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آموزش و كارآفريني در رشته ي زبان و ادبیات عربي
پروين فرهادی ،صديقه اسدی مجره ،رعنا فرهادی



چکیده
رسالت اساسی آموزش عالی عبارت از تسهيل رشد و تکامل انسان ،توسعه و غناای داناش و فرهنا
کشور و پرورش نيروی انسانی مورد نياز جامعه است .لذا ،تريبت نيروهای متخصص منطبق برنيازهای
کشور اهميت بسياری دارد .و توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگای هار کشاور باا توجاه باه تربيات
نيروهای متخصص ممکن می شود .برنامه های درسی و فرآيندهای اجرايی آموزش باياد باه نوناه ای
طراحی شوند که مهارت های الزم را در دومحور تخصصی و فردی به دانشجويان ارائه کنناد.چرا کاه
بهبود کيفيت آموزش عالی ،کاهش بيکاری دانش آموختگان و کارآفرينی را در پی خواهد داشات .ايان
پژوهش با هدف پاسخ به اين سؤال انجام نرفته است :که آيا اصوالً امکاان کاارآفرينی درحاوزه رشاته
زبان و ادبيات عربی در سايه آموزش تخصص ها وجود دارد يا خيار ضامن ابباات ايان موضاو در
نهايت ايده های جديدی برای کارآفرينی در رشته عربی(نرايش مترجمی) ارائه شده است.از جمله اين
پيشنهادات،تغيير سرفصل دروس و واحدهای آموزشی اين رشته و تقسيم بنادی رشاته ادبياات عار
(نرايش مترجمی) به شاخه ها و زيرمجموعه های تخصصی تار ،جهات تربيات و آماوزش نيروهاای
متخصص با هدف کارآفرينی و جذ

در بازار کار می باشد.

كلمات كلیدي :رشته ی زبان و ادبيات عربی،نرايش مترجمی،آموزش ،کارآفرينی ،بازار کار.

 کارشناس ارشد مترجمی زبان عربی دانشگاه تهران (نويسنده مسؤول)
 دانشجوی دکترای زبان و ادبيات عربی دانشگاه سمنان
 کارشناس زبان و ادبيات عربی دانشگاه شهيد مدنی
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مقدمه
يکی از اهداف تاسيس مراکز آموزش عالی ،آماده سازی دانش آموختگان برای ورود باه محايک کاار و
کارآفرينی است.اما همه ساله هزاران نفر از افرادی که از رشته های علوم انسانی فاار التحصايل مای
شوند فاقد مهارت الزم برای ورود به بازار کار هستند.واين در حاليست که موفقيت داناش آموختگاان
در جذ

و ورود به بازار کار،به مهارت های تخصصی وفردی آنان بستگی دارد.از جملاه راهکارهاای

مناسب مورد توجه اکثر کشورها برای رفع اين مشکل ،ترويج کارآفرينی در دانشگاه هاست.در توساعه
کارآفرينی،آموزش در کنار عوامل تسهيل کننده ديگر مانند قوانين و دستورات ،مکانيزم هاای حماايتی،
فرهن

سازی و  ...جايگاهی منحصر به فرد و انکار ناپاذير دارد.و يافتاه هاای کلای برخای مطالعاات

حاکی از آن است که آموزش ارتباط مستقيمی با توانمندی شغلی وتوليدی دارد( .مکای آل آقاا،1386،
.)117
اين پژوهش با هدف پاسخ به اين سؤال انجام نرفته است :که آيا اصوالً امکان کارآفرينی درحاوزه
رشته زبان و ادبيات عر

