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طرح دو ايده به منظور كارآفريني در رشته مترجمي زبان عربي


دکتر علی نظری ،محمد فرهادی
چکیده

کارآفرينی به عنوان عاملی برای برون رفت از مشکالت اقتصادی ،نقش بسيار مهمی در عرصه اشتغال بازی
میکند به طوری که امروزه ،اهميت اين امر سبب شده است که در کشورهای پيشرفته و حتی کشور ايرران
نيز دانشگاههايی به اسم دانشکده کارآفرينی تشکيل شود .ما در اين جستار سعی داريرم بررای بررون رفرت
فارغ التحصيالن رشته مترجمی زبان عربی از معضل بيکاری ،دو ايده را مطرح کنيم تا از اين رهگذر رونرد
ايجاد اشتغال برای افراد جويای کار در اين رشته را هموار نماييم .در اين مقاله بر روی دو محرور ،ترجمره
متون تخصصی و آموزش لهجههای عربی به عنوان راهکارهايی برای کارآفرينی و بر ضرورت بازنگری در
سرفصل های رشته مترجمی زبان عربی و هدفمند کردن آموزش آنها تأکيد شد .از جمله مواردی که بايد بر
آن تمرکز شود :يکی پرداختن به متون فقهی – حقوقی و تجاری و افزايش تعداد واحدهای مختص به آنهرا
در زمينه ترجمه ،و ديگری پرداختن به يک يا نهايت دو لهجه و افزايش واحدهای مخرتص بره ايرن واحرد
درسی است .اما در زمينه چگونگی استخدام فارغ التحصيالن ،بايد نهادهايی خاص بره منظرور معرفری ايرن
افراد تشکيل شود تا از اين رهگذر موجبات جذب آنها در ادارات و سازمانها و ساير نهادهايی کره بره ايرن
افراد جهت پيشبرد امورات خود نياز دارند ،فراهم آورند.

كلمات كلیدي  :کارآفرينی ،رشته مترجمی زبان عربی ،متون فقهی -حقوقی و تجاری ،آموزش لهجره-
های عربی.

 دانشيار گروه زبان و ادبيات عربی دانشگاه لرستان (نويسنده
 دانشجوی دکتری زبان و ادبيات عربی دانشگاه لرستان،

