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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 یازدهم- 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

) (بخش اول01 متن شماره
A: BBC bulletin news
[this is London… Nine hours Greenwich Mean Time. BBC World Service, the news
ready by...]
 After a week of fighting between rival factions of the ruling socialist party in

south Yemen, a broadcast by Aden Radio this morning said that opponents of
president Ali Naser Mohammed are in control. The radio said the president had
made and abortive attempt to drag South Yemen into more bloodshed, but the security situation was now normal and the Polit Burea was in control. The broadcast
said sources of anarchy and confusion had been liquidated. The radio gave a
Polit Burea's account of events last Monday which sparked off the fighting is
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کارگاه ترجمه
South

Yemen.

Last

cise timings are not be-

 Police in south Africa

Monday, Aden Radio,

ing made public. He

says two white police-

then speaking on be-

will meet the prime

men were attacked by

half of the president,

minister, Mrs. Tacher,

a crowd of about 500

said four rebels had

and sir Jeofry Haw to-

black

been executed for lead-

day. The BBC diplo-

Westar area west of Jo-

ing a coup against him.

matic

correspondent

hansburg. The police

It is not clear where

says Mr. Prez, who has

said the two officers

president

Naser

voiced his readiness

were stabbed to death

Mohammed is at the

for direct talks with

when they went to in-

moment.

King Hussein of Jor-

vestigate reports of an

dan, will be restating

illegal gathering and

Israel's refusal to deal

asked the crowd to dis-

with the P.L.O., and

perse, They said the

Mrs. Tacher will be

bodies of four uniden-

seeking to narrow the

tified black men were

gap between the King

later found near the

and the Israelis. During

scene. 52 blacks were

his stay, Mr. Perez may

arrested and 21 were

have another meeting

admitted to hospital for

with

president

gunshot wounds, but

Reagan’s Middle East

there is no explanation

envoy,

Richard

of how the injuries oc-

Morfie, who saw King

curred. Follow up op-

Hussein in London at

erations have been car-

the weekend and met

ried out in the area and

with Mr. Perez in Hol-

this morning the situa-

land afterwards.

tion is said to be calm.

Ali

(Jan. 20, 1981)
 The Israeli prime min-

ister, Mr Perez , who is
visiting several European capitals, is now in
London for five days
of talks with the British government about
reviving the Middle
East

peace

process.

There was tight security at the Heathrow airport where he was met
by the foreign secretary, Sir Jeofry Haw.
Mr, perez's day to day
engagements are being
announced

only

at

Mr.

(Jan. 20, 1981)

miners

near

(Jan. 20, 1981)

short notice, and pre-
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بخش ویژه

وفاداری در ترجمه:
با نگاهی به رویکرد

شفاهی اشت اه ،هموانونود درموان

سال  4991منتشر گردید ،اشواره

پزشکی یا مشاوره حقوقی غولوط،

کرده اس

که یک مترجم حورفوه

آسیب و خسوارت زیوادی را بوه

ای بایستی دارای توانایی های زیور

مشتریوان وارد خوواهود نوموود.

باشد:

کریستین نورد -

بنابراین ،اخالق ترجمه ،ایجاب می

بخش چهارم

کند تا با تعهد حرفه ای این کار را
انجام بدهیم.

که مترجم ،از شایستگی های مورد
نیاز برای ارائه خدمات ترجمه متن
تخصصی کتو وی یوا شوفواهوی،
برخوردار می باشد و همواره تالش
دارد تا سطح آنها را باال ب ورد .بوه
ترجمه و توضیحات :سید

ع ارت دیگر ،آنگونه که چسترمون

شجاع نینوا

) (Chestermanاشوواره کوورده

اس  ،مترجم از نوعی توعوهود بوه

شغلی ” مترجم“  ،پشتوانه قوانوونوی
ندارد .هر کسی که احسوا

موی

کند که توان انجام این کار را دارد،
می تواند خدمات ترجمه را ارائوه

مقصد ،به اندازه زبان بومی.
توانایی دوم  :دانش به روز در

تعهد حرفه ای ،بدان معونواسو

برخالف پزشکان و وکال ،عنووان

توانایی اول  :مهارت در زبووان

مورد موضوع اصلی و اصطوالحوات
فنی آن در هر دو زبان.

توانایی سوم  :دسترسی بووه
منابع اطالعاتی و مراجع مورد نیواز
و شناخ

از ابزارهای مربوو

بوه

این حرفه.
عالوه بر این ،مترجمین حورفوه
ای ،بایستی نتایج احتما ی کونوش

Striving for

های ترجمانی شان را مد نظر قورار

) ،excellenceبهره می گویورد.

بدهند ،شرکایشان را از آسیب های

توووعوووا وووی

آیین نامه ” رفتار حرفه ای و شیووه
هووای کسووب و کووار“ انووجووموون
مترجمین امریکا ،که در نووامو ور

نماید ،اگرچه ترجمه کوتو وی یوا

کنند تا نتایج منفی ای به بار نیاید.
این توانایی ،چیزی نیس که فورد،
از بدو تو د ،داشته باشد ،بلکوه در
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احتما ی ،دور نگه دارند ،و سوعوی

بخش ویژه
طی مسیر آموزش ،توسعه پیدا می

اخالقی تری داش ؟ در این مثوال،

بایستی از اعتماد خود به متورجوم،

کند و مترجم ،بعد از مدت زمانوی،

سفارشدهنده ،به فرهنگ مقصود،

کمک بگیرند .فرستنده موتون ،از

به دانش فراوانی در مورد شوا ووده

تعلق داش و او می توانس از یک

مترجم انتظار دارد تا بوه نویوات

های نظری و اسلوبشناختی شیوه

مرورکننده  )reviserبخواهد توا

ارت واطوی او احوتورام بوگو ارد.

ترجمه ،دس خواهد یاف .

ترجمه را ط ق قراردادهای س وک

دریاف کنندگان ،انتظار دارنود توا

فرهنگ مقصد ،تغییر بدهد ،اگرچه

ترجمه ای را بخوانند که مطابق بوا

روش کار او ،تنها ،مشکل وفواداری

انتظارات آنهاس .

وفاداری به نویسنده/خواننده
و اعتماد
دوباره به مثال  ،4توجه کونویود.
می توان گف

که هم نویسنده بوه

زبان نیکاراگوئه و هم خوانندگان به
زبان آ مانی ،به ایون د ویول کوه
مترجم ،ملزومات مربو به دستور
کار ترجمه را برآورده کرده اسو ،
فریب خورده اند .بنابراین ،آیا موی
توانیم نتیجه بگیریم کوه عومول
کردن ط ق دسوتوور کوار ،غویور
اخالقی می باشد؟ آیا یک مترجوم،
ملزم اس

تا دستور کار ترجمه را

بصورت موبهمو ،مد نظر قرار بدهد؟
آیا اگر چیزی را که نواشور از او
خواسته بود ،انجام نمی داد ،رفتوار

به نویسنده/خواننده را به شوخو

مترجم ،برای حل این موعو ول

دیگری انتقال می داد و در جهو

 ،)dilemmaچووه کوواری مووی

حل آن ،کاری نمی کرد .بوا ایون

توانس

حال ،اگر سفوارشدهونوده ،ع وو

بحث کردن در مورد دستوور کوار

فرهنگ م دا بود ،نموی تووانسو

ترجمه ،با ناشر می باشد ،که شاید

انط اق متن مقصد با دستور کارش

باعث توافق آنها بر سر ارائوه یوک

را کنترل نماید .در هور صوورت،

پیشگفتار  )forewordبشود کوه

مشتری بایستی همیشه به مترجم،

اختالف بین قراردادهوای سو وک

اعتماد داشته باشد.

زبان امریکای التین و آ وموانوی و

انجام بدهد؟ یکی از راهها،

همین وضعی  ،برای نویسنده و

نقطه نظرات سیاسی نوویسونوده،

دریاف کنندگان متن مقصد نویوز

بگردد .امکان دیگر ،اسوتوفواده از

صادق اس  .اگر آنها به فورهونوگ

نشانگرهای فرهنگ هدف ،بصوورت

دیگر و از جمله زبانش ،آشونوایوی

صریح ،و بدون مخفی نگاه داشتون

نداشته باشونود ،در آن صوورت،

نظرات نویسنده ،می باشد.

8
ماهنامه ترجمان * سال هشتم * شماره پیاپی  * 78آذر 7338

بخش ویژه
وفاداری به نویسنده/خووانونوده،

خواننده را به نمایش موی گو ارد.

کوه موتورجوم،

کوه

بدان معنا نیس

منظور از انصواف ،آن اسو

همیشه بایستی ط ق انوتوظوارات

مترجم ،به فریب هویوچ یوک از

شرکایش رفتوار کونود .در ایون

شرکای درگیر در فرایند ترجوموه،

صورت ،هیچ ترجمه ای نمی توانود

دس

نخواهد زد .هودف موا در

تاثیر خالقانه ای را بر فرهنوگ یوا

اینجا ،برقراری یک رابطه منصفانوه

ادبیات مقصد ،به جای بگ ارد.

بین فرستونوده موتون مو ودا و

وفاداری به نویسنده/خواننده

بدون اینکه جانب کسی را گرفوتوه

و انصاف
چهارمین آیتم در پیشنهاد اندرو
چسوووتووورمووون

گیرندگان متن مقصد ،می بواشود،

Andrew

 )Chestermanدر مورد ”سوگند
هیرونومیک“  ،به شور

زیور موی

باشد” :سوگنود موی خوورم کوه
ترجمه های مون ،موتون مو ودا
مشتریان را به شیوه غیر منصفانوه
ای ،بازنمایی نخواهند نمود“ .کلمه
” “fairnessدر اینجا ،به معنوای
عاری بودن از عدم صداق

یا بوی

عدا تی می باشد و عالوه بور آن،

باشیم و به افرادی ،آسیو وی وارد

شده باشد .با این حال ،خوانندگوان
و مشتریان یا فرستندگان ،تونوهوا
زمانی رفتار مترجم را خوواهونود
پ یرف

که به او اعتماد کنند و به

صداق

و تعهد حورفوه ای وی،

ایمان داشته باشنود .بونوابورایون،
ویژگیهای وفاداری به نوویسونوده/
خواننده ،که مورد توجه موا قورار
گرفته انود ،بوههومپویووسوتوه و
درهمتنیده می باشند.

جن ه ای از وفاداری به نویسونوده/
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مقاالت

نرم افزار کمکمترجم
SDL Trados Studio
(آشنایی ،اصول و مقدمات
کلی ،کاربرد)

علوم و فنواوری هوای نوویون و

فراگیرد و از طریق آن بوتووانود

همچنین توسعه و اصالحات علووم

محتوای علمی مورد نیاز خوود را

و فنون موجود ،باعث شوده اسو

توسط ترجمه ی متوون عولوموی

که کشورها نیز در تکاپو بیفتند و

تأمین کرده و از آن در راسوتوای

علوم جدید را در سوازموان هوا و

اهداف پژوهشی خود استفاده کند.

دانشگاه ها و نهادهای مختلف خود

ا ،ترجمه ی محتوای علمی و

تزریق کنند.

پژوهشی در حال ظهور کشورهای

فرایند همگام شدن با پیشورفو
های تکنو وژیکی دنیا ،فورایونودی
اس

بهنام اسدی
آذر 4391
)(December, 2018

مختلف به عهده ی مترجم هایوی
اس

که هرکدام از آنها در زمینوه

که باید کشورها بور شوارش

ی مشخصی از علوم دارای ت وحور

محتوا و اطالعات و داده های بسیار

هستند .به این ترتیب ،این وظیفه

گسترده و وسیع غل ه کونونود و

ی مهم تحول آفرینی و پیشرفو

همزمان با آن ،از محتوای دریافتی

هر کشور به عهده ی مترجم هوا

بهره ی کافی را برده و از آنهوا در

نهاده می شود که مهم ترین عامل

راستای تأمین نیازمندی های خود

همگام ساز فناوری یک کشور بوا

استفاده کنند.

دیگر کشورها می باشند.

