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معاجم موضوعی مرکز پژوهشی
دایرةالمعارف علوم عقلی اسالمی
پژوهش دقیق و جامع بدون آ گاهی از میراث پیشینیان و کوششهای

 .3هــدف اولیــه و کوتاهمــدت :انجــام تحقیقــات مقدماتــی و برخــی

علمــی دیگــران امکانپذیر نیســت و آ گاهی از این میــراث ،از راه مطالعه

پژوهشهای بنیادین در هر یک از علوم عقلی اسالمی برای زمینهسازی

کامل آثار بزرگان گذشته و ا کنون زمان بسیاری میطلبد.

تدوین دانشنامهها و ایجاد بســتر الزم ،برای دقت ،جامعیت و ســرعت

نیــاز بــه آ گاهی دقیق از میراث پیشــینیان بــرای تدویــن دایرةالمعارفها
بســیار مهم اســت ،چرا که دایرةالمعارفها (به ویژه به معنای معاصر آن)
باید جامع همه مطالب و همه میراث گذشتگان در موضوع مقاله باشند.
اســتخراج موضوعهــای منابــع علــوم عقلــی و ســاماندهی آنهــا از
فعالیتهایی است که دستیابی آسان و سریع به مطالب منابع را ممکن
میســازد .یکی از شــیوههای اســتخراج موضوعــات منابع ،آمادهســازی
فهرســت مطالــب پــارهای از منابــع مهــم علوم عقلــی و نمایهســازی این
فهرســتها اســت و تدویــن ایــن فهرســتها یکــی از فعالیتهــای مرکــز
پژوهشــی دایرةالمعــارف علــوم عقلــی اســامی بــرای آســانترکردن و

در انــواع تحقیقات در علــوم عقلی بهویژه فعالیتهــای دایرةالمعارفی و
فرهنگنامهای و نیز تربیت نیروی انسانی الزم برای تحقق اهداف مرکز.

معرفی معاجم
مرکــز پژوهشــی دایرةالمعــارف علــوم عقلــی اســامی بــا هــدف ایجــاد
زمینههای الزم برای پژوهشهای دقیق و جامع و برای دستیابی سریع
و آســان بــه مطالــب منابع ،اســتخراج موضو عهــای منابع علــوم عقلی و
ســاماندهی آنهــا را در دســتور کار قــرار داده  -و یکــی از فعالیتهای آن
آمادهســازی فهرســت تفصیلــی مطالب برای پــارهای از منابع مهم علوم
عقلی اسالمی و نمایهسازی این فهرستها است.

زمینهسازی دستیابی سریع به مطالب منابع است.

دههــا در ایــن اســت کــه در
تفــاوت فهرســت تفصیلــی مطالــب بــا چکی 

معرفی مرکز دایرةالمعارف علوم عقلی اسالمی

چکیدهنویسی ،تمام مطالب و اطالعات متن استخراج شده و به صورت

مرکــز پژوهشــی دایرةالمعــارف علــوم عقلــی اســامی ،یکــی از واحدهــای
مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی امام خمینی(ره) ،فعالیت خود را از ســال
 1380آغاز نموده و به دنبال تحقق اهداف ذیل است.
 .1هــدف نهایی و بلندمدت :تدویــن دایرةالمعارفی تخصصی که معرف
علــوم عقلــی اســامی ,بهویژه اندیشــههای بنیادین اســامی و شــیعی و
قابل عرضه در سطح بینالمللی باشد.
 .2هــدف متوســط و میانمــدت :تهیــه فرهنگنامههــای علــوم عقلــی
اســامی مشتمل بر فرهنگنامههای مصطلحات منطق ,فلسفه ,کالم,
عرفــان ,فرهنــگ فرق و مذاهب کالمی و مکاتــب عرفانی و فرهنگ اعالم
علوم عقلی اسالمی.
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چکیــده آورده میشــود ،امــا فهرســت تفصیلــی مطالــب ،تنهــا عناویــن
مطالــب اصلــی متنهــا را در بر میگیــرد از اینرو ،تعــداد عبارتهایی که
ً
به عنوان چکیده مطالب صفحهای از متن اســتخراج میشــود ،معموال
چنــد برابــر تعداد فهرس ـتها اســت .البته فهرس ـتهای تفصیلــی از نظر
نمایههــا ،شــکل و ســبک نــگارش و شــیوه بهرهگیــری از آنهــا تفاوتــی بــا
چکیدهها ندارند.

.1المعجم الموضوعی للفلسفه
این معجم در  5جلد شــامل فهرستهای تفصیلی مطالب و نمایههای
 36منبــع از منابــع مهــم فلســفه اســامی اســت و جلــد اول تــا ســوم آن
فهــارس موضوعــی و جلــد چهارم و پنجــم آن نمایهها اســت .تعدادی از
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منابعی که در این معجم فهرست مطالب آنها آمده است عبارتند از:
االلــواح العمادیــه ،التحصیــل ،التعلیقــات ،تعلیقــه علی نهایــه الحکمه،
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فــی فــن المنطــق ،منطــق ابــن زرعــه ،منطــق التلویحــات ،المنطقیــات
فارابی ،اللمحات.

تقویــم االیمان ،تلخیص المحصل ،التلویحات ،تهافت التهافت ،تهافت

.4المعجم الموضوعی لکتاب مجموعه مصنفات شیخ االشراق

الفالســفه ،الجدیــد فــی الحکمــه ،الجمع بین رایــی الحکیمیــن ،حکمه

ایــن معجم چکیدههــای مطالب و نمایههای کتاب ارزشــمند مجموعه

االشراق ،الحکمه المعتالیه ،دانشنامه عالیی...

مصنفــات شــیخ اشــراق اســت .ایــن مجموعــه مصنفــات که شــامل 23

.2المعجم الموضوعی للمنطق

کتاب و رساله است و در  4مجلد منتشر شده ،منبع اصلی مکتب اشراق

این معجم در  3جلد شــامل فهرستهای تفصیلی مطالب و نمایههای
 24منبع از منابع مهم منطق اسالمی است و جلد اول تا دوم آن فهارس

به شمار میآید و بیشتر تالیفات منطقی و فلسفی سهروردی ،بنیانگذار
این مکتب را در بر دارد.

موضوعــی و جلد ســوم آن نمایهها اســت .تعــدادی از منابعی که در این

ایــن معجــم در  3جلــد شــامل جلــد اول و دوم فهــارس موضوعی و جلد

معجم فهرست مطالب آنها آمده است عبارتند از:

سوم نمایهها است.

اســاس االقتبــاس ،البصائــر النصیریــه فــی علــم المنطــق ،تلخیــص

.5المعجم الموضوعی لعلم الکالم

السفســطه ،تلخیص کتــاب القیاس ،تلخیص کتــاب المقوالت ،الجدید

این معجم در  5جلد شــامل فهرستهای تفصیلی مطالب و نمایههای

فــی الحکمــه ،الحاشــیه علی تهذیــب المنطــق ،حدود المنطــق ،حکمه

 43منبع از منابع مهم کالم اسالمی است و جلد اول تا سوم آن فهارس

االشــراق ،دانشنامه عالئی ،رسائل اخوان الصفا ،الرسائل المنطقیه فی

موضوعی و جلد چهارم و پنجم نمایهها است .تعدادی از منابعی که در

الحدود و الرسوم...

