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محمد معتمدی«سنگ قبر آرزو»
را بازخوانی کرد

ایلنا-همزمان با آغاز پخش مجموعه تلویزیونی «لحظه گرگ و میش» کاری از همایون اسعدیان ،قطعه جدید محمد معتمدی برای این سریال منتشر شد .این قطعه با
صدای محمد معتمدی و تنظیم فرهاد اسعدیان ،بازخوانی ترانه معروف «سنگ قبر آرزو» است که از آن در تیتراژ پایانی این سریال بهره گرفته شده است .تیتراژ ابتدایی این
سریال را هم این خواننده با شعری از محمد مهدی سیار خوانده است.

روند معادلسازی و معادلگزینی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی

خطتولیدواژههای زبانفارسی
فرهنگستان تا به حال
حدود  60هزار واژه
و هر سال شش هزار
اصطالح راتصویب
کرده است

درکارگروهیویژه
واژههابهچهاردسته
تقسیممیشوند.

لزوم واژهگزینی در حوزهای یا
پیشنهاد انجمن و تشکلهای
صنفی به فرهنگستان

دسته اول
واژههایی که به
شکل بیگانه خود
به کار میروند مثل
تانژانت و سینوس.

دسته دوم
واژههایی هستند
که معادل فارسی
ساخته شده برای
آن ها دقیق نیست.

بهطورمثالگروهیبهنامگروهقهوه
درفرهنگستان،واژههایاینحوزه
راازفرایندتولیدتامصرفدر
کافیشاپمعادلسازیمیکنند.

دسته سو م
واژههایی که به
ازای چند کلمه
بیگانه ،یک معادل
فارسی دارند.

دسته چهارم
واژههاییاستکه
معادلتعریفشده
آنها جاافتادهاست.
مثلواژه«تابع».

واژه ها برای مطرح شدن به شورای هماهنگی میروند .شورای هماهنگی در
واقع شامل رشتههای علمی مرتبط به هم مانند علوم محض ،فنی و مهندسی،
علوم زیستی و پزشکی ،علوم انسانی و رشتههای حمل و نقل است.
با اعالم نظر صاحبنظران رشتههای علمی ،واژههای
بررسی شده در شورای عالی فرهنگستان به صورت
سه تا پنج ساله تصویب میشود.

واژههای دراز آویز زینتی به جای کراوات
یا سیم دنگ به جای پیانو شوخی برخی با
فرهنگستان است
اینفوگرافی :سجاد علی اصغری ازغندی
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اکــرم انــتــصــاری -فرهنگستان زبــان و ادب فــارســی را بــه واســطــه واژه
گزینیهایش ،کمتر کسی است که نشناسد .سازمانی که در این سالها
تالش زیادی برای فارسیسازی کلمههای بیگانه داشته و البته به واسطه
شوخ طبعی مردم با برخی معادلسازیهای آن ،کم حاشیه هم نبوده است.
محمود ظریف پژوهشگر ارشد فرهنگستان زبان و ادب فارسی میگوید واژه
گزینی خلق الساعه نیست و ساخت و معادلسازی هر واژه ،فرایند زمانبری
دارد .از طرفی هدف فرهنگستان بارورکردن زبان علمی فارسی است و
زمانی دست به معادلسازی واژههای عمومی میزند که آن واژه فرنگی باشد.
به طور مثال ،پیام کوتاه که معادلی برای واژه « »SMSاست  ،حاالیک کلمه
عمومی شده است .او در ادامه از مسیری که یک واژه برای فارسی شدن طی
میکند گفت که در ادامه آن را خواهید خواند.

تشکیل کارگروه تخصصی متشکل از گروهی پنج تا هفت نفره از
صاحب نظران هر رشته به اضافه دو زبان شناس که دورههای
تخصصی واژهگزینی و اصطالحشناسی را گذراندهاند.
فقط اعضای کارگروه تخصصی علوم نظامی به دلیل گستردگی این شاخه بیش از  20نفر یا بیشتر
هستند و در آن متخصصان ارتش ،نیروی انتظامی ،سپاه و پلیس راهور هم شرکت دارند.

اعضای کارگروههای تخصصی ،واژهها
را که به آن پیکرهگفتهمیشود،دردستور کار
معادلسازی قرار میدهند.
شکل دستوری واژههای فارسی
معادل و تعریف آن در هیئت فنی
بررسی میشود.
واژههای مصوب به دست رئیس
جمهور وقت میرسد و او واژهها
را به دستگاهها ابالغ میکند.
مردم و دستگاهها در عرض مدت زمان سه تا پنج سال واژهها را بررسی میکنند و اگر مورد قبول
و استفاده قرار نگرفت(مانند برخی واژههای کتاب زیست دبیرستان) دوباره بررسی میشود.

...

چهره ها
نوشتههایپراکندهصالحعال،
کتابشد
نــوشــت ـههــای پــراکــنــده
«محمد صــالــح عــا» در
کتابی به نام «خطکشها
و شــقــای ـقهــا» ،منتشر
شد .این کتاب رادر 296
صفحه نشر پوینده راهــی کتاب فروشیها
کــرده اســت .او پیش از ایــن ،کتاب دیگری
مانند «اجازه می فرمایید گاهی خواب شما
را ببینم؟» را در قالب نوشتههای پراکنده و
«زخمی» را در قالب فیلم نامه به رشته تحریر
درآورده و «تمامی آن چه مردان در باب زنان
میدانند»عبدلاسمیتراترجمهکردهاست.
این کتاب  ۱۱۰صفحهای تا انتها چیزی جز
صفحههای سفید نیست و با این حال بیش از
 28بارچاپشدهوبهفروشرفتهاست.

«سفیدبرفی»کیارستمیموزیک
ویدئومیشود
یــک طــراح و کــارگــردان
اجراهای زنده موسیقی،
از تولید یک موزیک ویدئو
بر اساس یکی از آثار زنده
یــاد عباس کیارستمی
بــا همکاری یــک خــوانــنــده شناخته شده
کشورمان خبر داد .رضــا موسوی به مهر
گفت :مشغول برنامهریزی برای تولید یک
اثر تصویری موسیقایی هستم که مبنای آن
مجموعه عکس «سفید برفی» زندهیاد عباس
کیارستمی است که به زودی کارهای مربوط
به تولید آن را آغاز خواهم کرد .این هنرمند
همواره کارهایی را تولید میکرد که فارغ
از مباحث مربوط به سینما ،دربرگیرنده
نشانههایی بود که بــرای مخاطب همواره
منبعی برای تفکر و اندیشه میشد.

