
  مقدمه

  

  تخصصي سابقه و مباني تأليف كتابهاي انگليسي نيمه
  

كنـد كـه آمـوزش        ي جهـان معاصـر ايجـاب مـي          نياز جامعه به برخورداري از نعمت دانش پيـشرفته        
ي استفاده از منابع و مĤخذ علمي و فنـي و تخصـصي امـري جـدي                   زبانهاي خارجي به عنوان وسيله    

هاي اهوزش و پـرورش و دانـشگ      مـ عتنابـه از سـوي آ     در گذشته با وجود صـرف هزينـه م        . تلقي شود 
ــين آمــوزش     ــه علــل فقــدان هــدف و انگيــزه مــشخص، عــدم ارتبــاط منطقــي ب كــشور متأســفانه ب

ودن متون درسي مناسب، آموزش  زبان با عدم توفيق غيرقابل           بپيشدانشگاهي و دانشگاهي و فراهم ن     
ف دانــشگاهي، پــس از ســالها هــاي مختلــ در نتيجــه دانــشجويان رشــته. انكــاري روبــرو بــوده اســت

زمينـة تخصـصي تحـصيلي خـود     آموزي قادر به مطالعه و استفاده از منـابع و مĤخـذ خـارجي در        زبان
 قبـل از ورود بـه دانـشگاه    شـدند  آن دسته هم كه به قصد ادامه تحصيل عازم خارج از كشور مـي  . نبودند

 يـا خـارج، از نـو بـه يـادگيري زبـان       ناچار با تحمل سرگرداني و هزينه زياد در مؤسسات انتفاعي داخـل        
هاي زبان و ادبيات خارجي و مترجمي هم باز از سوئي به علت نداشتن هدف و از                   در رشته . پرداختند  مي

هاي ديكته شده استعماري، تربيت مترجم يا منتقد ادبي از امـور              سوي ديگر بواسطه الگو قراردادن برنامه     
  .آمد ناممكن بشمار مي

 ستاد انقالب فرهنگي، اينجانب به عنوان معلمـي كـه بـا تأسـف علـل عـدم                   در آغاز فعاليت      
اي خطـاب بـه مـسئولين     توفيق رشته مورد تدريس خود را بدقت مورد مطالعه قـرار داده بـود، مقالـه    

هاي مادي و نيروي انـساني را يـادآور شـدم و              نوشتم و با ذكر آمار و ارقام مسئله تلف شدن سرمايه          
بعـد از  . م جهت تغييرات بنيادي برنامـه آمـوزش زبانهـاي خـارجي عرضـه داشـت           پيشنهادهائي نيز در  

ريزي زبانهاي خارجي  مدتي از منتقد معترض دعوت به عمل آمد كه سرپرستي كميته طرح و برنامه
 ، اگرچه بعد از انقالب به سبب مورد سـؤال قـرار گـرفتن آمـوزش زبانهـاي بيگانـه            .را برعهده گيرد  

بان نسبت به باقي ماندن اين رشته پيدا شده بود و بيم كمبود همكـاري وجـود                 ر استادان ز  دترديدي  
كميتـه طـرح   . داشت، اما به اميد آنكه تحولي مفيد در اين زمينه صورت گيرد، مسئوليت را پذيرفتم              

 بـا شـركت نماينـدگان اسـتادان زبـان دانـشگاههاي             1359ريزي زبانهاي خارجي در ديمـاه         و برنامه 
  .كشور تشكيل شد

اين كميته، ابتدا به منظور نظرخواهي، پرسـشنامه جـامعي تهيـه و تنظـيم كـرد و بـراي كليـه                    
ريزي ستاد انقالب فرهنگي، صاحبنظران، استادان زبـان، متخصـصان و             گروههاي تخصصي و برنامه   

اين پرسشنامه مشتمل بـر دو بخـش       . كارشناسان مربوطه در وزارت آموزش و پرورش ارسال داشت        
هاي زبان و ادبيات خارجي، مترجمي و تربيت دبيـر كـه در اينجـا از           ش مربوط به رشته   يك بخ : بود

