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ﻟﻐﺎت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﺑﯿﮓزاده | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۲ ،دی ۱۳۹۳
ﺣﺘﻤﺎ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار روزاﻧﻪ ﺗﺎن در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﺑﻪ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده اﯾﺪ
ﮐﻪ ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ آن ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ﻃﻮر ﻣﻮارد اﮔﺮ از

ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺪون ﺷﮏ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از واژه ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ارﺟﺎع ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد Merriam-Webster .ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮﯾﻦ واژه ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺧﻮد دﯾﺪه اﻧﺪ.
در اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ،ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻗﺪﻣﺖ اﯾﻦ واژه ﻧﺎﻣﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ  186ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رﺳﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ دﻗﯿﻘﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎ روس

ﻫﺎ ﭘﺎی ﻣﺬاﮐﺮات ﺗﺮﮐﻤﺎﻧﭽﺎی ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ! ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﻮرد ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﮐﻬﻦ
ارزﺷﻤﻨﺪی از واژﮔﺎن را ﺑﺎ ﻧﺼﺐ اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.
ﻣﺮﯾﺎم وﺑﺴﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ واژه ﻧﺎﻣﻪ آﻓﻼﯾﻦ ،ﻫﺮ ﻟﻐﺖ ،اﺻﻄﻼح ﯾﺎ ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺼﻮرش ﮐﻨﯿﺪ را ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﻪ دﻗﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاﻫﺪ داد.

در ﺣﺎﻟﺖ آﻓﻼﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ واژﮔﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ وارد ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺻﻮﺗﯽ زﺣﻤﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ از دوﺷﺘﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻫﺮ واژه در ﻣﺮﯾﺎم
وﺑﺴﺘﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﮐﻠﻤﻪ ،ﻣﻌﻨﺎی رﯾﺰ و ﮐﺎﻣﻞ ،ﻣﺜﺎل در ﺟﻤﻠﻪ ،ﺗﻠﻔﻆ ﺻﻮﺗﯽ واژه و
ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺘﺮادف و ﻣﺘﻀﺎد آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﻨﺸﺄ و زﻣﺎن اوﻟﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده
از واژه ﻣﻮرد ﺟﺴﺘﺠﻮﯾﺘﺎن را ﻫﻢ در ﭘﺎﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن ،اﻣﮑﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﺳﺎزی واژﮔﺎن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪی ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از
اﯾﻦ در ﻣﻨﻮی  Historyﻗﺎدرﯾﺪ آﺧﺮﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﺪه در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ را ﻫﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺨﺸﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺎم  Word of The Dayدر اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آن ،ﻫﺮ روز ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ واژه ﺟﺎﻟﺒﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﯽ آورد .ﻣﺮﯾﺎم وﺑﺴﺘﺮ ﺑﺮای

ﮐﻠﯿﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮده و ﯾﮑﯽ از ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎدﺗﺮﯾﻦ واژه ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ از داﯾﺮه ﻟﻐﺎت ﻋﻈﯿﻢ آن ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﯾﺪ.
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