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 در جریان جنگهــای ایران و روس ،ســپاه ایران
در مقابــل توپخانــه مجهــز و تجهیزات زیاد ســپاه
روس نتوانســت مانع از قراردادهای ننگین گلستان و
ترکمنچای شود .عباس میرزا که بر ضعف سپاه خود
واقف شده بود ،تالشهای زیادی را برای ساماندادن
ارتــش انجام داد .همچنین در این اندیشــه افتاد که
تعدادی دانشــجو را برای یادگیری علــوم جدید به
خــارج از ایران اعــزام کند و چاپخانــهای را در تبریز
تأســیس کرد .پــس از او تعداد دیگری دانشــجو در
زمان محمد شــاه قاجار برای فراگیری فنون جدید به
فرانســه فرستاده شــدند .در زمان ناصرالدین شاه به
همت امیرکبیر ،برای آموزش ارتش ایران آموزگارانی
از خارج از ایران اســتخدام شدند ،مدرسه دارالفنون
تأســیس شد و معلمان اتریشــی و بعدها فرانسوی،
ایتالیایی و ایرانی در آن مشــغول به تدریس شــدند.
یادگیری و آموزش دانشهای نوین ،با خود دایرهای از
واژگان نوین را به زبان فارســی برای توصیف مفاهیم
علمی وارد کردند که پیش از این برابر فارســی برای
آنها نبــود .بــرای دانشآموزان مدرســه دارالفنون،
کتابهای گوناگونی که بیشــتر علــوم نظامی ،فنی و
تاریخی بودند ،از زبانهای اروپایی به فارسی ترجمه
شــد و اصطالحــات زیــادی را همراه خــود به زبان
فارســی وارد کرد .برای نمونــه از ترجمه کتابهایی
کــه بــرای دانشآمــوزان دارالفنون نوشــته شــده
بودند ،واژههایی همانند اســتاتیک ،فیزیک ،مکانیک،
الکتریسیته ،هیدروستاتیک ،آئرودینامیک ،ژئوفیزیک،
هیدرودینامیک ،سینماتیک و دینامیک ،انتگرال و ممان
با تلفظ فرانسوی وارد زبان تخصصی فارسی شدند.
در همــان زمان تالشهایی برای برابرکردن فارســی
کلمات فنی زبانهای اروپایی صورت میگرفت .برای
مثال در روزنامه اطالع که در خود دارالفنون نوشــته
میشــد ،برابرهای فارسی کلمات فنی جلوی آنها در
کمانهای به چاپ میرسید ،اما شتاب ورود وامواژهها
از شــتاب برابرسازی واژهها بیشتر بود .اعزام دانشجو
که در دوره ناصرالدین شــاه متوقف شده بود در سال
 ۱۳۰۱با اعزام دانشــجو برای یادگیری علوم به خارج
از ایران از ســر گرفته شد .در سالهای  ۱۳۰۷تا ۱۳۱۴
جمعا  ۶۴۰دانشــجو اعزام شدند که بیشترشان راهی
فرانســه شــدند و با بازگشت دانشــجویان به کشور،
واژگان تخصصــی بیگانــه فنی و زیستشناســی و
پزشــکی در زبان فارسی افزایش یافت .با آغاز به کار
دانشگاه تهران در ســال  ،۱۳۱۳استادانی به خدمت
این دانشــگاه درآمدند که بیشترشان آشنایی به زبان
فرانســه داشــتند چراکه در فرانســه تحصیل کرده
بودند .کتابهای مربوطه هر رشــته دانشگاهی نیز از
همین روی ،از زبان فرانسه به فارسی ترجمه میشد.
رویهمرفته همین ترجمهها بود که وامواژههای زبان
فرانســه را بیش از هر چیز در زبان فارسی وارد کرد و
زبان علمی را در ایران همراه با تعداد زیادی وامواژه از
زبان فرانسه شکل داد .بیشتر واژههای پزشکی که در
این دوره رواج یافته بود وامواژههای فرانسوی هستند؛
برای نمونه رادیولوژی ،فیزیولوژی ،هیستولوژی و ...از
این دســت هســتند .از طرفی ترجمههای دیگری از
زبانهای دیگر مانند انگلیســی و روســی نیز به زبان
فارســی راه یافته بود که برابرهای فارسی برای آنان
وجود نداشت .بنابراین زبان علم در ایران ،مخلوطی
از زبان فارســی ،عربی  ،روســی و زبانهــای اروپایی
بود .یک ســال پس از آغــاز به کار دانشــگاه تهران،
فرهنگستان زبان فارسی تشکیل شد و کوشید بسیاری
از واژههای واردشــده در زبان فارســی را با برابرهای
فارسی آنها جایگزین کند .واژههای نخستین که در این
فرهنگستان جایگزین شدند بیشتر واژههای نظامی و
فنی بودند .حدود  ۴۰۰واژه مصوب این فرهنگســتان
بعدها وارد کتابهای درســی و دانشــگاهی شد .در
ســال  ۱۳۱۵نظامنامهای بــرای بازبینی اصطالحات
علمی تصویب شد تا از تعداد واژههای بیگانه که به
زبان تخصصی فارسی وارد شده بود ،بکاهد .حاصل
کار فرهنگســتان ،تصویب دو هزار واژه تا سال ۱۳۲۰
خورشــیدی بود .پس از این سالها نیز اعزام دانشجو
و همچنین ترجمه کتابهای دانشگاهی ادامه یافت.
