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چکیده
نظر به اهميت «زبان عربی» و تعداد سخنگويان فراوانش ،اين رشته در ايران بسيار گوشههگيهر و منحرهر شهده
است؛ آن هم در زمانه ای که نياز بيش از پيش به پيشرفت اقترادی نياز دارد و استفاده از تمامی فرصهت ههای
زودبازده و ديربازده را می طلبد؛ شاهد بر اين واقعيت ،کاهش تعداد ساعات تدريس عربهی در دبيرسهتان هها و
هنرستان ها و نيز کاهش پذيرش دانش آموزان در رشته ی انسانی برخی مناطق می باشد .در اين ميان ،سهازمان
های دولتی و غيردولتی را به کمک طلبيديم تا با انجام فعاليت ها و دستورالعمل های قطعی و مطمهنن ،ههم در
اقتراد ايران تأثير مثبت بگذارند و هم زبان عربی را از گوشه ی مررف و انحرار ،به ميدان پويهايی و اقترهاد
فراخوانند .روش کار در اين نوشتار بدين صورت است که از برخی سازمان های دولتی و غير دولتهی نهام مهی
بريم و در ادامه ،پيشنهاداتی ارائه می دهيم؛ سپس الش های پيش رو نيز بررسی شده و راه حهل ههايی پيشهنهاد
گرديد تا با اعمال آن ،آغازگر راهی باشد برای گسترش کاربرد اين زبان ،در عرصه ی اقترهاد و تجهارت .مههم
اين که ،تمامی راه حل ها و پيشنهادات ،قابل اجرا و عملی می باشد ..پژوهشگران ،سازمان هايی را برگزيدند که
به طور مستقيم در اين امر دخيل هستند؛ ساير سازمان های دولتی و غير دولتی نيز می توانند به طور غير مستقيم
در اين روند سهيم باشند و در حل چالش های پيش رو کمک نمايند.

واژگان كلیدي :زبان عربی ،تجاری سازی ،سازمان های دولتی و غير دولتی.

 کارشناس ارشد زبان و ادبيات عرب از دانشگاه حکيم سبزواری (نويسنده مسنول)،
 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بيرجند

i.rasouli64@gmail.com

2

نقش مؤسسات دولتی و غيردولتی در ايجاد فرصتهای شغلی ،اسحق رسولی و همکار

مقدمه
بدون ترديد« ،ايجاد ارتباط» اساس ترين و مهم ترين مرحله در هر فعاليت دو سويه می باشهد؛ ارتبهاط
درست و مطمنن ،سبب می شود تا افراد مورد نظهر در دو سهوی رابطهه ،بهتهر از ههر زمهان ديگهر بهه
اهدافشان دست يابند؛ اين امر در روابط تجاری بيش از همه نمود پيدا می کند .زيرا رابطه ی مطمنن و
درست ،پايدار می ماند و به رشد تجاری هر دو طرف می انجامد( .تفرشی و رمضانی ،1391 ،ص ،18
با تررف)
زبان عربی نيز از اين قاعده مستثنا نيست و با وجود بازار تقاضهای سهودآور و مطمهنن کشهورهای
عربی ،اهميت اين زبان در روابط تجاری را بيشتر نشان می دهد .درباره ی اهميت کنهونی زبهان عربهی
بايد گفت که زبان عربی ،سومين زبان دنيا از نظر کاربرد و پنجمهين از نظهر تعهداد سهخن گويهان مهی
باشد؛ در سال  2010ميالدی ،بيش از  295ميليون نفر به اين زبان صحبت می کردند و هم اکنون زبهان
اداری  25کشور و يکی از شش زبهان رسهمی سهازمان ملهل مهی باشهد؛ (100 largest

