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 آسيب شناسی رشته زبان و 
ادبیات عربی در ایران .

                                           )گفتگو با دکتر خلیل پروینی(
سید حسین حسینی1

دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس

  دکتر خلیل پروینی متولد 1348.ش در شهرستان "مرند" واقع در آذربایجان شرقی می باشند، ایشان مدرک 
غ التحصیل مقطع  کارشناسی رشته زبان و ادبیات عربی را در سال 1371 از دانشگاه تهران اخذ نمودند و فار
کارشناسی ارشد و دکترای زبان و ادبیات عربی از دانشگاه تربیت مدرس و دارای مرتبه علمی استادی می باشند.
تهران )دانشگاه  تربیت معلم  تهران، دانشگاه  از جمله دانشگاه  کشور  پروینی در دانشگاه های مختلف  دکتر 
خوارزمی(، دانشگاه مذاهب اسالمی تهران، دانشکده علوم حدیث شهر ری، پردیس دانشگاه تهران، دانشگاه 
گروه زبان و ادبیات  کنون عضو هیئت علمی و مدیر  بوعلی سینای همدان و ... به تدریس پرداخته اند و هم ا

عربی دانشگاه تربیت مدرس می باشند.
گروه زبان و ادبیات  کنون مسئولیت های اجرایی و علمی مختلفی را بر عهده داشته اند از جمله: مدیر  ایشان تا
از سال  تربیت مدرس  ادبیات عربي دانشگاه  و  زبان  گروه  تا سال 90، مدیر  از سال 1378  عربی سازمان سمت 
کمیته برنامه ریزي رشته زبان و ادبیات عربي در وزارت علوم،  کنون، عضو  1380 تا سال 1387 و از آذر ماه 91 تا
وزارت  نشریات  کمسیون  عضو  مدرس-  تربیت  فارابی-دانشگاه  دانشگاه  امنای  هیات  و  اجرایی  کارگروه  عضو 
کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی علوم انسانی دانشگاه- دانشگاه تربیت  علوم )کارگروه علوم انساني(، رئیس 
عالي  عربي-شوراي  ادبیات  و  زبان  حوزه  در  کشور  جامع  علمی  نقشه  مدیریت   ،1383-1381 سال  از  مدرس- 
انقالب فرهنگي و جهاد دانشگاهي-از 1386-1387، سردبیر مجله علمی پژوهشی انجمن ایراني زبان و ادبیات 
عربي از آذرماه 1386- 1387، نائب رئیس انجمن ایراني زبان و ادبیات عربي به مدت دو دوره از زمان تاسیس 
از  ادبیات تطبیقي  از سال 91، سردبیر مجله پژوهشهاي  الدولیة  االنسانیة  العلوم  آن در سال 83، سردبیر مجله 
سال 92، مسئول راه اندازی رشته ادبیات تطبیقی در دانشگاه تربیت مدرس، دبیر همایش نیم ساالنه مدیران 
ح های تحقیقاتی نهمین جشنواره جوان خوارزمی- دانشگاه  گروه های عربی- دانشگاه تربیت مدرس، داوری طر
از  مدرس-  تربیت  دانشگاه  عربی-  وادبیات  زبان  گروه  تخصصی  شورای  عضو   ،1386 سال  از  مدرس-  تربیت 
گروه علوم قرآن و حدیث - دانشگاه تربیت مدرس - از سال 1380-  سال 1379-1387، عضو شورای تخصصی 
کمیته  عضو  مدرس،  تربیت  دانشگاه  خوارزمی-  جشنواره  هجدهمین  و  شانزدهمین  ح های  طر داوری   ،1387
علمی همایش مشترک زبان و زبان شناسی- دانشگاه تربیت مدرس- از سال 1381-1382، عضویت در شورای 
نائب  و  عضو  و  موسس   ،1387-1380 از  مدرس-  تربیت  دانشگاه  انسانی-  علوم  دانشکده  پژوهشی  و  آموزشی 
رئیس انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی- وزارت علوم - دفتر انجمن های علمی- از سال 1381، عضو هیات 
تحریریه  هیأت  عضو   ،1387-1383 از  مدرس  تربیت  دانشگاه  ایرانی-  انجمن  پژوهشی  علمی  مجله  تحریریه 

