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چکيده
از ديرباز ،حوزه های علوم انسانی غالباً در مسير نظريات خالصه شده است .عده ای دور هم جمع می
شدند مبانی و فلسفه علوم و فهم اجتماعی و دينی متون را بررسی ،بازخوانی و واکاوی می کردند .البته
ممکن بود علوم مربوط به تجارت را تبيين و تعيين و مورد واکاوی قرار دهد و فرمولهايی نيز ارائه کند
همچنانکه امروز در حوزه اجتماعيات ،اقتصاد ،دروس مکاسب در حوزه های علميه ،همیين روش را و
در حقيقت همين خدمات را که ارزنده هم می باشد ارائه نمودند ولی هيچگاه خودشان به عنیوان يی
موضوع تجاری درآمد زا در نيامدند .اين مقاله در  5بخش مفهوم تجاری سازی ،معنیی کسیب و کیار،
واکاوی زبان و ادبيات عربی را بررسی می کند .همچنين به معرفی برخی فرصت هیای شیللی مربیوط
به آن در وزارتخانه ها ،دانشگاه ها ،نهادها ،سازمان ها ،ارگیان هیای دولتیی و نيمیه دولتیی ،نيروهیای
مسلح ،شرکت های خصوصی و انجمن های چندگانه می پردازد و نهايتا با بررسی چنید طیر خیو
مانند محصوالت فرهنگی و آموزشی که جنبه تجاری نيز دارند مطالبی ارائه می دهد.
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مقدمه
دانشجوی ايرانی ،بايد بداند که توأم شدن ديانت ،سياست ،مليیت و اسیالميت و تعهید و تخصی

از

الزامات پيشرفت و توسعة آينده اين سرزمين است که ملتش با فطرت دينی ،فَترَت و عقب مانیدگی را
با هر توجيهی نمیپسندد و میخواهد بر اساس حکمیت ،عیزت و اقتیدار بیا جهیان پيرامیون خیويش
تعامالت سازنده داشته باشد.
استعداد علمی و پژوهشی ايرانيان تابناک بوده و هست و هر از چندگاهی اين درخشندگی نمايانتر
میگردد .يکی از موارد توزيع عادالنه علم در کشیور ،همیين تأسیي

و بنيیان دانشیگاههیای بیزر

و

کوچ  ،مؤسسات علمی و فرهنگی و مؤسسات تحقيقی و پژوهشی در اقصی نقاط کشور است.
مراکزی که از مرکز کشور تا اقصی نقاط ميهن اسالمی گسترش يافته و صدها هزار فارغ التحصیي
در رشته های مختلف را تحوي جامعه داخلی و بين المل نموده است .از آنجمله با فعال شدن حیوزه
علوم انسانی به ويژه آموزش زبان ادبيات عربی گام مؤثری در تربيت انسانهای عالقمند بیه آمیوختن و
فراگير کردن زبان قرآن و احاديث حضرات معصومين (عليه السالم) برداشته و نقطه قیوتی شید بیرای
ارتباط بيش از پيش جهیان اسیالم از طريی مکاتبیات ،ترجمیه و تیدوين و انتقیال علیوم بیه طیرفين
کشورهای عربی و ايران اسالمی؛ و خوشبختانه امروزه شیاهد حضیور تحصیي کیرده هیای موفی در
مقاطع مختلف به ويژه تحصيالت تکميلی در بخش زبان عربی هستيم؛ و البته بیا توجیه بیه فعاليتهیای
گسترده دينی ،اجتماعی و سياسی و تجاری بين ايیران و کشیورهای عربیی و مشیترکات موجیود بیين
ملتهای مسلمان ،ايران می تواند به عنوان ام القرای مسلمين و بیه عنیوان مرکیز توليید علیم بیا تربيیت
انسانهای عالم و نخبه و موف  ،به يی
کشورهای مهم عر

مرکیز مهیم و مرجیع اصیلی تمیام معیامالت و معیادالت بیين

زبان واقع گردد.

تجاری سازی يعنی تبدي يافته های جديد و ايده های پژوهشی به محصوالت ،خیدمات و فنیاوری
قاب ارائه به بازار .مفهوم تجاری سازی فرآيندی است که در آن ايده های اوليه به سیمت يی

کیاربرد

تجاری هدايت میشوند و ليکن از ميان صدها ايیده اوليیه تعیداد محیدودی بیه کیاربرد نهیايی منجیر
میگردند.
همچنين سهم بری عادالنه عوام در زنجيره توليد تا مصرف متناسب با نقش آنها در ايجیاد ارزش،
بويژه با افزايش سهم علوم انسانی و علوم پايه و سیرمايه انسیانی از طريی ارتقیا آمیوزش ،مهیارت،
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(دام )لیه) در چیارچو

سياست های ابالغی اقتصادی است که مبيّن توجه ويژه به مقوله علوم انسانی و نيروی انسانی اسیت و
از اين منظر و)يفه سنگينی را بر دوش حوزه منابع انسانی در خدمات و صنعت قرار میدهد.
در نهايت برای نهادينه کردن تجاری سازی در کشور ،الزم است قب از هر کاری توجيیه منطقیی و
ساده ای برای لزوم تجاری سازی ارائه شده و اين توجيه در سطو ملی عرضه شود ،بیا چنیين کیاری
بسترهای اجتماعی برای تحق اهداف تجاری سازی فراهم شده و دو بخش صینعت و دانشیگاه خیود
برای ارتباط با هم حرکت می کنند.
پيشنهاد ما اين است که معاونت پژوهش و فناوری تبدي شود به معاونت های توسیعه و نیوآوری.
يکی از مواردی که در فرايند تجاری سازی با آن مواجهيم اين است که به مالکيیت فکیری و حقیوقی،
قيمت گذاری دانش ،توليد محصول جديد ،بازاريیابی ،میديريت تکنولیویی ،توليید ،میديريت میالی و
اقتصادی ،انتقال تکنولویی و مديريت پرویه نياز داريم .اينها پيش زمينه هیای تجیاری سیازی هسیتند.
روش های تجاری سازی هم انواع مختلفی دارد :مث سهام دار شدن ،ايجاد شرکت هیای دانیش بنيیان
و ....
الف) تجاريسازي در علوم انساني و ادبیات عربي
تجاری سازی به معنای تبدي نتايج تحقيقات به محصوالت ،خدمات ،و فرآيندهايی است که میتوانند
موضوع معامالت تجاری باشد و بر کاربردی کردن نتايج و تحقي و ارزش آفرينی اقتصادی آنها تأکيید
دارد.
خاستگاه رويکرد تجاری سازی تحقي در تحقيقات علوم طبيعی قرار دارد .بنا بر ماهيت اين علیوم
و ارتباط نزديکتر آنها با صنعت و نوع تحقيقاتی که در اين رشتهها انجام میشود فرايند تجاری سیازی
و تبدي دانش به فناوری در اين رشته ها آسانتر و ملموستر است ،به همين سبب تقاضا نيز بيشتر میی-
باشد .بسياری از پژوهشها و راهکارهای ارائه شده در حوزة تجاری سازی تحقي بیر روی يافتیه هیای
تحقيقات در اين رشته ها متمرکز شدهاند؛ به گونه ای که از آن به عنوان شیريان حيیاتی جهیت کسیب
درآمد برای دانشگاهها و مراکز تحقيقاتی ،مستق شدن آنها از بودجه دولت ،انتقال تکنولویی و دانیش
به جامعه و بهرهمند شدن از فوايد و آثار تحقيقات ياد میشود.
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اما بر حسب تفاوت ماهيت در حوزه تحقي و توليد دانش بين علوم انسانی و علوم طبيعی واضیح
است که ابداع فناوری ،توليد محصول و دانش فنی به صورت کاال يا محصولی ملموس آن طور کیه در
علوم طبيعی وجود دارد در علوم انسانی وجود ندارد .به همين سبب بازار دانش اين علوم همپای ساير
علوم چندان گسترش پيدا نکرده است و اساساً بازار فناوريهای اجتماعی و انسیانی وایگیان غريبیی بیه
نظر میآيند( .پايا ،علی .)1387( .مالحظاتی نقادانه درباره دو مفهوم علیم دينیی و علیم بیومی .دومیين
کنگره علوم انسانی 14-15،اسفندماه  ،1387تهران ،پژوهشگاه مطالعات علوم انسانی)
"اين مسئله را ميتوان تا حدودی ناشی از عدم شناخت و تفاوت قائ نشدن بين علم و فنیاوری در
علوم انسانی دانست .در سالهای اخير رابطه ميان علم و تکنولویی چنان نزدي
تفکي