با گستردهشدن رشــتههای تحصیلی ،دایره واژگان و
گوناگونی زبانهای مرجع نیز افزایش یافت .تأسیس
مجالت بینالمللی ،شناختهشــدن زبان انگلیسی به
عنــوان زبان بینالمللی و چــاپ مقاالت مختلف به
این زبان ،وقایع جنگ جهانی دوم و کوچ بســیاری از
دانشــمندان از اروپا به آمریکا باعث شــد که ترجمه
کتابهای جدید بیشتر از زبان انگلیسی صورت گیرد.
رشد ناگهانی تعداد مقاالت ،اختراعات رو به افزایش،
نظریههــای علمی جدید و نیاز و ورود بشــر به عصر
رایانه باعث شــد که وامواژههای زیــادی نیز از زبان
انگلیسی وارد زبان فارسی شــود .تالشهایی که در
سرهســازی زبان تخصصی نیز صورت گرفته اســت،
بیش از پیش گسترش یافته است و امروزه بسیاری از
واژههای تخصصی جایگزین شدهاند ،اما هنوز تعداد
این وامواژهها بســیار است ۹۸ .درصد مقاالت علمی
امروزه به زبان انگلیســی اســت و برابرسازی واژگان
در هر زمینه تخصصی کاری دشــوار است .همچنین
بســیاری از وامواژهها امروزه قسمتی از زبان فارسی
شــدهاند .به عنوان مثال هنوز هــم تلویزیون ،رادیو،
کولیس ،رادیاتور ،شوفاژ ،فیوز ،وسایل آزمایشگاهی و
پزشکی به اســم وارداتی خود خوانده میشوند و به
نظر میرسد که قسمتی از زبان فارسی شدهاند.

وقتی صحبــت از زبان علم و فناوری باشــد ،چند
ســؤال مطرح اســت که فقط مربوط به زبان فارســی
ما نیســت بلکه جهانی اســت :زبان چــه ارتباطی با
تفکر بشــری و چه تأثیری بر اکتشاف علمی دارد؟ اگر
پیشــرفت علمی امری اجتماعی است ،آیا یک یا چند
زبان مشــترک بین دانشــمندان الزم هســت یا نه؟ آیا
کســانی تصمیم میگیرند کدام زبان بــرای این منظور
برگزیده شود یا اینکه برآمدن یک یا چند زبان به عنوان
زبان علم حاصل فراینــدی تاریخی و پیچیده و نتیجه
عوامل مختلف اســت؟ در طول تاریخ علم بشری این
زبانها چــه بودهاند؟ اگر در هــر دوره زبان خاصی بر
علم حاکم بوده ،چطور حاکم شده؟ زبان انگلیسی که
االن بر حــوزه علم تفوق دارد از چــه زمانی و در چه
فراینــدی و بر اثر کدام عوامــل چنین برتری بیچون و
چرایــی فراچنــگ آورده؟ االن که زبان انگلیســی به
علم و فناوری مســلط اســت آیا این اشکالی دارد؟ آیا
این موجب میشــود فرهنگ انگلیسیزبانان به همراه
علم و فناوری به مردم ســایر نقاط جهان تحمیل شود
و به ســایر فرهنگهــا و زبانها آســیب بزند و قدرت
ملل انگلیســیزبان را در ســایر حوزهها مدام افزایش
دهد و برتریشــان را حفظ کند؟ اگر از جهات مختلف
آسیبزاســت سایر زبانها چه باید بکنند؟ اصال آیا این
برتری یک زبان برای خود علم مشــکلآفرین اســت یا
نیست؟ االن در عمل سایر کشورها چه عکسالعملی
نشــان دادهاند؟ متفکران در سطح جهان در این مورد
چه فکــری دارند؟ آیا در آینده هم اوضاع زبان شــبیه
گذشــته خواهد بود یــا تحولی بنیادین در راه اســت؟
متفکران حوزه زبان فارســی در این موضوع به عنوان
یک مســئله جهانی که فقط مختص زبان فارسی عزیز
ما نیســت ،چه میاندیشــند و چه برای ارائه به مردم
دنیا دارند؟ آیا زبان ما از این جهت در خطر است یا نه،
زبان ما در حال تعامل طبیعی با جهان امروز اســت؟
اگر هست در برابر آن چه کردهایم و چه باید بکنیم؟
همانطور که میبینید موضوع دقایق بســیار دارد.
