار معيين به جز را فراگريند و روز دانشجويان فقط زبان عربي 
آموزش در . اثري از ادبيات قدمي نباشد از ادبيات معاصر عربي 

امله ، انشاء كمقواعد عمومي عربي ، ز بر آاين مقطع بايد متمر
ها و جمالت ، راديو و   روزنامه،،قصه و رمان ، متون معاصر 

ه آموزش با كو خالصه اين . ئي باشدسينمافيلمهاي تلويزيون و 
ارشناسي ارشد آاما در مقطع . نيازهاي روز جامعه سازگار باشد 

عربي بايد قدمي و ادبيات . نم آ رتي اجياد ختصص را پيشنهاد ميآو د
يد رشتة اسات. به آن مقاطع منتقل شود و آن هم در حّد ختصص 

 عمومي كزبان عربي در حال حاضر مهه فن حريفند اّما مانند پزش
و اين گسرتدگي ضعف گويند  ها را مي ، مهه نوع درسنند آ عمل مي
و در اين راستا بايد دروس فعلي .  را به دنبال دارد آموزش

رشته و ديگر نيازهاي جديد مد نظر قرار گريند و با طبقه بندي 
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ه آرتي آ ، به ويژه در مقطع داجياد گرددآن ، ختصص و گرايش 
 .ضروري است گرايشي گردد 

يب انصاري كرت شآه ارائه مقاله جناب آقاي دكنظر به اين
رت حريرچي آدقايقي زودتر از وقت مقّرر پايان يافت جناب آقاي د

ر از ايشان ، اطالعية فراخوان مقاله سومني كرياست جلسه ضمن تش
. بي را براي حاضران قرائت منودند هاي عر مهايش مديران گروه

 در ١٣٨۶مهايش مزبور قرار است به حول و قوة اهلي در تري ماه 
دو مهايش قبلي به . دانشگاه بوعلي سينا مهدان برگزار گردد 

 در شهرهاي اهواز و اصفهان ٨۴ و تري ماه ٨٢ترتيب در هبمن ماه 
اخوان آنچه در فر. برگزار شد و به نتايج نسبتًا خوبي رسيد 

ت به سوي اجياد ختصص و گرايشي آمقاله آمده است ، نشان دهنده حر
 منونه از اين فراخوان ، ضميمه اين كي. ردن اين رشته است آ

 .گزارش است 
 از اساتيد وسويمددي املجناب آقاي حممد حسن سخنران سوم جلسه 

به نام زبان عربي در مشهد مقدس بودند و مقاله ايشان با 
 . بود  جايگاه زبان عربي در علوم انسانينقش وعنوان 

ايشان ابتدا به پيوندهاي موجود
بني زبان عربي و علوم انساني

علوم انساني چه. ردند آاشاره 
عقلي باشد مانند فلسفه و منطق و
چه نقلي مانند تفسري و حديث و
روايت و چه علوم اجتماعي ،
جامعه شناسي ، روانشناسي ،

رسي ، ادبياتمديريت ، ادبيات فا
عربي ، تاريخ ، فقه و حقوق و

و هر آنچه به نوعي دراديان 
گنجد با جمموعه علوم انساني مي

زبان عربي در ارتباط مستقيم است
لة اصلي ورود به حيطهآ، و شا

اين علوم
 

تار و . البته اين امر فراتر از اين حيطه است . مهني زبان است 
. ر پيوند عميق با زبان عربي است پود متام زندگي فرهنگي ما د

و و حج مان از قبيل مخس  هاي ديين ما چه خبواهيم و چه خنواهيم اليه
هاي  و در اليه. ات و مناز و طهارت پر از اصطالحات عربي است آز

ل و دعا و راز و نياز و نيايش آحتت عنوان صرب و توه آوسيعرت 
 .ول است ته اك اين ن.مشهود است به خوبي اين امر است 
ه مقوله زبان در ارتباط تنگاتنگ با فرهنگ و كاينته دوم كن

