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کارگاه ترجمه

 04خطا در ترجمه (بخشخ
دوم  -پایان)
خرّمشاهی ،بهاءالدین (.)۰۹۳۱
»ترجمهکاوی« ،تهران :ناهید.

چهل
ک

ا در ترجمه ()21
دکگر

صطالحات ف سف »فاعل شناسا«ست کی نر د نم کد م باننشناس ب س یقی فارس مد ن آن ر

با کرد ست .بعض بی ناحق ف ر م کنند دمت بیان د رد .م الفت میاس دس ور در کن ک ری ب سابقی ست
بی رانم هر هل بان فارس د س

ر م آ رد .بی ح را بسیار صل نگ یس آن ( subjectسوژ در معنا

ف سف آن در بر بر ُبژ  )objectست .شناسا چی ش ا کا کربود د رد؟ مگر حافظ نگف ی ست:
سر ز حیرت هب رد میکدهاه رب کردم
چون شناسای تو رد صومعه یک پیر نبود
ر ف دن »فاعل« بر ک ری »شناسا« کی خودش هم فاعل ست ،ال م باشد ،در کن صورت البد باکد فت :فاعل
بینا ،فاعل د نا ،فاعل شنو  ،فاعل وکا غیر  .مر ن ست در دفاع مذبوحانی بگوکند :منظور فاعل شناسا ،هرانخا
»فاعل شناساک « ست .کعن

ل صورت خ صارکاف ی د م

باکد با ههل بان  ،شیوۀ فارس شیو

ست .خو هیم فت کن عذر بدتر

شیرکن ر بی بیر هی بیغولی کشاند؟
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نا ست .چخر

کارگاه ترجمه
چهل

کی ما حخاّ حخقخیخقخت آن ر

ا در ترجمه ()22

نر شناسیم د رد .معاد

[ صخخخخخخخخخخخخطخخخخخخخخخخخخالح

» نسخان

ر « کی شادر ن حخرخد

 anthropomorphismکعخنخ

ش

» نگاش ن /پند ش ن کک چیخ بخر

آر م برساخ ی ست ،پخذکخرفخ خنخ

فق ندکشی ع م عقل نسخان«.
کن هران ست کی در فخ خسخفخی/
کالم/عرفان مخدکخم سخالمخ

خ

نر نراکد.

م

پیشنهاد بند  » :نسان ر نگار «

مفصل

توحید خد شناس  ،بخی کخژ در
سراء لحسنخا

خخد نخد سخت.

چنان ی ما خد ند ر مانند نسخان
عالم شنو

وکا حى ( ند )

بینا  ...م شرارکم .حخا

آنخ خی

نر د نیم حضرت حق خ سبحانی
تعال خ کی حاسی/حو س نسخان ر
ند رد چگونی بینا شخنخو سخت.
ب شک د نا ،بینا ،شنو  ،وکاست
تا  [ 33بیش ر

شب ی چهارم ت وک کون خخودمخان
شنیدم کی

»فرهنگ می ر بخ «

خخخبخخرد ر شخخد کخخی »فخخرهخخنخخگ
می ر ب « ناش

ست.

غ ط ترهرخی

ست .مر د »کِشت مخیخ خر «

چهل

سخخت .کخخر culture

ا در ترجمه ()23

ش با نشود .چخنخانخ خی مصخد ّ
مینی سخ خرد آن در

در کک برنامی (شبی) ع خرخ

س ن ف ی م شد .نا هان شَس خم

فارس /عرب بی آن »تشخبخیخی«
ف ند [ لب ی با تشبخیخی دبخ

چهل

ا در ترجمه ()24

مخخیخخان

معان ش د معنا مشهخور د رد.

رسطو ف ی ست نسان ،حیخو ن

 )2فرهنگ.

ناطق ست مر د آن فقط بخان
نیست ،ب ی ذهن هم هست .هرین
ست کی معاد نگ یس

حخیخو ن

نخخاطخخق ر rational animal
آ رد ند .بعض م رهرخان بخد ن
توهی بی سابقی

صطالح،

ر

معاد نگ یس  ،آن ر »حخیخو ن
عامل « ترهری کرد ند کی درسخت
نیست.

چهل

ا در ترجمه ()25

در بسیار ترهریها در بر بر in
 itself by itselfچخخخنخخخیخخخن
م آ رند» :بالنفسی/فخ لخنخفخسخی/
بالذ تی« کی هر سی نظر دسخ خور
بان عرب غ ط ست .کر ضافی با
لف الم هرع نر شود .صخورت

کن ونی صفات،
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 )1کِشت.

کارگاه ترجمه
درست کن ک رات چنخیخن سخت:

شد  .کن آن ست کی  gunدر

»بنفسی /ف نفسی/بذ تی«.

نگ یس هر د معنا ر د رد.

»(سیاست) عد

عید«» ،ک خ

بی میخ«

بی نعل ک

ر خورنخد

م ن باشد با مید حخ خیخای آکخا

چهل

ا در ترجمه ()26

نام ک ا مخعخر فخ

سخورن

ک کرکگور بی کن صورت ترهخرخی
شد » :بیرار بیسو مرگ « ،کی

چهل

ا در ترجمه ()2۲

»سیاست چراّ
هری بارها شنید

هخوکخج « ر
خو ند کم .صل

نگ یس آن چنین ستcarrot :

درست نر نُراکد .حا صل آن ،کا

 and stickکخخی درسخخ خخخل:

ترهری نگ یس آن هرچی بخاشخد.

»تشوکق تنبیی کخا تخنخبخیخی

پیشنهاد» :بیرار ِ مخرگْ نخرخام«.
کعن بیرار

کی نی بی صخحخت،

ب ی بی مرگ م نرامد .مخدمخا
خودمان بی آن »مخرِِ مخوت«
م

ف ند.

چهل

ا در ترجمه ()27

در کک ک ا تارک

کی صحبت

س قر ر توپها سپا عثران ها
در سو حل نیخل سخت ،بخیهخا
»توپها« »تفنگها« نام بخرد

م تو ن »(سیخاسخت) کخرخد ر
مرک « ر بیکار برد؟ چخیخ
مس م ست نخادرسخ خ

کخی
مخحخ

»سیاست چراّ هوکج« ست.

ا در ترجمه ()2۲

چهل

تشوکق « ،کا چنان ی س اد دکخ خر

شاکد

محردرضا باطن در فرهنگ پخوکخا

کی ا هو

(د ه د ) هم آ رد  ،عال بر آن:

کر ن م آکند ،شنید کد کی م خ

کر نیان مهاهر،

بعض

طن م کنند

»تهدکد تطریع« هم م شود .در

در مناسب

فرهنگ ه ر (تألخیخف شخادر ن

م خو هد سو ر بی مقصد

د سخ خانشخان
بخر د

دک ر ع محرخد حخقشخنخاس

بی

هر ار نل دک ر حسین سامع ،

چهارر /مید ن پخرت کخن .کخن

دک ر نر س ن اب  1 ،ه د ،نخیخ

کاربرد ناش

ترهرخی غخ خط to

د ه د در کک مر د) چنین آمد

 dropست کی ر معنا

ست( :سیاست) تهدکد ترغخیخ ،

ند خ ن/پرت کردن/

(ر ش) بیم مید .م تخو ن بخی

غیر باشد کک معن عرد

هری آنها کخنخهخا ر هخم فخ د:

آن هم »پیاد کردن« ست کی هم

1
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م

ک

بخی

وکند :لطفا مر هخم سخر

آن
کخردن
ص

کارگاه ترجمه
در د فرهنگ نگ یس خ فخارسخ

تعرکف تعارف بی پسر م

پوکا ،هم در فرهنگ خو دکگخر

نا مید نباش تو لیسانسیخی

فت:

مح و کا سابقی کن کخ خا

کعن فرهنگ نشر نو تد کن د ست

ک

شهرها ب رگ [آمخرکخ خا

فرهی ی م آما محردرضا هعفر

آمد

؛ عبارت خیر تخرهخرخی

آمد ست.

نادرست ظاهخر خر کخانخی سخت.
نگ یس آن باکد کرابیل

چهل

ا در ترجمه ()31

عنو ن ک اب کی

نگ یس

هدکد« .با کن عنو ن کس کخی

کخن

خخبخر

ند ش ی باشد ،تصور م کند در کن
کا س ن

س س یها هدکخد/

مر کن/معاصر سالم

ست .حا

آن ی مؤلف مبالً کن ک خا

ر بخا

سخالمخ «

مر ر بود باشد:

عنو ن »س س خیهخا

You've come from a

نوش ی با هرین عنو ن هم بیم خم

بخی

great city/metropolis.

فارس بر رد ند شخد  ،چخنخیخن

ترهری درس ل ،چنانکی حدس

ترهری شد  .سپس مخؤلخف صخل

ست » :لوهیت هاکدکخگخر « کخی

م نید،

کن مر ر ست» :شخرخا

هرین ک ا ر با نگر [ شخاکخد

نادرست ست .کر عنو ن صخ خ

هل کک شهر بخ رگ/کخالنْشخهخر

با نگار

کرد

آن ر » کر سخت

هس «.

هدکد س س یها

سخالمخ « نخام

Heidegger on Divinity
ست کخی تخرهخرخی درسخت آن
کرابیل

نهاد ست .پس » کر ست « هدکد

کن مر ر ست» :نخظخر/

ندکشی هاکد ر در مینی لهیات«.

هران م رهم کی نام نخرخ بخرکخم

چهل

ا در ترجمه ()32

ست ،نی »س س یها«.

کک مورد دکگر هخم تخرهخرخی

چهل

ا در ترجمه ()31

دکخگخر کخژتخابخ

عنو ن ک خابخ

ناخو س ی نامناس
در فی ر کی حد د کخک دهخی
پیل

ت وک کون خودمان ترخاشخا

م کردم آن ون کوئین هم در آن

با

م کرد ،دخ ر

ترهری ک

کراد کخرد ،

در ترهری ک اب

ک کرکگور

بخرهسخ خیتخرکخن

مقاالت ک ا ها ترهخرخیشخد

ک ا باسخور

دکگر ،م رهم م رهران تعخبخیخر

م رهران معاصر

ست» :سخ خسخ خیهخا

در مخقخام

4
ماهنامه ترجمان* سال هشتم* شماره پیاپی  *44تیر 8941

چهل

ا در ترجمه ()33

سخالمخ

»ذهن خد « ر بیکارم برند .کی

کارگاه ترجمه
نظر ما ،کعن

لحاظ خد شناس ،

بی کژ ع م کالم سالمخ

درسخت

نیست .صل نگ یس آن Divine

غخخخرکخخخ تخخخر،

صخخخطخخخالح

»نئومحافظیکار ن « ست .بی مخو

»تر ژ -کریک « درستتر بخاشخد.

موالنا:

کا» :تر ژد -کرد ( ر )«.

نیم
نیم
یش ز رتکستان ،یش ز فرغاهن.

 mindست .ما بیها آن بهخ خر
ست »ع م خد  /له « بیکار ببرند.
هرچنین تعبیر »ماهیت/طبیخعخت

خد « هم در تخرهخرخی God ' s
 nature/ essenceبیکار بخرد
م شود .هم ح را شرّ سالم ،
هم ح را غر مائخ خنخد کخی

خد ند »ماهیت/طبیعت « نخد رد.
به ر ست بیها آن »ذ ت خخد /

ا در ترجمه ()35

چهل

سا ها پیل در ترهری د س انخ

در مقالی محققانخی
د هخخخا

صخخخطخخخالح درسخخخت:

»س طانیسم« هم آمد کی هخرخان
»س طنت« ،درست سخت .کخا در
ترهری عنخو ن کخ خابخ

کخ خرخی

»صوفیسم« (بیها تصوف) آمد .

کر ن معاصر کی عنو ن آن چنیخن

دکدم کی »بندر هخو کخ « آمخد ،
پید ست کی درست آن فر د ا در

د رد

بر بر  airportست.

حا آن ی کن عبارت کژتاب

مانند »پسر ن کر نامص عقل«،
سعد

ا در ترجمه ()36

تر ژد  -کردکک .کن صخفخت/
سم ر مرک

در عِخد د

هست بیم م ک

بانو ن د نشخور

ست» :حقوّ کودک خصوصخ «.

چهل
چهل

چهل

ا در ترجمه ()37

ک ا تألیف خ ترهری ِ دکخگخر

له « بیکار برکم.

ا در ترجمه ()34

کردکک « آ رد کی شاکد بیصورت

ست [کی مر دش »پسخر ن

نامص عقل کر« ست .درستتخر
آن »حقوّ خصخوصخ

کخودک«

ست.

در نخگخ خیخسخ

بیصورت  tragi-comicبا حخذف
د د ،ک

تر ژد  ،کخ خ

کرد  ،دکد م شود .ما م رهر
سیبخار کخن کخ خرخی/

ر بخیصخورت »تخر ژد -

خرچخی

81
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ترهری ک ا

دکگخر  ،عخنخو ن

»کسوف خد « ر د رد .بند پیخل

در مقالی
ترکی

چهل

ا در ترجمه ()3۲

چاپ بی م رهم ف خم

کارگاه ترجمه
معان » eclipseکسوف«

ک

[نی »خسوف«[ ست لخ
ک ری معنا دکخگخر

کخن

هخم د رد.
د رد.

کسوف بیش ر معنا نروم

به ر ست آن ر مثالً » حخ خرخا
خد « ،کا »مُحاّ خد « کا ح
توسع معنا» :فخر مخوشخ

بخا

من بی کشان ،مبل

عرِ کردم کن عنخو ن کخژتخابخ
د رد .بی ح را بسیار مر د» :دربار
آسران« ست .رنی »در آسران«
کن فحو ر د رد کی کعن در ن کا
در میان آسران.

خخد «،

ترهری کنید ،کشان نپذکرفت.

چهل

ا در ترجمه ()3۲

ترهری عنو ن ک اب

رسخطخو،

»در آسران « ست .م رهم ک
فضال برهس ی معاصر صاح
د ها ثر ر شرند ع رخ

چاپ کن ثر،

سخت.

88
ماهنامه ترجمان* سال هشتم* شماره پیاپی  *44تیر 8941

چهل

ا در ترجمه ()41

در ترهری م ن ترکی

»رؤکا

ر « آمد بود کی ب شک در بر بر
 daydreamست معنخا
»خیخا پخرد
نظاکر آنهاست.

/رؤکخاپخرد

آن
«

مقاالت
ست کی کودکان در مر حل رشد

م کنیم بی تدرکج هری چخیخ ر

فراگیری نحو و علم معانی

توسعی بان تش یل مخ

دهخنخد.

مورد تر کی تح یل مر ر دهخیخم،

(نوشته ی :استفان کرین و روزالیند

هرانند هر ع م دکگر  ،پیشخرفخت

چی ها م

ف ر در کخنخار هخم

در بان شناس نی مان مخیخسخر

مر ر دهیم ،با کن مید کی ب و نیخم

م شود کی حقاکق ظخاهخر غخیخر

ف ر کخاهخل

تورنتون) ”بخش سوم“

مرتبط با هم آمی ی م

شخونخد.

هرانگونی کی فی ک خد ن رکخچخارد

تعد د چی ها م
دد
نراکیم.

فیرن ( ،1002ص  12تخا )12
ظهار م د رد:
چی هاک کی ما با آنها خودمخان

 all- much- ever- anyدر

سخا کخم بخا

م ون بان خاص هو د رند ،مخا

ش ا ب شرار

تیر 2231
)(July, 2019

کخژ خ

تیر ترکل بوم
دکگر ن ست .دلی

ر کان بیل
دکگر بر

کر

سو بردن شرح ترخربخی مخحخور
فر یر

بان فقد ن تخوضخیخحخات

مربوی بی مسرت ( لف) تعریراتخ

هخا

م عدد

ظخاهخر مخ

کنر ا

ما ر بر آن م د رد کخی

سو بپرسیم ،کی سعخ
 .4یز تعمیم غیر منتظره

در ب ل مبخ خ

دکخدکخم کخی

صطالحات مط منف مثخل at

ر بی ع م مرتبط م

طوبی مردانی

آنها ر بی طور به ر

درک

شخونخد...

در م ون دکگر کنگونی نیست .بر
مثا  ،دکدکم کی  at allدر عبارت
فاع

کریت سا ههان ظاهر م

کخنخیخم

شود ،ما در عبارت مسند نی .کن

چی ها م

ف ر در کخنخار هخم

تقارن ها در هرالت ( )22تا ()22

مر ر دهیم

کخن هخنخبخی هخا

نشان د د شد ند.

م

ف کی ح راال عرل تخعخد د

ندک
نامحد د

عناصر عو مل بخا نخو
ترکیبات پدکد آمخد

ر درک نراکیم ...با کن ر ش سع
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 .22لخفEvery linguist .
wh o a g r e e d wi t h a n y
philosopher is in this
room.

