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واژهـگزيني انبوه در صنعت واژهـگزيني
فناوري
درباره
ِ
ِ

*

احمد منصوري
مقدّ مه
استدالل ما در انـتشارات فـرهنگان از ١٦ - ١٥
در »ضرورت تقويت زبان ملّ ي« ٬فشرده
ِ
سال پيش چنين بوده است:

 .١با تعريف واقعبينانه ٬ناوابستگي )يـا »خـودکفايي«( عـبارت است از :مـصرفکننده
فناوري خود
فناوري نو و اصيل توليد کردن و علم و
رف علم و فناوري ديگران نبودن ٬بلکه علم و
ِص ِ
ِ
ِ

گرو
را ٬و محصوالت آن را که کاال و خدمات است ٬با ديگران مبادله کردن .يعني ناوابستگي در ِ
توليد علم و فناوري است.
ِ
بـالندگي تـفک ِّر
خالق ميخواهـد ٬و
 .٢توليد علم و فناوري ٬غير از پژوهش ٬تفکّر ّ
ِ
علمي باليده و بالنده٬
زبان
خال ِق علمي در مقياس جامعه ممکن نيست مگر با
ّ
حضور ِ
ِ
ِ
چرا که زبان نهتنها
ظرف تفکّر ٬بلکه همچنين ابزار تفکّر است :انسان با زبان و در زبان ميانديشد ٬
ِ

بوم فرهنگي سازگارتر ٬انـديشيدن هـموارتـر و
و هرچه زبان باليدهتر و با ديگر
ِ
عناصر ِ
پيشرفت زبان در حيطه علم و فناوري از الزمههاي رسيدن بـه
خالقتر .پس
بالندهتر و ّ
ِ

ناوابستگي و خودا ّت کايي است.
داخـل جـامعه
تسهيل ارتـباط در
جهت
الي تي در
ِ
با اين استدالل ٬واژهـگزيني فقط ف ّع ّ
ِ
ِ
توليد ابزارهاي تفکّر )آن هم تفکّر
مصرفکننده علم و فناوري نيست ٬بلکه واژهـگزيني در واقع
ِ

*ــاين مقاله در دومين همانديشي مسائل واژهـگزيني و اصطالحشناسي )ارديبهشت  (١٣٨٢عرضه شده است.
١٧٩

١٨٠

نامه فرهنگستان ٢/ ٦
ـگزيني انبوه...
فناوري واژه
درباره
ِ
ِ

فرهنگستان

نياز
خالّق( استـــ توليدي که نياز به آن دهها سال است مورد بحث است ٬و
حجم مورد ِ
ِ
توس ط آقاي دکتر رضا منصوري معادل  ١٠ميليون واژه برآورد
آن حدود يک دهه پيش ّ
شد ٬که حاال قاعدتًا بايد به چيزي بين  ١٢تا  ١٥ميليون رسيده باشد .آيا با سرعت توليد

ـگزيني ما
توليدات واژه
سرعت
مقابل آن
واژه در جهان براي مفاهيم تازهـکشفـشده ٬و در
ِ
ِ
ِ
ِ
بودن سازـوـکارهايي که در اين مدّ ت در
طي همين يک دهه ٬اميدي به چارهساز
ِ
در ايران ّ

پيش گرفتهايم هست؟ پاسخ بديهي اين است که خير :ما نياز به »توليد انبوه واژه« داريم.
ِ
حال ٬چه کنيم؟
اين مقاله پاسخي بستهبندي شده به اين سؤال نيست ٬بلکه سعي دارد اين سؤال ک ّل ي
را پلّهپلّ ه به سؤالهايي ديگر تجزيه کند .باشد که بتوان آنها را بـه صـورت يک سـامانه
)سيستم( ٬يعني »مجموعهاي از اجزا و روابطشان که با هم ٬نسبت به بيرون از خود ٬کاري
را انجام ميدهد يا ميتواند انجام دهد« نگريست ٬تا مقدّ مهاي باشد بـراي حـرکت بـه
يافتن پاسخها .پيشنهادهايي نيز در زمينه برخي از سؤالها عرضه خواهد شد.
سمت
ِ
ِ
فناوري واژهـگزيني
سخن از توليد ٬بهويژه »توليد انبوه« ٬ذهن را بـه مـفاهيمي چـون فـناوري ٬مـهندسي و
توج ه شود .براي هر توليدي اعم از کاال ٬خدمت يا
صنعت ميکشاند که الزم است به آنها ّ
واژه  ٬به فناوري نياز داريم .تعريف زير براي فناوري ٬با همين کلمهبندي ٬چارهساز است
و توصيه ميشود:
فناوري عبارت است از مجموعه دانشها ٬بينشها ٬فرايندها و روشها ٬مهارتها ٬ابزارها و

مديريت الزم براي توليد ٬ ١حال چه توليد انبوه باشد ٬چه اندک ٬و چه حتّ ي يگانه ٬مثل يک
ِ
بناي يادبود يا سفينه کيواننشين يا تنديس براي فالن جايزه.
اهم يتي بنيادي دارند ٬پس »فناوري واژهـگزيني«
حال اـگر زبان و واژگان براي ما چنان ّ
يک شش مؤلّ فه آن نيز
اهم يتي بنيادي دارد ٬و يک ِ
بهويژه »فناوري واژهـگزيني انبوه« ٬نيز ّ
مهم است و بايد انديشيده ٬تعريف و برنامهريزي شود ٬براي پاسخ به سؤالهايي از اين

قبيل:
سخنراني نگارنده در همايش »ناوابستگي )خودکفايي( و رابطه صنعت و دانشگاه« ٬دانشگاه
١ـ(ــبرگرفته از متن
ِ
سمنان) ١٣٧٤ ٬منتشر نشده(.

