ادبیات وهنر
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رضا صادقی در کنسرت تابستانی خود در حالی با بزرگداشت یاد شهدا و جانبازان روی صحنه رفت که کاوه یغمایی مهمان این هنرمند شد.به گزارش میزان،
نخستین کنسرت رضا صادقی پس از انتشار آلبوم جدید «یعنی درد» با پخش تیزری از این آلبوم در حالی برگزار شد که دو گروه زهی به ارکستر این خواننده
موسیقی پاپ پیوسته بودند.رضا صادقی گفت :نهایت سعادت یک هنرمند این است عزیزانی را در کنار خود داشته باشد که باعث افتخارش هستند.

...

ناگهان شعر
ِ
سید حسین موید

شیرین اگر که خسرو و فرهاد داشته است
شاید مشخصات تو را یاد داشته است
شاید که عاشقانه ترین شعرها از اوست
هر شاعری که مثل تو استاد داشته است
شاعر گناه داشت اگر خیره در تو ماند
بیچاره چشم یاری و امداد داشته است
تعجیل کن به بزم بیا ماه خوانده است
هر قدر عاشقانه که در یاد داشته است
غیر از تو رو به هر که کنم قبله ام کج است
آن حاجی ام که روی به بغداد داشته است
عفت کاظمی

قطعا اگر که شعر تو را می سرود عشق
زیباترین ردیف برای تو بود " :عشق"
من چله ها نشستم و اذکار گفته ام
نای و نفس تو بودی و کشف و شهود ،عشق
هر قدر پیش شوق تو کوتاه آمدم
هی در فرود قد من و در صعود عشق!...
بی اختیار می بردم با خودش هنوز
کشتی کاغذی منم و شاه رود :عشق
تو یک نفر ،اهالی این سرزمین شدی!
مرز و حریم دارد و حد و حدود ،عشق
ماندم در این عجب که تو پیدا شدی ز من
تا دکمه های پیرهنم را گشود عشق
علی آزاد

خالصه شد م در شیهه اسبی
                         در عصری،
که سم پایش بر آسفالت
آتشم نمی زند
دست می کشم
بر یال سرخش
سر ریز می شوم
از باروت کلمات که خیس اند
اما تنفسش ،باز می گرداند
تفنگ "برنو"ی ایلم را.
ترسم از تگرگی بر سینه کوه نیست
دایه ،مویه های تو مرا می ترساند
گوشه _ سیاه چادرت _را گرفته...
دوان دوان لکه های خورشید را
                               صدا بزن.
برای ذوب شدنم
                              کافیست.
بر گوری غریب نشسته ام
با شانه هایم
که هی می لرزد.

...

موسیقی

ساز زندهیاد منصور نریمان
به موزه موسیقی اهدا شد

رضا صادقی با بزرگداشت یاد شهدا
و جانبازان روی صحنه رفت

...

یجامد» به فرهنگستان زبان و ادب فارسی
«ه
پیشنهاد الگوی َ
َ

یادداشت

فرهنگستان از واژهگزینی تا فرهنگ سازی

پیشینۀ فرهنگستان

نعمت ا ...پناهی

دکتر حداد عادل ،رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی سال ها پیش درباره ایرادهایی که به واژههای مصوب فرهنگستان
گرفته میشود ،گفته بود « قلم دست دشمن است .شنیدهاید که کسی میگفت ،چرا اینقدر شکلتان را بد میکشند ،در
حالیکه خوبرو هستید؟ گفته بود ،قلم دست دشمن است .الفاظی که به فرهنگستان نسبت میدهند ،فرهنگستان نساخته
است؛ خودشان میسازند و به فرهنگستان نسبت میدهند و آنها را نقد میکنند.با  20سال تجربه نزدیک  40هزار واژه وارد
زبان فارسی کردهایم».؛ اما برخی معتقدند پیشنهاد جایگزینی «خمیراک» به جای پاستا و «برگک» به جای چیپس ،الزانیا برای
«خمیربرگ»« ،رستوران خویشیار» در برابر «رستوران سلفسرویس» « ،دوگوشی» به جای«هدفون» و  ...در حکم تولد نوزادان
مرده ای است که فرهنگستان تحویل جامعۀ زبانی ایرانیان می دهد و نباید انتظار رواج آن ها را داشته باشد .با این دغدغه سراغ
دکتر رضا پیش قدم ،استاد پیوسته گروه زبان انگلیسی و استاد وابسته گروه علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد رفتم تا از
یجامد» و مسائل چالش برانگیز واژه گزینی سخن بگوییم.
الگوی پیشنهادی خود به نام «هَ
َ