مسئول)alinazary2002@gmail.com ،
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مقدمه
" بسياری از مردم عقايد مختلفی دارند اما تعداد معدودی از آنها هستند که همين امروز و نه فردا و نره
هفته آينده ،تصميم میگيرند که کاری در مورد اين عقايد انجام دهند .آنها فقط امرروز تصرميم گيرری
مینمايند .کارآفرين واقعی يک عمل کننده است نه يک رؤيا پررداز" (گانردری و ديگرران.)3 :1388 ،
نوآوری همواره منبع پيشرفت و آسايش بشر بوده و راههای جديدی را بره او اراهره نمروده کره سربب
تسهيل در انجام امور شده است و در عرصه کسب و کار نيز نروآوردی اهميرت حيراتی دارد (خرداداد
حسينی و ديگران.)1 ،1385 ،
کارآفرينی به عنوان فعاليتی که هر جامعهای برای برون رفت از مشرکالت اقتصرادی و بره تبرع آن
اجتماعی اش ،به آن نياز دارد ،از آغاز خلقت بشر همراه با او در تمام شئونات زنردگی انسران حضرور
داشته و مبنای تمامی تحوالت و پيشرفتهای بشری بوده است (صمد آقايی ،)15 :1377 ،لذا ضرورت
دارد که از اين موتور محرک اقتصادی به منظور به کارگيری فارغ التحصيالن رشتههای زبان خارجره و
بخصوص زبان عربی که مورد بحث ما هست ،به کار گرفته شود تا خدمتی در زمينره کراهش دغدغره-
های افرادی که در اين رشته تحصيل میکنند ،برداشته شود.
در آغاز به طور خالصه اشارهای به کارآفرينی و پيشينه آن میکنيم و در ادامه به اراهره دو طررح در
اين زمينه میپردازيم باشد که مورد توجه دستاندرکاران اين رشته قررار گرفتره ترا گرامی کوچرک در
زمينه اشتغال دانشجويان رشته زبان و ادبيات عربی و خاصه رشته مترجمی زبان عربی برداشته شود.
كارآفريني :ريشه ،پیشینه ،تعريف
واژه کرارآفرينی ،از کلمرره فرانسرروی  entrepreneureبره معنررای «متعهررد شردن» برروده و نخسررتين بررار
اقتصاددانان فرانسوی اين واژه را ابداع نموده و در مطالعات خود به کار گرفتند (نظری.)52 ،1387 ،
کارآفرينی نيز همچون ديگر مفاهيم علوم انسانی ،تعاريف گوناگونی برای آن اراهه شرده اسرت کره
اين تعاريف از سويی بيانگر گستردگی و اهميت موضوع بوده که میتوانرد از زوايرای متعرددی مرورد
بررسی قرار گيرد و از سويی ديگر نشان دهنده پويايی موضوع است که میتوانرد زمينره اراهره مردلها،
تئوریها و نظرات متفاوتی را فراهم آورد (همان) .واژه کارآفرينی دير زمانی پيش از آنکه مفهروم کلری
آن به زبان امروزی پديد آيد ،در زبان فرانسه ابداع شده است .در اوايل سرده هرای شرانزدهم مريالدی
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کسانی را که در امر هدايت ماموريت های نظامی بودند کارآفرين میخواندند ،از آن پس دربراره ديگرر
انواع مخاطرات نيز همين واژه با محدوديتهرايی مرورد اسرتفاده قررار گرفرت .از حردود سرال 1700
ميالدی به بعد فرانسويان درباره پيمانکاران دولت کره دسرت انردر کرار سراخت جراده ،پرل ،بنردر ،و
تأسيسات بودند به دفعات لفظ کارآفرين را به کار بردهاند (شاه حسينی.)1388:1 ،
در دورههای بعد (سده هفدهم تا آغاز سده بيسرتم) کرارآفرين از ديگرر برازيگران صرحنه اقتصراد
متمايز میشود به طوری که کسی که سرمايه را توليد میکند ،با کسی که خطر میکنرد متفراوت اسرت.
همچنين در اين دوره ميان کارآفرين و مديريت کسب و کار نيز تفاوت گذاشته میشود .کسی که سرود
حاصل از سرمايه را تحصيل میکند با شخصی که سود حاصل از توانمندیهای مرديريتی را دريافرت
میکند تفاوت دارد .دردهههای ميانی سده بيستم ،مفهوم نوآوری به يک جز اصلی تعريرف کرارآفرينی
تبديل میشود .مفهوم نوآوری میتواند شامل هر چيز باشد؛ از يک محصول جديد گرفته تا ايجاد يرک
سيستم توزيع جديد و يا حتی ايجاد يک ساختار سازمانی جديد برای انجام امرور .و سررانجام از سرال
 1980به اين طرف مفهوم کارآفرينی از حيطه اقتصاددانان خارج شرده و نظرر جامعره شناسران و روان
شناسان را به خود جلب نموده است (همان).
کار آفرينی دارای تعاريف گوناگونی است که به راحتری نمریتروان آن را تشرخيص داد و افرراد و
نهادهای مختلف از ديدگاه خود آن را تعريف کردهاند که ما به اراهه چند تعريف از اين اصطالح بسنده
میکنيم.
* کارآفرينی :فرايندی که بتواند با استفاده از خالقيت ،چيز نوهی را همراه يا ارزش جديد با اسرتفاده از
شناخت زمان ،منابع و به کارگيری ريسک و همراه کردن همراهان بره وجرود آورد ،کرارآفرينی ناميرده
میشود.
* کارآفرينی در تعريفی ساده به فرآيندی اطالق میشود که طی آن فرد کارآفرين انديشه کسب و کرار
مستقل و تأسيس شرکت يا مؤسسهای انتفاعی يا غير انتفاعی را در عمل تحقق میبخشرد و بره ابتکرار
خود اين فرآيند را در راستای هدفهای اقتصادی و سودگرايانه و يا با هدف های اجتمراعی و فرهنگری
هدايت و راهبری میکند.
* در مجموع بهترين تعريفی که میتوان از کارآفرينی اراهه کررد عبرارت اسرت از :فرآينرد نروآوری و
بهرهگيری از فرصتها با تالش و پشتکار بسريار و همرراه برا پرذيرش ريسرکهرای مرالی ،روانری و
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اجتماعی ،که البته با انگيزه کسب سود مالی ،توفيق طلبی ،رضايت شخصری و اسرتقالل صرورت مری-
پذيرد (نظری)53 ،1387 ،
کارآفرينی به معنای شناسايی ،خلق ،و استفاده از فرصتها از طريق ارهه ايدههرای نرو و جديرد بره
واقعيتهای سودآور و تجاری در قالب کاالها و خدمات مورد نياز جامعه است (همان.)52:
از نظر دانشمندان شهير کارآفرينی ،شناسايی فرصت نقشی بسيار اساسری و کارآفرينانره در فعاليرت
های کارآفرينانه دارد .فرصتها شرايطی هستند که بر اساس آن افراد گزينههايی را به صورت نوآورانه
تشخيص میدهند و بدين ترتيب امکان معرفی محصول ،خردمت ،فرآينرد ،روش سرازماندهی امرور و
بازاری جديد برای آن فراهم میشود که منافع حاصل از آن بيشتر از هزينههای آن است .برا توجره بره
اين موضوع ،کارآفرينی راهی برای حل مشرکالت اقتصرادی امرروز مرا محسروب مریشرود و ترروي

