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  براي اينكه بتوانيم در چنين فضائي خود را .  رايانشي و الكترونيكي شناوريمما در فضائي. اند  اطالعات ناميده

  ؟گونه است زبان و فرهنگ ما چ و جايگاهرويم، چه بايد بكنيم؟ وضعيت پيشداريم و همدوش ديگران  نگه زنده
   چيست؟اندركاران اين حوزه ست و دشناسان زبان ،  زبانريزان برنامه  نقش

   .شود مي رويارويي با آنها مطرح  براييي و راهبردها ،رو يشِپ هاي چالشدر پايان 
  

  :ها كليدواژه
  سازي سازي، بومي ، جهاني، راياسپهرشناسي، فناوري اطالعات زبان فارسي، خط فارسي، زبان 
   

  اوري اطالعاتفنّ
 دانش برق و الكترونيـك      اي از   ها در بيش از نيم قرن پيش و گسترش روزافزون آنها ، شاخه              نخستين رايانه با پيدايش   

گيـري از رياضـيات جديـد طراحـي و            اي پرداخت و با بهره      افزارهاي رايانه   طور اختصاصي به طراحي وساخت سخت       به
 و بطـوركلي  افـزار رايانـه   نـرم افـزار و     سختهاي مهندسي     سان رشته   افزارهاي آن آغازشد و بدين      ها و نرم    تدوين برنامه 
هـا يـا    ها را دريافـت ، پـردازش و ارائـه داده       ترين و فراگيرترين فعاليت رايانه      مهمجاكه  از آن .  شكل گرفت  3دانش رايانه 
"انفورماتيـك " دريفوس فرانسوي ايـن حـوزه را   1968دانستند ، براي نخستين بار در سال         اطالعات مي 

 بـه مفهـوم   4
 .نگليسي و فارسي نيز كـاربرد يافـت  اي كه با همين مفهوم در زبان ا    واژه . )19  ص(] 1[پردازش خودكار اطالعات ناميد   

 بـا مفهـومي   "فنـاوري اطالعـات  "تـدريج اصـطالح    از دهة هفتاد در اياالت متحده و از دهة هـشتاد در انگلـستان بـه              
ها و اطالعـات را        رايانه ، پردازش خودكار داده      دانش ي مرتبط با  ها   و رشته  ها   زمينه تا همة    جانشين آن شد  تر    گسترده

 و به   پيوستة انجام كار برروي اطالعات      هم   همة فنون به   با  ازديد كاربردي  تي -يا آي  فناوري اطالعات    امروزه .دربرگيرد
"رايانيك يا علم سيبرنتيك   "لحاظ نظري با نظرية     

 ، 6از نظريـة خودكـاري  هاي اصـلي آن عبارتنـد        حوزه . پيوند دارد  5
]١ [ 10هـاي پردازشـگر     ماشين و نظرية    9، نظرية ارتباطات  8 ، نظرية اطالعات   7ها  نظرية سامانه 

 ازسـوي ديگـر بـا رواج       . 
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ايِ كـاربردي چـه    فنون رايانهاي از     مجموعه  و دو رشته   اصطالح فراگيرتر فناوري اطالعات و ارتباطات،  همبستگي اين        
هـاي    نـسبت بخـش   ) 1(نمـودار  . ] 2[ گـردد   بـارزتر مـي    ها و ارتباطات راه دور      افزاري ونيز شبكه    افزاري وچه نرم    سخت

   .دهد ادشده را با يكديگر نشان ميي

  1نمودار شماره 
 هـسته و     اطالعـات  هاي گوناگون سروكار دارد؟ شايد به اين دليـل كـه            همه فنون و نظريه     چرا فناوري اطالعات با اين    

چيـز    اطالعات همـه  . طالعات است  فرانسوي، عصر ما عصر ا      دانشمند نادگار مور به تعبير   . دهد  بنياد آن را تشكيل مي    
 اكنـون همـة      .] 3[ و نمـايش صـفرويكي دارد     يافته   ماهيت ديجيتالي    ه امروز  كه با اين ويژگي   ، جا هست   است و همه  

