همايش ملی کارآفرينی و تجاری سازی رشتة زبان و ادبيات عربی  ،دانشگاه سمنان ،اسفند 1393

1

همايش ملى كارآفريني و تجاري سازي رشتة زبان و ادبیات عربي و ششمین گردهمايي
سراسري مديران گروه هاي عربي ،دانشگاه سمنان13 ،و 14اسفند 1393

آسیب شناسي رشته زبان و ادبیات عربي و مهارتهاي الزم براي اين رشته جهت
ورود به بازار كار
نرگس شاهوردی شهرکی ،ميثم ايمانيان بيدگلی



چکیده
آموزش زبان عربی که از ديرباز مورد توجّه مردم فارسی زبان بوده ،با پذيرش اسالمم توسالا ايرانيالان،
روند فزايندهای به خود گرفت و با فراگيری آن به عنوان زبان ديال ،،نبال ت بالدان روی خالوش نشالان
رشالته زبالان و ادبيالات عربالی ،در م الا

دادند .امروزه ،آموزش اي ،زبان در دانشگاه ها ،که در قالال

گوناگون تحصيلی دانشجو میپذيرد ،با چالشهايی رو به روست که باعث کاهش سالح بهالرهوری آن
شدهاند .اي ،چالشها که گاه در اشکالی ببان بیانگيزگی ،بیرغ تی و نيز نگاه منفی زبانآموزان به ايال،
رشته نمود میيابد ،برخاسته از ن ايص و کاستیهاييبت که میتوان با اصمح مواد درسی اي ،رشالته و
نيز ارائه الگو و شيوههای آموزشی کارآمدتر ،در جهت افزايش بهرهوری اي ،رشته گام برداشت؛ چني،
آسي ها و کاستیهايی ،از يک سوی نياز بازار کار را م نی بر به خدمت گرفت ،نيالروی مالاهر در زميناله
مهارت مکالمه و ترجمه برآورده نمیسازد و از سوی ديگر ،با بینتيجه نمودن هزينالههالای سالنگي ،در
راستای آموزش اي ،زبان ،روز به روز بر تعداد فارغ التحصيمن بيکالار ايال ،رشالته مالیافزايالد .در ايال،
جبتار ،نگارندگان ضم ،بررسالی آسالي

شناسالی ايال ،رشالته ،در جهالت رفال چالالشهالای موجالود،

راهکارهايی را پيشنهاد میدهند تا افزون بر افزايش توانمندی فارغ التحصيمن اي ،رشته ،مبير آنالان را
برای ورود به بازار کار هموار سازد.
كلید واژگان  :زبان عربی ،آسي

شناسی ،بازار کار.

 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبيات عربی دانشگاه کاشان

shahverdi.narges@gmail.com

 دانشجوی دکتری رشته زبان و ادبيات عربی دانشگاه حکيم س زواری

Imanian_3000@yahoo.com
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مقدمه
آموزش زبان عربی در ايران ساب ه ای والنی دارد؛ آثار مکتوب باقی مانده از دوره ی مادها تا ان راض
حکومت ساسانی ثابت میکند که بي ،عربها و فارسها ،ت ادل لغوی ،علمی و فرهنگی در خالمل باله
کارگيری خاهای سامی در نوشت ،زبان فارسی قديمی وجود داشته است .ايرانالیهالا بعالد از پالذيرش
اسمم ،به يادگيری و آموزش زبان عربی به فرزندان خود پرداختند؛ اي ،موضوع تا زمان حاضر نيز ادامه
يافته است و کتابها ،م االت و پاياننامههای ببياری به زبان عربی يا در مالورد زبالان عربالی در ايالران
تدوي ،گرديده و می گردد)http://arabicedu.ir( .
زبان عربی از يکسو زبان کتاب جاودان خداوندی و ميراث پربهالای اسالممی از حالديث و تالاري
تفبير و ديگر دانش ها بوده و از سوی ديگر زبان خانواده بزرگ مباللمانان اسالت کاله بالهعنالوان زبالان
فرهنگی و وجه مشترک ميان آنان به کار گرفته میشود .عموه بر اي ،،ارت اط با جمعيت ان وهی کاله بالا
وجود تفاوتهای دينی و اقليمی از خاورميانه تا شمال افري ا و از کرانههای مديترانه تالا جنالوب شالر
آسيا با اي ،زبان گفتگو میکنند و با گبترش ابزارهای ارت اط جمعی همچالون شال کههالای مالاهوارهای،
پايگاههای ا معرسانی ،نشريات پرتيراژ و گوناگون ،کتابها و م االت متنوع ،روز به روز بر آن افزوده
میگردد ،اهميت فراگيری و استفاده از اي ،زبان را بيشتر میکند.
شايد به جهت اي ،گبتردگی ،زبان عربی يکی از شش زبان رسمی سازمان ملل متحد قالرار گرفتاله
است؛ عموه بر اي ،،دلدادگی ايرانيان به بهرهگيری از معارف دينالی و دسترسالی باله منالاب اصاليل آن و
آميختگی چشمگير زبان فارسی با زبان عربی و پيوندهای فراوان با محياهای عربی ،بهويژه کشالورهای
مجاور ،زمينه فراگيری و آموزش زبان عربی را در دوران متمادی در کشور ما رونق بخشيده

است.