به فکر افتادیم ببینیم صاحبنظران فارسیزبان درباره
این موضوع چه میاندیشند .پس به سراغشان رفتیم.
فکــر کردیــم در موضوع زبــان که دیگــر عقبافتاده
و دســتچندم نیســتیم و قند پارســی را از فردوسی
میخوانیم و حافظ و ســعدی را زمزمه میکنیم و البد
حداقل وقتی موضوع زبان باشــد ،حرفی داریم بزنیم.
در علــم و فناوری هم که عقبماندهایم و  ۲۰۰ســال
اســت حرفهای دیگران را تکرار میکنیم و میدانیم
وضعمــان چگونه اســت .به خودمان گفتیــم در این
زبان زیبا و دلنشــین که به یکی از بزرگترین تمدنهای
باستانی تکیه داده ،حتما صاحبنظران و اهالی فکر و
اندیشه و کارکشتهها خوب به این موضوع فکر کردهاند
و االن بــه یــک طرفهالعین یک عالم نظــرات بدیع و
کاربــردی و دســت اول و مبتکرانه همیــن دوروبرها
پیــدا میکنیم .خبط مــا از این جهت بــود که قبال در
موضوعات دیگری در حوزه علم دیده بودیم نه ،فایده
ندارد .کســی این اطراف در رأس هرم نیست که حتی
در جریان باشــد االن در جهان چطــور فکر میکنند و
جزئیات عمیق موضوع چیســت .ولــی فکر کردیم در
مورد زبان که دیگر اوضاع اینگونه نیست.
ولی اشــتباه میکردیم .خیلی گشتیم و چون گشتن
دنبال یک موضوع مشخصی را خوب بلدیم و موضوع
هم که خدا را شکر راجع به نظر صاحبنظران فارسی
بــود و منابــع به زبان خودمان و شــد که ولع نشــان
بدهیــم و هرچه را در ایــن باب نوشــتهاند به راحتی
بخوانیم و خودشان را هم فورا گیر بیاوریم و ببینیم در
مغزشان چیست .نمیخواهیم آب و تاب بدهیم و هم
نمیخواهیم رعایت حرمت بکنیم .دلتان نمیخواهد؟
ما هم دلمان نمیخواســت .میدانید! یک عده آدمی
دیدیم که زله شدیم .یک مشت حرف تکراری شنیدیم.
افرادی دیدیم همه در مســند ســطح باالی پژوهشی،
عضو فالن فرهنگستان ،رئیس بهمان پژوهشگاه ،مدیر
فالن مؤسسه پژوهشی .یک تحقیق دست اول ندیدیم.
نشــنیدیم یک پژوهش تجربی کرده باشند .دوزار آمار
و ارقــام جمع نکرده بودند .هر کدام  ۵۰ ،۴۰ســال بود
همینکاره بودند .دلمان خون شد.
بگذاریــد برگردیــم به پاســخها .بعضــی از مردم
میگوینــد زبــان فقــط وســیله تفکــر نیســت بلکه
همان تفکر اســت؛ یعنی اگر زبان نداشــتیم فکر هم
نمیتوانســتیم بکنیم .این برداشــت را که دنبال کنید،
رد قوی آن را در تفکر فیلســوفان مخصوصا فالســفه
قارهای مییابید .ممکن اســت نســخه ضعیفی از این
حرف درست باشد؛ یعنی مثال زبان با تفکر نوعی ارتباط
نزدیک داشــته باشــد و بر هم اثرات متقابلی بگذارند،
ولی فعال شواهد و مدارک علمی کافی برای این ارتباط
در دست نیست و از سازوکار آن چیز زیادی نمیدانیم.
مــا هنوز نمیدانیــم ارتباط فیزیکی ایــن صد میلیارد
ســلول عصبی مغز ما چگونه منجر بــه ایجاد آگاهی
و خودآگاهی و تفکر و زبان میشــود و چشــم به راه
یافتههای عصبزیستشناســی هستیم که پرده از این
راز بردارند .تفکر محض روی مبل راحتی و اســتدالل
عقلی و شــهود فلســفی بدون اتکا به شواهد تجربی،
نه اینکه جواب این ســؤال را نمیدهد بلکه تا به حال
جواب هیچ سؤالی را راجع به نحوه کار طبیعت نداده.
