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مجلة علمی ـ پژوهشی انجمن ایرانی زیان و 
 2015هـ.ش  1394 پاییز، 36ادبیات عربی، شماره 

 167-187م، صص 

عربی از طریق  و ادبیاتزبان  دانشجویان رشتة هایمهارت توانیبه

 کارشناسیة درسی دوربرنامه  بازتعریف
 ادبیات فرانسه زبان و ،شاخههمة های رشتسرفصلبر اساس 

 2زادهملیحه یعقوبی ،1اکبر نورسیدهعلی

 عربی و ادبیاتزبان ة دکترای رشت .1

 بهشتی دبیات عربی دانشگاه شهیدا وارشد زبان ارشناسی دانشجوی ک .2
 08/04/1394تاریخ پذیرش:    03/11/1393تاریخ دریافت: 

 چکیده
عربـی پوشـیده نیسـت کـه      و ادبیـات زبـان  ة انـدرکاران رشـت  از دست یکهیچبر  ما در کشور

های حسـاس  کافی برای پر کردن بخش هایو مهارت هاییتوانااین رشته فاقد  النالتحصیفارغ

آموزش این رشته شده و  هداف متعالیا تحقق امروز مانعکه  ما، عاملیة به عقید د.هستنکشور 

اسـت، در یـک کـالم    کـرده هـای ززم تبـدیل   التحصیالن آن را به افرادی فاقـد توانمنـدی  فارغ

پژوهشـگران  ؛ بنابراین تاس های تدریس آنشیوه کارشناسی وة سرفصل دروس دور هایقصن

شـاخه،  هـم ة های آموزشی رشـت ها و شیوهد کرد با توجه به سرفصلدر این مقاله تالش خواهن

کارآمد، بـه  انسانی موفقیت نسبی این رشته در تربیت نیروی  بر اساسو  ،زبان و ادبیات فرانسه

 بپردازند.شده برای این مقطع بینیهای پیشدر بازتعریف سرفصلتر روزبه یک الگویة ارائ

 

 .فرانسه و ادبیاتزبان عربی،  و ادبیاتزبان  توانی،دروس، به بازتعریف، سرفصل :هاواژهکلید

 

 مقدمه

 زبـان  ،پس از ورود شریعت مبین اسالم به ایران اما اند،آشنا بودهعربی  از دیرباز با زبان انیانیرا

 ی وو اسـالم  نـی فرهنگ قرآ مکلید فه درواقععربی  . زبانعربی در ایران گسترش یافتو ادب 

در  ضـرورت آمـوزش آن  رود و ارتباط میان کشورهای اسالمی به شمار می ایبر بهترین وسیله

                                                                                                                                        
 مسئول ةنویسند                  noresideali@gmail.com 
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ة اکنـون نیـز رشـت   هـم  قابل درک است. زبان عربی در سطوح مختلف خصصانمت نیاز کشور به

سـازنه  و  یر اسـت دای کشور هادانشگاهبسیاری از در گوناگون،  در مقاطع عربی و ادبیاتزبان 

 هـای ینـه با وجـود هز امروزه  متأسفانهاما  د.شونبه تحصیل میمشغول رشته  ینهزاران نفر در ا

عمـال  از   یالنالتحصـ فـارغ  ،دشویم رفکشور صهای دانشگاه درآموزش عربی  یبرا که گزافی

 ما، عـاملی ة به عقید .هستند یکاریمشکل ب دچار عمدتا و  برنیامده توقعاتبرآورده کردن ة عهد

بـه افـرادی فاقـد    التحصـیالن ایـن رشـته را    فارغ شده و ف متعالیهد یناتحقق  امروز مانعکه 

ترین مقطـع  ایدر پایه درسیبرنامة  طراحید نبودن هدفمن، استکردهتبدیل  های ززمتوانمندی

اسـت. امـری کـه سـب       «یکارشناس رهسرفصل دروس دو هایقصن» یک کالم دریا  تحصیلی

 خروجـی واقعـی   بـا  شـده اهداف اعالم و خود را پیدا نکردهعملی جایگاه  هاگذاریشده هدف

 ت.زنگ خطر اسیک بلکه  این خود یک نشانه، و شته باشدهمخوانی ندا

مقطـع  دانشجوی در فرد است.  توانمندیبهترین فرصت برای ایجاد  ،قطع کارشناسیشک میب

اختیـار تحـت اجـرای    سـفید وارد گـروه آموزشـی شـده و بـی     لـوحی نیمـه   همچـون کارشناسی، 

گذشـت هشـت    پـس از . این دانشـجو  گیردمدت و بلندمدت گروه خود قرار میوتاهراهبردهای ک

رونـد  ة اسـت و ادامـ   چهار سـال طی این  درهای گروه نمای فعالیتتمامة تحصیلی تقریبا  آیینترم 

ن دوره قـرار خواهـد   هـای همـی  فـر  نیز قطعا  در راستای پیش های بازتروی در دورهتحصیلی 

 تـوان آمـوز شـکل بگیـرد مـی    این مقطع در زبـان های عمومی زبان در مهارتاگر ؛ بنابراین گرفت

 ،که بر اساس اصول کلی آمـوزش زبـان  چرا ؛ریزی نمودآن برنامهة ا بر پایهای تخصصی رآموزش

طریـق   بـا ایـن مع ـل از    اسـت  کـه بهتـر   این اساس باید گفتبر  است.زبان عمومی با اولویت 

 مـة ترج»د ماننـ  های تخصصییشگرا ایجاد و مقابله نمود سرفصل دروس این مقطع بازنگری در

 ی جهـان بازاریاب»و  ،«همترجم همرا» ،«فمندهد سالمت» ،«یگردشگر»، «هرسان ترجمه و» ،«نزماهم

در ایـن   هـایی نقصچه دقیقا  جاست که ایناصلی پرسش اما . را به مقاطع بازتر موکول کرد «بعر

 .را به حداقل رسانید هانقصاین  بایدغییراتی ها وجود دارد و از طریق چه تسرفصل

شـاخه در آمـوزش زبـان دوم و بـازتعریف سرفصـل دروس      های موفق هـم به رشته توجهشاید 

توانـد مـا   هایی باشد که میها، یکی از روشهای آننگاهی به سرفصلبی با نیمعر و ادبیاتزبان ة رشت

فرانسـه یکـی از همـین     و ادبیـات زبـان  ة شـت رازآنجاکـه  یـاری دهـد.    امر ضروریرا در تحقق این 

؛ بنـابراین  انجام شـود  میان دروس این دو رشته تواندمیهای موفق دانشگاهی است، این تطبیق رشته
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اما اشـاره   ،های ماهوی میان این دو رشته و مقت یات آن معترف هستیماگرچه خود، به وجود تفاوت

هـای دوم مـورد   زبانة قرارگرفتن در مجموع نظره تنها از دانیم که این دو رشتبه این نکته را ززم می

زبان و ادبیـات فرانسـه در   ة دانشجویان رشتآموز نیز هرچند زبانة اند. از نظر جامعگرفته مقایسه قرار

ملزم به گذراندن شانزده واحد زبـان فرانسـه مقـدماتی     اند ود به دانشگاه مبتدی انگاشته شدهبدو ورو

هستند، اما اگر بتوان این شانزده واحد را معادل مجمـو  سـاعاتی انگاشـت کـه      ترم اول تحصیلی در

گیرنـد، بایـد گفـت    آموزان قبل از ورود به دانشگاه در معر  آموزش زبـان عربـی قـرار مـی    دانش

تـراز بـا دانشـجویان    از نظر آشنایی با زبان جدید، هم رشتة زبان و ادبیات فرانسه دانشجویان ترم دوم

هـدف   گفتنی اسـت  همچنیناساس نیست. عربی هستند. پس این مقایسه چندان هم بی جدیدالورود

بلکـه صـرفا     تحقیـر دیگـری نیسـت؛    تمجید از یـک رشـته و   ،رویهیچبههشگران در این مقاله پژو

افزایـی تجربیـات   هـم » استمداد از تجارب یکی برای ارتقای دیگری است، تـا شـاید از ایـن طریـق،    

 را در جهت تحقق هدف خود به کار گرفته باشیم. «این دو زبان آموزش

خـودداری از   برایو  پیشین هایاستفاده از پژوهشضمن  است شدهپژوهش تالش این در 

هـای  یـافتیم، پـژوهش  چـه مـا   اسـاس آن  د. بـر شـو ارائـه   وهای معمول، راهکاری نکاریموازی

