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چكیده
امروزه جهانی شدن فرهنگ غرب که نماینده تمام عیار اندیشه مدرنیسم بحساب می آید؛ فرهنگ های غیر غربی را در سطوح
مختلف تحت تاثیر قرارداده است ،به گحنه ای که می تحان گفت کمتر عرصه ای از این فرهنگ ها وجحد دارد که محرد هجمطه
آن فرهنگ نباشد .یکی از این ححزه ها ساخت زبانی فرهنگ های غیر غربی است که هجحم لغطا غربطی و بطحیاه انسلیسطی،
زبان ملی آنها را محرد تهدید قرار داده است .در مقابل فرهنگ های غیر غربی تالش هایی را برای حفظ زبان خطحد انجطام داده
اند .از جمله در ایران فرهنسستان زبان و ادب فارسی با تشطکیل گطروه وا ه گنینطی سطری کطرده بطا وا هگنینطی ،وا هسطازی و
مرادلیابی برای وا ه های بیسانه به تقحیت و گسترش زبان فارسی و تجهیطن آن بطرای بطرآوردن نیازهطای روزافطنون فرهنسطی،
علمی و فنی کمک نماید .در واقع ترجمه وا گانی و یافتن مرادل بحمی وا گان غربی در زبان فارسی راهکاری جهت ممانرطت
از هجمه های زبانی جهانی شدن است.
نحیسنده این متن مرتقد است بیشتر وا ه گنینی های فرهنسستان در ححزه علحم تجربی و غیطر انسطانی صطحر گرفتطه اسطت،
گرچه این تالشها قابل تقدیر است ولی به نظر می رسد بحران امروزی زبان فارسی ورود لغا بیسانه در ححزه علطحم انسطانی
باشد ،این نحشتار تالش می کند با بررسی عملکرد وا ه گنینی فرهنسسطتان بطحیاه دفترهطای اول ،دوم و سطحم فرهنسسطتان بطا
استفاده از روش تحلیل محتحا به آسیب شناسی وا ه گنینی بپردازد.
واژگان کلیدی جهانی شدن ،واژه گزینی ،تحلیل محتوا ،فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

مقدمه
استفاده از وا گان زبان های دیسر امری اجتناب ناپذیر است « .زبان فارسطی نیطن از ایطن امطر مسطتبنی نبطحده و بطرای
پرکردن خالهای مرنایی ،وا گانی از زبانهای دیسر قرض می گیرد(افراشی ،)8831:88،اگر ورود لغا خارجی کند و
تدریجی رخ می داد .شاید چندان خوری احساس نمی کردیم ،دست کم فرصت داشتیم آنها را هضم کنیم ولی حطال
که شمار لغا رو به فنونی است باید ورودشطان را مهطار کنیم(حطداد عطادل .)031:82،اسطتفاده از وا ه هطای بیسانطه
شفافیت وا گانی زبان قرض گیرنده را کاسته و محجب تیرگی آن می شحد و عالوه بر این ،حضحر این گحنه وا ه هطا
در زبان فارسی بر ساختم ان این زبان اثر ویرانسری گذاشته است ،از سحی دیسر باید تحجه داشت برای بیان مفطاهیم
جدید باید از امکانا وا ه سازی خحد زبان فارسی بهره بطرد و نطه اینکطه وا ه هطا ی بیسانطه را بطه کطار ببریم(حط
شناس.)1::23:0-02،
سابقه تشکیل سازمانی برای لغت سازی و جلحگیری از بی نظمی در امالی کلما به عصر ناصرالدین شاه قاجار بطاز
