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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 گذشته استمراری

موارد کاربرد
 .7برای بیان کنش یا حالتی که در مقطعی در گذشته استمرار داشته است.
 .4برای بیان کنش یا حالتی در گذشته که در حال تغییر و دگرگونی بوده است.
 . 6برای بیان کنش های مکرر گذشته؛ چیزهایی که به طور مکرر و غیر منتظره و یا به گونه ای برنااماه ریازی
نشده روی می دادند .در برخی موارد این کنش ها جنبه منفی دارند و با نارضایی همراه هستند.

 .2برای بیان قرار ها و برنامه های گذشته؛ کارهایی که آن هنگام قرار بوده در آینده انجام بگیرند .ایان کاارهاا
ممکن است انجام شده باشند یا انجام نشده باشند (آینده در گذشته).
 .2برای مودب کردن درخواست ها ،پیشنهاد ها و سواالت؛ در این حالت جمله در شکل زمان گذشته استماراری
است؛ اما کاربرد زمان حال را دارد.
 .6گذشته استمراری می تواند همراه با گذشته ساده بکار برود .در این حالت کنش گذشته استمراری به عاناوان

پس زمینه ای عمل می کند که کنش گذشته ساده در بطن آن صورت می گیرد.
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کارگاه ترجمه
Were you planning on
going somewhere else

While I was fumbling
for

worse. One of the head-

?later

friend paid the fares.

lights was gradually fall-

در نظر داشتید بعداً جای دیگری

در حالی که داشتم در جایابام

بروید؟ (در ناظار داریاد...؟اساوال

دنبال پول می گشاتام ،دوساتام

more funny noises.

مودبانه)

کرایاه را پارداخات( .گاذشاتاه

وضعیت ماشین داشت بدتر مای

I didn’t like him. He

استمراری پس زمیاناه گاذشاتاه

شد .یکی از چراغ های جلو کم کم

ساده)

داشت کنده می شد و ماوتاور

She was taking the next

رفته رفته صداهای عجیب و غریب

was continually borrowing money.

my

money,

some

The car was getting

از او خوشم نمی آمد .مدام پاول

flight to Paris so she had

قرض می کرد( .کناش ماکارر و

to cut short the interview.
او مجبور بود مصاحبه را کاوتااه

منفی)

I had nothing to do with
the robbery. I was just
standing there.

کند چون باید با پرواز باعادی باه
پاریس می رفت( .قرار گاذشاتاه؛
آینده در گذشته)

این دزدی هیچ ربطی باه مان
نداشت .من فقط آناجاا ایساتااده

time, and the country’s

بودم( .حالت مستامار و ماوقات

gathering

was

making itself felt.

گذشته)

was making more and

تری تولید می کرد( .کنش در حال
تغییر گذشته)
•

زمان گذشتتته کتامتل
(ماضی بعید)

موارد کاربرد

It was a revolutionary

unrest

ing off, and the engine

 .7برای بیان کاناشای کاه در

گذشته ،قبل از کنشی دیگر انجاام
شده است؛ یا بیان حالتی کاه در

جو ،جو انقالبی بود و نشانه های

گذشته قبل از حالتی دیگر وجاود

تدریجی کشور

داشته است .می توان آن را گذشته

را ظاهر مای کارد.

در گذشته؛ ا گاذشاتاه مفااعاف

نا آرامی و اغتشا
داشت خود

(کنش مستمر گذشته)
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خواند .کنش اول در زمان گذشتاه

کارگاه ترجمه
کامل و کنش باعادی در زماان
گذشته ساده است.
 .4با افعالای مااناناد wish,

I hadn’t known her for

The mine was aban-

very long when we get

doned, since with this

married.

primitive method it had

وقتی ازدواج کردیم مدت زیادی

 ،hope, plan, intend,...بارای

نبود که با او آشنا شده بودم.

بیان خواست ها ،اهداف ،نایاات و

I was blamed for it be-

تصمیم هایی به کار می رود کاه

fore I’d even had a

نکته کنشی که در زمان گذشته
کامل است ،قبل از کنشی کاه در
زمان گذشته ساده است اتفاق مای
افتن اما با قید  beforeاین ترتیب
زمانی برعکس می شود و کاناش
گذشته ساده قبل از کنش گذشته

تقصیر این کار را بر گردن مان
گذاشتند ،قبل از ایاناکاه حاتای
فرصت دفاع از خاودم را داشاتاه

باشم( .با قایاد  beforeکاناش
گذشته ساده قبل از کنش گذشته
کامل اتفاق افتاده است)

he

had

sooner

No

کامل اتفاق می افتد.

walked through the door

I had thought of phon-

than he was met by a

decided

him but

ing

against it.
در نظر داشتم به او تلفن کنم اما

barrage of questions.
همین که از در گاذشات ،زیار
رگبار سواالت قرار گرفت.

تصمیم گرفتم این کار را ناکانام.
(قصد تحقق نیافته)
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ble return.
معدن را تعطیل کردند چون باا

chance to defend myself.

تحقق پیدا نکرده اند.

ceased to make a profita-

این رو

اولیه دیاگار ساودآوری

خود را از دست داده بود..

مقاالت
حیطهای اشاره داشته باشد .دیدگاه

اساس آن زبان انسان عامال مای

فراگیری نحو و علم معانی

بومی گرایی به زمان مارباوب باه

نماید .کاودکاان در طاول دوره

(نوشته ی :استفان کرین و روزالیند

دیالوگهای » «The Menoبااز

توسعه زبانی از این مرزهاا عاباور

میگردد .این دیدگاه بر طبایاعات

میکنند .البته ،تجرباه تاعایایان

انسان در فراگیری این دانش تاکید

میکند که کودک کادام یاا از

دارد .بر اساس رویکرد بومی گرایی

زبانهای خاص را فرا میگیرد ،اماا

به زبان فرض بار آن اسات کاه

بومی گرایان میگویند که بیشاتار

کودکان به طور زیستی ،به عناوان

این فرایند فراگیری زبان زیساتای

بخشی از ژنوم انسان ،باا ناظاریاه

است تا اینکه داده محاور بااشاد.

دستور زبان جهانای هامااهانا

رویکرد بومی گرایان به یادگایاری

هستند (برای مثال ،چاامساکای،

زبان این است که محصولی از یا

 .)7946 ،7912 ،7962دساتاور

مکانیسم محاسباتی مبتنی بر کاار

زبان جهانی شامل اصاول اصالای

است ،با ساختاری که کودکاان را

زبان میشود ،یعنی اصولی که در

قادر میسازد تا با سرعت و بادون

همه زبانهای انساانای ناماایاان

تال

زیاد هر زبانی را فرا بگیرناد،

میشوند .عالوه بر این ،دستور زبان

بدون دستور العملهای رسمای و

جهانی شیوههای خاص ماتاغایار

علیرغم تفاوتهای قابل توجاه در

بودن زبانهای انسانای را بایاان

تجارب زبانی .اصول زبانی جهاانای

میکند ،این تنوعات پارامتر نامیده

به وسیله مکانیسم ماحااسابااتای

میشوند .هاماه ایان اصاول و

آموخته نمیشوند ،بلکه در ساختار

پارامترهای دستور زبان جهانی مرز

خود مکانیسم به طور تالاویاحای

و شرایطی را ایجاد میکنند که بار

وجود دارند ،یعنی ،اینها در دستور

تورنتون) ”بخش اول“

طوبی مردانی
اردیبهشت 7694
)(May, 2019

مقدمه
دو دیدگاه اصلی درباره طبیعات
توسعه زبانای وجاود دارد .ایان
دیدگاهها مایتاواناد باه باحا
»طبیعت در برابر تربیت« دربااره
چگونگی کساب داناش در هار
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مقاالت
زبان جهانی وجود دارند .این دانش

مرحله پیشرفت زبانی وجود داشته،

که بر روی نظریه دساتاور زباان

تلویحی توضیح میدهد که چطاور

به دسات مایآیاد .باه تادریا

جهانی کار میکردند بار دشاواری

یادگیرندگان به دانشی بیشاتار از

ساختارهای پیچیده تری به وجاود

اشاره داشتند که زبان آماوزان در

آنچه تجربه میکنند از زبان دست

میآیند ،تا اینکه زبان کاودک باا

کسب مهارت در مراحل مخاتالاف

مییابند .این راه حل بومی گرایای

زبان بزرگسال در همان جااماعاه

زبان با آنها روبرو میشوند .در دهه

به »مسئله افالطون« است.

زبانی برابری کند .توماسلو ()4222

های  7942و  ،7992ماطاالاعاات

این رویکرد را اینگوناه خاالاصاه

تجربی زیادی بر روی تاباعایات

میکند

کودکان از زبان شناسی جاهاانای

رویکرد جایگزین تربیت توسعاه
زبان را باه عاناوان ماحاصاول
مکانیسمهای یادگیری کلای ایان

وقتی کودکان چایازی بارای

صورت گرفته ،این مطالاعاات باه

حیطه میدانند .این مکانیاسامهاا

گفتن دارند ،آنها بارخای اوقاات

تصویری از توسعه و پیشرفت زبانی

فرایندهای یادگیری کلای را کاه

اظهاراتی را در دسترس دارند و باه

منجر شده که باا دساتاور زباان

برای فراگیری هر نوع خااصای از

راحتی طرحهای زبانی و اقالمی را

جهانی هماهنگی داشت.

حقایق دربااره جاهاان باه کاار

که قبالً بر آنها تسلط پیدا کرده اند

اخیرا ،تغییری در جهت عکاس

میروند ،در بر میگیارناد .داناش

(در تولیدات خود یا در درک آنهاا

صورت گرفته است .به نظر میآیاد

زبانی همانند هر دانشای در هار

از سخنرانان دیگر) بازیابی میکنند

که روانشناسان توسعه زبانی بیشتر

حیطه دیاگاری در مارحالاهای

و سپس آنهایی را که برای موقعیت

و بیشتر به کشف امکان یادگیاری

تدریجی رخ میدهد ،بار اسااس

ارتباطی موجود الزماناد دناباال

حقایق زبانی بدون اصول تلویاحای

قوانین آماری که از ورودی دریافت

خواهند کرد( ...ص .)11

که در نظریه دستور زبان جهاانای

طبیعت در برابر تربیت در

ارائه شده ،پی بردند .دو توسعه این

میشود .بر اساس دیدگاه مبتنی بر
تجربه ،زبان کودک کم و بیش باا

سالهای اخیر شدت گرفته اسات.

تغییر جهت را سرعت بخشایادناد.

ورودی و ساختارهایی که قبالً در

در طی چند هفته ،زبان شناسانای

یکی این اکتشاف کاه کاودکاان

بح
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مقاالت
قادرند برخی ویژگیهاای زباانای

دومین مسئله در زمینه توسعاه

سیالبی را از هم جدا سازناد ،هار

خاص را بر تستس قوانین آمااری

زبانی طبیعت ورودی است که در

چند این توالی اکاثاریات ورودی

موجود در ورودیها یاد بگایارناد.

اختیار کودکان قرار میگیرد .فرض

مربوب به کودکان را ایجااد کارده

برای مثال ،سافاران ،آسالایان و

بر این است که این ورودی زباانای

باشد .مارکاوس (7999 ،7994؛

نیوپورت ( )7996نشان دادند کاه

برای حمایت از یاادگایاری زباان

مارکوس ،ویجایان ،رائو و ویشتاون

کودکان  4ماهاه مایتاواناناد از

بدون کما دستور زبان جاهاانای

 )7999در یا سری از ماقااالت

یادگیری آماری برای اساتاخاراج

تفعیف شده و کفایت نخواهد کرد

نشان دادند که ماکاانایاسامهاای

اطالعات درباره احتماالت انتقاالای

(چامسکی  .)7942در هار حاال،

یادگیری آمااری باه خاوبای باا

از ورودی بهره ببرند .ناوزادان باه

اخیرا گفته شده که ورودی شامال

ویژگیهای متعدد زبانها انطابااق

وجود مرزهای کلمه ای بین شاباه

ویژگیهای مرتبط برای حمایت از

پیدا نکردهاند (همچنین ماراجاعاه

کلمات سه سیالبی پای باردناد.

فراگیری حقایق پیچایاده دربااره

کنید به اسمیس  .)7996در عیان

کودکان آن توالیهای سه سیالبای

زبان است .در بخش بعدی همیان

حال ،بح ها و شواهد موجاود در

را که از مارز یاا کالاماه ای

فصل در مورد این مسئله بحا

و

حمایت از بومی گرایی و بر خاالف

میگذشتند در طول مرحله بعد از

گفتگو خواهیم کرد.

رویکرد مبتنی بر تاجارباه (داده

آزمون تحقیق به عنوان یا کلماه

منتقدین یادگیری آمااری باه

محور) به توسعه زبان ،نیز در حال

قلمداد نمیکردند ،زیرا احاتاماال

محدودیت در ماکاانایاسامهاای

رشد هستند .شواهد ماوجاود در

تکرار این توالیها در مواقعی که از

یادگیری آماری اشاره داشته اند که

زمینه دیدگاه بومی گرایی اشاکاال

یا مرز کلمه ای عبور میکاردناد

از احتماالت انتقالی بهره باردهاناد.

مختلفی دارند .اول ،باررسایهاای

کمتر از زمانی بود که آنها بخشای

برای مثال ،یان

( )4222نشاان

تجربی نشان دادهاند که کودکان از

از یا کلمه باشند.

داده که مکانیسمهای یاادگایاری

اصول اصل زبان تخطی نمیکنناد،

آماری نمیتوانند توالی کلمات تا

حتی در مواردی که ممکن اسات
وسوسه شوند در ماواقاا اتاخاا
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مقاالت
الگوریتمهای یادگیری هدف کلای

بزرگساالن مربوب نمیشاوناد ،در

از این اصول تخطی کنند (باخاش

توسعه زبانی تجربه محور کامال غیر

 .)6دوم ،رویکرد بومی گرایی با این

منتظره هستند (بخش .)9

مشاهده که کودکان اصول عمایاق

 .2وابستگی به ساختار
بیشتر بح هاای ماوجاود در
ادبیات بر طبیعت اعاماال زباانای

در این فصل ،در مورد این موارد

تمرکز کردهاند .مثال سواالت بله و

زبانی را که میآموزند که حقاایاق

بح

و گفتگو میکنیم و برخی از

خیر مکرراً قید شده است .مسئالاه

جداگانه مربوب به زبان را به هام

نتای مربوب به بررسیهای تجربی

اصلی رابطه بین جمالت اظاهااری

وصل میکنند ،تقویت میشود؛ این

زبان کودک را مرور خواهیم کارد.

(در قسمت چپ فلش) و ماعاادل

یا جنبه دیگر از صالحیت زبانای

یافتههای تجربی در بح

جااری

سوال بله و خیر آنها (در سامات

کودکان است که لزوما ماحاصاول

درباره طبیعت توسعه زباان باایاد

دیگر فلش) است .برای هر جمالاه

تجربه به شمار نمیرود (بخش .)2

تاثیر گذار باشند زیرا ،همانطور که

اظهاری عادی در زبان انگلایاسای،

سوم ،نشان داده شده که کودکاان

توماسلو ( )4222اظهاار مایدارد،

یا سوال بله و خیر وجاود دارد،

جنبههای پنهان مربوب به معناای

»انتخاب بین جایگزینها باید یاا

بنابراین این ساختارها به وضوح به

جمالت خاص را میدانند؛ باز هام،

مسئله تجربی باشاد و هسات«...

هم ربط داده میشوند .اما چطور؟

احتمال ندارد که این جناباههاای

(ص  .)61ما با این گفتاه ماوافاق

معنایی از طریق تجربه آماوخاتاه

هستیم .در ابتدا به توصیاف ایان

شوند (باخاش  .)2در پاایاان،

موضوع خواهیم پرداخت که چطور

مطالعات نشان دادهاند که کودکان

رویکرد تجربه محاور و رویاکارد

پارامترهای طبیعی زبان طبیعی را

بومی گرایی سعی میکنند به یکی

دنبال میکنند ،حتی وقتای زباان

از ویژگایهاای اسااسای زباان-

کودک از زبان بزرگسال ماتافااوت

وابستگی یا ساختار آن -بپردازند.

باشد .عالوه بر این ،برخی ویژگیها
رفتار زباانای کاودکاان کاه باه
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( .7الف) بیل میتواند شیپور را
بنوازد = .آیا بیل میتواند شیپور را
بنوازد؟
(ب) آسمان آبی اسات = .آیاا
آسمان آبی است؟

مقاالت
همانطور که چامسکی (،7917
 )7912گفته ،یا فرضیه ساده و
مستقل از ساختار نتای درستی را
برای اکثر ورودی دریافتی کودکان
به همراه دارد .برای مثال ،فرضایاه
مستقل از ساختار زیر سواالت بلاه

غیر قابل قبول در ( )6خواهد بود.
 .4اظهاری کشاورزی کاه دارد
االغ را میزند ،بدجنس است.
 .6سوال بالاه و خایار آیاا

قانون مستقل از ساختار .بارای

چامسکی (  )7917اظهار داشت
که کودکان هرگاز فارضایاههاای
استقالل سااخاتااری را اتاخاا

کشاورزی که – االن را مایزناد،

نمیکنند ،حاتای اگار دادههاای

بدجنس است؟

موجود با قوانین مستقل از ساختار

و خیر را در ماوارد زیار ایاجااد
خواهند کرد

جایگاه اولیه جمله ببرید.