فرهنگستان

دانشها

نامه فرهنگستان ٢/ ٦
ـگزيني انبوه...
فناوري واژه
درباره
ِ
ِ

١٨١

نياز واژهـگـزيني را از
با چه سرعتي و سازـوـکارهايي ميتوان و بايد دانشهاي پيش ِ
صورت دورههاي خاص در فرهنگستانها و غيره درآورد و ٬مـثل هـمه دانشهـاي
مختلف آموزش در دانشگاه تا دبستان اشاعه داد؟ ضمنًا خو ِد اين
ديگر ٬به سطوح
ِ
ِ
فـناوري اشـاعه«
محصول آن »عـلم و
»اشاعه« بايد مبتني بر پژوهشهايي باشد که
ِ
ِ

تـوسط چـه
چگونگي اشاعه را روشـن کـند .ايـن پـژوهشها چـيست؟ و
باشد که
ّ
ِ
نهادهايي بايد صورت گيرد؟
بينشها

ـکتساب
ـکتساب بينش زمان مي َب َر د ٬محيطهاي ايجاد /ا
توج ه به اين که ايجاد و ا
با ّ
ِ
ِ
ـگزيني فرهنگستانها
طي سالهاي اخير تقريبًا منحصر به گروههاي واژه
ِ
بينش را که ّ

توج ه کنيم که »محيط« در مورد واژه مـيتوانـد
بوده ٬چگونه ميتوان »تکثير« کرد؟ ّ
کار او و ابزارها و روشهاي
حتّي يک شخص )مثل مؤ ّلف يا مترجم يا پژوهشگر( و ِ

بـينش واژهسـازي و واژهـگـزيني ٬ابـزارهـا و روشهـا
اختيار او بـاشد .در مـورد
در
ِ
ِ
ـگـزيني سـنّتي و
مؤ ّلفههاي بسيار مـه ّم ي از »مـحيط«انـد .مـثًال آيـا بـينشهاي واژه
ِ

ضـوابـط
مدون کرد و با
واژه
ِ
ـگزيني گويشها را ميتوان به صورت ابزارهايي مرجع ّ
ِ
شناسي تاريخي سپرد؟ و آيا پيش از پاسخ به اين
زبان معيار آميخت؟ يا بايد به زبان
ِ
ِ
امکانات سنّتها و گويشها را به
سؤال٬
مدون کاويدهايم؟
صورت سامانمند و ّ
ِ
ِ

فرايندها و روشها آيا فرايند واژهـگزيني بايد متمرکز باشد؟ تا کي؟ آيا نظام متمرکز ٬هرچه هـم پُـربازده
ظـرفيت
فرايـند فـعلي ٬آيـا
شود ٬جوابگوي حجم نيازها ميتواند باشد؟ حتّي در
ِ
ِ
ِ
گذار سريع )مثًال  ٢ساله( از ١٠٠٠
تصويب واژههاي ّ
مصوب را نميتوان در يک دوره ِ
ِ
به  ٥٠٠٠واژه در سال يا بيشتر رساند؟ اـگر ميشود ٬چگونه؟

مهارتها

غير از مهارتهايي که در اين چند ساله براي واژهـگزينان در نظام متمرکز تعريف شده
توليد فعلي به توليد
است ٬براي دوره گذار از نظام متمرکز به غيرمتمرکز ٬يا از ظرفيت
ِ
انبوه ٬چه مهارتهايي قابل تعريف است؟ در چه سطوحي؟ و با چه برنامه زمانبندي
شدهاي؟

ابزارها

اري فرهنگنويسي ٬بانکهاي
شايد ابزارها ٬مثل کتاب ٬کتاب مرجع ٬بستههاي نرمافز ِ
اطّ العات و شبيه آن از نخستين مواردي باشد که توليد آن را بـتوان بـا واـگـذاري و
توليد
تشويق به »تصدّ ي« تسريع کرد .آيا تصدّ ِي فرهنگستان و ديگر نهادهاي فعلي بر
ِ
ِ
صي ديگر( حتّي در
ابزارها )مثل
ِ
فرهنگ ريشهشناسي يا فرهنگهاي عمومي يا ّ
تخص ِ
تـوليد چـه
بـدون تشـويق و ايـجاد انگـيزه در ديگـران کـافي است؟
حال حاضر و
ِ
ِ
ابزارهايي بايد هميشه تحت تصدّ ي فرهنگستان بماند؟ و با يا بدون شرکت ديگران؟

١٨٢

مديريت

نامه فرهنگستان ٢/ ٦
ـگزيني انبوه...
فناوري واژه
درباره
ِ
ِ

فرهنگستان

آيا براي مديريت واژهـگزيني ٬الگوهاي فعلي ر اـــ چه اقتباسي و وارداتي باشد و چه
ابتکاري خودمانـــ نبايد بازنگري کرد؟ اـگر بايد ٬در جهت کدام راهبرد )استراتژي(؟
ِ
و با چه زمانبندياي؟

همه اين پرسشها ٬پاي »صنعت« را به ميان ميآورد ٬زيرا در هر پاسخي به هر سؤال٬
الينفک آن تعيين »نها ِد اجر اـکننده« و
ـکار اجرايي نيز بايد تعريف شود که جز ِء
ّ
يک سازـو ِ
روابط آن با ديگر نهادهاي جامعه از جمله با نهاد متو ّل ِي واژهـگزيني است.
»صنعت« واژهـگزيني
توليد چيزياند که
ـکار
ِ
صنعت عبارت است از نهاد يا مجموعهاي از نهادها که دستـاندر ِ
در طبيعت يافت نميشود يا مستقيمًا از آن به عمل نميآيد ٢.در يک صنعت ٬فناوريهاي
مختلفي ميتوان داشت که نوع و دامنه آن بر اساس محيط صنعت )ـکه مثًال در آفـريقا
نائين در حاشيه کوير( و هدفهاي نها ِد توليدکننده ٬فرق ميکند.
باشد يا
ِ
تهران کوهپايه يا ِ
ّاما غير از نهادهاي توليدکننده )مثًال کارخانهها در صنعت توليد کاال و هتلها و آژانسها
در صنعت گردشگري( ٬نهادهاي ديگري نيز در هر صنعت وجود دارد .مثًال در »صنعت
واژهـگزيني« غير از گروههاي واژهـگزيني در فرهنگستانها که »توليدکننده«اند ٬نهادهاي
زير قابل شناسايي است:
آمدسازي برنامه ٬مثل
ــ نهادهاي متولّ ِي سياستگذاري ٬آيينگذاري ٬نظارت و روز
ِ
مؤس سه استاندارد؛
فرهنگستانها و ّ

