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   اهللا شد، خليفةو چون انسان «
  ».خداوند به او هنر آموخت

  
  پيش سرآغاز

 
حكيمي پسران را پند همي داد كه جانان پدر هنر آموزيد كه ملك و دولـت دنيـا اعتمـاد را          
نشايد و جاه از دروازه به در نرود و سيم و زر در سفر محل خطر است يا دزد به يكباره ببرد                      

اي زاينده اسـت و دولـت پاينـده؛ اگـر هنرمنـد از                اما هنر چشمه  . خورديا خواجه به تفاريق ب    
هنرمند هرجا كـه رود قـدر بينـد و          . دولت بيفتد غم نباشد كه هنر در نفس خود دولتي است          

  .هنر لقمه چيند و سختي بيند در صدر نشيند و بي
 سخت است پس از جـاه تحكـم بـردن         

  

ــردن      ــردم ب ــور م ــاز ج ــه ن ــرده ب ــو ك  خ
  

****  
 اي در شــام  ي افتــاد فتنــه وقتــ

ــشمند   ــتازادگان دانــــ  روســــ
ــل  ــاقص عقـ ــر نـ ــسران وزيـ  پـ

  

 اي فـرا رفتنـد       هر كس از گوشـه      
ــد  ــا رفتنــ ــري پادشــ ــه وزيــ  بــ
 بـــه گـــدايي بـــه روســـتا رفتنـــد

  

  )، باب هفتمگلستان سعدي( 
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  سرآغاز
  

رسـتيم و از او     پ  به نام ايزد يكتا و يگانه كه جز او خداوند و پروردگاري نيست و ما او را مي                 
: د؛ راه كساني را كه بر آنها نعمتها ارزانـي داشـته  انجوييم تا راه راست را به ما بنماي         ياري مي 

خانـدان    بر او باد و بر     زپايان پروردگار و جهانيان تا روز رستاخي        محمد مصطفي كه درود بي    
هان، ترسـايان و    پاكش؛ نه راه كساني را كه بر آنها خشم گرفته، يهودان و جهود؛ و نه گمرا               

 مر خداوندي را كه به ما فضل دانش و هنر عطا فرمود و توفيق را رفيـق                    سپاس بي . چليپاييان
و يار اين بندة ناچيزش كرد كـه ايـن پـژوهش و برگـردان را بـه فارسـي رايـج در دسـترس                        

ايـن     كـدام از    هنرآموزان و هنرجويان ايـران زمـين بگـذارم تـا شـايد نـه ديرگـاهي، از هـيچ                   
  !ايدون باد. هاي بيگانه در زبان فارسي اثري برجا نماناد ژهوا

  
هاي هنـري فرانـسوي بـه         الملك از سفر فرانسه، تهاجم واژه       از هنگام بازگشت كمال   

كمپوزيـسيون، فيگـور،   : نخست هشت تا ده واژه. فرهنگ هنري و اصيل ايراني آغازيده شد   
، باالنس و اِكيليبر؛ و پروردگان مكتب او        موتيف، دِسن، آبستره، دكور، نوانس، تُن و تناليته       

كردند، بدون آنكه معناي درسـت و واقعـي           آنها را به شاگردان و هنرجويان خود ارمغان مي        
نشست و پس از ورود خانم        در ذهن هنرجويان مي   » وار  طوطي«اين واژگان   . آنها را بياموزند  

هـاي فرانـسوي      داشت و واژه  فر، خانمي فرانسوي كه چندان هم از هنر آگاهي ن           آشوت امين 
كرد، به عنوان مدرس هنر در دانشكدة هنرهـاي زيبـا،             را با تلفظ بسيار بدي به فارسي ادا مي        

  . كاربرد واژگان و اصطالحات فرانسوي در دانشكده شدت گرفت
 پاريس، به مثابة مركز و مهـد هنـر اروپـا در ايـران       بويژهدر آن هنگام كشور فرانسه،      

خود بـه بيـرون      اغلب كساني كه براي آموختن هنر يا تكميل آموزشهاي           شناخته شده بود و   
 (Beaux Arts) عـالي هنرهـاي زيبـاي      مدرسـة بويژهكردند فرانسه،  از مرزهاي ايران سفر مي
ــي  ــاريس، را برم ــهر پ ــددگزي ش ــي،   . ن ــيحون، فروغ ــد هوشــنگ س ــاراني مانن ــا ورود معم ب

