
   در يادگيري علومتخصصياهميت آموزش زبان 
  

  كتابهاي انگليسي مرحلة سوم
  

ريـزي آمـوزش زبانهـاي        برنامه آموزش زبان انگليسي مرحلة سوم، چنانكه در طرح و برنامه          
ــارجي  ــشور خ ــال (ك ــسي     ) 1359س ــاي انگلي ــه كتابه ــرح آن در مقدم ــده و ش ــين ش تعي

س متون تخصصي مربوط به هر يـك از         آمده است، شامل تدري   ) دوم  مرحلة(تخصصي    نيمه
ضوابط كلـي تهيـه و تـدوين، شـيوه گـزينش متـون و طريقـه                 . باشد  هاي دانشگاهي مي    رشته

گــذاري، هماننــد كتابهــاي مرحلــة اول و دوم، در طــي جلــسات مــشاوره علمــي بــا   تمــرين
  .نمايندگان استادان زبان دانشگاهها مشخص شده است

. مرجـع و معتبـر دانـشگاهي برگرفتـه شـده اسـت        متون درسي بطور كلي از كتابهاي          
د بر اين مبنا استوار بوده كه توان و مهـارت دانـشجويان             انتخاب تمرينها از لحاظ نوع و تعدا      

ايـن توضـيح الزم اسـت كـه       . را در درك مطالب و موضوعات تخصصي بيازمايد و بيفزايد         
 اسـتادان زبـان     هـاي علمـي بـا       تأليف كتابهـاي مرحلـه سـوم از همكـاري متخصـصان رشـته             

گونه بوده كه گزينش متـون بـراي هـر كتـاب توسـط                روال كار بدين  . دار بوده است  ربرخو
گروههاي علمي دانشگاهها يا افـراد متخـصص و براسـاس سرفـصل دروس مربـوط بـه هـر                    

گـذاري كـه بـه فـن خـاص نيـاز دارد بـه                 رشتة تحصيلي انجام گرفته ولي مـسئوليت تمـرين        
البته تني چند از متخصصان كه آشنايي آنها با سـاختار زبـان             . ستاستادان زبان محول شده ا    

انـد يعنـي هـم انتخـاب متـون و هـم               انگليسي تأييد شده، هر دو مسئوليت را بر عهـده داشـته           
انـد، بمنظـور      استادان زبان حتي آنان كه سالها زبان علمـي را تـدريس كـرده             . گذاري  تمرين

م وقـت بـا افـراد و گروههـا، بـه دعـوت              بيشتر، ضـمن تحمـل مـشكل تنظـي        اطمينان  حصول  
براي تأمين مقاصد اصلي و علمي      . اند  ط و متخصص اقدام مبذول داشته     يهمكاران واجد شرا  

زبـان، برنامـه      ليف بـه زبـان انگليـسي در يـك كـشور فارسـي             أطرح و با توجه به مشكالت ت      
اعضاي محتـرم   مشاركت مفيد و مغتنم     . اجرايي از نظارتهاي همه جانبه برخوردار بوده است       

از » درسـهاي نمونـه   «در جلسات منظم هفتگي جهـت بررسـي         » سمت«گروه زبان تخصصي    
جمله تدبيرهايي بوده كه براي رسيدگي به حفظ ضوابط و دسـتورالعملهاي تعيـين شـده در                 

  .برنامه، منظور شده است
مراقبتهـا و مجموعـه كوشـشهاي علمـي در          مساعي مؤلفان محتـرم بـه عـالوه دقتهـا،              
ريزي و ويراستاري كه در حد توان انجام شده است اگرچه نبايد سبب ادعا باشـد كـه                    مهبرنا

شود كه امـر تـدريس        كار عاري از عيب و نقص است ولي اين توقع و توصيه را موجب مي              
و ايجـاد  » درك مطلـب «كتابها نيز از توجه استادان محترم زبان به مقصد اصلي و غـايي كـه           

ريزي آمده  دربارة هدف اين تدريس در برنامه. مند باشد ت، بهرهدانش زبان علوم و فنون اس   