ه در آزبان به دليل مايه سّيال آن خوني را ماند . متدن است 
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ه باعث امتداد آزبان چون آبي است . رگهاي بدن جريان دارد 
 .زبان پايه و اساس هر فرهنگ است . شود  حيات درخت فرهنگ مي

دهند و به روابط اجتماعي ما   فرم ميل وكلمات به زندگي ما شآ
زبان عربي به . زبان بازتاب دنياي انديشه است . خبشند  معين مي

 كايكدليل پيوند ناگسستين خود با زبان و ادبيات فارسي در ي
هفتاد در صد شصت تا حدود . ند آ مظاهر فرهنگي ما خودمنايي مي

  .د اربرد فارسي ريشه در زبان عربي دارنآپر هاي  واژه
 

فرهنگ ما به قول مرحوم استاد شهيد
يلك فرهنگ را تشكمطهري با فرهنگ عربي ي

كدهند ، ما دو فرهنگ ندارمي اين دو ي مي
مظاهر ادبي ما ؛ سعدي و حافظ. فرهنگند 

و جامي و غريهم مهگي خاستگاه علمي عميقي
اما. در زبان و فرهنگ اسالمي داشتند 

ما معتقدميه آته قابل توجه اين است كن
هاي زندگي اعم از دين ما در متام عرصه

سياسي و اقتصادي و اجتماعي حرف اول را
ه بسرت دين مبني اسالمكزند و از آجنائي مي

زبان عربي است ، مظاهر اين زبان در متام
 .ند آ ها خودمنايي مي اين عرصه

ته بسيار كدهد اين ن يل ميكآنچه شالوده مقاله اينجانب را تش
ه ارتباط ما با دين به معين عام و با ك و ظريف است ؛ اينمهم

رد ، نسبت كعلوم انساني به معناي خاص ، با هرگونه نگاه و روي
اين حقيقت . به اين زبان چه مثبت و چه منفي اثر مستقيم دارد 

ه منفورترين درس در مدارس ما از دورة آرد آار كتوان ان را مني
حيت اساتيد ما . درس عربي است راهنمايي و تا پايان متوسطه 

دائم به دنبال قرآن . نند آراه دارند به زبان عربي صحبت آا
ه اساتيد ما آدهد  اين نشان مي. مرتجم و هنج البالغة مرتجم هستند 

من شش . نند آهم نتوانستند با زبان عربي ارتباط برقرار 
 به نم و در پايان نتيجه راآ گزارة ذيل را خدمتتان يادآوري مي

 :گذارم  خود مشا وا مي
ان اجتماعي ، سياسي ، اقتصادي و فرهنگي آدين در متام ار .١

هر گونه نگاه منفي به دين . اي دارد  نندهآما نقش تعيني 
 .ها نيز اثر منفي خواهد گذارد  در اين زمينه

اي را به دين  نندهآارتباط زبان عربي با دين نقش تعيني  .٢
 .دهد  مي

 .معناي عام آن به شّدت رنگ ديين دارد علوم انساني ما در  .٣
ارتباط تنگاتنگي بني دين ، فرهنگ ، علوم انساني و زبان  .۴

 .عربي وجود دارد 
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 .تابنامه مسلمانان يعين قرآن به زبان عربي است آ .۵
بر ار و هنان كبه طور آشپذيرش يا عدم پذيرش زبان عربي  .۶

هد باورهاي ديين و علوم انساني ما تأثري گذار خواتثبيت 
 .بود 

شور پس از انقالب اسالمي حبران آهاي حاّد ما در  ي از حبرانكي
زبان عربي است ، مردم ما به شّدت خدا و پيغمرب و دين و اميان 

توانند با زبان عربي ارتباط برقرار  را دوست دارند ، اما مني
عّلت را بايد در جتربه تلخ اولني آشنايي او با زبان . نند آ

به نظر من عمده . ارآمد بايد جست آاي آموزشي ناه السآعربي در 
رد و نگاه ما به اين زبان است كل زبان عربي مربوط به رويكمش
اگر . تصّور دانش است نه مهارت دارمي از زبان ه ما آ تصوري .