این معجم فهرست مطالب آنها آمده است عبارتند از:

.3المعجم الموضوعی لمنتخب الکتب المنطقیه

احقــاق الحــق ،االعتقــادات شــیخ مفیــد ،االقتصاد فــی االعتقــاد ،اوائل

این معجم در  2جلد شــامل فهرســتهای تفصیلی مطالب و نمایههای

المقــاالت ،حق الیقیــن ،حقائق االیمان ،الذخیره ،الشــافی فی االمامه،

 15منبــع از منابــع مهــم منطــق اســامی اســت و جلــد اول آن فهــارس

شــرح المقاصد ،شــرح المواقف ،شــرح توحید الصدوق  ،شوارق االلهام،

موضوعــی و جلــد دوم زبده المطالب نمایهها اســت .تعدادی از منابعی

قواعد المرام ،فرق الشیعه ،کتاب التوحید ماتریدی ،کتاب التوحید ابن

که در این معجم چکیده آنها آمده است عبارتند از:

خزیمه ،المغنی ،المنقذ من التقلید...

البصائــر النصیریــه ،التحصیــل ،حکمه االشــراق ،دره التاج ،شــرح عیون

نرمافزارهــای رایان ـهای این معاجــم نیز در لوحهای فشــردهای به همراه

الحکمــه ،شــرح المطالــع فی المنطق ،القواعد الجلیه فی شــرح الرســاله

نســخه چاپی ارائه گردیده اســت که دربردارنــده چکیدهها و نمایههای

الشمســیه ،کشف االســرار عن غوامض االفکار ،محک النظر ،معیار العلم

منابع مورد استفاده در این معاجم هستند.

110

152

سالبیستوششم،مشارۀدوم،خــــرداد وتیـــر1394

تازههایناگرشونشر

معریفامجایل

تازههایناگرشونشر
معـریف امجــایل

صغری سلمانینژاد مهرآبادی

ترجمه و شرح خالصۀالحساب
شیخ بهایی؛ مولف ناشناخته؛
به کوشش حمیده حجازی و دکتر یوسف بیگباباپور؛ قم :نشر مجمع ذخائر
اسالمی.1392 ،
محمدبن عزالدین حسین عاملی ،متخلص به بهایی و معروف به شیخ

و از روابط او با میرفندرسکی نیز

بهایــی از دانشــمندان مشــهور قرن دهم و یازدهم اســت .نســب او را به

داستانهای عجیب نقل شده

حــارث همدانی از یاران حضرت علی(ع) میرســانند کــه در لبنان متولد

است.

شد .کودکی را در جبل عامل گذراند و در سیزده سالگی ،هنگام استقرار
حکومــت شــیعی صفویان ،بــه همراه پــدرش وارد ایران شــد و در قزوین
سکنی گزید.

شــیخ بهایــی از علمــای امامیه
محســوب میشــود .فــردی
ً
کامــا میانــهرو بــوده و در جایــگاه یــک عــارف و صوفــی ،با تمــام مذاهب

پــس از پــدر ،وی در باالترین منصــب دینی زمان یعنی شیخاالســامی و

رفتار متعادلی داشــته و از هر گونه افراط دوری کرده اســت .البته برخی

قضاوت در شــهرهایی چون قزوین ،هرات و اصفهان به کرسی نشست.

معتقدنــد که او اهل تســنن بوده که بر حســب شــرایط مذهــب خود را از

بــا ایــن وجود ،شــیخ به زهد و گوشهنشــینی عالقمند بود کــه به این امر

شــاه عباس مخفی کرده اســت .صوفیه نیز اقبال خاصی به شیخ بهایی

بارها در اشعارش اشاره کرده است.

دارنــد و در کتــب مختلــف او را بــه سلســله نوربخشــیه و نعمتاللهیــه

ً
هرچند برخی از سفرهای سیسالۀ او سخن گفتهاند؛ 1اما ظاهرا منطقی

منســوب میکنند .وی اهل چله نشــینی و انجام برخی ریاضات شــرعی

به نظر نمیرســد؛ زیرا مشــاغل مختلف شیخ و نزدیکی او به ارکان دولت
مانع بزرگی برای این کار بوده است.
شــیخ بهایــی بیشــتر دوران تحصیــل خــود را در حــوزه علمیــه قزویــن
گذرانــد و ســپس در اصفهــان آن را کامل کرد و از محضر اســتادانی چون
ّ
ّملعبــداهلل یزدی(متوفیّ ،)981ملعلی ّ
مذهــب ،ملعلیقائنی و ...بهره
ّ
برد .ریاضیات را نیز از ملمحمد باقر یزدی آموخت.
شــا گردپروری بهایــی نیز از کارهای مورد توجه بوده است.کســانی چون
محمــد تقــی مجلســی ،محمــد حســن فیــض کاشــانی ،صدرالمتالهیــن
شــیرازی و ســیدماجد بحرانی از شا گردان مشهور شــیخ بهایی هستند.
همچنین شــیخ جواد بنســعد بغــدادی معروف به فاضلجواد ،شــارح
االصــول شــیخ نیــز از دیگــر شــا گردان ایشــان
خالصــة الحســاب و زبدة
ِ
هستند .شیخ با بزرگان روزگار خود بهویژه میرداماد رابطه خوبی داشت

 .1ر.ک به :از دانشنامه جهان اسالم ،ج  ،4ص .623
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نیــز بود و گروهی آ گاهی شــیخ از علوم غریبــه را مرهون همین ریاضات و
چلهنشــینیهای وی میدانند و نه تعلیم و آموزش خاص .شــیخ بهایی
به تمام علوم زمان خود آ گاه و در بسیاری سرآمد دیگران و نقش وی در
پیشرفت حوزه علمی اصفهان بسیار موثر بود.
شــیخ در شــمار مؤلفان پراثر در علوم مختلف اســت که حدود صد اثر به
ً
او منســوب و آثارش تماما موجز و بدون هرگونه حشــو و زواید اســت و از
اینرو مورد توجه دانشمندان پس از او نیز قرار گرفته و بر شماری از آنها
شروح و حواشی متعدد نگاشته شده است.
بــا اینکــه بهایی در علوم و معارف اســامی ،مؤســس و آغازگر عمل نبوده
و نــوآوری خاصــی در این دســته از آثارش مشــاهده نمیشــود ،اما ذوق،
ابتــکار و نبــوغ خاصی در ارائه مطالب داشــته که حاصــل جامعیت او در
این علوم بوده و بسیار قابل تامل است.
 .2ر.ک به :دانشنامه جهان اسالم ،ج  ،4ص .667
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گذشــته از علــوم اســامی ،مهمترین حــوزۀ فعالیت علمی شــیخ بهایی،

توجــه بســیار به ایــن کتاب آن بــود که تا ّ
از دیگــر دالیــل ّ
مدتهــا از عهد

ریاضــی و ســپس معمــاری و مهندســی اســت .معروفتریــن کارهــای

شیخ بهایی به بعد کتاب درسی بوده و میان طالبان علم دستبهدست

منســوب به ایشــان در اســناد واصله عبارت اســت از طراحی کاریز نجف

میگشــته اســت و به همین ســبب هم یک بار آن را به وســیلۀ میرزا قوام

آباد معروف به قنات زرین کمر ،تعیین دقیق قبله مســجد شاه اصفهان

الدیــن محمدبــن محمد مهــدی قزوینی ،متوفــی 1150ق ،به نظم عربی

و ســاخت شــاخص شــرعی در آن ،ســاخت منار جنبــان ،طراحی صحن

درآوردند.

