
 

 

 

 

 

 

 79-94صفحات  ، 1400 تابستان ، 2 شماره ، 7 دوره عمومی، سیاستگذاری پژوهشی - علمی فصلنامه
 

 

 

 

 

 

 های آموزش زبان عربی در جمهوری اسالمی ایرانبررسی سیاست

 

 

 1مهدی ترکشوند  

 الدین اسدآبادیدانشگاه سیدجمال زبان و ادبیات عربیاستادیار 

 

 

 (24/1/1400تاریخ پذیرش:  - 12/9/99)تاریخ دریافت: 

 

 چکیده
بینی انسان به توان گفت جهانای دارد، به طوری که میزبان در تشکیل ساختمان تفکر آدمی نقش برجسته

کند. شود. بنابراین سیاستهای آموزش زبان نیز نقش مهمی در توسعه جوامع ایفا میوسیلۀ پرورش زبانی او تعیین می
یب های آموزش زبان عربی در کشور پرداخته و این پژوهش با تأکید بر حوزه زبان عربی قصد دارد به بررسی آس
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  مقدمه

شود. کاربران هاست که خود، نظامی صاحب ارزش فرهنگی تلقی میزبان نظامی از نشانه
را نماد هویت اجتماعی شناسند و زبان خود زبان خود و دیگران را از طریق کاربرد زبان می

دانند. گویشوران هر زبانی منع کاربرد زبانشان را اغلب مخالفت با گروه اجتماعی و خویش می
توانیم بگوییم که زبان نماد واقعیت فرهنگی کنند. بنابراین، میفرهنگی خود تلقی می

د، به طوری ای دارزبان در تشکیل ساختمان تفکر آدمی نقش برجسته (.22: 1390است)کرامش، 
ریزی شود. از این رو، برنامهبینی انسان به وسیلۀ پرورش زبانی او تعیین میتوان گفت جهانکه می

بینی شود تواند سبب تکامل و رشد این جهانهای زبانی میدهی به پژوهشبرای زبان و جهت
انی و دادوستد نظیری را برای جامعه رقم بزند. زبان، ارتباط زبو نتایج فرهنگی و تمدنی بی

ترین مسائلی است که بشر در دورۀ معاصر با آن مواجه و بدان نیازمند فرهنگی و تمدنی از مهم
واسطۀ نقش مهمی که در زندگی اجتماعی انسان دارد، از بسیاری از تحوالت و است. زبان به

پذیرد یر میزبانی دیگر تأثهای اجتماع گویشوران خود و چه بسا نهادی اجتماعی بروندگرگونی
های زبانی به کیفیت و کمّیت تحوالت شود. کیفیت و کمّیت دگرگونینوبۀ خود دگرگون می و به

ی فرهنگی به مراتب ها برابر نیست. در واقع، تحوالت اجتماعیغیرزبانی بستگی دارد، اما با آن
یابد. در حقیقت، زبان خوبی در زبان نمود میافتد و بهزودتر از تغییر و تحوالت زبانی اتفاا می

ظرف فرهنگ و اجتماع گویشوران خود است. از این رو، تعلیم و تعلم هر زبانی فارغ از فرهنگ 
توان گفت هر نوع تغییر اجتماعی، یا هر یقین مینماید. بنابراین، بهآن جامعۀ زبانی غیرممکن می

پذیر ق زبان و فرهنگ امکاننوع دگرگونی نظام سیاسی و یا هر گونه توسعۀ نظام آموزشی از طری
نماید. به هایی ارتباطی وجود دارد که رابطۀ درهم تنیدۀ زبان و فرهنگ را تأیید میاست.واقعیت

زبان با گویشوران زبان عربی تنها مبتنی بر فراگیری عناصر و عنوان نمونه، تعامل یک فارسی
ت فرهنگ و آداب و رسوم های زبان نیست، بلکه به همان اندازه وی نیازمند شناخمهارت
زبانان است. چه بسا وی به هنگام ارتباط با اهل زبان در یک موقعیت ارتباطی نیازمند عرب

ها را تأیید کند، تواند صحت و سقم آنکارگیری ساختارهایی زبانی است که نظام زبانی نمیبه
بانی را تأیید یا رد تواند آن ساختار یا ساختارهای زهای فرهنگی است که میبلکه این ارزش

گفتمانی زبان، فرآیند آموزش/ یادگیری  -بنابراین، بدون توجه به ابعاد مختلف بافت متنی نماید.
ها هر زبان خارجی بسان فرود آمدن چترباز وسط ملتی است که از تاریخ، فرهنگ و تمدن آن

ها سرگردان و اط با آنشناختی ندارد و در نتیجه، در یک انزوای زبانی از ایجاد هر گونه ارتب
(. جهان امروز از کشورهای متعدد و گوناگونی 1394سرخورده خواهد شد )آذرشب و همایونی، 

تشکیل شده که هر یک به سبب تاریخ خاص خود از فرهنگ و زبان متفاوتی برخوردار است و 
سازد؛ ار میها در کنار یکدیگر را دشواین تنوع و گوناگونی، گاهی امکان زندگی مشترک انسان

بینی افراد، قوه تخیل آنها و چرا که زبان صرفاً ابزاری برای برقراری ارتباط نیست، بلکه جهانی
( زبان و فرهنگ، ارتباط تنگاتنگی با 1379کند )پیام یونسکو، روش انتقال دانش را نیز بیان می
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م تنها به کمک درک درست رود، اما این مفاهییکدیگر دارند. زبان برای انتقال مفاهیم به کار می
یابند. فرهنگ، بخش مکملی از تأثیر اجتماعی جامعه، معنا و مفهوم می -های فرهنگیپیش انگاره

های هایی که مشخصهبینیمتقابل زبان و تفکر است. الگوهای فرهنگی، آداب، رسوم وجهان
گانی و دستوری یک زبان یابند. اگر فردی با الگوی زبانی، واژفرهنگی دارند، در زبان نمود می

اجتماعی آن جامعه نداشته باشد،  -های فرهنگیانگارهکامالً آشنا باشد، اما شناختی از پیش
اندیشی با کاربران آن زبان برایش بسیار دشوار و یا حتّی غیرممکن به نظر برقراری ارتباط و هم

اگفته پیداست که فرهنگ هر انجامد. نهای مختلف میرسد و اغلب به سوء تفاهم در موقعیتمی
یابد. ها نهفته شده است، رواج میکشور تقریباً از طریق الفاظ و کلماتی که فرهنگ در بطن آن

ای از ملل دنیا تحمیل کند، به سبب ترویج اگر انگلستان توانسته است فرهنگ خود را بر پاره
کنند به زبان انگلیسی تکلم میزبان و ادبیات آن بوده است. شاهد این مدعا کشورهایی هستند که 