در سايه آموزش وجود دارد يا خير ضمن اببات اين موضو در نهايت ايده

های جديدی برای کارآفرينی در رشته عربی(نرايش مترجمی) ارائه شده است.
اهمیت موضوع
بيشتر مطالعات وتحقيقات در زمينه کارآفرينی در حوزه علم و صانعت انجاام شاده اناد و تعادادی از
مطالعات نيز تحت عنوان کارآفرينی در حوزه علوم انسانی می باشند .اما مطالعه ای دربااره کاارآفرينی
در رشته عربی در کشور انجام نشده است؛لذا اهميت وضرورت موضو بيشتر احساس می شود.
پیشینه پژوهش
مطالعات و تحقيقات متعددی درحوزه آموزش و کارآفرينی انجام شده است که در اينجا تنهاا باه رکار
چند تحقيق بسنده می کنيم:
 مقاله ای با عنوان نقش دانشگاه در توسعه کارآفرينی توسک بديع الزمان مکی آل آقاا در ساال 1386در دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن انجام نرفته است .در اين پژوهش،محقق در پی يافتن پاسخ اين
سوال است که عوامل نسترش و ترويج کارآفرينی در دانشگاه چيست در اين راستا شناسايی مواناع و
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عوامل توسعه و نسترش کارآفرينی در دانشگاه مدنظر بوده و در نهايت راهکارهای عملای باه منظاور
ارتقا و توسعه کارآفرينی در بين دانش آموختگان دانشگاه ارائه شده است.
 پژوهش ديگری با عنوان توسعه کارآفرينی و دانش آموختگان توساک جعفار هازار جريبای درساال 1382در وزارت علوم،تحقيقات و فناوری به نگارش درآمده است .در اين پژوهش بااه ويژنایهاای
کارآفرينی در بين دانش آموختگان دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی به ويژه رشته های علوم انسانی
پرداخته شده است.
 سعيد صفری ومهدی سميع زاده مقاله ای با عنوان نيازسنجی آموزش دانش و مهارت کاارآفرينی دررشته های علوم انسانی،در سال ،1391در دانشکده علوم انسانی دانشاگاه شااهد انجاام داده اناد .ايان
تحقيق با هدف شناسايی وضعيت آموزش کارآفرينی و نيازسنجی آماوزش کاارآفرينی در رشاته هاای
علوم انسانی با توزيع  97پرسشنامه بين دانشجويان و  36پرسشنامه بين استادان انجام شده است .نتايج
حاصل نشان می دهد تقريبا در همه رشته های علوم انسانی دانشگاه ،وضعيت آموزش کاارآفرينی چاه
از ديد دانشجويان و چه از ديد استادان دارای وضعيت نامناسبی است .در حقيقت مواد ،محتوا و برنامه
های فرعی علمی آموزشی و حتی شيوه های تدريس در رشته هاای علاوم انساانی در انتقاال مفااهيم
کارآفرينی و کسب و کار به دانشجويان وضعيت مناسبی ندارند.
 مقاالت ديگری نيز در اين حوزه به نگارش درآمده است که نذرا به آنها اشاره می کنيم:.1امين بيدختی،علی اکبر()1387؛« توسعه کارآفرينی دانشگاهی (مفاهيم ،الگوها ،فرصت ها ،چاالش هاا
و راهکارها»،مجله کار و جامعه  ،ش .102
.2پورکاظمی،محمد حسين()1388؛« وضعيت راهياابی فاار التحصايالن رشاته هاای علاوم انساانی و
اجتماعی دانشگاههای دولتی به بازار کار»،فصلنامه پژوهش و برنامه ريزی در آموزش عالی  ،ش .52
.3جعفرزاده،مرتضی؛ بازرنان،عبااس()1383؛ «تحليال عوامال ماؤبر در کاارآفرينی داناش آموختگاان
دانشگاه تهران» ،فصلنامه مديريت فرهن

سازمانی،ش .7

.4سليمی،جمال؛عبدی،علی()1387؛« کارآفرينی؛ اصول و مبانی ،روش های آموزش و نقش دانشگاه در
آموزش آن»،مجله کار و جامعه ،ش .101
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.5فراهانی،ابوالفضااال؛نودرزی،محمود؛نادری،ندا()1389؛«کاااارآفرينی دانشاااجويان از نظااار داناااش
آموختگان» ،فصلنامه مديريت ورزشی ،ش .6
.6خسروی پور،بهمن؛ منجم زاده،زهره()1388؛« نقش آموزش عالی در کارآفرينی و اشتغال زنان»،مجله
کار و جامعه ،ش.111
.7حالج يوسفی،محمدرضا،نيکی اسفهالن،خليل زاده(«،)1390کارآفرينی در علوم انسانی»،کنفرانس ملی
کارآفرينی،تعاون،جهاد اقتصادی.
با وجود مطالعات متعدد انجام شده در حوزه کارآفرينی و علوم انسانی،هنوز تحقيق و مطالعه ای درباره
کارآفرينی در رشته عربی در کشور انجام نشده است.
روش تحقیق
پژوهش حاضر برحسب هدف ،کاربردی می باشد و مطالب با استفاده ازمنابع کتابخانه ای و پايگاههای
تحقيقاتی الکترونيکی و تجربيات نگارندنان نردآوری شده است.
بیان مسأله
مجموعه ی رشته ی زبان و ادبيات عربی به عالقه مندان اين رشاته امکاان تحصايل در دو نارايش را
فراهم آورده که عبارتنداز-1 :مترجمی عربی  -2ادبيات عر .که انر سرفصل های آموزشی متناساب و
همسو با نقشه ی جامع علمی کشور باشد ،فار التحصيالن اين دو نرايش طبيعتا مشکلی در جاذ