مقاالت
Every linguist in this .
room a greed with a ny

کنصورت ،مر ن ست نرونی هخا

کالسیک ،بیان مخنخطخقخ

غیر مرا تولید شود.

نفصا  vبی شر کط حقیق مرتبط

philosopher.
کن تقخارن هخا

با کا خ صاص م کابد .کن بی آن

نی هود د رد کی توهی شرا ر بخی

معناست کی فرمو ش خل A v B

هنبی دکگر

 .22لخخفIf any linguist .
en t e r s t h e g ym. Th e n
Geoff leaves.

بخر

م کنیم .کخک پخدکخد

آن ه

مان درست ست کخی  Aدرسخت

If Geoff leaves, then .

تراک ر دکگخر در مخ خون بخان

باشد ( ما نی  ،)Bم خ  Bدرسخت

a ny linguist enter s the

دکگر نراکان م شود کخی

هر د A

gym.
 .22لخخفGeoff went to .
t h e g ym b e fo r e a n y
linguist.
.

Geoff went to the

شناخ

( anyهیچ) ر مرا م

د نخنخد.

پدکد د م تعبیر نفصخا

(کخا در

نگ یس ) ست .هر چند کن پدکد
ها

بان

هخا

کژ خ

کخامخالً

ست ( ما نی ،)A

م

 Bدرست هس ند .کن فخرمخو
تنها مان
هر د

ش با خو هد بخود کخی
کن نفصا هخا شخ خبخا

باشند .ر نفصا ص

مخنخفخ

م فا ت د رند ،ما کن حقیقت کخی

باشد ،شر کط حقیق م الف د رد.

کی مبالً در مورد کخن

آنها در م ون بان مشابه نراکان

بنابر کن ) ( A v Bتنخهخا مخانخ

تقارن ها ف یم کن بود کخی ،در

م شوند ،نشانگر آن ست کی باکد

درست ست کی هر د کن نفصا

بخر د د ،

با هم آمی ی شوند .بهخ خر سخت

ها ش با باشند .آنخرخاکخ

بپرسیم کی چطور کن ر ک ردهخا

نفصا شر کط حخقخیخقخ

gym after any linguist.
ن ی

کک ر ک رد مخبخ خنخ

کودکان تنهخا بخا ثخبخت دمخیخق
ظهار ت کی معا رخ م دهند

هاکگ کن بر

کخی در

ر د آ مود شد ند ،م تو نند

 ،به ر ست تعبیر نفصا

تولید مردد نرونی هاکخ

تولید نرونی ها ( ) غیر مابخل
پذکرش ه نا نراکند .در غخیخر

با بان منطق

نفصا در حیطی منخفخ
ر

بخان طخبخیخعخ

توصیف نخرخاکخیخم .در مخنخطخق
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خر کخ

ظاهر شود تنها در صورت درسخت

خو هد بود کی هخم A

هخم B

ش با باشند .بگخذ رکخد بخی کخن
شر کط نفصا تحت منف

89

کخا ر

ت صیص د د  ،فرمول کی در آن

توسعی بخان مخ

تو نند بی آمی ش منرر شوند.

کخی

ر کخ

مقاالت
با تعبیر »نی کن ...نی آن «...شخار

م کنند تا ( )23ر شامل شود.

نراکیم .کن تعبخیخر هخرخچخنخیخن

 .26هان بخان فخر نسخو

م تو ند بی عنو ن کک حرف عطف

سپانیاک صحبت نر کند.

در نظر رف ی شود ،هاک کی هخر
کن نفصا ها منف هس نخد.

د

مو نین د

کن موضو در ک

کی در ( )23نشان د د م شود.
کخا

ضافی (مبل ) شرو عطفخ

 .23هان بان فر نسو صحبت

نر کند هان بان سپانخیخاکخ

فر نسو

صحبت نر کند.

نشان ...بیانگر حخرف عخطخف ( )
ست.

حخرف

ربط ر بی هرر د رد کی در مانخون
کن شرو منطق در حخیخطخی
ر ک شرو

منف

د مور ان توصیف شد ست.

نفصا در نظر رف ی م شود.

در م ون بان
م تو ن فت کی بان طبیخعخ
آکینی

بر

نعخ خاس مخنخطخق

کالسیک ست .بر

مثا  ،مخ خ

نفصا در هرالت منف

نگ یسخ

ظاهر م شود ،تعبیر آن با مخانخون
د مور ان هراهنگ خو هد بخود.
هر ی (  )26ر در نظر بخگخیخرکخد.
س نر نان ب ر سا (  )26ر تعبیخر

منف

ر

هرچنین هرالت

سخاد در بخر مخ خیخرد

(چیرچیا  .)1002مثا ( )21نشان
م دهد کی هرالت کی کر سا
ههان هر د رند شرخو

عخطخفخ

کخخی

فر نسو صحبت م کند در کخن
تاّ ست
هر د نل آمو

حخرف ربخط
بیانات نفصال شرو عطف

سپانیاک صحبت مخ

 .هخخر د نخخل آمخخو

نفصال کی تحت تاثخیخر مخنخفخ
رک

کخی

کند در کن تاّ ست.

خالصی کن ی ،در نخگخ خیخسخ

ست نوع شخرخو

بخی

هرر د رد.
 .21لف .هر د نل آمو

مور ان بیان شد ست ،هاک کخی
نشان ف ل بیانگر شرو منطق ،

( )20نشان مخ دهخد کخی حخرف

کی سپانیخاکخ

صحبت م کند در کن تاّ ست.
 .23لف .ر تد کا کخیخل

رد

باشگا شوند ،سپس هئوف آنرا ر
ترک م کند.
 .ر تد رد باشخگخا شخود،
سپس هئوف آنرا ر ترک م کند

کراد م کنند .بی هرین نحو ،ر
نفصا مقدم بر کک ک ری شرطخ
بیاکد ،ن یری نظر منطق با کخک

بیانیی عطف بر بر ست ،هرانخطخور
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ر کیل رد بخاشخگخا شخود،
سپس هئوف آنرا ر ترک م کند.

مقاالت
 .20لف .هئوف مبل تخد کخا
کیل بی باشگا رفت.

هرانطور کی در کخن مخثخا هخا
نشان د د شد  ،شرو

هئوف مبل تد بی باشگا رفت

عخطخفخ
کراد

نفصا در هران م ون بان

م شوند کی هر در آنخهخا مخرخا

هئوف مبل

کیل بی بخاشخگخا

باشد .عال بر کن ،شرو نفصخا
مان کی نخفخصخا

رفت.

در عخبخارت

مسند کر سا ههان هر مخر ر
مبالً هم شاهد کن م خن بخان
شناخ
کی مرو

بود کم ،در بحث م خونخ
بر

صطالحات مط

منف صادر م کنند (در کنرا نی
آن ر ت ر ر کردکم).
 .22هر بان شناسخ

د رد ،کا م

بعد م آکد کا م

کخی بخا

ست.

نر شود .خالصی کن ی ،هر کخرخا
مخرخا

مخنخفخ

نباشند ،شرو عطفخ

نخفخصخا

کراد نر شود .بر

نشخان د دن

کن موضو بی شرو عطف ( )22

 .21هر بان شناسخ

کخی بخی

رد شود ،سپخس هخئخوف

آنرا ر ترک م کند.
 .22هئوف مبل
شناس بی باشگا رفت.

توهی کنید .توهی د ش ی باشید کی
( لف) ( ) م نام

در

کن تاّ فر نسو کا سخپخانخیخاکخ
صحبت م کند.

فر نسو کا سپانیاک صحبت مخ
کند ،ما هیخچ کخس هخر د ر
صحبت نر کند
ج .هر د نل آمخو

در کخن

کالس فر نسو صحبت م کند
هر د نل آمو

در کخن تخاّ

سپانیاک صحبت م کند.
با توهی بی کن هرالت هرخسخو،
م تو نیم تعریم توصیف

کخر ر

بیان کنیم.
 .22هری ( تنها) آن م ون بان
شناخ

کی هر ر مرا م د ننخد

شرو عطف

نفصا ر بی هخرخر

د رند.
تعریم بان شناخ

نیس ند.

 .22لف .هر د نل آمخو
هخر بخان

 .هر د نل آمو

بی دنخبخا

حرف ضافی (بعد ) هست ،هخر

صطالحات مط

فی سوف موفق باشد در کن تخاّ

باشگا

در عبارت شخرطخ

در کن تاّ

در ()22

بیانگر چالش در ر ک رد تخرخربخی
محور ست ،کر هیچ م خانخیخسخم
ضح نیست کی کودکان ر مخادر
سا د پدکد مد نظر ر کاد بگیرنخد.
 ،تقارن پذکرش (  26لخف) در
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مقاالت
مقاکسی با (  ) 26ر مد نظر مخر ر
دهید.

کک حالت شاکس گ

 .26لف .هر د نل آمخو
چی

هخر

کخی هخر

 .هر د نل آمخو

رح
دکدکم کی کک فر یر محافخظخی
تخو نخد بخا تخوهخی بخی

صطالحات مط

تخولخیخد

منف

(  26لف) ه نا نراکد .عال
نیا بی ثبت ه ئ

ر فر یر ن بان در کخن شخیخو
ر

رد دس ور بان خود م کنند کی
ظهار ت ر کراد نراکنخد کخی در
محیط بان شناخ

با آنها مو هخی

م شوند ،سپس کن خطر هخود
د رد کی کر ر حد معخرخو
تولید ت بان بپرد ند

بان آنها

کخنخد

تخو نخنخد بخی

بی هرالت کی م شنخونخد

ت یی کنند ،کر آنها باکد آن ر بخی
بان ب نهاکت هامعی خود تعریخم

دهند«.

بخی

دسخ خور

دس ور بان ب ر ساالن

حاال بی عدم تقارن در هخرخ خی
(  )23نگا کنید .در کنرخا ،هخیخچ
ک ری خاص مطرح نیست .ک ری کا
در هر د هر ی مرا ست .ترخاکخ

مرتبط در تعبیر کا مخر ر د رد :در
(  23لف) کا بی تعبیر نخی هخر د
ت صیص د د م شخود؛ در (23
) کک شرو عطف ر کراد م
کند .کن تراک نر تو ند بر ساس
تح یل تو کع

رخخد د کخا عخدم
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کی باکد توسط فخر خیخر

کراد شود کی بی تعابیر م خ خ خف
کک ک ری در محیط هخا
م

بخانخ

ف توهی د رد.
کخک

 .23لف .هر د نل آمو

مقالی نوشت کا کک ر ئی کخالخسخ
نرام د د.
کخی کخک

 .هر د نل آمو

مقالی نوشت کا کک ر ئی کخالخسخ
نرام د د در آ مون مبو شد.

بخر

کن ساخ خارهخا،

محافظی کار باشند ،تنها صول

ر

میسر سا د .هرانطور کی پخیخنخ خر

»…کودکان نر

شد.

تراک

با آنها مو هی نشد ند ر

(  -2330ص  )6بیان مخ

ر م خو ند در آمو مبخو

کار مخ

بان

نخرخ

رسند کی تولید درک هرالت
کی هر

ر م خو ند

چی

ضعیف تر شود .کن فر یخر ن بخی

رخد د کک ک ری خخاص بخاشخد؛

مش ص نیست کودکان چگونخی
بی کن تراک بر مبخنخا

تخرخربخی

خو هند رسید .بدتخر

آن کخن

حقیقت ست کی م ون بان

کخی

هر شرو عطف ر مخرخا مخ
د دنند ،هربس گ

کخاد

د رنخد.

به ر ست بگوکیم کخی کخودکخان
نگ یس

بان تا حد د

تخوسخط

مر مبین خود مط ع م شوند کخی

کک م ن بان کی هر ر مرا مخ

مقاالت
د ند هرچنین شرو عطف کخا ر

دعاها دربار مرروعی

نی میسر م سا د .مر خن سخت

با دعاها مربوی بی کر مرروعخی

بی پاکین د رند د ر

ها مع بر ست.

هس ند .بی شرو ر بخی پخاکخیخن

سخو

کودکان نیا مند کخار
صول باشند کی در مخرکخ

بخان

مخو رد

 .21لف .هر د نل آمو

کخی

طبیع عرل م کنند تا در سطح

کک بان ر منس د رد د ست د رد

آن.

بی مسافرت بر د.

هاکگ کن کاد یر تصرکح ذ ت
در ن

ست .مطابق دس ور بخان

ههان  ،کک کژ

مش رک هود

د رد کی لحاّ صطالحات مخطخ
مرو شخرخو

منف

عخطخفخ

نفصا ر هد کت م کخنخد .کخن
کژ

در صورت ر بی پاکین سخت کخی

ت وکحات مع بر

دعاها ک خ

مربوی بی شیا کراد کنخد .مخثخا
ها ( )21نشان م دهند کی هری

هر د نل آمو

کی فخر نسخو

صحبت م کند د ست د رد بخی

ظهار ت بان مد نخظخر کخژ خ
توصیف شرو ر بی پخاکخیخن ر
د رند،

مرور م دهند (کعن ت وکرات
بیانات ک

بی بخیخانخات خخاص)،

شوند شرو عطف
بر

کراد م کنند

صطالحات مط

کنند .کن موضخو
 .ر د نل آمو

بخی کخک

بان ر منس حرف ب ند،

د ست

د رد مسافرت کند.

مخنخفخ

صحبت کخنخد،

فخر نسخو
د سخت د رد

مسافرت کند.
ج .هان مبل

تررب بر

کاد یخر

کخک

بان ر منس بی ر پا رفت.
کخاد خیخر

فر نسو بی ر پا رفت.

آنراک کی هاکخگخ کخنخ
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بخان

آ مخون هخا

ر کاب د نل کودکان

نسبا بی شرو ر بخی پخاکخیخن ر
فر هم م نراکد.

ر د نل آمخو
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مخ

مثل هر صال مرو صخادر مخ

مسافرت بر د.

هان مبل

سی کخژ خ

مان کی با نفصا ترکخیخ

مش رک شرو ر بی پاکین

نامید م شود .کک صطالح بان

بنابر کن ،ظهار ت کی شرو ر

مقاالت

نقد و ارزشیابی ترجمه کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید
نوشته ناپلئون هیل و ترجمه مهدی قراچه داغی (بخش اول)

نقد ترجمه :مسعود امینی
تیر 2231

)(July, 2019

پیشرفت ت امل نسان در هامعی ههان در ر رتبای تعامل مؤثر فر د آن هامعی ست .مهر رکن عو مل
کراد کن تعامل هرچنین ن قا ترربی ،د نل فرهنگ ،شناخت بان مفاهیم در بین م ت ها م
کی کن مر توسط م رهرین تحقق م کابد .ک
کامالً نوکن در عرصی ع وم نسان
غیرم رهم صورت م

ر ها توسعی ترهری ،نقد ر شیاب آن ست کی د نشخ

ب صوص رش ی بانشناس

ترهری ست .بسیار

کن نقدها توسط فخر د

یرد کی نظرکی ها مد ها ترهری آ اه ند رند نقد آنها نی دکد ا ع م ترهرخی

ب ی صرفاً منظر بان فارس
ست بر

ف ست

نظر ش ص آنهاست  .در کن مقالی نقد دکد ا ترهری شناس

نرام خرفخ خی

کن منظور ترهری ک ا »بیندکشید ثر ترند شوکد« نوش ی »ناپ ئون هیل« ترهرخی »مخهخد

مرچی د غ « ن ا شد ند.
ناپ ئون هیل در سا  2112میالد در آمرک ا م ولد شد .نوکسند

ر

 22سالگ آغا کرد پ ی ها ترم

ر بی سرعت پیرود آثار بسیار ر خ ق کرد کی مؤثرترکن آنها ک ا حاضر ست کی در سا  2323در حخو
ر نشناس موفقیت نگاش ی شد

هرو ر ه موفق ترکن پرفر ش ترکن ک ا ها
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کن حو بخود کخی بخی

مقاالت
بسیار

بانها ههان ترهری بی دفعات تردکد چاپ شد ست .نوکسند

طرکق مصاحبی با  200نخفخر

غنیا مشاهیر ههان هرچون دکسون ،ر هام بل چرچیل ر دس رس بی ثر ت بی ر ن ماد
خ یار م اط مر ر م دهد خو نند با عرا چگونگ هد کت خوکش ن ،برنامی رک

معنو

ر در

سا مان کاف ی ،ت قین بخی

خود آشنا م شود.
لین ترهری کن ک ا در کر ن در سا  2231توسط مهد مر چی د غ صورت رف ی ست .م ولد 2216
کاشان ست .حو

ص

فعالیت

ر نشناس  ،تربیت کودک نوهو ن ،م صاد ،کس

تاکنون  220عنو ن ک ا ر ترهری کرد کی موفق ترکن آنها هرین ک ا
توسط م رهرین دکگر چون مهین خالص

شد

کار رُمان سخت کخی

ست کی تاکنون  21بار تردکد چاپ

بوذر کرم نی ترهری شد ست .پس

کن مقدمی ب د بی

بررس سبک نوکسند  ،م اط آن نو م ن میپرد کم .م اطبین کن ک ا  ،ترام سطوح ه رخاعخ
ها سن هس ند کی در پ کس موفقیت ها ماد

رد

معنو در باالترکن سطح آن هس ند .ساس کن کخ خا

برپاکی مسائل ر نشناس  ،تأثیر ذ ر کالم ،رف ار ندکشی بر ذهن ،با ر ،ضریر ناخودآ ا ست.
مؤلفیها

ک

کن تاثیر ذ ر نوش ار ست کی نوکسند باکد صو مثبت ندکش ر در مخالخ

منحصر بی فرد ،ع ر
توصیف

ترغیب

مؤثر بی م اط

لقاء کند کی نوکسند بی خوب

عهد کن کار برآمد

نخوشخ خار
بی طرّ م

ف

مبیل ر کات ،مس ند ت نقل س نر ن ها ،بی کن مر پرد خ ی ست.

