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به برخی از مطالب این دفتر مـیتوان نکـتههایی افـزود و نـیز بـه طـرح دو سـه عـنوان دیگـر
پرداخت .امّا این کار نیازمند فـراغـتی است کـه در حـال حـاضر راقـم ایـن سـطور ٬هـرچـند
ناخواسته ٬از آن بیبهره است .در مقدمه نیز نمیتوان بهـاختصار و گـذرا خـالصهای از آنـها را
مطرح کرد .ناـگزیر دفتر حاضر ٬که بیش از یک سال از تحریر آن میگذرد ٬بهـصورتی که در نامه

فرهنگستان چاپ شده است به خوانندگان گرامی تقدیم میشود .به یاری خداوند دانا و توانـا٬
اـگر وقتی خوش نصیب شد ٬در دو سه مقاله دیگر ٬آنچه را که در این زمـان دلمشـغول آنـها
هستم به محضر ارباب علم و ادب پیشکش خواهم کرد.
در باب آنچه در این دفتر آمده است امـیدم آن است کـه در درجـه ّاول اسـتادان گـرامـی٬
اعضای پیوسته فـرهنگستان زبـان و ادب فـارسی ٬و دیگـر هـمکاران فـرهنگستانی در آن بـه
عینالرضا نظر کنند و پیشنهاد مرا درـخصوص پرداخـتن بـه سـیاستگذاری و بـرنامهریزی بـه
عنوان وظایف اصلی و اساسی فرهنگستان بپذیرند و فعالیتهای فرهنگستان را ٬هم در زمینه
زبــان و هــم در قــلمرو ادب فــارسی ٬مــتوجه ایــن مــقوالت سـازند .هـمچنین اسـتادان
فرهنگستانهای دیگر بررسی این پیشنهاد را در دستور کار خود قرار دهند .امـید آن دارم کـه
صاحبنظران و مسئوالن دانشگاهها و وزارتخانههای آمـوزش و پـرورش ٬عـلوم ٬فـناوری و
تحقیقات ٬و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نیز به نکتههایی در روش بررسی و تحقیق٬
علم بومی بهـویژه علوم انسانی ٬و اولویتهای تحقیقاتی و حتی آموزشی که در این مـقال بـه
آنها اشاره شده است عنایت کنند .درـواقع تا ما در زمینههای علمی و فنی و ادبی در دانشگاهها
مـعین
و پژوهشگاهها و فرهنگستانها به تقسیم کار مشخص و مبتنی بـر اصـول و ضـوابـطی ّ
نیندیشیم و در این خصوص به نتیجه روشن نرسیم ٬نـه مـیتوانـیم اولویتهـای آمـوزشی و
پژوهشی و برنامهریزی و سیاستگذاری خود را بهـدرستی تعیین کنیم و نـه در یـافتن راه ّ
حـل
جدید و ٬به بیان دیگر ٬عرضه نظریههای تازه و ٬در یک کالم ٬نـظریهپردازی تـوفیق رفـیقمان
خواهد شد.
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اساسنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سـال  1368بـه تـصویب رسـید و
نخستین جلسه شـورای فـرهنگستان ٬بـا حـضور اعـضای پـیوسته مـنتخب ٬در
شــهریورماه  1369بـرگزار گـردید .بـنابرایـن ٬اـکـنون فـرهنگستان زبـان و ادب
فارسی چند ماهی است که وارد شانزدهمین سال فعالیت خـود شـده است .در
منزل عشق بـه زبـان و ادب فـارسی٬
طول این سالها ٬فرهنگستان ٬در
رهروی ِ
ِ
فراز و فرودهای گـوناـگـونی را پشت سـر گـذاشـته و راهـی دراز پـیموده است.

طـی طـریق گـامهای
انصافپیشگان گواهی خواهند داد که فرهنگستان در ایـن ّ

بجا و درستی فراـپیش نهاده است .اـکنون ٬هـمانند هـر مسـافر کـثیرالسـفری کـه
ـگهـگاه در گوشهـو کنار رحل اقامت مـیافکـند و در ایـام گـذشته تأمـل مـیکند٬
ـالعین ما هـم در آسـتانه شـانزدهسالگی خـود درنگـی کـند و بـه
رواست که قرة ِ
دستاوردهایش یکـبهـیک بنگرد و با تـوجه بـه تـجربههای گـرانسـنگ گـذشته

خویش برای آیـنده طـرحـی درانـدازد .ایـن طـرح مـمکن است هـمانند طـرح
ـگذشته یا تلفیقی از دو بخش نو و کهن و یا بهتمامی طرحی نو باشد.
طـوالنی
این پرسش کـه فـرهنگستان اـکـنون چـه بـاید بکـند و چگـونه راه
ِ
خدمت به زبان و ادب فارسی را از این پس بسـپرد پـاسخی درخـور مـیطلبد.
نوشته حاضر بهـمنزله پیشنویسی برای پاسخ به این پرسش است.
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از آنــجا کــه نــوشته حـاضر بـر پـیشفرضها یـا بـرخـی مـبانی و اصـول
موضوعهای مبتنی است کـه بـا قـبول آنـها راهـو رسـم آیـنده پـیشنهاد مـیشود٬
بهرهای از این مبحث به بیان برخی از این مبانی و اصول موضوعه مـیپردازد و
بهره دیگر عهدهدار پـاسخ بـه ایـن پـرسش است کـه فـرهنگستان در سـیاست
علمی کشور در چه جایگاهی قرار دارد؟

بخش اولـ برخی از مبانی و اصول موضوعه
در این بخش ٬به تعریف و توضیح مفاهیم و مقوالتی میپردازیم که برای ادامـه
بحث نیازمند به تکیه بر آنها هستیم و ٬در هر گـامی کـه پـیش مـینهیم ٬آنـها را
مستند توضیح و تحلیل خود میدانیم.
راقــم ایــن ســطور ســالی چـند است کـه درـخـصوص بـحث و بـررسی
موضوعات مرتبط با علومـانسانی به یکی دوـنکته که به نظر اسـاسی مـیرسند٬
بهـتفصیل یا بهـاختصار اشارت میکند و در این مقام نـیز طـرح آنـها را بـهـطـور
مختصر روا میداند.
 1علم بومی
بحث درباره داشتن علم بومی در گوشهـو کنار جهان همواره مطرح بـوده است
و هماـکنون نیز ٬با جـهانگیر شـدن مـقوله جـهانی کـردن یـا جـهانی شـدن ٬بـه
کـردن عـلوم
صورتی فراـگیر مطرح است .ما نیز باید درباره بومی بودن یا بومی
ِ
بهـویژه علومـانسانی بیندیشیم.

درـواقع ٬در بحث از سیاست علمی ٬عـلومـانسـانی را بـومیترین عـلوم هـر
ـکشور میدانند و ٬بدین اعـتبار ٬در هـمهجا بـه جست وجـوی مـبانی و اصـول
بـومیسازی عـلومـانسـانی بـرـمـیآیند .در ایـران ٬ایـن جستـوجـو از اهـمیت
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بــیشتری بــرخـوردار است ٬ازـآنـرو کـه ایـن خـطّه بـهـویـژه در زمـینه مسـائل
فرهنگی و تمدنی دارای سابقهای بسیار کهن است و فرهنگ و تـمدنی پـرـمـایه
و دامنگستر دارد.
در تکوین معرفت یا شناختی که حاصل و نتیجه آن آـگاهی و علم است ٬دو
عنصر یا عامل اساسی حضور دارند :شـناسنده یـا فـاعل شـناسایی و مـوضوع
شناسایی .فـاعل شـناسایی ٬در عـالمی کـه در آن هسـتیم ٬انسـان است؛ امـا در
موضوع شناسایی باید قائل به تفصیل شد .این موضوع در معرفت یا علمی کـه
عنوان علومی غیر از علومـانسانی دارند ٬از روی قاعده ٬اشیاء و امـوری غـیر از
انسان است .بهـعکس ٬در علومـانسانی ٬موضوع مورد نظر ٬همواره بـهـصـورت
ِ
جدّ ی و بیشـو کم فراـگیر ٬خود انسان است .بهـراستی ٬عـلومـانسـانی در چـنبره
و گردونه امور انسانی قرار دارند و این مسئله فارقی بسیار مهم و مـبنایی است
ـکه علومـانسانی را از غیر آن جدا میکند.
موضوعات شناسایی در علوم طبیعی و مـهندسی و پـزشکی و نـظایر آنـها٬
چنانچه شرایط فیزیکی و طبیعی در نقاط گوناـگون عالم یکسان باشد ٬بـا روش
واحد یا روشهای بیشـو کـم مشـابه قـابل مـطالعه و تـحقیقانـد و ٬اـگـر هـمه
مـحیط شـناسایی و نـیز شـناسندگان یکسـان بـاشند ٬مـعموًال فـاعالن
شـرایـط
ِ
ِ
شناسایی به نتیجههای یکسـان مـیرسند؛ بـنابرایـن ٬کـاری را کـه در یک نـقطه
عالم آغاز شده است میتوان در نـقطهای دیگـر پـیـگـرفت و امـیدوار بـود کـه
نتیجه مطلوب یا مفروض بهـدست آید .اما موضوع علومـانسانی ٬که درگـیر امـر
انســانی است ٬بـا فـاعل شـناسایی ٬کـه انسـان است ٬سـخت درـآمـیخته است.
شـناسائی
فاعالن شناسایی هم ٬در هر منطقه ٬بهـطور کلی و جـزئی بـا فـاعالن
ِ
منطقه دیگری از عالم در دریافت مسائل انسانی متفاوتاند .بـدین تـرتیب ٬در
علومـانسـانی نـمیتوان بـه نـتایجی کـه در نـقطهای بـدان رسـیدهانـد ٬در نـقطه
نمایشگر برخی خـصوصیات نـظر کـرد .در ایـنجا٬
دیگر ٬جز بهـعنوان راهنما و
ِ
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فارغ از آن بحثهای اجتماعی و سیاسی نظر میکنیم که در ایـن گـونه مسـائل
مطرحانـد و ٬در ضـمن آن ٬بـه فـرهنگ خـودی و بـومی و نـظایر ایـنها ارجـاع
میدهند و با فرهنگهای دیگر ٬بدان اعتبار کـه فـرهنگهای بـیگانه و نـاهمدل
و یــا نــاآشنا و ســتیزهـگـرند ٬بـه جـدال بـرمیخیزند و در مـوارد فـراوان نـیز
استداللها قابل توجه و اعتنا هستند .درـواقع ٬در ایـن بـحث ٬مـا صـرفًا از ایـن
مـنظر مـینگریم و اسـتدالل مـیکنیم کـه مـوضوع شـناسایی در عـلومـانسـانی
انســان است و ایــن انســان بـا وضـع تـاریخی ٬فـرهنگی ٬اعـتقادی ٬آرمـانی٬
اسطورهای ٬جغرافیائی ٬اجـتماعی و بسـیاری دیگـر از عـناصر و عـوامـل مـهم
دست به گریبان است که همه درـهم تنیدهانـد و مـجموعهای سـخت پـیچیده و
انسـان
مــهارناشدنی را تشکـیل مـیدهند .نـمیتوان ایـن وضـع انسـانی یـعنی
ِ
محیط تاریخی ٬اجتماعی ٬فـرهنگیـــ بـهـمـعنی عـام و
وابسته و پیوسته به یک
ِ
مـحیط تـاریخی و
معین را بـا وضـع انسـانی کـه مـتعلق و پـیوسته بـه
ِ
فراـگیرـــ ّ
اوان
های فـر ِ
فرهنگی دیگر است یکی گرفت یا با آن مطابق ساخت یا مشـابهت ِ
معنیدار و تـعیینکننده مـیان آنـها سـراغ کـرد .بـدینـاعـتبار ٬در عـلومـانسـانی٬

موضوع شناسایی را اصوًال باید موضوعی بومی با محتوایـی مـرتبط و مـعطوف
به جامعه خاص دانست .بنابراین ٬باید با روشهایی بـه بـررسی آنـها پـرداخت
ـکه واجد ظرافتهای بسیار و پیچیدهاند و تنها قابلیت انطباق بـا ایـن مـحیط را
شناسائی مـربوط بـه عـلومـانسـانی ٬مـفاهیم و
موضوعات
دارند .در بسیاری از
ِ
ِ

مقوالت »نگاه از درون و نگاه از بـیرون« و »خـود و دیگـری« و »مـن و مـا« بـا
ِ

پـمعنی کـمـو بـیش
خاص دو منطقه ٬چنانچه به این تحلیل توجه شـود٬
هویت ِّ
ِ
ِ
دقیقشان روشن میشود.

با توجه به همین مختصر ٬میتوان نتیجه گـرفت کـه نـوع مـطالعه و تـحقیق
درباره علومـانسانی و نسبتی که هـرـیک از حـوزههای عـلومـانسـانی بـا جـامعه
معینی دارند که ظرف امور مربوط به آنهاست با نوع مطالعه و تحقیق در عـلوم
ّ
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تجربی و طبیعی که نسبتشان بـا مـحیط در هـمهـجـا بـیشـو کـم یکسـان است
تفاوت طبیعت و ماهیت است نه تـفاوت و اخـتالف
تفاوت دارد و این تفاوت
ِ
مرتبه و درجه.

 2سه سطح بررسی
پژوهشها ٬اعم از آنکه مـربوط بـه عـلوم تـجربی بـاشند یـا عـلومـانسـانی ٬در
صورتی روشمند خواهند بود که در آنها سه سطح به تـرتیب زیـر مـورد تـوجه
قرار گیرند .این سه سطح ٬در عین تعامل با یکدیگر ٬در طول همدیگرند.
سطح اول گردآوری فراـگیر دادهها و پرداختن به وجه تـوصیفی آنـهاست .در
ایــن ســطح ٬کــلیه اطــالعات مـربوط بـه مـوضوع پـژوهش بـاید گـردآوری٬
طبقهبندی و تا آنجا که ممکن است ٬از لحاظ صـحت و اعـتبار ٬بـررسی و نـقد
شوند؛ باید بیشتر منابع و مآخذ در میدان بررسی قرار گـیرند و از مـجموع آنـها
ـگزارش الزم فراهم شود تا بتوان کمـو بیش همه کسریهای مـقطعی و مـوردی
و انفصالها را جبران کرد و گزارش بیشـو کم مـتصلی از اطـالعات مـربوط بـه
دست داد.
سطح دوم تحلیل است .در ایـن سـطح ٬بـرـاسـاس دادههـای گـردـآمـده و بـا
توجه به برنامه و عـلت یـا عـلل وجـودی مـوضوع پـژوهش در عـالم خـارج٬
بهـعنوان امر انسانی یا اجتماعی ٬و نیز با توجه بـه نـظریه یـا نـظریات و دالیـل
اجتماعی مـورد نـظر کـه در اسـناد و
توجیهی ایجاد یا موجودیت امر انسانی یا
ِ
ِ

مـتون مـربوط آمـدهانـد ٬تـحلیل دادههـا و اطـالعات صـورت مـیگیرد؛ یـعنی
هرـیک از نظریهها و نیز دالیل و علل و جـهات یـا بـیانهای تـوجیهی ٬بـهطور
نظامیافته ٬بـا دادههـا و اطـالعات مـطابقت داده مـیشوند تـا مـعلوم گـردد کـه
مؤید کدامیک از نـظریهها هسـتند و یـا کـدامیک از دالیـل و
واقعیات خارجی ّ

بیانهای توجیهی تأیید خود را در واقعیات مییابد و یا ٬بـهـعکس ٬کـدامیک از
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خارجی انسانیـ اجتماعی نـدارنـد و
بیانها و نظریههای موجود مطابقتی با امر
ِ

اجتماعی مورد بـحث از مـنطق دیگـری تـبعیت مـیکند و
خارجی انسانیـ
امر
ِ
ِ

نظریه دیگری را کـه نـوظهور است بـه کـرسی مـینشاند و ٬سـرانـجام ٬در چـه

مواردیـــ که احتمال وقوعشان کمتر استـــ نـظریهها بـیشـو کـم در تـحقق و
نمود امر خارجی مؤثر افتادهاند؟
ـگـیر گـردآمده
مالحظه میشود که تحلیل لزومًا باید مـبتنیـبـر دادههـای فـرا ِ

باشد .در غیر این صورت ٬تحلیل جـامع نـخواهـد بـود و هـمواره در مـعرض
خدشه قرار خواهد داشت.
سطح سوم نظریهپردازی است که در آن با دو مرحله روـبهـرو هستیم:
ــ یکی آنکه نظریههای موجود ٬به صورت فـردی یـا تـلفیقی ٬بـا دادههـا و
تحلیلهای مورد استناد همخوانی داشته باشند.
ــ دیگر آنکـه دادههـای تـوصیفشده مـوضوع مـورد پـژوهش نـظریههای
ِ
موجود و یـا تـلفیق آنـها را بـرـنـمیتابند کـه در ایـن حـالت ٬نـاـگـزیر بـاید بـه
نظریهپردازی روی آورد .در این نظریهپردازی ٬نمیتوان بـا قـاطعیت گـفت کـه
نظریه عنوانشده باید با واقعیت خارجی مطابق گـردد و ٬در حـقیقت ٬واقـعیت
خـارجـی
واقـعیت
خارجی به تأیید نـظریه بـرخـیزد .شـاید الزم بـاشد کـه ٬در
ِ
ِ
خودجوش و یا ساخته دست این و آن تغییراتـی عـمدی و اصـالحگرانـه پـدید
َآو ْرد .در این حـالت ٬بـحث سـیاستگذاری و بـرنامهریزی مـطرح مـیشود کـه
درجای خود باید بدان اشاره کرد.

بــه نـظر نـمیرسد کـه ٬بـراسـاس ایـن سـطحبندی ٬مـطالعات و تـحقیقات
ـ

متعددی در کشور بـه انـجام رسـیده بـاشد .درـواقـع ٬بـرای تـعیین نـظریه قـابل
واقــعیات مــوجود و دادههــای طـبقهبندی و تـوصیفـشـده و یـا
تــطبیق بــر
ِ

برنامهریزی و سیاستگذاری مـطلوب ٬سـه سـطح یـادـشـده ٬اغـلب اوقـات ٬در
ِ
عـلت
شـاید
شوند.
مـی
خـلط
مقام توصیف و تحلیل ٬بـیشـو کـم بـا یکـدیگر
ِ
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نداشـتن نـظریههای مـنسجم و حـتی انـدکشمار بـودن تـحلیلهای مـتّکی بـه
دادههای قابلـاعتماد در این قلمرو نـیز بـیتوجهی بـه ایـن روش کـار بـاشد .از
سوی دیگر ٬مطالعات تکنگارانه هـم بـیشتر بـه گـردآوری اطـالعات و نـظمـو
نسق بخشیدن به آنها میپردازنـد و ٬چـون در بـرنامه تـحقیق خـود سـطحهای
مطالعات هـمجوار و یـا
دیگر را مدّ نظر ندارند و از »الگوهای« قابل استفاده در
ِ

قابل تلفیق با یکـدیگر و نـیز درخـور بـهرهبرداری در مـطالعات مشـابه پـیروی
نمیکنند ٬عمًال در حدّ بررسیهای تکنگارانه باقی مـیمانند و بـهـآسـانی قـابل
درج در فــهرستی گســتردهتر نــیستند و آمـادگی فـ ّنی نـدارنـد کـه در تـدوین
ـکلیدواژهها و نیز ٬بهطور وسیعتر ٬برای تهیه گنجواژههای جـامع بـهـکـار رونـد.
مــعموًال ٬در ایـنـگـونه جست وجـوهای تکنگـارانـه ٬گـردآوری نـظامیافته و
ســامانمند دادههــا و اطــالعات مـحیط ٬اعـم از بـررسی مـتون و بـررسیهای
میدانی ٬مورد غفلت قرار میگیرند .علت هـم آن است کـه گـردآوری دادههـا و
بررسی آنها بدین سبکـو سیاق کاری وقـتگیر و دامـنهدار است و شـتابزدگی را
برـنمیتابد .به هر حال ٬از زمانی هم که این روش بهـجد پذیرفته شـود ٬بـاید از
شتابزدگی پرهیز کرد و بیتوجهی گذشته را با عـجله در بـهـدست آوردن نـتایج
جبران نکرد.
در مـحیط عـلمی مـا ٬از بـایگانیهای مـنظم کـمتر مـیتوان سـراغ گـرفت٬
ازـاینـرو ٬در زمینه گردآوری دادهها و درـخصوص دسـترسی بـه فـهرستهای
جامع و فهرستگانها و مقالهنامهها و جـز آن ٬هـمچنان فـقیر هسـتیم .بـهـطـور
ـکلی ٬کار گردآوری دادهها را با همه دشواری باید در دو زمینه پـیـگـرفت و در
هرـدو زمـینه هـم بـاید از امکـانات مـتنوع و پـرشمار دادهورزی و رایـانه بـهره
جست .این دو زمینه عبارتاند از:
ــ بررسی مدارک و اسناد مربوط به هر موضوع؛
ــ بررسی میدانی.
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 3اولویتهای تحقیقاتی
در زمینه پژوهش ٬بـهـویـژه در روزگـار مـا کـه دامـنه پـژوهشها در شـعبهها و
حوزههای گوناـگون گسترده است و مسائل مـتنوع و مـتعدد و ریـزهـکـاریهای
فراوان در هر بخش نظر محققان را بـه خـود مـعطوف مـیدارنـد ٬بـا مسـئلهای
اصلی و اساسی روـبهـرو هستیم و آن این است که با امکـانات مـحدود ٬هـم از
نظر نیروی انسانی و هم از لحاظ وسـایل و ابـزار کـار ٬در هـمه جـا و ازـجـمله
ایران ٬چگونه باید ٬از میان تودهای عظیم از موضوعات ٬مـوضوعات تـحقیق را
ـگزینش کرد؟
هر فرهیختهای متوجه این نکته هست که کشـورها ٬هـرـقـدر هـم ثـروتمند
بـاشند ٬بـاید بـا تـوجه بـه امکـانات مـوجود بـرنامهریزی کـنند یـعنی کـارها را
اهم و مـهم را تـمیز و تشـخیص دهـند سـپس بـه
دستهبندی نمایند و میان آنها ّ
انتخاب دست یازند و امور انـتخابشده را در دسـتور کـار خـود قـرار دهـند و
هرـچندـگاه یکبار نیز آنها را ارزیابی کنند و آنچه با بـرنامه مـنطبق نشـده است
به کنار نهند و موانع را از پیش پا بردارند و ٬اـگر کاری در جریان تحقیق نیاز بـه
بازنگری داشت و یا هماهنگی با برنامه دیگری را طـلب مـیکرد ٬بـه بـازنگری
بپردازند یا راه را برای هماهنگی هموار سازند.
گسـتردگی مـیدان پـژوهشها٬
بدینـسان ٬آنـچه در زمـان مـا ٬بـا تـوجه بـه
ِ

اهمیت اساسی پیدا میکند مسئله توجه بـه اولویتهـاست .کـثرت اطـالعات و
تــعدّ د مــوضوعات ایــجاب مـیکنند کـه در هـرـیک از زمـینهها و حـوزههای
علومـانسانی اولویتهایی را قائل شویم .هر تحقیقی به صورت مـنفرد و مـفرد
باـارزش است و نکته پـوشیده یـا تـاریکی را آشکـار یـا روشـن مـیسازد ٬امـا
نتیجهای کـه بـهـدست مـیآید لزومًا هـمه راه را روشـن نـمیکند و بـر عـلم مـا
بهصورت فراـگیر نسبت به یک موضوع خاص نمیافزایـد .بـرای ّ
حـل مسـائلی
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ـکه دارای زوایا و سطوح گوناـگوناند ٬نیازمند بـرنامه جـامع پـژوهش هسـتیمـــ
اصلی مسئله را طرح و حل کـند.
برنامهای که بتواند حداقل همه زوایا و سطوح
ِ

بنابراین ٬چه در حدّ پژوهشهای فردی و چه در قلمرو پژوهشهای مشترک و

موضوعات مـورد تـحقیق درجـهبندی شـود و
جمعی ٬شایسته است که اهمیت
ِ

مسائل با توجه به اولویتهایی بررسی شوند کـه از طـریق بـرنامههایی طـولی٬
ـکه مبد َٔا حرکتشان از کلی به جزئی یا از جرئی به کلی است ٬تعیین مـیگردند و
یا ٬با استفاده از روشهای دیگر ٬موضوعات به صورت خوشهای یـا شـبکهای
مورد بحث و تحقیق قرار میگیرند.
با توجه به این نکتهها ٬میتوان نتیجه گرفت که ٬اـگر تـحقیقات درجـهبندی
و مرتبهبندی نشوندِ ٬اعمال سـیاستها و ایـجاد هـماهنگی و شـناسائی مـوانـع
بهـآسانی صورت نمیگیرند .اولویت تأسیس مراـکز را هـم بـاید نـتیجه بـحث و
بررسی درباره اولویتهای تحقیقاتی دانست .درـواقع ٬تنها بـدین تـرتیب است
ـکه اولویت تأسیس دستگاهها معنیدار میشود.
به راستی ٬اـگـر بـخواهـیم در هـر زمـینهای مـنابع مـالی و نـیروی انسـانی را
درست توزیع کنیم ٬باید اموری را برـگزینیم و اموری را واـ گذاریـم .هـمه کـارها
ـ

را باـهم و در یک زمان در هیچ نقطه از دنیا ازـجمله در ایران نمیتوان به انـجام
رساند .نه نیروی انسانی برای همه زمـینههای کـار و جـود دارد و نـه امکـانات
ما ّدی چنین اجازهای را میدهند .بنابراین باید به انتخاب دست یازید.
در ســالهای  69و  ٬70راقــم ایــن ســطور ایــن مــوضوع را در شـورای
پژوهشهای علمی کشـور مـطرح کـرد و بـا یـاری و هـمکاری اعـضای شـورا
موضوع پی گـرفته شـد و حـاصل کـار در سـال  ٬73حـداقـل بـه صـورت یک
پیشنویس ٬فراهم آمد.
درآن بــحثها گــفته شــدکــه بــرنامههای تــحقیقاتی بـاید رشـتههای نـو را
به سرعت شناسایی کنند و حتی گامی فرا ـپیش نـهند و بـه پـیشبینی بـپردازنـد٬
ـ

ـ
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یعنی بگویند که در سـالهای بـعد احـتماًال چـه مـوضوعات و مـباحثی مـطرح
میشوند و یا آنها را میتوان مطرح کرد .بـدین تـرتیب است کـه مـیتوان بـرای
پژوهشها »برنامه جامع تحقیقات« تدوین کرد .در این برنامه جامع ٬لزومًا بـاید
پــژوهشهای آرمـانی وپـژوهشهای بـلندمدت و مـیانمدت تـعریف شـوند و
ائـی بـرنامههای مـیانمدت نـیز در بـرنامههای سـاالنه مشـخص
مــراحـل اجـر ِ
ـگردند.

آیا چنین برنامه جامعی را میتوان در خـالٔ و بـدون داشـتن بـرنامه تـوسعه
اقتصادی ٬اجتماعی و فرهنگی کشور تدوین کـرد؟ اـگـر پـاسخ مـا مـثبت بـاشد
یعنی بگوییم آری میتوان بـه کـار تـحقیقات پـرداخت بـیآنکه بـرنامه تـوسعه
ـکشور را مدّ نظر داشت ٬در این صورت ٬یکی از دو حالت پیش خواهد آمد:
ــ یکــی آنکــه تــحقیقات بـیهدف و پـراـکـنده مـیگردند و از نـتیجههای
احتمالی که بهـدست مـیآیند جـامعه و کشـور بـهرهای نـمیبرد .یـادآوری ایـن
نکــته بـجاست کـه اصـوًال ٬بـه عـلت عـدم ارتـباط سـازمانیافته تـحقیقات بـا
یکدیگر ٬احتمال آنکه نتیجهای قابل اعـتنا بـهـدست آیـد بسـیار انـدک خـواهـد
بود .در حال حاضر ٬در بسیاری از کشورهای تـوسعهنایافته یـا در راه تـوسعه٬
اـگر هم برای تحقیقات کوشش و هزینهای میشود ٬به همین عـلت ٬کـوششها
بیثمرند و هزینهها هدر میرود.
تحقیقات کشوری دیگـر و مـثًال در مسـیر
ایند
ــ دیگر آنکه تحقیقات در فر ِ
ِ

تحقیقات یکی از کشورهای عمده )از لحاظ تحقیقاتی( ادغام مـیگردند .وقـتی
آرمانها مربوط به جامعه دیگری بودند ٬تحقیقات آرمانی نیز هـمسوی بـا آنـها
خواهند شـد و انـواع دیگـر تـحقیقات نـیز حـلقهای از تـحقیقات بـلندمدت و
میانمدت دیگران میشوند .اینکه گروهی از دانشجویان و محققان یک کشـور
در کشــوری دیگــر در زمــره دانشـجویان و مـحققان بـرجسـته مـیشوند امـا
ّ
مـحل تـحصیل و
همانها ٬وقتی به کشور خود بازمیگردند ٬اـگر رابطهشان را با
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یا تحقیق سابق خود قطع کنند ٬به فاصله چـند سـال ٬از کـار تـحقیق و فـعالیت
علمی کناره میگیرند نتیجه همین فرایند است .دانشـجو و مـحقق مـقیم کشـور
بیگانه که در نظام تحقیقاتی آن کشور فعال است و تحقیقاتش در ّ
کل تحقیقات
آنجا ادغام شده است ٬وقتی بازمیگردد ٬اـگر همان راه را ادامـه دهـد ٬مـقاالتش
در نشریات علمی آن کشور یا کشوری دیگر کـه بـا آن مـجموعه مـرتبط است
چــاپ مـیشود و حـاصل کـارش مـورد اسـتفاده مـحققانی قـرار مـیگیرد کـه
همکاران قدیمیاش هستند؛ اما ٬در همان زمـان ٬در کشـور خـودش نـاشناخته
است .برعکس ٬اـگر رابطهاش را بـا آن کشـور قـطع کـند و هـمزمان نـتوانـد در
برنامه کشور خود جایی پیدا کند ٬بهـکلی از محیط واقـعی عـلمی دور مـیشود.
در این حالت ٬هر چند که مـمکن است در دانشگـاه بـه تـدریس بـپردازد و یـا
برای سرگرمی به آزمایشگاه بـرود یـا تـحقیق مـیدانـی کـند ٬امـا نـتیجه کـارش
درخشان نخواهد بود.
از ایــن بــحث مـیخواهـیم نـتیجه بگـیریم کـه بـرنامه جـامع تـحقیقات را
نــمیتوان از بــرنامه تــوسعه کشـور جـدا کـرد .ایـنـدو اجـزای یک مـجموعه
بزرگترند که مـیتوان آن را بـرنامه زنـدگی جـامعاالطـراف تـمدنی و فـرهنگی
ـکشور نامید.
مرجع تحقیقات یا مراجع تحقیقاتی باید به مرجع بـرنامهریز تـوسعه کشـور
بگویند که ٬برای توفیق در برنامهها ٬در چه زمینههایی باید آـگـاهی داشت و یـا
آـگاهیهای تازه پیداـکرد .مراجع برنامهریز کشور نیز بـاید از مـرجـع تـحقیقاتی
بخواهند که وضع و موقعیت آینده علم و فرهنگ و تـمدن کشـور را پـیشبینی
ـکند و بر مبنای آن اوًال برنامههای تحقیقاتی را فراهم آورد ثانیًا امـور و مسـائلی
معین کند که آینده علم و فرهنگ و تمدن و برنامههای تحقیقاتی ٬صـرفنظر
را ّ

از منابع مـالی ٬بـه آنـها تکـیه دارنـد .یـعنی مـرجـع تـحقیقات بـاید زمـینههای
اجتماعی ٬اقتصادی ٬فرهنگی ٬سـیاسی الزم را بـرای تـوسعه عـلمی و فـرهنگی
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ریز توسعه بتوانـد ٬بـا تـوجه بـه مـجموع ایـن
و تمدنی مشخص سازد تا برنامه ِ

اطالعات ٬برنامههای میانمدت و بلندمدت و آرمانی را تهیه کند.