می گردد ،اما در اواخر دوره قاجاریه و عهد مشروطه این رویه به یکطی از دغدغطه هطای جطدی بخطه عمطده ای از
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منحرالفکرهای باستان گرا تبدیل شد و میراث آن به عهد پهلحی اول رسید .در واقع شکل گیطری فرهنسسطتان هطای
زبان ،محصحل ر شد و تکامل اندیشه های ملی گرایانه و شکل گیری دولت مدرن ..........و حطاکم شطدن مقحلطه زبطان
ملی است(طرفداری .)25-2831:85،رضاشاه پس از بازگشت از سفر ترکیه و تاثیر پذیری از اقداما ترکها در زمینه
تصفیه زبان و همچنین جنبه داخلی در جهت تسحیه زبان فارسی در سال  1:11فرهنسستان ایران را تاسیس نمحد و
اساسنامه آن در  18ماده تصحیب شد(صفایی .)88302:2،عحامل مترددی در شکل گیری نخسطتین فرهنسسطتان نقطه
داشتند که مهم ترین آنها عبارتند از -1 3سردرگمی ناشی از فرالیت های زبانی و وا ه نحیسی سره نحیسان که بیشطتر
هم در ادار و نشریا شایع بحد  -0گرایه حکحمت وقت به فارسی نحیسی و رواج فرهنگ و زبان ایران باسطتان،
 -:نیاز جامره به وضع اصوالحا علمی و فنی جدید(فرشید ورد .)::8-::231:82،فرهنسستان در سطال  1:::بطا
تصحیب  0222وا ه در حالی ترویل شطد کطه انتقطادا جطدی بطه آن وارد بطحد از جملطه آریطان پطحر مرتقطد اسطت
« فرهنسستان اول گرچه تحانست زمام کار را از دست دیسران درآورد .این خدمت را که عبار از منطع رواج هطناران
لغت مجرحل و بی اساس بحد انجام دهد ولی خحد از منظحری که داشت به دور افتاد ..........اشتباه عمطده فرهنسسطتان
در این بحد که قبل از برقرار کردن اصحل و قحا عطد زبطان و دادن دسطتحر کلطی بطه انتخطاب کلمطا دسطت زد(آریطن
پحر،ج.) 02 -0131::1-،:
دومین تالش برای ساماندهی وا ه گنینی تحسط دولت پهلحی با تاسطیس فرهنسسطتان زبطان ایطران در سطال  1:1:و
تحسط استاد محمد مقدم صحر گرفت .این فرهنسستان دارای چهار پاوهشکده وا ه گنینطی ،گطردآوری وا ه هطای
فارسی ،زبان های باستانی میانه و دستحر بحد .فرهنسستان دوم گرچه نسبت به فرهنسستان اول اصطحلی تطر و بنیطادی
تر با مسائل زبانی برخحرد کرد ،اما مسئله وا ه سازی باز هم مهمترین مسئله تلقی می شد؛ تنهطا بطا ایطن تفطاو کطه
فرهنسستان دوم بیشتر به ساختن اصوالحا علمی و تخصصی گرایه داشت تا وا ه سازی عمحمی ،از میطان22222
مرادل و اصطوال تخصصطی عرضطه شطده تحسطط فرهنسسطتان زبطان تنهطا  022مطحرد بطه تصطحیب رسید(مدرسطی
 .)1::1318:این فرهنسستان با تمام فراز و فرودهایه در سال  1:2:ترویل شد.
فرهنسستان سحم یا همان فرهنسستان زبان و ادب فارسی در سال  1:88تحسط شحرای انقالب فرهنسی تاسطیس شطد.