هـاي مختلـف    زبـان بـراي رشـته    شـود، بخـش ديگـر خـاص آمـوزش      بحث درباره آن صرفنظر مـي  
  .تخصصي، از جمله كتاب حاضر، انجاميد دانشگاهي بود كه به تأليف كتابهاي نيمه



دهنده اعالم داشـته بودنـد كـه آمـوزش زبـان               پاسخ گروههاي% 100براساس نتايج آماري،        
هاي تخصـصي ضـروري تـشخيص داده ثمـرات آن را در زمينـه خودكفـايي                   خارجي را براي رشته   

دهندگان زبان انگليسي را به عنوان زبان خارجي اول           پاسخ% 100دانند،    علمي و فني كشور مؤثر مي     
، زبـان   %54عنوان زبان خارجي دوم، زبان فرانـسه        پيشنهاد كرده بودند، به موازات زبان انگليسي، به         

آموزش مهارتهاي نوشتن و مكالمه     . توصيه شده بود  % 5و زبان روسي    % 27، زبان عربي    %46آلماني  
 يدهندگان ضمن تذكر درباره نارسائيهاي آموزشـ        پاسخ. در مرتبه دوم و سوم اهميت ذكر شده بود        

 مجـرب و كثـرت دانـشجويان در كـالس،           آموزشـي، كمبـود معلـم     از لحاظ كتـاب، مـواد كمـك         
  .پيشنهادهاي مفيدي نيز جهت بهبود برنامه ابراز داشته بودند

ريزي، پس از مطالعات همه جانبه و با توجه به نتايج آماري پاسخهاي دريافتي،             كميته برنامه     
قالب رئوس مطالب اين برنامه كه به تصويب ستاد ان        . به تدوين يك برنامه پيشنهادي همت گماشت      

  :فرهنگي رسيد، به قرار ذيل است
آموزش زبانهاي خارجي به شرط آنكه متوجه اهدافي روشن و محتوايي مطلـوب باشـد در                    

  :دو زمينه وسيع حائز اهميت است
گيري از منابع و مĤخذ علمي و فني خارجي به منظور ايجاد حركت در                استفاده و بهره  . الف    

  .جهت خودكفايي علمي و فني كشور
تعاطي فرهنگي كه مراد از آن شناساندن و معرفي بينش و ارزشهاي فرهنگي اسالمي و ملي                . ب    

باشد به طريقي كـه موجـب وابـستگي، بـه             به جهانيان و جذب  عناصر مثبت و مطلوب ساير فرهنگها مي           
  .ويژه در ارتباط با فرهنگهاي استعماري، نگردد

بط علمي و نيـز بالتكليفـي و ناهمـاهنگي مدرسـان            از آنجا كه فقدان كتب مناسب و مبتني بر ضوا             
شـد، لـذا در    ثمر ماندن آموزش زبان در گذشته محسوب مـي        زبان در انتخاب متون درسي از دالئل مهم بي        

 لبرنامه پيشنهادي با توجه به توان دانشجويان ضوابطي براي تدوين كتب زبان تخصـصي، بـر اسـاس مراحـ                   
  : ذيل منظور گرديديآموزش

ــه      ــشجو در دوره       :اولمرحل ــه دان ــه ك ــر آنچ ــل ب ــرور كام ــه و م ــان پاي ــوزش زب ــامل آم ش
  .پيشدانشگاهي در دبيرستان فراگرفته و همچنين تقويت مهارتهاي چهارگانه زبان

 شامل آموزش زبان نيمه تخصصي كـه دانـشجو ضـمن آن عـالوه بـر تقويـت                   :مرحله دوم     
جام تمرينهاي متنـوع، واژگـان مـشترك        ان مهارت خواندن و درك مطلب، از طريق متون مناسب و         