ــ نهادهاي آموزش و پژوهش در واژهـگزيني؛

ــ نهادهاي »مصرفکننده« ٬مثل آمـوزگاران ٬آمـوزگيران ٬رسـانهها ٬خـو ِد نـهادهاي
داراي نمايندگي در گروههاي واژهـگزيني؛
ــ نهادهاي »توليدکننده مياني« که هم مصرفکنندهاند و هم توليدکننده ٬مثل مؤلّ فان و
روزافزون علم و
توليد
مؤس سه استاندارد )و با توسعه پژوهشها و
ِ
مترجمان ٬گروههاي ّ
ِ

فناوري جديد(.
پژوهشگران توليدکننده علم و
فناوري:
ِ
ِ
لذا مثل هر صنعت ديگري ٬صنعت واژهـگزيني )شامل واژهـگزيني انبوه( نيز نيازمند
٢ـ(ــهمان.

فرهنگستان

نامه فرهنگستان ٢/ ٦
ـگزيني انبوه...
فناوري واژه
درباره
ِ
ِ

١٨٣

تدوين طرح و برنامهاي است که در آن راهـبرد )اسـتراتـژي( ٬هـدفهاي کـوتاهمدّ ت٬
ِ

اجرائي ميانمدّ ت در حوزههاي بـهسازي و »تـوسعه« ٬و
ميانمدّ ت و بلندمدّ ت ٬برنامه
ِ
ديگر
روابط نهادهاي مربوط به اين صنعت )از جمله و بهويژه نها ِد متو ّل ي( با يکديگر و با
ْ
نهادهاي بيرون از اين صنعت ولي داراي دادـوـستد با اين صنعت ٬تعريف شده باشد.

اهداف
لحاظ
اـگر چنين است ٬آيا اينگونه نگاه به واژهـگزيني به عنوان يک صنعت ٬از
ِ
ِ
عالي ما در واژهـگزيني مفيدتر و چارهسازتر است يـا نـه؟ اـگـر چـارهسازتر استّ ٬او ًال
ِ
فـعلي »صـنعت واژهـگـزيني«مـان ٬از
مـختلف نـهادهاي
چگونه اين نگاه را در ردههاي
ِ
ِ
فرهنگستانها تاـــ حدّ اقلـــ »توليدکنندگان مياني« ٬اشاعه دهيم و نهادينه کنيم؟ و با چه
تعريف بـهينه شـده
روابط نهادهاي موجود
سرعتي؟ ثانيًا آيا تعداد ٬سطوح ٬وظايف و
ِ
ِ
تعريف مجدّ د و بهينهسازي
است؟ و بهينهسازي نيز صورت گرفته است؟ اـگر نه ٬برنامه
ِ
چه باشد؟
مديريّت واژهـگزيني
ملزوم يکديگرند .امّا مديريّت است که
مؤلّ فههاي ششگانه فناوري همگي مهم و الزم و
ِ
اين مؤلّ فهها راّ ٬اوًال قبل از »بهرهبرداري« گزينش ميکند و ٬با ترکيب مـعيّ ني از اجـزا و

کار خود را نسبت به »محيط« چنان که بايد
روابطشان ٬به صورت يک سامانه )سيستم( که ِ

انجام دهد درميآورد؛ و ثانيًا بعد از شروع بهرهبرداري ٬به کمک بينشهايي که در عمل
يک مؤلّ فهها و عملکر ِد
حاصل ميشود و به اقتضاي تغييرات در »محيط« يا هدفها ٬يک ِ
آنها و عملکر ِد ّ
کل سامانه را بازنگري ٬تنظيم ٬بهينه ٬روزآمد و معطوف به هدفهاي روز
ميکند.
جـنس
فـناوري مـطلوب ٬از
تـعريف سـامانه
گزينش مؤلّ فهها و
عمل نخست ٬يعني
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
٣
»مهندسي« است .مهندسي را چنين تعريف ميکنيم :انتخاب و کاربر ِد علم و فناوري براي
نحو باصرفه» .محيط« بسيار
ِ
ساخت چيزي معيّن يا توليد کاال يا خدماتي معيّن در محيطي معيّن به ِ
مهم است چون معموًال بر بعضي از ٬و اغلب همه ٬شش مؤلّ فه فناوري تأثير ميگذارد.
مثًال مؤلّ فه ّاو ل ٬يعني دانشها ٬شامل دانشهاي مربوط به محيط نيز ميشود که در همه
٣ـ( ـ همان.