هـا تغييـر     پديـده مفـاهيم و   اطالعات وابسته گرديـده و حتـي ماهيـت بـسياري از             اي به   گونه  هاي زندگي بشر به     جنبه
شـود،    مي  ها و يا كشورها با ميزان اطالعات سنجيده          در مورد افراد و چه در سطح سازمان         چه ، امروزه ثروت  .است    كرده
فناوري اطالعات . دارد دستيابي آن كشور به اطالعات تناسب    توليد و  طور كه قدرت واقعي هركشور نيز با ميزان         همان

صنعتي، اقتـصادي،فرهنگي، اجتمـاعي و      هاي علمي، فني،      تمام ابزارهاي ممكن براي كار با اطالعات را در همة زمينه          
  . نمايد هاي تازه و روزافزون ديگر فراهم مي بسياري از حوزه

  راياسپهر

هـا و شـايد هـم در     ها و كتابخانه   در كتاب : يافت؟ شايد تا چندي پيش پاسخ چنين بود         توان  اما اطالعات را در كجا مي     
تر از جهان و  گستردهآن در فضائي  و انفجارگونة سريع ،الكترونيكيآنكه امروز با توليد، تكثير و انتشار         حال. ذهن افراد 

 ارتبـاطي   گوناگونهاي    بيرون از برد رسانه   توان يافت كه      اي را نمي    ديگر نقطه ! جا  توان گفت همه    برفراز كرة خاكي مي   
هـا مـوج    ائي از ميليون خود در دريي مادنِ تَهمواره و هرلحظه با همينچه بخواهيم و چه نخواهيم    .  مخابراتي باشد  و

  و، بـه آن    اين امواج را كه     فرستندة تواند تنها چندهزار     مي  كوتاه يك راديوي موج  . وريم   غوطه  نامرئي الكترومغناطيسيِ
. كنـد  اي نيز هزاران گونـة ديگـر را نمايـان مـي         يك گيرندة ماهواره  . آشكار سازد د  نكن   برخورد مي   نيز، ما   بدن   بهالبته  

ها گرفته تا     از حافظة درون رايانه   : اي و ارتباطي پراكنده است      هاي رسانه   در بسياري ديگر از محيط    اطالعات ديجيتالي   
هاي حافظـه،   دي، كارت وي ، دي دي هاي مغناطيسي، سي  و ديسكت  ها  ها مانند ديسك    انواع ديگر ابزارهاي انبارش داده    

.  زيردريـائي   و هـاي هـوائي، زمينـي       هـا و كابـل       خـط   تا اي  هاي ارتباطي تلفني، راديوئي، تلويزيوني، ماهواره        شبكه و از 
 در  ها رايانه با ميلياردها صـفحه مـتن و اطالعـات             و ميليون  اي  پيوسته از هزاران شبكة رايانه      اي بهم   اينترنت كه شبكه  
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 . Processing Machines Theory 
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كـه بـا كمـك يـك رايانـه وارد فـضاي           هنگـامي  .گيـرد   بخـشي از ايـن مجموعـه را دربرمـي         سراسر جهان است، تنها     
تـري كـه    فـضاي بـزرگ  بـراي    اما.شد شويم با جهاني عظيم و تودرتو از منابع اطالعي گوناگون روبرو خواهيم        ياينترنت

پوشـش  بـه آنهـا را   الكترونيكي و رايانـشي وابـسته     ارتباطي،هاي اطالعي و ابزارها و فناوري  هاي    همة جلوه اينترنت و   
بينيم اما نگارنـده       مي  را دربرابر آن   رايافضاها واژة     رخي نوشته در ب  .يابد  برد مي كار    11نام سايبراسپيس تدريج     به دهد  مي

  .كند رايانشي پيشنهاد مي  را براي اين جهان الكترونيكي وراياسپهر
دان فرانسوي در     دان و رياضي    ، فيزيك 13 آمپر را  نخستين بار آن   كه   شده   ساخته 12واژة سيبرنتيك اين اصطالح خود از      

نـوربرت  اسـتفادة  اما .  شدي سپرده فراموش به پس از مدتيوكار برد  معني علم كنترل بهمقاالتي دربارة فلسفة علم به   
 دانـش كنتـرل و ارتبـاط در          يا هاي پويا و    نش بررسي سامانه  دا"به مفهوم   دان آمريكائي از اين اصطالح         رياضي 14وينر

  .] 4 [ د دوبارة آن ش رواجباعث 1948در سال  "ها جانداران و ماشين
 در كتاب  1984بار در سال      دانند چراكه وي نخستين      مي سايبراسپيس كنندة اصطالح    را ابداع  15م گيبسون اغلب ويليا 