"The world's

)encyclopedic Swedish. 2010. 12 February 2014.
اما اين زبان در ايران کاربردهای منحرر و سنّتی دارد؛ مجموعه ای از قواعد و لغات در حوزه های
علميه و مدارس تدريس می شود و طلبه يا دانشجو را برای آزمون سراسری يا ورود بهه سهطب بها تر
آماده می کنند .فارغ التحريالن دانشگاهی اين رشته ،در زمينه های محدود و موقتی مشغول به کار می
باشند؛ برخی از زمينه ها و فرصت های شغلی اين رشته ،عبارتند از:
 .1همکاری با انتشارات برای ترجمه متون.
 .2تشکيل کالس های آمادگی برای کنکور.
 .3ترجمه و نشر کتاب ،مجله و ...
 .4مترجم سفرا و ميهمانان خارجی.
 .5عضويت در هيأت علمی دانشگاه ها.
 .6اخذ کرسی تدريس در دانشگاه ها.
اما تمامی اين فرصت ها ،برای بسياری از دانشجويان قابل استفاده و فراهم نيست .همچنين اغلهب
اين موارد ،موقتی بوده و به نظر می رسد برای بهبود و پيشرفت کاربرد عينی و ملموس اين رشته ،بايهد
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همّتی راسخ از سوی برنامه ريزان صورت گيرد؛ همتی که فارغ الحريالن اين رشته را از ثبات و امنيت
فرصت های شغلی مطمنن سازد.
پژوهش گران معتقدند که با ياری گرفتن از سازمان های دولتی و غير دولتی مطمنن ،مهی تهوان تها
سطب چشمگيری کاربرد اين رشته را با برد و در زمانه ای که کشور بيش از پيش بهه جهذب سهرمايه
نيازمند است ،اين رشته را از حالت انفعالی و مرهرف گهرا خهارن نمهود و هماننهد سهاير زبهان ههای
خارجی و حتی بيشتر از آنها ،سبب رشد اقترادی و افزايش نيروی کار قشر جوان شد.
در اين نوشتار خُرد ،پژوهش گران در پی آنند که چند سازمان دولتی و غير دولتی را که مهیتواننهد
در اين راه کمک شايانی داشته باشند ،معرفی نمايند؛ در ضمن معرفی اين سازمان ها ،پيشهنهاداتی بيهان
می گردد تا بتوان بهترين فرصت ها را ايجاد نمود و بهترين استفاده از اين فرصت هها صهورت گيهرد.
فرصت هايی که هم از تعداد بيکاران می کاهد ،هم رشتهی زبان و ادبيات عرب را پويا می نمايد و هم
به گردش چرخ اقتراد ايران و خرون آن از تک محرولی بودن ،کمک می کند.
گفتنی ست بنا بر اهداف همايش و ما هيت ايهن پهژوهش ،منهابو مهورد اسهتفاده در ايهن پهژوهش،
مراجعه به اساس نامه برخی سازمان ها و رايزنی با تعدادی از مسؤو ن ذی صالح می باشد.
سازمان های مورد نظر پژوهش گران عبارتند از:
 -1سازمان حج و زيارت
بارها شاهد بوده ايم و يا شنيده ايم که زائران و مسافران ايرانی که به کشورهای عربی و بهرای زيهارت
اماکن مقدس اعزام شده اند ،به دليل عدم آشنايی با زبان عربی ،دچار مشکالت و سهو اسهتفاده ههايی
شده اند .عمده ترين مشکل و سو استفاده ی موجود در اين ميان ،مربوط به تجارت و خريد و فروش
می باشد .زيرا با خرون سرمايه از کشور ،کا هايی وارد ايهران مهی شهود کهه از کيفيهت بسهيار پهايين
برخوردار می باشد و نمونه ی بهتر آن در کشور خودمان يافت می شود.
اين نخستين سازمان ،از جمله مؤثرترين سازمان ها برای ايجاد فرصت شغلی مطمنن و پايدار می -
باشد؛ زيرا ساليان دراز است که تعداد انبوهی از هموطنان را برای زيارت مکان های مقدس ،اعزام مهی
نمايد؛ تمامی اين مسافران و زائران ،وارد کشورهای عربی می شوند؛ زيرا غيهر از ايهران ،سهاير امهاکن
مقدس در اين کشورها وجود دارد.
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سازمان نامبرده با در پيش گرفتن راهکارهای بسيار مناسب و مورد اتفاق زائران ،می تواند بهه حهل
