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 است، خنثي گاه و منفي گاه اقتصادي نابرابري اجتماعي نتايج                                             

 .است داشته مثبتي تأثير ندرتبه امفهميده من که آنجا تا اما                                         

  ٣)۲۰۰۲ جنکز،( 

                                    ند؟يآفريم خشونت و يماريب ينابرابر چگونه 4:ترازسنج

 کامالً توضيحات و هاجدول و نمودارها يدارا كه روشمند و علمي کتابي زد حدس توانمي
 کتاب وقتي زمينه،پيش اين با. كندمي پيدا محدودي خوانندگان است تخصصي

 همين با پيکت کيت و ويلکنسون ريچارد قلم به عدالت و ثروت سالمت، شناسي جامعه
 تنهانه و شود مي ترجمه زبان وسهبيست به و رسديم نسخه ۱۵۰۰۰۰ تيراژ به هاويژگي

 توانمي كنند،مي تقدير آن از نيز انگليس کارمحافظه وزيرنخست که گرا،چپ سياستمداران
  .يک اثر قابل اعتنا است كتاب اين گفت
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 يارياز سنجه و مع ينجا استعاره ايرود و در ا يدن تراز سطوح به کار ميسنج ياست که برا ينام دستگاه
  روديها در جامعه به کار م ينابرابر ارزيابی ياست که برا
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 ازپس رکود ترينبزرگ که ،)جهان شايد و( غرب مالي بحران آغاز و ۲۰۰۹ سال از
 عرصة در داريسرمايه نظام پيامدهاي به كه هاييکتاب زد، رقم را ۱۹۲۹ اقتصادي سقوط
 هم و دانشگاهيان توجه هم پرداختند، اجتماعي عدالت و نشينيحاشيه زيست، محيط

 کتابي( ويکمبيست قرن در سرمايه کتاب نويسندة تاآنجاکه كردند؛ جلب را عام مخاطبان
 به پسندعامه هايرسانه عرصة در) کنندهگيج آمارهاي و نمودار انبوهي با اقتصادي کامالً

برخالف تصور  داريسرمايهنظام  که کرد استدالل کتاب اين در پيکتي توماس. رسيد شهرت
شود بلکه همچون دوران معمول برپايه کار و کوشش حتي بهترين افراد متخصص اداره نمي

 قصد که کتابي ١.درپيش از جنگ جهاني اول، با ميراث خانوادگي، درآمد و رفاه پيوند دا
 ترينمهم. استپرداخته  هاانسان سالمت در نابرابري تأثير به كنم معرفي اينجا در دارم

 پيامدهاي بر کنندهتعيين تأثيري درآمدي، سطوح در نابرابري که است اين کتاب مايةدرون
 بيشتري" سعادت" از دارند برابر درآمد سطوح که کشورهايي و دارد سالمت و جامعوي

  .برخوردارند
 با آن تطابق و شوديم يکتاب معرف نظري هايچارچوب ابتدا کتابي، چنين معرفي براي

 اشاره كتاب هايضعف و هاقوت به سپس. شودمي بررسي انتقادي شناسيجامعه هاينظريه
  . شوديارائه م آن ترجمة و کتاب از مختصر تصويري  پايان در و شودمي

  شوند؟يم مربوط هم به سالمت و ينابرابر چگونه: ينظر چارچوب

. است وقايع و هامؤلفه برگزيدن براي پژوهشگران سنجة و معيار درحقيقت نظري چارچوب
 قرار معنابخش ساختاري در را خام هاييافته و هاداده تا کندمي کمک محقق به معيار اين
 يافتن و "بيماري و سالمت يابيعلت" نظري چارچوب ٢.ل کنديتحل و ارزيابي را آنها و دهد

 و فرهنگي رهيافت ٣پزشکي،زيست رويکرد سه از عموماً ،سالمت و هامؤلفه ميان يعلّ رابطة
  .کند يت ميتبع اجتماعي -اقتصادي هاينظريه

 ژنتيکاز عوامل  بيشتر و ريزمولکولي زيستي، عوامل از عموماً پزشکيزيست رويکرددر 
 تکامل و ژنتيکي عواملمثال  يبرا. شود مي استفاده مشکالت ديگر و بيماري تبيين براي

