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کارگاه ترجمه

از بهمن

ان س لن

،7931

اط لب بخش ک رگ س تنجمنمن
تولط لجدبیج ا هنان ان ا بن
التف دس از کت ب ” نخستی درس
ه ی عملی در تجمم “ اثج الت د
خ لد خ نی ،چ پ اننتنرن را
”رهام “ ارائ ای گجدد.

•

زمان حال استمراری
موارد کاربرد
 . 0برای بیان کنش ها و وضعیت هایی که در حال حاضر و در لحظه ی صحبت جریان دارند .کنش مورد نظظظر

احتمال دارد بعد از لحظه صحبت هم ادامه پیدا کند اما حالت موقت دارد و ممکن است در نقطه ای بظه پظایظان
برسد.
 .4برای بیان روند تغییر چیزها؛ بیان تغییرات و تحوالت.
 .1برای بیان کنش ها یا وضعیت هایی که ممکن است مدت زیادی از شروع انجام آنها نگذشته باشد و در نظظظر
است فقط مدت زمان محدودی ادامه داشته باشند.
 . 4برای بیان کنش ها و رویدادهایی که به طور مکرر و مداوم روی می دهند .در برخی موارد این کظنظش هظای
تکراری جنبه منفی دارند و با نارضایی همراه هستند.
 .5در گزارش زنده مسابقات ورزشی هنگامی که کنش مورد نظر در لحظه صحبت هنوز در جریان باشد.

 . 6همراه با زبان حال ساده در بیان قصه ها و داستان ها؛ در این حالت زمان حال ساده برای بیان کنش هظایظی
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کارگاه ترجمه
بکار می رود که یظکظی پظز از
دیگری اتفاق می افتند امظا زمظان
حال استمراری برای بیان کظنظش
هایی بکار می رود که قبل از شروع
داستان صورت گرفته اند و پظز
زمینه داستان محسوب می شوند.
 .3برای بیان کنش ها و برنظامظه
هایی که قرار است در آینده انجظام
بگیرند.

The moon is moving

moment and he’s smok-

away from the earth at

ing about fifty cigarettes

about 34 cm per year.

a day.

ماه هر سال حدود  14سظانظتظی

او در حال حاضر در اداره شرایط

متر از زمین دور می شظود (رونظد

سختی را می گظذرانظد و هظرروز

تغییر).

حدود پنجاه نخ سیگار مظی کدظد

We are saying with

(یک کنش تکراری و موقت).

John to try and find out if
his place really is haunted.
ما فعال پیش جان مانده ایظم تظا

 .1در مکاتبات رسمی.

ببینیم آیا واقعا در خانه اش روح

Our burglar alarm is
forever going off for no
reason.
دزدگیر ما دائم بی خظود و بظی
جهت به صدا در می آید (کظنظش

وجود دارد (یک کنظش جظاری و
موقت).

The industrial world is
aging at a pace never before seen in human histo-

تکراری و ناراحت کننده).

ing out at the end of this
week.
تازه ترین کتاب او آخر این هفته
منتدر خواهد شد (کنش معطظو
به آینده).

جمعیت جهان صنعتی با چظنظان
سرعتی در حال پیر شدن است که
نظیر آن قبال در تاریخ بدر هظرگظز
دیده ندده است (روند تغییر).

He’s having a tough

time at the office at the
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road and I’m completely
lost. Then I see this old
man, he’s leaning against
a gate. I stop the car
and… .
دارم با ماشین در ایظن جظاده
روستایی حرکت می کنم و کظامظال

ry.

His latest book is com-

I’m driving this country

گم شده ام .بعد این پرمرد را مظی
بینم ،او به یک دروازه تکیظه داده
است ،ماشین را نگه می دارم و...
(روایت یک ماجرا).

مقاالت
دانش نوشتاری و زبظان شظفظاهظی

برایانت  )0331و زبان شظفظاهظی

یادگیری خواندن

تنوع فراوانی است که بین کودکان

(جوئل ،گریفیز و گوئگ 0316؛

(نوشته ی :ریچارد کا .واگنر ،شاین

وجود دارد .ممکن است این میزان

هارت و ریسلی 0335؛ النیگظان و

تنوع و گوناگونی منعکزکظنظنظده

ویتهرست .)0331

بی .پیاستا ،و جوزف کا .تورگسن)

”بخش چهارم“

طوبی مردانی
اسفند 0133
)(March, 2019

 2.2تأثیر مداخالت قبببا از
مدرسه
یکی از خصوصیات قظابظلتظوجظه
عملکرد قظبظل از مظدرسظه بظر

معیارهای حساسیت واجشناختظی،

تنوع بیدتر محیط یادگیری باشظد

آیا مداخالت قظبظل از مظدرسظه

که کودکان قبل از ورود به محیظط

تأثیری بر حساسیت واجشناختظی،

بزرگتظر مظدرسظه در آن قظرار

دانش نوشتاری یا زبان شظفظاهظی

میگیرند .یک همبستگی قوی بین

کودکان دارد؟ برخی شواهد از یک

عملکرد در هر زمینه -حساسظیظت

نوع خواندن مدترک به نام خواندن

واجشناختی ،آگاهی نسظبظت بظه

مکالمه دونفره حمایت میکظنظنظد

نوشتظار ،و زبظان شظفظاهظی -و

(ویتهرست و النظیظگظان .)0331

معیارهای جظایظگظاه اجظتظمظاعظی

خواندن کتابهای داستان مرسظوم

اقتصادی یا فقر وجود دارد (هظارت

شامل خواندن توسط مظعظلظم یظا

و ریسلی 0335؛ هلظبظرن 0335؛

بزرگسال میشظود درحظالظیکظه

فیلیپز و النیگان ،در مطبظوعظات؛

کودک به آنها گوش میدهد .در

اسمیز ،بالنک و کولینز .)0334

خواندن مکالمات دونفره ،کودک به

کودکانی کظه در فظقظر زنظدگظی

داستانگویی ترغظیظم مظیشظود.

میکنند بهاحتمالزیاد درزمینه ی

بزرگسال سؤاالتی مظیپظرسظد ،و

حساسیت واجشناختظی و دانظش

اطالعاتی را برای باال بردن توانایظی

نوشتاری (بووی 0335؛ مک لیظن،

کودک در بظیظان داسظتظان ارائظه

برایانت و بردلی 0313؛ النیظگظان،

میدهد .خواندن مکالمات دونظفظره

برگز ،آنتونی و بارکر 0331؛ راز و
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مقاالت
در مقایسه با یظک خظوانظدنهظای

میبخدند (بایرن و فیظلظدیظنظگ-

ضعیف در خواندن اشاره میکنند و

مدترک قدیمیتر تأثیرات بهتظری

بارنسلی  .)0330درهرحال ،نبظایظد

بهراحتی با یکدیگر اشتباه گرفظتظه

درزمینه ی زبان شظفظاهظی دارد

فرض را بظر ایظن گظذاشظت کظه

میشوند (پیاستظا و واگظنظر ،در

(آرنولد ،النیگان ،ویظتظهظرسظت و

دستاوردهای مربوط به مطظالظعظات

مطبوعات؛ واگنر  .)4115بظیظان

ایپستین 0334؛ النیگان ،آنتظونظی،

تحقیقاتی بهراحتی افزایش خواهند

چگونگی سطوح مظورد انظتظظظار

بلومفیلد ،دایر و سظامظول 0333؛

داشت .مطالعات در مقظیظاب بظاال

خواندن قابلتغییر است .دو رویکرد

النیگان و ویتهرست 0331؛ والدز-

ازجمله شبکه تحقیقات مربوط بظه

متداول ازاینقرار هستند :مقظایسظه

منچکظا و ویظتظهظرسظت 0334؛

مراقبت اولیظه کظودک NICHD

عملکرد خواندن افراد با دادههظای

ویتهرست ،آرنولظد و هظمظکظاران

) (2003شواهدی فراهم کردهاند

اصلی بهدستآمده از هظمظتظایظان

 .)0333 ،0334زمانی که خواندن

مبنی بر اینکه معلم پیشدبستانظی

همسال خودشان یا بظا مظقظایسظه

مکالمات دونفره بهگونهای اصظالح

کیفیت کالب درب مظوفظقظیظت

عملکرد خواندن آنهظا بظا زبظان

میشود که عالوه بظر مظعظنظا بظر

درزمینه ی نمره زبان و شناخت را

شفاهی یا توانایی شناخظت کظلظی

حساسیت واجشناختظی و دانظش

تعدیل میکنند ،و کیفیت متوسظط

آنان .کلمه توصیفی »غیرمنتظره «

نوشتاری تأکید داشته بظاشظد ،بظه

تحصیالت پظیظشدبسظتظانظی بظاال

به عدم ارائه توضیحات یا به خاطظر

نظر میآید که در مقایسه با شرایط

نیست ،هرچنظد مظمظکظن اسظت

نبود فرصت یظادگظیظری (یظعظنظی

کنترل دورههای قدیمیتر قبظل از

بهبوداتی را به همراه داشته باشد.

آموزش نا مؤثر) یا دالیل بظالظقظوه

مدرسه باعث رشد بیدتری در این

.3عدم موفقیت در یادگبیبری

دیگر ،اشاره دارد .خظوانظنظدگظان

زمینهها شوند (ویتهرست ،ایپستین
و همکاران 0334؛ النیگان .)4111
برنامههای مستقیمتر دیگظر نظیظز
رشد و تظوسظعظه درزمظیظنظه ی
حساسیت واجشناختی را تسظریظ

ضعیفی که به دلظیظل اخظتظالالت

خواندن
ناتوانی در خواندن ،اخظتظالل در
خظظوانظظدن و خظظوانظظش پظظریدظظی

اصطالحاتی هستند که به عملکظرد
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حسی ،حرکتی یا هیجانی ،ناکارایی
ذهنی ،وض نامساعد اقتصادی یظا
فرهنگی ،یظا آمظوزش نظاکظافظی
درزمینه ی خواندن دچار اختالل و

مقاالت
ضعف شدهاند ،مدنظر قرار نگرفتند

متداول و مبتنی بر تحقیظ

نظیظاز

طظظر

جظظلظظسظظه فظظدرال بظظرای

(لیون ،شایویتز و شایویتز .)4111

ناهمخوانی را حظذ

مظیکظنظنظد،

ناتوانیهای یظادگظیظری نظیظسظت

آنچه بهطور تظلظویظحظی از ایظن

عمدتا بر اساب این حقیقظت کظه

(مراجعه شود به فلتچر ،کظولظتظر،

معیارهای ممانعت و ناهمخوانی بظه

مناسظمتظریظن مظداخظلظه بظرای

رسچلی و وائگ  .)4114خظوانظش

دست میآید این فرض است کظه

خوانندگانی که درخطر شظکظسظت

پریدی توسعهای با خوانش پریدی

مندأ خوانش پریدظی سظرشظتظی

هستند بر اساب اینکه آیا خوانظدن

اکتسابی متفاوت است ،ازآنظجظاکظه

است ،به دلظیظل عظوامظل عصظم

کودک متباین از استعداد است یظا

خوانش پریدی توسعهای به عظدم

زیستشناختی که بهطور ذاتی در

خیر تغییر چندانی نمیکند (بظرای

توانایی در فراگیری مظهظارتهظای

افراد وجود دارد (آدامظز و بظروک

دسترسی به تحقیقات اخیر در این

خواندن اشاره دارد ،درحظالظیکظه

0331؛ بروک 0331؛ گوگ و تانمر

زمینه مراجعه شود بظه فظلظتظچظر،

خوانش پریدی اکتسابی به ناتوانظی

0316؛ پظرفظتظی 0316 ،0315؛

فرانسیز ،رورک ،شظایظویظتظز و

در خواندن به خاطر بیظمظاری یظا

سیگل 4111؛ استانوویچ .)0334

شایویتز 0334؛ فلتچر ،موریظز و

جراحت مغزی اشاره میکند.