 :به شرح زیر است کند ـعداد انگشتان دست تجاوز نمیاز تکه در این زمینه ـ  شدهانجام

هـای زبـان و ادبیـات    ی گـروه آفرینقشن»عنوان  باای ( در مقاله1389سلیمی )میرزایی و  .1

عربـی  های آموزشی اختیارات گروه ها وبه بررسی مسئولیت «هاعربی در توسعه علمی دانشگاه

با اشاره به نقش  و وهانهپژن با تکیه بر نگرش آیندهاین مقاله نویسندگا اند. دردر کشور پرداخته

در  های جدیـد ایجاد گرایش روزرسانی این رشته و لزومبه ضرورتبه های عربی، کلیدی گروه

 اند.نپرداختههای عینی راهکارة رائاین زمینه به ا اما در انداشاره کردهآن 

ـ  1392اصـالنی )  و گنجی ،یجالی .2 عربة  تة رس  ادد  ا  دراسة  دة ف علیة ة »ة ( نیـز در مقال
ة ، دربــار «املعلصةةر تصاصةةة لی یةةة  دلةةلرل ا طةة ا  ةة ف اةة   ا عرب ةةه اصسةةرامن ذج  لدعةةه  صةة لل   ص  ةةلی 

کثـرت ایـن واحـدهای     از یک نقد کوتاه بـر و پس  سخن رانده مربوط به متون ادبی واحدهای

برای علمی  به طراحی یک روش شناسیباندرسی در صفحات ابتدایی مقاله، بر اساس اصول ز

 ند.اها در جهت تحقق همین هدف اقدام نمودهدریس این واحدت

تعة م ا نصةص  اددب ةه عة  »که با عنوان  (1391سجاد اسماعیلی ) ارشد یکارشناسة نامپایان .3
 در زادهبه راهنمـایی عیسـی متقـی    «أقسلا ا ةغه ا عرب ه وآداهبل بلجللدعلت اصسرامن ه ودة ف ققةأ أا اعةه

 دارد. نیز محتوایی نزدیک به همین فا  شدهدانشگاه تربیت مدرس د
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نقد  تفصیل و به قدر کفاف دراساتید فن به و ،تر، پژوهشگران، متخصصانپیشازآنجاکه 

در این پـژوهش   ما ،1انددو رشته سخن رانده تدریس واحدهای درسی هر هایها و راههشیو

در هم آناشاراتی کوتاه ـ کنیم و جز میبیشتر تمرکز خود را بر نقد سرفصل دروس معطوف 

ـ ن صورت ز این نقـد نیـ   ضرورتبرای درک  داشت. فنون تدریس نخواهیم هاینقصبه  یاز 

در فصـل دوم قـانون اساسـی    برای همگـان کـافی اسـت.     ،گذرا به اسناد ملی موجود نگاهی

بـر اسـاس   . اسـت تصریح شـده  آموزش زبان عربیر لزوم بجمهوری اسالمی ایران، مستقیما  

زبان قـرآن و علـوم و معـارف اسـالمی، عربـی اسـت و       ازآنجاکه »این قانون  شانزدهماصل 

ة ابتـدایی تـا پایـان دور   ة ادبیات فارسی کامال  با آن آمیخته است، این زبان بایـد پـس از دور  

نکتـه   .(244: 1385)ورعـی،   «هـا تـدریس شـود   رشـته ة همـ  هـا و در کـالس ة متوسطه، در همـ 

ب سـال  مصـو   ،جامع علمی کشور نقشةفصل چهارم ه وقتی به دیگر این است ک توجهجال 

 کشورهای با فناوری و علمی اثرگذار و فعال تعاملکه به ـ   9شمارة ذیل راهبرد کالن  1389

ـ   اسالم جهان و منطقه کشورهای ویژهبه دیگر کنـیم، بنـد پـنجم از    مراجعـه مـی   اشاره دارد 

                                                                                                                                        
 . منابعی برای اطالعات بیشتر:1

همایونی و همکاران، آموزش اهداف عمومی و دانشگاهی در مکالمه زبـان عربـی بـا تکیـه بـر سـیالبس       مقازت: 

ها و فنون تـدریس قواعـد   زاده و همکاران، میزان اجرای روش(/ متقی1393و روش کارمحور)مفهومی ـ کاربردی  

زاده و همکاران، بررسی متقی(/ 1392در مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبیات عربی از نظر استادان و دانشجویان )

/ (1391ادبیـات عربـی)   کارشناسـی رشـته زبـان و    و نقد میزان اجرای راهبردهای تدریس متـون شـعری در دوره  

الجمعـی محمـود    (/1391احمدی و همکار، تعلیم اللغه العربیه فی إیـران دراسـه نقدیـه فـی فهـدافها ومناهجهـا )      

زاده و همکـاران،  (/ متقـی 1391بولعراس و همکاران، مبادئ تعلیم العربیه اإلسهامات الممکنه للمقاربات الحدیثـه ) 

هـای زبـانی از دیـدگاه اسـتادان و     شته زبان و ادبیات عربی در مهارتتحلیل و بررسی عوامل ضعف دانشجویان ر

(/ 1389زاده، الحاجـات العلمیــه لمتعلمـی العربیـه مــن النـاطقین بغیرهــا )    (/ متقـی 1389دانشـجویان ایـن رشــته )  

پروینـی، بررسـی   (/ 1389پورجمشیدی و همکار، نقش راهبردها و فنون آموزشی در تدریس صرف و نحو عربی )

(/ تقوی، تعلیم اللغـه العربیـه للنـاطقین بغیرهـا بـین مـنه        1389روش آموزش زبان عربی به شیوة مستقیم ) و نقد

 .تا(القواعد و الترجمه و المناه  الحدیثه )بی

 یومـد  یرانیـه آدابهـا بالجامعـات اإل   ویـه  العربه فقسام اللغـ  یفیه النصوص األدب یمتعلها: سجاد اسماعیلی، نامهپایان

المـدخل التواصـلی فـی    ه دراسـ (/ مـریم جالیـی،   1391، کارشناسی ارشـد )دانشگاه تربیت مدرس،  افهتحقق فهد

 و یبررسـ (/ زهره شیبانی، 1391یرانیین )دانشگاه اصفهان، دکتری، اإل یهاألدب العربی المعاصر لطالب العرب یستدر

ـ  یرتأث و یداریشن یهانقد دروس مهارت ـ  یـات ادب شـته زبـان و  ر مهـارت در  یـن ا یـت تقو در یمتون ادب  در یعرب

 (.1391، کارشناسی ارشدیران )دانشگاه تربیت مدرس، ا یدولت یهادانشگاه
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 ویـژه بـه  زبـان،  آموزش هایروش در تحول و حاصال» :یابیمامات ملی را به شرح زیر میاقد

 .(51: 1389)شـورای عـالی انقـالب فرهنگـی،      «عمـومی  آمـوزش  مقاطع در انگلیسی و عربی زبان

ش 1404در پایان سال  یرانا» :استآمده ینساله چنبیست اندازچشمدر ابتدای سند  همچنین

 ...سـطح منطقـه   در یاورو فنـ  یعلمـ  ی،اول اقتصـاد  یگـاه بـا جا  یافتـه است توسعه یکشور

و  یبر سهم برتر منابع انسـان  یمتکی، علم و فناور یدتول توانا در یشرفته،دانش پ برخوردار از

روشـنی قابـل درک اسـت کـه     درنتیجه به .(1: 1382 دولت،ی رساناطال  یگاه)پا «یاجتماعة یسرما

د بازدستی نظـام قـرار   ی، کامال  در راستای تحقق اسناعربة رشت یاندانشجوعلمی ة بنی یتتقو

در پایگـاه خبـری    شدهانجام آمده در نظرسنجیدستبر اساس آخرین نتای  به همچنیندارد. 