h.hosseini6288@yahoo.com  :1  نویسنده مسئول

مصاحبه



دوفصلنامه زبان و ادبیات عربی    سال اول، شماره اول    بهار و تابستان  1121395

آموزشی شعر معاصر عربی در  کارگاه  آموزش عالي قم، شرکت در  وابسته به مجتمع  آدابها   و  العربیة  اللغة  مجله 
از سال 1386-1387، عضویت در شورای  انسانی  المللی علوم  بین  روز، عضو هیأت تحریریه مجله   کویت 15 
کمیته تصویب طرحهای تحقیقاتی دکترای  نظارت و ارزیابی دانشکده علوم انسانی از 1385-1387، عضویت در 
دانشکده علوم انسانی از 1385-1387، عضویت در شورای علمی مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی از سال 
سال   - مدرس  تربیت  دانشگاه   - خوارزمی  المللی  بین  جشنواره   21 تحقیقاتی  طرحهای  داوری   ،1387-1380
 ،1386 سال   - مدرس  تربیت  دانشگاه   - خوارزمی  المللی  بین  جشنواره   9 تحقیقاتی  طرحهای  داوری   ،1386
المللی امام خمینی قزوین، مدیریت داخلی مجله انجمن  عضو هیات تحریریه مجله لسان مبین دانشگاه بین 
زبان وادبیات عربی - دانشگاه تربیت مدرس - از 1386-1387، رابط دانشگاه برای همکاری مشترک در زمینه 
کمیته علمی همایش  و عضو  دبیرخانه  از 1387-1388، عضو   - تربیت مدرس  دانشگاه  زبان عربی -  آموزش 
گروه زبان و ادبیات هیات  کمیسیون تخصصی  آموزش زبان عربی - انتشارات سمت - از 1387-1388، عضو 
ممیزه دانشگاه - تربیت مدرس، تقدیر از حضور در ساعات اداری- تربیت مدرس- از 1387-1388، عضو هیات 
انجمن  پژوهشي  علمي  مجله  تحریریه  هیأت  عضو   ،1389-1386 کرمان-از  تطبیقی-  ادبیات  مجله  تحریریه 
ایراني زبان و ادبیات عربي - تربیت مدرس - از1387-1388، مدیر داخلی مجله علمی پژوهشی انجمن ایراني 
دانشگاه  معاصر،  ادب  نقد  مجله  تحریریه  هیات  عضو   ،1388-1387 از  مدرس-  عربي-تربیت  ادبیات  و  زبان 
تحریریه  هیات  عضو   ،1391-1390 مدرس  تربیت  دانشگاه  انسانی  علوم  دانشکده  پژوهشی  شورای  عضو  یزد، 
گروه پژوهش فلسفه و الهیات - تربیت مدرس-1391، شرکت در  دانشگاه شهید بهشتی-از 1389-1391، مدیر 
از  کشور  نقشه جامع علمی  تهیه  ادبیات عربي در  و  زبان  گروه  الخطاب -الزهراء-1390، مدیریت  کارگاه تحلیل 
تاریخ 86/11/10، عضویت در شورای مدیران دانشکده علوم انسانی از 86/7/4 به مدت یک سال و... برپایی 
ایرانی زبان و ادبیات عربی و  کارگاه هایی چون تاسیس انجمن  یا  آزمایشگاه  اندازی  راه  نمایشگاهها وطراحی و 
تاسیس و نشر مجله علمی پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی با همکاری دکتر فیروز حریرچی، دکتر حامد 
تاسیس  تطبیقی،  ادبیات  پژوهش های  مجله  اندازي  راه  نوش،  آذر  آذرتاش  دکتر  میرزایی،  فرامرز  دکتر  صدقی، 
کارشناسي ارشد، تاسیس رشته آموزش زبان عربي در مقطع ارشد با همکاري دکتر  گرایش ادبیات عربي در مقطع 

عیسی متقي زاده و ... از دیگر اقدامات ایشان می باشد.
در  هنري  و  ادبــي  عناصر  تحلیل  چون  ارزشمندی  کتب  تألیف  بر  مشتمل  ایشان  علمی  خدمات  همچنین 
کریم، أضواٌء علي نصوص تفسیریة للقرآن الکریم، االدب المقارن )دراسـات نظریه  و تطبیقیه(،  داستانهاي قرآن 
تألیف  االلهیة )ج1 و ج2(  الخزائن  بنام مفتاح احسن  تفسیر سوره حمد  ترجمه  آن،  و سیر تطور  انواع شعر عربي 
کتابهای آموزش  آیت اهلل سید مصطفي خمیني، ادبیات داستانی قدیم عربی و سیر تحول آن، ویراستاری علمی 
تألیف دکتر فرامرز میرزایي و دکتر علي نظري، و مختارات من  روائع  زبان عربي براي دانشجویان رشته حقوق 
االدب العربي في العصر العباسي االول تالیف دکتر سید علي میر لوحي و تألیف بیش از 100 مقاله علمی  پژوهشی، 
علمی-ترویجی، شرکت در چندین همایش بین المللی خارجی و داخلی به همراه ارائه مقاالت در این همایش ها، 
راهنمایی و داوری پایان نامه ها و رساالت در دانشگاه تربیت مدرس و دیگر دانشگاه ها می باشند. تدریس دروس 
تخصصی چون تاریخ ادبیات معاصر عربي، متون نظم و نثر معاصر عربي، متون نظم و نثر دوره جاهلي، متون 
نظم و نثر دوره عباسي، متون نظم و نثر دوره انحطاط، صرف و نحو، عربي در فارسي، ادبیات تطبیقي، علوم 
کریم، متون نثر عربي، قرائت متون عرفانی، نهج البالغه، تفاسیر ادبی قرآن  بالغي، نقد ادبي، متون تفسیر قرآن 
کارشناسی ارشد و دکتری از جمله تالشهای ایشان در  کارشناسی،  کریم در مقاطع  کریم، اعجاز قرآن، مفردات قرآن 

عرصه تولید علم و دانش افزایی می باشد.