فرهنگستان زبان و ادب فارسی
طبق قانون اساسی ایران معتبرترین نهاد
در پاسداری از حریم زبان فارسی و سیاست
گــذاری در ایــن زمینه اســت .نگاه شما به
کارکرد و جایگاه این نهاد چیست؟

فرهنگستان طی تاریخ فراز و نشیب هایی
داشته است .بنده احساس می کنم ذهنیت
بیشترافراددربارهفرهنگستانمثبتنیست.
حتی برخی افراد گاه به سخره و طنز ،فیلم
ها و نمایش هایی تهیه می کنند تا واژگــان
مصوب فرهگستان را به سخره بکشند .به
عنوان نمونه ،در شبکه خراسان رضوی آقایی
صحبت می کرد که با لهجه مشهدی سعی در
بهسخرهکشیدناینلهجهداشت.اولینپیام
این کار برای فرزندان ما این است که هرگز با
لهجۀ مشهدی صحبت نکنند.این کار مرگ
لهجه ها را در پی دارد .درباره فرهنگستان
نیز ایــن کــار انجام شــده  .کارکرد ایــن نهاد
خیلی به سخره گرفته شده اســت .در واقع
کل کارکرد فرهنگستان از دید عموم در واژه
سازی خالصه شده آن هم در دوگانه سازی
و معادل یابی.
این معادل یابی ها و دوگانه سازی
ها که گاه ابزار مضحکه عام و خاص نیز قرار
می گیرد ،چه هدفی را دنبال می کند؟

نظریه ای است با عنوان «تضاد شناختی در
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آن واحد
ذهن» .روان شناسان معتقدند مغز در ِ
نمیتوانددونظرمتضادراقبولکند.پسوقتی
فرهنگستان در مقابل واژه ای مثل کامپیوتر
که جا افتاده است واژۀ رایانه را برمی گزیند و
اصرار می کند که «رایانه» بر «کامپیوتر» سوار
شود ،بنده وقتی به این دو واژه می رسم نمی
دانــم کــدام یک را به کار ببرم .در این مواقع
بیشتر به ترکیب مخاطبانم نگاه می کنم .به
نظر می رسد فرهنگستان با این معادل یابی
ها نوعی تضاد شناختی ایجاد کرده است .در
مجموع،بندهبهعنواناستاددانشگاهنمیدانم
«کتابخانه» را جدا بنویسم یا پیوسته! عالمت
تشدید روی کلمات بگذارم یا نــه؟ «سپاس
گــزارم» را جدا بنویسم یا پیوسته؟! این کم و
کاستیهاباعثتشتتزبانیوفکریمیشود.

یعنی باید شیوه نامه مشخصی
برای خط فارسی تدوین شود؟

فقطمسئلۀخطنیست.واژهبسیارمهماست.
ساختار زبان نیز خیلی مهم است .ساختار
مستحکم هر زبانی نشانۀ عقالنیت آن زبان
است .فرهنگستان زبان طی فعالیت چند
دهه خود عمدتا به واژه گزینی و ساختار زبان
تمرکز کرده و گاهی هم عالوه بر واژه گزینی
به شیوه نامه نگارش پرداخته است .به نظر
می رسد مسئله امــروزی که همه درگیر آن
هستند«مقالهنویسی»است.شیوههایمقاله
نویسی و ارجاع دهی در دنیا با عنوان هایی
مانند  APAو  MLAرایج است و معیار کامال
مشخصی دارد؛ اما در کشور ما به قدری شیوه
های ارجــاع دهی مقاالت مشوش است که
نمی توان چارچوب خاصی را در نظر گرفت.
به نظر شما این ها هم جزو وظایف
فرهنگستان زبان است؟