باری ٬در صورتی که تحقیقات کشور بتوانند و بخواهند که در نـظام جـامعه
آرمانی ادغام شوند ٬راهی جز این ندارنـد کـه در درجـه اول بـا بـرنامه تـوسعه
ـکشور ارتباط برقرار کنند .از آن سو ٬اـگر برنامه توسعه کشور هم نخواهد نتیجه
تــحقیقاتی را کــه مـبنای فکـری و نـظری تـوسعه است از خـارج وارد کـند و
درصدد نباشد که از مـحققان و سـازمانهای تـحقیقاتی بـیگانه )و آرمـان ویـژه
آنها( بهره بگیرد ٬راهی جز این ندارد که با تحقیقات خودی آشتی کـند و بـا آن
مـتقاضی اصـلی و
رابــطهای بســیار نـزدیک بـرقرار سـازد و سـفارشدهنده و
ِ

کـنونی پـرشتاب
اساسی تـحقیقات در آن حـد بـاشد کـه مـحققان ٬در شـرایـط
ِ
ِ

توسعه ٬بهـاصطالح فرصت سرخاراندن هم نداشته باشند.

اـگر چنین شد که باید بشـود ٬آنگـاه سـرنوشت اولویتهـای تـحقیقاتی بـا
اولویتهــــای تــوسعه جــامعاالطــراف کشــور گــره مــیخوردــــ تــوسعه
جامعاالطرافـی کـه مـبتنیـبـر تـوسعه آرمـانی است و ٬در ایـن تـوسعه آرمـانی٬
بـرای کـلیه ارزشهـای واالی تـمدنی و فـرهنگی و ایـمانی و اعـتقادی مـقام و
موقعی شایسته و درخور به گونهای جامع و هماهنگ و معدلالقـوا وجـود دارد
و باید وجود داشته باشد.
ارتباط نظام تحقیقات
نظری
در این بحث ٬به یکی دو نکته مربوط به مبانی
ِ
ِ

بـا نـظام جـامع کشـور اشـاره شـد .ایـن نکـتهها ٬از روی قـاعده ٬جـهتدهنده
اولویتهای تحقیقاتی از جنبه نظریاند .اـکنون میتوان به یکی دو نکته عـملی
مربوط به اولویتهای تحقیقاتی پرداخت.
وقتی در توسعه کشور نمیتوان به همه آنچه در ذهن درباره توسعه وجـود
دارد و یا در سراسر عالم بهطور عینی موجود است دست یافت ٬در تـحقیقاتی
هم که خود مبنای آنـتـوسعه یـا راهگشـای آن است ٬نـمیتوان بـه هـمه انـواع
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تحقیقات توجه کرد .در مواردی هم کـه الزم است بـه تـحقیقات تـوجه شـود٬
بــاید امکـانات را از هـر جـهت در نـظر گـرفت و ٬بـرـاسـاس آن ٬تـحقیقات را
امکـانات صـادقانه در اخـتیار
اهم و مـهم کـرد و بـه انـدازهای کـه
ْ
مرتبهبندی و ّ

تحقیق قرار گیرند به کار تحقیقات مورد نظر و مـبتنیـبـر درجـهبندی پـرداخت.
پس داشتن اولویت مطلبی نیست که کسی در مقام انکار آن برآید ٬هر چـند کـه
توجهی و
شاید ٬از فرط وضوح ٬تاـکنون به آن تـوجه نشـده بـاشد و هـمین بـی ّ
نکردن ارتباط نزدیک مـیان بـرنامه تـحقیق و بـرنامه تـوسعه
بهخصوص برقرار
ِ
پایدار پراـکندگی کارها و پرداختن به تحقیقات بیهدف را سبب گردیده باشد.

مهم دیگر نیز بـاید تـوجه کـرد.
در تعیین اولویتها ٬به چند نکته اساسی و ّ

در بررسیها و پژوهشهایی که مبنای آنـها اطـالعات شـفاهی ٬مـانند قـصهها٬
لهجهها و گویشها ٬خاطرات مربوط بـه مسـائل اجـتماعی ٬سـازـو کـار روابـط
خانوادگی ٬طایفهای و قبیلهای ٬مسـائل سـیاسی و نـظایر ایـنها هسـتندـــ و ایـن
گـردآوری ایـن اطـالعات را
اطالعات ارزش فراوان نـیز دارنـدـــ بـاید فـوریت
ِ
گردآوری این اطالعات تـعلل کـنیم ٬عـمًال مـحدوده
مدّ ـنظر داشت .هرـقدر در
ِ
تاریخی را نسبت به ابتدای دوره تحقیق پیشتر میآوریم .اـگـر در سـال جـاری

یعنی  1384از خاطرات کسانی که  70سالهاند مـیتوانـیم بـرای مسـائل مـربوط
بــه سـال  1334یـعنی پـنجاه سـال پـیش بـهره بگـیریم ٬در سـال  1394آغـاز
بهرهـگیریمان سال  1344خواهد بود .دلیل آن روشـن است :در بـهرهـگـیری از
حافظه افراد ٬از خاطرات کسـانی مـیتوان بـاـاطـمینان اسـتفاده کـرد کـه ابـتدای
ـسالگی آنها یعنی بـا سـنـو
بازگوئی خاطرات و اطالعاتشان با سن بیست
دوره
ِ
ِ

سالی منطبق باشد که ایـن اشـخاص آـگـاهانه و مـتعهدانـه مـطالب را بـه خـاطر
سپرده باشند .به هر حال ٬موضوعاتی کـه بـهرهـگـیری از اطـالعات شـفاهی در
آنها اهمیت دارند عمًال باید در اولویت قرار گیرند.
نکته دیگری که باید بهـجد مورد توجه باشد گـام نـهادن در مـیدانهـایی از
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پژوهش و تحقیق است که کمتر به آنها پـرداخـته شـده است .بـیآنکه ٬در ایـن
مقام ٬بنا بر آن باشد که به کاربردی بودن و بهرهـگیریهای فوری تـوصیه شـود٬
باید پذیرفت که این بـخش از پـژوهشها ٬چـنانچه دقـیق و ژرف بـاشد ٬بـرای
پژوهشهای بعدی ٬منابع باـارزشی ٬در زمینههای گوناـگـون ٬بـهـدست مـیدهد؛
شناختی مـربوط
ازـجمله در زمینه تاریخ ٬جامعهشناسی تاریخی ٬مـباحث زبـان
ِ

به زبان دری یا فارسی کنونی که مـوضوعیت و اولویـتشان روشـن است و نـیز
مباحث مربوط به تاریخ ادبیات و نظایر آنها.
تحقیق هـرـیک از مـؤسسات پـژوهشی را سـرـو
نتیجه بحث هم برنامههای
ِ

فـهرست
محققان عالقهمند بـه کـارهای مشـترک
سامان خواهد داد و هم ٬برای
ِ
ِ
قابل توجهی از مـوضوعات عـرضه خـواهـد کـرد و ٬بـرـاسـاس ایـن فـهرست٬
ای دیگری شروع خواهد شد کـه ٬تـا حـدّ
ـکارهای مشترک یا کارهای بینـرشته ِ

زیاد ٬اطمینان به اسـتمرار آنـها وجـود دارد .پـیروی از ایـن شـیوه هـم مـا را در

بـرگزاری بـهـقـاعده و بـاـضـابطه کـارهای گـروهی یـاری مـیکند و هـم سـبب
ِ

بـلندمدت آمـوزشی و مـطالعاتی و
میشود کـه بـتوان دورههـای کـوتاهمدت و
ِ

تحقیقاتی جدید را برـاساس اینگونه اولویتها سامان داد.

به نظر میرسد که با بهرهـگیری از تجربیات یک دوره نزدیک به صـد سـال
پژوهش به سبک و سیاق جدید ٬بهـویژه در علومـانسانی ٬بـتوان بـه ایـن نـتیجه
رسید که ٬چنانچه به مـقوله اولویتهـای تـحقیقاتی آنسـان کـه شـایسته است
کار مقولهای که بـدان عـنوان »تـولید عـلم« داده شـده است دچـار
نپردازیم ٬در ِ

مشکل میشویم .بدین بیان که هرگاه ٬نظیر مباحث دیگر در مباحث علمی ٬بـه
نکته مهم و مفهوم پر معنای »انباشت« توجه ننماییم و برای سرمایههای عـلمی
نیز »انباشت سرمایه علمی« را بهـعنوان یک مقوله بـنیادی مـطرح نکـنیم ٬عـمًال
بــه سـازـوـکـاری نـمیرسیم کـه دسـتاوردهای گـوناـگـون را بـتوان بـهـصـورت
سامانمند دسـتهبندی و طـبقهبندی کـرد .از گـذشته دور ٬در مـقدمه کـتابها و
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علمی مـا ٬تـحت عـنوان رئـوس ثـمانیه ٬بـه چـند مـوضوع مـهم اشـاره
مباحث
ِ

میشد .ازـجمله گفته میشد که موضوع علمی که در این کتاب یا در این درس
بدان پرداخته میشود از مبادی علم بعدی یا علمی است که از نـظر طـولی پس
ِ
از این علم قرار میگیرد .درـواقع ٬به این مـعنی تـوجه بـود کـه آنـچه در عـلمی
آموخته میشود باید بهـعنوان پایه و اساس یا مقدمهای برای عـلم یـا اطـالعات
بعدی باشد و طالب علم ٬هـنگامی کـه بـه آمـوختن عـلمی مـیپردازد ٬تـمامی
مقدمات یا مبادی آن را در علم قـبلی آمـوخته بـاشد .ایـن روش در تـحقیقات
باید اساس کار باشد و ٬در حال حـاضر ٬عـمًال در بسـیاری از عـلوم تـجربی و
طبیعی که وجهی جهانی نیز یافتهاند ٬در این مسیر حرکت میکنند و بـرـاسـاس
انباشت عـلوم و بـهرهـگـیری از کـلیه اطـالعات و یـافتههای قـبلی است کـه بـا
شتابگیر توسعه علمی در جـهان روـبـهـروئـیم و ایـن فـرایـند هـر سـاله
حرکت
ِ

نسبت به سال قبل شتاب بیشتری به خود گرفته و تفاوت در مرتبه به تفاوت و
تغایر در طبیعت و ماهیت رسیده است.
نــتیجه آنکــه ٬اـگـر بـخواهـیم از دسـتاوردهای هـرـیک از پـژوهشگران در
ـکــارهای بـعدی اسـتفاده کـنیم ٬بـاید پـژوهشگر ِان عـالقهمند بـه اسـتمرار کـار

شـدن حـداقـل کـار فـردیـــ اـگـر نـه کـار پـژوهشـــ مـیان
پژوهش و ماندگار
ِ
خودشان به توافق دست یابند .این توافق ٬در زمان حاضر ٬باید نوشته باشد نـه

نانوشته .راهـکار عملی نیز تدوین فهرستی جامع و البته تـاـانـدازهای مـنعطف از
اولویتهای پژوهشی در بخشها و حوزههای گوناـگـون است .نـظر بـه ایـنکه٬
در علوم تجربی و طبیعی ٬نوعی ارتباط میان دانشمندان سـراسـر جـهان وجـود
دارد ٬عــمًال پـژوهشها بـهـویـژه تـحقیقات گـروهی و آزمـایشگاهی از نـوعی
طبقهبندی و اولویتگذاری پیروی میکنند و حاصل کارها به صـورت مـقاالت
مهم علمی در مجالت معتبر پژوهشی جـهان مـنتشر مـیشود .ایـن راهـو رسـم
ّ
مسیر حرکت به سوی آینده و فرایند انباشت سـرمایههای عـلمی و جـهشهای
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دانشمایه را تشخّ ص و تعیّن میبخشد .در مباحث علومـانسـانی ٬ایـن حـرکت

مختص هر کشوری است و ما نـیز بـاید در ایـن مسـیر گـام بـنهیم و ٬در
منطقًا
ّ
حوزههای گوناـگون علومـانسـانی ٬اولویتهـای پـژوهشی هـر حـوزه را تـعیین
ـکنیم .این اولویتها ٬بهـصورت کلی ٬میتوانند در دو فهرست جداـگـانه تـنظیم
شوند:
فـردی مـحققان و
تـحقیقاتی گـروهی و یـا
ــ یکی اولویتهای مطالعاتی و
ِ
ِ

عـلمی دانشگـاهی یـا پـژوهشگاهی را
پــژوهشگرانــی کـه مـراحـل و مـدارج
ِ
ِ
بهـعـنوان دورههـای درسـی و پـژوهشی گـذرانـدهانـد و مـطالعات و تـحقیقات
ـکنونی آنان ٬درـواقع ٬در جهت گسترش مرزهای دانش است .چـنانچه ٬در هـر
حوزه ٬فـهرستی تـرتیب داده شـود کـه نـتیجه یک پـژوهش یـا مـجموعهای از
پژوهشها بتواند دستمایه و مـقدمه یـا مـبد َٔا حـرکت پـژوهشهای بـعدی قـرار
ـگیرد ٬در ظرف مدتی نهـچندان دور ٬بسیاری از گرههایی که تاـکـنون فـروـبسـته
ماندهاند گشوده خواهند شد.
ـعـنوان مـوضوع
ــ دیگــری اولویتهــای مــطالعاتی و تــحقیقاتی کــه بـه
ِ

دکتری فردی یا گروهی قـابل طـرحانـد .تـنظیم و
رسالههای کارشناسی ارشد و
ِ

انتشار هر چندـسال یکبار چـنین فـهرستی اوًال دانشگـاهها و پـژوهشگاهها را٬
به صورتی نظامیافته ٬از پذیرفتن مـوضوعات مشـابه یـا تکـراری در امـان نگـه
میدارد ٬ثانیًا بـه دانشـجویان کـمک مـیکند کـه مـدتها وقت خـود را صـرف
یافتن موضوع رسالهای نکنند که ممکن است درـنهایت نـیز مـنجر بـه انـتخاب
عنوانهایی شود که چندان مفید فایده نباشند ٬ثـالثًا سـبب مـیشود کـه هـرـیک
از دانشگـاهها و پـژوهشگاهها یـا یک گـروه از اسـتادان و رهـبر ِان پـژوهش در

دانشگاهها و پژوهشگاههای سـراسـر کشـور مـوضوعات رسـالههای دکـتری را

حول محورهای مشخص دسـتهبندی کـنند .در ایـن صـورت ٬انـدکـانـدک ٬یـا
مـعین حـول یک یـا چـند
تــحقیقات و مـطالعات یک دانشگـاه و پـژوهشگاه ّ
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موضوع معیّن متمرکز میشوند و یا چندین و چند استاد و پژوهشگر به عـنوان
ـگروهی شناخته میشوند که صاحبنظر در یک یا چند موضوع مشـخصانـد.
نتایج اینچنین جهتگیری روشن است و نیازی به بحث گسترده ندارد.
 4دانشگاه ٬پژوهشگاه و فرهنگستان
در نظام تعلیماتی و تحقیقاتی ما ٬حداقل از صد سال پیش تا به امروز ٬آموزش
علمی حداـکـثر روزآمـد بـه طـالبان عـلم و نـیز
اطالعات
معنی ارائه و القای
در
ِ
ِ
ِ

نشر اطالعات عمده و اساسی برای بهرهـگیری فـرهیختگان بـوده و گـهـگـاه نـیز
تـصرف و دریـافت مـطالب را بـه
راهـو رســم مــطالعه و تـحقیق و ایـجاد قـوه
ّ

معنی تألیف مطالب موجود در
جویندگان دانش آموخته است .پژوهش نیز در
ِ
ِ
منابع ٬تنقیح و نقد مباحث و عـرضه جـمعبندی و نـتیجهـگـیری جـدید ٬جست
وجو و یافتن نکتههای تـازه و درـنـهایت هـموار کـردن راه ابـداع و اخـتراع در
بــخشی از عــلوم بــهـصــورت نــظامیافته و ٬در بــخشی دیگــر بـهـویـژه در
علومانسانی ٬بهـصورت مـوردی تـلقّی گـردیده است .ابـتدا دانشگـاهها رشـدـو
نمو یافته و ٬مدتهای طوالنی ٬تحقیق و پژوهش حتی در معنای عـامی کـه در
باال بدان اشارت شد ٬کمتر مورد توجه قـرار داشـته سـپس پـژوهش ٬در هـمان
مــعنی ٬راهــی بــرای خــود در دانشگــاهها بــاز کـرده است .بـا تـوسعه کـار٬
مؤسسههایی خاص با نام و عنوان پژوهشکده و پژوهشگاه نیز بهـوجود آمـد و
متو ّلیان آن ٬که در ابتدا بیشتر استادان دانشگاهها بودهاند و هنوز نیز بـیشـو کـم
خاص مرتبط با پژوهش را یافتهاند.
همانها هستند ٬عناوین ّ
هنوز که هنوز است ٬در بیشتر کالسهای درسـِ ما که عده شـاـگـردان زیـاد
است ٬اسـتاد و مـعلم مـتکلمـوحـده است و دانشـجو بـه سـخنان اسـتاد گـوش
فراـمیدهد و بحثـو گفتـوـگو نیز گهـگاه چـاشنی درس کـالسهاست و هـنوز
ـکه هنوز است استادانی که ِاقـبال خـودجوش بـه درس کـالس آنـها چشـمگیر
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است و مســتعمان فــراوان از هــر ســنخ و قشـری دارنـد از رتـبت و مـنزلت
بیشتریـــ بهـحقـــ برخوردارند و البته سطح درس چـنین کـالسهایی ٬از روی
قــاعده ٬از سـطح درس کـالسهایی پـایینتر است کـه درس اسـتاد ٬در آن ٬از
وجه علمی و فنّی دقیقتر و پیچیدهتری برخوردار است .در مواردی ٬تـحقیق و
تتبّع ٬جز در بخشی از آزمایشگاههای علومتجربی و طبیعی که بـیشـو کـم نـیز

ارتباطی با مباحث علمی و تحقیقی در خارج از مرزها دارند ٬جنبه فـردی دارد
و کار جمعی در این بخشها بیشتر همراهی و دستیاری چند دانشجو بـا اسـتاد
راهنمای تحقیق یا رساله است.
اینها بخشی از مشخصات آموزش و تحقیق در نظام تـعلیماتی و تـحقیقاتی
ماست .در این نظام ٬کمتر درباره مباحثی چـون تـولید عـلم ٬روشهـای نـوین
آموزش و پژوهش ٬مبانی و اصول ِنو ناظر به آموزش یا پژوهش ٬اولویتهـای

تحقیق ٬اولویتهای آمـوزشی ٬تـبدیل و تـعویض درسهـا و سـرفصل دروس
جز در برخی موارد ٬و نقد و تـحلیل نـظریههای نـوآورانـه بـحث و گـفتـوـگـو
میشود و ٬اـگر گهـگاه در عناوین درسی یا کـمـو زیـاد کـردن دروس و احـتماًال
روش تـدریس بـازنگری شـود ٬ریشـه آن را مـیتوان در بـرخـی نـوآوریهای
دیگران جست وجو کرد و البته از دخلـو تصرفهای عالمانه داخلی نـیز نـباید
غافل بود.
در این نظام ٬مؤسسههای جدید با رویکرد آمـوزشی تـنها جـنبه تـوسعهای
دارند و از کارها و روشهای پیشین پیروی مـیکنند و مـؤسسههای تـحقیقاتی
نیز ٬در حدّ اعال ٬یک یا چند موضوع را بر فـهرست کـارهای درـدست تـحقیق
خود میافـزایـند کـه جـدیدًا بـه فـهرستهای تـحقیقاتی نـو افـزوده شـدهانـد.
درـواقع ٬بسیاری از اوقات تنها با مؤسسهای جدید روـبهـرو هسـتیم کـه بـیشـو
ـکم امکانات ما ّدی تازهای را بر امکانات تحقیقاتی قدیمی اضافه میکند.
بدین ترتیب ٬در این نظام ٬مقوله یـا مـفهوم جـدیدی عـالوهـبـر دو مـفهوم

26

بحثی در سیاست علمی کشور

آموزش و پژوهش عرضه نشده است .شاید نیازی هم بدان نباشد یا خلق مفهوم
و مقوله جدید اصوًال عملی نباشد؛ چون هر گونه تـتبّع و ابـداع و اخـتراعـی را

مـعنی عـام ٬جست وجـو
میتوان تحت عنوان تحقیق و تدقیق و پـژوهش ٬بـه
ِ

ـکرد .اما آیا در مورد پژوهش و جست وجو نمیتوان رویکرد تازهای بـر آنـچه

تاـکنون معمول بوده است و هست افزود؟
فرهنگستانها و ٬در بحث اختصاصی ما ٬فرهنگستان زبان و ادب فـارسی چـه
نسبتی با وضع کنونی آموزش و پژوهش دارند و اصوًال چـه نسـبتی مـیتوانـند
داشته باشند.
آیا فرهنگستان دانشگاه است؟ فرهنگستان مرکز آمـوزشی در سـطح عـالی
تلقّی نمیشود .هیچیک از اساسنامههای چهارگانه فـرهنگستانهای ایـران نـیز٬
برای خود ٬وظیفه آموزشی در نظر نگرفتهانـد .بـنابرایـن ٬فـرهنگستان دانشگـاه
یا دانشکده نیست و ٬اـگر بنا بر آموزش داشته باشد ٬یا باید بپذیرد که از وظـیفه
اصلی خـود مـنحرف شـده است و یـا تـنها بـاید بـه مـوارد مـعدود و مـحدود
آموزشهای کوتاهمدت و تخصصی بـرای پـژوهشگران تـماموقت و هـمیشگی
اـکتفا کند و از هدر دادن اعـتبارات عـمومی بـرای کـارهایی بـپرهیزد کـه ٬چـون
مغایر با وظیفه اصلی فرهنگستان هستند ٬انحرافی یا تف ّننی خواهند بود.
آیا فرهنگستان پژوهشگاه است؟ فرهنگستان بـه یکـی از دو مـعنی ٬کـه بـه
آنها اشاره خواهد شد ٬میتواند با پژوهش سرـو کار داشته باشد .در ایـنکه ایـن
توانستن تا چه حد با بایستن ارتباط دارد نیز باید سخن گفت.
اصــوًال فــرهنگستانها در دنــیاــــ کــه مــا هــم بــیشـو کـم در تأسـیس
فرهنگستانهای خود از آنها پیروی یا تقلید کردهایمـــ با مسئله پـژوهش بـه دو
صورت برخورد کردهاند:
ــ گروهی از فرهنگستانها ٬نظیر آـکادمی علوم سابق شـوروی و شـعبههای
آن در جمهوریهای شوروی و سپس آـکادمی عـلوم کـنونی روسـیه و آـکـادمی
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علوم کشورهای وابسته به شوروی سـابق و اسـتقاللیافته کـنونی ٬اصـوًال بـاید
پژوهشگاه به معنی جامع آن تلقی شوند و تـلقی مـیشوند .ایـن آـکـادمیها در
ـکنار دانشگاهها تأسیس شدهاند و ٬بـه مـوازات فـعالیتهای آمـوزشی ٬بـه کـار
تربیت مـحقق )وجـه آمـوزشی خـاص( و درـنـهایت پـژوهش مـیپردازنـد .در
ـگذشته ٬نزدیک به تمامی رسالههای دکتری کـه عـمًال جـنبه تـتبّعی و تـحقیقی

داشتهاند در پژوهشگاهها تحریر و تدوین میشدهاند .درـحال حـاضر نـیز ٬امـر
تهیه و تدوین رسالههای تحقیقی جزو کارها و وظایف اصلی آـکـادمیها تـلقّی
میشوند.
ــ وظــیفه گـروه دیگـری از فـرهنگستانها تـنها رصـد کـردن فـعالیتها و
دستاوردهای علمی و تحقیقی کشور و ارزیـابی آنـهاست و فـرهنگستان عـمًال
تتبع مستقل ندارد.
سازمانی برای تحقیق و
ِّ
ــ میتوان نوع سومی از فرهنگستانها را نیز ٬با تلفیق دو صـورت یـادـشـده٬
تعریف کرد که اصوًال برای رصد کردن و ارزیابی تأسـیس شـدهانـد .امـا ٬بـا ایـن
استدالل که مقدمه واجب واجب است ٬بـرای رصـد کـردن و ارزیـابی ٬بـه انـجام
دادن برخی تحقیقات اعالم نیاز میکنند کـه ٬اـگـر ایـن نـیاز بـه دقت تـعریف و
تحدید نشود ٬انحراف از وظیفه اصلی پیش میآید.
باری ٬آـکادمی با وظیفه پژوهشی ٬آنهـم بـه مـعنی فـراـگـیر آن ٬نـیازمند بـه
سازـوـکار و ادارهای است که از لحـاظ عـرض و طـول بـا پـژوهشگاهها آنهـم
پژوهشگاههای درجه یک پهلو مـیزند؛ از آن جـهت کـه تـنها پـژوهشگاههای
درجــه یک دارای شـرط الزم بـرای کـارهای پـژوهشی جـدّ یانـد .در عـوض٬
پژوهشگاههای درجه دو و سـه بـهـطـور نسـبی مـوفق بـه تـربیت طـالبان عـلم
حداقل در سطح کارشناسی میشوند .امـا تـحقیقی کـه شـایسته عـنوان تـحقیق
بــاشد بــا اطــالعات در سـطح کـارشناسی و حـتی کـارشناسی ارشـد سـامان
نمییابد تا بتوان آن را در پژوهشگاههای درجـه دو و درجـه سـه بـه سـرانـجام
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رساند .درـواقع ٬این مؤسسات کـارگاهها و کـارخـانههای هـدر دادن اعـتبارات
مالی ملیاند .به هر حال ٬اـگر قـرار بـاشد پـژوهشگا ِه درجـه یک دیگـری بـرای
تحقیقات ایجاد شود که در کنار دیگر پژوهشگاههای مـوجود بـاشد و درـعـین
حال نام دیگری جز پژوهشگاهـــ و ٬در حالت مورد نظر ما ٬نـام فـرهنگستانـــ
نیاز مضاعف باید مبنایی جست وجو و تعریف
بر آن بنهند ٬بهـناچار ٬برای این ِ
میسر نـیست .آـکـادمی بـه مـعنی پـژوهشگاه یک مـطلب است و
ـکرد که ظاهرًا ّ

فرهنگستانی که هیئت پژوهشگاهی بهـخود میگیرد و در کـنار پـژوهشگاههای
رسمی دیگر مینشیند مطلبی دیگر .مضافًا اینکه ٬در کشور مـا ٬بـرخـی مـراـکـز
ِ

تحقیقاتی بیش از پنجاه شصت سال یا بیشتر سابقه دارند و هـرـسـاله امکـانات
ما ّدی جدیدی بر امکانات قبلی خود افزودهاند و تجهیزات فراوان فراهـم کـرده
و متخصصان بـرجسـتهای تـعلیم داده و تـربیت کـرده و بـه اسـتادی و راهـبری
پـژوهش بـرگزیدهانـد و ٬اـگـر فـرهنگستان بـخواهـد در ایـن راه قـدم بگـذارد٬
سالهای سال باید کار و تالش کند ٬حال آنکه هـماـکـنون بـه بـرخـی از نـتایج
ـکارهایی از نوع دیگر نیاز است.
کنندگان اســـاسنامههای فــرهنگستانها و ازـجــمله اســاسنامه
تــــصویب
ِ

فرهنگستان زبان و ادب فارسی دلمشغولیهای عمدهای داشـتهانـد کـه ٬هـرـچـند
هـمعرض دلمشـغولیهای آمـوزشی و پـژوهشی است ٬امـا از نـوعی دیگـر و
لونی متفاوت است.
در ما ّده  1اساسنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی چنین آمده است:
اهداف فرهنگستان زبان و ادب فارسی عبارت است از:
1ـ حفظ ّقوت و اصالت زبان فارسی بهـعنوان یکی از ارکان هویت ملی ایران و

زبان دوم عالم اسالم و حامل معارف و فرهنگ اسالمی
2ـ پروردن زبانی ّ
مهذب و رسا برای بیان اندیشههای عـلمی و ادبـی و ایـجاد
انس با مآثر معارف تاریخی در نسل کنونی و نسلهای آینده
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3ـ رواج زبان و ادب فارسی و گسترش حوزه و قلمرو آن در داخل و خـارج
ـکشور
4ـ ایجاد نشاط و بالندگی در زبان فارسی ٬به تناسب مقتضیات زمان و زندگی
و پیشرفت علوم و فنون بشری ٬با حفظ اصالت آن.

