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 مقدمه

ی فرهنگ یک دهنده که شکل... ها، عادات، رسوم، و  ها، نگرش ی دانشمجموعه

گیری شخصیت فردی دارند،  باشند عالوه بر آنکه نقش مهمی در شکل جامعه می

باشد و به  حتّی وحدت نوع برش میموجب انسجام اجت�عی و یکپارچگی ملّی و 

. ١داند ساخ� زندگی نوع برش می همین سبب وایت کارکرد فرهنگ را ایمن و با دوام

های خود از طریق ابزارهای گوناگون همچون زبان  فرهنگ با �امی زیرمجموعه

شک زبان  بی. های الینفکی هستند درواقع زبان و فرهنگ مقوله. گردد منتقل می

به نظر حاجی . باشد کننده بنیاد این ارتباط می اری ارتباط و فرهنگ تعیینابزار برقر 

کند که چه کسی با چه فرد دیگر ارتباط برقرار کند،  رستملو فرهنگ نه تنها معین می

ی چه چیز باید صحبت ها درباره کند آن بلکه ه�ن فرهنگ است که مشخص می

همچنین ه�ن فرهنگ، معین . دکنند و در اصل چگونه این صحبت باید انجام گیر 

 .کند که طرفین در چه رشایطی، چه محتوای زبانی را و در چه قالبی به کار بربند می

ترجمه، فرهنگ و �ّدن . از جمله ابزارهای زبانی در راستای ارتباط ترجمه است

ارتباطی در راستای تبادل دستاوردهای برشی در جهت پیرشفت و توسعه انسانیت 

ها را شکل  ها و �ّدن قع ترجمه ابزاری است فّعال که ارتباط میان فرهنگدر وا. است

در طول تاریخ و در میان . نیاز بود توان از آن بیدهد و در جهت نرش فرهنگ �یمی

-ترین وسایل انتقال دانش و معرفت و پیرشفت در حوزه های گوناگون، از مهم ملّت

 .های مختلف بوده است

کند؛ اّما گوناگون زبانی، معرفتی و فکری نقش اساسی ایفا میهای ترجمه در عرصه

نقش ترجمه در عرصه معرفتی، در انتقال معارف، دستاوردهای فکری و علمی و ادبی 

 .یابدهای مختلف �ود می ها و فرهنگ و فرهنگی در میان زبان

؛ زیرا شایسته است اشاره کنیم که اهمیت ترجمه از قرآن کریم نیز قابل برداشت است

اند و ها و عادات گوناگون آفریده شده ها و مردمان مختلف با زبانصورت قبیله مردم به
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َ�َواِت َواْألَرِْض َواْخِتَالُف أَلِْسنَِتکْم ﴿: فرمایدباره می خداوند در این َوِمْن آیاتِِه َخلُْق السَّ

ها نیازمند شناخت  وی دیگر ملّتو از س ١﴾َوأَلَْوانِکْم إِنَّ ِفی َذلِک َآلیاٍت لِلَْعالِِمینَ 

یا أَیَها النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاکْم ِمْن ذَکٍر ﴿: گونه که خداوند فرموده است یکدیگرند، ه�ن

َوأُنْثَی َوَجَعلْنَاکْم ُشُعوبًا َوقَبَاِئَل لِتََعارَفُوا إِنَّ أَکرََمکْم ِعنَْد هللا أَتَْقاکْم إِنَّ هللا َعلِیٌم 

