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کارگاه ترجمه

از بهمن

ان س لن

،7931

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

•

زمان گذشته کامل استمراری

موارد کاربرد
از زمان گذشته کامل استمراری برای بیان کنش یا وضعیت مستمری استفاده می شود که تا نقطه زمانی
مشخصی در گذشته تداوم داشته است؛ برای این کنش یا وضعیت سه حالت وجود دارد :یا کوتاه زمانی قبل از آن
نقطه زمانی تمام شده است ،یا در همان نقطه تمام شده است ،و یا پس از آن نقطه هم تداوم یافته است.

When I last saw John, he'd been running and was out of breath.
آخرین باری که جان را دیدم او دویده بود و به نفس نفس افتاده بود( .عمل دویدن قبل از عمل دیدن شروع
شده و اندکی قبل از آن تمام شده بود)

I'd been staring at the computer screen all evening when a solution suddenly
struck me.
تمام شب به صفحه کامپیوتر خیره شده بودم که ناگهان راه حلی به ذهنم رسید( .عمل خیره شدن قبل از عمل
به ذهن رسیدن راه حل شروع شده و در همان لحظه تمام شده بود)
She felt terrible during the interview because she had been suffering from flu since
the previous day.
در طول مصاحبه حالش خیلی بد بود چون از روز قبل گرفتار بیماری آنفوالنزا شده بود( .بیماری آنفوالنزا قبل از
مصاحبه شروع شده و بعد از آن هم ادامه یافته است)
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کارگاه ترجمه
•

زمان آینده ساده

 .11برای تهدید کردن.

You can try asking Martin for help but it won't
do you any good.

 .1برای پیش بینی رویدادها بر

If you want to, I'll explain how the equipment
works.

می توانی امتحان کنی و از

مبنای حدس و گمان ،تحلیل،

اگر بخواهی برایت توضیح خواهم

مارتین تقاضای کمک کنی اما این

داد که این دستگاه چطور کار می

کار فایده ای برایت نخواهد داشت.

کند( .پیشنهاد)

(پیش بینی بر مبنای نظر شخصی

There's somebody at the
door.

یا تجربه شخصی)

موارد کاربرد

داوری یا تجربه.
 .3برای بیان چیزی که برنامه
ریزی شده است و یا چیزی که ما
محتمل می دانیم اتفاق می افتد.
 .2برای بیان تصمیمی که در
لحظه صحبت گرفته می شود.

-That'll be the postman.
کسی دم در است.

After what has just happened, I won't believe a
word you say again.
بعد از این اتفاقی که افتاد دیگر

-احتماالً/حتماً پستچی است( .در

نمی خواهم حتی یک کلمه از

نقش زمان حال برای بیان احتمال

حرف هایت را باور کنم( .امتناع

چیزی)

قاطع)

He's been told that if
he's late once more he'll
be sacked.

 .5برای نشان دادن رضایت و

به او گفته شده که اگر یک بار

You really will need to
work a lot harder if you
want to stand any chance
of passing.

تمایل (در حالت مثبت) و بیان

دیگر دیر کند اخراج خواهد شد.

اگر می خواهی شانسی برای

امتناع قاطع (در حالت منفی).

(تهدید)

قبول شدن داشتن باشی واقعاً باید

The economy will not
be fixed overnight; it will
take years.

خیلی سخت تر کار کنی( .قبول

 .2در بخش پایه جمالت شرطی

برای بیان اینکه فالن عمل مشروط
است به عملی دیگر ،یا فالن عمل
پیامد منطقی عملی دیگر خواهد
بود.

 .3در نقش زمان حال برای بیان
احتمال یا قطعیت درست بودن
چیزی.
 .1برای قول دادن.
 .8برای پیشنهاد دادن.

اقتصاد یکشنبه درست نخواهد
شد .سال ها زمان خواهد برد.
(پیش بینی بر مبنای تحلیل)

 .9برای درخواست کردن.
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شدن مشروط است به سخت تر
کار کردن)

کارگاه ترجمه
We've got small, medium and large. What size
?do you want
-I'll have a large one
please.
”ما کوچک ،متوسط و بزرگش را
داریم .شما کدام سایز را می
خواهید؟“
”-سایز بزرگش را لطفاً( “.تصمیم
لحظه ای)
•

زمان آینده استمراری

موارد کاربرد
برای بیان چیزی که در مقطع
خاصی در آینده روی خواهد داد و
تا مدت معینی ادامه خواهد داشت.
برای بیان کنش ها و رویدادهای
معطوف به آینده که آنها را ثابت و
مشخص می دانیم چون بخشی از
روال عادی امور هستند.
برای بیان چیز هایی که به هر
حال روی می دهند و تصمیم های
ما نقش چندانی در آنها ندارند.
با مفهوم زمان حال برای بیان
چیزی که محتمل می دانیم (فکر
می کنیم) درست باشد.

برای بیان پرسش های مؤدبانه
در مورد برنامه و تصمیم افراد؛
اینکه در فالن مورد برنامه آنها
چیست ،چه تصمیمی دارند. ...

This time next year this
part of the garden will be
looking beautiful.
سال آینده همین وقت این
بخش از باغ جلوه زیبایی خواهد
داشت( .حالتی که در آینده شکل
می گیرد و مدت معینی ادامه
خواهد داشت)
Will you be going to the
shops later? If you go,
could you get me some
?milk
می خواستم بدانم آیا تصمیم
دارید بعدا بروید خرید؟ اگر می
روید می شود مقداری شیر برای
من بخرید؟ (سوال مؤدبانه)

You can't interrupt her
now. She'll be getting
ready to go on stage,
?won't she
نمی شود االن مزاحم کارش
شوی .احتماالً االن دارد خودش را
برای رفتن به سر صحنه آماده می
کند ،مگر نه؟ (چیزی را محتمل
دانستن)
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We'll be having our
weekly meeting tomorrow
so I'll present your proposal then.
فردا جلسه هفتگی مان را
خواهیم داشت .بنابراین طرح تو را
آن موقع ارائه خواهم داد( .جلسه
هفتگی برنامه ثابت و مشخصی
است)
I'll be seeing Mr. Kennedy at the court tomorrow.
He's always there on
Thursday.

So, we can discuss your
case briefly then.
به هر حال آقای کندی را در
دادگاه می بینم.
پنج شنبه ها همیشه آنجاست.بنابراین می توانیم آن موقع درمورد پرونده شما کمی صحبت
کنیم( .دیدن آقای کندی امری
ناگزیر است و به تصمیم گوینده
ربطی ندارد)

کارگاه ترجمه
•

زمان آینده کامل

موارد کاربرد
برای بیان اینکه چیزی در نقطه
مشخصی از آینده تمام خواهد شد،

By the time you get this
letter my thoughts will
probably have changed
completely; perhaps even
my problems will have
radically changed.
تا آن هنگام که این نامه به

تکمیل خواهد شد ،یا به نتیجه

خواهد رسید.
برای بیان چیزی که گمان داریم
یا باور داریم اتفاق افتاده است.

دستت برسد افکار و نظراتم
احتماالً به طور کامل تغییر کرده
اند؛ شاید حتی مشکالتم نیز از

دانیم همان طور باشد که فکر
کنیم.
نگریستن به نقطه ای از گذشته
از منظر شخصی.

In two years, time he
will have been acting for
50 year, and shows no
sign of retiring from the
theatre.

As you will have noticed, we have employed
a new secretary.

اساس تغییر کرده باشند( .عمل

دو سال دیگر که بگذرد او 51

مورد نظر یعنی تغییر افکار و

سال است که بازیگری می کند و

نظرات و ...هنوز صورت نگرفته

هیچ تمایلی هم برای کنار رفتن از

همانطور که احتماالً متوجه شده

است اما گوینده احتمال می دهد

صحنه تئاتر نشان نداده است.

اید ما منشی جدیدی استخدام

در نقطه معینی از آینده یعنی

(عمل بازیگری از قبل شروع شده

کرده ایم( .گوینده احتمال می

زمانی که نامه به دست طرف برسد

و دو سال دیگر هم احتماالً تداوم

دهد طرف متوجه این موضوع شده

این امر صورت بگیرد)

خواهد داشت)

باشد)

•

By the time we land, I
reckon we will have been
in the air for about fourteen hours.
وقتی فرود بیاییم به نظرم حدود
چهارده ساعت در آسمان بوده ایم.
(گوینده هنوز در هواپیما است و
وقتی هواپیما به زمین بنشیند
پرواز حدود چهارده ساعت به طول
انجامیده است)

زمان

آینده

کامل

استمراری
موارد کاربرد
بیان کنش یا وضعیتی که از قبل
شروع شده و در نقطه ای معین در
آینده هنوز هم تداوم دارد .در
اینجا روی طول مدت کنش یا
وضعیت مورد نظر تأکید می شود.
بیان نظر شخصی در مورد
چیزی؛ بیان چیزی که محتمل می
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This book on Proust is
really difficult. On Saturday I will have been
reading it for a month,
and I'm still only half
way.
این کتاب که در مورد پروست
است واقعاً سخت است .روز شنبه
که بیاید یک ماه است که مشغول
خواندن آن هستم و هنوز هم نصف
آن مانده است( .عمل خواندن از
قبل شروع شده و شنبه که بیاید

هنوز هم ادامه خواهد داشت)

کارگاه ترجمه
As delegates who arrived early will have
been discovering, there
have been some late
changes to the conference
program.
همانطور که نمایندگانی که زود

رسیدند احتماالً پی برده باشند،
تغییرات دیر هنگامی در برنامه
کنفرانس صورت گرفته است.
(گوینده

احتمال

می

دهد

نمایندگان به این موضوع پی برده
باشند)

فرضی وجود دارد .مثال برای زمان
حال استمراری از کلید واژه
های“دارم،

درحال،

مشغول،

سرگرم “...،و برای صورت گذشته
آن از ”داشتم “...،استفاده می شود،
و یا برای حال کامل از ”-ام- ،ای“
مانند ”انجام داده ام ،انجام داده
ای “...،و برای گذشته کامل از
”بودم ،بودی “...،مانند ”انجام داده
بودم ،انجام داده بودی “...،استفاده
می کنند.

How long have you
?known him
از کی او را می شناسید؟ (و نه،
از کی او را شناخته اید؟)
I was earning a lot less
than my wife.

درآمد من بسیار کمتر از همسرم
بود( .و نه ،من داشتم بسیار کمتر
از همسرم در می آوردم)
I hear there are roadworks in the street again.
شنیده ام که باز دارند در خیابان

چنین کلید واژه هایی هرچند

جاده ها را تعمیر می کنند( .و نه،

David will have been
asking himself whether
speed cameras are a
good idea after he was
fined $100 last week for
breaking the speed limit.

معادل هایی دم دست و مناسب

می شنوم)...

هستند اما موارد زیادی هم وجود
ترجمه آنها کارساز نیستند .مثالً

The waiter took my
plate away before I had
finished eating.

وقتی هفته گذشته دیوید به

گاهی می توان کلید واژه های

قبل از این که غذایم را تمام کنم

خاطر نقض حد مجاز سرعت 111

زمان حال کامل را برای زمان حال

(تمام کرده باشم) پیشخدمت

دالر جریمه شد البد (حتماً) پیش

ساده بکار برد و برعکس .به همین

بشقابم را برداشت( .و نه ،قبل از

خودش فکر کرده که چه می شد

خاطر هنگامی که با زمان های

اینکه غذایم را تمام کرده بودم)...

اگر دوربین های ثبت سرعت وجود

انگلیسی سر و کار داریم بهتر است

نداشتند( .نگریستن به یک رویداد

به موارد کاربردی که هر کدام از

گذشته از منظر شخصی)

این زمان ها دارند توجه کنیم و بر

We'll continue the meeting when he's recovered
his composure.

نکته ( :)1در فارسی برای
ترجمه برخی از زمان های
انگلیسی کلید واژه های پیش

دارند که این کلید واژه ها برای

همین مبنا به ترجمه آنها بپردازیم.
پاره ای از این موارد در نمونه
های زیر آورده شده اند.
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هر وقت آرامش و خونسردی اش
را بازیافت جلسه را ادامه خواهیم
داد( .و نه ،هر وقت آرامش و
خونسردی اش را بازیافته است)...

کارگاه ترجمه
نکته ( :)2در انگلیسی بین
شکل فعل و زمان آن همیشه
رابطه مستقیمی وجود ندارد .گاهی
ممکن است فعل در شکل گذشته
ظاهر شود اما معنای زمان حال

The new drug goes on
sale next year.
داروی جدید سال آینده وارد
بازار خواهد شد( .فعل  goدر زمان
حال ساده اما با معنای آینده)

بدهد ،یا فعل در شکل زمان حال

همسایه ما طوری صحبت می
کند که انگار نصف این مملکت
مال اوست( .فعل  ownدر شکل
گذشته اما با معنای زمان حال بکار

باشد اما به زمان آینده اشاره
داشته

Our neighbor talks as if
he owned half the country.

رفته است)

باشد .بر

She's taking
that medicine
whether she
!likes it or not

همین قرار ،فعل در
حالت ”استمراری“
و ”کامل“ می تواند

چه دوست داشته

در برخی از موارد

باشد چه نداشته

بیانگر ایده هایی

باشد باید آن دارو را

خارج از چارچوب

بخورد.