که وقت خود را در اختیار ما  -استاد ارجمند جناب آقای دکتر پروینی ضمن عرض سالم و تشکر فراوان از این 
گذاشتید، و تبریک به مناسبت انتخاب جنابعالی به عنوان پژوهشگر نمونه دانشگاه تربیت مدرس در سال 1394، 
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همچنین قدردانی ویژه از همراهی شما با انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات عربی، خواهشمندم در ابتدای 
کادمیک آن با عنوان  صحبت، مختصرا توضیحی درباره حضور زبان عربی در جامعه ایرانی به خصوص حضور آ
"رشته زبان و ادبیات عربی" با زیر مجموعه های آن )زبان و ادبیات عربی، آموزش زبان عربی، مترجمی زبان عربی و 
چنانچه گرایشات دیگری وجود دارد و یا در برنامه انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی و دانشگاه تربیت مدرس و دیگر 

دانشگاه ها هست که قصد تأسیس آن را دارید( بفرمائید.

*بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رّب العالمین و صّلی اهلل علی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین

علمی  انجمن  تأسیس  فکر  به  کشور  عربی  ادبیات  و  زبــان  رشته  فعال  دانشجویان  که  هستم  کر  شا را  خدا 
دانشجویی برآمدند و پس از آن در یک اقدامی مهمتر، اقدام به تأسیس یک مجله علمی تخصصی در زمینه زبان 
گرامی که در تاسیس این دو نهاد، تاثیرگذار بودند  و ادبیات عربی نمودند. در ابتدا الزم می دانم از همه دانشجویان 
که از دانشجویان بسیار فعال و خدوم در رشته زبان و  کنم مخصوصا از برادر عزیزمان جناب آقای حسینی  تشکر 
کشور ما  که این رشته در  کنم  ادبیات عربی به شمار می آیند. در خصوص رشته زبان و ادبیات عربی باید عرض 
گفته می شود حضور زبان عربی در ایران به دوران هخامنشی ها و ساسانی ها  دیرینه ای بس دراز دارد بطوریکه 
از اسالم  ایران قبل  زبان عربی در  اقتصادی، تجاری، فرهنگی مسبب اصلی حضور  برمی گردد. عوامل سیاسی، 
که یزدگرد سوم پادشاه وقت ایرانیان پسر خودش بهرام  کتابهای تاریخی ذکر می کنند  بوده و حتی معروف است در 
که شاعر و ادیب عربی بوده می سپارد تا به ایشان زبان عربی یاد بدهد و این آقای  گور را به دست آقای نعمان اعور 
گور هم مضاف بر این بوده تا اینکه نقل شده است  کار می کند و همت خود بهرام  گور  نعمان اعور آنقدر با بهرام 
گور توانست اشعاری را به زبان عربی بسراید، و این، تنها یکی از موارد دال بر حضور زبان عربی در ایران  که بهرام 
کلمات فارسی نیز در زبان عربی دوره پیش از اسالم وجود داشته  است. البته این رابطه، رابطه ای دو سویه بوده، 
که  می بینیم  اعشی  معلقه  جمله  از  معلقات  اصحاب  برخی  نزد  و  گرفته  صورت  هم  تحقیقاتی  زمینه  این  در  که 
کنیم و به دوره پس از اسالم برسیم می بینیم  گر از این مرحله بخواهیم عبور  کلمات فارسی در شعر آنها وجود دارد؛ ا
گفتم  گر این را پدیده بی نظیر  که در تاریخ، یک پدیده بی نظیری درباره حضور زبان عربی در ایران اتفاق می افتد. ا
به این معناست که شاید بشود گفت در تاریخ هیچ دو ملتی، یافت نشده که یک زبان و ادبیات و فرهنگی، در زبان 
کرده و حضور داشته باشد و این زبان و ادبیات و فرهنگ مقصد، اصالت و  و ادبیات و فرهنگ دیگر اینقدر نفوذ 

