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گزاريسپاس

که بینا و گویا کند خاك راستایش کنم ایزد پاك را 

و بـه مـن ایـن نعمـت را     ارم که به من مجال زندگی زمینی بخشیده ايگزخدایا از تو سپاس

و بتوانم بـه قـدرت و عظمـت تـو پـی ببـرم، سـپاس و        بپردازمارزانی داشتی تا به کسب علم 

ستایش مخصوص توست، تو که در هر لحظه مرا در هر گـام از ایـن مسـیر طـوالنی هـدایت      

نمودي. 

ت زاده در این جا الزم می دانم از زحمات استاد محترم راهنما سرکار خانم دکتر شـهین نعمـ  

کمال تشکر و قدردانی را بنمایم. همچنین سپاس فراوان خویش را به محضر استاد محتـرم و  

.بزرگوار سرکارخانم دکتر ایران کلباسی تقدیم می دارم

ارم که درایـن مراحـل مـرا تنهـا     گزاز پدر و مادر عزیزم که همواره مشوق من بوده اند سپاس

وار کردند تا بتوانم در راهی کـه درپـیش گـرفتم بـه     نگذاشته و همه دشواري ها را برخود هم

حرکت ادامه دهم. الزم می دانم مراتب قدردانی خود را از جناب آقـاي دکتـر حسـن ابـراهیم     

شناسی ایـران ابـراز کـنم کـه بـا      زیستزاده زیست شناس نامور در گروه واژه گزینی انجمن 

ي کتابداران الیق و کـاردان کتابخانـه   گشاده رویی پذیرایم بودند و با بردباري راهگشایم.صبور

فرهنگستان را می ستایم. 

کنم. قدردانیصاحب نظر مهرداد امیري استاددر ادامه الزم می دانم از همکاري صمیمانه 

در پایان تقدیر و تکریم از اساتید گرانقدر در گروه زبـان شناسـی پژوهشـگاه علـوم انسـانی و      

مطالعات فرهنگی را بر خود فرض می دانم. عمرشان بلند باد. 



تقدیم به : 
پدر و مادر عزیرم



چکیده
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زیست شناسی مقطع پیش دانشگاهی استفاده شده است؟
میزان واژه هاي معادل سازي نشده و معادل سازي شده در فرهنگستان در زمینه علم زیسـت  -2

شناسی چقدر است؟
یزان واژه هاي معادل سازي شده به کار نرفته در کتاب درسی پیش دانشگاهی چقدر است؟م-3

داده هاي این پژوهش به دو بخش قابل تقسیم می باشد. دسته اول واژه هـاي زیسـت شناسـی    
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فصل اول
کلیات پژوهش
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مقدمه

انگیزة اصلی این پژوهش از آنجا پیدا شد که مسئله واژه سازي اغلب در سطح جامعه واکنش منفی 

در پی داشته است، از سویی نیز به نظر می رسد نمی توان علم را از زبان علم که در واقع در دامـن  

آن است، جدا کرد. آنچه یک حوزه علمـی را شـکل مـی دهـد     آن رشد و نمو می کند و ابزار بیان 

مفاهیم و اصطالحات اطالق شده بر این مفاهیم هستند و هرگونه انتقـال اطالعـات نیـز بـه وسـیلۀ      

همین زبان یعنی زبان علم، صورت می پذیرد. عالوه بر این نقش ابزاري زبان علم و تأثیر زبـان بـر   

ي پذیرفته شده است. شاید برخی ناکـامی هـاي فرهنگسـتان    شکوفایی فکري فرد و اجتماع نیز امر

حتـی در سـطوح   هاي ایران در ارائه معادل ها باعث گردیده تا نگاه جامعه نسـبت بـه واژه سـازي،   

سازي همـواره از موضـوعات مطـرح در    دانشگاهی هم، نگاهی غیر جدي باشد. با وجود این، واژه

زمان و نهادهاي گوناگون واژه سازي در سراسر جهان، برنامه ریزي زبان است و فرهنگستان ها، سا

از جمله ایران، با گروههاي متعدد واژه گزینی و عده اي از متخصصان علـوم رفتـاري و فنـاوري و    

زبان شناسان به این امر اهتمام دارند. 

