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فارسئ به مثابة زبان علم؛

آرى يا نه؟

توانمند سازي زبان فارسي در همة زمينهها از جمله در زمينة علم
و فناوري آرمان همة ايرانيان است .درگزارة شمارة  21سند تحول
بنيادين آموزش و پرورش و بند  2-3اصول ناظر بر برنامههاي درسي
و تربيتي سند برنامه درسي ملي ،ضرورت تقويت گرايش به زبان و
ادبيات فارسي به عنوان زبان مشترك ،وحدتبخش و هويت ساز
ملي تأكيد شده است .از اين رو يكي از اقدامات سازمان پژوهش
و برنامهريزي آموزشي در تغيير و تح ّول برنامههاي درسي وتأليف
كتابهاي نو پديد درسي پاية دهم بهرهگيري از برابر نهادهاي
مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي است.
اين امر سابقهاي طوالني در كشور ما دارد و در گذشته افرادي مانند
دكتر حسين گلگالب و پروفسور حسابي تالشكردهاند ،تا براي
برخي از واژگان علمي التين واژگان فارسي معادل خلق كنند كه در
اين زمينه موفق نيز بودهاند .واژگاني مثل «پرتابه ،بردار ،نور شناخت،
برآيند و چگالش امروزه در كتابهاي فيزيك به زبان فارسي كاربرد
همگاني دارد و مورد پذيرش متخصصين فيزيك قرار گرفته است
و ديگر هيچكس از واژگان بيگانة آنها يعني «پروجكتايل ،وكتور،
اپتيك ،ريزالتنت  ،كاندنسيشن» استفاده نميكند.
در زيستشناسي هم واژههاي فارسي روزنه ،آب گريز ،بازدانگان،
نهاندانگان ،طنابداران ،آوند ،هاگ ،هاگدان و پرچم آنچنان در
متون علمي فارسي جا باز كردهاند كه حتي اساتيد موضوع نيز ممكن
است معادل بيگانة آن را به خاطر نداشته باشند.
در علوم ديگر نيز ،همچون شيمي ،زمينشناسي و رياضيات ،موضوع
به همين ترتيب است .واژگاني مانند سنگكره ،زيستكره ،آبكره
و هواكره  ،به مراتب از واژههاي بيگانة آنها يعني ليتوسفر ،بيوسفر،
هيدرسفر و اتمسفر براي يك فارسي زبان خوشلحنتر و معنادار تر
است .بايد توجه داشت كه همين واژگان مورد اشاره در زماني كه
پيشنهاد ميشدند مخالفان سرسخت و حتي سرشناسي داشتند كه
معتقد بودند هيچگاه مردم و دانشگاهيان به اين واژگان جديد روي
خوش نشان نخواهند داد .ادعايي كه گذشت زمان بطالن آن را
آشكار ساخت.
صادق هدايت برابر قرار دادن واژة «باشگاه» به جاي كلوپ ()Club
را مسخره ميكند و آن را نامناسب و غيرقابلپذيرش ميداند.
حتي شادروان عباس اقبال آشتياني -با همة بزرگي كه براي او

قايل هستيم -ميگويد :چه كسي باور ميكند كه روزي مردم به
جاي كلماتي جا افتاده و پذيرفته شده مانند اينوريسته و فاكولته
بگويند دانشگاه و دانشكده .او همچنين واژة «زيردريايي» را به جاي
«تحتالبحري» غيرقابل پذيرش ميدانست .واقعيت اما چيز ديگري
است .صاحبنظران دانشور معتقدند زبان فارسي كه روزگاري زبان
ديواني  ،بخش بزرگي از آسيا ،بوده زبان بسيار قدرتمندي است و
ميتواند به عنوان زبان علم باقي بماند .البته ممكن است بعضي افراد
در اين زمين ه موافق اين فكر نباشند و بگويند اص ً
ال نيازي به فارسي
خواندن نيست .روشن است كه در اينجا ديگر يك تفاوت مبنايي
وجود دارد كه از بحث ما خارج است ،گروهي ديگر نيز معتقدند كه
يك واژه جديد اوالً بايد جا بيفتد و سپس در كتابهاي درسي وارد
شود .اما آنچه ما ميگوييم اين است كه پذيرش يك واژه توسط
عامه مخاطبان امري تدريجي است و در اين فرايند كتابهاي درسي
ميتوانند نقشي بينظير را ايفا نمايند .در اين راستا دفتر تأليف
كتابهاي درسي ،با بررسي دقيق موضوع و با همكاري متخصصان
فرهنگستان زبان و ادب فارسي  ،براي خود يك نقش تاريخي قايل
است و از سالها پيش اقدامات خود را در زمينه تحكيم ،تقويت و
تثبيت زبان فارسي در چند زمينة اصلي ،از جمله ويرايش جدي
متون آموزشي ،آغاز نموده و ترويج واژگان مصوب فرهنگستان را نيز
در فهرست اقدامات خود قرار داده است.
در يك كالم  ،دفتر تأليف كتابهاي درسي معتقد است كه به سه
دليل زير انجام اين كار ،نه يك انتخاب بلكه امري الزم و ضروري
است:
 1دليل فرهنگي :فراهم كردن زمينة تقويت و بقاي زبان و
ادبيات فارسي به عنوان يك زبان كامل و پر اهميت براي نسل آينده؛
 2دليل آموزشي :وجود واژههاي همخانواده براي واژههاي زبان
فارسي ،سبب ميشود كه كاربرد آنها موجب تصويرسازي و فهم
بهتر دانشآموزانشود؛
 3دليل قانوني و ُعقاليي :الف .فرهنگستان زبان وادب فارسي
يك جايگاه حقوقي و داراي ساز و كار علمي در كشور است كه
مصوباتش توسط همة دستگاهها الزماالجرا ميباشد .ب .واژگان
مصوب توسط گروهي از دقيقترين و برجستهترين كارشناسان و
متخصصان موضوعي به همراه متخصصان زبان و ادبيات فارسي و
زبانشناسان خلق و توليد ميشوند.
معرفي واژگان جديد براي دانشآموزان مشكل خاصي ايجاد نميكند
چون آنها براي اولينبار است كه با اين واژگان روبهرو ميشوند .حتي
انتظار ميرود كه واژگان فارسي ،به دليل داشتن همخانوادههاي
فراوان ،با فهم بهتري از طرف يادگيرندگان روبهرو شود .اما دبيران
ارجمند كه با واژگان قبلي خو گرفتهاند  ،با يك دوران گذار روبهرو
خواهند شد .در اين دوران مراجعه به منابع متعددي كه چگونگي
شكلگيري واژههاي فارسي را توضيح ميدهند ،در درك معنايي
آنها كمك بسزايي خواهد نمود.
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