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چالش هاي تجاري سازي و توسعه زبان عربي در ايران
دکتر مهدی محمدی نژاد



چکیده:
چالش های رودرروی توسعه و تجاری سازی زبان عربی دو نوو اسوک کوه عتارتنود از چوالش هوای
درون رشته ای و چالش های برون رشته ای .چالش های درون رشته ای عتارتند از چوالش هوايی کوه
رفع آن به دسک اساتيد و دسک اندر کاران رشته عربی در کشور اسک .و در چالش های بورون رشوته
ای نيز چالش هايی که خارج از اين رشته بر آن تحميل می شود مورد بررسوی رورار فرفتوه اسوک .در
چالش های درون رشته ای مسائلی همچون عدم اهتمام و ارتال عربوی آمووزان بوه يوادفيری مهالموه،
نارسايی های تدريس مهالمه ،عدم توجيه نمودن دانشجويان در بدو ورود به رشته ،عدم استعداد يوابی
در دانشگاهها ،تخصصی نشدن رشته عربی در ايران و غيره بررسی شده اسک و در چالش هوای بورون
رشته ای مسائلی همچون عدم جذب متخصصين در رشته عربی و جوايگزينی آنوان بوا نيروهوای غيور
متخصص ،عدم اهتمام و ارتال عمومی به يادفيری مهالمه ،عدم وجود آموزشگاههای مخصوو

زبوان

عربی همسان انگليسی و غيره بررسی شده اسک .نتيجه ای که از بحث حاصل شوده اسوک عتوارت از
وجود برخی مشاکل اسک که می توان راههارهايی برای حل آن ها ارائه کورد همچوون وورورت بواز
نگری در تدريس مهالمه و فنجاندن برخی دروس و يا زياد کردن ساعات آنها و غيره و راههار هوايی
نيز برای چالش هايی برون رشته ای وجود دارد همچون ورورت ايجاد توازن بين خروجی محصولين
و بازار کار و تعريف برخی بازار های کار برای محصلين اين رشته و ايجاد ارتال عمومی به زبان عربی
همچون ارتالی که به زبان انگليسی اسک به لحاظ اهميک اين رشته در ايران.

كلمات كلیدي  :چالش ،زبان ،عربی ،رشته ،توسعه.
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مقدمه
زبان عربی از دير باز به عنوان يهی از مهمترين زبان ها مورد عنايک ويژه ايرانيان بووده اسوک و علوک
های مختلفی را هم می توان برای اين امر ذکر کرد که از جمله آنها اهتمام و عالره خوا