 برجسته بسيار قلبي هايبيماري و سرطان، چاقي، به ابتال يا خشونت تبيين در زيستي
رفتارهايي مانند  کند كهاظهار مي نوبل، جايزة برندة شناسزيست يک که آنجا تا شود، مي

   و جنسيتي ايه نقش هراسي،بيگانه ماعت،ـج با رنگيهم كينه، جويي،پرخاش كاري،كاسب"

                                                 
   .کالغ: داري، تهراندر هزارتوي سرمايه: ويکمبيست سدة در سرمايه) ١٣٩٤(  پيکني، توماس ١
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وجود  همة يا که اكثر را نگرش اين او داردريشه ژنتيک  "بشري هايخصلت ديگر حتي
 بيماري سياق، همين به .پذيرداست، نمي بيروني اقتصاديـاجتماعي نيروهاي انسان ساختة

 مغزي ساختارهاي در اي دارد ژنتيک هايريشه شناسزيست اين ازنظر نيز مشکالت ديگر و
 تداوم هنوز سياسي، داليل به هرچند اجتماعي، مسائل تبيين در رويکرد اين. است نهفته
 حاضر عصر در چاقي شيوع مثالً( کندنمي پشتيباني آن از اپيدميولوژيک شواهد اما دارد،
  ).باشد داشته ژنتيکي هايريشه تواندنمي

 و کندمي رد هابيماري و رفتارها علت يافتن در را زيستيتأثير عوامل  رويکرد، دومين
معتقد هستند که  شناسانبراي مثال جامعه داند؛مي کنندهتعيين و فراگير عامل را فرهنگ

   ويروس شيوع ميزان بودن موجب اندک مذهبي افريقا تأثير باورهايدرشمال صحراي 
 فرهنگي است درحاليکه در جنوب صحراي افريقا عوامل ايدز شده بيماري و وي. آي. اچ

 که شود مدعي تواندمي شناسي انسان حتي که آنجا تا .شده است بيماري اين علت شيوع
 جنسي رابطة داشتن به مردان تمايل بر مبتني افريقايي قبايل برخي در فرهنگي باورهاي
 علت) شودمي ايجاد زنان مهبل در دارويي گياهان برخي گذاشتن کمک با که( خشک

١).۹۳:  ۱۹۹۸ کان،( است قبايل اين در وي. آي. اچ گسترش
   

جامعه که دارد وجود نيز يديگر تحليل از ديگري سطح تحليل، دو اين مقابل در
 اقتصادي -اجتماعي تحليل آن و كنندمي استفاده آن از انتقادي شناسانانسان و شناسان

 افريقاي در ايدز گسترش ايپايه و اصلي علت مثال، براي تحليل، سطح اين در. است
 فرهنگي عوامل ديگر يا جنسي فرهنگ مغز، ساختار ژنتيک،وضعيت  به آنکه ازبيش جنوبي،
 سرکوب و نژادي جدايي بر مبتني نظامي که است منسوب آپارتايد نظام به شود، مربوط

 اجتماعي- اقتصادي عوامل به رويکرد اين در. است) جامعه آن اکثريت يعني( سياه نژاد
 علت به آپارتايد اقتصادي -سياسي نظام. است شده توجه جنوبي افريقاي سياهان زندگي

 به تا کردمي وادار را آنان اداري، کارهاي و تحصيلي مدارج در سياه مردان پذيرش عدم
 الجرم و بپردازند متمرکز، صنعتي هايمجتمع يا دوردست معادن در هم آن يدي، کارهاي

 از طوالني مدت به و کنند زندگي مردانهتمام هايخوابگاه در بودند مجبور کارگران اين
 خانواده چارچوب از خارج جنسي هايتماس احتمال دليل همين به باشند؛ دور همسرانشان

سياه براي بانکي انتقال و نقل اينکه علت به و ديگر ازسوي. يافتمي افزايش آنان درميان
 از توانستندنمي موقعبه نيز آنان همسران شد،مي ممكن سختيبه يا نبود ميسر پوستان
 خانواده، مايحتاج تأمين براي و شوند مندبهره فرستادند مي شوهرانشان که ناچيزي مقرري
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 امکان از سرکوبگر نظام اين در پوستانسياه چون عالوه،به. دادندمي تن خودفروشي به گاه
 و حفاظتي وسائل از متعدد جنسي روابط اين در نبودند، برخوردار مهارت کسب و تحصيل