اـگر وجه اجرائی این امور مدّ نظر باشد ٬تحقق آنها نه از لحـاظ اجـرایـی بـا
امکانات ما ّدی فرهنگستان ٬ولو در دراز مدت ٬همخوانی دارد و نه مـتناسب بـا
نیروی انسانی ورزیدهای است که در حال و آینده بـاید در اخـتیار فـرهنگستان
بــاشد؛ حــال آنکـه ٬آنـچه بـهـعـنوان هـدف ذـکـر شـده است نـیازمند تـدوین
سیاستها و برنامهریزیهایی است که همچنان مجمل مانده و خـطوط کـلی و
اساسی آنها ترسیم نشدهانـد .درـواقـع ٬مـفهوم سـیاستگذاری و بـرنامهریزی در
زمینه هویت مـلی و نـیز یکـی از ارکـان اسـاسی آن کـه زبـان فـارسی است ٬از
طریق سیاستهای کلی مربوط به برنامه چـهارم ٬هـمچنین مـتن قـانون بـرنامه
چهارم و نیز سـیاستهای کـلی مـربوط بـه وحـدت مـلی ٬اخـیرًا وارد مـتون و
اسناد راهبردی کشور شده است و بنابراین بـاید بـهـعـنوان یک مـقوله عـمده و
مــهم در نــظر گــرفته شـود و بـهـاجـمال ٬در عـبارت کـوتاه »سـیاستگذاری و
برنامهریزی در زمینه زبان و ادبیات فارسی« بیان گردد.
 5مقصود ازسیاستگذاری و برنامهریزی چیست
زبان و ادب فـارسی ٬بـهـاصـطالح جـامعهشناختی ٬یکـی از امـور یـا نـهادهای
اجــتماعی است .هــرـیک از امـور عـلمی و تـحقیقی کـه مـوضوعش یکـی از
نهادهای بسیار مهم و عمده اجتماعی بـاشد نـمیتوانـد بـیرون از دایـره تـعامل
ـکامل با جامعه از یکسو و سازمان علمیـ تحقیقی کشور ٬بهـمـعنی عـام آن ٬از
سوی دیگر قرار گیرد .زبان فـارسی و نـیز ادبـیات فـارسی در دو سـطح ٬یکـی
جامعه و عامه مردم و دیگری گروه متخصصان علمی و ادبـی ٬مـورد اسـتعمال
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دارند .بنابراین ٬این دو محیط که در بخشی مشـترکانـد ٬در رد یـا قـبول آنـچه
تازگی دارد و نیز در حـذف کـاربرد بـرخـی از دادههـای مـوجود ٬نـقش فـعال
دارند.
اـگر بپذیریم که فرهنگستان نمیتواند از تـعامل کـامل بـا مـحیط اجـتماعیـ
علمی زبان و ادب روی برتابد ٬در نتیجه باید چگونگی تعامل و ارتباط خود را
ِ

با دو محیط زبانی و ادبی یعنی محیط عامه مردم و نیز مـحیط عـلمی و ادبـی و
فنی گروه متخصصان ٬بهـروشنی تعریف و تحدید کـند و در ایـن مـحیط فـعال
باشد.
مردم ٬که کاربران واژههای موجود قدیم و جدید و نـیز واژههـای نـوساخته
شم زبانی خود ٬چنانچه در مقام همکاری بـا جـامعه عـلمی
هستند ٬با توجه به ّ

و ادبی بهـویژه فرهنگستان قرار نگیرند ٬واژههای عـمومی پـیشنهادی نـوساخته
را نمیپذیرند و بهـکار نمیبرند .حـتی ٬اـگـر بـه هـر دلیـل از بـرخـی از قـواعـد
دســتوری تـبعیت نکـنند ٬بـهـآسـانی نـمیتوان آنـها را از راهـی کـه رفـتهانـد و
میروند بازداشت و به راه دیگر هدایت کرد.
در تـعامل و
جـامعه عـلمی و ادبـی کشـور نـیز ٬چـنانچه بـا فـرهنگستان از ِ

همگامی و هـمکاری وارد نشـود ٬درـبـرابـر پـیشنهادها یـا احکـام فـرهنگستان
مقاومت میکند و آنها را نمیپذیرد و در این زمـینه از دو ابـزار اسـاسی و مـهم
استفاده میکند .نخست آنکه خود به وضع قاعده ٬کشـف قـاعده ٬سـاخت واژه
و تـعریف واژه مـیپردازد و بـرای مـثال در زمـینه واژهـگـزینی و مـعادلیابی از
طریق ترجمه وارد میدان میشود؛ دیگر آنکه ٬از طریق تعلیم و تدریس و نشـر
آثار ٬بـا گـروه دانشـجو و اشـخاص فـرهیخته در ارتـباط سـریع و مـداوم قـرار
میگیرد و ٬با این دو ابزار ٬به رد یا قبول آنچه فرهنگستان پـیشنهاد و یـا حکـم
میکند میپردازد.
چنانچه فرهنگستان از این دو عامل عمده ٬یعنی مردم و گـروه مـتخصصان
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و مخاطبان آنها ٬و تعامل سامانیافته با آنـها غـفلت کـند ٬در اجـرای وظـایف و
نیل به اهداف خود توفیق چندانـی نـخواهـد یـافت .اسـاسنامه فـرهنگستان در
بندهای  2و  3و  6و  9ماده ) 3وظایف فرهنگستان( به شرح زیر ٬بـهـصـراحت
یا بهـتلویح ٬به این تعامل و همکاری و هماهنگی مـیان عـوامـل مـؤثر در زبـان
فارسی و کاربران این زبان اشاره دارد:
بند 2ـ تأسیس واحدهای واژهسازی و واژهـگزینی و سـازمان دادن واحـدهای
مشابه در مراـکـز دانشگـاهی و دیگـر سـازمانهای عـلمی و فـرهنگی و هـماهنگ
تعاطی تجارب
ساختن فعالیتهای آنان از راه
ِ

بند 3ـ نظارت بر واژهسازی و معادلیابی در ترجمه از زبانهای دیگر به زبان

فارسی و تعیین معیارهای الزم حفظ و تقویت بنیه زبان فارسی در برخورد با مفاهیم
و اصطالحات جدید
بند 6ـ سازمان دادن تبادل تجربهها و دستاوردهای مراـکز پـژوهشی در حـوزه
زبان و ادب فارسی و تأمین موجبات بهرهبرداری صحیح از این تجربهها
بند 9ـ بررسی و تصویب نتایج فعالیتهای مراـکز پژوهشی و فرهنگی که برای
تهذیب و اصالح یا توسعه و تقویت زبان فارسی مفید شمرده میشوند ٬و ابـالغ و
توصیه کاربرد آنها به مؤسسات علمی و فرهنگی و سازمانها و نهادهای عمومی.

با توجه به آنچه گـذشت ٬تـعامل ٬هـماهنگی و هـمکاری بـا کـاربران زبـان
فارسی ٬یعنی مردم و گـروه مـتخصصان ٬امـری بـدیهی و الزم است .بـهـویـژه٬
امـری اسـاسنامه فـرهنگستان در بـخش
باید به این نکته توجه کرد که محتوای
ِ

مصوبات گوناـگون فرهنگستان را ایـجاب و
اهداف و وظایف بهـکرسی نشاندن ّ
الزام میکند .اما این امر ٬همانطور که گـفته شـد ٬درـخـصوص نـهاد اجـتماعی
ـکار زبان عملی نـیست .بـنابرایـن
زبان بدون همکاری با
عوامل دیگر دستـاندر ِ
ِ

باید پذیرفت کـه اصـوًال سـیاستگذاری و زمـینهای کـه کـمتر جـنبه امـری دارد
یعنی برنامهریزی درـخصوص زبان و ادبیات فارسی با نـوعی ضـرورت هـمراه
است .زیــرا زبـان ٬هـرـچـند امـری است اجـتماعی و بـنابرایـن بـا ّ
کـل جـامعه
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ســرـوـکــار دارد ٬امـا درـعـین حـال دارای قـواعـد و ضـوابـطی است کـه ٬اـگـر
بهـدرستی و تا حدود زیاد بـهطور جـدّ ی بـهـکـار گـرفته نشـوند ٬در دورهای نـه
چندان طوالنی اساس و پایهاش سست میشود و کار آن به فسـاد مـیگرایـد و٬
همزمان و همعنان با این تباهی ٬در ادب و ادبیات مربوط به زبان نیز ٬کـه بـاید
در وجه نوشتاری و حتی گفتاری از قواعـد و ضـوابـط مشـخص پـیروی کـند٬
فساد و فتور پدید میآید و در تعلیم سریع آن نیز ٬که لزومًا بـاید تـابع قـواعـد
باشد ٬همین دشواری رخ مینماید .درـنتیجه ٬این قواعد و ضوابط بـاید مـطابق
برنامهای دقیق تدوین شوند تا سلیقههای گوناـگون فـرمانروا نگـردند و هـرجـو
مرج در تدوین و تنظیم قواعد پدید نیاید .زیرا روشن است که هـرجـوـمـرج در
تدوین و تنظیم قواعد و ضوابط و ٬به بیان دیگر ٬قاعدهنویسیهای مـتعارض و
تعیین ضابطههای مختلف موجب میشود کـه بـرخـی از قـواعـد و ضـوابـط از
حالت ساده و بهینه خود خارج شوند و سازگاری و انسجام زبان در اثر تش ّتت
و پراـکندهـکاری از میان برود .سیاستگذاری و برنامهریزی بـرای زبـان و ادبـیات
باید از چند ضابطه کلی پیروی کنند:
مـعینی بـاشد .بـرای مـثال ٬بـاید
ــ این فرایند باید دارای چارچوب مفهومی ّ

بررسی شود که مقصود ما سـیاستگذاری و بـرنامهریزی یـا یکـی از آنـها بـرای
زبان و ادب فارسی ایران کنونی است یا برای ّ
کل مناطق فارسیزبان.
ــ پس از تعیین چارچوب ٬باید ساختاری مناسب در نظر گرفته شود.
ــ این ساختار باید ٬هم از جنبه مدیریتی و هم از جـنبه نـیروی انسـانی ٬از
قوت و متانت کافی برخوردار باشد.
ّ

ــ سیاستگذاری و برنامهریزی نیز بـه نـظام بـررسی و ارزیـابی نـهایی نـیاز

دارند.
تا چارچوب برنامهریزی مشخص نباشد ٬نمیتوان برنامهای بـا جـهتگیری
معین طراحی کرد .نیز ٬اـگر ساختاری نـباشد کـه بـتوانـد هـمواره در کـار
علمی ّ
ِ
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ارزیــابی دخـالت کـند و در مـوارد الزم بـه اصـالح بـرنامه دست یـازد ٬اصـل
برنامهریزی به جایی نمیرسد.
آنـچه گـفته شـد هـم در مـورد سـیاستگذاری و هـم در مـورد بـرنامهریزی
صادق است یعنی ٬درـواقع ٬ایـن هـر دو مـقوله از سـازـو کـار واحـدی پـیروی
میکنند .فارق عمده سیاستگذاری و بـرنامهریزی را ٬در مـعنایی کـه مـا از آنـها
مــراد مــیکنیم ٬شــاید بــتوان امــریـبــودن ســیاستگذاری و ارشـادی بـودن
نـباید«
بــرنامهریزی دانست .سـیاستگذاری یـا سـیاست عـلمی وجـ ِه »بـاید و
ِ
قویتر و قاعدهمندتری دارد و ٬هرـچـند هـمواره مـ ّتکی بـه اسـتدالل است ٬در
آن مصلحتی نهفته است کـه در کـالم فـصل بـه دنـبال آن هسـتیم .بـرنامهریزی
عــلمی دارای انــعطاف بــیشتری است؛ بــنابرایـن ٬تـعامل بـیشتری بـا جـامعه
مخاطب خود دارد ٬هرـچند که ا ّتکـا بـه اسـتداللهای عـلمی بـرای بـرنامه هـم
اتقان و استحکامی را فراهم میآورد که آن را به کالم فصل نزدیک مـیکند و یـا
مخاطب بـرنامهریزی عـام است و بـرخـی از
با آن یکی میسازد .درـعینـحال٬
ِ

مــوا ّد بــرنامهریزی نـیز جـنبه اجـرایـی دارد ٬لذا مـخاطب بـا اخـتیار بـیشتری
روـبهـروست.

در مورد سیاستگذاریها و برنامهریزیهای فرهنگستان ٬مـیتوان گـفت کـه
مــخاطب »بــاید و نــبایدها« در زمــینه زبــان فــارسی دسـتگاههای دولتـی و
ِ

عمومیاند؛ چون این دستگاهها از خزانه عمومی بهرهمند مـیشوند و زبـان نـیز
امری عمومی و نهادی اجتماعی متعلق به همه مردم است و نظام سـیاسی نـیز
عمومی نـظام بـاید
حافظ زبان رسمی کشور است ٬پس ابواب جمعی دولتی و
ِ

از تصمیماتی تبعیت کنند که مرجع تعیینشده رسمی برای زبان اعـالم مـیکند.

اما همین سیاستها بهـعنوان برنامه ارشادی برای عـامه مـردمی هـم هست کـه
شـم زبـانی
خود صاحب زباناند و تنها ٬با استدالل و ٬درـعینـحال ٬مراجعه بـه ّ

خود به رد یا قبول توصیهها و دستورها میپردازند .گاه نیز اتـفاق مـیافـتد کـه
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»بایدـوـنباید«ی خاص که عنوان سیاست پـیدا کـرده است در مـحیط اجـتماعی
ـگستردهای که مرکّب از دو یا سه جامعه سـیاسیـ جـغرافـیائی مشـخص است٬
ّ
خـط فـارسی یـا
دو وجهه یا مـوقعیت مـییابد .بـرای مـثال ٬در زمـینه دسـتور
ـکاربرد برخی واژهها یا اصطالحات جدید یا حـتی قـدیم ٬مـیتوان تـصمیمات
فرهنگستان را برای جـامعه ایـران امـری و »بـایدـوـنـباید«ی دانست .امـا هـمین
»امری بودن« در تاجیکستان یـا افـغانستان یـا بـخش فـارسیزبان ازبکسـتان و
دیگر سخنگویان به فارسی جنبه ارشادی خواهد داشت.
حاصل سخن در این بحث آن است که مسئله سیاست علمی و بهطور کلی
سیاستگذاری و برنامهریزی زبـان و ادب فـارسی در جـامعه کـنونی ایـران ٬کـه
باید به زبان و ادب فار سی توجه خاص داشته باشد و در موارد الزم به اصالح
و تکمیل آن بپردازد و زبان علم را در این قلمرو وسعت و غنا ببخشد و اصالت
آن را حفظ کـند و بـه تـقویت آن در مـناطق فـارسی زبـان بـپردازد ٬از اولویت
برخوردار است و بـرای ایـن کـار مـتو ّلی دیگـری وجـود نـدارد .مـضافًا ایـنکه
فرهنگستان بهـصورت رسمی نیز سکّاندار و متولّی ایـن امـر شـناخته مـیشود
و این کار بزرگ ٬با فاصله زیـاد ٬مـقدم بـر هـر پـژوهش مـهمی است کـه زبـان
نیازمند نتیجه آن است.
فارسی
ِ
شأن مـقام و دسـتگاهی
این امر هم با
ِ
امکانات کمتر عـملی است و هـم در ِ

است که عنوان سیاستگذار و برنامهریز برایش شناخته شده است.

درـواقع ٬تا فرهنگستان به این وظیفه قیام و اقـدام نکـرده و آن را بـه نـتیجه
نرسانده است نمیتواند و نباید به امور دیگر بپردازد و ٬چون زبان نـیز هـمواره
در تحول آرام است و وجهههای گوناـگـون دارد و مـباحث نـو هـمواره بـرایش
مــطرح مــیشوند ٬شــاید فــرهنگستان هـیچگاه نـتوانـد بـه امـری دیگـر جـز
سیاستگذاری و بـرنامهریزی ٬بـرـاسـاس ضـوابـطی کـه بـرای آن ذـکـر کـردیم و
بررسی بـازخـوردهاست ٬دلـمشـغول دارد .مـوارد و مـثالها
نهایتش ارزیابی و
ِ
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را پس از این یاد خواهیم کرد.
 6تصمیمسازی و تصمیمگیری
در امور سازمانی و سازماندهیهای عمده ٬اعمال و افعال هر سازمان بـهـلحـاظ
اداری در دو مـقوله قـرار مـیگیرند :یکـی تـهیه مـقدمات تـصمیمگیری یـا ٬بـه
اصـطالح کـارشناسان امـور اداری ٬تـصمیمسازی؛ دیگـری تـصمیمگیری .ایـن
ِ
امور بهـلحاظ حـقوقی و اجـرایـی نـیز ٬بـه دو بـخشـِ ِاعـمال تـصدّ ی و ِاعـمال
حاـکمیت تقسیم میشوند.
بــا تــوجه بــه شــورایــی بـودن کـارها و تـمرکز امـور اصـلی در شـورای
فرهنگستان ٬بیشتر تصمیمگیریهای علمی و فـنی بـا شـورا و تـهیه مـقدمات و
تصمیمسازیها با مدیریت و سازمان اداری آن است .هـمچنین تـصمیماتی کـه
جـنبه حـاـکـمیت دارنـد و بـاید بـه صـورت نـهایی تـصویب شـوند در حـیطه
اختیارات شورا قرار دارند و ِاعمال تصدی که وجوه تصمیمسازی و نـیز تـنظیم
مقدمات را در قـالب پـژوهشهای پشـتیبان ٬جست وجـوهای مـقدماتی بـرای
پژوهش ٬تهیه وسایل و ابـزار کـارـــ از قـبیل کـتابخانه ٬آمـادهـکـردن مـحیطهای
رایانهای و نظایر آنـــ درـبر میگیرند با مـدیریت و سـازمان اداری هـر دسـتگاه
است.
آن
بنابراین ٬آنچه بـه ِاعـمال حـاـکـمیت و تـصمیمگیری مـربوط مـیشود از ِ
شوراست و ٬اـگر دستگاهی در این زمینه موفق نشود ٬این شـورای آن دسـتگاه
است که درـواقع مورد سؤال قرار میگیرد.
کار شورایـی بـاشد٬
البته
ِ
مسئول ِاعمال حاـکمیت و یا تصمیمگیری ٬چنانچه ْ

بهـحق میتوانـد بـه کـمبودها و کسـریها اشـاره کـند و تـعلل مـتصدیان امـور
تصدی و نیز کمکاری در تهیه مقدمات تصمیمگیری را علت عـدم تـوفیق خـود
بداند .درـمقابل ٬متصدیان مقوله تصدی و تصمیمسازی نیز میتوانـند نـداشـتن
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عـلت عـدم
اصول و ضوابط راهنما را برای تهیه مقدمات و نیز اجرا یـا تـصدی
ِ

توفیق خود بدانند.

بدین ترتیب ٬تعامل مابین تصمیمگیران و تصمیمسازان و یا مسـئول ِاعـمال
ـ

حاـکمیت و مسئوالن وجو ِه تصدی تعاملی جدی و تنگاتنگ است.
در نظام سیاستگذاری و برنامهریزی نیز فرایند تصمیمسازی حـایز اهـمیت
است .اـگر تصمیمسازان بهـدرستی و با توجه کامل به اهـداف و چـارچـوبهای
اصلی و عمده برگزیده نشده بـاشند ٬تـصمیمسازیها و درـواقـع پـیشنهادهایی
ـکه عرضه میشوند آنسان که باید پخته و سخته نخواهـند بـود .تـصمیمسازی
هرـقدر علمیتر و فنیتر باشد و ٬به گمان ما ٬هرـقدر وجوه و زوایای گوناـگـون
جـزمی واحـد دو سـه نـظر
نـظر
را بیشتر مدّ ـنظر قرار داده باشد و به جـای یک ِ
ِ

تدبر بـیشتر و در نـهایت وادار بـه
عرضه دارد که در نتیجه تصمیمگیر را قادر به ّ

انــتخاب مــیان چــند نــظر کـند ٬قـاعدهمندتر و مـتینتر است .درـعـینـحـال٬
ساختاری کـه پـیشتر بـدان اشـاره کـردیم بـاید بـه گـونهای بـاشد کـه حـاصل
سازی علمی و فنی در اثر مـداخـالت غـیرعلمی و غـیرفنی و در نـتیجه
تصمیم
ِ

َج ــوـســازیها و یــا انــتقادها و ایــرادهــای غــیرمنسجم ٬بـیجهت و یـا بـا
استداللهای ضعیف و بیپایه یا کـممایه ٬کـنار گـذاشـته نشـود .البـته نـمیتوان
ایراد و انتقاد را یکسره منتفی دانست؛ اما برای آن بـاید سـاختاری سـامانمند در
نظر گرفت کـه در بـحثهای تـخصصی مـربوط بـه زبـان و ادب فـارسی از آن
سخن بهـمیان میآید.
پس از تصمیمسازی است که نوبت به تصمیمگیری میرسد .در آن قسم از
تصمیمگیریها که ناظر به مسائل مهم و اساسیاند ٬منطقًا فـرایـند تـصمیمگیری
را نمیتوان به جمع یا هیئت کوچکتری تفویض کرد جز در موارد خـاص کـه
اصلی صـاحب صـالحیت
احتمال اختالف نظر میان یک جمع کوچک و جمع
ِ

برای تصمیمگیری اندک باشد .بهـویـژه ٬در مـواردی کـه هـمه اعـضای جـمع از
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اختیارات و وظایف یکسان برخوردار باشند ٬تفویضـِ اختیار عملی نـیست .در
تصمیمگیریهای عمدهای که در فرهنگستان صورت مـیگیرد چـنین قـاعدهای
را باید رعایت کرد.
مبرز و هـوشمند و کـاردان
پیشتر گفتیم که در تصمیمسازی ٬تصمیمسازان ّ

سعی میکنند که راهـحلهای گوناـگون یا گزینههای متفاوت و مـتعددی عـرضه
ـکنند .این کار نشاندهنده ِاشراف آنها بر مسائل و تسلط بر نظریههایی است که
هرـیک از آنها از دیدگاهی خاص به ّ
حل مسئله میپردازند و طرح آنها افق دید
تصمیمگیران را گسـترده مـیسازد و آنـان را بـه تـصمیمگیری بـهینه نـزدیک و٬
درـعینـحال ٬آماده میکند که پاسخ نقدها و ایرادها را از پیش بدانند.
ـگــفتیم کـه سـیاستگذاری و بـرنامهریزی غـیر از پـژوهشهای دانشگـاهی
است و بیشتر با »باید و نباید« سرـو کار دارد .اما باید پذیرفت و میپذیریم کـه٬
بــرای تــصمیمگیریهایی کـه الزم است از اتـقان و مـتانت و اسـتواری فـراوان
برخوردار باشند ٬بـیشتر اوقـات بـحث و بـررسی و پـژوهش بـه مـنظور یـافتن
ـگــــزینههای مــــتعدّ د الزم است .در نــتیجه ٬پــژوهشهایی ازـایــنـدست در
ســازمانهای تــصمیمگیر و بــرنامهریز ضــرورت دارنــد .بــا ایــنهمه ٬ایـن
پژوهشها ٬مطابق اصطالحات موجود ٬نه از نوع پژوهشهای بـنیادیانـد و نـه
از لون پـژوهشهای تـوسعهای بـلکه نـوعی خـاص از پـژوهشهای کـاربردی
هســتند کــه راه را بــرای تــصمیمگیری تـصمیمگیر ِان صـاحب تـجربه هـموار
میسازند و تقریبًا نظیر پژوهشهایی هسـتند کـه بـرای تـدوین قـانون الزمانـد.
درباره دستـاندرـکاران این سنخ پژوهشها کـه هـمان تـصمیمسازان هسـتند از
این پس سخن خواهیم گفت.

بخش دومــ جایگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سیاست
علمی کشور
با توجه به تحلیلهای گذشته و مبانی و اصـول مـوضوعهای کـه در بـخش اول
مطرح شد ٬در این بـخش بـه بـحث دربـاره جـایگاه فـرهنگستان زبـان و ادب
فارسی و نسبت آن با سیاست علمی ایران میپردازیم.
در پاسخ به این پرسش که فرهنگستانها ٬بهـویژه فـرهنگستان زبـان و ادب
فارسی ٬بهـعنوان دانشگاه یا پـژوهشگاه یـا مـرکز سـیاستگذاری و بـرنامهریزی
عــمل مــیکنند مــیتوان پـاسخ داد کـه فـرهنگستانها مـرکز سـیاستگذاری و
برنامهریزیاند .درـخـصوص فـرهنگستان زبـان و ادب فـارسی ٬صـرفـنـظر از
جنبههای نـظری کـه ایـن مـعنی را بـه کـرسی مـینشاند و در بـخش اول بـدان
پرداختیم ٬اساسنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی ٬هـم در قسـمت اهـداف و
هم در قسمت وظایف ٬به همین ّ
خطـمشی اشاراتی صریح دارد.
در این بخش نـیز ٬بـه تـرتیبی کـه در تـحلیلهای بـخش اول پـیش رفـتیم٬
مباحث را پیـمیگیریم.
 1ـکلیات
در این باب که علوم انسانی بومیترین علوم در هر جـامعه و کشـوری هسـتند

بخش دومـ جایگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی در39 ...

بهـاندازهــکافی بحث شد .با پیـگـرفتن هـمان بـحث ٬مـیگوییم کـه زبـان و ادب
فارسی ٬که متعلق به همه جامعه فـارسیزبان است ٬در مـیان عـلومانسـانی نـیز
عـلمی آن جـنبه
بومیترین آنها به شمار میآید .بنابرایـن ٬هـم مـواد و مـصالح
ِ

بومی دارند و هم راهـحلهای بومی را طـلب مـیکنند .بـهـهـیچ وجـه نـمیتوان
ادبـی دیگـرـزبـانها را ٬کـه ویـژه
بسیاری از تحلیلها و تـوصیفهای زبـانی و
ِ
جامعههای دیگر هستند ٬هم به لحاظ محتوا هم به لحاظ تاریخ و هم از جهت
ساختاری ٬در مورد زبان و ادب فارسی اعمال کرد.
در پژوهشها ٬اعم از پژوهشهای بنیادی یا توسعهای یا کاربردی ٬بـهـویـژه
علوم انسانی ٬باید به طور طولی به سه سطح توجه کـرد :گـردآوری دادههـا؛
در
ِ

عـلمی مـربوط
توصیف و تحلیل به منظور یافتن نکات عمدهای که نـظریههای
ِ
پاسخگوی آنها باشند؛ و ٬درـنهایت ٬نظریهپردازی .همچنین ٬نـظر بـه ایـنکه در
علوم انسانی ازـجمله زبان و ادب فارسی این سـه سـطح را
زمینههای گوناـگون
ِ
ـکمتر به صورت فنّی ازـهم جـدا کـرده و بـدانـها پـرداخـتهایـم ٬از ایـن پس ٬در

بررسیهای نظامیافته مربوط به مسائل و مباحث زبـان و ادب فـارسی بـاید بـه
این سه سطح توجه کـنیم و ٬در مـرحـله اول ٬گـردآوری دادههـا را بـه صـورت
سامانمند در برنامه بررسیها قرار دهیم.
شناسائی اولویتها ازـلحاظ روشـی تشـخیص اولویت
اولین گام در جهت
ِ

در سه سطحی است که به آنها اشاره شد .اجماًال پذیرفته شد که باید با صـرف
هر میزان وقتی که الزم باشد ٬در مرحله اول ٬بـه گـردآوری دادههـایی پـرداخـته
شود کـه نـاظر بـه مسـائل مـربوط بـه زبـان و ادب فـارسی هسـتند .تشـخیص
ـگـون تـحقیق در زبـان و ادب
اولویتهای دیگر مربوطاند بـه قـلمروهای گـونا ِ
فارسی .در فهرستی که تـنظیم مـیشود مـمکن است عـناوین پـرـشـماری وارد

شوند ٬که چند عنوان نخستین آن به شرح زیرند:
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ــ زبان و ادب فـارسی در دورهای کـه بـیش از هـزار سـال تـاریخ را درـبـر
میگیرد نیازمند فـرهنگ جـامعی از لغـات و اصـطالحات زبـان فـارسی است.
فرهنگستان ٬بهـعنوان دستگاه سیاستگذار و بـرنامهریز ٬بـاید بـرای تـدوین ایـن
فرهنگ جامع سیاستگذاری و بـرنامهریزی کـند .مـا در ایـن بـاره ٬پس از بـیان
ـکلیات مربوط به هر بخش ٬به بحث تـفصیلی دربـاره بـرخـی از آنـها ٬ازـجـمله
فرهنگنویسی ٬خواهیم پرداخت .در اینجا ٬از جهت تـعیین اولویت ٬مـیگوییم
ـکــه هــیچیک از فـرهنگهای قـدیم و جـدید مـا دارای جـامعیتی نـیستند کـه
کــلیه پــرسشهای مــربوط بــه واژگــان جــامع فـارسی بـاشند.
پــاسخگوی ّ
فرهنگهای قدیم طبعًا نمیتوانستهاند اطالعات مـربوط بـه واژگـان عـصرهای
بــعدـازـخـود ازـجـمله واژگـان گسـترده مـعاصر را پـاسخ گـویند .فـرهنگهای
جدیدتر نیز ٬در بسیاری از موارد ٬به واژگـان گـذشته نـظری گـزینشی داشـته و
بیشتر به واژگانی پرداختهاند که در کاربرد امروزی بسـامد قـابلـتـوجهی دارنـد
و ٬بهـهرـحال ٬جامع نیستند .درـنتیجه ٬برای پاسخگویی بـه نـیازهای مـربوط بـه
زبان فارسی و واژگان فراـگیر آن ٬تدوین فرهنگ جامع یادشده در اولویت قـرار
ِ
میگیرد.
ــ سیل واژههای بیگانه بـه کشـورهایی نـظیر کشـور مـا ٬کـه نـتیجه تـحول
ـشتاب اختراعات و اـکتشافات عـلمی و فـنّی و تـوسعه
فراـگیر و درـعین حال پر ِ

فناوری و ابداعات و ابتکارات دیگر است ٬زبانهای این کشورها را ٬که در کـار
توسعه علم و فناوری مشارکت کمتری دارند ٬در معرض خطر قرار میدهد .بـا
این خطر ٬چنانچه بتوان بهـگـونهای سـامانمند اقـدام کـرد ٬مـیتوان بـیشـو کـم
مقابله نمود ٬لکـن شـرط تـوفیق در ایـن امـر داشـتن سـرعتـعـمل و اسـتمرار
است .سرعتـعـمل و اسـتمرار نـیز درـصـورتی نـتیجهبخشانـد کـه بـر اسـاس
دقـیق مـعادلیابی اسـتوار بـاشند .درـنـتیجه ٬مـعادلیابی و ٬در
ضوابط و اصول
ِ
بیان و اصطالحی دیگر ٬واژهـگزینی از اولویت بـرخـوردار است و فـرهنگستان
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باید به این اولویت بهجد توجه کند.
ــ بخشی از دادههای مربوط به زبان وادب فارسی ٬به معنی عـا ّم آن ٬جـنبه
شفاهی دارند ٬لذا در مـعرض فـرامـوشیانـد .بـدین اعـتبار ٬گـردآوری آنـها بـر
تجزیه و تحلیل آنها اولویت دارد .مقوله گویشها ٬امثال و دیگر مقوالتی که بـا
زبانـو ادب فارسی رابـطه حـداقـل مسـتقیم دارنـد از ایـن قـبیلانـد .بـنابرایـن٬
ســیاستگذاری و بــرنامهریزی درـخــصوص آنــها در فــهرست اولویتهـای
فرهنگستان قرار میگیرند.
مهم دیگری که باید ازـجمله اولویتها به حساب آید نسبت زبان
ــ مسئله ّ