 ايـن مرحلـه بايـد بتواننـد متـون تخصـصي را بـه تنهـايي                گذراندن   دانشجويان بعد از  «: است
 1.»بخوانند و درك كنند و از منابع و مĤخذ علمي به زبانهاي خارجي بخوبي استفاده جوينـد         

ي و جـدالهاي قلمـي آنـان كـه عمومـاً بخودشـان       لذا توجه به نوآوريهاي زبانشناسان خـارج     
آيد بايد تا حدي مـورد اعتنـا قـرار          شود و از امور فرهنگي درون مرزي بشمار مي          مربوط مي 

اساسـاً  . علمـي جديـد آگـاهي دهـد نـه بيـشتر از آن             آموزان را از پيـشنهادات        گيرد كه زبان  
ل صـنعتي و اقتـصادي      متخصصان آموزش زبانهاي خارجي در كشورهايي كه نياز به استقال         

ي ناپايـدار   اه  اين آموزش پرهزينه را به ملتهاي آنان قبوالنده، وظيفه دارند از تدريس فرضيه            
دارد، احتـراز   كنـد و فـردا ديگـري مـردود اعـالم مـي       ه، امروز عنـوان مـي     فّكه در جوامع مر   

ي صصرود تدريس آموزش زبان تخ      از مديران گروههاي زبانهاي خارجي انتظار مي      . جويند
ي اتخاذ فرمايند كـه     بريزي دروس ترتي    در برنامه . تر مورد عنايت قرار دهند      را به وضع جدي   

 ماهر، برخالف گذشته، بتوانند از ساعات دروسي كه بويژه مضامين انتزاعي و تفنني              استادان
در صـورت كمبـود     . دارند بكاهند و بر ساعات درس مفيـد يعنـي زبـان تخصـصي بيفزاينـد               

د، سپردن اين تدريس مهم به مدرسان كم تجربه بايـد وابـسته بـه ايـن شـرط                   استادان كارآم 
پرداخته باشند نه گرايـشهاي  » آموزش زبان«باشد كه در دوره بعد از كارشناسي به تخصص          

كـه دسـتور زبـان      ) مرحلـة اول  (بخـصوص بـراي تـدريس كتـاب انگليـسي عمـومي             . ديگر
درباره كتابهـاي مرحلـة دوم و       . استشود چنين شرطي واجب       آموزد و پايه محسوب مي      مي

بويژه مرحلة سوم، رغبت تخصصي يعني عالقه به موضوع نيز بايـد در نظـر گرفتـه شـود تـا                     
  .نتيجه منطقي بدست آيد

در برخـي از    » زبـان تخصـصي   «اخبار مربـوط بـه غيرمطلـوب بـودن وضـع تـدريس                 
خـود را در اشـارات   بـويژه از آنجهـت   . دانشگاهها، ايـن يادآوريهـا را الـزام بخـشيده اسـت           

ريـزي، علمـي و اجرايـي         دانم كه در دهة گذشته يكسره بـه امـور برنامـه             مسئوالنه ذيحق مي  
صـرف وقـت    . ام  پرداختـه ) يـسي، آلمـاني و فرانـسه      لانگ(طرح تأليف كتابهاي زبان خارجي      

بيدريغ و توأم با توجه تام و تعهدآميز، صرفاً بر اساس اين تشخيص و اعتقاد بوده اسـت كـه                    
بـه  . تواند باعث تحول در آموزش علوم شود        موزش سنجيده و جامع زبانهاي تخصصي مي      آ

المللي كـه راز و رمـز پژوهـشهاي علمـي             عبارت ديگر درك راستين يك زبان خارجي بين       
مـن  . جهان را در خود گرفته بايد لزوماً بتواند عامـل درك واقعـي مفـاهيم تخصـصي باشـد                  

 كوشـشهاي دانـشگاهي در كـشور مـا درك نـاقص و              معتقدم يكي از داليل كـم اثـر بـودن         
اللفظي برخي تحصيلكردگان از زبان خارجي و در نتيجه عدم قـدرت تفهـيم مـضامين      تحت