برای ایجاد سوال بلاه و خایار
درست ،فعل کمکی  isکه به دنبال
کل عبارت فاعالای the farmer

و وابسته به ساختاار هامااهانا
باشند .به عبارت دیگر ،از کودکاان
انتظار مایرود اشاتابااهاات باه

ایجاد یا سوال بله و خیر ،اولایان

who is beating a donkey

خصوصی در ایجاد سواالت بالاه و

عنصر فعلی جمله اظهاری را باه

آمده به قسمت اول جمله منتاقال

خیر در هر مرحلهای از توسعه زبان

قسمت اول جمله انتقال دهید.

میشود (.)2

مرتکب شوند .بنابراین ،برای مثال،

استقالل این عملیات مستقل از

 .2سوال بالاه و خایار آیاا

ساختار زمانی آشکار میشود کاه

کشاورزی کاه االغ را مایزناد-

در نمونههای پیچیده درون یاا

بدجنس است؟

عبارت تعدیلی به کار بارده شاود
(چه کسی االغ را میزند ،همانطور
که در (  )6گفته شد) .اولین  isدر
عبارت تعدیلی ظاهر میشود؛ اگار
آن را به قسمت اول جمله انتاقاال
دهیم ،نتیجه یا سوال بله و خیار

ساخت قوانین وابسته به ساختار
به گونهای که نتای درست در بار
داشته باشد ،چیزی شبیه به ایان
است

شبیه به (  )6آیا کشاورزی که االغ
را میزند ،بدجنس است؟ را تولیاد

کنند .کرین و ناکایاما ( )7941در
مطالعهای سواالت بله و خیر را در
 62کودک  6تا  2ساالاه تاحات
بررسی قرار دادند ،تا ببینند آیا آنها
دچار این اشتباهات میشاوناد یاا

قانون وابسته به ساختار .فاعال
کمکی را در عباارت اصالای باه

89
ماهنامه ترجمان* سال هشتم* شماره پیاپی  *29اردیبهشت 8921

از آنها انتظار نامایرود ساواالتای

خیر .هر چاناد کاودکاان دچاار

مقاالت
اشتباهات به خصوصی شدند ،اماا

صحه نمیگذارند .ماتان زیار از

نشان میشاوناد ،اگار دادههاای

هرگز سواالتی را تولید نکردند کاه

چامسکی ( ،7912ص  )67اغالاب

مرتبط به اندازه کافی در دستارس

به قوانین مستاقال از سااخاتاار

به عنوان پایه و اساس این نتیاجاه

نباشند ،آنگاه بارخای (و شاایاد

هماهنگی داشته باشند( .از طارف

گیری مربوب به بومی گرایایی کر

خیلی) از کودکان از آناهاا باهاره

دیگر ،نوع پاسخهایی که کاودکاان

میشود

نمیبرند و این کودکان با دساتاور

ممکن است یا نفر بخش قابل

زبان بزرگساالن همگرا نخاواهاناد

ارائه میدادند با فرضیات هماهن

توجهی از زندگی خود را پشت سر

شد .اما این حقیقت ندارد .هاماه

طرفداران رویکرد مساتاقال از

بگذارد بدون اینکه هیچ وقات باا

کودکان نرمال با سایاساتامای از

تجربه مکرراً ادعا کردهاند که بومی

تجربههای مرتبط روبرو شود ،اما او

اصول زبانی که معادل سایاساتام

گرایان فرض میکنند که قوانایان

هیچ تردیدی در استفاده از قاناون

بزرگساالن است همگرا میشاوناد.

مستقل از ساختار به اشتباه گرفته

وابسته به ساختار نخواهد داشات،

بنابراین ،اگر همگرایی باه وجاود

شدهاند و »هیچ شااهادی وجاود

حتی اگر همه تجربه او با قااناون

شواهد وابسته است ،پس باید باه

بود ،مراجعه شود به بخش .)9

ندارد تا کودک سه ساله را بارآن

مستقل از ساختار هماهن

باشد.

سازد تا دست از یادگیری بردارد«،

همانگونه که این ماتان نشاان

البته در صورتی که کاودکاان در

میدهد ،چامسکی ادعا میکند که

ابتدا چنین قوانایانای را اتاخاا

هیچ فردی تجربهای مرتبط نادارد.

میکردند (کویی 7999؛ همچنیان

این مسئله به نیرومندی شواهد ،نه

مراجعه شود به ما وینی 4222؛

وجود آن ،و به استفاده کودکان از

پولوم و اسچولز  .)4224اما هایاچ

شواهد ،بدون در ناظار گارفاتان

یا از بومی گرایان منطقی بر ایان

کمیت آن اشاره دارد .همانطور کاه

ادعا درباره همه شواهاد ماماکان

السنیا و کرین ( )7942خااطار

وفور در دسترس باشد .بر عاکاس
این را تصور کنید ،اینکه شاواهاد
فرضیه مستقل از ساختار را بارای
تشکیل سوال بله و خیر رد کنناد،
برای کودکان قبل از رسیدن به سه
سالگی میسر نیست .اما کاریان و
ناکایاما ( )7941هیاچ شاواهادی
نیافتند که نشان دهاد کاودکاان
قوانین مستقل از ساختار را اتخاا
مینمایند .بنابراین یا هیچ یاا از
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مقاالت
کودکان فرضیه مستقل از ساختاار

محور منااباا دیاگاری را بارای

سپس این سواالت در معرض یاا

را تشکیل نمیدهند ،یاا شاواهاد

کودکان پیشنهااد دادهاناد .یاا

تحلیل مشابه قرار خواهند گارفات

موجود و مورد استفاده کاودکاان

نمونه (  )2است ،که فرض شده از

(نمونههای ( )6و ( )4را باا هام

بسیار زیاد هستند .طباق گافاتاه

جمله اظهاری ارائه شاده در ( )6

مقایسه کنید) .در تشکیل هار دو

کووی...» ،چیزی مثال ضاماانات

نشات گرفته است.

نوع سوال( ،اسات) در عاباارت

الزمه زمانی میتواند فراهام شاود
که بر اساس اندازه دادههای نموناه
ای که در دسترس فرد یادگیرناده
است ،منعکاس مایشاود«( .ص

 .2آن یکی عروسکی که آناجاا

قرار میگیرد ،اما هماناجاا بااقای

بود ،کجاست؟
( .6آن یکی عروسکی که آناجاا
بود) (کجاست)

 .)479در هر حال ،اگار شاواهاد

الزمه شامل جمالتی شابایاه ()2
شود ،آنگاه شواهد در دساتارس
کودکان نخواهد بود .در جستجوی
ورودی کودکان انگلیسی زبان ،از 6
میلیون گفتار تنها یا نماوناه باا
ساختاری شبیه به (  )2ظاهر شاد
(گزارشی از ما وینی  ،4222باا
اسااتاافاااده از پااایااگاااه داده
 ،CHILDESمراجعه شاود باه
ما وینی .)4222
بنابراین طرفداران رویکرد تجربه

وابسته در ابتدای جمله اظاهااری

میماند ،اگر چه (است) در عباارت
اصلی به قسمت اول جمله منتقال
شود تا سوال متناظر را تشاکایال

توجه کنید ناماایاش جامالاه

دهد.

اظهاری (  )6به یا عبارت اصالای
(کجاست) و یا عباارت وابساتاه
(آن یکی عروسکی که آنجاا باود)
تقسیم شده است .برای شکل دادن
به سوال مذکور ( ،)2عبارت اصای

 .1آیا کشااورزی کاه االغ را
میزند ،بدجنس است؟
( .4کشاورزی که االغ را میزند)
(بدجنس است)

(کجاست) به بخش اول اناتاقاال

همانطور که ما وینی ()4222

یافته (و بخشهای مابایان آناهاا

میگوید ،این صورت تجربه محاور

تغییر یافتهاند) .علایارغام ناباود

»کودکان را ملزم میکند تاا باه

جمالتی شبیه به (  )1در ورودی

الگوهای نسبی توجه کاناناد تاا

کودکان ،اگر سواالتی شبیه به ( )2

ترتیب سریالی که از ابتدای جملاه

از قبل در ورودی موجود بااشاناد،

محاسبه شده است«( .ص .)497
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مقاالت
بنابراین ما باید بپرسیم چه چیازی

حاال باید تعییان کانایام آیاا

گمان چامسکی است که میگویاد،

صورت تجربه محور را از صاورت

سواالتی شبیه به (( )2آن یاکای

یا کودک میتواند »بدون اینکاه

بومی که چامسکی پیشنهاد داده،

عروسکی که آنجا بود ،کجااسات؟)

حتی با تجارب مرتبطی روبرو شود،

متمایز میسازد .تفااوت در ایان

در ورودی کودکان به میزان کافای

بخش قابل توجهی از زندگی خاود

است که در اصل صورت تاجارباه

در دسترس است ،تا اطامایاناان

را بگذراند« .عالوه بار ایان ،ایان

محور را میتوان آموخت تا (است)

حاصل شود هر کودک به دساتاور

فراوانیهای اندک از ورودیهاای

اول را به اول جمله منتقل ساخت،

زبانی توجه دارد کاه عامالایاات

مرتبط احتمال مواجهه کودکان باا

همانند قانون مستقل از ساختار که

وابسته با ساختار را شکل دهد .در

شواهد سنی برای وابساتاگای باه

قبالً توصیف کردیام .از دیادگااه

این مورد ،لگات و یانا

()4224

ساختار را کم میکند .ایان بارای

چامسکی ،کودکان توانایی هرگوناه

نتیجه گیری میکنند کاه ورودی

گزار

تجربه محور یا مسائالاه

تحلیل مستقل از سااخاتااری را

به اندازه کافی موجود نیست .آنهاا

محسوب مایشاود زیارا ،بادون

دارند .بدون در نظر گرفتن ورودی،

ناتاایا

یااا تااحاقاایاق را بااا

ورودی مرتبط ،برخی (شایاد هام

مطابق صاورت باومای گارایای،

رونوشتهایی از ورودی باه دو

بسیاری) از کودکان با اشتابااهاات

کودکان مجبورند یاا تاحالایال

کودک با نامهای نینا و آدام (در

مربوب به استقاالل از سااخاتاار

سمبلیا را در گفتاارهاایای کاه

پااایااگاااه داده )(CHILDES

مواجه میشود ،همانند جمله (،)6

تجربه میکنند ،به کار گیارناد .از

گزار

میکنند .ورودی نینا شامل

اما این با یافتههای تحقیق تجربای

طرف دیگر ،طبق صورت تاجارباه

 72سوال حیاتای اسات کاه از

در تفاد است (کرین و نااکاایااماا

محور ،کودکان هیچ آمادگی قبلای

 42627سوال انتخاب شدهاند .در

.)7941

ندارند؛ سیستمی که کودکان فارا

ورودی ارائه شده به آدام از 4449

میگیرند به احتایااجاات آمااری

سوال تنها چهار نموناه حایااتای

ورودی بستگی دارد.

وجود داشت .قلت این ورودیهاای
حیاتی برای کودکاان بار اسااس
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tices and values.
University curriculum commonly has been accepted as an overt, alert, officially
planned course with specific purposes (Kentli, 2009). This definition was strengthened as it was observed that teacher growth was measured by student development
made toward meeting Annual Yearly Progress and grade level standards in both universities.
In the state university within the teacher theme, considerable principal emphasis is
placed in the areas of academic intervention services, professional development
teacher performance, data, best practices, and the classroom. There is an emphasis
on classroom compliance, behavior, and severe obedience to procedure, standards,
and policy. This is implicitly stressed by the teacher of the state university. This reinforces Dreeben (1968) who specifies hidden curriculum centers on the recognizable social organization of the classroom and contends that classroom organization
teaches students about authority.

The analysis of the interviews revealed that Azad University TEFL teachers’ expectations are driven by the university framework and the pressure exerted by the
beliefs about competition among the teachers. This might lead to unique teaching
and learning experiences in GE course in Azad universities. However, for the State
University TEFL teachers, the issue of feedback to move toward new practices and
professional change seems to be of higher importance, which can enrich the context
of teaching-learning processes. Considering the observations of the researcher and
the formal procedures in the universities, which are closely similar, this finding is
consistent with the definitions of hidden curriculum.
As seen in the Findings section, a sort of competition is seen among Azad University teachers and this is reflected in responses to the student interview. In addition,
this psychological competition had affected the students’ viewpoint of the course, as
Azad students mention informal procedures frequently. Yet in the state university,
more focus in given to feedback and the fact of teacher-learner relationship. This is
consistent with what Sarason (1999) argued. He states, “the obligation of the teacher

to know who the learner is and make the subject matter interesting, motivating, and
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compelling for their students” (p. 97). Overall, the results show that the approach
of schooling (Vallance, 1973) between Azad and state universities differs greatly
(Figure 3).

Figure 3: Learners’ perceptions of Azad University teachers vs. State university
teachers’ hidden curriculum differences
On the other hand, in second language learning, the understanding calls for a linguistic environment in which the teacher and students interact with each other
based on the assessment objectives. Therefore, assessment has the ability to create
a new world image by having the individuals share their thoughts helpful in learning process. When learning occurs, this is certainly because of common understanding between the teacher and students. This issue was clearly seen in our findings.
Formative assessment serves a myriad of feedback relevant aims such as diagnosis, prognostication, and development of teacher and student performance (Black &
William, 1998). It is important to mention that we confirm that the aim for which

any assessment conducted and validated is an important dimension of assessment.
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Nevertheless, a test that was planned to give formative feedback is formative only
when the teacher uses it to provide feedback for the student (Bell & Cowie, 2000).
As a result, it can be said that formative assessment highlights and paves the way for
the teacher to take appropriate actions based on the results of the assessment.
Conclusion
It seems that the hidden curriculum manifests itself in two parallel aspects: the educator’s aspect and the learner’s aspect. Next, these two aspects will be discussed
respectively.

Educators’ view
The hidden curriculum from the educator’s viewpoint in fact forecasts two types of
teaching acts in a language classroom. First, educators carry socially-approved
knowledge automatically or without planning it while teaching what is needed by
the formal curriculum. At this juncture, socially-approved knowledge might specify
social-moral habits, attitudes, informal school rules, and beliefs, etc. This provides a

ground for learners to gradually learn things automatically like what establishes a
good pupil in the eyes of a particular educator. Second, educators teach in a way that
is not consistent with what is needed in the formal curriculum. Johnson (1989) states
“the validation criteria set up by the outside agency, or the tests which operationalize
them, can and do constitute the new ‘hidden’ curriculum in many institutions and
education systems” (p. 17). In fact, it is quite common in practice that managers and
teachers spend great hard work on tests, although the formal curriculum aims at a
quality-oriented education as an alternative to an exam-oriented education.
Factors like educators’ academic trainings, their earlier teaching experience, their
favored teaching approaches, as well as their expertise in the target language may
also affect the teaching acts and lead to the manifestation of the hidden curriculum.
For instance, where the educators’ own views, prior teaching experience, or expertise in the target level differ drastically from the formal curriculum, they may press
for using the grammar-translation method in place of the communicative approach
and decline to use group work or pair work, even if this curriculum is intended for

it.
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Learners’ view
It is not astonishing to discover that learners regularly learn things other than what
has been taught. This is fairly usual as learners all have their own ‘hidden’ plans or
curriculum in the language lessons they attend (Nunan, 1989). According to Nunan,
this hidden curriculum of the learner’s is in any case as significant as the overt curriculum in shaping learning outcomes. Evidence of the learner’s hidden curriculum
can be simply found in classroom realities. Nunan (1989) offers three types of motives related to the manifestation of the learner’s hidden curriculum: (1) “Learners
may simply be unaware of the ‘official’ curriculum” (p. 185). That is to say, they do
not actually know what is the content the educator wants to transfer to them and
what are the purposes of the formal curriculum. (2) “Learners may have different
priorities from those of the teacher” (p. 186) in the learning process. (3) “Some contents of a course may simply be unlearnable given speech processing constraints and
a given learner’s current stage of development” (p. 186).