در بسیاری از ایاالت ،شنظاسظایظی

الیون 4111؛ فرانسیز ،شایویتظز،

 3.1تصورات غلط مرببو

واجظد شظرایظط

استوبینگ ،شایویتظز و فظلظتظچظر

خدمات آموزشظی خظاش شظدن،

0336؛ الیون و همکظاران ،4110

نیازمند یک ناهظمظخظوانظی بظیظن

4111؛ شایویتز ،فلتچر ،هوالهان و

استعداد ،آنگونه که با آزمونهظای

شایویتز 0334؛ شایویتز و شایویتز

هوش یا آزمونهای پیدرفت خارج

4111؛ سیگل 4111؛ استانظوویظچ

از قلمرو خظوانظدن انظدازهگظیظری

0334؛ استانوویچ و سیگل )0334

میشود (مثال ریاضیات) ،و مهظارت

؛ و مجوز مجدد اخیر افظرادی کظه

خواندن است .درهرحال ،تعظاریظف

درزمینه ی یادگیری ناتوان بودنظد

رسمی بظاهظد

دیگر نیازمند اینگونه اختالفات از
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ببه

خوانش پریشی توسعهای
هرچند اصطالح خوانش پظریدظی
اصطالحی متداول است ،اما اکظثظر
افراد ویژگیهای اصلظی خظوانظش
پریدی توسعهای را اشتباه متوجظه
میشوند (واگظنظر و مظیظوز ،در
مطبوعات) .متداولترین تصور غلط

درزمینه ی خوانش پظریدظی ایظن

مقاالت
است که خوانش پریدظی شظامظل

کودکستان و پایه اول ابظتظدایظی

شهرت این دیظدگظاه اشظتظبظاه را

مداهده تصویر انعکاسی لظغظات و

پیدرفت خوبی درزمینه ی خواندن

توصیف میکظنظد آن اسظت کظه

حرو میشود .بنابرایظن ،افظرادی

داشته باشند .برای اینکه این افظراد

معلمین و والدین دانشآموزان پایه

که دچار خوانش پریدی هسظتظنظد

بتوانظنظد  wasرا هظمظان Was

دوم تنها کودکانی را میبینند کظه

 wasرا  sawمظیخظوانظنظد ،یظا

بخوانند نه  sawباید کلمظه را از

این اشتباهظات را درزمظیظنظه ی

 bو  dرا بظاهظم اشظتظبظاه

چپ به راسظت بظخظوانظنظد ،یظک

خوانظدن مظرتظکظم مظیشظونظد.

میگیرند .اورتون نظریهای در ایظن

حقیقت انتزاعی مربوط به انگلیسی

بهطورکلی ،مفهوم خوانش پریدظی

خصوش دارد مبنظی بظر ایظنظکظه

که در نظامهای نوشتظاری دیظگظر

بهعنوان یک نظقظت تصظویظری-

شکست درزمینه ی ایجاد سلظطظه

مثل زبان عبری صدق نمظیکظنظد.

ادراکی موردحمایت نبظوده اسظت

مغزی منجر به خواندن رو به عقبی

اشتباه گرفتن همچظون  bو  dبظا

(مراجعه شود بظه رایظنظر 0331؛

میشود که در افظراد مظبظتظالبظه

یکدیگر نیز شناساییشظده اسظت.

استانوویچ .)0314

خوانش پریدی مداهده مینماییظم

درواق اشتباه گرفتن حرو امری

دیدگاه اشتباه و متداول دیگر در

(هاالهان و موک  .)4111به همین

متداول اسظت (خصظوصظا بظرای

خصوش خوانش پریدی این اسظت

خاطر است که کودکان مظبظتظالبظه

آنهایی که بهتظازگظی حظرو

را

که این عارضه درنتیجظه حظرکظت

خوانش پریدی تظوسظعظهای ،کظه

میآموزند) .شواهد مبنی بظر ایظن

ناقت چدم بظه وجظود مظیآیظد.

معموال در پایههای دوم و سظوم

است که خوانندگان پایه دومی که

خواندن نیازمند حظرکظت کظامظال

شناسایی میشوند ،درواق  wasرا

دچار خوانش پریدی هستند بیدتر

ماهرانه و همکارانه چدظمهظاسظت

بظظا  sawو  bرا بظظا  dاشظظتظظبظظاه

از خوانندگان جوانی که در همیظن

(کرودر و واگنر 0334؛ رایظنظر و

میگیرند .درهظرحظال ،ایظن نظوع

سطح از خواندن هستظنظد ،دچظار

پوالتسک  .)0313همانگونه کظه

اشتبظاهظات مظعظکظوب خظوانظی

اشتباه برعکز خوانی نمظیشظونظد

شما کلظمظات ایظن صظفظحظه را

آسانترین اشتباهات بظه شظمظار

(کرودر و واگظنظر 0334؛ ورکظر،

میخوانید ،ظاهرا چدمظانظتظان را

میروند .ممکن اسظت آنهظا در

بریسون و واسنبرگ  .)0313آنچظه

حرو
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بهآرامی بر روی صفحظه حظرکظت

اگر قرار باشد همظیظن آزمظایظش

مطالم آسان مظواجظه مظیشظونظد

میدهید .درهرحال ،این نوع ادراک

غیررسمی را بر روی فظردی کظه

میتوانند آن را بهراحتی بخوانند و

از واقعیت فاصله زیظادی دارد ،بظا

دچار اختالالت خواندن است اجظرا

حرکت چدماندان با خواننظدگظان

یک آزمایش ساده نیز میتوان آن

کنید ،شاید متوجظه شظویظد کظه

عادی قابلتمایز نخواهد بود .عالوه

را بررسظی کظرد .از دوسظتظتظان

چدمان فرد بسیار نظامظنظظظمتظر

بر این ،مداخالت مبتنی بر آموزش

بخواهید در مقابل شما کتظابظی را

حرکت میکند .درهرحال ،ممکظن

حرکات چدظم دسظتظاوردهظایظی

بخواند و کتاب را آنقدر پایین نگه

است حرکظات نظامظنظظظم چدظم

درزمینه ی عملکرد حرکات چدظم

دارد که بتوانید حرکات چدمانظش

درنتیجه خواندن ضعیف پدید آمده

به همراه دارد امظا در خصظوش

را مداهده کنید .اگر بهدقت نظگظاه

باشند ،نه اینکه دلظیظل خظوانظدن

خواندن حقیقی دسظتظاوردی بظه

کنید میبیظنظیظد کظه چدظمظان

ضعیف محسوب شوند .ممکن است

دنبال نظدارد (کظرودر و واگظنظر

دوستتان بر اسظاب یظک سظری

این مسئله مطرح باشد .چدظمظان

.)0334

حرکات کوچک و قابلمداهده بظر

افرادی که دچار خوانش پظریدظی

روی کاغذ حرکت میکظنظد .ایظن

هستند همانند خوانندگان معمولی

حرکات متناوب حرکات جظهظدظی

بهطور یکنواخت حرکت نمیکننظد

نامیده میشونظد .در طظول ایظن

زیرا آنها در خواندن کلمات دچظار

حرکات جهدی ،چدمها با سرعتی

مدکل هستند .وقتی مطالبظی در

و

اختیار خواننظدگظان عظادی قظرار

کلمات را بظهوضظوح بظبظیظنظنظد.

میگیرد که برایدان دشوار اسظت،

تقریباهمظه اطظالعظات در طظول

حرکت چدمان ایظن افظراد نظیظز

مکثهای کوتاه بین این جهشهظا

همانند افرادی میشود کظه دچظار

کسم میشود.

خوانش پریدی هستند .برعظکظز،

زیاد حرکت میکنند تا حظرو

وقتی افراد دچار خوانش پریدی بظا
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They claim that the quest

portant to understand the

Investigating Effects of

for a succinct definition

ideological assumptions

Iranian TEFL

of effective teaching be-

embedded in the perspec-

University Professors’

haviors in the L2 class-

tives under hidden cur-

Hidden Curriculum on

room need to make al-

riculum.

TEFL B.A. Students’

lowance for theoretic and

Hidden curriculum is

Perception of the Final

practical reflections sup-

named under “unstudied

Exams of the General

ported by experimental

curriculum,” the “covert”

English Courses: A

and pragmatic evidence.

or “latent” curriculum,

Comparative Study of

The notion of hidden

the “non- academic out-

State and Islamic Azad

curriculum has received

comes of schooling,” the

Universities

many different defini-

“by-products of school-

“Part 2”

tions and analyzes since

ing,” the “residue of

it was clearly used by

schooling,”

Jackson

Re-

“what schooling does to

searchers’ individual ex-

people” (Overly, 1970;

planations of hidden cur-

Seddon, 1983; Vallance,

riculum depend on their

1974). Most of the re-

political leanings, disci-

searchers whose interest

plines, and paradigmatic

in

perspectives. Generally,

stresses that one of the

the term was given dif-

most

ferent meanings relying

tures of the hidden cur-

on the functionalist, lib-

riculum is in the name

eral, Marxist, or critical

itself (Gair & Mullins,

postmodernist paradigms

2001). Each of these la-

of the researchers. There-

bels has a set of connota-

fore, before clarification

tions and emphasis in or-

of the concept of the hid-

der to describe the basic

den curriculum, it is im-

phenomenon of hidden

Amir Hossein Heidari
(March, 2019)

Literature Review
Mitchell

and

Vidal

(2001) oppose the use of
the monotonous swing of
recounting the development of SLA theories.