موضوع پژوهش: 1-1

م زیسـت شناسـی،   موضوع این پژوهش، بررسی فراوانی واژه هاي مصوب فرهنگستان در زمینۀ عل

در کتاب زیست شناسی مقطع پیش دانشگاهی است. اگر مشخص شود که واژه سازي تخصصی و 

به طور کلی زبان علم بومی بر توسعۀ علمی تأثیر دارد، طبعا جایگاه زبان علـم بـومی بـراي برنامـه     

هنگ و ریزان توسعه علمی کشور روشن تر و بارزتر جلوه خواهد کرد و در این صورت، وزارت فر

و ارشاد اسالمی باید با دقت نظر نسبت به زبان کتاب ها و نشـریات علمـی، و حتـی غیـر علمـی،     

جدي گرفتن مسأله ویرایش به رواج زبان علم بومی کمـک کنـد. وزارت علـوم، تحقیقـات و فـن      

سمینارها آوري باید با برنامه ریزي براي استفاده از زبان علم معیار در تدوین پایان نامه ها، آموزش، 
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و نشریات، و وزارت آموزش و پرورش با تهیه کتب درسی بر پایۀ زبان علم بومی بنیان زبـان علـم   

را در سطوح آموزشی تقویت کند. 

هدف پژوهش:  1-2

هدف این پژوهش بررسی میزان کاربرد واژه هاي مصوب فرهنگستان در حـوزة مطالعـات زیسـت    

تألیف شده در وزارت آموزش و پرورش می باشد.شناسی در کتاب درسی مقطع پیش دانشگاهی

پرسش هاي پژوهش:1-3

این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی براي پرسش هاي زیر است: 

چه میزان از واژه هاي مصوب فرهنگستان در زمینه علم زیست شناسی در کتاب درسی زیسـت  -1

شناسی مقطع پیش دانشگاهی استفاده شده است؟ 

اي معادل سازي نشده و معادل سازي شده در فرهنگستان در زمینـه علـم زیسـت    میزان واژه ه-2

شناسی چقدر است؟ 

میزان واژه هاي معادل سازي شده به کار نرفته در کتاب درسی پیش دانشگاهی چقدر است؟ -3

فرضیه هاي پژوهش:  1-4

پاسخ به پرسش هاي مطرح شده بر پایۀ این فرضیه ها خواهد بود: 

تاب زیست شناسی پیش دانشگاهی واژه هاي مصوب فرهنگستان استفاده نمی شوند. در ک-1

کاربرد واژه هاي معادل سازي نشده و معادل سازي شـده فرهنگسـتان در زمینـه علـم زیسـت      -2

شناسی در کتاب درسی پیش دانشگاهی برابراست. 

دانشگاهی فراوان است. تعداد واژه هاي معادل سازي شده به کار نرفته در کتاب درسی پیش-3
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ضرورت و اهمیت پژوهش: 1-5

تحقیق حاضر به بررسی میزان کاربرد واژه هاي معادل سازي شده فرهنگستان زبـان و ادب فارسـی   

در کتاب درسی زیست شناسی پیش دانشگاهی می پردازد و هدف از این بررسـی ارزیـابی کـاربرد    

ناختی از میزان نسبی موفقیت و یا عدم موفقیت ایـن  این معادل ها در کتاب درسی است تا بتوان ش

فعالیت ها به دست داد. 

اهمیت تحقیق نیز در این است که معادل هاي پیشنهادي فرهنگستان از داخل پنج دفتر فرهنگ واژه 

هاي مصوب فرهنگستان استخراج شده، کاربرد آنها در کتـاب درسـی زیسـت شناسـی دوره پـیش      

رار گرفته و یک بررسی درباره موفقیت و یا عدم موفقیت کار فرهنگسـتان  دانشگاهی مورد مطالعه ق

و سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشی انجام شده است، چرا که صرف سـاختن معـادل توسـط    

فرهنگستان و تبلیغ استفاده از این واژه ها در رسانه هاي گروهی، به حذف واژه هاي قرضی از زبان 

این معادل ها باید ابتدا جایگاه خود را در کتب درسی به دست بیاورد. فارسی نمی انجامد، بلکه

اهمیت دیگر موضوع، نقش زبان علم بومی در آموزش علوم و اطالع رسانی است. فراگیري علوم و 

فنون به زبانی دیگر در واقع فراگیري تفکر علمی در قالب و ساختار آن زبان است که روندي بسیار 

) مـی نویسـند:   191:1372ه زبان مادري خواهد داشت. شـکوهی و حسـن نیـا (   کندتر از آموزش ب

بسیاري از کشورهاي پیشرفته جهان که قافله ساالران علم به شمار می آیند مانند ژاپن یا کشورهاي 

