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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 دهم- 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

9 متن شماره
An I.R.A. Man Wins A Seat In commons
Bobby sands is a 27 – years old Irishman who has spent most of his adult life in
prison and expects to die there soon. Since March 1 he has been staying a hunger
strike at the Maze prison in Northern Ireland demanding ' Political prisoner's status '
for his fellow I.R.A inmates. So far, sands has lost thirty pounds and last week he
predicted, " I will be dead within two more weeks.' A few days later, Bobby Sands
became the newest and most unlikeliest, person elected to the British Parliament.
Sands has spent all but six months of the last nine years in jail and currently is
serving a fourteen – year term for possession of a pistol. Last month Northern Ireland's rolling farmland constituency of Fermanang" and south Tyr– one fell vacant
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کارگاه ترجمه
when its M.P., pro – IRA

Catholics agreed. Refus-

cramps and is very tired

barkeeper

ing

a

and weak.” she accused

Maguire, died. Sands was

protestant or an I.R.A.

prison guards of deliber-

nominated

gunman, more than 3000

ately baiting her son by

people cast blank ballots.

placing three meals a day

other nationalist candi-

But in an area with catho-

within inches of his pris-

dates promptly stepped

lic majority, that was not

on bunk, where the food

aside, including former

enough to stop sands.

remained untouched.

M.P. Bernadette Delvin

“Bobby sands is not ask-

Originally Sands had

Mac Aliskey, who is still

ing you to join him where

promised that if he won

on crutches after surviv-

he is,” Mac Aliskey said

the seat in parliament, he

ing an assassination at-

to a rally last week. “He

would just “borrow” it

tempt last January. “A

is just asking you to say

and resign quickly so that

win will save his life,”

what side you are on”.

Mac Aliskey and other

Mac Aliskey said. “I

Sands

by-

Catholics could run for it

can’t

election with 30492 votes

in another by-election.

to 29046 for west.

But once the votes were

Frank
to

replace

him.

see

how

even

[British prime minister]

to

vote

won

for

the

Margarette Tatcher could

The government said

counted, Sands said from

stand by and watch a le-

Sands will not be allowed

his jail cell: “what do I

gally elected Member of

to leave prison to claim

want to resign for? I have

Parliament

his seat; in any case he

only two weeks to live”.

starve

to

death”.

was certainly in no condi-

The next move was up

Victory: sands was left

tion to travel. “He is

to London. The conserva-

with only one opponent,

down to 110 pounds,” his

tive leader in the House

Harold West, 63, a hard-

mother, Rosaleen Sands,

of

line protestant, “A vote

said after visiting him last

Pym, was expected to

for sands,” he said, “is a

week. “He is vomiting

convene a meeting of all

vote for the violence that

the water he tries to drink

members this week to

is destroying this prov-

and his eyesight is fall-

consider denying Sands

ince.” Apparently many

ing.

his seat as a person unfit

He has

stomach

commons,

Francis
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کارگاه ترجمه
to be a Member of parliament. That proposal was
expected to receive wide
support across party lines
in parliament: Labor Par-

servatives.

)n( انتخابات ایاو د ره ای
Conservative
)n( احافظه کار
Constituency

Whatever

happens, Sands’ victory

)n( حومه انتخابیه
Deliberately

at the polls was a propaganda victory for the
I.R.A. if he is expelled
from parliament or if he
starves himself to death -

the result is likely to be
more trouble for blood-

)n(  اخالف،رقیب

By-election

ty has taken anti-Sands
line in support of con-

Opponent

واژه نامه متن

)adv.( ًعمدا
To deny
)v(  اضایقه کردو،احر م کردو
To expel
)v( اخراج کردو
Hardline

Propaganda
)n( تبلیغات
Rally
)n( گردهمایی

To resign
)v( استعفا کردو
Stomach cramp
)n( دل پیچه
Vacant
)adj.( خالی
Violence

)n( خشونت

)n(  افراطی، تندر

stained Northern Ireland.

House of Commons
)n( اجلس عوام
Hunger strike
)n( اعتصاب غذا

From. News week, April
20, 1981.

I.R.A. (Irish Republican
Army)
)n( ارتش جمهوری خواه ایرلند
Legally
)adv.( ًقانونا
Majority
)n( اکثریت
To nominate

)v( ناازد کردو
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بخش ویژه
تخصصی رایج در د فارهانا

کاستر را تاوضایاح داده باود.

درگیر در فرایند ترجمه را ااورد

بففاصله پس ام انتشار این کاتااب

توجه قرار بدهد ،در نتیجه ،بااعا

در اسپانیا ،کتاب به مباو آلاماانای

خواهد شد تا تئوری اسکوپوس ،به

ترجمه شد .ناشر کتاب در آلامااو

کریستین نورد -

یک ادل ضد جهاو شمول (anti-

غربی ،ام اترجم خواست تا سباک

بخش سوم

) universalistتبدی گردد.

احساساتی تاثیرگذار ااریاکاایای

ام آنجایی که اص ااورد باحا ،

التین نویسنده را به چیزی کاه ام

اترجم را ترغیب ای کند تاا هار

نظر اخاطب آلماو غربای ،قاابا

ایزاو امکن ،به نیات ارتباطی فرد

قبول است دقیقا باا سایاساتام

فرستنده پیام ،احترام بگاذارد ،در

کمونیستی د راو جانا

سارد،

نااتاایااجااه ،نسااخااهپاایااچاای

همخوانی دارد ،تبدی کند .نتیجتا،

(  )prescriptivenessکاارکارد

اترجم ،ام شدت هیجاو ناگارش

گرایی رادیکال را کاهش خاواهاد

اثبت نویسنده نسبت به کاوباای

داد.

پس ام انقفب ،فیدل کاساتار ،

وفاداری در ترجمه:
با نگاهی به رویکرد

ترجمه و توضیحات :سید
شجاع نینوا

اثال میر ،به ر شن شادو ایان

اوضوع کمک ای کند.
...بنابراین ،اصا

فااداری باه

نویسنده/خواننده ،د یژگی ااهام
را به ر ش کارکردی ،اضافاه اای
کند .ام آنجایی کاه ایان اصا ،
اترجم را الزم ای کند تا اختاف
بین افاهیم فرهنگی -یژه ترجماه

در سال  ،1178اِرنِستو کاردِنال،
کتابی را با عنواو ”در کوبا“ ،انتشر
کرد .در این کتاب ،با شور شاو
فرا انی ،شگفتی خود ام کاوباای
جدید تحت حااکامایات فایادل

اش در اورد ایااالت ااتاحاده
نمایندگانش ام قبی سفیر ااریکاا،
در بخش عمده ای ام اتن ،کاست.
بعنواو اثال ،اترجم ،عبارت ”برای
اردم کوبا برای فیادل“ ،شاعاار
اعر

چه گوارا با عنواو ” هاماه

اردم در همه چیز با هم برابرناد“ ،

1
ماهنامه ترجمان * سال هشتم * شماره پیاپی  * 68آبان 7331

انقفب کوبا،

توضیحات اانافای

بخش ویژه
عبارت ”با قیافه خوک اانندش“ در

اقعیت باشد که داااناه اهادا

اورد دیکتاتور باتیستا ،تاوضایاح

ترجمه قابا

اینکه سیاهپاوساتااو در ایااالت

اسئولیت اترجم در برابار هاماه

اتحده ،اانند برده کار ای کناناد،

شرکای درگیر در فعالیت اشارکتی

سه صفحه ام شواهد اارباوب باه

ترجمه (یعنی اص

فااداری باه

شکنجه اقدااات خشاوناتآاایاز

نویسنده خواننده) ،احد د اای

رژیم باتیستا ،ک پاراگرافی را که

گردد .فااداری باه ناویساناده/

آو

خواننده ،اترجمین را ادار اای

دیدگاهاش در ااورد جااااعاه

کند تا اهدا ترجمه خودشااو را

سوسیالیستی کوبا را در اصاحبه با

آشکار کنند تصمیمات ترجمانای

نویسنده ،بیاو اای دارد ،حاذ

خود را توجیه نمایند.

فیدل کااساتار ام طاریا

قاباول ،باواساطاه

کرد .ام قتی که ا لایان کاتااب

در ادااه ،فاداری به نویساناده/

ارنستو کاردنال ،در آلماو انتاشار

خواننده را ام  4ما یه اختلف ،اورد

شد ،خوانندگااو آلاماانای ،اای

توجه قرار خواهم داد که عبارتاناد

پنداشتند که ا خبرنگاری است که

ام :فاداری به نویسنده/خوانناده

دارد بامدیدش ام کوبا را با سباکای

پیشگیری ام بر م تعارض ،فااداری

هدفمند غیر انسجم ،به تصویار

به نویسنده/خواننده کار حارفاه

ای کشد.

ای ،فاداری به نویسنده/خواننده

بنابراین ،ا لین اصا

ناظاریاه

ترجمه کارکردی که در باال باداو

اعتماد ،فاداری باه ناویساناده/
خواننده انصا .

اشاره کردیم ،بایستی ابتنی بر این

پیشگیری از تعارض
اگر ترجمه را بعنواو فعالیتی در
نظر بگیریم که برقراری ارتباب بین

افراد اتعل به جوااع فرهنگای
مبانی اختلف را تسهی ای کاناد،
آنگاه ،اترجم ،بخشی ام یک تعاا
ارتباطی خواهد بود کاه هادفاش
فائ آادو بر ارمهای فرهنگای
مبانی بین افراد ای باشد .چانایان
تعاااالای ،حاداقا

باه چاهاار

اشارکتکننده یا نقش ،نیام خواهد
داشت:
نقش ا ل :فرستنده یاا ارساال
کننده فرهن

ااباد( (source-

 culture senderیاا )SC-S
پیغاای که برای اخاطب فرهانا
ااااباااد( ( source-culture
 audienceیا  ،)SC-Aتاولایاد
شد تا ام این طری بتواو ،به هد

ارتباطی خاصی در فرهن
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وفاداری به نویسنده/خواننده و

ااباد(

بخش ویژه
(  source-culture purposeیا

نقش چهارم :دریافت کننده یاا

اورد اترجم ،اینکه آیا ی آاومش

گیرنده اتن اقصد ( target-text

رسمی را سپری کارده اسات یاا

نقش د م :اشتری ( )clientیاا

 receiverیااا  ،)TC-Rکااه

خیر) یا ذهنی (ااثافً در ااورد

شر عکننده (  initiatorیا ،)INI

دریافتش ،بار اسااس نایاامهاای

فرستنده ،شر ع کننده دریاافات

که ترجمه کتبی یا شفااهای ایان

همچنین نشانگرهاای

کنندگاو) اربوب به ترجمه ،قارار

 ،)SC-Pدست یافت.

ارتباطی ا

ابد( را برای اخاطب

کارکرد شفاهی غیر شفاهی یافت

اقصد ( target-culture

شده در اتن در اوقعیت دریافت

 audienceیا  ،)TC-Aسفارش

آو ،همچنین بر اساس انتظاارات

بینافرهنگی ،اترجم ،تنهاا کسای

ای دهد تا ام این طری بتواو باه

دریافت کننده در ااورد ااتان

است که طب تعریف ،با شرایط

ارتااباااطاای خاااصاای (

دریافت شده در این ااوقاعایات،

هنجارهای فرهن

های ااباد(

اتفا ای افتد.

اقصد ،آشنایی دارد ،اااا ساایار

پیغام فرهن
فرهن

هااد

particular communicative
 purposeیاا  ،)TC-Pدسات
یافت.
نقش سوم :ااتارجام کاتابای

اگرچه فرساتاناده

در ایاان تااعااااا

ارتااباااطاای

دریاافات

اشارکتکنندگاو ،حتی به شرایط

اباد(

خودشاو نیاز

کنندگاو ،به ترتیب ،فرهن

هنجارهای فرهن

دارناد ،اااا

آشنایی ندارند .هر یک ام آنها ،بار

(  translatorیا  )TRLیا اترجم

شر عکننده اترجم ،ای تواناناد

اساس شرایط فرهانا

خاودش،

شفاهی ( ،)interpreterکه اتان

اعضای هر یک ام این د فرهانا

ارتباب برقرار ای کند .باه دلایا

اقصد را بر اسااس ر شای کاه

باشند .رفتاار هار یاک ام ایان

آشنایی باه هار د فارهانا ،

شر عکننده ،ام طری آو ،سفاارش

اشارکتکنندگاو ،تحات تااثایار

اترجمین ،تنها کسانی هستند کاه

را اشخص ای کند (احتامااال در

پسماینه های اجتماعی-فرهنگی،

ای توانند تعارضات احتاماالای را

دستور کار ترجمه) ،تولید خاواهاد

هنجارها قراردادهای فارهانا -

کشف کنند ،جلوی گرفتار شدو به

یژه ،نظریه های عینی (اثفً در

آنها را بگیرند یا اینکه ،راهکااری

نمود.

ااقاصاد تاعالا

دارد.
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بخش ویژه
را برای آو بیااباناد .باناابارایان،

یا سوء تعبیر ،عدم تاواناایای در

ام طری ر یّه های حارفاه ای

اترجمین ،نقش بسیار اهامای را

انتقال پیغام ،ای باشد .عاف ه بار

پاسخگو ،ام بر م رناج ارتابااطای،

ایفا خواهند نمود .آنها ای توانند به

این ،رنج ارتباطی ،بواساطاه عادم

پیشگیری نماید .اثفً در ااواردی

راحتی ،شرکای خود را بد و اینکه

برقراری ارتباب نیز شک ای گیرد.

که اتوو قدیمی اتعل به ایارا

کسی اتوجه بشود ،بفریبند.

اترجمین ،هماناناد پازشاکاانای

فرهنگی ،ام قبی انجایا

برای ادیریت این نوع تعارض ،به

هستند که ظیفه آناهاا در ایان

شکسپیر ،اجددا ترجمه ای شوند،

اصااول اخاافقاای ناایااام داریاام.

ماینه ،درااو رنج ارتباطی ارباوب

ای تواو این ضعیت را به ضاو

درخواست انتظاارات ،در صاورت

به ارمهای فرهنگی مبانی خواهد

اشاهده کرد.

بر م عدم سامگاری انطاباا  ،در

بود.