ايرانيوان بوه

فرهنگ اسالمی و دستور بزرفان دين به فرافيری زبان عربی و مجاورت ايران با کشوور هوای عربوی و
ارتتاطات وسيع و تاريخی ايرانيان و اعراب اسک.
با همه اهميتی که زبان عربی دارد اما ارتال وسيع و عمومی که در مردم کشورمان به زبان انگليسوی
اسک بسيار فراتر از زبان عربی اسک که اين مسأله نياز به بررسی و تأمل دارد از آنجايی که پويايی يک
زبان و رونق آن در توسعه و تجاری سازی آن مؤثر اسک لذا بايد چالش های رودر روی ايون زبوان را
در ميهن اسالميمان ايران بررسی کنيم.
بسيار کم اتفاق افتاده اسک که به صورت دريق و علمی به روش های و راههار های پيشرفک زبان
عربی پرداخته شودودر اين زمينه مقاالت و يا کتاب هايی که مهم و رابل اعتنا باشد بسيار کم و يا نوادر
اسک و ما به سختی توانستيم به برخی مقاالت که در فهرسک منابع مذکور اسوک دسوک يوابيم و ايون
مسأله اهميک پرداختن به اين مووو را می رساند.
التته پرداختن به زبان عربی مورد اهتمام ايرانيان و اعراب بوده و تموام کتواب هوايی کوه در زمينوه
تدريس عربی نوشته شده در جهک توسعه زبان عربی بوده اسوک و لويهن کمتور کسوی بوه مشوهالت
موجود بر سر راه توسعه اين زبان برداخته اسک.
با درک در چالش های توسعه زبان عربی در می يابيم که اين چالشها دو نو می باشند:
چالش های درون رشته ای که بايد توسط اهل اين رشته و مديران و دسک اندر کاران آن مورد معالجه
ررار فيرد.
چالش های برون رشته ای که ارتتاطی با اهل اين رشته نداشته و از خارج بر اين زبان تحميل می شود.
در ابتدا به چالش های نو اول يعنی چالش های درون رشوته ای پرداختوه و سوچس چوالش هوای
برون رشته ای را مورد بررسی ررار می دهيم.
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چالش هاي درون رشته اي:
از آنجا که يهی از مهمترين موارد در ارتتاط با تحهيم روابط دو ملک فارس و عورب و توسوعه و
تجاری سازی زبان عربی ايجاد پل ارتتاطی زباناسک و مراکز علمی مرتتط با اين زبان نقوش عموده ای
در ايجاد اين پل دارند لذا ابتدا به برخی از مشهالت در ياد فيری مهالمه اشاره خواهيم کرد:
عدم اهتمام و اقبال عربي آموزان به يادگیري مکالمه:
در ميهن اسالمی ما ايران دو فروه بيش از ديگران با زبان عربی ارتتاط دارند و حود ارول انتروار از
آنان بعد از سال ها تحصيل اين اسک که بتوانند به زبان عربی تهلم کنند و آن دو فروه عتارتند از طلته
های شاغل به تحصيل در حوزه ها و فارغ التحصيالن و دانشجويان رشته زبان عربی.
در حوزه های علميه که با برخی از متون تخصصی ادبيات عرب آشنايی دارند و اکثر متوون اصولی
درسی آنان به زبان عربی اسک و همه روزه با زبان عربی مواجه هستند کمتر پيش می آيد که طلتوه ای
را مسلط به زبان عربی بيابيم ويا اينهه دانشجويانی که در رشته عربی تحصيل می کننود و تموام متوون
درسی آنان به زبان عربی اسک وليهن کمتر می توانند به عربی تهلم کنند.
علک عمده مشهل مذکور عدم اراده و اهتمام اسک به عنوان مثال می توان اين فونه ففک که کسی
که صد ها بار متنی را خوانده واکثر آن را برايش آشناسک اسک نمی تواند ادعوا کنود کوه آن را حفو
کرده اسک اما ديگری که چند بار به نيک حف کردن همان موتن را موی خوانود و آن را بوه ذهون موی
سچارد در وارع اراده اش او را از ديگری متمايز ساخته اسک .اين يعنی که تا همک بورای انجوام کواری
نتاشد آن کار انجام شدنی نيسک.
افر دانشجويان و حوزويان فرانقدر با وجود آشنايی زيادشان به زبان عربی اراده و هموک کننود در
زمان بسيار کوتاهی رادر به ياد فيری اين زبان خواهند بود.
نارسايي هاي تدريس مکالمه:
در زمينه تدريس زبان عربی در کشورهای مختلف دنيا تالش های مختلفی صورت فرفته ومنواه
خوبی برای تدريس اين زبان تهيه شده اسک که از جمله آن ها می توان بوه مونه المدينوة المنوور و
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منه جامعة أم القری ،العربية للناشئين وسلسلة أحب العربية و العربية بين يديک و منه جامعة دمشوق
و صدی الحيا و  ...می توان اشاره کرد.
در اين ميان به برخی سايک ها که نقش خوبی در ارائه مناه تعليمی عربی دارند نيوز اشواره کورد
همچون:
http://www.rosettastone.com -1
http://afl.ajeeb.com -2
http://www.arabicsp.com -3
http://www.horoof.com -4

اين مناه که با وجود تالش هايی که در تهيه آنها شده احيانا دارای نارساييهايی در تعلويم هسوتند
که ذيال به برخی از آن ها اشاره می شود:
عدم تناسب فرهنگي:
اشهالی که بر برخی از مناه تعليم عربی وارد اسک اين اسک که برخی از آنها مخصو

رشر خوا

و يا فرهنگ خاصی اسک و نمی تواند پاسخگوی تمام صنف هوا باشود موثال مونه جامعوة أم القوری
والمدينة المنور مخصو

