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 بامسه تعايل

 گزارشي از نشست ختّصصي گروه زبان و ادبيات عربي

 ١٨ إيل ١۶ ساعت دومجلسة 

٢٢/١٢/١٣٨۵ 

 

 
 

 

ه با عنوان آدر دومني جلسه ختصصي گروه زبان و ادبيات عربي 
جايگاه زبان و ادبيات عربي در علوم انساني آغاز شد مباحث 

روز زبان و ه عمدتًا دربارة وضعيت امآگوناگون ديگري مطرح شد 
 فرداي اين رشته ازه آو چشم اندازي بود شور آادبيات عربي در 
 رياسترت حامد صدقيآجناب آقاي دابتدا    .پيش و رو دارمي 

گروه زبان و ادبيات عربي شوراي بررسي
انكامسخنراني خود را حتت عنوان متون 

بومي سازي آموزش در رشته زبان و ادبيات
 ايشان خواستار. ارائه فرمودند عربي

تغيري نگاه به تاريخ ادبيات عربي شدند
ه خواسته يا ناخواسته خاستگاه غربي وآ

بايد نگاه به تاريخ. استشراقي دارد
ادبيات عربي از ديدگاه اسالمي مورد حبث و

 .بررسي قرار گريد 
  در نگاه جديد ، نقش ايرانيان را نه

ه به عنوان جزئيكبه عنوان ايرانيان بل
 زا

ه در آتأليفات جديدي . جهان بزرگ اسالم بايد مد نظر قرار داد 
رت حممود بستاني و آاند مانند تأليفات د اين راستا عرضه شده

لذا به نظر اينجانب بايد . ديگران شايسته بررسي و تأملند 
هاي درسي جديدي را در تاريخ  تابآيل شود و كميسيوني تشآ

ي جهان بيين اسالمي باشد و ه داراآند آادبيات عربي تدوين 
البد بزرگ جهان و فرهنگ و آادبيات عربي را به عنوان جزئي از 

اف بني اجزاي عظيم امت اسالمي را كمتدن اسالمي بررسي و هرگونه ش
متأسفانه در نيم قرن گذشته عرصه تأليف و تدوين . ند آپر 

 قوم تاريخ ادبيات عربي حتت تأثري دو جريان احنرايف خاورشناسان و
گرايان عرب قرار داشت و تاريخ ادبيات را يا به دور از فرهنگ 

رده است و نه آاسالم و يا به صورت تاريخ ادبيات عرب بررسي 
ه ايرانيان ، به عنوان جزئي از آسهمي . تاريخ ادبيات عربي 

جامعه اسالمي بزرگ در پيشرفت و حتول ادبيات عربي داشتند ، به 
به نظر اينجانب بايد طرحي نو . سادگي قابل اغماض نيست 

رد ، آدرانداخت و اين ديدگاه نوين را حيت به جهان عرب عرضه 
ما نيازمند . مياب است آزيرا اين ديدگاه در جهان عرب نيز 

خاستگاه ما مبتين بر مشوليت اسالمي . نگاهي فراگري و مشويل هستيم 
 .گريد  مياست ، و جهان مشويل اسالمي عرصه ادبيات را نيز در بر 

ره ملي علوم نگآخنستني 
 انساني

وضعيت امروز ، چشم 
 انداز فردا

هاي  هتران سالن مهايش
 صدا و سيما
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از سوي ديگر من معتقدم جدائي بني تاريخ ادبيات و متون نظم 
 منت ادبي بدون در نظر كار نادرسيت است ، زيرا قرائت يآو نثر 

گرفنت شرايط به وجود آورنده اين منت ، دانشجويان را دچار خلط 
ه آو بر اين اساس بايد متوني گزينش شود . ند آ و خام بيين مي

 فرهنگ و معارف نسل جوان باشد و با فرهنگ در راستاي تعايل
متون ادبي . اسالمي و بومي جامعه اسالمي سازگاري داشته باشد 

ه توسط افراد متعهد و متخّلق به اخالق اسالمي ، چه آعربي 
اند و توانايي انگيزش و هويت  ايراني و چه عرب  ابداع گرديده

