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موسیقی

آلبومهایآمادهانتشارآهنگساز
«خونهمادربزرگه»

استفادهازواژههایبیگانهبراینامگذاریمراکزفرهنگی،بهیکعادتغلطتبدیلشدهاست

۱۱
ادبی

رادیوفرهنگ
ازناتلخانلریمیگوید

اکرم انتصاری-حکایتزبانفارسیوپاسنداشتنآن،شدههمانحکایتمرغهمسایهکهغازاست؛یکروزکلمههایبیگانهجایاینزبانرادرتلویزیونمیگیردویکروزگفتن«مرسی»«،تایم»و
یبااستفادهازیکزبانساختگیوجعلی،دا روندارزبانفارسیرابهبادمیدهندوروزدیگرکلمههاییراکهدرفرهنگستانزبان
«الیک»عینباکالسیمحسوبمیشود.یکروزدرتبلیغهایتلویزیون 
فارسیمتولدنشدهاند،اسبابخندهخودمیکنند.حالهمکهچشممانبهجمالکلمههایعجیبنقشبستهبرسردراماکنفرهنگیروشن!عباراتیکهگاهساختگیوگاهعینیکعبارتبیگانه
هستندوبیشترازهمهتنزبانفارسیرامیلرزانند.درادامهدربارهایناتفاقکهامیدواریمادامهدارنباشدومسئولیبرایجلوگیریآنقدمیبردارد،بیشترنوشتهایم.

بــهــرام دهقانیار دو مجموعه «قــاصــدکهــا» و
«سرزمین مقدس» را در دست انتشار دارد .آهنگ
ساز مجموعه عروسکی «خونه مادربزرگه» درباره
آثار در حال تولید خود به «هنرآنالین» گفت :هم
اکنون دو مجموعه در دست انتشار دارم که یکی از
آنها مجموعه «قاصدکها» است که موسیقی آن
به اتمام رسیده و موسیقی متن نیز دارد .مجموعه
دیگرینیزبهنام«سرزمینمقدس»دردستانتشار
دارمکهمخصوصگروهنوجواناست.اینمجموعه
پویانماییاستکهقسمتاولآنرامنتشرخواهم
کرد.اینمجموعهنیزموسیقیمتندارد.دهقانیار
درباره شاخصهها و ویژگیهای موسیقی کودک
گفت :آهنگ سازان این حوزه ،باید بهگونهای کار
کنند که برای گروه سنی مد نظر کام ً
ال قابل درک
باشد .ضمن این که باید فضای جدی کودکان را
نیزبامقیاسجهانیدرنظرگرفت.

آموزش

ترفندیبرایعکاسیدرباران

عکاسی از مــیــان اشــیــای دیــگــر بـــرای تغییر
شکل و کــادربــنــدی ســـوژه مـیتــوانــد تصاویر
بسیار جالبتری ایجاد کند .یکی از را ههــای
هیجانانگیز برای گرفتن عکسی خالقانهتر از
میان اشیای مختلف،عکاسی از پشت پنجرهای
پوشیده از قطرات آب است .اگر در شب عکس
می گیرید ،سعی کنید چراغ های خیابانی را که
از میان قطرات آب سوسو می زنند ،ثبت کنید.
این کار یک فضای رویایی و عاشقانه به تصاویر
شما می بخشد .همچنین می تــوان از قطرات
آب برای مبهم و نامعلوم کردن بخشی از صحنه
استفاده کرد و یک حس رمز و راز و جذابیت را در
عکس به وجود آورد .عکس باال ،از یک دونده در
یک روز بارانی است ،بخشی از آن چه عکس را
جالب می کند ،این است که قطرات آب چهره او
را پنهان کرده است.

▪کتابفروشی چه بدی داشت؟

کافی است در شهر قدم بزنید و به دنبال چند
کتابفروشی بگردید .به احتمال زیاد در پی
این جستوجو به چند «مال» یا «سنتر»-این
دو هم کلمههایی هستند که به یکباره به جای
بــازار ،مجتمع یا مرکز تجاری در کشورمان
همهگیر شدند-برمیخورید که از اسامی
عجیبی مانند «بوکلند»« ،بوک من» و «سرای
بــوک» بــه جــای کتابفروشی بــرای ســر در
فروشگاه خود استفاده کردهاند »Book« .در
زبــان انگلیسی به معنای کتاب و « »landبه
معنی «زمین ،خشکی و سرزمین» است .در
واقع اگر بخواهیم عبارتی فارسی را جایگزین
«بوک لند» کنیم میشود «سرزمین کتاب»
که به نظر نمیآید عبارت بیمعنایی برای نام
گــذاری یک کتاب فروشی باشد .به هر حال
استفاده از چنین ترکیبهای عجیبی برای
یکمرکزفرهنگی،خودعینبیفرهنگیاست