کارآفرينی در همه زمينهها نياز جدی اقتصاد کسب و کارهرای ايرانری اسرت (محمرد کرایمی ،رضرا و
ديگران .)96 ،1393 ،امام علی (ع) میفرمايد« :قَدرُ الرَّجُلِ عَلی قَدرِ هِمَّتِهِ» (بحار االنروار ،1983،ج :78
 )14يعنی ارزش هر فرد به اندازه همت اوست و اگر در اين حديث دقت کنيم بيشرتر متوجره اهميرت
کارآفرينی میشويم ،زيرا اين امر نيز به همت مصممی نياز دارد تا افراد وارد عرصه کار و اشتغال شرده
و در جهت رفع مشکالت جوانان و خود قدم بردارند.
مزاياي كارآفريني
افرادی که به کارآفرينی دست میزنند بايد دارای ويژگیهايی باشند که بتوان به آنها اعتماد کررد ،زيررا
مسير کارآفرينی هميشه با مشکالتی احتمالی روبهرو است و حتی امکان مواجه شدن با شکست نيز در
آن وجود دارد .اما با اين وجود ،کارآفرين خطرپذير است و به جای اينکه منتظرر ضرمانت يرک پايران
موفق بماند به فکر و تالش خود تکيه میزند ،به مشکالت حملره مریکنرد و بره پريش مریرود .پرس
کارآفرين انسانی منفعل نيست و برای استقبال از آينرده روحيرهای تهراجمی دارد .لحظره آغرازين تنهرا
زمانی نيست که او با ريسک و مخاطره روبه رو میشود ،بلکه ابهام يک پايان نامعلوم ،بر هر قردم ايرن
راه سايه می اندازد .يعنی کارآفرين قدرت تحمرل ابهرام را دارد .کسری کره آگاهانره خرود را در ميردان
مواجهه با مساهل میاندازد بايد توان سخت کار کردن در شرايط پرتنش را داشته باشد .يعنی کرارآفرين
با وجود فشار زياد ،کارايی خود را از دست نمیدهد (نظری.)59-58 :1387 ،
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از ديگر ويژگیهای افراد کارآفرين استقالل است ،زيرا مالکان کسب و کرار مجبرور نيسرتند کره از
دستورات و ساعات کاریای تبعيت کن نرد کره فررد ديگرری آنهرا را تعيرين کررده اسرت و چگرونگی
ساماندهی يک روزکاری به خودشان بستگی دارد .از ويژگیهای ديگر کارآفرينی میتروان بره رضرايت
اشاره کرد ،زيرا تبديل يک مهارت ،ايده يا موضوع مورد عالقه خود به کسب و کار ،بريش از پررداختن
به شغلی که مورد عالقهتان نيست رضايت بخش خواهد بود .در ادامه خودباوری نيز از ديگر ويژگری-
های کارآفرينی است ،زيرا با دانستن اينکه محصول يا خدماتی ارزشمند توليد کردهايد ،حس موفقيرت
عميقی به شما خواهد بخشيد( .همان.)55 ،
خطرات كارآفريني
اما کارآفرينی هميشه با موفقيت صورت نمیپذيرد و گاهی نيز مخاطراتی در کمين آن است که ممکرن
است فرد کارآفرين با آنها روبهرو شود و نتواند ايده و طرح خود را با موفقيت پشت سر بگذارد که در
شکل زير به صورت تيتروار به مهمترين اين خطرات اشاره میکنيم :شکست کسب و کار ،عدم امنيرت
مالی ،موانع ،تنهايی و ساعات کاری طوالنی و يا کار سخت.
در حال حاضر در جامعه با معضل بيکاری فارغ التحصريالن رو بره رو هسرتيم .مسرلما دولرت بره
تنهايی نمیتواند اين تعداد از فارغ التحصيل را استخدام کند پس آنچه که امروزه بررای ايرن معضرل و
همچنين گسترش فرآيند توسعه در کشورها عنوان میشود ،تکيه بر عنصر انسانی بره عنروان مهمتررين
سرمايه و منبع پايان ناپذيرالهی است و در ميان انسانها به افراد خاصی که کارآفرين ناميده مریشروند،
توجه خاصی میشود .و اين امر سبب شده است که اهميت وجود کرارآفرين در بخرشهرای مختلرف
صنعت ،تجارت و خدمات ،چه در بخش خصوصی ،تعاونی و سازمانهای دولتی اعم از انتفاعی و غيرر
انتفاعی به حدی جدی و حياتی تشخيص داده شود که در سری سرال اخيرر در بريش از  500دانشرگاه
معتبر کشورهای پيشرفته رشته کارآفرينی ايجاد شده و حتی آن را به مقاطع دبيرستان نيز گسترش داده-
اند (استادزاده .)71 :1382 ،پس ما نيز همچون ديگر بخشها که وارد عرصه کارآفرينی شدهاند بايد راه
را برای ايجاد کارآفرينی در بخش زبان عربی هموار کنيم تا کمتر با مشکل بيکاری و عدم دسرتيابی بره
شغل های کم درآمد روبه رو شويم .در اين مسير بايد به طور مصمم وارد گود شويم تا اميدو نشرا را
به دانشجويان تحصيالت تکميلی اين رشته برگردانيم.
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طرح دو ايده براي اشتغال به كار در رشته مترجمي عربي