 و ادبيات عربي م نيستند ، ويل در دروس رشته زبانآسازي دارند 
م رنگ و بي ارزش آاي  اند و يا به گونه ل مغفول شدهكيا بال

حيت در زمينه صرف وحنو و بالغت بايد متامي . اند  گر شده جلوه
هاي اين  ان مثالكشواهد شعري مورد هتذيب قرار گريند ، و حيت اإلم

( هاي ملموس قرآني و روايي باشد و در زمينه اشعار  دروس مثال
ه تنها به عنوان مثال كه نياز به شاهد حنوي نباشد ، بلآ آجنايي
بايد از اشعار با مضامني بلند معرفيت ، ) ار رفته باشد آبه 

ه از اشعار شاعران كاخالقي و تربييت استفاده شود و چه هبرت اين
اند استفاد گردد ، آن هم  ه به زبان عربي شعر سرودهآايراني 

  اس گزينشنه به صورت مستقيم و نه بر اس
 

هكه بر اساس اينكجانبدارانه بل
ايران و ايرانيان نيز سهمي در تعايل

اند و اينان فرهنگ عظيم اسالمي داشته
اند نه تافته جدا جزئي از اين فرهنگ

نيز در مهني راستا پيشنهاد. بافته 
نم بر موضوع ادبيات تطبيقيآ مي
كيد بيشرتي شود و در حد تأسيس يآتأ

شته زبان و ادبيات عربيگرايش از ر
ه به ادبيات تطبيقي فارسيآار شود آ

 متدنكه هر دو جزئي از يآو عربي 
ضمنًا بايد در اين. هستند بپردازد 

گرايش نگاهي جهان مشول هم داشت و بر
 اخالقي ، علمي وكتبيني نقاط مشرت

 .يد منود آتربييت تأ

رتآجناب آقاي دسخنران ديگر جلسه دوم 
 ، عضو هيئت علمي امامزادهسيد امحد

دانشگاه تربيت معلم و عضو گروه زبان
و ادبيات عربي شوراي بررسي متون

(ه با توجه به حمور اول آنگره آبودند 
وضعيت علوم انساني در ايران معاصر و
موضوع ارزيابي وضعيت فعلي علوم

و) هاي دانشگاهي آن  انساني و رشته
ر ارتقاءنقش علوم انساني د( حمور سوم 

،) علمي ، فرهنگي ، و اجتماعي آشور 
هاي بررسي وضعيت پايان نامهموضوع 

 تكميلي رشتهدانشجويي در مقاطع حتصيالت
 را مورد ارزيابيزبان و ادبيات عربي

ها را بررسي الت آنكقرار دادند و مش
  ردهآ

 

ارهايي را جهت ارتقاي سطح علمي اين حجم عظيم از كو راه
صد هزار پايان نامه كبه طور تقرييب حدودًا ي: ايشان فرمودند  .هنگي ، ارائه دادند مطالعات فر

شور وجود دارد ، وعلريغم وجود برخي آز آموزش عايل آعلمي در مرا
ها دارند ،  ه اطالعات نسيب از اين پايان نامهآز آماري آاز مرا
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سعه ت جايگاه مناسيب در پيشربد توكهاي عظيم ممل هنوز اين سرمايه
اغلب شاهد هستيم موضوعات اين پايان . شور ندارند آعلمي 
ز خمتلف آشوند و در اغلب اوقات پژوهشگران مرا رار ميكها ت نامه

  ، و گاهيآموزشي از روند مطالعات مشابه اطالعي ندارند 
 

موضوعات بررسي شده آنچنان سطحي و پيش
 حتقيق معمويلكه ارزش يآپا افتاده است 

از سوي. رشناسي را هم ندارد اآدر دوره 
هاي ديگر ضوابط نگارش و دستور العمل

ز خمتلف آموزش عايل جهت هتيهآمقّرر مرا
ديگركها تفاوت زيادي با ي پايان نامه

مي وآدارد ، و اين باعث تفاوت سطح 
در مواردي. گردد  ها مي يفي پايان نامهآ

شود اساتيد مشرف بر هتيه پايان ديده مي
هيچ ضابطه علمي خاصي جهت اجنامها  نامه

اين مهم ندارند و جلسات دفاعيه يا
يل منيشود و يا بدون روح علمي برگزاركتش
با توجه به مطالب فوق پيشنهاد. گردد  مي
 :شود  مي