 (.127: 1376کناری، )آزادی

 اهمیت زبان عربی 

میلیون نفر از گویشوران بومی این زبان  375کشور است و  20عربی زبان رسمی بیش از 
های اقلیت زیادی در وجود دارند. این سخنگویان عمدتا در خاور میانه متمرکز هستند، اما گروه

زبان عربی در برهه ای از زمان چهره جهانی به خود گرفت و دایره  د.سراسر جهان وجود دارن
نفوذ خود را با گسترش اسالم در سراسر جهان وسعت بیشتری بخشید. مرزهای چین را درنوردید 
و با گذر از خاورمیانه، مصر و شمال افریقا به جنوب باختری اروپا رسید. پایه گذار این گستره 

جز تمدنی که این زبان با خود داشت و باعث هدایت انسان ها به  فراگیر جهانی چیزی نبود
سوی پیشرفت و شکوفایی شد. مردم جزیره العرب با نشر اسالم به وسیله زبان قرآن راه این 
تمدن را هموار کردند و باعث شدند تا دیگر ملل نخبه جهان با شیفتگی فراوان زبان عربی را در 

راث فرهنگی دیرپای خود را منتقل کنند. ایرانیان با مشارکت عظیم آغوش گیرند و با این زبان، می
خود در تمدن اسالمی و عربی و با نقش آفرینی بی همتا در ساماندهی زبان عربی، از دیگر ملل 

ها ها و حتی پیشاپیش آن(. مردم مسلمان ایران در کنار دیگر ملت1387سرآمد بودند )ویکتور. 
های صرف و نحو از زبان عربی برداشتند تا جایی که بیشتر کتابهای مؤثری در آموختن قدم

تألیفات دانشمندان مسلمان ایرانی است. مثالً سیبویه، دانشمند بزرگ علم نحو، اثر عمده خود 
را با طرحی عالمانه و منظم در علم نحو تألیف کرد که مرجعی درسی به شمار آمد و « الکتاب»

سینا و امام محمد غزالی ان نحوشناسان حجت است. و نیز ابنهنوز هم آرا و نظرات او در می
امروزه زبان عربی یکی از چند زبان زنده دنیاست که  اند.بیشتر آثار خود را به زبان عربی نگاشته

های جهانی نیز از جمله چهار زبان انگلیسی، گویند و در کنفرانسها انسان بدان سخن میمیلیون
زمان ها ترجمه هموگوها بدین زبانها و گفتاست که در سخنرانیفرانسه، آلمانی و عربی 

شوند. زبان عربی زبان قرآن است و خداوند برای انتقال پیام خود که ابدی و همگانی است می
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های خاص و توانمندی زبان عربی در انتقال مفاهیم و معانی این زبان را برگزیده است. ویژگی
شناسان، از نظر زبان .ش این زبان از سوی خداوند محسوب شودتواند از جمله دالیل گزینمی

تواند مفاهیم و مطالب گسترده و عمیق های دنیاست که به خوبی میترین زبانزبان عربی از کامل
 300، ص 9؛ تفسیر نمونه، ج 160، ص 4های زیبا و کوتاه بیان کند )نک: المیزان، ج را در قالب

اهلل اهلل مکارم شیرازی و آیتهای مذهبی آیت؛ پاسخ به پرسش8، ص 21؛ و ج 311، ص 13و ج 
عنوان لطف خدای متعالی (. برهمین اساس است که عربی بودن قرآن مجید به293سبحانی، ص 

ترین زبان رایج دنیاست. امکان غنی، در یازده آیه از کتاب الهی مطرح شده است. زبان عربی
به راحتی قابل تبیین است، اما تبیین حاالت زبان عربی  توصیف حاالت هر گویشی به زبان عربی

پذیر نخواهد بود، بلکه به بیان توضیح و اضافات در انتخاب توسط هیچ زبانی به راحتی امکان
ثانیًا:   .اوالً: سرعت انتقال معنای باالتری داشته باشد :کلمات نیاز است. زبانی برتری دارد که

ثالثًا: زیبایی ظاهری الفاظ آن، بر شیوایی بیان در آن زبان بیفزاید.  .دقت بیان باالتری داشته باشد
بر این اساس، زبانی که از لحاظ لغات غنای بیشتری دارد، کشف حاالت مورد نظر خداوند 

ها تر انجام بگیرد و عالوه بر آن، دقت عقلی زیادی را طلب کند )سازمان پژوهشتوسط آن راحت
 (.1399و برنامه ریزی آموزشی. 

 ریزی آموزش زبان عربی برنامه

وسیله شهروندان کشورهای های مربوط به یک یا چند زبان خارجی بهامروزه، کسب مهارت
های المللی و استفاده از فرصتجانبه در جامعه بینشرط الزم برای مشارکت همهمختلف، پیش

شود که حداقل دو زبان میآن است. این ضرورت در حدی است که برای مثال، در اروپا توصیه 
وسیله نسل جوان این قاره فرا گرفته شود تا امکان خارجی مربوط به سایر کشورهای اروپایی به

عنوان را به 2001تفاهم و ارتباط بیشتری بین مردم این کشورها ایجاد گردد.  پارلمان اروپا، سال 
ه تنوع فرهنگی و زبانی باال ببرد و اعالم کرد تا آگاهی مردم را نسبت ب« هاسال اروپایی زبان»

عنوان کلید توسعه روابط فردی و شغلی به دیگران توصیه ها را بهیادگیری زبان دیگر ملت
های فرهنگی منظور استفاده از میراث(. یادگیری زبان خارجی همچنین بهEurydice, 2001کند)

دلیل های مختلف تاریخی بهدورههای التین، یونانی و عربی در سایر کشورهاست. یادگیری زبان
( 2008) (. بالدوف1392محور بودن این کشورها از ابعاد مختلف بوده است )تیموری. 

ریزی شمارد که با عنوان برنامهریزی زبان برمیای از برنامهریزی آموزشی زبان را شاخهبرنامه
کند ۀ سازوکاری معرفی میشوهامی، سیاست آموزشی زبان را به مثاب .شودآموزش نیز شناخته می

ویژه در نظامهای آموزشی که هدف از آن خلق کاربردهای بالفعل زبان در فضاهای آموزشی به
گیریهای زبانی درخصوص زبان مادری، منزلۀ تصمیماو این نوع سیاست را به  .متمرکز است

کند. می ملی، دوم و یا خارجی در محیطهای خاص آموزشی چون مدارس و دانشگاهها معرفی
ها عبارتند از: کدامین زبان و یا زبانها باید در محیطهای آموزشی ارائه شود؟ در چه این تصمیم
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سنی این زبانها باید آموزش داده شوند؟ مدت زمان آموزش از حیث سال و ساعات هفتگی باید 
چه  چه میزان باشد؟ چه کسانی باید مسئول آموزش باشند؟ چه کسانی صالحیت تدریس دارند؟