آموختگـان ایـن   عنوان مرجع اساسی اساتید و دانـش  به ـ  عربی و ادبیاتانجمن ایرانی زبان 

ة گزینـ  از میان پـن   «نیازهای کشوربر اساس سرفصل دروس  روز کردنبه» کشور ـ رشته در

بر  فرهیختگان نظربه اتفاقکه این خود  استدرصد(  6/46) شده حائز بیشترین تعداد آراارائه

 ،امـروز بـه تا .ش(1/11/1393عربی،  و ادبیات)پایگاه انجمن ایرانی زبان لزوم این بازنگری اشاره دارد 

ی، ای آموزشـ هـ گـروه تـا  ها واگذار شده دانشگاهاز جان  وزارت علوم به  بسیاری اختیارات

د باشـن  دروسشان سرفصل ها وسانی آنرروزبهو  هابازنگری جامع رشته دارای میدان کافی در

؛ اما (1: ماده1379و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،  457-458: 1372فناوری،  )وزارت علوم، تحقیقات و

و  د عمـل شـده  وار طورجدیبههای عربی گروهة نهادن در این مسیر ززم است همبرای گام

د. حرکتی کـه از مـدتی   بپردازن سرفصل دروس، به بازتعریف هدفبازار کار درنظرگرفتن با 

هـای  های عربـی دانشـگاه  های عربی کشور مانند گروهشماری از گروهتعداد انگشت پیش در

چنـدان دور تبـدیل بـه    ای نهامید است در آینده تربیت مدرس آغاز شده و اصفهان، سمنان و

 های عربی کشور گردد.گروهة هم بی فراگیر درانقال

 

 زبان و ادبیات عربیة معرفی رشت
تربیت  هدف آن که های آموزشی در نظام آموزش عالی استیکی از رشته یزبان و ادبیات عرب

برآورده  زباناین اربرد های مختلف کشور را از لحاظ کافرادی است که بتوانند نیازهای سازمان

هـای  ایـن رشـته احتیاجـات کشـور را در زمینـه      تحصیالت تکمیلـی ر مقاطع تحصیل دد. نماین
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ب مصو ة نامآیینبا مطابق  آننظام آموزش د و سازمی مرتفع ماتمختلف مانند تحقیقات و تعلی

 .عربی دانشگاه شهید بهشتی( و ادبیاتپایگاه گروه زبان ) تریزی اسشورای عالی برنامه

 

 التحصیالن رشتهفارغهای توانمندیس و ورسرفصل د ،اهداف
 ییآشنادر ایران چیزی جز  یهدف آموزش زبان عرب ینترمهم اساسی صریح قانون بنا بر نص 

برای نیز ی را دیگر اندازهایچشمهای عربی کشور اما گروه ،نیست یثدح قرآن و هیمافبا م

گـارش مقـازت،   ن رتباط وافزایش توانش دانشجو در برقراری ا»اند. تعریف نمودهرشته  این

سـتن آن در  کاربشناسـی عربـی و بـه   کشورهای عربی، شناخت زبان شناخت تاریخ ادبیات و

هـا  کاربستن آن هنگام اشتغال در دارالترجمهبه منظوربهمتون حقوقی  ، شناخت ترجمةترجمه

آموزش زبان عربی در ایـران  ة روزشدبه اهدافِهمین  جمله، از«تحلیل ادبی و شناخت نقد و

 آموختگـان ایـن  انـش توانمندی دبخشی از  .عربی دانشگاه اصفهان( و ادبیاتپایگاه گروه زبان ) است

قادرند نیاز ادارات مختلف از ان این رشته آموختگدانش» :استشدهگونه تعریف ایننیز  رشته

 ، سـازمان میـراف فرهنگـی و   ارشـاد اسـالمی   خارجـه، وزارت فرهنـگ و   وزارت امور قبیل

یـا   بیرتوانند به عنوان دمی نینبرآورده سازند. همچرا  و غیرههای گروهی نه، رساجهانگردی

 .عربی دانشگاه تهران( و ادبیات)پایگاه گروه زبان  «تدریس شوندبه مشغول  استاد

 روسدمربـوط بـه   واحـد   22از این تعداد  واحد است که 144دروس این رشته مشتمل بر 

درسـی  ة ز اختالفـات جزئـی موجـود در برنامـ    نظر ابا صرف تخصصیدروس و  است عمومی

، 2و1 علوم بالغی ،7تا  1، نحو 3تا  1صرف  :عبارتند ازکشور  هایدانشگاهدر های عربی گروه

ــان ــا  1 آزمایشــگاه زب ــا  1 ، مکالمــه3ت ــا  1 انشــا  ،3ت  نگــاری ونامــه قافیــه، عــرو  و، 3ت

 روزنامـه و  ادبیـات تطبیقـی،   ادبـی، نقـد  عکس، بر ترجمه از عربی به فارسی ونویسی، خالصه

تجویـد   ترجمـه و  قرائـت و  ی،مأخذشناس روش تحقیق واللغه، فقه ،فن ترجمه مجالت عربی،

، تاریخ ادبیات نثر آن متون نظم و، امویة جاهلی تا پایان دورة تاریخ ادبیات از دورقرآن کریم، 

، نثـر آن  متـون نظـم و   ،عباسـی دوم ة تاریخ ادبیـات دور  ،نثر آن متون نظم وعباسی اول، ة دور

 متون نظـم و  اندلس، تاریخ ادبیات ،آننظم و نثر متون معاصر، تاریخ ادبیات از سقوط بغداد تا 

 عربی در ایران از آغـاز و نثر  متون نظم ،آن نثر متون نظم و، 2 و 1 رمعاص تاریخ ادبیات ،آن نثر
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متـون حـدیث،    ،البالغه، نه اسالم ادب سیاسی در، تا معاصر از سقوط بغداد و بغداد تا سقوط

 .2 و 1 زبان تخصصی و قرائت متون تفسیری قرآن کریم ،قرائت متون عرفانی

 

 زبان و ادبیات فرانسهة معرفی رشت
و زبـان  ة ، رشـت 1زبان دومبه عنوان های موفق دانشگاهی در آموزش زبان خارجی یکی از رشته

کارشناسـی،   مقطـع در سه  اکنونکه هم یهای خارجزبانة شاخ ازای فرانسه است. رشته ادبیات

ه بـوده و تـا حـدود    ارائـ در حـال  های معتبر کشـور  کارشناسی ارشد و دکترا در اغل  دانشگاه

دارای  الن کارآمـد و التحصیفارغآمال دوردست خود در تربیت  است به اهداف وزیادی توانسته

 دست یاید. کار نیازهای متعدد بازارگویی به های ززم برای پاسخمهارت

 

 التحصیالن رشتهفارغهای توانمندیو دروس  سرفصل ،اهداف
هـای  آمـوزش زبـان   در خصـوص ریـزی،  شـده از سـوی شـورای عـالی برنامـه     هدف اعـالم 

صـدر   در «یزبانتکقطع وابستگی کشور نسبت به زبان انگلیسی و نظام »یعنی ، یغیرانگلیس

گوش شنوای  زبان گویا و درواقعخارجی  زبان ةالتحصیل رشتفارغچراکه ت؛ اساین اهداف 

شـده بـرای   ریـف تعاهـداف  از یگـر  د در بخشـی  ت.زبان در مقیاس جهانی اسفارسیة جامع

تربیت کارشناسانی است کـه   ،مقطع کارشناسی، هدف در :خوانیمچنین می آموزش این رشته

با تحقیق در  یا دکننمی را به جوامع دیگر معرفی معارف اسال و یبتوانند ادب و فرهنگ ایران

ن امترجمـ  ن ومدرسـا تربیت . آگاه سازندها خود را از آخرین پیشرفتة خارجی، جامع  کت

 استنباط فردی و تحلیل، نقدة پرورش روحی و دانشجویان شناختیتوانمند، تقویت دانش زبان

 یالن مقطـع دکتـری  التحصفارغ. استدر مقاطع بازتر زبان فرانسه  آموزشاز اهداف شاخص 

بـر اسـاس    ید از آثـار ادبـی  نقدهای جدة سسات آموزش عالی، ارائؤتحقیق در متوانایی  نیز

پایگاه گروه زبـان  ) ترا خواهند داش انسانی های علومنظریه شناسی ودستاوردهای نوین روش

ی تحقــق در راســتا هــم ریــزی آموزشــی ایــن رشــتهبرنامــه .فرانســه دانشــگاه تهــران( و ادبیــات

با مراکـز حسـاس    قادرندالتحصیالنی است که در تربیت فارغ ندمدت آنهای بلگذاریهدف

قوه  الملل،بین خارجه، روابط امور چون وزارتهم . مراکزیکنندهمکاری داخلی و خارجی 

                                                                                                                                        
1  . Second Language 
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 هـای خانـه سفارتدفا ،  صنایع و نفت های، وزارتخانهها، دادگستری)مترجم رسمی( ق ائیه

اغلـ  کشـورهای    بلژیـک و کانـادا،   سـوئیس،  انسـه، فر) زبـان فرانسـوی  کشورهای در ایران

، بوعات، مطوزارت ارشاد، هاخبرگزاری، وسیماصدا ،)مترجم رسمی( سازمان ملل، (فریقاییا

 و آموزشـی  ، مؤسسـات وپـرورش وزارت آمـوزش ، سازمان تبلیغات اسالمی، المللپلیس بین

فرانسـه   و ادبیاتیگاه گروه زبان پا) ...ها و، دارالترجمهتجاری هایشناسی، شرکتغرب تحقیقاتی

