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 عربي  ادبيات زبان و

  *حسن مجيدي

  **منصوره سهرابي

 چكيده
  بـه  ؛حول در آن بسـيار زيـاد اسـت   ت كنيم كه سرعت زندگي و زندگي ميما در دنيايي 

 هـا و  آن شيوه  تبع  آيد و به اكتشافات جديدي پديد مي كه هر روز اختراعات و  اي گونه
دنيايي كه هر روزِ آن چنين  همگام شدن انسان با. ندك نيز تغيير مي ي زيستيعملكردها

پيشرفت علمي است و چشـم   شدن با علم و همراهبه معني با روز قبل متفاوت است 
هماننـد  زبـان كـه   . ماندگي را درپي خواهـد داشـت   تجاهل بالطبع عقب برهم نهادن و

حتـي   و ،مضامين ،امحتوبايد  آيد و شمار مي از همين مقوله به نيز موجودي زنده است
مشـتي   تكـرار مكـررات و   ؛ در غير اين صورتشكل آن مطابق با عصر حاضر باشد

زبان عربـي هـم از   . بدون كارايي خواهد بود و ،كهنه ،محفوظات قديمي اطالعات و
ـ  جا آن از اين قاعده مستثني نيست و ه شـكل سـنتي تـدريس    كه همچنان اين رشته ب

 ي تدريسها ها و شيوه تحوالتي در برخي از سرفصل تغيير و ضروري استد، شو مي
   .دشونناپذير  جبران هاي پيامد ودانشجويان سردي  دل ساز زمينهرت گيرد تا صو

ي  ها رشتهساير هاي   با مراجعه به سرفصلتا ست ا  سعي بر اين حاضر پژوهش در
روز  هب باد، باشد كه شوي جديد پيشنهاد  ها شيوه ها و هاي خارجي برخي سرفصل زبان
  .دكنكمك  آن كاربردي شدنبه  عربي  ادبيات زبان و ةرشت كردن
سـازي،   هـا، كـاربردي   هاي درسي، شيوه  عربي، سرفصل  ادبيات زبان و :ها واژه كليد
  .سازي بهينه

                                                                                                 

  majidi.dr@gmail.com )نويسندة مسئول( ت علمي دانشگاه حكيم سبزواريئعضو هي *
  ارشد فقه و حقوق  كارشناس **

  10/7/1391: ، تاريخ پذيرش7/5/1391: تاريخ دريافت
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  مقدمه. 1
اي است كـه   نهآي و ي مختلف علوم انساني دارد ها زبان نقش مهمي در مطالعات علمي رشته

بلكـه در   ،بيان آرا و عقايـد نيسـت   ةزبان فقط وسيل. كند ورانِ را منعكس مي فرهنگ گويش
تـرين   يكـي از مهـم  و همچنـين   )19: 1385خاقـاني،  ( اثرگذار استشنونده  جان گوينده و

ظرفي است كه انديشـه،   زبان ؛دهد هم پيوند مي هاست كه يك قوم يا يك ملت را ب عواملي
حـال يـك ملـت     اتصال گذشته و ةحلق تمدن يك ملت را در خود جاي داده و و ،فرهنگ
  ).2007 ،انهم( است

ديگـر  برخـي   متعددي وجود دارد كـه برخـي رسـمي و   هاي   گويش ها و در جهان زبان
پنج زبان ديگـر   ؛رسمي سازمان ملل متحد است زبان يكي از شش عربي زبان. اند غيررسمي

 .چيني ند از انگليسي، فرانسوي، روسي، اسپانيايي وا عبارت
از تاريخ طوالني  بر  دنياست كه عالوه ةزند و ،هاي غني، پرجاذبه زبان عربي يكي از زبان

تري  بيش آموزش آن اهميت فراگيري و به اين امر. توجهي برخوردار است  گستردگي شايان
ديگـر   از لغـات  انگيز، فراواني واژگـان، پويـايي پـذيرش    هاي بديع و دل ساختار. بخشد مي
 . زبان است هاي اين  ترين ويژگي استواري در نظام زباني از مهم ها، تنوع در تعبير و زبان

 ،حـديث  شـامل اي اسالمي بهميراث پر بان كتاب جاودان الهي وسو ز يك  اززبان عربي 
ـ  بـه ديگر زبان ديني مسلمانان است كه   سوي  ازو هاست،  و ديگر دانش ،تفسير ،تاريخ  ةمثاب

جمعيت انبوهي  ،اين بر  عالوه .گيرد زبان فرهنگي و وجه مشترك آنان مورد استفاده قرار مي
كننـد   مي تكلمزبان  اين هفريقا هر روز باهاي ديني از خاورميانه تا شمال   كه با وجود تفاوت
 و ،اينترنـت، مجـالت   ،اي ه ي مـاهوار  هـا  همچون شبكه ،جمعي  ل ارتباطيو با گسترش وسا
اده از و اسـتف  يد، اهميت فراگيـر شو آن افزوده مي ة نفوذروز بر دامن  به روز ،نشريات متعدد
  .)http://stadhakimi.com( دكن چندان مي اين زبان را دو

 نفـر ميليـون   442تـا   174برنـد   مي كار به مادري زبان همچون را عربي شمار كساني كه
 سـيا  اسـاس آمـار   هـا نيـز بـر    ن جمعيـت آ  كشور است كه كل 25رسمي  عربي زبان. است
  ).همان( است نفرميليون   329

  :پي پاسخ به سؤاالت ذيل است اين پژوهش در
  ؟در مقطع كارشناسي چگونه استعربي   زبان و ادبيات ةهاي رشت  سرفصل وضعيت كنوني .1
عربـي چـه     زبـان و ادبيـات   ةهـاي درسـي رشـت     سرفصلسازي  در راستاي كاربردي .2

  صورت گيرد؟ دتغييراتي باي
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شـده از سـوي وزارت علـوم بـراي      هـاي تعريـف    منابع عمده در اين پژوهش سرفصل
  . هاي خارجي است  زبان

 ينيبه بازب مستقالً كه را پژوهشي مقاله اين نگارش تاريخ تا نويسنده كه ستا ذكر شايان
  .يافتن باشد پرداخته يزبان عرب رشتة درسي هاي سرفصلدر 

  
  مشكالت آموزش زبان در كشور ما. 2

هويـت مسـلمانان را حفـظ     زبان ديني مسلمانان است كه كرامت و ،قرآن، زبان زبان عربي
هـا دانشـمند مسـلمان     ليـون يبر جلب دانشمندان عرب، قلوب م  اين زبان عالوه. كرده است
 و زحتـي در كشـف را   كه در آن ذوب شدند و چنان، هم نزديك ساخت  بهرا نيز  غيرعرب
در اين بـين مسـلمانان ايرانـي بـه اعتـراف خـود       . سبقت گرفتندب اعرا ازاسرار آن  رمز و
در گذشـته كسـاني چـون    جملـه  ازانـد؛   در رشد اين زبان داشته اي هبرجستا جايگاه ه عرب

 جرجاني و شاعراني چون سعدي، حافظ و مولوي، صرف و نحو دار بالمنازع سيبويه پرچم
  .اهتمام دارند ين امربددانشگاهي  نيز اساتيد مراكز ديني واكنون و  ،اند كرده خدمت بدان

نوجوانـان   به كودكـان و  ،از طريق قرآن خصوص هب ،زبانان همواره زبان عربي را فارسي
 استشده نظير بين اين دو زبان  بي ارتباطي تنگاتنگ و ايجاد اين امر باعث ؛اند آموزش داده

  .)2007خاقاني، (
ـ   ،ادبيات يكل طور  به و ،عرب  ادبيات اما تعليم زبان و  ور هدر كشور ما با مشـكالتي روب