امروزه با توجوه بوه گسوتورش

از آنجایی که هر متوخوصوصوی،

روزافزون دانش در زمیونوه هوای

ا زاماً به زبان کشورهای مخوتولوف

دق

مختلف و نیاز م رم به همگام شدن

آشنایی ندارد و همچنین زومی بر

ای می باشد؛ چرا که کوچکتریون

هوای

یادگیری زبان های مختلف نوموی

کژتابی و جزئی ترین اشتو واه در

کشورهای مختلف در زمویونوه ی

بیند تا زبان هوای موخوتولوف را

ترجمه ی آنها می تواند منجر بوه

با علوم نوین و پویوشورفو
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انجام دادن این مهم ،مسوتولوزم
و ظراف

و مهارت های ویژه

مقاالت
حوادث ناگوار و صدموات جو وران

نرم افزارهای کمک متورجوم ،کوه

ناپ یری شود.

شهرت جهانی دارد ،نرم افزار کمک

مترجمین حورفوه ای بویوش از

از طرفی دیوگور ،حوجوموه ی

مترجم SDL Trados Studio

 403333نفر در سراسر دنیوا ،بوه

اطالعاتی که از سراسر دنویوا بوه

می باشد .کشور توسعه دهنوده ی

مترجم های دیگر کمک می کند تا

کشورها سرازیر می شوود ،آنوقودر

این نرم افزار ،آ مان می باشد کوه

ترجمه های خود را توسط دیوگور

زیاد اس که مترجم ها نمی توانند

بازدهی ما ی ساالنه ی بویوش از

مترجمین ،بازبینی و ویرایش و یوا

 333میلیون دالر داشته و بیش از

حتی تصحیح کنند.

ترجمه ی خود را با سرع

سرع

نرم افزار ترادو

با جاموعوه ی

تو ید محتوا در جهان همواهونوگ

 4133کارمند در  13دفتر کواری

این نرم افزار با محیط کواربوری

کنند .بنابراین ،با توجه بوه مووارد

مستقر در بیش از  33کشور دارد.

سازگار با کاربر ،توانایی این را بوه

ذکر شده ،باید ساز و کاری وجوود

الزم به ذکر اس که برای طراحوی

مترجم می دهد که متن مو ودو و

داشته باشد که بتوان این امر مهوم

و تو ید این نرم افزار بیش از 433

مقصد را جمله به جملوه بصوورت

میلیون دالر هزینه شده اس .

تفکیک شده در مقابل یوکودیوگور

و حسا

را طوری انوجوام داد و

بیش از  033دانشگاه ،استفاده از

ب یند و همزمان با آن ،از ابزارهوای

عالوه بر آن ،از سورعو

توو ویود

محتوای جهانی عقب نماند!

این نرم افزار را در واحود هوای

بسیار کاربردی نرم افزار استوفواده

معرفی نرم افزار

درسی خود گنجانده اند و از آن

کند.

بهره می برند و هر متورجوم موی

حاافااهااه هااای تارجاامااه

تواند تنوع وسیعی از قا ب فرم )

()Translation Memories

خوش ختانه ،نرم افزارهایی بورای
این منظور طراحی و ساخته شوده
اند تا بعنوان یک ابزار کمکی ،بوه
مترجم ها کمک کنند تا سرع
دق

و کیفی

و

ترجمه ی خوود را

افزایش دهند .یکی از مهموتوریون

های متنی را تووسوط نورم افوزار
ترجمه نماید بیش از  13فورمو
مختلف ،از جمله،.docx ،.doc :
.)... ،.txt ،.pdf ،.html ،.ppt
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یکی از مزایای این نورم افوزار،
بهره مندی از قابلی

ایجاد حافظه

ی ترجمه می باشد .حوافوظوه ی

ترجمه به مترجم این امکان را می

مقاالت
دهد که بتواند بخش هوایوی کوه

همترازی ()Alignment

ترجمه می کند را ذخیره کند توا
در ترجمه های بعدی ،دیگر نیازی
به ترجمه ی آن جوموالت و یوا
جمالت مشابه آنها نداشته باشد.
هر مترجم در زمینه ی خاصی از

حال ،در نظر می گویوریوم کوه

بسته های پاروهه ( Project
)Packages

مترجمی به تازگی بوا نورم افوزار

از دیگر قابلی های نورم افوزار

آشنا شوده

ترادو  ،بهره مندی و پشتی انی از

و می خواهد ادامه ی ترجمه

بسته های پروژه اس  .بطوری کوه

کمک مترجم ترادو
اس

های خود را با نرم افوزار تورادو

یک کارفرما و یا مشتری می توانود

می کند ،و ا

انجام دهد .سوا ی که در ایونوجوا

چندین پروژه ی ترجمه را در قا ب

می تواند برای هر زمینه ی کواری،

پیش می آید ،این اس

که آیا می

یک بسته ی پروژه بوه موتورجوم/

یک حافظه ی ترجمه ی مخصوص

شود ترجمه هایی که ق الً انوجوام

مترجمین ارسال نموده و همچنین

به آن کار را ایجاد کنود و توموام

شده اند را می توان به حافظوه ی

می تواند انواع واژه نواموه هوای

ترجمه های خود در آن زمینه ی

ترجمه خوراک داد یا خیر.

تخصصی مربو به آن رشوتوه را

علوم و فنون فعا ی

خاص را با استفاده از حافوظوه ی
ترجمه ی مربوطه انجام دهد .بوه
یاد داشته باشید که هرچقدر تعداد
ترجمه های انجام شوده تووسوط

مترجم بیشتر باشد ،سرع
و کیفی

و دق

ترجمه هم بیشتر خواهد

بود و با گ ر زمان ،متورجوم ایون
تغییرات را به وضو حس خواهود
کرد.

در اینجا ،قابلی
افزار ترادو

دیگری از نورم

را به شما معرفی می

کنیم .این قابلی

از نرم افزار کوه

جه

راهنمایی مترجم ،در بسوتوه

ی پروژه حوا

کورده و ارسوال

نماید.

همترازی نام دارد ،به شوموا ایون

نکته ی قابل توجه درمورد بسته

اجازه را می دهد که بتوانید توموام

های پروژه این اس

که بسته های

ترجمه های ق لی خود را به حافظه

پروژه در نرم افزار تورادو

ی ترجمه بیفزایید و نرم افوزار از

توانند شامل ترکی ی از انواع زبوان

آنها در ترجمه های بعدی شوموا،

های مختلف باشند.

بهره گیرد و فرایند ترجمه ی شما
را تسهیل بخشد.
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موی

مقاالت
فرهنگ لغات پیشنهادی توسط

مترجمان قرار دهد.

پیشرف

نرم افازار ( AutoSuggest

کلیات نرم افزار

که شما هر حظه می توانید میزان

)Dictionary

این نرم افزار بطوری توسعه داده

این بخش از نرم افزار ،نوزدیوک

شده اس

که می تووانود توموام

ترین واژگان و معوادل هوا را در

جزئیات متن م دو را توجوزیوه و

حین ترجمه به مترجم پیشونوهواد

تحلیل کرده و یک آمار م سو

از

می کند و مترجم می تواند بجوای

آن را به مترجم ارائه دهد.

مراجعه به فرهنگ غ  ،از معوادل
های پیشنهادی نرم افزار که ق والً
توسط مترجم در حین ترجمه در
نرم افزار ذخیره شده اند) استفواده
نماید.

تنوع عمده ای از زبان های زنده ی
موجود در دنیا تقری اً تمامی زبان
ها ی دنیا) بهره می گیرد و مترجم
می تواند متن م دو را از هر زبانوی

مترجم حتی می تواند در ایون
بخش ،برای هر کلمه و معادل آن،
وگو و یا شکل مرت ط با آن واژه را
درج نماید .یکی دیگر از قابولویو
های این بخش ،ایون اسو

عالوه بر این ،این نورم افوزار از

کوه

مترجم در هر زمان که بخواهد می
تواند فرهنگ غات خود را به هور
فرمتی که بخواهد از نورم افوزار

به زبانی دیگر ترجمه نماید.

شما و ...می باشد؛ بطوری

ترجمه ی متن خود را مشواهوده
نمایید و گزارشوی از عومولوکورد
خودتان از نرم افزار بگیرید.
هوای

یکی از مهمترین قابلیو

کلیدی نرم افزار برای ترجوموه ی
کاتا وگ ها ،بروشورها ،فایل هوای
پاورپوین  ،موتوونوی کوه دارای
جداول ،شکل ها ،اعداد ،فرمول هوا
و قا ب های خاص و ...می باشنود،
این اس

که نرم افزار تمام قوا وب

های متن م دو را حفو

کورده و

مترجم تنها نیاز دارد که متن م دو
در بخش تنظیمات تعیین شوده
توسط کاربر ،شموا موی تووانویود
تغییرات د خواه خود را روی نورم

را ترجمه نماید و نرم افزار بصورت

خودکار ،تمام آن قا ب هوا را در
متن مقصد اعمال خواهد کرد.

افزار و فایل ورودی و خروجی و...
به این ترتیب ،مترجم ،زمان قابل

اعمال کنید.

توجهی را صرفه جویی می کند که
از دیگر قابلی های نورم افوزار
ترادو  ،نمایش حظه به حظه ی

استخراج کند و در اختیار دیوگور
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برای طراحی و یوا درج اعوداد و
فرمول ها و ...مورد نیاز بود.

مقاالت
این نرم افزار با بهره گیری از بوه

مترجمان می توانونود بصوورت

در پایوان ،ذکور ایون نوکوتوه

روز ترین فناوری دنیا ،بزرگتوریون

آنالین و از طوریوق language

ضروریس

که تصمیم نهایی بورای

خدمات تسهیل تورجوموه را بوه

 cloudحافظه های تورجوموه ی

تأیید و یا ویرایش هر بوخوش بوه

مترجمان ارائه می کند و سال بوه

خود را برای یکدیگر به اشوتوراک

عهده ی مترجم می باشد و مترجم

و

بگ ارند و یا اینکه موی تووانونود

باید در هر بخش ترجمه ،ظورافو

با بهره گیری از بازخوردی کوه از

بصورت همزمان روی ترجوموه ی

های بافتی و معنایی متن م ودو را

جامعه ی مترجمین جهانی خود و

یک متن بصورت تعاملی کار کننود

در متن مقصد حا کند .اگرچوه،

همچنین کاربران خود می گویورد،

و همزمان با آن ،از حافظوه هوای

مترجم در هر مرحله ای از ترجموه

محیط کاربری بسیار مناسو وی را

ترجمه و فرهنگ غات پیشنهوادی

می تواند بخش های ترجمه شوده

برای مترجمان فراهم می کونود و

توسط دیگر کاربران بهره گیرند.

ی ق لی را مجدداً ترجوموه و یوا

سال در حال به روز رسانی اس

اشکاالت و ایرادات ورژن های ق لی

استفاده از ایون نورم افوزار در

خود را رفع کرده و نورم افوزار را

ترجمه ی دستوورا وعومول هوا و

با تأیید بخش ترجمه شده و یوا

بسویوار

تصحیح شده ی ق لی ،در حافوظوه

کاربرد این نرم افزار در دانشگواه

زیادی برای مترجم ارائه می دهود؛

ی ترجمه ،ترجمه ی جدید بجوای

ها و مراکز تو ید علم و محتوا موی

زیرا نرم افزار جموالت مشوابوه را

بخش ق لی جایگزین می شوود و

تواند روند آشنایی دانشجوویوان و

شناسایی کرده و سریعاً آنها را در

ذخیره می شود .بنابراین متورجوم

مترجمان با این نرم افزار را تسریع

متن مقصد جایگ اری می کنود و

دیگر نیازی نیسو

کوه نوگوران

بخشیده و استفاده و کاربرد آن را

مترجم باید صح آن را تأیید کند

تصحیح این بخش در حافوظوه ی

در سطح کشووری بورای عومووم

و به ادامه ی ترجمه بپردازد.

ترجمه باشد.

به ود می بخشد.

اساسنامه ها و ،...سورعو

مترجمان تسهیل نماید.
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ویراستاری نماید.