مطهر امام رضا(ع) و  ...که تا امروز مورد توجه خاص بوده است.

ً
یکی از شر حهایی که اخیرا تصحیح و چاپ شده ،ترجمه و شرح خالصة
ّ
الحســاب از مؤلفی ناشــناخته اســت .این نسخه رســالۀ ّاول از مجموعۀ

در زمینه ریاضیات نیز مشــهورترین اثر علمی او «خالصةالحساب» است

5

که شامل یک دوره مقدماتی و متوسط ریاضیات است و شروح بسیاری

شــمارۀ 1( 1138پ101-پ) فهرســت کتابخانــۀ مرکــزی و مرکــز اســناد
دانشــگاه اصفهان به شــمارۀ ثبت  ،43281به ّ
خط نســخ تحریری است

دیگر مورد توجه قرار گرفته است .شیخ بهایی در خالصه نویسی مهارت

کــه عناویــن و نشــانهها در آن به شــنگرف اســت و تاریــخ کتابت 1246ق

فراوان داشــته و این هنر را در بیشــتر آثارش بهویژه در خالصة الحســاب

میباشد.

بر آن نوشته شده است .خالصة الحساب در بین آثار شیخ بیش از هر اثر

بهخوبی نمایش داده است.
درســت اســت کــه ایــن کتــاب از حیــث محتوایــی و در مقــام مقایســه با
پیشــرفتهای دنیای ریاضی در قرن هفتم و هشــتم به بعد ارزش علمی
چندانــی نــداردّ ،اما تا ّ
مدتهــا منبع رجوع طالبان ریاضــی در این مرز و
بــوم بــود .این کتاب در یــک ّ
مقدمه و ده باب بدین ترتیــب تألیف یافته
است:
باب ّاول :در حســاب؛ باب دوم :در کســرها؛ باب ســوم :بهدســتآوردن
مجهــوالت از چهــار راه؛ باب چهارم :بهدســتآوردن مجهوالت از طریق
حســاب خطایــی؛ بــاب پنجــم :بهدســتآوردن مجهــوالت از طریــق
عکــس عمــل؛ بــاب ششــم :در مســاحت؛ بــاب هفتــم :کاربــرد ریاضی در
بهدســتآوردن وزن زمیــن ،ایجــاد قنــات ،ارتفاعــات ،محاســبۀ عــرض
رودخانه و اعماق آن؛ باب هشتم :در بهدستآوردن مجهوالت از طریق
جبــر و مقابلــه؛ بــاب نهم :در قواعد و فواید ریاضی که مشــتمل بر دوازده
مســئله اســت؛ بــاب دهــم :در مســائل ّ
متفرقــه و طریقههــای مختلــف؛
خاتمه :در طرح هفت مسئلۀ الینحل.
خالصةالحساب چند بار شرح و ترجمه و در ایران ،هند و عثمانی چاپ
شــده است .شــیخ این کتاب را به روش نظام ّ
الدین نیشابوری ،معروف

ّ
الشمسیة فیالحساب نوشته است.
به نظام اعرج در کتاب

3

به نظر میرســد ،شــهرت شــیخ بهایی بیــن ّ
مورخان ریاضــی از آن جهت
اســت کــه متن عربــی و ترجمــۀ آلمانی کتاب خالصة الحســاب در ســال
1843م توســط « ِن ِســلمان» در برلیــن و ترجمــۀ فرانســوی آن توســط
«اریســتیدمار» در ســال 1846م در فرانســه منتشــر شــد و در آن زمان که
هنوز دانشــمندان مغرب زمین از آثار مهم ریاضی دورۀ اســامی چندان
ّ
بهاءالدیــن عاملی در
اطالعــی نداشــتند ،با این کتاب آشــنا شــدند و نام
کتابهای تاریخ ریاضیات وارد شد.

4

ا گرچه مؤلف و نیز زمان تألیف کتاب مشخص نیست و هرچند که تاریخ
ّ
متأخر اســت ،امــا ّ
مصححان با اســتناد به اینکــه مؤلف از
کتابــت نســخه
ّ
شــیخ بهایــی با عبارت «مد ظله» یــاد میکند ،احتمــال دادهاند که این
شرح در زمان حیات شیخ بهایی نوشته شده باشد.
بنابرایــن شــرح مذکــور یکــی از آثــار ریاضــی مربــوط بــه ســدۀ یازدهــم یــا
دوازدهم هجری به زبان فارســی اســت که از لحاظ مطالعات تاریخ علم
ریاضیــات در ایــن دوره و از حیــث زبانــی و شــیوۀ نــگارش و نیــز در رونــد
مطالعات سیر نگارشهای متون علمی فارسی ّ
اهمیت فراوانی دارد.
هدف شارح خالصةالحساب ،فارسینویسی یا سرهنویسی نبوده ،بلکه
شرح و ترجمۀ خالص ة الحساب به زبان فارسی بوده است؛ به طوری که
مطالب برای کسی که دانش ابتدایی ریاضی را داشته قابل فهم باشد و
همین امر باعث شده که در آن تکرار کلمات بهوفور دیدهشود.
شارح گاه در کتاب از شعر شعرای مختلف بهره برده که از بعضی از آنان
همچــو جالل ّ
الدین دوانــی و فضولی بغدادی نام میبــرد .همچنین گاه
مطالب را با رسم جدول توضیح داده است.
بــا ّ
توجــه بــه اینکــه متــن ترجمــه از عربی اســت ،ســیاق نــگارش و قواعد
نحو عربی در آن مشــهود اســت .برای مثال در ترتیب اجزای جمله یا در
رعایــت تطابــق صفت و موصوف این نکته قابل توجه اســت و این امر در
برخی موارد موجب دشــواری درک مطلب و تشــخیص تفکیک جمالت
از هم شده است.
ّ
ریاضیــات ،خالصــة
مصححــان در مقدمــۀ خــود دربــارة شــیخ بهایــی و
الحســاب ،شــروح خالصة الحساب و نیز دربارۀ اثر حاضر و روش تصحیح
به ارائه توضیحاتی پرداختهاند.
توجه در چاپ کتاب این اســت که ّ
از نکات قابل ّ
مصححان که با هدف
احیــای ایــن نســخه اقــدام به تصحیــح آن نمودنــد ،با متنی تکنســخه

 .3ر.ک به :تاریخ ادبیات ،ذبیحاهلل صفا ،ج  ،5ص .351 - 350
 .4ر.ک به :زندگینامۀ ریاضیدانان دورۀ اسالمی ،ص.171 -170