صد در صــد! بنده وقتی مقاله فارسی می
نویسم نمی دان ــم طبق ک ــدام شــیــوه نامه
ارجــاع بدهم چون مجالت جزئیات بسیار
متفاوتی دارنــد .این بزرگ ترین ایراد است
و دردســرهــای بسیار فــراوانــی هــم دارد.
فرهنگستان در این حوزه ها هم باید نقش
جدی داشته باشد .مهارت نگارش به عنوان
یکی از چهار مــهــارت «خــوانــدن ،نوشتن،
شنیدن ،گفتن» و مهارت پنجم که «فرهنگ»
است ،امــروزه اهمیت بسیاری یافته است.
صالح نیست که فرهنگستان فعالیت های
خود را در دایره محدود واژه سازی و معادل
یابی منحصر کند و از این زاویه هم به سخره
گرفته شود.
راهکار یا الگوی پژوهشی شما با
عنوان «هَ یجامد» چه موانعی را از سر راه
بر می دارد؟

یجامد» که از واژه «هیجان» و «بسامد»
«ه
َ
َ
تشکیل شده است ،به تاثیر هیجانات ناشی
از استفاده از حــواس در یادگیری مفاهیم
گوناگون اشاره می کند .یعنی محرک های
حسی چند گانه از این قابلیت برخوردارند
که می توانند حواس مختلفی مانند شنوایی،
بینایی ،چشایی و لمسی -حرکتی را در روند
یادگیریدرگیرکنند.مثالوقتیفرهنگستان
واژه «واسپاری» را در برابر «لیزینگ» تصویب
می کند ،بر اثر کاربرد مکرر این واژه و افزایش
بسامد ،درجــات مختلفی از هیجان برای
کاربران شکل می گیرد .یا برای جایگزینی
«رایانه» به جای «کامپیوتر» باید راهبردهایی
یجامد «کامپیوتر» هر
به کار گرفته شود که َه َ
چه بیشتر برای فارسی زبانان کم شود و در
یجامد «رایانه» به شیوه های مختلف
مقابل َه َ

افزایش یابد.

منظورتان ایــن اســت کــه پــس از
تصویب واژگــان ،باید سنجش رفتارهای
زبانی مردم و بازخورد فرهنگی آن واژه در
جامعه پیگیری شود .فکر نمی کنید گویا
شکافی بین اتاق فکر فرهنگستان و جامعه
زبانی ایجاد شده است؟

بله! در واقع گفتمان فرهنگستان با گفتمان
مردمیکینشدهاست.بایدبدانیمامروزسطح
اطالعات مردم خیلی باال رفته و رسانه های
جمعی از جمله تلویزیون باعث شده اند فاصله
عوام و نخبگان کمتر شود؛ این در حالی است
که شکاف بین فرهنگستان و مردم همچنان
وجود دارد .به تازگی فرهنگستان به سراغ
کتاب های درسی مانند زیست شناسی رفته
چراکه متوجه شده در افکار و افواه مردم نمی
تواند نفوذ کند؛ بنابراین با رفتن به سمت
کتاب های درســی قصد دارد دوگانه های
زبانی را از بین ببرد .وقتی از همان ابتدا به
جای «سلول» واژه «یاخته» آموزش داده شود
دیگر دوگانه ای تولید نخواهد شد.
از طرفی مــردم در خوش آهنگ و بد آهنگ
بودن واژه ،داشتن وجهۀ اجتماعی و  ...دست
به انتخاب     می زنند .مثال بین دو واژۀ ِ
«د ِسر»
و معادل فارسی آن «پی غذا» یکی می گفت
این واژه مرا یاد پی ساختمان می انــدازد و
تداعی منفی ایجاد می کند! این نمونه ها
نشان می دهد که توجه به سلیقه کاربران
بسیار مهم است.
یعنی در این زمینه ها بین اعضای
فرهنگستان تبادل نظر نمی شود؟

