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 اسالمی و هنر کمیته علوم انسانی، معارف/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

  گزارش اجمالی فرایند اجرایی تدوین. 1

هاي مختلف کشور و بـیش از   دانشگاهبندي نظرات و تجارب بیش از صد تن از استادان تراز اول         جمع  این گزارش، 

در ایـن مهـم     ...) مکاتبـه، مقـاالت علمـی و پژوهـشی، سـمینارها و             ( تن از اساتید و محققان که به طور غیرمستقیم           50

هـاي تهیـه    هـا از محـدودیت    محدودیت زمانی و اطالعاتی و نداشتن آمار دقیق از وضعیت فعلی رشته1.اند مشارکت داشته 

ه سعی گردید تا حدي با استفاده از تجارب استادان مجرب دانشگاهی و محققان تراز اول در هر رشته   گزارش بوده است ک   

  .ها برطرف گردد این محدودیت

  .ها با هشت زیرگروه تخصصی موضوعی به صورت زیر سازماندهی شده است شناسی و زبان گروه ادبیات، زبان

  ها نشناسی و زبا ساختار گروه ادبیات، زبان. 1نمودار 

کمیته ادبیات، 

شناسی و  زبان

  ها زبان

  

  

  گروه

  شناسی زبان
گروه زبان و 
  ادبیات فارسی

گروه زبان 
  انگلیسی

گروه زبان 
  عربی

گروه زبان 
  فرانسه

گروه زبان 
چینی، (ها  سایر زبان  گروه زبان آلمانی  روسی

  ...)ایتالیایی و 

  

دي تدوین نقشۀ جامع علمی کشور در حوزه مربوط اقـدامات           بن  ریزي اجرایی و با عنایت به زمان        در چارچوب برنامه  

  :زیر انجام گردید

ریـزي و سیاسـتگذاري علمـی و          ریزي با حضور افراد متخصص و آشنا با برنامه          تشکیل ستاد هماهنگی و برنامه    . 1

  .فناوري و داراي سابقه همکاري با شوراي عالی انقالب فرهنگی در زمینه تدوین نقشه جامع علمی کشور

  .ربط براي ایجاد تعامل سریع میان ستاد و صف تعیین منصب مدیر اجرایی؛ هیأت همکار و کارشناسان ذي. 2

                                                          

.، فهرست اسامی استادان و مختصري از سوابق علمی ـ اداري بیان شده است1در پیوست . 1

دبیرخانه ریزي ستاد هماهنگی و برنامه



  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

 اسالمی و هنر کمیته علوم انسانی، معارف/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

2

  .نظر هر رشته تهیه بانک اطالعات استادان، نخبگان و پژوهشگران صاحب. 3

عـوت  هاي الزم براي انتخاب و د     هاي تخصصی و انجام مشورت      تدوین و تبیین معیارهاي انتخاب اعضاي گروه      . 4

  .ها استادان براي عضویت در گروه

هاي علمی که در این حوزه در طول چنـد دهـه اخیـر وجـود                آوري تمام مستندات، سوابق، مباحث نشست       جمع . 5

  .داشت

  .هاي مورد بررسی آوري و تدوین مجموعه آمار در دسترس در حوزه جمع. 6

ه تلفیق و تدوین نقـشه جـامع علمـی کـشور از           ها براساس مصوبات کمیت     بررسی و تحلیل مسائل فراروي رشته     . 7

  1 .ها شناسی و زبان ریزي کمیته ادبیات، زبان سوي ستاد هماهنگی و برنامه

  .ها و تبادل نظر ریزي با مسئوالن گروه مندي شده ستاد هماهنگی و برنامه هاي زمان برگزاري نشست . 8

  .مند براي هر گروه تدوین برنامه عملیاتی زمان . 9

  .ها بررسی و تبیین مباحث براي گروه) دستور جلسه(هاي  یه کاربرگته. 10

  .هاي علوم انسانی، معارف اسالمی و هنر ایجاد هماهنگی مستمر با مدیریت گروه. 11

ها با توجه بـه   نامه عملیات و اقدامات الزم از سوي گروه  کنترل و مدیریت پروژه تدوین روش کار و تهیه شیوه         . 12

  .اي رشته هاي بین و دیدگاهسنجی  مبانی علم

انداز علمی و فناورانه و ترسیم نگاشت نهادي و دانـشی    تدوین چشم(Workshop)برگزاري کارگاه آموزشی   . 13

  .با حضور یکی از کارشناسان خبره در این حوزه

اهی از نظران و محققان صاحب تجربه که رسماً عضو جلسه نبودنـد و نظرخـو   مشورت با سایر استادان، صاحب   . 14

  .ایشان

  .هاي علمی و مؤسسات آموزشی و پژوهشی فعال در هر حوزه و نظرخواهی از ایشان مشورت با انجمن. 15

هـا و     بررسی مسائل و موارد نیاز براي تدوین ویرایش اول نقشۀ جامع علمـی کـشور در حـوزه ادبیـات، زبـان                     . 16

  .تا پایان اسفند ماهشناسی با برگزاري حداقل هشت جلسۀ تخصصی در رشتۀ خود  زبان

سازي آنها جهت تدوین یـک نقـشه جـامع در     گانه و هماهنگ هاي هشت هاي گروه بندي گزارش  تلفیق و جمع  . 17

  .ها شناسی و زبان حوزه ادبیات، زبان

ها براي اصالح نسخه نهـایی نقـشه جـامع علمـی           تک سرگروه   برگزاري جلسات منظم اختصاصی ستاد با تک      . 18

  .ها شناسی و زبان بیات، زبانکشور در حوزه اد

سازي و تکمیل     بررسی مجدد گزارش تلفیق و اقدامات ستاد براي تدوین ویراست نهایی گزارش تلفیق و آماده              . 19

  .مستندات

هاي  هاي فوق تدوین هشت گزارش تخصصی نسبتاً جامع در مورد اهداف، مسائل و راهبردها و برنامه         نتیجه تالش 

ها با بررسی و تحلیل دقیق و کامل مسائل و مشکالت هـر رشـته و            در این گزارش   2.باشد   می اجرایی مختص به هر گروه    

                                                          

.ها آورده شده است هاي تبیین موضوع براي گروه  صورت جلسات طراحی شده و گزارش2در پیوست . 1

. آورده شده است10 الی 3ها در پیوست  این گزارش. 2



گزارش اجمالی فرایند اجراي تدوین

 اسالمی و هنر عارفکمیته علوم انسانی، م/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

3

هاي اجرایـی مخـتص بـه هـر گـروه تخصـصی        اي هر رشته به معرفی راهبردها و برنامه      انداز و اهداف توسعه     تبیین چشم 

باشـد کـه براسـاس     ه مـی گیري گزارش هاي تخصـصی هـر گـرو    بندي و نتیجه گزارش پیش رو جمع. پرداخته شده است 

هاي تخصصی موجـود     با توجه به تمایز مسائل رشته     . چارچوب ارائه شده توسط کمیته تلفیق، تدوین و تبیین گردیده است          

هـاي   هاي کلی که در تمامی حوزه   ها گزارش حاضر تنها به معرفی راهبردها و سیاست          شناسی و زبان    در حوزة ادبیات، زبان   

هاي اجرایی هر گروه در گزارش تفـضیلی          ها و طرح    ها کاربرد دارند پرداخته شده است و برنامه         انشناسی و زب    ادبیات، زبان 

زا همانند تدوین     هاي موجود بررسی برخی از مسائل چالش        الزم به ذکر است که با توجه به محدودیت        . باشد  آن موجود می  

هـاي بعـدي گـزارش موکـول      تطبیقی است به ویرایشکه نیازمند زمان، امکانات و مطالعات تحقیقی ـ  ... اهداف کمی و 

  .نظران و تدقیق محققان، این گزارش راه کمال را بپیماید امید است با راهنمایی صاحب. گردید

  

  





 اسالمی و هنر کمیته علوم انسانی، معارف/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

  مقدمه. 2

المللـی و     هاي ملـی و بـین       اي ارتباطی، عنصري هویتی و ابزاري نیرومند و الزم براي فعالیت در عرصه              زبان پدیده 

انـداز بیـست سـالۀ     ها در مسیر دستیابی به اهداف سند چـشم  شناسی و زبان حوزة ادبیات، زبان. درت استیکی از مظاهر ق   

  :نظام جمهوري اسالمی ایران کارکردهاي زیر را دارد

سازي و توسـعه علـوم و    کارگیري، بومی    ظرفی متناسب براي انتقال، به      ابزاري با نقش وجوبی، توانمند و کارآمد،      * 

  .ختلف و در نهایت الزمه ایرانی برخورداري از دانش پیشرفته استهاي م فناوري

ها و فرهنگ اسالمی و انقالبـی   ابزاري توانمند و الزم و مؤثر براي حفظ هویت اسالمی ـ ایرانی و انتقال ارزش * 

.در سطح جهان است

  .المللی است ابزاري الزم و کارا جهت برقراري تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین* 

  .ها و بازشناسی هویت و مجد و عظمت تمدن ایرانی ـ اسالمی است اي مناسب براي بازآفرینی میراث زمینه* 

تواند گامی مؤثر در دستیابی به        ریزي براي توسعه و گسترش این حوزه می         لذا توجه جدي به سیاستگذاري و برنامه      

  .باشد ... هاي مختلف علمی، سیاسی و انداز نظام در حوزه اهداف سند چشم

  

  





 اسالمی و هنر کمیته علوم انسانی، معارف/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

  دار هاي اولویت انداز و حوزه چشم. 3

هـاي    اي و ملی حاکم بر کشور و ضرورت تعمیق اتحاد ملی و بازآفرینی میـراث                با عنایت به اصول و اهداف توسعه      

بدیل جهانی که در سایه ادبیات فارسی براي کشور حاصل شده است، تقویت و گـسترش زبـان و ادبیـات فارسـی بـه                           بی

  .ریزان فرهنگی و زبانی کشور قرار گیرد باید در رأس توجه سیاستگذاران و محور اقدامات برنامه ن ملی کشور میعنوان زبا

هاي فرهنگی، میراثی، تمدنی و ادبی کـشور و نقـش    پس از آن با توجه به رسوخ و نفوذ فرهنگ اسالمی بر عرصه    

ران اسالمی و همچنین تأکیدات قـانون اساسـی، زبـان و    هاي ادبیات فارسی دو   بدیل زبان و ادبیات عربی در زیرساخت        بی

  1 .گردد ادبیات عربی به عنوان زبان دینی کشور معرفی می

انداز در زمینه تبدیل کشور به قدرت اول علمی و اقتصادي منطقه و برقراري تعامل فعال بـا      نظر به مفاد سند چشم    

 یکـی از ملزومـات اساسـی      عنوان زبـان علـوم و ارتباطـات،        ها، آموزش و توسعه زبان انگلیسی به        جهان در تمامی عرصه   

باید در سـطوح مختلـف    لذا این زبان به عنوان اولین زبان خارجی کشور می. انداز خواهد بود    دسترسی به اهداف سند چشم    

رهنگـی  آموزي در تعامالت ف     از سوي دیگر با توجه به نقش عمده زبان و زبان          . آموزشی و پژوهشی گسترش و توسعه یابد      

بایـد در   نیز به عنـوان زبـان دوم خـارجی مـی        ...) فرانسه، آلمانی و    (و اقتصادي ایران با سایر ملل یک زبان خارجی دیگر           

هـاي   هاي غیرمـرتبط بـا عنایـت بـه تـشخیص گـروه             هاي دانشگاهی مرتبط با زبان آموزش داده شود و سایر رشته            رشته

  .پژوهان آموزش دهند بان انگلیسی به دانشتوانند زبان خارجی دومی را کنار ز آموزشی می

هاي فوق در سطح جامعه، افراد، مراکز آموزشی و پژوهشی در افق        هریک از زبان   :ها و شرایط مطلوب     ویژگی

  :عبارت است از) 14041ایران (انداز  سند چشم

  زبان و ادبیات فارسی

نیرومنـد   ابزار و فرهنگی اقتدار ملی، هویت رمظه ایرانی، اقوام بخش وحدت و انسجام عامل فارسی ادبیات و زبان

 در نقشه جامع علمی     نقش و جایگاه زبان و ادبیات فارسی      . ترویج و تبیین فرهنگ اسالمی، ایرانی و انقالبی است        

                                                          

دهد که ظرفیت این دو رشته در حال حاضر به فعلیت نرسیده و            بررسی وضعیت فعلی زبان و ادبیات فارسی و عربی نشان می          : دشو  یادآور می . 1

در . کارکردهاي واقعی ملی و دینی خود را ندارند و رسیدن به این کارکردها نیازمند تحول جدي در نظام آموزشی و پژوهشی این دو زبان اسـت  

ساله نظام به تفـصیل بیـان    انداز بیست هاي اجرایی اصالح این دو رشته براي دستیابی به اهداف سند چشم ردها و برنامه  اهم راهب  4 و   3پیوست  

.گردیده است



  اجتماعی جهاد دانشگاهیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
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هاي هویتی، عنـصر مهـم اقتـدار     نه به عنوان یک رشته تحصیلی، بلکه به عنوان یکی از مؤلفه  کـشور   

ج و تبیین فرهنگ اسالمی، عامل انسجام اقوام ایرانی و وسـیله تـرویج انقـالب اسـالمی     ، عامل ترویفرهنگی ایرانیان 

گر فرهنگ، هنر، تمدن و میراث فکـري اقـوام ایرانـی در              سال فارسی تجلی    ادبیات غنی و کهن   . بسیار مهم و حیاتی است    

امروزه حفـظ هویـت   . باشد ر مسیر تاریخ میهاي ایرانیان د دهنده اندیشه، آرزوها و آرمان ادوار پرفرازونشیب گذشته؛ بازتاب   

حفظ قوت و اصالت زبان فارسی به عنوان یکی از ارکـان هویـت      . در گرو حفظ زبان فارسی است     ) فردي و اجتماعی  (ملی  

ملی ایران و زبان دوم جهان اسالم و حامل معارف و فرهنگ اسالمی، ایرانی و انقالبـی جایگـاه و نقـش زبـان و ادبیـات        

  .کند  نقشه جامع علمی کشور بسیار مهم و حیاتی میفارسی را در

  :انداز عبارتند از هاي زبان و ادبیات فارسی در افق سند چشم کارکردها، اهداف و ویژگی

  هاي علمی و ادبی، پروردن زبانی مهذب و رسا براي درك، انتقال و بیان اندیشه* 

گی و پیشرفت علوم و فنون بشري با درك درست از      ایجاد نشاط و بالندگی ملی به تناسب مقتضیات زمان و زند          * 

  هاي زبانی و ادبی فارسی، حفظ اصالت

  تبدیل زبان فارسی به زبان علم در سطح جامعه و مراکز آموزشی و پژوهشی و به تدریج در سطح منطقه،* 

اینده اقتدار ملی   آفرین، افز   بخش، وحدت   باید عامل هویت    هاي مختلف آموزشی می     زبان و ادبیات فارسی در دوره     * 

و مظهـر   ) خانواده و جامعـه   (هاي زندگی فردي و گروهی        قدرت خالقیت و نوآوري، بهبود و ارتقاءدهنده فرهنگ و مهارت         

  باشد، اعتماد به نفس ملی و هوشیاري می

هاي آموزش زبان و ادبیات فارسی به جاي کتـاب محوربـودن و توجـه بـه تفاوتهـاي                     برنامه محور نمودن دوره   * 

  نگی و گویشی اقوام مختلف ایرانی،فره

هـاي    سازگاري و همسازي هویت ملی و دینی و ایجاد انس با مآثر و معارف تـاریخی در نـسل کنـونی و نـسل                       * 

  آینده،

بـراي  ... هاي ملی و دینی ایرانیان و صاحب پیام عمیق انسانی، عرفـانی و              ادبیاتی فرهنگی، مظهر شکوه میراث    * 

  جهانیان،

هاي علمی آموزشی نوین و متناسب با شرایط روز،            و مدد رسانی با توانایی علمی مناسب، مهارت        پرورش مربیان * 

  .ذوق ادبی، خالق

  :زبان عربی

باید قادر باشند درك کلی از متون عربی و اسالمی  در سطح آموزش و پرورش مخاطبان زبان و ادبیات عربی می  * 

  . عربی در فهم زبان فارسی پی ببرندهمانند قرآن و مآثر داشته باشند و به نقش زبان

آموختگـان بایـد    هاي مرتبط با زبان عربی همانند رشته ادبیات فارسی، علوم قرآنی و حدیث دانش         در حوزه رشته  * 

  .تسلط نسبی و متناسب با رشته تخصصی خود نسبت به زبان و فرهنگ عربی داشته باشند

هاي چهارگانـه زبـان عربـی       گان باید تسلط کامل به مهارت     آموخت  در حوزه تخصصی زبان و ادبیات عربی دانش       * 

داشته باشند، به نحوي که امکان استفاده از آنها در تعامالت مختلف اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی با کـشورهاي       



دار هاي اولویت انداز و حوزه چشم
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دیـد  آموختگان بسته به گرایش تخصصی خود بر ادبیات قدیم و ج         همچنین الزم است دانش   . عرب زبان وجود داشته باشد    

  .عربی تسلط نسبی داشته باشند

  :زبان انگلیسی

  1التحصیالن مدارس کشور به زبان انگلیسی در حد متوسط، تسلط نسبی فارغ* 

توانایی تمام دانشجویان کارشناسی در درك متون اصلی رشته خود و امکان تبادل افکار به زبان انگلیسی در حد     * 

  عمومی،

 تحصیالت تکمیلی در نگارش مقاله، ارائه سخنرانی و کالس درس بـه زبـان               هاي  توانایی تمام دانشجویان دوره   * 

  انگلیسی در رشته تخصصی،

هاي چهارگانه    هاي آموزش، مترجمی و ادبیات زبان انگلیسی به مهارت          تسلط کامل دانشجویان کارشناسی رشته    * 

رسی امور علمی مربوط به رشـته تخصـصی       هاي تخصصی، امور آموزشی و نقد و بر         زبانی و توانایی آنها در مدیریت پروژه      

  2خود،

هـاي آموزشـی و       هاي تکمیلی رشته زبان انگلیسی در انجام و هـدایت پـروژه             التحصیالن دوره   توانایی کلیه فارغ  * 

  .المللی در نشریات بین) به خصوص براي دوره دکتري(تحقیقاتی و ارائه مقاله 

ساندن وضع عمومی زبان بـه سـطح مطلـوب و تولیـد علـم در                هاي یادشده، ضمن ر     رود با رسیدن به افق      امید می 

هاي تحقیقـاتی   المللی، متخصصان ما بتوانند با تولید مطالب آموزشی، انجام پروژه      جهان و ایفاي نقش علمی در سطح بین       

هـاي    مینـه ، ارائـه مـشاوره در ز      )انگلیسی، فارسی و فارسی به انگلیسی     (المللی، ترجمه متون      هاي ملی و بین     براي سازمان 

  .به جایگاه مورد انتظار در منطقه دست یابند... مختلف و 

  :زبان دوم خارجی

هاي چهارگانه زبانی در حد پیشرفت و توانایی مـدیریت            هاي زبان خارجی به مهارت      التحصیالن رشته   تسلط فارغ * 

  . خودهاي تخصصی هاي تخصصی، امور آموزشی و نقد و بررسی امور علمی مربوط به گرایش پروژه

  .هاي زبانی مورد نیاز رشته تخصصی اصلی ها بر مهارت التحصیالن سایر رشته تسلط نسبی فارغ* 

  

  

                                                          

1. Intermediate 

. به تفصیل بیان گردیده است6هاي اجرایی دستیابی به آنها در گزارش پیوست  اي رشته زبان انگلیسی و برنامه اهداف توسعه .2





 اسالمی و هنر کمیته علوم انسانی، معارف/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

هاي پیشنهادي ارزیابی و شـناخت وضـعیت علمـی            شاخص. 4

  ها رشته

  هاي مختلف آموزشی بخش خصوصی و دولتی، التحصیالن دوره تعداد فارغ. 1

  تعداد محققان در هر رشته،. 2

  ،... منتشرشده برحسب انواع، نوع انتشارات و تعداد کتب. 3

  تعداد مقاالت منتشرشده برحسب نوع،. 4

  شده در امر آموزش و پژوهش در سطوح مختلف، میزان بودجۀ عمومی و خصوصی. 5

  هاي مرتبط براساس درجۀ علمی، تعداد اعضاء هیأت علمی در رشته. 6

  هاي علمی و تخصصی، انجمن(لتی تعداد نهادهاي آموزشی ـ پژوهشی بخش خصوصی و دو. 7

8. ... .  

شناسـی   هاي فوق در حوزة ادبیات، زبان      اطالعات و آمار دقیق و قابل استفاده در بسیاري از شاخص          : شود  یادآور می 

آوري و تبیـین   آوري اطالعات و آمار جمع هاي فوق باید به وسیله مراکز رسمی جمع  ها در دسترس نیست و شاخص       و زبان 

  .گردد

  





 اسالمی و هنر کمیته علوم انسانی، معارف/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

هـا و      فرصـت   نقـاط قـوت، ضـعف،     ( تحلیل نگاشت نهـادي      .5

  )تهدیدها

  :نقاط قوت

  سابقه طوالنی و تجربیات دیرین آموزشی براي داخل و خارج از کشور در رشته زبان و ادبیات فارسی،* 

 سـاز آن در اقـصی نقـاط    هاي تاریخ هاي جهانی ادبیات فارسی و موفقیت     هاي کالن اثرگذاري پیام     وجود پشتوانه * 

  جهان،

و امکـان الگـوبرداري از      ... موفقیت نسبی مراکز آموزشی خصوصی در ابعاد مختلف مدیریتی، آمـوزش زبـان و               * 

  تجارب موفق داخلی،

  هاي پژوهش، گیري ها و جهت  زیاد مراکز آموزشی و امکان هدایت آنها به سمت فعالیت منابع مالی نسبتاً* 

  .ها ر برخی از رشتهوجود مراکز آموزشی و متنوع و گسترده د* 

  :نقاط ضعف

  هاي اجراشده، ریزي زبانی در سطح کالن و روزمرگی برنامه هاي زبانی و برنامه نبود سیاست* 

ها و سازوکارهاي آموزشی ـ پژوهشی مـورد اسـتفاده در نهادهـاي مختلـف و بکـار نگـرفتن          سنتی بودن روش* 

  هاي نوین، شیوه

   کمک آموزشی زبان در نهادهاي آموزشی و پژوهشی مختلف،دسترسی محدود به امکانات و تجهیزات* 

هاي مـورد بررسـی کـه باعـث عـدم اسـتفاده از دسـتاوردهاي         نبود ارتباط بین زنجیرة علمی و فناوري در رشته    * 

  شده، گردیده است، تحقیقی و پژوهشی انجام

  ادهاي مختلف آموزشی ـ پژوهشی،هاي جامعه در نه آموزان با نیازها و خواسته عدم تناسب جذب و پرورش زبان* 

  هاي مرتبط، هاي غیردولتی علمی ـ آموزشی ـ پژوهشی در رشته فعالیت محدود تشکل* 

هـاي مـرتبط و نامـشخص     جانبه از امر پژوهش ـ تحقیق در رشته  نبود نهادهاي متولی حمایت و پشتیبانی همه* 

  بودن نیازهاي تحقیقاتی کشور،

  ها، هاي تحقیقاتی در مراکز دولتی به ویژه دانشگاه اي اجراي طرحوجود مقررات دست و پاگیر بر* 



  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
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  پرور نبودن مراکز آموزشی و پژوهشی، پرور نبودن و نویسنده محقق* 

  کمبود سازوکارهاي انتشار نتایج تحقیقات و تشویق و حمایت از پژوهشگران،* 

  هاي مرتبط، فقدان نهادهاي متولی امر کارآفرینی و نوآوري در رشته* 

رسـانی در مـورد تحقیقـات و        هـا و اطـالع      شناسـی و زبـان      فقدان بانک اطالعاتی جامع در حوزة ادبیـات، زبـان         * 

  هاي صورت گرفته، پژوهش

  مشغله فراوان استادان و متخصصان دانشگاهی و کم توجهی به امر پژوهش،* 

 و بروز مـشکالت و نواقـصی        نبود ارتباط و هماهنگی میان سطوح مختلف نگاشت نهادي در حوزة مورد بررسی            * 

  ،...التحصیالن، عدم تناسب متون با نیازهاي کاربران و  چون عدم اشتغال فارغ

هـا و   عدم توزیع عادالنه و متناسب امکانات آموزشی ـ پژوهـشی در منـاطق مختلـف کـشور براسـاس ظرفیـت       * 

  .هاي موجود مزیت

  :ها فرصت

  هاي صورت و محتواي ادبیات فارسی، دي از جاذبهمن وجود داوطلبان جدي در سطح جهان براي بهره* 

هاي راهبردي سیاسـی ـ اقتـصادي     ها در همه عرصه هاي توجه به فراگیري زبان افزایش تدریجی درك ضرورت* 

  المللی در بین مسئوالن و مردم، بین

ت فارسـی در    هاي علمی، پژوهشی و ترویجی در زمینـه زبـان و ادبیـا              هاي متعدد، مجامع و انجمن      وجود کرسی * 

  .سراسر جهان

  :تهدیدها

شـده از آنهـا و افـزایش     ریـزي  هـاي برنامـه   فقدان نهاد ملی مسئول تقویت ارکان زبان و ادبیات و نبود حمایـت        * 

  ها، کارآمدي این رشته

  هاي دیگر، ها و فناوري امکان تضعیف جایگاه زبان و ادبیات در مقابل گسترش روزافزون رایانه* 

ریـزي آمـوزش و    گرا، به ویژه فنی و مهندسی و پزشـکی در نهادهـاي سیاسـتگذار و برنامـه               هغلبه نگرش تجرب  * 

هـاي   هاي علوم انسانی بطور عام و رشـته  تناسبی و درخور نبودن این نگرش با ماهیت و کارکرد رشته       پژوهش کشور و بی   

  زبان ادبیات به طور خاص،

  .المللی  بینفقدان همکاري بین مراکز آموزشی و پژوهشی داخلی و* 

  

  



 اسالمی و هنر کمیته علوم انسانی، معارف/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

هـا و     نقـاط قـوت، ضـعف، فرصـت       (تحلیل نگاشت دانـشی     . 6

  )تهدیدها

  :نقاط قوت

  سازانه، هاي علمی، تاریخی و تمدن برخورداري زبان و ادبیات فارسی و عربی از پشتوانه سنت* 

ی زیاد،توجه نسبتاً مطلوب به مجموعه زبان و ادبیات فارسی در سطوح مختلف آموزشی و تعداد ساعات درس* 

ها، ها و رشته التحصیالن مؤسسات آموزشی خصوصی و دولتی در برخی از گرایش وضعیت نسبتاً مطلوب فارغ* 

  .دسترسی نسبتاً آسان به منابع علمی ـ آموزشی روز* 

  :نقاط ضعف

الم، هاي مالزمی چـون فلـسفه، کـ         هاي زبان و ادبیات با رشته       فقدان تعامل مستمر، منطقی و سازنده بین رشته       * 

هاي ادبی و خلـق شـاهکارهاي    افتادگی در سنت هاي علوم انسانی براي جبران عقب علوم اجتماعی و سیاسی و سایر رشته  

  جهانی جدید به زبان فارسی،

هاي علمی در رشته زبان و ادبیات و فراهم نبودن فرهنگ نقدپـذیري و نبـود امکـان                    ها و جریان    فقدان گفتمان * 

  ها و ادبیات، در رشته زبانپردازي  گیري نظریه شکل

  هاي نو و روزآمد در کشف مسائل و مشکالت زبان و ادبیات، یابی و اندك بودن نگاه ضعف مسئله* 

  هاي تحقیقات ادبی و زبانی، شناسی و مکتب هاي روش توجهی به اصول، مبانی، شیوه کم* 

  هاي پژوهشی زبان و ادبیات، متنوع نبودن و فقدان نوآوري در روش* 

  هاي فارسی و عربی، هاي تدریس زبان و ادبیات به ویژه در رشته کهنه بودن و یکسان بودن روش* 

هـاي زبـان و    هـاي آموزشـی دانـشگاهی در رشـته     تأکید بیش از حد بر ادبیات کالسیک و غیرکاربردي در دوره      * 

  ادبیات فارسی و عربی،

  هاي خارجی، و بلندمدت زبانمدت  ها و کاربردهاي آنی، میان نبود توجه کافی به ضرورت* 

  نبود انگیزة رقابت علمی در بین استادان و دانشجویان،* 

  هاي مختلف کشور التحصیالن دانشگاه اي مناسب براي ارزیابی علمی فارغ نبود رویه* 



  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
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هاي علمی مورد بررسی کیفیت انـدك منـابع علمـی و     نبود تعریف مشخص نظام ارزیابی کمی و کیفی در رشته    * 

  موزشی تولیدشده در داخل کشور،متون آ

فقدان سازوکار بازنگري دقیق، بروز و متناسب با تغییرات و تحوالت علمـی در جهـان در متـون و منـابع مـورد             * 

  استفاده،

  اي و کاربردي در هر رشته، نبود تناسب منطقی میان تحقیقات بنیادي، توسعه* 

  انی،هاي زب فقدان هدفمندي تحقیقات صورت گرفته در رشته* 

  المللی، فقدان سازوکارهاي مناسب براي انتشار نتایج تحقیقات در سطح داخلی و بین* 

  در فرایند آموزش زبان،...) شناسی و  شناسی، روان جامعه(هاي سایر علوم  عدم استفاده کاربردي از یافته* 

  .هاي آموزشی گیري از فناوري هاي بهره روزآمد نبودن روش* 

  :ها فرصت

هاي خارجی در دانشگاه براي گسترش تعامالت و مناسـبات فرهنگـی ـ سیاسـی ـ اقتـصادي        سی زبانایجاد کر* 

  المللی با کشورها، بین

هاي باالتر بـه      مخاطبان درخور توجه در مقاطع کارشناسی در دانشگاه به عنوان درس فارسی عمومی و در دوره               * 

عنوان آیین نگارش،

.المللی مرتبط ز علمی ـ اجرایی بینامکان برقراري تعامل فعال با مراک* 

  تهدیدها

هایشان و عـدم امکـان جداسـازي          همراهی فرهنگ ملل مختلف با زبان     (ناپذیري وجه فرهنگی و زبانی        تفکیک* 

  مکانیکی آنها،

هاي فارسی عمومی و آیین نگارش و متناسـب نبـودن آن بـراي آمـوزش در                   ضعیف بودن و روزآمد نبودن متن     * 

  ها، ورش و دانشگاهسطح آموزش و پر

  ضعف یا نبود سنت و فرهنگ فعالیت گروهی در مراکز علمی ـ پژوهشی،* 

هـاي مختلـف علمـی از جملـه حـوزه ادبیـات،               فقدان فرهنگ نقدپذیري در بین فعاالن در سطح جامعه و حوزه          * 

  .ها شناسی و زبان زبان
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شناسـی و   ها و الزامات توسعه حـوزة ادبیـات، زبـان          سیاست. 7

  :ها زبان

ایرانی و تالش براي ایجاد همسویی بیشتر هویت دینی و ملی در اصالح و توسعه  هاي اسالمی ـ   توجه به ارزش* 

  .آموزي کشور نظام زبان

  .ها هاي علمی و ادبی حوزه زبان حمایت و تشویق مستمر از شخصیت* 

  .شروع آموزش زبان از سنین پایین* 

  .ان در سطوح مختلفارتقاء فرایند یاددهی ـ یادگیري زب* 

  .روزرسانی مداوم دانش و مهارت استادان با توجه به نیازهاي علمی و واقعی جامعه افزایی معلمان و به دانش* 

  .آموزي در تمام سطوح آموزشی هاي پایه و کلیدي زبان بازتعریف مهارت* 

هـاي مختلـف آموزشـی ـ      عرصههاي زبانی در  هاي نوین جهت تعمیق دانش و مهارت ترویج استفاده از فناوري* 

  .پژوهشی

  .شناسی نوین آموزشی انجام مطالعات تطبیقی و شناخت روش* 

آموز در سطح تحصیالت دانـشگاهی و پـذیرش دانـشجو براسـاس اسـتعداد، عالقـه،                   اصالح نظام گزینش زبان   * 

  .خالقیت و ذوق ادبی

  .ف با یکدیگرهاي مختل توجه جدي به تحوالت کمی و کیفی علوم و تعامالت رشته* 

  .گسترش نظام آموزش دو زبانی در سطوح مختلف* 

  .بازبینی و اصالح قوانین و مقررات به منظور افزایش پویایی نظام آموزشی و پژوهشی* 

  .هاي نظري آن هاي کاربردي زبان و پرهیز از توجه افراطی به جنبه لزوم توجه بیشتر به جنبه* 

و سیما به گسترش زبان و ادبیات فارسی به صورت علمی در داخل و خارج هاي عمومی همانند صدا   توجه رسانه * 

  .از کشور

  .آموزان هاي زبان هاي مختلف براساس توانایی ریزي آموزشی در گروه امکان برنامه* 

هاي خارجی و وجود وحدت رویه در سنجش و اعطاي مدارك زبانی              آموزان زبان   برقراري نظام ملی ارزیابی زبان    * 

  . مختلفدر سطوح

  .ها التحصیالن حوزه زبان توسعه کارآفرینی و افزایش اشتغال فارغ* 



  تماعی جهاد دانشگاهیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اج
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  .آموزي هاي مختلف زبان استفاده از تجارب موفق نهادها و افراد داخلی و خارجی در حوزه* 

  .هاي آموزشی زبان با شرایط فرهنگی و گویشی مناطق مختلف ایران تطبیق محتوایی دوره* 

  .ها با سایر کشورها ر حوزه زبانتوسعه تبادالت علمی د* 

  .ها هدفمند نمودن تحقیقات در حوزه زبان* 

  .هاي فیزیکی و مجازي هاي زبانی در کشور در محیط استانداردسازي آموزش مهارت* 

  .همگانی نمودن آموزش زبان* 

  .انی افرادهاي زب آموزي جهت قوام و تقویت مهارت العمر در حوزه زبان توجه به آموزش مستمر و مادام* 
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  ها شناسی و زبان راهبردهاي توسعه حوزة ادبیات، زبان. 8

ها کاربرد دارند بیان گردیـده   شناسی و زبان   هاي حوزه ادبیات، زبان     در این بخش راهبردهاي کلی که در کلیه رشته        

هـاي   در گـزارش  هاي اجرایـی مخـتص بـه آنهـا            راهبردهاي اختصاصی هر گروه تخصصی و برنامه      : شود  یادآور می . است

هاي حوزه ادبیـات،   اهم راهبردها و الزامات توسعه و استفاده مناسب از پتانسیل        . پیوستی به طور مشروح بیان گردیده است      

  :ساله نظام عبارت است از انداز بیست ها در راستاي دستیابی به اهداف سند چشم شناسی و زبان زبان

در سطوح مختلف تحصیالت دانـشگاهی براسـاس نیازهـاي          آموزي    هاي تخصصی زبان    متناسب نمودن گرایش  * 

  آموزي، جامعه و سطح علمی زبان

 بیـان نوشـتاري، درك شـفاهی و          هاي بیان شفاهی،    کاربردي نمودن آموزش زبان در سطوح مختلف در گرایش        * 

درك نوشتاري و پرهیز از تأکید صرف بر مباحث ادبیات و تئوریکی غیرکاربردي،

هاي علمـی مـورد    ها و نیازهاي سایر رشته هاي مختلف زبان خارجی براساس اولویت  رشته گذاري گسترش   هدف* 

  نیاز جامعه،

  هاي آموزشی موفق خارجی با شرایط فرهنگی ـ اجتماعی کشور، متناسب نمودن الگوها و روش* 

هـا   ر حوزه زبانمند آموزشی ـ پژوهشی د  ها و تدوین استراتژي نظام تأسیس شوراي راهبردي سیاستگذاري زبان* 

ریـزي زبـانی      زدگی و نهایتاً ایجاد همسونگري در متولیان مختلـف سیاسـتگذاري و برنامـه               و پرهیز از روزمرگی و سیاست     

  کشور،

  هاي مرتبط، در رشته) اسنادي و الکترونیکی(اندازي پایگاه اطالعاتی  تشکیل و راه* 

  و اجتماعی ـ اقتصادي کشور،هاي زبانی در جهت توسعۀ علمی  هدایت تحقیقات و پژوهش* 

  تبیین دقیق جایگاه چهار زبان ملی، دینی، بومی و زبان خارجی و نحوه تعامل آنها با یکدیگر،* 

  تأسیس مجالت تخصصی و علمی ـ پژوهشی در حوزه زبان و ادبیات،* 

  موفق،المللی و داخلی  اندازي سازوکارهایی جهت تعامل دوجانبه نهادهاي علمی بین تدوین و راه* 

  آموزي در کشور، شناخت عوامل انگیزشی و بازدارنده اجتماعی و فردي مؤثر بر یادگیري و توسعه زبان* 

افزارهاي مورد نیـاز، نظـام حقـوقی حمایـت از حقـوق           اینترنت، نرم (هاي الزم     روزرسانی زیرساخت   گسترش و به  * 

  هاي آموزشی ـ پژوهشی، براي توسعه فعالیت.... معنوي و 

  هاي علمی، هاي درسی با توجه به تحوالت در سایر حوزه  تغییرات مناسب و متناسب در برنامهاعمال* 

  سازي منابع علمی ـ آموزشی با توجه به نیازهاي مخاطب و انطباق آنها با مقتضیات فرهنگی ـ اجتماعی کشور، متنوع* 



  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
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   گزینش و تألیف محتوا،هاي هویت دینی و ملی و انعکاس آنها در ها و زیرمؤلفه شناسایی مؤلفه* 

  تقویت روحیه اعتماد به نفس و عزت و غرور ملی در متون آموزشی،* 

  دهی فرهنگی، بازنگري و اصالح ساختار برنامه درسی و جهت* 

  بسترسازي براي توسعۀ آموزش عمومی زبان از طریق ابزارهاي نوین آموزشی،* 

  و مراکز آموزشی ـ پژوهشی،...) ران و صنایع، سیاستمدا(تقویت ارتباط میان کاربران زبان * 

هـاي علمـی و    هاي آموزشی بازآموزي و ضمن خدمت براي مدرسان زبـان جهـت ارتقـاء مهـارت      برگزاري دوره * 

  آموزشی آنها،

  .هاي آموزش زبان خارجی در سطوح مختلف تحصیلی اختصاصی نمودن دوره* 
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  ها فهرست پیوست

  ،)ها براي تمام گروه( سوابق علمی ـ اداري فهرست اسامی استادان و مختصري از. 1

  ها، صورت جلسات طراحی شده و گزارش تبیین موضوع براي گروه. 2

  گزارش گروه زبان و ادبیات فارسی،. 3

  گزارش گروه زبان و ادبیات عربی،. 4

  گزارش گروه زبان و ادبیات انگلیسی،. 5

  گزارش گروه زبان و ادبیات فرانسه،. 6

  بان و ادبیات آلمانی،گزارش گروه ز. 7

  شناسی، گزارش زبان. 8

  گزارش گروه زبان و ادبیات روسی،. 9

  ...).ایتالیایی، ترکی و (ها  گزارش گروه سایر زبان. 10
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  خالصه

در این گزارش به بررسی و شناخت وضع موجود آموزش، پژوهش و فناوري، ترسیم وضع مطلـوب آمـوزش، پـژوهش و                      

  .شود راهبردهاي توسعه پرداخته می و معیارهاي توسعه، معرفی الزامات تحول و توسعه و ارائه ها اولویتفناوري، تعیین 

  : ها عبارتند از ها و راهکارهاي پیشنهادي از سوي متخصصان حاضر در نشست ترین سیاست عمده

  ـ در نظر گرفتن سطح کیفی و کمی آموزش،

و شـمار  آموختگان رشته مزبور  هاي شغلی به دلیل لزوم انطباق میان شمار دانش    ـ در نظر گرفتن میزان نیاز جامعه و فرصت        

  هاي شغلی، فرصت

  ـ شناخت عوامل مؤثر در ارتقا و افت سطح کیفی آموزش،

  هاي نظري آن،  هاي کاربردي آموزش و پرهیز از توجه افراطی به جنبه ـ لزوم توجه بیشتر به جنبه

  ها، تر شدن آموزش ـ تخصصی

  مند، ـ تدوین استراتژي آموزشی نظام

  اي، رشته میانهاي آموزشی و پژوهشی   فعالیتـ افزایش

  شناسی، هاي اجتماعی مرتبط با رشته زبان ایجاد نیاز در جامعه به منظور ایجاد و یا افزایش جایگاه ـ 

  هاي پژوهشی، ـ لزوم کاهش میزان ساعات تدریس به منظور افزایش فرصت براي فعالیت

  ـ افزایش متون درسی نگاشته شده به زبان فارسی توسط اساتید،

  هاي پژوهشی، ورد نیاز براي انجام انواع فعالیتـ تخصیص بودجه م

  ها به منابع به روز و مورد نیاز استادان و دانشجویان، ـ تجهیز کتابخانه

  هاي غیرضروري، نامه  و دیگر آیینISIهاي  ـ تجدید نظر در جبر موجود براي نگارش مقاله

  هاي آموزشی، ها و گروه ـ ایجاد تعامل بیشتر میان دانشگاه

با واقعیات موجود و تعیین حدود و ثغور چارچوب طرح علمـی            ) اعم از آموزشی و پژوهشی    (ها     همخوانی سیاستگذاري  ـ لزوم 

  انداز،  چشمدربردارنده

  هاي مزبور، هاي پژوهشی به صورت مدون و پرهیز از قائم به فرد بودن مدیریت برنامه تنظیم برنامهـ 

  شناسی، رسانی دستاوردهاي پژوهشی در حوزه زبان طالعبندي، انتشار و ا  ـ لزوم به روز کردن طبقه

  شناسی، هاي گوناگون زبان هاي فناوري به منظور کار در حوزه ـ لزوم ایجاد پارك

  هاي صنعت و تجارت، شناسی با حوزه ـ لزوم شناخت ارتباط رشته علمی زبان

  شناسی،  زبان هاي آموزشی و پژوهشی در رشته  اولویتـ معرفی

  .هاي اطالعاتی ک بانتهیهـ 
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مقدمه

مندان به آن، تحصیالت خود را از مقطع کارشناسی ارشد آغاز   عالقه نسبتاً نوین است که در کشور ما،اي  شناسی رشته زبان

  .نمایند می

هاي خارجی در دانشگاه تربیت مدرس، از اعـضاي هیـأت علمـی و اسـاتید      شناسی و زبان در پی تشکیل کمیته ادبیات، زبان    

هاي مختلف، به منظـور نظـر خـواهی از آنـان در خـصوص                 شناسی از دانشگاه    نام شاغل به تدریس و پژوهش در حوزه زبان         صاحب

  . کشور، دعوت به عمل آمد  مورد بحث مرتبط با نقشه علمی جامعمحورهاي
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ها و تهدیدها در سه بخش آمـوزش،   نقاط قوت، ضعف، فرصت 

  پژوهش و فناوري

  :علی رشته علمیبررسی و تحلیل وضعیت ف

  :ـ آموزش

محـور اول رسـالت مؤسـسات و مراکـز     : آموختگان در نظر گرفته شـد  دو محور اساسی مرتبط با سطح کمی دانش       

آموزش عالی است که باال بردن سطح آگاهی و فرهنگی جامعه تعریف شده است و محور دوم شمار شاغل تعریف شـده و   

با در نظر گرفتن محور نخست، تبعات مثبت افزایش کمیت          . باشد  ر می تربیت افراد متخصص براي جذب در مشاغل مذکو       

گردد اما درخصوص محور دوم باید شمار نیروهاي متخصص مورد نیاز، در یـک برهـه زمـانی                   آموختگان مبرهن می    دانش

  .ر کردآموختگان اظهارنظ گاه بتوان در خصوص مثبت یا منفی بودن تبعات افزایش کمیت دانش خاص تعریف شود تا آن

آموختگان بسیار با اهمیت تلقی شده  در نظر گرفتن امکانات آموزشی و پژوهشی موجود را در ارتباط با کمیت دانش       

شناسی و شمار مشاغل موجود و مرتبط براي جـذب   آموختگان مقطع دکتراي رشته زبان   میان شما دانش    و بر لزوم انطباق،   

مثابـه گرفتـار شـدن در         هاي شغلی نیز به     وختگان و ثابت ماندن شمار فرصت     آم  افزایش شمار دانش  . آنها تأکید ورزیده شد   

گونـه   گیـري شـود، ایـن    با تأکید بر این نکته که در مورد کمیت باید در جایی دیگر تـصمیم        . اي معیوب تلقی گردید       چرخه

حیت چنـین   گیري شد که چنانچه روي کیفیت متمرکز شده و مشخص کنیم از هـر دانـشجوي دکتـري کـه صـال                       نتیجه

با در نظر گرفتن توسعه مثبت یا منفی بودن افـزایش           . آموختگان کنترل خواهد شد     رسالتی را دارند و در نتیجه شمار دانش       

آموختگان و دانشجویان با در نظر گرفتن سطح کیفی آموزش و نیز در نظر گرفتن میزان نیاز جامعـه و            میزان کمیت دانش  

شناسی، شناخت عوامل مؤثر در ارتقاي سـطح         با توجه به مطرح بودن بحث آسیب       گردد  هاي شغلی تعیین می     شمار فرصت 

شناسی که منجر بـه جـذب         هاي اجتماعی مرتبط با رشته زبان       کیفی آموزش و ایجاد نیاز در جامعه به منظور ایجاد جایگاه          

  .شود از اهمیتی ویژه برخوردار است آموختگان این رشته می دانش

اي ارتقاي سطح فرهنگ در جامعه، قائل شـدن محـدودیت بـراي میـزان افـزایش کمیـت       کمی، به منزله راهی بر 

آموختگان منتفی و با در نظر گرفتن میزان نیاز جامعه به نیروهاي متخـصص و تخـصیص بودجـه بـه      دانشجویان و دانش 

  .آموختگان و دانشجویان ضروري دانسته شد هاي گوناگون توجه به میزان افزایش کمیت دانش رشته
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هـاي   آموختگان را مستلزم بررسی سطح کیفی مهارت حاضران در نشست اهمیت بحث درباره افزایش کمیت دانش      

آموختگان و در نظر گرفتن شاخصهایی براي بررسی سطح کیفی مذکور دانستند و با اشاره به این مطلب کـه بیـشتر      دانش

گردنـد بـه لـزوم     ه به منظور تدریس، به دانـشگاه بـازمی  شناسی پس از خروج از دانشگاه، دوبار        آموختگان رشته زبان    دانش

آموختگـان دیگـر     هاي اجتماعی مرتبط توسط دانـش       نظري، اشغال جایگاه    تنگ. شناسی وضعیت موجود تأکید گردید      آسیب

آموختگـان    ها و عدم وجود امکانات الزم و تخصیص بودجه مناسب ریشه مشکالت و معضالت موجود بـراي دانـش                    رشته

  .سی معرفی شدشنا زبان

شناسی، ایجاد نیاز در جامعه بـراي ابعـاد گونـاگون دانـش      حاضران در جلسه معرفی هرچه بیشتر و بهتر رشته زبان    

شناسی را از اهمیت خاصی برخـوردار   آموختگان زبان هاي اجتماعی نیازمند به حضور دانش     مذکور و مشخص کردن جایگاه    

  .دانستند

  .هاي علوم انسانی از مقبولیت نسبی برخوردار دانسته شد ی نسبت به دیگر رشتهشناس نیز وضعیت کنونی رشته زبان

پـردازي   ، مستلزم گرایش اساتید بـه کارهـاي پژوهـشی و نظریـه         1404لزوم احراز مقام نخست در منطقه در سال         

 در نتیجـه افـزایش      از سوي دیگر بازنشستگی زودهنگام اساتید، عدم جایگزینی نیروي کار جدید و           . توسط آنها دانسته شد   

حاضران در جلسه میزان انـدك افـزایش        . ساعات تدریس اساتید شاغل به تدریس معارض با سیاست مذکور اعالم گردید           

هـاي   حقوق اساتید نسبت به دیگر اقشار جامعه را داراي تبعات روانـی منفـی دانـسته و آن را مـانعی بـر سـر راه فعالیـت                          

هاي دانشجویان را با توجه بـه ماهیـت متفـاوت آن نـسبت بـه       نامه اربردي پایانپژوهشی آنها معرفی کردند و همچنین ک    

  .هاي پژوهشی اساتید ندانستند دهند جانشین مناسبی براي فعالیت هایی که اساتید شخصاً انجام می پژوهش

  .حاضران در نشست میزان انطباق تخصص اساتید با نیازهاي کشور را از مقبولیت نسبی برخوردار دانستند

، 1404 در منطقـه در سـال         شناسی، لـزوم احـراز مقـام نخـست          ضمن تأکید بر شمار اندك متخصصان رشته زبان       

از سوي دیگر بازنشـستگی زودهنگـام       . پردازي توسط آنها دانسته شد      مستلزم گرایش اساتید به کارهاي پژوهشی و نظریه       

ت تدریس اساتید شاغل به تدریس معـارض بـا سیاسـت    اساتید، عدم جایگزینی نیروي کار جدید و در نتیجه افزایش ساعا      

  .مذکور اعالم گردید

حاضران در جلسه میزان اندك افزایش حقوق اساتید نسبت به دیگر اقـشار جامعـه را داراي تبعـات روانـی منفـی                       

 دانـشجویان را  هاي نامه هاي پژوهشی آنها معرفی کردند و همچنین کاربردي پایان        دانسته و آن را مانعی بر سر راه فعالیت        

هـاي   دهند جانشین مناسبی براي فعالیت  هایی که اساتید شخصا انجام می       با توجه به ماهیت متفاوت آن نسبت به پژوهش        

  .پژوهشی اساتید ندانستند

  .حاضران در نشست میزان انطباق تخصیص اساتید با نیازهاي کشور را از مقبولیت نسبی برخوردار دانستند

هاي اینترنتی، دسترسی اعضاي هیأت علمـی را بـه منـابع مـذکور و           اوانی منابع علمی در سایت    آنان با اشاره به فر    

اما بر این نکته تأکید ورزیدند      . هایی که قرار است براي نخستین بار چاپ شوند نسبتاً سهل اعالم کردند              حتی برخی کتاب  

بایـست در   نظور تهیه منـابع علمـی بـه روز مـی    که دسترسی دانشجویان به منابع مذکور چندان ساده نبوده و در کل به م             

آنها همچنین با وارداتی خواندن منابع در اختیار بر مقبولیت منابعی که            . المللی کتاب تهران بود     انتظار برپایی نمایشگاه بین   

سی نگاشـته  با توجه به هزینه باالي تهیه کتاب، شمار کتابهاي در    . شوند تأکید کردند    به منظور تدریس از سوي اساتید می      

شده به زبان فارسی اندك و ناکافی اعالم گردید دلیل این امر نیز عدم در اختیار داشـتن فرصـت کـافی از طـرف اسـاتید          
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شناسـی و     شناسـی زبـان در دو دپارتمـان زبـان           اي از جملـه روان      همچنین شیوه نگرش به دروس میان رشته      . معرفی شد 

حاضـران  . ر ناشی از عدم تعامل کافی میان دپارتمان مذکور اعالم گردیـد           شناسی متفاوت دانسته شده است و این ام         روان

شناسـی بـراي دانـشجویان رشـته زبـان و ادبیـات فارسـی سـهم سـاعات آموزشـی                       با اشاره به اختیاري بودن واحد زبان      

  .ها بسیار ناچیز دانستند شناسی را در سایر رشته زبان

م فعلـی آمـوزش     ها و تهدیدهاي کالن نظا      نقاط ضعف، قوت، فرصت   

آمـوزش و پـرورش، تحـصیالت عـالی،         (در سطوح مختلف تحصیلی     

  در رشته مورد بررسی) مراکز خصوصی و غیرانتفاعی

گـذاري مناسـب وجـود نـدارد بنیانگـذاري غیـر              آموختگان هـدف    اساتید با اعالم این مطلب که براي تربیت دانش        

 را عامل مؤثر در دامن زدن به مشکالت موجود در ارتباط با سـطح  هاي آزاد، پیام نور و علمی و کاربردي      مند دانشگاه   نظام

آنها همچنـین بـا اشـاره بـه عـدم سیاسـتگذاري در حـوزه                . شناسی دانستند   کمی و کیفی آموزش و به منظور خاص زبان        

وانی بـا   ها به دلیل ایدئال بودن و عدم همخ         ها نیز سیاست    شناسی از سوي دولت اظهار داشتند درخصوص دیگر رشته          زبان

  .اند واقعیات به مرحله اجرا نرسیده

ها نیز ضرورت دانـسته شـده و بـر     شناسی و نیز میزان و نوع ارتباط آن با دیگر رشته    تعیین حدود و ثغور براي زبان     

  .انداز تأکید گردید اهمیت و تعیین حدود و ثغور چارچوب طرح علمی در بردارنده چشم

رویـه شـمار مـدارس و     داشتن استراتژي کلی آموزشی در کشور، افزایش بـی حاضران در جلسه با اشاره به معضل ن    

اي از عدم وجود استراتژي مذکور دانستند و شمار مدارس و مؤسسات مزبور را تعریف نـشده        مؤسسات غیرانتفاعی را نمونه   

  .خواندند

یدند و نیز بر لزوم اعمال شایسته       آنها با اشاره به در اختیار داشتن نیروي انسانی خوب نقاط قوت را امیدوار کننده د               

  .مند دانستند ساالري تأکید کرده و اعمال شایسته ساالري را نیز مستلزم داشتن استراتژي نظام

شناسی و از نقاط قوت و ضعف زیـر عنـوان     ها و تهدیدها زیر عنوان عواملی بیرون از حوزه زبان           حاضران از فرصت  

 و عدم جذب نیروها و نیز عدم رضایتمندي آنها پس از جذب را عامل مهـاجرت  شناسی یاد کردند   عواملی درون حوزه زبان   

  .آنها دانسته و آن را تهدیدي بزرگ براي جامعه علمی کشور معرفی کردند

اقتصادي، اجتمـاعی، سیاسـی و      ) برنده    بازدارنده و پیش  (عوامل مؤثر   

  فرهنگی مؤثر بر آموزش رشته مورد بررسی

  بازدارنده) الف

  شتغال،عدم ا. 1
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  ها و نهادهاي اقتصادي، عدم ارتباط با سازمان. 2

  ها، ترویج دوره دکتراي تخصصی در تقریبا بیشتر دانشگاه. 3

  قائم به فرد بودن مدیریت در مسائل علمی،. 4

  شناسان، هاي مربوط به فعالیت زبان عدم شناخت حوزه. 5

رتبط به دلیل احساس خطـر ناشـی از تهدیـد اشـتغال     هاي م شناسان در حوزه مقاومت در برابر به کارگیري زبان   . 6

  .ها آموختگان دیگر رشته هاي کاري مزبور توسط دانش حوزه

  :برنده عوامل پیش) ب

  گذاري در امر آموزش، سرمایه. 1

  به روز کردن آموزش،. 2

  هاي الکترونیکی در امر آموزش، پدید آوردن زیرساخت. 3

  افزار،  افزار و سخت تید و دانشجویان از طریق نرمفراهم نمودن امکان پژوهشی براي اسا. 4

  تناسب و دست و پاگیر، هاي بی نامه حذف آیین. 5

  کاهش ساعات تدریس به منظور تخصیص ساعات بیشتر به امر پژوهشی توسط اساتید،. 6

  امکان تهیه کتاب به ویژه براي اساتید از راه تخصیص بودجه کافی،. 7

  در خصوص چاپ مقاالت،داوري علمی و نه سیاسی . 8

  بومی کردن لوازم پیشرفت،. 9

10 .ISI  هاي  العاده زیاد از مقاله     هاي داخلی و حذف امتیاز فوق        کردن مجلهISIهاي علمـی    و توجه بیشتر به مقاله

  ـ پژوهشی،

  .استقالل علم از سیاست. 11

المللـی بـراي      هاي بالقوه و بالفعل داخلـی و بـین          ها و پتانسیل    فرصت

  آموزش رشته مربوطه در سطوح مختلفتوسعه 

  :هاي داخلی ها و پتانسیل فرصت) الف

دکتر گلفام ضمن تأکید بر این مطلب       . هاي مربوطه   ها در استان    هاي تخصصی درخصوص گویش     انجام پژوهش . 1

پـژوهش  تـر از      تـر و وزیـن      بلوچی در بلوچستان باید بسیار تخصـصی      ) مثالً(پژوهش انجام شده درخصوص زبان      : افزودند

  مذکور در تهران باشد،

  شناسی، هاي گویش تأسیس کارگاه. 2

  .اي رشته هاي میان افزایش فعالیت. 3
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  :المللی هاي بین ها و پتانسیل فرصت) ب

  المللی، هاي بین دار و هدفمند کنفرانس پدید آوردن امکان اجراي جهت. 1

  هاي مشترك، تعریف سیالبس. 2

  .ها  میان دانشگاهتوزیع عادالنه امکانات آموزشی. 3

  :هاي آموزشی نوین روش

  توسعه زبان فارسی در محیط رایانه،. 1

  شناسی، افزارهاي آموزشی، کمک آموزشی و کاربردي در حوزه زبان تولید نرم. 2

  شناسی، هاي زبان هاي گفتاري و نوشتاري در همه حوزه استفاده از پیکره. 3

  شناسی، هاي زبان توسعه آزمایشگاه. 4

  هاي زبان فارسی در محیط رایانه، فارسی و فناوري پذیري در آموزش زبان بردکار. 5

  .اي زبان فارسی از معلوالن زبانی آموزش زبان فارسی به معلوالن زبانی و بازشناسی رایانه. 6

  ـ پژوهش

  هاي مورد بررسی پژوهشگران در حوزه) تخصصی و مهارتی(بررسی و تحلیل سطح کمی و کیفی 

اي سطوح کمی و کیفی پژوهشگران اظهار داشتند توزیع رشـته           سه با تأکید بر لزوم سنجش مقایسه      حاضران در جل  

از سطح قابل قبولی برخـوردار      ) هاي علوم انسانی    کم دیگر رشته      دست(ها    شناسی در سطح کشور نسبت به سایر رشته         زبان

باشـند همچنـین ضـمن اشـاره بـه       شناسی مـی  داراي گروه آموزشی زبان  ) دولتی( دانشگاه   13در سطح کشور تنها     . نیست

نیـز اظهـار    . محدود بودن سطح کمی کارهاي پژوهشی بر لزوم ارتقاي سطح کمی و کیفی کارهاي پژوهشی تأکید گردید                

شناسی از مقطع کارشناسی ارشد به لحـاظ کمـی بـا              شناسی به دلیل آغاز تحصیل دانشجویان زبان        هاي زبان   شد که گروه  

  .در نتیجه به لحاظ کیفی با سطح قابل قبولی از کارهاي پژوهشی روبرو هستنددانشجویان کمتر و 

  .شناسی را در مقایسه با شمار دانشجویان این رشته اندك دانستند حاضران همچنین شمار اساتید رشته زبان

اقتصادي، اجتمـاعی، سیاسـی و      ) برنده  بازدارنده و پیش  (عوامل مؤثر   

  د بررسیفرهنگی مؤثر بر پژوهش رشته مور

  :شناسی به شرح ذیل قابل ذکرند عوامل بازدارنده و پیش برنده بر پژوهش در رشته زبانطور کلی  به

  :عوامل بازدارنده) الف

  ـ کمبود بودجه پژوهشی،

  هاي دست و پا گیر براي اساتید و دانشجویان با توجه به حجم زیاد کار، ـ وجود برخی محدودیت

  ،ـ عدم حمایت جدي از پژوهشگران
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  ـ عدم وجود ارزیابی صحیح در سیستم آموزشی و عدم وجود زیر مبناي فرهنگی الزم،

رسـد   طور کلی به نظر می به. ترین سطح آموزش و پژوهش تا باالترین مقطع ـ عدم وجود تفکر علمی در کل جامعه از پایین        

سبب بـروز مـشکالت فـراوان در امـر     بسیار ضعیف است که این امر خود        ) دانشجویان و اساتید  ( پژوهشگران   روحیه علمی 

  گردد، پژوهش می

  هاي دانشجویان، دهی و ارزیابی براي دانشجویان و نهایتاً رنگ باختن انگیزه هاي ارزش عدم وجود شاخص ـ 

بـه عنـوان   . شود برخورد علمی در زمینه آموزش و پژوهش دیده نمی. ـ برخوردهاي کمی و موردي همراه با ارزیابی سطحی      

 از تـصورات نابجـا و بـه روز نـشده علمـی      ISIهـاي   اده از عبارات استعاري همچون تولید علم و اصرار بـر تولیـد مقالـه          مثال استف 

  بایست چنین تصوراتی مورد بازبینی قرار گرفته شده و از پیش پا برداشته شوند، است لذا می) کم در علوم انسانی دست(

  ـ عدم وجود روحیه علمی بر مراکز آموزشی،

  .آموزان و دانشجویان  انتقادي بین دانش وجود تفکرـ عدم

  :برنده عوامل پیش) ب

بایست از سوي کسانی شکل       البته این امر می   . ـ اراده و عزم جدي براي ایجاد فضا و روحیه علمی در سطح کشور             

 گیرد چرا که مـردم  الزم است اقدامی صحیح از سوي این گروه شکل    . ریزي از آن آنهاست     گیرد که بودجه و اختیار برنامه     

  بایست تفکر علم باور از سوي مسئوالن کالن به سطح جامعه تزریق گردد، شوند می به صورت خودجوش علمی نمی

  ـ فراهم نمودن بودجه الزم براي انجام کارهاي پژوهشی از ضروریات است،

  هاي مادي پژوهشگران علمی،  از بین بردن دغدغهـ 

  هاي پژوهشی به مسائل سیاسی،  و فعالیتـ جلوگیري از آمیخته شدن کارها

  سازي در جامعه، ـ فرهنگ

  ـ حدي تلقی کردن ارزش کردهاي علمی،

  ـ ایجاد شرایط الزم براي خلق آثار علمی،

  .ـ ارائه راهبردهاي علمی

ها و تهدیدهاي کالن نظام فعلی پژوهـشی          نقاط قوت، ضعف، فرصت   

  در رشته مورد بررسی

گـردد    یان مقاطع تحصیالت تکمیلی که به منزله افزایش نیروي کار مستعد تلقی می            افزایش میزان کمیت دانشجو   

  .شناسی در نظر گرفته شد از سوي حاضران در جلسه یکی از نقاط قوت نظام فعلی پژوهشی در رشته زبان

هـاي   هاي پژوهشی بعضاً نامناسب و دست و پـا گیـر، عـدم اختـصاص بودجـه مناسـب بـه پـروژه                       نامه  وجود آیین 

 فقدان نگرش صحیح نسبت به حوزه علوم انسانی، عدم شـیوه صـحیح ارزیـابی از اسـاتید و فاصـله گـرفتن از                  تحقیقاتی،

  .تجهیزات الزم مانند اینترنت به دلیل نبود زیرساخت مناسب مخابراتی در زمره نقاط ضعف و تهدیدها قرار گرفتند
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  ـ فناوري

شناسـی و     قـانونی، نـشانه   / شناسی حقـوقی    شناسی زبان، زبان    روانشناسی زبان،     هایی چون جامعه    وجود میان رشته  

هاي مذکور و نیز در حوزه آمـوزش زبـان و تحلیـل و نقـد       شناسی را در حوزه     اي تأثیر بسزاي رشته زبان      شناسی رایانه   زبان

در زمره حوزه هایی اي هم که نیازمند تحلیل گفتمان هستند  هاي رسانه عرصه سیاست و نیز فعالیت. سازد  ادبی مبرهن می  

. باشـند  شناسـی مـی   سنجی و خطابه دارند و بنابراین داراي ارتباطی تنگاتنگ با رشـته زبـان         قرار میگیرند که نیاز به سخن     

  .ها کاربرد دارد شناسی و هم فلسفی در همه زمینه  شناسی هم به لحاظ روش هاي زبان طور کلی یافته به

ات تخصصی ـ ترویجـی   بررسی کمی و کیفی وضعیت مجالت و نشری

  در حوزه مربوطه

هـاي گونـاگون    شناسـان در حـوزه   هاي تخصصی بسیار اندك است لیکن شمار مقاالت تخصصی زبـان   شمار مجله 

دهنـده آن اسـت کـه     این امـر خـود نـشان   . باشد رسند قابل قبول می شناسی که در مجالت علوم انسانی به چاپ می       زبان

هـاي تخصـصی از مـدت زمـان الزم            وري است در صورت افزایش شمار مجله      افزایش شمار مجالت تخصصی امري ضر     

هـاي    در صورت محقق شدن بودجه الزم، هم امکان ایجاد مجلـه          . براي نوبت داوري ماندن مقاالت نیز کاسته خواهد شد        

  .المللی به وجود خواهد آمد دار بین هاي نمایه تخصصی و هم امکان ایجاد مجله

  المللی در حوزه مربوطه لی و بینها و سمینارهاي م همایش

اي برخـوردار نبـوده و در حـد اسـتانداردهاي             شوند از کیفیت قابل مالحظـه       هایی که برگزار می      و همایش  سمینارها

عدم برخورداري از کیفیتی قابل مالحظه مربوط به مشکالت اجرایی، کمبود بودجه و وجـود مقـررات و                 . المللی نیستند   بین

اعم (هایی  هاي موجود کنفرانس رغم مشکالت و محدودیت     البته علی . باشد   ضروري و دست و پا گیر می       هاي غیر   نامه    آیین

هاي مـذکور از سـوي    اند که کنفرانس  ها حضور داشته    برگزار شده و میهمانان خارجی نیز در کنفرانس       ) المللی  از ملی و بین   

فـراهم نمـودن   . انـد  لزهرا و عالمه طباطبایی برگزار گردیدههاي تهران، شهید بهشتی، ا شناسی ایران، دانشگاه    انجمن زبان 

کننده حل مشکالت موجود در این        ها و سمینارها مهمترین اقدامی است که تسهیل         زیرساخت الزم براي برگزاري همایش    

  .باشد راه می

رسانی دستاوردهاي پژوهشی در  بندي، انتشار و اطالع نظام فعلی طبقه

  حوزه مربوطه

هاي مربوط به علوم پایه و علـوم فنـی و    بر مسائل مطرح در رشته     بندي ضعیف و مبتنی     ام فعلی طبقه  عملکرد و نظ  

  .باشد میمهندسی 
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هـاي صـورت پذیرفتـه بـه      شناسـی، فعالیـت    رسانی دستاوردهاي پژوهشی در حوزه زبان       درخصوص انتشار و اطالع   

باشند به روز   موجود در مراکز به روز نبوده و ناقص میباشند اما باید توجه داشت که اطالعات صورت نسبی قابل قبول می 

هاي اساتید و اعضاي هیأت علمی و نیز اطالعات موجود در مراکز اسناد               کردن و کامل کردن اطالعات موجود روي وبگاه       

  .رود شمار می علمی کشور امري ضروري به

  وضعیت فعلی نظام حفظ حقوق معنوي پژوهشی در حوزه مربوطه

بر چاپ مقاالت توسط اساتید و دانشجویان با ذکر نام گروه و نـام دانـشگاه اقـدامی مـؤثر و                       ها مبنی   شگاهاقدام دان 

  .نویدبخش معرفی گردید

هـا و   اي عمل کردن دانـشگاه  شناسی به دلیل جزیره وضعیت فعلی نظام حفظ حقوق معنوي پژوهشی در حوزه زبان 

اثر عـدم نهادینـه کـردن مـنش علمـی از سـطحی مطلـوب برخـورد         مؤسسات مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی بر     

  .باشد نمی

عدم وجود سیستمی یکپارچه جهت هدایت نظام آموزشی و به روز نمودن اطالعات موجـود در مراکـز اطالعـاتی،                    

  .شوند آماري و پژوهشی از عواملی هستند که سبب تضییع حقوق پژوهشگران می

هاي پژوهشی اعم از تالیف       در اختیار نهادن اطالعات به روز درخصوص فعالیت       رسانی و     افزارهاي اطالع   تعریف نرم 

تواند براي جلوگیري از تضییع حقوق معنوي        نامه، کتاب، مقاله و نیز ترجمه از راهکارهایی است که نظام آموزشی می              پایان

  .پژوهشگران به کار بندد

سـتقرار  هاي مطلوب و زیرساختهاي مورد نیاز براي ایجـاد و ا            ویژگی

یک نظام تجاري مناري و کاربردي نمودن تحقیقات در رشته مـورد            

  بررسی

شناسی در حوزه زبان تجارت و بازرگانی، زبان حقوق تجاري، تحلیل گفتمان سیاسـی و                  تحقیقات زبان  دستاوردهاي

  .هاي آن پس از تحقیق و بررسی در خصوص نظام یاد شده میسر است طبعاً ویژگی. مفید است... 

شناسی یا بنیـادي هـستند و یـا     هاي صورت گرفته در حوزه زبان ه حائز اهمیت آن است که از آنجا که پژوهش      نکت

شناسی و تجارت و      شناسی با تجارت مستقیم نیست اما این امر به منزله عدم وجود ارتباط میان زبان                کاربردي، ارتباط زبان  

سازي درآمدزایی اسـت و بـا در نظـر      یکی از فاکتورهاي تجاريبایست در نظر داشت که    ضمناً می . باشد  سازي نمی   تجاري

هـاي   نگـاري و تولیـد دیکـشنري بـراي رشـته      تواند درآمدزا باشد به عنوان مثال فرهنگ شناسی می  گرفتن این سهم زبان   

  .هاي درآمدزایی است تخصصی گوناگون یکی از راه

  : مفید واقع شوند عبارتند ازهاي الزم  توانند در جهت ایجاد زیرساخت هایی که می اقدام

ها به ویژه در مقـاطع تحـصیالت تکمیلـی میبایـست داراي اسـتانداردهاي                 ـ آموزش و محصوالت علمی دانشگاه     



  ها و تهدیدها در سه بخش آموزش، پژوهش و فناوري نقاط قوت، ضعف، فرصت

 اسالمی و هنر علوم انسانی، معارفکمیته / اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

39

  .المللی باشند بین

  .کنند ارتباط و قرارداد داشته باشند هایی که استانداردها را اعطا می بایست با سازمان شناسی می هاي زبان ـ گروه

  .اي توجه شود رشته هاي کاربردي و میان  به ترتیب متخصص در حوزهبایست ـ می

. اي عمـل کـردن ضـروري اسـت       ها و نهادها و پرهیز از جزیره        ـ عملکرد، به صورت کنسرسیومی با دیگر دانشگاه       

  .بایست در وزارتخانه نهادینه گردد تفکر کنسرسیومی می

  د متخصص مورد نیاز هر یکو تعدا) اي رشته هاي بین شامل رشته(اي  ترکیب رشته

   روانشناسی زبان،ـ 

  شناسی زبان، ـ جامعه

  هاي طبیعی، ـ پردازش زبان

  شناسی زبان، ـ عصب

  شناسی نظري، ـ زبان

  شناسی کاربردي،  زبانـ 

  شناسی شناختی، ـ زبان

  اي، شناسی رایانه ـ زبان

  ،)حقوقی(شناسی قضایی  ـ زبان

  شناسی، ـ گفتمان

  شناسی، ـ نشانه

  وزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان،ـ آم

  شناسی بالینی، ـ زبان

   ریاضیات زبان،ـ 

  .شناسی ادیان ـ زبان

با توجه به موارد مطرح شده چنانچـه در         .  دانشجوي کارشناسی ارشد   1000 دانشجوي دوره دکتري در سال و        140

آموختگـان دکتـري در سـال منطقـه           نش براي دا  140 متخصص را در نظر بگیریم تعریف عدد         10هر حوزه حضور حدوداً     

  .باشد می

  ها و معیارهاي توسعه تعیین اولویت

افزارهـاي    شناسی ایران، تهیه دستور زبان جامع توصیفی زبان فارسـی امـروز، تهیـه نـرم                 تهیه اطلس جامع گویش   

انـشمندان ایرانـی در     شناسی زبـان د     فارسی، سبک     هاي زبان   شناسی گونه   آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، سبک       

هـاي تحقیقـاتی    هـا از اولویـت   هاي زبان تخصصی در کلیه رشـته    ادوار گذشته به منظور تعیین سندیت آنها، تعیین ویژگی        

توانـد زمینـه الزم را جهـت تهیـه            اي مـی    همچنـین تحقیـق آزمایـشگاهی رایانـه       . شـوند   شناسی و قلمداد مـی      رشته زبان 

زبانان و فراهم نمودن امکان استفاده از زبان فارسـی     موزش زبان فارسی به غیر فارسی     هاي یک زبانه و دو زبانه، آ        فرهنگ
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ها را تعیین نماینـد       توانند این اولویت    ها و نهادهایی که می      سازمان. اي حوزه علم و صنعت فراهم سازد        هاي رایانه   در برنامه 

: هـا و نهادهـا عبارتنـد از    دیگـر سـازمان  . باشـند   میها و نیز فرهنگستان زبان فارسی ها و پژوهشگاه طور خاص دانشگاه    به

رسانی، شوراي گسترش  شناسی، مرکز تحقیقات مخابرات، دبیرخانه شوراي عالی اطالع  سازمان میراث فرهنگی، بنیاد ایران    

  .زبان فارسی و پژوهشگاه فرهنگ و علوم انسانی

هاي کالن نظام فعلی آموزش در سـطوح مختلـف تحـصیلی              اولویت

)  و پرورش، تحصیالت عالی، مراکز خـصوصی و غیرانتفـاعی    آموزش(

  در رشته مورد بررسی

اي مطلـوب انجـام    هاي اطالعاتی براي زبان فارسی تا بتوان تحقیقات مربوط به زبان فارسی را به شیوه  تهیه بانک 

واژگانی و گفتمانی کتب    هاي صرفی، نحوي و       بر این، تعیین ویژگی     عالوه. داد و شرایط رشد و گسترش آن را فراهم نمود         

هاي زبـان علـم    هاي درسی و بررسی ویژگی درسی در کلیه مقاطع و سطوح در آموزش و پرورش جهت اصالح متن کتاب   

کاسـتن از میـزان   . هاي کالن نظام آموزش در سطوح مختلف تحصیلی است از مهمترین اولویت) علوم پایه، علوم انسانی (

  .رود شمار می وهشی نیز امري ضروري بهساعات آموزش و افزودن بر ساعات پژ

هــاي پــژوهش و تحقیقــات  هــاي داراي اولویــت در حــوزه حیطــه

  کاربردي

، )پریشی  از جمله زبان  (شناسی زبان     شناسی زبان، عصب    شناسی زبان، جامعه    اي مانند روان    رشته  هاي میان   ـ پژوهش 

  ،...شناسی قضایی و زبان

  ـ تنقیح کتب درسی،

  شناسان و نیازسنجی و معرفی نیازها به مسئولین، ین زبانـ برقراري ارتباط ب

  المللی، کننده بین هاي مذاکره شناختی به تیم  ارائه مشاوره زبانـ 

  شناختی به نمایندگان مجلس در هنگام تنظیم قوانین و لوایح، ـ ارائه مشاوره زبان

  دانان، شناختی به قضات و حقوق  ارائه مشاوره زبانـ 

  .شناسی شناختی به مشاوران روان ه زبانـ ارائه مشاور

  معرفی الزامات تنوع و توسعه

  نهادهاي داراي نقش مراکز تعالی در حوزه مربوطه

هـا در   شناسی دانشگاه هاي آموزشی زبان ها، تشکیل اتحادیه گروه ها و پژوهشگاه شناسی، دانشگاه  فرهنگستان، انجمن زبان  



  ها و تهدیدها در سه بخش آموزش، پژوهش و فناوري نقاط قوت، ضعف، فرصت
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  .رسد  نظر می این راستا ضروري به

بایـست پـس     اند آمار مورد نظر می هاي پیشنهاد شده هنوز شکل نگرفته اي  رشته ها و میان جا که برخی از حوزهاز آن 

شناسی  هایی در زبان توان گفت بورسیه باید براي حوزه طور کلی می از بررسی و یافتن متخصصان موجود برآورد شود اما به 

هاي  شناسی داراي گرایش  وجود ندارد و با توجه به آن که در زبانگذاشته شود که در داخل کشور دوره تخصصی براي آن  

  .گردد تخصصی در داخل کشور نیستیم، لزوم اعزام دانشجو به خارج از کشور بدیهی می

گذاري خطرپذیر در حوزه      هاي سرمایه   نهادهاي داراي نقش صندوق   

  مربوطه

گیرد تـا بـا ارتقـاي سـطح فرهنگـی،             ها صورت می    لتگذاري در علوم انسانی عمدتاً از سوي دو         از آنجا که سرمایه   

گذاري در این زمینه  دار سرمایه  و فرهنگی جامعه را میسر سازند، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري باید عهده    علمیپیشرفت  

  .گردد

  حمایت از نخبگان

یشتی مطـابق بـا شـأن       تأسیس انجمن نخبگان، ایجاد بیمه مغزها، ارائه خدمات کامل علمی، فناوري، رفاهی و مع             

  . و نهادهاي مسئول، به عنوان راهی براي حمایت از نخبگان حائز اهمیت و در خور توجه استمراکزایشان از سوي 

  هاي ارزیابی و ارتقاي منابع انسانی محقق در حوزه مربوطه رویه

هـاي   گـذاري بـا اسـتفاده از روش    المللی تعیین سطح و ارزش هاي داخلی و بین    ارزیابی دستاوردهاي پژوهشی براساس مالك    

  .باشد هاي سایر علوم حائز اهمیت می هاي خود سنجیده شود و نه با مالك طوري که هر رشته با مالك ارزیابی درونی به

  ارائه راهبردهاي توسعه

شناسـی داراي شـرایط و      سازي است که خود براي زبان فارسی و دانش زبـان             در این خصوص بومی    اساسیراهکار  

  .اي است ات ویژهمالحظ

شناسی،   گیري علم زبان    تدوین تاریخچه مشکل  : دیگر راهکارهایی که در این خصوص قابل ارائه هستند عبارتند از          

 در سـطح کـشور و حـل معـضالت و      شناسایی سنت مطالعات بومی، تعیین نیازهاي عمومی و خصوصی مرتبط بـا رشـته             

  .نیازهاي تعیین شده

  .برداري از دانش بیرونی اختصاص یابد اي و بهره باید به تحقیقات توسعهکم نیمی از کل تحقیقات  دست

ها، مؤسسات و مراکز آموزش عالی غیردولتی و خصوصی کاندیداي خوبی بـراي انجـام ایـن          ها، پژوهشگاه   دانشگاه

  .وظیفه هستند
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د بـه آن توجـه شـود        هاي اطالعاتی از ضروریاتی است که بای        اي و بانک    هاي تخصصی و میان رشته      ایجاد انجمن 

المللی در سـطح کـشور بـسیار حـائز            هاي شاخص بین    این امر براي انتشار آثار ایرانیان در سطح جهان و انتشار آثار چهره            

  .اهمیت است

براسـاس  . بایست توجه شود    هاي وابسته می    شناسی و رشته    ، زبان   اي  هاي اطالعاتی به دانش رایانه      براي تهیه بانک  

. تـوان اقـدام کـرد       هاي اطالعاتی حاوي اطالعات زبانی معاصر و گنجینه ادبی فارسی مـی             ي تهیه بانک  اي ملی برا    برنامه

  .لزوم همه موارد بدیهی است و اما روش انجام متنوع و پیچیده است و نیاز به کار کارشناسی دارد

اهم و سـوء برداشـت      هاي آن به جامعه امري ضروري است تا هرگونه سـوء تفـ              شناسی و قابلیت    معرفی رشته زبان  

خوشبختانه در بین جوانان تقاضا بـراي تحـصیل در          . رفع گردد ) حتی میان دانشگاهیان نسبت به محتوا و هدف این علم         (

ضروري اسـت   . محور، چشمگیر است    هاي پژوهش   این رشته با توجه به تغییر نظام آموزشی و شیوه کار و توجه به آموزش              

محور و علم بنیاد البته نه با شعار یا فرمان بلکه بـا            ري به فضایی علمگرا، علم باور، علم      که جو عوامگرا، بسیار مادي و بازا      

هاي گروهـی و   بنابراین با معرفی این رشته در کل کشور از طریق رسانه  . ریزي دقیق تبدیل گردد       اراده و اعتقاد و با برنامه     

هاي این رشته به جامعه ارائه کرد         توان برمبناي یافته    که می آشنا ساختن عامه مردم با امکانات بالقوه این رشته و خدماتی            

تـوان   احتماالً شرایط الزم براي تشویق افراد به پژوهشی در این رشته فراهم خواهد شد و با افزایش تعداد پژوهشگران می 

  .هایی نیز در این رشته شکل گیرد امیدوار بود که نوآوري

هـاي رادیـویی و       تـوان از طریـق اجـراي برنامـه           در سطح جامعه می    به منظور افزایش دانش عمومی و خردجمعی      

هـاي بـالقوه ایـن     هاي گروهـی، توانـایی   هاي عمومی و ارائه مقاله و کتاب براي عامه مردم در رسانه           تلویزیونی، سخنرانی 

اي، سیاسی،     منطقه هاي مختلف از آموزش زبان و گفتار درمانی تا کمک به بهبود روابط خانوادگی، قومی و                 رشته در زمینه  

بـا تثبیـت    . قضایی، بازتوانی خالفکاران را براي همگان روشن ساخت و بدین ترتیب به ارتقاي فرهنگی جامعه کمک کرد                

شناسـان   شناسی و نیز تقدیر از زبان  شناسان و زبان    ها و تغییر نگاه جامعه به زبان        شناسی در جامعه، تقویت ارزش      رشته زبان 

گیري خردجمعـی در   توان به دانش عمومی در شکل   هاي ایشان در توسعه مرزهاي دانش می        یتپیشکسوت و معرفی موفق   

  .سطح جامعه کمک نمود
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  کلیات گزارش: بخش اول

  پیشگفتار

. رود کار می ادبیات عنصري کالمی است که براي بیان زیبا و متعالی و انعکاس احساس، عاطفه و اندیشه انسانی به            

یک سـر در عـالم   . کند اقعی ارتباطی معنادار پیدا می   ادبیات از یک سو با دنیاي تخیل سر و کار دارد و از سویی با دنیاي و                

  .هنر دارد و یک سر در دنیاي زبان

بخشی و فایده انسانی است و هدف آن کاهش هیجانات روحی یـا انگیـزش آنهـا؛ امـا هـدف                     ماهیت ادبیات، لذت  

یث ادبیات، بازتـاب اندیـشه،   تر آن تجلی فرهنگ، هنر، تمدن و میراث فکري اقوام گذشته است؛ از این ح      تر و متعالی    عالی

مایه ادبیات برانگیختن احـساسات و عواطـف          درون. هاي یک قوم در مسیر تاریخ پرنشیب و فرازشان است           آرزوها و آرمان  

هاي خفته و تأثیر      انسانی است؛ از این رو زبان ادبی با بیان غیرمستقیم و تأثیرگذار خود در آگاهی بخشی و بیداري وجدان                  

  .ها به جاي هر چیز دیگر کارایی دارد  پیچیده انسانبر روح و روان

تواند در تعالی انسانی و فرهنگی جامعـه ایـران در            سال فارسی با چنین کارکردهایی، امروزه می        ادبیات غنی و کهن   

  .هر حال نقشی مؤثر ایفا کند

وحدت بخشی میان اقـوام   هاي فکري و فرهنگی خود نقش         زبان فارسی نیز با غناي واژگانی و دیرینگی و پشتوانه         

زبان فارسی با پیوند مستحکمی که با ادبیات دیرپاي ما دارد توانسته با آبشخور فرهنگ غنی مردم                 . ایرانی را برعهده دارد   

  .در گرو حفظ زبان فارسی است) فردي و اجتماعی(امروزه حفظ هویت ملی . ایران درآمیزد

ع علمی کشور نه به عنوان یک رشته تحصیلی، بلکه بـه عنـوان   نقش و جایگاه زبان و ادبیات فارسی در نقشه جام        

هاي هویتی، و عنصر مهم قدرت فرهنگی ایرانیان، عامل ترویج و تبیین فرهنـگ اسـالمی، عامـل انـسجام                یکی از مؤلفه  

اي نقـش زبـان بـه دلیـل کـاربردي بـودن آن بـر              . اقوام ایرانی و وسیله ترویج انقالب اسالمی، بسیار مهم و حیاتی است           

  .سازان فرهنگی بسیار مهم است ریزان زبان و تصمیم برنامه

این تأثیر ممکن است    . هاي جامعه است    ریزي زبان تالش براي تحت تأثیر قراردادن رفتار زبانی افراد و گروه             برنامه

  .آموزي باشد گانه پیکره، شأن و زبان در هر یک از ابعاد سه

  :و ادب فارسی برعهده آن نهاده استاین وظیفه طبق اساسنامه فرهنگستان زبان 

حفظ قوت و اصالت زبان فارسی به عنوان یکی از ارکان هویت ملی ایران و زبـان دوم جهـان اسـالم و حامـل             . 1

  معارف و فرهنگ اسالمی،
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هاي علمی و ادبی و ایجاد انس با مآثر و معارف تاریخی در نـسل                 پروردن زبانی مهذب و رسا براي بیان اندیشه       . 2

  هاي آینده، نی و نسلکنو

  رواج زبان و ادبیات فارسی و گسترش حوزه قلمرو آن در داخل و خارج کشور،. 3

ایجاد نشاط و بالندگی در زبان فارسی به تناسب مقتضیات زمان و زندگی و پیشرفت علـوم و فنـون بـشري بـا                  . 4

  .حفظ اصالت آن

 زبـان و ادبیـات فارسـی امـروز ایـران و      این گزارش نگاهی به وضـعیت آمـوزش، پـژوهش و فنـاوري در عرصـه         

  .کند ها و راهبردها را نیز مشخص می شناسی آن است که ضمن بیان وضع موجود، وضع مطلوب و اولویت آسیب
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  تعریف مفاهیم

ریزي رایج  در این بخش، برخی از مفاهیم و عبارات که در متن گزارش مورد استفاده قرار گرفته، و در ادبیات برنامه

  .گردد ول است، به صورت مختصر تشریح میو معم

:ریزي  برنامه
و سپس انتخـاب مـسیر، راه، وسـیله یـا روش     » درست«هاي  ریزي به معناي انتخاب هدف     برنامه 1

ریزي میان جایی که هـستیم بـا جـایی کـه              به دیگر عبارت، برنامه   . باشد  ها می   براي تأمین این هدف   » درست و مناسب  «

  .گیرد، پدید آید شود تا آنچه را که در غیر آن حالت شکل نمی سازد و موجب می م پلی میخواهیم بدان جا بروی می

:ریزي استراتژیک   برنامه
 برنامه استراتژیک بستر یا چارچوبی است براي عملی ساختن تفکـر اسـتراتژیک و               2

ریزي استراتژیک، هنر     رنامهبه عبارت دیگر، ب   . ریزي شده گردد    هدایت عملیاتی که منجر به تحقق نتایج مشخص و برنامه         

سازد بـه اهـداف بلندمـدت خـود      اي است که سازمان را قادر می اي چندگانه و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه 

  .دست یابد

:مأموریت یا رسالت  
شـود، در حقیقـت        مأموریت که در برخی از منابع از آن به عنوان رسالت نیـز تعبیـر مـی                 3

  . سازمان بوده و مؤید نقشی است که آن سازمان در جامعه برعهده داردبیانگر فلسفه وجودي

:انداز  چشم
اگـر در بیانیـه مأموریـت     . کنند  انداز خود دو سند تهیه می       ها براي مأموریت و چشم       برخی از سازمان   4

انـدازهاي   مدر سند مربوط به چش» ما به چه کاري مشغول هستیم؟«: شرکت سعی شود که به این پرسش پاسخ داده شود  

به عبارت دیگر بیانیه مأموریت سازمان به فلسفه       » خواهیم چه بشویم؟    ما می «: شرکت به این سؤال پاسخ داده خواهد شد       

انداز به وضع آینده مطلوب شرکت توجه         اما بیانیه چشم  . دهد  وجودي شرکت اشاره دارد و زمان حال را مورد توجه قرار می           

  .باشد گرا می دارد و آینده

:اف بلندمدت اهد
هایی را   هدف عبارت است از غایت یا نهایتی که جوامع براي تحقق بخشیدن به آن، سازمان            5

  .نقاط مطلوب در آینده که سازمان تمایل به دستیابی به آنها را دارد: در واقع اهداف عبارت است از. اند به وجود آورده

:استراتژي یا راهبرد  
طبـق  . نماینـد   تعریف مـی  » و روش رسیدن به اهداف    راه  « استراتژي را گاهی به عنوان       6

                                                          
١. Planning
٢. Strategic Planning
٣. Mission
٤. Vision
٥. Goals
٦. Strategy
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کند، در حالی که اهداف جهت حرکت   این تعریف استراتژي هم راه و هم روش یا چگونگی دستیابی به اهداف را بازگو می               

: اسـتراتژي عبـارت اسـت از      . تري از استراتژي آورده شـده اسـت         تعریف جامع » وبستر«در فرهنگ   . سازند  را مشخص می  

ها براي حداکثر حمایت از  کار گرفتن نیروهاي سیاسی، اقتصادي، روانی، نظامی یک ملت یا گروهی از ملت          نر به علم و ه  «

و باالخره استراتژي طرحی است جامع، واحد و کامل که جهت رسیدن به هـدف         » هاي اخذ شده در جنگ یا صلح        سیاست

  .کند محیطی برخورد میهاي استراتژیک سازمان با تغییرات عمده  با استفاده از برتري

:مشی  سیاست یا خط  
ها، رهنمودهایی هستند که براي راهنمایی، تفکر، تصمیم و اقدامات مـدیران و                سیاست 1

یـک راهنمـاي   : به دیگـر عبـارت، سیاسـت عبـارت اسـت از     . شوند فرودستان آنها در اجراي استراتژي سازمان تدوین می       

مقـصود از سیاسـت، رهنمودهـا،     . کنـد   عملکرد مـدیریتی را تعیـین مـی       شفاهی، مکتوب یا ضمنی که مرزها و مسیر کلی          

هـا از   گیـري  هنگـام تـصمیم  . کند هاي اعالم شده رعایت می هایی است که سازمان براي دستیابی به هدف      مقررات و رویه  

  .شود ها به عنوان رهنمود استفاده می سیاست

:رویه
بندي شده،  ها در قالب یک برنامه زمان رویه. ر هستندکننده شیوه عملیات و نحوه انجام کا     ها مشخص    رویه 2

هـاي پـشت      به عبارت دیگر، رویه شامل یک سیستم یا یک سري قـدم           . کنند  هاي آتی را مشخص می      نحوه انجام فعالیت  

کننده شیوه عمـل    ها فقط تعیین    در واقع، رویه  . دهد  سرهم یا فنونی است که نحوه انجام یک وظیفه را به تفصیل شرح می             

  .در سطوح مختلف سازمان هستند

  

  

                                                          
١. Policy
٢. Procedure
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  بررسی وضعیت موجود: بخش دوم

  بررسی وضعیت موجود در حوزه آموزش. 1-2

کارشناسـی و تحـصیالت     (در این بخش وضعیت کنونی حـوزه آمـوزش در آمـوزش و پـرورش و آمـوزش عـالی                     

  .گردد ، برحسب معیارهاي زیر بررسی می)تکمیلی

  

  )کارشناسی و تحصیالت تکمیلی(آموزش عالی . 2  آموزش و پرورش. 1

  هاي درسی، کتاب. 1ـ1

  مواد کمک آموزشی،. 1ـ2

  معلمین،. 1ـ 3

  .آموزان دانش. 1ـ4

  هاي آموزشی، برنامه. 2ـ1

  آموختگان، دانشجویان و دانش. 2ـ2

  استادان،. 2ـ3

  متون درسی،. 2ـ4

  آموزش زبان فارسی در خارج کشور،. 2ـ5

  .مراکز خصوصی آموزش. 2ـ6

  ی وضعیت موجود آموزش و پرورشبررس. 1

  هاي درسی کتاب. 1ـ1

هـاي    هاي زیر به زبـان و ادبیـات فارسـی در آمـوزش              اکنون از دوره ابتدایی تا پیش دانشگاهی ساعات و کتاب           هم

  .عمومی اختصاص یافته است
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  مقطع
ساعات آموزشی در 

  هفته
  ها کتاب

تعداد 

  ها درس
  توضیح  ها عنوان کتاب

  بخوانیم و بنویسیم   درس110   کتاب5   ساعت45  )ایهپ پنج(ابتدایی 
عنوان دو کتاب 

  .براي هر پایه است

راهنمایی 

  )پایه سه(
    فارسی   درصد66   کتاب3   ساعت15

  

 ساعت 8علوم انسانی 

 ساعت مشترك 12+ 

  ها با کلیه رشته

 6+  کتاب 10

کتاب مشترك 

  ها با کلیه رشته

   درس150

، 3 و 2 و 1زبان فارسی 

، 3 و 2 و 1 فارسی ادبیات

تاریخ ادبیات ایران و 

هاي  ، ارائه2 و 1جهان 

  ادبی

 2 و 1زبان فارسی 

 و 1و ادبیات فارسی 

ها   با کلیه رشته2

  مشترك است

دبیرستان 

  )پایه سه(
   درس162   کتاب6   ساعت12ها  کلیه رشته

 3 و 2 و 1زبان فارسی 

  3 و 2 و 1ادبیات فارسی 
  

   درس75  اب کت3   ساعت6علوم انسانی   

، 2 و1زبان و ادبیات 

نقد ادبی  (1ادبیات فارسی 

) 2(ادبیات ) و عرض

  )متون نظم و نثر(

زبان و ادبیات 

 با 2 و 1فارسی 

ها  کلیه رشته

  مشترك است

   درصد30   کتاب1  2ها  کلیه رشته  پیش دانشگاهی
 و 1زبان و ادبیات فارسی 

2  
  

       درس593   کتاب28   ساعت100  جمع

  

 درصـد از سـاعات   22 سـاعت معـادل   3/8 ساعت آموزشی در هر هفته 100 پایه از مجموع    12وسط در   به طور مت  

 عنوان کتاب درسی زبان و ادبیات نیز در حدود 28. آموزشی مدارس به آموزش زبان و ادبیات فارسی اختصاص یافته است         

 از انقالب بیـشتر از پـس از انقـالب بـوده     ها و ساعات درسی، پیش نسبت کتاب. گیرد ها را دربرمی  درصد از کل کتاب    12

هاي درسـی از عنـاوین و سـاعات درسـی ایـن       هاي پس از انقالب به دلیل افزودن عناوین جدید به کتاب    است و در سال   

هـاي ابتـدایی، راهنمـایی و دبیرسـتان و           سه برنامه براي دوره    1386 تا   1373هاي    در فاصله سال  . رشته کاسته شده است   

  .هاي مقاطع تحصیلی بوده است  نگاشته شده که حاصل آن تغییر محتوایی و ساختاري کلیه کتابدانشگاهی پیش

  :هاي حاضر عبارتند از ویژگی عمده کتاب

ها براساس برنامه درسی و به صورت بسته آموزشی؛ شامل کتاب درسی، کار، راهنمـاي معلـم و                    تدوین کتاب ) الف

  .برنامه درسی

  . انتخاب متون براساس نیازهاي دنیاي امروزنوآوري تنوع، جذابیت در) ب

  .سونگري و تحجر استفاده وسیع از آثار شاعران و نویسندگان فارسی زبان بدور از یک) پ

  .هاي جدید آموزش زبان توجه ویژه به آموزش زبان فارسی براساس نظریه) ت

  .تکیه بر آموزش ادبیات معاصر) ث

  .بیات فارسیهاي کاربردي زبان و اد تکیه بر جنبه) ج
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  .ایجاد نگرش نو، ماندگار و مثبت نسبت به مجموعه زبان و ادبیات غنی فارسی) چ

  .آموزان و تلطیف احساسات و عواطف آنان ایجاد التذاذ ادبی در دانش) ح

  مواد کمک آموزشی. 2ـ1

 نـسخه  30,000اکنون در بخش دولتی مجله رشد آموزش زبان و ادب فارسی به صورت فصلنامه و با شمارگان     هم

جـز آن مجلـه رشـد آمـوزش         . شود  این مجله، تنها مجله تخصصی این رشته در بخش دولتی محسوب می           . شود  تولید می 

ابتدایی و رشد آموزش راهنمایی نیز مشترك تمام معلمان ابتدایی و راهنمایی است که بخشی از محتواي آنها مربـوط بـه                     

کننـد کـه اغلـب کـم          ها مجالت تخصصی تولیـد مـی        هاي آموزشی استان   بر این گروه    آموزش زبان و ادب فارسی، عالوه     

  .مخاطب است محتوا و کم شمارگان، کم

در کنار مجالت رشد، یازده کتاب راهنماي معلم براي دروس زبان و ادبیات در تمـامی مقـاطع در اختیـار معلمـان                       

  .است

  .شود بسیار باال تولید میدر بخش غیردولتی ساالنه صدها عنوان کتاب کمک آموزشی در شمارگان 

  معلمین. 1ـ3

 معلم با مدرك زبان و ادبیات فارسی و با مشخصات زیر تـدریس ایـن درس را در کـشور                    50,098اکنون حدود     هم

 معلم دوره ابتدایی را که بخـشی از سـاعت تـدریس آنهـا صـرف آمـوزش فارسـی                     300,000اگر در حدود    . برعهده دارند 

  .شوند  نفر می350,098ییم، جمع افراد دخیل در آموزش زبان و ادب فارسی بالغ بر شود، به این تعداد بیفزا می

  

  دکتري  کارشناسی ارشد  کارشناسی  کاردانی  دیپلم  تعداد  مقطع

  ـ  214  15972  10036   نفر7  26,229  راهنمایی

دبیرستان و 

  دانشگاهی پیش
  20  3039  20548   نفر258   نفر4  23,869

  20  3253  36520  10294  11  50,098  جمع

  آموزان دانش. 1ـ4

آمـوز    پایه و سه مقطع در حال تحصیل هستند که متوسط حضور هر دانـش         12آموز در      میلیون دانش  16اکنون    هم

 12 ساعت هر هفته در طی       100 هفته در سال     32( ساعت است    3200هاي زبان و ادبیات فارسی         سال در کالس   12طی  

هاي نظام آموزش عمومی و متوسطه کشور هـستند، بـه خـوبی               آموزان که خروجی    رغم این تعداد ساعت، دانش      علی) پایه

توانند با ادبیات فارسی و زبان غنی آن به عنوان عنصر اصلی هویت ملی رابطه مثبت و مفید برقـرار کننـد و از آن در                  نمی
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  .بهره بگیرند رفع حوایج مادي و معنوي زندگی شهروندي خود در حال و آینده

  )کارشناسی و تحصیالت تکمیلی(الی آموزش ع. 2

  برنامه آموزشی. 2ـ1

اکنون برنامه آموزشی مصوب وزارت علوم و فناوري در سه دوره آموزش زبان و ادبیات فارسی دانشگاهی به شـرح     

  :زیر است

  

  دوره
تعداد 

  واحدها
  توضیحات  ها گرایش  ها رشته

   واحد136  کارشناسی
زبان و ادبیات فارسی ادبیات 

  داستانی
  ــ

ادبیات داستانی تنها در یک دانشگاه 

 1381از سال ) تربیت معلم(

  .اندازي شده است راه

    ــ  زبان و ادبیات فارسی   واحد32  کارشناسی ارشد

    ــ  زبان و ادبیات فارسی   واحد28  دکتري

    ــ  فارسی عمومی   واحد3  ها کلیه رشته

  

  :یر استجدول عناوین و منابع درسی مصوب در سه مقطع به شرح ز

  )مقطع کارشناسی(جدول عناوین دروس اختصاصی رشته زبان و ادبیات فارسی 

  عنوان درس  ردیف
تعداد 

  واحد
  تعداد واحد  عنوان درس  ردیف

   واحد2  آشنایی با علوم قرآنی  36   واحد2  )1(دستور زبان فارسی   1

   واحد2  گلستان سعدي  37   واحد2  فرخی و کسایی) 1(نظم   2

   واحد2  )1(حافظ  38   واحد2  )1( ویرایش آیین نگارش و  3

   واحد2  صائب  39   واحد2  سیاستنامه و قابوسنامه  4

   واحد2  نثر) 2(ادبیات معاصر   40   واحد2  ناصر خسرو) 2(نظم   5

   واحد2  )1(معانی و بیان   41   واحد2  )1(قواعد عربی  6
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  عنوان درس  ردیف
تعداد 

  واحد
  تعداد واحد  عنوان درس  ردیف

   واحد2  رودکی و منوچهري  42   واحد2  )1(تاریخ ادبیات   7

   واحد2  بوستان سعدي  43   واحد2  بیهقیتاریخ   8

   واحد2  )1(زبان تخصصی   44   واحد2  )2(قواعد عربی   9

   واحد2  )4(قواعد عربی   45   واحد2  مرجع شناسی  10

   واحد2  )2(حافظ   46   واحد2  رستم و سهراب  11

   واحد2  چهار مقاله  47   واحد2  )1(متن عربی   12

   واحد2  )4(ربی متن ع  48   واحد2  تاریخ زبان فارسی  13

   واحد2  نقد ادبی  49   واحد2  مسعود سعد  14

   واحد2  )2(دستور زبان فارسی   50   واحد2  بدیع  15

   واحد2  )2(معانی و بیان   51   واحد2  )2(تاریخ ادبیات   16

   واحد2  )1(شناسی  سبک  52   واحد2  عروض و قافیه  17

   واحد2  )2(شناسی  سبک  53   واحد2  االسرار کشف  18

   واحد2  )5(متن عربی   54   واحد2  مرصادالعباد  19

   واحد2  غزلیات و قصاید سعدي  55   واحد2  نظم) 1(ادبیات معاصر   20

   واحد2  )2(زبان تخصصی   56   واحد2  تأثیر قرآن و حدیث در ادبیات فارسی  21

   واحد2  )2(آئین نگارش   57   واحد2  )2(متن عربی   22

   واحد2   اختیاري انواع ادبیدروس  58   واحد2  )3(قواعد عربی   23

   واحد2  غزلیات شمس  59   واحد2  مبانی عرفان و تصوف  24

   واحد2  القضات عین  60   واحد2  حدیقه سنایی  25

   واحد2  آشنایی با کلیات فلسفه اسالمی  61   واحد2  الطیر منطق  26

         واحد2  )1(مثنوي   27
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  عنوان درس  ردیف
تعداد 

  واحد
  تعداد واحد  عنوان درس  ردیف

         واحد2  متون تفسیري  28

         واحد2  کلیه و دمنه  29

         واحد2  خاقانی  30

         واحد2  )3(تاریخ ادبیات   31

         واحد2  نظامی  32

         واحد2  رستم و اسفندیار  33

         واحد2  )2(مثنوي   34

         واحد2  )3(متن عربی   35

  

  )مقطع کارشناسی ارشد(جدول عناوین دروس اختصاصی رشته زبان و ادبیات فارسی 

  تعداد واحد  عنوان درس  ردیف

  2  شاهنامه) 1(نظم فارسی   1

  2  ناصر خسرو و سنایی) 2(نظم فارسی   2

  2  خاقانی و نظامی) 3(نظم فارسی   3

  2  مثنوي) 4(نظم فارسی   4

  2  تاریخ بیهقی) 1(نثر فارسی   5

  2  نامه تاریخ جهانگشا و مرزبان) 2(نثر فارسی   6

  2  المحجوب و رساله قشیریه کشف) 4(نثر فارسی   7

  2  صرف و نحو) 1(عربی   8

  2  نثر عربی) 2(عربی   9

    نظم عربی) 3(عربی   10
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  تعداد واحد  عنوان درس  ردیف

  2  )1(زبان خارجی   11

  2  تحقیق در دستور زبان فارسی  12

  4  نامه رساله پایان  13

  2  )2(زبان خارجی  ) انتخابی(دروس اختیاري   14

  2  گلشن راز) 5(نظم فارسی   15

  2  مصباح الهدایه) 3(نثر فارسی   16

  2   معانی و بیان فنون ادب فارسیتحقیق در  17

  2  متون تفسیري عربی) 5(عربی   18

  2  سیر آرا و عقاید اسالمی  19

  2  سمینار  20

  )مقطع کارشناسی ارشد(جدول عناوین دروس اختصاصی رشته زبان و ادبیات فارسی 

  تعداد واحد  عنوان درس  ردیف

  2  )نثر(تحقیق در متون فارسی   1

  2  )نظم (تحقیق در متون فارسی  2

  2  )1( متون عربی نظم و نثر   3

  2  )2(متون عربی نظم و نثر   4

  2  )1(تحقیق در متون عرفانی و حکمی   5

  2  )2(تحقیق در متون عرفانی و حکمی   6

  2  )عربی(تحقیق در متون تفسیري   7

  2  بالغت و فنون ادب  8

  2  هاي ادبی جهان تحقیق در مکتب  9
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  تعداد واحد  عنوان درس  ردیف

  2  زبان فارسیدستور تاریخی و تطبیقی   10

11  
ــگ و تمــدن     ــق در ســیر فرهن دروس اختیــاري ـ تحقی

  اسالمی
2  

  2  بررسی کالم اسالمی  12

  2  تحقیق در ادبیات حماسی و قهرمانی  13

  2  تحقیق در ادبیات غنایی  14

  2  )1(تحقیق در زبان و ادبیات باستانی ایران   15

  2  )2(تحقیق در زبان و ادبیات باستانی ایران   16

  آموختگان  دانشجویان و دانش.2ـ2

  :ها به شرح زیر است به تفکیک مقاطع و نوع دانشگاه) 1386ـ1385(تعداد دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی 

  مقطع
روزانه 

  دولتی
  شبانه دولتی

نور  پیام

  )فراگیر(
  جمع  غیرانتفاعی  آزاد  علمی ـ کاربردي

  86546  ــ    ــ  1434  3668  81444  کارشناسی

  4654  ــ    ــ  189  721  3744  اسی ارشدکارشن

  575  ــ    ــ  22  3  550  دکتري

  استادان. 2ـ3

  :تعداد استادان به تفکیک نوع مراکز آموزشی به شرح زیر است

  جمع  آزاد  دولتی  رتبه علمی

      25  استاد

      46  دانشیار

      309  استادیار

      112  مربی
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  متون درسی. 2ـ4

 واحد درسـی    200فعلی در رشته زبان و ادبیات فارسی در سه مقطع براي حدود             هاي    اکنون با توجه به سرفصل      هم

  :شوند به یکصد متن تخصصی نیاز است که این متون از دو طریق تهیه و تألیف می

  )سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی(انتشار سمت ) الف

م انسانی تاکنون هزار جلد کتاب در تمامی هاي علو ترین کتاب با هدف تدوین مهم) 1365تأسیس (انتشارات سمت   

  .هاي زبان و ادبیات فارسی از این تعداد ـ جلد است هاي علوم انسانی تألیف کرده است که سهم کتاب رشته

  تألیف متون درسی از طریق ناشران غیردولتی) ب

تـوان    کنند که نمی     می اي از منابع و متون درسی رشته زبان و ادبیات فارسی را ناشران خصوصی تهیه                بخش عمده 

  .اما حدود هزار گزیده از متون تاکنون فراهم شده است. آمار دقیقی از آن ارائه داد

جز رشته زبان و ادبیات فارسی، رشته تازه تأسیس ادبیات داستانی نیز تاکنون به دلیل نوپایی هـیچ کتـابی تـألیف                      

  .نشده و استادان این رشته درصدد تهیه منابع الزم هستند

 کتـاب تـألیف شـده       50تاکنون بیش از    . ها نیز که براي کلیه دانشجویان است        اي درس فارسی عمومی دانشگاه    بر

  .است

  جزوات درسی استادان) ج

  آموزش زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور. 2ـ5

  .ر استیکی از ابعاد آموزشی در نظام آموزش عالی، توسعه و گسترش زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشو

  :هم اکنون نهادهاي زیر در وزارت علوم و ارشاد اسالمی این وظیفه را برعهده دارند

  شوراي گسترش زبان فارسی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوري،* 

  شوراي گسترش زبان و ادبیات فارسی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،* 

  .ت اسالمیمرکز گسترش زبان فارسی در سازمان فرهنگ و ارتباطا* 

کار آموزش و ترویج زبـان فارسـی و حمایـت از     اکنون به این مراکز هر یک به فراخور اهداف تعریف شده خود، هم         

ها استاد ایرانی و ارسال  افزایی و اعزام ده کنند، چنان که برگزاري چهار سمینار، شصت دوره دانش          هاي آن اقدام می     کرسی

  .کتاب مشغول فعالیت هستند

  :موزش زبان و ادبیات فارسی موجود و فعال در آمریکا به شرح زیر استهاي آ کرسی
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  ها، نهادهاي وابسته، نام استادان فعالیت  استادان  کرسی  دانشگاه  کشور  ردیف

  کلمبیا  آمریکا  1
ــگ  ــان و فرهن ــاي  زب ه

  )ثابت(خاورمیانه 
   نفر مقیم2

تدریس فارسی در سطوح مقدماتی و متوسط انجمن 

ی ـ دکتر حمیـد دباشـی، دکتـر     مدرسان زبان فارس

  منوچهر کاشف

  نیویورك  آمریکا  2
مطالعات ایرانی در زبـان    

  )غیرثابت(فارسی 
   نفر مقیم4

تدریس فارسی در سطوح مقدماتی و متوسط دکتـر         

  فرهاد کاظمی، دکتر چلکوسکی و مهدي خرمی

   نفر مقیم3  آموزشی فارسی  براندیس  آمریکا  3
 متوسط خـانم    تدریس فارسی در سطوح مقدماتی و     

  الگا ویویدسن، پروفسور علی بنوعزیزي

   نفر مقیم1  آموزش فارسی  هاروارد  آمریکا  4
ــط   ــدماتی و متوس ــی در ســطوح مق ــدریس فارس ت

  پرفسور ویلبر تکسنن

  آمریکا  5
پرینستن 

  )نیروجرزي(
   نفر مقیم1  آموزش فارسی

ــط   ــدماتی و متوس ــی در ســطوح مق ــدریس فارس ت

  پرفسور جرم کلینتن

  کاآمری  6
سنسلوانیا 

  )فیالدفیا(

شناسـی ـ آمـوزش     ایران

  فارسی
   نفر مقیم3

ایران شناسی ـ آموزش فارسی دکتر تاجماه آصفی،  

  پرفسور هنوي، پرفسور اسپونر

  واشنگتن  آمریکا  7
ــژوهش ــاي  پــــ هــــ

  شناسی ایران
   نفر مقیم2

تدریس فارسی در سطوح مقدماتی و متوسط دکتـر         

  جالل متینی، ابراهیم پورهادي

  پرفسور حشمت مؤید   نفر مقیم1  مطالعات اسالمی  شیکاگو  مریکاآ  8

   نفر مقیم1  آموزش فارسی  میشگان  آمریکا  9
ــط   ــدماتی و متوس ــی در ســطوح مق ــدریس فارس ت

  )صاحب کتاب آموزش فارسی(پرفسور ویندفورد 

   نفر مقیم2  آموزش فارسی  تگزاس  آمریکا  10
آموزش سه سطح فارسـی دکتـر مایکـل هـیلمن ـ      

  پرور انوندکتر ق

  اي دکتر مرعشی آموزش مکاتبه   نفر مقیم1  آموزش فارسی  یوتا  آمریکا  11

  اي دکتر سیمین کریمی آموزش مکاتبه   نفر مقیم1  آموزش فارسی  آریزونا  آمریکا  12

   نفر مقیم2  آموزش فارسی  واشنگتن  آمریکا  13
اي احمد کریمی حکاك، دکتر دانالـد   آموزش مکاتبه 

  استیلو

  آمریکا  14
کالیفرنیا 

  )آي ال  یوسی(
   نفر مقیم1  ایران شناسی

ترین مرکز در آمریکا دکتر حـسین         مهمترین و فعال  

  ضیایی

   نفر مقیم2  مطالعات خاور نزدیک  برکلی  آمریکا  15
زیرنظر پرفسور حامد الگـار ـ دکتـر اللـه پیرنظـر ـ       

  دکتر محمد استعالمی

  

  

  

  

  



  بخش دوم ـ بررسی وضعیت موجود

 اسالمی و هنر کمیته علوم انسانی، معارف/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

61

  شود ان رشته مستقل یا واحد درسی ارائه میفهرست مرکز دانشگاهی که زبان فارسی به عنو

  نام دانشگاه  نام کشور  ردیف

  آذربایجان  1
دانشگاه دولتی باکو، دانشگاه آکادمی علوم ـ دانشگاه دولتـی تربیـت معلـم ـ دانـشگاه ضـمن خـدمت         

  المللی آذربایجان ـ دانشگاه آزاد خزر معلمان دانشگاه بین

  ـ در حال تأسیس) اي تبهمکا(دانشگاه یونیسا   آفریقاي جنوبی  2

  دانشگاه تیرانا  آلبانی  3

  آلمان  4

دانـشگاه  . 5دانـشگاه هایـدلبرگ،   . 4دانـشگاه همبولـت،   . 3دانشگاه آزاد برلین، . 2دانشگاه بامبرگ،   . 1

دانشگاه هامبورگ، دانشگاه . 9دانشگاه گوتینگن، . 8دانشگاه مونیخ، . 7دانشگاه ورسبورگ، . 6تویبنگن، 

نشگاه فرانکفورت، دانشگاه فرایبورگ، دانشگاه هاله، دانـشگاه هـامبورگ، دانـشگاه مـونیخ،              ارالنگن، دا 

هـاي   شناسی دانـشگاه  هاي ایران  زبان و ادبیات فارسی به عنوان رشته اصلی دانشکده   (دانشگاه مونستر   

تـا سـطح فـوق لیـسانس تـدریس      ) 1ــ 9( دانشگاه آلمـان   9این رشته در این     . شود  آلمان محسوب می  

ها تدریس زبان و ادبیات فارسی به عنوان یک درس انتخابی در کنار دروس        گردد و در بقیه دانشگاه      یم

  .)گیرد شناسی قرار می اصلی در رشته شرق

  اتریش  5

البته در گـزارش  (شناسی  آکادمی علوم اتریش ـ دانشگاه وین ـ دانشگاه گراتس ـ دانشگاه انستیتو شرق 

جـز انـستیتو    هـا بـه   ري اسالمی ایران در وین، اسـامی ایـن دانـشگاه         رایزنی فرهنگ جمهو   1385سال  

  .)شناسی نیامده است شرق

  دانشگاه کمپلوتنسه ـ دانشگاه ـ آتونوما ـ دانشگاه بارسلون ـ دانشگاه آلیکانته  اسپانیا  6

  دانشگاه یرموك آل البیت ـ دانشگاه اردن ـ دانشگاه جرش  اردن  7

  ارمنستان  8
روان ـ دانشگاه هرچیا آچاریان ـ دانشگاه زبان شناسی ـ دانشگاه الزاریـان ـ دانـشگاه       دانشگاه دولتی ای

  داوید آنهافت ـ دانشگاه فردوسی ـ دانشگاه بریوسف

  .)هاي این کشور در اختیار نیست اطالعات دقیقی از دانشگاه(دانشگاه کابل ـ دانشگاه هرات   افغانستان  9

  اوکراین  10

شناسـی و حقـوق ـ دانـشگاه      شناسـی ـ دانـشکده شـرق     دانـشگاه ملـی زبـان   دانشگاه ملی شفچنکو ـ  

الملل خارکفسکی ـ دانشگاه دولتـی تربیـت معلـم ـ دانـشگاه ملـی تاوریـدا ـ           شناسی و روابط بین شرق

  دانشگاه دولتی ایوان فرانکو

  ازبکستان  11

 ـ دانـشگاه دولتـی نـوابی ـ      بیگ ـ دانشگاه دولتی بخارا  شناسی ـ دانشگاه ملی الغ  شرق) رشته(دانشگاه 

هاي خارجی ـ دانشگاه تربیت معلـم ـ     شناسی ـ دانشگاه دولتی ترمذ ـ انستیتو زبان   دانشگاه دولتی شرق

دانشگاه موسیقی ـ دانشگاه دولتی اندیجان ـ دانشگاه دولتی نمنگان ـ دانشگاه تربیـت معلـم نظـامی ـ      

  انشگاه دولتی سمرقنددانشگاه دولتی آنگرین ـ دانشگاه دولتی خوارزم ـ د

  دانشگاه ونیز ـ دانشگاه رم ـ دانشگاه بولونیا ـ دانشگاه ناپل  ایتالیا  12

  دانشگاه جاکارتا  اندونزي  13

  انگلستان  14
شناسی و آفریقـایی ـ دانـشگاه کمبـریج ـ دانـشگاه دورام ـ دانـشگاه          دانشگاه منچستر ـ دانشگاه شرق 

  شناسی و آفریقایی دانشگاه شرقادینبرو ـ دانشگاه منچستر آکسفورد ـ 
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  نام دانشگاه  نام کشور  ردیف

  )کانبرا(دانشگاه ملی   استرالیا  15

  دانشگاه برازیلیا  برزیل  16

  بنگالدش  17
هـاي نـوین ـ دانـشگاه اسـالمی کوشـتیا ـ دانـشگاه          دانشگاه داکا ـ دانشگاه راجشاهی ـ انستیتو زبـان   

  جیتاکنگ ـ دانشگاه علوم و تکنولوژي کولنا

  دانشگاه بصره ـ موصلدانشگاه بغداد ـ   عراق  18

  دانشگاه استراسبورگ  فرانسه  19

  )پی.بو(دانشگاه دولتی فیلیپین   فیلیپین  20

  دانشگاه قطر  قطر  21

  گیل دانشگاه مک  کانادا  22

  دانشگاه هانکوك  کره جنوبی  23

  دانشگاه کویت  کویت  24

  گرجستان  25
ربیـت معلـم ـ دانـشگاه دولتـی کوتالیـسی ـ        دانشگاه دولتی تفلیس ـ انستیتو آسیا و آفریقا ـ دانشگاه ت  

  )وابسته به آکادمی علوم(انستیتو نسخ خطی 

  ـ دانشگاه بیروت العربیه ـ دانشگاه اسالمی ـ دانشگاه آزاد)  شعبه5(دانشگاه لبنان   لبنان  26

  دانشگاه ورشو ـ دانشگاه پزنان ـ دانشگاه کراکف  لهستان  27

  دانشگاه مالزي  مالزي  28

  دانشگاه بوداپست  انمجارست  29

  مراکش  30
دانشگاه رباط ـ دانشگاه محمد بن عبداهللا ـ دانشگاه مراکش ـ دانـشگاه تطـوان ـ دانـشگاه مکنـاس ـ          

  دانشگاه الجدیده ـ دانشگاه ظهرالمهراز

  مصر  31
دانشگاه قاهره ـ دانشگاه عین شمس ـ دانشگاه منوفبه ـ دانشگاه االزهر ـ دانـشگاه حلـوان ـ دانـشگاه     

  نوب الوادي ـ دانشگاه اسکندریهج

  دانشگاه اسلو  نروژ  32

  هلند  33

 با دانشگاه لیـدن  1384کرسی زبان فارسی دانشگاه اوترخت در سال (دانشگاه لیدن ـ دانشگاه اوترخت  

هـاي   مطالعات ایران این دانشگاه در قالـب فعالیـت  (ـ دانشگاه آمستردام ـ دانشگاه گرنینگن  ) ادغام شد

هـاي ابتـدایی      این دانشگاه نیز کـالس    (ـ دانشگاه نیجگن    ) شود  یک این دانشگاه ارائه می    انستیتو کالس 

  .)کند شناسی در انستیتو زبان و فرهنگ خاورمیانه برگزار می هاي عرب فارسی آموزي و از طریق رشته
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  نام دانشگاه  نام کشور  ردیف

  هند  34

گاه گجـرات ـ   نهـرو ـ دانـش    دانشگاه دهلی ـ دانشگاه عثمانیه ـ دانشگاه کشمیر ـ دانشگاه جـواهر لعـل     

دانشگاه پتنا ـ دانشگاه جامعه ملیه اسالمیه ـ دانشگاه کلکته ـ دانشگاه بمبئی ـ دانـشکده مهاراسـترا ـ        

  دانشکده اسماعیل یوسف ـ دانشگاه حیدرآباد

  دانشگاه صنعا  یمن  35

  دانشگاه سارایوو  بوسنی  36

  دانشگاه صوفیه  بلغارستان  37

  )به عنوان زبان سوم یا دوم(هاي خارجی   دانشگاه زباندانشگاه دولتی بالروس ـ  بالروس  38

  پاکستان  39

هاي نوین ـ دانشگاه پیشاور ـ دانشگاه کراچـی ـ دانـشگاه       آباد ـ دانشگاه زبان  المللی اسالم دانشگاه بین

دولتی الهور ـ دانشگاه دولتی کویتـه ـ دانـشگاه بلوچـستان ـ دانـشگاه آزاد عالمـه اقبـال ـ دانـشگاه            

  مللی اسالمی ـ دانشگاه تربیت مدرس پاکستان ـ دانشگاه لمس ـ دانشگاه سند ـ دانشگاه نوملال بین

  دانشگاه زیتونه  تونس  40

  دانشگاه چک  چک  41

  هاي خارجی ـ دانشگاه لویانگ دانشگاه پکن ـ دانشگاه رادیو و تلویزیون ـ دانشگاه زبان  چین  42

  )شود هاي این کشور زبان فارسی تدریس می در تمامی دانشگاه (دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان  تاجیکستان  43

  دانشگاه مختومقلی ـ دانشکده دولتی محمد آزادي  ترکمنستان  44

  دانشگاه آنکارا ـ دانشگاه استامبول ـ دانشگاه سلجوق ـ دانشگاه آتاتورك  ترکیه  45

  دانشگاه لیما  پرو  46

47  
  روسیه

  قازان

  الملل ـ دانشگاه دولتی اه دولتی علوم انسانی ـ انستیتو روابط بیندانشگاه دولتی مسکو ـ دانشگ

شناسی ـ دانشگاه سنت پطرزبورگ دانشگاه دولتی علوم انسانی قازان ـ دانشگاه دولتی داغـستان ـ      زبان

  )آستاراخان(ـ دانشگاه دولتی تربیت معلم ) جمهوري آستبا(دانشگاه باشقیرستان ـ دانشگاه دولتی 

  انشگاه بخارستد  رومانی  48

  ژاپن  49

ایـن دو دانـشگاه داراي بخـش    (دانشگاه مطالعات خارجی توکیو ـ دانـشگاه مطالعـات خـارجی اوسـاکا      

دانشگاه چوئو،  . 4دانشگاه کیو،   . 3دانشگاه واسدا،   . 2دانشگاه ملی دایتوبونکا،    . 1) مستقل فارسی هستند  

شود ولـی از کـم و         به صورت جنبی تدریس می    در این پنج دانشگاه زبان فارسی       (بشیر،    دانشگاه کی . 5

  .)کیف آن اطالعاتی در دست نیست

  دانشگاه نیلین ـ دانشگاه خارطوم  سودان  50
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  نام دانشگاه  نام کشور  ردیف

  دانشگاه اوپساال  سوئد  51

  دانشگاه دمشق ـ حلب ـ تشرین ـ البعث  سوریه  52

  دانشگاه زوریخ ـ دانشگاه برن ـ دانشگاه بازل  سوئیس  53

  قزاقستان  54

المللی ـ دانشگاه دولتـی ـ     اي بین ابی ـ دانشگاه آباالي خان ـ دانشگاه آباي ـ دانشگاه حرفه   دانشگاه فار

تربیت معلم ـ دانشگاه خصوصی کنایف ـ دانشگاه خصوصی فاینـاز ـ آکـادمی کـار و امـور اجتمـاعی ـ        

ه تربیـت  ـ دانشگاه محمد حیدردولتی ـ دانشگاه اورآسیا ـ دانـشگا   ) انستیتو شرق شناسی(آکادمی علوم 

  معلم ـ دانشگاه قزاق ـ دانشگاه خصوصی علوم انسانی شرق

  قرقیزستان  55
دانشگاه علوم انسانی ـ دانشگاه آرابایف ـ دانشگاه ملی ـ دانشگاه اسالویانی ـ دانشگاه اسالمی حضرت     

  رسول ـ دانشگاه دولتی ملی اوش ـ کالج مالی اوش

  الفري دانشگاه ملک مسعود ـ دانشگاه ام  عربستان  56

  مراکز خصوصی. 2ـ6

ها در  هاي نظام آموزشی به ارائه مهارت مراکز خصوصی آموزش زبان و ادبیات فارسی اغلب به عنوان مکمل ضعف     

  : از برخی از این مراکز عبارتند. پردازند مدت می هاي کوتاه و میان قالب دوره

  

  طول دوره  ها نام دوره  نام مراکز  ردیف

    ات داستانیادبی  مرکز آموزش سوره  1

   جلسه30تا 20  ویراستاري، نقد ادبی نقد داستان کوتاه  مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس  2

    هاي ویراستاري دوره  جهاد دانشگاهی  3

    هاي ویراستاري دوره  انتشارات سروش  4

    هاي ویراستاري دوره  اي مراکز فنی و حرفه  5

    وزش فارسی به غیرفارسی زبانانآم  کانون زبان ایران  6

  بررسی وضعیت موجود در حوزه پژوهش) ب

  :گیرد هاي زیر مورد بررسی قرار می در این بخش وضعیت کنونی حوزه پژوهش برحسب شاخص

  مراکز پژوهشی دولتی،. 1
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  مراکز پژوهشی غیردولتی،. 2

  .ها نامه پایان. 3

هـاي دولتـی و غیردولتـی اعـم از            هـاي ادبـی در بخـش        هشهـا و انـواع پـژو        ترین گونـه    الزم به ذکر است، مهم    

  :هاي سفارشی و غیر سفارشی شامل موارد زیر است نامه و رساله به شکل هاي فردي و گروهی و پایان پژوهش

  هاي نویسندگان و شاعران و عصر زندگی آنها، اي؛ شامل شرح نامه هاي تاریخی ـ زندگی پژوهش. 1

  ها، شناسی ها، کتاب نامه ، دانشها المعارف ةدایرها،  ی، شامل فرهنگهاي تربیتی ـ تنظیم پژوهش. 2

نویـسی، شـرح    نویسی، تعلیقه بر متون، تصحیح متون، پاورقی هاي تصحیحی ـ توضیحی؛ شامل حاشیه  پژوهش. 3

  ها، متون توضیح دشواري

  ه مؤلفان به همراه نقد،هاي تحلیلی ـ انتقادي؛ شامل تجزیه و تحلیل محتوایی آثار براساس اندیش پژوهش. 4

  هاي معنایی و تأویل متون و بررسی ابعاد و زوایاي آنها، هاي تألیفی ـ تفسیري؛ شامل بررسی الیه پژوهش. 5

اي؛ شامل کشف روابط فرهنگی و ادبی و اثرگیري و اثرپذیري آثار ادبی از هم و  هاي تطبیقی ـ مقایسه  پژوهش. 6

   نویسنده و یا دو شاعر،برهم از رهگذر مقایسه دو اثر یا دو

شناسـی،   هاي دیگر؛ مثل جامعه اي شامل بررسی و تحلیل متون ادبی با نگاهی به رشته          هاي میان رشته    پژوهش. 7