کسانی باید فراگیر زبان باشند؟ از چه مواد درسی، شیوۀ تدریس، آزمون و... استفاده 
های چهارگانۀ زبانی، الزامًا به (. از دیدگاه آموزش زبان، کسب مهارتShohamy,2006شود؟)

تر، موفقیت وی آموزان در تعامل با گویشوران زبان خارجی و به عبارت دقیقمعنای توانش زبان
های ع نیازهای خود در محیط زبان خارجی نیست؛ چراکه توانش عالوه بر دانش و مهارتدر رف
کند که از نظر اقتضا میهای دیگری را نیز شده در باب زبان خارجی، دانش و مهارتکسب

شود. توانش برقراری ارتباط، توانش تعامل اجتماعی و نیز ماهیت، مقوالتی فرازبانی تلقی می
روند )حقانی، فرهنگ و جامعۀ زبان خارجی از جمله موارد مذکور به شمار می دانش مربوط به

یابد و بخش روز اهمیت بیشتری می(. موضوع آموزش زبانهای خارجی روزبه75: 1390
توجهی از امکانات آموزشی، اعم از انسانی وغیرانسانی را در همۀ سطوح آموزش رسمی و قابل

ریزان زبانهای خارجی، برای رسیدن ذا در چند دهۀ اخیر برنامهکنند؛ لغیررسمی، از آن خود می
ویژه های دانشهای مختلف، بهکوشیدند تا از یافتههای نوین علمی در آموزش زبان، میبه شیوه

ای بسیار پیچیده زبانشناسی، روانشناسی و تعلیم و تربیت بهره گیرند. از آنجا که زبان، پدیده
گفتن از یک روش واحد بسیار ویژه آموزش آن به غیراهل زبان سخناست، برای آموزش آن، به

مند در پیشبرد آموزش دشوار است؛ بنابراین استفاده از چند نظریه و چند روش اصولی ونظام
عنوان یک زبان خارجی برای ما زبان، کارساز و مفید است. آموزش و یادگیری زبان عربی به

، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی وغیره در طول تاریخ مهم بوده است، ایرانیان، بنا به دالیل دینی، ملی
اما همین روش همواره با بیروشی یا روشهای نادرست همراه بوده است. بر این اساس در 

عنوان یک زبان دوم و غیرمادری، رعایت اصول و روشهای آموزش زبانهای یادگیری زبان عربی به
توانمند  براساس نیازهای زمان در هر چهار مهارت زبانیآموز بتواند خارجی الزم است تا زبان

(. آموزش و پرورش رسمی کشور بر محفوظات تکیه دارد و این روند 1389گردد )پروینی. 
هایی که طی این مدت اریه یابد لذا اغلب آموزشآموزی تا دوازده سال ادامه میبرای هر دانش

« عینیات»با « همراهی ذهنیات»رسد. عدم نمی« نعی»است و به مرحله « ذهن»شود، تا مرحله می
آموزان سازی دانشای جز بیگانهها، نتیجهها و واقعیتهای تئوریک با تجربهو تماس نیافتن آموزه

آموزان را عبارتی آموزش و پرورش رسمی ایران، دانشبا دنیای پرتنوع و فعال بیرونی ندارد. به
آموزان برخاسته از این نوع نظام آموزشی، در سازد لذا دانشبا فرایندهای اجتماعی درگیر نمی

(. فلسفۀ 59: 1382رویارویی با موج فرهنگ جهانی دچار انحرافات فکری خواهند شد )بیات، 
آموزش زبان مشتمل بر رویکردهای متنوعی است که هر یک با توجه به محوریت خود منشاء 

طلبد. این است و ابزارها و امکانات خاصی میدهها و راهبردهای مختلفی در سطح اجرا بوشیوه
رویکر متأثر نگاه خاص سیاستگذارن این حوزه به فرهنگ و زبان خارجی و نیز ایدئولوژی حاکم 
بر نظام آموزشی است و هدف خود را بر پرورش فکری و انتقال دیدگاه و نگرش مورد نظر در 
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شناخت دقیق فرهنگ خودی و نهادینه کردن شک دهد. بیآموزان قرار میبرنامۀ درسی به زبان
ساز تحولی بنیادین تواند زمینهآن در جامعه و برخورد فعال و معقول با فرهنگ زبان خارجی می

های خارجی از قبیل عربی و انگلیسی در کشورمان باشد؛ به عنوان نمونه، در حوزۀ آموزش زبان
گونه که امروزه چنین همان -مذهبی باشد  چنانچه فلسفۀ آموزش زبان عربی در ایران، فهم متون

کند و با کمترین امکانات، ترجمه را اقتضا می -این رویکرد استفاده از روش دستور  -نماید می
شود. اهداف این رویکرد، یعنی فهم متون دینی از طریق فراگیری دستور و ترجمه برآورده می

های است و چه بسا زبان و مهارتان مقدم شدهالزم به ذکر است که در این رویکرد، ادبیات بر زب
(. برای فراگیری زبان عربی و به تبع 1394زبانی هیچ محلی از اعراب ندارد)آذرشب و همایونی، 

تواند زبانی نمیهای درونآن، ایجاد تعاملی سازنده با جهان عرب، تنها شناخت قواعد زبان و الیه
تباط به زبان عربی و تعامل زبانی با گویشوران آن زبان، چنین امری را میسّر کند و در هر نوع ار

نیازمند شناخت سطوح مختلف فرازبانی است که شامل سطوح فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و 
افتد؛ سطوحی که نظام زبانی هایی است که گفتمان در آن اتفاا میها و پیش انگارهسایر الیه

تواند آن های فرازبانی است که میلکه این ارزشها را تأیید کند، بتواند صحت و سقم آننمی
های کلی سیاستگذاریساختار یا ساختارهای زبانی را بر اساس موقعیت سخن تأیید یا رد نماید. 

های تأثیرگذار بر حوزۀ ترین مؤلفهاز مهمکشور های خارجی در هر اندرکاران آموزش زباندست
شدت تحت تأثیر خود زبانی را بهریزهای درونمهها، برناآموزش زبان است. این سیاستگذاری

های ریزی زبانی در سطح خُرد به چنین سیاستگذاریدهد، به طوری که هر نوع برنامهقرار می
های زبانی را ریزیهای کالن است که برنامهاست و در واقع، این سیاستگذاریکالنی گره خورده

عات نحوی، معنایی، منظورشناختی و گفتمانی باید دهد. در فرآیند یادگیری زبان، اطالجهت می
آموزان عرضه گردد. از این تمدنی زبان مبدأ پیوند بخورد و به زبان -های فرهنگیانگارهبا پیش

ای منسجم و متکامل برای آموزش زبان عربی در ایران به معنای کاربردی رو به منظور ارائۀ برنامه
در این نوع  ریزی توسعه زبان:الف( برنامه :سه سطح زیر هستیم ریزی زبانی درآن نیازمند برنامه