ولی چه زبان همان تفکر باشــد یا وسیله تفکر و ...در
هــر صورت زبان بر فرایند اکتشــاف علمی تأثیر عمیق
دارد .حداقــل این اســت که میدانیم علــم پدیدهای
اجتماعی است و با همکاری نزدیک دانشمندان در یک
اجتماع علمی پدید میآیــد و پایه این همکاری تبادل
اطالعــات یا گفتوگوی علمی اســت کــه از راه زبان

شــدند .در قرنهای بعد التین از صحنه خارج شــد و
انجام میشود .بعضی صاحبنظران ادعا کردهاند اگر
بهتدریج سه زبان فرانسوی آلمانی و انگلیسی جایگزین
زبان مردمی ابتدایی باشــد ،نمیتوانند علم را بفهمند
آن شدند .در ابتدای قرن بیستم هر یک از این سه زبان
و در آن پیشرفت کنند .تقریبا همه متفقالقول هستیم
یکســوم مکتوبات علمی را شــامل میشدند .گرچه
که زبان پویا و رو به جلو الزمه پیشرفت علمی است.
در بعضی علوم نظیر شــیمی زبان آلمانی کامال چیره
بعضــی افراد میگوینــد اینطور نیســت که زبان
بود .با شــروع جنگ جهانی اول دانشمندان انگلیسی
مشــترک در علــم و فنــاوری حتما الزم باشــد ،چون
فرانســوی و بلژیکی ،دانشــمندان آلمانی و اتریشی را
ممکن بود تاریخ بهسمتی برود که دانشمندان به زبان
تحریم کردند و جلوی شــرکت آنها در گردهماییهای
مادریشــان بخوانند و بنویســند و همهچیز بهموقع
علمی و چاپ مقالههایشــان در مجالت اروپای غربی
ترجمه بشــود .مثال آن در مقیــاس کوچک ،اتحادیه
را گرفتنــد و بهتدریــج دو جامعه علمی مجزا شــکل
اروپاســت که االن در آن مستندات مختلف ،از جمله
گرفت؛ یکی در غرب اروپا به زبان انگلیسی و فرانسوی
قوانین و مقررات به همه زبانهای مربوط بهســرعت
و دیگری در حــوزه حکمرانی آلمانیزبان در اتریش و
ترجمه میشــود .این فرض احتماال غیرممکن نیست،
آلمان .در ســالهای بعد وقتی مجامع بینالمللی در
ولی اگر عملی باشــد مشــکالتی دارد .مثال اینکه به
رشــتههای مختلف شــکل میگرفتند زبان آلمانی به
منابــع فراوان نیــاز دارد و وقت زیادی هــدر میرود،
حاشیه رفت .در همین دوران است که آمریکا به عنوان
در ترجمه اختالفنظر پیــش میآید ،بهدلیل نگارش
قدرتی جدید ســر برمیآورد و وارد جنگ میشــود و
اکتشافات علمی به انبوهی زبان مختلف ممکن است
بدبینی شــدیدی که نسبت به آلمان وجود دارد ،باعث
معلوم نشــود کشف خاصی را چه کسی انجام داده و
میشــود در آمریکا مقرراتی علیه آموزش و گسترش
خیلی مشــکالت دیگر .ولی در آینده این ممکن است
زبان آلمانی وضع بشود .با اینکه مردم بعضی ایاالت،
عملی بشــود .با ترجمههای ماشــینی که بر اســاس
آلمانیزبانانــد ،صحبــت به زبان آلمانــی در رادیو و
توسعه هوش مصنوعی بهســرعت تکمیل میشوند
آموزش آن براي افراد زیر  ۱۰ســال ممنوع میشــود.
احتماال خیلــی دور نخواهد بــود روزی که هر فردی
این مقررات چند سال بعد از ســوی دادگاههای عالی
به زبان خودش بنویســد و بخوانــد و کار علمی بکند
لغو میشــود ،ولی اثرات آن در
و ماشــینها زبانها را به یکدیگر
جامعه آمریکا ادامــه مییابد و
ترجمه بکنند.