حضرت امام (ره) در مورد کبانی که در مورد زبان عربی نگاه منفی داشتند میفرمايند« :نگوييد که
لغت عربی هم از ما نيبت لغت عربی از ماست ،لغت عربی لغت اسالمم اسالت ،و اسالمم بالرای هماله
است»)http://rahnema.net( .
م ام معظم ره ری (دامت برکاته) میفرمايند« :زبان عربی کليد گنج های علوم اسممی ماسالت .بالر
شماست که تمش کنيد که اي ،زبان عزّت گذشته خود را به دست آورد .چرا که اي ،زبان ،زبالان قالرآن
ماست

.همان ور که زبانی است که با آن می توانيم با يک ميليارد و نيم مبلمان عرب زبالان و غيالر

عرب زبان صح ت کنيم»( .همان)
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استاد شهيد آية اهلل مرتضی محهری در اهميت يادگيری زبان عربی میفرمايند« :زبان اسمم را زنالده
نگه داريد ،زبان عربی زبان يک قوم نيبت ،زبان اسمم است .اگر قرآن ن الود اصالم ايال ،زبالان در دنيالا
وجود نداشت .از اهمّ وظايف ما اي ،است که اي ،زبان را حفظ کنيم؛ هر فرهنگ و تمدنی اگر بخواهد
زنده بماند ،بايد زبانش زنده بماند .اگر زبانش مرد خودش مرده است .اي ،م ارزه علنی را کاله بالا زبالان
عربی میبينيد ،بايد بيدار شويد ،بايد بفهميد ،بايد شعور داشته باشيد ،ع الل داشالته باشاليد ،و ال تاله ايال،
م ارزه با اسمم است؛ با حروف الف ا که کبی م ارزه نمیکند .به خدا قبم که ما در م ابالل زبالان عربالی
وظيفه داريم که اي ،زبان را حفظ کنيم و نگه داريم .کی جلو شما را گرفته است؟ کمسهايی تشالکيل
بدهيد و از کبانی که زبان عربی را میدانند دعوت کنيد؛ خودتان ،همبرانتان و فرزندانتان اي ،زبالان را
ياد بگيريد؛ اگر ياد بگيريد نه تنها ضرر نکردهايد ،بلکه سود هم کردهايد ،چون يکی از زبانهالای زنالده

دنياست( .همان)
در م اله فرا روی ،ضم ،بررسی مهمتري ،آسي های اي ،رشته تحصاليلی ،از دو مهالارت ترجماله و
مکالمه سخ ،میرانيم که سهم ويژهای در ورود فارغ التحصيمن اي ،رشته به بازار کار دارند .در پايالان
جبتار ،برای رف چالشهای موجود ،راهکارهايی پيشنهاد میشود که میتوانالد در افالزايش توانمنالدی
فارغ التحصيمن در مهارتهای ياد شده ببيار مؤثر باشد.
رشته زبان و ادبیات عربي
اي ،رشته در بيشتر مراکز دانشگاهی ايران در سه گرايش دبيری ،مترجمی و ادبيات تدريس مالیشالود و
دانشجويان اي ،رشته میتوانند در م ا

کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتالری اداماله تحصاليل دهنالد؛

پس از گذراندن هريک از اي ،مراحل ،انتظار میرود دانشجويان باله توانالايی و مهالارت در زمينالههالای
مختلفی دست يابند؛ قرائت صحي متون عربی و فهم آن ،توانايی شنيداری ،مهارت ترجمه و مهمتالر از
همه اي،ها ،توانايی در مکالمه از آن جملهاند که فراگير میتواند با برنامهريزی منح ی و با راهنمالايی و
هدايت اساتيد بدانها دست يابد.
دروس اي ،رشته در موضوعاتی چون صرف و نحو ،علوم بمغالت ،متالون ادبالی ،انشالام و مکالماله،
تاري ادبيات و در م ا