نوکسند هرچنین منظر سبک دب  ،با بی کار بردن س عار ها ،ک رات نگی ش
ک ید توسط صفات میود مناس

هرچنین ت ر ر مد م آنها تالش کرد تا کدئولوژ خود ر بی خو نند لقخاء

کند .بنابر کن کنگونی نوش یها با م ون کی صرفاً خبر
ناپ ئون هیل در کن ک ا
کر پیل آن بسیار

تاکید خاص بر ر

فعخا

طالعات باشند ،کامالً م فا تند .صرف طخالعخاتخ

ر ئی د د بی تنهاک دلیل موفقیت فر ش چند د می یون نس ی
ثر ترند ن نو بغ ههان آن مط ع بودند .آن چی

چنین آثار میشود ،نحو نگارش ،سبک چینل ک رات در کنار هم ،س فاد

پیام کدئولوژ ف ر نوکسند ست.
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کخی

کن ک ا نبخود

کی باعث موفقیت مخانخد خار
ژ ان خاص در نهاکت لخقخاء

مقاالت
بنابر کن ک

ظاکف کی بر د ش م رهم ست ،ن قا صحیح کن شاخص ها بی بان مقصد ست .بی بخیخان

دکگر عال بر آشناک

تس ط کامل بر بان مبد ء مقصد ،م رهم کنگونی آثار باکد
سنن فرهنگ

شناخت هنرارها ،ر بط ،آد

کژ یهخا

بسخیخار

در

ه راع برخورد ر باشد کی مضاف بر آن در حالت ت صص تر

با ع وم نسان خاص مثل ر نشناس ذهن نی آشنا باشد.
کژ

چنین آثار

کرا م کند کی م رهم ،کنگونی ک ا ها ر با ر ش کامالً رتباط  ،کاربرد

عرل ر ک ترهری کند .کر در کنار نظرکی مد ها نوکن کی رتباط

هرر با

مقصد مد ر هس ند ،مد ها سن

نی هود د رند کی بیل آن ی بی ن قا صحیح پیام نوکسند تاکید کنند ،بر حفظ ش ل ظاهر مبد ء تخاکخیخد
م

مثل برمن ) (Bermanنی بی پوکاک ترهری توهی د رند ل نی بخی نخد

ر ند .هر چند مد ها سن

مد ها معاصر .در مع تاکید مد برمن ) (Bermanبیش ر بر م ن مد ر
رعاکت م ن مبدأ باعث عدم فهم مط
مر چی د غ بی درس

رش

طرف م اط

رتباط ر بر

ست مگر حالت ها خخاص کخی

ردد.

ترهری بر کد کی و آن رهو بی تقسیم بند

هشخ خگخانخی

نیومارک ) (Newmarkر هع بی حد ترهری ) (unitم باشد .کر بی نظر میرسد کی حد ترهرۀ مر چی د غ
بیش ر هر ی بود کی ر کل بی ترهری آ د د رد در مع هد

کن ی ساخ ار فارس

در ترهری (بی غیر

مو رد محد د کی بی صورت  Literalبسیار چسبید بی م ن ترهری کرد ) بسیار م فا ت با ساخ ار نگ یسخ
ست ،بسیار

معاد ها

ن اب

بر

م ناظرها موهود در م ن ترهری ،با آن چی

کی در دکخ خشخنخر

هود د رد م فا ت ست.
بدکن ههت به ر ست مد ن اب

کن مقالی بر

بررس

کن ترهری میان مد ها سن

ک فورد نباشد مد ها هدکدتر کی بر مبنا نظرکی ه یخد
شد ند ،مبنا

) (Hallidayکخعخنخ

مثل نخاکخد

) (CDAمخعخرفخ

ر کاب مر ر یرند کی بین آنها مد چس رمن )  (Chestermanم تو ند مناس باشد .کر

ترام ر کی ها مورد نیا بر

ترهری ر بررس کرد

 Pragmaticدس ی بند کرد کی هر کک

آنها ر در سی نو کخ خ Syntactic, Semantic

کن دس ی بند ها کک سر

11
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ر کی ها ر در برم خیخرد

در

مقاالت
پاکان هر دس ی بند هم

کنی

مر ر د د کی تع ق بی هر ر کی دکگر د رد کی در دس ی بند ها

موهخود

نیست ل می و ن آنها در مر ترهری س فاد کرد.
م ن ترهری در عین رتباط بودن د ر

ساخ ار رسر ) (Formalست در عین رسر بودن بی ونی

ست کی در بسیار مو رد با هنرارها فرهنگ مقصد هر و ن د ش ی م رهم در ن قا پیخام
نوکسند بی م اط مقصد بی می ن کاد موفق بود
مبد ء مد ر بودن فاص ی بگیرد .ک
کی بر
طال

کخدئخولخوژ

در عین حفظ هس ی معناک سع کرد تا حد م خان

ر ها نقد ترهری با خورد

ست کی می و ن م اط آن درکافت کخرد

نرام کن ار نرام مصاحبی ر ئی پرسل نامی بی م اطبین ر می و ن در نظر د شت .ما ر ش دکگر بخر
نظر م اط  ،رهو بی سابقی م رهم ع بار  ،می ن فر ش تعد د سا ها فر ش ک ا

تعد د دفعات تردکد چاپ ست .با توهی بی کن ی کن ک ا تاکنون هرد بار تردکد چاپ شد
مشابی هنو ه پرفر ش ترکن ک ا هاست م تو ن ن یری یر کرد کی
کن خود و ه بر موفقیت م رهم ست هر چند هیچ ترهری

هرچنیخن

در میان کخ خ

س قبا خوب برخورد ر بود کخی

نری و ند بد ن ش ا باشد.

با توهی بی محد دکت نقد حاضر بی لحاظ ن ا نرونی ها مورد بحث هرچنین طیف سیع س ر تژ هخا
دس ی بند شد چس رمن د صفحی
ذکر چند مثا محد د در مال هد

ک ا مذکور بی هرر ترهری آن در نظر رف ی شد کی

پرد خ ی میشود .ال م بی ذکر ست کی بی دلیل درهم آمی گ ن ات مثبت

منف ترهری در هر مثا  ،ر کاب آنها نی بی صورت توأمان نی تف یک شد صورت م
چنانچی در مقاکسی بین م ن ص

کن بین بی

یرد.

ترهری مشاهد میشود ،تغییر ت بسیار در حدها نحو صورت رف ی

کی هم در ههت کاهل آنها بود کعن تغییر

حدها ب ر ر مثل هر ی هر ی ر بی حدها کخوچخ خ خر

مثل بند ک ری هم در ههت بسط آنها بود ست .کن کاهل ها ف کل ها ،ا هرگام با کدئولوژ نوکسند
تقوکت آن

ا در ههت تضعیف آن بود ست.
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داستان کوتاه
ترجمه داستان کوتاه

زهرا بژه
2231 خرد د

(June, 2019)

.1

1.
لندن تا دکن برگ

Mr Jones had to drive up from London to Edinburgh in Scotland. ‘I’m

آما هون مربور بی ر نند

 من باکد ش:بی هرسرش فت

going to drive at night,’ he said to his

،کنم

wife. ‘The roads will be quieter. And
if! get hungry, I’ll stop at one of the

ساکت ست ر نند

،س ات ند بود

مان کی هاد خ وت

ر رسنی شدم در کک رس ور ن کوچک کنار هاد

small restaurants at the side of the road

.م خورم

and have something to eat.’
بد

‘The food’s terrible in those places, I

کن رس ور ن خی

تومف م کنم چی

 غذ ها:هرسرش فت

believe,’ his wife said.

.هس ند

‘Oh, well, I don’t suppose it will kill

 مطرئنم آن غذ ها،  خ:فت

me,’ Mr Jones said, laughing. He left

آما هون با خند

 ش خانی ر ترک کرد3  ساعت.مر خو هند کشت

at 9 0′ clock in the evening, and at

در کک

about midnight he felt hungry, so he
stopped at a small restaurant which

حساس رسنگ کرد

ر با بود نگی د شت

حد د نیری ش

رس ور ن کوچک کی ترام ش

11
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داستان کوتاه
was open all night and sat down at a

آمد آما هون

table. A waiter came to him, and Mr

 ارسون کنار.پشت می نشست

 ارسون پرسید چی.هربر ر ت م مرغ سفارش د د

Jones asked for ham and eggs.

دکگر نیا د رکد؟
‘And,’ he said to the waiter, ‘I like

 م خو هم ت م مرغ تقرکباً خام:فت

my eggs almost raw, and my ham quite

آما هون

.هربر ر سرد باشد

cold.’
 ح راً مبالً کنرا غذ خورد:فت

The waiter laughed and said, ‘You

ارسون خندکد

must have eaten here before!’

!کد

.2

2.

س د نل آمو در

Miss Williams was a teacher, and there were thirty small children in her

خانم

class. They were nice children, and

بودند

خانم ک یام کک مع م بود

خوب

کالسل د شت آنها بچی ها

د س شان د شت ما معروالً آنها لباس

Miss Williams liked all of them, but
they often lost clothes. It was winter,

هو بسیار

and the weather was very cold. The

ک یام

 مس ان بود.هاکشان ر م م کردند

 مادرها د نل آمو ن آنها ر با لباس ها،سرد بود

children's mothers always sent them to

دس ل بی مدرسی م

school with warm coats and hats and

 کال،رم مثل کت رم

gloves.

.فرس ادند

The children came into the classroom

 کت کال،صبح کی بچی ها بی مدرسی م آمدند

in the morning and took off their coats

دکوتر آ ک ن م

and hats and gloves. They put their

کت هاکشان

coats and hats on hooks on the wall,
and they put their gloves in the pockets

ر

لباس

هاکشان ر بی چو

دس ل هاکشان ر در هی

کردند

.ذ ش ند

of their coats.
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Last Tuesday Miss Williams found

 خانم ک یام کک هفت،سی شنبی ذش ی عصر

two small blue gloves on the floor in

مین پید کرد صبح بی بچی ها

the evening, and in the morning she
said to the children, “Whose gloves are
these?”,

but

no

one

دس ل آب ر

 کن دس ل کد م ان ست؟ ما هیچ هو ب:فت

answered.

 تو دس ل آب:فت

Then she Looked at Dick. “Haven't

 بی دکک نگا کرد.نشنید
ند ش ؟

you got blue gloves, Dick?” she asked
him.

من

“Yes, miss,” he answered, “but those

دکک فت چر خانم ما کنها دس ل ها

can't be mine. I've lost mine.”

.نیس ند من آنها ر م کرد م
.3

3.
It was very difficult to find jobs in the

پید کردن کار در شرا نگ س ان بسیار س ت بود

north-east of England, and when John

 بدست آ ردن،دست د د

lost his, he found it impossible to get a
new one. He had soon spent all his mo-

ترام پو

ney, so he decided to go down to the

تصریم رفت کی بی هنو

south of the country, where he had

،د نست

مان کی هان کارش ر
کار هدکد ر غیرمر ن م
هاکل ر خرج کرد

 به رکن. بر د،کشور کی شنید بود ضعیت به ر ست

heard that things were better, and that
it was easier to find work. The best

 بی کس گا مطار رفت بی طرف،ر رف ن با مطار بود

way to go was by train, so he went to

.لندن حرکت کرد

the railway station and got into a train
which was going to London.
He was the only passenger in his

در کوپی تنها بود تا کن ی مرد دکگر آمد س حی

compartment when another man burst

! پولت کا هانت؟:فت

in carrying a gun and said to him,

ر بی طرف هان رفت

‘Your money, or your life!’

14
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‘I

haven’t

got

a

penny,’ John

هم

کک پن

 من ح:د د

هان با ترس هو

answered in fright.

.ند رم
 پس چر کنقدر م:مرد مس ح با عصبانیت پرسید

‘Then why are you trembling so
much?’ the man with the gun asked an-

لر ؟

grily.
‘Because I thought you were the ti-

 چون ف ر کردم مأمور هرع کردن:د د

cket-collector, and I haven’t even got a

هان هو

.من ب یط هم ند رم

ticket,’ answered John.

ب یط هس

4.

.4
ر د ست د شت ما تررکن

Mr Grey liked shooting very much,

but he did not get much practice at

بی حیو نات حش ند شت

shooting wild animals, and he was not

تیر ند
تیر ند

ر

آما
بر

کاد

 مش ل دکگر کن بود کی.در کن مورد مهارت ند شت

very good at it. One of his troubles was
that his eyes were .not very good and

مان

he had to wear glasses. When it rained

د

عینک م

،خو نر دکد

چشران

کی بار ن م آمد عینک کامالً خیس م شد نر

and his glasses got wet, he could not

.تو نست خو ببیند

see very well.

One day he was invited to go out

،در کوهس ان دعوت شد

shooting bears in the mountains. It was

ر بی ش با بی پا ک

rather a rainy day, and by mistake Mr
Grey shot at one of the other hunters

بی تیر ند

کک ر

آن ر بار ن بود آما

.تیر ند ن دکگر ش یک کرد

and hit him in the leg.
There was a court case about this,

کیل آن مرد

and at it the lawyer for the other man

د د اه در کن مورد تش یل شد

 چر بی آما ر بینسون ش یک کرد ؟:پرسید
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said, ‘Why did you shoot at Mr Robinson?’
Mr Grey answered, ‘I thought that he

. ف ر کردم کی خرس ست:ر پاسخ د د

آما

was a bear.’
‘When did you realize that you were

کیل پرسید چی مومع م وهی ش باه ان شدکد؟

wrong?’ the lawyer asked.
‘When the bear began to shoot back

 مان کی خرس هم بر شت:ر پاسخ د د

at me,’ Mr Grey answered.

آما

.بی سرت من ش یک کرد

5.

.5

Mrs Black was old and rich. She li-

ثر ترند بود در خانی

ved in a splendid house and owned a

شیائ

lot of valuable things. Then she died,

کرد

and there was a big funeral. Notices

دنیا رفت

were sent out to relatives and friends,

هری

and they came from far and near to at-

بر

 ن سال ورد،خانم ب ک

م
کی

ند

با ش و

 مان.د شت

بر ر شد

ب رگ
کاد

ر نبها

مر س کادبود بسیار ب ر

 کادد شت فرس اد شد آنها ر،بس گان د س ان

tend the funeral.

.مر سم آمدند

ها د ر ن دکک بر

مر سم در ک یسا مدکر خانم ب ک نرام شد

The service took place in Mrs Black’s old church, and then her body was

دفن در محل م صوص

taken back to be buried in a special

ر بر

آن هسد

بعد

place in her ‘garden. The hearse ca-

 نعل کل،کی در باغ در نظر رف ی شد بود بردند

rrying her body moved along slowly,

ر بی آهس گ م بردند بی دنبا آنها

followed by the relatives and friends,

 خانم ها کودکان با،د س انل م رف ند

the women and children in cars, and

ها هسد
خانو د

.ماشین آماکان پیاد م رف ند

the men on foot.
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One of Mrs Black’s cousins saw a

 مرد با لباس ها،پسرعروها خانم ب ک

poorly dressed man following the hear-

ک

فقیر نی دکد کی بی دنبا نعل کل ها م ر د بی

se and crying bitterly.

.رکی م کند
با م وف

The cousin said to ‘him kindly, ‘Were

ت

 شرا نسب:پسر عرو با مهربان پرسید

you a relative of the dead woman too?’

د رکد؟
.مرد پاسخ د د خیر

‘No,’ the man answered.
‘Then why are you crying?’ the dead

 پس چر رکی م کنید؟:پسر عرو پرسید

woman’s relative asked.
‘That’s exactly why I’m crying,’ the

 دلیل رکی من دمیقاً هرین:د د

poorly dressed man answered.