اسکاندیناوي، علم را ابتدا به زبان مادري خود براي یکدیگر تفهیم می کنند و سپس آن را به زبـان  

اي دیگران و دنیا بیان می کنند. بدیهی است که درك و فراگیـري و انتقـال دانـش بـه     بین المللی بر

اي امکان پذیر است. العادهزبان مادري با سرعت و سهولت فوق



5

روش پژوهش:    1-6

ند اده شده است. مباحثی مانتحلیلی استف-در این روش از دو شیوة نظري یا کتابخانه اي و توصیفی

ایـان نامـه  پان و اصطالح شناسی با روش اول یعنی با بهره گیري از منابع مختلف و برنامه ریزي زب

ـ  ه ها انجام شده است و توصیف و تحلیل واژه هاي زبان زیست شناسی با روش دوم صورت گرفت

است. ابتدا واژه هاي مصوب فرهنگستان در زمینه علم زیست شناسـی گـردآوري و سـپس میـزان    

داده هاي بدست آمـده  زیست شناسی پیش دانشگاهی بررسی شد، پس از آنآنها در کتاب استفادة

طبقه بندي شده و مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین در گـردآوري واژه هـاي تخصصـی زیسـت     

هاي شناسی با زیست شناس نامور آقاي دکتر حسن ابراهیم زاده مشورت الزم براي تشخیص واژه

مشترك علوم دیگر صورت گرفت. تخصصی زیست شناسی از دیگر واژه هاي

واژه هاي کلیدي1-7

به معرفی برخی از واژه هاي کلیدي و خاص پژوهش حاضر خواهیم پرداخـت. ایـن   در این بخش،

ار کدر آغاز واژه ها در این پژوهش به دفعات به کار رفته اند و از این رو تعریف مختصري از آنها

د بود.در درك هرچه بهتر مطلب تأثیر گذار خواه

1برنامه ریزي زبان1-7-1

وع ) به هر نـ 66-65: 1355برنامه ریزي زبان در حوزه جامه شناسی جاي دارد و به اعتقاد باطنی (

از دست کاري یا دخالت آگاهانه اطالق می شود که از سوي دولت و یا سـازمانی کـه کـم و بـیش    

اعمال می شود. حمایت آن برخوردار است در ساخت و کاربرد زبان در یک جامعه

1 . Language planning
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2قرض گیري2-7-1

) قرض گیري زبانی روندي است کـه طـی آن یـک زبـان یـا گـویش،       1972:184(3به اعتقاد آرالتو

عناصري از زبان یا گویش دیگر را در خود می پذیرد. 

4اصطالح شناسی 3-7-1

ه در کـ هـایی  ) اصطالح شناسی را به مفهوم استانداردسازي تمام مفـاهیم و واژه 4:1376منصوري (

فتن معـادل بخش هاي علمی، صنعتی، خدماتی یا حرفه اي با آنها سرو کار داریم به کار می برد. یـا 

هاي فارسی مطلوب براي واژه هاي بیگانه از فعالیت هاي اصطالح شناسی می باشد. 

واژه گزینی1-7-4

عـادل  یري مـی کنـد، م  واژه گزینی تفکري است که به سمت یافتن معادل براي واژه بیگانه جهت گ

) 1378،17هاي مختلف را به دست می دهد و از میان معادل ها انتخاب می کند. (نعمت زاده، 

محدودیت هاي پژوهش 1-8

اب انتخ1385در این پژوهش به علت کمبود زمان تنها کتاب زیست شناسی پیش دانشگاهی چاپ 

شده است. 

ي براي کسب اطالعات از فرهنگسـتان زبـان و ادب   در طی انجام این پژوهش ، نگارنده وقت زیاد

فارسی صرف نمود و از سوي دیگر با توجه به اینکه در راستاي این پژوهش نیاز بـه دسترسـی بـه    

کلیۀ واژه هاي زیست شناسی به کار رفته در کتاب درسی ضروري می نمود نگارنده به دفتر برنامـه  

واسـتار دسترسـی بـه فایـل پـی دي اف کتـاب       ریزي و تألیف کتاب هاي درسی مراجعه کرده و خ

زیست شناسی، براي سهولت در شمارش واژه ها، شد اما سازمان مربوطه این مجموعه را در اختیار 

2 . Borrowing
٣. Arlotto

4 . Terminology
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وي قرار نداد. به این ترتیب زمان زیادي براي استخراج این واژه ها در هـر صـفحه و بسـامد آنهـا     

نگام انجام این پژوهش، نبود مدل روش صرف شد. همچنین یکی از بزرگترین مشکالت نگارنده ه

شناختی متداول در این زمینه، محدودیت کتابهاي موجود و مطالعات مربوطه در زمینه هـاي مشـابه   

بود. 