متعارف خود باشد.

استمراری برای امر

برای مثال حال

به انجام یک کار

استمراری هم می

بکار رفته است)

تواند برای اشاره به

Don't
you
think it's time
we made our
?excuses and left

آینده بکار رود و

هم برای امر به
انجام یک کار یا نهی از انجام آن.
چند مثال زیر نمونه ای هستند
از خروج فعل از چارچوب زمانی
خود.

(حال

England are playing
France at football tomorrow.
انگلستان فردا با فرانسه مسابقه
فوتبال خواهد داشت( .زمان حال
استمراری در نقش آینده)
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فکر نمی کنی وقت آن است که
عذرمان را بخواهیم و برویم؟
(افعال  madeو  leftدر شکل
گذشته اما با معنای زمان حال بکار
رفته اند)

مقاالت
همکاران 3111؛ گیوالیمییینیی و

دریافت کرده ،اما اسیکینیاس ده

فراگیری نحو و علم معانی

همکاران 3111؛ گوالمینی و کرین

سنتی را نه .کودکان انگلیسی زبان

(نوشته ی :استفان کرین و روزالیند

3113؛ 3112؛ کرین و همیکیاران

(با متوسط سن  5.1سال) در 91

 .)3113این مطالعات نشیان داده

درصد موارد در متیون آزمیایشیی

اند که کودکان انگلیسی زبان  2تیا

شبیه به این جمالتیی هیمیچیون

 5ساله از شمول عطفی انفصال در

(  )29را به درستی رد کردند .دلیل

منفی گرایی آگاه هستند .یکیی از

کودکان برای رد کردن جمله ()29

این نمونه ها آزمایشی اسیت کیه

این بود که کودکی که تا دیر وقت

توسط کرین و همکاران ( )3113با

بیدار مانده جواهر دریافیت کیرده

استفاده از عمل قضاوت حقیقیت-

است .معلوم است که در دسیتیور

ارزش صورت گرفته است (مراجعه

زبان کودکان ،جمله (  )29بیانیگیر

شود به کرین و تورنتیون .)1998

آن است که دختر نه ده سنتی می

در یک بررسی ،جمله (  )29توسط

گیرد و نه جواهر .از نظر منیطیقیی

شاگردی تولید شد که یک پیییش

این با حرف عطف برابر است :دختر

بینی است در مورد حادثه ای در

یک ده سنتی دریافت نمی کند و

 .5شمول رو به پایین در زبگان

یک داستان.

او جواهر دریافت نمی کینید .انیی

کودک

 .29دختری که تا دیروقت بیییدار

شمول عطفی تنها در صورتیی بیه

ماند ده سنتی یا جواهر درییافیت

دنبال (  )29می آید که انفصال ییا

نمی کند.

در تعبیر تخصیییص داده شیود،

تورنتون) ”بخش چهارم“

طوبی مردانی
مرداد 1298
)(August, 2019

مطالعات تجربی زیادی بر روی
تعبیر کودکان انگلیسیی زبیان از
انفصال در حیطه منیفیی گیراییی

بعدا مشخص شد دختری که تا

وجود داشته است (چیییرچیییا و

دیر وقت بیدار میانیده جیواهیری

همانند منطق کالسیک .تیوضیییح
این حقیقت که کودکان یا را بیه
عنوان یا فراگیر تعبیر کیردنید در
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مقاالت
رویکرد وابسته به تجیربیه دشیوار

نماید .یک اصل کاربردی »وابستیه

 .51دختری که به رختخواب نرفت

اسییت ،زیییرا کییودکییان شییواهیید

به تشریک مساعی بودن« (گیریین

یک ده سنتی ییا ییک جیواهیر

مستقیمی تعبیر انفصیال نیدارنید.

 )1915سخنرانان را تشوییق میی

دریافت خواهد کرد.

اکثریت ورودی کیودکیان شیامیل

کند که تا حد امیکیان میطیالیب

برای رویکرد تیجیربیه میحیور

بیانات مثبت می شود .در اکیثیر

آموزنده بیان کنند .شنوندگیان بیا

غافلگیر کننده است که کیودکیان

بیانات مثبت ،استفیاده از ییا بیا

شنیدن اینکه فردی اصیطیالحیی

انفصال زبان طبیعی را میطیابیق

منطق کالسیک هماهنگی نیدارد.

ضعیف تر را با مقیاس یا به کار می

علیرغم کمیابی شواهد بیرای ایین

برعکس ،استفاده از ییا بیییانیگیر

برد ،این تعبیر را به کار می بیرنید

تعبیر در ورودی بیت مینیطیق

انحصاریت است.

که سخنگو ،که از تشریک مساعیی

کالسیک تعبیر کینینید .شیکیاف

داللت انحصاریت برای یا ریشیه

بهره می برد ،در جایگاهی نیبیوده

مدرکی در زبان هایی مثل ژاپنیی،

در موجودیت بیانیه دیگری دارد ،با

که از اصطالح قوی تر و بهره بیرد.

مجارستانی ،چینی و غیره افراطیی

و ،که آموزنده تر است (اگر هر دو

بنابراین سخنگو منفی گرایی جمله

تر است ،جیاییی کیه اسیتیفیاده

بیانیه درست باشند) .بیانیه ای که

را با اصطالح قوی تر به کیار میی

بزرگساالن از انفصال با قانون دی

و دارد آموزنده تر است زیرا بیانییه

برد A :یا  ،Bاما نه هر دو  Aو .B

مورگان مخالف است ،حیتیی در

ای با شکل  Aو  Bدر شیراییطیی

استفاده بزرگساالن از یا به وضیوح

جمالت منفی ساده (مراجعه شیود

درست است که بیانیه شکل  Aییا

با این تلویحات مقیاسی هدایت می

به بخیش  .)9.3در هیر حیال،

 Bرا تأیید نماید .به این دلیییل،

شود ،بزرگساالن از استفیاده  Aییا

مطالعات بین زبانی کودکان ژاپنیی

بیانات یا و و از مقیاسی بر اسیاس

 Bدر موقعیت هایی که در آنیهیا

زبان و چینی زبان تبعیت از قانیون

قدرت اطالعات ،با و که آموزنده تر

هییم  Aو هییم  Bدرسییت اسییت

دی مورگان برای شمول عیطیفیی

(قوی تر) از یا در متونی است کیه

اجتناب می کنند.

انفصال در جمالت ساده منفیی را
نشان می دهد ،که تنیهیا زمیانیی

جمالت با هربیانیه را تأیییید میی
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مقاالت
ممکن است کیه ایین کیودکیان

هر با محدود کننده خود ترکیییب

 .51هر .............یا  = ...............ییا

انفصال را به عنوان ییا مشیمیول

می شود ،کل بخش می توانید بیا

انحصاری

تعبیر نمایند.

یک عبارت مسندی ترکیب شیود

هییر ......یییا................. .............

دانش کودکان از عدم تقارن از

(مثال ،شنا می کند ،فرانسیوی ییا

شمول عطفی

جمله کمی ساز جهانی هر نیز در

اسپانیایی صحبت می کند و غیره).

این ادبیات نشان داده شده اسیت.

عبارت مسندی حیطه کمیی سیاز

قبل از اینکه در مورد این یافته هیا

جهانی نامیده می شود .اگر عیامیل

بحث کنیم ،بهتیر اسیت بیرخیی

انفصال یا در حیطه هر ظاهر شود،

ویژگی های معنایی این کمی سیاز

یک تعبیر یا انحصاری دارد (نه هر

جهانی را روشن سازیم .کمی سیاز

دو) .برای مثیال ،جیمیلیه جیان

جهانی یک تعیین کنینیده اسیت،

فرانسوی یا اسپانیایی صحبت میی

مثل هیچ ،برخی ،هر دو ،سیه و

کند داللت بر این دارد کیه جیان

غیره .تعیین کننده هیا از نیظیر

فرانسوی صحبت می کند یا جیان

ساختاری با یک اسم (دانش آموز)

اسپانیایی صحبت می کند ،اما نیه

یا عبارت اسمی (دانش آمیوز در

هر دو .همانند قبل ،ما نه هر دو را

این اتاق) ترکیب می شوند تا ییک

به یک داللت معنیاییی/کیاربیردی

بخش دستور زبانی تشکیل دهند-

اختصاص می دهیم؛ این تیعیبیییر

مثل هر دانش آموزی یا هر دانیش

شاهدی برای ابهام در معنای یا در

آموز در این اتاق .اسیم (عیبیارت

انگلیسی یا هر زبان طبیعی دیگری

اسمی) که هر با آنیچیه میحیدود

نیست.

=

مثال (  )53نشان می دهد کیه
اصطالح قطب منفی در قید کمیی
ساز جهانی هر مجاز است ،اما نیه
در حیطه آن .این نشان می دهید
تعمیم توصیفی هیچ ممکن اسیت
تنها در متون زبان شناختی ظاهیر
شود که شمول عطفی انفصیال را
مجاز می دانند.

 .53هییر  ..........هیییییچ ...........
هیچ................
مطالعات زییادی بیه بیررسیی
شرایط کودکان در میواجیهیه بیا
انفصال در محدود کینینیده و در
حیطه کمی ساز جهانی پرداخیتیه
اند (برای مثال ،بوستر و کیریین
1992؛ گولمینی ،مرونی و کیریین

کننده نامیده می شود .زمانی کیه

 .)3112در این مطالعات با استفاده
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مقاالت
از روش قضاوت حقیقت -ارزش ،از

ارائه گردید .کودکان جمالت ایین

که بزرگساالن تولییید نیمیوده و

کودکان خواسته شد تا جیمیالتیی

متن را رد کردنید .ایین ییافیتیه

اجتناب می نمایند (ا لری و کریین

همانند ( )52و ( )52را که توسیط

شاهدی است برای اینکه کودکیان

1992؛ تورنتون 1995؛ وان در

یکی از شاگردان ،کرمیت ،تیولییید

یک شمول عطفی انفصیال را در

وال  .)1993یکیی از آزمیایشیات

شده بود ،ارزیابی کنند.

محدود کننده هر ایجاد کردند .این

صورت گرفته توسط ا لری و کرین

 .52هر زن تخم مرغ یا موز خرید.

عدم تقارن در پیاسیک کیودکیان

بیانگر این میوضیوع اسیت .ایین

نشانگر دانش آنها از عدم تقارن در

محققین از یک قضاوت حقییقیت-

دو ساختیار دسیتیور زبیانیی در

ارزش با یک عنصر استنباط بیهیره

خصوص کمی ساز جهانی اسیت-

بردند .در این امر ،شاگر ،کرمیییت،

محدود کننده و حیطه .این یافیتیه

اغلب توصییفیات اشیتیبیاهیی از

 .52هر زنی که تخم مرغ ییا میور
خرید یک سبد دریافت کرد.
جمالتی همانند ( )52در متنیی
به کودکان ارائه شدند که در آنیهیا
برخی از زنان تخم مرغ خیرییدنید،
اما هیچ یک موز نخریدند .کودکان
جمالتی همانند (  )52را در ایین

ها شواهدی هستند برای ایینیکیه

عناصری داشت که در داستان رخ

کودکان می دانند محدود کنینیده

می دادند .هر زمان کرمیت نیمیی

هر شمول رو به پایین است ،اما نه

توانست به طور دقیق بیان کند که

حیطه آن.

چه اتفاقی در داستان رخ داده ،از

شرایط پذیرفتند ،که نشان می داد
یک تعبیر یا شمولی را به انفیصیال
درون این حیطه کمی ساز جهانیی
هر تخصیص داده اند .جیمیالتیی
همانند ( )52در متنی که زنانی که
تخم مرغ خریدند سبید درییافیت
کردند ،اما زنانی که موز خیرییدنید

سبد دریافت نکردند ،برای کودکان

مطالعات انگشت شماری هستند

که به توسعه حساسیت قطبیت در
کودکان پرداخته باشند ،امیا ایین
نتیجه را در بر داشیتیه انید کیه
کودکان اصطالحات قطب منفی را

کودکان خواسته می شد تا بگویند
حقیقتاً چه اتفاقی رخ داده اسیت.
آزمونگری که کرمیت را تحت نظیر
داشت جمالتی همانینید (  )55و
( )53تولید می کرد.

در همان متون زبان شناختی تولید

 .55کرمیت :هر دایناسور چیییزی

کرده و از آنها اجتناب می نمایینید

پیدا کرد تا با آن بنویسد.
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مقاالت
کودک :نه ،این یکی چیزی پیییدا

هیچ چیز می شود .در هر حال ،در

شناختی تسلط یابند که چینییین

نکرد که با آن بنویسد.

تصحیح کرمیت ،کودکان دائمیا از

اصطالحاتی را مجاز می دانند ،تیا

 .53کرمیت :تنها یکیی از گیوزن

کمی ساز جهان هر استفاده کردند،

اینکه از تولید این موارد در محیط

های شمالی چیزی برای خیوردن

بنابراین متین زبیان شینیاخیتیی

های غیر مجاز اجتناب نمایند.