به نظر من قبل از هر کاری باید کاربرد واژۀ
تصویب شده به صورت آزمایشی(پایلوت)

پایش شود .مثل کتابی که قرار است دورۀ
تدریس آزمایشی خود را طی کند .حتی بین
عموم مردم الزم است به دقت پژوهش شود.
بنده در تحقیقم پی بــردم که فرهنگستان
توانسته است دوگانه های واژگانی را ایجاد
کند ولی نتوانسته یکی از آن ها را حذف کند.
مثال کاربرد واژگــان «یــارانــه» و «سوبسید»
نشان می دهــد که استفاده از «سوبسید»
بسیار کم و برعکس کاربرد «یارانه» بسیار پر
یجامد افزایی خوبی
رنگ شده است .چون َه َ
یجامد کاهی مناسبی برای
برای یارانه و َه
َ
کاربرد سوبسید اتفاق افتاده است .امروزه
دیگر کسی کلمۀ سوبسید را نمی شنود ،فقط
از یارانه گفت و گو می شود .از طرفی نهاد
قدرت و پشتوانۀ دولتی «یارانه» خیلی مقتدر
یجامد است
است .این کار همان الگوی َه
َ
که می تــوان با تحریک هیجانات و افزایش
بسامد و سپس درگیر کردن حواس ،کاری
کرد که واژگان تولید شده فرهنگستان وزن
اجتماعی و فرهنگی پیدا کنند .این حقیقت
مسلم است که انسان با واژه فکر می کند و اگر
واژهنباشدتفکرعقیماستNOlanguage"   
." NO thinking
یجامدهای درگیر در شنیدن،
بنابراین َه
َ
دیدن ،صحبت کردن و به کار بردن باعث می
شود که واژه جا بیفتد .از این لحاظ گفتمان
اقتدارگرای مافوق و گفتمان درونــی مردم
هر چه قدر همسویی بیشتری داشته باشد،
به همگرایی بیشتر خواهد انجامید؛ ولی اگر
شکاف و تضادی بین آن ها باشد نتیجه اش
واگرایی خواهد بود و جوک و طنز ساختن
برخی افراد برای واژگان فرهنگستان ،نشانه
هایی از این واگرایی است.

فرهنگستان ایــران که قدمتی  82ساله دارد ،در ۲۹
اردیبهشت  ۱۳۱۴بــرای اصــاح زبــان و خــط فارسی
تأسیس شد .ریاست این دوره بر عهده محمد علی فروغی،
نخست وزیر بود و با تصویب  2000واژه تا سال ۱۳۳۳
فعالیت کرد که آن را «فرهنگستان اول» نیز نامید هاند.
همزمان ،معادل فارسی «فرهنگستان» به جای «آکادمی»
پیشنهاد و سرانجام در  29اردیبهشت  1314تصویب شد.
فرهنگستان زبان ایران که به «فرهنگستان دوم» مشهور
است ،در سال  ۱۳۴۷تاسیس شد .این فرهنگستان تا
سال  ۱۳60دایر بود .فرهنگستان دوم  ۶۶۵۰واژه به
زبان روزمره فارسی وارد کرد و برغنای زبان افزود .حتی
فرهنگستان سوم که پس از انقالب تشکیل شد ،بسیاری از
این واژه ها را به رسمیت شناخت .هم اکنون فرهنگستان
زبــان و ادب فارسی به ریاست دکتر حــداد عــادل ،یکی
از چهار فرهنگستان ایــران است که دوم مــرداد ۱۳۶۹
تاسیس شد و حوزههای گوناگون علمی ،ادبی و هنری را
ِ
مختلف موضوعی تحت
در قلمرو زبان فارسی از جنبههای
پوشش قرار میدهد .گروه هایی مانند واژه گزینی ،دستور
و امال ،گویش های ایرانی ،زبان های باستان و میانۀ ایران،
نشر متون ،دانشنامۀ ادب فارسی ،فرهنگ فارسی ،فرهنگ
مصطلحات و نسخ خطی در فرهنگستان تاسیس شده
است.ماده  1اساسنامه فرهنگستان زبان وادب فارسی
مصوب  1368اهدافی در اساسنامه فرهنگستان زبان و
ادب تعیین کرده است:
حفظ ق ّوت و اصالت زبان فارسی ،بهعنوان یکی از ارکان
هو ّیت ملی ایران و زبان دوم عالم اسالم و حامل معارف و
فرهنگ اسالمی؛
پروردن زبانی ّ
مهذب و رسا برای بیان اندیشههای علمی
و ادبی و ایجاد انس با مآثر معارف تاریخی در نسل کنونی
و نسلهای آینده؛
رواج زبان و ادب فارسی و گسترش حوزه و قلمرو آن در
داخل و خارج از کشور؛
مقتضیات
تناسب
به
فارسی،
زبان
در
ایجاد نشاط و بالندگی
ّ
زمانوزندگیوپیشرفتعلوموفنونبشریباحفظاصالتآن.

