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نقش ترجمه عربي در ارز آوري براي كشور
دکتر علی ضيغمی ،بهروز حيدربکی



چکیده
در عصر حاضر ،ترجمه جزئی مهم و ناگسستنی از زندگی بشر محسوب ميشود .از ديگر سو ،می توان
اقتصاد را مهمترين رکن يک کشور دانست .با توجه بهه همجهوار بهودن ايهران بها کشهورهای عربهی و
بسياری مناسبتهای ديگر ،و به کمک ترجمه از فارسی به عربی ،می توان با شناساندن دقيق کشهورمان
به جهان عرب اعم از جاذبه های گردشگری ،مشاهير علمهی و ادبهی ،دسهتاوردهای کزشهکی ،علمهی،
اقتصادی ،نظامی و ...نقش بسزايی در ورود ارز به کشور و بهبود وضعيت اقتصادی جامعه داشته باشيم
که اين امر مستلزم برنامهريزی های بلند مدت ،آموزش مههارتههای ترجمهه از فارسهی بهه عربهی در
سطوح مختلف مکتوب ،شفاهی و هم زمان آن به دانشجويان رشتهی زبان و ادبيهات عربهی اسهت .در
اين مقاله کس از معرفی فرصت های کيش رو برای کشور در استفاده از رشته عربی در زمينه ارزآوری،
به بررسی چالش های موجود در تدريس فعلی رشته زبان و ادبيات عربی و برخی راهکارها برای حه
اين چالش ها کرداخته شده است.
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مقدمه
ترجمه باعث نزديک شدن دو تمدن ،دو زبهان ،دو فرهنه

و نهايتها دو ملهت بهه يکهديگر مهیشهود.

ضرورت ترجمه امری اجتناب ناکذير است چرا که انسان موجودی اجتماعی است و در صهورت عهدم
ارتباط با دنيای کيرامونش کويايی خود را از دست می دهد(.قانعی فرد)13 ،1379 ،
از ديگر سو ،در جهان کنونی ،اقتصاد يکی از مهمترين بخشهای يک کشور محسهوب مهیشهود و
تالش برای داشتن اقتصادی هرچه بهتر ،هدف غايی هر کشور است .يکی از راههای کيشهرفت اقتصهاد
يک کشور ،توجه آن به ارزآوری و تالش برای بهبهود رونهد رو بهه رشهد ارزآوری مهی باشهد .بيشهتر
کشورهايی که ارز آوريشان منحصر به يک جنبه است ،امروز ،در صدد هستند تا راهههايی جهايگزين را
برای ورود ارز به کشورشان بيابند.
نظر به وابسته بودن کشورمان به صادرات نفت و غاف بودن از ساير راه های ورود ارز بهه کشهور،
معرفی دستاوردهای علمی ،اقتصادی ،فرهنگی و ساير دستاوردهای ايهران اسهالمی بهه جههان عهرب و
همچنين شناساندن دقيق جاذبههای گردشگری و مشاهير و شخصيتهای فرهنگی و تاريخی کشورمان
به آنها از طريق ترجمه ضروری به نظر میرسد که اين امر ،خهود باعهث بهه حرکهت در آمهدن چهر
اقتصاد به نفع کشورمان نيز خواهد شد .گردشگری بهترين صنعت جايگزين صهنعت نفهت اسهت و بها
رونق صنعت گردشگری میتوان به کاهش اتکا به درآمدهای نفتی اميدوار بود .ههر گردشهگر خهارجی
موجب افزايش ثروت ملی و هر گردشگر داخلی موجب توزيع ثروت میشود و هر دو نهايتا اشهتغا زا
هستند .اگر درصد بسيار کمی از حمايتهايی که از ساير بخشهای اقتصادی کشور ما ماننهد صهنعت،
کشاورزی ،بازرگانی و خدمات انجام میشود ،از حوزه گردشگری شود ،فرآيند درآمدزايی ،ارزآوری و
اشتغا زايی آن به مراتب بيش از ساير بخشها خواهد بود.
می توان اهداف گوناگونی برای ترجمه ذکر کرد که نگارندگان در اين مقالهه مهیکوشهند بها روش
توصيفی _ تحليلی نقش ترجمه عربی در ارز آوری برای کشورمان را بررسی کنند .با توجه به نزديهک
بودن مذهب ،زبان ،فرهن

و مناسبتهای سياسی _ اقتصادی جمهوری اسهالمی ايهران بها کشهورهای

عربی به نظر می رسد ترجمه از فارسی به عربی در سطوح مختلف آن با برنامه ريزی ههای درسهت و
بلند مدت بتواند باعث ورود ارز به کشور و نشاط مناسبات اقتصادی بين طرفين گردد.
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ضرورت و اهميت اين کهووهش از آن جههت اسهت کهه بها توجهه بهه مهوارد ذکهر شهده در آن و
برنامهريزیهای بلندمدت جهت توانمندسازی دانشجويان و فارغالتحصيالن رشتة زبان و ادبيات عربهی
در مهارت ترجمه از فارسی به عربی میتوان عالوه بر کارآفرينی برای ايهن دسهته از افهراد جامعهه بهه
رونق اقتصادی کشور نيز کمک نمود.
در مورد کيشينة کووهش ،شايان ذکر است که مقاالت و کتابههای مختلفهی در مهورد خهود مقولهة
ترجمه نگاشته شده است اما کووهشی اختصاصی در اين زمينه کيدا نشد.
اقتصاد و ارز آوري
اقتصاد در لغت عرب به معنای صرفه جويی است و معنای عام علم اقتصاد نيز از آن برداشت می شود.
(قيّم .)1388،100 ،يکی از تعاريف بسيار رايج در اقتصاد که بيشتر از ديگر تعهاريف آن جنبهة عمهومی
دارد ،اين است که اقتصاد ،علم استفاده از منابع محدود به منظهور توليهد نيازههای بشهری اسهت .ايهن
تعريف از علم اقتصاد زمانی کافی به نظر می رسد که به صورت گسترده مورد تفسهير قهرار گرفتهه تها
بتواند بررسی منابع استفاده نشده و نيز تمام شرايطی را که محصوالت نهايی توليد شده طی میکننهد و
مورد قبو اقتصاددانان هستند دربرگيرد .می توان اقتصاد را به عنوان يک علم اجتماعی تعريهف نمهود
که تمامی عمليات و فعاليتهای فردی و جمعی مربوط به توليد ،مبادله و مصرف کاالها و خهدمات را
دربرمیگيرد ).کوويان)9 ،1381 ،
تعريف ارز و ارزآوري
منظور از ارز هر نوع وسيلة کرداخت خارجی است که به صورت اسکناس يا حواله ارزی و يا چک در
مبادالت خارجی به کار ميرود .به عبارتی هر کولی را در محهدوده مرزههای جغرافيهايی «کهو ملهی» و
خارج از آن «ارز» گويند.
از جمله زيرشاخه های علم اقتصاد ،ارزآوری است .ارزآوری يعنی ورود ارز خارجی به کشور کهه
اين امر ،با صادرات کاال و نيز صنعت گردشگری تحقق می يابد.
متاسفانه کشورمان ايران ،وابستگی شديدی به صدور نفت خام داشته و دارد و ارز آوری اغلهب بها
صادرات اين موهبت الهی شک میگيرد .غاف از اينکه اين نعمت الهی دير يا زود تمام خواهد شهد و
بايد برای ورود ارز خارجی به کشور به فکر موارد جايگزين مناسبی باشيم.
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گرچه امروز شاهد آن هستيم که فرش ،زعفران و کسته نيز جايگاه مناسهبی را در عرصهه صهادرات
کشور کيدا کرده اند و اقدامات قاب توجهی نيز در خصوص صدور خدمات مهندسی صورت کذيرفتهه
است؛ اما اين موارد هرگز در حدی نبوده است که ما را از درآمد صادرات نفت خام بی نياز کند.
اگر بخواهيم از مواردِ جايگزين صنعت نفت نام ببريم که عالوه بر درآمد ارزی به رشهد و ارتقهای
فرهن