پیدا کرد.

کودکان را مجبور کرد تا از تیکیرار

 .3یک ویژگی ساختار انیتیزاعیی:

همان اصطالح قبیلیی اجیتینیاب

حکم .C

کودک :نه ،همه گوزن های شمالی
چیزی برای خوردن پیدا کردند.

نمایند .این یافته ها نشان داد کیه
کودکان بر دانش مورد نییاز بیرای

در شرایط ذکر شده در ( ،)55
اظهارات کرمیت یک کیمیی سیاز
جهانی هر داشت ،که اصطیالحیات
قطب منفی ،همانن هر چیزی ،در

شمول رو به پالیین تسلیط پیییدا
کرده اند ،چیزی که شامل استفاده

مناسب و اجتناب از اصیطیالحیات
قطب منفی می شد.

این حیطه ،را متحمل نمیی شید؛
برعکس ،بیانیه (قیطیب میثیبیت)
چیزی استفاده شد .یازده کیودک
(با متوسط سنی  )2.11در ایین
مطالعه شرکت کردند .پاسیک ایین
کودکان شامل اصطالح قطب منفی
هیچ چیز در متون زبان شناحیتیی
می شد .در شرایط دیگری ،که در
(  )53نشان داده شده است ،بیانییه

کرمیت شامل اصطالح قطب منفی

عالوه بر مفهوم معنایی اصیلیی،
شمول رو به پایین ،ییک وییژگیی
ساختاری در همه پدیده هایی کیه
بحث می کنیم مطرح میی شیود.
این ویژگی ساخیتیاری حیکیم C
نامیده می شود .برای مثالف بیرای

این یافته هیا چیالشیی بیرای

اینکه بیانات انفصالی مجوزی برای

رویکرد وابسته به تجربه هستینید.

شمول انفصالی به همیراه داشیتیه

در این رویکرد ،همانطور که قیبیال

باشند ،اظهار شمول رو به پیایییین

خاطر نشان کردیم ،روشن است که

باید حکم  Cبرای عامل انیفیصیال

کودکان بر حقایق مربوط به توزیع

باشد .عالوه بر این ،برای ایینیکیه

اصطالحات قطب منفی مثل هییچ

مجوزی برای اصطالح قطب منفیی

چیز ،بر اساس ویژگی های آمیاری

صادر شود ،اظهار شیمیول رو بیه

ورودی ،تسلط پیییدا کیرده انید.

پایین باید حکم  Cبرای جایگاهیی

کودکان باید بر محیط های زبیان

باشد که این اصطالح معرفی میی
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مقاالت
کند .در مثال (الف) (  )51و ( ،)58

های زبان شناختی دیگر بسط پیدا

 .31حاکم گفت که پدر نییینیجیا

حکم  Cمنفی ساز اصال ،و یا ،بیه

می کند .برای میثیال ،حیکیم C

ترتل غذای خودش را خورد.

ترتیب بیان شده اند؛ حیکیم  Cدر

محدودیت کنفرانسی را که ضمییر

همانطور که این مثال ها نشیان

مثال های (ب) وجود ندارند .ایین

او را در بیانیه نینجا ترتل در ()59

می دهند ،ساختیار حیکیم  Cبیر

خود توضیحی است برای اینکه چرا

(مثال قبلی (  ))11منع می کینید،

اساس اصول دستور زبان جیهیانیی

(  51ب) یک تعبیر نه هیر دو را

هدایت می نمایند .و میحیدودییت

هدایت می شود .این ساختار بیایید

دریافت می کند ،تا اینکه مجیوزی

دیگر حکم cتوضیح می دهد کیه

بر اساس قوانیین آمیاری ورودی

برای شمول عطفی به همراه داشته

چرا ضمیر انعکاسی  himselfباید

تجربه محور توسعه زبانیی ظیاهیر

باشد ،مثل ( 58الف).

با پدر هم ارجاع باشد ،نه با نینجیا

شود ،اما این نیز بسیار غیر محتمل

 .51الییف .خییبییر بییرد بییوش

ترتل یا حاکم ،در (.)31

به نظر می آید ،زیرا حکم cحیطه

اصال ًدادگاه عالی را غافلگیر نکرد.

 .59همانطور که نینجا ترتل پیتیزا

وسیعی از پدیده های معنیاییی را

ب .خبر عدم برد بوش دادگاه عالی

می خورد ،او می رقصید.

هداست می کند ،نه فقط شیکیل
توالی اظهارات زبان طبیعی را.

را اصالً غافلگیر کرد.
 .58الف .خبر بیرد بیوس
کرل یا جب را غافیلیگیییر
نکرد.
ب .خبر عدم بیرد بیوش
کرل یا جب را غافیلیگیییر
کرد.
رابطه ساختاری حکیم
 Cبه بسیاری از پیدییده
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مقاالت

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

نقد ترجمه :مسعود امینی
مرداد 1298

)(August, 2019

text Source
in was he mind his flashed into thought, first of impulse desire, or When this
upon it. act to position no
text Target
وقتی این اشتیاق و یا این اندیشه به ذهنش رسید هرگز در شرایطی نبود که نسبت به آن کاری صورت دهد.
Strategies Syntactic Chesterman’s

اندیشه

impulse of thought

Unit Shift:
(phrase
)noun

Strategies Semantic Chesterman’s

به ذهنش رسید

Emphasis Change:
First flashed into his mind

تحلیل جدول  :نویسنده برای تاکید بیشتر از فعل ( )flashاستفاده کرده که بهتر بود به صورت (در ذهن او
جرقه زد یا به ذهنش خطور کرد) ترجمه می شد در صورتیکه در ترجمه با فعل (رسید) ،مترجم تاکید نویسنده
در استفاده از فعل ( )flashرا کاهش داده ولی در نقطه مقابل با افزودن قید (هرگز) که در متن اصلی نبوده بر
روی فعل مربوط به آن تاکید بیشتری نسبت به نویسنده گذاشته است.
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مقاالت
Source text
One of the most common causes of failure is the habit of quitting when one is
overtaken by temporary defeat.
Target text
یکی از علل عمده شکست و ناکامی این است که در برخورد با مشکالت موقتی متوقف می شویم و دست از
تالش بر میداریم.
Chesterman’s Semantic Strategies
Emphasis Change:
ϕ

most

Chesterman’s Syntactic Strategies
Unit Shift:
the habit of quitting

)Sentence

)Phrase

متوقف میشویم و دست از تالش برمیداریم.

تحلیل جدول :مترجم با حذف ترجمه ( ،)mostبدون هیچ توجیه منطقی ،صفت را جایگزین صفت عالی کرده
و هدف نویسنده از به کارگیری این کلمات کلیدی را تضعیف کرده .در واقع تعداد بسیاری از تغییرات ساختاری
در جهت کاهش و کوتاه تر کردن آنها بوده و این کاهش آنقدر در طول ترجمه کتاب چشمگیر بوده که حتی تا
حذف کامل بسیاری از پاراگراف ها پیش رفته و گاهی نیز این کاهش در تاکید ،به صورت حذف فیزیکی نبوده
بلکه با انتخاب معادل هایی با معانی متفاوت ،ایدئولوژی مورد نظر نویسنده را خدشه دار کرده زیرا نویسنده در
ورای هر کدام از این تکرارها و تأکیدها هدفی داشته و آن ،تأثیرگذاری بر ضمیر ناخودآگاه است که در اثر تکرار،
تکرار و تکرار میسر میشود .هر چند در مثال دوم در جدول مالحظه میگردد که مترجم به درستی با افزایش
واحد از عبارت به جمله به انتقال بهتر پیام فکری نویسنده کمک کرده است.
در بسیاری موارد سبک نویسنده استفاده از تشبیهات و استعاره ها برای تأثیرگذاری بر ذهن خواننده بیوده کیه
مترجم به غلط با معادل سازی های بسیار ساده از شدت تأثیرگذاری آنها کاسته در صورتیکه همه این تأکیدات در
متن اصلی ،هدفمند و به منظور تأثیر بر ضمیر ناخودآگاه بوده تا پیام و ایدئولوژی نویسنده در اعماق ذهن مخاطب
جای بگیرد که مترجم دسترسی به این هدف را کمرنگ کرده است.
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مقاالت
Source text
He had never heard that more gold has been mined from the brains of men than
has ever been taken from the earth.
Target text
او هرگز نشنیده بود که در مغز انسان طالیی به مراتب بیش از آنکه او از زمین بیرون بیاورد وجود دارد.
Chesterman’s strategies
Other pragmatic changes:

وجود طال در مغز
مغز

Fairclough’s Metaphor: gold has been mined from the brains
brains

)singular

Catford’s Intra-system Shift: (plural

تحلیل جدول( :استخراج طال از مغز) استعاره زیبایی بوده که نویسنده در کنار استخراج طال از زمین بکار برده
که مترجم با تضعیف این استعاره در حد (وجود طال) به جای (استخراج طال) ،باز هم به ایدئیولیوژی و هیدف
نویسنده که همانا تأثیر بی وقفه بر ضمیر ناخودآگاه مخاطب است ،آسیب وارد کرده هر چند در موارد انیدکیی

مترجم به این تأکیدات افزوده( :به مراتب) که در متن مبدأ نبوده و مترجم در متن مقصد آن را اضافه کرده .از
دیگر استراتژی های صحیح به کار رفته در ترجمه ،استفاده از اسم مفرد (مغز) به جای حالت جمع آن است.
مترجم به فراوانی از رویه تغییر زاویه دید ( )Modulationاستفاده کرده که این گونه تغییرات به همراه دیگر
رویه های مورد استفاده ،کمک بسیاری به طبیعی و روان بودن ترجمه کرده و مترجم با حفظ هسته معنایی به
بهترین نحوی پیام نویسنده را به مخاطب انتقال داده است.
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مقاالت
Source text
Two difficulties stood in his way.
Target text
او دو مشکل بر سر راه خود داشت.
Source text
That is one of the tricks of opportunity. It has a sly habit of slipping in by the back
door, and often it comes disguised in the form of misfortune, or temporory defeat.

Target text
و بدانید که این یکی از ترفندهای فرصت است .فرصت پشت در حیاط خلوت شما کمین می کند .گاه به صورت
بدبیاری ظاهر میشود گاه شکل شکست موقتی می گیرد.
Chesterman’s Pragmatic strategies
Other pragmatic changes:
Vinay and Darbelnet’s Modulation: It has a sly of slipping in by the back door.
فرصت پشت در حیاط خلوت شما کمین می کند.
Illocutionary change: Changing the mood of the verb from indicative to imprative.
Information change (Omission): it comes disquised
ظاهر می شود
Chesterman’s Syntactic Strategies
temporary defeat

)Sentence

Unit Shift:
)Phrase

شکل شکست موقتی می گیرد.
تحلیل جدول :در بخش اول (او دو شکل بر سر راه خود داشت) ،مترجم از ترجمه  literalاستفاده نکیرده
و به درستی و با تغییر زاویه دید خود ( )Modulationهمان مفهوم متن مبدأ را به بیانی دیگر و از دیدگیاهیی
متفاوت بیان کرده که همین رویه را مترجم در بخش دوم نیز مورد استفاده قرار داده .نویسنده با اسیتیفیاده از
نوعی استعاره اشاره به این دارد که برخالف انتظارتان ،فرصت در نزدیکی شماست که مترجم از جهیت ایینیکیه
همین استعاره را در ترجمه نیز به کار برده ،به درستی عمل کرده ولی بهتر بود از ذکر (در حیییاط خیلیوت)
خودداری میکرد و جایگزین مناسب تری را انتخاب مینمود تا متن مقصد به اصطالح بوی ترجمه ندهد.
ترجمه پیشنهادی :فرصت در نزدیکی شما و به دور از چشم شما در کمین است.
در بخشی دیگر ( ،)it comes disquisedاطالعاتی که در متن مبدأ به صورت قید یا صفت همیراه فیعیل
آمده ،در متن مقصد کاهش یافته و قید ( )disquisedدر ترجمه حذف شده که از آن جهت که در هیدف و
ایدئولوژی نویسنده دستکاری منفی صورت گرفته و از ارزش فعل ( )comeکاسته شده ،بهتر بود این تیغیییییر
صورت نمی گرفت.
ترجمه پیشنهادی :استفاده از (لباس مبدل) برای  disquisedو در انتهای جدول نیز مترجم به درسیتیی

عبارت وصفی را به واحد بزرگتر یعنی جمله تبدیل کرده است.
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مقاالت
He didn’t know Mr. Edison, and he didn’t have enough money.
نخست آنکه ادیسون را نمی شناخت و دوم آنکه به قدر کافی پول نداشت.
این گونه افزایش ها به متن مبدأ از آنجائیکه به روان تر شدن ترجمه و تقویت پیام فکری نویسنده کمک می
کند می تواند به عنوان نکته مثبت تلقی شود و همچنین:

He covered up the mine, retraced his footsteps to his home in Williamsburg,
Maryland.
روی معدن را پوشانید و عازم شهر ویلیامزبرگ در ایالت مریلند شد.
در این ترجمه ،مترجم به درستی به مخاطبی که با تقسیم بندی جغرافیایی کشور مبدأ آشنایی نیدارد نشیان
می دهد که از دو اسم مکان نامبرده ،کدام شهر و کدام ایالت است که توجه به این نکات به ظاهر ریز حیاکیی از
دقت و توجه مترجم دارد.
در کنار این همه ترجمه مقصد مدار جای تعجب است که مترجم گاه به شدت و بدون هیج توجیه منطقی بیه
متن اولیه چسبیده و گریش فراوانی به ترجمه  word for wordداشته:
three feet from gold:

در فاصله  91سانتی متری طال

در صورتیکه میتوانست آن را به واحد اندازه گیری رُندتری مثل متر تبدیل کند( :یک متر) الزم به ذکر است با
وجود نکات مثبت و منفی در این ترجمه ،اگر مالک ارزیابی آن مدل های مقیصید میداری هیمیچیون بیرمین
( )Bermanقرار می گرفتند ،به طور قطع انتقادات بیشتری نسبت به آن صورت می گرفت ولی از آنجائیکیه در
حال حاضر ترجمه بر مبنای مدل های مقصد مدار مورد قبول و توجه بیشتری قرار گرفته و با توجه به نوع میتین
مبدأ استفاده از مدل های نوین ترجمه که ارتباطی و مقصد مدار میباشند اولویت دارند و از این حیث میتیرجیم،

انتخاب درستی را انجام داده است .همچنین اگر چیزی در متن مقصد به نسبت متن مبدأ اضافه شده ،در واقیع
آن عنصر به صورت ضمنی و نهفته ( )implicitlyدرون متن مبدأ و در  propositionآن وجود داشته و یا اگر
عنصری آشکار در متن مبدأ به هنگام ترجمه در متن مقصد مشاهده نمی شود ،باز این عنصر به صورت ضمنی در
 propositionمتن مقصد وجود داشته که استفاده از این نوع ترجمه حاکی از مهارت و تواناییی میتیرجیم در
استفاده از انواع رویه های ترجمه و خالقیت او می باشد .و چنانچه در مقایسه دو متن مبدأ و مقصد مالحظه میی
گردد ،مترجم توانسته حتی در محدوده ای بسیار کوچک از متن کلی یعنی پاراگراف ،از انواع مختلف روییه هیا
استفاده کند .و مترجمی که اینگونه از استراتژی های متنوع در امر ترجمه استفاده نمی کند و به شدت چسبیده
به متن کار می کند یا از رویه های گوناگون ترجمه ناآگاه است و یا از شجاعت الزم برای تغییر در میتین اولیییه
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مقاالت
همراه با وفاداری به پیام و ایدئولوژی نویسنده برخوردار نیست.
در پایان و به عنوان نتیجه گیری با وجود برخی ایرادهای موجود در ترجمه که جزو ذات عمل ترجمه است و با
توجه به اینکه هیچ ترجمه ای حتی اگر توسط معتبرترین مترجمان صورت گیرد خالی از اشکال نیست ،متیرجیم
در انتقال ایدئولوژی فکری نویسنده و وفاداری به متن اصلی و ایجاد انگیزه و تأثیر گذاری بر ضمیر نیاخیودآگیاه
مخاطب که از اصلی ترین اهداف نویسنده بوده موفق عمل کرده است.
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مقاالت
هستیم؛ داریم عصر طیالییی نیرم

 81نرم افزار رایگان
زبانی واقعاً جالب برای
استفاده

افزار های زبانی را تجربه می کنیم.
اگر چه آنها جایگزین تیعیامیل

دوره ی تدریس زبان
 .1دولینگو )(Duolingo

های واقعی بشر نخواهند شد ،ولیی

دولینگو یکی از محبوب تیریین

نرم افزار های یادگیییری زبیانیی،

ابزار های زبانی است .این بیرنیامیه

منابع ارزشمندی برای ییادگیییری

یک راه حل ایده آل برای مبتدیانی

مبانی یک زبان جدید یا ترجمه ی

است که خواهان یادگیییری ییک

لغات بصورت همزمان و آنیی میی

زبان خارجی هستند .رویکرد جالب

باشند.

این سایت برای یادگیری ،تسهییل

صدها نرم افزار یادگیری زبیان

محمدمهدی پرویزی

هستند.

یادگیری لغات ،دسیتیور زبیان و

در هر هفته راه اندازی و اجرا میی

کلمات ساده می باشد.

شوند و گفتن اینکه کدام ییک از

 .2بوسو )(Busuu

مرداد 1298

آنها مفید است و کدامیک میفییید

بوسو یک تجربه مشابه یادگیری

)(August, 2019

نیست می تواند گیج کننده باشید.

زبانی را ارائه می دهد کیه در آن

برای اینکه در زمان شمیا صیرفیه

شما فعالیت های مکالمیه ،گیوش

جویی شود ،ما  18مورد از بهترین

دادن ،نوشتن و خواندن را بیا هیم

نرم افزارهای یادگیری زبان را کیه

ترکیب می کنید .این کار به شیمیا

باید خودتان آنها را امیتیحیان و

کمک می کینید تیا ییک درک

تجربه کنید را انتخاب کرده ایم.

مقدماتی از زبان هدف را بیدسیت

نکات برجسته
نرم افزار های یادگیری زبان می
توانند نه تنها مفید باشند؛ بلکه بیه
طور باور نکردنی سرگرم کننیده و
جالب باشند .ما با توانایی کنیونیی
مان برای استفاده از ابیزار هیای
زبانی در حالی که درحال حیرکیت

 18نرم افزار رایگان ییادگیییری

زبان که به طور باورنکردنی مفییید
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آورید.

مقاالت
 .3بَبِل )(Babbel
بَبِل یک ابزار ارزان قیییمیت و
جالب است که از الگوریتم هیاییی

در یک زبان خارجی را آسان میی

 .1کوئیز-لِ

)(Quizlet

کوئیز-لِت آزمون های رایگانی را

کند.
 .6مِم-رایز )(Memrise

ارائه می هد که به شما کمک میی

برای شخیصیی سیازی تیجیربیه

مِم-رایز یکی از نیمیونیه هیای

کند هرچیزی را یاد بگیرید ” .فلش

یادگیری زبان شما استیفیاده میی

اصلی برای حفظ هر چیزی اسیت.

-کارت ها“ یکی از محبوب تیریین

کند.

این برنامه عمدتاً بر روی یادگییری

ویژگی های آن می باشند اما شمیا

 .4مالتی-لینگوآل اینگتگرنگ
)(Multilingual Internet

زبان متمرکز است اما شیمیا میی

همچنین می توانید آزمون هیا را

توانید از آن برای حیفیظ واژگیان

بگذرانید ،بازی کنید ،ییا آزمیون

مربوط بیه آزمیون پیییشیرفیت

های خود را بسازید تا آنهیا را بیا

تحصیلی ،آزمون زیست شناسی و...

دوستان خود به اشتراک بگذارید.

اینترنت پُلی-گالت ( Internet
 )Polyglotترکیبی از بازی های
مختلف است که قسیمیت هیای
مختلف مغز شما را فعال خیواهید
کرد .آن شامل بازی هیای تیایی

خود استفاده کنید.
 .7اِسمگال-کگاردز
)cards

زبان گفتاری و مکالمه
(small

کردن ،بازی های تصویری ،جسیت

تاینیی-کیاردز )(Tinycards

و جوی کلمات ،بازی های حیدس

نرم افزاری است که بیه وسیییلیه

زدنی و ...می شود.

دولینگو ) (Duolingoراه اندازی

ابزارهای حفظ کردنی زبانی
 .5آنکی-وب )(Ankiweb

شده است .این نرم افزار یک فلش-
کارت جالب و رایگان برای انتخاب

آنکی چند وقتی است کیه بیه

است .شما می توانید مطلبی را از

بازار آمده است .این نرم افزار ییک

بین هزاران موضوع اییجیاد شیده

ابزار فلش-کارت الکترونیکی اسیت

انتخاب کنید و یا بسته خودتان را

که حفظ کردن جمالت و کلیمیات

ایجاد کنید.

رای

یک سایت بیا اشیتیراک

ماهانه می باشد که شیمیا را در
تماس با معلم های زبیان کیامیالً

حرفه ای مورد تأیید ،با یک-دهیم
قیمت یک مدرسه زبان عالی قیرار
می دهد .درس ها کمتیر از سیی
دقیقه طول می کشند و شما میی
توانید آن ها را در هر زمانی از روز
و هر روزی از هفته برای خیودتیان
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 .9رایپ )(RYPE

مقاالت
 .12فگگلگگوئِگگنگگ -پگگانگگدا
)(FluentPanda
فلوئِنت-پاندا درس های جالب و
بسیار غنی که جهت کمک به افراد
تنگدست و محروم طراحیی شیده

است را ارائه می دهد .حیال ،نیرم
برنامه ریزی کنید .برای کسانی که

شامل پیامک ،تماس تلیفینیی ییا

بخواهند یک زبیان خیارجیی را

دیدار حضوری می باشد را فیلیتیر

بصورت روان و سلیس تکلم کننید،

کنید.

ارزش گریز زدن و استفاده را

رای
دارد.

افزار فلوئِنت-پاندا درس هایی را در
دیگر زبان های محبوب ارائه میی
دهد.

بازی های زبانی

 .13اِسگگتگگامگگبِگگل-اِپگگان
)(Stumbleupon

 .11مگگایگگنگگد-اِسگگنَگگکگگس
)(Mindsnacks

اِستامبِل-اِپان یک نیمیونیه ی

مایند اسنکس بازی های پیازل

اکتشافی برای محتواهای گستیرده

 .1 1مای-لنگوئِج-اِکسگِِگنگج
)(MyLanguageExchange

جالبی را ارائه می دهد که شما می

می باشد .شما می توانید تیوسیط

مای-لنگوئِج-اِکسچِنج ،محفل و

توانید برای فعال شدن مغزتان در

صدها موضوع و زبان موجود بیرای

اجتماعی می باشد که شیمیا میی

هنگام یادگیری یک زبان خارجیی

کشف کردنشان ،همیشه محتیوای

توانید در آن با زبیان آمیوز هیای

با آنها بازی کنید .یک تیییر و دو

جالب و منحصر به فرد برای زبیان

همفکر ارتباط بیرقیرار کینییید و

نشان!

هدفتان را پیدا کنید.

تایپ کردن

سرانجام نفراتی را پیدا کنید که به
شما در تمرین مهارت های صحبت
کردن کمک می کنند .شمیا میی
توانید زبان ،موقعیت و نوع ارتباطی

که شما آن را ترجیح می دهییید؛
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مقاالت
ابزار ترجمه ی زبان
 .14گوگل-ترنسلِی
)Translate

(Google

گوگل-ترنسلِیت ییک مینیبیع
ضروری برای ترجمه ی کیلیمیات
اساسی و اصطالحات می باشد .این
برنامه شاید بی عیب نبیاشید؛ امیا
گوگل-ترنسلِیت دائماً الیگیورییتیم
ترجمه خود را بهبود می دهد.
 .15باب-ال

باب-ال یک نرم افزار محدود بیه
ترجمه نمی باشد (در حال حیاضیر
برای بیش از  38زبان در دستیرس
می باشد) .این نرم افزار برای زبیان
آموزان ،یک محفل و اجیتیمیاع،
فهرست های واژگان و بازی هیا را
ارائه می دهد.

 .16اِس گپَگگنگگیگگش-دیگگک گ
)(SpanishDict
اِسپَنیش-دیکت ترجمه به زبیان
اسپانیایی و فعالیت های یادگییری
را ارائه می دهد .اگر شما در حیال

یادگیری زبان اسپانیایی هستید ،از
این نرم افزار به عنوان فرهنگ لغت
استفاده کنید؛ زیرا این نیرم افیزار
تعدادی از تعاریف با جیزئیییات را
همانند مثال های ملموس که شما
می توانید از آنها استفاده کنیید را
فراهم می کند.

 .11گِنگو
گِنگو یک سرویس ترجیمیه ی
مبتنی بر انسان است که جستجو و
چرخیدن در سراسر متن را ارائیه
می دهد .اگرچه این الگوریتم هیا
ممکن است برای ترجمه میفییید
باشند ،اما آنها هنوز بی عیییب و
نقص نیستند .این ،همیان جیاییی
است که سایتی مانند گِنگیو میی
تواند این شکاف ها را پر کند .ایین

برنامه مخصوصاً برای زمانی مفییید
است که شما نیاز به ترجیمیه بیه

 .17لینگوئی )(Linguee
لینگوئی کار خود را با ارائیه ی

زبان های خارجی در مقیاس بزرگ
دارید.

ترجمه به زبان آلمانی شروع کرد و
حاال خدمات ترجمه را در تیعیداد
زیادی از زبان های محبیوب ارائیه
می دهد .نرم افزارهای موبایل آن
به شما اجازه می دهینید لیغیات
خارجی را در حال حرکت و بیدون
دغدغه ترجمه کنید.

https://www.thehansindia.com/technology/tech-news/18-free-language-apps-thatare-really-fun-to-use-553899
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مقاالت

 9پرسش  -لئو تولستوی

امیررضا ناصری
مرداد 1298

)(August, 2019

روزی فکری به ذهن پادشاهی خطور کرد که اگر فقط
میدانست چه زمانی چه کاری را انجام دهد ،چه کسیی
فرد قابل اعتمادی است و چه کسی نیست ،و از هیمیه
مهمتر اگر میدانست انجام چه کاری از همه اهیمیییت
بیشتری دارد ،هیچوقت در انجام هیچ کاری شیکیسیت

It once occurred to a certain king

that if he always knew just when to
undertake everything he did, and
which were the right and which the
wrong people to deal with, and, above
all, if he always knew what was the
most important thing to do, he would
never fail in anything.