ها و موضوعات آن  املي از اين پايان نامهآ اطالعات كبان •
وم  ارگان ـ ترجيحًا معاونت پژوهشي وزارت علكهتيه شود و ي

 .ـ متويل اداره آن باشد 
ها پيش  اري جهت انتخاب عناوين گويا براي پايان نامهكراه •

ه ديگر پژوهشگران بتوانند از عنوان اين آبيين گردد 
 .ها پي بربند  ارهاي پژوهشي به سادگي به حمتواي آنآ

ها و رعايت  هاي نگارش پايان نامه سان سازي دستور العملكي •
و چه هبرت . هاي حتقيقي  و ارائه رسالهاصول نگارشي در تنظيم 

ه ارگاني ثابت عهده دار اين مهم باشد ، ترجيحًا آاست 
فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي به علت جتربيات سابق در 

 .موضوعات انتخاب شده در راستاي فرهنگ اصيل اسالمي باشد  • .اين زمينه 
م آا لزوم اجتناب دانشجويان از گرفنت موضوعات بي هدف و ي •

ها به سوي بررسي واقعيات زبان و  جهت دهي پايان نامه • .ارزش 
ارآمدي اين آشور و سري حتول آن و ميزان آادبيات عربي در 

رشته در جامعه ، به ويژه در زمينه ميزان تأثري زبان و 
اربري اين واژگان در آواژگان عربي در زبان فارسي و نوع 

 ناظر بر ميزان رعايت اصول به وجود آمدن شورا يا ارگاني • .ايران 
ها ؛ شورايي مانند شوراي  علمي و پژوهشي نگارش پايان نامه

ها و نقاط ضعف  ننده ارزشآس كه بتواند منعآبررسي متون ، 
ز آموزش عايل آه آموزش زبان عربي در مراآچاره انديشي شود  • .ها باشد  پايان نامه

 به راحيت ه دانشجويان اين رشته بتوانندآاي باشد  به گونه
هاي زباني ، به زبان عربي بنويسند و  و مانند ديگر رشته

هاي اين رشته مهگي به زبان اصلي باشد تا نقشي  پايان نامه
شورمان در حمافل علمي و بني املللي آرا در ميزان توليد علم 

 . ند آشورهاي عربي ايفا آدنيا به ويژه 
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رتآجناب آقاي دسخنران سوم جلسه      
 عضو هيئت علميي ايرواني جنفيمرتض

دانشگاه فردوسي مشهد و عضو گروه زبان و
هآادبيات عربي شوراي بررسي متون بودند 

ارهايكراه( نگره  آبا توجه به حمور هفتم 
هاي آن در ارتقاي علوم انساني و رشته

توجه به علوم انساني درموضوع ) شور آ
ر را مورد حبث و بررسي قراهاي عمومي رسانه

هاي گروهي گرچه در حال حاضر رسانه      :ات ذيل اشاره منودند كدادند و به ن
در امهيت علوم انساني داد

ها  اي از رسانه دهند ، اما اين امر تنها در گوشه سخن سر مي 
شود و اين مسأله به صورت موزون و مهاهنگ نيست ،  مطرح مي

مي ايران به صورت هاي سيماي مجهوري اسال عمًال برخي از برنامه
. دهند  غري مستقيم بي ارزش بودن علوم انساني را ترويج مي

هاي گوناگون آن در زندگي  الزم است امهيت اين علوم و رشته
انساهنا و تعايل بشريت ، به درسيت روشن شود و براي دست 

 .اران برنامه سازي در صدا وسيما جا بيفتد آاندر
هاي مستمري جهت تبيني امهيت  در مهني راستا بايد سلسله نشست 

هاي خمتلف برگزار شود و اين  علوم انساني در رسانه
ارگريي شگردهاي متفاوت و اصول آها مداوم و با به  برنامه

ز آهاي صورت گرفته در مرا ه نقش حتقيقات و پژوهشآالزم است   .علمي و هنري برپا شود 
ايت ارآيي آهنا در هدآعلمي ، آموزشي و پژوهشي و ميزان 

