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بهتوانی مهارتهای دانشجویان رشتة زبان و ادبیات عربی از طریق
بازتعریف برنامه درسی دورة کارشناسی
بر اساس سرفصلهای رشتة همشاخه ،زبان و ادبیات فرانسه
علیاکبر نورسیده ،1ملیحه

یعقوبیزاده2

 .1دکترای رشتة زبان و ادبیات عربی
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید بهشتی
تاریخ پذیرش1394/04/08 :

تاریخ دریافت1393/11/03 :

چکیده
در کشور ما بر هیچیک از دستانـدرکاران رشـتة زبـان و ادبیـات عربـی پوشـیده نیسـت کـه
فارغالتحصیالن این رشته فاقد تواناییها و مهارتهای کافی برای پر کردن بخشهای حسـاس
کشور هستند .به عقیدة ما ،عاملی که امروز مانع تحقق اهداف متعالی آموزش این رشته شده و
فارغالتحصیالن آن را به افرادی فاقـد توانمنـدیهـای ززم تبـدیل کـردهاسـت ،در یـک کـالم
نقصهای سرفصل دروس دورة کارشناسی و شیوههای تدریس آن است؛ بنابراین پژوهشـگران
در این مقاله تالش خواهند کرد با توجه به سرفصلها و شیوههای آموزشی رشـتة هـمشـاخه،
زبان و ادبیات فرانسه ،و بر اساس موفقیت نسبی این رشته در تربیت نیروی انسانی کارآمد ،بـه
ارائة یک الگوی بهروزتر در بازتعریف سرفصلهای پیشبینیشده برای این مقطع بپردازند.
کلیدواژهها :بازتعریف ،سرفصل دروس ،بهتوانی ،زبان و ادبیات عربی ،زبان و ادبیات فرانسه.

مقدمه
ایرانیان از دیرباز با زبان عربی آشنا بودهاند ،اما پس از ورود شریعت مبین اسالم به ایران ،زبـان
و ادب عربی در ایران گسترش یافت .زبان عربی درواقع کلید فهم فرهنگ قرآنـی و اسـالمی و
بهترین وسیله برای ارتباط میان کشورهای اسالمی به شمار میرود و ضـرورت آمـوزش آن در
 نویسندة مسئول
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نیاز کشور به متخصصان زبان عربی در سطوح مختلف قابل درک است .هـماکنـون نیـز رشـتة
زبان و ادبیات عربی در مقاطع گوناگون ،در بسیاری از دانشگاههای کشور دایر اسـت و سـازنه
هزاران نفر در این رشته مشغول به تحصیل میشوند .اما متأسفانه امروزه با وجـود هزینـههـای
گزافی که برای آموزش عربی در دانشگاههای کشور صرف میشود ،فـارغالتحصـیالن عمـال از
عهدة برآورده کردن توقعات برنیامده و عمدتا دچار مشکل بیکاری هستند .به عقیدة ما ،عـاملی
که امروز مانع تحقق این هدف متعالی شده و فارغالتحصـیالن ایـن رشـته را بـه افـرادی فاقـد
توانمندیهای ززم تبدیل کردهاست ،هدفمند نبودن طراحی برنامة درسی در پایهایترین مقطـع
تحصیلی یا در یک کالم «نقصهای سرفصل دروس دوره کارشناسی» اسـت .امـری کـه سـب
شده هدفگذاریها جایگاه عملی خود را پیدا نکرده و اهداف اعالمشـده بـا خروجـی واقعـی
همخوانی نداشته باشد و این خود یک نشانه ،بلکه یک زنگ خطر است.
بیشک مقطع کارشناسی ،بهترین فرصت برای ایجاد توانمندی در فرد است .دانشجوی مقطـع
کارشناسی ،همچـون لـوحی نیمـهسـفید وارد گـروه آموزشـی شـده و بـیاختیـار تحـت اجـرای
راهبردهای کوتاهمدت و بلندمدت گروه خود قرار میگیرد .این دانشـجو پـس از گذشـت هشـت
ترم تحصیلی تقریبا آیینة تمامنمای فعالیتهای گروه در طی این چهار سـال اسـت و ادامـة رونـد
تحصیلی وی در دورههای بازتر نیز قطعا در راستای پیشفـر

هـای همـین دوره قـرار خواهـد

گرفت؛ بنابراین اگر مهارتهای عمومی زبان در این مقطع در زبـانآمـوز شـکل بگیـرد مـیتـوان
آموزشهای تخصصی را بر پایة آن برنامهریزی نمود؛ چراکه بر اساس اصول کلی آمـوزش زبـان،
اولویت با زبان عمومی است .بر این اساس باید گفت کـه بهتـر اسـت بـا ایـن مع ـل از طریـق
بازنگری در سرفصل دروس این مقطع مقابله نمود و ایجاد گرایشهای تخصصی ماننـد «ترجمـة
همزمان»« ،ترجمه و رسانه»« ،گردشگری»« ،سالمت هدفمند»« ،مترجم همراه» ،و «بازاریابی جهـان
عرب» را به مقاطع بازتر موکول کرد .اما پرسش اصلی اینجاست که دقیقا چه نقصهـایی در ایـن
سرفصلها وجود دارد و از طریق چه تغییراتی باید این نقصها را به حداقل رسانید.
شاید توجه به رشتههای موفق هـمشـاخه در آمـوزش زبـان دوم و بـازتعریف سرفصـل دروس
رشتة زبان و ادبیات عربی با نیمنگاهی به سرفصلهای آنها ،یکی از روشهایی باشد که میتوانـد مـا
را در تحقق این امر ضروری یـاری دهـد .ازآنجاکـه رشـتة زبـان و ادبیـات فرانسـه یکـی از همـین
رشتههای موفق دانشگاهی است ،این تطبیق میتواند میان دروس این دو رشته انجام شـود؛ بنـابراین
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اگرچه خود ،به وجود تفاوتهای ماهوی میان این دو رشته و مقت یات آن معترف هستیم ،اما اشـاره
به این نکته را ززم میدانیم که این دو رشته تنها از نظر قرارگرفتن در مجموعة زبانهـای دوم مـورد
مقایسه قرار گرفتهاند .از نظر جامعة زبانآموز نیز هرچند دانشجویان رشتة زبان و ادبیـات فرانسـه در
بدو ورود به دانشگاه مبتدی انگاشته شدهاند و ملزم به گذراندن شانزده واحد زبـان فرانسـه مقـدماتی
در ترم اول تحصیلی هستند ،اما اگر بتوان این شانزده واحد را معادل مجمـو سـاعاتی انگاشـت کـه
دانشآموزان قبل از ورود به دانشگاه در معر

آموزش زبـان عربـی قـرار مـیگیرنـد ،بایـد گفـت

دانشجویان ترم دوم رشتة زبان و ادبیات فرانسه از نظر آشنایی با زبان جدید ،همتـراز بـا دانشـجویان
جدیدالورود عربی هستند .پس این مقایسه چندان هم بیاساس نیست .همچنین گفتنی اسـت هـدف
پژوهشگران در این مقاله بههیچروی ،تمجید از یـک رشـته و تحقیـر دیگـری نیسـت؛ بلکـه صـرفا
استمداد از تجارب یکی برای ارتقای دیگری است ،تـا شـاید از ایـن طریـق« ،هـمافزایـی تجربیـات
آموزش این دو زبان» را در جهت تحقق هدف خود به کار گرفته باشیم.
در این پژوهش تالش شده است ضمن استفاده از پژوهشهای پیشین و برای خـودداری از
موازیکاریهای معمول ،راهکاری نو ارائـه شـود .بـر اسـاس آنچـه مـا یـافتیم ،پـژوهشهـای
انجامشده در این زمینه ـ که از تعداد انگشتان دست تجاوز نمیکند ـ به شرح زیر است:
 .1میرزایی و سلیمی ( )1389در مقالهای با عنوان «نقشآفرینی گـروههـای زبـان و ادبیـات
عربی در توسعه علمی دانشگاهها» به بررسی مسئولیتها و اختیارات گروههای آموزشی عربـی
در کشور پرداختهاند .در این مقاله نویسندگان با تکیه بر نگرش آیندهپژوهانه و با اشاره به نقش
کلیدی گروههای عربی ،به ضرورت بهروزرسانی این رشته و لزوم ایجاد گرایشهای جدیـد در
آن اشاره کردهاند اما در این زمینه به ارائة راهکارهای عینی نپرداختهاند.