مـدرس   ها در دانشكدة هنرهـاي زيبـا بـه عنـوان          فرمانفرماييان و غيايي به ايران و استخدام آن       
  بـه خـارج   پـور     جـوادي معماري امـروزين غـرب و سـپس رفـتن جـواد حميـدي و محمـود                  
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و بازگشتشان به ايران و از سرگرفتن آموزشهاي خـود در دانـشكدة هنرهـاي زيبـا و حـسين              
ايـاش  كاظمي در دانشكدة هنرهاي تزييني و سپس در سالهاي ديرتـر، در دهـة چهـل، الـن ب            

فرانسوي در همان دانشكده، رواج واژگان و اصطالحات فرانسوي رونـق و شـدت بيـشتري                
پرسـيدند    شنيدند و هرگز نمي     هنرجويان كوركورانه اين واژگان و اصطالحات را مي       . يافت

 دارد؟ آموزشهاي نظـري در دانـشكدة هنرهـاي زيبـا             كه كمپوزيسيون، براي مثال، چه معني     
طـور نـاقص    يو، تشريح هنري، تاريخ هنر و زبان فرانسوي، آن هم به     فقط به درسهاي پرسپكت   

بايـستي از فراسـوي توضـيحات         بنـابراين هنرجويـان مـي     . شد  و غيرقابل استفاده، محدود مي    
  .بردند مي ها پي مدرسان روي كارهاي عملي خود به معاني واژه

ل وارد هنرآموختگان، كه در آغاز اندك بودنـد و اغلـب پـس از فراغـت از تحـصي                 
دهندگان ايـن تهـاجم       شدند، انتقال   مي) فرهنگ سابق (تشكيالت وزارت آموزش و پرورش      

ـ هنري به نسل جواني بودنـد كـه هنـوز فرهنـگ خـود را بشايـستگي فـرا نگرفتـه،                       فرهنگي
اكنـون، هنرجويـان و       كار به جايي كشيد كه هـم      . بودند» نوآوري و بدعت  «پذيراي هرگونه   

برند و حتي آنها را  هاي پارسي به كار مي     ن را همانند و به سياق واژه      مدرسان هنر، اين واژگا   
هـايي چـون      واژه. سـازند   كرده در گفتگوها و مباحث هنـري خـود وارد مـي           » اخته«يا  » مثله«

ديالوگ، فيگور، رئال، و اخيراً فايل، نُقل دهان هر نوجواني شده است، بـدون اينكـه معـاني      
برنـد و آن را بـا        به كار مـي   » واقعي«كه به معني    » رئال«مثال واژه   براي  . درست آنها را بدانند   

: يا از اسم رئاليته، در انگليـسي      (هاي رئاليسم يا رئاليست       حذف پسوند ايسم يا ايست از واژه      
ريشة اصـلي   . شود  اي ديده نمي    نامة بيگانه   آورند، در هيچ واژه     به دست مي  ) واقعيت= رئاليتي

 a بـه    éبه معني واقعي است و چون با بخشي ديگر تركيب شود حرف              (réel)ئـِل  اين كمله رِ  
هاي نادرستي اسـت كـه بـسيار رايـج شـده اسـت يـا واژة                   شود و اين يكي از واژه       تبديل مي 

 كه به معناي تصوير است، در ذهـن هنرجويـان و هنرآمـوزاني كـه بـا زبـان                    (figure)فيگور  
  .ني كاربرد يافته استاند، تنها به معني تصوير انسا فرانسوي بيگانه

اين سخن بدان آوردم كه دانسته شود زبان پارسي زباني است بسيار غنـي و زيبـا، بـا            
گزينــي، ولــيكن الزم اســت نخــست مفهــوم  تواناييهــاي بــسيار بــراي گــسترش و حتــي واژه

اي را كه به داليل ويژه، همسنگ آنها در زبان رايج فارسي امروزين وجـود                 هاي بيگانه   واژه
ـ    فرهنگي ساختن زبان پارسي و پيشگيري از تهاجم  م به منظور غنيـخواهي يـم زـني و ،داردـن
هـاي    ريشهگونه كه بايد و شايد فهميده و درك كنيم،            سازي كنيم، آن    ي، آنها را همسنگ   رهن

شان را بررسي نماييم و سپس در فرهنـگ نوشـتاري و حتـي بـومي                  گيري  آنها و نحوة شكل   
مان كنكاش كنيم تا اگر مشابه يا معادلي          گ و واژگان به فراموشي سپرده     خود و نيز در فرهن    
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يـا  سـازي      اگـر احيانـاً امكـان همـسنگ       . اره به كـار بنـديم     بيافت شود، آن را برگزينيم و دو      
اي كه با سياق زبـان پارسـي همـسنگ باشـد،              يابي وجود نداشته باشد، آنها را به گونه         معادل