 دانش است بايد مقدمات و اصول آن را مثل فلسفه و كزبان ي
ورهاي پيشرفته دنيا شآثر آمنطق ياد بگريمي ، ويل به نظر من در ا
اعلم « : ابن خلدون گويد . نگاه به زبان به عنوان مهارت است 

ة مقّررة يف كأن اللغة يف املتعارف هو فعل لساني فال بّد أن تصري مل
ه است ، متام آنچه ك ملكزبان ي. » عضو الفاعل وهو اللسان 

پيشنهاد من به . هاي زبان است نه خود زبان  خوانيم دانش مي
ه مرحله آغازين آهاي مرتبط با آموزش زبان عربي اين است  انارگ

هاي  خود زبان را فرا دهيم و سپس دانش. سب مهارت باشد آويژه 
ل آمدير ( ه با آقاي متقي زاده آچندين سال است . زبان را 
به خاطر اين امر ) هاي درسي آموزش و پرورش  تابآدفرت هتيه 

ب براي رشته علوم قرآني در حال حاضر نيز اينجان. درگريم 
 جاجبايي كه اجنام دادم يآاري آنم و تنها آ برنامه ريزي مي

ابتدا مهارات زباني را . خمتصري در نوع واحدهاي درسي است 
 .هاي زبان  ام ، سپس دانش قرار داده

جناب آقاي دآرت عليسخنران چهارم جلسه     
 از دانشگاه آزاد واحد هتران مرآزصابري

مقاله ايشان آه به زبان عربيبودند و 
األدب احلديث صدىايراد گرديد حتت عنوان 

موضوع مقاله ايشان.  بود احلياة االجتماعية
در جايگاه ادبيات جديد در زندگي اجتماعي

ايشان گرايش ادبيات جديد را بر خالف. بود 
دانند ، ادبيات قدمي عمومًا ادبيات قدمي مي
دند و شعراهاي زمانه بو در خدمت دولت

.هاي دولتمردان بود  تأييد آننده سياست
ادبيات قدمي در خدمت زورمندان و اشراف و

 اما ادبيات جديد در.ثرومتندان جامعه بود 
سرتاسر دنيا ،

 



 
 .............: .................تاريـخ 
 : ..............................مشاره 
  : ..............................پيوست 

 ٧

در . هاي سياسي آزادي طلب  ها و جنبش حمروميتاز انعكاسي است 
ه آادبيات معاصر گوياي حقايق علمي جديدي است مواردي نيز 

ادبيات جديد ديگر ارزش خود را . دانش بشري به آن رسيده است 
هاي اخالقي  در بازتاب واقعيات اجتماعي و ارائه پندها و ارزش

شود رو به پيچدگي و  و هرچه گذر زمان بر آن عارض مي. يابد  مي
 .مناياند  هند زيرا مسائل مربوط به انسان معاصر را مي غموض مي

ري مربوط به مسائل عمومي ادبيات بود و رت صابآمقاله آقاي د
تنها ارتباطش با موضوعات ختصصي نشست گروه ارائه آن به زبان 

هايي را  منونهور ، آبررسي روند مذاگرچه ايشان جهت . عربي بود 
به جز ادبيات ( از ادبيات عربي و ديگر ادبيات معاصر جهان 

قع داشتند از اين رو ايشان تو. ارائه دادند ) فارسي و بومي 
نگره ملي علوم انساني خبوانند آ، مقاله خود را در نشست عمومي 

. 
 فريدون مظلومي گرجمانيرت آآقاي دجناب پنجمني سخنران نشست ، 

تطابق قواعد عربي و دستور زبان مقاله ايشان  از دانشگاه بابل
 .، عنوان داشت  فارسي در فرآيند برنامه ريزي درسي