  خــود آشــنايي  آمــوزد و بــه تــدريج بــا واژگــان رشــته تخصــصي  هــاي متجــانس را مــي بــين رشــته
  .كند حاصل مي

دانـشجو  . باشـد   شامل آموزش متون صرفاً تخصصي و مربوط به يك رشـته مـي             :مرحله سوم     
ي مطالعـه و اسـتفاده از منـابع و مĤخـذ و      ه تنهـايي از عهـده  گيرد تا حدي كـه بـ   مي  متون پيشرفته را فرا 

براي آمـوزش اصـطالحات و واژگـان كـامالً          . نشريات تخصصي مربوط به رشته تحصيلي خود برآيد       



مربوط كه در عـين حـال بـا سـاخت زبـان خـارجي هـم آشـنايي                    ي  تخصصي، همكاري استادان رشته   
  .داشته باشند توصيه شده است

ريـزي، بـه    كـه اهـداف آمـوزش زبـان و رئـوس برنامـه            اين اعتقاد بودند    بعضي از همكاران بر         
ولـي متأسـفانه در آن      . ي ديگـري اعـالم شـود        عنوان يك مصوبه، جهت تأليف متون درسي به مؤسسه        

از سوئي يقـين    . زمان گروه يا سازمان متشكل و واجد شرايطي كه اين مهم را انجام دهد سراغ نداشتيم               
تـأليف   ماند، ثانياً اگـر امـر       ثمر مي   ن اقدام به تهيه كتاب بي     ريزي بدو   حاصل بود كه اوالً زحمات برنامه     

زير نظر فرد يا افرادي باشد كه اهداف آموزش را بشناسند و براي آن اهميت قائل باشـند، طبعـاً درك                     
از همكاران  چند  بنابراين، بدون فوت وقت با تني       . و دلسوزي و صميميت الزم پشتوانه كار خواهد بود        

ريــزي و مــشورت بــا اســتادن،  دنــد ســميناري جهــت معرفــي ضــوابط برنامــهكــه داوطلــب كمــك بو
  .و مدرسان زبان تشكيل گرديدصاحبنظران 

اي بـه     پس از مشخص شدن گروههاي تأليف، هرچند وقت يك بـار نيـز سـمينار يـا جلـسه                      
بـه تـدريج كـه      . شـد   ايجاد هماهنگي و نظارت بر حسن انجام كار دائر مي           منظور بررسي مشكالت،  

سـرانجام بـا    . گرديـد   شد جهت ويراستاري از دانشگاهي به دانشگاه ديگر ارسال مي           ون حاضر مي  مت
تخصـصي زبـان     كتاب مرحله اول بعالوه نه كتـاب نيمـه       ،استفاده از فرصت تعطيل موقت دانشگاهها     

هنـر،   (1علـوم انـساني        ، علوم پايه،  2 و 1هاي فني و مهندسي، پزشكي، كشاورزي         انگليسي در رشته  
روانـشناسي، تعلـيم     (1، علوم اجتماعي    )فلسفه، الهيات، تاريخ   (2و علوم انساني    ) بيات، زبانشناسي اد

توســط همكــاران ) اقتــصاد، مــديريت، بازرگــاني (2و علــوم اجتمــاعي ) شناســي و تربيــت، جامعــه
البتـه گـروه زبـان دانـشگاه شـيراز از لحـاظ تعـداد        . دانشگاههاي سراسر كشور تهيه و تأليف گرديد  

متون درسي مزبور، به منظور استفاده آزمايـشي و همچنـين    . تاب سهم بيشتري در اين زمينه داشت      ك
به علت عـدم فرصـت بـراي چـاپ، هنگـام بازگـشايي دانـشگاهها بـصورت زيـراكس تكثيـر و بـه                         

 آن متـون جهـت چـاپ در اختيـار مركـز نـشر               ،سال بعـد    در نيم . گروههاي آموزش زبان ارسال شد    
  . تاكنون مورد استفاده دانشجويان بوده است1362فت كه از سال دانشگاهي قرار گر