طالب علوم دينی ووع شده و برای کسی که بخواهد عربوی را بوه عنووان

يک ابزار ارتتاطی ياد بگيرد مناسب نيسک.
عدم تناسب بسته هاي آموزشي با مخاطبان:
يهی از مزيک های بسته های آموزشی انگليسی تناسب آن ها با انووا فروههوای سونی اسوک .اموا در
مورد زبان عربی اين مورد در نرر فرفته نمی شود و عموما مناهجی که برای تعليم زبان عربی آماده می
شود همه فروهها و سليقه ها را با يک ديد نگاه می کند.
نرريه پردازان تعليم زبان عربی بايد درک کنند که مثال افر نوجوانی می خواسک برای سفر به يوک
کشور عربی غير زيارتی زبان عربی را ياد بگيرد با مردی که می خواهد بورای سوفر زيوارتی بوه امواکن
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مقدسه عربی را بياموزد نتايد يک بسته آموزشی را در نرر بگيرند چرا که اين دو هم از نرر سن و هوم
از نرر نو نياز به زبان عربی با هم متفاوتند .
عدم تکیه بر هر دو قوه ديداري و شنیداري در تدريس:
معموال روش های تدريس مهالمه عربی بر خالف انگليسی تهيه چندانی بور رووای سومعيه و بصوريه
نداشته حال آن که در زبان عربی به خاطر اهميک تلف حروف نمی توان بوه جوز از شونيدن خيلوی از
حروف را ياد فرفک و کسی که می خواهد اين زبان را بياموزد می بايسک ساعک هوا وروک را صورف
شنيدن کند چنان که ما در زبان انگليسی هم ساعک هوايی را بايود صرفشونيدنهنيم و همزموان مهوارت
های ديداری را نيز به زبان آموز القا کرد مثال خيلی از کلمات و جمل را از طريق بوه رلوم آوردن موتن
يک فيلم چه توسط استاد و چه توسط زبان آموز می توان آموخک.
در اين بخش از زبان آموز خواسته می شود که هر آن چه از يک فيلم عربی موی شونود را بوه رلوم
بياورد وسچس به اصالح خطاهای او پرداخته و به او روش کتابک درسک را می آموزيم به عنوان مثوال
يک زبان آموز متتدی هنگامی که جملوه "مسوتمعينا اففاوول" را موی شونود ايون فونوه موی نويسود:
"مستمعين اففاول" وما هنگام اصالح اين جمله می توانيم دو مطلب را به زبان آموز آموزيم يهی اين
که نون جمع مذکر سالم در حالک اوافه حذف می شود و ديگر اين که هنگوام جموع مفواف هليوه و
صفک در زبان عربی تقدم با مفاف هليه اسک و نه صفک يعنی ما با استفاده از اين روش هم رواعود را
به او می آموزيم و هم روه سمعی و بصری او تقويک می کنيم.
عدم تکیه بر قصه خواني:
يهی از بهترين روش های آموزش زبان انگليسی که عربی فارد آن اسک تهيه بر خواندن رصه يا رموان
اسک که تهيه کننده اين رمان ها يک سلسله کتاب های هدف مندی که هر کدام حاوی مطالب مختلف
و طتقه بندی شده از آسان به سخک اسوک را در اختيوار زبوان آمووز رورار موی دهود و در هور کتواب
اطالعات جديد تری را به عالوه اطالعات رتلی به زبان آموز ارائه می دهد تا هم اطالعات رتلی برايش
مرور شود و هم به مرور و به آسانی اطالعات جديدی را دريافک کند .اين روش برای تودريس زبوان
عربی نيز بايد اجرا شود.

