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 تألیف فرهنگ تخصصی اعالم واصطالحات آموزش باز و
 از راه دور، ضرورتی انکارناپذیر

 رنجی حکیمه دست         
 

 رت تألیف فرهنگهای تخصصیضرو
توانست از همۀ  آثار ادبی       انسان فرهیخته می   پیش از این،  

. داشت آگاه باشد   تاریخی و علمیِ تمدنی که به آن تعلق        و
. های فرهنگی کوچک و دربسته و کتابها اندک بود           حلقه

در زمان سیسرون، خطیب رومی، هر مرد فاضلی همۀ             
 و روم اهمیت داشت      هایی را که در دنیای یونان        نوشته

اما از چند قرن پیش، تعداد آثار با چنان             . خوانده بود 
سرعتی روبه فزونی است که سراسر عمر یک تن برای             
خواندنِ معروفترین آنهاحتی با نظر اجمالی نیز کفایت            

جهان غرب تا قارۀ  آمریکا گسترش یافته است،         . کند نمی
. ست جهان شرق رکن ضروری هر فرهنگ کاملی گشته ا         

 .خواندنِ همۀ کتابها دیگر ناممکن شده است
اینکه شما نیازمند مراجعه به کتاب مرجع باشید                ... 

در دوران ما ـ که دوران        . سوادی نیست  مطلقاً نشانۀ بی  
االطراف است ـ حـتی      جـامع  به آگاهی  نـیازمندیِ آدمـیان   

  هتوانند همه چیز را بدانند و ن        ترین کسان نه می    فرهیخته
 .های خود را به خاطر بسپارند توانند همۀ  دانسته می

نویسی اکنون دیگر از مرتبۀ مهارتی که از استادکار      فرهنگ”       
از علمِ   صورت بخشی    آموزند فراتر رفته و به         در کارگاه می  

شناسی درآمده است و بر دو رشته از این علم با نامهای                زبان
 “1.ستوار شده استنگاری ا شناسی و واژگان واژگان

 

 
 نویسی تحول زبان فارسی، تحول فرهنگ

زبان فارسی، به ویژه طی چهار دهۀ پیشین، به راستی               
ای کهن با فرهنگی سنتی       دیگرگون شده واز زبان جامعه     

به زبان جامعه و فرهنگی بدل شده که به سوی تمدن و               
سرشت  ایـن زبان اینک    . گیرد فـرهنگ جـدید شـتاب مـی   

کند و   رفته رها می    غیرتخصصی خود را رفته    عمومی و    
شکلهای تخصصی مختلف ، همگی مجهز به دستگاههای         

همچنین سرعت  . گیرد   دقیق را به خودمی     شناسی  اصطالح
های  تر شدن حوزه    و میزان تغییرات زبانی و تخصصی        

مختلف علوم، تألیف فرهنگهای تازه، به ویژه فرهنگهای          
موجود را یک ضرورت    تخصصی، یا بازسازی فرهنگهای     

 .انکارناپذیر ساخته است

فرهنگ اعالم و اصطالحات          در این حال است که نبودِ        
، همچون یک  خأل عمیق پژوهشی چهره        آموزش از راه دور   

یابد که ارباب    این امر وقتی نمود بیشتری می       . نمایاند می
فن و اهل تحقیق در این حوزه، جوان بودن جمعیت                

تحصیل و ورود به دانشگاه و بالطبع          کشور، گرایش به     
گیری از نظام آموزش باز و         خیل روزافزون طالبان بهره    

ازراه دور و مشکالت مطرح در سر راه مسئوالن این نظام            
 .را به دقت در نظر آورند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 روش تحقیق

 که ضرورت تألیف این فرهنگ تخصصی روشن          حال
 .رسد شد بررسی روش تحقیق آن ضروری به نظر می

نویسی و تهیۀ  فهرست اولیۀ       برگه،        مرحلۀ اول کار  
 واژگان فرضی مندرج در این فرهنگ است که با مطالعۀ          
مـتون تـألیف شـده در ایـن حـوزه،  در ایـران و جهان،          

بدیهی است  . شود میسر می و استخراج این اصطالحات     
که حوزۀ  علمی آموزش از راه دور در مغرب زمین نشو           
و نما و گسترش یافته و، به طور طبیعی، اصطالحات             
آن نیز در همان سرزمین پدید آمده، درطول زمان صیقل          

 این   پس. است یافته و در معنای دقیق خود به کار رفته           
ایی، به ویژه   دسته از اصطالحات بیشتر به زبانهای اروپ       

انگلیسی است و منابع مورد مراجعه برای استخراج            
این منابع  . اصطالحات آن هم منابع غیرفارسی است        