بسياری از مشکالت گفته و ناگفته ،کمک نمايد .در کنار حل مشکالت اساسی زائران ،تعداد بسياری از
فارغ التحريالن رشته زبان و ادبيات عربی نيز از خيل بيکاران خارن شده و بهه جمهو شهاغالن مهی -
پيوندند تا با تدابير درست ،تا اندازه ای زبان عربی را از خاموشی و انفعال بيرون آورنهد و بهه گهردش
چرخ اقتراد کمک نمايند.
پژوهشگر بنا بر سه مرتبه سابقه ی تشرف به اماکن زيهارتی ،کمبهود نقهش سهازمان در اسهتفاده از
دانش آموختگان را به طور مستقيم لمس کرده است؛ در آمادگی زائران برای ايهن سهفر ،نهه تنهها ههي
کتابی در اختيار زائر قرار نمی گيرد ،بلکه هي گونه کالسی برای آمهوزش مقهدماتی نيهز برگهزار نمهی
گردد .اگر هم تالشی از سوی سازمان برای استفاده از دانش آموختگان اين زبان صورت گرفتهه ،قطعها
مقطعی و محدود بوده است.
از جمله گام هايی که سازمان حج و زيارت می تواند در اشتغال زايی ايهن رشهته بهردارد ،مهوارد زيهر
پيشنهاد می گردد:
الف -آموزش زائران
سازمان حج و زيارت از انسجام و هم انديشی بسيار خوبی برخوردار می باشد؛ به طوری کهه پهيش از
اعزام زائران به اماکن مقدس ،در ضمن کالس هايی ،به آموزش زائران می پردازد و با ايجاد همهاهنگی
ميان آنان ،تا اندازه ای ،زائران را برای ورود به فضای کشهورهای عربهی آمهاده مهی نمايهد و از برخهی
مشکالت می کاهد.
بسيار نيکوست که سازمان نامبرده ،در ضمن برگزاری کالس ههای تهوجيهی زائهران گرامهی ،دوره
های آموزشی کوتاه مدت برای آشنايی زائران با زبان عربی برگزار نمايد .از جملهه نکهات مثبهت ايهن
دوره ها ،موارد زير میباشد:
 .1اشتغال زايی و ايجاد فرصت رقابت ميان دانشجويان و فارغ التحريالن.
 .2آشنايی با زبان عربی و لهجه ی مورد استفاده در کشور مورد نظر.
 .3آگاهی زائران از مواردی که ممکن است مورد سو استفاده قرار گيرند.
 .4ايجاد هماهنگی بيشتر ميان زائران در رفت و آمد به مکان های گوناگون.
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 .5کاهش مشکالت و مسنوليت های افراد مسنول در کاروان.
 .6کاهش مشکالت مسنو ن کشور زائر پذير در پيشگيری از برخی جرايم.
چالش هايی که شايد در اين ميان وجود داشته باشد ،به قرار زير است:
 .1انتخاب مدرس مناسب برای دوره.
 .2آماده سازی مکان برای برگزاری دوره ها.
 .3زمان بندی و شرکت زائران در دوره ها.
 .4آگاهی از توانمندی زائران به فراگيری.
توصيه می شود سازمان مورد نظر ،برای گذر از اين چالش ها ،موارد زير را لحاظ نمايد:
 .1انتخاب مدرس بر عهده ی دانشگاه باشد .زيرا اين نهاد به ميزان تحريالت و توانايی دانشهجو يها
فارغ التحريل آگاهی بهتری دارد.
 .2مشکل مکان برگزاری دوره ها می تواند با همکاری ديگر مؤسسهات دولتهی ماننهد مهدارس و يها
مؤسسات خروصی مرتفو گردد.
 .3از جمله شرايط اعزام ،می بايست موفقيت در گذراندن اين دوره ها و رسيدن به سطب مورد قبول
باشد تا زائران ملزم به شرکت در دوره ها گردند.
 .4برای شرکت زائران می توان محدوده ی سنی تعيين نمهود تها از فراگيهری بهتهر زائهران اطمينهان
حاصل شود .در اين مورد نيز می توان از کارشناسان آموزش و پرورش ،کمک شايانی اخذ کرد.
ب -الزام كاروانها براي همراه داشتن فرد آشنا با زبان عربي
دومين کارکرد مهم سازمان حج و زيارت برای اشتغال زايی و کمک به تجاری سازی زبان عربی ،آن -
ست که کاروان های اعزامی را ملزم نمايد تا برای ورود به هر کشور ،يک شخص آگاه به زبان و لهجه
