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کارگاه ترجمه

 مطالب بخش،39 از آغاز سال
کارگاه ترجمه توسط همکاکارا
کارگروه انتشارات انجمن و بکا
استفاده از کتاب ” تکرجکمکه و
مترجم“ اثر اسکتکاد غکضمکر کا
 چاپ انتشارات وزیکن،رشیدی
.”به نشر“ ارائه می گردد

 قسمت نهم- تمرین در ترجمه ی متون
 واژه، متونی را جهت تمرین ترجمه در اختیار شما خوانندگان عزیز قرار داده و در پایان هر متن،در این بخش
،نامه ای در اختیارتان قرار می گیرد که می توانید با استفاده از آن به ترجمه پرداخته و پس از اتمام ترجمه هر متن
. مقایسه نمایید،حاصل کار خود را با ترجمه پیشنهادی که در بخش پایانی ماهنامه ارائه شده است

8 متن شماره
The Motor Car
The motor car has been among the biggest influences on life in the 20th century, a
powerful factor in the progress of civilization. It can, unfortunately, be a source of
danger—but for every life it takes it saves a dozen, speeding the desperately ill to
hospital, carrying food to the famine stricken. It has disturbed many of the tranquil
preserves of the leisured, but opened new playgrounds to millions. Because of it the
ability to ride a horse is a rare skill, railways are no longer a decisive factor in shaping our communities, and many people have forgotten the value of using their own
two feet. But it has given the world a new mobility.
Perhaps the basic appeal of motoring is its promise of independence. It offers free-
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کارگاه ترجمه
dom from the time-tables

families a car represents

about 5000 parts, some of

of public transportation,

the second largest finan-

which work to tolerances

from the need to travel by

cial investment of their

of l/1000th of an inch or

the same route in the

lives; in pursuit of the

less,

same vehicle to the same

freedom a car can bring,

hands of completely un-

place as countless others.

millions of people stake

trained owners, depends

It is the opportunity to

something approaching a

on them for care and up-

meander, to leave disap-

year's net income to buy

keep, and yet goes on

pointing places for more

a bright metal box that

working efficiently year

hopeful ones; to flee from

may depreciate at the rate

after year. In a laboratory

bad weather and to get

of the rent they pay and

or workshop such a valu-

the children to school on

cost as much to run as it

able device could be con-

time. To exploit these ad-

does to heat and light a

trolled by a skilled opera-

vantages the motorist has

home.

tor, and it is a tribute to

comes

into

the

to accept responsibilities.

A car is, nevertheless, a

the motor industry's de-

At the wheel a driver has

miracle if it is used to the

signers and engineers that

a duty to be patient, skil-

full. It is an unremarked

so little mechanical trou-

ful, and sober. All too

wonder that this complex

ble is experienced by the

easily he can shatter the

machine,

owners of Britain's nine

containing

health of other road users

million cars.

and, indeed, the
happiness of all of
us who have a
right to enjoy privacy and the countryside's
and

beauty
tranquility.

And there is the
financial responsi-

bility. For many
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کارگاه ترجمه
واژه نامه متن
Appeal
جاذبه ()n
Complex
پیچیده ()adj.
Decisive
مؤثر ،قاطع ،تعیین کننده ()adj.
To depreciate
از دست دادن ارزش ()v
Designer
طراح ()n
To disturb
برهم زدن ()v

Efficient
Raucous

کارا ،مؤثر ()adj.
Exploit

ناهنجار ()adj.
Sober

بهره برداری ()n
Famine-stricken

هوشیار ()adj.
Therapeutic

قحطی زده ()adj.

meander
گشت و گذار ()n
Miracle
معجزه ()n
Privacy
خلوت ()n
Unremarked

ناگفته ()adj.
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درمانی ()adj.

بخش ویژه
ویژگی جدید ترجمه را در برنرامره

بعدی“ یاد می گیرد و شرمرا مری

اندروید خود اعرم کررده اسرت.

توانریرد انر رشرت خرود را برا

قابلیتی که از مترجم مایکروسافرت

 SwiftKeyاز ی

از  SwiftKeyدر

)(Microsoft Translator

دی ر کشیده و کلمه ای کره مری

بهره می گیرد تا پیا های ترلرفرن

خواهید تایپ کنید را پیش بیرنری

ترجمه ی بی درنگ

همراه تان را به بیش از  56زبران

کنید .با استفاده از شبرکره هرای

بیش از  06زبان بهره

تبدیل کند.

عصبی ،این برنامه می تواند برافرت

مترجم مایکروسافت
)(Microsoft Translator

می گیرد

کلید به کلید

برررای افررراد برری تررجررربرره،

متن را نیز شناسایی کند تا به شما

برنامه صرفرحره

کلمه ی بعدی را که می خواهریرد

 SwiftKeyی

کلید محبوب برای گروشری هرای

استفاده کنید را پیشنهاد دهد.

هوشمند است که کاربران را قرادر

حا اینکه در هر برنامره ای کره

می سازد بر روی صفحه نرمرایرش

باشید ،چه ایمیل باشد چه پریران

لمسی ،سریع تر تایپ کنند -سب

رسان فیس بوک یرا واترس ا ،

زمران

 SwiftKeyبه طور خودکرار در

نوشتاری شما را در طرو

برای ارائه پیشنهادات ” کلرمره ی

حین تایپ کردن ،کلمات شما را به

بهنام اسدی
مهندس هوافضا و کارشناس ارشد
مطالعات ترجمه

شرکت صفحه کلید تلفن همرراه
 SwiftKeyمایکروسافت ،یر
SwiftKeyو مترجم مایکروسافت ()Microsoft Translator
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بخش ویژه
زبان مورد نظرتان تبدیل

مترجم مایرکرروسرافرت

خواهد کرد .و مهمتر از

برای مدت زمان کوتاهی

همه ،این کار دو طررفره

ترجمه ی مرترنری بری

صررورت مرری پررذیرررد

درنگ هوشمنرد را در

بنابراین هم پیرا هرای

ویندوز و اسکایپ ارائره

خروجی و هم پیا های

داد ،در حالری کره آن

ورودی تبدیل خواهرنرد

ترجمه صوتی بی درنرگ

شد.

را نیز از طریق اسکایرپ

عموه بر این ،اگر شرمرا

ارائه می دهد .امرا یر

برررنررامرره مررترررجررم

صفحه کلید تلفن همراه

مایکروسافت را بر روی دسرتر راه

انجا شد ،اولین بره روز رسرانری

به طور معمو بیشترین کاربرد نر

خود نصب کنید ،می توانید از ایرن

عمده آن در ماه مارس امسا بود

افزاری را در تلفن هوشمنرد دارد،

قابلیت بصورت آفمین نیز استفراده

زمانی که  SwiftKey 7.0همراه

بنابراین قرار دادن ترجرمره هرای

نوار ابزار قرابرل گسرتررش

سریع در نوک انر رشرتران شرمرا

جدید به صحنه آمد که دسترسری

پیشرفت بزرگی برای SwiftKey

آسان به  GIFها ،استیکرر هرا و

می باشد.

موارد دی ر را فراهم می کرد .به هر

مهمتر از هرمره ،ایرن بره روز

حا  ،به روز رسانی های اخیر بره

رسررانرری SwiftKey ،را بررا

طور قابل توجهی از آن بره روز

 Gboardگوگل هم تراز می کنرد

با ی

کنید.
شرکت مایکروسافت تقریباً  3مراه

قبل  SwiftKeyرا به مبلغ اعم
شده ی  266میلیون دالر سریرعراً
خریداری کرد و در حالی کره در
ماه های اولیره خرریرد بررنرامره،
تعدادی به روز رسرانری روی آن

رسانی پیشی گرفته اند.

که زمانی قابلیت های مشرابره را
ارائه می داد.

https://venturebeat.com/2018/09/27/swiftkey-taps-microsoft-translator-for-real-timetranslations-in-more-than-60-languages/
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مقاالت

پیشرفت زبانی
یادگیری زبان در نوزادی

(نوشته ی :آنه فرنالد و ویرجینیا

مارچمن) ”بخش چهارم“

حا  ،تنوع قرابرل تروجرهری در

کودکان که دیر سخن باز میکنند،

چ ون ی و زمران ایرجراد لرورات

ظر مدت چند ماه این لورات را

پذیرنده و اشاره کننده وجود دارد

یاد میگیرند ،در حالیکه دیر رران

(بیتس و همکاران 4994 ،4922

همچنان کند عمل میکنند و در

بلو  ،الیتبون  .)4923 ،4977برای

معرض خطر اخترمالت زبران یرا

مثا  ،در حالریرکره بسریراری از

یادگیری قرار دارند (بیتس ،دا

کودکان نشانههای ادراک کلمه را

تا  .)4999مطالعات بر روی تنوع

در ماههای  2تا  46زندگی نشران

ترکیب لووی نشان داده که برخری

میدهند ،اما کودکران دیر رر ترا

از کودکان ان لیسی زبان ترمرایرل

چندین ماه بعد به گفترار اطررا

خود واکنشی سیستماتی

طوبی مردانی
مهر 4397
)(October, 2018

 5.2تفاوتهاای فاردی در
توسعه لغوی
تا بدینجا در مورد ویرژگریهرای

نشران

دارند ی

و

تعصب اسمری قروی را

حفظ کنند ،ی

سبر

ارجراعری

نمیدهند .به همین نحو ،برخی از

موسو از یادگیری اولیره کرلرمره

ترولرد

(مثم نلسون  4973پین و لیون

خود کلمات اولیه را به خوبی تولید

 .)4996برعکس ،کودکان دی ر برا

میکنند ،در حالی که دی رران ترا

ی

اشاره کننرده ترمرایرل

 44یا  46ماه ی چنین تروانرایری

دارند نسبت کوچ تری از اسامری

کودکان قبل از اولین سا

ندارند .ی

کودک  42ماهه یر

سب

ذات را داشته باشرنرد ،بریرشرترر

دایره لوت  66تا  76کلمهای ایجاد

اظهارات اجترمراعری و عربرارات

کرودکران

مشخص شده را ترجیح میدهرنرد

کرده است ،با این حا

کلی توسعه لروروی در ” کرودک

دی ر تا  22ماه ی یا حتی بعد از

مقید“ صحبت کردیم (فنرسرون و

آن کلمات قابل تشخیص چندانری

همکاران  4994ص  .)4در هرر

را انباشت نمیکنند .برخی از ایرن
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(نلسون .)4973

مقاالت
این تفاوتهای فردی از اواسرط

همکاران  ،)2663عبری (مریرترل،

دانش زبانی را در هرر سره زبران

دهه  4976به خوبی مشخص شده

درونیف ساگی و بورنستین )2666

خاطر نشان کردنرد ،و نرتریرجره

است ،عمدتا بر اساس مرطرالرعرات

 ،و همچنین در یادگیری دو زبران

گرفتند که تنوع فردی احتماالً ی

دفتر خاطرات روزانه (مثم ،نلسرون

به طور هرمرزمران در کرودکران

ویژگی کلی برای فراگیرری زبران

 .)4973در هر حا  ،پیشرفت مهم

(پیرسون ،فرناندز و اولرر 4993

است.

در درک میزان ترنروع فرردی برا

مارچمن و مارتریرنرز -سراسرمرن

منابع تفاوتهای فردی در دوره

مطالعات زیادی کره برر گرزارش

 )2662و در کرودکران جروامرع

اولیه توسعه چیسرت بررخری از

والدین تکیه دارند ،تسهیرل شرده

شهری و روستایی (بورنستریرن و

مطالعات برای ترو ریرح دربراره

است ،مثم ،فرهررسرت تروسرعره

کوت  )2666را میسر ساخته است.

توسعه لووی به فاکتورهای کودکان

آرتور-بیتس )(CDI

هر چند تنوع خاصی در فراگریرری

نظر داشتهاند ،مثل جنسریرت یرا

(فنسون و هرمرکراران  )4993و

اولیه زبانها وجرود دارد (بررای

ترتیب تولد .مطالعات نشان دادنرد

بررسی توسعره زبران (رسرکرورال

مثا  ،کاسلی و همکراران 4999

که در دختران در مقایسه با پسران

 .)4929در حالیرکره بره و روح

چوئی و باورمن  2664تاردیرف و

تعداد لوات استفاده شده بیرشرترر

محدودیتهایی در این روش وجود

همکاران  ،)4999اما تحقیقات بره

است و سرعت رشد این لوات نریرز

دارد (مثم ،مرویس و ترومراسرلرو

طور پیوسته شباهرتهرای حرائرز

باالتر است (فنسون و هرمرکراران

برررسری

اهمیتی در میان زبانها در انردازه

 4994هاتنلوچر ،هایت ،بریر

و

تنوع در مراحل مهرم لروروی در

کلی لوات کودکان و میزان ترنروع

سلتزر  .)4994اخیرا ،بورنستین و

زبانهای مرترعرددی هرمرچرون

مشاهده شده را نشان مریدهرنرد.

کوت ( )2666مزیتی پیوسرتره را

ان لیسی (بیرترس و هرمرکراران

بومستین و کوت (  )2666با اظهار

برای دختران در برابر پسرران در

 ،)4994ایتالیرایری (کراسرلری و

نررظررر در خصرروص دادههررای

لوات گزارش شده در ان رلریرسری،

همکاران  ،)4999اسرارانریرایری

مقایسهای اساانیایی ،ان لیرسری و

ایتالیایی ،اساانیایی ،هم در جوامع

مکزیکی (جکسون -مالردونرادو و

گسترره مشرابره از

ارتباطی م

 ،)4994اما این تکنیر

ایتالیایی ی

71
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مقاالت
شهری و هم روسرترایری ،نشران

میشنونرد ،وجرود دارد (مرثرمً،

میشوند ،احرترمراالً برا سررعرت

دادهاند .هر چنرد مشراهرده ایرن

هاتنلوچر و هرمرکراران 4994

بیشتری دایره لوات خود را توسعه

تاثیرات پیوسته جرنرسریرتری در

هاتنلوچر ،واسیلویا ،سیمررمران و

میبخشند (همچنین مراجعه شرود

جوامعی که احتماالً در اظرهرارات

لوین  2662هرارت و ریسرلری

به ویزمن و اسنو  2664هرا

و

اجتماعی مبتنی برر جرنرسریرت

 ،)4996و ایرنرکره بسریراری از

نای لس  .)2662در هر حا  ،پن و

متفاوتند قابل توجه است ،اما ایرن

ویژگیهای مربوط به صحبتهرای

همکاران (  )2666هرمرچرنریرن

تاثیرات به نسبت تاثیررات کرلری

مادرانه به طرور مسرترقریرم بره

دریافتند که ویژگریهرای دانرش

توسعهای کوچ اند (یعنی ،تأثریرر

پیامدهای لووی کودکان مرترصرل

مادری (مثم ،نمرات آزمرونهرای

جنسیت در اهمریرت کرمرترر از

میشود (ها  .)2663در یکی از

استاندارد زبان و میزان سواد او) و

تاثیرات سنی اسرت) .هرمرانرنرد

مطالعات اخیر که در مقیاسی براال

حالت روانی مادر (مثم ،افسردگی)

جنسیت ،تأثیر ترتیرب ترولرد در

بر روی خانوادههرای کرم درآمرد

نیز بر پیامدهای کودک تأثیر دارد.

مقایسه با عوامل دی ر نسبتاً جزئی

انجا شد ،پن ،رو ،سین ر و اسنو (

محققین دی ر تفاوتهای فرردی

است ،اما به این نکته اشاره میکند

 )2666دریافتند که تنوع در رشرد

را در زمینه تواناییهای شناختی یا

که کودکان ،حتی آنهایی کره در

در دایره لوت کودکان  44ترا 35

پردازشی شناسایری کرردنرد .برر

خانرواده مشرتررک زنردگری

ماهه تا حد قابل توجهی به ترنروع

اساس دادههای طبیعرت گررایری،

میکنند ،میتوانند در ترتیب و نوع

صحبتهای مادرانه ،خصوصاً ،تعداد

مطالعات اولیه زیادی خاطر نشران

تعاممتی که معموالً در آنها دخیل

کلمات متفاوتی که در ترعرامرمت

کردند که احتمراالً کرودکران در

هستند ،با هم فرق کنند.

مادر -فرزند تولید میشود ،مربروط

تمایل برای انتخراب برخرشهرای

است .بنابراین ،کودکانی کره یر

تحلیل شده در برابر برخرشهرای

فردی قابل توجهی در کرمریرت و

دایره لوت غنی را میشنونرد کره

تحلیل نشده (مثمً ،پیترز ،)4923

کیفیت سخنانری کره کرودکران

نسبت باالی کلمات پیچریرده یرا

استفاده از استراتژیهرای برخرش

ی

در واقع ،گفته شده که تفاوتهای

کلمات با فراوانی پایین را شرامرل
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مقاالت
بندی که از بخشهایی بره انردازه

اولیه ساخت ی

لوت سرودمرنرد

کلماتی که از لحاظ ادراکی خفیف

کلمه در برابر بخشهایی به انردازه

باشد .به همین نحو ،سویین لری و

شده بودند ،کارآمدی بریرشرترری

عبارت بهره میبرند (پمنکر 4992

آسلین ( )2662 -2666همچنیرن

داشتند .در پایان ،فرنالد و همکارن

بیتس و همکراران  ،)4922یر

رابطه اندکی بین انردازه لرورت و

(  )2665اخیراً در ی

نمونه طولی

تمایل قبلی برای تقلید کردن (بلو

توانایی نوزادان  44تا  42ماهه در

نشان دادند که کرارآمردی درک

و همکاران  ،)4976یرا تروانرایری

شناسایی کلماتی که به درستی یرا

زبان گفتاری به خط سریرر رشرد

استفاده از سرنخهای زبانی یا متنی

نادرستی ادا میشدند ،یافتنرد .در

دامنه لوات از  42تا  26ماه ی و

)4973

هر حا  ،فرنالد و هرمرکرارانرش

همچنین شاخصهای مرخرترلرف

با هم فرق میکنند .مطالعات دی ر

(فرنالد و همکاران  2664فرنرالرد

دستور زبان اولیه مربوط میشود.