 .2جالیی ،گنجی و اصـالنی ( )1392نیـز در مقالـة «دراسة دة ف علیة ة تة رس ادد ا عربة

املعلصةةر تصاصةةة لی یة ة دلةةلرل ا ط ة ا ة ف ا ة

ا عرب ةةه اصس ةرامن ذج لدعةةه ص ة لل

ص ةلی» ،دربــارة

واحدهای مربوط به متون ادبی سخن رانده و پس از یک نقد کوتاه بـر کثـرت ایـن واحـدهای
درسی در صفحات ابتدایی مقاله ،بر اساس اصول زبانشناسی به طراحی یک روش علمی برای
تدریس این واحدها در جهت تحقق همین هدف اقدام نمودهاند.

 .3پایاننامة کارشناسی ارشد سجاد اسماعیلی ( )1391که با عنوان «تعة م ا نصةص

اددب ةه عة

أقسلا ا ةغه ا عرب ه وآداهبل بلجللدعلت اصسرامن ه ودة ف ققةأ أا اعةه» به راهنمـایی عیسـی متقـیزاده در
دانشگاه تربیت مدرس دفا شده نیز محتوایی نزدیک به همین دارد.
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ازآنجاکه پیش تر ،پژوهشگران ،متخصصان ،و اساتید فن به تفصیل و به قدر کفاف در نقد
شیو ه ها و راه های تدریس واحدهای درسی هر دو رشته سخن رانده اند ،1ما در این پـژوهش
بیشتر تمرکز خود را بر نقد سرفصل دروس معطوف می کنیم و جز اشاراتی کوتاه ـ آنهم در
صورت نیاز ـ به نقص های فنون تدریس نخواهیم داشت .برای درک ضرورت این نقـد نیـز
نگاهی گذرا به اسناد ملی موجود ،برای همگـان کـافی اسـت .در فصـل دوم قـانون اساسـی
جمهوری اسالمی ایران ،مستقیما بر لزوم آموزش زبان عربی تصریح شـدهاسـت .بـر اسـاس
اصل شانزدهم این قانون «ازآنجاکه زبان قـرآن و علـوم و معـارف اسـالمی ،عربـی اسـت و
ادبیات فارسی کامال با آن آمیخته است ،این زبان بایـد پـس از دورة ابتـدایی تـا پایـان دورة
متوسطه ،در همـة کـالسهـا و در همـة رشـته هـا تـدریس شـود» (ورعـی .)244 :1385 ،نکتـه
جال توجه دیگر این است که وقتی به فصل چهارم نقشة جامع علمی کشور ،مصـوب سـال
 1389ذیل راهبرد کالن شمارة  9ـ که به تعامل فعال و اثرگذار علمی و فناوری با کشورهای
دیگر بهویژه کشورهای منطقه و جهان اسالم اشاره دارد ـ مراجعـه مـی کنـیم ،بنـد پـنجم از
 .1منابعی برای اطالعات بیشتر:
مقازت :همایونی و همکاران ،آموزش اهداف عمومی و دانشگاهی در مکالمه زبـان عربـی بـا تکیـه بـر سـیالبس
مفهومی ـ کاربردی و روش کارمحور( /)1393متقیزاده و همکاران ،میزان اجرای روشها و فنون تـدریس قواعـد
در مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبیات عربی از نظر استادان و دانشجویان ( /)1392متقیزاده و همکاران ،بررسی
و نقد میزان اجرای راهبردهای تدریس متـون شـعری در دوره کارشناسـی رشـته زبـان و ادبیـات عربـی(/)1391
احمدی و همکار ،تعلیم اللغه العربیه فی إیـران دراسـه نقدیـه فـی فهـدافها ومناهجهـا ( /)1391الجمعـی محمـود
بولعراس و همکاران ،مبادئ تعلیم العربیه اإلسهامات الممکنه للمقاربات الحدیثـه ( /)1391متقـیزاده و همکـاران،
تحلیل و بررسی عوامل ضعف دانشجویان رشته زبان و ادبیات عربی در مهارتهـای زبـانی از دیـدگاه اسـتادان و
دانشـجویان ایـن رشــته ( /)1389متقـیزاده ،الحاجـات العلمیــه لمتعلمـی العربیـه مــن النـاطقین بغیرهــا (/)1389
پورجمشیدی و همکار ،نقش راهبردها و فنون آموزشی در تدریس صرف و نحو عربی ( /)1389پروینـی ،بررسـی
و نقد روش آموزش زبان عربی به شیوة مستقیم ( /)1389تقوی ،تعلیم اللغـه العربیـه للنـاطقین بغیرهـا بـین مـنه
القواعد و الترجمه و المناه الحدیثه (بیتا).
پایاننامهها :سجاد اسماعیلی ،تعلیم النصوص األدبیه فی فقسام اللغـه العربیـه و آدابهـا بالجامعـات اإلیرانیـه ومـدی
تحقق فهدافه (دانشگاه تربیت مدرس ،کارشناسی ارشـد /)1391 ،مـریم جالیـی ،دراسـه المـدخل التواصـلی فـی
تدریس األدب العربی المعاصر لطالب العربیه اإلیرانیین (دانشگاه اصفهان ،دکتری /)1391 ،زهره شیبانی ،بررسـی و
نقد دروس مهارتهای شنیداری و تأثیر متون ادبـی در تقویـت ایـن مهـارت در رشـته زبـان و ادبیـات عربـی در
دانشگاههای دولتی ایران (دانشگاه تربیت مدرس ،کارشناسی ارشد.)1391 ،
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اقد امات ملی را به شرح زیر مییابیم« :اصالح و تحول در روشهای آموزش زبـان ،بـهویـژه
زبان عربی و انگلیسی در مقاطع آمـوزش عمـومی»

(شـورای عـالی انقـالب فرهنگـی.)51 :1389 ،

همچنین در ابتدای سند چشم انداز بیستساله چنین آمدهاست« :ایران در پایان سال 1404ش
کشوری است توسعهیافتـه بـا جایگـاه اول اقتصـادی ،علمـی و فنـاوری در سـطح منطقـه...
برخوردار از دانش پیشرفته ،توانا در تولید علم و فناوری ،متکی بر سهم برتر منابع انسـانی و
سرمایة اجتماعی» (پایگاه اطال رسانی دولت .)1 :1382 ،درنتیجه به روشـنی قابـل درک اسـت کـه
تقویت بنیة علمی دانشجویان رشتة عرب ی ،کامال در راستای تحقق اسنا د بازدستی نظـام قـرار
دارد .همچنین بر اساس آخرین نتای به دستآمده در نظرسنجی انجامشده در پایگـاه خبـری
انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی ـ به عنوان مرجع اساسی اساتید و دانـش آموختگـان ایـن
رشته در کشور ـ «به روز کردن سرفصل دروس بر اساس نیازهای کشور» از میان پـن گزینـة
ارائه شده حائز بیشترین تعداد آرا ( 46/6درصد) است که این خود به اتفاقنظر فرهیختگان بر
لزوم این بازنگری اشاره دارد (پایگاه انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی1393/11/1 ،ش) .تابـه امـروز،
اختیارات بسیاری از جان

وزارت علوم به دانشگاهها واگذار شده تـا گـروههـای آموزشـی،

دارای میدان کافی در بازنگری جامع رشتهها و بهروزرسانی آنها و سرفصل دروسشان باشـند
(وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری 457-458 :1372 ،و وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری :1379 ،ماده)1؛ اما
برای گام نهادن در این مسیر ززم است همة گروه های عربی به طورجدی وارد عمـل شـده و
با درنظرگرفتن بازار کار هدف ،به بازتعریف سرفصل دروس بپردازن د .حرکتی کـه از مـدتی
پیش در تعداد انگشت شماری از گروه های عربی کشور مانند گروه های عربـی دانشـگاههـای
اصفهان ،سمنان و تربیت مدرس آغاز شده و امید است در آیندهای نه چنـدان دور تبـدیل بـه
انقالبی فراگیر در همة گروه های عربی کشور گردد.