Finally, it is worth noting that hidden curriculum is able to change the teaching behavior into the learning behavior. However, it seems to be a demanding process,
which requires taking an account of many incidental and predictable factors. Therefore, practicing teaching based on the fundamentals of L2 classroom assessment,
can largely lighten the burden of the assessment and will result in a success in
achieving both optimal learning and teaching. Putting these essentials into practice
also might help people outside the classroom setting. Accordingly, universities
should run continuous in-service training, with a focus on helping the practicing educators attain profound understandings into the official curriculum so that they
would be prepared to implement the required methods and activities, and also to expand their knowledge and skills necessary to implement their teaching in the classroom. Alternatively, educators should realize that it is extremely significant for them
to try to retain an open and unbiased mind. It is hoped that the effective administration of assessment of every type will produce positive impression on the educational
community. It should be pointed out that what has been argued in this chapter is on-

ly a cautious approach to the hidden curriculum. Hence, it is unavoidable that there

98
8921 * اردیبهشت29 ماهنامه ترجمان* سال هشتم* شماره پیاپی

مقاالت
might be rooms where readers may have diverse opinions or thoughts. Apparently,
this is a research field, which is surely worth more exploration, and the writer honestly hopes to make profounder studies in this filed both empirically and theoretically. Overall, it could be argued that both teachers and learners aspire the abolition or
distribution of exam compartments to get closer to the image of formative assessment, e.g. series of quizzes, as they can function as review stages and help them
peer-review.

Limitations
As other ELT studies may come up with some limitations, the present research
study had some limitations including inability of the participants to represent the
whole community of English language teachers across Iran. In addition, the interviews were very time-consuming and costly. Another inevitable limitation was the
matter of demographic factors. Due to the goal of the study and the focus of the
questions, the demographic issues were not included in the research question. Fur-

ther, the study is limited to a certain proficiency level (intermediate language learners). In addition, the level of participants’ involvement might have influenced the
findings of the present study.

Suggestions
Firstly, the study could be replicated by examining the effect of hidden curriculum
on language sub-skills including grammar, vocabulary, pronunciation, intonation,
fluency, etc. Secondly, there is an acute need to undertake similar studies with learners from various language proficiency levels and backgrounds. Thirdly, needless to
say, there are considerable problems and barriers with the way of teaching and learning English as a foreign language, especially in Iranian educational system. Owing
to this fact, there is an urgency to replicate the study among high school students.
Teachers need to be assessed as well; so any similar research can into assessment of
teaching rather than learning. Similar studies are suggested though through a quantitative lens and alternative instrumentation.
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مصطفی جعفر کریمی
7694 اردیبهشت

(May, 2019)

“ اثر الرنس گلدThe Flying Machine and Modern Literature” ترجمه ی گزیده ای از کتاب
)Laurence Goldstein( استین

I flew on for a time, alone in the

چندی به تنهایی در آسمان شگرف پرواز میکردم و

wonderful skies, as happy as I have ev-

هیچ وقت در زندگی بسان آن لحظه شاد ناباودم و

er been or ever shall be, I suppose, in

حتی شاید هیچ زمان دیگری این گاوناه سارمسات

this life , looking lazily for some rift in
the white floor; but there was none. It

 روی سطح سفیدی که از ابر ها تشکیل شاده.نباشم

was complete, unbroken, absolute. I
was about to turn west again when I

 بی پروا به دنبال روزنه ای میگشتم اماا هایاچ،بود

saw, in the distance, a cloud floating

 بی نقص و خالص، کامل، سطح سپید...وجود نداشت

above the floor, small, no bigger than a

 می خواستم به سمت غرب باروم کاه در دور.بود

man’s hand; but even as I looked, it

دست ابری معلق بر آن سطح دیدم؛ ابری به کوچکی

seemed to grow. It swelled, budded,
massed, and I realized I was watching

دست انسان اما همان طور که به آن نگاه می کاردم

the very birth of a cloud the cumulus
cloud that chiefly makes the glory of

 به هام، رشد کرد، جوانه زد.در حال بزرگ شدن بود

the sky, the castles, battlements, cathe-

پیوست و من دریافتم که شاهد لحظه عینی تولد یا

drals of the heavens. What laws had

 قلاعاه،ابر هستم؛ کومولوسی که اساس شکوه آسمان
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governed its birth at that moment, at

ها ،کنگره های دژ ها و جالل کلیساهای مالاکاوتای

that place, amid the long savannahs of

است .در این هنگام در میان این آبی بیکاران کادام

the blue? Heaven, that bore it, knew.
Still it was there, creating a growing

نظم بر آفرینشش حاکم بود؟ این را تنها ”آسماان“ ا

loveliness out of nothing! A marriage

که آن ابر را آفرید ا می دانست.

of light and water, fostered by the sun,
nourished by the sky.
I turned toward it, fascinated. It grew

هنوز همانجا بود و از ”هیچ“ ،زیبایی رونده ای خلق

rapidly. Soon it was vast, towering,

می کرد .پیوندی میان نور و آب تحت حمایت مهر و

magnificent, its edges sharp, seemingly

هدایت آسمان .با شیدایی به سمتاش رفاتام ...باه

solid, though constantly swelling and

سرعت رشد میکرد ،چیزی نگذشت کاه پاهانااور،

changing. And it was alive with light.
Radiant white, satin soft, and again

افراشته و پرشوکت شد .حاشیه هایی که ثابت جلاوه

gold, rose-tinted, shadowed and graded

می کرد اما دائما در حال تغییر و بزرگ شادن باود.

into blue and mauve shadows an orient

مثل کوه نور می درخشید به رن
اطلسی و سپس به رن

pearl in the oyster shell of heaven! And

ساپایاد تااباان،

all the time I knew that I had but to

سرخ و در آخر باه آبای و

come close enough for all the illusion

ارغوانی که انگار بر آن سایه افکنده بود مای رفات،

to be gone, the solidity and beauty to
dissolve, the edges to fray and dull,

گویی مرواریدی درخشان در صدف آسمان باود .در

and that within it would be the same

تمام این مدت می دانستم هر چقدر به آن نزدیا تر

grey mist that you may meet on any
moor in England.

شوم تمامی این وهم ناپدید خواهد شد ،زیاباایای و
استواری ا
رن

از بین خواهد رفت ،حاشیه هایش کام

و پنهان خواهد شد و به محض ورود باه آن،

همانند همان مهی است که در هر کجای دشت های
انگلیس می توان دید.
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ترجمه شعر
ترجمه شعر حافظ

مهناز فرمانبر
7694 اردیبهشت
(May, 2019)

می چم نم
سرو چمان من چرا ل ن ی کند؟

My gorgeous proud beloved!

می چم نم
سرو چمان من چرا ل ن ی کند؟

Alas! My gorgeous beloved,
who is like a green cypress tall and
proud!

نم
سم نم
 یاد ن ی کند؟،همدم گل ی شود

Neither struts around the garden,
nor cares about roses of garden!
Miserably, whenever I ask,

دی ﮔله ای ز طره اش کردم و از سر فسوس

“Stop whipping me with your black
hair",

نم
ک
گفت که این سیاه ج گوش هب من ی کند

Ironically says:

“It is by nature the way of attraction"!
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ات دل هرزه گرد من رفت هب چین زلف او

In spite of being long enchanted
with the image of her curly hair!

نم
زان سفر رداز خود ع زم وطن ی کند

my greedy heart
is not yet willing to return!

هم
پیش کمان اربویش الهب کنم ی ولی

When I’m insisting, she frowns at me!

As if her eyebrow’s curve

نم
 گوش هب من ی کند،گوش کشیده است از آن

was a drawn bow
with the target of destruction!

با همه عطر دامنت آیدم از صبا عجب

When you are walking,
the scent of “ Khotan” fills all the air,

نم
کز گذر تو خاک را مشک ختن یکند

but how the breeze refuses your scent

to be mingled with all creation!

نس
چون ز یم می شود زلف بنفشه ﭘرشکن

When slender stem of the violet,
is broken by a gentle wind!

نم
وه که دلم چه یاد از آن عهدشکن ی کند

Oh! It reminds me of her promises,
all broken!

نم
دل هب امید روی او همدم جان ی شود

For the sake of her,

my soul and my heart

نم
جان هب هوای کوی او خدمت تن ی کند

do not get along with each other!
Keeping me alive has been forgotten!

ساقی سیم ساق من گر همه ردد می کند

Poison or the wine?
It doesn’t matter to all drinkers!

نم
کیست که تن چو جام می جمله دهن ی کند

When the cupbearer

looks like an angel from the heaven!
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ست
د خوش جفا مکن آب رخم که فیض ارب

Do not make worthless
my precious tears,

نم
بی مدد سرکش من رد عدن ی کند

by which drops of the rain
are making pearls of the heaven!

ﮐُشته غمزه تو شد حافظ انشنیده پند

Despite the warning,

Hafez was bothered by your pleasure,

سخ نم
تیغ سزاست هرکه را ردد ن ی کند

for union was the object of
his adoration!

91
8921 * اردیبهشت29 ماهنامه ترجمان* سال هشتم* شماره پیاپی

داستان کوتاه
ترجمه داستان کوتاه
(بخش ششم)

زهرا بژه
اردیبهشت 7694

)(May, 2019

(ترجمه اسپانیایی این داستان کوتاه در بخش زبان اسپانیایی موجود است).
فصل 5

Chapter 5
Tutankhamun’s mummy, it's killing

مومیایی توتنخامون مردم را میکشد

people.

 15مارس 1223

March 15th, 1923

امروز اتفاقات بدی افتاد .لرد کارناون مریض

We had some bad news today. Lord
Carnarvon is very ill. Mr. Carter says

است.آقای کارتر میگوید به خاطر نیش پشه است.

it’s because of the poison from a bad

پشهها در مصر میتوانند خطرناک باشند .بعفی از

mosquito bite. Mosquitoes can be dan-

مردم میگویند روح توتنختمون از ما عصبانی است و

gerous in Egypt. Some people are saying that he’s ill because the spirit of

به همین دلیل لرد کارناون بیمار است .در روزنامه

Tutankhamun is angry. In the newspa-

زنی به نام ماریا کورلی میگوید ،اوبه دلیل عصبانیت

pers, a woman called Maria Corelli sa-

توتنخامون خواهد مرد .بعفی از مردم میگویند تمام

ys that he’s going to die because Tutankhamun is angry. Some people say

ما که اینجا هستیم خواهیم مرد چراکه مقبره را باز

that all of us here are going to die soon
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because we opened the tomb. So no-

 به همین دلیل هیچکدام از ما امشب در.کردیم

body is sleeping easily in their tents

 همه ما به روح.چادرهایمان خواب آرامی نداریم

tonight. We’re all thinking about the
spirit of Tutankhamun. Is he angry

 آیا او از ما عصبانی است؟.توتنخامون فکر میکنیم

whit us? And why am I dreaming

ولی دلیل اینکه من خواب آن دختر هنرمند فرانسوی

about that French girl, the artist, Anne?

را میبینم چیست؟ او اآلن کجاست؟ مطمئن هستم

Where is she now? I'm sure we’re
going to meet again. But where?

 اما کجا؟،یکدیگر را مالقات خواهیم کرد
1223  آوریل16

April 6th, 1923
Lord Carnarvon is dead. I am sorry

، من بسیار ناراحت هستم.لرد کارناون از دنیا رفت

because I liked him and his daughter,

 روزنامهها.اوالین عالقهمند بودم

Evelyn. The newspaper says that all

من به او و دختر

میگویند تمام چراغهای کاریو برای مرگ او خامو

the lights in Cairo went out when died.
The city was dark for many hours. Mr.

 آقای کارتر. تمام شهر ساعتها تاریا بود.شدند

Carter told us that Lord Carnarvon's
dog died in England on that night too.

لرد کارناون درهمان شب در انگلستان

Mr. Carter only laughs at the things in

 آقای کارتر فقط به نوشتههای روزنامهها.مرد

the newspapers. He’s not afraid of

گفت س

 او از هیچچیزی نمیترسد اما او هم ناراحت،میخندد

anything. But he’s sorry too: Lord Car-

.است و میگوید لرد کارناون دوست خوبی بود

narvon was a good friend.

1223  می22

May 29th, 1923
People are talking about Lord Carnar-

مردم در مورد مرگ لرد کارناون صحبت میکنند

von dying. They are saying that we

آنها میگویند ما اشتباه کردیم که داخل مقبره

were wrong to go into a dead man’s
tomb. But Mr. Carter doesn’t listen to

 اما آقای کارتر به هیچکسی توجه نمیکند او.شدهایم

anybody. He wants to open the shrine

میخواهد معبدی که جسد داخل آن است را زود باز

in the burial room soon and find the
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body of Tutankhamun. It’s going to ta-

 او میگوید کار.کند و جسد توتنخامون را پیدا کند

ke us all summer to finish our work on

ما و خارج کردن اشیا داخل اتاق جسد و گنجینهها تا

the things in the burial room and the
treasure room, but what happens then?

 اما چه چیزی پیش خواهد،تابستان تمام خواهد شد

Are we ah going to die after finding

آمد؟ آیا بعد از پیدا کردن جسد شاه جوان همه ما

the body of the boy-king?

خواهیم مرد؟
1223 اکتبر3

October 3rd, 1923
A week ago we sent the last treasure

هفته گذشته تمام گن های داخل اتاق اول را به

from the first room to the museum. My

. پدر من اکنون همهچیز را میداند.موزه انتقال دادیم

father has everything now. In his last
letter, he told me they are looking for

در نامه آخر به من گفت که به دنبال کارمندهای

more workers at the museum in Cairo.

 این روزها پدرم به.بیشتری برای موزه در کاریو است

My father has a lot of work to do there
now because the museum has lots of

 کار،دلیل بازدیدکنندگان زیادی که هر هفته دارند

visitors every week. Everyone wants to

 همه میخواهند اشیا.زیادی برای انجام دادن دارد

see Tutankhamun’s beautiful things.

 به عقیده آقای کارتر.زیبای توتنخامون را ببینند

Mr. Carter thinks we can open the

 شاید در دسامبر،میتوانیم معبد را در زمستان

shrine sometime in the winter, perhaps

.بازکنیم

in December.

1223 دسامبر12

December 12th, 1923

امروز معبد را باز کردیم داخل آنیا معبد طالیی

Today we opened the shrine. In it,
there was a second golden shrine. We

. باید با دقت آن را بازکنیم،دیگر وجود دارد

must open this very carefully!
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January 20th, 1924

1224 ژانویه22

There are three golden shrines! After

اینجا سه معبد طالیی دیگر وجود دارد بعد از باز

opening all three of them, we found a

.تابوت پیدا کردیم

stone sarcophagus. How much more

 یا سن،کردن هر سه آنها

چند تای دیگر قبل از اینکه توتنخامون را پیدا کنیم

must we open before we find Tu-

tankhamun?

باید بازکنیم؟
1224 نوامبر12

November l2th 1924
When we opened the sarcophagus we

 داخل آنیا،زمانی که تابوت سنگی را باز کردیم

found a golden coffin, with two more

تابوت طالیی به همراه دو تابوت طالیی دیگر در

golden coffins inside it. On each, we
saw a beautiful golden face the face of

پیدا کردیم روی هرکدام یا صورت طالی

Tutankhamun. I know his face well

کنار

 من صورت او را بهخوبی. صورت توتنخامون،زیبا بود

now from all the pictures on the walls
of the tomb. On the last coffin, his

میشناختم چراکه عکس او روی تمام دیوارهای

head is blue and gold, and he has a gol-

 روی تابوت سر او آبی و طالیی بود و یا.مقبره بود

den snake and a bird’s head over his

مار طالیی و سر پرنده بالی چشمهای بزرگ و

big, dark eyes. These mean he was
king of the North and the South of

 آقای کارتر گفت این به این.سیاهش قرار داشت

Egypt, Mr. Carter says.

.معنی است که او شاه شمال و جنوب مصر بود

Today. at last, we found the mummy

،در آخر امروز مومیایی توتنخامون را پیدا کردیم

of Tutankhamun. It is only a young bo-

این فقط جسد یا پسربچه در میان طال و گن ها

y’s body inside all that gold and

.بود

treasure.
Around the mummy were 143 jewels

اطراف مومیایی صد و چهلوسه جواهر به رن های

of all colors: red, green, white and

 سفید و آبی بود و همچنین گلهای، سبز،قرمز

blue. There were also some blue flo-
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wers. I'm sure his beautiful queen

.مطمئنم که گلها را ملکه آنجا گذاشته بود.آبی

Ankhesenamun put them there. When

زمانی که جسد را پیدا کردیم افراد زیادی داخل اتاق

we found the body, there were lots of
people in the room and it was very hot,

بودند و اتاق بسیار گرم بود ولی من احساس سرما و

but I felt cold and afraid. Mr. Carter

 آقای کارتر بسیار هیجانزده بود و من.ترس میکردم

was very excited. But I could only hear
a little voice in my head. The voice

فقط در سرم یاصدا میشنیدم صدایی که میگفت

said to me it was wrong to be there. I

 از مقبره بیرون آمدم و.اینجا بودن من اشتباه است

left the tomb and ran outside into the

به زیر آفتاب داغ رفتم درحالیکه اینجا هم احساس

warm Sun. But I felt cold out there,
too. In the evening, Mr. Carter came to

.سرما میکردم

my tent.
‘Why did you suddenly leave us, Ta-

هنگام غروب آقای کارتر به چادر من آمد و پرسید

riq?’ he asked. I told him that I felt

تارغ چرا ناگهان ما را ترک کردی؟

afraid of Tutankhamun’S spirit.