ما در اين مقاله بر روی دو محور به عنوان زمينهای برای کارآفرينی و اشتغال متمرکز مریشرويم کره در
هر کدام از اين دو محور بايد اقداماتی در جهت هموار کردن شررايط پريش از کرارآفرينی ،و اقرداماتی
پس از هموار شدن اين شرايط برای به نتيجه رسيدن کارآفرينی صورت پذيرد .در ابتدا بحرث خرود را
در زمينه ترجمه متون فقهی حقوقی و تجاری مطرح میکنيم و علت مهم بودن اين ايده را توضيح می-
دهيم و راهکار اشتغال در اين زمينه را در ادامه آن میآوريم و در مبحث بعد به بحرث آمروزش لهجره
های عربی می پردازيم که در اين زمينه نيرز بايرد اقرداماتی پريش و اقرداماتی پرس از فرارغ التحصريلی
دانشجويان برای دست يابی به اشتغال صورت پذيرد.
ايده اول :کسب مهارت ترجمه متون تخصصی (فقهی -حقوقی و تجاری)
اقدامات پیش از كارآفريني در بخش ترجمه متون تخصصي
طبق آخرين آماری که بر اساس دفترچره انتخراب رشرته در سرال  1393از سروی سرازمان سرنجش و
آموزش کشور منتشر شده است ،رشته مترجمی زبان عربی در مقطع کارشناسی ارشرد  158نفرر در دو
نوبت روزانه و شبانه و در  11دانشگاه (اصفهان ،بوعلی سرينا همردان ،تهرران ،تهرران (محرل تحصريل
پرديس فارابی قم) ،حکيم سبزواری ،سمنان ،شهيد مدنی آذربايجان ،فردوسری مشرهد ،کاشران ،محقرق
اردبيلی و دانشگاه بين المللی امام خمينی (ره) قزوين) پذيرش میکند (دفترچه راهنمای انتخاب رشرته
آزمون ورودی تحصيالت تکميلی کارشناسی ارشد سال  )1393که متأسفانه اين رشته تنها اسمی از آن
وجود دارد و در عمل هيچ تالش يا برنامره ای جرز معردود کارهرای ترجمره و گرذرا ،بررای اشرتغال
دانشجويانی که در اين رشته تحصيل میکنند ،وجود ندارد .اما با اين وضعيت موجود ،باز هم میتروان
با انجام يک سری کارهای مثبت و رو به جلو ،در بين دانشجويان اين رشته شور و حرارتی ايجاد کررد
تا در آينده با جديت بيشتری پا به عرصه اين رشته تخصصی گذاشته و در جهت کمرک بره جامعره و
ايجاد اشتغال برای خود قدم بردارند.
تغییر نگرش به سرفصل دروس مترجمي راهي براي هموار كردن كارآفريني
در اين مسير انتقاداتی به مواد درسی اين رشرته وارد اسرت کره متأسرفانه بيشرتر حرول محرور مترون
مطبوعاتی و مخصوصا سياسی میچرخد و دانشجويان رشته زبان عربری برا توجره بره اينکره در طرول
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دوران کارشناسی نيز به تناوب با متون سياسی و تا حدودی متون مطبوعاتی ديگر سر و کار دارنرد ،بره
طور کلی در اين زمينه توانايی الزم را کسب میکنند ،اما در زمينه متون تخصصی از جمله متون فقهری
 حقوقی و تجاری کمتر ديده شده است که دانشگاهها به اين قبيل مترون برردازنرد و شرايد ايرن امررمتوجه دانشجويان و اساتيد ماست که بيشتر کار خود را بر روی متون سياسی که ترجمه آنها با دردسرر
کمتری مواجه است متمرکز میکنند و از کار کردن در ديگر زمينه ها خودداری میکنند و اين در حالی
است که ترجمه متون فقهی  -حقروقی و تجراری بسريار در کشرور مرا کراربرد دارد و برا مراجعره بره
دارالترجمهها میتوان اين امر را مشاهده کرد و متأسفانه دانشجويان زبان عربی اغلب در اين زمينره هرا
توانايی چندانی نداشته و تنها به ترجمه تحت اللفظی اين متون از روی فرهنگها اکتفا میکنند که ايرن
امر منجر به قطع همکاری آنان با اين نهادهای خدماتی (دارالترجمهها) میشود.
البته مشکل به همين جا ختم نمیشود ،زيرا متون حقوقی با توجره بره پيچيردگیهرای خاصری کره در
ترجمه آنها وجود دارد میطلبد که اساتيد محترم بر روی اين مسأله تمرکز کرده و بيشتر دانشجويان را
با اين دست متون آشنا ساخته تا در آينده برای دستيابی به شرغل برا مشرکل مواجره نشروند .برا ايرن
وجود ،خوشبختانه در گروه مترجمی دانشگاه اصفهان  4واحد شامل «بررسی متون حقوقی (اسرناد)» و
«ترجمه متون حقوقی (گواهی ها) » گنجانده شده است که در نوع خود حرکتی رو به جلو تلقری مری-
شود ،اما از آنجايی که باز هم سرفصلها کلی بوده و دانشجو در هر زمينه به مقدار اندکی اکتفا میکنرد
بايد واحدهای بيشتری به اين امر اختصاص داده شود و تخصصیتر به مسرأله نگراه شرود ترا دانشرجو