(1968).

hidden

or

simply

curriculum

problematic

fea-
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(Seddon,

hidden curriculum. In her

ing

1983; Vallance, 1974).

view, investigator’s dis-

myths of modern cul-

Also, in Gordon’s analy-

cipline, and his or her po-

ture” (as cited in Gordon,

sis of hidden curriculum

litical orientation are crit-

1982, p. 188). Other

(1982), a curriculum is

ical in conceptualizing

claimed outcomes of hid-

divided into two modes

hidden

curriculum.

den curriculum include

of influences. A con-

Therefore,

students’

the development of cer-

scious and deliberate in-

learning

hidden

tain types of personal de-

fluence is associated with

curriculum can alter from

meanor, modes of self-

manifest/official curricu-

one investigator to anoth-

presentation, self-image

lum, while an uncon-

er. For example, Gordon

and social class identifi-

scious and unplanned in-

(1982) suggests that the

cation (Bowles & Gintis,

fluence is associated with

hidden curriculum might

1976), “who the child is

hidden curriculum. Addi-

lead to improved atti-

supposed to be … and

tionally,

to

tudes, values, disposi-

how he [or she] is sup-

Vallance (1974), hidden

tions and certain social

posed to learn (Gordon,

curriculum consists of

skills

1982, p. 188) and the

different degrees of in-

good learning and suc-

learning

tentionality,

the

ceeding in school, and, in

(Dreeben, 1968). Martin

depth of “hiddenness” as

a more cynical vein, how

(1976) states “a hidden

perceived by the investi-

to “beat the system”.

curriculum consists of

gator. By-product of cur-

Jackson (1968) suggests

some of the outcomes or

ricular

arrangements

the hidden curriculum

by products of learning

ranging from incidental

can lead to how to live in

(…) particularly those

and quite unintended can

an environment of praise

states which are learned

be deeply embedded in

and power. Illich (1971)

but not openly intended”.

the historical social func-

suggests

schools,

It is clear, nevertheless,

tion of education.

and therefore implicitly

that all of the claims for

Vallance (1974) inter-

the ‘hidden curriculum’

the impacts of the hidden

preted this feature of the

may lead to understand-

curriculum suggest the

curriculum

according

and

from

associated

that

with

certain

“dominant

of

norms
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‘communicative’

formed by the students

hidden curriculum influ-

some

ences non-academic or

activities,

learners

and the professors. As

educational outcomes re-

surveyed place greater

studying all of the learn-

lated to formal and aca-

value

ers was not possible, first

demic learning, not nec-

learning activities.

two classrooms of each

essarily directly.

Methodology

university and then three

the

on

‘traditional’

Nunan

The present study had a

students of each class-

and some other scholars,

qualitative approach and

room were randomly se-

this hidden curriculum of

was a phenomenological

lected to form the final

the learner’s is at least as

research. The reason why

participants.

important as the overt

in part, qualitative re-

range of the participants

curriculum in determin-

search was selected is

was

ing learning outcomes.

that it allowed the study

19.5).

Evidence of the learner’s

of “things in their natural

Interview

hidden curriculum can be

settings, attempting to

Here, a semi-structured

easily found in classroom

make sense of, or inter-

interview was carried out

realities. For example,

pret, phenomena in terms

for data collection. In or-

Nunan (1989) provided

of the meanings people

der to check the content

some

bring to them”.

validity of the semi-

According

to

evidence,

both

19-23

The
(Mean

age
=

from research and class-

Participants

structured

room

to

The participants of this

copies of the primary

show that there are often

study were selected from

English version of the

mismatches between ed-

among a population of

interview, each consist-

ucators’

learners’

238 B.A. university stu-

ing of 7 questions, were

views of what is im-

dents and 2 university

sent to three experts;

portant in the learning

professors

(who

were

three

process, especially in the

available).

This

exact

TEFL. They checked the

communicative language

number of B.A students

relevance of interview

teaching

classrooms

was extracted based on

questions to the content

where educators value

the classroom lists in-

area with an evaluation

observation,

and

interviews,

professors
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in the form of 3-point

ble challenges/reactions/

Data Analysis Proce-

scale (1= relevant, 0= un-

statements

dure

certain, -1= irrelevant)

course.

which is used in Item-

Data Collection Proce-

study, which attempts to

Objective

dure

explore the nature of a

Congruence

Index (IOC), a method

during

the

In

After the observation

this

exploratory

phenomenon from lan-

for signifying the extent

sessions,

were

guage learners’ point of

of content relevance and

conducted in two initial,

view, the qualitative data

the objectives of the in-

to mid- and two final ses-

obtained from the inter-

strument. After collecting

sions, the face-to-face

view sessions were ana-

experts’ opinions, IOC

semi-structured interview

lyzed thematically ac-

index was checked. The

was conducted in the end

cording to Braun and

results revealed that all

of the course with all of

Clarke (2006). The stag-

of the questions received

the participants. Each in-

es adopted to analyze the

indexes higher than the

terview took about 20

data here were as fol-

acceptable value (≤0.5).

minutes. The responses

lows:

Therefore, the selected

to the interview (tape-

Phase 1: familiarizing

questions were used in

recorded) together with

with data / transcription

the main interviews.

the data from direct ob-

of verbal data

which

Observation

servation sessions, which

Due to the vast applica-

were partly synchronized

tions of observation tech-

with

quantitative

data

niques and to provide a

collection,

complementary attribute

qualitative set of data,

to the semi-structured in-

which were used to inter-

terview, three observa-

pret the results. The in-

tion sessions were con-

terviews were carried out

ducted to monitor stu-

in Persian.

provided

a

Phase 2: generating initial codes
Phase 3: searching for
themes
Phase

4:

reviewing

themes
Phase 5: defining and
naming themes
Phase 6: producing the
report

dents’ actions, interac-

tions and teachers’ possi-
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It is noteworthy to men-

Table 1. Codes Extracted From the Responses to the

tion that responses to the

Interviews

interview questions were

Abbreviation

coded, categorized, and
analyzed using emergent
coding methods.
Ethical Considerations
All of the participants
were informed that the
information

gathered

would be kept confidential and used for research
purposes only. They were
fully informed of the pur-

pose of the study and
were, then, briefed on
how they are expected to
participate in the study.
Findings
From the interviews, 18
codes (Table 1) and three
themes were identified.

Code

AP

Approach

BE

Belief

CH

Challenge

EP

Environment Pressure

EX

Expectation

EXP

Experience

FE

Feedback

FP

Formal Procedure

FR

Framework

IP

Informal Procedure

MO

Motivation

PC

Professional Change

PE

Professional Expertise

PL

Planning

PR

Practice

PS

Psychological Issues

SO

Educational Source

ST

Strategy
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ترجمه شعر سعدی

مهناز فرمانبر
اسفند 0133

)(March, 2019

!Lovers’ night

شب عاشقان بیدل چه شبی دراز باشد!

Too long would be

شم عاشقان بیدل چه شبی دراز باشد

!the night of a lover

تو بیا کز اول شم در صبح باز باشد

You should come over
!to make it shorter
The neglect of you

عجبست اگر توانم که سفر کنم ز دستت

!is a big wonder

به کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد

for the one trapped
!in your pleasure
Benevolently, if I do not wish
!Joy and love-making

ز محبتت نخواهم که نظرکنم به رویت

Devotee I am,

که محم صادق آنست که پاکباز باشد

!ignoring such a desire
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Generously, pay a heed to me!
Your attention is

به کرشمه عنایت نگهی به سوی ما کن

the object of a

که دعای دردمندان ز سر نیاز باشد

lover’s prayer!
Being surrounded

by the false people,

سخنی که نیست طاقت که زخویدتن بپوشم

how I can find a

به کدام دوست گویم که محل راز باشد؟

real supporter?!
Saying prayers,
I dream of you!

چه نماز باشد آن را که تو در خیال باشی

shame on me and on

تو صنم نمی گذاری که مرا نماز باشد

such a prayer!
Making a friend, and praising you,
I was not aware,

نه چنین حساب کردم چو تو دوست می گرفتم

you would treat me

که ثنا و حمد گوییم و جفا و ناز باشد

like a stranger!
O’ Sadi, At unity night,

that is as short as tulip flowers!

دگرش چو باز بینی غم دل مگوی سعدی

getting involved in another issue,

که شم وصال کوتاه و سخن دراز باشد

is improper!
A loyal friend who is
afraid of facing a danger,

قدمی که برگرفتی به وفا و عهد یاران

can not be called a

اگر از بال بترسی قدم مجاز باشد

true follower!
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داستان کوتاه
ترجمه داستان کوتاه
(بخش چهارم)

زهرا بژه
اسفند 0133

)(March, 2019

(ترجمه اسپانیایی این داستان کوتاه در بخش زبان اسپانیایی موجود است).
فصا3

Chapter 3
Into the tomb

( داخا مقبره )

November 26th, 1922

 26نوامبر1222

It was late at night. I saw that French

اآلن دیروقت است .امروز اَن ،هنرمند فرانسوی را

artist Anne far away in the desert. I felt

در دوردستها در بیابان دیدم .احساب خوشحالی

happy. She came and nearer to me.

میکردم ،او به من نزدیک و نزدیکتر شد حاال

Now I could see her face and it was
very sad. I wanted to speak to her, to

میتوانستم صورتش را ببینم که خیلی ناراحت است،

take her in my arms, but she was far,

میخواستم با او صحبت کنم و او را در آغوش بگیرم

far away from me. Then I saw so-

اما او بسیار از من دور بود .سپز دیدم که چیزی در

mething moving in the sand next to her
feet. It was ahead and an arm. At first,

شنها به پاهای او نزدیک میشود و حاال میتوانستم

I thought it was old Mr. Ayrton, her

سر و پاهای او را هم ببینم .او آقای آیرتون پیر بود،

teacher, but then I saw it was the
mummy of an old Egyptian king. Wor-
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se than that, it was alive! ‘Anne!’ I

معلم اَن ،اما حاال او مومیایی یک پادشاه مصر باستان

cried, and I ran to help her.

بود و بدتر اینکه او زنده بود .من فریاد زدم اَن و
بهطر او دویدم.