قلمرو هر ي

و درهم تنيده شده کیه

به صورت عملی بسيار دشوار و شايد در میواردی حتیی نیاممکن شیده اسیت"

"هدف از «علم» شناخت واقعيت است ،در حاليکه هدف از تکنولویی ،رفع نيازهای عملیی اسیت .بیه
همين اعتبار در اولی معيار قاب قبول بودن ،انطباق گزاره های علمی با واقعيتی است که علیی الفیر
از آن خبر میدهند؛ در حاليکه در دومی معيار قابليت پذيرش ،کارآمدی ماشیين [فنیاوری] میورد نظیر
برای رفع حاجتی است که به واسطه آن ،ماشين [فناوری] مورد اشاره خل شیده اسیت"(.پیور عیزت،
علی اصلر؛ قلی پور ،آرين؛ نديرخانلو ،سميرا .)1389( .تبيين موانیع کیارآفرينی دانشیگاهی و تجیاری
سازی دانش در دانشگاه تهران .فصلنامه سياست علم و فناوری ).2)4(: 65-76
همين مسئله باعث شده است که به تحقيقات علوم انسانی بيشتر به عنوان تحقيقات بنيادين علم که
هدف آن گسترش معرفت درباره نوع بشر است ،نگاه شود و تجاری سیازی تحقيقیات آن علیی رغیم
اهميت و جايگاه علوم انسانی در رشد و پيشرفت جوامع بشری مورد غفلت قیرار بگيیرد .ايین مسیئله
زمانی دردناکتر میشود که مقوله تجاری سازی ،سازمان ،مديريت و بازاريیابی آن موضیوعی در حيطیه
قلمرو علوم انسانی باشد .حتی علمی و کاربردی کردن علوم انسانی و دست يافتن به قوانين مستحکم،
همچون ساير علوم که همواره به عنوان نقطه ضعف اين علوم به خصوص از جانیب پوزوتيوسیتهیا
مطر شده ،تا حد زيادی به کاربرد نتايج اين علوم در موقعيتهای واقعی زندگی بسیتگی دارد و همیين
امر باعث تقويت بنيانهای علمی اين علیوم و توجيیه کیاربردی کیردن و تجیاری سیازی تحقيقیات آن
میشود.
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عام اصلی و کليدی تمامی جوامع و فعاليتهای آن انسان ميباشد ،اين انسان اسیت کیه در صینعت
توليد ميکند ،در سازمان فعاليت ميکند ،در بازار خريد ميکند و ...انسان بازيگر اصلی تمیامی بخشیهای
جامعه ميباشد.
شناخت اين بازيگر و رفتار همراه وی ميتواند به فناوریهايی تبدي شود که کم

شیايان تیوجهی

به موفقيت و توسعه اين بخشها بکند که هدف اصلی تحقيقات علوم انسانی نيز همين امیر اسیت کیه
قابليت تبدي شدن به فناوریهای قاب انتقال ،انتشار و خريد و فروش را دارد و ميتوان تحقيقات علوم
انسانی را بر همين مبنا به سمت تجاری سازی سوق داد تا هم دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتی از درآمید
آن منتفع شوند و هم از طري ارزش افزوده ای که ايجاد میکند جامعه از آن بهرمند شیود و در مسیير
رشد و توسعه قرار گيرد(.عباسی ،بدری؛ قلی پور ،آريین؛ دالور ،علیی؛ و جعفیری ،پريیوش.)1388( .
تحقيقی کيفی پيرامون تاثير رويکرد تجاری سازی برارزشهای سنتی دانشگاه .فصلنامه سياسیت علیم و
فناوری ).2)2(: 63-76
مروری بر ادبيات تجاری سازی نشان دهنده اين مطلب است که بيشتر پژوهشهای انجام شیده در
رابطه با آن يا به صورت کلی به مقوله تجاری سازی يا در رابطه با يکی از شاخههای علوم طبيعیی بیه
اين مسئله پرداختهاند و پژوهشی که به صورت ويژه ،تجاری سازی علوم انسانی را مورد بررسی قیرار
داده باشد ،يافت نشد .از جمله مکانسيم هايی که برای تجاری سازی پيشنهاد شده است میی تیوان بیه
خدمات مشاوره ای ،ثبت پتنت ،ليسان