ی آن کشور همراه داشته باشند .از جمله مزايای اين ترميم ،عالوه بر مزايای پيشنهاد پيشين ،به مهوارد
زير اشاره می شود:
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 .1دسترسی سريو و لحظه ای به مترجم.
 .2هماهنگی بيشتر زائران و عدم پراکندگی و سردرگمی آن ها.
 .3کمک به آن دسته از زائرانی که توان فراگيری زبان را ندارند.
اين کارکرد سازمان ،از کارکرد پيشين بسيار ساده تر می نمايد؛ زيرا مشکالت و چالش ههای آن را
ندارد و از بار مسنوليت سازمان می کاهد و کارشناس اعزامی ،مانند ساير افراد کهاروان ،رهسهپار سهفر
می شود.
جای شبهه است که افرادی تحت عنوان «معين يا روحانی کاروان» نيز مهی توانهد نقهش متهرجم را
داشته باشد؛ اما بنا بر اين افراد ،به دليل عدم آشنايی با لهجه ههای کشهور مقرهد و نيهز مشهغوليت بهه
برگزاری کالس های توجيهی در امور مذهبی و نيز پاسخگويی به سهوا ت شهرعی و اعمهال زيهارتی،
چندان فرصت پاسخگويی به اين نياز زائران را ندارند.
برای تحقق پيشنهادهای ياد شده ،نياز به هي گونه اعتباری از سوی دولت نيسهت و تمهامی هزينهه
ها و اعتبارات از زائران و کاروان ها اخذ می شود و از آن جا که همه ساله و در فرل ههای گونهاگون
از سال ،تعداد انبوهی از مردم رهسپار زيارت اماکن زيارتی خارن از کشور می شوند ،اشهتغال جوانهان
آشنا با زبان عربی در اين زمينه ،می تواند پايدار و مطمنن باشد.
 -2سازمان میراث فرهنگي و گردشگري
اين سازمان با ترويب مجلس شورای اسالمی در تاريخ  1382/10/23با ادغهام سهازمان ههای ميهرا
فرهنگی کشور و ايران گردی و جهان گردی تشکيل شد؛ و تمامی وظايف ،اعتبارات و نيهروی انسهانی
سازمان های پيشين ،به اين سازمان منتقل گرديد.
نفش اين سازمان ،از جهتی بيش از سازمان حج و زيارت است؛ اين سهازمان عهالوه بهر سهفرهای
سياحتی به خارن کشور ،با جهانگردان و گردشگرانی که وارد کشور می شوند نيز در ارتباط است .اين
سازمان با در پيش گرفتن برخی سياست ها ،مهی توانهد در تجهاری سهازی زبهان عربهی و بههره وری
اقترادی از آن ،مؤثر باشد؛ از آن جمله :
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 -1الزام گردشگران براي همراه داشتن مترجم:
گردشگران و مسافرانی که به صورت وارد کشور می شوند ،ملزم نمايد که يک مترجم به همراه داشهته
باشند .اين گروه ها قطعا مترجمانی را همراه خواهند داشت؛ اما منظور پژوهشگران از الزام ،آن ست که
اين کار توسط سازمان صورت گيرد تا فرصهت ايجهاد شهده قطعهی و ثابهت باشهد و قانونمنهدی ايهن
عملکرد شبب شود تا افراد مشغول به کار ،بنا بر شايستگی علمی از ميان سهاير افهراد برگزيهده شهوند.
اعمال چنين سياستی سبب میشود:
الف -سو استفاده ی اقراد سودجو و جرايم ،به حداقل برسد.
ب -اعتماد و رضايت گردشگران جلب گردد.
ت -ساير گردشگران برای ورود به کشور ترغيب شوند.
 ارز به کشور وارد شود.ن -گردشگران و مسافران دچار سردرگمی نشوند.
 -2الزام تورهاي سیاحتي براي همراه داشتن مترجم و كارشناس رسمي به زبان عربي.
با پايبندی تورهای مسافرتی به اين دستور العمل ،بسياری از مسافران به از سفرشان احساس رضايت و
امنيت خواهند داشت و سبب میشود تا تقاضای مردم برای سفر با اين تورها ،افزايش يابد.
 -3الزام تورهاي سیاحتي به برگزاري دوره هاي آموزشي براي مسافران.
اين دستور العمل همانند پيشنهاد مذکور در مورد سازمان حج و زيارت میباشد و همان چهالش هها و