  شناسی، روانشناسی، زبان

  .اي و کشکولی آثار درهم و مجموعه. 8

مند هستند، محققان     فارسی عالقه با توجه به آن که در ایران غیر از دانشگاهیان، عموم مردم نیز به زبان و ادبیات                  

هـاي   اغلـب بایـد پـژوهش   . هاي پژوهشی چشمگیر است ها و گونه دهد و تنوع روش  ها تشکیل می    این رشته را همه گروه    

هاي دولتی و غیردولتـی   ها و بخش نامید نه پژوهش ادبی، اکنون در حوزه   » هاي ادبی   فعالیت«اي در این حوزه را        غیرحرفه

  .اند پژوهشی مشغول فعالیتمراکز و نهادهاي 

  مراکز پژوهشی دولتی. 1

مستقل زیر هم اکنون مشغول فعالیت هستند که فعالیت           در بخش دولتی مراکز و نهادهاي پژوهشی مستقل و نیمه         

  .آنها طی پنج سال اخیر به شرح زیر است
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  تأسیس  نام مرکز یا پژوهشکده  ردیف

تعداد 

هیأت 

  علمی

هاي  گروه

  پژوهشی

 هاي طرح

  پژوهشی

کتاب 

  منتشره

تعداد عنوان 

  مجالت علمی

1  
پژوهشگاه علوم انسانی گروه    

  زبان و ادبیات
1360          

نامــه علــوم  فرهنــگ

  انسانی

2  
مرکز تحقیقات زبان و ادبیات     

  فارسی دانشگاه تربیت مدرس
   نفر3  1380

زبان فارسی 

ادبیات فارسی نقد 

  ادبی

   شماره1نقد ادبی    جلد15   طرح5

3  
ده علوم انسانی جهاد    پژوهشک

  )گروه ادبیات(دانشگاهی 
          

ــان و   ــژوهش زبـ پـ

ــات  ــی ـ    (ادبی علم

   شماره8) پژوهشی

4  
فرهنگــستان زبــان و ادبیــات 

  فارسی
1365          

 32نامه فرهنگستان   

  شماره

5  
مؤســسه مطالعــات ایرانــی   

  دانشگاه شهید باهنر کرمان
          

مجلـــه مطالعـــات و 

 12تحقیقات ایرانـی    

  شماره

6  
راي گــسترش زبــان و  شــو

  ادبیات فارسی وزارت ارشاد
            

7  

مرکز گسترش زبان و ادبیات     

ــگ و  فارســی ســازمان فرهن

  ارتباطات اسالمی

            

8  
مرکز پژوهشی بهار دانـشگاه     

  تربیت معلم
  1383        

مجلــه اطالعــات و  

ــان و  ــات زبـ تحقیقـ

ــی  ــات فارسـ  3ادبیـ

  شماره

9  

هاي آموزشی    مؤسسه نوآوري 

ش و ســــــازمان پــــــژوه

  ریزي درسی برنامه

    
ریزي درسی  برنامه

  زبان و ادبیات
      

              بنیاد دانشنامه فارسی  10

              مؤسسه لغتنامه دهخدا  11

12  
 بـزرگ   المعـارف   دایرةمرکز  

  )گروه فارسی(فارسی 
            

13  
گـروه  (دانشنامه جهان اسالم    

  )فارسی
            

  مراکز پژوهشی غیردولتی. 2

  :ش غیردولتی به شکل فعال و نیمه فعال مشغول فعالیت هستندمؤسسات زیر در بخ
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  نام مؤسسه  ردیف
سال 

  تأسیس

تعداد 

  اعضا
  تولیدات علمی  ها ترین فعالیت مهم

   عضو5    مؤسسه دانشنامه ادب فارسی  1
تـــألیف دانـــش، جـــامع ادب 

  فارسی

 جلــــد دانــــشنامه ادب 9

  فارسی

          فرهنگ معاصر  2

3  
ــرة ي هــا  داســتانالمعــارف دای

  فارسی
1379  

 نفر 15

  وقت پاره

 دایرةالمعـــــارفتــــدوین  

  هاي فارسی داستان

هاي    داستان دایرةالمعارف

ــی  ــد10(فارس ــر ) ( جل زی

  )چاپ

4  
هـاي    المثـل   مرکز تدوین ضـرب   

  فارسی
  هاي ایرانی المثل تدوین ضرب   نفر5  1380

ــگ بــــــزرگ   فرهنــــ

 3(هاي ایرانـی      المثل  ضرب

  )جلد زیر چاپ

      ت کودكبنیاد مطالعات ادبیا  5
پژوهش در حـوزه کودکـان و       

  نوجوانان

تــاریخ ادبیــات کودکــان و 

  ) جلد6(نوجوانان 

          فرهنگ سخن  6

7  
گروه زبـان    (دایرةالمعارفبنیاد  

  )و الهیات
        

8  

ــرةمرکــز  ــزرگ المعــارف دای  ب

گـروه زبـان و ادبیـات       (اسالمی  

  )فارسی

        

  

در حـوزه زبـان و   ) اي ـ کاربردي   ملی ـ بنیادي ـ توسعه  هاي طرح(هاي مستقل انجام شده  فهرست برخی پژوهش

  ادبیات فارسی

  

  سال اجرا  موضوع  مجري  عنوان طرح

  حسن انوشه  دانشنامه ادب فارسی
ــد،   ــران، هنـ دانـــشنامه ادب فارســـی در ایـ

  افغانستان، پاکستان، جهان عرب، ماورالنهر
  1375ـ 1386

کتابخانه الکترونیک زبـان    

  و ادب فارسی

رش زبان و ادبیات شوراي گست

  فارسی

 در  1300هـاي فارسـی تـا         ورود تمامی کتاب  

  افزار با اطالعات کامل نرم
  1380ناتمام

تــدوین فرهنــگ جــامع   

  هاي ایرانی المثل ضرب
  دکتر حسن ذوالفقاري

تدوین یکصد هزار مثل از نقاط مختلف ایران        

  و کشورهاي فارسی زبان
  1379ـ1386

هاي    داستان دایرةالمعارف

  فارسی

دکتر حسن ذوالفقاري، دکتر 

  محمد پارسانسب

 هزار داسـتان کهـن ادب       26تدوین و معرفی    

   جلد10فارسی شامل 
  1380ـ1386

  شرکت ارقام رایانه  3لوح فشرده در ج 
 بـا   CD شـاعر در قالـب       101شامل دیـوان    

  قدرت جستجوي باال
1385  
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  سال اجرا  موضوع  مجري  عنوان طرح

هــاي زبــان    پایگــاه داده

  فارسی

پژوهشگاه علوم انسانی زیر نظر 

  تر مصطفی عاصیدک
  1381  پیکره زبانی متون برگزیده

  فرهنگستان زبان و ادب فارسی  فرهنگ جامع زبان فارسی

اي از متـون کهـن و معاصـر           تهیه پیکر رایانه  

و تـاکنون شــامل  ) حـدود هـزار جلــد کتـاب   (

   رکورد854/246/6

1385  

گردآوري واژگـان پیـشه و      

  صنعت
  فرهنگستان زبان و ادب فارسی

گزینی، معرفی و تعریـف        مدخل شناسی،  کتاب

ها از    ها و پیشه    فارسی واژگان تخصصی حرفه   

  منابع مکتوب و شفاهی

1384  

ــور مـــضامین  طـــرح تطـ

  )1375ـ1320(داستانی 
  فرهنگستان زبان و ادب فارسی

ــه ــل، طبق ــردازش  تلخــیص، تحلی ــدي و پ بن

 اثــر فارســی شــامل 280مــضامین داســتانی 

   مقاله1500

1384  

ــشترك   ــگ مـــ فرهنـــ

  هاي ایرانی گویش
  فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 کتاب بـالغ بـر   101درهم کرد واژگان کنونی     

   واژه از پنجاه گویش370000
1385  

ــات  ــان و ادبی دانــشنامه زب

  قاره فارسی در شبه
  فرهنگستان زبان و ادب فارسی

چاپ دو جلد از کتاب شامل ادبیات فارسی در         

  قاره شبه
1384  

ــه    ــان پای ــایی واژگ شناس

  آموزان ایرانی شدان

ریزي  مؤسسه پژوهشی و برنامه

  )زاده دکتر شهین نعمت(درسی 

بندي تمامی واژگـان در کـار    آوري، طبقه   جمع

  کودکان ایرانی
  1380ـ1385

  ها نامه پایان. 3

با گـسترش آمـوزش عـالی در    . هاي پژوهشی هستند نامه ها، پایان ترین حوزه پژوهشی دانشگاه   مهمترین و گسترده  

هاي آزاد اسالمی، پیام نور، شبانه و افزایش تعداد دانشجو، هر سال صدها             آمدن دانشگاه   طی بیست سال اخیر و پدید     ایران  

هـا بنـابر پـژوهش دکتـر          نامـه   آمار این پایـان   . شود  نامه و رساله در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتري دفاع می            عنوان پایان 

  :به شرح زیر است) 1383ـ1386(نژاد  غالمی

  

  نامه دفاع شده تعداد پایان  نام دانشگاه  یفرد

  1391  آزاد اسالمی  1

  570  تهران  2

  264  عالمه طباطبایی  3

  243  تربیت مدرس  4

  188  شیراز  5
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  نامه دفاع شده تعداد پایان  نام دانشگاه  یفرد

  174  فردوسی مشهد  6

  121  بهشتی  7

  118  تربیت معلم  8

  98  شهید چمران  9

  81  تبریز  10

  60  کرمان  11

  153  ها سایر دانشگاه  12

  3450  جمع  

  بررسی وضعیت موجود در حوزه فناوري) ج

  :گیرد هاي زیر مورد بررسی قرار می در این بخش وضعیت کنونی حوزه فناوري برحسب شاخص

  المللی، اي و بین هاي ملی، منطقه سمینارها و کنفرانس. 1

  مطبوعات و نشریات دانشگاهی و غیردانشگاهی ادبی،. 2

  هاي علمی ـ ادبی، انجمن. 3

  ا،صدا و سیم. 4

  ها، ها و وبالگ هاي اطالعاتی، سایت بانک. 5

  .چاپ و نشر کتب و متون ادبی. 6

  المللی  اي و بین هاي ملی و منطقه سمینارها و کنفرانس. 1

  طی پنج سال گذشته سمینارهاي زیر در ایران تشکیل شده است
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  زمان  نام سمینار  ردیف
برگزارکننده 

  )گاف(
  دستاوردها  سطح  محل

1  
هــاي  انه پــژوهشدو ســالی

  ) کنفرانس3(ادبی 

تا 1380

1384  

ــت   ــشگاه تربی دان

ــن   ــدرس، انجم م

ــان   ــتادان زبـ اسـ

  فارسی

دانشگاه 

تربیت 

  مدرس

  ملی

مجموعه مقالـه   . 3چاپ  

 نفر استاد   500و شرکت   

  و دانشجوي

  1386آبان   المللی موالنا همایش بین  2

وزارت ارشــــــاد، 

ــت،  ــن حکم انجم

ــتادان   ــن اس انجم

  زبان فارسی

سالن 

الس اج

  سران

  المللی بین
چاپ مجموعـه مقالـه ـ    

   تن1000شرکت حدود 

3  

هـاي دو سـالیانه       کنفرانس

 6(زبان و ادبیـات فارسـی       

  )کنفرانس

  1386تا1375
وزارت آمــوزش و 

  پرورش

شیراز، 

سنندج، 

تبریز، اراك، 

  یزد، گیالن

  ملی
 4800 مجموعه مقاله،    5

  کننده شرکت

4  
ــان و   ــتادان زب ســمینار اس

  ) سمینار5(ی ادبیات فارس
  1384تا1380

شـوراي گـسترش   

زبـــان و ادبیـــات 

  فارسی

دانشگاه 

  تهران
  المللی بین

 مجموعه مقالـه،    4چاپ  

 استاد  400کتاب شرکت   

  داخلی و خارجی

5  
نواز   نخستین همایش چشم  

  شعر معاصر فارسی
1383  

سازمان فرهنگ و   

ارتباطات اسالمی  

مرکــز گــسترش  

  زبان فارسی

سازمان 

  فرهنگ
  چاپ چکیده مقاله  یالملل بین

6  
نخستین همایش مدرسان   

  زبان و ادبیات فارسی
1379  

گـــروه ادبیـــات  

  دانشگاه شیراز

دانشگاه 

  شیراز
  ملی

صدور بیانیـه ـ شـرکت    

   استاد150

  مطبوعات و نشریات دانشگاهی و غیردانشگاهی ادبی. 2

  :شود یجی چاپ میاکنون نشریات زیر در بخش دانشگاهی به صورت علمی پژوهشی و علمی ـ ترو هم

  

  صاحب امتیاز  نام نشریه  ردیف
تعدد مجالت 

  تاکنون

   شماره17  انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی  هاي ادبی پژوهش  1

   شماره2  انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی  گوهر گویا  2

  پژوهش زبان و ادبیات  3
ــاد    ــاعی جه ــسانی و اجتم ــوم ان ــشکده عل پژوه

  دانشگاهی
   شماره8

   شماره10  دانشگاه شهید بهشتی  )ویژه ادبیات فارسی(ژوهشنامه علوم انسانی پ  4
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  صاحب امتیاز  نام نشریه  ردیف
تعدد مجالت 

  تاکنون

  179  دانشگاه تهران  )تهران(دانشکده ادبیات و علوم انسانی   5

  157  دانشگاه فردوسی مشهد  )مشهد(دانشکده ادبیات و علوم انسانی   6

7  
ویـژه  (علوم اجتماعی و انسانی دانـشگاه شـیراز         

  )ادبیات
   شماره10  دانشگاه شیراز

   شماره5  )س(دانشگاه الزهرا  )ویژه ادبیات(علوم انسانی الزهرا   8

  ــ  دانشگاه یزد  نامه کاوش  9

10  
تربیـت  (مجله دانشکده ادبیات و علـوم انـسانی         

  )معلم
  53  دانشگاه تربیت معلم

11  
هاي دانشکده ادبیات و علوم       مطالعات و پژوهش  

  )اصفهان(انسانی 
  49   انسانی دانشگاه اصفهاندانشکده ادبیات و علوم

  33  فرهنگستان زبان و ادب فارسی  نامه فرهنگستان  12

  199  دانشگاه تبریز  )تبریز(نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی   13

  )کرمان(نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی   14
دانشکده ادبیات و علوم انـسانی دانـشگاه شـهید     

  باهنر کرمان
20  

  10  دانشگاه ادبیات و علوم انسانی سمنان  انشکده ادبیات و علوم انسانی سمناننشریه د  *15

  13  دانشگاه ادبیات و علوم انسانی کرمان  مطالعات ایرانی  *16

  زبان و ادب  *17
نشریه دانشکده ادبیات و علـوم انـسانی عالمـه          

  طباطبایی
31  

  3  نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی گیالن  ادب پژوهشی  **18

  نقد ادبی  **19
مرکز تحقیقات زبان و ادبیـات فارسـی دانـشگاه          

  مدرس تربیت
  ــ

  2  نشریه دانشکده زبان و ادبیات فارسی قم  نشریه دانشکده علوم انسانی قم  **20

  2  دانشگاه آزاد ـ جیرفت  فصلنامه ادبیات تطبیقی  **21

  4  دانشگاه کاشان  مطالعات عرفانی  **22

  4  دانشگاه تربیت معلم  حقیقات ادبینشریه مطالعات و ت  23

      مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی بیرجند  **24

  .دار علمی ـ ترویجی هستند موارد ستاره* 

  .اند موارد دو ستاره مجالت دانشگاهی هستند که مصوب وزارت علوم نشده* * 

  .شود  میادبی زیر نیز براي استفاده عموم مردم چاپ جز این نشریات ادبی و نیمه
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  فاصله انتشار  صاحب امتیاز  نام نشریه  ردیف

هاي  شماره

منتشر شده 

  1386تا 

  65  دو ماهنامه ادبی  علی دهباشی  بخارا  1

    ماهنامه  کمال حاج سید جوادي  کلک  2

  15  ماهنامه  محمد عزیزي  رودکی  3

  130  ماهنامه  خانه کتاب  ماهنامه ادبیات و فلسفه  4

        سیمرغ  5

  108  ماهنامه داستانی  حوزه هنري  انیادبیات داست  6

  86  ماهنامه ادبی هنري  پور مسعود شهامی  گلستانه  7

8  
رشد آموزش زبان و ادب 

  فارسی
  86  فصلنامه تخصصی براي دبیران  وزارت آموزش و پرورش

  84  ماهنامه فرهنگی ـ ادبی  ناهید توسلی  نافه  9

  76  ماهنامه فرهنگی ـ داستانی  علی میرزایی  نگاه نو  10

  40  شناسی ماهنامه ادبی ـ ایران  سیدحسن امین  حافظ  11

  35  فصلنامه ادبی  محمدعلی اسالمی ندوشن  هستی  12

  14  فصلنامه ادبی ـ هنري  صبا خسروي  پایاب  13

  12  نامه دوهفته  معصومه بیات  پروین  14

  241  ماهنامه ـ ادبی ـ هنري علمی  پور پرویز ملک  چیستا  15

  34  فصلنامه ادبی ـ آموزشی  نگ و ارتباطاتسازمان فره  سخن عشق  16

  17  فصلنامه ادبی ـ هنري  طوبی ساطعی  سمرقند  17

  7  دوماهنامه ادبی  پونه ندایی  شوکران  18

  50  فصلنامه ادبیات کودك  مهدي مجوانی  پژوهشنامه ادبیات کودکان  19

  52  فصلنامه ادبی  حوزه هنري  شعر  20
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  فاصله انتشار  صاحب امتیاز  نام نشریه  ردیف

هاي  شماره

منتشر شده 

  1386تا 

  106  ماهنامه ادبی  هاي صدا و سیما مرکز پژوهش  اشارات  21

  7  فصلنامه ادبی  بهار صالحی  خوانش  22

  5  فصلنامه فرهنگ عامه  صدا و سیما  نجواي فرهنگ  23

  43  ماهنامه ادبی  شوراي گسترش وزارت ارشاد  نامه پارسی  24

  90  ماهنامه ادبی  مرکز تحقیقات پاکستان  دانش  25

  گلستان  26
شوراي گسترش زبان و ادبیات 

  آمریکاي شمالی
  15  لنامه ادبیفص

  قند پارسی  27
مرکز تحقیقات فارسی ـ هند ـ 

  رایزنی ایران
  30  فصلنامه ادبی

  

پردازنـد، در نـشریات و        بر نشریات ادبی که به طور مستقیم به ترویج و تحقیق موضوعات و مسائل ادبی می                 عالوه

ختـصاص دارد کـه شـامل نقـد، داسـتان، شـعر،       اي به ادبیات و زبان فارسی ا ها بخشی یا صفحه نامه ها و نیز هفته  روزنامه

  .شود هاي ادبی می وگو، معرفی کتاب گفت

در زمینـه نثـر   . اما در تمامی مطبوعات مسئله زبان و کاربرد درست آن موضـوعی اسـت قابـل مطالعـه و بررسـی                    

بـه  » کـشور الگوهـاي غیرمعیـار در مطبوعـات    « پژوهشی بـا عنـوان   1385مطبوعات و غیرمعیارهاي مطبوعاتی در سال  

  :که خالصه آن چنین است) 1385: ذوالفقاري(سفارش معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد به انجام رسانید 

ایـن  .  جمله انتخاب شد  6720از میان نشریات سراسري     .  نشریه انتخاب شد   22 جمله از    12320در پژوهش حاضر    

جمهوري اسالمی، رسـالت، شـرق، کیهـان، همبـستگی،     جم،  نشریات شامل آفتاب یزد، ابرار، اطالعات، اعتماد، ایران، جام 

آدینه، ابرار ورزشی، اسـتقالل  : این نشریات شامل.  جمله انتخاب شد  4480پسند    همشهري هستند و از میان نشریات عامه      

ایـن  .  جمله انتخـاب شـد     1120جوان، به سوي افتخار، پیروزي، خانواده سبز، راه زندگی هستند و از میان نشریات محلی                

از هر مجله به . انتخاب گردید) 12/10/84(نشریات از یک روز خاص . بستان، امین، خبر جنوب هستند ریات شامل طاقنش

 1662 جملـه، فرهنگـی    2262 جملـه، ورزشـی      1309اجتمـاعی   :  جمله در هشت گروه موضوعی شامل      560طور مساوي   

 جمله انتخاب گردید    1169 جمله، علمی    505ي   جمله، اقتصاد  1011 جمله، حوادث    1455 جمله، سیاسی    647جمله، دینی   

 3981 یک یا چنـد اشـکال دارد و    )درصد) 7/67( جمله 8329) فنی، زبانی و بالغی(در جمع در سه حوزه اساسی ویرایش      

 مـورد اشـکال وجـود       258/15 جمله غیرمعیار جمعاً     8339از میان   . از کل جمالت بدون اشکال است     )  درصد 3/32(جمله  

این نتیجه درست خالف فرضیه یک طرح است که تنهـا           . شود  در هر جمله به طور متوسط دو اشکال دیده می         دارد، یعنی   

کنـد؛ زیـرا تعـداد        این نتیجه، فرضیه چهار طرح را نیز ابطـال مـی          . داند   درصد از جمالت مطبوعاتی را داراي اشکال می        3

  :اشکاالت به ترتیب زیر است
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  . فنی، زبانی، بالغی:فرضیه

  . بالغی، فنی، زبانی:طرحنتایج 

 مورد، یعنی   206/6 و بالغی    27/0 مورد، یعنی    250/4، زبانی   33/0 یعنی   071/5میزان اشکاالت در سه حوزه فنی       

  . است40/0

این گزارش هـشدار و زنـگ       . وضعیت زبان در مطبوعات کشور به گواهی گزارش ارائه شده، چندان مطلوب نیست            

گیر است که بیش از همیشه و پیش از آن که کنتـرل زبـان مطبوعـات از دسـت                 یمخطري براي مسئوالن اجرایی و تصم     

تواند به صورت مستمر، موقت،  این پیشنهادها می. خارج شود، الزم است تدابیري در کوتاه، میان و بلندمدت اندیشیده شود     

به هر حـال تامـل در ایـن پیـشنهادها        . یا آزمایشی به اجرا درآید و براساس نتایج آن اقدامات بعدي را تبیین و تعیین کرد               

  .هاي آتی نقش به سزایی ایفا کند گیري تواند در تصمیم می

  هاي علمی ـ ادبی انجمن. 3

  :61مهرپویـا،   (ها فعالیـت داشـت         انجمن ادبی در شهرستان    22 انجمن ادبی در تهران و       18پیش از انقالب قریب     

هـاي خـود را از صـندوق      وابستگان رژیم پهلوي بودنـد و هزینـه        هاي ادبی اغلب    که صاحب و مدیران این انجمن     ) 1376

انجمن ادبی آذرآبادگان،   : ها عبارت بودند از     برخی از این انجمن   . کردند  حمایت هنرمندان وزارت فرهنگ و هنر دریافت می       

شـاهرخ، شـهیاد، کلبـه    اقبال، ایران، ایران و پاکستان، ایران و ترکیه، تهران، توفانیان، حکیم نظامی، دانـشوران، سـعدي،           

  .سعدي، کمال، گوهر، وحید، شهریار، انجمن ادب و هنر زنان پایتخت

  .گذشت ها به شعرخوانی و سخنرانی می بیشتر فعالیت این انجمن

 محفل 50اکنون به بیش از   ها هم   اي بالغ بر یکصد و پنجاه سال دارند، این انجمن           هاي ادبی سابقه    برخی از انجمن  

برآن وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی هر استان نیز از برخی            رسد که اغلب در تهران فعالند و عالوه         یعمومی و خصوصی م   

هـاي   کند، اما فعالیت همگی محدود و محفلی است، با این همـه بـدون حمایـت    ها حمایت می    هاي ادبی شهرستان    انجمن

هـا هـستند،      مند از گردانندگان این انجمن       و عالقه  مالی سالیان دراز به فعالیت مشغولند، افراد غیرمتخصص زبان و ادبیات          

اند میان شاعران و نویسندگان همبستگی ایجـاد          اند، توانسته   هاي شاعر فراهم آورده     هاي ورود افراد جوان را به حوزه        زمینه

  .اند کنند، پیوسته و منظم و اغلب عمري دراز داشته

مثـل انجمـن   . تصحیح و تنقیح متون و چاپ آنهـا نیـز پرداختنـد          کار    ها گاه پا از مجالس فراتر نهاده به         این انجمن 

  .حکیم نظامی که محصول آن تصحیح خمسه نظامی بوده است

بـر سـخنرانی و       ها توانسته است برخی خألهاي ادبی کـشور را پـر کنـد و عـالوه                 شور و نشاط اعضاي این انجمن     

  .شعرخوانی به متن خوانی نیز بپردازند

هاي ادبی زیر به طور رسمی و با گرفتن مجوز فعالیت از نهادهاي مسئول،    محفلی انجمن  هاي  اکنون جز انجمن    هم

  .هاي دولتی و غیردولتی مشغول فعالیت هستند چون وزارت علوم و ارشاد در بخش
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  تعداد اعضا  تأسیس  نام انجمن  ردیف
ترین  مهم

  ها فعالیت
  محل استقرار  تولیدات علمی

1  

انجمن علمی 

زبان و ادبیات 

  ارسیف

1380  

 عضو هیأت 8

 150رئیسه 

  عضو

چاپ مجله ـ 

برگزاري سخنرانی، 

  اجزاي همایش

هاي علمی  مجله

پژوهشی 

هاي ادبی  پژوهش

   جلد کتاب5چاپ 

مرکز تحقیقات زبان 

و ادبیات فارسی 

دانشگاه تربیت 

  مدرس

2  

انجمن ترویج 

زبان و ادبیات 

  فارسی

1384          

3  

کانون 

نویسندگان  

  ایران 

          

            انجمن قلم  4

5  
کانون ادبیات 

  ایران
          

6  

انجمن 

نویسندگان 

کودك و 

  نوجوان

          

  صدا و سیما. 4

هاي دیداري ـ شنیداري است که به لحاظ تعداد مخاطبان و گستره   صدا و سیما، امروزه یکی از قدرتمندترین رسانه

  .رهنگی، اجتماعی و سیاسی تأثیر مثبت و منفی بگذاردتواند بر تمامی ابعاد اخالقی، ف جغرافیایی در داخل و خارج می

آنچه بیش از همه اهمیت دارد، کاربرد درسـت زبـان فارسـی در صـدا و سیماسـت کـه هـم محـل تأکیـد ادبـا و                        

زبـان  . کارگیري زبان فارسی در صدا و سیما بر آن وارد اسـت         فرهیختگان است و هم بسیاري از انتقادها نسبت به عدم به          

اکنون روزانه بالغ  هم. است که به هیچ دلیل نباید از این معیار دور باشد   ) گفتاري و نوشتاري  ( همان زبان معیار     صدا و سیما  

گروه فرهنگ و ادب در . شود   کانال تلویزیونی پخش می    15ها ساعت برنامه ادبی از این رسانه ملی تولید و از طریق               بر ده 

سازي هستند که نقش مـؤثري در معرفـی زبـان و ادبیـات فارسـی            برنامههاي تلویزیونی فعال و مشغول        هر یک از شبکه   

  .برعهده دارند

هاي کامالً ادبی که محور آنها معرفی شاعران و نویسندگان نامـدار ایرانـی چـون شـهریار،       ها و سریال    ساخت فیلم 

  .عبدالعظیم قریب، دهخدا، معین از جمله آنهاست

نویـسی، درسـت     تأسیس شد که مأمور ترویج درسـت 1370یز در سال شوراي عالی ویرایش سازمان صدا و سیما ن    

  .خوانی و درست گویی در صدا و سیماست

سازي در حـوزه زبـان و ادبیـات     هاي صدا و سیما نیز تحقیقاتی در حوزه به منظور برنامه      بر آن مرکز پژوهش     عالوه
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یما آثار و تحقیقات ادبی فراوانی در حوزه عملکـرد  هاي متعدد صدا و س بر آن در بخش عالوه. فارسی به انجام رسانده است 

  .و نیاز این سازمان چاپ و منتشر شده است

  ها ها، وبالگ هاي اطالعاتی، سایت بانک. 5

  :هاي مرتبط با زبان و ادبیات فارسی عبارتند از ترین سایت اکنون مهم هم

  

نشانی سایت  ردیف

1  http://www.irib.ir/radio/adab/

2  http://www.noufe.com/

3  http://www.blissbat.net/rambles/persian.html

4  http://www.bukharamagazine.com/magazine.php?mag-id=١٧

5  http://www.samarkandmagazine.ir/

6  http://www.joqd.com/

7  http://www.golshirifoundation.org/kargah/

8  http://www.iranshenasi.net/

9  http://www.jenopari.com/

10  http://www.hanouz.com/

11  http://blognews.١bn.eu/

12  http://www.haftan.com/

13  http://www.h-net/org/~bahai/iranlib/M-R/N/N/nimih/ndtitle/nd.html

14  http://www.vajehmagazine.com/

15  http://www.behroozsheyda.com/

16  http://www.khabgard.com/
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نشانی سایت  ردیف

17  http://www.hezarkaffe.com/

18  http://www.andishe.de/index.html

19  http://www.farhanggoftego.com/

20  http://www.nilgoon.org/index.html

21  http://www.aliaram.com/

22  http://reirazi.persianblog.com/

23  http://borougerd.persianblog.com/

24  http://www.pasargad.info/

25  http://ariapars.persianblog.com/

26  http://www.tous.ir/farsi/index.php

27  http://www.persian-language.org/

28  http://www.unipers.com/pa-index/html

29  http://www.attar.ir/farsi/index.php

30  http://www.nayshaboor.ir/farsi/index.php

31  http://www.hafez.com/

32  http://www.dibache.com/

33  http://pazhuhesh-nameh.com/

34  http://khatmikhi.persianblog.com/

35  http://fartor.persianblog.com/

36  http://www.kargah.net/

37  http://ketabeshear.com/
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نشانی سایت  ردیف

38  http://www.parset/com/Culture/Poems/

39  http://www.forughfarrokhzad.org/index١.html

40  http://www.ferdowsi.org/

41  http://www.١٠٠١shab.net/

42  http://www.avayeazad.com/farsi.html

43  http://www.avayekhial.com/

44  http://www.sohrabsepehri.com/main/asp

45  http://www.okonlife.com/

46  http://www.shahnameh/com/

47  http://www.shereno.com/

48  http://www.adibboroumand.com/

49  http://www.poetry/ir/archives/٠٠٠١٧٢.php

50  http://www.sanjeshmostamar.com/ccc-shereparsi.asp

51  http://shoara.blogfa.com/

52  http://hedayat.adabkade.com/

53  http://www.ghabil.com/article.aspx?id=٢٦

54  http://shahnameh.١iran.org/Admin/Adm.٥SegmentBakhshp.html

55  http://shaeraneiran.persianblog.com/

56  http://www.khawaran.com/Profyemeen-Pishinai Tarikhifarsidari.html

57  http://www.chlhistory.org/news.html

58  http://www.shamlu.com/odyssey/dastour/
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نشانی سایت  ردیف

59  http://www.kkhec.ac.ir/ghandeparsi/NewGhand/ZabanFarsi/ZabanFrMain.html

60  http://www.avayeazad.com/dastoor/list.html

61  http://www.ili.ir/f.farsicenter.html

62  http://www.secularismforiran.com/Art-Props&Grammar.html

63  http://www.persik٢٠٠٦.com/

64  http://www.ketabforosh.com/detail.php?id١٠٨٨=٣&no

65  http://www.iis.ac.uk/home.asp?l-fa

66  http://dehkhoda.persianblog.com/

67  http://www.iranologyfo.com/

68  http://chehreha.com/

69  http://www.iranculture.org/index.php

70  http://www.ias.ac.ir/

71  http://ihcs.ac.ir/user/Default.aspx

72  http://www.persian-language.org/

73  http://persianebooks.blogspot.com/

  

هاي نوین در فضاهاي اینترنتی هستند که به دلیل سهولت و ارزانی، بـه سـرعت                  از پدیده ها    نوشت  ها یا وب    وبالگ

 در جهـان و در ایـران شـهریور    1996هـا در فوریـه    اولین وبـالگ . در میان کاربران اغلب جوان اینترنت، رواج یافته است      

هـاي   بالگ مقام چهارم را در میان زبـان پس از گذشت چهار سال زبان فارسی با هفتاد و پنج هزار و         . اندازي شد    راه 1380

نویسی فارسی به صورت قالب نگارش مستقلی درآمده که از این حیث امري مهـم                 امروزه توجه به وبالگ   . دنیا کسب کرد  

هاي زبانی که  بر خسارت توجهی به این حوزه عالوه      بی. ریزان زبان و ادب فارسی است       و در خور توجه متخصصان و برنامه      

هاي فرهنگی و انحطاط ادبی را نیـز در پـی      هاست، خسارت   آن فاصله میان زبان نوشتار معیار و زبان وب نوشته         ترین    مهم

دارد و به عکس، توجه و سیاستگذاري و رونق آن، رواج فرهنگ مکتوب، گسترش زبان فارسـی، رواج نگـارش و ارتقـاي                       

  .سطح فرهنگ را در پی خواهد داشت
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. شود هیچ تکلف استفاده می بی) گاه غیرمعیار(ز واژگان روزمره مردم و زبان گفتاري    ها ساده است و ا      نثر وب نوشت  

هـاي    همـان دفترچـه   . هـایی خـصوصی هـستند       ها بیشتر نوشته    وبالگ. لحن آنها خودمانی و طبیعی و همراه با طنز است         

هـا اغلـب حکـم     وبـالگ . ندشـو  هاي روزانه با مطالب خیلی خالصه و کوتاه که با شـتاب نوشـته مـی       خاطرات و یادداشت  

  .کشکولی از همه چیز و همه جا دارد

  ها و متون ادبی چاپ و نشر کتاب. 6

با توجه به آمارهاي دفتر چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در دو حوزه زبان و ادبیات فارسی ساالنه جلد                      

  : به شرح زیر است1385 سال هاي زبان و ادبیات در شود آخرین وضعیت چاپ و نشر کتاب کتاب منتشر می

  

  تهران  شهرستان  تألیف  ترجمه  جمع  سال  ردیف
چاپ 

  اول 

تجدید 

  چاپ

تیراژ کل 

  ها کتاب

تیراژ 

  متوسط

تعداد 

متوسط 

  کلمات

1  1380  419  113/1  5306  1061  5358  4065  2354  260/240/32  5068  201  

2  1381  7270  1690  5589  1424  5855  4665  2615  480/587/33  4661  192  

3  1382  7360  1727  5632  1461  5898  4655  2705  180/227/32  4430  190  

4  1383  7611  1892  5270  1780  5831  4496  3121  430/201/30  4033  195  

5  1384  9196  2244  6952  2065  7131  5164  4032  474/502/35  3898  196  

  974  22090  794/768/163  14827  26059  30073  7791  31546  8666  37586  جمع  

  194  4418  758/753/32  2965  5811  6014  1558  6309  1733  7571  میانگین  

  

هـاي   دهد و اغلب، کتـاب  هاي منتشره را در هر سال تشکیل می هاي ادبیات فارسی ـ درصد از مجموع کتاب  کتاب

 به حوزه زبان و ادبیـات       گیرد که این مسئله بیانگر اقبال عمومی        ها قرار می    ادبیات در ردیف اول پرچاپ و تیراژترین کتاب       

  .هاي مهم بخش نشر کتاب است بحث کیفیت تولید آثار و محتواي آنها خود یکی از آسیب. فارسی است
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  شناسی وضعیت موجود آسیب: بخش سوم

  شناسی وضعیت موجود در حوزه آموزش آسیب) الف

شناسـی     بخـش بـه آسـیب      بندي که در بررسی وضعیت موجود آمـوزش صـورت گرفـت، در ایـن                با توجه به حوزه   

  .پردازیم هاي یاد شده می حوزه

  شناسی وضعیت موجود آموزش و پرورش آسیب. 1

  هاي درسی کتاب. 1ـ1

  :هاي این برنامه آموزشی در عین نو بودن به شرح زیر است به زعم کارشناسان، و مؤلفان و معلمان، آسیب

هاي نـو، متناسـب و مـورد نیـاز      در ارائه آموزشعدم آموزش دیدگی و پایین بودن سطح دانش و روش معلمان          . 1

  آموزش،

  کمبود ساعات درس زبان و ادبیات و کمی وقت معلمان براي ارائه تمامی دروس،. 2

  هاي درسی زبان ادبیات فارسی، تأثیر منفی جریانات و مسائل سیاسی بر روند تألیف کتاب. 3

ریـزي، تولیـد علـم و پاسـخ بـه       ایت علمـی، برنامـه    عدم ارتباط آموزش عالی با آموزش و پرورش در جهت حم          . 4

  هاي دانشگاهی، نیازهاي معلمان در آموزش

ریـزي آموزشـی    هاي زبان و ادبیات در انحصار سازمان پژوهش و برنامه   ریزي کتاب   تمرکز بخش تألیف و برنامه    . 5

  وزارت آموزش و پرورش،

  شود، ها و دروس می  در تغییر کتابهاي عجوالنه گیري ها که موجب تصمیم تغییر سریع مدیریت. 6

  ریزان و معلمان در انتخاب متون ادبی، غلبه نظرات شخصی مسئوالن بر نظرات کارشناسی برنامه. 7

هاي  هاي کتاب ها با مجموعه آموزه ها، صدا و سیما، مطبوعات و سایر بخش     ناهماهنگی و گاه تناقض بین رسانه     . 8

  درسی،

  خواهی مخاطبان، پذیري و مطلق ها و آثار ادبی و مطلق گرایی در معرفی چهره مطلق. 9

  حذف و رد برخی شاعران و نویسندگان و آثارشان به جاي نقد دقیق و علمی اندیشه آنان،. 10
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  .مشخص نبودن حدود و مرزهاي قانونی براي استفاده از آثار نویسندگان به خصوص معاصر. 11

  مواد کمک آموزشی. 1ـ2

هاي انتشارات فاطمی و مدرسه که هر دو زیر نظر سازمان پژوهش  کتاب(اي کمک آموزشی  ه  جز معدودي از کتاب   

ایـن اخـتالل عمـدتاً ناشـی از پدیـده      . شوند هاي آن محسوب می اغلب مخل اهداف آموزشی و جزء آسیب     ) ریزي  و برنامه 

داف کتـاب و عالیـق    هـاي آموزشـی، اهـ       کنکور سراسري است که فضاي کیفی آموزشی را بـه کلـی بـرهم زده و رویـه                 

ترین آسیب نظام آموزشی به خصوص در رشته زبان و            الشعاع قرار داده است، به طوري که امروزه، مهم          آموز را تحت    دانش

شناسـی و خالقیـت    ادبیات فارسی، نظام کنکور سراسري و کنکور محوري است که باعث حذف یا فراموشی عنصر زیبایی           

  .آموزان شده است در پرورش دانش

شود و همان اندك نیز به دلیـل عـدم        کنار انبوه مواد کمک آموزشی غیرمعیار، مواد واقعی بسیار اندك تولید می            در

  .شوند آموزان، دچار ورشکستگی و رکود تولید می حمایت دولت و اقبال معلمان و دانش

شی اجـرا شـده و   هاي کمک آموز اکنون در دفتر کمک آموزشی وزارت آموزش و پرورش طرح ساماندهی کتاب         هم

ها، از جمله زبان و ادبیات فارسی براي استفاده عمـوم             ها و درس    هاي کمک آموزشی در تمامی گروه       راهنماي تألیف کتاب  

  .تهیه شده است

  معلمین. 1ـ3

اي بـودن     این آمـار گویـاي غیرحرفـه      .  درصد کارشناسی به باال هستند     20 معلم فارسی تنها     350,000از حدود   . 1

  .معلمان است

اي و آموزش دیده کاسـته   هاي دبیري دانشگاه از تعداد معلمان حرفه با حذف تدریجی مراکز تربیت معلم و رشته   . 2

آموختگان این دو در بخش آموزش، بـه دلیـل ناکـافی              با گسترش مراکز پیام نور و دانشگاه آزاد و جذب دانش          . شده است 

  .اند تبدیل شده» انگرد کالس«ها، معلمان را به  بودن و ناقص بودن آموزش

اکنون اغلب معلمـان، پـرورش یافتـه مراکـز تربیـت معلـم و                 ساله از انقالب، هم     با گذشت قریب یک دوره سی     . 3

هاي پس از انقالب هستند که به دلیل پایین بودن سطح عالقه و گرایش دانشجویان، انتخاب و گزینش نامناسب                دانشگاه

زش زبان و ادبیات فارسی از رشته زبان و ادبیات محـض، تـدریس معلمـان             معلمان، تخصصی و تفکیک نکردن رشته آمو      

  .غیر از مربوط، باعث ناکارآمدي معلمان و افت این رشته شده است

هـاي   هـاي تـدریس نـو، اغلـب از روش     کوشی و ناآشنایی معلمان ادبیات بـا روش      به دلیل آموزش ندیدگی، کم    . 4

  .کنند تدریس سنتی استفاده می

  . عالقه و انگیزه کافی براي تدریس زبان و ادبیات ندارد ادبیات به دالیل مختلف،معلمان . 5

  .آموزان را ندارند عموماً معلمان ادبیات خالقیت الزم براي ارائه دروس و ایجاد شور و اشتیاق در دانش. 6

  .ی کنندتوانند مهارت آفرین هاي زبانی و ادبی تسلط کافی و کامل ندارند و نمی خود به مهارت. 7
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  آموزان دانش. 1ـ4

هاي اصیل فرهنگی، فقر و فقدان معنویت، مـانع شـناخت ادبیـات                دوري از سنت    هویتی نسل جوان و جدید،      بی. 1

  .شود غنی فارسی و آثار بزرگ ادبی می

و آموزان به جاي مطالعه آثار بزرگ و التذاذ ادبی از آنها و تقویـت ذهـن                  کنکور سراسري باعث شده است دانش     . 2

  .زنی و ورود به دانشگاه بیندیشند زبان خود، عمدتاً به تست

خشی مفاهیم دروس اصلی و پایه چـون زبـان و ادبیـات          ها و حجم زیاد آنها، مانع عمق        تعداد زیاد عناوین کتاب   . 3

نـوان   عنوان است که نسبت به اسـتاندارد جهـانی هفـت ع   17امروزه متوسط عناوین دروس هر پایه در ایران،     . شده است 

  .زیادتر است

هاي الزم     استان کشور دو زبانه هستند که هنگام ورود آنان به نظام آموزشی، مهارت             12آموزان    بخشی از دانش  . 4

  .شنیداري و گفتاري براي اتصال به نظام آموزشی و فراگیري زبان ملی را ندارند

  )کارشناسی و تحصیالت تکمیلی(آموزش عالی . 2

   آموزشی برنامه. 2ـ1

هاي فراوان، تاکنون  رغم انتقادهاي عمده، سمینارها و نشست هاي آموزشی فعلی سالیان درازي است که علی      نامهبر

تـرین   ها و نپرداختن بـه ادبیـات معاصـر را مهـم             نظران و منتقدان، سنتی بودن برنامه       استادان و صاحب  . تغییر نکرده است  

  .اند آسیب دانسته

ها در رشته زبان و ادبیات فارسـی           سمینارها و مقاالت به برنامه فعلی دانشگاه       هاي عنوان شده در     ترین آسیب   عمده

  :به شرح زیر است

با توجه به وسعت و گستره این رشته تا مقطع دکتـري مباحـث یکـسان و تکـراري اسـت، چنـان کـه فرصـت             . 1

تواند در این رشـته بـه وجـود     ها رشته، میان رشته و گرایش می      کم ده   در حالی که دست   . شود  دانشجویان صرف تکرار می   

  .آید 

ها و کهنه بودن آنها و منابع هر یک و با توجه بـه پدیـد آمـدن آثـار جدیـد              به دلیل عدم تعریف دقیق سرفصل     . 2

  .شود اي، از هیچ یک در برنامه استفاده نمی تألیفی و ترجمه

دخالت نسل جوان و جدید در تدوین و هاي این رشته و عدم  به دلیل سیطره طیف سنتی و نظارت آنها بر برنامه       . 3

هـا، همچنـان ثابـت     سـاله اخیـر، برنامـه      هاي پیشرفت علم در کشور و با توجه به توسعه این رشته طی سـی                تألیف برنامه 

  .اند مانده

هـاي درسـی و عنـاوین آنهـا        برنامـه ) چه خالق و چه تحقیقـی     (به دلیل تحوالت کیفی ادبیات در دوران جدید         . 4

  .شود این رشته انعکاس یابد و به نیازهاي روز در برنامه هم توجه نمینتوانسته در 

ضعف ادبیات معاصر، ادبیات عامه، کودك، ایران باستان و داستانی و موضـوعات جدیـد، چـون رمـان، داسـتان           . 5
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یرتر اسـت و  هاي درسی زبان و ادبیات فارسـی از همـه چـشمگ    کوتاه، نمایشنامه، فیلمنامه نسبت به بقیه دروس در برنامه        

هاي درسی    هاي درسی دانشگاهی از همین ناحیه است و این در حالی است که تعداد زیادي عنوان                 اغلب انتقادها به برنامه   

  .گیرند فایده جزو واحدهاي درسی وقت و عمر و ذوق دانشجویان را می بی

شود، به طوري کـه در تنهـا    سی نمیها توجه کافی به زبان فار     هاي آموزشی رشته ادبیات و سایر رشته        در برنامه . 6

ها نیز سه واحد فارسی عمومی، صرف  گردد و در تمامی رشته  درصد واحدهاي درسی رشته ادبیات به حوزه زبان باز می          15

  .شود نویسی توجه می شود و کمتر به حوزه کاربرد زبان فارسی و درست تدریس متون ادبی می

شود تا خود ادبیات و خالقیت ادبـی و ادبیـات    و درباره ادبیات پرداخته میهاي درسی بیشتر به حواشی  در برنامه . 7

  .اي آثار ادبی مایه تحقیقی؛ مثل تحلیل زیبایی شناسانه و محتوایی و درون

بینـی نـشده    هاي درسی جایی براي انتقال تجربیات نویسندگان و شاعران معاصر به دانشجویان پـیش        در برنامه . 8

  .است

رسی دانشگاهی باعث شده است دانشجویان که وارثان حقیقی این رشته هستند به حاشیه ادبیات  ضعف برنامه د  . 9

  .رانده شوند

هایی، چون ادبیات معاصر، ادبیات جهان، نقد ادبی و مباحث نو در آموزش زبـان و ادبیـات                    عدم توجه به مقوله   . 10

ن پـس از فراغـت از تحـصیل وقتـی در بیـرون از               فارسی، موجب ناکارآمدي دانشجویان شده، چنان که انبـوه دانـشجویا          

توانند با آنها ارتباط برقرار کنند کـه در ایـن             شوند، نمی   هاي واقعی ادبیات معاصر مواجهه می       ها و جریان    دانشگاه با دیدگاه  

و تکمیلی آموختگانی هستند که خود به مطالعات جنبی  اندك دانش. شوند روند و یا کنار گذاشته می    صورت یا خود کنار می    

  .کنند ریزي درسی رشته زبان و ادبیات فارسی را رفع می هاي نظام برنامه زنند و کاستی دست می

ریزان و مدیران رشته زبان و ادبیات فارسـی   کاري، استادان و برنامه ها و یا محافظه   به دلیل سنتی بودن دیدگاه    . 11

  .کنند روس مورد نیاز در اختیار آنان قرار داده استفاده نمیاز اختیاراتی که وزارت علوم و شوراي گسترش براي تدوین د

  آموختگان دانشجویان و دانش. 2ـ2

ماندند و یا مجبورند بـه شـغلی       آموختگان این رشته به دلیل عدم جذب در مشاغل مربوط، اغلب بیکار می              دانش. 1

. یابنـد   اشند به سختی شغل مناسـبی مـی       آموختگان دوره دکتري نیز اگر بورس نب        دانش. غیر از تخصص خود تن در دهند      

هـاي    کار مشغولند و این در حـالی اسـت کـه جامعـه در بخـش                 آموختگان این رشته تنها در بخش آموزش به         اغلب دانش 

  .به وجود آنان نیاز دارد... ها، نشریات، ویرایش، پژوهش و مختلف غیر از آموزش چون رسانه

آموختگان این    هاي الزم و متناسب با نیازهاي کشور، دانش         د گرایش به دلیل غیرتخصصی بودن این رشته و نبو       . 2

  .هایشان یکسان است رشته اغلب غیر متخصص هستند و تقریباً سطح آموخته

کننـد، بـه دلیـل     هاي غیرادبی و علوم انسانی در ایـن رشـته تحـصیل مـی     آموختگان که از رشته برخی از دانش . 3

نند به خوبی به درك درستی از اهـداف، موضـوعات، محتـوا و مفـاهیم زبـان و ادبیـات              توا  نداشتن زمینه و پایه الزم، نمی     

  .برسند

ساله اخیر، دانشجویان اغلب یا از آنها اطـالع ندارنـد و یـا     با وجود منابع فراوان این رشته و رشد آنها طی بیست        . 4
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  .کنند و یا قدرت خرید ندارند استادان این منابع را معرفی نمی

  اناستاد. 2ـ3

اکنون یک به سی است که این نسبت با توجه به معیار یک به پانزده       با توجه، آمار با سرانه استاد به دانشجو هم        . 1

  .در نتیجه به همین تعداد استاد در رشته زبان و ادبیات فارسی نیاز است. که مطلوب است، دو برابر است

ها نیـست، چنانکـه حجـم          و اعضاي هیأت علمی دانشگاه     رویه این رشته همسو با تعداد و توان استادان          رشد بی . 2

  .دروس استادان دو برابر ظرفیت معیار و تعیین شده است

با آخرین فنون و منابع و مقاالت علمـی و دسـتاوردهاي            ... استادان اغلب به دلیل حجم زیاد دروس، وقت کم و         . 3

  .شود ها می  کالساین رشته آشنایی ندارند که این مسئله باعث افت آموزشی و کیفی

هـاي فعـال آموزشـی، مثـل همیـاري،       هاي سنتی متکلم وحده هـستند و کمتـر از روش   استادان اغلب به روش   . 4

  .کنند کارگروهی، روش تدریس تیمی و صدها روش دیگر استفاده می

آموختگان   شگذرانند، بقیه دان     واحد صالحیت مدرسی را می     10آموختگان دانشگاه تربیت مدرس که        جز دانش   به. 5

هـاي شخـصی و       ها هستند، فاقد این صالحیت هستند و اغلب با روش           دوره تحصیالت تکمیلی که استادان آینده دانشگاه      

  .پردازد تجربی به آموزش می

هاي نوین و ابزارهاي آموزشی، مثل ویدئو، پروژکتور، اورهد، اوپک، کتابخانه             اغلب استادان در کالس از فناوري     . 6

  .شود هاي بیانی خود استاد، از عناصر برانگیزاننده در کالس استفاده نمی کنند و جز جاذبه استفاده نمی

هـاي متعـدد، چـون تـاریخ،      هـا و زمینـه   تدریس زبان و ادبیات فارسی به دلیل گستردگی ذاتی آن نیاز به دانش    . 7

میراث ادبی گذشته که در حکم اقیانوسی       انتقال  . فلسفه، روانشناسی، عرفان، کالم و حدیث، عروض و قافیه نقد ادبی دارد           

هـا را منتقـل    تواننـد همـه دانـش    شناس دارد تا اگر نمی است، به نسل آینده، نیازمند استادانی دانشمند و فرهیخته و روش      

  .هاي آموزش را انتقال دهند ها و کلید کنند، الاقل روش

هاي آموزشی دانش افزایی      دم تشکیل کارگاه  هاي مطالعاتی، نبود تجهیزات نوین آموزشی، ع        اندك بودن فرصت  . 8

  .هاي درس ادبیات فارسی شده است شناسی آموزش و تحقیق، در عمل باعث افت کالس و روش

افزایند، در نتیجـه دانـشجو بـدون     کنند و چیزي بدان نمی  برخی از استادان سالیان دراز از یک جزوه استفاده می         . 9

  .گیرد ره مطلوب را میحضور در کالس و تنها با همان جزوه نم

  متون درسی. 2ـ4

. شـود  ها به ارائه مسائل جزئی و لغوي محدود و منجر بـه ارائـه تـصویري جـامع از آن درس نمـی                     اغلب گزیده . 1

و بررسی انتقادي آنها، صرفاً به الیـه        ) شناسی  زبانی، ادبی، زیبایی  (هاي یک متن      ها به جاي پرداختن به تمامی الیه        گزیده

هاي فکري، سبکی و تحلیلی متن به خـصوص   کنند و کمتر به ساحت    ژگانی و شرح و توضیح مفاهیم بسنده می       زبانی و وا  

  .پردازند هاي نوین ادبی می با توجه به رویکردها و نظریه

ریـزي درسـی تـاکنون در     هاي علـم برنامـه   اساساً یافته. کنند اي مدون پیروي نمی  ها از چارچوب و برنامه      گزیده. 2
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واره هستند و صرفاً ذوق و سلیقه گردآورنده، آنهـا     ها، جنگ   گزیده. تون رشته زبان و ادبیات فارسی راه نیافته است        تدوین م 

کنند، بـه عبـارتی       گردآورندگان، علت، چگونگی و روش انتخاب خود را معلوم نمی         . دهد نه چیزي دیگر     را به هم پیوند می    

از سـوي   » راهنمـاي تـدوین گزیـده متـون ادب فارسـی          «هنـوز   . ستندها در محور افقی و عمودي برهم منطبق نی          گزیده

  . نهادهاي مسئول مثل انتشارات سمت تهیه نشده تا روشی علمی، جامع و دقیق پیشین روي گزیده نوسان قرار گیرد

ها گاه همپوشانی دارند و موجب سـرگردانی اسـتاد    براي هر درس چندین گزیده فراهم شده است که این گزیده . 3

  .شوند  دانشجو مییا

سازي، شـرح و توضـیح، انتخـاب دقیـق و مناسـب، ایجـاز و                  ها با همه محاسنی که دارند، همچون ساده         گزیده. 4

ماننـد و   آورند که دانشجویان از دسترسی به اصل متون باز مـی       ها، این آسیب را هم پدید می        اختصار و پایین آوردن هزینه    

هاي تکمیلی از مراجعه به اصل متون مصحح و منقح اسـتادان و                را حتی در دوره    آنان) سازي  ساده(ممکن است این شیوه     

  .ها گم شد هاي آنان در تصحیح باز دارد و اصل متن در انبوه گزیده پژوهان بزرگ و یافتن و آشنایی با روش نسخه

  .شوند می، نوار صوتی، فیلم، تصویر پشتیبانی نCDها با مواد کمک آموزشی چون  هیچ یک از گزیده. 5

نگار چه در متون تخصصی رشته زبان  گزیده. شود هاي قبل دیده می    ها گاه تکرار مطالب دوره      در محتواي گزیده  . 6

عـین همـان متـونی را       ) ابتدایی تـا دبیرسـتان    (هاي قبل     توجه به متون دوره     و ادبیات و چه در نگارش فارسی عمومی بی        

  . اند آورد که در مدارس خوانده می

هاي عالی و عوامل دیگر گزینش علمـی، اغلـب           نمونه  تخاب متون به جاي در نظر گرفتن مخاطب، نیازها،        در ان . 7

  .گردد ذوق و سلیقه شخصی لحاظ می

هاي جدید و علوم مـرتبط بـا          درس نقد ادبی به جاي درس عملی، به حفظ تعاریف تبدیل شده و کمتر از نظریه               . 8

  .شود شناختی در جهت بررسی، تحلیل و نقد متون استفاده می تی، جامعهنقد ادبی؛ مثل نشانه شناختی، روانشناخ

  آموزش زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور. 2ـ5

هـاي آموزشـی و      عدم فراگیري زبان گفتاري دانشجویان به دلیل نبودن در محیط زبـانی و عـدم تأکیـد کتـاب                  . 1

  .استادان بر زبان گفتار

  ها و استادان، رس و به روز در اختیار کرسینبود منابع معتبر، در دست. 2

  عدم ارتباط استادان مقیم با مراکز پژوهشی و آموزشی ایران،. 3

  ها، یکسان نبودن متون، منابع و روش. 4

  بهره ماندن استادان از تجربیات یکدیگر، هاي آموزشی، بی اطالعی از روش بی. 5

  شناسی، کمبود منابع پژوهشی در مراکز ایران. 6

شناسـی و آمـوزش فارسـی بـه دالیـل سیاسـی و مـالی و جـایگزینی                     هاي ایران    تعطیلی برخی مراکز و کرسی     .7

  .هاي عربی و ترکی به جاي فارسی در مراکز خاورشناسی زبان
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  آسیب شناسی وضعیت موجود در حوزه پژوهش) ب

هـایی کـه در مراکـز دولتـی و      اعم از پـژوهش (هاي ادبی  توان در دو حوزه پژوهش   به طور کلی، در این بخش می      

  .شناسی وضعیت موجود پرداخت ها، به آسیب نامه و پایان) شود خصوصی انجام می

  هاي ادبی پژوهش. 1

اي کـه افـراد    گونه هاي ادبی به هاي گوناگون در پژوهش ها، الگوها، رویکردها و تلقی نظمی، تنوع روش وجود بی . 1

  .کنند  نام پژوهش ادبی منتشر میهرگونه فعالیت ذهنی خود را در ادبیات به

اي که مسائل تحقیقی جزئـی،        گونه  محور به   هاي مسئله   هاي موضوع محور به جاي پژوهش       پرداختن به پژوهش  . 2

  .آوري انبوه اطالعات کلی و سطحی است هایی گرد چنین پژوهش. گشا نیست عینی و گره

  .وآوري علمی، تولید علماهمیت به جاي ن پرداختن به موضوعات تکراري، کهنه، کم. 3

هـاي   هاي ادبی و یا مبهم بودن روش تحقیق، اغلب و به نادرست در این گونه پـژوهش         روشمند نبودن پژوهش  . 4

کند؛ حاال آن که کتابخانه ابزار است نه روشن و به همـین مقـدار بـسنده     اي معرفی می ادبی محقق روش خود را کتابخانه    

  .کند می

هـاي زبـان و    گیرندگان فرهنگی به پـژوهش  توجهی تصمیم  ها و بی    و معنوي از پژوهش   هاي مادي     عدم حمایت . 5

  .ادبیات فارسی به دلیل عدم درك صحیح آنها از موضوع

شـود   دلیل زیاد می ها بی هاي ادبی به جاي کیفیت با چنانکه گاه حجم برخی پژوهش توجه به کمیت در پژوهش   . 6

  .هاي آن اندك و یافته

اي که به جاي مواجهه عقالنی با موضـوع، ذوقـی و عـاطفی بـا      گونه اي ادبی با آفرینش ادبی بهه خلط پژوهش . 7

ها و روشن کردن  پردازند تا تحلیل و چرایی فرضیه هاي توصیفی می کنند؛ در این صورت اغلب به جنبه  موضوع برخورد می  

از ایـن روسـت کـه یـک مـسئله           . زننـد   یابعاد موضوع به کمک کنکاش علمی و به جاي تبیین مسئله به تحلیل دست م              

  .انجامد تحقیق از سوي دو محقق به نتایج گوناگون یا متضاد می

هـاي   هاي انجام شده، چنانکـه اغلـب در پـژوهش        کارایی، اثربخشی، نتیجه و کاربردهاي پژوهش       توجهی به   کم. 8

دهـی    ه نیازهـاي جامعـه و چگـونگی جهـت         ب. شود  اي و کاربردي دیده نمی      هاي بنیادي، توسعه    ادبی توازنی میان پژوهش   

  .شود ها براي رفع آنها کمتر توجه می پژوهش

رغم اهمیت، ضرورت و گستره چنین تحقیقاتی در دنیـاي امـروز در رشـته                 اي علی   رشته  توجه به تحقیقات میان   . 9

  .زبان و ادبیات بسیار اندك است

شـود،   اع یا بدون عنوان ترجمه و تألیف که باعـث مـی  بازنویسی آراي نویسندگان خارجی با ارجاع یا بدون ارج    . 10

  .پردازي تضعیف گردد و خالقیت در تولید علم از میان رود روحیه نظریه

کـاري،    نبود بانک اطالعات جامع و یا عدم اطالع پژوهشگران از منابع اطالعاتی اندك موجود، باعـث دوبـاره                 . 11

  .شود پژوهشگران میها، صرف عمر و باال رفتن هزینه  عمقی پژوهش کم

هاي تحقیقاتی و نداشتن نقشه جامع و راهبردي و سیاستگذاري مشخص و یا               نامشخص بودن نیازها و اولویت    . 12
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  .نبود نهادهاي سیاستگذار

نبود روحیه جمعی و کارگروهی و کار انفرادي در میان پژوهشگران ادبی که نتیجه آن طـوالنی شـدن فراینـد               . 13

  .گیري مؤسسات پژوهشی و تحقیقاتی است ها، اشکاالت متعدد و عدم شکل  شدن پژوهشپژوهش، ناقص و محدود

هاي علمی ـ پژوهشی محدود و تعداد آنهـا انـدك اسـت و      هاي پژوهشی همچون فصلنامه فضاي انتشار یافته. 14

ی نیـز بـه دلیـل       انتشارات بخـش دولتـی و خـصوص       . شوند  اي منتشر می    همان اندك نیز اغلب دیرهنگام و یا دو فصلنامه        

  .زنند ماهیت بازرگانی، از چاپ آثار نفیس پژوهشی تن می

هـا در مراحـل مختلـف پرداخـت           مقررات دست و پاگیر اداري، فرایند طوالنی تصویب طـرح، کـاهش هزینـه             . 15

هـا در    شود و یا پـژوهش      دلیل و غیرکارشناسانه یا منجر به انصراف پژوهشگران می          هاي بی   گیري  دیرهنگام اقساط، سخت  

  .شوند صورت انجام ناقص می

اي  هاي رایانه افزارهاي پژوهشی، منزلگاه  هاي نرم   هاي نوین همچون رایانه، برنامه      پژوهشگران اغلب از فناوري   . 16

  .شود کنند که در نتیجه فرایند انجام کار طوالنی و با دقت پایین می در امر پژوهش استفاده نمی

گیري از تجربیات یکدیگر و سهولت رونـد انجـام            ان پژوهشگران در جهت بهره    عدم تعامل مثبت و سازنده می     . 17

  .کارها پایین است

رویه به ایـن رشـته بیـشتر دقـت خـود را صـرف آمـوزش                   استادان زبان و ادبیات فارسی به دلیل گسترش بی        . 18

  .پردازند کنند و کمتر به پژوهش می می

هـاي خـارجی،      ان و اسـتادان زبـان و ادبیـات فارسـی بـا زبـان              آشنایی کم و تسلط ناکافی محققان، دانشجوی      . 19

  .سازد دسترسی آنها را به منابع دشوار می

آموختگان این رشته را پژوهشگر       نحوه آموزش و شیوه استادان، دانش     . پرور نیست   ساختار نظام آموزشی محقق   . 20

  .کند کند و روح پژوهشگري را در آنان ایجاد و تقویت نمی تربیت نمی

  ها نامه  پایان.2

نامـه و رسـاله در دو مقطـع        پایـان  3454بـا بررسـی     ) 1386: 183(نژاد    ها غالمی   نامه  شناسی پایان   در بخش آسیب  

  :شمارد هاي عمده زیر را برمی آسیب

نامه یک دانشگاه با هـم   نگري علمی ـ ادبی چنان که هیچ پیوند هدفمندي میان موضوع پایان  عدم وجود کالن. 1

انبوه موضوعات جزیی و تحقیقی دفاع شده متعلق به نظام کلی معینی . خورد  هاي کشور با یکدیگر به چشم نمی       و دانشگاه 

  .آورد هاي بعدي را پدید می نیستند که خود آسیب

ها هیچگاه به قابلیت آنها براي تولید نظریه،     در این رساله  . بندي شده و نشده ادبی      تمرکز به ارائه اطالعات طبقه    . 2

  .کند هاي علمی و کاربردي مفید تأکید ندارد و به چگونگی تبدیل اطالعات به دانش اشاره نمی  استنتاجدانش،

نامه و پژوهش نهایی به طوري که نوشتن طرح امـري تـشریفاتی بـراي تـصویب                   عدم تناسب میان طرح پایان    . 3

  .ن فرایند توجه دارندرساله است که نه استاد راهنما و مشاور و نه داوران در مرحله نهایی به ای

  .شود نبود روش مشخص و علمی پژوهشی که موجب عدم تناسب میان موضوع تحقیقی و روش آن می. 4
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روش تحقیق در حین انجام پـژوهش کـشف        . کار گرفته اغلب ذوقی، غیرعلمی و ژورنالیستی است         هاي به   روش. 5

هاي جدید تحقیق و جـدي نگـرفتن درس           ویان با روش  شود و این آسیب اغلب به دلیل عدم آشنایی استادان و دانشج             می

  .شناسی و روش تحقیق است مرجع

نامه ممکن نیست که به سطحی و غیرعلمـی شـدن نتیجـه     هاي کلی که انجام آن با یک پایان       انتخاب موضوع . 6

  .وردار نیستندها اغلب به دلیل کلیت مبهم هستند و از دقت و کیفیت مطلوبی نیز برخ این پژوهش. انجامد پژوهش می

هاي اطالعاتی یا نبود بانـک جـامع و عـدم ارتبـاط               هاي تکراري به دلیل مراجعه نکردن به بانک         انجام موضوع . 7

شود وقت فرصت و هزینه زیادي به هدر رود در حالی که امروزه بـه دلیـل پـایین                     هاي آموزشی با یکدیگر باعث می       گروه

  .شود وي انسانی آماده و رایگان بیش از پیش احساس میبودن بودجه پژوهشی به چنین تحقیقاتی، نیر

سـازي کـه      اثر همچون شرح نویسی، فهرست واژگان، کتابشناسی، نمایه         هاي غیرعلمی و کم     گرایش به موضوع  . 8

  .نامه که باید دست آورد و نتیجه روشن داشته باشد آوري است و خود قابل ارائه به شکل کتاب است نه پایان صرفاً جمع

تواند پژوهشی مستقل و جامع و قابل اسـتنتاج بـه شـمار       هاي ناقص و ناتمام که به تنهایی نمی         انتخاب موضوع . 9

  .نویسی آید، نظیر تقسیم یک دیوان بین سه نفر براي شرح

توجهی به موضوعات جدید به دلیل ناآشنایی استادان و دانـشجویان بـا               ها و بی    گرایی در انتخاب موضوع     سنت. 10

شـود و در عـوض بـه       اثر مـی    هاي تکراري و بی     ي، جدید، عدم توجه به تفکر انتقادي موجب انجام برخی پژوهش          ها  حوزه

  .انجامد انفعال دانشجویان، محدودیت اندیشه و ناکارآمدي و حرکت رو به پیش ادبیات می

. کند انبه را از استاد سلب می ج  هاي متعدد، امکان راهنمایی دقیق، نظارت همه        نامه  اشتغال استاد راهنما به پایان    . 11

کنـد و ایـن      ها را نـازل مـی       نامه از سوي استاد سطح رساله       جز اشتغال، تعدد موضوع و انتخاب غیرتخصصی موضوع پایان        

  .هاي اقتصادي، باندي و ارتقاي شغلی و شهرت استادان است رفتار به علت جنبه

  .دهنده کم بار بودن آنهاست ادبیات فارسی نشانهاي  عدم چاپ و یا انتشار مقاالت برگرفته از رساله. 12

گرایی، حجم زیاد، نـاقص بـودن فـرم تحقیـق، عـدم اسـتفاده از صـنایع دسـت اول،                       کمیت: هاي دیگر   آسیب. 13

هاي تایپی و ویرایش فراوان، عدم ارتباط عنوان با موضوع، نبود معیارهاي دفاع، داوري، ارزیـابی، کمـی وقـت، ارائـه                غلط

  .تبطمباحث غیرمر

  شناسی وضعیت موجود در حوزه فناوري آسیب) ج

بنـدي کـه در بررسـی وضـعیت موجـود حـوزه فنـاوري صـورت گرفـت، بـه                در این قسمت نیز، با توجه به حـوزه        

  .پردازیم هاي یاد شده می شناسی حوزه آسیب

  المللی  اي و بین هاي ملی و منطقه سمینارها و کنفرانس. 1

ها به دلیل آن که امتیاز دانشگاهی چکیده و حضور و چاپ در مجموعه مقاالت              سمینارمقاالت ارائه شده به این      . 1

  .پایین و تأثیر آن در ارتقاي استادان اندك است، سطحی نازل دارند

توجهی برگزارکنندگان سـمینار   ها به دالیلی چون کمبود بودجه، بازبینی مجدد، بی مجموعه مقاالت این همایش . 2
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  .شوند وند و یا اساساً چاپ نمیش اغلب دیر چاپ می

کنندگان در این سمینارها بسیار اندك هستند و استادان رغبتی به شرکت در این سمینارها ندارند و                   تعداد شرکت . 3

علت این امر تعدد چنین سمینارها، نداشتن وقت شرکت به دلیل تدریس زیاد، نداشتن              . کنند  دانشجویان را نیز ترغیب نمی    

  .زم در جهت ارتقاي کم بار بودن برخی همایش استامتیاز علمی ال

شود و تـاکنون دیـده نـشده اسـت            اغلب دستاورد این سمینارها به چاپ خالصه و مجموعه مقاالت محدود می           . 4

  .گیري و سیاستگذاري اجرا گردد مباحث علمی این سمینارها در نهادهاي مسئول در قالب قانون، تصمیم

  هی و غیردانشگاهی ادبیمطبوعات و نشریات دانشگا. 2

هـاي رشـته    ها و گرایش  نشریه علمی ـ پژوهشی هیچ یک، تخصصی نیست، مربوط به تمامی حوزه 14از میان . 1

توان آنها را تخصصی دانست، بلکـه نـشریات           زبان و ادبیات فارسی است، بنابراین در رشته وسیع زبان ادبیات فارسی نمی            

  .شوند اصی در حوزه خاصی از زبان و ادبیات منتشر میتخصصی آنهایی هستند که به طور اختص

 پژوهـشی از  -مدت و تعداد این نشریات بسیار کوتاه و کم است، چنـان کـه مجمـوع مقـاالت سـالیانه علمـی         . 2

) حـدود هشتـصد نفرنـد   (کند، حال آن که در مقایسه با تعداد استادان زبان و ادبیات کـشور کـه               چهارصد مقاله تجاوز نمی   

  .اگر هر استاد براي ارتقا بخواهد تنها یک مقاله در سال بنویسد، ظرفیت موجود نصف نیاز فعلی است. ندك استبسیار ا

هـا از     تازگی ایـن هزینـه      هاي خود را تأمین کند و به        هاي مالی کافی، هر نشریه باید هزینه        به دلیل عدم حمایت   . 3

که اغلب تـأثیر منفـی در رونـد تولیـد مقالـه و چـاپ مجلـه                  )  هزار تومان  200 تا   100بین  (شود    صاحبان مقاله گرفته می   

  .گذارد می

  .دهند مقاالت تازگی خود را از دست می)  ماه18متوسط (به دلیل طول دوران داوري و انتشار مجالت . 4

رسانی و تعداد کم شمارگان مجالت اغلب با توجـه بـه تـالش هیـأت تحریریـه بـه دسـت         به دلیل عدم اطالع   . 5

  .رسد ن نمیخوانندگا

  هاي علمی ـ ادبی انجمن. 3

دهـد   شود و این مشکل اجازه نمی ها و فعالیت آنان می ها باعث رکود برنامه عدم حمایت مالی و مکانی از انجمن . 1

  .ها بتوانند سازمان یابند انجمن

  .هاي محفلی اغلب برنامه خاصی ندارند انجمن. 2

هاي محفلی به علت نداشتن خبرنامه و یـا عـدم حمایـت،               اي انجمن هاي اعض   ها، آثار علمی و سخنرانی      فعالیت. 3

  .شود چاپ و منعکس نمی

زننـد و اعـضاي آن را سـالخوردگان تـشکیل             هاي محفلی از پذیرش جوانان و قبول آنان سرباز مـی            گاه انجمن . 4

  .دهد می

رسـانی یـا    لـت عـدم اطـالع   هاي ادبی دانشگاهی تعداد اعضا اندك است و بسیاري از اسـتادان بـه ع          در انجمن . 5

  .آیند هایی در نمی عالقگی و تدریس زیاد به عضویت چنین انجمن بی
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  .گذارند اعضاي هیأت رئیسه به دلیل اشتغاالت علمی، کمتر براي پیشبرد اهداف انجمن وقت می. 6

  صدا و سیما. 4

  .ي زنده مجریانها هاي صدا و سیما به خصوص برنامه عدم کاربرد درست زبان فارسی در برنامه. 1

رغم وجود شوراي عالی ویرایش و اختیارات قانونی و امکانات مورد نیاز، این شورا هنـوز نتوانـسته اسـت از                       علی. 2

  .این اختیارات استفاده کند

ها و تجویزهاي شوراي عالی ویرایش و فرهنگستان زبان و ادب فارسـی از ضـمانت اجرایـی                    پیشنهادها، توصیه . 3

  .یما برخوردار نیستکافی در صدا و س

هاي دوبله شده و اخبـار ترجمـه شـده بـه              ها و برنامه    هایی که مبناي آنها ترجمه است، مثل فیلم، سریال          برنامه. 4

اند، زیرا مترجمان از تبحر و مهارت کافی برخـوردار   ترین ضربه را بر پیکره زبان وارد آورده دلیل ناآشنایی مترجمان سنگین   

  .نیستند

هاي ایرانی، آنها به تمـسخر        ها و گویش    ها به جاي استفاده مفید و مؤثر از لهجه          ها و سریال    خی برنامه گاه در بر  . 5

هـاي   هاي چالش و رویارویی زبـان فارسـی را بـا گـویش             این امر زمینه  . شوند و ابزاري براي طنزپردازي هستند       گرفته می 

  .لی استآورد و ضربه تندترین عامل به هویت و اتحاد م محلی فراهم می

کنند زمینه تبلیـغ و   هاي مثبت و مخاطب پسند به بازیگرانی که از گونه زبانی غیرمعیار استفاده می          سپردن نقش . 6

  .آورد ترویج آنگونه را فراهم می

هـا دچـار      اي است که مخاطبان مختلف گاه در استفاده از برنامـه            گونه  ها به   ها و برنامه    یکدستی زبان تمام شبکه   . 7

  .ندمشکل هست

سـازي   اي سازمان صدا و سیما به طور جـدي در برنامـه    هاي مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه        پژوهش. 8

  .شود اطالع هستند که گاه موجب دوباره کاري می هایی بی سازان از وجود چنین پژوهش شود و یا برنامه استفاده نمی

  .شود  مجریان زن به نسبت مرد کمتر استفاده میبا وجود تسلط بیشتر زنان بر زبان نسبت به مردان از. 9

هاي طنز صدا و سیما به جاي تقویت واژگان و برابرهاي پیشنهادي فرهنگستان، این برابرها بـه                   گاه در برنامه  . 10

شوند که همین عامل، موجب عدم پذیرش و واکنش مردم نسبت بـه واژگـان پیـشنهادي فرهنگـستان            مسخره گرفته می  

  .شود می

گیري هـر   ها و جایگاه و لزوم بهره     میختن زبان شعر و نثر شاعرانه با زبان معیار علمی بدون آگاهی از ظرفیت             آ. 11

  .نزد مخاطبان درهم آمیزد) زبان ادبی و زبان معیار(شود محدوده این دو زبان  یک در کالم برخی مجریان، باعث می

  ها ها، وبالگ هاي اطالعاتی، سایت بانک. 5

ها، به قاعـده      ها یکسان نیست، اغلب بداهه نویسی و شتابزدگی در نگارش و ثبت نوشته              ري وبالگ سبک نوشتا . 1

  .شود توجهی به قواعد دستوري منجر می اي و کم ضابطه گریزي و بی

هـاي    شـمار، غلـط     هاي امالیی بی    الخطی وجود غلط    گذاري رسم   هاي شخصی، بدعت    الخط، سلیقه   آشفتگی رسم . 2
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  .هاي الکترونیکی است توجهی نویسندگان و بخش دیگر ناشی از ناسازگاري خط فارسی با محیط فارسی به دلیل کم

جـا جمـالت مرکـب و طـوالنی،           هـاي نابـه     نوشت به دالیلی چون نامعلوم بودن جاي ضمیر، حذف          جمالت وب . 3

ر بیش از حد زبـان محـاوره،   جاي هم و تأثی توجهی به معناي دقیق واژگان، نشاندن اجزاي جمله در جاي نامناسب و به            بی

  .مبهم و گنگ هستند

  .شود ها راه یافته و ترویج می واژگان بیگانه، مخفی، خیابانی و مبتذل به طور وسیعی در وب نگاشت. 4

تـرین ویژگـی محتـوایی و جـزء      نگاري، انتقادهاي شدید سیاسی و تند خارج از قواعد نقـد و لفـاظی مهـم                 هرزه. 5

  .هاي مسئوالن است گیري ه اغلب بازتاب و واکنش در برابر برخی جهتهاي اجتماعی است ک آسیب

  ها و متون ادبی چاپ و نشر کتاب. 6

هـاي   هـاي دشـوار، پاسـخ    هاي تألیفی و مترجم اغلب با سانسور، ممیزي        چاپ و نشر آثار ادبی به خصوص رمان       . 1

هـاي خاصـی انجـام        مبناي خط و مشی یا سیاسـت      ممیزي وزارت ارشاد نیز بر    . طوالنی و یا عدم اجازه انتشار مواجه است       

  .اي است پذیرد و اغلب سلیقه نمی

پـسند ادبـی در       هـاي عامـه     نویـسان و پـژوهش      چاپ مجموعه اشعار ناپخته شاعران و آثار غیرتکنیکی داسـتان         . 2

ز یکـصد مجموعـه     گذاري مؤلفان رو به ازدیاد نهاده است، به طوري که هر هفته بـیش ا                هاي اخیر و اغلب با سرمایه       سال

گردد که در نهایت ازدیاد چنین آثاري ذوق ادبـی و    ادبی در بازار نشر چاپ و توزیع می         ادبی اعم از شعر، داستان و آثار شبه       

ناپـذیري وارد   هـاي جـدي و جبـران    دهد و به گذشته ادبی و ادب معاصـر ضـربه   توقع عمومی را از ادبیات اصیل تنزل می   

  .سازد می
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  ین اهدافتدو: بخش چهارم

  اهداف حوزه آموزش) الف

  اهداف حوزه آموزش و پرورش. 1

هـا،    نظام کنکور سراسري و پذیرش دانشجو در رشته زبان و ادبیات به دلیل تفاوت ماهوي آن بـا دیگـر رشـته                     . 1

.  است مندي کامل به این رشته      گزینش براساس ذوق ادبی، خالقیت و توان آفرینش ادبی، مطالعات گسترده ادبی و عالقه             

  . هاي مناسب براي پذیرش دانشجو در تمامی مقاطع فراهم آید هاي مطلوب پذیرش دانشجو با جایگزینی باید زمینه

اي   گونـه   هـاي درسـی بـه       هاي ایرانی، بهتر است برنامـه       هاي فرهنگی و غناي ادبی پاره فرهنگ        به دلیل تفاوت  . 2

متمرکز درآید و به شکل استانی شـود؛ در ایـن صـورت وظیفـه               هاي فارسی از حالت       طراحی و اجرا شوند که تألیف کتاب      

هـاي آموزشـی، مراقبـت از برنامـه، تـدوین       ریزان و سیاستگذاران کالن کشوري، هدایت و تربیت نویسندگان کتاب          برنامه

  .اهداف و ارائه راهکارها و ارزشیابی از برنامه در مراحل مختلف و نظارت دقیق بر آن خواهد بود

هاي  سازي هویت ملی و دینی در متون و کتاب        هاي درسی زبان و ادبیات فارسی، هم        ظایف مهم کتاب  یکی از و  . 3

  .هاي این رشته به بهترین شکل قابل اجراست این هدف مهم در کتاب. درسی این رشته است

هـاي   ؤلفـه هـا و زیرم  تـرین مؤلفـه   هاي درسی فارسی باید بتوانند در سطوح و مقاطع مختلف، مهم           مؤلفان کتاب . 4

  .هاي ممکن در انتخاب و گزینش و تألیف متون انعکاس دهند هویت دینی و ملی را شناسایی و به شکل

معلمان زبان و ادبیات فارسی که مروجان فرهنگ، زبان و ادب فارسی . ترین عنصر برنامه درسی معلم است     مهم. 5

ق ادبی و خالقیت الزم را داشته باشند، بتوانند با انتقال      هاي عملی، کارایی، ذو     هستند، باید ضمن آنکه توان علمی، مهارت      

  .هاي درست، نسلی کارآمد را به عنوان شهروند به جامعه ایران عرضه بدارند ها و آموزش این مهارت

  :هاي ادبی که باید معیارهاي زیر مدنظر قرار گیرد در انتخاب متون ادبی و معرفی شخصیت. 6

  هاي شاعران و نویسندگان،  هنري و ادبی در آثار و اندیشههاي ذاتی علمی، برجستگی. 6ـ1

  هاي الگوسازي و اُسوگی در شاعران و نویسندگان، قابلیت. 6ـ2

  نظران و اُدبا و شناخت عموم مردم از آنها، مقبولیت نزد محققان، صاحب. 6ـ3

  ثبات شخصیتی و سبکی آنان،. 6ـ4

  .دانستن ویژگی خاص و دلیل الزم براي معرفیشاخص بودن و نوآوري سبک، اندیشه، روش یا . 6ـ5
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بخشی  هاي ماندگار ادبی به نسل آینده، به آنان هویت  توان امیدوار بود که از طریق معرفی چهره         در این صورت می   

هاي ادبـی   هاي منفی نسبت به شخصیت اصالح نگرش. ایم و حس اعتماد به نفس و غرور ملی را در آنان ایجاد کرد             کرده

  .کند آموزان تقویت می هاي ادبی و سجایاي اخالقی آنان براي دانش دقیق چهرهو معرفی 

هاي یکساله آموزش پیش از دبـستان   آموزان مناطق مختلف در ایران الزم است دوره   براي دو زبانه کردن دانش    . 6

در .  فارسی آشنایی پیدا کننـد     آموزان اجباري شود تا هنگام ورود به کالس اول به اندازه کافی با زبان               گونه دانش   براي این 

 قـانون   15بنابر اصـل    (آموزان مناطق مختلف ضمن آشنایی با زبان، فرهنگ و ادبیات خود              مراحل باالتر الزم است دانش    

  .با فرهنگ ملی نیز آشنا شوند) اساسی

و با توجه به مثبت آموزان و کارشناسان     هاي آموزشی براي معلمان، دانش      با توجه به لزوم منابع، متون و فناوري       . 7

هاي راهبردي و اقدامات بازدارنـده        بودن آنها در روند آموزش، الزم است در چارچوب نهادهاي سیاستگذاري تدوین برنامه            

آموزان به سوي منابع حقیقی    سازي، معلمان و دانش     محتوا پیشگیري شود و با فرهنگ       از رشد آثار کمک آموزشی کم و بی       

  .سوق داده شوند

هـاي آنـان در خـارج از     آموزان ایرانی هم اکنون به دلیل مهاجرت خانواده ا که تعداد قابل توجهی از دانشاز آنج . 8

کنند، الزم است براي  و از زبان دوم به جاي زبان فارسی استفاده می) هاي سوم ایرانیان مهاجر    نسل. (برند  کشور به سر می   

هاي مجازي، تربیت معلمـان   هاي فارسی، تدوین کتاب، آموزش   السآموزان ایرانی تمهیداتی چون توسعه ک       گونه دانش   این

  .زبان دوم اندیشیده شود

آمـوزان، تکمیـل    هـاي زبـانی و ادبـی دانـش     براي اعتالي رشته زبان و ادبیات فارسی، ارتقـاي سـطح مهـارت           . 9

آمـوزان،     سالم در میان دانش    هاي آنان، ایجاد نگرش و گرایش مثبت نسبت به ادبیات و علوم انسانی، ایجاد رقابت                آموخته

هاي ادامه تحصیل افراد مستعد در زبان         آموزان نخبه ادبی و فراهم ساختن زمینه        شناخت استعدادهاي درخشان ادبی دانش    

و ادبیات فارسی و باروري فرهنگ و اندیشه جوانان ایرانی، برگزاري المپیادهاي ادبی و مسابقات داخلی و خارجی ضروري                   

  .نماید می

  هداف حوزه آموزش عالیا. 2

هایی  رشته  ها و میان    ها و گرایش    ها، رشته   توسعه کمی و کیفی رشته زبان و ادبیات فارسی در قالب تأسیس گروه            . 1

نگرانه و عمیق به مطالعات زبانی و ادبی بپردازد، در این صورت نسل آینده متخـصص، عـالم،           است که بتواند دقیق، جزئی    

هاي رشـته     گرایی، ایستایی از برنامه     شود عالئم کهنگی، سنت     این توسعه باعث می   .  خواهند شد  یاب  کارآمد، نوجو و مسئله   

هاي کمی و کیفی باید ناظر بر نیازهاي امروز و همسو با توسعه و گـسترش                  ریزي  برنامه. زبان و ادبیات فارسی زدوده شود     

ریزي باید از تجربیات استادان مجرب        در این برنامه  . شناسی باشد   شناسی، روان   سایر علوم انسانی، چون فلسفه، هنر، جامعه      

هاي   مند شد تا راه افراط و تفریط بسته بماند و کاستی            دیده در کنار محققان و استادان جوان و پرنشاط و نوگرا بهره             و سال 

  .برنامه فعلی رفع گردد

آفرینی، در   هویت بخش و وحدتهاي آموزشی نقش زبان فارسی به عنوان عامل مهم       ریزي  الزم است در برنامه   . 2

انداز کشور، استفاده از زبان فارسی به عنوان  تر و مؤثرتر باشد، زیرا یکی از اهداف مهم سند چشم           هاي درسی پررنگ    برنامه
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یابد که در دنیـاي جدیـد و بـا سـیطره      این نیاز به توجه، از آنجا ضرورت می    . زبان علم در تمامی مراکز علمی کشور است       

رنگ و یا محو گردد، نسل امروز بیش از  رفته نقش زبان مادري و ملی ما ایرانیان کم    المللی ممکن است رفته      بین هاي  زبان

هـا و   پیش نسبت به گذشته باید از این خطر آگاهی داشته باشد و به آن مسلط شود و ایـن مـسئله مهـم نقـش دانـشگاه                      

  .کند مدارس را در سیاستگذاري و حمایت برجسته می

م آموزشی در حوزه زبان و ادبیات باید بتوانـد از تجربیـات نویـسندگان و شـاعران و خـود آنـان در جریـان                          نظا. 3

مند شود تا شکاف ادیبان و دانـشگاهیان بـا پدیدآورنـدگان ادبـی از میـان رود، در ایـن                اي بهره   آموزشی به شکل شایسته   

هاي اصـلی   رمهم و غیرخالق، به ابعاد حقیقی و هدف  توان امید داشت به جاي پرداختن به حواشی و مسائل غی            صورت می 

  .ادبیات و کارکردهاي واقعی آن پرداخته شود

هاي این    ها باید به نیازهاي کشور، ظرفیت       نظام آموزشی در حوزه زبان و ادبیات در کنار آموزش و اصالح برنامه            . 4

اي روشـن بـراي نـسل         ترسیم آینـده  .  داشته باشند  آموختگان نیز توجهی در خود      رشته و بازار کار و کارآفرینی براي دانش       

هاي آموزشـی زبـان و    تعامل گروه. هاي رشد آنان را فراهم سازد تواند زمینه مند به زبان و ادبیات فارسی می       جوان و عالقه  

ادبیات فارسی با بازارهاي کار و معرفی توان علمی این رشته در رفع نیازهاي آنان و جلـب حمایـت بخـش خـصوصی در                        

توانـد قـدمی مهـم در     اي، پژوهشی، آموزشی می هاي رسانه آموختگان به بخش هاي معرفی دانش   کارآفرینی و ایجاد زمینه   

  .این راه باشد

هاي فـوق     براي توانمند کردن استادان زبان و ادبیات فارسی و باال بردن نگرش، روش و دانش آنان ایجاد دوره                 . 5

توانـد    جاي سمینارهاي پرهزینه و کم فایده و اجراي طرح صالحیت مدرسی مـی   هاي آموزشی به    دکتري، برگزاري کارگاه  

حفظ ساعت موظفی تدریس مطلوب براي هر استاد و انتشار خبرنامه علمی ـ آموزشی و پژوهـشی ماهنامـه    . راهگشا باشد

  .براي آگاهی از آخرین دستاوردها ثمربخش خواهند بود

غناي ادبی آن به لحاظ آموزشی و روشی نیز غنی باشد و به جـاي پختـه           متون درسی این رشته باید به فراخور        . 6

در . خوار کردن دانشجویان، آنان را روشمند کند و بتواند تصویري جامع و روشن از آن درس یا متن یـا شـاعر ارائـه دهـد           

ی و دولتـی فـراهم   هاي الزم براي نهادهاي خـصوص    ریزي شده، باید فرصت     کنار متون آموزشی منفتح و روشمند و برنامه       

  .بهره جست هاي نوین آموزشی نیز به مقتضاي رشته بتوان  شود تا از فناوري

جانبه مسئوالن فرهنگی و دانشگاهی به آموزش زبان و ادبیات فارسی در خارج از کـشور هـم بـراي                      توجه همه . 7

حـضور  . نمایـد   ایرانی بسیار ضروري می   شناسی و آموزش زبان ادبیات و فرهنگ          مندان به ایران    ایرانیان مقیم و هم عالقه    

هـاي فـراوان و حـضور اغلـب ایرانیـان در آنجـا        هـا و کرسـی   ایران در تمام کشورها به خصوص در آمریکا به دلیل زمینه 

. شـود  شناسـی مـی   هاي خارج از کشور باعث حـذف مطالعـات ایـران    حذف زبان فارسی در کرسی  . تر از بقیه است     ضروري

و ظرفیت باالي ادبیات غنی عرفانی با شاعرانی چون مولوي، حافظ و سعدي و اظهار عالقه غربیـان                  امروزه با وجود توان     

حضور فرهنگی ایران با اعزام استاد، ارسـال کتـاب،     . کند  ها را بیشتر می     به این آثار، ضرورت توسعه و گسترش این کرسی        

الزم است اسـتادان مقـیم شناسـایی و حمایـت      . دگرد  پوستر، نوار، برگزاري سمینار، و به خصوص حمایت مالی ممکن می          

  .ترین روش ترویج زبان و ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی در خارج از کشور است ترین و پرفایده هزینه شوند؛ زیرا کم

هایی فراهم شود که با ابـزار نـو و    ها و زمینه هاي درسی رشته زبان و ادبیات باید امکانات، لوازم، درس     در برنامه . 8

هـاي نـو    هاي تازه بتوان آثار کهن ادب فارسی را نقد و بررسی کنیم و آنهـا را از زاویـه    هاي جدید و دیدگاه     ها، نظریه   یافته
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در غیـر ایـن صـورت بایـد در     . هاي تلفیق ـ ادب کهن با ادب معاصر است  بررسی و معرفی کنیم و این کار یکی از زمینه

. هاي آنـان ارجـاع دهـیم        پردازان بیگانه نقد و تحلیل کنند و ما به نوشته            نظریه آینده شاهد آن باشیم که ادبیات فارسی را       

  .کنیم چنان که اکنون چنین می

  اهداف حوزه پژوهش) ب

اي   گونـه   هاي زبان و ادبیات کشور باید بتواند مرزهاي دانش در این حوزه را گسترش دهد بـه                  مجموعه پژوهش . 1

هـاي    وهشی، نتیجه یک پژوهش یا چند پژوهش بتواند دسـتمایه و مبـدأ پـژوهش              هاي پژ   که با ترتیب فهرستی از اولویت     

اي باشد که برآیند نیازهاي  ریزي شده تحقیقات برنامه) پازل(دیگر قرار گیرد، به عبارتی هر پژوهش یک قطعه از جورچین           

  .شود هاي فروبسته گشوده می با چنین روشی گره. حال و آینده است

هاي پژوهشی حوزه زبـان و ادبیـات فارسـی در             ها و عنوان    نامه  یافته از پایان    ید فهرستی نظام  در این صورت ابتدا با    

یک مجموعه گرد آید و در دسترس همگان قرار گیرد و پس از انجام، در بانک اطالعات پژوهشی زبان و ادبیات فارسـی                       

  .ثبت شود )زیرنظر فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی یا هر نهاد دیگر(

هـا را برعهـده    اي رهبـري یـک گـروه از پـژوهش     ین فهرست قدر مسلم هر قطب علمی با دانشگاه و مؤسسه  در ا 

گـذاري و     بنـدي و اولویـت      در تهیه فهرست اصل درجه    . نظرند  خواهد گرفت که استادان آن رشته و دانشگاه در آن صاحب          

  .لمی و فرهنگی کشور باشندهاي توسعه ع ها در ادامه سیاست بندي بسیار مهم است و این اولویت سطح

  تـر و قابـل     گردد که به جاي کار فردي، کارگروهی صورت گیـرد تـا نتیجـه آن دقیـق                  این اهداف زمانی میسر می    

اي پژوهـشی بـه انجـام         در این راه فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی به جـاي آن کـه همچـون مؤسـسه                 . اعتمادتر باشد 

ها و موضوعات و دستاوردهاي علمی و تحقیقی کـشور و ارزیـابی     رصد کردن فعالیت  هاي پژوهشی بپردازد، باید به        فعالیت

هـاي اطالعـاتی    بانک. آنها و سیاستگذاري در امور پژوهش زبان و ادبیات فارسی بپردازد و به تحقیقات کشور سامان دهد            

  .نیازهاي پژوهشی پژوهشگران را تأمین نماید

ا توجه به تاریخ یک هزارساله زبان و ادبیات فارسی و زبان و ادبیات دوره  هاي پژوهشی امروز ب     ترین اولویت   مهم. 2

هاي گذشـته باشـد؛    باستانی، تدوین فرهنگ جامع زبان فارسی شامل لغات و اصطالحات این زبان است تا مکمل فرهنگ            

  .باشند هاي گذشته فاقد جامعیت الزم هستند و پاسخگوي نیازهاي عصر حاضر نمی زیرا فرهنگ

) 1385: 45حبیبـی،  (ها و شرایط و چگونگی تدوین چنین فرهنگی از سوي فرهنگـستان در قالـب طرحـی                    یویژگ

  تبیین شده که باید دید اجراي آن برعهده فرهنگستان است یا نهادهاي پژوهشی دیگر؟

تان زبان  یابی است که وظیفه اصلی فرهنگس       یابی و اصطالح    گزینی و معادل    هاي مهم پژوهشی دیگر واژه      از اولویت 

طبعـاً ایـن    . این روند با توجه به سرعت توسعه فناوري و علوم باید روندي مضاعف داشته باشد              . و ادب فارسی ایران است    

فرهنگستان باید بدور از فضاي     . واژگان باید هم مورد توافق اندیشمندان و اهل فن باشد و هم مورد پسند کاربران و مردم                

هـاي   جتماع بگذارد و محل تعامل قرار گیرد و چگونگی تعامل و ارتباط خود را با محـیط بسته و شورایی خود پا به عرصه ا   

  .زبانی و ادبی به روشنی تعریف کند و فعال نماید

سـازي و واژه گزینـی        فرهنگستان باید شرایطی فراهم کند تا تمام دانشگاهیان و اهل فـن بتواننـد در فراینـد واژه                 

زده و    ستان برآیند واقعی نخبگان علمی، ادبی و زبانی جامعه باشند نه گروهـی سـنت              دخیل باشند و در واقع فضاي فرهنگ      
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  .سالخورده و ناتوان

ـا و فرهنـگ مـردم کـه در            ها، واژگان گویشی ترانه     المثل  ها، ضرب   ها، گویش   امروزه گردآوري مواد ادب شفاهی چون قصه       ه

دا و در اولین فرصت بایـد قبـل از نـابودي کامـل، آنهـا را جمـع آورد و       ابت. ناپذیر است  اند، ضرورتی اجتناب    معرض نابودي و فراموشی   

  .آورد ناپذیري بر بدنه فرهنگ ما وارد می تاخیر در این امر خسارت جبران. بندي و تحلیل دست زد سپس به طبقه

می از فرهنگ  معنوي و پشتوانه هر ملتی براي دوام و بقا و رکن مه        زبان و ادبیات عامه بزرگترین میراث و سرمایه       

هـاي   ها در میان تمدن ترین گنجینه زبان و ادبیات عامه مردم ایران و خصوصاً فرهنگ آن نیز از جمله غنی          . آن ملت است  

هـا   ها و پراکندگی جغرافیایی قومیـت  دیرینگی و کهنسالی قوم ایرانی، غناي فرهنگی ادبی، تعدد پاره فرهنگ. بشري است 

هاي نـوین، نتـوانیم میـان     ها و سرعت توسعه فناوري چنان که با تحول نسل. نگی استکننده این غناي فره    عامل تقویت 

هاي مهاجر و مهاجم، پاسـداري   فرهنگ غنی مادي و معنوي گذشته و امروز پلی استوار ببندیم، در هنگامه هجوم فرهنگ          

  . خواهد بوداز حریم زبان و ادب بومی، مردمی و عامه که آبشخور فرهنگ ملی ماست، کاري بس دشوار

ها و مطالعـات بنیـادي و    هاي کالن از طریق تأسیس پژوهشکده گذاري امروزه در کشورهاي توسعه یافته با سرمایه     

  .اند هاي دانشگاهی بدین حوزه رونق بخشیده ایجاد رشته

هـاي   هایی به صورت فردي و جمعی از سوي نهادهاي دولتی و غیردولتـی در زمینـه   طی چند دهه گذشته پژوهش    

زبان و ادبیات شفاهی انجام گرفته است که در جاي خود بس مهم و کارساز بوده است، لکن به دلیـل قـائم بـه شـخص                           

ها تداوم نیافته و یا در برخی موارد از دست رفته  ها، در اثر انصراف از ادامه کار یا مرگ افراد، این پژوهش بودن این حرکت

ریزان آموزشی، گرایش یا رشته و حتی درسی با عنـوان زبـان و ادب عامـه در     است در مراکز دانشگاهی نیز تاکنون برنامه   

  .اند و حداقل توجهی به این حوزه مهم به عمل نیامده است نظر نگرفته

 درس ادبیات عامه در سال چهـارم دبیرسـتان بـا کتـابی مـستقل تـدریس                  57ـ56هاي    در مقطع متوسطه در سال    

نگاري تنها از بعد موضوع رشته خود، توجه اندکی به زبان و    شناسی و مردم     جامعه هاي  اکنون در برخی رشته   . شده است   می

هـاي    از این رو طی یک صدساله اخیر به مـوازات رشـته           : آید که بسیار کلی و غیرتخصصی است        ادبیات عامه به عمل می    

ري مباحـث علمـی آن سـامان    اند و نه در حوزه نظ    دیگر علوم انسانی، نه متخصصان و پژوهشگران این رشته تربیت شده          

تنها به حوزه   . بندي و تحلیل متون زبان و ادب شفاهی پرداخته شده است            داده شده و نه به طور علمی به گردآوري، طبقه         

شود؛ در حـالی کـه ایـن رسـالت بـر دوش       چنان در خور ـ می  شناسی توجهی ـ البته نه آن  ها زبان زبان و گویش در رشته

  .هاست ت فارسی دانشگاههاي زبان و ادبیا گروه

هـاي زبـانی و       هاي دیگر پژوهشی تعریف نسبت زبان با رایانه و به خدمت درآوردن آن در امـر پـژوهش                   از اولویت 

  .اي و حل مشکالت آن امري ضروري است هاي رایانه ادبی است، از طرفی تعریف زبان فارسی در محیط

هـاي تمـدنی    قاره، حوزه  گستره کشورهاي فارسی زبان، شبهدر تحقیقات ادبی در نظر گرفتن قلمرو زبان فارسی در  

ایـران  . جهان ایرانی و دیگر کشورها باید مدنظر باشد تا بدین ترتیب جامعیت زبان و ادب فارسی در طول تاریخ حفظ شود  

ـ                 » مادر فرهنگ «به عنوان    د ضـمن  این حوزه تمدنی وسیع باید نقش محوري و رهبري خود را به خوبی ایفـا کنـد و بتوان

تهیه مواد و محتواي علمی، افرادي را به عنوان محققان از آن کشورها در خود تربیت کند تا مبلغان، مروجـان و محققـان       

  .این فرهنگ عظیم باشند

 مرکز و تعداد 50الزم است مؤسسات و مراکز تحقیقاتی زبان و ادبیات فارسی و اعضاي هیأت علمی آنها تا مرز    . 3



  سند نقشه جامع علمی کشور در حوزه زبان و ادبیات فارسی

 اسالمی و هنر کمیته علوم انسانی، معارف/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

98

  . مرز هزار نفر افزایش یابداعضاي هیأت علمی تا

هاي علمی کشور و با اهداف ویژه و محوریت یک دانـشگاه           تواند با توجه به قطب      توزیع و پراکندگی این مراکز می     

  .گیري دقیق و عمیق مسائل پژوهشی است حاصل این تمرکز جهت. تأسیس شود

  :شود یها و محل تأسیس آنها به شرح زیر پیشنهاد م تعدادي از این پژوهشکده

  ،)دانشگاه شیراز(ـ پژوهشکده مطالعات زبان فارسی 

  ،)دانشگاه تربیت مدرس(ـ پژوهشکده مطالعات نظریه، نقد ادبی و مطالعات تطبیقی 

  ،)دانشگاه کاشان(ـ پژوهشکده مطالعات عرفانی 

  ،)دانشگاه تربیت معلم(ـ پژوهشکده مطالعات ادبیات داستانی 

  ،)دانشگاه کرمان(گ و ادب عامه ـ پژوهشکده مطالعات زبان، فرهن

  ،)دانشگاه تهران(ـ پژوهشکده مطالعات ادبیات کالسیک فارسی 

  ،)دانشگاه اصفهان(نگاري  ـ پژوهشکده مطالعات فرهنگ نویسی و فرهنگ

  ،)دانشگاه عالمه طباطبایی(هاي خطی فارسی  ـ پژوهشکده مطالعات فهرست نگاري و تصحیح نسخه

  ،)دانشگاه شهید بهشتی(خ ادبیات فارسی ـ پژوهشکده مطالعات تاری

  ).دانشگاه فردوسی مشهد(ریزي و آموزش زبان و ادبیات فارسی  ـ پژوهشکده مطالعات برنامه

نامه و رساله در همان موضوع  ها هدایت تحصیلی، مشاوره علمی دانشجویان در نگارش پایان     هر یک از پژوهشکده   

هـاي تخصـصی را در    ار اسناد و مراجع و متون هر رشـته و تأسـیس رشـته   هاي پژوهشی، کتابخانه تخصصی، انتش  و طرح 

  .دهند هاي کاري خود قرار می اولویت

  اهداف حوزه فناوري) ج

به طور متوسـط اگـر بـه       )  نفر 20,000تا مرز   (ها و جذب استادان جدید        با توجه به افزایش و رشد کمی دانشگاه       . 1

فته شود؛ در این صورت باید تولید مقاالت علمی ـ پژوهشی در پایان برنامه بـه   ازاي هر استاد در سال دو مقاله در نظر گر

  . پژوهشی به یکصد عنوان برسد- مقاله در سال و تعداد مجالت علمی 40,000مرز 

تر هستند و تدارك اجرایی و مالی آنها سهولت بیـشتري           هاي نیم یا یک روزه، تخصصی       با توجه به آنکه نشست    . 2

ها بیشتر از سمینارهاست، بهتر است به جاي برگزاري سمینارهاي گـسترده،              کنندگان این گونه نشست     شرکتدارد و تعداد    

  .موضوع آنها بین چند نشست تقسیم و در چند وقت برگزار شوند

 -هاي کالن، توسعه و ترویج مجالت علمی      ها، سیاستگذاري   هاي علمی زبان و ادبیات در توسعه فناوري         انجمن. 3

بـر دو انجمـن فعلـی،     کننـد، بهتـر اسـت عـالوه      هاي آموزشی نقش مهمی ایفا مـی         برگزاري سمینارها و کارگاه    پژوهشی،

  .هاي تخصصی آن فعال شوند ها تقویت و کارگروه هاي تخصصی دیگري نیز تأسیس شوند و یا همین انجمن انجمن

هـا،    ها، زمینه   اسی و فرهنگی زیرساخت   ضروري است براي تعامل بهتر و بیشتر ادبیات با نهادهاي اجتماعی، سی           . 4

  .ها، شناسایی، نهادسازي و اجرایی شوند شرایط و روش

خوردگی شعر با تعالیم دینی،     الزم است منزلت، شأن و جایگاه ادبیات فارسی به دلیل پیوستگی آن با دین و گره               . 5

پروري مـردم ایـران        و ادب دوستی و ادیب     دیرینگی و غناي ذاتی، وسعت و گستره جغرافیایی و تاریخی آن و عالقه ذاتی             
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  .آن چنان که شایسته و بایسته این مردم بزرگ است، حفظ و تکریم شود

سـنجی   ریزي، امکان هاي بالقوه و بالفعل زبان و ادبیات فارسی با برنامه نهادهاي سیاستگذار باید با توجه به توان   . 6

الق عمومی و تعدیل روحیه مردم به خصوص در دنیاي ماشینی امروز،          سازي بتوانند از این زمینه براي اصالح اخ         و تصمیم 

  .به شکلی شایسته استفاده کنند

هاي جهانی، انـسانی و اخالقـی ادبیـات فارسـی بـراي             سازي پیام   بندي و متناسب    هاي گزینش، طبقه    باید زمینه . 7

  . هاي زندگی از متون ادبی فراهم آید زندگی شهروندي و مهارت

ما در تعامل سازنده با نهادهایی چون فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، آموزش و پرورش و اسـتادان              صدا و سی  . 8

سازي کند و مجریـان را ملـزم نمایـد            رشته زبان و ادبیات فارسی باید بکوشد ضوابط و قواعد زبانی را، استخراج و یکسان              

ترین ابزار اصالح وضع زبان رسمی و معیار          یابند؛ زیرا مهم  کارگیري درست کلمات ورزیدگی       زبان معیار را فراگیرند و در به      

  .فارسی صدا و سیماست

ریـزي زبـانی در    صدا و سیما باید با انتخاب مجریان مسلط و زبده به زبان معیار و آموزش مداوم آنها بتواند برنامـه            

. نی صدا و سیما ترسیم و اعالم شـود براي این کار باید طرح و برنامه مشخص در اهداف سازما     . کشور را به سامان برساند    

هـاي زبـانی را در    صدا و سیما باید بتوان ضمن اصالح وضع موجود خود یک گام فراتر نهد و به طور غیرمستقیم آمـوزش   

  .هاي مختلف به مردم ارائه دهد قالب

در این صـورت  . اندشوراي عالی ویرایش در صدا و سیما باید فعال شود و بتواند نقش خود را به خوبی به انجام رس              

. رئیس و شوراي عالی نظارت باید در انجام این سهم مساعدت کنند و الزامات قانونی را تهیه، تصویب و به اجـرا بگذارنـد           

ها ویراستار خبره و زبده که خود با مصوبات فرهنگستان آشنایی کامل و کافی داشـته باشـند و                در این صورت استخدام ده    

  .نماید ند، ضروري میعمالً به آنها ملتزم باش

سـازي   ها گامی مـؤثر و بلنـد در سـالم        ها و برنامه    دست در ترجمه و برگردان فیلم       استفاده از مترجمان خبره و چیره     

  .ها و غیرمعیارهاي زبانی ناشی از پدیده ترجمه در ایران است زبان فارسی است؛ زیرا بیشتر آسیب

هاي ایرانی به خصوص در       ها و گویش    ند ضمن حفظ و ترویج زبان     رسانه ملی با هوشیاري، ظرافت و دقت باید بتوا        

هـاي محلـی را از میـان بـردارد و نقـش               هاي میان زبـان فارسـی و گـویش          هاي استانی، تنش    هاي محلی و شبکه     برنامه

  .بخشی را به خوبی ایفا نماید وحدت

  .ه مخاطبان خود استفاده کندکند هر شبکه و هر برنامه از یک شبکه از زبان، ویژ مخاطب شناسی ایجاب می

هاي زبان و ادبیات فارسی بـه عنـوان پـشتوانه فکـري در      هاي خود از ظرفیت سازي تواند در برنامه    صدا و سیما می   

ادبیات داستانی غنی فارسی بهترین زمینه بـراي بـازآفرینی سـینمایی اسـت،              . فرهنگ جامعه ایرانی به خوبی استفاده کند      

هـا و آثـار و شـاهکارهاي     اند، از روي بزرگتـرین رمـان   ترین آثار سینماي جهانی که ماندگار شده چنان که بهترین و موفق 

  .اند جهانی ساخته شده

هاي زبان و ادبیات فارسی بـه عنـوان پـشتوانه فکـري در      هاي خود از ظرفیت سازي تواند در برنامه    صدا و سیما می   

استانی غنی فارسی بهترین زمینه بـراي بـازآفرینی سـینمایی اسـت،             ادبیات د . فرهنگ جامعه ایرانی به خوبی استفاده کند      

ها و آثار شاهکارهاي جهانی  اند، از روي بزرگترین رمان ترین آثار سینماي جهانی که ماندگار شده    چنان که بهترین و موفق    

  . اند ساخته شده
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ماي ادبی را با توجه به آن که هویت گیرد و سین تواند از تجربیات موفق خود در سینماي دینی بهره          صدا و سیما می   

گـرایش و  . نتیجه آن خلق آثار بزرگ سینمایی و معرفی به جهان خواهد بود   . گذاري کند   اند، پایه   دینی و ملی منطبق برهم    

ناپذیر   هاي آن، جبران    اکنون صدا و سیما تقویت هویت دینی است که غفلت از هویت ملی و پرداختن به مؤلفه                  سیاست هم 

  .است

هاي فارسی به عنوان یکی از عوامـل گـسترش زبـان               توجه، سیاستگذاري و هدایت درست و هوشیارانه وبالگ        .9

هاي خوب و مناسب، همچنین رشد مقام ایـران در          هاي اینترنتی با توجه به زمینه       اي و منزلگاه    هاي رایانه   فارسی در محیط  

تواند مقدمه نوشتن مقاله، کتاب، شعر و تولیـد        نویسی می   گوبال. هاي سیاستگذاري زبانی است     این زمینه، یکی از ضرورت    

و خلق ادبیات باشد تا به کمک بازخوردهاي آن از سوي خوانندگان، به رونق زبان و ادبیات فارسی و ارتقاي سطح عملـی                       

  .و مهارتی نویسندگان کمک کند

هاي زبانی و ادبی       مطالعات و مراقبت   هاي مناسب رشد آنان،     در این امر آمرزش وبالگ نگاران و پدید آوردن زمینه         

نگاري نویسندگان خوش قلم و مشهور، موجب کاهش پیامـدهاي منفـی و اسـتفاده از ایـن فرصـت در                       ها، وبالگ   وبالگ

  .توسعه زبان و ادب فارسی خواهد شد

 ادبیـات   هاي ملی و جهـانی      هاي زبان و ادب فارسی شناخت ظرفیت        ترین مسئله در حوزه فناوري      اولین و مهم  . 10

هاي به خصوص عرفانی تجلی یافتـه در شـعر فارسـی، بایـد از ایـن                   با توجه به اقبال جهان امروز از اندیشه       . فارسی است 

هـاي بـا    ها و قدرت تأثیرگذاري آنها، باید برنامـه  ها استفاده مناسب و الزم کرد با توجه به توسعه و گسترش رسانه           ظرفیت

هـاي مـستند،      هاي مختلف چـون سـاخت فـیلم، برنامـه           ارسی براي استفاده در بخش    سازي ادبیات ف    بندي و متناسب    قالب

  .هاي مؤثر تهیه و اجرا شود گزارش

هاي دقیق شکل کاربردي یابد و بتواند مفاهیم غنی آن کاربردهاي بیرونـی و    ریزي  ادبیات فارسی باید با برنامه    . 11

  .ی، سیاسی، اقتصادي نشان دهندهاي فرهنگی، اجتماع اجتماعی یابد و اثر آن را در حوزه

هایی ویژه کارشناسان ادبی و افـراد نخبـه، آثـار       در حوزه چاپ و نشر آثار ادبی وزارت ارشاد باید با تشکیل تیم            . 12

ادبی منتظر مجوز چاپ را به دقت بررسی و گزینش کند تا حداقل استانداردها و معیارهـاي الزم یـک کتـاب ادبـی را دارا       

  .باشد
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  .آموزي براي زبان اول و دوم تأسیس پژوهشکده زبان آموزي به منظور مطالعات زبان. 17
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  راهبردهاي حوزه آموزش عالی. 1

  هاي زیر رشته ها و میان ها و گرایش ها، رشته تأسیس دانشکده زبان و ادبیات فارسی با گروه

  :هاي ها و گرایش فارسی شامل رشتهگروه ادبیات . 1ـ1

شناسی، سعدي پژوهـشی، ادبیـات غنـایی، ادبیـات      هاي مولوي پژوهشی، حافظ    ادبیات کالسیک با گرایش   . 1ـ1ـ1

  حماسی،

  شناسی، هاي ادبیات انقالب اسالمی، نیما پژوهشی، ادبیات مشروطه، اخوان ادبیات معاصر با گرایش. 1ـ1ـ2

  هاي عرفانی، تاریخ تصوف، هاي نثر عرفانی، شعر عرفانی، طریقت یشادبیات عرفانی با گرا. 1ـ1ـ3

  .هاي ادبیات داستانی سنتی، معاصر، جهان ادبیات داستانی با گرایش. 1ـ1ـ4

  :هاي ها و گرایش گروه زبان فارسی شامل رشته. 1ـ2

  ،...هاي مطبوعاتی، ترجمه، عمومی و ویراستاري با گرایش. 1ـ2ـ1

، زبـان   هاي آموزش به غیرفارسی زبانان، فارسی زبانان، زبان فارسی و رسانه رسی با گرایشآموزش زبان فا . 1ـ2ـ2

  ،...فارسی و رایانه و

  .نویسی المعارفةدایرنگاري،  هاي فرهنگ نگاري با گرایش  و فرهنگنویسی المعارفةدایر. 1ـ2ـ3

  : هاي گرایشها و  اي زبان و ادبیات فارسی شامل رشته رشته گروه مطالعات میان. 1ـ3

  شناسی، شعر عامه، شناسی، گویش نگاري، اسطوره شناسی، مثل هاي قصه زبان و ادبیات عامه با گرایش. 1ـ3ـ1

  هاي شعر کودك، ادبیات داستانی کودك، تاریخ ادبیات کودك، ادبیات کودك با گرایش. 1ـ3ـ2

  ون،نویسی، تصحیح مت شناسی، فهرست هاي نسخه نسخه پژوهشی با گرایش. 1ـ3ـ3

  .هاي ماوراالنهر، افغانستان زبان فرهنگ و ادبیات کشورهاي هم زبان با گرایش. 1ـ3ـ4

  :هاي ها و گرایش گروه نظریه و نقد ادبی با رشته. 1ـ4

  شناسی، هاي نقد ادبی و مطالعات فرهنگی، نقد فیلم، نشانه نقد ادبی با گرایش. 1ـ4ـ1

  ... .رب، ایران و عرب، ایران و خاور دور وهاي ایران و غ ادبیات تطبیقی با گرایش. 1ـ4ـ2

  .ها به پیوست همین گزارش است معرفی اجمالی برخی از این رشته: توجه

  تبدیل زبان فارسی به زبان علم. 2

هـاي    هاي مشترك زبان فارسی به لحاظ ساختارهاي صرفی، نحوي و واژگانی و سـایر ویژگـی                 کشف ویژگی . 2ـ1

  اي، ابلهشناسی مق زبانی از طریق زبان

  هاي علمی، گزینی در تمامی زمینه ها براي وضع اصطالحات، لغات و واژه تقویت بنیه فرهنگستان. 2ـ2

  هاي محلی در وضع لغات و برابرها، هاي زبان فارسی و گویش گیري از قابلیت بهره. 2ـ3

  توسعه فرهنگ استفاده از برابرهاي فارسی در سطوح مختلف جامعه،. 2ـ4

   ترجمه متون از طریق ایجاد نهادي در فرهنگستان،نظارت بر. 2ـ5
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  تأسیس مرکز یا انجمن علمی ترجمه متون براي سیاستگذاري، نظارت در امر ترجمه و کنترل آن،. 2ـ6

ها همچون علوم انسانی، فنـی،        هاي مستمر و مفید بین رشته زبان و ادبیات فارسی با سایر رشته              ایجاد ارتباط . 2ـ7

  ر و علوم پایه،مهندسی، پزشکی، هن

  نویسی براي متخصصان، استادان و مترجمان، گزینی و درست سازي، واژه هاي تخصصی واژه برگزاري کارگاه. 2ـ8

  سازي، هاي علمی واژه تألیف کتابی ساده براي متخصصان سایر علوم در مورد شیوه. 2ـ9

  ،مطالعات تاریخی براي اثبات توان زبان فارسی به عنوان زبان علم. 2ـ10

  حل عملی و علمی، شناخت نیازها و مشکالت کاربران زبان فارسی و ارائه راه. 2ـ11

  المللی و لزوم و ضرورت هر یک و نحوه تعامل آنها، تبیین دقیق جایگاه چهار زبان ملی، بومی، دینی و بین. 2ـ12

  گان زبان فارسی،شناسان و ادیبان در مورد کاربرد واژ تعدیل دو دیدگاه سنتی و نو میان زبان. 2ـ13

سـازي   صدر در پـذیرش ادات واژه  سعه: گشودن قید و بندهاي غیرضروري از دست و پاي زبان فارسی، مثل     . 2ـ14

سـازي   هـاي علمـی نـو، واژه    گیـري از واژه  ها، احیاي برخی ادات مرده، پذیرش معناي جدید واژگان کهن، بهره     دیگر زبان 

  علی،، ساخت مصادر ج)فارسی ـ انگلیسی(ترکیبی 

هـاي    هـا و کتـاب      عدم کـاربرد رسـانه    : ها و موانع کاربرد فارسی به عنوان زبان علم، از جمله            شناخت آسیب . 2ـ15

توجهی دانـشگاهیان، بـضاعت انـدك کـاربران           هاي غیرمنطقی، بی    گیري  آموزشی، خودباختگی فرهنگی، واکنش و موضع     

  توجهی مراکز علمی، زبان، بی

   کشورهاي دیگر،گیري از تجربیات بهره. 2ـ16

  .تأسیس نهاد نظارتی براي کاربرد دقیق زبان فارسی در متون علمی. 2ـ17

ایجاد هوشیاري ملی و نگاه مثبت بـه زبـان و ادبیـات فارسـی بـه                 . 3

  هاي هویت ملی در میان ایرانیان ترین مؤلفه عنوان یکی از مهم

  هاي محلی، کاهش تنش میان زبان ملی و گویش. 3ـ1

ها، برگزاري میزگردهایی براي تبیین جایگاه زبان و ادبیات فارسی و نقش              هاي تبلیغی و سریال     امهساخت برن . 3ـ2

  هاي هویتی، آن در تقویت بنیان

هاي تلویزیونی با محوریت زبان و ادبیات فارسـی، معرفـی آثـار ادبـی، مفـاخر ادبـی در         ساخت و تولید برنامه   . 3ـ3

  هاي صدا و سیما، برنامه

ردن قوانین و مقررات مصوب در نهادهاي قانونی مثل مجلس، فرهنگستان، شوراي عـالی انقـالب                اجرایی ک . 3ـ4

  کارگیري اسامی و عناوین بیگانه، فرهنگی از قبیل قانون ممنوعیت به

  سازي نهادهاي مسئول، از بین بردن مقاومت روحی مردم در مقابل واژه. 3ـ5

و نخبگان به استفاده از واژگان فارسی و فارسی نویـسی از طریـق         سازان، نویسندگان     تشویق هنرمندان، فیلم  . 3ـ6

  هاي صمیمی و تخصصی، تشکیل نشست

  تبیین و تبلیغ دقیق زبان و ادبیات فارسی به عنوان نقطه اتصال ایرانیان با تاریخ و میراث فرهنگی آنان،. 3ـ7
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  .هاي گوناگون اهکننده زبان فارسی به طور مداوم و از ر گوشزد کردن خطرهاي تهدید. 3ـ8

  هاي زبان و ادبیات فارسی شناخت ظرفیت. 4

  معرفی وسعت دامنه واژگان، اصطالحات، کنایات، امثال، مفردات زبان فارسی از طریق پژوهش،. 4ـ1

گیـري مثبـت زبـان فارسـی از           هاي زبان فارسی و ادبیات غنی و پرمایه آن، بهـره            آشناسازي مردم با ظرفیت   . 4ـ2

  ي دیگر،ها توانایی زبان

معرفی دامنه ادبیات غنی این زبان در طول تاریخ و کثرت نویسندگان و شاعران و متون فارسی اعم از چـاپ       . 4ـ3

  شده و نشده در ایران و خارج از ایران،

  هاي فلسفی، عرفانی، علمی و اخالقی در طول تاریخ، هاي زبان فارسی در انتقال اندیشه توجه به ظرفیت. 4ـ4

هـاي الزم و      هاي انجام شده و در دست انجام بـه منظـور شناسـایی پـژوهش                نک اطالعات پژوهش  ایجاد با . 4ـ5

  ضروري انجام نشده،

هاي الزم به منظور معرفـی   سازي  شمول زبان و ادبیات فارسی و ظرفیت        ها و عناصر جهان     شناسایی توانمندي . 4ـ6

  .شاهکارهاي زبانی و ادبی ایران به جهان

  مومی زبان و ادبیات فارسیهاي ع توسعه مهارت. 5

  نویسی، براي تمام مردم به عنوان یکی از نیازهاي شهروندي، نویسی، درست تألیف کتاب ساده. 5ـ1

  هاي آموزش نگارش و ویراستاري براي تمامی سطوح جامعه، توسعه دوره. 5ـ2

  ها، دولتی و نهادها و شرکتهاي  نویسی در اداره هاي پودمانی مکاتبات اداري و درست ایجاد و توسعه دوره. 5ـ3

  هاي کوتاه در مورد زبان فارسی و پخش آن از صدا و سیما، تولید میان برنامه. 5ـ4

  هاي دیداري و شنیداري، یک دست کردن دستور خط و وحدت تلفظ در رسانه. 5ـ5

  انتخاب بهترین مجریان و گویندگان مسلط بر زبان معیار فارسی،. 5ـ6

  هاي فارسی زبان، ش، ترجمه و تولید کتاب و مجلهاصالح وضعیت ویرای. 5ـ7

  .سازي زبان گفتار معیار به نوشتار و زبان گویشی به زبان رسمی نزدیک. 5ـ8

  گسترش زبان و ادبیات فارسی به خارج از کشور. 6

آمـوزي در خـارج از کـشور از طریـق      هـاي زبـان    رشد، توسعه و تقویت کمی و کیفی مدارس ایرانی و کرسی          . 6ـ1

  هاي مادي و معنوي، ککم

هـاي آمـوزش    بندي شده و متناسب با کشور میزبان بـه کرسـی         هاي معتبر، علمی، به روز، سطح       ارسال کتاب . 6ـ2

  زبان،

  تربیت مدرس زبان فارسی با گرایش زبان فارسی به خارجیان،. 6ـ3
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  انشجویان فارسی،افزایی در ایران و خارج از ایران براي استادان و د هاي دانش برگزاري دوره. 6ـ4

هاي خاص در خارج از کشور بـراي ایرانیـان مقـیم خـارج از             هاي آموزشی تطبیقی و دبیرستان      توسعه مجتمع . 6ـ5

  کشور،

  جم، اي رادیویی و تلویزیونی براي مناطق مختلف از قبیل شبکه جام هاي فارسی زبان ماهواره ایجاد شبکه. 6ـ6

هاي مربـوط بـه زبـان و ادب فارسـی در خـارج از                 ها و نمایشگاه     همایش برگزاري المپیادها، مسابقات علمی،   . 6ـ7

  کشور،

  هاي معتبر دوزبانه، تهیه فرهنگ. 6ـ8

هـا و آثـار    هاي مختلف و زنده به منظور معرفی اندیشه  ترجمه آثار اصلی و مهم زبان و ادبیات فارسی به زبان          . 6ـ9

  ایرانی به جهانیان،

  ها، استادان، فارسی آموختگان، منابع و مواد آموزشی، تأسیس بانک اطالعات کرسی. 6ـ10

  هاي علمی میان کشورهاي فارسی زبان، ها و اتحادیه تشکیل نهادها، انجمن. 6ـ11

  اعزام استادان و دانشجویان زبان فارسی به ایران،. 6ـ12

  هاي فارسی، هاي مالی به کرسی کمک. 6ـ13

  ي اقامت براي دانشجویان و استادان خارجی،رفع مشکالت اقامت و شتاب در صدور ویزا. 6ـ14

  اعطاي بورس تحصیلی ـ تحقیقی به استادان و دانشجویان ممتاز،. 6ـ15

  نویس، گو و پارسی تجلیل و قدردانی از شاعران و نویسندگان پارسی. 6ـ16

  هاي کتاب، برپایی نمایشگاه. 6ـ17

  هاي خارج از کشور،  کرسیها و ایجاد بناي یادبود مفاخر فرهنگی ایران در بخش. 6ـ18

  .هاي فارسی آموزي، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري هاي آموزشی دوره نظارت دقیق بر برنامه. 6ـ19

هـاي علمـی، جـامع و آموزشـی در حـوزه زبـان و                 تدوین کتاب . 7

  ادبیات فارسی

زارت ارشاد و سایر نهادهاي وابسته ها، جوایز داخلی و خارجی در و نظارت بر امور کتاب و کتابخوانی، جشنواره      . 7ـ1

  هاي زبان و ادبیات فارسی، در جهت تألیف و تدوین کتاب

  هاي علمی به منظور معرفی، آموزش، نگارش و ترجمه آثار ادبی، برگزاري نشست. 7ـ2

  هاي درسی آموزشگاهی و دانشگاهی در حوزه زبان و ادبیات فارسی، انطباق برنامه. 7ـ3

هاي دانشگاهی، چون دستور زبان فارسی به شیوه گروهـی و        اساسی و یکسان براي آموزش     هاي  تألیف کتاب . 7ـ4

  ها، شامل و جامع تمامی دیدگاه

  .ها نامه ها، فرهنگ ها، دانشنامه المعارفةدایرتألیف و تدوین . 7ـ5
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تقویت نهادهاي سیاستگذار و تـسهیل قـوانین اجرایـی کـشور در             . 8

  جهت گسترش زبان و ادبیات فارسی

  تقویت شوراي گسترش زبان و ادبیات فارسی در وزارت ارشاد،. 8ـ1

  تقویت بنیه علمی فرهنگستان و ضرورت بکارگیري توان علمی واقعی کشور در عضوگزینی،. 8ـ2

تشکیل کارگروه زبان فارسی در کمیسیون فرهنگی مجلس بـراي نهادینـه کـردن موضـوع گـسترش زبـان                    . 8ـ3

  فارسی،

هاي علمی حوزه زبان و ادبیات فارسی در کشور، مثل انجمـن علمـی زبـان و ادبیـات                     انجمنحمایت ویژه از    . 8ـ4