سعدي كه به اقـرار و تـصديق ايرانيـان و تازيـان در زبـان و                 : يممثالي بياور . »استخدام كنيم «
را كـه   » اولـي «تر كردن زبان فارسـي، واژه         همتا بوده است براي غني      ادب پارسي و تازي بي    

در زبان تازي صفتي تفضيلي است، به صورت صفت مطلق وارد زبان رايج فارسي كـرده و                 
را بـر واژگـان پارسـي       » تـر   اولـي «يلي كـرده و     به پايانة آن، آن را صفتي تفـض       » تر«با افزودن   

  .افزوده است
كه در زبان فرانسوي بيش از      اين شيوة استخدام واژه در اغلب زبانها رايج است چنان         

بـه نقـل از     (انـد     درآمـده » اسـتخدام «هزار و در زبان يوناني بيش از چند هزار واژة ايراني بـه              
ختـة يونـان، مـدرس كنـوني دانـشگاه          آمو  شـناس و دانـش      دكتر حكمت مالصالحي، باستان   

ها بسيار فراتر رفتـه اسـت و از هـر زبـاني در زبـان                  و در زبان انگليسي شمار اين واژه      ) تهران
  .شود اي دگرديس شده يافت مي انگليسي واژه

با توجه به اينكه بسياري از اين اصـطالحات هنـري در قلمروهـاي مختلـف، كـه در                   
انـد، شايـسته اسـت مـا، در      زبان پارسي بـه وام گرفتـه شـده   زبانهاي اروپايي وجود دارند، از    

آغاز، اگر همسنگ رايجي در زبان داريم كه بتواند همان مفاهيم را بـه ذهـن آورد، از آنهـا               
استفاده كنيم؛ دوم، اگر امكان داشته باشد براي آنها همسنگي بيـابيم يـا بـر اسـاس قـوانين و        

آفرينـي زبـان اصـلي،     ا واژهيـ گزينـي   ه سـياق واژه دستور زبان پارسي و با تطبيق دادن آنها بـ    
ي آن مفهوم برگزينيم يا ابداع كنـيم و سـوم، اگـر ايـن دو مـورد نتواننـد                      اي مناسب برا    واژه

پاسخگوي نياز ما باشند، آن واژه را بر اساس قوانين و ضوابط زباني به استخدام زبان پارسي                 
سرانه و با سليقة شخصي انجام ندهيم كـه         نيز اين موارد را سرسري نگرفته، خود       و   درآوريم
آفرينـي و     گزينـي، واژه      واژه. اي بـه بـار نخواهـد آورد         جز آشفتگي در زبـان نتيجـه        اين امر به  

هـاي مختلـف علمـي و هنـري و            ها تنها و تنها وظيفة كارشناسـان، آگاهـان بـه رشـته              استخدام واژه 
  .فرهنگستان زبان و ادب پارسي است و بس

بـر ايـن    » هـاي غربـزده     آموختـه   دانـش «كته الزم است كه گروهـي از        يادآوري اين ن  
هاي بيگانة قلمروهاي علمي تازه از غرب آمده را نبايد تغيير داد و بايـد آنهـا         باورند كه واژه  

روند  چنان بيراهه مي اين گروه در تعصب خود گاهي آن. گونه كه هستند به كار برد را همان
هـاي   چنـين واژه  دهنـد و ايـن   مالك سنجشهاي خود قـرار مـي  كه تنها همان زبان آموخته را     

كـه بـسياري از ايـن     كننـد، در حـالي   زبانهاي ديگر را نيز با تلفظ زبان آموختـة خـود ادا مـي    
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بـه مثـال    . شدة بيگانه در زبان پارسي همسنگهاي بسيار رايج و زيبا دارند          » وطن  بي«هاي    واژه
  :زير توجه كنيم

گوينـد،    دات مـي  ) نـوك كوچـك   : نُكتَـك (» نقطـه «ان بـه    در زبان رايانه، امريكاييـ    
افكننـد چـون    يعني زبان خـود را بـه بوتـة فراموشـي نمـي        . فرانسويان پوان و آلمانيها پونكت    

فقـط مقلـدان ناشايـست ايرانـي        . امريكـايي اسـت   » اپـل «يـا   » ماكروسافت«آفريدة  » اينترنت«
كنند يـا سـينماگران مـا بـه جـاي       ميهستند كه به جاي نقطه با تلفظ غليظي كلمة دات را ادا   