از معیارهای مبتنی برر پرردازش

 )2662دریافتند نوزادان  42تا 24

بنابراین ،تفاوتهرای فرردی در

برای بازیابی مهارتهای متنروعری

ماههای که دایره لورت ترولریردی

دانش لووی در حا جروانره زدن

که میتواند توسعه لووی را در برر

بیشتری داشتند از همتایان خود با

کودکان به انرواع مرهرارتهرایری

داشته باشد بهره بردند .ورکر ،فنل،

دایره لوت کمتر برای شرنراسرایری

مربوط مریشرود کره در طرو

کورکوران و استیجر (  )2662برا

کلمات بر اساس اطمعرات آوائری

پردازش اطمعات زبانی و غیر زبانی

عمل تمایرز آوائری

سریعتر عمل مریکرردنرد و در

در مدت ادراک زبان به کرار بررده

دریافتند نوزادان  44ماههای که در

استفاده از معنی شناسری افرعرا

میشوند .هر چند هنوز راه زیرادی

یادگیری کلمات مشابه آوائی موفق

برای پیش بینی آنچه قررار اسرت

در پیش داریم که بدانیم دقریرقرا

بودند دایره لوت نسبترا براالترری

بعد از آن در جمله بیاید ،کارآمدتر

چطور این فاکتورها در دوره توسعه

داشتند .جالب اینجاست که ،هیر

بودند .زان ل ،کمرمن ،تا  ،فرنالد و

و پیشرفت عمل مریکرنرنرد ،امرا

رابطهای در نروزادان  42مراهره

بیتس ( )2666با استفاده از یر

احتما دارد که تفاوتهای فرردی

مشاهده نشد که ب وید ایرن نروع

رویه مشابه دریافتند نروزادان برا

در توسعه لووی به عوامل مختلفی

مهارت ممکن است تنها در مراحل

دایره لوت بیرشرترر در پرردازش

برای بازیابی کلمات (بلو

استفاده از ی
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مقاالت
مربوط شوند ،هم عوامل مربوط بره

رویکرد تجربی نیاز اسرت .بررای

کودک و هم مربوط به تجربه ،کره

مثا  ،صحنهای را تصور کنید کره

هم ی به تنوعی که در تروسرعره

در آن ی

کودک دو سرالره در

لووی نافذ است ،منجر میشوند.

ممقات با بسرتر ران خرود یر

را همراهی میکرنرد ،کسری کره

 5.3یادگیری اولیه کلمه

شیرینی میوهای ناآشنا بعد از شرا

زبانش با زبانشناس فرق میکرنرد.

مطالعات مشاهدهای و تحقیقاتری
که از معیار گزارشهرای والردیرن
بهره بردهاند میتوانرنرد دادههرای
نرمالی را در خصروص سررعرت
ترکیب رشد لووی توسط کودکران
در سنین مختلف ،و هرمرچرنریرن
دادههای همبسترهای کره نشران
میدهند چطور عوامل مرحریرطری
همچون میزان و کیفیت گرفرترار
والدین به توسعه لروروی مرربروط
میشرود ،ارائره دهرنرد (مرثرم،
هاتنلوچر و همکاران  .)4994در
هر حا  ،برای بررسی اینکه چطرور
کودکان از منابع اطمعاتی خراص
در فرایند پی برردن بره مرعرنری
کلمات جدید بهره مریبررنرد ،بره

 )4956از ی
که از ی
میکند ،ی

زبان شنراس اسرت

فرهنگ ناآشرنرا دیردن
راهنمای بومی نیز او

دریافت میکند ،و مادرش میگوید

وقتی که ی

“چه غافل یری! روبرارب! ”کرودک

میشود ،راهنما اظرهرار مریدارد:

چطور باید معنی این جرمرلره را

! Gavagaiکوئین مریپررسرد،

درک کند مطالرعراتری کره بره

چطور ی

فرد غریبه میتواند ایرن

اکتشا در رابطه با انواع مخترلرف

گفته را تعبیر کند ،با تروجره بره

این سوا پرداختهاند حاال تعداشان

اینکه سخن و میتواند به خرگوش،

به صدها مورد میرسد (مرراجرعره

قسمتی از بدن خرگروش ،عرمرل

 2666وودوارد و

حیوان ،یا جنبههای دیر رر ایرن

شود به بلرو

خرگوش وارد صحنه

مارکمن  .)4997در ایرنرجرا یر

صحنه اشاره داشته باشد کوئریرن

مرور مختصر بر تحقیقات صرورت

برای این معمرا پراسرخری ارائره

گرفته روی برخی عوامل موثر برر

نمیدهد ،بلکه بر عد امکران پری

ادارک کودکان از کلمرات جردیرد

بردن به معنا بر اساس شواهرد در

خواهیم داشت.

دست تاکید میکند .در هر حرا ،

بحثهای مربوط به ایرن سروا

در ادبیات توسعه زبانی ،فرض برر

تحقیقاتی اغلب با چهارچوب بندی

این است که ی

مسئله در خصوص تصویر کوئین (

موقعیت به احتما زیاد با سرعرت
و خررودکررار  gavagaiرا ی ر
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کودک در ایرن

مقاالت
هر چند ی

خرگوش تعبیر میکند ،بردون در

تبعیض بررای نرا

تا اینکه بخواهریرم قسرمرتهرای

نظر گرفتن امرکرانهرای دیر رر.

گذاری کل شی در آزمایشراتری از

مختلف یا ویژگیهای آن را مد نظر

بنابراین بمتکلیفی ذاتی در معنایی

این قبیرل دیرده مریشرود ،امرا

قرار دهیم (جنتلر  .)4922عموه بر

که تمرکز اصلی بحث کوئین اسرت

بحثهای قابل توجهی وجود دارد

این ،اسمهایی که برای نرا برردن

به خاطر تعصب تفسیری که زبران

مبنی بر اینکه چطور برایرد ایرن

اشیای واقعی به کار برده میشونرد

آموز جوان پیش از این داشتره ،از

پدیده تعبیر شود .چره عروامرلری

از لحاظ ادراکی ساده تر از کلمرات

بین میرود .این ایده که یادگیرری

منجر میشوند که کودک حردس

ارجاعی همچون افعا

و صرفرات

نوعی ”تبعیض شی-

بزند این کلمه جدید به طور کلری

هسترنرد ،کره مریتروانرنرد در

مقوله“ آغاز میشود ،با آزمایشاتری

به حیوان اشاره دارد نه قسمتهای

ویژگیهای ادراکی که برر اسراس

که در آن از کرودکران خرواسرتره

مختلف آن یا ویژگیهایرش سره

اسم همراه خود به آن اشاره دارند،

میشود کلمات جدید را در رابطره

رویکرد مختلف نسربرت بره ایرن

با هم فرق داشته براشرنرد (بررای

با اشیا جدید مد نظر قرار دهرنرد،

پرسش مورد بحث قرار گرفترهانرد:

کلوچه خوب در بررابرر

شری

اولین رویکرد بر اهمیت ادراک و

ی

حیوان پمستیکری

شناخت اولریره در راهرنرمرایری

و برودیرترسرکری ( ،)2664ایرن

با اسمی ناآشنا بررچسرب گرذاری

یادگیری کلمه تراکریرد دارد .از

جنبههای غیرر زبرانری ادراک و

میشود ،کودکان به طور معرمرو

آنجایی که اشیا مقید و منسجم در

شناخت انسان در رابطه با ساخترار

فرض را بر این میگذارند که ایرن

نظر گرفته میشوند و برنرابررایرن

زبان میتواند به تمرایرل نروزادان

کلمه جدید به طور کلی به حیوان

حتی برای نوزادان بررترری دارنرد

برای یادگیری اسم اشیا قربرل از

اشاره دارد تا د  ،رنگ یا مرادهای

(برای مثا  ،اسال

 ،)4992ما از

یادگیری اسم اعما و ویرژگریهرا

که از آن ساخته شده است (بررای

نوزادی به بعد مستعد آنیم که دنیا

اشاره کند .رویکرد دو به مطالعره

مثا  ،مارکمن و هراترچریرنرسرون

را شامل اشیای منسجم ببینیرم و

عوامل راهنما برای یادگیری اولیره

شی را به طور کلی نا ببرریرم

کلمه بر نقش حیاتری شرنراخرت

کلمه با کم

حمایت میگردند .وقتی ی
ناآشنا مثل ی

.)4924

ی
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مثا  ،ی

سگ خوب) .طبق گفته جنتلر

مقاالت
اجتماعی تاکید دارد ،چشم اندازی

رویکرد سو بره ادراک اولریره

ماهه نشان داده شده است (هالبردا

که ریشه در نظریه ویر روتسرکری

یادگیری کلمه مرحردودیرتهرای

 2663مارکمن ،واسو و هرانسرن

(  )4952در خصروص حرمرایرت

زبانی را مطرح میکرنرد کره بره

 .)2663وقتی ی

اجتمراعری بررای یرادگریرری و

تبعیض کودکان در زمینه تعربریرر

شناخته شده (مثمً تو ) به همراه

دیدگاههای بررونرر (  )4976در

کلمات جدید مربوط میشرود .برر

ی

مر رس

خصوص اینکه چطور ارجاع ابرتردا

اساس دسرترور سرازی نرفروذی

گیر) در اختریرار کرودکری قررار

در ارتباط ظهور پیدا میکند ،دارد.

مارکمن ( )4929از این جرایر راه،

میگیرد و ساس از او خرواسرتره

تحقیق جراری برر روی ریشره

این محدودیتها فر یاتی هستنرد

میشود  daxرا بیابرد ،مرعرمروال

اجتماعی دانش زبانی برر آگراهری

که فر یات را به معانی مرمرکرن

کودک م س گریرر را انرترخراب

کودکان از مقاصد ارجاعی دی رران

برای ی

کلمه جردیرد مرحردود

تعبیر از این تأثیر آن

در رسیدن به آنچه کلمه ناآشنا بره

میکنند .خصوصاً ،فرض شری بره

است که کودک به طور خرودکرار

آن اشاره دارد ،تمرکز میکند .برای

طور کلی کودک را راهرنرمرایری

کلمه جدید را به شی جدید وصرل

مثا  ،مطرالرعرات زیرادی نشران

میکند تا ی

کلمه جدید به شری

دادهاند وقتی کرودکران کرلرمره

ربط دهد ،در حالیکه فرض طبرقره

در نظر ب یرد ،با توجره بره ایرن

جدیدی را میشنوند ،تنها زمرانری

بندی کودک را راهنمایی میکنرد

شی تنها میتروانرد

شی مناسب مرترصرل

تا کلمه جدید را به اشیای دیر رر

ی

میکنند که بزرگسا قصد داشتره

همان طبقره بسرط دهرد .یر

مارکمن و واچتل  .)4922محققین

باشد اسم شی را بیان کند (بررای

محدودیت دی ر برای یرادگریرری

دی ر مخالفند که این تأثیر خراص

مثا  ،بالدوین و همکراران 4995

کلمه فرض منحصراً بررابرر اسرت،

یادگیری کلمه است ،آنها میگویند

نوع اسرترراترژی یرادگریرری

که این تأثریرر ریشره در دانرش

محرومیت که اخیراً در مطرالرعرات

عمل رایی دارد (مراجعه شرود بره

صورت گرفته بر روی نروزادان 46

بلو  2666کمرک  .)2663بررای

آن را به ی

توماسلو و بارتون .)4994

ی
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شی آشنا با نرا

شی ناآشنا (مثمً ی

میکند .ی

میکند تا اسم دی ری برای ترو

فر یه که ی

اسم داشته باشد (برای مثرا ،

مقاالت
مثا  ،کرمرک ( )4997اظرهرار

کودکان فرق میکند (بلو 2664

میکند که تبعیض کرودکران در

مارکمن و آبلو .)2664

آنها را به عنوان ی
میگیرند یا ی

شی مد نرظرر

عمل ،یرا کراری

برابر هماوشانی لووی برر اسراس

تبعیضهای یادگیری قوی که در

روزانه که شامل هر دو میشود .هر

”اصل تضاد“ تو یح داده میشرود،

این آزمایشات نشان داده شدند برا

چند محدودیتهای یادگیری کلمه

اصلی که آنها را بر آن میدارد ترا

این نرکرتره کره کرودکران برر

به عنوان ی

راه حل برای مشکرل

فرض کنند این تفاوتها در شکرل

استراتژیهایی که برای یادگریرری

ارائه شده در معمای غیر قابل حرل

باید به تفاوت در معنا منجر شوند.

لووی اتخاذ شده تکیه میکرنرنرد،

کوئین ( )4956مطرح شدهاند ،امرا

باید توجه داشته باشیم که حرتری

هماهن ی دارد .در هر حرا  ،ایرن

بسیاری از دانشمندان در زمریرنره

شرکرل مررتربرط از

دیدگاه که چنین تبعیضهایی در

یادگیری اولیه زبان (برای مرثرا ،

یادگیری محرومیت از خود نشران

زمینه یادگیری خودکار و خراص

بررلررو

 2666 ،4993کررمرک

میدهند ،آنها برای کلمات جردیرد

زبان هستند از بسیاری جهت مورد

 2663نلسون  4922ترومراسرلرو

گفتاری اشیایی را مد نرظرر قررار

انتقاد قرار گرفته است .لوات اولیره

 )2663خاطر نشان شردهانرد کره

میدهند که قبمً برای آنها اسرمری

کودکان ترنرهرا شرامرل اسرامری

کودک با زبان شناسی که زبرانری

و

نمیشود و شامل انرواع کرلرمرات

متفاوت از راهنمای بومی دارد قابل

فیسچر  .)2664در هر حرا  ،هرر

میگردد (سم ! براال! بریرشرترر!)

مقایسه نست ،و راهنما اصمً شبیره

چند این یافته نشان میدهرد کره

درست متفاوت اسامی اشیا کره از

والدین کودک به شمار نمیرود .در

اصل یرادگریرری برر اسراس

محدودیتهای لووی بهره میبرنرد

بو شناسی تعاممت اولیه والدین-

انحصار مشترک احترمراالً خراص

(نلسون  .)4973و بررای بررخری

کودک ،فرد بزرگسا از بسریراری

زبان انسان نیست ،اما همچرنریرن

کلمات اولیه (مثمً حما ) کره بره

جهات دیدگاه ی

زبان شناس تازه

روشن است که یادگیری آمریرزش

طور فنی اسامی به شمار میرونرد،

کار را دارد ،هر دو از ورودی زبانری

کلمه -شری در حریروانرات بره

اصمً روشن نیست که آیا کودکران

ساده شده (برای مرثرا  ،لریرون

سگها ی

را نیاموختهاند (کامینسکی ،کا

ی

 )4994و بسریراری سررنرخهرای

شیوههای مهمی با یادگیری لوروی
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مقاالت
کاربردی برای ارجاع با استفاده از

است ،این است که اشیای جردیرد

نمیکنند ،بلکه ممکن است فررض

ژستی که کرودکران در برررسری

همیشه به عنوان تمرکز و تروجره

کنند که معنی ! gavagaiچیزی

معنای کلمات جردیرد قرادر بره

اصلی وارد صحنه نمیشوند .انرواع

شبیه به ببین! یا گرفتمش! یا شا !

استفاده از آنها هسرترنرد ،برهرره

این سناریو را تصور کنید راهنمای

باشد .موقعیتهای هر روزه که در

میبرند (توماسلو .)2663

بومی همانطور که فریراد مریزنرد

آنها یادگیری کلمه رخ مریدهرنرد

! gavagaiتیری از تفنگ خرود

اغلب به طور پویاتر و مبهرمترر از

میکند و خرگوش میافتد.

برپائی تجربی اسرت کره در آن

مد یادگیرری اولریره

تحت این شرایط ،زبان شرنراس و

یادگیری کلمه به طور علمی مورد

کلمه بیش از حد ساده سازی شده

همچنین کودک به طور خودکار به

مطالعه قرار میگیرد .در نمونه براال

شیوهای دی ر که در آن مرثرا
کوئین از بی تکلیفری زبرانری بره
عنوان ی

شلی

ی

تعامل کل-شی ایستا نرکرو
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که مادر با قرار گرفتن دسرر روی

مقاالت
میز در مقابرل برچره دو سرالره

این حا تنها ی

یا دو کرلرمره

کودکان دائما با مسائل استقررایری

میگوید ،rhubarb! :کودک بره

جدید را در روز یاد میگریررنرد و

پیچیده در حیطههای تجربی دی ر

تدریج متوجه میشود که این کلمه

استفاده میکنند.