کارگیری های فرهنگی و اجتماعی مرتبط با وضعیت زبان و میزان ضرورت بهریزیبر جنبهاز برنامه
شود. هایی خاص تأکید میکارگیری آن در حوزهآن و پذیرش آن به عنوان یک زبان رسمی یا به

ریزی به مسائل یادگیری زبان )اول یا دوم( و نیز این نوع از برنامه ن:ریزی اکتساب زباب( برنامه
های ریزی، میدانی برای متخصصان حوزهشود. این نوع برنامهصیانت و محافظت از آن مربوط می

این  ریزی ساختار زبان:آید. ج( برنامهزبانشناسی، زبان، علوم تربیتی و روانشناسی به شمار می
شود؛ شود و به مسائل صرفاً زبانی مربوط مییزی به ابعاد درونی زبان مربوط میرنوع از برنامه

ها، ابداع، وامگیری زبانی از جمله به ها، واژگان، اصطالحات، معجماز قبیل قواعد، اسلوب
(. اهداف یادگیری زبان عربی 1394رسمیت شناختن واژگان دخیل و... . )آذرشب و همایونی، 

آموزش زبان عربی )برای اهداف عمومی، تخصصی و  -رد زیر خالصه نمود: توان در موارا می
های مختلف ادبیات، مانند: شعر، آموزش ادبیات عربی )به معنای تخصص در بخش -اجتماعی(.
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آموزش عربی برای اهداف تخصصی )سیاسی، فرهنگی، حقوقی، پزشکی  -رمان، داستان و...( 
ور، حتی بسیاری از مدرسان قواعد و ترجمه، خود ناتوان از و...(. در سطح برونداد زبانی در کش
زبان هستند. آذرشب و همایونی اندیشی با گویشوران عربصحبت کردن، نوشتن، تفاهم و هم

های کالن آموزش زبان عربی به طور سیاستگذاریبر این باورند که فلسفۀ آموزش زبان عربی و 
دنبال کند، تفاوت اساسی دارد و فلسفۀ آموزش زبان کلی، با اهدافی که شایسته است این رشته 

کارگیری آن در سطح برونداد زبانی عربی در ایران در وهلۀ نخست فراگیری این زبان و به
)نوشتن و صحبت کردن( است که برای رسیدن به این هدف، نیازمند نگرشی جدید هستیم که 

های مذهبی، اجتماعی، فرهنگی، ارهانگفهم و درک درستی از واقعیت زبان عربی با همۀ پیش
)شعر، رمان، داستان و...( به عنوان آیینۀ  بخشد و بدون شک ادبیاتسیاسی و... را ضرورت می

تواند ی به عنوان یک منبع جانبی ی نقش نمای فرهنگ و اجتماع گویشوران یک زبان میتمام
این رو، زبان و ادبیات به همین  ای در فراگیری و درک صحیح زبان عربی داشته باشد. ازارزنده

های متناسب با شرایط فراگیری زبان عربی در ایران در ترتیب، نه عکس آن، باید بر اساس روش
(. تا قبل از انقالب اسالمی، زبان عربی به 1394دستور کار قرار گیرد )آذرشب و همایونی، 

د از انقالب و براساس صورت محدود در نظام آموزش و پرورش آموزش داده می شد، اما بع
اصل شانزدهم قانون اساسی، تدریس این زبان بعد از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه 
مقاطع و همه رشته ها الزامی شد، زیرا زبان عربی زبان قرآن و معارف اهل بیت )ع( است و این 

تا حدی در گرو آشنایی و زبان با زبان فارسی بسیار درآمیخته، به نحوی که فهم زبان فارسی 
فهم زبان عربی است. عالوه بر این به تدریج بر اهمیت مراودات اقتصادی با کشورهایی که زبان 
آنها عربی است افزوده می شود و از دیدگاه استفاده از مزیت های اقتصادی و نیز برای کسب 

این رو همواره  . ازموفقیت در رقابت با سایر کشورها یادگیری زبان عربی دارای اهمیت است
یادگیری زبان عربی به مثابه دغدغه ای برای سیاستگذاران حوزه فرهنگی و آموزشی مطرح است 

 (1399)مرکز پژوهشهای مجلس. 

 ها و الزامات آموزش زبان عربی در ایرانچالش

براساس یافته های مرکز پژوهشهای مجلس، مهم ترین چالش های آموزش زبان عربی در 
ن عبارتند از: ضعف نیروی انسانی آموزش زبان عربی، روش سنتی آموزش زبان مدارس ایرا

عربی، غلبه گرامر و قواعدمحوری در آموزش زبان عربی، نبود وسایل کمک آموزشی دیداری و 
شنیداری و ابزارهای چندرسانه ای، عدم تبیین درست اهداف آموزش زبان عربی، نامناسب بودن 

برخی از مهم ترین  بی و ناکارآمدی آموزش های ضمن خدمت.روش ارزشیابی درس زبان عر
راهکارها عبارتند از: بازنگری در حوزه تربیت و یادگیری زبان عربی در برنامه درسی ملی با 
رویکرد تأکید بر نقش ارتباطی زبان عربی در متون درسی، بازنگری و اصالح فرایند تربیت 

زاری دوره های تخصصی و حضوری آموزش نیروی انسانی ویژه آموزش زبان عربی، برگ
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ها محوری، ایجاد تحول اساسی در روشهای سنتی تدریس و استفاده از روشمعلمان، توجه به متن
و فناوری های نوین آموزش زبان خارجی، اصالح و بازنگری اساسی در نحوه ارزشیابی، تغییر 

و تبیین فلسفه، اهداف و ضرورت و بازنگری در محتوای درسی با رویکرد پرهیز از قواعدمحوری 
(. آموزش زبان 1399های ارائه آموزش زبان عربی در مدارس ایران )مرکز پژوهشهای مجلس. 

آموزش است. های فرآیند ای از مهمترین چالشحرفههای کارودانش و فنیعربی در هنرستان
که  یی را فراهم کردههانظام آموزشی برای هر بخشی از منابعِ یادگیرندگان، امکانات و سیاست
یاددهی است. چنانچه -از مهمترین این اقدامات، زمان اختصاص داده شده به فرآیند یادگیری

زمان بیش یا کمتر از حد معمول باشد، این فرایند دچار نقص خواهد شد. در این فرآیند آموزشی، 
آموزان شده است. زمان اختصاص داده شده به آموزش زبان عربی سبب نارضایتی دبیران و دانش

راهکارهایی برای این مشکالت مانند پودمانی شدن درس عربی، افزایش زمان فراگیری درس 
های مستمر، های کارآمد، آزمونعربی، تغییر کتب، آموزش معلّمان، استفاده از طرح درس

نوین های بندی، آموزش مطالعه روشمند ارائه شده است. ایجاد انگیزه و استفاده از روشگروه
یادگیری مانند یادگیری مشارکتی، بهترین نوع یاددهی در این زمینه است )عموری و خرم آبادی. 