ايرانی  -اسالمی کمک کند و تاثير قاب توجهی ،هم در مناسهبات اقتصهادی و ههم در توسهعه

فرهنگی به وجود آورد ،از مهمترين آنها اشاره به صنعت گردشهگری و معرفهی دسهتاوردها وکاالههای
ايرانی به جهان به خصوص جهان عرب است.
می توان از تر جمه به عنوان مهمترين ابزار اين مسأله نهام بهرد .بها اسهتفاده از ترجمهه مهی تهوانيم
کشورمان را به ديگر مردم دنيا به خصوص جهان عرب معرفی کرده و بها ايجهاد فرصهتههای شهغلی
جديد موجب ورود ارز به کشور نيز بشويم.
در اين راستا با توجه به مناسبات فرهنگی و سياسی کشورمان با کشورهای عربی ،نزديک بهودن دو
زبان با يکديگر ،گره خوردن تاريخ دو قوميّت به همديگر به ويوه از زمان ظهور اسالم و داليه ديگهر
که قبال در مورد آن سخن گفته شده است 1می توان بها برنامهه ريهزی درسهت و بلنهد مهدت از سهوی
مسؤولين ،زمينة صادرات محصوالت و دستاوردهای علمی ،کزشکی و ..ايهران بهه کشهورهای عربهی و
افزايش تعداد گردشگران عرب را در ايران فراهم نمود که اين برقراری ارتباط و معرفهی دسهتاوردهای
کشور و جاذبه های گردشگری آن از طريق ترجمه صورت می کذيرد.
اقتصاد و ترجمه
مطالعات بينارشته ای يکی از مباحثی است که امروزه مورد توجه بسياری از کووهشهگران قهرار گرفتهه
است.در دنيای کنونی ،اقتصاد مهمترين جزء زندگی انسان است و تصهور کهردن زنهدگی بشهر بهدون
ترجمه نيز غير ممکن است .کيوند اين دو مبحث به يکديگر و استفاده راهبردی و کهاربردی از ايهن دو
میتواند اوال موجب رشد و شکوفايی اقتصاد شود و ثانيا از جانب ترجمه نيهز باعهث رشهد و ارتقهای
فرهنگی و بهبود روابط بين کشورها گردد .ترجمه در عرصههای مختلهف بهه رشهد اقتصهاد ،فرهنه ،
سياست و کيشرفت يک کشور کمک می کنهد .رسهانه ههای خبهری مختلهف ،شهبکهههای تلويزيهونی
برونمرزی ،صنعتگردشگری ،سياست و ...همگی مبتنی بر ترجمه است.
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ضرورت و اهمیت ترجمه
تا زمان ادامه حيات زبانهای گوناگون در جوامع بشری ،ترجمه نيز به عنوان رکنی بنيادين در برقهراری
ارتباط ميان انسانها به حيات خود ادامه میدهد .در کنار اين ضرورت ،کسب علم و دانش و اطهالع از
اقوام ديگر ،تماي به آشنايی با فرهن