 .دانشگاه تبریز(
مقطـع   ریـزی، تعـداد کـل واحـدهای درسـی در     شورای عالی برنامـه ة بمصوبر اساس 

 و بقیـه  عمـومی  روسد واحـد  22 واحد است که از این تعـداد  150 کارشناسی این رشته

ة نامـ نظر از اختالفات جزئـی موجـود در بر  . فهرست این دروس با صرفتخصصی هستند

زبان فرانسـه مقـدماتی،    :شرح است این کشور بههای در دانشگاه های فرانسهدرسی گروه

، بـالعکس  و فرانسـه بـه فارسـی    ترجمـه سـاده،   ترجمه ،3تا  1 ، گرامر2 و 1 وشنودگفت

، متون مطبوعـاتی  ترجمه خواندن و ،ترجمه آن و متون اسالمی خواندننثر،  نظم و ترجمه

بیـان  نگـارش پیشـرفته، مکالمـه،    نگـارش،  نگاری، نامه، انشاویسی، نگزارش نگاری،وقایع

های زبـانی، روش تحقیـق، آواشناسـی،    سخنرانی، مناظره، سنجش مهارتشفاهی داستان، 

شناسی ادبی، آشنایی با نقد ادبی، درآمدی بر ادبیات شناسی عمومی، زبانزبانشناسی، واژه

ــتن، تطبیقــ ــوم م ــی، درک مفه ــون ادب ــات فرانســه،  ی، تفســیر مت ــاریخ ادبی نویســندگان ت

 17، شعر قرون 18 و 17نسه، نمایشنامه قرون فرا 18 و 17قرون و نثر  رمان، زبانفرانسوی

، 20، نمایشـنامه قـرن   20، رمان قرن 19، شعر قرن 19قرن ، نمایشنامه 19رمان قرن ، 18 و

 سـال تحصـیلی  ین نـیم اول دردانشجو ملزم است البته  .، ادبیات معاصر فرانسه20شعر قرن 

 .قبولی بگذراندة نمر حداقل با را( واحد 16) فرانسه زبانمقدماتی ة دور، ورود به دانشگاه

 عربـی و  درسـی زبـان  ة زبان فرانسه با برنامـ  کارشناسیة درسی دورة برناماین تفاوت در 

بـه  ، در بـدو ورود  زبـان فرانسـه  ة رشـت که بیشـتر دانشـجویان   به این دلیل است  انگلیسی

 پایه به همین دلیل در دانشگاه، زبان فرانسه از. آشنایی ندارندگونه هیچبا این زبان دانشگاه 

 .شودآموزش داده می

 

 تطبیقیدو رشته با نگاه دروس وجوه افتراق  بررسی

 :ها برشمردمیان آنرا  اتاختالفاین  نتوامی تر به سرفصل دروس دو رشتهدقیق یبا نگاه
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 یریزان آموزشگرش برنامهنة شیوتفاوت در الف( 
ل بسـیار مـؤثر در تحقـق    ریزان امر آموزش از عوامنگاه برنامهة شیو همگان مسجل است که بر

زبـان عربـی   ة ریـزان آموزشـی رشـت   برنامـه  سونگرییکامروز  متأسفانه. اهداف آموزشی است

مقابل، یکـی از  در  .دترسیم کر را روشنی افق آموزانبسیاری از زبانبرای  تواننموج  شده که 

سـت؛ چراکـه   آموزشی ایـن رشـته ا  های فرانسه، نو  نگاه گروهزبان ة دزیل موفقیت نسبی رشت

سازی آماده دنبال آن در پی به ته وآموزش آن را به عنوان هدف نهایی نپنداش دست اندرکارانش

بـرای مثـال    .نندک ررا پُ ی موجودهاخأل ترتی اینبهتا  ،هستند آموز برای ورود به بازار کارزبان

کلـی نسـبت بـه    ی نگرشـ  و دوشـ مـی های ترجمه آشـنا  با تئوری دانشجو ،گرایش مترجمیدر 

کوتـاه و   جمـالت ة ترجمـ  ،مروربه و ای متعددهلسامنیطی  آنگاه ،کندمی ترجمه پیداموضو  

گیـرد  میرا فرا متون سنگیندیگر متون ادبی یا ة خره ترجمبلند، جمالت پیچیده و مرک  و باأل

زبـان  ایـن   تبی یـا شـفاهی  کَ ةبه ترجم مطلوب یتواند با سرعتی مناس  و کیفیتدر نهایت می و

توانـایی   آشـنایی عمـومی بـا زبـان و     ویان پس ازدانشج بیات نیز،ادزبان و گرایش . در بپردازد

 .شوندای آشنا میگستردهبه طور فرانسه با ادبیات استفاده از آن، 

 زبـان عربـی  ة رشتاندرکاران دست وپژوهشگران از چه برخی آناز نظرگاه ما، برخالف 

آمـوز  زبان هوش یا انگیزهمتعلق به ، یادگیرییند فرا درسهم بیشترین تأثیر  ،1بدان معتقدند

دوم یا توانند زبان میاند را داشته زبان مادری قدرت یادگیریزیرا تمام کسانی که  ؛نیست

کرد.  وجوجستهای آموزشی ل مؤثر را باید در روشد، بلکه عامگیرننیز فرارا  حتی سوم

های زبان از زبان اول با فاکتورخود  ویر ذهنیاتص با هماهنگ کردنکس  ما هر در نگرش

که حتی تسلط یابد. تاآنجا تواند بر زبان جدیداست(، می آموزش جدید )امری که بر عهده

و  ،ویـت هـوش برشـمرده   عامـل تق زبان را  برانگیزای جنجالمقالهدر  م1981سال در  2آلر

عـد اجتمـاعی   مهـم و حیـاتی در بُ  ة ممکـن اسـت زبـان فقـط یـک حلقـ      »گوید: چنین می

: 1981)آلـر،   «مبنای هـوش باشـد   بلکه ممکن است خود اساس و ،گیری هوش نباشدشکل

                                                                                                                                        
علـوم انسـانی    ، مجلة پژوهشنامة«های ایرانبی در دانشگاهیابی مشکالت آموزش زبان عرریشه». حجت رسولی، 1

تحلیـل و  »زاده و همکـاران،  و عیسـی متقـی   43-58 ، صـص ه.ش1384، 48 و 47دانشگاه شهید بهشـتی، شـماره   

و دانشـجویان  های زبانی از دیدگاه اسـتادان  زبان و ادبیات عربی در مهارت بررسی عوامل ضعف دانشجویان رشتة

 .115-137ش، صص 1389، 1، شمارة 1و ادبیات تطبیقی، دورة  های زبانپژوهش ، فصلنامة«این رشته

2 .Oller 
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ای مبتنی بر هفت اصل را بر اسـاس  نیز برای آموزش زبان دوم، شیوه 1استرن اچ.اچ. .(466

ریـزان  بر برنامه بنابراین ؛(57-58: 1970استرن، ) «استکردهگیری زبان اول طراحی روش یاد

یت و چه از حیث کیفیت کم امر آموزش ززم است که ابتدا اهداف آموزش را چه از حیث 

هــا را مشــخص نماینــد و ســپس راهکارهــا و ترتیــ  اجــرای آن آنگــاه، مشــخص نمــوده

 .(43: 1377 پور،نمحس) ریزی نهایی را آغاز کنندبرنامه

 

 شناسی ادبیدستور زبان و زیبایی و مواد درسی قواعدة مقایسب( 
 1نحـو  ، 3 تـا  1صرف  :و ادبیات عربی شاملزبان ة از دروس، در رشت این گروه واحدهای مربوط به

زبـان فرانسـه    :زا زبان و ادبیات فرانسه عبارتة و عرو  و قافیه، و در رشت 2 و 1علوم بالغی، 7 تا

درسـی  جدیـد  ة های اخیـر در برنامـ  در سالخوشبختانه  شناسی هستند.واژهو  3 تا 1مقدماتی، گرامر

 افـزایش یافتـه و   تـوجهی قابـل طـور   دسـتور زبـان بـه   ة عربی تعداد واحدهای مرتبط با حـوز ة رشت

ة نشناسـا ییزیبـا  مسـائل  . البته قواعد ایـن زبـان و  استشدهبا تحول مواجه های تدریس آن نیز شیوه

هـا  تـدوین آن  نسبت بـه حفـو و   طورجدیبه ها پیش مورد توجه علمای بزرگ بوده واز قرن بالغی

در ایـن حـوزه شـاهد     ، امـروز پیگیـر هـای  که بـه دنبـال ایـن تـالش    . تاآنجااستشدههمت گماشته 