Then the mummy came out of the

سپز مومیایی از شنها بیرون آمد و اَن را بین

sand. It took Anne in its black arms

دستهای سیاهش گرفت و به داخل شنها فروبرد،

and down they went into the sand. An-

آنها فریاد زد :تارغ ،کمکم کن.

’!ne cried ‘Help me, Tariq

اما من هیچ کاری نتوانستم انجام دهم.

but there was nothing I could do.

در داخل چادر خودمان درحالیکه احساب ترب و

I woke up in my bed in our camp feeling cold and afraid. It was only a

سرما میکردم که از خواب بیدار شدم .این فقط یک

!dream after all

خواب بود.
We moved the last big stone at 5 p.m.

ساعت  5عصر آخرین سنگ را هم جابجا کردم و

today and we saw a second door

دومین در پدت در اول را دیدیم .قفلهایی روی این

behind the first! There were seals on

در هم بود و آقای کارتر گفت :دوباره قفلهای

this door too, and Mr. Carter said they

توتنخامون .اما این بار قفلها شکسته نبودند.

were Tutankhamun’s seals again. But
this time the seals were not broken. I

میتوانستیم ببینیم که آقای کارتر و لرد کارناول

could see Lord Carnarvon and Mr.

بسیار خوشحال هستند اما آنها خوشحالی خود را

Carter were happy. But they didn’t
want to look excited in front of us.

جلوی ما ندان ندادند.

‘It’s late,’ they said to us. ‘Of course,

به ما گفتند :دیروقت است و ما نمیتوانیم مقبره را

We can’t open the tomb without the

بدون حضور افراد مهم مصر بازکنیم ،پزکاری نیست

most important Egyptian people being

که امروز بتوانیم انجام دهیم ،حاال بروید و غذایتان را

here. So there is nothing more you can

do today. Go and eat now. We want to

بخورید ،ما میخواهیم به این قفلها بهدقت نگاه
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look carefully at these seals again.’ we

 بهآرامی راه میرفتیم و همه با هیجان صحبت.کنیم

walked slowly away and everyone be-

.میکردند

gan talking excitedly.
‘Tariq,’ I heard suddenly. ‘Could you

 این صدای آقای. صبر کن، تارغ:ناگهان من شنیدم

please wait?’ It was Mr. Carter’s voice.

 من به عقم برگدتم و پائین پلهها را نگاه.کارتر بود

My friends walked on to the camp, and

.کردم

I went back and looked down the steps.
‘Come down,’ said Lord Carnarvon. I

 از پلهها پائین رفتم و. بیا پائین:لرد کارناون گفت

went down the steps and stood next to

.روبروی در مقبره ایستادم

him and Mr. Carter in front of the tomb
door.
‘we’re going to make a little hole in

 ما میخواهیم سوراخ کوچکی:آقای کارتر گفت

this door and look into the tomb,’ said

Mr. Carter. ‘We want you to be with us

روی در ایجاد کنیم و به داخل مقبره نگاهی

because your father wants to know

 میخواهیم تو هم کنار ما باشی چراکه پدر.بیندازیم

everything about our work here. You

تو میخواست در جریان همه کارها باشی تو میتوانی

can draw pictures of everything. Do

، بله:از همهچیز نقاشی بکدی متوجه شدی؟ گفتم

you understand?’ Of course, I said
‘yes’.

.البته

They made a little hole in the door.

سپز آنها یک سوراخ کوچک روی در ایجاد

Carter looked through it with one eye.

 کارتر با یکچدم از داخل سوراخ به داخل.کردند

Lord Carnarvon and I waited. Carter
said nothing.

 آقای، من و لرد کارناون منتظر ماندیم.نگاه کرد
.کارتر چیزی نگفت

‘What can you see?’ asked Lord Car-

 چه چیزی دیدی؟ آقای کارتر:باالخره لرد پرسید

narvon at last. ‘Wonderful things!’

 سپز من و. چیزهای فوقالعاده:بهآرامی پاسخ داد

answered Mr. Carter slowly. Then Lord
Carnarvon and I looked. We saw gold

 جواهرات و، طال، آنطر در.لرد کارناون نگاه کردیم
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and jewels and treasure everywhere

 من میتوانم:گفتم.گنج هر گوشهای دیده میشد

behind the door. ‘I can see golden ani-

.صندلیها و حیوانات طال را ببینم

mals. and chairs and-'
‘Shh,’ said Mr. Carter, ‘More quietly,

 ما، لطفا کمی آرامتر تارغ، ساکت:آقای کارتر گفت

please, Tariq! We don’t want everyone

: لرد کارناون گفت.نمیخواهیم کسی چیزی بدنود

to hear.'I Tomorrow we must cover the

فردا باید دوباره همهچیز را با شن بپوشانیم اما

doors and the steps with sand again,’
said Lord Carnarvon. ‘But tonight…'

. ...امدم

He stopped speaking. He and Mr.

او صحبتش را قط کرد و با آقای کارتر به من نگاه

Carter looked at me. I looked from

 آیا: من بهآرامی به آنها نگاه کردم و پرسیدم،کردند

Lord Carnarvon to Mr. Carter. ‘Can we

امدم میتوانیم برای یک بازدید کوتاه به داخل

go into the tomb tonight?’ I asked. ‘To
have a look?’

مقبره برویم؟

‘What do you want to do?’ asked

 میخواهی چهکار کنی؟ من:لرد کارناون پرسید

Lord Carnarvon. think your father

 زمان.فکر میکردم پدرت دوست دارد تو با ما بیایی

would like you to come with us.’ I

. من میآیم:طوالنی نتوانستم جواب دهم اما گفتم

didn’t take long to answer. ‘I’m coming,’ I said.
We’re going into the tomb at

ما نیمهشم با چراغقوه به داخل مقبره خواهیم

midnight with lights. We must wait for

 باید چندساعتی صبر کنیم زمانی که همه در.رفت

some hours. When everyone in the

.چادرها خوابیدند میتوانیم برویم

camp is sleeping we can go.

1222 نوامبر27

November 27th, 1922
It took us two hours to make a hole in

دو ساعت طول کدید تا بتوانیم سوراخی روی در

the door. We worked very quietly, so

درست کنیم بسیار آرام کار میکردیم به همین دلیل

we couldn’t finish by midnight. At 2

4 نتوانستیم تا نیمهشم کار را تمام کنیم ساعت

a.m. we were ready. Lord Carnarvon

17
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went first and then Mr. Carter. I went

 اول لرد کارناون سپز آقای.صبح ما آماده بودیم

in last, after Lord Carnarvon’s daugh-

کارتر و در آخر من پست سر دختر لرد کارناون به

ter. The long room was hot and our
lights nearly went out when the air in

 اتاق بزرگ (دراز) و گرم بود چراغ ما.داخل رفتم

the tomb moved for the first time in

زمانی که باد داخل مقبره بعد از سه هزار سال به

three thousand years. Slowly we began
to see strange animals and golden sta-

. نزدیک بود که خاموش شود،جریان درآمده بود

tues

بهآرامی شروع به نگاه کردن به حیوانات عجیم و

and

chairs.

We

looked

at

everything without speaking. All those

 بدون هیچ.مجسمهها و صندلیهای طال شدیم

beautiful things!

. به همه اشیا زیبا،صحبتی به همهچیز نگاه میکردیم
I saw a little statue of an Egyptian

یک مجسمه کوچک از یک دختر مصری دیدم که

girl and I remembered the face on it.

صورت او را به خاطر میآوردم اما از کجا؟

But from where?
Suddenly I knew. It was Anne’s face.

 رویای.ناگهان متوجه شدم این صورت اَن است

I remembered my dream. There was

 آیا اتفاقات عجیبی اینجا در،خود را به خاطر آوردم

something strange happening here. So-

 اَن و،حال رخ دادن است؟ چیزی بین توتنخامون

mething between Tutankhamun, Anne
and me. ‘Look at the two black statues

.من

in front of us,’ said Mr. Carter.

 به آن دو مجسمه سیاه روبرویمان:آقای کارتر گفت

‘I think they’re statues of Tutankhamun. Between them, there’s a new

 آیا این مجسمه توتنخامون است؟ بین،نگاه کنید

door. Who wants to go through it with

 چه کسی میخواهد با من به،آنها یک در است

me?’ Lord Carnarvon wanted to go

داخل بیاید؟ لرد کارناون میخواست با او برود اما

with him, but his daughter and I were
afraid. I felt the spirit of Tutankhamun

 احساب میکردم روح.دخترش و من ترسیدیم

was in the long, hot, dark room with
us, and I wanted to get out into the

 گرم و تاریک با ماست و،توتنخامون در این اتاق دراز

cold night air. ‘It's all right,’ said Mr.

من میخواستم به بیرون و به هوای سرد شم پناه

11
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Carter. ‘You two can wait for us outsi-

ببرم .آقای کارتر گفت :بسیار خم شما دو نفر

de. But we need your help to make a

میتوانید بیرون منتظر ما باشید اما برای سوراخ

hole in this new door. It won’t take
’long.

کردن در جدید به شما نیاز داریم ،زیاد طول نخواهد
کدید.

So we helped them. After they went

ما به آنها کمک کردیم و بعدازاینکه آنها به

through the door, we left the tomb. The

داخل رفتند ما از مقبره بیرون آمدیم .ستارهها به نظر

stars looked down at us and it was very

بسیار پایین بودند و هوا بسیار سرد بود ،باالخره آن

cold. At last, the other two came

دو بیرون آمدند و ما با دقت سوراخ روی در را بستیم.

through the door near us. ‘we worked
to close the hole carefully. ‘What did

پرسیدیم:چه چیزی در اتاق دوم دیدید.

you see in the second room?’ we asked.
‘A golden wall,’ they answered. ‘The

آنها جواب دادند :دیواری از طال ،جسد توتنخامون

body of Tutankhamun is somewhere

جایی پدت آن دیوار است ،چه روز فوقالعادهای برای

behind that. This is a wonderful day

همه ما بود.

for all of us.
’By then it was early morning and I

صبح زود من به داخل چادرم رفتم و تمامروز را

went back to my tent and slept all day.

خوابیدم .اآلن غروب است و من میترسم .اما در

Now it’s evening again, and I'm afraid.