اربردهاي زبان عربي در ايران آن ايشان ابتدا به مهمرتي
ه زبان دين و وحي است كردند از مجله اينآاشاره گذشته و امروز 

ليد فهم زبان و آ مفاهيم علمي فرهنگ اسالمي است ، ك، زبان در
ادبيات فارسي است ، زبان ارتباط مسلمانان است ، مهسايگان به 

  .تواند منشأ وحدت امت اسالم شود گويند و مي آن سخن مي
نوني زبان عربي را درآهاي  چالشايشان سپس 

 : است ردند از آن مجلهآشور بررسي آ
تب آموزشي از سياست معني وآعدم پريوي 

تب درسي مرعوب جوآمشخصي در امر آموزش ، 
است ، نداشنت اهداف مشخص در امر برنامه

متون منتخب و آموزشي درريزي و عدم توان 
خواستار اهتمامي و. القاء مفاهيم روزآمد 

بيشرت برنامه ريزان به امر برنامه آموزشي
شالودة ديدگاه ايشان مبتين بر. زبان عربي 

 دو زبان عربي و فارسيه بنيآتقارب عميقي 
تواند منشأ زيرا اين خصلت مي. وجود دارد

الت زبان عربي در ايرانكحّل بسياري از مش
 . شود 

واند دست برنامه ريزان را ت به عقيده ايشان تشابه موجود مي
به . براي حذف حجم زيادي از قواعد زبان عربي باز بگذارد 

اران زبان عربي آعبارتي ديگر مقاله ايشان از دست اندر
ه با دستور زبان فارسي آه قواعد را تنها در مواردي آخواهد  مي
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و معيار در اين برنامه ريزي با . تطابق دارد آموزش دهند 
لذا پيشنهادهاي خود را در چند نقطه . رسي باشد دستور زبان فا

 :ذيل ارائه فرمودند 
ما ميخواهيم  ه كتبيني جايگاه آموزش زبان عربي و حتديد اين

اي براي  امل آموزش دهيم يا وسيلهآ زبان كآن را به عنوان ي
 فهم متون و پيش درآمد فارسي باشد ؟

براي آموزش ارگريي روشها و متدهاي آموزش زبان انگليسي آبه 
 .عربي 

 .حذف زوائد و مقدمات اضايف و بي مصرف قواعد عربي 
و .  درس كادغام قواعد عربي و فارسي و ارائه آن در قالب ي

 .مهينطور دروس ادبيات 
    سخنران پاياني نشست اول ،

رت سوسن آل الرسول ازآار خامن دآسر
رج بودندآدانشگاه آزاد اسالمي واحد 

ار خامنآارشان سركت مهآه با مشارآ
اي را ارائه منيژه سيد مظهري مقاله

دادند حتت عنوان تأثري تدريس دروس
يفيت آموزشآاهليات به زبان عربي بر 

. 
     ايشان دروس اهليات را به سه خبش
عمومي ، پايه و ختصصي تقسيم منودند و

ه طرحي بزرگ توصيفآطرح خود را 
يمنودند مرتبط با دروس پايه و ختصص

 .دانستند 
متام دروس پايه و ختصصي بر اساس حتقيقات ميداني اجنام گرفته ، 

و آفت . شود  رشته اهليات در حال حاضر به زبان فارسي ارائه مي
امل آه دانشجو هرگز فرصت آشنايي آبزرگ اين مسأله در اين است 

ر ناب انديشمندان مسلمان و فيلسوفان متدن اسالمي كرا با ف
زيرا دانشمندان اسالمي مهگي به زبان عربي قلم . فت خنواهد يا
هاي خود را تنها در قالب اصطالحات  اند و انديشه ردهآفرسايي 

تب مرتجم به آتوان از طريق  پس چگونه مي. منودند  عربي بيان مي
رد ؟ از اين رو ضرورت آ كفارسي جزئيات انديشه آنان را در