مال و توسعه پايدار و اداره منابع آجامعه به مست تعايل و 
الزم است . امًال شرح داده شود آانساني ، تبيني گرديده و 

هاي علمي صورت گرفته در  افراد ، مرّتب در جريان پيشرفت
نقش : به عنوان منونه . زمينه علوم انساني قرار گريند 

، نقش علوم تربييت اري كنرتل بزهآحتقيقات جامعه شناسي در 
هاي اجتماعي و رواني و اثر آن بر  در جلوگريي از ناهنجاري

ها ، نقش علوم تربييت در برنامه ريزي آموزشي  رفتار انسان
ها و  الت خانوادهكشور ، حتقيقات فقهي و قضائي در حل مشآّل آ
 ...نرتل طالق و آ

 و هاي مرّتيب در جهت معّريف افراد برجسته الزم است برنامه 
ر و پژوهشگر در مسائل علوم انساني برگزار شود و اين كمبت

افراد مورد تشويق و تقدير قرار گريند ، و در اين راستا 
ارهاي هنري و آردن امهيت و نقش علوم انساني در آس كمنع  .جايگاه واقعي آهنا در جامعه مشخص شود

هاي تلويزيوني و غريه به صورت مستقيم يا  ها و فيلم سريال
ه باعث توهني و يا اجياد ذهنيت آارهاي هنري آپرهيز از   . مستقيم غري

هاي  به ويژه رشته. ها شود  منفي نسبت به برخي از رشته
 .علوم انساني 

 عضو هيئت علمي دانشگاه ريكرت شريف عسآجناب آقاي دسپس 
تربيت معلم و قائمقام حمرتم گروه زبان و ادبيات عربي شوراي 

 :ود را به شرح ذيل ارائه فرمودند بررسي متون مطالب خ
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وضعيت علوم انساني در ( ايشان با توجه به حمور اول آنگره 
ايران معاصر و موضوع ارزيابي وضعيت فعلي علوم انساني و 

نقش علوم انساني ( و حمور سوم آنگره ) هاي دانشگاهي آن  رشته
  در ارتقاء علمي ، فرهنگي ، و اجتماعي

 

آسيب شناسي( گره نآو حمور ششم ) آشور 
شور باآهاي آن در  علوم انساني و رشته

هاي دروس ، متون و منابع موضوع سرفصل
هاي موجود در الت و چالشكمش) درسي 

شور را تبينيآز علمي و پژوهشي آمرا
هاي رشته زبان وادبيات منودند و سرفصل

ارهايي را جهتكعربي را بررسي و راه
ي از موضوعاتكارتقاء آن به عنوان ي

.مهم اين رشته پيشنهاد فرمودند  
التكارهاي ذيل را براي حّل مشكايشان راه

 :ز علمي و پژوهشي مناسب دانستند آمرا
هاي رشته زبان و ادبيات عربي با توجه  ردن سرفصلآبه روز . ١

ننده آهاي موجود تأمني  ه سرفصلكتعيني اهداف و بررسي اين o :به مراحل زير 
زي متويل آدر اين راستا بايد مر. اف است يا خري اين اهد

ه اهداف را تعيني منايد ، مانند آزي آاين امر باشد ؛ مر
ه شورايعايل برنامه كشورايعايل برنامه ريزي ، و يا اين

ند ومهيشه در راستاي آز مهاهنگ آريزي خود را با اين مر
هاي خمتلف دروس از درون ، به   بني سرفصلاجياد مهاهنگي الزم o .ند آز عمل آاهداف تعيني شده اين مر

 . هدف واحد و رسالت مهاهنگ دروني كت به سوي يآمعين حر

o هاي دروس خمتلف از برون ، به  اجياد مهاهنگي الزم بني سرفصل
ديگر مهاهنگ باشند كه اين دروس خمتلف از برون با يكمعين اين

. 
 به هاي رشته زبان و ادبيات عربي نياز بازسازي سرفصل. ٢

و اين ختصص نه تنها . واگذاري اين امر به افراد متخصص دارد 
ه در امر برنامه ريزي آموزشي كدر رشته زبان و ادبيات عربي بل