تـوان   كننـد در دانشـگاه مـي    دانشجويان قبل از آمدن بـه دانشـگاه هميشـه فكـر مـي     . است
 و مـتن  نوشـتن  گيچگـون  هـا حـرف زد و   بـا آن  شاعران بزرگ را هم ديد و نويسندگان و

ها بايستد تا ببينـد   ي آن ها خواهد بر روي شانه دانشجو مي. ها آموخت سرودن شعر را از آن
شود كه نه خود  رو مي هتر با كساني روب جا بيش آن اما در ،ادبيات چه خبر است در فراسوي

  .دهند ديگران آن را انجام دهند نه اجازه ميدهند و  كار را انجام مي  اين
داخـل  كه بايد سكوي پرتـاب دانشـجو بـه     ،بسياري ديگر و ،امرؤالقيس، متنبي، بحتري

هـا گنـاهي نابخشـودني بـه      ادبيات باشند، ديوارهايي هستند كه گويـا عبـور از آن   مرزهاي
ـ اثـرش بايـد بم   آيد نويسنده و نظر مي هجاست كه ب اين. آيد حساب مي د تـا بتواننـد وارد   يرن

  .دانشگاه شوند
در در مــورد ادبيــات ريــزي اشــتباه  زيباســت امــا برنامــه و منــد دنيــاي ادبيــات قــدرت

له هميشه براي دانشـجويان  ئاين مس. جامعه است ي ادبيات خيانت به دانشجو و ها دانشكده
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از آن ميدي اانبا  شود دانشجويي كه با اميد پا به دانشگاه گذاشته مي موجب آزاردهنده بوده و
شكل ذوقي به ادبيات   تر است كه كساني كه تنها به كننده اين امر زماني ناراحت. خارج شود
انـد سـبقت    سـال از وقـت خـود را در دانشـگاه گذرانـده      اند، از آنان كه چهـار  روي آورده

البـاً  شايد حق با آنان باشـد چـون دانشـجو غ   . دهند حتي آنان را بازيچه قرار مي گيرند و مي
ادبيـات  ل روز ئخورد، اما آنان با مسا گيرد كه تنها به درد چند قرن پيش مي چيزي را ياد مي

 هـر  و زنـده  دانشـگاه  ةخالف ادبيات مـرد  ادبيات در خارج از دانشگاه بر. كار دارند و سر
  .حال نفس كشيدن است لحظه در

نگاري خالصه كرد، امـا امـروز    و نامه ،نثر ،داستان، ادبيات گذشته را در شعرشايد بتوان 
ترجمـه، نقـد، ادبيـات نمايشـي، و     . كنـد  نياز ما را برطـرف نمـي   وجه  هيچ  چنين نگاهي به

نياز با  ةانداز  شوند و كارشناس ادبيات بايد به ادبيات محسوب مياي از  شاخه ديگر بسياري
  .ها آشنايي داشته باشد آن

بايد دانشـي را بـه دانشـجو     اما از اين ميان ؛يابد افزايش مي اي برههعلم و دانش در هر 
به شـيوه و   توان نمييعني براي پرورش دانشجوي امروزي  ؛باشدروز  ه كرد كه تازه و بهئارا

  .سيستم آموزش مدارس قديم عمل كرد
 ترين شكل علم و دانـش  طلبد و آموزش بايد كامل هاي خود را مي  آموزش اني دورهر 

اين بسـيار سـاده و روشـن اسـت كـه آمـوزش       . نظر گرفته باشد دررا  مربوط به هر رشته
اگر به ايـن نكتـه   . روزتر و تواناتر خواهد بود بهنيز باشد، دانشجو  تر و تازه ترروز قدر به هر

به نام  اي ه عدهايي كه  خانه با كتاب توجه نشود، دانشگاه چيزي نخواهد بود جز يك كتاب
هاسـت   ي ايران سال ها آيد كه دانشگاه نظر مي بهسفانه أمت .كنند ها را تكرار مي استاد مدام آن

هـا و   واژهاسـاس   را بـر   ها هنوز برنامه اند و ي خود شده ها روزرساني برنامه به مشكلدچار 
  .كنند ي گذشته تنظيم مي ها نامه هاي موجود در لغت معنا

آموزشي كامـل   ةاست، اين شيو» گويم هرچه من مي«ها  تنها روش تدريس برخي از آن
ادبيات و بسياري نكـات   در اين شيوه هيچ نيازي به نقد مدرن يا خالقيت در .آيد نظر مي به

 .ديگر نيست
ي ادبيـات ايـران را    هـا  وضـعيت دانشـكده   ،استاد دانشگاه و محقق ادبـي  ،جعفر ياحقي

  :كند توصيف مي گونه اين
ارچوب هـ انـد در يـك چ   ما را مجبور كـرده  ... ؛اند  ي ادبيات در دانشگاه عقيم شده ها گروه

تر فرمول كنكـور   خاص، كتابي خاص را در زماني خاص تدريس كنيم؛ ما در دانشگاه بيش
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 بـرد   سـر مـي   بـه دهـيم؛ آمـوزش عـالي از نظـر كيفـي در بحـران وخيمـي         را آموزش مـي 
)http://adibane2.blogfa.com(.  

هاي ادبيـات   نيز در خصوص وضعيت دانشكده ،استاد دانشگاه تربيت معلم ،محمد غالم
  :گويد چنين مي

هـاي     ريزي درسي در دانشگاه متعلق به سال  برنامه. ادبيات در دانشگاه شكل كاربردي ندارد
توانـد نيـاز دانشـجو را      هاي جديد كه مي   و درس كرد دور است كه بايد در آن تجديد نظر

  ).همان( رف كند به آن اضافه كنيمبرط

ي  هـا  ريـزي غلـط و شـيوه    ي ادبيات را برنامه ها بسياري از استادان دليل ضعف دانشكده
ـ  ؛داننـد  هاي درسي مـي   كتابها و  سرفصل وشگاه نادرست تدريس در دان  بـاقر  مثـال  رايب

شـرايطي   ي ادبيـات در  هـا  كنوني دانشكده ةبرنام«: گويد مي ،استاد دانشگاه تبريز ،نيا صدري
  ).همان( »ايم  كه ما اكنون از آن شرايط فاصله گرفته خاص تدوين شده است

تـوان   مـي كلـي   ينگـاه  درزبان عربـي را   امروزجايگاه  عام، طور  به اتيادب از گذشته
زبـان خـارجي نگـاه    مثابـه   وقت به عربي بـه  هيچدر ايران  .بايد باشد ديده چ آناز تر  پايين

كـه بايـد     حـالي  در .زبان فارسـي باشـد  دليل مشتركات آن با   به امر شايد اين ؛نشده است
هـاي   در كنار ديگر زبـان  هاي خارجي و زبان ةدانشكددر عربي و ادبيات زبان  رشتة جاي

 .آموزش قرار گيرد مورد مطالعه وباشد و  مانند آن و ،خارجي مثل فرانسه، انگليسي، آلماني
نشـده  نظـر گرفتـه    در يرجزبـان خـا  مثابـه   هبعربي تنها   نهكه كنيم  مشاهده مي اين وجود با

شـود دور   ها استفاده مـي  از آن شيوه كه براي تدوين و آموزش ديگر زبانكلي  بهاست، بلكه 
  .نمايد است و غريب مي

كه بايد خود گونه  آن تواند نميها  با ديگر زبان  مقايسه عربي در  ادبيات دانشجوي زبان و
آمـوزش   نبـودن  اين امر يعني موفق ؛كند از آن فرار مي حتي و خويش بداند ةرا معرف رشت

 ةمشـاهد  ةنتيجـ  وضعيت درضمن اين. شود زبان عربي كه شايد از كاربرد غلط آن ناشي مي
  !كنند اظهار ميآن را است كه دانشجويان  موقعيتي  عيني

 جامعـه از مشخصـات   بـر فـرد و  ها   آنثير أت و ،ي درسي، تحول ها شيوهمحتوا و توجه به 
 شـده حتـي سـخن روز    تـر و  است اما اين امر اكنون خيلي جـدي  مويك تحول در قرن بيست