ون علمي توليد شده از دارد دانشجويان ما منتخباتي را از مت
و اين . سوي آن بزرگان ، در دروس پايه و ختصصي خبوانند 

ايشان در . منتخبات بايد به زبان اصلي باشند نه زبان مرتجم 
در مقاطع تدريس به زبان عربي يد دارند به آاين مقاله دعوت ا

و بديهي است . خمتلف آموزشي ، به ويژه دروس ختصصي رشته اهليات 
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ان كايف در اساتيد گرانقدر امآهم تنها با اجياد تسلط ه اين مآ
 .پذير خواهد بود 

 ارائه اتعواي راجع به موض سپس حضار به گفتگوي پانزده دقيقه
 . شده پرداختند 

رت آل قيس رئيس حمرتمآ    ابتدا جناب آقاي د
گروه زبان و ادبيات عربي پژوهشگاه علوم
يانساني و عضو گروه ادبيات عربي شورا

ر از حضار به خاطركبررسي متون با تش
تآنگره ملي علوم انساني و مشارآاهتمام به 

از متامي ارائه. فعال در اين مهايش عظيم 
دهندگان مقاالت درخواست منودند منونه مقاالت
خود را به ايشان حتويل دهند تا در جمله آفاق

نقديسپس در .  منتشر شود ه اإلسالميهاحلضار
تب فرهنگ زبان فارسي بهآقص وتاه به نآ

هاي جديد واژهارائه مفردات و عربي در 
ايشان به عنوان مثال واژه. ردند آاشاره 

هاي را در فرهنگچالش 
 

معاصر ناياب خواندند و معضل فرهنگ لغت فارسي به عربي را 
 .اساسي خواندند 

رت فرامرز مريزايي ازآسپس جناب آقاي د
عموميمهدان با انتقاد دانشگاه بوعلي سينا 

دردرار كبه مقاالت ارائه شده ، آهنا را ت
 .ردند آ توصيف دهلا

شناسيم و ايشان گفتند ما اين دردها را مي
درد دهلاميان راهاي اهواز و اصفهان  در مهايش
الت مطرح شده در مقاالت قبال نيزكمش. گفتيم 

اند و حيت مهايش اصفهان بر گرايشي مطرح شده
يد داشتآشته زبان و ادبيات عربي تأردن رآ

پس مسائل مطروحه جديد نيستند ، ما بايد
به تبيني راه حلهاي اساسي جهت

 

ه عربي منفورترين آگوييد  مهگي مشا مي. حل اين معضالت بپردازمي 
مقاالت . درس در مدارس است ، اين حرف نياز به اثبات دارد 

 عربي بايد با روش منفور بودن. فاقد مطالعات ميداني است 
و . دردها بايد علمي مورد حبث قرار گريند . علمي ثابت شود 
ها نيز بايد بر اساس اصول علمي ارائه شوند ،  بالتبع راه حل

 .نه صرفًا نوشنت نسخه درماني
 كه نسخه پيچيدن براي يآه مشا بايد بدانيد كمسأله ديگر اين

ه عربي در آاي  تهبايد به رش. مريض متفاوت است با مريض ديگر 
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چه بسا راه حل ارائه شده براي . رد آشود توجه  آن تدريس مي
عربي در رشته ادبيات فارسي با راه حل آن در رشته اهليات 

ام ، عربي مربوط به رشته  ه من نوشتهآتابي را آ. متفاوت باشد 
امل مطالعات ميداني داشتيم و نياز آما دو سال . حقوق است 

. ه براي دو واحد درسي رسيدمي آتاب آه اين ردمي تا بآسنجي 
ليه مقاطع و براي مهه آلي براي دروس عربي و در آارائه راه حل 

هنر . نا آشنايي دوستان با حل مسائل است ها نشان از  رشته
 درس به خصوص ك مقطع و يك رشته ، يكنيد و تنها در حمدوده يآ