١٨٤

نامه فرهنگستان ٢/ ٦
ـگزيني انبوه...
فناوري واژه
درباره
ِ
ِ

فرهنگستان

صنعتها مهم استـــ و بديهي است در صنعت واژهـگزيني بسيار مهم ٬زيرا هم موا ّد خام
معيار »صرفه« نـيز بـه شـدّ ت
فرهنگ محيطاند.
آن و هم محصول آن بخشي از زبان و
ِ
ِ
وابسته به محيط است ٬که مـثالي سـاده هـرچـند افـراطـي بـراي تـبيين آن کـافي است:
ـک
مجاورت
معيار صرفه براي يک خانه آجري در جنوب تهران در
مهندسي و
معادن خا ِ
ِ
ِ
ِ
ـکويري آنجا ٬قطعًا
گاز لولهـکشي و با آبـوـهواي نيمه
ِ
رس و آجرپزيهاي برخوردار از ِ
فرق ميکند با همان خانه در قطب جنوب ٬همچنان که براي يک مدرسه آموزش فارسي
معيار صرفه بهشدّ ت تابع
در تهران فرق ميکند با همان مدرسه در پاريس يا پکن .ضمنًا
ِ
ِ
معيار صرفه را معموًال اين
هدفهاست .اـگر هدفها فقط و فقط اقتصادي و مالي باشند٬
ِ
تأمين آنچه که ميخواهيم از
سؤال پاسخ ميدهد» :اـگر اين سرمايهـگذاري را نکنيم ٬هزينه
ِ

طــريق ديگـر بـيشتر است يـا کـمتر؟« .هـرگاه هـدفها فـرهنگي و آرمـانها غـيرقابل
ارزشگذاري باشند ٬معيار صرفه ديگر براي لزوم سرمايهـگذاري مطرح نميشود؛ ولي
همواره اين سؤال مطرح ميشود که »آيا اين ره که ميرويم ٬تنها راه يا بهترين را ِه وصول
به هدفها يا آرمانهاست؟« )ـکه سؤالي کيفيّ تي است( ٬و حتّ ي گاه» :آيا را ِه ارزانتـر و
کم يتي است(.
سريعتري وجود ندارد؟« )ـکه سؤالي ّ

ـگزيني خودمان ميتوان اين سؤال را مطرح کرد:
صنعت واژه
پس در همين جا ٬براي
ِ
ِ
»مهندسي « ّاوليّ ه واژهـگزينيمان ٬آيا با بينشي که اـکـنون حـاصل شـده و در
فارغ از
ِ

کم ي( شايد بـيسابقه
تنوع )دو مفهوم ّ
فرهنگستانهاي قبلي حدّ اقل از لحاظ وسعت و ّ

مديريت
بازنگري دانشها ٬بينشها ٬روشها ٬مهارتها ٬ابزارها و
بوده است ٬نبايد به
ِ
ِ
فناوري موجود در اين »صنعت« پرداخت؟ به عبارت ديگر ٬آيا وقت آن نيست که ايـن
ِ
محيط پُ رتغيير» ٬بازمهندسي« شود؟
»صنعت« ٬در اين
ِ

هـماهنگي صـنعت و
حـفظ
مديريت هر صنعت ٬يـعني روز آمـدسازي و
دوم
ِ
ِ
ِ
عمل ِ
محصوالت آن با تغييرات در محيط و هدفها ٬به کمک ف ّع اليّ تي صورت ميگيرد که از
ِ

جنس »پژوهش و تکوين« ٤است .با پژوهش و تکـوين است کـه عـلم و فـناوري تـوليد
ِ

تحو ِل
امکان
ميشوند و
ِ
حرکت درستتر به سوي هدفها و آرمانها راـــ که خود در ّ
ِ
فناوري »بومي« يا »بومي شـده« است کـه
مداماندـــ فراهم ميآورند .با اين نوع علم و
ِ

٤ـ( ـ

research and development

يا تحقيق و توسعه.
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ِ
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مهندسي چارهسازتر و محصول »باصرفهتر« ميشود.
متناسب روز است ٬که با
فناوري بومي و
مديريت صنعت ٬توليد علم و
دوم
ِ
ِ
ِ
پس ِ
عمل ِ
تکوين مدام صورت ميگيرد .ايـن فـرايـند هـر يک از مـؤلّ فههاي فـناوري را
پژوهش و
ِ

يافتن دانشهاي جديد ٬روشهايي جـديد ٬مـهارتهايي
درـبرـميگيرد؛ يعني عالوه بر
ِ
جديد ٬ابزارهايي جديد و مديريتهايي جديد را ميانـديشد ٬مـيسازد ٬مـيپرورد يـا

ـپديد بومي را کشف و ترويج ميکند .حال ميتوان
تعريف ميکند؛ و حتّ ي بينشهاي نو ِ
اين سؤالها را مطرح کرد:
فناوري واژهـگزيني براي زبان فارسي و در
»توليد علم و
هدف
ــ آيا پژوهش و تکوين با
ِ
ِ
ِ

ـگزيني ما نهادينه شده است؟
صنعت واژه
ايران « در
ِ
ِ
طر احي شود و در
ــ اـگر نشده است ٬آيا وقت آن نيست که براي آن بودجه و برنامهاي ّ
دل آن طــرحهايي پــژوهشي و هــدفمند )اعــم از فـوري و کـوتاهمدّ ت ٬در اولويّت و
ميانمدّ ت ٬و راهبردي و طويلمدّ ت( تعريف شود تا به اجرا گذارده شود؟
ــ اـگر اينگونه پژوهش و تکوين جهت توليد علم و فناوري واژهـگـزيني فـارسي را در
ـکشور نهادينه کردهايم ٬آن بخش از محصول آن که تاـکنون به دست آمده استّ ٬او ًال آيا در
همه مؤلّ فههاي فناوري بوده است؟ در دانشهـاي واژهـگـزيني فـارسي چـه تـوليداتـي
ـگزيني فارسي چه؟
ـگزيني فارسي چه؟ در ابزارهاي واژه
داشتهايم؟ در مهارتهاي واژه
ِ
ِ
در روشها چه؟ در مديريت واژهـگزيني چه حرف نوي زدهايم؟ و در بينشها )ـکه بايد
ارزيابي اين دستاوردها براي برنامهريزي
بومي باشند( و ترويج آنها چه؟ مسلّمًا احصا و
ِ

مـحصوالت ايـن پـژوهشـوـتکـوين
آيــنده مـفيد و الزم است .ثـانيًا ٬آيـا نـتايج کـاربر ِد
ِ
ِ
ـکيفيتسنجي شده؟ و چارهساز بوده است يا نه؟ ثالثًا ٬چه نسبتي از پژوهشهاي انجام
شده معطوف به »واژهـگزيني انبوه« بوده است؟
ــ آن بخش از پژوهش و تکوين که محصول آن هنوز به دست نيامده استّ ٬او ًال آيا