ار در امر خطري برنامه ريزي آموزشي آه تقسيم آپر واضح است . ٣ .رسد  ضروري به نظر مي
 و ها اسيتآن است دچار ك نفره ممكار تآزيرا . از ضروريات است 

ردن چهار شرط اساسي آبنابراين دنبال . هاي خاصي گردد  دشواري
هاي آموزشي ضروري است ؛ اهداف دروني ،  الت سرفصلكدر حل مش

ار و برنامه ريزي بر اساس اصول و آمهاهنگي بروني ، تقسيم 
 .هاي علمي  روش
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 ازرت فرامرز مريزاييآآقاي دسپس 
دانشگاه بوعلي سينا مهدان ، نقدي بر

و آن. ضوعات مطرح شده ارائه دادند مو
وضعيت فعلي علوم انساني بدتر: ه كاين

خواهم من مني. هاي ديگر نيست  از رشته
ه وضعيت فعلي ما خيلي خوب استآبگومي 

گومي ديگر علوم وضعيت هبرتي ه ، ميكبل
هآيت كممل. نسبت به علوم انساني ندارند 

شاورزي دارد ،آچندين هزار مهندس 
ند وآ شاورزي از خارج وارد ميآت حمصوال

ارند و يا پا دركاين مهندسان يا بي
گذارند و براي آن فش علوم انساني ميآ

 .نند آ تصميم گريي مي

ارهاي مربوط به آت ما متخصصان علوم انساني دارد اما كممل
ل كمش. امي  اين ختصصها را به متخصصان علوم جتربي و مهندسي داده

ه نگاه به علوم انساني نزد مسئوالن امور غلط آما در اين است 
نند مهني كه متوليان امور نگاه خود را عوض نآو تا زماني . است 

الت اساسي رشته زبان و ادبيات كي از مشكه يكته دوم اينكن .اسه آآش است و مهني 
اساتيد اين رشته هنوز در حد . عربي ، فقدان رومشندي علمي است 

لذا . نند آتند و بايد خود را تقويت استاندارد علمي نيس
هاي تداومي رشته زبان و ادبيات  ه دورهآيد دارم آپيشنهاد ا

عربي به صورت منظم و گسرتده برگزار شود و اساتيد ملزم به 
 .ها باشند  ت در اين دورهآشر

 از دانشگاهرت خليل پرويينآآقاي د
من نسبت به وضعيت فعلي: تربيت مدرس 

عربي بسيار خوشبينم ،زبان و ادبيات 
ل زياد دارمي اما دركه مشآدرست است 

جايگاه. امي  مسري خوبي قرار گرفته
زبان عربي در ايران بر دو بال ايران
.شناسي و اسالم شناسي استوار است 

متام. ادبيات پيش قراول علوم است 
بزرگان عرصه علوم در اروپا و آسيا

طوناديبان هنرمندي مهچون سقراط ، افال
مهينطور در تاريخ. و ارسطو بودند 

هنر و. ايران پيش و پس از اسالم 
و. ادبيات جزئي از وجود ملت است 

دربارة زبان و ادبيات عربي بايد
بگومي با تأسيس اجنمن زبان و ادبيات
عربي گام خوبي را برداشتيم و

 ه با درايت متوليان آاميداورمي 

تري در پيش و رو  هاي وسيع ار افقكاين اجنمن و ديگر عزيزان مه
ه من متامًا نظر دوستان را كته دوم اينكناست ، ته اول كاين ن .داشته باشيم 

ه ادبيات بايد از زبان جدا شود و ما در دانشگاه آپذيرم  مي
 دانشجوي ٨۶ردمي و از مهر آه شروع آتربيت مدرس ، سه سال است 

ز ادبيات تطبيقي را از ضمنا جمو. گرايش ادبيات خواهيم پذيرفت 
ار آه ان شاء اهللا از سال آينده شروع به آامي  وزارت علوم گرفته

ه آنم از متامي اساتيد حمرتمي آ ر ميكو در اين باره من تش. نيم آ
 .در اين امر نقش مؤثر ايفا منودند 

رت مريزايي ، پيشنهاد آه در پريو صحبتهاي جناب دكته سوم اينكن
ط اجنمن يا پژوهشگاه علوم انساني برگزار ارگاهي توسآنم آ مي