استقالل خود را از دست ندهد و به تعامل و تبادل با فرهنگ و زبان و ادبیات دیگر بپردازد.
کم مایه حرف بزنم شاید ساعتها  گر درباره حضور زبان عربی در ایران پس از اسالم بخواهم من  فکر می کنم ا
کتابهای متعددی نوشته اند و داد سخن در داده اند، اما  که  طول بکشد تا چه رسد به استادان مسلم در این زمینه 
که ایرانیان نه تنها به تعلم زبان عربی،  به هر حال حضور زبان عربی پس از اسالم در ایران آنقدر پررنگ هست 
که نتیجه آن  گماشتند  کتابت به زبان عربی نیز همت  که به  بلکه به تعلیم آن نیز پرداختند و نه تنها به تعلیم آن، 
که یک  گر از دوران تاریخی اسالمی  کتاب علمی و ادبی به زبان عربی توسط ایرانیان شده است. ا هزاران هزار جلد 
امپراطوری اسالمی با مرکزیت بغداد در سراسر جهان اسالم آن دوره وجود داشته بگذریم و به دوران مغول برسیم و 
گر نیم نگاهی  پس از مغول در دوران تیموریان و صفویان و زندیه و... - البته زندیه قبل از آن نیز وجود داشت - ا
که درست است حضور زبان عربی در دوران یاد شده  به حضور زبان عربی در این دوران نیز بیندازیم، خواهیم دید 
مثل دوران طالیی فرهنگ اسالمی نبوده اما هیچوقت زبان عربی و علوم عربی اسالمی در هیچ جای ایران روزی 
که این زبان  گونه ای  گرم داشته، به  کشور حضور و ظهوری  کنار این  گوشه و  از روزگاران تعطیل نشده و همیشه در 
و ادبیات و فرهنگ بطور بی نظیری با زبان و فرهنگ و ادبیات ملی فارسی عجین و مخلوط شده است، حداقل 
حضور زبان عربی در دوران مختلف چه در دوران طالیی و چه در دوران هجمه های تاتار و مغول و چه پس از آن 
که امروزه اسم آن را  کز دینی  دوران تا به امروز، در ایران حضور دینی بوده است، یعنی حضور زبان عربی در مرا
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گر از این  کز مختلف مشهور بوده است. ا حوزه های علمیه می گذاریم و در دوره های گذشته با نام های مختلف و مرا
گیر و شامل برای زبان عربی نیز در نظر  کثری و همه جانبه و فرا حضور حداقلی بگذریم، می توانیم یک حضور حدا
که آن حضور فرهنگی، ادبی و در حوزه ابداع و شعر و نویسندگی هست و این نشان دهنده اوج حضور یک  بگیریم 
که به انشاد و انشاء  که اهل زبان مقصد به چنان توانمندی در آن زبان می رسند  زبان مبدأ در زبان مقصد هست 
شعر و آثار ابداعی می پردازند، البته نظیر این حضور ابداعی و انشائی و انشادی را ما در همه دوران ها، مخصوصا در 
که به قرن سوم و چهار بر می گردد، داشته ایم. اما حضور زبان عربی در فرهنگ فارسی در دهه های  دوران طالیی 
اخیر - یعنی دهه های پس از انقالب اسالمی - حضوری متفاوت و با اهدافی متفاوت و با روشهایی متفاوت بوده 
که حضور زبان عربی و ادبیات آن، قبل از انقالب اسالمی در دوره پهلوی نیز وجود داشته و  است. درست است 
حتی سابقه تأسیس رشته زبان و ادبیات عربی به دهه بیست شمسی می رسد. در این دهه در دانشکده الهیات 
که  که آن زمان به "دانشکده معقول و منقول" معروف بوده رشته زبان و فرهنگ عربی تأسیس می شود  کنونی 
استادان پیشتاز و پیشکسوت ما از جمله جناب آقای دکتر آذرنوش،  جناب آقای دکتر حریرچی و جناب آقای دکتر 
ک نهاده اند، اینها رشته  خ در تیره خا که بعضا در قید حیات هستند و بعضا ر فاضلی و خیلی از استادان پیشکسوت 
انقالب  نزدیکیهای  حدودا   - اسالمی  انقالب  از  پیش  سالهای  در  رشته  این  که  خوانده اند  عربی  فرهنگ  و  زبان 
یا سه دانشگاه  نام می دهد و به صورت یک رشته مستقل در دو  تغییر  ادبیات عربی  و  زبان  اسالمی - به رشته 