  ریزي درسی ایران، شناسی، انجمن برنامه فارسی، انجمن زبان

  گیري از تمام توان علمی جامعه زبانی کشور در نهادهاي وابسته، بهره. 8ـ5

 در فرهنگستان زبان و ادبیـات بـه جـاي انتـصاب             انتخاب ممتازترین استادان متخصص حوزه زبان و ادبیات       . 8ـ6

  اعضا،

  ها و توان علمی آنان، شناخت توان متخصصان علمی کشور و تشکیل بانک اطالعاتی از ظرفیت. 8ـ7

  ارجاع امور علمی و سیاستگذاري به متخصصان زبان و ادبیات کشور،. 8ـ8

  هاي مختلف زبان فارسی، تشکیل کارگروه تخصصی در حوزه. 8ـ9

  هاي آوانگاشت، هاي فارسی نسبت به پیامک برابر یا کمتر کردن تعرفه پیامک. 8ـ10

وضع یا رفع موانع اجراي قوانین به منظور جذب گردشگران خارجی که بخشی از آنان مشتاقان و مروجـان                   . 8ـ11

  زبان فارسی هستند،

ن و مطبوعات به ویرایش آثار خود قبـل   اجباري کردن ویرایش و انتشار کتاب، مجله و روزنامه و الزام ناشرا           . 8ـ12

  .از انتشار

  حفظ و تقویت زبان، ادب و فرهنگ بومی و محلی. 9

  هاي کشور، هاي درسی به منظور آموزش زبان، فرهنگ و ادبیات محلی و بومی استان تألیف کتاب. 9ـ1

   فرهنگ مردم،آوري موارد زبانی و ادبی و ها براي جمع تشکیل نمایندگی فرهنگستان در استان. 9ـ2

  آوري و تدوین فرهنگی جامع و تطبیقی از واژگان محلی ایران تا قبل از نابودي، جمع. 9ـ3

  نگارش اطلس جامع گویشی ایران و تهیه نقش گویشی،. 9ـ4

  حمایت از مؤلفان و پژوهندگان فرهنگ بومی کشور،. 9ـ5

  علمی،آموزش پژوهندگان فرهنگ، زبان و ادب بومی براي تولید آثار . 9ـ6

  تشکیل بنیاد یا انجمن مطالعات فرهنگ زبان و ادب بومی،. 9ـ7

  هاي استانی، حمایت از نشریات و فصلنامه. 9ـ8

  ها، هاي مربوط به فرهنگ، زبان و ادبیات اقوام ایرانی، مثل کردي، آذري، بلوچی در دانشگاه تأسیس رشته. 9ـ9
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  .گزینی است براي کلمات بیگانه  با معیارهاي واژهاستفاده از برخی واژگان گویشی ایران که منطبق. 9ـ10

  راهبردهاي حوزه پژوهش) ب

شناسایی پژوهشگران موفق، اثربخش و خالق در زمینه ادبیات و بررسـی علـل رشـد آنـان در امـر پـژوهش و               . 1

  همچنین الگو قراردادن آنان براي سایر پژوهشگران،

ارسی در داخل و خارج از کشور و تعیین راهبرد تحقیقـات            بررسی و تحلیل جامع وضعیت موجود پژوهش ادب ف        . 2

  هاي پژوهشگران سراسر کشور، گیري از دیدگاه ادبی ایران با بهره

هـاي قابـل پـژوهش در ادبیـات فارسـی و       ترین مسئله  هاي تحقیقاتی براي شناسایی و معرفی مهم        اجراي طرح . 3

  .هاي تحقیقاتی در هر سال مشخص کردن اولویت

  :از طریق» شناسی پژوهشی در عرصه ادبیات  روش«فتن جدي گر. 4

  برگزاري کارگاه براي اعضاي هیأت علمی و سایر پژوهشگران ادبی،. 4ـ1

  ها به ویژه در مقاطع تحصیالت تکمیلی به سمت پژوهش، سوق دادن آموزش دانشگاه. 4ـ2

  الزامی کردن درس سمینار در مقاطع تحصیالت تکمیلی،. 4ـ3

  نظران، جهت تحقیق درباره روش تحقیق ویژه مطالعات ادبی، ز پژوهشگران با تجربه و صاحبدرخواست ا. 4ـ4

  .شناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ایجاد گرایش پژوهشگري در مقطع کار. 4ـ5

هاي ادبی شامل اطالعات مورد نیاز پژوهشگران از جملـه            ویژه پژوهش ) اینترنت(رسانی وب     ایجاد پایگاه اطالع  . 5

سازي امکان دسترسی پژوهـشگران بـه منـابع           هاي پایان یافته یا در دست اجرا در زمینه ادبیات و فراهم             ست پژوهش فهر

  .مورد نیاز

هـاي دکتـري و    هـاي دانـشجویان دوره   نامـه  گرا کردن بخشی از تحقیقات ادبـی و سـوق دادن پایـان             مأموریت. 6

  .کارشناسی ارشد به مسائل مورد نیاز

افزارهاي الکترونیکی با قابلیت جستجوي پیشرفته از منابع عظـیم موجـود اعـم از                 براي تهیه نرم  گذاري    سرمایه. 7

  .متون ادبی فارسی و آثار منتشر شده درباره ادبیات از ابتدا تاکنون جهت دسترسی آسان و سریع پژوهشگران به همه منابع

  .التدریس التحقیق به میزان دو سوم حق افزایش مبالغ حق. 8

  :هاي بنیادي و کاربردي در زمینه زبان و ادبیات فارسی از طریق سعه پژوهشتو. 9

  هاي کاربردي در زبان فارسی، اختصاص بخش قابل توجهی از سرانه تحقیقات کشور به پژوهش. 9ـ1

  کاري در امور پژوهشی، همسویی نهادهاي پژوهشی و مراکز مختلف براي پرهیز از دوباره. 9ـ2

  هاي زبانی، هاي دانشگاهی در جهت انجام پژوهش نامه ها و پایان حمایت از رساله. 9ـ3

هـاي   ایجـاد پیکـره  : هاي الزم براي مطالعات مربوط به خط و زبان فارسی و رایانه، از قبیـل         اختصاص بودجه . 9ـ4

  اي، ترجمه ماشینی، زبانی رایانه

  راي تسهیل استفاده محققان داخلی،هاي خطی فارسی داخل و خارج از کشور، ب  ایجاد بانک دیجیتالی نسخه9ـ5

  .اي، محلی و صنفی از میزان حساسیت فارسی زبان به زبان فارسی  نظرسنجی مقطعی، دوره9ـ6

ریزي پژوهش زبـان و ادبیـات     هایی با حضور تمامی پژوهشگران موفق کشور در جهت برنامه           برگزاري نشست . 10
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  .فارسی و ساماندهی آن

  .هاي اصیل دبیات فارسی کشور در جهت گرایش دانشجویان به سوي پژوهشهاي زبان و ا تالش گروه. 11

  .تأسیس بنیاد مطالعات زبان، ادب و فرهنگ عامه. 12

هـاي    نامـه   اي و کـاربردي در قالـب پـژوهش مـستقل و پایـان               هـاي بنیـادي، توسـعه       انجام برخی از پژوهش   . 13

  1:هاي الزم به شرح زیر است دانشجویی، عناوین برخی پژوهش

  :در زمینه ادبیات داستانی. 1

 1300هـاي معاصـر از    ، داستان1300هاي سنتی تا  داستان: هاي فارسی در چهار بخش    داستان المعارف  ةدایر. 1ـ1

  ،)چاپ نشده(هاي خطی  هاي مربوط به نسخه هاي شفاهی و عامیانه، داستان تاکنون، داستان

  هاي فارسی، فرهنگ موضوعی داستان. 1ـ2

  ها و مضامین داستانی، مایه بنفرهنگ . 1ـ3

  فرهنگ اشخاص و طبقات داستانی،. 1ـ4

  هاي فارسی، تاریخچه و ساختارشناسی داستان. 1ـ5

  نویسان فرهنگ داستان. 1ـ6

  شناسی ادبیات داستانی، کتاب. 1ـ7

  هاي مشابه، شناسی و مقایسه و تحلیل داستان ریشه. 1ـ8

  ،)اپ و ستون داستانتصحیح و چ(هاي داستانی  احیاي گنجینه. 1ـ9

  بررسی سیر داستان کوتاه و رمان در ادبیات معاصر فارسی،. 1ـ10

  .هاي فارسی رمانس. 1ـ11

  :در زمینه ادبیات عامه. 2

   فلکور ایران،المعارف ةدایر. 2ـ1

  هاي ایران، المثل فرهنگ جامع ضرب. 2ـ2

  هاي عامیانه، فرهنگ جامع افسانه. 2ـ3

  یانه،فرهنگ جامع اشعار عام. 2ـ4

  شناسی جامع ادبیات عامه، کتاب. 2ـ5

  فرهنگ واژگان محلی ایران،. 2ـ6

  .شناسی ایران اطلس گویش. 2ـ7

                                                          

تري موضوع چندین  توانند به صورت جزئی ها می هاي معرفی شده کلی هستند و حکم سرفصل تحقیقاتی را دارند هر یک از این عنوان عنوان. 1

.نامه باشند پژوهش، رساله و پایان
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  در زمینه زبان فارسی. 3

  هاي زبان معیار فارسی، بررسی گونه. 3ـ1

  تاریخ زبان فارسی،. 3ـ2

  زبان و رایانه،. 3ـ3

  دستور جامع زبان فارسی،. 3ـ4

  افزار ویراستار، نرم. 3ـ5

  هاي دیداري و شنیداري، زبان فارسی و رسانه. 3ـ6

  .خط فارسی در محیط رایانه. 3ـ7

  در زمینه ادبیات فارسی. 4

  فرهنگ موضوعات و مضامین شعر و نثر فارسی،. 4ـ1

  ،)ها ها، رساله ها، مقاله کتاب(شناسی توصیفی منابع زبان و ادبیات فارسی  کتاب. 4ـ2

  دبیات فارسی،کتابخانه دیجیتالی زبان و ا. 4ـ3

  هاي ادبیات فارسی براي جهانی شدن، ظرفیت. 4ـ4

  ادبیات انقالب اسالمی،. 4ـ5

  تاریخ ادبیات ایران براساس نظریات جدید،. 4ـ6

  شناسی و روش تحقیق در ادبیات فارسی، مرجع. 4ـ7

  .فرهنگ اصطالحات بالغی. 4ـ8

  :در زمینه ادبیات کودك. 5

   کودك تاکنون،بندي شده اشعار مجموعه طبقه. 5ـ1

  تحلیل ساختار و محتواي شعر کودك،. 5ـ2

  .مهمترین مضامین و محتواي شعر کودك. 5ـ3

  :در زمینه زبان و ادبیات فارسی در ماوراءالنهر و افغانستان. 6

  شناسی جامع زبان و ادبیات فارسی در ماوراءالنهر و افغانستان، کتاب. 6ـ1

   افغانستان،ادبیات قرن بیست در ماوراءالنهر و. 6ـ2

  ،)فارسی دري ـ تاجیکی(هاي زبان فارسی  گویش. 6ـ3

  الخط در کشورهاي ماوراءالنهر و افغانستان، رسم. 6ـ4

  .مقایسه ادبیات در کشورهاي فارسی زبان. 6ـ5
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  :شناسی در زمینه نسخه. 7

  تصحیح و چاپ آثار کهن فارسی،. 7ـ1

  خوان، افزار نسخه مطالعه براي تولید نرم. 7ـ2

  .هاي خطی در محیط رایانه  تدوین فهرست جامع نسخه.7ـ3

  :در زمینه عرفان و تصوف. 8

  فرهنگ جامع عارفان و صوفیان،. 8ـ1

  نامه و مصطلحات عرفانی، واژه. 8ـ2

  .پژوهش درباره فرق و سالسل صوفیه. 8ـ3

  در زمینه نقد ادبی. 9

  فرهنگ اصطالحات نقد ادبی فارسی،. 9ـ1

   جدید بر ادب کالسیک،انطباق نظریه و نقد. 9ـ2

  هاي ادبی در ایران، نظریه. 9ـ3

  نقد آثار کالسیک،. 9ـ4

  تاریخ جامع نقد ادبی در ایران،. 9ـ5

  هاي ادبی کشور، نقش مطبوعات ادبی در شکل دادن جریان. 9ـ6

  هاي معاصر، نقد رمان. 9ـ7

  هاي کوتاه نویسندگان تا امروز، تحلیل مجموعه داستان. 9ـ8

  هاي کوتاه زنان، حوري در داستانمضامین م. 9ـ9

  .ساخت فیلم براساس رمان. 9ـ10

  در زمینه زبان فارسی. 10

  هاي آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، شیوه. 10ـ1

  آموزش زبان فارسی در مناطق دوزبانه،. 10ـ2

  هاي آموزش زبان فارسی، روش. 10ـ3

  رورش،ریزي درسی زبان فارسی در آموزش و پ برنامه. 10ـ4

  ها، ریزي درسی زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه نقد برنامه. 10ـ5

  .شناسی زبان معیار فارسی گونه. 10ـ6
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  راهبردهاي حوزه فناوري) ج

  .و تجلیل از آثار موفق...) نخبگان، جوانان و(هاي ادبی در سطوح مختلف  برگزاري جشنواره ساالنه پژوهش. 1

مجالت علمی ـ پژوهشی جدید در زمینه زبان و ادبیـات فارسـی و سـر و سـامان       ایجاد تسهیالت براي انتشار . 2

  .دادن به وضعیت مجالت موجود در جهت ارتقاي کیفیت و انتشار به موقع آنها

هـا و یـا از طریـق      سازي براي ایجاد تعامل میان پژوهشگران ادبی از طریق برگـزاري سـمینارها، کارگـاه                زمینه. 3

هـاي مطالعـاتی در       المللی و اسـتفاده از فرصـت        و فراهم آوردن زمینه براي حضور آنان در مجامع بین         هاي اینترنتی     پایگاه

  .خارج از کشور

هاي تحـصیالت تکمیلـی بـه اسـتخراج و چـاپ مقالـه از                 نامه  ملزم کردن دانشجویان و استادان راهنماي پایان      . 4

  .هاي خود رساله

نامه، طرح تحقیقاتی و      هاي رساله، پایان    دولتی، غیردولتی، در قالب   ها و تحقیقات مستقل       انتشار خالصه پژوهش  . 5

  .نتایج دستاوردهاي آن به صورت سلسله انتشارات هر پنج سال یک بار

انجمن علمـی نقـد     : هاي تخصصی، چون    هاي علمی زبان و ادبیات فعلی و تأسیس انجمن          افزایش توان انجمن  . 6

  .من علمی ادبیات داستانی، انجمن علمی مطالعات زبان فارسیادبی ایران، انجمن علمی ویراستاري، انج

  :نویسی به واسطه هاي کشور در حوزه درست نظارت دقیق بر مطبوعات و رسانه. 7

  :تأسیس اداره ویرایش با وظایف زیر. 1

  هاي وزارتخانه و معاونت مطبوعاتی، ریزي زبانی، پیگیري و اجراي برنامه سیاستگذاري و برنامه. 1ـ1

  هاي مصوب، پیگیري و تحقق و عملیاتی کردن سیاست. 1ـ2

تشکیل شوراي عالی ویرایش در معاونت مطبوعاتی و تشکیل کارگروه ویرایش بـراي ارائـه و تبیـین خـط و                     . 1ـ3

  هاي الزم، مشی

تی و برقراري ارتباط مؤثر با فرهنگستان زبان و ادب فارسی به منظور ایجاد پل ارتباطی میان معاونت مطبوعا     . 1ـ4

  فرهنگستان و اجرا و ابالغ به موقع مصوبات فرهنگستان در نشریات،

هاي الزم براي اقدامات تشویقی، آموزشی، بازدارنده و توبیخی به منظـور اصـالح             نامه  بینی و تبیین آیین     پیش. 1ـ5

  روند امور و مدیریت زبان مطبوعات،

اي و  هـاي دوره  بود وضع زبانی نشریات از طریق مراقبتاي به هنگام، براي به هاي الزم و مشاوره ارائه کمک . 1ـ6

  تصادفی،

  .شناخت، آموزش و جذب ویراستاران براي معرفی به نشریات مختلف. 1ـ7

اي، منظم و نامنظم از حیث کـاربرد درسـت زبـان              ارزیابی ساالنه زبان معیار در مطبوعات به طور مقطعی، دوره         . 2

   و براساس مصوبات فرهنگستان زبان و ادب فارسیفارسی با معیارهاي کامالً روشن، کمی

  .اعمال اقدامات تشویقی چون اعطاي جایزه رایانه. 3

  .آموزش تخصصی خبرنگاران در حوزه نگارش و ویرایش مطبوعاتی. 4

  :هاي مستمر در حوزه زبان مطبوعات در ابعاد و سطوح مختلف چون انجام پژوهش. 5
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  . تا امروزمقایسه زبان مطبوعات از گذشته. 5ـ1

  .هاي زبانی دیگر بررسی زبان معیار مطبوعاتی در مقایسه با گونه. 5ـ2

  :نویسی به لحاظ زبانی و ادبی، به واسطه اصالح وضع وبالگ

المللـی مثـل      هاي بـین    اي با همکاري متخصصان داخلی و سازمان        هاي رایانه   رفع مشکل خط فارسی در محیط     . 1

  ب،یونیکود، میکروسافت و کنسرسیوم و

  مند، نویسی براي الگودهی به جوانان عالقه توجه متخصصان زبان فارسی، نویسندگان مشهور به وبالگ. 2

  ها، نوشت اي براي اصالح ساختار زبانی وب توجه ویژه فرهنگستان به این مسئله و تعیین کارگروه یا کمیته. 3

  نگاران به شکل حضوري و مجازي، آموزش مدام وبالگ. 4

  .نویسی نظران به حوزه وبالگ نویسی براي افزایش انگیزه و ورود صاحب یگاه حقوق معنوي وبتبیین جا. 5

  

  

  

  



  

  

  اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور

  کمیته علوم انسانی، معارف اسالمی و هنر

  

  

  سند نقشه جامع علمی کشور در حوزه زبان و ادبیات فارسی 
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  مقدمه

ادبیات عنصري کالمی است که براي بیان زیبا و متعالی و انعکاس احـساس، عاطفـه و اندیـشه انـسانی بـه کـار                         

ـ . کنـد  سو با دنیاي تخیل سروکار دارد و از سویی با دنیاي واقعی ارتباطی معنادار پیدا می   ادبیات از یک  . رود  می سـر در   کی

  .سر در دنیاي زبان عالم هنر دارد و یک

 آنهـا؛ امـا هـدف      بخشی و فایده انسانی است و هدف آن کاهش هیجانات روحی یـا انگیـزش                ماهیت ادبیات، لذّت  

تر آن تجلی فرهنگ، هنر، تمدن و میراث فکري اقوام گذشته است؛ از این حیث ادبیات، بازتـاب اندیـشه،         تر و متعالی    عالی

مایه ادبیات برانگیختن احـساسات و عواطـف          درون. هاي یک قوم در مسیر تاریخ پرنشیب و فرازشان است           و آرمان آرزوها  

هاي خفته و تـأثیر         بخشی و بیداري وجدان     انسانی است؛ از این رو زبان ادبی با بیان غیرمستقیم و تأثیرگذار خود در آگاهی              

  . یگر کارایی داردها به جاي هر چیز د بر روح و روان پیچیده انسان

تواند در تعالی انسانی و فرهنگی جامعـه ایـران در            سال فارسی با چنین کارکردهایی، امروزه می        ادبیات غنی و کهن   

  .هر حال نقشی مؤثر ایفا کند

بخشی میـان اقـوام    هاي فکري و فرهنگی خود نقش وحدت  زبان فارسی نیز با غناي واژگانی و دیرینگی و پشتوانه         

زبان فارسی با پیوند مستحکمی که با ادبیات دیرپاي ما دارد توانسته با آبشخور فرهنگ غنی مردم                 . برعهده دارد ایرانی را   

  . در گرو حفظ زبان فارسی است) فردي و اجتماعی(امروزه حفظ هویت ملّی . ایران درآمیزد

ته تحصیلی، بلکه بـه عنـوان   نقش و جایگاه زبان و ادبیات فارسی در نقشه جامع علمی کشور نه به عنوان یک رش        

 عامل ترویج و تبیین فرهنگ اسالمی، عامل انسجام اقوام  هاي هویتی و عنصر مهم قدرت فرهنگی ایرانیان، یکی از مؤلفه 

ریـزان   نقش زبان به دلیل کاربردي بودن آن براي برنامه     . ایرانی و وسیله ترویج انقالب اسالمی، بسیار مهم و حیاتی است          

  . سازان فرهنگی بسیار مهم است زبان و تصمیم

ایـن تـأثیر ممکـن      . هاي جامعه اسـت       ریزي زبان تالش براي تحت تأثیر قرار دادن رفتار زبانی افراد و گروه              برنامه

  .آموزي باشد گانه پیکره، شأن و زبان است در هر یک از ابعاد سه

  : استاین وظیفه طبق اساسنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی برعهده آن نهاد

حفظ قوت و اصالت زبان فارسی به عنوان یکی از ارکان هویت ملی ایران و زبـان دوم جهـان اسـالم و حامـل             . 1

  معارف و فرهنگ اسالمی،

هاي علمی و ادبی و ایجاد انس با مآثر و معارف تاریخی در نـسل                 پروردن زبانی مهذب و رسا براي بیان اندیشه       . 2

  هاي آینده، کنونی و نسل

   زبان و ادبیات فارسی و گسترش حوزه قلمرو آن در داخل و خارج کشور، رواج. 3
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ایجاد نشاط و بالندگی در زبان فارسی به تناسب مقتضیات زمان و زندگی و پیشرفت علـوم و فنـون بـشري بـا                  . 4

  .حفظ اصالت آن

 ایـران و  این گزارش نگاهی به وضـعیت آمـوزش، پـژوهش و فنـاوري در عرصـه زبـان و ادبیـات فارسـی امـروز             

  .کند ها و راهبردها را نیز مشخص می شناسی آن است که ضمن بیان وضع موجود، وضع مطلوب و اولویت آسیب

هـاي   شناسـی و زبـان   گزارش حاضر به سفارش جناب آقاي دکتر حسینعلی قبادي مدیر محترم گروه ادبیات، زبـان          

  .  استکمیته علوم انسانی و هنر تدوین نقشه جامع علمی کشور تهیه شده
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  آموزش: فصل اول

   آموزش و پرورش .1

  وضع موجود ) الف

  هاي درسی   کتابـ

هـاي   هاي زیر بـه زبـان و ادبیـات فارسـی در آمـوزش          دانشگاهی ساعات و کتاب     اکنون از دوره ابتدایی تا پیش       هم

  . عمومی اختصاص یافته است

  

  مقطع
ساعات آموزشی در 

  هفته
  ها کتاب

تعداد 

  ها درس
  توضیح  ها بعنوان کتا

پنج (ابتدایی 

  )پایه
   کتاب5   ساعات45

110 

  درس
  بخوانیم و بنویسیم

عنوان دو کتاب 

براي هر پایه 

  است

سه (راهنمایی 

  )پایه
    فارسی   درس66   کتاب3   ساعت15

 ساعت 8علوم انسانی 

 ساعت مشترك 12+ 

  ها با کلیه رشته

 6+  کتاب 10

کتاب مشترك با 

  ها تهکلیه رش

150 

  درس

، ادبیات 3 و 2 و 1زبان فارسی 

، تاریخ 3 و 2 و 1فارسی 

، 2 و 1ادبیات ایران و جهان 

  هاي ادبی ارائه

 و 1زبان فارسی 

 و ادبیات 2

 با 2 و 1فارسی 

ها  کلیه رشته

  مشترك است

دبیرستان سه 

  )پایه

 12ها  کلیه رشته

  ساعت
   کتاب6

162 

  درس

 ادبیات 3 و 2 و 1زیان فارسی 

  3 و 2 و 1فارسی 
  

  دانشگاهی پیش

 2ها  کلیه رشته

  ساعت
، ادبیات 2 و 1زبان و ادبیات    درس75   کتاب3   ساعت6علوم انسانی 

) نقد ادبی و عرض (1فارسی 

  )متون نظم و نثر) (2(ادبیات 

زبان و ادبیات 

 با 2 و 1فارسی 

ها  کلیه رشته
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  مقطع
ساعات آموزشی در 

  هفته
  ها کتاب

تعداد 

  ها درس
  توضیح  ها بعنوان کتا

  مشترك است

   درس30   ساعت2ها  کلیه رشته

زبان و 

ادبیات 

 1فارسی 

  2و 

    

   کتاب28   ساعت100  جمع
593 

  درس
    

  

از ) 5/1حـدود  % (22 سـاعت معـادل   3/8 ساعت آموزشی در هر هفتـه       100 پایه از مجموع     12به طور متوسط در     

 عنوان کتاب درسی زبان و ادبیات نیـز       28. ساعات آموزشی مدارس به آموزش زبان و ادبیات فارسی اختصاص یافته است           

ها و ساعات درسی، پیش از انقالب بیشتر از پس از انقالب   نسبت کتاب . گیرد  ها را دربرمی     درصد از کل کتاب    12در حدود   

هاي درسی از عناوین و ساعات درسی این        هاي پس از انقالب به دلیل افزودن عناوین جدید به کتاب            بوده است و در سال    

هـاي ابتـدایی، راهنمـایی و دبیرسـتان و            وره براي د    سه برنامه  1386 و   1373هاي    در فاصله سال  . رشته کاسته شده است   

  . هاي مقاطع تحصیلی بوده است دانشگاهی نگاشته شده که حاصل آن تغییر محتوایی و ساختاري کلیه کتاب پیش

  :هاي حاضر عبارتند از ویژگی عمده کتاب

اهنمـاي معلـم و     ها براساس برنامه درسی و به صورت بسته آموزشی؛ شامل کتاب درسی، کار، ر               تدوین کتاب ) الف

  برنامه درسی،

  نوآوري، تنوع، جذابیت در انتخاب متون براساس نیازهاي دنیاي امروز،) ب

  سونگري و تحجر، زبان بدور از یک استفاده وسیع از آثار شاعران و نویسندگان فارسی) پ

  هاي جدید آموزش زبان، توجه ویژه به آموزش زبان فارسی براساس نظریه) ت

  ش ادبیات معاصر،تکیه بر آموز) ث

  هاي کاربردي زبان و ادبیات فارسی، تکیه بر جنبه) ج

  ایجاد نگرش نو، ماندگار و مثبت نسبت به مجموعه زبان و ادبیات غنی فارسی،) چ

  .آموزان و تلطیف احساسات و عواطف آنان ایجاد التذاذ ادبی در دانش) ج

  شناسی  آسیب

  :هاي این برنامه آموزشی در عین نو بودن به شرح زیر است به زعم کارشناسان، مؤلفان و معلمان، آسیب

هاي نـو، متناسـب و مـورد نیـاز      عدم آموزش دیدگی و پایین بودن سطح دانش و روش معلمان در ارائه آموزش         . 1

  آموزش،

  کمبود ساعات درس زبان و ادبیات و کمی وقت معلمان براي ارائه تمامی دروس،. 2
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  هاي درسی زبان ادبیات فارسی، ئل سیاسی بر روند تألیف کتابتأثیر منفی جریانات و مسا. 3

ریـزي، تولیـد علـم و پاسـخ بـه             عدم ارتباط آموزش عالی با آموزش و پرورش  در جهت حمایت علمی، برنامـه              . 4

  هاي دانشگاهی، نیازهاي معلمان در آموزش

ریـزي آموزشـی    ازمان پژوهش و برنامههاي زبان و ادبیات در انحصار س   ریزي کتاب   تمرکز بخش تألیف و برنامه    . 5

  وزارت آموزش و پرورش،

  شود، ها و دروس می هاي عجوالنه در تغییر کتاب گیري ها که موجب تصمیم تغییر سریع مدیریت. 6

  ریزان و معلمان در انتخاب متون ادبی، غلبه نظرات شخصی مسئوالن بر نظرات کارشناسی برنامه. 7

هـاي    هاي کتاب   ها با مجموعه آموزه     ها، صداوسیما، مطبوعات و سایر بخش       ن رسانه ناهماهنگی و گاه تناقص بی    . 8

  درسی،

  خواهی مخاطبان، پذیري و مطلق ها و آثار ادبی و مطلق گرایی در معرفی چهره مطلق. 9

  حذف و رد برخی شاعران و نویسندگان و آثارشان به جاي نقد دقیق و علمی اندیشه آنان،. 10

  .دود و مرزهاي قانونی براي استفاده از آثار نویسندگان به خصوص معاصرمشخص نبودن ح. 11

   کمک آموزشی موادـ

 نسخه  000/30اکنون در بخش دولتی مجله رشد آموزش زبان و ادب فارسی به صورت فصلنامه و با شمارگان                    هم

ز آن مجلـه رشـد آمـوزش        جـ . شود  این مجله، تنها مجله تخصصی این رشته در بخش دولتی محسوب می           . شود  تولید می 

 آنها مربـوط بـه      ابتدایی و رشد آموزش راهنمایی نیز مشترك تمام معلمان ابتدایی و راهنمایی است که بخشی از محتواي                

کننـد کـه اغلـب کـم          ها مجالت تخصصی تولیـد مـی        هاي آموزشی استان    بر این گروه    آموزش زبان و ادب فارسی؛ عالوه     

  . ستشمارگان، کم محتوا و کم مخاطب ا

  .در کنار مجالت رشد، یازده کتاب راهنماي معلم براي دروس زبان و ادبیات در تمامی مقاطع در اختیار معلمان است

  .شود در بخش غیردولتی ساالنه صدها عنوان کتاب کمک آموزشی در شمارگان بسیار باال تولید می

  شناسی آسیب

ت فاطمی و مدرسه که هر دو زیر نظر سازمان پژوهش هاي انتشارا کتاب(هاي کمک آموزشی    جز معدودي از کتاب   

ایـن اخـتالل عمـدتاً ناشـی از پدیـده      . شوند هاي آن محسوب می اغلب مخلّ اهداف آموزشی و جزء آسیب     ) ریزي  و برنامه 

هـاي آموزشـی، اهـداف کتـاب و عالیـق           کنکور سراسري است که فضاي کیفی آموزشی را بـه کلـی بـرهم زده و رویـه                 

ترین آسیب نظام آموزشی به خصوص در رشته زبان و            الشعاع قرار داده است؛ به طوري که امروزه، مهم          تحتآموز را     دانش

شناسی و خالقیت در  ادبیات فارسی، نظام کنکور سراسري و کنکورمحوري است که باعث حذف یا فراموشی عنصر زیبایی           

  . آموزان شده است پرورش دانش

شود و همان اندك نیز به دلیـل عـدم       رمعیار، مواد واقعی بسیار اندك تولید می      در کنار انبوه مواد کمک آموزشی غی      

  .شوند آموزان، دچار ورشکستگی و رکود تولید می حمایت دولت و اقبال معلمان و دانش
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هاي کمک آموزشی اجرا شده و راهنمـاي          دهی کتاب   اکنون در دفتر کمک آموزشی وزارت آموزش و پرورش طرح سامان            هم

  . ها؛ از جمله زبان و ادبیات فارسی براي استفاده عموم تهیه شده است ها و درس هاي کمک آموزشی در تمامی گروه تابتألیف ک

   معلم ـ

 معلم با مدرك زبان و ادبیات فارسی و با مشخصات زیر تدریس این درس را در کشور به                   098/50اکنون حدود     هم

شـود،    آنها صرف آموزش فارسی می بتدایی را که بخشی از ساعت تدریس      معلم دوره ا   000/300اگر در حدود    . عهده دارند 

  . شوند  نفر می098/350به این تعداد بیفزاییم، جمع افراد دخیل در آموزش زبان و ادب فارسی بالغ بر 

  

  دکتري  کارشناسی ارشد  کارشناسی  کاردانی  دیپلم  تعداد  مقطع

  ــــ  214  15972  10036   نفر7  229/26  راهنمایی

دبیرستان و 

  دانشگاهی پیش
  20  3039  20548   نفر258   نفر 4  869/23

  20  3253  36520  10294  11  098/50  جمع

  شناسی  آسیب

اي بودن معلمـان      این آمار گویاي غیرحرفه   . کارشناسی به باال هستند   % 20 معلم فارسی تنها     000/350از حدود   . 1

  . است

اي و آموزش دیده کاسـته   هاي دبیري دانشگاه از تعداد معلمان حرفه با حذف تدریجی مراکز تربیت معلم و رشته   . 2

آموختگان این دو در بخش آمـوزش، بـه دلیـل ناکـافی               نور و دانشگاه آزاد و جذب دانش        با گسترش مراکز پیام   . شده است 

  .اند تبدیل شده» گردان کالس«ها، معلمان را به  بودن و ناقص بودن آموزش

یافتـه مراکـز تربیـت معلـم و          اکنون اغلـب معلمـان، پـرورش        ساله از انقالب، هم      سی با گذشت قریب یک دوره    . 3

هاي پس از انقالب هستند که به دلیل پایین بودن سطح عالقه و گرایش دانشجویان، انتخاب و گزینش نامناسب                دانشگاه

ت محـض، تـدریس معلمـان     معلمان، تخصصی  تفکیک نکردن رشته آموزش زبان و ادبیات فارسی از رشته زبان و ادبیـا                

  .غیرمربوط، باعث ناکارآمدي معلمان و اُفت این رشته شده است

هـاي    اغلـب از روش  هـاي تـدریس نـو،    کوشی و ناآشنایی معلمان ادبیـات بـا روش   ندیدگی، کم به دلیل آموزش . 4

  .کنند تدریس سنتی استفاده می

  .اي تدریس زبان و ادبیات ندارندمعلمان ادبیات به دالیل مختلف، عالقه و انگیزه کافی بر. 5

  .آموزان را ندارند عموماً معلمان ادبیات خالقیت الزم براي ارائه دروس و ایجاد شور و اشتیاق در دانش. 6

  . آفرینی کنند توانند مهارت هاي زبانی و ادبی تسلط کافی و کامل ندارند و نمی خود به مهارت. 7
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  آموزان   دانشـ

آمـوز    پایه و سه مقطع در حال تحصیل هستند که متوسط حضور هر دانـش         12آموز در     نش میلیون دا  16اکنون    هم

 12 ساعت هر هفته در طی       100 هفته در سال     32( ساعت است    3200هاي زبان و ادبیات فارسی           سال در کالس   12طی  

شور هـستند، بـه خـوبی       هاي نظام آموزش عمومی و متوسطه ک        آموزان که خروجی    رغم این تعداد ساعت، دانش      علی) پایه

توانند با ادبیات فارسی و زبان غنی آن به عنوان عنصر اصلی هویت ملی رابطه مثبت و مفید برقـرار کننـد و از آن در                  نمی

  . رفع حوایج مادي و معنوي زندگی شهروندي خود در حال و آینده بهره بگیرند

  شناسی  آسیب

اصیل فرهنگی، فقر و فقدان معنویت، مـانع شـناخت ادبیـات            هاي    هویتی نسل جوان و جدید، دوري از سنت         بی. 1

  .شود غنی فارسی و آثار بزرگ ادبی می

 آنها و تقویـت ذهـن و        آموزان به جاي مطالعه آثار بزرگ و التذاذ ادبی از           کنکور سراسري باعث شده است دانش     . 2

  . زنی و ورود به دانشگاه بیندیشند زبان خود، عمدتاً به تست

 آنها، مانع عمق بخشی مفاهیم دروس اصلی و پایه چون زبان و ادبیـات                ها و حجم زیاد     اد عناوین کتاب  تعداد زی . 3

 عنوان است که نسبت به اسـتاندارد جهـانی هفـت عنـوان     17امروزه متوسط عناوین دروس هر پایه در ایران،     . شده است 

  . زیادتر است

هاي الزم    ند که هنگام ورود آنان به نظام آموزشی، مهارت         استان کشور دو زبانه هست     12آموزان    بخشی از دانش  . 4

  .شنیداري و گفتاري براي اتصال به نظام آموزشی و فراگیري زبان ملی را ندارند

  وضع مطلوب ) ب

هـا،     سراسري و پذیرش دانشجو در رشته زبان و ادبیات به دلیل تفاوت ماهوي آن بـا دیگـر رشـته                    نظام کنکور . 1

. مندي کامل به این رشته است       دبی، خالقیت و توان آفرینش ادبی، مطالعات گسترده ادبی و عالقه          گزینش براساس ذوق ا   

  .هاي مناسب براي پذیرش دانشجو در تمامی مقاطع فراهم آید هاي مطلوب پذیرش دانشجو با جایگزینی باید زمینه

اي  گونـه  هـاي درسـی بـه    سـت برنامـه   هاي ایرانی، بهتر ا     فرهنگ  هاي فرهنگی و غناي ادبی پاره       به دلیل تفاوت  . 2

هاي فارسی از حالت متمرکز درآید و به شکل استانی شـود، در ایـن صـورت وظیفـه                     طراحی و اجرا شوند که تألیف کتاب      

 تـدوین   هـاي آموزشـی، مراقبـت از برنامـه،      کشوري، هدایت و تربیت نویسندگان کتاب      ریزان و سیاستگذاران کالن     برنامه

  .ارها و ارزشیابی از برنامه در مراحل مختلف و نظارت دقیق بر آن خواهد بوداهداف و ارائه راهک

هاي   هاي درسی زبان و ادبیات فارسی، همسازي هویت ملی و دینی در متون و کتاب                یکی از وظایف مهم کتاب    . 3

  .هاي این رشته به بهترین شکل قابل اجراست این هدف مهم در کتاب. درسی این رشته است

هاي هویـت     ها و زیرمؤلفه    ترین مؤلفه   هاي درسی فارسی باید بتوانند در سطوح و مقاطع مختلف، مهم            ابمؤلفان کت 

  .هاي ممکن در انتخاب  گزینش و تألیف متون انعکاس دهند دینی و ملی را شناسایی و به شکل

 زبان و ادب فارسی معلمان زبان و ادبیات فارسی که مروجان فرهنگ،    . مهمترین عنصر برنامه درسی معلم است     . 4
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هاي عملی، کارایی، ذوق ادبی و خالقیت الزم را داشته باشند، بتوانند با انتقال           هستند، باید ضمن آنکه توان علمی، مهارت      

  .هاي درست، نسلی کارآمد را به عنوان شهروند به جامعه ایران عرضه بدارند ها و آموزش این مهارت

  :هاي ادبی که باید معیارهاي زیر مدنظر قرار گیرد تدر انتخاب متون ادبی و معرفی شخصی. 5

  هاي شاعران و نویسندگان، هاي ذاتی علمی، هنري و ادبی در آثار و اندیشه ـ برجستگی

  هاي الگوسازي و اسوگی در شاعران و نویسندگان، ـ قابلیت

   آنها، نظران و اُدبا و شناخت عموم مردم از ـ مقبولیت نزد محققان، صاحب

  شخصیتی و سبکی آنان،ـ ثبات 

  .ـ شاخص بودن و نوآوري سبک، اندیشه، روش یا دانستن ویژگی خاص و دلیل الزم براي معرفی

بخشی  هاي ماندگار ادبی به نسل آینده، به آنان هویت  توان امیدوار بود که از طریق معرفی چهره         در این صورت می   

هاي ادبـی   هاي منفی نسبت به شخصیت اصالح نگرش. یجاد کردایم و حس اعتماد به نفس و غرور ملی را در آنان ا             کرده

  .کند آموزان تقویت می هاي ادبی و سجایاي اخالقی آنان براي دانش و معرفی دقیق چهره

هاي یکساله آموزش پیش از دبـستان   آموزان مناطق مختلف در ایران الزم است دوره   براي دو زبانه کردن دانش    . 6

در . ن اجباري شود تا هنگام ورود به کالس اول به اندازه کافی با زبان فارسی آشنایی پیدا کننـد                  آموزا  گونه دانش   براي این 

 قـانون   15بنابر اصـل    (آموزان مناطق مختلف ضمن آشنایی با زبان، فرهنگ و ادبیات خود              مراحل باالتر الزم است دانش    

  . با فرهنگ ملی نیز آشنا شوند) اساسی

آموزان و کارشناسان و با توجه به مثبت     هاي آموزشی براي معلمان، دانش      متون و فناوري  با توجه به لزوم منابع،      . 7

هاي راهبردي و اقدامات بازدارنـده         آنها در روند آموزش، الزم است در چارچوب نهادهاي سیاستگذاري تدوین برنامه             بودن

آموزان به سوي منابع حقیقی    علمان و دانش  سازي، م   محتوا پیشگیري شود و با فرهنگ       از رشد آثار کمک آموزشی کم و بی       

  .سوق داده شوند

هـاي آنـان در خـارج از          اکنون به دلیل مهاجرت خانواده      آموزان ایرانی هم    از آنجا که تعداد قابل توجهی از دانش       . 8

الزم است براي   . کنند  و از زبان دوم به جاي زبان فارسی استفاده می         ) هاي سوم ایرانیان مهاجر     نسل(برند    کشور به سر می   

هاي مجازي، تربیـت معلمـان    هاي فارسی، تدوین کتاب، آموزش آموزان ایرانی تمهیداتی چون توسعه کالس    اینگونه دانش 

  .زبان دوم اندیشیده شود

آمـوزان، تکمیـل    هـاي زبـانی و ادبـی دانـش     براي اعتالي رشته زبان و ادبیات فارسی، ارتقـاي سـطح مهـارت           . 9

آموزان،   د نگرش و گرایش مثبت نسبت به  ادبیات و علوم انسانی، ایجاد رقابت سالم در میان دانش                 هاي آنان، ایجا    آموخته

هاي ادامه تحصیل افراد مستعد در زبان         آموزان نخبه ادبی و فراهم ساختن زمینه        شناخت استعدادهاي درخشان ادبی دانش    

ي المپیادهاي ادبی و مسابقات داخلی و خارجی ضروري         و ادبیات فارسی و باروري فرهنگ و اندیشه جوانان ایرانی، برگزار          

  .نماید می

  ها، راهبردها، الزامات  اولویت) پ

  تهیه برنامه درسی به جاي کتاب درسی،. 1
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  حذف نظام کنکور سراسري،. 2

  هاي زبانی و ادبی، ها با آموزه هماهنگی رسانه. 3

   فارسی،هاي درسی ریزي و تألیف کتاب تمرکززدایی در بخش برنامه. 4

  افزایش ساعات زبان فارسی،. 5

  هاي خالق در درس زبان و ادبیات فارسی، توسعه و تعمیم برنامه. 6

  هاي تدریس در کنار محتوا به معلمان، آموزش روش. 7

هاي تخصصی رشته زبان      هماهنگی محتواي آموزشی دروس زبان و ادبیات دبیرستان با فارسی عمومی و درس            . 8

  و ادبیات دانشگاه،

  هاي بازآموزي و ضمن خدمت زبان و ادبیات فارسی براي معلمان، گسترش برنامه. 9

  تربیت معلمان ویژه آموزش زبان دوم براي تدریس در خارج از کشور،. 10

  آموزان، ایجاد ساعات آزاد براي پرورش ذوق ادبی و خالقیت در برنامه هفتگی دانش. 11

  کردن مبانی انتخاب و گزینش آثار شاعران و نویسندگان،تشکیل شوراي راهبردي براي قانونمند . 12

  هاي الزم با هماهنگی وزارت ارشاد، هاي کمک آموزشی و سیاستگذاري دهی کتاب سامان. 13

افزایی و آموزشی و مهارتی زبان و ادبیات فارسی براي معلمان و              توسعه کمی و کیفی مجالت مربوط به دانش       . 14

  آموزان، دانش

  ها در داخل و خارج از کشور، المپیادهاي ادبی براي تمامی رشتهبرگزاري . 15

  .آموزي براي زبان اول و دوم آموزي به منظور مطالعات زبان تأسیس پژوهشکده زبان. 16

  )کارشناسی و تحصیالت تکمیلی( آموزش عالی .1-1

  وضع موجود ) الف

  :  آموزشیه برنامـ

اوري در سه دوره آموزش زبان و ادبیات فارسی دانشگاهی به شـرح  اکنون برنامه آموزشی مصوب وزارت علوم و فن   

  : زیر است
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  توضیحات  ها گرایش  ها رشته  تعداد واحدها  دوره

   واحد136  کارشناسی
  زبان و ادبیات فارسی

  ادبیات داستانی
  ـــــ

تربیت (ادبیات داستانی تنها در یک دانشگاه 

  اندازي شده است  راه1381از سال ) معلم

    ـــــزبان و ادبیات فارسی   واحد32  ارشد کارشناسی 

    ـــــزبان و ادبیات فارسی   واحد28  دکتري

    ـــــ  فارسی عمومی   واحد3  ها کلیه رشته

  

  :جدول عناوین و منابع درسی مصوب در سه مقطع به شرح زیر است

  

  )مقطع کارشناسی(جدول عناوین دروس اختصاصی رشته زبان و ادبیات فارسی 

  تعداد واحد  عنوان درس  ردیف  تعداد واحد  عنوان درس  ردیف

   واحد2  آشنایی با علوم قرآنی  36   واحد2  )1(دستور زبان فارسی   1

   واحد2  گلستان سعدي  37   واحد2  فرخی و کسایی) 1(نظم   2

   واحد2  )1(حافظ   38   واحد2  )1( نگارش و ویرایش  آیین  3

   واحد2  صائب  39   واحد2  سیاستنامه و قابوسنامه  4

   واحد2  نثر) 2(ادبیات معاصر   40   واحد2  ناصرخسرو) 2(نظم   5

   واحد2  )1(معانی و بیان   41   واحد2  )1(قواعد عربی   6

   واحد2  رودکی و منوچهري  42   واحد2  )1(تاریخ ادبیات   7

   واحد2  بوستان سعدي  43   واحد2  تاریخ بیهقی  8

   واحد2  )1(صصی زبان تخ  44   واحد2  )2(قواعد عربی   9

   واحد2  )4(قواعد عربی   45   واحد2  شناسی مرجع  10

   واحد2  )2(حافظ   46   واحد2  رستم و سهراب  11

   واحد2  چهار مقاله  47   واحد2  )1(متن عربی   12

   واحد2  )4(متن عربی   48   واحد2  تاریخ زبان فارسی  13

   واحد2  نقد ادبی  49   واحد2  مسعود سعد  14
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  تعداد واحد  عنوان درس  ردیف  تعداد واحد  عنوان درس  ردیف

   واحد2  )2(دستور زبان فارسی   50   واحد2  بدیع  15

   واحد2  )2(معانی و بیان   51   واحد2  )2(تاریخ ادبیات   16

   واحد2  )1(شناسی  سبک  52   واحد2  عروض و قافیه  17

   واحد2  )2(شناسی  سبک  53   واحد2  االسرار کشف  18

   واحد2  )5(متن عربی   54   واحد2  مرصادالعباد  19

   واحد2  غزلیات و قصاید سعدي  55  احد و2  نظم) 1(ادبیات معاصر   20

21  
تأثیر قرآن و حدیث در ادبیات 

  فارسی 
   واحد2  )2(زبان تخصصی   56   واحد2

   واحد2  )2(آیین نگارش   57   واحد2  )2(متن عربی   22

   واحد2  دروس اختیاري انواع ادبی  58   واحد2  )3(قواعد عربی   23

   واحد2  سغزلیات شم  59   واحد2  مبانی عرفان و تصوف  24

   واحد2  القضات عین  60   واحد2  حدیقه سنایی  25

   واحد2  آشنایی با کلیات فلسفه اسالمی  61   واحد2  الطیر منطق  26

         واحد2  )1(مثنوي   27

         واحد2  متون تفسیري  28

         واحد2  کلیله و دمنه  29

         واحد2  خاقانی  30

         واحد2  )3(تاریخ ادبیات   31

        احد و2  نظامی  32

         واحد2  رستم و اسفندیار  33

         واحد2  )2(مثنوي   34

         واحد2  )3(متن عربی   35
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  )مقطع کارشناسی ارشد(جدول عناوین دروس اختصاصی رشته زبان و ادبیات فارسی 

  تعداد واحد  عنوان درس  ردیف

  2  شاهنامه) 1(نظم فارسی   1

  2  ناصرخسرو و سنایی) 2(نظم فارسی   2

  2  خاقانی و نظامی) 3(ظم فارسی ن  3

  2  مثنوي) 4(نظم فارسی   4

  2  تاریخ بیهقی) 1(نثر فارسی   5

  2  نامه تاریخ جهانگشا و مرزبان) 2(نثر فارسی   6

  2  المحجوب و رساله قشیریه کشف) 4(نثر فارسی   7

  2  صرف و نحو) 1(عربی   8

  2  نثر عربی) 2(عربی   9

    نظم عربی) 3(عربی   10

  2  )1(ن خارجی زبا  11

  2  تحقیق در دستور زبان فارسی  12

  4  نامه رساله پایان  13

  2  )2(زبان خارجی ) انتخابی(دروس اختیاري   14

  2  راز گلشن) 5(نظم فارسی   15

  2  الهدایه مصباح) 3(نثر فارسی   16

  2  تحقیق در معانی و بیان فنون ادب فارسی  17

  2  متون تفسیري عربی) 5(عربی   18

  2  یر آرا و عقاید اسالمیس  19

  2  سمینار  20
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  )مقطع دکتري(جدول عناوین دروس اختصاصی رشته زبان و ادبیات فارسی 

  تعداد واحد  عنوان درس  ردیف

  2  )نثر(تحقیق در متون فارسی   1

  2  )نظم(تحقیق در متون فارسی   2

  2  )1(متون عربی نظم و نثر   3

  2  )2(متون عربی نظم و نثر   4

  2  )1(در متون عرفانی و حکمی تحقیق   5

  2  )2(تحقیق در متون عرفانی و حکمی   6

  2  )عربی(تحقیق در متون تفسیري   7

  2  بالغت و فنون ادب  8

  2  هاي ادبی جهان تحقیق در مکتب  9

  2  دستور تاریخی و تطبیقی زبان فارسی  10

  2  دروس اختیاري تحقیق در سیر فرهنگ و تمدن اسالمی  11

  2  م اسالمیبررسی کال  12

  2  تحقیق در ادبیات حماسی و قهرمانی  13

  2  تحقیق در ادبیات غنایی  14

  2  )1(تحقیق در زبان و ادبیات باستانی ایران   15

  2  )2(تحقیق در زبان و ادبیات باستانی ایران   16

  شناسی آسیب

هاي فراوان، تاکنون  رها و نشسترغم انتقادهاي عمده، سمینا هاي آموزشی فعلی سالیان درازي است که علی      برنامه

تـرین   ها و نپرداختن بـه ادبیـات معاصـر را مهـم             نظران و منتقدان، سنتی بودن برنامه       استادان و صاحب  . تغییر نکرده است  

  .اند آسیب دانسته

سـی  ها در رشته زبان و ادبیات فار        هاي عنوان شده در سمینارها و مقاالت به برنامه فعلی دانشگاه            ترین آسیب   عمده
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  :به شرح زیر است

کـه فرصـت      با توجه به وسعت و گستره این رشته تا مقطع دکتـري مباحـث یکـسان و تکـراري اسـت؛ چنـان                      . 1

تواند در این رشـته بـه وجـود     رشته و گرایش می   ها رشته، میان    در حالی که دست کم ده     . شود  دانشجویان صرف تکرار می   

  . آید

 آنها و منابع هر یک و با توجه بـه پدیـد آمـدن آثـار جدیـد          کهنه بودن ها و     به دلیل عدم تعریف دقیق سرفصل     . 2

  .شود اي، از هیچ یک در برنامه استفاده نمی تألیفی و ترجمه

هاي این رشته و عدم دخالت نسل جوان و جدید در تدوین و   آنها بر برنامه  به دلیل سیطره طیف سنتی و نظارت      . 3

هـا، همچنـان ثابـت     سـاله اخیـر، برنامـه       و با توجه به توسعه این رشته طی سـی          هاي پیشرفت علم در کشور      تألیف برنامه 

  .اند مانده

آنهـا   هـاي درسـی و عنـاوین       برنامـه ) چه خالق و چه تحقیقـی     (به دلیل تحوالت کیفی ادبیات در دوران جدید         . 4

  . شود نتوانسته در این رشته انعکاس یابد و به نیازهاي روز در برنامه هم توجه نمی

ضعف ادبیات معاصر، ادبیات عامه، کودك، ایران باستان و داستانی و موضـوعات جدیـد؛ چـون رمـان، داسـتان           . 5

هاي درسی زبان و ادبیات فارسـی از همـه چـشمگیرتر اسـت و      نامه نسبت به بقیه دروس در برنامه     کوتاه، نمایشنامه، فیلم  

هاي درسـی     ه است  این در حالی است که تعداد زیادي عنوان          هاي درسی دانشگاهی از همین ناحی       اغلب انتقادها به برنامه   

  . گیرند فایده جزو واحدهاي درسی وقت و عمر و ذوق دانشجویان را می بی

شود به طوري کـه در تنهـا          ها توجه کافی به زبان فارسی نمی        هاي آموزشی رشته ادبیات و سایر رشته        در برنامه . 6

ها نیز سه واحـد فارسـی عمـومی، صـرف             گردد و در تمامی رشته      ه زبان باز می   واحدهاي درسی رشته ادبیات به حوز     % 15

  . شود نویسی توجه می شود و کمتر به حوزه کاربرد زبان فارسی و درست تدریس متون ادبی می

شود تا خود ادبیات و خالقیت ادبـی و ادبیـات    هاي درسی بیشتر به حواشی و درباره ادبیات پرداخته می  در برنامه . 7

  .اي آثار ادبی مایه شناسانه و محتوایی و درون تحقیقی؛ مثل تحلیل زیبایی

بینـی نـشده    هاي درسی جایی براي انتقال تجربیات نویسندگان و شاعران معاصر به دانشجویان پـیش        در برنامه . 8

  . است

به حاشیه ادبیات ضعف برنامه درسی دانشگاهی باعث شده است دانشجویان که وارثان حقیقی این رشته هستند    . 9

  .رانده شوند

هایی؛ چون ادبیات معاصر، ادبیات جهان، نقد ادبی و مباحث نو در آموزش زبـان و ادبیـات                    عدم توجه به مقوله   . 10

فارسی، موجب ناکارآمدي دانشجویان شده؛ چنان که انبـوه دانـشجویان پـس از فراغـت از تحـصیل وقتـی در بیـرون از                         

آنها ارتباط برقرار کنند کـه در ایـن           توانند با     شوند، نمی   هاي واقعی ادبیات معاصر مواجهه می       نها و جریا    دانشگاه با دیدگاه  

آموختگانی هستند که خود به مطالعات جنبی و تکمیلی  اندك دانش. شوند روند و یا کنار گذاشته می    صورت یا خود کنار می    

  . کنند  ادبیات فارسی را رفع میریزي درسی رشته زبان و هاي نظام برنامه زنند و کاستی دست می

ریزان و مدیران رشته زبان و ادبیات فارسـی   کاري، استادان و برنامه ها و یا محافظه   به دلیل سنتی بودن دیدگاه    . 11

  .کنند از اختیاراتی که وزارت علوم و شوراي گسترش براي تدوین دروس مورد نیاز در اختیار آنان قرار داده استفاده نمی
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  آموختگان  یان و دانش دانشجوـ

  :ها به شرح زیر است به تفکیک مقاطع و نوع دانشگاه) 1385 ـ 86(تعداد دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی 

  

  مقطع
روزانه 

  دولتی
  جمع  غیرانتفاعی  آزاد  علمی ـ کاربردي  )فراگیر(نور  پیام  شبانه دولتی

  86546  ــــ    ــــ  1434  3668  81444  کارشناسی

  4654  ــــ    ــــ  189  721  3744  ارشد سی کارشنا

  575  ــــ    ــــ  22  3  550  دکتري

  شناسی آسیب

ماندند و یا مجبورند بـه شـغلی       آموختگان این رشته به دلیل عدم جذب در مشاغل مربوط، اغلب بیکار می              دانش. 1

. یابنـد    سختی شغل مناسـبی مـی      آموختگان دوره دکتري نیز اگر بورس نباشند به         دانش. غیر از تخصص خود تن در دهند      

هـاي   آموختگان این رشته تنها در بخش آموزش به کار مشغولند و این در حـالی اسـت کـه جامعـه در بخـش         اغلب دانش 

  . به وجود آنان نیاز دارد... ها، نشریات، ویرایش، پژوهش و مختلف غیر از آموزش چون رسانه

آموختگان این    هاي الزم و متناسب با نیازهاي کشور، دانش         شبه دلیل غیرتخصصی بودن این رشته و نبود گرای        . 2

  .هایشان یکسان است رشته اغلب غیرمتخصص هستند و تقریباً سطح آموخته

کننـد، بـه دلیـل     هاي غیرادبی و علوم انسانی در ایـن رشـته تحـصیل مـی     آموختگان که از رشته برخی از دانش . 3

خوبی به درك درستی از اهـداف، موضـوعات، محتـوا و مفـاهیم زبـان و ادبیـات            توانند به     نداشتن زمینه و پایه الزم، نمی     

  .برسند

 آنها اطـالع ندارنـد و یـا     ساله اخیر، دانشجویان اغلب یا از آنها طی بیست با وجود منابع فراوان این رشته و رشد         . 4

  . کنند و یا قدرت خرید ندارند استادان این منابع را معرفی نمی

   استادان ـ

  :اد استادان به تفکیک نوع مراکز آموزشی به شرح زیر استتعد
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  جمع  آزاد  دولتی  رتبه علمی

      25  استاد

      46  دانشیار

      309  استادیار

      112  مربی

  شناسی  آسیب

اکنون یک به سی است که این نسبت با توجه به معیار یک به پانزده       با توجه، آمار با سرانه استاد به دانشجو هم        . 1

  . ه مطلوب است، دو برابر است؛ در نتیجه به همین تعداد استاد در رشته زبان و ادبیات فارسی نیاز استک

ها نیست چنان کـه حجـم       رویه این رشته همسو با تعداد و توان استادان و اعضاي هیأت علمی دانشگاه               رشد بی . 2

  .دروس استادان دو برابر ظرفیت معیار و تعیین شده است

با آخرین فنون و منابع و مقاالت علمـی و دسـتاوردهاي            ... اغلب به دلیل حجم زیاد دروس، وقت کم و        استادان  . 3

  .شود ها می این رشته آشنایی ندارند که این مسئله باعث افت آموزشی و کیفی کالس

کـار  هاي فعال آموزشـی؛ مثـل همیـاري،     وحده هستند و کمتر از روش    هاي سنتی متکلم    استادان اغلب به روش   . 4

  .کنند گروهی، روش تدریس تیمی و صدها روش دیگر استفاده می

آموختگان  گذرانند، بقیه دانش  واحد صالحیت مدرسی را می10آموختگان دانشگاه تربیت مدرس که     به جز دانش  . 5

ي شخصی ها  ها هستند، فاقد این صالحیت هستند و اغلب با روش           هاي تحصیالت تکمیلی که استادان آینده دانشگاه        دوره

  . پردازند و تجربی به آموزش می

  هاي نوین و ابزارهاي آموزشی؛ مثل ویدئو، پروژکتور، اورهد، اوپک، کتابخانه            اغلب استادان در کالس از فناوري     . 6

  .شود هاي بیانی خود استاد، از عناصر برانگیزاننده در کالس استفاده نمی کنند و جز جاذبه استفاده نمی

هـاي متعـدد؛ چـون تـاریخ،      هـا و زمینـه   دبیات فارسی به دلیل گستردگی ذاتی آن نیاز به دانش تدریس زبان و ا   . 7

انتقـال میـراث ادبـی گذشـته کـه در حکـم          . شناسی، عرفان، کالم و حدیث، عروض و قافیه نقـد ادبـی دارد              فلسفه، روان 

هـا را     توانند همه دانـش      دارد تا اگر نمی    شناس  اقیانوسی است؛ به نسل آینده، نیازمند استادانی دانشمند و فرهیخته و روش           

  . ها و کلیدهاي آموزش را انتقال دهند منتقل کنند، الاقل روش

افزایـی    هاي آموزشی دانش    هاي مطالعاتی، نبود تجهیزات نوین آموزشی، عدم تشکیل کارگاه          اندك بودن فرصت  . 8

  .ت فارسی شده استهاي درس ادبیا شناسی آموزش و تحقیق، در عمل باعث افت کالس و روش

افزایند؛ در نتیجـه دانـشجو بـدون     کنند و چیزي بدان نمی  برخی از استادان سالیان دراز از یک جزوه استفاده می         . 9

  . گیرد حضور در کالس و تنها با همان جزوه نمره مطلوب را می
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   متون درسی ـ

 واحد درسـی    200 سه مقطع براي حدود      هاي فعلی در رشته زبان و ادبیات فارسی در          اکنون با توجه به سرفصل      هم

  :شوند به یکصد متن تخصصی نیاز است که این متون از دو طریق تهیه و تألیف می

  )سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی(انتشارات سمت ) الف

تمامی هاي علوم انسانی تاکنون هزار جلد کتاب در  ترین کتاب با هدف تدوین مهم) 1365تأسیس (انتشارات سمت   

  .هاي زبان و ادبیات فارسی از این تعداد ـ جلد است هاي علوم انسانی تألیف کرده است که سهم کتاب رشته

  تألیف متون درسی از طریق ناشران غیردولتی ) ب

تـوان    کنند که نمی    اي از منابع و متون درسی رشته زبان و ادبیات فارسی را ناشران خصوصی تهیه می                 بخش عمده 

  .اما حدود هزار گزیده از متون تاکنون فراهم شده است. از آن ارائه دادآمار دقیقی 

جز رشته زبان و ادبیات فارسی، رشته تازه تأسیس ادبیات داستانی نیز تاکنون به دلیل نوپایی هـیچ کتـابی تـألیف                      

  .نشده و استادان این رشته در صدد تهیه منابع الزم هستند

 کتـاب تـألیف شـده       50تاکنون بیش از    . یز که براي کلیه دانشجویان است     ها ن   براي درس فارسی عمومی دانشگاه    

  . است

  جزوات درسی استادان ) ج

  شناسی  آسیب

. شـود  ها به ارائه مسائل جزئی و لغوي محدود و منجر بـه ارائـه تـصویري جـامع از آن درس نمـی                     اغلب گزیده . 1

 آنها، صرفاً به الیـه       و بررسی انتقادي  ) شناسی  ، ادبی، زیبایی  زبانی(هاي یک متن      ها به جاي پرداختن به تمامی الیه        گزیده

هاي فکري، سبکی، تحلیلی متن به خصوص با     کنند و کمتر به ساحت      زبانی و واژگانی و شرح و توضیح مفاهیم بسنده می         

  . پردازند هاي نوین ادبی می توجه به رویکردها و نظریه

ریـزي درسـی تـاکنون در     هاي علـم برنامـه   اساساً یافته. کنند روي نمیاي مدون پی  ها از چارچوب و برنامه      گزیده. 2

  .تدوین متون رشته زبان و ادبیات فارسی راه نیافته است

. دهنـد نـه چیـزي دیگـر          آنهـا را بـه هـم پیونـد مـی            واره هستند و صرفاً ذوق و سلیقه گردآورنده،         ها، جنگ   گزیده

ها در محور افقی و عمودي بر هـم   کنند؛ به عبارتی گزیده    ا معلوم نمی  گردآورندگان، علت، چگونگی و روش انتخاب خود ر       

از سوي نهادهاي مسئول مثـل انتـشارات سـمت تهیـه            » راهنماي تدوین گزیده متون ادب فارسی     «هنوز  . منطبق نیستند 

  . نشده تا روش علمی، جامع و دقیق پیشین روي گزیده نوسان قرار گیرد

ها گاه همپوشانی دارند و موجب سـرگردانی اسـتاد    اهم شده است که این گزیدهبراي هر درس چندین گزیده فر . 3

  .شوند یا دانشجویان می

سازي، شـرح و توضـیح، انتخـاب دقیـق و مناسـب، ایجـاز و                  ها با همه محاسنی که دارند؛ همچون ساده         گزیده. 4

ماننـد و   یان از دسترسی به اصل متون باز مـی  آورند که دانشجو    ها، این آسیب را هم پدید می        آوردن هزینه   اختصار و پایین    

هاي تکمیلی از مراجعه به اصل متون مصحح و منقح اسـتادان و               آنان را حتی در دوره    ) سازي  ساده(ممکن است این شیوه     
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  . ها گم شود هاي آنان در تصحیح باز دارد و اصل متن در انبوه گزیده پژوهان بزرگ و یافتن و آشنایی با روش نسخه

  .شوند ، نوار صوتی، فیلم، تصویر پشتیبانی نمیCDها با مواد کمک آموزشی چون  چ یک از گزیدههی. 5

نگار چه در متون تخصصی رشته زبان  گزیده. شود هاي قبل دیده می    ها گاه تکرار مطالب دوره      در محتواي گزیده  . 6

عـین همـان متـونی را       ) دایی تـا دبیرسـتان    ابت(هاي قبل     توجه به متون دوره     و ادبیات و چه در نگارش فارسی عمومی بی        

  .اند آورد که در مدارس خوانده می

هاي عالی و عوامل دیگر گزینش علمـی، اغلـب          در انتخاب متون به جاي در نظر گرفتن مخاطب، نیازها، نمونه          . 7

  .گردد ذوق و سلیقه شخصی لحاظ می

هاي جدید و علوم مـرتبط بـا          کمتر از نظریه  درس نقد ادبی به جاي درس عملی، به حفظ تعاریف تبدیل شده و              . 8

  . شود شناختی در جهت بررسی، تحلیل و نقد متون استفاده می شناختی، روانشناختی، جامعه نقد ادبی؛ مثل نشانه

   آموزش زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور ـ

. سـی در خـارج از کـشور اسـت    یکی از ابعاد آموزشی در نظام آموزش عالی، توسعه و گسترش زبـان و ادبیـات فار               

  :اکنون نهادهاي زیر در وزارت علوم و ارشاد اسالمی این وظیفه را برعهده دارند هم

  شوراي گسترش زبان فارسی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوري،. 1

  شوراي گسترش زبان و ادبیات فارسی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،. 2

  .زمان فرهنگ و ارتباطات اسالمیمرکز گسترش زبان فارسی در سا. 3

اکنون به کار آموزش و ترویج زبان فارسـی و حمایـت از           هم  این مراکز هر یک به فراخور اهداف تعریف شده خود،         

ها استاد ایرانـی و ارسـال    افزایی و اعزام ده کنند؛ چنانکه برگزاري چهار سمینار، شصت دوره دانش هاي آن اقدام می     کرسی

  . یت هستندکتاب مشغول فعال

  :هاي آموزش زبان و ادبیات فارسی موجود و فعال در آمریکا به شرح زیر است کرسی

  

  ها، نهادهاي وابسته، نام استادان فعالیت  استادان  کرسی  دانشگاه  کشور  ردیف

  کلمبیا  آمریکا  1
هاي  زبان و فرهنگ

  )ثابت(خاورمیانه 

 نفر 2

  مقیم

تدریس فارسی در سـطوح مقـدماتی و متوسـط          

جمـن مدرسـان زبـان فارسـی ـ دکتـر حمیـد        ان

  دباشی، دکتر منوچهر کاشف

  نیویورك  آمریکا  2
مطالعات ایرانی در زبان 

  )غیرثابت(فارسی 

 نفر 4

  مقیم

تدریس فارسی در سـطوح مقـدماتی و متوسـط          

دکتر فرهاد کاظمی، دکتر چلکوسـکی و مهـدي         

  خرمی

  آموزش فارسی  براندیس  آمریکا  3
 نفر 3

  مقیم

ی در سـطوح مقـدماتی و متوسـط         تدریس فارس 

  خانم الگا ویویدسن، پروفسور علی بنوعزیزي

  آموزش فارسی  هاروارد  آمریکا  4
 نفر 1

  مقیم

تدریس فارسی در سـطوح مقـدماتی و متوسـط          

  پرفسور ویلیر تکستن
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  ها، نهادهاي وابسته، نام استادان فعالیت  استادان  کرسی  دانشگاه  کشور  ردیف

  آمریکا  5
پرینستن 

  )نیوجرزي(
  آموزش فارسی

 نفر 1

  مقیم

تدریس فارسی در سـطوح مقـدماتی و متوسـط          

  جري کلینتنپرفسور 

  آمریکا  6
سنسلوانیا 

  )فیالدفیا(

شناسی ـ آموزش  ایران

  فارسی

 نفر 3

  مقیم

  شناسی ـ آموزش فارسی ایران

دکتر تاجمـاه آصـفی، پرفـسور هنـوي، پرفـسور           

  اسپونر

  واشنگتن  آمریکا  7
هاي  پژوهش

  شناسی ایران

 نفر 2

  مقیم

تدریس فارسی در سـطوح مقـدماتی و متوسـط          

  پور هادي راهیمدکتر جالل ستینی، اب

  مطالعات اسالمی  شیکاکو  آمریکا  8
 نفر 1

  مقیم
  پرفسور حشمت مؤید

آموزش فارسی  میشگان  آمریکا  9
 نفر 1

  مقیم

تدریس فارسی در سـطوح مقـدماتی و متوسـط          

  )صاحب کتاب آموزش فارسی(پرفسور ویدفورد 

آموزش فارسی  تگزاس  آمریکا  10
 نفر 2

  مقیم

یکـل هـیلمن،    آموزش سه سطح فارسی دکتر ما     

  پرور دکتر قانون

آموزش فارسی  یوتا  آمریکا  11
 نفر 1

  مقیم
  اي دکتر مرعشی آموزش مکاتبه

آموزش فارسی  آریزونا  آمریکا  12
 نفر 1

  مقیم
  اي دکتر سیمین کریمی آموزش مکاتبه

آموزش فارسی  واشنگتن  آمریکا  13
 نفر 2

  مقیم

  اي آموزش مکاتبه

  ستیلواحمد کریمی حکاك، دکتر دانالد ا

  آمریکا  14
یوسی ال (کالیفرنیا 

  )آي
  شناسی ایران

 نفر 1

  مقیم

تـرین مرکـز در آمریکـا دکتـر      ترین و فعـال     مهم

  حسین ضیایی

  مطالعات خاور نزدیک  برکلی  آمریکا  15
 نفر 2

  مقیم

  زیرنظر پرفسور حامد الگار

   پیرنظر ـ دکتر محمد استعالمی دکتر الله

  شود فارسی به عنوان رشته مستقل یا واحد درسی ارائه میفهرست مراکز دانشگاهی که زبان 

  نام دانشگاه  نام کشور  ردیف

  آذربایجان  1
معلم ـ دانشگاه ضمن خدمت معلمان،   دانشگاه دولتی باکو، دانشگاه آکادمی علوم ـ دانشگاه دولتی تربیت 

  المللی آذربایجان ـ دانشگاه آزاد خزر دانشگاه بین

  ـ در حال تأسیس) اي مکاتبه(ه یونیسا دانشگا  جنوبی آفریقاي  2

  دانشگاه تیرانا  آلبانی  3

  آلمان  4

دانشگاه توبینگن  . 5دانشگاه هایدلبرگ   . 4دانشگاه همبولت   . 3دانشگاه آزاد برلین    . 2دانشگاه بامبرگ   . 1

گن ـ  دانشگاه هامبورگ ـ دانشگاه ارالن . 9دانشگاه گوتینگن . 8دانشگاه مونیخ . 7دانشگاه ورسبورگ . 6

دانشگاه فرانکفورت ـ دانشگاه فرایبورگ ـ دانشگاه هاله ـ دانشگاه هامبورگ ـ دانشگاه مونیخ ـ دانشگاه      

هـاي آلمـان    شناسـی دانـشگاه   هـاي ایـران   زبان و ادبیات فارسی به عنوان رشته اصلی دانشکده  (مونستر  
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  نام دانشگاه  نام کشور  ردیف

گـردد و در      انس تدریس می  لیس  تا سطح فوق  ) 1ـ9( دانشگاه آلمان    9این رشته در این     . شود  محسوب می 

ها تدریس زبان و ادبیات فارسی به عنوان یک درس انتخابی در کنار دروس اصلی در رشته       بقیه دانشگاه 

  .)گیرد شناسی قرار می شرقی

  اتریش  5

البتـه در گـزارش   (شناسی  آکادمی علوم اتریش ـ دانشگاه وین ـ دانشگاه گراتس ـ دانشگاه انستیتو شرق 

شناسـی نیامـده    ها به جـز انـستیتو شـرق    ایران در وین، اسامی این دانشگاه   .ا.فرهنگی ج  رایزنی   85سال  

  .)است

  دانشگاه کمپلوتنسه ـ دانشگاه آتونوما ـ دانشگاه بارسلون ـ دانشگاه آلیکانته  اسپانیا  6

  دانشگاه یرموك آل البیت ـ دانشگاه اردن ـ دانشگاه جرش  اردن  7

  ارمنستان  8
شناسـی ـ دانـشگاه الزاریـان ـ دانـشگاه        وان ـ دانشگاه هرچیا آچاریان ـ دانشگاه زبان  دانشگاه دولتی ایر

  داوید آنهافت ـ دانشگاه فردوسی ـ دانشگاه بریوسف

  )هاي این کشور در اختیار نیست اطالعات دقیقی از دانشگاه(دانشگاه کابل ـ دانشگاه هرات   افغانستان  9

  اوکراین  10

شناسـی و حقـوق ـ دانـشگاه      شناسـی ـ دانـشکده شـرق     نـشگاه ملـی زبـان   دانشگاه ملی شـفچنکو ـ دا  

المللی خارکفسکی ـ دانشگاه دولتـی تربیـت معلـم ـ دانـشگاه ملـی تاوریـدا ـ           شناسی و روابط بین شرق

  دانشگاه دولتی ایوان فرانکو

  ازبکستان  11

ـ دانـشگاه دولتـی نـوابی ـ     بیگ ـ دانشگاه دولتی بخـارا     شناسی ـ دانشگاه ملی الغ  شرق) رشته(دانشگاه 

معلـم ـ    هاي خارجی ـ دانـشگاه تربیـت   شناسی ـ دانشگاه دولتی ترمذ ـ انستیتو زبان دانشگاه دولتی شرق

معلـم نظـامی ـ     دانشگاه موسیقی ـ دانشگاه دولتی اندیجان ـ دانشگاه دولتی نمنگان ـ دانـشگاه تربیـت    

  نشگاه دولتی سمرقنددانشگاه دولی آنگرین ـ دانشگاه دولتی خوارزم ـ دا

  دانشگاه ونیز ـ دانشگاه رم ـ دانشگاه بولونیا ـ دانشگاه ناپل  ایتالیا  12

  دانشگاه جاکارتا  اندونزي  13

  انگلستان  14
شناسـی و آفریقـایی ـ دانـشگاه کمبـریج ـ دانـشگاه دورام ـ دانـشگاه           دانشگاه منچستر ـ دانشگاه شرق 

  شناسی و آفریقایی انشگاه شرقادینبرو ـ دانشگاه منچستر آکسفورد ـ د

  )کانبرا(دانشگاه ملی   استرالیا  15

  دانشگاه برازیلیا  برزیل  16

  بنگالدش  17
هـاي نـوین ـ دانـشگاه اسـالمی کوشـتیا ـ دانـشگاه          دانشگاه داکا ـ دانشگاه راجشاهی ـ انـستیتو زبـان    

  جیتاکنگ ـ دانشگاه علوم و تکنولوژي کولنا

  انشگاه بصره ـ موصلدانشگاه بغداد ـ د  عراق  18

  دانشگاه استراسبورگ  فرانسه  19

  )پی.بو(دانشگاه دولتی فیلیپین   فیلیپین  20

  دانشگاه قطر  قطر  21
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  نام دانشگاه  نام کشور  ردیف

  گیل دانشگاه مک  کانادا  22

  دانشگاه هانکوك  جنوبی کره  23

  دانشگاه کویت  کویت  24

  گرجستان  25
بیـت معلـم ـ دانـشگاه دولتـی کوتالیـسی ـ        دانشگاه دولتی تفلیس ـ انستیتو آسیا و آفریقا ـ دانـشگاه تر   

  )وابسته به آکادمی علوم(انستیتو نسخ خطی 

  ـ دانشگاه بیروت العربیه ـ دانشگاه اسالمی ـ دانشگاه آزاد)  شعبه5(دانشگاه لبنان   لبنان  26

  دانشگاه ورشو ـ دانشگاه پزنان ـ دانشگاه کراکف  لهستان  27

  دانشگاه مالزي  مالزي  28

  دانشگاه بوداپست  نمجارستا  29

  مراکش  30
ـ دانـشگاه مـراکش ـ دانـشگاه تطـوان ـ دانـشگاه مکنـاس ـ          ... دانشگاه رباط ـ دانشگاه محمدبن عبدا 

  دانشگاه الجدیده ـ دانشگاه ظهرالمهراز

  مصر  31
دانشگاه قاهره ـ دانشگاه عین شمس ـ دانشگاه منوفبه ـ دانشگاه االزهـر ـ دانـشگاه حلـوان ـ دانـشگاه      

  ب الوادي ـ دانشگاه اسکندریهجنو

  دانشگاه اسلو  نروژ  32

  هلند  33

 با دانـشگاه لیـدن   1384کرسی زبان فارسی دانشگاه اوترخت در سال (دانشگاه لیدن ـ دانشگاه اوترخت  

هـاي   مطالعات ایران این دانـشگاه در قالـب فعالیـت   (ـ دانشگاه آمستردام ـ دانشگاه گرنینگن  ) ادغام شد

هـاي ابتـدایی      این دانشگاه نیـز کـالس     (ـ دانشگاه نیجگن    ) شود   این دانشگاه ارائه می    انستیتو کالسیک 

  .)کند شناسی در انستیتو زبان و فرهنگ خاورمیانه برگزار می هاي غرب آموزي و از طریق رشته فارسی

  هند  34

ه گجـرات ـ   دانشگاه دهلی ـ دانشگاه عثمانیه ـ دانشگاه کشمیر ـ دانشگاه جـواهر لعـل نهـرو ـ دانـشگا        

دانشگاه پتنا ـ دانشگاه جامعه ملیه اسالمیه ـ دانشگاه کلکته ـ دانـشگاه بمبئـی ـ دانـشگاه مهاراسـترا ـ          

  دانشکده اسماعیل یوسف ـ دانشگاه حیدرآباد

  دانشگاه صنعا  یمن  35

  دانشگاه سارایوو  بوسنی  36

  دانشگاه صوفیه  بلغارستان  37

  )به عنوان زبان سوم یا دوم(هاي خارجی  انشگاه زباندانشگاه دولتی بالروس ـ د  بالروس  38

  1پاکستان  39
هاي نوین ـ دانشگاه پیشاور ـ دانـشگاه کراچـی ـ دانـشگاه        آباد ـ دانشگاه زبان  المللی اسالم دانشگاه بین

دولتی الهور ـ دانشگاه دولتـی کویتـه ـ دانـشگاه بلوچـستان ـ دانـشگاه آزاد عالمـه اقبـال ـ دانـشگاه             

                                                          

اند زبان فارسی در مقاطع دیپلم، فـوق دیـپلم و لیـسانس بـه صـورت واحـد            شهر پاکستان پراکنده   15که در   ) کالج( دانشکده   55ر بیش از    د .1

.شود اختیاري تدریس می
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  نام دانشگاه  نام کشور  ردیف

  مدرس پاکستان ـ دانشگاه لمس ـ دانشگاه سند ـ دانشگاه نومل للی اسالمی ـ دانشگاه تربیت الم بین

  دانشگاه زیتونه  تونس  40

  دانشگاه چک  چک  41

  هاي خارجی ـ دانشگاه لویانگ دانشگاه پکن ـ دانشگاه رادیو و تلویزیون ـ دانشگاه زبان  چین  42

  )شود هاي این کشور زبان فارسی تدریس می   تمامی دانشگاهدر(دانشگاه دولتی تاجیکستان   تاجیکستان  43

  دانشگاه مختومقلی ـ دانشگاه دولتی محمد آزادي  ترکمنستان  44

  دانشگاه آنکارا ـ دانشگاه استامبول ـ دانشگاه سلجوق ـ دانشگاه آتاتورك  ترکیه  45

  دانشگاه لیما  پرو  46

  روسیه
47  

  قازان

الملـل ـ دانـشگاه دولتـی      علـوم انـسانی ـ انـستیتو روابـط بـین      دانشگاه دولتی مسکو ـ دانشگاه دولتـی   

پطرزبورگ ـ دانشگاه دولتی علوم انسانی قازان ـ دانشگاه دولتی داغـستان ـ      شناسی ـ دانشگاه سنت  زبان

  )آستاراخان(ـ دانشگاه دولتی تربیت معلم ) جمهوري آستبا(دانشگاه باشقیرستان ـ دانشگاه دولتی 

  دانشگاه بخارست  رومانی  48

  ژاپن  49

این دو دانشگاه داراي بخش مستقل (دانشگاه مطالعات خارجی توکیو ـ دانشگاه مطالعات خارجی اوساکا  

 ـ  5ــ دانـشگاه چونـو    4ــ دانـشگاه کیـو    3ـ دانشگاه واسدا 2ـ دانشگاه ملی دابتوبونکا 1) فارسی هستند

شود ولی از کم و کیف آن        ورت جنبی تدریس می    دانشگاه زبان فارسی به ص     5در این   (یشیر    دانشگاه کی 

  .)اطالعاتی در دست نیست

  دانشگاه نیلین ـ دانشگاه خارطوم  سودان  50

  دانشگاه اوپساال  سوئد  51

  دانشگاه دمشق ـ حلب ـ تشرین ـ البعث  سوریه  52

  دانشگاه زوریخ ـ دانشگاه برن ـ دانشگاه بازل  سوئیس  53

  قزاقستان  54

المللی ـ دانشگاه دولتی ـ    هاي بین ـ دانشگاه آباالي خان ـ دانشگاه آباي ـ دانشگاه حرفه  دانشگاه فارابی  

تربیت معلم ـ دانشگاه خصوصی کنایف ـ دانشگاه خـصوصی فاینـار ـ آکـادمی کـار و امـور اجتمـاعی ـ         

ربیـت  ـ دانشگاه محمدحیدر دولتی ـ دانـشگاه اورآسـیا ـ دانـشگاه ت     ) شناسی انستیتو شرق(آکادمی علوم 

  معلم ـ دانشگاه قزاق ـ دانشگاه خصوصی علوم انسانی شرق

  قرقیزستان  55
دانشگاه علوم انسانی ـ دانشگاه آرابایف ـ دانشگاه ملی ـ دانشگاه اسالویانی ـ دانشگاه اسالمی حـضرت      

  رسول ـ دانشگاه دولتی ملی اوش ـ کالج مالی اوش

  ريالف دانشگاه ملک مسعود ـ دانشگاه ام  عربستان  56
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  شناسی آسیب

هـاي آموزشـی و      عدم فراگیري زبان گفتاري دانشجویان به دلیل نبودن در محیط زبـانی و عـدم تأکیـد کتـاب                  . 1

  استادان بر زبان گفتار،

  ها و استادان، نبود منابع معتبر، در دسترس و به روز در اختیار کرسی. 2

  ان،عدم ارتباط استادان مقیم با مراکز پژوهشی و آموزشی ایر. 3

  ها، یکسان نبودن متون، منابع و روش. 4

  بهره ماندن استادان از تجربیات یکدیگر، هاي آموزشی، بی اطالعی از روش بی. 5

  شناسی، کمبود منابع پژوهشی در مراکز ایران. 6

شناسـی و آمـوزش فارسـی بـه دالیـل سیاسـی و مـالی و جـایگزینی                     هاي ایران   تعطیلی برخی مراکز و کرسی    . 7

  .شناسی ي عربی و ترکی به جاي فارسی در مراکز خاورها زبان

   مراکز خصوصی ـ

ها در  هاي نظام آموزشی به ارائه مهارت مراکز خصوصی آموزش زبان و ادبیات فارسی اغلب به عنوان مکمل ضعف     

  .پردازند  و میان مدت می هاي کوتاه قالب دوره

  :اند از برخی از این مراکز عبارت

  

  طول دوره  ها  دورهنام  نام مراکز  ردیف

    ادبیات داستانی  مرکز آموزش سوره  1

2  
مرکز تحقیقات زبان و ادبیـات فارسـی دانـشگاه          

   مدرس تربیت
   جلسه30 تا 20  ویراستاري، نقد ادبی، نقد داستان کوتاه

    هاي ویراستاري دوره  جهاد دانشگاهی  3

    هاي ویراستاري دوره  انتشارات سروش  4

    هاي ویراستاري دوره  يا مراکز فنی و حرفه  5

    آموزش فارسی به غیرفارسی زبانان  کانون زبان ایران  6

  وضع مطلوب ) ب

هایی  رشته  ها و میان    ها و گرایش    ها، رشته   توسعه کمی و کیفی رشته زبان و ادبیات فارسی در قالب تأسیس گروه            . 1

بپردازد؛ در این صورت نسل آینده متخـصص، عـالم،   نگرانه و عمیق به مطالعات زبانی و ادبی         است که بتواند دقیق، جزئی    
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هاي رشـته     گرایی، ایستایی از برنامه     شود عالیم کهنگی، سنت     این توسعه باعث می   . یاب خواهند شد    کارآمد، نوجو و مسئله   

  .زبان و ادبیات فارسی زدوده شود

گسترش سایر علـوم انـسانی؛ چـون    هاي کمی و کیفی باید ناظر بر نیازهاي امروز و همسو با توسعه و                 ریزي  برنامه

  .شناسی باشد شناسی، روان فلسفه، هنر، جامعه

دیده در کنار محققان و استادان جوان و پرنشاط و نوگرا             ریزي باید از تجربیات استادان مجرب و سال         در این برنامه  

  .هاي برنامه فعلی رفع گردد مند شد تا راه افراط و تفریط بسته بماند و کاستی بهره

آفرینـی، در   بخش و وحدت هاي آموزشی نقش زبان فارسی به عنوان عامل مهم هویت ریزي  الزم است در برنامه   .2

انداز کشور، استفاده از زبان فارسی به عنوان  تر و مؤثرتر باشد؛ زیرا یکی از اهداف مهم سند چشم           هاي درسی پررنگ    برنامه

یابد که در دنیـاي جدیـد و بـا سـیطره       به توجه، از آنجا ضرورت می   این نیاز . زبان علم در تمامی مراکز علمی کشور است       

رنگ و یا محو گردد، نسل امروز بیش از  رفته نقش زبان مادري و ملی ما ایرانیان کم    المللی ممکن است رفته     هاي بین   زبان

هـا و   قـش دانـشگاه  پیش نسبت به گذشته باید از این خطر آگاهی داشته باشد و به آن مسلط شود و ایـن مـسئله مهـم ن                    

  .کند مدارس را در سیاستگذاري و حمایت برجسته می

نظام آموزشی در حوزه زبان و ادبیات باید بتوانـد از تجربیـات نویـسندگان و شـاعران و خـود آنـان در جریـان                          . 3

ود؛ در ایـن  مند شود تا شکاف ادیبان و دانـشگاهیان بـا پدیدآورنـدگان ادبـی از میـان ر              اي بهره   آموزشی به شکل شایسته   

هاي اصـلی   توان امید داشت به جاي پرداختن به حواشی و مسائل غیرمهم و غیرخالق، به ابعاد حقیقی و هدف              صورت می 

  .ادبیات و کارکردهاي واقعی آن پرداخته شود

هـا بایـد بـه نیازهـاي کـشور،       هاي زبـان و ادبیـات در کنـار آموزشـی و اصـالح برنامـه             نظام آموزشی در حوزه   . 4

اي   ترسـیم آینـده   . آموختگان نیز توجهی در خـور داشـته باشـند           هاي این رشته و بازار کار و کارآفرینی براي دانش           ظرفیت

هاي  تعامل گروه. هاي رشد آنان را فراهم سازد    تواند زمینه   مند به زبان و ادبیات فارسی می        روشن براي نسل جوان و عالقه     

 و معرفی توان علمی این رشته در رفع نیازهاي آنان و جلب حمایت بخـش                آموزشی زبان و ادبیات فارسی با بازارهاي کار       

توانـد   اي، پژوهـشی، آموزشـی مـی       هاي رسانه   آموختگان به بخش    هاي معرفی دانش    خصوصی در کارآفرینی و ایجاد زمینه     

  .قدمی مهم در این راه باشد

هاي فـوق     ش، روش و دانش آنان ایجاد دوره      براي توانمند کردن استادان زبان و ادبیات فارسی و باال بردن نگر           . 5

توانـد    فایده و اجراي طرح صالحیت مدرسی مـی         هاي آموزشی به جاي سمینارهاي پرهزینه و کم         دکتري، برگزاري کارگاه  

حفظ ساعت موظفی تدریس مطلوب براي هر استاد و انتشار خبرنامه علمی ـ آموزشی و پژوهـشی ماهنامـه    . راهگشا باشد

  . آخرین دستاوردها ثمربخش خواهند بودبراي آگاهی از

متون درسی این رشته باید به فراخور غناي ادبی آن به لحاظ آموزشی و روشی نیز غنی باشد و به جـاي پختـه                  . 6

در . خوار کردن دانشجویان، آنان را روشمند کند و بتواند تصویري جامع و روشن از آن درس یا متن یـا شـاعر ارائـه دهـد           

هاي الزم براي نهادهاي خـصوصی و دولتـی فـراهم       ریزي شده، باید فرصت     شی منفتح و روشمند و برنامه     کنار متون آموز  

  .هاي نوین آموزشی نیز به مقتضاي رشته بتوان بهره جست شود تا از فناوري

جانبه مسئوالن فرهنگی و دانشگاهی به آموزش زبان و ادبیات فارسی در خارج از کـشور هـم بـراي                      توجه همه . 7

حـضور  . نماید شناسی و آموزش زبان و ادبیات و فرهنگ ایرانی بسیار ضروري می مندان به ایران   رانیان مقیم و هم عالقه    ای
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هاي فراوان و حـضور اغلـب ایرانیـان در آن جـا               ها و کرسی    ایران در تمامی کشورها به خصوص در آمریکا به دلیل زمینه          

. شـود  شناسـی مـی   هاي خارج از کشور باعث حـذف مطالعـات ایـران    یحذف زبان فارسی در کرس  . تر از بقیه است     ضروري

امروزه با وجود توان و ظرفیت باالي ادبیات غنی عرفانی با شاعرانی چون مولوي، حافظ و سعدي و اظهار عالقه غربیـان                      

  . سازد ها را بیشتر می به این آثار، ضرورت توسعه و گسترش این کرسی

تاد، ارسال کتاب، پوستر، نوار، برگزاري سمینار، و به خصوص حمایت مالی ممکن             حضور فرهنگی ایران با اعزام اس     

ترین روش ترویج زبان و ادبیـات    ترین و پرفایده    هزینه  الزم است استادان مقیم شناسایی و حمایت شوند؛ زیرا کم         . گردد  می

  . فارسی و فرهنگ ایرانی در خارج از کشور است

هایی فراهم شود که با ابـزار نـو و    ها و زمینه ن و ادبیات باید امکانات، لوازم، درسهاي درسی رشته زبا     در برنامه . 8

هـاي نـو     آنهـا را از زاویـه   هاي تازه بتوان آثار کهن ادب فارسی را نقد و بررسی کنیم و  هاي جدید و دیدگاه     ها، نظریه   یافته

در غیر این صورت باید در آینـده  .  ادب معاصر استهاي تلفیق ادب کهن با بررسی و معرفی کنیم و این کار یکی از زمینه       

چنان که . هاي آنان ارجاع دهیم  پردازان بیگانه نقد و تحلیل کنند و ما به نوشته           شاهد آن باشیم که ادبیات فارسی را نظریه       

  .کنیم اکنون چنین می

  ها، راهبردها، الزامات  اولویت) پ

  :هاي زیر رشته ها و میان ها و گرایش ها، رشته هتأسیس دانشکده زبان و ادبیات فارسی با گرو. 1

  :هاي ها و گرایش گروه ادبیات فارسی شامل رشته

  شناسی، سعدي پژوهشی، ادبیات غنایی، ادبیات حماسی، هاي مولوي پژوهشی، حافظ ـ ادبیات کالسیک با گرایش

  شناسی، مشروطه، اخوانهاي ادبیات انقالب اسالمی، نیما پژوهشی، ادبیات  ـ ادبیات معاصر با گرایش

  هاي عرفانی، تاریخ تصوف، هاي نثر عرفانی، شعر عرفانی، طریقت ـ ادبیات عرفانی با گرایش

  .هاي ادبیات داستانی سنتی، معاصر، جهان ـ ادبیات داستانی با گرایش

  :هاي ها و گرایش گروه زبان فارسی شامل رشته

  ،...می و هاي مطبوعاتی، ترجمه، عمو ـ ویراستاري با گرایش

زبانـان، زبـان فارسـی و رسـانه، زبـان             هاي آموزشی به غیرفارسی زبانان، فارسـی        ـ آموزش زبان فارسی با گرایش     

  ،...فارسی و رایانه و

  ،نویسی المعارف ةدایرنگاري،  هاي فرهنگ نگاري با گرایش  و فرهنگنویسی المعارف ةدایرـ 

  :هاي ها و گرایش ی شامل رشتهاي زبان و ادبیات فارس رشته میانگروه مطالعات 

  شناسی، شعر عامه، شناسی، گویش نگاري، اسطوره شناسی، مثل هاي قصه ـ زبان و ادبیات عامه با گرایش

  هاي شعر کودك، ادبیات داستانی کودك، تاریخ ادبیات کودك، ـ ادبیات کودك با گرایش
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  تون،نویسی، تصحیح م شناسی، فهرست هاي نسخه ـ نسخه پژوهشی با گرایش

  .هاي ماوراءالنهر، افغانستان ـ زبان فرهنگ و ادبیات کشورهاي هم زبان با گرایش

  :هاي ها و گرایش گروه نظریه و نقد ادبی با رشته

  شناسی، هاي نقد ادبی و مطالعات فرهنگی، نقد فیلم، نشانه ـ نقد ادبی با گرایش

  ....رب، ایران و خاور دور وهاي ایران و غرب، ایران و ع ادبیات تطبیقی با گرایش. 2ـ4ـ1

  . ها به پیوست همین گزارش است معرفی اجمالی برخی از این رشته: توجه

  تبدیل زبان فارسی به زبان علم . 2

  راهبردها 

هاي زبـانی   هاي مشترك زبان فارسی به لحاظ ساختارهاي صرفی، نحوي و واژگانی و سایر ویژگی             ـ کشف ویژگی  

  اي، شناسی مقابله از طریق زبان

  هاي علمی، گزینی در تمامی زمینه ها براي وضع اصطالحات، لغات و واژه ـ تقویت بنیه فرهنگستان

  هاي محلی در وضع لغات و برابرها، هاي زبان فارسی و گویش گیري از قابلیت ـ بهره

  ـ توسعه فرهنگ استفاده از برابرهاي فارسی در سطوح مختلف جامعه،

  ریق ایجاد نهادي در فرهنگستان،ـ  نظارت بر ترجمه متون از ط

  ـ تأسیس مرکز یا انجمن علمی ترجمه متون براي سیاستگذاري، نظارت در امر ترجمه و کنترل آن،

هـا همچـون علـوم انـسانی، فنـی،       هاي مستمر و مفید بین رشته زبان و ادبیات فارسی با سایر رشته ـ ایجاد ارتباط 

  مهندسی، پزشکی، هنر و علوم پایه،

  نویسی براي متخصصان، استادان و مترجمان، گزینی و درست سازي، واژه هاي تخصصی واژه ري کارگاهـ برگزا

  سازي، هاي علمی واژه ـ تألیف کتابی ساده براي متخصصان سایر علوم در مورد شیوه

  ـ مطالعات تاریخی براي اثبات توان زبان فارسی به عنوان زبان علم،

   علمی و عملی، حل ن زبان فارسی و ارائه راهـ شناخت نیازها و مشکالت کاربرا

   آنها، المللی و لزوم و ضرورت هر یک و نحوه تعامل ـ تبیین دقیق جایگاه چهار زبان ملی، بومی، دینی و بین

  شناسان و ادیبان در مورد کاربرد واژگان زبان فارسی، ـ تعدیل دو دیدگاه سنتی و نو میان زبان

  :وري از دست و پاي زبان فارسی؛ مثلـ گشودن قید و بندهاي غیرضر

  ها، سازي دیگر زبان صدر در پذیرش ادات واژه سعه

  احیاي برخی ادات مرده،

  پذیرش معناي جدید واژگان کهن،

  هاي علمی نو، گیري از واژه بهره
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  ،)فارسی ـ انگلیسی(سازي ترکیبی  واژه

  .ساخت مصادر جعلی

  :نوان زبان علم؛ از جملهها و موانع کاربرد فارسی به ع ـ شناخت آسیب

توجهی   هاي غیرمنطقی، بی    گیري  هاي آموزشی، خودباختگی فرهنگی، واکنش و موضع        ها و کتاب    عدم کاربرد رسانه  

  توجهی مراکز علمی، دانشگاهیان، بضاعت اندك کاربران زبان، بی

  گیري از تجربیات کشورهاي دیگر، ـ بهره

  .ان فارسی در متون علمیـ تأسیس نهاد نظارتی براي کاربرد دقیق زب

ایجاد هوشیاري ملی و نگاه مثبت بـه زبـان و ادبیـات فارسـی بـه                 . 3

  هاي هویت ملی در میان ایرانیان  ترین مؤلفه عنوان یکی از مهم

  راهبردها 

  هاي محلی، ـ کاهش تنش میان زبان ملی و گویش

یین جایگاه زبان و ادبیات فارسی و نقش آن         ها، برگزاري میزگردهایی براي تب      هاي تبلیغی و سریال     ـ ساخت برنامه  

  هاي هویتی، در تقویت بنیان

هاي تلویزیونی با محوریـت زبـان و ادبیـات فارسـی، معرفـی آثـار ادبـی، مفـاخر ادبـی در                   ـ ساخت و تولید برنامه    

  هاي صداوسیما، برنامه

ن، شـوراي عـالی انقـالب    ـ اجرایی کردن قوانین و مقررات مصوب در نهادهاي قانونی مثـل مجلـس، فرهنگـستا      

  کارگیري اسامی و عناوین بیگانه، فرهنگی؛ از قبیل قانون ممنوعیت به

  سازي نهادهاي مسئول، ـ از بین بردن مقاومت روحی مردم در مقابل واژه

نویـسی از طریـق    سازان، نویسندگان و نخبگان به اسـتفاده از واژگـان فارسـی و فارسـی              ـ تشویق هنرمندان، فیلم   

  هاي صمیمی و تخصصی، ستتشکیل نش

  ـ تبیین و تبلیغ دقیق زبان و ادبیات فارسی به عنوان نقطه اتصال ایرانیان با تاریخ و میراث فرهنگی آنان،

  .هاي گوناگون ـ گوشزد کردن خطرهاي تهدیدکننده زبان فارسی به طور مداوم و از راه

  هاي زبان و ادبیات فارسی  شناخت ظرفیت. 4

  راهبردها 

   وسعت دامنه واژگان، اصطالحات، کنایات، امثال، مفردات زبان فارسی از طریق پژوهش،ـ معرفی

گیري مثبت زبان فارسی از توانـایی         هاي زبان فارسی و ادبیات غنی و پرمایه آن، بهره           ـ آشناسازي مردم با ظرفیت    
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  هاي دیگر، زبان

گان و شاعران و متـون فارسـی اعـم از چـاپ      ـ معرفی دامنه ادبیات غنی این زبان در طول تاریخ و کثرت نویسند            

  شده و نشده در ایران و خارج از ایران،

  هاي فلسفی، عرفانی، علمی و اخالقی در طول تاریخ، هاي زبان فارسی در انتقال اندیشه ـ توجه به ظرفیت

 و ضـروري  هاي الزم هاي انجام شده و در دست انجام به منظور شناسایی پژوهش      ـ ایجاد بانک اطالعات پژوهش    

  انجام نشده،

هاي الزم بـه منظـور معرفـی          سازي  ها و عناصر جهان شمول زبان و ادبیات فارسی و ظرفیت            ـ شناسایی توانمندي  

  .شاهکارهاي زبانی و ادبی ایران به جهان

  هاي عمومی زبان و ادبیات فارسی  توسعه مهارت. 5

  راهبردها 

  ام مردم به عنوان یکی از نیازهاي شهروندي،نویسی، براي تم نویسی، درست ـ تألیف کتاب ساده

  هاي آموزش نگارش و ویراستاري براي تمامی سطوح جامعه، ـ توسعه دوره

  ها، هاي دولتی و نهادها و شرکت نویسی در اداره هاي پودمانی مکاتبات اداري و درست  ـ ایجاد و توسعه دوره

  پخش آن از صداوسیما،هاي کوتاه در مورد زبان فارسی و  ـ تولید میان برنامه

  هاي دیداري و شنیداري، ـ یک دست کردن دستور خط و وحدت تلفظ در رسانه

  ـ انتخاب بهترین مجریان و گویندگان مسلط بر زبان معیار فارسی،

  هاي فارسی زبان، ـ اصالح وضعیت ویرایش، ترجمه و تولید کتاب و مجله

  . گویشی به زبان رسمیسازي زبان گفتار معیار به نوشتار و زبان ـ نزدیک

  گسترش زبان و ادبیات فارسی به خارج از کشور . 6

  راهبردها 

آمـوزي در خـارج از کـشور از طریـق            هـاي زبـان     ـ رشد، توسعه و تقویت کمی و کیفی مـدارس ایرانـی و کرسـی              

  هاي مادي و معنوي، کمک

  هاي آموزش زبان، ر میزبان به کرسیبندي شده و متناسب با کشو هاي معتبر، علمی، به روز، سطح ـ ارسال کتاب

  ـ تربیت مدرس زبان فارسی با گرایش زبان فارسی به خارجیان،

  افزایی در ایران و خارج از ایران براي استادان و دانشجویان فارسی، هاي دانش ـ برگزاري دوره

  ن مقیم خارج از کشور،هاي خاص در خارج از کشور براي ایرانیا هاي آموزشی تطبیقی و دبیرستان ـ توسعه مجتمع



  آموزش: فصل اول

 اسالمی و هنر کمیته علوم انسانی، معارف/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

145

  جم، اي رادیویی و تلویزیونی براي مناطق مختلف از قبیل شبکه جام هاي فارسی زبان ماهواره  ـ ایجاد شبکه

  هاي مربوط به زبان و ادب فارسی در خارج از کشور،  ها و نمایشگاه ـ برگزاري المپیادها، مسابقات علمی، همایش

  هاي معتبر دو زبانه، ـ تهیه فرهنگ

هـا و آثـار    هاي مختلف و زنده به منظـور معرفـی اندیـشه             ترجمه آثار اصلی و مهم زبان و ادبیات فارسی به زبان           ـ

  ایرانی به جهانیان،

  آموختگان، منابع و مواد آموزشی،  فارسی ها، استادان، ـ تأسیس بانک اطالعات کرسی

  سی زبان،هاي علمی میان کشورهاي فار ها و اتحادیه ـ تشکیل نهادها، انجمن

  ـ اعزام استادان و دانشجویان زبان فارسی به ایران،

  هاي فارسی، هاي مالی به کرسی ـ کمک

  ـ رفع مشکالت اقامت و شتاب در صدور ویزاي اقامت براي دانشجویان و استادان خارجی،

  ـ اعطاي بورس تحصیلی ـ تحقیقی به استادان و دانشجویان ممتاز،

  نویس، گو و پارسی  و نویسندگان پارسیـ تجلیل و قدردانی از شاعران

  هاي کتاب، ـ برپایی نمایشگاه

  هاي خارج از کشور، ها و کرسی ـ ایجاد بناي یادبود مفاخر فرهنگی ایران در بخش

  .هاي فارسی آموزي، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري هاي آموزشی دوره ـ نظارت دقیق بر برنامه

و آموزشـی در حـوزه زبـان و         هـاي علمـی، جـامع         تدوین کتاب . 7

  ادبیات فارسی 

  راهبردها 

ها، جوایز داخلی و خارجی در وزارت ارشاد و سایر نهادهاي وابسته در               ـ نظارت بر امور کتاب و کتابخوانی، جشنواره       

  هاي زبان و ادبیات فارسی،  جهت تألیف و تدوین کتاب

  و ترجمه آثار ادبی،هاي علمی به منظور معرفی، آموزش، نگارش  ـ برگزاري نشست

  هاي درسی آموزشگاهی و دانشگاهی در حوزه زبان و ادبیات فارسی، ـ انطباق برنامه

هاي دانشگاهی؛ چون دستور زبان فارسـی بـه شـیوه گروهـی و                هاي اساسی و یکسان براي آموزش       ـ تألیف کتاب  

  ها، شامل و جامع تمامی دیدگاه

  .ها ها، فرهنگنامه امه، دانشنها  المعارف ةدایرـ تألیف و تدوین 
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 و تـسهیل قـوانین اجرایـی کـشور در           سیاستگذارتقویت نهادهاي   . 8

  جهت گسترش زبان و ادبیات فارسی 

  راهبردها

  ـ تقویت شوراي گسترش زبان و ادبیات فارسی در وزارت ارشاد،

  ـ تقویت بنیه علمی فرهنگستان و ضرورت بکارگیري توان علمی واقعی کشور در عضوگزینی،

  ـ تشکیل کارگروه زبان فارسی در کمیسیون فرهنگی مجلس براي نهادینه کردن موضوع گسترش زبان فارسی،

هاي علمی حوزه زبان و ادبیات فارسی در کشور؛ مثل انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی؛               ـ حمایت ویژه از انجمن    

  ریزي درسی ایران، شناسی، انجمن برنامه انجمن زبان

  تمام توان علمی جامعه زبانی کشور در نهادهاي وابسته،گیري از  ـ بهره

  ـ انتخاب ممتازترین استادان متخصص حوزه زبان و ادبیات در فرهنگستان زبان و ادبیات به جاي انتصاب اعضا،

  ها و توان علمی آنان، ـ شناخت توان متخصصان علمی کشور و تشکیل بانک اطالعاتی از ظرفیت

  ستگذاري به متخصصان زبان و ادبیات کشور،ـ ارجاع امور علمی و سیا

  هاي مختلف زبان فارسی، هاي تخصصی در حوزه  ـ تشکیل کارگروه

  هاي آوانگاشت، هاي فارسی نسبت به پیامک ـ برابر یا کمتر کردن تعرفه پیامک

جان زبـان   ـ وضع یا رفع موانع اجراي قوانین به منظور جذب گردشگران خارجی که بخشی از آنان مشتاقان و مرو                  

  فارسی هستند،

 و الزام ناشران و مطبوعات به ویرایش آثـار خـود قبـل از                ـ اجباري کردن ویرایش و انتشار کتاب، مجله و روزنامه         

  .انتشار

  حفظ و تقویت زبان، ادب و فرهنگ بومی و محلی . 9

  راهبردها 

  هاي کشور، می استانهاي درسی به منظور آموزش زبان، فرهنگ و ادبیات محلی و بو ـ تألیف کتاب

  آوري موارد زبانی و ادبی و فرهنگ مردم، ها براي جمع ـ تشکیل نمایندگی فرهنگستان در استان

  آوري و تدوین فرهنگی جامع و تطبیقی از واژگان محلی ایران تا قبل از نابودي، ـ جمع

  ـ نگارش اطلس جامع گویشی ایران و تهیه نقش گویشی،

  ندگان فرهنگ بومی کشور،ـ حمایت از مؤلفان و پژوه

  ـ آموزش پژوهندگان فرهنگ، زبان و ادب بومی براي تولید آثار علمی،

  ـ تشکیل بنیاد یا انجمن مطالعات فرهنگ زبان و ادب بومی،
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  هاي استانی، ـ حمایت از نشریات و فصلنامه

  ها،  بلوچی در دانشگاههاي مربوط به فرهنگ، زبان و ادبیات اقوام ایرانی، مثل کردي، آذري، ـ تأسیس رشته

  .گزینی است براي کلمات بیگانه ـ استفاده از برخی واژگان گویشی ایران که منطبق با معیارهاي واژه

  

  





 اسالمی و هنر وم انسانی، معارفکمیته عل/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

  پژوهش: فصل دوم

هاي فردي و گروهـی       هاي دولتی و غیردولتی اعم از پژوهش        هاي ادبی در بخش     ها و انواع پژوهش     ترین گونه   مهم

  :هاي سفارشی و غیرسفارشی شامل موارد زیر است لنامه و رساله به شک و پایان

  هاي نویسندگان و شاعران و عصر زندگی آنها، اي؛ شامل شرح نامه هاي تاریخی ـ زندگی پژوهش. 1

  ها، شناسی ها، کتاب نامه ، دانشها المعارف ةدایرها،  هاي ترتیبی ـ تنظیمی؛ شامل فرهنگ پژوهش. 2

نویـسی، شـرح    نویسی، تعلیقه بر متون، تصحیح متون، پاورقی مل حاشیههاي تصحیحی ـ توضیحی؛ شا  پژوهش. 3

  ها، متون توضیح دشواري

  هاي تحلیلی ـ انتقادي؛ شامل تجزیه و تحلیل محتوایی آثار بر اساس اندیشه مؤلفان به همراه نقد، پژوهش. 4

   آنها، ررسی ابعاد و زوایايهاي معنایی و تأویل متون و ب هاي تألیفی ـ تفسیري؛ شامل بررسی الیه پژوهش. 5

اي؛ شامل کشف روابط فرهنگی و ادبی و اثرگیري و اثرپذیري آثار ادبی از هم و  هاي تطبیقی ـ مقایسه  پژوهش. 6

  برهم از رهگذر مقایسه دو اثر یا دو نویسنده و یا دو شاعر،

شناسـی،   هاي دیگر؛ مثل جامعـه  اي شامل بررسی و تحلیل متون ادبی با نگاهی به رشته   رشته  هاي میان   پژوهش. 7

  شناسی، روانشناسی، زبان

  . اي و کشکولی آثار درهم و مجموعه. 8

مند هـستند، محققـان       با توجه به آنکه در ایران غیر از دانشگاهیان، عموم مردم نیز به زبان و ادبیات فارسی عالقه                 

  .هشی چشمگیر استهاي پژو ها و گونه دهد و تنوع روش ها تشکیل می این رشته را همه گروه

ها و  نامید نه پژوهش ادبی، اکنون در حوزه   » هاي ادبی   فعالیت«اي در این حوزه را        هاي غیرحرفه   اغلب باید پژوهش  

  . اند هاي دولتی و غیردولتی مراکز و نهادهاي پژوهشی مشغول فعالیت بخش

  وضع موجود . 2ـ1

  مراکز پژوهشی دولتی ) الف

  اکنون مشغول فعالیت هستند که فعالیت        پژوهشی مستقل و نیمه مستقل زیر هم       در بخش دولتی مراکز و نهادهاي     

  :آنها طی پنج سال اخیر به شرح زیر است
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  ردیف
نام مرکز یا 

  پژوهشکده
  تأسیس

تعداد 

هیأت 

  علمی

هاي  گروه

  پژوهشی

تعداد 

هاي  طرح

  پژوهشی

تعداد 

کتاب 

  منتشر

تعداد عنوان 

  مجالت علمی

1  

پژوهشکده علوم 

) پژوهشگاه(انسانی 

  گروه زبان و ادبیات

1360          
نامه علوم  فرهنگ

  انسانی

2  

مرکز تحقیقات زبان و 

ادبیات فارسی 

دانشگاه تربیت 

  مدرس

   نفر3  1380
زبان فارسی ادبیات 

  فارسی نقد ادبی
   شماره1نقد ادبی    جلد15   طرح5

3  

پژوهشکده علوم 

انسانی جهاد 

گروه (دانشگاهی 

  )ادبیات

          

ان و پژوهش زب

علمی ـ (ادبیات 

 8)      پژوهشی

  شماره

4  
فرهنگستان زبان و 

  ادبیات فارسی
1365          

نامه فرهنگستان 

   شماره32

5  

مؤسسه مطالعات 

ایرانی دانشگاه شهید 

  باهنر کرمان

          

مجله مطالعات و 

 12تحقیقات ایرانی 

  شماره

6  

شوراي گسترش زبان 

و ادبیات فارسی 

  وزارت ارشاد

            

7  

مرکز گسترش زبان و 

ادبیات فارسی سازمان 

فرهنگ و ارتباطات 

  اسالمی

            

8  
مرکز پژوهشی بهار 

  دانشگاه تربیت معلم
1383          

مجله مطالعات و 

تحقیقات زبان و 

 3ادبیات فارسی 

  شماره

9  

هاي  مؤسسه نوآوري

آموزشی سازمان 

ریزي  پژوهش و برنامه

  درسی

  

ریزي  برنامه

درسی 

زبان و 

  تادبیا

        

              بنیاد دانشنامه فارسی  10

11  
مؤسسه لغتنامه 

  دهخدا
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  ردیف
نام مرکز یا 

  پژوهشکده
  تأسیس

تعداد 

هیأت 

  علمی

هاي  گروه

  پژوهشی

تعداد 

هاي  طرح

  پژوهشی

تعداد 

کتاب 

  منتشر

تعداد عنوان 

  مجالت علمی

12  

 المعارف دایرةمرکز 

گروه (بزرگ فارسی 

  )فارسی

            

13  
دانشنامه جهان اسالم 

  )گروه فارسی(
            

  مراکز پژوهشی غیردولتی ) ب

  :تندفعال مشغول فعالیت هس مؤسسات زیر در بخش غیردولتی به شکل فعال و نیمه

  

  تولیدات علمی  ها ترین فعالیت مهم  تعداد اعضا  سال تأسیس  نام مؤسسه  ردیف

1            

2            

   عضو5    مؤسسه دانشنامه ادب فارسی  3
تألیف دانش، جامع ادب 

  فارسی

 جلد دانشنامه ادب 9

  فارسی

          فرهنگ معاصر  4

5  
هاي   داستانالمعارف دایرة

  فارسی
1379  

 نفر 15

  وقت پاره

المعارف   دایرهتدوین

  هاي فارسی داستان

 المعارف دایرة

هاي فارسی  داستان

  )زیرچاپ) ( جلد10(

6  
هاي  المثل مرکز تدوین ضرب

  فارسی
   نفر5  1380

هاي  المثل تدوین ضرب

  ایرانی

فرهنگ بزرگ 

هاي  المثل ضرب

 جلد 3(ایرانی 

  )زیرچاپ

      بنیاد مطالعات ادبیات کودك  7
پژوهش در حوزه کودکان 

  جوانانو نو

تاریخ ادبیات کودکان 

  ) جلد6(و نوجوانان 

          فرهنگ سخن  8

9  
گروه زبان  (المعارف دایرةبنیاد 

  )و الهیات
        

10  

 بزرگ المعارف دایرةمرکز 

گروه زبان و ادبیات (اسالمی 

  )فارسی
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اي ـ   ـ بنیادي ـ توسعههاي ملی طرح(هاي مستقل انجام شده   برخی پژوهشفهرست

  فارسی در حوزه زبان و ادبیات) يکاربرد

  سال اجرا  موضوع  مجري  عنوان طرح  ردیف

  حسن انوشه  دانشنامه ادب فارسی  1
ــد،    ــران، هن ــی در ای ــشنامه ادب فارس دان

  افغانستان، پاکستان، جهان عرب، ماورالنهر
  1375 ـ 1386

2          

3          

4  
کتابخانه الکترونیک زبان و ادب     

  فارسی

شوراي گسترش زبـان    

  ادبیات فارسیو 

 1300هاي فارسی تا      ورود تمامی کتاب  

  افزار با اطالعات کامل  در نرم1300تا 
  1380ناتمام 

5  
ــامع   ــگ جــ ــدوین فرهنــ تــ

  هاي ایرانی المثل ضرب
  دکتر حسن ذوالفقاري

تدوین یکصد هزار مثل از نقاط مختلف    

  ایران و کشورهاي فارسی زبان
  1379 ـ 1386

6  
ــرة ــتان  دای ــارف داس ــاي المع  ه

  فارسی

دکتر حسن ذوالفقاري،   

  دکتر محمد پارسانسب

 هزار داستان کهـن  26تدوین و معرفی   

   جلد10ادب فارسی شامل 
  1380 ـ 1386

  شرکت ارقام رایانه  3لوح فشرده درج  7
 CD شاعر در قالب     101شامل دیوان   

  با قدرت جستجوي باال
1385  

  هاي زبان فارسی پایگاه داده  8

پژوهشگاه علوم انسانی   

زیرنظر دکتر مـصطفی    

  عاصی

  1381  پیکره زبانی متون برگزیده

  فرهنگ جامع زبان فارسی  9
ــستان زبــان و   فرهنگ

  ادب فارسی

اي از متـون کهـن و    تهیه پیکـر رایانـه   

ــاب (معاصــر  ــد کت ــزار جل و ) حــدود ه

   رکورد854/246/6تاکنون شامل 

1385  

  گردآوري واژگان پیشه و صنعت  10
ــستان زبــان و   فرهنگ

سیادب فار

گزینـی، معرفـی و       شناسـی، مـدخل     کتاب

ـا    تعریف فارسی واژگان تخصصی حرفه     ه

  ها از منابع مکتوب و شفاهی و پیشه

1384  

11  
طرح تطـور مـضامین داسـتانی       

  )1375 ـ 1320(

ــستان زبــان و   فرهنگ

ادب فارسی

بندي و پردازش     تلخیص، تحلیل، طبقه  

ــتانی  ــضامین داس ــی 280م ــر فارس  اث

   مقاله1500شامل 

1384  

12  
هـاي    فرهنگ مـشترك گـویش    

  ایرانی

ــستان زبــان و   فرهنگ

ادب فارسی

 کتـاب   101درهم کرد واژگان کنـونی      

   واژه از پنجاه گویش370000بالغ بر 
1385  

13  
دانشنامه زبان و ادبیات فارسـی      

  قاره در شبه

ــستان زبــان و   فرهنگ

ادب فارسی

چاپ دو جلـد از کتـاب شـامل ادبیـات           

  فارسی در شبه قاره
1384  

  
ــه   ــان پایــ ــایی واژگــ شناســ

  آموزان ایرانی دانش

مؤســسه پژوهــشی و  

ــه ــی   برنام ــزي درس ری

دکتـــــر شـــــهین  (

  )زاده نعمت

بندي تمـامی واژگـان       آوري، طبقه   جمع

  در کار کودکان ایرانی
  1380 ـ 85
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  ها  نامه پایان) ج

ا گسترش آمـوزش عـالی در       ب. هاي پژوهشی هستند    نامه  ها، پایان   ترین حوزه پژوهشی دانشگاه     ترین و گسترده    مهم

نور، شبانه و افزایش تعداد دانشجو، هر سال صدها         هاي آزاد اسالمی، پیام     ایران طی بیست سال اخیر و پدید آمدن دانشگاه        

هـا بنـابر پـژوهش دکتـر          نامـه   آمار این پایـان   . شود  نامه و رساله در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتري دفاع می            عنوان پایان 

  :به شرح زیر است) 1383 ـ 1386(نژاد  غالمی

  

  نامه دفاع شده تعداد پایان  نام دانشگاه  ردیف

  1391  آزاد اسالمی  1

  570  تهران  2

  264  عالمه طباطبایی  3

  243  مدرس تربیت  4

  188  شیراز  5

  174  فردوسی مشهد  6

  121  بهشتی  7

  118  تربیت معلم  8

  98  شهید چمران  9

  81  تبریز  10

  60  کرمان  11

  153  ها یر دانشگاهسا  12

  3450  جمع  

  شناسی آسیب

  :هاي ادبی در ایران به شرح زیر است هاي پژوهش  ترین آسیب مهم

اي کـه افـراد    گونه هاي ادبی به هاي گوناگون در پژوهش ها، الگوها، رویکردها و تلقی نظمی، تنوع روش وجود بی . 1

  .کنند ی منتشر میهرگونه فعالیت ذهنی خود را در ادبیات به نام پژوهش ادب
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اي که مسائل تحقیقی جزئی،       گونه  هاي مسئله محور به     هاي موضوع محور به جاي پژوهش         پرداختن به پژوهش  . 2

  . هایی گردآوري انبوه اطالعات کلی و سطحی است چنین پژوهش. گشا نیست عینی و گره

  .ولید علماهمیت به جاي نوآوري علمی، ت پرداختن به موضوعات تکراري، کهنه، کم. 3

هـاي   گونـه پـژوهش   اغلب و به نادرست در این. هاي ادبی و یا مبهم بودن روش تحقیق   روشمند نبودن پژوهش  . 4

کند؛ حاال آنکه کتابخانه ابزار است نه روشنه و بـه همـین مقـدار بـسنده                   اي معرفی می    ادبی محقق روش خود را کتابخانه     

  .کند می

هـاي زبـان و    گیرندگان فرهنگی به پـژوهش  توجهی تصمیم  ها و بی    وهشهاي مادي و معنوي از پژ       عدم حمایت . 5

  . آنها از موضوع ادبیات فارسی به دلیل عدم درك صحیح

دلیـل زیـاد      هـا بـی     هاي ادبی به جاي کیفیت با چنان که گاه حجم برخـی پـژوهش               توجه به کمیت در پژوهش    . 6

  .هاي آن اندك شود و یافته می

اي که به جاي مواجهه عقالنی با موضـوع، ذوقـی و عـاطفی بـا      گونه آفرینش ادبی بههاي ادبی با  خلط پژوهش . 7

ها و روشن کردن  پردازند تا تحلیل و چرایی فرضیه هاي توصیفی می کنند؛ در این صورت اغلب به جنبه  موضوع برخورد می  

این روست که یک مسئله تحقیق   از  . زنند  ابعاد موضوع به کمک کنکاش علمی و به جاي تبیین مسئله به تعلیل دست می              

  .انجامد از سوي دو محقق به نتایج گوناگون یا متضاد می

هـاي    هاي انجام شده؛ چنان که اغلب در پـژوهش          توجهی به کارایی، اثربخشی، نتیجه و کاربردهاي پژوهش         کم. 8

دهـی    امعـه و چگـونگی جهـت      به نیازهـاي ج   . شود  اي و کاربردي دیده نمی      هاي بنیادي، توسعه    ادبی توازنی میان پژوهش   

  .شود  آنها کمتر توجه می ها براي رفع پژوهش

رغم اهمیت، ضرورت و گستره، چنین تحقیقاتی در دنیـاي امـروز در رشـته        اي علی   رشته  توجه به تحقیقات میان   . 9

  .زبان و ادبیات بسیار اندك است

شـود    بدون عنوان ترجمه و تألیف که باعث می       بازنویسی آراي نویسندگان خارجی با ارجاع یا بدون ارجاع با یا            . 10

  .پردازي تضعیف گردد و خالقیت در تولید علم از میان رود روحیه نظریه

کـاري،    نبود بانک اطالعات جامع و یا عدم اطالع پژوهشگران از منابع اطالعاتی اندك موجود، باعـث دوبـاره                 . 11

  . شود ان میها، صرف عمر و باال رفتن هزینه پژوهشگر عمقی پژوهش کم

هاي تحقیقاتی و نداشتن نقشه جامع و راهبردي و سیاستگذاري مشخص و یا               نامشخص بودن نیازها و اولویت    . 12

  . نبود نهادهاي سیاستگذار

نبود روحیه جمعی و کار گروهی و کار انفرادي در میان پژوهشگران ادبی که نتیجه آن طوالنی شـدن فراینـد                     . 13

  . گیري مؤسسات پژوهشی و تحقیقاتی است ها، اشکاالت متعدد و عدم شکل  پژوهشپژوهش، ناقص و محدود شدن

 آنهـا انـدك اسـت و     هاي علمی ـ پژوهشی محدود و تعداد  هاي پژوهشی همچون فصلنامه فضاي انتشار یافته. 14

نیـز بـه دلیـل      انتشارات بخـش دولتـی و خـصوصی         . شوند  اي منتشر می    همان اندك نیز اغلب دیرهنگام و یا دو فصلنامه        

  . زنند ماهیت بازرگانی، از چاپ آثار نفیس پژوهشی تن می

هـا در مراحـل مختلـف پرداخـت             مقررات دست و پاگیر اداري، فرایند طوالنی تصویب طـرح، کـاهش هزینـه             . 15

هـا در    شود و یا پـژوهش      دلیل و غیرکارشناسانه یا منجر به انصراف پژوهشگران می          هاي بی   گیري  دیرهنگام اقساط، سخت  
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  .شوند صورت انجام ناقص می

اي  هـاي رایانـه   افزاري پژوهشی، منزلگاه  هاي نرم   هاي نوین همچون رایانه، برنامه      پژوهشگران اغلب از فناوري   . 16

  . شود کنند که در نتیجه فرایند انجام کار طوالنی و با دقت پایین می در امر پژوهش استفاده نمی

گیري از تجربیات یکدیگر و سهولت رونـد انجـام            ن پژوهشگران در جهت بهره    عدم تعامل مثبت و سازنده میا     . 17

  . کارها پایین است

کنند و    رویه این رشته بیشتر دقت خود را صرف آموزش می           استادان زبان و ادبیات فارسی به دلیل گسترش بی        . 18

  . پردازند کمتر به پژوهش می

هـاي خـارجی،       و اسـتادان زبـان و ادبیـات فارسـی بـا زبـان              آشنایی کم و تسلط ناکافی محققان، دانشجویان      . 19

  . سازد  آنها را به منابع دشوار می دسترسی

آموختگان این رشته را پژوهشگر       نحوه آموزش و شیوه استادان، دانش     . پرور نیست   ساختار نظام آموزشی محقق   . 20

  .کند کند و روح پژوهشگري را در آنان ایجاد و تقویت نمی تربیت نمی

نامـه و رسـاله در دو مقطـع        پایـان  3454بـا بررسـی     ) 1386: 183(نژاد    ها غالمی   نامه  شناسی پایان    بخش آسیب  در

  :شمارد هاي عمده زیر را برمی آسیب

نامه یک دانشگاه با هـم   نگري علمی ـ ادبی چنان که هیچ پیوند هدفمندي میان موضوع پایان  عدم وجود کالن. 1

انبوه موضوعات جزیی و تحقیقی دفاع شده متعلق به نظام کلی معینی . خورد ر به چشم نمی   هاي کشور با یکدیگ     و دانشگاه 

  .آورد هاي بعدي را پدید می نیستند که خود آسیب

 آنها براي تولید نظریه،      گاه به قابلیت    ها هیچ   در این رساله  . بندي شده و نشده ادبی      تمرکز به ارائه اطالعات طبقه    . 2

  .کند می و کاربردي مفید تأکید ندارد و به چگونگی تبدیل اطالعات به دانش اشاره نمیهاي عل دانش، استنتاج

نامه و پژوهش نهایی به طوري که نوشتن طرح امـري تـشریفاتی بـراي تـصویب                   عدم تناسب میان طرح پایان    . 3

  . ارندرساله است که نه استاد راهنما و مشاور و نه داوران در مرحله نهایی به این فرایند توجه د

. شـود  نبود روش مشخص و علمی پژوهشی که موجب عـدم تناسـب میـان موضـوع تحقیقـی و روش آن مـی            . 4

شـود و     روش تحقیق در حین انجام پژوهش کشف می       . هاي به کار گرفته اغلب ذوقی، غیرعلمی و ژورنالیستی است           روش

شناسـی   دید تحقیق و جدي نگرفتن درس مرجهاي ج این آسیب اغلب به دلیل عدم آشنایی استادان و دانشجویان با روش       

  . و روش تحقیق است

نامه ممکن نیست که به سطحی و غیرعلمـی شـدن نتیجـه     هاي کلی که انجام آن با یک پایان        انتخاب موضوع . 5

  .ها اغلب به دلیل کلیت مبهم هستند و از دقت و کیفیت مطلوبی نیز برخوردار نیستند این پژوهش. انجامد پژوهش می