نند و آميل كدر آن تهاي پژوهشي خود را  ه اساتيد مهارتآشود 
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ما در . دانش حتقيق و تأليف را به استاندارد مطلوب برسانند 
نيم اما آامي عدالت را رعايت  ردهآجمله اجنمن ادبيات عربي سعي 

 .مقاله نويسي است خيلي از مقاالت اساتيد حمرتم فاقد استاندارد 
نيم در سياست بومي سازي علوم آه سعي كته چهارم اينكو ن

ه به آانساني بر دو قطب ايراني و شيعي در تاريخ ادبيات عربي 
نيم و اين به معين الغاي آيد آعمد مغفول واقع شده است تأ

ه به معين ترميم ادبيات عربي كهاي اجنام گرفته نيست ، بل تالش
رت صدقي آامًال موافق جناب آقاي دآته كدر اين ناست ، بنابراين 

 .هستم 
 جايگاه زبان و ادبيات عربي در علوم :آقاي مددي املوسوي 

رد ؛ در نظام ، جايگاه آتوان از چند بعد بررسي  انساني را مي
ه آرات جملس خربگان قانون اساسي آتوان از مذا اين زبان را مي

  هميداند ف اصل شانزدهم را در آن گنجانده
 

نزد مردم مهانطور. ه جايگاه مهمي دارد آ
ه در جلسه قبل گفتم ، جايگاه عربيآ

مطلوب است اما مردم به علت خلط مسائل و
رد بد ما ، نتوانستند با اين زبانكعمل

لكمش. نند آارتباط و پيوند خوبي برقرار 
ه جايگاه زبان عربي مانند خيليكعمده اين

زبان عربي در حداز علوم انساني جايگاه 
البته براي ديگر علوم انساني. صفر است 

و اما نزد ما مدرسان عربي. مي هبرت است آ
هم بسيار جايگاه مهمي دارد اما تنها

سي براي خود سازيآه هر آعيبش اين است 
سي از ظن خود يار اين زبانآميزند و هر 

ما مانند جزايري جداگانه. شد 
 

فرآيند آموزش چه تعليم و چه . صي ندارمي ه هيچ متويل خاآهستيم 
عربي . الف در هم پيچيده است آ كمانند يتعلم ، پيچيده است 
ه آموزش مدارس به آجنا آرد آاي بايد تنظيم  دانشگاه را به گونه

ارتباط منطقي بني اين دو بسيار ضعيف است ، . منتهي شد 
 سال پيش هاي اين رشته در حال حاضر مربوط به چهل پنجاه سرفصل
ه با مهندسي دقيق مواد آموزشي آبايد متولياني باشند . است 

تاب معيين از آ كوقيت نسبت به ي. اي را سرجايش بگذارند  هر قطعه
تاب به درد آه اين آنيم به معين اين نيست كاين رشته اعرتاض مي

ه جايش در اين مرحله از آموزش آه به معين اين است كخورد بل مني
 كه زبان را ابتدا بايد به صورت يآنوز هم معتقدم من ه. نيست 

ه ك و آخرين مطلب اين. دانش كمهارت آموخت سپس به عنوان ي
رد ، آيا زبان دوم است يا آليف زبان عربي را بايد روشن كت

دام مقوله آامًال متفاوتند و هر آه اين دو آزبان بيگانه ؟ چون 
ه كعربي به علت اينزبان . طلبد  و برنامه ريزي خاص خود را مي

ليد علوم انساني مبتين بر جهان بيين اسالمي است زبان دوم است آ
ه آمتوليان بايد اين را بدانند . نه زبان بيگانه و خارجي 

 .دانند  متأسفانه مني
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 از اساتيد زبانجناب آقاي علي نور الواعظني
و ادبيات عربي مشهد نيز در مورد جايگاه

ته را يادآورك نزبان و ادبيات عربي چند
ه زبان عربي اگر زبان دينكاول اين: شدند 

ه فقط مربوط به فقه وآاست به معين آن نيست 
زبان عربي در حال حاضر گذشته از. اصول است 