باالتر در زمينه ن د و تحليل به فراگيران ارائه مالیشالود .بالا توجاله باله چنالي،

گبترگی در م احث ،روش ،است ،دانشجو قادر به کب

مهارت کامل و محلوب در تمامی اي ،زميناله-

ها نخواهد بود؛ از اي ،روی ،برنامهريزی صحي میتواند با افزايش بهالرهوری دانشالجو در هالر يالک از
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اي ،شاخهها ،وی را برای فعاليت در آن زمينه توانمند ساخته و راه را بالرای ورود وی باله بالازار کالار و
خدمت در آن مجال هموار سازد.
مواد درسي اين رشته:
دروس تخصصی اي ،رشته تحصيلی ع ارتند از:
«آزمايشگاه ،صرف  ،نحو ،ترجمه و تجويد قرآن کريم ،روش تح يق و مأخذشناسی ،مکالماله  ،تمالري،
صرف و نحو ،متون حديث ،ادب متعهد اهلبيت ،روزنامههالا و مجالمت عربالی ،ادب سياسالی در دوره
اسمم ،قرائت متون عرفانی  ،ادبيات تح ي ی ،ف ،ترجمه ،انشام  ،علوم بمغی  ،زبان خارجی تخصصی ،
متون نهجال مغه ،ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس ،عروض و قافيه ،ف هاللغه ،قرائت متون تفباليری
قرآن کريم  ،نامهنگاری و خمصهنوسی ،ن د ادبی ،متون نظم و نثر از سال وط بغالداد تالا عصالر حاضالر،
تاري ادبيات از س وط بغداد تا عصر حاضر ،متون نظم و نثالر دوره ع اسالی اول  ،تالاري ادبيالات دوره
ع اسی اول  ،متون نظر و نثر دوره ع اسی دوم  ،تاري ادبيات دوره ع اسی دوم ،متون نظالم و نثالر دوره
اندلس ،متون نظم و نثر دوره معاصر  ،تاري و ادبيات دوره معاصر  ،متون نظم و نثر عربی در ايالران از
آغاز تا س وط بغداد ،متون نظم و نثر عربی در ايران از س وط بغداد تا دوره معاصالر ،تالاري ادبيالات از
دوره جاهلی تا پايان دوره اموی  ،متون نظم و نثر از جاهلی تا پايان دوره امالوی»( .نالرم افالزار معرفالی
رشتههای دانشگاهی)
اهداف كلي آموزش زبان عربي:
در اصل شانزدهم قانون اساسی چني ،آمده است :از آنجا که زبان قرآن و پايه فرهنالگ اسالممی عربالی
است و ادبيات فارسی کامم با آن آميخته است اي ،زبان در تمام سحوح آموزشی بايالد تالدريس شالود.
(رونق )1389 ،اهداف کلی آموزشی زبان عربی را می توان بدي ،شرح بيان نمود:
 -1آشنايی با واژگان پرکاربرد قرآنی
 -2آشنايی با ساختار جمله های عربی
 -3کب

مهارت نب ی در ترجمه ی ع ارت ها و جمله های عربی به فارسی

-4توانا شدن در درک مفهوم کلی يک مت ،عربی
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مهارت نب ی در بهره گيری از مناب دينی و علمی که به زبان عربی نوشته شده اند

 -۶پی بردن به ارت اط تنگاتنگ زبان عربی و معارف اسممی با زبان و ادبيات فارسی
 -۷بهره گي ری از زبان عربی بالرای فهالم و درک ادبيالات فارسالی و بالاالخص متالون نظالم و نثالر ادبالی
()http://arabi-baygan.blogfa.com
نگاهي به بازار كار اين رشته
عموه بر تدريس در آموزش و پرورش و مؤسبات خصوصی ،يک فارغالتحصيل توانمند رشته عربالی
میتواند به پژوهش و تح يق در زمينه زبان و ادبيات عربی بپردازد .همچني ،فارغالتحصيمنی کاله زبالان
عربی را خوب فرا گرفتهاند ،میتوانند در آزمونهای اداره فنی قوه قضالائيه شالرکت کالرده ،در صالورت
موف يت به عنوان مترجم رسمی دادگبتری مجوز تأسيس دارالترجمه را بگيرنالد؛ ال تاله دايالره ايال ،کالار
ببيار محدود است و هر ساله قوه قضائيه به تعداد محدودی از مت اضيان مجوز میدهد .افرادی نيز کاله
مايلند جذب مشاغل آزاد شوند ،میتوانند به ترجمه کتابهای عربی بپردازند .چون بازار کتاب ما نيالاز
م رمی به مترجمانی دارد که به زبان عربی و کار ترجمه مبلا باشالند( .نالرم افالزار معرفالی رشالتههالای
دانشگاهی)
نگاه مردم به اين رشته
به ور کلی ،اذهان عمومی مردم ايران بدي ،رشته را میتوان به دو نگاه متفالاوت نبال ت داد :نخبالت:
نگاه مث ت .دوم :نگاه منفی .در نگاه نخبت که تا حدی رنگمايهی دينی نيز دارد ،مردم به اي ،زبان باله
عنوان زبان قرآن کريم ارج نهاده و آن را زبانی م دس به حباب میآورند؛ در نتيجه افراد بالا انگيالزهی
زياد به فراگيری آن م ادرت میورزند .نگاه دوم ،میتوانالد باله جهالت م ايبالهی آن بالا زبالان پرکالاربرد
انگليبی و اشارهداشت ،به پيچيدگیهای دستوری و ساختاری زبان عربالی باشالد کاله ممکال ،اسالت در
دوران تحصيلی متوسحه در ذه ،دانشآموزان ن ش بندد؛ در نتيجه از آن به عنوان زبانی دشوار و منفور
ياد میکنند.
به ور کلی ،موجد چني ،حس و نگاهی میتواند در نتيجهی عوامل ذيل باشد-1 :وضعيت منالاب
درسی -2الگو و شيوهی آموزش
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 -1وضعیت منابع درسي:
برنامهريزی منح ی ،میتواند در ايجاد انگيزه و عمقالهمنالدی فراگيالران مالؤثر باشالد؛ ممکال ،اسالت
تدريس مناب دشوار در م ا