راهکارها را پيش بينی و بيان می کنيم.
 -3وزارت صنعت ،معدن و تجارت:
اين وزارت خانه و زيرشاخههايش ،با مديريت بر طيف وسيعی از زمينههای اقترادی ،اعم از صهنعتی،
کشاورزی ،مارگاهی و  ،...تأثير مهم و پايداری بر بهره وری اقترادی از زبان عربی خواهد داشت .ايهن
سازمان با استفاده از راهکارهای زير ،می تواند به اين مهم دست يابد:
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الف -فرستادن سفیران اقتصادي آشنا به زبان عربي ،به كشورهاي عربي.
اين سفيران ،موظف اند تا با کندوکاو و پژوهش ،بهترين فرصت های سهرمايه گهذاری را بهرای ايهران
بيابند .هم چنين می بايست تجار و شرکت های تجاری آن کشورها را نسبت به فرصت های اقترهادی
ايران آگاه و ترغيب نمايند تا برای سرمايه گذاری وارد کشور شوند.
انتظار می رود که اين صفيران عالوه بر آشنايی به زبان عربی ،بهه مبهانی اقترهادی ،شهرايط کشهور
ميزبان از نظر مقررات تجاری ،فرهنگی ،زيرساخت ههای کشهاورزيف صهنعتی و معهدنی آشهنا باشهد؛
دسترسی به چنين هدفی زمانبر اما يک سرمايه گذاری دراز مدت می باشد و با رسيدن بهه ايهن مههم،
می توان برای مدت طو نی ،از تجارتی مطمنن و منحسر بهره برد.
ب -الزام شركت هاي تجاري ،براي همراه داشتن يک مترجم:
شرکت هايی که در راستای تجارت بين الملل فعال اند را ملزم نمايهد کهه بهرای انجهام فعاليهت ههای
تجاری خود ،يک کارشناس زان عربی همراه داشته باشد .اين کارشهناس مهی توانهد از کارمنهدان ايهن
شرکت محسوب شود تا فرصت شغلی فراهم شده ،مطمنن و قابهل برنامهه ريهزی باشهد .حضهور ايهن
کارشناس زبان ،سبب می شود تا شرکت ها به راحتی با يکديگر ارتباط بر قهرار نماينهد و بها اطمينهان
خاطر بيشتری ،به امور تجاری خود بپردازند.
به گفته ی پروفسور جورن برگ :بسياری از تاجران آريکايی برای انجام معامالت تجاری در خاور
ميانه ،از موريتانی تا خليج فارس ،کارشناس يا فهراغ التحرهيل زبهان عربهی اسهتخدام مهی کننهد .ايهن
معامالت ،اکثرا به زبان عربی انجام می شود)Lindsey, Anderson, November 30, 2010( .
همچنين پايبندی به اين سياست سبب می شود تها شهرکت هها ،زمينهه ههای همکهاری خهويش را
گسترش دهند و عالوه بر فعاليت های تجاری ،از فعاليت های فرهنگی و هلمی نيز بهره برنهد .گفتنهی
ست که اين کارشاس بايد به مسائل اقترادی و اهداف شرکت موردنظر کامال آشنا باشهد تها در همهان
سمت و سو گام بردارد و تعامل درست و مستحکمی با شرکت داشته باشد.
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 -4وزارت بازرگاني و زيرشاخه هاي آن:
در اين زمانه ،اين وزارتخانه و زيرشاخههايش اعم از ادارات بازرگانی و اتاق ههای بازرگهانی ،بسهيار
مهم و حياتی جلوه می کنند و مسنوليت بسيار سنگينی بر دوش دارند؛ زيرا کشهور در حهال خهرون از
اقتراد تک محرولی و بهره وری اقترادی از تمام زمينه های علمی در کشور می باشد .پس انتظار می
رود تا اين وزارت خانه و زيرشاخته هايش ،اهميت بيشتری به رشته های نظهری و بهه ويهژه «زبهان و
ادبيات عرب» معطوف دارد.
در اين جا به برخی زمينه ها و وظايف اين وزارت خانه و زيرشاخه هايش می پردازيم و در ضمن
آن ،چگونگی تأثير و همکاری آن با تجاری سازی زبان عربی را بيان می کنيم:
الف – ايجاد هماهنگی و همکاری بين بازرگانان و صاحبان صنايو و معادن و کشهاورزی کشهورها ،در
اجرای قوانين مربوطه و