مقاالت
این عالقه را در کتاب روانشناسی و

باالی پیشرف دانوش از توزریوق

رسوانود

میلیونها دالر در روند تحقیوقوات

پرورش خواندن به چوا

یادگیری خواندن

راینر و پوالتسک  .)4939مسئلوه

نشات میگیرد.

(نوشته ی :ریچارد کا .واگنر ،شاین

قابل توجه در متن جاری این اس

بی .پیاستا ،و جوزف کا .تورگسن)

که عالقه به آموزش و یادگیری بوه

و علم به یکی از ویژگیهای متمایز

”بخش اول“

خواندن -بخش تربیوتوی رسوا وه

کننده تحقیق در یادگیری خواندن

هووی -همگام با عالقه بوه درک

ت دیل شده اس  .کتاب معروف و

ماشین ادراکی و شناختی صوورت

تاثیرگ ار آدام  )4993با نام آغواز

گیرد که خووانودن را موموکون

خواندن در پاسخ به یوک حوکوم

میسازد .پس از چونودیون دهوه

کنگرهای تو ید شد تا راهنوموایوی

فعا ی توحوقویوقواتوی ،مووضووع

برای چگونگی به حداکثر رسانودن

یادگیری خواندن در دهه  4943با

کیفی

دستورا عملهای صوتی در

انقالب رفتاری در روانشونواسوی

برنامههای ابتدایی خواندن بواشود

طوبی مردانی

آمریکایی کنار گ اشته شد ،و در

ص  .)49کتاب معروف و تواثویور

آذر 4391

دهه  4963با اهمی پیدا کوردن

گ ار دیگری با نام مطا عه تفاوتها

رشته روانشناسی شناختی دوبواره

در کودکان اسونوو ،بورنوس ،و

ظهور یاف  .هر چند از دهه 4963

گریفیس  )4993نیز در نوتویوجوه

بوه

به بعد عالقه به خواندن و یادگیری

درخواس

شعب ایاالت موتوحوده

خواندن را میتوان به اواخور دهوه

آن جریان مستحکمی از دانوش را

تحصیالت و سالم

 4333در آزمایشگواه وونودت در

ایجاد کرد ،اما در سالهای اخویور

انسانی به آکادمی ملی علوم بورای

یپزینک مربو دانس  .حدود یک

خواندن به عنوان یک جریان واقعی

مطا عه چگوونوگوی اجوتونواب از

قرن پیش ،در سال  ،4933هوووی

دانش شناخته میشود .این سرع

)(December, 2018

عالقه محققان روانشونوا
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میزان در هم پیچیدگی سیاسو

و خودموات

مقاالت
دشواریهای مربو به خووانودن،

آموزش خواندن ارائه میدهد « بوه

تحقیقات ،ابتدا در سوه نواحویوه

تو ید شد .آکادمی مولوی عولووم

درخواس

یوک آژانوس دو وتوی

صورت گرف  .اول ،شوامول ایون

توسط کنگره و با هودف موطولوع

نوشته نشد ،بلکه در مجلوه عولوم

میشود که چطور کودکان ابتدایی

در خصوص مسوائول

روانشناسی در زمینه منافع عمومی

خواندن را فرا میگیرند .دومویون

مولوی ایوجواد

چا شد .این مقا ه تالشی جدیود

ناحیه رشد حول محور این موضوع

گردید :دو تا از وظایف او یه آنوهوا

از سوی جامعه روانشناسی آمریکوا

اس

که چطور کودکان قو ول از

مطا عه چگونگی ایجاد پول رایجوی

برای به کارگویوری توحوقویوقوات

خواندن »یاد میگیرند که خواندن

که بتواند در برابر جوعول و

بوه

را یاد بگیرند « .منظور ما از ایون

منافع عمومی به شمار مویرفو .

دانش دانش در زمینه توسعه زبوان

امروز ،سه نویسنده این فصول در

و مهارتهای مربو به خواندن و

میشوند -راه حول ایون

مرکز فلووریودا مشوغوول انوجوام

نوشتن اس

که هم اکنون آنها را

بود که طرفین را با پوشش فولوزی

تحقیقات در زمویونوه خووانودن

به عنوان پیش دورههای او یه برای

مستحکم سازند .خیلی زود بعد از

هستند ،مرکزی که نیمی از بودجه

خواندن کامل و بدون نق

مد نظر

گزارش آکادمی ملی ،بوه دسوتوور

آن را پیمان ابتدا خواندن و هویوچ

قرار میدهیم .تا چندین سال اتفاق

کنگره یک پنل موطوا وعوه مولوی

کودکی جا نماند در سوال 4334

آراء بر این بوود کوه یوادگویوری

 )4333ایجاد شد ،با شوایوعواتوی

فراهم میکردند ،دو تا از تالشهای

خواندن با آغاز دستورا عمل رسمی

م نی بر اینکه انگیزه ایوجواد ایون

اخیر فدرال که مهارتهای خواندن

خواندن در پایه اول آغاز میشوود،

پنل در برخی از گزارشات آکادموی

کودکان کشور را به ود میبخشید.

به این شر که کودکان با داشتون

ملی بدبختی ذکر شده بود .مقوا وه

رشد ناگهانی در دانش مربو بوه

مهارتهای ادراکوی و حورکوتوی

راینر ،فورمن ،پرفتی ،پستسکوی و

خواندن با افزایش بودجوه بونودی

اساسی آمادگی الزم را داشوتوه

سیدن رگ  )4334با عنوان »علوم

فودرال در خصوووص ایوونوگووونووه

باشند .این مهارتهوای آموادگوی

ساختن دو

مربو به مصلح

اس

تقلب مقاوم

کند ،و اینکه چگونه

ناوهای چوبی در برابر گلو ه توو

محافظ

روانشناختی در مسائل مربو

تح

روانشناختی چه اطالعاتی در مورد
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نظر روانشونواسوان مودار

مقاالت
صورت میگرفتند .دیدگاه جودیود

اطالعاتی مفید درباره معنا و تلفو

حقیق که برخی افراد در این امور

این اس که تووسوعوه دانوش و

کلماتی هستند که پیام را انتوقوال

ناتوان هستند ،بدون در نظر گرفتن

مهارتهایی که میتوان آنها را در

میدهند .تمرکز ما بر یوادگویوری

زبان نوشتاری ،ظاهرا یک مسئولوه

کودکان سه سا ه مشاهده نمود بوه

خواندن متون انگلیسی اس  ،و نوه

جهانی اس

ام سی براید -چانوگ

عنوان پیش زمینوههوای ضوروری

عمدتا به دالیل متعص انه :بیشوتور

و همکاران).

قلمداد میشوند کوه یوادگویوری

انچه درباره یادگیری خووانودن در

خواندن را ممکن و در بورخوی از

اختیار داریم به طوور کولوی در

مواقع حوتوی آسوان ،مویسوازد.

خصوص یادگیری خواندن موتوون

سومین ناحیه رشد ناگهانی دانوش

ا ف ایی اسو  .عوالوه بور ایون،

کوه چورا

بوه ایون

مربو به ایون اسو

یافتههای اصلی مربوو

کودکان نمیتوانند خواندن را یواد

موضوع بیشتر از آنچه انتظارش را

بگیرند .این فصل به سوه بوخوش

داشته باشید ش یه به یوادگویوری

عمده تقسیم میشود ،یوادگویوری

خواندن انگلیسی اسو  .تووسوعوه

خواندن ،یوادگویوری یوادگویوری

مهارت خواندن ،و خصووصویوات

در زمینوه

افرادی که در این امر ضعیف عمل

خواندن ،و عدم موفقی
یادگیری خواندن
 .1یادگیری خواندن

خواندن به درک پیوام از سووی
نویسنده اشاره میکند .انجام ایون
کار نیازمند رمزگشایی متن پویوام
نوشته شده اس  .اکثر متون حاوی

میکنند ،در زبوانهوای اروپوایوی
ش اه

حائز اهمیتی دارند زیگلور

و گوسوامی) .زمانی که جهان بینی
ما شامل زبانهای آسیایی میشود،
در اهمی

نسو وی موهوارتهوای

کلیدی مربو به یادگیری خواندن
تفاوتهایی یاف

میشود ،اما ایون
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واج شناسی ،ریخت شناسی و
درست نویسی
همه سیسوتومهوای نووشوتواری
موجود بیانگر جن ههایی از زبوان
گفتاری متناظر خود هستند راینر
و همکاران .)4334 ،به همین نحو،
وظیفه فردی که در اوایول امور
یادگیری خواندن اس ایجاد اتصال
بین درس

نوویسوی یوا عوالیوم

صفحات چا شده یا صفحات روی
صفحه رایانه و واج شونواسوی و
ریخ

شناسی آنهاس  .برای درک

آنچه یادگیری خووانودن فوراهوم
میکند ،بهتر اس

برخی حقوایوق

اساسی در خصوص واج شنواسوی،

ریخ

شناسی و درس

نویسی را

مقاالت
کلمات ،سیالبها یا صودای درون

متوجه یک انفجار نس تا قوی هووا

که با متون حواضور در ارتو وا

میکنیم ،قوابول

خواهید بود؛ موقع بیان topانفجار

واج شناسی .با هدف درک نقوش

مشاهده نیستند .آنچه ما به عنوان

هوا قدرتی کمتر دارد؛ و مووقوع

واج شناسی در یادگیری خوانودن،

کلمات و بخشهای مجزای کلمات

تلف صدای  tدر  stopحرک هوا

چهار سطوحوی را کوه

درک میکنیم به خاطر سیوسوتوم

بسیار اندک اس .

گفتار با آن ارائه میگردد ،از هوم

ادراکی و شناختیمان اسو  ،بور

در سطح واج شناختی ،گفتار بوه

متمایز کنیم کورودر و واگونور

خالف ماهویو

واقوعوی کوه در

وسیله واجهایی ارائه میشود که به

 .)4994این چهوار سوطوح یوک

سیگنال فیزیکی مشاهده میشود.

هستند ،مرور کنید.

بهتر اس

سیالبها دریاف

تمایزات صدایی اشواره دارد کوه

سلسله مراتب را تشکیل میدهنود.

در سطح آوا شناختی ،گفتار بوه

تغییرات در معونوای زبوانوی بوه

این سطو از پایین به باال اینگونوه

وسیله آواهایی ارائه میشوود کوه

خصوص را نشان میدهد .صدای f

اند :صوت شناختی ،آوا شناخوتوی،

عا م صداهوایوی را کوه تووسوط

در  fanو  pدر  panواجهووووای

واج شناسی و علم صرف.

گویندگان همه زبانهوا سواخوتوه

متفاوتی هستند که بوه موعوانوی

در سطح صوت شناسی ،گفتار بوا

میشود ،شامل میگردد .در سطوح

متفاوتی در این دو کلمه مونوجور

امواج پیوستهای از انرژی صووتوی

آوا شوونوواخووتووی ،صووداهووای  tدر

میشوند .برعکس ،آواهای موربوو

ارائه میشود .این انرژی صوتوی را

کلمات stop ،topو  potبه وسیله

به صدای  tدر spot ،topو pot

میتوان بر روی یک طیف نگاره که

سه آوای مجزا ارائه میشوند .برای

همگی بیانگر واج tهسوتونود ،و

اث ات اینکه اینها در حوقویوقو

بنابراین چونود صودایوی واج t

زمانی ارائه میدهد ،مشاهده نمود.

صداهای متفاوتی هستند ،در حین

محسوب میشوند .ویژگی انتزاعوی

مهمترین مشاهده صورت گورفوتوه

بیان این سه کلمه دستتان را در

واجها از ایون حوقویوقو

نشوات

که حقیقتا هیچ یوک از

مقابل دهانتان قرار دهید .خودتوان

میگیرد که آنهوا ارائوه دهونوده

ف اها یا شکس هایی کوه بویون

موقع تلف صدای tدر کلمه pot

مقو ههای آوایی هستند که معنوی

انرژی صوتی را بر اسا

آن اس

فراکانوس
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مقاالت
یک زبان شفاهی را نشان میدهند.
در پایان ،در سطح علوم صورف،
گفتار به وسیله رشتهای از واجهوا

که تلف ایون

علیرغم این حقیق

بخش در دو کلمه متفاوت اس .
ریخ

شناسی .معنا در زبانهایی

زیادی مواجه میشوند که معونوای
آنها را باید از تجزیه و تحلیل کلمه
و متن استن ا نمود .خوش ختانه،

ارائه میشود که همچنین بیانوگور

همچون انگلیسی به صورت ریخ

بسیاری از این کلمات جودیود در

واژکها یا واحدهایی معنا هستنود.