  . دشو ها منتقل مي ميراث آن ها حفظ و ها اصالح شود، هويت ملت كه اگر شيوه است؛ چرا
اتهام قرار گيـرد چـون عـاملي     هاي تعليم زبان عربي مورد نقد و  تعجبي ندارد كه روش

و اهداف زباني  نيافتن تحقق و هاي زبان عربي مهارت فنون و مؤثر در ضعف دانشجويان در
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 و هـا  باها بايد در محتواي كتـ  بر شيوه  عالوه. است كه براي آن وضع شده است يا تربيتي
  .هاي غيركالسي نيز تجديد نظر شود فعاليت هاي ارزيابي و روش
دانشـجويان  ست كه برخـي از  ا هاي تدريس زبان عربي اين عواقب سوء روشجمله از 

توانـايي   و ،كه قوت، انعطاف، زيبايي، پويايي ديگر اين؛ اين رشته احساس سرافرازي ندارند
باعـث   ،ايـن   بـر   عـالوه . كننـد  تكنيكي جديد حس نمي آن را در پوشش تحوالت علمي و

هـاي زبـاني، عـادت كـردن بـه تمـرين زبـان،         مهارت ةبه توسع فراگيران اين رشته شود مي
 و ،استعداد نويسـندگي  ة، توسعسبك نوشتارهاي آن، تصحيح  ساختار مات وكارگيري كل هب

  . كسب مهارت در آن توجه كافي نداشته باشند يادگيري زبان و و اشتياق برايشورانگيزي 
ين چون ا ،از نكات قابل توجه در اين زمينه نبود عنصر تشويق در كتب زبان عربي است

 او شـرايط عصـر   و ،هـا  درخواسـت ، نيازها، زندگي علمي، ت دانشجواارتباطي با واقعي آثار
ه مسـتقل از ديگـر مـواد عمـل     كه هر مـاد   اي هنگو  الب، بهمطمرتبط نبودن همچنين . ندارد
ديگر  احساس كند موضوعات زبان با يك و رودد تالش دانشجو هدر شو باعث مي، كند مي

  .غيرپوياست آن مرده و مباحث مرتبط نيست و
زبـاني جـوان    ها با سـطح عقلـي و   قوانين موجود در آن ها و اين كتاببرخي از متون 
 و ،پيچيـده ، نحوي خشـك صرفي و بسياري از قواعد  ،اين بر  عالوه. امروز سازگار نيست

نوشـتار اسـت    در گفتار و كردن خود كه همان صيانت از اشتباه ةوظيف درگسسته است و 
  .تمركز ندارد

متناسب با سطح دانشجويان باشد و كتب درسي با  واضح و بايد نوشتن زبانِ خواندن و
بلكـه   ،اطالعـات نباشـد   ةگونه كه فقط سعي بر ارائ تكاملي نوشته شود؛ بدين ةكيد بر شيوأت

لي ئبه مساهمچنين بايد  .دشول روز جامعه تنظيم ئطبق مسا ايشمحتو بايد كاربردي باشد و
  . آموخته شود زبان عربي تمرين و تا شوداظهارنظر و تئاتر توجه  چون سخنراني و

 در اذهان عمومي دانشجويان اين رشته تقويت شـود و  بايد جايگاه اين رشته طور همين
بلكـه جايگـاه واقعـي آن     ،نباشـد   پيچيـده  مجموعه قواعد خشك وحد  فقط تعريف آن در

كـه   ساسـ حا تمايـل و ايـن  ها شناسانده شود تا  يك زبان خارجي همانند ديگر زبان مثابه به
  .برانگيخته شود دانشجوكند، در  دنيا تكلم مي ةهاي زند شخصي است كه به يكي از زبان

اين كه علوم جانبي  استعرب اين   ادبيات زبان و ةرسد علت سنّتي بودن رشت نظر مي هب
ترتيـب    اين  بهديگر متون اصيل اسالمي پديد آمد و  و قرآن كريم ةمطالع برايزبان در آغاز 

در بايـد  اما . دشيل اممتجهت تفسير متون اسالمي  دربالغي  گرايشات زباني و  علوم بهاين 
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ـ چون ساير امورات انساني دا زبان هم زيرا ،كالسيك تجديدنظر كرد اين گرايش سنتي و م ئ
كه  اينبه موازات  زبان تابع زمان است و ).19: 1385خاقاني، ( تكامل است ر حال تحول ود

  .دشومحتواي زبان نيز بايد دگرگون  موضوعات و ، مطالب وتغيير كندشرايط روزگار 
 بـاز  ندهـد  انجـام  درسـتي  بـه  را خود ةوظيف معلم ولي دشو ها متحول شيوه اگر البته
 و الگـو  كـه  اوسـت  .دارد تحـول  در پررنگي نقش معلم چون د؛شو حاصل نمي مطلوب
 و مخاطبـان عينيـت بخشـد   بـراي   را عربـي  زبـان  زيبـايي  تواند مي و است دهنده جهت
 در اسـتاد  مهـم  نقـش  بـه  توجـه  بـا  ،لـذا . دكنـ  بيـان  رادر اين زمينه  ي نوآوري ها شيوه

 رسـالتش  بتوانـد  تا دوش آماده خوبي هب نيزاو  خود بايد ،دانشجويان ضعف كردن برطرف
 محبـوب  در عربـي  زبان معلم و استاد بد عملكرد. كند اجرا رود انتظار مي كه گونه آن را

  ).6: 2006النصار، ( داشت خواهد منفي ثيرأت زبان اين ساختن
  :ند ازا خالصه عبارت كلي و طور  بهمشكالت آموزش زبان در كشور ما 

 :كند تكلم مي خارجيزبان  فردي كه بههاي مناسب براي تعامل با   نداشتن فرصت )الف
 رو شدن صورت روبه در وگيرند  ميي خود را فقط در كالس درس ياد  ها فراگيران آموخته
ـ صورت عملـي    را به ها اين آموختهتوانند  نمي زبان با يك خارجي تـر   ببرنـد و بـيش   كـار  هب

  . عملي نداردغيرحفظي و  ةها جنب آموخته
خواهد زبان يك كشور را يـاد   شخصي كه مي: زبان مورد نظر فرهنگ توجهي به بي )ب

فرهنگـي آن را   ةتاريخ و پيشين و آشنا باشدبگيرد بهتر است با فرهنگ مردمان آن كشور نيز 
تـاريخي   و فرد براي يادگيري زبان عربي بهتر است با فرهنگ، اعتقـادات دينـي   ،مثالً ؛بداند
 . آشنا باشد اعراب ةزندگي روزمر و هاي عربي كشور
هـاي    در آموزش يك زبان خـارجي موقعيـت   :هاي تدريس زبان  تصنعي بودن روش .3

 نـام  فراگيـر  اگرچه ممكن است ،مثالً .رود نمي فراتر ذهنحيطة شود و از  واقعي ايجاد نمي
قـرار  ي يغـذا مـواد   ةولي در موقعيت خريد از يـك فروشـند   ياد بگيردرا ي يغذا ةچند ماد

 . كار كند داند در برخورد با چنين موقعيتي چه گيرد و نمي نمي

معمـوالً در تـدريس زبـان در     :آموزش زبـان  در مهارت اصلي چهار نداشتن كاربرد .4
 .شـود  پرداختـه نمـي   ،خواندن، نوشتن، شنيدن و گفتن، هاي اصلي  مهارت ةكشور ما به هم

 دانشـجو  پردازنـد و  فقط به خواندن و نوشتن مـي  )GTM( در روش قواعد و ترجمه ،مثالً
 معلمـان  تحقيقات مركز( تر بايد شنونده باشد صحبت كردن، بيش جاي هبدر مهارت گفتن 