ترین مواد آموزشی زبان خارجی است که غالباً به عنوان منبع کتاب آموزشی یکی از مهم .(1399
یت و شود. اهمشود و از سایر مواد آموزشی به عنوان منابع فرعی استفاده میاصلی ارائه می

سیطره کتاب آموزشی در آموزش زبان خارجی به حدی است که غالباً روش تدریس مدرس 
آموزان یادگیری زبانچیزی خارج از اهداف کتاب، روش ارائه محتوا و تمرینات آن نیست. روش 

های آموزشی زبان خارجی در طول نیز تا حد بسیار باالیی متأثر از کتاب آموزشی است. کتاب
ها و رویکردهایی که در آموزش زبان ظهور کرد تغییرات زیادی شته بر اساس روشیک قرن گذ
های محور در رویکرد ترجمه گرفته تا کتابهای واژگان، قواعد و جملهاند؛ از کتابرا شاهد بوده

های تکرار، حفظ و تمرینات جایگزینی در روش شنیداری گفتاری گفتگومحور با تکیه بر روش
 ها و تکالیف و تمرینات ارتباطی در رویکرد ارتباطی آموزش زبان.محوریت نقش های باو کتاب

طبیعتاً انتخاب روش یا رویکرد کلی آموزش زبان، نوع رویکرد کتاب و روش نگارش آن را 
کند. با وجود این، نگارش هر کتاب، سوای از رویکرد و روش کلی آن نیاز به رعایت تعیین می

مبانی روشمند دارد تا به اهداف مطلوب خود دست یابد. در حوزه  چهارچوب علمی و اصول و
( با بررسی این امر به این نتیجه رسیده است که نیازسنجی 1395زبان عربی، محمدی رکعتی) 

اولین قدم برای تألیف یک کتاب آموزش مکالمۀ عربی است. در نیازسنجی وضعیت موجود 
های عربی، مشکالت زبانی دانشجویان و سبک های مکالمۀ زبان)نکات مثبت و منفی( کتاب

های دانشجویان، مدرسان، متخصصان و یادگیری آنان و همچنین وضعیت مطلوب یعنی خواسته
شود. در مرحلۀ های آن سنجیده میگیران آموزشی و همچنین نیازهای بازار کار و ضرورتتصمیم

زبان عربی، رویکرد و فلسفه  بعد بر اساس نیازسنجی و مبانی نوین آموزش زبان خارجی و
گردد. شود انتخاب میریزی میای که اهداف کتاب مکالمۀ زبان عربی بر اساس آن پایهکلی
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آموز، بازسازی ساختار اجتماعی عقالنیت آکادمیک، اهداف اجتماعی و اقتصادی، تمرکز بر زبان
مکالمۀ زبان عربی  هایی هستند که کتاب آموزشو تنوع فرهنگی از جمله نظریات یا فلسفه

ریزی شود. بعد از انتخاب نوع اهداف، باید نوع ها پایهتواند بر اساس یک یا تلفیقی از آنمی
محتوا بر اساس نیازسنجی، اهداف و مبانی آموزش زبان خارجی انتخاب شود. انواع محتوا شامل 

تی، محتوای محتوای قواعدی یا ساختاری، محتوای موقعیتی، محتوای نقشی، محتوای مهار
محور و محتوای موضوعی است. تمرینات کتاب نیز باید متنوع و پاسخگوی نیازها و تکلیف
ها، سه نوع تمرین مکانیکی، های یادگیری متفاوت دانشجویان باشد. از نظر ماهیت تمرینسبک

رینات معنایی و ارتباطی وجود دارد و از نظر نوع اجرا نیز تمرینات و تکالیف گروهی در کنار تم
های یادگیری را پوشش دهد. در حوزه ترجمه زبان عربی، تواند انواع سبکفردی و دونفره می

های آموزش ترجمه زبان عربی در ایران را به شرح ذیل ترین چالش(، مهم1399باقری و فکری )
عدم تبیین  -2غفلت اکثریت مدرسان ترجمه از رویکردهای ارزیابی ترجمه  -1برمی شمرند:  

های ارزیابی ترجمه از عربی به فارسی در حالی که تنها به بیان تئوری و سازی مدلبومیو 
ها در بررسی و نقد آثار ترجمه شده به صورت موردی بسنده شده کاربست برخی از این مدل

های آموزش ترجمه و دنیای آموختگان ترجمه در کارگاه و یا دورهعدم مشارکت دانش -3است. 
استفاده  -4ها متکی است. نکه آموزش ترجمه فقط به تحصیالت آکادمیک دانشگاهواقعی، حال آ

های نوین و ها تا روشاز روش مستقیم استادمحوری آموزش ترجمه زبان عربی در دانشگاه
های حوزۀ ترجمه جهت تدریس و کمبود اعمال سلیقه در انتخاب کتاب -5فرآیندمحور ترجمه. 

ها به طوری که هر استاد بنا بر نظر شخصی خود مه در دانشگاهمواد کمک درسی در حوزۀ ترج
های کارآمد تدریس و کمبود متخصص توجهی به مدلبی -6پردازد. به تدریس در این حوزه می

ها در ترجمه افزون بر بُعد های نظری ترجمه و یکپارچگی آنهایی در تدریس کتابو کاستی
دروس ترجمه در ایران تا جایی که افزودن واحد  عدم تدوین هدفمند سر فصل -7عملی آن. 

های کشور الزامی به های عربی دانشگاهدر گروه« های تدریس ترجمهآشنایی با روش»درسی 
توان به عدم تبیین مبانی آموزش ترجمۀ عربی به فارسی و برعکس که می -8رسد.  نظر می

ر زبانی و معناشناسی، کاربردشناسی، کمک عناصر زبانی فارسی و عربی از جمله اهتمام به دستو
عدم توجه و اهتمام  -9های زبانی به آن دست یافت.  تأثیر فرهنگ زبان و عنصر فرعی مهارت

نادیده گرفتن عناصر تأثیرگذار  -10های معنایی ترجمه. های معناشناسی و مؤلفهبه کاربست نظریه
های زبانی، مقوله فرهنگ و... . نی، ابهامبر زبان مبدأ و مقصد از جمله نسبیت زبانی، تداخل زبا

ضرورت اصالح ساختارهای آموزشی، یادگیری و یاددهی در فراگیری زبان خارجی به  -11
نادیده گرفتن فهم متن و تحلیل خطای  -12نیاز ترسیم مبانی نظری آموزش ترجمه. عنوان پیش

رجمه فراگیران از سوی مدرسان ترین شاخص ارزیابی تفراگیران در برگردان باید به عنوان مهم
ترین یافتن ساختارهای معادل در دو بعد دستوری و معنایی مهم-13مورد توجه واقع شود. 