8

فصل دوم: 
پیشینه پژوهش
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مقدمه

ستان هاي ایـران و  در این فصل ابتدا به بررسی پژوهش هاي پیشین پرداخته سپس تاریخچه فرهنگ

تاریخچه زبان رایج در کتاب هاي درسی علوم بررسی شده است. 

بررسی پژوهش هاي پیشین2-1

تا آن جا که نگارنده نوشته هاي قبل و بعد از انقالب را در این زمینه مطالعه کرده اسـت مـی تـوان    

ه از این است که زبان مـا  گفت نوشته هاي قبل از انقالب، که به قلم ادبا بوده، سراسر شکوه و گالی

رو به انحطاط گذارده است. در این دوره سخنی از نقش زبان علم بـومی در میـان نیسـت. بعـد از     

و سـمینارهاي  1370و 1363انقالب در سمینارهاي مرکز نشر دانشگاهی، از جمله در سـال هـاي   

متخصصـان علـوم و   ، رفته رفته شاهد ورود1382و 1378فرهنگستان زبان و ادب فارسی، سالهاي 

فناوري در مسائل زبانی هستیم. در این دوره است که متخصصان به مشکالتی وقوف می یابنـد کـه   

ماهیت زبانی دارد و سد راه آنها شده است. اینجاست که در صدد بـر آینـد تـا مشـکالت و چـاره      

ه زبان علم بـومی  جوییهایی را در قالب مقاالتی مطرح کنند. اگر بخواهیم مشخصاً به کسانیکه مسئل

) در مجموعه مقاالت باز اندیشی زبان فارسی و 1375را مطرح کرده اند اشاره کنیم باید از آشوري (

) نام ببریم. همچنین در مورد واژه سازي و لزوم آن بـه  1380، 1375منصوري در مقاالت متعددي (

ه مجموعۀ زیر اشاره کرد:طور کلی مقاالت متعددي ارائه شده است که از جملۀ آنها می توان به س

)، مجموعه مقاالت نخسـتین هـم اندیشـی    1372مجموعه مقاالت سمینار زبان فارسی و زبان علم (

) و مجموعه مقاالت دومین هم اندیشـی مسـائل واژه   1380مسائل واژه گزینی و اصطالح شناسی (

).1382گزینی و اصطالح شناسی (

هـایی  سازي و معادل گزینـی علمـی بـه بررسـی واژه    ) نیز در پژوهشی در مورد واژه1368المعی (

علیرغم برخورداري از زمان کافی بـراي رواج هنـوز   -1پرداخته است که داراي دو ویژگی هستند: 
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به لحاظ قواعد ساختواژي زبان فارسی صحیح بوده و در ساخت آنـان تعصـب و   -2جا نیفتاده اند.

افراط گرایی دخیل نبوده است. 

پژوهش دیگر می رسـیم کـه همزمـان در دانشـگاه آزاد اسـالمی و دانشـگاه عالمـه        در ادامه به دو

انجام شده اند و هر دو توجـه خـود را بـه واژه هـاي مصـوب      79-80طباطبایی در سال تحصیلی 

فرهنگستان زبان و ادب فارسی معطوف داشته اند اما هریک با دیدگاهی متفاوت به آن نگریسته اند. 

) تفاوت چندانی بین کاربرد معادل فارسـی واژه هـاي نـو وارد و    1379شرفی (بر اساس یافته هاي

کاربرد معادل فارسی واژه هاي جا افتاده در زبان دیده نمی شود. نکته دیگري کـه از ایـن پـژوهش    

مستفاد می شود آن است که معادل هاي فارسی پیشنهادي فرهنگستان سوم هنوز در جامعه فارسـی  

)    98:1389ه است و بیشتر از واژه هاي قرضی استفاده می شود (زبان راه پیدا نکرد

بررسـی واژه هـاي مصـوب    « ) اسـت، موسـوم بـه    1380دومین مورد مربوط به پژوهش گنـدمی ( 

هدف از این تحقیق رسیدن به پاسخ این پرسـش هاسـت: چراکـه    ». فرهنگستان زبان و ادب فارسی

سی زبانان مناسـب تشـخیص داده مـی شـوند و     بعضی از واژه هاي مصوب فرهنگستان توسط فار

برخی نامناسب و دیگر آنکه چرا دسته اي از واژه هاي مصوب با وجود مناسب بودن مورد پذیرش 

قرار نگرفته و جا نیفتاده اند و نیز به اهمیت و نقش فرهنگستان هـا در واژه گزینـی پرداختـه شـده     

است. 

