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5قسمت  -واژه گزینی در میکرب شناسی    

  
 اصول موضوعه

 

اش نهاده شده است، پس از اصول موضوعه اصولی است که فرهنگستان با توجه به وظایفی که در اساسنامه بر عهده مراد  
پذیرفته است و اگر نه براي همیشه براي مدتی طوالنی، درستی یا نادرستی آنها را در درون از بحث و بررسی فراوان آنها را 

  : این اصول عبارتند از. داندفرهنگستان قابل بحث نمی
  توسعه علمی نیازمند زبان علمی است  1.2
  زبان علم در ایران زبان فارسی است و باید فارسی بماند 2.2
  . یافته و ارزشمند استگزینی سازماننیازمند واژه زبان علمی فارسی براي بقا 3.2

بیان دیگر ، صرف تاسیس به. درستی آنچه در ذیل اصول موضوعه آمده است در درون فرهنگستان از پیش مفروض است
اساسنامه  موجباز یک سو، و وظایفی که فرهنگستان زبان و ادب فارسی به) که در ایران قدمتی هفتاد ساله دارند( ها فرهنگستان

  . باال از نظر فرهنگستان بدیهی هستند ٔخود بر عهده گرفته است از سوي دیگر ، حکایت از این دارد که اصول سه گانه
  

  توسعه علمی نیازمند زبان علمی است 1.2
با جهان مدرن در اینکه جامعه ما در رویارویی . نزدیک به دو قرن است که جامعه ایران با علوم و فنون جدید آشنا شده است  

چه طریقی باید در پیش گیرد و چه عناصري از آن را بپذیرد و چه عناصري را نپذیرد، بحث و جدل بسیار است، اما ظاهراً همه 
بنابراین، بعید است در میان . در این نکته اتفاق نظر دارند که باید علوم جدید را آموخت و از فناوري هاي جدید بهره برد

زبان علم همچنین علم چنانکه در تعریف . شد که با توسعه علمی به این معنی سر مخالفت داشته باشدصاحب نظران کسی با
ي جوامع یابد و پیدایش و گسترش علم، چنانچه تجربهآوردیم زبان خاصی دارد که بر متن زبان طبیعی می روید و گسترش می

  . دهد، همراه با توسعه زبان علم استبشري نشان می
  علم در ایران زبان فارسی است و باید فارسی بماند زبان 2.2

از همان آغاز ورود علم جدید به ایران، زبان فارسی به عنوان زبان علم برگزیده شد و این یکی از امتیازات ما ایرانیان است که 
عنوان زبان روپایی بهدر جهان هستند کشورهایی که به گمان اینکه برگزیدن یک زبان ا. مان یک استزبان ملی و زبان علمی

ماندگی علمی موفق کند، زبان ملی خود را به کارهاي روزمره اختصاص تواند آنان را در کار انتقال علوم و غلبه بر عقبعلمی می
این راه حل ممکن است براي کشورهایی که زبان ملی با . انداند و براي کاربردهاي علمی یک زبان اروپایی اختیار کردهداده

ریزي زبان، در اینجا بد نیست که وضع زبان فارسی را از نظر برنامه. اي ندارند مناسب باشد، اما براي ایران چنین نیستسابقه
  : ریزي زبان شامل این مراحل استبرنامه. شناسان زبان است، بسنجیمکه در مد نظر جامعهچنان

  ؛انتخاب یک زبان در مقام زبان ملی .1

  ؛منزله لهجه معیاران بهانتخاب یک لهجه از آن زب .2
 ؛انتخاب خط .3

 ؛ساالري، مانند اصطالحات اداري و نظامی و حقوقیانتخاب و ساختن اصطالحات مورد نیاز نظام دیوان .4

 .انتخاب و ساختن و یکسان کردن اصطالحاتی که در عرصه علوم و فنون مورد نیاز است .5
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- واما در مرحله پنجم کم. مرحله چهارم نیز با مشکل روبرو نیستزبان فارسی مراحل اول و دوم و سوم را طی کرده است و در 
گاه به بدیهی است که مراحل چهارم و پنجم هیچ. هاي بلندي نیز برداشته استهر چند که گام. هایی روبروستبیش با دشواري

 . رسد و در آنها تالش و نوآوري دائمی ضروري استپایان نمی

دیم و نیز با توجه به اینکه زبان فارسی صاحب ادبیات مکتوب هزار ساله است و در نظر بسیاري از با توجه به آنچه در باال آور  
اند، ظرفیت این را دارد که به زبان علمی توانمندي تبدیل ادب شناسان یکی از ده زبانی است که آثار ادبی بر جسته خلق کرده