نيد ، آتعيني نيد ، اهداف آامل مناييد ، نياز سنجي آمطالعه 
 تدريس كآنگاه به سب. نيد آنيد و تأليف آسپس سرفصل تنظيم 

ار چاره جويي آاساتيد خود بيانديشيد و جهت نواقص اين خبش از 
 .نيد آ

رت ممتحن از دانشگاه آزادآجناب آقاي د
نقد ارائه شده دراي  جريفت نيز طي مداخله

ايف ندانستند و گفتند بايد اينآمقاالت را 
. به ارائه راه حلهاي عملي بياجنامد نقد

ي از مهمرتين معضالت زبانكايشان ضمنًا ي
ها فقدان اساتيد با عربي در متامي رشته
ه خود استادآزماني . سواد و مسلط دانست 

با مواد آموزشي بيگانه باشد چگونه
ه دانشجويان به مقصودآتوان توقع داشت  مي

نمآ خود برسند ؟ من در اينجا دعوت مي
هاي باز ارائه دورههاي آموزشي را به  گروه

مل جهت اساتيد عربي و دعوتكآموزي و م
منايند از اساتيدي

 

شورهاي عربي جهت تداوم آموزش و آصاحب آوازه و با جتربه از 
ه به ضرورت آاين خواهران حمرتم . ردن دانش اساتيد آپربار 

ه آلي كمهمرتين مشردند آتدريس دروس اهليات به زبان عربي اشاره 
ه اساتيد رشته اهليات خود به آبا آن روبرو خواهند شد اين است 

زبان عربي تسلط ندارند و اين مسأله بعضًا شامل اساتيد رشته 
آوريد تا چنني طرح  جا ميآمشا استاد از . ادبيات عربي نيز هست 

 عظيمي را جامه عمل بپوشانيد ؟
هاي  ي از دغدغهكيو ه من از اين فرصت استفاده كديگر اين

نم واحدهاي خمتلف آموزشي آ پيشنهاد مي. نم آ ميخودم را بيان 
ز آموزشي آاي خود را در اختيار ديگر مرا تاخبانهآمنابع علمي و 

قرار دهند تا اساتيد و دانشجويان بتوانند با متامي منابع 
 .موجود جهت حتقيق و پژوهش استفاده منايند 
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اقر طاهري نيارت علي بآ    سپس آقاي د
از دانشگاه بوعلي سينا مهدان نيز با

نگره ملي علوم انسانيآاشاره به عنوان 
از) وضعيت امروز ، چشم انداز فردا( 
ه مقاالت وضعيت امروز را بررسيكاين

اما هيچ چشم اندازي. ردند آر كردند تشآ
.براي فردا در نظر گرفته نشده است 

 بپرسيمايشان گفتند اگر از بوعلي سينا
ليكه در زمان خود زبان عربي چه مشآ

هيچي ،: گفت  خنديد و مي داشت ؟ به ما مي
زبان عربي در هبرتين حاالت خود بود و زبان

ل را از زمانه نپرسيدكمش. علمي ما بود 
م سوادآل را از اساتيد تنبل و كمش

 .بپرسيد
ا ز مهم مرتبط بآآنگاه جناب آقاي مددي املوسوي به سه مر

زبان عربي ؛ آموزش و پرورش ، حوزه علميه و دانشگاه اشاره 
الت زبان كها و مش آموزش و پرورش با اين حجم گاليه: رد و گفت آ

البته اميدوارم اين . ند آعربي جمبور است وضعيت خود را عوض 
ل مسأله آه منجر به حذف آتغيري سريعرت اجنام گريد و منفعل نباشد 

 ك در ساهلاي اخري به ضرورت تغيري در سبحوزه علميه نيز. شود 
 مهارت سپس دانشهاي زبان رسيده كارائه زبان عربي به صورت ي

حوزه با . است و در اغلب مدارس حوزوي تغيري در حال اجنام است 
ه آدامن چرا دانشگاه  آن مهه تصّلب به ضرورت تغيري رسيد اما مني