درسـی بسـیاری    هایکتابهای اخیر هم هستیم و در دهه کتابتألیف ة در زمینزیادی ی هاپیشرفت

بـه  احمـد پاشـازانوس    است.تحریر درآمدهة شور به رشتدف بهبود تعلیم دستور زبان عربی در کبا ه

ها تحصـیل و تـدریس در   پس از مدت» :نویسدکتاب خود میة ن در مقدمیکی از همین مؤلفاعنوان 

زبان عربـی در یـادگیری قواعـد    ة های مختلف کشور به این نتیجه رسیدم که دانشجویان رشتدانشگاه

لذا بر خـود ززم دیـدم    نحو با مشکل مواجه هستند... صرف وة الخصوص در دو زمینن زبان، علیای

 نمونـة این تنها مشتی از  و (13  :1386)پاشازانوس،  «یف کتابی در علم صرف اقدام نمایمکه نسبت به تأل

ـ   دستة اهتمام گسترد است که بر یخروار ان اشـاره  اندرکاران رشته زبان عربی نسبت بـه دسـتور زب

زبـان  ة از رشـت  در ایـن حـوزه، گـوی سـبقت را     زبان عربیة دارد. حتی شاید بتوان ادعا کرد که رشت

ة که بر اساس شـواهد موجـود، آمـوزش قواعـد در رشـت     . چرااستبر آن پیشی گرفته فرانسه ربوده و

رشـته در  ایـن   ی بـوده و خـارج عموما  با تکیه بـر منـابع    تحت عناوین محدود درسی وزبان فرانسه 

 است.سازی نرسیدهبومیة به مرحلدستور زبان هنوز ة حوز

                                                                                                                                        
1 .H.H. Stern 
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 زبانیة های چهارگانواحدهای مربوط به مهارتتفاوت در تعداد ( پ

شـش   3 تـا  1 مکالمـه  :یات عربی عبارتنـد از زبان و ادبة در رشتهای زبانی مربوط به مهارت دروس

از جمـه  ترواحـد،   2، فـن ترجمـه   ش واحدش 3 تا 1حد، انشا شش وا 3 تا 1 زبان واحد، آزمایشگاه

واحـد،   2مجـالت عربـی    واحـد، روزنامـه و   2نگـاری  واحد، روزنامه 4عکس بر به فارسی و یعرب

مربـوط بـه    دروسامـا   واحـد.  2تجوید قـرآن کـریم    و واحد، قرائت 2نویسی خالصه نگاری ونامه

هشـت   2 و 1 شـنود وگفـت  :تبـه ایـن شـرح اسـ    زبان و ادبیات فرانسه ة رشتدر زبانی  هایمهارت

بیـان شـفاهی   واحد،  2نگاری وقایعواحد،  2ساده ة واحد، ترجم 4نگارش آیین  واحد، 4 واحد، انشا

واحـد، نگـارش    2نویسـی  واحـد، گـزارش   2واحد، مکالمه  2متون اسالمی  واحد، ترجمة 2داستان 

منـاظره  واحـد،   2ون اسالمی خواندن متواحد،  2ترجمه متون مطبوعاتی  خواندن و واحد، 2پیشرفته 

واحـد، سـنجش    4رانسـه بـه فارسـی و بـالعکس     ف واحد، ترجمه متون 2و نثر  نظم ترجمهواحد،  4

 واحد. 2نگاری نامه واحد و 2واحد، سخنرانی  2زبانی  هایمهارت

ة در زمینـ  ،زبان و ادبیات عربی در بهترین حالتة ترتی  دانشجویان مقطع کارشناسی رشتاینبه

رشتة زبان و  اما دانشجویانذارند گواحد درسی را پشت سر نمی 32بیش از های زبانی، تمهار

ر همین زمینه هسـتند. م ـاف   واحد درسی د 50ملزم به گذراندن چیزی معادل  ادبیات فرانسه

عربـی از تنـو  و   ة های زبـانی رشـت  که این واحدها نسبت به واحدهای مربوط به مهارتبر این

هـای تـدریس در   شـیوه  آمـوزش و  کـه  این در حالی است .است ربرخوردا شمول بیشتری نیز

ای کـه بارهـا از   له. مسئستی فراوانی مواجه اهاو کاستی تعداد اندک واحدها نیز با خلل همین

حاصـل از  ة نتیجـ  1.استشدهشته مورد آن نو عددی درتو مقازت م مطرح شده ،سوی دلسوزان

در آمـوزش تخصصـی زبـان دوم در    عمومـا   که امروزه  ادهنیز نشان د 2های اخیربرخی پژوهش

اسـت. بیشـتر   وزشی جایگـاه مناسـ  خـود را نیافتـه    افزارهای آمهای ما، استفاده از نرمدانشگاه

افزارهـای  مدرسان زبان در ایران، شناخت مناسـبی از ابزارهـا، راهبردهـای الکترونیکـی و نـرم     

ان خـارجی نیـز   های زبحتی دانشکده گیرند وار نمیک ها را بهد و آنخود ندارنة موجود در رشت

                                                                                                                                        
 های پیشینهمین مقاله، ذیل پژوهش. 1

 ، مجلـه «مکانه التقنیات الحدیثه فی تعلیم المهارات األساسیه للغه العربیه»جعفر امشاسفند، برای اطالعات بیشتر: . 2

همکـاران،   زاده وعیسی متقی/ 5-23م، صص2009 ه.ق/1430تابستان  ، بهار و8، شماره5آدابها، سال اللغه العربیه و

فنون تدریس قواعد در مقطع کارشناسی رشته زبـان و ادبیـات عربـی از نظـر اسـتادان و       ها وی روشمیزان اجرا»

 .159-178 ه.ش، صص1392 (، تابستان14 )پیاپی 2 ، شماره4، فصلنامه جستارهای زبانی، دوره«دانشجویان
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ش آمـوز البتـه گـاه در    .(108: 1391همکـاران،   باشـی و ده) کننـد ها استفاده میبه شکل محدود از آن

 ،تکنولـوژی  ـ   های زبانویژه در آزمایشگاهو بهـ   های زبانیواحدهای مرتبط با آموزش مهارت

گـردد و یـا حتـی جـای     مـی آموزش تحمیـل   شمار رفته و بر فرآیند به انع یادگیریومخود از 

 عـد بُ و یـادگیری  خـدمت  در تاآنجاکـه موارد  گیرد اما باید توجه داشت که اینرا می «پرورش»

شناس یادگیری ام یک رواندر مقنیز  1معروف کارل راجرزة نظریآن باشد ارزشمندند.  پرورشی

کـه  ارد ضـرورت د  ویة ی اشاره دارد. طبق نظریـ یادگیر بر آموزشی تأثیر انکارناپذیر محیطبه 

کننده نیـز مسـتلزم سـه چیـز     این نقش تسهیلو تحقق  یادگیری باشدامر ة کنندتسهیلر وَگویش

 و ،به یادگیرنده اعتمـاد کنـد   دومچیزدانی را کنار بزند، نقاب برتری و همه کهنخست ایناست؛ 

ـ  2چـاموت  البتـه  .(514-614: 1387براون، ) رقرار کندبا درک متقابل با یادگیرنده ارتباط ب سوم ک ی

پی تبدیل کالس زبان بـه محیطـی    که ما درگوید درحالیمی گام از این مرحله هم فراتر رفته و

 که یاد دادن روش یادگیری استشدهپیش مشخص ازامر بیشکارآمد برای یادگیری هستیم این 

 .(123: 2005چاموت، ) تر استآموزان بسیار مهمبه زبان

 

 هاآنة و نو  ارائ تاریخ ادبیات و متون تفاوت در تعداد واحدهای( ت
تـاریخ  : عربـی عبارتنـد از   و ادبیـات زبـان  ة در رشـت  بوط به تاریخ ادبیات و نصوصواحدهای مر

و معاصـر   تاریخ ادبیات اندلس، واحد 20 هاآن نثر متون نظم وو  معاصرابتدای  جاهلی تاادبیات از 

متـون  واحـد،   4معاصر تا  آغاز ایران از نثر عربی در متون نظم و واحد، 12 هاآنو نثر  ظمو متون ن

 2 قرائـت متـون عرفـانی   واحـد،   2اسـالم   واحد، ادب سیاسـی در  2البالغه  نه واحد، 2حدیث 

واحـدهای مربـوط بـه    در مقابل  .واحد درسی( 46مجموعا  ) واحد 2 ، قرائت متون تفسیریواحد

تفسـیر متـون   : فرانسه به این شرح اسـت  و ادبیاتن زباة و نصوص مختلف در رشتتاریخ ادبیات 