روبرو میشوند .وقتی کودکی دسته

به یادگیری ابتدا بر اساس مرزه و

هر چند ممکن است منترقردیرن

بافت شیرینری مریروهای صرورت

محدودیتهای زبانی اعتراض کنند

قرار دارد میگیرد ،باید بداند بررای

میگیرد و ساس ویژگیهای آن به

کروئریرن

آنکه در آینده دوباره نسوزد از چره

گیاه مد نظر قررار داده

( )4956در ادبیات تروسرعرهای از

چیزی باید اجتناب نماید .بایرد از

میشود .آیا این بدان معناست کره

بین رفته است ،اما با این مرو روع

کتری اجتناب کند یا دسته آن یا

اشتباه نقشه برداری رخ خواهد

موافقند که کرودکران در مرعرنرا

از هر چیز روشن و برراقری مرثرل

داد ،تا جایی که کودک بره طرور

بخشیدن به صداهرای گرفرتراری

اجاق در این مورد ،اجرترنراب از

خودکار سعی میکند کلمه جدیرد

ناآشنا با ی

مسئله اسرترقررایری

کتری ممکن است منعکس کننرده

را به طور کلی به شیرینی نسربرت

ترسناک روبرو میشوند .اما ممکن

ی

تبعیض غیر زبانی کرل-شری

دهد محتملتر ایرن اسرت کره

است باذیرند که کرودکران برایرد

باشد ،ی

کودک از سرنخهای اجتماعی بهره

تعداد زیادی فر یرههرا را بررای

وقتی که کودک درکی عمیقتر از

ببرد که نشان میدهد اظهار مرادر

معانی کلمه محدود کننرد ،بردون

فرایند موجرود پریردا کرنرد .در

به افراد دی ر حا ر سر میز خطاب

فرض اینکه ایرن نروع مسرئرلره

نمونهای دی ر از ی

مرحردودیرت

شده و مقصود از بریران آن یر

استقرایی منحصر به یادگیری کلمه

یادگیری کلمه که ممرکرن اسرت

برچسب گذاری نیست ،یرکری از

میشود ،یا محدودیتها در شرکرل

حیطه کلیتری داشرتره براشرد،

چندین دلیل برای اینکه کلمه در

فر یات قراردادی تنها راه بررای

مارکسون و بلو (  )4997نشران

اولین برخرورد نرادیرده گررفرتره

حل مسئله به شمار میروند .بلرو

دادند که پدیده ” نقرشره بررداری

میشود .به هر حا  ،نروزادان در

(  )2666خاطر نشان میشود کره

عنوان ی

ی

که نکته مربوط به مثا

هفته هزاران کلمه را میشنوند برا

سریع“ ی

حدس اولیه منطقی ترا

کلمه جدید بره یر

شی جدید به یرادگریرری لروروی
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ی

کتری را که روی اجاق روشرن

مقاالت
نقد جدید به این نظرریره

فر یات قوی و احتماالً درونی در

محدود نمیشود .وقتی کرودکران
کلمه جدیدی را میشنوند که بره

که محدودیتهای زبرانری بررای

کلمه جدید برود

 kobaتوصیف میشود،

رروری

(برای مثا  ،مارکمن و هاتچینسون

به خاطر میآورند که این کرلرمره

هستند ،نلسون (  )4922خراطرر

 .)4924در گزارشرات اخریرر در

جدید به کدا شی اشاره دارد در

نشان شده که اولین قاعده سرازی

خصوص جای اه مرحردودیرتهرای

هر حا  ،وقتی میشنوند که ایرن

این جای اه ریشره در ادعراهرای

زبانی ،این استراتژیهای یادگیرری

شی جدید ”همان چیزی است کره

چامسکی ( )4976در خصروص

کلمه به عنوان مرحردودیرتهرای

عمو به من داد“ ،به تدریج به خاطر

مکانیسمهای درونی برای یادگیری

اکتشافی انعطا پذیرتر ،یعنی ترا

میآورند که منظرور کردا شری

دسررتررور زبرران دارد ،کرره ایررن

حدودی نر تر چهارچوب بنردی

است .بلو و مرارکسرون ( )2664

چهارچوب را به یادگیرری لروروی

شدند (وودوارد و مارکمن .)4997

میگویند که بسیاری از یافتههرای

بسط داده است .این دیردگراه برر

اما تمرکز هنروز برر چر رونر ری

مربوط به چر رونر ری گسرتررش

استراتژیهای یادگیری قرراردادی

محدودیت درونری کرودکران در

کررلررمررات جرردیررد در زمرریررنرره

که از برخی اطمعات مزیت بررده

استراتژیهای تفسیری اسرت ،ترا

سیستمهای شناختی کلی همچون

تاکید دارد .همانطور که برخری از

اینکه چ ونه منرابرع اطرمعراتری

آنهایی که شامل ساخت مفهرو و

نظریه پرردازان برومری گررا در

مختلف در متون متفاوت را ادغرا

تداخل عمدی میشرونرد برهرترر

خصوص ادراک زبان برزرگسراالن

میکنند.

توصیف میگردند ،ترا از طرریرق

ساختار استراتژیهای ترجرزیرهای

همانطور که قبمً ذکر شد ،ایرده

محدودیتهای زبانی پیشنهادی که

خودمختاری را بر انواع اطرمعرات

استراتژیهای تجزیه انعطا ناپذیر

منحصراً به یادگیری کلمره اشراره

زبانی قرار داده است (برای مرثرا ،

در ادراک بررزرگسرراالن ترروسررط

دارند.

فرازیر و راینر  ،)4927تاکید اولیره

بسیاری از مطالعات جردیرد کره

در نظریه محدودیتها بر چ ون ی

نشان میدادند چطور شنرونردگران

عنوان ی

در ی

یادگیری کلمات جردیرد

محدود شدن کودکان به وسریرلره
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زمینه معنای ی

مقاالت
اطمعات احتمالی را از مرنرابرع

است“ (ص  .)222این مرد هرای

میگذارد .هر چنرد کرودکران در

چندگانه ادغا میکنند ،به چالرش

جدید یادگیری اولیه کرلرمره برر

تجربه هر روز خود اغلب اشریرای

کشیده شد (سیدنبرگ  .)4997در

اساس بینشهایی است که سا هرا

جدید محرک را ترحرت احراطره

تحقیق بر روی یادگریرری اولریره

پیش در “مد رقابتی ”بیترس و

اشیایی دی ر تجربه میکنند ،امرا

کلمه نیز ،شواهد زیادی وجود دارد

مر

ویررنررری (،4927 ،4979

تقریبا همه تجربیات در خصروص

مبنی بر اینکه نوزادان از مرنرابرع

 )4929بیان شدند ،یعنی آن منابع

”تبعیض شکل“ از اشیای ایسترا و

مختلف اطمعات زبانی و غیر زبانی

چندگانه اطمعاتی در دسرتررس

مجزا به عنوان محرک تجربی بهره

در معنی بخشیدن به کلمات جدید

زبان آموزان کوچ

است و تأثریرر

بردهاند .در هر حا  ،وقتی اسمیس

استفاده میکنند ،و در این راه از

منابع اطمعاتی مختلرف هرم بره

(  )2666محرهای پویا در اختریرار

راهنمایی تبعیض یادگریرری کره

عنوان ی

عملکرد قدرت در زمینه

کودکان دو ساله قرار داد ،به ایرن

بیشتر به عنوان ترجیحات مد نظرر

سرنخی در رابطه برا سررنرخهرای

نتیجه رسید که حرکت بر قضراوت

قرار داده میشود تا مرحردودیرت

دی ر ،و هم به عنوان عرمرلرکررد

کودکان در زمینه اینکه کدا اشیرا

بهره میبرند (برای مرثرا  ،برلرو

سطح توسعهای کودک با هم فررق

شبیه به هرم هسرترنرد ،ترأثریرر

و

میکنند .تحرقریرق در زمریرنره

میگذارد .یافتههایی شبیه به ایرن

گولینکف  .)2666همانرطرور کره

یادگیری کلمه تنها آغاز برررسری

محققین توسعهای را بره سرمرت

نلسرون ( )4922خراطرر نشران

هم بخشی نسربری سررنرخهرای

سوالی متفاوت سروق مریدهرد،

میشود ” ،داللت ذهرنری کرامرم

چندگانه در خصوص تعبیر کلرمره

سوالی که بیرشرترر برا رویرکررد

متفاوت است قیود به طور تلویحی

جدید توسط کودکان در سرنریرن

محدودیرتهرای احرترمرالری در

بیان ر محدودیت هستند -محردود

مختلف است .برای مثا  ،مطالعات

خصوص بررسی درک زبان توسرط

شدن انرترخراب در حرالریرکره

زیادی نشان دادهاند چ ونه شرکرل

بررزرگسرراالن هررمررخرروانرری دارد

ترجیحات به طور تلویحی بیانر رر

ی

شی جدید بر اسم گرذاری و

دونالد .)4999

انتخاب آزاد اما تبرعریرض گرونره

مقولهبرنردی کرودکران ترأثریرر

 4993هالی  ،هیرش -پراسر
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(سیدنبرگ و م

برای بررسی این سوا که ”آیا ی

مقاالت
تبعیض شکل وجود دارد یا وجرود

فیسچر  2664سیدنبرگ و پتیترو

کردهاند که در آنها ایرن مرهرارت

ندارد “ (برای مثالف سیمایران و

 .)4979در هر حا  ،توانایی درک

قابل توسعه است .در این بخش ،به

مارکمن  ،)2666مطالعات بررسری

و استفاده کلمات به طور انعرطرا

بررسی تحقیقات اخیر میپردازیرم

ویرژگری

در این زمینه که نوزادان چ ونه در

خواهند کرد که چه زمان و تحرت
عامل مهرم

تمایزگر مهم از زبران انسران بره

سا دو زندگی کارامدی خود را

در مقوله بندی شری مرحرسروب

شمار میرود .البته ،این چامسکری

در زمینه درک کلمرات تروسرعره

میشود ،و شرکرل چر رونره برر

(  )4969بود که خیلی وقت پیرش

میدهند ،و چ ونه از کلمات مرکب

ویژگیهای ادراکی و همرچرنریرن

اشاره کرد جممت چند کرلرمرهای

برای بیان معانی پیچریرده برهرره

سرنخهای زبان و اجرترمراعری در

بسیار بیشتر از خود کلمات با هرم

میبرند.

متون ارجراعری در راهرنرمرایری

در ارتبراط هسرترنرد .جرمرمت

استنتاج کودک در خصوص آنرکره

دستوری از بخشهایی از کلرمرات

کلمه جدید به چه چیز اشاره دارد،

تشکیل شدهاند که در اندازه با هرم

اثر متقابل میگذارد.

فرق دارند و به طور سلسله مراتبی

.6گوش دادن به معنای گفتاار

در مجموعهای بزرگ ،اما محدود از

چه شرایطی شکل ی

شیوهها سازماندهی شردهانرد کره

در سال دوم
پیشرفت اولیه نوزاد در تروسرعره
زبان اغلب در زمینه شایست ری او
در درک ،تولید و یادگیری کلمرات
مطرح میشود ،ی

پذیر در ترکیبرات یر

توانایی که در

برخی از جنبهها با گونههای دی رر

مشترک است (کامینسکی ،کا  ،و

همیشه از ترتیب سطحی کلرمرات
وا ح و مشخص نریرسرترنرد .در
حالیکه دیدگاههای سنتی بر ایرن
اساس بودند که کودک زبان آمروز
باید به طور ذاتی موهبرت دانرش
دستور زبانی را دریافت کنرد ،امرا
دیدگاههای اخیر راههایی را بررسی
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مقاالت

پنج حوزه مهم در زندگی که
فناوری تا حد زیادی آنها را
بهبود بخشیده است

فناوری است :قرطرعراً مشرورو

موبایلهایشران دارنرد .در حرا

خواندن این مترن از روی یر

حا ر میلیونها نفرر بره لرطرف

دست اه هستید که احتماالً از روتر

فناوری بهصورت آنمین مشوو به

وای فای » «Wi-Fiبرای اتصرا

کار هستند .برنامههای پیرا رسران

به اینترنت استفاده میکند.

موبایلها تقریباً به عمر استفاده از

غذایی که میخوریم ،لباسی کره
میپوشیم ،خریردی کره انرجرا

قدیمی پایان بخشیدند.

میدهیم ،و به معنای واقعی کلمه،

تأثیر هوش مصنوعی ،ماشینهای

هر کاری کره امرروزه برهصرورت

بدون راننده و ایرنگرونره مروارد،

روزانه انجا میدهیم ،ردپاهایی از

سریعتر از همیشه در حرا

رشرد

نوآوری فناوری در خود دارد .برای

است .همه اینها دا بر اثبات ایرن

مثا  ،فناوری گوشیهای هوشمند

هستند که فرنراوری در مریران

مهدی ابراهیم

نحوهی بازی کردن کرودکران را

بزرگترین تحوالت و انقرمبهرای

مهر 4397

توییر داده است ،نرحروه انرجرا

تاریخ بشری قرار دارد.

)(October, 2018

تجارت را توییر داده است ،نرحروه

در این مقاله ،برخی از حوزههایی

ارتباط مرد با یکدی ر را توریریرر

را که تأثیر ش رفی از نوآوریهرای

داده است ،و نحوه عبادت مرد را

فنی داشتهاند مشخص خرواهریرم

نیز توییر داده است.

کرد ،اما در حا حا ر ،بریرایریرد

هی کس نمیتواند منکر این شود
که طی دو دهه اخیر ،فناوری رشد
کرده تا به سیستم عصبی مرکرزی
وجود انسان بد شود .برهعرنروان
ی

خدمات پیا رسانی مروبرایرلهرای

واقعیت ،هر کاری که در حرا

حا ر انجا میدهید وابستره بره

در جشنهای هزارساله نیز بیرش

تمرکزمان را بر ی

عنصر بسریرار

از این کتاب مقدس ”انجیل“ را بره

مهم که خود را بهصورت نروآوری

کلیسا نمیآورند– مرد برنامه یرا

فنی نشران مریدهرد ،یرعرنری

اَ این کتراب مرقردس را روی

برنامههای کاربردی یا  Appsیرا
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مقاالت
اَپلیکشنها و اَ ها ،هدایت کنیم.

دسترسی داشته باشند و گراهری

موبایل زندگی را نسبت بره قربرل

برنامههای کراربرردی چر رونره

اوقات افراد از دی ر فرهنرگهرا و

بهطور چشمگیری سادهتر نمودنرد

شکلدهندهی نوآوریهرای فرنری

مناطق جورافیایی مختلف ،اتحاد و

و با رشد بسیار سریع برنرامرههرای

هستند

همبست ی را به نفع هم یشان در

جدید ،بی ش

آیرنرده فرنراوری

برنامههرای هرمرراه «Mobile

راستای مشارکتهای موفق ایجراد

کاممً وابسته به ایرن بررنرامرههرا

» appsروی تبلت یا گوشیهرای

میکنند.

خواهد بود.

هوشمندمان موجب شدهاند تا هرم

عموه بر این ،برنامه گوگرل مرپ

برررنررامررههررای بررهزودی رویررای

تعاممت اجتماعی و هم تعرامرمت

» «google mapsنقشه گوگل

»آموزش برای همه« را بره یر

کرراری مررقرررونبررهصرررفررهتررر و

فرایند تعیین مسیر را بهآسانی آب

واقعیت بد خرواهرنرد کررد .در

سودبخشتر و امکانپذیرتر شونرد.

خوردن تبدیل کرده است ،یا اینکه

حساس نمودن مرد در بحثهرای

اکنون افراد آسیبپرذیرر مرانرنرد

برنامه آیتونرز » «iTunesرونرد

اصلی جهانی و بینالمللی مرانرنرد

معلوالن نیز میتوانند با یکدی ر در

گوش دادن به موسیقی را چرقردر

محافظت از محیطزیست و انررژی

راحت ساخته ،و چ ونه برنامههایی

پاک و غیره و غیره بسیرار مرهرم

» «WhatsAppتعامل داشرتره

مرانرنرد  Xanderفرررایرنرد برره

خواهند بود .بااینحا  ،حاال بیایید

باشند ،کارهرای دشروار و شراق

اشتراکگذاری رای ان عکسهرا و

ن اهی عمیقتر به پرنرج حروزهی

روزانهشان را به اشتراک ب ذارند یا

ویدئو کلیرپهرا را بررای مررد

مهمی باردازیم که فناوری بهربرود

شیر کنند ،و با همدیر رر صردای

تسهیل بخشیدهاند.

بسیار چشمگیری بره آنرهرا داده

گررررروههررررای

واتررررس

اَ

رساتری را ایجاد کنند که جامرعره
نتواند آن را نادیده ب یرد.

حرف آخر  :رقابت شدیدی بین

است.

اماراتوری شرکرتهرای تروسرعره

ارتباطات اجتماعی

از طرریرق انرواع بررنرامرههرای

برنامههای کاربردی و نر افزارهرای

رسانههای اجتمراعری یرکری از

شبکههای اجتماعی ،افراد همفکرر

مختلف وجود دارد .بررنرامرههرای

بزرگترین صحنهها و پلتفر هرای

در ی

تجارت میتوانند به یکدی ر
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مقاالت
فناوری مدرن هسترنرد ،برهویرژه

براساس آنچره کره Reuters

نظارت و بررسی نفوذ رسرانرههرای

برنامههای کاربردی رسرانرههرای

Institute Digital News

اجتماعری رو بره رشرد انرجرا

اجتماعی که دست اههای انردرویرد
»«Android

و

آی.او.اس

» «iOSاز آنرهرا پشرتریربرانری
میکنند .به لطرف بررنرامرههرای
کاربردی گوشیهای هروشرمرنرد

 Reportاعم کرده است ،تقریبا
 %76از جمعیت دنیرای امرروز از
طریق ایمیل ،رسانههای اجتماعی،
برنامههای کاربردی ترلرفرنهرای
هوشمند یا خبرهای آنرمیرن بره

میدهند.
صنعت سفر و گردشگری
امروزه به لطف پیشرفتهای فنی،
رزرو بلیط اتوبوس ،قطار ،هواپیمرا،
هتل ،دسترسی به خدمات هتل ،و

اطمعات دسترسی دارند ،و ترنرهرا

مانند،WhatsApp ،Twitter ،

حتی تماس با راهنرمرای ترور از

 Facebookو Instagram

 %36باقیرمرانرده از روش هرای

» توییتر ،واتس اَ  ،فیرسبروک و

سنتی ،رسانرههرای غرالرب ایرن

اینستاگرا « ،اکنون مرد از هرر

اطمعات را دریافت میکنند .برخی

اتفاقی که در سراسر جرهران رخ
بدهد اخبار تازه و بهروز را بهموقرع
دریافت میکنند.