مقررات جاری مملکتی.

ب – تشکيل نمايشگاه های تخرری و بازرگانی داخلی و خارجی با کسب مجوز از وزارت بازرگانی
و شرکت در سمينارها و کنفرانس های مربوط به فعاليت های

تجاری.

ت -کوشش در راه شناسايی بازار کا های صادراتی ايران در خهارن از کشهور و تشهويق و کمهک بهه
موسسات مربوطه جهت شرکت در نمايشگاه های بازرگانی داخلی

و خارجی.

 معرفی فرصت های تجاری کشورهای عربی به برنامه ريزان تجاری حقيقی و حقوقی و تشهويق وترغيب آن ها به سرمايه گذاری در امور

توليدی.

ن -برگزاری دوره های کاربردی در رشته های مختلف بازرگانی ،صنعتی ،معدنی و خهدماتی متناسهب
با نيازهای کشور .شرکت فارغ التحريالن رشته ی عربی در اين دوره ها ،آن ها را با اصهول اقترهادی
آشنا می نمايد و با آمادگی بيشتر و بهتر ،میت وانند سطب همکاری خود بها ايهن سهازمان را افهزايش
دهند.
د -تشکيل و اداره ی اتاق های مشترک با کشورهای عرب زبان با هماهنگی وزارت بازرگهانی و امهور
خارجه.
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ذ -برگزاری دوره های آموزش زبان عربی با تهدريس و مهديريت فهارغ التحرهيالن رشهته ی زبهان و
ادبيات عرب ،برای تجار و صاحبان صنايو؛ با اين فعاليت ،تجار نيازی بهه متهرجم نخواهنهد داشهت و
مشکالتشان در ايجاد ارتباط با تاجران و سرمايهگذاران عرب زبان ،به حداقل می رسد.
 -5شركتهاي تجاري
فرصتی که اين شرکت ها میتوانند برای اشتغال جوانان اگاه به زبان عربی فراهم کنند ،با مهورد پيشهين
بسيار مرتبط اما محدودتر از آن است .از آن جا کهه در کشهور پهنهاور ايهران ،زمينهه ههای اقترهادی و
کا های بسياری برای عرضه در سطب جهانی از جمله در کشورهای هم جوار وجود دارد ،مهی تهوان
بازارهای خوبی برای فروش و عرضه ی اين کا ها پيدا کرد.
شرکت های مزبور می توانند با فرستادن کارشناسان آگاه بهه زبهان عربهی بهه عنهوان بازاريهاب بهه
کشورهای عربی ،به معرفی محرو ت خود بپردازنهد و متقاضهيان آن کها را بهه خريهد ترفيهب و از
اصالت آن مطمنن نمايند .زيرا تأثيری که يک همزبان بر شخص مقابل می گذارد ،بيش از زبان رسهمی
بين المللی خواهد بود.
هم چنين اين شرکت ها می توانند به کمک بازارياب های آگاه به زبان عربی ،محرهو ت تجهاری
و ارزشمند کشورهای ديگر را شناسايی و از دريافت و تجارت آن کا هها ،ههم فرصهت ههای شهغلی
مناسبی برای جوانان ايجاد نمايند و هم ارز را وارد کشور کنند.
 -6آموزش عالي
يکی ديگر از نهادهايی که بيش و پيش از همه ی نهادها می تواند در تجاری سازی زبان عربهی سههيم
باشد« ،آموزش عالی» میباشد .نقش و تأثير اين نهاد ،بنيادين و کارآمد است .با سياست هايی نه چندان