نجانب و تصويب   از سوي اي  ) زبان انگليسي بطور انحصاري   (با پيشنهاد لغو آموزش تك زباني           
ستاد انقالب فرهنگي، گروه زبان فرانسه نسبت به ديگر گروههاي زبانهاي خـارجي پيـشقدم شـد و بـر           

  .اساس طرح يادشده به تأليف كتب درسي پرداخت
  

  برنامه تجديد نظر و تأليف جديد

بيني از آنجا كـه نقـايص يـك كتـاب درسـي ضـمن تـدريس آشـكار          عالوه بر اشكاالت قابل پيش 
د، تجديدنظر درباره كتابهاي يادشده، به منظور رفـع معايـب اساسـي و كمبودهـاي گـزارش                  شو  مي

  .رسيد نظر مي شده از سوي مدرسان زبان، ضروري به
و دعـوت بـراي     ) سـمت (» سازمان مطالعه و تـدوين كتـب علـوم انـساني دانـشگاهها            «با تأسيس       



رنامـه ديگـر موضـوع بررسـي كتابهـاي        تشكيل كميته تأليف متون درسي زبانهاي خارجي، قبـل از هـر ب            
در ايـن  .  به تشكيل سميناري اقـدام گرديـد   1364لذا در اسفندماه    . تخصصي مورد توجه قرار گرفت      نيمه

سمينار كه مؤلفان، صاحبنظران، نمايندگان و مدرسان زبان انگليـسي دانـشگاهها شـركت داشـتند، ابتـدا                  
يد و سپس به بررسي جداگانه هر كتاب پرداخته         اشكاالت مشترك و موجود در كليه كتابها مطرح گرد        

بعداً مجموعه نظرات اصالحي و مصوبات سمينار به عنوان دستورالعمل به مؤلفان قبلـي و يـا جديـد               . شد
مهندسي، متعهد تهيه يك درس نمونه بر اساس مصوبات سمينار و گروه تدوين كتاب فني . ابالغ گرديد

و ايجـاد تغييـرات الزم در آن بـه گروههـاي تـأليف              » تـدوين كميته  «درس نمونه پس از بررسي در       . شد
تخصصي مورد اسـتفاده   ي مؤلفان در بعضي از كتابهاي نيمه ارسال گرديد كه با تفاوتهائي از لحاظ سليقه  

  .قرار گرفته است
اين نكته قابل ذكر است كه در امر تجديد نظر، هم از كتابهـاي سـابق اسـتفاده شـده و هـم                           

كنندگان سمينار و بـه ويـژه هـدف اصـلي آمـوزش زبـان تـا حـد امكـان                       ت شركت خواستها و نظرا  
تخصـصي بـه زبـان    يـافتن معادلهـاي    «و  » ترجمه«گنجاندن تمرينهاي   . ملحوظ و حفظ گرديده است    

به عنوان راه حل معضل ترجمه در ايران، از طرف اينجانب كه خصوصاً ضمن سـالها تـدريس                  » فارسي
ام، بعداً پيـشنهاد شـد و مـورد تأييـد مؤلفـان و صـاحبنظران        مه را شناخته  مسائل ترج » نقد عملي ترجمه  «

دو زبان به دانستن مطلـب مـورد ترجمـه نيـز نيـاز      از آنجا كه امر ترجمه عالوه بر دانستن     . قرار گرفت 
دارد، از ايــن طريــق مــسئوليت ترجمــه متــون تخصــصي برعهــده اهــل فــن قــرار خواهــد گرفــت و  

مترجمان ذيصالح در توسعه معلومات جامعه خود سـهيم         نست به عنوان    متخصصان آينده خواهند توا   
كـه هــدف و شــرح  » يــابي اصـطالحات و واژگــان تخصـصي بــه زبـان فارســي    لدمعـا «تمــرين . باشـند 