زبـان  واحد، نویسندگان فرانسـوی  2واحد، تاریخ ادبیات فرانسه  4واحد، درک مفهوم متن  3ادبی 

واحـد،   3فرانسـه   18 و 17واحد، نمایشـنامه قـرون    3فرانسه  18 و 17قرون و نثر  واحد، رمان 2

 20 و 19مایشنامه قرن واحد، ن 7فرانسه  20 و 19رمان قرن واحد،  6فرانسه  20 تا 17شعر قرون 

 .واحد درسی( 38جموعا  م) واحد 2، ادبیات معاصر فرانسه واحد 6فرانسه 

                                                                                                                                        
1. Carl Rogers 

2. Anna Chamot 
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هـای مختلـف   اگر به این مواد درسی نظری عمیق بیفکنیم خواهیم دید که متون ادبـی دوره 

پوشـی هسـتند،   غیرقابـل چشـم  حجمـی  ارای د ،موزش زبـان عربـی  سیستم آ ادبیات عربی، در

 «محـور یـات ادب» های ما، آموزشیکه حتی اگر ادعا کنیم آموزش زبان عربی در دانشگاهطوریبه

درسـی بـا   ة ایـن برنامـ   .(28: 1392ان، و همکـار  جالیـی ) ایـم و یقین مبالغه نکرده طورقطعبه است،

ایـن   . اما توجه بهاستشدهبی تدوین ادبیات عر ان در تدریسزبانعربدرسی ة اهی به برنامنگ

 هدف مطـرح اسـت  به عنوان زبانان، خود آموزش ادبیات عربی به عربنکته ضروری است که 

آشـنایی بـا فرهنـگ     زبانان تقویت زبان وکه هدف این آموزش در مواجهه با غیر عربحالیدر

رشـتة   کـه دانشـجویان   این در حالی است و .(677-678: 2، 1986طعیمـه،  ) آن استة عربی در سای

ة گیرنـد تـا آمـوزش ادبیـات. نکتـ     بیشتر تحـت آمـوزش زبـان قـرار مـی      زبان و ادبیات فرانسه

که این نصوص ادبی، هم به تفکیک دوره و هم به تفکیک نو  ادبی )رمان، ایندیگر  توجهجال 

ـ  تلفیـق ؛ بنابراین شودبه آنان ارائه مینمایشنامه، شعر(  آن را  متـون  اریخ ادبیـات هـر دوره بـا   ت

برخی از تعاریف بر روابـط افقـی   »که شمار آورد. چرا توان گامی مؤثر در رفع این نقیصه بهمی

اننـد برقـرار   درسـت م  .(186: همـان ) «کننـد درسی با یکدیگر تأکید میة ها و محتوای برنامحوزه

 شود.ت میقواعد زبان، تاریخ ادبیات و متون ادبی یافة چه در سه حوزکردن رابطه، میان آن

 

 آموز با متون ادبیزمان مواجه کردن زبانتفاوت در ( ف
عربـی  ة درک درست متون سادهای ززم برای که هنوز توانمندیحالیدر روَما، گویشة در رشت

سـازد. تفـاوتی   است، وی را با متون سـنگین ادبـی مواجـه مـی    نیاورده به وجود آموززبان را در

یندی به هر ترتی  فرا .جاهلیة دور ن معاصر آغاز شود یا با متونوکند که این مواجهه با متنمی

مهـدی   شک بـه سـرانجام مطلـوب نخواهـد انجامیـد.     بی ،چنین خطای بزرگی آغاز شود که با

عربـی و   شکل معرفـی زبـان  : »گویدمی آموزش عربیی مسئول آموزش مرکز تخصصاصغری، 

آیـات و احادیـث    باآموزش عربی را ما  معموز  .ای نیستگرایانهشرو  آموزش آن شرو  واقع

لمـات شکسـپیر انگلیسـی را    ک که هیچ کتاب آموزش زبان انگلیسـی بـا  درحالی ،کنیمشرو  می

ها با شاهنامه یا مثنوی مولـوی  زبانهم آموزش زبان فارسی را به غیرفارسی کند و ماشرو  نمی

زاده نیـز در تأییـد ایـن    که متقیطورنهما .(15/6/1393)اصـغری،   «!کنیمیا دیوان حافو شرو  نمی

تدری  در تعلیم زبان امری طبیعی است که با طبیعـت فراینـد یـادگیری زبـان     » :گویدمی مسئله
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اهتمـام بنگـریم و عناصـر سـهولت و     ة خوانی دارد. بنابراین باید به این عامل به دیـد جدید هم

ة های فرانسـ گروه اکنون درهماما  .(15: 1389زاده، )متقـی  «ل از خاص به عام را رعایت نماییمانتقا

با خود زبـان و  بیشتر سال پنجم آموزشی، م تحصیل یعنی نیمسال سوسراسر کشور، دانشجو تا 

آن هـم بـه تفکیـک     ـ  یکه با متون ادبکار دارد و تنها پس از آن است بتدایی آن سروتولیدات ا

کارشناسی در دو مرحله اجرا ة دور آموزش دانشجویانبدین ترتی   د.شوـ مواجه می  و  ادبین

شود. در ایـن دوره  می های آموزش زبان پرداختهاول بیشتر به آموزش دوره در مرحله :شودمی

آزمایشـگاه  هـای  آموزشی و بعد از گذراندن دورهوارد تا ترم چهارم تازهاز آموزش، دانشجویان 

، خوانـدن  شناسی، انشازبان سی،شنا، واژهسمعی و بصری، به یادگیری دروس آواشناسی، گرامر

با آموزش  همراهپس از ترم چهارم، دانشجویان  پردازند.و درک مفهوم متون، مکالمه و غیره می

پردازند و دروسـی چـون   میمخصوصا  ادبیات قرن بیستم ادبیات فرانسه  زبان، بیشتر به آموزش

بـه طـور    همچنـین . گیرنـد رامـی را  ف یـره و غگرایی شناختی، ساختاراز دیدگاه جامعه نقد ادبی

متـون مطبوعـاتی، نگـارش پیشـرفته، نمایشـنامه و      ة متون ادبی، ترجمة زمان ترجمو همموازی 

 کنند.ساختار آن را نیز دنبال می

های آخـر  جز در سالقدیمی و پیچیده متون  ریستد معتقدند که 2و دوگرو 1وان باسل

 ←گفتن  ←دادن گوش»صورت ان را به آموزش زبیند فرا . آنانآموزی مناس  نیستزبان

کسی که یک شناخت واقعی و پویا یعنی : »گویندو می کنندمیمجسم  «نوشتن ←خواندن 

، با رغبت بیشتری به مطالـ   خود از یک زبان داردپذیری خودبهشناختی مبتنی بر ساخت

کلمـات   تـک کمعنی تـ  زحمتبهآورد تا کسی که بایستی شده به این زبان روی مینوشته

اما از سوی دیگر  ،سازدناپذیر میآموزش زبان، قرائت متون را اجتناب متن را کشف کند...

کننده کسلجای متون قدیمی، مغلق، یکنواخت و هنگام و نابهتوان گفت که قرائت پیشمی

م آمـوز در سـهی  کننده باشد برای تمایل زبانمحرک و تشویق آنچهبه ضرس قاطع بیش از 

کار درسـتی اسـت کـه بـا اجبـار       بنابراین آیا واقعا  بار است؛زیان هنگ خارجیشدن با فر

)بـرای زبـان اسـپانیایی(،     )برای زبان ایتالیایی(، سروانتس آموزان به خواندن آثار دانتهبانز

نگارندگان[ سعی کنیم آنـان  متون جاهلی برای زبان عربی ـ  )برای زبان فرانسه( ]و کورنی

                                                                                                                                        
1. Van Passel 

2. De Grève 
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متوسط، زبانی ة تنها برای یک خوانندکنیم؟ زبان این نویسندگان نه یوسرا سرخورده و مأ

هرگـز از آثـار    ـ   سوای روشنفکران ـ  نیز 1است مهجور و قدیمی، بلکه حتی اهل آن زبان

ها جز برای مردمـی  محتوای عمیق آن و کنندسرگرمی استفاده نمیبه عنوان این نویسندگان 

  .(194-190: 1365)باسل و گرو،  «قابل دسترس نیست آگاه،

 یکی از اسـاتید باسـابقة   ن پاریس وآموختگان دانشگاه سورباز دانش ،تقی غیاثیدکتر محمد

رهنگـی  ، انجمن فمعلمتربیت تهران و هایهای طوزنی در دانشگاهفرانسه در ایران که سال زبان

 در مقدمه ت نیزبه امر مقدس آموزش اشتغال داش و...ایران  ، پژوهشکده فرهنگفرانسه ایران و

در ابتدا باید حدی از درک متن و : »دسوینمیچنین  ،روش نو در آموزش زبان فرانسه ،کتاب خود

بسیاری از مسائل فرعی دستور را کنار گذاشته قرار دهیم... آموزش  قدرت بیان مقاصد را هدفِ

و از را بیـاوریم  هـای فاقـد پیچیـدگی    ابتدا مـتن باید  قواعد عملی و سودمند را تذکر دهیم... و

هـا  روح زبـان و واژه تا های دشوار و ترکیبات پیچیده است پرهیز کنیم هایی که دارای واژهمتن

چـه  یـا آن  جه کرد که حرکت تدریجی در آموزش زبانباید تو .(7-8: 1362)غیاثی،  «اگرفته شودفر

 بـه همـین مسـئله    کنند نـاظر یاد مییکپارچگی  ت ومداومتوالی، متخصصان امر از آن با عنوان 

 یـک  ر گذاشتن و تکـرار عناصـر برنامـة   غر  از یادگیری مداومت، آجر روی آج»مهم است. 