شناختی ارائه مویشوود .ریوخو

رابطه با کلمات شونواخوتوه شوده

این رشتهها را علم صرف مینامند.

شناسی به ساخ

یک کلوموه در

وابسته به ریخ شناسی هستونود.

همانطور که چند صداها آواهوایوی

رابطه با واژکها یا »کوچکوتوریون

برای مثال ،کودکی که با کولوموه

هستند که با یک تک واج هوموراه

عناصور موعونوادار« اشواره دارد

EVIDENTIARYموووواجوووه

میشوند ،واژگونهها نیز با واژک یوا

بلومفیلد  .)4933واژکها شوامول

میشود ،ممکن اس

بوخوشوی از

واحد معنوایوی خواصوی هوموراه

ریشه غات ،پسوندها ،پیشوندها و

معنای کلمه را با قیا

بوه

صرف فعل بخشی از کلوموه کوه

شناخته شوده EVIDENCE

واژگونهها بخش  signدر کلوموات

بیانگر تعداد ،شخ  ،زمان یا مورد

استن ا نماید).

 signو  signatureهسووتوونوود.

اس ) میشوند آرن اک و ا و ورو

انگلیسی نوشتاری از آن جوهو

 .)4333پسوند  erواژکی اس که

سیستم عالیم مورد استفاده بورای

که تلف هوا

نشانگر »کسی اس که کواری را

بیان تلف و معنا در نوشتار به کار

برای اکثر بخشها ارائه مویشوونود

انجام میدهد« ،مثل کلمه معولوم،

برده میشود .درس

نوویسوی در

اما به گونهای که معنا را نیز در بور

موعظه کننده و سوازنوده کوتواب.

انگلیسی شامل  46حرف ،اعداد 3

داشته باشند .بنابرایون ،کولوموات

دانش مربو به ریخ

شونواسوی

تا  ،9عالئم نقطه گ اری و توعوداد

نووووووشوووووتووووواری  SIGNو

زمانی سودمند خواهود بوود کوه

اندکی از عالیم دیوگور مویشوود.

 SIGNATUREدر امووالی

کودکان در خواندن مهارت پویودا

امروزه سه نوع اسواسوی درسو

 SIGNبا هم اشوتوراک دارنود،

میکنند .آنها با کلوموات جودیود

نویسی یا سیستم نوشتاری یوافو

میشوند .نمونههای موربوو

دارای علم صرف اس
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درس

نویسی .درس

آن با کلمه

نویسی بوه

مقاالت
میشود کرودر و واگونور 4994؛

ا ف اهایی با ترسیم ناهماهنگ ،کوه

صدایی یک زبان شفواهوی اشواره

دفرانسیس 4939؛ گولوب 4904؛

درس

نویسی عومویوق نوامویوده

دارد آنتونی و فرانسیوس 4330؛

راینر و همکاران 4334؛ رایونور و

میشوند ،شامل انگلیسی خواهونود

جورم و شور 4933؛ واگونور و

پوالتسک  .)4939سیوسوتومهوای

شد فراس  ،کاتز و بنتین .)4931

تورگسن  .)4931تلف

وغوات را

نوشتاری ا ف ایی بر تعداد نسو وتوا

هجا بندیهوا ،دومویون نووع از

میتوان به عونووان رشوتوهای از

کمی از حروف و واحدهای درسو

سیستم نوشتاری ،واحدهای درس

واژکها ارائه نمود .همه کولوموات

نویسی تکیه دارند که در سطح واج

نویسی دارند که بیشتر از آنکه بوا

گفتاری در انگلیسی را میتوان بوا

شناختی گفتار عمل میکنند .ایون

واژک هماهنگی داشته باشنود بوا

استفاده از واژکهای ارائه شده در

حقیق که صدای  tدر spot ،top

هجاها هماهنگ هستند .در پایوان،

جدول  4بیان نمود .تلفو هوا بوه

و  potهمگی صداهای واژک  tبوه

سیسوتومهوای واژک -هوجوایوی

طور منطقهای با هم فرق میکنند.

شمار میروند .مثالهای مربو بوه

واحدهای درس

نویسی دارند کوه

آنچه معموال به عنوان انگولویوسوی

سیستمهای نوشتواری ا وفو وایوی

هجاهایی را که همچنین واژک نیز

آمریکایی قلمداد میشود گوویشوی

شامل سیستم پین یان چویونوی،

هستند ،ارائه میدهند .مثالهوایوی

اس

که ش کههای مولوی بوا آن

انگلیسی ،آ مانی ،ایتا یایی ،کورهای

از سیستمهای نوشتاری واژک-هجا

سخن میگوویونود انوگولویوسوی

و اسپانیایی میشوند .ا وفو وا در

شامل چینی و سیستوم کوانوجوی

آمریکایی نیمه غوربوی نوامویوده

پیوستگی روابط بین حروف و صدا

ژاپنی میشوند.

میشود) .حروف بی صدا با مسدود

با هم فرق دارند یعونوی ،توعوداد
صداهای وابسته بوه یوک حورف
خاص) .ا ف اهایوی کوه تورسویوم
هماهنگی دارند ،که درس

1.2آگاهی واج شناخاتای و
یادگیری خواندن کلمات :روابط
توسعهای دو سویه

نویسی

سطحی نامیده میشونود ،شوامول
ایتا یایی و هلندی خواهونود شود.

کردن هوای فرار به طرق مختولوف
مثالً از طریق بهوا ،دنودانهوا،
زبانی که به سقف دهان چس یوده)
تو ید میشود ،در حا یکه توارهوای

آگاهی واج شناخوتوی بوه یوک

آگاهی و دسترسی بوه سواخوتوار
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صوتی یا به ارتعاش در مویآیونود
صدادار) یا بدون ارتعاش هستونود

مقاالت
pastرا بدون  sتلفو

بی صدا) .حروف صدادار با ایوجواد

گفتاری خواهد بود .برای کوودکوی

ارتعاش در تارهای صوتی و بودون

که این نوع آگاهی را ندارد سیستم

پیچیدگی زبانی به این حوقویوقو

ایجاد مانع تو ید مویشوونود ،اموا

نوشتاری انگلیسی اختیاریتر اس .

اشاره دارد که دستکواری اجوزای

شکل مجاری آوایی تغییر میکنود.

همانطور که یک سلسه مراتب در

آوایی بزرگتر آسانتر از دستکاری

از حدود  43تریلویوون تورکویوب

خصوص سطو ارائه گفتار را ذکور

اجزای آوایی کووچوکتور اسو .

ممکنی که با  43واژک به وجوود

کردیم ،بسته به واحد زبانی که بوه

کودکانی که هنوز خواندن را فورا

میآید ،تنها تعداد نس وتوا کوموی

آن دسترسوی داریوم یوا آن را

نگرفتهاند میتوانند حو ف را در

حقیقتا در زبوان گوفوتواری ر

دستکاری میکنیم ،تفاوتهایی در

خصوص کلمات مرکب مثالً ،بگوو

میدهنود ،و بسویواری از ایون

عملکرد مربو به آگواهوی صووت

 :starfishحاال بوگوو starfish

ترکی ات در کلمات چندگانه ایجاد

شناختی وجود دارد آنوتوونوی و

بدون اینکه  fishرا تلف کونوی)،

میشوند واگونور و هوموکواران

فرانسویوس 4330؛ آنوتوونوی و

»سیالبها هجاها) مثوالً ،بوگوو

 .)4991بنابراین rat ،catو hatهر

همکاران  .)4333یکی از تکا ویوف

 ringingو حاال بگوو ringing

کدام شامل سه واژک میشوند کوه

متداول در خصوص آگاهی صووت

بدون آن که ingرا تلف کنی) و تا

او ین واژک آنها موتوفواوت و دو

شناختی حو ف اسو

واگونور،

حدودی ،در واحدهای ابتدایی یک

واژک بعدی در هر سه مشوتورک

تورگسن و راشوت  .)4999یوک

سیالب مثالً ،بگو  .rantحاال بگو

اس  .این حقیق را مویتووان از

کلمه یا غیر کلمه برای فردی ارائه

rantبدون آن کوه  rرا تولوفو

طریق هجا بیان نمود .حرف او وی

میشود که از او خواسته شده آن

کنی)« اجرا مویکونونود .بوخوش

در هر سه کلمه متفاوت و حورف

را تکرار کند .سپس ،از او خواستوه

آغازین یک سیالب حرف بی صودا

وسطی و آخری یکی اس  .بورای

میشود تا یک بخش آوایی خواص

یا گروه حروف بی صدا او یه اس .

کودکی که آگاهی آواشونواخوتوی

را ح ف کند و آنچه باقی مانده را

بخش قافیه دار حرف صودا دار و

دارد ،سیستم نوشتاری انگلویوسوی

تلف کند مثالً بگویید past :حاال

بقیه حروف بی صدا اس  .هر چند

روشی قابل درک برای بیان کلمات

یک واژک به تنهایی میتوانود در
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کونویود).

مقاالت
میکنند .اول ،مود سوازی

کرده ،خصوصا وقتی که شاخ هوا

بخش ابتدایی قرار گیرد ،اما ممکن
اینگونه به نوظور آیود کوه

علی دادههای هم ستگی طو ی از

در موقعی های متفاوت بوه کوار

کودکان ق ل از دوران مودرسوه و

چنین نقشی حمای میکند .واگنر

برده میشوند و در فرمو

کواری،

ق ل از آنکه خواندن را بویوامووزنود

و همکاران  )4991یک مطوا وعوه

استراتژی و پاسخ متفاوتاند.

قادرند به واژکها دسترسی پویودا

طو ی پنج سوا وه بور روی 446

سه ساختار واج شناختی به کوار

کرده و آنها را دستکاری کونونود،

کودکی را گوزارش داد کوه از

رفته شده در این مطا عه آگواهوی

عمل ح ف از جمله قافیه آغازیون

کودکستان تا سال چهارم ابتدایوی

واج شناختی ،حافظه واج شناختی

با دستکاری بخشهای قافویوه دار

نظر بودند .در این مطا عه از

و نام گ اری سریع بودند واگنر و

قابل اجرا هسوتونود.

متغیرهای نهفتوه ،بوا چونودیون

تورگِسِن  .)4931ساختار آگواهوی

کودکانی که هنوز خواندن را فورا

شاخ

قابل مشاهوده بورای هور

واج شناختی را قو وال تووصویوف

نگرفتهاند قادر نیستند ح ف را در

متغیر نهفته اسوتوفواده شود ،توا

کردیم .سه معویوار آگواهوی واج

خصوص خود واژکهوا بوه اجورا

اخووتووالف مشووتوورک در موویووان

شناختی در این تحقیق ح ف واج

درآورند مثالً؛ بگو  .toadحاال بگو

شاخ های قابل مشاهده مشخ

بگو  .cupحاال بگو اگر من کلموه

toadبی آنکه  dرا تلف کنی» .

گردد .از آنجایی که اشت اه انودازه

cupرا بدون تلف  kبگویم ،چوه

و یک واج را از دستهای از واجهوا

گیری در شواخو هوای قوابول

چیزی باقی میماند؟)؛ مقو ه بندی

جدا کردن همچنان کاری دشوارتر

مشاهده اجتناب ناپ یر هستنود و

صدا ،که در آن باید از میان چهوار

اس « مثالً ،بگو  .pastحاال بگوو

متغیرهای نهفته تونوهوا شوامول

مورد یکی را کوه از نوظور واج

pastبی آنکه  sرا تلف کنی«.