شود زیـرا کـه ایـن       شامل فرهنگهای عـمومی نـمی     
در نتیجه  . ای بـسیار تخصصی است      حـوزه حـوزه  

 آموزش از راه     آن فرهنگهای تخصصیِ   محدودۀ  تحقیق   
زمینه   کتابهای تألیف شده در این       دور یا فهرست لغات   

 .است انگلیسی به زبان
اما در بررسی سیر تحوالت این دسته از اصطالحات                

توجه به این نکته نیز ضروری است که این اصطالحات             
آیا . اند فارسی چه وضعیتی یافته    پس از ورود به حوزۀ زبان       

اند و مترادف     در همان معنای اصلی خود به کار رفته            
 virtualمثالً معادل   . اند اند یا دچار تحول معنایی شده      یافته

education          آموزشِ  درمیان متخصصان آموزش از راه دور
  virtual معادل دقیقی برای        مجازاست اما لفظ       مجازی

  در مقابل   مجاززبانان   نیست زیـرا کـه در تداول فارسی        
مورد، البته، در این    . و حامل بار منفی معنایی است       حقیقت

. از مسئلۀ گسترش معنایی در حوزۀ زبان نیز نباید غافل بود          
 آموزش از راه دور، آموزش باز در حالی که  اصطالحاتی مانند       

در مقابل آموزش سنتی دارای هویت         یا ترکیب این دو    
مستقل است و به عنوان تخصصی جدید در حوزۀ                 

 .آموزش، حاملِ بارمثبت معنایی در عرصۀ علم است
نابراین، استخراج اصطالحات معادل در این حوزه با              ب

 ألیف بهای تـخصصی آمـوزش از راه دور تمراجعه بـه کتا

 97   ...تألیف فرهنگ تخصصی  

های  شده به زبان فارسی و، به ویژه  مجموعه مـقاله             
ترجمه شده،که حاوی کوشش مترجمان دریافتن             

 .  نماید است، ضروری می معادلهای مناسب

در “  حوزۀ تخصصی آموزش باز و ازراه دورِ         ”ا ورود    ام
 و پذیرش آن در جامعۀ  دانشگاهی فارسی زبانان ،          ایران  

مانند هر پدیدۀ علمی پیامدهایی دارد وآن تغییر یافتن و           
طبعاً . پذیرش برخی ویژگیها از حوزۀ مقصد است           

توانست دقیقاً  به همان صورت       آموزش از راه دور نمی     
یافته   شکل و ساختار و معنا و سازمان        ینکه در مغرب زم   

در نتیجه،  . در ممالک شرقی، به ویژه ایران، پیاده شود         
برای طی کردن فرایند سازگاری با سرزمین جدیدی که          
محل اجرای آن است، دچار تحول وانعطافهایی شده            

شک باید درقالب زبان        تحول و انعطاف بی       این. است
یه وتبیین در مرحلۀ اول در       این توج . نیزتوجیه وتبیین یابد  

گروِ ساختن واژگانِ اصطالحی خاص به زبان فارسی              
مثالً وجود کنکور و خیل عظیم جمعیت       . شود پذیر می  امکان

. جوان برای ورود به دانشگاه ویژگیِ خاصِ جامعۀ ماست          
مسئوالن جامعه برای حلِّ این مشکل از نظام آموزش از راه            

در دورۀ  . گذارند  را بنیان می   یرفراگگیرند و دورۀ     دور مدد می  
شود بلکه   فراگیر فرد به محض ورود دانشجو محسوب نمی       

باید در ترم اول واحدهایی شامل دروس عمومی و پایه را             
بنابراین، دو  .  است “دانشپذیر”در این دوره او        . بگذراند

 از    آموزش   نظام   انطباق  ، حاصل “فراگیر و دانشپذیر  ”اصطالح  
 جامعۀ ماست و پس از           خاص  های ژگی دور با وی      راه

 فراز و نشیبهای کافی در میانِ اهل فن مورد پذیرش            پیمودن
بنابراین، استخراج و فهرست کردن      . آنان واقع شده است    

به اهل فن و متخصصان      این دسته از اصطالحات با مراجعه       
این رشته و بررسی و کاوش منابع و اسناد مربوطه امری               

 .الزم و ضروری است

      پس از استخراج واژگان این فرهنگ از منابعی که ذکر           
آنها رفت، مرحلۀ دوم توضیح وتعیین معادل آنها در زبان             

ترین مرحلۀ کار تألیفِ     این مرحله شاید سخت   . فارسی است 
 عـمیق   فرهنگ است و دقتی درخور و پـژوهشی              