در حوزه زبان فارسی صاحبنظران
زبــان آلمانی بههمــراه آموزش
اغلب صاحبنظــران وجود
معدودی بر این عقیدهاند که ما برای
سایر زبانهای خارجی در آمریکا
یک یا چنــد زبان مشــترک را در
اینکه از قافله پیشرفت عقب نمانیم،
تضعیف میشــود .آمریکاییها
حوزه علــم و فنــاوری ضروری
مثل بعضی کشورهای دیگر باید
مجامــع علمــی خودشــان را
میداننــد .بعضــی میگوینــد
در علم و فناوری از زبان انگلیسی
تشکیل میدهند و شروع میکنند
این زبان مشــترک بایــد یک زبان
استفاده کنیم .ولی اندیشه غالب که
بــه کار علمــی و مجامع علمی
فراساخته )مصنوعی( باشد ،مثل
در فرهنگستان هم پیگیری میشود،
آمریکایی اعتبار جهانی مییابند.
والپوک یا اســپرانتو یا اینترلینگوا
عمدتا بر این است که گرچه تفوق
نســلی از دانشــمندان پــرورش
انگلیسی را باید به عنوان یک
کــه بهدقــت اختــراع شــدهاند
واقعیت پذیرفت ،ولی با استفاده از
مییابند که زبان انگلیســی همه
و برخــالف زبانهــای طبیعــی
همه ظرفیتها باید با آن تعامل کرد
نیازشان را برآورده میکند .پس از
بیقاعدگی و پیچیدگی و اســتثنا
جنگ جهانی دوم آمریکا قدرتی
ندارند و فراگیری آنها نسبتا آسان
جهانی است که موجب چیرگی کامل زبان انگلیسی بر
است .شــاید اگر یک زبان فراســاخته جهانی در علم
علم و فناوری میشود.
و فنــاوری رایج بود بهترین راهحــل میبود و کمترین
االن زبان انگلیســی تقریبا بهطــرزی انحصاری بر
مشکالت را داشــت ،ولی اگر جهانی خارج از ذهن ما
علم و فناوری مســلط است .برآورد شده که  ۱۵درصد
وجود داشته باشد ،در آن چنین اتفاقی نمیافتد.
از جمعیت جهان به انگلیسی صحبت میکنند که پنج
در طول تاریخ زبانهای متعددی در علم و فناوری
درصد از آنها زبان مادریشان انگلیسی است ،ولی عمال
البته در محدوده جغرافیایی خودشان مسلط بودهاند.
زبان  ۸۰درصد مجالتی که در مراجع معتبر فهرســت
در یونان باســتان کتابها در سرزمینهایی گسترده که
شدهاند ،انگلیسی است .در هلند بین سالهای  ۲۰۰۸تا
به سوریه امروز هم میرســید ،به زبان یونانی نگاشته
 ۲۰۱۱به ازای هر یک مقاله علمی به زبان هلندی بیش
میشــدند .بعدها در قرون وســطی زبانهای عربی و
از  ۴۰مقاله به زبان انگلیســی نوشــته شده است .در
التین برای علم آن روزگار زبان مشــترک شــد .حتی تا
باقی کشورهای جهان هم کموبیش اوضاع همینطور
قرن نهــم هجری/پانزدهم میالدی علوم پزشــکی در
است .نگاهی به نمودار پایین صفحه بیندازید .استفاده
جنوب فرانســه به زبان عربی تدریس میشد .در اروپا
از انگلیســی در روســیه ،ایتالیا و هلند در چهار ســال
برای ســالیان دراز از اولین ســدههای قرون وسطی تا
منتهی به  ۲۰۱۱درمقایســهبا دورههای چهارساله قبل
اواســط قرن هفدهم التین زبــان غالب علم بود .پس
از آن شــدیدا افزایش یافته .واضح است که استفاده از
از رنســانس یــا دوره نوزایی ،گالیله اولیــن فردی بود
زبان انگلیســی به عنوان زبان بینالمللی در علم کلی
که کتاب مهم خود را به زبــان مادری ،یعنی ایتالیایی
مزایا دارد .این زبان در ســطح جهان بهطور گســترده
نوشت و برای استفاده سایر مخاطبان آن را به التین هم
به عنوان زبــان دوم آموخته میشــود و در بازرگانی،
منتشر کرد .کتاب مهم نیوتن و بسیاری دیگر کتابهای
پزشــکی ،مهندســی و ســایر حوزهها به کار میرود.
پراهمیت و تأثیرگذار در آن دوره به زبان التین منتشــر
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وجود یک زبان مشــترک و بینالمللــی اثرات مهمی
روی ارتباطات علمی دارد و موهبت بزرگی برای علم
اســت .دانشــمندان در اطراف جهان با فراگیری فقط
یک زبان میتوانند یافتههای سایر دانشمندان را ببینند
و با آنها در ارتباط باشــند و دســتاوردهای خودشان را
در دسترس بقیه قرار بدهند و در علم مشارکت بکنند.