و زبان فارسی آن قدر ظرفیت دارد که بتوان از
میان واژههای خودی ،ترکیبهای جدیدی جز
کتاب فروشی ساخت.
▪فارسی بیکالس نیست

اســتــفــاده از عــبــارات غیر فــارســی در مراکز
فرهنگی تنها بــه کتابفروشیها محدود
نمیشود .مدتی است نام سینماهای در حال
ساخت از نامهای فارسی فاصله معناداری
گرفته و منجر به ساخت ترکیبهای جعلی
عجیبی همچون لوتوس مال ،رز مال ،شمیران
سنتر،هدیشمال،سیتیسنتروصبامالشده
است .عجیب این که «ایران مال» صاحب یکی
از بزرگترین پردیسهای سینمایی و سالن
برگزاری کنسرت کشور نیز  ،ترکیبی از یک
نام فارسی و انگلیسی است .تیر خالص این
ماجرا هم اضافه شدن عبارات جدیدتری مانند
سینماگیم به این مراکز فرهنگی است .ضمن

این که نامهای یاد شده تنها گوشهای از عبارات
استفادهشدهدرپایتختبودونامیازمراکزاین
چنینی در شهرستانها نبردیم .درست است
که هر کدام از ما باید سرباز حفظ و حراست از
زبان فارسی باشیم اما نبود توجه کافی و غفلت

مسئوالن مربوطه در نامگذاری مراکز فرهنگی
و حتی تجاری با عباراتی غیرفارسی ،عملی
است که بعدتر به فکر درمان آن بودن به دلیل
ثبت آن در حافظه عمومی مردم ،همان حکایت
نوشداروی پس از مرگ سهراب است و بس!  

مخالفت کیهان کلهر با لغو اجراهای هنری

لغو کنسرتهای شهرام ناظری به دلیل همدردی

ت «شهر
کیهان کلهر در حاشیه تازهترین کنسر 
چهره ها
خــامــوش» از دالیــل خــود بــرای برپایی این
نوازنده کمانچه
اجــراهــای زنــده گفت .وی ضمن اش ــاره به
مخالفتش با برخی اطرافیان که پیشنهاد لغو این کنسرت را به
او داده بودند ،گفت :فکر میکنم در این شرایط ،ما باید در کنار
شما باشیم و از نفس هم استفاده کنیم و به جای عصبانی بودن
و پرخاشگری ،این جو زمخت و خشن را با موسیقی تلطیف
کنیمتابرایهمهماقابلتحملباشد.موسیقیجدیوهنرجدیهیچگاهنبایدتعطیلشود،
چرا که کارش به تفکر واداشتن افراد است نه مسائل دیگر.

شهرام ناظری که قرار بود روزهای  25تا 27
چهره ها
دی مــاه کنسرت داشته باشد ،بــرای ادای
خواننده
احترام به درگذشتگان سانحه هوایی اخیر
برنامههایش را لغو کرد .این خواننده برجسته کشور در این
بــاره به ایلنا گفت :بله همین طور اســت .متاسفانه حادثه
دردناک هواپیما کام همه را تلخ و قلب مرا هم جریحهدار کرده
است ،به همین دلیل به منظور همدردی و همبستگی با مردم
نازنین کشورم کلیه برنامههایم را لغو کردم .وی در ادامه افزود :فعال تاریخی مشخص نکردیم
و امیدوارم در آینده و در شرایط مساعد بتوانم به اجرای برنامه بپردازم.

دانشجویان بینالمللی دانشگاه تهران ،مجاز به ارائه پایاننامه به زبانهای دیگر شدند

غربت زبانملی در دانشگاه مادر!