ا لویت نسبت به چیزهای دیاگار

همانطور که همه ای دانند ،رنج

قرار دارد .اترجمی که به نویسنده/

ر انی فیزیولوژیکی نیز ای تواناد

خواننده ،فادار اسات ،باایساتای

ام طری کمبودهایی که به آناهاا

اطمئن بشود که در این تاعاااا ،

آگاهی نداریم شک بگیرد .دکتری

هیچیک ام اشارکاتکانانادگااو،

که بصورت اخفقی ،کارش را انجام

فریب نمی خورد یا آسیب نامای

ای دهد ،تنها عفئم بیماری را کاه

بیند .چِستِراَن ،عبارت میر را برای

بیمار ،ام آنها شاکی است ،ام بایان

پیشگیری یا کاهش رنج ارتباطای،

نخواهد برد ،بلکه عاف ه بار آو،

بیاو ای دارد :رناج ارتابااطای (

تفش نیز ای کند تا انشاء بیماری

)communicative suffering

را کشف نماید

راهای را بارای

 ،ناشی ام عدم درک چیزی که ای

درااو آو پیدا کند .اترجم نایاز

خواهید درک کنید ،درک نادرست

پزشکی است که تفش ای کند تاا
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آثاار

مقاالت

پیشرفت زبانی
یادگیری زبان در نوزادی

(نوشته ی :آنه فرنالد و ویرجینیا

مارچمن) ”بخش پنجم (پایان)“

قب گوش دادو « را بیااومناد تاا

دقت شناخت کلمه در ساال د م

بتوانند پیش بینی کنناد کاه در

مندگی دست یافت .در این ر یاه،

جریاو گفتار چه چیزی بعد ام این

نوماداو به تصا یر اشیای آشنا نگاه

بیاو خواهاد شاد .بسایااری ام

ایکنند در همین حین نیز باه

اطالعات اخیر که ام ااعایاارهاای

سخنانی که به ناام باردو اشایاا

آنفین ادراک با بزرگساالو استفاده

اختصاص دارد ،گوش اایدهاناد.

کااردهانااد ،نشاااو دادهانااد کااه

نوماداو  12ااهه به طور اتناقا

شنوندگاو ااهر ام انااباع داناش

پاسخ دادند نگاه خود را پاس ام

چندگانه برای پردامش گفاتاار باا

انحرا ام کلمه هد تغییر دادند،

سرعت کاراادی حائز اهامایات

در حالیکه نوماداو  84ااهه تندتار

بهره ایبرند (برای اثال ،تاننها س

قاب اتکاتر بودند ،قب ام ایناکاه

همکاراو  .)1112باا پااالیاش

کلمه هد کاافً بیاو شود تغییار

طوبی مردانی

تکنیک پیگردی چشامای بارای

نگاه را آغام ایکردند .یک اطالعاه

آباو 1917

استفاده با نوماداو ،حاال اایتاواو

طولی که اخیرا به بررسی ناوماداو

ادراک مباو گفتاری را در مبااو

 18تا ااهه پرداخته به این نتیجاه

آاوماو نوماد نیاز ناظاارت کارد.

رسید که اعایاارهاای کاارآاادی

فرنالد ،پینتو ،سویینگلی ام سای

آنفین در پاردامش گافاتاار باا

رابرتس ( )1112با استفاده ام ر یه

اعیارهای اتعدد دیگری در ماینه

کودکاو برای درک رشته کلماتی

نگاه کردو در حین گاوش دادو

توسعه لغوی دستوری همبستگی

که به سرعت بیاو ایشوند باایاد

برای نوماداو انگلیسی مباو ام 12

داشتند (فرنالد همکاراو .)8002

یاد بگیرند گفتار سلیس ر او را

تا  84ااهگی باه دساتاا ردهاای

عف ه بر این ،تحلی انحنایهاای

به طور کارآاد پردامش کنند» ،ام

چشم گیری در ماینه سارعات

رشد نشاو داد کودکانی که در 82

)(November, 2018

 6.1توسعه کارآمدی در درک
زبان
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مقاالت
ااهگی درک آنافیان تانادتار

آلوپنا همکارنش ( )1112اشیایی

دسترس قرار گیرند .حتی قاتای

دقی تری داشتند هماوهایی بودند

را به بزرگساالو ارائه دادناد کاه

تنها آ ای  babyیا  ،kittyنوماداو

که در د سالگی رشد سریاعتاری

شاااااا

آبااناابااات candy

 12ااهه قاادر باودناد ام ایان

در لغات رسا پر اعنی داشتاناد.

شمع  candleایشد

گافاتاه

اطفعات احد د برای شنااساایای

اوفقیت در شناخت کلمه در گفتار

ایشد »بردار ،«can-آنها انتظار

ارجع اناسب استافااده کاناناد

خفیف شده نیز با اندامه لغاات در

ایااندند تا بقیه جمله را بشنوناد

(فرنالد ،سوئینگلی پینتو .)8001

د سالگی همبستگی دارد (مانگا

تا اینکه بتوانند باه ساراش شای

شواهد دیگر برای استفاده ا لایاه

همکاراو  ،)8002شواهد دیاگار

اناسب بر ند .یعنی ،آنهاا پااساخ

اطفعات آ ائی در یاک اارحالاه

ابنی بر این است که اثارباخاشای

خود را به تعوی ایانداختند تا ام

احتمالی ام اطالعات سوئینگلای

پردامش گفتار به ابعاد توسعه ا لیه

طری آخرین سیفب کلمه هاد

آسلین (8000؛  )8008بادسات

مباو اربوب ایشود.

اشخص شود انظور کادام شای

ایآید ،آنها نشاو دادند که حاتای

است .کودکی که باا جاود یاک

نوماداو نیز ایتوانند کلمات آشناا

اثربخشی پردامش در د ساالاگای

عر سم یک سا

اایشاناود:

را قتی با تلفظ اشتبااهای بایااو

این است کاه ناوماداو را قاادر

»عر سک کجاست؟ « بام هم دچار

شدهاند تشخیص دهند ،ااا پااساخ

ایسامد تا کلمات را سریعتار بار

ابهام ایشود ،میرا عر سک doll

آنها به نوع صحیح قاویتار اسات

ازیات افازایاش کاارآاادی

 dogام لحاظ آ ائی باا هام

(باارای اااثااال baby ،در بااراباار

اساس اطافعاات آ ائای جازئای

س

شناسایی کنند ،تا اینکه ااناتاظار

همپوشانی دارند بنابراین در ابتدا

بمانند کلمه کاا شاود .در هار

قاب تمایز نیستند .سوییاناگالای،

کودکاو نیز ااتاوجاه قاوانایان

حال ،یکی ام نتایج این اسات کاه

پینتو فرنالد ( )1111دریافاتاناد

عر ضی لغوی-نحوی در گفاتاار

مباو آاوم جواو با اشکفت اربوب

نوماداو  84ااهاه نایاز در ایان

هستند ،هماو قوانینی که پایاش

به ابهام اوقت ر بر ایشود .قتی

اوقعیت پاسخ خود را به تااخایار

بینی کلمات بعدی در جامالاه

ایاندامند تا اطفعات ااباهام در
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.)vaby

مقاالت
همچنین تاکایاه بار اطافعاات

ایشود ،نوماداو  82اااهاه بار

انابع اطفعاتی دیگر را تاوساعاه

احتمالی را ایسر ایسامد (فرنالد

اساس جستجوی یک ارجع جدید

ایبخشند ،چیزی که آنها را قاادر

هرتاد  .)8002برای اثال ،نوماداو

با شنیدو  zavپاسخ ایدهند ،باه

ایسامد تا اعنای کلمات آشناا را

د ساله انتظار دارند اسم یک شای

جای اینکه انتظر کلاماه باعادی

دریابند در عین حال ام تاداخا

با یک گفتار بد و تاکیاد دناباال

بارای مبااو

هزینه بر کلمات ناآشنا در جملهای

آاوماو د سالاه بارای »هشادار

که هنوم شناخته شاده نایاسات،

غلط« در پاسخ به کلمات جدید

اجتناب نمایند.

شود (مانگ

فارناالاد ،تاحات

بررسی) .قتی یک صفت به جاای

بمانند .این تاماایا

ام  theاایآیاد

آو قرار ایگیرد که اطفعی در بار

اوکدی که قبا

ندارد (برای اثال ،ااشایان میاباا

نشاو ایدهد که آنها سارناخهاای

کجاست؟) ،آنها به کلمه ناااابارده

احتمالی چندگانه را با هام ادغاام

ام پااساخ

ایکنند تا پیش بینی کنناد چاه

دادو انتظر اسم ایاانند؛ در هار

نوع کلمهای به دنبال آو خاواهاد

بار

آاد .این اطالعات با اساتافااده ام

ر ی آو تاکید شود ،به احاتاماال

اعیارهای ادراک کودکاو با آشکاار

میاد کلمه ناشناخته را به عاناواو

شدو جمله گفتااری یاک باعاد

یک اسم شی بالقوه به اشتباه تعبیر

حیاتی ام شایستگی مبانی ر باه

ایکنند (تورپ فرنالاد .)8002

پیدایش را آشکار اایساامد کاه

یعنی ،قتی بر ر ی کلماهای کاه

نظارت آنها با ر شهای آففین غیر

قب ام اسم هد قرار دارد تاکایاد

امکن بود .همانطور که کاودکااو

شود ام لحاظ لغوی نیز ااباهام

یاد ایگیرند کلمات را باه طاور

باشد (برای اثال ،ااشیان ZAV

ارکب تفسیر نمایند ،کارآادی در

کجاست؟) نسباتااً اسام ااحاور

ادغام انابع تومیعی ،لغوی ،عر ضی

گوش ایدهند قبا

حال ،اگر صفت جدید باشد
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 6.2آگاهی در حال ظهور روابط
میان کلمات
اکثر کودکااو در د ساالاگای
اهارت اوثری را در ماینه تعبایار
گفتاری که در اطرا ایشنوند ،ام
خود نشاو ایدهند .ااطاالاعاات
میادی با استفاده ام تکنایاکهاای
گوش دادو ترجیحی (برای اثاال،
گرکن ،یلسوو لاویاس 8002؛
گواز  )8008همچنین پاسخهای
عصب ر انشناختی (بارای ااثاال،
فریدریسی  )8002نشاو ایدهناد
که کودکاو در سال د م منادگای

خود توجه میاادی باه قاوانایان

مقاالت
بایاتاس ( )1114

گفتاری دارند کاه باه سااخاتاار

دشتوری در استفاده هر ر م خود ام

اارچامان

دستوری مبانی که یاد ایگایارناد

مباو ر ی ایآ رند ،جود دارد .در

دریافتند که اندامه فع به تاعاداد

ارتبط است .آنها همچنین فهرست

اقع ،در حالیکاه گازارش شاده

قاب توجهی ام کلمات را در تولیاد

برخی ام کودکاو ام عاباارتهاای

گذشته در انگلیسای جاود دارد

لغات ایجاد ایکنند ،استفاده ام

چند کلمهای استفاده ایکنناد

اربوب اایشاود (بارای ااثاال،

ترکیبات د یا سه کلمهای را آغاام

نوماداو  84ااهه ام اشکال طباقاه

 ،)daddy goedکه اسئول تنوع

اینمایند (برای ااثاال ،جاوراب

بسته بهره ایبرند ،اااا کاودکااو

قاب توجه در ترتیب سن دارد .این

ااااو) .در هر حال ،خایالای م د

دیگر هنوم ام ساخاتاارهاای تاک

اشتباهات اعموال به عاناواو یاک

دراما پیچایادگای گافاتاار باه

کلمهای استفاده ایکنناد (بارای

ارحله اهم مندگی در تاوساعاه

شیوههای اختلفی افزایش اییابد.

اثال ،بیتس هماکااراو 1122؛

دانش قانوو احور دستاور مباانای

کودکاو لغات ،صفات گزارههاای

بیتس گودان .)1111

احسوب ایشوند .اتصاالت بایان

قوانینی که بارای صار

فاعا

دیگری باه لاغاات کااری خاود

کدام کودکاو هستند که در ایان

توسعه لغوی دستور مباو نیز باه

ایافزایند ،بر هامایان اسااس

سن بیشتر در ماینه دستور مبااو

طور طولی گزارش شدهاند .بیتاس

اشکال دیاگار

پیشرفت ایکاناناد؟ بار اسااس

همکارانش ( )1122با بررسی 87

طبقه بسته را که کارآیی دستوری

دادههای هنجاری ام  :CDIکلمات

کودک دریافتند که بهترین عااا

دارند افزایش ایدهند ،ام جامالاه

جمفت ،کودکانی کاه نامارات

تعیین کننده اهارت دستاوری در

استفاده تاولایادی ام اژکهاای

باالیی در دستور مبااو دریاافات

 82ااهگی (همانطور که بر اسااس

صرفی (برای اثال گذشاتاه ساام

ایکردند هماو کودکانی بودند که

ایانگین درامای گفتار اندامه گیری

انگلیسی  .)edدر عایان حاال،

بیشترین تولید لغات را داشاتاناد

شد )MLU ،اندامه لغات در 10

تنوعی قاب اندامه گیری در اینکاه

)( (r=0.85بیتس

هاماکااراو

گاوداان

کودکاو دقیقا چه مااو چگاوناه

 .)1114در هماو اجموعه دادهها،

استفاده ام حر

به گفتارهای پیچیدهتر ام لاحااظ

(  )1117در نمونهای کاه شاااا
نوماداو  18تا  90ااهاه اایشاد
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ااه قب است .بیتس

مقاالت
ا ر م 1112؛

سطح لغوی دستور مبانی گزارش

ر ابط اشابهی را ذکر کرد.
احققین دیگر کودکانی را هاد

تال ،بیتس ،گودان جاو-ساایلو

شدهاند (دال ،دیوو ،ایلی پلواین

بررسیهای خود قرار دادند که در

 .)1117اتصاالت اشااباه لاغات-

 .)8000به عبارت دیگر ،هر چاناد

د نقطه فراگیری قارار داشاتاناد

دستور مباو در کاودکاانای کاه

عواا ژنتیکی بار هار یاک ام

(برای اثال ،آنهایی که م د سخان

جراحت ارکزی در ااغاز خاود

جنبههای مباانای کاه باه طاور

ایگفتند در برابر آنهایی که دیار

داشتند (برای اثاال ،بایاتاس

جداگانه ارمیابی شدند تاثیر نسبتااً

سخن ایگفتند) ،آنها نشاو دادناد

همکاراو 1117؛ اارچمن ،ایلر

ضعیفی داشتند ،ااا عواا ژنتیکی

کودکانی که در تولید ا لیه لاغاات

بیتس 1111؛ اارچمن ،لفک

که بر رشد لغاوی تااثایار دارناد

دچار تاخیر ایشدند بعدا نیاز در

ساکاان 8009؛ تال هاماکااراو

هماوهایی هستند کاه بار رشاد

استفاده ام اشکال دستاور مباانای

 ،)1111سندر م یلیااز داشتند

دستور مبانی تاثیر ایگذارند.