دهی و تأسي

شرکتهای نوپای متعل به دانشجويان و اساتيد

و ارايه دورههای آموزشی برای متقاضيان ،قراردادهای تحقيقاتی با صنعت ،راه اندازی شرکتهای مبتنیی
بر فناوری به کوشش محققان ،شرکتهای انشعابی ،ارتباط دانشگاه و صنعت ،انتشار آزاد نتايج تحقيقات،
قراردادهای تحقيقاتی ،اتحاديه ها و تعاونی های تحقي و توسعه اشاره کرد .ميتوان از همين شیيوه هیا
با در نظر گرفتن مختصات و ويژگيهای علوم انسانی و شرايط خاص هرکدام از زير مجموعیههیای آن
به همراه ساير شيوههای اختصاصی جهت تجاری سازی تحقيقات علوم انسانی استفاده کیرد(.عزيیزی،
نعمت ااهلل ( .)1387بررسی چالشها و نارسايی های تحصيالت دانشگاهی در حوزه علوم انسانی)
با جمع بندی موارد ذکر شده در واقع اين پژوهش با واکاوی برخی چالشها و شناسايی آنها تیالش
دارد تا کمکی در جهت رفع چالشهای تجاری سازی تحقيقات علوم انسانی باشید .هیومن ،حيیدرعلی.
( .)1385راهنمايی علمی پژوهش کيفی .تهران :سمت).
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براساس نتايج اين پژوهش ،پيشنهادهای کاربردی همچون بستر و فرهنگ سیازی تجیاری سیازی،
تليير نظام ارتقا اعضای هيئت علمی ،ايجاد انگيزه و تشوي آنها ،انجام پیژوهشهیای مسیئله محیور،
ايجاد مراکز بازاريابی و سفارشگيری تحقي  ،ايجاد دفاتر ارتباط با صنعت و انتقال فناوری خاص علیوم
انسانی ،به کار بستن نتايج تحقيقات در محيط واقعی و ارائیه گیزارش در علیوم انسیانی ،از نتيجیه آن،
ايجاد برند و شرکتهای انشعابی ويژه فناوری های انسانی و فرهنگی و تليير سياسیتهای دانشیگاه هیا و
مراکز تحقيقی جهت گسترش رويکرد تجاری سازی ارائه میگردد.
تجاريسازي نتايج پژوهشها
توليد ملی از پژوهش ملی و ايدههای خودمان سرچشمه میگيرد .اين بحث ضرورت تجیاریسیازی را
شک می دهد .پ

بايید ايین را بپیذيريم کیه يکیی از عوامی پيشیرفت کشیورها در تجیاری سیازی،

پژوهشهای دانشگاهی آنها بوده است.
سوال مهمی که در اين جا می توان مطر کرد اين است که :اساتيد و دانشجويان دکترا تا چه انیدازه
با اين موارد آشنا هستند؟ «فرايند مديريت پرویه ،فرايند تجاری سازی ،فرايند انتقال تکنولویی ،فراينید
بازاريابی ،امکان سنجی فنی -اقتصادی پرویهها».
ما معموال به صورت سنتی ي
کاری" ،ي

پرویه را می گيريم همراه با چهار نفر دانشیجو بیه صیورت "اوسیتا

تيم تشکي می دهيم ولی آيا فازهای ي

تا هشت تجاری سازی را دنبال میکنیيم؟ پیرویه

را تعريف می کنيم؟  RFPآنرا بنويسيم ،بودجه آنرا دقي مشخ

می کنيم و در نهايت به بحث تجیاری

سازی میرسيم؟
فرآيند تجاری سازی :از "ايده" آغاز می شود .تعريف تجاری ايین اسیت" :از ايیده تیا محصیول".
تجزيه و تحلي بازار فرآيند بعد از ايده است .بعد تاييد و تصدي آن تحقي و بعد ثبت ايده يا اختیراع
و بعد نوشتن طر تجاری آن که در اين مرحله آشنايی با امکان سنجی پرویه ها مهم است .بعد نمونیه
سازی و برنامه بازار و در نهايت توليد و تحوي مشتری.
در ابتدای فرايند تجاری سازی ،ما نياز به بازار داريم که منجر به شک گيری ايده می شیود .سیپ
تهيه مقدماتی طر تحقيقاتی و اجرای تحقيقات و نمونه سازی و در آخر تدوين دانش فنی .تا اين جیا
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ما به محصول نرسيده ايم بلکه فقط دانش توليد کرده ايم .اگر بخواهيم دانش را تبدي به محصول کنیيم
بايد فاز دوم را اجرا کنيم و از مفهوم تکنولویی استفاده کنيم .تکنولویی يعنی کاربردی سازی علم.
توليدات ما در ايران بيشتر به صورت "  " know-howاست" ،ناها" دانش چگونگی کار با دسیتگاه
است .مثال ايران خودرو فقط "ناها" است و خودرويی نمیی توانید طراحیی کنید زيیرا "" know-why
ندارد" .ناوا" دانش چرايی است (.بخشی از سخنرانی دکتر اميرناصر اخوان ،استاد دانشگاه صنعتی اميیر
کبير و عضو پيوسته جمعيت توسعه علمی ايران)
پ

بحث ما شام دو بخش است .ي

بخش ايده است که می توان ايده را فروخت که اصیطالحا

فروش ايده ناميده میشود .ما در ايران چون فروش دانش نداريم ،فرايند قيمت گذاری ايده هم نداريم.
يکی ديگر از مشکالت ما در ايران راه رسيدن به ايده ها برای رسيدن به توليد انبوه اسیت .تعريیف
نوآوری عبارت است از اختراع تا نوآوری .ما نوآوری انجام می دهيم ،توليد میکنيم و بعد بیازار اشیباع
می شود و بعد جايگرين می شود .که اين جا دو بخش داريم .ي

بخش می شود "سطح انباشت دانش-

تجربه" که در بايگانی قرار می گيرد و بخش ديگر را "محصول" می ناميم کیه البتیه در ايیران ايین کیم
است .علت اين که پايان نامههای دکترا کاربردی نيست همين نکته است.
دانشجو ي

نمونه از پايان نامه را به استاد و کتابخانه دانشگاه می دهد و يکی هم به خانه میی بیرد.

بايد پايان نامه ها را بفروشيم .بايد در نمايشگاه ها به جای دستگاه ها و لوازم ،پايان نامه ها را روی ميزهیا
بگذاريم و صاحبان صنايع آنها را ببينند و بخرند.
مشکالت تجاريسازي نتايج پژوهشها
تجاری سازی نتايج پژوهشهای دانشگاهها هم شکلی و هم محتوايی است :
 )1مشکل شکلي تجاريسازي نتايج پژوهشها
مشک شکلی ما اين است که ما ميگوييم  R&Dمی خواهيم داشته باشيم .ي
بعد می خواهيم آنرا توسعه دهيم .در حاليکه اين ناق

تحقي انجام میی دهیيم و

است .حلقه گمشده اين بخش  Bيعنی کسب و

کار و  Cيعنی تجاری سازی است .معاونت های پژوهشی دانشگاه ها بايد تبدي شوند به معاونیت هیای
تحقي و توسعه و تجاری سازی کسب و کار .و بعد از تحقيقات ،نتيجه به بازار عرضیه شیود .مشیک