مورداحساسم با چه کسی میتوانم صحبت کنم؟

But who can I talk to about my fee?lings
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زبان ایتالیایی
داستان زیر برگزیده ایست از کتاب »منطق وجود ندارد« نوشته جانریکو کاروفیلیو .این اثر که در سال
 4101میالدی به چاپ رسیده به بسیاری از زبان ها ترجمه شده است.
Città

شهرها
این روایت ،از یک داستان که در یک سفر هوایی ،در
نقطه ای از این دنیای بی پهنا حقیقتا رخ داده ،الظهظام
گرفته است .این داستان به بهار سال  0336برمی گردد.
»ببخدید می تونم یک سوال از خدمتتون بپرسم؟«

Questo racconto è ispirato a un fatto
realmente accaduto su un aereo, da
qualche parte del mondo, nella primavera del 1996.
“Mi scusi, posso farle una domanda?” Quasi sobbalzai. Aveva parlato

کمی جا خوردم .گوینده ،بی آنکه رو به من کند ،تنها

senza girarsi- solo un movimento ap-

با اشاره سر صحبت می کرد و لهجه ی خارجی داشظت.

pena accennato del capo- e senza

بانویی خوش چهره بود با گونه هایی زیبا و بظیظنظی ای
بزرگ که از او شخصیتی مصمم و مهربان ترسیظم مظی

preavviso. E lei era bella, con gli zigomi alti, un naso largo che le dava
anche un’aria decisa e simpatica, i capelli lunghi e scuri.

کرد .موهایش بلند و تیره بود.
»خواهش می کنم!«

”“Prego

خواهش می کنم .قسم خورده بودم که این عبارت و
عبارتهای دیگری چون »سالم «» ،روز بخیر« و چرت و
پرت هایی از این دست را دیگر هرگز به زبان نیاورم.

Prego. Una vita che giravo a me

stesso che avrei mai più usato quell’espressione, assieme a Salve, buondì e
altre schifezze del genere.
“Vorrei sapere il nome del suo profu-

»می خواستم اسم عطرتان را بدانم«.

mo”.

»عطرم؟«

”?“Il mio profumo

لبخند کوتاهی زد .سرش را بیدتر سمت من چرخاند.

Sorrise leggermente. La testa si girò
ancora un pò verso di me. In un modo
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strano, forse.

شاید کمی عجیم.
»بله ،بوی بسیار خوبی دارد .یکم ترش است ،اما یک
نوت شیرین دارد .بوی گل و یک چیز دیگر کظه نظمظی
توانم تدخیت دهم .قبال این بو به مدامم خورده بظود،

“Sì, è molto buono. È aspro, ma c’è
una punta dolce. Fiori, e qualche altra
cosa che non riesco a riconoscere.
”L’ho già sentita però. Molto tempo fa.

اما خیلی وقت پیش«.
آن عطر را در یکی از مغازه های فرودگظاه امظتظحظان
کرده بودم .در حال خریدنش بودم که از بلندگو نامم را

Avevo provato un profumo in uno dei
negozi dell’aereporto. Stavo per comprarlo quando avevo sentito chiamare

شنیدم که برای سوار شدن به هواپیما صدایم می کردند.

il mio nome, all’imbarco. Mi ero dis-

حواسم پرت بود و مثل همیده در تأخیر .دوان دوان بظه

tratto ed ero in ritardo, come sempre.

سوی خروجی رفتم و شیده عطر را سرجایش گذاشتظم.
نه نامش را بخاطر می آوردم نه برندش را .حتی شظایظد
نامش را هم نخوانده بودم .برایش ماجرا را تعریف کردم.
با همان چهره مصمم و در عین حال غرق در افظکظار

Così ero corso via, abbandonando il

flacone sullo scaffale. Non ricordavo
né il nome né la marca. O forse nemmeno li avevo letti. Glielo dissi.
Lei sorrise di nuovo, con quell’aria
un pò decisa, un pò assente. Lontana.

خود ،لبخند دیگری زد.

In quel momento mi resi conto che
همان لحظه متوجه شدم نابینا است.

era cieca.

رهسپار مادرید بودیم .از آنجا من عازم شیلی بودم ،اما

Volevamo verso Madrid. Di lì sarei
ripartito per il Cile. Lei invece si fer-

او در آن شهر می ماند و در حال برگدت به خانه بود.

mava, tornava a casa.

»دلم نمی خواهد معذبتون کنم .من نابینا هستم«.

“Vorrei evitarle imbarazzi. Io sono
”cieca.

هیچ چیز نگفتم .نمی دانستم چه بگظویظم .در ایظن

”?dire. Cosa si dice in queste situazioni

شرایط چه چیز می شود گفت؟
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“Allora se n’era già accorto?”

«»متوجه شده بودید؟

Borbottai qualcosa di impacciato. Lei

. او باز هم لبخند زد.با لکنت جوابی نامفهوم دادم

sorrise ancora.

.«»پز از مادرید میرید شیلی

“Così a Madrid prende un aereo per il
Cile.”

.« برای کار می رم،»بله

“Sì, ci vado per lavoro.”
“Che lavoro?”

«»کارتون چیه؟

“Faccio il fotografo.”

.«»عکاب هستم

“Oh,...”

«»آهان
.چند لحظه سکوت کرد

Rimase in silenzio per molti secondi.
“Non va bene, il fotografo?” Così,
per darmi un tono disinvolto e spiritoso. Non ero proprio a mio agio in quel

پرسیدم »عکاسی خوب نیست؟ « تا اندکظی جظو را
 در حالظتظی. در آن لحظه معذب بودم.عوض کرده باشم

momento. In mezzo ai territori del de-

 ایظن.میان آرزو و پظیظدظمظانظی سظیظر مظی کظردم

siderio e del rimpianto. Mi apparvero

« درmixing memory and desire» :کظظلظظمظظات

scritte in mente proprio quelle precise

.ذهنم ترسیم شدند

parole: mixing memory and desire.
“Mio padre era un fotografo.”

.«»پدرم عکاب بود

“Ah.”
Il suo papà, quando era poco più che
un ragazzo, aveva conosciuto Robert
Capa- il mio idolo – e aveva lavorato

«»آهان
 آشظنظا، رابرت کاپا،پدرش در دوران جوانی با بُت من
شده بود و برای او در شرکت تاریخی مانیوم کظار مظی
.کرد

per la sua agenzia, la leggendaria Magnum.
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او هم همانند کاپا در حین عکاسی از یک جنگ ،دار

Come Capa, era morto facendo fotografie di una guerra lontana.

فانی را وداع گفته بود.
او مادر زادی نابینا بود و هرگز نتوانسته بود عظکظز
های پدرش را مثل خیلی چیزهای دیگر به چدم ببیند.

Lei era cieca dalla nascita. Non aveva
mai potuto vedere le fotografie fatte
dal padre, come tutto il resto. Quando

هنگامی که پدر از سفر بازمی گدت از آنچه که دیده و

tornava dai suoi viaggi, lui le racconta-

عکز گرفته بود برای او تعریف می کرد .اما کافی نبود.

va delle cose che aveva visto e fotografato. Ma a lei non bastava sentire i
racconti.

»پز پدرم فکر دیگری کرد .نقظش پظالظسظتظیظکظی

un’idea.

venne

papà

a

“Allora

Cominciò a regalarmi i plastici delle

شهرهایی که به آنجا سفر می کرد را برایم می آورد.

città dove era stato.

طبیعتا نه همه را .شهرهایی که بیش از بقیه دوسظت

Non di tutte, ovviamente. Quelle che
amava di più. Così potevo toccarle, e

داشت .اینطوری من می توانستنم آن مکان ها را لمظز

conoscere quei posti. Le punte aguzze

کنم و بدناسم .نیویورک با برج های نوک تیز و بظخظش

di New York e in mezzo, morbido,

های نرم آلود سنترال پارک .تپه های رم و پارتنون .یک

Central Park. I colli di Roma. Il Partenone. Mi fece fare anche un plastico

پالستیک هم از ونیز با تمام کانال ها و آب راه هظایظش

di Venezia, con i canali, e l’acqua. Mi

درست کرد .خیلی دوست داشتم به ونیظز بظروم و بظا

piaceva moltissimo andare a Venezia, e

انگدتانم کانال های آن شهر را لمز کنم«.
به دست هایش چدم دوختم .دست ها را روی زانوها
بر روی پارچه جین شلوارش گذاشته بظود .دسظتظانظش
بزرگ بودند و حز قدرت را القا می کردند .ناخظودآگظاه
خواستم لمسدان کنم ،اما مجبور شدم خودداری کنم.
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”bagnarmi le dita nei canali.

Le guardai le mani. Le teneva sulle
gambe, sulla stoffa concreta der jeans.
Erano grandi e davano un’impressione
di forza. Ebbi l’impulso di toccarle e
dovetti trattenermi.

زبان ایتالیایی
»می دانید ،نابینایان هم از همان آغاز تولد می توانند
در ذهندان خیلی چیزها را ببینند .حتی رنگ ها .البتظه
نمی دانم شباهتی به رنگ هایی که شما می بینید دارند
یا نه ،اما زمانی که بویی را حز می کنم و یا ترانه ای را

“Sa, anche i ciechi dalla nascita
riescono a vedere le cose nella loro
mente. E i colori. Ah, non lo so se sono
uguali ai vostri. Ma sono colori, macchie luminose, e forme che appaiono
quando sento un odore, o una musica.

می شنوم ،لکه های روشن ،رنگ و اشکالی در ذهظنظم

Soprattutto quando tocco una cosa.. o

ظاهر می شوند .بخصوش زمانیکه چیزی و کسی را حز

”una persona.

می کنم«.
داستانی از کاروِر در ذهنم تظداعظی شظد .داسظتظان
نابینایی که در خانه دو تلویزیون داشت .یکی رنظگظی و
دیگری سیاه و سفید .او همیده تلویزیون رنگی را روشن

Mi venne in mente un racconto di
Carver. Quello del cieco, che a casa
aveva due televisori. Uno a colori e
l’altro in bianco e nero.

می کرد.
»شما صبر و حوصله ی گوش دادن دارید .کم پیظش
می آید با آدم هایی برخورد کرد که حوصله گوش دادن
داشته باشند«.

Lui accendeva sempre quello a colori. “Lei sa ascoltare. Non capita
spesso di incontrare persone capaci di
”ascoltare.

سپز بعد از یک مکث» :فکر می کنید برای هظمظه

E poi, dopo una pausa: “ Crede che la

”?racconti a tutti, questa storia

این جریان را تعریف خواهید کرد؟«

“No.” Fui stupito della decisione con

»نه« خودم از قاطعیت پاسخم جا خوردم.

cui risposi.
»همینطوره .من هرگز این داستان را بظرای کسظی
تعریف نمی کنم .چرا برای شما تعریف کردم را نظمظی
دانم«.
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“E’ così. Non la racconto mai. Perché
”l’ho raccontata a lei? Io non lo so.