و

ورود به بازار کار نخواهند داشت .اما مسئله ای که بايستی مورد توجه قرار نيارد ايان اسات کاه اکثار
سرفصلها و واحدهای آموزشی اين رشته متناسب با بازار کار کنونی کشور نيست .به عنوان مثال ،انار
بخواهيم نرايش مترجمی عربی را بررسی کنيم ،به دليل منساجم نباودن دروس و ناکاافی باودن زماان
آموزش و همچنين عدم تناسب محتوای بعضی دروس و کلی بودن آنها  ،فار التحصايالن ايان رشاته
پس از اتمام دوره تحصيلی خود توانمندی و مهارت الزم جهت جذ

در بازار کار را ندارند و اين امر

منجر به بی کاری تعداد زيادی از فار التحصيالن اين رشته میشود که بايد به فکر چاره و راه حال از
سوی سازمان آموزش عالی کشور وهمچناين ساازمان تادوين و مطالعاه کتاب درسای باود .متاسافانه
مسئولين در سازمان تدوين کتب درسی اهميت چندانی به اين بحث ندادهاند و از همان پاياه ابتادايی
تا مقطع دکتری ،کتب درسی از نظر محتوايی با مشکل عدياده ای مواجاه هساتند و هايا باازنگری و
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تجديد نظری در مورد آنها صورت نگرفته است .البته همه افاراد درنيار باا امار آماوزش ،از مسائولين
سازمان تأليف و تدوين کتب درسی نرفته تا اساتيد و دانشجويان اين رشته ،بايد در جهات رفاع ايان
مشکل نهايت تالش خود را مبذول دارند وهمگی در مقابل اين رشته و مشکالت آموزشی آن خاود را
مسئول دانسته ،راهکارها و پيشنهاد های الزم جهت بررسی و حال ايان مساائل و مشاکالت را ارائاه
نمايند .از نظر نگارنده در اين مقاله راه کارها و پيشنهادهايی جهت حل مشکالت آموزشی اين رشته و
نرايش ارائه شده است که مهمترين آنها عبارتند از  .1 :تغيير نرايش مترجمی از حالت کلی به جزئای
و تقسيم آن به شاخه ها و زيرمجموعه های تخصصی  .2تعيين سرفصل دروس وتنظيم و تدوين کتب
و محتوای درسی بر اساس شاخه های تعيين شده .که در اين مقاله به بررسی و شرح هار ياا از ايان
موارد پرداخته می شود.
 .1تربیت مترجم شفاهي و هم زمان جهت جذب در سفارت خانه ها و كنفرانس هاي بین المللي
ترجمه به عنوان فعاليتی هدفمند و برطرف کننده موانع زبانی و برقرار کننده و نسترش دهناده رواباک
ميان انسانها از ديرباز مورد توجه بوده است .شايد قديم ترين اباری کاه باه نقاش متارجم همزماان و
اهميت آن اشاره دارد ،کتيبه ای است که در آرامگاه «هارم ها » در ممفيس مصر به دست آمده اسات.
در اين کتيبه ،مترجم به عنوان رابک بين دو فرهن