معرفی رشتة زبان و ادبیات عربی
زبان و ادبیات عربی یکی از رشتههای آموزشی در نظام آموزش عالی است که هدف آن تربیت
افرادی است که بتوانند نیازهای سازمانهای مختلف کشور را از لحاظ کاربرد این زبان برآورده
نمایند .تحصیل در مقاطع تحصیالت تکمیلـی ایـن رشـته احتیاجـات کشـور را در زمینـههـای
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مختلف مانند تحقیقات و تعلیمات مرتفع میسازد و نظام آموزش آن مطابق با آییننامة مصوب
شورای عالی برنامهریزی است

(پایگاه گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید بهشتی).

اهداف ،سرفصل دروس و توانمندیهای فارغالتحصیالن رشته
بنا بر نص صریح قانون اساسی مهمترین هدف آموزش زبان عربی در ایران چیزی جز آشنایی
با مفاهیم قرآن و حدیث نیست ،اما گروه های عربی کشور چشم اندازهای دیگری را نیز برای
این رشته تعریف نموده اند « .افزایش توانش دانشجو در برقراری ارتباط و نگـارش مقـازت،
شناخت تاریخ ادبیات و کشورهای عربی ،شناخت زبان شناسـی عربـی و بـهکاربسـتن آن در
ترجمه ،شناخت ترجمة متون حقوقی به منظور به کاربستن آن هنگام اشتغال در دارالترجمههـا
و شناخت نقد و تحلیل ادبی» ،ازجمله همین اهدافِ به روزشدة آموزش زبان عربی در ایـران
است (پایگاه گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان) .بخشی از توانمندی دانـشآموختگـان ایـن
رشته نیز اینگونه تعریف شدهاست« :دانشآموختگان این رشته قادرند نیاز ادارات مختلف از
قبیل وزارت امور خارجـه ،وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی  ،سـازمان میـراف فرهنگـی و
جهانگردی ،رسانههای گروهی و غیره را برآورده سازند .همچنین می توانند به عنوان دبیر یـا
استاد مشغول به تدریس شوند»

(پایگاه گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران).

دروس این رشته مشتمل بر  144واحد است که از این تعداد  22واحـد مربـوط بـه دروس
عمومی است و دروس تخصصی با صرفنظر از اختالفـات جزئـی موجـود در برنامـة درسـی
گروههای عربی در دانشگاههای کشور عبارتند از :صرف  1تا  ،3نحو  1تا  ،7علوم بالغی 1و،2
آزمایشــگاه زبــان  1تــا  ،3مکالمــه  1تــا  ،3انشــا  1تــا  ،3عــرو

و قافیــه ،نامــهنگــاری و

خالصهنویسی ،ترجمه از عربی به فارسی و برعکس ،نقـد ادبـی ،ادبیـات تطبیقـی ،روزنامـه و
مجالت عربی ،فن ترجمه ،فقهاللغه ،روش تحقیق و مأخذشناسی ،قرائـت و ترجمـه و تجویـد
قرآن کریم ،تاریخ ادبیات از دورة جاهلی تا پایان دورة اموی ،متون نظم و نثر آن ،تاریخ ادبیات
دورة عباسی اول ،متون نظم و نثر آن ،تاریخ ادبیـات دورة عباسـی دوم ،متـون نظـم و نثـر آن،
تاریخ ادبیات از سقوط بغداد تا معاصر ،متون نظم و نثر آن ،تاریخ ادبیات اندلس ،متون نظـم و
نثر آن ،تاریخ ادبیات معاصر  1و  ،2متون نظم و نثر آن ،متون نظم و نثر عربی در ایران از آغـاز
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تا سقوط بغداد و از سقوط بغداد تا معاصر ،ادب سیاسی در اسالم ،نه البالغه ،متـون حـدیث،
قرائت متون عرفانی ،قرائت متون تفسیری قرآن کریم و زبان تخصصی  1و .2

معرفی رشتة زبان و ادبیات فرانسه
یکی از رشتههای موفق دانشگاهی در آموزش زبان خارجی به عنوان زبان دوم ،1رشـتة زبـان و
ادبیات فرانسه است .رشتهای از شاخة زبانهای خارجی که هماکنون در سه مقطـع کارشناسـی،
کارشناسی ارشد و دکترا در اغل

دانشگاههای معتبر کشـور در حـال ارائـه بـوده و تـا حـدود

زیادی توانستهاست به اهداف و آمال دوردست خود در تربیت فارغالتحصیالن کارآمـد و دارای
مهارتهای ززم برای پاسخگویی به نیازهای متعدد بازار کار دست یاید.

اهداف ،سرفصل دروس و توانمندیهای فارغالتحصیالن رشته
هدف اعـالم شـده از سـوی شـورای عـالی برنامـهریـزی ،در خصـوص آمـوزش زبـانهـای
غیرانگلیسی ،یعنی « قطع وابستگی کشور نسبت به زبان انگلیسی و نظام تک زبانی» در صـدر
این اهداف است؛ چراکه فارغالتحصیل رشتة زبان خارجی درواقع زبان گویا و گوش شنوای
جامعة فارسی زبان در مقیاس جهانی است .در بخشـی دیگـر از اهـداف تعریـفشـده بـرای
آموزش این رشته چنین می خوانیم :در مقطع کارشناسی ،هدف ،تربیت کارشناسانی است کـه
بتوانند ادب و فرهنگ ایرانی و معارف اسال می را به جوامع دیگر معرفی کنند یا با تحقیق در
کت

خارجی ،جامعة خود را از آخرین پیشرفت ها آگاه سازند .تربیت مدرسـان و مترجمـان

توانمند ،تقویت دانش زبانشناختی دانشجویان و پرورش روحیة تحلیل ،نقد و استنباط فردی
از اهداف شاخص آموزش زبان فرانسه در مقاطع بازتر است .فارغالتحصیالن مقطـع دکتـری
نیز توانایی تحقیق در مؤسسات آموزش عالی ،ارائة نقدهای جدید از آثـار ادبـی بـر اسـاس
دستاوردهای نوین روش شناسی و نظریه های علوم انسانی را خواهند داشت

(پایگاه گروه زبـان

و ادبیــات فرانســه دانشــگاه تهــران) .برنامــه ریــزی آموزشــی ایــن رشــته هــم در راســتای تحقــق
هدف گذاری های بلندمدت آن در تربیت فارغ التحصیالنی است که قادرند با مراکـز حسـاس
داخلی و خارجی همکاری کنند .مراکزی همچون وزارت امور خارجه ،روابط بینالملل ،قوه
1. Second Language
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ق ائیه (مترجم رسمی) ،دادگستری ها ،وزارتخانه های نفت و صنایع دفا  ،سفارتخانـههـای
ایران در کشورهای فرانسـویزبـان (فرانسـه ،سـوئیس ،کانـادا ،بلژیـک و اغلـ

کشـورهای

افریقایی) ،سازمان ملل (مترجم رسمی) ،صداوسیما ،خبرگزاری ها ،وزارت ارشاد ،مطبوعات،
پلیس بینالملل ،سازمان تبلیغات اسالمی ،وزارت آمـوزشوپـرورش ،مؤسسـات آموزشـی و
تحقیقاتی غرب شناسی ،شرکت های تجاری ،دارالترجمهها و...

(پایگاه گروه زبان و ادبیات فرانسـه

دانشگاه تبریز).