زبان ایتالیایی
»من هم نمی دانم چرا ،ولی خوشحال می شم فکظر

“Non lo so neanch’io. Però mi
piacerà pensare che c’era un buon mo-

کنم دلیلی داشته است ،هرچند نامدخت«.

”tivo, anche se noi non lo consciamo.

هر از گاهی پیش می آید که آدم پاسخی درست مظی
دهد و آن لحظه خودش هم می داند .هرچند به نظدرت
اتفاق می افتد .هردو واقف بودیم.

A volte capoita di dare risposta giusta, e di saperlo in quel preciso momento. Rramente, ma capita. Lo sape-

vamo tutti e due.

ساکت ماندیم تا زمانی که هواپیما در حال فرود بظود.
تا زمانی که از پنچره های هواپیما توانستم خانظه هظای

Così rimanemmo in silenzio. A lungo, fino a quando l’aereo non cominciò
la sua discesa. Fino a quando dal
finestrino non cominciai a vedere le

شهر مادرید را نظاره کنم.

cose di Madrid.
خدا می داند شهر مادرید و شهظرهظای دیظگظر زیظر
انگدتان چه شکل و شمایلظی دارنظد .در درونظم درد

Chissà com’era sotto le dita, Madrid.

Chissà com’erano tutte quelle altre città, tutto il mondo visto attraverso la

نامفهومی حاکی از ندامت حز کردم .ندامت برای تمظام

punta delle dita. Sentii una fitta incom-

زندگی هایی که تابه حال تجربه نکرده ام ،برای تمام آن

prendiobile di rimpianto. Per le vite
non vissute, per le vite degli altri che

زندگی هایی که از ورای یک پنجره آلومینیومی به چدم

intravediamo da una finestra illumina-

می خورند .زندگی هایی که یک لحظه از کنظار آدمظی

ta, quelle che ci passano accanto, un
attimo, e poi scompaiono.

می گذرند و سپز در هیچ محو می شوند.
»می توانم چهره ات را لمز کنم؟«

”?“Posso toccarti la faccia

جا خوردم .سعی کردم چیزی بگویم و تنها بظه یظک

Per non dire solo sì.

»بله« خدک و خالی بسنده نکنم.
»دلم می خواهد تو را بخاطر بسپظارم .بظوی خظوش

عطری بر دستم ندسته است که در واق عطر تو نیست،

10
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Mi scossi. Cercai qualcosa da dire.

“ Voglio ricordarmio di te. Ho questo

profuno, che non è il tuo, ma per me

زبان ایتالیایی
اما برای من همیده عطر تو خواهد ماند .اگر یظک بظار
دیگر این بو به مدامم خورد تو را برای من تداعی خواهد

sarà sempre il tuo. Quando lo sentirò di
nuovo, penserò a te. Vorrei anhe il tuo
”viso, nelle me dita.

کرد .دلم می خواهد چهره ات را هم با انگدتانم لظمظز
کنم«.
»باشه«

”“Sì.

هواپیما در حال فرود بود .او کامال رو به من چرخیده
بود و بنظرم می آمد من را از زیر شیده سیاه عینظکظش

L’aereo scendeva. Afdesso lei era
proprio girata verso di me, e sembrava
mi guardasse, attraverso quelle lenti

نگاه می کرد .دستش را به روی صورتم نهاد .خدظک و

scure. Mise le sue dita sulla mia faccia.

خنک و معطر بود .ابروان ،بینی و دهانم را لمز کرد .بی

Erano asciutte, fresche e profumate.

آنکه خود متوجه شوم چدمانم را بسته بودم.

Mi percorse le sopracciglia, il naso, la

bocca. Gli occhi avevo chiuso senza
accorgermene.
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زبان روسی
”تاریخ و سنت های جشن ماسلنیتسا“ توسط سرکار خانم مریم دارینی
ماسلنیتسا از جدنهای باستانی روسیه محسوب میشود .معموال بین  41فوریه تا  6مارب هر سال در روسظیظه،
همانند نوروز ،آیینی برای فرا رسیدن بهار است.
ماسلنیتسا در ادبیات عامه ،نام محاورهای هفته پنیر میباشد که یک هفته پیش از ایام روزه داری در روسیه کظه

 41روز به طول می انجامد ،آغاز میشود و مردم مومن بعد از این جدن و در دوران روزهداری ،از خوردن گوشت و
فرآوردههای حیوانی خودداری میکنند .در جدن ماسلنیتسا آدمک چوبی به همین نام آتش زده میشود تظا فظرا
رسیدن بهار به همگان اعالم شود.
در جدن ماسلنیتسا نیز همانند جدن نوروز ،دید و بازدید و سر زدن به بزرگان اقوام جایگاه خاصی دارد و در
یکی از روزهای این جدن ،جوانها به دیدار خانواده میروند .شیرینی ویژه جدن ماسلنیتسا بلینی نامیده میشود.
اما در اسطوره شناسی اسالوها ،ماسلنتیسا ،جدن بر آمدن آفتاب پز از ماهها تحمل سرما و هوای ابری و مه آلود
است که در آن قریمالوقوع بودن پایان زمستان نیز جدن گرفته میشود.
در آتش انداختن آدمک ماسلنیتسا ،اقدامی نمادین برای دور ریختن و پدت پا زدن به خاطرات و تجربیات تظلظخ
گذشته و پذیرفتن اندیده و کردارهای خوب است.
هر یک از هفت روز جدن ماسلنیتسا نام و آداب خاصی دارد ،به طوری که دوشنبه به عنوان روز آغازین جدظن،
ویژه دید و بازدید با خویداوندان و نزدیکان بوده و کیک خاش جدن نیز در این روز به فقرا و کسان نظزدیظک از
دست داده ،اهدا میشود.
یکدنبه به عنوان آخرین روز ،نقطه عطف جدن ماسلنیتسا بوده که همه همدیگر را بخدیده و به یاد رفتگان در
کلیسا به دعا و نیایش میپردازند.
جدن ماسلنیتسا روز یکدنبه به اوج خود می رسد و عصر این روز زیور آالت بانو ماسلنتیسا کنده شده و وی در
میان شعله های آتش برافروخته انداخته می شود .البته هر یک از آیینهای هفته ماسلنیتسا با ترتظیظم خظاصظی
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زبان روسی
برگزار شده و به مناسبت هر یک نیز ترانههای محلی ویژهای خوانده می شود که به دلیل گستردگی جغرافظیظایظی
روسیه ،تعداد آنها بیشمار است.
در مراسم ماسلنیتسا معموال آدمک حصیری بانو ماسلنیتسا است که لبابهای براقی به آن پوشانده میشظود و
کوسترومو نامیده میشود که برگرفته از نام منطقهای در شمال روسیه میباشد با گرویدن مردم روسیه بظه دیظن
مسیحیت در سال  331میالدی ،زمان برگزاری جدن ماسلنیتسا نیز به پیش از آغاز ایام روزه بزرگ تغییر یافت و
زمان برپایی آن تاب زمان شروع روزهداری شد.
البته همزمانی برگزاری ماسلنیتسا با نوروز ایرانی تا قرن  04میالدی نیز ادامه داشت ،اما به تدریظج بظا جظذب
آیینهای جدن ماسلنیتسا در مسیحیت ،زمان برگزاری آن به هفته آخر فوریه تا هفته اول مارب دگرگظون شظد.
می توان گفت که ماسلنیتسا ،جدنی با ویژگیهای مخصوش به خود و شبیه جدن نوروز ایرانی است که یظادآور
شادیهای زمستانی سپری شده از یک سو و نویدبخش آغاز بهار از سوی دیگر است که انسانها را بظه آیظنظده و
چرخیدن چرخ فلک نوید میدهد.
С Новым годом! В Новый год желаю счастья, бесконечного добра. Пусть
!мечты и все желанья исполняются всегда
سال نو مبارک! در سال جدید ،خوشبختی ،مهربانی بی حد و حصر ،رسیدن به خواسته ها و آرزوهظایظتظان را
آرزومندم.
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زبان فرانسوی
تغییرات معنایی (بخش دوم) توسط سرکارخانم رؤیا خالصی
علا تغییرات معنایی

Сauses de l’évolution du sens
Elles sont conditionnées par l’évolu-

تغییرات معنایی نتیجهی تکامل مفاهیم و تظغظیظیظر

tion des notions et par les besoins de la

 علل چنین تغییراتی هم فظرا.نیازهای ارتباطی بدر است

communication entre les hommes. Les
causes sont extra et intralinguistiques.

 فظرا.زبانشناختی است و هم بیظنظا زبظانشظنظاخظتظی

Extralinguistiques sont les change-

زباندناسی یعنی تحوالت معنایی ناشی از تظوسظعظهی

ments de sens dûs au développement
de la vie sociale, économique et cul-

 و پیدرفت طظرز، اقتصادی و فرهنگی،زندگی اجتماعی

turelle, au progrès de la mentalité hu-

 اما بینا زباندناسی صرفا به ماهیت زباندناسظی.فکر بدر

maine. Intralinguistiques ont un carac-

.معنا توجه دارد

tère purement linguistique.
Citons quelques exemples des causes

اکنون به چند مثال از عظلظل فظرا زبظانشظنظاخظتظی

extralinguistiques: chômer (ne pas

به معنای »بیکار ندستن هنگامchômer : میپردازیم

travailler pendant la chaleur) a pris son
sens actuel avec le développement de

 معنای اخیرش را مدیون ظهور افراد بظیظکظار در،«گرما

la société capitaliste avec l’apparition

،usine  واهههظای.جامظعظهی سظرمظایظهداری اسظت

des sans travails. Ont changé de sens

 نظظیظظز ازایظظندسظظتfabrique  وmanufacture

usine, fabrique, manufacture. Usine

(atelier) au 18 s. est un établissment où

 در قرن هجده به معظنظایUsine (atelier) .میباشند

l’on travaillait le fer à l’aide de ma-

،تأسیساتی است که در آن بظه کظمظک مظاشظیظنآالت

chines. Au 19 s. le mot prend déjà son
sens actuel (tout établissement pourvu

 اما از قرن نوزده به بظعظد ایظن واهه.آهنگری میکردند

de machines modernes; manufacture et

معنای امروزی خود را یعنی »تأسیساتی که مجهز بظه

fabrique apparaissent au 16 s. avec le

Manufacture . القا میکند،«ماشینآالت مدرن است

sens fabriquation. Au 17 s. ilscommencent à désigner un établissement

 در قظرنfabriquation  از خظانظوادهیfabrique و
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زبان فرانسوی
industriel. De nos jours ils sortent de

شانزده ظهور میکنند و در قرن هظفظده در مظعظنظای

l’usage.