 در این مرحله، عالوه بر تسلط به اصطالحات . طلبد رامی
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 نور، سال اول، شماره دو پیک    98

و  آموزش از راه دور به زبان اصلی و تسلط به زبـان فارسی             
گیری از ثمرات علم      نحوۀ استفاده ازآن در این حوزه، بهره        

بنابراین، این کار    . رسد شناسی نیز ضروری به نظر می        زبان
سترگ، کار یک شخصِ واحد نیست و ضرورت همکاری            

 .کند ژوهشگران را ایجاب میگروهی کوشا و متخصص از پ

 
  تعیین مخاطبانِ فرهنگِ

برای تعیین زبان ومحتوای هر اثر، پیش از هرچیز، تعیین           
مخاطبان فرهنگِ اصطالحات   . مخاطبان آن ضروری است   

دور، از یک سو، ارباب فن و           آموزش از راه      و اعالم    
متخصصان و استادان این حوزه و،  از دیگرسو، خیل عظیم          

 نـظام در سـطوح کـارشناسی ،         آمـوزش در ایـن   طـالبانِ
 این مخاطبان     ویژگی. کارشناسی ارشد و دکتری است      

یکی کثرتِ کمیتِ آنها و دیگری گسترۀ سطح کیفی               
را  طالبان ضرورت تألیف       در نتیجه، کثرت      . آنهاست 

نماید که   کیفی الزم می   سطح   کند و گستردگی     می ایجاب  
هم استادان و    ای باشد که      گونه سطح فرهنگ و زبان آن به     

متخصصان را به کارآید و هم مبتدیان و دانشجویان را              
 . دانش افزاید

 
 توضیحات و برابرهای پیشنهادی به زبان فارسی

توضیحات این فرهنگ باید به زبانی ساده و روان و به دور از             
اجمال وسادگی، ویژگی اصلی       . تکلف و اطناب باشد      
اما .ه ویژه فرهنگهای تخصصی است    توضیحات هر فرهنگ، ب   

از آن رو که این     . در اجمال توضیحات نباید به راه افراط رفت       
توضیحات نه فقط در حـد فـهمِ متخصصان و اهل فن، بلکه            

 دانشجویان   اندرکاران این نظام و خیل عظیم       برای همۀ دست  
 عالوه برآن، برابرهای پیشنهادی باید از . فهم باشد  قابل  آن 

 
این ویژگیها   ند ویژگی برخوردار باشند که مهمترین             چ

. فافیت و پذیرش عام  اهل فن است       ش سادگی، دقیق بودن،  
نکته  به این     پیشنهادی    از لحاظ شفافیت در مورد برابرهای     

باید توجه کرد که اصطالحات نظام آموزش باز و از راه             
دور در شمار اصطالحات علمی است و اصطالحات             

ذاته تغییرپذیرند از آن رو که علم همواره در         حدّ   علمی فی 
 متضمن جنبۀ ثبوت واژه       تکامل و تغییر است و شفافیت      

است؛ در نتیجه شفافیت معادل پیشنهادی باید به حدی            
 علمی یعنی تغییر را هم          ذاتی اصطالح   باشد که ویژگی  

 .بتوان در آن لحاظ کرد
 

 نوع مدخلها
 شامل موارد زیر     تواند موضوع مدخلهای این فرهنگ می     

اصطالحات ویژۀ حوزۀ آموزش باز واز راه دور،        ) 1: باشد
  معرفی متخصصان سرآمد در این     )  الف  اعالم، شامل ) 2

معرفی ) حوزه از ابتدای پیدایش در سراسر جهان،  ب           
در  فعال   مراکز آموزشی مانند مؤسسات و دانشگاههای          

ای و   معرفی محافل علمی پژوهشیِ، قاره     ) این زمینه، ج  
المللی در این حوزه مانند انجمن آسیایی دانشگاههای          بین

سبکهای مختلف آموزش باز و ازراه       ) باز و مانند اینها، د    
 .دور

 
 زبان

تواند فرهنگی دو زبانه باشد و در دو            این فرهنگ ، می    
. بخش انگلیسی ـ فارسی و فارسی ـ انگلیسی تنظیم شود          

ز سوی دو زبان     بنابراین، فایدۀ آن از جهت دسترسی ا         
 . گردد مقصد و مبدأ افزون می

      در تألیف این فرهنگ همکاری وهمفکری                
متخصصان آموزش باز و از راه دور،  زبان و ادبیات                 

  ■ .شناسی ضرورتی مسلم است فارسی و انگلیسی و زبان
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