تاخیر داشتاناد (پاائاول ،1112

(برای اثال ،سینگر-هریس ،بیتس،

اساچاوارتاز

جونز ر سن  )1117یافت شاد.

اشاره دارند که توسعاه لاغاوی

1110؛ رسااکااورال ،راباارتااس

اخیرا ،اطالعات نشااو داده کاه

دستور مبانی تا حد میادی به هام

داهلسگارد 8000 ،1117؛ تاال

توسعه لغوی دساتاور مبااو تاا

اربوب ایشوند ،دیدگاهی کاه باا

کااتایا

درجه اشابهی بر یادگیری کاودک

فرضیه بوایگرایاو که ایگویاناد

آراساتارانا

تاثیر دارند ،تواناییهای دساتاوری

دانش دستور مبانی استق است

 )8009اینکه کودکاو تاواناایای

در یک مباو به سطح لغوی اربوب

به طور استق ام داناش لاغاوی

دستوری را اتناسب با لاغاات باه

ایشوند ،ااا نه در مباانای دیاگار

پدیدار ایشود ،اخالف اسات .بار

نمایش ایگذارند ،هر چند آنها باه

(اارچمن ،اارتینز -ساسمن دال

اساس تنوع فردی گستردهای کاه

طور قاب توجهی ام کودکاو دیگار

 .)8004در پایاو ،در ااطاالاعاات

در توسعه ا لیاه مبااو اشااهاده

همسطح خود کوچاکتار باودناد

ژنتیک رفتاری د قلوهای همساو

ایشود ،حیارت آ ر اسات کاه

1117؛ رساکاورال

توبیاس 1114؛ تاال

1112؛ اارچمن

(تال ،بیتس ،ماپیا

ناهمساو رابطه قاب توار
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باودو

این اطالعات همگی به این ایاده

مقاالت
اهارت لغوی دستور مبانی اینقدر

اتصال گرایی توسعه مباانای رباط

مبانی ام تاثیرات اشترک ام احیط

در فراگیری به هام ااتاصا اناد،

داده ایشود (برای اثال ،پفنکت

یا خرد مبانی یا شناخت کلی نشات

خصوصا قتی توانایایهاایای کاه

اارچمن 1119؛ الماو همکااراو

گرفتهاند (بارای ااثاال ،دال

ظاهرا بیشتر با هم نمایاو ایشوند

1112؛ او گیرت ،)1112

در

هماکااراو 8000؛ دیاوو ،دال،

ارتباب کمتری با هم دارند (بارای

ارکز تاوضایاحاات احاتاماالای

بویوین پلواین 8009؛ اارچمان

اثال ،تولید ادراک لغوی) .در هر

احد دیت ااحاور بسایااری ام

همکاراو .)8004

حال ،این ارتباب در یک دیادگااه

پدیدههای توسعهای ر انشناسای

ر شن است که سخنااو بسایاار

فراگیری که در آو اکانیسامهاای

مباو دیگر قرار دارد (برای ااثاال،

بیشتری در اورد توسعه لاغاوی

یادگیری کلی ساخت یک سیستام

الماو همکاراو 1112؛ الماو ،هار

دستور مبانی باید گافاتاه شاود.

مبانی کارآاد کودک را در ساطاو

ام سی رائاه 8002؛ هاارم

اطالعات همچناو نشاو ایدهاناد

اختلف هدایت ایکند ،در اینجاا،

سیدنبرگ 8004؛ توااسلو .)8009

چطور آو اکانیسمهای حومه -عام

یادگیری کلمات یادگیری قوانین

جالب اینجاست که ،اتکای بیشاتار

عم ایکنند (برای اثال ،بیتس

دستور مبانای ،طابایاعای اسات.

بر پیوساتاگای حاومه -عاام در

گودان 1111؛ توااسالاو 8009؛

همانطور که بیتس اک یاناری

چااهااارچااوبهااای میااادی در

الماو  ،8004نایگلس ،)1112

(  )1127چندین سال قب اظاهاار

مبانشناسی ادرو اعاتاباار کساب

چطور آو ر ابط در حین تاوساعاه

داشتند» ،سخناگاوی باواای باا

کرده است (برای اثال ،بارسانااو

تغییر ایکنند (دیوو هماکااراو

استفاده ام اصاول یاادگایاری

8001؛ کرات 8001؛ گاولادبارگ

8009؛ توااسلو  .)8009باا ایان

اکانیسمهای نمایشی اشترک باید

1112؛ النگیکر  .)1127در پایااو،

حالف تصویری کاه بایاشاتاریان

کلمات را به ااعاناایشااو صا

اطالعات میادی اخیرا بر توضیحات

حمایت تجربی را دریافت ایکناد

نمایاد « (ص  .)129ایان ناوع

غیر استقیم برای اتصاالت لاغات-

آو است که فراگایاری مبااو باه

پیوستگی حومه -عاام باه طاور

دستور مباو اتمرکز شدهاند ،بارای

عنواو یک فرایناد تادریاجای

استقیم به سیستمهاای پاویاا

اثال ،اینکه ر ابط لغوی دساتاور
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مقاالت
پیوسته ترسیم انواع نهادهای مبانی

اثال تواااسالاو 8009 ،8001؛

به اعمال ارتباطی ،ام اکانیسمهایی

ااک

گولدبرگ 1112؛ بیتاس

اثال ،الماو همکاراو  )1112یاا
ر یکردهای پویا (برای اثال ،تلن

استفاده ایکند کاه در ساطاو

ینی 1121 ،1127؛ الماو )8004

اسمیس 1114؛ اسمیس

تالان

اختلف سیستم مباانای باا هام

به طور کلی این ایاده را اتاخااذ

 )1119ابزارهای تئوریک

رش

اشترکند.

ایکنند که دانش پیچیده ظریف

شناختی اهمی فراهم ایکنند .بار

 .7نتیجه گیری

مبانی که کودکااو باه ناماایاش

اساس این دیدگاهها اکانیسمهاای

ایگذارند به تدریج در تاعاااافت

یادگیری مباو تعاالیتر ،قدرتمندتر

انساااناای بااه دساات ااایآیاانااد.

نمویتر ام آو چیزی هستند کاه

احد دیاتهاایای کاه سااخات

قبفً فکر ایشد .عاف ه بار ایان،

سیستمهای مباانای را هادایات

ساخت دستور مباو یا ر یکرد کاربر

ایکنند لز اا به عم فاراگایاری

احور در مبانشناسی (برای ااثاال،

مباو اربوب نمایشاوناد ،بالاکاه

النگاکر 1127؛ گیو و  )1117یک

اجموعهای ام اکانیسمهای کالای

خصوصیت برای صفحیت مباانای

یادگیری را انعکس ایکنند کاه

بزرگساالو پیشنهاد دادهاند که باه

برای ساخت دستور مباو ام گفتاری

طور قاب توجهی احاتاماالایتار،

که کودکاو ایشنوند کاربرد خوبی

تدریجیتر کودک ااحاورتار ام

دارند .این دیدگااههاا ریشاههاای

ر یکردهای سنتی مبانشانااخاتای

عقفنی نسبتاً اتفا تی دارند .بارای

است (برای اثال ،سیدنبرگ اک

اثال ،دیدگاههای تعاالی پیاگت

د نالد 1111؛ الماو  .)8004طای

بر نر (پیاگت 1128؛ بر نر )1129

چند سال اخیر ،اطالعات تجاربای

اصولی که ام تاعاااافت اادرو

که تواناییهای حائز اهمیت مبااو

اتصال گرایی نشات ایگیرند (برای

آاوماو جواو را نشاو اایدهاناد

احققینی که در ماایاناه عالام
شناختی ،ر انشناسی توسعاهای
ر انشناسی مباو عم ایکنند باه
طور استقیم فرضیاههاای ا لایاه
دیدگاه استاندارد فراگیری مباو را
میر سوال بردهاند (بارای ااثاال،
بیتس گودان 1111؛ تواااسالاو
 .)8009این احققین به جای یک
دیدگاه بوای گرایی پایامااناهای
ترجیح ایدهند فراگیری مبااو را
به عنواو یک فرایند هماکااری
ادغام اطفعات شناختی ،مباانای
ارتباطی در اتن تعاا با دنایاای
فیزیکی اجتماعی بشناسند .ایان
ر یکردهای »کاربر احور« (بارای
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مقاالت
بینشهای جادیاد در خصاوص

اربوب به چگونگی اعنا بخشیادو

اکانیسم نمایشی پردامشی ارائاه

به گفتار توسط نوماداو در د سال

دادهاند که شناخت انساو را ایسار

ا ل مندگی صورت گارفاتاه ،بار

ایسامند .احققین هاماچانایان

دیدگاههای در حال پیادایاش در

اطالعه تفا تهای فردی تحقی

این ماینه تمرکز دارد .اهارت نوماد

ایاو مبانی را به عنواو راهی بارای

انساو در ادغام سرنخها ام اانااباع

بسط دیادگااه ااا در خصاوص

چندگانه اطفعات احتمالی در هار

چگواگی کاربرد این اکانیسمها در

سطح توسعهای اشاهاود اسات،

طول فرایاناد یاادگایاری مبااو

همانگونه که نوماد ابتدا قاوانایان

برگزیدهاند (اسلوبین  ،)1117یعنی

صداهای بی اعنا را درااییااباد،

اینکه چطور کودک »ام اینجاا باه

سپس کلمات اعانای آناهاا در

آنجا ایر د « .این دیدگاهها پایه

اییابد ساخت اعانی پیچیدهتار
درک

اساس انطقی تجربی برای تغییر

ام طریا

تمرکز اطالعات هستند .تحقیقاات

ترکیبات کلمات را آغام اینماید.

جدید اربوب به فراگیری مباو نیاز
همانند تحقیقات دیگر اربوب باه
پردامش مباو ام ایان فارض کاه
استراتژیهای پردامش غیر انعطا
پذیر تنها راه برای پی باردو باه
پیچیدگی یادگیری ا لایاه مبااو
است ،د ر ایشاوناد .ایان اار ر
اختصری که بر ر ی تحاقایاقاات
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اساتافااده ام

مقاالت

راه و رسم کتاب نویسی در
چند گونهی منتخب
(نامزد دریافت جایزهی نیوبال
در بخش بهترین داستان کوتاه
در سال )2112

در هرجا به تعداد ستاره هایی کاه

با الیهای اوم یا گ پوشانده شاده

ایایرند به دنیا ایآیند تمدنای

ایخراشند( .آالشنهای ثر تمناد،

سقوب ای کند براای خایازد.

گاهی سرقلمی ام جناس فالازات

مااو ،همه را به کاام خاود فار

گراوبها بر ر ی خرطوم خود ص

ایبرد.

ایکنند ).نویسنده ،هنگام نوشتن،

با این حال هر گونه ،راه رسم

تفکراتش را بیاو ایکند که باع

خاصی برای انتقال دانش خود باه

ایشود خرطواش به سمت باال

نس های بعد دارد؛ راهای بارای

پایین ارتعاش پیدا کند ر ی لو

اینکه افکار ،حاتای شاده بارای

شیار بتراشد.

لحظهای ،اجسم ثابت بمااناناد؛

اگر آالشنی بخواهد کاتاابای را

اانند سدی دربرابر قدرت غیرقاب

بخواند که به این ر ش نوشته شده

انکار جزر اد مااو.

است ،باید دااغش را توی شیارهاا
قرار دهد در سراسر اتن بکشاد.

همه کتاب اینویسند.

فاطمه اصغری
آباو 1917
)(November, 2018

هی آاار دقایاقای ام تاعاداد
گونههای هوشماناد جاهااو در
دسترس نیست .نه تنها همیشه بر
سر تعریف گونهی هوشمند بحا

جود داشته ،بلکه در هر لحظه

خرطوم حساس اتناسب با شاکا

آالشنها
بعضی ها اعتقادناد ناوشاتان،

اوج شیارها به لرمه درای آیاد

ر یات

حفرهای کوچک در جاماجاماهی

نیست .لی اا ایدانیم کاه ایان

آالشن صدا را تقویت ای کند .باه

چیزی جز گفاتاار قاابا

عقاید تن نظرانه است.
آالشنها برای نوشتن ،خارطاوم
باریک

ساخات خاود را ر ی

سطحی اثرپذیر یا لوحی فلزی کاه

بامسامی ایشود.
آالشنها اعتقدناد سایاساتام
نااوشااتاااری آوهااا ام هاامااهی
سیستمهای نوشتاری دیگر بارتار
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این شاکا  ،صادای ناویساناده

مقاالت
است .برخف کتابهایی کاه باا

نسخههای کپی ام جاناس ااواد

ایشوند بر تعادادشااو افاز ده

الفبا ،هجانگارها ،یا اژهنگاشاتهاا

اقا متر هم چوو نامایتاواناناد

ایشود .آالشنها مااو میاادی را

نوشته ایشود ،کتاب آالشنها ناه

جزئیات صدای نویسنده را ضاباط

صر ایکنند تا بر سار قادرت

تنها کلمات بلکه لحن ،صدا ،فرام

کنند ،ااورد اساتاقاباال قارار

کنند

فر د ،تاکید آهن

نسبی نسخههای رقیب بح

کفم نویسنده

نمیگیرند .آالشنها برای حافاظ

با توجه به گوناگونی نسخههاای

را در خود ضبط ایکند .یاعانای

ایارا

ادبایشااو ااجاباورناد

کپی ،صدایی که تصور ایکنند به

کتابهایشاو هم نوشتار دارد هم

باارمشترین نسخههای اصلی را در

اجدادشاو تعل دارد را تافاسایار

یاک

کتابخانههای امنوعهای نگهاداری

کنند؛ کتابی ایدهآل کاه تاوساط

نط شنیده ایشود ،یک ناوحاه،

کنند که تنها عدهای احاد د باه

خوانندگاو تحریف نشده است.