كه حتي موضوعات مربوط ها و مقاالت علمي نامفهوم  وجود ترجمه. علمي به ديگران است
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 رياضـي ارائـه شـده،    به علوم انساني در آنها با بياني پيچيده و مبهم و بـه صـورت فرمولهـاي         
كسب . اي بايد بتدريج مقابله آموزشي و مثبت به عمل آيد          چنين نقيصه . است مؤيد اين قول  

 ترديد محصول همبستگي آموزشهاي دقيق      يا تكنولوژي كه بدون   » دانش كاربردي صنعت  «
 باشد، قادر است ملّت شايسته و مسلمان ما را از تنگناي كمبودهـا              دار دانشگاهي مي    و ضابطه 

و كاستيهاي علمي و فني و صنعتي به مقام پيشگامي و دارا شدن استقالل در صـنعت ارتقـاء                   
گيري اين مقصد، دلسوزي و همت و ايثارگري همه جانبة اهل علـم و آمـوزش                  اما پي . دهد

ــان و متخصــصان علــوم «در صــورت كوشــش مــشترك . طلبــد را مــي كــه در » اســتادان زب
بر لزوم همكـاري آنهـا تأكيـد شـده اسـت، دانـشجويان بـا                ريزي زبان مرحلة سوم هم       برنامه

خودباختگي را تحقير كننـد و       به ذوقِ ابتكار و اختراع مجهز شوند؛        شوند    استعداد موفق مي  
سـينا، زكريـاي رازي و مفـاخر ديگـر كـه از       به پيشينه علمي عالي پيـشينيان خـود چـون ابـن           

اگرچه . آيند عمالً تقرّب جويند     مار مي گذاران برجسته علوم و فنون در جامعه بشري بش          پايه
انـد بـداليلي كـه خواهـد آمـد بـراي        مطالعه تأليفات اين بزرگان به زباني كه تحرير فرمـوده      

  .همگان مقدور نبوده است
پنجم هجـري، بـه زبـان       آثار علمي دانشمندان مسلمان ايراني، بويژه در قرون دوم تا              

منتهـا در امـر     . فته و به التين ترجمه شـده اسـت        عربي كه زبان علم آن روزگار بود تأليف يا        
دانها نيز بيشتر به      اند و عربي    آموختن عربي، مدارس ما به صرف ابتدايي افعال قناعت ورزيده         

لذا زبان عربي آنطور كه بايد به عنـوان زبـان   . اند ترجمه متون ديني و فلسفي و ادبي پرداخته       
هـاي علـم و    ت تـا دانـشجويان رشـته   تخصصي و در خدمت علوم و فنون تدريس نـشده اسـ       

از طرفـي آمـوزش زبـان       . صنعت بتوانند مستقيماً از منابع و مĤخذ علمي عربـي بهـره گيرنـد             
  .التين هم هرگز مورد نظر قرار نگرفته است

براي دسترسي به   «جاي آن داشت زعماي قوم كه طرح تأسيس دارالفنون را بنا به اظهار                 
ر رديف زبانهـاي خـارجي، زبـان التـين را هـم در برنامـه دروس               افكندند، د   پي» علوم ملل راقيه  

دان  اما اين ضرورت آنچنان ناديده گرفته شد كه در عصر حاضر پيدا كردن التين            . گنجاندند  مي
حتي در بخشهاي زبان و ادبيات خارجي هم كـه          . فرهيخته در كشور به واقع حكم كيميا را دارد        

. بنيـادي نيـست   ورزند، نامي و نشاني از اين مقوله          مت مي به تدريس ادبيات قديم يونان و روم ه       
انـد و بـيش از هفتـاد           وابـسته  حال آنكه آشكارا زبانهاي انگليسي و فرانسه به پايه يوناني و التـين            

ورود لغت غنابخش يوناني به زبان انگليسي نيـز         . درصد واژگان انگليسي برگرفته از التين است      
سانس هم از اين روسـت كـه آمـوزش زبـان التـين در دورة                 بخصوص بعد از رن    از طريق التين  