.»تأسیسات صنعتی « به رسمیت شناختظه مظیشظونظد
. دو واههی اخیر دیگر مرسوم نیستند،هرچند

Avec le progrès les mots évoluent du

 واهگان عینی مفهوم انتزاعی،با پیدرفت علم و صنعت

concret à l’abstrait. Cela se voit sur les

 افعال ذیل شاهد خوبی بر این نوع از تکامل.نیز مییابند

exemples des verbes: comprendre, entendre, penser, rêver, savoir.

.هستند

Com-

prendre du latin cumprehendre (saisir

(saisir avec) - Entendre du latin

avec), entendre – de intendere (tendre),

intendere (tendre) - Savoir (goûter) -

savoir (goûter) et rêver (vagabonder).

Rêver (vagabonder) – [latin] Pensare

Pensare a donné deux verbes: concret-

(concret-peser, abstrait-penser).

peser, abstrait-penser. De nos jours:

creuser un fossé (concret) – creuser
une idée, aborder un navire – aborder
un sujet, déclencher la guerre – déclencher un souvenir, canaliser un
fleuve-canaliser l’attention.

:در جدول زیر چند نمونهی دیگر از این پدیده آورده شده است
معنای عینی

معنای انتزاعی

Creuser un fossé )(کندن گودال

Creuser une idée )(کاویدن یک ایده
Aborder un sujet (بهطور مقدماتی در مورد

Aborder un navire )(پهلو گرفتن کدتی

)موضوعی صحبت کردن

Déclencher la guerre (آتش جنگ را

Déclencher un souvenir (خاطرهای را زنده

)برافروختن

)کردن

Canaliser un fleuve (هدایت مسیر رودخانه به
)سمتی برای عبور کدتیها

Canaliser l'attention )(تمرکز کردن
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L’évolution du sens des mots s’effectue par deux moyens essentiels: par la
restriction et par l’extension de leur

:دو روش اساسی تکامل معنایی کلمات عبظارتانظد از
 چنانچه مفهوم کلمات.تحدید معنایی و گسترش معنایی

sens. Les mots subissent la restriction

 درواق دچار تحدید یا تخصیظت،رفتهرفته محدود شود

de sens, s’ils commencent à exprimer

adjudant (adjudant –  برای مثال.معنایی شدهاند

une notion plus restreinte. Adjudant,
lieutenant, sergent, capitaine, officier
avaient à l’origine un sens considérablement plus large: adjudant-aide, remplaçant; lieutenant-remplaçant tenant
le lieu de qn; sergent (serviteur), capitaine (chef), officier (employé). Ces
mots étaient usuels, puis ils deviennent

lieutenant (lieutenant –
sergent (sergent –

،aide)

،remplaçant)

 وcapitaine (capitaine – chef) ،serviteur)
 در اصل دامنهیofficier (officier – employé)
 این واهگان در فظرهظنظگ.معنایی وسی تری داشتهاند

spécialisés dans la terminologie mili-

روزمره مرسوم بودهاند اما بظهمظرورزمظان تظبظدیظل بظه

taire. Ils ont perdu le sens général et

 بهبظیظاندیظگظر.اصطالحات حوزه تخصصی نظامی شدند

reçu un sens plus restreint, un sens
spécial. Ce moyen enrichi la terminologie spéciale, mais aussi le lexique de
tous les jours. Pondre les oeufs vient
du verbe latin ponere (poser); noyer –

معنای عمومی خود را ازدستداده و به معنایی تخصصی
 این روش یعنی تحدید معنایی نظهتظنظهظا.محدودشدهاند
 بلکه گنجینهی واهگان روزمره،اصطالحشناسی تخصصی

de necare (tuer), labourer la terre – de

 (تظخظمonde les oeufs .را نیز غنیتظر مظیسظازد

laborare (travailler), réussir (aboutir).

ponore poser :گذاشتن) ریده در مصظدر التظیظن

Leur sens primitif est plus large que
leur sens actuel. Voiture – tout moyen

 (غظرقnoyer  چنین رابطهای مظیظان.(گذاشتن) دارد

de transport, aujourd’hui – une auto-

labourer la ،) (کدظتظنnecare tuer : کردن) و

mobile.

laborare travailler : (شخم زدن خاک) وterre
aboutir شظدن) و

 (مظوفظréussir ،)(کار کظردن

 معنای اولیهی این کلظمظات از.(رسیدن) نیز وجود دارد
 مثال بارز این قضیظه.معنای کنونیشان گستردهتر است
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 voitureاست که درگذشته به هر نوع وسیلهی نقلیظه
اطالق میشده است ،اما امروزه تنها بظر »اتظومظبظیظل«
داللت میکند.
در مقابل تحدید معنایی ،گسترش معنایظی کظلظمظات

راداریم .طی این فرایند ،واهه انظدکانظدک مظفظهظومظی

Le phénomène contraire est l’extention
du sens des mots. Le mot commence à
désigner une notion plus générale. Pa-

عمومیتر را در کنار معنای اولیه خود در بظرمظیگظیظرد.

nier du panarium (une corbeille pour le

پظظیظظشازایظظن ،واههی  panierاز ریدظظهی التظظیظظن

pain), puis corbeille pour tout. Cadran
du latin quadrans, antis eut longtemps

 panariumبه معظنظای corbeille pour le pain

le sens de carré. Au 14 s. le sens prim-

(زنبیل نان) بود اما اکنون بر تمام انواع سظبظد داللظت

itif disparaît. De nos jours les cadrans

میکند .یا واههی  cadranاز ریدهی التین quadrans
تا مدتها با ( carréمرب ) هممعنی بود امظا در قظرن
چهارده معنای اولیهاش بهطظورکظلظی از بظیظن رفظت،

des montres peuvent avoir les formes

les plus diverses. Ont élargit leur sens
climat, bloc, crise, orientation, combat,
camp, partisan, combattant, lutte.

بهنحظویکظه امظروزه مظیدانظیظم les cadrans des
( montresصفحات ساعت) اشکال بسیار مظتظنظوعظی
دارند .ازجمله دیگر کلماتی کظه مدظمظول پظدیظدهی

گسترش معنایی شدهاند میتوان بظه ،bloc ،climat
،partisan ،camp ،combat ،orientation ،crise
 combattantو  lutteاشاره کرد.

http://ebooks.grsu.by/lexic_franc/evolution-du-sens-des-mots.html
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انتصاب وزرا در فرانسه و در ایران

رؤیا خالصی

اسفند 0133

شهرزاد اسفندیار

)(March, 2019

انتصاب وزرا در فرانسه

Nomination des ministres en France

رئیز جمهور نخست وزیر را تعیین مظیکظنظد .از

Le Premier ministre est nommé par
le Président de la République. Ce der-

آنجا که وی رهبر اکثریت است ،در خصوش تعیظیظن

nier étant le chef de la majorité, détient

نخست وزیر از ح اعمال قضاوت شخصی برخظوردار

un pouvoir discrétionnaire en fonction
de la nomination du Premier ministre.

میباشد.

در صورتی که در انتخابات مجلز ،حزب مخظالظف

Dans le cas de la suprématie du
parti opposé à celui du Président dans

حزب رئیز جمهور آرای بیدظتظری کسظم کظنظد،

les élections législatives, le Président

شخت رئیز جمهور چارهای جز انتخاب نظخظسظت

n'aurait qu'à sélectionner son Premier

وزیر خود از میان رهبران حزب پیروز در انتظخظابظات

ministre parmi les leaders du parti dominant.

نخواهد داشت.
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Quant à la désignation des autres

تعیین سایر اعضای کابینهی دولت به پیظدظنظهظاد

membres du Gouvernement, ceci se

 به فرض آنکه رهظبظران.نخست وزیر صورت میگیرد

réalise sur proposition du Premier ministre. À supposer que les chefs de la

اکثریت (رئیز جمهور و نخست وزیر) از یک حظزب

majorité (le Président de la République

 در. تصمیم نهایی با رئیز جمهور خواهد بود،باشند

et le Premier ministre) relèvent du
même parti, le choix du Président aura

 اعضای کابینهی دولت بنابر حظکظم،غیر این صورت

la préséance sur celui du Premier mi-

،ریاست جمهوری که به امضای نخست وزیر رسظیظده

nistre. Sinon, les membres du Gouver-

.تعیین میشوند

nement seront nommés par décrets présidentiels contresignés par le Premier
ministre.
Nomination des ministres en Iran

انتصاب وزرا در ایران

Conformément à l'article 133 de la

 قانون اساسی جمهظوری اسظالمظی011 بنابر اصل

Constitution de la République isla-

 وزرا توسط رئیز جمهور تعیین و برای گرفتن،ایران

mique d'Iran, les ministres sont dési-

.رای اعتماد به مجلز معرفی میشوند

gnés par le Président de la République
et présentés à l'Assemblée en vue d'obtenir le vote de confiance.
Suivant l'article 134, la présidence

 ریاست هیات وزیران با رئیظز،014 متعاقم اصل

du Conseil des ministres incombe au

جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ

Président de la République qui contrôle l'activité des ministres et prend

تدابیر الزم به هماهنگ ساختن تصمیمهای وزیران و

les dispositions nécessaires pour har-

.هیات دولت میپردازد

moniser les décisions prises par les ministres et le Conseil des ministres.
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Dans l'article 135, il est noté que le

 رئیز جمهور میتظوانظد بظرای،015 مطاب اصل

Président de la République peut dési-

وزارتخانههایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه

gner un responsable, pour les ministères qui n'ont pas de ministre, pour

.ماه سرپرست تعیین نماید

une période de trois mois au maximum.