که به موضوع زبان علم در ایران پرداختـه اسـت، پایـان    قابل ذکر است که از جمله پایان نامه هایی 

می باشـد. ایشـان بـه بررسـی     » ضرورت هاي علمی واژه گزینی در فارسی « نامه زرنیخی با عنوان

موردي واژه گزینی در علم فیزیک و تاریخچه آن پرداخته اند. وي واژه سازي را از مؤلفه هاي زبان 

از ابزارهاي توسعه علمی عنوان کرده است. سه هـدف اصـلی   علم می داند و زبان علم را نیز یکی 

)بررسی ارتباط میان واژه سازي تخصصی، زبان علم بومی و توسعه 1پژوهش زرنیخی عبارتند از: (
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) بررسی واژه هاي علمی در رشته فیزیک به منظور نشان دادن ارتباط میان تظریف ذهنی و 2علمی(

توجه مسئوالن برنامه ریزي توسعه علمی کشور به مسـئله  ) جلب3توسعه زبانی با توسعه علمی، (

واژگان تخصصی به عنوان مؤلفه بنیادي زبان علم و نقش آن در توسعه علمی. 

بررسـی انتقـادي واژه هـاي عمـومی مصـوب      «قابل ذکر است پایان نامه بابـک شـریف بـا عنـوان     

گزینـی فرهنگسـتان سـوم و    به نقد علمـی اصـول و ضـوابط واژه    » فرهنگستان زبان و ادب فارسی

بررسی دقیق عواملی که پذیرش واژه هاي عمومی مصوب این فرهنگستان را دشوار می سازد، مـی  

).1386پردازد. (شریف، 

که حاصل کـار  » واژه هاي نو«) به بررسی کتاب 1383در زمینه زیست شناسی، حسن ابراهیم زاده (

است، پرداختـه انـد.   1319و اسفند 1314خرداد فرهنگستان اول (فرهنگستان زبان ایران) درفاصله 

در این بررسی تعداد کل واژه هاي علوم زیستی و علوم وابسته و همچنین برخی از واژه هـایی کـه   

مورد بوده است. 685در زیست شناسی کاربرد دارند، 

و بـوده » واژه هـاي نـو  «پژوهش دکتر ابراهیم زاده طبق واژه هاي زیست شناسی موجود در کتـاب  

کاربرد آن واژه ها در کتب درسی آن دوره مورد بررسی قرار نگرفتـه اسـت. قابـل ذکـر اسـت کـه       

پژوهش حاضر به بررسی معادل هاي فارسی پیشنهادي فرهنگستان سـوم در علـم زیسـت شناسـی     

دانشگاهی مورد ارزیـابی  پرداخته و میزان کاربرد این معادل ها در کتاب درسی زیست شناسی پیش

ته است، در نتیجه نگارنده در طول مدت این پـژوهش بـه بررسـی آمـاري در ایـن زمینـه       قرار گرف

برخورد نکرده است. 
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پیشینه واژه گزینی2-2

متن زیر سندي است متعلق به قرن سیزدهم هجري قمري، که به لزوم رسیدگی بـه وضـع لغـات و    

اصطالحات و منظم کردن امالء آنها اشاره شده است. 

ی محسن خان معین الملک، سفیر ایران در عثمانی، به میرزا حسین خان مشـیرالدوله  متن نامۀ حاج

. بایگـانی اسـناد   97و 96ص 131سـواد مکاتبـات نمـره:    » 1292شهر صـفر  «سپهساالر در تاریخ 

، 610–609تاریخی وزارت امور خارجه. (نقل از کتاب پنجاه سال تاریخ ناصري کتاب پنجم، ص 

ا بیانی). تألیف دکتر خانباب

جناب مستطاب اشرف امجد می داند که در خصوص اصطالحات پولیتیکی و امالي الفـاظی کـه   « 

در نوشتجات رسمیه و غیر رسمیه معمول و متداول االستعمال است، در دولتهـاي متمدنـۀ مغـرب    