هلمن، (ببرند بهره وسائل آن از بايد که دانستندنمي حتي يا کردند نمي استفاده پيشگيري
 کندمي وجوجست تريايريشه مسائل در را بيماري به ابتال علل رهيافت، ناي ١).۶: ۲۰۰۷

 را زيربنا که است اين اجتماعي -اقتصادي هايانگاره بر مبتني هاي  تحليل ديگر با آن فرق و
  .آن درکنار نه و بيندمي روبنا بر غالب يا کنندهتعيين

 برپاية عنيي( رويکردي چنين با نيز عدالت و ثروت سالمت، شناسيجامعه کتاب
 عاملي منزلةبه نابرابري مسئلة که بارنخستين. است شده نگاشته) انتقادي هاي انگاره

 ترينمهم اما نيست، معلوم دقيقاً شد وارد دانشگاهي تحقيقات فضاي به اجتماعي - اقتصادي
 و مارموت توجه آنچه. است بوده نابرابري زمينة در همکاران و مارموت تحقيق آثار اين

 ميزان و زندگي نوع در تفاوت نه کرد، جلب خود به هانابرابري زمينة در را همکارانش
 او که است هاييفرصت و کار روند در فرد کنترل و خودمختاري ميزان بلکه برخورداري،

 سندرم اصطالح تاآنجاکه دارد؛ اختيار در توليد روندهاي در مشارکت و درگيرشدن براي
 هايمؤلفه از را امکانات از برخورداربودن پيشاپيش مارموت. است کرده خلق نيز را ٢منزلت

 و رفاه ازلحاظ که داد انجام افرادي ميان در ساکنبه ابتدا را پژوهش و کرد جدا تحقيقش
 در يا باشد ترموفق فرد هرچه که داد نشان او. اندبوده باالتر مشخصي حد از ثروت

 عمومي سالمت از باشد، داشته قرار باالتري جايگاه در دولتي هاياداره و بزرگ هاي شرکت
 است داده نشان و کرده اشاره برندگانش و اسکار جايزة به او مثالً است؛ برخوردار نيز بهتري

 ولي اند،شده اسکار نامزد که بازيگراني از چهارسال متوسط طور به جايزه اين برندگان که
 حدي از ستارگان اين همة رفاه ميزان آنکهحال کنند،مي عمر بيشتر اند،نبرده خانه به را آن
 تأييد در ٣.)۱- ۳۶: ۲۰۰۴مارموت، ( است باالتر بگذارد منفي تأثير شانزندگي بر بتواند که

 دورة يک به پژوهش اين. کرد استناد ٤هالوايت معتبر پژوهش به توانمي شد گفته آنچه
 خصوصبه( بيماري و وميرمرگ ميزان و بريتانيا در کارمند ۱۸۰۰۰ زندگي از ساله ۲۵

 اين در. است رسيده نتايج همان به و پرداخته آنها درميان) قلبي هايبيماري از ناشي
 است، شده گرفته درنظر سالمت ميزان با رابطه در تحصيالت و درآمد مسئلة اگرچه تحقيق
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 کار محيط و زندگي روندهاي بر فرد کنترلِ حس زندگي، به اميد و سالمت در اصلي بازيگر
  .است شده دانسته

 باورند اين بر مؤلفان درحقيقت. اندكرده تكيه استدالل همين به نيز پيکت و ويلکنسون
 ـ اجتماعي فرآيند بلکه ،)نشينيحاشيه و فقر همچون( زندگي مادي وضعيت فقط نه که

 تحليل از زندگي مادي وضعيت شرط اگر حال. است مؤثر افراد سالمت بر نيز شناختيروان
 ازنظر امريکا ايالت پنجاه نيز و) فراصنعتي اي( صنعتي يافتةتوسعه كشور بيست و شود حذف

 بيشترين عامل کدام شوند، بررسي اجتماعي مشکالت ديگر و خشونت و سالمت وضعيت
 بسيار آماري شواهد برپاية که نويسندگان پاسخ داشت؟ خواهد افراد سالمت بر را تأثير