گروه ادب و هنر  -هر قدر هم بگوییم فارسی
شکر است و این بیتهای حافظ را که میگوید
«شکرشکن شوند همه طوطیان هند /زین قند
پارسی که به بنگاله میرود» یا «خوبان پارسیگو
بخشندگان عمرند /ساقی بده بشارت رندان
پارسا را» مــدام با خودمان تکرار کنیم ،باز هم
گویا همیشه ایــن زبــان فــارســی اســت کــه باید
نادیده گرفته شود و به حساب نیاید .چند روزی
است در پایگاه اطالعرسانی معاونت بینالملل
دانشگاه تهران خبری عجیب درج شده مبنی
بر این که دانشجویان بینالمللی و دورههــای
مشترکبینالمللیدانشگاهتهرانمجازهستند
رسالههای دکترا و پایاننامههای کارشناسی
ارشــد خــود را به زبــان غیر فارسی ارائــه کنند!

در ادامــه از جزئیات این خبر و واکنشها به آن
میخوانید.
 19دی ماه در پایگاه اطالعرسانی معاونت
بینالمللدانشگاهتهرانازتصویبطرحیخبر
داده شد که بر اساس آن دانشجویان دورههای
بینالمللی این دانشگاه مجاز هستند رساله

حداقل  ۵۰۰۰کلمه و پایاننامه کارشناسی
ارشد حداقل  ۳۰۰۰کلمه هستند».
▪آیا دانشجویان ایرانی هم مجاز هستند؟!

دکترا و پایاننامه کارشناسی ارشد خود را به
زبانی غیر از فارسی بنویسند .خبر منتشر شده
به این شرح است« :موضوع ارائه رسالههای
دکــتــرا و پایاننامههای کارشناسی ارشــد
دانشجویان دورههای مشترک بینالمللی به
زبان غیرفارسی پیشنهادی معاونت بینالملل
در جلسه مورخ /۳۰/۰۵ ۹۶هیئت رئیسه
دانشگاه مطرح و ضمن موافقت بــا کلیات
مــوضــوع ب ــرای بــررســی شــرایــط و الــزامــات،
موضوع به معاونت آموزشی دانشگاه ارجاع
شد .مطابق نامه شماره /۱۱۰۹۹۸۱۲۲
مــــورخ /۳۱/۰۴ ۹۸مــــدیــــر کــل خــدمــات
آموزشی دانشگاه ،موضوع در هفتمین جلسه
کمیته منتخب شــورای آموزشی دانشگاه به
تــاریــخ /۲۲/۱۲ ۹۶مــطــرح و شــرایــط آن،
مطابق زیر تعیین شده است :ارائه رساله دوره
دکترا و پایاننامه دوره کارشناسی ارشد برای
دانشجویان دورههــای بینالمللی بر اساس
زبان دوره هنگام ورود باشد .ولی دانشجویان
دورههای مذکور ملزم به ارائه چکیده مبسوط
رساله یا پایاننامه به زبان فارسی  ،رساله دکترا

این طرح معاونت بینالملل دانشگاه تهران که
ی را مجاز به ارائه پایاننامه به
دانشجویان خارج 
زبان غیر فارسی میکند ،به معنای چشم بستن
رویرسمیتزبانفارسیدردانشگاهاست.جالب
این که برای خالی نبودن عریضه ،دانشجویان
خارجی موظف هستند یک چکیده مبسوط(؟!)
حداقل  5000کلمهای بــرای دکترا و حداقل
 3000کلمهایبرایکارشناسیارشدبهفارسی
بنویسند!کهالبتههمینترکیب«چکیدهمبسوط»
خودش یک متناقضنماست .استاندارد حجم
چکیده یک رساله حــدود  400تا  500کلمه
اســت و چکیدهای که  3000تا  5000کلمه
باشد ،مقاله است نه چکیده! دکتر محمدرضا
ترکی ،استاد زبــان و ادبیات فارسی دانشگاه
تهران در واکنش به این خبر چند سؤال را مطرح
کــرد« :آیــا ایــن سیاست کم لطفی به زبــان ملی
نیست؟ آیــا مجوز رسالهنویسی به غیر فارسی
مستلزم از رسمیت انداختن زبــان فارسی در
دانشگاهها نیست؟ آیا دانشجویان ایرانی خارج
از کشور هم این اجازه را دارند که به زبان فارسی
یا زبان دیگری ،جز زبان رسمی آن کشور ،رساله
یا مقاله بنویسند»؟ در حالی که همه میدانیم
دانشجویانایرانیکهدرکشورهایدیگرتحصیل
میکنند ،موظف به نوشتن رساله به زبان همان
کشور هستند .نمونهاش هم استاد جالل خالقی
مطلق،شاهنامهپژوهبرجستهاستکهتحصیالت
دانشگاهیاشرادرآلمانگذراندهورسالهمقطع
دکترایش به نام «زنان شاهنامه» را به زبان آلمانی
نوشتهاست.