و رایانه بـا یکـدیگر است .بـخش عـمدهای از مسـائل مـربوط بـه زبـان و ادب
فارسی ٬در حال حاضر و با نظر به آینده ٬عمًال رابـطه مسـتقیمی بـا اسـتفاده از
رایانه دارد .بنابراین ٬استفاده از رایـانه را در شـاخههای گـوناـگـون ٬بـهـویـژه در
کاری فرهنگستان ٬باید در دسـتور کـار قـرار داد و آن
دیگر اولویتهای
عرصه
ِ
ْ
کاری فرهنگستان محسوب کرد.
را هم از اولویتهای
ِ
مواردی هم هستند که جزء یا ّ
کـل آنـها را مـیتوان در فـهرست اولویتهـا
ضمن تشریح مطالب بدانها اشاره خواهد شد.
قرار داد که در
ِ
نکته دیگری که با مبانی و اصـول مـوضوعه طـرحشده در بـخش اول ربـط
متصدیان آن را مـعیّن کـرد و
دارد مسئله تصمیمسازی است ٬که باید متولیان و
ِ

وظایف آنها را برشمرد .اعضای هـیئت عـلمی فـرهنگستان بـاید در گـروههای
مشخص و معیّن به تصمیمسازی بپردازند .این تصمیمسازی در زمینه مـباحثی

خواهد بود که پرداختن به آنـها را فـرهنگستان در اولویت قـرار مـیدهد و نـیز
مــربوط بــه بــرخــی از کــارهای عـلمی و اجـرایـی خـواهـد بـود کـه پس از
تصمیمسازی و تصمیمگیریـــ یعنی عالوه بر آنهاـــ فرهنگستان در مـقام اجـرای
تصمیمات خود برمیآید و استثنائًا وارد بخشهایی از کار اجرایی میشود.
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جهتگیری فرهنگستان زبان و ادب ٬بهـگونهای که در باال تشـریح شـد و از
این پس نـیز بـعضًا بـا تـفصیل بـیشتر بـررسی خـواهـد شـد ٬مسـتلزم تـعریف
مدیریت مربوط به آنهاست که بهـموقع باید بدان نیز پرداخت.
اـکــنون بــه شــرح نکـات عـمده مـربوط بـه اولویتهـای کـاری فـرهنگستان
میپردازیم.
 2قلمروسیاستگذاری و برنامهریزی
نخستین و مهمترین مطلبی کـه در بـحث سـیاستگذاری و بـرنامهریزی زبـان و
ادب فارسی باید بدان پرداخت تعیین قلمرو ایـن سـیاستگذاری و بـرنامهریزی
است .برای قلمرو زبان فارسی سه گستره میتوان قائل شد:
 (1قلمرو زبان فـارسی بـهـعـنوان زبـان رسـمی ایـران و یـا رسـمی یـا نـیمهرسمی

ـکشورهای دیگر مانند افغانستان وتـاجیکستان کـه از دیـرباز زبـان فـارسی در آنـها
طـول
بهـعنوان زبان رسمی رواج داشته است و نـیز بـخشی از ازبکسـتان کـه ٬در
ِ
تاریخ حضور زبان فارسی ٬بخش قابل توجهی از مردم این خـطّه نـیز بـه زبـان
ِ
فارسی سخن گفتهاند و سخن میگویند.
 (2قلمرو شبهـقاره و برخی دیگر از مناطق مانند جمهوری آذربـایجان و تـرکیه ٬کـه
در آنها زبان فارسی ٬در دورههای گذشته ٬بیشـو کـم مـقام زبـان دوم یـا سـوم
داشته است و درـحال حاضر نیز بسیاری از فـرهیختگان ایـن کشـورها بـا ایـن
زبان انس فراوان دارند.
 (3قلمرو
جهانی زبان فارسی در دیگر کشورها ٬که در آنها گـروهی بـیشـو کـم
ِ

قابلـتوجه ٬به جهات گـوناـگـون تـاریخی یـا تـمدنی و فـرهنگی ٬بـا ایـن زبـان
آشنایی داشتهاند و هنوز هم آشنا هستند.
پرسش مهم این است که سیاستگذاری و برنامهریزی کشور در مـورد زبـان
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و ادب فارسی با توجه به این هرـسه قلمرو صورت میگیرد یـا بـرخـی از ایـن
تـمامی قـلمرو اول هـم نـیست
قلمروها را شامل میشود و یا حتی درـبرگیرنده
ِ

ریزی مورد نظر تنها به ایران نظر دارد و به زبـان فـارسی
یعنی سیاست و برنامه ِ
در افغانستان و تاجیکستان و بخشی از ازبکستان کاری ندارد .تـصمیمگیری در

ایــن زمــینه در جــهتگیریها و سـیاستگذاریهـا و بـرنامهریزیهای بـعدی
ســخت تأثــیرگذار است و ٬درـواقــع ٬تـعیینکننده هـدف اصـلی و اسـاسی از
ســیاستگذاری و بــرنامهریزی زبـان و ادب فـارسی است یـا بـه بـیانی دیگـر٬
چــارچــوب مــفهومی زبـان و ادب فـارسی و سـیاستهای مـربوط بـه آن را
مشخص میسازد.
برای مثال ٬در زمینه تدوین فرهنگ جامع ٬میتوان دو جهتگیری عمده یـا
دو سیاست را درـخصوص قلمرو آن در پیش گرفت:
 (1تدوین فرهنگ جـامع تـنها ایـران و مـحدوده جـغرافـیائی کـنونی و نـیز
محدوده تاریخی گذشته آن را مدّ ـنظر قرار دهد.
 (2تدوین فرهنگ جامع قلمرو را وسیعتر گیرد و مناطق دیگر غیر از ایـران
را هم در این قلمرو جای دهد .البته در این بخش نیز حـداقـل دو جـهتگیری
فــرعی مــفروض است :یکــی آنکـه قـلمرو زبـان فـارسی ٬عـالوه بـر ایـران٬
ـکشورهای افغانستان و تاجیکستان و ازبکستان را درـبر گیرد؛ دیگر آنکه بر این
قلمرو شبهـقاره نیز افزوده شود.
همین تعریف و تحدید را هم در مورد واژهـگزینی میتوان ِاعمال کرد و هم
در بحث مطالعات مربوط به گویش.
ّ
مسـتقل قـلمرو وجـود دارد
البته ٬در هرـیک از مقوالت هم ٬امکان تـعریف
یعنی ٬برای مثال ٬در تدوین فرهنگ جـامع مـیتوان قـلمرو گسـترده را در نـظر
ـگــرفت و در واژهـگــزینی یــا گــویششناسی قــلمرو مـحدودتر را ٬کـه طـبعًا
دشواریهایی پدید میآورد.
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شایسته است ٬از پیش ٬گوشزد شود کـه سـیاستگذاری نـاظر بـه فـرایـندی
است که به خطوط کلی و اساسی و ٬درـواقعّ ٬
خطـمشی مربوط بـه زبـان و ادب
فارسی توجه دارد و راهـحلهای اجرایی را کـه از جـنبه نـظری مـیتوانـند ایـن
ّ
خطـمشی را تحقق خارجی بخشند برنامهریزی و تعریف و تـحدید مـیکند .در
ریزی زبان برـاساس خطوط کلی و اصولی انجام میگیرد که بـخش
واقع ٬برنامه ِ

عمدهای از آن به مسائل درونزبانی مربوط میشود اما ٬درـعـین حـال ٬بـرخـی
از مسائل فراـزبانی نیز در آن دخالت دارند و جمعًا سـیاستگذاری زبـان و ادب
فارسی را تشکیل میدهند .این برنامهریزی بیشـو کم بـه راهـحـلهای اجـرایـی
نظر دارد و ممکن است و شـاید الزم است کـه بـیش از یک راهـحـل را عـرضه
ـکند و ٬در آن ٬مقتضیات زمان اجرا و جامعهای را که برنامه در آن اجرا مـیشود
و نیز امکانات و نیروی انسانی و جز آن را در نـظر بگـیرد .اصـوًال بـرنامهریزی
جــنبه بــایدـو نــباید نــدارد یــا ایــن جـنبه در آن خـفیف است ٬حـال آنکـه
عنان بـایدها و
سیاستگذاری کالم فصلی را با خـود بـه هـمراه مـیآورد کـه هـم ِ

نبایدهاست.

بخش سومـ فرهنگ جامع زبان فارسی
 1ـکلیات
سیاستگذاری در زمینه فرهنگ جامع فرهنگستان از اهمیت فـراوان بـرخـوردار
ِ
است .بدون تبیین و تحدید ّ
خطـمشی دقیق ٬تدوین فرهنگ فـرهنگستان یـعنی
فرهنگی که پاسخگوی رسالت یا وظیفه فرهنگستان باشد عـملی نـیست .البـته
فارق
میتوان فرهنگی حتی با حجم قابلـتوجه تدوین کرد؛ اما ٬به هنگام تبیین ِ
ایــن فــرهنگ بـا فـرهنگهای دیگـر کـه نـاشران خـصوصی یـا دانشگـاهها و
پژوهشگاهها تـدوین مـیکنند و نشـر مـیدهند ٬بـا مشکـل روبـهرو مـیشویم.
فرهنگ فرهنگستان باید دارای این ویژگی باشد کـه فـرهنگستان بـر هـرـیک از
واژههــای آن بــهـعــنوان فــارسی بــودن مــهر تأیـید زده بـاشد .البـته عـنوان
ـبودن یک واژه یا بـاالصاله است یـعنی اصـل و اسـاس واژه بـا تـعریف
فارسی ِ

معین فارسی است و یا ٬هرـچند که واژه دخیل عربی یا ترکی یا هـندی و جـز
ّ

طــوالنی آن در مــحیط فـارسیزبان ٬فـارسی تـلقّی
آن است ٬بــه دلیــل رواج
ِ
ِ
میشود و یا واژهای است که در ایام اخـیر وارد زبـان فـارسی شـده است و بـه
فـرهنگ
انـتظار آن است کـه جـایگاه تـابعیت بـه آن تـفویض شـود .هـمچنین
ِ
فرهنگستان بـاید سـاختار دسـتوری واژههـا ٬تـرکیبات ٬اسـتعارات و کـنایات و
دیگر نکات صرفیـو نحوی و بالغی را بهـطور کـامل مشـخص سـازد و تـقریبًا
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هــیچ نکـتهای را در بـوته ابـهام و اجـمال نگـذارد .بـرای پـاسخگویی بـه ایـن
دلمشغولیها نمیتوان در حین کار و به صورت موردی تـصمیم گـرفت بـلکه
باید اصول و قواعد تدوین فرهنگ را ازـپیش معیّن کرد ٬و این کـاری است کـه
نام سیاستگذاری را به خود میگیرد ٬و وجوه اجرائی کـلی ایـن سـیاست را نـیز
برنامهریزی تعیین میکند ٬که در برنامهریزی تفصیلی برای یـافتن راهـحـل بـاید
بدانها پرداخت.
مهمترین نکته در تدوین فرهنگ جامع تعریف جامعیت و ٬به بـیان دیگـر٬
تعیین و تحدید ٬عرصهای است که واژگـان زبـان فـارسی در آن قـرار مـیگیرد.
پس از این مرحله ٬بـاید دو مـفهوم سـیاستگذاری و بـرنامهریزی بـرای فـرهنگ را
ائی آن تفکیک کرد.
از وجه اجر ِ

البته ٬در بـرنامهریزی ٬مـمکن است و اصـوًال شـایسته است کـه دو یـا سـه

راهـحل پیشبینی شوند و مثًال تدوین فرهنگ جامع در دو یا سه مرحـله ٬بـا در
نظر گرفتن قلمرو زبان و ادب فارسی و نظایر آن ٬برنامهریزی شود .مـقام اجـرا
پس از سیاستگذاری و برنامهریزی و عـمًال فـراتـر از وظـیفه اصـلی و اسـاسی
فــرهنگستان است .مـعالوصـف ٬بـیشتر فـرهنگستانها در امـر فـرهنگنویسی
وارد جریان اجرا نیز میشوند .دلیل آن نیز بیشـو کم روشن است .از یک سـو٬
تـوسعهایی کـه سـیاستگذاری فـرهنگستان
دامنه گسترده کار و محدودیتها یا ّ
دیگـر
در زمینه فرهنگ جامع در نظر میگیرد مـوجب مـیشود کـه بـخشهای
ِ
ائی کشورها در زمینه اجرای چنین بـرنامهای تأمـل و تـردید کـنند.
علمی و اجر ِ

هم هزینه چنین کاری سنگین است و هم لغتشناس و فرهنگنویسی که خود
را صاحبنظر مستقل بداند شاید حاضر نباشد از سـیاستی غـیر از آنـچه خـود
مدّ ـنظر دارد تبعیت کند .از سوی دیگـر ٬فـرهنگ فـرهنگستان بـه بـیان »بـایدـو
نباید«ـهایی میپردازد که زبان رسمی کشور باید از آنها تبعیت کـند و نـمیتوان
این »بایدـو نباید« را به عهده سلیقههای مـوردی گـذاشت .از ایـن جـهت است
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ائـی فـرهنگنویسی را مـزاحـم مسـئله اسـاسی
ـکــه شــاید نــتوان وجـوه اجـر ِ
سیاستگذاری یا برنامهریزی دانست.

از آنجا که سیاستگذاری در زمینه تدوین فرهنگ جـامع بسـیار مـهم است٬
صـحه
فرهنگستان یعنی شورای آن باید بر اصـول و ضـوابـط تـدوین فـرهنگ
ّ
ـگذارد و بـهـنـحوی نـیز نـظارت بـر اجـرای آن را بـهـعـهده گـیرد .یک شـورای
محدود تخصصی ٬هرـقدر هـم کـه از جـهت کـارشناسی مـرتبهاش بـاال بـاشد٬
نمیتواند اصولـو ضوابطی را تصویب کند که اعـضای شـورای فـرهنگستان یـا
حـداقـل اـکـثریت آن از آن اصـول و ضـوابـط بـیاطـالع بـاشند یـا آن را مـورد
تصویب و تأیید قرار نداده باشند .فرهنگستان ٬نظر به اینکه به لحـاظ رسـمی و
مقرراتی نماینده جامعه فـارسیزبان است ٬هـرگاه در تـدوین فـرهنگ و ِاعـالم
فارسیـبودن یا نبودن واژههای مندرج در فرهنگ و ساختار دسـتوری و دیگـر
خــصایص آنــها دخــیل نــبوده بــاشد ٬نــمیتوانـد ٬بـه نـمایندگی از جـامعه
فارسیزبان ٬آن را تأیید کند .اصول و ضوابـط نـیز ٬بـا وجـود اهـمیت آنـها ٬در
تخصصی نیستند که تنها عده محدودی بـتوانـند آنـها را
تمامی موارد آنـاندازه ّ
تأیید کنند .صاحبنظران در زبان و ادب فارسی که عضو فرهنگستاناند ٬بنا بـه
تعریف ٬صالحیت اظهارـنظر درباره این اصـول را دارنـد و در مـواردی نـیز بـا
استفاده از پژوهشهای پشتیبان میتوانند نظر بدهند .در هر حال ٬بـا تـوجه بـه
بینی سـازـو کـاری مـناسب ٬شـورای
آنــچه گــفته شـد ٬نـمیتوان ٬بـدون پـیش ِ

فـرهنگستان را از اظـهارـنـظر دربـاره اصـول و ضـوابـط فـرهنگ جـامع بـرکنار

داشت .البته نظارت بر اجرا یا برخی دخلـو تـصرفهای جـزئی را مـیتوان بـه
عهده گروه ناظر گذاشت که ممکن است مـرکّب از دو دسـته مـنتخبان شـورای
فرهنگستان و چند صاحبنظر خارج از شورا باشند.
درـخــصوص اجــرا نــیز ٬اـگـر بـنا بـر سـرعت از یکسـو و بـه کـارگیری
ائـی تـدوین را
صاحبنظران زبانی و ادبی از سوی دیگر باشد ٬میتوان کار اجر ِ
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کار همهـــ هم پژوهشگران وابسته بـه فـرهنگستان و هـم
تقسیم کرد و از نتیجه ِ
پژوهشگران مستقلـــ بهره گرفت.

در اینجا ٬متنی که برخـی نکـات مـربوط بـه خـطوط کـلی سـیاستگذاری و
برنامهریزی را بهـاجمالـو اختصار بیان میکند و در زمینه تدوین فرهنگ جـامع
است عـرضه مـیشود .مـتذکر مـیشویم کـه مـتن یـادـشـده پـیشنویسی بـیش
نیست که تنها بخش بسیار کـوچکی از ایـن کـار بـزرگ را دربـرمیگیرد و نـظر
شخصی راقم این سطور است.
ِ
 2چند نکته درباره تدوین فرهنگ جامع فارسی
تهیه فرهنگ جامع ٬با توجه به هرـیک از مفهومها و محتواهایی که از ایـن پس
بدانها اشاره خواهیم کرد ٬کاری بزرگ و پردامنه است .بنابرایـن ٬ایـن کـار بـاید
چگونگی عرضه مـطالب و هـم
برـاساس طرحی نو و اندیشیده استوار و از نظر
ِ

چندـوچون محتوای آنها بـرتر از دیگـر کـارهای عـلمی و بـاـارزشـی بـاشد کـه
تاـکنون در این قلمرو منتشر شده است.
راستی را بخواهیم ٬نکتههای تازه طرح مـیتوانـد بـایستگی ایـن فـرهنگ را
میدان عـمل بـیشـو
به کرسی بنشاند .بیگفتـوـگو ٬گذار از جوالنگا ِه اندیشه به
ِ

ـکم دشوار است .بنابراین ٬هر اندازه که طرح کار در مرحله نـخستـــ کـه جـنبه
ِ
انتزاعی و تـجریدی داردـــ از روشـنی و گسـتردگی بـیشتری بـرخـوردار بـاشد٬

انطباق اندیشه و عمل دقیقتر خواهد بود.
این گذار آسانتر و
ِ

در مرحله نخست ٬یادآوری این مطلب بـجاست کـه مـفهوم جـامع را بـاید

تعریف کرد .در واقع ٬در تعریف این مفهوم توجه به چند نکـته بـه شـرح زیـر
بایسته است:
فـارسی کـنونی و نـیز ارتـباطهایی کـه ایـن زبـان بـا
ــ تاریخ طوالنی زبان
ِ
ِ
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زبانهای فارسی قبل از اسالم دارد؛
ــ تغییرها و تحولهای این زبان در طول تاریخ خود بهـویـژه دوره بـیشـو
ِ
ـکم صدـساله اخیر ٬که از آن میتوان بهـعنوان دوره معاصر نام برد؛
تخصصی واژگان و غیر اینها.
ــ محتوای عمومی و ّ
با توجه به این نکات ٬میتوان فـرهنگ مـورد بـحث را یـا از نـظر تـاریخی
تاریخی زبان فارسی« شـمرد ٬و یـا از
»فرهنگ جامع
جامع دانست ٬یعنی آن را
ِ
ِ

مـختص
فارسی معاصر« سخن گفت و نیز فـرهنگ جـامع
»فرهنگ جامع زبان
ّ
ِ
یک یـا چـند رشـته را ٬کـه حـاوی واژگـانی مـرکّب از اصـطالحات و تـعبیرات
خاصـِ یک رشته برای مثال نـجوم یـا ریـاضی بـاشد ٬در نـظر گـرفت .در ایـن
ّ
جامعیت نـیز ٬یـا تـنها بـه اصـطالحات و تـعبیرات کـهن )دوره اسـالمی( نـظر
فرهنگ جـامع
ات کهن و نو را در این
ِ
داشت و یا مجموعه اصطالحات و تعبیر ِ
وارد کرد.

بر پایه آنچه گذشت ٬فرهنگستان زبان و ادب فـارسی مـیتوانـد و بـاید بـه
تدوین »فـرهنگ جـامع فـارسی« در نـظر دارد .ایـن
بیان مفهومی بپردازد که از
ِ
ِ

مـعین مـیکند و
مــفهوم گــروه مــخاطبان و اســتفادهـکــنندگان از فـرهنگ را ّ
فرهنگ جامع مورد نظر فرهنگستان را مشخص میسازد.
ویژگیهای
ِ
ِ

یاساختار فرهنگ جامع
1ـ 2درباره ساخت
ِ
از گذشته دور درباره عالم صغیر و عالم کبیر بسیار سخن گـفتهانـد .در عـلوم و
مباحث مربوط بـه اشـیاء در جـهان نـیز دو
مـفهوم خُ ـرد )= مـیکرو( و کـالن )=
ِ
ماـکرو( مورد توجه کامل است .در علوم انسانی ٬دو وجه خُ ـرد و کـالن ٬تـقریبًا
امر انسانی یا اجـتماعی از قـبیل اقـتصاد٬
همزمان باید مورد مطالعه قرار گیرد تا ِ

فرهنگ جـامع نـیز٬
ساخت
جامعه ٬روان بیشـو کم شناخته شود .در ساختار یا
ِ
ِ
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دقـیق آنـچه در فـرایـند تـدوین
دریـافت
این تقسیمبندی را ٬حداقـل از جـهت
ِ
ِ
فرهنگ مورد توجه قرار میگیرد ٬باید مدّ ـنظر قرار داد.

فرهنگ لغت ازـلحاظ ساخت یا ساختار به دو گونه میتوان نظر کرد:
به
ِ
ّاول با توجه به اجزا یا
ساختار خُ ـر ِد فـرهنگ .واژه و آنـچه مـتعلق بـه یک واژه
ِ

است که مجموعه آنها دادههای مـربوط بـه یک واژه یـا مـدخل را مـیسازد در
این منظر قرار مـیگیرد .ایـن مـجموعه جسـتجوگری را کـه درـصـدد آـگـاهی از
معنی و خصوصیات مربوط به یک واژه است ٬بـرای دسـتیابی بـه چـندـوچـون
معنی و نیز خصوصیات مربوط به آن ٬راهنمایی میکند و نیاز وی را در کـاربرد
آن واژه و آنچه مربوط به آن واژه است برمیآورد .اطالعاتی از ایـن دست ٬کـه
مفهوم حیطه اطـالعاتی مـربوط
هرچه دقیقتر و گستردهتر باشد به جامعیت در
ِ

سـاختار خُ ـر ِد فـرهنگ است .اهـمیت
به یک جزء نزدیکتر است ٬مـربوط بـه
ِ
ساختار خُ رد و کالن را برـاساس مدلول خُ ـرد و کـالن نـباید سـنجید؛ زیـرا هـر
ِ

جای خود از اهمیت فراوان و ٬به یک مـعنی ٬یکسـان
ـکدام از این دو مفهوم در ِ
برخوردارند.

ـکلیه اطـالعات مـربوط بـه یک واژه و ٬بـنابرایـن ٬تـمامی مسـائل دسـتوری
مربوط به صرفـو نحو واژه یا کلمه و عبارت و جمله یا جمالتی که این واژه یا
سـاختار خُ ـر ِد
ترکیبات مـربوط بـه آن در آنـها بـهـکـار رفـته است در بـحث از
ِ
ِ
فرهنگ قرار میگیرند و از این زمرهاند :امال ٬تـلفّظ ٬مسـائل مـربوط بـه دسـتور
)صرفـو نحو( ٬معنی و تعریف ٬وجوه مربوط به زمان و مکان )جنبه تـاریخی٬
وابستگی محلی و جغرافیائی واژههای فـارسی( ٬وجـوه ریشـهشناختی ٬بـیگانه
بودن واژه مصطلح در فارسی و نظایر آنها.
هدف تدوین فرهنگ ٬کـه در واقـع
دوم با توجه به ساختار کالن یا کلّی فرهنگ.
ِ
تخصصی بودن و درـنتیجه گستره آن تـعیین
نوع فرهنگ را ازـلحاظ جامعیت یا ّ
میکند و نیز بـه ویـژگیهای کـ ّلی فـرهنگ مـیپردازد و ٬درـواقـع ٬بـه گـزینشـِ
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ساختار کالن یا کلّی فرهنگ مـربوط
مدخلها توجه مینماید ٬به بحث اساسی
ِ
میشوند.

سـاختار
بنابراین ٬در بحث ساختار فرهنگ جـامع ٬مـا بـا دو بـخشـِ عـمده
ِ
سـاختار خُ ـرد را از آن جـهت مـقدّ م
سـاختار کـالن سـرـو کـار داریـم.
خُ ـرد و
ِ
ِ
تـعریف نـاظر
میداریم که هرـگونه تعریفی که از فرهنگ بهـدست دهیم ٬اعم از
ِ

به
فرهنگ جامع )با زیرمجموعهای که ذیل عنوان جامع مـیتوانـد قـرار بگـیرد(
ِ
یا فـرهنگ تـخصصی )بـا تـوجه بـه زیـرمجموعههای آن( ٬در هـرـیک از ایـن
رویکردها ٬نکتههای مربوط به فصول یا سؤالهای مربوط بـه واژه و مـلحقات
آن همچنان مطرحاند.
ساختار خُ رد ٬تنها بـرخـی از پـرسشها را مـطرح مـیکنیم ٬از آن
در مبحث
ِ

بیشتر مسائل مـربوط بـه صـرفـو نـحو ٬از قـبیل اسـم و فـعل ٬و نـیز
جهت که
ِ
مسائل مربوط به برخی ترکیبات و مشتقات همگی تـعریفشده و مـعلومانـد و
ّ
مـحل
فرهنگنویسها در آن بیشـو کم اتفاقـنظر دارنـدّ .امـا بـرخـی دیگـر کـه

بحث یا نزاعاند نیاز به طرح مطلب در اینجا دارند و باید درـخـصوص آنـها بـه
پرسش پـرداخت و پـاسخی ابـتدایـی عـرضه کـرد و یـا اصـوًال بـه انـتظار پـاسخ
نشست.بنابراین ٬در مورد واژههامابه طرح برخی ازاین سؤالها میپردازیم.
یاساختار ُخر ِد فرهنگ جامع
2ـ2ساخت جزئی
ِ
طبقهبندی یا دستهبندی معنائی واژهها

واژهها ٬به خصوص واژههای قـدیمی دارای مـعانی مـتعدد حـقیقی ٬مـجازی و
ترکیبهای کنایی و جز آن هستند؛ در طول زمان نیز ٬یا معنایی را رهـا کـرده و
معنای نزدیک آن را گرفتهاند و یا چند معنا را با هم نگـه داشـتهانـد .عـالوه بـر
این ٬ممکن است واژهها در مناطق جغرافیائی یـا حـوزههای گـوناـگـون ٬مـعانی
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مـعنائی واژههـا بـرچـه اسـاسی بـاید
متفاوتی داشـته بـاشند .طـرح دسـتهبندی
ِ
ِ
استوار باشد؟
به نظر ما ٬این بـحث را ٬از آن رو کـه کـامًال نـاظر بـه واژه است ٬بـه هـمان
ساخت جزئی فرهنگ قرار داد .میتوان بـه سـاخت
اندازه که میتوان در بخش
ِ
ـکلّی یا ساختار کالن نیز مربوط ساخت ٬از آن جهت که سراپـای فـرهنگ را بـه
لحــاظ ســاختاری تـحت تأثـیر قـرار مـیدهد و بـا مـباحث کـلّی قـرابت و یـا
همخوانی دارد .به هر حال ٬پرسشها از این قرارند:
در طبقهبندی معنایی و تقدّ م و تأخّ ِر آنها ٬آیا تقدّ م مـعرفتی را بـاید مـبنای

ـکار قرار داد یا تقدّ م وجودی یا تاریخی را؟

هنگامی که در زمان حاضر با واژهای روبـهرو مـیشویم ٬مـعنای مـتبادر بـه
ذهن و آشنا برای همگان همان معنای امروزی واژه است .آیا ایـن مـعنی را کـه
معروف همگان است باید در ابـتدای جـدول مـعانی قـرار داد و یـا بـه گـذشته
تاریخی مراجعه کـرد و نـخستین مـعنی واژه را کـه از وجـود آن آـگـاهی داریـم
زمـان واحـد ٬در حـوزههای گـوناـگـون ٬مـعانی
مقدّ م داشت سپس هـم در یک
ِ
تحول معنایی را پی گرفت؟
متعدد واژه رابه دست داد وهم درطول تاریخ ّ

روش نــخست ٬کـه مـا آن را تـقدّ م مـعرفتی نـامیدهایـم ٬سـبب مـیشود کـه

استفادهـکننده از فرهنگ ٬بـهـسـرعت ٬بـه مـعانی مـعاصر کـلمه دست یـابد؛ امـا
تدوینکننده فرهنگ ٬برای دسـتهبندی مـعانی دیگـر و طـبقهبندی آنـها ٬بـیشـو
ـکم سرگردان خواهد بود و ٬بـرای ایـنکه یکـباره از زمـان مـعاصر بـه نـخستین
مـوجهی نـخواهـد
دورهای بازگردد که واژه در آثار ادبی ظاهر شده است ٬دلیل ّ
تـاریخی واژه و تـحول و دگـرگونیهای آن
بررسی
داشت .بهـعالوه ٬این روش
ِ
ِ

را با دشـواری روبـهرو مـیکند؛ چـون مـمکن است مـعنی اصـطالحی و مـورد

استعمال جدید از معانی واقعی و نیز ابتدایی بهـطور کامل بهـدور افتاده باشد.
تـاریخی مـعانی را
تحول
در روش دیگر یعنی تقدّ م وجودی یا تاریخی ٬چون
ِ
ِ
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پیگیری میکنیم ٬مراجعهـکننده فرهنگ بهـآسـانی درمـییابد کـه ٬در حـوزههای
ـگوناـگون و در طول تاریخ زبان ٬معانی واژه چگونه جای خـود را بـه یکـدیگر
ِ
معنائی تازهای بر بارهای مـعانی پـیشین افـزودهانـد ٬و نـیز مـعلوم
دادهاند و بار
ِ
مردم یک دوره و یـا
میشود که چگونه اشخاص و بهـخصوص وجدان جمعی
ِ
بــرخـی مـناطق از یک مـعنی مـتوجه مـعانی دیگـر شـده است .ایـنـهـمه در
شناسی زبـان و مسـائل
شناسی فـرهنگی و جـامعه
بررسیهای مربوط به جامعه
ِ
ِ

شـناسی جـمعی )در بـخش مـربوط بـه زبـان و
تاریخ مـحلی و هـمچنین روان
ِ

مفاهیم ناظر به ارتباط( بهـکار میآید.