پايي ،مانند دوران متوسحه يا زمالان اولياله کارشناسالی ،سال

مملالت و

دلزدگی دانش آموزان گردد ،بنابراي ،میتوان با گنجاندن دروسالی جالذاب در برناماله درسالی فراگيالران
م تدی ،به افزايش انگيزه و روحيه دانشپذيری آنان ياری رساند.
به عنوان مثال ،در م ياسه با ساير دروس اي ،رشته ،ماده درسی "صرف و نحو" ممک ،است بالرای
ببياری از دانشجويان جديد الورود دارای جذابيت زيادی ن اشد؛ حال چنانچه مدرس با معرفی من عالی
دشوار در اي ،درس از فراگيران است ال کند ،افزون بر ايجاد ذهنيتی ناخوشايند از اي ،رشته ،از عمقاله-
مندی آنان برای ادامه تحصيل در اي ،مجال خواهد کاست.
همچني ،،صاح نظران و اساتيد مجرّب میتوانند با بازنگری مواد درسی اي ،رشالته ،و بالا اصالمحی
هدفمند ،زمينه را برای افزايش توانمندی فراگيران زبالان عربالی در دو مهالارت مهالم ترجماله و مکالماله
فراهم آورند؛ برنامهريزی و چينش منح ی مواد درسی اي ،رشته میتواند با حذف دروس غير ضروری
و در اولويت قرار دادن دروس اصلی ميبّر گردد؛ م صود از دروس اصلی ،آن مواديند که تدريس آنها
در دوران تحصيل _و به خصوص در دوره نب تا والنی کارشناسی _ میتواند در افالزايش توانمنالدی
مهارتهای دو گانه (ترجمه و مکالمه) ن ش مبت يم و مؤثرتری داشته باشد؛ از اي ،رو ،اصالمح منالاب
درسی ،گامی مث ت در جهت ت ويت مهارتهای فراگيران و نيز برانگيخت ،ذو و قريحهی آنالان بالرای
ادامه تحصيل در م ا

باالتر است.

 -2الگو و شیوهي آموزش:
افزون بر ضعف مناب درسی ،نحوهی ارائه دروس نيز میتوانالد در ايجالاد انگيالزه و همچنالي ،افالزايش
توانمندی فراگيران مؤثر باشد .استاد میتواند با بکارگيری شيوههای نوي ،و کارآمد بر بازدهی فراگيران
در درس مورد نظر خود بيفزايد؛ از ميان مناب اي ،رشالته ،دروس «صالرف و نحالو» و «مکالماله» ،از آن
جملهاند که چگونگی شيوهی تدريس آنها ،از اهميّت بيشتری برخوردار است.
مهارتهای برخاسته از اي ،رشته:
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میکنند ،می-

توانند به ور کلی از دو مهارت اصلی برخوردار شوند:
ال مهارت در زمينه ترجمه (فارسی به عربی و بالعکس)
ال مهارت در مکالمه و نگارش به زبان عربی
آنچه مبلم است اينکه فارغ التحصيمن اي ،رشته نتوانبته اند از مهارتهای نامبرده به شکل قابالل
ق ولی برخوردار شوند تا پاسخگوی نياز سازمانها و مؤسبالات مختلالف در زميناله مکالماله و ترجماله
باشند؛ گواه آن کارمندان غير ايرانی ببياری است که در اي ،مراکز مشغول باله کارنالد؛ در ادامالهی ايال،
جبتار ،به نکات و راهکارهايی اشاره میشود که میتواند در هر دو زمينه قابل توجه و مؤثر باشد:
-1راهکارهايي براي تقويت مهارت ترجمه:
همانحور که ارت ا ات فرهنگی و چند زبانی در گردش کب