  . شود
  : ایران دست کم سه عیب بزرگ داردمنزله زبان علم اختیار کردن یک زبان اروپایی به

کند و یکی از مهمترین ارکان هویت ملی را دستخوش ضعف و سستی مانده و سرکوفته تبدیل میزبان فارسی را به زبان عقب. 1
را ترك توان انتظار داشت که اگر زمانی قلمرو علم هاي زندگی نمیدلیل غلبه علم و فناوري بر همه عرصهزیرا امروز به. سازدمی

 . هاي دیگر نیرومند و سرزنده ظاهر شودکند قادر باشد در حوزه

آموزي به زبان مادري است، زیرا آموزي به زبان بیگانه بسیار دشوارتر از علمعلم. گسترش علم را در میان مردم کند می کند. 2
از این رو، اگر علم به زبان بیگانه . رهاي زبان بیگانه میسر نیست مگر با صرف وقت و هزینه بسیادرك ظرایف و پیچیدگی

کردگان و مردم این ترتیب، فاصله میان تحصیلبه. تدریس شود، کسانی بیشترین بهره را از آن خواهند برد که بر آن مسلط باشند
 . آیدگردد و در جامعه تبعیضی سخت ناروا پدید میي دانش محدود میشود و اشاعهعادي بیشتر می

همت همه ایرانیان چنان پرورده شود که از عهده پاسخگویی به نیازهاي زمانه ي توسعه علم باید زبان فارسی، بهبنابراین، برا 
  . برآید

از لوازم توسعه علمی توسعه دانش و اطالعات در میان عموم مردم است که با انتخاب یک زبان بیگانه در مقام زبان علم این . 3
   .گرددتوان گفت توسعه عمیق و همه جانبه علمی قطعاً محقق نمییتوسعه محدود می شود و در نتیجه م

  
  
  
  

  دکتر مسعود شریفی
  مدیر گروه واژه گزینی انجمن علمی میکرب شناسی ایران

  و
  نماینده تام االختیار انجمن علمی میکر ب شناسی ایران در فرهمگستان زبان و ادب فارسی
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  فراخوان

 

  همکار گرامی

  با سالم

رساند انجمن علمی میکـرب شناسـی ایـران ،  در نظـر دارد تـا بـه حـول و قـوه الهـی          به استحضار می احتراما،
این مجموعه شامل اطالعات مربوط به کلیـه  . را تهیه نماید "تاریخچه میکرب شناسی ایران "اي تحت عنوان مجموعه

ی، خـدمت رسـانی و تعـالی علـم     هاي آموزشـی ، پژوهشـ  همکاران محترمی است که به هر نحوي از انحاء در عرصه
بدیهی است این تالش ملی فقـط در سـایه یـاري کلیـه میکـرب      . اندمیکرب شناسی  در سراسر کشور اهتمام ورزیده

  . شناسان میسر خواهد شد
که در جهت تمـاس بـا اسـاتید و    ... بنابراین ، هر نوع اطالعات اعم از آدرس،  شماره تلفن،  پست الکترونیک و 

برند ما را در اجراي ایـن مهـم یـاري    اند و یا در خارج از کشور بسر میه به درجه بازنشستگی نائل  شدههمکارانی ک
عالوه ، هر نوع اطالعات مکتوب درباره اساتید و همکاران درگذشته  ، مزید امتنـان خواهـد بـود و در    به. خواهد کرد

  .ده خواهد شدصورت تایید با ذکر مشخصات ارسال کننده در این مجموعه گنجان
شده و یا در  لذا ،خواهشمنداست با عنایت به راهنماي تهیه کارنامک ، اطالعات مربوط به خود را به صورت تایپ

اطالعات را یا به آدرس جدید انجمن علمی میکرب شناسی و یا از طریق پسـت الکترونیـک   . لوح فشرده آماده نمایید
)microbiologyhistory@gmail.com وmicrobiologyhistory@yahoo.com  ( در . ارســـال فرماییـــد

  .تماس بگیرید) آقاي دکترمسعود شریفی( 09123819054صورت لزوم با شماره تلفن همراه 
این مجموعـه ارزشــمند بـه صــورت هـر چـه        ، امید است با عنایت کلیه همکاران محتـرم دراقصی نقاط کشور 

  .تر به جامعه علمی کشور تقدیم گرددجامع
  

  تشکربا 
  دکتر غالمرضا ایراجیان

 رئیس انجمن علمی میکرب شناسی ایران

 