        چالش فراگیران ترجمه است که باید مدرس ترجمه در ارزیابی ترجمه مد نظر قرار دهد. 
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ترین روش برای شناخت ای و تطبیقی به عنوان بهعدم اهتمام ویژه به زبانشناسی مقابله -14
عدم  -15ساختارهای دستوری، واژگانی و معنایی و تببین عنصر فرهنگ در آموزش ترجمه. 

 انگیزه بخشی و ترسیم آینده روشن شغلی برای فراگیران. 

 آموزش زبان عربی در اسناد سیاستگذاری کشور

 قانون اساسی -1

در اصل شانزدهم در خصوص قانون اساسی به عنوان عالیترین سند سیاستگذاری کشور 
است و از آن جا که زبان قرآن و علوم و معارف اسالمی عربی »کند: آموزش زبان عربی بیان می

ادبیات فارسی کامالً با آن آمیخته است این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه 
ن اساسی فراگیری زبان عربی از از نگاه قانو«. ها تدریس شوددر همه کالس ها و در همه رشته

کند. از یک سو به این خاطر که زبان فارسی و عربی در دو جهت در کشورمان ضرورت پیدا می
طول تاریخ دوران اسالمی در ایران، آن چنان به هم آمیخته شدهاند که تصور زبان فارسی بدون 

به این خاطر که زبان قرآن اشتراکات آن با زبان عربی بسیار سخت خواهد بود؛ و از سوی دیگر 
و علوم و معارف اسالمی عربی است و برای دست یابی به این معارف که در نظام اسالمی بدون 
آنها امکان رشد و تکامل وجود ندارد، زبان عربی وسیله ای خواهد بود که از آن هیچ گریزی 

ابی به قرآن و علوم نیست. به عبارت دیگر از آنجا که آموزش زبان عربی، وسیله و راه دست ی
و معارف اسالمی و همچنین عمل به برخی واجبات است، الزامی شده است و از این حیث 
 .میتوان گفت که در نگاه قانون اساسی آموزش زبان عربی موضوعیت نداشته و طریقیت دارد

این الزام قانون اساسی بر پایه یک مبنای فقهی صورت گرفته است. در میان مذاهب مختلف 
سالمی نگاههای متفاوتی در این زمینه وجود دارد. عده ای زبان عربی را جزئی از دین اسالم ا

شمارند و در مقابل بعضی حتی قرائت به زبانی غیر میدانند و حتی تکلم به غیر آن را ناپسند می
طریقیت از عربی در نماز را نیز مجاز میشمارند. اما در نگاه فقهای امامیه، چون آموزش زبان عربی 

دارد، حکم آموزش آن نیز تابع هدف آن شده است. از همین رو به میزان اعمال واجب هم چون 
نماز و ... آموزش زبان عربی واجب و برای اعمال مستحبی دیگر، فراگیری آن مستحب خواهد 

آید، برای کسانی که واجب کفایی به حساب می بود. در حوزه فراگیری علوم اسالمی نیز که
علوم اسالمی بر آنها واجب است، فراگیری زبان عربی نیز واجب خواهد بود؛ اما از آنجا  آموزش

که این وجوب عمومیت ندارد، در قانون اساسی آموزش به میزان حداقلی، فقط تا دوران متوسطه 
دارند، الزم ضروری قلمداد شده است و مراتب باالتر برای کسانی که در این حوزه گام بر می

 (. 1394ود )کعبی، خواهد ب



 89                                                            های آموزش زبان عربی در جمهوری اسالمی ایرانبررسی سیاست 

 های کلی نظامسیاست -2

سیاستهای کلی نظام در دومین سطح سلسله مراتب سیاستهای کالن کشور پس از قانون 
اساسی قرار دارد. این سیاستها بوسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و توسط رهبری 

موضوعات مختلف ها به دو گونه است: سیاستهای کلی موضوعی )شوند. این سیاستابالغ می
مانند علم و فناوری، آمایش سرزمین، جمعیت، خانواده و ...( و سیاستهای کلی برنامه های توسعه 
)رک پایگاه اطالع رسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام(. بررسی سیاستهای کلی نظام که تا 
کنون از سوی رهبری ابالغ شده اند نشان می دهد هیچ گونه گزاره ای در خصوص آموزش 

بان های خارجی از جمله زبان عربی در هیچیک از سیاستهای کلی نظام اعم از موضوعی یا ز
های کلی نظام، حاوی چارچوب و مبنای توسعه ای وجود ندارد. با توجه به اینکه سیاست

های حکومتی است که ازسوی مقام معظم رهبری به گیری کلی کشور در همه عرصهجهت
شود و همچون حلقۀ پیوندی بین هم قانون اساسی تعیین میموجب بند اول از اصل یکصدود

ها و نهادهای حکومتی نقش ایفا نموده و  هدف اصلی اصول و اهداف نظام با وظایف دستگاه
کننده هندسه کلی نظام است ها ایجاد انضباط در کشور معرفی شده که مشخصاین سیاست

یی در خصوص آموزش زبان عربی در (، عدم وجود سیاستها1392)غالمی و بهادری جهرمی. 
تر را فراهم این سطح، موجبات پراکندگی و عدم انسجام سیاستهای این حوزه در سطوح پایین

 کند.می

 مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی -3

 مشی،شورای عالی انقالب فرهنگی به عنوان مرجع عالی سیاستگذاری، تعیین خط

 پژوهشی کشور در چارچوبور فرهنگی، آموزشی وگیری و هماهنگی و هدایت امتصمیم

 شود و تصمیمات و مصوبات آن الزم االجرا و در حکم قانونسیاستهای کلی نظام محسوب می

. مصوبه جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی 1376)شورای عالی انقالب فرهنگی.  است
به نقشه جامع علمی کشور انقالب فرهنگی(. یکی از مهمترین سیاستهای مصوب این شورا، مصو

است. در این سند سیاستی، آموزش زبان عربی در چند گزاره مورد توجه قرار گرفته است. در 
ها و محتواهای آموزشی ها و روشتحول در نگرش»آمده است:  6از راهبرد کالن  7راهبرد ملی 

و تقویت تفکر منطقی  هابینی و تعلیم و تربیت اسالمی به منظور ارتقای تواناییبر اساس جهان
های های اسالمی در زمینهآموزان و دانشجویان منطبق با آموزهو خالا و جستجوگر در دانش
ارتقا و افزایش »آمده است:  41و در توضیح آن در اقدام ملی «. فردی و خانوادگی و اجتماعی

راهبرد ملی  همچنین در«. های آموزشی دینی و عربیهای قرآنی و اصالح روشجذابیت آموزش
های مناسبات ملی و فراملی دانشمندان و و تقویت شبکه توسعه»امده است:  9از راهبرد کالن  2