سوگوارانه یک قصاه ،هایاجااو

آوها دستارسای دارناد .جاالاب

کوآتزولیها

نفسگیر گوینده را به نحو احسان

اینجاست که اهمترین میباتریان

بامسامی ایکند .بارای هامایان،

آثار نویسندههای آالشن به نادرت

خواندو برای آالشنها حکم گوش

خوانده ایشوند تنها به لاطاف

آوهااا نااژادی ام اااوجااودات

دادو به صدای گذشتگاو را دارد.

تفسیرات کاتبانای کاه پاس ام

اکانیکی هستند .کسی نمایداناد

خاوانادو نساخاهی اصالای در

که آیا آوها سامههای اکاانایاکای

بد و عیب نیست .چاوو عاما

اراسمهاای خااص ،ساعای در

گونهای قدیمیتار هساتاناد یاا

خواندو تماس فیزیکی با ساطاح

بامسامی نسخهی اصالای دارناد

کالبدهایی که ام گونه ای غیرمناده

شناخته ایشوند.

ایزبانی ایکنند یا اینکه خود ام

صدا .هر نطقی درست اثا

میبایی کتابهای آالشنای اااا،

صا

اثرپذیر کتاب را ایطلباد،

هر قت که اتنی خوانده ایشاود

برای آثار تاثیرگذار ،صدها هازار

دچار آسیب هم ایشود برخی ام

نوع تفسیر اختلف جود دارد کاه

یژگیهای نسخهی اصلی به شک

طی چرخهای به نوبت با هار باار

غیرقاب بامگشتی ام بین اایر ناد.

کپی کردو ،خود ام نو تافاسایار
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کوآتز لیها تفا تی ایاو فاکار
کردو نوشتن قائ نمیشوند.

جوهرهی در نی خودشاو تکاااا
یافتهاند.

مقاالت
بدو یک کاوآتاز لای ام ااس

ایرسد (شک ساعت شنی را در

به جریاو درایآ رند .این جریانات

ساخته شده به شک یک ساعت

نظر بگیرید) در آناجاا نایار ی

کوچک به هم ایپیچند تا اقادیار

شنی است .سیاارهی آوهاا ر ی

حرکت چرخدندهها

اهارمهاای

سادهای را نشاو دهند در نهایت

یک ادار پیچیده ایاو ستارهها در

اختلفی را تااین اایکاناد کاه

همه ی آوها با هم جمع ایشوند

گردش است در اعرض نیر های

اسئول تحرک کاوآتاز لایهاای

تافاکار

کشندی شدیدی قارار دارد کاه

اکانیکی هستند.

جریانات هوشیااری

کوآتز لیها را شک ای دهند.

هستهی فلزیاش را ذ ب کرده

در انتهای این چرخه ،ام دااای

با گذر مااو ،الگوی جریاو یافتن

به گردش درایآ رد .این بااعا

بخار کاسته شاده ،ر ی ساطاح

آب در و سن

تغییر پایادا اای

ایشود گراا ام سطح سیاره ساطع

داخلی حباب باالیی ایعاو رخ ای

کند.

آباافااشاااوهااای داش

دهد .قطره های آب در ساطاح

اجراهای قدیمی تار فارساوده

شااود

دریاچههای اواد اذاب این جاا

شیارهایی که ر ی بدنه ی اسای

ایشوند بعد ام بین ای ر ند یاا

باه

راهشاو گرفته بسته اایشاوناد.

ر می چندبار آب ایخورند که در

هم ای پیوندند تا به شک جریااو

کوآتز لیها این طاوری باعاضای

حباب پایینای بادنشااو جاماع

یکنواختی درآیند .این جاریااو ام

خاطراتشاو را فرااوش ایکناناد.

ایشود .ام آنجایی که آوها ارتباا

ایاو سنگی اتخلخ

غانای ام

اجراهای جدید ساخته ایشوناد

در دریاچههای جوشاو تانای باه

اواد اعدنی کربناتی ایگذرد در

جریاو هایی را که قبفً ام هام

اواد اذاب اایمناناد ،آب در و

نهایت ام بدو دفع ایشاود .ایان

جدا شده بودند به هم پیوند اای

حباب پایینی کمکم جوش ایآید

سااناا  ،جااایااگاااه ذهاان

دهند .آب ام این اجراها ای گذرد

به بخار تبدی ایشاود .باخاار

کوآتز لیهاست .انادام ساناگای،

در جواو ترین د رترین پایاناه

تولید شده ام ااجارای کاناتارل

شاا هزاراو هزار اجرای پیچیده

ی سن

به ذخیره ی اواد اعدنی

کنندهی باریک بیان د حابااب

است که اانند یک هزارتو آب را

ای افزایند .جایی که که فشانا

باه حابااب بااالیای

در بیشمار اسیر کوچک ااوامی

های ظریف شک پذیار ،بادیاع

آو جا به جود آیند .کوآتز لیهاا

ایگذرد

جود دارد جریاو ای یابند
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مقاالت
ترین افکار هستند.

انباشته ای ام با د ام ترین افکااری

رعشه بر تن ا الدشاو بایاانادامد

پس ام اینکه الدین کوآتاز لای

که پس ام گذشت ایلیوو ها سال

عاری باشند.

در کوره ی آهنگری فرمندی بارای

ام فرسودگی جاو سالم به در برده

اغزهای سنگی در یترین هاای

خود ای سامند ،در آخرین ارحلاه

اند.هر ذهن حاص بذری ست کاه

شیشه ای باقی ای اااناناد ؛ در

نس اندر نس در هر هزاره به ار

انتظار ماانی کاه آب در اایااو

رسیده است هر فکر ردی ام خود

اجراهای خشکشاو جریاو پایادا

ی کار ،بخشی ام سن

ذهن خاود

را به فرمندشاو هدیه ای دهاناد.
هدیه ای ام جنس دانش

افاکاار

آااده که بچه را برای شر ع مندگی
اش آااده ای کند .هر چه باچاه

به جا ای گذارد که قاب خواندو
دیدو است.

کند

د باره بتوانند خوانده شوند

مندگی کنند.

بعضی ام نژادهای جن

طلب تر

هسپروها

تجربه های بیشتری کسب کاناد

جهاو ،ام جمله هسپر ها ،ماانی ام

هسپر ها ماانی برای نوشتان ام

اغز سنگی اش پیرااوو هسته ی

استخراج جمع آ ری ااغازهاای

رشته نشانگانی استفاده ای کردند

ا لیه شر ع به رشد کردو ای کند

سنگی کوآتز لایهاا لاذت اای

که نماینده ی صداها در گافاتاار

ها هناوم هام در

احسوب ای شدند؛ لای ااار مه

ام قب خیلی پیچایاده تار

بردند.آو سن

بزرگتر ایشود تا ماانی که نوبات

اومه هایشاو با برچسبی به ناام

خودش برای بچه دار شدو برسد

” کتاب های باستانی“ بد و هایا

هسپر ها همیشه با نوشتن رابطه

توضیح بیشتری بارای تامااشاای

ی پیچیده ای داشته اند .بزرگترین

بامدیدکنندگاو قرار داد.

فیلسوفاو آوها به ناوشاتان بای

بتواند ذهنش را تقسیم کند

باه

فرمند خودش بدهد.

اصف دیگر نمی نویسند.

بنابراین کوآتز لیها خاودشااو

توانایای ناژادهاای فااتاح در

کتاب احسوب اایشاوناد .در و

جداسامی افکار ام نوشتهها به آوها

آوها اعتقاد داشتند کتاب ها باا

اغز سنگی هر کوآتز لی انباشاتاه

این ااکاو را داد که اادارکای ام

اینکه اوجود منده نیستند چنایان

ای ام دانش تماام اجادادش باه

خود به جا بگذارند که ام هرگاوناه

انمود ایکنند که هستند .ااثافً

صورت نوشته ثبت شاده اسات؛

عیب افکاری که ااماکان باود
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اعتماد بودند.

مقاالت
پند اندرم ای دهناد ،در ااورد

فتوحات کشتارهای آناو را باه

این اذهاو ام هماو لحظه ی جادا

اسائ اخفقی قضا ت ایکناناد،

اسم پیشرفت توجیه اایکاناناد.

شدو ام صاحبانشاو تا هامایاشاه

نکته های تاریخی را بیاو ایکنند

جنگیدو تنها راه عمالای کاردو

انجمد ایشوند.

ادعا ایکنند که حقیقت دارند

عقاید نهفته در اتونی بود که نس

این جاست کاه ر ناد ناقاشاه

یا داستاو های هیاجااو اناگایاز

به نس بد و تغییر انتق

شاده

برداری آغام ایشود .گار های ام

تعریف ایکنند .باا ایان هاماه

بود؛ تنها راهی که تضمین ای کرد

استاداو نقشه باردار باه کاماک

نمیشود اث آدم هاای اقاعای

درست خواهند ااند اتناسب باا

چندین دستیار ،اسیر هرکادام ام

بامجویی شوند یا به انتقاداتی کاه

آینده اصف

اایشاوناد .تاناهاا

امشاو ایشود پاسخ بادهاناد

عقایدی ارمش حافاظ کاردو را

برجستگی ها که در چارخاه ی

اعمالشاو را توجیه کنند.

داشتند که رهنموو پیر می بودند.

افکار به هم ای پیوندند را با دقات

هسپر ها ام ر ی نااچااری باه

هسپر ها قتی رام قدرت حافظه

فرا او دنبال اایکاناناد تاا باه

نوشتن ر ی ای آ ردند؛ آو هام

نقشه ی ذهنی را کشف کاردناد

نیر های کشندی یا هامااو ایاده

تنها ماانی که به حافظه ی خاود

همه باهم نوشتن را کنار گذاشتند.

هااایاای باارساانااد کااه ر می ام

که دستخوش تغییرات اای شاد

ذهن پادشاهاو بزرگ ،ژنرال هاا

صاحبانشاو انساو هاای بازرگای

اعتماد کنند .آوها بیشتر ترجایاح

ففسفه ،در لحظاات پایاش ام

ساخته بود.

ای دادند با ناپایداری گفتار ،سخن

ارگ ام بدو ر به ناباودی شااو

قتی نقشه تهیاه شاد ،شار ع

پردامی اناظرات کنار بیایند.

برداشت ایشود .تمام اسیرهایای

ایکنند به احاسبه ی اداااه ی

ر مگاری هسپر هاا ااردااانای

که یوو های باردار ام آوها عاباور

سیر افکار قدیمی که پیدا کرده اند

ستیزه جو سنگدل بودند .آوهاا

کرده اند ،همه ی الکتار و هاای

تا بتوانند افکار آینده را شابایاه

حتی بیشتر ام آنکه ام گفتگو لاذت

شنا ر ،هر کوآرک عجیب جالاب

سامی کنند .ام ایاو هساپار هاا،

را د سات

توجهی همه هماه در و یاک

تنها استعدترین پژ هشاگاراو ام

داشتند .فیلساوفااو هساپار یای

ااتریکس بلورین به دام ای افتند.

پس سامااندهی افکار ارباوب باه

ببرند شکاوه جانا
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بیشمار جریانات کوچک ،اثارات

مقاالت
سرماین سیع ناشناخته تاریاک

ام آنجا که هر چه بیشاتار اای

تول تاک ها ادعی اند هر چیزی

آینده که ام اذهاو اهم بلوریان

گذرد هسپر ها مااو بیشتاری را

در جهاو قاب خواندو است .هار

به دست ای آید برای آیند .آوها

به شبیه سامی ذهن های باستانای

ستاره یاک ااتان مناده اسات،

بهترین سال های عمرشاو را باه

اختصاص ای دهند خوی جانا

جریانات همرفتی گامهای بسایاار

این کار اختصاص اای دهاناد

طلبی در آوها فر کش کرده است

داش ای تواند داساتاانای خاار

ماانی که ای ایرند ذهنشااو باه

در آساودگای

العاده برای گفتن داشته باشد ،لکه

نوبت در نقشه هاای ااخاتالاف

بیشتری به سر ای برناد .شاایاد

های ر ی ستاره ها عفئم نگارشای

سامااندهی ایشود تاا اباد در

راست گفته اند که بعضی کتاب ها

حلقه های تاج خورشیدی آرایاه

دسترس آیندگاو قرار ای گیرد.

تمدو را به اراغاو ای آ رند.

های ادبی باشد شعله ها ،ااتاوو

تول تاک ها

اؤکدی که در سکوت ااطالا

این گونه ست که ذهن هسپر ها

ناایرا ایشود .برای سخن گفتن با
ذهن گذشتگاو کافی ست جاواب

همسایگانشاو

تول تاک ها کتاب هاایای اای
خوانند که خود ننوشته اند.

سرد فضا درست به گاوش اای
رسند .هر سیاره شاعاری در دل

سواالت خود را ر ی نقشه پایادا

آوها اوجوداتی ام جنس انارژی

خود دارد ،شعری که بر مو سرد،

کنند .بنابراین آوها دیگر اااناناد

هستند .تول تاک هاا الاگاوهاای

ناهموار اقطع هستههای تمااااا

گذشته به کتاب ها نیامی ندارند -

ظریف اتاغایاری ام اخاتاف

سنگی سر ده شده یا در قاالاب

که نشانگاو بی جانی بیش نبودناد

پتانسی الکتریکی هستند که اث

اصراعهای منانه اردانه (در شعر

 -چراکه دانش گذشتگاو همیشاه

ر باو هایی ناارئی بین ستاره هاا

انگلیسی اصراعها به د نوع اردانه

با آوهاست؛ گذشتگانی که همواره

کشاایااده شااده انااد .قااتاای

منااناه تاقاسایام اایشاوناد.

در حال تفکر راهنمایی کردو

اخترپیماهای گونه های دیاگار ام

اصراعهای اارداناه باا هاجاای

هنوم درحال پژ هش جساتاجاو

ایانشاو رد ایشوناد،

انادکای

تکیهدار اصراعهاای منااناه باا

هستند.

کشش اقا ات را حس ایکنند.