اختالفهای مشترک مویشوونود،

شناختی عجیب اس انتخاب کنید

دو جریان مختلف از این دیدگواه

متغیرهای نهفته میتوانند تصوویور

)gun ،bun ،pin ،fun؛ قطوعوه

که آگاهی واج شناختوی نوقوشوی

روشنتری از روابط درس

مویوان

بندی واج کودکان به یک کلوموه

اساسی در یادگیری خواندن دارد،

ساختارهایی فراهم آورند که اشت اه

گوش میدادند و سپس از آنوهوا

اس

قابل دستر

حمای

تح

اندازه گیری کمتر آنها را منوحورف
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مقاالت
خواسته میشد »هر صودا را بوا

کار برده شد ،زیورا تواثویور خوود

در این مدل به کار برده میشود و

همان ترتی ی که میشنوی بگوو «.

برگش

در سطح کلمه را به همراه

با متغیر پایوه اول حو ف شوده

و ادغام واجهایی که در هر کلمه به

داش  .بنابراین ،پیش بیونهوا در

هم ستگی دارد ،یوک اثور عولوی

طور مجزا قرار گرفته بود .حافوظوه

مدل علی خواندن در سطح کلوموه

جعلی را نشان خواهد داد.

واج شناختی به کدبندی اطالعوات

در پایه سوم ابتدایی او ین معیارها

نتایج اصلی موثر بر اثر علی با قوه

یک سیستم ارائه صووتوی

از ساختارهای واج شناختی ،غ و

پردازش واج شناختی در خووانودن

اشواره دارد

خواندن در سطح کلمه به شوموار

آتی کلمه را میتوانید در جدول 4

باد ی 4936 ،4934؛ کوونوراد

به کار برده

مشاهده کنید .ارزشهوا در ایون

بوه

شد تا علل ساختگی یک اثر عولوی

جدول ضریب تاثیر ساختار هستند

حافظه واج شناختی فراخنای ارقام

جعلی را رد کند .این امکان وجوود

که اثر علی هر متغیر برونی عل )

و حافظه برای جوموالت بوودنود.

دارد که متغیر علوی مووجوود در

به طور مستقل از متغیرهای دیگور

نامگ اری سریع به عونووان یوک

پیامدهای سطح کلمه و پایه سووم

مدل را ارائه میدهند .آگاهوی واج

معیار بهره وری به کار برده شد که

همان خواندن در سطح کلموه در

شناختی یک اثر واج شونواخوتوی

با آن کدهای واج شونواخوتوی را

پایه اول باشد .به ع ارت دیگر ،اگر

مستقل بر خواندن کلمه در هر یک

بوازیوابوی

شما در پایه اول باالترین فورد در

از این سه فاصلوه زموانوی موورد

نمود .معیارهای نامگ اری سوریوع

زمینه خواندن هستید ،این احتمال

بررسی بر جای گ اش  .حوافوظوه

نیازمند آن بودند که کودکان یوک

وجود دارد که بعدا نیز بواالتور از

واج شناختی هیچ گونه تاثیر علوی

سری حرفو و ارقام را تا جایی کوه

همکالسیهای خود باشید زیرا بوا

مستقلوی بوه هوموراه نوداشو .

بوه دیوگوران

نامگ اری سریع در ابتدا یوک اثور

عالوه بر متغیرهای واج شناختی،

پایههای بعدی را آغاز میکنید .اگر

علی به همراه داش  ،اما به مورور

به عنوان یک متغیر کنترل به

خواندن پایه اول از

این اثر محدودتر شد .تاثیر رو بوه

بر اسا

برای ذخیره مووقو

 .)4964معیارهوای موربوو

میتوان از حافظه موق

میتوانستند سریع نام ب رند.

غ

میرفتند .خود برگش

یک مزی

خود برگش

نسو و

مدل ح ف شود ،هر متغیری کوه
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مقاالت
رشد خود برگش انعکاسی اس از

سطح کلمه دو سوویوه هسوتونود:

ث ات رو به افزایوش توفواوتهوای

تفاوتهای فردی در آگواهوی واج

فردی در خواندن کلمات در طوول

شناختی او یه نقوشوی عولوی در

زمان یعنی ،این ایوده کوه یوک

تفاوتهای فردی آتی در خصووص

خواننده خوب در پوایوه اول بوه

مهارتهای خواندن کلوموه ایوفوا

احتمال زیاد در پایوه سووم نویوز

میکنند .با عکوس ،توفواوتهوای

خوانندهای خوب خواهد بود).

فردی در دانش او یه حروف نقشی

این مطا عه همچنین یک تواثویور

علی در تفاوتهای فردی آتوی در

علی احتما ی در جهتی مخا ف ،از

زمینه آگاهی واج شناختوی ایوفوا

نوشته تا پردازش واج شناختی ،را

میکنند .محققین دیگر نیز نتایجی

مورد بررسی قرار مویدهود .ایون

مشابه را گزارش کردهاند دی جان

نتایج در جدول  3ارائه شدهاند .در

و وان در یجوی 4334؛ پواریوال،

اینجا پیامد آگاهی واج شنواخوتوی

کربی و ام .سوی .کوواری 4334؛

آتی بود و متغیر علی یوا بورونوی

پاریال ،آنوال ،سکینون ،نورموی و

دانش حروف بود .نتایج حاکوی از

کربی 4330؛ پرفتی ،بوک ،بول و

یک اثر علی مسوتوقول از دانوش

هاگس .)4933

حروف بر آگاهی واج شناختی آتی
اس .
خالصه اینکه ،اثرات علوی بویون
متغیرهای پردازش واج شناختی رو
به رشد و متغیرهای خووانودن در
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مقاالت

 03سال :TEFL / TESL
یک بازتاب و تفکر شخصی
(نوشته ی جکسی ریچاردز)
”بخش اول“

مینا امان اهلل پور
آذر 4391
)(December, 2018

مقدمه

شامل مدل هوای مو وتونوی بور

کاربردی ریچواردز و اسومویو

شایستگی ،محوتووی ،و سو وک

 )4334بود ،که مستلزم بوررسوی

هستند .زبان انگلیسی در بسیواری

چند صد مقا ه و کتواب در ایون

از کشور ها بیوشوتور در سوطوح

تا اصطالحات جدیدی

که دائما در حوال

تغییر اس  .برای مثال ،در حوال
حاضر چارچوب های برنامه هوای

درسی جدیود در بوخوش هوای

زمینه اس

تا سطح

را شناسایی کنیم کوه از زموان

ثانویه که نیازمند سرمایه گو اری

آخرین نسخه ی انتشار دیکشنری

های قابل توجه در کوتواب هوای

در سال  4994بوجود آموده انود.

درسی و آموزش معلمان اس  .در

این امر منجر به افزودن  333مورد

میان نوآوری هایی که از معلوموان

به نسخه سوم شد .وظیوفوه دوم،

خواسته می شود تا در نظر داشتوه

آماده سازی نسخه جدید روش هوا

باشند ،هوش چندگانه ،یادگویوری

و رویکوردهوا در آمووزش زبوان

همیارانه ،آموزش م تنی بر وظیفه

ریچاردز و راجرز  )4334بود ،کوه

و ارزیابی جایگزین ،قرار دارند.

منجر به افزودن فصل هوایوی در

ابتدایی معرفی شده اس

اخیرا فرص تفکر و بررسوی در

مورد هش رویکرد و روش شد که

مورد این تغویویویورات و دیوگور

در او ین نسخه در سوال 4936

تغییراتی که در سال های اخیر در

آموزش زبان دوم و خوارجوی،
زمینه ای اس

مختلف جهان اجرا می شوند کوه

آموزش زبان و زبوان شونواسوی

گنجانده نشده بودند .فعا ی دیگر،

آموزش زبان ر داده اند را داشتوه

تدوین گزیده هوای روش هوای

ام .این فرایند بازتابی توسط چنود

کنونی در روش شناختی آمووزش

وظیفه کامال عملی برانگیخته شد.
یکی از این وظایف آمواده سوازی
نسخه سوم دیکشنری النوگومون
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زبان بود – روش شونواخوتوی در
 :TESOLگزیده ای از روش های
کنونی ریچاردز و رناندیا )4334

مقاالت
– که همچنین مستلزم بوررسوی

 .4برخی از مسائل مهمی کوه در

بازه زمانی نوشته شده بودند .ایون

جامع مقاالت منتشر شده در 43

مورد آمووزش زبوان نوگورانشوان

مقا ه نشان دهنده ی نتایوج ایون

سال اخیر بود.

هستیم ،کدامند؟

فعا ی هاس و هش سوال زیور

 .4سی سال پیش در موورد ایون

را مورد بررسی قرار می دهد:

مسائل به چه چیزی باور داشتیم و

 اهداف آموزش زبان انگلویوسوی

در سطح شخصوی تور ،اخویورا
تغییراتی از زندگی توموام وقو
آکادمیک تا نیمه وق

آکادمویوک

چه چیزی را در مورد آنوهوا درک

چیس ؟
 بهترین شیوه ی آمووزش یوک

خود ایجاد کردم تا بوتووانوم یوک

می کردیم؟

س ک زندگی انعطاف پو یورتوری

 .3اکنون در مورد این مسائل بوه

داشته باشم .حدود  33سوال از

چه باور داریم و چه را در این بواره

زمانی دکتری را به اتمام رساندم و

درک می کنیم؟

زبان چیس ؟
 نقش گرامر در آمووزش زبوان
چیس ؟

کونونوده

برای بررسی ایون سوواالت ،از

 در یادگیوری زبوان دوم چوه

معلم به آسیا آمدم می گو رد :از

اطالعاتی که از فعا ی های ذکور

فرایند هایی دخیل هستند؟

همان زمان دائما در منطقه آسیوا-

شده در باال بدس آوردم ،بهره می

 نقش فراگیر چیس ؟

اقیانوسیه کار کرده ام .به  33سال

برم ،و همچنین تمام این مسائل را

 چگونه می توانیم چهار مهوارت

پیش و به موارد تاثیرگو اری کوه

از دو ژورنال حرفه ای موهوم در

شکل دهنده ی تفکر و روش حرفه

آموزش زبان مورد بوررسوی قورار

 چگونه می توانیوم یوادگویوری

ای من بودند ،می نگرم ،کوه بور

داده ام – ژورنال آمووزش زبوان

دانش آموزان یا دانشجویوان را

کنونی مون در آمووزش

انگلیسی و انجمن آموزش انگلیسی

ارزیابی کنیم؟

زبان بازتاب دارند و من را بر موی

– سووال هووای  4910-4913و

انگیزانند تا این سه سوال اصولوی

 .4333-4990در بوررسوی ایون

بپرسم:

ژورنال ها به دن وال شونواسوایوی

به عنوان معلم و تربی

وضعی

مسائلی بودم که اغلب حول این دو
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را یاد دهیم؟

 چگونه می توانیم معلمان زبوان
را آماده کنیم؟

مقاالت
در بررسی این مسوائول سوعوی

مختصری از جایی که اموروزه در

عنوان دارایوی و حوق دنویوای

خواهم داش تا نشان دهوم درک

 TEFL/TESLقورار داریوم و

انگلیسی زبان ،بویژه بریوتوانویوا و

ما از هر مسا ه چگونوه طوی 33

اصطالحاتی که استفاده می کنیوم

ایاالت متحده مورد توجه قرار موی

و

تا روش ها و عقاید فعلی موان را

گرف  .متکلمان بومی ایون زبوان،

عقاید و روش های کنونی در رابطه

توضیح دهیم ،اس .

بینش های ویژه و دانش برتری در

با هر مسا ه کودام انود .در ایون

 .1اهااداف آمااوزا زبااان

مورد آموزش آن دارند .و از هوموه

فرایند ،همچنین نکاتی در موورد

انگلیسی چیست؟

مهم تر وسیله ی بیان فرهنگ یوا

تحول از مدرنیسوم رد نسوخ و

اهداف یادگیری زبان انگلیسی

فرهنگ های غنی و پیشرفته ،کوه

سال اخیر تغییر کورده اسو

اسناد ،ادعاها و اظهارات بوررسوی
نشده بخاطر منطق ،بررسی تجربی

و عینی

بسیار مرت وط بوا روش

علمی) به پس

مودرنویوسوم رد

مدرنیسم بخاطر عودم شونواخو
نس ی

تمام انواع دانش ،تاکید بور

فرد مستقول ،پو یورش مووضوع
غیراخالقی در بورابور انوواع بوی
عدا تی) را خواهیم دید .همچنیون
برخی از مهم ترین اصطالحات را
که در گفتمان حرفه ای معاصر در
مورد هر مسا ه بکوار موی بوریوم
روشن خواهم ساخ  .از ایون رو،

امروزه ،زبان انگلیسی در سراسور

مصنوعات ادبی اش ارزشی جهانی

جهان به صورت گسترده آمووزش

داشتند بود.