بازگشایی مجدد دانشساههای کشحر پس از پیروزی انقالب اسالمی ،آغاز به تحصیل دانشجحیان کارشناسطی ارشطد و
دکتری ،فرالیت استادان پرشماری در دانشساههای کشحر ،تحسره صطنایع گحنطاگحن در کشطحر ،عالقمنطدی شطدید بطه
کاربرد وا گان فارسی در مقابل وا گان بیسانه زمینه را برای بازگشایی فرهنسستان سحم فراهم کرد(حبیبی.)0:31:8:،
ماده اول اساسنامه فرهنسستان اهداف این تشکیال را اینسحنه بیان می کند -1 3حفظ قح و اصطالت زبطان فارسطی
 -0رواج و گسترش ححزه قلمرو زبان فارسی در داخل و خارج کشحر  -:ایجاد نشاط و بالندگی در زبان فارسی بطه
تناسب مقتضیا زمان و زندگی و پیشرفت علحم و فنحن بشری با حفظ اصالت آن .فرهنسستان زبطان و ادب فارسطی
در سال  1::2گروه وا ه گنینی را تاسیس نمحد .هدف از تشکیل این گروه کمک به تقحیت و گسترش زبان فارسطی
و تجهین آن برای برآ وردن نیازهای روز افنون فرهنگ عمحمی و فنی و ایجاد هماهنسی در فرالیت های وا ه گنینطی،
وا ه سازی و مرادل یابی برای وا ه های بیسانه عنحان شده است ،ماده دوم اساسنامه سیاست گطذاری دربطاره وا گطان
خارجی را شامل محارد زیر می داند -13تاسیس واحدهای وا ه سطازی و وا ه گنینطی  -0نظطار بطر وا ه سطازی و
مرادل یابی در ترجمه از زبان های دیسر -:تریین مریارهای الزم در جهطت حفطظ و تقحیطت بنیطاد زبطان فارسطی در
برخحرد با مفاهیم و اصوالحا جدید.
اهم فرالیت های فرهنسستان سحم در ححزه وا ه گنینی و مرادل یابی به شر زیر است3
 -1دفتر اول سال  31:8:حدودا  0022وا ه
 -0دفتر دوم سال  31:81حدودا  0582وا ه
 -:دفتر سحم سال  31:82حدودا  1822وازه

ترجمه واژگانی به مثابه بومی سازی هجمه های زبانی جهانی شدن 9 /

 -1دفتر چهارم سال  31:88حدودا  :022وا ه
 -2دفتر پنجم سال  1800 31:8:وا ه
فرهنسسطططتان در ططططحل  01سطططال فرالیطططت وا ه گنینطططی و مرطططادل یطططابی  11820وا ه جدیطططد ایجطططاد نمطططحده
است(حبیبی.)0831:8:،
بنابراین سحال پاوهه حاضر بدین گحنه مور می شحد که به چه مینان وا ه گنینی و مرادل یابی فرهنسستان زبطان
فارسی با تحجه به هجمه های زبانی ناشی از جهانی شدن پاسخسحی نیازهای زبطانی و هطحیتی کشطحر اسطتا بطراین
اساس به عنحان فرضیه می تحان گفت که 3به نظر می رسد تالشهای فرهنسسطتان زبطان فارسطی بیشطتر در حطحزه وا ه
گنینی و مرادل یابی غیر علحم انسانی(فنی ،پنشکی و  )...است و بنابراین تمی تحاند نیازهای زبانی و هحیتی کشحر را
پاسخسح باشد .نحشتار حاضر تالش می کند بطا موالرطه مطحردی وا گطان و مرطادل هطای دفترهطای اول ،دوم و سطحم
فرهنسستان به این مهم دست یابد.
پیشینه تحقیق
در باب محضحع محرد بررسی تنها می تحان به برخی آثار نظیر مقاله "مرادل گنین ،ترجمه و آشطفتسی زبطان فارسطی"
در کتاب ماه کتابداری و اطالع رسانی سال  1:88نحشته حمیدرضا جمالی مهمحئی ونین کتاب اصطحل وضطحابط وا ه
گنینی منتشر شده از سحی فرهنسستان زبان و ادب فارسی در سال  1:88اشاره کرد .نکته حائن اهمیت در ایطن گحنطه
آثار این است که این آثار یا به تشریح فرایند وا گنینی و ریشه های لغحی آن پرداخته اند و یا مرادل هطای وا گطانی
را در زبان فارسی تحضیح داده اند .اما تاکنحن پاوهشی آن هم به صح کمی و بر مبنای تحلیطل محتطحا بطه صطحر
مقایسه میان نحع و مینان وا ه گنینی آن هم بر مبنای ححزه های مختلف علحم انسانی صحر نسرفته است .در واقطع
بیشتر آثار تاکنحن نساهی تحصیفی به نححه وا ه گنینی فرهنسستان داشطته انطد و تطاکنحن از زاویطه انتقطادی ضطرور
وا گان انتخابی و ححزه محرد بررسی آنها تحلیل نشده است.