که از ترکیـ  آن دو،  طوریهقبلی است؛ ب عدی روی تجربهب سطح نیست، بلکه بنا کردن تجربه

)تقـی   «خت وی گسترش یابددر ذهن یادگیرنده ایجاد شود و عمق شنا یترمعنا و مفهوم روشن

 .(185: 1389، رپو

 
 شناسی و نقد ادبیواحدهای مربوط به زبانآموزش ت فییتفاوت در ک( ج

رشـتة   و در اللغـه فقـه و  عربی با عناوین نقد ادبی، ادبیات تطبیقیة این گروه از واحدها در رشت

شناسی ادبـی،  شناسی عمومی، زبانشناسی، زبانبا عناوین آواشناسی، واژه زبان و ادبیات فرانسه

کـه مشـهود اسـت    طورهمـان  شـوند. ئه مـی شنایی با نقد ادبی و درآمدی بر ادبیات تطبیقی اراآ

سرفصل واحدها در این گروه از دروس تفاوت چشمگیری با هم ندارند اما متأسفانه بـه دلیـل   

رشتة زبـان و   دانشجویانة های عربی، میزان احاطاستفاده در گروهروزرسانی منابع مورد عدم به

رشتة زبان و  برای مثال دانشجویان عربی قابل مقایسه نیست.ة با دانشجویان رشت رانسهادبیات ف

                                                                                                                                        
1. Autoctone 
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ا آشـنا  افتـراق و اشـتراک آنهـ    وجـوه  و ادبـی  ت با مکاعمیقا   نقد ادبی در درس ادبیات فرانسه

کـه  ، درحـالی گیرنـد شناسی بسـیاری از مکاتـ  نقـدی را فرامـی    شوند و یا در دروس زبانمی

 یابـد. امـا  ود از ایـن مباحـث آگـاهی مـی    محـد بسـیار  هایی ربی تنها از نمونهعة دانشجوی رشت

نقد ة در حیط کامال آموزش دستور زبان گذشت، ة در زمین نیز همانند آنچهاین مبحث ازآنجاکه 

و در ایـن مجـال    کنـیم مـی  نظـر صـرف از پرداختن به آن  ،آموزشی است هایروش و هاکتاب

 پردازیم.میشده کلی از مباحث مطرح گیرییک نتیجه مختصر تنها به

 

 گیرییجهنت
 عربـی  زبـان و ادبیـات   ةرشـت  نقـاط ضـعف  برخـی  ، تطبیقی بررسی این های ما دربر اساس یافته

 :عبارتند از

 ؛به آموزش زبان عربی در کشور اندرکاراندستة سوینگاه یک .1

 ؛عربیوزش ادبیات آمة زبانان در زمینشده به عربارائهدرسی ة برنام تقلید از .2

 ؛آموز ایرانیسنگین ادبی به زبانمتون ة تعجیل در ارائ .3

 ؛آموزش زبان دوم هایروشدر  نوین هاییورفناتوجهی به بی .4

 ؛بر زبان مادریزبان فارسی آموززبانمیزان تسلط  گرفتننادیده  .5

 .ت عربیی بر اساس ادوار تاریخی ادبیاتفکیک واحدهای درس اصرار بر .6

 :ر موارد زیر خالصه کردتوان دمی را علل موفقیت نسبی آموزش زبان فرانسهدر مقابل، و 

 ؛بازار کار هایگویی به نیازهای بلندمدت در راستای پاسخگذاریهدف .1

 ؛تأمین این نیازها بر اساساین مقطع  درسیبرنامه  تعریف .2

 ؛زبانیة چهارگان یهاترارتقای مهاواحدهای ناظر به  غنای نسبی تعداد .3

 ؛آموزش عمومی زبانة بنا کردن آموزش ادبیات بر پای .4

 ؛آموز با متون ادبی )به تفکیک نو  ادبی(تأخیر در مواجه کردن زبان .5

 .شناسینقد و زبانة روز کردن منابع آموزشی در حوزبه .6

موجـ   هـا  روهدر سرفصل دروس در برخـی گـ   شدهایجاد ییراتاندک تغ کهبا توجه به ایناما 

خصـوص  بـه  اساسیتغییرات توان نتیجه گرفت که ایجاد می ،شده گانآموختبهبود وضعیت دانش

 ثمر نخواهد بود.بلندمدت قطعا  بی در شاخههای همتهبا کمک گرفتن از تجربیات رش
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 موجود یهانقصبرای رفع  یشنهادپچند 
رای آغاز یـک مسـیر تحـول جـدی،     بچه در صفحات پیشین ذکر شد، نگارندگان با توجه به آن

 :کنندمیغییرات را پیشنهاد ت این ایجاد

تغییـر   آن کارشناسـی ة لزوم بازتعریف سرفصل دروس دورنیز به نو  نگاه ما به این رشته و  .1

 تغییر نو  بینش سرآغاز تغییرات بعدی است. کهیابد، چرا

ازده( از مجمـو  واحـدهای   ترین بـ کم نصوص بیشترین حجم )و ادبیات و واحدهای تاریخ .2

شـمار  فایده و بـی واحدهای کمززم نیست که تمامی اند. کارشناسی را اشغال کردهة درسی دور

مستقل ارائه شـوند.  به طور  و...اندلس ی، ادبیات مانند تاریخ ادبیات جاهلی، اموی، عباس تاریخ

 رد:راهکار وجود دا سهبرای تقلیل تعداد این واحدها به حداقل ممکن، 

نـوان یـک درس دو   و تحـت ع  تادوتا با هم تلفیق نمودصورت دواین ادوار را بهتوان میالف( 

مثـال:   ها اشـغال شـود.  آن وسیلةبهواحدهای درسی حداقل  واحدی تعریف کرد تا بدین ترتی 

 2) های عباسی و انـدلس دوره ادبیات تاریخواحد(/  2) های جاهلی و امویدوره ادبیات تاریخ

 .واحد( 2) های انحطاط و معاصردوره ادبیات تاریخ(/ واحد

و  دتلفیـق کـر   همـان دوره  تاریخبا را  دوره فهم بهتر متون ادبی، نصوص هر برایتوان میب( 

 تاریخمثال:  د.ارائه کرعنوان همان دوره  تحت یواحددرس دو یا سه صورت یک به مجمو رد

 .واحد( 3) عباسی دورهو نصوص  ادبیات ختاری /واحد( 2) جاهلی دورهو نصوص  ادبیات

نثـر( بـا    شـعر و را البته به تفکیک نو  ادبـی ) متون ادبی هر دوره  درک بهتر نصوص، رایبتوان ( میپ

د. واحدی ارائه کـر صورت دو درس دو یا سه ها را بهادبیات همان دوره ادغام کرد و درمجمو  آنتاریخ 

 و امـوی  جـاهلی ة و نثـر دور  ادبیـات  تاریخ واحد(/ 3) و اموی هلیجاة و شعر دور ادبیات تاریخمثال:  

 .واحد( 2) عباسیة و نثر دور ادبیات تاریخ واحد(/ 2) عباسیة واحد(/ تاریخ ادبیات و شعر دور 3)

انـد،  خالی مانـده ( پ )الف، ب،های ادغام باز یکی از روشة به جای واحدهایی که در نتیج .3

هـای زبـانی   تتعریف کرد کـه بـه تقویـت مهـار     یو کارآمدترروزتر ی بهدروس دوواحدباید 

شفاهی داستان،  بیانترجمه،  یهامهارتساده،  خواندن متون :دروس مانند. نجامددانشجویان بی