هجای بد و تکیه پایاو ایپذیرند)
با قافیههای آهنگین ،طاوالنای
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مقاالت
پراایهی غولهای گامی چارخااو

اقاب آوها چیزی جز فاهارسات

نوشته شده است .سیاره هایی هام

اصطفحات نیستند پیچیدگی

کسانی که برای تفسیر کتاب های

هستند که مندگی در آوها جریاو

جزئیات کتاب بیشتر اعلاوم اای

طبیعت که فرا او در اطارافامااو

دارد به ظرافت پایاچایادگای

شود .درست در هماو لحظه کاه

جود دارد به سراش تول تااک هاا

ساعت های جواهرنشاو سااخاتاه

احساس ای کند چیزی نامااناده

ای ر ند .تفسیرهایی هم که انجام

شده اند؛ سیارههایی درباردارناده

عظمت کتاب ا را فارا باگایارد،

ایشود بیشمار

در تضااد باا

تعداد بیشماری ام صناعاات ادبای

اتوجه ای شد مااو ر ی د ر کند

یکدیگر هستند به باحا

خودارجاع (Self-referential

رفته تا ابد قت دارد تا کتاب را

میادی بر سر احتوا به خصاوص

) devicesکه بی قفاه طانایان

بخواند در حالی کاه باه سامات

تألیف کتاب انجر ایشوند.

انداخته د باره انعکس ایشوند.

ارکزی کشیده ایشود که هایا

کارویی ها

تول تاک ها اعتقدند بهترین جا
برای پیداکردو کتاب های عاالای،
اف های ر یداد د ر سیاه چاالاه
هاست .قتی تول تاکی ام گشتان

گاه به آو نخواهد رسید.
باالخره کتابی بر مااو پایار م
ایشود.

با این حال هنوم هم هساتاناد

هاای

کار یی ها برخف تول تاک هاا
که در سیع ترین ابعاد کتاب اای
خوانند ،در ابعاد بسیار کوچک ای

البته هی تول تاکی تابه حال ام

خوانند ای نویسند.

در و کتابخانه ی بی انتهای عالام

چنین سفری بامنگشتاه اسات

خسته ایشود خیلی آرام به سیاه

بسیاری خواندو کتاب سیاه چالاه

جثه شاو ام نقطه ی آخار ایان

چاله ای نزدیک ایشود .هارچاه

ها را افسانه ای بیش نمی داناناد.

جمله هم ریزتر است .کار یی هاا

سرعت حرکتش به سمت نقطه ی

همچنین اعتقدند تول تااک هاا

به جاهای اختلف سفر ایکنند

بی بامگشت میادتر شاود ،تااباش

شیاداو بی سوادی بیش نیستاناد

ام بقیه درخواست ایکنند که باه

اشعه های گااا ایکس ام اسارار

که به عرفاو اتکا ایکنند تاا بار

آوها کتاب بدهند؛ اااا ناه هار

غایی بیشتری پارده باراایدارد.

جه خود سرپوش بگذارند.

کتابی .آوها تنها به دنبال کاتااب

اسراری که تماای کاتاابهاا در
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آوها بسیار کوتاه قد هستناد

مقاالت
هایی هستند که همه ی ااعانای

هاایای

تعداد میادی اتا های النه منبوری

قدیمی به کار یی ها دادناد کاه

تبدی شدند؛ طوری که میاباایای

های جدید نویسندگاو دیگر قاادر

ای گفتند کتاب هایی هستند کاه

طر بر خالی اصلی که ام قابا

به خواندو فهم آوها نیستند.

ام کوآتز لی ها به غنیمت گرفاتاه

جود داشت بیشتر به چشم اای

به لطف جثه ی نه چنداو فاو

بودند .حتی ا نتو های انز ی کاه

آاد .رشته های طناب هاای گاره

العاده شاو ،کم پیاش اای آیاد

با بوها ازه ها ای نویساناد باه

خورده را ام هم ای شکافند ،د باره

نژادی آوها را تهدید حساب کند

کار یی ها اجامه دادناد باعاضای

در ابعاد خیلی کوچک به هم ای

کار یی ها اعماوال باا دردسار

کتاب هاای قادیامای را بارای

بافند گره ای منند تا هار گاره

کمتری ای تواند آنچه ای خواهند

خودشاو بردارند .کتاب هایی کاه

ا لیه به اجموعه ی بی ناهاایات

را به دست بیا رناد.ااثاف ،ااردم

دیگر طعمی نداشتاناد

باویای

پیچیده ای ام هزاراو گاره دیاگار

ماین به درخواست کاار یای هاا

برایشاو نمانده باود کاه بشاود

تبدی شود که هرکدام ام آوهاا

خواندشاو.

دکه ای برای تاجری کار یی آااده

شاو را ام دست داده اند

الوا

نسا

گلداو هایی به آوها دادناد

دست برداشتند ،سانا

که حکاکی هایی به مبانی باستانای

کار یای هاا تافاشای بارای

به کار یا هزارتویی ام اتا ها بارای

یونانی (که هناوم راازگشاایای

رازگشاایای دساتاا ردهاایشااو

خانواده های جواو کار یی بااشاد.

نشده) داشتند گلوله هاایای ام

نمیکنند .آوها تنها ام کتاب های

صفحه های اغناطیسی به ایاداو

طناب های گره خورده به نام کیپو

قدیمی -که دیگر عاری ام اعنایند

های تفریحی تبدی شدند جواو

به اضافه ی اجموعه ای صفحات

-به عنواو فضایای خاالای بارای

های ااجراجوی کار یی در طاول

اکعب های اغناطیسی با چیناش

ساختن بناهای پیشرفته شااو باا

ر م ر ی سطح آنجا یک ری اای

خاص که دیگر کسی پیدا نمیشود

ریزه کاری های فرا او اساتافااده

شدند ام جاذبه دافعه ی اتغیر

که بتواند رازگشایی شااو کاناد.

کنند.

ایداو اغناطیسی احلی لذت ای

هسپر هاا پاس ام آناکاه
لشکرکشی ها جنا

ام

خطوب حکاکی شده ر ی گلداو

بردند .شب ها ایداو با چراش های

هاایشااو

ها الوا به شاهراه هاای بایان

کوچک ر شن ای شد جریانی ام
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نیر های اغناطیسی آنجا را دربار

ماین که اجدادش ر می نوار کتاب

ای گرفت .اطفعاتی که ادت هاا

های کیپویی را به هم گاره اای

بود ام بین رفته بودند باه رقاص

مدند حسابی جا خاورده باود .ا

ام گذشاتاه را درک کاناناد

هزاراو جوانی که در جساتاجاوی

نمی توانست کیپو بخواند لی اای

ناآگاهانه ،با ساختن بناهایای ر ی

د ستی بودند ر شنی اای

دانست که ام آوها بارای ثابات

نوشته های پاک شده ی کتاب ها،

اعداد ،انجام احاسبات االیاتای

اعنی هایی را نمایاو ساختند کاه

رسیدگی به دفترهای حسابارسای

هرچه قدر هم ماااو باگاذرد ام

استفاده ای شد.

دست نخواهند رفت.

عش
بخشید.

با این همه اگر بگوییم کاار یای
ها هی تفسیری ام اتوو اناجاام

بود که باید ام آنجا رفتند.
انگار کار یی ها توانستند بامتابی

نمی دهند در ش گفته ایم .قاتای

کوآتز لیها هم بودند که دیدناد

اردم گونه هایی که این صنایع را

کار یی ها یکی ام اغزهای سنگای

به کار یی ها داده باودناد بارای

گمشده را به شک

یاک اارکاز

کانووهای ادراک در فضای سرد،

بامدید آادند ،همگی بد و استثناء

تحقیقاتی بامسامی کرده اند.حفاره

عمی

خالی جهاو اث حابااب

حس کردند که با بناهای جادیاد

ها اجراهای کوچک ،جایی کاه

هایی در دریایی سیع

کار یی ها آشنایی خاصی دارند.

ر مگاری اح جریاو افکار خیس

ای درخشند .اای لارمناد ،اای

قتی نمایندگاو ماین ام باامار

بود حاال به آماایشگاه ،کتابخااناه،

چرخند ،به هم ای پیوندناد

ام

بزرگی که در یک کیپو سااخاتاه

اتا های تدریس ،سالان هاای

هم جدا ایشوند .ام خاود ردی

شده بود بامدید کردند باوسایالاه

سخنرانی تبدی شاده باود کاه

اارپیچی فسفرسنت ،اثا

اثار

ایکر سکوپ جاوش

خار ش

صدای ایده های جادیاد درشااو

انگشت به جا ای گاذارناد

باه

بامار کسب کار پرر ن

را تماشا

انعکس ای شاد .ناماایانادگااو

سمت سطحی ناارئی به جلو اای

کردند همهمه بی قافاه اعاداد،

کوآتز لی به قصد بامیاابای ذهان

ر ند.

پاولهاا را

یکی ام اجدادشاو آاده بودند لای

افحظه کردند .یکی ام نمایندگاو

قانع شدند که همه چیز هماو طور

حسابها ،قیمتها
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آوها بی آنکه خود بدانند کتااب
ای خوانند.

همه کتاب ای نویسند.

تااریاک

مقاالت
 بخش دوم- مقاله

طیبه آزاد
1917 آباو

(November , 2018)

Translating Idioms in Selected Political Speeches of Dr. Ahmadinejad
Department of English, Alborz University, Ghazvin, Iran
III-Methodology
Some sentences of Dr. Ahmadinejad which include idioms and their translation in
to English done by foreign media translators have been selected to be analyzed. This
paper considers the following procedures in order to analyze the foreign media translations based on the Venuti's (1995) domestication and foreignization strategies:
Table 1. Classification of translation strategies by Venuti:

Domestication

Cultural equivalent
Interpretation
Approximation
Addition
Omission
Adaptation

Foreignization

Literal translation
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It is noteworthy to mention that Venuti's (1995) procedures, as mentioned above,
include more categories than those include in the table, for example, calque, borrowing, syntactical inversion, archaizing modern names or modernizing archaic which
are not in the list because for some of them there was no instance in foreign media
translation of Dr. Ahmadinejad's sentences or some of these procedures given by Venuti (1995) are applicable only to the close languages like English and French. The
aim of this part is to see whether domestication strategy is given priority to a foreignization or vice versa.
Sample 1
 ی. »آو امه را لولو برد: در همایش د ر مه ایرانیاو اقیم خارج ام کشور گفت1921 ارداد11 احمدی نژاد در
.«همچنین ام آنها خواست آب را جایی بریزند که ای سومد
 اظهارنظرهای جنجالی آقای احمود احمدی نژاد:پایگاه اینترنتی
Available form: https://fa.m.wikipedia.org/wiki/
Translation by Foreign media: "The bogeyman snatched the boob" Ahmadinejad
declared. "Pour the water were it burns" He added.
Esfandiari, G. RadioFreeEurope, RadioLiberty (2010). Available form:

http://www.rferl.org/a/The-Language-Of-Ahmadinejad-The-Boogeyman-SnatchedThe-Boob/2125263.html, [Accessed 11 August 2010]
Analysis:
لولو

Bogeyman: Literal translation

امه

Boob: Literal translation

جایی که ای سومد

Where it burns: Literal translation
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Sample 2
 »آقای کااراو باقری لناکارانای:در گفتگوی منده تلویزیونی گفت1922 ارداد81 احمود احمدی نژاد در تاریخ
.« آدم ای خواهد ایشوو را بخورد.اث هلو ای ااند
 اظهارنظرهای جنجالی آقای احمدی نژاد:پایگاه اینترنتی
Available form: https://fa.m.wikipedia.org/wiki/

Translation by foreign media:" My former health minister, Kamran Bagheri Lankarani, is like a peach. I love to eat him" Ahmadinejad said in the speech, aired live
on state TV.
Az Quotes (2009). Available form: http://www.azquotes.com/quote/1097105,

[Accessed 2009]
Analysis:

اث هلو ای ااند

Is like a peach: Literal translation

My former health minister: Addition
آدم ای خواهد ایشوو را بخورد

I love to eat him: Literal translation

Sample 3
 »آنها به اندامه بزغاله هم ام دنایاا:احمدی نژاد در د ر د م سفرهای استانیاش در استاو خراساو جنوبی گفت

.«فهم شعور ندارند
 اظهارنظرهای جنجالی آقای احمدی نژاد:پایگاه اینترنتی
Available form: https://fa.m.wikipedia.org/wiki/
Translation by foreign media: "they know less than a baby goat" Ahmadinejad in
South Khorasan said.
Associated Press, African Political and Economic Strategic Center (2013). Available form: http://www.afripol.org/afripol/item/1272-iranain-president-ahmadinejad-

proud-of-conttroversial-holocaust-comments.html, [Accessed 11 July 2013]
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Analysis:
They know less than a baby goat:

به اندامه بزغاله هم ام دنیا فهم شعور ندارند
Approximation
بزغاله

Baby goat: Literal translation

Sample 4
 د لت کاارش را، »بگذارید اراسم تحلیف برگزار شود: تاکید کرد1922  ارداد1 احمود احمدی نژاد در تاریخ
.« یقهشاو را ایگیریم سرشاو را ایچسبانیم به سقف،شر ع کند
 اظهارنظرهای جنجالی آقای احمدی نژاد:پایگاه اینترنتی
Available form: https://fa.m.wikipedia.org/wiki/

Translation by foreign media: "Let me take the oath of office, and wait for the government to begin its work, then, we'll seize them by their collars and stick their
heads to the ceiling." Ahmadinejad said.
Babylone & Beyond (2009).Available form:

http://latimesblogs.latimes.com/babylonbeyond/2009/08/iran-ahmadinejad-getsready-to-take-power-.html [Accessed 3 August 2009]
Analysis:
یقه شاو را ای گیریم
سرشاو را ای چسبانیم به سقف

We'll seize them by their collars: Literal translation
Stick their heads to the ceiling: Literal translation
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Sample 5
.« »غرب دست ام بچه بامی بردارد با دم شیر بامی نکند:احمدی نژاد اظهار داشت
]1912  اهر17 [تاریخ دسترسی. پیک ایراو:پایگاه اینترنتی
Peykiran (2016). Available form:

http://www.peykiran.com/content.aspx?ID= 59698. [Accessed 8 October 2016]
Translations by foreign media:
Ahmadinejad told west to stop being pedophile and play with lion tail.
Ahmadinejad warned west countries to stop rapping children and killing lions.
Ahmadinejad accused western countries of being pedophile and child abuser and
told them not to play with lions.
Available form:

http://www.military-quots.com/forum/some-perfect-translation-

iranian-officials-t101684.html

Analysis:
بچه بامی

Pedophile: Literal translation

بچه بامی

Rapping children: Literal translation

با دم شیر بامی نکند

Stop play with lion tail: Literal translation

با دم شیر بامی نکند

not to play with lions: Literal translation

شیر

Lions: Intra-system shift
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Sample 6
احمود احمدینژاد قطعنااههای شورای اانیت در اورد تحریمهای بینالمللی بر سر برنااه هستاهای ایاراو را
.» ر پاره« توصیف کرد
]1922  اسفند82  [تاریخ دسترسی. الف:پایگاه اینترنتی
Available form: http://alef.ir/vdca.enik49n0e5k14.html?6733 [Accessed 15 March