  .)1391 اصفهان، استان
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و تبـادل اطالعـات    بـراي آموزش عـالي   ةسسؤتعامل بين فراگيران زبان در يك منبود  .5
تعامـل برقـرار    ديگـر  با يك همهاي فرضي    حتي اگر دانشجويان يك زبان در نقش :مانند آن
 تجاربحدودي جهت  تا ،آزمايش بگذارند ةي خود را به بوت ها نقش دانسته اين در كنند و

ها  اين روش ةاز جمل. مقدماتي و تشويق براي پيشروي براي مراحل بعدي مفيد خواهد بود
  . كند را ايفا مي زبان ديگري غيرعرب زبان و كه يكي نقش عرب نفر استبين دو  ةمكالم

زبان اصـيل ايـن كـار را     بدون تعامل با عربها  آنطور ممكن است  هشايد گفته شود چ
تواند اسـاليب تكلـم    بردار نيست مي يك راديو كه زياد هزينه ؛ساده است پاسخعملي كنند؟ 

تمرين آن با فـرد مقابـل بـه حـدي از      فراگير با حفظ آن اساليب و و دعربي را آموزش ده
يـك  كـه شـايد تعامـل بـا      ،برانگيز باشد و او را براي مراحـل ديگـر   تكلم برسد كه تحسين

  . او بزدايدوجود تواني را از نا س ناشي ازتر و كندآماده  ،باشدواقعي زبان  عرب
ها  منابع زياد است اما شيوه. استساز  هاي اصلي چاره  موقعيت  هاي مشابه   ايجاد موقعيت

ـ     بـا  بايد فراگيركه   صورتي در .محدود است غلط و ر اسـت  تسـازگا ا آن هـر روشـي كـه ب
استاد نيز نبايـد  . هاي استادمحور نيست  گرفتن در روشقراراجباري در  و آموزش داده شود

اتـاق   دنيـاي مجـازي عربـي را در كـالس و    بهتر است د بلكه كنمحدود روش كار خود را 
  . تر را انتخاب كند قوي خويش ايجاد كند تا دانشجو با الگوگرفتن از استاد روش صحيح و

  . اتواني دانشجو باشدعاملي قوي در احساس ن ممكن استضعف معلم در تدريس نيز 
  

  هاي جديد  سرفصل ئةهاي كنوني و ارا  بررسي سرفصل. 3
  :گيرد اين پژوهش جهت نيل به اهداف ذيل صورت مي

  :كه در راستاي آن دانشجو بايد نتايج آموزشي مورد نظر اين برنامه )الف
  .بنويسدمانند آن  يا ،مطبوعاتي، گزارش ،ي توصيفي ا مقاله درست صحبت كند و بتواند .1
  .جايگاه كلمه در جمله باشد قادر به شناخت نقش و متون تخصصي را بفهمد و .2
  . و نقدي معاصر آگاه باشد ،از گرايشات زباني، ادبي .3
  :دست آورد بهزير را  هاي ذهني مهارت )ب
  .كنداساليب متناسب را انتخاب  ادبي، متون و بتواند در ارتباط با موضوعات زباني و .1
ـ  همكالسي با اساتيد وو نظم منطقي درست  تحافصبا بتواند  .2 زبـان عربـي    ههايش ب

  .صحبت كند
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  . پژوهش نيز مهارت يابد ةبتواند نتايج مربوط به مباحث زباني را استنتاج كند و در زمين .3
  . هايي ابداعي ارائه كند نثري انديشه متون شعري و مقاله و ةبتواند در زمين .4
  :دست آورد بهزير را  هاي عملي  مهارت )پ
  . بتواند قواعد زبان عربي را به ديگران منتقل كند .1
  . انجام دهدادبيات پژوهش  عملي زبان و ي تئوريك و ها در زمينه خوبي به بتواند .2
  . ها مقايسه كند متون عربي را با متون ديگر فرهنگ بتواند .3
   .ادبي ارائه كنداز متون  تحليلي نقادانه بتواند .4
  . متون ادبي را با متون غيرمشابه تطبيق دهد بتواند قواعد زباني و .5
روان و صحيح با صورت  به و سياحتي ،فرهنگي ،تجاري ،هاي علمي  محيطبتواند در  .6

  . كند صحبتاين زبان 
ويـژه بـا    بهارتباط برقرار سازد و  با بيش از يك ميليارد مسلمان در سطح جهان بتواند .7
  . گو كندو گفت هاي شرقي  ملت
چـون   ي كـار و فعاليـت هـم    هـا  كارگيري زبان عربي در عرصـه  همناسب براي ب ةزمين .8

اي، مطبوعاتي، فرهنگي، زيارتي، سياحتي،  كار در امور رسانه اندر هاي دست ها و نهاد سازمان
  . را فراهم سازد و مانند آن ،رساني اطالع ،تجاري، حقوقي، آموزشي، تبليغاتي

هـاي    و سايت ،ها ي تلويزيوني و راديويي، مجالت، روزنامه ها امكان استفاده از شبكه .9
  . را داشته باشد اينترنتي عربي

آموزان و دانشجويان در دروس عربي در سـطح مـدارس،    تر دانش به موفقيت بيش .10
ورودي بـه مقـاطع تحصـيلي    هـاي   لبان شـركت در امتحـان  و داوط ،ها دانشگاه ،ها دبيرستان
  .كمك كند دانشگاهي

  :دست آورد بهزير را  هاي كلي  مهارت )ت
  .ند با ديگران ارتباط برقرار كندتوا نفس را داشته باشد كه مي بهاين اعتماد  .1
  .مهارت كار گروهي را كسب كند .2
  . بتواند با كامپيوتر كار كند .3
  .دشوالعات از منابع مختلف آشنا آوري اط هاي جمع  با مهارت .4
هـا   براي حل آن را كسب و شود ها مواجه مي توانايي رويارويي با مشكالتي كه با آن .5

  .تالش كند
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  .بياموزداز اساتيد ها را  تحليل آن ر كارها واستدالل د روش .6
  :هاي دانشگاهي زير خواهد بود معيار عرب داراي  ادبيات ةالتحصيل رشت فارغ ،اساس  اين  بر
  .شناسد انتقادي را مي و ،ادبي ،گرايشات تطبيقي اجع ومر منابع و .1
  .دهد را انجام مي هاي كودكان هشي همچون نگارش قصههاي پژو كار .2
  .دهد را انجام مي ويراستاري ترجمه تدريس و ةر زمينهاي پژوهشي د كار .3
 ،خصوص فرهنگ زبان مادري خـود  هب ،ها ديگر فرهنگ وبين فرهنگ عربي  تواند مي .4

  .فرهنگي جامعه سهيم باشد ري وارتباط برقرار كند تا در ارتقاي رشد فك
  .شناسد ميقواعد اساسي زبان را  .5
 مركـب و  و سـاده  ةهمچنين با چگونگي ساخت جملـ  وشناسد  مياجزاي جمله را  .6

  .ستآشناآن كيفيت تحليل 
  .اندد ميها را  ي و چگونگي تحليل آنبرخي از متون ادب .7
  .داند ميمتن را  ةواعد اساسي مطالعق .8
  .ستوسيقي شعر و اوزان آن آشنابا م .9

  .شناسد ميتعبير مجازي را  ر حقيقي وهاي تعبي  فرق .10
  .اشته باشدها مطالعات تطبيقي د زبان عربي با ديگر زبان ةدر زمين تواند مي .11
 هاي دانشگاهي به سـمت كـارآفريني و   رشتهكه  اين به عنايت با ،خالصه و كليطور   به

التحصـيالن   تمام فـارغ  امروزه برخالف گذشتهديگر   سوي  دارند و از خوداشتغالي گام برمي
روز  اب و بـه همچنين در راستاي جذ ند وشو پرورش استخدام نمي و  اين رشته در آموزش