دادن مـعانی ٬از مـعنی بسـیط و سـاده
آیا مـیتوان در تـعریف واژههـا و ِ

ابتدایی آغاز کرد و به دورترین معانی و مجازها و استعارات رسید؟ ایـن روش
با روشـِ پیش چگونه قـابلـتـلفیق است و اصـوًال تـلفیق ایـن دو روش مـمکن
است یا نه؟
مـعانی کـهنه و مـهجور و یـا
در طـبقهبندی مـعانی ٬آیـا مـیتوان و بـاید
ِ

آنـدسته از معانی را که کمتر استعمال میشود حذف کرد؟

خـاص یک نـویسنده است بـاید در فـرهنگ
مــعنایی را از یک واژه کـه
ّ
آورد یا نه؟
تخمینی کاربرد واژه درمعانی متعدّ د را میتوان به دست داد یا نه؟
تاریخ
ِ

تعریف به مترادف و
دادن معانی آن ٬تا چه حد باید از
ِ
در تعریف واژه و ِ

یا متضاد استفاده کرد؟

تعریف یک کلمه به مترادف آن ٬بهـخصوص هنگامی که کـلمه مـترادف نـیز
معنی نشده باشد ٬دریافت معنی را دشوار میکند.
هنگامی که واژهای معنی و تعریف میشود ٬آیا مترادف یـا مـترادفهـای
واژه را با هم باید آورد یا نه و به متضاد هم باید اشاره کرد یا نه؟
در صورتی کـه بـنا بـر آوردن مـترادف بـاشد ٬نـظر بـه ایـنکه واژه مـترادف
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همواره درـبرـدارنده تمامی معانی واژه اصـلی و مـدخل نـیست ٬شـایسته است
ـکه این واژه در ردیف معنای مـربوط بـه آن بـیاید و در ایـن حـالت نـیز شـاید
ضعف معنائی واژه مترادف نسبت بـه واژه اصـلیـــ
قوت و
ِ
مناسب باشد درجه ّ
همانسان که در برخی از فرهنگهای بیگانه مرسوم استـــ نشان داده شود.

مـعانی ادبـی و مـعانی مـراد در نـوشتههای
در واژههـایی کـه ٬عـالوه بـر
ِ

تحصیلکردگان ٬معنا یا معانی گفتاری و عـامیانه هـم دارد ٬کـدام بـخش از ایـن
معانی را هم میتوان و یا باید بهـدست داد؟
معانی نامربوط و غلطی که در استعمال عامه و یا ٬به طور کلی ٬گـفتهها و
نوشتهها از یک واژه وجود دارد باید ذـکر شوند یا نه و تا چه حد بـاید دربـاره
نادرست بودن آنها اظهارنظر کرد؟
شاهد و مثال

در مقدمه فرهنگ فارسی معین آمده است کـه بـرخـی از مـحققان مـیان مـثال و
شاهد فرق میگذارند:
مثال جمله یا عبارتی است که طرز استعمال یک لغت یا اصطالح را نشان میدهد.
صـحت اسـتعمال یک لغت یـا
شاهد جمله یا عبارتی )منظوم یا مـنثور( است کـه
ّ
اصطالح را در معنی خاص ثابت میکند.

در طبقهبندی و دستهبندی مـعانی بـاید ٬بـرای بسـیاری از مـعانی ٬مـثالی
آورد یا شاهدی ذـکر کرد .برای برخی از تعریفها کـه کـامًال جـدیدند ٬بـهویژه
واژههای علمی و فنی که حاصل واژهـگزینی است ٬با توجه به وضعیت صـرفی
بار معنائی واژه باید مـثالی سـاخت .در بـرخـی دیگـر ٬بـهخصوص
و نحوی و ِ
قدیمی کلمه است ٬مـیتوان و بـهتر است کـه شـاهد
معنی
گزارشگر
تعریفی که
ِ
ِ
ِ

بزرگان ادب گرفت و ٬بدین ترتیب ٬به تـعریف و مـعنایی کـه از کـلمه
را از آثار
ِ

بندی مـعنایی بـر
حجت و
میشود ّ
ّ
سندیت بخشید .روشن است که ٬اـگـر طـبقه ِ
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اساس تاریخ تحول واژه و با توجه به دورههـای مـتعدد صـورت گـرفته بـاشد٬
شاهد باید از نویسندگان همان دوره باشد و درـنتیجه شاهدها مـتعدد خـواهـند
بود.
در استفاده از شاهدها ٬هرـقـدر بـه آثـار نـویسندگان قـدیم تـوجه کـنیم٬
بیشتر به معانی ابتدائی واژهها نزدیک شدهایم .درـعین حـال ٬تـطبیق و مـقایسه
دادن شـاهد از نـویسندگان مـعاصر فـرهنگ را بـه کـمال
معانی هـمان واژه بـا ِ
ِ
نزدیکتر میسازد.

زبان گفتار بـهـکـار
در معانی واژههای عامیانه و نیز واژههایی که بیشتر در ِ

میروند از امثال و ِحکَم مـیتوان بـهره گـرفت ٬هـمچنین نـوشتههای امـروزی
های خودنوشت منبع دیگری برای این امرند.
بهـویژه داستانها و شرحـحال ِ

در واژههای مشتق یا در ترکیبات ٬شاید نیاز به تـعریف و مـعنای مـجدد

نباشد و دادن مثال یا شاهد معنای کلمه را بهتر روشن کند .شـاهد بـه اسـتعمال
قوت میبخشد و آنها را به کرسی تأیید مینشاند و کـار نـقد و
ترکیبات خاص ّ
بررسی را آسان میکند.

نــقل کــامل بـرخـی از شـاهدها مـوضوعیت دارد و مـوجب شـناساندن
چگونگی کار ادیبان ما در گذشته و نیز آثار ادبی ایران میگردد.
در گــزینش شــاهدها ٬بــاید بــه نـثر و نـظم ٬هـرـدو ٬تـوجه داشت .در
فرهنگهای گذشته و حتی در برخـی از فـرهنگهای مـعاصر ٬بـیشتر بـه شـعر
توجه شده است .در فرهنگ جامع ٬نثر را بـاید هـمسنگ شـعر دانست و از آن
بــرای مـثالها و شـاهدها بـهره گـرفت ٬بـهـخـصوص از آن جـهت کـه حـجم
نوشتههای معاصر در زمینه نثر بیشتر و ُبرد آن فراـگیرتر است.
به چند پرسش دیگر نیز باید پاسخ گفت:
برای هر معنی چند مثال یا چند شاهد باید آورد؟
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برای هر معنی حتمًا بـاید از نـثر و نـظم شـاهد آورد و یـا یکـی از آنـها
ـکفایت میکند؟
شعر تا چه حد معنی دقیق و حقیقی کلمه را میرساند؟
تلفظ ٬آوانگاری ٬دگرگونیهای آوایی و رسمالخط

آوائـی واژههـا کـدام یک را بـاید بـرگزید؟
از روشهای چـندگانه ضـبط
ِ

روشـِ لغتنامه دهخدا و یا روشـِ فـرهنگهای جـدیدتر کـه از الفـبای فـونتیک
استفاده کردهاند .آیا الفبای فونتیک کار کسانی را دشـوار نـمیکند کـه بـا الفـبای
التین و َاشکال الفبای فونتیک آشنایی ندارند؟
آوائی مربوط به یک دوره و یا دورههای متعدد را بـاید بـه
دگرگونیهای
ِ

چه ترتیب ثبت کرد؟

چــنانچه از یک واژه چــند تـلفظ وجـود داشـته بـاشد ٬بـر اسـاس چـه
ضابطهای باید یکی از آنها را بر دیگری ترجیح داد؟
از لهجههای گوناـگون کدام لهجه را باید بهـعنوان لهجه مبنا ٬بهـخـصوص
در تلفظ واژههای جدید و بهـطور کلی زبان معاصر ٬برگزید؟
زبان عربی را باید مـالـک قـرار داد
در تلفظ واژههای عربی ٬تلفظ رسمی ِ

و یا تلفظ رایج فارسی را و مالـک برای تلفظ رایج چـیست؟ آیـا در ایـن زمـینه
نباید واژههای عربی را هم به دو قسمت رایج و مهجور یا غیررایج تقسیم کـرد
و برای واژههای رایـج تـلفظ رایـج فـارسیزبانان را اخـتیار کـرد؟ نـیز در اسـامی
عربی ٬هم درنوشتن وهم درتلفظ ٬چه باید کرد؟
در تلفظ واژههای خارجی کدام تلفظ را باید برگزید :تلفظ کسانی کـه بـا
دو زبان آشنایی دارند و یا تلفظ مشهور در نزد عموم مردم که عمومًا بـا تـلفظ
اصلی فرق دارد؟ اصوًال ٬در این زمینه ٬تلفظی را که در یک زمان پذیرفته شـده
است باید همچنان نگاه داشت یا تغییر داد؟
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رسم ّ
الخط واژهها را باید تعیین کـرد و یـا آن را بـه سـلیقه کـاربر ِان زبـان

واـگذاشت؟

منشأ و ریشه کلمات

آیـا در فـرهنگ بـاید مـنشأ کـلمات و ریشـه آنـها را بـازشناساند؟ اصـل
واژههایی که در اوستا و سنسکریت و پارسی باستان و میانه و دیگـر زبـانهای
ایرانی و یا زبانهای عـربی ٬تـرکی ٬هـندی ٬فـرانسـوی و انگـلیسی و جـز آنـها
آمدهاند و شناختهـشدهاند باید بهـدست داد یا نه؟
چنانچه اصل آنها معرفی شدند ٬آیا معنا در زبان اصلی را هم باید ذـکر کـرد
تا تحول معنایی و یا اختالف معنا برای استفادهـکننده از فرهنگ روشـن شـود؟
برای مثال ٬بسـیاری از واژههـای عـربی در فـارسی بـه مـعنای دیگـری بـهـکـار
دوری آن از معنای اصلی نظرگیر است.
میروند که گهـگاه
ِ

آیا اجزای کلمات مرکّب را هم باید شـناساند و پـیشوندها و پسـوندها را

در ترکیبها نشان داد؟
یادآوریها ویادداشتهای پایانی

در پــایان هــر مـقاله کـه مـخصوص یک واژه است ٬یـادآوری بـرخـی نکـات
دستوری مهم ٬اشاره به امثال پرـمعنی ٬برخی از مترادفهـا و مـتضادها ٬بـرخـی
ِ

از نکتههای مربوط به شعر مانند قافیه ٬و امالی کلمات مفید خواهـد بـود .امـا
باید حدّ و مرز آنها بهـطور واضح تعیین شوند.
کالن فرهنگ جامع
3ـ2ساخت کلّی
یاساختار ِ
ِ

عالوه بر آنچه در آغاز  ٬2-2ذیل عـنوان طـبقهبندی یـا دسـتهبندی مـعنائی واژههـا

فـرهنگ جـامع نـیز مـیشود و
کـالن
سـاختار
آمده و تا حدود زیادی نـاظر بـه
ِ
ِ
ِ
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دیگر  2-2بیشـو کم به بحث ساختار کالن مـربوط
افزون بر آنچه ذیل عناوین
ِ
ساخت کلی فـرهنگ را
میگردد ٬در اینجا باید به چند نکته مهم توجه نمود که
ِ
در معنایی که ما از جامع مراد میکنیم تبیین میکند.

در واقع ٬گسـتره فـرهنگ و چگـونگی دریـافتی کـه از مـجموعه مـخاطبان
فـرهنگ جـامع در ایـن مـقام بـاید مـورد
اصـلی
داریم و نیز محتوای اساسی و
ِ
ِ

توجه باشد .این گستره هم گستره جغرافیائی یا مکانی )محلی و بومی و مناطق
دیگر زبـان فـارسی( را درـبـرمیگیرد و
فارسیزبان خارج از ایران و نیز کاربر ِان
ِ

هم درـبـرـگـیرنده گسـتره زمـانی مـیشود کـه ٬درـعـین حـال ٬وجـه مکـانی یـا
جغرافیائی را در آن نباید از نظر دور داشت .در واقع ٬تاریخ و جغرافـیا در ایـن
مورد با یکدیگر کامًال مرتبط و گهـگاه در تعاملاند .این وجه از سـاخت ٬یـعنی
ساختار خُ رد نیز تأثـیر فـراوان و پـرـمـعنای خـود را بـرـجـای
ساختار کالن ٬در
ِ
ِ

تاجیکی امـروزی ٬کـه ریشـه در تـاریخ گـذشته زبـان فـارسی و
لفظ
میگذاردِ .
ِ

حـوزههای ایـن زبـان دارد ٬هـم بـه تـاریخ تـوجه دارد و هـم بـه جـغرافـیا ٬در
جغرافیا ٬جغرافیای گذشته ایران بزرگ مـورد تـوجه است و ٬در تـاریخ ٬گـذشته

و امروز درـهم تنیدهاند.
تدوین فرهنگ جامع
هدف از
ِ

در طرحی که برای تدوین این فرهنگ درانداخته میشود ٬نخست بـاید بـه ایـن
پرسش پاسخ داد که هدف از تدوین این فـرهنگ چـیست و ایـن فـرهنگ چـه
مـخاطبان آن چـه کسـانی و چـه
نــیازهایی را بــرآورده مـیسازد و ٬درـنـتیجه٬
ِ

ـگروههایی هستند؛ یعنی چه کسانی از آن بهره خواهند گرفت و این فرهنگ ٬با
توجه به میزان بهرهـگیری از آن ٬باید درـبرـگیرنده چه واژههایی باشد؟
شاید بتوان گفت که بهرهـگیرندگان از فرهنگ تمامی کسانی خواهند بود کـه
زبان فارسی به نحوی از انحاء سرـو کار دارند ٬یعنی نـهتنها فـارسیزبانها و
با ِ
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جامعه و کشوری که زبان فارسی زبان رسمی آن است بلکه همه کسانی هم که
بخواهند از محتوای این زبان رسمی آـگـاهی یـابند یـا آن را بـیاموزند و بـهـکـار
ببرند درـزمره استفادهـکنندگان این فرهنگاند .مردم از یک فرهنگ جـامع تـوقع
دارند که:
پاسخ آنچه را در فرهنگهای دیگر نیافتهاند در آن بیابند؛
این فرهنگ اشتباهات و خطاها را تصحیح کند؛
سـرشاری و اسـتواری زبـان فـارسی را دیگـرـبـار بـر هـمگان آشکـار
سازد.
باید گفت که ٬با توجه به این دریافت ٬در زبان فارسی بـهـآسـانی نـمیتوان
تـاریخی ِصـرف دارد ٬و زبـان کـنونی مـرزی تـعیین
زبان گذشته ٬که جنبه
میان ِ
ِ

فــارسی رودکــی هـمچنان بـرای مـا آشـناست .شـعر او را بـرای
ـکــرد .زبــان
ِ

دانشآموزان خود میخوانیم و لغاتش را برای آنـها مـعنی مـیکنیم .بـه عـالوه٬
ارتــباط فــارسیزبانها و فــارسیدانهــای کشـورهای
در ایــن ســالها کــه
ِ
همسایهمان با ما بیشتر شده است و با کوشش فرهنگستان زبان و ادب فـارسی
انشاءـاهلل این ارتباط گستردهتر خواهد شد ٬کمتر از گذشته میتوان ارتباط مـیان
زبان فارسی کنونی و زبان فارسی قـرنهای پـیش را نـادیده گـرفت؛ زیـرا زبـان
ِ

فارسی در آن سرزمینها با گذشته زبان فارسی پیوندی اسـتوار دارد؛ بـنابرایـن٬

باید بدان توجه کرد.
به هر حال ٬معنی بسیاری از کلمات و ترکیبات موجود هم در زبـان فـارسی
ـکنونی ایران و هم در زبـان فـارسی هـمسایگان مـا بـیمراجـعه بـه نـوشتههای
ـگذشتگان روشن نمیگردد.
در عین حال ٬مـیدانـیم کـه ٬صـرفـنـظر از دخـلـو تـصرفهای نـاروا کـه
سرچشمه آن بیدانشـی و نـاآـگـاهی است ٬زبـان بـا تـغییرات و دگـرگونیهایی
روبهروست که باید آنها را پذیرفت .در واقـع ٬زبـان هـیچگاه بـه مـرحـله ثـبات
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دائمی نمیرسد و ٬درستتر بگوییم ٬سکون و ثباتی ایـنچنین بـرای زنـدگی و
سـرشاری زبـان خـطرناـک است؛ زیـرا ٬بـا تـغییرات اوضـاعـو
هم پـرـمـایگی و
ِ

احوال اجتماعی و پدیدـآمدن برخی از نـهادها و ازـمـیانـرفـتن بـرخـی دیگـر و
پدیدـآمـدن مـفهومهای تـازه و دانشهـای نـو و نـیز گسـترش ارتـباط مـردم و
ملتها با یکدیگر ٬به گزارش مفهومها و مـعناهای جـدید در قـالب و الفـاظ و
واژههای نو نیاز است.
هنری تـازه تـرکیبات و اسـتعارات جـدید را بـه مـیدان
دریافتهای ادبی و
ِ

مــیآورند و آفـرینشهای نـو را سـبب مـیشوند .در مـقابل ٬چـون از بـرخـی
ـکلمات و تـعبیرها و تـرکیبها و واژههـا نـیز اسـتفاده نـمیشود ٬ایـن گـروه از
واژهها از وجدان جمعی و ذهن اشخاص میگریزند .افزون براین ٬بـا تـوجه بـه
وجــود تــرجــمههای فــراوان از زبــانهای بــیگانه در دوره مـعاصر ٬هـم در
زمینههای علمی و هـم در زمـینههای ادبـی و هـنری ٬تـعبیرات و اصـطالحاتی
وارد زبان فارسی شدهاند که باید هم معنای دقیق آنها را بیان کرد و هم احـتماًال
کلمات فارسی در ترجـمهها یـادآور
انحراف مترجمان را از معنای اصلی برخی
ِ

شد و عنوانی تازه در مـعنیگذاری بـرای آنـها در نـظر گـرفت )چـنانچه مـعانی
انحرافی جدید جایی برای خود باز کرده باشند و یـا بـنا بـاشد کـه ٬در صـورت
امکان ٬برای برخورد با انحراف اقدام شود(.
درـنــتیجه ٬در زبــان فــارسی ٬فــرهنگی مــیتوانــد پـاسخگوی نـیازهای
فارسیزبانها باشد که تـمامی واژههـای قـدیم و جـدید فـارسی را درـبـرگیرد؛
یعنی ٬در گنجینه خود ٬میراث کـهن را هـمراه بـا ابـداعهـا و ابـتکارهای تـازه و
واژههای عمومی که مربوط به دانشهای امروزیاند فراهم آورد.
ویژگیهای فرهنگ جامع

فرهنگ یادـشده با این ویژگی درـبرـگیرنده دو وجه تاریخی و مـعاصر است و ٬از

بخش سومـ فرهنگ جامع زبان فارسی 61

این دوـوجه ٬یکی مقام و موقعی خاص و دیگری جـایگاهی عـمومی خـواهـد
داشت.
وجه تاریخی پاسخگوی نیاز ادیبان و استادان و دانشجویانی خواهـد بـود
ـکه با متنهای کهنـــ در محدودهای که برای تدوین فـرهنگ ازـلحـاظ تـاریخی
خـاص فـرهنگ است
تعیین شده استـــ سرـو کار دارند .این وجه همان جنبه
ّ
ـکه ٬درـعین حال ٬بخشی از نیاز فـارسیزبانهای امـروزی را نـیز بـرمیآورد ٬از
آن جهت که بسیاری از واژههای دارای این جنبه بـین دو دوره کـهن و مـعاصر
مشترکاند و ٬در واقع ٬برآورنده نیاز مـعاصران درـخـصوص واژههـایی هسـتند
ـکه مشترک میان فارسیزبانهای قدیم و فارسیزبانهای امروزیاند.
وجه معاصر واژههایی را درـبرمیگیرد که از صـد سـال پـیش تـا زمـان مـا
بهـکار رفتهاند و در سالهای آینده بهـکار خواهند رفت .همچنین واژههای نـوی
مان به زبـان فـارسی آنـها را مسـتقًال سـاختهانـد و یـا
را شامل میشود که متک ّل ِ
درـنتیجه ترجمه و فرایند واژهـگزینی پدید آمدهاند.

بدین ترتیب ٬از دوبارهـکاری پرهیز مـیشود .درـواقـع ٬هـرگاه بـرای تـدوین
دو
هـدف جـامعـبـودن بـرنامهریزی شـود ٬وقت
فـرهنگ تـاریخی و مـعاصر بـا
ِ
ِ
فراوانی را بـاید از فـرهنگنویسان گـرفت و نـقدینه بسـیار بـاید هـزینه کـرد و٬
باـاینهمه ٬استفادهـکنندگان از فرهنگ با دشواری و مراجعه مکـرر بـه ایـن و آن
فرهنگ روبهرو خـواهـند شـد .عـالوه بـر آن ٬چـنانچه روشـِ کـار در تـهیه دو
فــرهنگ یکســان نــباشد و ازـجـمله مـعنای واژههـایی کـه مشـترک مـیان دو
فرهنگاند یکی نباشد ٬بحث و گفتـوگوی فراوان برانگیخته میشود.
فرهنگ جامع را باید در معنای وسـیع آن در نـظر گـرفت
مفهوم
نتیجه آنکه
ِ
ِ

و به تدوین یک فرهنگ پـرداخت .ایـنکه ایـن فـرهنگ ٬در عـین جـامعیت بـه
مــعنای تــاریخی و مــعاصر ٬ازـلحــاظ حــجم و درـنــتیجه تــعداد مـدخلها
تاـچهـاندازه جامع باشد مطلب دیگری است که بـا تـوجه بـه امکـانات مـیتوان
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درباره آن نیز به بحث پرداخت.
مجموعه لغات

تـدوین فـرهنگ فـارسی بـه انـجام رسـاند تـهیه
نخستین کاری کـه بـاید بـرای
ِ
فهرست کامل واژههایی است که باید در فرهنگ بیایند و معنی شوند.

برای تهیه این فهرست باید روشـِ کار معلوم باشد ٬روشـِ کار با پاسخ دادن
معین میشود )هـمانطور کـه در
به پرسشهایی چند ٬ازـجمله پرسشهای زیر ّ

توضیحات بعدی دیده میشود پـاسخ بـرخـی از پـرسشها داده شـده و پـاسخ
بخش دیگر آن نیازمند بحث و گفتـوگوی کارشناسان با یکدیگر است(:
واژههـایی کـه در فـرهنگ عـرضه مـیشوند بـاید مـتعلق بـه کـدام دوره
باشند؟ پاسخ ما در این باره آن است که نـمیتوان دورهای را بـرگزید و دورهای
را فروـگذاشت.
ارتباط تاریخی زبان فارسی ارتباطی مستمر بوده است و واژگان کـنونی مـا
با واژگان رودکی ٬هرچند تـفاوت داردّ ٬امـا ایـنـدو از یکـدیگر بـیگانه نـیستند.
فـارسی قـرنهای گـذشته و قـرن
زبـان
بنابراین ٬به نـظر مـیرسد کـه واژههـای
ِ
ِ
حاضر را باید در فهرست داشت.

واژههایی را که از دایره استعمال خارج شدهاند باید در فـرهنگ آورد یـا
نه؟ مالـک و ضابطه برای تشخیص این امر که واژهای از دایره اسـتعمال خـارج
شده است چیست؟
به دشـواری مـیتوان گـفت کـه واژههـای مـهجور را بـاید بـه کـناری نـهاد.
چگونه میتوان گـفت واژهای کـه مـا آن را مـیشناسیم و از وجـودش و مـوارد
استعمالش در گذشته آـگاهیم و شاید متنهایی را که درـبرـدارنـده آن واژه است
در دست داریم مهجور است و از دایره استعمال بیرون رفـته است؟ چـه کسـی
میتواند مدّ عی شود که همه آثار گذشته را خوانده است و از آنها آـگاه است؟
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تخصصهای متعدد و حلقههای گوناـگون مـطالعه و تـحقیق ٬بـرخـی از
در ّ
واژهها که در جـای دیگـر بـهـکـار نـمیروند مـورد اسـتعمال دارنـد .درـنـتیجه٬
نمیتوان واژهای را تنها ازـآنـرو که با گوش آشنا نیست و یا ما در مطالعاتمان با
آن برخورد نکرده یا کم برخورد کردهایم فروـنهاد .عالوه بـر ایـن ٬مـمکن است
ـپی تحوالت اجـتماعی یـا عـلمی و
واژهای که زمانی دراز بهـکار نرفته باشد ٬درـ ِ

فنّی ٬دگرـبار سرـبرآورد و وارد میدان شود .تجربه واژهـگـزینی و واژهیـابی بـرای
واژههای علمی و فنّ ِی بیگانه بهـخوبی مؤیّد این امر است .بنابراین ٬تأمـل بـیشتر
در این خصوص بایسته است.

آـگاهی به واژههای کهن کـار واژهـگـزینی را نـهتنها آسـان بـلکه مـطمئنتر و
سـاختن واژههـا بـا بـهرهـگـیری از سـوابـق در فـرایـند
دقیقتر مـیسازد و کـار
ِ
واژهـگزینی حضور آنها را در فرهنگ الزم میسازد.

زبان عامیانهانـدـــ در زبـان
واژههایی که بهـکار میروند گاه تنها مربوط به ِ

عامیانه نیز مجموعهای از واژهها مـمکن است مـخصوصـِ گـروه مـعی ّنی مـانند
گفتار همه مردم وجود دارند ٬گـاه نـیز
زبان
جوانان و غیر آنها باشندـــ و گاه در ِ
ِ
زبان ادبی و نوشتههای تحصیلکردگان بهـکار میروند .آیا همه یـا بـرخـی از
در ِ

زبان
این مراتب را باید در فهرست واژهها وارد کرد؟ و اـگر بنا بر این باشد که از ِ
زبان گفتار واژههـایی انـتخاب شـوند ٬ضـابطه و مـالـک گـزینش چـه
عامیانه و ِ

زبـان عـامیانه چگـونه مـیتوان تـعیین
زبان گـفتار و
ِ
خواهد بود و بسامد را در ِ
ـکرد؟

مـتون صـد سـال اخـیر بـهـویـژه بـه نـتایج و
در این زمـینه ٬حـتمًا بـاید بـه
ِ

دستاوردهای داسـتاننویسیـــ کـوتاه و بـلندـــ و نـیز بـه گـزارشهـای مـردمی
روزنامهها در پنجاه یا شصت سال اخیر ٬که به فراوانـی از واژههـای گـفتاری و
زبان عامیانه و محلی استفاده میکنند ٬بهـجد توجه کرد.
ِ

روشن است که فهرست واژههای فـرهنگ فـارسی بـر اسـاس واژههـای
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متنهای قدیم و جدید استوار خواهد شد .نیز روشـن است کـه ٬هـر قـدر هـم
ازـلحاظ ما ّدی امکانات الزم را داشته بـاشیم ٬مـصلحت نـیست سـالیان دراز بـه
یادداشتبرداری از همه متون موجود چاپشده و خـطّی بـپردازیـم .بـنابرایـن٬
بــاید از مـیان مـتنهای قـدیم و مـتنهای جـدید تـعدادیـــ البـته مـعتنابهـــ را
انتخاب کنیم.
مالـک انتخاب چه باشد؟ در این مالـک ٬باید ادوار ٬سبکها ٬میزان توجه بـه
نظم و نثر ٬موضوع کتابها ٬حوزههای زبانی و ادبـی ٬تأثـیرپذیری از عـربی یـا
زبانها و ادبیات جدید دنیا ٬نسبت متنها در هر زمینه ٬و نکـتههای دیگـری را
از این دست مدّ ـنظر قرار داد.
بیگفتـوگو ٬پس از تعیین مالـک یا مالـکها ٬انتخابهایی که برـاساس ایـن
مالـکها صورت میگیرند باید با استدالل همراه باشند.
عالوه بر متنهای قـدیم و جـدید ٬آیـا واژههـای مـوجود در کـتابهای
لغت قدیم و فرهنگها و لغتنامههای جـدید و مـعاصر مـانند فـرهنگ نـفیسی

)ناظم
االطـبا( ٬فـرهنگ فـارسی مـعین ٬لغتنـامه دهـخدا ٬فـرهنگ سـخن و دیگـر
ّ
فرهنگهای امروزی هم فهرست خواهد شد یا نه؟

درانتخاب واژههای موجود در متنها ٬چه تواتری مالـک انـتخاب خـواهـد
بود و چرا؟
واژههای مربوط به مشاغل و ِح َرف قدیم و جدید و هـمچنین واژههـای

مربوط به علوم و فنون قدیم )ریاضی ٬طب ٬نجوم ٬فلسفه ٬کالم و عرفان و جز
آنــها( و عـلوم جـدید )ریـاضی ٬فـیزیک ٬شـیمی ٬زیستشـناسی ٬دادهورزی٬
علوم انسانی و جز آنها( تـا چـه حـد بـاید در فـرهنگ بـیاید و بـرـاسـاس چـه
ضابطهای؟
مـعین ٬آیـا
صـرفـنـظر از تـعیین تـاریخ تـقریبی کـاربرد واژه در مـعانی ّ

میتوان برای واژههای جدید تاریخ تقریبی و تخمینی تعیین کرد و یـا حـداقـل
ِ
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دو دسته واژه قدیم و جدید را از هم جدا ساخت؟
غلطهای مشـهور و نـیز واژههـایی کـه بـرـخـالف قـواعـد زبـان فـارسی
ساخته شـدهانـد و ٬درـعـین حـال ٬در اسـتعماالت عـامه رواج کـامل دارنـد در
فرهنگ ضبط خواهند شد یا نه؟ چرا؟
واژههای محلی را باید در فرهنگ آورد یا نه و اـگر آری کـدام دسـته را و
با چه ضابطهای؟
فــارسی کشــورهای فــارسیزبان افــغانستان و
در مــــورد واژههـــای
ِ

تاجیکستان و مردم فارسیزبان ازبکستان چه باید کرد؟

الفبائی واژهها ٬واژههایی که به دلیل داشـتن پـیشوند از ردیـف
در تنظیم
ِ

الفبائی واژه اصـلی جـدا مـیشوند در کـجا ضـبط مـیشوند :زیـر ردیـف واژه
ِ

الفبائی مـربوط بـه پـیشوند؟ هـمچنین در مـورد تـرکیبها و
ردیف
اصلی و یا
ِ
ِ
نظایر آنها تکلیف چیست؟