سرعت مطلوب است؟
پژوهشي آن متناسب با هدفها و آرمانها و
مجموع طرحهاي
ِ
ِ
ِ
ريزي يک برنامه راهبردي براي طرحهاي پژوهشي و
اـگر نه ٬آيا باز حس نميشود که پي ِ

پژوهشي موجود معطوف
تکويني مورد نياز الزم است؟ ثانيًا ٬باز ٬چه نسبتي از طرحهاي
ِ
ِ

به »واژهـگزيني انبوه« است؟

توج هي نيز به جنبه ديگري از مديريت در نها ِد بـهاصـطالح
در اينجا مناسب است ّ
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ِ
ِ

فرهنگستان

»مــتولّ ي« بکــنيم .امـروز بـراي هـر نـهاد مـتو ّل ي دو حـوزه عـام ذـکـر مـيشود بـه نـام
»سياستگذاري و هدايت« و »تصدّ يگري« ٬و ميبينيم اين بحث مطرح است که متو ّل ي تا
گري خود را گسترده يا محدود کند ٬و آيا بايد »سـياستگذاري« را
چه حد بايد تصدّ ي ِ
»ارزيابي هدايتي« نيز بسازد يـا نـه؟ در هـمينجا ٬در مـورد صـنعت واژهـگـزيني
شامل
ِ
)بهويژه واژهـگزيني انبوه( ٬اين سؤالها قابل طرح است:
ــ متو ّل ِي طرحهاي پژوهشي در کشور ٬وزارت علوم ٬تحقيقات و فناوري است .آيـا
تعامل الزم بين فرهنگستانها )ـکه متو ّل ِي واژهـگزينياند( و وزارت علوم جهت انگيزش و
ِ

مالي طرحهاي پژوهشي در زمينههاي واژهـگزيني ايجاد شده است؟
ِ
تأمين ِ
پـژوهشي ايـن حـوزه را در
ــ آيا فرهنگستان به عنوان متو ّل ي واژهـگزيني ٬طرحهاي
ِ
سطح کشور )چه در بخش دولتي چه خصوصي( شناسايي و احصا کرده است و نسبت به

ـگزيني کشور اشراف دارد؟ )اين ابزاري ّاو ّلي ه
ـبودن آنها با نيازها و هدفهاي واژه
همر استا ِ
ِ

براي ارزيابي و هدايت است(.
ــ آيا متولّ ي به اندازه کافي طرحهايي پژوهشي يا حـتّ ي اجـرايـي کـه در زمـينههاي
واژه ـگزيني )مثل دانشها ٬ابزارها ٬روشها( ضروري باشند و اجراي آنها قابل واـگذاري
به ديگران باشد و از تصدّ يگري متولّ ي بکاهد انديشيده و تعريف کرده است؟ )مثل تهيّ ه
ابزارهايي چون گنجواژه يا تزاروس فارسي؟(
توسط
ارزيابي
ــ آيا متولّ ي هنوز برنامه يا طرحي براي
مصوب ّ
ميزان کاربر ِد واژههاي ّ
ِ
ِ
نهادهاي مصرفکننده مثل صداـوـسيما ٬مطبوعات ٬مؤلّ فان ...دارد؟
مـيزان
ــ آيا در برنامه جاري واژهـگزيني ٬دامنه بـرنامه و طـرحهاي آن ٬و در نـتيجه
ِ
بودجه تخصيصي براي سرمايهـگذاري ٬متناسب با آرمانها بوده است يا صرفًا متناسب با
تواناييهاي موجود در ابتداي برنامه؟
پرتو بينشهاي حاصل شده ٬به چه توانسازيهايي بايد پرداخت تا
ــ و آيا حاال ٬در ِ
مقابل نيازهاي روزافزون ٬محسوس و مؤثّر بـاشد؟
حرکت جامعه به سوي آرمانها در
ِ
ِ
بديهي است براي آن که محسوس شود که فاصله وضع موجود با مطلوب رو به افزايش
ِ
نيست )ـکه فعًال هست( ٬توانسازيها بايد سريعتر از نيازها خودفزايـنده و تـصاعدي
حـرکت واژهـگـزيني يـاري
بالقو ه ميتوانند به
ِ
شوند ٬و متولّ ي بايد همه نيروهايي را که ّ
ت همسو با اين حرکت بر انگيزد.
الي ِ
رسانند به ف ّع ّ
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ِ
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چند پيشنهاد
فـناوري
پيشنهادهاي زير براي توانسازي است ٬و بيشتر در زمينه بعضي از مؤلّ فههاي
ِ
ـگزيني انبوه ٬بهويژه روشها ٬مهارتها و ابزارها .اين پيشنهادها عمدًا آرمانگرايانه
واژه
ِ

اصلي برنامهريزي باشد زيرا هميشه
است ٬با اين اعتقاد راسخ که آرمانگرايي بايد چراغ
ِ
ِ
تعيين هدفها ٬اـگر آرمانگرايي به نفع »واقعبيني« کنار گذارده شـود٬
در برنامهريزي و
ِ
ِ
آنچه در عمل به اجرا درميآيد محافظهـکارانه است.
تـوسط فـرهنگستان ٬درس
 .١پــيش ن هاد م يشود ٬ب ا پـيشگام ي و مـتقاعدسازيّ ٥
واژهـگزيني در ک ّل يه رشتههاي کارشناسي ارشد ٬بالاستثنا و هرـچه زودتر اجباري شود.
ــ