چارچوب مفهومی
سال های پایانی سده بیستم و ماه های آغازین هناره سحم میالدی با بحث های داغ و مناقشه برانسین دربطاره جهطانی
شدن همراه بحده است(گل محمدی  .) 1: 31:88در این میان تالش های نظریه پردازان و دانشمندان علطحم اجتمطاعی
برای ارائه ترریفی جامع و مانع از فرآیند جهانی شدند -همچحن بسیاری از پدیده هطای اجتمطاعی محجطحد در علطحم
انسانی -هنحز به نتیجه قابل قبحلی نرسیده است .بنابراین گاهی تراریف متفاو و حتی متضادی از این پدیطده ارائطه
می شحد .این ابهام ،اختالف و تناقض محجحد در ت رریف جهانی شدن از عحامل گحناگحنی همچحن چند وجهی بحدن،
فراگیر بحدن و نحپا بحدن نظریه پردازی و موالرا مروحف به جهانی شدن سرچشمه می گیطرد« .در اغلطب ترطاریف
عرضه شده ،جهانی شدن چحنان فرآیندی تدریجی و پایدار تحصیف می شحد که از گذشته ای دور یطا نندیطک آغطاز
شده و هنحز هم ادامه دارد»(«.) 155831archibugi,تاکید بر افنایه بی سابقه ارتباططا و برخحردهطای اجتمطاعی،
اقتصادی و فرهنسی ویاگی دیسر اکبر ترریف های جهطانی شطدن اسطت»( «.)155030:mcgrew,افطنون براینهطا در
اغلب ترریف ها ،جهانی شدن را نحعی فرآیند همسحنی و همسانی فناینده به شمار می آورند.)155:30:calrk,(».
بر اساس تراریف و دیدگاههای ارائه شده می تحان گفت «جهانی شدن عبار است از فرآیند فشردگی فناینده زمان
و فضا که به واسوه آن مردم دنیا کم وبیه و به صحرتی نسبتاً آگاهانه در جامره جهانی واحد ادغام مطی شطحند»(گطل
محمدی .)1:88302،به ع بار دیسر جهانی شطدن عبطار اسطت از فراینطد فشطردگی فضطا و زمطان ،کحچطک شطدن
پدیدارشناسانه جهان و شکل گیری جامره ای جهانی .از این رو جهانی شدن مترادف است بطا تضطریف ،فرسطایه و
فرورینی هرگحنه حد و مرزی که از پیحند فرد و جامره در قلمرو جهانی جلحگیری یطا آن را محطدود و دشطحار مطی
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کند .با تحجه به این بحث ،جهانی شدن فرهنسی را نین می تحان دربرگیرنده فرایندها و عطحاملی دانسطت کطه هرگحنطه
محدودیت و بستار فرهنسی زندگی اجتماعی را تردیل می کند یا از میطان برمطی دارد .بطه بیطان دیسطر جهطانی شطدن
فرهنسی عبار است از شکل گیری و گسترش فرهنسی خاص در عرصه جهانی .ایطن فراینطد مطحجی از همسطحنسی
فرهنسی را در جهان پدید می آورد و همه خاص های فرهنسی را به چاله می طلبد .فراینطد جهطانی شطدن در عطین
حال که اقتصادی جهانی و جامره ای فراملی پدید می آورد ،فرهنسی جهانی را نین شطکل مطی دهطد .برجسطته تطرین
وجه جهانی شدن فرهنسی را می تحان جهانسیر شدن ویاگی های مححری تجدد دانسطت(گل محمطدی-5: 31:50 ،
 .) 55به عبار دیسر گسترش تجدد به جحامع غیر غربی درطحل چندین دهه تطداوم داشطت ولطی در سطده بیسطتم و
بحیاه دهه های اخیر ،شتاب بیشتری گرفت .از این رو فرایند جهانی شدن را می تحان فرایند جهانی شدن تجدد یا بطه
عبارتی ،جهانی شدن فرهنگ و تمدن غربی دانست(.)155:30:Clark,
از جمله ویاگی های بارز جهانی شدن فرهنسی را می تحن در گسترش و جهانسیر شدن زبان های اروپطایی بطه ویطاه
انسلیسی ،و به تبع آن اشاعه ارزش ها و سبک زنطدگی غربطی در جهطان دانسطت( .)Tomlison,1999: 23فرآینطد
جهانی شدن مدرنیته زبان به عنحان مهمترین ابنار عمل می کند .در واقع جهطانی شطدن بطه مبابطه فراگیرشطدن نطحعی
گفتمان غالب که دربرگیرنده جنبه هایی گحنطاگحن از همبسطتسی هطا و همسنطی هطای فرهنسطی ،اجتمطاعی ،سیاسطی،
اقتصادی و ایدئحلح یک است ارتباطی مستقیم و البته متقابل با زبان دارد.