...

پیک خبر

قراردادهای نفتی موضوع جدید یک رمان شد
منصور انوری از آغاز نگارش اثری جدید با موضوع قراردادهای نفتی برای گروه سنی کودک و نوجوان خبر داد.
منصور انوری ،نویسنده ،در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران پویا ،از آغاز نگارش اثری جدید با مضمون تاریخی خبر
داد و گفت :این اثر که قرار است برای گروه سنی نوجوان نوشته شود ،به موضوع قراردادهای نفتی از دارسی تا
امروز میپردازد .وی با اشاره به زمان داستان در این کار افزود :داستان این اثر از دوره قاجار روایت میشود؛
زمانی که مسئوالن کشوری تصمیم گرفته اند قرارداد نفتی دارسی را منعقد کنند .داستان در بستری تخیلی
شکل میگیرد ،اما حوادث مستند و تاریخی در آن لحاظ میشود .این کتاب داستان چند نوجوان است که در این
برهه زمانی در جنوب کشور زندگی میکنند .این نوجوانان با عبور از آبراههای ناگهان به آینده سفر میکنند و در
جریانجنگتحمیلیقرارمیگیرند.سفرآنهابهآیندهسببآشناییشانباعواقبچنینقراردادهاییمیشود
وهمینموضوعحوادثدیگریراشکلمیدهد.بهگفتهایننویسنده،نوشتنازدفاعمقدسبراینوجوانانکار
ت و تکنیکهای مختلف بهره ببرد تا مخاطب را به سمت خود جلب کند.
دشواری است .نویسنده باید از خالقی 
تالششدهاستدرایناثر،بااستفادهازاینتکنیکهانوجوانامروزبابخشیازتاریخمعاصرکشورشآشناشود.