و در « زبانو کشورهای فارسی المللی با اولویت کشورهای اسالمیپژوهشگران و همکاری  بین
اصالح و تحول در روشهای آموزش زبان به ویژه زبان »آمده است:   5توضیح آن در اقدام ملی 
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. نقشه جامع 1389)شورای عالی انقالب فرهنگی. « عربی و انگلیسی در مقاطع آموزش عمومی
سند تحول بنیادین آموزش »علمی کشور(.  همچنین در مصوبه مهم دیگر این شورا تحت عنوان 

ارائه »سند تحول بنیادین آموزش و پرورش چنین آمده است که  1-5در راهکار « رشو پرو
آموزش زبان خارجی در چارچوب بخش انتخابی )نیمه تجویزی( برنامه درسی با رعایت اصل 

)شورای عالی انقالب فرهنگی. « ایرانی مورد توجه قرار دارد -تثبیت و تقویت هویت اسالمی
های خارجی آموزش و پرورش(. می توان نتیجه گرفت آموزش زبان. سند تحول بنیادین 1390

در سند تحول، رویکرد انتخابی داشته و نیمه تجویزی است. بخش نیمه تجویزی و انتخابی، این 
های کند، تا امکان تدریس زبانهای خارجی فراهم میریزان آموزش زبانفرصت را برای برنامه

همانطور که مالحظه می شود محورهای سند نقشه جامع  .یردغیر انگلیسی هم مورد توجه قرار گ
علمی کشور در خصوص آموزش زبان عربی در حد کلیات و گزاره های ابهام آمیز باقی مانده 

چیست؟ « تحول در نگرش ها و روشها و اصالح روشهای آموزشی»و مشخص نیست منظور از 
ص نکند، امکان تفاسیر پراکنده در اگر سیاست سطح کالن منظور خود از این مفاهیم را مشخ

سیاستهای پایین دست فراهم شده و نیت سیاستگذار کالن برآورده نمی شود. امری که در این 
 سند اتفاا افتاده است. 

 قوانین مجلس شورای اسالمی -4

تاکنون مجلس شورای اسالمی مصوبه ای در خصوص آموزش زبان های خارجی شامل زبان 
ین امر نباید با مصوبات این نهاد در خصوص توسعه فرهنگ قرآنی، یکسان عربی نداشته است. ا

خی از نمایندگان مجلس طرح یک فوریتی را با عنوان ، بر1398پنداشته شود. هرچند در مهرماه 
اند که به موجب آن ارائه کرده« رفع انحصار از زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی کشور»

گلیسی و غیر انگلیسی اختیاری و از محیط مدرسه خارج و به های انآموزش تمامی زبان
نمایندگان  .آموزان خواهد بودشود. هزینه آموزش نیز برعهده دانشهای آزاد سپرده میآموزشگاه

امضاکننده در بخش مقدمه و دالیل توجیهی این طرح به ضروری نبودن تعلیم زبان خارجی به 
اند که آموختن ر دانشگاه ندارند، اشاره و استدالل کردهآموزانی که قصد ادامه تحصیل ددانش

آموزانی ها معتقدند دانششود. آنها منجر میآموزان به افت تحصیلی آنزبان خارجی به این دانش
های کاردانش یا فنی آموزی و ورود سریع به بازار کار مسیر تحصیل در شاخهکه با هدف مهارت

دلیل بعدی که  .نیاز ضروری به آموختن زبان خارجی ندارند کنند،ای را انتخاب میو حرفه
کنند، ناکارآمدی مدارس در آموزش زبان خارجی نمایندگان امضاکننده این طرح به آن اشاره می

های آزاد زبان ها معتقدند که آموزش زبان در مدارس نسبت به آموزش در آموزشگاهاست. آن
های انگلیسی و غیر انگلیسی از که آموزش تمامی زبان آمیز بوده و بهتر است کهکمتر موفقیت

در تبصره یک ماده دو درباره  .های آزاد انجام شودمحیط مدرسه حارج شود و از طریق آموزشگاه
میزان ارائه خدمات آموزش همگانی در خصوص هر زبان خارجی تاکید شده است که مشارکت 

های علمی و فنی، ساله و از طریق همکاری 15با کشورهای طرف تفاهم در یک برنامه حداقل 
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های های بین المللی دانشگاهاعزام مدرس و ارائه بورسیه برای تربیت مدرس و معلم در پردیس
های آموزشی در مناطق محروم و کمک هزینه کشور باشد و بخشی از هزینه برقراری دوره

ری این قانون نیز باید در هر یک از های مجدانشگاه .آموزان فاقد توان مالی را متقبل شونددانش
ها عالوه بر آموزش زبان خارجی در حداقل دو رشته مقاطع تکمیلی، برای ایجاد نامهتفاهم
های مجری این قانون مکلف هستند در پنج سال دانشگاه .های آموزشی مشترک تعهد دهنددوره

ای آموزش زبان تعهد شده از هدرصد از بورسیه دوره 60نامه حداقل ابتدایی اجرای هر تفاهم
         این قانون اختصاص دهند 5ماده  2سوی طرف خارجی را به معلمان موضوع تبصره 

(. هرچند این طرح هنوز تصویب نهایی نشده است اما به نظر 1398های مجلس. )مرکز پژوهش
به شکل  و ن باید با جزئیات و صراحت بیشتریمی رسد؛ زبان عربی و مکانیزم های آموزش آ

 بخش مستقل در طرح گنجانده شود.

 مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش -5

شورای عالی آموزش و پرورش در سلسله مراتب سیاستگذاری جمهوری اسالمی ایران ذیل 
مجلس شورای اسالمی قرار دارد. قانون اصالح موادی از قانون تشکیل شورایعالی آموزش 

توسط مجلس شورای اسالمی اصالح شد که بر اساس آن شورای  29/7/1381وپرورش در تاریخ 
عالی ترین مقام اجرایی کشور )رئیس جمهور( قرار گرفته است.  عالی آموزش وپرورش زیر نظر

تعیین خط مشی آموزشی  -1 :وظایف و اختیارات این شورا چنین تشریح شده است 6در ماده 
بررسی  -2وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران با رعایت قوانین موضوعه کشور؛ 

پرورش جهت ارائه به مجلس شورای و تصویب هدفها و نظام آموزشی وزارت آموزش و 
بررسی و تصویب برنامه های درسی و تربیتی کلیه موسسات آموزشی کشور که در  -3اسالمی؛

حوزه وزارت آموزش و پرورش قرار دارد و ... )قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش. 
رای عالی (. برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران یکی از مهمترین مصوبات شو1381

. برنامه ملی درسی(. برنامۀ درسی 1391آموزش و پرورش است)شورای عالی آموزش و پرورش. 
آموزش زبانهای خارجی بستر مناسبی برای  :کندملی این حوزه را به این صورت تعریف می

درک و دریافت و انتقال میراث فرهنگی و دستاوردهای دانش بشری در قالبهای متنوع زبانی به 
شفاهی، دیداری و نوشتاری برای مقاصد و مخاطبان گوناگون در مبادالت بین فرهنگی  صورت