و ادبيات ساير مل  ،غنا بخشی به زبان و ادبيات بومی از جملهه

انگيزه های گرايش به ترجمه بهوده اسهت (حقهانی )20 ،1386 ،عميهق تهرين ارتبهاطی را کهه ترجمهه
میسازد ،ارتباط فرهنگی ،تباد افکار و داد و ستد انديشه است( .اصغری)10 ،1386 ،
جايگاه ترجمه در توسعه يک كشور
رسالت ترجمه يک ضرورت انسانی است و يک ملت هرچند کيشرفته و مترقهی باشهد نمهی توانهد بهه
ميراث علمی خود بسنده کند( .فتحی دهکردی )1381،2 ،توسعه ارتباطات و شرکتهای خبری بزرگ،
اين امکان را فراهم آورده است کهه اخبهار گونهاگون علمهی ،اقتصهادی ،سياسهی ،فرهنگهی و ...و نيهز
کووهشهای صورت گرفته در کشورهای ديگر به سرعت ترجمه شود و در اختيار سهاير مهردم جههان
قرار گيرد .امروزه به کمک ترجمه اگهر کووهشهی در حهوزه ای خهاص بهه يهک زبهان منتشهر گهردد،
دانشمندان و دانشجويان و مردم ساير کشورها نيز از آن مطلع میشوند( .نصيری)12 ،1390 ،
ترجمه برای کشورهای جهان سوم که از توليد علمی بااليی برخوردار نيستند معنهای ديگهری دارد.
ترجمه ،گذشته از اين که منتق کننده اطالعات از کشورهای کيشرفته به کشورهای کمتر توسهعه يافتهه
است ،از بعد سياسی و اقتصادی نيز اهميت ويوه ای دارد( .اصهغری )10 ،1386 ،جامعهه ای کهه در آن
ترجمه ر ندهد جامعه ای مرده است .همان گونه که انگ می گويد« :يا ترجمه کن يا بميهر( ».صهل
جو)92 ،1391 ،
گزينه هايي براي ارزآوري و ارتباط آنها با ترجمه
صنعت گردشگري و توريسم:
صنعت گردشگری يکی از بزرگترين و کربازدهترين فعاليتهای اقتصهادی در دنيها اسهت کهه بهاالترين
ميزان ارزش افزوده را ايجاد میکند و به طور مستقيم و غير مسهتقيم ،سهاير فعاليهتههای اقتصهادی و
فرهنگی را تحت تاثير قرار میدهد .گردشگری يکی از منابع عمدة درآمدزايی و ايجاد اشتغا در جهان
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بهه شههمار مههیآيهد بههه طوريکههه بسههياری از آن بهه عنههوان صههنعت او دنيهها يهاد مههیکننههد (.يعقههوب
زاده1392،ه.ش)
گردشگری از مولفههای تجارت است و از آن به عنوان تجارت نامرئی ياد مهی شهود کهه بها سهاير
کاالها و خدمات يک تفاوت بنيادی دارد .در گردشگری،کاالی صادر شده،در کشور صادرکننده معرفی
شده و اگر به درستی مديريت شود هرگز تمام نخواهد شد(.آماره  1391،ه .ش)
کشور آمريکا توانسته است با جذب توريستهای خارجی و انجام تبليغات و سرمايه گذاری ههای
عظيم در اين زمينه 15/2 ،درصد از درآمد ارزی حاص از توريسهم در جههان را بهه خهود اختصهاص
دهد.ترکيه نيز در سا  1996م 1/55 ،درصد از درآمد ارزی حاص از توريسهم در جههان را بهه خهود
اختصاص داده است.در حالی که ايران در اين سا تنها  60صدم درصد از ک درآمدهای ارزی حاص
از توريسم در جهان را به خود اختصاص داده است( .قربانی 1378،ه.ش) گرچه گردشگری بهه تنههايی
نمی تواند منجر به توسعه کشور شود ولی با ورود گردشگر به تدريج نياز بهه تغييهر و ايجهاد امکانهات
برای اقامت ،جابجايی و ساير فعاليتهای مربوطه ،توسعه را نيز در کی خواهد داشت و در دراز مهدت
باعث افزايش امکانات و تاسيسات خواهد شد .بر اساس گزارش سازمان جههانی گردشهگری در سها
 2006تعداد  835ميليون جهانگرد جابجا شدهاند که اين جهانگران حدود  800ميليارد دالر در سفرهای
خود هزينه کرده اند اين در حالی است که سهم ايران از صنعت گردشگری جهانی در سا  2006کمتر
از يک دهم درصد بوده است( .يعقوب زاده1392 ،ه.ش)
براساس آخرين آمارها در سا 2013م حدود  260ميليون نفر در جههان در صهنعت گردشهگری و
صنايع مرتبط به کار اشتغا داشته و درآمدهای حاص از اين صنعت در مجموع حدود  9درصد توليهد
ناخالص داخلی کشورهای جهان را خود اختصاص داده است( .ريفاعی2013 ،م)
اکثر قريب به اتفاق صاحبنظران عرصهی اقتصادی بر اين باورند که صنعت جههانگردی مهی توانهد
نقش بسزايی در توسعه اقتصادی يک کشور بازی کند .در واقع قابليتهای صنعت جهانگردی همهه را
به اين باور رسانده است که اين صنعت ،راه ميانبری برای توسعه هرچه بيشتر اقتصهادی در کشهورهای
در حا توسعه و توليد ثروت در کشورهای صنعتی است .امروزه بسياری از کشورهای جهان از جملهه
آمريکا ،فرانسه ،انگليس ،هلند و ...درآمدهای بسيار کالنهی از صهنعت توريسهم بهه دسهت مهی آورنهد
(نظری نيا)9،1392،
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جدا از اهميت صنعت توريسم در جذب درآمدهای ارزی ،اين صنعت می توانهد در جههت ايجهاد
اشتغا و کاهش بيکاری که در حا حاضر به صورت يکی از مشکالت جدی اقتصهاد ايهران در آمهده
است،نقش بسزايی را ايفا کند(.قربانی 1378،ه.ش)
جمهوری اسهالمی ايهران بها وجهود برخهورداری از جاذبهه ههای گردشهگری(تاريخی ،مهذهبی و
طبيعی)به لحاظ عدم اتخاذ سياستهای موثر در اين بخش هنوز نتوانسته است به سهم مناسب خود در
بازار گردشگری جهان دست يابد و اين امر سبب شده تا بسياری از معضالت اقتصادی _ اجتماعی که
ميتواند با توسعه گردشگری رفع شود ،همچنان کابرجا بماند .
ايران اسالمی به لطف جاذبه های فراوان گردشگری اعم از زيارتی و سياحتی موقعيتی فوق العهاده
برای ورود ارز به کشور دارا است .اگر بتوانيم زمينه های ورود برادران و خواهران عرب زبان را بهيش
از کيش به کشورمان ايجاد کنيم اشتغا زايی چشمگيری در جامعه ر داده و درآمدزايی فوق العاده ای
صورت میکذيرد .در اين بين مترجمان فارسی به عربی و بالعکس نقش بسزايی ايفا میکنند .چهه ،ايهن
مترجمان میتوانند نقش رابطی بين مسافران و مراکز تفريحی ،سياسی ،زيارتی و هت ها را بازی کنند.
در صنعت گردشگری نياز به مترجمان همزمان عربی به شدت احسهاس مهیشهود .مترجمهانی کهه
راهنمای سفر عرب زبان ها در بازديد از مکانهای زيارتی و سياحتی کشور باشند.
معرفي اجمالي برخي از ظرفیتهاي گردشگري ايران:
 -1اماكن باستاني:
با توجه به قدمت تاريخی کشور ايران ،آثار باستانی ،بناهای تاريخی و موزهههای قهديمی و زيبهايی در
اين کشور وجود دارد .کشور ايران دارای رتبه دهم جاذبههای باستانی و تهاريخی در جههان اسهت .بهه
طوری که بيشتر آثار اين کشور به ثبت يونسکو رسيده و جزو ميراث جهانی به شمار می

آيند.