هاي اطالعاتی یا نبود بانـک جـامع و عـدم ارتبـاط               هاي تکراري به دلیل مراجعه نکردن به بانک          انجام موضوع  .6

شود وقت فرصت و هزینه زیادي به هدر رود در حالی که امروزه بـه دلیـل پـایین                     هاي آموزشی با یکدیگر باعث می       گروه

  . شود و رایگان بیش از پیش احساس میبودن بودجه پژوهشی به چنین تحقیقاتی؛ نیروي انسانی آماده 

سـازي کـه      نویسی، فهرست واژگان، کتابشناسی، نمایـه       اثر همچون شرح    هاي غیرعلمی و کم     گرایش به موضوع  . 7

  .نامه که باید دست آورد و نتیجه روشن داشته باشد آوري است و خود قابل ارائه به شکل کتاب است نه پایان صرفاً جمع

تواند پژوهشی مستقل و جامع و قابل اسـتنتاج بـه شـمار       ي ناقص و ناتمام که به تنهایی نمی       ها  انتخاب موضوع . 8
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  .نویسی آید؛ نظیر تقسیم یک دیوان بین سه نفر براي شرح

توجهی به موضوعات جدید به دلیل ناآشـنایی اسـتادان و دانـشجویان بـا      ها و بی گرایی در انتخاب موضوع    سنت. 9

شـود و در عـوض بـه          اثـر مـی     هاي تکراري و بی     به تفکر انتقادي موجب انجام برخی پژوهش      هاي جدید عدم توجه       حوزه

  . انجامد انفعال دانشجویان، محدودیت اندیشه و ناکارآمدي و حرکت رو به پیش ادبیات می

. کند سلب میجانبه را از استاد    هاي متعدد، امکان راهنمایی دقیق، نظارت همه        نامه  اشتغال استاد راهنما به پایان    . 10

کنـد و ایـن      ها را نـازل مـی       نامه از سوي استاد سطح رساله       جز اشتغال، تعدد موضوع و انتخاب غیرتخصصی موضوع پایان        

  .هاي اقتصادي، باندي و ارتقاي شغلی و شهرت استادان است رفتار به علت جنبه

  . آنهاست دهنده کم بار بودن هاي ادبیات فارسی نشان عدم چاپ و یا انتشار مقاالت برگرفته از رساله. 11

گرایی، حجم زیاد، نـاقص بـودن فـرم تحقیـق، عـدم اسـتفاده از صـنایع دسـت اول،                       کمیت: هاي دیگر   آسیب. 12

هاي تایپی و ویرایش فراوان، عدم ارتباط عنوان با موضوع، نبود معیارهاي دفاع، داوري، ارزیـابی، کمـی وقـت، ارائـه                غلط

  .مباحث غیرمرتبط

  لوب وضع مط. 2ـ2

اي   گونـه   هاي زبان و ادبیات کشور باید بتواند مرزهاي دانش در این حوزه را گسترش دهد بـه                  مجموعه پژوهش . 1

هـاي    هاي پژوهشی، نتیجه یک پژوهش یا چند پژوهش بتواند دسـتمایه و مبـدأ پـژوهش                 که با ترتیب فهرستی از اولویت     

اي باشد که برآیند نیازهاي  ریزي شده تحقیقات برنامه) پازل(ن دیگر قرار گیرد؛ به عبارتی هر پژوهش یک قطعه از جورچی          

  .شود هاي فروبسته گشوده می با چنین روشی گره. حال و آینده است

هاي پژوهشی حوزه زبان و ادبیـات فارسـی در            ها و عنوان    نامه  در این صورت ابتدا باید فهرستی نظام یافته از پایان         

ان قرار گیرد و پس از انجام، در بانک اطالعات پژوهشی زبان و ادبیات فارسـی                یک مجموعه گرد آید و در دسترس همگ       

  . ثبت شود)  زیر نظر فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی یا هر نهاد دیگر(

هـا را برعهـده    اي رهبـري یـک گـروه از پـژوهش     در این فهرست قدر مسلم هر قطب علمی با دانشگاه و مؤسسه   

گـذاري و     بنـدي و اولویـت      در تهیه فهرست اصل درجه    . نظرند  شته و دانشگاه در آن صاحب     خواهد گرفت که استادان آن ر     

  . هاي توسعه علمی و فرهنگی کشور باشند ها در ادامه سیاست بندي بسیار مهم است و این اولویت سطح

 و قابـل    تـر   گردد که به جاي کار فردي، کار گروهی صورت گیرد تـا نتیجـه آن دقیـق                  این اهداف زمانی میسر می    

اي پژوهـشی بـه انجـام         در این راه فرهنگستان زبان و ادبیات فارسـی بـه جـاي آنکـه همچـون مؤسـسه                  . تر باشد   اعتماد

ها و موضوعات و دستاوردهاي علمی و تحقیقی کـشور و ارزیـابی     هاي پژوهشی بپردازد، باید به رصد کردن فعالیت         فعالیت

هـاي اطالعـاتی    بانک. یات فارسی بپردازد و به تحقیقات کشور سامان دهد    آنها و سیاستگذاري در امور پژوهش زبان و ادب        

  . نیازهاي پژوهشی پژوهشگران را تأمین نماید

هاي پژوهشی امروز با توجه به تاریخ یک هزار ساله زبان و ادبیـات فارسـی و زبـان و ادبیـات            ترین اولویت   مهم. 2

هـاي گذشـته    لغات و اصطالحات این زبان است تا مکمل فرهنـگ دوره باستانی، تدوین فرهنگ جامع زبان فارسی شامل  

  . باشند هاي گذشته فاقد جامعیت الزم هستند و پاسخگوي نیازهاي عصر حاضر نمی باشد؛ زیرا فرهنگ
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) 1385: 45حبیبـی،  (ها و شرایط و چگونگی تدوین چنین فرهنگی از سوي فرهنگـستان در قالـب طرحـی                    ویژگی

  اجراي آن برعهده فرهنگستان است یا نهادهاي پژوهشی دیگر؟تبیین شده که باید دید 

یابی است که وظیفه اصلی فرهنگستان زبان         یابی و اصطالح    گزینی و معادل    هاي مهم پژوهشی دیگر واژه      از اولویت 

 ایـن   طبعـاً . این روند با توجه به سرعت توسعه فناوري و علوم باید روندي مضاعف داشته باشد              . و ادب فارسی ایران است    

فرهنگستان باید بدور از فضاي     . واژگان باید هم مورد توافق اندیشمندان و اهل فن باشد و هم مورد پسند کاربران و مردم                

هاي  بسته و شورایی خود پاي به عرصه اجتماع بگذارد و محل تعامل قرار گیرد و چگونگی تعامل و ارتباط خود را با محیط

  .  و فعال نمایدزبانی و ادبی به روشنی تعریف کند

گزینی دخیل    سازي و واژه    فرهنگستان باید شرایطی فراهم کند تا تمام دانشگاهیان و اهل فن بتوانند در فرایند واژه              

زده و    باشند و در واقع فضاي فرهنگستان برآیند واقعی نخبگان علمـی، ادبـی و زبـانی جامعـه باشـند نـه گروهـی سـنت                         

  .سالخورده و ناتوان

ها و فرهنگ مـردم       ها، واژگان گویشی ترانه     المثل  ها، ضرب   ها، گویش    مواد ادب شفاهی چون قصه     امروزه گردآوري 

 آنها را  ابتدا و در اولین فرصت باید قبل از نابودي کامل،     . ناپذیر است   اند، ضرورتی اجتناب    که در معرض نابودي و فراموشی     

ناپـذیري بـر بدنـه فرهنـگ مـا وارد             ن امر خسارت جبران   تأخیر در ای  . بندي و تحلیل دست زد      جمع آورد و سپس به طبقه     

  . آورد می

ترین میراث و سرمایه معنوي و پشتوانه هـر ملتـی بـراي دوام و بقـا و رکـن مهمـی از                         زبان و ادبیات عامه بزرگ    

میـان  هـا در    ترین گنجینـه    زبان و ادبیات عامه مردم ایران و خصوصاً فرهنگ آن نیز از جمله غنی             . فرهنگ آن ملت است   

هـا و پراکنـدگی    دیرینگی و کهنسالی قوم ایرانی، غنـاي فرهنگـی ـ ادبـی، تعـدد پـاره فرهنـگ       . هاي بشري است تمدن

هـاي   ها و سرعت توسعه فنـاوري  چنان که با تحول نسل. کننده این غناي فرهنگی است ها عامل تقویت  جغرافیایی قومیت 

هاي مهـاجر   و امروز پلی استوار ببندیم، در هنگامه هجوم فرهنگ       نوین، نتوانیم میان فرهنگ غنی مادي و معنوي گذشته          

و مهاجم، پاسداري از حریم زبان و ادب بومی، مردمی و عامه که آبشخور فرهنگ ملی ماست، کاري بس دشـوار خواهـد                       

  .بود

نیـادي و   ها و مطالعـات ب      هاي کالن از طریق تأسیس پژوهشکده       گذاري  یافته با سرمایه    امروزه در کشورهاي توسعه   

  .اند هاي دانشگاهی بدین حوزه رونق بخشیده ایجاد رشته

هـاي   هایی به صورت فردي و جمعی از سوي نهادهاي دولتی و غیردولتـی در زمینـه   طی چند دهه گذشته پژوهش    

زبان و ادبیات شفاهی انجام گرفته است که در جاي خود بس مهم و کارساز بوده است، لیکن به دلیـل قـائم بـه شـخص      

ها تداوم نیافته و یا در برخی موارد از دست رفته       ها، در اثر انصراف از ادامه کار یا مرگ افراد این پژوهش             ن این حرکت  بود

ریزان آموزشی، گرایش یا رشته و حتی درسی با عنوان زبـان و ادب عامـه در                در مراکز دانشگاهی نیز تاکنون برنامه     . است

  .حوزه مهم به عمل نیامده استاند و حداقل توجهی به این  نظر نگرفته

 درس ادبیات عامه در سال چهارم دبیرسـتان بـا کتـابی مـستقل تـدریس      57 ـ  56هاي  در مقطع متوسطه در سال

نگاري تنها از بعد موضوع رشته خود، توجه اندکی به زبان و    شناسی و مردم    هاي جامعه   اکنون در برخی رشته   . شده است   می

هـاي    که بسیار کلی و غیرتخصصی است؛ از این رو طی یک صدساله اخیر به مـوازات رشـته                 آید    ادبیات عامه به عمل می    

اند و نه در حوزه نظري مباحـث علمـی آن سـامان         نه متخصصان و پژوهشگران این رشته تربیت شده         دیگر علوم انسانی،  
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تنها به حوزه   .  پرداخته شده است   بندي و تحلیل متون زبان و ادب شفاهی         داده شده و نه به طور علمی به گردآوري، طبقه         

شود؛ در حالی که ایـن رسـالت بـر دوش     چنان در خور ـ می  شناسی توجهی ـ البته نه آن  هاي زبان زبان و گویش در رشته

  .هاست هاي زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گروه

هـاي زبـانی و       مـر پـژوهش   هاي دیگر پژوهشی تعریف نسبت زبان با رایانه و به خدمت درآوردن آن در ا                از اولویت 

  .اي و حل مشکالت آن امري ضروري است هاي رایانه ادبی است از طرفی تعریف زبان فارسی در محیط

هـاي تمـدنی       حوزه  قاره،  زبان، شبه   در تحقیقات ادبی در نظر گرفتن قلمرو زبان فارسی در گستره کشورهاي فارسی            

ایـران  . ین ترتیب جامعیت زبان و ادب فارسی در طول تاریخ حفظ شودجهان ایرانی و دیگر کشورها باید مدنظر باشد تا بد  

این حوزه تمدنی وسیع باید نقش محوري و رهبري خود را به خوبی ایفـا کنـد و بتوانـد ضـمن                   » مادر فرهنگِ «به عنوان   

مروجـان و محققـان   تهیه مواد و محتواي علمی، افرادي را به عنوان محققان از آن کشورها در خود تربیت کند تا مبلغان،     

  .این فرهنگ عظیم باشند

 مرکز و تعداد 50 آنها تا مرز  الزم است مؤسسات و مراکز تحقیقاتی زبان و ادبیات فارسی و اعضاي هیأت علمی   . 3

  . اعضاي هیأت علمی تا مرز هزار نفر افزایش یابد

 اهداف ویژه و محوریت یک دانـشگاه     هاي علمی کشور و با      تواند با توجه به قطب      توزیع و پراکندگی این مراکز می     

  . گیري دقیق و عمیق مسائل پژوهشی است حاصل این تمرکز جهت. تأسیس شود

  :شود  آنها به شرح زیر پیشنهاد می ها و محل تأسیس تعدادي از این پژوهشکده

  ،)دانشگاه شیراز(ـ پژوهشکده مطالعات زبان فارسی 

  ،)دانشگاه تربیت مدرس(لعات تطبیقی ـ پژوهشکده مطالعات نظریه، نقد ادبی و مطا

  ،)دانشگاه کاشان(ـ پژوهشکده مطالعات عرفانی 

  ،)دانشگاه تربیت معلم(ـ پژوهشکده مطالعات ادبیات داستانی 

  ،)دانشگاه کرمان(ـ پژوهشکده مطالعات زبان، فرهنگ و ادب عامه 

  ،)دانشگاه تهران(ـ پژوهشکده مطالعات ادبیات کالسیک فارسی 

  ،)دانشگاه اصفهان(نگاري  نویسی و فرهنگ ده مطالعات فرهنگـ پژوهشک

  ،)دانشگاه عالمه طباطبایی(هاي خطی فارسی  نگاري و تصحیح نسخه ـ پژوهشکده مطالعات فهرست

  ،)دانشگاه شهید بهشتی(ـ پژوهشکده مطالعات تاریخ ادبیات فارسی 

  ).دانشگاه فردوسی مشهد(ی ریزي و آموزش زبان و ادبیات فارس ـ پژوهشکده مطالعات برنامه

نامه و رساله در همان موضوع  ها هدایت تحصیلی، مشاوره علمی دانشجویان در نگارش پایان     هر یک از پژوهشکده   

هـاي تخصـصی را در    هاي پژوهشی، کتابخانه تخصصی، انتشار اسناد و مراجع و متون هر رشـته و تأسـیس رشـته     و طرح 

  .دهند هاي کاري خود قرار می اولویت

  ها، راهبردها   اولویت2ـ3

شناسایی پژوهشگران موفق، اثربخش و خالق در زمینه ادبیات و بررسـی علـل رشـد آنـان در امـر پـژوهش و               . 1
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  .همچنین الگو قرار دادن آنان براي سایر پژوهشگران

حقیقـات  بررسی و تحلیل جامع وضعیت موجود پژوهش ادب فارسی در داخل و خارج از کشور و تعیین راهبرد ت                  . 2

  .هاي پژوهشگران سراسر کشور گیري از دیدگاه ادبی ایران با بهره

هـاي قابـل پـژوهش در ادبیـات فارسـی و       ترین مسئله  هاي تحقیقاتی براي شناسایی و معرفی مهم        اجراي طرح . 3

  .هاي تحقیقاتی در هر سال مشخص کردن اولویت

  :قاز طری» شناسی پژوهشی در عرصه ادبیات روش«جدي گرفتن . 4

  ـ برگزاري کارگاه براي اعضاي هیأت علمی و سایر پژوهشگران ادبی،

  ها به ویژه در مقاطع تحصیالت تکمیلی به سمت پژوهش، ـ سوق دادن آموزش دانشگاه

  ـ الزامی کردن درس سمینار در مقاطع تحصیالت تکمیلی،

   مطالعات ادبی، قیق ویژهنظران، جهت تحقیق درباره روش تح ـ درخواست از پژوهشگران باتجربه و صاحب

  .ـ ایجاد گرایش پژوهشگري در مقطع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

هاي ادبی شامل اطالعات مورد نیاز پژوهشگران از جملـه            ویژه پژوهش ) اینترنت(رسانی وب     ایجاد پایگاه اطالع  . 5

سازي امکان دسترسـی پژوهـشگران بـه منـابع          همیافته یا در دست اجرا در زمینه ادبیات و فرا           هاي پایان   فهرست پژوهش 

  .مورد نیاز

هـاي دکتـري و    هـاي دانـشجویان دوره   نامـه  گرا کردن بخشی از تحقیقات ادبـی و سـوق دادن پایـان             مأموریت. 6

  .کارشناسی ارشد به مسائل مورد نیاز

 منابع عظـیم موجـود اعـم از         افزارهاي الکترونیکی با قابلیت جستجوي پیشرفته از        گذاري براي تهیه نرم     سرمایه. 7

  .متون ادبی فارسی و آثار منتشر شده درباره ادبیات از ابتدا تاکنون جهت دسترسی آسان و سریع پژوهشگران به همه منابع

  .التدریس التحقیق به میزان دو سوم حق افزایش مبالغ حق. 8

  :ز طریقهاي بنیادي و کاربردي در زمینه زبان و ادبیات فارسی ا توسعه پژوهش. 9

  هاي کاربردي در زبان فارسی، ـ اختصاص بخش قابل توجهی از سرانه تحقیقات کشور به پژوهش

  کاري در امور پژوهشی، ـ همسویی نهادهاي پژوهشی و مراکز مختلف براي پرهیز از دوباره

  هاي زبانی، هاي دانشگاهی در جهت انجام پژوهش نامه ها و پایان ـ حمایت از رساله

هـاي زبـانی    ایجاد پیکره: هاي الزم براي مطالعات مربوط به خط و زبان فارسی و رایانه؛ از قبیل ودجهـ اختصاص ب  

  اي، ترجمه ماشینی، رایانه

  هاي خطی فارسی داخل و خارج از کشور، براي تسهیل استفاده محققان داخلی، ـ ایجاد بانک دیجیتالی نسخه

  .زان حساسیت فارسی زبان به زبان فارسیاي، محلی و صنفی از می ـ نظرسنجی مقطعی، دوره

ریزي پژوهش زبـان و ادبیـات     هایی با حضور تمامی پژوهشگران موفق کشور در جهت برنامه           برگزاري نشست . 10

  .فارسی و ساماندهی آن

  .هاي اصیل هاي زبان و ادبیات فارسی کشور در جهت گرایش دانشجویان به سوي پژوهش تالش گروه. 11

  .د مطالعات زبان، ادب و فرهنگ عامهتأسیس بنیا. 12

. هاي دانشجویی نامه اي و کاربردي در قالب پژوهش مستقل و پایان هاي بنیادي، توسعه انجام برخی از پژوهش   . 13
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  1:هاي الزم به شرح زیر است عناوین برخی پژوهش

  : در زمینه ادبیات داستانی)الف

  :هاي فارسی در چهار بخش  داستانالمعارف ةدایرـ 

  ،1300هاي سنتی تا  داستان

   تاکنون،1300هاي معاصر از  داستان

  هاي شفاهی و عامیانه، داستان

  ).چاپ نشده(هاي خطی  هاي مربوط به نسخه داستان

  هاي فارسی، ـ فرهنگ موضوعی داستان

  ها و مضامین داستانی، مایه ـ فرهنگ بن

  ـ فرهنگ اشخاص و طبقات داستانی،

  هاي فارسی، داستانـ تاریخچه و ساختارشناسی 

  نویسان، ـ فرهنگ داستان

  شناسی ادبیات داستانی، ـ کتاب

  هاي مشابه، شناسی و مقایسه و تحلیل داستان ـ ریشه

  ،)تصحیح و چاپ و ستون داستان(هاي داستانی  ـ احیاي گنجینه

  ـ بررسی سیر داستان کوتاه و رمان در ادبیات معاصر فارسی،

  .هاي فارسی ـ رمانس

  :  ادبیات عامههین در زم)ب

   فلکور ایران، المعارف ةدایرـ 

  هاي ایران،  المثل ـ فرهنگ جامع ضرب

  هاي عامیانه،  ـ فرهنگ جامع افسانه

  ـ فرهنگ جامع اشعار عامیانه، 

  شناسی جامع ادبیات عامه،  ـ کتاب

  ـ فرهنگ واژگان محلی ایران،

  .شناسی ایران ـ اطلس گویش

                                                          

وع چندین تري موض توانند به صورت جزئی ها می هاي معرفی شده کلی هستند و حکم سرفصل تحقیقاتی را دارند هر یک از این عنوان عنوان. 1

  . نامه باشند پژوهش، رساله و پایان
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  :در زمینه زبان فارسی )ج

  هاي زبان معیار فارسی، بررسی گونهـ 

  ـ تاریخ زبان فارسی،

  ـ زبان و رایانه،

  ـ دستور جامع زبان فارسی،

  افزار ویراستار، ـ نرم

  هاي دیداري و شنیداري، ـ زبان فارسی و رسانه

  .ـ خط فارسی در محیط رایانه

  :در زمینه ادبیات فارسی) د

  ـ فرهنگ موضوعات و مضامین شعر و نثر فارسی،

  ،)ها  رساله ها، ها، مقاله کتاب(شناسی توصیفی منابع زبان و ادبیات فارسی   کتابـ

  ـ کتابخانه دیجیتالی زبان و ادبیات فارسی،

  هاي ادبیات فارسی براي جهانی شدن، ـ ظرفیت

  ـ ادبیات انقالب اسالمی،

  ـ تاریخ ادبیات ایران براساس نظریات جدید،

  ات فارسی،شناسی و روش تحقیق در ادبی ـ مرجع

  .ـ فرهنگ اصطالحات بالغی

  : ادبیات کودكدر زمینه )ه

  بندي شده اشعار کودك تاکنون، ـ مجموعه طبقه

  ـ تحلیل ساختار و محتواي شعر کودك،

  .ـ مهمترین مضامین و محتواي شعر کودك

  :در زمینه زبان و ادبیات فارسی در ماوراءالنهر و افغانستان) و

  ادبیات فارسی در ماوراءالنهر و افغانستان،شناسی جامع زبان و  ـ کتاب

  ـ ادبیات قرن بیست در ماوراءالنهر و افغانستان،

  ،)فارسی دري ـ تاجیکی(هاي زبان فارسی  ـ گویش

  الخط در کشورهاي ماوراءالنهر و افغانستان، ـ رسم

  .ـ مقایسه ادبیات در کشورهاي فارسی زبان
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  :شناسی در زمینه نسخه) ز

  ثار کهن فارسی،ـ تصحیح و چاپ آ

  خوان، افزار نسخه ـ مطالعه براي تولید نرم

  .هاي خطی در محیط رایانه ـ تدوین فهرست جامع نسخه

  :در زمینه عرفان و تصوف) ح

  ـ فرهنگ جامع عارفان و صوفیان،

  نامه و مصطلحات عرفانی، ـ واژه

  .ـ پژوهش درباره فرق و سالسل صوفیه

  :در زمینه نقد ادبی) ط

  طالحات نقد ادبی فارسی،ـ فرهنگ اص

  ـ انطباق نظریه و نقد جدید بر ادب کالسیک،

  هاي ادبی در ایران، ـ نظریه

  ـ نقد آثار کالسیک،

  ـ تاریخ جامع نقد ادبی در ایران،

  هاي ادبی کشور، ـ نقش مطبوعات ادبی در شکل دادن جریان

  هاي معاصر، ـ نقد رمان

  ن تا امروز،هاي کوتاه نویسندگا ـ تحلیل مجموعه داستان

  هاي کوتاه زنان، ـ مضامین محوري در داستان

  .ـ ساخت فیلم براساس رمان

  :در زمینه زبان فارسی) ي

  هاي آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان، ـ شیوه

  ـ آموزش زبان فارسی در مناطق دوزبانه،

  هاي آموزش زبان فارسی، ـ روش

  پرورش،ریزي درسی زبان فارسی در آموزش و  ـ برنامه

  ها، ریزي درسی زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه ـ نقد برنامه

  .شناسی زبان معیار فارسی ـ گونه



 اسالمی و هنر وم انسانی، معارفکمیته عل/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

  فناوري :فصل سوم

   وضع موجود .1-3

  ی لالمل اي و بین هاي ملی و منطقه  سمینارها و کنفرانس)الف

  : طی پنج سال گذشته سمینارهاي زیر در ایران تشکیل شده است

  

  دستاوردها  سطح  محل  )گاف(برگزارکننده   زمان  ارنام سمین  ردیف

1  
هاي ادبی  دوساالنه پژوهش

  ) کنفرانس3(

 تا 1380

1384  

دانشگاه تربیت 

مدرس، انجمن 

  استادان زبان فارسی

دانشگاه 

  تربیت مدرس
  ملی

، مجموعه 3چاپ

مقاله و شرکت 

 نفر استاد و 500

  دانشجو

  1386آبان   المللی موالنا همایش بین  2

ارشاد، انجمن وزارت 

حکمت، انجمن 

  استادان زبان فارسی

سالن اجالس 

  سران
  المللی بین

چاپ مجموعه 

مقاله ـ شرکت 

   تن1000حدود 

3  
کنفرانس دوساالنه زبان و 

  ) کنفرانس6(ادبیات فارسی 

 تا 1375

1386  

وزارت آموزش و 

  پرورش

شیراز، سنندج، 

تبریز، اراك، یزد، 

  گیالن

  ملی

 مجموعه مقاله، 5

4800 

  کننده شرکت

4  
سمینار استادان زبان و ادبیات 

  ) سمینار5(فارسی 

 تا 1380

1384  

شوراي گسترش 

  زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه 

  تهران
المللی بین

 مجموعه 4چاپ 

مقاله، کتاب شرکت 

 استاد داخلی و 400

  خارجی

5  
نواز  نخستین همایش چشم

  شعر معاصر فارسی
1383  

سازمان فرهنگ و 

المی مرکز ارتباطات اس

  گسترش زبان فارسی

سازمان 

  فرهنگ
المللی بین

چاپ چکیده 

  مقاله

6  
نخستین همایش مدرسان 

  زبان و ادبیات فارسی
1379  

گروه ادبیات دانشگاه 

  شیراز

دانشگاه 

  شیراز
  ملی

صدور بیانیه ـ 

 150شرکت 

  استاد
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  شناسی  آسیب

 دانشگاهی چکیده و حضور و چاپ در مجموعـه مقـاالت   مقاالت ارائه شده به این سمینارها به دلیل آنکه امتیاز        . 1

  .پایین و تأثیر آن در ارتقاي استادان اندك است، سطحی نازل دارند

توجهی برگزارکنندگان سـمینار   ها به دالیلی چون کمبود بودجه، بازبینی مجدد، بی مجموعه مقاالت این همایش . 2

  . شوند شوند و یا اساساً چاپ نمی اغلب دیر چاپ می

کنندگان در این سمینارها بسیار اندك هستند و استادان رغبتی به شرکت در این سمینارها ندارند و                   تعداد شرکت . 3

علت این امر تعدد چنین سمینارها، نداشتن وقت شرکت به دلیل تدریس زیاد، نداشتن              . کنند  دانشجویان را نیز ترغیب نمی    

  . برخی همایش استامتیاز علمی الزم در جهت ارتقاي کم بار بودن 

شود و تـاکنون دیـده نـشده اسـت            اغلب دستاورد این سمینارها به چاپ خالصه و مجموعه مقاالت محدود می           . 4

  . گیري و سیاستگذاري اجرا گردد مباحث علمی این سمینارها در نهادهاي مسئول در قالب قانون، تصمیم

   مطبوعات و نشریات دانشگاهی و غیردانشگاهی ادبی )ب

  :شود کنون نشریات زیر در بخش دانشگاهی به صورت علمی پژوهشی و علمی ـ ترویجی چاپ میا هم

  

  تعدد مجالت تاکنون  امتیاز صاحب  نام نشریه  ردیف

   شماره17  انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی  هاي ادبی پژوهش  1

   شماره2  انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی  گوهر گویا  2

  ادبیاتپژوهش زبان و   3
پژوهشکده علـوم انـسانی و اجتمـاعی        

  جهاد دانشگاهی
   شماره8

   شماره10  دانشگاه شهید بهشتی  )ویژه ادبیات فارسی(پژوهشنامه علوم انسانی   4

  179  دانشگاه تهران  )تهران(دانشکده ادبیات و علوم انسانی   5

  157  دانشگاه فردوسی مشهد  )مشهد(دانشکده ادبیات و علوم انسانی   6

7  
ویــژه (علــوم اجتمــاعی و انــسانی دانــشگاه شــیراز 

  )ادبیات
   شماره10  دانشگاه شیراز

   شماره5  )س(دانشگاه الزهرا   )ویژه ادبیات(علوم انسانی الزهرا   8

  ــــ  دانشگاه یزد  نامه کاوش  9

  53  دانشگاه تربیت معلم  )تربیت معلم( مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی  10
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  تعدد مجالت تاکنون  امتیاز صاحب  نام نشریه  ردیف

11  
هاي دانـشکده ادبیـات و علـوم          وهشمطالعات و پژ  

  )اصفهان(انسانی 

دانــشکده ادبیــات و علــوم انــسانی    

  دانشگاه اصفهان
49  

  33  فرهنگستان زبان و ادب فارسی  نامه فرهنگستان  12

  199  دانشگاه تبریز  )تبریز(نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی   13

  )کرمان(نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی   14
نــشکده ادبیــات و علــوم انــسانی    دا

  دانشگاه شهید باهنر کرمان
20  

  10  دانشگاه ادبیات و علوم انسانی سمنان  )سمنان(نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی   *15

  13  دانشگاه ادبیات و علوم انسانی کرمان  مطالعات ایرانی  *16

  زبان و ادب  *17
نشریه دانشکده ادبیات  و علوم انسانی       

   طباطباییعالمه
31  

  ادب پژوهشی  **18
نشریه دانشکده ادبیات و علوم انـسانی       

  گیالن
3  

  نقد ادبی  **19
مرکز تحقیقات زبان و ادبیـات فارسـی     

  دانشگاه تربیت مدرس
  ــــ

  نشریه دانشکده علوم انسانی قم  **20
نشریه دانشکده زبان و ادبیات فارسـی       

  قم
2  

  2  زاد ـ جیرفتدانشگاه آ  فصلنامه ادبیات تطبیقی  **21

  4  دانشگاه کاشان  مطالعات عرفانی  **22

  4  دانشگاه تربیت معلم  نشریه مطالعات و تحقیقات ادبی  23

      )بیرجند(مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی   **24

  .دار علمی ـ ترویجی هستند مورد ستاره* 

  . اند هموارد دو ستاره مجالت دانشگاهی هستند که مصوب وزارت علوم نشد** 
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  :شود ادبی زیر نیز براي استفاده عموم مردم چاپ می جز این نشریات ادبی و نیمه

  

  فاصله انتشار  صاحب امتیاز  نام نشریه  ردیف
هاي منتشر  شماره

  1386شده تا 

  65  دو ماهنامه ادبی  علی دهباشی  بخارا  1

  ماهنامه  سیدجوادي کمال حاج  کلک  2

  15ماهنامه  محمد عزیزي  رودکی  3

  130ماهنامه  خانه کتاب  ماهنامه ادبیات و فلسفه  4

        سیمرغ  5

  108  ماهنامه داستانی  حوزه هنري  ادبیات داستانی  6

  86  ماهنامه ادبی هنري  پور مسعود شهامی  گلستانه  7

8  
رشد آموزش زبان و ادب 

  فارسی
  86  تخصصی براي دبیران فصلنامه   و پرورش وزارت آموزش

  84  ماهنامه فرهنگی ـ ادبی  ناهید توسلی  نافه  9

  76  ماهنامه فرهنگی ـ داستانی  علی میرزایی  نگاه نو  10

  40  شناسی ماهنامه ادبی ـ ایران  سیدحسن امین  حافظ  11

  35  فصلنامه ادبی  ندوشن اسالمی  محمدعلی   هستی  12

  14  فصلنامه ادبی ـ هنري  صبا خسروي  پایاب  13

  12  نامه دو هفته  معصومه بیات  پروین  14

  241  ماهنامه ـ ادبی ـ هنري علمی  پور پرویز ملک  چیستا  15

  34  فصلنامه ادبی ـ آموزشی  و ارتباطات فرهنگ  سازمان   سخن عشق  16

  17  فصلنامه ادبی ـ هنري  طوبی ساطعی  سمرقند  17

  7  دو ماهنامه ادبی  پونه ندایی  شوکران  18

  50  ات کودكفصلنامه ادبی  مهدي مجوانی  پژوهشنامه ادبیات کودکان  19
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  فاصله انتشار  صاحب امتیاز  نام نشریه  ردیف
هاي منتشر  شماره

  1386شده تا 

  52  فصلنامه ادبی  حوزه هنري  شعر  20

  اشارات  21
هاي  مرکز پژوهش

  صداوسیما
  106  ماهنامه ادبی

  7  فصلنامه ادبی  بهار صالحی  خوانش  22

  5  فصلنامه فرهنگ عامه  صداوسیما  نجواي فرهنگ  23

  نامه پارسی  24
شوراي گسترش وزارت 

  ارشاد
  43ماهنامه ادبی

  90ماهنامه ادبی  پاکستانمرکز تحقیقات   دانش  25

  گلستان  26
شوراي گسترش زبان و 

  ادبیات آمریکاي شمالی
  15فصلنامه ادبی

  قند پارسی  27
مرکز تحقیقات فارسی ـ هند 

  ـ رایزنی ایران
  30فصلنامه ادبی

  

ریات و  پردازنـد، در نـش      بر نشریات ادبی که به طور مستقیم به ترویج و تحقیق موضوعات و مسائل ادبی می                 عالوه

اي به ادبیات و زبان فارسی اختـصاص دارد کـه شـامل نقـد، داسـتان، شـعر،        ها بخشی یا صفحه نامه ها و نیز هفته  روزنامه

  . شود هاي ادبی می وگو، معرفی کتاب گفت

اما در تمامی مطبوعات مسئله زبان و کاربرد درست آن موضـوعی اسـت قابـل مطالعـه و بررسـی، در زمینـه نثـر                     

بـه  » الگوهـاي غیرمعیـار در مطبوعـات کـشور    « پژوهشی بـا عنـوان   1385غیرمعیارهاي مطبوعاتی در سال مطبوعات و  

  :که خالصه آن چنین است) 1385ذوالفقاري، (سفارش معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد به انجام رسانید 

. مله انتخـاب شـد     ج 6720از میان نشریات سراسري     .  نشریه انتخاب گردید   22 جمله از    12320در پژوهش حاضر    

بستگی،  جم، جمهوري اسالمی، رسالت، شرق، کیهان، هم این نشریات شامل آفتاب یزد، ابرار، اطالعات، اعتماد، ایران، جام   

ابرار ورزشی، اسـتقالل   آدینه، : این نشریات شامل.  جمله انتخاب شد  4480پسند    همشهري هستند و از میان نشریات عامه      

ایـن  .  جمله انتخـاب شـد     1120وزي، خانواده سبز، راه زندگی هستند و از میان نشریات محلی            جوان، به سوي افتخار، پیر    

از هر مجلـه    . انتخاب گردید ) 12/10/84(نشریات از یک روز خاص      . نشریات شامل طاق بستان، امین، خبر جنوب هستند       

 1662 جملـه، فرهنگـی      2262 جمله، ورزشی    1309اجتماعی  :  جمله در هشت گروه موضوعی شامل      560به طور مساوي    

 جملـه انتخـاب     1169 جملـه، علمـی      505 جملـه، اقتـصادي      1011 جمله، حوادث    1455 جمله، سیاسی    647جمله، دینی   

یک یا چنـد اشـکال دارد و   )  درصد7/67( جمله  8329) فنی، زبانی و بالغی   (در جمع در سه حوزه اساسی ویرایش        . گردید

 مـورد اشـکال   258/15 جمله غیرمعیار جمعـاً  8339از میان . دون اشکال است از کل جمالت ب   )  درصد 3/32( جمله   3981

این نتیجه درست خالف فرضیه یک طرح است که         . شود  وجود دارد؛ یعنی در هر جمله به طور متوسط دو اشکال دیده می            

کنـد؛ زیـرا تعـداد      مـی این نتیجه، فرضیه چهار طرح را نیـز ابطـال  . داند از جمالت مطبوعاتی را داراي اشکال می% 3تنها  
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  :اشکاالت به ترتیب زیر است

  فنی، زبانی، بالغی : فرضیه

  بالغی، فنی، زبانی : نتایج طرح

 مورد؛ یعنی   206/6 و بالغی    27/0 مورد؛ یعنی    250/4، زبانی   33/0 یعنی   071/5میزان اشکاالت در سه حوزه فنی       

  . است40/0

این گزارش هـشدار و زنـگ       . ئه شده، چندان مطلوب نیست    وضعیت زبان در مطبوعات کشور به گواهی گزارش ارا        

گیر است که بیش از همیشه و پیش از آنکه کنترل زبان مطبوعات از دست خارج                  خطري براي مسئوالن اجرایی و تصمیم     

ـ    این پیشنهادها می. شود، الزم است تدابیري در کوتاه، میان و بلندمدت اندیشیده شود           ا تواند به صورت مـستمر، موقـت، ی

بـه هـر حـال تأمـل در ایـن پیـشنهادها             . آزمایشی به اجرا درآید و براساس نتایج آن اقدامات بعدي را تبیین و تعیین کرد              

  . سزایی ایفا کند هاي آتی نقش به گیري تواند در تصمیم می

  شناسی آسیب

هـاي رشـته    ایشها و گر  نشریه علمی ـ پژوهشی هیچ یک، تخصصی نیست، مربوط به تمامی حوزه 14از میان . 1

 آنها را تخصصی دانست بلکه نـشریات        توان  زبان و ادبیات فارسی است؛ بنابراین در رشته وسیع زبان و ادبیات فارسی نمی             

  .شوند  آنهایی هستند که به طور اختصاصی در حوزه خاصی از زبان و ادبیات منتشر می تخصصی

 که مجموع مقاالت ساالنه علمی پژوهشی از چهارصـد          مدت و تعداد این نشریات بسیار کوتاه و کم است چنان          . 2

بـسیار انـدك    ) حدود هشتـصد نفرنـد    (کند حال آنکه در مقایسه با تعداد استادان زبان و ادبیات کشور که                مقاله تجاوز نمی  

  . اگر هر استاد براي ارتقا بخواهد تنها یک مقاله در سال بنویسد، ظرفیت موجود نصف نیاز فعلی است. است

هـا از     هاي خود را تأمین کند و به تازگی این هزینـه            هاي مالی کافی، هر نشریه باید هزینه         دلیل عدم حمایت   به. 3

که اغلب تـأثیر منفـی در رونـد تولیـد مقالـه و چـاپ مجلـه                  )  هزار تومان  200 تا   100بین  (شود    صاحبان مقاله گرفته می   

  . گذارد می

  .دهند مقاالت تازگی خود را از دست می)  ماه18متوسط (به دلیل طول دوران داوري و انتشار مجالت . 4

رسانی و تعداد کم شمارگان مجالت اغلب با توجـه بـه تـالش هیـأت تحریریـه بـه دسـت         به دلیل عدم اطالع   . 5

  . رسد خوانندگان نمی

  هاي علمی ـ ادبی  انجمن) ج

: 61مهرپویـا،   (ها فعالیـت داشـت          ان انجمن ادبی در شهرست    22 انجمن ادبی در تهران و       18پیش از انقالب قریب     

هـاي خـود را از صـندوق     هاي ادبی اغلب وابستگان رژیم پهلوي بودند و هزینـه             که صاحبان و مدیران این انجمن     ) 1376

انجمن ادبی آذرآبادگان،   : ها عبارت بودند از       برخی از این انجمن   . کردند  حمایت هنرمندان وزارت فرهنگ و هنر دریافت می       

یران، ایران و پاکستان، ایران و ترکیه، تهران، توفانیان، حکیم نظامی، دانـشوران، سـعدي، شـاهرخ، شـهیاد، کلبـه             اقبال، ا 

  .  شهریار، انجمن ادب و هنر زنان پایتخت سعدي، کمال، گوهر، وحید،
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  . گذشت ها به شعرخوانی و سخنرانی می  بیشتر فعالیت این انجمن

 50هـا هـم اکنـون بـه بـیش از       بالغ بر یکصد و پنجاه سال دارند؛ این انجمـن  اي    هاي ادبی سابقه    برخی از انجمن  

بر آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی هر استان نیـز   رسد که اغلب در تهران فعالند و عالوه         محفل عمومی و خصوصی می    

 ایـن همـه بـدون    کند، اما فعالیت همگی محـدود و محفلـی اسـت؛ بـا            ها حمایت می    هاي ادبی شهرستان    از برخی انجمن  

منـد از گرداننـدگان ایـن         هاي مالی سالیان دراز به فعالیت مشغولند، افراد غیرمتخـصص زبـان و ادبیـات و عالقـه                   حمایت

اند میان شاعران و نویـسندگان   اند، توانسته هاي شاعر فراهم آورده     هاي ورود افراد جوان را به حوزه        ها هستند؛ زمینه    انجمن

  .اند وسته و منظم و اغلب عمري دراز داشتههمبستگی ایجاد کنند، پی

 آنها نیـز پرداختنـد؛ مثـل انجمـن           ها گاه پا از مجالس فراتر نهاده به کار تصحیح و تنقیح متون و چاپ                این انجمن 

  . حکیم نظامی که محصول آن تصحیح خمسه نظامی بوده است

بـر سـخنرانی و       ر را پـر کنـد و عـالوه        ها توانسته است برخی خألهاي ادبی کـشو         شور و نشاط اعضاي این انجمن     

  . خوانی نیز بپردازند شعرخوانی به متن

هاي ادبی زیر به طور رسمی و با گرفتن مجوز فعالیت از نهادهاي مسئول؛   هاي محفلی انجمن    اکنون جز انجمن    هم

  :هاي دولتی و غیردولتی مشغول فعالیت هستند چون وزارت علوم و ارشاد در بخش

  

  نام انجمن  ردیف
سال 

  تأسیس
  تعداد اعضا

ترین  مهم

  ها فعالیت

تولیدات 

  علمی
  محل استقرار

1  
انجمن علمی زبان و ادبیات 

  فارسی
1380  

 عضو هیأت رئیسه 8

   عضو150

چاپ مجله ـ 

برگزاري 

سخنرانی، 

  اجراي همایش

هاي  مجله

علمی پژوهشی 

هاي  پژوهش

 5ادبی چاپ 

  جلد کتاب

مرکز تحقیقات 

زبان و ادبیات 

نشگاه فارسی دا

  تربیت مدرس

2  
انجمن ترویج زبان و ادبیات 

  فارسی
1384          

            کانون نویسندگان ایران  3

            انجمن قلم  4

            کانون ادبیات ایران  5

6  
انجمن نویسندگان کودك و 

  نوجوان
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  شناسی آسیب

دهـد   شود و این مشکل اجازه نمی  آنان میها و فعالیت  ها باعث رکود برنامه عدم حمایت مالی و مکانی از انجمن . 1

  .ها بتوانند سازمان یابند انجمن

  .هاي محفلی اغلب برنامه خاصی ندارند انجمن.  2

هاي محفلی به علت نداشتن خبرنامه و یـا عـدم حمایـت،     هاي اعضاي انجمن   ها، آثار علمی و سخنرانی      فعالیت.  3

  .شود چاپ و منعکس نمی

زننـد و اعـضاي آن را سـالخوردگان تـشکیل             ی از پذیرش جوانان و قبول آنان سرباز می        هاي محفل   گاه انجمن .  4

  .دهد می

رسـانی یـا    هاي ادبی دانشگاهی تعداد اعضا اندك است و بسیاري از استادان بـه علـت عـدم اطـالع                   در انجمن .  5

  .آیند هایی در نمی عالقگی و تدریس زیاد به عضویت چنین انجمن بی

  . گذارند رئیسه به دلیل اشتغاالت علمی، کمتر براي پیشبرد اهداف انجمن وقت میاعضاي هیأت .  6

  صداوسیما ) د

هاي دیداري ـ شنیداري است که به لحاظ تعداد مخاطبان و گـستره    صداوسیما، امروزه یکی از قدرتمندترین رسانه

  .اعی و سیاسی تأثیر مثبت و منفی بگذاردتواند بر تمامی ابعاد اخالقی، فرهنگی، اجتم جغرافیایی در داخل و خارج می

آنچه بیش از همه اهمیت دارد، کاربرد درست زبان فارسی در صداوسیماست که هم محل تأکید اُدبا و فرهیختگان                   

زبـان صداوسـیما    . است و هم بسیاري از انتقادها نسبت به عدم به کارگیري زبان فارسی در صداوسیما بـر آن وارد اسـت                    

هـا   اکنون روزانـه بـالغ بـر ده    هم. است که به هیچ دلیل نباید از این معیار دور باشد       ) گفتاري و نوشتاري   (همان زبان معیار  

گروه فرهنگ و ادب در هر یک . شود  کانال تلویزیونی پخش می 15 ادبی از این رسانه ملی تولید و از طریق            ساعت برنامه 

  .ند که نقش مؤثري در معرفی زبان و ادبیات فارسی برعهده دارندسازي هست هاي تلویزیونی فعال و مشغول برنامه از شبکه

 آنها معرفی شاعران و نویسندگان نامـدار ایرانـی چـون شـهریار،      هاي کامالً ادبی که محور  ها و سریال    ساخت فیلم 

  .  آنهاست عبدالعظیم قریب، دهخدا، معین از جمله

نویـسی،    تأسـیس شـد کـه مـأمور تـرویج درسـت       1370شوراي عالی ویرایش سـازمان صداوسـیما نیـز در سـال             

  .گویی در صداوسیماست خوانی و درست درست

سازي در حوزه زبان و ادبیـات فارسـی بـه            هاي صداوسیما نیز تحقیقاتی به منظور برنامه        بر آن مرکز پژوهش     عالوه

انی در حوزه عملکرد و نیـاز ایـن    هاي متعدد صداوسیما آثار و تحقیقات ادبی فراو         بر آن در بخش     عالوه. انجام رسانده است  

  . سازمان چاپ و منتشر شده است

  ها  آسیب

تاکنون چندین گزارش و تحقیق مستقل درباره عملکرد صداوسیما در حوزه زبان و ادبیات فارسی منتشر شده است                  

  :اند از ها عبارت که این پژوهش
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، دکتر ناصر نیکوبخت به سفارش شوراي عالی گزارش ارزیابی عملکرد صداوسیما در حوزه زبان و ادبیات فارسی   . 1

  .1383 انقالب فرهنگی، 

  .1376هاي سمینار زبان فارسی در صداوسیما، تهران، سروش،  مجموعه مقاالت و سخنرانی. 2

هاي صداوسیما،    سارلی، مرکز تحقیقات و سنجش برنامه       ناصر قلی   ) گزارش پژوهشی (زبان معیار در صداوسیما     .  3

  .1379، 81شماره 

 سارلی و حسن بیـات،   ، ناصر قلی)گزارش پژوهشی(بررسی اشکاالت نحوي زبان خبر براساس دستور ساختاري      . 4

  .1385، 19مرکز تحقیقات مطالعات و سنجش برنامه صداوسیما، ش

  .4، تماشا، شماره )وگو با دکتر سحابی، صفا، رضازاده شفق و محجوب گفت(مسئله زبان در وسایل ارتباط جمعی . 5

  .1375تأثیر شعر در زبان صداوسیما، احمد سمیعی، درباره زبان فارسی، مرکز نشر دانشگاهی، . 6

  .1371زبان شکسته و حدود کاربرد آن در صداوسیما، احمد سمیعی، دومین سمینار زبان فارسی در صداوسیما، . 7

  .1375رسی، مرکز نشر دانشگاهی، برداري از فرهنگ مردم در صداوسیما، درباره زبان فا زبان شکسته و بهره. 8

هـا، توفیـق      هاي همگانی در ترویج زبان علم و مـشکالت موجـود در تـرویج زبـان علـم از رسـانه                      نقش رسانه . 9

  .1372حیدرزاده، مجموعه مقاالت سمینار زبان فارسی زبان علم، مرکز نشر دانشگاهی، 

  .نار زبان فارسی در صداوسیماها، مهدي فیروزان، دومین سمی تأثیر متقابل زبان رسانه. 10

  . اسماعیل صادقی، مرکز مطالعات و تحقیقات صداوسیما عوامل مؤثر بر زبان صداوسیما،. 11

  :ها به شرح زیر است هاي یاد شده در این پژوهش ترین آسیب مهم

  .هاي زنده مجریان هاي صداوسیما به خصوص برنامه عدم کاربرد درست زبان فارسی در برنامه. 1

رغم وجود شوراي عالی ویرایش و اختیارات قانونی و امکانات مورد نیاز، این شورا هنـوز نتوانـسته اسـت از                       علی. 2

  .این اختیارات استفاده کند

ها و تجویزهاي شوراي عالی ویرایش و فرهنگستان زبان و ادب فارسـی از ضـمانت اجرایـی                    پیشنهادها، توصیه . 3

  .کافی در صداوسیما برخوردار نیست

هاي دوبله شده و اخبـار ترجمـه شـده بـه              ها و برنامه     آنها ترجمه است؛ مثل فیلم، سریال       هایی که مبناي    برنامه. 4

اند؛ زیرا مترجمان از تبحر و مهارت کافی برخـوردار   ترین ضربه را بر پیکره زبان وارد آورده دلیل ناآشنایی مترجمان سنگین   

  .نیستند

 آنها به تمـسخر      هاي ایرانی،   ها و گویش    ها به جاي استفاده مفید و مؤثر از لهجه          لها و سریا    گاه در برخی برنامه   . 5

هـاي   هاي چالش و رویارویی زبـان فارسـی را بـا گـویش             این امر زمینه  . شوند و ابزاري براي طنزپردازي هستند       گرفته می 

  . آورد و ضربه تندترین عامل به هویت و اتحاد ملی است محلی فراهم می

کنند زمینـه تبلیـغ و    پسند به بازیگرانی که از گونه زبانی غیرمعیار استفاده می هاي مثبت و مخاطب   نقشسپردن  . 6

  . آورد گونه را فراهم می ترویج آن

هـا دچـار      اي است که مخاطبان مختلف گاه در استفاده از برنامـه            گونه  ها به   ها و برنامه    یکدستی زبان تمام شبکه   . 7

  . مشکل هستند

سـازي    اي سازمان صداوسیما به طـور جـدي در برنامـه            اي مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه      ه  پژوهش. 8
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  .شود کاري می اطالع هستند که گاه موجب دوباره هایی بی سازان از وجود چنین پژوهش شود و یا برنامه استفاده نمی

  .شود بت مرد کمتر استفاده میبا وجود تسلط بیشتر زنان بر زبان نسبت به مردان از مجریان زن به نس. 9

هاي طنز صداوسیما به جاي تقویت واژگان و برابرهاي پیشنهادي فرهنگستان، ایـن برابرهـا بـه                گاه در برنامه  . 10

شود که همین عامل، موجب عدم پذیرش و واکنش مردم نـسبت بـه واژگـان پیـشنهادي فرهنگـستان        گرفته می  مسخره

  .شود می

گیري هـر   ها و جایگاه و لزوم بهره     ثر شاعرانه با زبان معیار علمی بدون آگاهی از ظرفیت         آمیختن زبان شعر و ن    . 11

  . نزد مخاطبان درهم آمیزد) زبان ادبی و زبان معیار(شود محدوده این دو زبان  یک در کالم برخی مجریان، باعث می

  ها ها، وبالگ هاي اطالعاتی، سایت بانک)  ه

  :اند از رتبط با زبان و ادبیات فارسی عبارتهاي م ترین سایت اکنون مهم هم

  

  نشانی سایت  ردیف
شرح 

  فعالیت

1  http://www.irib.ir/radio/adab/  

2  http://www.Noufe.com/  

3  http://www.Blissbat.net/ramoles/persian.html  

  http://www.Bukharamagazine.com/magazine.php?magـid=17  

4  http://www.Samarkandmagazine.ir/  

5  http://www.Joqd.com/  

6  http://www.Golshirifoundation.org/kargah/  

7  http://www.iranshenasi.net/  

8  http://www.Jenopari.com/  

9  http://www.Hanouz.com/  

10  http://blognews.1bn.eu/  

11  http://www.haftan.com/  

12  http://www.Hـnet.org/bahai/iranlib/MـR/N/nimih/ndtitle/nd.html  



  فناوري: فصل سوم

 اسالمی و هنر کمیته علوم انسانی، معارف/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

173

  نشانی سایت  ردیف
شرح 

  فعالیت

13  http://www.vajehmagazine.com/  

14  http://www.Behroozsheyda.com/  

15  http://www.Khabgard.com/  

16  http://www.Hezarkaffe.com/  

17  http://www.Andishe.de/index/html  

18  http://www.Farhanggoftego.com/  

19  http://www.Nilgoon.org/index.html  

20  http://www.Aliaram.com/  

21  http://www.Reirazi.persianblog.com/  

22  http://www.Borougerd.Persianblog.com/  

23  http://www.Pasargad.info/  

24  http://www.Ariapars.persianblog.com/  

25  http://www.Tous.ir/farsi/index.php  

26  http://www.Persian–language.org/  

27  http://www.Unipers.com/paindex.html  

28  http://www.Attar.ir/farsi/index.php  

29  http://www.Nayshaboor.ir/farsi/index.php  

30  http://www.Hafez.com/  

31  http://www.Dibache.com/  

32  http://www.Pazhuhesh–nameh.com/  

33  http://www.Khatmikhi.persianblog.com/  
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  نشانی سایت  ردیف
شرح 

  فعالیت

34  http://www.Fartor.persianblog.com/  

35  http://www.Kargah.net/  

36  http://www.Ketabeshear/com/  

37  http://www.Parset.com/Culture/Poems/  

38  http://www.Forughfarrokhzad.org/index1.html  

39  http://www.Ferdowsi.org/  

40  http://www.1001shab.net/  

41  http://www.Avayeazad.com/  

42  http://www.Avayekhial.com/  

43  http://www.Sohrabsepehri.com/main.asp  

44  http://www.okonlife.com/  

45  http://www.Shahnameh.com/  

46  http://www.Shereno.com/  

47  http://www.Adibboroumand.com/  

48  http://www.Poetry.ir/archives/000172.php  

49  http://www.Sanjeshmostamar.com/cccshereparsi.asp  

50  http://www.Shoara.blogfa.com/  

51  http://www.Hedayat.adabkade.com/  

52  http://www.Ghabil.com/article.aspx?id=26  

53  http://www.Shahnareeh.1iran.org/Admin/Adm05SegmentBakhshP.html  

54  http://www.Shaeraneiran.persianblog.com/  
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  نشانی سایت  ردیف
شرح 

  فعالیت

55  http://www.khawaran.com/ProfYemeenـPishinaiTarikhiFarsiDari.html  

56  http://www.Chlhistory.org/news.html  

57  http://www.Shamlu.com/odyssey/dastour/  

58  http://www.Kkhec.ac.ir/ghandeparsi/NewGhand/ZabanFarsiDari.html  

59  http://www.Avayeazad.com/dastour/list.html  

60  http://www.Ili.ir/f.farsicenter.html  

61  http://www.Secularismforiran.com/Artـprop&Grammar.html  

62  http://www.Persik2006.com/  

63  http://www.Ketabforosh.com/detail.php?id3=1088&no  

64  http://www.Iis.ac.uk/home.asp?!=fa  

65  http://www.Dehkhoda.persianblog.com/  

66  http://www.Iranologyfo.com/  

67  http://www.Chehreha.com/  

68  http://www.Iranculture.org/index.php  

69  http://www.Ias.ac.ir/  

70  http://www.Ihcs.ac.ir/user/Default.aspx  

71  http://www.Persian–language.org/  

72  http://www.Persianebooks.blogsoot.com/  

  

هاي نوین در فضاهاي اینترنتی هستند که به دلیل سهولت و ارزانی، بـه سـرعت                  ها از پدیده    نوشت  ها یا وب    وبالگ

 در جهـان و در ایـران شـهریور    1996هـا در فوریـه    اولین وبـالگ . در میان کاربران اغلب جوان اینترنت، رواج یافته است      

هـاي   ی با هفتاد و پنج هزار وبالگ مقام چهارم را در چنان زبـان پس از گذشت چهار سال زبان فارس. اندازي شد  راه 1380
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نویسی فارسی به صورت قالب نگارشی مستقلی درآمده که از این حیث امري مهم                امروزه توجه به وبالگ   . دنیا کسب کرد  

  . ریزان زبان و ادب فارسی است و درخور توجه متخصصان و برنامه

ترین آن فاصله میان زبـان نوشـتار معیـار و زبـان وب                هاي زبانی که مهم     تبر خسار   توجهی به این حوزه عالوه      بی

هاي فرهنگی و انحطاط ادبی را نیز در پی دارد و به عکس، توجه و سیاستگذاري و رونـق آن، رواج                       هاست، خسارت   نوشته

  .فرهنگ مکتوب، گسترش زبان فارسی، رواج نگارش و ارتقاي سطح فرهنگ را در پی خواهد داشت

  .شود هیچ تکلف استفاده می بی) گاه غیرمعیار(ها ساده است و از واژگان روزمره مردم و زبان گفتاري  نوشت  وبنثر

همـان  . هـایی خـصوصی هـستند       هـا بیـشتر نوشـته       وبـالگ .  آنها خودمانی و طبیعی و همراه بـا طنـز اسـت             لحن

ها اغلـب     وبالگ. شوند  اه که با شتاب نوشته می     هاي روزانه با مطالب خیلی خالصه و کوت         هاي خاطرات و یادداشت     دفترچه

  . جا دارد چیز و همه حکم کشکولی از همه

  ها آسیب

ها، بـه قاعـده       نویسی و شتابزدگی در نگارش و ثبت نوشته         ها یکسان نیست، اغلب بداهه      سبک نوشتاري وبالگ  . 1

  .شود توجهی به قواعد دستوري منجر می اي و کم ضابطه گریزي و بی

هـاي    شـمار، غلـط     هاي امالیی بی    الخطی وجود غلط    گذاري رسم   هاي شخصی، بدعت    الخط، سلیقه    رسم آشفتگی. 2

  .هاي الکترونیکی است توجهی نویسندگان و بخش دیگر ناشی از ناسازگاري خط فارسی با محیط فارسی به دلیل کم

الت مرکـب و طـوالنی،      جـا جمـ     هـاي نابـه     نوشت به دالیلی چون نامعلوم بودن جاي ضمیر، حذف          جمالت وب . 3

توجهی به معناي دقیق واژگان، نشاندن اجزاي جمله در جاي مناسب و به جاي هم و تأثیر بیش از حد زبـان محـاوره،                          بی

  .مبهم و گنگ هستند

  .شود ها راه یافته و ترویج می نگاشت واژگان بیگانه، مخفی، خیابانی و مبتذل به طور وسیعی در وب. 4

تـرین ویژگـی محتـوایی و جـزء      دهاي شدید سیاسی و تند خارج از قواعد نقـد و لفـاظی مهـم              نگاري، انتقا   هرزه. 5

  . هاي مسئوالن است گیري هاي اجتماعی است که اغلب بازتاب و واکنش در برابر برخی جهت آسیب

  ها و متون ادبی  چاپ و نشر کتاب) و

 در دو حوزه زبان و ادبیات فارسی ساالنه جلد          با توجه به آمارهاي دفتر چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی            

  : به شرح زیر است1385هاي زبان و ادبات در سال  شود آخرین وضعیت چاپ و نشر کتاب کتاب منتشر می
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  تهران  شهرستان  تألیف  ترجمه  جمع  سال  ردیف
چاپ 

  اول

  تجدید

  چاپ

تیراژ کل 

  ها کتاب

تیراژ 

  متوسط

تعداد 

متوسط 

  کلمات

1  1380  419  113/1  5306  1061  5358  4065  2354  260/240/32  5068  201  

2  1381  7270  1690  5589  1424  5855  4665  2615  480/587/33  4661  192  

3  1382  7360  1727  5632  1461  5898  4655  2705  180/227/32  4430  190  

4  1383  7611  1892  5270  1780  5831  4496  3121  430/201/30  4033  195  

5  1384  9196  2244  6952  2065  7131  5164  4032  474/502/35  3898  196  

  974  22090  794/768/163  14827  26059  30073  7791  31546  8666  37586    جمع

  194  4418  758/753/32  2965  5811  6014  1558  6309  1733  7571    میانگین

  

هـاي   دهد و اغلب، کتـاب  هاي منتشره را در هر سال تشکیل می  هاي ادبیات فارسی ـ درصد از مجموع کتاب   کتاب

گیرد که این مسئله بیانگر اقبال عمومی به حوزه زبان و ادبیـات              ها قرار می    ترین کتاب   پ و تیراژ  ادبیات در ردیف اول پرچا    

  . هاي مهم بخش نشر کتاب است  آنها خود یکی از آسیب بحث کیفیت تولید آثار و محتواي. فارسی است

  شناسی آسیب

هـاي    نـسور، ممیزهـاي دشـوار، پاسـخ       هاي تألیفی و مترجم اغلب بـا سا         چاپ و نشر آثار ادبی به خصوص رمان       . 1

هـاي خاصـی انجـام        ممیزي وزارت ارشاد نیز بر مبناي خط و مشی یا سیاست          . طوالنی و یا عدم اجازه انتشار مواجه است       

  . اي است پذیرد و اغلب سلیقه نمی

ـ     هـاي عامـه     نویـسان و پـژوهش      چاپ مجموعه اشعار ناپخته شاعران و آثار غیرتکنیکی داسـتان         . 2 ی در  پـسند ادب

گذاري مؤلفان رو به ازدیاد نهاده است به طوري که هر هفتـه بـیش از یکـصد مجموعـه          هاي اخیر و اغلب با سرمایه       سال

گردد که در نهایت ازدیاد چنین آثاري ذوق ادبی و          ادبی اعم از شعر، داستان و آثار شبه ادبی در بازار نشر چاپ و توزیع می               

ناپـذیري وارد   هـاي جـدي و جبـران    دهد و به گذشته ادبی و ادب معاصـر ضـربه    میتوقع عمومی را از ادبیات اصیل تنزل   

  . سازد می

  وضع مطلوب. 4-3

به طور متوسـط اگـر بـه    )  نفر000/20تا مرز (ها و جذب استادان جدید       با توجه به افزایش و رشد کمی دانشگاه       . 1

اید تولید مقاالت علمی ـ پژوهشی در پایان برنامـه بـه     مقاله در نظر گرفته شود؛ در این صورت ب2ازاي هر استاد در سال 
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  .  مقاله در سال و تعداد مجالت علمی پژوهشی به یکصد عنوان برسد000/40مرز 

تر هستند و تدارك اجرایی و مالی آنها سهولت بیـشتري            تخصصی  هاي نیم یا یک روزه،      با توجه به آنکه نشست    . 2

ها بیشتر از سمینارهاست، بهتر است به جاي برگزاري سـمینارهاي گـسترده،          نشستگونه    کنندگان این   دارد و تعداد شرکت   

  .  آنها بین چند نشست تقسیم و در چند وقت برگزار شوند موضوع

هاي کالن، توسعه و ترویج مجـالت علمـی           ها، سیاستگذاري   هاي علمی زبان و ادبیات در توسعه فناوري         انجمن. 3

بـر دو انجمـن فعلـی،     کننـد، بهتـر اسـت عـالوه      هاي آموزشی نقش مهمی ایفا مـی        رگاهپژوهشی، برگزاري سمینارها و کا    

  . هاي تخصصی آن فعال شوند ها تقویت و کارگروه هاي تخصصی دیگري نیز تأسیس شوند و یا همین انجمن انجمن

هـا،    ها، زمینه  ضروري است براي تعامل بهتر و بیشتر ادبیات با نهادهاي اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زیرساخت              . 4

  .ها، شناسایی، نهادسازي و اجرایی شوند شرایط و روش

خوردگی شعر با تعالیم دینی،     الزم است منزلت، شأن و جایگاه ادبیات فارسی به دلیل پیوستگی آن با دین و گره               . 5

روري مـردم ایـران     پ  دیرینگی و غناي ذاتی، وسعت و گستره جغرافیایی و تاریخی آن و عالقه ذاتی و ادب دوستی و ادیب                  

  . آنچنان که شایسته و بایسته این مردم بزرگ است، حفظ و تکریم شود

سـنجی   ریزي، امکان هاي بالقوه و بالفعل زبان و ادبیات فارسی با برنامه نهادهاي سیاستگذار باید با توجه به توان   . 6

یه مردم به خصوص در دنیاي ماشینی امروز،      سازي بتوانند از این زمینه براي اصالح اخالق عمومی و تعدیل روح             و تصمیم 

  . به شکلی شایسته استفاده کنند

هاي جهانی، انـسانی و اخالقـی ادبیـات فارسـی بـراي            سازي پیام   بندي و متناسب    هاي گزینش، طبقه      باید زمینه . 7

  . هاي زندگی از متون ادبی فراهم آید زندگی شهروندي و مهارت

 نهادهایی چون فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، آموزش و پـرورش و اسـتادان               صداوسیما در تعامل سازنده با    . 8

سازي کند و مجریـان را ملـزم نمایـد            رشته زبان و ادبیات فارسی باید بکوشد ضوابط و قواعد زبانی را، استخراج و یکسان              

بزار اصالح وضع زبان رسمی و معیار زبان معیار را فراگیرند و در به کارگیري درست کلمات ورزیدگی یابند؛ زیرا مهمترین ا     

  .فارسی صداوسیماست

ریزي زبانی در کشور   آنها بتواند برنامه صداوسیما باید با انتخاب مجریان مسلط و زبده به زبان معیار و آموزش مدام    

. شـود براي این کار باید طرح و برنامـه مـشخص در اهـداف سـازمانی صداوسـیما ترسـیم و اعـالم                       . را به سامان برساند   

هـاي زبـانی را در      صداوسیما باید بتواند ضمن اصالح وضع موجود خود یک گام فراتر نهد و به طور غیرمـستقیم آمـوزش                  

  . هاي مختلف به مردم ارائه دهد قالب

شوراي عالی ویرایش در صداوسیما باید فعال شود و بتواند نقش خود را به خوبی به انجام رسـاند در ایـن صـورت                      

. الی نظارت باید در انجام این سهم مساعدت کنند و الزامات قانونی را تهیه، تصویب و به اجـرا بگذارنـد        رئیس و شوراي ع   

ها ویراستار خبره و زبده که خود با مصوبات فرهنگستان آشنایی کامل و کافی داشـته باشـند و                 ده  در این صورت استخدام   

  . نماید عمالً به آنها ملتزم باشند، ضروري می

سـازي   ها گامی مـؤثر و بلنـد در سـالم        ها و برنامه    دست در ترجمه و برگردان فیلم       ز مترجمان خبره و چیره    استفاده ا 

  . ها و غیرمعیارهاي زبانی ناشی از پدیده ترجمه در ایران است زبان فارسی است؛ زیرا بیشتر آسیب

هاي ایرانی به خصوص در        گویش ها و   رسانه ملی با هوشیاري، ظرافت و دقت باید بتواند ضمن حفظ و ترویج زبان             
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هـاي محلـی را از میـان بـردارد و نقـش               هاي میان زبـان فارسـی و گـویش          هاي استانی، تنش    هاي محلی و شبکه     برنامه

  .بخشی را به خوبی ایفا نماید وحدت

  . کند هر شبکه و هر برنامه از یک شبکه از زبان، ویژه مخاطبان خود استفاده کند شناسی ایجاب می مخاطب

هاي زبان و ادبیات فارسـی بـه عنـوان پـشتوانه فکـري در                 هاي خود از ظرفیت     سازي  تواند در برنامه    صداوسیما می 

ادبیات داستانی غنی فارسی بهترین زمینه بـراي بـازآفرینی سـینمایی اسـت؛              . فرهنگ جامعه ایرانی به خوبی استفاده کند      

هـا و آثـار و شـاهکارهاي     اند، ا روي بزرگتـرین رمـان       ندگار شده ترین آثار سینمایی جهانی که ما       چنان که بهترین و موفق    

  .اند  شده جهانی ساخته

تواند از تجربیات موفق خود در سینماي دینی بهره گیرد و سینماي ادبی را با توجه به آنکـه هویـت                       صداوسیما می 

گـرایش و  . معرفی به جهان خواهد بودنتیجه آن خلق آثار بزرگ سینمایی و    . گذاري کند   اند، پایه   دینی و ملی منطبق برهم    

  . ناپذیر است هاي آن جبران اکنون صداوسیما هویت دینی است که غفلت از هویت ملی و پرداختن به مؤلفه سیاست هم

هاي فارسی به عنوان یکی از عوامـل گـسترش زبـان              توجه، سیاستگذاري و هدایت درست و هوشیارانه وبالگ       . 9

هاي خوب و مناسب، همچنین رشد مقام ایـران در          هاي اینترنتی با توجه به زمینه       ي و منزلگاه  ا  هاي رایانه   فارسی در محیط  

تواند مقدمه نوشتن مقاله، کتاب، شعر و تولیـد        نویسی می   وبالگ. هاي سیاستگذاري زبانی است     این زمینه، یکی از ضرورت    

ونق زبان و ادبیات فارسی و ارتقاي سطح عملـی          و خلق ادبیات باشد تا به کمک بازخوردهاي آن از سوي خوانندگان، به ر             

  .و مهارتی نویسندگان کمک کند

هاي زبانی و ادبـی        مطالعات و مراقبت    هاي مناسب رشد آنان،     نگاران و پدید آوردن زمینه      در این امر آموزش وبالگ    

 از ایـن فرصـت در       نگاري نویسندگان خوش قلم و مشهور، موجب کاهش پیامـدهاي منفـی و اسـتفاده                ها، وبالگ   وبالگ

  . توسعه زبان و ادب فارسی خواهد شد

هاي ملی و جهـانی ادبیـات         هاي زبان و ادب فارسی شناخت ظرفیت        ترین مسئله در حوزه فناوري      اولین و مهم  . 10

هایی به خصوص عرفانی تجلی یافتـه در شـعر فارسـی، بایـد از ایـن       با توجه به اقبال جهان امروز از اندیشه     . فارسی است 

هـاي بـا     آنها، باید برنامـه  ها و قدرت تأثیرگذاري ها استفاده مناسب و الزم کرد با توجه به توسعه و گسترش رسانه           فیتظر

هـاي مـستند،      هاي مختلف چـون سـاخت فـیلم، برنامـه           سازي ادبیات فارسی براي استفاده در بخش        بندي و متناسب    قالب

  . هاي مؤثر تهیه و اجرا شود گزارش

هاي دقیق شکل کاربردي یابد و بتواند مفاهیم غنی آن کاربردهاي بیرونـی و    ریزي  رسی باید با برنامه   ادبیات فا . 11

  .هاي فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادي نشان دهند اجتماعی یابد و اثر آن را در حوزه

بی و افـراد نخبـه، آثـار    هایی ویژه کارشناسان اد   در حوزه چاپ و نشر آثار ادبی وزارت ارشاد باید با تشکیل تیم            . 12

ادبی منتظر مجوز چاپ را به دقت بررسی و گزینش کند تا حداقل استانداردها و معیارهـاي الزم یـک کتـاب ادبـی را دارا       

  . باشد

  ها و راهبردها  اولویت. 3-3

  وفق،و تجلیل از آثار م...) نخبگان، جوانان و(هاي ادبی در سطوح مختلف  برگزاري جشنواره ساالنه پژوهش. 1



  سند نقشه جامع علمی کشور در حوزه زبان و ادبیات فارسی

 اسالمی و هنر کمیته علوم انسانی، معارف/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

180

ایجاد تسهیالت براي انتشار مجالت علمی ـ پژوهشی جدید در زمینه زبان و ادبیات فارسی و سروسـامان دادن   . 2

   آنها، به وضعیت مجالت موجود در جهت ارتقاي کیفیت و انتشار به موقع

و یـا از طریـق   هـا    سازي براي ایجاد تعامل میان پژوهشگران ادبی از طریق برگـزاري سـمینارها، کارگـاه                زمینه. 3

ها مطالعاتی در خـارج      المللی و استفاده از فرصت      هاي اینترنتی و فراهم آوردن زمینه براي حضور آنان در مجامع بین             پایگاه

  از کشور،

هاي تحـصیالت تکمیلـی بـه اسـتخراج و چـاپ مقالـه از                 نامه  ملزم کردن دانشجویان و استادان راهنماي پایان      . 4

  هاي خود، رساله

نامه، طرح تحقیقاتی و      هاي رساله، پایان    ها و تحقیقات مستقل دولتی، غیردولتی، در قالب          خالصه پژوهش  انتشار. 5

  نتایج دستاوردهاي آن به صورت سلسله انتشارات هر پنج سال یک بار،

  :هاي تخصصی؛ چون هاي علمی زبان و ادبیات فعلی و تأسیس انجمن افزایش توان انجمن. 6

  ایران، انجمن علمی نقد ادبی 

  انجمن علمی ویراستاري، 

  انجمن علمی ادبیات داستانی، 

  . انجمن علمی مطالعات زبان فارسی

  . هاي کشور در حوزه درست نویسی نظارت دقیق بر مطبوعات و رسانه. 7

  راهبردها

  :تأسیس اداره ویرایش با وظایف زیر. 1

  خانه و معاونت مطبوعاتی، اي وزارته ریزي زبانی، پیگیري و اجراي برنامه ـ سیاستگذاري و برنامه

  هاي مصوب، ـ پیگیري و تحقیق و عملیاتی کردن سیاست

ـ تشکیل شوراي عالی ویرایش در معاونت مطبوعاتی و تـشکیل کـارگروه ویـرایش بـراي ارائـه و تبیـین خـط و                         

  هاي الزم، مشی

 ارتباطی میـان معاونـت مطبوعـاتی و    ـ برقراري ارتباط مؤثر با فرهنگستان زبان و ادب فارسی به منظور ایجاد پل             

  فرهنگستان و اجرا و ابالغ به موقع مصوبات فرهنگستان در نشریات،

هاي الزم براي اقدامات تشویقی، آموزشی، بازدارنده و توبیخی به منظور اصالح رونـد   نامه بینی و تبیین آیین   ـ پیش 

  امور و مدیریت زبانی مطبوعات،

اي و    هـاي دوره    هاي به هنگام، براي بهبود وضع زبانی نشریات از طریق مراقبـت             رههاي الزم و مشاو       ـ ارائه کمک  

  تصادفی،

  . ـ شناخت، آموزش و جذب ویراستاران براي معرفی به نشریات مختلف

اي، منظم و نامنظم از حیث کـاربرد درسـت زبـان              ارزیابی ساالنه زبان معیار در مطبوعات به طور مقطعی، دوره         . 2

  ارهاي کامالً روشن، کمی و براساس مصوبات فرهنگستان زبان و ادب فارسی،فارسی با معی
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  اعمال اقدامات تشویقی چون اعطاي جایزه رایانه،. 3

  آموزش تخصصی خبرنگاران در حوزه نگارش و ویرایش مطبوعاتی،. 4

  هاي مستمر در حوزه زبان مطبوعات در ابعاد و سطوح مختلف چون، انجام پژوهش. 5

  بان مطبوعات از گذشته تا امروز،ـ مقایسه ز

  هاي زبانی دیگر، ـ بررسی زبان معیار مطبوعاتی در مقایسه با گونه

  .نویسی به لحاظ زبانی و ادبی اصالح وضع وبالگ. 8

  راهبردها

المللـی مثـل      هاي بـین    اي با همکاري متخصصان داخلی و سازمان        هاي رایانه   رفع مشکل خط فارسی در محیط     . 1

  روسافت و کنسرسیوم وب،یونیکود، میک

  مند، نویسی براي الگودهی به جوانان عالقه توجه متخصصان زبان فارسی، نویسندگان مشهور به وبالگ. 2

  ها، نوشت اي براي اصالح ساختار زبانی وب توجه ویژه فرهنگستان به این مسئله و تعیین کارگروه یا کمیته. 3

   مجازي،نگاران به شکل حضوري و آموزش مدام وبالگ. 4

  .نویسی نظران به حوزه وبالگ نویسی براي افزایش انگیزه و ورود صاحب تبیین جایگاه حقوق معنوي وب. 5
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  . هاي زبان و ادبیات فارسی معرفی اجمالی برخی رشته. 1

  . هاي زبان و ادبیات فارسی نامه شناسی پایان آسیب. 2

  .ها  دانشگاهگزارش از وضعیت زبان و ادبیات فارسی در. 3

  ).زبان و ادبیات فارسی(گزارش ارزیابی عملکرد صداوسیماي جمهوري اسالمی ایران . 4

  . هاي ادبی در ایران شناسی پژوهش آسیب. 5

  . خالصه گزارش غیرمعیارهاي نثر مطبوعات. 6

  .دهی آموزش زبان فارسی به بیگانگان طرح سامان. 7

  .ها ها و نبایست نویسی، بایست گزیده. 8

  .هاي گروه زبان و ادبیات فارسی گزارش علمی سلسله نشست. 9

  .هاي فارسی ها و مسائل زبانی وبالگ ویژگی. 10
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زبـان و    گزارش تدوین نقشه جـامع علمـی کـشور در حـوزه           

  انگلیسیادبیات 

  خالصه

آوري، توصیف، توضیح و تبیـین تمـامی دسـتاوردهاي بـشري در               ي آموزشی با شناخت، جمع    ها  نظام آنجایی که از  

، ضمن عمل بـه  دهند هاي حاضر و آینده قرار می هاي مختلف علمی، آنها را حداقل زمان ممکن در اختیار نسل      قالب رشته 

تـر ایـن بـود کـه          رو شایـسته   از ایـن  . ي بشري نیز عمل نمایند    ها  فعالیت براي سایر    ییدستاوردهاي خود، باید بسان الگو    

هاي آینده کـشور و    مناسب براي تبیین افقییگردید تا الگو  تهیه میها بخشتر از سایر  انداز جامع علمی کشور مقدم    چشم

 این اقدام شوراي محترم انقـالب فرهنگـی بـا ارج نهـادن و در ایـن              به هر حال  سیم نماید و     را تر  ها  بداني رسیدن   ها  راه

ي دستیابی به اهداف بلنـد  ها راهگزارش ضمن توصیف وضع موجود در آموزش و پژوهش در زمینه زبان خارجی انگلیسی،       

ي مختلـف  هـا  گـرایش ژوهـشی در  ي آموزشـی و پ هـا  قالـب شود آنها را در  انداز کلی کشور پیشنهاد شده و سعی می  چشم

الزم به ذکر است   . مییآموزشی، مترجمی و ادبیات زبان انگلیسی با توجه به امکانات میهن اسالمی و اهداف آن روشن نما                

باشـد بـدان      باشد که در این مجال اندك نمـی         که پرداختن به جزئیات این پیشنهادات نیازمند تحقیقات کامل و علمی می           

  .پرداخت

  :شوند  کلی در هشت قالب ذیل خالصه میبه طورارائه شده پیشنهادات 

  ،)شیوه کار در متن گزارش توضیح داده شده( اختصاص نمودن آموزش زبان انگلیسی در مدارس )الف

  ، افزایش ساعات آزاد تدوین و کاهش سن آموزش زبان انگلیسی در مدارس)ب

  ، انتخابی نمودن متون آموزشی)ج

   و دبیرستان و ارائه گواهینامهییهاي راهنما ات زبان انگلیسی پایان دوره سراسري نمودن امتحان)د

  )ي خارجیها زبانشوراي آموزش (ي خارجی ها زبانگیري در مورد آموزش   متمرکز نمودن و تصمیم)هـ

  ،هاي درسی ریزي  در برنامهها دانشگاهي زبان انگلیسی در ها گروه آزادي عمل )و

ي هـا   دانـشگاه اي و     منطقـه (ي خـارجی    هـا   دانشگاهي زبان انگلیسی و     ها  گروهنشجو بین    ایجاد تبادل استاد و دا     )ز

  ،)مادر

  .هاي آموزش، ترجمه و ادبیات زبان هاي کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته  بازنگري در دروس دوره)ح
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زبـان انگلیـسی اسـتفاده      هاي مختلف     در تهیه این گزارش از سه گروه از متخصصان و دانشمندان شاغل در رشته             

ي آنان تشکر و قدردانی نموده و موفقیت تمامی آنها را از خداوند متعال ها تالششده است که ضمن معرفی آنها از تمامی        

  .مسئلت داریم

  :ي اساسی را در این راستا برداشتندها گام که با حضور خود در جلسات کارشناسی و ارائه نظرات خود :گروه اول

  )آموزش زبان انگلیسی(دانشیار دانشگاه تهران    سیدمحمد علويآقاي دکتر. 1

  )آموزش زبان انگلیسی (طباطباییاستادیار دانشگاه علوم   الدین آقاي دکتر سیدضیا تاج. 2

  )ادبیات انگلیسی( استادیار دانشگاه تهران  آقاي دکتر سیدضیا مرندي . 3

  )آموزش زبان انگلیسی (استادیار دانشگاه تهران   رضائیآقاي دکتر عباسعلی . 4

  )مترجمی انگلیسی(استادیار دانشگاه علوم   آقاي دکتر حسین مالنظر. 5

  )آموزش زبان انگلیسی(استادیار شهید بهشتی     ئیآقاي دکتر غنا. 6

  )آموزش زبان انگلیسی(استادیار دانشگاه تربیت معلم      ئیآقاي دکتر عطا. 7

  )ادبیات انگلیسی(هران استادیار دانشگاه ت    آقاي دکتر قادري . 8

  )آموزش انگلیسی( استادیار دانشگاه الزهرا    خانم دکتر مرندي . 9

  )آموزش انگلیسی(استادیار دانشگاه تربیت مدرس   آقاي دکتر رضا غفاري . 10

 که به صورت حـضور در جلـسه یـا مکتـوب در تهیـه      ها شهرستاني ها دانشگاه همکاران محترمی از   :گروه دوم 

  :اند شتهگزارش نقش دا

  دانشگاه فردوسی مشهد  آقاي دکتر بهزاد متولی . 1

  دانشگاه اصفهان    خانم دکتر رضائی . 2

  دانشگاه اصفهان    آقاي دکتر کتابی. 3

  دانشگاه اصفهان     زاده آقاي دکتر معین. 4

  دانشگاه زنجان    آقاي دکتر سلمانی. 5

 جمعی در   به صورت خواست شد که نظراتشان را       از گروهی از دانشجویان محترم دوره دکتري نیز در         :گروه سوم 

  :شود ي آنها نیز صمیمانه سپاسگزاري میها تالشمورد موضوعات مطرح شده ارائه نمایند که از 

  فر خانم پروانه شایسته. 1

  زاده آقاي حسین طالب. 2

  آقاي هادي عظیمی. 3

  آقاي بابک داروند. 4
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  مقدمه

ي خارجی در ایران، عمر آموزش و یادگیري زبان انگلیـسی در  ها زبانگیري رغم تاریخ بسیار بلند آموزش و یاد  علی

اي برخوردار بوده است که امـروزه از          اما در این مدت کوتاه از چنان رشد سریع و گسترده          . رسد   سال نیز نمی   100ایران به   

 خالصـه زبـان   به طور. شود  ده می هاي درسی نامبر    ترین، پرطرفدارترین و پردرآمدترین رشته       یکی از پرخرج   به عنوان آنان  

  :انگلیسی و آموزش و یادگیري آن به دالیل ذیل حائز اهمیت بسیاري است

شوند نه تنهـا   ي غیرانگلیسی تولید می ها  زبانحتی علومی نیز که به      .  کلی است  به طور زبان انگلیسی زبان علم     . 1

 ينیـا داند حائز اهمیـت علمـی نـشده و وارد      ترجمه نشدهکه به این زبان  بلکه تا زمانی،شوند به زبان انگلیسی ترجمه می 

  .شود علم نمی

ي غیرغربـی   هـا   فرهنـگ .  عام اسـت   به طور  خاص و انسانی     به طور زبان انگلیسی زبان فرهنگ و تمدن غربی        . 2

  .گیرد نیز از طریق زبان انگلیسی در اختیار همه جهانیان قرار می) ییآمریکا  ـییاروپا(

تنها کافی است در این مورد به گستردگی اینترنت و گستردگی اسـتفاده      . ان فناوري نوین است   زبان انگلیسی زب  . 3

  .از زبان انگلیسی در آن اشاره شود

اگر فرهنگـی، تمـدنی، علمـی، موضـوعی،         . ها در دنیاي کنونی است      زبان انگلیسی زبان حضور در تمامی زمینه      . 4

  .اي جز استفاده از زبان انگلیسی را ندارد  حاضر را داشته باشد چاره در دنیايتأثیراي تمایل به حضور و  حتی خرافه

 کامـل   ییاي که حتی اگر کسی با زبانی مثل زبان عربی آشـنا             گونه  به زبان انگلیسی زبان مسلط است       متأسفانه. 5

تسلط روانـی بهتـري   ) به جاي زبان عربی(زبانان در صورت استفاده از زبان انگلیسی       نیز داشته باشد هنگام ارتباط با عرب      

  .کند کند و با تسلط بیشتري در جریان ارتباط نقش ایفا می برطرف ارتباط پیدا می

تسلط امپریالیسم غرب و فرهنگ و تمدن آن جز از طریق .  زبان انگلیسی زبان تسلط است   متأسفانهو در نهایت    . 6

 تهاجم نیز جز از طریـق ایـن زبـان ممکـن بـه نظـر                 مقابله با این تسلط و    . امکان ندارد ) در شرایط حاضر  (زبان انگلیسی   

  . برخی اعتقاد دارند که زبان انگلیسی شاید مهمترین وسیله تسلط فرهنگ و تمدن غرب بر جهان معاصر باشد. رسد نمی

ریزي براي آموزش و یادگیري زبان انگلیسی در کشور اسالمی ایران به منظـور     همۀ موارد فوق ضمن اینکه برنامه     

ریزي براي مقابله با تهاجم فرهنگ غرب و تمدن آن را نیز                سازد، برنامه   انداز را بسیار بااهمیت می      به اهداف چشم  دستیابی  

از یک طرف مجبور به پذیرش وضع موجود و آموزش و یادگیري زبان انگلیـسی هـستیم و از   . بخشد  برجستگی خاص می  

  .ندگی مردم مسلمان ایران و منطقه نیز باشیمطرف دیگر باید مواظب نفوذ فرهنگ بیگانه در تار و پود ز

و ) ترجمه متون از انگلیسی بـه زبـان بـومی         (شاید بدین خاطر است که بسیاري از کشورها در انتخاب بین ترجمه             
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یادگیري را انتخاب نموده زبـان رسـمی کـشور          )  دانشگاهیان به خصوص یادگیري زبان انگلیسی توسط مردم و       (یادگیري  

بـه زبـان    ...) کنـگ و      مثـل پاکـستان، هنـگ     (ي خود را    ها  دانشگاهو یا حداقل زبان آموزشی مدارس و        ) مثل هند (خود را   

اما شاید بهتـرین  . اند ا غرب ترجیح دادهبانگلیسی تغییر داده و پیشرفت علمی و حضور در دنیاي علم را به مقابله فرهنگی          

فرهنگی بومی باشد؛ امـا چگونـه در ایـن گـرایش سـعی      گزینه تلفیق این دو و آموزش زبان انگلیسی ضمن حفظ زبان و            

ها تنها پیشنهادي بـوده و نیازمنـد    لکن حتماً باید توجه داشت که پاسخ. شود جوابی مناسب براي این پرسش ارائه شود    می

  .تر هستند تر و دقیق تحقیقات جزئی

هاي علمـی تفاوتهـاي     و سایر رشتهکه بین زبان  باید بدان پرداخته شود این استهمسئله دیگري که در این مقدم   

  :ترین آنها عبارتند از اي وجود دارد که عمده عمده

ها و به طور کلی تمامی دستاوردهاي   و حامل فرهنگ، تمدن، ارزشها  انسانزبان مهمترین ابزار اجتماعی شدن      . 1

  .بشري است

  .هاي بشري است زبان مهمترین ابزار یادگیري سایر علوم و سایر دانسته. 2

یین بـدون   زبان اول خود را در سـنین بـسیار پـا   ها انسان.  یادگیري هر چیز دیگري تفاوت دارد      با یادگیري زبان . 3

ها بعد از یـادگیري زبـان و در مواقـع          گیرند در صورتی که سایر آموخته       گونه آموزش رسمی یا پشتیبانی واقعی یاد می        هیچ

بـه سـختی اتفـاق    )  بعـد از سـنین نوجـوانی    به خـصوص  (ري زبان دوم    یادگی. افتد  خاصی پیشرفت ذهنی انسان اتفاق می     

  .شوند  کامل میبه طور درصد بزرگساالن موفق به یادگیري زبان دوم 5شود که تنها حداکثر  گفته می. افتد می

ها اگر به زبان به عنوان ابزار اجتماعی شدن و زندگی نگریسته شـود نحـوه آمـوزش آن نیـز      با توجه به این تفاوت   

یکـی از  . بسیار متفاوت از زمانی خواهد شد که به زبان به عنوان یک رشته علمی و نـوعی دانـش بـشري پرداختـه شـود         

ي مقابله با زبان بیگانه به عنوان حامل فرهنگ بیگانه پرداختن به آن به عنوان نوعی دانش بشري است و نـه یـک            ها  راه

) و نـه وسـیله زنـدگی   (ود به زبان انگلیسی به عنوان نوعی دانش      ش  رو در این گزارش سعی می      از این . وسیله مهم زندگی  

که؛ زبان فارسی به عنوان زبان مـادري   در صورتی . نگریسته شود تا شاید بتوان از تبعات فرهنگی آن تا حدي مقابله نمود            

مـی تـوأم بـا      مردم، باید به عنوان وسیله مهم اجتماعی شدن، تفکر و زندگی برخورد نمود نـه بـه عنـوان یـک رشـته عل                       

  .امتحانات بسیار سخت و کنکور و غیره

ي مناسب در زمینـه آمـوزش زبـان انگلیـسی در مقـاطع              ها  دانشگاههاي علمی و       به علت فقدان پژوهش    متأسفانه

هاي آن و نیز با توجه بـه فقـدان وقـت کـافی              ها و قوت   مختلف تحصیلی در ایران به خصوص تبعات فرهنگی آن، ضعف         

حقیقاتی، تالش بر این شده که تهیه گزارش از اساتید و محققانی استفاده شود که اطالعات کـافی در                   براي انجام چنین ت   

)  آزادو هـا  دانشگاه ،مدارس(، در مقاطع مختلف تحصیلی )ترجمه ـ آموزش ـ ادبیات  (هاي مختلف آموزش زبان  مورد زمینه

و ) نـور و علمـی کـاربردي        شـامل پیـام   (دولتی  ي  ها  دانشگاه )ات خصوصی مؤسس ومدارس  (و در مراکز مختلف آموزشی      

  .داشته باشند) شامل دانشگاه آزاد(ي غیرانتفاعی ها دانشگاه

کارشناسان محترم بیشتر بر اطالعات و تجارب . اطالعات کمی در مورد بسیاري از مقوالت مطرح شده وجود ندارد         

هاي گسترده آموزش  قات مختلف و متنوع در زمینهامید است این گزارش مقدم بر انجام تحقی    . دان  شخصی خود متکی بوده   

  .زبان انگلیسی در ایران باشد

هـاي زبـان    آموزان در کالس توان گفت که در حال حاضر بعد از زبان فارسی، بیشترین وقت دانش        کلی می  به طور 
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 مـسئله زبـان انگلیـسی    هاي ایرانی هاي خانواده سپري شده، یکی از مهمترین دغدغه  ) ها  زبانو به صورت سایر     (انگلیسی  

هاي دانشجویان ایرانی دسترسی آنها بـه متـون انگلیـسی اسـت، موفقیـت در                  فرزندان آنهاست، یکی از مهمترین دغدغه     

 هـزار نفـر    70هاي دکتري است، بیش از        امتحانات زبان انگلیسی شرایط موفقیت در برخی مقاطع کارشناسی ارشد و دوره           

ي دولتی هستند، هزاران معلم و استاد زبـان شـاغل   ها دانشگاه به زبان انگلیسی در     هاي مربوط   شاغل به تحصیل در رشته    

اي خصوصی را بـه خـود اختـصاص    ه ات آموزش زبان انگلیسی اکثریت آموزشگاهمؤسسبه تدریس زبان انگلیسی هستند،    

  .استداده و آموزش زبان داراي یک جنبه چندین میلیارد دالري در جهان و چندین ریالی در ایران 

  

  





 اسالمی و هنر کمیته علوم انسانی، معارف/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

 بررسی و تحلیل وضـعیت فعلـی آمـوزش زبـان            -اول  بخش  

  انگلیسی در ایران

ي هـا  گـرایش  و تهدیدهاي آمـوزش زبـان انگلیـسی و    ها فرصتشود به نقاط قوت، ضعف،  در این بخش سعی می    

ه جزئیات  به منظور حفظ سادگی و ایجاز از پرداختن ب        . شود متفاوت آن در سه بخش آموزش و پژوهش و فناوري پرداخته          

  .شود امتناع شده و به ارائه عناوین اصلی موارد فوق بسنده می

ي متفـاوت   هـا   گرایش زبان انگلیسی در مقاطع مختلف تحصیلی، توسط مراکز مختلف آموزشی و در              آنجایی که از  

  :شوند  جداگانه بررسی و توصیف میبه طورشود، وضعیت آنها نیز  ارائه می

  هاي آموزشی در زمینه

  ) ـ دبیرستانییمقاطع راهنما(ش و پرورش آموز. 1

  : نقاط ضعف)الف

  ،ي اولیه زبانیها مهارتالتحصیالن در کسب دانش و   فارغییـ عدم توانا

  ،ها ن کالسییـ کیفیت بسیار پا

  ،)اقالم کمک آموزشی(ـ فقدان امکانات آموزشی 

  ،)لیآموزش عا (ها دانشگاهي دروس آموزش و پرورش و اـ عدم انطباق بین محتو

  ،ها،ـ قدیمی و کهنه بودن کتاب

  ، و دروسها کتابـ فاصله زیاد بین نیازهاي جامعه و محتوي 

  ،)آموخته مترجمی و ادبیات هستند ها دانش اکثر معلم) (تعداد کم آنها(دیده زبان  هاي آموزش ـ فقدان معلم

  ها، آموزشـ کنکوري بودن 

  ،ي خاص آموزشیها سیاستـ فقدان اهداف و 

  ، و افکار قدیمی در تهیه متون آموزشیها روش ـ تسلط

  ،)و نیز براساس نیازهاي مناطق(ریزي آموزشی براي مناطق مختلف زبانی  ـ عدم برنامه

  ،ـ کمبود ساعات آموزشی کافی



  ها سند نقشه جامع علمی کشور در  حوزه سایر زبان

 اسالمی و هنر کمیته علوم انسانی، معارف/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

198

  .)تابستان طوالنی(ـ عدم توزیع مناسب ساعات آموزشی در طول سال 

  : نقاط قوت)ب

  ،ـ ارائه ساعات منظم آموزشی

  ،براي آموزش زبان) اغلب غیرانتفاعی(ریزي برخی از مدارس خاص  ـ برنامه

  ،ـ وجود معلم و محیط آموزش به اندازه تقریباً کافی در برخی از مناطق

  : ها و تهدیدات فرصت )ج

باعـث رانـده   ... ریـزي    ولی فقدان مدیریت الزم، برنامه    ،کند  مکانات متوسط و وقت فرصت خوبی فراهم می       وجود ا 

  .شود ات آزاد میمؤسسهاي زبان و گسیل آنها به سوي  آموزانی از کالس شدن دانش

  )ي دولتیها دانشگاه(آموزش عالی . 2

   نقاط ضعف)الف

هـاي کارشناسـی ادبیـات و     اغلـب رشـته   (ـ فقدان گستردگی در جذب دانشجو براي رشته آموزش زبان انگلیـسی             

  ،)مترجمی هستند

  ، زبان انگلیسیهاي کافی براي تربیت معلم ـ فقدان دوره

  ، و عناوین درسی با نیازهاي جدید آموزشیاـ عدم تناسب محتو

  ،)عدم ارتباط بین دانشگاه و مدرسه(ـ دور بودن رشته تربیت معلم از محیط کاري آتی خود 

  ،) مترجمیو ادبیات ،آموزش(ـ کهنه و قدیمی بودن دروس تخصصی 

  ،هاي مختلف ه در رشتهـ عدم تناسب بین تعداد دانشجویان و نیازهاي جامع

  ،)دکتريو ارشد کارشناسی  ،کارشناسی(ـ عدم تناسب بین تعداد دانشجویان در مقاطع مختلف 

  ،ریزي در ارائه آنها  و عدم هماهنگی و برنامهESPهاي  ـ وضع بسیار بد درس

  ،) ادبیات ومترجمی(ها  ـ کمبود استاد در برخی از رشته

 فقـدان ارتبـاط دانـشگاهی و تبـادل        وي مطالعاتی کـافی     ها  فرصتفقدان  (خارج  ـ عدم ارتباط بین اساتید داخل و        

  ،)علمی بین آنها

  ،)هاي اینترنتی محدودیت(هاي اعمال شده در فناوري  ـ محدودیت

  ها، دانشگاهي فرهنگی قبول در مدارس و اـ عدم تطابق بین محتو

  ها، دانشگاهـ ارائه نامناسب سوبسید قبول در مدارس و 

  ،ه نامناسب سوبسید براي خرید متونـ ارائ

  .)گونه است در مورد اساتید نیز همین(ریزي   براي برنامهها دانشگاهـ فقدان آزادي عمل در 
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  : نقاط قوت)ب

  ،دارند) متوسط( ارشد و دکتري وضع مناسب به خصوصالتحصیالن مقاطع کارشناسی و  ـ فارغ

  ،ز کشور خوب استي خارج اها دانشگاهالتحصیالن در  ـ موفقیت فارغ

  ،)ي شخصی اساتیدها تالشدر نتیجه (ـ به روز بودن برخی از دروس 

  ،ـ رقابت بین دانشجویان

  .ي منتشر شدهها کتابـ امکان ؟ آخرین 

  :  و تهدیداتها فرصت )ج

د ذکر  ولی موار،کنند ي خوبی فراهم میها فرصت ها دانشگاهویان و اساتید و وجود امکانات در        جظرفیت بالقوه دانش  

التحصیالن   شود که اغلب فارغ      باعث می  ها  بدانعدم توجه   . سازد   را محدود می   ها  فرصتها استفاده از      شده در بخش ضعف   

عدم ارتباط بین اسـاتید داخلـی و   . ي خارج داشته باشندها دانشگاهکارشناسی ارشد گرایش به مهاجرت و ادامه تحصیل در    

  .در نهایت مهاجرت اساتید خوب خواهد شد و ها دانشگاهخارجی نیز موجب رکود در 

  مؤسسات آموزشی آزاد. 3

   نقاط ضعف)الف

  ،ـ فقدان نظارت علمی و کیفی مناسب

  ،اتمؤسس بین یادهاي ز ـ تفاوت

  ،ـ عدم استانداردسازي مناسب

  ،ـ بازاري بودن

  .آموزان  فرهنگی متون بر دانشتأثیرـ مشکالت فرهنگی بسیار و 

   نقاط قوت)ب

  ،در آموزش زبانـ موفقیت 

  ،آموزان ـ انگیزه باالي دانش

  ،ـ نظام مناسب مدیریتی

  ،ـ رقابتی بودن

  ،ي آموزشیها روشـ داراي امتیاز انتخاب استاد و دانشجو و نیز اختیار در انتخاب متون و 

  .ها ـ درآمدزا بودن آموزشگاه

  :  و تهدیداتها فرصت )ج



  ها سند نقشه جامع علمی کشور در  حوزه سایر زبان

 اسالمی و هنر کمیته علوم انسانی، معارف/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

200

ات مؤسـس گیرند تهدیـد عمـده در ایـن      ورد استفاده قرار می   ات فوق م  مؤسسي فراهم شده توسط     ها  فرصتتمامی  

  .گی است که نیازمند مدیریت خوب آموزشی و فرهنگی استنتهدید فره

  )علمی ـ کاربردي، نور   پیام،دانشگاه آزاد(آموزش عالی . 4

  : نقاط ضعف)الف

  ها، دانشگاهالتحصیالن در بسیاري از شعب این  ن فارغییـ سطح بسیار پا

  ،بسیار در کیفیت شعبـ تفاوت 

  ،ـ عدم نظارت و عدم اعمال استانداردهاي آموزشی

شوند جـذب آنهـا شـده و یـا      ي دولتی پذیرفته نمیها دانشگاه که در ییمعموالً اعضا( علمی مجرب  هیأتـ فقدان   

  ف)روند  میها دانشگاههاي اضافی خود بدین  ي دولتی در وقتها دانشگاهاعضاي 

  ،ري از اساتیدن بودن حرفه بسیاییـ پا

  ،ـ عدم توجه به جنبه پژوهشی کارها

  ،ـ جذب دانشجویان ضعیف

  ،ـ جذب بسیار زیاد دانشجو

  ،ـ فقدان فضا و امکانات آموزشی

  ،ـ عدم توجه به تعداد دانشجویان جذب شده و نیازهاي جامعه

  ،ـ وجود روابط غیرآموزشی و نامناسب بین دانشجویان و مسئوالن و اساتید

  . کلیبه طوروهش ـ فقدان پژ

   نقاط قوت)ب

  ، زبانی خوبی دارندییـ جذب تعداد کمی از دانشجویان که توانا

  ،ـ رقابتی بودن برخی از آنها

  ،ـ انگیزه برخی از دانشجویان به علت پرداخت هزینه

  .ي دولتیها دانشگاهـ تقلید گاهی مناسب از 

  : و تهدیداتها فرصت )ج

التحـصیالن انبـوه و کـم     اند بلکه با تزریـق فـارغ   آموزش زبان فراهم نکردهي فوق فرصت خاصی براي ها  دانشگاه

  .کیفیت عامل تهدیدات آموزش و اجتماعی براي جامعه خواهد بود
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  هاي پژوهشی و فناوري در زمینه

  :نقاط ضعف

  ،ـ افزایش ساعات تدریس اساتید و در نتیجه وقت کم آنها براي پژوهش

  ، بسیار بر روي کمیت آنهاتأکید علت ها گاهی به ـ کاهش کیفیت پژوهش

  ،هاي انجام شده ـ عدم فرهنگ نقد پژوهش

  ،ـ کمبود نشریات داخلی و خارجی

  ،ها بیشتر ارتقا و ترفیع است نه پژوهش خوب ـ هدف پژوهش

  ، بلکه بر اساس سهولت آنها، نیازهابر مبتنیهاي  ـ پژوهش

  ،هاي پژوهشی ـ فقدان حلقه

  ،ی در پژوهشـ نبود کار جمعی و گروه

  ،ي مختلفها دانشگاهـ عدم هماهنگی بین کارهاي پژوهشی در 

  ،هاي مشترك ي مختلف خارجی و عدم انجام پژوهشها دانشگاهـ عدم ارتباط با 

  ،هاي کهنه و به روز نشده ي مطالعاتی و در نتیجه انجام پژوهشها فرصتـ کمبود 

  ،شجویانـ عدم انجام کارهاي پژوهشی مشترك بین اساتید و دان

  ،ساالري حاکم در استفاده از آنها وهشی و دیوانژهاي پ ن بودن بودجهییـ پا

  ،ـ فقدان فرهنگ پژوهشی و عدم تعاریف علمی از پژوهش

  ،ـ مسئولیت افراد نامناسب در امور پژوهشی

  ،ـ عدم درك مناسب از پژوهش در علوم انسانی

  .ها دانشگاهـ عدم وجود دستیاران پژوهشی در 

  :وتنقاط ق

 TELLSIاسـتقبال از کنفـرانس      (مند، در خیلی از مقاطع در رشته انگلیـسی            ـ وجود پژوهشگران برجسته، عالقه    

  ،)دلیلی بر این مدعاست

  ،هاي کالن براي پژوهش در این زمینه ـ عدم نیاز به بودجه

  ،ها ـ امکان اقتصادي و تجاري کردن پژوهش

  : ها فرصت

  .هاي مختلف آن تهدیدات  کشور و نیاز به تحقق در زمینهگسترش شدید آموزش زبان در جهان و

  .)به علت فقدان بسترهاي پژوهشی و اجتماعی الزم(مهاجرت پژوهشگران و اساتید برجسته به خارج 

با توجه به مفاد     هاي دستیابی به اهداف     انداز علمی در رشته زبان انگلیسی و بیان اولویت          تبیین چشم  - بخش سوم 
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هـان در تمـامی   جیـا تعامـل فعـال بـا     ) مقدمه(در زمینه تبدیل کشور به قدرت اول منطقه به لحاظ علمی      انداز    سند چشم 

  .و یا تولید علم) انداز در امور اقتصادي چشم(ها  عرصه

  :باید توجه داشت که با توجه به اینکه

  ،ـ زبان انگلیسی تقریباً زبان تمامی علوم در دنیاست

  ،رفته شده ارتباطات در دنیاستـ زبان انگلیسی تنها زبان پذی

حتی گاهی اگر علومی به زبان انگلیـسی انتـشار          (ـ زبان انگلیسی ظاهراً تنها زبان تولید علم در سطح جهان است             

  .)شوند هاي علمی محسوب نمی نشوند جزء علوم یا یافته

 در سـطح  بـه خـصوص  از  اند  رو توجه به آموزش زبان انگلیسی و نقش آن در دسترسی به اهداف سند چشم               از این 

بخش نبوده   با توجه به موارد ذکر شده در بخش قبلی وضع موجود رضایتمتأسفانه اما ،جهانی امري بدیهی و الزامی است

هـاي الزم را بـراي    بدین منظور در این بخش به وضع مطلوبی که زمینـه     . اش برساند   تواند کشور را به اهداف عالیه       و نمی 

هاي مطروحه اشـاره     هاي آموزشی، تحقیقاتی و فناوري تبیین شده و به اولویت           سازند در زمینه    رسیدن به اهداف فراهم می    

  .ي رسیدن به این وضع مطلوب اشاره خواهد شدها راهدر بخش بعد به . شود می

 درس بـه عنـوان   مطـرح بـوده و هـم    هـا   دانشگاهاي تخصصی در       زبان انگلیسی هم به عنوان رشته      آنجایی که از  

شـود و شـاید جنبـه دوم آن در دسترسـی بـه اهـداف سـند                   عالی ارائه مـی    سطوح آموزش و پرورش و آموزش     عمومی و   

  .گردد انداز داراي اهمیت بیشتري نیز باشد، وضع مطلوب این رشته در دو بخش عمومی و تخصصی ارائه می چشم

   در بخش عمومی1404ان انگلیسی در  وضع مطلوب آموزش زب)الف

  :با توجه به اینکهرسد که  به نظر می

  ،افتد تر و بهتر اتفاق می ن زندگی سریعیییادگیري زبان در سنین پا. 1

  ،الزم است) در مدارس(ن ییگذاري کمتري براي آموزش زبان در سنین پا سرمایه. 2

  ،شود مناسبی صرف آموزش زبان می حال حاضر وقت و سرمایه تقریباً در. 3

ندگی در جهان معاصر و کسب علم باید قبل از رسیدن به مراحـل دانـشگاهی         زبان انگلیسی ابزار مهمی براي ز     . 4

  .کسب شده باشد

هـاي مختلـف داراي    ي کشور اسـالمی در رشـته  ها  دبیرستانالتحصیالن    ل این خواهد بود که فارغ     ئا مطلوب و ایده  

  .دگی داشته باشندهاي زبانی ذیل باشد تا شرایط را براي ایفاي نقش در سطوح باالتر علمی و زن توانمندي

 هـا  دبیرسـتان التحصیالن  تر فارغ   به عبارتی جزئی   1تسلط به چهار مهارت زبان انگلیسی در سطح مستقل و متوسط          

  :باید قادر باشند

  ،ـ در مورد مسائل روزمره مکالمه نمایند

  ،ـ از اینترنت استفاده کرده و مطالب الزم را استخراج و درك کنند

  ،نمایند) ایمیل یا وبالگ نوشتن مثالً(نوشتن ـ در حد متوسط اقدام به 

                                                          
١. Intermediate



بررسی تحلیل وضعیت فعلی آموزش زبان انگلیسی در ایران

 اسالمی و هنر کمیته علوم انسانی، معارف/ ه جامع علمی کشور اسناد پشتیبان نقش

203

  ،ها، اخبار، اطالعات عمومی و غیره را خوانده و در حد متوسط درك نمایند ـ متون عمومی مثل روزنامه

  . درصد آنها را درك نمایند50 تا 70هاي مختلف  ـ با تماشاي فیلم

ـ کننـد،   دیگري را براي ادامه زندگی انتخـاب مـی        آموزانی که موفق به ورود به دانشگاه نشده یا اصوالً راه              دانش ا ب

در ... ي مختلـف اقتـصادي، اجتمـاعی        ها  بخشتوانند با ایجاد تعامل و ارتباط با هر بخش از             داشتن توانش زبانی فوق می    

  .خوبی ایفا نموده و زندگی موفق را دنبال نماینده دنیا نقش خود را ب

  .هاي ذیل را از نظر زبانی داشته باشند ییان دوره خود باید بتوانند توانادانشجویان مقطع کارشناسی ارشد نیز در پای

  ، تافل یا معادل آن55ي زبان در حد نمره ها مهارت در ییـ توانا

  ، نوشتن مقاله به زبان انگلیسی در رشته تخصصی خودییـ توانا

  .)ی از موارد در برخاي ترجمه با کمک مترجمان حرفه( درك و ترجمه متون تخصصی ییـ توانا

صـورت آمـادگی الزم را بـراي         هاي فوق شـوند در آن       آموزان موفق به کسب توانمندي      که دانش  و اما در صورتی   

  : داشته و در مقطع کارشناسی قادر خواهند شد کهها دانشگاههاي خود در  مراجعه به متون اصلی رشته

  ،ـ از متون تخصصی رشته خود استفاده کنند

  ،اي خود در سرتاسر جهان ارتباط برقرار کنند ا مکاتبه با هم رشتهـ از طریق محاوره ی

  .قابلیت خواندن متون تخصصی، درك آنها و ترجمه اولیه آنها را داشته باشند ـ

هـاي الزم بـراي    هـاي فـوق باشـند زمینـه         التحصیالن مقاطع کارشناسی ارشد داراي توانمندي       که فارغ  در صورتی 

ي ذیل بوده و بتوانند در سرتاسر جهان نه تنها در تولید علم بـه نـام کـشور       ها  ویژگیداراي  پرورش اساتید و محققانی که      

از طریق اعزام استاد (د یناسالمی ایران نقش اساسی ایفا کنند، بلکه از جنبه اقتصادي نیز بتوانند مؤثر به اقتصاد کشور بنما        

  .)به حداقل کشورهاي منطقه

  :کتري از نظر زبان انگلیسیالتحصیالن د ي مطلوب فارغها ویژگی

  ،هاي تخصصی خود  سخنرانی به زبان انگلیسی در رشتهییـ توانا

  . ارائه کالس تخصصی به زبان انگلیسیییـ توانا

هـاي آنهـا در    باید اضافه نمود که موارد فوق در مقـاطع کارشناسـی، کارشناسـی ارشـد و دکتـراي شـامل معـادل                 

ي تبلیغی خود را به زبـان       ها  فعالیتتوانستند     از روحانیون محترم حوزه می      درصد 10 اگر تنها . شود  هاي علمیه نیز می     حوزه

  .توانستند در گسترش اسالم مؤثر واقع شوند توان تصور نمود که تا چه حد می انگلیسی انجام دهند، می

هاي تخصصی زبان انگلیسی در مقـاطع     التحصیالن رشته    وضع مطلوب فارغ   )ب

  1404مختلف در 

بـه منظـور ایفـاي نقـش خـود در دو            )  ادبیات و ترجمه   ،آموزش(هاي مختلف زبان انگلیسی       تحصیالن رشته ال  فارغ

)  خود در زمینه تولید علم  در رشته(و تخصص ) تربیت مصلحان مناسب براي رسیدن به اهداف بخش الف  (بخش عمومی   

  : و وضع مطلوب ذیل باشندها ویژگی باید حائز 1404در سال 
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  وزشدر بخش آم. 1

  کارشناسی) الف

  ،ي چهارگانه زبانها مهارت کامل در ییـ توانا

هـاي آموزشـی و       هاي آموزشی و یـادگیري تکنیـک         تدریس در حد یک معلم کامالً مسلط آشنا با تئوري          ییـ توانا 

  ،غیره

  ،هاي تخصصی  ارائه آنها در انجمنیی انجام تحقیقات در عمل در حوزه مأموریت خود و تواناییـ توانا

  ،سازي تخصصی و تحلیل نتایج آنها  آزمونیی تواناـ

  . در حد متوسط در یک زبان خارجی دیگرییـ توانا

  ارشدکارشناسی  )ب

  ،ESP تهیه و تدوین متون درسی در زبان عمومی ییـ توانا

  ، هدایت امور آموزشیییـ توانا

  ،ي زبانها هگروهاي  با توجه به توانمندي) گرایش کلی(ـ داشتن تخصص در یک گرایش خاص

گیري کـار   بـه  در انتقال مفاهیم نظري تخصص خود به معلمان زبان و در عین حال توانمنـدي در                  ییـ داشتن توانا  

  .آنها

   دکتري)ج

  ،ي مربوطهها تخصص انجام تحقیقات بسیار جزئی تخصصی در ییـ توانا

  ، ارائه نظریه در رشته مربوطییـ توانا

  .المللی ر نشریات انگلیسی زبان ترجیحاً بین تولید علم و انتشار آن دییـ توانا

  در بخش ترجمه. 2

   کارشناسی)الف

  ،ي چهارگانه زبانها مهارت کامل در ییـ توانا

  ، اداري کشور– توانایی ترجمه در سطح متون عمومی و نیازهاي رسمی  -

  ، تسلط به نگارش ویرایش عمومی در زبان فارسی-

  .أ و مقصد شناخت کافی از فرهنگ دو زبان مبد-
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  کارشناسی ارشد  )ب

  :هاي ذیل را دارا باشند التحصیالن باید یکی از توانایی ي ارائه شده، فارغها گرایشبا توجه به 

  ، در یک یا چند رشته مختلفی تخصص توانایی ترجمه کتب -

  ،هاي خاص  توانایی ترجمه شفاهی در رشته-

  ،اي  توانایی ترجمه در محیط چندرسانه-

  .انجام تحقیقات تخصصیی در مورد ترجمه توانایی -

  دکتري) ج

  .هاي مختلف ترجمه در مقاطع مختلف تحصیلی  توانایی انجام تحقیقات تخصصی، ارائه نظریه و تدوین در رشته -

   در بخش ادبیات .3

  کارشناسی) الف

  ،ي چندگانه زبانها مهارت توانایی کامل در  -

  ،، فلسفی و فرهنگی زبان هدفهاي تاریخ، علمی  اشراف نسبی بر زمینه-

  ، خاصي آشنایی با ادبیات انگلیسی جهان نه کشور-

  ،)مثل ادبیات استعماري یا پسااستعماري( ادبی - نقد ادبی، مطالعات فرهنگی با آشنایی-

  .اي رشته بین آمادگی براي مطالعات -

  کارشناسی ارشد) ب

جویان رشته کارشناسـی ادبیـات خواهـد توانـست بعـد از             هاي خاص ادبی، دانش     با پیشنهاد ایجاد گرایش در زمینه     

نظر بـوده و اقـدام    صاحب) ي ادبیاتها گروههاي  با توجه به توانمندي(ي ارائه شده ها گرایشفراغت از تحصیل در یکی از  

  .به تحقیق و تولید علم نمایند

  :هاي  توانایی در انجام تحقیقات در یکی از زمینه -

  ،بی اد– مطالعات فرهنگی ـ 

  ، مطالعات زنانـ

  ،هاي مختلف زمانی  ادبیات در دورهـ

  )ادبی(هاي مختلف مکتبی   ادبیات در دورهـ

  ، ادبیات تطبیقیـ

  ،شناسی  زیباییـ

  . سایرـ
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  دکتري) ج

ي ادبیات باید قادر باشند ضمن تحقیق در گرایش تخصص خود و اظهـارنظر و نظریـه                 االتحصیالن دوره دکتر    فارغ

  . و مقاطع مختلف تدریس نمایندها گرایشوس مربوطه را در در این مورد، در

رود با رسیدن به وضع مطلوب ذکر شده در فوق، ضمن رساندن وضع عمومی زبـان بـه سـطح مطلـوب و              امید می 

کتـاب، نـوار،    (لب آموزشـی    االمللی، متخصصان ما بتواند با تولید مط        تولید علم در جهان و ایفاي نقش علمی در سطح بین          

انگلیسی، فارسـی و فارسـی بـه        (المللی ترجمه متون      ي ملی، بین  ها  سازمانهاي تحقیقاتی براي      انجام پروژه ...)  و   دي  سی

ي آزاد، تبـادل اسـتاد بـا      هـا   آمـوزش هـاي آموزشـی، ارائـه         المللی، ارائه مـشاوره     هاي استاندارد بین   ، تولید آزمون  )انگلیسی

هاي تجاري و اقتـصادي       قه استفاده الزم از زبان انگلیسی در زمینه       وص کشورهاي منط  صخه  ي سایر کشورها ب   ها  دانشگاه

  .نیز استفاده نمایند

با توجه به گستردگی نقش زبان حجم زیاد سرمایه و وقت الزم براي رسیدن به اهـداف زبـانی و نیـز بـه منظـور                           

از طـرف دیگـر، پیـشنهاد    هـا   هماهنگی موارد مختلف زبانی با همدیگر از یک طرف و هماهنگی با سـایر دروس و رشـته    

 شوراي انقـالب فرهنگـی تـشکیل گـردد          شود شوراي سیاستگذاري راهبردي در زمینه آموزش زبان انگلیسی زیر نظر            می

  ). بعداً تعیین خواهد شدیي اعضاي این شوراي تخصصها ویژگی(

ر مـدارس و انجـام   بدیهی است که با توجه به مطالب ارائه شده در این بخش پرداختن به وضعیت آموزش زبـان د        

  .باشد تحقیقات و تغییرات الزم در این بخش از اولویت زیادي برخوردار می

مهمترین رشته تربیـت    (تجزیه و تحلیل و بررسی و انجام تغییرات الزم در رشته کارشناسی آموزش زبان انگلیسی                

ي الزم را بـراي     هـا   ویژگـی هـم   که دو بخش م    در صورتی . نیز حائز اهمیت خاصی است    ) اي شایسته براي مدارس   ه  معلم

  .شود  فراهم میها بخشآموزان و دانشجویان مطلوب کسب نموده باشند، گام اساسی براي تغییر در  تربیت دانش

  .هاي مختلف در این زمینه نیز داراي اولویت خاصی است بررسی و تحقیق در مورد استفاده از فناوري

مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري      در  هاي مختلف در آن      بررسی نحوه آموزش زبان و استفاده از فناوري       

  .تواند در اولویت بعدي قرار گیرد براي دانشجویان غیرزبان انگلیسی می

  .هاست ي مختلف ترجمه و ایجاد رشته مستقل ادبیات انگلیسی نیز از ضرورتها گرایشدر نهایت تحقیق در مورد 

 ، در حـد متوسـط بـوده   ها دانشگاهرشد و دکتري آموزش زبان در برخی از      هاي کارشناسی ا    خوشبختانه شرایط دوره  

هاي فوق باید به مطالعه و تحقیق پرداختـه   به اولویتبا توجه ولی باز هم نیازمند بازنگري و بررسی است در این مورد هم      

  .شود
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اي و الزامات     ي توسعه ها  سیاست بیان راهبردها و     -دوم  بخش  

   زبان انگلیسیهاي مختلف آن در رشته

براي رسیدن به اهداف مطلوب ذکر شده در بخش قبلی، یک راهبرد اساسی براي مقطع آمـوزش و پـرورش ارائـه        

الزم . هاي نظارتی آمـوزش و پـرورش        ي موفق بخش خصوصی و سیستم     ها  روشگیري  کار  بهشود که ترکیبی است از        می

از . کننـده اسـت   اهداف در بخش فوق بسیار اساسی و تعیـین       به ذکر است که رسیدن به این هدف براي دستیابی به سایر             

  .کننده خواهد بود  توجه به راهبرد ذیل در نظام آموزشی زبان انگلیسی تعییناین رو

را هم از نظام دولتی موجود آموزش و هم نظـام   باشد تا آن  نام راهبرد پیشنهادي اختصاصی شدن آموزش زبان می       

  :بخش خصوصی منفک نماید

  ):جزئیات در اسناد پیوست(آموزش اختصاصی زبان انگلیسی در آموزش و پرورش راهبرد 

و ارائه آن در خارج از ساعات       ) آموزش آزاد +آموزش رسمی   (ساعت   6 افزایش ساعات آموزشی درسی به حداقل         .1

  .اي سه جلسه  هفتهبه صورترسمی درسی 

  .سطح با تعداد مناسب هاي تقریباً هم سآموزان مدرسه و تقسیم آنها به کال بندي کلیه دانش سطح. 2

ي برمبنـا ) آمـوزان در یـک سـاعات        بـراي دسترسـی بـه همـه دانـش         (ها در خارج از برنامه درسی         ارائه کالس . 3

  .شده هاي ترمیک از پیش تعیین برنامه

  .) مدیران و اولیا،معلم( مدرسه يانتخاب بودن معلم براساس معیارهاي مشخص شده توسط اولیا. 4

  . آموزش و پرورش فلذا فعال شدن بخش خصوصی در این رابطهتأکیدبا ) نه یک متن درسی(رائه متون درسی ا. 5

ي هـا  روشهاي مختلف در زمینه کتاب درسـی، معلـم، سـاعات درسـی و             ها با ایجاد گزینه     رقابتی بودن کالس  . 6

  .آموزشی

 و در پایـان دوره  2در پایـان دوره راهنمـایی   1 از طریق برگزاري در آزمـون سرتاسـري    ها  آموزشاستانداردسازي  . 7

  .دوره  براي هر3دبیرستان و ارائه مدرك زبان

 بـر مهـارت خوانـدن متـون     تأکیـد دانشگاهی به عنوان دوره گذر بین مدرسه و دانشگاه از راه           تبدیل دوره پیش  . 8

  . در این دورهیتقریباً تخصص

                                                          
١. Basic
٢. Intermedrute
٣. cetifrcale
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هـاي مـرتبط بـا زبـان      بـراي رشـته   هـا و  براي همه رشته) I(ی و در نهایت ورود به دانشگاه با ارائه مدرك قبول    . 9

انگلیسی بدون نیاز به اعزام خاص دیگر در صورت رسیدن به هدف فوق راهبرد کل دیگـري بـراي سـایر مقـاطع وجـود                         

 زبـان    عمـومی و تخصـصی در زمینـه        در رسیدن به اهـداف    ) مثل اقدامات ذیل  (ولی انجام برخی اقدامات     . نخواهد داشت 

  :یسی راهگشا خواهد بودانگل

  ،هاي غیرزبانی در مقطع کارشناسی  ارائه دروس انگلیسی کامالً تخصصی در همه رشته .1

  ،ارشدکارشناسی ارائه دروس نگارش پیشرفته در مقاطع . 2

  ،هاي زبان ارشد رشته کارشناسی بازنگري اساسی در کلیه دروس مقاطع کارشناسی و. 3

ارشـد و    کارشناسـی    هـاي   ریـزي درسـی، تخصـصی کـردن دوره          ي زبان در برنامه   اه  گروهآزادي عمل دادن به     . 4

  ،دکتري

  .المللی اي و بین ي منطقهها دانشگاهي زبان و ها گروههاي تنگاتنگ علمی بین  ایجاد تبادل. 5

  :ردتوان به موارد ذیل اشاره ک از الزامات الزم براي رسیدن به این اهداف و کاربردي کردن راهبردهاي فوق می

  ،لم و استادع توجه به معیارهاي علمی و تخصصی در گزینش م .1

  ،ریزي هاي روز در امر تدریس و برنامه توجه به فناوري. 2

  ، کامپیوتري زبانيها تجهیز آزمایش. 3

  ،ریزي و نظارت در آموزش و پرورش تشکیل نمادهاي برنامه. 4

  ،هاي تخصصی و آموزش ضمن خدمت تشکیل مراکز آزمون. 5

  ،)هاي تخصصی کتابخانه( و نواحی آموزش و پرورش ها دانشگاهایجاد مراکز منابع آموزش زبان در . 6

  ،ي آموزشی زبانها گروهریزي به   برنامهدادن درآزادي عمل . 7

  ،هاي دانشگاهی و آموزش و پرورش ایجاد تبادل. 8

  ،اشتراك تمامی مجالت مورد نیاز حداقل به صورت الکترونیکی. 9

  ،هاي اطالعاتی تحقیقاتی، محققان و سایر موارد کیل بانکتش. 10

ساالري حاکم و در نتیجه ایجاد اعتماد بین پژوهـشگر و            هاي الزم پژوهشی و از بین بردن دیوان          بودجه تأمین. 11

  .دانشگاه

  



 اسالمی و هنر کمیته علوم انسانی، معارف/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

  گیري بندي و نتیجه  جمع-سوم بخش 

 که در مورد وضـع      اي  لی این گزارش، نتیجه   ي قب ها  بخشبا توجه به بررسی وضع موجود و تبیین وضع مطلوب در            

آید که ادامه این وضع به خصوص در آموزش و پرورش به هیچ عنوان به نفـع کـشور نبـوده مـستلزم      موجود به دست می 

هاي کشور و وضع موجود دور از ذهن نبوده و سعی شـد               تغییري اساسی و آنی است در ترسیم وضع مطلوب نیز توانمندي          

ـ          در صورتی . و قابل دسترس پیشنهاد شوند    که اهدافی ملموس     اي یکدسـت و      گونـه  هکه مدیریت نظـام آموزشـی زبـان ب

هاي درسی در مدارس عمل نمایـد، شـرایط و امکانـات الزم              یکنواخت از شوراي عالی انقالب فرهنگی تا مدیریت کالس        

  .باشند راهم می به هیچ وجه دور از دسترس نبوده و ف15براي رسیدن به وضع مطلوب در اوایل قرن 

دبیرستان، کارشناسـی،  (آموختگان مقاطع مختلف تحصیلی       اهداف اصلی این گزارش به ترسیم وضع مطلوب دانش        

هاي آموزش و پژوهشی پرداخته و مبناي راهبرد ارائه شده را نیـز راهبـرد اصـل تغییـر               از جنبه ) ارشد و دکتري  کارشناسی  

براساس این راهبرد آموزش زبان از حالت فعل خـارج و بـه             . نمود  تلقی می ن در نظام آموزش و پرورش       اتوسعه آموزش زب  

امید است این راهبـرد مـا را   . شود ارائه می) ریزي دولتی ارت و برنامهظ ولی با ن ،نظام آموزش خصوصی  (صورت اختصاصی   

  . دانشگاهی قرار دهدانداز رسانده و در نتیجه راهبرد سایر مقاطع تحصیلی را سهولت در اختیار نظام به اهداف چشم
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زبـان و    گزارش تدوین نقشه جـامع علمـی کـشور در حـوزه           

  ادبیات عربی

  اتی کل- بخش اول

  خالصه

این گزارش با بررسی وضعیت کنونی و وضعیت مطلوب و ارائه راهکارهاي الزم جهت رسیدن به وضعیت مطلـوب           

 کامل در گزارش تفـصیلی آمـده اسـت، از      به صورت بته  رشته زبان و ادبیات عربی، دستاوردها و نتایجی داشته است که ال           

هایش رشد کمی خوبی داشـته   جمله نتایج و دستاوردهاي آن این است که رشته زبان و ادبیات عربی در همه ابعاد و شاخه     