در خصحص جهانی شدن فرهنگ برداشت های متفاوتی میان اندیشمندان وجحد دارد .یک برداشطت رایطا از جهطانی
شدن فرهنگ همان امپریالیسم فرهنسی است .از این دیدگاه جهانی شدن عبار اسطت از اراده مروطحف بطه همسطحن
سازی فرهنسی جهان .لذا در این قرائت بهتر است از حتی غربی کردن جهان سخن گفت .از نساه این نظریه پطردازان
جهانی شدن نه یک فرایند تابع نیروهای ساختاری و غیرارادی ،بلکه نحعی تحمیل فرهنگ غرب بر جهان غیطر غطرب
است .بر همین اساس برخی جهانی شدن را نحعی امپریالیسم زبانی می دانند .روبر فیلیپسحن ،اندرسحن ،پنی کطح
و هالیدی ر ا از نظریه پردازان مرتقد به این مساله می تحان دانست .از این رو امپریالیسم زبان انسلیسی در دنیطایی کطه
جهانی شدن را تجربه می کند ،عمدتا محصحل سیاست زبانی هدفمند و هحشطیارانه کشطحرهای محسطحم بطه مرکطن بطا
هدف گسترش نفحذ و استیالی خحد بر جحامع حاشیه یا همان غیرانسلیسی زبان ها است که در راستای تامین منافع و
خحاسته های ایدئحلح یک گفتمان غالب غرب است که در نهایت به تضطریف زبطان هطای ملطی و محلطی کشطحرهای
حاشیه می انجامد .لذا به باور این نظریه پردازان امپریالیسم زبانی به مبابه نمحنطه ای شطاخا از امپریالیسطم فرهنسطی
است(آقاگل زاده و داوری.)182-18: 31:5: ،
اما در مقابل این دیدگاه نساه منروف تری نین به ورود زبان انسلیسی به کشحرهای غیر انسلیسی زبان و به ویاه جهان
سحم وجحد دارد که از آن تحت عنحان رویکرد لیبرالی نام برده اند .از نساه این نظریه پردازان گسترش زبان انسلیسطی
به هیچ وجه با یک سیاست و برنامه رینی و تالش هحشمندانه برای نابحدی هحیت های خرد و هحیت ملی کشطحرها
اتفاق نمی افتد بلکه در بستری کامال طبیری و فارغ از هرگحنه برنامه رینی هدفمنطد رخ داده اسطت .از نسطاه افطرادی
نظیر دیحیس( )1558و کریستال( )155:به عنحان سرآمدان این تفکر ،گسترش زبان انسلیسی حیا دیسر زبطان هطا و
فرهنگ ها را تهدید نمی نماید و نه تنها به تبریض و نابرابری دامن نمی زند که گسترش آن به برابری جحامع حاشطیه
یا مرکن می انجامد(همان.)18:-188 ،
واژه گزینی در فرهنگستان
گروه وا ه گنینی فرالیت خحد را از سال  1::1آغاز کرد .مرادل گنینی برای وا ه هطای بیسانطه رایطا در میطان مطردم
اولین دستحر کار این گروه بحد .این وا ه ها که از میطان  102روزنامطه و مجلطه عمطحمی فارسطی زبطان داخطل کشطحر
استخراج شده بحد ،در شحرای وا ه گنینی و سپس ورای فرهنسستان به تصحیب رسید .از سال  1::2گروه بطرای راه