 او گفت،به او گفتم من از روح توتنخامون میترسم

‘You’re tired,’ he said. ‘You need a
holiday. Why don’t you visit your fat-

خستهای و نیاز به تعطیالت داری چرا برای یکی دو

her for one or two weeks? I know he’d
like to see you. You can help him in

هفته به دیدن پدرت نمیروی؟ میدانم که او خیلی

the museum. ‘Thank you, Mr. Carter,’

دوست دارد تو را ببیند و همچنین تو میتوانی در

I answered.

 جواب دادم متشکرم آقای.موزه هم به او کما کنی
.کارت
او گفت یادت باشد توتنخامون سه هزار سال پیش

‘And remember, Tutankhamun died
three thousand years ago. He can’t be

 درحالیکه.مرده و نمیتواند از کسی عصبانی باشد

angry with anybody anymore.’ Perhaps

.مطمئن نبودم گفتم شاید همینطور است

not,’ I said, but I wasn’t sure.
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So tomorrow morning I'm going back

 همه وسایلم و.صبح روز بعد به کاریو خواهم رفت

to Cairo! All my things are ready in my

زمانی که دکتر برای.دفترچه خاطراتم آماده هستند

bag and my diary’s coming with me
too. I'm going to be far away when the

قطعهقطعه کردن جسد توتنخامون بیاید من ازاینجا

doctor comes to cut up Tutankhamun’s

 امیدوارم پدرم متوجه باشد که.بسیار دور خواهم بود

body. I don’t want to see that. I hope
my father understands. I'm looking at

 اکنون به ستارهها نگاه.اصالً مایل به دیدن آن نیستم

the stars now. I must say goodbye to

 باید با بهترین دوستانم در صحرا خداحافظی،میکنم

my best friends in the desert.

.کنم
) ( قاهره1225  ژانویه14

January 14th, 1925: Cairo
I’m not going back to the camp. My

 من و پدرم امروز در این.به کمپ برنخواهم گشت

father and I spoke about it today. All

 مردم سراسر دنیا در مورد.مورد صحبت کردیم

over the world, people are saying Tutankhamun's mummy it's killing peo-

مومیایی توتنخامون که مردم را میکشد صحبت

ple. And my friend Karim died last

 هفته گذشته در کمپ از،میکنند و دوست من کریم

week at the camp. How did he die? I
don’t know, but I know everybody’s

 اما میدانم همه. او چگونه مرد نمیدانم.دنیا رفت

going to say Tutankhamun's angry spi-

.خواهند گفت روح عصبانی توتنخامون او را کشته

rit killed him. Mr. Carter still isn’t

 پدر.آقای کارتر همچنان نمیترسد و او اآلن تنهاست

afraid, but he’s the only one now. My
father doesn’t believe in ‘the curse of

من به روح مومیایی اعتقادی ندارد ولی از من

the mummy’, but he wants me to stay

.میخواهد در قاهره بمانم و در موزه به او کما کنم

with him and help him in Cairo in the
museum.
Last week Mr. Carter found more co-

هفته گذشته آقای کارتر تابوتهای مومیایی متعلق

ffins and the mummies of two little

 او فکر میکند که آنها.به دو کودک را پیداکرده

children. He thinks they are Tutankha-

 آنها قبل از اینکه به.بچههای توتنخامون هستند
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mun’s children. They died before they

 من برای شاه جوان و ملکه.دنیا بیایند مردهاند

were born. I feel sorry for the boy-king

 بهدقت از اشیا آنها.زیبایش احساس تأسف میکنم

and his beautiful young queen. We’re
going to look after all his things very

 شاید او از من و.در قاهره محافظت خواهیم کرد

carefully here in Cairo. Then perhaps

.پدرم عصبانی نشود

he isn’t going to get angry with me or
my father.
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) پایان- (بخش دوم

فریبا امن زاده
7694 اردیبهشت

(May, 2019)

The train whistled, and slackened its

قطار سوتی کشید و سرعتش را کام کارد و در

pace. They passed a station that had

 مرد آلمانی در.ایستگاه نیمه سوخته ای متوقف شد

been burned down; and then they
stopped

altogether.

The

واگن را باز کرد و بازوی دوبویی را گرفت و گافات

German

opened the carriage door, and, catching

“! بحنب، بحنب،”برو و هرچی که گفتم رو انجام بده

M. Dubuis by the arm, said: "Go and
do what I told you--quick, quick!"
A Prussian detachment occupied the

یا گروه از سربازان پروسی ایستگاه را اشغال کرده

station. Other soldiers were standing

 بیرون، سربازان دیگر از پشت نرده های چوبی.بودند

behind wooden gratings, looking on.
The engine was getting up steam be-

 ففا را پر از، لوکوموتیو پیش از حرکت.را می پاییدند

fore starting off again. Then M. Dubuis

 دوبویی شتابان روی سکوی ایستگاه پرید و.بخار کرد

hurriedly jumped on the platform, and,
in spite of the warnings of the station

 وارد کوپه مجاور،علی رغم هشدارهای رئیس ایستگاه

master, dashed into the adjoining com-

 دگمه های جلیقه خود را، در آن کوپه تنها بود.شد

partment. He was alone! He tore open

 نفس زناان عارق. قلبش به شدت می تپید،گشود

his waistcoat, his heart was beating so

.پیشانی خود را پاک کرد

rapidly, and, gasping for breath, he
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wiped the perspiration from his forehead.
The train drew up at another station.

 ناگهان.قطار به ایستگاه بعدی نزدیا شد و ایستاد

And suddenly the officer appeared at

 در. دوبویی از جا پاریاد.افسر پروسی وارد کوپه شد

the carriage door and jumped in, fol-

همین حال سر و کله دو مرد کنجکاو انگلیسی هام

lowed close behind by the two Eng-

lishmen, who were impelled by curios-

 افسر آلمانی روبروی دوبویی نشسات و در.پیدا شد

ity. The German sat facing the French-

حال خندیدن گفت ” نمیخوای کاری که گفاتام رو

man, and, laughing still, said: "You did
not want to do what I asked you?"

“انجام بدی؟

M. Dubuis replied: "No, monsieur".

.“دوبویی جواب داد ”نه آقا

The train had just left the station.

.قطار دوباره از ایستگاه خارج شد

The officer said: "I'll cut off your mus-

افسر گفت ” من سیبیل تو رو می کنم تا پیپم را با

tache to fill my pipe with". And he put

 و دستاش را باه طارف صاورت.“هاشون پُر کنم

out his hand toward the Frenchman's
face. The Englishmen stared at them,

. انگلیسی ها خیره نگاه می کردند.دوبویس دراز کرد

retaining their previous impassive
manner.
The German had already pulled out a

 دست افسر را عقب زد و،دوبویی با ضربه دستش

few hairs, and was still tugging at the

 سپس با.یقه او را گرفته و بر روی صندلی پرتش کرد

mustache, when M. Dubuis, with a
back stroke of his hand, flung aside the

چشمانی متورم و در حالی که شقیقه هایش باد کرده

officer's arm, and, seizing him by the

 با یا دست گلوی افسر را فشرد و باا مشات،بود

collar, threw him down on the seat.

 او ساعای. پروسی مقاومت کرد.شروع به زدن او کرد

Then, excited to a pitch of fury, his
temples swollen and his eyes glaring,

داشت شمشیر خود را از غالف بیرون بکاشاد و باه

he kept throttling the officer with one

 اما دوبویی بدون این کاه نافاس،حریف حمله کند
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hand, while with the other clenched he

 او را یکریز می زد و حتی تاوانسات باا وزن،بکشد

began to strike him violent blows in

 خون از چاهاره مارد.شمشیر او را بشکند

the face. The Prussian struggled, tried
to draw his sword, to clinch with his

زیاد

 در حالی که نافاس هاایاش باه.آلمانی جاری شد

adversary, who was on top of him. But

را باه

M. Dubuis crushed him with his enor-

 دندان های شکسته ا،افتاده بود

شمار

mous weight and kept punching him

 او سعی داشت از دست مردی که در.بیرون تف کرد

without taking breath or knowing

. خالص شود،صدد کشتن او بود

where his blows fell. Blood flowed
down the face of the German, who,
choking and with a rattling in his
throat, spat out his broken teeth and
vainly strove to shake off this infuriated man who was killing him.
The Englishmen had got on their feet

 نازدیاا،انگلیسی ها که ماجرا را دنبال می کردند

and came closer in order to see better.

 آن ها کنجکاوانه هماچاناان.تر آمدند تا بهتر ببینند

They remained standing, full of mirth

ایستاده و حاضر بودند بر روی هر کادام از آن دو

and curiosity, ready to bet for, or
against, either combatant.

.حریف با هم شرب بندی کنند
های خشونت آمیز خود

Suddenly M. Dubuis, exhausted by his

violent efforts, rose and resumed his

ناگهان دوبویی که از تال

 رفت و بی آن که کلمه ای بر زباان،خسته شده بود

seat without uttering a word. The Prussian did not attack him, for the savage

. پروسی به او حمله نکارد. بر جای خود نشست،آورد

assault had terrified and astonished the

 وقاتای. او را ترسانده باود،حمله وحشیانه دوبویی

officer as well as causing him suffer-

 گفت ”مگه اینکه منو با تپااناچاه،نفسش سرجا آمد

ing. When he was able to breathe

.“ وگرنه تو رو میکشم،راضی کنی

freely, he said: "Unless you give me
satisfaction with pistols I will kill
you".
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M. Dubuis replied: "Whenever you

دوبویی جواب داد ”هر طور که مایلی ،مان آمااده

like. I'm quite ready".

ام“.
مرد آلمانی گافات ” ایساتاگااه باعادی شاهار

The German said: "Here is the town of
Strasbourg. I'll get two officers to be

استراسبورگه ،اونجا من دو تا افسر پیدا می کنم کاه

my seconds, and there will be time be-

حاضر باشن چند لحظه وقتشونو در اختیارمون قارار

fore the train leaves the station".

بدن .تا قبل از این که قطار ایستگاه رو ترک کاناد،
وقت خواهیم داشت“.
M. Dubuis, who was puffing as hard as

دوبویی در حال نفس زدن ،به انگلیسی ها گافات

the engine, said to the Englishmen:

”چند لحظه وقتتونو در اختیار من می ارین؟“

"?"Will you be my seconds

They both answered together: "Oh,

هر دوی آن ها جواب دادند ”اوه! حتماً“.

"!yes
قطار ایستاد .در عرض چند لحظه ،افسر پروسی دو

And the train stopped. In a minute the
Prussian had found two comrades, who

تن از همقطاران خود را پیدا کرد .آن ها با خاود دو

brought pistols, and they made their

تپانچه آورده بودند .همگی برای انجام دوئل به سمت

way toward the ramparts.

برج های نظامی به راه افتادند.
انگلیسی ها مدام به ساعت های خود ناگااه مای

continually

looking at their watches, shuffling their

کردند .آن ها با عجله راه می رفتند و در فکر تاهایاه

feet and hurrying on with the prepara-

مقدمات دوئل بودند .با این حال نگرانی جا ماندن از

tions, uneasy lest they should be too
late for the train.

قطار رهایشان نمی کرد.
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were

The Englishmen

داستان کوتاه
M. Dubuis had never fired a pistol in

 دو.دوبویی هرگز تپانچه به دست نگارفاتاه باود

his life. They made him stand twenty

 یاکای از.حریف در بیست قدمی یکدیگر ایستادناد

paces away from his enemy. He was
asked: "Are you ready?"

“پروسی ها از او پرسید ”حاضری؟

While he was answering, "Yes, mon-

 یکای از،او در حال پاسخ دادن بود که متوجه شد

sieur," he noticed that one of the Eng-

انگلیسی ها در حال منحرف کاردن اشاعاه هاای

lishmen had opened his umbrella in order to keep off the rays of the sun.

.است

خورشید با چتر

“!صدایی فرمان داد ”آتش

A voice gave the signal: "Fire!"

 او از دیدن افسار.دوبویی بی هدف شلیا می کرد

M. Dubuis fired at random without delay, and he was amazed to see the Prus-

پروسی که جلوی او تلو تلو می خورد و مستقیماً بار

sian opposite him stagger, lift up his

 او افسر را کشته. متعجب بود،روی صورتش می افتاد

arms and fall forward, dead. He had
killed the officer.

.بود

One of the Englishmen exclaimed:

یکی از انگلیسی ها در حالی که از فرب خوشحالای

"Ah!" He was quivering with delight,

می لرزید و بسیار بی تاب و شادمان بود با تاعاجاب

with satisfied curiosity and joyous impatience. The other, who still kept his

را در

watch in his hand, seized M. Dubuis'

 بازوی دوبویی را گرفت و با عجله او را،دست داشت

arm and hurried him in double-quick

گفت اوه! دیگری که هنوز ساعت جیبی ا

 یکی از انگلیسی ها در حالی.به سوی ایستگاه کشید

time toward the station, his fellowcountryman marking time as he ran be-

 باا،که آرن هایش را محکم به بدنش چسبانده باود

side them, with closed fists, his elbows

 با سرعت قدم رو می رفت و،دست های مشت کرده

at his sides, "One, two; one, two!"

. ... یا دو سه...بلند تکرار می کرد یا دو سه
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داستان کوتاه
And all three, running abreast rapidly,

سپس هر سه به سرعت به سمت ایستگاه دویدند و

made their way to the station like three

 باه،مانند سه تصویر مفحا در یا روزنامه فکاهی

grotesque figures in a comic newspaper.

.ایستگاه رسیدند

The train was on the point of starting.

 شروع به حرکت می،درست زمانی که قطار داشت

They sprang into their carriage. Then

 انگلیسی ها کااله. آن ها به داخل واگن پریدند،کرد

the Englishmen, taking off their travelling caps, waved them three times over

مسافرتی شان را از سر برداشته و در هوا تکان داده و

their heads, exclaiming: "Hip! hip! hip!

“!فریاد می کشیدند ”هیپ! هیپ! هیپ! هورا

hurrah!"
And gravely, one after the other, they

 دست راسات، یکی پس از دیگری،سپس موقرانه

extended their right hands to M. Dubu-

خود را به سوی دوبویی دراز کردند و رفتاناد و در

is and then went back and sat down in

.گوشه ای نشستند

their own corner.
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ناهید بهنام مقدم
اردیبهشت 7694

)(May, 2019

بیوگرافی کامیلو خوزه سال
La biografia

بیوگرافی

Camilo José Cela nació en la par-

کامیلو خوزه سال در  77مه سال  7976مایاالدی

roquia de Iria Flavia, perteneciente al

در کلیسای ایریا فیالویا دهستان پاادرون واقاا در
ایالت الکرونیا متولد شد .پدر

término de Padrón, en la provincia de

گالیسیایی (یکی از

La Coruña, el 11 de mayo de 1916. Su
padre era gallego y su madre gallega

بخش های خود مختار اسپانیا) بود و مادر وی نایاز

de ascendencia inglesa e italiana; su

گالیسایی با پیشینه ای ایتالیایی و انگلایاسای باود؛

sexto apellido es belga, Lafayette. Fué

ششمین نام خانوادگی او نیز با نام ”الفایت“ بلژیاکای

el primogénito de la familia Cela Trulock y bautizado con los nombres de

است .او اولین فرزند خانواده سلطنتی ترولا باود و

Camilo José María Manuel Juan

در کلیسای کال سانتا ماریال شهردار با ناام هاایای

Ramón Francisco Javier de Jerónimo
en la Colegiata de Santa María la

چون کامیلو خوزه ماریاا مااناوئال خاوآن راماون

Mayor.

فرانسیسکو خاویار د خرونیمو تعمید یافت.
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En

1925

la

familia

se

instala

 خانواده ی وی در مادرید سااکان،7942 در سال

en Madrid y Camilo cursa estudios en

شدند و کاملیو برای تحصیل به مدرسه پایااریسات

el colegio de los escolapios de Porlier.
En 1931, hubo de ser internado en el

 او ماجاباور7967  در سال.های پورلی فرستاده شد

Sanatorio Antituberculoso de Guadar-

 تجرباه ای،شد که به آسایشگاه گواداراما اعزام شود

rama, experiencia que aprovecharía
posteriormente para una de sus novelas

( “که بعد ها وی در رمان خود با نام ”استراحاتاگااه

en su libro Pabellón de reposo (1943).