و زبان مختلف در قالب دو نقش متفاوت نشان داده

شده است .درحالت اول ،وی درمقام شنونده ودرحالی که به سوی نماينده فرعاون روی کارده اسات،
دستورهای فرعون را از وی دريافت می دارد و سپس همزمان ،دستورهای فرعون را به خارجيان اباال
می کند .نکته ای که در اين نشان سنگی به وضوح به تصوير در آمده اسات ،نقاش و جايگااه متارجم
همزمان در جامعه آن دوران و يا حداقل در دربار مصر باستان است(.حقانی)71 ،1386،
در حال حاض ر،جامعه ما نيز به دليال ارتبااط نساترده باا کشاورهای عربای نيازمناد باه کاارنيری
مترجمان شفاهی و همزماان اسات ،و تريبات متارجم شافاهی و همزماان ،نيازمناد کساب مهاارت و
توانمندی وااليی است که بايد در سرفصل دروس و آموزش مربوط به ايان شااخه لحاار ناردد .ايان
مترجمان بايد از دامنه لغات نسترده ای برخوردار بوده و بر اين زبان همچون زبان مادری خود مسالک
باشند .لذا در امر آموزش اين مترجمان ،عالوه بر تدريس دروس پيش نياز و تخصصی ايان شااخه در
محيک دانشگاه ،بايد تدبيری اتخار شود تا اين نروه از مترجمان بتوانند در کنفرانس های بين المللای و
در بين هيئت های مختلفی که از کشورهای عربی در اين کنفرانس ها حضور می يابند ،شرکت کنند تاا
از نزديا با کار مترجمان آشنا شده ،از مهارتها و توانمندی های الزم جهت کار در سفارت و کنفرانس
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ها آناهی يابند و اين مهارتها را در خود تقويت نمايند .مترجم شفاهی و همزمان بودن ،دقت و سرعت
بااليی را می طلبد که بايد يا مترجم ،اين ويژنی و شاخصه ها را داشته باشاد .سرفصال دروس ايان
شاخه از نرايش مترجمی نيز بايد به صورت تخصصی و در جهت تربيت متارجم شافاهی و همزماان
توانمند باشد .به عنوان مثال عناوين و موضوعات دروس می تواند عنااوينی چاون  :آشانايی باا زباان
عربی فصيح  ،به صورت چند واحد درسی و در حدّی که بتواند پاسخگوی نياز دانشاجو در فرانياری
عربی فصيح به طور کامل و وافی باشد؛ آشنايی با لهجاه ی شاامی و لبناانی ،مصاری ،عراقای ،خلايج،
سوری و ساير لهجات عربی در حد نسبتا کامل ،در طی چند واحد و در طاول چناد تارم؛ آشانايی باا
فرهن

کشورهای عربی و بررسی فرهن

هار ياا از کشاورها در ياا کتاا

تخصصی و نه کلی ،به طوريکه دانشجو با فرهن
فرهن

جداناناه و باه طاور

و اصطالحات فرهنگی و بار معناايی واهه هاا در آن

آشنايی نسبی پيدا کند و هنگام ترجمه از معادل فرهنگی يا واهه در زبان مبدأ و مقصد آناهی

داشته باشد و آن را به کار ببرد تا عدم آشنايی با فرهن

و بار معنايی واهه ها در فرهن

های متفاوت،

منجر به اشتباه مترجم نشود .همچنين واحدهايی چون مکالمه ،متأسفانه در مقطع ارشد ناديده انگاشاته
شده و به جای آن تنها واحدهايی لحار شده کاه در آزمايشاگاه هاای زباان تادريس مای شاود .ايان
واحدها ،تنها مهارت سمعی دانشجو را تقويت کرده و به بعد نفتاری و مکالمه توجهی نمای شاود ،در
حاليکه در شاخه ی تربيت مترجم شفاهی و همزمان بايد برروی هر دو مهاارت شانيداری و نفتااری،
توأمان ،کار شود و اين دو بعد باهم تقويت شود؛ نه اينکه به بعدی توجه شود و بعاد ديگار در ساطح
ابتدائی و مقدماتی باقی بماند .واحد درسی ديگری که می توان در آموزش اين مترجماان مادنظر قارار
داد ،سفر به مناطق عر

نشين می باشد .مترجمان شفاهی و همزمان بايد حداقل به مدت چناد مااه از

طول تحصيل خود را در ميان حداقل يا يا چند قوميت عر
زبان ،لهجه ،فرهن

زبان بگذرانند تاا بتوانناد از نزدياا باا

و شرايک زيستی – معيشتی آنها آشنا شده و مدتی باه زباان مردماان و اهاالی آن

منطقه نفتگو کنند .اين امر ،تابير بسزايی در افزايش دامنه ی لغات و مهارت تکلم آنها خواهد داشت.
شايد اعمال واحدها و سرفصل های درسی پيشنهادی در نگاه اول و درامر آموزش وقت نير و غير
قابل اجرا به نظر برسد ،اما می توان با حذف واحد پايان نامه و افزودن دو ترم به طول مقطع تحصايلی
اين کار را عملی کرد .و يا اينکه از همان مقطع کارشناسی ،بايستی تربيت چناين مترجماانی ماد نظار
مسؤولين آموزشی اين رشته قرار نيرد.
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 -2تربیت مترجم جهت فعالیت در امور گردشگري
از شاخه های کاربردی ديگر نرايش مترجمی می تاوان از تربيات متارجم ،جهات فعاليات در عرصاه
نردشگری نام برد .هر کشوری طبعا دارای آبار و اماکن تاريخی و نردشگری متعددی بوده و با توجاه
به اينکه يکی از منابع درآمد هر کشوری از طريق نردشگری و جذ