ـگویشها ولهجههای محلی وجا و مکان آنها در فرهنگ

در مورد گویشها و لهجههای مـحلی و حـتی بسـیاری از واژههـای بـرخـی از
زبانهای ایرانی )ـکردی ٬بلوچی و جز آنها( نیز باید تـصمیم گـرفت .بـرخـی از
واژههایی که متعلق به این گویشها و لهجهها و زبانها هستند یا از دیرـزمان در
ـگـزینی
زبان فارسیـبهـکار رفتهاند و همچنان بهـکار میروند و یا در فـرایـند واژه
ِ
فـرهنگ
جدید بهـصورت فعال به عرصه آمدهانـد یـا خـواهـند آمـد؛ شـاید در
ِ
جامع از روی قاعده نتوان این مجموعه را نادیده گرفت .عالوه بـر آن ٬بـا رواج
ِ
داستانها و رمانهای معاصر فارسی بسیاری از واژههـای عـامیانه نـیز در زبـان
فارسی حضوری چشـمگیر یـافتهانـد .واژههـای عـلمی نـیز از مـقام و مـوقعی
قــابلـتــوجه بــرخـوردارنـد .دربـاره هـمه ایـن مـوارد بـاید انـدیشید و شـاید
جامعنگری را باید اساس کار قرار داد.
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شاید بتوان گفت که آنچه یادآوری شـد کـمـو بـیش بـاید در طـرحـی کـه بـرای
تدوین فرهنگ جامع فارسی تنظیم میشود مورد توجه قرار گیرد ٬به پـرسشهای
ِ
آن پاسخ گفته شود و پیشنهادهایی که مطرح شـدهانـد پـذیرفته یـا رد شـوند و٬
مهم عـلمی و فـنّی دیگـری افـزوده شـوند و هـمه آنـها٬
برـاینـجمله ٬نکتههای ّ

ازـجمله عنوانهایی که در ایـن نـوشته آمـدهانـد ٬تـحت عـنوانهـای مشـخص
تنظیم گردند.
برـاساس این دادهها باید برنامه اجرای کار فراهم آید.
4ـ 2برنامه اجرایی
در این مقام ٬با اختصار کامل ٬به یادآوری چند نکته اجرایی میپردازیـم و تـنها
در بخش مربوط به رایانه )بخش ششم( که در حال حاضر حـائز اهـمیت است
به تفصیل میگراییم و ٬درـواقع ٬قسمت عمده متنی را که دربـاره زبـان و رایـانه
سال گـذشته ) (1383نـوشتهایـم و عـمًال بـه فـرهنگنویسی
در ماههای پایانی ِ

مربوط میشود در بخشی مج ّزا)بخش ششم( میآوریم.
ـگردآوری لغات و تدوین مجموعه واژهها

این قسمت شامل مراحل زیراست:
 (1تعیین کتابها ٬فـرهنگها ٬مـجلهها و روزنـامههایی کـه بـاید واژههـای
متن برخی از آنها یادداشت شود )چـنانچه کـتابی چـند
تمام متن یا گزیدهای از ِ

چاپ داشته باشد ٬چاپی که مورد اعتماد است ٬و باید مبنای کـار بـاشد ٬تـعیین
میشود(؛
 (2تـهیه کـتابهای چـاپی و عکسـبرداری از نسـخههای خـطّی و یـا تـهیه
مــیکروفیلم و مـیکروفیش از کـتابهای کـمیاب ٬روزنـامهها و مـجلهها .تـهیه
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فهرست کتابشناسی و نسخهشناسی برای آنها؛
 (3یادداشتبرداری از متن یا گزیده یک متن برـاسـاس ضـوابـط و بـا ذـکـر
شاهد؛
 (4تنظیم الفبائی یادداشتهای هر متن ٬جداـگانه؛
 (5بازبینی و بازخوانی یادداشتها و شاهدها؛
 (6تهیه نسخه دوم از یادداشتهای مربوط به مـتنهای مـهم و پـرـواژه )یـا
بخشی از آنها(؛
 (7گزینش واژههایی که مجموعهای را خواهند ساخت؛
 (8تــهیه بــرنامه انـتقال یـادداشتهـا بـه رایـانه بـا اسـتفاده از نسـخه دوم
ای آن انجام یافته و درـهم آمـیخته
یادداشتهای موضوع بند  6که گزینش واژه ِ

و مجددًا الفبایی شدهاند )تعداد متنهایی که به عنوان نـمونه و راهـنما انـتخاب
میشوند باید به اندازهای باشد که تهیه برنامه مورد نظر را ممکن سازد(؛
 (9انتقال یادداشتها به رایانه.
یادآوری ـ آنچه در بندهای  3تا  9گفته شد مربوط بـه یـادداشتهـایی مـیشود
ـکه قبًال به صورت دستی تهیه شدهاند .چنانچه بتوان این یادداشتهـا را خـرید
و یا با تهیهـکنندگان آنها به نحوی قرارداد بست ٬یادداشتها به ترتیبی کـه گـفته
شــد تــنظیم و بــه رایـانه داده مـیشوند .در مـورد کـتابهایی کـه بـرای آنـها
یادداشت دستی وجود نـدارد ٬بـخش قـابل تـوجهی از کـارها را از هـمان ابـتدا
میتوان به کمک رایانه بهـانجام رساند.
کارآئی رایانه در زمینه فرهنگنویسی و تهیه برنامههای الزم
مطالعه درباره میزان
ِ

بررسیهای مقدماتی نشان میدهد که برای فـرهنگنویسی بـه خـوبی مـیتوان

از رایانه بهره گرفت؛ یعنی میتوان قسمت مهمی از کارهای مذکور در بـندهای
 3تــا  9را بــا رایــانه انـجام داد .در بـخش ششـم بـه بـهرهـگـیری از رایـانه در
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فرهنگنویسی ٬با توجه به مقدماتی که باید مدّ ـنظر باشد ٬میپردازیم.
طبقهبندی و دستهبندی واژهها

این قسمت نیز شامل مراحل زیر است:
تعریف واژهها و تعیین مبانی؛
تفکیک معانی حقیقی و معانی مجازی و انتقال آنها به یادداشتها؛
تعیین محل و تقدّ م و تأخّ ر معانی هر واژه )طبقهبندی معنایی(؛
تنظیم نهائی یادداشتهای مربوط به هرـیک از واژهها برـاساس مرحله 3ـ؛
بازخوانی یادداشتها و اظهارنظر نهایی درباره معانی و طبقهبندی آنها.
مثال وشاهد

شامل مراحل زیر است:
تحریر مثالهای الزم برای هرـیک از تعریفها و معناها و انتقال
ــ تعیین یا
ِ

آنها به یادداشتها؛

ــ انتخاب شاهدها برـاساس تـرتیب تـاریخی یـا مـتنهایی کـه واژه از آنـها
ـگرفته شده است )چنانچه شاهدها در یادداشتهـا مـوجود بـاشند ٬شـاهدهای
برگزیده عالمتگذاری میشوند(.
انتقال یادداشتهای مک ّمل به رایانه

اول گـردآوری لغـات بـه رایـانه داده شـده
پایان مرحله ِ
چنانچه یادداشتها در ِ

باشد ٬معانی و مثالها و شاهدها نیز به رایانه داده خواهد شد.

تعیین تل ّفظ و افزودن نکتههای دستوری ٬مَثَلها ٬امال و رسمالخط

این اطالعات نیز ٬پس از آماده شدن یادداشتها به صورت الفـبایی در رایـانه٬
به هرـیک از واژهها افزوده خواهد شد.

بخش چهارمــ واژهـگزینی
 1ـکلیات
ـکــار اصـلی فـرهنگستان در مـعادلیابی و اصـطالحشناسی و واژهـگـزینی نـیز
سیاستگذاری و برنامهریزی است.
از زمان تأسیس فـرهنگستان اول ٬مـعادلیابی بـرای واژههـا و اصـطالحات
اصـلی فـرهنگستان تـلقی شـده است و
علمی بیگانه یکی از وظـایف عـمده و
ِ
ِ
ـگهـگاه فرهنگستان با همین عنوان ٬یعنی واژهـگزینی ٬شناخته شده است.

در طول سالهای گذشته ٬فـرهنگستان ٬در زمـینه واژهـگـزینی ٬هـمزمان بـه
دو امــر تـوجه داشـته است یـعنی ٬بـه مـوازات تـعیین مـعادل بـرای واژههـا و
اصطالحات بیگانه علمی و عـمومی ٬بـه تشـریح و تـوضیح اصـول و ضـوابـط
واژهـگزینی و تصمیمگیری دربـاره آن ٬کـه در تـعریف مـا هـمان سـیاستگذاری
است ٬پرداخته است.
تـخصصی
ـگزینی فرهنگستان و گـروههای
برای سرعت کار در شورای واژه
ِ
ِ
مدون و متقن و جامعاالطراف ٬ولو بهـطـور
واژهـگزینی ٬داشتن اصول و
ِ
ضوابط ّ
نسبی ٬ضرورت دارد تا از بحثها و گـفتـوـگـوهای زایـد و تکـرار مـطالب در
سـیل واژههـای بـیگانه
جلسات پرهیز شود .همچنین ٬اـگر بنا باشد که در برابـر
ِ
سدّ ی بیشوکم استوار بسته شود ٬الزم است که ّ
کل جامعه عالقهمند بـه زبـان و
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یـاری
امـر واژهـگـزینی بـه
ِ
ادب فارسی ٬که زبان فـارسی از ِ
آن ایشـان است ٬در ِ
ال
فرهنگستان بیایند .الزمه مـدیریت واژهـگـزینی بـه ایـن صـورت
حـضور فـ ّع ِ
ِ

ادبــی دانشگــاهها ٬مــترجــمان و
انــجمنهای عــلمی ٬گــروههای عــلمی و
ِ
صاحبنظر ِان دیگر در امر واژهـگزینی است .امّـا ٬بـه مـنظور هـماهنگ سـاختن

ـکار این گروهها ٬که در عین آنکه بیشوکم بـا هـم در تـماسانـد یـا مـیتوانـند

تماس برقرار کـنند دارای سـلیقهها و نـظرهای گـوناـگـون هسـتند ٬الزم است از
لحاظ روشـِ کار میان آنها هماهنگی برقرار شود.
واژهـگــزینی از وظــایف فـرهنگستان شـمرده مـیشود و اسـاسنامه چـنین
وظیفهای را به عهدهاش گذاشته است .منطقًا نیز ٬چـون تـدوین فـرهنگ جـامع
واژگـان مـوجود در
از وظایف اصلی فرهنگستان دانسته شده است و بخشی از
ِ

فرهنگ فارسی را هم همین معادلها و اصطالحات علمی تشکـیل مـیدهند و
عناوین دیگر بـر آنـها بـخورد ٬بـر
تأیید فارسی بودن یا دخیلـبودن یا
باید ُمهر ِ
ِ

این مبنا نیز معادلیابی وظیفه فرهنگستان شمرده میشودّ .اما این مـطلب بـدان

معنی نیست که همه واژههـا را فـرهنگستان خـود بـاید بـیابد یـا بـرگزیند و یـا
ریزی اجـرایـی
بسازد .آنچه در این بخش نیز مهم است سـیاستگذاری و بـرنامه ِ

و مدیریتی است .در نتیجه ٬فرهنگستان هرچـه زودتـر بـاید اصـول و ضـوابـط
واژهـگزینی را ٬بهـطور نسبتًا ـکامل ٬حداقل برای دورههای چندساله تـدوین کـند
باب تجدیدـنظر و بازنگری را هم هرـچـندـسـالـیکـبـار بـاز نگـه دارد و
و البته ِ
این ضوابط را در اختیار انجمنها و گروههایی بگـذارد کـه پـیشتر از آنـها یـاد

ـکردیم .واژههایی که با توجه به اینضوابطتعیینمیشوندبایدبـهفـرهنگستان
امافرهنگستان دراینحالتتـنهادوکـارمـیتوانـدبکـند:یکـی
پیشنهادشوندّ .
مصوبرعایتشدهاند یانه؛ دیگر آنکـه ٬هـرگاه
آنکهبررسی کندکه
ِ
آیاضوابط ّ
ضوابط رعایت شده باشند ٬واژهای که برگزیده یـا نـوگزیده است ٬بـاـتـوجه بـه
زبـان
سـاختار
تعریفی که از واژه و اصطالح به دست داده شده است ٬از لحاظ
ِ
ِ
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شـرکت انـجمنها و دیگـر مـراـکـز
فــارسی درست است یـا نـه .بـا دخـالت و
ِ

امر واژهـگزینی عـمًال دامـنه انـتخاب بـرـاسـاس سـیاستهایی کـه
عالقهمند در ِ
فرهنگستان برای معادلیابی تعیین کرده است گسترده میشود.

در زمینه واژهـگزینی ٬پرسشهای عمده و متعددی مطرحانـد کـه بـرخـی از
آنها باید در هماندیشیهای مج ّزا مورد بحث و بررسی قرار گیرد و پاسخ کـافی
به عنوان یک اصل یا ضابطه بـه هـر پـرسش داده شـود و ایـن کـاری است کـه
فرهنگستان برای آن برنامهریزی کرده است .برخی از این پرسشها کـه پـیشتر
ضـوابـط
مطرح شدهاند و پاسخ بدانها بخشی از سیاست واژهـگزینی یا اصول و
ِ
معین میکند ذیًال بررسی میشوند.
آن را ّ
 2چند نکته درباره قواعـد و ضـوابـط واژهـگـزینی )سـیاستگذاری در زمـینه
واژهـگزینی(
عمومی موجود در یک زبـان را ٬کـه در
برابرسازی اصطالحات علمی و فنی یا
ِ

زبــان دیگــر مــوجود نــیست ٬مــیتوان از جــمله دلمشــغولیهای عــمده

عـام واژهـگـزینی را
عالقهمندان به هر زبان بهویژه واژهـگزینان دانست.
اصطالح ِ
ِ
هم باید به سه مقوله عمده واژهیابی ٬واژهـگزینی و واژهسازی تقسیم کرد.
واژهیابی جستوجو و یافتن معادل برای اصـطالحی عـلمی و فـنی از مـیان
عمومی معیار است.
واژههای موجود و رایج در زبان
ِ

واژهـگــزینی گــزینش مــعادل بـرای واژه خـارجـی است از مـیان چـند واژه

مصطلح و مرسوم که پیشتر مطرح شده است و ٬در حقیقت ٬بـرگزیدن واژهای
مشخص و رسمیتـبخشیدن به آن به عنوان معادل واژه خارجی است.
ـکـار زبـان و خـصوصیتهای
واژهسازی نیز ساختن واژه با استفاده از سـازـو ِ

تـرکیبی آن است .ایـن کـار کـوشش بـیشتر و دقت افـزونتری را بـه
اشتقاقی و
ِ
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نسبت واژهیابی و واژهـگزینی میطلبد .امّا ٬در هـرـسـه ٬ضـوابـط و قـواعـدی را
ِ

بــاید در نــظر داشت .در واقـع ٬سـختگیری در مـورد ضـوابـط یـا سـهلگیری
کار واژهسازی و واژهـگزینی و واژهیابی را آسان یـا دشـوار خـواهـد
درـاینـباره ِ

ساخت .ـ ـ

مـناسب ّ
دال بـر آنـها هسـتیم سـه
لفـظ
مفهومها و اعیانی که درـصد ِد
یافتن ِ
ِ
ِ

قسم عمدهاند:
ِ
زبـان
زمـانی پـذیرفتنی در دو
 (1مفهومها یا اعیانی که همزمان یا با فاصله
ِ
ِ

مبدأ و مقصد موجود بوده یا پـدید آمـده و یـا شـناخته شـدهانـد؛ مـانند اجـرام
فلکی ٬موجودات ّبری و بحری.

 (2مفهومها یا اعیانی که ما و دیگران ٬هرـیک در عالم خود ٬خالق یـا نـاظر
ِ
آنها بودهایم :ما نامی بر آنها نهادهایم و دیگران نیز نـامی و ٬هـنگامی کـه بـا نـام
آنها در زبان دیگر برخورد میکنیم ٬بیشوکم مـیتوانـیم آنـها را بـه زبـان خـود
برگردانیم و درـواقع به ترجمه دست مییازیم .اصطالحات بـ ّنایی و مـعماری و
امور فنی و مهندسی تا مرحـلهای از ایـن قـبیل بـودهانـد و در عـلوم نـیز آنـچه
درخـور
مربوط به تاریخ عـلم یـا فـلسفه و اخـالق و کـالم مـیشود تـاـحـدو ِد
ِ
توجهی از این قبیلاند.
دال بر آنها
قرن اخیرند و
ِ
الفاظ ّ ِ
 (3مفهومها و اعیانی که تقریبًا مربوط به دو ِ

پدیدآورندگان آن مفهومها و اعـیان وضـع کـردهانـد .بـخشی از
را دیگران یعنی
ِ

این الفاظ با استفاده از مفاهیم پیشین ساخته شـدهانـد کـه بـیشوکم بـا مـفاهیم
ِ
بسط معنایی یافتهاند و بسیاری از آنـها نـیز بـا
ـواقع
جدید ارتباط داشتهاند و در
ِ
یـونانی قـدیم و
بهرهـگیری از تواناییهای زبان و یا یـاری گـرفتن از زبـانهای
ِ

التینی ساخته یا »برساخته« شدهاند.

ات قـدیم کـه بـهروشنی ایـن سـازـوـکـار را
از جمله مثالها در حوزه
طـبیعی ِ
ّ

صو ِر فـلکی است .مـا و دیگـران بـرای هـرـیک از ثـوابت و
نام اجرام َ
میرساند ِ
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رصـد مـعمولی
سیاراتی که از قدیم با چشـم غـیرـمسـلح یـا بـا وسـایل و ابـزار
ِ
ِ
شناخته شدهاند ٬به انتخاب و اختیار خود و به زبان خویش ٬نامی بـرگزیدهایـم
از جمله خورشید ٬ماه ٬عـطارد ٬مـریخ ٬مشـتری ٬زحـل ٬زهـرهُ ٬د ّب اـکـبرُ ٬د ّب
اصغر ٬ثریا ٬حمل ٬ثور ٬جوزا و نظایر آنها .امّـا ٬بـه مـحض آنکـه بـه اـکـتشافات

جدید برسیم ٬با اورانوس و نپتون و جز آن روبهرو هستیم.

طب و داروسـازی و داروشـناسی و نـیز در
در فیزیک و ریاضی و شیمی و ّ
فنون دیگر با چنین موقعیتی سرـوـکار داریم .خالصه آنکـه ٬از
فلسفه و علوم و ِ

کشـف
مرحلهای به بـعد ٬بـا الفـاظ و اصـطالحاتی روبـهرو هسـتیم کـه ٬چـون
ِ
آن دیگـران است ٬نـامش را نـیز
مــصادیق و وضـع
مـفاهیم مـربوط بـه آنـها از ِ
ِ
ِ
لفـظ آن بـه مـا عـرضه کـردهانـد و ایـن مـقوله
بـا
ا
ر
مـفهوم
و
دیگران گـذاشـته
ِ
شمار اعضای آن افزوده میشود.
مجموعهای است عظیم که هرـروز بر
ِ
این پرسش که چه باید کرد از همین جا شروع میشود.

ـگهـگاه ٬در گوشه و کنار ٬آشکارا گفته مـیشود کـه بـا الفـاظ و اصـطالحات
پـذیرفتن آنـهاست ٬از آن رو کـه
مسـتلزم
علمی نمیتوان درـافتاد و رواج عـلم
ِ
ِ

بــینالمـللیانـد یـا بـاید بـه عـنوان بـینالمـللی شـناخته شـوندّ .امـا طـرفدار ِان
ـکــردن اصــطالحات مســئله واژهـگــزینی را مـطرح کـرده و اسـتمرار
فــارسی
ِ
بخشیدهاند.

پـرسشهایمـتعددی
اصـطالحات
معادلسازیب اریایـنالفـاظو
درـخصوصـِ
وجوددارد:
دلیـل آنکـه در فـارسی بـا بسـامد بـاال در
برخی از الفاظ خارجـی را ٬بـه
ِ

طول سالها به کار رفتهاند ٬نـمیتوان از زبـان بـیرون رانـد .ایـن الفـاظ ٬هـم از
سازگاری آوا و آهنگشان با زبان فارسی و هم از جهت کثرت اسـتعمال٬
جهت
ِ

زبـان دیگـر آن را حـتی
به گونهای هستند کـه جـز خـواص یـعنی آشـنایان بـه
ِ

غیرفارسی نمیدانند .تلفن ٬تلگراف ٬رادیو ٬فوتبال ازـاین جملهانـد .ایـن الفـاظ
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قلمرو زبان عمومی قرار دارند و ٬در تحقیقی کـه ٬در حـدود ده سـال
بیشتر در
ِ

درخـور تـوجهی روزنـامه و نـیز مـجلههای هـفتگی و
شـمار
خـالل
پــیش ٬از
ِ
ِ
ِ

فصلنامهها در طول بیش از چهار ماه به عمل آمـد ٬بسـیاری از ایـن واژههـا کـه

عمومیاندشناساییشدندومـعلومشـدکـهبـرخـیازآنـهاکـهبسـامدبسـیاربـاالیی
دارندجانشینپذیرنیستند.
یگانه نکـتهای کـه ٬در ایـن زمـینه ٬مـوجب اخـتالفـنـظر مـیان اهـل فـن و
عالقهمندان به زبان فارسی است این است که حدّ این بسامد و یا آستانهای کـه
بــاید در آنـجا ٬بـرای تـبدیل یـا حـفظ واژه ٬مـتوقف شـد کـجاست .تـاـکـنون٬
ضابطهای برای ایـن امـر بـهـدست نـیامده است و آنـچه تـاـکـنون واژهـگـزینان و
مـتوسط ایـن
بندی
ِ
واژهسازان را راهنمایی کرده ذوق و سلیقه شخصی یا جـمع ِ

ذوقها و سلیقهها بوده است و چهـبسا که ٬با تغییر جمع ٬ایـن نـتیجهـگـیری بـه
ـگیری دیگری بدلشدنی میبوده یا باشد.
نتیجه ِ

نخستین سؤال این است که آیا باید به همین روش ادامـه داد و سـلیقه یک

غـیبت چـند تـن از آنـان در هـرـیک از
جمع را ٬که مـمکن است بـا حـضور و
ِ
جلسات در جهات گوناـگون سیر کـند ٬بـرای پـذیرش یـا ر ّد واژه خـارجـی بـه

عنوان واژه بینالمللی ٬مالـک گرفت و یا باید ضابطهای را مثًال بر مـبنای بسـامد
بسامد محملهای کتبی یا شفاهی( تعریف کرد و مـعلوم داشت کـه آیـا
)آنـهم
ِ
تمامی موارد باید یکسان در نظر گرفته شود یا متفاوت و آیا باید
این بسامد در
ِ

الفـاظ کـامًال عـمومی و نـیمهاخـتصاصی قـائل شـد یـا نـه و سـابقه
فرقی میان
ِ

استعمال را تا چه اندازه باید دخالت داد.
دقـیق کـلمه
مـعنی
از اینجا به بعد ٬وارد بحث واژهـگزینی یـا واژهسـازی بـه
ِ
ِ

میشویم یعنی برگزیدن واژه از میان واژههای موجود بـرای مـفهوم یـا یکـی از
ساختن واژه برای آنها.
اعیان بیگانه و یا
ِ

سـؤالی کـه بـالفاصله مـطرح مـیشود ایـن است کـه ٬از مـیان واژههـای
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عـربی مأنـوس و
لفـظ
موجود برای اصطالحی بیگانه ٬کدام یک را باید برگزیدِ :
ِ

مصطلح ٬واژه نامأنوسـِ موجود ٬یا واژه برساخته .درباره ـگـزینش از مـیان واژه
مأنوسـِ عربی و واژه مأنوسـِ فارسی اصوًال بحثی نیست :روشن است کـه واژه
مأنوسـِ فارسی برگزیده خواهد شد یا باید بـرگزیده شـود و اـگـر نشـود ٬بـرای
شـق واژه مأنـوس
اختیار این سلیقه نامأنوس باید دلیل آورده شـود .امّـا ٬از دو ّ
ِ

عربی و واژه نامأنوس فارسی و یا واژه مأنوس فارسی در قـدیم امّـا نـاشناخته
در این ایام چه باید کرد؟ انتخاب میان واژه مأنوسـِ عربی و نـامأنوسـِ فـارسی

فـارسی
عـربی مـصطلح و مأنـوسـِ
آسانتر است از گزینش میان واژه مأنـوسـِ
ِ
ِ
قـلمرو
ناشناخته ٬یا بهتر بگوییم غیرمصطلحّ .امـا ٬در هـیچـیک از دو مـورد ٬از
ِ
دخالت سلیقه خارج نشدهایم .دخالت سـلیقه نـیز ٬بـا رأیگـیری تـوأم است و
ِ

تـرکیب آن بـا
نتیجه رأیگیریـــــهمان طور که گـفتیمـــــهـمواره در جـمعی کـه
ِ
حضور و غیبت افراد در جلسه متغیر است یکسـان نـیست .پس در ایـن زمـینه

نیز باید به ضابطهای رسید.
مسئله دیگر که در واژهـگزینی ٬بـهویژه در سـالهای اخـیر ٬مـطرح است
بودن واژه است .به نـظر مـیرسد کـه نـفس ایـن تـعبیر نـیز از شـفافیت
شفاف ِ

بـودن واژه بـه طـور دقـیق چـیست؟ آیـا
برخـوردار نـباشد .مـقصود از شـفاف
ِ

معادل واژه خارجـی انـتخاب مـیشود
عنوان
مقصود آن است که واژهای که به
ِ
ِ
باید آیینه تمامنمای واژه خارجی بـاشد و مـقصود از ایـن آیـینه تـمامنماـبـودن

چیست؟ مثالی بزنیم :وقتی در برابر واژه فرانسوی

la voie lacte¨ e

»راهـشـیری«

قرار میگیرد ٬اصطالح فارسی لفظـبـهـلفـظ مـتناظر تـرکیب فـرانسـوی است .از
این نظر ترکیب فارسی شفاف است و شاید با همین شـفافیت نـیز کـهکشان را
در آسمان مینمایاندّ .اما ٬اـگر برای sympathieـ ٬بـه جـای »هـمدردی« کـه عـینًا

ترجـمه واژه است» ٬هـمدلی« را بـرگزینیم کـه احـتماًال بـیشتر بـا مـفهوم کـلمه
میخواند ٬از لفظ دور شدهایم و به معنا نزدیکتر .آیا هـمواره مـیتوان بـا ایـن
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وضعیت روبهرو شد یا ٬بسیاری از اوقات ٬کلمهای که لفظـبهـلفظ واژه خارجـی
را ترجمه کند از اصل معنی فاصله میگیرد ٬هرچـند در ایـن حـالت آشـنای بـه
متناظر کدام واژه خـارجـی است ٬لذا از
لغت خارجی بالفاصله درمییابد که آن
ِ

واقـعی کـلمه را نـرساند .نـیز
مـعنی
این جهت شفاف شمرده میشود ٬هرچـند
ِ
ِ

اـگر به جانب کلمهای برویم که بیشوکم معنی را برساند ٬از لفظ دور شدهایم و

برای کسـی کـه واژه خـارجـی را مـیشناسد لفـظ نـاروشن و غـیرشفاف است.
دقـیق مـعنی
گـزارشگـر
لفظ بسیط یا مرکب میخواند و نه
ـگهـگاه نیز کلمه نه با ِ
ِ
ِ

دسـتوری الزم را درـبـرـدارد و
مشـخصات
استّ ٬اما خوشآهنگ است و هـمه
ِ
ِ

میتوان امـیدوار بـود کـه ٬بـر اسـاس تـعریف و یک دوره اسـتعمال ٬بـا مـعنی
مطابقت یـابد .در مـقابل ٬اـگـر کـلمهای کـه از هـمان ابـتدا بـا مـعنای خـارجـی
مطابقت دارد یافت شود ٬آن کـلمه بـا دشـواریهـایی از لحـاظ شـمار هـجاها٬
آهنگ کلمه و احتماًال مورد استعمال در جای دیگر و جز آن روبـهرو است .در
ـبند شفافیت بـود و اصـوًال ایـن
اینجا چه باید کرد؟ آیا همواره میتوان در قیدـو ِ
شفافیت در کار واژههایی که میتوانند یـا بـاید اسـتقالل داشـته بـاشند تـا چـه
اندازه باید مورد توجه بـاشد؟ بـرای مـثال ٬اـگـر بـه ایـن مـعنی تـوجه کـنیم کـه
سـوال مـطرح
واژههایی برای نان ٬پنیر ٬روغن ٬گردو و
نظایر آنها وضع شده ٬ایـن ٔ
ِ

مصداق خارجی آن از لحاظ شفافیت را چگونه
ربط کلمه نان و
میشود که اوًال ِ
ِ

میتوان بیان کرد؛ ثانیًا معادلهای این کلمات را در زبانهای عربی ٬فـرانسـوی٬
فارسی آنها شفاف دانست.
چینی ٬انگلیسی و جز آن چگونه میتوان در برابر
ِ

در واقع ٬اـگر اعتبار معتبر را ٬اعم از شخص یـا جـامعه یـا جـامعه در حـال

جعل این واژهها ٬اساس بدانـیم ٬در هـر جـامعه ٬فـرایـند زبـان بـه
حرکت برای
ِ

ـگونهای خاص لفظ را با معنی و مفهوم یا مصداق خارجی متناظر مـیسازد .مـا
در زمینه واژهـگـزینی ٬ایـن فـرایـند را ٬نـباید یکسـره نـادیده بگـیریم بـلکه ٬در
ایند خالّق نزدیک شد و به ایـن
مواردی که امکان دارد ٬باید کوشید و به این فر ِ
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اصل مبهم شفافیت رهـا کـنیم
پرسش پاسخ گفت که آیا باید خود را از قیدـو ِ
ـبند ِ
ِ
یا نه و ٬هرگاه پاسخ مثبت باشد ٬چگونه و با چه ضابطهای؟
اللفظی واژه خـارجـی بـه عـنوان مـعادل ٬یـا
راههای دوگانه ترجمه تحت
ِ

برگزیدن اصطالحی که بیانگر مفهوم بـاشد مسـئله دیگـری را مـطرح مـیسازد
ِ

ـکه باید تکلیف آن را روشن کرد.

