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  ادبیات عربیزبان و جلسۀ گروه  پنجمینیکصد و 
  

  
جلسه با تالوت آیاتی  91فروردین ماه  25مورخ  ادبیات عربیزبان و جلسۀ گروه  پنجمینیکصد و 

درخصوص پذیرش این  در ابتدا، توضیحاتی. آغاز گردید 14:30از کالم اهللا مجید رأس ساعت 
آنگاه بروشوري از فعالیت . لیت و تشکیل شوراي بررسی متون، توسط رئیس شورا ارائه شدئومس

هدف : خاطر نشان شد کهوي در ادامه  و ختیار اعضاي محترم قرار گرفتار هاي اعضاي قبلی د
نباید تنها ارزیابی متون باشد بلکه باید در چند حوزه فعالیت شود تا دستاوردهاي بهتري حاصل 

  :نماید ازجمله این حوزه ها که این شورا می تواند تأثیرگذار باشد موارد زیر قابل توجه می. گردد
  )میراث مکتوب زبان عربی(کهن  پژوهش متون -الف

   .تشکیل کارگروههایی متشکل از افراد برجسته و صاحب نظر در ترجمه این متون -ب
کـارگیري تمـامی   ه تالش در جهت تولید متون درسی جدید توسط اعضاي گروه با بـ  -ج

  .توان علمی موجود در سطح کشور اعم از دانشگاههاي دولتی یا غیردولتی
مقرر گردید سایتی از نام و فعالیتهاي علمی و نشانی تمام استادان زبان و  در همین راستا -د

که از هم اکنون کار جمـع آوري داده هـا آغـاز خواهـد     . ادبیات عربی کشور ایجاد گردد
  .شد

  .ارشد و دکتري يها ایجاد گرایش هاي جدید در دوره -ه
ن و ادبیات عربی وزارت علوم می باشند با توجه به اینکه اکثر اعضاي این شورا عضو کمیته زبا      

و پیش از این بخشی از این کار را در دست انجـام داشـته انـد و سرفصـل هـاي کارشناسـی زبـان و        
هفت گرایش  ،براین اساس. ادبیات عربی و مترجمی زبان عربی را مورد بازنگري کلی قرار داده اند

ولیت یکـی از  ؤاعضـا خواسـته شـد کـه مسـ     براي زبان و ادبیات عربی نام بـرده شـد و از هریـک از    
  .گرایش ها را پذیرا گردد

  )نحو(نحو و بالغت : زانوساحمد پاشا . د
  ادبیات تطبیقی: حجت رسولی. د
  )بالغت(نحو و بالغت : غالمعباس رضایی. د
  ادبیات قدیم: عنایت اهللا فاتحی نژاد. د
  ادبیات معاصر، نقد ادبی، ترجمه: علی گنجیان خناري. د
  آموزش زبان عربی: حمیدرضا میرحاجی. د
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این صورتجلسه مقرر گردیـد اعضـا عـالوه بـر تهیـه سرفصـل دروس در        »ج« در راستاي اجراي بند
به موضوع تولید متون در حوزه هـاي تخصصـی خـود بـا همکـاري اعضـاي        ،رشته هاي مورد اشاره

  . هیئت علمی در این رشته در سراسر کشور همت گمارند
شورا اظهار امیدواري کردند که پژوهشـگاه حمایـت جـدي از فعالیتهـاي آنـان اعمـال        البته اعضاي

   .همکاري الزم را مبذول دارد ،نماید و در جهت به فعلیت درآوردن تمامی توان موجود
  