هنگام پايان يافتن دوران تحصيلی با مهارت کافی در چند زمينه کره کراربرد بيشرتری دارنرد ،از جملره
همين متون حقوقی و تجاری که بيشترين کاربرد را دارد ،فارغ التحصيل شود.
با توجه به گفتههای باال توصيه ما بر اين است که  8واحد صرفا بره بحرث مترون فقهری – حقروقی و
تجاری (با انواع آن) چه به صورت عربی به فارسی و بالعکس ،اختصاص داده شود تا آموزش موجرود
در اين گروهها با نتيجه همراه شود ،زيرا ضرورتی ندارد که متونی که ترجمره آنهرا برا سرختی کمترری
مواجه است به دانشجو آموزش داده شود ،بلکه بايد کار در زمينههای سختتر را هدف آمروزش قررار
دهيم و گرايش رشته مترجمی را از اين کلی گرايی که بدان گرايش پيدا کرده است رها سرازيم و کرار
خود را در زمينه ترجمه بر محورهايی خاص و کارآمدتر متمرکز کنيم تا حاصل ايرن کرار را در آينرده
مشاهده کنيم .البته منظور ما اين نيست که ساير بخشهای عربری از جملره مترون سياسری ،اقتصرادی،
ورزشی ،اجتماعی و  ...کامال مغفول گذاشته شود ،بلکه نظر ما اين است کره ايرن مترون را بره خرودی
خود میتوان فرا گرفت و تقريبا خودخوان هستند ولی متون تخصصی از آن دست که به آنها اشاره شد
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با پيچيدگیهای خاصی روبهرو هستند پس ضرورت دارد که اين واحدها را بره اسراتيد متخصرص در
اين زمينه واگذار کرد.
مرحله اشتغال به كار دانشجويان متخصص در ترجمه متون
اما پس از اينکه دانشجويانی که مهارت تخصصی در زمينه ترجمه بدست آوردهانرد ،از دانشرگاه فرارغ
التحصيل شدند نبايد به حال خود رها شوند ،بلکه در اين زمينه بايد دست به کار شد و اقداماتی بررای
جذب اين افراد به بازارکار انجام داد .پيشنهاد ما بر اين است نهادی به عنوان «متخصصين ترجمه» زيرر
نظر گروههای کل کشور در تهران تشکيل شود و از ميان دانشجويانی که در اين رشته فرارغ التحصريل
میشوند ،به صورت هماهنگ ،ساالنه امتحانی تخصصی گرفته و از ميان قبول شدگان از اين امتحان برا
به عمل آوردن مصاحبه حضوری ،در نهايت چند نفر به عنوان متخصص ترجمره انتخراب شروند و از
سوی اين نهاد به آنها مدرک مترجمی معتبر اعطا شود تا در زمينه اشتغال با مشکل مواجه نشوند.
اما کار نبايد به همين جا ختم شود ،بلکه بايد اين نهاد (متخصصين ترجمه) با سازمانها و دارالترجمهها
و سايتهای خبری و کليهنهادهايی که با زبان عربی سروکار دارند قرارداد همکاری امضرا کررده و بره
صورت مستقيم از بين دانشجويان برگزيده جهت استخدام در ادارات و سازمانهای مربوطه اقردام کنرد.
حتی اگر اين قرارداد همکاری صورت نرذيرد با داشتن مدرک معتبر مترجمی از سوی اين نهاد که بعدا
مورد توجه قرار خواهد گرفت ،دستيابی به شغل برای اين متخصصين ترجمه آسانتر شده و بيشتر به
آنها جهت واگذاری امور ترجمه يا استخدام در ادارات کمک میکند .متأسفانه دانشرجويان ايرن رشرته
بعضا به دارالترجمه ها و ادارات و سايتهای خبری مراجعه میکنند و به توفيق چندانی در ايرن زمينره
دست نمیيابند ،زيرا اوال دانش کافی در اين زمينه را ندارند ،ثانيا نهرادی کره ايرن متررجمين را دسرته
بندی و سامان دهد وجود ندارد ،لذا بعضا از اين عزيزان سواستفاده شده و با قيمتهای بسريار نراچيز،
به ترجمه در کليه بخشها میپردازند و حتی مشاهده شده که برخی از اين ترجمه ها که بيشتر بخرش
حقوقی و تجاری مد نظر ماست ،به علت انجام ترجمه ناقص از سوی دانشرجويان برگشرت داده مری-
شود؛ پس اينجاست که ضرورت دارد در طرح پيشنهادی که در باال به آن اشاره شد با دقت نگريسته و
در پی اجرای آن باشيم تا اين اقدام در زمينه اشتغال برای دانشجويان راهگشا باشد.
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ايده دوم
اهمیت دادن به بحث آموزش لهجههاي عربي
از آنجايی که تقريباً اکثر زبانهای زنده دنيا به دو شکل رسمی و محراورهای کراربرد دارنرد ،لرذا وجره
رسمی زبان کمتر جنبه کاربردی در زندگی روزمره مردم دارد و بيشتر در مجرامع رسرمی ماننرد اخبرار
راديو ،تلويزيون و جلسات مقامات رسمی و همچنين منابع متنی مانند روزنامهها ،مجالت ،کترابهرا و
سايتهای اينترنتی کاربرد دارد (اصول يادگيری زبان خارجی ،وب سايت ايران