 و ،باارزش ،كارآفرين ،مداهاي كار به سمتي برويم كه رشتهضروري است رشته اين ساختن 
  .ي اساتيد زبان عربي داشته باشيمحت دانشجو و و مفيد براي جامعه

ـ   ادبيـات  ة زبـان و هاي موجود در رشت  در اين راستا سرفصل كـه اكنـون در اكثـر     يعرب
  :دنشو هاي ايران تدريس مي دانشگاه

  ؛برخي نياز به ابقا دارند .1
  ؛كيفي يابند كمي و ةرخي بايد توسعب .2
  ؛هم بايد به لحاظ كمي كاهش يابندبرخي  .3
  ؛نياز به افزوده شدن دارند و ندبرخي نيز جديد .4
  .ندشوجايگزين بايد ي برخ .5
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  منابعي كه نياز به توسعه دارند 1,3
بهبود مهارت شنيدن  اهداف درس مكالمه شامل عناويني مانند آشنايي با لغات و: مكالمه .1
 فصيح وشكل شفاهي در  يايجاد ارتباط برايبا هدف كسب مهارت زباني  كردنصحبت  و

حوادث  ،تصادفات، جنايات: تواند شامل اين مطالب باشد اين درس مي. اي زبان است لهجه
 زيست، سالمتي و  اقتصاد، محيط وري، صنعت وافن طبيعي، مسائل نظامي، آموزش، علوم و

، ، فرهنگ، تاريخمربوط به آن موضوعات مسائل جاري، جامعه و فراغت، سياست واوقات 
  .قبيل  اين و موضوعاتي از ،ل روزمرهئمسافرت، مسا ،هوا و  آب زنان،

سطح واژگـان، تكـرار واژگـان،    : مكالمه مدنظر قرار گيرددر زير موارد د شو پيشنهاد مي
كالم، كامل يا ناقص بودن تلفظ واژه، رعايت قواعد دسـتوري، سـاختار نحـوي     كاربرد تكيه

يـا   جمالت، ميزان استفاده از حرف ربط، كامل يا ناقص بودن جمالت، نقل قول مستقيم و
يـا   در گفتار، استفاده از اصوات و اي، نمود لهجه عبارات محاوره غيرمستقيم، اصطالحات و

ثير عوامل خارج از محـيط زبـاني بـر گفتـار، مكـث، شكسـتن       أ، تفاهيمآواها براي انتقال م
  .هميزان استفاده از ضماير اشار و ،جمالت

تعداد واحد اين درس از شش واحد كنوني به حداقل چهارده د شو پيشنهاد ميهمچنين 
مكالمه خواهد داشت درس انشجو در هر ترم دو واحد صورت د  اين در. واحد افزايش يابد

  .باشدو درنتيجه پايدار يادگيري زبان مستمر د شو اين باعث مي و
سياسـي   شوند گـرايش مطبوعـاتي و   غالب متوني كه در اين ماده ترجمه مي: ترجمه .2

 تكنيكي وسفرنامه،  سياحت و ست دانشجو با متون اقتصادي، سير وا كه نياز دارند، حال آن
هـا،   آگهـي  ،مدارك استخدامي ةترجم و، ها حقوقي، تقاضانامه مرتبط با تكنولوژي، قانوني و

ي مربـوط بـه    هـا  ها، نامـه  جلسه ها، صورت تقاضاي كاال، حواله هاي مربوط به عرضه و نامه
و گمركـي آشـنا    ،بـانكي ، تلفني، اسناد پـولي  هاي تلكس و  يا نقص كاال، پيام خير ورود وأت

 و بياموزنـد نيز  را زمان فوري يا هم ةحدي بايد مهارت ترجم تافراگيران كه  ضمن اين .دشو
  .شود نيز مطالعهريات جديد نظهمچنين 

ايـن   بهتـر اسـت   .را برگزار كـرد كارگاه ترجمه  توان در قالب همين درس همچنين مي
البتـه   .دگيـر  دانشجو صورت  مشتركاً توسط استاد ونيز ترجمه  وصورت گروهي   كارگاه به

  .تعداد دانشجويان نيز محدود باشد مترجمي باسابقه و اين كارگاه بهتر است استاد
حداقل چهارده  بايد تا آن كاربردي بودن نيز نظر به اهميت و درساين  هايتعداد واحد

  .واحد افزايش يابد
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دارد كـه  اكنون درسي با نام بالغت وجود  درست است كه هم: عرب  زيباشناسي ادبيات .3
تمركز روي متون دينـي   بيشتر رسد در اين درس نظر مي هپردازد اما ب تاحدي به اين مقصود مي

ي زيباشناسي گويش معاصر نيز پرداخته شود تـا   ها ست در آن به جلوها كه الزم حال آن .است
  .دشوبرقرار و درس تري بين دانشجو  تر شدن درس، ارتباط قوي ملموس بر كاربردي و  عالوه
اصـطالح  : دشـو الزم است در اين درس مباحث ذيـل بررسـي   : شناسي تطبيقي زبان .4
گـرايش   اللغه، نهضت مطالعات زباني در غـرب و  با فقه آن ارتباط و) اللغه علم(شناسي  زبان

توصـيفي، تصـحيح مفـاهيم غلـط، زبـان       تـاريخي و ، شناسي تطبيقـي  ، زبانآن نقد علمي و
 تاحدي كـنش بـين ادبيـات    شناسي، اطلس زباني، و لهجه گفتاري، جنگ زباني، نوشتاري و

  . ها عرب با ديگر زبان 
  :بر مباحث باال موضوعات زير نيز در اين مقوله قابل بررسي است  عالوه

كه طي  آموزد ميدانشجو در اين ماده مقدماتي در ارتباط با دانش كلي آواها : آواشناسي ـ
 ةفونميك، مطالع آواشناسي عرب، تعريف فونتيك ومطالعات : دشو آن موارد زير بررسي مي

 صـدا و  هـاي بـي   ل آوامفصـ  ةحيث مخرج و ويژگي، مطالعـ  تقسيم آواها از دستگاه نطق و
  .قبيل  اين مواردي از و ،صدادار

هـا و   خوان زبان عربي، بررسي هم آوايي كار آشنا ساختن دانشجويان با نظام اينهدف 
در بيـان مقصـود و درك   كيـد بـر اهميـت آن    أم و تها، بررسي تكيه و آهنگ كـال  مصوت

  .مفاهيم است
  .ـ توصيف دستگاه آوايي

دانـش واجـي بـراي    . هاي آوايي زبان انسان است الگو ةشناسي مطالع واج: شناسي واج ـ
ي معنـاداري را   هـا  آواهايي را توليد كنـد كـه گفتـه    :آورد تا گو اين امكان را فراهم مي سخن

خارجي را تشخيص دهد، كلمـات جديـد بسـازد، بـا اضـافه كـردن        ةدهد، لهج تشكيل مي
 .قبيـل   ايـن  و تواناهـايي از  ،هاي آوايي مناسب صورت جمع و زمـان گذشـته بسـازد    واحد

شناسـي بايـد    رو، واج ايـن  از دهـد و  گويان را نشان مـي  دستور زبان كل دانش زباني سخن
  ). 104: 1386 ويكتوريا فرامكين،( بخشي از دستور زبان به حساب آيد

. داننـد  ها هزار كلمـه مـي   حتي ده هريك از سخنگويان هر زبان هزاران و: شناسي واژه ـ
فـردي كـه زبـان انگليسـي     . معنـاي آن اسـت   معناي شناخت آواهـا و   دانستن يك كلمه به

يا  ؛پذيرد كجا پايان مي آغاز و كجا داند كلمه نمي ة انگليسيداند هنگام شنيدن يك جمل نمي
  ).185: همان( ؟كه حتي چند كلمه ادا شده است اين
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معنـاي هـزاران واژه را    و ي هسـتيد هـاي سـيار    لغـت  شـما فرهنـگ  : معناشناسي ـ
طـور    ها را بـه  دهد تا آن ها اين امكان را به شما مي دانش شما از معاني واژه. دانيد مي