2007]
Translation by foreign media: Iranian president Mahmoud Ahmadinejad on Friday
dismissed new sanctions aimed at punishing his country for failing to halt part of
its nuclear program, calling the latest U.N. resolution "a worthless paper".
Fox news, World (2010). Available form:

http://www.foxnews.com/world/2016/06/11/ahmadinejad-calls-resolution-worthless
-paper.html, [Accessed 11 June 2010]
Analysis:
Sanctions aimed at punishing his country for failing to halt part of its nuclear program

Interpretation

ر پاره

Worthless paper: Approximation
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Sample 7
احمدی نژاد در جمع اردم آذربایجاو غربی با اشاره به خبری که دیر م به نق ام باراک ا بااا درباره ی تاهادیاد
 یک اقدار صبر کان تاا، شما تامه ام راه رسیدید، »آقای ا بااا:حمله ی اتمی به برخی کشورها انتشر شد گفت
.« یک اقدار سرد گرم را بچش،عرقت خشک شود
]1921  فر ردین12  [تاریخ دسترسی. راسخوو:پایگاه اینترنتی
Rasekhoon (2010). Available form: http://rasekhoon.net/news/print-59522.aspx

[Accessed 6 April 2010]
Translation by foreign media: "Mr. Obama, you are a newcomer (to politics). Wait
until your sweat dries and get some experience". Iranian President Mahmoud Ahmadinejad derided Obama over the plan in a speech Wednesday to a crowd of thousands in the country's northwest.
NBCNEWS (2010).Available form:

http://www.nbcnews.com/id/36212348/ns/world-news-mideast-n-africa/t/iranobama-cant-do-damn-thing/, [Accessed 4 July 2010]

Analysis:
آقای ا بااا

Mr. Obama: Literal translation

شما تامه ام راه رسیدید

You are newcomer: Adaptation

To politics: Addition
یک اقدار صبر کن تا عرقت خشک شود

Wait

until

your

sweet

dries:

Literal

translation
یک اقدار سرد گرم را بچش

Get some experience: Adaptation
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Sample 8
احمدی نژاد در جمع اردم آذربایجاو غربی با اشاره به خبری که دیر م به نق ام باراک ا بااا دربارهی تاهادیاد
 بزرگتر ام تو آو گردو کلافاتتار ام تاو، »بداو گندهتر ام تو:حملهی اتمی به برخی کشورها انتشر شد گفت
.«نتوانستند ام این غلط ها بکنند
]1921  فر ردین12 [تاریخ دسترسی. راسخوو:پایگاه اینترنتی
Rasekhoon (2010). Available form: http://rasekhoon.net/news/print-59522.aspx

[Accessed 6 April 2010]
Translation by foreign media: "(American officials) bigger than you, more bullying
than you, couldn't do a damn thing". Iranian President Mahmoud Ahmadinejad derided Obama over the plan in a speech Wednesday to a crowd of thousands in the
country's northwest.
NBCNEWS (2010).Available form: http://www.nbcnews.com/id/36212348/ns/

world-news-mideast-n-africa/t/iran-obama-cant-do-damn-thing/, [Accessed 4 July
2010]
Analysis:
American officials: Addition
بداو

Omission

بزرگتر ام تو

Bigger than you: Literal translation

گردو کلفت تر ام تو
نتوانستند ام این غلط ها بکنند

More bullying than you: Literal translation
Couldn’t do a damn thing: Adaptation
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Sample 9
.« »اا باید ااهواره ی اادر (ابر ااهواره) بسامیم:احمدی نژاد گفت
]11  اسفند12 [ تاریخ دسترسی.انقفب اسفای

 فرهن:پایگاه اینترنتی

Translation by foreign media: "We should make mother satellite". Ahmadinejad
said.
Farhang News, News Islamic Revolution (2015). Available form: http://

www.Farhangnews.ir/content/27276, [Accessed 5 March 2012]
Analysis:
ااهواره ی اادر

Mother satellite: Literal translation

Sample 10
: برپا شده بود گافات1921  ارداد11 احمدی نژاد در همایش د ر مه ایرانیاو اقیم خارج ام کشور که در تاریخ
.«»صهیونیستهای احم آدم اجیر کردهاند که ارا تر ر کنند
]1922 ارداد82  [ تاریخ دسترسی. ایرانیاو انگلستاو:پایگاه اینترنتی

Available form: http://iranianuk.com/20090812234800032/ [Accessed 12 August
2009]
Translation by foreign media: "Stupid Zionist have hired mercenaries to assassinate
me". Ahmadinejad in his latest speech said.
Rep, F. Kon Paul Forums (2010). Available form: http://www.ronpaulforums.com/

showthread.php?255781-Ahmadinejad-(Iran)-Stupid-Zionists-have-hiredMercenaries-to-Assassinate-Me, [Accessed 4 July 2010]
Analysis:
صهیونیست های احم
آدم اجیر کردند

Stupid Zionist: Literal translation
Hired mercenaries: Adaptation
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Sample 11
احمود احمدی نژاد در جریاو جشنی که به اناسبت پیر م اعفم شدو در انتخابات دهم در ایداو لیعصر تهراو
 برگزار کرد کسانی را به انتخاب د باره ی ی به عنواو رییس جمهور اعتراض کاردناد1922  خرداد89 یکشنبه
.خس خاشاک خواند
 اظهار نظرهای جنجالی آقای احمدی نژاد:پایگاه اینترنتی
Available form: https://fa.m.wikipedia.org/wiki/
Translation by foreign media: Ahmadinejad's belittling description was made at
victory rally in Tehran's Valiasr square on Sunday, when he called those protested
against his re-election as" dirt and dust".
Tait, R. theguardian (2009).Available form:

http://www.theguardian.com/world/2009/jun/18/ahmadinejad-iran-insults-dirtdust ,[Accessed 18 June 2009]
Analysis:
خس خاشاک

Dirt and dust: Adaptation
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Sample 12
 »آنها در قطعنااه اخیر نام دانشمنداو اا را بردند:احمود احمدی نژاد در سخنرانی اش در استاو ارکزی گفت
.«های صهیونیستی گرا دادند که بیایند دانششمنداو یک الت را بزنند

به س

 اظهار نظرهای جنجالی آقای احمدی نژاد:پایگاه اینترنتی
Available form: https://fa.m.wikipedia.org/wiki/
Translation by foreign media: "They mention the names of our scientists in their
[United Nations] resolutions and provide the Zionist dogs with a copy and tell them
to kill". President Mahmoud Ahmadinejad said in a speech in Markazi province.
Babylon & Beyond (2010). Available form:

http://latimesblogs.latimes.com/babylonebeyond/2012/12/iran-ahmadinejadblames-attacks-against-nuclear-scientists-on-zionist-dogs.html, [Accessed 1 December 2010]
Analysis:
United nation: Addition
های صهیونیستی

س

دانشمنداو یک الت

Zionist dogs: Literal translation
Omission

Table 2. Status of Domestication and Foreignization in Foreign Media Translation

Methods

Domestication

Foreignization

Strategies

Variation

Cultural Equivalence
Interpretation

0
1

Percentage
%
0
3

Approximation

2

6

Addition

4

12/12

Omission
adaptation

2

6

5

15/15

Literal translation

19

58
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داستان کوتاه
ترجمه داستان کوتاه

زهرا بژه
1917 آباو

(November, 2018)

غول خودخواه
The Selfish Giant
)(اُسکار ایلد

(Oscar Wilde)

بچه ها هر ر م عصر که ام ادرسه براای گشاتاناد

Every afternoon, as they were coming
from school, the children used to go

.عادت به بامی در باش غول خودخواه داشتند

and play in the Giant’s garden.

 در اایااو، با علف های نرم سبز،باش بسیار میبا بود

It was a large lovely garden, with soft
green grass. Here and there over the

علف ها گلهای میبا اث ستاره ها ای درخشیدناد

grass stood beautiful flowers like stars,

در ایاو آنها د امده درخت هلو قرار داشات کاه در

and there were twelve peach-trees that

بهار شکوفه های میبای صورتی صدفی در پایایاز

in the spring-time broke out into delicate blossoms of pink and pearl, and in

.ایوه های میادی ای دادند

the autumn bore rich fruit.
The birds sat on the trees and sang so

آ ام

sweetly that the children used to stop

پرندگاو برر ی درخت ها ای نشاساتاناد

 بچه ها در حال بامی به صدای،دلنشین ای خواندند

their games in order to listen to them.

 اا چقدر:آنها گوش ای دادند به یکدیگر ای گفتند

“Howhappy we are here!” they cried to
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each other.

.خوشحالیم
یک ر م غول خود خواه که هفت سال باود بارای

One day the Giant came back. He had
been to visit his friend the Cornish

،دیدو د ستش به جنوب غربی انگلستاو رفته باود

ogre, and had stayed with him for seven years. After the seven years were

 بعد ام هفت سال ای گفت با اینکه حار.بام گشت

over he had said all that he had to say,

هایشاو نیمه اانده ااا تصمیم گرفت به قصار خاود

for his conversation was limited, and

 کودکاو را دید که در باغش، ماانی که رسید.برگردد

he determined to return to his own cas-

.بامی ای کنند

tle. When he arrived he saw the children playing in the garden.

 اینجا چاکاار اای:با صدای بسیار خشن فریاد مد

“What are you doing here?” he cried
in a very gruff voice, and the children

.کنید؟ بچه ها فرار کردند

ran away.
اان باه

“My own garden is my own garden,”
said the Giant; “any one can under-

 باش ان اتعل به ان است:غول گفت

 کسی این را.کسی اجامه نمی دهم در آو بامی کند

stand that, and I will allow nobody to

ای فهمد؟

play in it but myself.”
ر ی آو

So he built a highwall all round it, and

سپس دیوار بلندی اطرا باش کشایاد

put up a notice-board.

:اعفایه ای نوشت
متجاوزان مورد پیگرد قرار می گیرند

TRESPASSERS WILL BE PROSECUTED

.ا غول بسیار خودخواهی بود

He was a very selfish Giant.
The poor children had now nowhere

کودکاو بیچاره حاال جاایای بارای باامی کاردو

to play. They tried to play on the road,

 آنها سعی ای کردند در اسیر بامی کاناناد.نداشتند

but the road was very dusty and full of

های سخت بود آناهاا

hard stones, and they did not like it.

ااام جاده خاکی پرام سن

They used to wander round the high
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wall when their lessons were over, and

 آنها عادت کاردناد قاتای.آنجا را د ست نداشتند

talk about the beautiful garden inside.

دربااره

“Howhappy we were there,” they said
to each other.

درسشاو تمام شد د ر دیوار بلند بگردناد

:میبایی های باش صحبت کنند به یکدیگر بگاویاناد
.چقدر خوشحال بودیم

Then the Spring came, and all over

بهار رسید در تمام شهر پر بود ام شکاوفاه هاای

the country there were little blossoms

 فقط در بااش غاول خاودخاواه،کوچک پرندگاو

and little birds. Only in the garden of
the Selfish Giant it was still winter.

 پرندگاو رغبتی به خواندو در آنجا کاه.ماستاو بود

The birds did not care to sing in it as

 نداشتند درختاو فاراااوش،بچه ای داخلش نبود

there were no children, and the trees
forgot to blossom. Once a beautiful

 یکبار گ میبایی سارش را ام.کردند شکوفه کنند

flower put its head out from the grass,

 برای، تابلوی اعفنات را دید،ایاو علف ها بیر و آ رد

but when it saw the notice-board it was

کودکاو اتاسف شد د باره میر خاک برگشت باه

so sorry for the children that it slipped

.خواب رفت

back into the ground again, and went
off to sleep.
The only people who were pleased

یاخاباناداو

were the Snow and the Frost. “Spring

 بر،تنها کسانی که خوشحال بودند

 بهار باش را فرااوش کرده پاس ااا:بودند آنها گفتند

has forgotten this garden,” they cried,

“so we will live here all the year

باا چاادر

round.” The Snow covered up the

سفیدش تمام علف ها را پوشاند یخ تمام درختاو را

grass with her great white cloak, and

 بر.ای توانیم تمام سال را اینجا بمانیم

 آنها باد شمالی را دعوت کردند کاه باا.نقره ای کرد

the Frost painted all the trees silver.
Then they invited the North Wind to

 ا با چادر پشمی خود در جااده اای.آنها آنجا بماند

stay with them, and he came. He was

 چه جاای:غرید در د دکش ای داید ای گفت

wrapped in furs, and he roared all day
about the garden, and blew the chim-

 باید ام تگرگ دعوت کنیم باه دیادو ااا.دلپذیری

ney-pots down. “This is a delightful

.بیاید
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spot,” he said, “we must ask the Hail

 برای سه ساعت تمام بارید تاماام.پس تگرگ آاد

on a visit.” So the Hail came. Every

ها را شکست سپس اطرا بااش را باا

day for three hours he rattled on the
roof of the castle till he broke most of

تخته سن

 ا لباسی خاکستری به تن داشات،سرعت گشت

the slates, and then he ran round and

.نفسش اث یخ بود

round the garden as fast as he could
go. He was dressed in grey, and his
breath was like ice.

 به باش یخ،غول خودخواه که کنار پنجره نشسته بود

“I cannot understand why the Spring
is so late in coming,” said the Selfish

 نمی دانم چرا باهاار دیار:مده اش نگاه کرد گفت

Giant, as he sat at the window and

. ااید ارم فص تغییر کند،کرده

looked out at his cold white garden; “I
hope there will be a change in the
weather.”

 پایایاز، همچنین تابستاو،قت نیااد

But the Spring never came, nor the
Summer. The Autumn gave golden

لی بهار هی

ایوه های طفیی خود را به همه باش ها به غیر ام بااش

fruit to every garden, but to the Giant’s

. ا خیلی خودخواه است:غول خودخواه داد گفت

garden she gave none. “He is too selfish,” she said. So it was always Winter

بنابراین در آنجا همیشه ماستاو بود باد شمالی

there, and the North Wind, and the

در تمام درخات هاا اای

Hail, and the Frost, and the Snow

danced about through the trees.