برنامه رادیویی «فرزانگان فرهنگ» با سید حقی
عــابــدی اســتــاد دانشگاه تورنتو دربـــاره زندگی
فرهنگی و ادبــی پــرویــز ناتل خانلری گفت وگو
میکند.بهگزارشصبا،اینبرنامهاز ۱۹آذرپرونده
گرامیداشت پرویز ناتل خانلری را باز کرده است
و با دعوت از استادان دانشگاه های معتبر جهان،
زندگی و آثار وی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
در ادامه بازگشایی این پرونده« ،فرزانگان فرهنگ»
امروز سه شنبه  ۲۴دی ماه ،با سید حقی عابدی،
استاد دانشگاه تورنتو دربــاره پرویز ناتل خانلری،
نویسنده و شاعر معاصر ایرانی ،تلفنی گفتوگو
میکند .عالقهمندان میتوانند برنامه «با فرزانگان
فرهنگ»راکهکاریازگروهادبرادیوفرهنگاست،
سه شنبهها ساعت  ۱۸:۳۰به تهیهکنندگی سید
محمد حسینی باغسنگانی ،روی موج اف ام ردیف
۱۰۶مگاهرتزبشنوند.

رعایتضوابطزبانفارسی
درمحصوالتچاپیزیرذرهبین
مدیرکل دفتر چاپ وزارت ارشاد از اهتمام و توجه
ویژه وزارت ارشــاد به رعایت ضوابط زبان فارسی
و پاسداشت آن در محصوالت چاپی خبر داد .به
گزارش تسنیم ،مهرزاد دانش گفت« :متأسفانه با
وجود ضوابط و بایستههای نگارشی زبان فارسی
در زمینه چــاپ محصوالت ،در تولید بسیاری از
محصوالت چاپی این ضوابط رعایت نشده است و
مجوزالزمازوزارتارشاددریافتنمیشودوبهنوعی
مارادورمیزنند».ویتصریحکرد«:بههمینمنظور
دراوایلبهمنیکنشست دربارهجایگاهزبانفارسی
و پاسداشت آن در حوزه چاپ با حضور کارشناسان
استانی وزارت ارشــاد برگزار میکنیم .همچنین
کارگاههایی چون بازرسی از چاپخانهها نیز برگزار
خواهد شد .در نظر داریم ترتیبی اتخاذ کنیم که تا
آخر سال بتوانیم بازرسی از چاپخانهها را به صورت
جدیآغازکنیم».ویادامهداد «:بخشیازتمرکزما
در این حوزه به اهمیت زبان فارسی و پاسداشت آن
باز میگردد و بخشی دیگر به حقوق مصرفکننده
یک کــاال .زمانی که تولیدکننده برخالف قانون
اقدام به چاپ و بستهبندی محصول خود با حروف
انگلیسی میکند ،مصرفکننده تصور میکند که
محصول خارجی است؛ بنابراین سالمت و امنیت
مصرفکنندهنیزاینجااهمیتپیدامیکند».

غلط ننویسیم
ثمر /ثمره
ثمربهمعنای«میوه»وثمره،واحدثمربهمعنای«یک
میوه» است .معنای مجازی این دو واژه «حاصل،
نتیجه،بهره»است.درآثارمعتبرفارسیهردوواژه
بهیکمعنابهکاررفتهاندودرجملهارزشیکسانی
دارندومیتوانندجانشینیکدیگرشوند.
َرستنُ /رستن
این دو مصدر را نباید با هم یکی دانستَ .رستن به
معنای «رهایی یافتن» است ،اما ُرستن به معنای
«از زمین برآمدن ،سبز شدن» است.
رسوخ
این واژه به معنای «استوار بودن ،محکم بودن»
است اما غالب ًا آن را به غلط به معنای «نفوذ کردن،
رخنه کردن» به کار میبرند .در حالی که «راسخ»
اسم فاعل همین فعل به معنای «محکم ،ثابت،
پابرجا» است.
برگرفته از کتاب «غلط ننویسیم»
ابوالحسن نجفی