 آنها. است متكي شهروندان سالمت بر نابرابري شناختيروان تأثير به دارد، قرار نيز محکمي
 کند،مي ايجاد فرودستان براي که ١مزمني استرس واسطةبه نابرابري که کنندمي استدالل
 ٣مقطعيـ توصيفي پژوهش نوزده و ٢نسلي تحقيق نُه. اندازدمي مخاطره به را آنها سالمت
 رابطه در درآمدي نابرابري با را افراد خوداظهارشدة سالمت و کودکان وميرمرگ کهمشابه 

کاندو و (کنندمي تأييد مشخص صورت به را درآمدي نابرابري منفي تأثير د،ندهمي قرار
 نيز پژوهشگر دو اين هاينظريه برمبناي شدهانجام تحقيقات ديگر ٤).۳۳۹: ۲۰۰۹ديگران، 

 اجتماعي مشکالت و سالمت بر کشورها همة در و ابعاد همة در نابرابري که کنند مي تأييد
  ٥.)۲۰۱۵، يرامبات( است ترقوي بسيار فقيرتر کشورهاي در آن تأثير حتي و گذارد مي تأثير
 .م شده استيباشد در شانزده فصل تنظ يصفحه م ۲۷۵ن کتاب که مشتمل بر يا

 بر را نابرابري اثر دوم بخش در و اندپرداخته نظري چارچوب به اول بخش در نويسندگان
 زندگي، به اميد و جسماني سالمت مخدر، مواد مصرف روان، سالمت اجتماعي، روابط
 و زندان احترام، کسب و خشونت نوجواني، دوران هايزايمان آموزشي، عملکرد چاقي،

  .اندداده قرار مطالعه تحت برابر هايفرصت و اجتماعي تحرک مجازات،
 تبيين به و نمانده اعتنابي اندآورده دست به که نتايجي به نويسندگان نيز پايان در

 جوامع تدريجي گذر بر مبتني آنان راهکارهاي. اندپرداخته وضعيت اين از خروج راهکارهاي
محيط و اخالقي اقتصاد بر مبتني اجتماعات به جورقابت و سودمحور اجتماعات از انساني

                                                 
1 Chronic stress 
2 Cohort 
3 Cross-sectional 
4 Kundo, et al (2009) Income Inequality, Mortality and Self-rated Health: Meta-
Analysis of Multilevel Studies.  
5 Rambotti, S. (2015) Recalibrating the Spirit Level: An Analysis of the 
Interaction of Income Inequality and Poverty and its Effect on Health, Social 
Science and Medicine, 139: 123-131. 
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به اقتصاد سود، حداکثر کسب براي رقابت ١رانة جايبه آنها در که جوامعي. است زيستي
  .شود گرفته نظر در انساني استعدادهاي شکوفايي براي فضايي مثابة

 بلکه كند،نمي مخدوش را هايشاستدالل البته که دارد نيز هاييضعف کتاب اين اما
  .را کاهش داد آنها ديگر تحقيقات يا بعد هايويراست در توان مي

    كتاب يمحتوا يابيارز

   اظهار و اندکرده برجسته را نابرابري تأثير شناختيروان بعد کتاب نويسندگان اگرچه
 فراموش نبايد ،»گذاردمي بدن کاروساز بر عميقي تأثير نابرابري، رواني تجربة«: کنند که يم

 انساني هايظرفيت از سپس و محصول و کار از بيگانگي درحقيقت رواني تجربة اين که کرد
 تجربة کردنبرجسته ديگر، زبان به. شود لحاظ داريسرمايه توليد شيوة در بايد و است
 عمق را آن و آفرينندمي را هايينابرابري چنين که اقتصادي روندهاي گرفتنناديده و رواني

مقررات گسترش، به داريسرمايه نظام گرايش زيرا است؛ گرايانهتقليل نگرشي بخشند، مي
 ناگزيربه و مراتبسلسله و نابرابري بازتوليد باعث پيوسته توليد، ساختار بازآرايي و زدايي

 مشارکت حذف به افراد از معدودي دست در قدرت انحصار اين و است ازخودبيگانگي
. گذاردمي تأثير آنها سالمت بر الجرم و شودمي منجر توليد فرآيند در انسان هاميليون

 فردمنحصربه عاملي اينکه نه است، ديگري فرآيند محصول خود رواني تجربة اين درحقيقت
 اين که را عوارضي نه و بگيرد هدف را توليد شيوة و نظام اين بايد حليراه هر پس. باشد
  .آفريندمي نظام