داده می شود که گاهی اوقات قدر

انگلیسی به عنوان یک زباان

هدف یادگیری اش را نمی دانونود.

بین المللی

 33سال پیش فرض این بود کوه

امروزه این مفهوم و تصوویور توا

آموزش انگلیسی از نظر سویواسوی

حدی دستخوش تغیویورات بووده

یک فعا ی خنثی بود و کسوب و

اس  .اکنون اینکه زبان انگلیسی،

یادگیری زبان انگلیسی مووهو و

زبان جهوانویشودن ،ارتو واطوات

های بیشماری را برای افرادی کوه

بینا ملل ،تجارت و بوازرگوانوی،

در یادگیری زبان انگلیسی مووفوق

رسانه و فرهونوگ عواموه اسو ،

بودند به ارمغان می آورد .این امور

انگیزههای مختلف برای یادگیوری

منجر به توانمندسازی اقتصادی و

آن دخیل شدهاند .انگلیسی بیوش

آموزشی می شد .انگلویوسوی بوه

از این بهعنووان دارایوی دنویوای

هدفم ارائه ی تصویر وحوظوه ای
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انگلیسی زبان تلقی نمیگردد ،بلکه

فراگرفتند .زبان انگلیسی هنوز هم

گاهی اوقات یک کاالی بینا مللی

بهعنووان ابوزاری کوه در رشود

در سال  4913فورض مویشود

که بهعنوان انگلیسی جهانوی

آموزشی و اقتصادی کمک میکند،

هدف یادگیری این باشد توا یوک

یا انگولویوسوی بوهعونووان زبوان

رواج دارد ،هرچند در بسیواری از

بومی زبان متفاوت در انگلویوسوی

بینا مللی شناخته میشود .اغلوب

بخشهای دنیا بهعنوان زبانی تلقی

باشیم ،و این فورهونوگ ،درک و

موارد ارزشهای فرهنگی بریتانیا و

میگردد که میتوان آن را بودون

گفتار بومی زبان بود که در تعیین

ایاالتمتحده با آموزش زبان غویور

داشتن هرگونه تله فرهنگی که بوا

اهداف آموزش زبان انگلیسی بسیار

مرت ط تلقی میگردند ،موگور در

آن همخوانی داشته باشد ،کسوب

مهم بود .بومی زبوان بوهعونووان

شرایطی که در آن فراگیور نویواز

کرد و یاد گرف  .مهارت در زبوان

»ما ک زبان ،محاف استانداردهای

واقعگرایانه به این اطالعات داشتوه

انگلیسی برای کارکنوان ضوروری

آن ،و داور هنجارهوای آمووزشوی

باشد .معلم زبان بیش از این ن ایود

اس

تا در کمپانیهای بینا مللوی

به فرهنگ بریتانیایی و آمریکوایوی

پیشرف

اس

نقش بومی زبانها

قابلق ول آن « امتیازاتوی داشو

کنند و دانش و موهوارت

جنکینز  .)4330:0امروزه ،انوواع

تخص

داشوتوه بواشود و یوک

فنیشان را به ود بخشونود .زبوان

زبانهای محلی انگلیسی موانونود

متخص

ادبیات نیز باشد .بیسانگ

آنچه را کوه

انگلیسی فیلیپینی و انوگولویوسوی

 )4990میگوید که در نیجوریوه،

مهارتهای فرایندی موینوامویوم

سنگاپوری درنتیجهی بومیسوازی

انگلیسی صرفاً یکی از زبوانهوایوی

فراهم میکند – مهارتهای حول

ایجاد شودنود ،و در موتوون و

اس کوه رپورتووار سوخونورانوی

مشکالت و تفکر انتقادی که بورای

زمینههایی که انگلیسی در آنوهوا

نیجریایی ها را شکل میدهد کوه

کنار آمدن با دنیای بهسرعو

در

یک زبان خوارجوی اسو  ،فشوار

به دالیل واقعگرایانه و عملگرایانه

حال توغویویور موحویوط کواری

زیادی به افراد خارجی انگلویوسوی

برای بهرهبرداری از حداکثر شانس

ضروریاند ،آنجا که زبان انگلیسوی

زبان وارد نویوسو

کورهایهوا،

موفقیتشان در یک جامعه چونود

نقش بسیار بسیار مهمی را ایوفوا

تایوانیها ،ژاپنیها و غیره) توا بوه

زبانی و چند فورهونوگوی آن را

میکند.

انگلیسی پایه و اسا
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تقلید از بومی زبانهای انگلیوسوی

تقلیول یوافوتوهای از  RPاسو .

پرداخته و به یوک آموریوکوایوی،

ازاینرو ،یک سیالب درسی تلفو

بریتانیایی یا استرا یایی بدل شوند.

برای  EILاز نووع بووموی زبوان

میزانی که یک فراگیر با هجه ش ه

اما یوک هسوتوهی صودا

بومی به صحو و

نیس

مویپوردازد و

شناسی اس که قابلی فهم م نی

اهداف شخصویاش را توعویویون

بر صدا شناسی را فراهم میکونود،

میکند ،یک امر کامالً شوخوصوی

هرچند به دن ال از بین بردن تأثیر

اس  .زومی ندارد سعوی کونویود

زبان مادری نیس .

تأثیرات وابسته به صدا شونواسوی
زبان مادری را از بین بو وریود یوا

اینکه به دن ال صح

کردن مانند

یک بومی زبان باشید .جونویوفور
جنکینوز در کوتواب جودیودش
استدالل میکند که تولوفو RP
یووک هوودف غوویوورضووروری و
دس نیافتنی برای افرادی اس که
زبان دوم یاد میگیرند ،وی یوک
سیالب برنامه درسی) م نوی بور
صدا شناسی را پیشنهاد مویدهود
که به حف تمایزات اصلوی صودا
شناسی میپردازد ،هرچند فهرس

https://www.professorjackrichards.com/
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) بخش سوم (پایان- مقاله

طیبه آزاد
4391 آذر

(December , 2018)

Translating Idioms in Selected Political Speeches of Dr. Ahmadinejad
Department of English, Alborz University, Ghazvin, Iran

V. Results
One as a translator of important texts or speeches such as political speeches should
possess the ability to translate such texts in a way that target readers should not get
misinformation or lack information incorporated in the source text. Since translators
mediate not only between languages but also between cultures, the knowledge of the

source culture is of vital importance. The results of this paper shows that translators
as native or foreign media translators should possess cultural awareness, communicative competence, text-type knowledge, sociolinguistic competence and strategic
competence in two languages.
Through the table 2, it is revealed that most of the foreign media translators used
literal translation in translating Dr. Ahmadinejad's sentences. Literal translation gets
58 percent which is the highest rate among other strategies. And then adaptation, addition, approximation, omission and interpretation take the highest rate in order.

Thorough the above table (table 2.) it is recognized that foreignization strategy gets
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the priority over domestication strategy.
Through analysis of the foreign media translations it is shown that how pathetic
some foreign media translators can be while translating Dr. Ahmadinejad's sentences. For example:
.“ ”غرب دس از بچه بازی بردارد و با دم شیر بازی نکند: احمدی نژاد گف

Ahmadinejad told west to stop being pedophile and play with lion tail.
Ahmadinejad accused Western countries of being pedophile and child abuser and
told them not to play with lions.
Ahmadinejad warned west countries to stop raping children and killing lions.
Analysis of such translations shows that since the translation of idioms is a difficult task, it is the responsibility of the translators to have complete or enough
knowledge of the SL culture. One as a professional translator should be aware of the
translation of cultural terms and other strategies for better translation of such terms.
Also, professional translators should know the importance of the political translation, they should know that a weak or wrong translation of political speeches may
lead to international disputes.
This paper ends to this result that apart from lacking cultural knowledge, perhaps
some of these foreign media translators have special ideology behind their political
translations from Farsi in to English. For example they can easily translate the above

mentioned sentence of Dr. Ahmadinejad as:
"West stops childish act and don’t doing dangerous things" Ahmadinejad said.
"Western stops childish act and stop playing with lion tail which in Persian context
means not to something dangerous" Ahmadinejad said.
They can use paraphrase or addition in their translations instead of such weak and
strange translation that might destroy the status of Dr. Ahmadinejad as a political
face in international assemblies.
The other example is that:
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 »آقوای کواموران بواقوری:  در گفتگوی زنده ی تلویزیونی گف4333  مرداد49 محمود احمدی نژاد در تاریخ
.« آدم می خواهد ایشون را بخورد.نکرانی مثل هلو می ماند
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.
Analysis of above sentences indicates that if a translator as a cultural mediator had
enough knowledge of Persian cultural terms, one could translate the above sentence
easily. A knowledgeable translator knows that the above idiom is used in Farsi when
someone aims to show that how much he/she loves or likes someone or something.
So, the translator can use paraphrase or addition methods in order to have a meaningful and communicative translation. Also, if a translator tends to keep the local
color of the ST, one can give foot note in order to convey the correct meaning of the
source text. For example:

"My former Health Minister, Kamran Bagheri Lankarani, is a good person, I love
him" Ahmadinejad said in the speech, arrived on state TV.
Although Dr. Ahmadinejad used language which include lots of idioms, some of
these foreign media translators used foreignization method ideologically that lead to
absurd and malformed translation which made Dr. Ahmadinejad as an unacceptable
political face in international assemblies.
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داستان کوتاه
ترجمه داستان کوتاه
(بخش اول)

زهرا بژه
آبان 4391

)(November, 2018

(ترجمه اسپانیایی این داستان کوتاه در بخش زبان اسپانیایی موجود است).
نفرین مومیایی

The curse of the mummy

فصل 1

Chapter 1

گنجینه توتنخامون کجاست؟

Where are thutankhamun's treasu?res
August 4th 1922:

دره پادشاهان

The valley of the kings

4آگوست :1222

Here I am at last in the valley of the

حاال من اینجاهستم ،دره ای در بیابان ،میان شون

kings! It's a valley in the desert with

ها و مق ره های پادشاهان مصری ،مدت زمان زیادی
اس

lots of sand and the tombs of dead

که ما اینجا هستیم .زمانی که به اینجا رسیدیم

به شدت احسا

egyptian kings in it. It took us a long
time to get here, and we all felt very

گرما می کردیم اما حواال دیوگور

hot when we arrived, but that doesn't

مشکلی نیس و بودن در اینجا خوب اس .

matter now, it's good to be here.
I'm happy to be working with Mr.

از کار کردن با آقای کارتر خوشحا م ،بسیواری از
مردان جوان دوس

carter, lots of young men wanted to

دارند با او در دره پادشاهان کوار

work with him in the valley of the
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kings, but took me because of my fat-

کنند اما او مرا به خاطر پدرم انتخاب کرد.

her.
My father and Mr. carter are good

پدر من و آقای کارتر دوستان خوبی هستند آنوهوا

friends. they often meet at the museum

معموالً یکدیگر را در موزه کایرو مالقات می کونونود،

in cair, my father works there. Also,

پدر من آنجا کار می کند .من همچنین یک نوقواش

I’m a good artista and I know a lot

خوب هستم و در مورد توتنخامون اطالعوات زیوادی

about tutankhamun too, did you know
he was a king when he was only nine

دارم .آیا می دانستید که او زمانی که فقط  9سوال

years old? But he wasn't king for very

به پادشاهی رسید؟ و ی مدت زموان زیوادی

long. He died when he was eighteen.