"كـرد  هاي كوچك و موجود در زبان انگليسي سـرهم  با تركيب سازه" گفتة خودش، را، به آن 16نوين پرداز  خيال
  ص (]5[

 رابـراي راياسـپهر     يمـي تـوان چنـين تعريفـ       كتاب  در سراسر   او   و پراكندة    هاي گوناگون   ها و توصيف    از تعبير   و ،)22
 قابـل   رايانـه گـاه فرمان بـه  ورود و بـا شـده   انباشـته اي  صورت نگـاره  هاي جهان كه به مجموع همة داده"  :دست داد     به

نهـادن جـسم مـادي      ي  معني انتقال آگاهي و ذهنيت فـرد بـه درون راياسـپهر و برجـا                 به ورود و اين    .دسترسي است 
"اوست

ي دربرگيرندة همة روابط ا مجموعه": دهد تري ارائه مي    ملموس تعريفيك منبع اينترنتي     .)20-24ص    ص (]5[
"گيرد يدور و رايانه وبدون درنظرگرفتن فاصلة جغرافيائي شكل م     دوسوية افراد بشر كه با ارتباطات راه      

  بِـل  ديويـد .]6[ 
 ماشـين و دسـتگاه،    همـه گونـه  داند، جهاني انباشـته از  ي، نمادين و تجربي مي راياسپهر را تركيبي از سه بعد ماد   نيز

 ، 19سـرا   ، گـپ  18 ، وبگـاه     17ترونيكـي هـاي الك     و انواع اطالعات و ارتباطات مانند نامـه        رق و برنامه، نمايشگرها   سيم و ب  
ر رمان،  در فيلم و سينما، د    : جا حضور دارد     راياسپهر در همه   . )1ص   (]5[  و مملو از تصوير و انديشه      هاي اينترنتي   بازي

سپهري فراگير است كه جهان مـا را        . رايانه نمايشگر    تصويريِ  و در فضاي   تحريرمان، روي ميز   ما  و انديشة  در تخيالت 
هاي شكوهمند و مانـدگارش بـا    را در همة جلوه است و ما آن  نفوذكردهنهاي زندگيما گرفته و به درون همة جنبه   دربر

   كنيم مي  ي و نمادين تجربه   پيوند ميان جهان ماد . ي اين سپهر كه صنايع، فناوري و بازرگاني بسيار پررونقـي           روية ماد
بـه تعبيـر ديويـد بـل     . متكي بر روي ديگري است كه ساختة دانش و فرهنگ جامعة امروز اسـت   است،    نموده  را فراهم 

  .)2ص  (]5[نامد مي 20يافرهنگرا را ه كه وي آنچآن. مولد فرهنگ و محصول فرهنگ است راياسپهر، همزمان

  زبان و راياسپهر
ما را بـه تأييـد نظـر     ،انگيز آن  و سرعت حيرت21هاي اطالعاتي و ارتباطاتي   نگاهي به سير گسترش و پيشرفت فناوري      

 و ]7[ايـم   تاريخ بشر يعني عصر انقالب ارتباطات شـده جهانيِدارد كه اكنون وارد موج سوم تحوالت      وامي 22آلوين تافلر 
هاي سنتي خـود را رهـاكرده         هاي علمي و فرهنگي قالب      چندان دور، بيشتر پديده     اني نه توان انتظارداشت كه تا زم      مي

توان انتظارداشت كـه      بازهم مي . پديدارگردند) يراياسپهر(در شكل و شمايلي تازه و در فضائي الكترونيكي و رايانشي            
 ايـن  .ارتباطي و فرهنگي حفـظ كنـد  عنوان مهمترين وسيلة  در اين جهان پهناورِ اطالعات، هنوز زبان نقش خود را به        
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كردند با پيـدايش      برخي از انديشمندان و دلسوزان فرهنگي بسياري از جوامع شد كه تصور مي            نگراني  وضعيت، باعث   
اي و اينترنتي، ممكن است يك زبـان   سخني همة افراد از راه ارتباطات ماهواره دهكدة جهاني و چيرگي راياسپهر و هم 

زير نفـوذ فرهنگـي آن زبـان محـو     ها نيز   گردد و در پي آن فرهنگ       هاي ديگر چيره     بر همة زبان   )مانند زبان انگليسي  (
هـا، آشـكارگرديده كـه دركنـار ايـن       براي همة زبان انديشي كارشناسان و ايجاد امكانات گوناگون         اكنون با چاره   .شوند