 سازمان ها و روسای، وزارتخانه ها،فهرست وزرا

Et maintenant la liste des ministères

سازمان ها
Premier vice_président

معاون اول رئیز جمهور

Vice_président chargé des affaires Exécutives
vice-président chargé des affaires par-

معاون اجرایی رئیز جمهور
معاون پارلمانی و دادگستری رییز جمهور

lementaires et judiciaire
vice-président président de l'organisa-

معاون پارلمانی و دادگستری میراث فرهنگی صنای

tion du patrimoine culturel et du tou-

گردشگری

risme
Vice-président président de l'organisa-

معاون رییز جمهور و رئیز سازمان ملی جوانان

tion nationale de la jeunesse
vice-président président de l'organisa-

معاون رئیز جمهور و رئیز سازمان تربیت بدنی

tion de l'éducation physique
vice-président président de l'organisa-

معاون رئیز جمهور و رئیز انرهی اتمی ایران

tion de l'énergie atomique d'Iran
vice-président président de l'organisa-

معاون رئیز جمهور و رئیز سازمان حفاظت محیط

tion pour la protection de l'environne-

زیست

ment
vice-président président de l'organisa-

معاون رئیز جمهور و رئیز سازمان برنامه ریزی و

tion de la planification et de l'adminis-

مدیریت شهری

tration civile
vice-président président de la fondation

des martyrs et des mutilés de guerre

معاون رئیز جمهور و رییز بنیاد شهید و امور

ایثارگران
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ministre des affaires étrangères

وزیر امور خارجه

ministre de la santé, des soins et de la

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی

formation médicale
ministre de l'éducation

وزیر آموزش و پرورش

ministre du renseignement et de la sé-

وزیر امنیت و اطالعات

curité

ministre de l'économie et des finances

وزیر امور اقتصاد و دارایی

ministre du commerce

وزیر بازرگانی

ministre des communications et des

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات

technologies de l'information
ministre des coopératives

)وزیر تعاون (کار و رفاه اجتماعی

ministre de la croisade agricole

وزیر جهاد کداورزی

ministre de la justice

وزیر دادگستری

ministre de la défense et de la logis-

وزیر دفاع و پدتیبانی نیرو های مسلح

tique des forces armées
ministre des voies et transports

وزیر راه و ترابری

ministre de l'industrie et des mines

وزیر صنعت و معدن

ministre des sciences,de la recherche,
de la technologie et de l'éducation su-

وزیر علوم تحقیقات فناوری و آموزش عالی

périeure
ministre du travail et des affaires so-

وزیر کار و رفاه اجتماعی

ciales
ministre du bien-être et de la sécurité

وزیر رفاه و تامین اجتماعی

sociale
ministre de l'intérieur

وزیر کدور

porte_paroles du gouvernement

سخنگوی دولت

ministre du logement et de l'urbanisme

وزیر مسکن و شهرسازی

ministre du pétrole

وزیر نفت

ministre de l'énergie

وزیر نیرو
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ministre de la culture et de l'orientation
islamique
guide suprême et institutions affiliées

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
رهبر و نهاد های وابسته

conseil de discernement de l'intérêt su-

مجم تدخیت مصلحت نظام

périeur du régime
cour suprême religieux

دادگاه ویژه روحانیت

Radio _télévision de la RI d'Iran

صدا و سیما جمهوری اسالمی ایران

fondation des déshérités de la RI

بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی

fondation de logement de RI

بنیاد مسکن انقالب اسالمی

comité exécutif des ordres du guide suprême
comité d'aides sociales d'Imam Kho-

)ستاد اجرایی فرمان امام (ره
کمیته امداد امام خمینی

meini
consei de programation et de politique

شورای سیاستگذاری ائمه جمعه

des Imams des prieres du vendredi
conseil de coordination de propagande

شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی

islamique
organisation de propagande islamique

سازمان تبلیغات اسالمی

organization de culture et communica-

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی

tion islamique
organisation de dotation et de charité

سازمان اوقا و امور خیریه

organisation de Hajj et de pèlerinage

سازمان حج و زیارت

Astan Quds Razavi

آستان قدب رضوی

Le pouvoir exécutif (gouvernement)

)دولت (قوه مجریه

Le président

رییز جمهور

Le premier vice-président

معاون اول رئیز جمهور

ministre de l'intérieur

وزارت کدور
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ministre de communication

وزارت ارتباطات

ministre des affaires étrangères de la

وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران

ministre de renseignement
ministre de la défense et de la logis-

وزارت اطالعات
وزارت دفاع و پدتیبانی نیرو های مسلح

tique des forces armées
ministre de la culture et de l'orientation

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

islamique
ministre de la justice
ministre du bien-être et de la sécurité

وزارت دادگستری
وزارت رفاه و تامین اجتماعی

sociale
ministre du pétrole
ministre des affaires économiques et

وزارت نفت
وزارت امور اقتصاد و دارایی

des finances
Banque centrale de R.I.I

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

Le pouvoir legislatif

قوه مقننه

conseil des gardiens de la constitution

شورای نگهبان

Assemblée constituer islamique
comités spéciaux d'assemblée consti-

مجلز شورای اسالمی
کمیسیون تخصصی مجلز شورای اسالمی

tuer islamique
centre de recherche consultatif isla-

مرکز پژوهش های مجلز شورای اسالمی

cour des comptes d'État

دیوان محاسبات کدور

Le pouvoir judiciare

قوه قضاییه

cour de cassati

دیوان عالی کدور
:منابع

•

Article 8 de la Constitution de la Cinquième République française

•

Comment s’effectue la nomination des membres du Gouvernement ?

•

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

•

La Constitution de La République Islamd’Iran
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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 3
EN LA TUMBA

26 de noviembre de 1922
Era tarde en la noche. Vi a la artista francesa Anne muy lejos en el desierto. me
sentí felíz. Ella vino y más cerca de mí. Ahora podía ver su cara y era muy triste.
Quería hablar con ella, tomarla en mis brazos, pero ella estaba muy, muy lejos de mí.
Entonces vi algo moviéndose en la arena junto a sus pies. Era una cabeza y un brazo.
Al principio pensé que era el viejo señor Ayrton, su maestro, pero luego vi que era la
momia de un viejo rey egipcio. Peor que eso, ¡estaba vivo! "¡Anne!", Lloré y corrí a
ayudarla.
Entonces la momia salió de la arena. Tomó a Anne en sus brazos negros y se metieron en la arena. Anne gritó '¡Ayúdame, Tariq!', Pero no había nada que pudiera hacer.
Me desperté en mi cama en nuestro campamento sintiéndome frío y asustado. ¡Era
solo un sueño después de todo!
Movimos la última piedra grande a las 5 p.m. hoy y vimos una segunda puerta detrás de la primera! Había sellos en esta puerta también, y el Sr. Carter dijo que eran
los sellos de Tutankamón otra vez. Pero esta vez los sellos no se rompieron. Pude
ver que Lord Carnarvon y el Sr. Carter estaban felices. Pero no querían verse emocionados frente a nosotros.
"Es tarde", nos dijeron. 'Por supuesto, no podemos abrir la tumba sin que la gente
egipcia más importante esté aquí. Entonces, no hay nada más que puedas hacer hoy.
Ve y come ahora. Queremos volver a mirar cuidadosamente estos sellos. Nos alejamos lentamente y todos comenzaron a hablar con entusiasmo.
'Tariq', escuché de repente. "¿Podría esperar, por favor?" Era la voz del Sr. Carter.
Mis amigos caminaron hacia el campamento, volví y miré hacia abajo.
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"Baja", dijo Lord Carnarvon. bajé los escalones y me paré junto a él y al señor Carter frente a la puerta de la tumba.
"Vamos a hacer un pequeño agujero en esta puerta y mirar dentro de la tumba", dijo el Sr. Carter. 'Queremos que estés con nosotros porque tu padre quiere saber todo
sobre nuestro trabajo aquí. Puedes dibujar todo. ¿Entiendes? 'Por supuesto que dije'
sí '.

Hicieron un pequeño agujero en la puerta. Carter lo miró con un ojo. Lord Carnarvon y yo esperamos. Carter no dijo nada.
"¿Qué puedes ver?", Preguntó Lord Carnarvon por fin. "¡Cosas maravillosas!",
Respondió el Sr. Carter lentamente. Entonces Lord Carnarvon y yo miramos. Vimos
oro y joyas y tesoros por todas partes detrás de la puerta. 'Puedo ver animales dorados. y sillas y ...
"Shh", dijo el Sr. Carter, "Más calladamente, por favor, Tariq! No queremos que

todos escuchen. "Mañana debemos cubrir nuevamente las puertas y los escalones
con arena", dijo Lord Carnarvon. 'Pero esta noche…'
Él dejó de hablar. Él y el señor Carter me miraron.
Miré a Lord Carnarvon al Sr. Carter. "¿Podemos ir a la tumba esta noche?", Pregunté. "¿Para echar un vistazo?" "¿Qué quieres hacer?", Preguntó Lord Carnarvon.
piensa que a tu padre le gustaría que vengas con nosotros. No tardé mucho en responder. 'Ya voy', dije.
Vamos a la tumba a la medianoche con luces. Debemos esperar algunas horas.
Cuando todos en el campamento duermen, podemos irnos.
27 de noviembre de 1922
Nos llevó dos horas hacer un agujero en la puerta. Trabajamos muy silenciosamente, así que no pudimos terminar antes de la medianoche. A las 2 a.m. estábamos listos. Lord Carnarvon fue primero y luego el Sr. Carter. entré por último, después de
la hija de Lord Carnarvon. La habitación larga estaba caliente y nuestras luces casi
se apagaron cuando el aire en la tumba se movió por primera vez en tres mil años.
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Lentamente comenzamos a ver animales extraños y estatuas y sillas doradas. Miramos todo sin hablar. ¡Todas esas cosas hermosas! Vi una pequeña estatua de una niña egipcia y recordé la cara sobre ella. Pero, ¿de dónde? De repente lo supe. Era la
cara de Anne. recordé mi sueño Había algo extraño sucediendo aquí. Algo entre Tutankamón, Anne y yo. "Miren las dos estatuas negras frente a nosotros", dijo el Sr.
Carter.

'Creo que son estatuas de Tutankamón. Entre ellos hay una puerta nueva. ¿Quién
quiere pasar por esto conmigo? Lord Carnarvon quería ir con él, pero su hija y yo
teníamos miedo. sentí que el espíritu de Tutankamón estaba en la habitación larga,
cálida y oscura con nosotros, y quería salir al aire frío de la noche. "Está bien", dijo
el Sr. Carter. 'Ustedes dos pueden esperar por nosotros afuera. Pero necesitamos tu
ayuda para hacer un agujero en esta nueva puerta. No tomará mucho tiempo.
Entonces los ayudamos. Después de que atravesaron la puerta, dejamos la tumba.
Las estrellas nos miraban y hacía mucho frío. Por fin el otros dos entraron por la
puerta cerca de nosotros. "Trabajamos para cerrar el agujero con cuidado". "¿Qué
viste en la segunda habitación?" Preguntamos.
"Una pared de oro", respondieron. 'El cuerpo de Tutankamón está en algún lugar
detrás de eso. Este es un día maravilloso para todos nosotros. "Por la mañana temprano y volví a mi tienda y dormí todo el día. Ahora es tarde otra vez, y me temo.
¿Pero a quién puedo hablar sobre mis sentimientos?

باقی بقایتان
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