از کماانیهای رسانههای غالب ،در
حا حا ر ،سرمرایرهگرذاریهرای
جدی را در فرنراوری ارتربراطرات

مدرن به عنوان شریروهای بررای
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طریق تلفن یا به صورت آنرمیرن
امکانپذیر اسرت .پررداخرتهرای
الکترونی  ،سفر را بسیار آسرانترر
ساخته اند ،زیرا با برنامههایی مانند
 Apple Payو Samsung
 ،Payمجبور نیستید کرارتهرای

مقاالت
نرقرد

ترجمه صدا بهطور چشرمگریرری

اعتباری یا مبلغ زیادی پو

برای سفر به همراه داشته باشریرد.

دادههای ترجمهشدهی موجرود و

زمانیکه تجارتی را در دنیا انرجرا

این برنامهها راحت هسترنرد و از

در دسترس را افزایش داده اند ،هم

میدهید یا زمانیکه در سفررهرای

کمهبرداری از

به صورت آنمین و هم به صرورت

تعطیمتتان با بومریران مرقرصرد

طریق کارت های اعتباری یا دزدی

آفمین ،از اینرو ،برقراری ارتباط را

سفرتان تعامل و ارتباط دارید ،برر

آسان و موثر ساختند.

موانع زبانی فایق آییرد .در حرا

همه مهمتر ،ریس

پو نقد را حذ

مریکرنرنرد .از

این امر به شما کم

میکند ترا

طرفی دی ر ،برنرامرههرای گروش

برای مثا  ،میتوانید مقالرهای را

حا ر ،به لطف این بررنرامرههرای

دادن به موسیقی مانند Spotify

که در اصل به زبان ان لیسی نوشته

کاربردی مرخرصروص تررجرمره،

و  ،iTunesنرریرراز برره حررمررل

شده است را با کرمر

مرتررجرم

بسیاری از مرد امریکا ترعرامرمت

دست اههای بزرگ پخش موسیقی

گوگل »«Google Translator

بیشتری با شرق ،بهویژه چریرن و

را از بین برردهانرد ،درحرالریکره

بخوانید و بفهمید .این ابزار حردود

ژاپن دارند.

جای زین نیاز

 32زبان در محتوی گفترار -بره-

در صورتیکه عاشق سفر کرردن

به حمل کتابهای واقعی طی سفر

گفتار » «speech-to-speechو

باشید ،قطعا با درد و رنج جا ماندن

را برایتان به ارموان آوردهاند.

 36زبان را در محتوی ویردئرویری

از اتوبوس در ترمینرا

برهخراطرر

همهی این فناوریهرای جردیرد

زمان واقعی تررجرمره مریکرنرد.

اینکه تابلروهرای اعرم سراعرات

موجب آسان و لذتبخرش شردن

برررنررامررههررای دی ر ررر مررانررنررد

حرکت اتوبوسها به زبانی هستنرد

سفرها شدند .قبل از اینکه به سراغ

WayGo ،SayHi ،Duolingo

که آن را درک نمیکنیرد ،آشرنرا

صنعت سو برویم ،بیایید مرجردد

و  ،iTranslateدر صورتیکه برا

هستریرد و مریدانریرد چرقردر

دو صنعت فوق را مرور کرنریرم و

هم ادغا شوند بیش از  466زبران

وحشتناک است.

ببینیم فناوری ترجمه چ ونره برر

مختلف را بدون ایرنرکره ریرالری

در برخی از مروارد ،طری سرفرر

این دو تراثریرر داشرتره اسرت.

برایتان خرج داشته باشد به شرمرا

مجبورید اتاق تان را در هترلهرای

او ازهمه ،برنامههرای کراربرردی

میآموزند.

گران قیمت رزرو کنید ،به خراطرر

کتابهای الکترونی
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مقاالت
اینکه هتلهای ارزانتر متصدیان و

نیز در دنیای شرکتها و تجارتها

بخش بهداشت و درمان

خدمتکاران ان لیسی زبان ندارند.

داشته است .برای مثا  ،کارکرنران

نوآوریهای فنی توییر بسیاری بر

شرکرت مشرخرص ،اکرنرون

نحوهی انجا پژوهشها ،گردآوری

نوآوری برنامههای کاربردی ترجمه

میتوانند از مکانهای مختلف دور

دادهها و همچنیرن پرروسرههرای

صدا به هر جایی میخواهید بروید

از هم مشوو به کار باشند و برا

درمانی داشته اند .امروزه پرستاران

کشور خارجی بهراحتی و

استفاده از فناوری مروبرایرل بره

و پزشکان میتوانرنرد سرابرقرهی

دادههایی که بریرنشران ردوبرد

درمانی بیمار را ثبت و بط کرده

میشوند ،از نظر امنیت و بهراحتی

و آن را در زمان واقعی برا افرراد

و بهآسانی استفاده نمایند.

مرتبط به اشتراک ب ذارند.

شما می توانید با جردیردترریرن

و در ی

بهطور موثر ارتباط برقرار کنید.
هرچند ،حتی اگر این برنرامرههرا
انقمب و تحو بزرگی در ارتباطات

ی

و سفر باشند ،امرا نرمریتروانرنرد

از طرفی دی ر ،بازاریابی ،توییرات

فناوری نیز امکران ایرن را کره

جای زین ترجمههایی شرونرد کره

چشم یر و شدیدی را تجربه کرده

پزشکان دادههای بیمار را متمرکرز

بشر انجا میدهد .بررای مرثرا ،

است ،به این معنا که شرکتها در

سازند فراهم نموده است ،از اینرو،

ترجمههایی که بشر انجا میدهد،

حا حا ر از رسانههای اجتماعری

درمان آسانتر و دقیق شده اسرت.

ترجمه همزمان مراهریرتگررایری

و دی ر پلتفرر هرای دیرجریرترا

به لطف فناوری خانه هروشرمرنرد،

است ،یا دی ر رخدادهای مرهرمری

بازاریابی جهت برقرراری ارتربراط

پزشکان و نزدیکان بیمار میتوانند

است که در آن هوش بشر نسربرت

مستقیم با مخاطبان مورد نظرر و

از راه دور بیمار را زیر نظر ب یرنرد

به ماشینها برتری دارد.

هد شان بهره میبرند ،بر خرم

و از وی مراقبت و بره او کرمر

دنیای شرکت ها و تجارتها

روشهای سنتی که زمانی مجبرور

کنند .بررای مرثرا  ،پرزشرکران

فناوری عموه بر ایرنرکره نرحروه

بودند مبالغ هن فت و زیادی را بره

گوشیهای هوشمندی به بیمراران

ارتباطات اجتماعی مرد را تویریرر

تبلیوات تلویزیون و رادیو و روزنامه

مبتم به اختمالت ذهنی میدهنرد

داده ،اقدامات انقمبی و تحروالتری

و  » OOHتبلیوات مرحریرطری«

تا نوسانات ذهنی آنها را از طرریرق

باردازند.
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مقاالت
ال وهایی که روی تلفن میکشنرد

مانند دست اههای چند رسانره ای

کارهای ما را بررایرمران انرجرا

بررسی کنند .برنامههای کاربرردی

صوتی و تصرویرری جرایر رزیرن

میدهد ،دوری کنیم .به یاد داشته

موبایل مرانرنرد Blood Sugar

میشوند .درنهایت ،امروزه ،دانرش

باشید که فناوری فرقرط ابرزاری

» Trackerدست اه تست قرنرد

آموزان و معلمان قادرند نوشتهها و

جهت راحتتر ساخرترن زنردگری

شرایرانری بره

یادداشتها ،امتحانرات و دیر رر

است نه اینکه جای رزیرنری بررای

بیماران دیابتی کرده است تا میزان

مطالب یادگیری نر را از طرریرق

هوش انسران ،قردرت انسران و

قند خونشان را بررسی کنند.

تل را و واتس اَ «Telegram ,

بهطورکلی زندگی انسان باشد.

بخش آموزش

» ،WhatsAppهمانطور که در

میتوانید با دسترسی به اینترنرت

خانه راحت نشستهاند به اشرترراک

باتجربه بازاریابی دیجیتا است که

و دست اههای هوشمند به مرنرابرع

ب ذارند .این امر نیرز پریر ریرری

سابقه کاری برجستهای در صنعرت

آنمین یادگیری مجانی دستررسری

عملکرد بچهها و آگاهی نسبت بره

بازاریابی و تبلیوات دارد .وی یر

داشته باشید .کتابهای الکترونی

میزان تکالیفی که برای خانه دارند

ذهن کارآفرین قوی دارد و پیشه و

ارزانتر هستند ،و حرمرل شران

را برای والدین سهلتر کرده است.

مسیرش را وقف توسعهی حروزهی

راحتتر است ،و در مرقرایسره برا

با توییرات بسیار و مرثربرت و

بازاریابی دیجیتا کرده اسرت .در

کتابهرای کراغرذی قردیرمری،

سازندهای که فناوری برای مرا و

رویکرد روششناختیاش ،به ادغا

خواندنشان جذابتر است .از طرفی

زندگیمان به ارموان آورده اسرت،

و یکاارچهسازی توسعه وب و دی ر

دی ر ،معلمان ،به تدریج جای زیرن

وظیفهی ما استفادهی خردمندانره

راه حلهای بازاریابی دیرجریرترا

ابزارهای سنتی آموزش مانند تخته

از آن و بهرهمندی از تما مزایرای

پرداخته تا استراتژیهای ترکیبری

سفید (وایت بررد) مریشرونرد و

آن است .هرچند ،باید از وسوسهی

را ایجاد نماید که بهترین نتایج را

صفحهنمایشهای پروژکتوری بره

تنبل شدن و بیمسئولیت شردن،

عر ه کنند.

نفع ابزارهای مدرنتر و موثرر ترر

صرفاً به این خاطر که فناوری اکثر

خون « نیز کمر

ریلیند الزاج ،یر

مرترخرصرص

http://usa.inquirer.net/15163/top-5-areas-life-technology-greatly-improved
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مقاالت
ترجمه داستان کوتاه

زهرا بژه
4397 مهر

(October, 2018)

THE NIGHTINGALE AND THE

بلبل و گل رز

ROSE

)4966-4264( اسکار وایلد

Oscar Wilde (1854-1900)

 {او با من نخواهد،دانشجوی جوان با ناراحتی گفت

“She said that she would dance with
me if I brought her red roses,” cried

رقصید م ر آنکه برایش رز سرخی ببر } برلربرل در

the young Student; “but in all my garden there is no red rose.” From her

النه خود در درخت بلوط صدای او را شنید و حیررت

nest in the holm-oak tree the Nightin-

.زده از میان برگها بیرون آمد

gale heard him, and she looked out
through the leaves, and wondered.
پرر شرده برود

“No red rose in all my garden!” he
cried, and his beautiful eyes filled with

جوان که چشمان زیبایش از اش

}، {هی رز سرخی در باغ من وجود نردارد:فریاد زد

tears. “Ah, on what little things does

!شادی به چه چیزهای کوچکی بست ی دارد

happiness depend!
I have read all that the wise men have

من نوشته های تما انسان های خردمند را خوانده

written, and all the secrets of philoso-

 با این حا بررای،ا و اسرار تما فمسفه را می دانم

phy are mine, yet for want of a red rose

15
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is my life made wretched.” “Here at

.رز سرخ ناتوان هستم

بدست آوردن ی

last is a true lover,” said the Nightingale.
“Night after night have I sung of him,

عشق واقعی است“ هرر شرب

though I knew him not; night after

 ”این ی،بلبل گفت

.برای او خواهم خواند هرچند که او را نمی شرنراسرم

night have I told his story to the stars,

and now I see him. His hair is dark as

هر شب داستان او را برای ستاره ها خواهم گرفرت و

the hyacinth-blossom, and his lips are

 موهای او به سیاهی شکوفره،اکنون که او را می بینم

red as the rose of his desire; but passion has made his face like pale ivory,

های سنبل و لبهایش به سرخی رز سرخ آرزوهرایرش

and sorrow has set her seal upon his

اما اشتیاقش صورت او را به رنگ عاج فیل در آورده و

brow.”

.غم بر پیشانیش مهر زده است

“The Prince gives a ball to-morrow

 ”شاهزاده فرردا شرب:دانشجوی جوان زمزمه کرد

night,” murmured the young Student,

مهمانی دارد و محبوب من در آن شررکرت خرواهرد

“and my love will be of the company.
If I bring her a red rose she will dance

 اگر من برای او رز سرخ را ببر او برا مرن ترا، “کرد

with me till dawn. If I bring her a red

 اگر برای او رز سرخ را بربرر،سحرگاه خواهد رقصید

rose, I shall hold her in my arms, and

 او سرش را بر شرانره، می توانم او را در آغوش ب یر

she will lean her head upon my shoulder, and her hand will be clasped in

من خواهد گذاشت و دست های او در دستران مرن

mine. But there is no red rose in my

 اما هی رز سرخی در باغ من نیست.قفل خواهد شد

garden, so I shall sit lonely, and she

من تنها خواهم ماند و او مرا ترک خواهد کرد و هی

will pass me by. She will have no heed
of me, and my heart will break.”

اعتنایی به من نخواهد کرد و قرلرب مرن خرواهرد
.شکست

“Here indeed is the true lover,” said

.“عشق واقعری اسرت

the Nightingale. “What I sing of, he

 ” حقیقتاً این ی:بلبل گفت

چرا بخوانم در حالی که او غم ین است شادی مرن

13
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suffers: what is joy to me, to him is

برای چیست برای در او حقیقتاً عشق چیز ش فت

pain. Surely Love is a wonderful thing.

، گرانبها تر از زمرد و عزیز تر از عقیق ناب،آوری است

It is more precious than emeralds, and
dearer than fine opals. Pearls and pom-

 قرابرل، در هی بازاری نیسرت.مروارید و انار هاست

egranates cannot buy it, nor is it set

خریداری نیست و با هی ترازویی قابل اندازی گیرری

forth in the market-place. It may not be

.نیست

purchased of the merchants, nor can it
be weighed out in the balance for
gold.”
“The musicians will sit in their gal-

دانشجوی جوان گفت نوازندگان در جایر راه خرود

lery,” said the young Student, “and

خواهند ایستاد و سازهای خود را خواهند نرواخرت و

play upon their stringed instruments,

 او،محبوب من با صدای ویولن و چنگ خواهد رقصید

and my love will dance to the sound of
the harp and the violin. She will dance

حتماً به نرمی می رقصد و پاهایش زمین را لرمرس

so lightly that her feet will not touch
the floor, and the courtiers in their gay

 تما افراد آراسته کشور در کنار او می،نخواهند کرد

dresses will throng around her. But

 دانشجوی جوان خود را روی چرمرن هرا.چرخند

with me she will not dance, for I have

.انداخت و صورت خیسش را بین دستانش پنهان کرد

no red rose to give her”; and he flung
himself down on the grass, and buried
his face in his hands, and wept.

“Why is he weeping?” asked a little

در حالی که از کنار او مری

Green Lizard, as he ran past him with

سبز کوچ

مارمول

 ”چرا گریره مری:گذشت دمش را تکان داد و پرسید

his tail in the air.

“ کند
“Why, indeed?” said a Butterfly, who

:پروانه که زیر نور خورشید پرواز می کرد پررسریرد

was fluttering about after a sunbeam.

“ ”واقعاً چرا

“Why, indeed?” whispered a Daisy to

گل آفتاب ردانی که در همسای ی آنها بود با صدایری
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his neighbour, in a soft, low voice.

“  ”واقعاً چرا:آرا زمزمه کرد
گل سرخ گریه مری

“He is weeping for a red rose,” said

 ”او بخاطر ی:بلبل جواب داد

the Nightingale.

“.کند

“For a red rose!” they cried; “how

کوچ

very ridiculous!” and the little Lizard,

 مارمول.“گل سرخ

آنها گفتند ”بخاطر ی

“!بدبین خندید و گفت ”چقدر مسخره

who was something of a cynic,
laughed outright.
But the Nightingale understood the

اما بلبل راز اندوه دانشجو را فهمید و در سرکروت

secret of the Student’s sorrow, and she

.روی درخت بلوط نشست و به رمز عشق اندیشید

sat silent in the oak-tree, and thought
about the mystery of Love.

Suddenly she spread her brown wings

ناگهان با های قهوه ای اش را آماده پرواز کرد و به

for flight, and soared into the air. She

 در میان علف ها بروتره رز،سمت آسمان پرواز کرد

passed through the grove like a shad-

.زیبایی دید و روی یکی از شاخه هایش نشست

ow, and like a shadow she sailed across
the garden.

رز قرمز به من بده و من برای ترو

In the centre of the grass-plot was
standing a beautiful Rose-tree, and

 ی:به بوته گفت

زیباترین آواز را خواهم خواند اما بوته سرش را تکان

when she saw it, she flew over to it,
and lit upon a spray. “Give me a red

 تما رزهای من سفید هستند به سفیدی:داد و گفت

rose,” she cried, “and I will sing you

 پیش برادر، سفید تر از بر باالی کوه ها،کف دریا

my sweetest song.” But the Tree shook

گل ساعتی است برو شاید او چیزی را کره

its head. “My roses are white,” it an-

که نزدی

 بلبل به طر بوته رز اطررا.می خواهی به تو بدهد

swered; “as white as the foam of the
sea, and whiter than the snow upon the

گل رز سرخ بده

mountain. But go to my brother who

 به من ی:گل ساعتی رفت و گفت

 اما بوته.و من برای تو زیباترین آواز را خواهم خواند

grows round the old sun-dial, and per-

37
7331  * مهر58 ماهنامه ترجمان * سال هشتم * شماره پیاپی

مقاالت
haps he will give you what you want.”