تواننـد هويـت خـويش را بـا            دارند و مي   خوانِ گسترده هر گروه از مردمان با هر زبان و فرهنگ و سنتي جاي خود را               
. تر از هرزمان به همة ساكنان اين دهكدة جهـاني اعـالم كننـد    اي پهناورتر و در زماني كوتاه      صدائي رساتر ، در گستره    

آورنـدة    فراهمها در يك فرهنگ مسلط نيست، كه خود كنندة همة فرهنگ   تنها مستحيل   ديگر، فناوري نوين نه     سخن  به
هاست تا بتوانند در كنار هم و بـدون هـيچ مـرز و مـانعي بـه                    ها و مليت    نظير و برابر براي همة افراد، گروه       امكاناتي بي 

  . دادوستد علمي و فرهنگي بپردازند

  هويت در راياسپهر
 در  اي و بويژه كاربرد اينترنت، بيگانگي و انزواي افراد بود كـه             مورد نسبت به فناوري رايانه      هاي بي   يكي ديگر از نگراني   

تواند در چند لحظه با همـة         ترين نقطة جهان مي     اكنون هر فرد تنهائي در دورافتاده     . است  عمل، عكس آن اتفاق افتاده    
 يـا گـروه بحـث و         دارد، ارتباط برقـرار كنـد و در هـر انجمـن             يا فرهنگي كه وجه تشابه فكري، علمي، ذوقي و          كساني

، سياسـي، اقتـصادي، نـژادي و        هـاي جغرافيـائي     ني فاصـله  جهـا  در دهكـدة   . شركت كند  هيچ محدوديتي   پژوهشي بي 
   .است طبقاتي از ميان رفته

نخـست درك، پـذيرش و ارادة       . شـرايطي الزم اسـت     حفظ هويت ملي و فرهنگي       در راياسپهر با  فعال  اما براي حضور    
براسـتي    . بيـان آن بزار ا فراهم نمودن براي گفتن و باالخرهسخني  داشتنديگر،و، نهادن در اين راه  براي پاي  همگاني

 ايـم؟ جـستجوي چنـد كليـدواژة     كران كجاست؟ از لوازم حضور، كدامينشان را آماده نموده   جايگاه ما در اين سپهرِ بي     
اي را در  دهنـده  هاي ديگر بسرعت آمـار تكـان   ها در زبان  علمي و فرهنگي ما و مشابه آن       مربوط به هويت ملي،      فارسي

ها را با تعداد مطالبي كـه كاوشـگر گوگـل             جدول زير چندواژة فارسي و برابر انگيسي آن        .دهد  برابر ديدگانمان قرارمي  
  :دهد است نشان مي يافته

  
  زمان به ثانيه  شده مطالب يافت  واژه
 0.25 539,000  زبان

Language 171,000,000 0.19 
 0.18 713  شناسي زبان

Linguistics  6,660,000 0.25 
 0.32 575,000  فرهنگ

Culture 107,000,000 0.22 
 0.04 6,250  )جستجوشدهجاو هم (واج

Phoneme 366,000 0.27 
 0.37 22,000  ادبيات

Literature  63,700,000 0.47 
  هاي جستجو در وب  نمونه1جدول 

  
جيه كنـد،   اي تو   تواند تفاوت آمار را تااندازه      سو عوامل زيادي مانند شمار كاربران و سخنگويان دوزبان مي           گرچه از يك  

 تـوان از  نتيجة ديگـري كـه مـي      . خود نشانة فقر منابع و محتواي فارسي است         خودي  ديگر آمار بخش فارسي به      ازسوي
دست آورد اين اسـت كـه گـرايش     آماري با شمار عظيم و روزافزون كاربران ايراني اينترنت به      چنين  كنارهم قراردادن   



 '

هـاي مـوردي نيـز آن را     هـا و مـشاهده   اي كه بررسي  وجوددارد، نكتههاي انگليسي بسياري به استفاده از منابع و متن     
  .كند تأييد مي

   23سازي  جهانيهاي چالش
دهـد كـه نتـايج و         شناسي و علوم انساني را نشان مي        هاي جامعه    انديشمندان حوزه  هاي  نگراني هاي باال بخشي از     نكته