 زبان زندهكهويت فرهنگي و باز معنوي ديين ي
امروز روز با مطرح شدن مبحث. دنيا است 

وده جهاني زبان عربي زبان ارتباطات كده
فرهنگ و سياست و خربنگاري و روابط سياسي و

شورهاي عراق ، لبنان ، فلسطنيآ. اينرتنت است 
ه از مناطق حبران خيز فعلي دنياآو سوريه 
و خبشي از. شورهاي عرب زبانند آاست مهگي 

شورها مربوط به تصميم گريي ماآسرنوشت اين 
در ايران

 

ه زبان عربي مستثين از آـ گذشته از آن هر زباني . اسالمي دارد 
بنابراين . آن نيست ـ خود بار فرهنگي و آداب و رسومي دارد 

 .شورمان مرتبط با اين زبان است آخبشي از بار فرهنگي 
 رئيس گروه زبان و ادبيات رت رقيه رستم پورآار خامن دآسر

ما تصميمات ) : ع(عربي واحد خواهران دانشگاه امام صادق 
مهايشهاي قبلي گروههاي ادبيات عربي اختاذ بسيار خوبي را در 

  ردمي اما به تعبريي حرب علي ورق بودآ
 

هكزيرا ما تصميم گرينده نيستيم بل
چه وزارت آموزش و پرورش و. وزارختانه 

.چه وزارت علوم ، حتقيقات و فناوري 
ها اعمال تغيريات را بايد وزارختانه

يها ل را در مهايشكمهني مش. منايند نه ما 
ردمي و دربارة آن تصميمآقبلي مطرح 

گرفتيم ، پس چرا هنوز به قوت خود
رتآه جناب آقاي دآبينيد  باقي است ؟ مي

در. گلشين هم در مورد آن نظر دادند 
مهايش اهواز راجع به تغيري ضوابط آموزش
و ارزشيابي تصميم گرفتيم و در مهايش
اصفهان نيز راجع به سرفصلهاي نظرات

پس چي شد. به تصويب رساندمي خوبي را 
 زنيم ؟  ؟ چرا هنوز در جا مي

  ارآيي خود را از دست داده است ؟آآيا اين نوع نشستها 

ها را   نه خواهر من ، نبايد اين تالش:رت مريزايي آدآقاي 
. يل شده است كنگره علوم انساني براي مهني تشآ. ناديده بگريمي 

تخصصان علوم انساني به مسئوالن ميخواهيم تغيريات را با اراده م
هاي   آري تغيريات را بايد از خود گروه:رت پرويين آدآقاي  .امر بقبوالنيم 
 در راستاي تبيني جايگاه زبان و ادبيات :رت پرياني آدآقاي  .نيم آآموزشي شروع 

ه در كي اينكرسد ؛ ي ته به نظرم ميك ندوعربي در علوم انساني 
ريخ داشتم ، دربارة خليج فارس يا خليج ه با متخصصان تاآصحبيت 

دام منابع تارخيي هبرتين دليل براي نامگذاري آه آردم آعرب سؤال 
ترين منابع تارخيي مبني  حق خليج فارس است ، آنان گفتند قدميي

 .اين امر به زبان عربي است نه انگليسي و نه فارسي هپلوي 
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ه من هيچ جدايي بني زبانكته دوم اينكن
در حال. بينم  و زبان فارسي منيعربي 

حاضر بيش از نود در صد اصطالحات رشته
زبان و ادبيات فارسي متأثر از ادبيات

اصطالحات عروضي را در نظر. عربي است 
بگرييد ببينيد چند در صدش غري عربي است

م از اصطالحات غريآ؟ و اين خبش بسيار 
دامش متأثر از ادبيات غرب استآعربي 

شود متأثر ه ادعا ميآر شعر نو ؟ حيت د
هآاز ادبيات غرب است ، در مطالعاتي 

داشتم ديدم اغلب شعراي فارسي گوي شعر
نو متأثر از شعراي عرب بودند تا

 .شعراي غربي 

ه در دو آر از حضار حمرتم اميدوارم ك ضمن تش:رت صدقي آدآقاي 
م و به روز آينده شاهد مباحث مؤثرتري در عرصه تصميم گريي باشي

شيم ، آ نگره انتظار آن را ميآه در اين آچشم انداز فردا 
  .موفق باشيد . برسيم 

 


