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  طه زبان شناسي يآسيب شناسي پژوهش در ح
  وآموزش زبان هاي خارجي

  شناسي گزارش نشست تخصصي گروه زبان
  
  
  
  
  
  
  
  

ان     نشست تخصصي گروه زباناولينهاي به عمل آمده  بعد از هماهنگي   هـاي   شناسـي و آمـوزش زـب
ا  3/12/85شناسي و آموزش زبان در تـاريخ   شناسي پژوهش در حيطة زبان خارجي با عنوان آسيب   ـب

هاي خارجي  حضور جمعي از اساتيد دانشگاه سراسر كشور در محل سالن اجتماعات دانشكدة زبان     
  :دانشگاه تهران برگزار گرديد

تعريـف  » مطالعة علمي زبان«هاي علوم اجتماعي، عموماً به عنوان  شناسي به عنوان يكي از رشته    زبان
هـايي دارد كـه اهـم آن عبارتنـد از       و فيزيك تفاوت مانند رياضي دقيقهشناسي با علوم زبان. شود  مي

ها و نيز رياضـي محـور نبـودن     هاي فرهنگي در زبان وابستگي به فرهنگ و در نتيجه وجود مشخصه   
هاي اجتمـاعي   هاي برخوردار از ويژگي شناسي به عنوان رشته واضح است كه زبان . وار زبان   مكانيكي

هاي واقعي مربوط به زبان و فرهنگ، مواد خام  و همين پديدههاي موجود نظر دارد  به واقعيات و داده
  .آورند پردازي را فراهم مي پردازي و نظريه ح مسئله، فرضيهطرهاي اصلي تحقيق براي  و داده

هايي كه در درون مرزهاي ايران و نيز در ساير منـاطق فارسـي    ها و گويش وجود تنوع در ميان زبان  
شناسي در ايران  سازد كه زبان منطقه موجود است اين نياز را فراهم ميزبان در كشورهاي همسايه و يا 

ليكن اين امر به مديريت پژوهش در حوزة . تر از وضع موجود باشد تر و پويا تواند جذاب بايد و مي 
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هاي پژوهش در  به عالوه، دشواري. شناسي و نيز مؤسسات متعدد و مستقل در اين زمينه نياز دارد زبان
  :نيز بايد مرتفع گردد) شود كه ذيالً ذكر مي(شناسي  حيطة زبان

  
  
  
  
  
  
  

غالب مديران : شناسي و آسيب شناسي آن به اختصار چنين است هاي پژوهش در حوزة زبان دشواري
هاي پژوهشي سوز و شور و شوق الزم و نيز احساس مسئوليت در خصوص توليد    پژوهشي و نهاد  

بوروكراسي شديد و خفقان آور . كنند پژوهشگران را نيز درك نمي و سوز و گداز ديگر را ندارندعلم 
ساعه و   شناسي نتايج خلق هاي زبان پاشد و بدتر آن كه از پژوهش  نيز نمكي بر اين زخم مي   ارياد اـل

يكي از ايرادات وجود نوعي . رود هاي مهندسي وجود دارد، انتظار مي  همانند آنچه در رشته   يكاربرد
هدفي و سردرگمي ميان دانشجويان و حتي اساتيد اين رشته است و مأموريت خويش را فقط ارائه  بي

م در حالي كه پژوهش نيازمند شوق و عشق سوزان است و اين با نظا. پندارند ها مي و گذراندن درس
جاي تأسف است كه نظام آموزشي عالي پژوهش محـور  . نمايد آموزشي موجود چندان مناسب نمي     

غالب آثار كالسيك و . باشد در ايران مهيا نمي) هاي اروپايي وجود دارد شبيه آن چه در غالب دانشگاه(
  .هاي دانشگاهي ما موجود نيست شناسي در كتابخانه بنيادين زبان
شناسي اين است كه دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و دكتراي  هاي زبان هاي پژوهش از ديگر آفت

هاي خود انتخاب كنند كه غالباً  نامه ها و پايان شناسي بيشتر تمايل دارند موضوعاتي را براي رساله زبان
دربارة آنها قبالً وجود داشته باشد و لذا همين اشخاص پس از فراغت از تحصيل كمتر به  آثار مشابه   

 با چالش  پردازند و در نتيجه توليد علم در اين حوزه از دانش شناسي خود مي هاي زبان   ائه پژوهش ار
  .شود مواجه مي
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ه       نپرداختن به جنبهشناسي پژوهش در حيطة زباناز ديگر آفت هاي       هاي ديناميـك و پويـا و البتـه ـب
هاي زباني سرشار از موضوعات  التحصيالن اين رشته به داده بيشتر فارغ. شناسي است فرهنگ در زبان

هـاي   در بررسيمفيد و الزم ترديد زبان متون ديني منبعي  بي. آورند پژوهش ناب و بكر كمتر رو مي 
  .تواند باشد شناختي مي زبان 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

سازي آن به نحوي كه منطبق  هاي خارجي و بومي ضرورت گنجاندن مسائل فرهنگي در آموزش زبان
رابطة . مان باشد از ديگر مباحث مطرح شده در نشست تخصصي بوده است ايراني اسالميبا فرهنگ 

بين زبان و فرهنگ و تأثير آگاهي از مسائل فرهنگي در ترجمه از زباني به زبان ديگر و ضرورت ارائه 
ان در پاي. هاي خارجي نيز  در جلسه مطرح گرديد زبان) دانشجويان(گيرندگان  اي به ياد چنين آگاهي 

رضــا روحــاني و دكتــر احمــد پــاكتچي كــه در ايــن نشــست از    از زحمــات آقايــان دكتــر محمــد 
 . با صرف نهار پايان پذيرفت14جلسه رأس ساعت . شود هايشان استفاده شد، تشكر مي سخنراني