 .5ر.ک به :تاریخ ادبیات ایران ،ذبیحاهلل صفا ،ج  ، 5/1ص .351
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تازههایناگرشونشر
مواجــه بودهانــد کــه بــه لحــاظ کتابــت و امــا دارای اغــاط ،افتادگــی،
ّ
جابجایی ،تکرار و کلمات مخفف فراوان بوده اســت ،چنانکه گفتهاند:
«از بعضــی قرایــن چنین برمیآید که کســی نســخه را میخوانده و کاتب
امــا میکــرده اســت .برای مثــال در جایی «افــراط» را به جــای «افراد» و
«ظرب» را به جای «ضرب» نوشته است».
ّ
حتــی جــداول نیز که برای حل غوامض رســم شــده اســت ،از این اغالط
ً
مســتثنی نیســتند و معموال در حواشی نسخه ترسیم شده که مکان آن
ّ
در متن مشخص نیست.
بــا ایــن وجود ،مصححان نســخه در هنــگام تصحیح نهایــت همت خود
را در رفــع ایــن اغــاط و نیز جبــران افتادگیهــا و دیگر عیــوب آن با انجام
محاســبات یا با اســتفاده از متن عربی اثر به کار بســتهاند؛ به نحوی که
به ســبک نویســندۀ اصلی نیز خدشــهای وارد نشــود .البتــه گاه افتادگی
بــه ّ
حدی اســت که نمیتــوان دریافت که آیا مترجــم از ترجمۀ آن بخش

معریفامجایل
صرفنظــر کــرده و یا کاتب دچار خطا شــده اســت .در اینگونــه موارد در
متن تصحیحشده فقط در پاورقی به افتادگی اشاره کردهاند.
ً
ظاهرا در صحافی جابجا شــده که با ّ
توجه
افزون بر آن چند برگ نســخه
به محتوا آن را دریافته و در جای خود درج نمودهاند.
در برخــی موارد نیز صورت مســئله یــا اصطالحات ریاضــی را با نمادهای
فهم بهتر مطالب
ریاضــی کــه امروز کاربرد دارد در پاورقی آوردهانــد که به ِ

کمک میکند.

همچنیــن معنی بعضی از کلمات نامتداول را در نیز در پاورقی آوردهاند.
البتــه گفتنی اســت که از معنــی اصطالحات ریاضــی صرفنظر کردهاند؛
زیرا اصطالحات در متن کتاب شــرح شــده است .در آغاز کتاب فهرست
مطالب درج شــده تا بازیابی مطالب در اثر آســانتر شود .در پایان نیز به
ذکر منابع و مآخذ پرداختهاند.

تازههایناگرشونشر
معـریف امجــایل

نگاهی به کتاب
دانشنامة جهان

مونا کاظمی

دانشنامۀ جهان (دایرةالمعارف علوم طبیعی و تشریح از قرن نهم هجری)؛
غیاثالدین علی بن علی امیران حسینی اصفهانی (تألیف به سال  889ق؛
یزاده ،تهران :کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای
تصحیح نیکی ایوب 
اسالمی)1393 ،
بســیاری از دانشــمندان دورۀ اســامی در مــورد آثار علــوی ،دیدگاههای
ً
ارســطو را در کتــاب متئورولوگیکا که عمدتا نادرســت بــود ،بیچونوچرا

بادها افزوده و در نتیجه از انواع

قبول کردند .با این حال عدهای از دانشــمندان ایرانی هم دربارۀ برخی

چهاردهگانــۀ بادهــا یــاد کــرده

پدیدههای طبیعی و علوی دیدگاههای تازهای داشتند.

است.

پــس از دانشــمندان بزرگــی همچــون ابــن ســینا ،ابوریحان بیرونــی ،ابن

در ایــن میــان نبایــد تأثیرپذیری اســفزاری را از ابن ســینا نادیــده گرفت.

ســهالن ،مســعودی مــروزی و دیگــران کــه آثار فاخــری دربارۀ آثــار علوی
ً
عمدتــا بــه زبــان عربــی نوشــتهاند ،مظفــر اســفزاری رســالۀ فارســیای با

برای مثال اسفزاری نیز همچون ابن سینا در دانشنامۀ عالیی و برخالف

عنوان آثار علوی نوشت که نخستین اثر مستقل فارسی در اینباره بود.
ً
اســفزاری در ایــن اثــر غالبــا از نظریات ارســطو ،اخوان الصفاء و ابن ســینا
پیروی کرده ،اما برای نخستین بار به اشکال منظم بلورهای برف اشاره
کرده است.
اســفزاری در ایــن رســاله به تبعیــت از آرای اخوان الصفــا و بر خالف همۀ
طبیعیدانــان دیگــر« ،بــاد صرصــر کــه موجــب هال کــت قــوم عاد شــد» و
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گردبــاد را بــر انــواع دوازدهگانــۀ

بســیاری از فارسینویســان دیگر ،ژاله را به جای تگرگ و نه شــبنم به کار
برده است.

بســیاری از نظریــات اســفزاری در کتاب ابن ســهالن موســوم به الرســاله
الســنجریه فــی کائنــات العنصریه کــه در نیمۀ اول قرن ششــم هجری به
فارســی و بــرای ابوالحارث ســنجر بن ملکشــاه ،ســلطان بزرگ ســلجوقی
نوشــته شــده نقد شــده و قبول یا رد شــده اســت .وی بیشــتر آرای خود
را بر مبنای نظریات ابن سینا در الشفا و دانشنامۀ عالیی نهاده است.
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نگارش آثار فارســی و گاه عربی دربارۀ آثار علوی دســت کم تا اواخر ســدۀ

میشــود یا دور افال ک در چه مدت زمان اتفاق میافتد و این دور باعث

یازدهم هجری ادامه داشت ،اما رفتهرفته از اهمیت و بکربودن این آثار
ً
کاسته شده و عمدتا تکرار مباحث پیشینیان است.

چه میشود؟

یکــی از ایــن آثار که بخش عمدۀ آن به آثار علــوی اختصاص یافته کتاب

وقتی به مبحث «عناصر» میرســد ،همچون بســیاری از دانشمندان آن

نهــم هجــری قمــری اســت .این اثــر کتابی اســت چنــد دانشــی در علوم

را زاییــدۀ عقــل فعــال میدانــد و آن را یا خفیف مینامد یا ثقیل .ســپس
ً
مبحثــی نســبتا مفصل در انــواع عناصر و کیفیت هر یــک ادامه میدهد.
ُ
طبقــات عناصــر را نــه میدانــد (فصــل هفتم) و شــکل افــا ک و عناصر را

طبیعیات ،فلســفه و طب به زبان فارســی و با قلمــی علمی و دربرگیرندۀ

کروی (فصل هشــتم) .ســپس تعریفی از جسم به دســت میدهد و آن را

آفرینش هر یک و در
مباحثی در آثار علوی و ارضی و طبیعیات و فلســفۀ
ِ

به مرکب و بسیط تقسیم میکند (فصل نهم و دهم).
ً
در اصول بیس ـتگانۀ کتاب عمدتا به آثار علوی پرداخته شــده ،جز اصل

دانشــنامۀ جهــان ،اثــر علــی بن علی امیران حســینی از دانشــوران ســدۀ

نهایت به ســاختار هیکل حیوانی و انســانی پرداخته و با تشریح اعضای

آدمی به عنوان عالم صغیر ،خواسته تا عظمت خالق جهان را بنمایاند.