تأثیر تعامالت جوامع بشری و رشد فناوری، کند. از آنجا که مراودات اجتماعی تحتفراهم می
کند، برای برقراری ارتباط سازنده و آگاهانه توسعه پیدا کرده و این دامنه هر روز افزایش پیدا می

ی است متربیان عالوه بر زبان مادری توانایی برقراری ارتباط با سایر جوامع و دستاوردهای ضرور
(. امروزه روشهای آموزش زبان 1بشری را در سطح منطقهای و جهانی دارا باشند )نگاشت سوم، 

بر توانایی ارتباطی فراگیران و حل مسئله تأکید دارد به گونهای که فرد پس از آموزش قادر به 
گفتن، خواندن و کردن، سخنجاد ارتباط با استفاده از تمامی مهارتهای چهارگانۀ زبانی )گوشای

سالگی 12تا 10شدن مغز که حدود نوشتن( باشد. از آنجاکه یادگیری زبان دوم به دلیل یکسویه 
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دهد توأم با مشکالتی خواهد شد به همین دلیل جا دارد تا حد امکان سن و دورۀ تحصیلی رخ می
تواند در بخش دروس اختیاری از مرحلۀ موزش زبان را پایین آورد. آموزش زبان خارجی میآ

دوم دورۀ ابتدایی آغاز شود. بدیهی استآموزش در این دوره محدود به یادگیری آواهای زبان و 
این آموزش با استفاده از اشعار آهنگین و بازیهای آموزشی  .تعدادی از واژگان پایه خواهد شد

. در سطح دوم متوسطه متربیان باید بتوانند متنهایی در )3پذیرد )نگاشت دوم، صورت میزبان 
حد متوسط را بخوانند و مفاهیم آنها را دریابند. در ضمن توانایی نوشتن، در حد یک مقالۀ کوتاه، 

 ریزی برای تحقق آنهابه زبان خارجی نیز در آنها تقویت شود. با توجه به این اهداف و برنامه
میتوان امیدوار بود در پایان دورۀ متوسطه، متربیان از تواناییهای الزم برای استفاده از منابع در حد 
 متوسط برخوردار باشند و توانایی برقراری ارتباط را به یکی از زبانهای خارجی داشته باشند

متون سادۀ  (. در پایان دورۀ متوسطه دوم متربیان باید توانایی خواندن و درک1)نگاشت سوم، 
(. در سطح دوم متوسطه، گسترش دامنۀ واژگان 112تخصصی را کسب کنند )نگاشت سوم، 

کند های تخصصی به درک بهتر متون تخصصی و برقراری ارتباط علمی کمک میتخصصی رشته
خود، سازمان پژوهش و  1381(. همچنین این شورا در مصوبه سال 112)نگاشت سوم، 

مکلف به فراهم کردن مواد درسی الزم برای زبانهای خارجی آلمانی، ریزی آموزشی را برنامه
 فرانسوی، ایتالیایی، اسپانیولی و روسی کرده است. 

 های اجراییمصوبات هیئت وزیران و دستگاه -6

ریزی اجرایی را در کشور انجام می دهد تاکنون هیئت وزیران به عنوان نهادی که برنامه
انهای خارجی نداشته است. معاون آموزش متوسطه وزارت مصوبه ای در خصوص آموزش زب

سیاستگذاری و تصمیم گیری در خصوص عناوین و ساعات مواد »آموزش و پرورش می گوید: 
درسی به شورای عالی آموزش و پرورش مربوط است و معاونت های آموزشی و معاونت های 

راهبری جریان تربیت و یادگیری  دیگر هر کدام متناسب با وظایفی که به عهده دارند مدیریت و
را در حوزه های مختلف دستگاه تعلیم وتربیت رسمی کشور بعهده دارند. جایگاه درس زبان 
های خارجی در نظام آموزشی فعلی در منظومه یازده گانه حوزه های تربیت و یادگیری نظام 

تحول از طریق آموزشی تعریف شده است و مواد درسی مرتبط با آن متناسب با اهداف سند 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی تألیف و در پایه های تحصیلی که توسط شورای عالی 
آموزش وپرورش مصوب شده در مدارس متوسطه تدریس می شود. بدیهی است که زبان عربی 
در این میان بدلیل آمیختگی با فرهنگ دینی و مذهبی  و نقش آن در فهم کالم وحی و قرآن و 

دلیل در هم تنیدگی با زبان فارسی، وضعیتی متفاوت  دارد. در نظام آموزشی زبان عربی نیز به 
در حوزه تربیت و یادگیری قرآن و عربی تعریف می شود و مواد درسی مرتبط با آن تدریس می 
شود. به هر حال این موارد الزامات ایجابی و قانونی تدریس زبانهای خارجی در نظام آموزشی 

  (.1398ر حال حاضر است )کمرئی. رسمی کشور د
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 جمع بندی

رسد نهادهای اصلی متولی تدوین سیاستهای آموزش زبان عربی در سطوح اجرایی به نظر می
قرار داشته و معاونتهای وزارت آموزش و پرورش این سیاستها را مصوب می کننند. این امر 

، پراکندگی و عدم انسجام، چالشهای زیادی از جمله روزمرگی، عدم نوآوری، عدم نیاز سنجی
نداشتن ایده محوری باالدستی، تغییرات رادیکال در سیاست ها و ... را در پی دارد. با توجه به 

شود وجود یک سیاست مشخص در عالیترین سند سیاستی کشور یعنی قانون اساسی، پیشنهاد می
کلی نظام به  نظام سیاستگذاری کشور به خصوص در سطح سیاستهای کالن شامل سیاستهای

گیری های الزم را در این حوزه مشخص کند تا از پراکندگی و طور مشخص رویکردها و جهت
جزیره ای شدن سیاستهای سطوح اجرایی ممانعت بعمل آید. همچنین الزم است شورای عالی 
انقالب فرهنگی در نسخه بروز شده سند نقشه جامع علمی کشور، یک بخش کامل را به 

ص و شفاف در حوزه آموزش زبانهای خارجی از جمله عربی به همراه وظایف رویکرهای مشخ
تر اختصاص دهد. نکته آخر اینکه با وجود اینکه و تکالیف هریک از نهادهای سطوح پایین

بخشهایی در سند ملی برنامه ریزی درسی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش، به مبانی 
دلیل عدم جامعیت و رهانشدن از بند کلیات و عدم  آموزشی و یادگیری اختصاص دارد اما به

ورود به رویکردهای اجرایی، بخشهای زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش تفاسیر مختص 
خود را از این سند به مرحله اجرا درآورده و درواقع سیاستهای کالن کشور نقشی در آنچه که 

  افتد، ندارد.ر حوزه آموزش زبان عربی اتفاا میدر عمل د
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