و کار سراسر جهالان از اهميالت بالاالتری

برخوردار می شود ،مترجمان مکتوب و شفاهی نيز ت ري اً در هر شغل و بخش دولتی ممکال ،اسالتخدام
می شوند .از مبائل ح وقی تا مبائل بهداشتی و پزشکی و اقتصاد ،سالرگرمی ،فال ،آوری ا معالات و
ت ليغات ،مترجمان مکتوب و شفاهی ارت اط جهانی را ممک ،می سازند .بعضی از مترجمان بخصالوص
آنهايی که در حرفهای تخصص دارند و يا دوره هالای آموزشالی فنالی را گذرانالدهانالد ،مالیتواننالد روی
محدوده موضوعی مشخصی مثل دارو سازی ،شرکت های مالی ،نرم افالزار کالامپيوتر يالا قالرار دادهالای
ح وقی متمرکز شوند .در حاليکه افرادی هبتند که «در تمامی زمينهها» مشغول به فعاليت هبتند ،و در
چند زمينه مهم و خاص نيز به فعاليت می پردازند .به ور کلی ،هر چه مترجم بيشتری در جفالتهالای
زبانی مورد نظر وجود داشته باشد ،تخصص بيشتری هم مورد نيالاز اسالت و هالر چاله متالرجم کمتالری
وجود داشته باشد ،انگيزه کمتری برای تخصص يافت ،وجود دارد)http://text-translator.com( .
دکتر محمد فاضلی ،از اساتيد برجبته اي ،رشته ،در بيان عوامل مؤثر در ترجمه متالون از عربالی باله
فارسی به نکات ذيل اشاره دارد:
الف :تلفظ صحي کلمه :در زبان عربی حروفی هبتند که اگر درست تلفّظ نشوند معنای آنها باله کلّالی
تغيير میکند؛ حروفی همچالون « :ح ،ذ ،ظ ،ع ،ث ،ص ،ض ،ط» .مالثم« :اليفيالد امملاللب بغيالر العمالل»؛
«اممل» به معنای اميد و «عملل» به معنای کار است که ترجمه میشود« :اميد ،بدون کالار فايالده نالدارد».
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حال اگر کلمات مزبور صحي تلفّظ نشوند ،معنای جمله کامم فر میکند« :اليفيد العمل بغيالر ممالل»:
«کار ،بدون اميد ،فايده ندارد».
ب) اختمف در قرائت :گاه اگر حرکت آخر کلمه تغيير يابد ،معنای آن نيز تغيير میکند؛ برای مثال اگالر
در آيات م ارکه سوره مبد «ت َّت يدا مبی لَهلال

 ...وممراتباله ،حمّالالة الحلحَال » واژه «حمّالالة» منصالوب

خوانده شود ،به «هيزم کش را» ترجمه میشود؛ يعنی مفعول به خواهد بود و اگر مرفوع تلفّظ شود ،باله
«هيزم کش» ترجمه میشود که خ ر است.
ج) تفاوت متون :در زبان عربی ،متون گوناگونی از ق يل مذه ی ،علمی وادبی وجود دارد؛ بی ترديد در
هنگام ترجمه هريک از متون ،مترجم بايد نوع آن را در نظر بگيرد؛ مثم در ترجمه آيهی «اهدنا الصراط
المبت يم» (و ما را به راه راست هدايت فرما) منظور از راه راست چيبت؟ مترجم بايد خيلالی مالوجز و
مختصر آن را تفبير کند.
د) صرف و نحو :مترجم پس از آنکه مت ،مورد ترجمه را به درستی فهميد ،بايد با بهرهگيری از دسالتور
زبان م دم  ،به تح يق در زبان م صد بپردازد.
هال) بمغت :مترجم بايد با بمغت عرب آشنا باشد؛ زيرا متون عربی پر است از صناي ادبی ،معانی ،بيان
و ...مثم ترجمه آيه م ارک «يداهلل فو ميديهم» را «دست خدا باالتري ،دستهای آنهاست» ترجمه کرده-
اند؛ در صورتی که ترجمه «قدرت خداوند بمتر از قدرت آنهاست» صحي است.
و) لح ،گفتار :لح ،گفتار و رز بيان کردن نيز در ترجمه مؤثر است؛ زيرا در دستور زبانها ،انالواعی از
جممت وجود داردکه در فارسی و عربی هم اي ،گونه است .برای روش ،شدن محلال

باله يالک مثالال

ببنده میکنيم« :کم کتاب عندک؟» به «چند کتالاب داری؟» يعنالی جملاله پرسشالی ،و «کالم مال ،کتالاب
عندک» به «چ در کتاب داری» يعنی به جمله خ ری ترجمه میشود.
ز) حرکات هر واژه تأثير ببزايی در ترجمه دارند؛ مانند« :التأخذه سنة والنوم» و «ولد فالی سلالنة 13۷۵
هال.ش فی هران» که «سنة» به معنای چرت و «سلنة» به معنای سال است( .فاضلی13۷9 ،هال.ش)۶8 :
به ور کلی در هر ترجمهای (از فارسی به عربی و يا بالعکس) رعايت نکاتی بايد مورد توجه قرار
گيرد که برخی از آنها ع ارتند از :محالعاله و آشالنايی کالافی در بالاره موضالوع مالورد ترجماله ،دقالت در
برگزيدن واژگان و پرهيز از بکارگيری کلمات نامأنوس و کم کاربرد ،آشنايی با اصمحات متالداول هالر
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(وپرهيالز از اعتمالاد باليش از حالد باله حافظاله)،