، همانطور که بعدها گفته شاد.) از آن یاد کرد7926

Según contara más tarde, Cela empleó

سال مدتی به دلیل بیماری ریوی دست از فاعاالایات

los periodos de inacción que su enfermedad. En 1934, con la ayuda de in-

 با کما مربیان خصوصای7962  وی در سال.کشید

structores particulares consiguió pasar

توانست امتحانات تحصیلی ثانویه را در موسسه سان

los exámenes de estudios secundarios
en el Instituto San Isidro de Madrid, e

ایسیدرو مادرید بخواند و حرفه پزشکی خود را آغااز

inició la carrera de Medicina. Se ha

 شواهد اینطور نشان میدهد که سال در دوره ی.کند

documentado en ese periodo universi-

تحصیل خود در دانشگاه در کالس های اسپانایاایای

tario que Cela solía asistir como oyente
a las clases de Literatura Española

ادبیات معاصر پدرو سالیناس در دانشکده فلسفه باه

Contemporánea de Pedro Salinas en la

عنوان شنونده شرکت میکرده است و در همانجاا باا

nueva Facultad de Filosofía y Letras,

آلونسو زامورا ویسنته نویسنده و فیلساوف ماعاروف

donde se hizo amigo del escritor y
filólogo Alonso Zamora Vicente.

.دوست شد

La Guerra Civil estalló mientras él

در حالیکه بیست ساله و در مادرید بود و به تازگی

estaba en Madrid, con veinte años y

داخلای آغااز

recién convaleciente de tuberculosis.

 جن،از بیماری سل رهایی یافته بود

، سال با استفاده از ایده های محاافاظاه کااراناه.شد

Cela, de ideas conservadoras, logró escapar a la zona sublevada y se alistó

توانست از منطقه شورشی فرار کند اما باه عاناوان

como soldado, fue herido y hospital-

 زخمی و در بیاماارساتاان،سرباز گروگان گرفته شد

izado en Logroño.
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.لگرونیو بستری شد
Al acabar la guerra decidió no contin-

دیگر تصمیم به ادامه تحاصایاالت

uar sus estudios universitarios y entró a

در پایان جن

دانشگاهی خود نداشت و در صنایا نساجی شروع باه

trabajar en una Oficina de Industrias
Textiles, donde empezó a escribir lo

کار کرد؛ جایی که او شروع به نوشتن رمان خود باا

que sería su novela La familia de Pas-

 در تاابساتاان.نام ” خانواده پاسکوآل دوآرته“ کارد

cual Duarte. Vuelve a ser ingresado por
sus dolencias pulmonares, en el verano

 به دلیل بیمااری ریاوی وی ماجاددا باه،7924

de 1942, esta vez en el Nuevo Sanato-

 در طاول دوران.آسایشگاه اویو د مانزانارس بازگشت

rio de Hoyo de Manzanares. Durante
su

estancia,

escribió

la

“ وی مشغول به نوشتن رمان ”آسایشگااه،استراحتش

citada

novela Pabellón de reposo y trabó

شد و با فلیسا ایبانیس د آلدکوآ دوست شد؛ وی سال

amistad con Felisa Ibáñez de Aldecoa,

رافائل که مدیر انتشاراتی بود ماعارفای

que le presentó a su hermano Rafael,

را به برادر

que dirigía la editorial familiar. Cela le

 سال نسخه ی خطی رمان ”خانواده پااساکاوآل.کرد

hizo llegar el manuscrito de La familia

دوآرته“ را برای رافائل فرستاد و او نیز همان سال آن

de Pascual Duarte y Rafael lo publicó

.را منتشر کرد

ese mismo año.
En 1954, Cela se trasladó a Mallorca,

 سال به مایورکا نقل مکان کارد و،7922 در سال

instalándose en Palma de manera per-

 سالگی سال شروع به22  در سن.در پالما مستقر شد

manente. A los cincuenta años, Cela
comenzó a escribir sus memorias y

نوشتن خاطرات خود کرد و بعد از آن طرحی وسیاا

trazó entonces un amplio proyecto que

 در این طارح اولایان.به نام کوکانیا را طراحی کرد

llamó La cucaña. De aquel plan editó
un primer libro, titulado La rosa, que

کتاب با عنوان ”رز“ منتشر شد که با خاطرات کودکی

termina en los recuerdos de su infan-

7996 وی پایان می یابد؛ جلد دوم آن نیز در ساال

cia;

el

volumen

II,

subtitu-

 عقاید و آرزوها“ منتشار شاد،تحت عنوان ”خاطرات

lado Memorias, entendimientos y vol-

untades, lo publicó en 1993 y abarca

 نوجوانی و جاوانای،که بخش هایی از دوران کودکی
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parte de la infancia, la adolescencia y

.نویسنده را پوشش میدهد

juventud del autor.
Se casó en 1944 con María del Ro-

 با ماریا دل روساریو کند پیکاوآ7922 وی در سال

sario Conde Picavea, maestra de for-

که معلم بود ازدواج کرد و دو سال بعد تنها پسار

mación, con quien tuvo, dos años
después, su único hijo, Camilo José. Se

 از7992  وی در سال.به نام کامیلو خوزه به دنیا آمد

divorciaría en 1990 para casarse en

 باا مااریاناا7997 همسر خود جدا شد و در سال

1991 con Marina Castaño López, periodista con la que compartió sus últi-

کاستانیو لوپز که یا روزنامه نگار بود ازدواج کرد و

mos doce años. Murió el 17 de enero

.دوازده سال باقی مانده عمر خود را با وی شریا شد

de 2002 a los ochenta y cinco años de
edad.

Sus

últimas

 سالاگای فاوت42  در سن4224  ژانویه71 سال در

palabras
Tras su

.“ آخرین سخن او این بود ”زنده باد ایریا فیالویا.کرد

muerte fue enterrado en el cementerio

 وی در گورستان سانتا ماریا د آدینا در،پس از مرگ

fueron: ¡Viva Iria Flavia!.

de Santa María de Adina, en su locali-

.زادگاهش به خاک سپرده شد

dad natal.
Fue académico de la Real Academia

خوزه سال عفو آکادمی سلطنتی اسپانیا بود و در

Española y resultó galardonado, entre

میان دیگر نویسندگان موفق باه دریاافات جاایازه

otros, con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1987, el Premio

،7941 شاهزاده آستوریاس برای ادبیاات در ساال

Nobel

 و جاایازه7949 دریافت جایزه نوبل ادبیات در سال

de Literatura

en

1989

y

el Premio Cervantes en 1995.

. شد7996 سروانتس در سال
:رمان های مشهور وی عبارتند از

Sus famosas novelas incluyen:
•

La

familia

de

Pascual

Du-

arte (1942)
•

Pabellón de reposo (1943)

•

Nuevas andanzas y desventuras

)7924( خانواده پاسکوآل دوآرته

•

)7926( آسایشگاه

•

ماجراهای تازه و بدبیااریهاای السااریاو دو

•
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de Lazarillo de Tormes (1944)
•

La colmena (1951)

•

Mrs Caldwell habla con su hi-

)7922( تورس

( سخان مایگاویاد

jo (1953)

•

خانم کالدول با پسر

•

)7926

La catira, Historias de Venezuela

•

)7927( کندو

) تاریخچه ونزوئال7922( کاتیرا

•

)7969( 7966 سان کامیلو

•

)7946( مازورکایی برای دو مرده

•

)7944( کریستو در برابر آریزونا

•

(1955)
•

San Camilo, 1936 (1969)

•

Mazurca

para

dos

muer-

tos (1983).
Cristo versus Arizona (1988)

•

Los Personajes del libro “La familia

شخصیت های داستان ”خانواده پاسکوآل

de Pascual Duarte”, la famosa obra

:دوآرته“ معروف ترین اثر سال

de Cela:
Pascual: narrador-protagonista. Su

 زنادگای وی. راوی-پاسکوآل قهرمان داستان

vida se encuentra llena de desgracias y

.سراسر بدبختی و مشقت است

mala suerte.
Rosario: Es la hermana de Pascual y

روساریو خواهر پاسکوآل که کنترل کاملای بار

tenia un control total sobre su padre.

 او خانه را ترک می کند و بعد از.داشت

Se va de casa y mas tarde vuelve, hu-

روی پدر

.مدتی که باز می گردد استیرااو وی را تحقیر میکند

millada por el Estirao.

استبان دوآرته پدر پاسکوآل

Esteban Duarte: Padre de Pascual.
Lola: Es la primera esposa de Pascu-

لوال اولین همسر پاسکوآل

al
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Mario: Hermano por parte de madre

ماریو برادر پاسکوآل از ماادر وی اماا پادر

de Pascual ya que no era hijo de

. پدر ماریو رافائل است.استبان نبود

Esteban, sino de Rafael.
Rafael: Amante de la madre de Pas-

رافائل معشوقه ی مادر پاسکوآل

cual
Madre de Pascual

مادر پاسکوآل

Engracia: Bruja o curandera del

انگراسیا جادوگر و پزشا قالبی شهر

pueblo
El Estirao

استیرااو

Don Manuel: Cura del pueblo.

آقای مانوئل کشیش شهر

Lureña: Cura de la prisión.

لورنیا کشیش زندان

Esperanza: Segunda mujer de Pascu-

اسپرانزا همسر دوم پاسکوآل و خاواهارزاده ی

al y sobrina de Engracia

انگراسیا

Don Corrado: Director del penal

آقای کورادو مدیر زندان
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ترجمه داستان ”نفرین مومیایی“ (متن انگلیسی و ترجمه فارسی هر قسمت از این داستان کوتاه در
.)بخش ”داستان کوتاه“ موجود می باشد
CAPÍTULO 5
LA MOMIA DE TUTANKHAMUN ESTÁ MATANDO A LA GENTE.
15 de marzo de 1923
Hoy tuvimos malas noticias. Lord Carnarvon está muy enfermo. El Sr. Carter dice
que es por el veneno de una mala picadura de mosquito. Los mosquitos pueden ser
peligrosos en Egipto. Algunas personas dicen que está enfermo porque el espíritu de
tutankhamun está enojado. En los periódicos, una mujer llamada maria corelli dice
que va a morir porque tutankamón está enojado. Algunas personas dicen que todos
nosotros aquí moriremos pronto porque abrimos la tumba. Entonces, nadie duerme
fácilmente en sus tiendas esta noche. Todos estamos pensando en el espíritu de tutankamón. ¿Está enojado con nosotros? ¿Y por qué estoy soñando con esa chica
francesa, el artista, Anne? ¿Dónde está ella ahora? Estoy seguro de que nos encontraremos de nuevo. ¿Pero donde?
6 de abril de 1923
Lord Carnarvon está muerto. Lo siento porque me gustaba él y su hija, evelyn. El

periódico dice que todas las luces en el Cairo se apagaron cuando murió. La ciudad
estaba oscura por muchas horas. El Sr. Carter nos dijo que el perro del señor Carnavon también murió en Inglaterra esa noche. El señor carter solo se ríe de las cosas en
los periódicos. Él no tiene miedo de nada. Pero también lo siente: el señor Carnarvon era un buen amigo.
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29 de mayo de 1923
La gente está hablando de la muerte del señor Carnarvon. Están diciendo que nos
equivocamos al entrar en la tumba de un muerto. Pero el Sr. Carter no escucha a nadie. Él quiere abrir el santuario en la sala de entierro pronto y encontrar el cuerpo de
Tutankamón. Nos llevará todo el verano terminar nuestro trabajo sobre las cosas en
la sala del entierro y el tesoro del roorn, pero ¿qué pasa entonces? ¿Vamos a morir

después de encontrar el cuerpo del niño rey?
3 de octubre de 1923
Hace una semana enviamos el último tesoro de la primera habitación al museo. Mi
padre tiene todo ahora. En su última carta, me dijo que están buscando más trabajadores en el museo en El Cairo. Mi padre tiene mucho trabajo que hacer allí ahora
porque el museo tiene muchos visitantes cada semana. Todos quieren ver las cosas
hermosas de Tutankamón.
El señor Carter cree que podemos abrir el santuario en algún momento del invierno, tal vez en diciembre.
12 de diciembre de 1923
Hoy abrimos el santuario. En ella había un segundo altar dorado. ¡Debemos abrir
esto con mucho cuidado!
20 de enero de 1924
¡Hay tres santuarios dorados! Después de abrir los tres, encontramos un sarcófago
de piedra. ¿Cuánto más debemos abrir antes de encontrar a Tutankamón?
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12 de noviembre de 1924
Cuando abrimos el sarcófago encontramos un ataúd de oro, con dos ataúdes dorados más dentro. En cada uno vimos una hermosa cara dorada en la cara de Tutankamón. Conozco bien su cara ahora de todas las imágenes en las paredes de la tumba. En el último ataúd, su cabeza es azul y dorada, y tiene una serpiente dorada y
una cabeza de pájaro sobre sus ojos grandes y oscuros. Esto significa que era rey del

norte y del sur de Egipto, dice Carter.
Hoy. por fin, encontramos la momia de Tutankamón. Es solo el cuerpo de un niño
dentro de todo ese oro y tesoro.
Alrededor de la momia había 143 joyas de todos los colores: rojo, verde, blanco y
azul. También había algunas flores azules. Estoy seguro de que su bella reina
Ankhesenamun los puso allí. Cuando encontramos el cuerpo, había mucha gente en
la habitación y hacía mucho calor, pero me sentía frío y asustado. El Sr. Carter estaba muy emocionado. Pero solo podía escuchar una pequeña voz en mi cabeza. La
voz me dijo que estaba mal estar allí. Salí de la tumba y salí corriendo hacia el cálido sol. Pero también sentí frío allí afuera. Por la noche, el Sr. Carter vino a mi tienda.
"¿Por qué de repente nos dejaste, Tariq?", Preguntó. Le dije que tenía miedo del
espíritu de Tutankamón.

"Estás cansado", dijo. 'Necesitas unas vacaciones. ¿Por qué no visitas a tu padre
por una o dos semanas? Sé que le gustaría verte. Puedes ayudarlo en el museo.
"Gracias, señor Carter", respondí.
'Y recuerda, Tutankamón murió hace tres mil años. Ya no puede estar enojado con
nadie. "Quizás no", le dije, pero no estaba seguro.
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¡Así que mañana por la mañana volveré a El Cairo! Todas mis cosas están listas en
mi bolso y mi diario también vendrá conmigo. Voy a estar lejos cuando el doctor
venga a cortar el cuerpo de Tutankamón. No quiero ver eso. espero que mi padre lo
entienda Estoy mirando las estrellas ahora. Debo despedirme de mis mejores amigos
en el desierto.
14 de enero de 1925: El Cairo
No voy a volver al campamento. Mi padre y yo hablamos de eso hoy. En todo el
mundo, la gente dice que la momia de Tutankharnun está matando gente. Y mi amigo Karim murió la semana pasada en el campamento. ¿Como murió? No sé, pero sé
que todo el mundo va a decir que el espíritu enojado de Tutankharnun lo mató. El
señor Carter todavía no tiene miedo, pero ahora es el único. Mi padre no cree en 'la
maldición de la momia', pero quiere que me quede con él y lo ayude en El Cairo en
el museo.
La semana pasada, el Sr. Carter encontró más ataúdes y las momias de dos niños
pequeños. Él piensa que son los hijos de Tutankamón. Ellos murieron antes de que
nacieran. Lo siento por el niño rey y su hermosa joven reina. Vamos a cuidar de todas sus cosas con mucho cuidado aquí en El Cairo. Entonces quizás él no se enfade
conmigo ni con mi padre.
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”نامههایی دربارهی مهر و نیکی“ از »دمیتری لیخاچف« توسط سرکارخانم مریم دارینی
دمیتری لیخاچف )(Дмитрий Сергеевич Лихачёв, 1906—1999 гг
زبان شناس و نویسنده اهل اتحاد جماهیر شوروی بود .وی همچنین برنده جوایزی همچون مدال دفاع از
لنینگراد ،جایزه دولتی اتحاد جماهیر شوروی ،نشان طالیی المانوسف و نشان لنین شده است.

نامه سوم

Письмо третье
САМОЕ БОЛЬШОЕ

عظمت

А в чем самая большая цель

و بزرگترین هدف زندگی چیست؟ من فکار مای

жизни? Я думаю: увеличивать добро

کنم گستردن نیکی در اطراف است .خوبی قابال از

в окружающем нас. А добро – это

هر چیزی ،خوشبختی همه مردم است .که خایالای

прежде всего счастье всех людей.

موارد را شامل می شود و هر بار زندگی موضوعی را

Оно слагается из многого, и каждый
раз жизнь ставит перед человеком

پیش روی کسی قرار می دهد که حل آن مهم است.

важно

уметь

решать. Можно и в мелочи сделать

ممکن است خوبی های کوچا در حاق شاخاصای

добро человеку, можно и о крупном

انجام دهیم و به بزرگی بیندیشیم اما اینها از هم جدا

думать, но мелочь и крупное нельзя

نیستند .اکثرا ،همانطور که قبالً گفتم ،با کودکی آغاز

уже

می شود ،یا کودک ،مادر و پادر  ،بارادران و

мелочей,

خواهران ،خانواده ا  ،خانه ا

я

как

Многое,

с

начинается

разделять.
говорил,

зарождается в детстве и в близком.