مرد فقیر هو
.ست

17
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)) (بخش اولLa biografía de Pío Baroja ( بیوگرافی پیو بارو ا

ناهید بهنام مقدم
2231 تیر

(July, 2019)

Fue

un

escritor

español

de

نراکند ان صخ خ

la generación del 98. Dentro del grupo,

ک

سپانیاک

نوکسند

Baroja sobresale como su más eximio

 بار خا،)31  در میان کن ر (نسل.“ بود31 ”نسل

novelista, con una producción orien-

بود کی نوش ی ها خود ر بی

رمان نوکس برهس ی

ه راع سوّ م د د

سو موضوعات حقیق

tada hacia temas existenciales y sociales, aunque también es apreciado por
otra vertiente de su obra, la narrativa

.سوک دکگر ر ک گر ماکع ماهر هوک هاک نی بود

de acción y de aventuras.
Baroja nace en la ciudad de San Se-

 در خیابخان2131  دسامبر11 پیو بار خا در تارکخ

bastián el 28 de diciembre de 1872 en

کی

el número sexto de la calle de Oquen-

کند شهر سان سباس ین م ولد شد؛ در خانی

do. Era la casa que construyó su abuela

سومخیخن

paterna Concepción Zornoza. Al nacer

د رکو رک خارد نخام

se convirtió en el tercero de tres her-

.طرح آن ر رک ی ساخ ی بود

هد

پسر خانو د بود بر درها

.د ش ند کی بی ترتی سی د سالی بودند

manos, llevándole a Darío tres años y

11
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dos a Ricardo.
El padre de Baroja, don Serafín, era

 حرفی، مهندس معدن بود، سر فین،پدر بار خا

ingeniero de minas, profesión que, uni-

رحخرخانخی

da a su temperamento inquieto y erra-

کی خ ق خوک ناخوشاکند د شت بخ

خانو د ر بی تغییر ت مد م محل مامت هد کت مخ

bundo, llevó a la familia a continuos
cambios de residencia. La madre de

ون

 آندر کارمن فر نسیس ا نس، مادر بار خا.کرد

Nessi Goñi, nació en Madrid (1849) y

کخک

) م ولد شد2123( نام د شت کی در مادرکد

descendía de una familia italiana Baro-

ر در

 بار خا مدت کوتاه.ک الیاک بود

Pío Baroja, Andrea Carmen Francisca

ja permaneció poco tiempo en su ciu-

بخا

dad natal; tenía siete años cuando sus

هفت سالی بود هرخر

م

خانو د

د ا خود ذر ند

لدکنل بی مادرکد رف ند؛ سر فین بار خا نی در آنرا

padres se trasladaron a Madrid, donde
don Serafín Baroja había obtenido una

.کخرد

plaza en el Instituto Geográfico y Es-

آمار کار م

هغر فیاک

در موسسی

.مادرکد نی بی پامپ ونا نقل م ان کردند

tadístico; de Madrid pasaron a Pamplona.
Estudió el bachillerato en Madrid y

مادرکد رفت

Medicina en la Universidad Central.

.خذر نخد

Aunque de nuevo un traslado familiar

بار خا مدرک کارشناس خود ر

خود ر در د نشگا مرک

lo obligó a terminar la carrera en Va-

شد تخا

lencia aunque se doctoró en Madrid en

خود در لنسیا ر بی پاکان برساند مخا

1894, con una tesis acerca del dolor.

سب

دکخ خر

Obtuvo una plaza de médico de Cestona. Tras un año ejerciendo regresó a

نی در مخورد

Madrid en 1896 para regentar, junto

خانو د

پش

در

رچی ن قا د بار
ن و ند د ر

 موفق بی خذ درهی2132 در سا
د نشگا مادرکد شد پاکان نامی

 موفق شد تا در کس ونا مشغو بی طبابت.درد بود

con su hermano Ricardo, la panadería
de su tía Juana Nessi, pero ya había es-

 بخی2136

crito algunas obras y decidido que su

بخر درش رکخ خارد در

verdadera vocación era la literatura.

 بار خا در سخا،  پس کک سا.شود
مادرکد با شت بی هرر

نانو ک خالی ش خوآنا نس مشغو بخی کخار شخد؛

Inició su colaboración periodística en
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periódicos y revistas de Madrid.

تصخرخیخم
خخود

آثار خود ر نوش ی بود

مخعخ

رچی برخ

د شت دبیات ر بی عنو ن حرفخی

 بعنو ن ر نامی نگار نی هر ار خود ر با.بر کند
.ر نامی ها مرالت مادرکد آغا کرد
En 1899 tuvo la ocasión de conocer

 بار خا در پارکس فرصت دکد ر بخا2133 در سا

en París a los hermanos Machado, a

 سپس. س ار ک د رک و ر پید کرد، آن ونیو ماچاد

Oscar Wilde y a Reclus. Viajó por Es-

بی سپانیا سفر کرد بی عنو ن خبخرنخگخار هخنخگخ

paña, y al año siguiente visitó Tánger
como corresponsal de guerra del

در سخا

periódico El Globo y en 1906 viajó a

وبو طنری دکدن کخرد

سوئیس ک الخیخا

Londres y París, visitó Suiza e Italia.

ر نامی

 بی لندن پارکس رفت2306
.نی با دکد کرد

En 1914 nació en Madrid su sobrino

 خخولخیخو کخار،

el antropólogo y etnógrafo Julio Caro

 بر در د2322 در سا

بار خا کی نسان شناس موم شناس م بخاشخد در

Baroja. Durante estos años continuó
viajando, escribiendo y colaborando

کن سا ها پخیخو

 در طو هری.مادرکد م ولد شد

con la prensa.

 نوش ن هر ار با،بار خا هم چنان مشغو بی سفر
.مطبوعات بود

Con la llegada de la República en

بخار خخا

1931, no se adhirió a ésta, aunque sí

 بخر،2322

ر د هرهور در سا

 هریشی حساس آر مخل ر،چند ن خوشاکند نبود

sintió siempre una querencia romántica

، آنارشیسم م د نست خود ر بی عنو ن لیبر

por el anarquismo, se definió a sí mismo como un liberal radical, individual-

بر

.آنارشیست فرد ر معرف م کرد

ista y anarquista.
En 1935 ingresó en la Real Academia

بخان

 رد آکادم س طن2322 بار خا در سا

de la Lengua.
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.شد
En julio de 1936, el comienzo de la

ر

guerra civil lo sorprendió en su casa de

 آغا هنگ د خ،2326 در ما ژ نوکی سا
در خانی ش در ک سئا شگفت د کرد؛ در منطقی

Itzea, en Vera de Bidasoa, fue detenido
y liberado al día siguiente pero esto lo

ر

decidió a exiliarse en Francia. Durante

بر دس گیر شد تنها کک ر بعد آ د شد ما

 در طو هنگ بیش ر عخرخر.بی فر نسی تبعید کردند

la mayor parte de la guerra vivió en

خود ر در پارکس در کالج سپانیاک د نشگا شخهخر

París, en el colegio de España de la
Ciudad Universitaria. Escribió en ese

بخر

tiempo muchos artículos para La

 در آن مان بار خا مقاالت بسخیخار. ذر ند
.”م ت بوئنوس آکرس“ م نوشت

Nación de Buenos Aires.
En 1941 regresó de nuevo a Itzea

 هخاکخ، بار خا بی ک سئا با شت،2322 در سا

donde empezó a escribir el primer

:بی نوش ن خاطر ت خود کرد

volumen de sus memorias: Desde la

لین بار شر

کی بر

. تا آخرکن با شت هاد

última vuelta del camino.
El 30 de octubre de 1956 falleció en

 در مخادرکخد2326

 ک بخر سخا20 بار خا در

Madrid.

.در ذشت
 مخا فخرد،“ بخود31 عضا ”نسل

Baroja fue uno de los integrantes de
la generación del 98, pero su individu-

بی هخهخان

alismo fue radical. Su mirada sobre el

بار خا ک

 نگا.بی شدت فر ط بود

رک

mundo y su partic-

 بخی،تارکخ

ular sentido de la

، شدت بخا چشخم نخد

historia están íntimamente ligados
al paisaje, memoria y mentalidad

حس خاص

ذهخخنخخیخخت

حخخافخخظخخی

عخاشخقخانخی

سر مین
.رتبای د رد

de su tierra natal.
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ست ک ا »فر ند مرن« بی م م آن ونیو س ور ت  ،محقق ،نوکسند  ،ر نامی نگار

د س ان حاضر بر کد

س اد د نشگا  .کن نوکسند ک الیاک تبار سا  1002میالد تاکنون برند هو ک بسیار مهم دب در سطح م
شد ست .س ور ت در کن ثر ،فاشیسم دهی بیست میالد حاکم در ک الیا ر در مال رمان بی مان حا
ر کت م کند .ال م بی ذکر ست کن ک ا در ما هار میالد برند هاک

دب

ِس ر ا شد.

ایتالو باليو

Italo Balbo

فِرارا 24 ،مگوست 1۲23

Ferrara, 24 agosto 1923

د ن هُو ن مین ن  ،م ولد ر ِنا ،کشیل عخظخم

Don Giovanni Minzoni, nativo di
Ravenna, era l’arciprete di Argenta.

آرهِن ا بود .در مان هنگ ،د ط بانخی بخی عخنخو ن
پیشنرا ِ نظامیان رد خط مقدم شد

Durante la guerra era partito volontario

بخی سخبخ

per il fronte come cappellano militare.

Aveva ricevuto una medaglia d’ar-

خدمات ر ند ش مد نقر درکافت د شت.

gento.
Tornato tra i suoi contadini, si era

پس با شت هنگ بخر شخت بخی آغخوش

opposto al fascismo fin dal principio.

کشا ر ن ،م الفان فاشیسم

کر بنا آن شد .در

بر رد ندن هو د ر ن ح

د لخت

di Mussolini, i banchieri e gli agrari

موسولین  ،بان د ر ن

مین د ر ن کاتولیخکِ شخهخر

cattolici del ferrarese, abbandonato il

فِر ر پس ترک ح

خود در بعاد سخ خرد بخی

پ ر

مردم

Dopo l’uscita dei popolari dal governo

loro partito, avevano cominciato ad affluire in quello fascista. A ferrara tutti i
dirigenti del Partito popolare avevano

فاشیسم ر کدند .در شهر فِر ر ترام رؤسا حخ

stracciato la tessera. Nel sud della pro-

مردم کارتها عضوکت خود ر پار پار نرودند .در
ب ل هنوب

vincia, Don Minzoni era rimasto l’uni-

س ان ،د ن هُو ن تنها کس بود کخی

co a voler educare i giovani cattolici al
di fuori dell’ideologia fascista e a or-

سع د شت هو نان کاتولیک ر خالف کد ئخولخوژ

فاشیسم تربیت کار ر ن ر

ganizzare i lavoratori al di fuori dei

سندک اها فاشیس

sindacati fascisti. Lo seguivano anche
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molti contadini socialisti. In questo

کشا ر ن سوسیالیست نی

modo, il parroco di Argenta aveva suscitato il fastidio sia delle gerarchie ecclesiastiche sia dei sindacalisti “rossi”.
Lui aveva proseguito, tenace, per la

کن ر کشخیخل آرهِخنخ خا

.ر حراکت م کردند

سندک اهخا

 هم بر، دل ور هاک

ک یسا هم بر

خخود ر در

sua strada. In luglio, durante un’assem-

 بسیار.بیر ن ب شد

 مصررانی ر.”سرخ“ بی هود آ رد

 ط مررع هخو نخان،  درما هوال.پیل رف ی بود

blea di giovani Esploratori organizzata
in parrocchia dal sacerdote, era venuto

د د شخد

quasi alle mani con Ladislao Rocca, il

کاغ کی در ک یسا توسط کشیل ترتی

 رئخیخس،الدک الئو ر کخا

dirigente del Fascio locale.

میان
.صورت رفت

 در یر،بود
مح

ح

 د ن هو ن مینخ نخ، آ وست12 ر پنرشنبی

Giovedì 23 agosto, don Giovanni
Minzoni se ne ritornava verso la ca-

شا رد ن تا نفسل بخی

nonica in compagnia di un suo givane

در حالی ی بی هرر ک

allievo. Passava di fianco al Ricreato-

 در کخک،Ricreatorio  کنار،شت

rio, in una via stretta e buia, potevano

ً  ساعت حد د.خیابان بسیار بارکک تارکک عبور کرد

essere più o meno le 22.00. Nella sal-

ک یسا با م

 بود بر پرد سینرا فی م هریشگ بی نخرخاکخل11

etta del cinematografo davano il solito

.درآمد بود

film.
ظخاهخر

Alla curva della strada, due uomini

erano usciti dall’ombra. Un unico col-

در پیچ خیابان د مرد نا هان در تارک

پر مدرت بی پشخت سخر

po di bastone, vibrato a tutta forza, lo
aveva copilto alla nuca. Don Minzoni

کخک

aveva barcollato per un istante, poi era

 ما دکر نپاکخیخد،مدم برد رد

crollato. Il cranio letteralmente fra-

بخر

شدند با کک ضربی کار

 د ن هو نخ. کار ر ساخ ند،کشیل
لحظی تو نست مدم

 با هود آن ی م چی کامالً هخم.کی نقل بر مین شد

cassato, aveva lottato: era riuscito a

 موفق شد ب خنخد.پاشید بود سع د شت مقاب ی کند

mettersi in ginocchio. Aveva mosso ancora qualche passo verso la sua abita-

برد شت

zione, poi era crollato di nuovo. In mo-

 چندکن مدم بی سو من.شود باکس د
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do definitivo. Lo avevano trasportato a

.بار دکگر کن بار بی طور مطع نقل بر مین شخد

braccia e steso sul letto della sua stan-

تخ خت تخامخل

zuccia. Il medico si era dichiarato impotente, il tenente dei carabinieri non

ر بر ر

کر بغ ل ر رف ند

 پ شک عالم کرد بود فامد هر ونی تو ناک.خو باندند

era riuscito a interrogarlo. Il prete anti-

ر

fascista non poteva più parlare, sem-

ست س و ن پ یس آ اه موفق نشد بخود

brava mormorasse a fior di labbra degli

 کشیل ضد فاشیست مخادر.مورد با هوک مر ر دهد

incompredibili motti latini. Due suore

 ما بی نظر م رسید عخبخارت،بی صحبت کردن نبود

della carità pregavano e piangevano

.م می م کخرد

chine ai due lati del moribondo. Era
morto subito dopo mezzanotte.

هاک نامفهوم بی بان التین کر ل

د خو هر ر حان دعا م کردند در د سو بس خر
کشیل کی با مرگ دست پنری نرم م کخرد مخ
کشیخل هخان

ساعت د د ش

 پس.رکس ند

.باخت
بین ر ست توما بِ خر مخ

Un’ombra di sangue scuro, denso,
cola dalla destra di Tommaso Beltrami

خون تیر غ یظ

 در حالیخ خی،کی خود ر سر سیری رم رساند ست

mentre riferisce a Italo Balbo, accorso
da Roma, l’accaduto. L’emorragia è

.ست

lenta, lentissima, incerta tra il grumo e

.میان ل ی خون رمیق

کُند ست؛ چی

مخ خوهخی

درست نر شود فهرید

il flusso, impercettibile, tanto che Beltrami non sembra accorgersi di sangui-

 هار،ک الو بالبو شرح م دهد

وکا بِ خر مخ

حادثی ر بر

، س و ن ککِ دَنون کو در شهر فیومخی.نیست

nare. L’ex luogotenente di D’Annunzio a Fiume, che Balbo ha nominanto

خونرک

خونرک

کی بالبو ر منش فدر سیخون فخاشخیخسخت فخر ر

segretario della Federazione fascista
ferrarese, parla in modo frenetico, con-

تا صحبت م کند؛

vulso, in preda a incomprensibili scop-

 بِ ر م کی توسخط.ندک نامفهوم

pi di euforia. Sottoposto a interrogato-

 تند تند با آ،بر کد بود
با لحن مسر ر

 حین صخحخبخت،بالبو مورد با هوک مر ر رف ی بود

rio da Balbo, Beltrami si volta contin-
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uamente indietro a guardarsi le spalle

،ردد با مردمک درشت شد چشرانل

con il sensorio allucinato delle sue pu-

.پشت سر ر نگا م کند

pille dilatate.
Italo Balbo gli fa segno di tacere e

ر دعوت بی س وت مخ

pondera la minaccia che questo assas-

è

stato

facile

per

ک الو بالبو با شار

کند با لحن تهدکد آمی هشد ر م دهد کی کخن

sinio allunga sul suo feudo ferrarese.