 آماري هايداده اگرچه. است آماري و کمي هايداده بر تمرکز کتاب اين در دوم مسئلة
 سؤال زير را آنها تواننمي که هستند همبسته و مرتبط سالمتي و اجتماعي نتايج با چنان
 مثالً است؛ مشهود کتاب اين هايتحليل در شناختيانسان و کيفي تحقيقات کمبود برد،
 مغز و خون در استرس هايهورمون آزادشدن بر بسياري تأثير نابرابري که پذيرفت توانمي

 چگونه هاانسان بيان و زبان در نابرابري اينکه ولي دارد، افراد سالمت کاهش درنتيجه و
 مهم بسيار ايمسئله شود،مي فهميده چگونه جمعي و فردي ذهنيت در اي شودمي بازنمايي

 هايراه چگونه نابرابري که گرفتمي قرار مداقه تحت بايد نيز نکته اين حتي. است
به فقط نه را آنها سالمت و کندمي سد را هاانسان آزادي و اختيار فراغت، به دسترسي

 از برخورداري و دسترسي زيادتر، کار عنيي( اجتماعي امر دليل به بلکه رواني، امر واسطة
 با درآمدي نابرابري مثال، براي افکند؛مي مخاطره به) باکيفيت غذايي و ورزشي امکانات

کالري کيفيت در شود،نمي يافتهتوسعه کشورهاي در ضروري کالري به دسترسي مانع آنکه
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 غذاهاي از ما دريافتي کالري که است متفاوت بسيار عنيي است؛ مؤثر بسيار دريافتي
 ما فراغت اوقات كه است مهم بسيار ٢.ارزشبي و ١ارزان غذاهاي از يا باشد گران و باکيفيت

 را آن که باشد محدود قدرآن يا کنيم ورزش خستگي بدون بتوانيم که باشد زياد قدرآن
بخشآرامش مصفا آرام محلة يک در کردنزندگي آيا. دهيم اختصاص بيشتر خواب به فقط

 گفتهپيش فرد دو هر که فرض اين با پرماجرا؛ و شلوغ شهري مرکز در زيستن يا است تر
 آيد،برنمي گراکمي تحقيقات از آنچه گفت توانمي خالصه، طور به باشند؟ نيز خانهصاحب
  .روندهاست کيفيت بر تمرکز و توجه

  ترجمهت يفيك يابيارز

 از کتاب اند،بوده شريک کتاب اين ترجمة در دونفر آنکه با گفت توانمي کلي طور به
 اما. است روروبه سليسي و روان نسبتاً متن با خواننده و است برخوردار کدستيي ترجمة

 نمونة با و انتخاب کتاب ترجمة از قطعه سه باشد روشمند حدي تا ترجمه نقد آنکه براي
  .است شده مقايسه اصلي

 يک آن در که است شده حذف ترجمه متن از سفيد و سياه کاريکاتوري اول، فصل در
 شهر نابسامان وضعيت از ولي کند،مي خوشحالي اظهار مالياتي تخفيف از کنايه به بنزسوار
 برآوردن درجهت را ثروت که تاريخي نصايحي درباب اوريپيد، قول نقل. است متعجب
 بسيار صفحه اين ترجمة. است شده حذف متن ابتداي از نيز شماردمي محترم هاخواسته

 اندنتوانسته مترجمان که دارد وجود ايپيچيده جملة دوم پاراگراف در ولي است، دقيق
  :اندنوشته مترجمان. کنند بازنمايي را آن دروني هماهنگي
روان بقاي براي مستمر ايمبارزه ما زندگي گويا که کنيممي صحبت ايگونهبه ما

 است اين حقيقت اما است، بوده عاطفي فرسودگي و استرس عليه تالش و شناختي
  سياره که است گسترده چنان ما زندگي هايکاريرافـاس و تجمالت ريفات،ـتش که

   ٣.کندمي تهديد را] زمين[
 ترکيب لغات، انتخاب شود،مي روشن انگليسي متن با باال عبارات مقايسة در که طورهمان
  برخي جمالت  منطقي ارتباط همه،اين با. ستاانجام شده  دقيق فارسي هايمعادل و جمله