8

تجاری سازی و کارآفرينی در رشته زبان و ادبيات عربی ،غالمعلی مديح و همکاران

کار ما اين است که فقط تحقي می کنيم و بعد آنرا بايگانی می کنيم .در واقع دانش توليد می کنيم اما بیه
بازار نمیفروشيم.
تعريف تحقي  : Rفرايند خل دانش در راستای درک از رفتار و موضوع در دست بررسی.
تعريف توسعه  : Dفرايند سازماندهی دانش راه حلهای قاب استفاده
تعريف تجاری سازی  : Cفرايند به دست آمده از نتايج تحقي و بردن آن به بازار
تعريف کسب و کار  : Bفرايند فروش پايدار سودآور
ما بايد اين چهار عام را در کنار هم داشته باشيم .پيشنهاد ما اين است که معاونت پژوهش و فنیاوری
تبدي شود به معاونت های توسعه و نوآوری .اهداف اصلی معاونت های پژوهشی دانشیگاه هیا ،تهيیه و
تدوين برنامه های دقي پژوهشی ،کشف حقاي  ،گسترش مرزهای دانش ،شناخت موضیوعات طبيعیی،
اجتماعی ،فرهنگی و ح مسائ آنها ،کم

فکری به امور اجرايی در فراهم آوردن امکانیات پژوهشیی

است.
در اين موارد اصال تجاری سازی و فروش محصوالت ديده نمی شود .ايیراد کیار از برنامیه توسیعه
کشور است .در برنامه اول توسعه بهره برداری از دانش ديده نمیشود .فقط خل دانش و انتشار دانیش
ذکر شده است .در برنامه دوم و سوم هم روند همين طور است.
 )2مشکل محتوايي تجاري سازي نتايج پژوهشها
ما فقط بايد در مرزهای دانش حرکت کنيم و نبايد دانش را بفروشيم .پ

اگر بخواهيم برويم به سمت

نوآوری بايد اين سيک را تليير دهيم " .پول صرف تحقي می گردد تا دانش توليد شود در حیالی کیه
توسعه و نوآوری از دانش توليد شده ،پول می آفريند".
در ايران فقط علوم پزشکی ،تجاری کار می کنند .پزش

مطب دارد و بيماران به او مراجعه می کنند.

اما مهندسين و اساتيد علوم انسانی در دانشگاه دفتر دارند اما چرا کسی به آنها مراجعه نمیی کنید؟ ايین
ماجرا را به صورت کليني

علوم پايه و علوم انسانی مطر کردند که البته بحث ديگری است.
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کارکنان مراکز توسعه و نوآوری عالوه بر دسترسی بیه مقیاالت ،کتیب ،گیزارش هیای علمیی بايید
اطالعات کاملی از صنعت ،ارتباطات ،بازار جهان و حتی بیازار داخلیی و بیازخورد صیحيح آن داشیته
باشند.
رصد کردن کام تکنولویی و بازار ،تحلي اطالعات از و)ايف مستمر اين مراکیز اسیت .پیژوهش
هم بايد بر اساس نياز انجام شود نه بر اساس توان .از طرفی نياز دانش تجاری به نوآوری در گرو قرار
گرفتن تجاری سازی در ي

محيط رقابتی است .اگر رقابت نباشد که نمیتوانيم پژوهش انجیام دهیيم.

ما درها را بستهايم و میگوييم توليد ملی.
در علم و تکنولویی ما سه حوزه داريم :پژوهشگاه ها و دانشگاه ها ،صینعت ،بنگیاه هیای اقتصیادی.
دانشگاه ها پژوهش را انجام میدهند .صنعت آنها را توليد میکند و بنگاههای اقتصادی در نهايت آنها را
وارد بازار ميکند و بازخوردها را میدهند و تجاری سازی را در بخش بنگاههای اقتصادی میتوان ديد.
در حقيقت پژوهش علمی بايد بر اساس نياز باشد تا صنعت هم بتوانید پیژوهش را حمايیت کنید.
البته ي

نوع پژوهش طاقچه ای هم وجود دارد که همان پژوهشی است که درون قفسیه کتابخانیه هیا

میرود.
سؤال
سوال اساسی اين است که چگونه میی تیوان بیه اهیداف اقتصیادی تکنولیویی رسیيد و بیا اسیتفاده از
تکنولویی ثروت و رفاه توليد کرد؟
پاسخ آن تبدي دانش به درآمد و پول است .گلوگاه ايران در حلقه های توسعه و تزري تکنولیویی
به خط توليد و حلقه های تبدي دانش به ثروت است .در سازمان های پژوهشی بیدون تجیاری سیازی
ي

محصول ،پژوهش معنايی ندارد .تشخي

نياز بازار مصرف ،اجرای مطالعه و پژوهش برای توسعه

تکنولویی و در نهايت تجاری سازی آن از مراح اجتنا

ناپذير ايجیاد يی

تکنولیویی اسیت .بنیابر

تعريف ،تجاری سازی ،يکی از روشهايی است که میتوان علم را به وسيله آن به اقتصاد گره زد.
تجاری سازی يعنی تبدي يافته های جديد و ايده های پژوهشی به محصوالت ،خیدمات و فنیاوری
قاب ارائه به بازار .مفهوم تجاری سازی فرآيندی است که در آن ايده های اوليه به سیمت يی

کیاربرد
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تجاری هدايت می شوند و ليکن از ميان صدها ايیده اوليیه تعیداد محیدودی بیه کیاربرد نهیايی منجیر
میشوند.
يکی از مواردی که در فرايند تجاری سازی با آن سرو کار داريم ايین اسیت کیه نيیاز بیه مالکيیت
فکری و حقوقی ،قيمت گذاری دانش ،توليد محصول جديد ،بازاريیابی ،میديريت تکنولیویی ،توليید،
مديريت مالی و اقتصادی ،انتقال تکنولویی و مديريت پرویه داريم .اينها پيش زمينه های تجاری سازی
هستند .روش های تجاری سازی هم انواع مختلفی دارد :مث سهام دار شدن ،ايجاد شرکت های دانیش
بنيان و ....
ب :واكاوي زبان و ادبیات عربي
زبان عربی (به عربی :الللة العربية) ،يکی از پرگويشورترين زبان های جهان ،بزر ترين عضو از شیاخه
زبان های سامی است و با زبان های عبری و آرامی هم خانواده اسیت .زبیان عربیی يکیی از شیش زبیان
رسمی سازمان مل متحد است .اين زبان امروز دارای لهجه ها و گويش های گونیاگونی اسیت و زبیان
عربی مدرن استاندارد به عنوان زبان رسمی کتابت در تمام کشورهای عر

پذيرفته شده است .عیالوه

بر جهان عر  ،اين زبان در کشورهای چاد ،اريتره و  ...نيز از ميزانی از رسميت برخوردار است.
نگاهي جامع به زبان و ادبیات عربي
امام جعفر صادق (ع)« :تعلّموا العربيه فانها کالم اهلل الذی يکلّم به خلقه»
زبان عربی به عنوان يکی از زبان های غنی و پرجاذبه ی دنيا کیه از تیاريخی طیوالنی برخیوردار اسیت،
قرنهاست که با زبان فارسی عجين شده است ،تا جايی که درک ادبيیات میا مسیتلزم يیادگيری هرچیه
بيشتر زبان عربی است.
اين رشته دارای گرايش هايی از جمله زبان و ادبيات و مترجمی است .گفتنی است اولیين شخصیی
که به اصول و مقدمات علم صرف و نحو به عنوان پايه زبان و ادبيات عر
است که شاگرد خود «ابی االسود دئلی» را به تأسي
بنا نهاده است.