6

چالش های تجاری سازی و توسعه زبان عربی در ايران ،مهدی محمدی نژاد

قواعد محوري:
اشهال عمده ای که بر روش تدريس زبان (چه عربی و چه انگليسی) در مدارس کشورمان و در برخی
از کتاب ها ی مهالمه عربی وجود دارد تهيه بيش از حد بر رواعد اسک به طوری که صتغه رواعود بور
متون ارجحيک دارد .اين روش باعث فريزان شدن بسياری از محصالن از ياد فيوری زبوان موی شوود.
رواعد همانطور که از اسمش پيداسک به معنای چارچوب و پايه اسک و اين چارچوب می بايسوک بور
روی جمالت و عتارات پی ريزی شود حال کسی که ذهنش خالی از کلمات و عتارات باشود و دايوره
لغويش وعيف و سسک اسک چگونه می تواند چارچوبی بنا کند .اين جانب در کشور سوريه به عرب
زبانان رواعد صرفی را می آموختم و خيلی اورات می ديدم که باوجود اين که عرب هستند اموا از يواد
فيری برخی رواعد عاجزند حال چه برسد به فارسی زبانی که می خواهد بر روی هيچ ،بنايی را بسازد.
عدم وجود درس خطابه خواني:
درس خطابه خوانی يا المحاور می بايسک به دروس زبان عربی اوافه شوود و دانشوجويان ملوزم بوه
اين شوند که به صورت مستمر خود را آماده تهلم به زبان عربی در برابر ديگران کنند.
بسياری از دانشجويان دارای ذخيره لغوی بسيار خوبی هستند وليهن به خاطر عدم تهلم و اسوتفاده
نهردن از اين ذخيره لغوی نمی توانند به زبان عربی مسلط شوند.
با تجربه خوبی که اين جانب در جامعة المصطفی کسب کردم به صورت هفتگوی خطتوه هوايی را
آماده نمودم و به دانشجويان ارائه نمودم و از آنان درخواسک کردم که در مسجد جامعة المصوطفی ( )
آن خطته ها را به برای ديگران بخوانند و در حد امهان از حافره خود بهره بگيرند.
ضرورت گنجاندن مکالمه در تمام ترم هاي تحصیلي:
اين کار می بايسک در مقطع ليسانس انجام شود به طوری که در طول تحصيل دائما دانشجويان با ايون
درس مرتتط بوده و به تدري بتوانند زبان عربی را ياد بگيرند.
علک اين امر پيچيدفی و نياز به تمرين در مهالمه عربی اسوک و موی تووان در طوول ايون دوره از
روای سمعی و بصری و ذهنی دانشجويان کمال استفاده را برد.
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اين امر عالوه بر ايجاد شور و نشاط در آنان باعث رونق وعالره ديگران نيوز بوه ايون زبوان شود و
نتيجه بسيار مطلوبی حاصل شد.
عدم توجیه نمودن دانشجويان در بدو ورود به رشته:
در مؤسسات آموزشی کمتر پيش می آيد که در بدو ورود دانشجويان بوه يوک رشوته دورنموايی از آن
رشته را به دانش آموزان آن رشته نشان دهند تا براساس آن دورنما دانشجو مسير رشد و فعاليک خوود
را تعين کرده و برای سير در اين مسير توشه مناسب خود را برفيرد ولذا خيلی از دانشجويان توا پايوان
فراغک از تحصيل دچار نوعی سردرفمی بوده و نمی دانند که بايد چه هدفی را دنتال کنند.
برای اين که چنين مشهلی پيش نيايد موی بايسوک جوزوه هوايی تهيوه شوود کوه در آن دور نموای
تحصيل در رشته ها در آن فنجانده شود و تمام فعاليک هايی که به رشد دانشجو موی انجامود را بوه او
نشان دهد و توفيق ها و عدم توفيق هايی که در رشته ها حاصل شده را بيوان نمايود و عوالوه بور ايون
جلسات توجيهی نيز برای دانشجويان ترتيب دهند تا در صورت وجود ابهام ،ابهامات رفع شود.
عدم استعداد يابي در دانشگاهها:
با توجه به فسترده بودن زبان عربی و مختلف بودن شاخه های تخصوص در ايون رشوته موی بايسوک
دانشگاهها استعداد دانشجويان را سنجيده و بر اساس استعدادشان آن هوا را بوه راه درسوک راهنموايی
کنند.
برخی دانشجويان در زمينه ترجمه همزمان و مستقيم اسوتعداد و عالروه دارنود و برخوی در زمينوه
صرف يا نحو و برخی در زمينه مجری فری و يا اختار فويی و برخی به تاريخ ادبيات و برخی به نقود
و برخی به رمان.
عالوه بر اين که دانشجو خود می تواند به زمينه مورد عالره اش رسيده و براساس آن فعاليک کنود
فروههای عربی هم می توانند بستر را برای استعداد يابی و هدايک استعداد هوا و برناموه ريوزی دريوق
برای آن ها فراهم کنند.
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عدم اهتمام جدي بعضي از اساتید به دانشجويان:
متأسفانه برخی از اساتيد به علک مشغوليک های فراوان همچون تدريس در جاهای ديگر و يوا نوشوتن
مقاالت و پژوهشهای فردی وراهنمايی پايان نامه ها وغيره ورک زيوادی را بوه دانشوجويان ايون رشوته
اختصا

نمی دهند وانگيزه کافی را در دانشجويان به وجود نمی آورند .لذا بايد ترتيتی اتخاذ شود که

ارتتاطات تنگاتنگ بين اساتيد و دانشجويان فراهم شده و راه برای تخصصوی شودن و فسوترش زبوان
عربی فراهم شود.
عدم تربیت نیروي كارآمد كه ناشي از ضعف در روش ها و متون تدريسي است
برای اين که بتوان موفقيک روش های آموزشی را سنجيد می بايسک بازده و محصوالت خروجوی کوه
مورد تربيک ررار فرفته اند را بررسی کرد.
افر در کل کشور بازده و محصول دانشگاهها را در زبان عربی که همان فارغ التحصيالن اين رشوته
هستند مورد مطالعه ررار دهيم خواهيم ديد که درصد زيادی از آنان رادر به تهلم به اين زبوان نتووده و
در متاحث تخصصی زبان عربی هم توانايی کافی ندارند.
در اين زمينه می بايسک کارفروههای تخصص با حفور اساتيد بارز اين رشته برفزار شود و علک
عدم توفيق روش های آموزشوی کوه نتيجوه اش عودم توليود نيوروی کوار آمود اسوک کشوف شوده و
راههارهايی برای مقابله با مشهالت و حل آن ها ارائه شود.
افر عدم توفيق در فروه کمی از دانشجويان بود علک را می شد در دانشجويان بررسی کرد ولويهن
اکثر فارغ التحصيالن موفقيک کسب نمی کنند که با اطمينان می توان علک را به ناکارآمدی دانشوگاهها
مرتتط دانسک.
تخصصي نشدن رشته عربي در ايران
اين امرکه متولی آن مسؤولين و اساتيد رشته عربی هستند يهی از مهمترين راهها برای استفاده بهينوه از
متخصصين اين رشته می شود و عدم تخصصی نشدن اين رشته باعث سردرفمی دانشجويان اين رشته
و عدم تخصص کافی آنان در يک رشته خا