يات را بفهمد و بايد بي مهابا باشد هنوز حاضر نشده است واقع
ل جدي كورزد ؟ آقايان مش نسبت به حفظ وضعيت موجود اصرار مي

ه آتنها بايد بپذيرمي . است و راه حل آن خيلي ساده و آسان 
 .سپس دانش  مهارت باشد كزبان ابتدا بايد ي
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رت علي اوسط ابراهيمي از دانشگاه تربيت معلم ، آسپس آقاي د
ه واحدهاي كداشتند و آن اين بر مقاله خامن آل الرسول نقدي

ّمي آهاي ديگر علوم انساني افت  رشته اهليات مانند خيلي از رشته
و با . استه است آزيرا وزارت علوم اين واحدها را . دارند 

توان دروس ختصصي اهليات را به  اين حجم از واحدها به هيچ وجه مني
 .زبان عربي ارائه داد 

ه تربيترت پرياني از دانشگاآ    آقاي د
 آموزشيكمآمعلم نيز وضعيت وسايل 

ه در مقايسه باآردند آعربي را مطرح 
ه زبان اسپانيويل ياكزبان انگليسي بل

.ايتاليايي بسيار اسف بار خواندند 
ايشان گفتند من براي تدريس درس
آزمايشگاه عربي در مضيقه شديدي قرار

توانستم سر ه ميآبه هر جايي . دارم 
حيت.  به درد خبوري نيافتم زدم هيچ چيز

انون زبان ايران لوحهاي فشرده بيآ
ارزشي را به من داد و نتوانستم از آن

 . نم آاستفاده 
 عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق وريكآقاي سيد عدنان اش

  و دبري گروه زبان و ادبيات عربي شوراي) ع(
 

اينجانب: بررسي متون به ايشان پاسخ داد 
انون زبان ايران بودم ،آروه مؤلفني عضو گ

آنچه مشا فرموديد درست است و احتماًال مشا
لوحهاي فشرده مربوط به ساهلاي گذشته را از

ايد ، و شايد هم انون زبان ايران گرفتهآ
لوحهاي فعلي هنوز نتوانسته است نيازهاي
اساتيد حمرتم را برآورده سازد ، اما به

ر ما اساتيد زبانه ديگر حجت بآنظرم مريسد 
ه طيآعربي متام شده است و ما با جتربياتي 

سبآانون زبان ايران آچهار سال گذشته در 
امي هر چند اين جتربيات ردهآ

 

ايف براي توليد وسايل آانات بالقوه فين و هنري كند ، امكوچآ
ديگر وقت عمل رسيده و انتقادها را بايد  آموزشي دارمي ، كمآ

ز علمي و پژوهشي و آه مراآرسد  ه نظرم ميبنار ، آگذاشت 
انات هبرتي پيدا كنيم امآ ه ما در آن تدريس ميآهايي  دانشگاه

ارائه طرحها ز علمي و آتنها به محايت مايل مرااند ، و لذا  ردهآ
من دست ديگر . از سوي مؤلفان و اساتيد گرانسنگ نياز دارمي 
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ه آ چه هبرت است .ارم فش اران را جهت اجنام اين مهم به گرمي ميكمه
 .هاي خمتلف صورت گريد  اري دانشگاهكار به صورت گروهي و با مهآ

ار خامن عباسي از گروه زبان و ادبياتآسر
عربي دانشگاه يزد آخرين نفر از جلسه اول

ه به مسائل زبان آموزي عربي اشارهآبودند 
ردند به آموزش طبيعي زبانآردند و دعوت آ

ايشان عدم. ان آودآ آموزش كعربي به سب
ارگريي و مترينآوجود زمينه مناسب جهت به 

ي از عللكها براي دانشجويان را ي آموخته
اصلي ضعف در سطح علمي زبان عربي دانشجويان
توصيف منود و افراد را به چاره انديشي جهت

 .ل دعوت منودند كحّل اين مش
 

 
 
 
 
 