بكلّـي  هاي زندگي انسان امروز را  تواند همة جنبه كه ميفرايندي . كنند سازي را بررسي مي    تبعات منفي فرايند جهاني   
برتـري فنـي، اقتـصادي، علمـي و         . تعبيري او را از هويت تهي و از خويشتنِ خويش بيگانـه سـازد               دگرگون سازد و به   

اي در سـوگيري ايـن فراينـد          كننـده   سياسي كه معموالً مالزم يكديگر و در اختيار برخي از كشورهاست، نقش تعيين            
هـاي   فرهنـگ . خواهـد شـد  گيري جهان آينـده   الگوي شكلهاي مادي و معنوي اين جوامع،    مشخصهد داشت و    خواه

رنـگ و بـاالخره    تدريج، اما باسرعت كم  بخش بزرگي از جهان به    ايِ  هاي قومي و منطقه     ها، ويژگي   فرهنگ  بومي و خرده  
  نيز هست؟اي  آيا اين سرنوشت محتوم بشر است يا راه چاره. ناپديد خواهند شد

سـازي   تـرين ابزارهـاي فراينـد جهـاني     گونه كه در باال اشاره شد، خوشبختانه  فناوري اطالعات كه يكي از مهـم      همان
ها با حفظ همة خصوصيات فردي  تك انسان آيد، روي ديگري نيز دارد و آن فراهم آوردن امكان حضور تك      شمار مي   به

تواند محـيط   به راياسپهر به رنگ محيط درآيد، مي  ورودهنگام ه هرفرد بهآنك جاي به سخن ديگر، به . در راياسپهر است  
 راياسـپهر ارتبـاط برقراركنـد، زبـان محـيط را بـه زبـان خـود                 با زبان چيرة محيطِ    آنكه  جاي  را به رنگ خود كند و به      

قـرار   24سـازي  بـومي سـازد زيـر عنـوان     هايي كه چنين امكاناتي را فـراهم مـي      ها و فعاليت     مجموعة روش  .برگرداند
  .گيرد مي

         سازي  سازي، راهبردي اساسي براي تعديل جهاني بومي
هاي مثبـت آن   گيري از فرصت شدن و بهره هاي منفي جهاني   رفت از ورطة چالش     هاي برون   گمان نگارنده يكي از راه      به

توان در حوزة صنعت و فنـاوري        سازي را مي    هاي قديمي بومي    نمونه .سازي در همة ابعاد آن است       روي آوردن به بومي   
از . يافـت   كننـده تغييـر مـي     جوامـع وارد  حتي آداب و رسـوم      كرد كه مشخصات كاالهايي متناسب با نيازها و           مشاهده

شد تـا طراحـي اختـصاصي     خودروهايي كه جايگاه راننده و بخش هدايت آن از سمت راست به سمت چپ منتقل مي      
هـاي دارويـي، غـذايي و بهداشـتي و      غيير رنگ، مزه و بوي بسياري از فـراورده   ، ت گو  هاي اذان   پلوپزهاي ايراني و ساعت   

. شكار گرددشايد بيشترين نمودِ اين رويكرد در حوزة خط و زبان آ     اما .هاي ديگرشاهد اين مدعا هستند      بسياري نمونه 
گزينـي در   واژه .رود ار مـي شـم  سـازي بـه   اي از بـومي     آثار يك زبان به زباني ديگـر جلـوه         ترجمه و از آن باالتر اقتباسِ     

 تنهـا نگـاهي بـه كـاربرد روزافـزون      .سازي است يافته در راستاي بومي ها فعاليتي آگاهانه، منظم و سازمان      فرهنگستان
است، اهميـت و اولويـت    درون زبان فارسي سرازير شده   هايي كه همراه آن به      ها و اصطالح    فناوري اطالعات و انبوه واژه    

 cyber 25هاي تركيبـيِ  هايي را كه در آنها سازه ها و تركيب دو فهرست زير برخي از واژه  . سازد   مي گزيني را آشكار    واژه
  :دهد اند، نشان مي كاررفته و درحال ورود به زبان فارسي به eو 