Non

ماد م برم

 بخر.پید خو هد کرد

il

“generalissimo” Balbo, negli ultimi
mesi, riaffermare il suo potere assoluto. Alle elezioni amministrative del
dicembre, dopo la marcia su Roma, i

م ل در خاک فر ر سر در

 تثبیت مدرت مط قل صال کخار،عظم“ بالبو

”هنر

 در ن ابات هیئت د ر ِ مخا.نبود ست

ساد

 بعد ر هپیراک ها صورت رف ی در شهر،دسامبر

socialisti non si erano nemmeno candi-

عالم نام د هم نخ خردنخد

dati e i fascisti, incontrastati, avevavo
trionfato in tutti i comuni della provin-

س خان ر بخی

cia. Lui aveva rinsaldato l’alleanza con

 مخو م،راش ن د س ان

gli agrari rivedendo le imposte co-

 سوسیا ها ح،رم

 ترام شهرها،فاشیست ها م الف
 بعد.دست خود رف ند

م الفین در نقل ها ک ید در د دس ان

munali a loro vantaggio dopo avere
messo amici, parenti e anche dissidenti

طخرکخق

nei ruoli chiave della pubblica ammin-

ش ر با میخن د ر ن

 هربس گ،

ح
ح

صالحات مانون مالیات شهرهخا تخقخوکخت کخرد

istrazione e del partito. Tutto sembrava
regolato a perfezione da sottili parti-

 بی نظر رکس ر م.آنها مائل شد

تسهیالت ر بر

ture orchestrate da suo potere assoluto.

رسید کی ترام پارت ها آن بی سطی کگانی مدرت
.بی عال ترکن ش ل مر ن هر م شدند
ما بهار ر رسید هر مان بخا آن بخیخ خار

Poi, però, era arrivata la primavera e,
con la primavera, la disoccupazione

ر

bracciantile. La fame dei contadini

 رسنگ کشا ر ن م الف ها فاشیس.کار ر ن

aveva nutrito quella dei dissidenti fa-

عالم

مشر مردم

 مؤسس ح، بر مبین.تغذکی کرد

scisti. Per primo si era dimesso Brom-

 نر خخو هخد »بخردۀ،ذعان د شت

بر کنار کرد

bin, il fondatore del Fascia cittadino,
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affermando di non voler “essere schia-

 بخعخد.فر ماسونر « باشد

vo della cricca fascista massinica”.

ر ها فاشیس

موج سر کر شد هری کک بی کک پُست ها خود

Dopo di lui, la valanga. Prima Beltrami
si era dimesso per protesta contro lo

ع ر ِ بخی

spadroneggiare degli agrari che ta-

 در پ،  ب د بِ ر م.کنار یر کردند

ظ م س م مین د ر ن ع یی کشا ر ن خخاذ

glieggaviano i contadini, poi perfino

د س ل کارِت تس یم شد تا مخبخاد

l’amico Caretti aveva gettato la spugna
per non ritrovarsi a “servire la classe

آنها بعد

د بار مربور بی »خخدمخت بخی طخبخقخی بخورژ

borghese plutocratica e profittatrice del

خون صدها تخن

sangue di cento e cento dei nostri fra-

تو نگرساالر سؤ س فاد چ

 در ها ها شهر فر ر نخ خظخار.بر در نران« شوند

telli”. A Ferrara si era diffusa una vera
e propria attesa messianica di rivolta.

 بعد.ترام عیار رخنی کرد بود

Dopo la bastonatura a Misuri, su alcuni

بخر

muri della città era apparsa una scritta:

مع

کک د ر ون

ش م ها صورت رف ی ع یی می ر

:ظاهر شد

ضر

دکو رها شهر نوش ی

 م بخر مخاتخل، » ند باد می ر ! م بر موسولین

“Viva Misuri, M a mussolini, M al
suo sicario Balbo.

«! دست نشاند

La mano del dissidente non aveva

ندکد بود عبخارت ر کخامخل

ritenuto necessario completare la pa-

 مخیخد،مرگ

rola: da quelle parti, per invocare la

بر آر

فرد مع رِ نیا

 در آن حو ل بر.بنوکسد

.حرف ن ست ک ری کفاکت م کرد

morte del nemico, era sufficiente
l’iniziale.
Di fronte alla rivolta interna, Balbo

ر

aveva applicato la regola che lui stesso

 بالبو مقرر تخ، در مقابل د ر ون ها د خ

 بخی بخهخانخی.هر م کرد کی خود ضع کرد بخود

aveva stabilito. Impegnanto nell’impartire la disciplina della Milizia allo

، د خخ خ

squadrismo nazionale, si era tenuto ap-

 دکنو ِرَند ر.خود ر بی ضوح معرکی کنار کشید

parentemente in disparte. Aveva invia-

تع یرات شبی نظام در د خل هوخی ها
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to Dino Grandi a commissionario del

مردم فرس اد بی ک

Fascio cittadino e comandato a un sen-

خود بی ح

بی نیابت

سر ردها شبی نظامیان شهر پر ها دس ور د د تخا

iore della Milizia di Perugia di inviare
a Ferrara sei uomini fidati: solo pesci

بخی- رحخم ر

piccoli ma senza pietà-fracassare mas-

 ما ب، شل مع رد پیل پا ف اد

 دس خور. بی فِر ر ع م کند-منظور پاکین آ ردن فک

celle- questo era stato il mandato. Era
stato eseguito. I sei squadristi perugini

 شل هیر شد پر هاک تک تک م الفان.هر شد

erano andati a stanare, uno a uno, i dis-

بخا

sidenti fascisti ferraresi. Con l’assoluta

النی هاکشان بیخر ن کشخیخدنخد

 تخا.ار م الفان درآ ردند

complicità della questura, il sangue si
era mischiato allo sperma. Entro fine

خخود

gugno ogni dissidenza era rientrata. I

بخی

dissidenti erano stati dispersi. Beltrami

ر

 بِ ر مخ. م الفان پر کند شد بودند.با ش ند
.فرماند ر خود با شت

Ora è lui che riferisce a Balbo

مخ خل

dell’assassinio di don Minzoni ed è lui
ciazione dagli assassini, due squadristi

حا کن بِ ر م

رش م دهد بی

ناه در م ل ها بی ر نخامخی هخا ر

qualsiasi, due cani randagi:
condanna

ست کی بی بالبو ماهر

سخت کخی

che Balbo detta per la stampa la disso-

la

 دمار،هر ار پ یس

آخر ما ژ ئن هری م الفان بی پسخت هخا

era stato ripristinato al comando.

“Esprimiamo

فاشیسم ر

د ن مین ن ر
بالبو عالم ب

.  د سگ ب صاح، د هوخی پَست.دک ی م کند
هخد ن

degli

sciagurati che ci auguriamo presto as-

بخ

»ما خو هان مح ومیت آدم هخا

.هس یم مید رکم هر چی دتر عد لت حاکم شخود

sicurati alla giustizia, sciagurati che

،هد نان کی هیچ هی مش رک با مخا نخد رنخد

non hanno nulla in comune con noi,

ب

.«هرچند خود ر درصفوف ما پنهان کرد ند

anche se nascosti nelle nostre file.”
Beltrami cessa di scrivere, esita. Fi-

. مخردد سخت.بخرد

nalmente si accorge del sangue che gli

بِ ر م نوش ن ر پاکان م

بین آلود بی کوکائینخل

cola dalle narici di cocainomane. Lo

ش ر پاک مخ

deterge con la manica della giacca.

باالخر م وهی م شود

 با آس ین کت بین.خون هارکست
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Balbo gli fa segno di parlare.

. بالبو شار م کند صحبت ر د می هد.کند

“L’idea è stata di Forti. C’è dentro

 مار ن هم دست ندر کار.طرف فورت بود

anche Maran. Lo stesso ho aiutato i

کی آنها ر در

due a fuggire dalla casa in cui li aveva

خانی

» کد

 من خودم آن د نفر ر.ست

.« فر ر د دم،آن پنهان کرد بود

nascosti.”

.مردم آرهن ا سخت

Augusto Maran è il segretario del
Fascio di Argenta, Raoul Forti è con-

د سخت

sole della Milizia e amico personale di

ر ئو فورت کنسو شبی نظامیان سخت

Balbo. Il “generalissimo” si specchia,

در مخردمخک

per un istante, nelle pupille dilatate di

ند د

Beltrami. Poi scuote la testa:

آ وس و مار ن منش ح

عظم“ لحظی

 ” هنر.صریر بالبو

چشم بِ ر م نگاه بی با تا تصوکر خود م
:وکد

سپس سر ت ان م دهد م
.«»ماهر نباکد هاک در کند

“Mettiamo a tacere la cosa.”
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معرفی مجموعهای از کتابهای مموزشی و کمز مموزشی زبان روسی

کن ک ا با بیان ر مر در مال شعر بی بان آمو ن کرک م کند تا مو نین پاکی
دس ور بان ر س ر بیامو ند .نوکسند  :کو ن مارکو سا 1003 :

کن ک ا م تو نید در کنار مطالعی م ون هذ  ،د نل بان ر سخ

با س فاد

خود ر نی ف کل دهید .نوکسند  :ئور

ک ا شامل مطال پاکی بان ر س
مورد س فاد

ست در د ر آمو ش مقدمات

سود نوف سا 1023 :

بان ر سخ

مفید م باشد .نوکسند  :فی یپ آل سیو سا 1026 :

ک ا در مینی خو ندن بان ر س
ساخ ارها

بان ر س

در سطح مقدمات آشنا خو هید شد .نوکسند  :کخاسخ خیخوک

سا 1022 :
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در مقطع مقدمات م باشد هرخچخنخیخن بخا

در کن ک ا لیس

ک رات هم پاکی ست بی هرر تررکنات بر

سپردن کاد یر ک رات .نوکسند :

کن ک ا شامل تررکنات با هدف تقوکت فن بیان

ر

بخی خخاطخر

سا 1022 :

ف ار ،ساخ ار صرف نحو مخ

باشد .نوکسند  :ک یف سا 1022 :

کن ک ا ر هنرا دمیق آسان ست کی مطال

مو نین پاکی بان ر س ر بی صخورت

نرود ر ر ئی کرد ست بی شرا م ان درک به ر مطال ر م دهد .نوکسند  :فخیخ خیخپ
آل سیو سا 1026 :

ک ا مناس

بان آمو ن

ست کی مو نین مطال

کرد ند .مو عد شامل نشانی ذ ر

بان کاد رف ی ند ما فر موش

مال نی م باشد .نوکسند  :ماتاکف سا 1026 :
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در کن ک ا حد د  200تررکن مربوی بی ب شها

ص

دس ور بان ر س

آ رد

شد ست کی هر ب ل با کک صل دس ور آغا م شود سپس تا ر ئی تررکناتخ
مهارتها

کن ک ا حا

مو نین پاکی

مالک

ف کل م کابد .نوکسند  :ار باتو سا 1026 :

بان

نشانی ذ ر

ست .تعد د کاد نقل مو

دبیات کالسیک ر س بی عنو ن مس ط شدن بر مو نین در ک ا بیان شخد
کن ک ا بر

سخت

کسان کی بی دنبا صحیح نوش ن صحبت کردن در بان ر سخ

هس ند در نظر رف ی شد ست .نوکسند  :ماتوکو سا 1026 :

در کن فرهنگ لغت ش ها
دس ور

ر مر ک رات مابل تغییر هرچنخیخن کخژ خیخهخا

کن ک رات ش ها دس ور با در نظر رف ن معنا

ژ ان

کن ک رات

بیان م شود .در کن ک ا بیل  22000ک ری ذکر شد ست .سا 1023 :

بر

دس رس بی م ن ک ا ها معرف شد م تو نید بی ساکت کر مر هعی کنید عال برآن با ک ا ها
آمو ش دکگر نی آشنا شوکد د نل بان خود ر ف کل دهید.

http://bookash.pro
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“ ”تراژیدمدی:ژانری ترکیيی به نام
Tragi-comédie: “un genre hybride”

رؤیا خالصی
2231 تیر

(July, 2019)

La tragi-comédie est dérivée des
formes théâtrales de la tragédie et de la
comédie. Il est apparu durant la seconde partie du 17 ͤ siècle comme un
refus

des

normes

d’écriture

de

l’époque. Pourquoi un drame ne pour-

ژ نخرهخا

کرد کی هر د

تر ژد

تر ژک رد

 کن ژ نر در نیری د م. بر رف ی شد ست،تئاتر هس ند
در مقام ناف مو عد نخوشخ خار
ف ی کی کخک در م

مرن هفدهم میالد

 چی کس.مانی خوکل پدکد آمد

rait pas se terminer par une fin heu-

 مخحخل،نر تو ند پاکان خوش د ش ی باشد؟ کن پرسل

reuse? Telle était la problématique de

.بحث نراکشنامی نوکسان » نقالب « بود ست

ces

dramaturges

qualifiés

de

«révolutionnaires».
تاریخچه

Chronologie
Genre littéraire hybride reprenant les
recettes de la tragédie et de la comédie,
la tragi-comédie trouve ses origines
dans la littérature latine. C’est Plaute,

ست کی هر مان

تر ژک رد کک نو دب ترکیب

م کند صل رکشخی
 پ وتوس لین نراکشنامی.ردد

کرد پیر

صو تر ژد

آن بی دبیات التین با م
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le premier qui s’y emploie avec sa
pièce Amphitryon. Il est alors délaissé
pendant quelques siècles avant de renaître en France.

ست کی در خ ق ثر خوکل بی نخام فسخانخی

نوکس

 ما کن نو دب.»آمف ترکون« تر ژک رد بهر برد
ط چند مرن بی فر موش سپرد شد تا آن ی دکگر بخار
.در فر نسی حیا ردکد

Dans la seconde moitié du 16 ͤ siècle,
les guerres de Religion opposant
catholiques et protestants mettent la

 هنگها مذهب میان،در نیری د م مرن شان دهم
خخون

کاتولیکها پر تس انها فر نسی ر بی خخاک

France à feu et à sang, entraînant le

.ر در کشخور فخر خخت

pays dans une guerre civile. À la suite

، در نیری ن ست مرن هخفخدهخم،کن هنگها

de cela, les auteurs baroques de la
première

moitié

du

17 ͤ

creation et font preuve d’imagination.
Les auteurs baroques mélangent les

م عام

نوکسند ان بار ک خو س ار آ د در نوش ن بودند

siècle

revendiquent une certaine liberté de

کشید آتل هنگ د خ

.عنصر ت یل در خ ق آثار خوکخل بخهخر مخ بخردنخد
آنها نخوکسخنخد خان در م

genres, comme le feront par la suite les

دب در آثار خوکل

auteurs du drame romantique. Ils pro-

بخنخد

مید

نوکسند ان بار ک پس

 دست بی آمی ن ژ نرها،رمان یک

 بدکع عار، آثارشان تضادمند.م دند

posent des oeuvres contrastées, origi-

.بود

nales et libérées des contraintes.
La tragi-comédie connaît son âge

d’or durant le Classicisme. Aux environs de 1640, le classicisme s’inscrit
en opposition au baroque en cherchant
à imposer un style simple, raffiné et
extrêmement codifié. à cette période,
les dramaturges ainsi que les plus
hautes instances de l’État souhaitent un

مصخادف بخا عصخر
،  مخیخالد2620
کردن سخبخ خ

تخر ژکخ خرخد

عصر ش وفاکخ

 حد د سا هخا.کالسیسیسم ست
هرکان کالسیسیسم کی بی دنبا غال

 در مخقخابخل هخرکخان، مومر بی شدت مد ن بود، ساد
 نراکشنامی نوکسان نی،  در کن د ر.بار ک مر ر رفت
باالترکن مقامات ح ومت خو س ار با شت بخی تخئخاتخر

retour au théâtre antique. On observe
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alors un retour à des représentations

بخی

رد

کن ر شاهد عق

théâtrales normées.

Le but recherché par ces différentes
règles est d’améliorer l’expérience du
spectateur. Point de violences et de

.باس ان (آن یک) بودند

.مانونرند تئاتر هس یم

صول

نراکلها

 رمم دن،هدف کی ترام مو عد تئاتر دنبا م کردند
 هرخ خی کخن.تراشاچیان بود

ر شرند بر

ترربی

scènes de combats sur scènes, toutes

 ن، مرنوعیت نراکل صحنیها شامل خشونت،مو عد

les marques d’affection intimes sont

هر نو بر عشق صریرانی [هرر با ترخاس بخدنخ

également bannies. La bienséance
règne, il s’agit de ne pas choquer le

، کن ماعد کی صل »ن کت« خو ند م شخود.م باشد
.ههت شوکی ن ردن م اطبان ضع شد بود

public.
La tragi-comédie émerge dans ce
contexte de séparation, à la charnière
des deux courants. À mi-chemin entre

در حد فاصل د هرکان
مخیخان

ر

تر ژک رد در مفهوم هد ک

 کن ژ نر کی در نیرخی.دب پدکد ر شت

la comédie et la tragédie, elle s’est fait

مخرن هخفخدهخم

ب خد

connaître auprès du public français au

 ج.خود پید کرد

فر نسو بر

début du 17 ͤ siècle. Elle connaît son
apogée dans les années 1630-1640.