نخواهد خورد.

او که چنین افکاری را در سر داشت ،در سیرتیاسیر
قلمرو اش اعالم کرد که اگر کسی بتواند بیه او زمیان

Having thus thought, the king proclaimed throughout his realm that he
would bestow a large reward on any-

مناسب برای انجام هرکار ،چگونگی شناخت افرد کارآمد

one who would teach him how to

و عدم اشتباه در تشخیص کاری که از همیه اهیمیییت

know the proper moment for every

بیشتری دارد را بیاموزد ،به او پاداشی بزرگ اعطا خواهد
شد .مردان فرهیخته آن سرزمین به نزد پادشاه آمیدنید
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deed, how to know which were the
most essential people, and how not to
err in deciding which pursuits were of

مقاالت
اما هر یک پاسخی متفاوت بیرای پیرسیش هیای او

the greatest importance. Learned men
began coming to the king, but they all

داشتند.

gave different answers to his questions.

در پاسک به سوال اول عدهای گفتند که برای دانستن
زمان مناسب برای هر اقدامی ،میبیایسیت بیرنیامیهای

In reply to the first question some
said that in order to know the right

time for every action one must draw

روزانه ،ماهانه و ساالنه تنظیم کرد و با جدیت بیه آن

up a schedule of days, months, and

پایبند بود .آنها گفتند که تنها از ایین راه اسیت کیه

years, and strictly adhere to it. Only in

میتوان هرکاری را در زمان مناسبش انجام داد.

this way, they said, could everything
be done at the proper time.

عدهای دیگر گفتند از پیش تصمیم گرفتین دربیاره
اینکه چهکاری در چه زمانی صورتگیرد غییرمیمیکین

Others said it was not possible to
decide in advance what to do and

when to do it; that one must not allow

است .خود شخص است که نیبیایید اجیازه دهید تیا

himself to be distracted by vain

سرگرمیهای بیهوده حواس او را پرت کننید و بیایید

amusements, but must be attentive to

نسبت به تمامی اتفاقات هوشیار باشد و در لیحیظیه

everything that happens and do whatever is required.

تصمیم بگیرد و کاری که الزم است را انجام دهد.
گروه سوم گفتند تفاوتی ندارد که پیادشیاه چیقیدر
هوشیار باشد ،غیرممکن است که یک مرد بهتینیهیاییی

A third group said that no matter

how attentive the king might be to
what was going on, it was impossible

بتواند برای انجام هر کاری در زمان مناسب تصیمیییم

for one man rightly to decide the time

درست را بگیرد و او باید مجلسی از خردمندان داشیتیه

for every action, and that he ought to

باشد و بر طبق توصیه آنان عمل کند.

according to their advice.

چهارمین گروه گفتینید زمیانهیاییی هسیت کیه

موضوعاتی خاص نیازمند تصمیمگیری سریع هستند و
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have a council of wise men, and act
A fourth group said that there were
certain matters which required imme-

مقاالت
وقتی برای تعیین نتیجه مشاوره باقی نمیگذارند ،خواه
زمان انجام آن مناسب باشد خواه نباشد .برای دانستین
این موضوع فرد باید بداند که سرانجام چه چیزی اتفاق
خواهد افتاد و این کار فقط از عهدهی ییک جیادوگیر

diate decision, leaving no time to determine by means of consultation
whether or not it was the right time to
undertake them. In order to know this,
one would have to know in advance
what was going to happen, which is

برمیآید .از این رو برای دانستن زمان مناسب هر کاری

something that only a magician can

باید با جادوگران مشورت کرد.

know; therefore, in order to know the
right time for every action, one must
consult the magicians.

پاسکها به دومین سوال هم متفیاوت از هیم بیود.
عدهای گفتند افرادی که پادشاه بیشتر از همه به آنیهیا

The answers to the second question
also varied. Some said that the people
the king most needed were his admin-

نیاز دارد ،کارگزارانش هستند .عیدهای کشیییشهیا و

istrators; some said the priests, and

عدهای دیگر طبیبان را به عنوان افرادی کیه پیادشیاه

some the physicians, while others said

بیشتر از همه به آنها احتیاج دارد معرفی کیردنید ،در

the warriors were the most essential.

حالی که عدهای دیگر گفتند جنگجویان کارآمیدتیریین
افراد هستند.
پاسکها به سوال سوم ” دستیابی به چه چیییزی از
اهمیت بیشتری برخوردار است؟“ نیز مختلف بود .برخی

The answers to the third question, as

to what was the most important pursuit, were equally diverse. Some said

گفتند علم مهمترین چیز در دنیاست و برخی میهیارت

that science was the most important

نظامی را مهمترین چیز میدانستند و دیگران عیبیادت

thing in the world, some said military
skill, and others religious worship.

مذهبی را .جوابها همه با هم فرق داشتند و از این رو

The answers were all different, there-

پادشاه با هیچکدام موافقت نکرد و به هیچکس پاداشیی

fore the king agreed with none of
them and rewarded no one.

نداد.
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مقاالت
In order to find the true answer to
the questions, he decided to consult a
hermit who was famous for his wisdom. The hermit never left the forest
where he lived, and there he received
none but simple folk. The king there-

 پادشاه تصمیم به مشورت،برای یافتن پاسک سوالها
با زاهدی عزلتنشین که به دانایییاش میعیروف بیود
 زاهد هیچوقت جنگلی محل زندگی اش را ترک.گرفت
 پیس بیه.نمیکرد و فقط مردمان عادی را میپذیرفت

fore dressed himself as one of the

این خاطر پادشاه خود را به شکل مردم عادی درآورد و

people, and dismounting before he

قبل از آنکه به محل زندگی زاهد برسد از اسبش پییاده

reached the hermit’s dwelling, he left
his knights behind and went on alone.

 به سربازانش دستور داد که عقب بمانند و خود بیه،شد
.تنهایی به آنجا رفت

The king found the hermit digging a
garden in front of his hut. When he

saw the king, the hermit greeted him
and immediately returned to his digging. He was think and frail, and each
time he thrust his spade into the

پادشاه زاهد را در حال کندن باغچهای در جیلیوی
 وقتی زاهد او را دید بیه او خیوشآمید.کلبهاش یافت
 او الغیر و.گفت و بالفاصله دوباره مشغول کندن شد
 هربار که با بیل زمین را میکند و کلوخها را.نحیف بود
.زیر و رو میکرد به سختی نفسی عمیق میکشید

ground and turned a little clod of
earth, he breathed heavily.
The king approached him and said:
“I have come to you, wise hermit, to
ask you for the answers to three ques-

 من به، ای زاهد دانا:پادشاه به او نزدیک شد و گفت

 چگونه.نزد تو آمدهام تا پاسک سه سوالم را از تو بخواهم

tions: How can I know which is the

میتوانم بدانم که در چه زمانی باید هوشیار بیاشیم و

time I ought to heed, not allowing it to

هوشیاری خود را از دست ندهم تا در آینده پشیییمیان

slip by only to be regretted later? Who
are the most essential people, those to

نشوم؟ چی کسانی کارآمدترین مردم هستند و بیایید

whom I ought to give the greatest at-

بیشترین میزان توجهم را با آنان اختیصیاص دهیم؟ و

tention? And what are the most im-

portant

pursuits,

which

therefore

دستیابی به چه چیزی از همه مهمتر است و باید اول از
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مقاالت
ought to be undertaken first?”
The hermit listened to the king, but
gave him no answer; he merely spat
on his hands and started digging

همه به آن بپردازم؟
زاهد صحبتهای پادشاه را شنید اما پاسخی بیه او
 فقط در دستانش تفی انداخت و دوباره شروع بیه،نداد
.کندن کرد

again. “You have exhausted yourself,”

the king said. “Give me the spade.
I’ll work for a while.” “Thanks,” said

، بیل را به مین بیده. تو خسته شدهای:پادشاه گفت

the hermit. He handed him the spade

، زاهد تشکر کیرد.من فعالً به جای تو کار خواهم کرد

and sat down on the ground. After

 بعید از.بیل را به پادشاه داد و خود روی زمین نشست

digging two beds, the king stopped
and repeated his question. The hermit

کندن دو حفره پادشاه دست از کار کشید و سوالش را

did not answer, but got up and held

 زاهد جوابی نداد اما بیلینید شید و.دوباره تکرار کرد

out his hand for the spade, saying:

 حیال تیو:دستش را برای گرفتن بیل دراز کرد و گفت

“No you rest and I’ll work.” But the
king did not give him the space; he

 اما پادشاه بیل را بیه او.استراحت کن و من کار میکنم

went on digging. An hour passed, then

.نداد و خود به کندن ادامه داد

another; the sun had begun to sink behind the trees when the king stuck the
spade into the ground and said: “I
came to you, wise man, for answers to

my questions. If you can give me
none, tell me so and I shall return
home.”
“Here comes someone running,”

. کسی دوان دوان به این سیو میی آیید:زاهد گفت

said the hermit. “Let us see who it is.”
The king looked around and saw a
bearded man running out of the

.بگذار ببینم او کیست
پادشاه به پشت خود نگاه کرد و مردی با محاسن را

 میرد.دید که در حال دویدن از سوی جنگل مییآیید
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مقاالت
woods. The man held his hands
pressed to his stomach and blood
flowed from between his fingers. He

دستانش را به شکمش فشار میداد و خون از میییان
 او به سمت پادشاه دوید و روی.انگشتانش جاری بود

ran up to the king and fell fainting to

.زمین بیجان افتاد و بهسختی ناله کرد

the ground, where he lay motionless,
weakly moaning.

The king and the hermit opened the
man’s clothing. There was a large
wound in his stomach. The king

 زخم بیزرگ و.پادشاه و زاهد لباس مرد را بازکردند
 پادشاه زخم را به بهتریین.عمیقی بر روی شکمش بود

washed it as well as he could and

شکلی که میتوانست شستشو کرد و با دستمال خود و

bandaged it with his own handker-

 او. اما خونریزی بند نیییامید،حولهی زاهد آن را بست

chief and the hermit’s towel; but the
flow of blood did not abate. Again and

بارها و بارها پارچهی آغشته به خون را بازکرد و شست

again the king removed the bandage

، وقتی خونریزی کمی بنید آمید.و دوباره زخم را بست

soaked with warm blood, washed it,
and rebandaged the wound. When the

 پادشیاه هیم.مرد زخمی به هوش آمد و آب طلب کرد
.آب خنکی آورد و به او نوشاند

blood at least ceased flowing, the
wounded man revived and asked for
water. The king brought fresh water
and gave him a drink.
Meanwhile the sun had set and it
grew cool. The king, with the hermit’s
help, carried the wounded man into

در همین حال خورشید غروب کردهبود و هوا رو بیه
 پادشاه به کمک زاهد مرد زخمی را بیه.خنکی میرفت

the hut and laid him on the bed. He

 او چشمانیش.داخل کلبه برد و او را روی تخت خواباند

closed his eyes and grew still. The

 پادشاه آنقدر از راهرفیتین و.را بست و بیحرکت ماند

king was so tired from his walk and
the work he had done that he lay
down on the threshold and fell asleep.
And he slept so soundly through the

کارکردن خسته شدهبود که جلوی در دراز کشید و بیه
او آنقدر در آن شب تابستانی به آرامیی بیه.خواب رفت

خواب رفته بود که هنگامی که صبح روز بعد از خیواب
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مقاالت
بیدار شد ،مدتی طول کشید تا تشخیص دهد کجاسیت
و مرد غریبه زخمی روی تخت را که حاال مشیتیاقیانیه
باچشمان درخشان در حال تماشای او بود را بیه ییاد

short summer night that when he
woke up in the morning it was some
time before he realized where he was
and recalled the bearded stranger lying on the bed, who was now gazing

آورد.

intently at him with luminous eyes.

مرد ریشدار وقتی که پادشاه را که بیدار شدهبود و
به او نگاه میکرد دید ،با صدای ضعیفیی گیفیت :میرا

“Forgive me,” said the bearded man
in a faint voice, when he saw that the
king was awake and looking at him.

ببخش.
پادشاه پاسک داد :من تو را نمیشناسیم و چیییزی

“I do not know you and have nothing to forgive you,” replied the king.

نیست که تو را به خاطر آن ببخشم.