برخی اماکن باستانی عبارتند از :آتشکدهها ،ارگ هها ،تخهت جمشهيد ،ميهدان نقهش جههان ،تخهت
سليمان و ...
 -2اماکن مذهبی:
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برخی از اين زيارتگاه ها ،مانند بارگاه مطهر امام رضا (ع) در مشههد مقهدس ،دارای ارزش معنهوی و
مذهبی قاب توجهی برای مسلمانان جهان هستند .به طوری که هر ساله مسهلمانان بسهياری از سراسهر
جهان به خصوص کشورهای عربی به منظور زيارت آنها به سوی ايران روانه می شوند.
 -3اماكن تاريخي:
از مهمترين ويوگیهای بناهای تاريخی ايرانی :طراحیهای مناسب ،محاسهبات دقيهق در سهاخت ايهن
بناها ،فرم کوشش درست بناها ،رعايت مساي فنی و علمی در ساختمانها ،ايوانهای رفيع ،ستونههای
بلند بناها و تزيينات مختلف بناها هستند که در عين سادگی معرف شکوه معماری ايرانی است.
برخی اماکن تاريخی عبارتند از :مسجد جامع اصفهان ،مسجد جهامع نهايين ،گنبهد قهاموس ،گنبهد
سلطانيه ،مسجد عليشاه تبريز ،مسجد گوهرشاد ،مسجد شيخ لطف اهلل ،مدرسه خهان شهيراز ،مجموعهه
گنجعلی خان ،کا چهلستون و ...
 -4اماكن تفريحي:
کشور ايران به لطف داشتن شرايط جوی متفهاوت در ههر منطقهه ،سرشهار از منهاطق طبيعهی تفريحهی
میباشد .ضمن اينکه طی سا های اخير به خصوص در کالنشهرها مکانهای متعددی برای گذرانهدن
اوقات فراغت بنا شده اند .برخی مکانهای تفريحی عبارتند از:
ورزشگاهها ،برج ميالد ،مجموعه تفريحی کديده ،مناطق آزاد جنوب کشور ،مناطق تفريحهی شهما
کشور و...
-2گردشگري سالمت:
بحث گردشگری سالمت با توجه به جايگاه مطلوب دانش کزشهکی ايهران در منطقهه از يهک سهو و از
سوی ديگر ارزانی اين خدمات در کشور ،نسبت به ديگر کشورها ،يکی از راههايی است که بهه کمهک
آن میتوان ارزآوری مناسبی برای کشور ايجاد کرد .در چههار سها گذشهته درآمهد ارزی گردشهگری
سالمت فقط کنچ برابر صادرات تجهيزات کزشکی و دارو بوده که اين در سا  92به دو برابهر افهزايش
يافته است( .جام جم )17 ،1393 ،ضروری است که دولت با تقويت جايگاه گردشگری سالمت ،زمينه
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ارائه خدمات اين حوزه را در سط بين المللی فراهم آورد تا ايران با برخورداری از جايگهاهی رقهابتی
با ديگر کشورهای منطقه ،بتواند نسبت به جذب گردشگر سالمت اقدام کند.
برخي از دستاوردهاي پزشکي ايران:
الف) کشور ما به علت کيشرفتهايی که در سازمان انتقا خون حاص شهده در آسهيا سهرآمد و جهزو
کنج کشور برتر دنيا است .هم اکنون بيش از بيست داروی مهم و گرانقيمت در کشور از فهراورده ههای
خونی تامين می شود
ب) ايران در زمينه کيوند مغز استخوان در زمره سه کشور کيشرو جهان قرار دارد و بهيش از سهه ههزار
کيوند از اين انواع در مراکز کيوند مغز استخوان ايران انجام گرفته اسهت .نحهوة درمهان در ايهران ماننهد
کيشرفته ترين مراکز کيوند جهان و عوارض کيوندها از مراکز خارجی بسيار کمتر است 40 .نوع بيماری
به کمک کيوند مغز استخوان و سلو درمانی ،بهبود کيدا می کنند.
ج) رتيپالس ،جديدترين دارو برای درمان بيماری های قلبی و عروقی است که با استفاده از آن فرآينهد
ح شدن لخته های خون به خوبی انجام میشود  .به جرات می توان گفت کهه ايهن دارو يهک داروی
معجزه گر در رفع لخته های خونی است .آمريکا تنها کشور جهان است که تاکنون موفق به توليهد ايهن
دارو شده است و ايران به عنوان دومين کشور سازنده داروی رتيپالس در جهان شناخته می شود.
با ترجمهی کتابچه هايی از توانمندی های کزشکی ايران ،معرفی بيمارستان ها ،تخصص کزشکان و
نمونه هايی از عم های نادری که توسط کزشکان ايرانی صهورت گرفتهه اسهت بهه زبهان عربهی و راه
اندازی سايتهای عربی ،کخش برنامه های راديو _ تلويزيونی عربهی در مهورد ايهن دسهتاوردها قطعها
موجب جذب گردشگران سالمت بسياری از کشهورهای عربهی بهه ايهران خواههد شهد کهه در نتيجهه
ارزآوری قاب توجهی را برای کشور به دنبا خواهد داشت .بدين منظور می بايست مترجمان آشنا بهه
اصطالحات کزشکی و فنون روان شناسی برخورد با بيمهار و خهانواده وی در بيمارسهتان ههای ههدف
مستقر گردند.
-3كتابها ،مقاالت ،نرم افزارها:
فرهن

و ادبيات ايران زمين سرشار از چهره های برجسته علمی ،هنری و فرهنگی اسهت .افهرادی کهه