تگرگ یخبنداو بر

.رقصیدند
،یک ر م صبح که غول در تختش درام کشیده باود

One morning the Giant was lying
awake in bed when he heard some

 این ااوسایاقای.اوسیقی د ست داشتنی ای شنید

lovely music. It sounded so sweet to
his ears that he thought it must be the

بسیار میبا بود ا فکر کرد که گر ه اوسیقی شاه ام

King’s musicians passingby. It was re-

. ااا فقط پرنده کوچکی آ ام ای خواند.آنجا ای گذرد

ally only a little linnet singing outside

مااو میادی بود که هی پرنده ای در باش آ ام نخوانده

his window, but it was so long since he
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had heard a bird sing in his garden that

بود برای غول این میباترین اوسیقی در تمام جهاو

it seemed to him to be the most beauti-

.بود

ful music in the world.
Then the Hail stopped dancing over

تگرگ ام بارش ایستاد باد شمالی ام غرّش ایستااد

his head, and the North Wind ceased

.بود دلپذیری ام ر منه های بام به داخ آاد

roaring, and a delicious perfume came

to him through the open casement.
“I believe the Spring has come at

 ام تاخات،“ ” فکر کنم باالخره بهار آاد:غول گفت

last,” said the Giant; and he jumped

.پایین پرید به بیر و نگاه کرد

out of bed and looked out.
What did he see?

لی چه چیزی دید؟
 ام یک سوراخ کاوچاک.ا صحنه بسیار میبایی دید

He saw a most wonderful sight.
Through a little hole in the wall the

 کودکاو به داخ باش آاده بودند،داخ دیوار باش

children had crept in, and they were
sitting in the branches of the trees. In

ر ی تاماام

every tree that he could see there was a

 درختاو ام بامگشت.شاخه ها ای شد کودکی را دید

little child. And the trees were so glad

در ایاو شاخه درختاو نشسته بودند

کودکاو بسیار خوشحال بودند تمام شاخه هایشااو

to have the children back again that

را پر ام شکوفه کرده بودند شاخه های خود را بار

they had covered themselves with
blossoms, and were waving their arms

.سر ر ی کودکاو ای کشیدند

gently above the children’s heads.
The birds were flying about and twit-

پرندگاو چهچهه کناو با شادی پر ام ای کردناد

tering with delight, and the flowers

.گلها ام ایاو علف ها با خنده بیر و آااده باودناد

were looking up through the green

 فقط در د رترین گاوشاه ام بااش،صحنه میبایی بود

grass and laughing. It was a lovely sce-

 ا.هنوم ماستاو بود پسر کوچکی آنجا ایستاده بود

ne, only in one corner it was still winter. It was the farthest corner of the

کوچکتر ام آو بود که بتواند به شاخه درخت برسد

garden, and in it was standing a little
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boy. He was so small that he could not

فقط د ر درخت ای چرخید به تلخی گاریاه اای

reach up to the branches of the tree,

یخ پیچیده بود

and he was wandering all round it, crying bitterly. The poor tree was still

 درخت بیچاره هنوم در بر.کرد

.باد شمالی اطرا آو ای غرید ای مید

quite covered with frost and snow, and
the North Wind was blowing and roaring above it.
“Climb up! little boy,” said the Tree,

 شاخه هایش، “ کوچک، ” بیا باال پسر:درخت گفت

and it bent its branches down as low as

را خم کرد تا ا بتواند باال بیاید ااا پسر بسیار کوچک

it could; but the boy was too tiny.

.بود
غول همانطور که بیر و را نگاه ای کرد صادای آب

And the Giant’s heart melted as he
looked out. “How selfish I have been!”

 چاقادر خاودخاواه:شدو یخ ها را ای شنید گفت

he said; “now I know why the Spring
would not come here. I will put that

 االو ای فهمم که چرا بهار نمی تاوانسات باه،بودم

poor little boy on the top of the tree,

 ان پسر بچه را باالی درخت ای نشانم،اینجا بیاید

and then I will knock down the wall,

دیوار باش را خراب خواهم کرد باش برای هامایاشاه

and my garden shall be the children’s

 ا برای کاری که انجام.اح بامی بچه ها خواهد شد

playground for ever and ever.” He was
really very sorry for what he had done.

.داده بود اقعاً اتاسف بود
به پایین پله ها آاد در را به آراای بام کرد داخ

So he crept downstairs and opened the
front door quite softly, and went out

 ااا قتی کودکاو ا را دیدند بسیار ترسیدناد.باش شد

into the garden. But when the children

فرار کردند باش د باره ماستاو شد فقط پسر بچاه

saw him they were so frightened that
they all ran away, and the garden be-

نتوانست فرار کند چشمانش پر ام اشک شده بود

came winter again. Only the little boy

 غول باالی سر ا رفت.اتوجه آادو غول نشده بود

did not run, for his eyes were so full of

 درخت،ا را به آراای بلند کرد ر ی درخت گذاشت

tears that he did not see the Giant com-
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ing. And the Giant stole up behind him

آ ام

and took him gently in his hand, and

شکوفه کرد پرنده ها بر ر یش نشساتاناد

 پسر بچه دستانش را بام کرد د ر گاردو،خواندند

put him up into the tree. And the tree
broke at once into blossom, and the

.غول انداخت ا را بوسید

birds came and sang on it, and the little
boy stretched out his two arms and
flung them round the Giant’s neck, and
kissed him.
کودکاو دیگر قتی دیدند غول دیگار باد اخاف

And the other children, when they
saw that the Giant was not wicked any

.نیست به داخ باش برگشتند بهار با آنها به باش آاد

longer, came running back, and with
them came the Spring. “It is your gar-

 باا. ام این به بعد این باش اال شماست:غول گفت

den now, little children,” said the Gi-

.تبر بزرگی دیوار را خراب کرد

ant, and he took a great axe and
knocked down the wall.
And when the people were going to

 غاول،ظهر ها ماانی که اردم برای خرید ای رفتند

market at twelve o’clock they found

را دیدند که در میباترین باش دنیا با کودکاو بامی ای

the Giant playing with the children in

.کند

the most beautiful garden they had ever seen.
All day long they played, and in the

آنها تمام طول ر م را در باش بامی کردند هاناگاام

evening they came to the Giant to bid

 غاول،غر ب که برای خداحافظی با غاول رفاتاناد

him good-bye. “But where is your little
companion?” he said: “the boy I put

 پس پسر بچه ای که همراه تاو بود کجاسات:پرسید

into the tree.” The Giant loved him the

 غاول.؟ آو پسر بچه ای که ان ر ی درخت گذاشتم

best because he had kissed him.

ا را خیلی د ست داشت چرا کاه پسارباچاه ا را
.بوسیده بود
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“We don’t know,” answered the chil-

. ا رفته است، نمی دانیم:کودکاو جواب دادند

dren; “he has gone away.”
“You must tell him to be sure and

. به ا بگویید فردا حتما بیاید:غول گفت

come here to-morrow,” said the Giant.
لی کودکاو گفتند نمی دانند ا کجا مندگای اای

But the children said that they did not
know where he lived, and had never

.کند غول بسیار ناراحت شد

seen him before; and the Giant felt
very sad.
Every afternoon, when school was

 کودکاو به باش،هر ر م عصر بعد ام تعطیلی ادرسه

over, the children came and played

ای آادند با غول بامی ای کردند ااا آو پسر بچاه

with the Giant. But the little boy whom

قات

the Giant loved was never seen again.
The Giant was very kind to all the chil-

کوچک که غول بسیار د ستش ای داشت هی

 غول تمام کودکاو را د ست داشت ااا دلتنا.نیااد

dren, yet he longed for his first little

قت باا ا

friend, and often spoke of him.

ا لین د ست کوچکش شده بود که هی
.صحبت نکرده بود

“How I would like to see him!” he

 چقدر دلم ای خواهد ا را:غول همیشه ای گفت

used to say.

.ببینم
سالها گذشت غول بسیار پیر ضعیف شده بود

Years went over, and the Giant grew
very old and feeble. He could not play

ری

about any more, so he sat in a huge

دیگر نمی توانست با کودکاو باامی کاناد

armchair, and watched the children at

صندلی بزرگش ای نشست بامی کودکاو را ناگااه

their games, and admired his garden. “I

 اان:ای کرد باغش را تحسین ای کرد ای گفت

have many beautiful flowers,” he said;

گلهای بسیار میبایی دارم لی کودکاو بسیار میبا تار

“but the children are the most beautiful

.ام گ ها هستند

flowers of all.”
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One winter morning he looked out of

یک صبح ماستانی غول در حالی که لابااس اای

his window as he was dressing. He did

 ا دیاگار ام.پوشید ام پنجره بیر و را تماشا کارد

not hate the Winter now, for he knew
that it was merely the Spring asleep,

ماستاو اتنفّر نبود چرا که ای دانست ایان فاقاط

and that the flowers were resting.

.خواب بهار استراحت گلهاست

Suddenly he rubbed his eyes in won-

ناگااه

der, and looked and looked. It certainly

 نگاه کرد،ناگهاو چشمش ام تعجب بام شد

 در گوشه د ری، این یک صحنه فو العاده بود،کرد

was a marvellous sight. In the farthest

ام باش یک درخت پوشیده در شکوفه های سافایاد

corner of the garden was a tree quite
covered with lovely white blossoms.

 تمام شاخه هایش طفیی رنا،د ست داشتنی بود

Its branches were all golden, and silver
fruit hung down from them, and under-

بود ایوه های نقره ای ام شاخه ها آ یزاو بودناد

neath it stood the little boy he had

. پسر بچه اورد عفقه اش بود،در پایین آو

loved.
Downstairs ran the Giant in great joy,

غول با هیجاو تمام پله ها را پایین آاد به داخا

and out into the garden. He hastened

 شتاب مده ام ایاو علف ها رد شد نزدیک،باش رفت

across the grass, and came near to the
child. And when he came quite close

کودک رفت قتی به نزدیکی ا رسید ام عصباانایات

his face grew red with anger, and he

 چه کسی جرات کرده تو را:صورتش سرخ شد گفت

said, “Who hath dared to wound thee?”

For on the palms of the child’s hands

مخمی کند؟ کف دست کودک جای ناخن بود ر ی

were the prints of two nails, and the

 به ان بگو چاه: غول فریاد مد،پاهایش هم همینطور

prints of two nails were on the little

کسی جرات کرده تو را مخمی کند ان با شمشایار

feet. “Who hath dared to wound thee?”

 اینهاا، نه: کودک جواب داد.بزرگم ا را خواهم کشت

cried the Giant; “tell me, that I may
take my big sword and slay him.”

.مخم های عش هستند

“Nay!” answered the child; “but these
are the wounds of Love.”
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“Who art thou?” said the Giant, and a

 احساس عجیبی داشت قب. به ان بگو:غول گفت

strange awe fell on him, and he knelt

.ام اینکه پسربچه بگوید غول فهمید

before the little child.
And the child smiled on the Giant,

 تو یکبار باه اان:کودک به غول لبخند مد گفت

and said to him, “You let me play once

 حاال تو با ان بیا در،اجامه دادی در باغت بامی کنم

in your garden, to-day you shall come

. با ان بامی کن،باش ان که بهشت است

with me to my garden, which is Paradise.”

،آو ر م عصر ماانی که کودکاو به خانه ای رفتاناد

And when the children ran in that afternoon, they found the Giant lying

غول را دیدند که میر درخت ارده ر ی ا را شکوفه

dead under the tree, all covered with

.های سفید پوشانده اند

white blossoms.
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The Pillow Fairy

بالشت فرشته

A long, long time ago, thousands of

در مااوهای خیلی خیلی د ر ،هزاراو کاودک در

children in the world didn’t know how

سراسر جهاو آگاه نبودند که چطور ای تواو فهمیاد

to tell whether they were treating oth-

که آیا رفتار درستی با دیگراو دارند یا خیر .آیا اای

ers well or badly. They could hit their

توانند برادر خواهر خود را تنبیه کنند فکر کنناد

brothers and sisters, thinking they were

کار خوبی کردند .یا ای توانند پشیمانی بشوناد کاه

doing well. They could be filled with

چرا به اادرشاو کمک کردهاند یا اتاا خاوابشااو را

regret at having helped their mother or

ارتب کردهاند .در تمام طول ر م ،فرشته ها بایستای

having tidied their bedroom. The

به بچهها توضیح ای دادند که آیا رفتارشاو درسات

whole day through, the fairies had to

بوده یا خیر .این کار فو الاعااده کسا کاناناده

explain to the kids whether they had

خستهکننده بود.

been good or bad. It was a tremendously boring and tiring job.
One of the fairies was called Spar-

یکی ام فرشته ها اسمش اسپارکلز بود ،کفً باااازه

kles, and she was great fun. She

بود .ا با خودش فکر کرد که شاید بهتر باشد که باه

thought it would be better to teach the

بچهها چیزهایی یاد بدهد .بنابارایان یاک باالشات

children a few things, and so she in-

سخنگو برای دختر عزیزش ،آلیسا ،اختراع کرد.

vented a talking pillow for her favorite
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girl, Alicia.
When Alicia went to bed, the pillow

قتی آلیسا به رختخواب ای رفت ،آو بالشت با ا

would ask her:

حر ایمد:
” -دخترم ،بگو ببینم اار م چهکارایی کردی؟“

-“Tell me, my girl, what you did to”?day

هنگاای که آلیسا به بالشت ایگفت که کاارهاای

Whenever Alicia told her that she

ناپسندی انجام داده ،آو باالشات صاداهاای آمار

had done bad things, the pillow would

دهندهای در طول شب ام خود درای آ رد؛ تبدیا

make annoying noises through the

به یک بالشت سفت سخت ای شد .به خاطر همین

night, and contort itself into all kinds
of uncomfortable lumps and bumps. Of

آلیسا اصفً نمیتوانست خواب راحتی داشته باشد.

course, Alicia could hardly get any
sleep.
But when Alicia talked of good

ااا هر قت آلیسا ام کارهای خوبی که انجاام داده
نارم

things she had done, the pillow would

ایشد ،آرم ایکرد که آلیسا خواب خیلای خاوبای

purr like a pussycat, would wish Alicia

بود صحبت ایکرد ،آو بالشت بسیار گارم

a good night, and would play sweet

داشته باشد ،در طول شب یک اوسیقی دلنشایان

soft music the whole night through.