شــماری از اصــطالحات ٬از گــذشته بــه نســبت دور ٬از طـریق تـرجـمه
تحتاللفظی وارد مجموعه اصطالحات شدهانـد و کـاربران بـه مـفهوم و مـعنی
آنــها آشـنا هسـتند .اـکـنون ٬بـا ایـن اسـتدالل کـه ایـن مـعادلها هـمه مـعنی را
نــمیرسانند یـا بـرخـی از زوایـای مـدلول را نـاشناخته مـیگذارنـد ٬در صـد ِد
لفـظ پـیشنهادی ٬از
لفظ دیگری به جای آن هستند .جمعی معتقدند که ِ
نشاندن ِ
ِ

مـرجـح
شفافیت بیشتر و
جهت
تر مفهوم ٬شاید بـر لفـظ قـدیمی ّ
ِ
رسائی افزون ِ
ِ

باشدّ .اما ٬در پـاسخ ٬گـفته مـیشود کـه ایـن کـار اوًال انـقطاعی مـیان مـجموعه

اطالعات قدیم و جدید بـه وجـود مـیآورد ٬کـه در بـرخـی از مـوارد زیـانبار
است ٬و درـثانی مدتی مـدید طـول مـیکشد کـه کـاربر ِان آشـنا بـا اصـطالحات

جـعل
قدیم بتوانند به استعمال لفظ جدید خو گیرند .مـضافًا ایـنکه هـرگاه بـه
ِ
مـعینی را مـراد
لفظ در برابر مفهومی قـائل بـاشیم و از لفـظی مشـخص مـعنای ّ
وقت
ـکنیم ٬در عین آنکه مشکلی در کاربر ِد ِ
لفظ قـدیم پـیش نـمیآید ٬هـم در ِ
واژهـگــزینان صــرفهجویی مــیشود و هـم کـوشش کـمتری از کـاربران طـلب

میکند.
شاید نتوان بدون بحث جدّ ی یکی از این دو استدالل را بر دیگری ترجـیح
حـفظ واژه قـدیم یـا گـزینشـِ واژه
امـر
ِ
دادّ .اما ٬به هر حال ٬باید حدود و ِ
ثغور ِ
معین و ضابطه بهـنسبت مشخصی را اختیار کرد ٬به گـونهای کـه بـتوان
جدید را ّ

آستانهای را معلوم ساخت کـه از آن آسـتانه بـه بـعد شـایسته است تـرجـمه یـا
تحدید حدود
معادل قدیم کنار نهاده شود و معادل نوی جانشین آن گردد .این
ِ
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ـگـون
ازـآنـجهت الزم است که گروههای مـتعد ِد واژهـگـزین در رشـتههای گـونا ِ
علوم و فنون از ضوابط بیشوکم واحدی استفاده میکنند .ایـن سـخن بـجاست
اصـل
ـکه رشتههای علوم و فـنون هـرـیک دارای خـصوصیتهایی هسـتند امّـا
ِ
هـماهنگی عـلوم و فـنون اقـتضا مـیکند کـه اصـطالحات از لحـاظ
جامعیت و
ِ
ساختار و دیگر مشخصات کموبیش هماهنگ باشند.

نکـته دیگـری کـه از اهـمیت فـراوان بـرخـوردار است کـاربرد اصـطالح
واحد در زبان مبدأ برای دو یـا چـند رشـته عـلمی بـیشوکم مـتفاوت است ٬از
مـجرد مـانند فـلسفه .از
علوم دقیقه ریاضی و فیزیک گرفته تا عـلوم انسـانی و
ّ

جمله مثالهای بارز این مطلب واژه سیستم است .پرسش ایـن است کـه ٬وقـتی
در زبان یـا زبـانهایی کـه از لحـاظ مـفاهیم در هـرـیک از رشـتههای عـلمی از
عـلمی
خالقیت برخوردارند و ٬به تـعبیر دقـیقتر ٬خـالق مـفاهیم در رشـتههای
ِ
متفاوتاند واژه سیستم در همه این رشتهها به کار مـیرود ٬مـا کـه بـنا داریـم از
جـعل
همان مفاهیم تـعریفـو تـحدیدشده بـهره بگـیریم آیـا واقـعًا نـیازی بـه
ِ
ِ
تعبیرهای گوناـگون در رشتههای گوناـگون یا در گرایشهـای مـتعدّ د یک رشـته
داریم.
معین مربوط بـه
مجرد بلکه در متنی ّ
مگر نه این است که واژه نه بهـصورت ّ

رشته و دانشی مشخص به کار میرود و صاحبنظر و کارشناس یا دانشجو ٬با
توجه به تعریفی که از آن واژه در رشته خود دارد ٬بـهخوبی مـتنی را درمـییابد
تعریف واژه در هـرـیک
و ٬اـگر کسی در چند رشته ورود داشته باشد ٬الجرم از
ِ
رف برخـورد بـا دو سـه مـعنی٬
از آن رشتهها آـگاه است و ٬اـگر هم کسی ٬به ِص ِ
اندکی به شگفت بیاید ٬میتواند به فرهنگ مـراجـعه و مـالحظه کـند کـه ٬ذیـل
واژه مورد نظر ٬معانی ذیـل شـمارههایی ذـکـر شـده و نـیز بـه مـعنی آن در هـر
رشـتهایـــــمـثًال فـیزیک ٬ریـاضی ٬حـقوق ٬فـلسفهـــــجـداـگـانه اشـاره رفـته و
مشـترک
تعریف فنّ ِی مربوط به هرـیک از آنها هم آمده است .در زبان عـمومی٬
ِ
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لفظی هرچند مشکلساز است پذیرفته شده است؛ در زبـان عـلم چـرا نـباید بـا
ـاندک آن کنار آمد؟
دشواری بسیار ِ
ِ

همینجاست که باید به این نکته اساسی و بسیار مهم توجه کرد و تـذکر

تـعریف بـهـنسـبت
داد که در برابر هـر اصـطالح بـرگزیده یـا نـوساختهای بـاید
ِ
ِ
پذیرفتنیـــــنمیگوییم دقیق و صددرصدـــــبـهـدست داد .صـرفـنـظر از کـاربر ِد
مـعادل پـیشنهادی و تـطبیق آن بـا مـعنی و مـفهوم
درست
تـعریف بـرای فـهم
ِ
ِ
ِ
خارجی که نخستین کاربران ٬یـعنی پـیشنهاددهندگان و واژهـگـزینان ٬بـدان نـیاز
تـدوین فـرهنگهای
دارند ٬باید عاقبتاندیش بـود و از هـماـکـنون در انـدیشه
ِ

عـمومی زبـان فـارسی بـود کـه هـمه ایـن
اختصاصی و از آن مـهمتر ٬فـرهنگ
ِ

اصطالحات را به عنوان واژهها و لغات عامـوـخاص درـبرـگـیرند .بـنابرایـن ٬هـر
واژه باید تعریفی یـا مـعنایی مشـخص بـرـاسـاسـتـعریف داشـته بـاشد و ایـن
تعریف نیز بـهـهـنگام گـزینشـِ واژه بـاید بـرای آن نـوشته شـود؛ مـضافًا ایـنکه
بسیاری از این واژههای تخصصی در مدتی کوتاه یا بلند بـه واژههـای عـمومی
بدل خواهند شد.
پیشوندها و پسوندهای واژههای خارجی ٬که عمومًا از یـونانی و التـینی
ـگرفته شدهاند ٬از جهتی میتوانند کـار واژهـگـزینی را آسـان کـنند ٬بـدین مـعنی
ـگـزینیسـامانمند٬مـیتوان بـرایهـرـیک ازپسـوندهایک و
ـکــه ٬در نـظامواژه
ِ

ـک تـمامـــــدو یـا سـه مـعادل بـرگزید .بـدین
چنانچه الزمباشدـــــالبـته بـا امسـا ِ
پسـوند سـازنده واژه سـرـوـکـار
درخور تـوجهی پـیشوند و
ترتیب ٬با مجموعه
ِ
ِ

تعیین مـعادل بـرای آنـها ٬نـباید بـه کـوشش و
خواهیم داشت که ٬درـخصوص
ِ
پژوهشـِ تازه دست یازید .همچنین شاید مـفید بـاشد کـه ٬صـرفـنـظر از ایـن

پــیشوندها و پسـوندها کـه بـرای آنـها مـیتوان در فـارسی پـیشوند یـا پسـوند
جستوجو کرد ٬پیشوندها و پسوندهایی هـم در فـارسی بـیابیم کـه بـرخـی از
خصوصیات دسـتوری )اسـمی ٬فـعلی ٬قـیدی وـ (...را بـرای مـعادلهای الفـاظ
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زبانهای خارجی منعکس سازند.
ـبــند
در مـــورد اصــطالحات عــلمی ٬ایــن نــظر هست کــه نــباید در ِ
ظـاهر آن بـرای عـموم بـود؛ چـون
ـبودن
معنی
کامل اصطالح یا قابلـفهم ِ
ِ
رسانی ِ
ِ

واقـعی واژه
مـعنی
هنگامی که عامه مردم ٬ولو فرهیختگان ٬تعریف اصـطالح و
ِ
ِ

را در علم مورد نظر نمیدانند ٬دیگر خوشآهنگی یا کمـهجاـبـودن یـا اسـتنباط

معنای لفظ از روی خود لفظ فایدهای به آنها نمیرساند .در این باره ٬دو پـاسخ
عمده وجود دارد که ظاهرًا در برابر هیچـیک از آنـدو نمیتوان بـهجدّ مـقاومت
ـکرد.
یکــی آنکـه ٬اـگـر قـرار است اصـطالحی در مـحدوده گـروهی مـتخصص
بماند ٬چه نیازی بهاینـهمهکوشش برایواژهیابی یـاواژهـگـزینی یـاواژهسـازی
است؟ وآیا ٬دراینصورت٬نظرکسـانی بـهکـرسینـمینشیندکـهمـعتقدند در
اصطالحاتخارجی به مصلحت نزدیکتر است؟
هایعلمیحفظ
رشته
ِ
ِ

دیگر آنکه تاریخ علوم و فـنون نشـان مـیدهد کـه دیـر یـا زود بسـیاری از

دســتاوردها و اـکــتشافها و مــفاهیم و مــصادیق آنـها عـمومی و عـمومیتر
نـظام
مــیشوند؛ و شــتاب ایــن امــر در زمــان حــاضر بـیشتر شـده است و
ِ
زنـدگی
رسانی جهانی ٬از یک سو ٬و کاربر ِد وسیع نتایج علوم و فنون در
اطالع
ِ
ِ
ِ
ِ
بـیشتر مـردم قـرار داده
روزمـره ٬از سـوی دیگـر ٬ایـن مـفاهیم را در دسـترسـِ
ّ
ِ
روشن ایـن امـر دادهورزی و کـاربرد رایـانه در بـیشتر
است .از جمله مثالهای
ِ

علوم و فنون در مقطع کاردانی و حتی دبیرستانها و دورههای راهـنمایی و ٬در

اصطالحات فنّ ِی آنهاست .آیا ٬در ایـن سـطح ٬نـباید
نتیجه ٬فراـگیر شدن کاربرد
ِ
از واژههای زودـفهم استفاده کرد؟

به هر حال ٬اصل را باید فـهم کـردن و فـهماندن گـرفت و سـطح آن را نـیز
ِ
معلوم کرد که واژههای علمی تا چه حد باید ُبرد و کاربرد داشته باشند.
ـگـزینی دورههـای جـدید و مـعاصر
مــطلب دیگــر آن است کـه در واژه
ِ
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اقبال عمومی توجه میشود .این کار بجاست امّـا
بیشـازـحد به خوشآهنگی و ِ

اقـبال عـموم نـیز بـاید حـدّ و مـرزی قـائل شـد و تـعریفی بـقاعده از آن
بـرای
ِ

بهـدست داد و خوشآهنگی را نیز تعریف کرد .در چهل پـنجاه سـال اخـیر ٬بـه
ّ
مـحل طـرح و بـحث آنـها ایـنجا
علت جامعهشناختی و روانشناختی کـه
چند ِ
کلمات بیش از گذشته بازی میکنند
مردم ما در محاوره خود با الفاظ و
نیست٬
ْ
ِ

اوان تشـبیه و اسـتعاره و کـنایه و اشـاره و نـیز
و ٬در ایـن زمـینه ٬بـا کـاربر ِد فـر ِ
جــناسها و نــظایر آن ٬در اســتفاده از ظــرایــف شــعری و صــناعات ادبـی

استعدادی قابلـمالحظه و حتی قابلـتقدیر و سـتایش از خـود نشـان مـیدهند.
کار واژهـگـزینی را بـا دشـواری روبـهرو
ّاما بها ِ
ـدادن بیشـازـحد به لطیفهـگوییها ِ

میسازد .در واقع ٬واژهـگزینان ٬از ترسـِ شوخیها و طـنزهایی کـه اهـل ذوق و

بـرگزیدن واژههـایی کـه در جـنب مـعنای اصـلی
نــیز مــنتقدان مــیسازند ٬از
ِ

مـفهوم مـور ِد نـظر
کـار
نیمنگاهی به برخی
مـعانی فـرعی دارنـد ّامـا بـیشتر بـه ِ
ِ
ِ

برگزیدن بـرخـی واژههـا
میآیند پرهیز میکنند .از جمله مواردی که گهـگاه مانع
ِ
ِ
مــیشود گــزینشـِ بـرخـی از تـرکیبهاست کـه جـزئی از تـرکیب یـا یکـی از
هجاهای آن خوشآهنگ نیست و یا معنایی بیشـوـکم متنافر داردّ .امـا ٬اـگـر بـه
دیده تحقیق بنگریم ٬در ّ
تـداول زبـانی چـنین احـتیاطی شـاید
حاق واقـع و در
ِ
مورد نداشته باشد .هرگاه در واژههایی چون خروار ٬خرمهره ٬خـرپشته ٬خـرچـنگ٬

خربزه ٬خرپا ٬خرک ٬خرزهره ٬خرگاه ٬خرگوش ٬خروار دقت شود ٬معلوم میگردد که
منتقدان ناآشنا به زبان یا طنزنویسان و
جزئی از ترکیب یا هجایی از آنها از دید
ِ

لطیفهـگویان پذیرفتنی نیست؛ ّامـا ایـن واژههـا نـهـتـنها پـذیرفته شـدهانـد بـلکه

برخی از آنها در اشعار بلند و نوشتههای فخیم آمده است.

دستوری واژهها نـیز از جـمله مسـائلی است کـه در واژهـگـزینی
ساختار
ِ
ِ

باید مورد توجه باشد و تکلیف آن معلوم گردد.
اوًال ٬هرگاه واژهای در زبان مبد ٔا از لحاظ دستوری مثًال اسـم ٬صـفت ٬قـید٬
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فـارسی آن لزومًا بـاید از هـمان مـقوله بـاشد
معادل
فعل ٬اسمـمصدر باشد ٬آیا
ِ
ِ
لفظ فارسی میتوانـد
یا ٬اـگر ما به این نتیجه رسیدیم که از لحاظ دستوری یک ِ
لفظ خارجی نیاز به دو لفظ فارسی بـاشد٬
در دو مقوله باشد و یا در مورد یک ِ
ساخت واژه خارجی رهـا سـازیم و بـا مـفهوم آن
ـبند
میتوانیم خود را از قیدـو ِ
ِ
سرـوـکار پیدا کنیم؟

تـاریخی
تـحول
طـی
ِ
ِ
ثانیًا ٬اـگر میپذیریم که برخی از الفـاظ در فـارسی در ّ
صورت صفت هم یـافته و یـا یک واژه
صورت اسمی ٬همزمان
داشتن
زبان ٬با
ِ
ِ
ِ

از مقوله صفت کاربر ِد اسمی هم پیدا کـرده ٬آیـا مـیتوانـیم ٬در بـرخـی مـوارد٬
جاعالن ناشناس یـا
برای برخی از واژهها ما نیز به چنین جعلی دست بزنیم که
ِ

طی دورهای طوالنی بدان دست یازیدهاند.
به تعبیر دیگر واژهساز ِان گمنام در ّ
خالصه آنچه گفته شد چنین میشود:

ــــچه واژههایی را باید بینالمـللی دانست و از زبـانهای دیگـر عـینًا یـا بـا
اندکی تغییر وام گرفت؟
فـارسی نـاشناخته یـا نـامأنوس
عربی مأنوس و
ــــاز میان واژههای موجو ِد
ِ
ِ

ـکدام را باید برگزید؟

بودن واژه برگزیده یا نوگزیده تا چه حـد مـطلوب است و از چـه
ــــشفاف ِ

آستانهای به بعد میتوان از آن چشم پوشید؟

قید ترجمه تحتاللفظی بود و در کجا باید به مفهوم توجه
ــــتا کجا باید در ِ
ـکرد؟
ــــبرای یک اصطالح خارجی که در چند رشته عـلمی بـه کـار مـیرود یک
معادل باید برگزید و برساخت یا چند واژه؟ چرا و چگونه؟
ــــتعریف هر واژه باید به دست داده شود یـا مـعنی و مـفهوم واژه بـاید در
هاله ابهام باقی بماند؟
ــــپیشوندها و پسوندهای خارجی و بیشتر یونانی و التـینی را بـاید بـه یک
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لفظ فارسی برگرداند یا چند لفـظ؟ از ونـدهای فـارسی چگـونه در واژهسـازی
ِ
میتوان بهره گرفت؟
الفاظ روشن نمایانده شوند یا کامًال تـخصصی
ــــاصطالحات علمی باید با
ِ
و »ژارگون« باقی بمانند؟
گـریز حـتمی از اجـزای ظـاهرًا
آهنگی الفـاظ و اقـبال عـمومی و
ــــخــوش
ِ
ِ

غیرمأنوس و احتماًال ناخوشایند تا چه اندازه ضرورت دارد؟

دستوری واژههـا در زبـان مـبدأ و مـقصد چگـونه بـاید
ساختار
ــــبا مسئله
ِ
ِ

برخورد کرد؟

بخش پنجمــــگویششناسی
کـلی
ســیاستگذاری و بـرنامهریزی در مـورد گـویشهای ایـران نـیز از
ِ
اصـول ِ
اولویت
ریزی زبـان و ادب فـارسی پـیروی مـیکند .بـه
ِ
سـیاستگذاری و بـرنامه ِ
گـردآوری دادههـای
ـگردآوری گویشها پـیشتر اشـاره شـد .تـوجه بـه سـطح
ِ
ِ
ِ
بـررسی
دیگـر مـطالعه گـویشهاست .الزمـه بـحث و
ـگویشی ـمقدم بر سطوح
ِ
ِ
ِ
گـردآوری
زمـینه
در
است.
اول
سطح
در
اطالعات
بودن
سطوح دیگر نیز جامع
ِ
ِ
ـگویشها ٬پرهیز از پرداختن به بخش اجرا باید به عـنوان اصـل در فـرهنگستان
مـحدودیت
افـیائی ایـران ٬و تـوجه بـه
تلقی شود؛ زیرا گستره کـار و پـهنه جـغر
ِ
ِ
امکانات موجود صرفـنظر از محدودیتهای بـودجهای یـعنی در نـظر داشـتن
مـدیریت مسـتقیم فـرهنگستان در
انسانی فعالی که بتواند بـا
محدودیت نیروی
ِ
ِ
ِ
ِ
سراسر ایران به کار بپردازد بسیار مـهم است .ایـن مـحدودیت اجـازه گسـترش
دامنه کار را به فرهنگستان نمیدهد .هر قدمی هم که بدون بـرنامه مشـخص در
این زمینه برداشته شود جز ناـکامی نتیجهای نخواهد داشت.
اصول گویشـِ
ـگویشها را افرادی که خود گویشورند و با رموز و ضوابط و
ِ

مورد نظر آشنا هستند یا در این زمینهها آموزش کـافی دیـدهانـد مـیتوانـند بـه
صورت نظامیافته گردآوری کنند .این جمع در سراسر ایران پـراـکـندهانـد نـه در
ِ

اداری غـیرعلمی کـه دارای شـعبه در
سـازمان
یک سازمان مـتمرکز و یـا حـتی
ِ
ِ
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سراسر کشور باشد.
با توجه به این واقعیت و نکات دیگری که در جنب آن میتوان مطرح کرد٬
به نظر میرسد که فرهنگستان ٬در زمینه وظیفهای که درـخصوص گـویشها در
محول شده است ٬باید برنامهای روشن تدوین کند .بـر اسـاس
اساسنامه به وی ّ

آنچه گذشت ٬سیاستگذاری و برنامهریزی درـخصوص گـویشهای ایـران بـاید
به شرح زیر تنظیم شوند.
واژگان ضـروری کـه بـاید
تدوین اصول و ضوابط و نیز فهرست حداـکثر
ِ

مـعین
برای هر گویش گردآوری شود .ممکن است گویش یک ناحیه یا مـنطقه ّ
تمامی واژههای مندرج در فهرست را داشته باشد و گـویش نـاحیه و یـا مـنطقه
دیگر تعدادی از واژههای فهرست را نداشته باشد یعنی فراموش شـده بـاشد و
یا اصوًال از این جهت فقیر باشد و حداـکثر واژههای گویشهای ناحیه یا آنـچه
ـگویشوران در حافظه دارند به تعداد مور ِدـانتظار نرسدّ .امـا اـگـر فـهرست کـامل

باشد ٬عمالً هر دو دسته یعنی گویشهای کمواژه و ُپ رواژه را دربرمیگیرد.

تنظیم فهرستی از نواحی و مناطقی کـه بـاید گـویشهای آنـها گـردآوری

شــوند؛ و ٬در صـورت امکـان ٬یـادآوری بـرخـی از ویـژگیها یـا قـرابتهـای
ـگویشی برخی از مناطق با مناطق دیگر.
ِ

عـلمی گـویشها ٬بـرای
گـردآوری
با توجه بـه فـقر اطـالعاتی در زمـینه
ِ
ِ

آموزشـِ گردآورندگان گویشهای نواحی و مـناطق گـوناـگـون در یک یـا چـند
آموزشی فشرده کـوتاهمدت از جـمله حـاوی فـهرست
کامل
ِ
نوبت ٬باید برنامه ِ
دروس و استادان آنها تنظیم گردد.

مجموعه این مواد باید به ت ٔایید فرهنگستان برسد و به همه مـراـکـزی کـه
گردآوری گویشها را دارند ابالغ شود.
برنامه
ِ

پس از تـدوین ایـن مـواد ٬مـمکن است گـروه گـویششناسی فـرهنگستان

ارزیـابیگـویشهایی راتـنظیمکـندکـه قـراراست
احــتمالینـظارت و
بــرنامه
ِ
ِ

86

بحثی در سیاست علمی کشور

ییدشـورای
برـاساسبرنامهتنظیمیگـردآوریشـوند.ایـنبـرنامه نـیزپس از تـ ٔا ِ
فرهنگستان به م ارـکزکارابالغخواهدشد.
به طور کلی و اصولی ٬فرهنگستان باید کار در این زمـینه را مـنحصرًا در
زمینه سیاستگذاری و برنامهریزی مـتمرکز سـازد و ٬اـگـر بـنا دارد کـه در زمـینه
هـدف الگـوسازی و ٬در عـین
اجرا نیز گامی بردارد ٬تنها باید گامی مـنفرد و بـا
ِ
حال ٬جامعاالطراف و مـعتبر و عـالمانه بـاشد .گـویشـِ الگـو نـیز بـاید از مـیان
ـگویشهایی انتخاب شود که بتواند از هـمهـجـهت هـمه ویـژگیهایی را کـه در
ـگویش باید نشان داده شوند در خود داشته باشد.
برـاساس برنامهای که فرهنگستان تدوین میکند و درـواقع مـهمترین کـار
تـضمن ًا
روشن برنامهریزی و سیاستگذاری در زمینه گویش و
مصداق کامل و
و
ّ
ِ
ِ
گـردآوری
یکــی از وجــوه زبــانشناسی است ٬مــیتوان طــرح کـاملی بـرای
ِ
ـگویشها در سراسر کشور تدوین کرد .این کار عملی است و حتی مـیتوان آن
مـیدان
را به احکـام بـرنامه چـهارم تـوسعه مسـتند سـاختّ .امـا گـام نـهادن در
ِ
گـردآوری یک گـویش٬
سراسـر گـویشها و درـواقـع پـا را فـراتـر از
ـگردآوری
ِ
ِ
ِ

بهـعنوان الگو ٬گذاشتن نـه بـا امکـانات مـا ّدی و نـه بـا نـیروی انسـانی مـوجود
فرهنگستان وفق دارد و نه در امکان و یا مصلحت فـرهنگستان است کـه دامـنه
ـکار را گستردهتر سازد.

ملی بررسی وتحقیق مسائل زبانی
بخشششمــــزبان ورایانه:برنامه ِ
ادبی فارسی در محیطهای رایانهای
و ِ
امکانات فراوان رایانه را میتوان و باید در خدمت مجموعه عظیم زبـان و ادب
فارسی قرار داد .برخی از مسائلی که باید ضـوابـط و قـواعـدشان تـدوین شـود
ادبی فـارسی در
ملی بررسی و تحقیق مسائل زبانی و ِ
ذیًال تحت عنوان »برنامه ِ

محیطهای رایانهای« خواهد آمد .در عین حـال ٬مـجددًا یـادآوری مـیشود کـه
آنچه به فرهنگستان مربوط میشود مسائلی است که جـنبه سـیاستگذاری و یـا
برنامهریزی در زمینه مسائل زبانی دارد .بـنابرایـن ٬فـرهنگستان ٬بـه دلیـل آنکـه
عـین
برای امور اجرایی آمادگی ندارد ٬نـباید وارد ایـن
ِ
وادی گسـترده بشـود در ِ
آنکه از نتایج کار درـنهایت بهرهمند خواهد شد .ـ ـ

ادبـی فـارسی در مـحیطهای
برنامه ملی بررسی و تحقیق مسـائل زبـانی و
ِ
رایانهای

مـباحث مـربوط بـه عـلوم ٬فـنی و
هــمان طــور کــه اسـتفاده از دادهورزی در
ِ
ـدقت کـار
مــهندسی ٬پـزشکی و کشـاورزی بـرـسـرعت و در مـوار ِد مـتعدد بـر ِ
میافزاید و وقت قابلـمالحظهای را که دانشـمندان زبـده و کـارشناسان ورزیـده
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مسـائل گـوناـگـون صـرف مـیکنند آزاد
ـســاختن
بــرای مــحاسبات و مــرتبط
ِ
ِ
اوقـات آزادشـده را ٬بـرای کـارهای
مـیسازد ٬و در نـتیجه ٬بـهرهـگـیری از ایـن
ِ
تـحقیقاتی تـازه در اخـتیار آنـها قـرار مـیدهد ٬اسـتفاده از رایـانه نـیز در عـلوم
ِ
انسانی بهویژه در پژوهشهای مربوط به متون باید گسترش یابد.
با اینـهمه ٬تاـکنون این امر به طور نظامیافته مورد توجه قـرار نگـرفته است
ـگـون عـلمی و فـنی و
حاصل کـارهای انـجامیافته بـیشوکم از
و
ِ
جـهات گـونا ِ
ِ

مــحتوایــی قــابلـاعــتنا نــیست و ایــن از آن روست کــه مــا درـخــصوصـِ
ـزبان ـفارسی پـژوهشهای الزم را انـجام نـدادهایـم
بهرهـگیریـازـمحیطـرایانهایـبه ِ
ّ
مـحیط رایـانهای بـهـطـور کـامل و
زبـان فـارسی را بـا
خـط و
ارتـباط
و مسـئله
ِ
ِ
ِ
قانعکننده ّ
حلـوـفصل نکردهایم.

نـپرداخـتن عـلمی و فـنی بـه ایـن مسـئله آن بـاشد کـه
شاید یکی از دالیل
ِ

ـکارشناسان و متخصصان عمده دادهورزی و رایـانه کـمتر بـا مـباحث و مسـائل
ادبی فارسی و پیچیدگیهای مسائل آن آشـنایی دارنـد .از آن سـو نـیز٬
زبانی و ِ
چگـونگی کـار
امکانات رایانه آشنا نـیستند و اصـوًال از
زبانشناسان و ادیبان با
ِ
ِ

رایانه تقریبًا آـگاهی قابلـمالحظهای ندارند.