بعضا عالوه بر داشتن شهرت ،محبوبيتی بين المللی هم دارند مانند حافظ ،سعدی ،موالنا و ...
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ضمن اينکه دانشمندان کشورمان به خصوص در سا های اخير دستاوردهای چشمگيری در زمينهه
های مختلف علمی به دست آورده اند و کتهاب هها و مقهاالت بسهياری نگاشهته انهد و نهرم افزارههای
کاربردی فراوانی طراحی نموده اند که کشورهای عربی بسيار به آنها نيازمندند.
در عرصه ادبيات عالوه بر شعر و متون قديم ،در دوره معاصر نيهز شهعرا ،اديبهان و رمهان نويسهان
بسياری يافت میشوند که آثارشان برای ساير مردمان دنيا به خصوص جهان عهرب جالهب مهینمايهد.
میتوان با ترجمه کتابها ،مقاالت و نرم افزارهای فارسی به زبهان عربهی عهالوه بهر رشهد فرهنگهی و
شناساندن دقيق بزرگان سرزمينمان به جهان عرب ،بخشی از درآمد ارزی را نيز به صادرات کتابهها و
نرم افزارهای ترجمه شده از فارسی به عربی اختصاص داد .البته ذکر اين نکته ضروری مهینمايهد کهه
اين درآمد هرچند در ابتدا ناچيز به نظر آيد اما در بلند مدت میتواند هم به عالقه مترجمان بهه سهوی
ترجمه اين آثار منجر گردد و هم رابطه کشورمان با جهان عرب را بهبود بخشد.
دستاوردهاي علمي:
دانشمندان جوان ما در سا های کس از کيروزی انقالب دستاوردهای مختلفی در علوم مختلف داشهته
اند که بسياری از آنها مورد نياز کشورهای عربی می باشد .اين مقوله که بعضا از آن بهه عنهوان صهدور
خدمات مهندسی ياد می شود ،منحصر به کروژه های ساختمانی و احداث و نگهداری کارخانه ،سهد و
شرکت نيست بلکه امکان طراحی نرم افزارها ،سخت افزارها ،سايتها ،توليهدات نهانو و صهدها مهورد
ديگر نيز ظرفيت ارزآوری برای کشور را داراست که مستلزم ايجهاد زيرسهاختههای مناسهب ،معرفهی
صحي در شبکه های ماهواره ای ،اينترنت ،بروشورهای تبليغاتی و ...به زبان عربی می باشهد کهه همهه
اين موارد ،نقش و ضرورت ترجمة صحي از فارسی به عربی را نمايان می سازد.
-4دستاوردهاي نظامي:
ايران اسالمی در سا های اخير به دستاوردهای نظامی بسهيار خهوبی دسهت يافتهه اسهت .در صهورت
ترويج اين دستاوردها و ويوگی های منحصر به فردشان در ميان افکار عمومی جهان عرب با توجه بهه
قيمت کايين تر آن نسبت به نمونه های آمريکايی و غربی که معمهوال کشهورهای عربهی و سهردمداران
مزدور برخی از اين کشورها به خريد آن اقدام می نمايند می تواند کم کم زمينة خريد اين محصهوالت
را در کشورهای منطقه فراهم نمايد که باعث ورود ارز بسيار زيادی به کشور خواهد شد.
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در اثبات اين مدعی شايان ذکر است که سايت و شبکه خبری «روسيا اليهوم» کهه مهمتهرين رسهانة
عربی کشور روسيه می باشد بخشی ويوه را به معرفی محصوالت نظامی اين کشور به زبان عربی دايهر
نموده است 2و به صورت مستمر به معرفی دستاوردهای نظامی خود به زبان عربی می کردازد تا افکهار
عمومی جهان عرب با اين محصوالت و ويوگی های آن آشنا شهده و باعهث خريهد و ارزآوری بيشهتر
برای آن کشور گردد.
برخي از دستاوردهاي نظامي ايران:
ساخت انواع سالحها و تجهيزات نظامی از جمله :ساخت ناوشکن جماران و زيردريايی غدير ،ساخت
انواع هواکيما و جتهای جنگنده مافوق صوت رادارگريز (مانند؛ صاعقه و آذرخش) ،آموزشی (ماننهد؛
کرستو ،درنا ،سيمرغ ،شفق ،تندر) ،خودکفايی در توليهد و سهاخت انهواع هواکيماههای بهدون سرنشهين
مدرن ،ساخت انواع بالگرد مانند :بالگردهای شاهد ،شباويز  2075و 2061و بالگرد ضد تانهک  2091و
تعمير انواع هواکيما و بالگرد با کسب رتبه کنجم جهانی بخشی از دستاوردهای صنعت ههوايی اسهت(.
مشرق نيوز 1393 ،هه ش)
يقينا اگر مشک سياسی کشورهای عربی با ايران ح گردد آنان نيز اقهدام بهه خريهد سهالح ههای
ايرانی خواهند نمود .چراکه اين سالحها عالوه بر ويوگی های منحصر بهه فهرد و متناسهب بها شهرايط
منطقه ،از نظر قيمت بسيار ارزانتر از نمونه های غربی ،روسی و چينی آن است .ولی ما نبايد تا آن روز
منتظر بمانيم بلکه می بايست زيرساخت های آن را در زمينه ترجمه و معرفی اين دسهتاوردها و سهالح
هايی که ايران قصد فروش آنها را دارد به زبان عربی فراهم آوريم و اصطالحات مورد نياز و چگونگی
ترجمه آن را به دانشجويان و مترجمان خود بياموزيم.
ترجمه عربي و فرصت هاي پیش رو براي ايران:
معرفی دستاوردهای مختلف اقتصادی ،فرهنگی ،علمی ،کزشکی ،گردشگری ،نظامی و  ...به زبان عربهی
میتواند نقش بسيار مهمی در ارز آوری برای کشورمان به همراه داشته باشد.
همانگونه که بيان شد ايران طی سا های گذشته در زمينه های مختلف کيشهرفتههای چشهمگيری
داشته است که معرفی اين محصوالت به صورت درست در فضاهای مجازی و شبکه های تلوزيونی و
ماهواره ای باعث میشود بازار هدفی برای اين محصوالت در جهان عهرب کديهد آيهد .عهرب زبانهان
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هنگام آشنايی با اين دستاوردها ،به فکر تهيه آن برمی آيند که اين خود به معنای فعا شدن چر توليد
کشور و ارز آوری می باشد.
در صورت معرفی دقيق و صحي دستاوردها و توانمندی های کزشکی کشور به زبان عربی ،عهرب
ها به جای سفر به کشورهای اروکايی ،به ايران جهت درمان مراجعه خواهند کرد .امروز ،کشهور ايهران
به لطف داشتن جوانانی با کشتکار فراوان و نخبه موفق شهده اسهت در زمينهه کزشهکی موفقيهت ههای
چشمگيری را به دست آورد .اگر بتوان اين دستاوردها را به درستی بهرای عهرب زبانهان تشهري کهرد
موجبات سفرشان به ايران برای درمان امکان کذير خواهد شد .در کی سفر برای درمان ميتوان به معرفی
برخی دستاوردهای ديگر ايران نيز در زمينه های به مختلف به ايشان کرداخت.
اگر محصوالت علمی و اقتصادی کشور به درستی معرفی گردد ،بازار ههدف در کشهورهای عربهی
برای اين توليدات فراهم خواهد شد .می توان در زمينه اقتصاد ،اقتصاد مقهاومتی را تشهري و بهه بيهان
زوايای آن کرداخت و اين تجربه ارزشمند را در اختيار ساير کشورهای مسلمان قرار داد.
بحث مهم ديگر درباره صنعت گردشگری است که يقينا می تواند جايگزين خوبی بهرای صهادرات
نفت و فرآورده های نفتی باشد.
گردشگری در کشور ميزبان ،تقاضای واردات را افزايش می دهد و در عين حا موجبات افهزايش
درآمدهای صادراتی را فراهم می کند و باعث افزايش فرصت های تجاری ناشی از آشنايی خارجی هها
با توليدات کشور ميزبان مهی شهود .ضهمن اينکهه تجهارت ،موجهب تهداوم مسهافرت بهه کشهور مهی
شود(.آماره 1391،ه.ش)
ايران سرشار است از جاذبه ها و مناظر طبيعی فوق العاده که هر بيننده ای را مجهذوب خهود مهی
کند .می توان با معرفی اين جاذبه های گردشگری ،راه را برای توسعه صنعت گردشهگری و در نتيجهه
ورود ارز به کشور بر اثر مسافرت برادران عرب به اين مح ها ،باز کرد.
ضمنا با توجه به يکی بودن مذهب ايران و مردم بخش های وسهيعی از کشهورهای عربهی و بههره