• Cyberbunny  

• Cyberchondriac 

• Cybercommunity 

• Cybercrime 

• Cyberculture 

• Cyberethnography 

• Cyberglove 

• Cyberpunk 

• Cyberrhea 
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• Cybersex 

• Cyberspace 

• Cyberspastic 

• Cyber-squatting 

• Cyberwand 

• Cyberzine 

  
� e-bill 

� e-banking 

� e-tailing 

� e-wallet 

� e-cash 

� e-money 

� e-business 

� e-commerce 

� e-market 

� e-marketing 

� e-marketplace 

� e-interview 

� e-medicine 

� e-democracy 

� e-government 

� e-voting 

� e-book 

� e-learning 

� e-mentoring  
� e-paper 

� e-waste 

� e-security 

� e-hub 

� e-kiosk 

    . سازي، عرصة فناوري اطالعات است زمينة فعاليت بومي و تأثيرگذارترين ، فراگيرترينشايد بتوان گفت كه مهمترين
ارد شـوند و از      بـه راياسـپهر و      و با ابزار زبان و خـط       رويكرداين  توانند با     در سطح كالن، كشورها و جوامع مختلف مي       

 داليلي چند اين فراينـد  .گيرند مجموعه دانش، اطالعات و فناوريِ انباشته در آن با حفظ هويت ملي و بومي خود بهره   
هاي خط و زبان فارسي و برخـي نيـز بـه خـصوصيات         سازد كه برخي از آنها به ويژگي        ميتر    را براي جامعة ما پيچيده    

باتوجـه بـه سـرعت گـسترش فنـاوري          هرحال فرصت را نبايـد از دسـت داد و             به .شود  ذهني و فرهنگي ما مربوط مي     
  .شود هائي در سطح ملي گرفته هرچه زودتر تصميم است  رو ، شايسته جم عظيم كارهاي پيشاطالعات و ح
نامـة جـامع توسـعه و كـاربرد فنـاوري       بر" تدوين و تصويب  ورساني عالي اطالع  با تشكيل شوراي  1381 البته از سال  

مـسايل و مـشكالت آن        و رويـارويي بـا     شناسـايي براي ورود به راياسپهر و در نتيجه        نخستين گام    ") تكفا(العات  اط
جانبـه در     هاي فناوري ارتباطات و اطالعات و ايجاد حركـت همـه            ها و پروژه    اين برنامه شامل انجام طرح    . برداشته شد 

 درنـگ  بـي . شـد  هـاي كـشور مـي    اي دولتي و ساير بخـش ه ها و شركت  عرصة فناوري ارتباطات و اطالعات در دستگاه      
منظـور گـسترش كـاربرد فنـاوري       هـاي مـشخص بـه        نحوة اجراي فعاليت   "عنوان  اي نيز در هيأت وزيران با         نامه  آئين

عنـوان    بـه 1381هـاي برنامـه عمليـاتي سـال      اولويت.  به تصويب رسيد با پنج هدف كلي"و ارتباطات كشور اطالعات  
  : ي چنين اعالم گرديدهاي راهبرد طرح
  )سيستم، شبكه مجازي، قانون و امنيت( طرح دولت الكترونيكي - الف
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   در آموزش عالي و بهداشت(ICT)فنّاوري ارتباطات و اطالعات طرح گسترش كاربرد  -ج
   در توسعة خدمات اجتماعي(ICT) ارتباطات و اطالعات فنّاوري طرح گسترش كاربرد - د
   در اقتصاد، بازرگاني و تجارت(ICT)فنّاوري ارتباطات و اطالعات  طرح گسترش كاربرد -  ه
 در قلمرو فرهنگ و هنر و تقويت خط و زبان فارسي در (ICT)فنّاوري ارتباطات و اطالعات  طرح گسترش كاربرد - و

  اي محيط رايانه
   فعال در فناوري ارتباطات و اطالعاتSMEسعة واحدهاي كوچك و متوسط  طرح تو-ز

تهيه گرديـد، طرحـي بـراي      "13 هاي كار در تبصرة  ها و روش    ها طرح   ، سياست  اهداف "ن  در پيوستي هم كه با عنوا     
 در محـيط رايانـه، و   و تقويـت خـط و زبـان فارسـي     (ICT)فنّاوري ارتباطـات و اطالعـات   فرهنگ و دانش گسترش  

٨[ بـود  هاي ديجيتالي گنجانده شده  ايجاد كتابخانهحمايت از توليد محتواي فارسي در محيط رايانه، و پروژة پيشتازِ       
 

[
.  