بر اساس مصوبة شورای عالی برنامـه ریـزی ،تعـداد کـل واحـدهای درسـی در مقطـع
کارشناسی این رشته  150واحد است که از این تعـداد  22واحـد دروس عمـومی و بقیـه
تخصصی هستند  .فهرست این دروس با صرف نظر از اختالفات جزئـی موجـود در برنامـة
درسی گروه های فرانسه در دانشگاه های کشور به این شرح است :زبان فرانسـه مقـدماتی،
گفتوشنود  1و  ،2گرامر  1تا  ،3ترجمه سـاده ،ترجمـه فرانسـه بـه فارسـی و بـالعکس،
ترجمه نظم و نثر ،خواندن متون اسالمی و ترجمه آن ،خواندن و ترجمه متون مطبوعـاتی،
وقایع نگاری ،گزارش نویسی ،انشا ،نامه نگاری ،نگـارش ،نگـارش پیشـرفته ،مکالمـه ،بیـان
شفاهی داستان ،سخنرانی ،مناظره ،سنجش مهارت های زبـانی ،روش تحقیـق ،آواشناسـی،
واژه شناسی ،زبان شناسی عمومی ،زبان شناسی ادبی ،آشنایی با نقد ادبی ،درآمدی بر ادبیات
تطبیق ـ ی ،تفســیر متــون ادبــی ،درک مفهــوم مــتن ،تــاریخ ادبیــات فرانســه ،نویســندگان
فرانسوی زبان ،رمان و نثر قرون  17و  18فرا نسه ،نمایشنامه قرون  17و  ، 18شعر قرون 17
و  ،18رمان قرن  ، 19نمایشنامه قرن  ،19شعر قرن  ، 19رمان قرن  ، 20نمایشـنامه قـرن ،20
شعر قرن  ، 20ادبیات معاصر فرانسه .البته دانشجو ملزم است در اولین نـیمسـال تحصـیلی
ورود به دانشگاه ،دورة مقدماتی زبان فرانسه ( 16واحد) را با حداقل نمرة قبولی بگذراند.
این تفاوت در برنامة درسی دورة کارشناسی زبان فرانسه با برنامـة درسـی زبـان عربـی و
انگلیسی به این دلیل است که بیشـتر دانشـجویان رشـتة زبـان فرانسـه  ،در بـدو ورود بـه
دانشگاه با این زبان هیچ گونه آشنایی ندارند .به همین دلیل در دانشگاه ،زبان فرانسه از پایه
آموزش داده میشود.

بررسی وجوه افتراق دروس دو رشته با نگاه تطبیقی
با نگاهی دقیقتر به سرفصل دروس دو رشته میتوان این اختالفات را میان آنها برشمرد:
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الف) تفاوت در شیوة نگرش برنامهریزان آموزشی
بر همگان مسجل است که شیوة نگاه برنامهریزان امر آموزش از عوامل بسـیار مـؤثر در تحقـق
اهداف آموزشی است .متأسفانه امروز یکسونگری برنامـهریـزان آموزشـی رشـتة زبـان عربـی
موج

شده که نتوان برای بسیاری از زبانآموزان افق روشنی را ترسیم کرد .در مقابل ،یکـی از

دزیل موفقیت نسبی رشتة زبان فرانسه ،نو نگاه گروههای آموزشی ایـن رشـته اسـت؛ چراکـه
دست اندرکارانش آموزش آن را به عنوان هدف نهایی نپنداشته و به دنبال آن در پی آمادهسازی
زبانآموز برای ورود به بازار کار هستند ،تا بهاینترتی

خألهای موجود را پُر کنند .بـرای مثـال

در گرایش مترجمی ،دانشجو با تئوریهای ترجمه آشـنا مـیشـود و نگرشـی کلـی نسـبت بـه
موضو ترجمه پیدا میکند ،آنگاه طی نیمسالهای متعدد و بهمرور ،ترجمـة جمـالت کوتـاه و
بلند ،جمالت پیچیده و مرک

و باألخره ترجمة متون ادبی یا دیگر متون سنگین را فرامیگیـرد

و در نهایت میتواند با سرعتی مناس

و کیفیتی مطلوب به ترجمة کَتبی یـا شـفاهی ایـن زبـان

بپردازد .در گرایش زبان و ادبیات نیز ،دانشجویان پس از آشـنایی عمـومی بـا زبـان و توانـایی
استفاده از آن ،با ادبیات فرانسه به طور گستردهای آشنا میشوند.
از نظرگاه ما ،برخالف آنچه برخی از پژوهشگران و دست اندرکاران رشتة زبـان عربـی
بدان معتقدند ،1سهم بیشترین تأثیر در فرایند یادگیری ،متعلق به انگیزه یا هوش زبانآمـوز
نیست؛ زیرا تمام کسانی که قدرت یادگیری زبان مادری را داشته اند می توانند زبان دوم یا
حتی سوم را نیز فراگیرن د ،بلکه عام ل مؤثر را باید در روش های آموزشی جست وجو کرد.
در نگرش ما هر کس با هماهنگ کردن تصاویر ذهنی خود از زبان اول با فاکتورهای زبان
جدید (امری که بر عهده آموزش است) ،می تواند بر زبان جدید تسلط یابد .تاآنجاکه حتی
آلر 2در سال 1981م در مقالهای جنجال برانگیز زبان را عامـل تق ویـت هـوش برشـمرده ،و
چنین می گوید « :ممکـن اسـت زبـان فقـط یـک حلقـة مهـم و حیـاتی در بُ عـد اجتمـاعی
شکل گیری هوش نباشد ،بلکه ممکن است خود اساس و مبنای هـوش باشـد»

(آلـر:1981 ،

 .1حجت رسولی« ،ریشه یابی مشکالت آموزش زبان عربی در دانشگاههای ایران» ،مجلة پژوهشنامة علـوم انسـانی
دانشگاه شهید بهشـتی ،شـماره  47و 1384 ،48ه.ش ،صـص  43-58و عیسـی متقـیزاده و همکـاران« ،تحلیـل و
بررسی عوامل ضعف دانشجویان رشتة زبان و ادبیات عربی در مهارتهای زبانی از دیدگاه اسـتادان و دانشـجویان
این رشته» ،فصلنامة پژوهشهای زبان و ادبیات تطبیقی ،دورة  ،1شمارة 1389 ،1ش ،صص .115-137
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 .)466اچ.اچ .استرن 1نیز برای آموزش زبان دوم ،شیوه ای مبتنی بر هفت اصل را بر اسـاس
روش یاد گیری زبان اول طراحی کرده است» (استرن)57- 58 :1970 ،؛ بنابراین بر برنامه ریـزان
امر آموزش ززم است که ابتدا اهداف آموزش را چه از حیث کم یت و چه از حیث کیفیت
مشــخص نمــوده ،آنگــاه راهکارهــا و ترتیـ
برنامه ریزی نهایی را آغاز کنند

اجــرای آن هــا را مشــخص نماینــد و ســپس

(محسن پور.)43 :1377 ،

ب) مقایسة مواد درسی قواعد و دستور زبان و زیباییشناسی ادبی
واحدهای مربوط به این گروه از دروس ،در رشتة زبان و ادبیات عربی شامل :صرف  1تـا  ،3نحـو 1
تا  ،7علوم بالغی 1و  2و عرو