هجدهم تا بیســتم که به مباحث ارضی چون پیداشــدن چشمه و زلزله

بنــا بــه گــزارش فهرســتوارۀ دنــا 1تــا بــه حــال  33نســخه از ایــن اثــر در

و پیداشــدن آواز از زمیــن اختصــاص دارد .البتــه نتیجــۀ اول نیــز به علم

کتابخانههــای ایــران موجــود اســت کــه کهنتریــن نســخة آن متعلق به

معادن اقالیم ارضی اختصاص دارد.

کتابخانــۀ دکتر اصغر مهدوی (ش )204در تهران اســت کــه تاریخ کتابت
آن قــرن  10اســت .ا کثــر نســخ هــم یــا متعلق بــه ســدۀ  11تا  13هســتند و
ً
عمدتا بیتاریخ معرفی شدهاند که باید تکتک بررسی شوند.

دربــاره پدیــده خســوف عقیــده امیــران ایــن اســت کــه خســوف مــاه بــا
قرارگرفتــن زمیــن بین ماه و خورشــید بــه وجود میآید کــه در این حالت
از قرارگرفتــن نــور خورشــید بــر روی زمین ،مخروطی به دســت میآید که

امــا آنچه از این نســخ  33گانــه در احیای متن حاضر مورد اســتفاده قرار

قاعــدهاش همان صفحه زمین اســت (دایره بــزرگ در محیط آن) .وقتی

گرفتــه ،در انتهــای مقدمۀ حاضر بحث خواهد شــد .اینجا الزم مینماید

همه ماه در جرم مخروط قرار میگیرد ،خســوف کامل به دســت میآید؛

بــرای آ گاهــی خواننــدگان عزیــز بــا ایــن متــن ارزنده ،بــه معرفــی اجمالی

یعنــی نــور خورشــید بــه صــورت ماه کــه در برابــر ما قــرار دارد نمیرســد و

محتوای فصول و ابواب آن پرداخته شود.

ســیاه وتاریــک بــه نظــر میرســد و در آخــر هــر مــاه بــه همیــن صــورت به

طبــق آنچــه مصحح در مقدمۀ خــود آورده ،در مورد مؤلف ایــن اثر غیر از
آنچه در مقدمۀ کتاب از خود نام برده ،اطالع زیادی در دســت نیســت.
ّ
مدعــو بــه «غیــاث الدین» خوانــده و اهل اصفهان بــوده و با
وی خــود را
تحمیدیهای که بر کتاب ترتیب داده و بر خاندان نبوی و اهل بیت (س)
درود فرســتاده و نیز با منتســبنمودن خود به «حســین» و با توجه نام
خود و پدرش (علی) در شیعهبودن او شکی نمیماند .نامی که بر کتاب
نهــاده نیــز در مقدمه به صراحت آمده اســت :دانشنامــۀ جهان .تالیف
کتاب در سال 889ق ،در بدخشان پایان یافته است.
کتــاب مشــتمل بــر ده فصــل (بــه عنــوان مقدمه) و بیســت اصــل و چهار
نتیجه و خاتمهای اســت و فصل ّاول را در «پدیدآمدن عقل کل و نفس
کل» نهاده تا با تفسیر اولین مخلوق عالم شروع نماید.
این کتاب را البته در زمرۀ کتابهایی چون عجایب المخلوقات نمیتوان
تقســیمبندی کــرد .چــون در ایــن کتــاب نــه از جغرافیــای صــرف بحــث
اســت ،نــه از عجایــب اقالیم ســبعه و نــه موهومات و مخیــات غریب و و
ً
نظایر آن .مؤلف خواسته تا بیشتر مباحث علمی و عمدتا آثار علوی را با
تعقل یا فلسفه بحث و اثبات کند .ا گر از نجوم بحث میکند ،بیشتر نوع
ً
خلقــت و ماهیــت آن مد نظر اســت ،نه صرفــا کیفیــت قرارگرفتن هر یک
ً
از ثوابــت و ســیارات .مثال اینکه خســوف و کســوف چــرا و چگونه حادث
 .1فهرستواره دنا ،مصطفی درایتی ،ج  ،4ص .1090 - 1089
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وجود میآید .ولی ا گر قســمتی از آن فقط در ســایۀ مخروط داخل شود،
خســوف ناقص پدید میآید ،اما کسوف خورشــید با قرار گرفتن ماه بین
خورشید و چشمان ما به وجود میآید؛ همانطور که در پدیده خسوف
برای زمین ایجاد میشــود .به اعتقاد امیران ،توقف خورشید در کسوف
ماننــد توقف ماه در خســوف طوالنی نیســت؛ زیرا قاعده مخروط شــعاع
وقتی با صفحه ماه منطبق شــود ،در همان لحظه از آن منحرف شــده و
خورشــید شــروع به پدیدار شدن میکند .وی همچنین معتقد است که
مقدار کســوفها بر حســب اختالف دید و مشــاهده ســا کنین در مناطق
مختلــف جغرافیایی مختلف و متفاوت اســت .گاهی کســوف خورشــید
ً
ممکن است در برخی مناطق اصال وجود نداشته باشد ،در حالیکه هم
زمان در برخی مناطق دیگر کسوف پدید آمده است.
مؤلف در کتاب خود از آسمان و آنچه در آن است سخن گفته و در آن به
علم فلک ،توصیف ســتارگان و بروج و حرکات آنها و نیز تغییرات فصلها
و ماههایــی کــه از آن ناشــی میشــود پرداخته اســت و از زمیــن و آنچه بر
روی آن اســت ســخن گفته اســت .اصــل ،زمین ،طبیعــت آن ،کره هوا و
اصل بادها و انواع آن ،کرۀ آب و بخارهایی که در آناســت و نیز خشــکی
و جمــادات ،تکـ ّـون گیاهان و حیوانــات روی آن را ذکر نموده و در نهایت
به انسان پرداخته است.
صاحب دانشنامه بادها را توصیف کرده و معتقد است که گردباد ،همان
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بادی اســت که به دور خود میچرخد و شــبیه یک گل دســته میشود.

اســت ،چه بسا که پوســتۀ زمین شکافته میشود و نا گهان از آن شکاف

عامــل اصلــی بهوجودآمــدن آن اغلــب ،بادهای طبقه ســرد اســت که با

مواد حبسشده به یک باره خارج میشود.

ابــری برخــورد میکنــد و بادهای مختلفــی پرا کنده میشــود و در نتیجه
چرخــش ابرهــا ،چرخــش در بادها به وجــود میآید که موجب میشــود
هیأت خاصی به وجود آید و گاهی مســیر چرخش ،صعودی و به ســمت
باال است مثل جهت چرخش موی مجعد به سمت باال که مجعدبودن
آن گاهی بر اثر انحراف منفذهای پوســت ســر به وجود میآید و چه بســا
گاهی هم ســبب گردباد اوجگرفتن در باد باشــد کــه در دو جهت مخالف
میوزند.

نا گفته نماند که در آثار دورۀ اسالمی مباحثی دیگر نیز در ضمن علم آثار
علــوی گنجانــده شــدهاند؛ به ویژه پــس از آنکه ابن ســینا در فن خامس
از طبیعیــات الشــفاء مباحــث آثــار علــوی و علــم معــادن را تحــت عنوان
«المعــادن و اآلثــار العلویه» در کنار هم یاد کرده ،دانشــمندان بعدی نیز
بــه پیــروی از او مباحثی چون چگونگی پیدایش انواع معدنیات را که به
نظر آنان بر اثر انعقاد بخار در زمین شکل میگرفت ،در رسائل آثار علوی
یا مبحث آثار علوی نوشتههای خود یاد کردهاند.