اي  شود، يكي از هفت طرح راهبردي ملي براي تقويت خط و زبان فارسي در محـيط رايانـه   گونه كه مالحظه مي    همان
  . شد مي) موردي(يت فرعي  خود شامل پنج فعاليت اصلي و چندين فعال كهبود

 در مـورد   تنهـا هاي متعدد ديگري نيز تشكيل گرديد كه       رساني، شوراها و كميته     عالي اطالع   همچنين افزون بر شوراي   
  شوراهائي در وزارت ارتباطات و فنـاوري اطالعـات، وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي، پژوهـشگاه                   خط و زبان فارسي   

  .هاي ديگر شكل گرفت ها و سازمان ز دانشگاه مخابرات و برخي ا)مركز تحقيقات(

  انداز آينده راهبردها و چشم
  بحث و بررسي   گيرند،  ورزان و مهندسان برعهده مي      هاي فني و صنعتي را فن       گيري در زمينه    ريزي و تصميم    اگر برنامه 

و زبـان، اديبـان و      را قطعـاً بايـد بـه كارشناسـان فرهنـگ            مسائل فرهنگي و اجتماعي و بويژه مباحث زبـاني و ادبـي             
از سوي ديگر بهتـر اسـت   . اند  گونه افراد سود جسته     بيشتر شوراهاي يادشده نيز از رايزني اين      . شناسان واگذاركرد   زبان

شـايد نخـستين وظيفـة     . ايفا نماينـد  توانند    مياي    نقش و وظيفه  چه  و فعاالن عرصة زبان و ادب       نظران    ببينيم صاحب 
اي جهان نوين فنّاوري اطالعات و تشخيص موقعيـت خطيـر زبـان فارسـي در ايـن          ه   واقعيت شناسايي و پذيرش  آنان  

هـاي   هاي شخـصي و عـادت    كشيدن از برخي دلبستگي     شناختي كه نياز به تالش، حوصله و گاه دست         .راياسپهر است 
. راياسـپهر اسـت  وظيفة بعدي شركت و همكاري در همة مراحـل بـومي سـازي خـط و زبـان فارسـي در                  .  دارد كهنه

هـاي   ورزانِ اغلب ناآشنا بـه ظرايـف و پيچيـدگي       نظران و دلسوزان، فن     كردن صاحب   خالي  اي كه درصورت شانه     ظيفهو
افـزاريِ بيگانـه    افزاري و سخت هاي نرم ها و شركت رسانند و يا سازمان انجام مي بههاي خشك و مكانيكي    زباني با روش  

 نمونـة   .كننـد   ما تحميل مي    هاي يكسويه و گاه نامناسبي را به        حل  هاي كلّي خود راه     ها و برنامه    در راستاي اجراي طرح   
عنوان زيربخش خط عربي و اِعمال بسياري از معيارها و مختصات     هاي تحميلي، قراردادن خط فارسي به       حل  چنين راه 

   .آن بر خط فارسي بود
  :برشمردتوان  رحله را ميمكم چهار  سازي راياسپهر جيست؟ دست هاي اساسي براي بومي اما مراحل اصلي و گام

  سازي زمينه -1
 بسترسازي -2

 ابزارسازي -3

   محتواسازي -4

 فنّـاوري اطالعـات و بـويژه دانـش     سازي ذهنيِ جامعه ماننـد آمـوزش و معرفـي    هاي آماده  همة فعاليت،سازي  زمينه
هاي مـرتبط،   ة درس توجيه اقتصادي و فرهنگي آن از راه ارائ وهاي بومي سازي    سودمنديايِ زبان و رايانه،       رشته  ميان
  .گيرد ها را دربرمي ها و همايش مقاله
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هاي  فعاليتنياز  شود كه پيش هاي فناوري اطالعات مي هاي بنيادي و زيرساخت  شامل همة طرح،بسترسازي
توان به  شده در اين زمينه مي رهاي انجاما ازجمله ك.روند مانند استانداردسازي خط و زبان شمار مي سازي به بومي
كليد فارسي در   صفحه" ، " 3342استاندارد شماره : بيتي فارسي  كد تبادل اطالعات هشت "ن استانداردهاي تدوي

 233-3 خط فارسي (transliteration)گرداني استاندارد جهاني نويسه "  ،" 2901 شماره  ملياستاندارد: كامپيوتر