و قافیه ،و در رشتة زبان و ادبیات فرانسه عبارت از :زبـان فرانسـه

مقدماتی ،گرامر 1تا  3و واژهشناسی هستند .خوشبختانه در سالهای اخیـر در برنامـة جدیـد درسـی
رشتة عربی تعداد واحدهای مرتبط با حـوزة دسـتور زبـان بـه طـور قابـلتـوجهی افـزایش یافتـه و
شیوههای تدریس آن نیز با تحول مواجه شدهاست .البته قواعد ایـن زبـان و مسـائل زیبـاییشناسـانة
بالغی از قرنها پیش مورد توجه علمای بزرگ بوده و بهطورجدی نسبت بـه حفـو و تـدوین آنهـا
همت گماشته شدهاست .تاآنجاکه بـه دنبـال ایـن تـالشهـای پیگیـر ،امـروز در ایـن حـوزه شـاهد
پیشرفتهای زیادی در زمینة تألیف کتاب هستیم و در دهههای اخیر هم کتابهای درسـی بسـیاری
با هدف بهبود تعلیم دستور زبان عربی در کشور به رشتة تحریر درآمدهاست .احمـد پاشـازانوس بـه
عنوان یکی از همین مؤلفان در مقدمة کتاب خود مینویسد« :پس از مدتها تحصـیل و تـدریس در
دانشگاههای مختلف کشور به این نتیجه رسیدم که دانشجویان رشتة زبان عربـی در یـادگیری قواعـد
این زبان ،علیالخصوص در دو زمینة صرف و نحو با مشکل مواجه هستند ...لذا بر خـود ززم دیـدم
که نسبت به تألیف کتابی در علم صرف اقدام نمایم» (پاشازانوس )13 :1386 ،و این تنها مشتی از نمونـة
خرواری است که بر اهتمام گستردة دستاندرکاران رشته زبان عربی نسبت بـه دسـتور زبـان اشـاره
دارد .حتی شاید بتوان ادعا کرد که رشتة زبان عربی در ایـن حـوزه ،گـوی سـبقت را از رشـتة زبـان
فرانسه ربوده و بر آن پیشی گرفتهاست .چراکه بر اساس شـواهد موجـود ،آمـوزش قواعـد در رشـتة
زبان فرانسه تحت عناوین محدود درسی و عموما با تکیه بـر منـابع خـارجی بـوده و ایـن رشـته در
حوزة دستور زبان هنوز به مرحلة بومیسازی نرسیدهاست.
1 .H.H. Stern
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پ) تفاوت در تعداد واحدهای مربوط به مهارتهای چهارگانة زبانی
دروس مربوط به مهارتهای زبانی در رشتة زبان و ادبیات عربی عبارتنـد از :مکالمـه  1تـا  3شـش
واحد ،آزمایشگاه زبان  1تا  3شش واحد ،انشا  1تا  3شش واحد ،فـن ترجمـه  2واحـد ،ترجمـه از
عربی به فارسی و برعکس  4واحد ،روزنامهنگـاری  2واحـد ،روزنامـه و مجـالت عربـی  2واحـد،
نامهنگاری و خالصهنویسی  2واحد ،قرائت و تجوید قـرآن کـریم  2واحـد .امـا دروس مربـوط بـه
مهارتهای زبانی در رشتة زبان و ادبیات فرانسه بـه ایـن شـرح اسـت :گفـتوشـنود  1و  2هشـت
واحد ،انشا  4واحد ،آیین نگارش  4واحد ،ترجمة ساده  2واحد ،وقایعنگاری  2واحد ،بیـان شـفاهی
داستان  2واحد ،ترجمة متون اسالمی  2واحد ،مکالمه  2واحـد ،گـزارشنویسـی  2واحـد ،نگـارش
پیشرفته  2واحد ،خواندن و ترجمه متون مطبوعاتی  2واحد ،خواندن متون اسالمی  2واحـد ،منـاظره
 4واحد ،ترجمه نظم و نثر  2واحد ،ترجمه متون فرانسـه بـه فارسـی و بـالعکس  4واحـد ،سـنجش
مهارتهای زبانی  2واحد ،سخنرانی  2واحد و نامهنگاری  2واحد.
بهاینترتی

دانشجویان مقطع کارشناسی رشتة زبان و ادبیات عربی در بهترین حالت ،در زمینـة

مهارتهای زبانی ،بیش از  32واحد درسی را پشت سر نمیگذارند اما دانشجویان رشتة زبان و
ادبیات فرانسه ملزم به گذراندن چیزی معادل  50واحد درسی در همین زمینه هسـتند .م ـاف
بر اینکه این واحدها نسبت به واحدهای مربوط به مهارتهای زبـانی رشـتة عربـی از تنـو و
شمول بیشتری نیز برخوردار است .این در حالی است کـه آمـوزش و شـیوههـای تـدریس در
همین تعداد اندک واحدها نیز با خلل و کاستیهای فراوانی مواجه است .مسئلهای کـه بارهـا از
سوی دلسوزان ،مطرح شده و مقازت متعددی در مورد آن نوشته شدهاست 1.نتیجـة حاصـل از
برخی پژوهشهای اخیر 2نیز نشان داده که امروزه عمومـا در آمـوزش تخصصـی زبـان دوم در
دانشگاههای ما ،استفاده از نرمافزارهای آموزشی جایگـاه مناسـ

خـود را نیافتـهاسـت .بیشـتر

مدرسان زبان در ایران ،شناخت مناسـبی از ابزارهـا ،راهبردهـای الکترونیکـی و نـرمافزارهـای
موجود در رشتة خود ندارند و آنها را به کار نمیگیرند و حتی دانشکدههای زبان خـارجی نیـز
 .1همین مقاله ،ذیل پژوهشهای پیشین
 .2برای اطالعات بیشتر :جعفر امشاسفند« ،مکانه التقنیات الحدیثه فی تعلیم المهارات األساسیه للغه العربیه» ،مجلـه
اللغه العربیه و آدابها ،سال ،5شماره ،8بهار و تابستان 1430ه.ق2009 /م ،صص /5-23عیسی متقیزاده و همکـاران،
«میزان اجرای روشها و فنون تدریس قواعد در مقطع کارشناسی رشته زبـان و ادبیـات عربـی از نظـر اسـتادان و
دانشجویان» ،فصلنامه جستارهای زبانی ،دوره ،4شماره ( 2پیاپی  ،)14تابستان 1392ه.ش ،صص .159-178
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به شکل محدود از آنها استفاده میکننـد (دهباشـی و همکـاران .)108 :1391 ،البتـه گـاه در آمـوزش
واحدهای مرتبط با آموزش مهارتهای زبانی ـ و بهویژه در آزمایشگاههای زبان ـ تکنولـوژی،
خود از موانع یادگیری به شمار رفته و بر فرآیند آموزش تحمیـل مـیگـردد و یـا حتـی جـای
«پرورش» را میگیرد اما باید توجه داشت که این موارد تاآنجاکـه در خـدمت یـادگیری و بُعـد
پرورشی آن باشد ارزشمندند .نظریة معروف کارل راجرز 1نیز در مقام یک روانشناس یادگیری
به تأثیر انکارناپذیر محیط آموزشی بر یادگیری اشاره دارد .طبق نظریـة وی ضـرورت دارد کـه
گویشوَر تسهیلکنندة امر یادگیری باشد و تحقق این نقش تسهیلکننده نیـز مسـتلزم سـه چیـز
است؛ نخست اینکه نقاب برتری و همهچیزدانی را کنار بزند ،دوم به یادگیرنده اعتمـاد کنـد ،و
سوم با درک متقابل با یادگیرنده ارتباط برقرار کند (براون .)145-146 :1387 ،البتـه چـاموت 2یـک
گام از این مرحله هم فراتر رفته و میگوید درحالیکه ما در پی تبدیل کالس زبان بـه محیطـی
کارآمد برای یادگیری هستیم این امر بیشازپیش مشخص شدهاست که یاد دادن روش یادگیری
به زبانآموزان بسیار مهمتر