توريسات اسات ،در نتيجاه،اين

امر ،زمينه و فرصت بسيار مناسبی به منظور اشتغال و فعاليت مترجمان فراهم می سازد .کشور ما ،ايران
نيز از اين امر مستثنا نبوده و از مواهب نردشگری زيادی برخوردار است و به دليل ارتباط تنگاتنا

و

نستردهای که با کشورهای عربی دارد ،می تواند در جذ

توريست ،موفق عمل نموده و زمينه فعاليات

مترجمان را فراهم نمايد .آشنايی و آناهی نردشگران عر

با اماکن تفريحی و تااريخی کشاورمان در

نرو به کارنيری و استفاده از مترجمان حارق و توانمندی است کاه بتوانناد ايان آباار و جارباه هاای
نردشگری را به بهترين نحو به نردشگران عر

زبان معرفی نمايند .بی ترديد،تربيت چنين مترجماانی

در نرو آموزشی عالی است و با تربيت مترجم در اين زمينه می تاوان پاس از فاار التحصايلی ،ورود
آنان را به بازارکار تضمين کرد .انر مترجمان مهارت و توانايی الزم را دارا باشاند ،يقيناا پاس از اتماام
دوره ی تحصيلی خود ،مشکلی در زمينه جذ

و اشتغال در راستای توانمندی هاا و تخصّصای خاود

نخواهند داشت .در آموزش و تربيت چنين مترجمانی،برنامه ريزی و تعيين سرفصال دروس ومحتاوای
کتب آموزشی،از اهميت ويژه ای برخوردار است ،زيرا مهارتها و توانايی های الزم جهت فعاليات در
اين حوزه ،بايد به دانشجويان اين شاخه ،آموزش داده شود.
سرفصل و کتب درسی اين شاخه می تواند عناوين و موضوعاتی اين چنينی داشته باشد :آشنايی باا
اماکن تاريخی ايران به زبان فارسی در کتبی جدانانه و شرح هر مکان با جزئيات و قدمت آن ،آشانايی
با اماکن تاريخی ايران به زبان عربی ،آشنايی با مکان های تفريحی و نردشگری ايران به زبان فارسی و
شرح موقعيت جغرافيايی هرمکان .آشنايی با مکان های تفريحی و نردشاگری اياران باه زباان عربای،
مکالمه عربی فصيح و لهجه ها جهت تقويت بعد نفتاری و ايجاد آمادنی در مترجم جهات نفتگاو باا
نردشگران باشد.
به نظر نگارنده تربيت مترجم در اين زيرشااخه انار باا موفقيات انجاام پاذيرد ،دانشاجويان ايان
زيرشاخه ،پس از فراغت از تحصيل بهراحتی می توانند وارد باازار کاار شاده و جاذ
تورهای نردشگری شوند و به عنوان مترجم در اين زمينه فعاليت نمايند.

آهاناس هاا و
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 .3تربیت مترجم زائران
با توجه به اينکه کشور ما ايران دارای اماکن زيارتی متعاددی اسات و عربهاای شايعه ماذهب جهات
زيارت اين اماکن مقدس از کشورهای مختلف عربی روانه کشاور ماا مای شاوند ،نيازمناد مترجماانی
هستند که آنهارا در معرفای مکاان هاای زياارتی و ياافتن هتال و اقامتگااه وخرياد ساوغاتی و سااير
نيازهايشان ياری کنند .البته هر مترجمی چنين توانايی را ندارد و تنها بايد مترجمانی را به کاار نرفات
که برای اين منظور تربيت شده و آموزش و مهارتهای الزم را ديده اند .لذا بايد دفتر يا دفاتری با عنوان
مترجمين زائران در سرتاسر ايران وجود داشته باشد تا فار التحصيالن ايان شااخه پاس از فراغات از
تحصيل بتوانند بهراحتی جذ
عر