» كـامالً تخصـصي   «ي متـون      چگونگي انجام آن در بخش آخر كتاب آمده نيز به عنوان پيشنياز ترجمه            
  .پيشنهاد شده است

ام   گيري مداوم در مسئوليتي كه بر عهده داشـته          گويم با وجود كوشش و پي     در خاتمه بايد ب       
و با وجود مساعي قابل تقدير مؤلفان محترم از آنجا كه تأليف كتب درسي زبانهاي خارجي توسـط                  

اميد . گذراند، بدون شك كار خالي از عيب و نقص نيست           استادان ايراني هنوز مرحله تجربي را مي      
  .هاي مفيد و آموزنده براي چاپهاي بعد دريغ نفرمايند ز تذكرات و راهنمايياست كه صاحبنظران ا

  
  طاهره صفارزاده



  توضيح درباره بخشهاي مختلف اين كتاب
  

  تكاليف دانشجو) 2(فعاليت كالسي، ) 1: (باشد مل بر دو بخش ميتاين كتاب مش
  

  فعاليت كالسي:  اولشبخ
  مراحل قبل از قرائت متن: الف  
   با تلفظ واژگان موجود در متنآشنايي. 1    
  آشنايي با واژگان تخصصي موجود در متن. 2    
  آشنايي با واژگان از طريق كاربرد آنها در جمله. 3    

  آشنايي با تلفظ واژگان موجود در متن. 1

هاي موجود در متن اسـت كـه يـا دانـشجويان      منظور از اين مرحله، آشنايي با تلفظ آن دسته از واژه          
احتمـاال اشـكاالت آوايـي آنهـا       كنند يا اگر قبال آشنا شده باشـند،     ن بار با آنها برخورد مي     براي اولي 

  .هنوز رفع نشده است
  

  آشنايي با واژگان تخصصي موجود در متن. 2

شـناخت    شـوند كـه پـيش       س آن دسته از واژگان صرفاً تخصصي معرفي مـي         ردر اين مرحله از هر د     
  .باشد ميمعاني آنها در فهم متن درس ضروري 

  

  آشنايي با واژگان از طريق كاربرد آنها در جمله. 3

شناخت آنها در فهم متن ضـروري اسـت از طريـق كاربردشـان در                 در اين مرحله لغات دشوار كه پيش      
  .شود جمله به دانشجو تفهيم مي

  
  قرائت متن و پرسشهاي مربوط به درك مطلب. ب  

اي و    نادرسـت، چهارگزينـه   / اي درسـت      اين مرحله مشتمل بر يك متن و پرسشهاي گزينـه          
  .باشد توضيحي مي

  
  تكاليف دانشجو: بخش دوم

انجام تكـاليف توسـط دانـشجويان بـه دليـل ضـيق وقـت در كـالس در پيـشبرد يـادگيري زبانهـاي                         
ي، از اين نظر يكي ديگر از ويژگيهاي طرح حاضر ارائه تكاليف به  رتخصصي امري است ضرو     نيمه

  :باشد  است كه شامل هفت مرحله ميصورت يك برنامه منسجم
  : اجزاء كالم در جملهدبرركا. 1

  .گيرد قيد مورد تمرين قرار مي در اين مرحله،كاربرد اجزاء كالم يعني اسم، فعل، صفت و
  :كاربرد واژگان تخصصي در جمله. 2

هدف اين مرحله تقويت مهارت دانشجو در شناخت واژگان تخصصي و فني از طريق كاربرد آنهـا                 
  .شود استفاده از فرهنگهاي تخصصي در اين مورد توصيه مي. باشد در جمله مي



  :تطبيق واژگان با مترادفها. 3
. باشـد   در اين مرحله تقويت مهارت دانشجو در شناخت واژگان از طريق تطبيق آنها با مترادفهـا مـي                 

  .شود استفاده از فرهنگهاي زبان اصلي در اين مورد توصيه مي
  :اختارهاي دستوريآشنايي با س. 4