ي  اما از لحاظ کیفی هم در بعد آموزش، هم در بعد پژوهش و هم در بعد فناوري، نیازمند عزم جـدي تمـام نهادهـا                         ،است

ها و کاربردهاي فراوان ایـن رشـته در ابعـاد مختلـف فرهنگـی، تمـدنی،              باشد، تا جایگاه و توانمندي      نفع می   ربط و ذي    ذي

اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و تجاري، تبیین و معرفی شود و با اسـتفاده از امکانـات و تـسهیالت بـه روز جهـان در بعـد                           

منظور استفاده از تجارب آنها و با لحاظ کردن بعد دینـی،  ه رهاي عربی بشوکآموزش، پژوهش و فناوري و ایجاد ارتباط با        

 فرهنگی و تمدنی زبان عربی و ارتباط دیرینه آن با زبان و ادبیات فارسی و لحاظ کردن این نکته که زبان و ادبیات عربی                       

 با لحـاظ کـردن کاربردهـاي        آید و   حساب نمی ه  ی ایرانیان شده است و زبان بیگانه ب       بخشی از هویت فرهنگی، دینی و مل      

فراوان زبان عربی در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و تجاري در جهان امروز، آینده روشـن و درخـشانی بـراي           

نقاط قوت و نیز با شناختن نقاط ضـعف و تهدیـدها کـه همگـی در                  و ها  فرصتاین رشته علمی ترسیم شود و با شناختن         

  .بدیل زبان و ادبیات عربی در ایران دوباره احیا گردد گاه بیگزارش تفصیلی آمده است، جای

  تشکر و قدردانی

روزي انجام گرفت، افراد زیر که با حکم رسمی به عـضویت کمیتـه        شبانه به طور در تهیه و تدوین این گزارش که        

  :یاري رساندند عبارتند ازگروه زبان و ادبیات عربی درآمده بودند، همکاري داشته و مدیرگروه زبان و ادبیات عربی را 

   دکتر عبدالحسین فقهی، مدیرگروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران .1



  ها شور در  حوزه سایر زبانسند نقشه جامع علمی ک
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   دکتر مسعود فکري، مدیرگروه آموزش زبان عربی کانون زبان ایران.2

  طباطبایی دکتر حمیدرضا میرحاجی، مدیرگروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه عالمه .3

   علمی دانشگاه الزهراء در گروه زبان و ادبیات عربیهیأت پور، عضو  دکتر رقیه رستم.4

  بهشتی  علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهیدهیأت، عضو رضائی دکتر ابوالفضل .5

   علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سیناي همدانهیأت، عضو میرزائی دکتر فرامرز .6

ن و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس و مدیرگروه طرح تدوین نقشه جـامع               دکتر خلیل پروینی، مدیرگروه زبا     .7

  علمی کشور در رشته زبان و ادبیات عربی

الزم به ذکر است استاد دانشمند جناب آقاي دکتر فیروز حریرچی، چهره ماندگار و رئـیس انجمـن ایرانـی زبـان و                     

  .هاي دیگر، نتوانستند حضور پیدا کنند لحاظ مشغلهادبیات عربی کشور هم، به جلسات دعوت شده بودند، اما به 

بـا  و ها و گفتگوهاي فراوان  ها ساعت وقت و رایزنی اعضاي معرفی شده، پس از تشکیل جلسات متعدد و صرف ده       

گونـه بـوده اسـت کـه اعـضاي          ن و تنظیم کنند، تقسیم کار اعضاي کمیته این        یتقسیم کار، توانستند گزارش حاضر را تدو      

از تشکیل جلسات ابتدایی و تفهیم مفاهیم و مبانی تهیه گزارش، براساس تخصص و تجربه هر یک از اعـضا،                    کمیته پس   

رساندند و پس از جرح       کردند و در جلسات عمومی، گزارش خود را به سمع اعضاي کمیته می              گزارش خودشان را تهیه می    

  .شد  تنظیم میو تعدیل و اعمال برخی اصالحات، گزارش نهایی از طرف اعضا تهیه و

 مـشترکاً  رضـائی جناب آقاي دکتر عبدالحـسین فقهـی و دکتـر ابوالفـضل        : تقسیم کار به این صورت انجام گرفت      

مسئولیت تهیه، تدوین و تنظیم گزارش مربوط به وضعیت کنونی و وضعیت مطلوب رشته تخصصی زبان و ادبیات عربـی                    

  .آید  میبه عملهاي خالصانه آنها تقدیر  ز زحمات و کوشش اوسیله بدیندر مقطع کارشناسی را برعهده گرفتند که 

 مسئولیت تدوین مقدمه جامع درباره ظهور و حـضور زبـان   بر عالوهجناب آقاي دکتر خلیل پروینی مدیرگروه طرح،      

، مسئولیت تهیه، تدوین و تنظیم گزارش مربوط به وضعیت کنونی و وضعیت مطلوب زبـان  )گذشته و حال  (عربی در ایران    

 داشـتند کـه   بـه عهـده   ادبیات عربی در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکترا و در سه حوزه آموزش، پژوهش و فنـاوري را   و

  .اختصاص پیدا کرده است  صفحه از کل گزارش تفصیلی، به گزارش ایشان30حدود 

ر تهیـه و  جناب آقاي دکتر حمیدرضا میرحاجی، با توجه بـه سوابقـشان در وزارت آمـوزش و پـرورش مخـصوصاً د          

ي عربی مربوط به آموزش و پرورش، مسئولیت تهیه، تنظیم و تدوین گزارش مربوط به وضـعیت کنـونی و    ها  کتابتدوین  

 از ایـشان  وسـیله  بـدین  داشـتند کـه   به عهدهوضعیت مطلوب دروس عربی در مقاطع مختلف وزارت آموزش و پرورش را            

  .آید  میبه عملتشکر 

ها، مطبوعات عربی و  سئولیت تهیه، تنظیم و تهیه گزارش مربوط به بخش رسانهجناب آقاي دکتر مسعود فکري، م  

  .گردد  از ایشان نیز سپاسگزاري میوسیله بدین داشتند که به عهدهفناوري را 

پور مسئولیت تهیه، تنظیم و تدوین گـزارش مربـوط بـه وضـعیت کنـونی و وضـعیت                     سرکار خانم دکتر رقیه رستم    

هاي مرتبط مانند رشته زبان و ادبیات فارسی، علوم قرآنی و حدیث، حقوق، فلـسفه و کـالم               همطلوب دروس عربی در رشت    

  .آید  میبه عملي ایشان تقدیر ها تالش از وسیله بدین داشتند که به عهدهاسالمی، تاریخ اسالم، ادیان و عرفان غیره را 

شویم کـه همـدلی، همراهـی و     متذکر مید از اعضاي کمیته گروه زبان و ادبیات عربی،  در پایان ضمن تشکر مجد    

زه زبـان و ادبیـات عربـی        وگرمی و امیدواري مدیریت ایـن طـرح در حـ            همکاري اعضا در فرصت بسیار اندك، مایه پشت       



تدوین نقشه جامع علمی کشور در حوزه زبان و ادبیات عربی
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گردیده و امیدواریم با استمرار این نوع کارها، برکات و فواید آن شامل حال خانواده بزرگ زبان و ادبیات عربی بلکـه کـل            

  .کشور گردد

  اي در معرفی مختصر رشته زبان و ادبیات عربی دمهمق

 میلیون نفـر در جهـان و بـه          400ور بالغ بر      زبان رسمی سازمان ملل متحد و با تعداد گویش         6زبان عربی یکی از     

 نبه عنوا کشور 21ور، در  ی و چهارمین زبان در دنیا از لحاظ تعداد گویشنعنوان دومین زبان در قاره آسیا پس از زبان چی       

بـه  باشد، این زبـان   ي سامی میها زباني قدیمی و معروف جهان است که منتسب به خانواده ها زبانزبان رسمی، یکی از     

 از جهـت توزیـع جغرافیـایی از         وسیله  بدینآید که     حساب می ه   میلیارد مسلمان ب   5/1عنوان زبان دینی و فرهنگی بیش از        

  .حل مراکش در قاره آفریقا، گسترده شده استخلیج یمن در آسیا تا انتهاي مغرب عربی در سوا

زبانان بـه     زبان عربی در کشورهاي اروپاي غربی، آمریکا، کانادا و استرالیا با توجه به مهاجرت تعداد زیادي از عرب                 

  .باشد اي برخوردار می این کشورها، از ضریب نفوذ اجتماعی فزاینده

 دوازدهم هجري در زمینه علوم اسالمی بـوده اسـت کـه از ایـن            این زبان، زبان علمی ایرانیان از قرن دوم تا قرن         

بهایی به زبان عربی توسط ایرانیان به تمام جهانیان عرضه شده است، البته آشنایی ایرانیـان بـا زبـان                     رهگذر میراث گران  

ابـط سیاسـی،   ها سال قبل از اسـالم نیـز ایرانیـان بـه لحـاظ داشـتن رو           شود، بلکه ده    عربی به پس از اسالم خالصه نمی      

وستد زبانی و ادبی وسیله داد بدینها، با زبان عربی آشنایی داشتند و  اقتصادي، تجاري، حسن همجواري و فرهنگی با عرب       

ا انتشار زبان عربی در ایران پس از اسالم، به هیچ وجه  از اسالم هم وجود داشته است، امبین زبان عربی و فارسی در قبل     

 از اسالم نیست، چرا که از نخستین روزهاي طلوع فجر اسالم در ایران، اهتمام به زبـان عربـی،        قابل مقایسه با ایران قبل    

 يبه طورون از جمله خواندن، نوشتن، تعلیم، تعلّم، وضع قواعد، تألیف و غیره، وجهه همت ایرانیان قرار گرفت؛ ئدر همه ش  

می و علوم مختلف اسالمی که به زبان عربی نوشـته         که نقش و سهم ایرانیان در ساختن کاخ بلند و مستحکم تمدن اسال            

  .ها قابل مقایسه نیست هاي اسالمی و حتی خود عرب شده بود، با هیچ یک از ملت

ها، زبان فارسـی را تقریبـاً        دید بود که بیش از دو قرن ایرانی       ها به زبان عربی، چنان وافر و ش         عشق و عالقه ایرانی   

هـا از حکومـت    هاي محلی و علیرغم کسب استقالل سیاسـی ایرانـی     کنار گذاشتند و حتی پس از روي کار آمدن حکومت         

لمـی،  ها در بغداد و رسمیت یافتن زبان فارسی، همچنان زبان عربی نفوذ خود را در زمینـه مـسائل دینـی، ع            مرکزي عرب 

ایـن وضـعیت    و عقلی و غیره حفظ کرد و در کنار زبان فارسی به حضور پرگرم و بانشاط خود در میان ایرانیـان ادامـه داد       

توان آن را به دوران قبـل از انقـالب اسـالمی و دوران                ها استمرار پیدا کرد تا دوران معاصر؛ در این دوران نیز که می              قرن

زبان عربی در ایـران قبـل از انقـالب    . بان عربی مورد توجه شدید ایرانیان بوده استپس از انقالب اسالمی تقسیم کرد، ز    

، حقوق، فلسفه اسالمی و غیره بـا انگیـزه      هیاتهایی مانند زبان و ادبیات فارسی، ال        و در رشته   هاي علمیه   اسالمی در حوزه  

انـدرکاران    ورد توجه عالقمندان و دست    درك و فهم علوم و معارف قرآنی و تمدن اسالمی در مراکز آموزشی و پژوهشی م               

بوده است، اما وضعیت زبان عربی در ایران پس از انقالب اسالمی، به دالیلی خاص از جمله و مخصوصاً بـه دلیـل تکیـه           

هاي بلند بنیانگذار انقالب، هم از لحاظ تئوري و هـم از لحـاظ    انقالب اسالمی در ایران به اسالم اصیل و راستین و آرمان         

 اجباري زبان عربـی در       ي که اصل شانزدهم قانون اساسی ایران به آموزش        به طور  شد،   یی وضعیتی خاص و استثنا    علمی،
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وکیفی زبـان عربـی    آن، گسترش کمیبر  عالوهآموزان از مرحله راهنمایی تا مرحله دبیرستان، اختصاص یافت،            میان دانش 

ها از جمله رشته تخصـصی زبـان و ادبیـات عربـی و بعـضی       تههاي علمی و مراکز دانشگاهی و در قالب انواع رش       در حوزه 

دهنـده اهمیـت ایـن زبـان در ابعـاد            ها و نهادها مانند صدا و سیما، خبرگزاري و غیره، نـشان              و نیز در وزارتخانه    ها  گرایش

  . باشد مختلف دینی، فرهنگی، تمدنی، سیاسی، اجتماعی اقتصادي و تجاري می

بر آموزش و پرورش کـه اصـل         هاي علمیه که قدمتی دیرینه نزد ایرانیان دارد و عالوه           هبر حوز   اینک زبان عربی عالوه   

 دانـشگاه  27 دانشگاه دولتی و در بـیش از     25شانزدهم قانون اساسی به آموزش زبان عربی اختصاص یافته است، در بیش از              

هـاي دولتـی و غیردولتـی در          دانـشگاه غیردولتی در قالب رشته تخصصی زبان و ادبیات عربـی و در اکثـر قریـب بـه اتفـاق                     

هاي مرتبط مانند زبان فارسی، علوم قرآن و حدیث و غیره و نیز در دانشکده وزارت امور خارجه، صدا و سـیما، دانـشکده            رشته

هـاي خـصوصی و شـبه خـصوصی           اصول الدین، خبرگزاري و برخی نهادها و مراکز آموزشی غیرانتفاعی و نیز برخی مؤسسه             

باشـد و     انـدرکاران و عالقمنـدان مـی        زبان ایران و دارالعلوم العربیه و غیره، زبان عربی مورد توجه و اهتمام دست             مانند کانون   

بـر مراکـز    الزم به ذکر اسـت عـالوه  . ترین شیوه به آموزش زبان عربی و بعضاً ادبیات آن پرداخته شود شود با جدید   تالش می 

 در ابعاد مختلف زبان عربی و علوم مرتبط با آن را به عهده دارنـد کـه از          آموزشی، مراکز پژوهشی متعددي مسئولیت پژوهش     

 تـشیع، پژوهـشگاه   المعـارف  دایـرة ، دانشنامه جهان اسالم،     )بخش عربی ( بزرگ اسالمی    المعارف  دایرةتوان به     آن جمله می  

» سـمت «دانشگاهی علوم انسانی ، سازمان مطالعه و تدوین کتب       )گروه زبان و ادبیات عربی    (علوم انسانی و مطالعات فرهنگی    

  . و چندین مرکز پژوهشی معروف و غیرمعروف دیگر، اشاره کرد) گروه پژوهشی زبان و ادبیات عربی(

  ها و موانع موجود در تهیه این گزارش  محدودیت

یز رشد   تاکنون، در زمینه رشته علمی زبان و ادبیات عربی در ایران، نقشه جامعی تهیه نشده است و ن                  آنجایی که از  

بـه  ریزي منطقی و هماهنگ نبوده است، لذا از لحاظ تهیه آمار و نیـز   وکیفی این رشته ذوفنون و وسیع، با یک برنامه       کمی

 آوردن اطالعات الزم درباره نحوه عملکرد مراکز و نهادهاي مرتبط، با مشکل اساسی مواجه بودیم، لـذا بـا مبـارك                      دست

هـا از جملـه رشـته     ب فرهنگی امیدواریم، نقشه جامع علمی کشور در همه رشته     شمردن این گام علمی شوراي عالی انقال      

  . ریزي علمی، افق آینده علمی کشور ترسیم شود زبان و ادبیات عربی، هر از چند سال به روز شود و با هماهنگی و برنامه

  : برخی مفاهیم و اصطالحات در این گزارش آمده است که نیاز به توضیح دارد، از آن جمله

 و پـژوهش در عرصـه زبـان    ش رشته زبان و ادبیات عربی مفهومی عام است که شامل هرآنچه مربوط به آمـوز               -

ي ایـران تـا   هـا  دانشگاهباشد که در  شود، خواه در رشته تخصصی زبان و ادبیات عربی  عربی و ادبیات و فرهنگ عربی می      

 و دبیرستان ییینی باشد، خواه در دروس عربی دوره راهنما  هاي علمیه د     این رشته وجود دارد، خواه در حوزه       يمقطع دکترا 

هاي علوم انسانی مانند زبان و ادبیات فارسی، علوم قرآن و حدیث و غیره باشد، بنـابراین در              باشد و یا اینکه در سایر رشته      

رسـی و تحلیـل      مورد بر  –هاي علمیه دینی       بجز حوزه  –این گزارش وضعیت کنونی و مطلوب رشته زبان و ادبیات عربی            

هاي علوم انسانی  هاي مرتبط که در این گزارش از آن ذکري به میان آمده است تمام رشته منظور از رشته. واقع شده است  

، حقـوق، فلـسفه،     هیاتهاي زبان و ادبیات فارسی، علوم قرآن و حدیث، ال          باشند مانند رشته    که داراي چند درس عربی می     

  . تاریخ اسالم، ادیان و عرفان
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 بررسی و تحلیل وضعیت فعلی رشته علوم زبان و          - بخش دوم 

  ادبیات عربی 

  : باشد  و تهدیدهایی میها فرصترشته زبان و ادبیات عربی در ایران داراي نقاط قوت و ضعف و داراي 

   ها فرصت نقاط قوت و .1-2

  .  زبان به رسمیت شناخته شده در سازمان ملل6 یکی از به عنوان زبان عربی -

  .  میلیارد مسلمان5/1 زبان دینی و فرهنگی بیش از -

  .  کشور20 کشور جهان و زبان رایج بیش از 21 زبان رسمی مردمان -

 آمریکا، کانادا، استرالیا و غیـره بـه دلیـل             برخورداري از ضریب باالي نفوذ اجتماعی در کشورهاي اروپاي غربی،          -

  . طقمهاجرت تعداد زیادي از عرب زبانان به این منا

  .  زبان علمی ایرانیان از قرن دوم تا قرن دوازدهم هجري-

  . نظیر زبان و ادبیات فارسی با زبان و ادبیات عربی  اختالط بی-

  .  موقعیت جغرافیایی و سیاسی، فرهنگی و اقتصادي ایران در همسایگی با کشورهاي عربی در طول تاریخ-

  . ورهاي عربی داشتن مناسبات اجتماعی و مذهبی ایران با کش-

بدیل دانشمندان و نوابغ بزرگ ایرانی در ساختن کاخ بلند و مستحکم تمدن اسالمی با اسـتفاده از ابـزار        نقش بی  -

  . زبان عربی

 مسئوالن رده اول کشور بـر حفـظ لـوازم و        تأکید ماهیت اسالمی، دینی و قرآنی داشتن انقالب اسالمی ایران و            -

  . اسباب آن

قانون اساسی به ضرورت آموزش زبان عربی در مدارس راهنمایی و دبیرستان با شانزدهم  اختصاص داشتن اصل -

  . توجه به نقش و اهمیت دینی و فرهنگی زبان عربی

تجاري کشورهاي عربی و مفید بودن داشتن روابط اقتصادي و تجاري بـا کـشورهاي              هاي اقتصادي و     توانمندي -

  . عربی با استفاده از ابزار زبان عربی

  . روز و غنی بودن ادبیات عربی در طول تاریخ و مخصوصاً در جهان امروزه  پویا، ب-

  



  ها سند نقشه جامع علمی کشور در  حوزه سایر زبان
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   نقاط ضعف و تهدیدها .2-2

   .ها و منابع ها، سرفصل روز نبودن برخی از درسه  ب-

   .ي عربیها گروه در ها دانشگاه فقدان نظامنامه هماهنگ آموزشی میان -

   .هاي گوناگون در ارائه واحدها روش اعمال -

   . نبودن گرایش خاص در مقطع کارشناسی که مقطع پایه است-

   .هاي آنها آموختگان از نیاز بازار کار به توانمندي  و عدم اطالع دانشها دانشگاه عدم هماهنگی میان بازار کار و -

   .ي چهارگانه زبان عربیها مهارتآموختگان این رشته در   ضعف عمومی دانش-

  .هاي این رشته در ابعاد مختلف مخصوصاً در بعد فرهنگی و تمدنی  توانمنديعدم معرفی جایگاه و-

شـود کـافی    ي درسی موجود در داخل که از طرف سازمان سـمت یـا دیگـر ناشـران چـاپ مـی      ها کتاب منابع و  -

  .ي عربی خریداري شده از نمایشگاه بعضاً مشکالت فرهنگی و دینی دارندها کتابباشد و  نمی

  . براساس تخصص و گرایشهیأتاعضاي  عدم استخدام -

  . فرهنگی وشناسی، سیاسی، اجتماعی دالیل جامعهه ان به دروس عربی بآموز دانش عدم عالقه و انگیزه اغلب -

  .ان از لحاظ اسلوب آموزشیآموز دانشي تدوین شده براي ها کتاب ضعف -

ان فارسـی، علـوم قـرآن و حـدیث بـا اسـتاد            هاي مرتبط مانند ادبیـات        ارتباط نداشتن اغلب استادان عربی رشته      -

   .س عربیوي تدریس درها روش آنها از منابع درسی جدید و عدم اطالع آنها از تخصصی رشته عربی و عدم اطالع

  .  ضعف موجود در بعد فناوري که در گزارش تفصیلی آمده است-

اربردهاي فراوان، نسل کنونی عالقمند هاي آن و ک نگاه ناصحیح به رشته عربی و عدم تبیین جایگاه و توانمندي       -

  . کند به رشته عربی را تهدید می

  .کارشناسی ارشد و يي مطالعاتی براي استادان و دانشجویان مقطع دکترها فرصت در اختیار نبودن -

  .کند  ارتباط علمی و فرهنگی با کشورهاي توانمند عربی نداشتن، بنیه علمی استادان را تهدید می-

   .دن به انجمن علمی زبان و ادبیات عربی و عدم تقویت آن اهمیت ندا-

   . نبود مرکز اطالعاتی در وزارتخانه مربوط به رشته عربی-

گیرد، لذا ارتقـا در   هاي علوم پایه و مهندسی صورت می  سنجش و ارزیابی علمی با توجه به معیارهاي رشته     نظام -

  .شود مراتب دانشگاهی به سختی انجام می
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   وضعیت مطلوب - بخش سوم

ي جدید و کاربردي ماننـد آمـوزش زبـان عربـی، مترجمـی،              ها  گرایش گسترش کیفی این رشته از طریق ایجاد         -

  .ادبیات تطبیقی، ادبیات معاصر، ادبیات قدیم و غیره

  .سوهاي درسی و سرفصل دروس و منابع در  گسترش کیفی این رشته از طریق اصالح و بازنگري برنامه-

   .نک اطالعاتی جامع درباره وضعیت رشته زبان و ادبیات عربی در داخل کشور و در سطح جهان ایجاد با-

   . کتابخانه تخصصی زبان و ادبیات عربیتأسیس -

هاي اطالعاتی الکترونیکی و امکـان ارتبـاط بـا            افزارها، پایگاه   گیري از انواع نرم      کتابخانه مجازي با بهره     تأسیس -

  .ترونیکی تخصصی در حوزه عربی در سطح جهانهاي الک مراکز و پایگاه

  . تهیه و تدوین یک نظامنامه آموزشی هماهنگ در سطح کشور-

  .يهاي تخصصی روش تدریس براي استادان و دانشجویان دکتر  برگزاري کارگاه-

   .هاي تخصصی روش تحقیق براي استادان و دانشجویان تحصیالت تکمیلی برگزاري کارگاه -

ي مطالعاتی و فـراهم  ها فرصتیان تحصیالت تکمیلی به کشورهاي عربی و غربی جهت گذراندن        اعزام دانشجو  -

   .هاي آن آوردن زمینه

   .ي مطالعاتیها فرصت اعزام استادان به کشورهاي عربی و غربی جهت استفاده از -

 تجـاري، سیاسـی و      هاي فراوان این رشته در ابعاد فرهنگی، علمـی، دینـی، اقتـصادي،               در نظر گرفتن توانمندي    -

  .انداز کشور علمی در تدوین سند چشم

هاي فراوان این رشته و اعالم و معرفی مراکز اشتغال این رشته بـه               کارآفرینی در این رشته با توجه به توانمندي        -

   .آموختگان دانشجویان و دانش

بیات عربی جهـت   در حوزه زبان و اد و مراکز پژوهشیها دانشگاههاي  نامه  تهیه فهرستی نظام یافته از تمام پایان      -

   .کاري و سهولت پژوهش جلوگیري از دوباره

 و اعـالم آنهـا بـه مراکـز علمـی و        سیاسـتگذار هاي پژوهشی در ابعاد مختلف از طرف نهادهـاي             معرفی اولویت  -

   .دانشگاهی

   .ي مختلفها  فارسی و بالعکس در زمینه–هاي تخصصی به دو زبان عربی   تهیه و تدوین فرهنگ لغت-

   .هاي زبان و ادبیات عربی  مراکز تحقیقاتی و پژوهشکدهتأسیس -

   .اندازي مجالت تخصصی و علمی پژوهشی در حوزه زبان و ادبیات عربی  و راهتأسیس -



  ها سند نقشه جامع علمی کشور در  حوزه سایر زبان
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  .هاي مختلف نقد ادبی، ادبیات تطبیقی، ادبیات داستانی و غیره هاي پژوهشی در زمینه  برگزاري کارگاه-

هاي اعطاي بورس تحصیلی اعزام به خـارج بـه دانـشجویان کارشناسـی ارشـد و مخـصوصاً        نه فراهم کردن زمی  -

  .يدکتر

هاي خطی و مراکز حفظ و نگهداري نسخ خطی در حوزه زبان و ادبیات عربی به محققان جـوان و            معرفی نسخه  -

   .هاي تعلیم و احیاي نسخ خطی برگزاري دوره

المللـی در حـوزه زبـان و         هاي داخلـی و بـین       هت برگزاري انواع همایش    دبیرخانه دائمی در وزارتخانه ج     تأسیس -

   .ادبیات عربی

   .هاي بنیادي در حوزه مربوطه  تشویق جهت انجام برخی پژوهش-

 تقویت و حمایت جدي از انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی و اختصاص دادن مکـان مناسـب بـراي آن جهـت                        -

  .ي خودها  فعالیتاستمرار

   .هاي آموزش مجازي در مقاطع تحصیلی مختلف زبان و ادبیات عربی دازي دورهان  راه-
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 زبان   اي در رشته    ي توسعه ها  سیاستراهبردها و   :  چهارم  بخش

  و ادبیات عربی 

  اي در حوزه آموزش ي توسعهها سیاست راهبردها و .1-4

هـایی کـه     و میـان رشـته  ها گرایشها و    ، رشته ها  گروه تأسیسوکیفی زبان و ادبیات عربی، در قالب         توسعه کمی  -

نگرانه، عمیق و علمی بررسـی کنـد، امکـان دارد؛ ایـن        بتواند، مسائل و مباحث مربوط به این رشته وسیع را به طور جزئی            

  . توسعه باعث پویا کردن، به روز کردن و عدم ایستایی این رشته خواهد بود

مدت توسعه کـشور و بـا در نظـر گـرفتن           بلندمتناسب با اهداف    توسعه کمی و کیفی این رشته باید با نیازسنجی و           

هـاي    نیازهاي کشور در منطقه و جهان باشد، چرا که قابلیـت تأمینجایگاه این رشته در هویت دینی و ملی و نقش آن در       

اي   ، منطقه این رشته همچنان مغفول مانده است و نگاه سنتی به این رشته و توجه نکردن به این رشته در بعد دینی، ملی                     

امـا  چرا که توسعه کمی این رشته بیش از حد انتظار هم بوده اسـت،  و جهانی، از موانع توسعه کیفی این رشته بوده است،         

  . وکیفی، کارساز خواهد بود هماهنگی بین توسعه کمی

ـ       هاي کالن آموزشی کشور، به نقش و جایگاه کم          در برنامه  - ت ملـی و  نظیر زبان و ادبیات عربـی در تحکـیم هوی

نظیر آن با زبان و ادبیات فارسی توجه جدي شـود و نگـاه منفـی بـه      سازي و ارتباط بی  بدیل آن در تمدن     دینی و نقش بی   

مانده هستند، همیشه مـانع توسـعه    ها قومی عقب باشد و عرب    ادبیات عربی به عنوان اینکه متعلق به قوم عرب می          زبان و 

  . وکیفی این رشته بوده است کمی

هـاي آن و معرفـی مـراك اشـتغال ایـن رشـته بـه دانـشجویان و                     آفرینی در این رشته با توجه به توانمندي        کار -

هاي آنان را هرچه      التحصیالن، نسل جوان و رو به رشد شاغل به تحصیل در این رشته را، امیدوارتر کرده و توانمندي                   فارغ

  . بیشتر شکوفا خواهد کرد

  اي در حوزه پژوهش ي توسعهها سیاست راهبردها و .2-4

 و مراکز پژوهشی در حوزه زبان و ادبیات عربی تهیه شود و            ها  دانشگاههاي    نامه فهرستی نظام یافته از تمام پایان      -

  . قرار داده شود، تا از تکرار پژوهش جلوگیري شود) اعم از استادان و دانشجویان(در اختیار پژوهشگران 

هاي پژوهشی در حوزه زبان و ادبیـات عربـی، معرفـی              یاستگذار، اولویت ربط و مسئوالن س      زیر نظر نهادهاي ذي    -
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  . ها، تحقیقات صورت پذیرد  اولویتبر مبتنیگردد تا 

ها و نیازهاي کشور به تحقیقات مرتبط با زبان و ادبیات عربی، کارهـاي پژوهـشی گروهـی و                     با توجه به اولویت    -

  . یگر، صورت گیرد تا دقت، عمق و صحت تحقیقات بیشتر شودنامه یا هر کار پژوهشی د جمعی چه در قالب پایان

هـاي مختلـف ادبـی،      فارسی و بالعکس در زمینـه –هاي تخصصی به دو زبان عربی   تهیه و تدوین فرهنگ لغت    -

توانـد    ي متخصص، می  ها  گروه و غیره، توسط     ی سیاسی، اقتصادي، حقوقی، بازرگانی، علمی، مهندس      –فرهنگی، اجتماعی   

  . نامه یا هر کار پژوهشی دیگر قابل تعریف است حققان و مترجمان کمک کند که چنین کارهایی در قالب پایانبه همه م

توانـد در تعمیـق       هاي زبان و ادبیات عربی، امري است ضـروري کـه مـی               مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده    تأسیس -

  : هاي پیشنهادي عبارتند از ، پژوهشکدهها، کمک شایانی کند تحقیقات، تخصصی کردن آنها و کاربردي کردن پژوهش

  ، پژوهشکده مطالعات زبان عربی-

  ، پژوهشکده مطالعات ادب عربی-

  ، پژوهشکده مطالعات ادبیات تطبیقی-

   ، مجالت تخصصی و علمی پژوهشی در حوزه زبان و ادبیات عربیتأسیس -

   ،هاي پژوهشی در زمینه آموزش زبان عربی برگزاري کارگاه -

  ،هاي پژوهشی در زمینه نقد ادبی ي کارگاه برگزار-

  ،هاي پژوهشی ادبیات تطبیقی برگزاري کارگاه -

  ،هاي پژوهشی ادبیات داستانی  برگزاري کارگاه-

   ،شناسی هاي پژوهشی، روش تحقیق و روش  برگزاري کارگاه-

 آنها به سمت پـژوهش       تقویت بنیه پژوهشی دانشجویان از دوره کارشناسی در کنار امر آموزش و سوق تدریجی              -

   ي،روشمند و هدفمند در مقطع کارشناسی ارشد و دکتر

  ،هاي سمینار و سخنرانی به زبان عربی  اهمیت دادن به درس-

 ایجاد کتابخانه تخصصی زبان و ادبیات عربی با الگو گرفتن از اقدامات مشابه در کشورهاي عربـی و غیرعربـی                     -

  ،ه بابطین در کویتسسمؤمانند کتابخانه تخصصی شعر عربی در 

   ،هاي الکترونیکی در حوزه تخصصی زبان و ادبیات عربی  ایجاد کتابخانه-

افزارهاي پژوهشی با قابلیت جستجوي پیشرفته در حوزه تخصصی زبان        گذاري در زمینه تهیه و خرید نرم         سرمایه -

   ،و ادبیات عربی

 در کـشورهاي عربـی ماننـد مـصر،     یـی افزا ي دانـش  هـا    اعزام دانشجویان تحصیالت تکمیلی و استادان به دوره        -

   ،ر، مراکش، سوریه و دیگر کشورهاي عربی و غربییالجزا

هـا و دفـاتر       هاي علمی براي استادان برجسته کشورهاي عربی با همکاري و حمایت سـفارتخانه               برگزاري سخن  -

  ،رایزنی فرهنگی کشورهاي عربی در ایران

  ، به کشورهاي عربی و غربیيیلی دانشجویان در مقطع دکترهاي بورس تحص  فراهم آوردن زمینه-

ي عربی و نیز معرفی مهمترین مراکز حفـظ و  ها گروههاي خطی مربوط به زبان و ادبیات عربی به      معرفی نسخه  -

هاي خطی  مدت نحوه تصحیح و احیاي نسخه     هاي کوتاه   هاي خطی عربی در سطح جهان و برگزاري دوره          نگهداري نسخه 



اي در رشته زبان و ادبیات عربی هاي توسعه راهبردها و سیاست
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   ،تادان و دانشجویان تحصیالت تکمیلیبراي اس

نه تمام استادان و پژوهشگران بخـش زبـان و   ش سالیا دبیرخانه دائمی در وزارتخانه جهت برگزاري همای تأسیس -

   ،ها ادبیات عربی به منظور بررسی مسائل و مشکالت زبان عربی و سیاستگذاري در عرصه پژوهش و تعیین اولویت

  . هاي بنیادي در عرصه زبان و ادبیات عربی ژوهش تشویق جهت انجام برخی پ-

  اي در حوزه فناوري  ي توسعهها سیاست راهبردها و .3-4

 را  هـا   فعالیـت  کیفـی ایـن      يورهاي گـسترش و ارتقـا     حترین م   هاي یاد شده مهم     در این قسمت با توجه به عرصه      

  . شماریم برمی

د و متنـوع در حـوزه زبـان و ادبیـات عربـی بـراي          سازي زمینه انتشار مجالت و فصلنامه تخصصی متعـد         فراهم -

   . و مؤسسات آموزش عالی داراي ظرفیت مناسبها دانشگاه

 . آنآموزش زبان عربی و مسائل مرتبط باسازي زمینه انتشار مجله تخصصی   فراهم-

. اه سطح کیفی فعالیت مدرسان عربی در مقاطع پیش از دانشگيانتشار مجله تخصصی براي کمک به ارتقا -

. انتشار نشریات کمک آموزشی متناسب با مقاطع تحصیلی دانشگاهی و پیش از آن -

تواند  این بخش می(ایجاد مرکز اسناد و آرشیو مربوط به مجالت حوزه زبان و ادبیات عربی دریافت شدة خارجی               -

.)در پژوهشکده ویژه زبان عربی دایر گردد

 حوزه زبان و ادبیات عربی به مراکز علمی و آموزشی خارج از کـشور   دبیرخانه ویژه ارسال منظم مجالت   تأسیس -

. ایرانی در این عرصه ها و نظرات پژوهشگران غیر و دریافت دیدگاه

آموزان در حوزه زبان عربی براي         آموزگاران و دانش   ، دانشجویان ، رسانی ویژه استادان    هاي اطالع   اندازي پایگاه   راه -

. وط به این رشتهثبت و دریافت اطالعات مرب

. هاي آموزش مجازي در مقاطع دانشگاهی و پیش از آن اندازي دوره راه -

. افزارهاي آموزشی براي پشتیبانی آموزش در مقاطع پیش از دانشگاه تولید نرم -

. هاي مهارتی در حوزه زبان افزارهاي کمک آموزشی براي ارتقاء توانمندي تولید نرم -

 نوین و کارآمد براي زبان عربی در عرصه فهم متون دینی متناسب بـا        ،هاي آموزشی روشمند    مهتولید و ارائه برنا    -

.  شبکه آموزشبه ویژهسطح مخاطبان عمومی در رسانه دیداري 

.  دیداري و شنیداري ي چهارگانه زبان در رسانهها مهارتهاي آموزشی در راستاي  تولید و ارائه برنامه -

. هاي آموزشی زبان عربی براي خردساالن و نوجوانان بستهسازي  تولید و آماده -

هاي تربیـت   سازي مواد آموزشی و برگزاري دوره دار آموزش زبان عربی از طریق آماده      ساماندهی مؤسسات عهده   -

. نیروي انسانی

  .نشگاههاي نوین صوتی و تصویري در کارآمدي آموزش براي مقاطع تحصیلی پیش از دا گیري از فناوري بهره -
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در راسـتاي    بررسی و تحلیل وضعیت علمی رشته زبان فرانـسه        

  تدوین نقشه جامع علمی کشور

  خالصه گزارش

ساله علمی کشور در وزارت علوم، تحقیقات و فنـاوري و چگـونگی    بیستریزي و تدوین نقشه جامع   ضرورت برنامه 

ترین شرایط به لحاظ اهمیت سیاسی، اجتماعی و         ارائه آن خصوصاً در شرایطی که از نظام جمهوري اسالمی که از حساس            

باشد، از مهمترین مواردي است که ذهن هر دانشگاهی و نخبه علمی را بـه           اقتصادي خود در منطقه و جهان برخوردار می       

  .سازد خود مشغول می

ی و رشد روزافزون تحصیالت عالیه در کشورمان در چند دهه اخیـر بنـا بـه تحـوالت علمـی، اجتمـاعی و فرهنگـ             

یابـد، نزدیـک نمـودن     اي مـی   اهمیت ویـژه فرایندآنچه در این . باشد ها و افتخارات جامعه ما می  اقتصادي از جمله واقعیت   

مداري، پرهیـز    تکیه بر قانون،باشد که از خالل متناسب نمودن شرایط و ضوابط علمی          شرایط موجود و شرایط مطلوب می     

  .هاي نظام را فراهم آورد تواند زمینه رشد صحیح آرمان بینی می یشهاي قابل پ از آشفتگی و جلوگیري از آسیب

باشد   ي مختلف می  ها  دانشگاه نفر از متخصصین با تجربه با گرایشات متفاوت از           هشتاین تالش نتیجه همفکري     

  .باشند که به تدریس به دانشجویان زبان فرانسه در سطوح لیسانس، ارشد و دکتري رشته زبان فرانسه مشغول می

باشـند،   ي مختلف میها دانشگاهانداز در دستور کار قرار گرفت و با مدعوین که متشکل از اساتید          اهداف طرح چشم  

هـاي اسـاتید در       ساله به بحث گذاشته شد و میـزان انتظـارات و توانـایی             بیستانداز    طی جلسات مکرر هفتگی طرح چشم     

  .هاي تخصصیشان در کمک به این طرح مطرح گردید زمینه

شناسی آغاز گردید و سپس       ر کدام از اعضا نظرات کلی خود را درباره طرح ارائه نمودند و وظایف محوله با آسیب                ه

ت و گرایشات تخصصی از قبیـل، ادبیـات، ادبیـات تطبیقـی،           ابا ارائه راهبردهاي عملی ادامه یافت و همچنین از تمام نظر          

شان به این مهـم   ین مهم استفاده شد، که الزم است از بذل توجه        شناسی، آموزش فرانسه و ترجمه شناسی در انجام ا         زبان

  .تشکر به عمل آید
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  همکاران

  )رئیس انجمن ایرانی اساتید زبان و ادبیات فرانسه(پور استاد دانشگاه تهران  کهنموئیخانم دکتر ژاله 

  خانم دکتر نسرین خطاط استاد دانشگاه شهید بهشتی

  نشگاه شهید بهشتی و مدیر گروه زبان فرانسه آقاي دکتر علی عباسی دانشیار دا

  خانم دکتر ناهید شاهوردیانی استادیار دانشگاه تهران و مدیر گروه زبان فرانسه

  آقاي دکتر حمیدرضا شعیري استادیار دانشگاه تربیت مدرس و مدیر گروه آموزش زبان فرانسه

  خانم دکتر پریوش صفا استادیار دانشگاه تربیت مدرس

   بیگی مسئول گروه فرانسه سازمان سمتخانم بهرام

  )سرپرست کمیته زبان فرانسه(اهللا رحمتیان استادیار دانشگاه تربیت مدرس  آقاي دکتر روح

  



 اسالمی و هنر کمیته علوم انسانی، معارف/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

   بررسی و تحلیل وضعیت فعلی رشته علمی-اول بخش 

 نیازهـا   ها، ساله، گذشته از کلیاتی از قبیل بررسی اهداف و آرمان         بیستانداز    درخصوص محورهاي اصلی طرح چشم    

  : ل دو مسئله موضوع را بررسی نمودوتوان ح و توقعات این رشته به طور مشخص می

ارائه راهکارهاي مناسب جهت رسیدن به وضعیت مطلوب این   . 2شناسی    بررسی وضعیت موجود با دیدگاه آسیب     . 1

  .رشته تحت عنوان پیشنهادات

  .رائه آنها به مبحث بعدي یعنی پیشنهادات نائل گردیمها پرداختیم تا بتوانیم با ا در این بخش به شناخت آسیب

  شناسی مقوله آسیب. 1-1

  :بدین منظور که. قبل از هر چیز باید به فکر اقدام براي تغییر و اصالح نگاه به علوم انسانی باشیم

  .هاي فنی و مهندسی و علوم پایه، علوم انسانی سنجیده نشود کش رشته ـ با خط

شود  ي خارجی نیز میسر نمیها زبانها نسبت به علوم انسانی تغییر نیابد نگاه به رشد            که دیدگاه ـ بنابراین تا زمانی     

  ).چرا که نقش زبان در گسترش علوم انسانی بیش از پیش رو به رشد است(

دن که باید به فکـر پرنمـو  ...) اساتید و دانشجویان(اي کاسته شده است       ها به میزان قابل مالحظه      ـ رقابت و انگیزه   

  .این خأل بود

هـا   باشند در حالی که امروزه نیاز به تعـادل در همـه رشـته     درصد از اساتید زبان فرانسه متخصص ادبیات می       95ـ  

دنبال تغییر اساسی در برنامه باشیم چرا که سـطح علمـی دانـشجویان          در رشته مترجمی زبان فرانسه به      .گردد  احساس می 

هاي تخصصی گوناگونی پدید      در زمینه ترجمه شاخه    .تر است   هاي زبان فرانسه پایین     التحصیل این رشته از سایر رشته       فارغ

رغم نیاز مبرم کشور در موقعیت کنونی براي ترجمه افکار و عقاید، فرهنگ، هنر، ادبیات و مطبوعات ایران،   اما علی،آید می

ست در ایـن زمینـه توجـه بیـشتري مبـذول            اند بسیار اندك است و الزم ا        تعداد مترجمینی که براي این هدف تربیت شده       

  .گردد

ریزي براي  شود که برنامه زمانی این نیاز مرتفع می(باشد  التحصیالن و نیاز بازار می     بحث اساسی دیگر کاریابی فارغ    

  ).تربیت چنین مترجمانی به درستی و به روش علمی صوت گیرد

  .نمایند ت رویه مشترك پیروزي نمی براي معرفی منابع درسی دانشجویان از یک وحدها  دانشگاهـ

  .ـ غالباً تخصص استادان با دروس ارائه شده براي تدریس هماهنگی ندارد

  .در چارچوب منافع ملی کشور...) اقتصادي، فرهنگی، سیاسی،(ـ توجه ناقص به ابعاد مختلف زبان 
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  .نگري شدید در آموزش زبان و رها کردن مقوله فرهنگ ـ سطحی

  .کیفی در علوم مرتبطو خص از میزان توجه به تحوالت کمیـ فقدان تعریف مش

  آموزش زبان فرانسه در آموزش و پرورش. 1-1-1

  ،ها و عدم توانایی کاربران زبان در آموزش و پرورش ـ کیفیت پایین کالس

  ،ـ کیفیت نه چندان مناسب منابع تولید شده در داخل کشور

  ،برقراري ارتباط به زبان خارجیآموز در حد  ـ عدم پاسخگویی به نیازهاي زبان

  ،دسترسی محدود به امکانات سمعی و بصري و وسایل ارتباط جمعی ـ

  ،ریزي زبانی در سطح کالن ي زبانی و برنامهها سیاستفقدان  ـ

  ،فقدان تعریف شفاف و مشخص از عوامل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در چارچوب آموزش زبان کشور ـ

  ،ش زبان در مدارسعدم حمایت از تنوع آموز ـ

کـار گمـاردن     در بـه هـا  دانشگاهعدم همکاري آموزش و پرورش با     (المللی    عدم همکاري بین مراکز داخلی و بین       ـ

  ،)مدرسین تربیت شده

هاي دولتی بیشتر مدنظر است مسئلۀ کیفیـت اسـتفاده از زبـان نـزد           آنچه که به عنوان یک کاستی در آموزشگاه        ـ

آمـوزان را فقـط بـا گرامـر و لغـات              هاي رایج مطرح است، ذهن دانش       الف آنچه که در تئوري    آموزان است که بر خ      دانش

کنند و هیچ اقدام و حرکت خاصی در این زمینه در مناطق آموزش و پرورش و مـدارس آن بـه صـورت جـدي            انباشته می 

  .گیرد صورت نمی

لیدي و ارتبـاطی اسـت بـه طـوري کـه      ي توها مهارت بیشتري بر    تأکیدهاي خصوصی     در حالی که در آموزشگاه     ـ

شود و در حقیقت آنچه که حتی در قالب لغـات و گرامـر مطـرح     آموزان مهیا می هاي مرتبط با زندگی واقعی دانش     موقعیت

  .شود شود به زمینه عملی خود وارد می می

دم برخـورداري از  برنـد و بـه دلیـل عـ     نی رنج مـی ییوزش و پرورش از توان علمی پامـ اکثر معلمان زبان فرانسه آ    

  .شود ي دستور سنتی پیاده میها روش قالب رهاي مدرن تربیت مدرس، آموزش توسط آنها د دوره

 به دالیل مختلف در امر آموزش )هاي زبان به ویژه آموزشگاه(ات آموزشی خصوصی مؤسسدر مقایسه با مدارس،    ـ

تـري   آموزش متفاوت است و نیـز نظـام مـدیریتی مناسـب         آموزان انگیزه بیشتري دارند، اهداف       زبان: تر هستند   زبان موفق 

  .دارند

  آموزش زبان فرانسه در وزارت علوم. 2-1-1

به لحاظ اینکه مسئله آموزش بسیار حائز اهمیـت اسـت وجـود دبیـران و مدرسـان متخـصص از اهمیـت خاصـی              

در صورتی که نیـاز بـه   . ده استب ش هاي ادبیات و ترجمه دانشجو جذ       هاي اخیر بیشتر در رشته      در سال . باشد  برخوردار می 

التحصیالن ادبیات و ترجمه گرچه گاه از لحاظ علمی بـاالتر و قویترنـد                 چرا که فارغ   ،شود   آموزش بیشتر احساس می    رشته

  .اطالع هستند ي آموزشی بیها  مهارتشود که از اما غالباً مشاهده می
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رسد و پس از آن، اقـدام بـه جـذب دبیـران      ه نظر میها ضروري ب بنابراین، بررسی مجدد نیازها در سطح دبیرستان    

  .تربیت شده در رشته آموزش از اهمیت خاصی برخوردار است

کنـد، ولـی متأسـفانه بـه کیفیـت آمـوزش آنهـا تـوجهی          از نظر کمی دانشجویان زیادي را جذب می   : دانشگاه آزاد 

 کمیت باال و کیفیت بسیار پـایین برخوردارنـد و ایـن    ها، عموماً واحدهاي درسی از     شود، در رشته زبان در این دانشگاه        نمی

  .گونه مراکز است اصل حاکم بر امور این

ها و عدم توجـه بـه نیازهـاي کـشور باعـث سـردرگمی        عدم انطباق بین مدارس و دانشگاه: هاي سراسري   دانشگاه

هـاي اساسـی آمـوزش     ا از ضـعف ها و محتواي آنه عدم بازنگري در دروس، رشته. آموختگان شده است    ها و دانش    دانشگاه

هـاي آمـوزش عـالی      نیـز از ضـعف  هـا  دانـشگاه عدم ارتباط اساتید با خارج از کشور و همکاران خود در سـایر   .  است عالی

  .شود محسوب می
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انداز علمی در رشته مـورد بررسـی و            تبیین چشم  - ومبخش د 

  هاي دستیابی به اهداف بیان اولویت

ش عالی بدون تغییر دیدگاه مسئولین وزارت آمـوزش و پـرورش نـسبت بـه زبـان و      ي خارجی در آموزها زبانرشد  

  .شاید خروج از تک زبانی در مقطع دبیرستان نیز ضروري باشد. شود ایجاد تحول در عملکرد آنها میسر نمی

جـام   جایگـاه زبـان ان      هـا از طریـق      فراهم نمودن شرایط تفکر و تبادل صحیح در علوم انسانی و تبادل بـین ملـت               

ي زنـده از طریـق زبـان        ها  فرهنگگیرد بدین معنی که این مهم از طریق تعمیق شناخت در علوم مختلف و گسترش                  می

  .شود عملی می

  : انتقال تفکر

   ،هاي آموزشی ـ تئوري

  .هاي آموزشی ـ بعد عملی تکنیک

ي نظـام جمهـوري   هـا  سـت سیاي علمی آموزشی با استفاده از رویکردهاي مختلف و متناسب با         ها  روشاستفاده از   

  .اسالمی

 بلکه به عنوان کسب و ایجاد تخصص به منظور تفکر صحیح            ،ـ به زبان فقط براي کسب مهارت زبانی نگاه نشود         

  .شناسی توسعه علم نگریسته شود و گسترش آن در روش

  . گردد ی به عنوان رشته اصلی محسوب مها دانشگاهگردد که در   متخصص ترجمه از الزامات محسوب میتأمین

  .چارچوب نظام آموزشی کشور بگنجد، مجاز باشد اي که در یابی از کشورهاي دیگر، تا اندازه ـ مدل

  .هاي وزارت علوم باید گنجانده شود ـ تربیت مترجمان شفاهی همزمان در برنامه

ه ترجمه فقط   ارزش بیشتري براي ترجمه قائل شوند چرا که اقدام ب         (ـ توجه به ترجمه در حد مطلوب صورت گیرد          

 بنابراین با اقدام به ترجمه ،اي صرف شده در آن سوي مرزهاست  بلکه ترجمه سرمایه  ،ترجمه یکسري متون و کتب نیست     

در اینجا هدف ذکر این مطلب است که ترجمـه نظریـات تخصـصی کـه     . )کنیم سرمایه مادي و فکري را وارد مملکت می    

اند التزامات مادي براي ما به دنبال نـدارد           تجارب خود را صرف کرده    براي محتواي آن متخصصین خاري سرمایه، وقت و         

توان از دسـتاوردهاي علمـی        کاري می  دوباره و به کمک ترجمه علوم گوناگون، بدون صرف هزینه اضافی و اتالف وقت و             

  .سایر کشورها کمک گرفت و تحقیقات آنان را ادامه داد
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  .نماید دند که ترجمه زبان فرانسه کمک شایانی به توسعه صنعت میـ در بحث توسعه، همگان بر این نظر واقف بو

هـاي آن باعـث    سی و آموزش زبان و ادبیات با شـاخه ناش اي ادبی فرهنگی، علوم زبان، زبان ـ در مطالعات بینارشته 

  .شود پردازي می توسعه نظریه

  .ـ درخصوص ارزیابی توسعه رشته علمی زبان چگونه اقدام نماییم

با توجه بـه شـرایط مطلـوب و         . تعیین شاخص به منظور ارزیابی به دو صورت کمی و کیفی رشته بپردازیم            ابتدا به   

هایی از قبیل ادبیـات تطبیقـی    رشته .الگوي مناسب براي کشور منابع، اساتید و بازدهی فضاهاي آموزشی را ارزیابی نماییم  

  . باشندمؤثریري نویسندگان آثار ادبی دو کشور پذتأثیرگذاري و تأثیرتوانند در برخی از موارد، از قبیل  می

گـردد کـه       محسوب می  ی آن کشور در جاي خود نوعی ارتقا       ـ فراگیري یک زبان خارجی و دسترسی به منابع علم         

  .گیرد غالباً از طریق ترجمه انجام می

هـاي علمـی و    لهاي علمی و تقویت روحیه کارهاي گروهی و تشک         ي گروهی در قالب انجمن    ها  فعالیتـ توجه به    

اند و  هاي مالی آن امکان همکاري و ارتباط با کشورهاي منطقه و کشورهایی که در این زمینه تجربه موفقی داشته        حمایت

 علمـی از طریـق اعطـاي امتیـازات علمـی بـه سـمت ایـن                 هیـأت سازي آن تشویق اعضاي      ي میسر علمی  ها  راهیکی از   

  .ستها فعالیت
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اي در    ي عملی توسعه  ها  سیاست بیان راهبردها و     - مسوبخش  

  رشته مورد بررسی

یک زبان خارجی به عنـوان زبـان خـارجی اصـلی و یـک زبـان دوم                   (ها  دانشگاهـ پیشنهاد خروج از تک زبانی در        

 اما نـوع زبـان   ،یعنی گذراندن زبان دوم خارجی اجباري).  اما به صورت اجباري براي همه در آید،خارجی به اختیار دانشجو  

  .باشداختیاري 

سازي بنیه دانشجویان به عنوان یک اصـل در آمـوزش           منظور قوي به  ـ انتخاب استادان باتجربه براي دروس پایه        

  .عالی در آید به جاي آنکه از استادان جدیدالورود براي دروس پایه استفاده شود

  :  از قبیل هنر و زباناي رشته بینـ پیشنهاد ایجاد علوم 

  ،ان و توریسمبـ ز

  ،و بازرگانیـ زبان 

  ،زبان شناسی  ـ جامعه

  ،شناسی و زبان فرانسه ـ باستان

   ....شناسی زبان ـ روان

  : شود پیشنهاد می» زبان فرانسه« رشته مجزاي لیسانس عمومی3

بـه  )  با گذراندن امتحان داخلـی     ها  گرایش واحد به یکی از      60دانشجو پس از گذراندن     (» زبان فرانسه «لیسانس   ـ

  .و آموزش هدایت شودترجمه، ادبیات 

  . شودتأسیسشود لیسانس زبان فرانسه ناپیوسته  پیشنهاد می ـ

براي افرادي که قبل از دانشگاه زبـان  ) شناسی ادبیات، ترجمه، آموزش و زبان(ـ ایجاد رشته زبان فرانسه تخصصی  

 ال حاضـر زبـان فرانـسه از سـال اول          در حالی کـه در حـ      . اند و نیاز به گذراندن رانسه مقدماتی ندارند         فرانسه را یاد گرفته   

  .شود دانشگاه شروع می

هـاي تربیـت      ترین روش این است که ابتدا آموزش با اصـول و برنامـه              محوري مناسب  در بحث اهمیت به پژوهش    

مدرس صورت گیرد، سپس به دنبال پژوهش براي موضوعات کاربردي پراهمیت باشیم و در نهایت از نتـایج پـژوهش در                  

م آموزش نه تنها در ابتدا و در حین کار بلکـه در تمـا         . مند گردیم   ي و نیاز جامعه و اصالح مجدد آموزش بهره        موارد کاربرد 

  .مان در حال اجرا باشدأساله مدرس تو طول سی
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 منطقه در سطح آموزشی و پژوهشی به منظور تقویت و همترازي با             ی و مراکز علمی تحقیقات    ها  دانشگاهـ ارتباط با    

  .باشد  از ضروریات گسترش زبان میکشورهاي منطقه

ي هـا   گرایشهاي زبان در سطح تحصیالت تکمیلی بدین صورت که هر رشته قابلیت ایجاد                ـ پیشنهاد ایجاد رشته   

  .مختلف را داشته باشد

  .باشد پرهیز نماید ي زبان فرانسه از جذب نیروهایی که متخصصان آن از قبل موجود میها گروهـ 

شناسـی،   هایی مانند ترجمـه  باشد و رشته    درصد می  95ق آمار موجود تعداد متخصصین ادبیات       طب(با توجه به اینکه     

ي خـاص در تحـصیالت     هـا   تخصصشوند، هدایت دانشجویان به سمت         درصد را شامل می    5شناسی     زبان و زبان   شآموز

  .گردند صورت گیرد تر محسوب می تکمیلی که نیازهاي اساسی

جاد و تقویت مجمع اساتید زبان فرانسه و ایجاد مرکـز تحقیقـاتی زبـان پیـشنهاد                 ـ درخصوص مراکز تحقیقاتی، ای    

هاي ادبیـات    مرکز پژوهش ،  شناسی  مرکز ترجمه ،  مرکز تحقیقات زبانشناسی  ،  مرکز تحقیقات آموزش زبان    گردد از قبیل    می

  .مرکز نقد ادبی و تطبیقی

باشد که با توجـه بـه         هاي آموزشی آزاد می      دوره ي آموزش زبان نیاز اساسی به برگزاري      ها  ساخت  ـ در گسترش زیر   

  .تواند میسر گردد گسترش صنعت جهانگردي این مهم می

باشد که این امـر       ي انتقال تجارب می   ها  راهالمللی یکی از بهترین       ـ تعامالت بین دانشگاهی خصوصاً در سطح بین       

  .اشدب  و تبادل دانشجویان میسر میاي رشته بینهاي  نامه از طریق تفاهم

هـاي    کنفـرانس  وهـا  نامه  زبان فرانسه تعامالت از طریق تفاهمبه ویژه ها زبانـ چنانکه شرایط اجازه دهد در رشته     

  .گردد مشترك علمی میسر می

هـا از دوره کارشناسـی    ها و افزایش رشـته  التحصیالن با تخصصی نمودن رشته    آفرینی براي فارغ    ـ در بحث اشتغال   

  .گردد این امر میسر می

  .هداف ویژه امري ضروري محسوب گردداـ پیشنهاد ایجاد رشته فرانسه با 

  : توان شود، می در بحث فراهم نمودن شرایط براي تولید نخبگان با توجه به تعریفی که از واژه نخبگان استنباط می

لید نخبگـان در  تو(باشد  ي گسترش آن میها روشن یکی از بهترین یییادگیري زبان از سن پا/ ـ شروع به یاددهی  

   ،)ي خارجیها زبان

 چـرا  ،باشـد  ـ استفاده از نخبگان غیردانشگاهی که در حرفه خود تجربه ارزشمندي دارند نیز از پیشنهادات گروه می  

ي نظـام  سیاسـتگذار ریـزي و    توسعه علمـی کـشور در برنامـه        فرایند ها  دانشگاهکه استفاده از تجارب اساتید و نخبگان در         

  .سازد  میآموزشی را هموار
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  گیري بندي و نتیجه جمع

از . شـود   ي علمی کشور موجب رفع خأل در هویت فرهنگـی کـشور مـی     ها  سیاستتوجه بیشتر به علوم انسانی در       

هاي علوم انسانی جا گرفته است، توجه به رشد صـحیح و متناسـب زبـان بـه وضـعیت       آنجایی که زبان در مجموعه رشته  

  .نماید یمطلوب علمی کشور کمک شایانی م

شـود کـه ایـن مهـم از           در عصر حاضر، در امر آموزش زبان بیش از پیش به تربیت مدرسین زبان اهمیت داده می                

سان معلم زبـان فقـط       بدین. گردد  شناسی عملی می    شناسی و جامعه    هایی مانند تعلیم و تربیت، روان       طریق استفاده از رشته   

این تفکر است که زبان به عنوان یک عنصر ارتباطی با مدد جستن از تمـام                دهنده    بلکه اشاعه  ،داراي توانایی زبانی نیست   

بـراي تمـام   (در این گستره ضـمن تخصـصی نمـودن علـوم زبـان         . پوشاند  هاي علوم انسانی به خود جامه عمل می         رشته

اهبردي محسوب  اي عمل نمودن از ضروریات ر       سوي بینارشته ه  نیاز به حرکت ب   ) ادبیات، ترجمه و آموزش زبان    : ها  گرایش

  .گردد می

 متوازن به آموزش و پژوهش،  يار، همسونگري و اتکا   کاندر  ي دست ها  سازمانبه منظور عملی ساختن نیات به حق        

  .باشد با اثربخشی متقابل، از بهترین راهبردهاي گسترش آموزش زبان می
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در راسـتاي    بررسی و تحلیـل وضـعیت رشـته علمـی آلمـانی           

  ورتدوین نقشه جامع علمی کش

  دانشگاه

  ماریا ناصر، فیروزآبادي  دانشگاه آزاد

  شاهی، منصوري  دانشگاه اصفهان

  نیلوفر مبصر، نادر حقانی  دانشگاه تهران

  محمود حدادي، اوزوال ویزه ـ فیاضی  دانشگاه شهید بهشتی

  پروانه سهرابی، آیدا توکلی  مرکز پژوهشی آموزش زبان دانشگاه تهران

  آموزش و پرورش

  صدیقه وجدانی   پرورشآموزش و

  مؤسسات خصوصی

  ارفع علوي  انجمن فرهنگی اتریش

  زاده سرخان  ایر مؤسسه زبان کیش

  

 ماریا ناصر و فیروزآبادي، دانشگاه آزاد شاهی و منصوري، دانشگاه اصفهان نیلوفر مبصر و نـادر حقـان،                  :با تشکر از  

  1387  ماه فروردین14: ویرایش اول ه سهرابیپروان: دبیر جلسات نادر حقانی: مسئول گروهدانشگاه تهران 
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  کلیات - بخش اول

در دنیـاي امـروز تـسلط بـه         . العمر است   ي خارجی فعالیتی مادام   ها  زباني زبان مادري و یادگیري      ها  مهارتتعمیق  

ي زنـدگی   هـا   تمهارترین    از جمله اصلی  ) فناوري اطالعات و ارتباطات   (ي خارجی همراه با آشنایی کاربردي با فاوا         ها  زبان

و ) مـادري (به عنوان محیط اول و بستر اصلی فراگیري زبـان ملـی             ) خانواده(بستر اول فراگیري زبان     . شوند  محسوب می 

مراکز عمده گـسترش و  )  و مؤسسات خصوصیها دانشگاهدر قالب مدارس، (بستر دوم یادگیري زبان به عنوان محیط دوم  

جامعه به عنوان بستري فراگیر و ارتباطی در قالب محـیط  . ي خارجی هستندها  زبانتعمیق توانمندي زبان ملی و یادگیري       

آموزي از منظر اجتماعی و فرهنگی        کننده بر سایر وجوهات زبان      سوم، دربردارنده هر دو محیط مزبور است و نقشی تکمیل         

توانـد ضـمن       گرفته اسـت کـه مـی       هاي فاوا محیط مجازي یا چهارم با اتکا بر فناوري شکل            اخیراً با افزایش قابلیت   . دارد

 فراینـد در ) زبـان (گذاري متفاوت و گوناگون بر هر سه محیط مذکور، خود به عنوان بستري بـراي آمـوزش مجـازي       تأثیر

ریـزي و سیاسـتگذاري    از ایـن رو هرگونـه برنامـه   . فرادهی ـ یاددهی نقشی بسزا ایفا نماید «و نیز » فراگیري ـ یادگیري«

بومی، دینی و خارجی باید با در نظر گرفتن ضرورت آنها و با توجه به اهمیت، امکان، گستره، عمـق و               زبانی در ابعاد ملی،     

 عملی، هویـت اسـالمی و   کاراییوکیفی، مقوالت آموزش نظري،    یهاي خاص هر زبان صورت پذیرد و در وجه کم           قابلیت

  .ایرانی، پویایی فرهنگی و رشد شخصیت اجتماعی را مدنظر داشته باشد

آغاز شد و در قالب     ) م1907(ش   . هـ   1286 مدرسه آلمانی در سال      تأسیسموزش رسمی زبان آلمانی در ایران با        آ

در سطح آکادمیک و فعالیـت مـستقل، رشـته زبـان و     . ادامه یافت) ش. هـ   1313( دانشگاه تهران    تأسیسزبان عمومی با    

ي مختلـف در    هـا   گـرایش  اکنـون زبـان آلمـانی بـا          هـم .  گـشت  تأسیس در دانشگاه تهران     1334ادبیات آلمانی در سال     

و شهید بهـشتی  ) آموزش زبان: يمترجمی، دکتر : مترجمی، کارشناسی ارشد  : کارشناسی(ي تهران در سه مقطع      ها  دانشگاه

در سـه مقطـع   ) 1364از سـال  (، آزاد )آمـوزش زبـان  : ادبیات، کارشناسـی ارشـد  : کارشناسی(در دو مقطع   ) 1341از سال   (

در یـک مقطـع     ) 1373از سـال    (و اصـفهان    ) ادبیات آلمـانی  : آموزش زبان، دکترا  :  مترجمی، کارشناسی ارشد   :کارشناسی(

 ولـی اخیـراً صـرفاً در    ،شـد  اي ارائه می ها در مدارس فنی و حرفه    ها مدت   زبان آلمانی . شود  ، ارائه می  )مترجمی: کارشناسی(

تـرین مؤسـسات خـصوصی        عمـده . شـود   تـدریس مـی   ي بـزرگ کـشور      ها  شهرستانبرخی مدارس مناطق تهران و سایر       

، مؤسـسه آمـوزش   )1338از سال (دهنده آموزش زبان آلمانی شامل انجمن فرهنگی اتریش وابسته به سفارت اتریش       ارائه

از ده  (ایـر و سـیمین       ، کانون زبان ایران، کـیش     )یتو گوته ت در قالب انس   1336از سال   (زبان آلمانی وابسته به سفارت آلمان       

  .باشند می) مسیش 1370

 مربـی، در  3 اسـتادیار و     1 وزارت علوم تحقیقات و فناوري در گرایش آموزش زبـان آلمـانی              1385طبق آمار سال    
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به  .کار هستند   مربی مشغول به   2 استادیار و    2 مربی و در گرایش زبان و ادبیات آلمانی          2 استادیار و    2گرایش زبان آلمانی    

 6 در حوزه آمـوزش زبـان   يتعداد دانشجویان دکتر. لمی دانشگاه آزاد را نیز اضافه کرد عهیأت عضو  21توان    این آمار می  

 415تعداد دانشجویان گرایش زبان و ادبیات آلمـانی در مقطـع کارشناسـی              .  نفر است  66نفر و در مقطع کارشناسی ارشد       

ایش مترجمـی زبـان آلمـانی نیـز     در گر.  نفر است11 نفر و در مقطع دکتراي تخصصی       14نفر، در مقطع کارشناسی ارشد      

 نفـر نیـز در      3000حـدود   . باشند   نفر در مقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل می         31 نفر در مقطع کارشناسی و       758

  .مؤسسات خصوصی مشغول یادگیري زبان آلمانی هستند

بـه  (ادي آلمان بـا ایـران      روابط گسترده اقتص  : گیري و رشد زبان آلمانی در ایران عبارتند از          ترین دالیل شکل    عمده

 درصد از توان صنعتی ایران بر پایـه فنـاوري آلمـان    30بیش از (، روابط صنعتی )تناوب شریک اقتصادي اول، دوم یا سوم      

هاي گسترده فنـی و    قدرت مدنی آلمان، موافقت2).زیربناي صنایع نظامی ایران آلمانی است(هاي نظامی     همکاري 1).است

، قراردادهاي بـزرگ اعتبـاري و مـالی، قـدرت و توانمنـدي      )اي موزشی دانشگاهی و فنی و حرفه      مراکز آ  تأسیس(آموزشی  

، هـا   سـازمان  و   ها  دانشگاهها،    شناسی در قالب آکادمی     شناسی و ایران    گذار فرهنگی، مطالعات باستان   تأثیرفناوري، تحقیقات   

هم اکنون فقط در کشور آلمان (علمی و دانشگاهی    تبادل استاد، دانشجو، مهندسین کارخانجات، روابط       (تبادالت آکادمیک   

، قراردادهـاي کـالن انـرژي،    )کننـد  ـ بدون محاسبه اتریش و سوئیس ـ بیش از ده هزار دانشجوي ایرانـی تحـصیل مـی    

، فعالیـت طـوالنی اتـاق بازرگـانی و صـنایع        ...)در معادن، فوالد، مخابرات،   (هاي مشترك     گذاري  مؤسسات دارویی، سرمایه  

   ....گذار اتحادیه اروپا، بازار قدیمی محصوالت نفتی و غیرنفتی ایران،تأثیر آلمان، کشور قدرتمند و ایران و

  

  

                                                          

.1385موسوي، . ك.ر. 1
  .همان. ك. ر2
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   وضعیت فعلی رشته علمیل بررسی و تحلی- بخش دوم

ریزي شفاف، مؤثر، جامع و     عدم وجود سیاستگذاري و برنامه    ) ملی، بومی، دینی و خارجی    (آموزي    مشکل عمده زبان  

گذار اجتماعی، علمی، سیاسی و فرهنگی در حوزه آموزش زبان تأثیرانگاشتن عوامل   سطح کالن و بعضاً نادیده    نگر در     آینده

در چـارچوب منـافع ملـی کـشور، نگـاه           ...) اقتصادي، فرهنگـی، سیاسـی،    (توجه ناقص به ابعاد مختلف زبان       . کشور است 

گـذار زبـان در تعـامالت گونـاگون         تأثیرش سازنده و    دادن به نق    اهمیت  مکانیکی به زبان و فرهنگ کشورهاي دیگر و کم        

  .هاي علوم جدید و رابطه مستقیم آنها با زبان کشورهاي مربوط است توجهی به بنیان علمی و بی

  آموزش. 1-2

   نقاط ضعف.1-1-2

  ،از طریق آزمون چند درس عمومی) آلمانی( پذیرش دانشجویان زبان ـ

  ،آلمانی ارتی زبان  صرف بر نقش و خنثی ابزاري ـ مهتأکید ـ

  ، عدم انطباق تخصص اساتید با موضوعات تدریسـ

  ،ریزي درسی  عدم تفکیک وجوهات مختلف زبان از یکدیگر در برنامهـ

  ، ترجمه وهاي آموزش، ادبیات  انطباق سطحی و ناقص با نیازهاي کشور در حوزهـ

  ،هاي نوین آموزش زبان در دانشگاه و مدارس  عدم استفاده از شیوهـ

  ،ها و موضوعات درسی  عدم پیوستگی طولی و عرضی زبان آلمانی با سایر رشتهـ

  .ها دانشگاه بازدهی نامناسب نظام آموزشی رسمی زبان خارجی در مدارس و ـ

  نقاط قوت. 2-1-2

  ،دانشجویان) دستوري و واژگانی( توانمندي نسبی دانشی ـ

  ،) آموزش زبانشناسی، ادبیات و ترجمه(محوري   توجه نسبی به گرایشـ

  . بازتاب تنوع زبانی، غناي علمی و فرهنگی در نظام آموزشیـ
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  پژوهش. 2-2

  نقاط ضعف. 1-2-2

  ، عدم درك فلسفی از زبانـ

  ،اي رشته اي و میان هاي ناقص تطبیقی، بینارشته  مطالعات و پژوهشـ

مانند چـارچوب ارجـاعی زبـانی        (هاي معتبر و قابل استناد      دانشی با مقیاس   سنجش سطوح توانایی مهارتی و      عدم ـ

  ،)اتحاد اروپا

  ، عدم تعریف دقیق کمیت و کیفیت زبان آلمانی در برنامه آموزش دانشگاهی و غیردانشگاهیـ

  ،ي درسیها کتاب بازنگري ناقص ـ

  ،هاي زمانی مشخص  عدم بازنگري برنامه درسی در بازهـ

  ،) اجتماعی ودینی، فرهنگی( عدم پژوهش مقوالت محتوایی ـ

  . عدم پژوهش در میزان موفقیت در برآوردن نیازهاي صنعت و جامعه از طریق زبان آلمانیـ

  نقاط قوت. 2-2-2

  . همکاري نسبتاً خوب با مراکز دانشگاهی آلمان و اتریشـ

  فناوري. 3-2

  نقاط ضعف. 1-3-2

  ، کیفیت نه چندان مطلوب منابع آموزشی تولیدشده در داخل کشورـ

  ،ده از امکانات سمعی و بصري و وسایل ارتباط جمعی محدودیت در استفاـ

  ،در آموزش زبان) محیط چهارم( عدم استفاده از بستر مجازي ـ

  .در آموزش زبان) اي  رایانهشناختی و شناختی، روان جامعه(هاي سایر علوم   عدم استفاده از یافتهـ
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ـ          تبیین چشم  - بخش سوم   و  یانداز علمی در رشته مـورد بررس

  هاي دستیابی به اهداف لویتبیان او

بخـشیدن     هاي متعاقب، براي عینیت     انداز و برنامه    ي کلی سند چشم   ها  سیاستدر راستاي توجه دقیق به محورها و        

ضروري اسـت بـه منظـور افـزایش تعـامالت علمـی،            ) ملی، بومی، دینی و خارجی    (آموزي    به وجوهات سند در حوزه زبان     

هاي ملـی، گـسترش       ي رسانه ها  فعالیتهاي گوناگون ایران اسالمی، گسترش        وانمنديرسانی مناسب دستاوردها و ت      اطالع

قطبی زبانی، ترویج گردشگري، گـسترش بازارهـاي صـادراتی، تقویـت و تـسهیل           المللی و مقابله با تک      هاي بین   همکاري

فرهنـگ آلمـانی و   ات بـین زبـانی و شناسـایی    عـ النی و ترویج زبـان فارسـی از طریـق مط   حضور فرهنگی در مجامع جها 

گذاري کالمی به زبان مخاطبین به عنوان کلید تفاهم فرهنگی، زمینه پذیرش نظرات و تفکـرات ایـران اسـالمی بـا                    تأثیر

) آلمانی(هاي مختلف از طریق آموزش فعال زبان          تکیه بر عظمت تاریخی، غناي فرهنگی و پشتوانه شگرف ادبی در حوزه           

  .فراهم آید

  هاي  حوزه اهداف کلی رشته در.1-3

  سیاسی. 1-1-3

  .الملل هاي دیپلماسی و تعامالت سازنده و مؤثر در روابط بین  اثرگذاري زبانی در صحنهـ

  اقتصادي. 2-1-3

  ، بسترسازي زبانی براي گسترش صادرات محصوالت ایرانیـ

  .اي و جهانی ي شغلی و تحصیلی منطقهها فرصتالمللی و استفاده از   اشغال مناصب بینـ

   اجتماعی- فرهنگی .3-1-3

  ، استفاده از زبان به عنوان کلید اصلی تفاهم فرهنگی با کشور مربوطـ

  . استفاده از غناي فرهنگی در چارچوب منافع ملیـ
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  علمی. 4-1-3

  ،هاي زبان آلمانی  گسترش ارتباطات و تبادل اطالعات با استفاده از ظرفیتـ

  ،ي مطرح جهانی با خاستگاه آلمانیها  استفاده از بستر علمی زبان آلمانی در رشتهـ

  ،)زبان آلمانی زبان دوم اینترنت است( استفاده گسترده و مؤثر از منابع دیجیتال ـ

  . نشر تولیدات علمی داخلی از طریق زبان آلمانیـ

   و خصوصیات مناسب و در خور شأن رشتهها ویژگی تبیین .2-3

  ،شناسی ات و ترجمهشناسی علمی فلسفی در آموزش نوین زبان، ادبی  روشـ

  ،)آلمانی( کنکاش در رویکردهاي متفاوت فرهنگی اجتماعی به زبان ـ

  ،هاي علمی هاي درسی با توجه به تحوالت در سایر حوزه  اعمال تغییرات مناسب و متناسب در برنامهـ

  ،هنگیهاي دینی و فر  تنوع منابع آموزشی با توجه به نیازهاي مخاطب و انطباق آنها براساس حساسیتـ

  ،هاي هویت دینی و ملی و انعکاس آنها در گزینش و تألیف محتوا ها و زیرمؤلفه  شناسایی مؤلفهـ

  . تقویت حس اعتماد به نفس و غرور ملیـ

  بررسی ریزي و سیاستگذاري در رشته مورد هاي برنامه اولویت. 3-3

  ،اي  تقویت منابع کتابخانهـ

  ،وجه به شرایط علمی فرهنگی کشورکردن رشته زبان آلمانی با تتر ـ کاربردي

  ،)آلمانی( استفاده از بستر مجازي براي آموزش زبان ـ

  ،ها و تحقیقات زبانی  پرتال براي تقویت همکاريتأسیس ـ

آمـوزش و پـژوهش مـشترك، تبـادالت دانـشجویی و            ( همکاري مشترك علمی زبانی با کشورهاي آلمانی زبان          ـ

  .)ها اساتید، راهنمایی مشترك رساله
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ــان الزامــات، راهبردهــا و - بخــش چهــارم ي هــا سیاســت بی

  بررسی اي در رشته مورد توسعه

آمـوزش زبـان در سـنین کـودکی         . تنوع زبانی و آموزش زبان خارجی در راستاي حفظ و گسترش منافع ملی است             

 ادامـه آن در سـنین       .وري مناسب از آمادگی طبیعی کودك در جهت یادگیري زبان خارجی در کنار زبان مادري است                 بهره

در پایـان دوران    . ي زبانی اسـت   ها  مهارتنوجوانی استفاده مناسب از فراغت بال و انرژي آنها به منظور تعمیق و گسترش               

هویت ملی و دینی با شناسایی و به چالش کشیدن فرهنگ و تعمیق نوجوانی و شروع دوران جوانی تقویت اعتماد به نفس     

  .ذاري با استفاده کامل از امکانات زبانی استگتأثیربیگانه و تقویت روحیه 

   الزامات.1-4

  ،دهی فرهنگی  بازنگري و اصالح ساختار برنامه درسی و جهتـ

  ،اي رشته ي میانها فعالیتهاي درسی و   ایجاد انگیزه و تنوع در برنامهـ

  ،آموزي در کشور هاي اطالعاتی مرتبط با زبان  ایجاد بانکـ

  ها، دانشگاهرش کیفیت آموزش زبان آلمانی در مدارس و ریزي براي گست  برنامهـ

  ،)آلمانی( بسترشناسی آموزش مجازي زبان ـ

  ،)آلمانی( بسترسازي براي یادگیري سیار زبان ـ

  . تدوین چارچوب سنجش توانمندي زبانیـ

   راهبردها.2-4

  ،ها و توانمندي صنعتی و بازرگانی آلمان در کشور  استفاده کامل از ظرفیتـ

 علمـی و  هیـأت هـاي مناسـب بـراي فرصـت مطالعـاتی اعـضاي        قویت ارتباط دانشگاه و صنعت و ایجاد زمینه     ت ـ

  ،دانشجویان برتر در مراکز صنعتی آلمان

  ، و مراکز با استفاده از امکانات صنایعها دانشگاهکردن تحقیقات مشترك زبانی بین   اشاعه و نهادینهـ

  ،هاي انتشاراتی زبان آلمانی تفاده از ظرفیت افزایش سهم تولیدات علمی کشور با اسـ

ریـزي    هاي مشترك داخلی و خارجی در حوزه زبان آلمانی در زمینه متدولوژي تدریس، برنامـه                 گسترش همکاري  ـ
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  ،هاي فرهنگی و دینی کشور زمینهبا درسی، تنوع در منابع آموزشی با توجه به نیازهاي مخاطب و انطباق آنها 

  ،مجازي براي بازآموزي معلمان زبانهاي   برگزاري دورهـ

  ،محور محور، تفکرمدار و پرسش فعالیت) آلمانی( گسترش و ارتقاي کیفیت آموزش زبان ـ

  ،هاي زبانی و معیارهاي علمی، فرهنگی و مذهبی در تدوین محتواي آموزشی  تحلیل شاخصـ

  ،هاي فیزیکی و مجازي شناسی آموزش زبان در محیط  روشـ

  .ي درکی و تولیدي زبانها مهارتوزش زبان به منظور تعمیق و گسترش دامنه شناسی آم  محیطـ

  اي ي توسعهها سیاست .3-4

  ، علمی و دانشجویانهیأت توسعه روابط، همکاري و تبادالت علمی، فرهنگی اعضاي ـ

  ،هاي فیزیکی و مجازي ي زبانی در کشور در محیطها مهارت استانداردسازي آموزش ـ

  ،انی، ادبی و فرهنگی در عرصه کشورهاي آلمانی زبان از طریق آموزش و تحقیقات زوج زبانی حضور متقابل زبـ

  ، با نیازهاي کشور در راستاي کارآفرینیها دانشگاهریزي براي تطابق آموزش   برنامهـ

  ،هاي مشترك هاي تحصیالت تکمیلی به دوره  گسترش دورهـ

  ،ها ها و رساله نامه محورکردن پایان ـ مسئله

  1، دسترسی همگانی به آموزش زبان از طریق آموزش مجازي زبانـ

هیـأت علمـی و     ي آموزشی اعضاي    ها  مهارت يهاي آموزشی و روش تحقیق مجازي براي ارتقا          برگزاري کارگاه  ـ

  2دانشجویان،

  3، مدیریت کالن دانش و فناوري آموزش زبانـ

  4آموزي، هاي زبان فعالیت هدایت، حمایت و نظارت مستمر بر ـ

  5.ان به منظور ارتقاي کیفیت آموزش علمی و سنجش دانشجویهیأت بازنگري در ارزیابی آموزشی اعضاي ـ

  

                                                          
١. eLearning
٢. eReading/eWriting-Lab
٣. eManagemnet
٤. eAssessment
٥. eQuality
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  گیري بندي و نتیجه جمع

ي جهانی  ها  فرصتاستفاده از   . شود  ي شناختی و فراشناختی می    ها  مهارتي خارجی موجب تقویت     ها  زبانیادگیري  

هـاي   گیري از امکانات تحصیلی و شغلی به خصوص در حـوزه          گی و بهره  و جلوگیري از تهدیدهاي گوناگون از حمله فرهن       

و ) خـارجی (پذیري مستلزم ایجاد توانمندي زبانی تأثیرگذاري به جاي  تأثیرعلمی، فرهنگی و اقتصادي جهان و اتخاذ رویه         

ش بـراي همگـرا   تـال . ي ارتباطی و بین فرهنگی در مراودات و تعامالت گوناگون در دنیاي امـروز اسـت  ها مهارتتقویت  

ي آموزش زبان ملی، بومی، ها سیاست و تفکرات کشور، متناظر با ضرورت توجه به ها سیاستساختن کشورهاي مختلف با   

 بـر  تأکیـد ي جامعه و ها گروه قراردادن رفتار زبانی افراد و    تأثیرتحت  . دینی و خارجی و تحقیقات مشترك زوج زبانی است        

بـا توجـه بـه دو       . ون عامل ترویج و تبیین فرهنگ و تفکر اسالمی ایرانی در جهان است            نقش متفاوت زبان در ابعاد گوناگ     

توان سیاست آموزش حداقل دو زبان خارجی در  بودن مناطق بسیاري از کشور و نیز آموزش زبان دینی در دبستان می       زبانه

  :کنار زبان بومی و ملی را عملیاتی نمود و بر سه محور زیر متمرکز کرد

  ،)آلمانی(یري پیوسته و کاربرد عمومی، موضوعی و تخصصی زبان  یادگ.1

  ،)آلمانی( یاددهی ـ یادگیري زبان فرایند ي ارتقا.2

  .گذار براي تنوع زبانی و غناي فرهنگی و علمیتأثیر متناسب ساختن محیطی .3

 نقـشه توسـط     سـازي   هاي پیـاده  فراینـد گردد با توزیع دقیـق وظـایف و همراهـی و پـاپیش                همچنین پیشنهاد می  

هاي مقطعی، بر اجراي بخش زبانی نقشه جـامع علمـی کـشور               اي و تشکیل گردهمایی     هاي دوره   کارشناسان، اخذ گزارش  

  .نظارت کرد
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  گزارش زبان و ادبیات روسی

  پیشگفتار

  :باشد  جلسه تخصصی با حضور اعضاي زیر می5گزارش زیر حاصل برگزاري 

زبان و ادبیات روسی کمیته علوم انسانی، معارف اسالمی و هنر تـدوین             دکتر محمدرضا محمدي، مسئول گروه      . 1

  .نقشه جامع علمی کشور و عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

  .سرکار خانم دکتر میریال احمدي، مدیر گروه زبان روسی و عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس. 2

  .ن روسی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاده اسالمیجناب آقاي دکتر صفرعلی فرسادمنش، مدیر گروه زبا. 3

  .مطهر، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران اهللا کریمی جناب آقاي دکتر جان. 4

  .جناب آقاي دکتر سیدحسن زهرایی، مدیر گروه زبان روسی و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران. 5

  :باشد جلسات برگزار شده رسمی به شرح زیر می

  24/11/1386ـ چهارشنبه 

  4/12/1386ـ شنبه 

  11/12/1386ـ شنبه 

  22/12/1386ـ چهارشنبه 

  25/12/1386ـ شنبه 

بر جلسات رسمی فوق موارد، موردي به صورت جلـسات غیررسـمی و شـفاهی مـورد                   الزم به ذکر است که عالوه     

ط رئـیس محتـرم گـروه       موارد مورد بررسی در این گزارش، حول پنج محور ارائه شده توسـ            . اند  بحث و بررسی قرار گرفته    

  :هاي کمیته علوم انسانی، معارف اسالمی و هنر تدوین نقش جامع علمی کشور شناسی و زبان ادبیات، زبان

  ارزیابی و بررسی وضعیت فعلی،: اول

  ترسیم وضعیت مطلوب آینده،: دوم

  هاي توسعه، تبعیت اولویت: سوم

  . مطلوبراهبردها و الزامات تحول براي دستیابی به وضعیت: چهارم
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  مقدمه

به منظور ارائه گزارش، نخست به اجمال به ارائه و بررسی بعضی از موارد مهـم و کلیـدي دربـاره زبـان روسـی و                          

  .پردازیم روابط دو کشور ایران و روسیه در ابعاد مختلف می

  جایگاه زبان روسی در کشور.1

 هجري شمسی، به عنوان اولـین       1314سال  زبان روسی در دانشگاه تهران با بازگشایی مقطع کارشناسی در حدود            

 دهه اخیـر  2در طی حدود هفت دهه فعالیت خود، خصوصا  . در ایران و در این دانشگاه شروع به فعالیت نمود         زبان خارجی   

هـاي    ، همزمـان بـا گـروه      1362ها در سال      هاي علوم انسانی و بازگشایی مجدد دانشگاه        و پس از یک وقفه تعطیلی رشته      

  .هاي مختلف گسترش داد هاي علمی خود را در زمینه الیتدیگر زبان فع

خـصوصاً در زمـان   (کـشید     گرایشات سیاسی و ابعاد ایدئولوژیک و عقیدتی که زبان روسی بار آن را بـه دوش مـی                 

کننده رشد و توسعه زبان روسی در ایران محسوب           ، از علل برجسته و کمرنگ     )حکومت کمونیستی در کشور شوروي سابق     

زبان در عدم توسعه  همچنین مشکالت اقتصادي و سیاسی کشور روسیه در زمان حاضر به عنوان کشور صاحب    . گردند  می

  .صحیح و متناسب این زبان نقش بسزایی داشته است

. گردنـد   هاي هند و اروپایی محسوب می       نکته حائز اهمیت آن است که هر دو زبان روسی و فارسی از خانواده زبان              

  :لم به زبان روسی زبان روسی در رتبه سوم در جهان قرار دارد متکاز لحاظ افراد

   میلیارد متکلم،1زبان چینی با حدود ـ 

   میلیون متکلم،750ـ زبان انگلیسی با حدود 

  . میلیون متکلم500ـ زبان روسی با حدود 

  :ددگر  زبان مورد استفاده در سازمان ملل محسوب می6زبان روسی در حال حاضر به عنوان یکی از 

  ـ انگلیسی

  ـ چینی

  ـ روسی

  ـ عربی

  ـ فرانسه

  ـ اسپانیایی

باید از پایه و ابتـدا آمـوزش    هاي ایران می هایی است که در دانشگاه نکته قابل تأمل آنکه زبان روسی از جمله زبان       

 را اجبـاري    آن شروع گردد و به همین دلیل اکثر دانشجویان در بدو ورود به دانـشگاه، بایـد دوره مقـدماتی زبـان روسـی                       

امکان عملـی پـرداختن و شـروع بـه          ) انگلیسی، فرانسه و آلمانی   (ها    آموزان سایر زبان     به عبارت دیگر براي زبان     .بگذرانند

باشـد، ولـی آمـوزش زبـان      ها و یا به طور آزاد، کامالً فراهم مـی      ها از مقاطع قبلی تحصیلی، در دبیرستان        آموزش آن زبان  

  .گردد ه آغاز میروسی فقط با ورود به دانشگا

هـاي   این امر به دلیل ویژگـی  . گردد  هاي سخت و مشکل محسوب می       زبان روسی از لحاظ فراگیري در شمار زبان       
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براي اسـامی،   )  حالت جمع  6 حالت مفرد و     6( حالت صرفی جداگانه     12ساختاري آن از لحاظ دستوري، از جمله دارا بودن          

هاي منحصر به فرد گرامري دیگـر     این درحالی است که وجود برخی ویژگی      . باشد  اعداد، ضمایر، صفات و صفات فعلی می      

به این زبان ویژگـی خاصـی   ) استمراري و مطلق(باشد، نظیر افعال حرکتی، نوع یا گونه فعل           که از مختصات این زبان می     

مـوزان در حـین     آ  تمامی دالیل ذکر شده فوق، حاکی از آن است کـه پـشتکار و همـت واالیـی را از زبـان                     . بخشیده است 

اي دو زبان روسی و فارسی بر دوش اساتید بیش از پـیش               بر آن سنگینی کار تحقیقاتی و مقایسه        عالوه. طلبد  فراگیري می 

  .گردد حس می

منابع علمـی منتـشره بـه     . شود  هاي علمی دنیا بیش از پیش احساس می         نیاز به زبان روسی به عنوان یکی از زبان        

  .شود  درصد کلیه منابع علمی جهان را شامل می70 تا 60دود هاي انگلیسی و روسی ح زبان

هـاي مختلـف علمـی ـ پژوهـشی       هاي کشور روسیه توانمندي بالقوه و بالفعل این کشور در زمینـه  از دیگر ویژگی

باشد که این کشور را در بین سایر کشورها برجسته کرده است، به عنوان مثال آکادمی علوم روسیه بـا قـدمتی حـدود                          می

اهمیت آن نـه تنهـا بـه لحـاظ     . گردد  ساله، جزء معدود مراکز علمی مهم جهان با چنین سابقه و قدمتی محسوب می      284

این آگـاهی در آن واحـد هـم یکـی از بزرگتـرین         . باشد  تاریخی، بلکه از نقطه نظر تشکیالتی و سیاسی نیز حائز توجه می           

  .رود شمار می  بههاي علمی کشور و هم از سیاستگذاران کالن کشور ارگان

ها و درگیر تحوالت سـخت سیاسـی ـ اجتمـاعی بـوده اسـت، امـا تـوان و          گرچه کشور روسیه داراي فراز و نشیب

الخصوص چند دهه پـرتالطم گذشـته بـه سـالمت      پتانسیل بالقوه علمی و زیربنایی آن، این کشور را در طی قرون و علی        

  .تر است اي علمی کشور و آکادمی علوم از همه پررنگه در این امر قطعاً نقش سازمان. عبور داده است

ها در این کشور سبب حل مشکالت روزمـره آنـان    ها مرکز و انستیتوي تحقیقاتی و علمی در کنار دانشگاه وجود ده 

  . علمی اساتید فن شده است هاي مختلف و باال بردن توانمندي در سطوح و جنبه

 کشور به منظور دستیابی به علوم و فنون مختلـف و کـسب دسـتاوردهاي                گیري از کلیه دانشمندان     استفاده و بهره  

اي را مـد نظـر    آکادمی علوم همواره علوم و فنون کلیدي و پایـه . جدید در جهان از جمله وظایف اصلی آکادمی بوده است    

هـاي   ها و پایگـاه  یگاهاین امر به موازات ایجاد جا. ها معطوف داشته است داشته و جایگاه خاصی را در تشکیالت خود بدان      

هـاي اصـلی آن، یعنـی تولیـد علمـی و              گیري علوم در جایگـاه      ها و علوم، همواره باعث بهره       قانونی الزم براي سایر رشته    

  .استفاده از تجربیات علمی در صحنه عملی و امور تولیدي و همچنین نزدیکی علم و عمل گردیده است

  روابط تاریخی و سیاسی ایران و روسیه. 2

هـاي مختلـف    هاي بسیار قدیم داراي روابـط در زمینـه    کشور ایران و روسیه به لحاظ تاریخی و سیاسی از زمان       دو

روسـیه  . باشد  روسیه خود کشوري پهناور در مرزهاي شمالی ایران که داراي نقش مهمی در صحنه جهانی نیز می                . اند  بوده

ژیک در طول تاریخ تأثیر خویش را بر فرهنـگ و سیاسـت کـشور    در مرز اروپا و آسیا واقع شده و این موقعیت ویژه استرات        

اگرچه ملـت روس از نـژاد اسـالو و اروپـایی هـستند، امـا                . گذاشته و آن را به عنوان یک کشور اوراسیایی در آورده است           

برخورد نزدیک و تماس ممتد با نژادهاي شرقی در طول قرون متمـادي موجـب شـده اسـت کـه فرهنـگ ایـن ملـت از                       

هاي آسـیایی و مـسلمان و        حضور بیش از بیست ملیت از اقوام و ملیت        . هاي فرهنگی شرقی فراوانی برخوردار باشد       ویژگی
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 15(حضور نزدیک بـه بیـست میلیـون جمعیـت مـسلمان       . ها در این جهت تأثیر بسزایی داشته است         آمیزش آنان با روس   

  .نماید تشدید میپیوستگی روسیه به شرق و جهان اسالم را ) درصد کل جمعیت کشور

خود به تنهایی در مواقعی به رویارویی    . باشد  این کشور توانمند به لحاظ اقتصادي، سرشار از منابع نفتی و گازي می            

نظامی و در جنگ سرد، به مقابله با آمریکا و اروپا گاه اقدام نموده و در جنگ جهانی اول و دوم، به عنوان یکـی از مراکـز      

  .رابر جهانگشایی اقدام نموده استاصلی مقاومت جهانی در ب

از مرزهاي شمالی دریاي خزر و آبی دو کشور، ایران و روسیه داراي مرز مشترك بـوده و در ایـن منطقـه بـاز بـه                           

هاي مواصالتی آبی، داراي منافع مشترك بسیار در ایـن حـوزه            دالیل شرایط جغرافیایی، وجود منابع غنی نفت و گاز و راه          

  .باشند می

از جملـه   ... اضر و بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي، روسیه به دالیل متعـدد، سیاسـی، اقتـصادي و                 در حال ح  

  .کشورهاي مهمی است که با کشور ما روابط استراتژیک دارد

  ارزیابی و بررسی وضعیت فعلی. 1-2

  کارشناسی زبان روسی. 1-1-2

 میلیون نفر زبـان مـادري محـسوب و همچنـین     170 بنا به آخرین آمار منتشره در کشور روسیه، زبان روسی براي    

 ملیـت و قـوم بـه عنـوان        160این زبان در کشور روسیه، در بین بیش از          . نمایند   میلیون نفر در جهان بدان تکلم می       350

  .باشند  میلیون نفر در جهان در حال حاضر به فراگیري زبان روسی مشغول می180. آید زبان مشترك به حساب می

قیقات، آموزش آکادمیک و رسمی زبان روسی نخستین بار در ایران، در دانشگاه تهران تقریبـاً از سـال              براساس تح 

دانـشگاه تهـران بـا پـذیرش        .  آموزش آن را شروع نموده اسـت       1366 آغاز گردیده و دانشگاه آزاد اسالمی از سال          1314

و در مواقعی با دو بار پـذیرش  (دانشجو در سال     50 دانشجو در سال و دانشگاه آزاد اسالمی با پذیرش متوسط            30متوسط  

  .اند اقدام به برگزاري دوره کارشناسی زبان روسی نموده) دانشجو در سال و در شروع هر نیم سال تحصیلی

دوره . انـد   دو دانشگاه نامبرده هر کدام با سرفصل و برنامه درسی جداگانه، به آموزش زبان روسی مبـادرت ورزیـده                  

» مترجمی زبـان روسـی  «و » کارشناسی زبان و ادبیات روسی  « ترم تحصیلی مدرك     9 تهران در پایان     کارشناسی دانشگاه 

  .نماید را اعطا می» مترجمی زبان روسی« ترم تحصیلی مدرك 9را اعطا و دانشگاه آزاد اسالمی در پایان 

 بـه ترتیـب زیـر چنـین     در ایران از ابتـدا تـاکنون را  » کارشناسی زبان روسی «هاي مختلف آکادمیک      تأسیس دوره 

  .توان ذکر کرد می

  هاي خود؛  و با استفاده از سرفصل1314هاي  در دانشگاه تهران، سال» کارشناسی زبان و ادبیات روسی«ـ تأسیس دوره 

 و بـا   1366، سـال    )واحد شمال (در دانشگاه آزاد اسالمی تهران      » کارشناسی مترجمی زبان روسی   «ـ تأسیس دوره    

  ؛)این سرفصل خاص مرکز نظامی در کشور تهیه گردیده است(اي خاص این دوره ه استفاده از سرفصل

 و یـا اسـتفاده از سرفـصل    1383دانشگاه فردوسی مشهد، سال «کارشناسی مترجمی زبان روسی   «ـ تأسیس دوره    

  بند فوق؛
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  ل بند فوق؛ و با استفاده از سرفص1384دانشگاه بابلسر، سال «کارشناسی مترجمی زبان روسی «ـ تأسیس دوره 

 و با استفاده از سرفصل بند       1384، سال   )رشت(دانشگاه گیالن   » کارشناسی مترجمی زبان روسی   «ـ تأسیس دوره    

  فوق؛

  . و با استفاده از سرفصل جدید1386دانشگاه تهران، سال » کارشناسی مترجمی زبان روسی«ـ تأسیس دوره 

  :دهد کارشناسی در سطح کل کشور را نشان میخالصه وضعیت رشته زبان و ادبیات روسی در مقطع 1جدول 

  خالصه وضعیت رشته زبان و ادبیات روسی در مقطع کارشناسی در کل کشور. 1جدول 

  نام دانشگاه  گرایش و سطح  ردیف
سال 

  تأسیس

  1314  دانشگاه تهران  کارشناسی زبان و ادبیات روسی  1

  1366  )واحد شمال(دانشگاه آزاد اسالمی تهران   کارشناسی مترجمی زبان روسی  2

  1383  دانشگاه فردوسی مشهد  کارشناسی مترجمی زبان روسی  3

  1384  دانشگاه بابلسر  کارشناسی مترجمی زبان روسی  4

  1384  )رشت(دانشگاه گیالن   کارشناسی مترجمی زبان روسی  5

  1386  دانشگاه تهران  کارشناسی مترجمی زبان روسی  6

  مراکز خصوصی. 1-1-1-2

هاي آموزشی و یا ارائـه خـدمات جـانبی در خـصوص زبـان روسـی                   که در کشور به انجام فعالیت     مراکز خصوصی   

  :باشند مشغول هستند به قرار زیر می

  ،)در حال حاضر فعالیتی محسوسی ندارد (1385 تا 1378هاي  ـ انجمن ایران و روسیه در بین سال

  هاي خصوصی، ـ آموزشگاه

  ).ی روسیه، آسیاي مرکزي و قفقازمؤسسه فرهنگی مطالعات( ایراس ـ مؤسسه

  سایر مراکز دولتی. 2-1-1-2

  :طور غیرمستقیم نقش دارند عبارتند از سایر مراکز دولتی که در آموزش زبان روسی به

  ـ دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با برگزاري دوره تخصصی فنی با همکاري کشور روسیه، 

  ،)المی ایرانمتعلق به ارتش جمهوري اس(ـ دانشگاه فارابی 

  ،)ع(ـ سازمان انرژي اتمی دانشگاه امام حسین 

  .ـ سازمان صنایع دفاع
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وقت بـا رتبـه    التحصیالن در هر سال و تعداد اساتید تمام ها، تعداد متوسط فارغ     خالصه وضعیت گرایش   2در جدول   

ه همگی از کـشور روسـیه نیـز          ک يالتحصیالن مقطع دکتر    الزم به ذکر است تعداد کل فارغ      . (علمی آنان آورده شده است    

  ).باشد  نفر می16باشند  التحصیل شده و در داخل به تدریس مشغول می فارغ

  وقت با رتبه علمی التحصیالن در هر سال و تعداد اساتید تمام ها، تعداد متوسط فارغ خالصه وضعیت گرایش. 2جدول 

  نام دانشگاه  گرایش در سطح کارشناسی  ردیف

تعداد متوسط 

حصیل در الت فارغ

  هر سال

تعداد 

اساتید 

  وقت تمام

  رتبه

  

1  

داراي دو گرایش کارشناسی زبان     

ــی   ــی و کارشناس ــات روس و ادبی

  مترجمی زبان روسی

  

  دانشگاه تهران

  

  20ـ25

  

   نفر10

   نفر دانشیار6

   نفر استادیار4

  کارشناسی مترجمی زبان روسی  2
ــالمی  ــشگاه آزاد اسـ دانـ

  )واحد شمال(تهران 
   نفر8  

  مربی نفر 7

   نفر استادیار1

   نفر مربی3   نفر3    دانشگاه فردوسی مشهد  کارشناسی مترجمی زبان روسی  3

   نفر4    دانشگاه بابلسر  کارشناسی مترجمی زبان روسی  4
   نفر استادیار2

   نفر مربی2

   نفر مربی3   نفر3    )رشت(دانشگاه گیالن   کارشناس مترجمی زبان روسی  5

  سطح کارشناسی در کشوراهم مطالب مطروحه در . 2-2

  آموزش. 1-2-2

خالصه وضعیت آموزش مقطع کارشناسی زبان روسی حول محورهاي استاد، کتاب، دانـشجو، فـضاي                3جدول  در  

  .آموزشی و امکانات کمک آموزشی و رشته آورده شده است

خالصه وضعیت آموزشی مقطع کارشناسی زبان روسی حول محورهاي استاد، . 3جدول 

  .، فضاي آموزشی و امکانات کمک آموزشی و رشته آورده شده استکتاب، دانشجو

  
محورهاي 

  آموزش
  وضعیت موجود، نقاط قوت و ضعف

  استاد  1

  ـ ناکافی بودن تعداد اساتید با مدرك دکتري در کشور با توجه به توسعه این رشته در سراسر کشور

انـدازي مقطـع کارشناسـی در         اهالتحصیالن مقطع کارشناسی ارشـد جهـت ر         ـ استفاده مطلوب از فارغ    

  سطح کشور

   پایین بودن درصد استادان نسبت به دانشجویانـ 

  هاي خارجی مورد نیاز در داخل  نبود مراکز تأمین کتابـ   کتاب  2
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محورهاي 

  آموزش
  وضعیت موجود، نقاط قوت و ضعف

هاي تخصصی نگاشته شده توسط اساتید داخلـی بـراي دانـشجویان ایرانـی در سـطح                   ـ کمبود کتاب  

  ها متناسب با اهداف آموزشی دانشگاه

  هاي زبان روسی به دلیل کمبود مخاطبین این زبان در داخل کشور ـ در اولویت قرار نگرفتن کتاب

  دانشجو  3

وکیفی متناسب    هاي کمی   ریزي مشخص در نحوه جذب دانشجو به لحاظ رعایت شاخصه           ـ نبود برنامه  

  با بازار کار

 سفر دانشجویان به منظور حـضور  مدت جهت هاي کوتاه ریزي و توجه الزم به ایجاد دوره ـ عدم برنامه 

  در کشورهاي روس زبان و تقویت آنان

4  

فضاي آموزشی و 

امکانات کمک 

  آموزشی

  ها ـ کمبود شدید فضاي آموزشی در دانشگاه

  ...)سمعی و بصري، ویدئو پروژکتور و(ـ کمبود وسایل کمک آموزشی 

  هاي آموزشی  و فیلمCDافزارهاي کمک آموزشی نظیر  ـ کمبود نرم

  ها در کشور در مقایسه با سایر گرایش» کارشناسی مترجمی زبان روسی«ـ رشد نامناسب گرایش   رشته  5

  

خالصه وضعیت پژوهشی مقطع کارشناسی زبان روسی حول محورهاي استاد، کتاب، دانشجو، فـضاي               4جدول  در  

  .آموزشی و رشته آورده شده است آموزشی و امکانات کمک

هشی مقطع کارشناسی زبان روسی حول محورهاي استاد، کتاب،  خالصه وضعیت پژو.4جدول 

  آموزشی و رشته دانشجو، فضاي آموزشی و امکانات کمک

  وضعیت موجود، نقاط قوت و ضعف  محورهاي آموزش  ردیف

  استاد  1
  هاي پژوهشی ارائه شده در طی یک دهه اخیر ـ رشد خوب فعالیت

  هاي اساتید داخلی همانند مجالت تخصصی ـ ناکافی بودن امکانات الزم جهت ارائه پژوهش

  کتاب و مجله تخصصی  2

  هاي پژوهشی هاي تخصصی براي مخاطبین فارسی زبان جهت فعالیت ـ کمبود کتاب

پـژوهش  (ـ وجود یک مجله تخصصی در کشور جهت ارائه مقـاالت در حـوزه زبـان روسـی             

  )هاي خارجی دانشگاه تهران هاي خارجی دانشکده زبان زبان

  هاي پژوهشی توسط دانشجویان ـ نبود امکانات الزم جهت ارائه و انجام فعالیت  شجودان  3

4  
فضاي پژوهشی و 

  امکانات کمک پژوهشی

هاي پژوهشی اساتید و سـفرهاي علمـی          ـ عدم اختصاص بودجه متناسب براي انجام فعالیت       

  هاي خارجی جهت شرکت در سمینارها و همایش

  ها ـ کمبود فضاي پژوهشی در دانشگاه

افزارهـاي کمـک    و کمبـود نـرم   ) کتاب و مجالت تخصصی   (ـ کمبود وسایل کمک پژوهشی      

  ...هاي الکترونیک و پژوهشی نظیر کتاب
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  کارشناسی ارشد زبان روسی. 3-2

رغم آنکه زبان روسی به عنوان اولین زبان خارجی در کشور به فعالیت پرداخت، اما در برنامه توسـعه                     متأسفانه علی 

اندازي شده قـرار      هاي خارجی که مقطع کارشناسی ارشد آن راه         ي خارجی در کشور به دالیلی در شمار آخرین زبان         ها  زبان

  .گرفته است

در دانـشگاه تربیـت مـدرس، سـال     » آموزش زبان روسی « تأسیس دوره کارشناسی ارشد زبان روسی، با گرایش          -

1380.  

  .1380در دانشگاه تهران، سال » آموزش زبان روسی« تأسیس دوره کارشناسی ارشد زبان روسی با گرایش -

  .1384در دانشگاه تهران سال » ادبیات زبان روسی« تأسیس دوره کارشناسی ارشد زبان روسی با گرایش -

 خالصه وضعیت رشته زبان و ادبیات روسـی در مقطـع کارشناسـی ارشـد بـه تفکیـک نـام دانـشگاه،                        5در جدول   

  .دهد نها در سطح کل کشور را نشان میهاي موجود و سال تأسیس آ گرایش

خالصه وضعیت رشته زبان و ادبیات روسی در مقطع کارشناسی ارشد به تفکیک نام . 5جدول 

  هاي موجود و سال تأسیس آنها در سطح کل کشور دانشگاه، گرایش

  سال تأسیس  نام دانشگاه  گرایش و سطح  ردیف

  1380   مدرسدانشگاه تربیت  کارشناسی ارشد آموزش زبان روسی  1

  1380  دانشگاه تهران  کارشناسی ارشد آموزش زبان روسی  2

  1384  دانشگاه تهران  کارشناسی ارشد ادبیات زبان روسی  3

  

در دو دانشگاه تربیت مدرس » آموزش زبان روسی  «با توجه به یکسان بودن برنامه آموزشی کارشناسی ارشد رشته           

 دوره آموزشـی، دانـشگاه تربیـت        4هـر چنـد پـس از        . ها وجود ندارد     سرفصل و دانشگاه تهران، اختالف چندانی در برنامه      

  .خود نمود و تغییراتی جزئی در آن ایجاد نمود» بازنگري برنامه درسی«مدرس اقدام به 

  :باشند عوامل مهمی که در این بازنگري مدنظر قرار گرفتند، شامل موارد زیر می

  ن روسی در ایران،ـ تازه تأسیس بودن رشته کارشناسی ارشد زبا

 دوره آموزشی در دانشگاه از تمامی دروس، مطابق با برنامه و سرفـصل دروس مـصوب شـوراي عـالی     4ـ گذشت  

   دوره،4 و استفاده از تجربیات آموزشی این 6/9/1379ریزي، مورخ  برنامه

هـاي آمـوزش     نظیر رشـته هاي مشابه داخلی، ها، منابع و تجربیات رشته    گیري و استفاده از عناوین، سرفصل       ـ بهره 

  زبان انگلیسی و فرانسه،

هـاي آموزشـی    هاي مشابه خارجی، نظیر رشـته  گیري و استفاده از عناوین، سرفصلها، منابع و تجربیات رشته    ـ بهره 

  هاي کشور روسیه به عنوان زبان مادر، زبان روسی در دانشگاه

  عناوین با محتواي دروس در برنامه،هاي کلیه دروس، محتواي دروس، تطبیق  ـ لزوم بازنگري عنوان
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  .ـ جایگاه دروس الزامی، اختیاري و جبرانی در برنامه

  آموزش. 1-3-2

وضعیت آموزشی مقطع کارشناسی ارشد زبان روسی حول محورهاي اسـتاد، کتـاب، دانـشجو، فـضاي آموزشـی و                    

  .باشد  می3 آموزشی و رشته شامل موارد ذکر شده در جدول  امکانات کمک

   پژوهش.2-3-2

وضعیت پژوهشی مقطع کارشناسی ارشد زبان روسی حول محورهاي اسـتاد، کتـاب، دانـشجو، فـضاي آموزشـی و            

  .باشد  می4امکانات کمک آموزشی و رشته شامل موارد ذکر شده در جدول 

  دکتراي زبان روسی. 4-2

این مقطع  . روسی نموده است  ریزي جهت تأسیس دوره دکتراي زبان          اقدام به برنامه   1386دانشگاه تهران در سال     

 با پذیرش اولین گروه دانشجویان، کار آموزشی خود را آغاز خواهد 1387در مهرماه سال   » آموزش زبان روسی  «با گرایش   

  .نمود

بدیهی است بررسی وضعیت آن نیاز به گذشـت چنـد دوره آموزشـی و بـازخورد نتـایج عملـی و میـزان موفقیـت                          

  .گردد آوردن نیازهاي کشور تعیین میالتحصیالن این دوره در بر فارغ

تـوان   هاي مطلوب یک دوره دکتراي زبان روسی در داخل به موارد زیر می         اما در خصوص نحوه برگزاري و ویژگی      

  :اشاره نمود

ـ همزمان با برگزاري دوره دکتراي زبان روسی، فراهم نمودن گذراندن یک دوره مشترك در کشور صـاحب زبـان        

  .شتر با زبان و امکانات تحقیقاتی موجود در آن کشوربه منظور آشنایی بی

ترسیم وضعیت مطلوب آینده در سطوح کارشناسی، کارشناسـی ارشـد و            . 2-2

  دکتراي زبان روسی

  آموزش. 1-2-2

ریزي و مسائل آموزشی به مقطع کارشناسی زبان روسی به عنوان مقطـع پایـه آن در                   ـ لزوم توجه بیشتر در برنامه     

  هاي قبلی در سطح ابتدایی نظیر مدارس و یا سایر مراکز،  توجه به نداشتن آموزشآموزش عالی، با

ها با یکدیگر در ارائه برنامه و سرفصل  ریزي و هماهنگی بیشتر مراکز مختلف آموزش عالی و دانشگاه ـ لزوم برنامه

  دروس یکدست و هماهنگ، جهت هدایت بهتر دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی،

زم نسبت به تربیت کادر آموزشی الزم متناسب با سطوح آموزشـی مختلـف در کـشور و اسـتفاده الزم از         ـ توجه ال  
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  کشور روسیه به عنوان کشور مادر،

ها و سایر منابع و امکانات آموزشی الزم جهت رشد این رشته متناسب با نیازهاي داخلـی و هماهنـگ    ـ تهیه کتاب 

  هاي زبان در داخل کشور، با سایر رشته

ـ ایجاد امکانات و فضاهاي آموزشی اولیه و ابتدایی آموزشی زبان روسی در مدارس داخلی کشور جهت تدریس آن               

التحصیالن مقـاطع مختلـف زبـان         کارگیري فارغ   به عنوان زبان خارجی و در نظر گرفتن پیامدهاي مطلوب آن از جمله به             

یه متقاضیان ادامه تحصیل در مقاطع آموزش عـالی در داخـل            هاي آشنایی اول    هاي آموزشی و ایجاد زمینه      روسی در برنامه  

  کشور،

: هاي مختلف زبـان روسـی در سـطح کارشناسـی ارشـد      ـ در نظر گرفتن نیازهاي آموزشی داخلی کشور به گرایش        

  هاي الزم، زبان، ادبیات و مترجمی، به طور همزمان و با در نظر گرفتن اولویت

 ماهـه در  3تـا 2(هـاي تکمیلـی    مدت تقویت زبان روسـی بـا عنـوان دوره     ههاي خاص و کوتا     ـ در نظر داشتن دوره    

  .و در کشورهاي روس زبان) تابستان

  پژوهش و تحقیقات. 2-2-2

 زبـان   3ـ اختصاص بودجه و امکانات پژوهشی الزم، متناسب با رشد و توسـعه زبـان روسـی بـه عنـوان یکـی از                         

  المللی، هاي بین ی از زبانپرمتکلم جهانی و ضرورت استفاده از آن به عنوان یک

هـا و     هاي زمانی و محدودیت افراد متخصص در داخل کشور و نیاز شدید مراکز و سـازمان                 ـ با توجه به محدودیت    

هاي مقاطع کارشناسـی ارشـد و       نامه  هاي مختلف به استفاده از این امکانات، کاربردي نمودن نتایج تحقیقات و پایان              ارگان

  ي داخلی،دکتري متناسب با نیازها

ها و مجالت الکترونیـک       کتاب، مجالت، کتاب  (ـ توجه ویژه به نیازهاي پژوهشی اساتید و دانشجویان زبان روسی            

  به دلیل عدم ارتباط مستقیم خرید کتاب و تأمین منابع تحقیقاتی از کشور روسیه،...) و

هـاي   ي کـشور، نظیـر آزمایـشگاه     هـا   هـا و ارگـان      ـ ایجاد فضاهاي پژوهشی خاص در امور مرتبت با نیاز سـازمان           

  .تحقیقاتی دومنظوره

هاي توسعه و راهبردها و الزامات تحول براي دستیابی بـه             تعیین اولویت . 3-2

  وضعیت مطلوب

هاي آموزشی، پژوهشی و تحقیقات و فناوري در بنـدهاي            با توجه به ذکر موارد مورد نیاز به تغییر و تحول در حوزه            

هاي اجرایـی     پذیري سیستم آموزش عالی کشور و میزان توجه دستگاه          عه برمبناي میزان برنامه   هاي توس   الذکر، اولویت   فوق

  .گردد ربط تعیین می ذي
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اردو، ایتالیـایی، اسـپانیولی،      :يهـا   زبانتحلیل و بررسی سایر     

  اي، ترکی ژاپنی، چینی، کره

  چکیده

کنـد و از سـویی نیـز     خارج نقش اساسی را بازي میبا توجه به اینکه امروزه آموزش زبان در ایجاد ارتباط با دنیاي         

هاي بیگانـه غیرانگلیـسی بـا مـشکالت ناشـی از بیکـاري مواجـه هـستند، مـسلم بایـد                        التحصیالن زبان   بسیاري از فارغ  

توانـد در آینـده کـشور         ها ارائه داد، راهکارهایی که می       راهکارهایی تازه جهت آموزش صحیح یک زبان بیگانه در دانشگاه         

تواند در آموزش زبان با کیفیتـی   در این گزارش آنچه می. ساز باشد زبان بیگانه را به خدمت زبان امروز جامعه در آورد        چاره

اي از جمله راهکارهایی اسـت کـه          آموزش زبان به صورت دورشته    . خوب مؤثر باشد مورد بحث و بررسی قرار گرفته است         

هـاي کـاربردي سـاختن     ش زبان است چرا که یکی از مؤثرترین راهچه در غرب و چه در خاورمیانه مدنظر متخصص آموز         

  هاي تخصصی است ولی چگونه و چرا؟ زبان آموزش در تلفیق با رشته

  واژگان کلیدي

  آموزش زبان کاربردي، زبان وسیله ارتباط، چندزبانی

  





 اسالمی و هنر کمیته علوم انسانی، معارف/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

  مقدمه

اي برخوردار است و در       ز اهمیت ویژه  المللی ا   هاي خارجی جهت برقراري ارتباط با جوامع بین         امروزه آشنایی به زبان   

از طرفی توسعه ارتباط تجاري،     . اکثر کشورها در حال حاضر آموزش حداقل دو زبان از دوره راهنمایی به بعد اجباري است               

ایران با کشورهاي آمریکاي التین، ایتالیا، کشورهاي خاورمیانه و خـاوردور و کـشورهاي همـسایه،                ... بازرگانی، فرهنگی و  

هاي بومی این ممالک را در کشور مـا ضـروري سـاخته     هاي انگلیسی، فرانسه، آلمانی و روسی، آموزش زبان  بر زبان   عالوه

  .است

هـا در   هاست که از طرف مقامات دانشگاهی احساس شده و به همین دلیل در حال حاضر ایـن زبـان                  این نیاز سال  

ان به سوي برقراري ارتباط بین جوامـع مختلـف پـیش            هاي مختلف در حال تدریس است، ولی با سرعتی که جه            دانشگاه

هاي دانشگاهی بـه دانـشجویان، بلکـه در مراحـل پـیش از آن نیـز، از                    رود، آموزش چند زبان خارجی نه فقط در دوره          می

هـاي آتـی کـشور        هـاي خـارجی در برنامـه        وکمی آموزش زبان    به همین دلیل ارتقاي کیفی    . اهمیتی خاص برخوردار است   

  .اي را پیدا خواهد کرد ژهجایگاه وی

آنچه مسلم است در دنیاي امروز زبان فقط وسیله شناخت یک فرهنگ بیگانه یا یـک ادبیـات غیرخـودي نیـست،                

  .الملل است هاي مختلف بسیاري از مشاغل در عرصه بین بلکه عامل غیرقابل اجتنابی جهت کاربرد در زمینه

بـه خـودي خـود مـشخص        » هـاي خـارجی را آموخـت؟         یا زبان  چرا باید زبان  «بدین ترتیب جواب این سئوال که       

پرسشی است کـه بـراي پاسـخ گفـتن بـه آن توجـه بـه پیـشرفت                   » چگونه باید زبان خارجی را آموخت؟     «گردد، ولی     می

  .توان نادیده گرفت روزافزون علم و تکنولوژي را از سویی و از سوي دیگر نگاه مستشرقین خارجی در کشور خود را نمی

  گزارش که با تبادل نظر برخی از اعضاي هیأت علمی دانشگاه تهراندر این 

  کیا، سرپرست گروه زبان ژاپنی ـ جناب آقاي دکتر مقدم

  الهی، سرپرست گروه زبان اسپانیولی و ایتالیایی ـ جناب آقاي دکتر فیض

  ـ سرکار خانم دکتر علیخان، سرپرست گروه اردو

 گروه ترکی دانشگاه عالمه طباطبایی انجام گرفته، سعی بر آن بوده         ـ و همچنین با همفکري آقاي دکتر سرپرست       

  :که موارد زیر بررسی گردد

  اي، ژاپنی، ترکی، هاي اردو، اسپانیولی، ایتالیایی، چینی، کره وضعیت حاضر آموزش زبان. 1

 در دوره ها بـه صـورت آمـوزش زبـان در دوره کارشناسـی و گـرایش ادبـی و ترجمـه                 برنامه آموزشی این زبان   . 2

  کارشناسی ارشد،
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هایی ماننـد بازرگـانی، تجـاري، هنـري،           اي و با تلفیق با رشته       ها به صورت دورشته     آموزش هر یک از این زبان     . 3

  ...علوم، صنایع و

اي،  هاي اردو، اسپانیولی، ایتالیایی، ژاپنی، چینـی، کـره       بررسی وضعیت حاضر آموزشی زبان    . 1

  هاي کشور ترکی در دانشگاه

   زبان اردو.1-1

  . نفر70تعداد دانشجویان جاري . پذیرد  دانشجو می1372کارشناسی در دانشگاه تهران از مهر 

  . دانشگاه تهران دانشجو خواهد پذیرفت1387کارشناسی ارشد از سال 

  زبان اسپانیولی. 2-1

  .کارشناسی در دانشگاه آزاد

 1380و به عنوان زبان دوم در دانشگاه تهران از سال پذیرد   دانشجو می1387کارشناسی در دانشگاه تهران از مهر 

  .باشد  نفر می52دایر است و تعداد دانشجو در سال جاري 

  زبان ایتالیایی. 3-1

 1354دوره کارشناسی در دانشگاه تهـران از سـال          .  دایر است  1338به عنوان زبان دوم در دانشگاه تهران از سال          

  . نفر است90 دایر است و تعداد دانشجو در سال جاري

  زبان ترکی. 4-1

 1387 دایر است و به عنوان زبان دوم در دانشگاه تهـران از مهـر               1380به عنوان کارشناسی در دانشگاه عالمه از        

  . نفر است90پذیرد و تعداد دانشجو در سال جاري  دانشجو می

 اسـالمی در دانـشگاه تهـران       شود که زبان ترکی به عنوان زبان خـارجی دوم در قبـل از انقـالب                 ضمناً متذکر می  

  .شده است تدریس می

  زبان ژاپنی. 5-1

 دایر و تعـداد  1373شود و کارشناسی در دانشگاه تهران از     تدریس می  1366به عنوان زبان دوم در دانشگاه تهران        

  . نفر است85دانشجو در سال جاري 
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  اي زبان کره. 6-1

  . نفر است16 دایر و تعداد دانشجو در سال جاري 1380به عنوان زبان دوم در دانشگاه تهران از سال 

  زبان چینی. 7-1

  .پذیرد  در دانشگاه تهران به عنوان زبان دوم دانشجو می1387از مهر 

ها به صورت آموزش زبان در دوره کارشناسی و بـه صـورت گـرایش ادبـی و ترجمـه در دوره                   آموزش این زبان  . 2

  کارشناسی ارشد

توانـد بـه    المللـی مـی   ئوالن آموزش عالی باشد این است که هر زبان خارجی ولو غیربین آنچه باید مدنظر مس   . 2ـ1

مثالً در حال حاضر در اغلب کشورها یک کرسی زبان . عنوان یک رشته مستقل الاقل در یک دانشگاه کشور تدریس شود

یانی دارد که مثالً در ایران هم یـک   بنابراین چه ز  . ها وجود دارد و مورد توجه مستشرقین است         فارسی، در یکی از دانشگاه    

در حـال حاضـر در کـشور ترکیـه، در           . یایی داشته باشیم    با یک کرسی زبان رومان    ) مربوط به کشور تایلند   (کرسی زبان؟؟   

کرسـی زبـان   ) عالمـه طباطبـایی  (چهار دانشگاه کرسی زبان فارسی دایر است در حالی که در ایران فقط در یک دانشگاه  

  .ترکی دایر است

هاي ایران تالش الزم به عمـل آیـد، بـه     هاي مختلف دنیا، در دانشگاه     پس در وهله اول باید در ایجاد کرسی زبان        

  .هایی که در کشور مربوط به آنها کرسی زبان فارسی وجود دارد خصوص آن زبان

بیات آن کـشور بـه طـور    در آموزش یک زبان خارجی همچون زبان اسپانیولی، ایتالیایی و غیره، الزاماً نباید اد    . 2ـ2

نسبتاً کامل در دوره کارشناسی تدریس شود، بلکه بهتر است در دوره کارشناسی فقط به آموزش و تقویـت چهـار مهـارت                   

تـوان متـون مطبوعـاتی،     زبانی، بیان شفاهی، بیان نوشتاري، درك شفاهی و درك نوشتاري اکتفا شود و در این راستا مـی       

ناگفته نماند کـه در آمـوزش یـک زبـان نبایـد      . کار گرفت ون ساده ادبی را در آموزش به هاي سیاسی و غیره، مت      سخنرانی

شناخت فرهنگ آن زبان را از برنامه درسی حذف کرد، زیرا آموزش یک زبـان بـدون آشـنا شـدن بـا فرهنـگ آن زبـان                            

  .امکانپذیر نیست

ن آموزش گسترده ادبیات یا ترجمه بـه آن         توا  ها دایر شود، می     چنانچه دوره کارشناسی ارشد یکی از این زبان       . 2ـ3

دوره انتقال داد، زیرا آموزش ادبیات به طور گسترده در دوره کارشناسی یا آموزشی فقط ترجمـه کتبـی و شـفاهی در دوره        

بسیارند دانشجویانی که ادبیـات کـشوري را        . شود که دانشجو بیشتر تئوري بیاموزد، نه زبان کاربردي          کارشناسی باعث می  

اسند، ولی به هنگام سخن گفتن به زبان آن کشور به زحمت قادر به یافتن کلمات هستند و به هنگام نگارش تـوان          شن  می

  .خواهند ندارند نوشتن آنچه را می

بـه همـین دلیـل      . کرد  سال پیش طلب می     آموز بیست   امروزه تقاضاي زبان آموز متفاوت با آن چیزي است که زبان          

هاي آینـده     شود باید زبانی کاربردي باشد، زبانی که بار ادبی کمتري دارد و متمرکز در هدف                اي که آموخته می     زبان بیگانه 

چون تقاضا متفاوت با تقاضاي گذشته است، عرضه نیـز بایـد تغییـر کنـد در حـال حاضـر در بـسیاري از                         . آموز است   زبان

آموزش زبان با گـرایش     . شود   تلفیق می  شود با اهداف خاصی     کشورهاي خاورمیانه یا خاوردور زبان خارجی که تدریس می        

فنی، کشاورزي، بیوتکنولوژي تفزیر، علوم اقتصاد و علوم اداري، محیط زیست، جغرافـی، گردشـگري، بهداشـت، حقـوق،                    
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دان نیست، بلکه افرادي  البته هدف از این آموزش تربیت مهندس کشاورزي یا متخصص تغذیه زبان       . رایانه و تکنولوژي نو   

نگـاري، تنظـیم قراردادهـا و     که بتواند در زمینه نامـه ) یکی از چند زبان مورد بحث در باال(ک زبان خارجی است آشنا به ی 

هـاي مختلـف عمرانـی،     ها، مؤسـسات و سـازمان   تشکیل جلسات به عنوان متخصص زبان و آشنا به زمینه کار، با شرکت           

ها با کشور یـا کـشورهاي اهـل آن            ها و سازمان    ین شرکت المللی ا   همکاري نماید و در ارتباط بین     ... کشاورزي، بازرگانی و  

  .زبان نقشی مؤثر ایفا کنند

توانند در آینده شغلی مناسب براي خود پیدا کنند و براي جامعـه نیـز              این دانشجویان با آموختن زبان تخصصی می      