داش

!That's only one year older than me

پادشاه ن ود و زمانی که هجده سا ه بود از دنیا رفو ،

?Why did he die then

زمانی که فقط یک سال از من بزرگتر بوود .اموا او
چگونه مرد؟
شاید جواب این سوال را بتوانم در این مق ره پویودا

Perhaps we can find his tomb. Mr.
carter thing it's in the valley of the

کنم .آقای کارتر فکر می کند که او در دره پادشاهان
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kings. He began looking for it five

 او جستجو را پنج سال پیش آغاز کرد و قصود. اس

years ago, and he doesn't want to stop.

 بع ی از مردم تصور می کننود کوه او.توقف ندارد

Some people think he's crazy, but I
don't.

.دیوانه اس اما من اینطور فکر نمی کنم

Nearly all the other old egyptian

تقری اً تمام پادشاهان مصر اینجا مق ره دارند پوس

kings have a tomb here, so why not tu-

چرا توتنخامون نداشته باشد؟

tankhamun?
There are about twenty of us, men

ما حدود بیس مرد و پسر بچه هستیم که در دره

and boys, working here in the valley.

 شاید بعدا بتوانم دوس هوم.پادشاهان کار می کنیم

Perhaps I can make friends later, but

پیدا کنم اما االن می خواهم در دفترچه خواطوراتوم

for now I going to write this diary and
my diary can be my friend. There

.من باشد

aren’t any shops or cinemas here, so I

 دفترچه خاطراتم می تواند دوس،بنویسم

need something to do in the evenings.

اینجا هیچ مغازه یا سینمایی نیس پس من نیاز دارم

And perhaps one day people are going

 شوایود روزی موردم.برای عصرها کاری انجام دهم

to want to read my diary. Why? Well,

، چورا؟ خوب.بخواهند دفترچه خاطرات مرا بخوانند

perhaps we’re going to find tutankha-

شاید به د یل اینکه ما مق ره توتنخامون را یا حوتوی

mun’s tomb, or a different king’s
tomb, or some new treasures.

مق ره پادشاهی دیگر و یا گنج های جدیودی پویودا
.خواهیم کرد
 طوال و،مق ره پادشاهان مصری مملو از گونوج

Egyptian tombs have lots of treasures
in them, you know – gold and jewels.

 در گ شته دزد ها گنجینه هوا را از. جواهرات اس

But thieves took treasures from many

بسیاری از مق ره ها می بردند و این روزها هوم دزد

of the tombs in the past. And there are
tomb thieves in the Egypt today, too.

.مق ره در مصر وجود دارد

People come from all over the world

بسیاری از مردم سراسر دنیا بوه دنو وال طوال و

to look for gold gold and jewels. When
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they find a tomb, they take all the

جواهرات به اینجا می آیند و زمانی که مق ره ای پیدا

treasure home to their countries. I

می کنند ،تمام گنج را به کشورشان می برند.به نظور

think that’s very bad. I’m happy to say
Mr. Carter is not a thief. He says

من این بسیار بد اس و من بسیار خوشوحوا وم کوه

Egyptian treasures must stay in Egypt.

آقای کارتر دزد نیس  .او می گوید گنج مصریان باید

I think he’s right.

در مصر بماند و من فکرمی کنم این درس اس .
But our work’s not going to be easy.

اما کار ما راح نیس .به آقای کارتور یوک سوال

Mr. Carter has only one year now to

برای پیدا کردن مق ره توتنخامون زمان داده شده .او

find Tutankhamun’s tomb. He’s got a

دوستی ثروتمند بنام رد کارناون دارد که بوه آقوای

rich friend, Lord Carnarvon, and he gi-

کارتر پول برای انجام کارهایش می دهد .رد کارناون

ves Mr. Carter money to help with our
work. Lord Carnarvon likes Egypt a lot

بسیار عالقه مند به مصراس و گونوج هوای مصور

and he loves old Egyptian treasures.

دارد .او بسیاری از این گونوج

He’s got lots of them in his home in

باستان را بسیار دوس

England. But after giving Mr. Carter

هارا در خانه خود دارد .اموا

money for five years

بعد از پنج سال پوول دادن

he must be careful.

به آقای کوارتور او بوایود

Not long ago he called Mr. Carter to

محتا باشدکمی ق ل تر از

England and told

بوه

him, “OnIy one mo-

آقای کارت خوواسو

re year looking for

انگلستان برود و به او گفو

Tutankhamun, Ho-

فقط یک سال دیوگوربورای

ward”. Mr. Carter

بدن ال توتنخامون گشوتون

came back to Egypt
at once. He brought

زمان داری .آقای کارتور بوا

a little yellow bird

یک پرنده زرد بوه مصور

with him.
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داستان کوتاه
برگش .
کریم گف  :این پرنده برای پیدا کوردن موقو وره

“That bird is going to help us find
Tutankhamun’s tomb”, said Karim.

توتنخامون به ما کمک خواهد کرد.
او یکی از پسرهایی اس

که در دره با من کار موی

He’s one of the boys working in the
valley with me. How can a little bird

کند .چطور این پرنده می تواند به ما کموک کونود؟

help us? I don’t know. But it’s true we

نمی دانم ما به کمک کسی یا چیزی نیاز داریم؟

need some help from something or someone.
Perhaps you think a year’s a long ti-

شاید فکر کنید یک سال زمان زیادی اسو  .ایون

me? It’s not when you’re looking for a

زمانی برای گشتن بدن ال مق ره کوچوکوی در یوک

little tomb a very big valley.

بیابان بزرگ زمان طوالنی نیس .
Where are all of Tutankhamun’s

گنجینه های توتنخامون کجا هستند؟

?treasures
آقای کارتر تصور می کند که می داند و من فوکور

Mr. Carter thinks he knows and I
!think he’s right, but let’s wait and see

می کنم که او درس می گوید اما باید ص ر کنیم!

بسیار خب ،شب بخیر؛ دفترچه خاطرات من

Well, good night, diary – from me
Tariq

تارغ
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زبان روسی
معانی فعل " "давайدر گفتگوهای روزمره زبان روسی توسط سرکارخانم مریم دارینی
احتماال اصطالحات این چنینی را شنیدهاید:
""Ну ладно, давай, пока!" или "Пойдём в кино? - Давай
این فعل چندین مفهوم دارد که معموالً با توجه به موقعی استفاده میشود:
 Давать = Дать .4به معنی دادن .مانند جمله:
Давать другу книгу.
کتاب را به دوستم دادم.
 Давать = Опубликовывать .4به معنی منتشر کردن .مانند جمله:

Давать объявление в газету (о продаже машины).
منتشر کردن آگهی در روزنامه برای فروش ماشین.
 Давать =Разрешать .3به معنی اجازه دادن .که در اینجا در دو مفهوم مستقیم و مجازی بکوار مویرود.
مانند جمله:
Мама не давала ребёнку играть со спичками.
مامان به کودک اجازه بازی با ک ری را نداد.
و در جمله:
Погода неделю не давала нам пойти погулять.
هوای این هفته اجازه نداد به ما که به گردش برویم.

 Давать = Начать делать .4به معنی شروع انجام فعلی .مانند جمله:
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Ребенок увидел маму и давай смеяться.
کودک وقتی مادرش را دید شروع به خندیدن کرد).
به یاد داشته باشید در این معنی فقط فعل به صورت امری  давайبه کار میرود.
 Давать =Предлагать помощь .0به معنی دعوت به کمک کردن .مانند جمله:
Давай я помогу тебе перевести этот текст.
بیا من کمک میکنم به تو این متن را ترجمه کنی.
به خاطر بسپارید که در این معنی فقط به صورت امری  давайبه کار میرود.
 Давать = Оценивать возраст человека .6به معنی بها دادن به سن شخصی .مانند جمله:

Ей уже пятьдесят, но никто не даёт ей больше сорока.
او دیگر پنجاه سا ه اس  ،اما هیچ کس بیشتر از چهل سال سن او را نمیداند.
 Давать = Говорить о своих требованиях .1به معنی صح

درباره تقاضاهای خود .مانند جمله:

!Даёшь (даёте) честные выборы
برگزاری انتخابات آزاد!
 Давай =Согласие .3به معنی موافق  .مانند جمله:
Пойдем в кино? - Давай.
به سینما برویم؟ موافقم.
به یاد داشته باشید در این مفهوم نیز فعل به صورت  давайبه کار میرود.

33
ماهنامه ترجمان * سال هشتم * شماره پیاپی  * 78آذر 7338

زبان روسی
Давай = Знак того, что пора заканчивать разговор (например, по телефону) .9
به معنی پایان دادن به گفتگو .به عنوان مثال گفتگوی تلفنی ،مانند جمله:
Хорошо, я понял, давай.
خب ،من متوجه شدم کافی اس .
به مفهوم اینکه من متوجه شدم و میخواهم گفتگو را خاتمه بدهم.
 Давай = Пока .43به معنی فعالً ،خداحاف  .مانند جمله:
Ну ладно, давай. = Ну ладно, пока.
خب باشد ،فعالً.
فعل " "даватьنمود استمراری دارد و دارای هر سه زمان گ شته ،حال و آینده میباشد.
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زبان فرانسوی
معرفی ”مولیر (“)Molière

رویا خالصی
آذر 4391

)(December, 2018

"Molière, ce grand peintre de
"l'homme tel qu'il est.

«مولیر ،به خودی خود ،نقاا بشر است«.
استاندال

Stendhal

مو یر را بخاطر بازیگر بودنش در فرهنگوسوتوان ادب

n'a pas été élu à l'académie française.

فرانسه نپ یرفتند .در چهارمین اجرای تئاتور »موریو

خیا ی« در حا یکه به عل

Parce qu'il était comédien, Molière
Parce qu'il n'a pas abjuré cette profes-

خونریزی مرگ را در یوک

sion, il n'a pu, à l'issue de la quatrième

قدمی خود می دید ،چون دس از حرفه ی بوازیوگوری

représentation du Malade imaginaire ,

نکشیده بود نتوانس

در حال احت ار از دعای کشویوش

بهره مند گردد .جامعه ی کشیشان که همگی دشومون
جانی مو یر بودند ،اجازه نمی دادند وی را در ق رسوتوان
مسیحیان به خاک بسپارند اما به طف مداخله ی ویوی
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alors qu'il était en train de mourir d'une
hémorragie, et malgré son souhait,
recevoir les derniers sacrements. Il a
échappé de peu à la fosse commune et
n'a pu être inhumé que grâce à l'inter-

vention de Louis XIV auprès de

زبان فرانسوی
l'évêque de Paris . Il a été enterré de
nuit, sans aucune cérémonie.

 اسقف اعظم پاریوس اجوازه ی،  پادشاه وق،چهاردهم
 مو یر ش انه و بدون موراسوم.خاکسپاری او را صادر کرد
.تدفین به خاک سپرده شد

Pourtant aujourd'hui , spontanément,
lorsque l'on veut évoquer la langue
française , on parle de la langue de

 امروزه هرگاه میخواهیم ذکری از زبوان،با این اوصاف

از زبان موو ویور بوه

 خود به خود صح،فرانسه بکنیم

Molière. Et s'il ne fallait citer qu'un

 و اگر قرار باشد فقط از یک نویسنده نوام.میان می آید

seul auteur pour incarner la comédie à

،ب ریم که کمدی فرانسه موجودیتش را مدیون وی باشد

la française, nul doute que ce serait lui.
Molière n'a vécu que pour le théâtre. Il
a incarné le théâtre , y jouant tous les
rôles : comédien, metteur en scène, di-

recteur de troupe et auteur. Et même

 تئاتر برای مو یر به.بی شک مو یر خواهد بود

آن شخ

 او هنر تئاتر را احیا کرد و خود.مثابه هوا برای انسان بود
 مودیور، کوارگوردان، بازیگر:عهده دار تمام نقش ها شد

s'il connut des difficultés comme di-

 وی هرچند در نقش مدیر اجرایوی و.اجرایی و نویسنده

recteur de troupe ou comme auteur, il

 نوزد،نویسنده سختی های زیادی متحمول موی شود

bénéficia d'une immense notoriété,
aussi bien auprès du public, que de la
cour ou de ses pairs. Ce succès, il le
dut à ses talents d'acteur comique, à sa
qualité d'animateur de troupe mais aus-

مخاط ان و دربار ویی و همتایانش از شوهورت قوابول
را مدیون موهوارت

و صد ا ته ن وغ نویسنودگوی

hisser la comédie, alors considérée
comme un art mineur, au rang de la

 مدیری،های طنزپردازی

.اش بود

si, bien sûr, à son génie d'auteur.
En tant qu'auteur, Molière parvient à

 او این موفقی.توجهی برخوردار بود

 مو یر موفق شد جایگاه کمدی را،به عنوان نویسنده
که آن زمان چیزی ن ود جز هنری علی ا وثوویوه و در

tragédie. Il réussit à réaliser la synthèse

 به عالوه او به ژانرهایی نظیر. اعتال بخشد،ردیف تراژدی

de plusieurs genres tels que la farce, la

 کمدی ایتا یایی و کمودی دسویوسوه،)farce ودگی

comédie italienne ou la comédie d’intrigues. Observateur attentif des mœurs

) که فقط نمایی کلی از آنComédie d'intrigue)
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ها موجود بود ،تحقق بخشید .وی که عرف و هنجار های
زمانه ی خویش را با ریزبینی نظاره می کرد ،به خووبوی

de son temps, il sait en dégager une
image tantôt ironique tantôt attendrie.