 تمرا رزهرای مرن زرد:سرش را تکان داد و گفت

So the Nightingale flew over to the

هستند به زردی موهای پری دریایی که بر روی تخت

Rose-tree that was growing round the
old sun-dial. “Give me a red rose,” she

 زرد تر از نرگس هایی که در چمن زار،کهربایی است

cried, “and I will sing you my sweetest

 پیش برادر برو که در پایریرن.قبل از درو می رویند

song.” But the Tree shook its head.
“My roses are yellow,” it answered;

پنجره دانشجو است شاید او به تو چیزی را که مری

“as yellow as the hair of the mermaid-

.خواهی بدهد

en who sits upon an amber throne, and
yellower than the daffodil that blooms
in the meadow before the mower
comes with his scythe. But go to my
brother who grows beneath the Student’s window, and perhaps he will

give you what you want.”
So the Nightingale flew over to the

بلبل به طر بوته رز زیر اتاق دانشجو پرواز کرد و

Rose-tree that was growing beneath

رز سرخ به من بده و من برای تو زیبا ترین

the Student’s window. “Give me a red

 ی:گفت

rose,” she cried, “and I will sing you

 اما بوته سرش را تکان را تکان.آواز را خواهم خواند

my sweetest song.” But the Tree shook

 رزهای من سرخ به سرخی پاهای کبوتر و:داد و گفت

its head. “My roses are red,” it an-

سرخ تر از مرجان هایی که موج به اقیانوس می آورد

swered; “as red as the feet of the dove,
and redder than the great fans of coral

ولی زمستان تما رگ های مرا خشکانده و سررمرا

that wave and wave in the ocean cav-

تما غنچه های مرا از بین برده و طوفان تما شاخره

ern. But the winter has chilled my
veins, and the frost has nipped my

رز

 من امسا نمی تروانرم هریر،های مرا شکسته

buds, and the storm has broken my

رز

 یر: بلبل گریه کنان گفت.سرخی داشته باشم

branches, and I shall have no roses at

سرخ تما چیزی است که من می خواهم فقط یر

all this year.” “One red rose is all I

 هی راهی نیست که بتوانم آن را بردسرت،رز سرخ

want,” cried the Nightingale. “Only
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one red rose! Is there any way by

راه وجود دارد اما آنرقردر

which I can get it?” “There is a way,”

 ی:بوته جواب داد

آور

. وحشتناک است که جرات گفتن آن را ندار

answered the Tree; “but it is so terrible
that I dare not tell it to you.”

: بوته گرفرت. من نمی ترسم، به من ب و:بلبل گفت

“Tell it to me,” said the Nightingale,
“I am not afraid.” “If you want a red

اگر گل رز سرخ می خواهی باید آن را زیر نور مهتاب

rose,” said the Tree, “you must build it
out of music by moonlight, and stain it

با موسیقی بسازی و آن را با خون قلب خرود رنرگ

with your own heart’s-blood. You must

 باید تما شب را بخوانی تا تیغ در سینه تو فرو،کنی

sing to me with your breast against a

برود و تیغ قلب تو را سوراخ کند و خون تو در رگ

thorn. All night long you must sing to

.های من جریان پیدا کند و ما من شود

me, and the thorn must pierce your

heart, and your life-blood must flow
into my veins, and become mine.”
“Death is a great price to pay for a

 زنردگری،رز سرخ

red rose,” cried the Nightingale, “and

 مرگ من در ازای ی:بلبل گفت

 نشستن برروی شاخه های سبز،برای همه عزیز است

Life is very dear to all. It is pleasant to
sit in the green wood, and to watch the

و ن اه کردن به نور خورشید که همچرو ارابره هرای

Sun in his chariot of gold, and the

طمیی است و ماه با ارابه مرواریدش بسیار د ان ریرز

Moon in her chariot of pearl. Sweet is
the scent of the hawthorn, and sweet

و گل هایی که در دره پنهان مری

are the bluebells that hide in the valley,

 اما عشق. دمیدن گرما برروی تاه مطبوع است،شوند

and the heather that blows on the hill.

پرنده با قرلرب بر

Yet Love is better than Life, and what

 عطر کیال،است

از جان برتر است و آیا قلب ی
انسان قابل مقایسه است

is the heart of a bird compared to the
heart of a man?”
So she spread her brown wings for

ساس او با هایش را برای پرواز آماده کررد و بره

flight, and soared into the air. She

آسمان پرواز کرد و مثل سایه تما باغ را پرواز کرد و
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swept over the garden like a shadow,

.از میان بیشه گذشت

and like a shadow she sailed through
the grove.
The young Student was still lying on

جوان دانشجو هنوز روی چمن جایی که بلبل او را

the grass, where she had left him, and

هرنروز در

the tears were not yet dry on his beau-

ترک کرده بود دراز کشیده بود و اشر

.نشده بود

tiful eyes.

چشمان زیبایش خش

 ترو رز سررخ را، شاد باش، شاد باش:بلبل گفت

“Be happy,” cried the Nightingale,
“be happy; you shall have your red

 من برای تو آن را با موسیقی زیر نرور،خواهی داشت

rose. I will build it out of music by

مهتاب خواهم ساخت و با خون قلبم رنرگ خرواهرم

moonlight, and stain it with my own
heart’s-blood.

.کرد

All that I ask of you in return is that

تنها چیزی که در ازای آن می خواهم این است که

you will be a true lover, for Love is

عاشق واقعی باشی چراکه عشق عاقل تر از فلرسرفره

wiser than Philosophy, though she is
wise, and mightier than Power, though

 چرا که معشوق عاقل تر و توانا تر از هر قدرتی،است

he is mighty. Flame-coloured are his

 شور عشق برای بدن همچو با است لربرهرای،است

wings, and coloured like flame is his

معشوق همچون عسل و نفس او به خوشبویی کنردر

body. His lips are sweet as honey, and
his breath is like frankincense.”

.است

The Student looked up from the

دانشجو به باالی علف ها ن اه کرد و به صدای بلبل

grass, and listened, but he could not

گوش کرد اما نمی توانست متوجه حر هایش شرود

understand what the Nightingale was

.چرا که او فقط حر کتاب ها را می فهمید

saying to him, for he only knew the
things that are written down in books.
But the Oak-tree understood, and felt

اما درخت بلوط فهمید و برای بلبل کوچکری کره

sad, for he was very fond of the little

برروی شاخه اش النه ساخته بود ناراحت شد و گفت

nightingale who had built her nest in
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his branches. “Sing me one last song,”

آخرین آوازت را بخوان که من بعد از ترو احسراس

he whispered; “I shall feel very lonely

، بلبل برای درخت بلوط خروانرد.تنهایی خواهم کرد

when you are gone.” So the Nightingale sang to the Oak-tree, and her

.صدایش مثل جوشیدن آب از کوزه نقره بود

voice was like water bubbling from a
silver jar.

When she had finished her song the

،زمانی که آوازش تما شد دانشجرو برلرنرد شرد

Student got up, and pulled a note-book

مدادش را درون جیبش گذاشت و در حا راه رفترن

and a lead-pencil out of his pocket.
“She has form,” he said to himself, as

 چهره او را نمی توانم:برروی علف ها با خودش گفت

he walked away through the grove,

انکار کنم اما او چه احسراسری دارد مری تررسرم

“that cannot be denied her; but has she

 در حقیقت او مرثرل ترمرا.احساسی نداشته باشد

got feeling? I am afraid not. In fact,
she is like most artists; she is all style,

خود را دارد بردون ذره ای

without any sincerity. She would not

 سب،هنرمندان است

.صمیمیت و هرگز خود را برای کسی فدا نخواهد کرد

sacrifice herself for others. She thinks

صرفا به موسیقی فکر می کند و همه او را به عرنروان

merely of music, and everybody knows
that the arts are selfish.

.هنرمندی مورور می شناسند

Still, it must be admitted that she has

اما من باید باذیر که نت های زیبایی در صدایرش

some beautiful notes in her voice.

 تأسف بار است که دانستن این هرا بررای مرن.دارد

What a pity it is that they do not mean

 روی ترخرت، دانشجو به اتاقش رفرت.سودی ندارد

anything, or do any practical good.”
And he went into his room, and lay

خواب رنگ و رو رفته اش دراز کشید و به عشرقرش

down on his little pallet-bed, and be-

.فکر کرد و به خواب رفت

gan to think of his love; and, after a
time, he fell asleep.

زمانی که ماه برآمد بلبل برروی بوته رز نشرسرت و

And when the Moon shone in the
heavens the Nightingale flew to the

. و تما شب را خواند،سینه اش را مقابل خار قرار داد

Rosetree, and set her breast against the
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thorn. All night long she sang with her

 تمرا شرب را،ماه شفا پایین تر آمد و گوش داد

breast against the thorn, and the cold,

خواند و خار عمیق و عمیق تر در سینه اش فرو رفت

crystal Moon leaned down and listened. All night long she sang, and the

.و خون در جان او کمتر شد

thorn went deeper and deeper into her
breast, and her lifeblood ebbed away
from her.
She sang first of the birth of love in

او شروع به خواندن کرد از ابتدای پیردایرش عشرق

the heart of a boy and a girl. And on

مرد به زن در نهایت از شاخه باالیی بوته رز شکروفره

the topmost spray of the Rose-tree
there blossomed a marvelous rose, pet-

 با ادامه پیدا کردن آواز گلبرگی.فوق العاده ای شکفت

al followed petal, as song followed

بعد از گلبرگ دی ر به رنگ شیری مثل مره براالی

song. Pale was it, as first, as the mist
that hangs over the river- pale as the

 شکوفه رز در باالتریرن، نقره ای شبیه طلوع،رودخانه

feet of the morning, and silver as the

شاخه سایه ای داشت شبیه سایه بوته رز در آیریرنره

wings of the dawn. As the shadow of a

، همچنان که خار در قلب بلبل فرو می رفت.نقره ای

rose in a mirror of silver, as the shadow of a rose in a water-pool, so was

تر بریرا

the rose that blossomed on the topmost

. رز باید تما شرود،تا قبل از شروع روز

spray of the Tree. But the Tree cried to

 نزدی:بوته برایش گریه می کرد و می گفت
بلبل کوچ

the Nightingale to press closer against

بلبل سینه اش را بیشتر در خار فشار داد و و بلند ترر

the thorn. “Press closer, little Nightin-

و بلند تر آواز خواند آوازش از آغاز اشتیاق مرد به زن

gale,” cried the Tree, “or the Day will

.جوان بود

come before the rose is finished.” So
the Nightingale pressed closer against
the thorn, and louder and louder grew
her song, for she sang of the birth of
passion in the soul of a man and a
maid.
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And a delicate flush of pink came in-

صورتی ظریفی روی برگ های رز را گل رون کررد

to the leaves of the rose, like the flush

مثل گل ون شدن تازه داماد زمانی کره لرب هرای

in the face of the bridegroom when he
kisses the lips of the bride. But the

 اما خار هنوز به قلب بلبل نرسیده،عروس را می بوسد

thorn had not yet reached her heart, so

بود و قلب رز هنوز سفید بود و فقط خون قلب بلبرل

the rose’s heart remained white, for
only a Nightingale’s heart’s-blood can

 بوته دوباره به بلبل گفت.می توانست آن را سرخ کند

crimson the heart of a rose. And the

تر بلبل کوچولو تا

Tree cried to the Nightingale to press

سینه ات را بیشتر فشار بده نزدی

 بلبل قرلربرش را.قبل از شروع روز باید رز تما شود

closer against the thorn. “Press closer,
little Nightingale,” cried the Tree, “or

 درد،بیشتر به خار فشار داد و خار به قلبش وارد شد

the Day will come before the rose is

شدیدی حس کرد درد بسیار تلخ بود صدای برلربرل

finished.” So the Nightingale pressed
closer against the thorn, and the thorn

 آواز او بلند تر شد آواز عشقی که با،متحیر کننده بود

touched her heart, and a fierce pang of

.مرگ کامل شد عشقی که مرد ولی نه در قبر

pain shot through her. Bitter, bitter was
the pain, and wilder and wilder grew
her song, for she sang of the Love that
is perfected by Death, of the Love that
dies not in the tomb.
And the marvellous rose became

 مثل رز در آسرمران،رز سرخ حیرت ان یزی شکفت

crimson, like the rose of the eastern

 سرخی در سراسر گلبرگ ها پخش شد و قلرب،شرق

sky. Crimson was the girdle of petals,

 ولی بلبل عیف می شد و.آن به سرخی یاقوت شد

and crimson as a ruby was the heart.
But the Nightingale’s voice grew faint-

هایرش

er, and her little wings began to beat,

با های کوچکش شروع به لرزیدن کرد پل

and a film came over her eyes. Fainter

 صدا عیف تر و عیف تر شرد،روی چشمانش افتاد

and fainter grew her song, and she felt

.و احساس کرد چیزی در گلو خفه اش می کند

something choking her in her throat.
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Then she gave one last burst of mu-

 ماه سرفریرد آواز را،پس آخرین آهن ش را خواند

sic. The White Moon heard it, and she

 رز.شنید و طلوع را فراموش کرد و با تأخیر طلوع شد

forgot the dawn, and lingered on in the
sky. The red rose heard it and it trem-

 گلبرگ هایش را،سرخ آن را شنید و در خلسه لرزید

bled all over with ecstasy, and opened

 صدا در غرارهرای.در هوای سرد صبح اهی باز کرد

it petals to the cold morning air. Echo
bore it to her purple cavern in the hills,

 چوپان ها از خواب و رویا بیدار،ارغوانی تاه ها پیچید

and woke the sleeping shepherds from

 نی ها در رودخانه ها شناور شردنرد و پریرا،شدند

their dreams. It floated through the

.رودخانه را به دریا رساندند

reeds of the river, and they carried its
message to the sea.
“Look, look!” cried the Tree, “the

 اما بلبل هیر، رز کامل شد، ن اه کن:بوته فریاد زد

rose is finished now”; but the Nightin-

پاسخی نداد چرا که روی علف های بلند با خاری در

gale made no answer, for she was lying

.قلبش افتاده بود

dead in the long grass, with the thorn
in her heart.

ظهر هن امی که دانشجو پنجره را باز کررد و بره

And at noon the Student opened his
window and looked out. “Why, what a

رز

wonderful piece of luck!” he cried;

 یر، ”چه شانس خوبی:بیرون ن اه کرد فریاد زد

“here is a red rose! I have never seen

 در تما زندگی ا رزی بره ایرن، سرخ پیدا کرد

any rose like it in all my life. It is so

سرخی ندیده بود این بسیار زیباست مطمئن هستم

beautiful that I am sure it has a long

.اسم بلندی در التین دارد“ و خم شد و گل را چید

Latin name”; and he leaned down and
plucked it.
Then he put on his hat, and ran up to

کمه را روی سر گذاشت و در حالی که گرل را در

the Professor’s house with the rose in

.دست داشت به طر خانه پروفسور دوید

his hand.
The daughter of the Professor was sit-

دختر پروفسور با لباس ابریشمی آبی جلوی خرانره

ting in the doorway winding blue silk
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on a reel, and her little dog was lying

نشسته بود و سگ کوچکش روی پایش دراز کشیرده

at her feet.

.بود

“You said that you would dance with

 تو گفتی اگر برایت رز سرخ بیاور برا:دانشجو گفت

me if I brought you a red rose,” cried

 این سرخ ترریرن رز در ترمرا،من خواهی رقصید

the Student. “Here is the reddest rose

in all the world. You will wear it to-

 امیدوار آن را امشب زمانی که با هرم مری،دنیاست

night next your heart, and as we dance

رقصیم روی سینه ات ب ذاری و من به ترو خرواهرم

together it will tell you how I love

. گفت که چقدر دوستت دار

you.” But the girl frowned.
“I am afraid it will not go with my

 ”متأسفم ولری ایرن:اما دختر اخم کرد و پاسخ داد

dress,” she answered; “and, besides,

برروی لباس من نخواهد بود چرا که خواهرزاده رئیس

the Chamberlain’s nephew has sent me

سرویس جواهر فرستاده و هرمره مری

some real jewels, and everybody
knows that jewels cost far more than

برای من ی

.“دانند ارزش جواهر بیشتر از رز است

flowers.”
“Well, upon my word, you are very

“ ” تو بسیار ناسااسری:دانشجو با عصبانیت پاسخ داد

ungrateful,” said the Student, angrily;
and he threw the rose into the street,

و رز را داخل خیابان انداخت جایی که فا مب مری

where it fell into the gutter, and a cart-

.گذشت و چرخ های گاری از روی آن گذشت

wheel went over it.
“Ungrateful!” said the girl. “I tell you

 فکر، تو بسیار بی ادب هستی، ”ناسااس:دختر گفت

what, you are very rude; and, after all,

 من تصور نرمری.دانشجو

who are you? Only a Student. Why, I

کردی که هستی فقط ی

don’t believe you have even got silver

کنم که روی کفش هایت س گ نقره داشته باشی در

buckles to your shoes as the Chamber-

“ و از روی صرنردلری.حالی که خواهرزاده رییس دارد

lain’s nephew has”; and she got up

.بلند شد و به درون خانه رفت
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from her chair and went into the house.

“ و بره. ” واقعاً که عشق مسخره است:دانشجو گفت

“What a silly thing Love is,” said the

راه افتاد ” اصمً منطقی نیست و چیزی را ثابت نرمری

Student as he walked away. “It is not
half as useful as Logic, for it does not

 همیشه چیزی را می گوید که اتفاق نرخرواهرد،کند

prove anything, and it is always telling

افتاد و باعث می شود چیزهایی را باور کرنریرم کره

one of things that are not going to hap-

 در ایرن،درست نیستند در واقع اصمً کاربردی نیست

pen, and making one believe things

 باید به فلرسرفره.سن کاربردی بودن بسیار مهم است

that are not true. In fact, it is quite unpractical, and, as in this age to be prac-

“.مطالعه کنم

tical is everything, I shall go back to

برگرد و متافیزی

Philosophy and study Metaphysics.”
پس به اتاقش برگشت و کتاب بزرگ خاک آلرود را

So he returned to his room and pulled
out a great dusty book, and began to

.برداشت و شروع به مطالعه کرد

read.
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ی
هنر و ادبیات برای دموکراسی
حیاتی است

مینا امان اهلل پور
مهر 4397

)(October, 2018

حرفه در نظر گرفته می شرود.