محدود از جمله دانشگاه تهران و اصفهان و بعدا هم مشهد و مانند آن تأسیس می شود.
کامال متفاوت می شود؛ اوال در بند 16 قانون  اما پس از انقالب اسالمی حضور زبان عربی و ادبیات آن حضوری 
که آموزش این زبان در تمام سطوح ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان الزم و ضروری  کشور تصریح می شود  اساسی 
است و در دوران دانشگاه هم برای همه رشته ها حداقل دو واحدی درس زبان عربی به منظور فهم متون دینی 
و مانند آن قرار داده می شود و این عالوه بر حضور زبان عربی در رشته هایی مانند زبان و ادبیات فارسی، علوم 
کتابداری و مانند آن هست. این حضور در  قرآن و حدیث، فلسفه، تاریخ، تاریخ و تمدن، رشته حقوق و حتی رشته 
رشته های اینگونه، به فضل اهتمام به تأسیس این رشته بوده است. البته اخیرا  پس از انقالب اسالمی و حتی قبل 
از آن - دانشگاه هایی تأسیس شده مانند دانشگاه "المصطفی العالمیه"، "دانشگاه مفید"، "دانشگاه باقر العلوم"، 
از آغازین  "دانشگاه مذاهب اسالمی" و مانند آن، دروس عربی به وفور تدریس می شود و "دانشگاه امام صادق" 
که یک دانشجوی شاغل به تحصیل در آن دانشگاه قادر می شود زبان عربی  سالهای انقالب تأسیس شده است 
که این هم به فضل انقالب اسالمی و تالش و مجاهدت تمام  را در مهارتهای چهارگانه به خوبی نسبی یاد بگیرد 
اینها بگذریم،  از همه  اهتمام می ورزیدند.  زبان جهان اسالم  زبان عربی به عنوان  به  که  اندرکارانی بوده  دست 
رشته زبان و ادبیات عربی به عنوان یک رشته مستقل در دانشگاه های ایران بسیار مورد توجه قرار می گیرد به 
که تقریبا در همه آنها  که ده ها دانشگاه دولتی و غیر دولتی در آن ها، رشته زبان و ادبیات عربی وجود دارد  طوری 
کارشناسی ارشد وجود دارد  و تعداد قابل مالحظه ای  کثر قریب به اتفاقشان مقطع  دوره لیسانس دایر هست و در ا
کردن این رشته رو  گرایشی  نیز از آنها در مقطع دکتری دانشجو می پذیرد. خوشبختانه در سالهای اخیر اهتمام به 
کارشناسی ارشد رشته مترجمی داریم  و رشته آموزش زبان  به افزایش نهاده بطوریکه ما اآلن در مقطع لیسانس و 
که تنها  کارشناسی ارشد، رشته ادبیات عربی را داریم  عربی در دوره لیسانس در آستانه تأسیس هست،  و در مقطع 
کشور  اجرا شود زیرا رشته "زبان  در دانشگاه تربیت مدرس دایر هست و از سال آینده قرار هست این رشته در سراسر 
کردیم منسوخ شده و رشته "ادبیات عربی"  که اخیرا از وزارت علوم دریافت  و ادبیات عربی" موجود طبق نامه ای 
کشور - با  کارشناسی ارشد از سال آینده قرار هست در سراسر  تأسیس شده در دانشگاه تربیت مدرس برای مقطع 
کارشناسی  کمیته برنامه ریزی در وزارتخانه در آن انجام می دهیم - اجرا شود و همچنین در مقطع  که در  تعدیالتی 
که در دانشگاه تربیت مدرس تأسیس شده و اخیرا در دانشگاه اصفهان نیز دایر شده  ارشد رشته آموزش زبان عربی 
که امیدوارم در آینده نه چندان دور این رشته در خیلی از دانشگاه ها تأسیس شود. در مقطع دکتری رشته  است 
کنار همه اینها رشته زبان و ادبیات عربی  "مطالعات ترجمه" به عنوان یک رشته مستقل اخیرا تأسیس شده و در 
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در بطور عام در مقطع دکتری در سراسر دانشگاه های مجری وجود دارد.

گرایشات مختلفش چیست؟ و برای تحقق این اهداف چه برنامه هایی تدارک  -اهداف این رشته با 
دیده شده است؟

کالن در حوزه رشته زبان و دبیات عربی داشته باشیم باید نگاهمان هرمی  گر ما بخواهیم یک برنامه ریزی  ا
که  که از دوره لیسانس تحصیل خود را در رشته زبان عربی شروع میکند باید بداند  کسی  که  باشد، به این معنی 

عربی برای چه منظور؟
گر عربی برای فهم متون دینی و میراث تمدنی و فرهنگی عربی و اسالمی باشد باید رشته فرهنگ و ادب عربی  ا
که در دوره لیسانس رشته فرهنگ و ادب عربی را می خواند،  کسی  که در آستانه تأسیس هست.  کند  را انتخاب 
در دوره فوق لیسانس رشته ادبیات عربی را ادامه می دهد و در مقطع دکتری، مطالعات فرهنگ و ادب عربی را 
که شامل تمام مباحث مربوط به ادبیات، نقد ادبی، ادبیات تطبیقی، مطالعات فرهنگی و...  ادامه خواهد داد 
که می خواهد در  کرده است  که هدف خود را از ابتدا در رشته زبان و ادب عربی مشخص  کسی است  هست. این 
کارآفرینی و زبان عربی  که زبان و ادبیات عربی را به قصد  کسی  حوزه فرهنگ و ادب و مانند آن ادامه بدهد. اما 
کند. البته این به معنی این نیست  روز می خواهد ادامه دهد باید از دوره لیسانس بطور هرمی مسیر خود را انتخاب 
کمیته برنامه ریزی وزارت علوم همه دوستان و برنامه ریزان به این  که دانشجو نمی تواند تغییر رشته دهد، بلکه در 
نگاه کالن رسیده اند که یک نفر در انتخاب خود از دوره لیسانس بتواند تا انتهای مقصد خود را ببیند. منظورم این 
کارآفرینی و مانند این می خوانند از دوره لیسانس رشته  کسانیکه زبان عربی را برای عربی روز و مسائل  که  است 
کنند و فوق لیسانس نیز همان رشته آموزش زبان عربی ادامه دهند و در  آموزش زبان عربی را می توانند انتخاب 
مقطع دکتری هم ان شاءاهلل در چند سال آینده به لطف خداوند قرار هست تأسیس شود. بنابراین شخص در این 
کنار این، رشته مطالعات ترجمه از مقطع لیسانس تا دکتری می تواند این اهداف را  مسیر ادامه می دهد. البته در 
کارآفرینی و... و تصمیم داریم که رشته های دیگری  کاربردی، عربی برای  کند، یعنی عربی برای روز، عربی  تأمین 
که چون هنوز قطعی نشده است بنده نمی توانم درباره  کنیم  مانند رشته زبان عربی رسانه و مانند آن نیز تأسیس 