زيربنايی ،می توان اين نهاد را به اين روند سوق داد تا بهرهوری از زبان عربی بيشتر شود؛ از جملهه ی
اين سياست ها عبارتند از:
الف -سهیم نمودن زبان عربي در رشته هايي مانند تجارت بین الملل:
با وجود تدريس رشته ی اقتراد در آموزش عالی و مطالعات در زمينه ی تجارت بهين الملهل در ايهن
رشته ،برنامه ريزان می بايست بخشهی از ايهن رشهته را بهه تجهارت بهين الملهل بها کشهورهای عربهی
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اختراص دهند؛ جذب دانشجويان و فارغ التحريالن زبان و ادبيات عرب ،می تواند از جملهه اههداف
اين رشته باشد.
ب -آموزش مباني اقتصاد به دانشجويان زبان و ادبیات عرب
دانشجويان با فراگيری اين مبانی اوليه ،گام نخست را در عرصه ی اقتراد برمی دارنهد و بها همکهاری
شرکت های تجاری و نيز سازمان های مربوط به اين بخش ،بيش از پيش می تواننهد بهر دانهش خهود
بيفزايند و فعاليت های عملی خويش را در اين زمينه آغاز نمايند.
با اعمال اين دو سياست ،هم فارغ التحريالن زبان عربی که آشهنا بهه اقترهاد هسهتند و ههم فهارغ
التحريالن اقتراد که با تجارت کشورهای عربی آشنا شده اند ،می تواننهد بهه طهور خودکفها و بهدون
واسطه ی هر گونه شرکت دولتی يا غير دولتی ،به فعاليت اقترادی بپردازند .فعاليت اين دو گروه ،مهی
تواند در زمينه های زير باشد :
تأسيس شرکت های تجاری ويژه ی تجارت با کشورهای عربی.
معرفی کا های تجاری ايران به کشورهای عربی
شناسايی بازار کشورهای عربی و نياز آن ها به کا ی خاصّ
شناخت فرصت های سرمايه گذاری مطمنن در کشورهای عربی
معرفی فرصت های سرمايه گذاری مطمنن در ايران به کشورهای عربی
شرکت در نمايشگاه ها و همايش های گوناگون اقترادی
حضور در اتاق های مشترک بازرگانی ميان ايران و کشورهای عربی
حضور در بازارچه های مرزی مشترک
شايان ذکر است تمامی اين اقدامات ،با وجود پشتيبانی نهادهای دولتی ،آسهان و بلکهه ممکهن مهی
شود و نقش حمايتی دولت ،بايد در اين روند پررنگ باشد تا موانو احتمالی حذف گردد .اين سياسهت
ها گرچه درازمدت هستند ،اما نتايج کارآمد ،بنيادين و مطمنن دارند.
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نتیجه گیري
بررسی مؤلفه هايی چون وضعيت کنونی زبان عربی ،نياز جامعه ،ظرفيت دولت و تهوان سهازمان ههای
دولتی و غير دولتی ،اين را می رساند که می تواند با بهره گيری از توانمندی دولهت ،زبهان عربهی را از
حالت انفعالی و انحراری ،به ميدان اقتراد آورد.
در اين راستا ،سازمان های دولتی از جمله سازمان حج و زيارت ،وزارت بازرگانی ،وزارت صهنايو
و معادن و تجارت ،سازمان ميرا