انتشار جلد پنجم تصحیح انتقادی شاهنامه
ساز زند هیاد منصور نریمان ،نوازنده عود که از وی به
عنوان پدر ساز عود یاد میشد ،به موزه موسیقی ایران
اهدا شد.به گزارش فارس ،اسکندر ابراهیمی زنجانی که
بعدها نام هنریاش را به منصور نریمان تغییر داد ،در سال
 ۱۳۱۴در مشهد به دنیا آمد .پدرش که خود سه تار ،تار و
نی مینواخت ،او را از همان دوران کودکی تحت آموزش
قرار داد و وی را با ردیفها و گوشههای موسیقی ایرانی
آشنا کرد و نواختن سه تار را به او آموخت.این نوازنده
موسیقی ایرانی از چهارده سالگی همکاری خود را با رادیو
مشهد به عنوان تکنواز موسیقی آغاز کرد و پس از تسلط
کافی بر شیوه نوازندگی عود ،در بعضی برنامهها به اجرای
موسیقی با این ساز پرداخت .وی پس از مدتی همکاری با
رادیو مشهد ،به شیراز نقل مکان کرد و به مدت چهار سال
در زمینه موسیقی و اجرا با رادیو شیراز همکاری کرد و پس
از آن به عنوان تکنواز رسمی رادیو در کنار استادان دیگر
نظیر جلیل شهناز ،فرهنگ شریف ،پرویز یاحقی و سایر
تکنوازان آن دوره ،به فعالیت در رادیو تهران پرداخت.
درآن سا لها عود سازی بود که کمتر نوازند های سراغ
آن میرفت و اگر قرار بود در ارکستری جا داشته باشد،
نوازنده تاری نواختن آن را برعهده میگرفت .در مجموع
عود ساز فرعی نوازندگان تار محسوب میشد .منصور
نریمان از نخستین نوازندگانی بود که تمرکز خود را بر این
ساز قدیمی ایرانی گذاشت و آن را به ساز اصلی خود تبدیل
کرد.در سال  ۱۳۴۱از نریمان برای تدریس تخصصی ساز
عود در هنرستان موسیقی دعوت به عمل آمد .وی در این
سال ها تصمیم گرفت کتابی برای تدریس اینساز بنویسد.
این کتاب با نام «شیوه بربت نوازی» در سال  ۱۳۷۲همراه
با دوره عالی که شامل پنج تمرین متنوع است ،به چاپ
رسید .از تالیفات دیگر نریمان میتوان به کتاب « ۴۲قطعه
برای عود» و «ردیف موسیقی ایرانی برای بربت» اشاره کرد.
سازهای بسیاری از اســتــادان موسیقی ایــران از جمله
حاج قربان سلیمانی ،همایون خرم ،حسین سمندری،
بزرگ لشکری ،ابراهیم قنبریمهر و  ...در گنجینه موزه
موسیقی ایران نگهداری میشود .در مراسم اهدای ساز
زندهیاد نریمان ،علی مرادخانی مدیر عامل موزه موسیقی،
پژمان پشمچیزاده معاون شهردار تهران ،عباس سجادی
مدیرعامل فرهنگ ســرای نــیــاوران و هنرمندانی چون
هوشنگ کامکار ،داریوش طالیی ،نادر مشایخی و داوود
گنجهای حضور داشتند.

جلد پنجم کتاب «شاهنامه فردوسی» که به تصحیح انتقادی و شرح یکایک ابیات این اثر ماندگار میپردازد
با کوشش مهری بهفر از سوی نشر نو منتشر و راهی بازار نشر شد.به گزارش خبرگزاری کتاب ایران این
کتاب تصحیح تــاز های از شاهنامه فردوسی بر پایه مهمترین دستنویسهای موجود ،مانند دستنویس
م ــوزه بریتانیا ،فلورانس و  ...اســت .به عــاوه دستنویس سن ژوزف که به تازگی در بیروت چــاپ شده
و همچنین تصحیح حــمــدا ...مستوفی بــرای نخستین بــار در ایــن کتاب ،تصحیح انتقادی شــد ه است.
شــرح یکایک ابــیــات ،تعابیر کنایی ،مــجــازی ،استعاری و  ...بخش دیگر مطالب ایــن کتاب را تشکیل
م یدهد که با گ ــزارش ریشهشناسی واژگـــان متن و بررسی درون مایهها ،رویــدادهــا ،شخصیتها و
خویشکاری آنها همراه شده است .این مفاهیم با متون مرتبط همزمان و ناهمزمان هم مقایسه شده است.
مطالب کتاب از ابتدا تا انتها ۱۶ ،فصل است که به ترتیب «سپاسگزاری»« ،جدول نشانههای اختصاری نسخه
بدلها» ،و«...کتابنامه فارسی» و «کتابنامه التین» نام دارند.
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