
  

  

  صورت جلسه یکصدو هشتمین جلسه 
  گروه زبان و ادبیات عربی شوراي بررسی متون و کتب علوم انسانی

  
 8در تاریخ  گروه زبان و ادبیات عربی شوراي بررسی متون و کتب علوم انسانیصورت جلسه یکصدو هشتمین جلسه 

  .در محل مربوطه تشکیل شد 90دیماه 
  حاجی ، دکتر رسولی  مقدسی، دکتر میر امین دکتر متقی زاده، دکتر میرزایی، دکتر کیانی، دکتر :اعضاء

  
 :محور هاي جلسه

 ث در مورد وظایف اصلی و فرعی گروه و جایگاه فعلی گروهبح - 1

 عضو دیگر گروه 5انتخاب  - 2

  .جلسه با تالوت آیاتی از قرآن مجید آغاز شد

گروه . در ابتدا خالصه اي از روند کاري گروه عربی در سنوات گذشته ارائه دادند ،رئیس گروه دکتر متقی زاده
گروه توانست با تعداد  1389سال   از بدو تأسیس تا پایان.  .به ریاست دکتر حامد صدقی تشکیل شد 75عربی از سال 

اثر  335از مجموع . .تن از اساتید متخصص در گرایش هاي زبان و ادبیات عربی در سطح کشور رابطه برقرار نماید  92
متن درسی و کمک درسی در اختیار داوران و نقادان گروه  211هاي مختلف این گروه، تعداد احصاء شده در گرایش
از مجموع آثاري که مورد بازبینی نهایی قرار . اثر مورد بازبینی نهایی قرار گرفت 164تعداد قرار گرفت که از این 

  .اثر مورد اقدام قرار گرفته اند و به مراجع ذي ربط ارجاع داده شده اند 60گرفتند 
 -1.کردنددکتر متقی زاده در مورد محور اول یعنی انتخاب اعضاء چند شاخص مهم را براي انتخاب این اعضا مطرح 

 - 2.شاخص موقعیت جغرافیایی به نحوي که سعی شد تا از هر منطقه جغرافیایی یک نفر به نمایندگی انتخاب شود
شاخص سوم شاخص تجربه کاري در گروه هاي  -3شاخص دوم شاخص فعال و صاحب ایده بودن اعضا است و 

  .تخصصی بود
  :بحث در مورد اعضاي پیشنهادي گروه: محور اول 

 4این . عضو پیشنهادي را به گروه ارائه داد تا گروه در مورد این اعضا نظر خود را بدهند 4لیست  قی زادهدکتر مت
  :عضو عبارتند از

  جناب آقاي دکتر محمد خاقانی عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان - 
عربی دانشگاه یزد و معاون آموزشی سر کار خانم دکتر فاطمه قادري عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات  - 

  .این دانشگاه
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سر کار خانم دکتر بتول مشکین فام عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه الزهراء  و ریس  - 
  .دانشکده ادبیات و علوم انسانی این دانشگاه

  معلم انی عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیتیس حسین ابو جناب آقاي - 

  
  .اتفاق آراي همه اعضاء مورد تأیید قرار گرفتند نهاد شده توسط دکتر متقی زاده، بهدر پایان اعضاي پیش

  
  بحث در مورد وظایف اصلی و فرعی گروه و جایگاه گروه: محور دوم

روه خالصه اي از وظایف اعضا را مطرح کردند و تاکید کردند که وظیفه اصلی گ دکتر متقی زادهدر این محور 
کتاب هاي دانشگاهی در حوزه زبان و ادبیات عربی است ولی وظایف دیگر مثل بررسی سرفصل هاي و بررسی  نقد 

              .است دروس دانشگاهی این رشته ، و برگزاري سمینارها و سخنرانی هاي علمی جزو وظایف فرعی گروه
ب ،  کتاب هاي تالیفی ما در دانشگاه قدیمی هستند انقالدکتر متقی زاده تاکید کردند که بعد از سی سال از پیروز ي 

نیازهاي گروها و دانشجویان و اساتید ما را بر آورده نمی کنند  باید ریشه یابی شود که آیا مشکل در این است که 
  .نویسندگان ما نوآورنیستند یا اینکه کتاب تالیف می شود ولی اطالع رسانی ضعیف است

وي فعالیت این گروه را فرصتی ارزشمند براي بهبود وضعیت تالیف کتاب ها به صورت خاص و بهبود وضعیت 
آموزش زبان عربی د ر ایران به صورت عام توصیف کردند و تاکید کردند که هرچند این گروه از نظر اجرایی چندان 

با شوراي برنامه ریزي آموزش در وزارت علوم و  قدرت قانونی ندارد ولی اگر گروه پی گیر باشد می تواند با ارتباط
  .تاثیر گذارتر باشد ،پیشنهاد به این گروهها

از دیگر پیشنهادات دکتر متقی زاده این بود که ما می توانیم با نقد کتاب ها و شناسایی آنها، کتاب هاي خوب و مورد 
  .نیاز گروه هاي عربی کشور را به آنها پیشنهاد کنیم

هاي مهم گروه عربی بررسی متون در سنوات قبل را عدم انعکاس تالش هاي آنها دانست چرا که  بیوي یکی از آس
این گروه ها علی رغم تمام زحماتی که در نقد دهها جلد کتاب کشیدند ولی هیچ انعکاسی از تالش هاي آنها وجود 

بودند  به همین جهت وي یکی از نداشته  و حتی بسیاري از استادان و دانشجویان از وجود چنین گروهی بی خبر 
  .مهمترین کارهاي در پیش روي این گروه را خبررسانی و تالش براي انعکاس فعالیت هاي گروه دانست

در ادامه دکتر متقی زاده لیست کتاب هایی که در سنوات قبل توسط گروهاي قبلی مورد بازبینی ونقد قرار گرفته بودند 
 .در اختیار اعضا قرار دادند