مندی ايران از اماکن مقدس زيارتی ،می توان اماکن زيارتی متعددی که در ايران وجود دارد را به جهان
عرب معرفی کرد تا جاذبه ای باشد برای آنها به منظور سفر به ايران و ديدن و زيارت اين مکان ها کهه
ضمن آن ارز وارد کشور خواهد شد .کر واض است که در طی اين سفرها ،مترجمانی دو زبانه کهه بهه
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هر دو زبان فارسی و عربی مسلط هستند ضروری می باشد .بنابراين نگاه ما بهه ترجمهه فقهط ترجمهه
کتبی نبوده بلکه مترجمان می بايست ترجمه را در سطوح مختلف آن ،کتبهی ،شهفاهی و ههم زمهان بها
استفاده از آخرين تکنيک های گفتاری ،روان شناسی و ژورناليسيتی بياموزند.
چالش هاي موجود در ترجمه فارسي به عربي:
با وجود آموزش زبان عربی در ايران در سط وسيع و در کليه ی مدارس و بسياری از دانشگاه هها ،در
مقاطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری اما عمال خروجی قاب قبولی در اين زمينه وجهود نداشهته
است و زبان آموزان اين رشته نتوانسته اند آنگونه که بايد مهارتهای زبانی آن را فرا بگيرنهد و عمهدتا
از مشک بيکاری نيز رنج می برند ،حا آنکه سازمان ها و مؤسسات بسياری نيازمند مترجم عربی مهی
باشند ولی فارغ التحصيالن اين رشته قادر به کاسخگويی به نيازهای آنها نيستند .برخهی از مشهکالت و
دالي اين مسأله به شرح زير می باشد:
عدم برنامه ريزی هدفمند و درازمدت برای آموزش زبان عربی در کشور.
روش های تدريس نادرست در تدريس زبان عربی که بيشتر مبتنی بر روش قواعد و ترجمه 3است.
کتاب های درسی نا کارامد که بيشتر بر اساس همان روش قواعد و ترجمه تأليف گرديده اند.
کاربردی نبودن دروس و تأکيد بر مباحث غير ضروری.
تدريس اين زبان به وسيله برخی از افراد غير متخصص.
عدم تدريس اين زبان به صورت چند رسانه ای.
محدود بودن ساعات تدريس مهارت های زبانی.
عدم وجود گرايشهای بينارشته ای که بر اساس نيازهای کشور باشد.
عدم وجود گرايش مترجمی عربی از دوره ی کارشناسی تا دوره دکتری در دانشگاه های مختلف .
عدم آموزش مهارتهای ترجمه از فارسی به عربی و ترجمه هم زمان به صورت وسيع و کاربردی.
بی رغبتی زبان آموزان نسبت به اين رشته به دالي مختلف.
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تاکيد بيش از حد برخی اساتيد به تدريس صرف و نحو کالسيک عربی و عدم توجه به نحو کاربردی.
عدم تدريس دروسی در حوزه لهجه های مختلف عربی در دانشگاه ها.
تعصب شديد برخی اساتيد به متون و تاريخ ادبيهات قهديمی عربهی ماننهد عصهر جهاهلی و غفلهت از
آموزش متون و ادبيات معاصر.
عدم توانايی تکلم به زبان عربی روان بين برخی از اساتيد.
مشکالت ديگری نيز وجود دارد که به منظور طوالنی نشدن مبحث از بيان آن صرفه نظر می نماييم
و سعی بر ارائه ی راهکارهای عملی برای ح اين مشکالت در اين فرصت محدود می نماييم:
راهکارهاي پیشنهادي:
برای ح مشکالت فوق و ساير مشکالتی که فارغ التحصيالن رشتة زبان و ادبيات عربهی و مؤسسهات
نيازمند به مترجم عربی از آن رنج می برند می بايست کارگروه ههای تخصصهی بها حضهور اسهاتيد و
صاحب نظران مربوطهه اتهاق فکرههايی را تشهکي داده و جوانهب مختلهف ايهن مسهأله را بسهنجند و
تصميمی عملياتی برای ح اين مشک و ايجاد نقطة عطفی در آموزش زبان عربی و تبدي کردن ايهن
معض به يک فرصت استثنائی اتخاذ نمايند.
برخی از راهکارهای کيشنهادی که به ذهن نگارندگان اين مقاله خطور می نمايد به شهرح زيهر مهی
باشد:
برنامهريزی درازمدت و هدفمند برای آموزش رشتة زبان و ادبيهات عربهی و مشهخص کهردن اههداف
آموزش آن به صورت دقيق و عملی.
راه اندازی مجدد گرايش مترجمی عربی از دورهی کارشناسهی در چنهد دانشهگاه کشهور بها بهازنگری
اساسی در سرفص آن.
برگزاری دوره های مهارت افزايی برای اساتيد دروس مهارت های زبانی و الزام آنان برای شهرکت در
اين دوره ها و کارگاه های آموزشی.
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بازنگری اساسی در دروس رشتة زبان و ادبيات عربی براساس زمينهه ههای شهغلی مهرتبط و نيازههای
کشور ،و درج دروسی مانند «مهارت های ترجمه ،ترجمه هم زمان ،ترجمه از فارسی به عربی ،آشهنايی
با اصطالحات تخصصی ،کارگاه ترجمه ،فن آوری های نوين و »..در واحدهای متعدد به جهای برخهی
از دروس کم فايدة فعلی.
ايجاد بسترهای الزم جهت آموزش دروس اين رشته به صورت چندرسانه ای و کاربردی.
ايجاد گرايشهای بينارشته ای با رشته های «رسانه ،اقتصهاد ،گردشهگری ،روانشناسهی و »...بهر اسهاس
نيازهای کشور.
ايجاد گرايشهای جديد و تخصصی تر در رشتة زبان و ادبيهات عربهی در مقهاطع مختلهف تحصهيلی
مانند :گرايش «ترجمة همزمان»« ،ترجمهة ادبهی»« ،ترجمهه گردشهگری»« ،ترجمهه و رسهانه»« ،ترجمهة
تخصصی» و...
درگيرنمودن دانشجويان اين رشته با کار عملی و قرار گرفتن در شرايط واقعی که از نزديک بها ضهعف
و نواقص کارخود آشنا شوند.
کذيرش دانشجو به صورت هدفمند از ابتدای ورود به دانشگاه و به تعداد مورد نياز برای کشور.
برنامه ريزی جدی و دقيق برای دروس عربی مدارس که خروجی متناسب با هزينه های انجام شهده را
برای کشور داشته باشد.
جهت دادن کووهش ها به سوی کووهش های کاربردی در رشته زبان عربی بهخصوص مبحث ترجمه.
راه اندازی انجمن مترجمان و فارغ التحصيالن مترجمی زبان عربی.
تعام بيش از کيش اساتيد اين حوزه با دانشجويان.
برگزاری اردوها و دوره های آموزشی هدفمند برای دانشجويان اين رشته در کشورهای عربی.
مهارت های الزم برای مترجمان ايرانی:
عالوه بر مواردی که در کتب فن ترجمه 4به عنوان مهارتهای ترجمه ذکر گرديهده اسهت مترجمهان و
دانشجويان رشتة زبان و ادبيات عربی می بايست به چند نکته توجه ويهوه نماينهد .چراکهه بسهياری از
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سازمان ها و مؤسسات دولتی و خصوصی که به مترجم نياز دارند به دلي وجود اين ضعفهها تهرجي
می دهند از مترجمان عرب زبان به جای مترجمان ايرانی اسهتفاده نماينهد کهه عهالوه بهر هزينهه ههای
مضاعف ،اين مسأله ممکن است مشکالت امنيتی را نيز برای کشور ايجاد نمايد.
برای ترجمه فارسی به عربی بايد توجه کنيم که نبايد ساختار زبان فارسهی را بهه زبهان عربهی وارد
کنيم .متأسفانه برخی از ترجمه های مترجمان ايرانی متأثر از زبهان فارسهی اسهت کهه فههم آنهرا بهرای
مخاطبان مشک می کند .در هنگام ترجمه هم زمان می بايست با تلفظ و لحن عربی ترجمهه هها بيهان
شود.
مترجمان عالوه بر مباحث زبان عربی می بايست با فن آوری های نوين مث تايپ صهحي عربهی،
استفاده از اينترنت و ايمي نيز آشنايی داشته باشند .زيرا در برخی موارد از ترجمة مکتوب ،می بايسهت
متن ترجمه در اسرع وقت برای مؤسسه مورد نظر به صورت صحي تايپ و ارسا گردد.
استفاده از ساختارها و اسلوب های زيبای عربی در هنگام ترجمه از فارسی به عربی.
آشنايی با اصطالحات و واژه های تخصصی هر متن قب از شروع ترجمهه و عهدم اعتمهاد بهه ذههن و
فرهن