برای بهرهـگـیری از امکـانات رایـانه الزم است کـه ٬از یک سـو ٬بسـیاری از
زبـان فـارسی تـعریف و تـحدید شـوند و نـیازهای
مــهم مـربوط بـه
مســائل
ِ
ّ
سـاماندهی آن بـخش از بـررسیها و تـحقیقات
زبــانشناسان و ادیــبان بـرای
ِ

معلوم گردد که احتماًال به کمک رایانه سرانـجام مـییابند و ٬درـواقـع ٬حـدود و
ثغور سفارش کارهایی روشن شود که بیشوکم مـیتوان ازـطـریق فـعالیتهای
ِ
رایانهای تحقّق بـخشید؛ از سـوی دیگـر ٬بـا تـوجه بـه ایـن مـباحث و مسـائل٬

معین کنند که ٬بـا در نـظر گـرفتن امکـاناتمـوجو ِد
ـکارشناسان دادهورزی باید ّ
مالی٬فنی٬نیرویانسـانی)بـدونبـحث وگـفتـوـگـوی فـراوان ودرـعـینـحـال
بینتیجهدرباره افزایشامکانات( ٬تاچه حدمـیتوان درکـارهای رایـانهای ایـن
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بخشپیشرفت.
جهت زبـانی و ادبـی مـوضوع تـحقیق واقـع مـیشوند در دو
مسائلی که از
ِ
ِ
سطح قرار میگیرند:
سطح ّاول تعیین ضوابط و اصول و سـپس انـطباق ایـن اصـول بـر مـباحث
ِ
صـورت نـظری و عـملی و از طـریق
زبانی و ادبی است .این بخش باید بـه دو
ِ

بندی غیرماشینی انجام یابد.
مطالعه و مباحثه و جمع ِ

تعیین بـخشی از ایـن مـباحث و مسـائل است کـه پـاسخ آنـها را
سطح دوم
ِ
ِ
میتوان از طریق ماشین )رایانه( بـهـدست آورد؛ یـعنی ٬در مـحیط رایـانهای ٬بـا
طرح مسئله برـاساس دادههـای مـوجود ٬بـهخوبی مـیتوان بـه نـتایج مـتعدد و
زبـان فـارسی
ـآوانـویسی
درـعینـحال دامنهدار و گهـگاه پیشبینیناشده رسید :ـ
ِ
ِ
ّ
خـط فـارسی
ـدسـتور
مـتن فـارسی ــتـرجـمه مـاشینی ـ
ِ
ــتــبدیل گــفتار بـه ِ

زبان فارسی ــگنجواژه )تزاروسـِ( فارسی ــبـرخـی دیگـر از مسـائل
ـ
ـدستور ِ
ِ
ّ
خـط فـارسی در مـحیطهای رایـانهای از
مربوط بـه پـردازش دادههـای زبـان و
جمله فرهنگنویسی ٬واژهـگزینی ٬ایجاد کتابخانه دیجیتالی )رقومی(.
اقبال عـمومی بـه کـارها و هـم نـتایجی کـه از فـعالیتهای رایـانهای
باریِ ٬

بهـدست میآید موجب شده است که کوششهای پراـکنده و کموبیش فـراوانـی
در زمینه ــجستوجو در متن ــبرخی پژوهشهای زبـانی ــتـرجـمه مـاشینی
ــتــهیه کـتابخانه دیـجیتالی )رقـومی( و نـظایر ایـنها ٬بـا بـهرهـگـیری از رایـانه٬
بهـعمل آید؛ ّاما ٬چون ایـن کـوششها مـبتنی بـر اصـول و ضـوابـط مـربوط بـه
زبـانی گـوناـگـون و تـحقیقات ادبـی
دستور خـط ٬دسـتور زبـان ٬پـژوهشهای
ِ

نـیستند ٬چـنانچه فـعالیتها بـهـتـرتیبی کـه تـاـکـنون انـجام یـافتهانـد هـمچنان
بیبرنامه و بیضابطه پیش بروند ٬مشکالت فراوانـی در آیـنده نـزدیک بـر سـر
راه مطالعات و تحقیقات بهـوجـود خـواهـد آمـد ٬عـالوه بـر آن ٬مـبالغ زیـادی
ِ
هزینه خواهد شد که چون فـایدهای بـرای کـارهای دقـیق بـعدی نـدارنـد بـاید
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هدرـرفته تلقی شوند.
برای مثال ٬تا هنگامی که نتوان همه متون را با یک سبکـوـسیاق بـه مـاشین
داد و یا مـتون چـاپشده قـبلی را بـهـصـورت هـماهنگ در مـاشین جـای داد٬
تـحقیقات
نمیتوان از درهمکر ِد آنها برای جستوجوهای گـوناـگـون از جـمله
ِ
ادبی و زبانی بهره گرفت.
برای رسیدن به این هـدف ٬نـظام  O.C.R.بـاید بـه طـور کـامل پـاسخگوی
نــیازها بــاشد و ٬بــرای آنکــه ایــن نـظام بـتوانـد پـاسخگو بـاشد ٬عـالوه بـر
لحاظ فنی انـجام یـابد و ایـن
پژوهشهایی که باید بهـمنظور کارآمد کردن آن از
ِ
قدرت را به برنامه ارزانی کـند کـه انـواع حـروف و »فـونت«هـای گـوناـگـون را
ِ
بخواند ٬چنانچه بخواهیم در ایرانـــــکه بخش مـهمی از کـتابها در گـذشته بـا
چاپهای سنگی و درـنتیجه با خوشنویسی به ّ
خط نسخ و ثلث و نستعلیق و یا
تلفیقی از آنها نوشته شده استـــــهمه این متون با هم در ماشین قـرار گـیرند و
همهـباـهم در یک سامانه منظم شـوند و درهـمکردشان در فـرایـند پـاسخگویی
قرار گیرند و یا چنانچه بلندپروازتر شویم و بخواهـیم دستنـوشتههای جـدید
و نسخههای خ ّط ِی قدیم در این سامانه قرار گیرند ٬کـاری فـنی و پـیچیده بـاید
انجام یابد.

ّاما همه اینها جنبه فنی و آلگوریتمی دارد .پیش از این مرحله و یا هـمزمان

با آن ٬برخی دیگر از بررسیهای ادبی و زبانی باید انجام یابد .بدین مـعنی کـه٬
بانک متون انجام مییابد بـه صـورت یکسـان
اـگر بخواهیم آنچه در فرایند تهیه ِ
تـحریر شـود و یـا آنـچه قـبًال تـحریر شـده است در سـامانهای کـه اسـاس آن
متون کنونی و آینده همخوان باشد ٬راهی جز ایـن نـیست
 O.C.R.است با بقیه ِ
ـکه ابتدا دستور ّ
خط فارسی نظامیافته و قاعدهمند شودـــــو ایـن مـهم بـیشوکم
ـدست فرهنگستان زبـان و ادب فـارسی بـه سـامان رسـیده استـــــو ٬پس از
به ِ

بـانک مـتون الزماالجـرا دانسـته
دستور خط برای همه و حداقل بـرای
آنکه این
ِ
ِ
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شد یا برای اجرای آن توافق گردید ٬کلیه قواعد آن برای ماشین قـابل تشـخیص
بـدون فـاصله نـوشته شـوند از
باشد تا مثًال ماشین کـلمات مـرکّبی را کـه بـاید
ِ
ـکلمات مرکّبی که اجزایشان باید با فاصله نوشته شوند تمیز دهد یا مواردی کـه

حـرف بـعد از خـود یـا جـدا از آن
حرف »بــ«ـی متصل به
»به« باید به صورت
ِ
ِ
نوشته شود و یا اجزای یکفعلمرکب کهباید درکنارهـم دریکسـطربـیایند
ّ
الخطفارسی بایدمورداعـتنا
معلومباشد ٬نیزبسیاری ازمسائلدیگر که دررسم
قرارگیرد.همچنینماشین بایدقواعـدمـربوط بـه نشـانههایی مـانند ویـرگول و
پــرانــتز و گــیومه و گــیومهـدرـگـیومه را بشـناسد .خـالصه آنکـه مـاشین بـاید
منشی هوشمندی درآید که حتی در مـواردی کـه نـویسنده قـاعدهای
ـصورت
به
ِ
ِ

را مراعات نکرده باشد آن را مراعات کند و درـواقع هوشمندانه بـه ویـراسـتاری

بپردازد.
این کار هم برای چاپ کتاب و هم برای ایجا ِد کتابخانه دیجیتالی ضـرورت
دارد.
در فرهنگنویسی و واژهـگزینی و موارد دیگری از ایـن قـبیل نـیز ٬مـباحث
مربوط به واژههای مشترک و مترادف و جستوجـوی مـوفقیتآمیز آنـها دارای
اهمیتاند.
مسائل دستوری نـیز در زمـره مسـائلی هسـتند کـه ٬چـنانچه بـنا
بسیاری از
ِ

رعایت آنـها دخـالت کـند ٬نـخست ادیـبان و زبـانشناسان بـاید
باشد رایانه در
ِ
معین کنند.
تکلیف آنها را ّ

در سامانه بهظاهرـساده درستنویسی یا غلطـگیری نـیز کـار فـنی و تـحقیق

باید مقدم بر کار ماشینی باشد و بهـدست ادیبان و زبانشناسان انجام یابد.
زبان فارسی تـهیه نشـود ٬جستوجـوهای مـتنی
همچنین تا پیکره
واژگانی ِ
ِ

ـگـزینی سـامانمند بـه کـمک رایـانه بـه نـتیجه
بهویژه ترجمه ماشینی و نـیز واژه
ِ

مطلوب نمیرسند .مقررات و قوانینی که مـیتوانـند بـه ایـن امـور نـظمـوـنسـق
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بخشند تا حدودی تدوین و تنظیم شدهانـد و بـرنامه چـهارم بـه ایـن ضـرورت
توجه کرده است .نکته قابل توجه آن است که عالوه بر ماده  109قانون بـرنامه
بند »ج« آن از »حمایت از گسترش مـنابع و اطـالعات بـه خـط و
چهارم که در
ِ ِ
المـللی نـمایشـِ
زبان فارسی و تـدوین و تـصویب اسـتانداردهـای مـلی و بـین
ِ
ِ
الفبای فـارسی در مـحیطهای رایـانهای« یـاد شـده است و بـهـطـور اصـولی بـه
المـللی
مباحث مـربوط بـه خـط و زبـان فـارسی و اسـتانداردهـای مـلی و بـین
ِ
نمایشـِ الفبای فارسی در محیط رایانهای میپردازند ٬بند »ط« مـاده  104نـیز از
»توسعه فضاهای مجازی فرهنگی ٬هـنری و مـطبوعات در مـحیط رایـانهای« و
»بـرپائی مـحیطهای رایـانهای و اطـالعرسانی حـاوی اطـالعات فـرهنگی٬
نـیز
ِ
دینی ٬تاریخی و علمی و زبان و ّ
ائی
خط فارسی توسط بخشهای مختلف اجر ِ
ـکشور جهت استفاده عموم وـ «...سخن میگوید.

از جمله مواردی که هم در این احکام به آنـها اشـاره شـده و هـم در عـمل
ـکـنندگان بـرنامهها و نـاشران قـرار گـرفته است اسـتفاده از
مــور ِد تــوجه تـهیه
ِ

نرمافزارهای گوناـگون برای نشر و نیز ایـجاد کـتابخانههای دیـجیتالی )رقـومی(
طی مراحلی مقدّ م بـر
استّ .اما این کار ٬همانـطور که پیشتر گفته شد ٬نیازمند ّ
آن است که هرـیک از آنها از لحاظ علمی و فنی ٬اـگر دارای اهمیتی بیشـاز ایـن
برنامه نباشد ٬به اندازه آن دارای اهمیت است و ٬اـگر ایـن مـراحـل طـی نشـود٬
نشــر ســامانمند و کــتابخانه دیـجیتالی بـه صـورت عـلمی بـه جـایی
بــرنامه
ِ

احــل یـادـشـده از لحـاظ زبـانی و ادبـی دارای
نــمیرسد ٬مــضافًا ایــنکه مــر ِ

پیچیدگیهای بیشتری هستندـــــمراحلی که به برخی از آنها پـیش از ایـن اشـاره
شد ٬مانند ــدستور ّ
خط فارسی ــدستور زبان فـارسی ــمـجموعه واژههـا کـه
باید مورد توجه کامل قرار گیرند .در مورد کتابخانه نیز ٬اـگر متون منتخب بـرای
مصحح با دستور ّ
فـنی قـابل
ایجاد کتابخانه نسخههای
َّ
خط ّ
معین و ویراسـتاری ِ
قبول نباشند و نیز روشهای فنی در زمینه نمایههای پایانی کتابها به کار برده
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نشوند و بـرخـی دیگـر از مسـائل و مـباحث زبـانی مـورد تـوجه قـرار نگـیرد٬
حاصل کار گهـگاه حتی گمراهـکـننده خـواهـد بـود و مسـلمًا بـه زبـان و ادبـیات
فارسی ٬در درازمدت ٬لطمه خواهد زد .در نتیجه ٬همه ایـن فـرایـند بـاید بـهـطـور
جامع و بههمـپیوسته مدّ ـنظر قرار گیرند و از یک طرح
واحد اندیشیده پیروی کنند.
ِ
ِ

نــزدیککـارشناسانزبـان وادبفـارسی و
هــمکاری
تــهیهایــنبــرنامه
ِ
ِ

نویسان رایانهای راطـلبمـیکند وایـن امـربـاید
ـکارشناساندادهورزی وبرنامه
ِ
ِ

بهـطورمتمرکز و بـاهـمکاری بـرخـی مـ ارـکـز ازقـبیلفـرهنگستانزبـان وادب
سساتدانشگـاهی٬کـه درزمـینهمسـائل
رسانی٬مـو
فارسی٬شورایعالیاطالع
ِ
ٔ

نیزمـوسساتدیگـریصـورتگـیردکـه
مربوط بهدادهورزیتخصصدارند ٬و
ٔ
شورایاطالعرسانیممکناستپیشنهادکند.

بسیاری از این بـرنامهها نـیاز بـه بـررسیها و پـژوهشهای زبـانی دارنـد و
نتیجه کار در بخش تهیه کتابخانه دیجیتالی )رقومی( نیز از لحـاظ عـلمی ٬و نـه
فـرهنگستان
مسـتمر
فقط از نظر اطالعرسانی و استفاده عـموم ٬مـورد اسـتفاده
ِ
ِّ
زبان و ادب فارسی خواهد بود .در واقع ٬فـرهنگستان زبـان و ادب فـارسی در
حال حاضر نیز چند طرح مهم را در دست بررسی و تحقیق و اجرا دارد مانند
ــتدوین فرهنگ جامع فارسی

ــطرح ُپردامنه واژهـگزینی

ــتدوین دانشنامه زبان و ادب فارسی
ــتدوین دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبهـقاره

ــطرحهای پژوهشی گروههای ادبیات تطبیقی و ادبیات معاصر
ــطرحهای گویششناسی.
بنابراین ٬فرهنگستان یکی از کاربران این برنامه و ٬در عین حـال ٬مـ ٔامور بـه
مبنائی زبان و ادب فارسی است.
تدوین برخی از پژوهشها و تنظیم قواعد
ِ
ِ
در نتیجه ٬برنامههای زبانی و رایانهای بدون یـاری و هـمکاری فـرهنگستان
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و دیگر دستاندرکاران و کارشناسان زبانی و ادبـی ٬از یک سـو ٬و مـتخصصان
عـلمی جـدی نـخواهـد داشت .بـدین
رایــانه ٬از سـوی دیگـر ٬نـتیجه و جـنبه
ِ

کار ـگـروه
ای فراـگیر ضرورت دارد .این ْ
ترتیب ٬ایجاد یک ْ
کار ـگرو ِه زبانیــ رایانه ِ

هـمکاری جـمع در زمـینه
نخست باید به تـعیین مـواردی بـپردازد کـه بـاید بـا
ِ

عـلمی زبـان
اطالعات زبانی ٬از طرفی ٬و رایـانهای و بـرنامهنویسی و پـردازش
ِ
فارسی ٬از طرف دیگر ٬سـامان یـابد و ٬در نـهایت ٬بـرنامه جـامعی کـه زبـان و

ادب و رایانه را در تـعامل قـرار دهـد فـراهـم گـردد و ٬بـرـاسـاس آن ٬کـار وارد
مـباحث
مرحله اجرا شود .در مرحله اجرا یعنی بهرهبرداری از این بـرنامه بـرای
ِ
علمی از جـمله تـهیه کـتابخانه دیـجیتالی )رقـومی( ٬مـیتوان کـارها را بـرـپـایه
نیازهای کاربر ِان خود ٬ر ٔاس ًا یا بهـدست مجریان دیگـر ٬بـرـاسـاس هـمان بـرنامه

واحد ٬سامان داد.

مـتون
بــا تـوجه بـه ایـنکه ایـن بـرنامه یک بـرنامه واحـد است ٬درهـمکر ِد
ِ
ـگردآوریشده برـاساس آن و نـیز بـهرهبرداریهـای گـوناـگـون از مـجموعههای
مج ّزا بهآسانی ممکن خواهد بود و ٬چـون فـرهنگستان زبـان و ادب فـارسی از
متون مربوط به زبان و ادب فارسی است و از نتیجه کـار
ـکاربران عمده و
اصلی ِ
ِ

بیشـازـهمه بهرهمند میشود ٬باید آمادگی یابد که ٬در بـخش اجـرا ٬حـداقـل در
مـرجـح ًا بـا
زمینه کتابخانه رقومی یا
دیجیتالی زبـان و ادب فـارسی ٬مسـتقالً و ّ
ِ
همکاری برخی از مراـکـز در ایـجاد ایـن کـتابخانه مشـارکت کـند و احـتما ًال در
برنامهریزی و نظارت بر اجرای بخشهای دیگر هـم شـرکت جـوید .آنـچه در
مسـائل زبـان و رایـانه
آغاز کار اهمیت دارد تعیین هـیئت مـرکزی بـرای تـولیت
ِ

است که باید درباره شروع و ادامه کار آن ٬بـا تـوجه بـه احکـام بـرنامه چـهارم٬
موسسات گوناـگون ٬اعـم از خـصوصی
تصمیمگیری شود و پس از آن است که ٔ

و دولتی و از جمله فرهنگستان زبان و ادب فارسی ٬میتوانند این تصمیم را به
اجرا بگذارند.

بخش هفتمــــدستور زبان فارسی
تدوین دستور زبان فارسی که مورد ت ٔایید و تـصویب فـرهنگستان زبـان و ادب
فــارسی بـاشد کـاری دقـیق و ظـریف و بـیشوکم پـیچیده است .بـا تـوجه بـه
تدوین دستور زبان فارسی موجود است و ٬در عین حال٬
سابقهای که در زمینه
ِ
انــی زبـانشناسی کـه
بــا تــوجه بــه آرا ِء زبــانشناسان و صــاحبنظر ِان ایــر ِ

درـخصوص دستور زبان فارسی اعمال شده است و اعمال مـیشود ٬نـمیتوان

زبـان فـارسی را در
دسـتور
تدوین
کار
بدون بحث و
ِ
ِ
بررسی همهجانبه و دقیق ِ
ِ
ِ

فرهنگستان زبان و ادب فارسی آغاز کرد .در واقع ٬هـمه سـخنگویان بـه زبـان
زبان فارسی و دستور زبان ذیعالقهاند نسـبت
تدوین
کار
ِ
قواعد ِ
فارسی که در ِ
ِ

به قواعد و ضوابط ٬مقوالت و فصول و تقسیمبندیهای دسـتوری نـظر دارنـد.
هرچند ممکن است گفته شود برخی یا بسیاری از این آراء فنی و علمی نـیست
و بیشتر سلیقهای و ذوقی و استحسانی است ٬امّا نمیتوان کـار تـدوین و ابـالغ
دستور زبان فارسی را بدون توجه بـه ایـن آراء سـامان داد و صـرف ًا بـا رعـایت
علمی فرد یا گروهی همسلیقه بدین امر پرداخت .حداقـل
گیری
سلیقه یا جهت ِ
ِ

نـام فـرهنگستان تـهیه
باید تدوین اصول و
ِ
مبانی دستوری را که قـرار است بـه ِ
شــود در دســتور کـار شـورای فـرهنگستان قـرار داد و نکـتههای عـمده آن را

طـراحـان اصـول و مـبانی یـا صـاحبنظران و نـظریههای
به بـحث گـذاشت و
ِ
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مربوط را بازشناساند و فصلبندی و تقسیمبندیهای دستوری را کـه بـر مـبانی
اصول معیّن استوار مـیشوند مـعلوم کـرد و هـمه ایـن نکـات را بـه تـ ٔایید و
و
ِ

تصویب فرهنگستان رساند ٬سپس یک یا چند تـن از اعـضای فـرهنگستان یـا
منتخب فـرهنگستان از مـیان صـاحبنظران و ادیـبان خـارج از فـرهنگستان را
م ٔامور کرد که در تـدوین ایـن دسـتور مشـارکت کـنند و از جـمعی از آنـها هـم
دسـتور
درخـواست کـرد کـه بـه نـظارت بـپردازنـد .در ایـن صـورت ٬مـیتوان
ِ
تدوینشده را مورد تـ ٔایید فـرهنگستان دانست و از اعـضای فـرهنگستان تـوقع
داشت با علم و اطالع از مصوبات این جمع از آنها به عنوان مصوبه خود دفـاع
رسـمی زبـان فـارسی
دستور تـدوینشده مـتبع و بـیشوکم رسـمی یـا
ـکنند و
ِ
ِ

بدانند.

مـفصل را کـه
البته فرهنگستان میتواند یک یا چند دستور زبان متوسط یـا ّ

لیف استادان دستور است در جزو انـتشارات خـود بـه چـاپ بـرساند .چـاپ
ت ٔا ِ
مـطابقت مـطالعه و تـحقیق مـورد
معنی ت ٔایید
دستور زبان در جزو انتشارات به
ِ
ِ

معنی آن نـیست کـه ایـن
نظر با موازین علمی از جانب فرهنگستان است ّاما به
ِ
دسـتور
ـدسـتور پـذیرفتهشده از سـوی فـرهنگستان بـه عـنوان
دســتور یگـانه
ِ
ِ
شایسته تبعیت است.
فرهنگستان باید به تـهیه مـقدمات امـر سـیاستگذاری درـخـصوص تـدوین
زبان فارسی اقدام کند و بهـعنوان نخستین مرحـله ایـن اقـدام مـیتوانـد
دستور ِ

مـوقعیت
بندی کـارها و
پـژوهش دربـاره
ِ
دسـتورنویسی زبـان فـارسی و جـمع ِ
ِ
ـکنونی دستورنویسی را در جـزو کـارهای خـود قـرار دهـد .مـقدمات ایـن امـر
ِ

فراهم شده است و امید است که در زمانی نهـچندان طـوالنی ایـن پـژوهش بـه
سرانجام برسد.

خاتمهــــمالحظاتی درباره برخـی دیگـر از اقـدامـات در زمـینه
سیاستگذاری و برنامهریزی
مطالعات وتحقیقات

مطالعات و تحقیقاتی که در مقوله سـیاستگذاری و بـرنامهریزی قـرار مـیگیرند
خود به دو دسته عـمده تـقسیم مـیشوند :یـا پـژوهش مـورد نـظر را اسـاس ًا و
اصالت ًا میتوان در چارچـوب سـیاستگذاری و بـرنامهریزی قـرار داد و یـا بـاید
پژوهش طراحیشده را پشتیبان و مقدمه طرح اصـلی ٬کـه جـنبه سـیاستگذاری
و برنامهریزی دارد ٬تلقی کرد .تقویت ایـن هـرـدو بـخش را بـاید تـحتـعـنوان
ریزی زبـان و ادب فـارسی از جـمله فـعالیتهای اصـلی
سیاستگذاری و برنامه ِ
فرهنگستان دانست.

باید تـوجه داشت کـه بـا انـواع و اقسـام اسـتداللها مـیتوان هـر مـوضوع
قـو ِت آن وـ...
مطالعه و تـحقیقی را بـا زبـان و ادب فـارسی و حـفظ اصـالت و ّ
مــرتبط سـاخت ٬لکـن ٬نـظر بـه ایـنکه فـرهنگستانها بـهـعـنوان دسـتگاههای
سیاستگذار )نه دانشگاه و یا پژوهشگاه( تلقی میشوند و یا بـاید تـلقی شـوند٬
ـکلیه برنامهها و طرحهایشان باید از این منظر قابلـتوجیه و تقویم باشند.
اعضای هیئتـعلمی

اعضای هیئت علمی موجود که در حال حاضر در یکی از گروههای عـلمی بـه
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ـکار اشـتغال نـدارنـد و نـیز آنـدسـته از اعـضای هـیئت عـلمی کـه از ایـن پس
میخواهند در فرهنگستان به کار اشتغال یابند لزومـ ًا بـاید بـه پـژوهشهایی از
مصلحت آینده فرهنگستان نیست که اسـتخدام
این قسم بپردازند .در نتیجه ٬به
ِ
اعــضای هــیئت عــلمی بــدون داشــتن بــرنامه دقــیق در یکـی از دو زمـینه
کــردن بــرنامههای مــبهم و
ســیاستگذاری و بــرنامهریزی و یــا بــا عــنوان
ِ
تـعریفناشده صـورت پـذیرد .مـ ٔاموریتهای پـژوهشگران یـا اعـضای هـیئت
مـعین
مـعین و
زمـان ّ
علمی از مراـکز دیگر به فرهنگستان هم باید بـرای بـرنامه ّ
ِ
باشد و انتقالهای احتمالی اعضای هـیئت عـلمی لزومـ ًا بـاید بـرای بـرنامههای
مربوط به سیاستگذاری و برنامهریزی باشد و در پـذیرش ایـنـگـونه اعـضا نـیز
باید دقت کافی به عـمل آیـد تـا فـرهنگستان را بـا مشکـل کـاریابی بـرای آنـها
روبهرو نسازد.
دشـواری بـهـکـارگیری پـژوهشگرانـی کـه عـضو هـیئت عـلمی
با توجه بـه
ِ

دانشگاهها هستند و موظفاند بهـطور تماموقت در دانشگاه خود به تـدریس و
تحقیق بپردازند ٬چنانچه قرار باشد طرحی بهـصـورت گـروهی و بـا اسـتفاده از
هـمکاری ایـن
این قبیل پژوهشگران اجـرا شـود ٬بـاید را ِه دقـیق بـهرهـگـیری از
ِ
ات دانشگـاهها نـباشد؛ در
پژوهشگران معلوم گردد بهـگونهای که
ِ
برخالف مـقرر ِ

غیر این صورت ٬چند هفته یا چند ماه پس از شروع به کـار ٬مـوانـع مـقرراتـی
ِ
مـعنوی فـراوان
ساز زیـانهای مـا ّدی و
ِ
موجب توقف امـور مـیشوند و سـبب ِ
میگردند.
روش تدوین طرحها

الف(ــطــرحهای پشــتیبان و هــمچنین طــرحهای اصـلی سـیاستگذاری و
تـفصیل مـطلوب تـهیه و تشـریح شـوند و
ـصورت فنی و با
برنامهریزی باید به
ِ
ِ

حداقل شامل نکات زیر باشند:
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بخش اول :هدف؛ موضوع؛ محتوا؛ فرضیه؛ روش تـحقیق و بـررسی؛ مـنابع؛
بندی مراحل بررسی؛ مسئول یا مسئوالن هـر بـخش؛ و نـیز هـزینه اجـرای
زمان ِ

طرح که عبارت خواهد بود از حقوق و مزایای اعضای ثابت عضو فـرهنگستان
تحقیق دیگر همکار ِان بـیرون از فـرهنگستان
حق
)هیئت علمی و کارشناسان(ّ ٬
ِ
و دیگر هزینهها وـ...

نـهائی
بخش دوم :فهرست کلی و در عین حال جامع مباحثی که در گـزارش
ِ
ِ
طرح عرضه خواهـند شـد شـامل مـقدمه؛ فـصول چـندگانه؛ نـتیجه؛ و احـتما ًال
پیشنهادها وـ...
ب(ــطرحهایی کـه پشـتیبان بـرنامههای اصـلی فـرهنگستانانـد و در قـالب
نکات یادـشده میگنجند باید به ت ٔایید شورای گـروه و نـیز مـدیر گـروه مـربوط
ِ

برسند تا ٬پس از آن ٬در شورای فرهنگستان مطرح و تصویب شوند.

ج(ــاصول و مبانی و ضوابطی که طرحها بر پایه آنها استوارند بـاید بـهـطـور
ـکامل و روشن تبیین و تشریح شوند و به تصویب شورای فرهنگستان برسند.
د(ــاجرای هرـیک از طرحها معمو ًال بـاید زیـر نـظر و هـدایت مـدیری قـرار
ـگـیرد کـه ٬مـطابق مـاده  12اسـاسنامه فـرهنگستان ٬رئـیس فـرهنگستان وی را
تعیین میکند.
هـ(ــمــمکن است گـفته شـود کـه اعـضای شـورای فـرهنگستان بـه دالیـلی
مایلاند که این قبیل برنامهها به متخصصانی واـگذار شـود کـه آمـادگی بـیشتری
نهائی طـرح و
برای پرداختن به جزئیات دارند؛ در این صورت ٬پیش از تدوین
ِ
مبانی موضوع مور ِد بررسی که معمو ًال در مـقدمه طـرح
بیان اصول و ضوابط و
ِ
ِ
ِ
یا در بخش روش تحقیق باید بدانها پرداخـته شـود ٬الزم است مسـائل مـربوط
اندیشی محدود یا گسـترده مـورد بـحث و بـررسی و گـفتـوـگـوی
در چند هم
ِ
ـکارشناسان و متخصصان قرار گیرند و نتایج حاصل بـهـصـورت چـند طـرح بـا

راهحلهای گوناـگون تدوین و به شـورای فـرهنگستان عـرضه شـوند تـا شـورا
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یکی از آنها و یا تلفیقی از آنها را بـرگزیند و ٬بـر اسـاس آن ٬مـتخصصان طـرح
ِ
ائی نهایی را آماده کنند و به تصویب شورای فرهنگستان برسانند.
اجر ِ
تـجربهای کـه بـیشوکم نـزدیک بـه ایـن روش است در ابـتدای شـروع بـه
فعالیت گرو ِه واژهـگزینی بهـکار گرفته شد ٬بدین معنی که ٬در نخستین جـلسات
ِ

ـگروه ٬چند اصل به تصویب رسـید و ٬چـند سـال بـعد ٬اصـول و مـوازیـنی بـا

تفصیل بیشتر تدوین و تصویب شد و شورای واژهـگزینی کار خود را بر
شرحـو
ِ

بـرگزاری چـند
اندرکار
اساس آنها استوار کرد .هماـکنون نیز گرو ِه یادـشده دست
ِ
ِ

هماندیشی یا میزگرد برای پاسخگویی بـه پـرسشهای مـتعدد دیگـر در زمـینه

مــوازیــن واژهـگــزینی است .تــجربه دیگـر روشـِ کـاری است کـه
اصــول و
ِ
درـخصوص تدوین دستور ّ
خط فارسی بهـکار گـرفته شـد و بـه نـتیجه مـطلوب
رسید.
دیگـر مـورد اشـاره در
و(ــدر برنامهریزی زبان و ادب فارسی در زمینههای
ِ

دسـتور
اساسنامه فرهنگستان زبـان و ادب فـارسی ٬از جـمله گـویششناسی و
ِ
زبــان فــارسی ٬بـاید از هـمین روش پـیروی شـود تـا در مـیانمدتـــ ـاـگـرـنـه
ـکوتاهمدتـــــمورد ت ٔامل یا تردید شورای فرهنگستان یـا بـرخـی از اعـضای آن
قرار نگیرد.
زـ(ــبرای تهیه مقدمات کار و تنظیم طـرحها نـباید شـتابزده عـمل کـرد .در

واقع ٬برای اجرای یک طـرح عـلمی هـرچـند بـا مـوضوع و مـحتوای مـحدود٬
ِ
قصد نتیجهـگیری در میان باشد ٬باید سختگیری کـرد .روشـن است کـه
چنانچه ِ
مسـائل مـهمی کـه مـوظف بـه سـیاستگذاری و
فـرهنگستان نـیز درـخـصوصـِ
ِ
بــرنامهریزی دربــاره آنـهاست درـحـدی کـه شـ ٔا ِن فـرهنگستان است دقـیق و
سختگیر خواهد بود.

آنـچه درایـنمـختصرآمـدبـخشی ازبـرنامههایمـعطوف بـهسـیاستگذاری و
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عـنوان
بـخشدوم
زبانفارسیاستد.رـخصوصادب وادبیات٬که
برنامه
ِ
ریزی ِ
ِ
ِ
فرهنگستان زبـان و ادب فـارسی است ٬و نـیز بـرخـی دیگـر از مـباحث زبـانی در
فرصتی دیگر باید سخن گفت و تا آن زمان

مهلتی بایست تا خون شیر شد.
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