مرد گفت :تو مرا نمیشناسی اما من تو را میشناسم.
من دشمن تو هستم و قسم خوردهم به خاطر کشیتین

“You do not know me, but I know
you. I am your enemy, and I swore to
take vengeance on you for killing my

برادرم و تصاحب داراییام از تو انتقام بگیرم.میدانستیم

brother and seizing my property. I

که تو برای مالقات زاهد تنها به اینحا آمدهای و تصمیم

knew you had come alone to see the

گرفتم تو را در راه بازگشتت بکشم .اما وقتی کیه ییک
روز کامل گذشت و تو نیامدی ،مخفیگاهم را ترک کردم
تا به دنبال تو بگردم و در عوض با سربیازانیت روبیهرو

hermit, and I resolved to kill you on
your way back. But when the whole
day passed and you did not return, I
left my ambush to seek you out, and
came upon your knights instead. They

شدم .آنان مرا شناسایی کردند و به جانم افیتیادنید و

recognized me, fell upon me, and

زخمیام کردند .من از دست ایشان فرار کردم اما اگر تو

wounded me. I escaped from them,

از زخمم مراقبت نمیکردی ممکن بود از خیونیرییزی
جان خود را از دست بدهم .من قصد جان تو را کیرده

بودم و تو زندگی مرا نجات دادی .اکنون اگر زنده بمانم
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but I should have bled to death if you
had not cared for my wound. I intended to kill you, and you have saved my

life. Now, if I live, and if you wish it,

مقاالت
و اگر تو مایل باشی به عنوان وفادارترین خدمتگزارت به
تو خدمت خواهمکرد و به پسرانم امر میکنم که همین
کار را بکنند .مرا عفو کن! پادشاه از اینکه به راحتی بیا
دشمن خود صلح کردهبود ،خوشجال بود و نه تنها او را
بخشید بلکه به او قول داد تیا دارایییاش را بیه او

I will serve you as your most faithful
slave, and bid my sons to do the same.
Forgive me!” The king was happy to
be so easily reconciled with his enemy, and he not only forgave him but
promised to return his property and

send his own physician and servants
to attend him.

بازگرداند و پزشک و خدمتکار نزد او فرستد.
پادشاه مرد زخمی را ترک کرد و از کلبه بیرون رفت
تا به دنبال زاهد بگردد .او میخواست قبل از تیرک او

Having taken leave of the wounded
man, the king went out to look for the
hermit. Before leaving him he wished

برای آخرین بار پاسک سوالش را بخواهید .زاهید روی

for the last time to ask him to answer

زانوهایش نشستهبود و دانهها را در حفرههایی کیه روز

his questions. The hermit was on his

knees in the yard sowing seeds in the

قبل کنده شده بود قرار میداد .پادشاه به او نزدیک شد

beds that had been dug the day before.

و گفت :ای مرد دانا ،برای آخرین بار از تو میخواهم تیا

The king approached him and said:
“For the last time, wise man, I ask you

به پرسشهایم پاسک بدهی.

”to answer my questions.

مرد زاهد در حالی که روی پاهایش چمباتیمیه زده
بود به پادشاه که پشت او ایستادهبود نگاه کرد و گفیت:
اما قبالً جواب پرسشهایت را گرفتهای! پادشاه پرسیید:

swered,” said the hermit, squatting on

his thin calves and looking up at the
king who stood before him. “How
have I been answered?” asked the

من چگونه جوابهایم را گرفتهام؟

king.

زاهد گفت :چگونه؟ مگر تو نبودی که دییروز دلیت
بهحال ضعف و خستگی من سوخت و ایین حیفیره را
کندی به جای اینکه تنها به خانه برگردی و آن مرد به
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“But you have already been an-

“How?” repeated the hermit. “Had
you not taken pity on my weakness
yesterday an ddug these beds for me,
instead of turning back alone, that fel-

مقاالت
low would have assaulted you, and
you would have regretted not staying
with me. Therefore, the most important time was when you were digging the beds; I was the most important man; and the most important

تو حمله میکرد و از اینکه با من نمیانیدی پشیییمیان
میشدی؟ به همین دلیل مهمترین زمان موقعی بود که
 من مهمترین شیخیص،تو در حال کندن حفرهها بودی
 و بعید از.بودم و مهمترین کار خوبی کردن به من بود

pursuit was to do good to me. And lat-

 مهمترین زمان وقتی بیود،آن هنگامی که آن مرد آمد

er, when that man came running to us,

که تو در حال مراقبت از او بودی چیرا کیه اگیر تیو

the most important time was when
you were taking care of him, for if
you had not bound up his wounds, he

 او بدون اینکه با تو صلح کنید،زخمهای او را نمیبستی
 بنابراین او مهمترین شخص بود و و کاری کیه.میمرد

would have died without having made

.تو برای او کردی مهمترین کار بود

peace with you; therefore he was the
most important man, and what you
did for him was the most important
deed.
Remember then: there is only one
important time – Now. And it is important because it is the only time we
have dominion over ourselves; and
the most important man is he with

whom you are, for no one can know

 فقط یک زمان مهیم وجیود،پس به یاد داشته باش
دارد و آن هم زمان حال است و مهم است چرا که تنها
 و مهمتریین.زمانی است که ما بر خودمان تسلط داریم
 چرا که هیچگیاه.فرد شخصی است که همراه او هستی

whether or not he will ever have deal-

کسی نمیداند که او با فرد دیگری معامله خواهد داست

ings with any other man; and the most

 و مهمترین عمل این است که به او خوبی کنیی.یا خیر

important pursuit is to do good to him,
since it is for that purpose alone that

چرا که به همین دلیل است که آن شیخیص بیه ایین
.زندگی آمده است

man was sent into this life.”
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آثار پیو باروخا ( ( )Obras de Pío Barojaبخش دوم  -پایان)

ناهید بهنام مقدم
مرداد 1298

)(August, 2019

El propio autor agrupó sus novelas,

نویسنده رمان های خود را به نه رمان سه گانه و

en nueve trilogías y dos tetralogías,

دو رمان چهارگانه تقسیم می کند؛ اگرچه تشخیص

aunque es difícil distinguir en algunas

اینکه این آثار چه عناصر مشترکی دارند بسیار دشوار

de ellas qué elementos pueden tener en
común.

است.

Tierra vasca

سرزمین باسک

Es una tetralogía que agrupa La casa

اثری چهارگانه که مشتمل بر قسمت های زیر

de Aizgorri (1900), El mayorazgo de

است :خانه ایزگوری ( ،)1911رهبری البراز (،)1912

Labraz (1903), Zalacaín el aventure-

ساالکاین ماجراجو ( )1918و افسانه خوآن دو آلزات

ro (1908) y La leyenda de Jaun de Alzate (1922).

(.)1933
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La vida fantástica

زندگی خارق العاده

Está formada por Aventuras, inventos

 اختراعات و آمیزه ای،شکل گرفته شده از ماجراها

y mixtificaciones de Silvestre Paradox (1901), Camino

de

) راه کمال (شور عرفانی،)1911(از پارادوکس وحشی

perfección

.)1913( ) و پادشاه پارادوکس1911(

(pasión mística) (1901) y Paradox rey
(1906).

جنگ برای زندگی

La lucha por la vida

 علف های هرز،)1912(  جستجو:متشکل از

Integra La busca (1904), Mala hier-

ba (1904) y Aurora roja (1904).

.)1912(  شفق های قرمز،)1912(
گذشته

El pasado
،)1915( بازار محتاطان

Consta de La feria de los discre-

tos (1905), Los

últimos

románti-

:شامل داستان های

 تراژدی های مضحک،)1913( آخرین عاشقانه ها

cos (1906) y Las tragedias grotescas (1907).

.)1911(

La raza

مسابقه

Está formada por La dama erran-

 شهر مه،)1918(  بانوی سرگردان:تشکیل شده از

te (1908) y La ciudad de la nie-

.)1911(  درخت دانش،)1919(

bla (1909) y El árbol de la ciencia (1911).

شهرها

Las ciudades
Agrupa a César o nada (1910); El

 جهان اینگونه،)1913(  سزار یا هیچ چیز:مجموعه

mundo es ansí (1912) y La sensualidad

 محاکمات عاشقانه: انحراف نفسانی،)1913( است

pervertida: ensayos amorosos de un

.)1931( یک مرد ساده لوح در زمان فساد

hombre ingenuo en una época de decadencia (1920).
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دریا

El mar

 بیقراری های:دومین اثر چهارگانه اوست که شامل

Es su segunda tetralogía: acoge Las

inquietudes de Shanti Andía (1911); El

،)1932(  هزارتوی پری دریایی،)1911( شانتی آندیا

laberinto de las sirenas (1923); Los

 ستاره کاپیتان کیمیستا،)1939( سواران بلند

pilotos de altura (1929) y La estrella
del capitán Chimista (1930).

.)1921(

Agonías de nuestro tiempo

رنج های زمان ما

Recoge El gran torbellino del mun-

 پوچی اقبال،)1933(  گرداب بزرگ جهان:حاوی

do (1926); Las veleidades de la fortu-

.)1933(  عشق های دیرهنگام،)1931(

na (1927) y Los amores tardíos (1926).

جنگل تاریک

La selva oscura
incorpora La

familia

de Errota-

 پایان طوفان،)1923(  خانواده اروتاچو:مشتمل بر

cho (1932); El cabo de las tormentas (1932) y Los visionarios (1932).

.)1923(  چشم اندازها،)1923( ها
رفته

La juventud perdida

جوانی از دس

 شب های خوب بازنشستگی:مجموعه ای از

reúne Las noches del Buen Reti-

ro (1934); El cura de Monleón (1936)

 دیوانگی های،)1923(  کشیش مونلئون،)1922(

y Locuras de carnaval (1937).

.)1921( جشن

)ساتورنالیا (جشن خدای زحل

Saturnales
La última, agrupa a El cantor

،)1951(  خواننده بی خانمان:آخرین گروه شامل

vagabundo (1950); Miserias de la gue-

.)3115(  شانس خیالی،)3113( بدبختی های جنگ

rra (2006) y Los caprichos de la suerte (2015).
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Resumen por capítulos de Las in-

خالصه فصل های داستان ”بیقراری های شانتی

quietudes de Shanti Andía

“آندیا
Las inquietudes de Shanti Andía es

بیقراری های شانتی آندیا اثری نسبتا گسترده

una obra relativamente extensa, en la

 روایت،است که در آن شخصیت اصلی داستان

cual el protagonista se encarga de na-

rrar los diversos hechos de su vida, co-

حقایق مختلف زندگی خود را از دوران کودکی اش

menzando desde su infancia. Shanti

 شانتی در این داستان از ماجراهای.آغاز می کند

cuenta sus aventuras vividas en alta

 تجربیات عاشقانه و،زندگی خود در دریاهای عمیق

mar, sus experiencias amorosas y sueños de la infancia así como la historia

رویاهای کودکی خود و هم چنین درباره عمویش

de su tío Juan Aguirre y la verdad que

خوآن آگیره و حقیقت کشف شده درباره وی سخن

descubrió sobre él.

.می گوید

Libro Primero

کتاب اول
کتاب اول بیقراری های شانتی آندیا شامل سیزده

El primer libro de las inquietudes de
Shanti Andía consta de trece capítulos,

فصل است که با صحبت در مورد کودکی وی که در

los cuales comienzan hablando sobre
su infancia, la cual transcurrió en un

. آغاز می شود،شهری به نام لوسارو اتفاق افتاده

pueblo llamado Lúzaro. La mayoría de

بیشتر اعضای خانواده او ملوان بودند و همین امر

los miembros de su familia eran mari-

باعث شده بود تا او احساس جذابیتی نسبت به دریا

neros, lo cual lo llevo a sentir gran

 او پسری بود که عادت داشت به مدرسه.داشته باشد

atracción por el mar. Era un chico que
se dedicaba a ir a la escuela y salir a

برود و برای بازی و سرگرمی با دوستانش به بیرون

jugar y divertirse con sus amigos. Uno
de los hechos más relevantes de su in-

 یکی از مهم ترین وقایع دوران کودکی وی.می رفت

fancia fue el funeral de su tío Juan de

مراسم ترحیم عمویش خوآن دو آگیره بود که او

Aguirre, a quien apenas había visto un

 با این حال هیچ.چند بار به سختی دیده بود

par de veces. Sin embargo no había
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certeza de que estuviera muerto, pero

قطعیتی از مردن او وجود نداشت اگرچه مدت ها بود

llevaba ya mucho tiempo desaparecido

.که ناپدید شده بود و هیچ کس خبری از وی نداشت

y nadie tenía información sobre él.

کتاب دوم

Libro Segundo

این کتاب شامل هفت فصل است که در آن شانتی

Este libro consta de siete capítulos,
en los cuales Shanti comienza sus estu-

 در.تحصیالت خود را در مدرسه دریایی آغاز می کند

dios en la escuela náutica. Fue entonces cuando realizo su primer viaje a

آن زمان بود که اولین سفر خود به کادیس را آغاز

Cádiz, en donde conoce a Dolorcitas,

 دختری که،کرد؛ جایی که دلورسیتاس را می بیند

una chica de la cual se enamora y con

 با این حال.عاشق اوست و با او رابطه برقرار می کند

quien empieza una relación. Sin em-

او مجبور بود دوباره سفر کند اما بعد از دو سال وقتی

bargo tuvo que viajar nuevamente, y
luego de volver a Cádiz dos años des-

که به کادیس برگشت دلورسیتاس با مرد دیگری

pués ya Dolorcitas se había casado con

.ازدواج کرده بود

otro hombre.