لغت ها.

تقويت مهارت معاد يابی و واژه گزينی هنگام ترجمه و استفاده از واژه های صحي زبان عربی.
به روز رسانی مداوم اطالعات مترجمين در زمينه های مختلف ترجمهه و آشهنايی بها جديهدترين واژه
های دو زبان فارسی و عربی.
دقت و نظم در ترجمه
در نظر داشتن وجوه فرهنگی کنهان در ترجمه.
مطالعه کتب و روزنامه و مجالت عربی و مشاهده فيلم و اخبار درخصوص اين زبان مهیتوانهد کمهک
شايانی به مترجمان ايرانی کند تا با اصطالحات زبان عربی بيشتر آشنا بشوند.
بايد توجه کنيم که ما هدف از ترجمه را در اين مقاله ارزآوری برای کشورمان بيان کهرده ايهم کهه ايهن
مهم میتواند با ترجمه کتاب هايی از فارسی به عربی در زمينهه ههای مختلهف تاريخی،کيشهرفتههای
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علمی و روابط ايران و کشورهای عربی باالخص مسلمانان تحقق يابهد .همچنهين بها وجهود مترجمهان
همزمانی که می توانند وظيفه ترجمه برای ترجمه را به عهده بگيرند نقش مهمی می توان قائ شد.
نتیجه گیري
از آنچه گذشت می توان اينگونه نتيجه گيری نمود :
ترجمة فارسی به عربی می تواند از طريق معرفی دستاوردها و جاذبه های گردشهگری کشهور موجهب
ارزآوری بيشتر برای کشور گردد.
برای تبدي نمودن معض فعلی وضعيت رشتة عربی به يک فرصت می بايست برنامه ريزی بلند مدت
و هدفمند با استفاده از نظر کارشناسان و صاحبنظران صورت کذيرد و کيگيری جهدی جههت اجهرای
صحي برنامه انجام گردد.
مترجمان ايرانی زبان عربی می بايست مهارت های مختلف زبانی را در خهود تقويهت نماينهد و سهعی
نموده کليه ی موارد تأثيرکذيری از زبان فارسی را از ترجمه های خود بزدايند.
اساتيد و دانشجويان رشتة ز بان و ادبيات عربهی مهی بايسهت بها شهرکت در کارگهاه هها و دوره ههای
آموزشی ويوه نسبت به آخرين تحوالت و مهارت های مورد نياز رشته به روز گردند.
پي نوشتها:
 - 1رک به  :آذرشب ،محمدعلی1388( ،ه.ش) .التوجیة الثقافي ،چاپ  ،1دانشگاه تههران ،صهص -75
.90
 - 2رک به :
-3