زمین مجلس هاي مخصوصی مرتب است که کـار آنهـا منحصـر اسـت بـه تعیـین اصـطالحات و        

و در وقت احتیاج به وضع لغت جداگانه که به علـت اقتضـاي زمـان و زیـاد شـدن      تصحیح امالها

احتیاجات و اختراع آالت و ادوات و تغییر معامالت دولتی و تجارتی و مانند آنها الزم می شود. که 

به همین جهت امر تحریرات منظم و کار امالء سهل و راه تفهیم و تفهم مطالب به عبارتهـاي رسـا   

ه، دائماً در خیال تکمیل لسان خودشان هستند. زبان فارسی که زبانی است مرغوب در ممکن گردید

نزد کل ملل و دول، طرف تحسین و اعتناست و زبان یک دولت و یک ملت قـدیم بزرگـی اسـت.    

گذشته از آنکه تا کنون اعتناي درستی در نظـم و ترتیـب آن نشـده و اغلـب لغـات و اصـطالحات       

و استعمال الفاظ به طورهاي مختلف گردیده است که جـاي اسـتعمال هـیچ    قدیمۀ آن از میان رفته

لغتی معین نیست. در استعمال الفاظی که بر حسب اقتضاي وقت به ناچار از لغتهـاي خارجـه بایـد    

اخذ و در نوشتجات آورده شود امالهاي مختلف نوشته می شود که دلیل کمال بـی نظمـی امـالي    

و گاهی که همان عبارات به نظر ملل خارجه می رسد باعث تعجب لسان بی اطالعی نویسنده است 
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و تعرض و ایراد می شود. مثـل لفـظ تلغـراف و تلگـراف و پولیتیک،پلتـک، پلطیـک، وپولتیکـه و        

اسطاطک، اسطاطکو، اوستاتیک، استاتوسک (استاتوکوئو)، قومسیون، کومسیون، کمسیون، قمسیون، 

کند که بحمدا... در پاي تخت دولت علیه ایـن همـه اربـاب    کومیسیون و مانند آنها. لهذا عرض می 

کمال و اهل تتبع لغت و هیئتهاي کامل و کسانی که آشنا به زبان فرانسه و زبان هاي خارجـۀ دیگـر   

هستند و موجودند و ممکن است جمعی از ایشان منتخب و هیئت مجلس ترتیب داده شـده مـاهی   

لغات و امالها را معین و بلکه الفاظی را از ابتدا وضـع و  یکی دو بار عقد انجمن نمایند و این گونه

تأسیس کنند، جاي استعمال لغات را معلوم دارند و در ضمن کتابچه هاي مخصوص روزنامه ماه به 

ماه باسمه شده به همۀ والیات اعالن شود و بدین واسطه زبان تکمیل و امر انشـاء و تحریـر مـنظم    

ض کمترین که به همه جهت محسنات آن مسلم است از حضرت گردد و چون بعد از آنکه این عر

اشرف امجد موقع قبول یافت، از روي دستورالعمل مخصوص امر و ارادة علیـه ترتیـب و تشـکیل،    

همچنان مجلس صادر خواهد گردید و مجلس مذکور به وظایف خود اقدام نموده به تدریج اطراف 

ر اجـرات آن خواهنـد داد. لهـذا از عـرض تفضـیل      مطلب را مالحظه و به اقتضاي کار قرار الزم د

»شئونات مطلب و جزئیات آن صرف نظر کرد، زیاده جسارت نورزید.

این متن به عنوان اولـین سـند مکتـوب بـراي ایجـاد نهـادي جهـت رسـیدگی بـه وضـع لغـات و            

اصطالحات در نظر گرفته می شود. 

ع لغات فارسی در برابر لغـات بیگانـه   هر چند نخستین فرمان رسمی دولتی براي واژه گزینی و وض

در زمان مظفرالدین شاه قاجار و در حدود یکصد سال پیش صادر شـده اسـت، واژه گزینـی بـراي     

لغات غربی سابقه اي طوالنی دارد و در حقیقت از همان نخستین سـال هـاي آشـنایی ایرانیـان بـا      

ه است. از این قرار، واژه گزینـی  فرهنگ و تمدن مغرب زمین، یعنی از ابتداي دوران تجدد آغاز شد

1243-1241. و ه1228-1218غیر رسمی در ایران کمابیش به دوران جنگ هـاي ایـران و روس (  