کتاب سوم و چهارم

Libro Tercero y Cuarto
Shanti regresa a Lúzaro por la muer-

شانتی به دلیل فوت مادربزرگش به لوسارو باز می

te de su abuela y considera dejar la vi-

گردد و برای زندگی با مادرش تصمیم به ترک

da de marinero para vivir con su ma-

 هم چنین او با.زندگی دریانوردی خود می کند

dre. Además conoce a Mary, con quien
tiene una relación. Shanti inicia una

 سپس شانتی شروع به.ماری آشنا شده و رابطه دارد

investigación sobre El Dragon, un bar-

 همان کشتی که خوآن،تحقیق درباره ”اژدها“ میکند

co que al parecer había tripulado Juan
de Aguirre.

.دو آرگیره در آن کار می کرد

Libro Quinto y Sexto

کتاب پنجم و ششم

Shanti se entera que hay otro hombre

شانتی متوجه می شود که مرد دیگری با ماری

detrás de Mary, por lo que regresa a

.است و برای حل این موضوع به لوسارو باز می گردد

Lúzaro para arreglar tal situación.
Cuando Shanti se encuentra con este
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hombre llamado Juan le advierte que

هنگامی که شانتی آن مرد که خوآن نام داشت را

se aleje de Mary, sin embargo este le

 اما با این،دید به او گفت که از ماری دوری کند

entrega una carta la cual decía que eran
hermanos. Pero al saber esto, un médi-

وجود او نامه ای نشان می دهد که می گوید آن دو

co que conocía toda la historia le entre-

 پزشکی که تمام، با دانستن این موضوع.برادر هستند

go una carta de su tío Juan de Aguirre,
en la que se demuestra que no son her-

داستان را می دانست نامه ای از عمویش خوآن دو

manos.

آگیره به وی می دهد که نشان دهنده ی این است
.که آن ها برادر نیستند
کتاب هفتم

Libro Septimo
A través de la carta que recibió Shan-

 از،از طریق نامه ای که شانتی دریافت کرده بود

ti se enteró de muchos sucesos de la

بسیاری از وقایع زندگی عموی خود مطلع شد که تا

vida de su tío que desconocían. Juan de
Aguirre había sido capitán del barco El

 خوآن دو آگیره عالوه بر.آن زمان نمی دانست

Dragón después de amotinarse, además

 بعد از اغتشاش و،بسیاری از وقایع زندگی خود

de muchos acontecimientos de su vida.

 بیقراری.آشوب ها کاپیتان کشتی ”اژدها“ شده بود

Las inquietudes de Shanti Andía culmina con su matrimonio con Mary, con

های شانتی آندیا با ازدواج با ماری و داشتن فرزندان

quien tiene hijos y una vida feliz.

.و یک زندگی شاد پایان می یابد
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Английские слова в русском

کلمات انگلیسی در زبان روسی

языке

جایگذاری کلمات خارجی

Имплантация иностранных слов

اولین کلمات انگلیسی در گفتار روسی در قرن

появились

Первые

англицизмы

نوزدهم ظاهر شدند .اما تعداد آنها تاکنون ناچیز بود که

русской речи уже в 19 веке. Но их

به سختی زبان روسی را تحت تأثیر قرار داد .گسترش

количество

این کلمات پس از دهه  1991آغاز شد .هنگامی که با
سقوط کمونیسم ،سیل سخنان بیگانه به روسیه هجوم
آورد .چنین اصطالحات انگلیسی مانند :واچر بلیط

было

доселе

ничтожным, что на русскую речь это
Экспансия

влияло.

не

почти

началась после 1990 годов. Когда с
падением коммунизма в Россию

(یک کوپن یا سند هزینههایی است که در ازای پرداخت

хлынули потоки иностранных слов.

مبلغی برای هر معامله ای که ارزش پولی دارد انجام

ваучер,

Такие

میشود ،).مرکز مالی فراساحلی ،نُکول (در اصطالح

оффшор, дефолт, импичмент или

کارکنان مالی اگر طرف قرارداد نتواند در قبال قراردادی

маркетинг были не только модными,

که بسته است به تمام یا بخشی از تعهداتاش ،خواسته

англицизмы

как:

но и пахли свободой Запада.

یا ناخواسته ،عمل کند ،گویند که »نُکول« انجام
دادهاست ،).استیضاح یا بازاریابی نه تنها رایج بودند بلکه
بوی آزادی غرب نیز می دادند.
وام واژه از یک زبان به زبان دیگر روشی است که در

Заимствования из одного языка в

همه کشورهای جهان شناخته شده است .این یک اتفاق

другой практика, известная во всех

طبیعی است ،به شرطی که چنین کلماتی به صورت

станах

دستوری به صورت صحیح و در اعتدال استفاده شوند.
آنچه امروز در زبان روسی اتفاق می افتد بیش از حد
است!

нормальное

Это

мира.

явления, с условием, что такие слова
грамматически

используются

правильно и в меру. То, что сегодня
происходит в русском языке - это
!явный перебор
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الزم است بدانید که چگونه کلمات انگلیسی در زبان

как

начала

выясним

Для

английские слова оседают в русском

روسی حل می شوند .دالیل آن به شرح زیر است:

языке. Ниже приводятся причины
такого внедрения:
звучание

Однородность

 .1یکنواختی صدا و معانی،در هر دو زبان روسی و

и

انگلیسی:

значения, как в русском, так и

1.

английском языке:

نوجوان ،آخر هفته ،مانی

Тинэйджер, уик-энд, мани.
 .2کلمات ترکیبی ،که در آن پیشوند یا پسوند

2. Слова гибриды, где приставка
окончание или суффикс русские:

روسی اس :

creative - креатив – креативный

خالق  -خالقیت  -خالق

busy – беспокоится - бузить

مشغول بودن – نگران شدن – مشغله داشتن

 .3آواشناسی و هوی

گرافیکی (گرته برداری و

3. Фонетическая и графическая
и

وام گیری)

идентичность

(калька

)полукалька
گَرتهبرداری نوعی وامگیری زبانی است که در آن،

вирус, доктор, меню, и прочее.

صورت ترکیبی یا اصطالحات زبان دیگری ،تجزیه

Пример полукальки: Сегодня уик-

میشود و برای هر یک از کلمههای آن اصطالح ،یک

энд и я готовлюсь к отличному

معادل قرار داده میشود و عبارت به زبان وامگیرنده

драйву! Английское

ترجمه میشود .کلمه یا اصطالح ،ناشی از ترجمه تحت
اللفظی واحد زبانی زبان خارجی در حالی که حفظ بقیه

русского

форму

грамматическую
языка – драйву.

ترجمه نشده
ویروس ،پزشک ،منو و موارد دیگر.
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слово драйв трансформируется в

 .4اکزاتیسم (استقراض خارجی ،دالل

4. Экзотизмы

یک شیء

یا پدیده در زندگی افراد دیگر اس ).
به اصطالح وام گرفته و مرتبط با فرهنگ ،قوم و

Так называемые заимствования,
культурными,

مذهب یا آداب و رسوم آمریکا یا انگلیس:

религиозными

هات داگ ،بیگ مک ،همبرگر ،چیزبرگر

с

связанные

или

этническими

традициями или обычаями Америки
или Англии:
биг-мак,

гамбургер,

Хот-дог,
чизбургер.

5. Композиты

 .5مرکب ها
مواردی که از دو کلمه انگلیسی است .در زبان ها با

Варианты, когда два слова из англ.
языка произносятся как одно целое:

یک تلفظ بیان می شوند:

Супермаркет, гипермаркет, секонд-

سوپرمارکت ،هایپرمارکت ،کاالی دست دوم.

хенд.
6. Варваризмы или вкрапления

 .6وارواریسم کلمات با منشاء خارجی که در زبان
مورد استفاده قرار می گیرند اما مانند خارجی به

Всем знакомые Ок, Way.

نظر می رسند.
کلماتی که برای همه آشنا هست مثل :اوکی ،وای

7. Жаргонные слова и выражения

 .7واژگان زبان عامیانه و اصطالحات

–

مجنون  -دیوانه

crazy

от

сумасшедший

برخی از اصطالحات انگلیسی زبان عامیانه :فن ،مهلت،
بازنده

Крезанутый

клёвый от clever – умный
жаргонных

из

Некоторые

англицизмов: фанат – болельщик,
– дедлайн – крайний срок, лузер
неудачник.
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چرایی اینچنین محبوبیتی

Почему такая популярность
Главная причина популярности –

.دلیل اصلی محبوبیت آن رایج بودن انگلیسی است

Это

 و تعجب آور نیست که،این یک زبان بین المللی است

не

در حال کسب محبوبیت در شرق اروپا و در آسیا و شرق

удивительно, что он набирает свою

میانه باشد

мода

на

английский.

международный
популярность

язык,
как

и

в

странах

Восточной Европы, так и в странах
Азии и Ближнего Востока.
Большая
попадает

часть
в

нашу

телевидение.

англицизмов

بسیاری از اصطالحات انگلیسی از طریق رسانه ها وارد

речь

 نمایش، موسیقی،ها

через

Американские

фильмы, клипы, музыка, ток-шоу и
передачи, все это несет в себе

огромный заряд американизмов в
наш

язык.

Рекламные

слоганы,

 کلی، فیلم ها.گفتار ما می شوند

 همه اینها بار سنگین،ها و برنامه های آمریکایی
 شعارهای.تتاثیرپذیری را به زبان ما تحمیل می کند
 همه، ورزش و لوازم آرایشی، فضای مجازی،تبلیغاتی
، بدن سازی، مجرد.چیز با آنها اشباع شده است

и

 زمان، دوچرخه سواری، غواصی، بازسازی،پاورلیفتینگ

косметика, все пропитано ими. Хит,

 جدول، تهیه کننده، امنیت، اسکلت، اسنوبرد،بندی

сингл, бодибилдинг, пауэрлифтинг,

 می توان همچنان ادامه. تصویر، پوستر،کلمات متقاطع

ремейк, дайвинг, байкер, тайм-аут,

.داد

интернет

сообщества,

сноуборд,

скелетон,

продюсер,
имидж.

спорт

секьюрити,

кроссворд,
Можно

постер,

продолжать

и

продолжать.
Они затрагивают наш быт. Я
включаю

миксер

Покупаю

вещи

или

 مخلوط.انها زندگی ما را تحت تأثیر قرار می دهند

тостер.

 وسایل دست دوم می.کن یا توستر را روشن می کنم

секонд-хенде.

 من ناهار می خورم و عاشق. جین و کفش میپوشم.خرم

Ношу джины и шузы. Кушаю ланч.

.بیسکویت و چیپس هستم

в

Люблю крекеры и чипсы.
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Они затрагивают нашу работу. Я
включаю ноутбук. Делаю распечатку
на принтере. Вхожу в интернет.
Пользуюсь

ксероксом,

сканером,

плоттером.
Они затрагивают нашу жизнь.

تاپ را روشن می

 ل.روی کار ما تأثیر می گذارند

Голкипер в футболе, провайдер в

 از اینترنت استفاده. من در حال کار با پرینتر هستم.کنم

торговле, импичмент в политике,

 چاپگر استفاده، اسکنر، از دستگاه های کپی.می کنم

гаджет в телефоне, плейофф в
хоккее,

флешмоб

на

.می کنم

площади,

смартфон в кармане, коуч на уроке,
бонус при покупке, спойлер на
машине,
спикер

бой-френд
в

у

парламенте,

подъезда,
джаз

в

наушниках.
Англицизмы стали частью нашей

 اگر.کلمات انگلیسی بخشی از گفتار ما شده است

речи. Если не хотим прослыть

نمی خواهیم ناآگاهانه از این موارد بگذریم؛ استفاده از

невеждами использовать их важно и

 در چه، باید بدانیم چگونه،آنها مهم و ضروری است

нужно. Но надо знать как это делать,

!زمانی و با چه کسی کلمات را بکار ببریم

когда и с кем!
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زبان فرانسوی

ملودرام در تئاتر – بخش اول
Le mélodrame au théâtre – Partie I

رؤیا خالصی
مرداد 1298

)(August, 2019

معرّفی

Présentation

ملودرام (مشتق شده از ریشهی یونانی مِلوس به

معنای »آهنگ ،آواز« و دراما به معنای »عمل،

Le mélodrame (en grec mélos = air,
chant, et drama = action, drame) est un
des genres de compositions drama-

نمایش«) یکی از سبکهای نمایشی نوین است .این

tiques modernes. Ce genre a été inau-

سبک نخستین بار توسط ال شوسه در قرن هجدهم

guré au XVIIIe siècle par La Chaussée.
Il a surtout connu son essor au cours

معرفی گردید اما در قرن نوزدهم به اوج شکوفایی خود

du XIXe siècle. Le mélodrame réunit

رسید .ملودرام حاصل پیوند آواز و ملودی با کار

le chant, la mélodie à l’action dramatique.