بیشتر مکان های ناخوشایند به سر

در حالیکه روزانه میلیون ها نرفرر

می برند و رهبران به طور فزاینرده

تمش می کنند تا پو کافی بررای

ای سوء استفاده از قردرتشران را

خرید غذا بدست بیاورند ،ما نریرز

توجیه می کنند ،سروا

درمرورد

برای ساخت هنر تمش می کنیرم.

ارزش داستان سرایی یا مجرسرمره

به همین دلیرل اسرت کره هرر

سازی بسیار ساده اسرت .پرس از

هنرمند در برخی موارد سرواالتری

همه این حر ها ،ی

نقاشی بره

برایش بوجود می آید :این کراری

مرد چه چیزی می دهرد یر

است که فقط من انجا می دهم و

نویسنده چ ونه می تواند رئریرس

یا به همه مربوط است یا فقط ی

جمهور شود

کار ساده تجملی است
به عنوان ی

معلم و متخرصرص

ما چرا اینجاییم چرا من به دنیرا

ن ارش متن های خمقانه ،به طرور

امد هد از ایرن چریرزی کره

مداو با این مسئله در حا مبارزه

زندگی نامیده می شود چیست

هستم.

این جواب ها شاید در خود هرنرر
پیدا شوند .ی

موفقیرت تروسرط

هنر ،انرژی بقیه هنرها را ثرابرت
میکند.

هنرمندانی که هد اساسی آنهرا

زیبایی ،هویرت ،گرفرت و گرو،

خلق آثار جدید است این پررسرش

مستند سازی ،تحسین و یا حرتری

های بزرگ را عمیقاً درک میکننرد

افسردگی در واقع به نفع بشرریرت

– شرایط انسانی یکی از سها مرا

است .اما زمانی که شرایط به طرور

در تجارت است حتی اگر ان براور

هشدار دهنده ای در حا توریریرر

کردنی به نظر نرسد اما به عرنروان

است و میلیون ها آواره جن ی در
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کشف حقایق بزرگتر

اگر شما سا  2663را بره یراد
بیاورید ،زمانی که کولین پاو وزیر
امور خارجه ایاالت متحده اعممیره
جنگ علیه عراق را به سازمان ملل
تحویل داد آنرا با عکسی از نقاشری

گارنیکا که توسط پابلو پریرکراسرو

مقاالت
کشیده شده بود پوشانده بود .ایرن

تعداد روزنامه نر رارانری کره در

پیکاسو تصویر را در سرا

به این معنی بود که تصویر بمباران

کنفرانس مطبوعاتی حضور داشتند

کشید و به نمایش گذاشت و 55

فاشیستی غیر نظامیان بسیار شرر

افزایش یافته بود و نیاز بره یر

سا بعد از کشیدن آن و  35سرا

آور بوده است .چ ونه می توانیم در

محیط جسورانه تر از سالن مرحرل

پس از مرگ نقاش ،نقاشی هنوز با

برگزاری کنفرانس وجود داشت.

ما صحبت می کرد.

مورد مجازات ی

جرنرگ غریرر

منتظره در برابر یکی از بزرگتریرن
جنگ های تاریخی بحث کنیم

4937

این عوامل می گفرت کره چررا
تصویر گورنیرکرا در پشرت سرر

موضوع کلمات

جزئیات با این حا  ،ظاهراً بیشتر

کنفرانس سانسور شده برود (بره

حالت عرفانی داشرترنرد .خردمره

همین ترتیب) .با این حا پوشرش

دوربین (فیلمبرداران) به سرادگری

آن به هر دلیلی باعث کشف یر

در مورد پس زمیرنره کروبریرسرم

حقیقت بزرگتر در اطرا

سخنرانری هرا کره پشرت سرر

شد .حدسیات منی با این وجرود

مسئولین قرار داشتند ن ران بودند.

تفسیر صریرح شرد.

تبدیل به ی

جرهران

در محوطه دانش اه نیویورک در
دبی ،جایی که من در آن اسرتراد
ادبیات و ن ارش هستم در یکی از
دوره ها کتاب هایی را بررسی مری
کنند که تمش می کند تا نقاشری
گورنیکا را دوباره نقراشری کرنرد.
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دانش آموزان من در کتاب ” رمران

امتیاز شهروندی رامارک در نهایت

کرد.

هایی که دنیا را توییرر دادنرد“ برا

همه ما می دانیم که چ ونه فاش

لوو شد و از کشور خود فرار کررد

وجود ن رانی های چند گانه که از

شد که خوزه ریزا که در آسترانره

در حالیکه رژیم به حممت کشنده

نفوذ شخصیت های ادبی برخوردار

انقمب اعدا شد اساانیا را سرن ون

خود به افراد غیر مردمی ادامه می

بودند و انقمب ها را تحمیرل مری

کرد اما بعدها توسط آمریکا ربروده

داد.

کردند ،سوء استفاده از استعمرار و

شد.

بهبود سیاست عمومی و هرویرت
فرهن ی جعلی یرا مرقربرولریرت
سرکوب ر را به چالش کشیدند46 .
کتابی که در طو ی

قرن و نیرم

همه ما می دانیم کره ایرن امرر

در اوایل دهه  4936اری

ماریرا

رامارک صادقانه جنگ را محرکرو
کرد .در آن زمان در همه جا به جز

چ ونه پایان یافت – میلیون ها نفر
به طور سیستماتی
ی

کشته شدند و

قاره در جنگ ویران شد.

جبهه غربی ،آرامش برقرار بود – تا

در سا  ،4929سلمران رشردی

مرد

رمانی منتشر کرد که به گفته وی

گربرز

افراد ”قبیله قدرتمند روحرانریرون“

برای حمله به فیلرم نراسرازگراری

که به اسم روی آورده بودند از او

رهبر شد .این یرکری

به شدت انتقاد کردند” .اینها پلیس

در سرا  4295 ،خروزه ریرزا ،

از اولین نمایش های تهاجم نرازی

فکر امروزی هستند“ رشدی قبل از

قهرمان ملی فیلیاین کره سرعری

ها بود .هزاران نفر در سراسر آلمان

آنکه فتوای آیت ا ...خمینی اعرم

داشت تا بر علیه شورش و فتنه و

و اتریش به سینرمراهرا اعرترراض

شود این جمله را گرفرتره برود.

توطئه قیا کند برای سوء استفاده

کردند که منجر به مرمرنروعریرت

خمینی کسی بود که با تبعید خود

از فرانسویان استعمار شده تروسرط

پخش فیلم و سوزاندن رمان شرد.

در گذشته تحری

شده بود .او در

اساانیا در حماسه ای کره شرروع

گوبلز چنین حمرمتری را ” پراک

کتاب ،به عنوان ی

کرده بود با رمان نولی تن ره آغراز

کردن روح آلمان“ نام ذاری کررد.

که مشتاق قدرت است به تصرویرر

در سراسر جهان بوسیله نویسرنرده
ها نوشته شده اند ،از کلبه ی عمرو
تُم تا آیات شریرطرانری ،هررکردا
ویژگی های حیاتی خود را دارند.

جایی که در ی
کوچ

باش اه – ی

ناآرا به نا جروز

تبدیل به ی
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اما تبعیردی

مقاالت
کشیده شده است .خمیرنری ایرن

شود همان چیزی است که توسرط

هستند و فناوری ها در حا حا ر

کتاب را به عنوان ابزاری برای نابود

افراد قدرتمند دیکته می شود.

به ما راه های جدیدی را می دهند

کردن جهان به عنوان ” صهیونیسم

در دوره من دانشجویران کشرف

که از طریق آن می توان شنید و با

طراحی

کردند که هر رمان که در لیرسرت

آن بر علیه سرکوب ران ایده هرا و

محاسبه شده به نمایندگی استعمار

مطالعه ما در برابر بی عدالتی های

ساختارها شورش کررد .رهربرران

– محکو کرد .رشدی پس از آن

زمان خود سخن می گفت امرروزه

جدید به این ساختار ها چسبریرده

مخفیانه زندگی کرد و کسانی کره

این بی عدالتی ها را برجسته کررد.

اند و اکنون به دنبا سرخرنررانری

در این نشریه حضور داشتنرد بره

ما در هر کتاب ی

تردید جردی

برای ما هستند هرچند که بسیاری

قتل رسیدند ،دزدیده شدند ،مرورد

برای گفتن داشتیم.

و طویان پشت آن“ – ی

اصابت گلوله یا آتش سوزی و یرا

همگی دست خود را باال ببرید

بمب گذاری قرار گرفتند .به گفتره
خمینی این به این معنی بود کره
”هی کس جرأت نمی کرنرد بره
اسم توهین کند“.

سکوت به معنی موافقت است .اما
این تنها نیمی از داسرتران اسرت.
سکوت همچنین ستم را تأیید مری
کند زیرا توانایی سخن گفتن یر

همه ما می دانیم کره ایرن امرر

چ ونه میسر شده است – با ایرن
که بسیاری از مرد در حا حا ر
متقاعد شده اند که ” سخنرانی آزاد
ی

سخنرانی مسئوالنه اسرت“ .برا

وجود این واقعیت این اسرت کره
آنچه که ظاهراً مسئو نامیده مری

امتیاز لوکس محسوب می شود.
پوپولیسم تهاجمی کره امرروزه
شاهد آن هستیم به نظر می رسرد
که ی

نمونه برای مردمری اسرت

که حا ر به سکوت نیستند و بره
همین ترتیب ادامه دارد .جوامع ما
تا حد زیادی موفق به ارائره آنرهرا
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از آنها ما را به شدت در مرعررض
ترس و عد اعتماد قرار می دهند.
اما در جایی که زندگی جرریران
دارد امید وجود دارد حتی همریرن
حاال زیرا آنجا انرژی جریان دارد.
این جایی است که در ان ادبیات و
ن ارش خمقانه وارد می شود.

در سا  ،4959لری کروان یرو،
رئیس جمهور معرو سرنر راپرور
گفت” :شعر ی

کراالی لروکرس

است و ما نمی توانیم آنرا ترأمریرن
کنیم .برای دانش آموزان ادبریرات
مهم نیست بلکه ی

فلسفه بررای

مقاالت
زندگی است“ در این حرر

پردر

همه اینها روی کاغذ است .خود و

باشد ،چه چیزی خوب است

بنیان ذار این ملت کوچر  ،یر

جامعه ،تراژدی و پیروزی ،درست و

اما نوشتن خمقانه مری تروانرد

اشتباه چشم یرر وجرود داشرت.

غلط ،ارزش ها و آرمان ها – فلسفه

بهترین راه برای صحربرت کرردن

فلسفه زندگی دقیقاً همان چریرزی

لی کوان یو برای زندگی به راحتی

باشد – اگر تا به حا رمان خوانده

است که ادبیات به ما می آموزد.

از طریق کتاب فروشی ها ،کتابخانه

اید ،کتاب مقدس بخوانید ،فیلم یرا

شما فقط احتیاج دارید که یر

ها و اینترنت قابل دسترسی است.

تلویزیون تماشا کنید ،به آهرنرگ

کتاب از قدیمی ترین کتاب مقدس

با این حا  ،در حالی که معمرو

گوش دهید یا فرهنگ عامه را یراد

تا رمان های معاصر براز کرنریرد.

است که حکمت در ادبیات وجرود

ب یرید بعد از آن شما زندگیتان را

موسی به غارت برد ،اودیسره بره

دارد نوشتن خمق هرمریرشره بره

به نحوی که مثل یر

داسرتران

حقیقت به قدرت سرخرن گرفرت،

عنوان ردیابی و یا ارعاب دیده مری

پیش می رود مرور کرده ایرد .برا

آتتیکوس فین عدالت را به خرطرر

شود .این مسئله به عرنروان یر

دست خودتان آنرا ایجاد کرده ایرد.

نیانداخت و هرمیون گرنجر به مرا

شخصیت پرطرفدار جشن گرفرتره

تمش شما فقط مربوط بره هرنرر

نشان داد که چطور می شود ایرن

شده است اما هرگز روشری بررای

نیست شما در حرا

یرادگریرری

کار ها را انجا داد .افمطون یر

افزایش مشرارکرت در جرامرعره

مهارت های حیاتی و درس زندگی

ملت درست را به تصویر کشریرد،

محسوب نمی شود .پس از هرمره

هستید.

توماس پین اهمیت حرقروق بشرر

این صحبت ها ،در حرا

سررودن

داستان به ما در مورد شخصریرت

جهانی را ثرابرت کررد و جران

شعر و یا نوشتن داستان زمانی کره

ها و یکدلی ،طرح ها و پیامد هرای

استوارت میل توانست قدرت فردی

شما نیاز به کار دارید و یرا یر

آنها و ارزش حقیقی آنها می آموزد.

را بسازد و رورت آزادی بیران را

گروه باید تأسیس شود و یرا یر

شعر به ما یاد می دهد که چ ونره

نشان دهد.

جنگ باید پایان یابد و یا سررطران

زبان را تقلید کنیم و ارزش سکوت

بدن انسان و سیاست را گررفرتره

و استعاره را درک مری کرنریرم.
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مقاالت
متنهرای غریرر داسرترانری کره

رأی داشته باشید .برای رأی دادن

قطعا ًشامل روزنامه ن اری می شود

باید در جامعه نمرایرنرده داشرتره

ما را به پاسخ ویی به حقایق ،تفکر

باشید .برای نشان دادن خرودمران

انتقادی در مورد سریرسرترم اداره

در جامعه بطور وا ح و با اطمینان

جامعه و اهمیت خروج از جرهران

باید شهروندان را قادر سرازیرم ترا

برای شنیدن صدای دی رران وادار

ن رانی ها و نار ایتی خرود را از

میکند .مواردی که گفته شد فقرط

جامعه برای پاسخ ویی خودمان و

چند نمونه از مهارت هایی هستنرد

تقا ای پاسخ ویری از رهربرران

و بی تکلف است که توسط داستان

که از نوشتن خمقرانره یراد مری

جامعه ،مورد انتقاد قرار دهند .اگرر

هایی که هر قاتل گناهکار یا قاترل

گیرید.

ما به درستی آموزش ندهیرم کره

دسته جمعی بیان کرده است ثابت

افراد جامعه استدال های خود را

شده است.

آیا این موارد درس های زنردگری

سخن گفتن از آزادی
فلسفه من برای زندگی از هرنرر
قصه گویی می آید .من تأکید مری
کنم در مشارکت عمرومری بررای
براندازی ی
بدانیم ی

دشمن جهانی برایرد
خوبی اغلب بیش از حد

بد است .این مفهو به ظاهر سراده

برای دموکراسی حیاتی نریرسرت

به درستی بیان کنند هرگز سخنان

برای مثا  ،آدولف هیرترلرر ،بره

برای داشتن صدا در جامعه برایرد

آنها را به طور قانونی نمی شنویم و

عدالت خودش اعتقاد داشرت ،او

به راحتی نادیده می گیریم.
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مقاالت
سگ خودش که بلوندی نا داشت

اعتقاد دارند .در فیلیاین ،جایی که

اطمینان از حذ کشتار رهربرران

را دوست داشرت ،او بره کشرور

من زندگی می کنم وقرتری یر

است که ممکن است خشونت برار

وقروع

خودش افتخار می کرد و فکر مری

جنگ نامحسوس در حرا

کرد اعما خشونت آمیزش با افکار

است ،یکی از روایت ها عردالرتری

نجیب مردمانش تعدیل شده و بره

است که پایبند مو وع است.

باشد و آنرا تضمین می کند.
گفته می شود که تاریخ تروسرط
پیروان هر مکتب نوشته شده است

پایان می رسد .به همین تررتریرب

فردیناند مارکوس ”دیکتاتور“ کره

و در همین حا فقط تاریخ اسرت

تروریست هایی که در حادثره 44

بیش از میلیون ها دالر را دزدیرده

که تضمین می کند اینها پریرروان

ساتامبر سا  2664هواپیمراهرای

بود و بریرش از یر

دهره برا

واقعی هستند .به همریرن دلریرل

خود را به مرکز تجارت جرهرانری

دموکراسی (آزادی) مخالرف برود،

تخمین زده می شود که حدود 26

زدند این کار را برای شکوه این کار

پس از مرگش داستان زندگی اش

درصد دفاتر انرترخراب شرده در

انجا دادند که به نظر آنها بسریرار

توسط فرزندان و متحدانش که از

فیلیاین در دست سلسله ها قررار

بیشتر از خودشان برایشان مرهرم

میراث غیر دموکراتی

او مرانرده

دارند – و چون کسب و کار خان ی

بود ،آنها باید فکر می کردند که از

بودند بازنویسی شد .سایرت هرای

است باعث می شود همیشه بریرن

اشتباه تاریخری

خبری جعلی و تبلیغ کرنرنردگران

آنها و دولت مناقشه وجود داشرتره

درست کرده اند .مرفرهرو خریرر

آنمین ،توسط قدرت هرایری کره

باشد .داستان آن چیزی است کره

همیشه حاکم است حتی در ذهرن

باعث عیف شدن حقوق بشرر و

آنها می گویند.

لحاظ قهرمانی ی

های پیچیده ای که به طورعیرنری

روند محاکمه و کنتر تعاد

ثابت میشود که شر هستند.