و کاربردی می شود.
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در اين زمينه می بايسک مطالعات دريقی انجام شود و زبان عربی به دو شاخه اصلی يعنی مطالعات
زبانی و مطالعات ادبی تقسيم شود در رسمک مطالعات زبانی مسائلی همچون صرف و نحوو و مهالموه
و ترجمه و فقه اللغة و در رسمک ادبی مسائلی همچون تاريخ ادبيات با تقسويم دوره هوای مختلوف و
بالغک و نقد و عروض و ادبيات تطتيقی و مهتب های ادبی ارائه شود.
يهی از تخصص هايی که می بايسک ايجاد شود تخصص مطتوعات و رسانه در زبان عربوی اسوک
که دانشجويان در اين رشته عالوه بر مهارت های مخصو
اصطالحات مخصو

به کار های رسانه ای در تقرير فوزارش و

مطتوعاتی و امور مربوطه به زبان عربی نيز تخصص کافی را کسب می کنند.

از جمله تخصص های ديگری که می تواند ايجاد شود تخصص حقوق به زبان عربی برای تربيوک
نيروهايی ويژه که که بتوانند با علم به روانين بين المللی روابوط تجواری بوين شورکک هوای داخلوی و
شرکک های خارجی که در کشور های عربی مستقر هستند را فسترش دهند .اين نيروها هم می توانند
در زمينه بازار يابی به شرکک های ايرانی در خارج از کشور کمک کنند و هم می توانند مدافع روانونی
اين شرکک ها در عقد رراردادها باشند.
از جمله تخصص هايی که می توان به وجود آورد تخصص بازار يابی بوه زبوان عربوی اسوک کوه
نيروهای تربيک شده بعد از کسب مهارت الزم در زمينه بازاريوابی اصوطالحات مخصوو

تجواری را

زبان عربی آموخته و می توانند شرکک های تجاری داخلی را به کشورهای عربی معرفی کرده و زمينوه
ارتتاطات تجاری را فراهم سازند.
التته در مرحله کارشناسی دانشجويان می بايسک با همه اين شاخه ها آشنايی اجمالی و مورد رتولی
پيدا کنند اما در مرحله کارشناسی ارشد و دکتووری هور دانشوجويی در تخصوص موورد عالروه خوود
اختصا

کسب کند تا دچار سردرفمی و ناتوانی نشود.

امروزه به خاطر پيشرفک علوم بشری همگان سعی در تخصصی نمودن فعاليک های علموی دارنود
زبرا مترهن اسک که يک نفر نمی تواند در تمام شاخه ها متخصص شود.
اين جانب هنگامی که در دانشگاه دمشق تحصيل می کردم برای سؤالی نوزد يهوی از اسواتيد رفوتم
ايشان با کمال فروتنی به من ففک سؤال شما مربوط به تاريخ ادبيات عصر اول عتاسی اسک و مون در
تاريخ ادبيات عصر جاهلی تتهر دارم ،افرچه می توانم جواب شما را بدهم و لی افر نوزد فوالن اسوتاد
بروی جواب دريق تری به شما خواهد داد.
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عدم شناخت مجال هاي مناسب براي ترجمه:
يهی از پل های ارتتاطی فرهنگ عربی و فارسی ترجمه بوده اسک .با توجه بوه وسوعک زبوان عربوی و
پيشرفتی که در عرصه های مختلف در اين زبان به وجود آمده و با توجه به اين که اسواتيد ايون رشوته
بيش از همه به اين پيشرفک ها آشنا هستند لذا يهی از عرصه های مهمی که می شوود در آن کارهوای
خوبی را صورت داد عرصه ترجمه اسک.
اساتيد رشته عربی می توانند مهمترين کتاب هايی که در جهان عرب نوشوته موی شوود را از طورق
مختلف همچون ففاهای مجازی در معرض ديد مترجمان ررار داده و بوا تتيوين اهميوک کتواب هوای
پتشنهادی جهک ترجمه زمينه را برای اشتغال دانشجويان و مترجمان عربی از يک طورف و ايجواد پول
ارتتاطی محهم بين زبان عربی و فارسی به وجود آورند.
چالش هاي برون رشته اي:
عدم جذب متخصصین دررشته عربي وجايگزيني آنان با نیروهاي يرمتخصص
در بسياری از موارع با وجود نياز به نيروهای متخصص تحصيل کرده در زبان عربی خيلوی از ادارات و
نهاد های مرتتط با زبان عربی ترجيح می دهند که از نيروهای غير تحصيل کرده ويا پاره ورک اسوتفاده
کنند .از جمله اين ادارات می توان به آموزش و پرورش و ح و زيارت اشاره کرد.
اداره آموزش و پرورش و التته هم در مدارس غير انتفاعی و هم دولتی در خيلوی از اوروات بورای
تدريس درس عربی از نيروهای غير متخصص استفاده می کند و برای رفع اين نياز هم نيوروی جديود
جذب نمی کند.
سازمان ح و زيارت که دائما در حال برفزاری دوره های مخصو