مـتن،   های عربی، درک مفـاهیم وشنود، آشنایی با لهجه، گفتزمانهمة ترجممناظره، سخنرانی، 

ناسـی زبـان   ، آواشنویسیگزارش نگاری،وقایع، رگاه ترجمهکا ی،اصطالحات تخصص با ییآشنا

 اقتصادی و.... سیاسی، متون حقوقی،ة ترجم ، قرائت وعربی
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بـه   ی مقطـع کارشناسـی  م تحصـیلی دانشـجو  تا ترم پـنج  ایدبرا  نصوص ادبی متون وة ارائ .4

عمـومی  ة بنیـ زبانی، تقویت  هایتمهارة دهندارتقاتنها واحدهای تا آن زمان  ت وتعویق انداخ

 .ارائه کرد را متون سادهزبان دانشجو و 

واحـدی  ود و دروس دوشناسـی توجـه بیشـتری شـ    ضروری اسـت کـه بـه مطالعـات زبـان      .5

 ه فعلی گردند.اللغفقه شناسی عربی، جایگزین درسشناسی عمومی و زبانزبان

نیـز  و  ونیکی آمـوزش راهبردهای الکتر با ابزارها وآشنایی دانشجویان  برایشود پیشنهاد می .6

عنــوان  یــک درس چهارواحــدی یــا دو درس دوواحــدی بــا ،هرشــت افزارهــای پرکــاربردنــرم

 دروس افزوده شود.ة به مجموع یننو هاییورافن افزارهای تخصصی عربی یانرم

 و خـوب صـحبت کنـد   فارسـی را   بتوانـد  بایداول  مرحلةدر رشته ادبیات ایرانی دانشجوی  .7

ویراسـتاری   و یـا فارسـی  زبـان   نگارش یینآچهار واحد دو تا فزوده شدن لذا اد؛ خوب بنویس

 شود.فارسی پیشنهاد می

ــت   .8 ــگران رش ــاتید و پژوهش ــت اس ــژوهش ة ززم اس ــاله در پ ــی هرس ــه  عرب ــود ب ــای خ ه

های عربی مدیران گروهة همایش سازنتوان هرساله در می بپردازند. یچنینهای اینپردازینظریه

 همکاران رساند.ة به اطال  بقی نظرتبادل برایای این تغییرات را نتای  عینی اجر

 

 کتابنامه

 فارسی الف(
 ها. کتاب1

ــرو، دو ) ــان  (، ش1365باســل، وان و گ ــوزش زب ــتاری در آم ــان نوش ــاری و زب ــان گفت ــاه زب ، جایگ

 معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی. جا:، بینمترجم: ابوالحسن سروقد مقدم، بی

م، چـاپ اول  ، متـرجم: منصـور فهـی   اصول یـادگیری و آمـوزش زبـان   ش(، 1387) السبراون، اچ.داگ

 رهنما. )ویراست پنجم(، تهران:

 آگاه. ودوم، تهران:، چاپ سیریزی آموزشی و درسیبرنامهش(، 1389) پور، علیتقی

 نا.بی ، تهران:ن ، بیسند نقشه جامع علمی کشورش(، 1389) ورای عالی انقالب فرهنگیش

 مروارید. ان:، چاپ دوم، تهرآموزش زبان فرانسه در روش نوش(، 1362) ، محمدتقیغیاثی



 زادهیعقوبی یحه، ملیدهنورس اکبریعل  ...یعرب یاتزبان و ادب رشتة یاندانشجو یهامهارت یتوانبه

185 

 مدرسه. ، چاپ دوم، تهران:ریزی آموزشیبرنامهش(، 1377) پور، بهراممحسن

 ، چـاپ اول، قـم:  گـذار مبانی و مستندات قانون اساسی به روایت قانونش(، 1385) ورعی، سیدجواد

 رهبری. مجلس خبرگاندبیرخانه 

، ش1371مجموعه قوانین آموزش عالی تا پایـان سـال   ش(، 1372) فناوری زارت علوم، تحقیقات وو

 نا.بی ان:چاپ اول، تهر

 

 مقازت. 2

اشـتغال   های آموزش زبان عربـی و نشست تخصصی بررسی چالش»ش(، 15/6/1393اصغری، مهدی )

 کار. نشریة بازار، «آموختگان این زبانشدان

 علیپـور  زاده؛ احمـد ابـراهیم عیسـی  حسـینی؛  محمدضـیا    سـید  بهمن زنـدی؛  ؛شریف، فروزانباشیده

های ارتباطی و توانش زبانی در آموزش مجازی در سـطح  بررسی چگونگی توسعة مهارت»ش(، 1391)

، دانشـگاه تربیـت   های زبان و ادبیات تطبیقی )جستارهای زبـانی فعلـی(  فصلنامة پژوهش، «هادانشگاه

 .85-114(، تابستان، صص 10 )پیاپی 2 ، شماره35 دوره ،مدرس
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 ب( عربی
 ها. کتاب1

 ، الطبعه األولی، طهران: بیام نور.1الصرفش(، 1386، فحمد )پاشازانوس

 ، د.ط، مکـه تعلیم اللغـه العربیـه للنـاطقین بلغـات فخـری      المرجع فیم(، 1986فحمد )، رشدیطعیمه

 المکرمه: جامعه فم القری.

 

 هانامه. مقازت و پایان2

 یومـد  یرانیـه وآدابها بالجامعـات اإل  یهالعرب هسام اللغفق یف یهالنصوص األدب یمتعل ش(،1391)اسماعیلی، سجاد 

 زاده، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.ارشد، استاد راهنما: عیسی متقی نامة کارشناسیپایان ،تحقق فهدافه



 1394پاییز . 36شماره  .مجلة علمی ـ پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

186 

دراسـه مـدی فاعلیـه تـدریس األدب العربـی      »ش(، 1392جالیی، مریم؛ نرگس گنجی؛ سردار اصالنی )

مجلة بحوف  ،«ه الکالم لدی طالب العربیه اإلیرانیین، جامعه إصفهان نموذجا المعاصر تواصلیا  علی مهار

 .27-41 ، بهار و تابستان، صص8، دانشگاه اصفهان، شمارهفی اللغه العربیه وآدابها

مجلـه   ،«الحاجات اللغویه العلمیه لمتعلمی العربیـه مـن النـاطقین بغیرهـا    »ش(، 1389) زاده، عیسیمتقی

، 17، شـماره 6سـال   ،، انجمن ایرانی زبان و ادبیـات عربـی  إلیرانیه للغه العربیه وآدابهاالجمعیه العلمیه ا

 .43-62 زمستان، صص
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ب فرع اللغة العربية وآدابها   تعريفعبر إعادة  في إيران،تنمية مهارات طّلا
 الليسانسالدراسية لمرحلة  المقررات

 االدراسية لفرع اللغة الفرنسية وآدابهمع اإلهتمام بالمقررات 

 2هزاديمليحة يعقوب ،1هأکبر نورسيدعلي

 ليف ا ةغ  ا عرب   وآداهب لدكتصرا .1
 ال ب  دل ستري يف ا ةغ  ا عرب   وآداهبل جبلدع  ا شل   هبشيت .2

 الملخاص
اذا ا  رع قطرمنل  سرا ج أّ  خرجيي يف  يف عرع ا ّةغ  ا عرب   وآداهبلا قلئمذ بلددر الخي ى یةى كّل 

ص  ا  صا بذ حييف رأسنلج الو ء عراغلت اجملتمع. واملللرات ا  ن   مللاملؤا ت  س تقرو   ىلالسزا ص  
ال املص صدة يف تعة م ا ّةغ  ا عرب   وآداهبلج  ال ا نقص دنا  رع وبذ قق أ أا اعه ا سلد   اذا 

.     سسعى ا بلحثل  يف اذا املقل  أ  ا ة سلمن ا  راس   ودنلاج تعة ملل يف درحة   املقررات
ا  راس   هلم. والتتم اذل  املقرراتيف تق مي  ا ة سلمن   ط   درحة  أح ثسق دل خمططلی 

ا  راس   ودنلاج ت رسسلل يف عرع ا ةغ  ا  رمنس   وآداهبلج  املقرراتا عمة    اّل بتسة ط ا ضصء یةى 
 .جنلحلی منسب لی يف ا رتب   ا صلحل  ملتخر  ه  ّر دمنه ق  

 
ا ةغة  ا  رمنسة    ؛ا ةغة  ا عرب ة  وآداهبةل ؛   امللةلراتتنم ؛ا  راس   املقررات تعرسف؛ یلدة  الرئيسة:الكلمات 

 .وآداهبل
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