خواهیم آن را به �امی مسل�نان نیز حامل پیامی جهانی هستیم و میما . ٢﴾َخِبیرٌ 

ها  بنابراین در راستای این هدف مهم، فراگیری زبان آن. های عا� انتقال دهیم ملت

که حقیقت ... های مختلف فقهی و تفسیری و اعتقادی و  ی کتابدر کنار ترجمه

 .رای ارتباط رضوری خواهد بوددور از تعصب بیان خواهد �ود، ب  �دنی ما را به

هاست و هیچ اّمتی و �ّدنی را  ها و ملّت بنابراین ترجمه قدر مشرتک �امی �ّدن

عنوان پلی در  توان یافت که از دیگری چیزی نگرفته باشد و ترجمه است که به�ی

ی و ها را برقرار �وده و ارتباط و تالقی �ّدن ها و ملّت طول تاریخ پیوند میان �ّدن

ی علم، معرفت، فرهنگ و �ّدن را به روی دیگر فرهنگی را تقویت کرده و پنجره

 .ها گشوده است ملّت

 وگوی فرهنگی و نقش ترجمه گفت

وگو از قدیم و به اندازه تاریخ وجود برش بر روی کره خاکی وجود داشته و خواهد  گفت

دیگران و حّل  وگو معرفت، ارتباط با داشت و در بسیاری از اوقات همین گفت

وگو رسالتی دارد ملّی،  در واقع گفت. ها را به دنبال خواهد آورد اختالفات و درگیری

وگو  قومی و انسانی؛ رسالتی مشرتک برای دریافت فرهنگ و �ّدن و برای آنکه گفت

با دیگری که از نظر زبانی و فرهنگی و دینی با ما متفاوت است، شکل بگیرد، ابزار 

بدون شک ما امروزه نیازمند فهم دیگران هستیم . اثرگذار خواهد بودترجمه مفید و 

های اعتقادی�ن را که خارج از چهارچوب تا بتوانیم اندیشه و ادبیات خود و پایه

و ترجمه در این میان پلی برای ایجاد . روزگارمان نخواهد بود به دیگری انتقال دهیم

 .پیوندی استوار میان ما و دیگری خواهد بود
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 های دیگر ترجمه و نقش آن در فراگیری زبان

تجارت، : های مختلفی چونها در زمینه تاریخ برشیّت همیشه شاهد ارتباط میان ملّت

این . ها بوده است نگاریی نامهواسطه ی جنگ و بهفرهنگ، علوم یا حتّی در حوزه

ی خوب ارتباط دوسویه زمانی محقق خواهد شد که دو طرف زبان همدیگر را به

از این روی، فراگیری زبان خارجی در راستای ارتباطات علمی، . فراگرفته باشند

آموزشی در جوامع -های تربیتی عنوان یکی از سیاست به... فرهنگی، سیاسی، و 

وگو و ارتباط  مختلف تعریف خواهد شد؛ زیرا زبان ابزار مهّمی است برای گفت

ها و وسیله ارتباط نزدیک میان ملّت زبان عاملی است برای برقراری. فرهنگی دوسویه

درحقیقت زبان کلید فرهنگ و . ای برای فهم فرهنگ دیگری و تأثیر در عقل و خرد او

اهمیت فراگیری زبان خارجی نیز به این . ها از همدیگر خواهد بود شناخت ملّت

دلیل خواهد بود که گامی است در راستای ترجمه و در جهت برقراری ارتباط 

 .های مختلف یان �ّدنفرهنگی م

جای شک نیست که شکوفایی و پیرشفت �ّدنی و فرهنگی برش تا حّد فراوانی 

ها و دستاوردهای  های مرتج�نی است که حاصل تالش مرهون زح�ت و کوشش

های مختلف را به دیگر  صاحبان علم و اندیشه و تفکرات اندیشمندان فرهنگ

شاید به نظر آید در رشایط کنونی و با . کردندها منتقل می ها و �ّدن فرهنگ

گسرتس وسایل ارتباط جمعی چاپی و الکرتونیکی، مرتج�ن در مقایسه با گذشته، 

ها و انتقال علم و  ها و �ّدن وگوهای جاری میان فرهنگ در برقراری ارتباط و گفت

ها نقش  ها و فرهنگ به دیگر �ّدن... فناوری، ه�، آداب و رسوم ملل مختلف و

تری داشته باشند؛ اّما درواقع چنین نیست و شواهد، گویای اهمیت تر و کم رنگ مک

تر و  ای متفاوت، بسیار پررنگگونه جایگاه ترجمه و مرتجم البته به. چیز دیگری است

 .تر از گذشته شده استبااهمیت

سبب نیاز  ی جهانی بر آن نام نهاده شده است، بهدر جهان کنونی که درواقع دهکده

رشد تولید علم و فناوری و نیز  همگانی به فراگیری و تبادل اطالعات و نیز رسعت روبه

میان فرهیختگان، دولتمردان و .. وگوهای فرهنگی، علمی، سیاسی و ی گفتتوسعه
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در تبادل اطالعات با همتایان خود در دیگر کشورها ... صاحبان علم و اندیشه و 