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اندازی گروههای وا ه گنینی تخصصی از طری همکاری با فرهنسستان علحم و سپس فرهنسسطتان علطحم پنشطکی و
در سال های اخیر فرهنسستان هنر و مراکن تحقیقاتی و علمی فرالیت هایی را آغاز نمحد .اولحیطت هطای مطحرد نظطر
فرهنسستان مواب دفتر گروه وا ه گنینی به قرار زیر است3
 .1بررسی وا ه های مشتر علحم و فنحن؛
 .0بررسی وا ه هایی که احتمال عمحمی شدن آنها وجحد دارد؛
 .:بررسی وا ه های تخصصی پایه(دوره کارشناسی)؛
 . 1بررسی وا ه های تخصصی دوره های کارشناسی ارشد و دکتری؛(فرهنگ وا ه های مصحب.)83 ،
روش تحقیق
در این پاوهه از روش پیمایه آماری و همچنین موالره اسنادی استفاده شده است.
بررسی واژه گزینی در دفتر های اول ،دوم و سوم فرهنگستان زبان و ادب فارسی
نحشتار حاضر قصد دارد با بررسی آماری وا گان و مرادل های دفترهای اول ،دوم و سطحم فرهنسسطتان زبطان و ادب
فارسی به محضحع تحقی بپردازد.
بررسی واژه گزینی در دفتر اول فرهنگستان زبان و ادب فارسی
در مقدمه دفتر اول فرهنسستان آمده است که« کتاب حاضر مجمحعه ای از تمام جنوه های مصطحب اسطت کطه بطرای
نخستین بار در یک مجمحعه گرد آمده است .این مجمحعه دارای یک بخه اصطلی و دو فهرسطت اسطت .در بخطه
اصلی که بر اساس الفبای فارسی تنظیم شده  ،وا ه بیسانه و مرادل مصحب و ترریف و ححزه کاربرد وا ه آمده اسطت.
دو فهرست انتهای کتاب شامل فهرست وا ه ها و فهرست محضحعی وا ه ها بر اساس الفبای التینی اسطت(گروه وا ه
گنینی)1:31:82،
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در دفتر اول بیشترین تحجه نسبت به علحم مهندسی و سپس علحم پایه است .بنابراین مواب تجنیه و تحلیل صطحر
گرفته از شمارش ،وا گان علحم انسانی در جایساه سحم قرار گرفته است.
بررسی واژه گزینی در دفتر دوم فرهنگستان زبان و ادب فارسی
دفتر دوم«مجمحعه ای از جنوه های مصحبی است که از سال  :5تا پایان  8:در شحرای وا ه گنینی به تصحیب
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رسیده اس .این مجمحعه دارای یک بخه اصلی و دو فهرست است .در بخه اصلی کطه بطر اسطاس الفبطای فارسطی
تنظیم شده وا ه بیسانه و مرادل مصحب و ترریف و ححزه کاربرد وا ه آمده است»(گروه وا ه گنینی)0231:81،
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بررسی دفتر دوم فرهنسستان نشان دهنده آن است که تمرکن وا ه گنینی بیشتر در ححزه علحم مهندسی و علطحم پایطه
بحده و علحم انسانی در رتبه سحم قرار دارد.