پرداخته ،حضرت علی (ع)

قواعد نحو راهبری فرموده و او نيز قواعد عربی را
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در ايران به خاطر مسلمان بودن و هم چنين هم جواری با کشورهای عربی ،از قديم االيام اين زبان را
در کنار زبان فارسی آموزش میدادند.
زبان عربی ،زبان قرآن و بسياری از متون اولية مسلمانان است و نزد بسیياری از مسیلمانان مقیدس
شمرده می شود .در دوران طاليی اسالم ،عربیی بیه عنیوان زبیان اول جهیان اسیالم از اهميیت بیااليی
برخوردار بود و آثار علمی ،ادبی و مذهبی فراوانی به اين زبان نوشته می شد .تأثير عربی بیر زبیان هیای
ديگر جهان اسالم از جمله فارسی ،اردو ،کردی ،و زبانهای مختلف خانوادهی ترکی چشمگير است.
شمار گويشوران
شمار کسانی که عربی را همچون زبان مادری به کار می برنید از  174تیا  442ميليیون تین گفتیه شیده
است .عربی زبان رسمی تقريبا  25کشور است که ک جمعيت آن ها نيز براساس آمار سيا  329ميليیون
تن است(.سه فهرست ،اثنولو  ،انکارتا) بايد توجه داشت که زبان مادری نيمی از جمعيت کشیورهای
عربی شمال آفريقا مانند مراکش و الجزاير زبان آمازيلی است و در قانون اساسی جديد اين دو کشیور
زبان آمازيلی به عنوان زبان رسمی در کنار فرانسه و عربی به رسميت شناخته شده است.
ويژگيهاي زبان عربي
محدودة جلرافيايی را که گويشوران زبان عربی در آن اکثريت را دارند جهان عر
بيش از  20کشور میشود که از خاورميانه آغاز شده و تا شمال غر

می نامند کیه شیام

آفريقا ادامه میيابد.

زبان عربی شمار فراوانی از گويشها و لهجههای گوناگون را دربرمیگيرد که به طور کلیی بیه سیه
بخش تقسيم میشود :عربی کالسي

يا قرآنی ((به عربی :الللة العربية الفصحی)) ،عربیی اسیتاندارد يیا

شيوا و يا کتابی  ,عربی محاورهای يا جلفی و يا دارجة ((به عربی :اللهجة العامية)) ،در تمام کشیورهای
عربی لهجه استاندارد جهت تدري

در مدارس و تأليف کتا ها و جرايد به کار برده میشود.

اما هر بخشی از جهان عر  ،گويش محلی ويژه خود را دارد که گیاه تفیاوت هیای ميیان آنهیا بیه
اندازه ای است که عر ها مجبور به سخنوری به عربی کتابی و يا انگليسی و يا زبان واسط ديگیری بیا
هم میشوند .در حالت کلی عربی محاورهای را به دو بخش خاورميانهای و ملربی تقسيم میکنند اما به
طور دقي تر عربی دارای  4گويش زير است که هر کدام خود دارای لهجههای فراوانی است.
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لهجه مصری ،لهجه ملربی (شام لهجه های :مراکشی ،تونسی ،الجزايری و ،)...لهجه شرقی (شیام
لهجه های  :لبنانی ،فلسطينی ،و عر

زبانان غیر

کشیور اردن) ،لهجیه عراقیی و يیا خليجیی (شیام

لهجات عراقی ،کويتی ،شرق سوريه ،ساح خليج فارس از عراق تا کشور عمیان و سیواح جنیوبی و
جنو

غر

ايران)

از اين ميان عربی مصری به عنوان گويش محاوره ای زبان دوم مشترک ميان همه عیر

زبانیان بیه

کار می رود .و دلي آن وجود انبوه فيلم ها و برنامه های تلويزيیونی و راديیويی و منیابع عربیی بیه ايین
گويش است.
ج  :برخي زمینه هاي كسب و كار و تجاري سازي زبان عربي
نقش تاريخ نگاري در تجاري سازي ادبیات عربي
در دنيای امروز دانايی يکی از محورها و شاخ

های اصلی پيشرفت و تعالی هر جامعه محسو

میی

شود و ترديدی نيست که تحقي و پژوهش را می توان به عنوان عنصر نجیات دهنیده انسیان و عامی
بلوغ و دست يافتن وی به زندگی آرمانی دانست .انديشه های یرف در قالب پژوهشهیا پايیدار میی-
شوند؛ و پژوهش به عنوان نيروی محرک توسعه در تمامی حوزه های فرهنگی ،اجتمیاعی ،اقتصیادی و
سياسی و تاريخی ايفای نقش می نمايد.
بر اين اساس در حوزه تاريخ نگاری و تحقي های مربوطه به طور گسترده ،هم میورد نيیاز طیرفين
ايران و ملتهای عر
تعامالت مناسب و خو

زبان هست و هم با تبيين سواب تاريخی ارتبیاط دو فرهنیگ و نیژاد و زبیان و
گذشته ،زمينة تشوي و انگيزه بيش از پيش پذيرش همديگر و همکاریهیای

الزم مورد نظر فراهم آمده است .ضمن اينکیه بیا ارائیة کارهیای تحقيقیی ،موضیوع تجیاری سیازی و
درآمدزايی اين رشته نيز محق می شود .پ
اد

عربی ي

فعاليت دو حوزة پژوهش و تحقيقیات در پيشیينة تیاريخ

امر دوسويه است .هم برای محقّ  ،درآمدزا است و هم زمينه کار و فعاليت در بخیش-

های ديگر را فراهم می کند.
تولید كردن وسائل آموزشي و كمک آموزشي
با توجه به اينکه حوزه آموزشی همواره در بر دارنده بسياری از جهیات اجتمیاعی و اقتصیادی بیوده و
هست و اين موضوع خارج از هرگونه حد و مرز جلرافيايی ،سياسی ،دينی و حتی جنسيتی نيیز تلقیی
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می شود میتوان فعاليت های فردی يا گروهی بسياری در زمينه هیايی ماننید تیدوين ،آمیاده سیازی و
توليد سی دی ،جزوه ،کتا  ،کارت های آموزشی زبان و للات و قواعد عربی و مانند آن اقدام نمود.
تشکیل كانونهاي زبان عربي
اکثر کارهای آموزشی و پژوهشی ،همکاریهای گروهی را می طلبید کیه بیا تقسیيم و)یايف بیه نحیو
مطلو