کنم.  آن اظهار نظر 
گذشته   گر زبان عربی در طول تاریخ  که بگویم ا کشید این است  که خیلی هم طول    هدف من از این مقدمه 
که زبان عربی در ایران حضور دارد همیشه با یک فراز و فرودی  که بیش از  تقریبا 15 قرن است  در طول چند دهه 
که در رأس همه دالیل قرار دارد و دالیل  ع حضور زبان عربی در ایران بنا بر دالیلی دینی  همراه بوده اما در مجمو
فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، تجاری و ادبی و مانند اینها، همیشه پر خیر و برکت بوده نه تنها برای ایرانی ها بلکه 

کل جهان اسالم و بلکه برای دنیا. برای خود عربها و بلکه برای 
گرفته  که برایش در نظر    اما حضور زبان عربی پس از انقالب اسالمی اقتضائاتی دارد متناسب با آن اهدافی 
شده لذا ما باید آن اقتضائات را در نظر بگیریم و متناسب با پیشرفتهایی که در جهان وجود دارد و متناسب با نیازها 
گذشته  که میراث  گذشته خالصه نشود هرچند  که این زبان و ادبیات تنها به میراث  کنیم  بتوانیم برنامه ریزی 
که در انجمن علمی استادان زبان و ادبیات عربی و  همیشه با اهمیت بوده است. بخاطر همین اقتضائات هست 
کمیته برنامه ریزی زبان و ادبیات عربی در وزارتخانه مدتهاست روی این قضایا فکر  در نهادهای ذیربط، از جمله 
کنیم  کاربردها و نیازها تأسیس  گرایشهای جدید را متناسب با اهداف،  که ما بتوانیم رشته ها و  شده و فکر می شود 

که چند رشته مورد اشاره جزء همین برنامه ریزی هاست.
این  ما  گر  ا و  گرفت  این رشته اهداف مختلف می شود در نظر  برای  که  کردم    در البالی صحبتهایم عرض 
که ما توجه  کاربردی و عملیاتی در نظر نگیریم برنامه ریزی هایمان ابتر خواهد بود و آن موقع است  اهداف را بطور 
کنیم  و عنایت مسئولین و نهادهای ذیربط برنامه ریز در حوزه فرهنگ و زبان و ادبیات را به طرف خودمان جلب 
که زبان دینی  کنیم. به این معنی  ج  کنیم و عربی را از یک زبان دینی صرف باید خار و بر این اساس برنامه ریزی 