را دوست دارد .باه

Ребенок любит свою мать и своего
отца, братьев и сестер, свою семью,

تدری  ،وابستگی او به مدرسه ،روستا ،شهر ،و تاماام
کشور

которую

задачу,

свой дом. Постепенно расширяясь,

گسترده میشود .و این احسااسای بسایاار

привязанности

его

بزرگ و عمیق است ،اگر چه هرگز متوقف نمیشود و

распространяются на школу, село,

دوست داشتن میان انسانها است.

город, всю свою страну. А это уже
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совсем большое и глубокое чувство,
хотя

и

на

этом

нельзя

останавливаться и надо любить в
человеке человека.
Надо

быть

патриотом,

а

не

 نیاازی.دوستدار وطنتان باشید اما نه یا ملیگرا

националистом. Нет необходимости

نیست که از دیگر خانوادهها متنافار بااشای چاون

ненавидеть каждую чужую семью,

 وطن دوستی شاماا.خانواده خودت را دوست داری

потому что любишь свою. Нет
необходимости ненавидеть другие

 تماایازی.نباید دلیلی برای تنفر از سایر ملتها باشد

народы, потому что ты патриот.
и

.عمیق میان میهن پرستی و ملی گرایی وجاود دارد

национализмом глубокое различие.

 در دومای، عشق سرزمین خود وجود دارد- در اولی

Между

патриотизмом

В первом – любовь к своей стране,

 هدف بزرگ با خوبیهای کوچاا. نفرت از دیگران-

во втором – ненависть ко всем
другим.

Большая

цель

، با آرزوی خوبی برای نزدیکاان خاود- آغاز میشود

добра

начинается с малого – с желания
добра

своим

близким,

 طیف وسیعی از مساائال را در بار،آن

но,

گستر

расширяясь, она захватывает все

، حلقههاای آب. مانند حلقهها در آب است.میگیرد

более широкий круг вопросов. Это

 اما. ضعیفتر میشوند،در حالی که گسترده میشوند

как круги на воде. Но круги на воде,

 با گسترده شدن به سوی بازرگاتار،عشق و دوستی

расширяясь, становятся все слабее.

 باالتر میرود و از مرکز، قدرت تازهتری میگیرد،شدن

Любовь же и дружба, разрастаясь и
распространяясь

на

многое,

.آنها عاقالنهتر میشود

обретают новые силы, становятся
все выше, а человек, их центр,
мудрее.
Любовь
безотчетной,

не
она

должна
должна

быть

. باید عاقالنه باشد،عشق نباید غیر قابل قبول باشد

быть

،این بدین مفهوم است که باید توانایی ناقاد کاردن

умной. Это значит, что она должна

کنار آمدن با کاستیها – آنچنان در فردی که دوست

быть соединена с умением замечать
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недостатки,

бороться

с

 باا، این باید با آگاهی.دارید و افراد اطراف شما باشد

недостатками – как в любимом

توانایی تفکیا ضروریات از پوچ و نادرسات اناجاام

человеке, так и в окружающих
людях. Она должна быть соединена

 اشتایااق کاور. نباید چشم بسته صورت گیرد.شود

с мудростью, с умением отделять

(حتی نمی توان آن را عشق نامید) مایتاواناد باه

необходимое от пустого и ложного.
Она не должна быть слепой. Слепой

 ماادرانای کاه هاماه.عواقب ناخوشایند منجر شود

восторг (его даже не назовешь

 مای،فرزندان خود را تشویق و تحسین مایکاناناد

любовью)

может

привести

к

 اشتیاق کور بارای.توانند معجزه اخالق را باالتر ببرند

ужасным последствиям. Мать, всем
восторгающаяся и поощряющая во
всем

своего

воспитать

ребенка,

может

нравственного

урода.

 کلمات یا تراناه- “آلمان (”آلمان برتر از همه است
 اشتیاق کور،آلمانی شوونیستی) منجر به نازیسم شد
.برای ایتالیا – نیز منجر به فاشیسم شد

Слепой восторг перед Германией

(«Германия превыше всего» – слова
шовинистической немецкой песни)
привел к нацизму, слепой восторг
перед Италией – к фашизму.
Мудрость – это ум, соединенный с
добротой.

Ум

без

доброты

 هن بادون. هن همراه با مهربانی است-حکمت

–

از بایان

хитрость. Хитрость же постепенно

.میرود و دیر یا زود مقابل خود فریبکار قرار میگیرد

чахнет и непременно рано или
поздно оборачивается против самого
хитреца.

Поэтому

مهربانی فریب است مکر و فریب به تدری

 حاکامات. مجبور به پنهان کاردن اسات،بنابراین

хитрость

вынуждена скрываться. Мудрость

گشایش و امید است او دیگران را فریب نمیدهاد و

же открыта и надежна. Она не

 حکمت ناام.بیش از همه خود انسانی خردمند است

обманывает других, и прежде всего

 شادی.نیا و خوشبختی پایدار را به ارمغان میآورد

самого мудрого человека. Мудрость

 که در تاماام، پایدار و وجدان آرام است،امیدبخش

приносит мудрецу доброе имя и
прочное счастье, приносит счастье

.است

سنین بیش از هر چیز با ارز
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надежное,

долголетнее

и

ту

спокойную совесть, которая ценнее
всего в старости.
Как выразить то общее, что есть

چطور میتوان میان این سه بیان مشاتارکای را

между моими тремя положениями:
«Большое в малом», «Молодость –

 پایدار“ و-  ”جوانی،“اشاره کرد ”عظمت در کوچکی

всегда» и «Самое большое»? Его

،”عظیمترین“؟ این را میتوان در یا کلمه بیان کرد

можно

выразить

которое

может

одним
стать

словом,

 وفاداری به اصول عاالای.که سخن ”وفاداری“ باشد

девизом:

«Верность». Верность тем большим

 وفادار به جاواناان،که باید فرد را به بزرگ و کوچا

принципам,

 به وطن خود در معنای گسترده و جزئی ایان،پاک

которыми

руководствоваться

должен

человек

в

большом и малом, верность своей

، کشاور، شهار، دوستان، وفاداری به خانواده،مفهوم

безупречной

 وفاداری به حقیقت است، در نهایت.ملت هدایت کند

молодости,

своей

родине в широком и в узком смысле
этого

понятия,

верность

. درستی و حقیقت – عدالت است- – حقیقت

семье,

друзьям, городу, стране, народу. В
конечном

счете

верность

есть

верность правде – правде-истине и
правде-справедливости.
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زبان فرانسوی
تغییرات معنایی (بخش چهارم  -پایان) توسط سرکارخانم رؤیا خالصی

استعاره چشمهی بیانتهای اغنای زبان کوچه و خیابان و زبان عامه است .در این باب ،مثالی چند در جدول زیر
کر کردهایم
زبان معیار

زبان عامیانه
( GRAISSEچربی) – ( BRAISEشعله) – HUILE

( ARGENTپول)

(روغن) – ( BEURREکره)
( RONDدایره ،گردی)

( SOUسکه سیاه)

( ROUE DE DEVANTچرخ جلو)

 2( 5 SOUSسکه سیاه)

( ROUE DE DERRIÈREچرخ عقب)

 2( 5 FRANCSفرانا)

( PARTIR POUR LA BELGIQUEعازم بلژیا

S'ENFUIR EN EMPORTANT CE QU'ON A

شدن)

( VOLÉفرار کردن با هرچه دزدیدهایم)

( ROSSIGNOLبلبل)

( FAUSSE CLÉکلید یدکی)

( JOUER DE LA HARPEچن

( SE TROUVER DANS LA PRISONدر زندان

نواختن)

بودن)

مجاز خودکار شده

Métonymie

مجاز )(MÉTONYMIEاز ریشهی یوناانای ،باه

D’origine grecque le mot signifie
changement de nom. Elle est fondé sur

معنای «تغییر نام »است .اساس مجااز بار ماباناای

des rapports plus réels, plus concrets,

روابطی عینیتر و نزدیاتر به واقعیت نظایار راباطاهی

par exemple sur les rapports du con-

ظرف و مظروف ،کل و جزء و جوهر و موضوع استوارشده

tenant et du contenu, du tout et de la
partie, de la matière et de l’objet fabri-

است.

qué.

مجاز مرسل یا هم دریافت )(SYNECDOQUE
پدیدهای است که با جزء مثل کل یا با کل ماثال جازء

برخورد میکند .بدین گوناه ماوضاوع ) (OBJETیاا
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(grec-

synecdoque

La

compréhension) prend la partie pour le

زبان فرانسوی
tout ou le tout pour la partie. On désigne l’objet, l’être par une de ses qual-

( را به کما یکی از بارجساتاهتاریانÊTRE) موجود
UN BON FUSIL خصوصیاتش توصیف میکنیام
UNE FINE ،)(تیرانداز ماهر – تفنگچای حارفاهای

ités plus ou moins notable: un bon fusil, une fine lame, une bonne four-

UNE BONNE ،) (شاااماااشااایااارزنLAME
،) (خو خاوراک – شاکامباارهFOURCHETTE
LES ،) (روحاانایاونLES ROBES NOIRES

chette (gourmand), les robes noires (le
clergé), les pantalons rouges (soldats
français). On appelle les militaires sa-

bre, fusil, baïonnette, les musiciens –
violon, premier violon, flûte; les

.) (سربازان فرانساویPANTALONS ROUGES
(MILITAIRES) به همین منوال به افراد ناظاامای
( یااFUSIL)

 تافانا،(SABRE) مجازاً شمشیر

(؛ بااه نااوازناادگااانBAÏONNETTE) ساارناایاازه

،(VIOLON) ( مجاازاً ویاولانMUSICIENS)
(PREMIER مایساتار یاا ناوازنادهی ردیاف اول
(؛ باه باازیاگارانFLÛTE)  و فلاوتVIOLON)

acteurs – m’as-tu-vu; les Italiens –

(M'AS-TU-VU) ( مجازاً خودنماACTEURS)
( ماجاازاً مااکاارونایITALIENS) ؛ و به ایتالیاییها

Macaronis (nourriture préférée).

(MACARONIS: NOURRITURE
. میگوییمPRÉFÉRÉE)
La synecdoque prend encore le sin-

ویژگی دیگر مجاز مرسل این است که اسم مافارد را

gulier pour le pluriel ou le pluriel pour

اسم جما و اسم جما را اسم مفرد بهحساب مایآورد

le singulier: l’homme pour l’être humain, le nom propre pour le nom com-

(ÊTRE HUMAIN) ( بر انسانHOMME) مرد

mun:

،و اسم خاص بر اسم عام داللات مایکاناد (تاارتاوف

tartuffe,

gavroche.

harpagon,

crésus,

.)  گاورو، کرزوس،هارپاگون
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زبان فرانسوی
La métonymie peut prendre: le con-

،همچنین مجاز گاهی ظرف و مظروف را یکی میکند

tenant pour le contenu ou inversement:
1.

مثال
1. Toute l'université (professeurs et

toute l’université a pris part à la
manifestation (professeurs et

étudiants) a pris part à la manifestation.

étudiants).
2. Le parterre et les loges applaudissaient (les spectateurs).

2. Le parterre et les loges (les spectateurs) applaudissaient.

3. Prendre une assiette de soupe
(contenu).
La matière pour le produit: un verre

3. Prendre une assiette de soupe
(contenu).
،دیگر روابطی که بر پایهی مجاز شاکالگارفاتاهاناد
عبارتاند از

de thé, le fer à repasser. Le lieu pour le
produit: cachemire, perse, camembert,

 (یاUN VERRE DE THÉ جنس و کاال
LE FER ،)یا لیوان چای

roquefort, bourgogne, champagne. Les
noms d’inventeur, d’écrivains passent

à leurs oeuvres, mansarde, guillotine,
tilbury. J’ai lu tout Hugo, il joue du
Chopin. Les onomatopées secréeent

.)اتو

•

شیشه چای

 (آهن اتوکشیÀ REPASSER

• محل تولید محصول و ختود متحتصتول
،)پارچهی کشمیار

 (کشمیرCACHEMIRE

،)پنیر کاماامابار

 (کامامبرCAMEMBERT

،)پنیر روکفاورت

 (روکفورتROQUEFORT

)شراب بورگاندی

 (بورگاندیBOURGOGNE

.)شراب شامپانی

 (شامپاینCHAMPAGNE ،

souvent par la voie métonymique. Le
cri poussé par un animal sert à nommer
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زبان فرانسوی
• نام مخترعین و نویسندگتان و آثتارشتان
( MANSARDEاتااق کاوچاا زیارشایاروانای)،

coucou,

l’instrument:

l’animal,

chouette, crin-crin, frou-frou (robe).

( GUILLOTINEگاایااوتاایاان)TILBURY ،
(کالسکهی دوچارخاه)J'AI LU TOUT HUGO ،
(تمام هوگو را خواندهام

تاامااام آثااار هااوگااو را

خااواناادهام)( IL JOUE DU CHOPIN ،شااوپاان
مینوازد

قطعات شوپن را مینوازد).

• نامآواها اغلب از طریق مجاز پدید آمادهاناد .ناام
بعفی از حیوانات یا آالت موسیقی برگرفته از صادایای
است که آن حیوان تولید میکند ( COUCOUکوکو
– فاخته)( CHOUETTE ،بوف – جغاد)CRIN- ،
( CRINویااولاان ناااکااوک)FROU-FROU ،
(زلمزیمبو).
حسن تعبیر

Euphémisme

حسن تعبیر ) (EUPHÉMISMEواژهای اسات از
ریشهی یونانی که خود متشکل از دو جزء اسات EU
)(BIEN

Il provient de deux mots gtrecs: eubien et phémi-je parle et signifie adou-

و )PHÉMI (JE PARLE؛

 EUPHÉMISMEاصطالحاً یاعانای »تفاعایاف

cissement de sens. On s’en sert pour

معنایی« یا »خرد نمایی« .از این پدیده برای پاناهاان

cacher le vrai sens du mot. C’est un

کردن معنای حقیقی کلمه استفاده میکنیم .این فرایند
معنایی ،قدمت زیادی دارد ؛ اناعاکااس تااباوهاا و
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procédé sémantique très ancien. On y
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retrouve

des

échos

des

tabous-

interdictions de prononcer un mot de

ممنوعیتهای ناشی از ترس از بدشگونی بعفی کلماات
.است که ریشه در خرافهپرستی و ادب و نازاکات دارد
GRAND FRÈRE.  میگفتندOURS مثالً بهجای

peur d’appeler le malheur sur soi.
(Superstition,

politesse,

décence).

قسم خوردن انواع گوناگونی دارد که نام خدا در آنهاا
MORBLEU (JE JURE تغییر شکل داده است
به مرگ خدا قسمPAR LA MORT DE DIEU:

L’ours – grand frère. Jurons présentent
les formes défigurées du mot Dieu.
Morbleu (je jure par la mort de Dieu),

ventre bleu (ventre de Dieu), nom de
nom, nom de pipe (au lieu de nom de

NOM ،)(شکم خداVENTRE BLEU ،)میخورم
NOM  (بهجایNOM DE PIPE  وDE NOM
 باارای واژهی.)شاامااا را بااه خااداDE DIEU:
(مردن) حسن تعابیر زیادی وجاود داردMOURIR

PASSER AU ،)(فوت کاردنTRÉPASSER
 (به دار باقی شتافتن – به مالاکاوت اعالایDELÀ
S'ENDORMIR وS'ENDORMIR ،)شتافتان

Dieu). Mourir – trépasser, passer au
delà, s’endormir, s’endormir du dernier

 (به خواب ابادیDU DERNIER SOMMEIL
 (جان به جاانآفاریانRENDRE L'ÂME ،)رفتن
 (دارQUITTER LE MONDE ،)تسلیام کاردن

sommeil, rendre l’âme, quitter le
monde, fermer les yeux. L’argot connaît beaucoup d’euphémismes: tuer –

FERMER LES YEUX ،)فانی را وداع گفاتان
 کاربرد این پدیده در زباان.)(چشم از جهان فروبستن
REFROIDIR کوچه و بازار بهوفور به چشم میخورد
،) (کشااتاانTUER (خاانااا کااردن) بااهجااای
APAISER  (فرساتاادن) باهجاایEXPÉDIER
 (ناجااتSAUVER LA CAISSE ،)(تسلی دادن
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refroidir, apaiser – expédier, fuir avec

FUIR AVEC LES دادن صندوق پاول) باهجاای
.) (فرار کردن با اشیای دزدیOBJETS VOLÉS

les objets volés – sauver la caisse.

La litote est un cas particulier des

euphémismes,

on

l’emploie

pour

(LITOTE) کتمان حقیقت یا تخفیاف ماعاناایای
گونهای خاص از حسن تعبیر است که نقش آن پوشاندن
UN HOMME  عوض اینکه بگوییم.معایب بشر است

cacher les défauts des hommes. Un
homme ivre – dans les vignes du seigneur, illuminé, dans les brouillards.