میتوان در زمانی مناسب و با تعيين راه های در آمد زايی مناسب ،نتيجه ای مفيد ارائیه گیردد،

خوشبختانه با توجه به گسترش مراکز علمی و دانشگاهی و آموزشی ،میشود با برنامیه ريیزی دقيی و
تدبير الزم شاهد فعاليتهای در آمدزا و مناسبی بود.
انجام طرحهاي پژوهشي
از آنجا که طر های پژوهشی در دانشگاهها و مراکز علمی و آموزشی در حال گسترش است و بعضیاً
اين طر ها حرفهای گفتنی قاب مالحظه داشته و موجبیات توليید علیم را فیراهم میی نماينید منبیع
مناسبی برای کسب درآمد است.
ايجاد فرصتهاي مطالعاتي خارج از كشور
طبيعی است که پژوهش و کار علمی پايه و اساس پيشرفت بوده است .به نظر می رسد دانشیگاههیا بیا
ايجاد بودجه الزم قدمی در خصوص ايجاد فرصتهای مطالعاتی در حیوزه تجیاری سیازی ادبيیات و
زبان بردارند .به ويژه بیا ايجیاد فرصیت مطالعیاتی بیرای دانشیجويان دورة دکتیرای ايین رشیته؛ ايین
دانشجويان می توانند در دوره دکتری حداق شش ماه به فرصت مطالعاتی برونید و از ايین طريی بیر
معلومات و روشهای تجاری سازی آگاهی يافته و طر ها و آموخته های خیود را در اختيیار ديگیران
قرار داده و عملياتی نمايند.
ارتباطات پیوسته با صنعت و اهمیت آن
معموال دانشجويان و اساتيد گروه های زبان ،هيچگونه آشنايی با فضای صنعت و توليد ندارنید؛ و هیر
دو طرف تصور می کنند هيچ ربطی به هم ندارند ،در صورتی که چنانچه دانشجويان ادبيات هم سیری
به جامعه صنعتی بزنند چه بسا افکار و انديشه هايی داشته و جرقه ای ايجاد شده و موجبات خالقيیت
و توليد علم و ايجاد فرصت های شللی نو فراهم شود.
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تشکیل كالسهاي تقويتي و دوره هاي بازآموزي عمومي و خصوصي
تخصي

بودجه الزم برای برگزاری دورههای بازآموزی و سیمينارها در حید الزم يی

امیر ضیروری

است؛ به ويژه اينکه بر کيفيت ،توجه ويژه ای بعم آمده و موجبات همفکری و تبیادل نظیر را فیراهم
مینمايد .البته دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ،می توانند مبتکر اين گونه فعاليت ها باشند.
برگزاري سمینارهاي نیازسنجي حوزه اشتغال و تجاري سازي زبان و ادبیات
اگر بخواهيم جذ

و به کارگيری فارغ التحصيالن اين رشیته و رشیته هیای مشیابه در واحیدهای

آموزشی و پژوهشی را مورد ارزيابی قرار دهيم ،بايد نيازهای جامعه را بررسی نموده و بر اسیاس آن و
به اقتضای نياز ،برنامه ريزی کنيم .اين همايش و همايش های مشابه نيز اهتمام به همين امیر دارنید در
صورتی که نتايج آن را به طور ملموسانه در وزارتخانه ها ،سیازمان هیا ،نهادهیا و ديگیر میوارد شیاهد
باشيم.
مراكز تفريحي فرهنگي
ايجاد مراکز فرهنگی جذ

و آموزش توريست و بازديدکننده های داخلی در مبیادی ،فرهنیگ ،آدا ،

رسوم و سنن من جمله راهنمای جهانگردی ،توريستهای عیر

زبیان تهيیه بروشیورهای راهنمیايی،

آموزش و ...و به عک .
وزارت خانه ها ،مراكز فرهنگي  -ورزشي و روابط بین الملل
در بخش های روابط بين المللی که دانشگاه هیا ،شیهرداريها و نهادهیای مشیابه ماننید اسیتانداری هیا،
سازمان حج و زيارت و از اين قبي دارند برای سفر به کشورهای عربی ،يیا پیذيرش ميهمانیان عیر
زبان و تهيه بروشور و کتابچه های الزم در اين خصوص و همچنين تهيه اقالم تبليلاتی با نماد و نشانه
های عربی به منظور فروش و ارائه به توريست و عالقمندان و ...می-توانند از متخصصين زبیان عربیی
بهره ببرند .بکارگيری نيروهای متخص

و فارغ التحصيالن زبان عربی در سیفارتخانه هیای ايیران در

خارج از کشور و سفارت کشورهای عربی در داخ کشور نيز فرصت مناسبی برای اشتلال مورد بحث
است.

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

15

رسالت ديرينه دانشگاهها
فراهم نمودن شرايط ارتباط اساتيد ،دانشجويان و فارغ التحصيالن با دانشگاههای عربی بويژه در حیوزه
علوم انسانی ،گروه های زبان و مانند آن ،باالخ

با دانشگاه هايی ماننید االزهیر و  ...از میوارد الزم و

ضروری است؛ و چه بسا اين موارد باعث ايجاد ارتباطات تجاری بيشتر نيز باشد.
حوزه نظامي ،امنیتي و حفاظتي
تشکي گروه های آموزشی ويژه تربيت نيروهای متخص

نظامی در مسلط به زبیان عربیی و گیويش

های مختلف .راهنمای ميهمانان خارجی ،ترجمه هم زمان ،ترجمه متون مربوطه ،ترجمه اخبار نظامی و
محرمانه و ...و انتشار کتب ،مجالت و بولتن های مربوطه حوزه مناسبی بیرای بکیارگيری متخصصیين
زبان عربی است.
شركتهاي تجاري
به منظور همکاری با دفاتر نمايندگی در داخ و خارج ،ترجمه مکاتبات تجیاری ،ترجمیه هیم زمیان،
ترجمه متون ،ترجمه بروشورهای تبليلاتی و معرفی کاالها و خدمات در جهات مختلف زمينیه خیوبی
برای اشتلال فارغ التحصيالن زبان عربی است.
دفاتر نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و خبرگان در شهرهاي عرب نشین و مانند آن
به منظور ارتباط راحت تر با عر

زبانان منطقه وبرگزاری جلسات مختلف بکارگيری پرسن آشینا بیه

زبان عربی ضروری است.
جامعه پزشکي و مهندسین مانند جامعه مهندسین عمران ،كامپیوتر ، IT ،معادن ،منابع طبیعي و...
بررسی و ارائه راه کارهای ايجاد ارتباط و کسب و کار در حوزه فعاليت هیای مربوطیه و ايجیاد بنگیاه
های اقتصادی در کشورهای عر

زبان و استان های داخلی خصوصا کشورهای حوزه خليج فیارس و

مناط آزاد که هرکدام باعث اشتلال نيروهای متخصی
تحصيلی خواهد شد.