ـ

ــ

ـ

ــ

داليل:
ـگذاري وسيعي که کشور کرده است تا ظرفيت پذيرش دانشجو
الف( قاعدتًا سرمايه
ِ
در سطح کارشناسي ارشد را تنها در دانشگاههاي دولتي به  ١٢٠٠٠در سال و در سطح
قـرن
مـثل
قـريب يک ِ
ِ
دکترا ب ه  ٤٠٠٠در سال ب رسان د ف قط ب راي اين نـبوده است کـهِ ٬
فـناوري وارداتـي تـربيت کـند .آن
ـگذشته ٬فقط مصرفکننده »باسوادتر« بـراي عـلم و
ِ
ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

تـوليدکنندگان بـالقوه عـلم و فـناوري ٬و ايـن  ٤٠٠٠نـفر در سـال
 ١٢٠٠٠نفر در سـال
ِ

تجهيز آنان به دانش و مهارتهاي
بالفعل علم و فناوري خواهند بود .پس
توليدکنندگان
ِ
ِ
ِ
پـايه در واژهـگـزيني قـطعًا قـدمي است در راسـتاي آنـچه در مـقدّ مه دربـاره ضـرورت
واژهـگزيني گفتيم.
سازي خودفزاينده و تصاعدي است) .مثالً ٬نک :پيشنهاد ٬٣
ب( اين اقدام از نوع توان
ِ
ِ
در زير(
مـقابل
جـهت فـرهنگسازي ٬بـهويژه در
پ( ايــن اقــدام حــرکتي قـوي است در
ِ
ِ
»تزريق «
ـگرايشهاي آـگاهانه و ناخودآـگاهي که در سطح وسيعي در دانشگاههاي کشور به
ِ
عـنوان
ـکندن آنان بـه
واژگان خارجي به دانشجويان وجود دارد ٬که منجر ميشود به پر ا ِ
ِ
ِ

»ناقل « آن واژگان و آن فرهنگ در جامعه ٬از جمله در مدارس ابتدايي تا پيشدانشگاهي
ِ

صورت فارغالتّ حصيالني که آموزگار و دبير ميشوند.
به
ِ

ـگزيني فارسي در کارشناسي ارشـد اجـباري
درس واژه
نفس
اعالم اين خبر که ِ
ت( ِ
ِ
ِ
5) lobbying
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اثـر فـرهنگسازي دارد ٬هـم در
است ٬و ديده
ِ
شدن آن در دهها هزار دفترچه کـنکورِ ٬
استادان دانشگـاهها در تـمام رشـتههاي
بالقو ه ٬و هم در ذهنهاي
ِ
دانشجويان بالفعل و ّ
ِ
»ارزش
ـگـزيني فـارسي تـبديل بـه يک
حتّ ي کارشناسي .همين که آنها بـدانـند کـه واژه
ِ
ِ

»ارزش عام« قايل ميشوند ٬و اين
دانشگاهي« شده است ٬آـگاهانه يا ناخودآـگاه براي آن
ِ

فرهنگي فرخندهاي است.
رويدا ِد
ِ
باطل فرهنگي بدانيم ٬که به دامنه و
 .٢اـگر پيشنهاد شماره ١را شروع
شکستن يک ِ
ِ
دور ِ
ِ
کشـاندن
از
بـود
خـواهـد
عـبارت
آن
تکـميل
شـد٬
اشـاره
بنيادي آن در مقدّ مه
ت
اهم ّي ِ
ّ
ِ
ِ
ِ
واژهـگزيني به ديگر سطوح آموزش در کارشناسي ٬دبيرستان و حتّ ي دبستان و پـيش از
ِ
زنــدگي مــعمولي ٬تــا جــايي کـه مـثل کشـورهاي بـهاصـطالح »پـيشرفته«
دبســتان و
ِ
وضـعي تي بـرسيم کـه
»شم زباني« شـود ٬يـعني بـه
انگليسيزبان ٬واژهـگزيني بخشي از
ّ
ّ
درس »فارسي« و
ميگوييم »زبان در علم و فناوري ٬باليده و بالنده است«.
بازنگري دو ِ
ِ
گــنجاندن مـطلب الزم در زمـينه
»روش تــحقيق« در کــ ّل يه رشــتههاي دانشگــاهي ٬و
ِ
شعار آرمانگرايانه در
واژهـگزيني ٬از نخستين اقدامات در اين زمينه است .پيشنهاد براي
ِ
طي اين دوره تکميل اين است» :در نها ِد هر فارسيزبان ٬يک واژهـگزين خوابـيده است؛ او را
ّ

ظرف دوـسه سال کامًال
زبان مادري را در
بيدار کنيم « .اين شعار ٬به
ِ
گواهي اينکه هر طفلي ِ
ِ
ميآموزد ٬چندان هم غيرواقعبينانه نيست .مثًال ديدهايم که بازيهاي زباني براي کودکان

دار واژهـگزينانه نتوان ابداع و در مهدکودکها
ـگاه خيلي جالب است .چرا بازيهاي جهت ِ
فـناوري
و دبستانها ترويج کرد؟ و اـگر بکنيم ٬اين بازيها ميشوند بخشي از ابزارهاي
ِ
جهت
واژهـگزيني که به کمک مؤلّ فه مهارتها در آن فناوري ميآيند؛ يعني ابداعشان در
ِ

ـگزيني انبوه است.
فناوري واژه
توليد
ِ
ِ
ِ
ويرايش همه پاياننامههاي دانشگاهي از کـارشناسي بـه بـاال از
 .٣پيشنهاد ميشود
ِ
تاريخ معيّ ني و به مدّ ت حدّ ّ
رسـالت
اقل معيّ ني مثًال  ١٠سال ٬در کشور اجباري شود و
ِ

ويرايش واژگان و ديگر جنبههاي واژهـگزيني در پاياننامهها نيز
شامل
ويراستاران مربوط
ِ
ِ
ِ