برای ایجاد دموکراسی هسرترنرد،

روزنامه ن ارها ،داستان نرویسری و

چه خطرناک است ،با این حرا ،

استخدا می شوند – این سیسترم

نویسندگی خمق را هرم آمروزش

افراد به این داستران هرایری کره

هنوز هم بهترین مسیر در راسترای

می دهم .من این کار را مثل یر

توسط دی ران تخریب شده اسرت

برابری است و تنرهرا روش بررای

بازی طوالنی میبینم – گفت و گو
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الز

به همین دلیل است که مرن بره

مقاالت
با نسل بعدی کره امریردوار از

است تا جایی که ما شرهررونردان

بنابراین وا ح است که این کرار

اشتباهات گذشته ما یاد ب یرند .برا

فقط در فساد مربوط به فیس بوک

باید انجا شود .تما هنر ها نبایرد

این حا گاهی اوقات احساس مری

و توئیتر در مورد خشم روزانه خود

شامل همه چیز باشد امرا هریر

کنم که رهبران ما چنان مرحرکرم

استدال می کنیم در حرالریرکره

هنری نیز نباید منحصر بره فررد

هستند که تنها راهکار هنرمند این

رهبران با ر ایت از تقسیم ما بره

باشد .نه ادبیات و نره نروشرترن

است که آخرین سخن رهبرران را

آن دو سمت ،به سمت انرترخراب

خمقانه ،باید همیشه به عنوان ی

بدست بیاورد – به طور بیرحمرانره

بعدی میروند.

هنر لوکس مطرح شود زیرا داستان

ای صادقانه و محکم در قضاوت در

پادزهر مجازات ،پاسخ ویی است.

به راحتی میتواند توسط نویسنرده

آثاری که امیدواریم از مرجرسرمره

همه ما این مسئله را می دانیم امرا

کنتر شود .و در حالیرکره هرنرر

های برنزی که این رهبران به دور

پاسخ گویی فقط زمانی جروابر رو

ممکن است جهان را توییر نردهرد

خود تنیده اند بیرونشان بیراورنرد.

است که صدای ما نتیجه داشرتره

اما به و وح مشخص است که می

اما حتی در این کار هم احرترمرا

باشد .ی

شکست وجود دارد در فیلیاین مرا

نخبه تحصیل کرده نمی تواند بره

به آن konswelo de bobo -

صورت غیر قانونی سخن ب ویرد و

تسلیم احمقانه  -مری گرویریرم.

بنابراین نمی تواند واقعاً نتیجه ای

آخرین کلمه ممکن است بسریرار

داشته باشد .اگر صدای برآمرده از

قاطعانه و پرقدرت باشد اما هرنروز

ی

رأی گیری باشد باید آن را بره

هم امید باقی است.

عنوان اکثریت مرطررح کررده و

آنچه فعاالنه است ،کرمر

بره

دی ران در ایجاد صدای قوی ترری

شخص عادی یرا یر

تواند کسانی را که ”توانایی دارنرد“
توانمند تر سازد.

تقا ای نماینده یا رهبر برهرترری
کنند.

https://www.weforum.org/agenda/2017/05/literature-and-creative-writing-are-vital-to-democracyhere-s-why/
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Abstract
Idiom translation has always been the most controversial and troublesome task for
any translator. Even if a translator possesses profound knowledge of the source language culture, one will not be able to produce the same text. This paper aims, on the
basis of a prospective framework, to show the importance of the translation of the
political speech, to evaluate the translation of idiom in political speeches and its difficulties. Through this paper Venuti's (1995) foreignization and domestication strategies has been considered to investigate the tendency of the foreign media translators
to use Venuti's (1995) strategies in translating idioms which are found in the speeches Mr. Ahmadinejad. Results of the analysis of the foreign media translations indicate that foreignization strategies are used more than domestication strategies by
them.

Index Terms— cultural, foreignization and domestication strategies, idiom translation, political translation
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I-Introduction

act with people from oth-

and abstract language is

er languages and cultures.

typical

Vidal,

So, it is essential to in-

speeches that are ideally

that

clude cultural awareness

written to have great im-

“Translation, as scholar-

in

pact on the actual audi-

ship is a constant forward

speeches” (p. 1).

Venuti (1995, as cited
in

Alvarez

1996)

&

believes

translating

political

of

political

ence. Due to these fea-

movement of approach to

According to Schaffner

tures political speeches

another cultural space. It

(1997), “Political texts

are hard to translate and

is a constant movement,

are a part of or result of

they can sometimes be

because exact knowledge

politics. Such texts fulfil

included in the category

of the other culture is

different functions due to

of

never achieved at both

different political activi-

Thus in some cases trans-

linguistic and semiotic

ties” (p. 2).

lators

levels. And a forward

Politicians

achieved

untranslatable
cannot

text.

produce

parallel texts that are

identical in meaning, or

movement, because it im-

success by skilful use of

plies a goal, the consecu-

rhetoric, by which they

tion of sufficient data an

aim to persuade their au-

ideal,

space

diences. So the use of

which is linked with pro-

language is unquestiona-

in

gressive advance of civi-

bly an important element

2014)

lizational frontiers” (p.

of

“political speeches and

1).

(Jones & Peccei, 2004).

abstract

According to Mortone
(2010),

“Nowadays

political

speeches

Quentel (2006, as cited
in

Sarosi-Mardirosz,

through the close rela-

2014) asserts that “some

tionship in communica-

politicians try to be as

tion, cultural awareness

imprecise as possible and

has become the important

use idiom, vague and ha-

and central part when

zy language. Metaphoric

someone wants to inter-

in their political and historical effect (p. 178).
Morton (2010, as cited
Sarosi-Mardirosz,
believes

that

statements, often containing unfamiliar political
and cultural discourses
which are translated into
English by various media
and Journals with their
own particular ideological conditions “(p. IV).
He stated “Yet there are
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obviously serious prob-

guage and focus on the

ing the term culture obvi-

lems for any translator,

interaction between trans-

ously and with no prob-

even professional or nov-

lation and culture, on the

lematic matter. (p. 129).

ice, in attempting to com-

way in which culture im-

Lefevere (1985), for ex-

municate the messages of

pacts

constrains

ample, had defined it as

such source language” (p.

translation and other is-

simply the environment

1).

sues of context, history

of

II- Literature Review

and convention” (p. 125).

(ibid).

According

B- Venuti's (1995) domestication and Foreignization

A. Culture

and

to

Munday

(2008) “the move from

Snell-Hornby (1988, as

translation

as

text

to

cited in Elyldirim, 2008)

translation as culture and

assets that “the transla-

politics is called the cul-

tion process can be envis-

tural turn” (ibid).

aged between two cultures involving “crosscultural transfer” rather
than between two languages (p. 133).

Venuti (1995, as cited
in Munday, 2008) dislating strategy: domesti-

(2008), “cultural studies

cation and foreignization.

in translation inevitably

These strategies concern

abroad translation studies

both the choice of text to

from

translate and the transla-

purely

linguistic

cited in Munday, 2008),

into contact with other

“translation studies needs

disciplines. Yet this pro-

to be broadened to take

cess of disciplinary hy-

account of the value-

bridization has not al-

driven nature of the soci-

ways been straightfor-

ocultural framework” (p.

ward”

143).

Sherry Simon (1996, as

(pp.

128-129).

cited in Munday, 2008, p.

and

129), criticizes transla-

Lefevere go beyond lan-

tion studies for often us-

“Bassnett

system

According to Munday

analysis and brought it

(2008),

literary

cusses two types of trans-

According to Venuti (as

According to Munday

a

tion methods. (p. 144).
Venuti (1995, as cited
in Munday, 2008) believes that “domestication
is

dominating

Anglo-

American translation culture” (p. 144). Venuti
(1995) bemoans the phenomenon of domestication since which it entails
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an ethnocentric reduction

cusses

that

aims to make visible the

of the foreign text to

“foreignization

entails

presence of the translator

[Anglo-American] target-

choosing a foreign text

by showing the foreign

language cultural values

and developing a transla-

identity of the ST to

(p. 144). He (1995) states

tion method along lines

avoid ideological domi-

that “domestication en-

which are excluded by

nance of the target cul-

tails translating in a trans-

dominant cultural values

ture” (p. 145).

parent, fluent, invisible

in

style in order to minimize

guage” (p. 145).

the foreignness of the TT

the

target

lan-

C- Idiom Translation
Baker (1992, as cited in

Venuti (1995, p. 20, as

Munday, 2001) believes

cited in Munday, 2008)

that “foreign language

Venuti (1995) describes

states that, “foreignizing

speaker's competence in

domestication that leaves

method is an ethnodevi-

using the idioms and

the reader in peace, as

ant pressure on [target-

fixed expressions do not

much as possible, and

language cultural] values

ever matches that of a na-

moves the author toward

which registers the lin-

tive speaker. The majori-

him (as cited in Munday

guistic and cultural dif-

ty of translators working

2008, p. 144). Venuti

ference of the foreign

into a foreign language

(1998, as cited in Mun-

texts, sending the reader

cannot hope to achieve

day, 2008) states that

abroad which is an effort

the the sensitivity of

“domestication

further

to restrain the ethnocen-

when and how an idiom

covers adherence to do-

tric violence of transla-

can be manipulated such

mestic literary canons by

tion (p. 145). The for-

as native speakers” (p.

carefully

eignizing

95).

(ibid).

selecting

the

method

of

texts that are likely to

translating, a strategy Ve-

lend themselves to such a

nuti also terms resistancy

translation strategy (p.

(1995, pp. 305-306, as

144).

cited in Munday, 2008)”

Venuti (1998, as cited

is a non-fluent or estrang-

in Munday, 2008) dis-

ing translation style that

Baker (1992, as cited in
Munday, 2001) looks at
equivalence at a series of
levels: at word, above-

word, grammar, thematic
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structure, cohesion and

from one language to an-

that “Apart from translat-

pragmatic levels (p. 95).

other” (ibid).

ing isolated words, the

Baker (1992) stresses

According to Mollanaz-

most typical example of

that “it is not fair to say

ar (2004), “idioms need

translating on the level of

that idioms and fixed ex-

to be recognized first.

the combination of words

pressions which contain

The pitfall for the transla-

is the translation of idio-

culture-specific items are

tors is to translate idioms

matic terms” (p. 44).

untranslatable.

She

literally. A word-for-word

Catford (1965) states

(1992) states that, “the

translation of idioms is

that, “idioms are combi-

meaning they convey and

often nonsense or even

nation of words whose

their association with cul-

absurd” (p. 52).

source language mean-

Straksiene

(2009, as

ings do not based on the

which can make them un-

cited in Akbari, 2013)

meaning of its separate

translatable or difficult to

states that, “one of the

components” (p. 54).

translate” (p. 68).

problems a translator fac-

Larson (1984, as cited

Baker (1992) believes

es in translating idioms is

in Akbari, 2013) states

that, “first and foremost

the lack of equivalence. It

that “a literal word-for-

translating

de-

is difficult to find an

word translation of the

pends on context. Sec-

equivalent in the TL that

idioms into another lan-

ond, there may be equiv-

corresponds to the idiom

guage will not make

alence for the idiom in

in the ST in both form

sense. The form cannot

the TL, but the situation

and meaning. Idioms may

be kept, but it will be cor-

in which it has been used

contain a culture-bound

rect to use target lan-

differs from the SL to the

item and this poses a

guage words or phrases

TL. In other words, an

problem for the transla-

which have the equiva-

idiom may have the same

tor” (p. 35).

lent meaning will be the

ture-specific

context

idioms

sense in the TL but a different connotation Third,
the frequency and the formality of idioms differ

C-1.

Strategies

for

correct one to use in
translation” (p. 35). He

Translating Idioms
Catford (1965) stresses

points out,” translators
who want to make a good
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idiomatic translation of-

nocentrism” (p. 38). He

the stylistic impact of the

ten find figures of speech

(1985) states that, “it is

idiom

especially

not correct to replace cul-

4)

tural references by the

translation, which may

Baker's (1992, as cited

target cultural references,

risk losing the semantic

in Akbari, 2013, pp. 37-

the foreign should remain

impact

38) strategies for translat-

foreign in the TL” (ibid).

challeng-

ing” (ibid).

ing idioms are:

5)

Provide

Delete

a

literal

the

idiom

Newmark (1998) states

which risks losing both

1- Using an idiom of

that “ I have always pre-

the stylistic and the se-

similar

ferred to define idioms as

mantic impact (pp. 8-9).

meaning

and

form
2- Using an idiom of
similar meaning but dif-

extended standard metaphors which may be universal or cultural (more

D. Political Translation
Sarosi-Mardirosz

some-

(2014, p. 169) states that,

times I prefer to use an-

“in the case of political

3- Using paraphrase

other metaphor, or reduce

translations

4- Using omission

to sense” (p. 40).

portant that the translator

ferent form

often

cultural);

it

is

im-

use the existing source

Roos (1981, as cited in

Abu-Ssaydeh (as cited

Akbari, 2013) states the

in Balfaqeeh, 2009) states

following strategies:

the following starategies

1. SL idioms matched by

1) Translate an idiom

communication and the

TL idioms

with a counter identical

tool of coherent texts. If

TL equivalence

the translators face new

2) Translate the idiom

concepts during the trans-

with a non-identical TL

lation process, they must

idiom that conveys the

take into consideration

same sense

several political, linguis-

or proverb by its equiva-

3) Paraphrase the idiom,

tic and cultural aspects in

lence in the TL is an eth-

which could risk losing

order to reach the perfect

2. SL idioms matched by
other TL lexemes (p. 38)
Berman (1985, as cited
in Akbari, 2013) believes
that “translating an idiom

language

terminology,

because this becomes in
fact the code of political
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or at least the most ac-

other language will be

ceptable equivalent”.

possible only if the trans-

Nida (1964, cited in

He (2014, pp. 169-170)

lator analyses the linguis-

Sarosi-Mardirosz, 2014)

explains that, “in the pro-

tic signs according to the

has noted that “language

cess of political transla-

extra-linguistic aspects”.

is a part of culture, and in

tions one may find com-

He (2014) states “to pro-

fact, it is the most com-

parative study a useful

duce a translation the

plex set of habits that any

method. It can be used to

translator will need a

culture

make

comparative

minimal knowledge of

guage reflects the culture,

study of the two language

both political systems.

provides access to the

systems. This is an intel-

Using the methods of

culture, and in many re-

lectual process that will

comparative

political

spects constitutes a mod-

enrich the reference sys-

study is important not on-

el of the culture” (p.

tem of

translator

ly to understand how the

170).

through the study of a

respective political sys-

different reference sys-

tems work, but also to

tem. Another purpose of

place the text correctly in

this kind of study is to

the receptive culture (p.

make a comparison be-

170).

a

the

tween the two political

Vinay

and

exhibits.

Lan-

Darbelnet

systems and to identify

(1958, as cited in Sarosi-

common features as well

Mardirosz, 2014) believe

as different characteris-

that, “adaptation is a pro-

tics.

cedure which can be used
whenever the context re-

Sarosi-Mardirosz
(2014) asserts that, “The

ferred to in the original

interpretation

re-

text does not exist in the

texting of a discourse in

culture of the target text,

the form of an equivalent

thereby

discourse written in an-

some

and

creation” (p. 170).

necessitating
form

of

re-
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.داستان ذیل از اثر ”داستان های نِنه“ نوشته آندره آ کامیلری برگزیده شده است
Il rapporto con la regia teatrale

رابطه با کارگردانی تئاتر

A ottant'anni e passa, devo dire che c'è

باید اعترا کنم در تما طو هشتاد و انردی سرا

solo uno che io riconosco di avere
avuto come maestro nella mia vita, ed

دار و او

نفر را به عنوان استاد قبو

 تنها ی،زندگی

.هم کسی نیست جز اوراتزیو کوستا

è Orazio Costa.
Orazio Costa prese il mio cervello che
era tutto indirizzato verso la letteratura
e lo dirottò sul binario del teatro. Io
che già avevo patito, da giovane, il
fascino del palcoscenico, ci cascai
come una pera, tanto è vero che, da

اوراتزیو کوستا ذهن من را که تنهرا بسروی ادبریرات
. قبضه کرد و با خود به سوی تئاتر کشرانرد،معطو بود
من نیز که از همان دورانِ جوانی جذب هیبت صرحرنره
 خود را به دستان او سارد و از آن زمان به، شده بود

.خط هم ننوشتم

allora, non riuscii più a scrivere un

بعد حتی ی

rigo.
Mi misi a fare il teatro. All'inizio con
una certa sufficienza, la sufficienza
dell'intellettuale, del giovane sapiente

 الربرتره. کار در تئاتر را ابتدا در حد مکفی آغاز کررد
مکفی برای کسی که از همان ابتدا قادر بود پی و خرم
.های کار را به بازی ر تو یح دهد

che è in grado di spiegare all'attore
come deve fare.

Alla

seconda

regia

che

stavo

realizzando dopo anni di assistenza a
Orazio, una sera in teatro sbottai,
chiamai gli attori in scena e li insultai

انرجرا

 در حرا،بعد از سا ها همکاری با اوراتزیو

لحظه از کروره در

دومین کارگردانی ا بود که در ی

رفتم و همه ی بازی ر ها روی صحنه خواند و شرروع

violentemente.

.کرد به داد و قا کردن

Ora, c'era un rituale che si era

...آن زمان عادتی داشتم

instaurato in quei giorni di prova.
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Il rituale voleva che io e un
vecchissimo

e

bravissimo

attore,

Aristide Baghetti (che morì mentre
lavorava al piccolo Teatro di Milano,
dove stava interpretando, a ottant'anni,
Firs ne Il giardino di ciliegi di Čechov,

 یکی از بهترین برازیر رران و،من و آریستیده باگِتی
پیشکسوتان تئاتر (که در سن هشتاد سال ی حین تمرین
در آمفی تئاتر پیکولوی میمن در گذشت آن هم درست
هن امی که به عنوان فیرز در ”براغ گریرمس هرا“ اثرر

con la regia di Strehler), tornassimo

) ایفای نقش مری کررد،چخو به کارگردانی اِسترهلر

insieme verso casa, lui abitava vicino

 او در نرزدیرکری.عادت داشتیم با هم به خانه بر گردیم

casa mia.