  .کارآمد باشند

  اي آموزش زبان بیگانه به صورت دورشته. 3

هاي زبان که قادر به نوشتن یک قـرارداد، شـرکت فعـال در یـک جلـسه                    یالن رشته التحص  اکنون بسیارند فارغ    هم

  .وشنود بازرگانی، اداري و غیره نیستند گفت

هدف از آموزش زبان خارجی و برخی دروس پایه رشته تخصصی به این دانشجویان این است کـه بتواننـد دانـش                

هاي گوناگون از جمله ایجاد  دي و تجاري را پیدا کرده در زمینههاي مختلف علمی یا اقتصا زبان الزم براي آشنایی با رشته  

معموالً انتخاب این دانشجویان در کشورهاي دیگـر از جملـه           . ارتباطات پژوهشی، تجاري، علمی و فرهنگی کارساز باشند       

ل بـراي   سـا 6( سـال  6 الـی  5کشور فرانسه یا کشور لبنان و مصر، از طریق آزمـون ورودي اسـت و دوره تـدریس آنهـا        

اي معادل آن یعنـی مـدرکی         شوند، یا درجه    و در پایان موفق به اخذ کارشناسی ارشد می        ) هاي ارتباط با علوم پزشکی      دوره

  .که نمایانگر دانش علمی و زبانی آنهاست

سـال نهـم هـر هفتـه          سال اول تـا نـیم       کنند و به طور فشرده از نیم        این دانشجویان زبان بیگانه از صفر شروع می       

اي به  سال دهم رساله    در نیم . شود  گذرانند و تعداد واحد تخصصی که غالباً به همان زبان تدریس می             دي واحد زبان می   تعدا

المللـی از آن   نویسند و در حـضور داوران بـین     اند، می   اند و در زمینه دروس تخصصی که گذرانده         اي که آموخته    زبان بیگانه 

  :هاي زیر را کسب کنند  باید دانشجویان مهارتدر پایان این دوره تحصیلی. کنند دفاع می

  .اند اي که آموخته ـ آشنایی کامل به زبان گفتاري و نوشتاري زبان بیگانه

هاي علمی در ارتباط با تخصص خودشان، یعنی اینکه کامالً قـادر              شناسی خاص گفتمان    هاي زبان   ـ تسلط بر قالب   

  .گفتگو در زمینه تخصصی خود باشندبه توصیف، توجیه، ارائه اطالعات، توضیح، بحث و 

ـ همچنین به خوبی از عهده خواندن و درك متون تخصصی رشته خود برآیند و تا قـادر بـه نگـارش رسـاله خـود           

  .باشند و بتوانند در مشاغل مربوط به رشته خود کامالً ارتباط شفاهی و کتبی برقرار سازند

لفیق با یک رشته تخصصی دیگر و پیامد این نوع آمـوزش در   پس از بررسی یک نمونه از آموزش زبان بیگانه در ت          

اي ـ غیر از انگلیسی، فرانـسه، آلمـانی و روسـی ـ       هاي بیگانه آید که در آینده کشور، چه زبان جامعه این پرسش پیش می

  مؤثر باشند؟... توانند در توسعه فنی، بازرگانی، تجاري و می

 ایفا و نقشی که این بازار احتماالً در آینده کشور ما خواهد داشـت و بـا              با در نظر گرفتن بازار تجارت چین در       . 3ـ1

توانـد در   ، آمـوزش زبـان چینـی مـی    )جزء پنج زبان اول سازمان ملل اسـت (المللی زبان چینی در دنیا  توجه به جایگاه بین  
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ه تخصصی دیگـر بـه صـورت        تواند در تلفیق با یک رشت       تجارت وضعیت کشور کارایی داشته باشد و به ویژه این زبان می           

  .اي ارائه شود دورشته

هاي تخصـصی     توانند در تلفیق با رشته      اي نیز با توجه به بازار ژاپن و کره در ایران می             زبان ژاپنی و زبان کره    . 3ـ2

  .فنی جوابگوي نیاز جامعه و آینده شغلی جوانان باشند

ن ایران با کشورهاي ترك زبان توسعه آمـوزش ایـن   مرز بود در مورد زبان ترکی باید گفت که با توجه به هم          . 3ـ3

رسد، به ویژه که نزدیکی فرهنگ دوزبان ترکی و فارسی ارتباط بین  زبان، در حداقل دو یا سه دانشگاه ضروري به نظر می         

  .کند تر می آنها را مستحکم

ن، اسپانیولی شاید دوسـتی زبـان       کنندگان به این زبا     زبان اسپانیولی جایگاه خود را دارد یعنی با توجه به تکلم          . 3ـ4

گستردگی ارتباط تجاري بازرگانی و غیره بین ایران و کشورهاي آمریکاي جنوبی نیـاز بـه                . در دنیا، پس از انگلیسی، باشد     

کند و شاید ایران جزء نادر کشورهاي خاورمیانه باشد که آموزش زبان اسپانیولی را                آموزش این زبان را در آینده تشدید می       

  .کند یر شروع میخیلی د

زند، آموزش زبان کاربردي است، یعنی با توجه به نیاز کشور بـه              به طور کلی آنچه در دنیاي امروز حرف اول را می          

ها داشته باشند، باید آموزش زبان در برنامه آتی کشور ما از حالـت     هاي مختلف و افرادي که تسلط کامل به این زبان           زبان

. ن آمده و هر فردي حداقل قادر به درك و خواندن و نوشتن و حـرف زدن دو زبـان باشـد        آموزشی یک زبان خارجی، بیرو    

  .همچنین در آموزش زبان باید نیاز شغلی جامعه نیز مدنظر باشد

  نتیجه

توجه به آموزش زبان، کیفیت این آموزش و توجه به آموزش کاربردي یک زبان در واقع توجه به سرنوشـت آینـده       

هاي خـارجی   آموزند ـ و توجه به نیاز جامعه چنانچه آموزش زبان چه زبان  وانانی که این زبان را میجوانان کشور است ـ ج 

ریزي صحیح و هدفمند انجام گیرد، دانشجو کمتر به مسئله فقدان کار پس               هاي بیگانه با برنامه     تر و چه دیگر زبان      متداول

کار  التحصیالن آگاه به  دولتی و غیردولتی نیز با استخدام فارغهاي  ها و سازمان    التحصیلی مواجه خواهد شد و شرکت       از فارغ 

   .تخصصی خود نیازشان را برطرف خواهند کرد

  

  





  

  

  اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور
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  فصل اول ـ وضعیت زبان عربی در آموزش و پرورش

  مقدمه

نگري،  آینده.  خود اختصاص داده استدرس عربی تنها ماده درسی است که در قانون اساسی کشور جایگاهی را به             

گیري از تاریخ، شهیدانی اندیشمند و متفکر امثال دکتر بهشتی و دکتر باهنر را واداشـت کـه بـا حمایـت و                         تیزبینی، عبرت 

  :قانون اساسی کشور را به این ماده درسی اختصاص دهند» 16«دفاع جانانه از ضرورت یادگیري زبان عربی، بند 

  اصل شانزدهم

جا که زبان قرآن و علوم معارف اسالمی عربی است و ادبیات فارسی کامالً با آن آمیخته است، این زبان باید                       آناز  

  .ها تدریس شود ها و در همه رشته پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کالس

د که هدف واضعان این بند از ده نگاهی گذرا به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان درباره تصویب این بند نشان می           

نوشـته شـود، شـهید      » زبان عربی و تعلیم قرآن    «کند که در این ماده        اي مطرح می    جا که نماینده    آن. قانون چه بوده است   

و یا زمانی که علـت آوردن ایـن موضـوع در            » شود  منظور زبان عربی است، چون قرآن که تدریس می        «: گوید  بهشتی می 

شود؛ شـهید بهـشتی       معموالً جایی براي طرح چنین موضوعاتی در آن وجود ندارد، مطرح می            قانون اساسی یک کشور که    

در اینجا براي این است که در آینده احیانـاً تزلزلـی در آن بـه    ) تدریس این ماده در مدارس(این قید «: دهد که   توضیح می 

: گویـد  کند و مـی  ر استقالل این درس تأکید میکنیم که چگونه شهید باهنر ب وجود نیاید و یا در این مذاکرات مالحظه می 

  .»در اینجا بحث زبان است... آموزش تعلیمات دینی و قرآن مسئله دیگري است«

  :کنیم بحث درباره آموزش و پرورش را مطابق نمودار ذیل دنبال می

  :وضعیت موجود. 1-1

  هاي راهبردي، سیاست) الف

  مواد درسی،) ب

  معلم،) ج

  .ها پشتیبان) د
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  :شناسی  آسیب.1-2

  هاي راهبردي، سیاست) الف

  مواد درسی،) ب

  معلم،) ج

  .ها پشتیبان) د

  :راهکارها. 3-1

  هاي راهبردي، سیاست) الف

  مواد درسی،) ب

  معلم،) ج

  .ها پشتیبان) د

  ساعات و کتب درسی) الف

نـشان داده شـده     ها    هاي تحصیلی و ساعات تدریس هفتگی درس زبان عربی در هر یک از پایه               در جدول زیر پایه   

  :است

  هاي مختلف هاي تحصیلی و ساعات تدریس هفتگی زبان عربی در پایه پایه. 1جدول 

  توضیحات  نام کتاب  زمان  پایه  مقطع

  سال اول
 48 ســاعت ـ در ســال     2

  ساعت
  عربی

  سال دوم
 48 ســاعت ـ در ســال     2

  ساعت
  راهنمایی  عربی

  سال سوم
 48 ســاعت ـ در ســال     2

  ساعت
  عربی

  1عربی    ساعت52 واحد ـ در سال 2  سال اول

  2عربی    ساعت52 واحد ـ در سال 2  سال دوم

  دبیرستان

تجربی ـ 

  ریاضی
  3عربی    ساعت52 واحد ـ در سال 2  سال سوم

  سال دوم
 104 واحـــد ـ در ســـال   4

  ساعت
  2عربی 

  دبیرستان

  علوم انسانی

  سال سوم
 104 واحـــد ـ در ســـال   4

  ساعت
  3عربی 

هر واحـد یـک سـاعت در نظـر          * 

  .گرفته شده است

 هفته در   24طول سال تحصیلی    * 

  .نظر گرفته شده است

 جلـسه در نظـر      13هر نیم سال    * 

  .گرفته شده است

در رشته علوم و معـارف سـاعات      * 

بیشتري براي واحـدهاي عربـی در       

  .نظر گرفته شده است
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  توضیحات  نام کتاب  زمان  پایه  مقطع

  2و 1عربی    ساعت78 واحد ـ در سال 3  دانشگاهی پیش

   ساعت5 واحد 4  سال دوم
 ویژه رشته 2عربی 

  معارف

   ساعت6 واحد 5  سال سوم
 ویژه رشته 3عربی 

  معارف

  ندبیرستا

  علوم و معارف

  اسالمی

  دانشگاهی پیش
   واحد5/2

   واحد5/2

  1ادبیات عرب 

  2ادبیات عرب 

  هنرستان  2عربی    ساعت26 واحد ـ در سال 1  سال دوم

  کار و دانش
  2عربی    ساعت26ر سال  واحد ـ د1  سال سوم

  

به شرح جدول ذیل واحدهاي زبان عربی       » ـ قرآن   ـ عربی   دینی«معلم و در رشته       بر مدارس، در مراکز تربیت        عالوه

  :گردد ارائه می

  واحدهاي تدریس زبان عربی در مراکز تربیت معلم. 2جدول 

  توضیحات  تعداد واحد  نام درس  رشته

   ساعت32-2  1زبان عربی 

   ساعت32 ـ 2  2زبان عربی 

  ) ساعت2( واحد 1  1مکالمه عربی 

  ) ساعت2( واحد 1  2مکالمه عربی 

   ساعت32 ـ 2  1ئت و ترجمه متون عربی قرا

   ساعت32 ـ 2  2قرائت و ترجمه متون عربی 

  آموزش

  دینی ـ عربی

   ساعت32 ـ 2  روش تدریس کتب عربی ـ راهنمایی

هر واحد براساس یک ساعت در نظر       * 

  .گرفته شده است

تعــداد جلــسات در طــول نــیم ســال * 

  . جلسه محاسبه شده است16تحصیلی 

 سـاعت انجـام     2،  2و1درس مکالمه   * 

  .شود می
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  وضعیت موجود. 1-1

  هاي راهبردي سیاست) الف

ـ                   . 1 ا قـرآن   رویکرد حاکم بر آموزش زبان عربی در آموزش و پرورش، فهم متون دینی و فرهنگ اسالمی و اُنس ب

  .کریم است

هاي اخالقی و ارزشی      مراد از متون فرهنگ اسالمی در این برنامه شامل کلیه متون و عباراتی است که حاوي پیام                

  .است

  :اهداف کلی آموزش زبان عربی در آموزش و پرورش به شرح ذیل است. 2

  السالم و متون فرهنگ اسالمی، ـ توانایی درك معنی و ترجمه آیات قرآن کریم، ادعیه و احادیث معصومین علیهم

  مندي به زبان عربی به عنوان زبان قرآن کریم و زبانی که زبان فارسی با آن پیوند ناگسستنی دارد، ـ عالقه

  گیري از متون دینی و فرهنگ اسالمی جهت ارتقاي تربیت اسالمی در متن زندگی، ـ بهره

  .ـ توانایی درك بهتر متون زبان و ادب فارسی

  :از اصول حاکم بر برنامه درسی زبان عربی به شرح ذیل استبعضی . 3

آموزان با زبان قرآن به عنوان زبان دیـن و           ـ آموزش زبان عربی باید در راستاي ایجاد عالقه و پیوند عاطفی دانش            

  .فرهنگ و تمدن اسالمی و زبان اول جهان اسالم باشد

  .ی و ادعیه ضروري استـ در انتخاب محتوي، توجه ویژه به متون و مفاهیم قرآن

  .هاي اسالمی و اخالقی انطباق و سازگاري داشته باشد ها و آموزه ـ اجزاء و عناصر برنامه، باید با ارزش

هاي اسالمی و اخالقی کمک کنـد و در راسـتاي    بر متون قرآنی و روایی، هر نوع متنی که به تحقق ارزش  ـ عالوه 

  .دهد تب درسی زبان عربی را تشکیل میتحقق اهداف برنامه باشد، شالوده محتواي ک

  :علل انتخاب رویکرد فهم متن به دالیل ذیل است. 4

  .ـ قانون اساسی که پیش از این در این باره مطالبی مطرح شد

عربی را ممکن است افراد بـا       «: اند  ـ نظریات مقام معظم رهبري، ایشان درباره اهداف یادگیري زبان عربی فرموده           

هدف دیگر، هدف فراگیري قواعد عربی است که به اصطالح . یکی اینکه مکالمه عربی را یاد بگیرند. دسه هدف یاد بگیرن  

هـدف  . تواند مقصود از تعلیم عربـی در آمـوزش و پـرورش باشـد     این هم به نظر من نمی. فرنگی، گرامر زبان عربی است    

فهمیدن متون عربی رایج یعنی قرآن، حدیث، سومی هم وجود دارد که مال عامه مردم است و آن فراگیري عربی به قصد        

همه مردم عربی را باید بـا ایـن   . البالغه، دعا، دعاي کمیل، دعاي ندبه، دعاي ابوحمزه ثمالی و صحیفه سجادیه است             نهج

  ».قصد یاد بگیرند

ازهـاي  هاي چند دهه اخیر و به خصوص پس از انقالب اسالمی نشان داده است که با توجه بـه نی                 تجربه: ـ تجربه 

آموزي و مشکالت و موانعی که آموزش و پرورش با آن دست به گریبان است و نیز اولویت دادن به نیازهاي                       جامعه دانش 

آموز  بایست هدف اصلی و اولویت اول آموزش زبان عربی، تحقق تقویت قوه فهم و درك دانش      آموزان، می   تر دانش   اساسی

  .باشد» متن«از 
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  :مواد درسی) ب

تقویـت در  «و بـا در نظـر گـرفتن هـدف       » فهم مـتن  «هاي موجود تالش شده که با توجه به رویکرد           در کتاب . 1

  .ها و ساختار و آیات قرآن کریم و ادعیه به وفور استفاده شود از واژه» ترجمه و درك آیات قرآن کریم و روایات و ادعیه

 انقالب کمتر شده و توجه به متن افزایش هاي دهه اول هاي موجود نسبت به کتاب در کتاب» قواعد«اهتمام به  . 2

  .دهد می» محوري متن«در یک شیب مالیم جاي خود را به » محوري قاعده«رسد که موضوع  پیدا کرده است، به نظر می

  .هاي درسی ندارد جایگاهی در کتاب» آموزش مکالمه«هاي موجود  در کتاب. 3

  .هاي درسی مطابق با رویکرد کتاب، ضعیف و کمرنگ است اباهتمام به توانایی در نوشتن به زبان عربی در کت. 4

  :معلم) ج

  .مدرك تحصیلی معلمان عربی اغلب کارشناسی و باالتر است. 1

  .نیروي انسانی شاغل در درس عربی اغلب از تخصص الزم براي تدریس این درس برخوردار نیستند. 2

پژوهش و مطالعه و تحقیـق در میـان   . و غیر رایج استامري غریب » معلم نویسنده«اي به نام     اکنون پدیده   هم. 3

  .معلمان این درس هنوز جایگاه خاصی براي خود پیدا نکرده است

  :ها پشتیبان) د

هـاي کمـک    هـاي کـار، کتـاب    حاوي کتـاب » هاي آموزشی   بسته«تولید  » برنامه درسی زبان عربی   «هرچند در   . 1

هاي این درس قلمداد شـده، امـا تـاکنون چنـین امـري        ، جزء برنامه  هاي فشرده   آموزشی، نوارهاي صوتی و تصویري، لوح       

  .تحقق نیافته است

ریزي و تألیف است که وظیفه این دفتر تولیـد و             دفتر تکنولوژي آموزشی یکی از دفاتر سازمان پژوهش و برنامه         . 2

در زمینه درس عربـی  .  استآموزان کارگیري تکنولوژي آموزشی در خدمت معلمان و دانش     بسترسازي مناسب به منظور به    

  .این دفتر توضیحات چندانی نداشته است

اي خدمات آموزشی از طریـق رایانـه          در وزارت آموزش و پرورش نیز وظیفه گسترش آموزش رایانه         » ITدفتر  «. 3

  .هاي مجازي کسب نکرده است است که این دفتر نیز هنوز به نتایج ملموسی در گسترش آموزش

هـاي آموزشـی در درس عربـی       سـازه   هاي گذشته فرآیند استفاده از ابزارهاي آموزشی و دست          در مقایسه با سال   . 4

  .افزایش یافته است

خـصوص در     این امر بـه   . گیري از این ابزارهاي آموزشی ایجاد کرده است         هاي عربی بستري را براي بهره       کتاب. 5

  .هاي مقطع راهنمایی در پایه، دوم و سوم مشهودتر است کتاب

.  مـورد، مرکـز و یـا آموزشـگاهی بـه ایـن منظـور وجـود نـدارد             3-2جـز     اي آموزش زبان عربی در کشور به      بر. 6

اند، وظیفه خود را تنها در حد رفع نیازهاي کتب درسی و تربیت                متعددي که در کشور تشکیل شده      -هاي علمی     آموزشگاه

 جامعـه و وجـود مخاطبـان مـشتاق، بـرخالف زبـان       رغم نیـاز  لذا علی. دانند آموز براي کنکور سراسري می   و تقویت دانش  

  .انگلیسی ما فاقد مراکز کافی براي آموزش زبان عربی هستیم
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ایـن امـري بـه جـدي        .  اسـت  2ها با ضریب      درس عربی یکی از دروس مواد عمومی مسابقات ورودي دانشگاه         . 7

  .کند گرفته شدن آموزش این درس کمک شایانی می

منـد و     ها و درس عربـی یـک ارتبـاط شخـصی اسـت و نـه یـک ارتبـاط نظـام                       نشگاهاکنون ارتباط میان دا     هم. 8

اعضاي هیأت علمی دانشگاه با در نظر گرفتن عالیق شخصی ـ و نه ارتباط اداري ـ در امر تألیف کتـب    . ریزي شده برنامه

  .درسی و حضور در شوراي درس عربی مشارکت دارند

  شناسی آسیب. 2-1

شناسـانه بـه تحلیـل وضـع          ها و امکانات موجود؛ الزم است با نگاهی آسیب          تر از فرصت  به منظور دریافت نتایج به    

  :هاي کور مسیر آموزش این درس مشخص گردد موجود پرداخته و نقطه

  هاي راهبردي سیاست) الف

 آموزي به منظـور رسـیدن بـه         هاي زبان   گیري از روش    و عدم توجه و یا گریز از بهره       » فهم متن «اتخاذ رویکرد   . 1

ذکر این  . رود با این درس به یک تعامل مثبت برسد          چنان که انتظار می     ، موجب شده مخاطب نتواند آن     »فهم متن «غایت  

گیـري از     نکته الزم است که دیدگاه مقام معظم رهبري درباره لزوم اتخاذ رویکرد فهم متن به معنـاي مخالفـت بـا بهـره                      

نیست؛ بلکه برعکس ایشان بر این نکته مصرند که باید        » مکالمه «هاي جذاب و تأثیرگذار در مخاطب از قبیل روش          روش

  .با روشی مناسب و مفید و جذاب، مخاطب را به هدف اصلی که فهم متون دینی است، رساند

آمـوزي   صرف تکیه بر استفاده مستقیم از متون و افراط درآوردن آیات و احادیث و روایات موجب شده که دانش         . 2

  .توانا و هنرمند نیز محروم است، نتواند با زبان قرآن ارتباطی عاطفی برقرار کندکه از داشتن معلمی 

ریزان و سیاستگذاران برنامه درس عربی به    قانون اساسی الزم است برنامه    » 16«با توجه به دیدگاه واضعان بند       . 3

  .استقالل این درس توجه کافی مبذول بدارند

  :مواد درسی) ب

آموزان غیر علوم انسانی که موجب قطع رابطه آموزشی در  دانشگاهی براي دانش ه پیشحذف درس عربی از دور   . 1

پـذیر شـده و خیـل     آموز با این درس نیز خدشـه        شود که ارتباط عاطفی میان دانش       سال سوم و در کنکور گشته، سبب می       

مـر کـامالً خـالف قـصد و نیـت        ایـن ا  . عظیمی از داوطلبان ورود به دانشگاه توجه خود را به دروس دیگر معطوف نمایند             

از طرفی حذف ساعات تدریس عربی در سال دوم و سوم هنرسـتان و              . ریزان و سیاستگذاران درس عربی بوده است        برنامه

تنها آسیب جدي به آموزش این درس وارد نموده بلکه از لحـاظ               رشته کار دانش و تقسیم کتاب سال دوم به دو قسمت نه           

کـسانی کـه بـا پـیچ و مهـره      «تمسک به این گفتـه کـه   . کند آموز و زبان عربی را قطع می شعاطفی نیز ارتباط میان دان 

دار در میان مسئوالن و مدیران میـانی        ناشی از مشکلی فرهنگی و ریشه     » .سروکار دارند نیازي به آموختن این زبان ندارند       

ا در صنعت و تکنولـوژي و ماشـین خالصـه        جامعه است که از نقش هویتی و تأثیر فرهنگی این زبان غافلند و همه چیز ر               

  .کنند می
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هـاي نگـاه    تقلیل ساعات درس عربی در مقطع علوم انسانی نیز که چند سال پیش اتفاق افتاده، از جمله آسـیب   . 2

  .غیر کارشناسانه به این درس است

هـاي   یـدا کنـد و در کتـاب   رسد روند تقلیل قواعد و اهتمام به فهم و درك از متن باید باز هم ادامه پ             به نظر می  . 3

اي از ایـن   چرا که دشواري پـاره . آینده باز هم شاهد حذف قواعد غیرضروري و توجه بیشتر به ممارست و فهم متن باشیم           

  .کند کند و به غایت آموزش این درس ضربه وارد می قواعد، روند یادگیري را دچار خلل می

  :معلم) ج

  .اند انی کارآمد براي درس زبان عربی موفق نبودهها در زمینه تربیت نیروي انس دانشگاه. 1

اکنون عدم وجود متخصصان و معلمان مبرز و متبحر در امر آموزش این درس                ترین مشکل این درس هم      عمده. 2

دهد و برعکس یک کتاب       کتاب هر چند نامناسب باشد، به دست معلمی توانا، محصولی خوب و شایسته تحویل می              . است

انقالب در آمـوزش ایـن درس       . اي منفی به بار خواهد آورد       ت معلمی غیرمتخصص گذاشته شود، نتیجه     مناسب اگر در دس   

  .هنگامی رخ خواهد داد که وضعیت نابسامان نیروي انسانی این درس سامان یابد

 چرا که اغلب دارندگان این مدارك. کثرت دارندگان مدارك باال، دلیل بر کیفیت باالي آموزش این درس نیست   . 3

  .مند نیستند از تخصص کافی بهره

هاي چهارگانـه   ها و مهارت است، اما الزم است معلم این درس بر توانایی» فهم متن«رویکرد این درس هرچند    . 4

  .هاي مناسب آموزش را بداند زبانی مسلط بوده، روش

شته بـه منظـور تـدریس    آموختگان این ر   ها در افت کیفیت دانش      در دانشگاه » آموزش زبان عربی  «فقدان رشته   . 5

  .درس عربی اثرگذار است

آموزي جویـاي   معلم غیرپژوهشگر، دانش. کند معلم در نظام کنونی و در درس عربی احساس نیاز به تحقیق نمی . 6

  !کند علم تربیت نمی

  :ها پشتیبان) د

فهـم  « رویکـرد  هایی است که این درس نیازمند کتاب. بار است  آموزشی تأسف   هاي کمک     وضعیت موجود کتاب  . 1

  .را تقویت و پشتیبانی نماید» متن

هاي آموزش ترجمـه، فهـم مـتن، آمـوزش بهتـر و               آموزي، کتاب   هاي لغت دانش    کمبود کتاب در زمینه فرهنگ    . 2

  .هاي عربی مشهود است اکنون در بازار کتاب هم... و» کاربردي قواعد، آموزش مکالمه، روش تدریس، آموزش انشاء

افزار آموزش زبان عربی و نوارهاي صوتی و تصویري هرچند کارهایی صورت گرفتـه امـا تـا                     نرم در زمینه تولید  . 3

  !اي مطلوب، راه درازي در پیش است رسیدن به وضعیت تا اندازه

آموزمحـور و   هـاي اکتـشافی و دانـش    گیرند و روش هاي سنتی بهره می معلمان درس عربی اغلب هنوز از روش     . 4

  .موزشی هنوز جاي پاي محکمی در آموزش ندارداستفاده از تکنولوژي آ

شود که این احـساس را        آموزشی منجر به تثبیت دیدگاهی می       هاي نوین و ابزارهاي کمک      عدم استفاده از روش   . 5
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این استنتاج مهمترین آفت بـه  . کند ها را ایجاد نمی     گیري از این روش     انگیزاند که زبان عربی امکان بهره       در مخاطب برمی  

  .رفتن تکنولوژي آموزشی در درس زبان عربی استکار نگ

هاي زبانی و نیز حمایت از رویکرد و اهـداف            فقدان مراکز آموزش زبان عربی در کشور به منظور تقویت مهارت          . 6

هـاي سـنتی خـارج نـشود و           حاکم بر این درس در آموزش و پرورش، موجب شده آموزش این زبان هنوز از سیطره روش                

ن مشترك مسلمانان است و یادگیري آن مورد تأکید و توصیه بزرگان دین، نتواند آن جایگاه شایـسته و            زبان عربی که زبا   

  .واالي خود را به دست آورد

توانند از ایـن مرحلـه گـذر          کنندگان بسیاري بدون پاسخ به سؤاالت درس عربی می          در کنکور سراسري، شرکت   . 7

  .کنند و وارد دانشگاه شوند

پـیش از ایـن     . نمایـد   فایده و ابتر می     هاي داوطلب را بی     وزش این زبان در دانشگاه عمالً آموخته      عدم استمرار آم  . 8

شد ارتبـاطی هرچنـد ضـعیف میـان      هاي دانشجو موجب می با هدف یادآوري آموخته» متون اسالمی«وجود درسی به نام     

  . هدف نادیده انگاشته شده استدانشجو و این زبان برقرار بماند، اما با کنار گذاشتن این درس، عمالً این

با توجه به مفهومی بودن سؤاالت مسابقه ورودي و تکیه بر فهم و درك معناي متن در این سؤاالت که چندین                 . 9

رود با ادامه تدریس آن در دانشگاه، یادگیري  شاهد آن هستیم، انتظار می) و نه دانشگاه آزاد(سال است در کنکور سراسري 

هـاي دانـشجو در       کار گرفتن آموختـه     اکنون عدم وجود ماده درسی که با هدف به          هم. دچار وقفه نشود  و آموزش این زبان     

  !زبان عربی باشد، فوائد آموزش و یادگیري زبان عربی با عالمت سؤال مواجه شده است

جب شده کـه  هاي علوم انسانی در آموزش و پرورش و از جمله عربی، مو            مند دانشگاه با رشته     عدم ارتباط نظام  . 10

ها نسبت به این دروس و تربیت نیروهاي شایسته احساس مسئولیت ننموده و خـود را فـارغ و بـه دور از گردونـه                  دانشگاه

  .آموزش این دروس تلقی نمایند

معلـم موجـب شـده کـه          در یک رشته در مراکز تربیـت        » ـ عربی   ـ قرآن   دینی«امتزاج و یکی بودن سه درس       . 11

هاي الزم را به دسـت        ها و تخصص    رود در این سه درس شایستگی       چنان که از او انتظار می       واند آن دانشجوي این رشته نت   

خواهنـد   التحصیالنی خواهد شد که بعدها می در حاشیه قرار گرفتن درس عربی در این رشته موجب افت کیفیت فارغ   . آورد

اکنون این داوطلبان دوازده واحد درسی مربوط بـه   هم. آموزان این مرزوبوم زبان عربی را آموزش دهند در مدارس به دانش 

  .بینند عربی را آموزش می

آمـوز بـا      اکنون دانش   هم. عدم توجه به ارزشیابی دقیق و علمی از دیگر عوامل افت کیفیت در این درس است               . 12

  .شود می» قبول«در امتحان کتبی و داشتن نمره بیست در امتحان مستمر در این درس » صفر«گرفتن نمره 

  راهکارها. 1-3

  هاي راهبردي سیاست) الف

تـوانیم از اشـخاص حقیقـی و حقـوقی      اکنون با توجه به سیاست چندتألیفی در وزارت آموزش و پرورش مـی    هم. 1

ها و راهبردهاي مختلفی را براي رسیدن به این هدف، اتخـاذ کننـد و بـا در نظـر              روش» فهم متن «بخواهیم که با هدف     
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  .ها را در چرخه آموزش قرار دهد هایی اقدام کنند و آموزش و پرورش هم موظف شود این کتاب ف کتابگرفتن آن به تألی

آموز و زبان عربی الزم اسـت بـا اجتنـاب از برخـورد              به منظور جذب مخاطب و ایجاد رابطه عاطفی میان دانش         . 2

 محتوي، سعی شود انگیزه مخاطب را به        در» جذابیت«در امر آموزش و     » تسهیل«مستقیم آیات و ادعیه و اتخاذ سیاست        

هـاي مـورد      ها و تکنیک    نباید به معناي کنار گذاشتن روش     » فهم متن «غایت و هدف    . یادگیري زبان قرآن افزایش دهیم    

  .آموز باشد پسند دانش

  مواد درسی) ب

ن عربی در همـه   دانشگاهی به عنوان جزئی از نظام متوسطه، درس زبا          الزم است با به حساب آوردن دوره پیش       . 1

  .ها جزء دروس رسمی قرار گیرد رشته

در پایه هنرستان و کاردانش باید کتابی مستقل، متناسب با نیازها و زمان اختـصاص داده شـده بـه آن، تـألیف                       . 2

  .شود

هاي عربـی   ها و تعابیر قرآنی و واژه الزم است ابتدا واژه» فهم متن«هاي عربی براساس سیاست     در تألیف کتاب  . 3

آمـوز    این امر باید به معناي این باشد که دانـش         . ر فارسی احصا شود و سپس در سازماندهی محتوي از آنها استفاده شود            د

  .پس از اتمام هر مقطع بتواند به اندازه مورد نیاز به فهم و درك و ترجمه متون دینی و فرهنگ اسالمی نائل شود

  معلم) ج

هـاي    درس عربی با اغماض عبور کنیم و بخـواهیم بـا انجـام سیاسـت              اگر از وضعیت موجود نیروي انسانی در        . 1

در این راستا . موضعی به ارتقاي وضعیت علمی و آموزشی آنها اقدام کنیم، اما براي نیروهاي جدید باید کاري اساسی کنیم     

 و مشخـصی  هـاي معـین   هاي آموزشی با دانشگاه     اي متخصص و آشنا به مسائل و معضالت و پیچیدگی           الزم است کمیته  

بین   ها نیز باید زیر ذره      این دانشگاه . وارد مذاکره شود و امر تربیت نیروي انسانی متخصص را در درس عربی برعهده گیرد              

  .هاي تخصصی باشد دقیق ارزیابی و ارزشیابی کمیته

ایـن مراکـز    معلم در آموزش و پرورش و توجه به باال بردن سطح کیفی استادان و مدرسان    تقویت مراکز تربیت  . 2

  .براي تربیت نیروي شایسته براي درس عربی بسیار مؤثر است

هـاي عربـی را برعهـده دارد و از            ریزي و تألیف کتاب     دفتر تألیف کتب درسی که مسئولیت سازماندهی و برنامه        . 3

 داشـته باشـد،   هاي پنهان کتاب درسی به خوبی مطلع است، باید نیازهاي کتاب عربی را که در یک معلم عربی وجود           الیه

مدون و تدوین نماید و آن را در اختیار نیروي انسانی قرار دهد، تا این معاونت با توجه به این نیازها اقدام بـه جـذب نیـرو                 

  .نماید

هـاي مـستقل    جزیـره . اي و تغییـري زیربنـایی اسـت    خدمت معلمـان، نیازمنـد نگرشـی ریـشه     هاي ضمن   دوره. 4

. آمـوز بپردازنـد   ریـزي بـراي معلـم و دانـش      است تحت یک مدیریت واحد به برنامهگیر در آموزش و پرورش الزم       تصمیم

خورد که نتیجه آن به هدر رفتن  ها به چشم می    گرا، اما در عمل تعارضاتی میان این قسمت         اکنون در عین ظاهر وحدت      هم

  .امکانات و ضایع شدن نیروها خواهد بود



  سند نقشه جامع علمی کشور در حوزه زبان عربی

ر اسالمی و هن کمیته علوم انسانی، معارف/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

278

شوند که الزم اسـت    از دروس توسط دانشگاه آزاد تربیت می     اکنون قسمتی از نیروي انسانی در بعضی        هم. 5

  .تعیین شده دولتی انتقال یابد این امر از این دانشگاه تحویل گرفته شود و به مراکز متخصص و از پیش 

  ها پشتیبان) د

اذ المـسائل، الزم اسـت بـا اتخـ     هاي حـل  آموزشی و به منظور رها شدن از آفت کتاب    هاي کمک     در مورد کتاب  . 1

فایده بـودن   اثر بودن و بی    آموزان، بی   هاي دانش   هاي نو در ارزیابی آموخته      کارگیري روش   سیاست صحیح در ارزشیابی و به     

  .در این زمینه بسیار مفید خواهد بود» رشد«تقویت جشنواره . این کتب نشان داده شود

  .ي داشته باشدوزارت ارشاد بر نحوه انتشار کتب غیرمفید و غیرآموزشی نظارت بیشتر. 2

گروه عربی دفتر تألیف موظف باشد همزمان با کتاب درسـی، بـسته آموزشـی را نیـز همـراه کتـاب در اختیـار                         . 3

  .آموزان قرار دهد دانش

هـاي آموزشـی،      به منظور نهادینه کردن تحقیق و پژوهش در میان معلمان عربی، الزم است سمینارها، کارگـاه               . 4

  .بیش از پیش تقویت شود... تخصصان براي حضور در جلسات معلمان وهاي علمی، دعوت از م سخنرانی

ها که از سوي حتی مناطق آموزشـی   این تشویق. معلمان نویسنده و پژوهشگر مورد تشویق و ترغیب قرار گیرند . 5

  .هاي مختلف امکان عملی شدن دارد تواند صورت گیرد، به شکل می

ها و مراکزي با هدف تقویت یـادگیري زبـان            راي تأسیس آموزشگاه  بایست تسهیالتی را ب     آموزش و پرورش می   . 6

  .هاي چهارگانه آن فراهم نماید عربی و مهارت

هایی که متکفل آموزش این زبان هستند، در اشاعه  در دانشگاه» مرکز آموزش زبان عربی«ایجاد مراکزي با نام   . 7

  .این زبان بسیار مؤثر خواهند بود

بهتر است دروس عمومی کنکور و از جمله عربـی بـه صـورت              » مسابقه«اي برگزاري   در کنکور سراسري به ج    . 8

کـه  (کند که در حد نیاز  این امر داوطلب را مجبور می. برگزار گردد و براي این منظور حدنصابی هم تعیین شود    » امتحان«

  .درس موردنظر را بخواند) این نیاز را متخصصان موضوعی مشخص خواهند کرد

هـاي دانـشجو در دوران راهنمـایی و دبیرسـتان،             با هدف اسـتمرار آموختـه     » متون اسالمی «دن درس   بازگردان. 9

  .اي مؤثر باشد ها در این درس تا اندازه سازي و متمکن نمودن آموخته تواند در ملکه می

هـاي متکفـل آمـوزش زبـان عربـی بـا             سازي دانـشگاه    ، هماهنگ »آموزش زبان عربی  «لزوم تشکیل گرایش    . 10

ها و زبان     ازهاي آموزش و پرورش، لزوم تعریف اداري و تعریف در چارت اداري و سازمانی به منظور پیوند میان دانشگاه                  نی

  .از جمله راهکارهاي الزم به منظور بهبود ارتباط میان دانشگاه و درس زبان عربی است... عربی و

هـا    یرند، آموزش و پرورش با همکـاري دانـشگاه         معلم زیر نظر وزارت علوم قرار گ        در صورتی که مراکز تربیت    . 11

هـاي کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد بـا گـرایش               ایجاد دوره . تواند بهتر به امر سازماندهی نیروي انسانی خود بپردازد          می

  .آموزش زبان عربی در بهبود کیفیت علمی معلمان عربی مؤثر است
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وضعیت رشته تخصـصی زبـان و ادبیـات عربـی در       : فصل دوم 

  )آموزش(قطع کارشناسی م

  وضعیت موجود. 1-2

 دانشگاه اعم از دولتـی و آزاد دایـر و           52 دانشجو در    6000رشته زبان و ادبیات عربی در مقطع کارشناسی با حدود           

باشد، که براي      واحد عمومی می   18 واحد تخصصی و     118 واحد که شامل     136مجموع واحدهاي آموزشی آن     . فعال است 

  . بازنویسی و تجدیدنظر شده است1376آخرین بار در سال 

التحصیالن این رشته اغلب در آمـوزش و پـرورش بـه تـدریس اشـتغال داشـته و برخـی در صـورت کـسب                            فارغ

کـار گرفتـه    هـا و امثـال آن بـه         هاي الزم و ویژه مثل مکالمه یا ترجمه در مؤسسات و نهادهاي فرهنگی یا رسـانه                 مهارت

  .شوند می

ها و دانشجویان به شرح        این مقطع به همراه عناوین واحدهاي درسی و ظرفیت دانشگاه          وضعیت کلی این رشته در    

  :باشد ذیل می

  وضعیت کلی رشته زبان و ادبیات عربی در مقطع کارشناسی. 3جدول 

  تعداد واحد  عنوان واحدهاي درسی  ردیف

  16  متون نظم و نثر قدیم  1

  4  متون نظم و نثر معاصر  2

  12  تاریخ ادبیات قدیم  3

  4  تاریخ ادبیات معاصر  4

  18  صرف و نحو عربی به همراه تمرین  5

  10  علوم بالغی و عروض و قافیه  6



  سند نقشه جامع علمی کشور در حوزه زبان عربی

ر اسالمی و هن کمیته علوم انسانی، معارف/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

280

  تعداد واحد  عنوان واحدهاي درسی  ردیف

  6  آزمایشگاه  7

  6  مکالمه  8

  6  انشاء  9

  4  زبان خارجی تخصصی  10

  5  ترجمه  11

  2  ادبیات تطبیقی  12

  2  نقد ادبی  13

  2  ها و مجالت عربی روزنامه  14

  2  ادب سیاسی در اسالم  15

  2  قرائت متون عرفانی  16

  2  فقه اللغۀ  17

  2  قرائت متون تفسیري  18

  2  متون حدیث  19

  2  ادب  20

  2  روش تحقیق و مأخذشناسی  21

  2  ترجمه و تجوید قرآن کریم  22

  2  نویسی نگاري و خالصه نامه  23

  2  البالغه متون نهج  24
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  یان رشته زبان و ادبیات عربی در مقطع کارشناسیها و میزان ظرفیت دانشجو تعداد دانشگاه. 4جدول 

  دانشگاه
تعداد 

  دانشگاه

تعداد دانشجویان 

  روزانه

تعداد دانشجویان 

  شبانه

تعداد کل 

  دانشجویان

تعداد هیأت 

  علمی

  220  1349  464  885  27  دولتی

  197  2560  -  -  25  آزاد

  

میزان ظرفیت دانشگاه در هر سال تنظیم شـده         هاي دولتی براساس      الزم به توضیح است آمار دانشجویان دانشگاه      

اما آمار دانـشگاه    . هاي دولتی در جدول باال آمار کل دانشجویان یک سال است            یعنی تعداد کل دانشجویان دانشگاه    . است

  .ضمناً آمار مذکور تقریبی است. باشد می) چهار سال(آزاد مربوط به تعداد دانشجویان کل مقطع کارشناسی 

   آموزشیبرنامه. 1-1-2

  :شناسی آسیب

اي کـه   هاي قدیمی و اجتناب از استفاده از منابع جدید تألیفی و ترجمـه        اعتماد بیش از اندازه به منابع و سرفصل       . 1

  .آموختگان و جامعه شده است ها و ناسازگاري با نیازهاي دانش اغلب موجب ناکارآمدي آموخته

هاي گوناگون در ارائه واحـدها و ترتیـب آنهـا     ا و اعمال روش  ه  فقدان نظامنامۀ هماهنگ آموزشی میان دانشگاه     . 2

  .موجب از بین رفتن وحدت رویه و بروز مشکالتی در آموزش شده است

  آموختگان دانشجویان و دانش. 2-1-2

  :شناسی آسیب

هاي تخصصی، امکان جذب آنهـا در مـشاغل    آموختگان این رشته در حوزه به دلیل ضعف و ناتوانی علمی دانش    . 1

  .شوند هایی غیرتخصصی می تخصصی مربوط به رشته کم است و اغلب مجبور به انتخاب شغل

به دلیل ضعف در معرفی جایگاه باارزش این رشته در جامعه و عدم تبیین اهدافِ علمی و ارزشی آن براي عموم         . 2

ـ   جمعی به ترویج و گسترش ارزش      هاي ارتباط   توجهی رسانه   مردم و کم   اً در انتخـاب رشـته داوطلبـان    هاي این رشـته، غالب

گـردد   انگیزه در این رشته مـی  عالقه و بی بنابراین موجب ورود افراد کم    . گیرد  کنکور این رشته در اولویت مناسب قرار نمی       

موفقیـت   که این امر خود موجب افت کیفـی آمـوزش و بـرآورده نـشدن انتظـارات آموزشـی و پژوهـشی و گـاهی عـدم                         

  .گردد دانشجویان می

هاي شغلی این رشته و نقاط قوت آن، اغلب سبب شده است تا دانـشجویان انگیـزة                   وب معرفی نشدنِ فرصت   خ. 3

  .آموختگان هم در مشاغلی غیرتخصصی مشغول شوند الزم در تحصیل این رشته را از دست بدهند و دانش
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ري و شنیداري در حد انتظار      هاي چهارگانۀ زبان به ویژه در دو مهارت گفتا          آموختگان این رشته در مهارت      دانش. 4

  .نیستند

  استادان. 3-1-2

  :شناسی آسیب

هاي علمی و فنیِ تحقیـق و         افزایی و روش    هاي آموزشی دانش    هاي مطالعاتی، نبودنِ کالس     اندك بودنِ فرصت  . 1

مـر  هاي شخـصی و تجربـی بـه ا      اي و با روش     هاي آموزش زبان، سبب شده است تا اغلب استادان، سلیقه           تدریس و شیوه  

  .هاي درس شده است آموزش بپردازند که این امر در برخی موارد موجبِ افت کیفی کالس

اغلب استادان به علت قرار نداشتن در فضاي عربی به ویژه عدم حضور در کشورهاي عربـی و عـدم ارتبـاط بـا      . 2

  .ان یا ضعیف هستنداستادان عربی زبان، در تدریس این رشته به زبان عربی که امري بسیار ضروري است، ناتو

  متون درسی. 4-1-2

  :شناسی آسیب

هـاي مفیـد و    هاي درسیِ مناسـب ایـن رشـته گـام     با هدف تدوین کتاب) 1365تأسیس(با اینکه سازمان سمت   . 1

باشـند و در      مؤثري برداشته است، اما این منابع هنوز پاسخگوي نیاز دانشجویان و اساتید در تمامی واحدهاي تدریس نمی                

  .باشد ها و متون درسی یا کاستیِ برخی از آنها محسوس می دهاي درسی جاي خالی برخی کتاببرخی واح

روند، در برخی موارد بـا اهـداف و           هاي درسی به کار می      متون تألیفی چاپ کشورهاي عربی که به عنوان کتاب        . 2

 همچنین برخـی از ایـن منـابع و          .هاي کشور و همچنین با اهداف آموزشی و پژوهشی آن تطابق و سازگاري ندارد               واقعیت

  .متون در معرفی ادباي ایرانی و مسلمان و نقش آنان در ادبیات عربی ضعیف هستند

هاي درسی، فراهم نمودن زمینۀ کسب امتیازات ویـژة دانـشگاهی یـا ارتقـاء و               غالباً هدف اصلی در تألیف کتاب     . 3

؛ نه تألیف کتاب با اصول فنـی، علمـی و آموزشـی کـه بـا      باشد ترفیع مراتب دانشگاهی و یا تبدیل وضعیت استخدامی می   

هـاي پیـشین و فقـدانِ کیفیـت الزم           این امر موجب شتابزدگی در تألیف و تقلید از برخی کتاب          . تأمل و تعمق همراه باشد    

  .گردیده است

شـدید  هرچند براساس منطق علمی و اصول آموزشی، استادان در انتخاب متون درسی مختارنـد، امـا اخـتالف                   . 4

هـاي ورودي مقـاطع بـاالتر     آموختگان متفـاوت و در آزمـون   شود تا سطح علمی دانش    کمی و کیفی در آن غالباً باعث می       

  .تأثیرگذار باشد

هاي درسی موجود از عناوین واحدهاي مصوب الهام گرفته است و با هدف رفـع نیـاز                   نظر به اینکه تألیف کتاب    . 5

  . مفید نبودن آنها مثل واحدهاي درسی مربوط مشهود استآنها تألیف شده است، ناکافی بودن و
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  وضعیت مطلوب و راهکارها. 2-2

  برنامه آموزشی. 1-2-2

... هایی مانند؛ ادب معاصر، ادب قدیم، مترجمی، آموزش زبان و           گسترش کیفی این رشته از طریق ایجاد گرایش       . 1

 نسبی به دسـت آورده و امکـان اشـتغال در مؤسـسات              ها، تخصص   آموختگان در یکی از گرایش      شود تا دانش    پیشنهاد می 

  .متقاضی فراهم گردد

هاي کمی و کیفی واحدهاي درسی باید اصالحات و بازنگري جدي صورت پـذیرد و بـراي ایـن                     ریزي  در برنامه . 2

  .شود که از نیروهاي جوان و توانمند در کنار استادان مجرب بهره گرفته شود منظور پیشنهاد می

ها براي رسـیدن بـه    دوین یک نظامنامۀ آموزشی هماهنگ و برقراري ارتباط و هماهنگی میان دانشگاه          تهیه و ت  . 3

  .هاي تحقیق و تدریس یک رویۀ مشترك در ارائۀ دروس و منابع و روش

هاي آموزشـی و پژوهـشی       گیري از آن در برنامه      با عنایت به توسعه تکنولوژي و فناوري در کشور و امکان بهره           . 4

هـا و اطالعـات جدیـد آموزشـی، پژوهـشی و علمـی در            افزارها، پایگـاه    ها و امکانات استفاده از نرم       شود زمینه   د می پیشنها

  .ها فراهم گردد دانشگاه

  آموختگان  دانشجویان و دانش2.-2-2

هاي گوناگون و تالش در جهت بـاال بـردن            آموختگان این رشته در مهارت      توسعه و تقویت مراکز اشتغال دانش     . 1

  .هاي شغلی بیشتر آموختگان و فراهم نمودن فرصت هاي ملی به منظور جذب بیشتر دانش کارآمدي این رشته در عرصه

هاي الزم و مـورد نیـاز جامعـه، آمـاده             آموختگان با تخصص    هاي تخصصی در این رشته، دانش       با ایجاد گرایش  . 2

  .هاي مرتبط شوند اشتغال در مراکز و دستگاه

ها و مراکز تبلیغی و تـوجیهی، دیـدگاه           ها و اهداف معنوي و فرهنگی این رشته در رسانه           ه، ارزش با تبیین جایگا  . 3

نامناسب افکار عمومی و جوانان نسبت به این رشته اصالح گردد و دانشجویان با انگیزه و عالقه فراوان به یادگیري ایـن                      

  .رشته بپردازند

  استادان. 3-2-2

هاي آموزشی در کـشورهاي عربـی بـراي اعـضاي هیـأت        گیر براي گذراندن دوره   اي مستمر و فرا     تدوین برنامه . 1

هـا     آموزشـی در دانـشگاه      علمی به منظور تقویت دو مهارت گفتاري و شنیداري و فراهم نمودن امکانات و وسایل کمـک                

  .جهت ایجاد فضاي مناسب یادگیري زبان

هاي آموزشی و پژوهشی و جـذب عـضو هیـأت             نامه  نبا فراهم نمودن سازوکار اداري و استخدامی و اصالح آیی         . 2

هاي آموزشی اسـتادان، امکـان تـدریس واحـدهاي درسـی              ها و برمبناي به روزآوري مهارت       علمی به تعداد کافی در گروه     

  .تخصص صرف براي استادان فراهم گردد
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هاي آموزشی    وت در اسلوب  با تأسیس و توسعۀ گرایش یا رشتۀ آموزش زبان در حوزه زبان و ادبیات عربی از تفا                . 3

  .هاي دقیق و علمی و یکسان فراهم گردد و تدریسی در میان استادان جلوگیري و امکان پیروي از اسلوب

ها، بر سابقۀ پژوهشی، موضوع رساله دکتري داوطلبان و توانـایی آنـان    در جذب اعضاي هیأت علمی براي گروه    . 4

  .أکید شده و مبناي جذب آنان قرار گیرددر ارائه سمینار تخصصی و سابقۀ آموزش موفق ت

هاي آموزشی در مسائل مهم و نوین  ها و کارگاه هاي استادان، دوره  به منظور روزآمد کردن اطالعات و توانمندي      . 5

  .آموزش و تحقیق براي آنان برگزار گردد

  متون درسی. 4-2-2

هـاي   ذوق و آشنا به فنـون مهـارت   خوشهاي تخصصی متشکل از استادانی متخصص،  با ایجاد و تقویت کمیته   . 1

هاي مختلف و با رعایت اصول فنی آموزش و با در نظر گرفتن حال و مقام و نیاز مخاطـب،                      آموزش زبان برمبناي گرایش   

  .هاي جدیدي برداشته شود ها و منابع درسی پربار گام براي تألیف کتاب

وزشی و پژوهشی، فرصت مناسب در اختیار استاد قـرار  هاي آم نامه هاي اداري و اصالح آیین      با زدودن محدودیت  . 2

  .هایی مفید و با ارزش گام بردارد هاي فکري در تألیف کتاب ها و نگرانی گیرد تا با آسودگی خاطر و به دور از دغدغه

ها و متون درسی و علمی این رشته مستشرقین و کسانی کـه بـا فرهنـگ و            با عنایت به اینکه بسیاري از کتاب      . 3

هـا و منـابع درسـی براسـاس      شود تا تدوین کتـاب    پیشنهاد می . هاي معنوي کشورمان آشنا نبودند، تألیف شده است         شارز

  .هاي فرهنگ ایرانی و اسالمی و در جهت رشد و شکوفایی استعدادهاي دانشجویان صورت پذیرد ارزش
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 وضعیت رشته تخصصی زبان و ادبیـات عربـی در           -فصل سوم   

  لیمقطع تحصیالت تکمی

  آموزش) الف

  وضعیت موجود برنامه آموزشی در کارشناسی ارشد. 1-3

برنامه آموزشی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوري در دوره تحصیالت تکمیلی رشته تخصصی زبان و ادبیات                 

  :عربی به شرح زیر است

  ات عربیبرنامه آموزشی مصوب وزارت علوم در دوره تحصیالت تکمیلی رشته زبان و ادبی. 5جدول 

  گرایش  نام رشته  دوره
تعداد 

  واحدها
  توضیحات

  کارشناسی ارشد
ــات   ــان و ادبی زب

  عربی

  ترجمه. 1

  ادبیات عربی. 2

  آموزش زبان عربی. 3

   واحد32

   واحد32

   واحد32

 در دانشگاه تهران و 1385گرایش ترجمه از سال 

پـردیس دانـشگاه    (نیز مجتمع آموزش عالی قـم       

ی ارشد، تأسـیس شـده   در مقطع کارشناس ) تهران

گرایش ادبیات عربـی در دانـشگاه تربیـت         . است

 1387مدرس تأسـیس شـده اسـت و از مهرمـاه            

دانشجو خواهد پذیرفت و در حال حاضر، گرایش        

آموزش زبان عربی، در دانشگاه تربیت مدرس در        

الزم به ذکـر اسـت، نـام        . باشد  دست تأسیس می  

 دو  ها بجـز    در همه دانشگاه  ) بدون گرایش (رشته  

دانشگاه یادشـده، همـان زبـان و ادبیـات عربـی            

  .باشد می
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  در مقطع کارشناسی ارشد) گرایشبدون (عناوین دروس رشته زبان و ادبیات عربی . 6جدول 

  توضیحات  تعداد واحد  عنوان درس  ردیف

  2  تاریخ ادبیات از عصر جاهلی تا پایان دوره اموي  1

  2  متون نظم و نثر از عصر جاهلی تا پایان دوره اموي  2

  2  تاریخ ادبیات دوره عباسی  3

  2  متون نظم و نثر دوره عباسی  4

  2  تاریخ ادبیات دوره معاصر  5

  2  متون نظم و نثر دوره معاصر  6

  2  )1(صرف و نحو   7

  2  )2(صرف و نحو   8

  2  علوم بالغی  9

  2  ن علمی اسالمیمتو  10

  2  نویسی و محاضره مقاله  11

  2  روش تحقیق و سمینار  12

  2  تاریخ ادبیات از سقوط بغداد تا دوره معاصر  13

  2  متون نظم و نثر از سقوط بغداد تا دوره معاصر  14

  4  نامه پایان  15

   واحد32  مجموع

 ها، تغییرات جزئـی در      در بعضی دانشگاه  

 واحــد، در برنامــه یادشــده، 4 یــا 2حـد  

اعمال شده است، مثالً دانشگاه تربیـت       

مدرس با تقلیل واحدهاي درسی مربوط      

به دو دوره جاهلی و دوره سقوط بغـداد         

 2 واحد، اقدام به افزودن      2 واحد به    4از  

 واحد ادبیات تطبیقی    2واحد نقد ادبی و     

نموده است که اقدام فـوق بـسیار الزم،         

  .باشد  مفید میضروري و
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بیـات  گـرایش اد (جدول عناوین دروس رشته زبان و ادبیـات عربـی     

  در مقطع کارشناسی ارشد) عربی

  نیاز دروس پیش

  نیاز رشته زبان و ادبیات عربی در مقطع کارشناسی ارشد هاي پیش درس. 7جدول 

  توضیحات  نوع درس  تعداد واحد  نام درس  ردیف

1  
سیري در تاریخ ادبیات عربـی      

  از آغاز تاکنون
  نیاز پیش  2

  نیاز پیش  2  ترجمه متون شعر  2

  نیاز پیش  2  ترجمه متون نثر  3

    2  متون تخصصی انگلیسی  4

گذراندن متون تخصـصی انگلیـسی بـراي همـه          

ــ ورودي ــارغ(ا هـ ــم از فـ ــصیالن دوره  اعـ التحـ

اجباري است، ) کارشناسی رشته عربی و غیرعربی

التحـصیالن     واحد دیگـر، مخـصوص فـارغ       6اما  

  .باشد هاي غیرعربی می دوره کارشناسی رشته

  دروس پایه

  هاي پایه رسد. 8جدول 

  توضیحات  نوع درس  تعداد واحد  نام درس  ردیف

  پایه  2  مباحث صرف و نحوي  1

  پایه  2  نقد ادبی و مکاتب نقدي  2

  پایه  2  مباحث علوم بالغی  3

  پایه  2  روش تحقیق و سمینار  4

  پایه  2  تفاسیر ادبی قرآن کریم  5
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  دروس اختصاصی

  هاي اختصاصی درس. 9جدول 

  توضیحات  نوع درس  تعداد واحد  رسنام د  ردیف

  اختصاصی  2  شعر عربی از آغاز تا پایان دوره اموي  1

  اختصاصی  2  نثر عربی از آغاز تا پایان دوره اموي  2

  اختصاصی  2  شعر عربی در دوره عباسی  3

  اختصاصی  2  نثر عربی در دوره عباسی  4

  اختصاصی  2  شعر در دوره معاصر  5

  اختصاصی  2  نثر در دوره معاصر  6

   واحد12  جمع

  

  دروس اختیاري

  دروس اختیاري. 10جدول 

  توضیحات  نوع درس  تعداد واحد  نام درس  ردیف

  اختیاري  2  ادبیات تطبیقی  1

  اختیاري  2  شناسی عربی مباحث زبان  2

  اختیاري  2  لسادبیات مغرب و آند  3

  اختیاري  2  ادبیات دوره وسیط  4

  اختیاري  2  ادبیات زنان  5

  اختیاري  2  ادبیات داستانی  6

  اختیاري  2  ادبیات عرفانی  7

  اختیاري  2  روش تدریس  8

 واحد ذکرشـده،    16دانشجو موظف است از میان      

  . واحد را اختیار و انتخاب کند6

  .باشد  واحد می4) نامه پایان(تعداد واحدهاي پژوهشی : توضیح
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  دروس اصلی

  مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربیعناوین دروس گرایش ترجمه در . 11جدول 

  تعداد واحد  نام دروس

  2  کارگاه ترجمه

  2  بررسی و ترجمه متون مطبوعاتی

  2  نویسی روش تحقیق و مقاله

  2  )ویراستاري(آیین نگارش فارسی 

  2  بررسی و ترجمه متون ادبی معاصر

  2  )اصول ترجمه(فن ترجمه 

  2  دروس تخصصی

  2   عربیهاي بررسی لهجه

  2  )از عربی به فارسی (1ترجمه شفاهی و همزمان 

  2  )از عربی به فارسی (2ترجمه شفاهی و همزمان 

  2  ...)سیاسی، اقتصادي و(ترجمه متون تخصصی 

  2  1ترجمه از فارسی به عربی 

  2  )متون ادبی(ترجمه از فارسی به عربی 
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  دروس اختیاري

  دروس اختیاري. 12جدول 

  اد واحدتعد  نام دروس

  2  )تفسیري ـ حقوقی ـ کالمی(ترجمه متون علمی 

  2  بررسی شاهکارهاي ادبیات داستانی مترجم

  2  آزمایشگاه زبان

  2  نقد و بررسی متون مترجم

  2  گزینی شناسی و معادل واژه

  2  نامه پایان

  .است) نامه  واحد پایان4 واحد درسی و 28( واحد 32جمع واحدهاي رشته مترجمی : توضیح

   وضعیت موجود برنامه آموزشی در مقطع دکترا.2-3

  عناوین دروس رشته زبان و ادبیات عربی در مقطع دکترا. 13جدول 

  نام درس  ردیف
تعداد 

  واحد
  توضیحات

  2  متون نظم و نثر دوره جاهلی و اموي  1

  2  تحقیق در مباحث صرفی و نحوي  2

  2  )منطق، عرفان و کالم(متون علمی   3

  2  متون نظم و نثر عباسی و دوره فترت  4

  2  تحقیق در مباحث بیان، بدیع و عروض عالی  5

  2  متون تفسیر قرآن کریم  6

  2  ادب آندلسی  7

نامه   ، پس از ابالغ آیین    1385الزم به ذکر است از سال       

ش تعـداد واحـدها و      جدید دوره دکتـرا و پیـشنهاد کـاه        

هـاي عربـی برگزارکننـده        برخی اصالحات دیگر، گـروه    

دوره دکترا مانند دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس،      

ــران و  ــم ته ــت معل ــشگاه تربی ــدهاي ...دان ــداد واح ، تع

انـد و در      واحد کاهش داده  18 واحد به    20پژوهشی را از    

مـال  واحدهاي آموزشی ـ کماً و کیفاً ـ تغییرات جزئی اع 

قبــل از اعمــال (همچنــین در برنامــه قــدیم . انــد کــرده

دانشجو پس از گذرانـدن دوازده مـاده        ) اصالحات جزئی 

مشارالیه، جهت تعیین گرایش قدیم یـا گـرایش جدیـد           

 واحد به اختیار خود در ادبیات قـدیم یـا     4تواند    خود، می 

و ) 13(در ادبیات جدید عربی انتخاب کند؛ یعنـی مـاده           
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  نام درس  ردیف
تعداد 

  واحد
  توضیحات

  2  نقد ادبی  8

  2  خی به زبان انگلیسیبررسی متون ادبی و تاری  9

  2  متون مصنوع  10

  2  متون نظم و نثر معاصر  11

  2  نویسی به زبان عربی سمینار سخنرانی و مقاله  12

  4  تحلیل و نقد ادبیات قدیم  13

  4  تحلیل و نقد ادبیات معاصر  14

  .باشند  اختیاري میواحدهاي) 14(

  .باشد  واحد می18ید واحد و در برنامه جد20تعداد واحدهاي پژوهشی مقطع دکترا در برنامه قدیم : توضیح

کارشناسی ارشـد و   (شناسی امور آموزشی دوره تحصیالت تکمیلی         آسیب. 3-3

  )دکترا

برنامه آموزشی دوره تحصیالت تکمیلی رشته زبان و ادبیات عربی، بجـز انـدك تغییـرات اعمـال شـده در بعـضی            

  .ها، اصالحات و تغییرات اساسی به خود ندیده است دانشگاه

هـا در مقطـع کارشناسـی ارشـد و دکتـرا              ها اقدام به تأسیس برخی گرایش       ست که برخی دانشگاه   البته چند سالی ا   

اندازي گـرایش     اقدام به راه  ) پردیس دانشگاه تهران در قم    (اند، براي مثال دانشگاه تهران و مجتمع آموزش عالی قم             کرده

 گـرایش ادبیـات عربـی را در مقطـع           همچنـین دانـشگاه تربیـت مـدرس،       . ترجمه در مقطع کارشناسی ارشد نموده اسـت       

باشد، رشته   اندازي گرایش آموزش زبان عربی در مقطع کارشناسی ارشد می           کارشناسی ارشد راه انداخته است و در حال راه        

  .باشد اندازي می ادبیات تطبیقی در مقطع دکترا نیز در دست بررسی و راه

  شناسی برنامه آموزشی تحصیالت تکمیلی آسیب. 1-3-3

هـا، سـمینارها و جلـسات تخصـصی          هاي برنامه آموزشی دوره تحصیالت تکمیلی که در همایش          ترین آسیب   عمده

  :باشد استادان این رشته گفته شده است، به شرح زیر می

بجز چنـد   (هاي جدید مرتبط با زبان و ادبیات عربی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا                 ها و رشته    نداشتن گرایش . 1

  ،)مورد گفته شده

  ها و عدم بازنگري اساسی و علمی در آنها، به روز نبودن اغلب عناوین دروس و سرفصل. 2

  روز نبودن آنها، عدم تجدیدنظر در منابع درسی و به. 3
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  اي بودن روش تدریس اغلب دروس در این دوره و مشارکت ندادن علمی و عملی دانشجو در آموزش، خطابه. 4

  ،)کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا(دها در سه دوره آموزشی تکراري بودن اغلب مباحث و واح. 5

جدا نکردن واحدهاي مربوط به نثر از شعر، به طوري که این امر منجر به مظلومیت نثر شده اسـت، نثـري کـه             . 6

صـرف  التحصیالن با  لذا دانشجویان و فارغ. مهري واقع شده است     زبان علم، عقل و تمدن اسالمی بوده و هست، مورد بی          

  شوند، وقت فراوان به بررسی شعر عربی، از بینش کافی نسبت به نثر برخوردار نمی

  در نظر نگرفتن نیازهاي جامعه ایرانی از یادگیري زبان و ادبیات عربی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا،. 7

   ادبی،توجهی به ادبیات داستانی و ادبیات نمایشی به عنوان دو فن از فنون مهم و مفید کم. 8

  اي و مطبوعاتی، توجهی به تحلیل و بررسی متون رسانه کم. 9

  عدم توجه به فهم متن، نقد ادبی و ایجاد خالقیت و ابتکار ادبی در دانشجویان،. 10

رود کـه     هاي ادبی جهان، در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا؛ انتظار مـی             توجه نکردن به ادبیات جهان و مکتب      . 11

ها و اشکال و فنون ادبی جهان، آشـنایی       ها، با روند کلی و تحوالت ادبیات جهان، دورنمایه          ام این دوره  دانشجو، پس از اتم   

  داشته باشد، در حالی که در رشته عربی، چنین توجهی ـ تقریباً ـ وجود ندارد،

  ان،در نظر نگرفتن تخصص استادان در تدریس دروس، به عبارتِ بهتر نبود تخصص مشخص در میان استاد. 12

هاي آموزشـی، متأسـفانه      ها جهت اعمال تغییرات و اصالحات در برنامه         رغم واگذاري اختیارات به دانشگاه      علی. 13

  ها اقدامی صورت نگرفته است، بجز اصالحات بسیار اندك در چند دانشگاه، در بقیه دانشگاه

خوانـدن، نوشـتن،    ( چهارگانه زبـان     هاي  متأسفانه اغلب استادان این رشته در همه مقاطع تحصیلی، در مهارت          . 14

هـاي عربـی و     در نتیجـه، از لحـاظ ارتبـاط بـا دانـشگاه           . ، از توانمندي کافی برخوردار نیـستند      )گوش دادن و سخن گفتن    

  .هاي فعال دنیا در حوزه زبان و ادبیات عربی، ضعف اساسی دارند و در نتیجه پویا نیستند دانشگاه

  آموختگان نششناسی دانشجویان و دا آسیب. 2-3-3

ها مانند وزارت امور خارجه، وزارت ارشاد و سازمان صداوسـیما، بـه               رغم وجود نیاز برخی نهادها و وزارتخانه        علی. 1

اي، تبلیغاتی، ترجمه و غیره بـه علـت          آموختگان این رشته در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا جهت انجام امور رسانه              دانش

ها و یا بعضاً به علت استفاده از  اي عربی و نیز به علت عدم اعالم نیازهاي خود به دانشگاه        ه  عدم ارتباط این مراکز با گروه     

التحصیالن این رشته، در مـشاغل مفیـد و تخصـصی خـود،            هایی که مدرك تحصیلی ندارند، دانشجویان و فارغ         زبان  عرب

  .باشد ها از این امر مستثنا می گاهشوند، البته اشتغال در مراکز آموزشی مانند آموزش و پرورش و دانش جذب نمی

آموختگان ایـن رشـته، داراي    هاي تخصصی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا، اغلب دانش      به علت نبود گرایش   . 2

اي،   دانش همگانی، عمومی و کلی هستند، لذا از لحاظ جـذب در مـشاغل آموزشـی دانـشگاهی و غیردانـشگاهی، رسـانه                      

  .ل مواجه هستندترجمه، پژوهشی و غیره با مشک

التحصیالن این رشته در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا از نیازهاي بالقوه کشور بـه دانـش و                    دانشجویان و فارغ  . 3

  .پردازند انگیزگی به ادامه تحصیل می هدفی و با بی اطالع هستند، لذا اغلب با بی تخصص خود بی



  ان و ادبیات عربی در مقطع تحصیالت تکمیلیفصل سوم ـ وضعیت رشته تخصصی زب
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  شناسی متون درسی رشته زبان و ادبیات عربی آسیب. 3-3-3

 واحد درسی در سه مقطع تحـصیلی کارشناسـی، کارشناسـی ارشـد و     200به منظور تحت پوشش قرار دادن حدود      

باشـد کـه در    دکترا براي دانشجویان رشته زبان و ادبیات عربی، تهیه، تدوین و تألیف منابع درسی و تحقیقی مورد نیاز می              

  :شود حال حاضر، این نیاز از طریق زیر تأمین می

  ان سمتسازم) الف

 به منظور رفع نیاز دانشجویان و استادان این رشته به تأمین منابع درسی، تاکنون اقـدام بـه تـألیف                      سازمان سمت، 

هـاي چـاپ شـده، اغلـب      باشـد و کتـاب   جلد کتاب نموده است که اغلب آنها براي رفع نیاز مقطع کارشناسی می         35حدود  

و اساسی که محل مراجعه تمام استادان و محققان باشد، بجـز سـه یـا    هاي بنیادي  اما کتاب. باشند  هاي آموزشی می    کتاب

هایی که متناسب با نیاز دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا باشد، بجـز   چهار مورد هنوز تألیف نشده است؛ همچنین کتاب  

  .یکی دو مورد تألیف نشده است

 آشنایی اغلـب   نویسی و نیز عدم ن به عربیاز مشکالت تألیف کتاب در گروه عربی سمت، تسلط اندك اغلب استادا 

  .باشد هاي تألیف کتب دانشگاهی و نیز نداشتن تخصص و گرایش مشخص می آنها با شیوه

  انتشارات غیردولتی داخلی) ب

بعضی از انتشارات غیردولتی داخلی نیز تاکنون اقدام به چاپ و نشر بعضی کتب در زمینه مواد درسی رشته زبـان و    

امـا  . انـد   مفیـد بـوده   اي اندك، در رفع نیاز دانشجویان مخصوصاً در مقطـع کارشناسـی،     اند که تا اندازه     نمودهادبیات عربی   

  .باشد از مشکالت می... ها و متنوع بودن آنها از حیث روش، سطح، عمق و دانشگاهی نبودن اغلب آن کتاب

  المللی کتاب تهیه کتاب از طریق نمایشگاه بین) ج

المللی کتاب    انشجویان رشته زبان و ادبیات عربی، منابع درسی و تحقیقی خود را از نمایشگاه بین              اغلب استادان و د   

کنند، و هر سال استقبال بسیار خوبی از برگزاري چنین نمایـشگاهی از طـرف اسـتادان و                    تأمین می ) بخش ناشران عرب  (

 شرکت ناشران درجـه یـک جهـان عـرب و نیـز      گیرد، اما متأسفانه عدم   دانشجویان رشته زبان و ادبیات عربی صورت می       

هـا بـا    کننده در نمایشگاه و نیز متناسب نبودن محتـواي برخـی از کتـاب         هاي خوب از طرف ناشران شرکت       نیاوردن کتاب 

ذهنیت و سطح دانشجویان بعضاً تلقین برخی افکار غلط و انحرافی از سوي برخی کتـب، از مـشکالت جـدي خریـداران                        

  .باشد هاي اخیر از دیگر مشکالت خرید کتاب می  بودن نرخ دالر در سالباال. کتاب بوده است

  ها انتشارات دانشگاه) د

ها بـوده و هـست کـه مـشکل        هاي عربی، انتشارات خود دانشگاه      هاي درسی گروه    یکی دیگر از منابع تأمین کتاب     

هـاي یـک کتـاب درسـی       نیـز ویژگـی    گیرنـد، و    ها مورد داوري علمی قرار نمـی        اساسی آنها این است که اغلب آن کتاب       



  سند نقشه جامع علمی کشور در حوزه زبان عربی
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هاي   هاي منتشرشده در این انتشارات، جزوه       اغلب کتاب . دانشگاهی با نگارش زبان عربی معیار، در آنها رعایت نشده است          

اند که اینک به صـورت کتـاب    درسی بوده است که براي دانشجویان آن دانشگاه و متناسب با سطح آنها، تألیف شده بوده         

  .اند درآمده

  وضعیت مطلوب آموزش و ارائه راهکارها. 4-3

هـایی کـه    رشـته  ها و میان ها و گرایش ها، رشته توسعه کمی و کیفی زبان و ادبیات عربی، در قالب تأسیس گروه    . 1

نگرانه، عمیق و علمی بررسـی کنـد، امکـان دارد؛ ایـن        بتواند، مسائل و مباحث مربوط به این رشته وسیع را به طور جزئی            

  . پویا کردن، به روز کردن و عدم ایستایی این رشته خواهد بودتوسعه باعث

توسعه کمی و کیفی این رشته باید با نیازسنجی و متناسب با اهداف درازمدت توسعه کـشور و بـا در نظـر گـرفتن                    

ـ        هـاي   تجایگاه این رشته در هویت دینی و ملی و نقش آن در تأمین نیازهاي کشور در منطقه و جهان باشد، چرا که قابلی

اي   این رشته همچنان مغفول مانده است و نگاه سنتی به این رشته و توجه نکردن به این رشته در بعد دینی، ملی، منطقه                      

و جهانی، از موانع توسعه کیفی این رشته بوده است، چرا که توسعه کمی این رشته بیش از حد انتظار هم بوده اسـت، امـا           

  .از خواهد بودهماهنگی بین توسعه کمی و کیفی، کارس

نظیر زبان و ادبیات عربی در تحکـیم هویـت ملـی و               هاي کالن آموزشی کشور، به نقش و جایگاه کم          در برنامه . 2

نظیر آن با زبان و ادبیات فارسی توجه جدي شـود و نگـاه منفـی بـه      سازي و ارتباط بی  بدیل آن در تمدن     دینی و نقش بی   

مانده هستند، همیشه مـانع توسـعه    ها قومی عقب باشد و عرب   ق به قوم عرب می    زبان و ادبیات عربی به عنوان اینکه متعل       

  .کمی و کیفی این رشته بوده است

هاي فراوان این رشته در ابعاد فرهنگی، ملی، دینی، اقتصادي، تجاري، سیاسی و علمی                در نظر گرفتن توانمندي   . 3

  .جانبه کشور خواهد داشت نقش بسیار خوبی در توسعه همه

هـاي آن و معرفـی مراکـز اشـتغال ایـن رشـته بـه دانـشجویان و                     ارآفرینی در این رشته با توجه به توانمندي       ک. 4

هاي آنان را هرچه      التحصیالن، نسل جوان و رو به رشد شاغل به تحصیل در این رشته را، امیدوارتر کرده و توانمندي                   فارغ

  .بیشتر شکوفا خواهد کرد

  پژوهش) ب

  ش در مقطع کارشناسی ارشد و دکتراوضعیت موجود پژوه. 1-4

  :پردازد، عبارتند از هاي تحقیقی می مراکز و نهادهایی که درباره زبان و ادبیات عربی در کشور، به فعالیت

هاي دولتی و غیردولتی که داراي دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتراي رشته زبان و ادبیات عربی      تمام دانشگاه ) الف

  .باشد هاي کارشناسی ارشد یا دکترا می نامه و رساله الیتهاي این مراکز، در قالب پایانترین فع باشند، عمده می

هایی که براساس حروف الفبـا تعیـین     بزرگ اسالمی، در قالب مدخلرةالمعارفیدابخش زبان و ادبیات عربی      ) ب

 تعدد منابع عربی و التـین، دقـت در          پردازد؛  شود، می   شود، به تحقیق درباره هرآنچه مربوط به زبان و ادبیات عربی می             می



  ان و ادبیات عربی در مقطع تحصیالت تکمیلیفصل سوم ـ وضعیت رشته تخصصی زب
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  .باشد هاي بارز این بخش می تحقیق و پژوهش و روشمندي، از ویژگی

، مسئولیت »سمت«ها  گروه پژوهشی زبان و ادبیات عربی سازمان و مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه   ) ج

ات عربی را به عهده دارد که تاکنون توانسته اسـت        هاي زبان و ادبی     هاي آموزشی و بنیادي براي گروه       تدوین و تهیه کتاب   

هـاي   هـا را در گـروه    جلد کتاب در حوزه زبان و ادبیات عربی تدوین کند و تا حد زیادي، مشکل توزیـع جـزوه             35بیش از   

  .عربی حل کند

نـشگاهی  هـاي دا  گروه زبان و ادبیات عربی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، به نقد و بررسی کتـاب   ) د

نامه چـاپ   اي در مجله نامه علوم انسانی به صورت ویژه پردازد و نتیجه نقدها در قالب مقاله جداگانه شده در کشور می    چاپ

  .ها، در صورت امکان، اقدام به تجدیدنظر کنند هاي بعدي کتاب شود تا در چاپ شود و در اختیار مؤلفان قرار داده می می

هـا،   ها ترجمه و تحقیـق دربـاره کتـاب    استادان که در قالب تألیف کتاب، انواع مقاله  هاي پژوهشی فردي      فعالیت)    ه

چـاپ و منتـشر     ) اعم از دانشگاهی و غیردانشگاهی    (هاي خطی و غیره، از سوي ناشران خصوصی و دولتی             تصحیح نسخه 

  .شود می

پردازند  ی به تحقیق و پژوهش میآنچه گفته شد، مهمترین مراکز و نهادهایی بودند که در حوزه زبان و ادبیات عرب              

رنـگ    اما مراکز دیگري نیز وجود دارند که به تحقیق در حوزه زبان و ادبیات عربی بـه صـورت غیرمـستقیم و بعـضاً کـم                         

هـاي   هاي علمیه بـزرگ کـشور، در کنـار دیگـر فعالیـت      آمد، مثالً در حوزه پردازد که از ذکر آنها خودداري به عمل می          می

ه تحقیق و پژوهش در حوزه زبان و ادبیات عربی مخصوصاً صـرف و نحـو، بالغـت و آمـوزش زبـان                   پژوهشی و علمی، ب   

  .کنند عربی، پرداخته شده، به چاپ و نشر کتب اقدام می

  شناسی پژوهش در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا آسیب. 2-4

باشد که با رونـد رو    ها می   نامه  انترین حوزه پژوهش در حوزه زبان و ادبیات عربی مربوط به پای             مهمترین و گسترده  

هـاي دولتـی و غیردولتـی، گـسترش           به رشد آموزش عالی در کشور مخصوصاً با گسترش تحصیالت تکمیلی در دانشگاه            

نویـسی در رشـته زبـان و ادبیـات عربـی       نامه هاي مربوط به پایان اي پیدا کرده است که در زیر به مهمترین آسیب    رویه  بی

  :پردازیم می

هـاي   نامـه  ها، موضوعات آنها و غیره، بعضاً باعث نوشتن پایـان      نامه  د بانک اطالعاتی جامع درباره تعداد پایان      نبو. 1

  .شود برداري از آنها می تکراري و حتی بعضاً باعث کپی

شـد کـه   با ها می نامه هاي پایان محور بودن آنها، از دیگر آسیب      ها، بلکه موضوع    نامه  محور نبودن اکثر پایان     مسئله. 2

هاي  ها با اهداف راهبردي کشور در حوزه مربوط همنوا و هماهنگ نباشد، البته در بعضی از دانشگاه               باعث شده است رساله   

بزرگ این مسئله جدي گرفته شده و تا دانشجو در طرح پیشنهادي خود، مسئله تحقیق و اهداف روشن و سابقه تحقیق را                

هاي آزاد این  هاي کوچک دولتی و در دانشگاه شود، اما متأسفانه در اغلب دانشگاه به خوبی بیان نکند، طرح او پذیرفته نمی      

  .شود مسئله رعایت نمی

با توجه به فقدان تخصص و گرایش در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتراي زبان و ادبیات عربی، عموماً ـ نه همه  . 3

  .کنند اي را در حوزة مربوطه حل نمی  مشکل و مسئلههاي نوشته شده، از عمق و دقت کافی برخوردار نیستند و ـ رساله
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شـود،    هاي نوین تحقیق و متدولوژي پژوهش، باعث مثلـه شـدن موضـوع مـی                اطالع دانشجویان از روش     عدم  . 4

هاي نوین در تحقیقات زبانی و ادبی در حوزه مربوطه، آنچنان کـه شایـسته اسـت، جـدي گرفتـه                       مخصوصاً نقش فناوري  

طالعات و دانش فناوري دانشجویان و استادان رشته زبان و ادبیات عربی با توجه به تعدد و تکثر و غنـاي              شود، البته ا    نمی

  .سازد شود، اما انتظار الزم را برآورده نمی هاي عربی، روز به روز بیشتر می سایت

ق و پژوهش و نیـز  باشد با الفباي تحقی دانشجویان در دوره کارشناسی که مقدمه ورود به تحصیالت تکمیلی می   . 5

شناسی، آشنایی شایسته را ندارند، لذا در دوره کارشناسی ارشد وقت زیادي از دوره، صرف تعلیم مقدمات تحقیـق و                      با منبع 

  .برد نامه، در وادي حیرت بسر می شود، لذا دانشجو با انتخاب پایان شود یا اصالً این وقت هم صرف نمی پژوهش می

هـا    مربوط به آن که از مشکالت جـدي کـشور در آمـوزش و پـرورش و دانـشگاه                 آموزش زبان عربی و مسائل    . 6

ترین دلیل آن این باشد که تاکنون گرایشی کـردن رشـته              ها تقریباً هیچ جایگاهی ندارد، شاید عمده        نامه  باشد، در پایان    می

ـ            هـا و   شکیل همـایش عریض و طویل زبان و ادبیات عربی جدي گرفتـه نـشده اسـت، البتـه در دو سـه سـال اخیـر بـا ت

اندازي انجمن علمی استادان و انتشار مجله علمی پژوهشی انجمن، مـسئله گرایـشی کـردن رشـته بـا               ها و راه    اندیشی  هم

ها از جملـه دانـشگاه تربیـت مـدرس در پـی تأسـیس                 شود و یکی دو تا از دانشگاه        جدیت در چندین دانشگاه پیگیري می     

  .باشد اسی ارشد میگرایش آموزش زبان عربی در مقطع کارشن

ها و عدم ایجاد      ارتباط نداشتن با کشورهاي عربی و مراکز علمی و پژوهشی آن کشورها، در ناموفق بودن رساله               . 7

انگیزه در نسل جوان پژوهشگر، تأثیر زیادي داشته است، یک دانشجو در تحصیالت تکمیلی و حتی استاد زبان و ادبیـات                     

شورهاي عربی دسترسی ندارد، لذا از آخرین تحوالت مربوط به حوزه زبـان و ادبیـات                عربی، بجز کشور روسیه، به دیگر ک      

توانـد بخـشی از    خبرند، البته وجود اینترنت ـ بالقوه ـ مـی    باشند، تقریباً بی عربی در کشورهاي عربی که مهد این زبان می

هـاي   طالعـاتی و عـدم برگـزاري دوره   هـاي م  مشکل را حل کند، اما شنیدن کی بود مانند دیدن؛ عدم اسـتفاده از فرصـت             

افزایی در کشورهاي عربی براي دانشجویان تحصیالت تکمیلی و استادان ایـن رشـته، از مـشکالت جـدي عرصـه                       دانش

  .باشد پژوهش و البته عرصه آموزش در رشته زبان و ادبیات عربی می

نبع بسیار خوبی در عرصه پژوهش و آمـوزش  هاي نوین از جمله اینترنت که بالقوه و بالفعل، م    استفاده از فناوري  . 8

هاي مرتبط با حوزه  هاي مختلف به زبان عربی و پرداختن به انواع موضوع باشد، متأسفانه با توجه به تنوع و تکثر سایت می

 برداري از آن، باعث شده است کـه دانـشجو بـا    زبان و ادبیات عربی و نیز با توجه به صعوبت کنترل و نظارت بر نوع بهره               

آنکـه دردشناسـانه، محققانـه و عمیـق سـراغ             ها، تحقیق خود را جمع و جور کند، بی          برداري و پرینت گرفتن از سایت       کپی

  .موضوع را بگیرد

نامه به زبـان فارسـی و حتـی     ها و پایان بر نوشتن رساله ها، مبنی اطالعیه اخیر دولت و ابالغ آن به همه دانشگاه    . 9

باشـد،   هاي درس، از مشکالت دیگر عرصه پژوهش و البته عرصه آموزش نیز می            سر کالس لزوم تکلم به زبان فارسی در       

هاي تخصصی زبان از جمله زبان عربی این است که دانشجو             چرا که هدف از ادامه تحصیل یک دانشجو در یکی از رشته           

سخن گفـتن تقویـت کنـد واال    هاي چهارگانه یعنی خواندن، نوشتن، گوش دادن و   بتواند زبان تخصصی خود را در مهارت      

خواهد دکتراي  هدف مورد نیز محقق نخواهد شد، البته پرداختن به زبان رسمی کشور، بسیار مهم است اما شخصی که می     

زبان و ادبیات عربی بگیرد باید بتواند به زبان عربی سخن بگوید و به زبان عربی، رساله یا مقاله بنویسد تا متخـصص بـه              

ها مشکل جدي     اي هم ندارد در بعضی از دانشگاه        نامه متأسفانه هیچ نوع تبصره      شد، بنابراین این آیین   معناي دقیق کلمه با   
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هاي علـوم، مهندسـی و پزشـکی     رسد منظور دولت محترم رسمی شدن زبان فارسی در رشته ایجاد کرده است؛ به نظر می  

هـاي خـارجی بـه     ارد، اما در رشته تخصصی زبان   باشد که نظیر این ابالغیه در بعضی از کشورهاي در حال توسعه وجود د             

هـاي مـرتبط بـا دروس عربـی      رسد هیچگونه موضوعیتی ندارد، البته تکلم به زبان عربی و نوشتن به آن در رشته         نظر می 

نامـه دولـت در ایـن         مانند زبان و ادبیات فارسی، علوم قرآن حدیث، فلسفه و غیره هیچگونه ضرورتی ندارد، بنابراین آیین               

  .هاي خارجی از جمله زبان عربی نه تواند صادق باشد اما در رشته تخصصی زبان ینه هم میزم

هاي مربوط به زبان و  نامه  ها و پایان    هاي ادبی و زبانی از جمله پژوهش        عدم حمایت مادي و معنوي از پژوهش      . 10

توجهی به عدم درك صحیح از  ا کمتوجهی ی باشد که شاید علت این بی ادبیات عربی از دیگر مشکالت عرصه پژوهش می    

سازي، نگریـسته شـود، فاتحـه فرهنـگ،      سازي یا پل ضرورت این نوع تحقیقات برگردد، اگر به همه تحقیقات با نگاه پول    

ها و رشد اجتماعی آنها باید خوانده شود، از هر تحقیقی نباید انتظار کاربردي بودن و آن هم                    اخالق، تربیت، پرورش انسان   

  .دت داشتدر کوتاه م

هاي کارشناسی ارشد و دکتـراي زبـان و    نامه و رساله هاي خطی در پایان   توجهی به تصحیح و احیاي نسخه       کم. 11

اندیشی برآمد، وجود صدها بلکه هزاران نـسخه خطـی در      ادبیات عربی، یکی دیگر از مشکالتی است که باید به فکر چاره           

دبیات عربی که نقش ایرانیان در نگاشتن آنها بسیار چشمگیر بوده است، هاي مختلف تمدن اسالمی از جمله زبان و ا       حوزه

کند که دانشجوي جوان پژوهشگر به احیاي میراث گذشته بپردازد، اما به دالیل مختلف از جملـه صـعوبت ایـن                       طلب می 

 در آنجاهـا نگهـداري   هاي خطـی  ارتباط با مراکز داخلی و خارجی که نسخه   فرسا بودنِ اغلب آنها، عدم        نوع کارها و طاقت   

هاي خطی و تحقیق در آنهـا         هاي علمی تصحیح نسخه     شود، عدم اطالع از اهمیت این نوع کارها، عدم اطالع از روش             می

و غیره باعث شده است که در میان نسل جوان پژوهشگر در عرصه زبان و ادبیات عربی و حتـی در میـان اسـتادان، ایـن       

  .رود با شناسایی موانع و اندیشیدن راهکارها، به حل این مشکل اقدام شود ار میمسئله مورد غفلت واقع شود که انتظ

هاي تحقیقاتی در حوزه زبان و ادبیات عربی و نداشتن نقشه جامع و راهبردي                نامشخص بودن نیازها و اولویت    . 12

  .و سیاستگذاري مشخص و یا نبود نهادهاي سیاستگذار

هـاي پژوهـشی و مقـاالت      پژوهشی به زبان عربی جهت انتشار یافتهاندك بودن مجالت تخصصی و علمی و  . 13

  .علمی پژوهشی

هاي تحقیقاتی بزرگ و ملـی در حـوزه وسـیع      نامه  ها و پایان    عدم کارگروهی هدفمند که منجر به اجراي پروژه       . 14

  .زبان و ادبیات عربی شود

هاي التین از جملـه انگلیـسی، باعـث      به زبان آشنایی استادان و دانشجویان زبان و ادبیات عربی       به علت عدم  . 15

ها و خطـرات   هاي عظیم مستشرقان در حوزه زبان و ادبیات عربی شده است، البته این عدم آشنایی، آسیب         غفلت از تالش  

دیگري دارد مانند غفلت از اغراضِ مسموم آنها جهت حمله به زبان عربـی، زبـان قـرآن و مطالعـات اسـالمی، در نتیجـه         

  .ماند پاسخ می نها بیحمالت آ

  وضع مطلوب پژوهش و راهکارها. 3-4

ها و مراکز پژوهشی در حوزه زبان و ادبیات عربی، تهیه شود و   هاي دانشگاه   نامه  یافته از تمام پایان     فهرستی نظام . 1
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  .قرارداده شود، تا از تکرار پژوهش جلوگیري شود) اعم از استادان و دانشجویان(در اختیار پژوهشگران 

هاي پژوهشی در حوزه زبان و ادبیـات عربـی، معرفـی              ربط و مسئوالن سیاستگذار، اولویت      زیرنظر نهادهاي ذي  . 2

  .ها، تحقیقات صورت پذیرد بر اولویت گردد تا مبتنی

ها و نیازهاي کشور به تحقیقات مرتبط با زبان و ادبیات عربی، کارهـاي پژوهـشی گروهـی و         با توجه به اولویت   . 3

  .نامه یا هر کار پژوهشی دیگر، صورت گیرد تا دقت، عمق و صحت تحقیقات بیشتر شود ر قالب پایانجمعی چه د

هـاي مختلـف ادبـی،     هاي تخصصی به دو زبان عربی ـ فارسی و بالعکس در زمینـه   تهیه و تدوین فرهنگ لغت. 4

توانـد   هاي متخصص، مـی  سط گروهفرهنگی، اجتماعی ـ سیاسی، اقتصادي، حقوقی، بازرگانی، علمی، مهندسی و غیره، تو 

  .نامه یا هر کار پژوهشی دیگر قابل تعریف است به همه محققان و مترجمان کمک کند که چنین کارهایی در قالب پایان

توانـد در تعمیـق    هاي زبان و ادبیات عربی، امري است ضـروري کـه مـی    تأسیس مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده  . 5

  :هاي پیشنهادي عبارتند از ها، کمک شایانی کند، پژوهشکده اربردي کردن پژوهشتحقیقات، تخصصی کردن آنها و ک

  پژوهشکده مطالعات زبان عربی،) الف

  پژوهشکده مطالعات ادب عربی،) ب

  .پژوهشکده مطالعات ادبیات تطبیقی) ج

  تأسیس مجالت تخصصی و علمی پژوهشی در حوزه زبان و ادبیات عربی،. 6

  ژوهشی در زمینه آموزش زبان عربی،هاي پ برگزاري کارگاه. 7

  هاي پژوهشی در زمینه نقد ادبی، برگزاري کارگاه. 8

  هاي پژوهشی ادبیات تطبیقی، برگزاري کارگاه. 9

  هاي پژوهشی ادبیات داستانی، برگزاري کارگاه. 10

  شناسی، هاي پژوهشی، روش تحقیق و روش برگزاري کارگاه. 11

از دوره کارشناسی در کنار امر آموزش و سوق دادن تدریجی آنها بـه سـمت                تقویت بنیه پژوهشی دانشجویان     . 12

  پژوهشِ روشمند و هدفمند در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا،

  هاي سمینار و سخنرانی به زبان عربی، اهمیت دادن به درس. 13

ورهاي عربی و غیرعربـی  ایجاد کتابخانه تخصصی زبان و ادبیات عربی با الگو گرفتن از اقدامات مشابه در کش  . 14

  مانند کتابخانه تخصصی شعر عربی در مؤسسه بابطین در کویت،

  هاي الکترونیکی در حوزه تخصصی زبان و ادبیات عربی، ایجاد کتابخانه. 15

افزارهاي پژوهشی با قابلیت جستجوي پیـشرفته در حـوزه تخصـصی          گذاري در زمینه تهیه و خرید نرم        سرمایه. 16

  ربی،زبان و ادبیات ع

مـصر،  : افزایی در کـشورهاي عربـی ماننـد         هاي دانش   اعزام دانشجویان تحصیالت تکمیلی و استادان به دوره       . 17

  الجزایر، مراکش، سوریه و دیگر کشورهاي عربی و غربی،

هـا و دفـاتر    هاي علمی براي استادان برجسته کشورهاي عربی با همکاري و حمایت سفارتخانه   برگزاري سخن . 18

  فرهنگی کشورهاي عربی در ایران،رایزنی 

  هاي بورس تحصیلی دانشجویان در مقطع دکترا به کشورهاي عربی و غربی، فراهم آوردن زمینه. 19
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هاي عربی و نیز معرفی مهمترین مراکز حفـظ   هاي خطی مربوط به زبان و ادبیات عربی به گروه     معرفی نسخه . 20

هـاي   مدت نحوه تـصحیح و احیـاي نـسخه    هاي کوتاه  برگزاري دوره هاي خطی عربی در سطح جهان و          و نگهداري نسخه  

  خطی براي استادان و دانشجویان تحصیالت تکمیلی،

تأسیس دبیرخانه دائمی در وزارتخانه جهت برگزاري همایش ساالنه تمام استادان و پژوهشگران بخش زبان و              . 21

  ها، ستگذاري در عرصه پژوهش و تعیین اولویتادبیات عربی به منظور بررسی مسائل و مشکالت زبان عربی و سیا

  .هاي بنیادي در عرصه زبان و ادبیات عربی تشویق جهت انجام برخی پژوهش. 22
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هـاي    وضعیت زبـان و ادبیـات عربـی در رشـته     -فصل چهارم   

  مرتبط

   وضعیت موجود-1-4

فقه و حقوق، علوم قـرآن و       (سالمی  هاي دولتی و غیرانتفاعی و آزاد ا        هاي الهیات دانشگاه    در حال حاضر همه رشته    

در مقـاطع کارشناسـی و      ) هـاي حقـوق و زبـان و ادبیـات فارسـی             هاي مختلـف و رشـته       حدیث، فلسفه، تاریخ، با گرایش    

  .باشند کارشناسی ارشد و دکتري و داراي واحدهاي دروس عربی هستند و به نوعی با رشته زبان و ادبیات عربی مرتبط می

خـوانی و ترجمـه       هاي فوق در قالب آموزش قواعد و دستور زبان عربی متن            در اغلب رشته  این دروس به طور کلی      

  .گردد متون و بالغت و آموزش مکالمه ارائه می

دهی و نظارت بر این دروس توسط گروه تخصصی زبان و ادبیـات عربـی و برخـی                  ها سرویس   در برخی از دانشگاه   

  .پذیرد ها صورت می دیگر توسط خود رشته

هـاي آموزشـی مـرتبط هـستند و اغلـب بـه عنـوان                 ن و اساتید دروس گاهی اعضاي هیـأت علمـی گـروه           مدرسا

  .شوند هاي عربی دعوت می التدریس از گروه حق

  هاي مرتبط واحدهاي دروس عربی رشته. 14جدول 

  مقطع تحصیلی  نام رشته  ردیف
تعداد 

  واحدها
  مالحظات

  37  کارشناسی  فقه و حقوق  1
هـا بـا اسـتفاده از مجـوز اختیـارات             البته برخـی دانـشگاه    

   واحد تقلیل دادند25 الی 30واحدهاي عربی را به 

2  
علـــوم قـــرآن و  

  حدیث
    37  کارشناسی

3  
علـــوم قـــرآن و  

  حدیث
  2  کارشناسی ارشد

تحت عنوان بررسی متون تخصصی از جهت فن اعراب و 

  ترجمه

4  
علـــوم قـــرآن و  

  حدیث
    2  دکتري



  سند نقشه جامع علمی کشور در حوزه زبان عربی

ر اسالمی و هن کمیته علوم انسانی، معارف/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

302

  مقطع تحصیلی  نام رشته  ردیف
تعداد 

  واحدها
  مالحظات

5  
تاریخ و فرهنـگ و    

  سالمیتمدن ملل ا
  )4)(3)(2)(1( عنوان صرف و نحو کاربردي 4فقط   16  کارشناسی

    26  کارشناسی  فلسفه و حکمت  6

  کنند ها در نحوه ارائه متفاوت عمل می برخی دانشگاه  10  کارشناسی  حقوق  7

8  
ــات  ــان و ادبیـ زبـ

  فارسی
  در قالب قواعد عربی و متن عربی  18  کارشناسی

9  
ــات  ــان و ادبیـ زبـ

  فارسی
  واحد نظم عربی2 واحد نثر عربی 2واحد هر دو نحو ـ 2  6  ارشدکارشناسی 

10  
ــات  ــان و ادبیـ زبـ

  فارسی
  ...متون نظم و نثر عربی ـ متون تفسیري  4  دکتري

11  
ــران و   ــاریخ ایـ تـ

  اسالم
  2    

  27  کارشناسی  ادیان و عرفان  12
 واحد را حذف و 10ها   واحد بوده و برخی دانشگاه37قبالً  

  اند نمودهدروس تخصصی جایگزین 

13  

ــان  ــات زنـ مطالعـ

ــرایش زن در ( گــ

  )اسالم

    2  کارشناسی ارشد

    2  کارشناسی ارشد  شناسی ایران  14

        فلسفه  15

        کتابداري  16

  شناسی آسیب. 2-4

ها براساس میزان نیاز کارآمدي آنها در بهبود اهداف آموزشـی رشـته مـرتبط        سرفصل دروس عربی این رشته    ) الف

  .شویم تناسب و هماهنگی الزم میان واحدهاي ارائه شده مواجه می لذا گاهی با عدم طراحی نشده است، 

هاي مرتبط به ویژه الهیات از اهداف آموزش زبان عربی و کاربرد آن اطالع درستی ندارنـد و                    دانشجویان رشته ) ب

  .گردد انگیزه بودن آنها نسبت به زبان عربی می این امر باعث بی

تعریف شده بین گروه مرتبط و گروه تخصصی زبان و ادبیات عربـی سـبب شـده اسـت کـه            عدم ارتباط علمی    ) ج

  .تبادل تجربه و اطالعات میان اساتید گروه تخصصی و مدرسان این دروس کمتر صورت گیرد

سـتیزي در     هاي فکري عربی    ریزي و چه آموزش از جریان       هاي مرتبط چه در بخش برنامه       گریزي در رشته    عربی) د

  .گیرد فل علمی نشأت میبرخی محا



  هاي مرتبط فصل چهارم ـ وضعیت زبان و ادبیات عربی در رشته
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هایی است که بهبود آنهـا را تهدیـد    ها از آسیب نقص در تعداد واحدها و نوع و نحوه ارائه آنها در هریک از رشته )    ه

  .کند می

  .استفاده از منابع ترجمه شده به جاي متون و منابع اصیل عربی) و

در هر رشته به طوري که با رویکرد تطبیقی قـادر           کمبود نیروهاي علمی مسلط و توانمند در زمینه ادبیات عربی           ) ز

  .به ارائه مطالب و تحلیل متون باشند

هـا توسـط کمیتـه     عدم نظارت بر نحوه اجراي سرفصل و استفاده از منابع و متون درسی متناسـب در دانـشگاه           ) ح

  .شناسی گروه تخصصی است یا گروه مرتبط علمی خاص به طوري که روشن نیست متصدي آسیب

  : راهکارها.3-4

هاي مرتبط و تبیین علل تقدم و تأخر ارائه آن دروس             بازنگري در اهداف و کاربردهاي واحدهاي عربی در رشته        . 1

  .در طول مدت دوره آموزشی

  .بازنگري سرفصل دروس براساس میزان نیاز هر رشته. 2

وه تخصصی بـه منظـور تقویـت    هاي آموزشی مرتبط با اساتید گر ضرورت ارتباط و هماهنگی مستمر میان گروه    . 3

  .بنیه اساتید و مدرسان این دروس و تبادل تجربه

هاي آموزشی جهت بهبود روش تـدریس و روزآمـد کـردن آنهـا و نحـوه اسـتفاده از وسـایل و                       برگزاري کارگاه . 4

  .آموزشی در این راستا امکانات کمک 

هـا متـشکل از اسـاتید     راي سـایر رشـته  ضرورت تشکیل کمیته نظارت بر نحوه اجراي سرفصل دروس عربی ب     . 5

  .هاي مرتبط هاي رشته متخصص و مسئوالن گروه

اي جهت بهبود روند آموزش و پرورش با رویکرد تطبیقـی             رشته  تربیت و جذب نیروهاي کارآمد و متخصص بین       . 6

  .و کاربردي
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 وضعیت زبان عربی در بخش رسانه و فنـاوري و           -فصل پنجم   

  مؤسسات خصوصی آموزشی

  وضعیت موجود. 1-5

  :هاي مکتوب رسانه. 1-1-5

  نشریات و مجالت مرتبط با حوزه زبان عربی در کشور. 15جدول 

  انتشاردهنده  رویکرد  عنوان  موضوع  شماره

1  
نشریات تخصصی حـوزه    

  زبان و ادبیات عرب

مجله علمی پژوهشی انجمـن     

  ایرانی زبان و ادبیات عربی

ــات   ــان و ادبی ــسائل زب م

  عرب
  ربی ایرانانجمن علمی ع

2  

ــستقل   ــشریات غیرمـ نـ

ــی از ( اختــــصاص یکــ

  )هاي نشریات شماره

هاي علمی    مجالت و فصلنامه  

هاي ادبیات    پژوهشی دانشکده 

  و الهیات

ــات   ــان و ادبی ــسائل زب م

  عرب

هاي فردوسی مشهد ـ   دانشگاه

تهران ـ شیراز ـ شهید چمران   

  ...ـ شهید بهشتی و

هاي الوفـاق و کیهـان        روزنامه

  العربی
  خبري

خبرگزاري جمهوري اسـالمی    

  مؤسسه کیهان

، الوحــدة، الطــاهرةمجــالت 

  الهدي التوحید

ــان،    ــام، کودک ــان، ع زن

  عمومی
  3  مؤسسه اندیشه اسالمی

ــشریات فرهنگــــی   نــ

منتــشرشده بــه زبــان   (

  )عربی

  فرهنگ و تمدن  سلسلۀ الحوار
ــران و    ــوي ای ــسه گفتگ مؤس

  عرب

4  
منتـشرشده  (مجالت علمی   

  )به زبان عربی
  مجمع تقریب مذاهب  همگرایی دینی  قریبالت

  مجله شیراز  ادبیات تطبیقی  5
معرفی ادبیات فارسی بـه     

  جامعه عربی و بالعکس
  مرکز هنر و اندیشه اسالمی

  پژوهشگاه علوم انسانی  تاریخی ـ فرهنگی  الحضارة االسالمیۀآفاق   فرهنگ و تمدن  6

  علمی  العلوم االنسانیۀ  علوم انسانی  7
ــات   ــز تحقیق ــی ـ    مرک علم

  فرهنگی
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گـردد از قبیـل    بر موارد یادشده نشریات محدودي به صورت داخلی و براي مخاطبین خاصی چاپ و نشر می                عالوه

بخـش عربـی   (اآلفـاق  ) دفتر تبلیغات اسالمی حـوزه علمیـه قـم    (النافذة) دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیۀ مشهد (الرائد  

  ... .و) کانون زبان ایران

وزش زبان عربی مجله تخصصی منتشر نشده و تنها بخـشی از مجلـۀ رشـد وابـسته بـه آمـوزش و         اما در حوزه آم   

  .دهد پژوهش در این زمینه مطالبی را اختصاص می

 ـ شــنیداري و  هــاي دیــداري هــاي غیرمکتــوب کــه شــامل رســانه  رســانه.2-1-5

  گردد الکترونیکی می

  )رونیکیدیداري ـ شنیداري ـ الکت(هاي غیرمکتوب  رسانه. 16جدول 

  مدیریت  رویکرد  عنوان  موضوع  شماره

  هاي دیداري رسانه  1

  )اي ماهواره(شبکه الکوثر 

  )اي ماهواره(شبکه العالم 

هــایی از شــبکه خبــر و  بخــش

  هایی از شبکه آموزش بخش

  فرهنگی خبري

  خبري

  آموزشی

سازمان صدا و سـیماي جمهـوري اسـالمی         

  ایران

سازمان صدا و سـیماي جمهـوري اسـالمی         

  نایرا

سازمان صدا و سـیماي جمهـوري اسـالمی         

  ایران

  هاي شنیداري رسانه  2
  رادیو عربی سراسري

  رادیو عربی استان خوزستان
  فرهنگی

سازمان صدا و سـیماي جمهـوري اسـالمی         

  ایران

3  
هاي  پایگاه

  رسانی اطالع

هاي متعددي که تمـامی       سایت

هـایی از محتـواي    و یـا بخـش  

خود را به زبـان عربـی منتـشر         

  ازندس می

  فرهنگی

بخش خصوصی و نهادهاي فرهنگـی نظیـر        

  )ع(بیت مجمع جهانی اهل 

  مرکز جهانی علوم اسالمی

  بعثه مقام رهبري در حج و

  دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم

مؤسسات فرهنگی وابسته بـه دفتـر مراجـع         

  تقلید

4  
دفاتر خبرگزاري 

  کشورهاي عربی

خبرگزاري الجزیرة ـ العربیـۀ ـ    

  عربستان ـ سوریهکویت ـ 

گــــردآوري و 

ــه  ــار و تهی اخب

  گزارش

هاي رسمی کـشورهاي      وابسته به خبرگزاري  

  مذکور

  

رسانی به ثبـت رسـیده در بخـش فنـاوري وزارت فرهنـگ و              هزار پایگاه اطالع   50الزم به یادآوري است از حدود       

  .کامل دو یا چند زبانه هستندارشاد اسالمی حدود یک هزار پایگاه داراي مطالبی به زبان عربی و یا به طور 

هـاي حـوزه کـشورهاي     همچنین بخش عربی خبرگزاري جمهوري اسالمی ایران در زمینه دریافت اخبار و گزارش          

  .نمایند برداري از آن فعالیت می هاي بهره عربی و پشتیبانی بخش



  عیت زبان عربی در بخش رسانه و فناوري و مؤسسات خصوصیفصل پنجم ـ وض
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تبط مؤسـساتی نیـز بـه ارائـه     هاي مر ها در عرصه رشته بر مدارس در مقاطع راهنمایی و دبیرستان و دانشگاه         عالوه

  .پردازد خدمات آموزشی در حوزه زبان عربی می

  : مؤسسات آموزشی آزاد.3-1-5

  مؤسسات آموزشی آزاد. 17جدول 

  مدیریت  دامنۀ فعالیت  عنوان  موضوع  شماره

  آموزشی  کانون زبان ایران  1
  نامحدود

  )باالترین آمار فراگیري آزاد(
  انکانون پرورش فکري کودکان و نوجوان

  دانشگاه تهران  محدود  آموزشی  ها مرکز آموزش زبان  2

3  
دفتر تبلیغات اسالمی حـوزه     

  قم ـ مشهد ـ اصفهان
  حوزه علمیه  )برخی طالب(محدود   آموزشی

  دکتر نجفی  نامحدود  آموزشی  العربیۀدارالعلوم   4

  

  :بر این دو دسته مؤسسات دیگري نیز در این زمینه فعالیت دارند عالوه

نمایند و به   مؤسساتی هستند که براي تقویت بنیه آموزشی داوطلبان کنکور در مقاطع مختلف فعالیت می      دسته اول 

  .ها و پیش از آن ضرورتی براي ذکر مستقل ندارند سبب فعالیت تکمیلی نسبت به روند آموزشی در دانشگاه

 موسـمی بـودن تـأثیر چنـدانی در          باشند که یا به جهت حجم بسیار اندك فعالیت و یا            دسته دوم نیز مؤسساتی می    

  .هاي مرتبط با زبان عربی ندارند عرصه فعالیت

  ها و راهکارها وضعیت مطلوب، بایسته. 2-5

هـا را     تـرین محورهـاي گـسترش و ارتقـاء کیفـی ایـن فعالیـت                هاي یادشده مهم    در این قسمت با توجه به عرصه      

  .شماریم برمی

هاي تخصصی متعدد و متنوع در حوزه زبان و ادبیات عربـی بـراي                مهسازي زمینه انتشار مجالت و فصلنا       فراهم. 1

  .ها و مؤسسات آموزش عالی داراي ظرفیت مناسب دانشگاه

  .سازي زمینه انتشار مجله تخصصی آموزش زبان عربی و مسائل مرتبط با آن فراهم. 2

  .قاطع پیش از دانشگاهانتشار مجله تخصصی براي کمک به ارتقاء سطح کیفی فعالیت مدرسان عربی در م. 3

  .آموزشی متناسب با مقاطع تحصیلی دانشگاهی و پیش از آن انتشار نشریات کمک. 4

تواند  این بخش می(ایجاد مرکز اسناد و آرشیو مربوط به مجالت حوزه زبان و ادبیات عربی دریافت شدة خارجی . 5

  .)در پژوهشکده ویژه زبان عربی دایر گردد

ه ارسال منظم مجالت حوزه زبان و ادبیات عربی به مراکز علمی و آموزشی خارج از کشور                 تأسیس دبیرخانه ویژ  . 6
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  .ها و نظرات پژوهشگران غیرایرانی در این عرصه و دریافت دیدگاه

آموزان در حوزه زبان عربی براي  رسانی ویژه استادان، دانشجویان، آموزگاران و دانش هاي اطالع   اندازي پایگاه   راه. 7

  .یافت اطالعات مربوط به این رشتهثبت و در
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  مقدمه

 و الزامات تحول راهبردي علم و ها            سیاستاي جامع، هماهنگ و پویا از اهداف،                 مجموعه« جامع علمی کشور     نقشه

باشد که          می» انداز کشور         نگر براي دستیابی به اهداف چشم         هاي اسالمی ـ ایرانی و آینده  فناوري و نوآوري مبتنی بر ارزش

این نقشه براساس نقش راهبـردي در  . هاي مختلف برعهده دارد                 ریزي علمی و فناورانه کشور را در زیربخش                         مهوظیفه برنا 

  :باشد         فرآیند توسعه ملی کشور داراي کارکردهاي زیر می

کند،         باشد مشخص میمان از لحاظ علمی حاکم          ها و ارزشهایی را که باید در میهن اسالمی          بینش  

نماید،         ها را مشخص می         اي و نهایی هر یک از حوزه          اهداف مرحله  

کند،          الگوي تعامل بین علوم مختلف را تعیین می  

سازد،         هاي پیشرفت و ارزیابی علمی کشور را مشخص می          شاخص  

کند،         پروري را طراحی و نهادینه می         ها، و نخبه          نظم، خالقیت، نوآوري  

کند،         هاي مختلف علمی را در توسعه علمی کشور تعیین می          نقش سازمان  

سازد،          امکان جذب هوشمندانه علوم و فنون از خارج را فراهم می  

کند،          ناوري از علم را فراهم می امکان تولید محصول از فناوري و تولید ف  

کند         انداز بیست ساله توانا می          و باالخره نظام علمی کشور را در خدمت توسعه علمی و تحقق چشم.  