مترجم).

با توجه به اينکه در کشورهای عربی اکثر مردم به لهجه های عربی تکلم میکنند و تنها اقشار فرهيختره
و محافل رسمی از زبان فصيح استفاده میکنند ،میطلبد که گروههای مترجمی زبان عربری برا جرديت
بيشتری به مبحث آموزش لهجههای عربی برردازند و تنها به مبحث آموزش زبان فصيح که يادگيری آن
به مراتب آسانتر از لهجههای عربی است توجه نکنند .اما متاسفانه شاهد آن هسرتيم کره تنهرا  2واحرد
برای آموزش لهجههای عربی در رشته مترجمی زبان عربی در نظر گرفته شده است که اين  2واحد بره
هيچ وجه برای يادگيری لهجههای عربی کافی نيست و از آنجايی که لهجههای بسريار زيراد و متنروعی
در زبان عربی وجود دارد و اين لهجهها از قواعد صرفی و نحوی خاصی برخروردار نبروده و معمروال
فرهنگهايی برای توضيح لغات و کلمات آنها و طريقه نوشتارشان نوشته نمیشود( ،اللهجرات العربيرة،
وب سايت ويکيرديا) لذا بايد رويکردی کاربردیتر در زمينه آموزش لهجهها در پيش گرفت .به منظور
حل مشکالت موجود در سرفصلها و تعداد ساعات آن ،ما چند پيشنهاد اراهه میدهيم کره در زيرر بره
انها اشاره میکنيم:
بايد کتب بيشتری در زمينه لهجهها نوشته شود که متأسفانه اين امر مغفول مانده است و معدود کترب و
کارهايی برای آموزش لهجهها به نگارش درآمده است که از جمله مهمتررين آنهرا مریتروان بره کتراب
«همراه شما در عراق» از دکتر شاکر عامری و دکتر علی ضريغمی از اسراتيد دانشرگاه سرمنان در زمينره
لهجه عراقی ،و کتاب «شذی الحياة» نوشته دکتر مسعود فکری در زمينه لهجه شامی ،و کتراب لينگرافن
در زمينه آموزش لهجه مصری اشاره کرد .ولی با اين وجود بايد کتب بيشتری در تمرام زمينرههرا و برا
وسعت بيشتری به نگارش درآيد تا زبان آموزان در اين زمينه با مشکل کمبرود منرابع يرادگيری مواجره
نشوند .خوشبختانه کانون زبان ايران در صدد است که بر منوال کتاب شذی الحياة ،دست به تأليف سه
کتاب در زمينه لهجههای مصری ،عراقی و خليجی بزند (دورههای آموزشی ،کانون زبان ايران) .که البته
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تاکنون اين امر محقق نشده است و انتظار میرود که هر چه سريعتر اين کتابها و کتابهرای ديگرری در
مورد لهجهها عربی با انواع زمينه های آن به رشته تحريرر درآيرد ترا دانشرجويان ايرن رشرته در زمينره
يادگيری آنها با مشکالت کمتری مواجه شوند.
بحث ديگری که در زمينه آموزش لهجههای عربی مطرح است ،دادن فرصت مطالعاتی به دانشجويان و
اساتيد اين رشته است .دانشگاههای کشور بايد زمينه استفاده از فرصت مطالعاتی جهت پرژوهش و بره
نگارش درآوردن کتب مربو به لهجههای عربی اقدام کنند تا اين واحد درسی به صورت تخصصی به
دانشجويان آموزش داده شود؛ و اين امر زمانی ضرورت بيشتری به وجود آن احساس میشرود کره در
سطح گروههای عربی کشور متأسفانه اساتيدی به تدريس اين واحد میپردازند که تسلطی بر لهجههای
عربی نداشته و تنها با معرفی کردن اندک جزواتی اين واحد درسی را تقريبا بدون هيچ گونه کارايی بره
پايان میرسانند در صورتی که اگر استادی در کشورهای عربی به طرور تخصصری بره فراگررفتن ايرن
لهجهها و البته قواعد صرفی و نحوی تقريبا بی پايه و اساس آنها برردازد بهتر مریتوانرد دانشرجويان را
آموزش داده و در فرآگيری لهجهها به آنها کمک کند.
مشکل ديگری که در اين زمينه وجود دارد پرداختن به چند لهجه در اين  2واحد لهجه اسرت کره ايرن
امر خود متأسفانه روند يادگيری را با مشکل مواجه میکند و بهتر اسرت گروههرای عربری کره بخرش
مترجمی دارند به طور تخصصی بر روی يک يا نهايتا دو لهجه متمرکز شوند تا فرآيند يادگيری با روند
سريعتری صورت پذيرد.
مشکل بعدی که در زمينه آموزش لهجه ها وجود دارد کم بودن واحردهايی اسرت کره بره ايرن واحرد
درسی اختصاص داده شده است و با گذراندن دو واحد درسی امکان يادگيری يک لهجه وجود نردارد،
حال بايد به اين مسأله نيز دقت کرد که اين امر يادگيری معموال زير نظرر اسراتيدی کره در ايرن زمينره
تخصص چندانی نداشته و تنها به جزوات پراکنده و فيلمهای موجود در سايتهای اينترنتی اکتفا مری-
کنند و اين واحد درسی علنا و حقيقتا بدون فايده به پايان میرسد.
در پژوهش در لهجهها هنوز تا جايی که ما مطلع هستيم فرهنگ لغتی در زمينره لهجرههرای عربری بره
نگارش در نيامده است و حتی ترجمه نشده است و میشود با کمی دقت و درنگ بر همان شيوهای که
دکتر مسعود فکری برای مکالمه زبان فصيح عربی در سه سطح ابتداهی ،متوسط و عالی نگاشتهاند عمل
کرد و زمينه را برای يادگيری لهجات عربی هموار کرد.
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توصيه ما بر اين است با توجه به آنکه ترجمه شفاهی و همزمان در چهار واحد تردريس مریشرود ،دو
واحد آن را به بخش آموزش لهجهها اختصاص دهيم و در کالسهای درس توصيه ما به اساتيد محترم
و بزرگواران اين عرصه اين است که از فيلمهای آموزشی با زيرر نرويس فارسری اسرتفاده کننرد ،زيررا
صرف دوبله کردن فيلم به لهجههای عربی کافی نبوده و به قدری در فيلمها تند و سريع تکلم میشرود
که دانشجويان اغلب متوجه نمیشوند و توصيه میشود که فيلمهای آموزشی در زمينه لهجه هرا سرطح
بندی شود تا دانشجويان به راحتی با اين فيلمها ارتبا برقرار کرده و اين امر بره رونرد يرادگيری آنهرا
کمک کند.
اگر دانشگاههای کشور ساالنه تعدادی فرصرت مطالعراتی بره دانشرجويان مسرتعد در زمينره فراگيرری
لهجه ها اعطا کنند و دانشجويان نمونه را به کشورهای عربری روانره کننرد ايرن امرر خرود زمينره سراز