است (چاموت.)123 :2005 ،

ت) تفاوت در تعداد واحدهای تاریخ ادبیات و متون و نو ارائة آنها
واحدهای مربوط به تاریخ ادبیات و نصوص در رشـتة زبـان و ادبیـات عربـی عبارتنـد از :تـاریخ
ادبیات از جاهلی تا ابتدای معاصر و متون نظم و نثر آنها  20واحد ،تاریخ ادبیات اندلس و معاصـر
و متون نظم و نثر آنها  12واحد ،متون نظم و نثر عربی در ایران از آغاز تا معاصر  4واحـد ،متـون
حدیث  2واحد ،نه البالغه  2واحد ،ادب سیاسـی در اسـالم  2واحـد ،قرائـت متـون عرفـانی 2
واحد ،قرائت متون تفسیری  2واحد (مجموعا  46واحد درسی) .در مقابل واحـدهای مربـوط بـه
تاریخ ادبیات و نصوص مختلف در رشتة زبان و ادبیات فرانسه به این شرح اسـت :تفسـیر متـون
ادبی  3واحد ،درک مفهوم متن  4واحد ،تاریخ ادبیات فرانسه  2واحد ،نویسندگان فرانسـویزبـان
 2واحد ،رمان و نثر قرون  17و  18فرانسه  3واحد ،نمایشـنامه قـرون  17و  18فرانسـه  3واحـد،
شعر قرون  17تا  20فرانسه  6واحد ،رمان قرن  19و  20فرانسه  7واحد ،نمایشنامه قرن  19و 20
فرانسه  6واحد ،ادبیات معاصر فرانسه  2واحد (مجموعا  38واحد درسی).
1. Carl Rogers
2. Anna Chamot
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اگر به این مواد درسی نظری عمیق بیفکنیم خواهیم دید که متون ادبـی دورههـای مختلـف
ادبیات عربی ،در سیستم آموزش زبـان عربـی ،دارای حجمـی غیرقابـل چشـمپوشـی هسـتند،
بهطوریکه حتی اگر ادعا کنیم آموزش زبان عربی در دانشگاههای ما ،آموزشی «ادبیـاتمحـور»
است ،بهطورقطع و یقین مبالغه نکردهایـم (جالیـی و همکـاران .)28 :1392 ،ایـن برنامـة درسـی بـا
نگاهی به برنامة درسی عربزبانان در تدریس ادبیات عربی تدوین شدهاست .اما توجه به ایـن
نکته ضروری است که آموزش ادبیات عربی به عربزبانان ،خود به عنوان هدف مطـرح اسـت
درحالیکه هدف این آموزش در مواجهه با غیر عربزبانان تقویت زبان و آشـنایی بـا فرهنـگ
عربی در سایة آن است (طعیمـه .)677-678 :2 ،1986 ،و این در حالی است کـه دانشـجویان رشـتة
زبان و ادبیات فرانسه بیشتر تحـت آمـوزش زبـان قـرار مـیگیرنـد تـا آمـوزش ادبیـات .نکتـة
جال توجه دیگر اینکه این نصوص ادبی ،هم به تفکیک دوره و هم به تفکیک نو ادبی (رمان،
نمایشنامه ،شعر) به آنان ارائه میشود؛ بنابراین تلفیـق تـاریخ ادبیـات هـر دوره بـا متـون آن را
می توان گامی مؤثر در رفع این نقیصه به شمار آورد .چراکه «برخی از تعاریف بر روابـط افقـی
حوزهها و محتوای برنامة درسی با یکدیگر تأکید میکننـد» (همـان .)186 :درسـت ماننـد برقـرار
کردن رابطه ،میان آنچه در سه حوزة قواعد زبان ،تاریخ ادبیات و متون ادبی یافت میشود.

ف) تفاوت در زمان مواجه کردن زبانآموز با متون ادبی
در رشتة ما ،گویشوَر درحالیکه هنوز توانمندیهای ززم برای درک درست متون سادة عربـی
را در زبانآموز به وجود نیاوردهاست ،وی را با متون سـنگین ادبـی مواجـه مـیسـازد .تفـاوتی
نمیکند که این مواجهه با متون معاصر آغاز شود یا با متون دورة جاهلی .به هر ترتی

فرایندی

که با چنین خطای بزرگی آغاز شود ،بیشک بـه سـرانجام مطلـوب نخواهـد انجامیـد .مهـدی
اصغری ،مسئول آموزش مرکز تخصصی آموزش عربی میگوید« :شکل معرفـی زبـان عربـی و
شرو آموزش آن شرو واقعگرایانهای نیست .معموز ما آموزش عربی را با آیـات و احادیـث
شرو میکنیم ،درحالیکه هیچ کتاب آموزش زبان انگلیسـی بـا کلمـات شکسـپیر انگلیسـی را
شرو نمیکند و ما هم آموزش زبان فارسی را به غیرفارسیزبانها با شاهنامه یا مثنوی مولـوی
یا دیوان حافو شرو نمیکنیم!» (اصـغری .)1393/6/15 ،همانطورکه متقیزاده نیـز در تأییـد ایـن
مسئله میگوید« :تدری در تعلیم زبان امری طبیعی است که با طبیعـت فراینـد یـادگیری زبـان
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جدید همخوانی دارد .بنابراین باید به این عامل به دیـدة اهتمـام بنگـریم و عناصـر سـهولت و
انتقال از خاص به عام را رعایت نماییم» (متقـیزاده .)15 :1389 ،اما هماکنون در گروههای فرانسـة
سراسر کشور ،دانشجو تا سال سوم تحصیل یعنی نیمسال پنجم آموزشی ،بیشتر با خود زبـان و
تولیدات ابتدایی آن سروکار دارد و تنها پس از آن است که با متون ادبی ـ آن هـم بـه تفکیـک
نو ادبی ـ مواجه میشود .بدین ترتی

آموزش دانشجویان دورة کارشناسی در دو مرحله اجرا

میشود :در مرحله اول بیشتر به آموزش دورههای آموزش زبان پرداخته میشود .در ایـن دوره
از آموزش ،دانشجویان تازهوارد تا ترم چهارم آموزشی و بعد از گذراندن دورههـای آزمایشـگاه
سمعی و بصری ،به یادگیری دروس آواشناسی ،گرامر ،واژهشناسی ،زبانشناسی ،انشا ،خوانـدن
و درک مفهوم متون ،مکالمه و غیره میپردازند .پس از ترم چهارم ،دانشجویان همراه با آموزش
زبان ،بیشتر به آموزش ادبیات فرانسه مخصوصا ادبیات قرن بیستم میپردازند و دروسـی چـون
نقد ادبی از دیدگاه جامعهشناختی ،ساختارگرایی و غیـره را فرامـیگیرنـد .همچنـین بـه طـور
موازی و همزمان ترجمة متون ادبی ،ترجمة متـون مطبوعـاتی ،نگـارش پیشـرفته ،نمایشـنامه و
ساختار آن را نیز دنبال میکنند.
وان باسل 1و دوگرو 2معتقدند که تدریس متون قدیمی و پیچیده جز در سال های آخـر
زبان آموزی مناس

نیست .آنان فرایند آموزش زبان را به صورت «گوشدادن ← گفتن ←

خواندن ← نوشتن» مجسم می کنند و می گویند « :کسی که یک شناخت واقعی و پویا یعنی
شناختی مبتنی بر ساخت پذیری خودبه خود از یک زبان دارد  ،با رغبت بیشتری به مطالـ
نوشته شده به این زبان روی می آورد تا کسی که بایستی به زحمت معنی تـک تـک کلمـات
متن را کشف کند ...آموزش زبان ،قرائت متون را اجتناب ناپذیر می سازد ،اما از سوی دیگر
می توان گفت که قرائت پیش هنگام و نابه جای متون قدیمی ،مغلق ،یکنواخت و کسل کننده
به ضرس قاطع بیش از آنچه محرک و تشویق کننده باشد برای تمایل زبان آمـوز در سـهیم
شدن با فر هنگ خارجی زیان بار است؛ بنابراین آیا واقعا کار درسـتی اسـت کـه بـا اجبـار
زبان آموزان به خواندن آثار دانته (برای زبان ایتالیایی) ،سروانتس (بـرای زبـان اسـپانیایی)،
کورنی (برای زبان فرانسه) [و متون جاهلی برای زبان عربی ـ نگارندگان] سعی کنیم آنـان
1. Van Passel
2. De Grève
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را سرخورده و مأیوس کنیم؟ زبان این نویسندگان نه تنها برای یک خوانندة متوسط ،زبانی
است مهجور و قدیمی ،بلکه حتی اهل آن زبان 1نیز ـ سوای روشنفکران ـ هرگـز از آثـار
این نویسندگان به عنوان سرگرمی استفاده نمی کنند و محتوای عمیق آن ها جز برای مردمـی
آگاه ،قابل دسترس نیست»