زبان عربی بورای کوارفزاران

ح می باشد وليهن اهتمامی به جذب نيروی متخصص در زبان عربی ندارد و اين مشهل می بايسوک
در سطح کالن بررسی و رفع شود.
به نرر می رسد که بايد طرحی در مجلس شورای اسالمی به تصويب برسود کوه ايون دو سوازمان
(آموزش و پرورش و ح و زيارت) را ملزم به جذب نيروی متخصص در رشته عربی کند.
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عدم اهتمام و اقبال عمومي به يادگیري مکالمه
تماسک فرهنگی دو ملک عرب و فارس به حدی اسک که به جرأت می توان ففک اکثر کلماتی که در
محاوره يا کتابک فارسی به کار می رود عربی اسک و بعد از پيروزی شهوهمند انقالب اسوالمی ايوران
زبان عربی جزء متون درسی الزامی در مدارس فنجانده شده اسک با اين حوال ايون نموی توانود دليول
باشد بر اين که فارس ها در حد زيادی با تهلم به زبان عربی آشنا هسوتند .بلهوه بوالعهس اسوک و بوا
وجود زمينه های زياد برای ياد فيری زبان عربی اما فارس ها کمترين اهتمامی به يوادفيری ايون زبوان
مهم نداشته اند .التته اين مسأله نياز به فرهنوگ سوازی و پور اهميوک جلووه دادن ايون زبوان از طورف
نهادهای علمی و فرهنگی اسک.
و با وجود اينهه سيل عريمی از مردم ايران همه ساله به زيارت مهه مهرمه و مدينه منوره و أعتاب
مقدسه می روند وليهن اين مردم کشور های مقصد هستند که فارسی را می آموزند و کمتر پويش موی
آيد که ايرانيان و حتی مديران کاروان ها که دائما در حال سفر به کشور های عربی هستند به يوادفيری
زبان عربی اهتمام داشته باشند .اين جانب که مصاحته کننده زبان عربی در ح و زيارت هسوتم بارهوا
با مواردی برخورد کرده ام که مديرانی بعد از بيسک سال فعاليک ورفوک و آمود بوه کشوورهای عربوی
هنوز نمی توانند ساده ترين جمله ها را به زبان عربی بيان کنند.
عدم وجود آموزشگاههاي مخصوص زبان عربي همسان انگلیسي:
يهی از مزيتهای زبان انگليسی برعربی وجود انوا مختلف آموزشگاههای زبان انگليسی اسوک کوه
درسطح کشوربه طورفسترده ای درحال فعاليک هستند وآنقدرمنرم هستند که حتی دوره های آموزشی
آنان درسطح کشور به طورهماهنگ برفزارميشودوافرکسی رصدسفر به جوايی راداشوته باشود ميتوانود
درمقصد سفر خود دورهای را که درآن شرکک کرده را پيگيری کند .وجود چنين مؤسسوات هدفمنودو
منرم عالوه بر ايجاد اشتغال برای فارغالتحصيالن زبان عربی باعث فسترش هرچه بيشتر اين زبان نيوز
ميشود وباعث ميشودکه بسياری ازکسانی که مشتاق به فرافيری زبان عربی هسوتند بوه راحتوی جايگواه
مناسب خود را بيابند.
بايدتوجه داشک که آموزشگاههای زبان برای کسب درآمدوخروج از بحرانهای ارتصادی ميتوانند به
روشهای ذيل هزينه های خود راتأمين کنند :
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 برفزاری کالسهای تقويتی عربی برای محصالن مدارس درمقاطع مختلوف .التتوه ايون نيواز راميتووانازطريق ايجاد کانون های زبان عربی نيز برطرف نمودو ليهن آموزشوگاهها کوه معموالوسويع ترهسوتند
ميتوانند ازاين طريق منابع مالی بيشتری برای روام خود ايجاد نمايند.
 اين آموزشگاه ها ميتواند به صورت نيمه دولتی باشد واز مراکوز دولتوی خصوصوا مودارس آمووزشوپرورش درشيفتهای عصراستفاده نمايد .التته اين امر بايستی ازطريق تفاهم نامه بين دووزارت آموزش
عالی وآموزش و پرورش انجام فيرد و هردو وزارت به نحوی ازخدمات اين آموزشگاهها انتفا بترنود
مثال تأمين نيروهای متخصص برای تعليم راوزارت علوم به عهده فيردو زمينه اشتغال فارغ التحصويالن
زبان عربی رافراهم آورد و از طرف ديگر دانش آمووزانی کوه درايون آموزشوگاه هوا تحصويل ميهننود
ازتخفيفات ويژه ای بهرمندفردند.
عدم ايجاد توازن در خروجي محصلین اين رشته و بازار كار:
عدم برنامه ريزی وعدم ايجاد توافق نامه بين وزارت علوم و ادارات و نهاد های مرتتط بوا زبوان عربوی
همچون وزارت خارجه و اتاق بازرفانی و ح و زيارت و کتاب خانه ها و روه رفوائيه و غيوره بورای
استفاده از نيروهای دانشگاهی در امور مربوط به زبان عربی يهی از مشهالت فراروی زبان عربی اسک.
با توجه به تخصصی که دانشجويان رشته عربی کسب می کنند می توان از ايشوان در دروس رورآن
و عربی در سطح مدارس اسوتفاده نموود و افور ايون امور صوورت پوذيرد مشوهلی در بيهواری فوارغ
التحصيالناين رشته به وجود نخواهد آمد.
در مدارس خيلی از اورات از فارغ التحصيالن رشته های ديگر در درس عربوی اسوتفاده موی شوود
وليهن کمتر پيش می آيد که از رشته های عربی در رشته های ديگر استفاده شود.
همه گیر نبودن زبان عربي:
چرا می بايسک تمام دانشجويان دکتری دارای مدرک تافل زبان انگليسی باشند اما زبان عربوی نوه تنهوا
که چنين اهميتی را نداشته بلهه کوچهترين اهتمام هم به آن در دانشگاهها وجود ندارد.
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وزارت علوم به اين زبان اسک حال آن که موا موی