پيشرفت در بخش يادگيری زبان شده و با ايجاد انگيزه در بين دانشجويان مترجمی زبان عربی شرور و
حرارت نهفته در درون آنها برانگيخته خواهد شد و خوشبختانه شنيده شده که دانشگاه تهرران در نظرر
دارد که در سال تحصيلی جديد ،در رشته مترجمی زبان عربی در مقطع دکتری پذيرش داشرته باشرد و
اميدواريم که اين امر سرآغازی برای شروع رشد و پيشرفت اين رشته در کشور باشد.
آموزش لهجهها براي وارد شدن به بازار كار
بحث ديگری که در زمينه کارآفرينی در رشته مترجمی زبان عربی مطرح اسرت ،بحرث کارآمرد کرردن
آموزش لهجه های عربی است .از آنجايی که ايران يکی از قطبهای مهم گردشگری در منطقه به شرمار
میرود که با برخورداری از سابقه ديرين تمدن و فرهنگ ،طبيعت و شرايط اقليمی گونراگون و عوامرل
ديگر از اين دست از جمله کشورهايی به شمار میرود که ساالنه مقصد گردشرگران بسرياری اسرت و
البته به حکم قرابتهای دينی و مذهبی و به عنوان کشوری که به يمن واقع شدن بارگاه امام رضرا (ع) و
حضرت معصومه (س) و ديگر بقعههای مبارک ،از مقصدهای مسلمانان و مخصوصا شيعيان به منظرور
زيارت به شمار میرود ،بايد از اين یرفيت استفاده کرده و زمينه را برای اشتغال دانشجويان مسرلط بره
لهجههای عربی و به طور کلی مکالمه عربی هموار کرد ،زيرا بنا بر آمارهای موجود حدودا  26درصرد
از کل گردشگران به قصد زيارت سفر میکنند ( مومنی و ديگران15 :1387 ،
پس میتوان با عزمی جدی در اين زمينه به کارآفرينی روی آورد .بد نيست کره بره آمرار گردشرگران
عرب در ايران اشاره کنيم که در طی ده ماه يعنی از فروردين تا دی سال  ،1391يکميليون و 209هزار
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و  696نفر از کشورهای حوزهی خلي فارس به ايران سفر کردند که اين آمار نسربت بره مردت زمران
مشابه در سال پيش ،رشد  57درصدی دارد و اين گردشگران از کشرورهای عرراق ،عربسرتان ،کويرت،
عمان ،امارات و قطر بودهاند و سفر اين گردشگران به ايران ،بيش از دوميليارد دالر درآمرد ارزی بررای
کشور داشته و 600هزار شغل مستقيم و غيرمستقيم ايجاد کرده است (ايسنا ،سهشنبه  15اسفند .)1391
با توجه به اينکه يکی از نيازهای اساسی اين گردشگران بحث متررجم اسرت ،لرذا انتظرار مریرود کره
نهادی زير نظر انجمن ايرانی زبان و ادبيات عرب تشکيل شود و به کسانی که در زمينه لهجهها مهارت
دارند مدرک مترجمی معتبر اعطا کند و اين افراد به صورت مستقيم ،زير نظر اين انجمرن بره تورهرای
گردشگری و نهادهايی که در زمينه توريسم فعاليت میکنند برای استخدام و بسرتن قررارداد همکراری،
معرفی شوند.
راهکار ديگر اين است که نهادی مستقل زير نظر افرادی خاص يا نهرادی بره نماينردگی از گروههرای
مترجمی عربی سراسر کشور در تهران به نام نهاد «متخصصين ترجمه» يا هر اسم مشابه ديگری تشکيل
شود و هر دوره درست بر منوال انجمن ايرانی زبان و ادبيات عربی دارای اعضايی خاص باشد و انجام
کليه امور مترجمين را بر عهده گرفته تا تمامی نهادها و اداراتی که نياز به مترجم چه در زمينره کتبری و
چه شفاهی و  ...دارند زير نظر اين نهاد به جذب نيروهای مورد نياز خود اقدام کنند.
راهکار ديگر جهت کارآفرينی در اين زمينه استخدام افراد کارآمد در بين برگزيدگان بخش لهجرههرای
عربی با برگزار کردن امتحان کتبی و شفاهی در بين فارغ التحصيالن اين رشته برای بورسريه تحصريلی
به خارج و استخدام آنها در گروههای مترجمی سراسر کشور است تا بخش لهجهها و به تبع آن بخش
مکالمه عربی به دست اين افراد متخصص واگذار شود تا هم مشکل آموزش در اين گروهها رفع شرود
هم افراد فارغ التحصيل جذب هيئت علمی شوند.
نتیجه
کارآفرينی در رشته مترجمی زبان عربی راهکاری است که میتوان از آن جهرت رفرع مشرکل بيکراری
فارغ التحصيالن اين رشته بهره برد .در اين زمينه ما دو طرح را مطرح کرديم:
 -1پرداختن به ترجمه متون تخصصی کاربردیتر در جامعه مثل متون فقهی – حقوقی و متون تجاری.
 -2اهميت دادن به بحث آموزش لهجه های عربی با رويکردی هدفمندتر و به شکلی جديدتر.
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در هر يک از اين دو طرح با انجام اقداماتی از طرف اساتيدی که در اين زمينه فعاليت دارنرد مریتروان
روند آموزش و يادگيری را چه در بحث ترجمه و چه در بحث آموزش لهجهها با کيفيت بيشتری اراهه
کرد تا نيروهای با دانش تخصصی ،وارد بازار کار شوند .توصيه ما بر ايرن برود کره نهادهرايی برا اسرم
خاص مثال «متخصصين ترجمه» زير نظر گروههای مترجمی سراسر کشور به طور مستقل يا زيرر نظرر
انحمن ايرانی زبان و ادبيات عربی تشکيل شود و با انجام امتحانات و مصاحبههای حضوری ،افرراد برا
استعداد شناخته شده و مدرک معتبر مترجمی در بخشهای مختلف به آنها اعطا شود و با بستن قرراداد
همکاری با نهادها و سازمانها و خبرگزاری ها و  ...که به اين نيروها نياز دارنرد ،بره طرور مشرخص و
بابرنامه ،برای استخدام اين افراد اقدام کنند و اقدامات تشويقی از جمله دادن بورس به دانشجويان برتر
در زمينه لهجهها و در ادامه واگذاری آموزش لهجه ها به اين افراد را در دستور کار خود قرار دهند ترا
شايد از اين طريق آشفته بازار مترجمين به ثبات رسيده و افراد جويرای کرار در ايرن زمينره برا دانرش
بيشتری وارد عرصه کار شوند.
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اقرتاح فكرتنی لریادة األعمال فی فرع الرتمجة للغة العربیة