 .رجمه �ود بیشرتی داردنوعی ت نقش فراگیری زبان دیگر و به

 ترجمه ماهیت فرهنگی

این ارتباط و اهمیت آن . ی تنگاتنگی دارندی دوسویهبی شک فرهنگ و ترجمه رابطه

آنان بر این باورند که ترجمه . توان در کالم بسیاری از محققان مشاهده �ود را می

اند؛ زیرا این د های مقصد می ها را حقایق فرهنگ توری ترجمه. ماهیتی فرهنگی دارد

ها داشته  پذیرند و هر نقش و هویتی که ترجمهها را می ها هستند که ترجمه فرهنگ

-عزب. کنند باشند و نظام ه�ن فرهنگ را منعکس میباشند، جزء ه�ن فرهنگ می

ها و اصول فرآیند ترجمه ی پایهکننده های فرهنگی را تعیین ها و ارزش دفرتی ویژگی

تأیید ماهیت فرهنگی ترجمه معتقد است که ترجمه خود روشی ایویر در . داند می

هاشمی بر این عقیده است که . است برای ایجاد ارتباط میان دو فرهنگ

ی فرآیند ارتباط انسانی در ترجمه کننده ساز و هدایت های فرهنگی زمینه چهارچوب

وهای فرهنگی ی قلمر پرداز ترجمه، بر مبنای مطالعه نایدا زبانشناس و نظریه. هستند

های فرهنگی، رشایط جامع تعامالت ارتباطی انسانی  گیرد که زمینه چنین نتیجه می

ریساگر در کتاب خود با عنوان . کند و رسانجام ماهیت ترجمه را تعیین می

ناپذیر معتقد است که زبان فرهنگ است و فرهنگ زبان و آن دو از هم جدایی 

ای برای انعکاس  همچنین از نظر آرمسرتانگ زبان وسیله. بوده و �اد یکدیگرند

وابسته نیز در اجزا و عنارص زبانی -باشد و مفاهیم فرهنگ مفاهیم فرهنگی می

ی میان ترجمه و فرهنگ نگرشی جهانی اتخاذ سایمون در رابطه. شوند رمزگذاری می

کند و آن را  شدن فرهنگ را فراهم می ها بسرت جهانی کند و معتقد است که ترجمه می

ها از طریق ترجمه به  انسان. سازد ها مبّدل می وگو میان ملت به چهارراهی برای گفت

کنند  ها را کشف می ها پرداخته و نقاط قوت و ضعف آن مطالعه و بررسی دیگر فرهنگ

ها، عادات،  �ایند و در نتیجه نگرش و با ابعاد گوناگون فرهنگ خویش مقایسه می
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شود و رسانجام ماهیت فرهنگ تغییر  دچار تحول و دگرگونی می آداب و رسوم آنان