،کرد مر ر د رد

تر ژد

هاکگاه ن د م اط

 رمخم2620  تا2620 ش وفاک ش در فاص ی سا ها

C’est un sous-genre qui fait transition,

سخت کخی

en somme. Elle fait le lien entre le thé-

، کخن کخرسخبخک.دس وش تغییر تبدکل شد ست

âtre et le roman, entre la tragédie et la
comédie et entre le baroque et le clas-

 بار ک، کرد

sicisme.
En 1657, l’abbé d’Aubignac, dans La
Pratique du théâtre, propose d’abandonner

کرسخبخ خ

 تر ژک رد،  در مررو.خورد

 تر ژد،پیوند میان تئاتر رمان
.کالسیسیسم کراد کرد

 پدر بینیاک در ک اب تحت عخنخو ن،2623 در سا
« »حرفی تئاتر« پیشنهاد بی کار نبردن نام »تر ژک رد
.ر مطرح کرد

la dénomination de tragi-comédie.
En effet, elle n’est pas assez distincte
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de la tragédie. La seule différenciation
qui subsiste est la fin heureuse.

مع قد بود تر ژک رد تراک آش خار

،در حقیقت

 پاکان خوش تر ژک رد،  تنها هی تراک.با تر ژد ند رد
.ست

Par la suite, le registre est abandonné

 کر ر بی کن نو دب پرد خ ی شخد، کن د ر

au profit de type de théâtres plus popu-

ح

laires tels que la tragédie, la comédie

پس

 کرد، ما ژ نرها محبو تر تئاتر نظیر تر ژد

ou même la farce. Il faudra attendre le

) بی حیخات خخود د مخی

19 ͤ siècle pour que l’auditoire accepte

 تا آن ی در مرن نو دهم م اطبان بار دکگر نسبخت.د دند

à nouveau le mélange des genres.

 مس ر،

.خوش نشان د دند

لود ر (لود

بی ترکی ژ نرها ر
ویژگیها

Caractéristiques

Qu’est-ce qui caractérise la tragicomédie? Nous vous donnons ici quelques indications. Cette forme de théâtre est marquée par l’emprunt des

هاک د رد؟ در کنرا بخی چخنخد
،بار کخن ژ نخر تخئخاتخر
 خرچخی.سخت

codes tragiques et comiques. Toutefois,

تخر

tragédie. La tragi-comédie traite de sucomme l’amour, les voyages et l’aventure, tandis que la tragédie préfère les
sujets nobles comme les héros antiques

 کژ.مورد خو هیم پرد خت

کخرخد

م یر مو نین تخر ژد

موضوعات کی تر ژک رد بی آن م پرد د م خفخا ت

les thèmes abordés sont différents de la
jets plus modernes et plus légers

تر ژک رد چی کژ

 تر ژک رد موضخوعخات مخر.تر ژد هس ند

 سفر ماهر هوک ر مد نخظخر،سطح تر(!) مانند عشق
د رد حا آن ی محور تر ژد بر موضوعات مخربخوی بخی
سخیخاسخت

د ان هرچون مهرمانان باس ان

et la politique.
Les personnages principaux sont généralement issus des milieux nobles et

aisés et doivent faire face à un drame

نری

.س و ر ست
عروما برخاس خی
نخو

ص

ش صیتها

[در تر ژک رد

د ان مرفی بودند باکد در یر در م

نری
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de type romanesque. Au côté

 در کنار نخقخلهخا.عاشقانی م شدند

des protagonistes évoluent

مشر م خوسخط نخیخ

des acteurs de condition plus
modeste qui proviennent du
monde

de

la

حضور م کاف ند کی در عالخم کخرخد

comédie.

 تر ژک رد بی سان.پر رش کاف ی بودند

L’enchaînement des actions

ماکع ک

est de plus en plus dramatique jusqu’au dénouement

بود م ش ل

نریر

دکگر نا و رتر ما سر نرام هری آنها

qui lui, est heureux. La règle

 بسخ خی بخی صخالحخدکخد.خوش بخود

des trois unités est plus ou
moins respectée selon l’auteur du livre.

 با کگر ن، ص

 صل حدتها سی انی کرابیل رعخاکخت،نوکسند ان
.م شد

Chef-d'œuvre de la tragi-comédie au

 »سییید« اثیر:شاهدار تراژیدمیز قرن هفدهم

17 ͤ siècle: Le Cid, Corneille
L’œuvre la plus connue de ce registre reste le Cid de Corneille. Les héros
rencontrent de nombreux obstacles sur
leur route avant de pouvoir enfin vivre

کورنِی
 هرچنان »سید« ثخر، کن نو

 مهرمانان کن نراکشنامی بر سر ر خود بخا.ست

.کنار ک دکگر عشق ر ترربی کنند
تر ژک رد در فر نسی با لهام رف ن تئاتر سپانیاک

pagnol qui donne un véritable essor à
la tragicomédie. Le Cid est d’ailleurs

کورن

مو نع بسیار مو هی م شوند تا سر نرام ب خو نخنخد در

leur amour.
C’est l’inspiration du théâtre es-

شناخ ی شد ترکن ثر

 »سید« تحت تاثیخر کخ خ،  بدکن ترتی.ترم کرد

inspiré d’une pièce de théâtre de

.نراکشنامیها » یِن د کاس ر « بی نخگخارش درآمخد

Guillèn de Castro. La tragi-comédie de

همچنین تر ژک رد مولیر بی نام »د ن ژ ن کا ضیافت

Molière, Dom Juan ou le festin de
pierre, représentée en 1665, est quant à
elle une adaptation du dramaturge es-

صحنی بی نخرخاکخل

 بر ر2662 سنگ« کی در سا

نراکشنامی »خدعی ر شبی یی

 خود م باس،درآمد
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pagnol Tirso de Molina et de sa pièce

مهران سنگ « ثر نراکشنامی نخوکخس سخپخانخیخاکخ

El Burlador de Sevilla y comvidado de

.»تیرسو د مولینا« بود

piedra (Le Trompeur de Séville et
l’Invité de pierre ).
En 1636, Le Cid est considéré
comme une tragi-comédie. Lorsque la

pièce est enfin représentée en 1637,
elle remporte un immense succès

 »سید« ر بی عنو ن ثر تر ژک ریخک،2626 در سا
 سب شد2623  نراکل کن تئاتر در سا.م شناخ ند
 مخا،محبوبیت فر ن ن د تراشا ر ن بی دسخت آ رد

auprès des spectateurs, alors que

.نسبت بی آن ند شت

l’Académie française ne l’apprécie

فرهنگس ان فر نسی نظر مثب

pas. Elle provoque en
 فرهنگس ان عرال »سید« ر بی نقخ2621 در سا

effet une querelle en 1638 à cause de
ses multiples irrégularités et parce que

Richelieu n’apprécie pas le caractère
turbulent des héros. Elle sera requalifiée de tragédie par la suite.

بخ

 چر کی ش صیت آشف ی،مو نین تئاتر مح وم کرد

ثبات مهرمانان د س ان ن و نست حسن نظر کخاردکخنخا
 در ن یری »سید« ر در.رکش یو ر بی دنبا د ش ی باشد
.آثار تر ژکک مر ر د دند

Il est vrai que Le Cid contient des
éléments caractéristiques de la tragédie: un héros noble, un obstacle, et
un amour contrarié voire impossible.
Mais la résolution de la pièce est digne
d’une comédie. Il s’agit d’une fin heureuse, qui plus est, d’un mariage,

مر

هود

لب ی کن ی در »سید« عناصر مش صی تر ژد

،د

 کک مهرمان نری:د رند بی د ر حقیقت نیست

 ما. چی بسا نشدن

 عشق پیچید،

ست؛ پاکان خوش د رد
در

د ج کی پاکان ر کخرخ

مانع بر سر ر

پاکان نراکشنامی نو کرد
نیست ه
.ست

thème typique pour un dénouement de

آن پاکان چی
تئاتر کرد

comédie.
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10 façons d’être un bon (  روش معلم وب بودن و مموزش موفق به دانش مموزان11
)enseignant et de donner une formation à succès aux élèves

فاطمه خودسیانی
2231 تیر
(July, 2019)

1. Être soi-même et servir d’exemple. C’est de loin la meilleure façon de

. ودتان باشید و از مثال ها استفاده کنیید.1
بدست آ ردن ع رخاد

gagner la confiance de vos élèves. Si
vous jouez un personnage, les élèves

کنید غیر مع

vous sentiront faux et vous perdrez en

 ر نقل با.د نل آمو ن ان ست

.دست مخ دهخیخد

crédibilité. Dans le même temps, il

کن حد مل به رکن ر ش بر

بی نظر م رسید ع بارتان ر

هرچون پوشیدن لخبخاس

convient de faire attention à des détails
simples comme le fait de bien vous ha-

ک رات نامخنخاسخ

biller et d’éviter les mots grossiers.

س فاد

هرچنین بی ن ات ساد
خودد ر

مناس

.توهی کنید
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2. Le bon enseignant est présent

 معلم وب برای دانش مموزانش حیاریر.2

pour ses élèves. Bien enseigner ce
n’est pas se contenter de donner ses

 مانع شدن بی بر ر کالس هخا، تدرکس.است

cours en traitant les élèves avec in-

.رف ار ب تفا ت تح م آمی با د نل آمو ن نیسخت

différence ou autoritarisme. Au con-

 کک مع م خو باکد با د نل آمخو نخل بخا،برع س

traire, un bon éducateur doit traiter ses
élèves avec respect et courtoisie. Il doit

 باکد بی آن ها وش کند.ح ر م ن کت رف ار کند

rester à leur écoute, et les traiter

با آن ها مانند فر د رف ار کنخد کخی مخ تخو نخنخد

comme des individus pouvant avoir

.ف ن د ش ی باشند

des choses intéressantes à dire et à

چی ها هالب بر

partager.

3. Définir des règles. Il est essen-

 مع م باکد کن ر کالسخل ر.  توریح قوانی.3

tiel pour un bon enseignant de garder

کن منظور باکد مخو نخیخن

le contrôle de sa classe. Pour cela il
doit définir des règles de base afin que

کالسل ر توضیح دهد تا کالس ر ند عخاد

les cours puissent se dérouler normale-

4. Faire participer les étudiants.

 بعنو ن کک مع م. شرکت دادن دانش مموزان.4

Quand on est un bon professeur, il est

de

faire

participer

پاکی

.بد ن مش ل د ش ی باشد

ment et sans perturbation.

important

 بر.در دست د ش ی باشد

خو مهم ست کی د نل آمو ن ر مشارکت دهیخم

les

étudiants. C’est la meilleure façon de

بی خخاطخر

leur faire retenir à quatre-vingt ou à

د ش ن آن ها بر

کن به رکن ر بر

. درصد موضوعات مطرح شد سخت30 کا10 سپردن

quatre-vingt-dix pour cent les sujets
prévus. Il est aussi possible de leur

هرچنین م ان تش یل ر ها مباحثی بر ر

faire faire des groupes de discussion et

.م حانات هف گ نی هود د رد

des quiz hebdomadaires.
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5. Faire preuve de professionnal-

 بخر. حرفه ای بودنتان را ثابت کنید.5

کخک

isme. Il est important pour un bon éducateur de démontrer son expérience en

مع م مهم ست کی نی کاد بی د نل آمو نل ن دکک

n’étant ni trop proche ni trop distant

 کنگونی ست کخی.باشد نی کاد آن ها د ر کند

avec ses élèves. Ceci est très important

 کن نخ خ خی بخر.باترربی بودنل ر نشان م دهد

pour gagner en respectabilité.

. بسیار حائ هریت ست،بیدست آ ردن ح ر م

6. Savoir s’exprimer. Un ensei-

 کک مع م خو باکد مدرت بخیخان. قدرت بیان.6

gnant doit pouvoir s’exprimer et se

خوب د ش ی باشد منظور خود ر بطخور صخحخیخح

faire entendre correctement. Sans quoi

 د نل آمو ن مر ن ست، در غیر کن صورت.برساند

les étudiants risquent d’avoir des
doutes sur ses compétences.

.در د نل دچار تردکد شوند

7. Être dynamique. Le dynamisme

ها کک مخعخ خم

fait partie des qualités d’un bon ensei-

کژ

 پوکاک ک.پویایی.7

 کک مع م پوکا م تو ند تخرخرکخ د نخل.ست

gnant. Un enseignant dynamique par-

آمو ن ر بر آنچی کی در کالس ف ی م شود حخفخظ

vient à garder les étudiants plus concentrés sur ce qui est dit en classe.

.کند

8. Planifier. Le bon enseignant se
prépare

خو

آن

à l’avance lorsqu’il doit

 مع م خو مبل کالس بر.برنامه ری ی.۲

 هخنخگخام.آماد م شود چر کی مسئو کالس ست

prendre en charge une classe. Au mo-

د نشخ

ment de la planification, il doit tenir
compte de son objectif à savoir les

ن قخا

باکد م وهی هدفل بر

برنامیرک

.کی در پ آن ست باشد

connaissances qu’il cherche à transmettre.
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9. Avoir la passion. Un bon édu-

 مع م خو باکد موضوع ر کی درس. اشتیاق.۲

cateur doit aussi aimer la matière qu’il
enseigne. C’est de cette façon qu’il

م دهد د ست د ش ی باشد بی کن سی ی م تو نخد

pourra transmettre cet amour à ses

.کن عشق ر بی شا رد نل ن قا دهد

élèves.

10. Répondre aux questions des
élèves. Le travail d’un bon enseignant

. پاسخ دادن به سواالت دانیش ممیوزان.11
کک مع م خو هرچنین کن ست کی بخی

c’est aussi de donner aux élèves la sen-

ظیفی

 هرچنخیخن.شا رد ن حساس مع کاد رف ن بدهد

sation d’avoir réellement appris quelque chose. Il doit donc avoir à cœur de
les aider à comprendre en prenant le
temps de répondre à leurs questions.

پاسخ بی سؤ التشان عالمخی

باکد با مت ذ ش ن بر

.فهم مطال باشد

مند بی کرک بی آنها بر

https://edu.academy/10-facons-detre-un-bon-professeur-et-aider-les-eleves/
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بررسی اجمالی بر ی تمثیرات قهوه بر عملدرد م

فاطمه دهقانی
2231 تیر
(July, 2019)

Le café stimule la mémoire visuelle

طيق م العات قهوه حافظه دیداری را تقیوییت

selon une étude.

.می کند
بخر ر

Le café stimulerait la mémoire visuelle, selon une nouvelle étude améri-

بنابر مطالعات خیر محققان آمرک خاکخ

کخ خشخنخبخی در

caine sur les vertus de la boisson, pu-

خو ص کن نوشیدن کخی در ر

 مهو م تو نخد،نگ یس نیچر من شر شد

bliée dimanche dans la revue britannique Nature.

فص نامی

.حافظی دکد ر ر تقوکت کند
د نشگا هان هاپ ین در شهر بال یرخور

Une équipe de l'Université Johns
Hopkins de Baltimore a constaté que la

خاطر ت ر در با

caféine améliore certains souvenirs sur

سخت

une durée d'au moins un jour alors que

ره

مشاهد کردند کافئین برخ

 کن در حال،حد مل کک ر تقوکت م کند

les preuves d'un effet dopant du café
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sur la mémoire étaient jusqu'à présent

کاد در خصوص تخأثخیخر

limitées.

کی تا کنون شو هد ع ر

.نیر ک مهو بر حافظی موهود نبود ست
32 پر فسور ماک ل کاسا

Cette équipe conduite par Le Pr Michael Yassa a demandé à 73 volon-

کن ر بی سرپرس

درخو ست کردند تا بی تصا کر کی شیاکخ

taires de regarder des images représen-

د ط

. نگا کنند،ر نشان م د دند

tant des objets.
Ensuite, la moitié du groupe a reçu

خرم

une dose de 200 milligrammes de ca-

 می100 فر د ر مقد ر

سپس نیر

 کافئین درکافت کردند،  فنران مهو1  معاد،کافئین

féine, l'équivalent de deux tasses de

.بی نیم دکگر ر شبی د ر ک د د شد

café, et l'autre moitié a reçu un placebo.
Le lendemain, on a demandé aux

د ر خو س خی شخد تخا بخی

deux groupes de regarder une autre sé-

هخرخان

rie d'images. Certaines étaient les

 برخ،تصا کر نگا کنند

آن ر

فرد

دس ی دکگر

mêmes que celles de la veille, d'autres

 بقیی هدکد بودند برخ هم،تصا کر ر پیل بودند

nouvelles, et quelques-unes étaient si-

.با تفا ت ندک مشابی آن تصا کر بودند

milaires mais avec des différences.
Les deux groupes ont réussi de la

هر د ر در تش یص تصا کر مدکم هدکد بخی

même façon à distinguer les anciennes

 ما فر د کی کافئین درکافت،کک می ن موفق بودند

des nouvelles images. Mais ceux qui
avaient reçu de la caféine ont été plus

تصخا کخر

کرد بودند ر حتتر تو نس ند تفخا تهخا

facilement capables de distinguer les

.مشابی ر تش یص دهند

différences sur les images similaires.
“Si nous avions utilisé un travail de

کخک تسخت

mémoire standard sans ces articles si-

دشخو ر

milaires et difficiles à distinguer, nous

بنابر ف ی پر فسور کاسا ” خر

س اند رد بد ن تصا کر مشخابخی

حافظی
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n'aurions trouvé aucun effet de la ca-

س فاد کرد بودکم بی هیچ هی م وهی تخأثخیخر ت

féine”, selon le Pr Yassa.