(باسل و گرو.)194- 190 :1365 ،

دکتر محمدتقی غیاثی ،از دانشآموختگان دانشگاه سوربن پاریس و یکی از اسـاتید باسـابقة
زبان فرانسه در ایران که سالهای طوزنی در دانشگاههای تهران و تربیتمعلم ،انجمن فرهنگـی
ایران و فرانسه ،پژوهشکده فرهنگ ایران و ...به امر مقدس آموزش اشتغال داشت نیز در مقدمه
کتاب خود ،روش نو در آموزش زبان فرانسه ،چنین مینویسد« :در ابتدا باید حدی از درک متن و
قدرت بیان مقاصد را هدفِ آموزش قرار دهیم ...بسیاری از مسائل فرعی دستور را کنار گذاشته
و قواعد عملی و سودمند را تذکر دهیم ...باید ابتدا مـتنهـای فاقـد پیچیـدگی را بیـاوریم و از
متنهایی که دارای واژههای دشوار و ترکیبات پیچیده است پرهیز کنیم تا روح زبـان و واژههـا
فراگرفته شود» (غیاثی .)7-8 :1362 ،باید توجه کرد که حرکت تدریجی در آموزش زبان یـا آنچـه
متخصصان امر از آن با عنوان توالی ،مداومت و یکپارچگی یاد میکنند نـاظر بـه همـین مسـئله
مهم است« .غر

از یادگیری مداومت ،آجر روی آجر گذاشتن و تکـرار عناصـر برنامـة یـک

سطح نیست ،بلکه بنا کردن تجربه بعدی روی تجربه قبلی است؛ بهطوریکه از ترکیـ

آن دو،

معنا و مفهوم روشنتری در ذهن یادگیرنده ایجاد شود و عمق شناخت وی گسترش یابد»

(تقـی

پور.)185 :1389 ،

ج) تفاوت در کیفیت آموزش واحدهای مربوط به زبانشناسی و نقد ادبی
این گروه از واحدها در رشتة عربی با عناوین نقد ادبی ،ادبیات تطبیقی و فقـهاللغـه و در رشـتة
زبان و ادبیات فرانسه با عناوین آواشناسی ،واژهشناسی ،زبانشناسی عمومی ،زبانشناسی ادبـی،
آشنایی با نقد ادبی و درآمدی بر ادبیات تطبیقی ارائه مـیشـوند .همـانطورکـه مشـهود اسـت
سرفصل واحدها در این گروه از دروس تفاوت چشمگیری با هم ندارند اما متأسفانه بـه دلیـل
عدم بهروزرسانی منابع مورد استفاده در گروههای عربی ،میزان احاطة دانشجویان رشتة زبـان و
ادبیات فرانسه با دانشجویان رشتة عربی قابل مقایسه نیست .برای مثال دانشجویان رشتة زبان و
1. Autoctone
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ادبـی و وجـوه افتـراق و اشـتراک آنهـا آشـنا

میشوند و یا در دروس زبانشناسی بسـیاری از مکاتـ

نقـدی را فرامـیگیرنـد ،درحـالیکـه

دانشجوی رشتة عربی تنها از نمونههایی بسـیار محـدود از ایـن مباحـث آگـاهی مـییابـد .امـا
ازآنجاکه این مبحث نیز همانند آنچه در زمینة آموزش دستور زبان گذشت ،کامال در حیطة نقد
کتابها و روشهای آموزشی است ،از پرداختن به آن صـرفنظـر مـیکنـیم و در ایـن مجـال
مختصر تنها به یک نتیجهگیری کلی از مباحث مطرحشده میپردازیم.

نتیجهگیری
بر اساس یافتههای ما در این بررسی تطبیقی ،برخـی نقـاط ضـعف رشـتة زبـان و ادبیـات عربـی
عبارتند از:
 .1نگاه یکسویة دستاندرکاران به آموزش زبان عربی در کشور؛
 .2تقلید از برنامة درسی ارائهشده به عربزبانان در زمینة آموزش ادبیات عربی؛
 .3تعجیل در ارائة متون سنگین ادبی به زبانآموز ایرانی؛
 .4بیتوجهی به فناوریهای نوین در روشهای آموزش زبان دوم؛
 .5نادیده گرفتن میزان تسلط زبانآموز فارسیزبان بر زبان مادری؛
 .6اصرار بر تفکیک واحدهای درسی بر اساس ادوار تاریخی ادبیات عربی.
و در مقابل ،علل موفقیت نسبی آموزش زبان فرانسه را میتوان در موارد زیر خالصه کرد:
 .1هدفگذاریهای بلندمدت در راستای پاسخگویی به نیازهای بازار کار؛
 .2تعریف برنامه درسی این مقطع بر اساس تأمین این نیازها؛
 .3غنای نسبی تعداد واحدهای ناظر به ارتقای مهارتهای چهارگانة زبانی؛
 .4بنا کردن آموزش ادبیات بر پایة آموزش عمومی زبان؛
 .5تأخیر در مواجه کردن زبانآموز با متون ادبی (به تفکیک نو ادبی)؛
 .6بهروز کردن منابع آموزشی در حوزة نقد و زبانشناسی.
اما با توجه به اینکه اندک تغییرات ایجادشده در سرفصل دروس در برخـی گـروههـا موجـ
بهبود وضعیت دانشآموختگان شده ،میتوان نتیجه گرفت که ایجاد تغییرات اساسی بـهخصـوص
با کمک گرفتن از تجربیات رشتههای همشاخه در بلندمدت قطعا بیثمر نخواهد بود.
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چند پیشنهاد برای رفع نقصهای موجود
با توجه به آنچه در صفحات پیشین ذکر شد ،نگارندگان برای آغاز یـک مسـیر تحـول جـدی،
ایجاد این تغییرات را پیشنهاد میکنند:
 .1نو نگاه ما به این رشته و نیز به لزوم بازتعریف سرفصل دروس دورة کارشناسـی آن تغییـر
یابد ،چراکه تغییر نو بینش سرآغاز تغییرات بعدی است.
 .2واحدهای تاریخ ادبیات و نصوص بیشترین حجم (و کمترین بـازده) از مجمـو واحـدهای
درسی دورة کارشناسی را اشغال کردهاند .ززم نیست که تمامی واحدهای کمفایده و بـیشـمار
تاریخ ادبیات مانند تاریخ ادبیات جاهلی ،اموی ،عباسی ،اندلس و ...به طور مستقل ارائه شـوند.
برای تقلیل تعداد این واحدها به حداقل ممکن ،سه راهکار وجود دارد:
الف) میتوان این ادوار را بهصورت دوتادوتا با هم تلفیق نمود و تحـت عنـوان یـک درس دو
واحدی تعریف کرد تا بدین ترتی

حداقل واحدهای درسی بهوسیلة آنها اشـغال شـود .مثـال:

تاریخ ادبیات دورههای جاهلی و اموی ( 2واحد) /تاریخ ادبیات دورههای عباسی و انـدلس (2
واحد) /تاریخ ادبیات دورههای انحطاط و معاصر ( 2واحد).
ب) میتوان برای فهم بهتر متون ادبی ،نصوص هر دوره را با تاریخ همـان دوره تلفیـق کـرد و
درمجمو به صورت یک درس دو یا سهواحدی تحت عنوان همان دوره ارائه کرد .مثال :تاریخ
ادبیات و نصوص دوره جاهلی ( 2واحد) /تاریخ ادبیات و نصوص دوره عباسی ( 3واحد).
پ) میتوان برای درک بهتر نصوص ،متون ادبی هر دوره را البته به تفکیک نو ادبـی (شـعر و نثـر) بـا
تاریخ ادبیات همان دوره ادغام کرد و درمجمو آنها را به صورت دو درس دو یا سهواحدی ارائه کـرد.
مثال :تاریخ ادبیات و شعر دورة جاهلی و اموی ( 3واحد) /تاریخ ادبیـات و نثـر دورة جـاهلی و امـوی
( 3واحد) /تاریخ ادبیات و شعر دورة عباسی ( 2واحد) /تاریخ ادبیات و نثر دورة عباسی ( 2واحد).
 .3به جای واحدهایی که در نتیجة یکی از روشهای ادغام باز (الف ،ب ،پ) خالی مانـدهانـد،
باید دروس دوواحدی بهروزتر و کارآمدتری تعریف کرد کـه بـه تقویـت مهـارتهـای زبـانی
دانشجویان بینجامد .مانند دروس :خواندن متون ساده ،مهارتهای ترجمه ،بیان شفاهی داستان،
مناظره ،سخنرانی ،ترجمة همزمان ،گفتوشنود ،آشنایی با لهجههای عربی ،درک مفـاهیم مـتن،
آشنایی با اصطالحات تخصصی ،کارگاه ترجمه ،وقایعنگاری ،گزارشنویسی ،آواشناسـی زبـان
عربی ،قرائت و ترجمة متون حقوقی ،سیاسی ،اقتصادی و....
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 .4ارائة متون و نصوص ادبی را باید تا ترم پـنجم تحصـیلی دانشـجوی مقطـع کارشناسـی بـه
تعویق انداخت و تا آن زمان تنها واحدهای ارتقادهندة مهارتهای زبانی ،تقویت بنیـة عمـومی
زبان دانشجو و متون ساده را ارائه کرد.
 .5ضروری اسـت کـه بـه مطالعـات زبـانشناسـی توجـه بیشـتری شـود و دروس دوواحـدی
زبانشناسی عمومی و زبانشناسی عربی ،جایگزین درس فقهاللغه فعلی گردند.
 .6پیشنهاد میشود برای آشنایی دانشجویان با ابزارها و راهبردهای الکترونیکی آمـوزش و نیـز
نــرمافزارهــای پرکــاربرد رشــته ،یــک درس چهارواحــدی یــا دو درس دوواحــدی بــا عنــوان
نرمافزارهای تخصصی عربی یا فناوریهای نوین به مجموعة دروس افزوده شود.
 .7دانشجوی ایرانی رشته ادبیات در مرحلة اول باید بتوانـد فارسـی را خـوب صـحبت کنـد و
خوب بنویسد؛ لذا افزوده شدن دو تا چهار واحد آیین نگارش زبـان فارسـی و یـا ویراسـتاری
فارسی پیشنهاد میشود.
 .8ززم اســت اســاتید و پژوهشــگران رشــتة عربــی هرســاله در پــژوهشهــای خــود بــه
نظریهپردازیهای اینچنینی بپردازند .میتوان هرساله در همایش سازنة مدیران گروههای عربی
نتای عینی اجرای این تغییرات را برای تبادلنظر به اطال بقیة همکاران رساند.

کتابنامه
الف) فارسی
 .1کتابها
باســل ،وان و گــرو ،دو (1365ش) ،جایگــاه زبــان گفتــاری و زبــان نوشــتاری در آمــوزش زبــان،
مترجم :ابوالحسن سروقد مقدم ،بین ،بیجا :معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی.
براون ،اچ.داگالس (1387ش) ،اصول یـادگیری و آمـوزش زبـان ،متـرجم :منصـور فهـیم ،چـاپ اول
(ویراست پنجم) ،تهران :رهنما.
تقیپور ،علی (1389ش) ،برنامهریزی آموزشی و درسی ،چاپ سیودوم ،تهران :آگاه.
شورای عالی انقالب فرهنگی (1389ش) ،سند نقشه جامع علمی کشور ،بی ن ،تهران :بینا.
غیاثی ،محمدتقی (1362ش) ،روش نو در آموزش زبان فرانسه ،چاپ دوم ،تهران :مروارید.
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محسنپور ،بهرام (1377ش) ،برنامهریزی آموزشی ،چاپ دوم ،تهران :مدرسه.
ورعی ،سیدجواد (1385ش) ،مبانی و مستندات قانون اساسی به روایت قانونگـذار ،چـاپ اول ،قـم:
دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری.
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری (1372ش) ،مجموعه قوانین آموزش عالی تا پایـان سـال 1371ش،
چاپ اول ،تهران :بینا.
 .2مقازت
اصغری ،مهدی (1393/6/15ش)« ،نشست تخصصی بررسی چالشهای آموزش زبان عربـی و اشـتغال
دانشآموختگان این زبان» ،نشریة بازار کار.
دهباشیشریف ،فروزان؛ بهمن زنـدی؛ سـید محمدضـیا حسـینی؛ عیسـی ابـراهیمزاده؛ احمـد علیپـور
(1391ش)« ،بررسی چگونگی توسعة مهارتهای ارتباطی و توانش زبانی در آموزش مجازی در سـطح
دانشگاهها» ،فصلنامة پژوهش های زبان و ادبیات تطبیقی (جستارهای زبـانی فعلـی) ،دانشـگاه تربیـت
مدرس ،دوره  ،35شماره ( 2پیاپی  ،)10تابستان ،صص .85-114
میرزایی ،فرامرز؛ علی سلیمی (1389ش)« ،نقشآفرینی گروههای زبان و ادبیات عربی در توسعه علمـی
دانشگاهها» ،مجلة انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی ،انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربـی ،شـماره ،14
بهار ،صص .119-137

ب) عربی
 .1کتابها
پاشازانوس ،فحمد (1386ش) ،الصرف ،1الطبعه األولی ،طهران :بیام نور.
طعیمه ،رشدیفحمد (1986م) ،المرجع فی تعلیم اللغـه العربیـه للنـاطقین بلغـات فخـری ،د.ط ،مکـه
المکرمه :جامعه فم القری.
 . 2مقازت و پایاننامهها
اسماعیلی ،سجاد (1391ش) ،تعلیم النصوص األدبیه فی فقسام اللغه العربیه وآدابها بالجامعـات اإلیرانیـه ومـدی
تحقق فهدافه ،پایاننامة کارشناسی ارشد ،استاد راهنما :عیسی متقیزاده ،تهران ،دانشگاه تربیت مدرس.
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جالیی ،مریم؛ نرگس گنجی؛ سردار اصالنی (1392ش)« ،دراسـه مـدی فاعلیـه تـدریس األدب العربـی
المعاصر تواصلیا علی مهاره الکالم لدی طالب العربیه اإلیرانیین ،جامعه إصفهان نموذجا» ،مجلة بحوف
فی اللغه العربیه وآدابها ،دانشگاه اصفهان ،شماره ،8بهار و تابستان ،صص .27-41
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علیاکبر نورسیده ،ملیحه یعقوبیزاده

بهتوانی مهارتهای دانشجویان رشتة زبان و ادبیات عربی...

طّلب فرع اللغة العربية وآدابها في إيران ،عبر إعادة تعريف
تنمية مهارات ا
المقررات الدراسية لمرحلة الليسانس

مع اإلهتمام بالمقررات الدراسية لفرع اللغة الفرنسية وآدابها
عليأکبر نورسيده ،1مليحة

يعقوبيزاده2

 .1دكتصرال يف ا ةغ ا عرب وآداهبل
 .2ال ب دل ستري يف ا ةغ ا عرب وآداهبل جبلدع ا شل هبشيت

المل اخص

كل ا قلئمذ بلددر يف عرع ا ةّغ ا عرب وآداهبل يف قطرمنل سرا ج أ ّ خرجيي اذا ا رع
الخي ى یةى ّ
السزا ص س تقرو ىل املؤا ت واملللرات ا ن مللء عراغلت اجملتمع .ويف رأسنلج الحيص ا صا بذ
اذا ا رع وبذ قق أ أا اعه ا سلد دن تعة م ا ةّغ ا عرب وآداهبلج ال ا نقصال املص صدة يف

سسعى ا بلحثل يف اذا املقل أ
املقررات ا راس ودنلاج تعة ملل يف درحة ا ة سلمن .
درحة ا ة سلمن يف تق مي املقررات ا راس هلم .والتتم اذل
سق دل خمططلی أح ث ط
ا عمة ّال بتسة ط ا ضصء یةى املقررات ا راس ودنلاج ت رسسلل يف عرع ا ةغ ا رمنس وآداهبلج

دمنه ق

ّر جنلحلی منسب لی يف ا رتب ا صلحل ملتخر ه.

الكلمات الرئيسة :یلدة تعرسف؛ املقررات ا راس ؛ تنم امللةلرات؛ ا ةغة ا عرب ة وآداهبةل؛ ا ةغة ا رمنسة
وآداهبل.
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