دوفصلنامه زبان و ادبیات عربی    سال اول، شماره اول    بهار و تابستان  1161395

که دین اسالم و قرآن حضور داشته باشد و این زبان دینی عربی وجود خواهد  همیشه بوده و خواهد بود مادامی 
که اهداف  داشت اما مطمئنا در طول تاریخ، عربی در ایران فقط برای اهداف دینی تعلیم داده نشده است هرچند 
کاربردهای دیگری وجود داشته لذا ما می بینیم در طول  دینی در رأس این سلسله بوده است. اما اهداف دیگر و 
کاربردهای مختلفی از زبان عربی در ایران وجود داشته، امروزه هم ما  تاریخ پس از اسالم هم متناسب با آن اهداف 
کاربردهای این رشته سوق دهیم و حتی به نظرم قبل از دانشگاه در دوران  باید ذهنیت دانشجویان خودمان را به 
گردشگری،  کاربردهای مختلفی دارد؛ برای مثال امروزه در صنعت  که زبان عربی  دبیرستان باید آموزش داده شود 
که به زبان عربی پدید آمده بسیار جای توجه و عنایت است،  در صنعت هتلداری و در حوزه طب و سالمت نیازی 
کز تصمیم گیر در این زمینه.  هم از طرف ما به عنوان دغدغه مندان و دلسوزان این رشته و هم از سوی نهادها و مرا
کاربردهای مختلف  کارآفرین داریم نیاز به عربی دان مسلط به زبان عربی روز در  لذا ما امروزه نیاز به یک عربی دان 
گذشته در حوزه تجارت، در حوزه رسانه، و در حوزه شبکه های مجازی اهداف و نیازها و  یاد شده داریم از اینها 
گرایشهایی را باید تعریف  کامال محسوس هستند و ما متناسب با اینها، رشته ها و  که امروزه  کاربردهایی هستند 
که خوشبختانه در این یکی دو سال اخیر خیلی از دانشجوهای ارشد و دکترا  کنیم  کزی را باید تاسیس  کنیم و مرا
که در حوزه میراث آنچه مربوط است  کز فرهنگی رسانه ای همکار می کنند و فراموش نکنم  با بسیاری از این مرا
که به هزاران نسخه می رسد،  کز حفظ نسخ خطی داریم  کتابخانه ها و مرا که ما در  به نسخه های خطی فراوانی 
کتابخانه های شخصی  کتابخانه های ایران و حتی  کز  گر ما مرا بیش از 10000 نسخه فقط در یک مرکز وجود دارد. ا
کنیم و آنها را به دانشجوهای  ع بندی  کنیم و نسخه های خطی آنها را شناسایی و موضو افراد چهره را استقصاء 
و تصحیح  ترجمه  منظور  به  ادامه می دهند  را  رشته  این  دکترا  تا  لیسانس  دوره  از  که  ترجمه  رشته های  توانمند 
ایجاد بکنیم و عالوه  کار خودمان  برای نسل جویای  کارآفرینی جدیدی  کنیم در حوزه میراث می توانیم  گذار  وا
که  که به نظرم این بخش به مراتب مهم تر است هر چند  کار فرهنگی ماندگاری هم انجام داده ایم  بر آن یک 
دغدغه اشتغال امروزه، دغدغه همگان هست اما بعضی وقتها آن اشتغال ظاهری و صوری همه وجود آدم را فرا 
برای همین  این جنبه هم بسیار اهمیت دارد.  لذا  نیازهای فرهنگی و تمدنی قضیه لحاظ نمی شود.  و  می گیرد 
که در این زمینه اهمیت دارد این  انجام است. آنچه  از سوی نهادهای ذیربط در حال  برنامه ریزیهایی  اهداف 
کنند، هیچوقت نگاه های تک بعدی  که همه نهادهای تصمیم گیر در این زمینه باید بطور همپوشانی عمل  است 
کردن جنبه های همپوشانی، این  گرفتن سایر نهادها و بدون لحاظ  و یکه تازانه نداشته باشند. زیرا بدون در نظر 
گرچه یک نهاد! چه این نهاد دولتی باشد و چه نهاد مردمی و مدنی مانند انجمن  تالشها، تالشهای انفرادی است ا
و ... این تالشهای انفرادی نتیجه بخش نخواهد بود، باید همه بسیج شوند و همه به این نیاز واقف باشند تا 

کرد. بشود برنامه ریزی 

-از دیدگاه شما مهمترین موانع عدم تحقق اهداف مذکور چه بوده است؟ 
نکردن  برنامه ریزی  آن  تبع  به  و  شده  یاد  اهــداف  تحقق  مانع  مهمترین  من  نظر  به  دارد  موانعی  کــاری  هر 
متناسب با آن اهداف، برای این مسئله عالوه بر همپوشانی درباره نهادها که عرض کردم، احساس مسئولیت تمام 
که ما خود اقدام نکنیم و به خطیر  که مشغول به تحصیل یا تدریس در این رشته هستند، مادامی  کسانی است 
که از بیرون  بودن قضیه و مشکالت رشته زبان و ادبیات عربی پی نبریم، به هیچ وجه نباید انتظار داشته باشیم 
کارهایمان همپوشانی داشته باشد و با خرد  برای ما تصمیم بگیرند، ما خودمان باید اقدام کنیم و تصمیم بگیریم و 
کنار اینها بصیر بودن به تحوالت  کنیم و در  جمعی و با استفاده از ابزارهای علمی و مانند این بتوانیم برنامه ریزی 
که از دانشگاه ها میرود، و یا به  کشور و دانشگاه ها و انتظاراتی  و تطورات عالم و جهان عرب و نظام برنامه ریزی 
که نگاه به این بزرگی، همه از متصدیان  که از دانشگاه هزاره سوم می رود. درست است  عبارت دیگر، انتظاراتی 
کادمیک  کالن آ رشته زبان و ادبیات عربی انتظار نمی رود ولی متصدیان و دلسوزان این رشته باید در این نگاه 