» كـات «با فريادي دهشتناك و با حركت شديد دسـت واژة انگليـسيِ     » برِش«يا  » قطع«گفتن  
بـراي اينكـه ايـن مطلـب را بـه اثبـات             (انـد     آنان كه كارشناس امور اقتصادي    ! كنند  را ادا مي  
كه تنها يك در هـزار و         گويند در حالي    گذاري را فاينانس مي     اعتبار مالي يا سرمايه   !) رسانند

حتي شايد كمتر، از مردم ايران معناي اين كلمه را ممكن است بدانند؛ بايد به جاي گفتگـو                   
و ايـن   ! يا گفتمان، ديالوگ گفته شود و به جاي رفتامد، ترافيك و به جاي بزرگراه، اتوبـان               

انـد نيـز سـرايت       بيماري به قشر اديبان و عالمان كه هميشه نگاهبان زبان و ادب پارسي بـوده              
كننـد و     هـاي بيگانـه مباهـات مـي         كـار بـردن واژه      اي كه بسياري بـه، بـه        كرده است، به گونه   

انديشند كه اين دليلي بر فضل و برتري است در حالي كه جز خفت و خواري و حقارت           مي
  .چيز ديگري نيست

و قلمـرو   السالم    چنين، به پاس حقي كه ايران، ميهن عزيز و وطن امام صادق عليه              اين
ترين فرزندش دارد، بر آن شـدم         السالم بر منِ كوچك     الرضا عليه   موسي  بن      واليت الهي علي  

هــاي هنــريِ فرانــسوي را كــه وارد زبــان پارســي هنــري شــده اســت بــا  تــرين واژه كــه مهــم
توضيحهاي الزم و بـراي درك درسـت آنهـا بـه پارسـي رايـج برگـردان سـازم؛ باشـد كـه                        

انـد و در      گزيني براي واژگان بيگانه كمر همت بربسته        د كه به واژه   راهنماي كارشناساني شو  
  .اين زمينه از هيچ تالش و رنجي دريغ ندارند

نامـه مطلـق نيـستند و تنهـا پيـشنهادهايي             همسنگهاي به كار گرفته شـده در ايـن واژه         
  .گيري و اميد دارم كه در اين گزينشها راه خطا نرفته باشم هستند براي بررسي و تصميم

ــم ــادآوري مهـ ــاب   :يـ ــه از كتـ ــن مجموعـ ــان ايـ ــاييواژگـ ــان زيبـ ــي  واژگـ   شناسـ
(Vocabulaire d’esthétique)اتيِن سوريو نوشتة  (Etienne Souriaux)شناسي و  ، استاد زيبايي

، برگرفته شده و سپس با فرهنـگ فرانـسويِ تحليلـيِ            »دانشگاه پاريس يكم  «هاي هنري     نگره
  .ه مأخذ ديگري مالك كار نبوده استگون  تطبيق داده شده و هيچروبر

كـه تنهـا   (در اين برگردان، گاهي واژة بيگانه و گاهي همسنگ پارسـي رايـج آن را      
ام كـه     گذاشـته ) قالب[ ] (يا دو   ) ابرو() (ميان دو   ) گزينان است   به منزلة پيشنهادي براي واژه    
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ميـان دو ابـرو و كـج       آنچه در   . در نتيجة اشتراك معاني در ذهن، شايد تثبيت و فهميده شود          
نوشته شده، نام آثار هنري و هنرمندان آنهاست كه اتين سوريو بـه مثابـة شـاهدي                 ) ايتاليك(

 يـا   شناسـي  واژگان زيبايي  ـ      آورده اسـت و آنچـه در ميـان دو قـالب اسـت در متنهاي اصلي           
ام و نيز بايد  دهنيسـت و توضيحـي اسـت كه بنـده بـراي درك بيشتـرِ متـن بر آن افزو  ـ    رـروب

ام   يادآوري كنم كه به منظور پرهيز از زياد شده حجم كتاب آن را در دو مجلد تنظيم كرده                 
كه هم با بهاي كمتر در اختيار خوانندگان و پژوهندگان قرار گيرد و هم آسـانيِ جـستجو و                   

  .پژوهش را شامل گردد
نفرماينـد و ايـن   نظران و كارشناسان خواهـشمندم از راهنمـايي مـن دريـغ              از صاحب 

  .ايدون باد. والسالم. اقدام كوچك را بر خودآرايي و خودستايي حمل نكنند
  

  اللهي  اهللا آيت حبيب