البته اين تدبير تجويز عام نيافته      . محصالن انگليسي اجباري منظور شده است     پيشدانشگاهي براي   
التـين قرنهـا گنجينـه علـوم مـصري، يونـاني و              در نتيجه زبـان   . و نزد ملل ديگر تبليغ نشده است      

  .اده را در اختيار دارند، در خود نهفته استاسالمي را، تنها براي آنان كه رمز استف



همانگونه كـه دانـستن زبـان عربـي     : توان نتيجه گرفت   به عنوان يك اصل تجربي مي        
ي لغـات  سشنا براي استادان و دانشجويان ادبيات فارسي، مفيد و مددرسان است، دانش ريشه          

 عنوان زبانِ وسيلة تحقيق     و التين نيز براي دانشوران و پژوهشگراني كه انگليسي را به          يوناني  
سازد و هم امكـان مراجعـه بـه اصـل             اند، هم درك بهتر اين زبان را ميسر مي           برگزيده بعتتو  

لذا در جهت يك آغاز همگاني، مطالعه       . شود  ها را سبب مي     لغت و اطمينان بيشتر به آموخته     
يونـاني را بـه      را كه كـاربرد پيـشوندها و پـسوندهاي التينـي و              1»ضميمه«خودآموز يا بخش    

دهد به دانـشجويان عزيـز و حتـي همكـاران ارجمنـد در كليـه                  اي منظم و جامع ياد مي       شيوه
 2شناســي پزشــكي ايــن مجموعــه را از كتــاب واژه. كــنم  توصــيه مــيهــاي دانــشگاهي رشــته

اند ولي اكثـراً اسـتعمال         پيوند خورده  اگرچه مثالها در تمرينها با واژگان پزشكي      . ام  برگزيده
  .رند و در علوم نظري هم به همان اندازه كاربردشان مشهود است كه در علوم تجربيعام دا

عالوه بر اينكه شناختن ريشه التيني لغات و موارد اشتقاق آنها براي كليه متخصصان و                  
هاي غيردقيـق     پژوهشگران ضرورت عيني دارد، چه بسا كه بر اثر دقت عميق، از وجود ترجمه             

در ترجمه از التين به انگليسي، به سبب غامض بودن تركيبهـا            . گاه شوند اللفظي نيز آ    و يا تحت  
 aبراي مثـال پيـشوندهاي      . پندارم  ، احتمال لغزش را بعيد نمي     »وندها«دي بودن مفهوم     بع و چند 

متــرجم فرهنــگ .  ترجمــه شــده اســتwithout و absent التينــي در فرهنگهــاي معتبــر an و 
و » خـوني  كم«ا تفاوت   يحال آ . ترجمه كرده است  » يب«و  » بدون«انگليسي به فارسي نيز آنها را       

 anemiaهاي     واژه اللفظيِ  كه بترتيب معاني تحت   » كلسيمي  بي«و  » خوني  بي«با  » كمبود كلسيم «
  دهد؟  باشند خطر درك علمي نادرست را هشدار نمي مي acalcicosisو 

ر پژوهيـدن و انديـشيدن      اينجانب در مقام يك معلم ترجمه كه بيش از دو دهه، بر اث               
پـي بـرده، انجـام      » كلمه در مـتن   «درباره لغات، مترادفها و معادلهاي آنها، به اهميت شناخت          

تفكـر  . كنم  را خصوصاً توصيه مي   » يابي براي واژگان تخصصي     معادل«و  » ترجمه«تمرينهاي  
يـزة  يـابي، چـون تـوأم بـا عالقـه و انگ             دربارة واژگان و اصطالحات تخصصي بمنظور معادل      

مشخص است، عالوه بر تعميق ادراك علمي به وجه عالي، موجب تقويت و فعاليـت قـواي                 
انگليـسي  «در ايـن بـاره در مقدمـه كتـاب           . شود  ذهني دانشجويان در رشتة تحصيلي آنان مي      

  .ام استدالل ورزيده» عمومي
اميد است همت دو جانبه در امر ياد دادن و يادگيري زبان تخصصي بـه بـصيرت در                     
  .هاي دانشگاهي واصل شود بانداني جهت كشف مفاهيم علمي در كليه رشتهز

  طاهره صفارزاده
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