  :کند عبارت است از         مهمترین اهدافی که تدوین و اجراي این نقشه در سطح ملی و بخشی دنبال می

هاي فردي و اجتماعی و ارتقاء فرهنگ دینی در جامعه،         یدي بر تمامی عرصه حاکمیت بینش توح  

،تربیت انسانهاي توانا، سالم، خالق، آزاده و داراي اعتماد به نفس   

اي فضیلت مدار، عدالت محور، آزاد و امن،          ایجاد جامعه  

ها،         مدار در عرصه سیاستگذاري         نگر و برنامه          تثبیت رویکرد و راهبردي، آینده  

       رفع نیازهاي اساسی کشور در جهت حفظ استقالل و تأمین خودکفایی آن، باتوجه بـه امکانـات و مزیـت هـاي 

  بومی،

سازي محصوالت آنها،         سازي دانش و فناوري و تجاري          بومی  

         ها، به ویژه علوم انسانی و علوم پایه، و حرکت به سوي                            ي گسترش مرزهاي دانش و مرزشکنی در علوم و فناور

  .پیشتازي در علم و فناوري
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  :ها         شناسی و زبان         ساختار گروه ادبیات، زبان. 1

  

  

  

  

  

  

  

  

  :هاي تخصصی عبارت است از         وظایف مدیران گروه

تشکیل جلسات گروه تخصصی   

بندي دیدگاه اعضاء          هدایت و جمع  

پشتیبانی اطالعاتی گروه   

پیگیري وظایف محوله گروه   

تدوین نهایی نقشه علمی در حوزه مربوطه   

  





  کمیته علوم انسانی، معارف اسالمی و هنر / اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور

در هـر گـروه     سؤاالت و محورهاي اساسی مـورد بررسـی         . 2

  :تخصصی

براساس مصوبات کمیته مرکزي تلفیق شوراي عالی انقالب فرهنگی عمده محورهاي مورد بررسـی در هـر گـروه                

  :تخصصی عبارت است از

    انداز بیست ساله نظام مبتنی بر توسعه علم، فناوري و                    انداز بخش براساس سند چشم                       ارائه محورهاي مهم چشم

  وزه مربوطهنوآوري در ح

هاي علم و فناوري بخش،          تعیین اولویت  

هاي علم و فناوري بخش،          تدوین اهداف و شاخص  

                     تحلیل نگاشت نهادي و دانشی وضع موجود و مطلوب و ارائه راهبردها و الزامات تحول براي تحقـق وضـعیت 

  ...).اي انسانی، مالی و         سرمایه: مانندشامل تحلیل منابع مورد نیاز (مطلوب علم، فناوري و نوآوري 
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هــاي مــورد بررســی در هــر گــروه           محورهــا و زیــربخش. 3

  :تخصصی

اي از علوم ابتدا الزم است که وضعیت موجود آن حـوزه از علـم در            براي تهیه نقشه جامع علمی کشور در هر حوزه  

ایـن بررسـی بایـستی در سـه حـوزه      . طقه مورد بررسی قرار گیـرد کشور و سایر کشورهاي جهان بخصوص کشورهاي من     

. هـا صـورت پـذیرد            و نهادهاي اصلی فعال در این حوزه) کاربردي کردن تحقیقات(آموزش، پژوهش و تحقیقات و فناوري   

 که وضع مطلوب آینده     ها و تهدیدها الزم است                      بعد از ارزیابی و تبیین وضعیت موجود و شناخت نقاط قوت، ضعف، فرصت            

هاي توسـعه علـم در            در گام بعدي براي دستیابی به وضع مطلوب باید اولویت. نگري ترسیم گردد                    با توجه به رویکرد آینده    

همچنین الزم است راهبردها و الزامات تحول براي دستیابی به وضع مطلوب آینده مـشخص               . رشته مورد نظر تعیین شود    

  :دول زیر اهم محورها و مسائل اساسی مورد بررسی در هر زیربخش معرفی گردیده استدر ج. گردد

  ي تخصصیها         گروهـ مسائل مورد بررسی براي تدوین و استخراج نقشه جامع علمی کشور در 1جدول 

محورهاي مورد 

  بررسی
  سؤال اصلی

هاي اصلی          زیربخش

  نقشه
  نهادهاي اصلی هر زیربخش

  آموزش و پرورش

  آموزش  )کارشناسی و تحصیالت تکمیلی(آموزش عالی 

  مراکز خصوصی

  بخش دولتی
  پژوهش و تحقیقات

  بخش غیردولتی

  بخش دولتی

  اول
یابی و بررسی ارز

  وضعیت فعلی

کاربردي کردن نتایج (فناوري 

  بخش غیردولتی  )تحقیقات

  و پرورشآموزش 

  آموزش عالی

ترسیم وضعیت   دوم

  مطلوب آینده
  آموزش

  مراکز خصوصی
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  بخش دولتی
  پژوهش و تحقیقات

  بخش غیردولتی

کاربردي کردن نتایج (فناوري   بخش دولتی

  بخش غیردولتی  )تحقیقات

  آموزش و پرورش

  آموزش  آموزش عالی

  مراکز خصوصی

  یبخش دولت
  پژوهش و تحقیقات

  بخش غیردولتی

  بخش دولتی

  سوم
تعیین اولویتهاي 

  توسعه

کاربردي کردن نتایج (فناوري 

  بخش غیردولتی  )تحقیقات

  آموزش و پرورش

  آموزش  آموزش عالی

  مراکز خصوصی

  بخش دولتی
  پژوهش و تحقیقات

  بخش غیردولتی

  بخش دولتی

  چهارم

راهبردها و الزامات 

تحول براي دستیابی 

  به وضعیت مطلوب

ردي کردن نتایج کارب(فناوري 

  بخش غیردولتی  )تحقیقات

      بندي و تلفیق         جمع  پنجم
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  :هاي تخصصی         مسائل جزئی مورد بررسی در گروه. 4

باتوجه به جدول فوق مسائلی که در طول جلسات هر گروه تخصصی بایستی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قـرار                   

  :گیرد، عبارت است از

  ها و تهدیدهاي نظام فعلی آموزش در سطوح مختلف تحصیلی در رشته مورد بررسی،         معرفی نقاط قوت، ضعف، فرصت. 1

   در سطوح مختلف تحصیلی،آموختگان         دانشبررسی و تحلیل سطح کیفی و کمی . 2

  طوح مختلف تحصیلی،هاي تخصصی در س         بررسی و تحلیل سطح کیفی و کمی مدرسان و اساتید رشته. 3

  ،...)هاي و برنامه هاي دولت در این زمینه، ساز و کار مدیریتی و         سیاست(شناسی وضعیت فعلی          در آسیب. 4

هایی چون وضعیت علمی سـایر کـشورهاي منطقـه در رشـته مـورد بررسـی،                در زمینه(شناخت وضعیت موجود    . 5

هـاي حـاکم بـر             تماعی، سیاسی و فرهنگی مؤثر بر رشته مورد بررسـی، معرفـی پـارادایم          تحلیل سایر عوامل اقتصادي، اج    

  ،...)ها و         توسعه رشته مورد بررسی، تعیین جایگاه رشته علمی مورد بررسی در بین سایر رشته

هـاي بـالقوه و بالفعـل             و پتانـسیل ها          این قسمت بدنبال شناخت فرصت(هاي موجود            معرفی نقاط قوت و فرصت    . 6

  ،)باشد          براي توسعه رشته مربوطه میالمللی         بینداخلی و 

در مـواردي چـون تغییـر متـون     (باشد؟              ها و معیارهاي حرکت درست رشته مورد بررسی در آینده چه می                             ویژگی. 7

، آموختگـان          دانـش راکز آموزشی و پژوهـشی، تغییـرات کمـی و کیفـی مدرسـان و          هاي مختلف در م                     درسی، سهم گرایش  

  ،...)ها و پشتیبانی دولت و         حمایت

  باشد؟         هاي علمی چه می         نقش مؤثر رشته مورد بررسی در توسعه سایر رشته. 8

  باشد؟         ایر کشورها چه میهاي مورد نیاز باتوجه به تجربه س         نهادهاي و سازمان. 9

  باشد؟         هاي نظام مطلوب ارزیابی و نظارت بر توسعه رشته علمی مورد بررسی چه می         ویژگی. 10

سازي و کاربردي نمـودن                      هاي مطلوب و زیرساختهاي مورد نیاز براي ایجاد و استقرار یک نظام تجاري                              ویژگی. 11

  باشد؟         رشته مورد بررسی چه میتحقیقات در 

  باشد؟         نقش رشته مورد بررسی در توسعه فناوري و علم در کشور چه می. 12

  .معرفی عوامل محرك و موجد تغییرات در رشته مورد بررسی. 13

  ارائه راهکارهایی جهت تطبیق هرچه بیشتر رشته مورد بررسی با شرایط فرهنگی و اجتماعی کشور،. 14

  ارائه راهکارهایی جهت بهبود و ارتقاء کیفیت نظام آموزشی کشور،. 15

  ارائه راهکارهاي توسعه منابع مالی و انسانی در رشته مورد بررسی،. 16
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   در رشته مورد بررسی با توجه به شرایط داخلی،المللی         بینارائه راهکارهاي افزایش تعامالت علمی و فناورانه . 17

  التحصیالن،         هکارهاي توسعه کارآفرینی و اشتغال فارغارائه را. 18

  ،...)، بنیادها، فرهنگستانها وNGOانجمنها، (ارائه راهکارهاي توسعه و تقویت نهادهاي علمی . 19

  ارائه راهکارهاي توسعه و مشارکت نخبگان در فرایند توسعه علمی کشور،. 20

  دانید؟         انداز حوزه مربوطه الزم می         یی را براي دستیابی به سند چشمها         چه قوانین، مقررات و سیاست. 21

  ها در چه سطحی الزم است به تصویب برسند؟         این قوانین و سیاست. 22

  نمایید؟         ها پیشنهاد می         ها و نهادهایی را براي تهیه و تدوین این سیاست         چه سازمان. 23

  نهادهایی هستند؟/ها         سیاست چه سازمان/ناظر اجراي این قانون. 24

  دانید؟         گذاري در حوزه خود می         هاي را پاسخگوي اجراي فرآیند سیاست         چه سازمان. 25

ر حـوزه مربوطـه را    دتکنولـوژي گذاري علـم و           چه نهادهایی و به چه تعداد باید مسئولیت کانون تفکر سیاست   . 26

  برعهده داشته باشند؟

   را در حوزه مربوطه برعهده داشته باشند؟تکنولوژيهاي علم و          چه نهادهایی باید ارزیابی سیاست. 27

را ) اي و صـنعتی          شامل بنیادي، کاربردي، توسـعه    (میزان منابع مالی مورد نیاز براي هر یک از مراحل پژوهش            . 28

  .دمعین نمایی

  .ناظر بر مصرف منابع فوق را مشخص نمایید/ تأمین کننده ) هاي(نهاد/سازمان. 29

  .مصرف کننده و محل مصرف این منابع را مشخص نمایید) هاي(نهاد/سازمان. 30

  مالکیت فکري منحصر به فردي براي حوزه مورد نیاز است؟) هاي(سیاست/چه قانون. 31

  اي تحقیقاتی در حوزه مربوطه چگونه باشد؟ه         نرخ رشد و میزان بودجه. 32

هـاي خـاص              بودجـه (هاي حمایتی از تحقیقات توسط چه نهادهـایی و چگونـه شـکل بگیرنـد؟                                  قوانین و رویه  . 33

  ...)ها، سوبسیدهاي تحقیقاتی و         حمایتی، گرانت

  شکل بگیرد؟استانداردسازي در حوزه مربوطه توسط چه نهادهایی و چگونه . 34

  حمایت از مالکیت فکري و قوانین مربوطه توسط چه نهادهایی و چگونه شکل بگیرند؟. 35

هاي نوین و یا نقـاط تمرکـز در حـوزه مربوطـه را                             پاسخگو براي شناسایی دانش و فناوري     ) هاي(نهاد/سازمان. 36

  .مشخص نمایید

  .ها و یا نقاط تمرکز را مشخص نمایید         ناوريپاسخگو براي انتخاب دانش و ف) هاي(نهاد/سازمان. 37

اي و          شـامل بنیـادي، کـاربردي، توسـعه    (پاسخگو براي هر یک از مراحل انجـام پـژوهش           ) هاي(نهاد/سازمان. 38

  .را مشخص نمایید) صنعتی

  .ري که باید تولید شوند را مشخص نماییددا         هاي معنا         و یا سایر خروجی/ پتنت / تعداد و یا نرخ رشد مقاالت . 39

هـا و یـا نهادهـایی را بـراي                         در حوزه مربوطه چیست؟ و چه سازمان      ) تکنولوژيعلم و   (هاي تحقیقاتی                     اولویت. 40

  کنید؟         ها به صورت پویا پیشنهاد می         تعیین این اولویت

اي          اي و خلق دانش اختصاصی یابـد؟ شـبکه           وطه باید به تحقیقات پایهچه سهمی از کل تحقیقات در حوزه مرب     . 41

  .ها و نهاد را براي انجام این وظیفه پیشنهاد نمایید         از سازمان
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چه سهمی از کل تحقیقات در حوزه مربوطه بایـد بـه تحقیقـات کـاربردي و انتقـال دانـش اختـصاص یابـد؟                   . 42

  .ها و نهاد را براي انجام این وظیفه پیشنهاد نمایید         سازماناي از          شبکه

چه سهمی از کل تحقیقات در حوزه مربوطه بایـد بـه تحقیقـات کـاربردي و انتقـال دانـش اختـصاص یابـد؟                   . 43

  .ها و نهادها را براي انجام این وظیفه پیشنهاد نمایید         اي از سازمان         شبکه

  مراکز تحقیقاتی و با چه نوع مأموریتی باید در حوزه مربوطه شکل گرفته و توسعه یابند؟چه تعداد . 44

  چه تعداد محقق در حوزه مربوطه الزم است؟. 45

   در حوزه مربوطه باید انتشار یابند؟ISIچه تعداد مقاالت علمی و پژوهشی و . 46

  ر یابند؟چه تعداد پاتنت داخلی و خارجی در حوزه مربوطه باید انتشا. 47

  میزان پرورش منابع انسانی محقق در حوزه مربوطه به چه میزان باشد؟. 48

  .و تعداد متخصص مورد نیاز هر یک را مشخص نمایید) اي         هاي بین رشته         شامل رشته(اي          ترکیب رشته. 49

  و غیررسمی در حوزه مربوطه الزم است؟) هاي تحصیلی دانشگاهی         رشته(هاي آموزش رسمی          چه نوع و چه تعداد دوره. 50

  .را مشخص نمایید) مانند ترکیب جنسیتی(هاي دیگر در تعیین نیروي انسانی مورد نیاز          نیازمندي. 51

، )یداخلـی و خـارج  (هـاي مـورد نظـر             ، دانشگاه)داخلی و خارجی(شامل تعداد بورسیه   (نحوه آموزش هر رشته     . 52

  .را معین نمایید) دکتري مبتنی بر پژوهش تحقیق

  چه نهادهایی باید وظیفه آموزش و توسعه منابع انسانی محقق در این حوزه را برعهده داشته باشد؟. 53

  چه نهادهایی باید وظیفه حمایت از نخبگان در این حوزه را برعهده داشته باشند؟. 54

  در حوزه مربوطه باید چگونه باشد؟هاي حمایت از نخبگان          رویه. 55

  هاي ارزیابی و ارتقاء منابع انسانی محقق در حوزه مربوطه چگونه باشد؟         رویه. 56

  در حوزه مربوطه چگونه باشد؟... ، مدیر پژوهش و)در سطوح مختلف(هاي مختلف تعداد پژوهشگر          نسبت. 57

اي دریافت جایزه نوبل را ایجاد خواهـد کـرد؟ چـه سـازمانی را بـراي          آیا حوزه مربوطه توان و ظرفیت الزم بر       . 58

  کنید؟         پیگیري این موضوع پیشنهاد می

  چه نهادهایی و به چه تعداد باید نقش مراکز تعالی در حوزه مربوطه را برعهده داشته باشد؟. 59

  گذاري خطرپذیر در حوزه مربوطه را بر عهده داشته باشد؟         هاي سرمایه         چه نهادهایی و به چه تعداد باید نقش صندوق. 60

سازي تحقیقات و پیوندزدن دستاوردهاي تحقیقاتی بـا نیازهـاي بـازار و مـشتریان                                نهادهاي الزم براي تجاري   . 61

  چگونه باید شکل گیرد؟

ه مربوطـه را برعهـده داشـته    خدمات و فرآیندهاي جدیـد در حـوز  /چه نهادهایی باید وظیفه توسعه محصوالت . 62

  باشند؟

  خدمات جدید در حوزه مربوطه به چه میزان بوده و رشد آن چگونه باشد؟/تعداد محصوالت. 63

  تعداد فرایندهاي تولیدي و خدماتی جدید در حوزه مربوطه به چه میزان بوده و رشد آن چگونه باشد؟. 64

  حوزه مربوطه به چه میزان بوده و رشد آن چگونه باشد؟میزان صادرات محصوالت و یا فرآیندهاي جدید در . 65

در حوزه مربوطه به چه میزان بوده و رشد آن چگونـه            ...) دانش فنی، لیسانس و    (تکنولوژيمیزان رشد فروش    . 66

  باشد؟
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  هاي علمی یا صنفی مورد نیاز است؟         چه انجمن. 67

  است؟چه تعداد مجله علمی و با چه گرایشی مورد نیاز . 68

  آیا بانک اطالعاتی مورد نیاز است؟ ایجاد شود یا خریداري گردد؟. 69

  تولیدي به جریان بیندازند؟/ خدماتی / هاي صنعتی          هایی باید آخرین دستاوردهاي حوزه را دورن بخش         چه سازمان. 70

  عهده داشته باشند؟ در حوزه مربوطه برتکنولوژيچه نهادهایی باید وظیفه تسهیل انتقال . 71

   در حوزه مربوطه را برعهده داشته باشند؟المللی         بینهاي          چه نهادهایی باید وظیفه حمایت از همکاري. 72

ارتباطـات میـان صـنایع، مراکـز تحقیقـاتی و            (لـی هـاي داخ                    سـازي                   چه نهادهایی باید وظیفه حمایت از شبکه      . 73

  زه مربوطه را برعهده داشته باشند؟در حو) دانشگاهی

   در حوزه مربوطه به چه میزان باشد؟المللی         بینهاي          تعداد همکاري. 74

   در حوزه مربوطه به چه میزان باشد؟لیهاي داخ         سازي         تعداد شبکه. 75

   توجه قرار گیرد؟هاي اطالعاتی دانشی چگونه باید مورد         ایجاد انواع بانک. 76

  براي مستندسازي و حفظ دانش موجود چگونه باید عمل کرد؟. 77

هـایی           هاي تعاملی چگونه و براساس چه سیاست         هاي شبکه         گیري شبکه          محور براي شکلITهاي                   ایجاد شبکه . 78

  باید باشد؟

  دهاي تحقیقاتی چگونه باید انجام شود؟بندي و انتشار دستاور         طبقه. 79

   در حوزه مربوطه به چه میزان باشد؟المللی         بینها و سمینارهاي ملی و          تعداد همایش. 80

هایی باید توسعه زیربناهاي فرهنگی در این حوزه اتفاق افتاد تا شرایط براي پـذیرش و             چگونه و با چه مکانیزم    . 81

  توان اهمیت نوآوري و ارزش پژوهش در جامعه را افزایش داد؟         ش و نوآوري فراهم شود؟ چگونه میتشویق پژوه

توان اخالقیات در حوزه مربوطه را توسعه داده و یا از مبانی اخالقی موجود اسـتفاده مناسـب بـراي                              چگونه می . 82

  پژوهش کرد؟

  تواند براي توسعه پژوهش در این حوزه استفاده کرد؟         ي و فقهی چگونه میاستفاده از هویت اسالمی و مبانی اعتقاد. 83

  توان از هویت تاریخی براي توسعه پژوهش در این حوزه استفاده کرد؟         چگونه می. 84

  در این حوزه شکل داد؟گیري خرد جمعی در سطح جامعه را با مشارکت ذینفعان          توان دانش عمومی و شکل         چگونه می. 85

کننــده نهــایی دانــش و فنــاوري تولیــد شــده در ایــن برنامــه هــستند؟          مــصرف) هــایی(نهــاد/چــه ســازمان. 86
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  :هاي تخصصی         بندي تشکیل جلسات گروه         زمان. 5

ها، در جدول زیر موضوع جلسات،          شناسی و زبان         باتوجه به زمان اندك براي تهیه نقشه علمی در حوزه ادبیات، زبان   

ها درخواست شـده اسـت کـه بـا              از مدیران محترم گروه. ها پیشنهاد گردیده است                  بندي آن                   تعداد جلسات مورد نیاز و زمان     

ریزي و          تاد برنامهتوجه به این جدول زمانبندي، جلسات را تشکیل داده و صورتجلسات و گزارشات مربوط به جلسه را به س    

  .هماهنگی حداکثر تا زمان اعالم شده تحویل نمایند

  ي تخصصیها         گروهبندي و محورهاي مورد بحث در جلسات          ـ زمان2جدول 

  زمان ارائه گزارش  زمان برگزاري جلسات  موضوع  جلسه

  شناخت وضع موجود آموزش  اول و دوم

  شناخت وضع موجود آموزش  سوم
  11/12حداکثر تا   9/12حداکثر تا 

  چهارم
بندي نهایی محور          شناخت وضع موجود فناوري و جمع

  اول

  ترسیم وضع مطلوب آموزش و پژوهش و فناوري  پنجم

  هاي و معیارهاي توسعه         تعیین اولویت  ششم

  18/12حداکثر تا   16/12حداکثر تا 

  عهمعرفی الزامات تحول و توس  هفتم

  ارائه راهبردهاي توسعه  هشتم

  بندي و تلفیق نهایی         جمع  نهم

  25/12حداکثر تا   23/12حداکثر تا 

  

باتوجه به اینکه زمان بسیار محدود مسائل اساسی و محوري مورد بررسـی در هـر جلـسه بـصورت مجـزا تهیـه و          

  .گیرد         هاي تخصصی قرار می         تدوین گردیده است که به مرور در طول اسفندماه در اختیار گروه
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  ها         شناسی و زبان         هاي تخصصی کمیته ادبیات، زبان         مدیران محترم گروه

  سالم علیکم

احتراماً به پیوست فرم تدوین گزارش جلـسات اول و دوم گـروه تخصـصی مربوطـه تقـدیم                   

الزم . ساسی و فرعی مورد بررسی در جلسات مشخص شـده اسـت           در این فرم مسائل ا    . گردد                  می

شناسی          گانه کمیته ادبیات، زبان         هاي هشت         بذکر است فرم پیوست براي حفظ وحدت رویه در گروه         

و شناسی استخراج نقشه جامع علمی کشور تهیه و تدوین گردیده اسـت           ها و براساس روش          و زبان 

هاي تخصصی بایستی سعی نمایند کلیه مسائل و محورهاي بیان شده در                      لذا مدیران محترم گروه   

  .هر جلسه مورد بحث و بررسی اجمالی و مختصر قرار گیرد

  .پیشاپیش از همکاري صمیمانه شما سپاسگذاریم

  

  

  

  پژوهشگاه
 علوم انسانی و مطالعات

اجتماعی
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  ........................صورتجلسه گروه تخصصی

   دقیقه150: مدت جلسه  :تاریخ  ولجلسه ا:   شماره جلسه

  :اعضاء حاضر جلسه

  

  

  

  :اعضاء غایب جلسه

  

  

  شناخت وضع موجود آموزش  :محور اساسی مورد بحث

  :سؤاالت و مسائلی که در این جلسه بایستی بررسی گردد

   در رشته مورد بررسی در سطوح مختلف تحصیلیآموختگان         دانشو کمی ) تخصصی و مهارتی( بررسی و تحلیل سطح کیفی ●

   بررسی و تحلیل کمی و کیفی نهادهاي آموزشی دولتی و غیردولتی در سطوح مختلف تحصیلی●

هاي تخصصی در سطوح مختلف تحصیلی، میزان انطباق تخصص           بررسی و تحلیل سطح کیفی و کمی مدرسان و اساتید رشته●

  ها با نیازهاي کشور         آن

و تحلیل منابع علمی و متون درسی مورد استفاده در مراکز آموزشی مختلف مرتبط و سهم ساعات آموزشی  بررسی و تجزیه ●

  ها         درس تخصصی در سایر رشته

  هاي دولت و نهادهاي دولتی مرتبط در زمینه آموزش رشته مورد بررسی         ها و برنامه          بررسی و معرفی نقاط قوت و ضعف سیاست●

آموزش و پرورش، (ها و تهدیدهاي کالن نظام فعلی آموزش در سطوح مختلف تحصیلی          رفی نقاط قوت، ضعف، فرصت مع●

  در رشته مورد بررسی) تحصیالت عالی، مراکز خصوصی و غیرانتفاعی

  

  

  

  



  …نامه تحقیق، بررسی و تدوین نقشه جامع علمی کشور         سند شیوه

کمیته علوم انسانی، معارف اسالمی و هنر / اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور

328

  

  ........................صورتجلسه گروه تخصصی

   دقیقه150: مدت جلسه  :تاریخ  دومجلسه :   شماره جلسه

  :اعضاء حاضر جلسه

  

  

  

  :اعضاء غایب جلسه

  

  

  

  شناخت وضع موجود آموزش  :محور اساسی مورد بحث

  :سؤاالت و مسائلی که در این جلسه بایستی بررسی گردد

   معرفی و شناخت وضعیت و تجارب علمی ـ آموزشی سایر کشورهاي جهان بخصوص کشورهاي منطقه در رشته مورد بررسی●

اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مؤثر بر آموزش رشته مورد ) برنده         بازدارنده و پیش( تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر  بررسی و●

  بررسی

 براي توسعه آموزش رشته مربوطه در سطوح المللی         بینهاي بالقوه و بالفعل داخلی و          ها و پتانسیل          معرفی و شناخت فرصت●

  ختلفم

  ها با توجه به شرایط فرهنگی ـ اجتماعی داخلی کشور          معرفی روشهاي آموزشی نوین و بررسی کاربردپذیري آن●

   بررسی و تجزیه و تحلیل جریان درآمد ـ هزینه در نهادهاي آموزشی مختلف و بیان نقاط قوت و ضعف جریان موجود●
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  سرگروه محترم

  سالم علیکم

خواهـشمند اسـت بـا    . گـردد          به پیوست دستور جلسات سوم، چهارم و پنجم ارائه مـی     احتراماً  

توجه به  اطالعات موجود و قابلیتها و تواناییهاي گروه به سؤاالت طـرح شـده پاسـخ دهیـد و در             

صورت عدم توانایی در پاسخگویی به برخی سـؤاالت، سـعی شـود روي سـؤاالت مهمتـري کـه                    

  .باشد، کار شود         ها در دسترس و موجود می         اطالعات آن

ریزي هدفمند حضرتعالی در هدایت گروه به سـمت               بدیهی است مدیریت هوشمندانه و برنامه     

الزم است . نماید            تر و سودمندتري می                     پاسخ  به سؤاالت اصلی، کمک بسیاري به تهیه نقشه جامع          

مندرج در فایـل طـرح تـدوین    (روه پاسخ به سؤاالت چهارگانه اصلی تأکید شود که هدف اصلی گ 

  .باشد         در حوزه مربوطه می) نقشه جامع علمی کشور

  .پیشاپیش از همکاري صمیمانه شما سپاسگذاریم

  

  

  

  پژوهشگاه
 علوم انسانی و مطالعات

اجتماعی
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  ........................صورتجلسه گروه تخصصی

   دقیقه150: مدت جلسه  :تاریخ  سومجلسه :   شماره جلسه

  :ضاء حاضر جلسهاع

  :اعضاء غایب جلسه

  شناخت وضع موجود پژوهش  :محور اساسی مورد بحث

  :سؤاالت و مسائلی که در این جلسه بایستی بررسی گردد

  هاي مورد بررسی،         پژوهشگران در حوزه) تخصصی و مهارتی( بررسی و تحلیل سطح کمی و کیفی ●

  گیري و توسعه منابع انسانی مورد نیاز در امور پژوهشی حوزه مربوطه،          بررسی و ارزیابی چگونگی روند شکل●

  هاي مورد بررسی،          بررسی و تحلیل کمی و کیفی نهادهاي پژوهشی دولتی و غیردولتی فعال در حوزه●

  پژوهش رشته مورد، بررسیهاي دولت و نهادهاي دولتی مرتبط در زمینه          ها و برنامه          بررسی و ارزیابی سیاست●

اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی موثر بر پژوهش رشته مورد ) برنده         بازدارنده و پیش( بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل موثر ●

  بررسی،

   بررسی هدفمندي و برنامه محوري نظام پژوهشی حوزه تخصصی مربوطه،●

   با نیازهاي مختلف کشور و جامعه علمی، بررسی میزان انطباق پژوهشهاي صورت گرفته●

   بررسی و تجزیه و تحلیل جریان درآمد ـ هزینه نهادهاي پژوهشی فعلی و بیان نقاط قوت و ضعف جریان موجود،●

ن و نحـوه تـأمی  ) اي و صـنعتی                شامل بنیادي، کاربردي، توسـعه    ( برآورد میزان منابع مالی مورد نیاز در هر یک از مراحل پژوهش              ●

  منابع مورد نیاز،

 براي توسعه پـژوهش در رشـته مربوطـه و معرفـی     المللی         بینهاي بالقوه و بالفعل داخلی و          ها و پتانسیل             معرفی و شناخت فرصت    ●

  سازوکارهاي نوین پژوهشی

   و معرفی جایگاه این نهاد در حوزه مربوطهگذار علم و فناوري در حوزه مربوطه         هاي نهاد سیاست          معرفی ویژگی●

  هاي تخصصی         ها و معیارهایی جهت ارزیابی و سنجش روند تحوالت پژوهشی در حوزه          معرفی و پیشنهاد شاخص●

ها و نهادهایی را براي          اي و خلق دانش اختصاص یابد؟ سازمان          چه سهمی از کل تحقیقات در حوزه مربوطه باید به تحقیقات پایه●

  .انجام این وظیفه پیشنهاد نمایید

  ها و تهدیدهاي کالن نظام فعلی پژوهش در رشته مورد بررسی          معرفی نقاط قوت، ضعف، فرصت●
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  ........................صورتجلسه گروه تخصصی

   دقیقه150: مدت جلسه  :تاریخ  چهارمجلسه :   شماره جلسه

  :ء حاضر جلسهاعضا

  

  :اعضاء غایب جلسه

  

شناخت وضع موجود فناوري  :محور اساسی مورد بحث
1

  

  :مسائلی که در این جلسه بایستی بررسی گردد

  هاي علمی موجود در کشور           بررسی و ارزیابی نقش رشته مورد بررسی در توسعه سایر رشته●

، سیاسی و اجتماعی به )صنعت، خدمات و کشاورزي(فرهنگی، اقتصادي  بررسی و ارزیابی نقش رشته مورد بررسی در امور ●

  تفکیک هر بخش و نوع تأثیرگذاري

   بررسی کمی و کیفی وضعیت مجالت و نشریات تخصصی ـ ترویجی در حوزه مربوطه●

  المللی در حوزه مربوطه         ها و سمینارهاي مالی و بین          بررسی و ارزیابی همایش●

  ها         و ارزیابی نهادهاي دولتی و غیردولتی موثر در استفاده از نتایج پژوهش بررسی ●

  رسانی دستاوردهاي پژوهشی در حوزه مربوطه         بندي، انتشار و اطالع          بررسی و ارزیابی نظام فعلی طبقه●

  ها با ذکر نوع و میزان کاربري         هشهاي دولتی و غیردولتی استفاده کننده از نتایج پژو          معرفی سازمان●

   بررسی و ارزیابی وضعیت فعلی نظام حفظ حقوق معنوي پژوهشی در حوزه مربوطه●

براي توسعه و انتشار استفاده از ...) هاي علم و فناوري و         همانند مراکز رشد، پارك( معرفی نهادهاي دولتی و غیر دولتی جدید ●

  هاي صورت گرفته         نتایج پژوهش

   سایر موارد●

  

  

  

                                                          
  .باشد         ها می         ها و سازوکارهاي انتشار و توسعه آن         ایج پژوهشمنظور از فناوري در این حوزه استفاده از نت. 1



  …نامه تحقیق، بررسی و تدوین نقشه جامع علمی کشور         سند شیوه

کمیته علوم انسانی، معارف اسالمی و هنر / اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور

332

  

  ........................صورتجلسه گروه تخصصی

   دقیقه150: مدت جلسه  :تاریخ  پنجمجلسه :   شماره جلسه

  :اعضاء حاضر جلسه

  

  :اعضاء غایب جلسه

  

ترسیم وضع مطلوب آموزش و پژوهش و فناوري  :محور اساسی مورد بحث
1

  

  : جلسه بایستی بررسی گرددمسائلی که در اینسؤاالت و 

  باشد؟         انداز چه می          نقش رشته مورد بررسی در دستیابی به اهداف فردي بیان شده در سند چشم●

  باشد؟         انداز چه می          نقش رشته مورد بررسی در دستیابی به اهداف اجتماعی بیان شده در سند چشم●

  باشد؟         انداز چه می         ستیابی به اهداف علمی و فناوري بیان شده در سند چشم نقش رشته مورد بررسی در د●

سازي و کاربردي نمودن تحقیقات در رشته          هاي مطلوب و زیرساختهاي مورد نیاز براي ایجاد و استقرار یک نظام تجاري          ویژگی●

  باشد؟         مورد بررسی چه می

 در حوزه مربوطه باید انتشار یابند؟ چه ISIحقق در حوزه مربوطه الزم است؟ چه تعداد مقاالت علمی و پژوهشی و  چه تعداد م●

  تعداد پاتنت داخلی و خارج در حوزه مربوطه باید انتشار یابند؟

   میزان پرورش منابع انسانی محقق در حوزه مربوطه به چه میزان باشد؟●

  .و تعداد متخصص مورد نیاز هر یک را مشخص نمایید) اي         رشته         هاي بین         رشتهشامل (اي           ترکیب رشته●

  و غیررسمی در حوزه مربوطه الزم است؟) هاي تحصیلی دانشگاهی         رشته(هاي آموزشی رسمی           چه نوع و چه تعداد دوره●

  در حوزه مربوط چگونه باشد؟... ، مدیر پژوهش و)وح مختلفدر سط(هاي مختلف تعداد پژوهشگر           نسبت●

  

  

  

                                                          
اندازهاي آتی در رشته تخصصی           جایگاه مطلوب و چشم1404 در افق جمهوري اسالمی ایرانانداز          در این جلسه بایستی باتوجه به سند چشم . 1

  .مربوطه استخراج گردد
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  ........................صورتجلسه گروه تخصصی

   دقیقه150: مدت جلسه  :تاریخ  ششمجلسه :   شماره جلسه

  :اعضاء حاضر جلسه

  

  :اعضاء غایب جلسه

  

  ها و معیارهاي توسعه         تعیین اولویت  :محور اساسی مورد بحث

  :مسائلی که در این جلسه بایستی بررسی گرددسؤاالت و 

ها به          ها و یا نهادهایی را براي تعیین این اولویت         در حوزه مربوطه چیست؟ و چه سازمان) تکنولوژيعلم و (هاي تحقیقاتی           اولویت●

  کنید؟         صورت پویا پیشنهاد می

  هاي دولت و نهادهاي دولتی مرتبط در رشته مورد بررسی         ها و برنامه         موزشی و پژوهشی در سیاست بررسی و معرفی اولویتهاي آ●

آموزش و پرورش، تحصیالت عالی، مراکز خصوصی و ( معرفی اولویتهاي کالن نظام فعلی آموزش در سطوح مختلف تحصیلی ●

  در رشته مورد بررسی) غیرانتفاعی

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  …نامه تحقیق، بررسی و تدوین نقشه جامع علمی کشور         سند شیوه

کمیته علوم انسانی، معارف اسالمی و هنر / اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور

334

  

  ........................لسه گروه تخصصیصورتج

   دقیقه150: مدت جلسه  :تاریخ  هفتمجلسه :   شماره جلسه

  :اعضاء حاضر جلسه

  

  :اعضاء غایب جلسه

  معرفی الزامات تحول و توسعه  :محور اساسی مورد بحث

  :مسائلی که در این جلسه بایستی بررسی گرددسؤاالت و 

  باید نقش مراکز تعالی در حوزه مربوطه را برعهده داشته باشد؟ چه نهادهایی و به چه تعداد ●

  گذاري خطرپذیر در حوزه مربوطه را برعهده داشته باشد؟         هاي سرمایه          چه نهادهایی و به چه تعداد باید نقش صندوق●

تی با نیازهاي بازار و مشتریان چگونه باید شکل سازي تحقیقاتی و پیوند زدن دستاوردهاي تحقیقا          نهادهاي الزم براي تجاري●

  گیرد؟

  خدمات و فرآیندهاي جدید در حوزه مربوطه را برعهده داشته باشند؟/  چه نهادهایی باید وظیفه توسعه محصوالت ●

و خدماتی خدمات جدید در حوزه مربوطه به چه میزان بوده و رشد آن چگونه باشد؟ تعداد فرایندهاي تولیدي / تعداد محصوالت●

جدید در حوزه مربوطه به چه میزان بوده و رشد آن چگونه باشد؟ میزان صادرات محصوالت و با فرآیندهاي جدید در حوزه مربوطه 

در حوزه مربوطه به چه میزان ...) دانش فنی، لیسانس و (تکنولوژيبه چه میزان بوده و رشد آن چگونه باشد؟ میزان رشد فروش 

  باشد؟بوده و رشد آن چگونه 

، دکتري مبتنی بر )داخلی و خارجی(هاي موردنظر          ، دانشگاه)داخلی و خارجی(شامل تعداد بورسیه ( نحوه آموزش هر رشته ●

  .را معین نمایید) پژوهش تحقیق

   چه نهادهایی باید وظیفه آموزش و توسعه منابع انسانی محقق در این حوزه را برعهده داشته باشد؟●

  .را مشخص نمایید) مانند ترکیب جنسیتی(هاي دیگر در تعیین نیروي انسانی مورد نیاز           نیازمندي●

هاي حمایت از نخبگان در حوزه مربوطه           چه نهادهایی باید وظیفه حمایت از نخبگان در این حوزه را برعهده داشته باشند؟ رویه●

  باید چگونه باشد؟

  تقاء منابع انسانی محقق در حوزه مربوطه چگونه باشد؟هاي ارزیابی و ار          رویه●
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  ........................صورتجلسه گروه تخصصی

   دقیقه150: مدت جلسه  :تاریخ  هشتمجلسه :   شماره جلسه

  :اعضاء حاضر جلسه

  

  :اعضاء غایب جلسه

  ارائه راهبردهاي توسعه  :محور اساسی مورد بحث

  :این جلسه بایستی بررسی گرددمسائلی که در سؤاالت و 

   ارائه راهکارهایی جهت تطبیق هرچه بیشتر رشته مورد بررسی با شرایط فرهنگی و اجتماعی کشور ●

 اي از         برداري از دانش بیرونی اختصاص یابد؟ شبکه         اي و بهره          چه سهمی از کل تحقیقات در حوزه مربوطه باید به تحقیقات توسعه●

  .ها و نهاد را براي انجام این وظیفه پیشنهاد نمایید         سازمان

  خدمات و فرآیندهاي جدید در حوزه مربوطه را برعهده داشته باشند؟/  چه نهادهایی باید وظیفه توسعه محصوالت ●

د نیاز است؟ آیا بانک اطالعاتی مورد هاي علمی یا صنفی مورد نیاز است؟ چه تعداد مجله علمی و با چه گرایشی مور          چه انجمن●

  نیاز است؟ ایجاد شود یا خریداري گردد؟

هاي داخلی در حوزه مربوطه به چه میزان          سازي          در حوزه مربوطه به چه میزان باشد؟ تعداد شبکهالمللی         بینهاي           تعداد همکاري●

طالعاتی دانشی چگونه باید مورد توجه قرار گیرد؟ براي مستندسازي و حفظ دانش موجود چگونه باید هاي ا         باشد؟ ایجاد انواع بانک

  عمل کرد؟

هایی باید توسعه زیربناهاي فرهنگی در این حوزه اتفاق افتد تا شرایط براي پذیرش و تشویق پژوهش و           چگونه و با چه مکانیزم●

  توان اهمیت نوآوري و ارزش پژوهش در جامعه را افزایش داد؟         نوآوري فراهم شود؟ چگونه می

  گیري خرد جمعی در سطح جامعه را با مشارکت ذینفعان در این حوزه شکل داد؟         توان دانش عمومی و شکل          چگونه می●
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  شرح مذاکرات جلسه اول

 در سطوح آموختگان         دانشمی و ک) تخصصی و مهارتی(بررسی و تحلیل سطح کیفی : محور اول

  مختلف تحصیلی در رشته مورد بررسی

  

  :در آموزش و پرورش. 1

  عدم توانایی زیان محصوالت آموزش و پرورش، کیفیت پائین کالسها،: الف

  آموزش و پرورش و اعزامات آموزش عالی،         عدم انطباق بین محتوي : ب

  صوالت آموزش و پرورش شانس قبولی ندارند،حتی در رشته زبان دانشگاه نیز مح: ج

کتابها قدیمی ـ خارج از رده ـ فاصله بین درخواست جامعه و محتوي کتاب، لذا مراجعه مردم به بخش خصوصی و : د

  ها،         آموزشگاه

  مناسب از نیروها،ها، عدم توجه به تخصص، فقدان پشتوانه و امکانات علمی ـ آموزشی، عدم استفاده          ضعف معلم: هـ 

  کنکوري بودن آموزشها،: و

  امکانات ناکافی،: ز

  .هاي شفاف و واضح         فقدان سیاستگذاري: ح

  

  آموزش عالی. 2

باشد درصورتی که کارشناسی آموزش زبان          مترجمی و ادبیات ولی کارشناسی ارشد آموزش و ادبیات می: کارشناسیها: الف

  .کافی است) تربیت معلم (واحدهاي دبیري. الزم است

رشته .  ترم اول پیشرفتی ندارند3ـ4دانشجویان در . متون درسی کارشناسی در حد دانشجویان و زبان حاضر نیست: ب

  .باشد         واحدهاي تخصصی آموزشی، ادبیات و مترجمی کم می. تربیت معلم از محیط آینده کاري خود بدور است

  ...)اهنگی ـ بدون کنترل ـ قبولی بدبدون هم (Espوضع بسیار بد : ج

  

  :ـ مؤسسات آموزشی3

اهداف آموزش متفاوت است ـ نظام مدیریتی . آموزان انگیزه بیشتري دارند         تر هستند ـ دانش         در آموزش زبان موفق: الف

  .مناسب دارند

هاي قابل درك نیستند           بنديlevelي نشده ـ نظارت علمی و کتبی ندارند ـ تفاوت زیادي با هم دارند ـ استانداردساز: ب

  .ها هنوز مناسب نیستند         ـ میزان ساعات محدودیت ندارد ـ رقابت هستند ـ اساتید انتخابی هستند ـ روشهاي آموزشی آن

 ـ تأثیر مسائل فرهنگی آموزشگاهی بسیار بغرنج بوده ـ شرایط پذیرش استاد با معیارهاي فرهنگی منطبق نیستند: ج

  .زند         فرهنگی مطالب آموزشی بسیار است ـ محدودیتهاي اعمال شده در مدارس به این کار دامن می

  

  :آموزش عالی آزاد ـ غیرانتفاعی. 4

یار ها بس         تفاوت کیفی بین شعبات آزاد و دانشگاه. التحصیالن خوب نیستند         دانشجویان و فارغ: کارشناس: محصوالت: الف

استاندارد خاصی حاکم بر آنان نیست ـ هیأت علمی معیار امور آموزش نیست ـ حتی اساتید دولتی هم وقت . زیاد است

  .کنند         پژوهش خود را در دانشگاه آزاد سپري می
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  .هاي اساتید بسیار پائین است         رده. التدریس بوده         اساتید اکثراً مدعو و حق: ب

: قیمت ـ جذب بسیار زیاد پیام نور         هاي ارزان         کیفیت ـ جذب دانشجویان زیاد ـ جذب در رشته         نشجویان کمجذب دا: ج

  .باشد         وقت می         هاي روزانه شده، پیام نور براي افراد شاغل کم         برخالف اهداف وارد رقابت به دانشگاه

  

  :گیري         نتیجهبندي و          جمع

علیرغم مسائل فرهنگی موجود ولی در (آموختگان مثبت و خوب بوده          هاي زبان وضع دانش         در مجموع در سطح آموزشگاه

  .بخشی وجود ندارد         آزاد، پیام نور و غیرانتفاعی شرایط رضایت         سطح مدارس، مؤسسات آموزش عالی 

هاي ارشد و دکتري          وضع دوره. هاي کارشناسی مشکالتی اساسی وجود دارد         هاي دولتی نیز در رشته         در سطح دانشگاه

  .شود         متوسط ارزیابی می
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  شرح مذاکرات جلسه اول

بررسی و تحلیل کمی و کیفی نهادهاي آموزشی دولتی و غیردولتی در سطوح مختلف : محور دوم

  تحصیلی

  

آموزان در          تعداد مدارس و معلمان زبان تقریباً مناسب بوده ولی توزیع جمعیت دانش: در بخش آموزش و پرورش. 1

مدارس عموماً امکاناتی براي پشتیبانی علمی ـ آموزشی از . باشد         کالسهاي زبان در مناطق مختلف کشور ناهمگون می

  . مدارس دولتی نیز بسیار پائین استدر نتیجه کیفیت. کالسهاي زبان ندارند

  .از نظر کیفی شرایط بهتري دارند. باشند         از نظر کمی متناسب با تقاضاي بازار می: هاي زبان         آموزشگاه. 2

ها نیازي به بررسی          ها با توجه به نیاز دولت متناسب بوده ولی در کیفیت آن         تعداد کمی دانشگاه: هاي دولتی         دانشگاه. 3

  .ها کامالً مشهود است         ها و واحدها، دروس و محتوي آن         دوره

ها          از نظر کمی دانشجویان بسیار زیادي را جذب ولی متأسفانه به کیفیت آن: هاي آزاد و پیام نور و غیرانتفاعی         دانشگاه. 4

اصلی حاکم بر          دانشگاه آزاد کمیت زیاد و کیفیت بسیار کم) کم(ه زبان غیر از بعضی واحدهاي شود، در رشت         توجهی نمی

  .امور اینگونه مراکز است

  

  

  

  

  

  

  :گیري         بندي و نتیجه         جمع
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  شرح مذاکرات جلسه اول

هاي تخصصی در سطوح مختلف          بررسی و تحلیل کمی و کیفی مدرسان و اساتید رشته: محور سوم

  تحصیلی 

  ها با نیازهاي کشور         میزان انطباق تخصص آن

  

  :معلمها

  .شوند         ـ گزارش براساس تدوین نیست و دانشجویان براي تدریس انتخاب نمی

  .ها منطبق نیست         ـ کتابهاي تدریسی با مطالب آموزشی دانشگاه

  .هنر تربیت معلم براي تدریس نیستندهاي لیسانس          ـ دوره

  ).هاي آموزشی         کارگاه(شود          آموزشهاي ضمن خدمت ارائه نمی         ـ 

. شود         هاي دانشگاه، آموزش دانشگاهی ارائه نمی         ـ ساختار مراکز تربیت معلم دانشگاهی نبوده و علیرغم وجود سرفصل

  .شوند باید کارهاي کارگاهی و کمک تدریس انجام دهند          براي تدریس تربیت نمیها اصوالً         کاردان

ادامه تحصیل در آموزش زبان ولی کارشناسی در . دانند         شوند ولی معلمی نمی         اکثراً معلم می: محصوالت: آموزش عالی

  .هاي دیگر         رشته

  . خاص ـ کمبود استاد ادبیاتکمبود نیروي خوب در شرایط: مدرسان

واحدهاي موظفی باالست . هایی وجود دارد         عدم وجود ارتباط با خارج از کشور مشکل. خوب بود: نسل اول: کیفیت اساتید

  ) واحد است6ـ8میانگین این . (آید         در نتیجه کیفیت کار پایین می

  .رساند         وضع فجیعی دارد سیطره سمت آسیب زیادي می: ب

  هاي اینترنتی         ها ـ محدودیت         عدم ارتباط بین دانشگاه

  .رشته ادبیات از نظر منابع و گرانی آن مشکالت اساسی دارد، استاد ادبیات بسیار کم هستند

  .مشکالت فرهنگی رشتۀ ادبیات با حضور اساتید متعهد تقریباً حل شده است

  .ار علمی دارد ـ با انگیزه هستندانتخاب اساتید معی: آموزشگاهی

  

  

  

  :گیري         بندي و نتیجه         جمع

  .باشد         در مورد مراکز تربیت معلم و ویژگی معلمان زبان مشکالتی اساسی مطرح می: الف

خصوص در رشته هاي دولتی تعداد اساتید خوب کم شده و نیاز به ترمیم کیفی اساتید مشهود است ب         در دانشگاه: ب

  .ادبیات

از اساتید دانشگاههاي دولتی . شوند          اصوالً اساتید خوبی جذب نمی         :مؤسسات آموزش عالی آزاد ـ پیام نور ـ غیرانتفاعی: ج

  .کنند که باعث افت کیفیت در همه جا شده         استفاده می

  .کنند         مدرسان بهتري را جذب می: مؤسسات آموزشی: د
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  شرح مذاکرات جلسه اول

بررسی و تحلیل منابع علمی و متون درسی مورد استفاده در مراکز آموزشی مختلف : محور چهارم

  ها         مرتبط و سهم ساعات آموزشی درس تخصصی در سایر رشته

  :مدارس

ساعات آموزشی نیز باید با . ع شوندـ متون درس قدیمی، کهنه، خارج از رده و غیرعلمی بوده و باید مورد بازنگري واق

  .متون و محتوي دروس متناسب شود

  . ساعت آموزشی در آموزش و پرورش کافی نیست450ـ 

  .ـ کوتاهی سال تحصیلی و طوالنی بودن تابستان

  .ـ متون نباید یکسان باشد

  :آموزش عالی

  .ـ محدودیت وجود کتابهاي افت شده در بازار

  ت فرهنگی کامالً بیگانه بوده ولیمتون آموزش و پرورش از مقوال

  .شود         متون آموزش و پرورش از مقوالت فرهنگی مملو هستند و این تعارض باعث ایجاد ناهمگونی و یا فاجعه می

  ـ اهمیت دادن به کتابخانه ملی

  :آموزش عالی، آزاد، پیام نور و غیرانتفاعی

هاي دولتی اصوالً از منابع جدید          صورت عدم دسترسی به دانشگاهدر . تقلیدي از آموزش عالی همراه با مشکالت بسیار

  .بدور هستند

  :ها         آموزشگاه

  .کنند         معموالً از متون جدید و متأسفانه داراي بار فرهنگی منفی استفاده می

  

  

  

  

  

  :گیري         بندي و نتیجه         جمع
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  شرح مذاکرات جلسه اول

هاي دولت و نهادهاي دولتی          ها و برنامه         بررسی و معرفی نقاط قوت و ضعف سیاست: ر پنجممحو

  مرتبط در زمینه آموزش رشته مورد بررسی

  :آموزش عالی

  ها         ـ مشکل ارائه سوبسید به نمایشگاه و عدم ارائه آن به کتابخانه

  .هاي دانشگاهی محسوس است         هاي دولتی در ارتباط با رشته         استها و سی         ـ نیاز به بررسی مجدد دوره

  .هاي جدیدي الزم است         ریزي و سیاست         ـ در مورد تربیت معلم زبان برنامه

  .هاست         ها و اساتید در تأمین مطالب و محتوي دروس از قوتهاي این رشته         ـ آزادي عمل دانشگاه

  .کامالً ضروري است)  سال25بعد از (هاي آموزش عالی           بازنگري در سیاستـ

  

  :نهادهاي دولتی

ها نیز          آموزشهاي آموزشگاهی آن... بدون توجه به معیارهاي آموزش. داشتن آموزش زبان و ارائه مدارك معادل و غیره

  .موفقیت چندانی نداشته است

  

  : پیام نور و غیرانتفاعیهاي آزاد،         دانشگاه

هاي نظام و نیازهاي کشور، متأسفانه در این مورد سیاست خاصی اعمال          تقلیدي از آموزش عالی بدون توجه به سیاست

  .شود         نمی

  

  :ها         آموزشگاه

ریزي در این مورد نیز باعث          عدم نظارت و برنامه. کنند         تر از هر نهاد دیگري عمل می         بر مبناي نیاز مردم و بازار مناسب

  .آسیبهاي بزرگ فرهنگی به کشور شده و خواهد شد

  

  

  

  

  

  :گیري         بندي و نتیجه         جمع
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  شرح مذاکرات جلسه اول

 ها و تهدیدهاي کالن نظام فعلی آموزش در سطح مختلف         نقاط قوت، ضعف، فرصت: محور ششم

  در رشته مورد بررسی) آموزش و پرورش، تحصیالت عالی، مراکز خصوصی و غیر انتفاعی(تحصیلی 

  :مدارس

باعث از بین ... ریزي دقیق، عدم مدیریت بهینه و         داشتن معلم و مکان و وقت فرصتی براي آموزش زبان ولی عدم برنامه

 آموزش و پرورش و هدایت مردم به سوي آموزشگاهی تهدیدي و عدم موفقیت.ها شده است         رفتن تمامی این فرصت

  .اساسی براي آموزش و فرهنگ کشور است

  

ها و          ها، عدم توجه به نیازهاي کشور باعث سردرگمی دانشگاه         عدم انطباق بین مدارس و دانشگاه: ها         دانشگاه

عدم . آموزش عالی است         ها از ضعفهاي اساسی          ها و محتوي آن         دروس، رشتهعدم بازنگري در . آموختگان شده است         دانش

  .ها نیز از ضعفهاي آموزش عالی است         ارتباط اساتید با خارج از کشور و همکاران خود در سایر دانشگاه

  

ریزي مناسب، عدم توجه به          ور، عدم برنامه عدم توجه به نیازهاي علمی و آموزشی کش:آزاد، پیام نور و غیرانتفاعی

  .ها شده است         کیفیت آموزش نه تنها ضعفی عمده بلکه به تهدیدي براي آموزش عالی در این رشته

  

عنوان تهدیدي براي فرهنگ کشور بشمار رفته و نیازمند          رغم موفقیت در آموزش زمان، به          علی:مؤسسات آزاد

  .ریزي دقیق و سریع در این مورد هستند         نامهبر

  

  

  

  

  

  

  :گیري         بندي و نتیجه         جمع
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  شرح مذاکرات جلسه دوم

معرفی و شناخت وضعیت و تجارب علمی ـ آموزشی سایر کشورهاي جهان بخصوص : محور اول

  کشورهاي منطقه در رشته مورد بررسی

  

  :ادبیات

   دروس عمومی ـ تخصصی در کشورهاي دیگرـ هماهنگی بین1

  .اي در سایر کشورها بخصوص در ترکیه وجود دارد         ریزي بین رشته         ـ نوعی برنامه2

  ـ ارتباط دانشجو و دانشگاه با دنیاي بیرون در سایر کشورها3

  )مثل هند(گذاري در نهادهاي دولتی ها و عدم تمرکز سیاست         ریزي آموزشی دانشگاه         ـ استقالل برنامه4

  ها در سایر کشورها         ـ به روز شدن سریع برنامه5

  )مثل هند(ریزي در تعامل با دیگران بخصوص کشورهاي اصلی          ـ برنامه6

  .ها و اساتید         دانشگاه دانشگاهی عمل کردن بعضی از          ها و نیروها با همدیگر و لذا فرا ـ         ـ انطباق نیازها، دوره7

  هاي اقتصادي دولتها از پژوهشهاي مورد نیاز         ـ حمایت8

  ها در برخی از کشورها مثل لبنان         ـ تخصصی بودن رشته9

  

  :آموزش زبان

  ریزي درسی و انتخاب فنون درس در اکثر کشورها         پذیري در برنامه         ـ انعطاف1

  )در انگلیس... ،A ،Bفرمهاي (هاي زبان          داردهاي مختلف آزمونـ وجود استان2

  )مثل مالزي(ـ تدریس برخی از دروس به زبان انگلیسی در برخی از کشورها 3

 در ترکیه ـ (Conmunication)پذیرش رویکرد ارتباطی . هاي اتحادیه اروپا در ترکیه         ـ تمرکز روي برنامه4

  آموز درمراحل پایانی ـ وجود یکسان دوره آموزش زبان و سپس ورود به دبیرستان در ترکیه         تبادل دانشهاي          برنامه

  )آمریکا ـ انگلیس ـ یونسکو(ـ بهره گرفتن از امکانات کشورهاي مادر 5

  ـ ایجاد ارتباط بین آموزش و پرورش و دانشگاه6

  ـ ارتباط پژوهشی بین دانشگاه و نهادهاي اجرائی7

. شرق آسیا اوضاع بهتري دارد بعلت وجود اساتید مهاجر. ها وضع ایران از بسیاري از جهات بهتر است         ـ در دانشگاه8

  .هاي منطقه بهتر است         هاي درسی ما از بسیاري از دانشگاه         برنامه

  .ها در کشورهاي خارجی         بعلت وجود افراد آنـ از نظر پژوهشی برخی از کشورها بهتر هستند ولی نه از داخل کشور بلکه 9
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  شرح مذاکرات جلسه سوم

معرفی و شناخت وضعیت و تجارب علمی ـ آموزشی سایر کشورهاي جهان بخصوص : محور اول

  کشورهاي منطقه در رشته مورد بررسی

  

  ...)مثل ژاپن ـ چین و(شود          ها باعث رشد پژوهش و تولید علم می         ـ ارتباط قوي با سایر دانشگاه1

  )leedمثل عمان کار مشترك با دانشگاه و (ـ آموزش زبان از مراحل ابتدائی در برخی از کشورها 2

  )مثل برزیل و ترکیه(سازي دانش در برخی از کشورها          ـ بومی3

   کشورهاي عربی غربی درTESOLهاي علمی مثل          ها و کنفرانس         ـ ایجاد انجمن4

  هاي کشورهاي مادر         اي و سایر دانشگاه         هاي منطقه         ـ ارتباط بسیار قوي بین دانشگاه5

  هاي آموزشی         ـ ارائه کارگاه6

  ـ مبادله استاد و دانشجو7

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :گیري         بندي و نتیجه         جمع

هاي بهتري داشته و          مقاطع زیر دیپلم برخی از کشورها مثل ترکیه و مالزي برنامهدرمجموع در زمینه آموزش زبان در 

  .کنند         تر عمل می         موفق

طور متوسط بهتر از خیلی از کشورهاي منطقه          هاي ایران به         ولی در سطوح دانشگاهی بخصوص در مقاطع تکمیلی دانشگاه

  .هاي ذکر شده شرایط بهتري براي پیشرفت ایجاد خواهد کرد         فراهم نمودن زمینه. ایدنم         عمل می
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  شرح مذاکرات جلسه سوم

اقتصادي، اجتماعی، ) برنده         بازدارنده و پیش(بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر : محور دوم

  سیاسی و فرهنگی مؤثر بر آموزش رشته مورد بررسی 

  

  :برنده         ل پیشعوام

ارتباط تنگاتنگ فناوري و زبان  

مثالً رفع محدودیتها در دانشگاه(ها           اعمال بهینه محدودیت(  

 هاي الزم          زمینه...) اي ـ اینترنتی و         مسافرتها ـ ارتباطات مخابراتی ـ ماهواره( ارتباطات بیشتر اجتماعی با جهان خارج

  .یري زبان را بطور عمومی فراهم کرده استبراي یادگ

  

  :عوامل بازدارنده

تمرکزگرائی در دانشگاه و آموزش و پرورش   

ماهواره(هاي خاص مثل اعمال محدودیت در اینترنت           ایجاد محدودیت(  

 مطبوعات، رادیو تلویزیون و( عدم وجود محصوالت فرهنگی(...  

 تباط با مثل قطع ار( دخالت عوامل سیاسیBCتوسط وزارت علوم (  

شود         نمی«حاکم بودن جو (هاي بیش از حد بخصوص در مراحل اولیه           اعمال محدودیت«(  

  )ها         مثال دیوار و نرده داشتن تمامی دانشگاه(

هاي پژوهشی          عدم استفاده بهینه از بودجه  

 اجتماعی امکانات در مناطق مختلف کشور عدم توزیع مناسب فرهنگی ـ اقتصادي ـ  

هاي دولتی         ها به بودجه          وابستگی بیش از حد دانشگاه  

عدم دسترسی همه مردم به امکانات آموزشی خارج از بخش دولتی   

هاي آزاد، دو شغله بودن اساتید، افت آموزشی و پژوهشی و          وجود دانشگاه...  

  
  
  

  :گیري         ندي و نتیجهب         جمع

کسی با اعمال محدودیت (هاي نامعقول          آوري از عوامل پیش برنده و اعمال محدودیت          و پیشرفتهاي فنالمللی         بینعوامل 

، تمرکزگرائی بیش از حد، دخالتهاي سیاسی در امور علمی، عدم توزیع عادالنه )معقول و حساب شده مخالف نبود

از ... هاي آزاد، پیام نور، علمی ـ کاربردي و         هاي الزم از مراکز دانشگاهی، رشد روزافزون دانشگاه         مکانات، عدم حمایتا

  .باشند         عوامل بازدارنده از جهت کیفیت آموزشی می
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  شرح مذاکرات جلسه سوم

 براي المللی         بینهاي بالقوه و بالفعل داخلی و          ها و پتانسیل         معرفی و شناخت فرصت: محور سوم

  توسعه آموزش رشته مربوطه در سطوح مختلف 

  

  هاي موجود         ـ استفاده از فناوري1

  ـ هدایت بهینه اقبال مردم به یادگیري زبان2

  هاي تأمین مطلب آموزشی         ـ پایین آمدن هزینه3

  زآمو         دانشتبادل استاد، دانشجو و : لمللیا         بینـ امکانات 4

  )کنفرانسهاي ویدیویی(ـ استفاده از آموزش از راه دور 5

  )مثل کتابخانه ملی(ـ استفاده از امکانات داخلی 6

  ) شوراي فرهنگی بریتانیاBCمثل (ـ استفاده از امکانات کشورها 7

  .تواند کمک بسیار زیادي نماید         هاي مشترك با سایر کشور می         ـ ایجاد دوره8

تواند سیستم آموزش و پرورش را تحت          ریزي درست می         ها که با برنامه         ـ شکوفائی موجود در آموزش زبان در دانشگاه9

  .تأثیر قرار داد

  
  
  

  :گیري         بندي و نتیجه         جمع

و عدم توجه به امکانات ) استفاده مناسب از کتابخانه ملی در تأمین منابعمثل عدم (مدیریت ضعیف امکانات داخل 

  .هاي ذکر شده در باال استفاده قیاسی نشود          باعث شده تا از فرصتالمللی         بین
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  شرح مذاکرات جلسه سوم

اتوجه به شرایط فرهنگی ـ ها ب         معرفی روشهاي آموزشی نوین و بررسی کاربردپذیري آن: محور چهارم

  اجتماعی داخلی کشور 

  

 سال 5ها در          اطالع نظري از روشها وجود دارد، ولی عمالً در کاربرد آن): معلمهاي زبان(آموزش زبان          هاي          التحصیالن رشته         فارغ

  .اخیر

. ب این روشها کاربردپذیري باالئی در شرایط خاص کشور ما دارنداغل. باتوجه به محدودیتهاي حاضر مشکالت فراوانی وجود دارد

  .شوند         تنوع روشهاي آموزشی در کشور بخصوص در آموزش و پرورش کاربرد نداشته و عمالً بکارگرفته نمی

  

شود، مگر بصورت فردي و          استفاده نمی...  از روشها و امکانات آموزشی بدلیل عدم وجود امکانات، وقت و:در مقاطع دانشگاهی

  .ابتکاري

  

  
  
  

  :گیري         بندي و نتیجه         جمع

هاي ما          اکثر دانشگاه: ثانیاً. ها تفاوتهاي کمی و کیفی زیادي دارد         درمجموع اوالً روشهاي آموزش زبان با روشهاي آموزش سایر رشته

دهند، اما مسئله اساسی این است که           و یادگیري در اختیار دانشجویان قرار میاطالعات الزم را در مورد آخرین روشهاي تدریس

آموزش و پرورش به . هاي اقتصادي ـ اجتماعی الزم براي کاربردي کردن این روشها در آموزش و پرورش اصالً وجود ندارد         زمینه

مؤسسات آموزش آزاد از این لحاظ مشکلی ندارند ولی . بدیل شده استت» کشی         روش«، »استعدادکشی«نوع بعنوان مرکزي براي 

هاي مدونی          باشد که متأسفانه در این مورد نه تنها سیاست         ها عدم توجه به بازتابهاي فرهنگی بکارگیري روشها می         ضعف اساسی آن

  .پذیرد         وجود ندارد بلکه نظارت مناسبی نیز صورت نمی
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  شرح مذاکرات جلسه سوم

بررسی و تجزیه و تحلیل جریان درآمد ـ هزینه در نهادهاي آموزشی مختلف و بیان نقاط قوت و : محور پنجم

  ضعف جریان موجود 

  

  در رشته زبان انگلیسی

.  آموزش زبان زمینه زیادي دارددرآمد خاصی ندارند مگر آنکه اقدام به ایجاد آموزشهاي آزاد بنمایند که در:  نهادهاي آموزش دولتی

  .شود         هاي آموزشی فراهم می         اي براي آزمون تئوري         باشد درعین حال زمینه         کردن جو دانشگاه می» مادي«ضعف عمده این اقدام 

گذاري است نه          باید درنظر گرفت که آموزش سرمایه. کند         را نمیها          وقت کفایت هزینه         هاي آموزش هیچ         در غیر از مورد فوق، بودجه

  .هزینه

  .هاست         ها یکی از ضعفهاي دانشگاه          و کسب کمک از آنآموختگان         دانشعدم تماس به 

  

  . آموزشهاي زبان در تمامی مقاطع درآمدهاي خوبی دارد:نهادهاي غیردولتی

  
  
  

  :گیري         بندي و نتیجه         جمع

هاي علوم انسانی در سرتاسر دنیا تعطیل شوند، در          ها و رشته         گذاري نشود باید تقریباً تمامی دانشگاه         اگر به آموزش نگاه سرمایه

هاي          با این همه رشته. کنند         هاي علوم انسانی اعمال می         هاي واقعی خود را در مورد رشته         صورتی که اکثر کشورهاي پیشرفته حمایت

  .ها تبدیل نشود         توانند درآمدزایی خوبی هم داشته باشند، به شرط آنکه کسب درآمد به هدف اصلی آن         آموزش زبان انگلیسی می
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  جلسه چهارم

  هاي علمی         نقش رشته زبان انگلیسی در توسعه سایر رشته. 1

  :با توجه به اینکه

  ـ زبان انگلیسی زبان تقریباً تمامی علوم در دنیاست

  ها در دنیاي علم هستند         هاي دیگر و منابع آن         ـ زبان دائمی به نوعی به عنوان پل ارتباطی بین رشته

اسـاتید  . شجویان و اساتید زبان فارسی نیز محسوس استها نیاز به زبان دارند این نیاز حتی براي دان         ـ تمامی رشته 

  .اند         اند از سایر همکاران خود به مراتب بهتر عمل کرده         و دانشجویان محترم این رشته که مسلط به یک زبان خارجی بوده

ت عدم تسلط دانشجویان سایر  توان تنها به ترجمه متون علمی متکی شد و استدالل نمود که در صور                               از اینرو نمی  

  :توان با ترجمه متون حل نمود چرا که         علوم به زبان انگلیسی این نقیصه را می

  ماند         ـ سرعت تحوالت در دنیاي علم آنچنان بیشتر شده که قوتی براي ترجمه نمی

  )مشتریان معدود دارد(ـ ترجمه همه متون از نظر اقتصادي به صرفه نبوده 

  رجمه متون تخصصی نیازمند مشارکت متخصصین زباندان در فرآیند ترجمه استـ ت

  تر هستند         هاي موجود سالها از سرعت و گسترش تحوالت در دنیا علم عقب         ـ ترجمه

  ـ ترجمه براي موارد معدود و پرمشتري و براي عمومی مردم سودمندي بیشتري دارد

باشد بایـد            متخصصان زباندان به مراتب بیشتر از سایرین میالمللی         بینوفقیت ملی و با توجه به موارد فوق میزان م   

هاي غیر انگلیسی نیز بـه           اي بوده که در اکثر موارد حتی علوم تولید شده در زبان                        اضافه نمود که متأسفانه روند امور بگونه      

  .کنند         ورت ترجمه نشدن جایگاه علمی خاص در این پیدا نمیزبان انگلیسی ترجمه شده و حتی در ص

  نقش فرهنگی، اقتصادي، سیاسی و اجتماعی زبان انگلیسی. 2

تواند ناقل                    زبان خاص فرهنگ ملتهاست و زبان انگلیسی نیز علیرغم اهمیت علمی آن می            : نقش فرهنگی : الف

 انتقال این مقوالت نقش عوامل غیـر زبـان مثـل معلـم، کتابهـاي درسـی،            البته در . مقوالت مثبت و منفی فرهنگی باشد     

بنـدوباري           زدگی با تبلیغ فرهنگ بی         اگر غرب. باشد         ها و سایر موارد بسیار حساس و مهم می            هاي مدیران آموزشگاه                    سیاست

باید زبان خود بخود ابزاري براي انتقال اینگونه فرهنگها خواهد     بعنوان عامل براي جذب مشتري در یک موسسه آموزشی          

در عین حال که برعکس این موارد نیز شایع است که در آن مقوالت مثبت فرهنگی از طریق زبـان منتقـل و باعـث              . بود

به زبان انگلیـسی  ها خارجی غیرانگلیسی به دالیل متعددي وضع بدتري نسبت          گسترش فرهنگ بومی شده متأسفانه زبان  

  .اند         در این مورد داشته

و در سـطوح دانـشگاهی نقـش مقـوالت     ) آموزشـگاهی (هاي غیر عمـومی           هاي زبان             قابل ذکر است که در کالس     

  .شود         تر می         فرهنگی به مراتب کم

  :نقش اقتصادي: ب

  :تواند دید         ینقش اقتصادي زبان انگلیسی را در موارد زیر م

حتی کـشورهاي غیـر انگلیـسی نیـز قراردادهایـشان را بـه              . (در مبادالت اقتصادي به همه کشورهاي جهان      : الف
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  )دهند         انگلیسی انجام می

  در تجارت الکترونیکی که اغلب زبان انگلیسی است: ب

مثل امتحان (آموزان سایر کشورها          ا زباندر آموزش زبان انگلیسی در سطوح مختلف براي مردم داخل کشور و ی : ج

  )تافل در سرتاسر جهان

  :نقش سیاسی: ج

  :توان مشاهده نمود         نقش سیاسی زبان انگلیسی را در موارد ذیل می

ر ظـاهراً اخبـا  . شـود           از طریق زبان انگلیسی منتقل می     ) حتی کشورهاي خودي  (ـ تمامی اخبار دنیا از سایر کشورها        

  .یابد         انتشار می) هاي این کشورها         یا بخش انگلیسی رسانه(هاي انگلیسی          همه کشورهاي شرقی نیز بیشتر از طریق رسانه

  .ها کامالً بدیهی است          و تمامی اتفاقات در آنالمللی         بینهاي          ـ نقش زبان در روابط خارجی، سازمان

  . دنیا از اخبار مهم کشور ما، فرهنگ و تمدن آن و سایر موارد تنها از طریق زبان انگلیسی امکان داردـ شناخت

ـ تهاجم فرهنگی و سیاسی غرب از طریق زبان انگلیسی است مقابله با این فرهنـگ نیـز از طریـق همـین زبـان                       

  .امکان دارد

  :نقش اجتماعی: د

باتوجه به مسافرتهاي متعددشان بـه کـشور در سـالهاي اخیـر،             ) ز هستند که تعداد زیادي نی   (ـ ایرانیان مقیم خارج     

  دهد         روابط اجتماعی داخل کشور را نیز تحت تأثیر قرار می

  توان کنترل نمود         ـ اگر آموزش زبان از تبلیغ زبان جدا شود نقش اجتماعی آن را بهتر می

  شود         ها یک ارزش اجتماعی محسوب می         آنها و فرزندان          ـ یادگیري زبان خانواده

  .از اهمیت بیشتري برخورداري شود) ابزار اساسی ارتباطات اجتماعی(ـ تالش براي حفظ زبان بومی 

  وضعیت کمی و کیفی مجالت و نشریات. 3

  :کمیت: الف

مثـل نـشریات   (عمومی دانشگاهی در موضع آموزش زبان، ترجمه زبان انگلیسی و ادبیات انگلیسی غیر از نشریات       

کنند، در حال حاضر نشریات ذیل فعـال           هاي انگلیسی منتشر می               که گاهی را به زبان    ) هاي ادبیات و علوم انسانی                      دانشکده

  :هستند

  )گاهی مقاالت انگلیسی نیز دارد(مجله فارسی زبان ادبیات تطبیقی : ادبیات

مطالعات ترجمه که نشریات دانشگاهی نیستند و مجله دوم اخیراً امتیاز علمی ـ پژوهشی  مجالت مترجم و : ترجمه

  .گرفته است

مجـالت  . که علمی پژوهـشی هـستند     ) تربیت معلم  (IIALمجله  ) انجمن زبان انگلیسی   (TELLمجله  : آموزش

ILI) کانون زبان ایرانی ((IJLS online) ز دانشگاهی بـه دنبـال انتـشار    برخی ا.  و نیز که غیرعلمی ـ پژوهشی هستند

  .نشریه در این زمینه هستند

بطور متوسط مقاالت چاپ شده در نشریات علمی ـ پژوهشی داراي کیفیت متوسطی هستند هر چند  : کیفیت: ب

  :معایب مطرح در مورد نشریات عبارتند از. کنند         تري نیز چاپ می         گاهی مقاالت بهتر یا ضعیف
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  ها آشنایی ندارند         شود و براي از داورها یا داوري         ها بیطرفانه نبوده و گاهی اعمال نفوذ می         ـ داوري

  اند         شده) قدیمی(هاي نادرست وزارت علوم، اعضاي هیأت تحریریه محدود به افراد خاص          ـ بعلت سیاست

  .ها را محدودتر کرده است         لوم آنـ عدم استقالل مجالت و اعمال شرایط وزارت ع

  ها         یشوضعیت هما. 4

  شود         دوسال یک بار برگزار می) ادبیات تطبیقی(توسط دانشگاه تهران : هاي ادبیات انگلیسی         همایش

  )اغلب دو سال یکبار(د شو         ها تبریز، مشهد و عدم برگزار می         توسط دانشگاه: هاي ترجمه         همایش

 و  (IELTI)، کنفرانس دو ساالنه دانشگاه تهران       (TELISI)کنفرانس ساالنه انجمن زبان     : هاي آموزش                   همایش

  گاهی کنفرانسهاي پراکنده

رهاي وزارت علوم شوند ولی باز هم معیا               ها نیز تقریباً خوب بوده و اخیراً از استقبال خوبی مواجه می                             کیفیت همایش 

که اغلب با حضور یک عـضو درجـه      (المللی         بینهاي                    در مقابل کنفرانس  ) امتیاز کم آنها  (و عدم توجه به کنفرانسهاي ملی       

هـا           هاي الزم تأثیر بسزائی در کیفیـت همـایش                و عدم تخصیص پشتیبانی   ) شود                  دوم یک کشور عقب افتاده نیز تعریف می       

  .دارد

  هاي آموزشی بسیار کم است         تعداد کارگاه

  شوند         همایش تخصصی نیز کمتر برگزار می

  :ها         نهادهاي موثر در استفاده از نتایج پژوهش. 5

و ) ي آمـوزش زبـان  ها         مشتري اصلی پژوهش(ها توسط آموزش و پرورش                  متأسفانه ظاهراً استفاده از نتایج پژوهش     

این نهادها که خود متولی آموزش و پژوهش . هنوز در کشور ما حائز ارزش واالئی نیست) در ترجمه و ادبیات(وزارت علوم   

  .هستند کمترین عالقه را به استفاده از نتایج پژوهشهاي داخلی دارند

  :رسانی         بندي و اطالع         نظام طبقه. 6

اند ولی کافی نبود و مستلزم          شود ـ وزارت علوم و جهاد دانشگاهی اخیراً اقداماتی کرده          میبصورت تخصصی انجام ن

  .دخالت نهادهاي علمی مثل انجمنهاي علمی هستند

  :تواند باشد         ها استفاده کافی ببرند شامل موارد ذیل می         توانند از نتایج پژوهش         یی که میها         سازمان. 7

  آموزش و پرورش. 1

  موسسات آموزشی زبان. 2

  )علمی ـ کاربردي ـ آزاد ـ پیام نور ـ دولتی(هاي مختلف          دستگاه. 3

  وزارت ارشاد. 4

  صدا و سیما. 5

  وزارت خارجه. 6
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  سازمان ارتباطات فرهنگ اسالمی. 7

  حوزه هاي علمیه. 8

  سازمان سمت. 9

  وصیانتشارات دولتی و خص. 10

  :وضعیت نظام فعلی حفظ حقوق معنوي. 8

اقـدام بـه افـت کتابهـاي     ) سواد                  متأسفانه برخی اساتید قدیمی و کم     (گاهی اساتید   . هاست                  متأسفانه مثل سایر رشته   

ت در مـورد  همـین سـن   . کننـد                   یا چاپ کتاب از طریق کارهاي دانشجویی می       ) گاهی با تغییرات جزئی   (خارجی به نام خود     

  .حفظ حقوق همین کارها نیز رواج دارد

  :ها         نهادهاي جدید براي استفاده از نتایج پژوهش. 9

تواننـد در گـسترش آمـوزش و پـژوهش در زبـان                       ولی سایتهاي کامپیوتري مـی    . چنین نهادهائی کمتر وجود دارند    

  .شود         هاي بسیار زیادي اعمال می         از این امکانات محدودیتنقش زیادي داشته باشند ولی در استفاده ) ترجمه و آموزش(
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  جلسه پنجم

هـاي مطلـوب            در جلسه پنجم براي بهتر بررسی کردن و ترسیم مناسب وضع مطلوب رشته، اول به تعیین ویژگـی               

  .هآموزان و دانشجویان در دو بخش کلی ذیل پرداخته شد         براي دانش زبان دانش

کارشناسـی ارشـد ـ    (التحصیالن آموزش و پـرورش و دانـشجویان مقـاطع مختلـف              زبان انگلیسی براي فارغ: الف

  هاي غیرمربوط به زبان انگلیسی         در رشته)  دکتري

  هاي مختلف زبان انگلیسی در مقاطع مختلف         دانش تخصصی دانشجویان رشته: ب

 3ن متخصص همگی اتفاق نظر داشتند که رشته زبان انگلیسی باید حداقل به صورت               الزم به ذکر است که دوستا     

  .آموزش زبان، ترجمه و ادبیات ارائه شود         هاي          با نام) با رشته(گرایش مستقل 

تـه  بعد از ترسیم وضع مطلوب در دو بخش فوق به کمیت و کیفیت مراکز تحقیقاتی، محققان و سایر مـوارد پرداخ                    

  .شود         جزئیات مسائل بررسی شده به پیوست تقدیم می. شد

  :انداز         نقش زبان انگلیسی در دستیابی به اهداف مرزي بیان شده در سند چشم

  : از نظر توانائی زبان انگلیسی1404در سال ) دیپلم(هاي افراد          ویژگی: الف

  ستقلتسلط به چهار مهارت زبان انگلیسی در سطح م

  ـ قادر باشند در مورد مسائل روزمره مکالمه نمایند

  ـ قادر باشند از اینترنت استفاده نموده و مطالب الزم را استخراج و درك نمایند

   نمایندweblog و E-mailـ قادر باشند در مورد متوسط اقدام به نوشتن مثالً 

  لمعارف خوانده و در حد متوسطا         ـ قادر باشند متون عمومی و روزنامه ـ خبر ـ دایره

  : در مقطع کارشناسی1404وضع مطلوب دانشجویان غیر رشته زبان در : ب

  ـ باید بتوانند از متون تخصصی استفاده نمایند

  هاي خود در سرتاسر جهان ارتباط برقرار کنند         با هم رشته) مکاتبه(ـ از طریق محاوره 

  ها را داشته باشند         ها و ترجمه اولیه آن         ـ قابلیت خواند متون تخصصی، درك آن

  :در مقطع کارشناسی ارشد: ج

  ـ باید توانائی در حد تافل یا معاون آن را کسب نموده باشند

  .ـ باید توانائی نوشتن مقاله به زبان را کسب نمایند

  ـ باید توانائی درك و ترجمه متون تخصصی را داشته باشند

  :در مقطع دکتري: د

  ـ توانائی سخنرانی به زبان انگلیسی در رشته تخصصی
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  ـ توانائی ارائه کالس تخصصی به زبان انگلیسی

  ـ حتی روحانیون برجسته نیز باید بتوانند در این حد توانائی زبان کسب نمایند

  هاي آموزش ترجمه و ادبیات انگلیسی         در رشته: هـ 

  :دانشجویان کارشناسی رشته آموزش. 1

  توجه به اهداف بیان شده براي مقطع دیپلمبا

هاي عمـومی و           توانائی ایجاد ارتباط شفاهی و کتبی در کلیه زمینه(ـ توانائی در هر چهار مهارت زبانی در حد کامالً پیشرفته            

  )تخصصی در هر سطحی

  ـ توانائی نوشتن مقاله تخصصی در رشته خود

   مسلط در دبیرستان بدون نیاز به آموزش ضمن خدمتـ توانائی تدریس در حد یک معلم کامالً

 در حد محیط کاري خود انجام داده و در محافل خاص رشـته و  (Action Research)ـ باید بتوانند تحقیقات کاربردي 

  )مثل انجمنهاي تخصص دبیران(مقطع خود را ارائه نمایند 

  ها براي مقاطع تدریس خود را داشته باشد         هاي کاري آن         سازي تخصص و تحلیل داده         آزمون         ـ توانائی 

  . در یک زبان خارجی دیگر داشته باشدIntermediateـ توانائی در حد 

  :دانشجویان کارشناسی ترجمه. 2

  ـ توانائی در مهارتهاي زبان مثل مورد فوق

  شورـ توانائی ترجمه در سطح متون عمومی و در سطح نیازهاي اداري ک

   در یک زبان فارسی دیگرIntermediateـ توانائی در حد 

  ـ داشتن اطالعات از فرهنگ زبان انگلیسی

  ـ تسلط به نگارش و ویرایش عمومی فارسی

  :دانشجویان کارشناسی ادبیات. 3

  ـ توانائی مهارتهاي زبان مثل مورد فوق

   در یک زبان خارجی دیگرIntermediateـ توانائی در حد 

  نسبی به تاریخ و فرهنگ و ادبیات مورد هدفـ اشراف 

  هاي تاریخی علم و فلسفه و فرهنگ در غرب         ـ آشنایی با زمینه

  ـ آشنایی با ادبیات انگلیسی جهان نه فقط کل کشور خاص

  اي         بین رشتهو آماده شدن براي مطالعات ...) ادبیات استعماري ـ پسا استعماري و(ـ آشنایی به نقد ادبی ـ مطالعات فرهنگی 

  :دانشجویان کارشناسی ارشد. 4

  ESPـ توانایی تهیه و تدوین متون درس در زبان عمومی و 

  ـ توانایی هدایت امور آموزش در آموزش و پرورش و مؤسسات

تـر           صصیهاي آموزشی تخ         گروه(هاي زبان انگلیسی                    ـ داشتن تخصص در گرایش خاص با توجه به توانمندي گروه          

  )شوند

با توانمندي مـدیریت امـور آموزشـی، تـدریس     ) زبانشناس کاربردي (Applied longـ در دوره کارشناسی ارشد 
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  .شود         و پژوهش درتخصص مربوطه تربیت می) که بیشتر در دوره کارشناسی کسب شده(زبان 

  :ترجمه: ب

هـا،           هاي مختلف، ترجمـه شـفاهی در تعـدادي از رشـته             ر رشتههاي تخصصی در ترجمه کتبی تخصص د           ـ گرایش 

  ، مطالعات ترجمه(Multi media)اي          ترجمه شفاهی چندرسانه

  هاي فوق را کسب نمایند         دانشجویان باید توانایی الزم در یکی از گرایش

  :ادبیات: ج

مطالعـات فرهنگـی و ادبیـات اسـتعماري، مطالعـات زبـان،       : هاي خاص ادبی         هاي تخصصی در زمینه                     ـ ایجاد گروه  

  شناسی         ، ادبیات تطبیق، زیبایی)زبان انگلیسی(هاي خاص          ادبیات در دوره

  .هاي الزم را داشته باشند         هاي خود باید توانمندي         ـ دانشجویان در زمینه

  .شوند         هاي آموزش ارائه می         ندي گروهـ گزارشها براساس توانم

  :دوره دکتري. 3

  :آموزش زبان: الف

  (Teaching-ESL-CALL)ها مثل          ـ تخصصی شدن دوره

  ـ صاحب نظر و پژوهشگر شدن در رشته تخصص خود

  Soci, D.A and language, psycho, Stylusesمثل : اي ایجاد شوند         هاي بین رشته         ـ دوره

  ترجمه: ب

  نظر، محقق ومدرس ترجمه در تخصصهاي ذکر شده         ـ برقراري دوره مطالعات ترجمه؛ هدف تربیت صاحب

  ادبیات: ج

  هاي ارائه شده در مقاطع قبل         نظر، محقق، مدرس در تخصص         ـ پرورش صاحب

  :انداز         و اجتماعی بیان شده در چشمنقش آموزش زبان بطور عمومی در پیشبرد اهداف فردي 

  هاي دانشگاهی است         ـ زبان ابزار پرداختن و دستیابی به منابع در کلیه رشته

  ـ زبان ابزار مبادالت علمی فرهنگی و بخصوص ارائه تولیدات انجام شده در ایران، در سطح جهان است

  تواند داشته باشد         را میـ ترجمه از زبان انگلیسی و بالعکس نیز همین نقش 

  ـ زبان ابزار کمی براي تولید، ارائه و کسب علم است

  در منطقه... ـ دارا بودن نقش اساسی در تبادل استاد، مطالب درسی و

ي مـذکور را  ها و ابزار الزم براي رسیدن به نقـشها          ها در سطوح مختلف زمینه         هاي تخصصی زبان در دانشگاه          رشته

  کند         فراهم می

انداز نقـش کلیـدي                       بطور کلی زبان انگلیسی در رسیدن به اهداف فردي، اجتماعی و علمی و فناوري در سند چشم                

  .دارد
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  :سازي         نظام تجاري. 4

هـاي           ، ترجمـه متـون، تولیـد آزمـون    المللـی          بـین هاي ملل و           مطالب آموزشی، انجام تحقیقات براي سازمان      تولیدـ  

سـازي رشـته            توانند در زمینه تجاري         هاي آزاد، اعزام استاد به کشورهاي منطقه می         هاي آموزشی، آموزش         استاندارد، مشاوره 

  .زبان نقش داشته باشند

  :تعداد مراکز تحقیقاتی و مأموریت آنها: 5بند 

  هاي آموزش، ترجمه و ادبیات         اکز پژوهشی ادبیات تطبیعی و ترجمه زمینهمر: ـ وجود

رسـانی، کـاربردي کـردن             هـاي اصـلی بـراي هـدایت ـ تحقیقـاتی ـ اطـالع                 مراکز پژوهش در دانشگاه: ـ پایداري

  .باید ایجاد شود... رسانی به منابع بیرونی و         تحقیقات، خدمات

  :6بند 

شـوند کـه            ها باید براساس نیاز جامعه محقق تربیت کنند اکنون نیز بعنوان محقق تعداد زیادي تربیت می             دانشگاه ـ

  .باید هدایت شوند

  ها         براي دانشجویان تکمیلی در دانشگاه) دستیار آموزشی و تحقیقاتی (TA, RAهاي          ـ ایجاد زمینه

  هاي اصل          در دانشگاهPost Docهاي          ـ برقراري دوره

هاي مقرر باید تولیدات مقاالت علمی ـ پژوهشی در حد مطلوب باشد بـدین            ـ براي رقابت با سایر کشورها در زمان

  .رسد         منظور انجام اقدامات پیشنهاد شده در این گزارش الزامی به نظر می

  :7بند 

ی نیز در صورت ادامه وضع موجود مناسب است به شرطی که نحوه پرورش منابع انـسانی بـا        ـ پرورش نتایج انسان   

  .توجه به مطالب مطرح شده در این گزارش تغییر اساسی یابند

  :8بند 

اعـضاي  افـزایش  . شود         تدوین می... هاي مطرح شده در فوق براساس تعداد دانشجو و         هاي آموزشی در رشته         ـ گروه 

 2شاید بتوان گفت که براي هر گرایش محقق باید . شود              ها باعث افزایش کارهاي پژوهشی می                       گروه و کاهش ساعات آن    

  .نفر عضو هیأت علمی و محقق وجود داشته باشد

  .بررسی شد: 9بند 

  :10بند 

  .تر باشد          شاید مناسب1 به 5ـ در مراکز پژوهشی نسبت به 
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  6سه جل

  )1بند 

  :هاي تحقیقاتی در زمینه فناوري         اولویت

  ،)مثل ادبیات(استفاده از فناوري در تحقیقات زبانی 

   در تحقیقات ادبی،(Corpus langue)اي          ـ استفاده از زبانشناسی پیکره

  ـ دیجیتال کردن منابع و تشکیل کتابخانه هاي مجازي،

  اتی،ـ دیجیتال کردن تولیدات تحقیق

  ،onlineهاي          ـ برگزاري کنفرانس

  ).آموزشهاي مجاري (onlineهاي          ها و کالس         ـ برگزاري کارگاه

  آموزش زبان         ي در راستفاده از فناو

بـراي  هاي کامپیوتري براي آموزش زبان و دسترسی تقریباً نامحـدود بـه اینترنـت و آمـوزش                       ـ تشکیل آزمایشگاه  

  )در دانشگاه در مناطق آموزش و پرورش(استفاده 

  )ارتباط تنگاتنگ انگلیسی و اینترنت(ـ استفاده از منابع اینترنتی و آموزش زبان 

  آموزش زبان از طریق کامپیوتر و حتی ارائه کالسهاي کامپیوتر به زبان انگلیسی

  اینترنتآموزش زبان از طریق انجام کارهاي تحقیقاتی سایر روس از طریق 

  آموزانی         هاي اینترنتی تخصص براي تبادل افکار و ایده ها توسط معلمان و اساتید و زبان         ـ ایجاد گروه

   براي آموزش زبانemail نوین یا ارتباط با Weblogـ استفاده از امکاناتی مثل 

  افزارهاي آموزش براي آموزش زبان انگلیسی         ـ تدوین نرم

  د امکانات دسترسی به اینترنت هم در محل آموزشگاه و منزل یا محل کارـ ایجا

  هاي زبان         ها  و گروه         ـ استفاده از ماهواره در دانشگاه

  ـ اجراي آموزشهاي ضمن خدمت مجازي براي دبیران

  :هاي تحقیقاتی در زمینه رشته زبان انگلیسی         اولویت

  وضع موجود آموزش زبانتحقیقات منتقدانه در . 1

  انجام تحقیقات نظري براي تولید علم در سطح جهان. 2

  هاي زبان         انجام تحقیقات در مورد معیارهاي سنجش در رشته. 3

  ...زبان و جامعه، زبان و دوز، زبان و(اي          انجام تحقیقات بین رشته. 4

  جش آن در کلیه مقاطعتحقیقات در مورد استانداردسازي آموزش زبان و سن. 5

  ...ها و         نامه         تحقیقات تاریخی فرهنگی در مورد ترجمه، نگارش واژه. 6
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  : براي تعیین اولویتهاها         سازماننهادها یا 

شود یک شوراي سیاستگذاري راهبردي زیر نظر شوراي انقالب فرهنگی بـراي هـدایت کلیـه امـور                              ـ پیشنهاد می  

  .تشکیل شود) ها         یا سایر زبان( و پرورش مربوط به زبان انگلیسی آموزش

  .شود          تعیین میـ تعیین ویژگیهاي اعضاي شورا بعداً

  تعیین اهداف آموزشی زبان در کشور: هاي آموزشیاولویت: 2بند 

  در سطوح آموزش و پرورش... زشی وهاي آمو         هاي آموزش زبان، متون درسی، شیوه         ـ بازنگري در برنامه

هـاي مختلـف و انجـام             هـاي کارشناسـی در گـرایش              در دروس دوره  ) براساس تحقیق و تجزیه تحلیل    (ـ بازنگري   

  تغییرات الزم در آنها

  ز آنمحوري ا         هاي ارائه شده و کم کردن سهم دانش         مهارت و فکر محور کردن کلیه آزمون: 3بند 

  ـ کاهش کنکور محوري در ارائه مسائل آموزش و سنجش آن

   در آموزش نیروي انسانیها         هاولویت موز

  هاي مناسب زبان از طریق ارائه آموزشهاي مناسب ضمن خدمت         ـ در حوزه آموزش زبان و معلم

  ...ن، مهارتهاي فناوري وهاي مناسب براي آموزش مهارتهاي تدریس زبا         ـ استفاده از فناوري

  ...)گري ـ مترجم و         مجري(ـ تربیت نیروي انسانی براي صدا و سیما 

  ـ تربیت مترجم حوزه ترجمه شفاهی
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  جلسه هفتم و هشتم

باتوجه به مفاد بررسی شده در جلسات قبل یعنی تبیین وضع موجود آموزش زبان انگلیسی در دو بخش عمـومی و        

  : مباحث در دو بخش مختلف پیگیري شدتخصصی در این جلسات

هاي کلی رسیدن به اهداف و اوضاع مطلوب روشن شـده در جلـسه قبـل مطـرح، بررسـی و راه                                        اول قرار شده راه   

  .مناسبی براي رسیدن به آن اهداف در هر بخش معین شود

  .پس به سواالت خاص هر جلسه پرداخته شده و موارد الزم پاسخ داده شدند

  نقشه راه: ولبخش ا

  :راهکارهاي اصلی براي رسیدن به اهداف آموزش زبان در بخش عمومی

انداز نبـود از                      باتوجه به معایب و نقائص موجود، وضع فعلی به هیچ عنوان راه مناسبی براي رسیدن به اهداف چشم                 

به عنوان یکی از پیشنهادات کاربردي و عملی در هاي مختلف ارائه راهکارهاي متعدد، راه و روش ذیل           این رو بعد از بحث    

  :گردد         انداز از پیشنهاد می         رسیدن به اهداف چشم

  :آموزش اختصاصی زبان انگلیسی در آموزش و پرورش: الف

ز و اي سه رو                   ساعات درسی زبان از ساعات سایر دروس جدا و براساس برنامه درسی هر مدرسه به صورت هفته                . 1

  .شوند         حداقل دو ساعات درسی ارائه می

هاي مختلف با سـطوح مختلـف            بندي، در کالس                 آموزان مدرسه بعد از شرکت در یک آزمون سطح                          تمامی دانش . 2

  .شوند          میشود، تقسیم         براساس تعداد مناسبی که در هر مدرسه تعیین می) بدون توجه به کالس اصلی آنها(

زبان انگلیسی هر منطقه یـا ناحیـه آمـوزش و پـرورش تهیـه و در      ) دپارتمان(بندي توسط گروه                      ها سطح                   آزمون. 3

  .گیرند         اختیار مدارس قرار می

ـ (آموزان، معلمان مربوطه توسط  مدیر مدرسه          بندي و تقسیم دانش                  بعد از سطح  . 4 از بـین  ) ا مجـري طـرح زبـان   ی

  .شوند         معلمان برتر ناحیه یا منطقه انتخاب و دعوت به کار می

و متـون تهیـه شـده توسـط اسـاتید      ( متون درسی مختلف از بین متون موجود در بـازار              بجاي یک متن درسی،   . 5

هـا           آمـوزان بـدان           نتخاب و با توجه به سطوح دانـش    با هماهنگی و تأیید دپارتمان زبان ناحیه ا       (توسط معلم و مدیر     ) داخلی

شود بلکه بخش خصوصی در این زمینه فعال بوده          پس اوالً کتاب درسی خاصی براي مدارس تدوین نمی. شود                 تدریس می 

  .کند متون درسی خوب با مجوز آموزش و پرورش تدوین نماید         و سعی می

آموزان موفق گواهینامه ترم              و هر ترم به دانش    ) خصوصی بوده (ات دروس زبان دقیقاً مثل سایر مؤسسات        امتحان. 6

ها توسط معلم، مدیر پروژه و دپارتمان زبان          بندي کالس                   ترم. آموزان ناموفق مجبور به تکرار ترم خواهند بود                         صادر و دانش  

  .انجام خواهد شد

هاي جهانی و بر مبناي متـون درسـی خواهنـد             ها براساس آخرین روش         هاي تدریس و موارد مربوط به آن              وشر. 7

  .بود
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دو احتمال سراسري در پایان مقطع راهنمایی و دبیرستان توسط مرکز زبان خارجی آموزشی و پرورشی برگزار و                  . 8

 ,Internediate) زبان انگلیـسی همـان مقطـع کـه معـادل دو مقطـع       (Cortificate)براساس این آزمون گواهینامه 

Elementory Basic)ورود به دانـشگاه تنهـا بـا ارائـه گواهینامـه      . شود         آموزان ارائه می          خواهند بود به دانش(Inter) 

  . خواهد بودBasicورود به دبیرستان نیز نیازمند گواهینامه . پذیر خواهد بود         امکان

کـه  (هاي معـادل آن را           یا گواهینامه (کسانی که بتوانند در امتحانات این گواهینامه شرکت و نمره قبولی بگیرند             . 9

  توانند معاف باشند         ها می         ارائه نمایند از شرکت در کالس) شوند         هاي زبان ارزشیابی می         توسط دپارتمان

مثالً (دانشگاهی متون مربوط به هر رشته ارائه و بر روي مهارت خواندن و آمادگی براي دانشگاه               ر دوره پیش  د. 10

  .شود         کار می) هاي مطالعات یا یادگیري         مهارت

البته این مسئله . شروع شود) شاید سوم یا چهارم دبستان(هاي ابتدائی               شود آموزش زبان از کالس                      پیشنهاد می . 11

  .نیازمند مطالعات تحقیقاتی است

خـصوص در سـطح            هاي سـایر دروس بـه           هاي زبان و استفاده از زبان در انجام پروژه         پروژه محور بودن کالس  . 12

  .هاي مهم و اساسی براي کمک به این راهبردها خواهند بود         دبیرستان از راه

  :لزامات این راهبردا

  :شوند         معلمان کارآزموده مجرب که براساس موارد ذیل گزینش می. 1

  1404هاي در          هاي آموزش زبان در دانشگاه         داشتن استانداردهاي خاص دوره: الف

  ها         شابه آناي و م         سنجی، استعداد حرفه         هاي مختلف روان         موفقیت در قسمت: ب

  موفقیت در مصاحبه تخصصی: ج

   براي استخدام معلم زبانالمللی         بینهاي          هاي شبیه آزمون         گذراندن آزمون: د

  هاي پیش از ضمن خدمت معلمان         شرکت در دوره: هـ 

   و پرورشهاي کامپیوتري زبان حداقل در سطح نواحی آموزش         آزمایشگاه. 2

تشکیل دپارتمان زبان انگلیسی در نواحی و مناطق زیر نظر کمیته زبـان انگلیـسی مـستتر در وزارت آمـوزش و      . 3

  )پرورش

بنـدي و اجـراي            هـاي سـطح                   تشکیل مرکز آزمون تحت نظارت کمیته زبان انگلیسی در مرکز براي تهیه آزمون            . 4

  هاي سراسري         آزمون

  ل مرکز آموزش ضمن خدمت مخصوص معلمان زبانتشکی. 5

ریزي، نظارت و تهیه و تدوین مطالب زبان انگلیـسی در وزارت آمـوزش و پـرورش بـراي                                     تشکیل کمیته برنامه  . 6

  .نظارت و اجرائی نمودن این برنامه

  هاي غیرانگلیسی         راهبرد آموزش زبان در مقطع دانشگاهی رشته: ب

التحصیالن مدارس را به حد مطلوب رساند در آن صورت مقاطع مختلف دانشگاهی تنها الزم اسـت                        غاگر بتوان فار  

  :به موارد ذیل اشاره شود

 ESAP) بـا زبـان عمـومی تفـاوت دارد        (انگلیـسی عمـومی دانـشگاهی        (EGAP ارائه دروس    :کارشناسی. 1
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  )انگلیسی کامالً تخصصی(

  اي تدریسالزامات استفاده از روش مناسب بر

  عدم ترجمه و استفاده از ترجمه در تدریس خروج انحصار از سازمان سمت در تهیه متون درسی

  ارائه کالس به زبان اصلی

  ارائه کالس توسط اساتید زبان

  :ارشد. 2

  )نگارش مقاله پیشرفته (Advanced Essay Writingارائه درس 

  شود         هاي ارشد که توسط وزارت علوم برگزار می         موفقیت در احتمال زبان عمومی دوره: الزامات

  :دکتري. 3

   تافل یا معادل آن را کسب نمایند550تنها باید قبل از ورود به دوره نمره . درس خاصی الزم ندارند

  :هاي دانشگاهی رشته کارشناسی راهبردهاي الزم براي دوره: ج

  رشده هاي کارشناسی و ا بازنگري اساسی در دروس دور. 1

  )سطح متوسط مدارس ((I)جذب دانشجو تنها براساس نمره گواهینامه . 2

  هاي ارائه دروس و تدریس آنها بخصوص استفاده از فناوري در تدریس بخشی به روش تنوع. 3

  ایجاد مرکزي براي منابع آموزشی زبان در هر دانشگاه. 4

  ها ي دورهریزي و اجرا هاي زبان در برنامه دادن آزادي عمل به گروه. 5

  :ارشد و دکتري. 4

  ـ بازنگري دروس

  هاي داخلی و خارجی  استاد با سایر دانشگاه ـ تبادل دانشجو،



  …نامه تحقیق، بررسی و تدوین نقشه جامع علمی کشور         سند شیوه

کمیته علوم انسانی، معارف اسالمی و هنر / اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور

362

  :جلسه هشتم

  پاسخ به سؤاالت جلسه هفتم

ریـزي   هـاي برنامـه   توان به آموزش و پرورش شوراي عالی انقـالب فرهنگـی، کمیتـه              نهادهاي داراي نقش می   . 1

  .بان و مراکز سنجش آموزش اشاره کردهاي ز وزارت علوم، دپارتمان

  چندان ربطی ندارد. 2

  پردازد نهادهاي آموزش و پرورش و آموزش عالی به تربیت نیروي انسانی می. 3

زان آمـو  دانـش پذیرش دانشجو تنها براساس نیازهاي کشور و اساتید و معلمان نیز براساس تعداد دانـشجویان و               . 4

  جود نداردشود ترکیب جنسیتی خاصی و انجام می

  توانند در این مورد مفید باشند هاي حمایت از پژوهشگران می صندوق. 5

   اشاره کردالمللی بینهاي  توان به پارکهاي فناوري، دفاتر همکاري سازي می از نهادهاي تجاري. 6

  توان نام برد از نهادهاي موظف آموزش و پرورش، صدا و سیما، بخش خصوصی، ارشاد را می. 7

  باطارت بی. 8

  هاي علمی هاي حمایتی مثل شوراي ملی نخبگان و انجمن سازمان. 9

  معیارهاي کمی و کیفی موجود و نیز ارائه نقد بر روي کارهاي انجام شده. 10
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  :8جلسه 

تواند در انطباق مطالب با مسائل فرهنگی مؤثر          تولید متون مناسب، تأیید این متون توسط آموزش و پرورش می          . 1

  باشد

  .باشد زوم نحوه تربیت معلمان و اساتید بیان میمورد ل

  .هاي زبان براساس رشته خاص مشخص شده و اغلب بیرونی هستند منابع تحقیقاتی رشته. 2

 انجمـن علمـی    انجمن علمی معلمـان و دانـشجویان، انجمـن علمـی مطالعـات ترجمـه،       : هاي مورد نیاز    انجمن. 3

  و مترجمانمطالعات ادبی، انجمن صنفی اساتید، معلمان 

  .صورت الکترونیکی در دسترس باشند ها باید حداقل به تمام مجالت مورد نیاز رشته: مجالت مورد نیاز

  آثار تحقیقاتی و محققان بسیار ضرورت دارند: بانکهاي اطالعاتی

بـان  هـاي ز    کلیـه گـروه   . باشـند   هاي زبانهاي خارجی مـی       از اصول اولیه براي پیشبرد رشته      المللی  بینهمکاري  . 4

  ارتباط و مبادله علمی داشته باشند) اي و خارج از منطقه منطقه( دانشگاه خارجی 3انگلیسی باید حداقل با 

هـاي اطالعـاتی بایـد     اي، با هم مرتبط بوده و انـواع بانـک         هاي تخصصی باید به صورت شبکه       ها و کتابخانه    گروه

  .ایجاد و نهادینه شوند

از بـین بـردن   (هـا، تـسهیل امـور پژوهـشی      دجه پژوهشی، افزایش بودجـه  ها به جذب بو     موظف کردن دانشگاه  . 5

  .و ایجاد ارتباط بین پژوهشگر و دانشگاه از راههاي مهم گسترش پژوهش و نوآوري هستند) بوروکراسی وحشتناك موجود
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  جلسات دانشجویی زبان انگلیسی

  :اعضاء جلسه

  زاده، عظیمی، دادوند آقایان طالب

  )دانشجویان دکتري (فر و خانم شایسته

  :هاي دولتی هاي زبان خصوصی و آموزشگاه ـ آموزشگاه1

    هاي دولتی بیشتر مد نظر است مسئله           آنچه که در آموزشگاهquatity    است و overload  آموزان    کردن دانش

 انباشته  obsoleteآموزان را فقط با گرامر و لغات          هاي رایج مطرح است که ذهن دانش        است که برخالف آنچه که تئوري     

کنند و هیچ اقدام و حرکت خاصی در این زمینه در مناطق آموزش و پرورش مـدارس آن بـه صـورت جـدي صـورت                            می

  .گیرد نمی

     هاي خصوصی تأکید بیشتري بـر مهارتهـاي تولیـدي و ارتبـاط اسـت و درحقیقـت            از سوي دیگر در آموزشگاه

contexts مرتبط با real lifeود و درحقیقت آنچه کـه حتـی در قالـب لغـات و گرامـر مطـرح       ش آموزان مهیا می  دانش

  . شود  خود وارد میpracticeشود به زمینه  می

  کنـد و حتـی موقعیـت فیزیکـی           هاي کالسی از همان شکل و اسلوب قدیمی خود پیروي مـی              همچنان محیط

 آموزش زبان انگلیسی اسـت  درصورتی که کالسی که متعلق به    . هاي قدیمی خود است     کالسها به همان سبک و موقعیت     

. منظور وسایل موجود در کالسها و نحوه چینش وسایل است         . باید از نظر شکل ظاهري متفاوت با کالسهاي عادي باشند         

  .الاقل جاي باشد که وسایل سمعی و بصري در آنجا فراهم باشد

نا به دالیـل اسـتفاده از وسـایل      ها ندارند ولی شاید ب      هاي خصوصی نیز خیلی تفاوتی با این محیط         اگرچه آموزشگاه 

ها بسیار باالتر اسـت، و محـیط           بچه Motirationبصري نسبت به مدارس دولتی و یا باتوجه به کاربرد عملی فرا،               کمک

  .تر است جذاب

شود بسیار چشمگیر است هاي خصوصی می  بنا به دالیل مطرح شده تعداد افرادي که جذب آموزشگاه .  

    چرا در آموزش و پـرورش بیـشتر      . ها توجه شود    مان مدارس دولتی و معلمان آموزشگاه      باید مسئله تخصص معل

هاي خصوصی نیستند که شاید       معلمانی هستند که خیلی از لحاظ مهارتهاي تولیدي و ارتباطی در سطح معلمان آموزشگاه             

  )عالوه بر مسائل دیگر. (این مسئله به آموزشهاي قدیمی این معلمان برگردد

  شوند؟ منظور ایـن اسـت کـه          هاي زبان می    آموزان به همان صورت هم وارد کالس        ن تعداد زیاد دانش    چرا هما

  .هاي آموزشی دبیرستانها لحاظ شود بینی در برنامه آموزان در کالسهاي زبان کمتر شود و الاقل این پیش تعداد دانش

   مثالً پژوهش و تحقیـق     (ر تالش آنچنان    ها مسئله رقابت مطرح نیست و به جز موارد ناد            بین معلمان آموزشگاه

تالشی از جانب دبیران آمـوزش و پـرورش         ) حتی در محیط آموزشی خود، مقاالت و ترجمه و استفاده از مواد درسی جدید             

  .وجود ندارد

               هـاي آموزشـی و تدریـسی          اگر هرچند وقت یک بار گزارش مختصري از خود دبیران گرفته شود شاید انگیـزه

  . هاي رایج رخ بدهدمطابق با تئوری
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          ت کار آموزشگاههـاي دولتـی      هاي خصوصی بسیار بیشتر از آموزشـگاه         آنچه که واضح است این است که کیفی

  .است که فقط تمرکز بر تست و نحوه آمادگی براي آنهاست

               در سـالهاي  .  به لحاظ اینکه مسئله آموزش بسیار حائز اهمیت است وجود دبیران و مدرسـان متخـصص اسـت

 Teachingدرصورتی که نیاز به رشته .  دانشجو جذب شده است   Translation و   Literatureهاي    خیر فقط در رشته   ا

 گاهاً از لحاظ علمی باال و قوي هـستند امـا            Translation و   Literatureالتحصیالن    شود چرا که فارغ     نیز احساس می  

  .نداطالع هست شود که از مهارتهاي تدریسی بی بعضاً مشاهده می

 نیاز به بررسی مجدد نیازها در سطح دبیرستانهاست و سپس اقدام به جذب دبیران در رشته Teaching.  

 Curriculum        باشد و براساس نیازهاي کنونی و براساس پیـشرفت           لیسانس مربوط به چندین سال پیش می

  . نیستتکنولوژيبا 

    هاي زبان انگلیسی خود را         برخی از اساتید رشتهup-to-date  دارند و حتی نیز گاهاً  برخی از اسـاتید             نگه نمی

هاي علمی ما مسلط باشند       تسلط به زبان انگلیسی باید مدنظر باشد و اگر تمامی هیئت          . باشند  مسلط به زبان انگلیسی نمی    

  .چه بسا که بتوان اساتید خود را به کشورهاي مجاور بفرستند

       می هنوز اشتغال به تدریس خود به سبک و سیاق متـدهاي قـدیمی            در برخی از دانشگاههاي کشور اساتید قدی

 مطــرح اســت و writing در مهارتهــاي بــاالخص در Product-orientedبــه عنــوان مثــال هنــوز مــسائل . هــستند

 براي  in-serviceهاي    آیا نباید دوره  .  آشنایی ندارند  Product-orientedباشند با     دانشجویان کنونی که گاهاً قوي می     

  .تید هم برگزار شوداسا

شود بازنگري شود ها تدریس می تر که در اکثر دانشگاه  کتابهاي قدیمی.  

شود؟ چرا براي اساتید   آیا هیچ ارزیابی از وضعیت علمی اساتید انجام میreward  شـود تـا     درنظر گرفته نمـی

  مقاالت بیشتر، تحقیقات و پژوهش بیشتر انجام دهند؟

   براي دانشجویان    آموزشی باالخص    ساعات esp   زبان عمومی دانـشجویان     .   کافی نیستesp     بـسیار ضـعیف 

  شود؟ پس چرا در این زمینه هیچ اقدامی نمی. است

 کتابهاي espباید بازنگري شود چون مهارتهاي ارتباطی مدنظر رشته در آنها مطرح نیست .  

 آیا واقعاً کتابهاي موجود espمنطبق با نیازهاي دانشجویان  و متدهاي ارائه شده توسط اساتید espباشد؟  می  

          افزایش روزافزون دانـشجویان    (ها نیست      آمار قبولی و پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد مطابق با نیازسنجی

  ).ارشد

             رویـه در جـذب     آیا دولت سیاست خاصی در زمینه جـذب دانـشجو در مقطـع دکتـري دارد؟ چـرا افـزایش بـی

  رد باالخص دانشگاه آزاد؟دانشجویان دکتر وجود دا

   التحصیالن دکتري      تعداد زیاد فارغTeaching           آزاد یا وضعیت استخدام دانشجویان دانشگاههاي دولتی را بـه 

  .شود التحصیالن دانشجویان آزاد و دولتی قائل نمی اندازند؟ باتوجه به اینکه دیگر تفاوتی بین فارغ خطر نمی

 صی در زمینه جذب دانشجویان کارشناسی ارشد و نیز بـاالخص در زمینـه   رسد که دولت سیاست خا      نظر نمی    به

التحصیالن مقطع دکتري تـأثیري در نحـوه تـدریس            شود که افزایش فارغ     جذب دانشجویان دکتري، این مسئله باعث می      

ود در صورتی کـه  به عنوان مثال دکتر آموزش زبان انگلیسی باید در مقاطع دبیرستانی مشغول به کار ش             . آنها داشته باشند  
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این مسئله بسیار جـدي و مهـم بـه نظـر       . دانیم در آن مقطع یک لیسانس ممکن است با انگیزه بهتر و بیشتر کار کند                می

  .رسد می

      حاشیه جنوبی خلیج فارس در حال پیشرفت و امکان جلو افتادن از ایران اسـت و همچنـین برخـی از کـشورها 

  .هاي جهان است و امکان جلو افتادن از ایران است همچون ترکیه در ارتباط با دیگر مکان

   هاي سیاسی، فرهنگی و نیز تعامل و مشارکت در بازارهاي جهان نیاز روزافزون بـه آمـوزش                    براي رساندن پیام

  .عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی از عوامل بازدارنده در یادگیري زبان است. زبان در همه سطوح است

    اسواد در این زمینه به حد نیاز وجود دارد ولی عدم مدیریت و عدم انگیزه کافی و استمرار در آن               اساتید و افراد ب

هـاي    از سوي دیگر در صورت توانایی زبـانی در متخصـصان رشـته            . شود تا از نیروها به قدر کافی استفاده نشود          سبب می 

باشیم و تنها مانع بازدارنده عـدم توانـایی زبـانی           توانیم صادرکننده نیروي کار به کشورهاي منطقه و حتی جهان             دیگر می 

  .باشد می

            هاي آموزش زبان سطح لیسانس کـه در           سیستم تربیت معلم آموزش زبان به معناي واقعی نداریم و حتی رشته

  .گذشته وجود داشت هم چندصباحی است که برداشته شد

. شته باشند و بتوانند فعالیت اقتصادي داشته باشـند        ها باید از لحاظ اقتصادي استقالل نسبی دا         دستگاه و یا گروه   . 1

  .براي کارهاي تحقیقاتی باید حمایت مالی وجود داشته باشد

  فر ـ غفارثمر زاده ـ قانع شایسته عظیمی ـ دادوند ـ طالب: اعضاي جلسه

  )یک ساعت(مدت جلسه 

  6پیوست 
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  صورت جلسه اول گروه زبان و ادبیات فارسی

  بان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرسمرکز تحقیقات ز: مکان

  16: ساعت شروع  24/11/86: تاریخ  چهارشنبه: روز

  1: شماره جلسه

  18: ساعت پایان

  زاده  نیکوبخت، ذوالفقاري و غالمحسین آقایان دکتر اکبري،: حاضران

  :اهم مباحث طرح شده

هاي تهران یک اسـتاد در ایـن    ات فارسی دانشگاههاي زبان و ادبی باتوجه به اهمیت موضوع مقرر گردید از گروه  . 1

  .جلسات شرکت داشته باشند

از طرف آقاي دکتر ذوالفقاري مدیر گروه تخصصی زبان و ادبیات فارسی، طرح پیشنهادي موضـوع ارائـه و بـه                     . 2

  .نظر حاضران رسید که ایشان نیز درخصوص محتواي طرح پیشنهادي توضیحات الزم را ارائه نمودند

آخریـان و ارائـه آن بـه شـورا     ... ا آمارهـا از مراکـز مربوطـه بوسـیله رحمـت      ر گردید پس از اخذ دقیق کلیه       مقر. 3

  .گیري شود درخصوص موضوع، بحث و نتیجه

بـه طـور   ) تقریباً دو ماه (حاضران محترم به اتفاق نظر معتقدند که باتوجه به اهمیت موضوع در این زمان اندك                . 4

  .جه مطلوب رسیدتوان به نتی بایسته نمی

توان این کار را به صورت قراردادي به افرادي واگذار            زاده پیشنهاد گردید که می      از طرف آقاي دکتر غالمحسین    . 5

  .کرد که حتی در این مدت کوتاه هم کار را به نحو احسن انجام دهند

 گیـرد کـه پرسـشنامه هـم     دهی د راختیار استادان قرار      آمارهاي به دست آمده به صورت پرسشنامه جهت پاسخ        . 6

  .تواند به صورت تستی و هم تشریحی باشد می

به نظر اسـتادان    . اي که دولت محترم در خصوص فرهنگ به تصویب رسانده است            انداز بیست ساله    کلیات چشم . 7

  .برسد

 فارسی به یکی از راهکارهاي پیشنهادي از جانب آقاي دکتر ذوالفقاري این بود که در مورد کاربردي کردن زبان . 8

  .صورت زبان علمی کشور از جانب این کمیته اقداماتی صورت پذیرد

به پیشنهاد آقاي دکتر نیکوبخت مقرر شد از سوي شوراي گسترش زبـان فارسـی و فرهنگـستان زبـان و ادب                      . 9

  .فارسی مصوبات مربوط به موضوع کمیته اخذ و در اختیار کمیته قرار گیرد

انداز بیست ساله که قبالً با همکاري آقاي دکتر نیکوبخت کار شـده اسـت، در              چشماز طریق خانم حیاتی سند      . 10

  .اختیار کمیته قرار گیرد

ریزي براي زبان خودشان دارند جا دارد که در این خصوص که آقاي دکتر              باتوجه به اینکه تمام کشورها برنامه     . 11

  .طرح ایشان در اختیار کمیته قرار بگیردریزي زبان فارسی  اند، در مورد برنامه نیکوبخت تحقیق نموده

انجام این کار در نهایت مستلزم آن است که از کل موضوع مورد بحث چند بحث خارج شود و هـر بحـث بـه           . 12

  .یک کمیته واگذار شود تا کار به نحو احسن انجام پذیرد



  …نامه تحقیق، بررسی و تدوین نقشه جامع علمی کشور         سند شیوه

کمیته علوم انسانی، معارف اسالمی و هنر / اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور

368

   گروه زبان و ادبیات فارسیدومصورت جلسه 

  عات اجتماعی جهاد دانشگاهیپژوهشگاه علوم انسانی و مطال: مکان

  15:50: ساعت شروع  8/12/86: تاریخ  چهارشنبه: روز

  2: شماره جلسه

  18: ساعت پایان

  ساز، سعیدي و خانم دکتر صادقی زاده، دکتر صدیقی، چیت ، رنجبرکی، رضوي ذوالفقاري ،بیگدلی  دکتر قبادي،آقایان: حاضران

  زاده و خانم دکتر راکعی آقایان دکتر نیکوبخت، سنگري، منشی: غایبان

  

یکی از وظایف شوراي عالی انقالب فرهنگی تدوین و ترسیم نقشه جـامع علمـی             : در ابتدا آقاي دکتر قبادي گفتند     

قرار اسـت  . که در بخش علم، فرهنگ و فناوري است    ) 1404ایران  (انداز ایران در بیست سال آینده         هاي چشم   کشور و راه  

هاي تخصصی نقشه جامع علمی  یکی از کمیسیون. د از تأیید از سوي رهبر در کشور اجرا شود     نتایج حاصل از این نقشه بع     

کشور، کمیسیون علوم انسانی است که در بخش علوم انسانی محض این وظیفه به عهده دانشگاه تربیت مدرس، بخـش                    

سی نیز به عهـده جهـاد دانـشگاهی    شنا ها و زبان    علوم اجتماعی به عهده دانشگاه عالمه طباطبایی و بخش ادبیات و زبان           

دار مسئولیت شدند تـا        گروه تشکیل شده و در زمینه ادبیات فارسی، دکتر ذوالفقاري عهده           8که در این بخش حدود      . است

  .برداري کنند هاي قبل و نتایج به دست آمده در جلسات شوراي بررسی متون در این خصوص بهره از تجربیات سال

شناسـی طـی      هایی کـه در مبحـث آسـیب         نامه و میزگردها و نشست      توان از پایان    می: دهمچنین دکتر قبادي گفتن   

که مدیران گروه ادبیات و زبانهـا و  : همچنین تأکید کردند. سالهاي اخیر برگزار شده به عنوان منابع خوبی از آنان بهره برد   

کـاري از  : شناسی گفتنـد کـه شـامل       یبشناسی در نقشه جامع علمی کشور در گزارش نهایی خود حتماً در مبحث آس               زبان

دکتر حبیبی ـ رئیس فرهنگستان ادب و فارسی خبرنامه کنگره علوم انسانی و از نظرات خانم دکتر نگارداوري اردکانی که  

  .در بخش سیاستهاي زبان کار کرده بودند، استفاده شد

ه، همچنـین از تحقیقـات و ارزیـابی          مقاله به دست آمد    6 استان که مجموعاً     6شناسی در      سمینار در بحث آسیب    6

هاي اینترنتی و از نظرسنجی حدوداً صد استاد در زمینـه       دکتر نیکوبخت در مورد عملکرد صدا و سیما استفاده شد از سایت           

  .شناسی بود ادبیات، از منابع کاربردي درخصوص آسیب

لعه بـر روي تـدوین آن نظـر داد تـا            آوري شده دکتر ذوالفقاري را پس از مطا         توان مطالب جمع    می: دکتر رنجبرکی 

تدوین بقیه کار آقاي دکتر ذوالفقاري و گزارش کار سایر مدیران بـا یکـدیگر هماهنـگ باشـد و بـا تعیـین یـک سـاختار                           

  .شناسی کرد تواند کمک شایانی به اعضاي گروه ادبیات و زبانها و زبان ها می مشخص براي گزارش

روه یک پیوست فرهنگی داشته باشد همچنین الزم است مسائل فرهنگی گزارش کار مدیران گ   : دکتر قبادي گفتند  

توجه : مانند. آموزش افزوده شود  و مسائل عمومی اخالق باید به روش عمومی         . در مبحث وضع مطلوب درنظر گرفته شود      

منـدي ـ    یـرت آوري و ابتکار و خالقیـت ـ صـداقت ـ تعامـل بـا دیگـران ـ غ         هاي ایرانی ـ ضرورت توجه به نوع  به آموزه

هاي ادبی و  ورزي ـ توجه به دیرینه تمدن ایرانی ـ ضرورت تسلط به مهارت ـ ضرورت بازخوانی و بازآفرینی میراث    قناعت

ها و بازآفرینی میراث علوم ادبی یکی از محورهاي وضـع مطلـوب               توان گفت که کشف ظرفیت      همچنین می ... فرهنگی و 

  .است

ــ  2ـ منظور از وضع مطلـوب چیـست؟         1 سؤال مطرح است     2یان براي بنده    بعد از صحبت آقا   : خانم دکتر صادقی  
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 رویکرد انتزاعی و کالسیک دیگري رویکرد جدیـد و  2دانیم که زبان فارسی با       هاي رسیدن به آن کدام است؟ همه می         راه

اندیشی و نگـرش جهـانی    و باید ادبیات فارسی را از حالت انزوا بیرون آورد و به سمت جهان. رود کارآمد و به روز پیش می    

دارد، براي رسـیدن      هاي زندگی از متون گام برمی       و آموزش و پرورش که در راه استخراج مهارت        . در ادبیات فارسی برویم   

  .کند ها از چه راهبردهایی استفاده می به این مهارت

ـ    کاهش فاصله میان زبان فارسی معیار و گویش       : خانم دکتر صادقی در ادامه گفتند      توانـد یکـی از       ی مـی  هاي محل

  .مباحث مطرحی در حوزه ادبیات فارسی باشد

ها یک ظرفیت انتقال مفاهیم دارند، یکی         زبان: هاي دکتر صادقی گفتند     آقاي دکتر قبادي در جهت تکمیل صحبت      

  .هاي محلی باشد تواند کاهش فاصله میان زبان فارسی معیار با گویش کارها می ترین راه از مهم

تواند بر روي آن تأمل و تحقیق کرد نزدیک کردن محورهـاي   از دیگر مباحثی که می: صادقی گفتنددر ادامه دکتر   

شـویم و   رویـم از هویـت مـذهبی دور مـی     مذهبی یا ملی است که در حال حاضر هر چه به سمت هویت ملی پـیش مـی               

  .بالعکس

کند باید به این نتیجه برسد که  لعه میآموز وقتی یک متن ادبی ـ فارسی را مطا  دکتر قبادي گفتند دانشجو یا دانش

ایرانی و اسالمی بودن با هم، سازگار است و از این پس بتوان همـسازي ایرانـی و اسـالمی بـودن را در مطالـب ادبـی ـ        

  .فارسی دید

پس ابتدا . پس باید در این حوزه یک سري کلیات درنظر گرفته شود و سپس راهکارهایی ارائه گردد             : دکتر صدیقی 

رسـیم و درنهایـت بـه طـرح           شود که در ادامه بحث اولویت به راهبرد و سپس راهکار یا برنامه می               هایی مطرح می    تاولوی

تواند یکی از الزامات رسیدن  تواند توجه به کیفیت و تناسب میان استاد و دانشجویان باشد که می        ها می   یکی از این اولویت   

  .به وضع مطلوب در حوزه ادبیات فارسی باشد

تواند در حوزه نـشریات پژوهـشی باشـد کـه در بخـش       شناسی می هاي آسیب یکی از بخش: تر ذوالفقاري گفتند  دک

هـا کـه    ــ علمـی ـ پژوهـشی دانـشگاه     3ـ خصوصی و 2اـ دولتی، . شوند  دسته مطرح می3نشریات در حوزه زبان فارسی 

 که اساسـاً ضـرورتی دارد کـه ایـن نـشریات      شود این است عناوین این نشریات عام است و سوالی که در اینجا مطرح می   

توان به تعداد و مدت کم و کوتاه آنان اشاره کرد همچنین سـاالنه حـدود                  تر شوند؟ از مشکالت این نشریات می        تخصصی

طول دوران داوري بر روي مقاالت ارائه شده اساتید طوالنی          . شود   مقاله در جلسات علمی پژوهشی دانشگاه چاپ می        400

  . تا یک سال است ماه6و از 

البته گاهی هم مقاالت نوشته شده توسط اساتید ترویجی         ) 1000 و حداکثر    200حداقل  (شمارگان نشریه کم است     

  .شوند نشریات از نظر مالی حمایت نمی. شود است تا پژوهشی که این خود از نظر چاپ دچار مشکل می

انداز باشد، زبان فارسی در بخش هویـت   عد از سند چشمنقشه جامع علمی از نظر اجرایی باید ب     : دکتر بیگدلی گفتند  

نویـسی   توان از سازمان پـژوهش و برنامـه   افت نکند یک سري از مطالب مورد نیاز در بخش وضع موجود و مطلوب را می        

  .عالی تهیه کرد

در بخـش   همچنـین   . متأسفانه در حوزه ادبیات فارسی بانک اطالعاتی جـامع وجـود نـدارد            : دکتر ذوالفقاري گفتند  

دستاوردهاي مقاالت بـه مجموعـه   . شود شوند یا پس از مدت زمان طوالنی چاپ می مقاالت سمینارها که اغلب چاپ نمی   

تـوان گفـت      می. شود  هاي روزانه یا ساالنه برگزار می       سمینارها اغلب بنابر مناسبت   . شود  مقاالت و چکیده مقاالت ختم می     
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تـوان ایـن طـور     پـس مـی  . شود هاي کمتري براي آنها صرف می    مچنین هزینه ها از سمینارها مثمرثمرتر بوده و ه        نشست

کتب درسی به   % 20ها نسبت به سمینارها در بخش آموزش و پرورش بیشتر است              تصمیم گرفت که لزوم تشکیل نشست     

در . کـرد ادبیات فارسی تعلق دارد که در نظام آموزشی باید به جاي کتاب محوري از برنامه و پـژوهش محـوري اسـتفاده                 

هاي اینترنتی کم و محدود است ولی از همـین منـابع کـم هـم تعـداد کمـی        حوزه ادبیات فارسی منابع اطالعاتی و سایت 

همچنـین تعـداد    . در حـوزه سـمینارها بـازدهی، مقـاالت و امتیـازات کـم اسـت               . کننـد   اطالع دارند و از آنها استفاده مـی       

شود و  مینارها کم است و دستاوردهاي سمینارها منحصر به مقاالت می       کنندگان و رغبت اساتید به حضور در این س          شرکت

  .شوند سمینارها اغلب هدفمند نیستند و موقعیتی و مناسبتی برگزار می

  :شوم باتوجه به غیرقابل تکرار بودن فرصت به دست آمده چند نکته را یادآور می: دکتر قبادي

  .هاست ها، سامان دادن به پژوهش  کار انجمنترین ارتقاء بخش انجمنهاي علمی کشور ـ اساسی. 1

توان معاونت پژوهشی وزارت علوم به عنوان مکـان  مناسـبی              ها که می    لزوم وجود مرکزیت براي تعیین اولویت     . 2

  .پیشنهاد کرد

  .ضرورت نهادسازي براي تعامل بیشتر ادبیات دانشگاهی با ادبیات عامه. 3

به جاي اینکه یک روز در سال به نام ادبیات فارسـی      (ضعیت ادبیات فارسی    ظهور و بروز عزم ملی براي ارتقاء و       . 4

  )باشد، هفته ادبیات فارسی در کشور داشته باشیم

  .اندازي شود بنیادي براي تقویت زبان فارسی راه. 5

 ها باید ساعاتی را براي رشته ادبیات فارسی اختصاص دهند تا هر شخصی که ذوق و خالقیـت در ایـن                      دانشگاه. 6

  )ها تأسیس کرد هاي بروز خالقیت در دانشگاه توان کارگاه می. ( امکان بروز آن را داشته باشد حوزه دارد،

همچنین یکی از مسائل بسیار بنیادین در حوزه ادبیات فارسی ضرورت آشنایی ادبیات با فلسفه است و مسلح شدن             

اي در    هـاي بـین رشـته       شتر با ادبیات دنیـا و حرکـت       هاست و ضرورت آشنایی بی      ادبیات به اطالعات عمومی و سایر رشته      

اي این  هاي میان رشته  اي و منظور از رشته      هاي میان رشته    ادبیات از دیگر مسائل مورد مطرح است و همچنین لزوم رشته          

  .است که یک موضوع را از زوایاي گوناگون بررسی کرد

 مشکالت موجود در این بخش است که ابتدا بایـد           موانع مدیریتی و عدم شناخت راه صحیح از دیگر        : دکتر بیگدلی 

براي رفع نواقص مـدیریتی اولویـت بـر    . شناسی آن بود مشکل تشخیص داده شود و سپس به دنبال راه حل و ارائه آسیب       

  .باشد عهده آموزش عالی و وزارت علوم و بخش معاونت پژوهشی علوم می

اما باید درنظر داشت کـه  . دهاي درسی وارد این حوزه شوند     الزم است ادبا و پژوهشگران ادبی پس از گذراندن واح         

دست بسیاري از افرادي که در این حوزه نیز تجربه دارند هم بـاز گذاشـت تـا آنهـا هـم بتواننـد در  حـوزه تـدریس وارد                              

  .ها شوند دانشگاه

 دارد ولـی در     درخصوص استفاده از افراد غیر دانشگاهی براي تدریس بـسته بـه تـشخیص گـروه               : دکتر ذوالفقاري 

  .شود هاي هنري اینگونه موارد بیشتر دیده می رشته

  :مصوبات

  .یک نسخه خالصه شده از گزارش کار تهیه شده توسط دکتر ذوالفقاري در اختیار سایر مدیران گروه قرار گیرد
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   گروه زبان و ادبیات فارسیسومصورت جلسه 

  دانشگاهیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد : مکان

  15: ساعت شروع  15/12/86: تاریخ  چهارشنبه: روز

  3: شماره جلسه

  16:30: ساعت پایان

  ، نیکویی، نیکوبخت، دکتر صدیقی، سعیدي و خانم دکتر صادقی ذوالفقاري ،بیگدلی  دکتر قبادي،آقایان: حاضران

  ــ: غایبان

  

 فارسی نقشه جامع علمی     پیشنهادات اعضاي جلسه براي بخش زبان و ادبیات       : موضوع جلسه 

  کشور

و امـام  ) ع(و شهادت امام حـسن   ) ص(در ابتدا دکتر نیکوبخت قرآن تالوت کردند و آقاي دکتر قبادي رحلت پیامبر            

انداز نیاز بـه سیاسـتهاي کـالن کـشور و             براي تحقق سند چشم   : در ضمن آقاي دکتر قبادي گفتند     . تسلیت گفتند ) ع(رضا

رسـد و حدفاصـل بـین ایـن دو            هاي کالن کشور بعد از تصویب به تأیید رهبري می           تسیاستهاي تفصیلی است که سیاس    

زیرا جاي نقشه جامع علمـی کـشور در حـوزه علـم خـالی      . سیاست لزوم به تصویب رسیدن نقشه جامع علمی کشور است 

خیص از طرف مقام معظم رهبري این مسئولیت به شوراي عالی انقـالب محـول گردیـد و سـپس بـه مجمـع تـش               . است

  .هاي ذیربط ابالغ گردید خانه مصلحت نظام ارجاع شد و بعد از طی مراحل قانونی به وزارت

  ...خانه ارشاد ـ بهداشت، صنایع و وزارت: خانه از جمله وزارت

مسئولیت نقشه جامع علمی کشور مدتی به عهده وزارت علوم بود و درنهایت شوراي عـالی انقـالب فرهنگـی بـه                      

بـه عـالوه یـک      .  کمیتـه تـصویب شـد      8در این بخش    . دار این مسئولیت شدند     زاده عهده   تر واعظ ریاست جناب آقاي دک   

ها، کمیته علوم انـسانی بـه عهـده     از بین کمیته . زاده و دیگر آقایان وزیر عضو آن هستند         کمیسیون تلفیقی که آقاي واعظ    

ل علوم اجتماعی، علوم انسانی محض، هنر و ها است ـ که شام  دکتر محمدیان ـ رئیس نهاد نمایندگی رهبري در دانشگاه 

  .علوم سیاسی است

ها تعیین افـق      غرض و هدف همه گروه    . است) دکتر قبادي (شناسی و زبانها بر عهده اینجانب         بخش ادبیات و زبان   

یـز  رسیدن به این هدف نیاز به دانشی است که ما پیشنهاد کـردیم و البتـه علمـی ن                  .  است 1404هاي زبان در ایران       رشته

شناسی   سنجی برپا شده که براي گروه ادبیات تا حدودي روش           شناسی علم و علم     ایم و اینکه ستادي متشکل از روش        کرده

در گـروه زبـان و ادبیـات فارسـی بـراي            . کرده و فرمولها و دستور جلساتی نیز تدوین و به مدیران گروه ابالغ کرده است              

الفقاري قرار بر این شد که از تجربیات اعضاي شوراي بررسی متون در این              جلوگیري از دوباره کاري و با موافقت دکتر ذو        

در این گروه عالوه بـر زبـان و         . البته ما باید تا پایان اسفندماه کار ترسیم این افق را به پایان برسانیم             . کمیته استفاده شود  

ـ ترکی، اسپانیولی، یونانی، اردو، چینـی، ژاپنـی   ادبیات فارسی، زبان و ادبیات آلمانی، انگلیسی، فرانسه، عربی، سایر زبانها  

شود و دستورجلسات  در این کمیته، جلساتی با مدیران این زبانها تشکیل می. شناسی نیز مسئولیتی دارد ـ روسی و زبان   ... و

طالعـات بـراي    آوري ا   کار جمـع  . شود  شناسی آشنا هستند نیز استفاده می       البته از افرادي که با روش     . شود  به آنها ابالغ می   

  .بندي انتهاي کار بسته شده است این اتفاق از نظر زمانی کوتاه است زیرا از نظر زمان

هاي این شورا نیز به عنوان نظر به کار باقی بماننـد تـا در آینـده       در ضمن قرار بر این است که در جلسه آخر گروه          
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تـري     منعطف باشد که در زمان اجرایی جنبـه علمـی          این طرح رها نشود و به صورت اجرایی درآید، همچنین این کار باید            

  .بگیرد

توان د رحد یک صفحه، به صورت چارچوب کلی تهیه کـرد و کـار طبـق آن                    البته براي این کار می    : دکتر بیگدلی 

  .پیش رود

هـا تهیـه شـده و         هاي آقاي دکتر قبادي، صورت جلساتی براي سرگروه         در ادامه و تکمیل صحبت    : دکتر ذوالفقاري 

  .ها به آنها بپردازند نیز عنوان شده است ور جلسات و مباحثی که باید هر جلسه سرگروهدست

هـایی    بنـدي   هایی انجام شده است و مـا نیـز جمـع            در مورد دستور جلسه سوم گروه زبان و ادبیات فارسی پژوهش          

  .باشد بندي در سه بخش آموزش ـ پژوهش و فناوري می کردیم که این جمع

آوري  ا کمک یک سري آمار که از آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت ارشاد تهیه شده، جمع         در زمینه پژوهش ب   

  .گردیده است

 مرکز پژوهشی دولتی شناسایی شده که به طور مستقیم و غیرمـستقیم بـا ادبیـات فارسـی در ارتبـاط              13در ایران   

هاي چاپی زیر گروه دارند و در ضمن تعدادي از البته بعضی از این مراکز فعال نیستند همچنین برخی مجالت و کتاب       . است

مثالً فرهنگ سخن، فرهنگ معاصـر یـا       .  مرکز رسیده است   10مراکز تحقیقاتی هم غیردولتی هستند که تاکنون به حدود          

  .شود موسسه دانشنامه ادب فارسی، بنیاد مطالعات ادبیات کودك و بنیاد کودك و بنیاد دکتر رواقی شامل این مراکز می

همچنین آستان قدس رضوي    . من برخی از موسسات هم هستند که زبان و ادبیات بخشی از فعالیت آنهاست             در ض 

تـوان بـه شـوراي کتـاب      و کانون پرورش فکري نوجوانان هم جزء مراکز پژوهشی است و از موسسات خصوصی نیز مـی            

  .کودك اشاره کرد

 محور در نظر گرفت و در مورد انجمنهـاي علمـی            توان آنها را به عنوان یک       در مورد قطبهاي علمی کشور که می      

  .ها را به علمی و محفلی تقسیم کردیم آنها را جز بخش فناوري قرار دادیم البته انجمن

دهد به  در اینجا دکتر قبادي یک تعریف از فناوري کردند که هر ابزاري که علم را در خدمت نیاز اجتماعی قرار می                   

  .نام فناوري است

توان جزء تولید علم دانست در ضمن قابل ذکر است که همه انجمنها را با یک    گزاري سمینار را می   بر: دکتر خاتمی 

  .توان در یکجا جمع کرد نوع فعالیت نمی

  .البته از انجمنها به عنوان ترویج علم و روابط بین نیازهاي بازار و دانشگاه نام برد: دکتر ذوالفقاري

 انجمنهاي علمی و ادبی با یکدیگر فرق دارند و انجمنهاي ادبی بازار کار              در ضمن قابل ذکر است که     : دکتر خاتمی 

  .ندارد

به طور مثال در کشور همگرایی بین شـیعه و          . بیشتر مطالعات در زمینه فرهنگی، ادبی و انسانی است        : دکتر قبادي 

 خورد و ناهنجاریهاي زیادي سنی برقرار بود و وقتی صنعت وارد این کشور شد، کل فرهنگ، موسیقی و مراسم آنها به هم      

دست آوردن درآمـد بیـشتر گـاهی     شناسی نیز اثر گذاشت مثالً یک کارگر براي به      وجود آمد و حتی بر روي مسائل روان         به

حال باید علوم انـسانی را وارد فنـاوري       . گذراند  کند و متأسفانه بقیه ساعات خود را با مواد مخدر می             ساعت کار می   18ـ20

  .ایم اگر صاحب سبک و نظر باشیم یعنی کار فناوري کردهکنیم، درواقع 

  شود که انجمنهاي موجود چه فعالیتهایی دارند؟ سؤالی اینجا مطرح می: دکتر خاتمی
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درواقع انجمن علمی یک نوع سیاستگذار و تولیدکننده علم اسـت و انجمـن ادبـی فعالیـت تولیـدي،      : دکتر بیگدلی 

  .ترویجی است

گیرد کـه در علـم بـازار مـصرف ادبـی و       ناوري یک دسته انجمنهاي علمی ـ ادبی قرار می در حوزه ف: دکتر قبادي

  .کنند علمی دارند و گروهی نیز تولید علم و کتاب و سمینار می

آوري  آمار جمـع . در این طرح اساسنامه و مرجع صدور الزم است و از اهمیت زیادي برخوردار است    : دکتر نیکوبخت 

  .توانند باشند وم و مراکز صدور مجوز خود در آینده به عنوان منشأ سیاستگذاري میتوسط انجمنهاي وزارت عل

توان در سـطح کارهـاي انجمـن          هایشان را می    کنند درواقع فعالیت    بعضی افرادي که کار فرهنگی می     : دکتر قبادي 

مـثالً  . آینـد   خرا درمـی  طور برخی مجالت علمی پژوهشی نیستند و هستی و ب           ها پنهان هستند همین     دانست ول این گروه   

  .بخارا در حد سه انجمن فعالیت دارد

توان آنها را به رسمیت شناخت و اگر مرکزي به عنوان مرکز فعالیت علمی         ها می   با ثبت و ضبط گروه    : دکتر خاتمی 

گ سخن شود که مثالً گروهی که فرهن      در اینجا یک سوال مطرح می     . رود  تأسیس شد در ادامه تبعات و توقعاتی از آن می         

آیا نوع ضـبط و ثبـت منجـر بـه مـشروعیت آنهـا               . توان به عنوان یک گروه پژوهشی درنظر گرفت         اند را می    درست کرده 