الدكتور علي نظري ،حممد فرهادي
امللخص

تلعببر ردببادع العمببام ،كعارب للاببركل رببت اديبباك اً تابباددد ،دكرام هاربام لببدام فب ر ببدا العمب ب
نياهد ال وم تأس س كل ات حتت عنوا "كل د ردادع العمام" يف البلدا ادتقدرد ،كأدضام يف بالدنا إدرا .
يف هذا البح  ،نقرتح فكرتنی خلركل ادتابرلنی يف فبرا الرت بد ربت ريبكلد البكالبد كبي یةبد عمل بد لب
فببرل العم ب للببذدت دبحعببو عببت العم ب يف هببذا الثببرا .أكببدنا يف هببذا البح ب عل ب حمببوردت ،مهببا تر ببد
الناببول ادتاااببد كتعلب ج اللةعببات العرب ببد كحلببوم لردببادع العمببام كأدضببا نببركرع ررالعببد عنبباكدت فببرا
الرت د كتب نی أهداف تعل مةا .فثي ر دا الرت د ،جیر الرتك ز عل الناول الثقة د القانون د كالتعاردبد
كزدادع الوحدات الدراس د اخلاصد هببا ،هبذا أكًم ،كنان بام التكبر إلب كاحبدع أك اننتبنی ربت اللةعبات العرب بد
ع هذه اللةعات ،كزدادع السباعات البخت صبتذ هببذه الوحبدع الدراسب د .كأربا عبت ك ث بد
للتعل ج ً عل
اس ببتادام ه ببتًر ادتا ببرلنی ف ع ببر تي ببك رتسس ببات اص ببد لتع ب تبرف ه ببتًر ال بباال إل ب ادكات ببر
كالنظمد كادتسسات ال ری الخت حتتال إل هتًر ادتابرلنی ادتااابنی للق بام بأعماببا بت بد تبو ثةج
يف هذه النظمد الساب ذكرها.
كلمات مفتاحیة  :ردادع العمام ،فرا الرت د للتد العرب د ،الناول الثقة د – القانون د كالتعاردد ،تعلب ج
اللةعات العرب د.

 أستاذ ريارك يف فرا اللتد العرب د كآداهبا ،لارعد لرستا (الكاتر
 طالر دكتوراه جبارعد لرستا

ادستكم)alinazary2002@gmail.com ،

mohammadfarhadip@gmail.com
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Two ideas for entrepreneurship in the field of Arabic Language

Dr. Ali Nazari, Muhammad Farhadi

Abstract
Entrepreneurship as a factor for overcoming economic difficulties plays a very important
role in the field of employment .So that today the importance of this case has caused the
establishment of universities called entrepreneurial colleges in developed countries and
even in Iran. In this paper we are trying to propose two ideas in order to be resolved Arabic
translation graduates unemployment problem. in this way, the process of creating jobs for
people seeking work in this field will be facilitated. In this paper was emphasize on two
axis translation of professional texts and education of Arabic dialects as solutions for
entrepreneurship and was emphasize the need for a revision of course topics in the field of
Arabic translation and targeted training too. Among the factors that should be focus on first
we consider dealing with the and Legal_ Jurisprudential texts and commercial texts and
Increase the number of credits related to them in the field of translation, and then dealing
with one or utmost two accents and Increase in the credits related to this course. In the case
of employment of graduates, special institutions should be established in order to organize
and introduce these graduates, providing employment them in the offices, organizations
and other institutions that need such graduates for doing affairs.

Key words : Entrepreneurship, Arabic Language Course, jurisprudence-legal texts and
business texts, Learning Arabic dialects.
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