در کنیار هیم در قالیب گیروه هیای مختلیف
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صنايع غذايي و بسته بندي
استفاده عبارات تبليلاتی عربی روی کاالها –استخدام پرسن آشنا به زبان عربی بیه منظیور بازاريیابی و
گفتگو های الزم و مذاکرات مربوطه جهت صادرات و واردات و...
حوزه هاي علمیه
همکاری در تدري

و آموزش ،تحقي  ،پژوهای دينی ،تاريخی و ادبی؛ و همچنين اعزام به عنوان مبلی

به مناط و کشورهای عر

زبان.

دانشگاهها و مراكز علمي و تحقیقاتي
و)ايف دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ،آينده نگری از طريی پاسیخگويی بیه سیواالت مختلیف در
موضوعات اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی است .دانشگاه بايد با تربيت نيروهای کارآمد و از طرفیی بیه
کارگيری آنان در بخشهای مختلف هيأت علمی و کارمندی موجبات استخدام فیارغ التحصیيالن زبیان
عربی را فراهم نمايند.
از جمله دانشگاه های پيام نور ،علمی-کاربردی و دانشیگاه هیای آزاد اسیالمی بیه عنیوان يکیی از
بزرگترين دانشگاههای جهان اسالم با توجه به )رفيت ها و پتانسي های موجود.
همکاري با سازمان حج و زيارت ،میراث فرهنگي و گردشگري و هواپیمايي و مجموعههاي متبوع
برای پذيرش و راهنمايی توريستهای عر

زبان ،تسلط بر زبیان عربیی الزم اسیت .بنیابراين اسیتخدام

نيروی آشنا به عربی ضروری است .همراهی کردن و راهنمايی زايران و سياحان عر
بالعک

زبان به ايیران و

و ...تدوين کتب ادعيه و زيارات ،تدوين کتب مطالعات و للات روزمره ،تهيیه سیی دی هیای

مکالمه همراهی با کاروانها ،فعاليت در هتلهیای کشیورهای طیرف قیرار داد ،آمیوزش مکالمیه بیرای
کارگزاران حج ،فعاليت در دانشکده های علمی و کاربردی حج و زيارت و از اين قبي ...
اداره اوقاف و امور خیريه
ترجمه متون قديمی ،رسم الخط شناسی ،بازبينی متون و ترجمه های تاريخی و دينی ،روابط بين المل
و موقوفات خارج از کشور ،موسسات خيريه خارج از کشور ،تحقي و ترجمه میتن وقیف نامیه هیا و
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شجره نامه ها و اماکن متبرکه ،امام زادگان و  ...از مواردی است که کمتر به آهن پرداخته شده و بسیيار
برای همکاری و اشتلال می تواند حائز اهميت باشد.
وزارت ورزش
همراهی با کاروان های ورزشی ايران به کشورهای عربی و بالعک ؛ استخدام مشاورين آشینا بیه زبیان
عربی به منظور تسهي در امر مراوده با کشورهای عربی و تيمهای ورزشی مربوطه و مربيان
حوزه چاپ و نشر
ويراستاری متون ،ترجمه عربی و بالعک ؛ برگذاری کارگاههای مربوطه؛ تايپ و صیفحه آرايیی متیون
عربی؛ و مانند آن از مجموعه موارد خوبی است که ميتوان هم زمان چندين نفر را نيز مشیلول بیه کیار
کرد .تأسي

کتابخانه های تخصصی و ح اشتراک و عضويت ،تأسي

نمايشگاهای کتا

کتابفروشی هیای تخصصیی و

و ...

مهدهاي كودک و مهدهاي قرآن
آموزش صحيح قرائت ،روخوانی ،روانخوانی ،ترتي  ،ترجمیه و تفسیير و فهیم برخیی از اسیتعارات و
تشبيهات قرآن ،احاديث ائمه ،ادعيه مقتضی حال کودکان ،اشعار عربی کودکانه و تواشيح و مید ائمیه
(ع) به منظور آشنايی و عالقمند کردن کودکان به فراگيری زبان قیرآن يکیی از زمينیه هیای فعاليیت و
اشتلال زبان عربی است.
حوزه تولید كاالي مناسب با فرهنگ عربي
تهيه و توليد انيميشنهای کودکانه عربیی بیرای آمیوزش عالقمنیدان بیه عربیی و همچنیين اسیتفاده در
مهدهای قرآن و کودک به منظور عالقمند کردن کودکان به زبان عربی و انی
عالقمندی به متون قرآن و ادعيه و احاديث .توليد عروس
موارد پر کاربرد و مورد تقاضای زبان عربی است.

بيشیتر بیا آن بیه هیدف

ها ،نمادها و نشانه های زيبیا و  ...از ديگیر
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فضاي مجازي
ساخت و

سايت ،وبال  ،برنامه های چند رسانه ای و  ...بیه منظیور ارائیه خیدمات آمیوزش زبیان،

مکالمه عاميانه و فصيح ،اخبار و اطالعات از طري فروش و دريافت ح عضويت و تبليلیات فضیای
مجازی ،معرفی کتب ،مقاالت و ...نيز از موارد تجاری سازی و اشتلال است.
آموزش و پرورش
دانشجويان رشته عربی قواعد را به شک مفص می خوانند پ
چون تعداد افرادی که اين رشته را می خوانند زياد نيست پ

می توانند در میدارس تیدري

کننید و

نياز کشورمان در مدارس بیرای تیدري

اين درس بسيار است .مراکز تربيت معلم ،بخشهای پژوهشی و تحقيقی ،تدري

ويژه کنکور ،تدري

خصوصی ،اعظام به مدارس خارج از کشور و ...
حوزه هنر؛ رسانه ها مانند صدا و سیما ،سینما ،مطبوعات و ...
دررسانه ها و سازمان صدا و سيمای ايران به عنوان گوينیده بخیش عربیی و يیا بیه عنیوان متیرجم ،بیه
کارگيری در دفاتر نمايندگی در خارج از کشور ،اعزام به عنوان خبرنگار در کشورهای عربی ،اسیتخدام
در شبکه های عر