دانيم افر اهميک عربی از زبان انگليسی بيشتر نتاشد کمتر هم نيسک چون که اين زبان عالوه بر اين که
زبان دين ماسک يهی از مهمترين زبان های دنياسک.
در دانشگاه دمشق دانشجويان بر اساس رانون می بايسک يک زبان را ياد فرفته و با يک زبوان هوم
آشنا می شدند حال آن چه که انترار می رود آن اسک که در ميهن اسالمی ما ايران موی بايسوک بورای
زبان عربی در رشر دانشگاهيان در حد آشنايی هم که هسک برنامه ريزی شود.
شايد ففته شود که دانشجويان معموال همه در مقطع دبيرستان با عربی آشنا شوده انود جوواب ايون
اسک که در دانشگاه می توان سطح اين آشنايی را باال برده و به صورت تخصصی تر به اين زبان نگواه
کرد مثال هيچ اشهالی ندارد که دانشجويان رشته شيمی با اصطالحات تخصصی رشوته خوود بوه زبوان
عربی آشنا شوند بلههاين امر عالوه بر برکک های معنوی فراوانی کوه دارد موی توانود باعوث اشوتغال
بسياری از فارغ التحصيالن رشته عربی نيز بشود.
جمع بندي و نتايج:
برخی عوامل در عدم توسعه و تجاری سازی زبان عربی مربوط به دسک انودر کواران و دانشوجويان و
اساتيد اين رشته باز می فردد که می توان آن ها را چالشهای درون رشته ای نام نهاد و آنها بوه ترتيوب
ذيل می باشند:
عدم اهتمام وارتال عربی آموزان به يادفيری مهالمه.
نارسايی های تدريس مهالمه.
عدم وجود درسارائه سخنرانی به زبان عربی.
ورورت فنجاندن مهالمه درتمام ترمهای تحصيلی دوره ليسانس.
توجيه نهردن دانشجويان دربدو ورودبه رشته عربی.
عدم استعداديابی دردانشگاهها.
عدم اهتمام جدی بعفی از اساتيدبه دانشجويان.
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تخصصی نشدن رشته عربی درايران.
شناخک فرصک های مناسب برای ترجمه.
برخی از عوامل و چالشها مربوط به خارج از حيطه مسؤوليک اساتيد و دانش آموزان زبان عربی اسوک
که عتارتند از:
عدم جذب متخصصين دررشته عربی وجايگزينی آنان بانيروهای غيرمتخصص.
عدم اهتمام وارتال عمومی به يادفيری مهالمه.
عدم ايجاد توازن در خروجی محصلين اين رشته و بازارکار.
عدم وجود آموزشگاههای مخصو

زبان عربی همسان انگليسی.