UN  از تاعاابایاری چاون،) (مارد مساتIVRE
HOM ME DANS LES VI GNES DU
UN ،) (مردی در تاکستانهای اربابSEIGNEUR
UN  (مرد شااد) یااHOMME ILLUMINÉ
HOMME DANS LES BROUILLARDS

Pour ne pas dire qu’il est sot on dit il
n’a pas inventé la poudre, le fil à
couper le beurre, il n’est pas un grand
clerc. Un homme pauvre – à sec, loge
le diable dans sa bourse, tire le diable

IL  برای اینکه نگاویایام.(مردی در مِه) بهره میجوییم
 بهوسیلاهی تاخافایاف،) (او احمق استEST SOT
IL N'A PAS INVENTÉ معنایی از عباراتی نظیر
LE ،) (باروت را اختراع نکرده استLA POUDRE
 (ن اخِ کاارهFIL À COUPER LE BEURRE
IL N'EST PAS UN GRAND

بُااری) یااا

. (روحانی بزرگی نیست) استفاده میکنایامCLERC
par la queue.

 (مرد فقیر) را نیاز بااUN HOMME PAUVRE
UN ،) (مرد بایچایازUN HOMME À SEC
HOMME QUI LOGE LE DIABLE
 (مردی که شایاطاان درDANS SA BOURSE
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کیف پولش خاناه کارده) و UN HOMME QUI
TIRE LE DIABLE PAR LA QUEUE
(مردی که هشتش گروی نهش است) تعبیر میکنیم.
Hyperbole

اغراق

اغراق ) (HYPERBOLEفرایندی است منحصر به
سباشناسی .بااینحال ،اغراقهای پرکاربرد در حاوزهی

Elle est un procédé propre à la stylistique. Pourtant les hyperboles usuelles

مطالعات واژهشناسی قرار میگیرند .بهوسیلاهی اغاراق،
امور و حقایق را بزرگتر ازآنچه هستند نشان میدهیام.
بسیاری از نطقهای تودیعی و درخواستهای ماددبااناه

sont du ressort de la lexicologie. On
exagère les faits en se servant d’hyper-

) (FORMULES DE POLITESSEدر اصال
اغراقآمیز باودهاناد ENCHANTÉ DE VOUS

bole. Beaucoup de formules de poli-

از مالقات شما

tesse avaient originairement un carac-

( VOIRاز مالقات شما مسحورم

خوشوقتم)( RAVI DE VOUS VOIR ،از دیادار
شما هیجانزدهام

از دیدار شاماا خاوشاوقاتام).

نااامااههااای دوسااتااانااه را بااا عااباااراتاای چااون

( AFFECTUEUSEMENT VÔTREبامحبات
در خدمتم) و ( CORDIALEMENT TIENقلبااً
متعلق به تو هستم) ،و نامههای رسمی را باا عابااراتای
نااااظاااایاااار JE VOUS PRIE D'AGRÉER
L'ASSURANCE DE MON PROFOND
( RESPECTاستدعا میکنم از احترام صمیامااناهی
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tère hyperbolique. Enchanté de vous
voir, ravi de vous voir. On finit la lettre
par affectueusement vôtre, cordialement tien, tibissime. On finit la lettre
officielle par je vous prie d’agréer l’as-

زبان فرانسوی
surance de mon profond respect. C’est
formidable, du tonnerre, c’est épatant.

.بنده به خودتان اطمینان حاصل کنید) به پایان میبریم
از دیگر موارد اغراق در زبان فرانسه میتوان به کااربارد
 (هیبت آورC'EST FORMIDABLE اصطالحات
 (مثل تانادرC'EST DU TONNERRE ،)است
 (گی کننده است) درC'EST ÉPATANT است) و
.معنای »فوقالعاده است« اشاره کرد

Ainsi, au cours de l’histoire du français une quantité de mots ont subi une
évolution sémantique. Chaque mot a sa
propre histoire et sa propre destinée,

 بسیاری از کلمات در طول تاریخ زبان فرانسه،بنابراین
 هر کالاماهای تااریاخ و.دچار تحول معنایی شدهاند
سرنوشت خاص خود را دارد که گاهی بس عاجایاب و

parfois très curieuse et intéressante.

.جالب است
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7694 اردیبهشت
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روز باستیل

Bastille Day
Le "Bastille Day" est l’une des célé-

 یکی از جشنهای ملی فرانسه اسات،روز باستیل

brations nationales en France, avec de
nombreuses manifestations publiques

که رویدادهای عمومی زیادی مانند رژه نظاامای در

telles que le défilé militaire à Paris, la

 رقص و آتشبازی دسته جمعی در آن برگزار،پاریس

danse et la boule de feu en masse. Le

 در روز ملی باستیل در چهاردهم جوالی که.میشود

14 juillet, jour de la Bastille, baptisé
"Le 14 juillet", les Français assistent à

«(Le 14 Juillet) به آن »لاه کاتاوز ژوئایاه

de grandes célébrations publiques avec

 مردم فرانسه شاهد جشنهاای عاماومای،میگویند

défilés militaires et civils, performances musicales, nourriture, danse et

 اجارای،بزرگ شامل رژههای نظامی و غیرناظاامای

de spectaculaires feux d'artifice. A la

 رقاص و ناماایاشهاای، غذای همگانی،موسیقی

veille de cette journée, un important

 درصبح این روز یا.خیرهکنندهی آتشبازی هستند

défilé militaire a lieu à Paris, auquel
participent diverses unités des forces,

رژهی نظامی بزرگ در پاریس بارپاا مایشاود کاه

des étudiants de la Faculté à la Marine

نیروهای واحدهای مختلف از دانشجویان دانشاکاده

et à la Légion étrangère française. La
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brigade

des

افسری تا نایاروی

sapeurs-

دریایی و لاژیاون

pompiers de
Paris est au

خارجی فرانسه در

bout du défi-

این رژه شارکات

lé et l'avion
militaire Pen-

میکنند؛ »تایاپ

dant le défilé,

« آتش پااریاس

il vole au-

( در انتهای رژه حااضارParis Fire Brigade)

dessus du chemin. En outre, le président français ouvrira le défilé et sera

شده و هواپیمای نظامی در حین رژه بر باالی مسیار

présent aux côtés de la ligne de soldats

 همچنین رئیس جمهور فرانسه رژه را.پرواز میکند

et de milliers de personnes. Certaines
personnes passent également leur jour-

افتتاح میکند و در کنار صف سربازان و هزاران نفر از

née avec des amis et la famille avec

 عدهای نیز روزشان را در کنار.مردم حاضر خواهد بود

des pique-niques et des repas.

خانواده و دوستان باا پایاانایاا و صارف غاذا
.میگذرانند

Mais d'où vient le nom et l'histoire de

اما نام و تاریخچه این روز از کجا نشأت میگیرد؟

cette journée?
باستیل نام زندان و قلعهای قرون وساطاایای در

Bastille est le nom de la prison et du
château médiéval de Paris. De nom-

 بسیاری از مردم فرانسه از این قلعه باا.پاریس است

breux Français mentionnent ce fort

(« درBourbon) قوانین خشن سلسله »باورباون

avec les lois violentes de la dynastie

 جاوالی72  در.اواخر قرن هجدهم یاد میکناناد

des Bourbons à la fin du XVIIIe siècle.
Le 14 juillet 1789, les révolutionnaires

.باردناد

prennent d'assaut Bastille. Ce mouve-

 انقالبیون به باستیل یور، میالدی7149

این حرکت سرآغازی مهم برای انقالب فرانسه بود و

ment fut un début majeur pour la Ré-

فتح این زندان قدرت مطلق لوئی شانزدهم را دچاار

volution française et la conquête de
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cette prison fut sapée par le pouvoir

 »فساتایاوال7192  جاوالی72  در.تزلزل کارد

absolu de Louis XVI. Le 14 juillet

«(Festival of the Federation) فدراسایاون

1790 a lieu la "Fête de la Fédération",
une manière de célébrer l'instauration

برگزار شد که راهی برای جشن گرفاتان اساتاقارار

de la monarchie constitutionnelle en

72  ساپاس در.سلطنت مشروطه در فرانسه باود

France. Le 14 juillet 1879, les célébrations prirent une forme plus formelle,

 این جشنها شکل رسمیتری به خود،7419 جوالی

notamment une cérémonie militaire à

گرفتند کاه شاامال یاا ماراسام ناظاامای در

Longchamp et des célébrations dans

(« و برپایی جشن و سرورLongchamp) »لونشام

tout le pays.

.در سراسر کشور میشد
 سیاستمداری به ناام »بااناژماان،7442 در سال

En 1880, un homme politique appelé
"Benjamin Raspail" proposa de consi-

(« پیشنهاد کرد تاBenjamin Raspail) راسپَیل

dérer le 14 juillet comme le jour férié
en France. La loi fut votée la même an-

 جوالی را به عنوان تعطیالت رسمی فرانساه در72

née et le 14 juillet fut fermé pour la

 این قانون را در هماان ساال تصاویاب.نظر بگیرند

première fois en 1880. Depuis lors, à

7442 کردند و روز باستیل برای اولین بار در ساال

l'exception de la guerre mondiale, le 14
juillet était le jour férié. À l'occasion

 از آن زمان به جز دوران جانا.تعطیل عمومی شد

du 200e anniversaire de la Révolution

. روز باستیل تعطیل رسمی به شمار میرفات،جهانی

française en 1989, une cérémonie spé-

7949 در دویستمین سالروز انقالب فرانسه در سال

ciale a été organisée pour le 14 juillet.

.مراسم ویژهای برای روز باستیل تدارک دیده شد
La tour Eiffel de Paris et le drapeau

فارانساه از

français tricolore sont des symboles

برج ایفل پاریس و پرچم سه رنا

 این پرچم از ساه.نمادهای مهم روز باستیل هستند

importants du jour de la Bastille. Ce

نوار عمودی با عرض یکسان تشکیل شاده کاه باه

drapeau est composé de trois bandes de
même largeur, placées dans les cou-

 سفید و قرماز در کاناار هام قارار،رن های آبی
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leurs bleu, blanc et rouge. Ces couleurs

 این رن ها برای تزئینات روز باستایال در.گرفتهاند

sont utilisées pour décorer le jour du

کوچه و خیابانها به کار میرود و در نوار پرچمهاا و

14 juillet dans les rues et les ruisseaux
avec des drapeaux et des banderoles.

.بنرها به چشم میخورند
 رژه نظامی روز باستیل در خیااباان7974 از سال

Depuis 1918, le défilé du 14 juillet
sur la rue Shanzillage a été pavé de

 از طاق پیروزی به سمت میدان کاناکاورد،شانزلیزه

Victory Square à Concord Square. Cet
événement populaire est retransmis à

 این رویداد پرطرفدار از تالاویازیاون.صورت میگیرد

la télévision française et constitue le

فرانسه پخش میشود و قدیمیترین و بزرگترین رژه

plus ancien et le plus important défilé

.نظامی منظم اروپا به شمار میآید

militaire régulier en Europe.

https://www.eavar.com/fa/blog/2018/6/21/130967/bastille-day/
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زبان و فرهنگ
La langue et la culture
ادبیات منبع اطالعات است
Il fournit des informations

آتوسا احمدپور

سارا میرزایی
7694 اردیبهشت

(May, 2019)

در

Dans cet article , nous avons l'intention de parler de la place de la culture

در این مقاله قصد داریم به جایگاه فارهانا
.و یادگیری زبان های خارجی بپردازیم

dans l'enseignement-apprentissage des

آموز

langues etrangeres.
Depuis l’approche communicative,

 پیوند بایان زباان و،با توجه به رویکرد ارتباطی

le lien entre la langue et la culture est

.جدانشدنی است

inséparable.
Pour bien communiquer avec une

فرهن

 شما نه تناهاا باه،برای برقراری ارتباب با یا فرد

personne, il faut donc des outils lin-

 بلکه به داناش فارهاناگای کاه،ابزار زبان شناسی

guistiques mais aussi des connaissanc-

 احتیااج،اصطالحا آن را مهارت فرهنگی نیز مینامیم

es culturelles, ce que l’on appelle une
«compétence culturelle».

.دارید
اما آیا میدانید چرا این ابزارهای فرهنگی ضاروری

Savez-vous pourquoi ces outils culturels sont indispensables?

هستند؟

Et bien, tout simplement pour com-

به سادگی میتوان فهمید که برای درک جامعهای

prendre la société dont on apprend la

که در حال یادگیری زبان آن هستیم و شناخت آداب
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منوب به فرهن

langue et en connaître les pratiques

آنهاست که این موضوع حائزاهمیت

culturelles.

است.

Prenons un exemple: je suis en

با یا مثال شروع میکنیم  ،فرض کنید در فرانسه

France et je veux saluer une personne.

هستید و میخواهید با کسی سالم و احوال پارسای

Si je ne connais pas le code culturel de
la bise en France, je peux facilement

کنید  .اگر آداب روبوسى در فرانسه را نادانایاد ،باه

choquer ou … être choqué(e).

سرعت دیگران را شوکه میکانایاد و یاا ...شاوکاه
مىشوید.
صحنهی مالقات یا توریست با یا فرانساو

را

Imaginez la rencontre d'une touriste
et un francais.

تصور کنید

Une touriste: - Bonjour! Je m'appelle

توریست سالم من ژولیا هستم؛ خوشبخاتام! (باا

Julia. Enchantée! (Elle lui serre la

طرف مقابل دست میدهد).

)main
Un Français: - Bonjour! Moi, c'est

فرانسوی سالم ،من آرتور هستم! (سعی دارد طرف

Arthur! (Il essaie de lui faire la bise -

مقابل را ببوسد ،در حالی که توریست متعجب به نظر

La touriste semble étonnée et a un

میرسد و کمی خود را عقب میکشد).

mouvement de recul).
C’est une relation qui commence très

شروع این رابطه اصال خوشایند نیست !

!mal

حال با این مثال دوم از شما میخواهیم اندکی در

Nous vous proposons un petit moment de réflexion avec ce deuxième

این مورد فکر کنید .اگر به شما بگویم ”اماروز هاوا

exemple. Si je vous dis «Il fait beau

خوب است“ .چه تصویری از هنتان میگذرد؟
•

تصویری از خورشید

•

تصویری از برف

aujourd’hui», quelle image vous vient
?à l’esprit
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une image de soleil

•

une image de neige

•

زبان فرانسوی
•

تصویری از آسمان ابری و باران

•

یا شاید تصویر دیگر. ...

ou peut-être une autre image… .

•

En France, il fait beau est générale-

در فرانسه ”هوا خوب است“ معموالً باا مافاهاوم

ment associé au soleil et surtout pas à

آفتاب عجین شده و بسیار از مفهوم باران دور است.

la pluie.

Cette phrase «anodine» possède donc

بنابراین ،این جمله ی خبر کم اهمیت بار معنایی
مهمى را به دو

une image de ciel gris et de pluie

•

une charge culturelle importante, que

میکشد که به آن بار فارهاناگای

l’on appelle charge culturelle partagée

مشترک نیز میگوییم زیرا بین تمام افراد با فرهنا

parce qu’elle est commune à tous les
membres d’une culture.

مشترک ،یکسان است.

Prenons un dernier exemple avec le

به عنوان آخرین مثال به کلمهی خاناواده تاوجاه

mot famille.

کنید

Quels sont les membres principaux

اعفای اصلی یا خانواده چه کسانی هستند؟

?d’une famille
آیا آنها با هم زندگی میکنند؟

?Vivent-ils ensemble
?Quelles sont leurs relations

روابط بین آنها چیست؟

Il est facile de comprendre qu’en

به سادگی میتوان فهمید که بسته به کشاورهاا و

fonction des pays et des différentes

فرهنگهای مختلف ،پاسخهای متفاوتاى بارای ایان

cultures, les réponses pourront variées.

سوالها وجود دارد.
به عنوان مثال یا س

Par exemple, un chien ou un chat

و یاا یاا گارباه نایاز

peut apparaître sur la photo d’une fa-

میتوانند در قاب عکس یا خااناوادهی فارانساوی

mille française mais cela serait peut-

حاضر باشند اما این امر مماکان اسات در ساایار

être impensable dans d’autres cultures.

فرهن ها غیر قابل تصور باشد.
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Que retenir de ces exemples?

از این مثالها چه میفهمید؟
بسته به محیط و جامعهای که در آن رشد کرده و

En fonction du lieu et de la société où
nous avons grandi et vécu, nous avons

 ویژگی های فرهنگی خاصى داریام،زندگی میکنیم

des caractéristiques culturelles qui se
manifestent par nos représentations du

 واقعیت و رفتاار ماا،که در بازنماییهای ما از جهان

monde, de la réalité et de nos com-

.نمود مییابند

portements.
شما برای غذا خوردن از چه چایازی اساتافااده

Pour manger, qu’utilisez-vous? Des
fourchettes et des couteaux? Des ba-

میکنید؟ چاقو و چنگال؟ چاپستیا؟ انگشاتااناتاان؟

guettes? Vos doigts? Cela dépend

واضح است که این موضوع مستقیما با فرهنگی که با

évidemment de la culture dans laquelle

آن بزرگ شدهاید و محیطی کاه در آن زنادگای

vous avez grandi ou de l’endroit où
vous habitez.