و پرهيز از دخل و تصالرف ،آشالنايی بالا زمالانهالا (افعالال) و چگالونگی

ترجمه آنها ،سمست و روانی در ترجمه (ترجمه به زبانی روان و قابل فهم) و...
بنابراي ،،برای افزايش توانمندی زبانآموزان در مهارت ترجمه ،توجه به چني ،نکالاتی ضالروری باله
نظر میآيد:
-1دانشجويان رشته زبان عربی ،بايد بدي ،نکته توجه داشته باشند که تنها توجه به يادگيری و تبلا بر
زبان عربی و ت ويت خود در اي ،رشته ،نمیتواند باعث موف يت آنان در مهارت ترجماله گالردد؛ آنالان
افزون بر مهارت در زبان عربی و لغات و دستور زبان آن ،میبايبت با نکات ،دستورالعملهالا و روش-
های ترجمه آشنايی الزم را داشته باشند.
به ديگر سخ ،،يکی از اصلی تري ،نيازهای ترجمه خوب اي ،است که مترجم ،زبان مادری خود و
ادبيات نوشتاری و گفتاری زبان م دم را بشناسد .او مج الور اسالت بالا محالعاله مالداوم و هالدف دار؛ بالر
ظرافت های زبانی و معانی زبان مادری خود تبلا يافته و همواره نگاهی کاربردی به موضوع ترجماله
همزمان داشته باشد .به اي ،منظور ،او بايد ارت اط نوشتاری ،شنيداری و ديالداری مبالتمری را بالا زبالان
مادری خود و تحوالت آن برقرار کند .اي ،بدان معنی است که مترجم ،هالر لحظاله خالود را در فضالای

ترجمه احباس کند و تصور کند که همواره در حال انت ال مفاهيم است( .همان)
از اي ،رو ،میتوان چني ،گفت که يکی از داليل ضعف دانشجويان زبان عربی در مهالارت ترجماله،
ضعف آنان (و حتی ضعف ببيار شديد) آنان در حوزه زبان فارسی است.
 -2مترجم بايد با دستور زبان عربی و قواعد آن به خوبی آشالنا باشالد تالا بالا تشالخيص صالحي ن الش
واژگان ،ساختار الفاظ و ...مبير درست را برگزيند؛ چنانچه زبالانآمالوز پالس از پايالان تحصاليل م حال
تحصيلی خود در اي ،رشته نتواند از سواد و دانش قابل ق ول در "صرف و نحو" برخوردار شود ،ايال،
موضوع میتواند او را در امر ترجمه دچار مشکل کند؛ از ايال ،رو ،برنامالهريالزی آموزشالی دروس ايال،
رشته بايد به گونهای باشد تا به رف نياز دانشجو در اي ،زمينه کمک کند.
 -3خواندن متون مختلف سياسی ،اقتصادی ،دينی ،رسانه ای و  ...به مترجم اي ،امکان را میدهد تالا بالا
خزانهی واژگان مربوط به آنها بيشتر آشنا شود که نتيجه آن ،افالزايش توانمنالدی در درک و فهالم متالون
گوناگون است؛ در برنامهريزی درسی اي ،رشته بايد به اي ،مهم ،ببيار توجه گردد.
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به عنوان نمونه ،در آسي شناسی م ح کارشناسی میتوان به درس "روزنامهها و مجالمت عربالی"
اشاره داشت؛ علی رغم اهميت قرائت صحي و ترجمه متون روزنامه و مجمت عربی ،دانشالجوی ايال،
رشته تنها  2واحد درسی را در اي ،موضوع میگذراند که ببيار کم تأثير به نظر میرسد.
-2راهکارهايي براي تقويت مهارت مکالمه:
مهارت در مکالمه میتواند برای فارغ التحصيمن اي ،رشته ،به عنوان دستاوردی ارزشمند به شمار آيد؛
زيرا آنان با کب

توانمندی الزم در اي ،زمينه میتوانند به عنوان متالرجم در موسبالات و ارگالانهالای

گوناگونی همچون سازمان حج و زيارت ،صدا و سيما و  ...مشغول به کار شوند .بايد توجه داشت کاله
کب

اي ،مهارت و تبري در روند يادگيری آن ،مبتلزم رعايت دستورالعملهايی است از جمله:

 -1برنامهی توانمندسازی فراگيران برای رسيدن به اي ،مهارت ،متناسال

بالا نيازهالا ،بررسالی و تنظاليم

گردد؛ به عنوان مثال ،برای تربيت يک زبانآموز جهت فعاليت در امور حج و زيالارت ،بايالد بيشالتر باله
يادگيری اصحمحات رايج در اي ،مجال و نيز ت ويت خزانه واژگان مالرت ا بالدان ،همالت گماشالت تالا
آموزش اصحمحات متداول ورزشی ،اقتصادی ،وادی سياست و...؛ به ديگر سخ ،،میبايبت متناسال
با نياز و هدف مورد نظر حرکت کرد؛ همي ،امر میتواند موجد گرايش و زيرشاخههای متعدد در ايال،
رشته گردند از جمله :مترجم گردشگری ،مترجم همزمان ،رسانهای و ...
 -2مهارت در مکالمه مبتلزم تمشی مبتمر و چه ببا دراز مدت است؛ از اي ،رو ،ن ايد انتظار داشت
تا دانشجو با گذراندن تعدادی واحد درسی در يک دوره ،به اي ،توانمندی دسالت يابالد ،بلکاله رساليدن
بدي ،مهارت تا حد زيادی با تمش و ممارست خود زبان آموز هموار میشود.
« -3ارت اط» برقرار کردن با ديگران میتواند از مهمتري ،راهکارها برای ت ويت مکالمه باشد؛ اي ،مهالم
میتواند از دو ريق ميبر گردد -1 :از ريق گفتگو و محادثه با عربزبانان ،زبان آموزان رشته عربالی
و ...در ی فعاليتهای روزمره  -2با بهرهگيری از فضای مجازی (اينترنت ،شال کههالای اجتمالاعی و)...
میتوان با افراد مختلف عربیزبان ارت اط گفتاری برقرار کرد.
تا زمانی که زبان آموز به مرحله توليد زبانی با اسالتفاده از قالرار دادن خالود در موقعيتهالای مجالازی
(رستوران ال فرودگاه ال بيمارستان ال فروشگاه ال پارک و غيره) و استفاده از موضوعات يالاد گرفتاله شالده
نرسد نمیتواند به پايدار سازی و حفظ محال

در ذه ،خود کمک کند)iran language institute( .
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 -4شنيدن اخ ار و برنامههای عربیزبان میتواند افزون بر ت ويت توانالايی شالنيداری افالراد ،آنالان را بالا
اصحمحات متداول و به روز آشنا کرده و با غنی ساخت ،خزانه واژگان فراگيالران ،بالر مهالارت مکالماله
آنان بيفزايد .دانشجويان بهتر است مدت زمانی در ی هفته را به تماشای اخ الار و برنامالههالای عربالی
اختصاص دهند؛ دروس آزمايشگاه میتواند فرصت مناس ی برای چني ،فعاليتی باشد.
" -۵محيا" میتواند در افزايش توانمندی زبان آموزان در مکالمه ،ن شی کليدی و بباليار مالؤثر داشالته
باشد؛ يکی از داليلی که کودکان زبان مادری را سري ياد میگيرند نيز همي ،است که محيا ا رافشالان
کاممً به اي ،زبان صح ت میکنند و نيز به همي ،دليل اگر زبان مادری يکی از والدي ،متفاوت باشد يالا
در محيا کوچه و بازار و مدرسه با زبانهای ديگری در ارت اط باشد میتواند سري زبانهالای ديگالر را
ياد بگيرد .کودکان ببياری با اي ،شرايا توانبتهاند در سني ،کودکی چند زبان را ياد بگيرند.
به عنوان نمونه ،يک فرد با زندگی در يک کشور عربی ،در مدت زمان ببيار اندکتری باله مهالارت
در مکالمه میرسد.
تجربه اقامت در کشور زبان م دا ،سرمايه ارزشمندی برای مترجم به حباب می آيالد ،چراکاله کالار
ترجمه ف ا با شناخت ساختار دستوری زبان م دا صورت نمی گيرد ،بلکه چهارچوب فرهنگی زبان را
نيز بايد شناخت)http://text-translator.com( .
 -۶هر اندازه عمقه و آشنايی ما به فرهنگی بيشتر باشد يادگيری زبان آن فرهنگ نيز راحالتتالر

اسالت.

به همي ،دليل افرادی که از فرهنگهای خارجی مثم عربی يا غربی به داليل واهی بدشان میآيالد ،اگالر
بنا به داليلی مج ور شوند زبان آنها را فرا بگيرند با مشکل مواجهه خواهند شد و گاهاً مشالاهده شالده
که بعد از سالها تمش بیثمر از ادامه راه صرف نظر کردهاند و اي ،احباس بدبينی و تنفالر باله نبال ت
فرهنگ های ديگران مانند پوست گردو دورشان را احا ه کرده که زبان خارجی نتوانالد در آنهالا نفالوذ

کند ولی اي ،عامل مهم روانشناسی غال ا کم يا بیاهميت تل ی میشود( .همان)
پیشنهاداتي براي رفع مشکالت اين رشته:
اميد است مبئوالن و صاح نظران ،با تأمل و برنامهريزی دقيقتر در جهت افزايش کيفيت و توانمندی
زبانآموزان اي ،رشته ،بر مهارت فارغالتحصيمن بيفزايند تا با وجود هزينههالای زيالادی کاله بابالت ايال،
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رشته میشود ،افراد ببيار بيشتری بتوانند در سازمانهای نيازمند بدي ،زبان ،مشغول به کالار شالوند.در
پايان جبتار و در پاس به آسي

و چالشهای موجود در اي ،رشته ،راهحلهايی پيشنهاد میشود:

ت يي ،اهداف آموزش زبان عربی در ايران به منظور برنامهريزی دقيق تر برای فارغ التحصيمن اي ،رشته
برای ورود به بازار کار.
فراهم آوردن امکانات کمک آموزشی برای زبان آموزان (در راستای ت ويت بيشتر مهارتهای ترجمه و
مکالمه).
سو دادن اي ،رشته از پژوهشهای توصيفی به تح ي ات تحليلی و کاربردی.
ايجاد اردو و نيز فرصتهای محالعاتی بيشتر در کشورهای عربی.
شناسايی استعدادها و معرفی به مراکز نيازمند به تخصص و توانمندی آنان (مانند :ترجمه همزمان).
نتیجه
 -1فراگيران رشته زبان و ادبيات عربی ،با افزايش توانمندی خود در مهارتهای ترجماله و مکالماله ،از
شانس بيشتری برای ورود به بازار کار برخوردارند.
 -2با بازنگری کارشناسانه در مواد درسی اي ،رشته ،میتوان افزون بر ايجالاد ذو و رغ الت بيشالتر در
زبانآموزان ،بازدهی علمیِ بيشتر آنان را فراهم آورد.
 -3ضعف در تدريس زبان عربی و نيز عدم به کارگيری شيوههای کارآمد آمالوزش زبالان ،را مالیتالوان
آسي ی اساسی در اي ،رشته به شمار آورد.
 -4آشنايی بيشتر با زبان فارسی و محالعه ساختار دستور زبانی آن ،میتواند گامی مث ت در جهت به ود
کيفی زباناموزان اي ،رشته ،در مهارت ترجمه باشد.
-۵محيا عربی به همراه ارت اط زبانی با گويندگان اي ،زبان را مالیتالوان از مهمتالري ،عوامالل مالوثر در
ت ويت مکالمه قلمداد کرد.

همايش ملی کارآفرينی و تجاری سازی رشتة زبان و ادبيات عربی  ،دانشگاه سمنان ،اسفند 1393

13

منابع
_رونق ،يوسف 1389( ،ه.ش)« .قانون اساسی جمهوری اسممی ايران والحاقيه های اجرايی» ،چالا ،1
تهران :فرمنش.
_ فاضلی ،محمد13۷9( ،هال.ش)« ،روش صحي در ترجمه (عربی _ فارسی)» ،مجله مالدرس ،دوره ،4
شماره ،3تهران ،پاييز 13۷9هال.ش ۶8 ،و .۶9
_نرم افزار معرفی رشتههای دانشگاهی.
سايت های اينترنتی:
(تاريخمراجعه)1393/9/20:

http://arabicedu.ir

(تاري مراجعه)1393/9/30:

http://rahnema.net

(تاري مراجعه)1393/9/2۵ :

http://arabi-baygan.blogfa.com

(تاري مراجعه1393/10/۵ :

iran language institute

(تاري مراجعه)1393/10/۶ :

http://text-translator.com
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البائولوجيا لفرع اللغة العربية وآداهبا والفنون احملاتاجة ذهاا الفرع لل خّوو  ي وو العمل
نرگس شاهوردی ،میثم امیانیان



امللخص
هب بااو
تصااات ع تيةیاال ت ةاایم الةراال ال رهبیاال تکدانيااا لةي إةياال اة ياال يلاان الةراال ال ار اایل م ا ال ا
تيّنم مالوا يلن ت ةهي ا هبإ ام لرال الا يال الیاوم ها غ الةرال الاا ت با ال اال
اإل الم تةن ي اإليرانیل .ه
لةيراح ا ال را اایل اةة ة اال ا نام ات ااا هبإ اام ااارب الةراال ال رهبیاال تکدانيااا تواناال ا ياع هدع ي ت ةی ا
مس واها ال ااا؛ل ها غ ال يا ياع الاا تا ت يفةهاک ا شاإا خم ة ال االیا و تتا م الر بال ت الرايال الساةبیل
ة ةهيااک ه ا ا ال اارب ت ا تااا ن ااامک ت م اياابل تمااا اةيإااا ن نرااا؛ هب ا ه ا غ اة اااا هبال ا ي
ال اون ال ةیيیال اي يا ه .ها غ ال اامک تاة ااا تراا؛
تال صيیح ا اخل ل ال ر یل هل ا ال رب تهب
اح یاااس ااوع ال ي ا ا ااا الرتمجاال تاةإاةاال مااا ن اال ت مااا ن اال ااری تلي ا مااا مس ا وی الب الاال
ةةرنک ها غ الةرال ت ن یيف ال ا ا ال ااع الباهظال جنا ت ةایم ها غ الةرال .ا ها ا اة اا يبيان تاا
ه
خمرنک ها غ الةرال
البامولونیا ل رب الةرل ال رهبیل تکدانيا ت ا ّنايل اة اف ي رتح ال رع الا ت ی ا ت ور ه
تمی ه ال ريق لة و ا وع ال ي .

الکلمات الرئيسية  :الةرل ال رهبیل البامولونبا



وع ال ي .

مانس ری الةرل ال رهبیل ت کدانيا جبام ل ااشان shahverdi.narges@gmail.com
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