نيز فرهن

اين دفاتر شده و در اين زمينه فعاليت کنند و البته باياد در باين زائاران

سازی شود که مترجم مورد نياز خود را از طريق تماس يا مراجعه حضاوری باه ايان

دفاتر درخواست نمايند.
همچنين مترجمانی که در امور زيارتی به کار نرفته می شوند ،می توانند عالوه بر فعاليت در داخل
کشور ،به همراه زائران ايرانی عازم اماکن زيارتی و مقدس کشورهای عربای شاوند و زائاران هماوطن
خود را در برطرف کردن نيازهايشان در کشورهای عربی ياری نمايند و مبلغ مشخصی را کاه از ساوی
دفاتر زيارتی تعيين می نردد ،پس از اتمام سفرشان از مسؤول کاروان يا زائران مطالبه نمايند.
انر تربيت مترجم در اين زمينه به صورت تخصصی صورت نيارد ،مترجماان ايان شااخه پاس از
نذراندن آموزش های مورد نياز و کسب مهارتهای الزم می توانند پاس از فراغات از تحصايل جاذ
بازارکار شوند و با ايجاد دفاتر مترجمين زائران در سرتاسر کشور که خود ناوعی کاارآفرينی محساو
می شود ،برای ساير فار التحصيالن اين شاخه نيز ايجاد اشتغال کنند.
اما واحدهای درسی مورد نياز جهت تربيت اين نروه از مترجمان می تواند دروسی ،نظيار :معرفای
اماکن زيارتی ايران به زبان فارسی ،معرفی اماکن زياارتی اياران باه زباان عربای ،آشانايی باا فرهنا
کشورهای عربی شيعه مذهب،به منظور آشنايی مترجم با فرهن
ها و نويش های اعرا

شيعه مذهب  ،زيرا برخی از زائران عر

و آدا

معيشتی آنها.آشنايی باا لهجاه

زبان به لهجه ی خود تکلام کارده و

قادر به صحبت کردن به زبان عربی فصيح نمی باشند .لذا مترجمان اين شاخه بايد تا حدودی با لهجاه
های عامی نيز آشنا باشند تا در برخورد با چنين زائرانی با مشکل مواجه نشاوند .از طرفای چاون ايان
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مترجمان ناه همراه زائران ايرانی عازم کشورهای عربی می شوند،لذا بايستی قاادر باه تکلام لهجاه ی
مردمان اين کشورها باشند.
 -4تربیت مترجم كتبي
بشر به اقتضای روحيه ی کنجکاوخود ،همواره در پی يافتن راهی برای برقاراری ارتبااط و آشانايی باا
ساير اقوام بوده است .از همين رو ،آبار مکتو
آراء ،افکار و به طور کلی فرهن

و به خصوص متون ادبی ،فلسفی و مذهبی با انعکااس

وجهان بينی جوامع زباانی مختلاف ،زميناه مناسابی را بارای در و

شناخت بيشتر و عميق تر جوامع بشری نسبت به يکديگر فراهم کرده اند .از سوی ديگار عامال زباان
همواره به عنوان مانعی در اين راه عمل کرده است ،به نونه ای که شناخت ديگر جوامع اصاوال بادون
آشنايی با زبان اهل آن جامعه ،امری ناممکن است .وجود مانع زبانی از يا سو و عدم امکان ياادنيری
زبان برای تمام اقشار جامعه از سوی ديگر ،ترجمه را در طول تاريخ به عنوان مناساب تارين راه بارای
دستيابی به محتوای توليدات جوامع زبانی ديگر مورد توجه قرار داده است .و به ويژه ادبيات کاه آيناه
تمام نمای فرهن

و هويت ملتهاست ،توانسته از اين طريق از مرزها نذر کند و هنری جهانی شود.

با توجه به مطالب مذکور ،ترجمه پل ارتباطی ميان جوامع بوده و انتقاال دهناده ی فرهنا
جوامع به يکديگر می باشد .از آنجا که بيشتر آبار ادبی و فرهنگی و علوم به شکل مکتو

و اد

بوده و باياد

ترجمه شوند ،ترجمه ی اين متون علمی و ادبی در نرو به کارنيری مترجماان حاارق و توانمناد مای
باشد و انر مترجمی توانايی و مهارت الزم و کافی جهت ترجمه ی چنين متونی را نداشته باشد ،نباياد
دست به ترجمه اين متون بزند .در نذشته و همچنين در حال حاضر شاهد اين باوده ايام کاه چگوناه
مترجمان مبتدی،و ناآشنا به ظرايف ترجمه،از آباری مشهور و جهانی ترجمه هايی فرومايه و ضعيف به
دست داده اند که نه تنها نتوانستهاند در معرفی اين آبار به مردمان کشور خاود موفاق باشاند ،بلکاه باه
واسطه ی ترجمه های آنان از ارزش اين آبار ادبی و علمی نيز کاسته شده است.
کشورهای عربی نيز دارای آبار علمی و ادبی با ارزشی هستند که به ناچار بايد از طريق مترجماانی
حارق به زبان فارسی ترجمه شود .لذا در اينجا تربيت مترجمانی توانمند و حاارق الزم و ضاروری باه
نظر می رسد؛ به ويژه ،ترجمه متون علمی و تخصصی نيازمند کسب مهارت خاصی اسات کاه باياد از
طريق آموزش در طول دوره ی تحصيل به مترجمان اين شاخه داده شود .اين آماوزش در نارو تعياين
واحدها و سرفصل های دروس و تدوين کتب به شکل تخصصی و مرتبک با اين رشته مای باشاد کاه
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بايد با اهتمام سازمان مطالعه و تدوين کتب درسی و برنامه ريزی دقيق مساؤوالن دانشاگاهی صاورت
نيرد.
اما واحدهای درسی مورد نياز جهت تربيت چنين مترجمانی می تواند باه ايان شاکل باشاد :چناد
واحد درسی با عنوان آشنايی با فرهن