 ١.یابد می

توان گفت که نقش مرتجم در حوزه انتقال فرهنگ و دانش اهمیت دو  بنابراین می

ی فرهنگ را ساده انگارد و آن را در حیطه وظیفه خود اگر مرتجم مسأله. چندان دارد

ه بگذارد، در واقع مسئولیت خود را نداند و درک آن را بر عهده خواننده یا شنوند

رسانی درست به  در واقع مرتجم مسئول است تا از پیام. کاره رها کرده استنیمه

 ٢.خواننده اطمینان حاصل کند و جایی برای ابهام باقی نگذارد

 ی فرهنگیهای ترجمه فرهنگ و چالش

از چند جنبه قابل رو خواهیم بود  ی ترجمه فرهنگی با آن روبههایی که در حوزه چالش

 :بررسی است

ی مطالعات ی علمی و فرهنگی و رشتههای تخصصی آموزش ترجمه ابتدا اینکه دوره -

ترجمه در کشور و در مقایسه با حجم وسیع ارتباطات فرهنگی ایران و دیگر کشورها 

شده  همچنین وجود مرتج�ن بازاری خود باعث شده آثار ترجمه. بسیار اندک است

که مرتج�ن فرهنگی متخصص و  ه و شکل مکانیکی به خود بگیرد و چناندقیق نبود

ی فرهنگی را ی بازاری غیرفرهنگی جای ترجمهکارآزموده تربیت نشوند، ترجمه

ساز  تواند زمینه بر اینکه جوابگوی نیاز جامعه نیست، می خواهد گرفت و عالوه 

 .دی غیرمتخصص باشدی انتقال دانش و فرهنگ توسط افرامشکالت جّدی در حوزه

های دوزبانه چالش دیگری است که باعث انحراف مسیر  نامه استفاده رصف از واژه -

چرا که بسیاری از این . شود گرف� آن از مالحظات فرهنگی می ترجمه و فاصله 

لذا مرتجم . دهند ها، توضیحی در مورد کاربرد فرهنگی آن واژگان ارائه �ی نامه واژه

                                                             
کاربردهای : رویکردی انسان شناختی-تعامل فرهنگ، زبان، و ترجمه«: یبرای اطالعات بیشرت مراجعه کنید به مقاله ١

 محمد محمدی، فصلنامه  ی علی، نوشته»آموزشی و پژوهشی در مطالعات بین فرهنگی و بین زبانی

 .١٠٥-٨١صص  ١٣٨٩ی سوم، زمستان ، ش�ره)ی ادبیات و علوم انسانیدانشکده(
قاسم قنربی خانقاه، مجله علوم انسانی، سال : ، نویسنده»جایگاه فرهنگ در ترجمه«: مراجعه کنید به مقاله با عنوان ٢

 .٢١٢-١٨٩: ، صص٧٢شانزدهم، ش�ره 



 

 