ويراستاران صالحيتدار در ايـن زمـينه ٬بـه عـنوان
تربيت
باشد .طبعًا حرکتي هم براي
ِ
ِ
نياز اجـراي ايـن
فناوري واژه
گسترش مهارتها در
بخشي از ايجاد و
ِ
ِ
ـگزيني انبوه ٬پيش ِ
ِ

اساس پيشنها ِد شماره ١چندان مشکل و هزينهبر نبايد باشد
پيشنهاد خواهد بود ٬که بر
ِ
کارشناسي ارشدي که
حصيالن
ميان فارغال ّت
ِ
زيرا بسياري از اين ويراستاران خودبهخود از ِ
ِ
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ِ
ِ
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درس واژهـگزيني را ديدهاند قدم جلو خواهند گذاشت .پس ميبينيم که چگونه پيشنهاد
ِ
شماره ١منجر به يکي از پديدههاي خودافزا ميتواند بشود.
)تزاروس( فارسي با کيفيت و حجمي
تهي ه گنجواژه
 .٤پيشنهاد ميشود هرچه زودتر ّ
ِ
ـکارساز ٬با زمانبندي معقول ر اهاندازي شـود .فـرهنگستان بـايد سـريعًا بـر انگـيزنده و
تأمـينکننده بـودجه طـرح بـاشد ٬چـه تـصدّ ي را خـود بـر عـهده گـيرد و چـه بـه نـها ِد
مـهم
تهي ه اين ابزار بسيار
صاحب
ِ
صالحيت ديگري )دولتي يا خصوصي( بسپارد .براي ّ
ّ
واژهـگزيني ٬طبعًا نقطه شروع بايد کارهايي باشد که به صورت پر اـکنده تا کنون انجام گرفته
است ٬چه به انتشار محصول منجر شده باشند ٦چه در مرحله طرح ک ّل ي يا اجرايي مانده
ِ
باشند.
٥ـ .در نخستين همانديشي مسائل واژهـگزيني در چند سال پيش ٬مقالهاي ارائه شـد
شـناسي آن
پزشکي فارسي ٧.پيشنهاد ميشود با تکـميل روش
ترکيبي
درباره جزءهاي
ِ
ِ
ِ
واژگان همه شاخههاي عـلم و فـناوري ٬کـه در
ترکيبي فارسي در
مقاله ٬همه جزءهاي
ِ
ِ
ـکر معناها به تفکيک رشته و با
ـکتابهاي فارسي به کار رفته است ٬استخراج شود و ٬با ذ ِ

مـهم ديگـري بـراي واژهـگـزيني در
ابـزار
مثال جامع ٬در يک فرهنگ بـهعنوان
شواهد ِ
ّ
ِ
دسترس جامعه قرار گيرد.
توسط فـرهنگستان و تـصدّ ي نـهادي يـا
 .٦پيشنهاد ميشود که ٬باز با تأمين بودجه ّ

تأسيس »زبان و رايانه« در فرهنگستان ٬پايگاهي در
بخش تازه
ِ
نهادهايي صالح از جمله ِ
بـخش اصـلي و
اينترنت ايجاد شود به نام »پايگاه واژهـگزيني تعاملي« يا شـبيه آن ٬کـه
ِ
واژگان کـلّ يه رشـتههاي عـلم و فـناوري ٬و
فرهنگ جامع تعاملي براي
محوري آن يک
ِ
ِ
ِ
ِ
رئوس کلّ ِي ويژگيهاي آن به اين شرح باشد:
ِ
توج ه به کيفيت و استانداردهايشان:
٦ـ(ــمانند نمونههاي زير ٬بدون ّ
ــ محسن صبا ٬فرهنگ بيان انديشهها ٬نشر فرهنگ ٬تهران .١٣٦٦
ــ مهشيد مشيري ٬فرهنگ زبان فارسي ٬الفباييــقياسي  ٬انتشارات سروش ٬تهران .١٣٦٩
ــ جمشيد فراروي ٬فرهنگ طيفي طبقهبندي لغات و اصطالحات فارسي ٬شامل طيف لغات در  ٩٩٠مقوله با عطف به
مقوالت مشابه ٬چاپ ّاو ل ٬تهران .١٣٧٧
٧ـ(ــاين مقاله ٬از نگارنده اين سطور ٬با عنوان »جزءهاي ترکيبي فارسي در فرهنگ فشرده پزشکي آـکسفورد« در
»نخستين همانديشي مسائل واژهـگزيني« )تهران ٬ارديبهشت  (١٣٧٨ارائه شـد و در مـجموعه مـقاالت نـخستين
همانديشي مسائل واژهـگزيني )تهران  ٬(١٣٨٠به همت فرهنگستان زبان و ادب فارسي به چاپ رسيد.
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فناوري واژه
درباره
ِ
ِ

فرهنگستان

افـزودن واژههـاي مـعادل از
امکان
ــ حدّ اقل دوزبانه )فارسي معيار و انگليسي( ٬با
ِ
ِ
زبانهاي ديگر؛
ــ تعريف واژه با تفکيک حوزههاي معنايي؛
ــ در هر مدخل و هر زبان ٬ارائه واژههاي مترادف با ترتيبي که الزامًا ثابت نباشد بلکه
تأييد کاربران تغيير کند؛
بر اساس
بسامد کاربري يا ِ
ِ
پيشنهادي جديد )از جمله مترادفهاي گويشي( براي
افزودن مترادفهاي
امکان
ــ
ِ
ِ
ِ
توسط کاربران؛
مدخلهاي موجود ّ

مـدخل
معنائي جديد بـراي هـر
افزودن مدخلهاي کامًال جديد ٬يا حوزه
امکان
ــ
ِ
ِ
ِ
ِ
تأييد متو ّل ِي
توس ط کاربران .در اين صورت هر
ِ
تعريف جديد بايد به ويرايش و ِ
موجودّ ٬