كلمات بخشي  معناي. ها را درك كنيد كار بريد و هنگام شنيدن آن صحيح در جمالت به
 آيـد  رو بخشي از دستور زبان به حسـاب مـي   اين دهد و از از دانش زباني را تشكيل مي

  ).309: همان(
شناسي،  زبان شناسي و ل مشترك بين جامعهئدر اين علم به مسا: شناسي زبان جامعه ـ

 ماننـد آن  شناسي تاريخي و خواه اجتماعي، زبان ها خواه جغرافيايي و بررسي انواع لهجه
  .شود پرداخته مي

 هـا و  لغـت  فرهنـگ ، خانـه  آشنايي با كتاب برداري و يادداشت هاي تحقيق و روش .5
سـت آشـنايي بـا    ا زبـان عربـي وجـود دارد امـا الزم     ةدرس روش تحقيق در رشت: آمار

بـه   ها نيـز  ي استفاده از آن ها يا شيوه ةشيو قديم و هاي جديد و  لغت  فرهنگ خانه و كتاب
را ديگـري درس آمـار    ةالب مادقيا در  توان در همين ماده و مي. دشوافزوده  همين ماده

  .تحليلي استفاده شود هاي سنجشي و د تا در كاردانيز ارائه 
اما  ،مجالت وجود دارد عنوان روزنامه و بااكنون درسي  هم: ها مطبوعات و رسانه .6
هـا   انشجو با ديگر رسـانه الزم است دكه   حالي در. منحصر به دو رسانه است درس اين

ي گروهـي   ها التحصيل در اين رشته بايد با كل رسانه ديگر فارغ  عبارت  به ؛نيز آشنا شود
  .آشنايي نسبي داشته باشد
ها خبرگزاري و  تلويزيوني عربي در كنار ده ةشبك 630بيش از  اًدر حال حاضر تقريب

گيري افكار عمـومي   روند شكلهزاران سايت اينترنتي عربي در  راديويي و ةصدها شبك
نظـر   اسـاس  بـر . دارنـد  سـزايي ثير بأجوان ت ويژه نسل كودك، نوجوان و جهان عرب به

شبكه تلويزيوني عربـي جديـد    100 اًدر سال جاري ميالدي تقريب ،برخي از كارشناسان
 .سيس خواهد شدأت

ودي دولـت عربسـتان سـع    وسـيلة  بـه  ىا مـاهواره  ىتلويزيـون  ةشبك 55تا اين تاريخ 
هاي عربي نظير مصر، قطر، كويت، امارات متحده عربي  ساير كشور سيس شده است وأت
 و ىا ي تلويزيوني مـاهواره  ها سيس شبكهأاي در ت ه رقابت فشرد ساير كشورهاي عربي و

 . هاي اينترنتي دارند  سايت
عربي  ةسيس شبكأت ،تلويزيوني عربي ةاندازي شبك براي راه سي بي رويكرد جديد بي

عربـي   ةشبك عربي آلماني دويچه وله وشبكه ، الحرة يىامريكاعربي  ةشبك، روسيا اليوم
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كامل بـر   ةبراي سيطر جهانى هاى قدرتنيز مؤيد تالش روزافزون  24 فرانس فرانسوي
  .استجهان عرب  ها در انديشه افكار و
 تفرقـه و ايجـاد   و ،غيرواقعي از ايران، تحريف حقايق مسلم تـاريخى  ةچهر ةارائ

ي  هـا  هـاي رسـانه   تـرين رويكـرد   دشمنى بين ايران و كشورهاى عربى يكـى از مهـم  
 .مذكور است

منافع ملي جمهوري اسالمي ايران مسـتلزم برقـراري روابـط     ديگر امنيت و  سوي از
  .هاي عربي است رمستحكم با كشو

 و ،شـنيداري ي مكتـوب،   هـا  رسانهم زالتربيت دانشجوياني كه بتوانند مواد  ،بنابراين
مين كنند أت و ،بازسازي، توليدنه تنها ترجمه بلكه را ديداري براي مخاطبان جهان عرب 

 عربـي داخلـي و   ىهـا  رسـانه هـاى   عرصه ي الزم در ها تجربه پس از كسب آموزش و و
  ). 2009حاتمي، ( ضروري استبلكه مفيد ، فعال يابند خارجي حضوري مؤثر و

ارتباطـات بـين المللـي     در درس نگارش كنوني بيشتر به نوشتن نامـه و : نگارش .7
  :د غفلت شده استشو شود، كه بايد گفت از موارد مهمي كه در ذيل ذكر مي پرداخته مي

  .نويسي اصول كلي داستان: داستان كوتاه .1
  .افسانه، قصه و داستان .2
  . شود ه ميدر اين درس قواعد عروض نيز آموخت: نگارش شعر .3
  .تلخيص متون .4
  .نويسي نگاري و گزارش وقايع .5
  .بندي اصول جمله .6
  .آيين ويرايش .7
  .)استفاده از كامپيوتر( چيني حروف نگاري و نامه .9

سـطح واژگـان، تكـرار    : توجه داشتزير اين درس بايد به نكات  يادگيري درضمن
قواعد دستوري، ميزان استفاده از حرف يا ناقص بودن امالي واژه، رعايت  ها، كامل و آن

يا ناقص بودن جمالت، تأثير عوامل خارج از محيط زباني بر گفتار، ميزان  ربط، كامل و
  .قبيل  اين مواردي از و ،استفاده از ضماير اشاره

براي . نويسي تعليم داده شوداست كه بايد اساليب نگارش و زيبااين درس  نِدرضم
چـون وقتـي    ،هاي آن شروع كـرد  بيان استاندارد نويسي و گرافاتوان با پار اين درس مي

  .متن بنويسد تواند ميدرواقع گراف بنويسد ادانشجو بتواند پار
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 هاي جديد پيشنهادي  سرفصل 2,3
  هاي جديد ضروري  سرفصل 1,2,3

سـت  ا عرب الزم  در ادبيات يادباي مصر مصر و ةبرجستنظر به جايگاه : ادبيات مصري .1
  . اين عنوان وجود داشته باشد بادرسي 
گـران   ي گروهـي نيـاز بـه گـزارش     ها با گسترش روزافزون رسانه: گري گزارش .2

هاي اين رشـته    ست اين ماده در سرفصلا الزم همچنين يابد، لذا متبحر نيز افزايش مي
  . دشوي گروهي نيز آشنا  ها تواند با ديگر رسانه ضمن اين ماده مي دانشجو در. گنجانده شود

 ،بنابراين ؛دانشي پوشيده نيست امروزه اهميت پژوهش بر هيچ صاحب: تاالر پژوهش .3
  . پرداخته شود اين درسبه كاربردي  و ،اصولي، طور مستقل  الزمست به

نياز بـا  حد  تواند در در طي اين ماده مي عربي  زبان و ادبيات ةدانشجوي كارشناسي رشت
 سـخنراني آشـنا شـود و    سمينار و ةحتي ارائ و ،اسلوب نويسي، عناصر، انواع و مبحث مقاله

كه در ايـن درس   ضمن اين. اطالعاتي مقدماتي در ارتباط با حضور در سمينارها كسب كند
 .عرب نيز وجود دارد  ادبيات ةحوض بررسي مقاالت برتر نگاشته شده در امكان
زايـي و   راسـتاي اشـتغال  در توانـد   مـي اين مـاده  : تبليغات و بازاريابي رساني و اطالع .4

  .دكنمهمي ايفا  بسيار نقشخوداشتغالي 
كسـب مهـارت در ايـن مـاده ايـن قـدرت را بـه        : ادبيات سينمايي  و ادبيات نمايشي .5
هاي عربي يا برگـردان    فيلم ةجهت ترجم سيما و و دهد كه بتواند در صدا التحصيل مي فارغ
  .دكنفعاليت  هاي فارسي به عربي  فيلم