.میکنید در ارتباب است

Une langue est donc aussi une pra-

. زبان یا نمود فرهنگی جامعه است،بنابراین

tique culturelle d’une société.
مانند یا توده یخ شناور است کاه از دو

La culture est comme un iceberg.
Vous pouvez voir une partie visible et

فرهن

 یا قسمت آن آشکاار و.قسمت تشکیل شده است

une partie cachée. Si vous vous sou-

 اگار.قابل مشاهده و قسمت دیگر آن مخفی اسات

venez de la mésaventure du Titanic,
vous comprendrez vite que c’est la par-

 فورا ماتاوجاه،فیلم تایتانیا را به یاد داشته باشید

tie cachée de l’iceberg qui peut poser

میشوید که قسمت مخفی تاوده یاخ اسات کاه

problème.

. میتواند مشکل ساز باشد

Essayons maintenant de compléter

حال بیایید با یکدیگر این تودهی یخ را کامل کنیم

cet iceberg.

شما دو گروه کلمه دراختیار دارید

Voici deux groupes de mots:
1)

art - littérature - musique - his-

– ) هنر – ادبیات – موسیقی – تاریخ – جغرافیا7

toire - géographie - alimentation.
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.تغذیه
2) règles de politesse - valeurs - croy-

– هاا – اعاتاقاادات

ances - comportements - codes cul-

، مفاهیم زماان- رفتارها –قواعد فرهنگی – شوخی

turels - humour - notions de temps,

) آداب معاشرت – ارز4

مکان و فواصل – ژستها

d’espace et de distance - gestes.

A votre avis, à quel groupe de mots

به نظر شما کدام مجموعه کلمات مرباوب باخاش

correspond la partie visible de la cul-

و کدام یا مربوب به بخش پاناهاان

ture et celui qui correspond à la partie

آشکار فرهن
است؟

cachée?
Vous devriez probablement deviner

فرهن

احتماال درست حدس زدید مجموعه کلاماات اول

correctement: le premier correspond à

دوم مربوب باه

la partie visible et le deuxieme à la

مربوب به بخش آشکار و مجموعه
.است

partie cachée de la culture.

بخش نهان فرهن

حال میخواهیم به محتوای فرهنگیای که مادرس

Penchons-nous maintenant sur les
contenus culturels que l’enseignant

. بپردازیم،باید به آن توجه ویژه ای داشته باشد

devra privilégier.

تاوجاه

Pendant longtemps on a privilégié la
partie visible, c'est-à-dire une culture

مدتها مدرسان به بخش آشکار فرهانا

 وقاتای.فرهیختگاان

dite cultivée. Quand on parle d’une

میکردند یعنی همان فرهن

personne cultivée, on fait référence à

 ماناظاورماان،درمورد فرد فرهیخته سخن میگوییم

une personne qui aime la littérature,

 فاردی،فردی است که به ادبیات و تاریخ عالقه دارد

l’histoire, à une sorte d’encyclopédie

است با اطالعات عمومی باال همچون دایره المعارفای

ambulante qui a une grande culture gé-

متحرک که قادربه بارناده شادن در مسااباقاهای

nérale, digne de gagner à un jeu télévisé comme «Questions pour un Cham-

!تلویزیونی مانند ”برنده با “ می باشد

pion».
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Cette culture, je peux l’apprendre par

را میتوان تنها با خواندن کتاب و

les livres sans jamais rencontrer un

این نوع فرهن

.بدون مالقات با حتی یا فرانسوی نیز به دست آورد

Français.
Dans l’approche actionnelle, je com-

در رویکرد عملی فرد به دنبال آن است که بتواناد

munique pour agir avec une personne

با مردم ارتباب برقرار کند و این امر مستلزم آن است

et je dois comprendre sa culture du

.روزمرهشان را به خوبی بشناسیم

quotidien pour interagir avec elle.
Par exemple: Si je ne connais pas le

که فرهن

 اگر فردی تشریفات غذا در فارانساه را،برای مثال

rituel du repas en France (avec ses dif-

 وقتی پیش غذا تمام شد این شباهاه بارایاش،نداند

férents moments) et bien, à la fin de
l’entrée, je peux penser que les Fran-

پیش میآید که فرانسویها بسیار کم غذا میخورناد

çais mangent bien peu et que je vais

 فارد هاماچاناان،و ممکن است وقتی غذا تمام شد

encore avoir faim à la fin du repas.

.احساس گرسنگی کند

En effet, d’une culture à l’autre, cer-

 برخی ژسات هاا،درواقا در فرهن های مختلف

tains gestes n’ont pas toujours la même

 کافی است بارای درک ایان.معانی متفاوت دارند

signification. Il suffit juste de compter
avec vos doigts pour vous en rendre

موضوع با انگشت های خود بشمارید فرانسویهاا از

compte. Contrairement aux Iraniens,

. ...انگشت شست شروع میکنند و ایرانیها بالعکس

les

Français

commencent

par

la

pouce… .
On retient de ce texte que l’ensei-

از این مطالب در میابیم که مادرس مایباایسات

gnant doit veiller à développer des

مهارتهای فرهنگی زبان آموز را تقویت کند تا او را

compétences culturelles chez l’apprenant pour lui permettre de commu-

برای ارتباب موثر با سخنوران زبان های دیگر آمااده

niquer avec des locuteurs efficacement.

.سازد

L’important n’est pas que l’apprenant

ًمهم نیست که زبان آموز تاریخ فرانسه را تامااماا

connaisse toute l’Histoire de France

دهایام تاا

 بلکه باید باه او آماوز،حفظ باشد
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par coeur mais plutôt de lui apprendre

رفتارهای خاص فرهنگی را رمزگشایی کند و آنها را

à décoder certains comportements cul-

.بفهمد

turels et à les comprendre.
Il fournit des informations

ادبیات منبع اطالعات است

La littérature sert de base d’infor-

.ادبیات به منزلهی یا پایگاه اطالعاتی عظیم است

mation énorme. Les travaux de recher-

با مطالعهی کارهای تحقیقی مخترعان نامدار و آثاار

che d’inventeurs célèbres et les ouvrages littéraires de scientifiques de

ادبی مشاهیر علمی درمییابیم که آنها اغلب داستان

renom racontent souvent des histoires

اکتشافات و دستاوردهای چشمگیر خاود را روایات

de leurs découvertes et inférences révolutionnaires. Les développements en

 پیشرفتهای کنونی در زمیاناهی عالام و.کردهاند

cours dans les domaines de la science

 با این هدف که جاهاانایاان،فناوری مستند میشوند

et de la technologie sont documentés

.بتوانند از آنها باخبر گردند

afin que le monde puisse les connaître.
Plusieurs écritures anciennes relatant

بسیاری از نویسندگان قدیمی که سیر تکامل بشر و

des histoires de l’évolution humaine et

روایات زندگی او در آن دوره را به تفاصایال بایاان

des récits de la vie humaine à cette

 به ایان. کما شایانی برای بشریت بودهاند،کردهاند

époque ont été d’une aide précieuse
pour l’humanité. Ainsi, la littérature a

 ادبیات همواره منبا اطالعاتی موثقای باوده،ترتیب

toujours été une source d’information
authentique. Plusieurs écrivains con-

 بسیاری از نویسنادگاان ماعااصار هامچاون.است

temporains comme Dimitri Casali es-

دیمیتری کاسالی در تال اند تا تاریخ کشور فرانساه

saient de raconter l’histoire de la

.در دوران ناپلئون بناپارت را روایت کنند

France dans la période de Napoléon
Bonaparte.

ادبیات مهم است

La littérature est importante
Car la largeur de la connaissance est

ادبیات از جهت دانش وسیعی که به مخاطب عرضه

donnée, les valeurs morales qu’elle

 ارز های اخالقیای که به او مایآماوزد و،میدارد

véhicule, et le plaisir qu’elle procure,
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la littérature est importante. Une expo-

نشاطی که در وی به وجود میآورد ،حائز اهامایات

sition à des bonnes œuvres littéraires

است .مطالعهی بهترین آثار ادبی در هار دورهای از

est essentielle à chaque phase de la vie,
car elle nous enrichit à plus d’un titre.

زندگی ضروری است ،چراکه این آثار به جز عنوانشان

La littérature est bien plus que son sens

چیزهای دیگری نیز دارند که هن ما را پربار ساازد.
ادبیات از معنای لغویا

littéraire, qui la définit comme «une

بسیار فراتر است ،یاعانای

connaissance des lettres». En fait, elle

همان معنایی که آن را »داناش ادبای« تاعاریاف

jette les bases d’une vie épanouissante.
Elle ajoute «vie» à «vivre».

میکند .در حقیقت ،ادبیات بستر زندگیای شااد و
شکوفا را فراهم میآورد .ادبیات »زنادگای« را باه
»زندگی کردن« اضافه میکند.
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Littérature et la vie

ادبیات و زندگی

L’IMPORTANCE DE LA LITTÉ-

اهمیت ادبیات در زندگی ما

RATURE DANS NOTRE VIE
Prose, poésie, théâtre, essais, fiction,

 آثاار ادبای، افسانه، رساله، نمایش نامه، شعر،نثر

œuvres littéraires basées sur la philoso-

 و،  مذهب و فارهانا، تاریخ، هنر،مبتنی بر فلسفه

phie, l’art, l’histoire, la religion et la
culture, ainsi que les écrits scien-

همچنین نوشتههای علمی و حقوقی همه در حوزهی

tifiques et juridiques sont regroupés

 افسااناههاای بااساتاانای و.ادبیات جای میگیرند

dans la littérature. Les ouvrages de fiction des temps anciens et le journal-

.مطبوعات ادبی نیز از ادبیاات نشاأت گارفاتاه اناد

isme littéraire relèvent également de la

 برخی از آثار فوق تخصصی مانند آثاری که،همچنین

littérature. Certains écrits extrêmement

 به عنوان،در حیطهی لجستیا و ریاضیات قرار دارند

techniques tels que ceux sur la

.بخشی از ادبیات در نظر گرفته میشوند

logistique et les mathématiques sont
également considérés comme faisant
partie de la littérature.
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La littérature impacte la vie

ادبیات بر زندگی تأثیر میگذارد
 انجیل و، به عنوان مثال،برخی از آثار بزرگ ادبی

Certaines de grandes œuvres littéraires telles que la Bible et des épopées

 اصول راهبردی زنادگای را باه،یا حماسه های هند

indiennes, entre autres, fournissent à la
société les principes directeurs de la

 آثار شعرا همواره برای خوانندگان.جامعه مینمایانند

vie. Des œuvres de poètes ont toujours

، از چندین نسل قبل تا کاناون.جذاب بوده و هستند

amusé leurs lecteurs et continueront à

 داستان دو شهر و، پدر خوانده،همیشه ارباب حلقه ها

le faire. Le Seigneur des anneaux, Le

.جیمز باند از پر فرو ترین آثار به حساب می آیاناد

Parrain, Une histoire de deux villes et
James Bond comptent parmi les livres

برخی از آثار ادبی و منظومههاای شاعاری شاامال

les plus vendus de tous les temps
depuis de nombreuses générations.

 این در حالای اسات کاه،درس های زندگی هستند

Alors que certaines œuvres littéraires

 بعفی از آثاار.بسیاری دیگر ما را به تأمل وا میدارند

et poétiques portent les leçons de la

،تنها به خاطر سرگرمکننده بودنشان شناخته شدهاند

vie, de nombreuses autres nous font

.حال آنکه بعفی دیگر کنجکاوی ما را برمیانگیازناد

réfléchir. Certaines œuvres sont connues

pour

le

pur

divertissement

بسیاری از آثار ادبی از طریق داستانهایی که ناقال

qu’elles procurent, alors que d’autres
intriguent. De nombreuses œuvres lit-

 پیوندی قوی با،می کنند یا پیامی که انتقال میدهند

téraires établissent un lien fort avec

 خوانندگان تمایل دارند که.مخاطبان برقرار می کنند

leur public à travers les histoires

با احساسات توصیف شده در این آثار همزاد پناداری

qu’elles racontent ou le message

.کنند و از لحاظ احساسی درگیر ایان آثاار شاوناد

qu’elles véhiculent. Les lecteurs ont
tendance à s’associer aux émotions dé-

 ادبیات به نوبهی خود تأثیر شگرفی بر روح و،بنابراین

crites dans ces œuvres et à y participer

.زندگی خوانندگان دارد

émotionnellement. La littérature a
donc un impact profond sur l’esprit des
lecteurs et, à son tour, sur leur vie.
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La littérature aide à comprendre la

ادبیات به درک زندگی کمک میکند

vie
C’est en lisant de grandes œuvres lit-

در اثر خواندن آثار بزرگ ادبی و منظوم است کاه

téraires et poétiques que l’on com-

 این آثار به فارد.معنای حقیقی زندگی درک میشود

prend la vie. Ils aident une personne à
regarder de plus près les différentes

.کما می کنند تا وجوه مختلف زندگی را بهتر ببیند

facettes de la vie. À bien des égards, la

 ادبیات با اشکال متفااوتای کاه،در بسیاری از موارد

littérature, sous ses différentes formes,
peut changer sa vision de la vie. Les

 می تواند دیدگاه افراد را نسبت به زندگی تغییار،دارد

biographies de personnes exception-

 حاکاایااتای، زندگی نامه ی انسانهای استثنایی.دهد

nelles, d’histoires réelles de courage,

، فداکاری و دیگر ارز هاای واال،واقعی از شجاعت

de sacrifices et d’autres bonnes valeurs
ne manquent jamais d’inspirer les lec-

 این گونه آثاار.همواره الهام بخش خوانندگان بودهاند

teurs. De telles œuvres donnent aux

 باه افاراد،که به مثابه کتاب آسمانی آرمانی اسات

masses un aperçu de la vie de personnalités éminentes et constituent égale-

.دیدگاهی کلی از زندگی شخصیتهای ممتاز میدهد

ment une bible des idéaux. Des titres

آثاری چون »پیروزیها و شاکاساتهاای تااریاخ

comme « Victoires et défaites de

،« »چه کسی نبرد واترلو را برد؟ ناپالائاون،«فرانسه

l’Histoire de France », « Qui a gagné

« فرجامی برای فرانساه، اسطوره ی کودکی،»ناپلئون

Waterloo ? Napoléon », « Napoléon le
grand album de notre enfance, un des-

 در، دیمیتری کسلی،و البته آثار نویسندهی فرانسوی

tin pour la France » et plus encore de

.فهم تاریخ فرانسه تأثیر گذارند

l’écrivain français Dimitri Casali sont
utiles pour comprendre l’histoire de la
France.
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زبان فرانسوی
lire pour se découvrir

خواندن برای شناخت بهتر خود

Jean-Pierre van Elslande, professeur
ژان-پیر ون السالند ،استاد ادبیات فترانسته،

de littérature française, spécialiste
des XVIe et XVIIe siècles, lit pour

متخصص قرنهای شانزده و هفده ،متطتالتعته

vivre plusieurs vies.

میکند تا بتواند چندین زندگی را تجربه کند.
»مطالعه باید سطح انسانیت ما را ارتقا ببخاشاد«،

«La lecture doit augmenter notre humanité.» Jean-Pierre van Elslande ne

ژان-پیر ون السالند در این مورد تعلل نمی کند .برای

tergiverse pas là-dessus. Pour lui, une

او یا زندگی کافی نیست .او در این رابطه میگویاد

seule vie ne suffit pas. «C’est bien,

»زندگی خوب است ،اما بسیار کوتاه است .ادبیات باه

mais c’est trop peu! reprend-il. La littérature, elle, nous permet de vivre

ما این اجازه را میدهد تا چندین بار زندگی کنیام«.

plusieurs vies.» Un bonus qui satisfait

ce spécialiste de littérature française

امتیازی که ادبیات به ارمغان آورده ،این استاد ادبیات

des XVIe et XVIIe siècles. «En lisant

متخصص قرن های شانزده و هافاده را خشاناود

une œuvre, le lecteur découvre d’autres

میسازد» .در زمان خواندن یا اثر ،خواننده نائل به

modes d’existence qui, même s’il ne

کشف عوالم وجودی دیگری میگردد که به هاماان

les met pas en pratique, lui appartiennent tout autant qu’aux personnag-

میزان که به شخصیتهای خیالی تعلق دارند ،به وی

es fictifs». Jean-Pierre van Elslande

نیز متعلقاند ،حتی اگر در عمل به آنها ورود نکند«.

rejoint sur ce point Montaigne, «pour
qui chaque être contient à l’état virtuel

ژان پیر ون السالند سخن خود را باا ایان دیادگااه

la condition humaine tout entière».

” مونتنی“ به پایان میبرد »در عالم مجاازی هاماه
مشمول همهی شرایط انسانی میشوند«.

باقی بقایتان
https://www.lecourant.info/litterature/
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