زبان ،ارائه مقاله و تحلي های مختلف نيز میتوانند فعاليت کنند .همچنين با توجه

به اينکه در دوبالی هم در صدا و هم در سيما کشور ايران جز برترين های دنيا بوده و هست و توانايی
های بسياری در اين زمينه ها دارد :در دوبالی فيلم های فارسی و بالعک  ،دوبالی فیيلم هیای زبانهیای
ديگر به زبان عربی و بالعک  ،و همکاری در توليد فيلم و سريال به زبان عربی مانند تحرير فيلمنامیه،
نمايشنامه و نقش آفرينی و مانند آن
همکاري با كانون ها ،انجمن ها ،مؤسسات و شركتهاي دانش بنیان
مانند کانون وکالی دادگستری ،انجمن های حقوق بين المل  ،جامعه پزشکان ،کیانون پزشیکان ،کیانون
مهندسين در رشته های مختلف و مانند آن که برخی از عناوين به صیورت اجمیالی آورده شید .رونی
شرکتهای دانش بنيان در حوزه علوم انسانی و به ويژه زبان عربی.
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پارک هاي علم و فن آوري و مراكز رشد
از آنجا که تمام فعاليت اين مراکز بر پايه تحقي و پیژوهش اسیت و در حقيقیت محی تجميیع ،هیم
افزايی پژوهشی در مجاورت ساير پژوهشگران و امکان حضور در فزايی ميان رشته ای و ميیانبخشیی
فراهم است ميتوان از فارغ التحصيالن زبان عربی به طور وفیور بهیره بیرد؛ از قبيی فعاليیت هیايی در
بخشهای کتابخانه ،فن آوری اطالعیات ،خیدمات مشیاوره ای و آموزشیی ،ترجمیه همزمیان ،ترجمیه
مکتو

و ...

مهمترين چالش در حوزه تجاري سازي زبان و ادبیات عربي
اول اينکه نظام پژوهشی و تحقيقی که بايد منجر به توليد و تجارت شود بيش از حد دربند مقیررات و
آئين نامههای تقليدی است؛ به نظر می رسد برای امور مربوط به اسیتخدام و ارتقیا اسیاتيد ،راه هیای
تازه ای غير از توجه بيش از اندازه به تحقيقات نظری بايد توجه به اجرای ماهوی و راههیای عمليیاتی
شود .فقط و فقط نوشتن مقاله و رساله و ...کفايت نمی کند ،بايد افکار را آزاد گذاشت تیا انديشیه هیا
منجر به توليد شود .همان چيزی که مد نظر شرکتهای دانش بنيان است.
در اين راستا سه راهکار پيشنهاد می شود:
 )1اول ،میطلبد که اساتيد مجر  ،بقيه را به سوی پژوهشهای هدفمنید يیاری دهنید .بايید بیه فیارغ
التحصيالن ادبيات عربی نشان داد که با روشهای مناسب که بعضاً در اين مقاله به آن اشاره شد ،رشد و
تعالی و اشتلال نه تنها غير ممکن نيست بلکه ميسر است .البته اين کیار مهمیی اسیت؛ چیرا کیه افیراد
خوش ذوق و متفکر و خالق که جرأت حضور در اين ميادين را داشته باشند و بخواهنید خیود را بیه
زحمت بياندازند کم نيستند ،گرچه راحت طلبی آفت بدی است لکن بی ش

روشهای عملیی وجیود

دارد؛ بايد تالش کرد.
 )2دوم ،پيشنهاد میشود دروسی تحت عنوان تجاری سازی علوم انسانی بیويژه در زبیان و ادبيیات بیا
متدولویی مربوطه در تمام رشته های مشابه تدري

شود و استادان مبرَّز ،به طور مستمر نظارت داشیته

باشند تا روشهای ارزنده ای در اين خصوص تدوين و ماندگار شود.
 )3سوم؛ توجه بيشتر به رشد کيفی تا رشد کمی نيز موضوع مهمی است که میدعی زيیاد دارد ولیی تیا
کنون اقدامات چشمگير صورت نگرفته است.
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چراغ راه؛ ارتقاي شأن اجتماعي علم و عالم از ديدگاه مقام معظم رهبري(مدظله)
نخبگان ،اين فرهنگ را بيش از ديگران می توانند در ميان جامعه گسترش بدهند .اين کیه يی

انسیانی

با معارف فلسفی يا معارف عرفانی يا با دانشی از دانشهیای گونیاگون بشیر آشناسیت يیا دارای ذوق
هنری است ،اين را ي

ارزش بدانند ولو کسی نداد ،ولو تبدي به پول نشود ،ولو در بازار تنگ نظری-

ها مشتری درست و حسابی هم نداشته باشد ،اين فرهنگ ،فرهنگ خيلی خوبی است؛ اين چيزی است
که می تواند جريان دانش و تحقي و هنر را در کشور توسعه بدهد و ما بیه ايین نيیاز داريیم؛ اينجیور
نباشد که ما تصور کنيم اگر به هنر يا به دانشی می پردازيم برای اين است که ي

ما به ازای مادی دارد

(درديدار نخبگان استان کرمان )84/2/14
نتیجه گیري
در شرايط کنونی که با سي تحصي کردههای جويای کار مواجه هستيم می طلبد کیه بیا تقويیت نظیام
ارزش کار و تالش توأم با تحصي علم و دانش و تخص

 ،زمينه کار آفرينیی و ايجیاد بیازار اشیتلال

سالم و مفيد به منظور ارتزاق و معيشت و خدمت رسانی را فراهم کنيم .بويژه اينکه ايران در اف آينده
به دنبال نشو و نمای ارزشهیای اصیي خیود مینجملیه پیرورش و تربيیت نسیلی سیالم ،دانشیمند،
متخص

 ،کار آفرين و خالق و پر تالش ،در ساير نقاط دنياست .در فرآيند زندگی اجتماعی بیه ويیژه

در عرصه جهانی می بايست در ابعاد مختلف کار و سرمايه تأثيرات مثبت داشته باشيم .از اين رو نقیش
دانشگاه ها در تقويت اين سياست بسيار مهم و اساسی تلقی میگردد.
بنابراين فارغ التحصي چنين دانشگاهی بايد مرزهای انديشه را حذف کیرده و بیا حضیور فعیال و
خالقانه در بين جامعه با تالش و کار ،هم موجبات سعادتمندی خیود و هیم جامعیه و نسی آينیده را
فراهم ساخته و آينده را بيش از پيش متعالی سازد.
اميد آنکه با مطر شدن اصول شناخت و بيان برخیی مفیاهيم مهیم اصیول تجیاری سیازی نتیايج
تحصيالت و تحقيقات در مفاد الف و

اين تحقي ؛ و همچنين بيان  28راهکیار ضیمنی کیه بررسیی

اوليه هرکدام نشان از نقاط بالقوه و بالفع اين موضوعات چه در داخ و چه در خارج از ايران دارد با
تالش و مساعی اساتيد ،فارغ التحصيالن و دانشجويان بتوانيم به زودی نتايج مثبیت و ارزنیده ای را در
تجاری سازی رشته های مختلف زبان و ادبيات ،خصوصا عربی ببينيم.
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