فرهنگی و گردشگری ،می توانند با الزام زير مجموعهه ههای خهود،

فرصت هايی را ايجاد نمايند تا بسياری از دانش آموختگان زبان عربی ،وارد عرصهه ی تجهارت و کهار
گردند.
سازمان های نامبرده ،می توانند زيرمجموعه های خهود را ملهزم نماينهد تها در سهفرهای خهارن از
کشور ،يک کارشناس زبان و ادبيات عر ببه همراه داشته باشند .همچنين برخی سازمان ها مانند وزارت
بازرگانی ،صنايو و ميرا

فرهنگی و گردشگری ،می توانند زيرمجموعه های خود را ملهزم نماينهد تها

ميهمانان و گردشگرانی که وارد کشور می شوند را با يک کارشناس زبان عربی همراه نمايند.
در اين ميان ،آموزش عالی می تواند بها ارائهه ی آمهوزه ههای نظهری و عملهی گونهاگون ،ههم بهه
دانشجويان زبان عربی و هم به دانش جويان اقتراد با زيرشاخه ههای گونهاگونی کهه دارنهد ،زمينهه ی
علمی برای ورود آنان را به عرصه ی تجارت آماده نمايد.
دولت نيز بايد در تمامی اين زمينه ها ،پشتيبان سازمان ها و افهراد باشهد و بها اعطهای تسههيالت و
قوانين گوناگون ،راه را برای پيمون اين مسير ،هموار نمايد.
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دور املؤسسات احلكومية وغري احلكومية يف إجياد فرص العمل ملتخرجي فرع اللغة العربية وآداهبا
اسحق رسولی درميان ،حمدثة آقاحسنی



امللخص
بااالم م مااي ايااة العرااة الدمبيااة ن اادد قنیااا مااي النااان جم وااا ش الداااا ،لاااي و ااة م ا ة مااي ا س ا ا
النی افية ناالج ا ية نالسياسية تس ب زلة العراة الدمبياة ن ادش ط اانیا فای قنیاا ماي الن اانا الساي ا
اإلق ص ااادي بين ااا ش و ا ا الوق اال ،مج ااي ااج ااة مل اای قي اال اد اااال الدع ي ااة ل ح ي ااق ال اادش االق ص اااد .
فعنسا د مي الوكاال احلاومية ناملنظ ا اا احلاومياة لع يااش بطط اعة مديناة ن مجما اهتاا املوث اة لن ال
مااي ثموااا مىااات عااحن االق صاااد ن مجاااموا مو الن ااا .االق صاااد ن مياد نیاااي ش و ا ا ال حااو ،طااد و
املنظ ا احلاومية ن ا احلاومية ن ط رتح بدض مي احلعول ل ع يق العرة الدمبية ش اال االق صاد  .ن
ط قم م اقعیا ن ط رتح حعوهلاي فکل و ه االقرتاحا قابعة لع ع يق ن ال ونيد.اخ ار ال احنیون املنظ ا
اليت ت ارك ش االق صاد م اشمةي لکي مياي لعوكاال احلاومية ناملنظ ا ا احلاومية ا خمى تنعو
ش و ه الد عية ب ال ا م اشم ن سا د عحن حل ال حد ا ن امل اقل.

كلمات مفتاحية :العرة الدمبية ،ال سو ق ،املؤسسا احلاومية ن ااحلاوميةي

 ماجس ا ش العرة الدمبية نآداوا جبامدة حکيم الس زنار (الااتب
 نال ة ماجس ا ش العرة الدمبية نآداوا ،جامدة باجند
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Abstract
Despite the importance of the Arabic language and the large number of speakers in the
world, but a variety of cultural, social and political causes of the Arabic language is
inactive and limited, While at this time, we are required in all scientific fields to achieve
economic progress. Then, we got help from government agencies and NGOs to carry out
certain activities and ensure procedures to have a positive impact on the economy and
develop the Arabic language and bring it to the economic activity. In this paper, we called
governmental and non-governmental organizations and recommend solutions to apply
Arabic language in the fields of economy. Also examine the challenges and solutions
proposed. All of these suggestions are applicable and practical. The researchers chose
organizations that involved in the economy directly. Other government agencies and nongovernmental can involve in this process indirectly and help to solve the challenges.