www.arabic.rt.com/russia/force_in_russia

Grammar Translation Method.

 - 4رک به  :معروف ،يحيی 1390( ،ه.ش) « .فن ترجمه» ،چاپ نهم ،تهران :سمت و دانشگاه رازی.
شکيب أنصاری ،محمود 1386( ،ه.ش)« .فن الترجمة بين اللغتهين العربيهة والفارسهية» ،اههواز :شههيد
چمران اهواز،
زرکوب ،منصوره« ،روش نوين فن ترجمه (عربی ه فارسی ،فارسی ه عربی)» ،اصفهان :مانی .و...
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 ،3کاييز.75-65،
فتحی دهکردی ،صادق1381( ،ه.ش)« .راهکارهای راهبهردی در فرآينهد ترجمهه واژه ههای عربهی بهه
فارسی»،تهران ،مجله دانشکده ادبيات و علوم انسانی ،دانشگاه تههران ،دوره دوم ،شهماره 3و ،4کهاييز و
زمستان.66 -52،
روزنامه جام جم ،شماره  2 ،3955ارديبهشت 1393
نظههری نيهها ،محمدحسههين 1392( ،ه..ش)« .ايههران ،توريسههم و اقتصههاد جهههانی» ،روزنامههه شههرق،
شماره،1826ص 9
ج)منابع اينترنتی
يعقوب زاده ،رحيم1392( ،ه.ش) « .گردشگری و جايگاه آن در ايران».

www.tourismroham.com

ريفهههاعی ،طالهههب2013( ،م)« .رشهههد  4درصهههدی سهههفر گردشهههگران جههههان در سههها 2013
»www.isna.ir/fa/news/92101608847

( 1392هه ش) «از دستاوردهای کزشکی ايران چه می دانيد؟»
( 1392هه ش)«اماکن زيارتی و گردشگری

www.farhangnews.ir/content/63533

ايران»www.iran.ir/about/places-of-interest

( 1393هههه ش)«دسههتاوردهای انقههالب اسههالمی،از اقتصههاد و فرهنهه
www.mashreghnews.ir/fa/news/296456

تهها کيشههرفتهای نظههامی»
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دور الرتمجة العربية يف تبادل التكنولوجيا


الدكتور علي ضيغمي ،هبروز حيدربكي

املخل صّ
ِ
أهم دعامة
إ ّن الرتمجة يف الوقت احلاضر تُعترب جزءا ّ
هاما من حياة اإلنسان .وميكن القول إ ّن االقتصاد هو ّ
لل ب د .ونظ برا ربباورة إل بران للببدول العربيببة والعدلببد مببن ادةببرتكارت ا مببر وباال ببت ادة مببن الرتمجببة مببن
بياحي واإلابازارت
ال ار ية إلی العربيّة ،فإنه ُميكن تعرلف ال لد للعامل ّ
العريب مبا يف ذلك مناطق اجلذب الس ّ
العلميّببة واالقتصببادلّة وال يّببة والعسببكرلّة وا.هببا .كببب ذلكيلعببا دورا ك ب.ا يف تسببي الوض ب االقتصبباد ّ
لل لببد وت ببادل التكنولوجيببا .وهببذا ا مببر لت لّببا ل ي باع علببی ادببد ال ولببب وتعلببيم م ببارارت الرتمجببة مببن
ال ار يّة إلی العربيّة يف خمتلف ادستولارت مبا في ا التحرلرلّة والة ولّة ل ّ ب اللغة العربيّة وآداهبا .ويف هذا
ادقال،وبعببد تعرلببف ال ببرل ادق لببة لل لببد يف اال ببت ادة مببن فببر اللغببة العربيّببة يف اببال ت ببادل التكنولوجيببا،
باغ يف فببر اللغببة العربيببة مب تقببد بعب ا ليببارت حلببب تلببك
ت ّرقببا إلببی التحببدلارت ادوجببودة للتببدرلف احلب ّ
ادةاكب.

كخلمات مفتاحية  :الرتمجة ،ت ادل التكنولوجيا ،الرتمجة من ال ار يّة إلی العربيّة ،إلران ،الدول العربية.

 أ تاذ مساعد ،قسم اللغة العربية وآداهبا ،جامعة مسنان ،مسنان ،إلران.
 طالا ماجست .يف الرتمجة العربية ،جامعة ط ران.

zeighami@semnan.ac.ir

behroozheydarbaki@yahoo.com
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Role of the Arabic translation ni the exchange of technology for the
Country

Abstract
Translation nowadays is considered an important and inseparable part of human life. On the
other hand, can be said the most important and basic element of a country's economy.Due
to the nature of our neighboring Arabic countries and many other occasions ,and with help
translation from Persian into Arabic , can play a big role in the activation cycle of the
economy and foreign exchange to the country. Undoubtedly, our detailed introduction to
the Arab world , including tourist attractions , celebrities scientific and literary
achievements, medical, scientific , economic, military and the translation into Arabic of its
introduction to the country and play an important role in the foreign exchange education
and training are critical .This item entails lengthy planning and educate skills of translation
from Persian to Arabic at different levels of written and oral to students of Arabic language
and literature.In this article, after the definition of the next opportunity for the country to
benefit from Arabic branch in the exchange of technology, we address the challenges of
teaching in the current branch in the Arabic language and provide some mechanisms for
resolving these problems.

Key words: translation, exchange technology, the Persian translation of the Arabic, Iranian,
Arabic countries, economy, tourism
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