در زمســتان  ۲۰۰۴/۱۳۸۳دانشــمندان چینی گونهای
خطرناک از آنفلوانزای پرندگان یافتند که میتوانســت
به خوک و سپس به انسان منتقل بشود و کشف آنها را
در مقالهای به زبان چینی منتشر کردند.
هشــت ماه طول کشید تا سازمان بهداشت جهانی
از خطر شــیوع بیماری مطلع شــود و با عجله مقاله
را ترجمه کند و به کشــورها هشــدار بدهد .مطالعات
جدید نشــان میدهند که چه شکاف عمیقی میتواند
بین علم به زبان انگلیسی و علم به سایر زبانها شکل
بگیرد و منجر به وضعیتهایی مشــابه یا حتی خیلی
وخیمتــر از مورد آنفلوانزای مرغی شــود .در موضوع
مخاطرات زیســتمحیطی و حفاظت از گونههای در
معــرض خطر این شــکاف عمیقتر اســت .دادههای
مهمی که در این زمینه در سراســر جهان به زبانهایی
غیر از انگلیســی منتشر میشــود ،ممکن است از دید
پژوهشگران و نهادهای بینالمللی پنهان بماند .آخرین
اطالعــات راجع بــه جمعیت گونــهای پرنده کوچک
بومی آســیا که به عنوان گونه آســیبپذیر طبقهبندی
شــده ،در برآورد اخیر اتحادیــه بینالمللی حفاظت از
محیطزیست از قلم افتاده بود.
بعضی از صاحبنظران مشــکلی در این نمیبینند
که انگلیســی ،زبــان انحصاری علم باشــد .میگویند
زبانها موجودات زنده و پویا هســتند و راه خودشــان
را پیــدا میکنند .میگویند هیچ اشــکالی ندارد اگر در
کشــوری کال زبان علم انگلیسی باشــد و زبان محلی
بماند برای ســایر حوزهها ،همانطور که در بسیاری از
کشــورها همین االن اینطور هســت .این را که زبان با
خــودش چه چیزهایی میآورد ،از نگاه تبادل فرهنگی
اجتنابناپذیــر و بیضرر میدانند کــه در طول تاریخ
همیشــه رخ میداده و از دیدگاه عمیق انســانی اصال
هم بد نیســت .میگویند آنقدر که یک زبان و فرهنگ
محلی در موسیقی و ســینما و کال هنر از فرهنگهای
دیگر تأثیر میگیرد ،از علم و زبان علم تأثیر نمیگیرد.
انجــام کار علمی بــا زبانی به غیــر از زبان مادری
مشکالتی دارد .باید کلی وقت و هزینه اختصاص دهید
تــا آن را یاد بگیرید و مدام خــود را بهروز کنید .ممکن
است کســی استعداد درخشــانی در علم یا مهندسی
داشته باشــد ،ولی همان اندازه استعداد یادگیری زبان
نداشــته باشــد و جامعه علمــی به او فضــای کافی
ندهد .وقتی کســی در علــم کاری انجام میدهد ،باید
کلی وقت بگذارد تا درباره آن به زبان انگلیســی مقاله
بنویســد .موقع بررســی مقاله برای چاپ در نشریات
معتبر هرگونه ضعف در ادبیات انگلیســی عمال امتیاز
منفی است .چون واژهها و مفاهیم و اصطالحات زبان
به ریشــههای فرهنگــی و عوامل زمینــهای مربوطند
خوبی
یک دانشــمند اساســا ممکن اســت نتواند به ِ
زبان مادری منظورش را برســاند و امکان ســوءتعبیر
یا بدفهمی وجود دارد .اگر متوجه این نوع مشــکالت
باشــیم و بــرای رفــع آنها راههــای مناســبی بیابیم،
پیشرفتمان در علم تسریع میشود.
اهل نظر اغلب معتقدنــد زبانها در برابر چیرگی
زبان انگلیسی در علم و فناوری باید مواظب خودشان
باشــند و از خود محافظت کنند .باید زایا باشند و خود
را غنی کنند وگرنه محو میشوند .این میتواند به خود
علم هم آســیب بزند .دانشــی که از راه پژوهشهای
معمول دانشــگاهی به دست نیامده همچنان ممکن
اســت ارزش علمی داشته باشد .مثال یک قبیله بومی
در اندونــزی در تاریخ شــفاهی خــودش راهی برای
تشــخیص عالئم زمینلرزه داشــت و این در سونامی
ســال  ۲۰۰۴/۱۳۸۳کمکشــان کرد تا به نقاط مرتفع
فــرار کنند .نمونه دیگر افســانهای اســت بین بومیان
اســترالیا راجع به »شــیطان آتش« که از خورشید بر
زمین میتازد و االن زمینشناسان میگویند وصف یک
شهابسنگ اســت که چهارهزارو  ۷۰۰سال پیش به
زمین برخورد کرده است.