همچنیــن دربــاره رعــد و برق بــر این باور اســت که چون ســحاب منعقد
گــردد و بــاد کــه رطــب بارد اســت و ا گر بــر حرارت خــود باقی مانــد ،قصد
صعود کند و ا گر باقی نبود ،نزول کند و سحاب را بشکافد به زور و از آن او
از رعد ایجاد میشــود و از سختی تصادف بعضی به بعضی آتش مشتعل
شود و برق حاصل شود ،ا گر لطیف باشد ،صاعقه ایجاد شود و ا گر غلیظ
باشد ،به هر چه رسد میسوزاند.

از ســوی دیگر مبحث طبقات مختلف هر یک از عناصر چهارگانه (آتش،
هــوا ،آب ،و خــا ک) کــه در متئورولوگیــکای ارســطو به اختصــار دربارۀ آن
ســخن گفته شــده ،در رســالۀ آثار علوی اخوان الصفا و پس از آن رســالۀ
اســفزاری ،ابن ســهالن و مســعودی مروزی بهتفصیل بیان شــدهاند ،در
حالــی کــه ابــن مبحث در الشــفاء ابن ســینا از آثــار علوی جدا شــده و در
فصل دوم از فن چهارم طبیعیات یاد شده است.

در بخش مواد معدنی تعریف دقیقی از برخی مواد معدنی ارائه میدهد.
معتقــد اســت که باید به انــواع فلزات که در زیر کوهها بــه امانت گذارده
شــده بنگریــم .برخی از آنهــا انطباقپذیرنــد ،همچون طــا ،نقره ،مس،
آهن ،و ســرب و برخی از آنها انطباق ناپذیرند ،همچون فیروزه ،یاقوت و
زبرجد و نیز به کیفیت استخراج آنها ،تصفیه آنها و درستکردن زیورآالت
و وســایل از آنها و ســپس به فلزات زمین همچون نفت و گوگرد بنگریم.
وی شریفترین فلز را طال میداند چون با آتش نمیسوزد و نمیپوسد و
با گذشت زمان بهتر میشود و زر شریفترین نعمتی است که خدا خلق
کرده اســت و قوام امور دینی مردم به آن وابسته است .همچنین آهن را
مفیدترین فلزات میداند .یکی از اصناف آهن فوالد است و برای درمان
برخی بیماریها هم مفید است.

مبحث تشــریح دانشــنامۀ حاضر نیز بیشــتر بــر نظریات ابن ســینا در فن
ّاول از کتاب قانون استوار است .بسیاری از تعاریف اعضا و تقسیمبندی
کالبــد انســانی و تعــداد هــر یک را از ابن ســینا و به تبع او از کتاب فارســی
منصور شیرازی با عنوان تشریح االبدان گرفته است.
در واقع اثر حاضر از لحاظ محتوایی مطلب بکری در خود ندارد .هر چه
هســت پیــش از وی بحث شــده و بــه تفصیل بیان گردیده اســت ،اما در
ً
بررســیهای تاریخ علوم دورۀ اســامی در سدههای متأخر مثال قرن نهم
و دهــم هجری به عنوان آیینــۀ تمامنمای اعتقادات و اطالعات آن عصر
و مقایســۀ آن بــا اعصــار پیشــین میتواند به عنوان یک منبــع مهم مورد
استفاده و توجه قرار گیرد.

در مبحث انواع زلزله معتقد اســت کــه چنین تصور کردهاند که بخارها و
دودهای زیاد وقتی در زیر زمین جمع میشوند و سرما میتواند در برابر
آن مقاومت کند تا تبدیل به آب شود و مادهاش آن چنان زیاد میشود
که با حرارت پایینتر قابل تجزیه نیست و از طرفی سطح زمین نیز سخت
بــوده و منافــذی در آن وجــود ندارد ،پس وقتی ایــن بخارها میخواهند
خارج شــوند و راهی برای خروج پیدا نمیکنند ،برخی مناطق به ســبب
آن بــه لرزه در میآیند .لرزش آن شــبیه لرزش بدن تــبدار به هنگام تب
شــدید اســت کــه به دنبــال حبسشــدن رطوبتهــای عفونــی در منافذ
اعضــای بــدن ایجــاد میشــود ،بــه طــوری کــه حــرارت طبیعی بــدن باال
میرود و آن رطوبتها را ذوب کرده و به تحلیل میبرد و آن را تبدیل به
بخار و دود میکند که از منافذ پوســت بدن خارج شــده و موجب لرزش
بدن میشــود و همچنان ادامه مییابد تا اینکه آن مواد خارج شــود و با
خار جشــدن آن بــدن آرام میشــود .تکانهای زمین با زلزلــه این چنین
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زبان فارسی ،زبـان علــم

معـریف امجــایل

نیره خداداد شهری

رفیعی ،عادل و رضا مرادصحرایی؛ زبان فارسی ،زبان علم :نگاهی به فرایندهای
واژهسازی گونه علمی زبان فارسی؛ تهران :مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور،1392 ،
 184صفحه.
زبــان بــه عنــوان ابزار اندیشــیدن و وســیله انتقال اندیشــه نقــش مهمی

ســال  1386از دانشــگاه

در شــکلگیری یــک تمــدن و نیــز نــوع جهتگیــری آن دارد .زبــان افزون

عالمــه طباطبایــی؟حر؟ گرفته

بر آنکه واســطه ارتباط اندیشههاســت ،عامل شــکلدهی اندیشهها هم

اســت .دکتــر مرادصحرایــی

هست .در واقع زبان ،صورتها و نمادها و قالبهایی را در اختیار آدمی

نیز دانشیار گروه زبانشناسی

میگــذارد کــه در چارچــوب آنها به فهم دنیا و معنابخشــی بــه مادههای

دانشــگاه عالمــه طباطبایــی

بیرونــی میپردازیــم .بنابرایــن ضــرورت توجــه بیشــتر به زبان فارســی به

تهران است.

مثابــه زبــان هویــت ایرانــی و نیــز زبــان مذهب تشــیع و زبــان دوم جهان
اســام در ایــن عصــر جهانیشــدن که بســیاری از زبانهای دنیــا یا نابود
شدهاند  -تعداد زبانهای بومی و محلی نابود شده بیش از صدها عدد
اســت  -یــا در معــرض نابودیاند ،بیــش از پیش اهمیــت مییابد که ا گر
امــروز برای قدرتمندکردن زبان فارســی چارهای نیندیشــیم ،فردا بســیار
دیــر اســت .یکــی از عواملــی که بــر قدرتمندی زبــان داللــت دارد ،میزان
توانایــی آن زبــان در بارگیــری علمی اســت .در واقع هر قــدر زبانی بتواند
مفاهیم پیچیده انتزاعی فلســفی یا مفاهیــم علمی را در برگیرد ،آن زبان
را قدرتمندتــر بایــد تلقــی کرد .قدرتی که نقش بســزایی در ســاختن یک
تمدن بر عهده دارد.