.منز من سکونت داشت

Andavamo a piedi.

.مسیر خانه را پیاده می پیمودیم

Quella sera, accompagnando a casa il
signor

Baghetti,

dissi:

“Signor

Baghetti, mi scusi”. Non mi era parso

:آن شب در حین بازگشت به خانه به باگِتری گرفرترم
 درست نبود به آن شریروه.“”آقای باگِتی من رو ببخشید
.سر پیر مردِ هشتاد ساله داد بزنم

giusto insultare un vecchio signore di
ottant'anni.
E lui:
“Le vorrei fare una domanda. Perché
non si pone il problema che noi siamo
dispostissimo ad ascoltarla, ma che

 چرا مشکلی کره.  ”ازتون سوالی دار:او در جواب گفت
هممون حا ریم با د و جان بهش گوش بدیرم رو برا

“ صراحت عنوان نمی کنید

forse lei non si spiega con quella
chiarezza che dovrebbe avere?”
Mi sentii umiliato e quella frase
cambiò il mio modo di fare il registra.
Da quel momento cercai di capire

 این جملره ی او شریروه ی. احساس حقارت کرد
 از آن زمان به برعرد.کارگردانیِ من را کاممً متحو کرد

l'attore, e allora il teatro divenne

سعی کرد بازی ر را درک کنم و تئاتر برایم جرذاب ترر

realmente affascinate, diventava un

،شد و رفته رفته شکل بازی بیلیارد را به خرود گررفرت

gioco

di

biliardo,

un

gioco

di

.بازی ذهنی سرگر کننده

شکل ی
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psicologia strepitoso. C'era l'attore A al
quale potevi dire la cosa direttamente,
l'attore B al quale gliela dovevi dire
sotto metafora, l'attore C al quale
dovevi non dire quella cosa ma
dirgliene un'altra, come il gioco di
sponda nel biliardo, perché tanto gli

سری بازی ر بودند که می توانستی ایرراد کرار را
سری بودند که با تشبیه و

ی

 ی.مستقیماً گوش زد کنی

استعاره باید حرفت را می زدی و دست آخر هم تعدادی
بودند که همان حر را باید به نحوی دی ر بریران مری
 به هر حا منظرورت را مری، مثل بازی بیلیارد،کردی

sarebbe arrivata l'intenzione lo stesso.

.فهمیدند

Questa era la parte più affascinante,
quella della creazione a tavolino e
quella delle prime prove in piedi.

تصمیمات لحظه ای و اولین جلسات تمرریرن جرذاب

Poi, nel momento in cui lo spettacolo
andava in scena, non mi interessava
più di tanto.

زمانی که اجرا به روی صحنه می رفت دیر رر بررایرم

No credo di avere assistito che a una o
due prime, ma solo per curiosità, per
sapere come reagiva il pubblico.

 روز اجرا در آمفی تئاتر،تنها در یکی دو نمایش نخست

Un altro aspetto interessante della
regia era la scoperta del testo, perché,
col progredire delle prove, i personaggi
cominciavano ad alzarsi dalla pagina
scritta e cominciavano a prendere
forme,
vita,
cominciavano
a
camminarti per casa.

یکی دی ر از جنبه های جالب کارگردانی قبض مرترن

Me la sono portata dietro questa
sensazione, facendo lo scrittore. Fin
quando un personaggio non è in grado
di alzarsi dalla pagina e cominciare a
camminarmi per la stanza, quel
personaggio, secondo me, ancora non è
risolto.

.ترین بخش کار بود

.جذابیتی نداشت

 آن هم از سر کنجکاوی برای دیدن واکنرش، حا ر شد
. مرد

 رفته رفته که تمرین ها پیش می رفت بازی رها متن.بود
را رها می کردند و روی پای خودشان می ایسترادنرد و

 حرتری،نقش شکل و جان می گرفت و رهایت نمی کرد
.در خانه و خارج از محل کار
 به عقیده ی.همین حس را در نویسندگی هم داشتم
من شخصیت داستان تا زمانی که از روی کاغذ برنخاسته
 هنوز آنطور که باید و شرایرد،و همراه و هم امت نشده
.شکل ن رفته است
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ماروز ایواناویچ
В одном доме жили две девочки
Рукодельница да Ленивица, а при
них нянюшка. Рукодельница рано
вставала

и

тут

же

за

در خانهای دو دختر به اسم روکادلنیتسا و لنیویتسا به
 روکادلنیتسا فوراً بلنرد.همراه دایه خود زندگی میکردند
 اما لنیویتسا در تختخواب از یر.شد و دست به کار شد

дело

принималась. А Ленивица меж тем в

.طر به طر دی ر تکان میخورد

постельке лежала, с боку на бок
ворочалась.
Однажды с Рукодельницей беда
приключилась: случайно упустила
она

ведро

в

колодец.

Строгая

 ناگهران:روز اتفاق بدی برای روکادلنیتسا رخ داد

ی

: دایه سختگیر گرفرت.سطل از دست او داخل چاه افتاد
“! خودت هم بیرون بیاور،”خودت سطل را انداختی

нянюшка и говорит: “Сама ведёрко
утопила, сама и доставай!”
Пошла

Рукодельница

опять

к

колодцу, за верёвку ухватилась да на
самое дно и опустилась. Смотрит —

 طنراب را،روکادلنیتسا دوباره به سمت چاه راهی شد
 دید روبرویش تنوری است و.گرفت و به ته چاه انداخت

перед ней печка, а из печки пирожок

:از تنور پیراشکی بیرون آمد و گفت

поглядывает да приговаривает:
— Кто меня возьмёт, тот со мной и

. با من خواهد رفت،کسی که مرا بردارد

пойдёт.
Рукодельница вынула его и за
пазуху

положила.

Дальше

идёт,

смотрит — в саду дерево, а на

 به رفترن ادامره.روکادلنیتسا او را برداشت و بول کرد
 در باغ درختی را دید و سیربهرای طرمیری روی،داد
:درخت با خود گفتند

дереве золотые яблочки меж собою
говорят:
— Кто нас с дерева стрясёт, тот

. برای خود برمیدارد،کسی که ما را از درخت بچیند

себе возьмёт.
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روکادلنیتسا درخت سیب را تکان داد و سیب کوچکی

Рукодельница и натрясла яблочек
в передник.

در پیشبند انداخت.
به رفتن ادامه داد ،پیرمردی به اسم ماروز ایواناویر

را

Дальше идёт, смотрит — старик
Мороз Иванович на ледяной лавочке

دید که روی نیمکت یخی نشسته است.

сидит.

روکادلنیتسا سم کرد! پیرمرد گفت ممنونم دخرترر
که پیراشکی برای من آوردی ،خیلی وقت بود غذای گر
نخورده بود .

говорит,

—
тебе,

Здорово,

—

Спасибо

—

!Рукодельница

девица, что пирожок мне принесла
— давно уж я горяченького не ел.

آنها باهم پیراشکی و سیبهای آبدار را خوردند و برعرد

да

пирожком

вместе

наливными

پیرمرد گفت:

Они

яблочками

позавтракали, а потом старик сказал:

میدانم تو به دنبا سطل آمده بودی من آن را به ترو

—Знаю, за ведёрком ты пришла; я
тебе его отдам, только ты мне за то

میدهم ،در عوض تو فقط سه روز برای من کار کن.

три дня послужи.

و آنها وارد کلبه شدند ،کلبه پوشیده از یرخ برود و
دیوارها با ستاره های کوچ

برفی تزیین شرده برود و

روی تختخواب به جای تش

بر نشسته بود.

И вот пошли они в дом, а дом тот
был весь изо льда, а стены были
украшены снежными звёздочками
блестящими, а на постели вместо
перины снег лежал.

روکادلنیتسا شروع به تکانیدن بر کرد ترا پریررمررد
راحت تر بخوابد ،و دستانش زخمی و بی حس شدند امرا
او بر ها را تکه تکه برداشت و دستانش آسریرب دیرد.
ماروز ایواناوی تش

را کنار زد زیر آن علف سبرز برود.

روکادلنیتسا تعجب کرد.
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снег

Рукодельница

Принялась

взбивать, чтобы старику спать было
помягче, и руки у неё, у бедной,
окостенели, но потёрла она их
снежком, руки и отошли. А Мороз
Иванович приподнял перину, а под

زبان روسی
ней — травка зелёная. Рукодельница
удивилась.
 وقتری.پیرمرد گفت هنوز به اندازه سبز نشده است

— Ещё трава в силу не вошла. Вот
весна придёт, перина растает, травка

 علف خوشه میدهد، یخ تخت آب میشود،بهار برسد

заколосится, зерно выглянет, его
крестьянин на мельнице смелет, и

 دهقانان آن را در آسریراب،و دانه نمایان میشود

будет мука, а из муки ты хлебы

.میریزند و آرد خواهد شد و از آرد تو نان میپزی

испечёшь.
Потом старик спать на взбитую

تکانیده شرده خروابریرد و

перину улёгся, а Рукодельница по

بعد پیرمرد روی تش

 همینطور آنها.روکادلنیتسا مشوو کارهای خانه شد

хозяйству хлопотать стала. Так и
прожили они три дня, а когда ей

 ماروز،سه روز را ساری کردند و وقت رفتن شده بود

уходить надо было, Мороз Иванович

:ایواناوی گفت

сказал:

 من، این هم سطل تو. و قدردانی کرد،از تو ممنونم

— Спасибо тебе, утешила старика.
Вот

твоё

ведёрко,

я

в

него

پر از سکه های نقره کرد و شرمرش الرمراس هرم

серебряных пятачков насыпал, а ещё

.کنارش هست

брильянтик — косынку закалывать.
Рукодельница

روکادلنیتسا از ماروز ایواناوی تشکر کرد و به خانره

поблагодарила

Мороза Ивановича, домой пошла и
там

рассказала,

что

с

برگشت و آنجا تعریف کرد که چه اتفراقری بررایرش

ней

: نیانوشکا به لنیویتسا گفت.افتاده بود

приключилось. Нянюшка и говорит
Ленивице:
— Видишь, что люди за работу
получают!

Опустись

в

میبینی که مرد دنبا این کارنرد کره بردسرت

колодец,

بیاورند! در چاه میاندازند و دنبا پیرمرد هستند ترا

найди старичка да послужи ему.

.برای او کار کنند
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Пошла Ленивица к колодцу, да и

لنیویتسا به طر چاه رفت و مستقیم به تره چراه

бух прямо к дну. Печку с пирожком

رفت .تنور را با پیراشکی ،درخت را با سیبهای آبدار

яблочками

دید ،هی چیز برنداشت ،تنبل بود .با دسرت هرای

с

увидела,

дерево

наливными — ничего не взяла, лень
было. Пришла к Морозу Ивановичу

خالی به ماروز ایواناوی رسید:

с пустыми руками:

گفت می خواهم کار کنم و در عروض دسرترمرزد

— Хочу послужить да за работу
!получить

ب یر !
کاربلد حر میزنی .تش

— Дельно говоришь. Взбей-ка мне

را برای من بتکان ،کلبه

перину, в доме чисто прибери, да

را تمیز کن و غذا آماده کن.

кушанье приготовь.
Ленивица подумала: “Не стану я

لنیویتسا کمی فکر کرد ” :من تحمل خستر ری را

себя утомлять”, — да и не сделала,

ندار “  ،و انجا نداد آنچه را ماروز ایواناوی به او گفته

что велел ей Мороз Иванович.

بود.
Старик сам кушанье сготовил, в

پیرمرد خودش غذا پخت و کلبه را تمیز کرد و از

Ленивицу

لنیویتسا پذیرایی کرد .آنها سه روز را گرذرانردنرد و

да

прибрал

доме

накормил. Прожили они три дня, и

دخترک تقا ای پاداش کرد.

девица награду запросила.

— ?— Какая ж была твоя работа

پیرمرد با تعجب پرسید کدا کار تو بوده است ترو

удивился старичок. — Это ты мне

باید به من پرداخت کنی ،برای اینکه من برای تو کار

должна заплатить, потому что я тебе

کرد  .خب باشه چنین کاری اینهم پاداش.

— служил. Да ладно, какова работа
такова награда.

ماروز ایواناوی در ی

دست لنیویتسا سرکرههرای

Мороз Иванович дал Ленивице в

نقره و در دست دی رش شرمرش برزرگ الرمراس

одну руку огромный серебряный

گذاشت.
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слиток, а в другую — большойпребольшой брильянт.
Ленивица

старика

поблагодарила,

домой

даже

не

 و با خوشحالی،لنیویتسا حتی از پیرمرد تشکر نکرد

радостная

 وقتی رسید شروع به خودستایی.به طر خانه دوید

побежала. Пришла и хвастается.

.کرد
— Вот, — говорит, — я не сестре
чета,

не

горсточку

 من بدون اینکه کاری انجا دهرم کرلری:و گفت

пятачков

...پاداش گرفتم

заработала...
Не успела она договорить, как

هنوز حر او تما نشده بود که شمرش نرقرره و

слиток серебряный да брильянт

...الماس آب شدند و روی زمین ریختند

растаяли и полились на пол...

 فکر کنید – حدس بزنریرد کره چره،شما خوبان

А вы, детушки, думайте-гадайте,
что здесь правда, что неправда, что
шутки

ради

сказано,

а

что

 و چره،چیزی اینجا درست است و چه چیز اشتبراه

в

چیزی برای سرگرمی گفته شد و چه چیزی آموزنرده

наставление...

...بود

http://hyaenidae.narod.ru/story5/269.html
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1. http://learnrussian.rt.com

2. http://www.rus-on-line.ru/index.html

3. http://rustest-online.ru/glavnaya

4. http://www.speak-russian.cie.ru/time_new

5. https://ru.islcollective.com

6. http://lrwi.ru/?p=1

7. http://www.gcserussian.co.uk/?page_id=488

8. http://www.mezhdunami.org

9. http://www.russian.ucla.edu/flagship/russianflagship/Grammar.html

10. http://www.russianforeveryone.com
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کارگاه ترجمه
ترجمه پیشنهادی متن شماره 8
اتومبیل از اختراعاتی است که بیشترین تأثیر را بر زندگی در قرن بیستم گذاشته و عاملی قوی در پریرشررفرت
تمدن بوده است .متاسفانه اتومبیل می تواند منشا خطر نیز باشد – اما در ازای هر جانی که اتومبیل می گیرد برا
رساندن بیماران مشر به موت به بیمارستان و حمل غذا به قحطی زدگان ،جان چندین نفر دی ر را نجرات مری
دهد .اتومبیل سکوت خلوت اههای آرا افراد پر فراغت را بر هم زده ،اما زمین های بازی جدیدی به روی میلیونهرا
نفر دی ر گشوده است .به خاطر وجود اتومبیل ،توانایی در اسب سواری دی ر مهارتی نادر است ،راههای آهن دی ر
عاملی تعیین کننده در شکل دادن به جوامع ما نیست و بسیاری از مرد ارزش درمانی استفاده از دو پای خود را
فراموش کرده اند .با این حا اتومبیل جنبشی نو به دنیا بخشیده است.
شاید جاذبه اساسی اتومبیل سواری در استقم بخشی آن باشد .اتومبیل صاحب خود را از مراجعه بره جردو

ساعات حرکت وسائل نقلیه عمومی ،از سفر کردن از ی

مسیر و با ی

وسیله و به ی

مکان و مکان هرای بری

شمار دی ر بی نیاز می کند .اتومبیل فرصتی است برای گشت و گذار برای ترک مکان های مم آور و رفتن بره
جاهای امید بخش تر برای فرار از هوای نامناسب و رساندن به موقع بچه ها به مدرسه.
برای بهره برداری از این مزایا ،اتومبیلران باید مسئولیت هایی را باذیرد .ی

راننده وقتی پشرت فررمران مری

نشیند موظف است صبور ،ماهر و هوشیار باشد .وی به آسانی ممکن است سممتی سایر استفاده کنندگان از جاده،

و در حقیقت سعادت و خوشی همه ما را از بین ببرد .ما که حق داریم از خلوت و آسایش و همچنین از زیبایری و
آرامش مناطق بیرون شهر ،بدون مزاحمت سر و صدای ناهنجار اگزوز اتومبیل ها ،دود گازوئیل ،زباله های حاصل از
نی

پی

و پارک کردن بی ممحظه ی اتومبیل ها لذت ببریم.

و البته پای تعهدات مالی نیز در میان است .برای بسیاری از خانواده ها ،ی

اتومبیل به منزله ی دومین سرمایه

گذاری زندگیشان است .به دنبا آن آزادی که اتومبیل می تواند به ارموان آورد ،میلیون ها نفر از مررد چریرزی

نزدی

به درآمد خالص ی

سا خود را گرو می گذارند تا ی
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جعبه ی فلزی براق را خریداری کنند که ممرکرن

کارگاه ترجمه
است به اندازه اجاره ای که می پردازند از ارزش آن کاسته شود و راندن آن به قدر هزینه گر کردن و تأمین بررق
خانه خرج بردارد.
با این حا اگر از اتومبیل استفاده کامل به عمل آید ،نشان دهنده ی اعجاز ارزش پو است .جای بسی تعجرب
است که این ماشین پیچیده با حدود پنج هزار قطعه که اکثر آنها با دقتی حدود ی

هزار این یا کمتر کار مری

کنند ،به دست صاحبانی کاممً ناوارد می افتد و برای مراقبت و ن هداری به آنان محتاج می شود و در عین حا به
نحوی مؤثر سا های متمادی به کار خود ادامه می دهد .در ی

البراتوار یا تعمیرگاه چنین وسیله ای برا ارزش

توسط تعمیرکاری ماهر کنتر می شود .باید از طراحان و مهندسان صنعت اتومبیل سازی تشکر کرد که صاحبان
نه میلیون اتومبیل ان لستان کمتر دچار دردسر تعمیر می شوند.

باقی بقایتان
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