.“کافئین نر شدکم
 مغ باکد فعالیت دشو رتر،در مورد تصا کر مشابی

Dans le cas des images similaires, le
cerveau doit faire une tâche plus diffi-

نرام دهد کی د نشرند ن آن ر فعالیت ” تف یخک

cile que les scientifiques appellent un

.مد “ م نامند

travail de “séparation du modèle”.
C'est précisément ce processus qui

بنابر توضیحات پر فسور کاسا دمیقا کن فخر کخنخد

semble renforcé par la caféine, ex-

ست کی بی نظر م رسد کافئین آن ر تقوکخت مخ

plique le Pr Yassa qui rappelle que la

هرچنین خاطر نشان کرد کی در ضعخیخت

caféine est associée à la longévité en
bonne santé et peut avoir des effets

.کند

 کافئین منرر بی ف کل طو عرر م،سالمت کامل

protecteurs du déclin cognitif comme

عقل مانند بخیخرخار

la maladie d'Alzheimer.

شود م تو ند در مقابل

.آل کرر تاثیر ت دفاع د ش ی باشد
Simplement évoquer le café stimule

.را تحریز می کند

تنها به یاد موردن قهوه م

le cerveau.
پژ هلها هدکد د نشگا تورن و نشان مخ دهخد

Le simple fait de regarder quelque
chose qui évoque le café peut pousser

کخی مخهخو ر

nos cerveaux à être plus alertes et at-

کی تنها عرل نگا کردن بی چیخ

کادآ ر م کند م تو ند مغ مان ر تحرکک کند کی

tentifs, selon une nouvelle étude de

.هوشیارتر بادمتتر عرل کند

l'Université de Toronto.
«Le café est l'un des breuvages les

 س اد دپارتران مخدکخرکخت د نشخگخا،سم ما یو

plus populaires, et on connaît beau-

مخدکخرکخت

coup de choses à propos de ses effets
physiques», indique Sam Maglio, pro-

مدرسی عال

مخحخبخو تخرکخن

تورن و در شهر س اربور

 »مهو ک: مع قد ست،ر ترن

fesseur associé au département de ges-
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tion de l'Université de Toronto à Scar-

تأثخیخر ت

کاد دربار

borough et à la Rotman School of Ma-

 چی ها،نوشیدن هاست
.«آن م د نیم

nagement.
«On en sait beaucoup moins sur l'im-

آن بسیار کخم طخال

pact physiologique, en d'autres mots,

ر ش کی ح

sur la façon dont même voir des rapnotre façon de penser.»

»ل

 چی کاد، بی عبارت دکگر،د رکم

کن نوشیدن م تو نند

pels de cette boisson peut influencer

تأثیر فی کولوژک

فی ک

دکدن عناصر بی کاد آ رند

.« نر د نیم،بر ف ار رف ار ما تأثیر بگذ رند
بی نام »خودآ اه

L'étude, publiée dans Consciousness
and Cognition, s'intéresse à un effet dit

کن پژ هل کی در مر ی

 بی تأثیر مخرسخوم بخی،شناخت« من شر شد ست

de « déclenchement», en vertu duquel
l'exposition à des indices mêmes sub-

»آغا ر« م پرد د کی بر ساس آن مخو هخهخی بخا

tils peuvent influer sur nos pensées et

نشانیهاک هرچند کوچک م تو نخد بخر فخ خار

notre comportement.

.رف ارمان تأثیر بگذ رد
 م صص در مینی رف ار مصخرف،آما ما یو

«Les gens sont régulièrement exposés à des indices liés au café, ou pen-

ِ »مردم مرتبا در مخعخر: شار م کند،کنند ان

sent à du café, sans réellement en
boire», mentionne M. Maglio, qui est

 کا بی مهو،دکدن نشانیها مرتبط با مهو مر ر د رند

spécialisé en comportement des con-

.« ب آن ی در معیت آن بنوشند،ف ر م کنند

sommateurs.
»م خو س یم ببینیم آکا رتباط بین مخهخو

«Nous voulions voir s'il existait une
association entre le café et la stimula-

تحرکک شدن هود د رد؟ آکا تنها با مر ر د دن فخر د

tion, de telle sorte que si nous expo-

لخحخاظ

sions simplement les gens à des indices
liés au café, leur stimulation physiolo-

در معرِ نشانیها مرتبط بخا مخهخو

معاً مخهخو

gique augmenterait, comme s'ils bu-

تحرکک خو هند شد؟ وک

فی کولوژک

.«نوشید باشند

vaient véritablement du café.»
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Un impact sur la prise de décision

تمثیر قهوه بر قوه تصمیم گیری

Lors de quatre études séparées et fai-

شخرکخت

sant appel à des participants de cul-

دعخوت

، آسخیخاکخ

tures occidentales et asiatiques, les

ر

chercheurs ont comparé des indices

liés au café et ceux qui sont liés au thé.

چخا

ط چهار پژ هل مرخ

غخربخ

فرهخنخگهخا

کنند ان

پژ هشگر ن نشانیها مرتبط با مخهخو

 آنها درکاف ند کی شرکت کنند خانخ.مقاکسی کردند

Ils ont observé que les participants ex-

کی در معرِ نشانیها مرتبط با مهو مر ر د ش خنخد

posés aux indices liés au café percevaient le temps comme s'écoulant plus

ف ار عینخ تخر

ذر مان ر سرکعتر درک کرد

rapidement et rérefléchissaient en des

.دمیقتر د ش ند

termes plus concrets et précis.
،تح خیخل طخالعخات

«Cela a un impact sur la façon dont
les gens traitent des informations, po-

.«ذ رد

نحو

فر د تأثیر م

» کن مسئ ی بر ر

مضا ت تصریم یر

sent des jugements et prennent des décisions», a indiqué M. Maglio.»
Cet impact n'est toutefois pas aussi

رچی کن تأثیر در شرکت کنند ان کی با فرهنگ

marqué chez les participants provenant

 بی نخظخر.آسیاک رشد نرود ند چند ن آش ار نیست

de cultures asiatiques. Pour M. Maglio,
cela pourrait s'expliquer par le fait que

 دلیل کن تفاّ می و ند کن ونی توهیی،آما ما یو

l'association entre le café et la stimula-

تخحخرکخک شخدن در

tion n'est pas aussi forte dans des cul-

 رتبای میان مخهخو:شود

فرهنگهاک کی کن نوشیدن در آن ها کر ر مصرف

tures moins dominées par ce breuvage.

. چند ن مو نیست،م شود
، شخرخالخ

«En Amérique du Nord, nous avons
cette image d'un responsable qui se

مردم آمخرکخ خا

»تصوکر ذهن ما

.ست کی سپرسو بی دست بی ه سی م ر د

rend à une reunion avec un espresso

میان عرل نخوشخیخدن

entre les mains. Il y a cette connexion

کارمند

 ر بطی،در فرهنگ کن مردم
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entre le fait de boire de la caféine et la

کافئین تحرکک شدن هود د رد کی مر ن سخت

stimulation qui pourrait ne pas exister

.«در فرهنگها دکگر هود ند ش ی باشد

dans d'autres cultures.»
Pour M. Maglio, son étude pourrait

 مطالعاتل م تو نخنخد بخی،بی ع قاد آما ما یو

servir à mieux comprendre certains

منظور درک به ر برخ رف ارها مصرف کننخد خان

comportements des consommateurs, en

مورد س فاد مر ر یرند نی بی کارشناسان با رکاب

plus d'aider les spécialistes du marketing à mieux évaluer l'emplacement

مغا ها ر بخهخ خر

بر

کرک کنند تا م ان مناس

des commerces.

.ر کاب کنند
 » ر م خو هید مش رکان:وکد

«Si vous voulez que vos clients entrent dans votre magasin en pensant à

آما ما یو م

شرا در حال بی مغا تان رد شوند کی بی آکخنخد

propos de leur avenir à long terme,

alors vous installer près de chez Da-

 پس مس قر شخدن،خود در طوالن مدت م ندکشند

vid's Tea est une bonne idée», dit-il.

،«سخت

«Simplement marcher près de cette

”دکوکد ت “ ف ر خوب

کن مغا می ن تخحخرکخک

chaîne réduit la stimulation et empêche
de trop penser aux besoins immédiats.»

مانع ف ر کردن بی نخیخا هخا

مغا

در ن دک

»تنها ر رف ن در حو ل
شدن ر کاهل د د
.«فور م شود

http://www.pieuvre.ca/2019/03/28/societe-vie-tentaculaire-cafe-cerveau-insolite/
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)Relation Entre Littérature Et Société( راب ه بی ادبیات و جامعه

مینا انصاری
2231 تیر

(July, 2019)

ست کخی

Cette littérature est un reflet de la société ; un fait qui a été largement

هامعی ست؛ معی

دبیات نع اس

 کثر نظرکیهاکخ.بی طور س رد پذکرف ی شد ست

reconnu. Dans la plupart des théories

،کی بی رتبای میان دبیات هامعخی پخرد خخ خی نخد

sur les relations entre littérature et so-

.د رنخد

ciété, la réflexion, l’influence et la contrôle social sont impliqués. La littéra-

 تاثیر نظارت ه راع ر بی دنخبخا، با تا

،ر شهخا

ture est interprétée comme reflétant

هنرارها

دبیات بی عنو ن با تا دهند

مبان فرهنگ ر ند مبار ت طبقات

des normes et des valeurs, révélant
l’éthique de la culture, les processus de

.مور ه راع شناخخ خی مخ شخود

la lutte des classes et certains types de

ر شهخا

faits sociaux. La littérature reflète bien

هامعی

آش ارکنند
نو خاص

در مع دبیات منع س کنند
.مثبت مش الت آن ست

la société, ses bonnes valeurs et ses
maux.

51
8941 * تیر44 ماهنامه ترجمان* سال هشتم* شماره پیاپی

زبان فرانسوی
Dans sa fonction corrective, la litté-

 مشخ خالت،خخود

rature reflète les maux de la société

دبیات در کارکرد صطالحخ

هامعی ر با تا م دهد تا هامعی بی طور مخطخع بخی

dans le but de faire en sorte que la société réalise ses erreurs et s’amende.

ش باهات خوکل پ ببرد بی صالح هبر ن آنها

Elle présente également les vertus ou

مخثخبخت در

les bonnes valeurs de la société à imit-

 هرچنین فضاکل کا ر شها.بپرد د

er. La littérature, en tant qu’imitation

 بی، دبیات.مردم سرمشق مر ر م دهد

هامعی ر بر

de l’action humaine, présente souvent

،تصوکر ر ندکشی

عنو ن تق ید

une image de ce que les gens pensent,

 غ، عرل نسان

.س ن عرل نسانها م باشد

disent et font dans la société.
Dans la littérature, nous trouvons des

بی تصوکر

histoires conçues pour dépeindre la vie

د س انهاک در دبیات م کابیم کی بر

طخرکخق

et l’action humaine à travers des per-

عخرخل نسخانخ

کشیدن حخیخات

 عرخل،ش صیتهاک پرد خ ی شد ند کی با ف ار

sonnages qui, par leurs paroles, leur
action et leur réaction, transmettent

، حامل نامل پیامهاک با هدف آمو ش،کنل خود

certains messages à des fins d’éduca-

 غیر مر ن سخت.کا سر رم هس ند

tion, d’information et de divertissement. Il est impossible de trouver une

طال رسان

 ر حیی ر شهخا،کک ثر دب ر بیابیم کی نگرش

œuvre littéraire qui exclut les attitudes,

بخی

le moral et les valeurs de la société,

 کر هیچ نوکسند،هامعی ر کنار ذ ش ی باشد

طر ف خخوکخل

aucun écrivain n’ayant été complète-

طور کامل تحت تاثیر تربیت دنیا

ment éduqué dans le monde qui l’en-

.نیست

toure.
Ce que font les écrivains de littéra-

کار نوکسند ان دبیات کن ست کی ر کخد دهخا

ture, c’est de transposer dans la fiction

آن

les événements réels de leur société et

د س ان بیا رند

مع هامعیشان ر در مال

س فاد کنند کی فر د هخامخعخی

de la présenter à la société comme un
miroir avec lequel les gens peuvent se

بی عنو ن آکنی

طرکق آن م تو نند بی خود بنگرند در صورت لخ م

regarder et se faire amende si néces-

.خود ر صالح نراکند

saire.
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Ainsi,

la

littérature

n’est

pas

،هامخعخی سخت

seulement un reflet de la société, elle

 دبیات نی تنها با تاب،بنابر کن

صالحکنند عرل م کند کخی

sert également de miroir correctif dans
lequel les membres de la société peu-

ب ی بی مانند آکنی

در آن عضا هامعی م تو نند خود ر بخبخیخنخنخد

vent se regarder eux-mêmes et trouver

.حساس نیا بی کراد تغییر مثبت ر حساس کنند

la nécessité d’un changement positif.

 چخر کخی،»تأثیر« ل ماً ع س »با تا « نیخسخت

L’influence n’est pas strictement
l’inverse de la réflexion, car la stabilité

.آرمانها فرهنگ ر دربرد رد

ثبات ه راع

sociale et les idéaux culturels sont impliqués.
 نظارت ه راع در هو مع پیچید،با کن هود

Le contrôle social, cependant, s’articule étroitement avec une version de la

، هرچند بی طور مخحخد د،« »با تا

réflexion, bien que dans une mesure

 با نوع،پوکا
.نرود م کابد

limitée, dans des sociétés complexes et
dynamiques.
Il est nécessaire d’examiner de près

نگاه دمیق بی برخ آثار دب بی منخظخور درک

certaines œuvres littéraires afin de

،هامخعخی سخت

comprendre comment la littérature

آن ی در مع چگونی دبیات با تاب
.ال م م باشد

reflète réellement la société.
Sources:

Duhan, Roshni. Langue

en Inde, Vol.15, P.192202.
Milton

C.

Albrecht.

American Journal of Sociology, Vol.59, P.425436

61
8941 * تیر44 ماهنامه ترجمان* سال هشتم* شماره پیاپی

زبان فرانسوی

مهدیه توکلی

مبینا شویک لو

)Techniques d'écrire un titre( تدنیزهای تیتر(عنوان) نویسی
2231 تیر

(July, 2019)

Le titre d’un article doit bien évide-

عنو ن کک مقالی با ع م بی کن ی مخحخد د سخت

ment donner envie de le lire, sachant

کخنخد؛

que son format est limité ; il doit aussi

مائدتا باکد شرا ر بی خو ندن آن مقالی ترغی

ر در نهاکت صد مت بخیخان

exprimer le cœur de l’article de plus en
plus fidèlement possible. La presse est

بی خاطر عنا کن غر ّ آمیخ

souvent critiquée pour ses titres que

،کی بی کار م بخرنخد

l’on juge recoleurs, parfois provocateurs ou caricaturaux.

مطالعخی بخدهخنخد

de lire et être dynamique et accrocheur.

دس یاب بی کد

age, un coup d’oeil suffit poir avoir
une idée d’ensemble. C’est pourquoi il
le

ا تحرکک آمی

soigner

تی رها باکد بی شرا نگی

تی ر کک مقالخی بخی مخنخ لخی. پوکا باشند

Le titre d’un article c’est aussi son vis-

faudra

تق ید آمی

مطبوعات غ. کند

.مورد ن قاد مر ر م یرند

Les titres doivent vous donner envie

vous

هرچنین باکد صل مط

بخی

par-

 کن ر باکد هریت کژ.ست

کخک مخ خن

ticulièrement. Un mauvais titre sur un

 تنها کک نگا بر،آن ست
آن کاف

هذ
چهر
ک

 کک عنو ن بد بر.ن ا تی ر بدهید
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bon texte est un assasinat, un gaspill-

تالف ست درحخالخ

age, en revanche, un mauvais texte

خو مثل کک تر ر کا نوع

.کی کک م ن بد با کک تی ر خو نرات م کابد

peut être rattrapi par un bon titre.
Le titre est la partie la plus im-

عنو ن کا تی ر مهمترکن ب ل کک مقالی ست کر

portante de votre article car c’est le

ست کی مردم طرکق کن رنت آن ر

premier élément que les gens découvri-

ront via un réseau social. C’est d’au-

ردد

tant plus vrai qu’aujord’hui les peuples

فر د هامعی ههت صرفی هوک در مخان

sont noyés sous l’information de qu’il

آنرا مع وم م

 هریت کن موضو.م بینند

خبار کی مصد د رند ب خو نخنخد

procédent à une sélection stricte afin

لین چی

کی مر

 در ن ا،مطالعی

d’optimiser leur temps de lecture.