1

ایــن کتــاب توســط مرکــز تحقیقــات سیاســت علمــی کشــور یکی از مرا کز
پژوهشــی وابســته بــه وزارت علــوم ،تحقیقــات و فناوری ایــران منتشــر
شــده اســت .این مرکــز به عنــوان کانون تفکــر در زمینه سیاس ـتپژوهی
و سیاستســازی علــم ،پژوهــش و فنــاوری در ســطح ملــی ایفــای نقش
میکند.ا کنون این مرکز با داشتن شش گروه علمی با عنوانهای :گروه
ترویــج علم ،گــروه آیندهاندیشــی ،گروه اقتصــاد علم ،گروه علمســنجی،
گــروه علم و جامعه و گروه سیاســت علم وظایف مهم شناســایی درخت
علم و مطالعه در تعیین ســهم مطلوب کشــور از آن در آینده ،تحقیق در
بومیســازی روشهای علمی ســنجش علم و فنــاوری ،انجام تحقیقات
بنیــادی ،توســعهای ،کاربردی بر اســاس اصل مأموریتگرایــی و با تمرکز

ا گــر متکلمــان بــه یــک زبــان بــا ویژگیهــای زبــان خــود و فرایندهــای

خــاص در زمینههــای سیاس ـتگذاری ،برنامهریزی ،نظــارت و ارزیابی را

واژهســازی آن آشــنا باشــند ،تأثیــر بســزایی در مواجهــه بــا زبــان خود به

به عهده دارد.

خصــوص در رابطــه با واژههــای بیگانهای کــه وارد زبان میشــود دارند.
بدیهی است که آشنایی دانشمندان و مختصصان با گونه زبان علمی و
راهکارهای تقویت آن میتواند در توسعه علمی کشور بسیار مؤثر باشد.
در ایــن راســتا بــه معرفی کتــاب زبان فارســی ،زبــان علم ،نوشــته آقایان
رفیعی و مرادصحرایی میپردازیم.

پژوهش حاضر با هدف پرداختن به ویژگیهای گونه علمی زبان فارسی
و ارائه راهکارهایی برای تقویت آن در پنج فصل نگاشته شده است.
فصل اول :زبان فارسی و امکان بیان مطالب علمی
فصل دوم :زبان علم ،زبان محاوره و زبان ادب
فصل سوم :مقایسه فرایندهای واژهسازی در زبان علم و زبان خودکار

معرفی کتاب
دکتــر رفیعــی اســتاد گــروه زبانشناســی دانشــکده زبانهــای خارجــی
دانشــگاه اصفهــان اســت .وی دکتــری زبانشناســی همگانی خــود را در

فصل چهارم :ویژگیهای گونه علمی زبان
فصل پنجم :شکلگیری و تقویت گونه علمی زبان فارسی
در صــد ســال گذشــته جامعــه علمــی کشــور و متصدیــان امــر بــه ســطح
باالیــی از خودآ گاهــی در قبــال مســئله زبان و لزوم حفــظ و نگهداری آن

 .1مهریزی ،رضا ،زبان فارسی ،زبان علم ،برگرفته از شبکه اینترنتی آفتاب.
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دست یافتهاند .با توجه به پیشینه غنی و طوالنی زبان فارسی در زمینه

روابــط علــت و معلولــی موجــود در جهــان خــارج تــا جایــی کــه بشــود از

ادبیــات ،ایــن جنبه از زبــان ملی ما همواره نقطه قــوت آن در مواجهه با

شــکلگیری رابطه مســتقیم با آن جهان گریزان اســت .از اینروست که

فرهنگهــای دیگــر بوده اســت .در دهههای اخیر و بــا توجه به تحوالت

میتوان مدعی شد اثر زبانی نقش ارجاعی دارد ،اما اثر ادبی دارای نقش

بــزرگ در عرصــه علم و فناوری ،به این آ گاهی رســیدهایم که برای حفظ

غیرارجاعی اســت و برخالف اینکه تعیین درســتی و نادرســتی گزارههای

جایگاه زبان فارسی نیازمند توجه بیشتر به زبان و واژ گان علمی هستیم.

اثــر زبانــی امکانپذیــر اســت ،چنین مطلبــی در مــورد گزارههــای یک اثر
ادبی به طور اساسی قابل طرح نیست.

ضــرورت پرداختن به گونهای خاص از زبان فارســی بــا نام «گونه علمی»
ً
که در اصطالح به آن زبان علم گفته میشود ،امری است که تقریبا مورد

آفرینــش و بازآفرینــش پیــام در اثر ادبــی :فرایند خالقیت ادبــی ،فرایند

تأیید تمام صاحبنظران حوزه فرهنگ و زبان کشور بوده است .مواجهه

اختراع و ا کتشــاف و در نهایت فرایند لطیفهگویی همذات هســتند و هر

بــا مفاهیــم و اصطالحات علمی بیگانه و نیز لــزوم بیان یافتههای علمی

ســه تابع ســازوکار چهارچوب ارجاع میباشــند .هیچ جایی برای تمرین

داخل کشــور به زبان فارســی ضرورت تقویت گونه علمی زبان فارســی را

خالقیــت بهتــر از ادبیــات نیســت؛ چــون ابــزار آن ،یعنی زبان همــواره در

پیش میکشد.

دسترس است.

وجــود زبــان علمی بومی کارآمد و اســتاندارد ،ابزاری ضــروری برای بیان

هنجارگریــزی یــا قاعــده افزایــی :اصطــاح ادبیــات تعبیــری دســت کم

یافتههــای علمی هر جامعه اســت .بدون داشــتن چنین ابــزاری ،نا گریز

دوگانــه دارد .مجموعــه آثــار ادبی و مجموعــه دانشهایی که ایــن آثار را

از بیــان یافتههــای علمــی بومــی خود بــه زبانــی غیربومی خواهیم شــد.

مورد بررســی قرار میدهند .از میان این دو تعبیر آنچه شــأن ذاتی دارد،

همچنیــن فقــدان دسترســی به گونــه زبان علمــی بومی کارآمــد و فرا گیر

تعبیــر نخســت اســت و در طــول نوشــته حاضــر نیز همیــن تعبیــر مدنظر

ممکن اســت باعث شود آخرین دســتاوردهای علمی جهانی در گیرودار

است.

ترجمــه و اصطالحــات متعــدد و نبــود روش نظامنــد نــگارش بــا تأخیــر و
نارســاییهای قابــل توجهــی در اختیــار عالقهمنــدان داخلــی قــرار گیــرد.
همچنیــن بــا برطرفکردن تشــتت در اصطالحات و روش نــگارش ،گونه
علمی بومی کارآمد میتواند از فهمپذیری باالتری برخوردار باشد.

از دیدگاه نشانهشناسی ادبیات نیز مانند زبان یک نظام نشانهشناختی
مســتقل اســت که دارای وجوه افتراق و اشــترا ک بســیاری با نظام زبان
اســت .ایــن دو نظــام رابطــه تنگاتنگــی بــا یکدیگر دارنــد و ا گــر بخواهیم
ایــن رابطــه را در مقایســه بــا هنــر مجسمهســازی بیــان کنیــم ،نظــام

در فصــل اول بــه صورت مبســوط «زبــان علم در آثار پژوهشــگران قبلی»

زبــان را بــه مثابــه ســنگ خواهیم دیــد و نظام ادبیــات را شــکل و حالت

بررســی شــده و ســپس پرســشها ،اهداف و روش کار در پژوهش حاضر

مجسمه .درست است که جنس مجسمه از سنگ است ،اما نظمی که

تشریح شده است.