١٣ 

هنگی واژگان را در دو زبان مبدأ و مقصد به خوبی بشناسد تا بتواند باید کاربرد فر 

 .پیام م� را به خوبی درک و آن را به شکل صحیح انتقال دهد

آشنایی برخی مرتج�ن با فرهنگ و  توان به ناآشنایی یا کم ها می از دیگر چالش-

ن مبدأ، با بر فرهنگ زبا مرتجم خوب باید عالوه . ادبیات زبان مقصد اشاره �ود

فرهنگ زبان مقصد نیز در سطح عالی آشنایی داشته باشد و روشن است که دانس� 

 ١.تواند به معنای آشنایی با فرهنگ آن زبان باشد عنوان زبان مادری �ی یک زبان به

توان به تهاجم فرهنگی  ی فرهنگ و ترجمه میهای جّدی در حوزه از دیگر چالش -

ی فرهنگ در ا هوشیاری و آگاهی از مسائلی که در حیطهمرتجم باید ب. اشاره �ود

جریان است سعی کند در انتخاب اثر و در جریان ترجمه مراقب اثرگذاری فرهنگی 

منفی و نامطلوب آن بر فرهنگ باشد و مواظب باشد دستاویزی برای اجرای 

 .های غلط برخی در داخل و یا خارج جامعه نباشد سیاست

 ٢ز انقالب اسالمیترجمه در ایراِن پس ا

ایران پس از انقالب اسالمی را مبدأ آغاز یک نهضت جدید در ترجمه «در واقع باید 

حرکتی که با نهضت اسالمی همراه بود و . تاریخ، فرهنگ و �دن اسالمی دانست

املللی شناخته شد و  عنوان یک شاخص برتر و عامل مؤثّر در روابط فرهنگی بین به

ایران پس از انقالب برای اثبات هویت و توا�ندی فکری و . ادکارکرد خود را نشان د

های ی پلریزی حرکت و نهضتی فرهنگی و برای ایجاد و توسعه فرهنگی و پایه

-وگوهای فرهنگی، نیازمند آن بود که در امر ترجمه رسمایه ارتباطی با جهان و گفت

رساغ ایران آمد تا جهان گذاری کند و شاید بهرت بتوان گفت که این ترجمه بود که به 

 .را به خود نزدیک کند و خود را نیز به جهان بن�یاند

این موقعیت ممتاز باعث شد تا با درک رشایط و اقتضائات جهانی و رضورت ترویج 
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 .های دینی، حرکت نوینی در این زمینه آغاز شودآموزه

دهیم، این به می اگر ترجمه متون دینی و تبلیغی را به بعد از انقالب اسالمی نسبت

ای نداشته است؛ بلکه به معنای آن است که معنای آن نیست که پیش از آن گذشته

تواند موضوع این موضوع تحت تأثیر رشایط انقالب چنان برجسته شد که اینک می

 .تحقیق میدانی محققان قرار بگیرد و نتایج آن �ایانده شود

ای فکری و علمی جهان با برخورداری از هتجربه دولت در ایران و حضور آن در میدان

ای شد تا هم میراث و ذخایر عظیم مکتوب علمی و فرهنگی متفکران اسالمی، زمینه

بر این اساس پس از انقالب . تولید اندیشه در ایران رشد کند و هم انتقال آن

اسالمی، ترجمه و انتشار کتاب و نرشیات با هدف نرش علوم و فرهنگ و �دن 

های علمی رای گسرتش تبادل فرهنگی با سایر کشورها در جریان فعالیتاسالمی ب

 .فرهنگی قرار گرفت

احیاء و گسرتش اندیشه و معارف اسالمی و ادبیات ایران، گسرتش مناسبات فرهنگی 

با ملل و ادیان و اقوام دیگر و همچنین پاسخ به آراء متضاد و شبهات نسبت به اسالم 

 .تر ترجمه و انتشار آثار مکتوب در ایران بودجزیی و مسل�نان از جمله اهداف

صورت  های گوناگون علمی و فرهنگی، جریان ترجمه چه بهبا تولید آثار فاخر در حوزه

های ی مسئوالن فرهنگی توسعه یافت؛ در این ارتباط موسسهخودجوش و چه با اراده

ا با اقبال مخاطبان و هفراوانی در داخل و خارج از کشور تشکیل شدند که فعالیت آن

های آغازین انقالب، به های جهانی روبرو و باعث شد که از ه�ن سالرسانه

های امام ویژه اندیشهدستاوردهای فرهنگی جمهوری اسالمی ایران توجه شود؛ به

فهم و نیز آثار دیگر متفکران اسالمی همچون شهید با ادبیات همه) ره(خمینی 

املللی و افکار عمومی جهان، به آن از مطبوعات بینمطهری سبب شد که بسیاری 

 .های موافق و مخالف خود را ابراز کنندواکنش نشان دهند و دیدگاه

طالب هندی و پاکستانی شاغل به تحصیل در حوزه علمیه قم در این زمینه پیشتاز 

ی ترجمه. های بسیاری از متفکران ایرانی را به زبان اردو برگرداندندشدند و کتاب



 

 