  نخواهد شد؟

هاي مـستمر   هاي رسمی و غیررسمی داراي فعالیت    توان سوال را اینگونه مطرح کرد که آیا انجمن          می: دکتر قبادي 

  هستند یا ادواري؟

هاي علمـی و   ها بیشتر است ـ نشست  هاي ادبی و فرهنگی در شهرستان  اشاره کرد که جمعالبته باید: دکتر خاتمی

البته کوتاهی زمان خود به خود ایـن محـدودیت را   . شود ها معطوف نمی هاي ادبی ـ و تنها به تهران و مراکز استان  فعالیت

  .ها نرویم کند که به سراغ شهرستان ایجاد می

شود که ابتدا تمام مراکزي که فعالیت ادبی دارند را نـام ببـریم و بعـد                   سئله مطرح می  در اینجا این م   : دکتر صادقی 

  .گویند و در ادامه تقسیمات آن مطرح شود بگوییم به چه فعالیتی فعالیت ادبی می

توان استقراي تام کـرد و بـا تحقیقـاتی کـه              این مسئله، مطلوب است ولی با این فرصت کم، نمی         : دکتر ذوالفقاري 

  .توان در آینده آن را کامل کرد هایی رسیده که می و ادبیات فارسی انجام داده به سرنخزبان 

  

  محفلی
  ادبی

  حوزه انجمنهاي ادبی  ادبی که از وزارت ارشاد مجوز دارند

    علمی

  

راي توان به حافظ و سعدي شناسی در شیراز و به خانه کتاب، خانه شعر، فرهنگسراها، سـ                  البته می : دکتر نیکوبخت 

  .آوري اطالعات استفاده کرد هاي ادبی نام برد و از آنها در جمع اهل قلم، موقوفه افشار از دیگر فعالیت

  .بهتر است وارد آمار و ارقام نشویم و بیشتر به کلیات بپردازیم: دکتر خاتمی

  .هاي ادبی است درواقع نیاز ما رسمی و غیررسمی بودن ظرفیت: دکتر بیگدلی
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هـا بـه یـک      اتفاقات، خاطرات و دانستنی ترین اهداف ترسیم این نقشه را تبدیل، توان یکی از مهم  می: دکتر قبادي 

 محفـل خودجـوش   50بـه عنـوان مثـال       . یعنی از مستندسازي به قوانین و نظرات قابل تعمیم رسید         . قاعده علمی دانست  

توان توصیه بـه   روند می  بالعکس اگر به هرز میکنیم و اگر دید شد به آن توصیه می  کارساز وجود دارد اگر لزوم آنها صالح      

ها در حوزه ادبی مطرح اسـت تحقیـق و تـدوین حـوادث و تـاریخ                   ها که دانشگاه    یکی از مهمترین چالش   . نبود آنها داشت  

 گذاري باید این تاریخ و حوادث ادبیـات         براي مصالح ملی و قانون    . ایم  ادبیات است که ما نسبت به این حوادث عقب افتاده         

توان تبـادل افکـار       در ضمن در جلسات می    . را در نظر داشت و با این تنوع به سمت تدوین سیاست علمی سوق پیدا کنیم               

در مورد بحث فلکوریک ادبیات در کشور، رابطه ادبیات    . ها نیز باشد    تواند در مورد اطالعات شهرستان      شود و این تبادل می    

تواند ادبیات    زند و حتی نمی     ولوریک به دلیل ذات ادبیات فارسی ضربه نمی       با هویت ملی مطرح است که این تنوع در فولک         

  .را نیز تقویت کند

ها و جلسات و تحقیقات نباید تنها یک آمار کمی تهیه کرد بلکه گزارش بایـد   البته از جمع صحبت   : دکتر ذوالفقاري 

  . دانستها حل شاید بتوان تأسیس بنیادهاي ملی ـ ادبی را یکی از راه. کیفی باشد

اي   هـاي فلـسفی، اسـطوره       هایی انجام داده که تمـام زمینـه         آقاي حریري در بابلسر یکسري مصاحبه     : دکتر قبادي 

این اطالعات به دست آمـده از تحقیقـات   . هایی را استخراج کرد توان از این مصاحبه، روش حتی می. تاریخی را در بر دارد 

تـوان بـه اصـل     ی در کشور است و اصل سیاست نیست و از تلفیق آنها مـی           ها به عنوان خمیرمایه براي کار اجرای        سرگروه

  .سیاست رسید

شود که آن مراکز خارج از کشور است که البته مراکز تحقیقاتی خارج از                موضوعی دیگر مطرح می   : دکتر ذوالفقاري 

  .کشور مثل هند و پاکستان نیز وجود دارد

ت باید از افرادي که در خارج از کشور هـستند حتـی از افـراد ضـد                  آوري اطالعا   البته در راستاي جمع   : دکتر قبادي 

  .تفاوتان نیز استفاده کرد انقالب، معاندان و بی

  .تواند در حفظ و یا تضعیف هویت ملی نقش داشته باشد اطالعات این افراد می: دکتر بیگدلی

هـا بـه      رانیان خارج از کشور و سـایت      توان از خارجیان فعال در زمینه ادبیات فارسی و ای           در ضمن می  : دکتر خاتمی 

همچنین بنیاد ایرانی، پژوهشگاه علوم انسانی، سـازمان سـمت و بعـضی    . عنوان منابع در جهت تکمیل اطالعات بهره برد       

هـا و مراکـز و        ها و مجالس و انجمـن       اند مراکز پژوهشی، جریان     هایی در مورد ادبیات فارسی نشر کرده        انتشارات که کتاب  

  .شران ادبی در خارج از کشور از دیگر منابع هستندموسسات و نا

کنند مثالً در کمبریج یک اسـتاد   در خارج از کشور بیشتر موقوفات و مراکز خیریه به ادبیات کمک می     : دکتر قبادي 

  .زبان فارسی، انتشارات خود را از طریق مراکز خیریه نشر کرده است

هـاي   رسی و تحلیل سطح کمـی و کیفـی پژوهـشگران در حـوزه    شناسی به بر بعد از مبحث آسیب  : دکتر ذوالفقاري 

  )در سطح کمی آمار و ارقام مطرح شود و در سطح کیفی بخش مهارتی و تخصصی قابل توجه است(پردازیم  ادبیات می

ایـم و در مـورد نـشر          نژاد به دسـت آورده      البته آمار استادان، پژوهشگران، دانشجویان را از تحقیق آقاي دکتر غالم          

  .شود  کتاب چاپ می7000 سال 5ب به طور میانگین هر کتا

 83ــ 85هـاي     هـا در طـی سـال        آوري شود مثالً تعداد رسـاله       البته بهتر است طبق مبنا این آمار جمع       : دکتر خاتمی 

 85ــ 86در سـال    . بررسی شود همچنین در مورد کتاب و استاد و دیگر موارد یک میانگین مشخص درنظـر گرفتـه شـود                   
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 علوم به گسترش تحصیالت تکمیلی بوده پس مبنا گزارش و آمار را چه چیز باید درنظر گرفت گرفـت؟ در                     رویکرد وزارت 

  .این طرح گزارش اولیه مسئله است و باید فهرستی از موضوعات براي این طرح بزرگ داشت

نامه و رسـاله   یانتوان گفت که بحث پا    درواقع می . دکتر بیگدلی براي ورود به این مبحث نیاز به سرفصل ها داریم           

توان از آمار به  ها مهم بوده و مورد دیگر اینکه مباحث به صورت کلی عنوان شود زیرا آمار دقیق نیستند و می در همه سال

  .ریزي آینده استفاده کرد عنوان کمکی براي برنامه

کـشور ـ وضـعیت    جمعیـت  : در ضمن باید مسائلی که آمار بدان ها بستگی دارد درنظر داشـت مثـل  : دکتر صادقی

  .باشد می... اقتصادي ـ صالحدید فرهنگی، اجتماعی و

هایی باشـد؟ مهـارت       شود که پژوهشگر باید داراي چه نوع تخصص         در اینجا این سوال مطرح می     : دکتر ذوالفقاري 

در ضمن باید گفت که در حال حاضر چگـونگی تحقیـق بیـشتر              . کم گرفت   پژوهش و موضوع روش تحقیق را نباید دست       

ربی است و پژوهشگر آموزش خاصی در این زمینه ندیده است و همچنین تناسـب میـان پـژوهش و آمـوزش مطـرح                         تج

  .شود که باید دانشگاه به سمت پژوهش محوري روند می

  .هاي پژوهشی را سپري کند تا تولیدات آن پژوهشی باشد در ضمن براي تولید کتاب، مقاله هم شخص دوره

هاي تکمیلی را به دو بخش محفل و پـژوهش            توان دوره    صرفاً آموزش نباشد و می     هاي تحصیالت تکمیلی    و دوره 

  .تقسیم کرد تا شخص در هر کدام از زمینه که بدان عالقه دارد آموزش ببیند

در . توان پژوهـشی هـم کـرد        در مورد حوزه زبان و ادبیات فارسی وقتی تخصصی کرد و در واقع می             : دکتر بیگدلی 

  . تخصصی کردن آن است دن ادبیات فارسی،واقع الزمه پژوهشی ش

توان با اسـتفاده   هاي صددرصد تخصصی و پژوهشی می بینی کارگاه هاي آموزش و پیش مثالً در حوزه مهارتی دوره   

در سطح دکترا مبحث پژوهش باید جـدي گرفتـه شـود و شـخص بعـد از طـی                  . اندازي کرد   از اساتید داخلی و خارجی راه     

  .لی، زیر نظر استادي که در زمینه پژوهش مهارت دارد، دوره ببیندهاي تحصیالت تکمی دوره

در اصل، ما باید نظام پژوهشی سالم داشته باشیم و در این نظام یـک راه مـشخص و قانونمنـد باشـد تـا همگـی                        

  .موظف به رعایت آن شوند که متأسفانه در ادبیات این روش منسوخ نیست

هاي اطالعاتی و به روز شدن اطالعـات و یـک زبـان خـارجی آنهـا           از پایگاه در اینجا استفاده اساتید     : دکتر خاتمی 

هـا    در ضمن یک مـشکل کـه در دانـشگاه         . یابد  هاي استادان این مهم تحقق می       مطرح است که به لحاظ افزایش مهارت      

ـ . یابد  مطرح است افت ضوابط دانشگاهی است که شخصی با ارائه چندمقاله، به یک درجه علمی دست می                 ین بایـد   همچن

  .ها نیز درنظر گرفت هاي مطالعاتی براي آموزش زبان و دیگر آموزه فرصت

محور دوم دستور جلسه سوم زبان و ادبیات فارسی بررسی و ارزیابی توسعه منابع انسانی مورد نیاز                 : دکتر ذوالفقاري 

  .گیري آن است و نیز شکل

دن اصطالحات ترجمه از التین به فارسـی اسـت در           یکی از مسائل مطرحی در این زمینه گویا نبو        : دکتر نیکوبخت 

پـس در اینجـا لـزوم توسـعه     . توان یکی از مشکالت را عدم برابرسازي اصطالحات التین به زبان فارسی دانست          واقع می 

  .کنند  اي عمل می شود که در کشور مرجعی وجود ندارد و اشخاص در این زمینه سلیقه اي مطرح می هاي ترجمه مهارت

نظـر هـست و       گردد ولی در آنجا هم اختالف        باید گفت استانداردسازي مطالب خارجی به فرهنگستان برمی        در واقع 

  .در اصل باید استانداردسازي شود
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کند ولی یک حسنی کـه ترجمـه کتـب     درواقع شخص براي ترجمه از لغات فرهنگستان استفاده نمی: دکتر صادقی 

شود که بـه   در اصل لزوم وجود یک مرکز در اینجا دیده می. شود فارسی میدارند این است که باعث افزایش واژگان زبان   

توان فرهنگستان قرارداد شاید بـه        البته این مرکز را نمی    . ها مقبولیت دهد تا باعث آشنا شدن دیگران با آن لغات شود             واژه

  .دلیل عدم حسن سابقه و اینکه شگرد جذب ندارد

سامانی تـدریس و آمـوزش زبـان در           شناسی است همچنین نابه     ی و آسیب  ترجمه کتب مستلزم بررس   : دکتر بیگدلی 

گذاري و مدیریت داشته باشد کـه عـدم ایـن سیاسـتگذاري و      ها مطرح است و فرهنگستان باید سیاست      مدارس و دانشگاه  

 تطبیـق   تـوان بـراي     همچنین می . کند  سامانی است و فرهنگستان باتوجه به وظایف حرکت نمی          مدیریت یکی از علت نابه    

  .ها از فرهنگستان کمک گرفت واژه

  .دهی ارتقاء مطرح است زیرا گاهی ارتقاء صوري است و گاهی هم کیفی در مبحث پژوهش سامان

  .هایی داشته باشد و بررسی و عرضه گردد شود که باید زیرمجموعه همچنین سامانه مناسب پژوهش عنوان می

  .ها باید استاندارد شوند ها و سرفصل هایی داشت و این شاخص اخص ساله آینده باید ش20براي دستیابی به اهداف 

  هـاي اطالعـاتی،   هـا و بانـک   آمـوزش سـایت  : هایی وجود دارد که شامل در زمینه توسعه منابع انسانی زیرمجموعه  

  .ها و توسعه پژوهشکده است کتابخانه
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   گروه زبان و ادبیات فارسیچهارمصورت جلسه 

  نسانیپژوهشگاه علوم ا: مکان

  17: ساعت شروع  15/12/86: تاریخ  چهارشنبه: روز

  4: شماره جلسه

  18: ساعت پایان

  ، نیکویی، نیکوبخت، دکتر صدیقی، سعیدي و خانم دکتر صادقی ذوالفقاري ،بیگدلی  دکتر قبادي،آقایان: حاضران

  :غایبان

  

  . جلسه توزیع شدها که ستاد آن را تدوین کرده بین اعضاي این هاي شاخص در ابتدا برگه

تا به اینجا مباحـث و مـسائل   . آید بحث راهبرد است     ها به چشم می     اولین موردي که در این شاخص     : دکتر نیکویی 

مطرح شده توسط آقایان دکتر مهم و قابل توجه هستند و باید در ابتدا جایگاه ادبیات در علوم انسانی و سپس جایگاه علوم 

، در واقـع بایـد    کشور مشخص شود و اگر این پایگاه به شکل موزون و ارگانیک نباشد            انسانی در کمیته نقشه جامع علمی     

 ابتداي کار باید سیاستگذاران این تصمیمات را قبول داشته باشند و سپس این سوال مطرح است                 پس در . کاري کرد   دوباره

اه زبان و ادبیات فارسـی در کـل         ها در نقشه جامع علمی کشور بدون لحاظ کردن جایگ           که زبان و ادبیات در همه شاخص      

پیکره چگونه است؟ همچنین تبیین و پذیرش ترسیم جایگاه ادبیات در کل پیکره علوم انسانی داراي اهمیـت اسـت ولـی                  

پـس در ابتـدا جایگـاه و شـأن و           . اگر جایگاه مورد پذیرش قرار نگیرد و به عنوان حاشیه و تفننی باشد دیگر ارزش نـدارد                

شناسی و بسط زبان فارسی مطرح شـود   بودن زبان فارسی مهم است و در ادامه بحث کار ارتقاء روش       ) ساختاري(ارگانیک  

  .شود و داراي اهمیت است و در نهایت جایگاه و شأن ادبیات در حوزه کارکردي و اجتماعی مطرح می

 بخش تولیدات پژوهشی ها و منابع تولید اثر در حد داستان و شعر نیز قابل توجه است و نیاز به یک   همچنین سایت 

  .باشد نیز می

با بررسی  اینجانب در مورد سوال نقش دانشگاه در خالقیت ادبی چگونه است افراد داراي نظرات                 : دکتر ذوالفقاري 

  .مختلفی بودند

همچنین باید صحت این مسئله که چون       . هاي خارج از دانشگاه نیز قابل تأمل است         در ضمن کانون  : دکتر بیگدلی 

  .هاي داخل دانشگاه داراي حسن نیز بررسی شود ها  خارج از دانشگاه است به عنوان ضعف است و کانون این کانون

  .تر است البته در مورد ارتباط بین خارج و داخل دانشگاه در شیراز این ارتباط پررنگ: دکتر نیکویی

هاي خالق باشد و در        و جذب انسان   ها باید گفت وظیفه دانشگاه باید تولید خالقیت         در ادامه بحث  : دکتر ذوالفقاري 

  .هاي جدیدي جایگزین شود رود و باید سرفصل ها کنار می واقع خیلی از سرفصل

ها بیشتر به سـمت پـژوهش باشـد و در ضـمن وزن                همچنین باید در نظر داشت که راهبرد دانشگاه       : دکتر نیکویی 

موزشی شد و با این ساختار صعود کرد و این نکته قابـل             ها آ   در یک برهه از زمان ساختار دانشگاه      . پژوهش نیز تعیین شود   

زیرا در غیر این صورت با افزایش وزن پـژوهش خـواه نـاخواه از    . تأمل است که نباید ضدیتی بین آموزش و پرورش باشد         

پس باید یک تعریف از ماهیـت  . کند وزن آموزش کاسته خواهد شد پس این خطر در درازمدت بخش آموزش را تهدید می   

شود یعنی ممکن است استادي که در زمینـه پـژوهش    وزش و پژوهش داشت زیرا امکان قطبی شدن پژوهش ایجاد می      آم
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مهارت زیادي دارد از نظر آموزش ـ تدریس به دانشجویان ـ دچار افت شود و باید باالنس میان آموزش و پژوهش حفـظ    

 و آثار مثبت و منفی زیادي دارند و حتماً باید حـساب             ها نیز بسیار تعیین کننده است       شود در ضمن سهم سمینار و همایش      

  .نظر کمی  باشد هم از نظر کیفی و هم ازاستراتژيشود و داراي جهت و 

  .توان سرفصل بعضی کشورها را در مورد زبان فارسی به عنوان نمونه در نظر داشت می

زیرا شـکل  . نداریم) شناسی حافظ( حافظ ـ مثالً در ایران متخصص1:  نکته قابل ذکر است2در اینجا   : دکتر صادقی 

  . استآموختگان دانشاساسی عدم تخصصی کردن درسها و 

  .درواقع ایران باید در زبان فارسی قطب جهان باشد. ـ شکل نفس نیست بلکه تنها در نقد ادبی مشکل داریم2

نهاد کردنـد در تحقیقـات      هاي دولت در زمینه پژوهش دکتر رضـی پـش           در مورد سیاستهاي برنامه   : دکتر ذوالفقاري 

  .التدریس افزایش یابد التحقیق نسبت به حق حق

براي پژوهش است که اگـر بخواهنـد        % 1در مورد اختصاص بودجه کشور که از درآمد ناخالص ملی           : دکتر بیگدلی 

انشجویان از همچنین سطح آموزش در جلسه و تعداد د. آن را توزیع کنند باید بخش عمده آن را براي ادبیات درنظر گیرند        

  .شود دیگر مسائلی که در سیاستهاي کشور مطرح می

هایی باید در این زمینـه دیـد؟ یـا            در اینجا چند سوال مطرح است که آیا زبان فارسی نیاز کشور است؟ چه آموزش              

عریـف کـردن   هایی دارد؟ پس براي این کارها نیاز بـه ت  رو است نیاز به چه آموزش استادي که با تعداد زیادي دانشجو روبه  

هاي موردنیاز و اگر سامانه این مسائل درست طراحی و اجرا شود هزینـه آن از دیگـر    اصولی است و درنهایت تعیین هزینه   

  .ها باالتر  نخواهد رفت رشته

چون زبان فارسی، زبان ارتباطی     . در مورد فارسی حوزه زبان نسبت به ادبیات اهمیت بیشتري دارد          : دکتر ذوالفقاري 

  . و ادبیات بعد فرهنگی و هویتی داردمردم است

ولی توجه متوازن به زبان و ادبیـات        . توان در حوزه داخل و خارج آن را بررسی کرد           براي تفکیک می  : دکتر نیکویی 

  .باید داشت

شناسـی ابـزار و       شناسی داخلی است و رشته زبـان        براي مطالعات زبانی فارسی متولیان اصلی زبان      : دکتر ذوالفقاري 

  .دهد رائه میخدمات ا

  .شناسی را پررنگ کرد توان حوزه زبان در زبان و ادبیات فارسی می

توان متولی انجام کار بیشتر بخش غیردولتی باشد تا بخش دولتی و فرهنگستان بـه                 ها می   گذاري  در زمینه سیاست  

  .جاي سیاستگذاري به عنوان رقیبی براي بخش خصوصی باشد

شناس،  ها و کاهش مشروعیت علمی تقویت شود و براي تولید واژه از جامع  نخبهتواند با وارد کردن    فرهنگستان می 

  .ها در کنار هم باشند درواقع تخصص. ها استفاده کرد شناس و دیگر تخصص روان

مـثالً وزارت   . کنند و نظـارتی روي آن نیـست         مکانهایی نیز وجود دارد که بیشتر سیاستگذاري می       : دکتر ذوالفقاري 

  .ص موضوعی ندارد و بیشتر هدایتگر و سیاستگذار استارشاد که متخص

ترین کار اخذ مجـوز ارشـاد بـود ولـی در حـال حاضـر                  اي از زمان براي ثبت مقاالت  آسان         در برهه : دکتر بیگدلی 

  .برعکس شده است

ي تر کردن بخشها در حوزه تخصصی توسعه و تخصصی   . در زمینه برنامه محوري را در نظر گرفت       : دکتر ذوالفقاري 



هاي تخصصی         سی در گروهمسائل جزئی مورد برر

کمیته علوم انسانی، معارف اسالمی و هنر / سناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشورا

379

  .ها را درنظر گرفت دانشگاهی، پژوهشکده

آوري   جمـع ... ها و تحقیقات پژوهشی و      مثالً وزارت علوم یکسري آمار از قبیل تعداد دانشجو اساتید، مقاالت، رساله           

هاي پژوهـشی را تعیـین و آن را    در عرصه کالن نهاد باید ضرورت . کند و این آمار را ساالنه در اختیار متقاضیان قرار دهد          

  .شود هاي پژوهشی احساس می گیري در ضرورت بالغ کند و نیاز به نهاد علمی براي تصمیما

هاي مختلفی دارد از جمله ادبیات و طبیعی است که متـولی آن وزارت علـوم    معاونت پژوهشی کمیته  : دکتر بیگدلی 

وهشی وزارت علوم یک ارگان براي ها از نظر قانونی وجود دارند ولی فعال نیستند و در بخش معاونت پژ     است و این کمیته   

  .هاي پژوهشی نیز داشته باشد تأمین اعتبار طرح

آقاي دکتر بیگدلی در مورد پیشنهاد دکتر ذوالفقاري براي تأسیس بنیادي در کنار فرهنگستان به نام بنیـاد ادبیـات                    

  . اهل کار باشدمراکز کم نیستند ولی باید جایگاه ادبیات فارسی در پیکره تعیین و دست: فارسی گفتند

توانـد باعـث حرکـت و     شناسی خـود مـی   شناسی است و داشتن مراکز مطالعات روش     ضعف در روش  : دکتر نیکویی 

  .تر شدن بشود تخصصی

کند و مراکز مطالعـات نقـد و    هایی است که قسمت پژوهش را سیراب می   شناسی جزء یکی از ریشه      همچنین روش 

  .ها تأسیس شود ات قطب علمی در دانشگاهتواند در قالب مراکز مطالع نظر ادبی می

هایی در بخـش پـژوهش آن را بـه سـمت      توان با تشخیص نیاز به تأسیس حوزه    در برنامه کالن می   : دکتر بیگدلی 

  .توان به عنوان منابع خوب علمی بهره برد ها می تخصصی شدن پیش برد و از قطب

توان بـه تأسـیس نهـاد و نیـاز سـنجی جامعـه ادبـی                  در بررسی میزان انطباق پژوهش با پاسخگویی به نیازها می         

  .پرداخت

از مراکزي هستند که نیاز بـه یـک زبـان سـالم        ... ها و   مثالً در آموزش و پرورش، صدا و سیما، مطبوعات، دانشگاه         

  .ها کمتر است آنها با دانشگاه دارند و یا در حوزه هنري در بخش داستان فعالیت زیادي دارند ولی ارتباط 

  .سازي ادبیات فارسی یک بخش قابل تأمل است بردهاي زبان و ادبیات فارسی، ظرفیتدر کار

هـاي مهـارتی بعـد از دوره     هاي مهارتی و کـاربردي اشـاره شـد و الـزام دوره     شناسی به نبود دوره     در مبحث آسیب  

همچنـین تربیـت    . تلیسانس در ادبیات سینما هم بخش داستان و سناریو مهم است که ایران در این زمینـه فعـال نیـس                    

  .گوینده در صدا و سیما یکی دیگري از الزامات است

ها در جـاي خـود صـرف     هایی که مطرح شد نیاز به بودجه است که بودجه           در مورد کار در این زمینه     : دکتر بیگدلی 

مل ندارند ولـی  شوند و براي اجرایی کردن کار مدیران گروه در هر حوزه باید خود مجري باشند ولی در اصل اختیار ع              نمی

  .تر است از نظر ساختاري نقش مدیر گروه در اجرا و توسعه کار اساسی

اي تهیـه کنـد و بـه صـورت         دکتر ذوالفقاري پیشنهاد کردند که جهاد دانشگاهی از نقشه جامع علمی کشور مقالـه             

 باید براي تدوین نقـشه   هایی که   چون کار خیلی حجیم است لیستی از پژوهش       . خردتر و به شکل پژوهش آن را ارائه دهد        

  .جامع علمی کشور انجام گیرد، تهیه و در اختیار افراد خبره قرار دهد

همچنین عناوینی که در سطح مقاله هستند تعیین و نشریه مورد نظر که قرار است آن را چاپ کنـد                    : دکتر بیگدلی 

  .نامه آن را نشر کند به صورت ویژه
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  رسی گروه زبان و ادبیات فاپنجمصورت جلسه 

  پژوهشگاه علوم انسانی: مکان

  9: ساعت شروع  16/12/86: تاریخ  شنبهپنج: روز

  پنجم: شماره جلسه

  11:30: ساعت پایان

زاده، خاتمی، خانم دکتر خاتمی، آقاي  رضی، منشی  ،، نیکویی، سنگري، نیکوبخت، بیگدلی ذوالفقاري دکتر قبادي،آقایان: حاضران

  سعیدي

  

وار اعالم کردند  کند را به صورت فهرست      والفقاري منابعی که از طرحهاي پژوهشی حمایت می       در ابتدا آقاي دکتر ذ    

  :که به شرح زیر است

کـه  (فرهنگستان . 4) کند اهداف و مسیرهاي خاصی را دنبال می  (وزارت ارشاد   . 3مراکز پژوهشی   . 2ها،    دانشگاه. 1

نهـاد حفـظ و نـشر آثـار         . 6) ریاست جمهوري (پژوهشگران  صندوق حمایت از    . 5) کند  هاي خود را حمایت می      بیشتر طرح 

جهاد . 9 سابق که جز منابع درآمدي برخی از پژوهشگران است 102اصل ماده . 8سازمان تبلیغات و سوره  . 7دفاع مقدس   

بنیـاد  . 14پژوهـشگاه علـوم انـسانی       . 13صـدا  و سـیما       . 12سازمان ملی جوانـان     . 11آموزش و پرورش    . 10دانشگاهی  

سـازمان میـراث    . 17) بنـدد   ي مـی    کـه قـرارداد صـفحه     (سازمان سمت   . 16وگوي تمدنها     مؤسسه گفت . 15شناسی    انایر

هاي علمی کـشور زیـر نظـر ریاسـت جمهـوري کـه        شوراي پژوهش . 19معاونت فرهنگی و هنر شهرداریها      . 18فرهنگی  

مجمع تشخیص دبیرخانه . 22) ره( آثار امامدفتر نشر. 21شوراي عالی انقالب فرهنگی     . 20جایگزین شوراي فناوري است     

  مصلحت نظام

به . 2شوند  طور مستقیم که از طرف آن نهاد حمایت می به. 1:  دسته تقسیم کرد   3حاال باید حداقل این مراکز را به        

  اي به صورت اندك و جانبه. 3طور غیرمستقیم 

گذاري کرد؟ سؤالی است که در اینجـا مطـرح            یهبندي منابع مالی و اینکه چگونه و کجا و چه مقدار باید سرما              جمع

شود در مورد نقشه جامع علمی کشور وضع مطلوب نسبت به وضع موجود اهمیت بیـشتري دارد و پیـشنهاداتی بـراي                        می

و اینکـه سیاسـتهاي آینـده بایـد     . گیران کشور مطرح است     بهتر شدن وضع موجود و ارائه سیاستها و الزامات براي تصمیم          

هایی باشد که این بودجه عالوه بر افزایش، در بخشهایی مصرف شود کـه بـاالترین بـازده را داشـته باشـد                       چگونه سیاست 

  .هاي پژوهشی نام برد تواند یکی از سرمایه هاي علمی که می توان از قطب همچنین می

ارت ارشاد در   براي تخصیص بودجه قصد بر این است که متمرکز باشد و یا پراکنده؟ به طور مثال وز                : دکتر صادقی 

در : سال جاري در حوزه ترویج کتابخوانی و ادبیات داستانی بیـشتر حمایـت کـرد همچنـین دکتـر قبـادي اضـافه کردنـد                     

  .کند گذاري می پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی هم بنیادي وجود دارد که بر روي طرحهاي راهبردي سرمایه

ي ندارند مثل سازمان حج و زیارت بیشتر در زمینه پژوهش           گاهی مراکزي که در حوزه ادبیات تبحر      : دکتر سنگري 

  .کنند کنند تا خود سازمانهایی که کار پژوهشی می فعالیت می

شود باید گفت  جایگاه ادبیات فارسی چـه بایـد     با این دید که پیشنهادات بعدها به سیاستها تبدیل می         : دکتر قبادي 

  .ست و هیچ ادبیاتی در جهان به اندازه ادبیات فارسی پیام نداردباشد؟ زیرا ادبیات فارسی آیینه میراث ایرانی ا

  .گاهی برخی مراکز در جهت اهداف خود به ادبیات نگاه ابزاري دارند: دکتر ذوالفقاري
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در مورد نقاط قوت و ضعف در بخش پژوهش ایران خیلی بیمار است و در اینجا توزیع منـابع مـالی                     : دکتر سنگري 

  .ادي دارددر بخش پژوهش اهمیت زی

در . گذاري را هم در ادامه تعیین کرد        توان میزان بخش سرمایه     در ابتدا باید سرفصل نقشه و سپس می       : دکتر رضی 

پس توسعه . رسانند هاي خود را به ثبت می     زمینه پژوهش در بخش خصوصی اغلب محققان در زمینه عالیق خود پژوهش           

گذاري در بخش ناشران در حوزه پژوهش باتوجـه بـه           ن سرمایه شود وهمچنی   گذاري در بخش خصوصی توصیه می       سرمایه

  .شود  احساس میآموختگان دانشافزایش 

التألیف  گذار مثل فرهنگ سخن، فرهنگ معاصر که بخشی از حق     سرمایه. 1:  دسته ناشر در ایران وجود دارد      2البته  

  .کنند را پرداخت میالتألیف  کند و حق ناشرانی که تنها کتاب چاپ می. 2. کند را پرداخت می

سنجی در کشور است کـه مـثالً زبـان         یکی دیگر از کارهاي نقشه جامع علمی کشور تعیین نظام علم          : دکتر قبادي 

  .بخشد عمالً زبان انگلیسی است فارسی چه نقشی در زبان علم دارد؟ و در ایران زبان اولی که تولید علم را ارتقاء می

پردازان ادبی در حوزه پژوهش اسـت کـه ایـن مـستلزم               تن به مقدار نظریه   همچنین از دیگر مباحث مطرحی پرداخ     

تواند تقویت مراکز انتشارات ادبی است که در عقبه     گذاري است و یکی از راهبردها می        جریانهاي ادبی، اراده ملی و سرمایه     

  .خود تشکیالت ادبی و پژوهشی داشته باشد

 و بها بخشیدن به بخش 1404فاصله بگیریم و در رسیدن به ایران دست آوردن راهبردها باید از وضع موجود       در به 

  .خصوصی تالش شود

تواند از سایت فرهنگ و ارشـاد و سـایتهایی کـه بـه زبـان فارسـی                   آوري اطالعات، می    براي جمع : دکتر نیکوبخت 

  .اند کمک گرفت پرداخته

انـداز چـه کمکـی        رسیدن به سند چشم   اگر هدف این باشد که نقش زبان در سایه دیگر بخشها، براي             : دکتر رضی 

سازي شود و مراکز با  شود و براي هماهنگی با دیگر مراکز باید فرهنگ   کند؟ و این تنها به مراکز فرهنگی معطوف نمی          می

  .هم در تعامل باشند

در برخی کشورها به شـاخه زبـان و         . همه مسایل باید با توجه به رسیدن به نقطه هدف تحلیل شود           : دکتر سنگري 

ادبیات فارسی پرداخته شده و پژوهشهایی در این زمینه صورت گرفته پس باید زمینه ارتباط جهانی و فرهنگسازي فـراهم        

تـوان در     تواند یکی از ابعاد پژوهشی زبان و ادبیات فارسی با جهان باشد و این سهم مـشترك جهـانی را مـی                       شود که می  

  .تدرنظر داش) در نقشه جامع علمی کشور (1404ایران 

هـاي منطقـه در       توان امکان قرارداد با دانشگاه      باتوجه به تعامالت سیاسی کشورها در هر دوره می        : دکتر ذوالفقاري 

  .زمینه ادبیات در بخش پژوهش را داشت

پذیري باالیی در زمینه افزایش قدرت انتقال زبان علم توسـط زبـان فارسـی         زبان فارسی توان ترکیب   : دکتر قبادي 

ود و طبق سخنان رهبر با دیگر زبانها دارد و براي حفظ اقتدار زبان فارسی و صرف انرژي در این زبـان بـه                        نیز باید کار ش   

یکی از دشمنان زبان فارسی، سانسورهاي وزارت ارشـاد اسـت کـه    . هاي ادبی رخ دهد، باید گام برداشت       سمتی که جریان  

سازي پژوهشی ادبی باید بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه        جریاندر. تواند باشد خود یکی از موانع در حال حاضر و در آینده می        

هـاي ادبـی در       ها و تـشکیل کارگـاه       دهی پتانسیل و ظرفیت     عبرت از تاریخ و جریان تولید علم در کشور رخ دهد و سامان            

 در حوزه ادبیات بیشتر ضعف در مدیریت و فقدان نقدپذیري است که به عنوان آفت اصـلی رشـد جامعـه                    . کشور نیاز است  
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  .شود محسوب می

در حوزه ادبیات چـه کارهـایی بایـد انجـام      . 1:  نکته را درنظر داشت    2ها باید     براي تنظیم این برنامه   : دکتر بیگدلی 

اي تنظـیم کننـد تـا در     هاي مجموعه باتوجه به توانمندي و ضعفهاي متولیان بخش ادبیات برنامـه          بررسی ضعف . 2شود؟  

  .بستري مناسب اجرا شود

بـه طـور مثـال در بخـش نـشر      . اطـالع داشـت  ... هاي درونی، مراکـز رسـمی و        ا باید از مقدار سرمایه    در این راست  

حمایتهاي دولت و در اختیار قرار دادن کاغذ ارزان باعث رونق آن شد و حال این سؤال مطرح است که علـت رونـق ایـن                     

  بخش حمایتهاي دولت بود یا فعالیت خود نشریات؟

توان گفت نگاه کارکرد گرایانه به نحوي که نیاز اجتمـاع بـرآورده     ادبیات با فناوري میدر مورد نسبت  : دکتر قبادي 

  .شود

هاي پژوهشی باید قدم گذاشت و چه ابزاري بـراي   در اینجا این سؤال مطرح است که در چه حوزه : دکتر ذوالفقاري 

 زبانی که وجود نـدارد و هـر روز نهادهـا    ریزي برنامه. 2بخش نیاز است؟ براي سنجش یکی از معیارها نیازهاي روز است،      

اولویتهاي پژوهشی و تحقیقاتی ولـی در بخـش ارزیـابی بیـشتر             . 4نگاه جهانی در تحقیقات     . 3. گیرند  تصمیم جدیدي می  

  .شود اثربخشی این پژوهشها در زمینه پیشبرد یا آفرینشهاي ادبی مطرح می

 موانع پنهان، ولی به طور اجماع از مهمترین شـاخص  در این مباحث مطرح شده مسئله سخت است و  : دکتر قبادي 

  استقبال ایرانیان داخل و خارج از محصوالت پژوهشی. 1توان به  ارزیابی براي توفیق پژوهشهاي ادبی می

 خواننده خارجی داشـته     10/1در مقابل تولیدات ادبی دیگران یعنی یک رمان ایرانی          ) اخذ و مطالعه  (عدم انفعال   . 2

  .باشد

  یسه کمیت و کیفیت کاربران محصوالت ادبی خارجی و داخلیمقا. 3

  میزان توفیق یا عدم توفیق محصوالت ادبی در دنیاي ادبی. 4

  هاي مختلف نسبت رجوع به محصوالت ادبی در میان نسل. 5

  بروز و ظهور مطبوعات ادبی. 6

  گذاري در ارتباط نهادهاي ادبی و پژوهشهاي ادبی میزان سرمایه. 7

  شود؟ پردازي در حوزه ادبیات تأسیس و حمایت می خواه و نونگر و انتقادي و نظریه زان نهادهاي تحولچه می. 8

  ریزي و درونی کردن ادبیات و علم در اختیار دارند؟ ها استقالل در برنامه چقدر دانشگاه. 9

رشـد  ( اثرگـذار اسـت؟   هـاي علـوم انـسانی    هاي خود در سایر شاخه  چه میزان ادبیات ایران با توجه به ظرفیت       . 10

  ...)هاي خارجی و سازي در برابر واژه واژگانی ـ معادل

نگـري   رسد که این کارها نیاز است که افرادي کـه در زمینـه آینـده                ها به نظر می     در مجموعه برنامه  : دکتر بیگدلی 

و ) ار اقـشار جامعـه  مقـد  (1404همچنـین باتوجـه بـه چهـره جامعـه در سـال       . ها کار کننـد     مهارت دارند روي این برنامه    

  .گردد نیازهایشان رویکرد برنامه تعیین می

ایفـاي  . 2توان ادبیات را به زبان هنر عرضه کـرد؟            قدر می   در آینده چه  . 1: در این جا دو نکته قابل ذکر است       : دکتر قبادي 

ایـران ظرفیـت   : دي گفتنـد همچنین آقـاي دکتـر قبـا   . نقش ادبیات براي بازآفرینی معرفت اسالمی ـ ایرانی و تقویت این هویت 

  .هاي آینده درنظر داشت توان عرضه ادبیات را در قالبهاي مختلف هنر به عنوان یکی از پژوهش انیمیشن دارد و می
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زیـرا ایـن   . هاي ادبی است و بحث ادبیات در ذیل دیگر مباحـث آورده شـود           بحث شاخصهاي پژوهش  : دکتر رضی 

شاخـصهاي  . 2اي  شاخـصهاي توسـعه  . 1 مربـوط بـه کـارکرد شـامل     شاخصها با جنس ادبیات متفاوت است شاخـصهاي     

هاي ادبی مطرح است و در شاخـصهاي   اي نقش پژوهشهاي ادبی در آفرینش     در شاخصهاي توسعه  . تحقیقات بنیادي است  

  .تحقیقات بنیادین بیشتر منظور نوآوري است

ارسی باید شاخصها و معیارهایی کـه بـر    دستور جلسه سوم کمیته زبان و ادبیات ف12در مورد محور    : دکتر سنگري 

  .شود کنیم مورد توجه باشد و حال چند معیار مطرح می مبناي آن پژوهش را ارزیابی می

  .ها باید در همه ساحتها باشد یعنی سیر متعادل داشته باشد و این تعادل یک شاخص است پژوهش. 1

  . حوزه زبان و ادبیات باشد2ها در  پژوهش. 2

  .ها باید به توانمندي و گسترش زبان و ادبیات فارسی کمک کند جموعه همه پژوهشگیري م جهت. 3

  )ما براي عرضه زبان فارسی به دنیا با مشکل مواجهیم(پژوهشها به تعامل زبان و ادبیات فارسی کمک کند . 4

  .هاي پژوهشی پرداخته شود هاي ادبی در کل زمینه به توسعه و رشد خالقیت. 5

  . به فرق ادبیات جامعه با دانشگاه در فضاهاي دانشگاهی کمک کندها این پژوهش. 6

کنند و آن را به عنـوان         برخی اساتید، فارسی صحبت نمی    (زبان فارسی را به عنوان یک نهاد علمی تبدیل کنیم           . 7

  )کنند یک ژست تلقی می

  هاي نو در عرصه پژوهش دیدن پدیده. 8

  ها در بستر نیازهاي آینده حرکت کنند ، پژوهشباتوجه به نیازهاي حال و آینده ادبیات. 9

ها وجود دارد و آن این است کـه کـاربرد در زمینـه          یک برداشت اشتباه در بخش پژوهش دانشگاه      : دکتر ذوالفقاري 

ادبیات با کارکرد در زمینه مثالً رشته شیمی با یکدیگر تفاوت دارد و این یکی از مـشکالت در زمینـه پژوهـشی در حـوزه             

  .فارسی استادبیات 

هـاي دیگـر ایـن دیـد را بـدهیم کـه         با نزدیک کردن کاربرد زبان فارسی با دیگر کاربردهـاي رشـته           : دکتر قبادي 

  .تواند انتقال پیام کند هاي دیگر با دانستن کاربرد زبان فارسی بهتر می رشته

هرگونـه  (شـن نیـست      رو 12 ارزیابی و سنجش به معنی روند تحوالت است، پس موضوع محـور               :زاده  دکتر منشی 

مسئله اصلی زبان به کارگیري آن براي بیان و انتقال پیـام         ) خبر باشیم   تواند رخ دهد و ما ممکن است از آن بی           تحولی می 

  .است که در این زمینه کمتر کار شده است

و یک مسئله اینجا مطرح است که به صورت مساوي و موازي بـه زبـان و ادبیـات توجـه داشـت                : دکتر ذوالفقاري 

  .مشکالت موجود در حوزه زبان در حوزه ادبیات نیز مطرح شود

توان کار را جلـو   هاي راهبردي می مسئله راهبرد و بحث محورها با هم تداخل دارند و با تعیین مؤلفه          : دکتر نیکویی 

 بیـشتر کـار   برد برخی محورهاي مطرح شده توسط آقاي دکتر ذوالفقاري نیاز کمی و کیفی دارد و به نظر من روي راهبرد       

  .ها امکان اجرایی شدن آن را تشخیص دهند شود و به قسمتهاي ریزتر تقسیم شو تا باالدستی

توان به یک سري از شاخصها دست          سال گذشته و با الهام از آنها می        50ها در     با روند پیشبرد پژوهش   : دکتر رضی 

  .یافت

تعـداد  ...) رمـان، داسـتان کوتـاه و   (اي منتشر شده تعداد کتابه: تواند شامل چند شاخص پیشنهادي می   : دکتر قبادي 
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هاي علمی، تعداد دانشجویان ادبیات، تعداد اساتید، تحول در ساختارهاي اداره کننده آنها و ورود به    مطبوعات، تعداد انجمن  

دنیاي مجازي، سهم دنیاي مجازي به حقیقی و با مشخص شدن این شاخصها، میـزان بخـش خـصوصی نیـز بـه دسـت        

  .آید می

ریـزي شـده      البته این شاخصها در حوزه پژوهش متغیر است ولی در حوزه آموزش ثابـت و برنامـه                : دکتر ذوالفقاري 

  .است

... برخی تحوالت سیاسی و اجتماعی جامعه بر روي ادبیات تأثیر دارد مثالً عرفان، تجدیـد چـاپ و                 : دکتر نیکوبخت 

مثالً در بعد از عصر مغـول بـا رشـد           . شود  مجبور به واردات می   . کندسازي    اگر سیاست ادبی نتواند در برابر تقاضاها جریان       

  .گري، خردورزي کاهش یافت صوفی

  .توان جلوي یکسري واردات ادبی را گرفت با پیشبرد سیاستهاي ادبی در جامعه می

 افـق را   سال آینده چیست؟ حال ایـن    20در اینجا سؤالی مطرح شد و آن اینکه افق و انتظار ما براي              : دکتر خاتمی 

  توان این مسیر را طی کرد؟ کنیم یا دیگران؟ از چه راههایی می خودمان تعیین می

مثالً اگر اهداف این باشد که براي رشته زبان فارسی در جهان چند کرسی تأسیس شود و آیا باید آن را افزایش داد 

  یا نه؟

نکه کار نقشه جامع علمی کـشور تبیـین   دکتر قبادي به صورت کلی سؤاالت دکتر خاتمی را پاسخگو شدند و آن ای    

 سال آینده در منطقه اول شود و باید در همه زوایـا ایـن   20انداز کشور است مثالً هدف این است که ایران طی    سند چشم 

  :شود انداز چند وظیفه اصلی مطرح می حال براي چشم. رتبه را در نظر داشت

  آرمانی بودن و اینکه باید افق داشته باشد. 1

  رخالف افق حرکت نکرد و کارهاي متناقض انجام ندادد. 2

  درنظر داشتن الزامات آن. 3

توان به این مباحث پرداخت که رابطه ایران با علم جهان و یا رابطه آن با علوم انسانی  حال با طرح این وظایف می  

  . هزار برابر در تولید علم از دنیا عقب است11چیست؟ درحال حاضر ایران حدود 

هاي ادبی تنها در یک بعد اسـت و تولیـد             نظریه. ماهیت ایران با زبان فارسی در منطقه متفاوت است        : اتمیدکتر خ 

هـاي شخـصی اسـت     هاي ادبی منطبق بر سـلیقه     افتد و چون نظریه     تر در جهان جاي می      علم به معناي خاص خیلی روان     

 براي حرکت و پیشرفت و تعیین نقشه جـامع علمـی            در ضمن باید درنظر داشت در زمانی که ما        . کند  کمتر کاربرد پیدا می   

  .کشور در تالشیم کشورهاي دیگر آرام نشستند

  .البته بنده امیدوارم در آینده این جلسات و حاضرین آن به عنوان شوراي ناظر بر اجرا باشند: دکتر قبادي

بینی اسـت ولـی در        پیششود که در مورد بحث کمی قابل           بحث کمی و کیفی مطرح می      2در اینجا   : دکتر صادقی 

هـاي امـروز      توان نظر نسل آینده را در مورد ادبیات دانست ولی بـا درك دغدغـه                بینی نیست و نمی     مورد کیفی قابل پیش   

 سال آینده را دید و فاصله بین نسل حاضر و آینده را پر کرد و بـه پیـشرفتهایی دسـت یافـت کـه خـود                            20توان افق     می

  .هاي آینده باشد غهاي براي رفع دغد توان پایه می

  .انداز باید چارچوب تعیین شود و طبق آن به جلو حرکت کرد براي سند چشم: دکتر خاتمی

بینی نیز وجود دارد ولی تحقیقـات ادبیـات بـه دیگـر          البته در این باره عوامل بازدارنده و غیرقابل پیش        : دکتر رضی 
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  .هاي دیگر ارتباط دارد تحقیقات در رشته

  .ها کمک گرفت هاي دیگر کشورها در این زمینه توان از روش ه براي پیشبرد کار میالبت: دکتر سنگري

معطوف نشدن تنها به متن مسئله، خالقیت، چگـونگی  : شود که شامل ریزي چند عنصر مطرح می البته براي برنامه 

  ارزشیابی، هماهنگی فضا با حرکت

دهـیم   ري درخور توجه ارائه داد و پیشنهاداتی که ارائه مـی البته باتوجه به کم بودن زمان ولی باید کا   : دکتر بیگدلی 

اندرکاران  هاي شده باید در اختیار دست ریزي  تواند با گذشت زمان براي اجرایی شدن در کشور، اصالح نیز شود و برنامه     می

  .تر بشود آن باشد تا عملی

ریـزي     سـاله و برنامـه     20نویـسی     مـه همچنین دکتر بیگدلی جهاد دانشگاهی را به عنوان مرکزي براي بحـث برنا            

  .تخصصی در این زمینه پیشنهاد کردند

توانـد گزارشـات حاصـل از کـار را در مباحـث       دکتر ذوالفقاري در ادامه پیشنهاد دکتر بیگدلی نیز گفتند و جهاد می          

  .ریزتر به عنوان پژوهش ارائه دهد

البته باید توجـه داشـت از نظـر    . را در کشور دادند پیشنهاد گسترش زبان فارسی نسبت به سایر زبانها         : دکتر قبادي 

تـوان گفـت گـسترش روابـط      شود و در کل مـی  زیرساختها آلمانی است پس نیاز به زبان آلمانی نیز دیده می% 30تجاري  

  .سیاسی و تجاري را با گسترش زبان فارسی پیوند دهیم
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   گروه زبان و ادبیات فارسیششمصورت جلسه 

  م انسانیپژوهشگاه علو: مکان

  12: ساعت شروع  16/12/86: تاریخ  شنبهپنج: روز

  ششم: شماره جلسه

  14: ساعت پایان

زاده، خاتمی، خانم دکتر خـاتمی، آقـاي          رضی، منشی   ،، نیکویی، سنگري، نیکوبخت، بیگدلی     ذوالفقاري  دکتر قبادي،  آقایان: حاضران

  سعیدي، دکتر ذوالفقاري

  

 جلسه سوم سؤال اینگونه مطرح است که سهم تحقیقات زبـان  13در محور : رمودنددر ابتدا آقاي دکتر ذوالفقاري ف    

  فارسی نسبت به کل سهم تحقیقات کشور چقدر است؟

شود مگر آنکـه از   البته پژوهش نیز نباید نادیده گرفته شود و هیچ پژوهش کاربردي در دنیا ایجاد نمی      : دکتر قبادي 

در ادبیات باید بخشی به ابداع و نوآوري و خلق اثـر اختـصاص یابـد و البتـه              همچنین  . پژوهش نظري و بنیادي عبور کند     

شـود کـه دانـش عبـارت      البته نیاز به تعریف دانش احساس می . خلق دانش نیز مطرح است و دید نظري و آکادمیک دارد          

واژگان زبان فارسـی    در ضمن فرهنگستان در زمینه      . کند  هاي علمی وکاري که فرهنگستان دنبال می        است از تولید نظریه   

هاي ادبی و همچنین در حوزه تحقیقـات بنیـادي             تولید نظریه و نظریه     و محلی، گسترش زبان فارسی در حوزه جغرافیایی،       

  .کند کار می

اي بودن آنهـا و هـدایت آن بیـشتر بـه سـمت نظـري        ها و پایه   نامه  دار نبودن پایان    در مورد جهت  : زاده  دکتر منشی 

اي در ادبیات اشاره کردند و اینکه از آمـوزش و پـرورش    نامه در حوزه تحقیقات پایه یر رویکرد پایانصحبت کردند و به تغی 

  .شود در زمینه پژوهش در حول شاخصها حمایت می

البته باید درنظر داشت که با دانستن اینکه تدوین یک فرهنگ بنیادي است یا کـاربردي درصـد آن                   : دکتر بیگدلی 

  .کند تغییر می

 بخـش نظـري و راهبـردي تقـسیم      2که بنیادین به    ) کاربردي(اند بنیادین و توسعه        دسته 2تحقیقات  : ديدکتر قبا 

اي و توسـعه      پس با عنایت به ضرورت لحاظ کردن سهم ابداع و آفرینش و بازآفرینی خالقیت ادبی در حوزه پایه                 . شود  می

  .توان سهم را تعیین کرد می

از سهم تحقیقات در زمینه خالقیـت  %  15پردازي ادبی تشویق کرد و  نظریهباید محققان را به سمت    : دکتر خاتمی 

  .بنیادین باشد% 50کاربردي و % 50و ابداع باشد و بقیه راهبردي، ولی باید در کل 

البته دکتر ذوالفقاري در مقدمه الزامات را ذکر کنند و بعداً طبق یـک چـارچوب تحقیقـات بنیـادین و                     : دکتر قبادي 

  .شود بندي می کاربردي سهم

  یابد؟ اي و خلق دانش اختصاص می حال چه سازمانهایی به بخش تحقیقات پایه:  دکتر ذوالفقاري

اي و خلق     توان همه دانشگاهها و مؤسسات خصوصی و پژوهشی را جزء سازمانهاي تحقیقات پایه              می: دکتر خاتمی 

  .دانش محسوب کرد

  .تري عنوان شود تحقیقات مراکز به صورت مشخصبهتر است باتوجه به دید و نقش این : دکتر قبادي

کـه همگـی   . توان به وزارت علوم ـ پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی ـ فرهنگستان اشاره کـرد    می: دکتر بیگدلی
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  .پردازان هستند جزء نظریه

  .پردازي کار فردي است نه گروهی باید توجه کرد که نظریه: دکتر خاتمی

شناسـی یـا مرکـز       توانـد مرکـز روش      یک سازمان مشخص جزء پیشنهادات باشـد مـی        اگر بخواهیم   : دکتر نیکویی 

  .پردازي باشد نظریه

البته مراکز معتبر علمی موجود و تقویت نهادهایی که در این زمینه پیشگام باشند و تأسیس مراکز در                  : دکتر قبادي 

  .ا حمایت شودتوان اشاره کرد و از آنه گذاري متمرکز باشد را می سطح ملی که در سیاست

تواننـد   همچنین اشخاص صاحب ایده، اگر طرح خود را در قالب یک مرکز معتبـر مطـرح کننـد مـی                 : دکتر بیگدلی 

  .حمایت شوند

البته باید اعتماد دوطرفه بین شخص و آن مرکز باشد در غیر این صورت شخص حاضـر اسـت ایـده             : دکتر خاتمی 

  .ساندخود را در جاي دیگر و به زبانی دیگر به چاپ ر

توان اینگونه نتیجه گرفت که حداقل از اشخاص حقیقی و نهـاد و مؤسـسات دولتـی کـه در                      پس می : دکتر قبادي 

پـردازان، و حمایـت و چـاپ          همچنین گسترش ظرفیت پذیرش نقد و نظریه      . کنند حمایت شود    پردازي کار می    حوزه نظریه 

پردازي از دیگر کارها  قاتی ـ پژوهشی در زمینه نظریه هاي علمی و مجالت تحقی نشریات علمی ـ پژوهشی، تقویت انجمن 

شـود و نقـش دادن بـه     ، فرهنگ نقد هم تقویت مـی NGOتوان گفت که با تقویت      در این حوزه است و این طور نیز می        

پردازي و نقد و مناظره از دیگر الزامات در ایـن             هاي نظریه   بخش خصوصی و گسترش فرهنگ نقدپذیري و توسعه کرسی        

  .ستحوزه ا

شود و آن نقاط ضعف و قوت و فرصـت و تهدیـدهاي     از جلسه سوم پرداخته می 14در این بخش به بررسی محور       

  .کالن نظام فعلی پژوهش است

توان به عدم برخورداري از نیروي انسانی پویا، خالق و همچنین بـه کـم بـودن           از نقاط ضعف می   : دکتر ذوالفقاري 

ه آماده براي تحقیق، فراوانی ذخایر آموخت دانشتوان فراوانی نیروهاي  نقاط قوت نیز می   از  . مراکز تحقیقات ادبی اشاره کرد    

  .زایی ادبیات و ظرفیت و فراوانی موضوعات تحقیق اشاره کرد هاي فرهنگ هاي ادبی، جنبه و میراث

تحکیم آن، نقش  آماده پژوهش، نقش ممتاز ادبیات در تکوین هویت ایرانی و      آموختگان  دانشفراوانی  : دکتر قبادي 

توان جز نقاط قوت در نظـر گرفـت و از نقـاط ضـعف رشـد نکـردن            ادبیات و زبان فارسی در همگرایی اقوام ایرانی را می         

  .تواند باشد متناسب زبان با علم می

در قدیم زبان در شـاخه مختلـف علـم،          . زبان به تنهایی از موضع ادبیات فراهم کننده امکانات است         : دکتر بیگدلی 

آورد که البته ادبیات نباید همه مسئولیت این واژگـان جدیـد را             هاي جدید به همراه می      کرد و تولید علم واژه       علم می  تولید

  .متحمل شود و در بحث زبان کار جنبی است

البته باید درنظر داشت که همه نهادهاي مختلف در کشور نگاه پژوهـشی بـه زبـان فارسـی داشـته          : دکتر سنگري 

  .باشند

  .توسعه و جهانی شدن زبان فارسی که این نیز مشروط به توسعه علم به زبان فارسی است: میدکتر خات

  .البته باید درنظر داشت خیلی از تولیدات علم زاید است: دکتر بیگدلی

ترازي رشـد علـم بـا     توان عدم همپایی و هم درواقع از دیگر نقاط ضعف در نظام فعلی پژوهشی را می     : دکتر قبادي 



  …نامه تحقیق، بررسی و تدوین نقشه جامع علمی کشور         سند شیوه

کمیته علوم انسانی، معارف اسالمی و هنر / اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور

388

نیازي، عدم احساس نیاز به زبان فارسی و از نقاط قوت به توانـایی زبـان            ت در ایران دانست و احساس کاذب بی       رشد ادبیا 

تـرین کاالسـت، برخـورداري از نیـروي انـسانی       فارسی در حل مشکالت و اینکه ادبیات یک کاربرد فراگیر دارد و عمومی       

دگی مجامع ادبی و توانایی تغذیه رسانه به کمک زبان فارسی مجرب، پیوند ادبیات با سابقه تمدن ایرانی ـ اسالمی، گستر 

  .دانست

به دیگر نقاط قوت در نظام فعلی پژوهش در رشته زبان فارسی اشاره کردنـد کـه شـامل قابلیـت                     : دکتر نیکوبخت 

ارسی فعالیت در عرصه بخش خصوصی و دولتی ظرفیت پیام روزآمد براي انسان معاصر و جهانیان و نقش بنیادین زبان ف                    

  .در تکوین و ترویج سایر علوم براي کشور ایران

سـخنی بـین اسـتاد و موضـوعات و            هاي جمعی و مراکز هدایت پژوهشی و عدم هم          فقدان پژوهش : دکتر سنگري 

فقدان استاد مجرب مسلط بر موضوعات جدید از دیگر نقاط ضعف است و همچنین فقدان ارتباط بـین موضـوعات پایـان              

  .شناسی در حوزه پژوهش در جامعه نقطه ضعفی است در روشنامه و کار اجرایی 

هاي جدید نقـد و آراي  ادبـی هـم جـز               اي و آشنایی اندك به شیوه       اقبالی به موضوعات بین رشته      کم: دکتر قبادي 

  .هاي ادبی در حوزه ادب اشاره کرد هاي علمی و اسلحه توان به وجود قطب نقاط ضعف است و از دیگر نقاط قوت می

  ت جلسهمصوبا

  آوري شده توسط آقاي دکتر ذوالفقاري را مطالعه کنند اعضاي حاضر مباحث جمع

  .سنج بررسی شود گزارش کار توسط متخصص علم
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  صورتجلسه نشست اول گروه زبان و ادبیات عربی

  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی: مکان

  9: ساعت شروع  20/12/86: اریخت  :روز

  1: شماره جلسه

  12: ساعت پایان

  پور  دکتر فقهی، آقاي دکتر میرحاجی، آقاي دکتر رضایی، آقاي دکتر پروینی و سرکار خانم دکتر رستمآقایان: حاضران

   آقایان دکتر فیروز حریرچی، آقاي دکتر فکري و آقاي دکتر میرزایی:غایبان

  

هداف و آرمانها، نیازهـا و توقعـات ایـن رشـته بـه طـور                در خصوص محور اول، گذشته از کلیاتی از قبیل بررسی ا          

ارائه راهکارهاي مناسـب جهـت   . 2بررسی وضعیت موجود . 1: بندي کرد توان حول دو مسئله موضوع را جمع       مشخص می 

  رسیدن به وضعیت مطلوب این رشته در آینده

  :بررسی وضعیت موجود. 1

عضی از دانشگاههاي داراي هیـأت ممیـزه بیـشتر در جهـت             سیاستگذاریها در وزارت علوم و ب     : ـ آقاي دکتر فقهی   

  .هاي علوم انسانی توجه شده است هاي فنی بوده و کمتر به رشته ارتقاء کیفی رشته

هاي آخر از بین صد رشته مجاز انتخـاب     ـ انتخاب رشته عربی در بین داوطلبان کنکور دانشگاهها اغلب در انتخاب           

  .شود فت کیفیت آموزشی میگیرد که این موضوع باعث ا صورت می

  :آقاي دکتر میرحاجی

  .اي است هاي کشور بیشتر شبیه به آموزش مدرسه ـ واحدهاي ارائه شده در دانشگاه

ها از جمله ادبیات فارسی نشان        التحصیالن و دانشجویان رشته زبان وادبیات عربی با سایر رشته           ـ مقایسه بین فارغ   

  .فهم کمتري نسبت به متن و ادبیات برخوردار هستنددهنده آن است که دانشجویان عربی از 

  :آقاي دکتر رضایی

ها مشترك است و باعث تأسف است این است که تقویت پژوهش از نظر کمی بر پایین   ـ آنچه که بین اغلب رشته     

ائـه  آمدن سطح کیفی آموزش بسیار اثرگذار است، یعنی مجاب کردن دانشجو بویژه در مقاطع تحـصیالت تکمیلـی بـه ار                    

  .شود چندین مقاله و یا نگارش اثر موجب پایین آمدن سطح کیفی پژوهش و حتی آموزش می

  .باشند ها در معرفی منابع درسی دانشجویان داراي وحدت رویه نمی ـ دانشگاه

  .ـ ترتیب ارائه واحدها و دروس در دانشگاهها یکسان و هماهنگ نیست

  .شود شود رعایت نمی اي تدریس به آنها ارائه میکه بر) واحدي(ـ غالباً تخصص استادان با درس 

  :پور خانم دکتر رستم

) نیروي انسانی ـ امکانات فیزیکـی  (ـ میزان پذیرش دانشجو متناسب با امکانات آموزشی و کمک آموزشی موجود 

  .نیست

امـه  ن نداشـتن نظـام  . (هاي کشور داراي روش یکسان جهت آموزش و تدریس واحدهاي درسـی نیـستند              ـ دانشگاه 

  )آموزشی یکپارچه و نبود ارتباط بین دانشگاهها درخصوص شیوه تدریس

  :آقاي دکتر پروینی
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هـاي    هاي ارائه شده از طرف استادان حاضر در جلسه بطـور کلـی مربـوط بـه رشـته                    اي از بحث    ـ بخشهاي عمده  

  .مختلف علوم انسانی در دانشگاهها است

شـود کـه مـدرس     این رشته است، کـه منجـر بـه ایـن مـی        ـ مشکل اساسی در تدریس عربی نداشتن گرایش در          

  .متخصص درس تخصصی خودش را تدریس نکند

  :ارائه راهکارهاي مناسب جهت رسیدن به وضعیت مطلوب این رشته در آینده. 2

  :آقاي دکتر فقهی

ت کـه ایـن   التحصیل رشته زبان و ادبیات عربی در مقطع کارشناسی چیست؟ نباید توقع داش    ـ انتظارها از یک فارغ    

  )مثالً تدریس در دبیرستانها(گر عربی شود و بنابر بازار کارش باید از او توقع داشت  فرد یک تحلیل

  .ـ سیاستگذاري علمی درخصوص  این رشته به عهده متخصصان این رشته واگذار شود

  :آقاي دکتر میرحاجی

خوانـدن ـ نوشـتن ـ گـوش دادن و صـحبت       (ـ در حوزه زبان باید معیارهاي چهارگانه زبان مورد توجه قرار گیـرد  

  التحصیل عربی از متون و ادبیات عربی و در حوزه ادبیات نیز فهم یک فارغ) کردن

  .التحصیل زبان و ادبیات عربی بایدبتواند در جامعه امروزي جایگاهی را براي خود احساس کند ـ فارغ

  .یط خاصی در قبولی آنها اعمال شودـ براي پذیرش دانشجو به منظور باال بردن سطح کیفی باید شرا

  :پور خانم دکتر رستم

ـ باید بررسی شود که دید و نگاه مسئوالن و سیاستگذاران کالن جامعه علمی کشور نیست به رشته زبان و ادبیات       

  .عرب چیست و این رشته در جامعه علمی ما از چه جایگاه برخوردار است

  :آقاي دکتر پروینی

لمی کشور توجه بیشتري به علوم انسانی شود زیرا عدم توجه به علوم انسانی موجب ایجـاد                 ـ باید در سیاستهاي ع    

  .شود خأل در هویت فرهنگی و شخصیتی می

  :گیري محور اول بندي و نتیجه جمع

 کارشناسی، کارشناسـی ارشـد و   آموختگان دانشدر ) تخصصی و مهارتی(ـ باتوجه به آسیبهاي مذکور، سطح کیفی     

  .باشد بان و ادبیات عربی در حد مطلوب نبوده و مطابق با اهداف مورد نظر نمیدکتري رشته ز

  .التحصیل از توانائیهاي الزم درخصوص معیارهاي چهارگانه زبان عربی برخوردار نیست ـ یعنی یک فارغ

  :محور دوم

ر تخصصی نهادهـاي  هاي قانونی و اداري در مراکز دولتی و نبود آزادي عمل در امو              ـ بعلت وجود برخی محدودیت    

  .باشد دولتی و غیردولتی متأسفانه از کیفیت مطلوب برخوردار نمی

  :محور سوم

تواند نیازهاي کشور را برآورده سازد اما باتوجه به عدم توجه به              ـ توانمندیهاي بالقوه این رشته آنچنان است که می        

  .هنوز به فعالیت نرسیده استتخصصی و گرایش در توزیع درسها و آموزش این رشته، این توانمندیها 

  :محور چهارم

کند هم بـاال      ـ فرصت مناسب در اختیار اسناد قرار داده شود تا بتواند تخصص خود را در درسهایی که تدریس نمی                  
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آنچه در حال حاضر دست و پاگیر مطالعه بیشتر استادان شده است الزام در پر شدن برنامه هفتگی  تدریس استاد به         . (ببرد

  .)باشد  ساعت در هفته می14مدت 

  .ـ الزم است که در مورد منابع آموزشی نیز تجدیدنظر گردد

هـایی کـه      هـاي عربـی و رشـته        ـ درخصوص سهم ساعت آموزش نیز ضرورت دارد کارگروهی مشترك بین گروه           

  .دروس عربی دارند به منظور نیازسنجی و ساماندهی ساعات آموزش تشکیل شود

  :محور پنجم

و تحـصیالت تکمیلـی بایـد اسـتانداردهایی     ) کنکـور ورودي دانـشگاهها    (شجو در مقاطع کارشناسی     ـ در جذب دان   

از جمله معدل کل دوره دبیرستان و باال بودن درصد درس عربی براي قبـولی داوطلـب در رشـته عربـی در                       (رعایت شود   

  )دانشگاه

بـین گروههـا و دانـشگاهها       ) می و کیفـی   از نظر ک  . (ـ استخدام اعضاء هیأت علمی بنابر نیازگروهها صورت پذیرد        

  ). علمی تعاملی دوجانبه برقرار گردد براي جذب هیأت

  محور ششم

 قانون اساسی در مـورد آمـوزش زبـان عربـی از دوره راهنمـایی تـا پایـان             16ـ باتوجه به اهداف ذکر شده در بند         

 تقویت هویت ملی و توسعه ارزشهاي اسالمی دبیرستان و باتوجه به اهمیت فراوان رشته تخصصی زبان و ادبیات عربی در     

و همچنین با عنایت به جایگاه زبان عربی در تقویت اتحاد اسالمی بین کشورهاي اسالمی و عربی از مـسئوالن و مراکـز              

ها و مراکـز علمـی اقـدام          رود که در معرفی جامع جایگاه و اهمیت زبان عربی براي مردم از طریق رسانه                ذیربط انتظار می  

  .سته انجام پذیردشای

با عنایت به تصریح قـانون اساسـی و توجـه مـسئوالن رده اول مخـصوصاً مقـام معظـم رهبـري و                        : ـ نقاط قوت  

التحـصیل ایـن رشـته        درباره اهمیت زبان عربی و وفور نیروي انسانی متخصص فـارغ          ) ره(فرمایشات حضرت امام خمینی   

  .هاي فراوانی وجود دارد نقاط قوت

توجه به تخصص مدرسان عربی در سطح مختلف ـ تقلیل ساعات تدریس نبود وسـایل کمـک    عدم : ـ نقاط ضعف

سازي مناسـب در ایـن    آموزشی مناسب براي تدریس ـ نامناسب بودن نگرش عاطفی جامعه به زبان عربی و عدم فرهنگ 

  .زمینه

  .هان و آشکار موجود استباتوجه به نقاط قوتهاي ذکر شده فرصتهاي مناسبی در این رشته به صورت پن: ـ فرصتها

نگـري هـایی کـه در         تقلیل ساعات تدریس عربی بویژه در مقطع تحصیلی دبیرستان تضعیفها و منفـی            : ـ تهدیدها 

  .شود مورد زبان عربی احساس می
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  صورتجلسه نشست دوم گروه زبان و ادبیات عربی

  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی: مکان

  17: ساعت شروع  6/12/86: تاریخ  :روز

  2: جلسهشماره 

  20: ساعت پایان

  پور  دکتر پروینی، فقهی، میرحاجی، فکري، رضایی و خانم دکتر رستمآقایان: حاضران

   آقایان دکتر حریرچی، میرزایی:غایبان

  

  :اهم موضوعات مطرح شده در جلسه

و پاسخ به سواالت و مسائل مطرح شده،       ) موزششناخت وضع موجود آ   (دستور جلسه بررسی محورهاي جلسه دوم       

  .بود

  :مباحث و نظرات مطرح شده درخصوص محور اول دستور جلسه

کـه ایـن   . در اغلب کشورهاي عربی این رشته داراي دو گرایش زبان و ادبیات عـرب هـستند       : پور  خانم دکتر رستم  

  .موضوع در جوامع دانشگاهی ما هنوز مطرح نشده است

شـان مـشهود      در بسیاري از کشورهاي عربی جایگاه فهم و تحلیل و نقد در واحدهاي درسی             : جیآقاي دکتر میرحا  

است که این به منظور توسعه بیشتر فهم دانشجو است ولی در ایران کمتر به این مسائل توجـه شـده و هنـوز بـه حالـت                      

  .شود که الزم است از این وضعیت خارج شود اي دروس دانشگاهی تدریس می مدرسه

باید در نظر داشته باشیم که ایرانیان خود نخستین کسانی بودند که در حوزه تبویب و تدوین بـسیاري از مـسایل      ـ  

اند، بنابراین نباید کشور ما با کشوري مثل مالزي  دستور زبان عربی و شرح بسیاري از دقایق و مشکالت این رشته پرداخته

  .، مقایسه شودکه آموزش زبان عرب از چنان قدمتی برخوردار نیست

باید توجه داشته باشیم که روش تدریس زبان و ادبیات عربی در کشور ما بـا کـشورهاي عربـی                    : آقاي دکتر فقهی  

  .عنوان مثال در واحدهاي آنها واحدهاي علوم قرآنی جایگاه خاصی دارد تفاوتهایی دارد به

البتـه ایـن    . آیـد   ه یک آفت بزرگ بـسیار مـی       ـ در کشور ما نبود بازار کار مفید در مقایسه با سایر کشورهاي منطق             

توان در یک بررسی آماري و اجتماعی باالیی از دانـشجویان وارد دانـشگاه شـده و در یـک مقطـع رامـانی                  موضوع را می  

  .التحصیالن با کمبود اشتغال و بازار کار مواجه شدند خاصی نیز از آن خارج شدند که این حجم باالي فارغ

توان به عنوان یک انگیزه و عامل اصلی توسعه این رشته در مقایسه بـا سـایر کـشورهاي                     میـ در ایران آنچه که      

  :فراگیرنده این رشته در منطقه باشد توجه به سه مسأله در نگاه به زبان و ادبیات عربی است

  آمیختگی با زبان فارسی. 3زبان دین و قرآن بودن آن . 2آید  حساب می زبان دوم کشور به. 1

الزم است که در ایران نیز مانند بسیاري از کشورهاي عربی واحدهاي درسـی از قبیـل البحـث      : تر رضایی آقاي دک 

  .االدبی بیشتر توجه شود

البته این موضـوع در دانـشگاههاي       . (شود  ـ در بسیاري از کشورهاي عربی در اجرا و ارائه تحقیق تأکید فراوان می             

  .)شود الت تکمیلی انجام میایران به صورت انجام سمینار در مقاطع تحصی
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  .شود در بعضی از کشورهاي عربی واحدهایی از قبیل الحضارات یا الثقافات تدریس می: آقاي دکتر پروینی

  .بندي محور اول بحث را در گزارش مکتوب ارائه دهند پور نتیجه و جمع ـ مقرر گردید خانم دکتر رستم

  .توان اشاره کرد امل بازدارنده زیر را میدر ابعاد اجتماعی و عمومی عو: آقاي دکتر رضایی

  )ها قابل بررسی است که در مورد اغلب رشته(ها و وسایل و دستگاههاي کمک آموزشی  ـ نبود کتابخانه

  .هاي گروهی به تدریج و گسترش این رشته ـ عدم توجه رسانه

ها به فراگیري و یا گسترش زبان و          ادهتوان به عدم توجه خانو      از عوامل بازدارنده اجتماعی می    : پور  خانم دکتر رستم  

  .ادبیات عربی اشاره کرد

  عدم تبیین بازار کار این رشته: عوامل بازدارنده اجتماعی: آقاي دکتر میرحاجی

التحصیل این رشته قابلیت استفاده و بکارگیري در چه جاهایی  ـ عامل پیشبرنده آن تبیین و بررسی اینکه یک فارغ    

  .باشد را دارد، می

التحـصیل ایـن رشـته چقـدر      گاه منفی ایرانیان به اعراب یک عامل بازدارنده اجتماعی و بررسی اینکه یک فارغ ـ ن 

  .آید تواند در باال بردن سطح فرهنگی و اجتماعی جامعه مفید باشد یک عامل پیشبرنده به حساب می می

شان و نقطـه مقابـل       در روابط خارجی   ـ در حوزه مسائل سیاسی عامل بازدارنده اختالفات کشورهاي عربی با ایران           

همچنـین از  . شـود  آن یعنی فکر افزایش و گسترش ارتباط با کشورهاي عربی به عنوان یک عامل پیشبرنده محسوب می            

  .توان به نگاه مثبت مسئوالن رده اول کشور به توسعه و گسترش این رشته اشاره کرد عوامل پیشبرنده سیاسی می

ارتباط زبان عربی با دین و حکومت که در جامعه مـا ایـن مـسئله              : ها عبارتند از    بازدارندهـ درباره مسائل فرهنگی،     

  .یک نگرش منفی را ایجاد کرده است

  .ـ نگاه سنتی به زبان عربی و توقعات سنتی از این زبان

  :توان به این موارد اشاره کرد ـ از عوامل پیشبرنده فرهنگی نیز می

تـأثیر  ...) اینترنت ـ مـاهواره و  (هاي عربی  اط زبان عربی با عقاید دینی، ارتباط با رسانهارتباط با زبان فارسی ـ ارتب 

  .زبان عربی در توسعه فرهنگی مردم ایران ـ تبیین ادبیات عرب و جایگاه آن در سطح مختلف علمی دنیا

  :آقاي دکتر فکري

  .شود ورهاي دیگر نمیـ باید توجه داشته باشیم که زبان عربی باعث نزدیکی فرهنگی ما با کش

زیرا باید بین این دو مسئله تفاوت قائل شد، یکی نگاه به زبان عربی به عنوان زبان دین در ایران و نگاه بـه زبـان      

  .شود عربی آنچنان که در کشورهاي عربی به آن توجه می

  .اي ما یک پارادوکس روشن، وجود دارد ـ در تدوین کتب مدرسه

  :آقاي دکتر پروینی

  نگاه آموزشی و تخصصی. 2نگاه همگانی و عمومی . 1ته است به بند دوم در دو حوزه توجه شود ـ شایس

  :بررسی محور سوم بحث

  : آقاي دکتر میرحاجی

توان بر روي آنها مانور دارد و باتوجه به این مـسائل             ـ در زبان و ادبیات عرب پتانسیلهاي زیادي وجود دارد که می           

  .هت ارتقاء سطح کیفی آموزش این رشته امتیازاتی را طلب نموداز سیاستگذاران علمی کشور ج
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  :آقاي دکتر پروینی

ـ انقالب اسالمی یک فرصت مناسبی را براي گسترش زبان عربی ایجاد کرد که البته این مسئله یک بار منفی را                     

  .ته استدانها و فراگیران این رش نیز در خود نهفته دارد که همانا دید منفی جامعه نسبت به عربی

  .اعالم شده است) از جهت گویش وري (المللی بینـ در بعد خارجی نیز در سازمان ملل به عنوان زبان سوم 

  :آقاي دکتر فقهی

  .ـ حفظ ارتباط با کشورهاي عربی موجب توسعه و گسترش آموزش زبان عربی شده است

  :بررسی محور چهارم

  :آقاي دکتر میرحاجی

در معیارهاي چهارگانه زبان توجه شود خود به خود سطح کیفی آموزش نیز باال خواهد ـ اگر به توانائیهاي یک فرد    

  .رفت

  .ـ الزم است در نگرش و شیوه تدریس عربی در آموزش و پرورش تغییراتی صورت پذیرد

  .ـ از استادان عربی کشورهاي عربی نیز براي آموزش این رشته دعوت شود

  .رشتههاي آموزشی این  اندازي کارگاه ـ راه

  .اي رشته هاي میان ـ توجه به ایجاد رشته

  :آقاي دکتر رضایی

  .ـ در نیازمندیهاي جامعه نسبت به این رشته تغییراتی ایجاد شود

  .بیشتر صورت پذیرد... ـ اعزام دانشجو به خارج از کشور به صورت بورس و یا فرصت مطالعاتی و

  :آقاي دکتر فکري

 دیداري است نه شنیداري که این مسئله با اسـتانداردهاي جهـانی مغـایرت               ـ در ایران روشهاي آموزش این رشته      

  ).الزم است روشهاي جدیدي براي آموزش معرفی شود. (دارد

  .هاي الزم صورت پذیرد هاي آموزش این رشته هماهنگی ـ الزم است که بین بازار مصرف و شیوه

  :پور خانم دکتر رستم

باشـد کـه الزم اسـت دانـشجو را نیـز در ارائـه        اد رکن اصلی آموزش مـی ـ در اغلب دانشگاهها در حال حاضر است  

  )دانشجومحوري به جاي استادمحوري. (آموزش سهیم کرد

  :آقاي دکتر پروینی

کـه تـا اینجـا اسـتادان       محورهاي مورد بررسی به ادبیات هم توجه شود درحالی      ـ شایسته است درخصوص بررسی    

  .بیشتر به زبان توجه کردند

  :ور پنجمبررسی مح

  :آقاي دکتر میرحاجی

ـ باید توجه داشته باشیم که زبان عربی بیشتر زبان فرهنگی است نه یک زبان اقتصادي اما در امور اقتصادي بطور 

  .غیرمستقیم تأثیرگذار است

 شوند که در آنها زبان عربی به عنوان یـک  ها می  این رشته موجب تقویت و بقا علمی سایر رشته    آموختگان  دانشـ  



هاي تخصصی         سی در گروهمسائل جزئی مورد برر

کمیته علوم انسانی، معارف اسالمی و هنر / سناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشورا

395

  ...حقوق، الهیات، ادبیات فارسی، فلسفه و: هاي رکن اصلی است از قبیل رشته

  .شود هاي این رشته می وري نامناسب از خروجی ها و مراکز تخصصی زبان عربی موجب بهره ـ فقدان پژوهشگاه

یـن رشـته   ـ عدم تبیین بازار کار از لحاظ اقتصادي موجب سلب انگیزه از سیاستگذاران حوزه گـسترش و توسـعه ا                 

  .شود می

  :آقاي دکتر فقهی

ـ الزم است در ایران مانند بسیاري از کشورهاي خارجی علوم انسانی توجه بیشتري شود که این موضوع بایـد بـا                      

بر علـوم انـسانی مـورد    ) بعد از زبان و ادبیات فارسی(اولویت قرار دادن زبان و ادبیات عربی به عنوان یک رشته تأثیرگذار     

  .ردتوجه قرار بگی
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   گروه زبان و ادبیات فارسیسومصورتجلسه 

  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی: مکان

  17: ساعت شروع  13/12/86: تاریخ  :روز

  3: شماره جلسه

  19: ساعت پایان

  پور دکتر رستم دکتر پروینی، دکتر میرزایی، دکتر فقهی، دکتر میرحاجی، دکتر رضایی، و خانم آقایان: حاضران

  :غایبان

  

  :اهم موضوعات مطرح شده در جلسه

 سـوالی کـه از طـرف    86ـ باتوجه به اینکه در پایان جلسه قبل مقرر گردیده بود که استادان گروه درخـصوص آن    

 بحث و ستاد و دبیرخانه کمیته در اختیارشان قرار گرفته بود، تأمل نموده و نظرات کارشناسی خود را در جلسه این هفته به

اما در ابتداي جلـسه آقـاي دکتـر پروینـی     . مذاکره بگذارند، لذا استادان نیز به تجربه و تحلیل سؤاالت طرح شده پرداختند  

بررسـی زبـان و ادبیـات عربـی         . 1پیشنهاد دیگري مطرح نمودند و آن اینکه بهتر است موضوع بحث را حول سه محـور                 

بررسـی زبـان و     . 3بررسی زبان و ادبیات عربی به صورت تخصصی         . 2در آموزش و پرورش     ) چگونگی و کیفیت تدریس   (

هاي مرتبط با این رشته قرار دهیم و براساس این سه موضوع به تجزیه و تحلیـل سـواالت مطـرح                       ادبیات عرب در رشته   

  .شده بپردازیم

  :»گروه عربی دانشگاه بوعلی سینا همدان«آقاي دکتر میرزایی 

معلـم یـا   . 3پذیر  فراگیر یا آموزش. 2) موضوع آموزش(متن آموزش . 1: محور استـ بطور کلی آموزش داراي سه      

  آموزش دهنده 

  :شود باید گفت که سواالت به شش محور و موضوع مربوط می)  سؤال86(ـ درخصوص سؤاالت طرح شده 

   سوال14سؤاالتی که مربوط به آموزش رشته است، جمعاً . 1

   سوال22 سواالت تحقیقاتی و پژوهشی جمعاً. 2

   سوال15سواالت مربوط به استاد و مدرس جمعاً . 3

   سوال6ه آموخت دانشسواالت مربوط به دانشجو و . 4

   سال32سواالت مربوط به مدیریت در پژوهش و آموزش جمعاً . 5

  .ـ چند سوال هم مربوط به حوزه توسعه است

  :آقاي دکتر میرحاجی

  :توان پیشنهادهاي ذیل را ارائه نمود می) ین جلسه بررسی شودکه باید در ا(از سوال هفت مجموعه سواالت 

اي ـ تالش در تغییر روش آموزش ایجاد روش   هاي میان رشته ـ ایجاد گرایشهاي جدید در این رشته ـ ایجاد رشته 

آموزش ایجاد روشها و معیارهاي علمی جدید براي جذب دانشجو و استاد ـ کیفیت بخـشی بـه آمـوزش از طریـق ایجـاد       

  ـ برگزاري سمینارهاي علمی) کشورهاي عربی(ارتباطات علمی با کشورهاي دیگر 

  :پور خانم دکتر رستم
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  .ـ ابتدا الزم است ویژگیها و معیارهاي حرکت درست را تبیین نماییم

طوري که تمام نیازمندیهاي این رشته در ایـن افقهـا اعـالم     ـ بازنویسی اهداف کالن و تبیین افقهاي این رشته به        

  .ودش

اي ـ تالش در تغییر روش آموزش ایجاد روشها   رشته هاي میان ـ ایجاد گرایشهاي جدید در این رشته ـ ایجاد رشته 

و معیارهاي علمی جدید براي جذب دانشجو و استاد ـ کیفیت بخشی بـه آمـوزش از طریـق ایجـاد ارتباطـات علمـی بـا         

  ـ برگزاري سمینارهاي علمی) کشورهاي عربی(کشورهاي دیگر 

  :پور خانم دکتر رستم

  .ـ ابتدا الزم است ویژگیها و معیارهاي حرکت درست را تبیین نماییم

طوري که تمام نیازمندیهاي این رشته در ایـن افقهـا اعـالم     ـ بازنویسی اهداف کالن و تبیین افقهاي این رشته به        

  .شود

  ـ ایجاد گرایشهاي جدید در سطوح مختلف این رشته

  افزایی به منظور رسیدن به روشهاي نوین آموزش این رشته هاي دانش ري دورهـ بازآموزشی با برگزا

  المللی بینـ ارتباط با مراکز خارجی و 

  ـ تدوین کتب و منابع درسی بر اساس ارزشها و فرهنگ ایرانی ـ اسالمی

داراي وقت بیـشتر  فکر و  هاي کاربردي عملی و قابل تعمیم باشد و هیأت یا کمیته نظارت از افرادي خوش          ـ برنامه 

  .در این خصوص تشکیل شود

  .سازي داشته باشد هاي پیشنهادي قابل توجیه بوده و قابلیت عمومی ـ برنامه

  :آقاي دکتر فقهی

حـل خاصـی      ـ بهتر است که در صورتجلسه و گزارشات نهایی نگارشی صورت پذیرد کـه بـراي اعـضاء سـتاد راه                    

  .سته شده هم پاسخ داده باشیمپیشنهاد گردد تا از این طریق به موارد خوا

  بررسی وضعیت موجود فناوري در رشته زبان و ادبیات عربی

  .هاي مجازي اقدام شود ها به ایجاد بانکهاي اطالعاتی و کتابخانه ـ باید درخصوص  گسترش فناوري در دانشگاه

 اهمیـت آشـنایی فراگیـران    ـ در حال حاضر یکی از پنج زبان اصلی کاربردي در اینترنت زبان عربی که این مسئله  

  .رساند  میIT آموزشی و مباحث تکنولوژياین رشته را نسبت به مسائل 

  :آقاي دکتر میرحاجی

 آموزشی باید توجه داشته باشیم که زبان عربی زبان     تکنولوژيـ قبل از نگاه به مسائل مربوط به فناوري و مباحث            

  .فرهنگ و دین ماست

  :پور خانم دکتر رستم

  . استITآشنا نبودن استادان و حتی دانشجویان با مسائل فناوري و  مشکل در راه توسعه فناوري ـ مهمترین 

  .افزار باشد تواند تولید نرم یکی از راهکارها در این مورد می: راهکار

  :دکتر پروینی

  :راهکارها درخصوص توسعه فناوري در این رشته عبارتند از
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ازي آموزش مجازي در سطوح مختلف آموزشـی اطالعـاتی، تأسـیس بانـک             اند  ـ تأسیس کتابخانه الکترونیکی، راه    

  الکترونیکی

  .ـ ایجاد سیاستهاي علمی مجازي و اقتصادي جهت آگاهی تام افرادي که با اینترنت سروکار دارند

 شود باید گفت به طور عام به تمام نهادهایی که در معرفـی           که مربوط به حوزه فناوري می      86ـ در پاسخ به سؤال      

 فعال هستند کمک خواهد کرد و به طور خاص نیز به وزارت آموزش و پرورش، آموزش عـالی ـ   المللی بینایران در سطح 

هـا از قبیـل    سازمان ارتباطات اسالمی ـ ادارات اقتصادي و بازرگانی به منظور توسعه صادرات، وزارت امور خارجه، رسـانه   

  ...یه ومطبوعات و صدا و سیما، وزارت ارشاد، قوه قضائ

  »شناسی وضعیت آموزش زبان و ادبیات عربی در آموزش و پرورش آسیب«

  آسیبها: آقاي دکتر میرحاجی

ـ از نظر نیروي انسانی متأسفانه دانشگاهها به هیچ وجه نتوانستند نیروهاي متخصص و مفیدي براي تدریس حتی            

  )ل و تجدیدنظر اساسی استکه این مسئله نیازمند تحو. (یک کتاب در آموزش و پرورش تربیت کنند

نـسبت بـه ایـن    ) تاریخی ـ روانی ـ فرهنگی و سیاسـی   (ـ در مدارس ما از نظر وضعیت عاطفی به دالیل مختلف 

  .درس یک نگاه مثبت وجود ندارد

» هـدف از آمـوزش زبـان عربـی چیـست؟          «ـ از نظر وضعیت درسی نیز هنوز ایرادات و ابهاماتی در مـورد اینکـه                

  .ردابهاماتی وجود دا

  :پیشنهاد

اندیـشی   آموزش زبان عربی را به عنوان یک معضل ملی مطرح کنـیم و در یـک نشـست تخصـصی بـه چـاره                       (ـ  

  )بپردازیم

شناسی، سیاست، روانـشناسی و زبـان و ادبیـات            هاي جامعه   ـ الزم است یک کمیته با نیروهاي متخصص در زمینه         

  .موزش و پرورش بررسی نمایدآ عرب تشکیل شود تا وضعیت زبان و ادبیات عربی را در 

  :آقاي دکتر رضایی

  آسیب

  ـ در حال حاضر ارتباط بین آموزش و پرورش و دانشگاهها کمرنگ است

  :راهکار

  ـ تألیف کتابهاي درسی مناسب براي تدریس در آموزش و پرورش

  ـ بکارگیري مسائل مربوط به فناوري در تدریس این درس

  :آقاي دکتر فقهی

گیرنـدگان تبیـین    انـدرکاران و تـصمیم   پرورش ضرورت حضور این درس براي بعضی از دست       ـ هنوز در آموزش و      

آموزان تبیین کنیم و بگوئیم که زبان عربی نیـز یکجـا نیـاز              نشده است لذا الزم است ابتدا کاربرد این رشته را براي دانش           

  )در افکار عمومی) رساین د(ضرورت تبیین کاربرد این رشته . (آنگاه به مسائل دیگر بپردازیم. است

  :آقاي دکتر پروینی

  :راهکارها
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ـ تبیین ضرورت یادگیري زبان عربی و کاربرد و جایگاه آن در نشریات منتشره از سوي آموزش و پرورش بصورت                    

  مستوفی

ـ تبیین ضرورت توسعه آموزش این رشته و نهادینـه کـردن علـل آمـوزش ایـن درس و خوانـدن آن در فرهنـگ             

  عمومی

  : میرازییآقاي دکتر

  :آسیب

  ـ در حال حاضر معلم متخصص براي تدریس این رشته وجود ندارد

  :راهکار

  .اندازي شود هایمان رشته آموزش زبان عربی تأسیس و راه ـ الزم است که در این خصوص در دانشگاه

مقوله آموزشی  سازي که در راستاي این        ـ مهمترین انگیزه آموزش زبان دوم در تمام کشورهاي دنیا ایجاد فرهنگ           

  .باید خیلی سهل و راحت ارائه شود

  :آقاي دکتر فقهی

  :راهکار

  .ـ الزم است در روشهاي این رشته در آموزش و پرورش بازنگري و تحول جدي صورت پذیرد

  :آقاي دکتر پروینی

  :ـ درخصوص موضوع فناوري در آموزش و پرورش نیز الزم است که به راهکارهاي ذیل توجه کرد

   آموزشی پیشرفتهتکنولوژي از ـ استفاده

   آموزشی از جمله فناوریهاي نوینتکنولوژيـ تأکید جدي دربکارگیري 

  :ـ درخصوص پژوهش در آموزش و پرورش نیز بایدبه این نکته توجه کرد

  ـ تألیف کتب زیر نظر استادان متخصص و مراکز دانشگاهی و مراکز آموزشی زبان عربی در دانشگاهها
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   عربی چهارم گروه زبان و ادبیاتصورتجلسه نشست

  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی: مکان

  9: ساعت شروع  16/12/86: تاریخ  :روز

  4: شماره جلسه

  14: ساعت پایان

  پور  دکتر پروینی، دکتر فکري، دکتر فقهی، دکتر میرحاجی و خانم دکتر رستمآقایان: حاضران

  :غایبان

  

  :ضوعات مطرح شده در جلسهاهم مو

  :آقاي دکتر پروینی

ها باید تا تاریخ      ـ الزم است گزارش کار هر چه سریعتر آماده شود و کمیته تدوین نقشه جامع نیز برابر اعالم رسانه                  

  .گزارش نهایی را به شوراي عالی انقالب فرهنگی ارائه دهد) 87(پانزدهم اردیبهشت ماه سال آینده 

  .سی زبان و ادبیات عربی در سه حوزه آموزش، پژوهش و فناوري پرداخته شدـ هفته قبل به برر

  .ـ همچنین به بررسی وضعیت رشته زبان وادبیات عربی در آموزش و پرورش پرداختیم

بندي و هر بخش به یک استاد واگذار شود و هر استادي گزارش               ـ باتوجه به فرصت اندك بهتر است کارها تقسیم        

ل از پایان هفته آینده به گروه ارائه بدهد تا بتوانیم به یک جمعبندي و نهایتاً ارائه گـزارش پایـانی دسـت        کار خود را تا قاب    

  .یابیم

ـ همچنین نظر به اینکه گروه زبان و ادبیات فارسی گزارش کار خود را به کمیته ارائه داده و از طرف دبیر محتـرم                 

هـاي الزم را      ت گروهها نیز در پیشبرد کار خود از این گزارش اسـتفاده           کمیته نیز طرح ایشان مورد تأیید واقع شد الزم اس         

  .ببرد

اعـالم گردیـد داراي     ) درخصوص تعداد دانـشجویان و اعـضاء هیـأت علمـی          (ـ آمارهایی که از سوي وزارت علوم        

  .زارش لحاظ گرددالزم است از طرف آقاي آخریان همین آمارها از دانشگاه آزاد نیز اخذ شود و در ارائه گ. نقصهایی است

  :آقاي دکتر فکري

ـ باتوجه به تفاوتهاي میان رشته زبان و ادبیات فارسی و زبان و ادبیات عربی ضرورتی ندارد که ما در تمـام مـوارد           

از گزارش گروه فارسی تبعیت بکنیم و باید در گزارشمان با توجه به ماهیت رشته خودمـان مـواردي     ) با الگوبرداري جزئی  (

  .اند  که آنها اصالً در گزارش خود نیاوردهرا ذکر کنیم

 که در ایران به فعالیت در حوزه زبـان و ادبیـات عربـی مـشغول هـستند،        المللی  بینهاي    ـ نکته بعدي اینکه شبکه    

گذاري شده که افراد جامعـه بایـد دو زبـان             در صدا و سیما طوري سیاست     . درصدد گسترش سطح کیفی این رشته نیستند      

شود و این مسئله با آموزش عالی         ها هیچ گاه یک نگاه آموزشی به این رشته نمی           در رسانه .  را فرا بگیرند   عربی و انگلیسی  

  .و سیاستهاي آن مغایرت دارد

  :آقاي دکتر میرحاجی

  .ساز باید دیده شوند ها نباید چندان در نگاه کاربردي دیده شود بلکه بعنوان ابزارهاي فرهنگ ـ رسانه
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  :آقاي دکتر فکري

توانیم سیاستگذاري    ها از طرف ما قابل سیاستگذاري نیستند اما براي آموزش و پرورش و دانشگاهها ما می                 رسانهـ  

  .ها ؟؟ شود اولین کار این تیم حل مسئله علمی زبان و ادبیات عربی است و نباید با مسائل رسانه. کنیم

  :پور خانم دکتررستم

اي تدوین کنیم که مشخص شود این رشـته تـا آن           برنامه) 1604(داز  ان  ـ ما باید براي سال مورد نظر در سند چشم         

توانیم چکار بکنیم که یک شهروند ایرانی عربی را حداقل به عنوان زبان سوم خودش              ما می . تواند رشد کند    سال چقدر می  

  .درنظر بگیرد

  :آقاي دکتر پروینی

ندارند و یا نشریاتی کـه بـه زبـان    ) عرب زبان(ی هاي ما هیچ ارتباطی با میهمانهاي خارج ـ در حال حاضر دانشگاه  

  .گیرد ها قرار نمی هاي مختلف عربی دانشگاه شود در اختیار گروه عربی چاپ و  منتشر می

  .ها مشغول به کارند اندرکاران زبان عربی در رسانه اي از دست ـ همچنین در حال حاضر بخش عمده

  :آقاي دکتر فکري

  .ها هستند، داشته باشیم  دسته از افرادي که متولی بخش زبان عربی رسانهاي براي آن ـ ما باید برنامه

  :آقاي دکتر میرحاجی

ـ مسئله مهمی که سیاستگذاران فرهنگی ما باید درنظر داشته باشند این است که زبان عربی زبـان عربهـا نیـست     

  .بلکه زبان فرهنگ خود است

  :آقاي دکتر فقهی

. 1: هاي ما تغییراتی حاصل شود تا بتوانیم به دو هدف عمده دست یـابیم  نشگاهـ الزم است در و احدهاي درسی دا       

  زبان عربی به عنوان زبان فراگیري قرآن و متون دینی. 2زبان عربی به عنوان زبان فرهنگ ما 

  :آقاي دکتر پروینی

جه این بررسـی در  ـ از طرف آقاي دکتر میرحاجی مسائل مربوط به آموزش و پرورش مورد بررسی قرار گیرد و نتی          

مسائل مربوط در سه حوزه آموزش، پرورش و فناوري مورد بررسی قرار گیـرد کـه در ایـن                   . جلسه بعد به گروه ارائه گردد     

این . (بررسی الزم است ضمن اشاره به آسیبهاي موجود، راهکارهاي مناسب جهت رسیدن به وضع مطلوب نیز ارائه گردد                  

  )وه فارسی با درنظر گرفتن تفاوتهاي میان دو رشته صورت پذیردموضوع ضمن الگوبرداري از گزارش گر

اي مستوفی به منظور تبیین جایگاه زبان عربـی در            ـ همچنین الزم است در گزارش نهایی خودمان به ارائه مقدمه          

  .هاي مختلف، بپردازیم طول تاریخ و ضرورت یادگیري زبان عربی در سطوح و دوره

  :مع محورهاي ذیل  بررسی شودـ الزم است در این مقدمه جا

  )ارتباط با ایرانیان(زبان عربی پیش از اسالم . 1

  )دهی زبان عربی با تأکید بر نقش ایرانیان در ساختن تمدن اسالمی و شکل(زبان عربی پیش از اسالم . 2

  اشاره به زبان عربی به عنوان زبان علمی. 3

  زبان عربی پس از حمله مغول. 4

  )نقش مرحوم فاصل تونی( پیش از انقالب وضعیت زبان عربی. 5
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 قانون اساسی و مشروح مذاکرات مربوط بـه ایـن بنـد از    16با اشاره به بند  : (وضعیت زبان عربی پس از انقالب     . 6

دکتر بهشتی و دکتر باهنر تغییر رویکرد ایران به این رشته به منظـور گـسترش ارتبـاط بـا کـشورهاي عربـی ـ اسـالمی         

  گسترش رشته عربی

  :آقاي دکتر فکري

  .شود فلذا الزم است مقدمه خیلی مختصر باشد ـ ارائه گزارشهاي اجرائی به مقدمه چندان توجهی نمی

  :آقاي دکتر پروینی

را خـانم  ) از قبیل حقوق ـ الهیات ـ ادبیـات فارسـی    (هاي مرتبط با این رشته  بررسی وضعیت رشته عربی در رشته

  .دهند ي جلسه بعد گزارش خود را ارائه میدهند و برا پور انجام می دکتر رستم

هـا توسـط      شناسی زبان و ادبیات عربی را به صورت تخصصی در حوزه آموزش در دوره کارشناسی دانـشگاه                  آسیب

هاي کارشناسی ارشد و دکتري توسط آقاي دکتر          شناسی مسائل آموزش در دوره      آقایان دکتر فقهی و دکتر رضایی و آسیب       

  .دگیر پروینی انجام می

  :آقاي دکتر فقهی

هایی که در جلسات اول، دوم و سوم مورد بررسـی   الزم است که براي انجام بهتر امور محوله به استادان آن آسیب  

  .قرار گرفته در اختیار  استادان محترم قرار بگیرد

  :آقاي دکتر پروینی

ادبیات عربی توسط آقایان دکتـر     ها و مطبوعات و مراکز خصوصی در حوزه زبان و             شناسی مربوط به رسانه     ـ آسیب 

  .زاده انجام پذیرد فکري و پرتوي

  .تواند در محورهاي زیر مورد بررسی قرار بگیرد شناسی حوزه پژوهش می ـ آسیب

  ها نامه پایان. 1

  مجالت و نشریات. 2

  پژوهشهاي مرتبط با این رشته. 3

  رسد آثار مکتوب که در ایران در خصوص پژوهش به چاپ می. 4

  .اي که به امور ترجمه مشغول است اندازي پژوهشکده راه. 5

  :شناسی پژوهش در زبان و ادبیات عربی آسیب

  :ها نامه پایان. 1

  :آقاي دکتر فقهی

که در این موضوع باعث تکـرار موضـوعات         (ها    نامه  نبود بانک اطالعات جامع درخصوص آمار و اطالعات پایان        . 1

  )دشو ها به صورت ناخواسته می نامه پایان

  مسئله محور نبودن و نداشتن اهداف علمی در انتخاب موضوعات. 2

  نبود متدولوژي استاندارد، بروز و معتبر. 3

  نامه ها عدم توجه به واحد روش تحقیق در انجام کار پایان. 4

  پور خانم دکتر رستم
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  شناسی عدم آشنایی دانشجویان به روش تحقیق و نبود استاد مسلط به مباحث روش. 1

  )ها معلوم نیست نامه محورها در پایان(ها  نامه شخص نبودن اهداف پژوهش در پایانم. 2

  :آقاي دکتر میرحاجی

  ها نامه مسئله محور نبودن پایان. 1

  پرور نیست ها عمدتاً محقق نامه پایان. 2

ها  نامه پایان(تبیین شود جایگاه زبان ) زبان و ادبیات عربی(ها با توجه به عنوان این رشته  نامه الزم است در پایان. 3

  )به زبان عربی نوشته شود

  :آقاي دکتر فکري

  عدم هدفمندي و عدم اولویت. 1

  .ارتباطی بین پژوهشهاي در حال انجام در داخل کشور با پژوهشهاي دانشگاههاي خارج از کشور وجود ندارد. 2

  .گیرد نوآوري موضوعات مورد پژوهش صورت نمی. 3

  :آقاي دکتر فقهی

  :ها به زبان عربی دو نقص دارد نامه  پایانارائه

چون دانشجو در نگارش عربی توان کافی را ندارد مطالب را از کتابهاي دیگر مونتـاژ                (کند    ایجاد عدم اعتماد می   . 1

  .که در نوشتن فارسی این نقص وجود ندارد) کند خواهد آنها را ارائه کند به مشکالت عدیده برخورد می کند و وقتی می می

ها و مطالـب علمـی،        نامه  ظاهراً از طرف دولت بخشنامه درخصوص الزام به کار بردن زبان فارسی در ارائه پایان              . 2

  .تپذیر نیس امکان) نامه به زبان عربی نگارش و ارائه پایان(عمالً این کار 

  :آقاي دکتر پروینی

ات و پژوهشهاي خود زبان فارسـی را  هاي علوم محض بوده  که در تحقیق    اي که صادر شده براي رشته       ـ بخشنامه 

کنیم که    ما در دانشگاه تربیت مدرس با دانشجویان تحصیالت تکمیلی صحبت می          . [از حالت اصلی خود خارج کرده بودند      

بـه زبـان فارسـی    ) نامه خـود را  چکیده پایان (نامه آنها به زبان عربی باشد باید حدوداً سی صفحه از آن را                اگر چنانچه ایان  

نامـه خـود      نامه به زبان فارسی باشد الزم است که همین سی صفحه از پایان              نند و ارائه دهند و اگر چنانچه پایان       ترجمه ک 

  .]رابه زبان عربی ترجمه و ارائه دهند

  :ها نامه شناسی پایان آسیب

  انتخاب نادرست موضوع و نداشتن پروپوزال و متدولوژي. 1

  گیرد تخصص استادان صورت نمیانتخاب اساتید مشاور و راهنما براساس . 2

  شوند در جلسه دفاع استادان داور براساس تخصصشان انتخاب نمی. 3

  برداري از مقاالت ارائه شده در سایتهاي اینترنتی شناسی مربوط به اینترنت و کپی آسیب. 4

  ها ها و پولی شدن رساله نامه عدم نظارت استادان راهنما و مشاور بر موضوع پایان. 5

  .)شود ها دیده می که این موضوع در اغلب رشته(ها   رعایت تعداد راهنمایی و مشاورهعدم. 6

  :آقاي دکتر فقهی

گردد مربوط بـه امـور    ها می نامه شناسی که موجب عدم نظارت استادان بر امور پایان اي از این آسیب ـ بخش عمده 



  …نامه تحقیق، بررسی و تدوین نقشه جامع علمی کشور         سند شیوه

کمیته علوم انسانی، معارف اسالمی و هنر / اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور

404

هـا در اختیـار گـروه قـرار      نامـه   نظارت امـور پایـان     اداري و پشتیبانی است که مثالً در یک گروه یک فرد کارشناس براي            

  .باشد اجرایی مطرح می. 2راهبردي . 1: ها در دو حوزه شناسی بنابر این آسیب.  گیرد نمی

  :پور خانم دکتر رستم

  .ـ یکی از راهکارها تقویت و فعال کردن کارشناسان فنی این رشته است

  شناسی مجالت بررسی و آسیب

  شوند ر کلی مجالت به دو بخش مکتوب و غیرمکتوب تقسیم میبطو: آقاي دکتر فکري

تـر اسـت      از قبیل تلویزیون که از رادیـو گـسترده        = دیداري  . 2از قبیل رادیو    = شنیداري  . 1: غیرمکتوب عبارتند از  

  سایتهاي اینترنتی= الکترونیکی . 3) شبکه الکوثر و العالم(

  :مکتوب

  مجالت تخصصی. 1

  تقریب  الرساله: لمی به زبان عربیمجالت ع: مجالت علمی. 2

  الوحده، الرائه، الطاهره، الحضاره االسالمیر: مجالت فرهنگی. 3

  رسد مانند مجالتی که در شیراز به چاپ می: مجالت ادبی. 4

هستند، الزم است در جهت ارتقاء کیفی کار        ) در امور تولید  (ها مشغول به کار       با توجه به اینکه افرادي در این حوزه       

  .ها اقدام شودآن

هاي علمی براي پیشنهادهاي خود       همچنین بهتر است استادان محترم در بررسی بخشهاي مربوط به خود شاخصه           

  )که راهگشاتر است(ارائه دهند 

  شناسی مراکز پژوهشی در رشته زبان و ادبیات عربی آسیب

  :آقاي دکتر فکري

  )ضرورت ایجاد پژوهشکده(

  :ده وجود داشته باشدالزم است بخشهاي زیر در پژوهشک

  یک مرکز تخصصی ترجمه. 1

  .ها به آن کمتر توجه شده است هاي تخصصی که در دانشگاه برگزاري دوره. 2

  هاي تخصصی ترجمه نشریه. 3

  اندازي مرکز مطالعات زبان عربی راه. 4

  مرکز مطالعات ادبی و نقد ادبی. 5

  ادبیات عربیهاي الکترونیکی و کتابخانه تخصصی زبان و  کتابخانه. 6

  مرکز احیا میراث مکتوب. 7

  . برگزار گردد17 ساعت 20/12/86مقررگردید جلسه بعدي روز دوشنبه مورخ 
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   گروه زبان و ادبیات فارسیچهارمصورتجلسه 

  دفتر گروه عربی دانشگاه تربیت مدرس: مکان

  17: ساعت شروع  20/12/86: تاریخ   دوشنبه:روز

  5: شماره جلسه

  20: ساعت پایان

  )نیم ساعت حضور داشتند(زاده   دکتر پروینی، دکتر فکري، دکتر فقهی، دکتر رضایی، دکتر میرحاجی، دکتر پرتويآقایان: حاضران

  پور  خانم دکتر رستم:غایبان

  

  :اهم مباحث مطرح شده در جلسه

بندي این گزارش   و جمعنظر ابتدا استادان محترم گزارش کار آقاي دکتر فکري را مطالعه کردند تا به بحث و تبادل    

  .بپردازند

آقاي دکتر فکري در مورد گزارش خود توضیحاتی دادند و از طرف سایر استادان از بعضی از ابهامات کار سـوال و                      

  .هاي کار یادآوري شد نقص

ز پس ا .  گزارش نهایی خود را به گروه ارائه دهند        23/12/86مقرر گردید آقاي دکتر فکري حداکثر تا روز پنجشنبه          

ها و مباحـث   به طور کلی از سرفصل) البته گزارش ایشان کامل نبود(آن آقاي کتر میرحاجی گزارش کارشان را ارائه دادند      

  :مطرح شده در گزارش سخن گفتند

  وضعیت موجود رشته زبان وادبیات عربی در آموزش و پرورش

  اهداف کلی آموزش زبان عربی در آموزش و پرورش و رویکرد حاکم بر آن

  ضعیت کتب کمک آموزشیو

  وضع پژوهش در میان معلمان عربی

  مباحث مربوط به درس عربی و کنکور دانشگاهها

است و الزم است ارتقـاء  ) شخصی(که به اعتقاد ایشان یک ارتباط ناقص       (ارتباط بین دانشگاه و آموزش و پرورش        

باهنر در مشروح مذاکرات مجلس خبرگـان در        همچنین ایشان افزودند که از سخنان مرحومان شهید دکتر بهشتی و            ) یابد

  .اي در این گزارش استفاده خواهد شد  قانون اساسی به طور شایسته16خصوص ماده 

آقـاي دکتـر خـالقی را کـه در      کنم که اگر آقاي دکتر میرحاجی مقالـه     به عنوان تذکر عرض می    : آقاي دکتر فقهی  

ند به طول قطع نکات جالبی دستگیرشان خواهد شد، هرچند کـه       مجله انجمن علمی عربی به چاپ رسیده مالحظه بفرمای        

تـوان بـه کلـی     آن ذکـر شـده کـه مـی     هاي این رشته در مدارس شیراز پرداخت اما مسائلی در          آن مقاله به بررسی آسیب    

  .وضعیت آموزش و پرورش درسطح کشور را تعمیم داد

 و بررسی قرار گرفت وایشان به سواالت اسـتادان  سپس گزارش کار آقایان دکتر فقهی و دکتر رضایی مورد مطالعه  

  :و ابهامات موجود در گزارش پاسخ دادند

  التحصیل دوره کارشناسی چیست؟ ابتدا ما باید بدانیم که توقع و ذهنیت ما از یک فارغ: آقاي دکتر فقهی

  .هاي این طرح دوره قابل طرح و پیگیري است اگر این انتظار مشخص شود بسیاري از آسیب
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  .ضعیت دوره کارشناسی مانند دریایی است با عمق یک وجبو

گـرایش و  ) زبان وادبیات عـرب (ما برآنیم تا در گزارش خود پیشنهاد کنیم که در همین دوره کارشناسی این رشته                

خواهد در این رشته چهار سال تحصیل کند، دوسال اول تحصیل     تخصص ایجاد کنیم، به این شکل که دانشجویی که می         

به منظور ) گرایش خاص(ا به مطالعه و گذراندن دورس عمومی عربی و دو سال بعد را به گذراندن دروس تخصصی      خود ر 

التحـصیالن دوره کارشناسـی را در یکـی از            توان فارغ   با این کارها، درواقع می    . متخصص شدن در آن شاخه اشتغال بورزد      

  .گرایشها متخصص کنیم

التحـصیل دوره کارشناسـی      عالی فرمودید باید بدانیم که توقع ما از یـک فـارغ           همانطور که جناب  : آقاي دکتر پروینی  

  .یک محقق و متخصص این رشته باشد) کارشناسی(التحصیل این دوره  چیست و مهم این است که ما انتظا رنداریم فارغ

دهـی و   جهـت الزاماً باید سرفصل بعـضی از دروس تغییـر کنـد و یـا حـداقل بعـضی از واحـدها        : آقاي دکتر فقهی  

  .خصوص واحدهاي درسی تاریخ ادبیات دهی شوند به سامان

  .در دروس تاریخ ادبیات الزم است که یک نگرش بومی حاکم شود: آقاي دکتر پروینی

کـردیم و دروس مربـوط بـه هـر            هاي این رشته را مشخص مـی        اي کاش در آغاز کار تخصص     : آقاي دکتر فقهی  

  .پرداختیم شان می ها و واحدها در تخصص مربوطه شناسی این درس اه به آسیبآوردیم، آنگ تخصص را نیز ذیل آن می

هاي موجود این رشته اشاره کردید در حـالی کـه الزم              آسیب  تان بیشتر به      استاد در این گزارش   : آقاي دکتر پروینی  

  .هاي آن ذکر شود است ابتدا وضعیت موجود مورد بررسی قرار گیرد سپس آسیب

هـاي خـود اشـاره کردنـد، متأسـفانه مراکـز              همانطور که آقاي دکتر پروینی هم در صحبت       : زاده آقاي دکتر پرتوي  

هاي یکدیگر مـشغول بـه    این رشته به صورت جزیره، جدا و دور از هم و بدون اطالع از فعالیت     ) و حتی پژوهشی  (آموزش  

سیدن به وضعیت مطلوب در این رشته این شوند که الزم است براي ر      کارند که به طور اتفاقی هر از چندي با هم آشنا می           

  .مراکز از کارهاي هم مطلع شوند

در پایان جلسه آقاي دکتر پروینی مقدمه جامعی را که شخصاً براي گزارش گروه عربی تهیـه کـرده بودنـد، بـراي          

  .حاضران جلسه قرائت فرمودند

هاي موجود حـداکثر تـا روز پنجـشنبه     یمقرر گردید استادان محترم  گزارش کار خود را پس از اصالح و رفع کاست  

  . به گروه ارائه دهند23/12/86

  . صبح خواهند بود9 ساعت 23/12/86جلسه بعدي روز پنجشنبه مورخ 
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   گروه زبان و ادبیات فارسیششمصورتجلسه 

  دفتر گروه عربی دانشگاه تربیت مدرس: مکان

  9: ساعت شروع  23/12/86: تاریخ   پنجشنبه:روز

  6: شماره جلسه

  14: ساعت پایان

  پور زاده و خانم دکتر رستم  دکتر پروینی، دکتر فکري، دکتر فقهی، دکتر رضایی، دکتر میرحاجی، دکتر پرتويآقایان: حاضران

  :غایبان

  

  :اهم مباحث مطرح شده در جلسه

ـ (در آغاز جلسه آقاي دکتر پروینی گزارش کار خود را  . 1 ی در مقـاطع  بررسی وضعیت آموزش و پژوهش رشته عرب

قرائت نمودند و استادان حاضر در جلسه به تجزیـه و تحلیـل و رفـع بعـضی از اشـکاالت موجـود در                       ) تحصیالت تکمیلی 

  .گزارش پرداختند

را مطالعه کردند و بـه  ) بررسی وضعیت عربی در آموزش و پرورش(حاضران جلسه گزارش آقاي دکتر میرحاجی   . 2

  :بررسی آن پرداختند

  :آقاي دکتر فکري

  .بندي کنند آقاي دکتر پروینی باید گزارش استادان را به صورت فشرده جمع: الف

  .عبارات یکسان و مشابه آورده شود) ها و راهکارها آسیب(درگزارش آقاي دکتر میرحاجی در بخشهاي مختلف : ب

هایی     ا و اهداف مشابهت   توان بخشی از آنها را به موارد مصداقی تبدیل کرد، بین رویکرده             در ارائه رویکردها می   : ج

  .وجود دارد

میـزان سـاعات تـدریس     (تا پایان یک مقطع جمع و ارائـه شـود           ) آموزان  براي دانش (کل ساعات آموزش عربی     : د

  )مشخص شود

توانیم فراتر از قانون اساسی  باید درنظر داشته باشیم که براي آموزش و تدریس زبان عربی نمی      : آقاي دکتر پروینی  

  .برویم

ها و مشروح مذاکرات شهید دکتر بهشتی و شهید دکتر باهنر به صورت               بهتر است که سخنرانی   : کتر رضایی آقاي د 

  )کل مذاکرات در گزارش ذکر نشود. (در گزارش آقاي  دکتر میرحاجی آورده شود) مضمونی(مختصر 

  :بندي و ارائه شود گزارش آقاي دکتر میرحاجی به صورت زیر جمع: آقاي دکتر پروینی

  قدمهـ م

  ـ فصل آموزش و پرورش

  ـ وضعیت موجود

  ها ـ آسیب

  ـ راهکارها

  .گزارش آقایان دکتر فقهی و دکتر رضایی توسط حاضران جلسه مطالعه شد. 3
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  :آقاي دکتر فکري

  .ـ الزم است بعضی موارد تکراري در هم ادغام شود

در حـوزه   ) سی دانشجویان این رشـته    ناتوانی نگارش فار  (ـ پرداختن به وضعیت زبان فارسی دانشجویان این رشته          

  رسالت ما نیست

ایجاد . (هاي فراگیران و استادان ایجاد شود   هایی مجازي به منظور باال بردن توانمندي        ـ باید در داخل کشور محیط     

  )هاي آموزشی که در بعضی از کشورهاي خارجی متداول است شهرك

ی را بیان کند بلکه تبیین جایگاه این رشـته در کـاربردي و              ـ از جایی نخواهیم که بیاید و اهمیت جایگاه زبان عرب          

  .کارآمد کردن این رشته است

  :آقاي دکتر پروینی

  .ـ جدول آماري دوره کارشناسی به گزارش اضافه شود

  .ـ در ارائه گزارش وضعیت موجود با راهکارها در بعضی موارد ادغام شده است

  :رد باید صورت گیرددر ارائه راهکارها و پیشنهادات ذکر این موا

ها و متناسب بودن موضوع رساله دکتر استاد با درسی کـه بـراي                ـ جذب استادان باید براساس نیاز تخصصی گروه       

  .کند باشد تدریس انتخاب می

  .هاي علمی برگزار شود ـ در جذب هیئت علمی الزم است سمینارها و مصاحبه

  هاي روش تدریس ـ برگزاري کارگاه

توسط حاضران در جلسه مطالعـه  ) هاي مرتبط بررسی زبان و ادبیات عربی در رشته(پور    کتر رستم گزارش خانم د  . 4

  .شد

هـاي    گریـزي در رشـته      تان این مسئله مهم را مورد توجه قرار دهید کـه عربـی              باید در گزارش  : آقاي دکتر پروینی  

  .ستیزي معاصر همراه شده است مرتبط، با جریان عربی
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  صورت جلسه 

  لیبسمه تعا

  16 الی 14: زمان جلسه  24/11/1386چهارشنبه : تاریخ  1: شماره جلسه

  :اعضاء حاضر جلسه

  جناب آقاي دکتر محمدرضا محمدي. 1

   احمديسرکار خانم دکتر میریال . 2

  اهللا کریمی مطهر جناب آقاي دکتر جان. 3

  جناب آقاي دکتر سیدحسن زهرایی.  4

  :اعضاء غایب جلسه

  صفرعلی فرسادمنشجناب آقاي دکتر . 1

  :خالصه موضوعات مطروحه

یکـشنبه  (ها زبان در دانشکده علوم انسانی دانـشگاه تربیـت مـدرس             ـ باتوجه به برگزاري دومین جلسه کلیه گروه       

  .، مطالب مطروحه به اطالع اعضاء گروه رسانده شد)16/11/86

ه به شرایط خاص هر کدام مورد بررسی    هاي مختلف با توج     هاي زبان روسی در دانشگاه      ـ مشکالت و مسائل گروه    

  .کلی قرار گرفت

  .ـ لزوم صدور احکام اعضاء این گروه و ارائه احکام آنان در جلسه بعد

  :مصوبات جلسه

مقرر گردید تا زمان ارائه برنامه یکسان توسط جناب آقاي دکتر قبادي، هر فرد تا حد امکان نسبت به ارائه آمـار                      ـ  

  .یري و تجزیه و تحلیل آنها اقدام نمایدگ تفکیکی الزم جهت تصمیم

  دکتر محمدرضا محمدي: مدیر جلسه

  مسئول گروه زبان و ادبیات روسی کمیته علوم انسانی، معارف اسالمی و هنر تدوین نقشه جامع علمی کشور
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  صورتجلسه 

  بسمه تعالی

  30/18 الی 16: زمان جلسه  4/12/1386چهارشنبه : تاریخ  2: شماره جلسه

  :عضاء حاضر جلسها

  جناب آقاي دکتر محمدرضا محمدي. 1

  اهللا کریمی مطهر جناب آقاي دکتر جان. 2

  جناب آقاي دکتر صفرعلی فرسادمنش. 3

  :اعضاء غایب جلسه

  سرکار خانم دکتر میریال احمدي. 1

  جناب آقاي دکتر سیدحسن زهرایی. 2

  :خالصه موضوعات مطروحه

  ـ تقدیم احکام اعضا به آنان؛

مراحل تدوین و استخراج نقشه جامع علمی کشور، کمیته تخصصی ادبیـات، زبانـشناسی و               «کثیر و ارائه برنامه     ـ ت 

  به اعضاي گروه؛» زبانها

  ـ بحث و بررسی درخصوص محورها، سواالت اصلی و بخشهاي اصلی نقشه؛

  :مصوبات جلسه

اج نقـشه جـامع علمـی کـشور، کمیتـه         مراحل تدوین و استخر   «وضعیت موجود برنامه    ) 5ص   (1ـ بند اول جدول     

همچنـین مقـرر گردیـد مـوارد        . مورد بررسی قرار گرفت و موارد الزم ارائه گردیـد         » تخصصی ادبیات، زبانشناسی و زبانها    

  .تک اعضاء ارائه گردد تکمیلی الزم در جلسه بعد توسط تک

علمـی کـشور، کمیتـه تخصـصی       مراحل تدوین و استخراج نقشه جـامع        «نامه     پرسش 86 جدول و    4 و   3،  2ـ بند   

مورد بررسی کلی قرار گرفت و مقرر گردید اعضاءگروه در جلسات آتی نظـرات خـود را ارائـه           » ادبیات، زبانشناسی و زبانها   

  .نمایند

  دکتر محمدرضا محمدي: مدیر جلسه

  می کشورمسئول گروه زبان و ادبیات روسی کمیته علوم انسانی، معارف اسالمی و هنر تدوین نقشه جامع عل
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  صورتجلسه

  بسمه تعالی

  30/18 الی 16: زمان جلسه  11/12/1386چهارشنبه : تاریخ  3: شماره جلسه

  :اعضاء حاضر جلسه

  جناب آقاي دکتر محمدرضا محمدي. 1

  سرکار خانم دکتر میریال احمدي . 2

  :اعضاء غایب جلسه

  جناب آقاي دکتر صفرعلی فرسادمنش. 1

  هللا کریمی مطهرا جناب آقاي دکتر جان. 1

  جناب آقاي دکتر سیدحسن زهرایی . 2

  :خالصه موضوعات مطروحه

  .ـ وضعیت موجود در بخشهاي آموزش، پژوهش و فناوري مورد بررسی قرار گرفت

  .ـ وضعیت مطلوب در بخشهاي آموزش، پژوهش و فناوري مورد بررسی قرار گرفت

  :مصوبات جلسه

مراحل تدوین و استخراج نقشه جامع علمی کشور، کمیتـه     «جود برنامه   وضعیت مو ) ص (1ـ بند اول جدول شماره      

  .مورد بررسی قرار گرفت و موارد الزم تکمیل گردید» تخصصی ادبیات، زبانشناسی و زبانها

مراحل تدوین و استخراج نقشه جامع علمی کشور، کمیته تخصصی ادبیـات، زبانـشناسی و           «، جدول برنامه    2ـ بند   

  .ی و بخش آموزش آن مورد تصویب قرار گرفتمورد بررس» زبانها

مانـده در جلـسه بعـد       مقرر گردید اعضاء گروه در جلسات آتی نظرات تکمیلی خود را در این خصوص و موارد باقی                

  .ارائه نمایند

  دکتر محمدرضا محمدي: مدیر جلسه

  نقشه جامع علمی کشورمسئول گروه زبان و ادبیات روسی کمیته علوم انسانی، معارف اسالمی و هنر تدوین 
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  صورتجلسه

  بسمه تعالی

  10 الی 8: زمان جلسه  22/12/1386چهارشنبه : تاریخ  4: شماره جلسه

  :اعضاء حاضر جلسه

  جناب آقاي دکتر محمدرضا محمدي. 1

  سرکار خانم دکتر میریال احمدي . 2

  جناب آقاي دکتر صفرعلی فرسادمنش. 1

  مطهراهللا کریمی  جناب آقاي دکتر جان. 1

  جناب آقاي دکتر سیدحسن زهرایی. 2

  ـ: اعضاء غایب جلسه

  :خالصه موضوعات مطروحه

ـ ادامه کار درخصوص وضعیت موجود در بخشهاي آموزش، پژوهش و فناوري مـورد بررسـی و تبـادل نظـر قـرار            

  .گرفت

علمـی کـشور،   مراحل تـدوین و اسـتخراج نقـشه جـامع      «5ص  (ـ گزارش اولیه تهیه شده درخصوص کلیه موارد         

  .مورد بحث قرار گرفت) »کمیته تخصصی ادبیات، زبانشناسی و زبانها

  :مصوبات جلسه

مراحل تدوین و استخراج نقشه جامع علمی      «5ص  (ـ قسمتهایی از گزارش اولیه تهیه شده درخصوص کلیه موارد           

  .مورد تأیید قرار گرفت) »کشور، کمیته تخصصی ادبیات، زبانشناسی و زبانها

مانده در جلسه بعد به       گردید اعضاء گروه در جلسات آتی نظرات تکمیلی خود را در این خصوص و موارد باقی               مقرر  

  .منظور نهایی کردن کار ارائه نمایند

  دکتر محمدرضا محمدي: مدیر جلسه

  مسئول گروه زبان و ادبیات روسی کمیته علوم انسانی، معارف اسالمی و هنر تدوین نقشه جامع علمی کشور
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  صورتجلسه

  بسمه تعالی

  10 الی 8: زمان جلسه  25/12/1386شنبه : تاریخ  5: شماره جلسه

  :اعضاء حاضر جلسه

  جناب آقاي دکتر محمدرضا محمدي. 1

  سرکار خانم دکتر میریال احمدي . 2

  جناب آقاي دکتر صفرعلی فرسادمنش. 1

  اهللا کریمی مطهر جناب آقاي دکتر جان. 1

  سیدحسن زهراییجناب آقاي دکتر . 2

  ـ: اعضاء غایب جلسه

  :خالصه موضوعات مطروحه

هـاي توسـعه و راهبردهـا و     ـ بحث و بررسی موارد مندرج در گزارش نهایی درخصوص مقطع دکترا، تعیین اولویت           

  .الزامات تحول براي دستیابی به وضعیت مطلوب

  ـ ارائه گزارش نهایی

  :مصوبات جلسه

  .بیات روسی قرائت گردیده و کلیات آن به تصویب رسیدـ کلیات گزارش گروه زبان واد

  .اي براي آنان ارسال و پس از تعطیالت به تصویب نهایی برسد تک اعضاء، نسخه مقرر گردید به منظور تأیید تک

  دکتر محمدرضا محمدي: مدیر جلسه

  شه جامع علمی کشورمسئول گروه زبان و ادبیات روسی کمیته علوم انسانی، معارف اسالمی و هنر تدوین نق

  

  

  

  

  

  