متفکرانی کــه واقعیت چیرگی زبان انگلیســی بر
علــم و فنــاوری را پذیرفتهاند و به ایــن فکر میکنند
که ســایر زبانها در مواجهه با آن چه باید بکنند ،ســه
حوزه یعنی تولیــد علم ،گردش علم و آموزش علم را
از هم جــدا کردهاند .میگویند تولید و آموزش علم به
زبــان محلی و گردش آن به زبان انگلیســی .یعنی در
هر کشــوری در جاهایی که افراد به کار کشــف علمی
مشــغولند ،میتوانند با زبان خودشان کار کنند .وقتی
نتایجی حاصل شد ،به زبان انگلیسی منتشر شود .علم
هم چه در مدرســه و چه در دانشــگاه به زبان محلی
تدریس شود.
در حــوزه زبان فارســی صاحبنظــران معدودی
بر ایــن عقیدهاند که ما برای اینکه از قافله پیشــرفت
عقــب نمانیم ،مثل بعضی کشــورهای دیگــر باید در
علم و فناوری از زبان انگلیســی اســتفاده کنیم .یعنی
دانشگاهها انگلیسیزبان شوند .ولی اندیشه غالب که
در فرهنگستان هم پیگیری میشود ،عمدتا بر این است
که گرچه تفوق انگلیسی را باید به عنوان یک واقعیت
پذیرفت ،ولی با اســتفاده از همه ظرفیتها باید با آن
تعامل کرد .حتی اگر در آینده به ترجمههای ماشینی با
کیفیت و دقیق برســیم ،باید زبان آماده و قابلی داشته
باشیم تا آن را به ماشینها یاد دهیم.
* و ** نویسنده و مترجم علم برای عموم

ﻋﺮﻓﺎن ﺧﺴﺮوي
دﯾﺮﯾﻨﻪﺷﻨﺎس
 بسیار پیش آمده در گروههایی علمی که در بستر
پیامرسانهای جمعی شــکل گرفتهاند ،دانشجویان
نوخطــی را ببینیــم که در جســتوجوی جــزوه و
مقاله فارســی هســتند و بســیارتر اینکه به معرفی
منابع غیرفارسی ،واکنش ســردی نشان دهند .شاید
جوانترها نمیدانند تا چند سال پیش ،جستوجوی
مقالهای علمی متضمن چه مشقتهایی بود و صرفا
آنقدری که صاحب این قلــم از دیدن مقالهای تازه
ذوقزده میشــود ،بــه هیجان نمیآیند؛ شــاید هم
آشــنایی این دانشــجویان با زبان تخصصی موردنیاز
بــرای مطالعه متنهای علمی کافی نباشــد؛ شــاید
هم این موضوع وجهی بنیادیتر داشــته باشد و نزد
بســیاری از محصالن علم ،مطالعه هرچیزی فراتر از
جزوههــا و کتابهای درســی ،تجملی بیهوده تلقی
میشــود .آموختن زبان تخصصی ســاده نیست ،اما
امکانپذیر است؛ سادهتر ،بهاشتراکگذاشتن تجربیات
بهجامانده از ســالهای نهچندان دور اســت تا قدر
نعمــت اینترنت را بهتر بدانیــم؛ اما تقریبا هیچکاری
نمیتوان برای کسانی کرد که گمان بردهاند در شرایط
فعلی ،جدیتی فراتر از جزوهخوانی و اکتفا به متنهای
ترجمهشده ضروری نیست .در دوره نوجوانی ،امکان
دسترسی به کتابخانه مرکزی هشتم اکتشاف نفت را
داشــتم و انگلیســی را همانجا یاد گرفتم .هر هفته
نیچر و هر ماه ساینتیفیک آمریکن به کتابخانه میآمد
و بسیاری مجالت علمی دیگر هم بود که بیدردسر و
منت میشــد امانت گرفت و خواند .بعد از مدتی ،به
فهرست مأخذ انتهای مقاالت پژوهشی نگاه میکردم
و اگر برخی را میشــد در همان کتابخانه جست ،به
سراغش میرفتم .جســتوجوی جالبی بود و نتایج
جالبی هم داشــت .مثال فهمیدم بسیاری از مجالت
تخصصی از دهه  ۲۰و  ۳۰و  ۴۰میالدی ،در کتابخانه
مرکزی هشــتم بایگانی شدهاند ،بهجز یکی ،دو سال:
 ۷۹و  ۸۱میالدی؛ یعنی ســالی که انقالب شد و سال
آغاز جنگ .داغ مقاالت آن ســالها تا مدتها بر دلم
ماند تا این اواخر که به همت برادران روس و چینی،