بررسی واژه گزینی در دفتر سوم فرهنگستان زبان و ادب فارسی
این دفتر «سحمین مجمحعه از جنوه هایی است که ترطداد انطدکی ازآنهطا در سطال  8:و مطابقی تطا پایطان سطال  81در
شحرای وا ه گنینی به تصحب رسیده است .این مجمحعه دارای یطک بخطه اصطلی و دو فهرسطت اسطت .در بخطه
اصلی که بر اساس الفبای فارسی تنظیم شطده وا ه بیسانطه و مرطادل مصطحب و ترریطف و حطحزه کطاربرد وا ه آمطده
است»(گروه وا ه گنینی)1831:82،
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در دفتر سحم شاهد تغییری در اولحیت های فرهنسستان هستیم به گحنه ای که علحم پایه در اولحیت بیشتری نسبت به
علحم مهندسی قرار دارد .در این دفتر علحم انسانی همچنان جایساه سحم را داراست.
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نتایج و بحث:
نتایا تجنیه و تحلیل سه دفتر نشان از آن دارد که اولحیت های فرهنسستان به ترتیب در ححزه علحم مهندسطی ،علطحم
پایه و سپس علحم انسانی بحده است .چنانچه علحم کشاورزی و علحم پنشکی را هم در زمره علحم فنی قرار دهیم؛ در
این صحر می تحان سهم علحم انسطانی را در سیاسطت هطای وا ه گنینطی فرهنسسطتان زبطان و ادب فارسطی نطاچین
انساشت .همانسحنه که در چارچحب نظری نین گفته شد روش تحقی در علحم غیر انسانی (مهندسی ،پایه ،کشطاورزی
و پنشکی ) تجربی و بر مبنای مشاهده و تکرار است؛ بنابراین در این علحم بیشتر عینیا موطر بطحده و در صطحر
ورود وا گانی از زبانهای دیسر از جمله انسلیسی با تحجه به مشاهده پذیری این وا گان چندان بحران جطدی بطر سطر
مرنا و تفسیر آن ایجاد نمی شحد 3اما در علحم انسانی مفاهیم انتناعی ،نسبی و سطیال هسطتند و بطا تحجطه بطه گفتمطان
فرهنسی ،اجتماعی و سیاسی هر جامره ای قابل تفسیر هستند .روش پاوهه در آن نین محلف مححر است .باید گفت
که علحم انسانی از آنجا که با هحیت جحامع سروکار دارند بیشتر محل مناقشه و تفسیر هستند ،و بالتبع به وا ه گنینطی
و مرادل یابی در این علحم نیاز شدیدی احساس می شحد ،این در حالیست که بررسی آمطاری وا گطان دفترهطای اول،
دوم و سحم فرهن سستان خالف این مسئله را نشان می دهد و گحیای این مسئله است که خیلی به ایطن بحطران تحجطه
جدی نشده است.
نتیجه گیری:
جهانی شدن به خصحص در ححزه فرهنسی و مساله ورود مدرنیته به کشحرهای در حال تحسره از آسیب های جطدی
است که زبان و فرهنگ این کشحرها را محرد تهدید قرار می دهد .ایران به عنحان کشحری با غنای فرهنسی و تمطدنی
تالش نمحده است به حفظ فرهنگ و هحیت بحمی خحد در مقابل هجمه فرهنگ غرب بپطردازد .تاسطیس فرهنسسطتان
زبان و ادب فارسی را می تحان گامی در این راستا ارزیابی نمحد .از جمله تالش های فرهنسسطتان بطرای محاجهطه بطا
امحاج جه انی شدن و زوال زبانی در کشحر تحجه به وا ه گنینی و مرادل یابی در این ححزه بحده است .در این راسطتا
سه دفتر فرهنسستان محرد بررسی قرار گرفت .اما به نظر می رسد بیشترین تحجه فرهنسسطتان وا ه گنینطی در حطحزه
علحم مهندسی و علحم پایه بحده است و ححزه علحم انسانی محرد تحجه جدی نبحده است .پر واضطح اسطت کطه بایطد
اهتمام جدی نسبت به این ححزه صحر گیرد.
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