ISO  " ، " زبان فارسينگاري   واجاستاندارد جهاني (phonemic transcription) " استاندارد ملي كد "و 
 در فرهنگستان زبان و ادب فارسي نيز " دستور خط فارسي" تدوين .كرد  اشاره"شانزده بيتي فارسي براساس يونيكد 

  .آيد شمار مي گامي در راستاي استانداردسازي نگارش فارسي به
  .كند سازي فراهم مي هاي مناسبي براي بومي يز زيرساختاي زبان فارسي ن هاي داده ها و پايگاه ها، درگاه وبگاهايجاد 

پرداز فارسي و خطايـاب اماليـي و دسـتوريِ     افزارهاي واژه از نرم. نيازهاي مهم و كاربردي است  نيز از پيش ابزارسازي
سـازي    ذخيره كه ابزارهاي الزم براي وارد كردن متن، ويرايش،27نامه، فرهنگ و گنجواژه همراه آنها گرفته تا انواع واژه   

تر زبان و متون زباني  هاي پيشرفته افزاري كه در پردازش افزاري و نرم  تر سخت   هاي پيچيده   آن هستند، و سامانه   و ارائة   
 و گفتـار  30مبدل متن به گفتـار   ،  29)ها   نوريِ نويسه  يبازشناس(خوانِ خودكار     ، متن 28شگرمتنيوجروند مانند     كار مي   به

  .ماشيني براي زبان فارسي بايد در اين مرحله فراهم شوند، و حتي سامانة ترجمة 31به متن

توان مرحلة اصلي، گسترده و مداوم اين فرايند دانـست چراكـه بـا تكيـه بـر مراحـل پيـشين بـه                        را مي  محتواسازي
هـا و آفـرينش زبـاني، ادبـي و فرهنگـي              گردآوري، گزينش، ويرايش و پيرايش، درونداد، نگهداري و ارائة همة دارائـي           

هـاي گذشـته و حـال زبـان           هـايي از دوران     كه پيكـره   32هاي زباني   هاي داده   پايگاهو نگهداري   ايجاد  . پردازد  ه مي جامع
باشـند و امكـان     داده  هاي مختلف تاريخي، جغرافيايي، اجتماعي، نوشتاري و گفتاري آن را در خود جاي              فارسي و گونه  

هاي اطالعاتي براي نگهداري و ارائة منابع مهـم و             بانك  تأسيس ؛هاي زباني را فراهم كنند      گزينش، جستجو و پردازش   
هـا و بـاالخره    گونـه مـتن     شدة ايـن    تأييدهاي انتقادي، ويراسته و       سازي متن   شاخص ادبيات كهن و نو و تهيه و ذخيره        

ز هايي ا هاي علمي و دانشگاهي با مجموعة آخرين مقاالت، نشريات و دستاوردهاي علمي گوشه              تأسيس و تجهيز وبگاه   
  .اين فعاليت مستمر است

يافته يا آغاز شده است، اما بخش بسيار بزرگي بايد انجام پـذيرد و نيـاز بـه همكـاري و              اكنون برخي از كارها انجام      هم
       .فرصت را از دست ندهيم. اند نگران آيندة زبان فارسي نظران و همة كساني دارد كه دل همدلي كارشناسان، صاحب

                                                 
27
 Thesaurus  
28
 Search Engine 
29
 Optical Character Recognition 
30
  Text to Speech System(TTS) 
31
 Speech to Text System(STT) 
32
 Linguistic Databases 
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  منابع
، سال بيست وششم، امپيوترگزارش ك در "هاي درسي در دورة كارشناسي مهندسي فناوري اطالعات  زنجيره". ابطحي ، سيدابراهيم ]1 [

    .19، ص 1383، خرداد و تير 175شماره 
]2 [                                                                                 FOLDOC : Free On-line Dictionary of Computing 
  . ، ترجمه علي اسدي ، تهران ، انتشارات سروشروش ،   مورن، ادگار]3[
] &

 
[
  .1363 ، ترجمة افشين آزادمنش ، تهران ، سپيدة انقالب ، الفباي سيبرنتيكپكليس، ويكتور،  

]'
 

[
 Bell, David, An Introduction to Cybercultures, London: Routledge, 2001.                                         
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[
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              .1381، تهران ،  )تكفا( اطالعات  ارتباطات ونامة جامع توسعه و كاربرد فناوريبر  ،رساني  اطالععالي شوراي 

  