ما ملت تحریمزده هم توانســتیم هرآنچه را مقاالت
علمی اســت از اینترنت فراچنگ آوریــم .تا پیش از
چندســال اخیر که امکان دسترسی به بسیاری )و نه
تمام( منابع علمی در قالب رقومی امکانپذیر شد ،کار
من همین بود که از طریق جستوجوی کتابخانههایی
مثل مرکزی هشتم و بعدها کتابخانههای دانشگاهی،
مقاالت علمی حوزه عالئقم را بیابم ،کپی بگیرم و به
مرور کتابخانهای مفصل درســت کنم از مقاالتی که
در موضوعات مختلف مرتب شــدهاند .این کتابخانه
مقاالت قدیمی ،هنوز هم برای من دوستداشــتنی
و عزیز اســت .گرچه نســخه رقومی بســیاری از این
مقاالت را هم جســتهام ،اما هنوز مقــاالت فراوانی
در بیــن آنهاســت که اگر خــودم تصویرشــان را در
حافظــه رایانــه ثبت نکنم ،بعید اســت نســخهای
دیگــر از آنهــا پیــدا کنــم .برخــی از ایــن مقاالت
مربــوط به مجالت روســی حــوزه دیرینهشناســی
میشــوند .مهمتریــن مجلــه روســی دربــاره
دیرینهشناســی» ،پالئونتولوگیچســکیئی ژورنــال«
)(Палеонтологический журнал
نام دارد که یعنی »مجله دیرینهشناسی« .آن سالها
تا توانســتم در بحر بایگانی این مجله غوطه خوردم
و فهمیــدم بســیاری از مقاالتی که دیرینهشناســان
آمریکایی در دهههــای  ۸۰میالدی و نزدیک به پایان
جنگ ســرد در مجالت تخصصی خودشان نوشتند،
برگرفتــه از ایدههای تحلیلی و عمدتــا ریاضیاتی در
همین پالئونتولوگیچســکیئی ژورنال بــود .من البته
هرگز نتوانســتم در زبانی بهجز انگلیســی تســلط و
مهارت کافی پیــدا کنم ،اما میدانم اگر کســی کرم
کتاب )و مقاله( باشد ،بهتر است به غیر از انگلیسی،
زبانهــای بیشــتری بیاموزد .همیــن حرفهایی که
درباره مقاالت روســی عرض شــد ،میشود با کمی
تغییر در مثال ،دربــاره آلمانی )بهخصوص آلمانی(،
اســپانیایی ،فرانســه و چینی هم گفــت؛ مثال مجله
آلمانی پالئونتوگرافیکا ) (Palaeontographicaگرچه
هنوز هم تن به رقومیشدن نداده ،اما یکی از مصادر
اصلی انتشار مقاالت و رساالت بسیار مهم و تاریخساز
دیرینهشناسی است .اکتفای چنین نشریاتی به انتشار
کاغذی یا زبانهایی بهجز انگلیسی ،شاید به تعصبات
ســنتی آنها بازگــردد ،اما آنقدر اهمیت و ســنگینی
دارنــد کــه جامعه علمــی انگلیســیزبان ،بهجای
نادیدهانگاشــتن آنها ،از راههای دیگری مثل انتشــار
غیررسمی ترجمههای انگلیسی )توسط متخصصان
چندزبانــه( و البته اشــتراک نســخههای کاغذی در
کتابخانههای دانشــگاهی ،هنوز هم تنــور بازار این
نشــریات کاغذی را داغ نگاه داشته است .روسها و
آلمانیها در بسیاری از رشتههای علمی )بهخصوص
دیرینهشناســی( پیشــرو بودهانــد و بهخصوص اگر
بخواهیم دربــاره تاریخ کاوشهــای علمی در ایران
بیشــتر بدانیم ،بهتر اســت نــگاه جدیتــری به این
زبانها داشــته باشیم .نخســتین دیرینهشناسانی که
به ایران آمدند و در ســازند استخوانی مراغه کاوش
کردنــد ،روس بودند و آلمانیها نیز در جنگ جهانی،
بســیاری از نمونههای ایران را از روسیه به موزههای
آلمــان و اتریش بردند .همین دو ،ســه ســال پیش
بود که گونهای جدید از کرگدنهای ســنگواره ایران
گزارش شــد که بقایای آن به دست روسها اکتشاف
شده بود ،ولی ســر از موزه تاریخ طبیعی وین درآورد
و همانجا توصیف شد.