همه فير نتودن زبان عربی.
پیشنهاد ها:
ايجاد معهدهای لغات برای تدريس مهالمه عربی به همان شيوه آموزشگاههای زبان انگليسی.
ايجاد معهد های لغات برای تقويک بنيادی دانش آمووزان در زبوان عربوی بورای شورکک در کنهوور و
امتحانات فصلی و ساالنه.
فنجاندن درسی به عنوان "المحاور " به دروس رشته عربی برای کواربردی شودن زبوان عربوی بورای
دانشجويان و ملزم شدن ايشان به تهلم به عربی.
استفاده از تهنولوجی و ففای مجازی جهک تعليم غير حفووری دروس مربووط بوه عربوی .ايون امور
توسط مسؤولين و اساتيد عربی و با استفاده از امهاناتی که وزارت علوم فراهم می کند رابل اجراسک.
کاربردی کردن رشته عربی در حوزه های علميه بافنجاندن دروسی همچون مهالموه وانشواء دردروس
مقدماتی حوزه واستفاده از نيروی کارآمد دانشگاهی که دو منفعک را به دنتال خواهد داشک :
وحدت بيشتر حوزه ها و دانشگاهها با تهيه بر زبان عربی به عنوان نقطه مشترک.
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تربيک نيروهای حوزوی مسلط به زبان عربی که زبان فويای نرام متتنی بور ديون و اخوالق جمهووری
اسالمی ايران باشند.
ايجاد تفاهم نامه هايی بين وزارت علوم و نهاد های مرتتط با رشته عربی جهک همهاری و اسوتفاده از
نيروهای متخصص دانشگاهی .از جمله اين نهاد ها می تووان بوه وزارت خارجوه ووزارت آمووزش و
پرورش و سازمان ح و زيارت و ستاد بازسازی اعتاب مقدسه و اتاق های بازرفانی و سازمان ميورا
فرهنگی و فردشگری اشاره کرد.
استفاده از تجربه مراکز تدريس زبان عربی به غير عربی زبان ها همچون المدينه المنووره و أم القوری و
جامعة دمشق و غيره برای رفع نارسايی های تدريس عربی در کشور بسيار وروری اسک.
استفاده از نيرو وتووان ترجموه در رالوب معرفوی کتواب هوای جديود و مهوم عربوی توسوط اسواتيد و
متخصصين برای ترجمه توسط دانشجويان و متخصصين در امر ترجمه.
تاسيس رشته مطتوعات به زبان عربی جهک پرورش دانشجويانی با تخصص عربی بورای انجوام اموور
مربوط به روزنامه نگاری و تهيه فزارش.
تاسيس رشته حقوق به زبان عربی برای تربيک نيروی متخصوص در زمينوه حقووق بوين الملول جهوک
ايجاد ارتتاط بين شرکک های تجاری داخلی و شرکک های خارجی که در کشوور هوای عربوی وجوود
دارد.
تاسيس رشته بازاريابی برای تربيک نيروی متخصص بازارياب و ايجواد زمينوه ارتتاطوات تجواری بوين
شرکک های تجاری ايرانی و عربی.
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املل ّخص
إ ّن العقبااات الااف أق ا لماااة العربی ا وأیمیتهااا م إي اران أیقسااب إلاای خساامال العقبااات الدا لی ا الااف أتعلّا
بالدارسااا واتساااأسؤ وا ساا،ولا عیهااا ،والعقبااات ا ار ی ا ال اف أاامن م ا اااره نلااا ااسه الل ا لمااا
العقبات الدا لی فهي متیوع  ،میهال عادة ا تمااة ل ا الل ا العربیا بدراساتها وإ ادواا ،وا لا ا و اودؤ
م أادري ااادةا العربیا  ،وعاادة إرااااد الدارسااا بدايا دراسااتهب للعربیا إلاای ا هاااة الااف ساایت ملو ا بعااد
ختاار هب ،وعاادة العیايا با وا ااة الاامیا م الدارسااا ما خبا ا ساا،ولا واتساااأسؤ م ا امعااات ،وعاادة
الیظرؤ التخصصی إلی العربی م ا امعات ولما العقبات ا ار ی فهي متیوع ليضاً ،میهال عدة أوظی
لصا اا ات تصاااا م العربیا وأعويضااهب كا ت يفتلا ا ا ؤ م ااسا ا اااا ،وعاادة ا خباااا العاااة علاای
الل العربی م خب الیاس كإخباهلب علی ا نالیزي  ،وعادة و اود ا عا اد ا اصا بتعلایب العربیا مالماا ناراه
م ا عا د ا اص بتادري ا نالیزيا وخاد اره الب اع بعادؤ نتاال أادا علای و اود مشااك م سابی
ألااور الل ا العربی ا م إي اران و ااسه ا شاااك يفا ا لن أعاااج علاای الشااا ا نل لاااي نوا ا الت ااديات
الدا لی ا ا لل ا ا العربی ا ا ت با ااد م ا ا إعا ااادؤ الیظا اار بلا اار أا اادري ااادة ا ا العربی ا ا م إي ا اران ،ودم ا ا بع ا ا
الدروس،وأ یري ساعات أدري بع الدروساز و م سابی موا ها الت اديات ا ار یا لل ا العربیا تباد
ما إداااد أاوازن بااا ا ااردا وسااو العما  ،وإداااد فاارا العما للخااردا ،وأشا ی الیاااس لیقبلاوا علاای
العربی خدر إخباهلب علی ا نالیزي ا هلسه الل م لمهی بال
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