حتـي   شـود و  مـي  تـدريس اي  نامـه  نمايش در اين درس متون تئاتر و: تئاتر ـ نمايش .6
 تئـاتر و  خواسـت  تـوان از دانشـجو   علمي مـي  ةايجاد تجرب جهت تقويت مهارت مكالمه و

  .اجرا كند نامه نمايش
كـه   جا آن از: م نگارشيئعال تمرين امال و قواعد خط عربي و هاي خواندن و  مهارت .7

درست  كارشناس اين زبان بتواند متون نگاشته شده به آن را درست بخواند ورود  انتظار مي
ربـي  بنويسد، شايسته است درسي به اين ماده اختصاص يابـد كـه ضـمن قرائـت متـون ع     

ضمنِ اين مهارت با خـط   درتواند  دانشجو مي. آموخته شود ها نيز در قالب امال نگارش آن
  . پيدا كند يآشنايي مقدمات »رقعه«ويژه خط  عربي به

 چه آشنايي با يك زبان چنان: خاور دور تاريخ خاورميانه و ،هاي عربي آشنايي با كشور .8
مكاتـب   آداب و رسـوم و  همچنين فرهنگ و وزبان وران اصيل آن  با آشنايي با گويش توأم
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تر خواهند بود  آموزي موفق كه دانشجويان در مبحث زبان بر اين  ، عالوهباشد اهل آن فكري
  .د نيز موفق خواهند بودشوست در آينده محقق ا ارتباطات خارجي كه ممكن ةدر زمين
  .پاسخ به سؤاالت خواندن داستان و: خواندن و درك مفاهيم .9

  . طول خواهد كشيد ترم 3 به مدت :فنون يادگيري زبان .10
توسـط   شده بهاي كوتاه انتخا  در اين درس داستاندانشجويان : بيان شفاهي داستان .11

استاد اشـتباهات  . كنند سپس آن را در كالس بازگو مي استاد را در خارج از كالس مطالعه و
گزارش شـفاهي   مورد دردانشجويان نيز  وكند  ميتلفظي و دستوري دانشجويان را تصحيح 

  . كنند مي بحثديگر  يك
  .تعبيرات زبان ترجمه كاربرد اصطالحات و .12
آشنايي با يك زبان اروپايي در  درسي برايواحد  نهجموع م ترم و در سه :زبان دوم .13

  . تر دانش ادبي منظور بسط هرچه بيش  بيان مطلب و به سطح خواندن، درك مفهوم و
  .ديگر موضوعات داستان جواب در ارتباط با تم و ال وؤس :رمان .14
 خصوصـيات انـواع آزمـون و    ةبحث دربار ساخت آزمون استاندارد و :سازي آزمون .15
  . هاي زبان  انواع آزمون ةكسب مهارت در تهي ي ارزشيابي و ها شيوه

  .اصطالحات تعبيرات و امثال و .16
  .نگاري روزنامه .17
ضمن كه  شود تدريس مي اين درس با سخنراني استاد يا پخش نوار: شفاهي ةترجم .18

سخنراني و به ايراد اقدام خود يا دانشجويان  شود هايي توسط دانشجو ترجمه مي قسمت آن
يع يـابي سـر   معـادل  در اين درس همچنين در ارتباط بـا ترجمـه و  . دكنن زمان مي هم ةترجم

  .دشو كلمات بحث مي اصطالحات و

  هاي جديد اختياري  سرفصل 2,2,3
سـواد بـه   نوشتن بود اما اكنون تعريف  خواندن وتوانايي منظور از سواد  زماني: كامپيوتر .1

افزارها  كه هر رشته داراي نرم ضمن اين ؛يافته است ارتقاكامپيوتر  آشنايي با زبان انگليسي و
كـه سيسـتم    جـا  آن از. ها آشنا شود اطالعاتي تخصصي است كه الزم است دانشجو با آن و

حال تحول اسـت، دانشـجو در    توجه به پيشرفت تكنولوژي در آموزش در دنياي كنوني با
 .تعليم مدرن نيز آشنايي يابد تواند تا حدي با تكنولوژي تدريس و مياين درس 

رفع مشـكالت فكـري و روحـي در     كه نقش مشاوره و جا آن از :ريزي درسي برنامه .2



 121   سهرابي منصورهحسن مجيدي و 

  1391سال دوازدهم، شمارة دوم، پاييز و زمستان هاي علوم انساني،  نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش

ست، نياز اسـت درسـي بـا ايـن     ا ثيرگذارأبسيار ت علمي واضح و ترقي درسي و پيشرفت و
  . دشوهمان رشته تدريس  ةتوسط اساتيد برجست تاعنوان وجود داشته باشد 

شـناخت  ، هـا  اسلوب كلـي زبـان   در راستاي شناخت ساختار و :شناسي عمومي زبان .3
تحوالت زبان ايجـاد چنـين درسـي     شناخت تغيير و ها و زبان ساير بين زبان عربي و ةرابط

  . رسد نظر مي همفيد ب
  

  هاي جديد  اجراي سرفصل ي برايهاي  راهكار ةارائ. 4
نمونه به وضـعيت   رايكشورها، ب سايرتدريس زبان عربي در  ةبراي آشنايي با شيودر پايان 

  :شود ت متحده اشاره ميالزبان در ايااين 
عربـي   زبان معلم بيش از سيصد در اختيار داشتنحاضر انستيتو زبان پنتاگون با   حال در
هايي مثل عربي  زبان آموزش. ستامريكادر  زبان ترين مركز تدريس اين و قوي ترين پيشرفته

سرشان را گرفتـه و كـامالً   بايد  زبانان بسيار مشكل است و گاهي انگار ارسي به انگليسيفو 
عربـي   زبـان  امـا آنـان در تـدريس   . هـا آشـنا شـوند    زبان چرخاند تا با قواعد و ضوابط اين

دميك و چنين دروسي از حالت آكا ها آناستفاده از  گيرند كه با كار مي هبهاي جديدي   روش
رسد اين مسيري است كه  نظر مي به. شود زندگي تبديل مي ةتجرب يو به نوع شدهكتابي جدا 
 .استپنتاگون  مقامات ة فراوانمورد عالق

 عنـوان   را بـه  خـدمت نظـامي خـود    ،نيـروي هـوايي   ةكن وايت، افسر ارشد بازنشست
 امريكـا تـر   اما پس از اولين جنگ خليج فارس و تمركز بيش ،آغاز كرد شناس روسي زبان

هـاي نـوين تـدريس      جمله روش  از گويد كه او مي. عربي شد زبان متخصص بر خاورميانه
معتقد اسـت كـه در جهـان     او .اخبار و تحوالت جهاني است مورد دربررسي ديد اعراب 

 از. ارزش چنـداني نـدارد  ايـن كشـورها    بدون درك فرهنگ و تاريخ زبان كنوني يادگيري
كـه  است هاي عربي   كاريكاتور زبان تحليل ي آموزشي براي دانشجويان اين ها جمله برنامه

 ةشـد  ارائـه هـا پيـام    بررسـي آن  شـاگردان موظفنـد كـه بـا    . رسد در مطبوعات به چاپ مي
 .كنند كاريكاتوريست را تشريح

 امريكـا هـاي ارتـش     ترين چالش از نظاميان فعال در عراق يكي از عظيم بسياري ةگفت  به
  به. هستدانش الزم از فرهنگ عراقيان براي ايجاد رابطه بوده و همچنان  كمبود اطالعات و