                                                 
1 Junk Foods  

  آمه نشر: تهرانيي اساي انوشيک ترجمه بخورند آشغال بگذار ۱۳۹۴. ر تون،يآلبر ٢
3 We talk as if our lives were a constant battle for psychological survival, 
struggling against stress and emotional exhaustion, but the truth is that the luxury 
and extravagance of our lives is so great that is threatens the planet. 
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 عيني واقعيت از دوم جملةبيشتر از واقعيت ذهني و  اول جملةبراي نمونه . نامشخص است
   . ضرورت پيوستگي بين دو جمله براي خواننده روشن نيست. گويد سخن مي

 استدالل و بحث معناي رود کاربه ورزش و اجتماع سياست، درباب که هنگامي talk فعل -
 مقابله ما ادعاي و بحث: است اين جمله کلي معناي پس. عادي کردنصحبت نه دهدمي
. است زيستمحيط تخريب ما زندگي واقعيت ولي است، عاطفي و رواني فرسودگي با

  .کندمي ايجاد مخاطب براي معنا در تغييري چه زبان در کوچک تفاوت يک که ميبينيم

 ارائه ايپيچيده توضيحات متن که هنگامي و هاقسمت برخي در سياق همين به
 ۱۲۵ صفحة از دوم مثال. اندمانده ناکام تاحدودي مفاهيم انتقال در مترجمان کند، مي

  : است شده انتخاب کتاب
 توجه با شايد اينها از بعضي. داشتند برتري هايآرمان برابرتر، کشورهاي در زيادي کودکان

 ماية کمتر است ممکن کمتر مهارت با کار برابرتر، جوامع در که شود تحليل واقعيت اين به
 دربارة بلندپروازانه هاي انديشه سلطة زير شغل انتخاب نابرابرتر، جوامع در اما باشد، بدنامي

  .است شهرت و وبرقپرزرق رؤياهاي و مالي موفقيت

 مفهوم زياد آن فارسي که است شده پيچيده چنان جمله مشخص طور به پاراگراف اين در
 نخست، است؛ مناقشه محل نوشتار اين در" برابرتر" اصطالح مفهوم آنکه ضمن. نيست

 مقايسه درحال خود معناي در که است صفتي برابري چراكه معناست،بي لغتي" برابرتر"
اول اصطالح اين اينکه دوم. شوند مترتب آن بر توانندنمي" ترين" و" تر" هاينسبت و است

 و عمل در گروه کي برتري دادننشان براي اورول جرج اثر حيوانات مزرعة کتاب در بار
 اين در. شودمي استخراج آن از آميزيکنايه معناي و است رفته کاربه حرف در آن برابري
 به را خود جاي و شوندمي حذف مزرعه ديوار از تدريجبه طلبانهبرابري شعارهاي کتاب

  »"!برابرترند" بعضي ولي برابرند حيوانات همة«: دهندمي معنابي شعاري
 اصطالح weathering واژة دربرابر مترجمان که است ۱۲۹ صفحة به مربوط ديگر مثال

 محيط تأثير تحت که است کسي جوگرفته روزمره فارسي در. اندکرده ابداع را جوگرفتگي
 فرسايش و خوردگي معناي به انگليسي در لغت اين ولي شود،مي عوض وهوايشحال

به شود؛مي مستفاد آن از وهواآب درمقابل مقاومت يا است طوفان و باد اثر در ها صخره
 اي تأخير مفهوم الغاي براي جوگرفتگي اصطالح پس. شود همراه through با اگر خصوص
 گفته آنچه همه،اين با. باشد رسانکمک تواندنمي فرودست طبقات دختران بارداري تعجيل

مي گوشزد را متن محتوايي ويراستار خالي جاي بلکه نيست، ترجمه" بودنغلط" به ناظر شد
 در و کند استخراج را جمالت در موجود ابهامات سوم، چشم همچون توانستمي که كند

  .باشد رسانياري است، ترجمه رسالت که مفاهيم، انتقال
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 زمان آن تا. شود گرفتهپي ديگري مفصل نوشتار در کتاب اين ترجمة بحث است اميد
 بسنده خود، کلي مفهوم رساندن براي کتاب ترجمة يادشده، نمونة سه رغمبه گفت توانمي

  .است لمس قابل كتاب، کلمات وراي از بهتر، جهاني داشتن براي نويسنده رؤياي و است
  
  
  