نامه هاای تخصصای سياسای ،اجتمااعی ،اقتصاادی ،ورزشای،

حقوقی و ...که بهتر است نقاط قوت و ضعف هر يا از اين معاجم بررسی شود و در آخر جامع ترين
و کاملترين آنها نيز مشخص و به دانشجويان معرفی نردد؛ واحدی با عنوان فن ترجمه جهات آشانايی
دانشجويان با فن ترجمه و دانستن ظرايف آن؛ واحدی با عنوان اصول و روش ترجمه متون که در هار
ترم به روش ترجمه يا يا چند متن پرداخته شود؛ به عنوان مثال در ترم اول به اصول و روش ترجمه
متو ن مطبوعاتی و در ترم ديگر به اصول و روش ترجمه ی متون ادبی و در دو يا سه تارم باه بررسای
اصول و روش ترجمه متون علمی پرداخته شود ،به نونه ای که دانشجو بتواند در طول اين چناد تارم
تحصيلی خود ،مهارت و توانمندی الزم جهات ترجماه ی متاون مختلاف را کساب نماوده و پاس از
فراغت از تحصيل بتواند به راحتی از عهده ی ترجمه اين متون برآيد؛ همچناين واحادهايی باا عناوان
تمرين ترجمه بايد توسک دانشجو نذرانده شود ،به نحوی که دانشجو پس از آناهی يافتن از ظرايف و
اصول ترجمه و فرانرفتن مهارتهای الزم جهت ترجمه ،اين نکات را هنگام ترجمه متون ،پياده نموده و
با تمرين ترجمه ،مهارت و توانمندی خود را محا بزند.و همچنين واحدی باا عناوان معاادل نزينای
واهنان و نيز واحدی با عنوان ارزيابی ترجمه متون بايد در بين واحدهای آموزشی اين شاخه ننجاناده
شود.
البته نگارنده اين مقاله بر اين باور است که انر تربيت مترجم کتبی به صورت تخصصای و شااخه
شاخه صورت نيرد ،در نتيجه هم ترجمه ها از کيفيت بهتری برخوردار خواهناد باود و هام مترجماان
هرکدام در زمينه ی تخصص خود به فعاليت خواهند پرداخت؛ به عنوان مثال ،تربيت مترجم کتبی مای
تواند در شاخه های زير صورت نيرد .1 :مترجم متون ادبی (نظم و نثر) -2 ،مترجم متون داستانی-3 ،
مترجم متون نمايشی -4 ،مترجم متون علمی -5 ،مترجم متون فنی  -6مترجم متون سياسای (متارجم
قراردادها و تفاهم نامه ها)  -7مترجم متون تجاری و ...
پس انر تربيت و آموزش مترجمان کتبی باه خاوبی صاورت نرفتاه باشاد ،مساؤوالن دانشاگاهی
نگرانيی از بابت اشتغال دانشجو و ورود آنها به بازار کار نخواهند داشت و دانشجويان اين زيرشاخه ها
در سايه ی آموزش و کسب توانمندی های الزم می توانند بهراحتی در مراکز ترجمه جاذ

ومشاغول
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به کار شوند.حتی فار التحصيالن اين زيرشاخه ها می توانند باا ايجااد مراکاز دارالترجماه در سراسار
کشور کارآفرينی نموده،هم برای خود و هم برای فار التحصيالن زيرشاخه های مترجمی،ايجاد اشتغال
نمايند.
 -5تربیت ناقد و ارزياب ترجمه
آموزش و تربيت ناقد و ارزيا