117 دوفصلنامه زبان و ادبیات عربی    سال اول، شماره اول    بهار و تابستان  1395

که چنین نگاهی شد  کجا می رود؟ وقتی  که دانشگاه به  کنند  و دانشگاهی خود را جا بدهند و از این دریچه نگاه 
که ما جایگاه خود را در این منظومه و مجموعه پیدا می کنیم و اوال همسو با این مجموعه حرکت  آنموقع است 
تالشهایی  خوشبختانه  می کنیم.  حرکت  و  برنامه ریزی  خودمان  اقتضائات  و  اهداف  با  متناسب  ثانیا  و  می کنیم 
کنون همکاری خوبی با انجمن  در انجمن زبان و ادبیات عربی وجود دارد و سایر نهادهای ذیرط و ذینفع نیز تا
که  برداریم. هرچند  از دیگری  را یکی پس  موانع  بتوانیم  تا  بیشتر شود  و  بهتر  آینده  در  که  امیدوارم  و  داشته اند 
کّمی فزاینده و بی حساب رشته های دانشگاهی در چند سال اخیر و بویژه در  که رشد  کنم  بنده مجبورم اعتراف 
دهه های اخیر، نه تنها مانع و مزاحم رشته زبان و ادبیات عربی هست و متأسفانه در خیلی از رشته ها و می  توان 
که مسئوالن و  که دل دلسوزان را به درد می آورد. هرچند  گفت در همه رشته  ها این مسئله یک مانع اصلی است 
کالن برای خود برنامه هایی دارند و بنده در جایگاه نقد آنان نیستم اما دود این قضیه به چشم ما  تصمیم گیران 
که بطور مستقیم با این مسائل روبرو هستیم و مانع برنامه  ریزیهای علمی و هدفمند ما می  شود، همچنان  می رود 
که شاهد هستیم ورودیهای دوره  های مختلف با چه ناتوانیهایی در این رشته مدرک می گیرند و با چه ضعفهایی 
گر خدایی نکرده ارتباطاتی وجود داشته باشد و افراد ضعیف جاهایی استخدام شوند و  غ التحصیل می شوند و ا فار
کالن  وزارتی به آن  که باید تصمیم گیران  افراد دلسوز و توانمند نتوانند استخدام شوند اینها از جمله موانعی است 
کز  گرفته می شود حتما باید به مرا که  ع تصمیمی  توجه داشته باشند. در رشته زبان و ادبیات عربی هم باید هر نو
کار بیهوده و بی هدف انجام نشود، رشد  که  کمیته برنامه ریزی و...  مهم ذیربط اطالع داده شود از جمله انجمن و 
گروه های عربی در دانشگاههای آزاد و پیام نور و برخی دانشگاههای دیگر مانع مهمی برای برنامه ریزی  فزاینده 
که دانشگاههای آزاد و دیگر دانشگاهها این رشته را نداشته باشند  هدفمند است. البته منظور بنده این نیست 

گروه ها با اهداف و برنامه و سرفصلهای مناسب پیش روند. بلکه باید این 

-در آخر، ضمن آرزوی توفیقات روزافزون برای شما، چنانچه مایل هستید، خواهشمندم توصیه ای در 
زمینه فعالیتهای پژوهشی در اختیار اینجانب و همکاران فعال در نشریه علمی دانشجویی زبان و ادبیات 

عربی قرار دهید.
که انجمنی به نام انجمن دانشجویان در دانشگاه تربیت مدرس و دیگر دانشگاهها تشکیل  بنده خوشحالم 
رشته  این  دانشجویان  تمام  که  امــیــدوارم  و  شده  شــروع  مــدرس  تربیت  دانشگاه  از  خوشبختانه  که  است  شده 
و هر سال  کنند  تقویت  را  انجمن  این  با دلسوزی  و  انجمن شوند  این  و دکتری عضو  ارشد  مخصوصا در مقاطع 
کنند و فعالیتها و تحوالت این رشته  نشستهای مختلفی داشته باشند و حرکت رشته زبان و ادبیات عربی را رصد 
گوش تصمیم گیران برسانند تا در  کنند و اعتراضات و انتقادات و پیشنهادات اصالحی خود را به  را آسیب  شناسی 
که از قاعده خانواده زبان و ادبیات عربی شکل می گیرد و هم از باال توسط مسئوالن تصمیم گیر  آینده با حرکتی 
کند و مطمئن  که این رشته جایگاه دیرین خود را در دوران جدید پیدا  کارهایی انجام داد  صورت می گیرد بشود 
کشور رسانده شود  کالن  گوش مسئولین  کاربریهای این رشته و اهداف متعدد و مفید این رشته به  گر  که  ا هستم 
اقتصادی،  تجاری،  دینی،  فرهنگی،  حوزه  در  آن  تحوالت  و  رشته  این  به  اهتمام  و  کرد  خواهند  توجه  هم  آنها 
که  کشور می رساند و این شدنی است در صورتی  کارآفرینی و مانند آن فواید زیادی به  سیاسی و جنبه های دیگر 

همگی دست به دست همدیگر بدهیم. والسالم علیکم ورحمة اهلل وبرکاته.