برای آلیسا پخش ایکرد.

Before long, the girl had learnt how

خیلی طول نکشید که دختر قصهی اا یاد گارفات

to behave so that her pillow would

که چه طور رفتار کند که هر شب باالشاتاش یاک

play lovely music every night.

اوسیقی لذت بخشی برایش پخش کند.
پساماین ،فرشته ی قصهی اا اسپارکلز ،تصامایام

Sparkles the fairy then decided to

گرفت که این بالشت را در اورد یکی دیگر ام دخترها

use the pillow on another little girl

که خیلی دردسر سام بود ااتحاو کند .آلایاساا ا ل

who was giving her a lot of trouble. At

نگراو این بود که نکند یادش بر د که چگاوناه اای

first, Alicia was afraid that she might

تواند خوب باشد یا بد .ااا کلماتای کاه هار شاب

forget how to be good, but she remembered the words she had heard every

ایشنید یادش افتاد .هر شب به خودش ایگفت:

night, and she would say to herself:
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داستان کوتاه
-“Let’s see then, Alicia. What did

 ” -بذار ببینم آلیسا .اار م چاهکاارهاایای اناجاام

”?you do today

دادی؟“

Alicia was pleased to find that she

آلیسا ،قتی فهمید که خودش اآلو ایداند که آیا

herself now knew whether she had be-

رفتارش خوب بوده یا بد ،خیلی خوشاحاال شاد.

haved well or not. And when she had

قتی خوب بود ،خیلی راحت آرام ایخوابیاد .اااا

been good, she slept wonderfully. Just

همانند قتیکه بالشت فرشته پیش ا باود ،اصافً

like when the talking pillow had been

نمیتوانست خوب بخوابد چاوو اای دانسات کاه

there, she found it hard to sleep when-

کارهای بدی انجام داده است .تنها قتی به آراااش

ever she had done something bad. And

ایرسید که به خودش قول دهاد کاه ر م باعاد

she could only feel peace if she prom-

همهچیز را درست کند .هر کار اشتباهی که اناجاام

ised to make right, the next day, what-

داده بود.

ever harm she had done.
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زبان روسی
 در رابطه باНА неделю, ЗА неделю, ЧЕРЕЗ неделю, неделю چگونگی کاربرد صحیح
زمان و برنامه
НА неделю, ЗА неделю, ЧЕРЕЗ
неделю, неделю. Как правильно
говорить о планах и времени

НА неделю, ЗА چگونگی کااربارد صاحایاح
 در رابطهнеделю, ЧЕРЕЗ неделю, неделю
با مااو برنااه

НА НЕДЕЛЮ / НЕДЕЛЮ Так мы
можем говорить о наших планах или
рассказывать о своём опыте. Эти

 چنین است کاه،НА НЕДЕЛЮ / НЕДЕЛЮ
اا ایتوانیم درباره برنااههایماو صحبت کنیم یا دربااره

КАК

 این ساختارها نشاو دهنده این.تجربه خود تعریف کنیم

ДОЛГО мы делали что-то. Или КАК

 یاا.است که چقدر طول ایکشد اا کاری را انجام دهیم

конструкции

показывают

ДОЛГО мы планируем делать это.
Абсолютно НЕважно, что мы будем

 در.چقدر طول ایکشد برای انجام آو برنااهریزی کنیم

делать, не важен результат. Важно

 فقط اهم ایان.ک انجام گرفتن نتیجه کار اهم نیست

только КАК ДОЛГО, сколько дней/
ночей/лет.

 چند شب یاا، چند ر م،است که چه ادت طول ایکشد
.چند سال
.ااا تفا ت گرااری جزئی دارد

Но есть небольшая грамматическая
разница. НА НЕДЕЛЮ (НА + В.П.)

мы

используем

после

глаголов

движения. Например: Я поеду в
Прагу на неделю; я летал в Лондон
на 3 дня. Возможные вопросы: НА
СКОЛЬКО ТЫ ПОЕДЕШЬ? НА
СКОЛЬКО

ТЫ

 را بعد ام افعاالНА НЕДЕЛЮ (НА + В.П.)
 ان باه اادت: به عنواو اثال.حرکتی استفاده ایکنیم
 ان برای سه ر م باه لانادو.یک هفته به پراگ ایر م
 برای چه ادت تو ایر ی؟: سؤاالت احتمالی.پر ام کردم

ЛЕТАЛ?

تو برای چه ادت با پر ام رفتی؟ برای چه ادت؟

НАДОЛГО?
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НЕДЕЛЮ (В.П.) мы используем
после

глагола

быть.

Например:

Маша была там неделю, Оля будет
жить

в

Германии

три

года.

Возможные вопросы: СКОЛЬКО ТЫ
БЫЛА

ТАМ?

СКОЛЬКО

ТЫ

 استافاادهбыть  بعد ام فع،НЕДЕЛЮ (В.П.)
 اُلیا سه، ااشا یک هفته آنجا بود: به عنواو اثال.ایکنیم
 چاه: سؤاالت احتمالی.سال در آلماو مندگی خواهد کرد
ادت تو آنجا بودی؟ چه ادت تو آنجا مندگای خاواهای

КАК

 قتی درباره مااو حاال،کرد؟ چه ادت ماانی؟ در ضمن

ДОЛГО? Кстати, когда мы говорим о

В.П. : ااا فاقاط ااتاغایار د م،صحبت ایکنیام

БУДЕШЬ

ЖИТЬ

ТАМ?

настоящем времени, мы используем
только

второй

вариант:

В.П.

(НЕДЕЛЮ). Например: Я читаю

 ان کتاب را در طاول:( به عنواو اثالНЕДЕЛЮ)
 االو در،یک هفته ایخوانم (ان هنوم تماام ناکاردم

книгу неделю (я ещё не закончила,

.)جریاو است

процесс сейчас)
ЗА НЕДЕЛЮ Мы говорим так,
когда показываем КАК БЫСТРО мы

 قتی بکار ایبریم آو اوقع نشاو،ЗА НЕДЕЛЮ

можем сделать нашу работу или

ایدهیم با چه سرعتی اا ایتوانیم کار را انجام دهیم یا

КАК БЫСТРО мы сделали нашу

ایانЗА + В.П .با چه سرعتی کار را انجام دادهایام

работу. ЗА + В.П. - это дедлайн, это
срок. Когда этот срок закончен,

، قتی این ادت ماانی تمام اایشاود.اهلت ماانی است
. تمام شده است%100 کار نیز

работа тоже 100% закончена.
Важен

только

результат.

Например: Я прочитал "Войну и

 ان ”جانا: به عنواو اثال.تنها نتیجه اهم است

Мир" за неделю (это мой результат,

 (این نتیجه کار اان.صلح“ را در طول یک هفته خواندم

я

است ان عالی هستم!)؛ ان در یک ر م ارائه دادم (اان

молодец,

вау!);

Я

сделаю

презентацию за день (я обещаю, я
молодец, я закончу 100%, это будет

باه

 تمام ایکنم%100  ان،قول دادم عالی هستم
).نتیجه خواهد رسید

мой
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результат). Возможные вопросы:

سؤاالت احتمالی :تو در طول چه ادت این کاار را

?ЗА СКОЛЬКО ТЫ СДЕЛАЛ ЭТО

انجام دادهای؟ تو در طول چه ادت انجاام خاواهای

ЗА СКОЛЬКО ТЫ СДЕЛАЕШЬ

داد؟

?ЭТО

 ،ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮچنین است که صحبات

ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ Мы говорим так,
мы

ایکنیم قتی که اا انجام کاری را شر ع ایکنایام.

Мы

показываем

КОГДА
что-то.

делать

когда
начнём

اا نشاو ایدهیم چند ر م کار را انجام نخواهیم نداد.

показываем сколько дней мы не

به عنواو اثال” :ان باید در عرض د ر م به اادیارم

будем это делать. Например, фраза

من

"Мне надо позвонить директору

بزنم “81,01 ،به این اعنی اسات کاه ااار م

через 2 дня, 29.09" означает, что
сегодня 26.09. "Я поеду в отпуск

 82,01است ” .ان در عرض د هفته به تعاطایافت

через две недели" значит, что ещё 14

خواهم رفت“ به این اعنی که هنوم  14ر م شما کاار

дней вы будете работать, а потом

خواهید کرد در عوض بعد به تعطیفت خاواهایاد

Возможные

رفت .سؤاالت احتمالی :در طول چند ر م باایاد باه

вопросы: ЧЕРЕЗ СКОЛЬКО ДНЕЙ

ادیر من

?НАДО ПОЗВОНИТЬ ДИРЕКТОРУ

بزنید؟ چه قت شما به تعطیفت خواهیاد

?КОГДА ВЫ ПОЕДЕТЕ В ОТПУСК

رفت؟
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отпуск.

в

поедете

کارگاه ترجمه
ترجمه پیشنهادی متن شماره 9
یکی از اعضای {ارتش جمهوری خواه ایرلند} یک کرسی در مجلس عوام به دست آورد
بابی ساندم یک ایرلندی  87ساله است که بیشتر د راو بلوش خود را در منداو گذرانده انتظار دارد که باز دی
در هماو جا بمیرد .ی ام ا ل ااه اارس در منداو ”ایز“ در ایرلند شمالی دست به اعتصاب غذا مده

خاواساتاار

” اوقعیت حقو مندانی سیاسی“ برای هم سلولی های خود که عضو ارتش جمهوری خواه ایرلند هستناد شاده
است .ساندم تا کنوو سی پا ند ام مو خود را ام دست داده هفته گذشته پیش بینی کرد که” :تا د هفته دیگار
ای ایرم“ .چند ر م بعد ساندم جدیدترین غیر اتحم ترین فردی بود که به عضویت پارلماو بریتانیا اناتاخااب
شد.
ساندم نه سال گذشته را به جز شش ااه در منداو سپری کرده در حال حاضر نیز در حال گذراندو یک د ره
احکوایت  14ساله به جرم در اختیار داشتن یک تپانچه است .ااه گذشته با ارگ فرانک ااگور ،عضو پارلمااو
طرفدار ارتش جمهوری خواه ایرلند صاحب یک بار ،حومه انتخابیه ”فراانان “ ”تیر و“ ،که یک انطقه ناهموار
کشا رمی در ایرلند شمالی است خالی ااند .ساندم ناازد جانشینی ی شد .سایر ناازدهای الی گرای کاتولیک فوراً
کنار رفتند ،ام جمله برنادت دلوین اک آلیسکی ،که در ژانویه گذشته ام یک سوء قصد جاو به در برد هنوم باه
کمک چوب دستی راه ای ر د .اک آلیسکی گفت” :برنده شدو جاو ساندم را نجات ای دهد .ان نمی دانم چطور

حتی {نخست میر انگلستاو} اارگارت تاچر ای تواند کناری بایستد ارگ یک عضو انتخابی قانونی پارلماو را
ام گرسنگی نظاره کند“.
هار لد ست ،پر تستاو افراطی  29ساله ،تنها رقیبی بود که در اقاب ساندم باقی ااند .ا گفت :ر(ی دادو باه
ساندم به انزله ی ر(ی دادو به خشونتی است که دارد این ایالت را نابود ای کند؛ ظاهراً خیلی ام کاتولیک هاا باا
این گفته اواف بودند .بیش ام سه هزار نفر ام ر(ی دادو به یک پر تستاو یا یک عضو اسلح ارتش جمهوری خواه

ایرلند خودداری کرده ،ر(ی سفید به صند

ها ریختند .ااا در انطقه ای که اکثریت ساکناو آو کاتولیک هستند،
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این کار برای جلوگیری ام انتخاب شدو ساندم کافی نبود .اک آلیسکی هفته گذشته در یک گردهمایی گفت” :ا
ام شما نخواسته که در منداو به ا الح شوید .ا فقط ام شما خواسته که بگویید طر چه کسی هستید “.سانادم
در انتخابات ایاو د ره ای با  90418ر(ی در اقاب  81042ر(ی بر آقای ست پیر م شد.
د لت اعفم کرد که به هر حال به ساندم اجامه خر ج ام منداو داده نمی شود تا ی ادعی کرسی نماایانادگای

خود شود؛ در هر صورت ی در ضعی نیست که بتواند اسافرت کند .هفته گذشته اادر ا ر مالین ساندم بعاد ام
افقات با ی گفت ” :مو بابی ساندم به  110پوند رسیده هر قت سعی ای کند آب بنوشد آو را باال ای آ رد.
چشمانش دارد ضعیف ای شود ،دل پیچه دارد خیلی خسته ضعیف شده “.ی مندانباناو را اتهم کرد که عمداً
فرمندش را با قرار دادو سه عده غذا در ر م در یک قدای سلولش مجر ای دهند .این در حالی است که غذا دست
نخورده باقی ای ااند.

ساندم ابتدا قول داده بود در صورت به دست آ ردو کرسی پارلماو تنها آو را ”حفظ“ نموده ،فوراً استعفا کند تا
اک آلیسکی سایر کاتولیک ها بتوانند در یک انتخابات ایاو د ره ای دیگر برای به دست آ ردو آو ابارمه کنند.
ااا بعد ام شمارش آراء ،ساندم ام سلول خود اعفم کرد ” :برای چه باید استعفا کنم؟ تنها د هفته ی دیگر ام عمارم
باقی اانده“.
اقدام بعدی با لندو بود :قرار بود رهبر احافظه کار اجلس عوام ،فرانسیس پیم ،جلسه ای با شرکت همه اعضای

پارلماو تشکی داده ،اسأله احر م ساختن ساندم را ام کرسی خود بخاطر عدم صفحیت ی برای عضاویات در
پارلماو اورد بررسی قرار دهد .احتمال داشت این پیشنهاد ام سوی احزاب اختلف پارلماو اورد حمایت سیاعای
قرار بگیرد :حزب کارگر در حمایت ام احافظه کاراو اوضعی علیه ساندم اتخاذ کرده است .هر ضعی پیاش آیاد،
پیر می ساندم در انتخابات یک پیر می تبلیغاتی برای ارتش جمهوری خواه ایرلند است .اگر ساندم ام پاارلامااو
اخراج شود یا بر اثر اعتصاب غذا بمیرد ،نتیجه ی آو احتماالً دردسر بیشتری بارای ایارلاناد
شمالی آغشته به خوو خواهد بود.
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