زبان و فرهنـگ عربـي را    ي تدريس ها اين انستيتو و برنامه ةپنتاگون اخيراً بودج دليل  همين
 ).http://aftabir.com( استداده  افزايش
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آمـوزي آشـنا شـديم     علمـي در مـورد زبـان    يها ها و نظريه روشاكنون كه با بعضي از 
آمـوزان و دانشـجويان بهتـر     توانيم براي انتخاب روش آمـوزش زبـان عربـي بـه دانـش      مي

  .گيري كنيم تصميم
نظر گرفتن شرايط مخاطب، شرايط تدريس و نوع  دربا  يدجا اين معلم است كه با در اين

 ،اگر تالش كنيم كه فراگيـران مطالـب درسـي    و دكنبهترين روش ممكن را انتخاب  ،درس
ها  ن كار برند ثبات اين مطالب را در ذهن آ هرا در محاورات روزمره ب ،اعم از قواعد و معاني

  .ايم تر كرده بيش
  

 گيري يجهنت .5

دبيرستان  انعربي با همان ذهنيت خوب از درس عربي دور  ادبيات زبان و ةرشت دانشجويان
جذاب  ي با تصاوير رنگارنگ وهاي بع عربي مقطع دبيرستان كتابامن. شوند دانشگاه مي وارد

ولـي منـابع زبـان عربـي در      ؛بخشـد  آرماني از جهان به دانشجو مـي  است كه نگاهي زيبا و
طلبد، اما بپذيريم كه سطح  خود را مي ةاي مشخص ههر مرحل .ي نداردا دانشگاه چنين ويژگي

گونـه   آن، بار مثال براي نخستين رايد؛ بشو بسيار متفاوت مي باره يك ها به منابع آن ها و درس
ها مرسوم است، دانشجو بايد تاريخ و يا متون سنگين عصر جاهلي را  كه در برخي دانشگاه

گـاه در زنـدگي    شود كه شـايد هـيچ   هايي آموزش داده مي اين، گاه درس از  گذشته. بخواند
كـه جـاي خـالي     حـال آن  .باشد  اشتهوي ند ةرشتنيز با  زياديو ارتباط  اشدنبدانشجو مفيد 

اساس   اين بر. ها را بياموزد محسوس است ست آنا دروس مفيد و پركاربرد ديگري كه نياز
عربي بازبيني صـورت گيـرد تـا ضـمن افـزايش        ادبيات ةست در رؤوس درسي رشتا الزم
  . دشون حاصل ان و متعلماتر معلم وري، موجبات افزايش رضايت بيش بهره

  
  پيشنهادات. 6

 هايي چـون صـرف و   واحد درسبهتر است از در راستاي تخصصي كردن اين رشته  .1
الهيات مرتبط  ةتر با رشت دروسي كه بيش و شود نثر كاسته متون نظم و نحو، تاريخ ادبيات و

  . هاي تخصصي جايگزين شوند است با واحد
  . شود تدريساصولي  سيستماتيك و روش  به درس انشا .2
  . آزمايشگاه افزايش يابد و ،هاي مكالمه، نوشتن تعداد واحد .3
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  . دشو مكالمهعربي زبان ها به  در تمام كالس .4
  . نحو تجديد نظر شود در منابع صرف و .5
براي دانشجويان زبـان و ادبيـات عربـي جهـت تقويـت       نام قرائت عربي هدرسي ب .6
  . دشو گنجانده قرائت
هاي عربي  ضور در كشورجهت ح اي آزمايشگاه فرصت ويژه براي اساتيد مكالمه و .7

  .فراهم شود
مكالمـه بـا يـك اسـتاد      و ،نگاري، انشا، آزمايشگاه االمكان دروسي چون نامه حتي .8
  . دشوه ئارا
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 و سرفصـل  برنامـه  كلـي،  مشخصـات  .)1369( ريـزي   برنامـه  عـالي  شوراي عالي، و آموزش فرهنگ وزارت
 گسـترش  شـوراي  و سـي  صد يك جلسةمصوب ، انگليسي زبان مترجم تربيت كارشناسي دورة دروس،
 .تير 17تهران، ، عالي آموزش

 سرفصـل  و برنامـه  كلـي،  مشخصـات  ،)1369( ريـزي   برنامـه  عالي شوراي عالي، و آموزش فرهنگ وزارت
 ي،گسترش آموزش عـال  يشورا ةجلس ينو دهم يستمصوب دو( فرانسه زبان كارشناسي دورة دروس،
 .دي 16تهران، 

 و سرفصـل  برنامـه  كلـي،  مشخصـات ). 1370( ريـزي  برنامـه  يعـال  يشورا ي،فرهنگ و آموزش عال وزارت
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 آموزش گسترش شوراي جلسة هفدهمين و دويست جلسةمصوب  ،چيني زبان كارشناسي دورة دروس،
 .ارديبهشت 8تهران،  عالي،
 سرفصـل  و برنامـه  كلـي،  مشخصـات ). 1370( ريـزي  برنامـه  يعـال  يشورا ي،فرهنگ و آموزش عال وزارت

 آمـوزش  گسـترش  شوراي جلسة يكمين و سي و دويستمصوب  ،ژاپني زبان دورة كارشناسي دروس،
 .دي 15تهران، ،  عالي،
 و سرفصـل  برنامـه  كلـي،  مشخصـات  ).1370(ريـزي   برنامـه  يعـال  يشورا ي،فرهنگ و آموزش عال وزارت

 عـالي،  آمـوزش  گسـترش  شـوراي  جلسة و چهارمين نودمصوب  ،ارمني زبان كارشناسي دورة دروس،
 .ارديبهشت 28تهران، 

 سرفصـل  و برنامـه  كلـي،  مشخصـات ). 1371( ريـزي   برنامـه  عـالي  شوراي عالي، آموزش و فرهنگ وزارت
 و دويسـت مصـوب   ،خـارج  مقيم ايراني غير دانشجويان فارسي ادبيات و زبان كارشناسي دورة دروس،

 .خرداد 3، ، تهرانعالي آموزش گسترش شوراي جلسة هشتمين و سي
 سرفصـل  و برنامـه  كلـي،  مشخصـات ). 1371( ريـزي  برنامـه  يعـال  يشورا ي،فرهنگ و آموزش عال وزارت

 گسـترش  شـوراي  جلسـة  يكمـين  و چهـل  و دويستمصوب  ،اسپانيايي زبان كارشناسي دورة دروس،
 .تير 14تهران،  عالي، آموزش

 و سرفصـل  برنامـه  كلـي،  مشخصـات ). 1377( ريـزي   برنامـه  عـالي  شوراي عالي، آموزش و فرهنگ وزارت
 گسترش شوراي جلسة و هفتمين و پنجاه سيصدمصوب  ،فارسي ادبيات و زبان كارشناسي دورة ،دروس
 .ارديبهشت 27، تهران عالي، آموزش

 سرفصـل  و برنامـه  كلـي،  مشخصـات ). 1374( ريـزي  برنامـه  يعـال  يشورا ي،فرهنگ و آموزش عال وزارت
 عالي، آموزش گسترش شوراي جلسة چهارمين و سيصدمصوب  ،ايتاليايي زبان كارشناسي دورة دروس،
 .مهر 16تهران، 

 كلـي،  مشخصات). 1372( ريزي  برنامه عالي شوراي خارجي هاي زبان كميتة عالي، آموزش و فرهنگ وزارت
 خـارجي،  هـاي  زبـان  كميتـة  ،عربـي  ادبيـات  و زبان مترجمي كارشناسي دورة دروس، سرفصل و برنامه

 .آبان 16تهران،  ريزي،  برنامه عالي شوراي جلسة ششمين و شصت و دويستمصوب 
 دروس، سرفصل و برنامه كلي، مشخصات .)1376( ريزي برنامه يعال يشورا ي،فرهنگ وآموزش عال وزارت

 آموزش گسترش شوراي جلسة و پنجاهمين سيصدمصوب  ،عربي ادبيات و زبان دبيري كارشناسي دورة
  .آذر 9تهران،  عالي،



 

  