نمایشی است.
از شناخت ریشهی ملودرام به این مسئله آگاه گشتیم
که این واژه در وهلهی نخست به معنای درام یا نمایشی
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un

d’abord

signifie

Mélodrame

drame mêlé de musique, comme

l’indique l’étymologie. Tel est le Pyg-

زبان فرانسوی
است که با موسیقی آمیخته شده است .پیگمالیون اثر
ژان-ژاک روسو که تصنیف آن به اواسط قرن هجدهم
بازمیگردد ،ویژگی ذکر شده در تعریف ملودرام را
داراست .از اواخر همان قرن ،تعریف واژهی ملودرام به

malion de Jean-Jacques Rousseau,
dont la composition remonte au milieu
du XVIIIe siècle. Vers la fin du même
siècle, le mot mélodrame commence à
s’employer dans un sens différent, qui
lui est resté définitivement attaché. Il

تدریج دچار دگرگونی شد و تا به امروز نیز در همان

signifie un spectacle fait pour le

تعریف دگرگون شده به کار میرود .طبق تعریف اخیر،

composé

peuple,

auxquels

tragiques,

ملودرام نمایشی است که مخاطب آن مردم هستند و
تصویرگر وقایع تلک و ناگواری است که با طنزی رکیک
درآمیخته و با رقص و موسیقی همراه شدهاند .رقص
میتواند شامل باله یا برنامههای مفرح دیگری باشد که

در

نمایش

d’événements
un

mêle

se

comique grossier, et qu’accompagnent
la danse et la musique. La danse consiste en un ballet ou divertissement intercalé dans la pièce. La musique précède l’entrée des personnages et an-

mo-

گنجانده

les

nonce

ments de grande

شدهاند .موسیقی پیش از

émotion.

ورود بازیگران به روی
صحنه و نیز در لحظات
پرالتهاب نمایش نواخته
میشود.

Mélodrame (1860) par Honoré Daumier (1808-1879).

ملودرام ( )1161اثر اونوره دومیه (.)1179-1111
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زبان فرانسوی
Le mélodrame selon le diction-

تعریف ملودرام از نگاه چند واژه نامه

naire

• اثری نمایشی که در آن متن با موسیقی سازی

accompagné de musique instrumen-

تلفیق شده است.

tale.

• نمایش (درام) عامه پسند که گاهی با همراهی
موسیقی اجرا میشود و آن را با داستان پرماجرا و
مجموعه

موقعیتهای

• Œuvre dramatique où le texte est

دشوار

و

تاثرآورش

pagné de musique, caractérisé par
une intrigue compliquée et par
l’accumulation de situations violentes et pathétiques.

میشناسند.
• مربوط به ملودرام ،ملودراماتیک :گروهی وصفی که
در بافت تحقیرآمیز مورد استعمال قرار میگیرد،

آنچه در ملودرامها میبینند .مترادفها :خوش ظاهر
و توخالی ،بزرگنمایی شده .مثال :قهرمانِ ملودرام.
• به تمثیل ،در بافت تحقیرآمیز استعمال میشود :اثر
یا موقعیتی عاشقانه (رمانتیک) یا نمایشی
(دراماتیک) و یا عجیب و غریب (گروتسک) به

De mélodrame, péjoratif, locution

•

adjectivale. Comme on en voit dans
les mélodrames. Synonymes : gran-

diloquent, outré. Héros de mélodrame.
• Par analogie, employé péjorative-

ment : Œuvre, situation romanesque
ou dramatique, grotesque par ses
exagérations, notamment dans l’ex-

pression des sentiments.

خاطر مبالغه به ویژه در ابراز احساسات.
• موقعیتی که آن را از جهت کاربرد فراوان اغراق به
ویژه از نوع ابراز احساسات مبالغه آمیز ،گروتسک
میخوانند .مجموعهی پیچ و خمهای زندگی یک

• Situation grotesque par ses outranc-

es, notamment dans l’expression
exagérée des sentiments. Ensemble
de péripéties dans la vie d’une personne.

شخص.
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• Drame populaire, parfois accom-

زبان فرانسوی
موضوعات،

شخصی ها

و

ویژگیهای

Sujets, personnages et caractéristiques du mélodrame

ملودرام
ملودرام تنوع محتوایی چندانی ندارد .چارچوب و

Le fond du mélodrame varie peu.
Son cadre et ses personnages sont don-

شخصیتهای داستان از پیش تعیین شده هستند:

nés d’avance:

• یک حاکم جبار و وحشی که به انواع رذایل آلوده

• un tyran barbare et souillé de tous

;les vices

است؛
• یک سردستهی اراذل که در تعقیب قهرمان زن
داستان ،دختری معصوم و آراسته به انواع فضایل،

• un chef de brigands poursuivant

une héroïne innocente, douée de
;toutes les vertus

میباشد؛
• یک خائن ،خائن معروف ملودرام که هنوز حرف

• un traître, le fameux traître de mé-

lodrame, qui n’a pas encore dit son

آخرش را به زبان نیاورده است؛

;dernier mot

• عاشق قربانی داستان (قهرمان زن) ،مرد جوان
جسور و ساده دلی که با دشمنانی بیرحم میجنگد
و در نهایت حقههایشان را بینتیجه میگذارد؛

• l’amant de la victime, audacieux et

candide jeune homme, luttant contre des ennemis féroces dont il dé;joue enfin les ruses

• یک شخصیت سبک مغز که وظیفهی او عوض
کردن فضای محزون حاکم بر داستان به وسیلهی

• un niais, chargé d’égayer par sa

grossièreté et sa stupidité cette sombre intrigue.

یاوه گویی و سفاهت است.
مدتهاست که اینها شخصیتهای تقریبا ثابت
ملودرام هستند .در یک نمایش ملودرام ،همواره پس از

پیچ و خمهای سخت و طوالنی ،مشیت الهی بر مجازات
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Tels en sont longtemps les personnages presque obligés. La Providence
vient invariablement, après de longues
et terribles péripéties, punir le crime et

زبان فرانسوی
جنایت و کین خواهی تقوا از طریق نجات قربانی از تیغ

venger la vertu en arrachant la victime
au bourreau ou l’esclave au tyran.

جالد یا برده از چنگ حاکم جبار قرار میگیرد.

این سبک نمایشی که از آن تحت عنوان تراژدی
مردمی نیز یاد میکنند و حقیقتا در بازهی زمانی بیش

Ce genre dramatique, qu’on a nommé la Tragédie du peuple, et qui est en
effet très populaire pendant plus de

از سی سال مورد عالقهی بسیاری از مردم بوده است،

trente ans, sacrifie entièrement la vrai-

قانون »منطق و واقع گرایی« کالسیسیسم را تماما به

semblance aux coups de théâtre. Le

اقتضای تئاتر فدا میکند ،به گونهای که خنجرکشی،
تجاوز و آتش سوزی بخش مهمی از ملودرام را تشکیل
میدهند .به عالوه ،غافلگیریها و شناسایی اوالدی که

poignard, le viol, l’incendie y jouent
un grand rôle. Les surprises, les reconet

perdus

d’enfants

naissances

retrouvés frappent vivement l’imagination du spectateur, dont une intrigue

سابقا گم شده بودند و سپس پیدا شدهاند ،تخیل

difficile à démêler tient l’attention en

تماشاچی را که تا انتها در گیر و دار گشودن گره کور

haleine.

داستان پرماجراست ،شدیدا به بازی میگیرد.
ژول ژانَن معتقد است:

Selon Jules Janin:

ʼʼدر ملودرام ،محکم زدن بر درست زدن برتری دارد و
نیز ،شیون و زاری از فریاد و فغان بیشتر هوادار دارد.
همچنین نباید از این غافل شد که ضربهی چاقو بر
ضربهی خنجر ،یک آتش سوزی زیبا و بزرگ بر خیالی
شیرین و لطیف ،حاکمی جبار بر انسانی شریف و یک

ʻʻDans le mélodrame, le frapper fort
l’emporte sur le frapper juste, le hurle-

ment vaut mieux que les cris, le coup
de couteau est préféré au coup de
poignard, un bel et bon incendie à une
douce et tendre pensée, un tyran à un
honnête homme, un voleur à un mar-

دزد بر یک مارکیز ارجح است .اتفاقاتی که در ملودرام

quis. C’est le renversement de la vie

رخ میدهند ،عکس اتفاقات زندگی عامّه هستند .زندان،

vulgaire. Le bagne, l’échafaud, la cour

چوبهی دار و محکمهی جنایی در تک تک لحظات
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d’assises y jouent à chaque instant leur
rôle sanglant et épouvantable. Le mé-

زبان فرانسوی
نمایش در نقشی بیرحم و مخوف ظاهر میشوند.

lodrame croit aux fantômes, aux assassins, aux revenants, aux faux mon-

ملودرام با اشباح ،آدمکشها ،ارواح ،جاعالن سکه،

nayeurs, aux vampires, aux maisons

خونآشامها ،منازل متروکه و جنگلهای مخاطره آمیز

abandonnées, aux forêts remplies de

غریبه نیست و با آغوش باز از ویرانی ،خونریزی ،فالکت،
خفت و بدنامی استقبال میکندʻʻ.

dangers. Il croit à tout ce qui est
ruines, sang, misère, flétrissure, infamie.ʼʼ

امروزه ،این سبک که آمیزهای از رفتار و گفتار مبالغه
آمیز و کلیشهایست به نظرمان مضحک جلوه مینماید،
اما با افکار و احساسات ابراز شده بر روی صحنه تناسب
دارد .افزون بر این ،برای مخاطبی که تنها خواهان

Le style, mélange d’emphase et de
trivialité, nous parait aujourd’hui ridicule; mais il s’approprie assez bien aux
pensées et aux sentiments exprimés.
Du reste, qu’importait le style à un
public qui ne cherche que l’émotion,

هیجان است ،با دیالوگ »خدایا ،نجات یافت!« در

qui bat des mains au: «Sauvé, mon

پردهی پنجم صدای تشویقش بلند میشود و بیش از هر

Dieu !» du cinquième acte, et prend le

چیز شیفتهی مبارزهی چهار ضرب است (صحنهی ثابت
شمشیربازی که در آن قهرمان زن داستان شخصا چند
بار وارد مبارزه میشود و غالبا نمایش را با روانه کردن

plus vif intérêt au combat des quatre
réglée

d’escrime

scène

coups,

d’avance, dans laquelle l’héroïne ellemême fait quelquefois sa partie et qui
souvent termine la pièce en frappant à

حاکم جبار به کام مرگ خاتمه میدهد) ،سبک نمایش

!mort le tyran

چه اهمیتی داشت؟!
نمایش ملودرام را که مدتهاست تنها شامل سه پرده
است ،میتوان به تابلوهایی متوالی تشبیه کرد که
موقعیتها و پیچ و خمهای داستان را به شیوهای آشکار
به تصویر میکشند.
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Le mélodrame, qui n’a longtemps
que trois actes, se découpe en tableaux
façon

d’une

marquant

successifs

tranchée les situations et les péripéties.

زبان فرانسوی
Rôle de la musique

نقش موسیقی

Le rôle laissé à la musique a été as-

ژول ژانَن در مقالهای بر ضد ملودرام ،نسبتاً به خوبی

sez bien caractérisé par Jules Janin,

از عهدهی توصیف نقش موسیقی در این سبک نمایشی

dans un article contre le mélodrame.

برآمده است.

ʼʼصحنههای متعدد پرتنش و اضطراب همه با موسیقی

ʻʻLa musique accompagnait toutes
ces angoisses multiples. Cette musique,

همراه میشدند .این موسیقی که توسط تعدادی

faite par des musiciens ad hoc,

موزیسین ،ویژهی نمایش ملودرام ساخته میشد ،حس

représentait de son mieux l’état d’âme

شخصیتها را به بهترین وجه منتقل میکرد .مثال

du personnage. Quand entrait le tyran,
la trompette criait d’une façon lamen-

زمانیکه حاکم جبار قدم به صحنه میگذاشت ،آوای

table. Quand sortait la jeune fille menacée, la flûte soupirait les plus doux

سوزناک ترومپت برمیخاست و هنگامیکه دختر جوان

accords. Cette musique avait d’abord

در حال فرار از خطری بود که او را تهدید میکرد ،آه از

été imposée au mélodrame comme une

مالیمترین آکوردهای فلوت بلند میشد .این موسیقی

entrave ; le mélodrame la conserva

ابتدائا قانونی بود که بر ملودرام تحمیل شده بود؛ با این

comme une précieuse ressource. Il
avait remarqué que, grâce à cette mu-

حال ملودرام آن را به مانند سرمایهای ارزشمند حفظ

sique, il pouvait se passer de transi-

کرد .گویی دریافته بودند که به لطف این موسیقی

tions et ne se donner aucune peine

pour mettre un peu de logique dans

میتوانستند خود را از سختی انتقال از صحنهای به

son dialogue. Grâce aussi à cette mu-

صحنهی دیگر راحت کنند و برای منطقی جلوه دادن

sique, le comédien pouvait se livrer à

گفتگوها هیچ زحمتی بر خود روا ندارند .همچنین

toute sa fougue.ʼʼ

بازیگران به یاری همین موسیقی میتوانستند خود را
تسلیم شور و حرارت آن کنندʻʻ.

باقی بقایتان

https://www.espacefrancais.com/le-melodrame-au-theatre/
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