١٥ 

سابقه هم نبود، مورد توجه و که بی و  و  

 .بازنگری بیشرت فضالی شبه قاره قرار گرفت

های ی ترجمه دریافت که جمهوری اسالمی ایران اندیشهواسطه جهان عرب به

بود؛ سرتگی به زبان فارسی دارد؛ این جهان کم و بیش با فرهنگ اسالم و ایران آشنا 

ای مانند مرص ی آثار ادبای ایرانی در جامعهترجمه. اما این آشنایی دو چندان شد

ی های مرص به ترجمهآموزان دانشگاه خصوص فارسی باعث شد که ادبای مرصی، به

لبنان که مرکزی برای نرش معارف اسالمی بوده و هست، . آثار ایرانی ترغیب شوند

ی خلیج کشورهای عربی حوزه. ارسی به عربی شدمحلی برای ترجمه و نرش از زبان ف

فارس با ادبیات ایران آشنایی بیشرتی یافتند و سایر م�لک عربی مانند سوریه با 

 .رو شدند ایران تاریخی و اسالمی دیگری روبه

 ترجمه ابزاری در راستای خدمت به فرهنگ مقاومت

ی اند در چند دهه ه توانستهای غیر همسای عنوان دو کشور خاورمیانه ایران و سوریه به

ای و جهان اسالم کسب �ایند  ها را در روند تحوالت منطقه اخیر بیشرتین ه�هنگی

 .طلب مطرح شوند خواه و مقاومت عنوان الگویی برای دیگر کشورهای آزادی و به

بدون شک فرهنگ مقاومت وجه اشرتاک اصلی فرهنگی ایران و سوریه است و مردم 

مقاومت سوریه در مسیر دفاع و . اندم وجود آن را ثابت کردهدو کشور با �ا

. های بسیاری از مقاومت ایران گرفته و خواهد گرفت آفرینی خود درس ح�سه

های وقتی به موفقیت«: گونه که محمد األحمد وزیر فرهنگ سوریه گفته است ه�ن

باید این را  کنیم فقطهای فرهنگی نگاه میبزرگ جمهوری اسالمی ایران در عرصه

وزیر فرهنگ سوریه . »کندبگوییم که دنیا به قدرت فرهنگی ایران دارد اعرتاف می

شدن خون جوانان دو کشور را در دفاع از جبهه مقاومت باعث همدلی و  آمیخته

های ما جای مردم ایران همواره در دل«: نزدیکی بیشرت مردم دو کشور دانست و افزود

 ١».آوریمماند فراتر از آن است که به زبان میهای ما میلخواهند داشت و آنچه در د 
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یقیناً، ترجمه از ابزارهای مهّم انتقال فرهنگ واالی مقاومت میان ملّت ایران و سوریه 

خواهد بود و اهمیت و واالیی چنین فرهنگی رضورت توّجه به ترجمه را دوچندان 

اه را برای انتقال فرهنگ میان دو خواهد �ود، تا بتوان با وجود مرتج�ن کارآزموده ر 

گرایی بیشرت و در راستای دستیابی به اهداف مشرتک  سویی و هم کشور جهت هم

 .هموار �ود

 گیری نتیجه

در واقع ترجمه . ی سخن آنکه ترجمه روندی است که گریزی از آن وجود نداردخالصه

یی و ارتباطات ها و محرک اساسی در همگرا پلی است ارتباطی میان اقوام و ملّت

ها که در راستای پیرشفت و توسعه و تبادل افکار و دستاوردها عمل  میان فرهنگ

وگو و تبادل فرهنگی و علمی نیازمند  یابی به گفت بنابراین در راستای دست. کند می

سازی زندگی  خصوص آنکه ما در عرص جهانی ای جّدی و فّعال هستیم؛ به ترجمه

باید اشاره . ای بی ارتباط با دنیای بیرون زندگی کنیم گوشهتوانیم در  کنیم و �ی می

کنیم که ترجمه ابزاری است مهم در راستای ترویج و شناساندن فرهنگ انقالب 

خصوص سوریه و در جهت معرفی فرهنگ  شکوهمند اسالمی به دیگر کشورها به

ربیت بنابراین رضوری است در این حوزه با ت. مقاومت نقش کلیدی داشته و دارد

های آموزشی زمینه را  نیروهای متخصص و متعهد و نیز ایجاد مراکز و برگزاری دوره

ی فرهنگ و دانش فراهم ی بهرت و اثرگذاری درست و صحیح در حوزهبرای ترجمه

های  تر میان ملّت تواند زمینه را برای همدلی و ارتباط قوی شک ترجمه می و بی. آورد

فراهم �اید اگر این ابزار به نحو صحیح و در دست  خصوص ایران و سوریه مختلف به

 .افرادی متخّصص و کارآزموده قرار گیرد

*** 
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