می توانس تصاویری گاه طعنه آمیز و گاه طیف از دل
جامعه استخراج کند.

مو یر از تعهَد و پافشاری واهمه ای نداش و همویون
بی باکی اوس

که منتقدین بی شماری برایش دس

و

Et Molière n'hésite pas à s'engager,
ce qui lui vaut des tas de détracteurs.
Tour à tour il s'attaque aux précieuses

پا کرده بود؛ از دوشیزگان ف ول فوروش گورفوتوه توا

ridicules ou aux bourgeois vaniteux,

شهرنشینان متک َر ،دینداران دروغین و ئیمان راستیون،

aux faux dévots et aux vrais avares,

پزشکان بی سواد و پرمدعا و زنان دانشمند را تک به تک
هدف حمالت فخیم کمیک خود قرار می دهد .وی هوم
چنین با عالقه و اشتیاق رفتارهای افراطی و خوطواهوای
انسانی را محکوم میکند و به رک گویی و صداقو

aux médecins ignorants et aux femmes
savantes. Il se plaît à condamner le ridicule des conduites excessives, à dénoncer l'erreur, et à rendre hommage à
la spontanéité.

ارج

می بخشد.
همانند شکسپیر و گوته ،مو یر نیز زبان و فورهونوگ
کشور خویش را احیا میکند تا جاییکه ژان دورمسوون
) ،)Jean d'Ormessonرمان نویس بزرگ فورانسووی،
معترف اس  » :هم چون ویکتور هوگو ،نان باگ  ،شراب
سر  ،سیتروئن  4سی وی و کاله بِره اسکی ،مو یر نویوز
یکی از بنیانگ اران هوی ملی ماس «.

Comme Shakespeare ou Goethe,
Molière incarne la langue et la culture
de son pays, ce qui fait dire à Jean
d'Ormesson : "Au même titre que Hugo, que la baguette de pain, que le
coup de vin rouge, que la 2CV Citroën
et que le béret basque, Molière est un
des mythes fondateurs de notre identité
nationale".

به قلم تیبو دوالن

Thibault Doulan

http://www.alalettre.com/index.php
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زبان اسپانیایی
ترجمه داستان ”نفرین مومیایی“ متن انگلیسی و ترجمه فارسی هر قسمت از این داستان کوتاه در
.)بخش ”داستان کوتاه“ موجود می باشد
CAPÍTULO 1
DÓNDE ESTÁN LOS TESOROS DE THUTANKHAMUN?

4 de Agosto de 1922:
El valle de los reyes
¿Aquí estoy por fin en el valle de los reyes! es un valle en el desierto con mucha
arena y las tumbas de reyes egipcios muertos en él. Nos tomó mucho tiempo llegar
hasta allí, y todos nos sentimos muy calientes cuando llegamos, pero eso no importa
ahora, es bueno estar aquí.
Estoy feliz de trabajar con el Sr. Carter, muchos jóvenes querían trabajar con él en

el valle de los reyes, pero me llevaron por culpa de mi padre. mi padre y el Sr. Carter
son buenos amigos. a menudo se encuentran en el museo en Cair, mi padre trabaja
allí. también, soy un buen artista. y sé mucho sobre tutankamón. también, ¿sabías
que él era un rey cuando solo tenía nueve años? pero él no fue rey por mucho tiempo. murió cuando tenía dieciocho. ¡es solo un año mayor que yo! ¿Por qué murió entonces? quizás podamos encontrar su tumba. Señor carter, está en el valle de los
reyes. comenzó a buscarlo hace cinco años, y no quiere detenerse. algunas personas
piensan que está loco, pero yo no. casi todos los otros reyes egipcios tienen una tumba aquí, entonces ¿por qué no tutankhamun?
hay unos veinte de nosotros, hombres y niños, trabajando aquí en el valle. Quizás
pueda hacer amigos más tarde, pero por ahora voy a escribir este diario y mi diario
puede ser mi amigo. No hay tiendas ni cines aquí, así que necesito hacer algo por las
noches. Y tal vez algún día las personas quieran leer mi diario. ¿Por qué? Bueno, tal
vez vamos a encontrar la tumba de tutankamón, o una tumba del rey diferente, o algunos tesoros nuevos. Las tumbas egipcias tienen muchos tesoros en ellas, ya sabes,
oro y joyas. Pero los ladrones tomaron tesoros de muchas de las tumbas en el pasa-
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do. Y también hay ladrones de tumbas en Egipto hoy. La gente viene de todas partes
del mundo en busca de oro y joyas. Cuando encuentran una tumba, llevan todo el
tesoro a sus países. Creo que eso es muy malo. Me complace decir que el Sr. Carter
no es un ladrón. Él dice que los tesoros egipcios deben permanecer en Egipto. creo
que tiene razón
Pero nuestro trabajo no va a ser fácil. El Sr. Carter solo tiene un año para encontrar

la tumba de Tutankamón. Tiene un amigo rico, Lord Carnarvon, y le da dinero al Sr.
Carter para ayudar con nuestro trabajo. A Lord Carnarvon le gusta mucho Egipto y
le encantan los antiguos tesoros egipcios. Él tiene muchos de ellos en su casa en Inglaterra. Pero después de darle dinero al Sr. Carter durante cinco años, debe tener
cuidado. No hace mucho, llamó al Sr. Carter a Inglaterra y le dijo: "Solo un año más
buscando a Tutankamón, Howard." Sr. Carter regresó a Egipto de inmediato. Él trajo
un pequeño pájaro amarillo con él.
"Ese pájaro nos ayudará a encontrar la tumba de Tutankamón", dijo Karim. Es uno
de los muchachos que trabaja en el valle conmigo. ¿Cómo puede ayudarnos un pajarito? no lo sé. Pero es cierto que necesitamos ayuda, de algo o de alguien.
¿Tal vez piensas que un año es mucho tiempo? No es cuando estás buscando una
pequeña tumba en un valle muy grande. Dónde ¿Son todos los tesoros de Tutankamón? El Sr. Carter cree que lo sabe, y creo que tiene razón, ¡pero esperemos y
veamos!

Bueno, buenas noches, diario... de mí, tariq.
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کارگاه ترجمه
ترجمه پیشنهادی متن شماره ( 13بخش اول)

برای آشنایی خوانندگان با ترجمه بولتن های خبری رادیوهای انگلیسی زبان ،متن شماره  13به چند
مورد از این بولتن ها از دو رادیوی انگلیسی زبان ،یعنی صدای آمریکا و بی بی سی اختصاص داده شده
است.
الف :ترجمه بولتن های خبری BBC
این جا ندن اس  ...ساع نُه به وق گرینویچ .برنامه جهانی بی بی سی .اخ ار توسط ...قرائ می شود)
 به دن ال یک هفته ن رد شدید بین جنا های رقیب حزب حاکم سوسیا یس در یمن جنوبی ،رادیو عِودن بوا
پخش گزارشی اعالم کرد که مخا فان پرزیدن علی ناصر محمد کنترل اوضاع را به دس گرفته اند .به گفوتوه

این رادیو رییس جمهور تالشی نافرجام برای کشاندن یمن جنوبی به سوی خونریزی بیشتر به عمل آورده اس
اما اوضاع امنیتی اکنون عادی بوده و دفتر سیاسی حزب اوضاع را تح کنترل دارد .در این اعالمیه همچنیون
گفته شد که عامالن هرج و مرج و اغتشاش به هالک رسیده اند .رادیو عدن همچنین گزارش دفتر سیاسی در
مورد وقایع دوشن ه گ شته را که منجر به ن رد در یمن جنوبی شد پخش کرد .دوشن ه گ شته رادیو عدن ،که
در آن زمان به نقل از رییس جمهور سخن می گف  ،اعالم کرد که چهار شورشی به جرم ره ری کودتا علویوه
رییس جمهور اعدام شده اند .در حال حاضر مشخ
 آقای پرز نخس

نیس پرزیدن علی ناصر محمد در کجا به سر می برد.

وزیر اسرائیل که سرگرم دیدار از پایتخ چند کشور اروپایی اس اکنون برای انوجوام دادن

م اکرات پنج روزه ای با دو

انگلیس در مورد احیای روند صلح در خاورمیانه در ندن به سر موی بورد .در

فرودگاه هیترو ،که آقای پرز در آن جا مورد استق ال وزیر خارجه ،سرجفری هاو ،قرار گرف  ،اقدامات امنیوتوی
شدیدی اتخاذ شده بود .برنامه های روزانه آقای پرز فقط مدت کوتاهی ق ل از انجام یافتن آنها اعالم می شود و
زمان دقیق این برنامه ها به اطالع عموم نمی رسد .وی امروز با خانم تاچر نخس وزیر و سرجفری هاو مالقات
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خواهد کرد .خ رنگار سیاسی بی بی سی می گوید آقای پرز که برای به عمل آوردن م اکرات مستقیم با ملوک
حسین پادشاه اردن اظهار آمادگی کرده اس

 ،امتناع اسرائیل را از م اکره با سازمان آزادی خش فولوسوطویون

ساف) مجدداً ابراز خواهد کرد و خانم تاچر نیز درصدد خواهد بود تا شکاف موجود بین پادشاه اردن و اسرائیلی
ها را کمتر کند .ممکن اس آقای پرز در طول اقام خود بار دیگر با ریچارد مورفی ،فرستاده ی آقای ریگان به
خاورمیانه که آخر هفته ی گ شته با شاه حسین در ندن و پس از آن با آقای پرز در هلند موالقوات داشوتوه،
دیدار و گفتگو کند.
 به گفته پلیس آفریقای جنوبی دیروز دو پلیس سفید پوس

در نزدیکی منطقه وستر در غرب ژوهوانسو وورگ

مورد حمله جمعیتی  033نفری از معدنچیان سیاهپوس قرار گرفته ،کشته شدند .به گفته پلیس این دو افسر
زمانی که برای تحقیق در مورد گزارش یک گردهمایی غیرقانونی رفته و از اجتماع کنندگان خواستند تا متفرق
بشوند ،به ضرب چاقو از پا در آمدند .به گفته آنان اجساد چهار سیاهپوس ناشنا

نیز بعداً در نزدیکی صحنوه

درگیری پیدا شد 04 .سیاهپوس دستگیر و  44تن نیز بر اثر مجرو شدن توسط تفنوگ سواچوموه ای در
بیمارستان بستری شدند ،اما در مورد چگونگی مجرو شدن این افراد توضیحی داده نشده اسو  .عومولویوات
پیگیری در منطقه به مورد اجرا گ اشته شده و امروز ص ح اوضاع آرام گزارش شده اس .

باقی بقایتان
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آدرس وبسایت انجمنwww.itcanet.ir :

آدرس پست الکترونیک انجمنitcanet@gmail.com :
شماره تلفن پیامگیر انجمن321-77333383 :
شماره ارسال پیامک به دفتر انجمن32375234533 :
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