مجسمهســاز پی افکنده از جنســی دیگر اســت .ادبیات حادثهای است

در فصــل دوم بــه تفــاوت بیــن زبــان علــم و زبــان ادب و زبــان خــودکار

که در زبان رخ میدهد ،اما خود زبان نیست.

پرداخته میشود و ابتدا زبان علم و زبان ادب در انگاره نقشهای زبانی

ســپس تمایــز بین اثــر زبانی و اثر ادبی با ســه معیار ســاختاری ،نقشــی و

یا کوبسن مطرح میشود.

نشانهشــناختی بررســی میشــود و خدمــات متقابلی که زبــان و ادبیات

یکــی از شناختهشــدهترین انگارههــای معرفــی نقشهــای زبــان ،انگاره

دارند ،به عنوان مبحثی مهم مطرح میشود.

یا کوبســن اســت .براساس آنچه یا کوبســن مطرح میکند ،در روند ایجاد

زبان علم و زبان خودکار (محاوره) چه به لحاظ نوع نشانههای بهکاررفته

ارتبــاط میتــوان بــه عناصر گوینــده ،مخاطب ،پیــام ،مجــرای ارتباطی،

در آنها و چه به لحاظ نقش آنها متفاوت از زبان ادب هســتند .در فصل

رمــزگان و مرجــع قائل شــد .یا کوبســن براســاس اجــزای تشــکیلدهنده

سه وضعیت واژهسازی در دو گونه زبان علم و زبان خودکار به ترتیب در

ارتبــاط بــه معرفــی شــش نقــش (نقــش ارجاعــی ،نقــش عاطفــی ،نقش

دو زبان فارسی و انگلیسی به صورت مقایسهای بررسی میشود.

ترغیبــی ،نقــش فرازبانی ،نقش همدلــی ،نقش ادبی) ممکــن برای زبان
دست میزند.

هــدف از مقایســه فرایندهای واژهســازی در دو گونه علمــی و محاورهای
زبــان انگلیســی ،توصیف و بررســی گونــه علمی و محــاورهای زبانی غیر از

در ادامــه ایــن فصــل زبــان و ادبیــات از دیدگاههــای ارجــاع و غیرارجــاع،

زبان فارســی اســت که بخش زیــادی از مطالب علمی جهــان به آن زبان

آفرینش و بازآفرینش و هنجارگریزی یا قاعدهافزایی بررسی میشود.

ارائه شــده و میشــود .توصیف گونۀ علمی و محاورهای زبان انگلیسی و

ارجــاع و غیرارجــاع در آثــار زبانــی و ادبــی :اثــر زبانــی سلســله علتها و
معلولهــا را از میــان برنمیدارد .در مقابل یک اثر ادبی با کنار گذاشــتن
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قــرار دهــد و مــا را در یافتن راهحلی برای تقویت گونه علمی زبان فارســی

عکسالعمل نشان میدهد ،چه این تغییرت کشفهای علمی باشند و

یاری کند.

چه پیشرفتهای صنعتی یا تغییرات دیگری در تجربه بشر.

در ادامــه بحــث انــواع فرایندهــای واژهســازی شــامل ترکیــب ،اشــتقاق،

مطالعــه ایــن کتــاب را بــه تمامی کســانی که با مســئله زبان بــه طور عام

ترکیب  -اشــتقاق و میزان کاربرد هر یک از فرایندهای واژهسازی در یک

 -یعنــی تمــام ابنــاء بشــر  -و عالمــان و دانشــمندان به طور خــاص برای

پژوهش پیمایشی  -تحلیلی به خواننده ارائه میشود.

آشــنایی بــا زبــان علم و تفاوت و شــباهتهای آن با زبان خــودکار و زبان

مهمتریــن فراینــدی کــه در واژهســازی گونــه علمــی مــورد اســتفاده قــرار

2

ادب سروکار دارند توصیه میکنیم.

میگیرد ،فرایند اشــتقاق اســت و در مقابل فرایند مورد توجه و اســتفاده
در گونه محاورهای فرایند ترکیب است.
در فصــل چهــار بــه طــور کامــل ویژگیهــای گونه علمــی زبان فارســی در
برابر گونه محاورهای آن بررسی میشود .گونه علمی ،گونه محاورهای و
گونه ادبی زبان با چهار معیار ،قابلیت طرح روح پیوســتاری را مییابند.
ایــن معیارهــا عبارتنــد از :معیار ابالغ /القــاء پیام؛ معیار میزان اســتفاده
از نشــانههای غیرانگیختــه ،دلبخــواه /انگیختــه ،غیردلبخواهــی؛ معیار
میزان چندمعنیشدگی و در نهایت معیار میزان استفاده از ساختهای
زبانی /ادبی در انتقال پیام.
در یک سوی این پیوستار آثار به طور کامل علمی و در سوی دیگر آن آثار
به صورت کامل ادبی را میتوان متصور شد .آثار زبانی (گونه محاورهای)
در بخشهــای میانــی ایــن پیوســتار امــکان طــرح مییابنــد و در نهایت
اشتقاق ،مهمترین فرایند واژهسازی در گونه علمی تبیین میشود
در فصــل آخــر ابتدا بــه ضرورت ارائــه ابزارهــای الزم و خــاص فرایندهای
واژهســازی گونــه علمــی پرداختــه میشــود .ســپس نحــوه شناســایی
ابزارهای مورد نیاز نظام واژهسازی گونه علمی زبان فارسی با اقتباس از
گونه علمی زبان انگلیسی بررسی میشود .در گام بعد و با کسب آ گاهی
نســبت بــه نوع وندها و ریشــههای مــورد نیــاز گونه علمی زبان فارســی،
به منابع و راهکارهای اســتخراج آنها در زبان فارســی اشــاره میشود .در
نهایــت در چهارچــوب برنامهریزی زبانی به نکاتی دربــارۀ نحوه تقویت و
معیارسازی اینگونه ابزارها اشاره خواهد شد.

نتیجه
پیشــرفت علــم و همزمان با آن توســعه اصطالحات علمــی ،باعث ایجاد
خالقیــت واژ گانــی مشــهودی در زبــان علــم شــده اســت کــه مشــخصه
آن تغییــر دائمــی اســت .قواعــد تجویــزی ،ایــن فراینــد تغییــر را بــه نظــم
درمیآورند و ارتباط متخصصان را تسهیل مینمایند.
هــدف استانداردســازی ،معینکــردن محدودیتهــای واجــی ،صرفی و
معنایــی یک اصطالح بــرای افزایش میزان پذیرش آن در جامعه اســت.
با وجود این ،برای دوری از خطر ّ
تحجر واژ گانی و آثار منفی آن بر توسعه
علم ،امروزه شــیوۀ معروف استانداردسازی پویا اعمال میشود .زبان در
جریان توســعه دائمیاش نسبت به همه تغییرات واقعیتهای فرازبانی
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