پايگاه برسد ٬ولي واژه و مترادفهاي آن مشمول بسامدسنجي خواهد ماند؛

تـغيير مـدخلهاي ارجـاعي بـراي
الفـبائي مـدخلها و
تـرتيب
خـودکار
بازآرائـي
ــ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
شدن مجموعه مترادفهاي هر مدخل؛
مترادفها به اقتضاي پسـوـپيش
ِ

کامل تعريفدار از هر يک از زبـانها يـا گـويشها
مدخل
امکان ورو ِد مستقيم به
ــ
ِ
ِ
ِ
تايپ واژه آن زبان يا گويش؛
صرفًا با ِ

الفبائي آن زبان.
ياب
ــ امکان دسترسي به جمع واژههاي هر زبان به
ِ
صورت واژه ِ
ِ
ِ
تعاملي محوري انـديشيد و فـراهـم
فرهنگ
اين
براي
توان
ابزارهايي اقماري نيز مي
ِ
ِ

ـکرد ٬مثل:

زبان فارسي ٬که هميشه روزآمد نگه داشته شود؛
فرهنگ جامع
ــ يک
ِ
عمومي ِ
ِ
ِ
)تزاروس( فارسي؛
ــ گنجواژه
ِ

ــ
ضوابط عا ّم واژهـگزيني؛
ِ
ـکر منابع جامع براي مطالعه بيشتر؛
ــ گزيده دانشهاي واژه
ـگزيني پايه ٬هر يک با ذ ِ
ِ
ِ
ـگزيني فارسي؛
ــ گزيده منابع مطالعه بيشتر در واژه
ِ
ِ
تأثـيرات آن
ترکيبات فارسي« .اين ابزاري بسيار مـهم است ٬کـه از جـمله
»مخزن
ــ
ِ
ِ
ِ

مي توان عرضه گسترده الگوهاي قياسي براي واژهسازي و واژهـگزيني را ذـکر کرد .آقاي
دکتر رواقـي مـيليونها تـرکيب فـارسي و تـاجيکي را گـردآوري کـردهانـد کـه سکّـوي
اندازي اين مخزن .از ابزارهايي که بايد براي بهرهبرداري
ـگرانبهايي است براي شروع ر اه
ِ
ِ
سازي تـرکيبهاي
انـبوه
امکـان
کـرد
فـراهـم
ـگـزيني
ه
واژ
و
از اين مخزن در واژهسازي
ِ
ِ
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حذف ترکيبهاي غيرمجاز يا نامقبول در فارسي
اختيار کاربر با
بيسابقه دلبخواهي به
ِ
ِ
مقبول بيسابقه توليد
ترکيبات مجاز و
است .با چنين ابزاري ٬کاربر ميتواند انبوهي از
ِ
ِ

تخصصي
شم حرفهاي خويش در رشته
شم
ـکند ٬و آن را از
زباني خود )و احيانًا ّ
صافي ّ
ِ
ِ
ِ
بالقو ه قابل تبديل شدن بـه
خود( بگذراند ٬و سپس به عنوان ترکيبهايي پيشنهادي که ّ
واژهاند ٬به مخزن ترکيبات بيفزايد .باشد که کاربراني ديگر آنها را بالفعل براي مفاهيمي

واقعي برگزينند.
مخزن ترکيبات ٬تا يافتن يا
پيوند آن با
حالت
ابزار جستجوي مفاهيم در گنجواژه در
ِ
ِ
ِ
ــ ِ
شم
ساختن واژهاي جديد را براي کاربر تسهيل کند .آنگاه وي ميتواند اين واژه منطبق بر ّ
ِ

تعاملي محوري مقايسه کند ٬و اـگر صالح
فرهنگ
اي خويش را با محتواي
ِ
زبانيــحرفه ِ
ِ
عنوان پيشنهاد به آن بيفزايد تا به عموم عرضه شود.
دانست ٬به
ِ
سـازماني واژهـگـزيني را
تـرکيب
 .٧و با ٔال خره ٬پيشنهاد ميشود فرهنگستان ٬شأن و
ِ
ِ

اهم ّي ت آن براي کشور و آرمانهاي آن سازد و بـه عـموم نـيز هـمان شأن را
متناسب با ّ

جـمهوري اسـالمي« ٬نـخستين آرمـان
بنيادي »استقالل ٬آزادي٬
شعار
بنماياند .اـگر در
ِ
ِ
ِ
استقالل است ٬اـگر همه جنبههاي استقالل )استقالل سياسي ٬استقالل نظامي ٬استقالل
اقتصادي و حتّ ي استقالل فرهنگي( در غايت متّ کي هستند به توليد علم و فـناوري بـه
رکن ناوابستگي ٬و اـگر چـنان کـه ديـديم تـوليد عـلم و فـناوري بـه مـقياسي کـه
عنوان ِ
زبـان بـاليده و بـالنده در عـلم و فـناوري است تـا
نـيازمند
تأمينکننده ناوابستگي باشد
ِ
ِ
خالق براي توليد علم و فناوري بـپردازنـد ٬چـرا
متفکّران بتوانند در آن و با آن به تفکّر ّ
نهضت فراـگير شود ٬فقط در ف ّع اليت »ـگروههاي
واژهـگزيني ٬به جاي اين که تبديل به يک
ِ

متجس م شود؟ و چرا عامّ ه مردم ٬و حتّ ي قاطبه
واژهـگزيني« ولو تعدادشان دهها گروه باشد
ّ

تحصيلکردگان ٬چـندان چـيزي از آن نشـنوند و نـدانـند؟ چـرا حـدّ اقـل يک »مـعاونت
واژهـگزيني« در فرهنگستان نداشته باشيم تا امور را متناسب با همين شعار ف ّع ال سازد که:

» در نهاد هر فارسيزبان ٬يک واژهـگزين خوابيده است؛ او را بيدار کنيم« .

اـگر دير بجنبيم ٬با بيدار
سر استقاللمان چه خواهد آمد؟
ِ
ـگزين خوابيده ٬بر ِ
نشدن اين واژه ِ
©