باشد زيـرا فـرض بـر ايـن اسـت كـه مـسائل                 در اين مرحله تدريس دستور زبان مورد نظر نمي         :الف
هدف اصـلي،   . تدريس شده است  » مرحله اول «دستوري ضمن دروس پيشدانشگاهي و كتاب       

آموزش ساختارهاي خاصي است كه عدم شناخت يا تشخيص به موقع آنها موجب كندي در               
به منظور آشنايي با اين نوع ساختارها براي هر مـورد دسـتوري صـرفاً بـه                 . گردد  امر قرائت مي  

زيرا اوالً توضـيحات شـفاهي اسـتاد در         . ذكر يك يا چند نمونه به عنوان مثال اكتفا شده است          
كند و ثانياً انجام تمرينات در اين زمينه از وظايف خود             روشن مي كالس نكات دستوري مبهم را      

  .كه در هر درس به صورت تكاليف ارائه شده استباشد  دانشجو مي
اين مرحله شامل تمريناتي است كه اصول و قواعد دسـتوري آنهـا قـبالً در                : تمرينات دستوري  .:ب

  .برنامه آغازي هر درس از طريق جمالت نمونه ارائه شده است
  :قرائت و درك مطلب. 5

 تمرين آنهـا    ،روس اصلي انتخاب شده است    از آنجا كه متون مورد استفاده در اين مرحله بر مبناي د           
  .شود استفاده از فرهنگهاي مختلف تخصصي توصيه مي. گردد باعث درك هر چه بيشتر مطلب مي

  :ترجمه انگليسي به فارسي. 6
در هر درس متني بر مبنـاي درس اصـلي جهـت تمـرين ترجمـه                   به عنوان پيشنياز ترجمه تخصصي،    

 دادن دانشجو به فن ترجمه تخصصي است كه موجب باال           هدف اين تمرين سوق   . منظور شده است  
همچنين به . باشد بردن سطح معلومات جامعه و جلوگيري از هجوم واژگان بيگانه به زبان فارسي مي    

 قدرت درك و فراگيري مفاهيم تخصصي در دانـشجو تقويـت            ،يابي  علت دقت و تمركز در معادل     
ل اوليه فن ترجمه، از سوي مدرسين محتـرم، تـوأم   اين تمرين با آموزش فن نگارش و اصو. شود  مي

  .خواهد بود
  :يابي واژگان تخصصي معادل. 7

از طريق اين تمرين، بر اثر دقت و تمركز پژوهشگرانه، قدرت ذهني دانشجويان در رشته تخصـصي                 
همچنين از آنجـا كـه وجـود فرهنگهـاي تخصـصي در ارتقـاء درك                . شود  شان تقويت مي    تحصيلي

ترين معادلها بـراي     اي را داراست، تدوين فرهنگهايي كه شامل مناسب          نقش عمده  مفاهيم تخصصي 
تخصـصي و     در ايـن مرحلـه واژگـان و اصـطالحات نيمـه           . مفاهيم جديد باشد امري ضروري اسـت      

، در پايـان متـون      »فهرست واژگان علمي  «يابي در بخش      وار براي معادل    تخصصي هر درس فهرست   
 كـردن معـادل يـا سـاختن معـادل مناسـب از طريـق دانـشجويان و          پيـدا .درسي گنجانده شده اسـت   

مدرسين محترم براي واژگاني كه در زبان فارسي براي آنها تاكنون برابر مناسبي وجود ندارد، مـواد             
  .ريزد مي اوليه براي تدوين فرهنگهاي تخصصي را پي

وري و بـه دفتـر   آ شايسته است كه در آخر هر نيم سال نتيجه كار توسط مدرسـين محتـرم جمـع               
ارسال گردد تا پـس از بررسـي آنهـا توسـط            » سمت«سازمان  » كميته تدوين كتب زبانهاي خارجي    «

  .گيردهاي ذيصالح در تهيه و تدوين فرهنگهاي تخصصي مورد استفاده قرار  هيأت