.س گیر نی عرل م کنند

Il y a 2 catégories de titres:

:دو نوع تیتر وجود دارد

Les titres informatifs: ils contiennent

صل مط خ

l’essentiel de l’information et doivent

 حا:طالعات مفید

 حخ خ،صخحخت

être précis en répondant le plus possi-

تی رها حا

هس ند باکد ضرن برخورد ر
.الم ان پاس گو سو الت باشند

ble aux questions.

بیش ر نشخان دهخنخد: کنند

Les titres incitatifs: ils révélent l’esprit de l’article plus que sa matière et

بخا

s’appuient souvent sur des jeux de

آن غ

تی رها ترغی

ماهیت م ن هس ند تا مح و

mots inspirés de titre.

.ک رات بهر م برند

1. attirez l’attention

 جلب توجه کنید.1

C’est l’élément qui déterminera votre

فر د

succés à transformer des peuples en

کن عنصر مادر ست موفقیت شرا در ترغی

 عنو ن مقالی شرا باکد در.بی مطالعی ر ت رین ب ند

lecteurs. Votre titre doit attirer l’attention et se distinguer des autres titres

هخدف. کنخد

avec lesquels il est en compétition. Vo-

سخت

رمابت با ساکر عنا کن توههات ر ه

خو نند ان بی مطالعی موضوع

شرا ترغی

tre objectif est de donner envie au lec-
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teur d’en apprendre plus sur le sujet

.کی شرا بی آن پرد خ ی کد

que vous traitez.
 از کلمات تمثیرگذار بهره بيرید.2

2. utilisez de mots puissants
Certain mots sont capables de dé-

ک رات مادر بی کراد کنل حساس در

clencher une réaction émotionnelle.

بعض

 مان کی کن ک رات در عنو ن بی کخار.فر د هس ند

Lorsqu’ils sont employés dans un titre,

خو نخدن

ils permettent de créer une attraction
intense pour les lecteurs qui sont alors

کخ خرخات

plus disposés à découvrir le reste de

شدکد در خو نند ان بر
مثخا

 بر،کراد م کنند

میر ند هاذبی
د می مط

.  خطرناک غیر، ف کل د دن،  ر،ر کگان

votre article, par exemple les mots gratuit, secret, booster, dangereux, etc.

 از کلمات کلیدی استفاده کنید.3

3. ajoutez des mots-clés
Si vous connaissez votre audience,

 خو هید د نست بخی،ر م اطبان خود ر بشناسید

vous saurez quels sont les sujets qui les

 هاکگا ک رات کخ خیخد.چی موضوعات عالمی د رند

intéressent. Le placement des mots-

.ترهیحا در آغا عنو ن ست

clés se fait de préférence en début de
titre.

 در صورت امدان از صفتهای تفضیلی بهیره.4

4. employez des superlatifs si c’est
possible

بيرید

بی ما م ان تاکید بر شدت حدت

Les superlatifs permettent de mettre
l’accent sur l’intensité d’une notion ex-

صفات تفضی

.مفهوم ر م دهند کی مبالً آن صحبت کخرد کخم

primé. Vous pouvez attirer instanta-

بی کن طرکق م تو ن فور توهی خو نند ان ر هخ خ

nément l’attention de vos lecteurs.

.کرد
 کوتاه بنویسید.5

5. faites court

Les titres courts sont les meilleurs!

 مطالخعخات.تی رها کوتا به رکن ن ا هس ند
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Des études ont montré que les peuples

نشان م دهد کی مردم تی رها کوتا ر تخرهخیخح

privilégient les titre brefs. Votre titre

ب خی

doit être court pas non plus excessivement court mais idéalement, nous ne

 تی ر شرا باکد کوتا باشد ما نی خی.م دهند

60  تخا20  ک ری کا20 بی حد س اند رد کی حد کثر

devrions pas excéder plus de 10 mots

 با تی رها م صر مخفخیخد بخهخ خر.کار ک ر ست

ou quelques 50-60 caractères. Vous

.کرد

capterez mieux l’attention de votre lec-

م شود توهی خو نند ر ه

teur par un titre court et percutant.
6. recourez aux signes de ponctua-

 از عالئم نگارشی استفاده کنید.6

tion
.مطالعات کاد در کخن مخیخنخی هخود د رد

Il existe plusieurs écoles concernant
ce sujet. Cependant j’ai remarqué de

عالئم نگارش مانند یومخی

bons résultats pour les titres qui em-

تی رهاک کی در آنها

.س فاد شد ن اکج خوب ر بی دنبا د ش ی ند

ploient certains signes de ponctuation
comme les guillemets.
7. capitalisez chaque première lettre

 اولی حرف کلمات را ب رگ بنویسید.7

des mots
Cette technique aide à attirer l’atten-

توهی خو نند نسبت بخی

tion sur le titte et à le différencier des

ه

 کخن.ساکر عنا کن مشابی م شود

titres concurrents. Il s’agit également

کن ت نیک سب
تی ر تراک آن

ت نیک توسط تب یغاتچ ها بی منظور تب یغ حامیان

d’une formule utilisée par les annonceurs pour les liens sponsorisés.

.یرد
یودتیان را

8. personalisez votre titre

مال مورد س فاد مر ر م

 سيز تیترنویسی مخصوص.۲
داشته باشید

En personalisant vos titres, vous

،با د ش ن سبک م صوص در ن ا تی رهاک خان

produisez un contenu qui s’adresse di-

مح و ک تولید م کنید کی بی طور مس قیم م اطبان

rectement à votre audience par opposi-
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tion aux gens en général.

عامی

شرا ر مورد خطا مر ر م دهد آنها ر
.مردم م راک م کند
 از سادگی فاصله نگیرید.۲

9. restez simple.
La simplicité de votre titre doit être à

م ن شرا باکد بی حد باشد کی منرر بخی

tel degré qu'il ne soit pas mal interpré-

ساد

.تفاسیر غ ط نگردد

té.

 اسرار را مشدار کنید.11

10. dévoilez des secrets
Nous aimons tous connaître les se-

هری ما مش امیم تا سر ر ر ها پشخت هخر

crets qui se cachent derrière des chos-

.چی ر بد نیم

es.

 پرسش.11

11. la question
Posez-leur directement une question.

 آنها ر، با کن کار.مس قیراً آنها سؤ بپرسید

Avec cette formule, vous encouragerez

.بی مشارکت تشوکق خو هید کرد

leur participation.

 طن.21

12. l’humour
La touche d’humour! Dans la mesure

کخی

du possible, dès que vous pouvez,

 تا حد م ان در هخاکخ.طن بهر ببرکد
. تی ر ر خود ر با چاشن طن بیامی کد،م تو نید

ajoutez une touche d’humour dans votre titre.

https://beinweb.fr/comment-ecrire-un-bon-titre/

65
8941 * تیر44 ماهنامه ترجمان* سال هشتم* شماره پیاپی

زبان فرانسوی

فاطمه اصغری

نرگس کرمی

مرضیه الهیاری

)La traduction journalistique( ترجمهی م يوعاتی
2231 تیر

(July, 2019)

Le texte de presse est peut-être l’un

سخت کخی

des domaines les moins discutés du

حو هاک

م ون مطبوعات ک

منظر مطالعات ترهری کر ر مورد بحث مر ر رفخ خی

point de vue traductologique. Le vrai

آن ست کی ترهخرخی

problème, de nos jours, est le fait qu’il
n’y a pas de traduction journalistique
proprement dite, mais des adaptations

ص

 مسئ ی،  مر.ست

مع خود هود ند رد کخثخر

مطبوعات در معنا

 م صخاد، ه راع

au contexte social, économique ou culturel de la langue cible. La traduction

نطباّ با مینی

ترهریها بر

.بان مقصد بی صورت م باس م باشنخد

journalistique respectera, en général, la

کا فرهنگ

 در ترهری مطبوعات نباکد تغییر در،بی طور کل

lettre du texte d’origine. D’où la con-

کراد کرد کی کن مر خود موهخ

fusion qui règne parmi les spécialistes
en traductologie. Pour bien traduire ou

مطالعات تخرهخرخی

adapter le texte de presse, il faut que le

کخک

traducteur soit conscient des caractéristiques d’un tel type de texte.

دبیات م ن ص

سردر ر صاح نظر ن حو

کن ی م رهم ب و ند بی درس

 بر.شد ست

 بخاکخد،م ن مطبوعات ر ترهری کا م باس کند
.ها چنین م ن آ ا باشد
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La clarté est la condition essentielle

مش صی بار کک م ن مطبوعات شفافیخت آن

du texte de presse. Tout texte journal-

خیخر

istique doit être intelligible et attrayant.
Ce qui est obscur ou maladroit doit

 ترام م ون مطبوعات باکد مابل فهم.ست

باشند هر تعبیر کی مبهم نپخ خ خی سخت در

être proscrit. La forme, elle aussi, doit

 هرچنین باکد بی ساخ ار م خن تخوهخی،ترهری نیاکد

être prise en considération: le traducteur a la mission de présenter des

د شت؛ م رهم موظف ست خبار مش صاً خشک

informations particulièrement arides

ب ر ح ر با بیان مح م شفاف بخی سخ خحخضخار

dans un style explicite et vivant (ce
qu’on

appelle

en

خو نند ان برساند (در مطالعات تخرهخرخی بخی کخن

traductolo-

gie adaptation au contexte de la langue

.)وکند

 م باس کا نطباّ با بان مقصد م،مهارت

cible.)
La traduction économique: Défini-

:تعریف و ویژگیهای ترجمهی اقتصادی

tion/Caractéristiques
La langue de spécialité économique

ست کی خخود

est un domaine particulier constitué de

کخن

sous-domaines. Une analyse permet
d’observer qu’elle est constituée d’un

ست

lexique économique intégré dans une

هخا

phraséologie typique pour chacun des

considérer

le

domaine

les

différents

aspects

 با بررس.شاخیها دکگر تش یل شد ست
حیطی درم کابیم کی شاک ی آن مرروعی
کی در عخبخارت پخرد

صطالحات م صاد

م صاد ر بی د ب ل تقسیم کخرد

économique divisé en deux parties et
étudier

بان م صاد حیطی

 بی کن تخرتخیخ.خاص هر شاخی آن ر د کرد ند

sous-domaines qui la composent. Ainsi

peut-on

ت صص

مخ خصخاد

de

ف ت صص

م تو ن حو

بی مطالعی هنبیها م

. م صاد کالن م صاد مال پرد خت،خرد

spécialité micro et macro-économique,
financière, etc… .
La langue économique et financière

ست پوکخا

est à la fois «une langue vivante», do-

 م صاد عال بر آن ی بان- بان مال

 بخا. بان بسیار ت صص م باشخد،تقرکبا مس قل

tée d'une personnalité à part entière, et
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une langue très technique. Cependant,

صخطخالحخات

les textes économiques regorgent de

عامی

termes techniques, qui en rendent la

در

 م ون مخ خصخاد،کن صف

ست کی خو ندن آن ر بر

lecture très délicate pour le profane.

ت صص بسیار

.مردم مش ل م سا د
فهم و ترجمهی متون اقتصادی

Compréhension / Traduction

ب د باکد م ن ر فهرید تا ب و ن دست بی ترهخرخی

Avant de pouvoir traduire un texte, il
faut d'abord le comprendre. La com-

بی هر د د نل بانشناس

préhension d'un texte, fait intervenir

 درک صحیح مط.د
.فر بان نیا مند ست

des connaissances aussi bien linguistiques qu'extralinguistiques.
Dans le cas du traducteur de textes

در صل م رهم م ون م صاد نی هرانند سخاکخر

économiques, comme dans celui de

ر د بی حرفی ت صص

tout traducteur professionnel, les connaissances

linguistiques

فخر

sont

 پیل، م رهران حرفی

خود د نل بانشناس مربوطی ر بی طور نظر

théoriquement acquises avant même

.رف ی ست

l'entrée dans la profession.
: ساده سازی مت

Simplification:
Il est souvent impératif de comprendre ce dont il s'agit pour pouvoir

simplifier le texte original et obtenir

ر فهرید تا بعد ب و ن آن ر

صوالً باکد م ن ص

ر ن

ساد کرد بی ترهری

 مصطخ خح، منطق

.رسید

une traduction logique, idiomatique et
fluide à la lecture.
Traduction des adjectifs par des sub-

:ترجمهی صفت با اسم

stantifs:
L'une des techniques les plus em-

پرکاربردترکن ت نیکها ترهری م خون

ployées par les traducteurs de textes

مخورد

économiques et financiers consiste à

ک

 م صاد کی توسط م رهران کن حو- مال

 ترهری صفت بی سخیخ خی،یرد

س فاد مر ر م
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traduire les adjectifs présents dans le

.سم ست

texte-source par des substantifs.
La traduction des titres de presse

:ترجمهی عناوی ا يار اقتصادی

économique:
La traduction des titres de presse

ترهری عنا کن خبار م صاد در ه ی ن ست

économique relève, en premier lieu,

d’une

connaissance

économiques

des

spécifiques

م خصخاد

termes
dans

نیا بی آشناک کامل با صطالحات ت صص

.در بان مبد معادلشان در بان مقصد د رد

la

langue source et de leurs correspondants dans la langue cible.
La traduction de texte économique

:ترجمهی متون يری اقتصادی

de presse:
بخد ن

Nous ne pouvons parler de traduc-

tion

de

presse

économique

sans

م صاد

بانشناخ

évoquer ses implications contextuelles

ترهری م ون خبر
ف مح و ک

صحبت

در نظر د ش ن معان م

et sociolinguistiques. En effet, en

 در مع مر ن ست ژ ان.هامعی م ان پذکر نیست

côtoyant les termes spécialisés, les

بان عروم در مرا رت صطخالحخات تخ خصخصخ

mots de la langue générale se dotent de

ردند کی هنخگخام

certaines nuances qui doivent être pris-

دس وش تغییر ت معناک خرد
.ترهری نباکد آنها غافل شد

es en considération lors de l’activité de
traduction.

زبان ا يار اقتصادی زنده

Une langue économique vivante
Le discours de presse économique de

کخی

vulgarisation, qui fait l’objet de notre

خبار م صاد هرخگخانخ

بان

رد شناس

étude, a une typologie particulière.

 در مخع.ست

C’est en effet une langue technique

،هران ونی کی کک بان ت صص بی شرار مخ آکخد

mais aussi une langue très vivante.

 بسیار هال،موضو بحث ما م باشد

ست کخی در آن نخو

C’est une langue où foisonnent les col-

 بان.ند نی هست

بان

 صطالحخات چخنخد،  ژ ان چند منظور،باهمآک ها

locations, les passe-partout, les termes
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polysémiques

et

les

néologismes.

 بخا کخن.نو ژ ها بی فر ن کافت م شود

Toutefois, la caractéristique la plus
marquante reste

 تخالش بخر، م ون م صاد

l’humanisation du

discours économique. Rappelons aussi

معناک

حا مهمترکن کژ

، بی خاطر د ش ی باشید کخی بخان.تعدکل ف ار ست

que tout langage est un acte énonciatif

ست شامل کک خ ر

illocutoire. Il comprend une proposi-

غیربیان

خبر

کار ف

 وکند کی خبر:ست کی د عامل ر در یر م کند

tion qui engage deux actants: le locuteur qui émet l’énonciation et le ré-

یرند کی باکد آن خبر ر تفسخیخر

cepteur qui doit l’interpréter. La langue

ر عالم م کند

. بان م صاد تفا ت با دکگر کار فتها ند رد.کند

économique n’est pas différente de tout
autre acte de parole. En s’adressant à la

، عامی مخردم هسخ خنخد،آنراکی ی م اطبین خبار

masse, la presse économique a une ob-

کالم

ظیفی د رند مح و

discursif et donc d’explicitation des

کخی

صطالحات تخ خصخصخ

termes techniques qui peuvent sembler

عروم مشخ خل بخاشخد

ligation de vulgarisation du contenu

opaques aux non-initiés. En outre, le

م رهرین خبار م صاد
ر تعدکل کنند بر

مر ن ست فهم آنها بر

 بان م صخاد تخحخت، در ضرن.ر ئی دهند

discours économique est aussi imprégné de caractéristiques langagières du

.یرد

discours de la langue générale. La lan-

بان عروم نی مر ر م

کن بخان

gage économique a également recours

بان

ها

توضیح
تاثیر کژ

همچنین با ها کالم ب ل مهر
.هس ند

aux jeux de mots.

Une langue économique humanisée:

:اعتدال کالمی زبان اقتصادی

Une caractéristique très particulière
 مع د،دکگر مش صیها بار بان م صاد

de la langue économique est son humanisation, moyennant le recours à des

.ساخ ن کالم با توسل بی آر کی تشخ خیخص سخت

personnifications. Cette tendance à
l’humanisation

des

ک

 تخالش، م صخاد

actants

دب ر بخی خخوبخ

économiques explique bien l’effort que
le traducteur exerce en vue de conserv-

مؤلفیها
آر کیها

تراکل بی مع د سا
م رهم در س فاد
.توضیح م دهد

er ces figures de style.
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