ترجمه بايد از اهداف اصلی نرايش مترجمی باشد ،چرا که به تناساب

افزايش کمی حجم ترجمه در عصرحاضر ،کيفيت اين ترجمه ها نيز بايد ماد نظار قارار نيارد .از نظار
کاربردی می توان نفت که تنها تضمين قابل اتکا برای کيفيت و دقت ترجمه ،ارزيابی اسات .باا انجاام
ارزيابی می توان درباره قابل چاپ و انتشار بودن يا ابر ترجمه شده اظهار نظر کرد .زيرا ميزان روانای
و خالی از ابهام بودن جمالت و مأنوس بودن واهنان وترکيبهاا و تعبيرهاای مختلاف باا باار عااطفی،
احساسی ،فرهنگی و  ...به هنگام ارزيابی روشن می شود( .الديداوی2000،م)104،
همچنين ارزيابی ،حلقهی رابک تئوری و عمل در ترجمه است .ارزيابی ترجمه به منظور اطمينان از
درستی و مطابقت آن با اصول و فنون مختلف ترجمه ،ضروری است .ارزشيابی ترجمه و مترجم ،زمينه
ای مناسب فراهم می آورد تا رقابت مثبت در جهت بهبود کيفيت ترجمه بيشاتر شاود؛ در ترجماه هاا،
روندی صعودی به وجود آيد و درنهايت ،ترجمه هايی با کيفيات عاالی داشاته باشايم .ارزياابی متاون
ترجمه شده ،می تواند تا حد زيادی ،اشکال ها و نقطه ضعف های آنها را آشاکار کناد و در نهايات- ،
باعث شود ترجمه های بهتری پديد آيند.
با توجه به مطالب ياد شده ،تربيت ناقدان و ارزيابانی جهت نظارت بر کيفيت ترجمه ها از اهميات
بيشتری برخوردار است و بايد در اهداف آموزشی و تربيتی نرايش مترجمی ننجانده شود.
از سوی ديگر فار التحصيالن اين شااخه از نارايش مترجمای ،پاس از فراغات از تحصايل و در
صورت کسب مهارتهای الزم در طول دوره آموزشی خود می توانند بهراحتی جذ

بازار کار شاوند و

در زمينه ی نقد و ارزيابی آبار ترجمه شده فعاليت نمايند.
واحدهای آموزشی پيشنهادی مورد نياز در اين شاخه عبارتند از :چند واحد پيرامون ترجماه و فان
ترجمه ،نظريه های ترجمه ،آشنايی با اصول نقد ترجمه ،آشنايی با ناقدان مطرح ترجمه و نظريات آنها،
مدل های نقد و ارزيابی ترجمه ،تمرين ارزيابی ترجمه و ...
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نتیجه گیري
در اين پژوهش ،قابليت های رشته ی زبان و ادبيات عر

در نارايش مترجمای ،از لحاار کاارآفرينی

ونقش آموزش عالی در توانمندسازی فار التحصيالن اين رشته،به منظور جذ

و ورود به باازار کاار

مورد بررسی قرار نرفت.با توجه به نتايج و يافته های حاصل از اين پاژوهش ،در راساتای پاساخگويی
آموزش عالی کشور به چالشهای مربوط به بيکاری فار التحصيالن رشته عربی،بايد باراين نکتاه مهام
تأکيد کرد که تالش درجهت القا و آموزش توانمنديها و قابليت های کارآفرينی به دانشجويان اين رشاته
بايد به عنوان يا اولويت جدی در دستورکار سياستگذاران و برنامه ريازان آماوزش عاالی کشاور قارار
بگيرد .و اين مهم از طريق برنامه ريزی صاحيح آموزشای باا هادف جهات دهای واحادهای درسای
دانشگاهی به سمت آموزشهای تخصصی و کارآفرينانه ،ممکن خواهد شد.
پس چنانچه تغيير و تحولی اساسی در شيوه های آموزشی و تربيتی رشتهی مترجمی زبان عربی باه
وجود آيد و در بازنگری دروس اين رشته سعی شود محتوای اصلی هر سرفصل ،حاوزه مشخصای را
پوشش دهد و در قالب مجموعه دروس اصلی تشکيل دهنده آن حوزه نمود پيدا کند.وهمچنين هادف
و برنامه مشخصی در تربيت و آموزش دانشجويان اين رشته دنبال شود ،بی شا ،فار التحصيالن ايان
رشته،مشکلی درجذ

و ورود به بازار کار نخواهند داشت و در يافتن زمينه ها و قابليتهاای کاارآفرينی

اين رشته،خود،پيشگام و راهگشا خواهند بود.
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